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 جویی هیجانی در بین ورزشکاران شناختی و نظم مقایسه ادراك موفقیت، سرسختی روان

 با و بدون کاهش وزن
 

 3 محمدي ، بهروز گل 2حسن نوروزي،  1میثم شاه حسینی
 
 

 چکیده
زیرا بسیاري از  گیردهاي روانی وسیعی را نیز در برمیبر تغییرات فیزیولوژیکی در بدن، جنبه کاهش وزن عالوه

اند، مشکالت هیجانی متعددي را قبل و حین المللی، کاهش وزن سریع داشتهورزشکارانی که در مسابقات بین
 و شناختیروان سرسختی موفقیت، ادراك ۀمقایس حاضر پژوهش از نمایند، بدین منظور هدفمسابقه گزارش می

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی  .بود وزن کاهش بدون و با ورزشکاران بین در هیجانی جویی نظم
 1394 سال در تهران استان انتخابی مسابقات ورزشکاردر 480 شامل پژوهش حاضر آماري اي بود. جامعۀمقایسه

 ادراك هايبرگزیده شدند و پرسشنامه تصادفی نمونۀ صورتبه ورزشکار 200 تصادفیگیري که برپایه نمونه بود
هاي داده تحلیل منظوربه. گروس تکمیل نمودند هیجانی جویینظم و کوباسا سرسختی ورزشی، موفقیت

 متغیر در وزن کاهش با ورزشکاران که دادند نشان نتایج .شد استفاده متغیره چند واریانس تحلیل از شدهآوريجمع
میانگین باالتري نسبت به  موفقیت ادراك همراه به) طلبیمبارزه و چالش کنترل،( آن هايمؤلفه زیر و سرسختی

هیجانی و دو زیر  جویی نظم متغیر در وزن کاهش بدون ورزشکاران بالعکس داشتند؛ وزن کاهش بدون ورزشکاران
 گزارش وزن کاهش با نسبت به ورزشکاران باالتري میانگین ريمعنادا شکل به )هیجان ارزیابی سرکوبی،( مؤلفه آن
شناختی و تواند بر وضعیت روانکاهش وزن در میان ورزشکاران می گیري کرد کهگونه نتیجهتوان ایندادند.می

 هیجانی ورزشکاران تأثیر بسزایی داشته باشد؛ لذا این مسئله لزوم آموزش و آگاهی بخشی به مربیان و ورزشکاران
 دهد.در مورد ابعاد روانی کاهش وزن را نشان می

 
 .وزن کاهش جویی هیجانی، نظم شناختی،روان سرسختی موفقیت، دراكا واژگان کلیدي:
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 مقدمه  -1
کســب موفقیــت و عملکــرد مطلــوب اي برخوردار است. ورزش قهرمانی امروزه در تمام دنیا از جایگاه ویژه

متـولی ورزش در کشـورهاي  هايسازمانورزشکاران در مسابقات ورزشی از موضـوعاتی اسـت کـه بیشترین توجه 
یکی از مباحث مهم در ورزش بحث کاهش وزن سریع ورزشکاران  ).1ف نمـوده اسـت (ومعطـ خـودبـهمختلـف را 

). کاهش وزن در بسیاري از موارد در نتایج مسابقات 2شکاران تأثیر بسزایی دارد (باشد که بر وضعیت روانی ورزمی
تواند ورزشکار را در معرض میاما  ،کاهش وزن سریع ممکن است باعث بهبود عملکرد شودورزشی اثرگذار است. 

بر تغییرات  خصوص در مسابقات بزرگ عالوه). کاهش وزن به3مشکالت جسمانی، هیجانی و شناختی قرار دهد (
نتایج  ).4( گردداي از آن به عوامل هیجانی برمیفیزیولوژیکی در بدن، بعد روانی وسیعی نیز دارد که بخش عمده

تحقیقات متعددي نشان دادند که کاهش وزن سریع با عملکرد پایین و همچنین خلق منفی در میان ورزشکاران در 
ی همچون عوامـلبلکه ؛ شودنمیداوم، تنها کلید موفقیت محسوب امروزه در دنیاي ورزش، تمرین م) 2( ارتباط است

را براي حفظ سالمت ورزشکاران ی خاص هايمهارتو ...  دیدگیآسیبداوري بــــد، واکــــنش تماشــــاگران، 
 .)5( دخواهد بو بخشزیانورزشکار آمیز موفقیتعوامـل براي عملکرد این نـاتـوانی در مقابلـه بـا  چراکه طلبد،می

 ورزشـکاران، مربیـان و مدنظرهمیشـه  ،قهرمـانی هايورزشهدف اصلی  عنوانبهموفقیــت ورزشی 
 ورزشی هايرقابتمبانی نظري مربوط به موفقیت ورزشـی، پیشـرفت در  اساس . برپـژوهشگـران بــوده اســت

یا هدف  گرایی تکلیفمبتنـی بـر هـدف  گراییهدففرد وابسـته اسـت کـه ایـن  گراییهدف(ورزش گرایی) به 
و  گراییتکلیففـردي از میـزان توانـایی متفـاوتی در مؤلفـه  هايتفاوت. افراد با توجـه به باشدمی گرایی خود

مبتنی بر بهبود تکلیف  هايهدفهستند؛ این افراد بیشتر بر  مرجعبیشتر خود گراتکلیفبرخوردارند. افراد  خودگرایی
هنجـار مرجع هستند و بر بهتر عمل  هايهدفمتمایل به تعیین  خودگراافراد  کهدرصورتیتمرکز دارنـد، و عملکرد 

). در پژوهشی دیگر فرزي، عباسی، 1( کردن نسبت بـه سـایرین یـا عملکـرد برابـر بـا تـالش کمتـر تمرکـز دارنـد
رویی اقی درزمینۀ ادراك و انگیزة موفقیت و سخت) با مقایسۀ دانشجویان ورزشکار ایرانی و عر1392( سوري و نظري

 ).6رویی در بین ورزشکاران وجود دارد (به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداري میان ادراك و انگیزة موفقیت و سخت
 شناختیروانسرسختی  اســت. شناختیروان سرســختیشناختی مهم ورزشی، یکی دیگر از این عوامل روان

کـه در رویـارویی بـا حـوادث  شودمی گرفته شخصیتی درنظر هايویژگیمتشـکل از  هايمجموعه عنوانبه
 بـه توانندمیو افراد واجد آن  کندمیمنبعی از مقاومت، همانند سـپري محافظ عمل  عنوانبهفشارزاي زندگی 

) سرسختی را ترکیبی از باورهـا در 1979. کوباسا ()7کارآمد با مشکالت و فشارهاي زندگی مقابله کنند ( هايگونه
است. شخصی که از  شدهتشکیل جوییمبارزهتعهد، کنترل و  مؤلفۀکه از سه  کندمیمورد خویشتن و جهان تعریف 

را باور دارد.  دهدمیی برخوردار است اهمیـت و معنـاي اینکـه چـه کسی است و چه فعالیتی انجام یتعهد باال
و بر ایـن باورنـد  دانندمیو کنترل  بینیپیشل قوي هستند رویدادهاي زندگی را قابـل کنتر مؤلفۀافـرادي که در 

باالیی  جوییمبارزهدهند. اشخاصی که  قرار تأثیر، تحت دهدمیبـا تالش آنچه را که در اطرافشان رخ  توانندمیکـه 
 دانندمی رشد بیشتر رصـتی براي یادگیري ومنفی یا مثبتی که به سـازگاري مجـدد نیـاز دارد را ف هايموقعیتدارند، 

 سازدمیفردي کارآمد و توانا  یک ورزشکار،از  هاویژگـیایـن ). 7،8تا تهدید براي امنیت و آســــایش خــــویش (
خود را  هايکنترل هیجانکماکـان در یک مسابقه ورزشی  هاموقعیت شرایط و ترینبحرانیحتـی در  تواندمیکه 

) با بررسی دقیق 2009( ). ودي، اوانز، هانتون و نیل9(استفاده کند  کارسازمعقوالنه و  ايمقابله و از حفظ نماید



     جویی هیجانی در بین ورزشکاران با و بدون کاهش وزن شناختی و نظم مقایسه ادراك موفقیت، سرسختی روان

شناختی در ورزشکاران روان بینی کنندةتواند یک پیشسرسختی می سرسختی در میان ورزشکاران نشان داد که
اصلی و مهم در  هايکنترل وزن یکی از مؤلفه). 10(ها باشد تر آنبراي مقابله با مصدومیت و بهبود هرچه سریع

 بر شدترا  آن هايمؤلفهو  شناختیروانتأثیرات سرسختی  )2002). کوکرل (11( شودمیسرسختی محسوب  حوزة
این فرضیه را که ورزشکاران نخبه  هایافتهبررسی کردند.  نفساعتمادبهاضطراب رقابتی و شدت  هايویژگیو جهت 

) در پژوهشی به 2010(نژاد و بشارت ). صالحی6( را مورد تأیید قرارداد بیشتري دارند فقیتو ادراك مو سرسختی
آوري، سرسختی، موفقیت ورزشی و سالمت روان در ورزشکاران پرداختند و نشان دادند که این بررسی رابطۀ تاب

) در پژوهشی نشان 2005در (). فلدمن و سین12چهار مؤلفه در ورزشکاران با یکدیگر همبستگی معناداري دارند (
شناختی با اثرگذاري بر نحوه تفکر و قضاوت فرد در مورد شرایط پیرامون، منجر به سازگاري دادند که سرسختی روان

 ).13(شود زا میها در شرایط سخت و استرسباالتر و تنظیم مناسب هیجان
به  یهیجانجویی نخبه است. نظم جویی هیجانی نیز از دیگر عوامل روانی مهم در بین ورزشکاراننظم
. این شوندمیگرفته  کاربهکه براي کاهش، افزایش یا نگه داشت تجارب هیجانی  شودمیی اطالق یفرآیندها

خودش را تنظیم  هايهیجانگرایش ذاتی (فرد  فرآیندها متغیر بوده و ممکن است خودکار یا همراه با تالش فراوان
 درزمینۀ شدهارائه). یکی از الگوهاي 14( باشندشخص را تنظیم کند)  هايانهیجکند) یا عارضی (فرد دیگري 

) 1998( 1گذشته حمایت تجربی فراوانی را کسب کرده است، مدل فرایندي گروس دهۀکه در  یهیجان جویینظم
. انتخاب موقعیت 1این الگو ممکن است هیجان در پنج ناحیه از فرایند مولد هیجان تنظیم گردد:  براساساست. 

تعدیل موقعیت  /مسئلهحل (. تعدیل موقعیت 2)؛ هیجانی مثبت یا منفی براساس تأثیر هاموقعیتانتخاب یا اجتناب از (
تغییر  هاشناخت. تغییر 4)؛ نشخوارگريکز، تمر(، سرکوبگري، پرتیحواسگسترش توجه  .3 براي تغییر اثر هیجانی)

 هايپاسختعدیل  .5و  )؛مجدد بنديچارچوب( اجتماعی مقایسۀ، تفسیرها، هاارزشیابی، هاارزیابیدادن معنی، 
مانند  ،، تغذیه، تعدیل رفتارهاي بیانگر هیجانزداییتنش(داروها، تمرین، ورزش،  فیزیولوژیکی، رفتاري و ايتجربه

ها در هنگام مسابقات امري ضروري براي موفقیت هر ورزشکار . تنظیم هیجان)15()رفتاري هاياسخپفرونشانی 
باشد، زیرا عواملی همچون استرس قبل از مسابقه، شرایط مسابقه، تماشاگران و کاهش وزن همگی از عواملی می

ها ند موفق باشد که با تنظیم هیجانتوادهد و ورزشکاري میهاي ورزشکاران را تحت تأثیر قرار میهستند که هیجان
) در پژوهشی نشان دادند که 2003). بروکس (16( عملکرد خود را مدیریت کرده و بهترین نتیجه را کسب کند

). 17( باشدولی با موفقیت ورزشی در ارتباط نمی ها با سالمت روان ورزشکاران نخبه در ارتباط است،تنظیم هیجان
) با بررسی فرایندهاي شناختی و هیجانی ورزشکاران جودوکار نشان دادند 2006مکاران (در یک مطالعه، دگوتی و ه

نفس و همچنین افزایش خشم و خستگی مدت و عزتکه کاهش سریع وزن منجر به کاهش تمرکز، حافظه کوتاه
وخو در خلق ) در پژوهشی تحت عنوان تأثیر کاهش وزن سریع2015( ). درنهایت هال و لن18(گردد ورزشکاران می

اي دریافتند که کاهش وزن سریع با عملکرد ضعیف، افزایش خشم، خستگی روانی و عملکرد بوکسورهاي غیرحرفه
 ).4( و همچنین تنش و کاهش انرژي مرتبط است

امروزه در دنیاي ورزش یکی از اجزاي الینفک و مؤثر در وضعیت هیجانی، روانی و موفقیت ورزشکاران کاهش 
اري از شرایط مطلوب وزنی قبل و حین مسابقه است. مروري بر ادبیات پژوهشی در رابطه با کاهش وزن و برخورد
هاي اخیر، در تالش براي توصیف و تبیین ماهیت هاي صورت گرفته در دههدهد که اغلب پژوهشوزن نشان می

اندکی به عملکرد روانی ناشی هاي ) بوده است و پژوهش5( این پدیده و پیامدهاي جسمانی آن در رفتار ورزشکاران
 

1. Gross 
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اند، این در حالی است که بسیاري از محققان بر این موضوع تأکید دارند که کاهش از کاهش وزن سریع پرداخته
که ورزشکارانی که از ادراك . ازآنجایی)5، 4( تواند بر روي عملکرد روانی ورزشکاران تأثیر به سزایی بگذاردوزن می

دهند و در طرف مقابل بهتري برخوردارند میزان سرسختی باالتري از خود نشان میموفقیت و تنظیم هیجانی 
هاي رسد این مؤلفهحال به نظر می)؛ بااین12( گرددهیجانی و عملکرد بهتر ورزشکار می سرسختی نیز منجر به تنظیم

رانی که در مسابقات گیرد به طوري که بسیاري از ورزشکاتواند تحت تأثیر کاهش وزن سریع قرار روانی می
) را چه در قبل و چه در حین مسابقه 3متعددي ( اند، مشکالت هیجانی و روانیالمللی، کاهش وزن سریع داشتهبین

الشعاع قرار داده است. بر همین اساس با توجه به نقش بااهمیت کاهش ها را تحتکنند که عملکرد آنگزارش می
ها در ورزشکاران با و پژوهشی در داخل و خارج کشور به مقایسه این مؤلفه وزن در ابعاد روانی ورزشکاران تاکنون

هاي بیشتري در جهت بر پژوهشرسد تا با تکیهبدون کاهش وزن نپرداخته است؛ بنابراین ضروري به نظر می
د. لذا شناسایی دقیق عوامل روانی ناشی از کاهش وزن گام بلندي در جهت اصالح عملکرد ورزشکاران برداشته شو

جویی هیجانی در ورزشکار  شناختی و نظممقایسۀ ادراك موفقیت، سرسختی روان بررسی پـژوهش حاضـر از هدف
 بود. وزن کاهش بدون و با کاهش وزن

 
 شناسی روش
 پژوهش روش

 .بود اي مقایسه-علی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش
 

 جامعه آماري و نمونه
 1394 سال هايانتخابی برترین مسابقات در کنندهورزشکار شرکت 480 شامل پژوهش حاضر آماري جامعۀ

 گیرينمونه پایه که بر ساالن بودددر بخش بزرگ) کشتی و جودو تکواندو،( ورزشی رشته سه در تهران استان
 نفر در 61نفر در رشتۀ جودو و  82نفر در رشتۀ تکواندو،  57( ورزشکار 200 تصادفی و برحسب جدول مورگان تعداد

حداقل مدرك تحصیلی  سال و 18-35هاي ورود (حداقل یک سال سابقه ورزشی، سن مالك رشتۀ کشتی) مطابق با
گزارشی مبنی بر تعیین کاهش وزن سریع  دیپلم) انتخاب شدند که پس از ارزیابی محقق با استفاده از پرسش خود

 (بیش از دو کیلو) ايمالحظهطور قابلي بهآیا براي رسیدن به سر وزن در مسابقه جار( و میزان آن براي مسابقه
 وزن سریع جایگذاري شدند. کاهش بدون و به دو گروه ورزشکاران با ؟)ایدکاهش وزن داشته

 پژوهش ابزار
 شناختی کوباساروان سرسختی پرسشنامۀ

استفاده  با سؤاالت که سؤال است 50 داراي و گردید طراحی) 1979( همکاران و کوباسا توسط پرسشنامه این 
 و کنترل تعهد، زیرمقیاس سه داراي پرسشنامه این. شوندمی گذارينمره 3 صفر تا از از طیف لیکرت چهار ارزشی

 مقیاس فارسی نسخه از مقدماتی یابی اعتبار در. )19( باشدمی کل براي سرسختی نمره یک به همراه طلبیمبارزه
 آلفا ضرایب اساس بر سنجیروان هايمشخصه ترتیب به بیماران و ورزشکاران دانشجویان، نمونۀ سه در سرسختی

 روییسخت نمرة براي و 85/0 تا 78/0 کنترل، مقیاس براي 94/0 تا 85/0 تعهد، زیرمقیاس براي 93/0 تا 88/0 از
 تا دو بافاصله هانمره همبستگی ضرایب باشد؛می مقیاس خوب درونی همسانی از نشانی که گردید محاسبه 94/0

 براي 87/0 تا 79/0 کنترل، زیرمقیاس براي 88/0 تا 80/0 از تعهد، زیرمقیاس براي 90/0 تا 82/0 از هفته چهار



     جویی هیجانی در بین ورزشکاران با و بدون کاهش وزن شناختی و نظم مقایسه ادراك موفقیت، سرسختی روان

 مناسب آزمایی باز بیانگر که است دست آمدهبه سرسختی کل نمرة براي 88/0 تا 80/0 از و طلبیمبارزه زیرمقیاس
هست. همچنین در بررسی روایی این پرسشنامه نیز تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي از ساختار  مقیاس این براي

 پژوهش در درنهایت). 12( گزارش شد 75/0آوري روایی مالکی آن نیز با پرسشنامه تاب سه عاملی آن حمایت کرد و
 .هست بمطلو سنجیروان از نظر که گردید محاسبه r=88/0 کرونباخ آلفاي ضریب نیز حاضر

 ورزشی موفقیت ادراك پرسشنامۀ
 است که سؤال 12 داراي پرسشنامه این. شد ساخته) 1998( ترشر و رابرتر توسط موفقیت ادراك پرسشنامۀ 

 آلفا ضریب با باالیی درونی همسانی) 1998( ترشر رابرتز،. است شدهتنظیم لیکرت ايدرجهپنج مقیاس یک براساس
 کردند. گزارش 80/0 بازآزمون آزمون روش با را مذکور پرسشنامۀ پایایی و اندکرده ارائه مقیاس این براي 82/0

چنین است هم شدهگزارش مطلوب) 1992( نیکلز و دودا پرسشنامۀ با مالکی اعتباریابی روش با مقیاس این روایی
 پرسشنامۀ با مذکور پرسشنامۀ زمانهم طوربه مالکی، اعتباریابی منظوربه) 1389( همکاران و کجباف پژوهش در

 60/0 همبستگی ضریب که گردید اجرا تحقیق جامعۀ ورزشکار نفر 60 روي بر) 1998( یرتر و گیل پیشرفت انگیزه
 کرونباخ آلفاي ضریب نیز حاضر پژوهش در. آمد که نشان از روایی مالکی مطلوب این پرسشنامه داشت دستبه

76/0=r  20( باشدمی مطلوب سنجیروان از نظر که گردید محاسبه.( 
 هیجانی جویینظم پرسشنامۀ

 گراس توسط که هست هیجان تنظیم راهبردهاي گیرياندازه آن هدف و بوده سؤال 10 شامل پرسشنامه این 
 تا) 1 نمره با( مخالفم شدتبه از ايدرجه 7 لیکرت مقیاس یک در هاآزمودنی. است تدوین شده) 2003( جان و

 مجدد ارزیابی و سرکوبی بعد دو داراي هیجانی جویینظم پرسشنامۀ. دهندمی پاسخ) 7 نمره با( موافقم شدتبه
 یمجدد و فرونشان یابیبه دو عامل ارز یاکتشاف یعامل یلبا استفاده از تحل يا) در مطالعه2003. گروس و جان (هست

کرونباخ به  يآلفا استفاده ازپرسشنامه حاضر با  یاییپا کرده و در بررسیاشاره  یجانیه یی) در نظم جوی(سرکوب
زمان هم ییرواین بررسی چنهم؛ گزارش نمودند 69/0و  79/0را  یو فرونشان مجدد یابیمؤلفه ارز یاییپا یبترت

را  75/0، 88/0، 76/0 یب نمراتترتخودکنترلی به کنترل تکانه و  یت،شخص یپرسشنامه حاضر با مدل پنج عامل
) آلفاي کرونباح پرسشنامه نظم جویی هیجانی را براي نمونه 2012چنین آپفیلد، لن و جونز (. هم)15نشان داد (

سنجی هاي روان) براي تعیین ویژگی1396گزارش کرد. در ایران موسیوند، آقابابا و افشاري ( 95/0ورزشکاران 
کتشافی و تأییدي نشان دادند که با استفاده از روش تحلیل عاملی ا پرسشنامه نظم جویی هیجانی در ورزشکاران

همسانی درونی  چنینساختار دوعاملی این پرسشنامه در ورزشکاران ایرانی از برازش مطلوبی برخوردار بوده و هم
 ).21( گزارش نمودند 81/0و  65/0 این پرسشنامه را با روش آلفاي کرونباخ به ترتیب براي سرکوبی و ارزیابی مجدد

 
 اجرا شیوه

صورت بود که محقق با حضور در روز مسابقه و پس از هماهنگی و اخذ مجوزهاي الزم براي شیوه اجرا بدین
کننده در مسابقه را دریافت کرده و اعضاي اجراي پژوهش، از مسئولین برگزاري لیست تمامی ورزشکاران شرکت

ایت ورزشکاران پس از توضیح درزمینۀپژوهش منظور جلب رضها انتخاب کرد. سپس در گام بعد بهنمونه را از میان آن
هاي و اهمیت آن، از ورزشکاران دعوت به عمل آمد تا بدون درج نام، فقط به تکمیل اطالعات فردي و گویه

کنندگان تأکید شد که منظور جلوگیري از سوگیري مطلوبیت اجتماعی، به شرکتچنین بهها بپردازند. همپرسشنامه
ها نامهها نداشته و هیچ پاسخ درست یا غلطی براي سؤاالت پرسشیري درروند مسابقات آننتایج پژوهش حاضر تأث
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ها بدین گونه بود که ابتدا محقق پس از ارزیابی کاهش وزن و میزان آن با فرایند اجراي پرسشنامه وجود ندارد.
(بیش از دو  ايمالحظهور قابلطگزارشی تحت عنوان (آیا براي رسیدن به سر وزن در مسابقه جاري، به سؤالی خود

هاي ورود جایگذاري ورزشکاران را در دو گروه با و بدون کاهش وزن برحسب مالك ؟)ایدکاهش وزن داشته کیلو)
شناختی، ادراك موفقیت و نظم جویی هیجانی را کرد. سپس در ادامه هر دو گروه سه پرسشنامه سرسختی روان

آوري گردید. در این مطالعه تمامی ها جمعکنندگان، پرسشنامهدردانی از شرکتتکمیل نمودند که در سر آخر پس از ق
) مبنی بر توضیح اهداف پژوهش، کسب رضایت آگاهانه از واحدهاي موردمطالعه، 22مفاد اخالقی بیانیه هلسینکی (

ت پرسشنامه نام و محرمانه بودن تمامی اطالعااختیاري بودن شرکت در پژوهش، بدون ضرر بودن پژوهش و بی
ها توسط ورزشکاران مطرح نبود رعایت گردید. الزم به ذکر است، هیچ محدودیت زمانی در فرایند تکمیل پرسشنامه

 آوري گردد.ها توزیع و جمعدوراز تنش مسابقه پرسشنامهو سعی شد درزمانی مناسب و به
 آماري روش

 منظوربه توصیفی آماري روش ابتدا. شد استفاده 20نسخه  اس.اس.پی.اس افزارنرم از هاداده تحلیل منظوربه
 تحلیل تحلیل استنباطی از روش براي سپس و گرفت قرار مورداستفاده) پراکندگی و مرکزي هايشاخص فراوانی،(

 شد. استفاده باکس و لونهاي آن مانند آزمون امفرضمتغیره و آزمون تی مستقل و پیش چند واریانس
 

 هایافته
 مرد ورزشکاران بین در جویی هیجانینظم شناختی وسرسختی روان ادراك موفقیت، پژوهش حاضر مقایسۀهدف از 

هاي نامعتبر تعداد بوده که پس کنار گذاري پرسشنامه ورزشکار 200وزن بود. نمونۀ پژوهش شامل  کاهش بدون و با
) 11 ± 5/6، سابقه ورزشی 2/25 ± 9/6 کننده مورد تحلیل قرار گرفت که همگی در میانگین (سنیشرکت 195

 109) در گروه بدون کاهش وزن و %1/44ورزشکار ( 86 هاي جمعیت شناختی تعداداساس یافته قرار داشتند. بر
نفر متأهل  20) مجرد و %7/89نفر ( 175در گروه با کاهش وزن جاي گرفته که از این تعداد  )%9/55ورزشکار (

دیپلم و ) فوق%5/38نفر ( 75) دیپلم، %59نفر ( 115صیالت گروه نمونه شامل چنین میزان تح) بودند. هم3/10%(
 ) داراي مدرك کارشناسی ارشد بود.%6/2نفر ( 5کارشناسی و 

نتایج مربوط به میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش در دو گروه افراد با و بدون کاهش وزن در 
منظور بررسی تفاوت نمرات ادراك از موفقیت در دو گروه افراد با و بدون دا بهجدول فوق ارائه شده است. در ادامه ابت

ها که پیش از اجراي آزمون تی مستقل ابتدا مفروضه همگنی واریانس کاهش وزن از آزمون تی مستقل استفاده شد؛
یر ادراك موفقیت توسط آزمون لون مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اساس آزمون لون و عدم معناداري آن در متغ

 ).Sig= ،06/3=F 08/0( انجام آزمون تی مستقل مانعی ندارد
 

  



     جویی هیجانی در بین ورزشکاران با و بدون کاهش وزن شناختی و نظم مقایسه ادراك موفقیت، سرسختی روان

 هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش. جدول شاخص1 جدول
 =N 195 انحراف استاندارد میانگین گروه متغیرها

 86 46/9 58/42 عدم کاهش وزن ادراك از موفقیت
 109 49/7 78/48 کاهش وزن

 86 68/5 09/32 وزنعدم کاهش  ارزیابی مجدد
 109 82/5 38/25 کاهش وزن

 86 87/4 67/19 عدم کاهش وزن سرکوبی
 109 73/4 88/14 کاهش وزن

 86 23/6 58/43 عدم کاهش وزن جویی هیجانی نظم
 109 56/5 12/40 کاهش وزن

 86 15/9 08/29 عدم کاهش وزن تعهد
 109 85/6 38/43 کاهش وزن

 86 60/6 12/22 عدم کاهش وزن چالش
 109 68/6 99/27 کاهش وزن

 86 64/8 69/31 عدم کاهش وزن کنترل
 109 94/7 38/35 کاهش وزن

 86 76/8 44/45 عدم کاهش وزن سرسختی
 109 32/6 56/48 کاهش وزن

 
دهد که دو گروه با و بدون کاهش وزن در متغیر شود نشان میمشاهده می 2همانطور که در جدول شماره 

هاي ). در همین راستا با مراجعه به یافته=001/0pدهند (ادراك موفقیت با یکدیگر تفاوت معناداري را نشان می
توان مشاهده کرد که گروه با کاهش وزن به نسبت گروه بدون کاهش وزن از میانگین توصیفی در جدول یک می

 باشد.باالتري برخوردار است و این اختالف مطابق آزمون تی معنادار می
 

 در متغیر ادراك موفقیت هاگروهیج آزمون تی مستقل براي مقایسه نتا .2جدول 
 سطح معناداري Df T اختالف میانگین متغیرها

 001/0* 105/5 193 198/6 ادراك موفقیت

 )p> 05/0تفاوت معنادار (

از آزمون تحلیل واریانس جویی هیجانی در دو گروه افراد با و بدون کاهش وزن در بررسی تفاوت نمرات نظم
هاي آن موردبررسی قرار گرفت. در ) استفاده شد که پیش از اجراي آزمون، مفروضهMANOVAچندمتغیري (

 ،=P 047/0همین راستا نتایج آزمون باکس براي یکسانی ماتریس کوواریانس نشان داد که این مفروضه برقرار نیست (
130/2 F= 006/13وM Boxs=آزمون لون  هاي خطا ازبرابري واریانس شرطمنظور بررسی پیشبهچنین ). هم

فرض براي همه متغیرها داشت. در ادامه پس از ارزیابی استفاده شد و نتایج آن حاکی از برقراري این پیش
 هاي آزمون و حصول اطمینان از آن، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره اجرا گردید و نتایج آن نشان دادمفروضه

 ،0001/0P< ،92/34=F(ها حداقل دریکی از متغیرهاي وابسته تفاوت معناداري وجود دارد که بین گروه
المبداي ویلکز). بر همین اساس جهت مشخص شدن تفاوت دوبه دوي متغیرهاي وابسته از آزمون تحلیل =354/0

 واریانس یک متغیري استفاده شد.
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 ها در متغیر نظم جویی هیجانینتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیره براي مقایسه گروه .3 جدول
وراتمجذمیانگین  Df مجموع مجذورات متغیرها  F Sig اندازه اثر 

91/2162 ارزیابی مجدد  1 91/2162  275/65  **0/0005 253/0  

66/1104 سرکوبی  1 66/1104  101/48  **0/0005 200/0  

هیجانیجویی  نظم  75/3310  1 75/3310  608/78  **0/0005 101/0  

 )p> 05/0تفاوت معنادار (

هاي آن (ارزیابی مجدد و و زیر مؤلفه جویی هیجانیشود نظممشاهده می 3طور که در جدول شماره همان
مراجعه به ). با =0005/0pاز تفاوت معناداري برخوردار است ( سرکوبی) در دو گروه افراد با و بدون کاهش وزن

هاي آن ارزیابی مجدد و شود که متغیر نظم جویی هیجانی و دو زیر مؤلفههاي توصیفی نشان داده مینتایج آماره
 باشد.اند که این اختالف معنادار میسرکوبی در گروه عدم کاهش وزن میانگین باالتري را کسب نموده

دو گروه افراد با و بدون کاهش وزن نیز از آزمون  شناختی درمنظور بررسی تفاوت نمرات سرسختی رواناما به
هاي آن موردبررسی قرار گرفت. در تحلیل واریانس چندمتغیري استفاده شد. ابتدا پیش از اجراي آزمون مفروضه

 ،=P 0005/0همین راستا نتایج آزمون باکس براي یکسانی ماتریس کوواریانس نشان داد که این مفروضه برقرار نیست (
452/4 F= 181/27وM Boxs=هاي خطا نیز با استفاده از آزمون لون برابري واریانس شرطچنین پیش). هم

هاي آن برقرار است. در ادامه پس از اطمینان شناختی و مؤلفهمتغیر سرسختی روان این مفروضه براي نشان داد که
ها حداقل و نتایج آن نشان داد بین گروه هاي آزمون تحلیل واریانس چند متغیره این آزمون اجرا گردیدشرطاز پیش

بنابراین  المبداي ویکلز)؛=0001/0P< ،39/14=F، 185/0(دریکی از متغیرهاي وابسته تفاوت معناداري وجود دارد 
 منظور بررسی الگوي تفاوت از آزمون تحلیل واریانس تک متغیره استفاده شد.به

 
 شناختیها در متغیر سرسختی رواننتایج آزمون تحلیل واریانس تک براي مقایسه گروه .4 جدول

 اندازه اثر F Sig میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات متغیرها
37/1338 تعهد  1 37/1338  234/21  0/001* 100/0  
37/1647 چالش  1 37/1647  265/37  0/001* 163/0  
70/650 کنترل  1 70/650  553/9  0/012* 047/0  

22/155 سرسختی  1 22/155  433/14  0/004* 057/0  
 )p> 05/0تفاوت معنادار (

 
مؤلفۀ آن در دو گروه افراد با و بدون  و هر سه زیر دهد که بین نمرات سرسختینتایج جدول چهار نشان می

دریافت که متغیر سرسختی  توانهاي توصیفی میکاهش وزن تفاوت معناداري وجود دارد. با مراجعه به نتایج آماره
مؤلفۀ آن، در افراد با کاهش وزن از میانگین باالتري به نسبت گروه بدون کاهش وزن برخوردار بودند  و هر سه زیر

 باشد.که با توجه به نتایج جدول چهار این تفاوت معنادار می
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 گیريبحث و نتیجه
جویی هیجانی در ورزشکاران با و بدون کاهش نظمهدف از پژوهش حاضر مقایسۀ ادراك موفقیت، سرسختی و 

چالش، ( زیرمؤلفۀ آن نشان دادند که ورزشکاران با کاهش وزن در سرسختی و سه هاوزن بود. نتایج تحلیل داده
اند، تفاوت طلبی، کنترل) به همراه ادراك موفقیت به نسبت گروه ورزشکارانی که وزن خود را کم نکردهمبارزه

 هاي انجویی هیجانی و زیر مولفهچنین در متغیر نظمه و میانگین باالتري را گزارش نمودند، هممعناداري داشت
 جویی هیجانی باالتري از خود نشان دادند.نظم سرکوبی، ارزیابی مجدد) ورزشکاران بدون کاهش وزن،(

شناسی اجتماعی روانتوان به این نظریۀ آمده درزمینۀ ادراك موفقیت و سرسختی میدستبراساس نتایج به
متحمل شود یک نوع تعهدي در او  هاي دردناکی رامتوسل شد که اگر شخص براي رسیدن به هدف خود تجربه

شود و تالش و جدیت بیشتري را به خرج تر تلقی میبخشتر و لذتایجاد شده و رسیدن به هدف برایش جالب
). براساس این نظریه، ورزشکارانی که 23( شودگفته می 1دهد؛ به این فرایند در اصطالح توجیه کوشش و جدیتمی

شوند که این اي دردناکی در قبل از مسابقات میاند، متحمل تجربهوزن خود را براي رسیدن به موفقیت کم کرده
زا در حین مسابقه هاي چالشطلبی)، قرار دادن خود در موقعیتمبارزه( فرایند باعث ایجاد تالش و جنگندگی بیشتر

تر بخشرسیدن به هدف برایشان لذت کند کهها ایجاد میدر آن) چالش) و قابلیت کنترل بر نتایج و وزن خود (کنترل(
زند. البته این نکته حائز اهمیت است که کاهش وزن شود و افزایش ادراك موفقیت و سرسختی را رقم میتلقی می

را که افزایش آن اگرچه متغیرهاي روانی را تحت تأثیر قرار تواند این تعهد را ایجاد کند، زیبه میزان متعادل می
هاي ). نتایج پژوهش حاضر با پژوهش24( آوردتناسب آن کارایی جسمانی را در ورزشکاران پایین میدهد، ولی بهمی

 ) همسو است6)(1392)، فرزي و همکاران (12)(2010(بشارت  نژاد و)، صالحی6)(2011)، کوکرل (10)(2012( ودي
 و پژوهشی در عدم همسویی با پژوهش حاضر یافت نشد.

در محیط مسابقه میزانی از فشار  رتوان عنوان داشت که هر ورزشکاجویی هیجانی میدر تبیین نتایج متغیر نظم
حین مسابقه باید  ها درکند که این هیجانروانی را براي پیروزي برحسب انتظار مربیان، خود و تماشاگران تجربه می

زان تعهد و ). ورزشکاران با کاهش وزن برحسب تجربه دردناك و توجیه کوشش و جدیت، می25( یریت شودمد
هاي خود فشار بیشتري را براي کنترل هیجان دهند که دریطور غیرواقعی افزایش مانتظار پیروزي را در خود به

تري را متحمل تبع آن خستگی بیشموفقیت تجربه کنند. در همین راستا ورزشکاران خشم، اضطراب، تنش و به
یولوژیک مناسب در حین مسابقه دچار مشکل تعدیل هیجانات و پاسخ فیز ها را در ارزیابی،که آن )4( شوندمی
 ) و چوما و همکاران17)(2003)، بروکس (4)(2015( هاي هال و لننماید. نتایج پژوهش حاضر با پژوهشمی

همسویی با  ) همسویی ندارد. از دالیل احتمالی عدم13)(1992( ) همسو و با پژوهش مدي و هس18)(1998(
توان بیان داشت که این پژوهش به بررسی ورزش گروهی بسکتبال پرداخته است ) می1992( پژوهش مدي و هس

نوعی با دیگر اعضاي تیم همبسته است این در حالی است که پژوهش کوشی و تنظیم هیجان بهکه میزان سخت
 هاي انفرادي پرداخته است.ورزشکاران با و بدون کاهش وزن در رشتهحاضر بر روي 

سزایی  تواند نقش بههاي جسمانی میعنوان عاملی در کنار مؤلفهضرورت توجه و شناسایی متغیرهاي روانی به
ارند در جهت بهبود عملکرد و موفقیت ورزشی در ورزشکاران داشته باشد. بسیاري از محققان بر این موضوع تأکیدد

کنند، هاي انفرادي براي شرکت در مسابقات ورزشی از کاهش وزن سریع استفاده میکه ورزشکاران رشتهازآنجایی
ایفاء  تواند در بهبود عملکرد ورزشکاران در حین مسابقه نقش مؤثري راهاي روانی این پدیده میلزوم توجه به مؤلفه

 

1. justification of effort 
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هاي روانی متعددي برخوردار موضوع است که کاهش وزن از جنبه )، پژوهش حاضر نیز تأییدي بر این2، 18، 4( کند
هاست که مرییان و ورزشکاران نباید از آن غافل شوند. امروزه بسیاري ترین آناست که مشکالت هیجانی از عمده

یبی هاي جسمانی ترکبه همراه جنبه هاي روانی و هیجانیباشند که جنبهشناسان ورزشی بر این عقیده میاز روان
). یکی از 26،27،28( بینی کنندة نتایج مطلوب در مسابقات ورزشی استسازد و پیشاز یک ورزشکار موفق را می

شود آموزش و تقویت راهبردهاي تنظیم راهکارهایی که امروزه در دنیاي ورزش براي حل این مسئله پیشنهاد می
، 25( جویی هیجانی در ورزشکاران استریت و نظمباشد که راهکار مناسبی در جهت مدیهیجانی در ورزشکاران می

ورزشکار با کاهش وزن سریع برحسب  خصوص در ورزشکارهاي انفرادي که در اکثر مواقع) به31، 30، 29، 26
هاي پژوهش حاضر بنابراین طبق یافته شود؛شرایط ویژه، فشار روانی باالیی را طی قبل و حین مسابقه متحمل می

حل ( دهی و هوش هیجانیسازي، خودنظمهاي راهبردهاي تنظیم هیجان، آرامت که با آموزشتوان عنوان داشمی
خصوص ورزشکارانی که در ورزشکاران و به کنترل تکانه)خودآگاهی، مدیریت هیجان و  ،استرس تیریمد مسئله،

ها در حین مسابقه باوجود سرسختی و شوند از درماندگی هیجانی آنکاهش وزن سریعی را قبل مسابقه متحمل می
 توان جلوگیري کرد و گامی در جهت حل این مشکل عمده در ورزشکاران برداشت.ادراك موفقیت باال می

باشد. بر همین محدودیت نیست پژوهش حاضر نیز از این امر مستثنی نمی که هیچ پژوهشی خالی ازازآنجایی
اي  از ورزشکاران مرد شهر تهران در سه رشته (تکواندو، جودو و که پژوهش حاضر تنها در نمونهاساس ازآنجایی

ورزشی  هايگردد جوانب احتیاط در تعمیم نتایج به جوامع و سایر رشتهکشتی) صورت گرفته است؛ پیشنهاد می
هاي ورزشی در هاي آتی با تکرار این پژوهش بر روي جمعیت زنان ورزشکار و سایر رشتهلحاظ گردد و پژوهش

گردد نقش کاهش وزن تري دست پیدا کنند. همچنین پیشنهاد میهاي منسجمتکمیل نتایج پژوهش حاضر به یافته
رگرفته تا در جهت تهیه  مداخالتی کارآمد در راستاي شناختی نیز به تفکیک موردبررسی قرابر روي سایر عوامل روان

 ه سازي روانی ورزشکاران اهتمام ورزیده شود.اصالح عملکرد ورزشی و آماد
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