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Abstract
Introduction: One of the most significant negative emotions is competitive anxiety, which is
one of the main causes of athletes' performance decline..
Aim: The present study aimed to examine the relationship between emotion-regulation
strategies and competitive anxiety in elite Taekwondo athletes.
Method: The research method was descriptive-correlational. For the purpose of the study,
one hundred and twenty taekwondo athletes were selected via random sampling method from
among the Iranian population of Taekwondo athletes' participating in South Korean
Ambassador Cup. They completed three questionnaires including Emotion regulation
questionnaire (EQR), Sport Competition Anxiety Test (SCAT) and Revised Competitive
State Anxiety–2 (CSAI-2R). The data were collected and analyzed by Pearson correlation,
multiple regression, and ANOVA tests.
Results: The results showed a significant relationship between emotion-regulation strategies
and competitive anxiety. Moreover, reappraisal strategy negatively and suppression strategy
positively predicted dimension of competitive anxiety variance, but this prediction reversed
with Self- Confidence. In addition, the data indicated that the men use significantly more
reappraisal and less suppression strategies than female.
Conclusion: According to these results, it seems that emotion-regulation strategies have
effective role in dimensions of competitive anxiety, and the level of Taekwondo Athletes'
anxiety is correlated with these strategies.
Keywords: Elite taekwondo athletes, Competitive anxiety, Cognitive emotion regulation,
Emotion suppression, Korean Ambassador Cup
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چکیده
مقدمه :یکی از قابل توجهترین هیجانات منفی اضطراب رقابتی است از این جهت که از علل اصلی افت عملکرد ورزشکاران
محسوب میشود.
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بی ن راهبردهای تنظیم هیجان و ابعاد اضطراب رقابتی در تکواندوکاران نخبه بود.
روش :پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی بود ،از جامعۀ تکواندوکاران ایرانی شرکتکننده در جام سفیر کرۀ جنوبی 920
ورزشکار بهصورت نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامههای تنظیم هیجان ،اضطراب صفتی و اضطراب حالتی بازنگری
شده 2-را تکمیل نمودند .دادهها از طریق همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه و آنوا تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که راهبردهای تنظیم هیجان به طور معناداری ،با اضطراب رقابتی رابطۀ دارند و راهبرد بازارزیابی بهصورت
منفی و راهبرد بازداری بهصورت مثبت تغییرات هر یک از ابعاد اضطراب رقابتی را تبیین میکنند؛ در حالیکه این پیشبینی در
مورد اعتماد به نفس معکوس بود .به عالوه ،دادهها نشان داد که در مقایسه با زنان ،مردان به میزان بیشتری از راهبردهای بازارزیابی
استفاده میکنند؛ در صورتی که زنان بیشتر از مردان راهبردهای بازداری را بکار میگیرند.
نتیجهگیری :در مجموع نتایج حاکی از آن است که راهبردهای تنظیم هیجان نقش مؤثری در ابعاد اضطراب رقابتی ایفاء میکنند
و سطوح اضطراب تکواندوکاران متناسب با این راهبردها میباشد.
کلید واژهها :تکواندوکاران نخبه ،اضطراب رقابتی ،تنظیم شناختی هیجان ،بازداری هیجان ،جام سفیر کره

تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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مقدمه

از نظر ماهیت به دو نوع اضطراب صفت 8و یا اضطراب

ماهیت رقابتی و استرسآور ورزش ،مطالبات بسیاری

حالت ،1طبقهبندی کرد (سیمون و مارتنز،9111 ،90

را بر ورزشکار تحمیل کرده و ورزشکاران دامنۀ

ویتلی .)2093 ،اضطراب صفتی رقابتی ،بهعنوان تمایلی

وسیعی از هیجانات مثبت و منفی را قبل ،بعد و در حین

برای درك موقعیتهای رقابتی به عنوان عاملی

رقابت تجربه میکنند که این خود ،موفقیت ورزشی را

تهدیدکننده و پاسخ به این موقعیتها با احساس نگرانی

به شدت تحت تأثیر قرار میدهد (آپیل ،الن و جونز،9

و یا تنش در نظر گرفته میشود؛ ازاینرو صرفنظر از

 ،)2092یکی از قابل توجه ترین هیجانات منفی

سطوح مهارتی ،ورزشکارانی که دارای اضطراب

اضطراب رقابتی 2است ازاینجهت که از علل اصلی

صفتی رقابتی باالیی هستند ،نسبت به سایرین،

افت عملکرد ورزشکاران محسوب میشود (سانیوجال،

موقعیتهای رقابتی را بهمراتب تهدیدآمیزتر ادرك

یولکر و تانیس2091 ،3؛ خان و همکاران )2098 ،؛ و با

میکنند و در نتیجه ،در موقعیتهای رقابتی ،درجات

افزایش آن ،میزان بروز آسیب دیدگی و کناره گیری

باالتری از اضطراب حالت تجربه خواهند کرد .به همین

از ورزش ،و تحلیل رفتگی در ورزشکاران افزایش می

خاطر ،ورزشکاران دارای اضظراب صفت باال ،بیشتر از

یابد (علیزاده و زینالی2098 ،؛ سلمان ،خشروی،

سایرین ،مستعد افت در عملکرد هستند (سیمون و

زارعیان و آجیل چی .)2098 ،اضطراب یک حالت

مارتنز9111 ،؛ گیل ،ویلیامز و ریفستیک .)2091 ،99در

هیجانی منفی است که در آن احساسات عصبانیت،

عوض ،اضطراب حالت رقابتی ،واکنش اضطرابی است

ناراحتی ،استرس ،خودمحوری و تشویش ،با فعالیت یا

که در موقعیتهای خاص رقابتی ایجاد میشود

انگیختگی بدنی همراه بوده و توجه و شناخت فرد را

(سیمون و مارتنز)9111 ،؛ مارتنز ،ویلی و بورتون

92

به صورت منفی تحت تأثیر قرار میدهد (ویتلی،1

( ،)9110بین سه بعد اصلی اضطراب حالت رقابتی تمایز

 .)2093اضطراب در ورزشکاران اشکال مختلفی

قائل میشوند .این سه بعد عبارتند از :اضطراب شناختی

(اضطراب عملکردی ،آسیب ،آسیب مجدد و )...دارد

(مؤلفۀ ذهنی اضطراب شامل نگرانی ،خود تردیدی و

(سلمان و همکاران2098 ،؛ فورد و همکاران.)2091 ،

تصورات شکست و ،)...حاالت بدنی (مؤلفۀ جسمانی

شکل ویژهای از اضطراب که با عملکرد ورزشی ارتباط

اضطراب شامل پاسخهای فیزیولوژیک و برانگیختگی

نزدیکی دارد ،اضطراب رقابت ی 8است .این نوع

منفی مانند تنش) و اعتماد به نفس ورزشکار که

اضطراب ،در ابتدا بهعنوان مفهومی تکبعدی تلقی می

دربرگیرندۀدرجۀ باوری است که ورزشکار از

شد .مارتنز ( )9111با تکیه بر تعریف اشپیل برگر 1از

تواناییها خود برای انجام تکلیف در دست اجرا

اضطراب ،مفهوم اضطراب رقابتی را بهعنوان ساختار

دارد(گیل و همکاران.)2091 ،

موقعیتهای ویژه و یا اضطراب مخصوص ورزش،

نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که اضطراب

استنتاج نمود .براساس این استنتاج ،اضطراب را میتوان

رقابتی میتواند به شیوه های مختلفی در عملکرد
ورزشکاران تأثیر بگذارد .برای مثال ،هر چه میزان

. Uphill, Lane, & Jones
. Competitive Anxiety
. Sanioglu, Ulker,& Tanis
4
. Kuan, Morris, Kueh, & Terry
5
. Whiteley
6
. Competitive Anxiety
7
. Spielberger
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. Trait anxiety
. State anxiety
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اضطراب رقابتی (صفتی و حالتی) بیشتر باشد ،اعتماد به

تنظیم هیجان به راهبردهایی اطالق میشود که بهمنظور

نفس پایین تر خواهد بود و احتمال بروز آسیب دیدگی

کاهش ،افزایش و یا نگهداری تجارب هیجانی برای

افزایش خواهد یافت .در نتیجه ،تحت تأثیر اضظراب

کنار آمدن با شرایط استرسزا مورد استفاده قرار

رقابتی ،ورزشکار نمی تواند موفق عمل کنند و این

میگیرد (گروس و جونز  .)2003 ،تنظیم هیجان وجـه

عدم موفقیت بهمرور زمان باعث می شود تا او تمرینات

ذاتـی گـرایش هـای پاسـخ هیجـانی اسـت .با توجه به

را یکنواخت ،فشارزا و بی نتیجه ادراك کند .این

پژوهش های انجام شده ،مشخص شده است که افراد

عوامل در نهایت ،باعث تحلیل رفتگی و کناره گیری از

در مواجهه با رویدادهای استرسزا ،از راهبردهای

ورزش می شوند (زندی و محبی2098 ،؛ سیگ،

تنظیم هیجان متفاوتی برای اصالح و یا تعدیل تجربۀ

پارکاش ،پونیا و کیووانالندیان2091 ،9؛ علیزاده و

هیجانی خود استفاده میکنند (آپیل و همکاران،

زینالی ،)2098 ،این درحالی است که  ،ورزشکاران

 )2092که تحت عنوان راهبردهای سازگارانه و

ماهرتر نشانههای اضطراب را تسهیلکننده 2تفسیر

ناسازگارانه مورد بحث واقعشده است (گروس و

میکنند و اضطراب رقابتی کمتری را گزارش میکنند

جونز ،)2003 ،یکی از مدلهای مطرح در این زمینه،

(زندی و محبی2098 ،؛ سیگ و همکاران)2091 ،؛

مدل تنظیم هیجان گروس ( )9188است که در دو

بنابراین شناسایی عوامل مؤثر در کنترل اضطراب رقابتی

چهارچوب مهم بررسی میشود :یک دسته از این

ورزشکاران به دلیل تأثیر مستقیم و تهدیدکنندۀ آن بر

راهبردهای سازگارانه ،راهبردهایی هستند که پیش از

جنبه های مختلف عملکرد ورزشی ،از اهمیت

ایجاد هیجان و یا در آغاز پیشآمد آن فعال میشوند

مضاعف برخوردار است .مطالعات نشان میدهد که

و از بروز هیجانهای شدید پیشگیری میکنند .این

افراد رویدادهای استرس زا را به شیوه های متفاوتی

راهبردها که به آنها فرایند باز ارزیابی( 1ارزیابی مجدد)

ارزیابی میکنند .در این راستا ،تنظیم هیجان یکی از

مجدد) گفته میشود ،باعث میشوند که فرد موقعیت

مهم ترین عوامل در سازگاری مثبت با رویدادهای

را به نحوی تعبیر و تفسیرکندکه پاسخ هیجانی مرتبط

پراسترس در نظر گرفته شده است (مارتینت ،لدوز،

با آن موقعیت  ،تعدیل شود .؛ دستۀ دیگر از راهبردهای

فراند ،کمپو و نیکول2091 ،3؛ فورد و همکاران،

سازگارانه ،راهبردهایی هستند که پس از پیدایی

 ،)2091ازاین رو به نظر می رسد توانمندی فرد در

هیجان (ابعاد شناختی ،فیزیولوژِیکی و رفتاری) فعال

ارزیابی و تنظیم هیجان در شرایط رقابتی عامل مؤثری

میشوند .این راهبردها نمیتوانند از ایجاد هیجانهای

بر اضطراب رقابتی باشد .بااینوجود ،علیرغم تاکید

شدید پیشگیری کنند و بازدار ی( 8سرکوبی یا

روان شناسان ورزشی بر اهمیت برخورداری از

فرونشانی) نامیده میشوند .استفاده از هر یک از این

راهبردهای مدیریت هیجان در ورزشکاران برای مثال

راهبردها ،پیامدهای متفاوتی را به دنبال دارد (گروس

فورد و همکاران ) ،(2091تاکنون به نقش راهبردهای

و جونز2003 ،؛ آپیل و همکاران .)2092 ،پیشینۀ

تنظیم هیجان در اضطراب رقابتی توجهی نشده است.

پژوهشی در حوزۀ تنظیم هیجان ،نشان میدهد که
علیرغم اهمیت نظمجویی هیجان در سازگاری با

. Singh, Prakash, Punia, & Kulandaivelan
. Facilitative
3
. Martinent, Ledos, Ferrand, Campo & Nicol

. Gross, & Thompson
. Reapprasial
6
. Suppression

1

4

2

5
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شرایط پرفشار (یو ،مستموتو و لیرکس )2008 ،9و اینکه

با هدف تعیین ویژگی های روانسنجی ابزار تنظیم

اکثر ورزشکاران عملکرد موفقیتآمیز و یا عملکرد

هیجان گروس انجام شد ،نشان دادند که راهبرد باز

منجر به شکست خود را به عوامل هیجانی نسبت

ارزیابی با تجربۀ هیجانات خوشایند همبسته است،

میدهند (الن ،بیدی ،داونپورت و استانلس،)2099 ،2

درحالی که بین راهبرد بازداری و هیجانات ناخوشایند

اکثر ادبیات پژوهشی بــه بررســی و نقــش راهبردهـای

ارتباط معناداری مشاهده نشد .عالوه بر این ،الن و

تنظـیم شـناختی هیجـان در ایجـــاد و تـــداوم آسیب

همکاران ( )2099در نظرسنجی خود ،بروی دوندگان

شناسی روانی مشکالت هیجانی پرداخته اند .این بدان

غیر نخبه نشان دادند که  11دونده راهبرد افزایش

معنا است که افراد با اختاللهای 3اضطرابی (برادزی و

هیجانات اضطراب و خشم را عاملی برای عملکرد بهتر

و همکاران ،)2098 ،استرس پس از سانحه( 1بارنت،

گزارش کردند و  301دوندۀ دیگر معتقد بودند که

کلیری و نیوبکچیر وداویس )2098 ،8اختالل خلقی 1و

راهبردهای افزایش هیجانات مثبت ،به عملکرد بهتری

و پرخاشگری( 8بالدر )2098 ،1نمیتوانند از تنظیم

منجر می شود .افزون بر این در پژوهش های داخلی،

شناختی هیجانی سازگارانه بهره ببرند .در نمونه های

شیروانی ،برابری و کشاورز افشار ( )2098نشان دادند

غیرورزشکار استفاده از راهبرد باز ارزیابی ،عامل

که ورزشکاران نیمهحرفهای از راهبردهای تنظیم

مؤثری در کاهش هیجانات منفی اعم از اضطراب،

شناختی هیجان سازش یافته تری نسبت به ورزشکاران

استرس و افسردگی و خشم (مارتین و دالین2001 ،90؛

آماتور برخوردارند .درحالیکه ،صحابی ،کاسب و

امیری ،قاسمی قشالق و عباس زاده )2098 ،معرفی شده

زیدآبادی ( )2091نشان دادند که تنظیم هیجان بر

است .راهبردهای باز ارزیابی ،عالوه بر کاهش

عملکرد باستانی کاران غیرنخبۀ تأثیری ندارد.

هیجانات منفی ،میتوانند باعث افزایش بهزیستی شوند

یکی از رایجترین هنرهای رزمی در جهان تکواندو

(گروس و جونز .)2003 ،99در مقابل ،شماری از

است که  208عضو رسمی در فدراسیون جهانی

پژوهشها نشان داده است که استفاده از راهبرد

تکواندو 93دارد .تکواندو یک ورزش رزمی برخوردی

بازداری هیجان با تجربۀ هیجانات منفی همبسته است

است که در سال  2000المپیکی شد و در حال گسترش

(گروس و جونز2003 ،؛ تماگاوا 92و همکاران2093 ،؛

روزافزون می باشد ،بهطوریکه کشورهای زیادی

امیری و همکاران .)2098 ،در حوزۀ ورزش ،مطالعات

خواهان موفقیت و کسب مدال در این ورزش هستند.

محدودی در زمینه تنظیم هیجانات انجام شده است.

بنابراین همراه با افزایش سطح رقابت ها به دلیل

برای مثال ،آپیل و همکاران ( )2092در مطالعۀ خود بر

المپیکی بودن ،انتظارات و ارزیابی مربیان از

روی دانشجویان ورزشکار رشته های تیمی غیرنخبه که

ورزشکاران برای موفقیت و کسب مدال باالتر می رود؛
افزون براین ،مشخصۀ این ورزش فن ضربات پای سریع

1

. Yoo, Matsumoto & LeRoux
. Lane, Beedie, Devonport & Stanley
3
. Disorder
4
. Bradizza
5
. Post-traumatic Stress
6
. Barnett, Cleary, Neubacher, & Daviss
7
. Mood
8
. Aggressive
9
. Blader
10
. Martin, & Dahlen
11
. Gross, & Thompson
12
. Tamagawa
2

است و تکواندوکاران باید بهطور همزمان حمله و دفاع
کنند .بنابراین ،وجود حریف ،خطر آسیب دیدگی و
سرعت عمل و عکس العمل باالی تکنیکی،
ورزشکاران را تحت فشار زیادی قرار می دهد و همۀ
). World Taekwondo Federation (WTF
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این عوامل باعث می شوند تا استرس و اضطراب

صفتی پایینتر از راهبردهای تنظیم هیجان متفاوتتری

تکواندوکاران در مسابقات ،افزایش یابد و افت

بهره میبرند .ازاینرو فرض این پژوهش این است که

عملکرد پیدا کنند و این وضعیت ،تکواندوکارانی که

بین راهبردهای تنظیم هیجان و اضطراب رقابتی ارتباط

اضطراب صفتی باالتری دارند را با درجات بیشتری

وجود داشته باشد .با توجه به اینکه تاکنون ،پژوهشی

تحت تـأثیر قرار می دهد (زندی و محبی2098 ،؛

بهطور مستقیم نقش این راهبردهای تنظیم هیجان را بر

سانیگال و همکاران2091 ،؛ مالنی ،رنشاو ،هدریک،

اضطراب رقابتی در هر دو نوع اضطراب صفت و

مارتین و فارو)2098 ،9؛ در این شرایط به نظر می رسد

اضطراب حالت در ورزشکاران نخبهم .بدیهی است

توانایی کنار آمدن با فشار ،برای کنترل و کاهش

داشتن این اطالعات میتواند راهبردهای نوینی برای

هیجانات منفی از جمله اضطراب ،بخش جداییناپذیر

مربیان و روان شناسان ورزشی در زمینۀ استفاده از

موفقیت در رقابتهای تکواندو باشد .در این خصوص،

برنامۀ آموزش تنظیم هیجان برای مدیرت و کنترل

پیتر و همکاران )2008( 2اذعان داشتند که توانایی

اضطراب تکواندوکاران و به دنبال آن کسب موفقیت

کنترل هیجانات منفی مانند افسردگی ،از مهمترین

بیشتر ارائه کند .بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی

عوامل مؤثر بر موفقیت تکواندوکاران در رویدادهای

رابطۀ بین راهبردهای تنظیم هیجان و اضطراب رقابتی

حساس است (محبی ،زارعی و صحبتیها)2091 ،؛

(صفتی -حالتی) در تکواندوکاران نخبه میباشد.

افزون براین ،شواهد نشان میدهد که تکواندوکاران
نخبه ای که از راهبردهای تنظیم هیجان کارآمدتری

روش

(ارزیابی مجدد بیشتر و بازداری کمتری) برخوردارند،

پژوهش حاضر ،یک مطالعۀ توصیفی و از نوع

از سرسختی ذهنی باالتر و کمال گرایی مثبت تری

همبستگی بود و بهصورت میدانی اجرا شد .برای
3

برخوردارند .این ویژگی ها در کاهش اضطراب نقش

تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی ،آزمون آنوا ،

مؤثری دارند (محبی و همکاران2091 ،؛ زارعی و

همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان بعد از برقراری

همکاران)2098 ،؛ عالوه براین ،محبی ،زارعی و مقدم

پیشفرضهای آماری استفاده شد .تمام عملیات آماری

( ،)2098در پژوهش خود که بر روی تکواندوکاران

با استفاده از نسخه  29نرمافزار کامپیوتری

نخبه نوجوان انجام شده بود ،نشان دادند که گروه موفق

اس.پی.اس.اس در سطح معناداری  0/01صورت

نسبت به گروه ناموفق ،از راهبردهای تنظیم هیجان

گرفت.

کارآمدتری (ارزیابی مجدد بیشتر و بازداری کمتری)

جامعۀ آماری این پژوهش تمامی تکواندوکاران ایرانی
1

بهره میگیرند .بنابراین ،با توجه به جایگاه ارزندۀ این

سبک مبارزه (کیوروگی ) شرکتکننده در جام سفیر

ورزش در کشور و ازآنجاییکه افراد با اضطراب صفتی

کرۀ جنوبی در سال  9318بودند که از این جامعۀ

باالتر موقعیت های رقابتی را تهدیدآمیزتر ارزیابی می
کنند و در نتیجه ،اضطراب حالتی باالتری را تجربه می
کنند ،به نظر می رسد در مقایسه با افراد دارای اضطراب

آماری  80مرد با میانگین سنی ( )22/81 ± 2/10و 80
زن با میانگین سنی ( )29/30 ± 3/98و مجموع 920
تکواندوکار با میانگین سنی ( )22/01 ±3/91و به روش
. Anova
). Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
5
. Kyorugi
3

. Maloney, Renshaw, Headrick, Martin, & Farrow
. Pieter, Wong, Ampongan

1
2
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تصادفی انتخاب شدند .معیار ورود به پزوهش :نخبگی

دارد .در این مقیاس پاسخ سؤال ها به صورت مقیاس

(رقابت حداقل در سطح مسابقات کشوری) ،بازیکن

سه درجه ای (به ندرت – بعضی اوقات – غالباً) است.

اصلی ،رده بزرگساالن ( دامنه سنی  28-91سال)،

این مقیاس از روایی کافی برخوردار است ((مارتنز،

داشتن کمربند مشکی و نداشتن هرگونه آسیبدیدگی

 ) 9111و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای

در نظر گرفته شد .معیار خروج عبارت بود از بازیکن

کرونباخ  0/11گزارش شده است .ضریب آلفای

ذخیره بودن ،آسیبدیدگی داشتن ،رده پایینتر سنی.

کرونباخ آن  0/81بر روی تکواندوکاران گزارش شده

پس از هماهنگیهای بهعملآمده با فدراسیون تکواندو

است (گیل و همکاران2091 ،؛ زندی و محبی.)2098 ،

جمهوری اسالمی ایران در سال  ،9318کسب رضایت

پرسشنامۀ اضطراب حالتی رقابتی بازنگری شده:32-

تکواندوکاران و تشریح نحوۀ پاسخدهی به مقیاسها،

این پرسشنامۀ توسط کاکس ،مارتنز و روسل ()2003

پرسشنامه تنظیم هیجانی ،اضطراب صفت و اضطراب

بر اساس بازنگری نسخۀ پرسشنامۀ اضطراب حالتی

حالت رقابتی ،در خانۀ فدراسیون تکواندو واقع در

رقابتی 2 -مارتنز و همکاران ( )9110ساخته شده است؛

استان تهران ،در بین تکواندوکاران توزیع ،تکمیل و

این پرسشنامه ،شامل  91سؤال است و سه بعد شناختی

جمع آوری شد.

(هفت سؤال) ،بدنی (پنج سؤال) و اعتماد به نفس (پنج
سؤال) مقیاس اضطراب را میسنجد و بر اساس مقیاس

ابزار

چهار ارزشی لیکرت از یک (اصالً) تا چهار (خیلی

پرسشنامۀ تنظیم هیجان :1پرسشنامۀ تنظیم هیجان

زیاد) نمرهگذاری می شود .نسخۀ فارسی این ابزار در

توسط گروس و جونز ( )2003ساخته شده است که

فرهنگ ایرانی توسط کاشانی و مصطفایی فر ()2098

دارای  90سؤال و مشتمل بر دو راهبرد باز ارزیابی

هنجاریابی شده و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای

(شش سؤال) و بازداری (چهار سؤال) است و بر اساس

کرونباخ  0/81گزارش شده است (کاشانی و مصطفایی

مقیاس هفت ارزشی لیکرت از کامالً مخالف (یک) تا

فر.)2098 ،

کامالً موافق (هفت) نمرهگذاری می شود .در ایران این
پرسشنامه توسط قاسمپور و همکاران ()2092

یافتهها

اعتباریابی شده است و پایایی آن بر اساس ضریب

در جدول  9نتایج آزمون آنوا بین تکواندوکاران مرد و

آلفای کرونباخ برای کل آزمون  0/19بدست آمده

زن در راهبردهای تنظیم هیجان و ابعاد صفتی و حالتی

است (آپیل و همکاران2092 ،؛ محبی و همکاران،

اضطراب رقابتی گزارش شده است ،نتایج نشان داد که

.)2091

تکواندوکاران زن در راهبرد بازداری (F = 8/99

پرسشنامۀ اضطراب صفتی رقابتی در ورزش :2این

 ،)p≤0/001،اضطراب صفتی ()p≤0/038, F = /10

پرسشنامه متشکل از  91سؤال ساده است و اضطراب

و اضطراب شناختی ( ،)p≤0/031, F = /13اضطراب

صفتی در ورزش را می سنجد و قابلیت اجرای آن برای

بدنی ( ،)p≤0/009, F= 9 /10و تکواندوکاران مرد در

کشورهای مختلف و با فرهنگ های مختلف وجود

راهبرد بازارزیابی ( )p≤0/009, F = 99/23و اعتماد به

(. Emotion Regulation Questionnaire )ERQ
). Sport Competition Anxiety Test (SCAT

1
2

). Revised Competitive State Anxiety–2 (CSAI-2R
. Cox, Martens, & Russell
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نفس ( ،)p≤0/009, F = 2/88بهطور معناداری نمرات

باالتری نسبت به همتایان خود کسب کردند.

جدول  1تفاوت تکواندوکاران مرد و زن در راهبردهای تنظیم هیجان و ابعاد اضطراب رقابتی
متغیر

آنوا

گروه
مرد

زن

میانگین (انحراف استاندارد)

میانگین (انحراف استاندارد)

فراوانی

سطح معناداری

بازارزیابی

)3/11(31/19

) /98(31/08

99/23

***0/009

بازداری

)2/13(20/13

)2/18(22/29

8/99

**0/001

اضطراب صفتی

)3/1 (91/38

)1/01(91/08

/10

*
*

0/038

اضطراب شناختی

) /08(98/11

)3/ 3(98/ 0

/13

اضطراب بدنی

)3/19(99/10

)3/10(9 /38

9 /10

***

اعتماد به نفس

)3/38(91/23

)3/30(99/21

2/11

***

0/031
0/009
0/009

* :معناداری در سطح  :** 0,01معناداری در سطح  :*** 0,09معناداری در سطح 0,009

در جدول  2ضرایب همبستگی پیرسون بین راهبردهای

صفتی ،شناختی و بدنی در مردان و زنان رابطۀ مثبت

تنظیم هیجان و ابعاد اضطراب رقابتی در تکواندوکاران

معناداری وجود دارد ( .)p≤0/09نتایج همچنین نشان

مرد و زن گزارش شده است ،نتایج نشان داد که بین

داد که بین راهبرد بازارزیابی و بازداری با اعتماد به

راهبرد بازارزیابی و اضطراب صفتی ،شناختی و بدنی

نفس به ترتیب رابطۀ مثبت و منفی معناداری وجود دارد

در مردان و زنان رابطۀ منفی معناداری وجود دارد

(.)p≤0/09

( ،)p≤0/09درحالیکه بین راهبرد بازداری و اضطراب
جدول  2ماتریس همبستگی بین راهبردهای تنظیم هیجان و ابعاد اضطراب رقابتی در مردان و زنان
گروه

1

متغیر
بازارزیابی

مرد

2

9

بازداری

**
**

9

- 0/ 1
**

اضطراب صفتی

-0/18

0/89

اضطراب شناختی

**-0/10

**0/19

**0/11

**

**

**

اضطراب بدنی
اعتماد به نفس

-0/10

**

0/12

بازارزیابی
زن

3

0/ 1

**

- 0/ 8

9
0/11

**

-0/13

بازداری

**

0/13

**

-0/18

9
**

-0/81

9

9

- 0/ 9
**

اضطراب صفتی

- 0/ 1

0/83

اضطراب شناختی

**-0/10

**0/18

**0/ 3

**

**

**

اعتماد به نفس

**

9
**

اضطراب بدنی

9

-0/19

**

0/ 3

0/10

**

- 0/ 9

9
0/82

**

-0/88

9
**

0/19

**

-0/10

** :معناداری در سطح 0,09
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در جدول  3خالصه تحلیل رگرسیون چندگانه

( ،)p≤0/009بهطوریکه راهبرد بازارزیابی بهصورت

بهصورت هم زمان برای تعیین میزان سهم تغییرات

منفی و راهبرد بازداری بهصورت مثبت پیشبینی

مربوط به ابعاد اضطراب رقابتی برحسب راهبردهای

کنندگان مناسبی برای ابعاد شناختی و بدنی اضطراب

تنظیم هیجان گزارششده است .نتایج نشان داد که

رقابتی هستند ( .)p≤0/009این پیش بینی در مورد بعد

میزان ( )F=28/88مشاهده شده معنادار است

اعتماد به نفس معکوس بود ( .)p≤0/009بهمنظور

( )p≤0/009و  8درصد از واریانس اضطراب صفتی

بررسی نقش جنسیت ،عالوه بر تحلیل کل نمونه ،روی

رقابتی بهوسیله راهبردهای تنظیم هیجان پیشبینی

نمونههای مرد و زن هم تحلیلهای جداگانهای انجام

میشود ( = 0/ 8آر 2تعدیلشده) ،بهطوریکه راهبرد

شد .نتایج حاکی از آن است که راهبردهای تنظیم

بازارزیابی بهصورت منفی ( =-0/21ضریب استاندارد)

هیجان در تکواندوکاران مرد و زن میتوانند تغییرات

و راهبرد بازداری بهصورت مثبت ( =-0/ 1ضریب

اضطراب رقابتی در هر دو نوع صفتی و حالتی را در هر

استاندارد) پیشبینی کنندگان مناسبی برای بعد صفتی

دو جنس پیشبینی کنند .راهبرد بازارزیابی بهصورت

اضطراب رقابتی هستند .هم چنین نتایج نشان داد به

منفی و راهبرد بازداری بهصورت مثبت ابعاد اضطراب

ترتیب  31درصد 31 ،درصد و  0درصد از واریانس

رقابتی را پیشبینی کردند ( ،)p≤0/009این پیش بینی

ابعاد شناختی ،بدنی و اعتماد به نفس اضطراب رقابتی

در مورد بعد اعتماد به نفس معکوس بود (.)p≤0/009

بهوسیله راهبردهای تنظیم هیجان پیشبینی میشود
جدول  3خالصه مدل پیش بینی ابعاد اضطراب رقابتی بر اساس راهبردهای تنظیم هیجان
گروه

متغیرهای

متغیرهای

ضریب

وابسته

پیشبین

استاندارد

اضطراب صفتی

بازارزیابی

-0/21

***

بازداری

0/ 1

**

بازارزیابی

-0/32

***

بازداری

0/31

***

بازارزیابی

- 0/ 9

***1/01

بازداری

0/39

***3/10

بازارزیابی

0/ 8

***
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بحث

با توجه به اینکه در حوزۀ ورزش پژوهشی در این

نتایج برآمده از این پژوهش ،حاکی از آن بود که بین

زمینه انجام نشده است ،تطابق نتایج بدست آمده از این

راهبردهای تنظیم هیجان و ابعاد اضطراب صفت و

پژوهش با نتایج پژوهشهای پیشین از محدودیت

اضطراب حالترقابتی رابطۀ معناداری وجود دارد و

برخوردار است .بااینوجود نتایج این مطالعه را میتوان

راهبردهای باز ارزیابی و بازداری به ترتیب بهصورت

با بخشی از نتایج پژوهشهایی همسو دانست که نشان

منفی و مثبت ،قادر به پیشبینی تغییرات ابعاد صفتی،

میدهند راهبردهای تنظیم هیجان سازگاری مانند باز

شناختی و بدنی اضطراب رقابتی بودند .افزون براین،

ارزیابی با هیجانات مثبت (آپیل و همکاران )2092 ،و

راهبردهای باز ارزیابی و بازداری ،به ترتیب بهصورت

عملکرد بهتر (الن و همکاران )2099 ،در ورزشکاران

مثبت و منفی قادر به پیشبینی تغییرات بعد اعتماد به

همبسته است .به عالوه ،یافتههای مطالعه حاضر،

نفس اضطراب رقابتی بودند .با توجه به اینکه باز

همراستا با دادههایی است که نشان میدهد راهبرد

ارزیابی ،راهبردی سازگار و بازداری راهبردی ناسازگار

بازداری با هیجانات منفی رابطۀ معناداری ندارد (برای

در تنظیم هیجان در نظر گرفتهشدهاند ،نتایج این

مثال ،آپیل و همکاران )2092،و این نتایج با پژوهش

پژوهش بدین معنا است که با افزایش راهبردهای

الن و همکاران ( )2099است که نشان میدهد از بین

سازگار و کاهش راهبردهای ناسازگار تنظیم هیجان،

نمونههای پژوهش  91درصد دوندگان معتقدند

اضطراب رقابتی نیز کاهش مییابد .بنابراین ،یافتههای

راهبردهای افزایش هیجانات اضطراب و خشم به

پژوهش حاضر را میتوان همسو با نظریههای مرتبط

عملکرد بهتری میانجامند ،ناهمسو است .شاید علت

(گروس و جونز2003 ،؛ گرانسفکی و کراجی2008 ،

این ناهمسویی را به متفاوت بودن نوع نمونۀ آماری،

به نقل از محبی و همکاران )2091 ،و بخشی از

سطح رقابتی ،زمان ارزیابی و ابزار مورد استفاده مرتبط

یافتههای پیشین در نظر گرفت .این یافتهها ،از این

دانست؛ زیرا نمونۀ آماری پژوهش حاضر،

فرضیه که نقایصی در تنظیم هیجانی بهطورکلی به

تکواندوکاران سطح نخبه بودند و ابزارهای مورد

ایجاد ،رشد و نگهداشت حالت اضطرابی کمک

استفاده در پژوهش پرسشنامۀهای تنظیم هیجان

میکند حمایت میکنند (برادزی و همکاران2098 ،؛

گروس و جونز و همچنین سنجش اضطراب رقابتی

گروس و جونز2003 ،؛ تماگاوا و همکاران2093 ،؛

(صفتی و حالتی) در ورزش بود که در زمان مسابقات

امیری و همکاران.)2098 ،

مورد استفاده قرار گرفت؛ درحالیکه در پژوهش آپیل
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و همکاران ( )2092نمونهها شامل ورزشکاران

با بار هیجانی کمتری شکل میگیرد (بادان فیروز و

رشتههای تیمی متشکل از ورزشکاران سطوح غیرنخبه

همکاران)2091 ،؛ در این حالت ،تجربۀ مشتاقانه

بوده و ابزار بهکارگیری شده ،پرسشنامۀ سنجش کلی

هیجانات ،بدون بهکارگیری جهتگیری رفتاری

هیجان بوده است که در خارج از زمان مسابقات

اجتناب از تجربه هیجانات منفی مانند اضطراب احتماالً

استفاده شدهبود .در پژوهش الن و همکاران ()2099

باعث میشود تا افراد مهارتهای نظمبخشی را در خود

نیز نمونۀ مورد پژوهش ،دوندگان با سطوح مختلف

پرورش دهند و تابآوری بیشتری نیز داشته باشند .در

باشگاهی و منطقهای و ردۀ سنی باالتر از نمونه پژوهش

این راستا ،فردریکسون و همکاران ( )2003بیان کردند

حاضر بودند و ابزار بهکارگیری شده ،پرسشنامههای

که افراد به این دلیل تابآور هستند که بهطور

افزایش هیجانات و سنجش کلی هیجان بوده است که

هوشمندانه از احساسات مثبت برای دستیابی به نتایج

در خارج از زمان مسابقات استفاده شده بود .دلیل

مقابلهای برتر استفاده میکنند .شواهد موجود نیز نشان

دیگر این ناهمسویی ممکن است انگیزههای فردی

داده است که مهارتهای تنظیم هیجان باز ارزیابی ،با

متفاوت نسبت به تنظیم هیجانات باشد.

افزایش سرسختی ذهنی همراه است که این ویژگی نیز

در توجیه این نتایج همراستا با پژوهشهای همسو

بهنوبۀ خود باعث میشود افراد موقعیتها را به عنوان

میتوان اینگونه بیان نمود که راهبرد ارزیابی مجدد

چالش و نه تهدید تفسیر کنند .به همین خاطر ،آنها

شامل چهارچوببندی و یا تنظیم مجدد محركهای

قادر میشوند که هیجانات منفی مانند اضطراب،

هیجانی فراخوانده شده به شیوهای است که اثر مخرب

افسردگی و خشم را تعدیل کنند (محبی و همکاران،

آن تجربه و یا محرك هیجانی اصالح شده و یا تغییر

 ،2091زارعی و همکاران .)2098 ،2098 ،عالوهبراین،

داده میشود .در این حالت استفاده از این راهبرد ،نه

به نظر میرسد راهبرد باز ارزیابی با اثرگذاری بر

تنها باعث ادراك بهتر فرد از موقعیتهای استرسزا

کمالگرایی افراد ،اضطراب رقابتی را کاهش میدهد،

میشود (فردریکسون ،توگات ،وایو و الرکین، 9

چراکه در این راهبرد ،بهجای تمرکز بر معیارهای

)2003؛ بلکه باعث میشود تا فرد بهتر هیجانات ایجاد

نامنعطف و از پیش تعیینشده ،ارتباط بین حاالت

شده را بپذیرد ،چراکه در این راهبرد ارتباط بین حاالت

درونی و محرك ،همواره از نو مورد بررسی و بازبینی

درونی و محرك ،مجدداً بررسی میشود و به تمام

قرار میگیرند و به تبع آن ،فرد نه تنها ممکن است

هیجانات منفی اجازه داده میشود تا در سطح قابل قبول

معیارهای سازگارانهتری انتخاب کند؛ بلکه ،سوگیری

و قابلکنترلی وجود بروز یابند (بادان فیروز ،مکوند

منفی کمتری نسبت به رویدادهای چالشزا خواهد

حسینی و محمدیفر )2091 ،و درنتیجۀ آن ،فرد

داشت و این باعث میشود که فرد شرایط استرسزا را

راحتتر با رویدادهای ناخوشایند و اضطرابآور

بهتر ارزیابی کند .به همین خاطر ،در این حالت از بروز

سازگار میشود (مککارتی و همکاران ،2008 ،2به

و شدت هیجانات منفیکاسته میشود ، .این تبیین بر

نقل از محبی و همکاران ،)2091 ،افزونبراین ،در این

اساس نتایج پژوهشهایی که نشان میدهند راهبردهای

راهبرد یک موقعیت از نو اما این بار در قالبی مثبتتر و

تنظیم هیجان با کمالگرایی مثبت در ورزشکاران همراه
است توجیه میشود (کمالی ،ابوالمعالی الحسینی،

. Fredrickson, Tugade, Waugh, & Larkin
. Mc Carthy et al

1
2

2098؛ زارعی و همکاران .)2098 ،در مقابل ،تالش
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مزمن برای بازداری هیجانات منفی مانند اضطراب

افزایش دهد و مانع از کنار آمدن سازگارانه

باعث میشود تا افراد در شناسایی ،توصیف و تمایز

موفقیتآمیز با حاالت هیجانی منفی شود (کوادیبک و

تجارب هیجانی خود از یکدیگر دچار اشکال شوند

همکاران)2090 ،؛ بنابراین ،به نظر میرسد که بازداری،

(درك ضعیف هیجانات) و به جای آن که هیجانها

راهبردی ناسازگار در تنظیم هیجانات است و بر اساس

منبع اطالعاتی برای هدایت رفتار باشند ،بهصورت

مدلهای تنظیم هیجان ،ناکارآمدی آن در تنظیم حالت

آزارنده و نامطلوب تجربه میشوند (داودی ،طاهر

اضطرابی ممکن است منجر به افزایش تدریجی و

نشاط دوست ،عابدی و طالبی .)2091 ،شاید به این

پایداری این هیجان شود .درنتیجه فرد در اثر عدم

خاطر است که داده ها نشان میدهد که افراد با

شناخت از زمان و چگونگی کاهش شدت تجربیات

اضطراب باال ،ذهنآگاهی کمتری دارند که عامل

هیجانی منفی خود به شیوهای که مناسب با زمینه

مهمی در مدیریت هیجانها است (سیگ و همکاران،

محیطی آن باشد ،دچار مشکل میشود و این مسئله

2091؛ حسینی ،صادقی و محرابی ،)2091 ،بنابراین،

احتمال بروز اضطراب حالتی را بیشتر میکند (بادان

یکی از دالیل احتمالی اینکه ورزشکاران نخبه اضطراب

فیروز و همکاران .)2091 ،ازاینرو به نظر میرسد این

را تسهیلکننده تفسیر میکنند و عملکرد موفقتری

فرایند مغایر با کسب آمادگی روانشناختی در مسیر

دارند این است که از اضطراب به عنوان منبع اطالعاتی

نخبگی است چراکه با توجه به محیط رقابتی در

برای ارزیابی و بهبود عملکرد خود بهره میبرند؛

ورزش ،ورزشکاران نخبه همواره در شرایط استرسزا

ازاینرو بهرهگیری مداوم از راهبرد بازداری ممکن

قرار دارند و راهبرد بازداری نمیتواند کارایی بلندمدتی

است فراوانی و شدت تجارب اضطرابی را افزایش

در این مسیر داشته باشد.

دهد (گروس و جان2003 ،؛ استوپس ،اودونل،

همچنین بخش دیگری از نتایج این پژوهش نشان داد

مارموت واردلی ،2008 ،9به نقل از محبی و همکاران،

که هرچه از راهبرد کارآمد باز ارزیابی برای تنظیم

 ،)2091و مانع بروز و ایجاد تکانههای هیجانی منفی و

هیجان بیشتر استفاده شود ،اعتماد به نفس نیز باالتر

در نتیجه ،عدم سازگاری و پاسخهای مقابلهای مؤثر در

خواهد بود .در مقابل ،بهرهگیری از راهبرد ناکارآمد

طوالنیمدت شود (کوادیبکف بری ،هنسون و

بازداری منجر به کاهش اعتماد به نفس میشود .با توجه

میکالکینجیزا ك .)2090 ، 2چراکه افراد بهجای

به رابطۀ منفی اضطراب با اعتماد به نفس (بشارت و

ارزیابیهای اولیۀ هیجان ،همیشه در حال نظارت بر

پوربهلول )2099 ،و نتایج این پژوهش میتوان اینگونه

رفتار خود هستند تا تظاهرات رفتاری خود را در موقع

نتیجه گرفت که احتماالً راهبرد باز ارزیابی ،با کاهش

بروز کامل هیجان اصالح کنند و این فرآیند نیازمند

شدت و میزان اضطراب رقابتی میزان اعتماد به نفس را

صرف انرژی زیادی است که میتواند منابع شناختی

افزایش میدهد .چرا که این راهبرد پیش از ایجاد

را کاهش دهد (آپیل و همکاران )2092 ،و در عوض

هیجان و یا در آغاز بروز آن فعال میشود و فرد

استفاده از راهبردهای ناکارآمد تنظیم هیجان مانند

احتماالً کنترل بیشتری برروی اضطراب احساس خواهد

نشخوار فکری را پس از رویارویی با رویداد هیجانی

کرد و عالئم انگیختگی و هیجانات منفی را مثبتتر
تفسیر میکند و بهجای اینکه توجه خود را معطوف به
1

. Steptoe, O'Donnell, Marmot, & Wardle
. Quoidbach, Berry, Hansenne, & Mikolajczak

2

سرکوبی هیجانات منفی کند ،بیشتر روی تکلیف در

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال ششم ،شماره 88-909 ،9318 ،2

سحر زارعی و همکاران

18

دست اجرا متمرکز میشود در نتیجه میزان موفقیت

این اختالف را زمینۀ فرهنگی متفاوت در بین دو جنس

اوبیشتر میشود و اعتماد به نفس بیشتری خواهد داشت.

گزارش کردند .به نظر میرسد که مردان به هنگام

یافتههای پژوهشی نیز نشان دادهاند که ورزشکاران

مواجهه با هیجانهای منفی ،تنظیم شناختی هیجان را با

ماهرتر نشانههای اضطراب را بیشتر تسهیلکننده تفسیر

تالش کمتر و بهصورت آسانتر انجام میدهند و با

میکنند و اعتماد به نفس باالتری دارند (زندی و

سرعت بیشتری به خودتنظیمی میرسند که باعث

محبی 2098 ،؛ سیگ و همکاران.)2091 ،

میشود از اضطراب رقابتی کمتر و اعتماد به نفس

نتایج تحلیل واریانس یک طرفه حاکی از آن بود که

باالتری برخوردار باشند .هرچند این تبیین را نمیتوان با

زنان نسبت به مردان بهطور معناداری از اضطراب

قطعیت پذیرفت چراکه در این پژوهش از رابطه

رقابتی باالتری برخوردارند .یافتههای این بخش از

همبستگی استفاده شده است و بهواسطۀ آن نمیتوان

پژوهش حاضر با یافتههای پتیسو س 9و همکاران

ارتباط علت-معلولی را استنباط کرد.

( )2091اکاراف ،علی ،کالد ،لوئین و علی)2093( 2
همسو و با نتایج کایا ،سارا ،تولکارن و گیولی

3

نتیجهگیری

(  ،)209کوم ر ( )2098مبنی بر اینکه تفاوت

بهطورکلی با توجه به یافتههای پژوهش حاضر،

معناداری بین اضطراب رقابتی زنان و مردان وجود

مشخص شد که راهبردهای تنظیم هیجان نقش مهم و

ندارد و همچنین با بخشی از نتایج پژوهش اکاراف و

مؤثر در اضطراب رقابتی در هر دو نوع صفتی و حالتی

همکاران ( )2093مغایر است که نشان دادند اضطراب

دارند و تکواندوکاران مردی که نسبت به زنان از

بدنی مردان بیشتر از زنان است.از دالیل احتمالی این

راهبردهای باز ارزیابی بیشتر و بازداری کمتر بهره

مغایرت می توان بهمتفاوت بودن نوع نمونۀ آماری،

میگرفتند از اضطراب رقابتی کمتر و اعتماد به نفس

سطح رقابتی و ابزار مورد استفاده اشاره کرد؛ زیرا نمونۀ

باالتری برخوردار بودند .تائید سازۀ تنظیم هیجان به

آماری پژوهش حاضر را تکواندوکاران نخبه تشکیل

عنوان یکی از عوامل مؤثر بر اضطراب رقابتی به ویژه

میدادند و ابزار مورد پژوهش پرسشنامۀ اضطراب

در حوزۀ ورزش حرفهای ،گامی در جهت توسعۀ

رقابتی در ورزش بود درحالیکه در پژوهش کایا و

آسیبشناسی روانی در حوزۀ ورزش است و نتایج این

همکاران (  )209و کومر ( )2098نمونۀ پژوهش را

پژوهش از این حیث حائز اهمیت است که نشان

دانشجویان ورزشکار رشتههای هاکی و تیراندازی

میدهد ورزشکاران با سطوح باالی اضطراب صفتی

تشکیل میدادند و در آن پرسشنامۀ اضطراب

رقابتی در مقایسه با سطوح پایینتر آن ،از راهبردهای

غیرورزشی اشپیلبرگر استفاده شده بود .در پژوهش

تنظیم هیجان ناکارآمدتری بهره میبرند که با توجه به

اکارف و همکاران ( )2093نیز نمونۀ سطح استانی و

رابطۀ اضطراب صفتی با اضطراب حالتی و اعتماد به

رشتههای مختلف و ابزار مورد پژوهش مقیاس

نفس میتواند آنها را بیشتر مستعد تجربۀ اضطراب در

اضطراب حالتی بود؛ اکارف و همکاران دلیل احتمالی

موقعیتهای رقابتی ،کاهش اعتماد به نفس و در نهایت
افت عملکرد کند .بنابراین در راستای کاهش و
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 مداخالت،هیجان مبتنی بر مدل گروس نیز وجود دارد
برای بهکارگیری راهبردهای مؤثرتر تنظیم هیجان در
تکواندوکاران و بهویژه در زنان تکواندوکار استفاده
 با توجه به گستردگی هیجانات، افزونبراین.شود
) و مدلهای مختلف...  افسردگی و،(خشم
آموزشپذیری تنظیم هیجان و اینکه در این پژوهش
دو راهبرد تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گروس و در
،ارتباط با اضطراب رقابتی مورد بررسی قرار گرفت
پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی معطوف به بررسی
دیگر راهبردهای تنظیم هیجان و انواع هیجانات و
طرحهای تجربی مرتبط با آموزش آنها در راستای
ارتقاء مهارتهای تنظیم هیجان بهعنوان روشی نوین و
بخشی از برنامه آمادگی روانشناختی ورزشکاران باشد
 بهبود،که از منظر کاربردی به کاهش اضطراب رقابتی
.اعتماد به نفس و عملکرد در ورزشکار بینجامد
سپاسگزاری
از فدراسیون و مربیان تکواندو که در توزیع و تکمیل
 همچنین از،سیاهه کمال مساعدت را داشتند
تکواندوکاران محترم برای صبر و حوصله در
.پاسخگویی به سؤاالت صمیمانه سپاسگزاریم
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