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 دهیچک
 ب  شررد ادراک ینیتم شیب ینیبشیهدف از پژوهش حاضرر پ پ

 در شرررد  یعضررر   به لیتما و یرقابت اضرررب ا  حسررر 
ض  پژوهش یآمار جامعه. بود م د ورزشکارا   یتمام شامل حا
 دست س در ی یگ مو ه ب حس  که بود ته ا  شه  ورزشکارا 

شکارا  250 شته در م د ورز ش مختلف یهار و  ی)ا ف اد یورز
شنامه شامل پژوهش نیا ابزار. شد د د یب گز( یمیت س  یهاپ 
ضب ا  رقابتOTQشد  )ادراک ینیتم شیب ( و CAQ) ی(پ ا

ما تابود( DMQشرررد  )یبه عضررر   لیت تهی جی.    یهااف
 که ددا  شرررا  گامبهگام و یسرررو  و رگ سررر یپ یهمبسرررت 

 یشناخت اضب ا   یمتغ دو با  یت ت به شد ادراک ینیتم شیب
 و  فساعتمادبه با و معنادار و مثبت یهمبست  یبد  اضب ا  و
. دارد معنادار و یمنف یهمبسرررت  شرررد یعضررر   به لیتما
هار پیکل صرررور به ما پیبد  اضرررب ا   ِیمتغ چ  به لیت

ض   ضب ا  و  فساعتمادبه شد پیع  41 از شیب یشناخت ا
 نیبناب ا د؛ی مایم ینیبشیپ را ینیتم شیب ا سیوار از درصرررد
ضب ا  شیپا و شناخت  در شد یعض   به لیتما و یرقابت ا

شد   قش ادراک ینیتم شیب ینیبشیپ در توا دیم ورزشکارا 
 داشته باشد. یمؤث 

ضب ا  شد پادراک ینیتم شیب :یدیکل یهاواژه  پیرقابت ا
شد یض  ع به لیتما

Abstract 
The purpose of the present study was to 
predict of perceived overtraining from 
competitive anxiety and drive for muscularity 
among male athletes. The statistical 
population of the present study 250 male 
athletes who were selected using accessible 
sampling from different sport fields 
(individual and group), and completed 
perceived overtraining, competitive anxiety 
and drive for muscularity questionnaires. 
Results of Pearson correlation and stepwise 
regression showed that perceived overtraining 
has a positive and significant correlation with 
cognitive and physical anxiety, and negative 
and significant correlation with self-
confidence and drive for muscularity, 
respectively. In general, four variables such as 
physical anxiety, drive for muscularity, self-
confidence, and cognitive anxiety predicted 
over 41% of the variance overtraining. Thus, 
our findings suggest that recognizing and 
monitoring of competitive anxiety and drive 
for muscularity in athletes play a key role in 
identifying perceived overtraining 
Keywords: Perceived Overtraining, 
Competitive anxiety, Drive for Muscularity

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
پ سمنا پ ای ا شناسی و علوم ت بیتیپ دا ش ا  سمنا شناسیپ دا شکد  روا کارشناسی ارشد روا *
نویسنده مسئول: استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران،ایران**

Email: besharat@ut.ac.ir

Accepted 28/02/98پذیرش: 10/03/97دریافت:   : 18 May 2019 Recieved: 31 May 2018 

(DOI): 10.22059/JAPR.2019.259243.642864 

mailto:Email:
mailto:besharat@ut.ac.ir


 ... ب حس  شد ادراک ینیتم شیب ینیبشیپ                                                                                                              90

 مقدمه
   د؛یگیم  ظ  در مبلو  یعملک د به یابیدست ظورمنبه را یسخت اریبس نا یتم  مداوم طوربه ورزشکارا  اغل 
ف سا غافل طاقت نا یاست احت پس از تم   دور کی طول در شا یجسما  ییتوا ا یبازپ ور از که یطوربه
 یکاف است احت ورزشکارا  که یصورت در پباور د نیا ب  یورزش پژوهش  ا  و متخصصا  از یاریبس. ما ندیم
 هاآ  عملک د    ددپ جادیا یتعادل است احت و نا یتم  نیب و باشند  داشته ینیتم  و یشآموز یهاب  امه در

 یخست و  2یکار شا  ا  کمبه بعد  ستمیاز ق   ب پ1مزمن یخست  حالت نیا. (2006)آلوزپ مختل خواهد شد 
 4ینیتم شیب ا  شا   ای ینیتم شیب عنوا  تحت د یپد نیا ام وز  اما ؛است شد یم یگذار ام 3یورزش

 اسازگار در ورزشکار محسو   یجسم تیوضع کی پینیتم شیب (.1997 همکارا پ و ما ی)ل شودیشناخته م
 نیا (.2016  پی ی)ک اشار  دارد  یاست احت کاف گو هچیا داز  و بدو  هاز شیب یورزش نا یکه به تم  شودیم
 تیاز ظ ف نا یکه حجم و شد  تم  دهدیرخ م یما ز پیجا یو ه یرفتار پیحالت جسما  کیصور  به د یپد
 یهانهیصور  چندگا ه و در زماخت ل به نیع ئم ا (.2006 آلوزپ)  دیگ یشیورزشکار پ یو بهبود اءیاح

 ندرمنپیک و لیگاب )ارهاز پ  دهدیخود را ب وز م یشناختو اخت ال  روا  کی ورولوژ پیشناختیمنیا پیهورمو 
 پیعض    یمزمنپ اخت ال  خورد  و اخت ال  خوا پ درد و آس یما ند فشارخو پ خست  یع ئم (.1995

 پیورزش نا یکاهش تحمل تم  پیکاهش قدر  عض   پیمنیا ستمیاخت ل عملک د س پیتورم غدد لنفاو
 سبت به است س و مشکل در تم کز و  تیحساس پی فسپ کاهش خودکارآمدکاهش عز  پیحسیب پیافس دگ
 نیتخم (.2012 پسوسا ا و یبهاتاچارج پیپادها یبا د) شا  ا  هستند  نیع ئم ا نیت از مهم پیهماهن عدم
 همکارا پ و ما ی)لدرصد باشد  60 یال 20ورزشکارا پ در حدود  ا یدر م ینیتم شیب وعیکه ش شودیزد  م
 نیا نیت از مهم یکی. دا ندیم لیدخ ینیتم شیرا در رشد ب یمتعدد یشناخت. پژوهش  ا  عوامل روا (1997

 و لیگاب  ارهاز پ)است  نا یاز تم  ی اش یِذهن یهای یو درگ ا یشکا پیع ئم خلق پیعوامل اضب ا  رقابت
 ینیتم شیاز موارد ب یاریدر بس پعنوا  ک د د یدر پژوهش (1992) سیداک کوته و شارپ (.1995 ندرمنپیک
 نا یتم  شد  ب  زما  در نیا در که چ ا ؛گ فت خواهد شکل آ  نیح در ای فصل یهارقابت ش وع از شیپ

 .شودیم افزود 
 نیب بتوا د ورزشکار که است آ  مستلزم مبلو  عملک د به یابیدست و ینیتم شیب از اجتنا  که ییآ جا از

از  یاضب ا ِ  اش ییشناسا بناب این ؛(2010)کلمنپ  دیخود تواز  ب ق ار  ما 5مجددِ  یایاح و اضب ا 
را به وجود  یو شناخت یرفتار پیف د در سبوح جسما  ی یپذسوپ فقدا  ا بباقکیزا که از است س یهامح ک

ب خوردار است.  ییباال تیاز اهم و شودیدر پس فت عملک د ورزشکار شناخته م یعامل   پیدیسوو از آوردیم

                                                           

1. chronic fatigue 

2. underperformance syndrome 

3. sports fatigue syndrome 

4. Overtraining syndrome (OTS) 

5. recovery 
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 یا یویز)پولسنپ  کندی م درک وضوحبه را آ  منبع ف د که است یدیتهد ای ی اامن مفهوم مستلزم اضب ا 
 جا ا یه جادیا قیاز ط  یرقابت یهااست که در ورزش یشناختروا  یمفهوم پاضب ا  (.2006 پیکاسکل و
 1یاساسپ اضب ا  رقابتنیهمب  (.1393 پیرستم و ی وزی)ف ا دازدیس مت ورزشکارا  را به خب  م پیمنف
آ  ب  عملک د و   دکنندیو تهد میمستق  یتأث لیبه دل پیشناختعد روا بُ کیو  یجا یپاسخ ه کیعنوا  به

محسو   پینیتم شیدر رفتار ب یعامل مهم (پ1395 طل پتیحما پیز د اقیغ ا)زادخوشپ  یورزش تیموفق
 تیماز اه ینیتم شیدر رشد رفتار ب یشناختاز عوامل روا  یکی عنوا به یاضب ا  رقابت که یطور. بهشودیم
 ا واع نیت مهم از پیرقابت اضب ا  (.1995 ندرمنپیک و لیگاب  ارهاز پ ؛1995 کپی)ف ولب خوردار است  ییباال

 معبوف خود به را ورزش یشناسروا  حوز  محققا  توجه  یاخ یهاسال در که باشدمی ورزش در اضب ا 

 حاجلوپ؛ 2000 امزپیلی)و شودیم جادیا یرزشو ها یجورقابت یهاتیموقع در  پاضب ا  وع نیا .است ک د 
 پ شا  داد د (پ2004) جوکندراپ و هالسو و  (2002) ندرمنیک و ارهاز و  (2002) لما  و نک یاستا(. 1395

 یو خلق یاخت ال  اضب اب لیاز قب یمتعدد یشناختمشک   روا  شو دپیم ینیتم شیکه دچار ب یورزشکارا 
م دا   یب  رو یدر پژوهش (2011) بکهوس و پولمن کناپ مک کوالسپی  نیچن. همدکننیگزارش مرا  یشت یب

 از یاریبس. دارد ارتباط ینیتم شیب با زاتنش یهاتیعنوا  ک د دپ است س و موقع یراگب هورزشکار در رشت
 یخست   شا  ا  عنوا  تحت را یبیش ا است سپ تی یمد در ی اتوا  و یخست  باور د نیا ب  پژوهش  ا 
و در  یخشمپ افس دگ پی یپذ یآس سکیر پیدر اضب ا  رقابت ییکه  قش به سزا دی مایم جادیا 2 اسازگار

در  (1994) یک کب و کُلت(. 2016 نپیک و چیوال)ساباتوپ در ورزشکارا  دارد  یکاهش عملک د ورزش تی ها
 پی یتنها خب پذباال  ه یِا  شناختاضب   ا یکار  شا  داد د تأث کیمناستیورزشکارا  ژ یب  رو یپژوهش

وارد  ب  ورزشکارا پ  یها و فشارهااست س نی. همچندهدیق ار م  یتأثدر ورزشکارا  را تحت  یبلکه شد  آس
 هجیاست که در  ت یحالت یورزش یخست  ای یها به هم ا  خواهد داشت. ف سودگآ  یرا ب ا 3یورزش یف سودگ

بخش بودپ لذ  نیازاشیکه پ یناتیمنج  به توقف مشارکت و تم  ید  و حتاست س مزمن در ورزشکار آشکارش
آ  را در مورد ورزش و  توا یکه م (a2002) کلمن(. ب اساس مدل 2014 همکارا پ و یفوریدا) گ ددیم

مجدد  یایاح ای یابیگ فتن در مع ض آ پ بازاضب ا  و ق ار شیبار افزاکار ب د با ه به ینیتم شیرشد ب حیتوض
ف د  ییشودپ توا ا شت یبار که اضب ا  بو ه  افتهیادامه  یمنف هچ خ نیصور  انیا یدر غ ابدپی شیافزا یستیبا

 ابدییم تیاهم ییاز آ جا یاضب ا  رقابت نیبناب ا (؛2010)کلمنپ محدودت  خواهد شد  اشیابیباز تیدر ظ ف
حالت  نیم تبط است و ا جا ا یاز ه یامجموعه و احساسا  م بوط به آ  با هاتیها و موفقکه شکست

 (.1984 پنب گیو پتلخوفپ پگولد) ابدییم اگها  کاهش  پشد  و پس از رقابت عیب فاصله قبل از مسابقه تس 

                                                           

1. competitive anxiety 

2. maladaptive fatigue syndrome 

3. sport burnout 
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 و یالیومارتنسپ )است  3 فسو اعتمادبه 2یبد  اضب ا  پ1یعد اضب ا  شناختسه بُ یدارا پیاضب ا  رقابت
  دربار یشناخت یهایو    ا  یاضب ا  است و با ا تظارا  منف یروا  همؤلف یا  شناختاضب  .(1990 پبارتو 

 پبارتو  و یالیومارتنسپ  ؛1998)بارتو پ  شودیما ند شکستپ مشخص م یاحتمال یامدهایو پ تیخودپ موقع
 پی   ا  لیاز قب یاحساسات پیورزش همسابق کیت س از شکست در  نپیبناب ا (2001 پیهارد و وودمن ؛1990

 پی وزی)ف دهدیعملک د ورزشکارا  را کاهش م پتیکه در  ها آوردیورزشکار به وجود م یتنش و است س را ب ا
 یخت یو ب ا   یجسما  یهااضب ا  است و ادراک ف د از پاسخ یمؤلفه جسما  پیاضب ا  بد  (.1393 پیرستم
 یعض   یو دردها یو خست  قیتع  شیتنشپ افزاما ند  یع ئم جسما  که یطور. بهدهدیرا  شا  م یمنف

 شودیا جام موفق آ  اط ق م ییو توا ا فی فس به باور ف د در مورد تسلط ب  تکلدارد. اعتمادبهیرا در پ
 افتندیدر (پ2002) کنافتو  و هنتو  (.2001 پیهارد و وودمن؛ 1990 پبارتو  و یالیومارتنسپ  ؛1998 بارتو پ)

ها  شا  . پژوهشبخشدیرا بهبود م ی فسپ اضب ا  را کاهش و عملک د ورزشاعتمادبه یسبوح باالکه 
راببه مثبت  پ فس با عملک داعتمادبه نیو ب یراببه منف پبا عملک د یو بد  یاضب ا  شناخت نیکه ب دهدیم

است  یاضب ا  رقابت ند کننییتع پ فساعتمادبه (.2007 پیبارتول و روبازو ؛2002 کنافتو پ و)هنتو  وجود دارد 
 نیچنهم (.2008 پویم ل و لی  هنتو پ ؛2007 ف ا دپ و نتیمارتدارد  یمناس  همبست  یو با عملک د ورزش
 پیبارتول و)روبازا  دهدیرا به شد  کاهش م یعملک د ورزش نپیی فس پاهم ا  با اعتمادبه یاضب ا  رقابت

ق ار داد    یتأثعملک د ورزشکارا  را تحت یکه اضب ا  رقابتاز آ  است  یحاک قا یتحق شت یب جی تا (.2007
 نگپیکام باردپ گ وس ؛2006 ت زپی)رخواهد شد  ت فیرقابت ضع نیعملک د در ح پباشد شت یآ  ب زا یو ه چه م
 ستا ب خوردار تیاهم از جهت نیا به مورد نیا (.2000 اداپیوا و کا   جپیپ ؛2007 پاسمول و تیاسم استندجپ

 پاضب ا  ا یم نیدارد و در ا یراببه مثبت و معنادار یشناختروا  اخت ال  با یشناختروا  یهاشاخص که
 (.1393 پیو رستم ی وزی)فرا به خود اختصاص داد  است  یهمبست  نیشت یب

 و  آ زما  مد  روزا هپ نا ِیتم  شد  که یزما . است عملک د یارتقا پیورزش نا یتم  ا جام از هدف
 بد  یهابافت   ید و عض   در مثبت یجسما  ی یپذا بباق باشدپ مناس  ورزشکار کی در نا یتم  شد 
 یطوال  ازحدشیب نا یتم  نیا که یزما  پمقابل در .افتی خواهد بهبود زی  یجسما  عملک د و آمد  وجودبه

عکس داشته  جی تا نا یتم تا  شودیم ج مو پی اکاف مجدد یایاح هم ا  به آمد  وجود به یهااست س باشدپ
 و  ی تم تپیوا لسو پیو لپیو یم (.2002 و هستپ و)آرمست ا گ  کند دایسوق پ ینیتم شیباشد و به سمت ب

 به لیتما رونیازا. است ینیتم شیب پیعض   تیرضا یهااز مؤلفه یکی پمعتقد د (پ2002) درا 
با  پلآ دیا یِبه ا دام عض   یابیو دست یشاخص رفتار کیعنوا  است که به ی یمتغ پ4شد یعض  

 پوردایال و پسیلیف پاپپ)است  ینیتم شیما ند ب ی امبلوب یس آغاز رفتارها که یطورراببه داردپ به ینیتم شیب

                                                           

1. cognitive anxiety 

2. somatic anxiety 

3. self-confidence 

4. drive for muscularity 
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 دهدیم شیفزاو شد  آ  را ا نا یدلخوا  و مبلو پ حجم تم  یبه ا دام عض   د یورزشکار جهت رس (.2000
و زما   یسازگار تیظ ف ا یخورد  تعادل مهمب  یعنوا  عامل اصلبه پیدو عامل خارج نیا جهپی ت و در
به  لیتما (.2001 تالوپیوزی) آوردیرا به وجود م ینیتم شیمحسو  شد  و رفتار ب یابیباز یب ا ازی مورد
 یاز بد    ا پیکه  سبت به د جهت نیاز ا .است شا یبد   یاف اد در مورد تصو یشد پ شامل    ا یعض  
در  یقدر  بد  شیحجم عضله و افزا شیبه افزا لیو تما ازی  (.2012 پیک ر)مک  ستندیب خوردار   یعض  

و  یخب ا  جسم پممکن است الآ دیا یِبه ا دام عض   یابیدست که یطورمشهود است؛ به شت یورزشکارا  ب
به  لیتما یسبح باال (.2006 کا پ مک و سنی)مورداشته باشد یها در پآ  یب ا یقابل جب ا  یغ ی روا

اضب ا   پتیو در  ها نیبه تم  یوابست  لی اسالم از قب یاز رفتارها یعیوس فیطور مداوم با طشد پ بهیعض  
 یب ا ازحدشیب لیتما نیچنهم (.2004 رووا پ و نزیهاپک سنپیمور ؛2012 پیک ر مکدر ارتباط است )

بد   کی یابیبه دست شیگ ا نیراببه داشته و مبالعا  ارتباط ب ینیتم شیبا ب پیآورد  حجم عض  دستبه
 (.2000 پپاپپ فیلیپس و الیوردا) دهدیرا  شا  م ینیتم شیب یبا رفتارها یعض  
صور  گ فته در  یهاکه اغل  پژوهش دهدی شا  م پینیتم شیبا ب هرابب در یپژوهش ا یادب ب  یم ور

آ  در رفتار ورزشکارا  متم کز  یامدهایو پ د یپد نی شا  ا  ا نییو تب فیتوص یدر ت ش ب ا  پیاخ یهادهه
است که  یدر حال نیاست. ا پ داخته ینیتم شیب ینیبشیبه  قش عوامل مؤث  در پ یت  پژوهشبود  است و کم

 در توا دیم پینیتم شیب جادیعوامل مؤث  در ا ییدار د که شناسا دیموضوع تأک نیاز محققا  ب  ا یاریبس
که  کنندیم شنهادیپ ؛ بناب این(2010 کلمنپ؛ 2016  پی یک ) باشد تیاهم حائز اخت ل نیا درما  و ی یش یپ

 پراستانیهمدر.  دیگ رق ا حوز  نیا یهاپژوهش تیدر اولو ینیتم شیدر ب لیدخ یو روا  یجسما  ی هایمتغ
 از ی اش اضب ا  و یروا  فشار مع ض در دائم طوربه که کنندیم تیفعال یبافت در ورزشکارا  کهییآ جا از

 پتی ها در و یزدگدل پیخست  به یشت یب احتمال به نیبناب ا ؛دار دق ار  یجسما  یهایآمادگ و مسابقه
ب  عملک د ورزشکارا  و  ینیتم شیب تیاهم با  قش به توجه با پاساسنیهمب . شو دیم دچار ینیتم شیب

 ظ  به یصور  گ فته استپ ض ور  ا یخصوص در احوز پ به نیکه در ا یمحدود یهاپژوهش نیچنهم
 اخت ل نیا ا دازرا  عوامل ت قیدق چهه  ییشناسا یراستا در یت منسجم یهاپژوهش ب  هیتک باتا  رسدیم
 لیتما و یرقابت اضب ا  حس ب  شد ادراک ینیتم شیب ینیبشیپ پحاض  پژوهش از هدف بناب این؛ شود قداما
 بود. م د ورزشکارا  ا یم در شد یعض   به

 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
ورزشکارا  شه   یشامل تمام پپژوهش حاض  یبود. جامعه آمار یبست از  وع هم یفیتوص پحاض  پژوهش

 فوتسالپ)فوتبالپ  یمیت یهارشته م د ورزشکارا  از  ف  250 تعدادپژوهش  نیا دربود.  1395ته ا  در سال 
 از( سیتن و بوکس ووشوپ پیکشت شناپ تکوا دوپ ا دامپ پ ورش)کاراتهپ  یا ف اد و( یهاک و بسکتبال بالپیوال

 هسال سابقکیحداقل  پژوهش شامل: نیا ورود یهام ک ا تخا  شد د. ته ا  شه  یورزش یهاباش ا 
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 یهاو م ک 35 یال 18 یدامنه سن پیو کشور یخودپ سابقه ش کت در مسابقا  استا  یدر رشته ورزش تیفعال
 .بود هاپ سشنامه  اقص لیتکم و یشناختروا  اخت ال  سابقه داشتنخ وج شامل: 

  مسئوال پیورزش یهاباش ا  با الزم یهایهماهن  و مجوزها اخذ از پس ابتدا پژوهشپ یاج ا منظوربه
 خصوص در یحاتیتوض ارائه ضمن و افتهی حضور ورزشکارا  نیتم  محل در پژوهش   م بوطهپ ا یم ب و

ها را کارا  خواسته شد تا پ سشنامههاپ از ورزشبه پ سشنامه یدهپاسخ  حو  و پژوهش ض ور  و تیاهم
ها در پژوهش از آ  ی ظ  ورزشکارا  به همکارهاپ پس از جل داد  یجمع آورد ندی. در ف اندی ما لیتکم

مبالعه مفاد  نیپاسخ دهند. در ا ه  پ سشنامه یهاهیبا دقت به گو یخواسته شد که با ثبت اط عا  ف د
 یآگاها ه از واحدها تیاهداف پژوهش و کس  رضا حیجمله توض از ینکیشد  توسط ا جمن هلسمب ح یاخ ق
بود  مداخلهپ پاسخ به سؤاال  بود  ش کت در پژوهشپ حق خ وج از مبالعهپ بدو  ض ریاریمبالعهپ اختمورد

 ی یاز سوگ ی یجلوگ یب ا پدر  ظ  گ فته شد. در ضمن زی  لیدر صور  تما جیداد   تاق ار اریو در اخت
ها پ سشنامه نیداد  شد که ا زی  نا یاطم نیها ادهندگا پ به آ پاسخ نیدر ب یپسندجامعه ای یاجتماع تیوبمبل

 می)هاشسؤاال  پ سشنامه وجود  دارد  یب ا یغلب ایپاسخ درست  چی داشته و ه یجز در ام  پژوهش یکارب د
سؤاال  به    قیاز روش تلف پهاپ سشنامه لیتکمدر   یب د  اث  ت تنیمنظور از ببه (.2010 وسفپی و یفلیزولک

ش کت در پژوهش اعمال  یب ا یاجبار چیها مب ح  بود و هپاسخ به سؤال یب ا یزما  تیگ فته شد. محدود
 پژوهش ش کت ک د د. نیصور  داوطلبا ه در ا شد و همه ورزشکارا  به

ق ار گ فت که در سبح  لیتحلوهیزمورد تج یو استنباط یفیدر دو سبح توص شد یگ دآور یهاداد 
 و یآزمو  رگ س یهاف ضشیپابتدا  پیو ا ح اف استا دارد و در سبح استنباط نیا  یم یهااز شاخص یفیتوص
 آزمو  از هاما د یباق عیبود  توزواتسو پ   مال-نیاستق ل داد  توسط آزمو  دورب لیقب از   یمتغچند

 منظوربه سپس و شد استفاد  ا سیوار تورم و تحمل شاخص از استفاد  با یخبهمعدم یب رس و کولموگ وف
 از( شد یعض   به لیتما و یرقابت)اضب ا   نیبشیپ ی هایمتغ توسط( ینیتم شی)ب م ک  یمتغ ینیبشیپ

 نیدر ا یمعنادار سبح .شد د لیتحل SPSS 20ر افزا  م با و گامبهگام روش با   یمتغچند و یرگ س آزمو 
 .شد گ فته  ظ  در p<05/0پژوهش 

 سنجش ابزار
 15 ابزار کی پ(1388)بشار پ  شد ادراک ینیتم شیب اسیمق :(OQ) 1شد ادراک ینیتم شیب نامهپ سش
 یورزش مختلف یهارشته و سبوح با ورزشکارا  نیب در ینیتم شیب یها شا ه سنجش یب ا که است یسؤال

 یادرجهپنج ک  یل فیط کی در را ورزشکار ینیتم شیب اسپیمق نیا یهاسؤال. است شد  یابیهنجار و ساخته
به  اسیمق نیدر ا یآزمو    م  حداکث  و حداقل. سنجدیم( ادیز یلیپنج )خ  کم( تا  م  یلی)خ کی   م  از
 نیا یسنجروا  یهایژگیاست. و شت یشد  بادراک ینیتم شی شا ه ب شت یخواهد بود که  م   ب 75و  15  یت ت

                                                           

1. Overtraining Questionnaire (OQ) 
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ها در ک و باخ پ سش یآلفا پیمقدمات یهاافتهیحس  شد  است. ب  دییو تأ یب رس یمقدمات هدر دو مبالع پاسیمق
 78/0و  91/0  یبه ت ت یمختلف ورزش یهااز ورزشکارا  در سبوح و رشته ی ف  179و  214مورد دو  مو ه 

 دییشد  را تأادراک ینیتم شیب اسیمق یدرو  یمعنادار بود د و همسا  P<001/0شد  که در سبح محاسبه
 هاز ورزشکارا  مذکور در دو  وبت با فاصل ی ف  53و  68 مو ه   یدو ز یها م   نیب یهمبست   ی. ض اکنندیم

دار بود  و معنا P<001/0در سبح   یض ا نیدست آمد. ابه r=73/0و  r=79/0  یت ت به یادو تا شش هفته
 یاساس داورب  پزی  اسیمق نیا ییمحتوا یی. رواکنندیم دییشد  را تأادراک ینیتم شیب اسیمق ییباز آزما ییایپا

هم  ا  ییشد. روا دییتأ 80/0توافق کندال   یو با ض  یب رس یبد تیو ت ب یشناس ف  از متخصصا  روا هشت
فه ست  پیورزش یخست  اسیزما  مقهم یاج ا قید  از ط شادراک ینیتم شیب اسی( مقی)افت اق یصیو تشخ

ق ار  دییتأشد  و مورددو مبالعه مذکور محاسبه یهایدر مورد آزمود  یس مت روا  اسیو مق یمنفوعواطف مثبت
)بشار پ ک د  است  دییتأ اسیمق نیا یرا ب ا ینیتم شیب یعامل کل کی پزی  یاکتشاف یعامل لیتحل جیگ فت.  تا
دست آمد که  شا  از هب 87/0ک و باخ  یپ سشنامه حاض  با استفاد  از آلفا ییایپا پزیپژوهش   نیدر ا (.1388
 مناس  پ سشنامه دارد. یدرو  یهمسا 

 سه و سؤال 15 شامل پ(1388)بشار   پ سشنامه اضب ا  رقابتی :(CAQ) 1یرقابت اضب ا  نامهپ سش
 از ییتاپنج ک  یل فیط کی در که است  فساعتمادبه و یشناخت اضب ا  پیرقابت اضب ا  اسیمقخ د 
 25 و 5 پ سشنامه نیا در  م   حداکث  و حداقل. شودیم یارذگ م   ورزشکارا  ا یم در ادیزیلیخ تا کمیلیخ

 یهایژگیو و است شد  یابیهنجار و ساخته ی ا یا ورزشکارا  از  مو ه کی در پ سشنامه نیا. بود خواهد
 133  مو ه کی در حاض  پ سشنامه ک و باخ یآلفا زا یم پراستانیهمدر. باشدیم دییتأ وردم آ  یسنجروا 
. آمد دستبه اسیمقخ د  ه  یب ا 89/0 و 83/0 پ90/0  یت تبه مختلف یهارشته ورزشکارا  از ی ف 
 که آمد دستبه 77/0 و 7/0 پ81/0  یت تبه یجی تا هفتهپ چهار تا دو نیب زی  یزما  ییایپا یب رس در نیچنهم

 10 توسط یب رس از پس زپی  ییمحتوا ییروا یب رس در نیهمچن. دارد ابزار مناس  یدرو  یهمسا  از  شا 
 82/0 و 81 پ79/0  یت تبه اسیمقخ د  ه  یب ا کندال توافق  یض  پیورزش علوم و یشناسروا  متخصص

 یآلفا زا یم پزی  حاض  پژوهش در (.2010 شار پب) داشت پ سشنامه مبلو  ییروا از  شا  که آمد دستبه
 .دارد حاض   مو ه در پ سشنامه تیمبلوب از  شا  که آمد دستبه 86/0 پ سشنامه نیا ک و باخ

 ساس و یک رمک توسط شد یعض   به لیتما پ سشنامه :)DMQ( 2شد یعض   به لیتما پ سشنامه
 نیت شیب اسیمق نیشد که ا یبود  ط احیوط به عض  م ب یها و رفتارهامنظور سنجش    ش( به2004)
 تیاز قابل یشد  را به خود اختصاص داد  و شاخص بهت یعض   لیتما ی یگا داز  یشد  ب ا استفاد  زا یم

                                                           

1. Competitive Anxiety Questionnaire (CAQ) 

2. Drive for Muscularity Questionnaire (DMQ) 
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 هیگو 15 شامل پ سشنامه نیا (.2004 تامسو پ و یر کافدارد ) هااسیمق   یرا  سبت به د ییایو پا ییروا
 اسیمق کیدر  هیگو ه  (.2011 پیک ر مک) است یعض   رفتار و یعض   یبد   یتصو عدبُ دو یدارا و بود 
 بود یعض   به اریبس شیگ ا دهند  شا  باال  م  . است شد  یازبندیتا ه گز امت شهیاز هم یادرجهشش
 مناس  ییایپا و ییروا از یحاک پ سشنامه نیا یسنجروا  یهایژگیو یب رس در شد ا جام یهاپژوهش. است
  و هالپ پیمولود زی   ا یو در ا ک د گزارش  92/0تا  86/0آ  را  ییایپا (2004و ساس ) یک ر مک. دارد آ 

 نیا که داد د  شا  ورزشکارا  تیجمع در حاض  پ سشنامه یسنجروا  یهایژگیو یبا ب رس (1391) دادخوا 
 یهمسا  زا یم و است ب خوردار ی ا یا ورزشکارا  تیجمع در یمناسب یسنجروا  یهایژگیو از پ سشنامه

در  (.1391خوا  داد  و هالپ پی)مولودگزارش  مود د  82/0ک و باخ  یآلفا از استفاد  با را پ سشنامه نیا یدرو 
 تیدست آمد که  شا  از مبلوبهب 79/0شد  یبه عض   لیک و باخ پ سشنامه تما یآلفا زا یم زیپژوهش   نیا

 هدف دارد. تیدر جمع پ سشنامه

  هاافتهی
  یز یهاجدول در. است شد  ارائه  یز یهاجدول در یاستنباط و یفیتوص یهاافتهی چارچو  در هاداد  لیتحل

 نیبشیپ  یمتغ یهامؤلفه قیط  از( شد ادراک ینیتم شی)ب م ک  یمتغ   یمتغچند و یرگ س یمعنادار
 .است شد  داد  حیتوض( شد یعض   به لیتما و آ  یهااسیمق یز و یرقابت)اضب ا  

 

 پژوهش یرهایو انحراف استاندارد متغ نیانگیم -1 جدول
 تعداد استاندار انحراف نیانگیم ریمتغ

 250 ±8/12 98/48 شد ادراک ینیتم شیب

 250 ±19/14 64/53 شد یعض   به لیتما

 250 ±33/3 83/10  فساعتمادبه

 یبد  اضب ا 
 یشناخت اضب ا 

72/17 
80/14 

48/4± 
68/3± 

250 
250 

 پژوهش یرهایمتغ رسونیپ یهمبستگ بیضرا سیماتر -2 جدول
 5 4 3 2 1 ریمتغ

 421/0* -141/0* 576/0* 462/0* 1 شد ادراک ینیتم شیب

 391/0* 009/0 595/0* 1 462/0* یشناخت اضب ا 

 346/0* -183/0* 1 595/0* 576/0* یبد  اضب ا 

 -175/0* 1 -183/0* 009/0 -141/0*  فسبهاعتماد

 1 -175/0* 346/0* 391/0* 421/0* شد یعض   به لیتما

 مشاهد  که گو ههما . است شد  ذک  2 جدول در  هایمتغ نیب ارتباط یب رس یب ا  سو یپ یهمبست  جی تا
( r=-143/0)  فسادبهاعتم و( r=421/0) شد یعض   به لیتما با شد ادراک ینیتم شیب نیب پشودیم
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 یشناخت اضب ا  و( r=576/0) یبد  اضب ا  با شد ادراک ینیتم شیب نیب نیهمچن و دارامعن یهمبست 
(462/0=r )دارد وجود یمعنادار مثبت راببه. 

 استق ل یب رس یب ا. گ فت ق ار آزمو  مورد و یرگ س یهاف ضشیپ ابتدا و پیرگ س از استفاد  از قبل
 را خباها استق ل و یهمبست  خود عدم از  شا  که آمد دستبه 75/1 واتسو -نیدورب آزمو  جی تا هاپداد 
 بود   مال کولموگ وفپ آزمو  از استفاد  با هاپداد  عیتوز بود    مال یب س منظوربه نیهمچن. دهدیم  شا 
 .شد دییتأ هاداد 

 ا سیاز شاخص تحمل و تورم وار   یکدیبا  نیبشیپ ی هایمتغ یخبهمعدم یمنظور ب رسبه پتی ها در
ت  کم زا یشاخص تحمل و م یب ا 4/0از  شت یب زا یعنوا  ک د د که م (2001) دلیف و کیتاباچناستفاد  شد. 

شاخص  زا یپژوهش حاض   شا  داد که م جی تا یهاافتهیمبلو  است.  ا سیشاخص تورم وار یب ا 5/2از 
 نیبود. ا 5/2ت  از کم زی  ا سیشاخص تورم وار زا یو م 4/0از  شت یب نیبشیپ ی هایمتغ یتمام یتحمل ب ا

 شد  است. تیرعا نیبشیپ ی هایمتغ یخبعدم هم یکه ف ض ب ق ار دهدی شا  م هاافتهی
 کل مدل است. از یاز معنادار یحاک ا سپیوار لیتحل جهیشد  استپ  تمشخص 3طور که در جدول هما 

مستقل از قدر    یکه متغ دهدیاستپ مدل معنادار بود  و  شا  م 05/0ت  از کم یسبح معنادار کهییآ جا
مدل  پ  یدعبار به .دی ما نییوابسته را تب  یمتغ ا سیاز وار ییدرصد باال توا دیب خوردار بود  و م ییباال نییتب

 ی هایوابسته را به کمک متغ  یمتغ  ا ییتغ توا یاست و به کمک آ  م یپژوهشپ مدل خوب یو یرگ س
 ک د. نییمستقلِ مورد ظ پ تب

 ونیرگرس بیگام و برآورد ضرابهگام ونیمدل رگرس انسیوار لیتحل -3 جدول

 نیبشیپ یرهایسهم متغ نییتع در
  سطح F هآمار R R2 2Adj R B SE β T ریمتغ مدل

 یمعنادار

 001/0 385/125 26/7 579/0 148/0 655/1 333/0 336/0 579/0 یبد  اضب ا  1
 001/0 281/79 313/9 493/0 151/0 407/1 386/0 391/0 625/0 یبد  اضب ا  2
   -73/4 250/0 48/0 ./226    شد یعض   به لیتما 
 001/0 956/54 50/8 463/0 156/0 323/1 394/0 401/0 633/0 یبد  اضب ا  3
   -13/5 279/0 49/0 252/0    شد یعض   به لیتما 
410/0     فساعتمادبه 

- 
199/0 107/- 057/2

- 
  

 001/0 801/42 116/6 393/0 183/0 121/1 402/0 411/0 641/0 یبد  اضب ا  4
   599/4 255/0 050/0 230/0    شد یعض   به لیتما 
448/0     فساعتمادبه 

- 
199/0 117/0

- 
250/2
- 

  

   048/2 130/0 220/0 450/0    یشناخت اضب ا  
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 زا یآمد  است. در گام اولپ م دستچهار مدل به و یرگ س نیدر ا شودپیم مشاهد پ 3که در جدول  طورهما 
F باشدمیمعنادار  پینیتم شیکنند  بینیبشیعنوا  پبه یآمد  در اضب ا  بد  دستبه (385/125=F )نیا و 

اساس ب  یبا اضب ا  بد   یمتغ نیا هرابب. دی ما ینیبشیپ را ینیتم شیب به م بوط  ا ییتغ که است قادر مقدار
  کندیم نییتب را ینیتم شیب از درصد 33 مجموع در و( R=579/0پ معنادار است )3 جدول

(33/0=2R .)مورد  مو ه میتعم صور  در. است 391/0 با ب اب  ینیتم شیب نییتب در یبد  اضب ا  سهم 
(. در 2Adj R=333/0) باشدمی ینیتم شیب ا سیوار 33/0 نییقادر به تب مقدار نیا پیاصل هجامع به مبالعه

به  لیتماو  یاضب ا  بد   ی شا  داد که در دو متغ جیشد و  تا اضافهشد  یبه عض   لیتماگام دوم 
 نیا و( F=281/79آمد  معنادار است ) دستبه F زا یم پینیتم شیکنند  بینیبشیعنوا  پبهشد  یعض  
 معنادار ینیتم شیبا ب  یدو متغ نیا هرابب. کند ینیبشیپ را ینیتم شیب به م بوط  ا ییتغ که است قادر مقدار
 گام نیا در(. 2R=391/0) کندیم نییرا تب نیتم شیدرصد از رفتار ب 39( و در مجموع R=625/0) باشدمی
 جامعه به موردمبالعه  مو ه میمتع صور  در. است 391/0 با ب اب  ینیتم شیب نییتب در مجدد یابیارز سهم
(. در گام سومپ 2Adj R=386/0است ) نیتم شیب ا سیوار 386/0 نییقادر به تب  یدو متغ نیا پیاصل

 لیتما پیاضب ا  بد   ی شا  داد که در سه متغ یآمار یهاشاخص جی فس اضافه شد.  تااعتمادبه
آمد  معنادار است  دستبه F زا یم پینیتم شی  بکنندینیبشیعنوا  پ فسپ بهشد  و اعتمادبهیعض  

(946/54=F )یسه متغ نیا هرابب. کند ینیبشیپ را ینیتم شیب به م بوط  ا ییتغ که است قادر مقدار نیا و  
 دی مایم ینیبشیپ را ینیتم شیب رفتار از درصد 40 مجموع در و( R=633/0) باشدمی معنادار ینیتم شیبا ب
(401/0=2R .)میتعم صور  در. است 401/0 با ب اب  ینیتم شیب نییتب در  فساعتمادبه سهم گام نیا در 

 باشندیم ینیتم شیب ا سیوار 39/0 نییتب به قادر  یمتغ سه نیا پیاصل جامعه به موردمبالعه  مو ه
(394/0=2Adj Rدر گام چهارمپ اضب ا  شناخت .)اضب ا    یغاز آ  بود که چهار مت یحاک جیاضافه شد.  تا ی
 زا یم پینیتم شیکنند  بینیبشیعنوا  پبه ی فس و اضب ا  شناختشد پ اعتمادبهیبه عض   لیتما پیبد 
F ( 801/42معنادار است=F )دی ما ینیبشیپ را ینیتم شیب به م بوط  ا ییتغ که باشدمی قادر مقدار نیا و .
 را ینیتم شیب رفتار از درصد 41 مجموع در و( R=641/0معنادار است ) ینیتم شیبا ب  یچهار متغ نیا هرابب
 است 41/0 با ب اب  ینیتم شیب نییتب در یشناخت اضب ا  سهم گام نیا در(. 2R=411/0) کندیم ینیبشیپ
 ا سیوار 402/0 نییتب به قادر  یمتغ چهار نیا پیاصل جامعه به مبالعه مورد  مو ه میتعم صور  در و
 اضب ا   یمتغ در  ییتغ واحد ه  یازا به شودیم ینیبشیپ پیط ف از(. 2Adj R=402/0) باشندیم ینیتم شیب
  ییتغ واحد ه  یازا به واحدپ 25/0 شد یعض   به لیتما  یمتغ در  ییتغ واحد ه  یازا به واحدپ 579/0 یبد 
 در واحد 13/0 یشناخت اضب ا   یمتغ در  ییتغ واحد ه  یازا به و واحد -107/0  فساعتمادبه  یمتغ در
 ینیبشیپ در را  قش نیشت یب یبد  اضب ا  که معناست نیا به جهی ت نیا. شود جادیا  ییتغ ینیتم شیب
 .دی مایم فایا ینیتم شیب
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 یریگجهیبحث و نت
شد  یبه عض   لیو تما یحس  اضب ا  رقابتشد  ب ادراک ینیتم شیب ینیبشیاز پژوهش حاض پ پ هدف
 و یرگ س لیتحل جیحاض پ  تا پژوهشاستا  ته ا  بود. در  یو ا ف اد یمیت یهارشته م د ورزشکار 250 یوب  ر

طور مثبت به پیرقابت اضب ا  هعنوا  دو مؤلفبه یو اضب ا  شناخت ی شا  داد اضب ا  بد  پگامبهبا روش گام
را  ینیتم شیو معنادار رفتار ب یطور منفبه پیمؤلفه اضب ا  رقابت   یعنوا  د فس بهو معنادار و اعتمادبه

است. در  ینیتم شیب  کنندینیبشیپ یرقابت اضب ا  که دهدیم  شا  هاافتهی نیبناب ا؛ کنندیم ینیبشیپ
 نیتم  فصلکی طول در یرقابت اضب ا  کهییآ جا عنوا  داشت از توا یم حاض  پژوهش یهاافتهی نییتب
 کنندیم ص ف آ  با مقابله یب ا را یادیز یشناختروا  هیس ما ورزشکارا  استپ  ورزشکارا هم ا  مسابقه و

 هیس ما از زما  م ور به باشندپ  داشته نیتم  و مسابقه تنش ازدوربه را یکاوریر از ییهادور  که یصورت و در
و کاهش  ی یپذ یآس طیش ا نیخواهد آمد. ا دیپد ینیتم شیآ ا  کاسته شد  و به ع ئم ب یشناختروا 

. گ ددیم یورزش نا یورزشکار مجبور به ت ک تم  پتی ها در که یطورخواهد داشتپ بهیعملک د را در پ
توا  و  پیکاوریاضب ا  و است سپ ورزشکار مجبور است با ا جام ر طیدر ش ا (پb2002) کلمناساس مدل ب 

  یتأثرا تحت یعملک د و پیکاوریر تیوا  ظ فشد  تصور پ محدودنیا  یدر غ .دهد شیعملک د خود را افزا
استنباط ک د که وجود  نیچن توا یم شودپیم ینیتم شیب ما ع پیکاوریر تیظ ف که ییآ جا و از دهدیق ار م

 یهاافتهیق ار دهد.   یتأثکند و در ادامه عملک د را تحت ینیبشیرا پ ینیتم شیرفتار ب توا دیاضب ا  م
از تنش و  یزا یم هی ظ  نیک د. مبابق با ا نییتب یخوببه زی  1وارو ه U هیبا  ظ  توا یم را حاض  پژوهش

 اث ا پ گ دداضب ا  از سبح کنت ل خارج  نیاما اگ  ا ؛شودیم یمبلو  تلق یه  عملک د یاضب ا  ب ا
 نی(. مبابق با ا2000 امزپیلیو و ج وم ؛1990 پبارتو  و یالیومارتنسپ داشت )ب  عملک د ف د خواهد  یمخ ب
که  شودیم باعث یکاوریر از ییهابدو  دور  یورزش نا یفصل از تم کیاضب ا  در طول  هتج ب پهی ظ 

و  رودیم کاهشبهرو عملک دشا  طیش ا نیا درورزشکارا   نیسبح اضب ا  ف د از کنت ل خارج شود؛ بناب ا
عنوا  که تحت ی  یاز ع ئم د یاریو بس یپ خاش   پیمشک   خلق نپیبه تم  یرغبتیزما  ب م وربه
 (پ1995) کیف ول یهابا پژوهش پپژوهش حاض  یهاافتهیخواهد ک د.  دایب وز پ پگ ددیم مب ح ینیتم شیب

 (2011) کوالسی  (پ2004) جوکندراپ و هالسو  (پ2002) لما  و نک یاستا (پ1995) ندرمنیک و لیگاب  اُرهاز پ
 مبابقت دارد. (2014) ب وکس و پات  کارت پو 

 نییبود. در تب ینیتم شیرفتار ب  کنندینیبشیپ شد پیعض   به لیتما حاض پ پژوهش جی تا ب اساس
 یبد  به یابیدست یب ا یدرو  یلیم شد یعض   به لیتما که ک د عنوا  توا یم حاض  پژوهش یهاافتهی

 یابیدست یورزشکارا  ب ا پاساسنی. ب همباشدیم ورزشکارا  یاریبس هدف که است یبد  قدر  با یعض  
 (پ2017 پاپپ و امایکا ا) کیآ ابول یدهایمص ف است وئ لیاز قب یاف اط یبه رفتارها یرو یعض   یبه بد 

                                                           

1. inverted u theory 
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 یطوربه آور دپیم (2017  اپیاسمول ب پیاسچ  هاز ب سپ) نیبه تم  یو وابست  (2010 کلمنپ) یاف اط نیتم 
 خود یعض    ا ییتغ مداوم نیبناب ا؛ شودیم ب جسته یعض ت با یبد  داشتن هاآ  یز دگ یاصل هدغدغ که
 فپینلیگ  لپیر هپیپت  پیگال) نیدر تم  یاف اط یرفتارها با و کنندیم د بال زاتنش و آوراضب ا  یدید با را

 یب ا که یورزشکارا  در توا یم یموضوع را به خوب نیاضب ا  هستند. ا نید بال کاهش ابه (2015 پکارت 
 اضب ا  و تنش در اف اد نیا که چ ا .ک د م حظه پآور دیم دییاست و مص ف به رو یعض   یبد  به د یرس
 اقیغ ا و ینیحسشا )و در تنش و اضب ا  هستند  ا جام داد  یاف اط نیتم  وستهیپ شا یبد   ا ییتغ از ی اش
ورزش  یصور  اف اطشد  بهیبه عض   لیارا  با تماورزشک پراستانیهمدر (.1395 پیسن ا یحسن پیز د

 پتیکه در  ها (2005 همکارا پ و یر کاف)کنند یم تج به یبد   ا ییتغ با را یمتعدد یهاک د  و اضب ا 
 پحاض  پژوهش یهاافتهی. (2007 پگودجیپ گورلیپ الوالهپ ه لوود) شد خواهد ینیتم شیب میع  جادیموج  ا

 (2002) ویلپ ویلسو پ وایتپ  تمی  و درا می (پ2013پ  ت ) (پ2015و همکارا  ) یگال یشپژوه یهاافتهی با
 .دارد یمخوا ه( 2000) وردایال و پسیلیف پاپپو 

 کنند ینیبشیپ توا ندیم شد یعض   به لیتما و یرقابت اضب ا  که ک د عنوا  توا یم مجموعپ در
. باشد لیدخ ندیف ا نیدر ا توا دی وع ورزش م .شو د محسو   ورزشکارا ینیتم شیب ندیف ا یب ا یمناسب
 یشت یب اضب ا  مسابقا  در و داشته شد یعض   به یشت یب یازمندی  یا ف اد یهاورزش که است درست
 زا یم به ه چند زی  یا کار ک د که ورزشکارا  گ وه توا ی م را موضوع نیا پحالنیابا اما شو د؛یم متحمل

و رقابت  یجها  یهاتیفیدر سبح ک ش فتیام وز  پ .کنندیم   م پنجهودسته مسائل نیبا ا  گذاریثأت اام ت کم
 که یطوربه ؛است ییباال یو روا  یجسما  یهاتیظ ف با یمستلزم ورزشکارا  پیالمللنیب یورزش نیادیدر م
 خود ورزشکارا  ق ار دارد. یو حت  ایم ب فیوظا تیدر اولو پو عوامل مخ   در کاهش آ  هاتیظ ف ییشناسا

 عملک د در مخ   عوامل گو هنیا ینیبشیپ استپ درما  از بهت  ی یش یپ شهیهم که ییآ جا از بناب اینپ
 .سازدیم هموار ورزشکارا  تیموفق یب ا را را  یورزش
به  وا تیم پپژوهش حاض  یهاتیجمله محدود از ستپی  تیفاقد محدود یپژوهش چیه که ییآ جا از

 دیبا اطیجوامع جوا   احت  یبه سا هاافتهیمیورزشکارا  شه  ته ا  اشار  ک د که در تعم یا جام مبالعه ب  رو
ته ا   شه  ورزشکارا  تیجمع یمبالعه حاض  ب  رو کهییآ جا از گ ددیم شنهادیپ بناب این  د؛یمد ظ  ق ار ب 

 نیبا توجه به ا نیچنا جام شود. هم ورزشکارا  یب  رو   ید یدر شه ها زیصور  گ فته استپ مشابه آ   
پژوهش ب   نیمشابه ا شودیم شنهادیشد  استپ پ مو ه ورزشکارا  م د ا جام یپژوهش حاض  فقط ب  رو که
 جی تا یشت یب نا یو با اطم  دیق ار گ اریدر اخت یت منسجم جیاج ا گ دد تا  تا زی مو ه ورزشکارا  ز    یرو

اساس ب  ینیتم شیب ینیبشیپ هنیزم در یا دک یهاپژوهش نکهیا بهه جامعه باشد. با توجه ب میتعمحاصل قابل
 شت یبه ا جام مبالعا  ب ازیمورد وجود داشته استپ   نیدر ا یا دک نهیشیگ فته و پشد  ا جامیبه عض   لیتما
 گ ددیم شنهادیپ یبعد محققا  هب پتی ها در و ابدی شیافزا جی تا میتعم قدر  تا شودیاحساس م نهیزم نیدر ا
 .ندی ما ییشناسا ینیتم شیب شیگ ا ه  ورزش را در موث عوامل  یمیو ت یا ف اد یهاورزش کیتفک با که
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