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چکیده
در  ی و بددتنظیمی هیجدانشدناخت روانناپدذیری نقدش انعطداا هدا پژوهش حاضر بررسی هدف:
این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.  روآ:بینی شدت خشم ورزشکاران رقابتی بود. پیش

 1317ورزشکاران فردی و گروهدی شدهر اردبیدک در سدال  ی هآماری را کلی ی هجامع، در این مطالعه
 314دادند. از بدین آنهدا  می که در هر سطحی از مسابقات مشغول به ورزش رقابتی بودند تشکیک

ای بدده عنددوان نموندده پددژوهش مددورد مطالعدده قددرار گرفتنددد. بددرای گیددری خوشددهنفددر از طریدد  نموندده
ناپدددددذیری انعطددددداا، (1115اسدددددنک و همکدددداران ) خشددددم بدددددالینیهدددددا از مقیددددداس هآوری دادجمددددع
اسدتفاده ( 4114، گراتدز و روئمدر) و بددتنظیمی هیجدان( 4114، فرانسیس و همکاران) یشناخت روان

های آماری ضری  همبستگی و تحلیدک رگرسدیون چندگانده  ها از روش وتحلیک داده شد. برای تجزیه
درصدد  41یج تحلیدک رگرسدیون چندگانده نشدان داد کده نتدا هنا:یافتنهبه روش همزمان اسدتفاد شدد. 

ی و بددتنظیمی شدناخت روانناپدذیری های متغیرهدای انعطدااواریانس شدت خشم از طری  مؤلفه
ی و بددتنظیمی هیجدان بدا شددت شناخت روانناپذیری شود. همننین بین انعطاا هیجان تبیین می

هدددای بدددر مبندددای یافتددده گینننری:نتیجنننه (.>15/1P) خشدددم ارتبدددا  مدبدددت معنددداداری بددده دسدددت آمدددد
کدده قددادر بدده تنظددیم هیجددانی نباشددند و، آمده دسددت به تددوان  احتمددارب بتددوان گفددت افددراد ورزشددکاری 

 کنند.بیشتری تجربه می شدت خشم، نداشته باشند های رقابتیرفتارهای منعط  در موقعیت
کلینندی واژه ورزشددکاران ، ی هیجددانبدددتنظیم، یشددناخت روانناپددذیری انعطدداا، شدددت خشددم :هننای 
 رقابتی
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 مقدمه
توجرره رفترراری آن اغلررب منجررر برره پیامرردهای قابررل-هررای بررالینیبررا اینکرره خشررم و جلرروه
کری بررای تشرخیص ، با این حال، شوددرون فردی و بین فردی می در حال حاضرر هریچ مال

ویررررایش ، 2راهنمرررای تشخیصررری و آمررراری اخرررتالالت روانررری) وجرررود نررردارد 1اخرررتالل خشرررم
3پزشکی آمریکا انو؛ انجمن رDSM-IV-TR؛5 ی هنسخ

 [APA] ،2666.) بنردی در متن طبقره
هرای دخیرل در اخرتالالت  عنروان یکری از ویژگی خشم صررفاو بره ، پزشکی روان 4هایبیماری

از قبیرررل اخرررتالل ، (2666، پزشرررکی آمریکرررا انجمرررن روان) آیررردروانررری  مختلرررف بررره شرررمار مررری
کنتررل تکانره، 6الت ُخلقریاخرتال، 5( PTSD) استرس پ  از سرانحه و اخرتالل  7اخرتالالت 

هریچ پرژوهش ، های تشخیصی آن تا بره امرروز. به علت عدم وجود مالک8شخصیت مرزی
درک  (.2661، 10دیجیوسریپه و ترافرت) در مورد خشم  دشروار وجرود نردارد 9یرشناختیگ همه

ی های نظررررری  قررررو خشررررم و رفتررررار پرخاشررررگری در ورزق نیررررز ضررررروری اسررررت. اسررررتدالل
کیفیرررت زنررردگی ورزشرررکاران اسرررت ی هدهند نشررران  نقرررش برررالقوه م برررت ورزق در بهبرررود 

، خشرم و رفترار پرخاشرگرانه برین باریکنران، رغرم ایرن فوایرد به  (.2661، 11تریمبلی و ایورت)
مربیان و حتی بین تماشاچیان شایع است. این خصومت رفتاری  ناخوشایند موجرب برروز 

ز و چرو، مکسرول) شرود هرا میاخرالق ورزشری و نسرلرویدادهای مختلف ورزشری در  ، 12مرور 
کررره برررین رفترررار پرخاشرررگرانه و عملکررررد ورزشررری  بیشرررتر مطالعرررات نشررران داده (.2667 انرررد 

                          
1. Anger disorder 
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3. American Psychiatric Association 
4. Nosology 
5. Posttraumatic stress disorder (PTSD)  
6. Mood disorders 
7. Impulse control disorders 
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9. Epidemiological 
10. DiGiuseppe, R., & Tafrate, R. C. 
11. Tremblay, P. F., & Ewart, L. A. 
12. Maxwell, J. P., Moores, E., & Chow, C. C. F. 



 113 ............................. ورزشکاران رقابتی بینی شدت خشم ی و بدتنظیمی هیجان در پیششناخت روانناپذیری  نقش انعطاا

 

کرراو و والکررر) همبسررتگی منفرری معنرراداری وجررود دارد  (.2661، 2زاده ؛ شررفیع3222، 1مررک 
کرره رفتررار پرخاشررگرانهررای قبلرری نشرران مرریپررژوهش مسررابقات ورزشرری مخررّرب در  ی هدهررد 

کاووسرانو3221، 3راو) تواند منجر به رفتار ضداجتماعی در ورزشکاران شود می اسرتانگر و ، ؛ 
دلی موجررود (.2631، 4بررورل کرره در ادبیررات پژوهشرری   ، دیگررر انرروا  رایررج رفتارهررای پرخاشررگرانه 

شررود شررامل پرخاشررگری آشررکار مرری، هررای ورزشرری از قبیررل ورزق وجررود دارد و در فعالیت
ل) خشررم و خصررومت اسررت، کالمرری ز، مکسررو  هررایی در مررورد پررژوهش (.2662، 5ویررزک و مررور 

ر) های ورزشرری بررر ورزشرکاران فوتبررال خشرم و رفتارهررای پرخاشررگرانه در زمینره ، 6کرررین و مررای 
گبررری، (2630، 7کرررارلتون و همکررراران) بسرررکتبال، (2631 رررر) را کی روی یررررخ، (2631، 8ک   هرررا

الن) بیسررربالو ( 2630، 9کاسررریمانو و همکررراران) ر و اسرررپ  نرررز  ر  در  نیرررز وجرررود دارد.( 2631، 10ک 
کرره سررطوی رفتررار پرخاشررگری را بررین ورزشررکاران و غیررر ورزشررکاران مقایسرره پررژوهش هررایی 

که ورزشکاران سطح باالیی از رفتار پرخاشرگری نسربت بره ، اندکرده نشان داده شده است 
رلوند) غیر ورزشکاران دارند گرروترو، کریمر، اوبراین، سوند  کرروز2635، 11لند و  ، 12؛ سروفیا و 

کرره خشررم و پرخاشررگری سررطح انگیختگرری هررا نشرران دادههمچنررین پررژوهش (.2630 انررد 
کارآمرردی از قبیررل  ی هدهررد و توجرره فرررد را برره نتیجررورزشررکاران را افررزایش مرری غیراجرایرری و نا

گولد) کندفکر آسیب زدن به حریف هدایت می  (.2631، 13وینبر  و 
کررره مررر بررردتنظیمی ، ترررداوم و یرررا تشررردید خشرررم شرررود، توانرررد موجرررب ایجرررادیاز عرررواملی 

                          
1. McCaw, S. T., & Walker, J. D. 
2. Shafizadeh, M. 
3. Rowe, C. J. 
4. Kavussanu, M., Stanger, N., & Boardley, I. D. 
5. Maxwell, J. P., Visek, A. J., & Moores, E. 
6. Krenn, B., & Meier, J. 
7. Carleton, E. L., & et al 
8. Kerr, J. H. 
9. Cusimano, M. D., & et al 
10. Krenzer, W. L., & Splan, E. D.

 

11. Sønderlund, A. L., & et al 
12. Sofia, R., & Cruz, J. F. A. 
13. Weinberg, R. S., & Gould, D. 
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گرراهی( 2665، 2گراتررز و روئمررر) اسررت 1هیجرران ، تحّمررل، کرره عبررارت اسررت از: نرراتوانی برررای آ
منظور درک صرررحیح بررردتنظیمی  تعرردیل در صرررورت لرررزوم و ابرررراز مناسرررب هیجررران؛ امرررا بررره

یرادی ی هدر وهل، هیجان تنظریم ، اول باید معنای تنظریم هیجران را دانسرت. پژوهشرگران ر
کرده یفی از قبیرل ظرفیرت تحّمرل و ابرراز مناسرب هیجران را در  هیجان را تعریف  که تعار اند 

گروس) گیرد برمی نبر  و  هرای بنابراین بدتنظیمی هیجران مسرلماو برا دشرواری (؛2661، 3روت 
کدامشران مررتبو اسرت. در تعریرف دیگررتمرامی فراینردهای مرذکور یر  مربون به تنظریم ، ا هرر 

یرابی مجردد یرا سررکوب پاسرخ هرای هیجرانی هیجان عبارت است از توانرایی افرراد بررای ارر
یررابی ، برره عنرروان م ررال (.2661، 4فرراک ) برررای ادامرره رفتارهررای هدفمنررد گررر فرررد قررادر برره ارر ا

احتمررال دارد از ، باشرردمجرردد یررا سرررکوب برانگیختگرری فیزیولرروژیکی ناشرری از هیجانررات ن
کره هیجران موقعیت کنرد؛ بنرابراین ، کننرده را برانگیختره اسرتهرای آشرفتههایی  اجتنراب 

 تنظرریم هیجرران عبررارت اسررت از نحرروه اقرردام فرررد برررای تغییررر مرردت یررا میررزان هیجانررات
کرره دشررواری در تنظرریم هررای بررسرری شررده نیررز نشرران دادهیافترره (.2636، 5زلومکرره و هرران) انررد 

رررررن و برررروک ، روبرتررررون) ا خشررررم و پرخاشررررگری در ارتبرررران اسررررتهیجرررران برررر  (.2632، 6داف 
گررزاره حمایررت می یافترره، همچنررین نقررش  ی هدهنرردکنررد و نشرران های پژوهشرری اخیررر از ایررن 

گراردنر، دیتروره) بدتنظیمی هیجان در رابطه با تجربه شدت خشم هستند ؛ 2636، 7پابیران و 
یل، گارانسون، ؛ دوناهو2633، و دیتوره 8مور، گاردنر کلور و وان م  کل  ، عرالوه برر ایرن (.2635، 9مش

یرررادی نشرررانپرررژوهش نقرررش بررردتنظیمی هیجررران در رفترررار پرخاشرررگرانه و  ی هدهنررردهرررای ر
ن) تکانشگری لمس  کروولی و 2632، 1کروگلین و پیتررمن، ؛ رول2632، 10کوگلین و پیتررمن، ه  ؛ 
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2. Gratz, K. L., & Roemer, L. 
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گارفررالو2630، 2فایررت لرروّتی و زاواتینرری، ؛  کرروو2631، 3و  یتشررل، لی؛  ؛ 2632، 4بلوسررم، فریررزر، ر
تررری2632، 5کانفرررالونیری، بونرررانومی، اولیرررواری، اولیرررری، کررروچی ، دونالرررد مک، سرررالیوان، ؛ ه 

ل  اند.بوده( 2632، 6فار 
ناپرذیری انعطرا ، از دیگر عوامل موثر در تداوم و شدید هیجانات منفی از جملره خشرم

تررروان الگررروی  ی را میشرررناخت روانناپرررذیری  انعطا  (.2665، 8هیرررز) اسرررت 7یشرررناخت روان
کرره برریش از حررد توسررو افکررار کرررد  کنترررل ، رفترراری تعریررف  احساسررات و هیجانررات فرررد 

کره از اقردامات ارزشرمند زنردگی  شود و از این تجارب منفی اجتناب می می شود بره طروری 
کرره انعطررا کاسررته مرری اری از ی بررا بسرریشررناخت روانپررذیری  ناشررود. مشررخص شررده اسررت 

اخررتالل خرروردن و ، سررور مصررر  مررواد، اضررطراب، اخررتالالت روانرری ماننررد اخررتالل خلقرری
ناپرررررذیری  انعطا  (.2630، 9لررررروین و همکررررراران) پریشررررری مررررررتبو اسرررررت اخرررررتالالت روان

کره  همران، ی در طول یک پیوستار از سالم تا اخرتالالت مربرون بره عملکرردشناخت روان طور 
کار میشناس رواندر  ورزشرکاران بایرد  (.2630، لوین و همکاران) شود مشاهده می ،رود ی به 

کننرد. از  برای تقویت قوای جسمی و روانی خود و دستیابی به عملکرد بهترر سرخت تمررین 
که این فرایند با درد جسمی و استرس روانی همراه است و در نتیجه فراینردی دشروار و  آنجا 

گنررره و بالنچررررد) چرررالش برانگیرررز اسرررت ورزشرررکاران بایرررد بررررای دسرررتیابی بررره ، (2667، 10گا
کننررد.  ، برره تررالق برررای فرررار« 11اجتنرراب تجربرری»اهدافشرران بررر اجتنرراب تجربرری خررود غلبرره 

، برررای م ررال) اجتنرراب یررا تعرردیل شررکل یررا فراوانرری تجربیررات ناخوشررایندی همچررون افکررار

→ ____________________________________________________________________________________________________________________________  
1. Röll, J., Koglin, U., & Petermann, F. 
2. Cooley, J. L., & Fite, P. J. 
3. Garofalo, C., Velotti, P., & Zavattini, G. C. 
4. Cooley, J. L., Ritschel, L. A., Frazer, A. L., & Blossom, J. B. 
5. Cuccì, G., O'Leary, K. D., Olivari, M. G., Bonanomi, A., & Confalonieri, E.  
6. Hitti, S. A., Sullivan, T. N., McDonald, S. E., & Farrell, A. D.  
7. Psychological inflexibility 
8. Hayes, S. C 
9. Levin, M. E., et al. 
10. Gagné, M., & Blanchard, C. 
11. Experiential avoidance 
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احسررراس اضرررطراب در ، بررررای م رررال) هیجانرررات منفررری، («ممکرررن اسرررت رقابرررت را ببرررازم»
شررود و چرره  اطررالق می( برررای م ررال لرررزق) هررای جسررمانی و ح ( بررا رقیبرری قرردرمواجهرره 

هرایی ی نیرز بیشرتر خواهرد برود. پرژوهششرناخت روانناپذیری انعطا ، اجتناب بیشتر باشد
کشدان یشناخت روانناپذیری در خصو  نقش انعطا  آفررام و ، برین، انجام شده است. 

ی را مرورد بررسری قررار دادنرد و شرناخت رواناپرذیری نارتبان بین خشم و انعطا ( 2636) 1ترهر
کرره انعطررا  ی بررا شرردت و ابررراز خشررم همررراه اسررت. شررناخت روانناپررذیری اظهررار داشررتند 

کرررررا کارا نقرررررش  ی هدهنررررردنیرررررز نشررررران( 2632) 2گررررررور -روسرررررادو و پرررررالمی، سررررررپا، مطالعررررره 
کاهش عملکرد ورزشرکاران برود. نترایج پرژوشناخت روانناپذیری  انعطا  ، هش چانرگی در 

کرره هویررت ورزشرری( 2631) 3کررو و چررن، وو در بررین افررراد دارای انعطررا  پررذیری  نشرران داد 
کم بره طرور م بتری برا رشرد فرسرودگی هیجرانی همرراه برودشناخت روان در برین افرراد برا  امرا، ی 

کلری ادبیرات پژوهشری برا ایرن ، ی باالشناخت روانانعطا  پذیری  ارتبان منفری برود. بره طرور 
کرره از انعطا بینرری  پیش خشررم و ، ناپررذیری برراالتری برخرروردار بودنررد همسررو اسررت: افرررادی 

گررزارق مرری پالونسرری و ، فربیررز، میررز، ؛ ردی2631، 4هگینگررز، بررل) کننرردپرخاشررگری بیشررتری 
   (.2635، 6؛ شوری و همکاران2633، 5کامتون

های مختلرف اجتمراعی با توجه به نقش منفی و پر رنگ خشم در موقعیت، در مجمو 
هررای ناپررذیری هررم برره لحررا جسررمی و روانرری و هررم برره لحررا  هزینررهکرره پیامرردهای جبررران

کشرور بره دنبرال دارد، اقتصادی ضررورت پرژوهش بیشرتر در ایرن ، اجتمراعی و درمرانی بررای 
کمبودهرای ای در اینترنت میزمینه محسوس است. با جستجوی ساده توان بره راحتری بره 
کررد. همچنرین پژوهشی در خصو  خشم در مقایسه با د یگر هیجانات منفی دست پیدا 

کرره در  در بافررت ورزشرری شرراهد خشررم بیشررتر و رفتارهررای پرخاشررگرانه ناشرری از آن هسررتیم 
                          
1. Kashdan, T. B., Breen, W. E., Afram, A., & Terhar, D. 
2. Carraça, B., Serpa, S., Rosado, A., & Palmi Guerrero, J. 
3. Chang, W. H., Wu, C. H., Kuo, C. C., & Chen, L. H. 
4. Bell, K., & Higgins, L. 
5. Reddy, M. K., Meis, L. A., Erbes, C. R., Polusny, M. A., & Compton  
6. Shorey, R. C., et al 
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دهد و مسیر سالمتی و الگوسرازی جوانران را رخ می های باشگاهی و غیره بسیاری از ورزق
کرره در مقدمره اشرراره شردانردازد. همررانبره خطرر مرری بیرانگر نقررش  هرای متعررددییافترره، طرور 

کالمرری و رفترراری و یررا پراهمیررت برردتنظیمی هیجرران در میررزان خشررم و پرخاشررگری هررای 
ی در شرررناخت روانناپرررذیری در خصرررو  انعطرررا ، نشرررخوار خشرررم هسرررتند. عرررالوه برررر ایرررن
کره یافترهارتبان با خشرم و پرخاشرگری مطالعره کشرور صرورت نگرفتره در حرالی  هرای ای در 

کیرر کررردهخررارجی بررر ایررن متغیررر نیررز تأ انررد. بررا توجرره برره ایررن خررالر پژوهشرری و اهمیررت ایررن د 
ناپرررذیری  انعطرررا  آیرررا گویی بررره ایرررن سرررؤال اسرررت: پرررژوهش حاضرررر در پررری پاسرررخ، موضرررو 

بینرری شرردت خشررم ورزشررکاران رقررابتی نقررش ی و برردتنظیمی هیجرران در پرریششررناخت روان
 دارند؟

 روش
آمراری  ی هجامعر، مطالعرهدر ایرن  همبستگی بود. توصیفی از نو ، روق پژوهش حاضر

کلیر گروهری شررهر اردبیرل در سررال  ی هرا  کره در هررر  3121ورزشرکاران فررردی و  تشرکیل دادنررد 
کررره از برررین آنهرررا  نفرررر از طریرررق  132سرررطحی از مسرررابقات مشرررغول بررره ورزق رقرررابتی بودنرررد 

گرفتنررد. در ایررن پررژوهشگیررری خوشررهنمونره ، ای برره عنروان نمونرره پررژوهش مررورد مطالعره قرررار 
( در سرطح رقرابتی) فررد ورزشرکار 166ای  ای چندمرحلره گیری خوشره نمونره ی ها بره شریوابتد

کررل شررهر اردبیررل برره  کرره  شرررق و ، جنرروب، شررمال ی همنطقرر 5انتخرراب شررد. برره ایررن ترتیررب 
ورزشری  و سرالن و سرالن ورزشری و از هرر باشرگاه باشگاه 36، غرب تقسیم شد و از هر منطقه
که واجد  انتخاب شردند. در نهایرت از ، های ورود نکر شده بودندمالکنیز افراد ورزشکاری 

کردنررد و  351، ایررن تعررداد نفررر بررر اسرراس  51نفررر یررا پرسشررنامه را تحویررل ندادنررد یررا نرراقص پررر 
پررژوهش  ی هنفررر برره عنرروان نمونرر 132هررای خررروج از مطالعرره حررذ  شرردند؛ بنررابراین مررالک

گرفتنررد. مالک ک ر  31هررای ورود شررامل: داشررتن حررداقل سررن  موردمطالعرره قرررار  سررال و حرردا
گاهانره بررای شررکت در پرژوهش، باسواد بودن، سال 11  ورزق در سرطح رقرابتی، رضایت آ

کرره در هررر سررطحی از مسررابقات مشررغول برره ورزق رقررابتی بودنررد چرره  ی هکلیرر) ورزشررکارانی 
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یاد( میسینگ) های مفقودیداده روج نیز شامل:های خ و مالک( فردی چه جمعی عردم ، ر
پرخاشرگری مکررر  ی هسابق، سور مصر  مواد، نامه پ  از دریافتتمایل به تکمیل پرسش

کارکنان باشرگاه و سرالن ورزشریپ  از اجازه از مربیان باشگاه بود. در هنگرام حارور ، ها و 
د و از آنهررا برررای همکرراری در در باشررگاه اهرردا  تحقیررق برررای ورزشررکاران توضرریح داده شرر

کسررب موافقررت و تکمیررل فرررم رضررایت در پررژوهش ، پررژوهش دعرروت برره عمررل آمررد. پرر  از 
گرفرت. بعرد از ، بررای تکمیرل، های مربون به مدل آزمون ی هبست در اختیرار ورزشرکاران قررار 

کمررک نرم داده، آوری اطالعررات جمررع مررورد تحلیررل قرررار ( 22 ی هنسررخ) Spssافزارهررای  هررا بررا 
ها از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون بره شریوه ورود اسرتفاده رفت. برای تحلیل دادهگ

 شد. 

 ابزار

 1مقیاس خشم بالینی( الف
گزارق که توسو اسرنلیک ابزار خود  کیرت، شراک، گروم، دهی  عینی است   2موسرلی و 

کره فررض مریشناخت روانبرای سنجش عالئم ( 3221) شرود برا درک و ی طراحی شده است 
درمرران خشررم بررالینی مرررتبو اسررت. بیسررت و یررک مجموعرره عبررارت برررای ایررن منظررور تهیرره 

گویرره گررروه از  ررک برررای  ی هاز قالررب یکرری از ابزارهررای اولیرر، هرراشررده اسررت. در نگررارق ایررن  ب 
گویره کره برا  هرای مقیراس طراحی مقیاس خشرم برالینی اسرتفاده شرده اسرت. عالئرم خشرم 

کنونیشامل: خ، شوندخشم بالینی سنجیده می خشم در مورد ، آینده ی هخشم دربار، شم 
عصربانیت ، آزار دیگرران، خصرومت-احساس عصبانیت، خشم در مورد مسائل، شکست
، فریرراد زدن سررر افررراد، تمایررل برره صرردمه زدن برره دیگررران، عصرربانیت از برردبختی، از خررود
کنرونیتحریرک  ناراحررت، گیری ترداخل در تصرمیم، ترداخل در عملکرررد اجتمراعی، پرذیری 

کررار، کرردن دیگررران تررداخل در ، تررداخل در اشرتها، خسرتگی، ترداخل در خررواب، ترداخل در 
                          
1. Clinical Anger Scale (CAS)  
2. Snell Jr, W. E., Gum, S., Shuck, R. L., Mosley, J. A., & Hite, T. L.  
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 23شررود تررا هررر جنسرری. از افررراد خواسررته مرری ی هتررداخل در تفکررر و تررداخل در رابطرر، سررالمت
گرروه 5) گروه عبارت کره بره بهتررین را بخواننرد و جملره( عبارت در هرر  کننرد  ای را انتخراب 

گویرر) س آنهررا اسررتاحسررا ی هکننرردنحررو توصرریف : الررف= احسرراس 3 ی هبرره عنرروان م ررال 
ج= ایرررن روزهررا بیشرررتر اوقرررات ، کرررنمب= احسررراس عصررربانیت مرری، کررنمعصرربانیت نمررری
کره طراقتم تمرام شرده ، و د= همیشه عصربانی و دعروایی هسرتم، عصبانی هستم بره طروری 

 1د= ،2ج=، 3ب=، 6با الرف= ، ای لیکرتدرجه 5هر خوشه از عبارات در مقیاس  (.است
از نظررر شرردت عالئررم متفرراوت برروده و ، شررود. چهررار جملرره در هررر خوشررهگررذاری مررینمررره

عصرربانیت بررالینی شرردیدتر بررا عبررارت د مرررتبو اسررت. در نهایررت پاسررخ افررراد برره مقیرراس 
کره نمررات براالتر برا خشرم برالینی بیشرتری مررتبو خشم بالینی خالصه می شرود. بره طروری 

همسرانی درونری ، (3221) در پرژوهش اسرنل و همکراران (.01 - 6 ی هگویره؛ دامنر 23) است
کرونبررراخ و تحلیرررل ضرررریب  ی هگویررر 23بررررای  مقیررراس خشرررم برررالینی برررا اسرررتفاده از آلفرررای 

فقرو بررای زنران بره  22/6فقرو بررای مرردان و  21/6، برای مردان و زنان با هم 25/6اطمینان 
بررسی ارتبان بین مقیراس دست آمد. شواهد مقدماتی برای اعتبار مقیاس خشم بالینی با 

خشم بالینی و نمرات مرتبو با عصبانیت اسپیلبرگر مشخص شرد. نمررات مقیراس خشرم 
حالرررت و شررردیداو  -برررالینی بررره طرررور م برررت و شررردید برررا دو خررررده مقیررراس خشرررم صرررفت

های ابرراز مقیاس خشم بالینی با خرده مقیاس، عالوه بر این (.=03/6r) همبستگی داشت
 ی ههرچنرد ایرن همبسرتگی بره انرداز، (>63/6Pدر سرطح ) داشرتخشم همبستگی م برت 

هرا از اعتبرار همگررای مقیراس حالت قوی یا معنادار نبود. ایرن یافتره-مقیاس خشم صفت
ایررن مقیرراس برررای اولررین بررار  (.3221، اسررنل و همکرراران) کننرردخشررم بررالینی حمایررت مرری

یابی شده است و مقدار آلف کرونباخ به دسرت آمرده توسو پژوهشگران این مقاله هنجار ای 
و ضرررریب همبسرررتگی بازآزمرررایی آن در  11/6برابرررر برررا ، بررررای ایرررن مقیررراس در ایرررن پرررژوهش

گررا ایرن ابرزار نیرز 16/6روز برابر با  36فاصله  در ایرن پرژوهش قابرل قبرول  بود. اعتبار همگرا و وا
کرره روایرری همگرررای آن بررا پرسررش و  03/6ا برردتنظیمی هیجرران برابررر برر ی هنامرربررود. برره طرروری 
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گرررای آن بررا پرسررش برره دسررت  -10/6ی برابررر بررا شررناخت روانپررذیری انعطررا  ی هنامررروایرری وا
 آمد.

 1مقیاس سنجِش جامِع فرایند درمان پذیرش و تعهد( ب
کرره توسررو فرانسرری  21ایررن مقیرراس شررامل  گلیجررانی مقرردم، گویرره اسررت   2داوسررون و 

گویه( 2630) فرایند درمان پرذیرق و تعهرد های مقیاس سنجش  جامع  ساخته شده است. 
شرود. گرذاری مرینمره( کامالو موافق) 0تا ( کامالو مخالف) 6ای از درجه 7در مقیاس لیکرت 

گشررودگی نسرربت برره تجربرره 1دارای ، ایررن مقیرراس ، 3خرررده مقیرراس اسررت: خرررده مقیرراس 
گرراهی  رفتراری . نمرررات از طریررق مجمررو  5و خرررده مقیرراس اقرردام  ارزشرمند 4خررده مقیرراس آ

گویره قبرل از جمرع شردنها به هر یک از سه خرده مقیراس بره دسرت مریاسخپ ، آیرد. دوازده 
 (.32و  31، 30، 31، 32، 33، 2، 1، 0، 5، 1، 2هررای گویرره) شرروندگررذاری معکرروس مررینمررره

گویرره گشررودگی نسرربت برره تجربرره از مجمررو  نمرررات  ، 5، (معکرروس) 2هررای خرررده مقیرراس 
 31، (معکرررررررروس) 31، 31، (معکرررررررروس) 33( معکرررررررروس)، 1( معکرررررررروس)، 0( معکرررررررروس)
اسرت و  06ترا  6نمررات ایرن خررده مقیراس از  ی هآیرد. دامنربه دست می 22و  26، (معکوس)

وقرایع  ی هتمایرل بره تجربر) گشرودگی  بیشرتر نسربت بره تجرارب ی هدهنردنمرات براالتر نشران
کنتررل یرا اجتنراب از آ( ...هرا وحر ، احساسرات، درونی افکار نهاسرت. بردون ترالق بررای 

گویه  ی هدر محردود( 2630) های در پژوهش فرانسی  و همکرارانمیانگین همبستگی بین 
هرا سرطح براالیی از همسرانی خررده مقیراس ی هبرود. همر 6توصیه شده برای همسانی درونی

گشررودگی نسرربت برره تجربرره3درونرری را نشرران دادنررد. عامررل   2مربررون برره پررذیرق و  گویرره 1) : 
کرونبرراخ گویرره مربررون برره عرردم آمی گرراهی رفترراری2؛ عامررل 26/6ختگرری بررا آلفررای  گویرره  1) : آ

                          
1. Comprehensive assessment of Acceptance and Commitment Therapy processes 

(CompACT)  
2. Francis, A. W., Dawson, D. L., & Golijani-Moghaddam, N. 
3. Openness to Experience (OE) subscale 
4. Behavioral Awareness (BA) subscale 
5. Valued Action (VA) subscale 
6. Internal consistency 
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کرونبراخ مربون به تماس لحظه به لحظه با حال/توجه گراهی برا آلفرای  : 1و عامرل ( 17/6آ
کرونبراخ  گویه 1) اقدام ارزشمند نترایج ( 26/6مربون به اقدام ارزشمند و متعهدانه با آلفرای 

کرونباخ حاصل از این خرده  کلری مربرون بره مقیاسآلفای  کرونباخ  ها بود. همچنین آلفای 
پرذیرق و عمرل  ی هناماین مقیاس نیز با پرسش 1بود. اعتبار همگرا 23/6این مقیاس برابر با 

کرره از اعتبررار خرروبی برخرروردار بررود 22  همچنررین همبسررتگی خرررده (.=72/6r) بررسرری شررد 
گشودگی نسبت به تجربرهمقیاس گراهی  رفتراری و اقر، های   ی هنامرپرسرشبرا  دام  ارزشرمندآ

فرانسررری  و ) برررود( =53/6r) و( =16/6r)، (=71/6r) بررره ترتیرررب برابرررر برررا 2پرررذیرق و عمرررل 
کوتررراه مقیررراس مرررارلو 3اعتبرررار افتراقررری، (=71/6r) (.2630، همکررراران  4کرررراون-نیرررز برررا فررررم 

که نشان عدم همبستگی آنها با هرم ( =rs-63/6-61/6) مطلوبیت اجتماعی سنجیده شد 
 نیرررز بررا تمرررام سرره خررررده مقیررراس 5اعتبرررار همزمرران (.2630، فرانسررری  و همکرراران) داشررت
( =17/6rs-01/6) افسردگی همبسرتگی م برت براالیی-اضطراب -استرس ی هنامپرسش

 برررا خررررده مقیررراس افسرررردگی بررره دسرررت آمرررد( =01/6r) داشرررت و همبسرررتگی نیرومنررردی
خررده مقیراس ، های این ابرزارهمچنین از بین خرده مقیاس (.2630، فرانسی  و همکاران)

 ی هنامررپرسررشبررا ( =11/6rs-11/6) همبسررتگی نیرومنرردی، گشررودگی نسرربت برره تجربرره
مقیراس سرنجش  جرامع  فراینرد درمران ، افسردگی داشت. عالوه برر ایرن-اضطراب -استرس

کوتراه پرایش سرالمت پذیرق و تعهد همبسرتگی منفری  6با خرده مقیاس سالمت روانی  فرم  
کررم امررا معنرراداری( =r-07/6) برراال بررا خرررده مقیرراس سررالمت ( =r-21/6) و همبسررتگی 

گشرودگی ، هرای ایرن ابرزاراز بین خرده مقیراس، جسمی داشت. افزون بر این خررده مقیراس 
هرای سرالمت روانری و فیزیکری بره نسبت بره تجربره همبسرتگی نیرومنردی برا خررده مقیراس

نامرره برررای اولرین بررار در ایررران توسررو ایرن پرسررش (.2630، همکررارانفرانسرری  و ) دسرت داد
کرونباخ به دسرت آمرده بررای  یابی شده است. مقدار آلفای  پژوهشگران این پژوهش هنجار
                          
1. Convergent validity 
2. Acceptance and Action Questionnaire-2 
3. Discriminant validity 
4. Short form Marlowe-Crowne Social Desirability scale (MCSD)  
5. Concurrent validity 
6. Short Form Health Survey 
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 36و ضرریب همبسرتگی بازآزمرایی آن در فاصرله  71کل این مقیاس در این پژوهش برابرر برا 
 و -51/6نامره برا بردتنظیمی هیجران برابرر برا بود. اعتبرار همگررای ایرن پرسرش 13روز برابر با 

گرای آن با مقیاس خشم بالینی برابر با  به دست آمد. -10/6 اعتبار وا

گراتز و روئمر ی هپرسشنام( ج  (  DERS) مقیاس دشواری در تنظیم هیجان 
آیتمرررررری  10دشررررررواری در تنظرررررریم هیجرررررران یررررررک ابررررررزار سررررررنجش  ی همقیرررررراس اولیرررررر

که برای خودگزارق یابی دشواری در تنظریم هیجران از لحرا  برالینی تردوین دهی است  ارر
 یافتررره تنظررریم هیجرررانی منفررری مقیررراس انتظرررار تعمیم (.2665، گراترررز و روئمرررر) شرررده اسرررت.

(NMRگراترز و روئمرر3226، ؛ ساتانزارو و میرنرز عنوان الگرویی در تردوین  بره( 2665، ؛ بره نقرل از 
گرفته شده است. به کار  یابی دشرواری در تنظریم هیجانرات ظرر  منظور ار این مقیاس به  ر

بسریاری از ، (که راهبردهای تنظیم هیجانی الزم و ضروری باشند هنگامی) دوران آشفتگی
گسررتر آغرراز می« هنگررامی مررن آشررفته هسررتم»بررا  NMRمشررابه  DERSعبررارات   ی هگردنررد. 

، (درصرد 36- 6) گیرد. یرک بره معنرای تقریبراو هرگرز قرار می 1تا  3ها در مقیاس لیکرت  پاسخ
گرراهی اوقررات  01تررا  10) سرره برره معنررای نیمرری از مواقررع، (درصررد 11تررا  33) دو برره معنررای 

ک ر اوقات، (درصد  23) و پرنج بره معنرای تقریبراو همیشره( درصد 26تا  00) چهار به معنای ا
، های هیجررانی عامررل عرردم پررذیرق پاسررخ 0تحلیررل عرراملی وجررود  اسررت.( درصررد 366تررا 

کنترررل تکانرره، رفتررار هدفمنررددشررواری در انجررام  گرراهی هیجرررانی، دشررواری در  ، فقرردان آ
عردم وضروی هیجرانی را نشران داد. نترایج ، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی

که این مقیاس از همسانی درونی باالیی کی از این است  گراترز و ) برخوردار اسرت 21/6، حا
میرررزان ( 3112) میرزایررری و شرررم ، هرررای حاصرررل از عزیرررزی برررر اسررراس داده (.2665، روئمرررر

کرونباخ ایرن پرسشرنامه  بررآورد شرده اسرت. همچنرین روایری همگررا و افتراقری  07/6آلفای 
فهرست عواطف م بت و منفری در ، تنظیم شناختی هیجان، این مقیاس با سالمت روانی

گرفتره اسرت >663/6Pسطح  یران) مورد تأییرد قررار  ، ؛ بره نقرل از بشرارت3121، بشرارت و بزار
3127.) 
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 هایافته
 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد پژوهش1جدول 

 متغیرها میانگین انحراف استاندارد

 شدت خشم 60/30 12/36
 های هیجانیعدم پذیرق پاسخ 50/31 21/1
 دشواری در انجام رفتار هدفمند 15/31 11/5
کنترل تکانه 11/35 61/1  دشواری در 
گاهی هیجانیفقدان  13/31 30/5  آ
 دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی 01/31 05/0
 عدم وضوی هیجانی 77/36 77/1
کل 02/10 01/26  بدتنظیمی هیجان 

 گشودگی نسبت به تجربه 32/12 62/7
گاهی رفتاری 71/36 11/1  آ
 اقدام ارزشمند 22/33 65/2
 ی کلشناخت روانناپذیری انعطا  61/15 15/31

 

کررل شرردت ( و انحرررا  معیررار) شررود میررانگینمشرراهده مرری 3طررور در جرردول همرران نمررره 
و ) 02/10برابرررر برررا  بررردتنظیمی هیجررران، (12/36و ) 60/30خشرررم در ورزشرررکاران برابرررر برررا 

 باشد.می( 15/31و ) 61/15برابر با  یشناخت روانناپذیری انعطا ، (01/26

 : ضریب همبستگی بین متغیرهای مورد پژوهش2جدول 
 3 2 1 متغیر پژوهشی ردیف

   3 شدت خشم 3
  3 03/6** بدتنظیمی هیجان 2
 3 11/6** 21/6** یشناخت روانناپذیری انعطا  1

 

همبسرتگی بردتنظیمی هیجران برا شردت ، شرودمشراهده مری 2طروری در جردول همان
و  21/6 ی برررا شررردت خشرررم برابرررر بررراشرررناخت روانناپرررذیری انعطرررا ، 03/6 برابرررر برررا خشرررم

 باشد.می 11/6برابر با  با بدتنظیمی هیجان یشناخت روانناپذیری انعطا 
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بینی شدت خش  بر اساس  : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش3جدول 
 یشناخت روانناپذیری  های بدتنظیمی هیجان و انعطافمؤلفه

R R بین متغیرهای پیش
2



R 
تعدیل 
 شده

ضرایب 
 غیراستاندارد

ضرایب 
 استاندارد
Beta 

tP 

BSE

Consttant 

052/6 523/6 533/6 

53/1 55/2 - 511/1 001/0 

های عدم پذیرق پاسخ
 هیجانی

011/6 352/6 210/6 026/5 663/6 

دشواری در انجام رفتار 
 هدفمند

511/6 316/6 327/6 627/1 661/6 

کنترل تکانه  663/6 171/0 502/6 312/6 276/6 دشواری در 

گاهی هیجانی  661/6 612/1 311/6 333/6 110/6 فقدان آ

دسترسی محدود به 
راهبردهای تنظیم 

 هیجانی
106/6 362/6 111/6 133/1 663/6 

 005/0 131/2 311/6 317/6 553/6 عدم وضوی هیجانی
 001/0 731/0 111/6 602/6 531/6    گشودگی نسبت به تجربه

گاهی رفتاری  663/6 222/5 271/6 362/6 111/6    آ
 663/6 020/1 321/6 361/6 116/6    اقدام ارزشمند

 
ی شرناخت روانناپرذیری برای تعیین نقش هر یک از مؤلفه بردتنظیمی هیجران و انعطرا 

از تحلیررل رگرسرریون ، عنوان متغیررر مررالک بررین و شرردت خشررم برره عنوان متغیرهررای پیش برره
کره در جردول  اسرتفاده شرد. همرانچندگانره بره روق همزمران   53، شرود مشراهده می 1طور 

یرران  شرردت خشررم توسررو مؤلفرره ناپررذیری انعطررا  هررای برردتنظیمی هیجرران ودرصررد از وار
، های بردتنظیمی هیجراناز میان مؤلفه، شود. با توجه به مقادیر بتا ی تبیین میشناخت روان
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کنترررل تکانرره دسترسرری محرردود برره راهبردهررای ، (Beta= 50/6) بررا مقررادیر بتررا دشررواری در 
 مقادیر بتراهای هیجانی با عدم پذیرق پاسخ، (Beta= 11/6) با مقادیر بتا تنظیم هیجانی

(21/6 =Beta) ، مقادیر بترادشواری در انجام رفتار هدفمند با (32/6 =Beta) ، عردم وضروی
گاهی هیجانیو ، (Beta= 31/6) مقادیر بتاهیجانی با  ( Beta= 31/6) برا مقرادیر بترا فقدان آ

باشررند. همچنررین از بررین مرری بینرری شرردت خشررم هررا برررای پیشترین مؤلفرره عنوان قرروی برره
  برررا مقرررادیر بترررا گشرررودگی نسررربت بررره تجربرررهی؛ شرررناخت روانناپرررذیری  هرررای انعطا مؤلفررره

(11/6 =Beta) ، گاهی رفتاری  برا مقرادیر بترا اقردام ارزشرمندو ( Beta= 27/6) با مقادیر بتاآ
(32/6 =Beta )باشند.می بینی شدت خشم ها برای پیشترین مؤلفه عنوان قوی به 

 گیریبحث و نتیجه
 ی و بردتنظیمی هیجرانشناخت روانناپذیری نقش انعطا  هد  پژوهش حاضر تعیین

کرره انعطررا در پریش ناپررذیری بینرری شرردت خشررم ورزشررکاران رقررابتی برود. نتررایج نشرران داد 
طور م بررت و معنرراداری شرردت خشررم ورزشررکاران  بررهی و برردتنظیمی هیجرران شررناخت روان

 هرای قبلری روبرترون و همکرارانهرا همسرو برا پرژوهشکند. ایرن یافتره بینی می رقابتی را پیش
( 2635) و همکرراران و دونرراهو( 2633) گرراردنر و همکرراران، (2636) دیترروره و همکرراران، (2632)

کی از اهمیررت تنظرریم هیجرران مرری کرره  هررایپررژوهش باشررد.برروده و حررا فرروق نشرران دادنررد 
بدتنظیمی هیجان در رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت اهمیت براالیی دارد. در مقایسره برا 

یشره رفتارهرای پرخاشرگرانه ، هرااین پژوهش ایرن پرژوهش نشران داد بردتنظیمی هیجران برر ر
کرره در ایررن مطالعرره مفهرروم یعنرری خشررم و شرردت آن نیررز تررأثیر دارد. همرران پردازی شررده  طور 

که فرد برای مردیریت تجرارب هیجرانی ت، است نظیم هیجان راهبردها و فرآیندهایی است 
کارکردهای تنظیمری خود از آن استفاده می کره فررد  بره، کند. وجود نقص در این  ویژه زمرانی 

 دهررد هررای رقررابتی روبرررو خواهررد شررد احتمررال شرردت و بررروز خشررم را افررزایش می بررا موقعیت
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کره ایرن خشرم هنروز بره (.2631، 1کلوسرکی کنور و مک، اوجی، کلیمن، آمرمان) طور  زمرانی 
کنررد و درنهایررت ممکررن ، کررافی مرردیریت نشررده اسررت یررت پیرردا  ممکررن اسررت شرردت و فور

های بنیرادین تنظریم  در راسرتای نظریره، است به اقدامات پرخاشگرانه منجر شود؛ بنابراین
پذیری  آسریب بدتنظیمی هیجان ممکن اسرت بره عنروان یرک( 2665، گراتز و روئمر) هیجان

کررره راه را بررررای تجربررره خشرررم و درنهایرررت پرخاشرررگری همررروار می  کنرررد اساسررری تلقررری شرررود 
گزارق یافتررره، عرررالوه برررر ایرررن (.2631، آمرمررران و همکررراران) شرررده ایرررن سرررؤال را ایجررراد  های 

که آیا بدتنظیمی هیجان منجر به خشم می می شود؟ و آیا این امر به نوبه خود منجرر بره  کند 
گرچره  های عراطفی منفری مختلرف می طریق طیف وسیعی از حالت پرخاشگری از شرود. ا

کرره آیررا برردتنظیمی هیجرران و عاطفرره منفرری سرراختارهای  ایررن موضررو  بحرر  امررروزی اسررت 
تروان بره امرا بردتنظیمی هیجران را مری( 2665، 2مارتین و دنی ، کوله) متمایزی هستند یا نه

ک کارآمد دانست  ه فرد بررای مردیریت تجربیرات هیجرانی عنوان راهبردهای و فرآیندهایی نا
کره عاطفره منفری شرامل تجربره واقعری عواطرف منفری  درحالی، کنرد خود از آن اسرتفاده می

گسرترده، طور خا  است. به ، هرای عراطفی ازجملره غرم ای از حالت عاطفه منفری طیرف 
، 3کررالرک و تررالیگن، واتسررون) عصرربی بررودن و تنفررر تشررکیل شررده اسررت، تحقیررر، اضررطراب

یتز .(3211 همره ایرن حراالت عراطفی ناخوشررایند ، (3226) برر اسراس نظریره شرناختی برکرروو
کنند. بردتنظیمی هیجران ممکرن اسرت از طریرق  می توانند تجربیاتی از خشم شدید ایجاد 

دیگر: خشرم ممکرن اسرت  عبارت یا بره، طیف وسیعی از عواطف منفی به خشم منجر شود
گرفتره شرود.ها به عنوان مسیر نهایی مشترک انوا  حالت عرالوه  ی عاطفی مختلف در نظرر 

یرابی با روق، بر این کره ارر نره سررکوب ) مجردد هیجرانی های تجربی نشان داده شده است 
دهرد ترا  ایرن امرر بره نوبره خرود اجرازه می، در تعدیل تجربه و ابراز خشم مفید اسرت( هیجانی

، 4دنسررون و مولرردز ،گریشررام، ممرردویک) افررراد بتواننررد درگیررر در رفتررار هدفمندشرران باشررند
                          
1. Ammerman, B. A., Kleiman, E. M., Uyeji, L. L., Knorr, A. C., & McCloskey, M. S. 
2. Cole, P. M., Martin, S. E., & Dennis, T. A 
3. Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. 
4. Memedovic, S., Grisham, J. R., Denson, T. F., & Moulds, M. L.  
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کرره  (.2633، 1سررنتگیتای و هررافمن، ؛ سرراق2636 کرره در ایررن مررورد اسررت ایررن اسررت  تببینرری 
کنررد شرراید موقترراو توانسررته باشررد وقترری فرررد هیجرران منفرری خررود مرر ال خشررم را سرررکوب مرری

کند ولی در درازمدت هیجان مدنظر برا شردت و فراوانری براالتری خواهرد آمرد  خودق را آرام 
کارامررد یعنرری کمانررهکرره برره اثررر  ای معرررو  اسررت؛ بنررابراین اسررتفاده از راهبرررد هیجررانی نا

کنترل خشم نیست و در بروز رفترار پرخاشرگرانه آن هرم برا شردت  سرکوب راه مناسبی برای 
 باال در درازمدت همراه خواهد بود.

کرره انعطررا  ی نیررز در تبیررین شررناخت روانناپررذیری یافترره دیگررر پررژوهش حاضررر ایررن بررود 
یررا هررای قبلرری ن  شرردت خشررم نقررش معنرراداری دارد. ایررن یافترره نیررز در راسررتای پررژوهشوار

کررا و همکرراران، (2630) لرروین و همکرراران در مررورد ( 2631) و چانررگ و همکرراران( 2632) کارا
در پژوهشرری ، باشررد. از سرروی دیگررری در ورزق مرریشررناخت روانناپررذیری اهمیررت انعطررا 

گرفترره شررناخت روانناپررذیری روابررو بررین انعطررا ، دیگررر ی و ابررراز خشررم نیررز مررورد توجرره قرررار 
کرررررورت، اولسررررروی، شرررررهین، اسرررررت. یررررراویز بررررره بررسررررری روابرررررو برررررین ( 2630) 2ایپرررررک و 

کنندگان  خشررم و عملکرررد بررین فررردی پرداختنررد. شرررکت، یشررناخت روانناپررذیری انعطررا 
یافته و پرسشرررنامه یرررابی خشرررم مصررراحبه برررالینی سررراختار ، های اسرررتاندارد شرررده بررررای ارر

های دیگر عملکررد اجتمراعی را بره انجرام رسراندند.  ی و جنبهشناخت روانناپذیری انعطا 
گروه بالینی رابطه داشرت: بره شناخت روانناپذیری انعطا  ی با تمام خرده مقیاس خشم در 

کنترل خشم و به طور م بت با خشرم صرفت سرازی خشرم و ابرراز خشرم درون، طور منفی با 
کررره ( 2630) یررراویز و همکرررارانش، ها یافتررره رابطررره داشرررت. برررر اسررراس ایرررن برررر ایرررن باورنرررد 

ی در برررررروز مشرررررکالت خشرررررم و ابرررررراز آن بررررره ویرررررژه بررررررای شرررررناخت روانناپرررررذیری انعطرررررا 
کلیرردی و میررانجی دارد. تررال جمعیت گراتررز، هررای بررالینی نقررش  برره ( 2667) 3جکوپکیررک و 

کرره انعطررا  خشررم و پرخاشررگری ی تررا چرره حررد در شررناخت روانناپررذیری ایررن امررر پرداختنررد 
کررررره ، دانشرررررجویان کارکنررررران و اعارررررای هیئرررررت علمررررری نقرررررش دارد. نترررررایج نشررررران داد 
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، ی هرم برا خشرم و هرم برا پرخاشرگری مررتبو اسرت. همچنرینشناخت روانناپذیری  انعطا 
کشررررردان ی را در رابطررررره اضرررررطراب شرررررناخت روانناپرررررذیری  نقرررررش انعطا ( 2633) 1بررررررین و 

 376کنندگان  د مطالعرررره قرررررار دادنررررد. شرررررکتاجتمرررراعی و خشررررم در پاسررررخ برررره طرررررد مررررور
کرررره  کارشناسرررری ارشرررد در دانشررررگاه آمریکررررای میانررره اقیررررانوس اطلررر  بودنررررد  دانشرررجوی 

ی را پرر شرناخت روانناپرذیری خشرم و انعطرا ، هرای اسرتاندارد اضرطراب اجتمراعیمقیاس
کن کرره از آنهررا خواسررته بررود تررا طرررد اجتمرراعی را تصررور  از ) نرردکردنررد و از طریررق شررری بررالینی 

ناپررررذیری وارد مطالعرررره شرررردند. انعطررررا ( های اجتنرررراب تجربرررری جملرررره خشررررم و پاسررررخ
گررایش بره خشرم درونری در شناخت روان ی به طور م بتی با خشم حالت و خشم صفت و نیرز 

 ارتبان بود. 
گفرت توانرایی پرذیرقهرابی قبلری و ایرن پرژوهش مریبا توجه به یافته، در مجمو  ، تروان 

گرراهی و تحمررل هیجرران هررای ورزشرری هررای مختلررف برره ویررژه ورزق و رقابررتدر موقعیررت آ
کننده کاهش تجربه و تشدید خشم افراد ورزشکار داردنقش تعیین  به عبرارت دیگرر ، ای در 

احتمال اینکه افراد خشم ناشی از موقعیرت را ، هر چقدر توانایی تنظیم هیجان بیشتر باشد
کننرررد گرررویی منعطرررف بررره انرررایی پاسرررختو، بیشرررتر اسرررت. از سررروی دیگرررر، بهترررر مررردیریت 

کرهی از ویژگیشناخت روانپذیری ها و انعطا موقعیت افرراد را قرادر بره پرذیرق  هایی است 
کاهش خشم آنها نیز منجر میتجربه هیجانات درونی می که این امر به   شود.کند 

دهرررری در های خررررودگزارق اسررررتفاده از پرسشررررنامه، هررررای ایررررن پررررژوهشاز محرررردودیت
ها برود. همچنرین ایرن پرژوهش برر روی ورزشرکاران رقرابتی شرهر اردبیرل اجررا  دادهآوری  جمع

کرره قابلیررت تعمرریم کشررور بررا مشررکل مواجرره شررد  پررذیری آن را برره سررایر منرراطق جغرافیررایی 
های دیگرر و در منراطق دیگرر های مشابه بر روی نمونهشود پژوهش کند. لذا پیشنهاد میمی

گردیررده و از سررایر ابزا گررردآوری دادهکشررور اجرررا  هررا اسررتفاده شررود. همچنررین در ایررن رهررای 
ی در شرررناخت روانناپرررذیری پرررژوهش از ابزارهرررای جدیررردی بررررای سرررنجش خشرررم و انعطرررا 

کرره ایررن امررر بایررد در پررژوه  هررای آترری برررای قابلیررت خصررو  ورزشررکاران اسررتفاده شررد 
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گیررررد. افرررت آزمرررودنی ، اسرررتفاده بیشرررتر در تکمیرررل مجررردداو هنجرررار یرررا مرررورد اسرررتفاده قررررار 
ایرررن پرررژوهش ، هرررای پرررژوهش حاضرررر برررود. عرررالوه برررر ایرررنپرسشرررنامه از دیگرررر محررردودیت

هرای آتری ورزشکاران دختر و پسر را به صورت مجزا مورد مطالعه قرار نداد؛ لرذا بررای پرژوهش
کره برره صرورت مجررزا در پیشرنهاد مرری، بررای سرنجش نقررش جنسریت در شردت خشررم شرود 

گیرد. مورد جنسیت دختر یا پسر پژوهش  هایی انجام 

 سپاسگزاری
ی بررالینی در دانشررگاه شرراهد شناسرر رواننامرره مقطررع دکتررری ایررن مقالرره برگرفترره از پایرران

کردنررد کرره در ایررن پررژوهش همکرراری  نهایررت قرردردانی را ، تهررران بررود. از تمررامی ورزشررکارانی 
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