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  چکیده:

و معلمان  گانه آن در بین معلمان ورزشکار 9تنظیم شناختی هیجان و ابعاد هدف این پژوهش مقایسه ابعاد 

نفراز معلمان  35نفر ( 70نابراین به تعداد بمی باشد.  93-94غیرورزشکار شهرستان اسفراین در سال تحصیی 

جان هیناختی نفر از معلمان غیرورزشکار) به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه تنظیم ش35ورزشکار و 

لیل ها تایج تحن)پاسخ دادند. براي تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیري استفاده شد. CEQگارنفسکی (

عنی مفاوت نشان داد که استفاده از راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان در معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار ت

 يبیشتر ي سازگارمعلمان غیر ورزشکار از راهبردها) با هم دارند. معلمان ورزشکار در مقایسه با P>005/0داري(

وه ز جمله شیااختی استفاده کردند. براین اساس می توان نتیجه گرفت که ورزشکار بودن می تواند بر ابعاد روانشن

  هاي کنترل هیجان تأثیرگذار باشد.    

  کلید واژه ها: راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان، ورزشکار و غیر ورزشکار.

Abstract 
The purpose of this study was to compare the dimensions of cognitive emotion regulation and dimensions 9 among 
teachers athletes  and teachers non athletes Esfaraen city is 94-93.Therefore, 70 people (35 people teachers, athletes and 
35 people  teachers non athletes) were randomly selected, and cognitive emotion regulation questionnaire Garnfsky 
(CEQ) respondedMultivariate analysis of variance was used to analyze the data.The analysis results showed that the use 
of cognitive emotion regulation strategies in athletes and non-athletes teachers significant difference (005/0> P) 
together. Teachers athletes than non-athletes, teachers were more consistent strategies. Therefore  can be concluded that 
the athletes can be psychological dimensions of emotional control practices influence. 

Keywords: cognitive emotion regulation strategies, athletes and non-athletes                                                             

    :مقدمه  

تنظیم شناختی هیجان به فرایند شناخت فرد پس از بروز یک تجربه منفی یا حادثه آسیب زا اشاره دارد. تنظیم 

مؤلفه دارد که عبارتند از:ارزیابی مجدد مثبت،تمرکز بر برنامه ریزي،سرزنش خود،فاجعه 9شناختی هیجان 

ازنگري. به لحاظ تئوري راهبردهاي فاجعه سرزنش دیگران،نشخوار فکري و ب ،سازي،پذیرش،توجه مجدد مثبت

سازي، سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکري به عنوان راهبردهاي ناسازگار تنظیم شناختی هیجان در نظر 

گرفته می شوند و راهبردهاي تمرکز مجدد برنامه ریزي، ارزیابی مثبت مجدد، پذیرش، بازنگري و تمرکز مجدد 

سازگار تنظیم شناختی هیجان بیان می شوند (گارنفسکی،لگرستی،کارایجی،کامر و مثبت به عنوان راهکارهاي 

). ورزش افزون بر اینکه در سالمت جسمانی نقش بسزایی دارد، اثرات تأثیر گذاري بر متغیرهاي 1،2011تردز

کارشناسان  هیجانی و روانی دارد. در همین راستا تأثیر هیجانات بر روي مهارتهاي ورزشی به وسیله بسیاري از

                                                      
1 -Garnefski,Legerstee,Kraaij,Kommer&Teerds  
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ورزشی، مربیان و ورزشکاران قبل مسابقه، هنگام مسابقه و بعد مسابقه مورد تأیید قرار گرفته است و بسیاري از 

) . 1،2007ورزشکاران معتقدند پیروزي یا شکست آنها تحت تأثیر فاکتورهاي هیجانی قرار گرفته است(هانین

در افراد بزرگسال مبتال به اختالل روانی شیوع بیشتري دارد،  استفاده از راهبردهاي ناسازگار تنظیم شناختی هیجان

خود،  نوع راهبردهایی که استفاده می شود با نوع اختالل روانی رابطه دارد.ازجمله نشخوار فکري، مقصردانستن

عدم ارزیابی مثبت ، فاجعه آمیز تلقی کردن، همچنین  فاجعه آمیز دانستن،  خود سرزنشگري، نشخوارگري فکري 

). 2014ازجمله پیش بینی کننده هاي خشم، اضطراب، افسردگی و استرس شناسایی شده اند(دیوید اچ کلمانسکی

) در پژوهشی گزارش دادند هر چه توانایی ورزشکار در شناسایی و ابراز هیجان خود بیشتر 2009و همکاران(  لن

   ارتقا ي هوش هیجانی ورزشکاران می باشند.باشد عملکرد بهتري دارد و به همین دلیل مربیان و بازیکنان در پی 

نتایج تحقیقی نشان داد که نمره ابعاد تنظیم شناختی هیجان ورزشکاران بیشتر از غیر ورزشکاران 

     ). 2009است(کیفر،

  روش شناسی

 ن غیرپژوهش حاضر ازنوع  توصیفی و مقایسه اي است.جامعه آماري شامل کلیه معلمان ورزشکار و معلما

نفر معلم  35،نمونه پژوهش شامل می باشد 1393-1394ر شهرستان اسفراین در سال تحصیلی ورزشکا

. براي شدند ورزشکار و به همان تعداد معلم غیر ورزشکارکه با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی انتخاب

ارس و ه مدبراجعه گردآوري داده ها با مراجعه به اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین وکسب مجوز جهت م

 عات آنهاه اطالارائه توضیحاتی در خصوص پژوهش و ابزارهاي آن به مسئولین مربوطه ،ضمن ایجاد اعتماد و اینک

  کامال محرمانه خواهد ماند،اجراي پرسشنامه انجام گرفت.

نقل از  ؛ به2001):این پرسشنامه توسط گرانفسکی،کرایج و اسپینهان (CEQ( پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

) در کشور هلند تدوین شده و داراي دو نسخه انگلیسی و هلندي است.این پرسشنامه یک ابزار   2011گارنفسکی،

سال(هم افراد بهنجار و هم افراد بالینی)قابل استفاده است. این ابزار 12خود گزارش دهی است که براي افراد باالي 

ماده است و از نه زیر مقیاس ساخته شده است 36بر این داراي  فکر را پس از تجربه منفی ارزیابی می کند،عالوه

که عبارتند از: ارزیابی مجدد مثبت،پذیرش،نشخوارگري،تمرکز مجدد مثبت،تمرکز مجدد بر برنامه ریزي،خود 

سرزنش گري،کم اهمیت شماري،سرزنش گري دیگران و فاجعه انگاري.دامنه نمرات مقیاس از یک(تقریبا هرگز)تا 

با همیشه)است،هر زیرمقیاس داراي چهار ماده دارد ونمره هر زیر مقیاس از طریق جمع کردن مواد به پنج(تقری

خواهد بود،نمرات باال در هر زیر مقیاس نشان  20تا 4دست می آید.بر این اساس دامنه نمرات هر زیر مقیاس بین 

) پایایی این پرسشنامه با 1382وسفی (دهنده استفاده زیاد از آن راهبرد در مقابله با حوادث آسیب زا است. ی

گزارش کرده است، براي سنجش روایی از روش همبستگی نمره کل با  82/0استفاده از ضریب آفاي کرنباخ برابر 

                                                      
1 - Hanin 
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را در بر می  68/0تا  4/0نمرات خرده مقیاس هاي آزمون استفاده گردیده که دامنه هاي این همبستگی ها از 

  معنادار بوده اند. p> 01/0گرفت که همگی در سطح 

 یافته ها

 : تحلیل واریانس راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان در معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار و میانگین آنها1جدول

  گروه
مجموع 

  (ss)مجذورات

Df 

  

میانگین 

  )Msمجذورات(
F  P  

M  

  
  ورزشکار

غیرورزش

  کار

  84/4  46/6  01/0  -98/1  14/93  1  14/93  مالمت خویش

  28/4  23/5  /05  21/1  84/102  1  84/102  یرش  خودپذ

  76/5  23/3  03/0  -16/1  43/8  1  43/8  نشخوارگري

  96/4  00/5  30/0  21/0  98/4  1  98/4  بازنگري

  17/5  23/5  39/0  38/0  84/3  1  84/3  تمرکز مجدد مثبت

  50/6  62/6  10/0  78/0  16/12  1  16/12  تمرکز بر برنامه ریزي

  23/5  63/6  04/0  30/1  64/103  1  64/103  ارزیابی مجدد مثبت

  69/5  43/5  82/0  -14/0  03/10  1  03/10  فاجعه سازي

  30/4  69/2  04/0  -24/1  48/105  1  48/105  مالمت دیگران

  

  :نتیجه گیري

در فرضیه ي این پژوهش، این مسئله طرح شده بود که راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان معلمان ورزشکار و 

مشاهده گردید، نتایج بیانگر آن  1تفاوت معنی دار وجود دارد.  همانطور در جدول شماره معلمان غیر ورزشکار

بعد تنظیم شناختی هیجان (پذیرش، مالمت خود، مالمت  5بودند که بین معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار در 

مان ورزشکار از دیگران، نشخوار فکري و ارزیابی مجدد مثبت) تفاوت وجود دارد، این بدین معناست که معل

)، 2009)، لن و همکاران (2007راهبردهاي سازگارتري استفاده می کنند؛ که این نتیجه با پژوهش هاي هانین (

) همسو می باشد. بر اساس یافته هاي این پژوهش می توان گفت که 2014)، کلمانسکی (2009کیفر و همکاران(

انش آموزان و همکاران از همدلی و تعامل بیشتري معلمان ورزشکار در روابط اجتماعی و تعامل خود با د

برخوردار هستند. از آنجا که راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان قابل آموزش و یادگیري است، می توان گفت 

ورزشکار بودن یک معلم موجب ارتقاي توانمندي آنها در برخورد با دانش آموزان و اولیاي آنان می گردد. در این 

) گزارش نمودند که سالمت روانی با راهبردهاي سازگار تنظیم شناختی 2011و همکاران (راستا گارنفسکی 

هیجان رابطه دارد؛ بنابراین معلمان ورزشکار که از راهبردهاي سازگار تنظیم شناختی هیجان بهره بیشتري می برند 

ر دانش آموزان هستند،بر این داراي سالمتی روانی بیشتري هستند، از طرفی معلمان داراي تأثیر انکارناپذیري ب
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اساس می توان گفت ورزشکار بودن معلم موجب ارتقاي سالمتی روانی دانش آموزان، یعنی بهبود فرآیند تعلیم و 

  تربیت کشور.          
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