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 چکیده
 یده بود. روشدآسیبای حرفهدر ورزشکاران  ورزشی و فرسودگی استحکام ذهنیپژوهش، بررسی رابطة این هدف 

 سطحدیده در سیبنفر از ورزشکاران آ 142نمونة آماری را . بودکاربردی از نوع همبستگی و  پژوهش توصیفی،
از ترس تشکیل دادند. در دس گیریهبا استفاده از نمونمختلف های رشتهسال در  35تا  15ای با دامنة سنی حرفه

ی پیرسون و ها و از ضریب همبستگآوری دادهو فرسودگی ورزشی برای جمع استحکام ذهنیهای نامهپرسش
 با ضریب همبستگی ذهنی استحکامنتایج نشان داد ها استفاده شد. رگرسیون ساده و آزمون تی برای تحلیل داده

درصد از  18ن، مدل رگرسیو براساسارتباط قوی منفی دارد. دیده ورزشکاران آسیبورزشی با فرسودگی  -42/0
 استحکامنادار بین مستقل، تفاوت معتی گردد. آزمون ذهنی تبیین می استحکامواریانس فرسودگی توسط واریانس 

ذهنی  استحکامرچه ه دادها نشان یافته در کل .یید کرددیده زن و مرد را تأران آسیبو فرسودگی ورزشکا ذهنی
 دیدگی کمتر است.ورزشکاران باالتر باشد احتمال فرسودگی در دوران آسیب

  ایدیده، ورزش حرفه، آسیبورزشی ، فرسودگیاستحکام ذهنی ها:کلید واژه
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 مقدمه

به  یشناسی ورزشهای رواندر چند سال اخیر، پژوهش
شناختی را در مهم عوامل اجتماعی و روان خوبی نقش

دیدگی و بهبود عملکرد ورزشی، پیشگیری از آسیب
. است دادههای ورزشی نشانتوانبخشی آسیب

-ای ساعات زیادی از روز را ورزش میحرفه ورزشکارانِ

صرف انرژی جسمانی و  بر عالوه مرأاین  کنند که
 دهدمیرا افزایش دیدگی آسیب احتمال روانی باال

در طول  ورزشکاران(. 2010و همکاران،  )عربی
 ،در معرض ارزیابی داوراننیز مسابقات ورزشی 

 مسائلاین  .هستند دیدگیآسیب خطر گران واتماش
این استرس  کند.تحمیل می انزیادی را بر آن فشار

-زمانی که ورزشکاران مطابق انتظارات خود عمل نمی

موارد، ترس از این تر از . مهمکنند بیشتر خواهد شد
شی زکنار گذاشته شدن از تیم و یا حذف از مسابقات ور

زمانی که ورزش برای  مخصوصاً دیدگیدر زمان آسیب
زان آید، بر مییک منبع درآمد به حساب می شکارورز

؛ 2002، 1نابلت و گیفوردافزاید )فشار روانی آنها می
-می در چنین شرایطی به نظر (.2007، 2گوستاوسون

رسد اثرات منفی پایدارتری برای ورزشکاران جوان 
(. 1996، 3)گولد، توفی، یودری و لوهر افتداتفاق می

عملکرد مطلوب نیازمند گونه که مطرح شد، همان
های ورزشی خود عاملی رقابتو  تمرینات شدید است

برای ایجاد اثرات منفی ناشی از فرسودگی هستند که 
 فعالیت ورزشی گرددممکن است منجر به ترک 

میت سا(. 2007، 4)گودگر، گرلی، الوالی و هاروود
واکنش در مقابل فشار »عنوان (، فرسودگی را به1986)

کند. به عبارت دیگر فرسودگی تعریف می« روانی مزمن

                                                                                                                         

1. Noblet & Gifford 

2. Gustafsson 

3. Gould, Tuffey, Udry & Loehr 

4. Goodger, Gorely, Lavallee & 

Harwood 
5. Raedeke & Smith 

گیری و انزوای روانی، ورزشی عبارت است از کناره
های قبلی، در نتیجه اجتماعی و جسمانی از فعالیت

های شدیدی که طول زمان بر ورزشکار وارد استرس
فرسودگی دارای  .(1996شده است )گولد و همکاران 

بخشی به نام زمان است که در آن ورزشکار در طول 
کند فشار باالیی را تجربه مییک دورة زمانی طوالنی، 

 سه نشانة فرسودگی ورزشی .گرددچار نارضایتی میو د
نشانة آن احساس موفقیت کمتر مهم را داراست. اولین 

های حرکتی است. ها و توانائیورزشکار در انجام مهارت
نشانة دوم آن، خستگی عاطفی و جسمی مرتبط با 
تمرین و رقابت است و عالمت سوم، کاهش ارزش 

در واقع باشد. مشارکت در ورزش و عملکرد می
از دیگر پیامدهای متداول مشارکت ورزشی فرسودگی 
نشانگانی راف و تمرین بیش از حد است و مانند انص
 ارزشِبا خستگی جسمانی و هیجانی، کاهش است که 
 شودکاهش احساس موفقیت مشخص می ورزش و

ن تعریف، چندین . براساس ای(2001، 5و اسمیت )رادک
های اند که فرسودگی با احساسمطالعه نشان داده

سایر  فقدان لذت، فقدان جذابیتِمانند ناخوشایند 
ها، فشارهای اجتماعی زیاد، هزینة باال، منابع کم فعالیت

 ی(، خود انگیزش1997رادک، گذاری زیاد )و سرمایه
، عدم ارضائ (2008، 6پایین )لمبری، هال و رابتس

ند خودمختاری، شناختی ماناساسی رواننیازهای 
گادرو و الپونینه و  پریوالت،کفایت و وابستگی )

، تردید دربارة 8گرایی نابهنجارکمال( 2007، 7الکرویس
و همکاران،  عمل و استانداردهای شخصی باال )لمبری

 ( رابطه دارد. 2008
فرسودگی، نوعی پاسخ فرد ( معتقد است 2007) 9کاکس

الگوی  براساس .های مزمن و مداوم استبه استرس

6. Lemyre, Treasure & Roberts 
7. Perreault, Gaudreau, Lapointe, & 

Lacroix 
 نگرانی در مورد اشتباهات. 8

8. Cox 
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عاطفی اسمیت، زمانی که بازیکن به این  –شناختی 
های عوامل محیطی بیشتر که درخواسترسد نتیجه می
تواند کند که نمیچنین تصور می اش است واز توانایی

ها مقابله کند، های ناشی از این درخواستا استرسب
شود و شناختی و فیزیولوژیکی او مختل میعملکرد 

از  ،این که بازیکن برای کاهش استرس خود نهایتاً
(. 2013کاران، کند )جعفری و همگیری میورزش کناره

متعقدند که  نیز (2004) 1میهان، بول، وود و جیز
ای نامناسب ورزشکاران از عوامل راهبردهای مقابله

زش هستند )میهان و بسیار مهم بروز فرسودگی در ور
 (.2004همکاران، 

 عوامل معتقد است که شناسی مثبتدیدگاه روان
. وجود داردانسان  نهاد زا و دیگر ابعاد منفی دراسترس

عوامل ایجاد کنندة فشارهای جسمانی، روانی، هیجانی 
تواند موجبات رشد و تقویت افراد را و اجتماعی می

در نتیجه (. 2013فراهم کند )کاشانی و همکاران، 
های روانشناسان ورزشی در سدد تشخیص ویژگی

شخصیتی هستند که ورزشکاران را از عواقب منفی 
، 2)گوچیاردی و جردن حفظ نمایدفرسودگی ورزشی 

( اعتقاد دارند که 2009) 3گلبی و ورسیچ ،شیرد (.2009
موفقیت ورزشکاران نجر به و فضائل مثبت، مها ویژگی

-می 4ذهنی استحکاماین ویژگی را در سازة  شود.می

گوچیاردی و جردن،  ،2009توان دید )شیرد و همکاران، 
شناختی روان کمبودهای(. به باور پژوهشگران، 2009
ورزشکاران نخبه از اجرای باز ماندن  املترین عاصلی

در این سطح از و  استبهینه در تمرین یا مسابقه 
جسمانی عامل ایجاد کنندة  هایقابلیتمهارت، 

(. 2010و همکاران،  عربید )نباشنمی موفقیت ورزشکار
عامل روانی  عنوانبه استحکام ذهنیطی سالیان اخیر، 

زیادی را مهم و تاٌثیرگذار بر موفقیت ورزشکاران توجه 
                                                                                                                         

1. Meehan, Bull, Wood, & James 

2. Gucciardi & Gordon  

3. Sheard, Golby & Wersch 

4. Mental Toughness 

، هانتن، جردن، اخیراً گوچیاردیاست. به خود جلب کرده
( استحکام ذهنی را به عنوان یک 2015) 5مالت و تامبی

-ویژگی شخصیتی، یک بعدی معرفی کردند که نشان

ارائه عملکرد مطلوب و دهنده ظرفیت روانی برای 
-رغم وجود شرایط و نیازهای متفاوت میعلی ،منظم

یک چارچوب  ماننداستحکام ذهنی بارتی عباشد. به
که برای مقابله با فشارها کند عمل می سازماندهی شده

گوچیاردی )های داخلی و خارجی مهم است و استرس
معتقدند که  پژوهشگراناین  (.2015و همکاران، 

هدف و  برای رشد و دستیابی بههنی ذاستحکام 
زا مهم است. فرسودگی عملکرد مطلوب در شرایط تنش

گیرد ورزشی از استرس و فشارهای مزمن نشأت می
رسد عوامل فردی (. بنابراین به نظر می1986اسمیت، )

با استرس نقش مهمی در توسعه فرسودگی مرتبط 
-مشخصهکه ورزشی داشته باشد، شواهدی وجود دارد 

ورزشکاران نسبت به شود برخی های خاصی باعث می
 تر باشندتجربه فشارهای روانی در ورزش حساس

 (.2007؛ گودگر و همکاران، 2014، 6فرس و اسمیت.)د
 هابا این وجود استحکام ذهنی نقطه مقابل این ویژگی

کمتر شود ورزشکار باعث میست و در چنین شرایطی ا
دچار تنش و استرس شود، بنابراین ممکن است عاملی 

استحکام ذهنی در دو مرحله با احتماالً محافظتی باشد. 
در مرحله اول یا ارزیابی استرس ارتباط برقرار نماید. 

اولیه ورزشکاری که از استحکام ذهنی باالتری 
زا را به عنوان یک برخوردار است، موقعیت استرس

کند تا یک تهدید، در نتیجه، در چالش ارزیابی می
مقایسه با سایر افراد با دشواری کمتری با موقعیت 

نیچولس، پولمن، لوی، ) شودزا روبرو میاسترس
همچنین استحکام ذهنی بر مرحله (. 1220، 7باچکوز

دوم ارزیابی ورزشکار، یعنی فرآیندی که طی آن فرد 

5. Gucciardi, Hanton, Gordon, Mallett, 

& Temby 

6. DeFreese & Smith 

7. Nicholls, Polman, Levy & 

Backhouse  
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راهکاری گیرد جهت مقابله با استرس، چه تصمیم می
پولمان  ،خواهد بود. کایسلر کار گیرد، مؤثررا و چگونه به

اغلب ورزشکارانی که دارای دریافتند (، 2009) 1و نیکولز
استحکام ذهنی بیشتری هستند در مواجه با شرایط 

-کارهای مقابله با استرس را بهبحرانی کارآمدترین راه

ند هنی بیشتر، فرآیگیرند، در واقع استحکام ذکار می
آورد و در کارآمدتری را به ارمغان می ارزیابی ثانویه

و  کایسلر) است ،مرحله مواجه با استرس مؤثرتردومین 
 (.2009همکاران، 

ی برای این سازة ، تعریف جامع و یکدستوجود با این 
توان گفت مجموع می دراست. ذهنی ارائه نشده

با فشارها  هعبارت است از؛ توانایی مقابل ذهنی استحکام
ها، تمرکز بر هدف، ها، عبور از موانع و شکستو سختی

حفظ و کسب آرامش پس از شکست، اجرای باثبات در 
 استحکام ذهنیجویی. الی رقابتی و رقابتسطوح با

سازد و مهارتی است که ورزشکاران را قدرتمند می
های دشوار و پرفشار از جمله شود در موقعیتمی موجب

عمل کنند تر از رقابت موفقتمرین، رقابت و پس 
(. طبق تعریف 2002، 2)جونز، هنتون و کاناگتون

 استحکام ذهنی( 2008) گوچیاردی، گوردون و دیموک
ها، ها، نگرشای از ارزشعبارت است از، مجموعه

ها و هیجانات عمومی و اختصاصی مربوط به شناخت
، روبرو شدناند و بر چگونگی ذاتی و اکتسابیورزش که 

پاسخ دهی و ارزیابی فرد از فشارهای مثبت و منفی، 
ها و نامالیمات در مسیر رسیدن به هدف تاًثیر چالش

 (.2008)گوچیاردی و همکاران،  دگذارمی
ورزشی، مفسرین ورزشی، مربیان و روانشناسان

عنوان به ورزشکاران، همگی بر نقش استحکام ذهنی
شناختی مؤثر بر عملکرد ورزشی یکی از عوامل روان

اند. از سویی در مطالعات روانشناسی عالی تاًکیدکرده
ذهنی با عملکرد ورزشی رابطة باالی استحکام 

                                                                                                                         

1. Kaiseler, Polman & Nicholls 

2. Jones, Hanton & Connaughton 

3. Gucciardi & Jones 

ورزشکاران مشهود است )نیچلوس، پولمن، لوی، 
، 3؛ گوچیاردی و جونز2011؛ گوچیاردی، 2009 ،باچکوز
(. شواهد تجربی در راستای 1720، 4گاسیرادی ؛2012

حمایت از نقش حفاظتی استحکام ذهنی در برابر 
فرسودگی وجود دارد. استحکام ذهنی ممکن است فرد 

های مزمن حفاظت نماید، این طور کامل از تنشرا به
ترین عامل در پیشگیری از عنوان کلیدینظریه به

 گوردنفرسودگی شغلی معرفی شده است. گوچیاردی و 
( گزارش کردند که ضعف استحکام ذهنی با 2009)

فرسودگی ورزشی در بین کریکت بازان، دارای ارتباط 
(. با 2009 گوردن،باشد )گوچیاردی و منطقی منفی می

این وجود اطالعات محدودی در مورد رابطه بین 
استحکام ذهنی و فرسودگی ورزشی در دست است، 

نیاز است. مطالعات بیشتر برای بررسی این رابطه مورد 
های انجام شده تنها، یک مطالعه مستقیماً طی بررسی

این رابطه را مورد بررسی قرار داده است که آن هم 
(. 2015، 5زمینه ورزشی نداشته است )گربر و همکاران

با این حال وجود ارتباط منطقی بین استحکام ذهنی و 
فرسودگی را تأیید نمود اما این رابطه در بین دانش 

بررسی شده بود و مشخص نیست که می توان آموزان 
این ارتباط را به ورزشکاران نیز تعمیم داد یا نه؟ چرا که 
ورزشکاران به تناسب شرایط زندگی متفاوت از جمله 

های ورزشی رژیم غذایی، سالمتی، خواب و ...، استرس
-مانند نیاز به استراحت بیشتر، مشکالت، درد و ناراحتی

ی در مورد اجرا و ... در طول تمرین های ناشناخته، نگران
تری را نسبت به سایر افراد و رقابت شرایط متفاوت

(. عالوه بر 2009کنند )نیکولز و همکاران، تجربه می
ها تمایز بین میادین ورزشی و مدرسه نکته قابل این

تأملی است زیرا که فرسودگی مفاهیم متفاوتی دارد 
ین خالء تحقیقاتی بنابرا ؛ ...(2001)اسمیت و رادک، 

4. Gucciard 

5. Gerber et al 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X16301440#!
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که در طول زمان رابطه بین فرسودگی ورزشی و 
 شود.استحکام ذهنی را بررسی نماید احساس می

از طرفی رابطه بین استحکام ذهنی و فرسودگی به 
های چندین دلیل از رابطه بین فرسودگی با سایر ویژگی

پذیری روانشناختی مشابه مانند سرسختی یا انعطاف
 سرسختی با تمرکز طوالنی مدت بر متفاوت است، اوالً

روی یک هدف منحصر به فرد همراه است در صورتی 
زمان چند بُعد و که استحکام ذهنی ممکن است هم

عنوان مثال هدفِ گاهاً متفاوت را در برگیرد، به
زمان، نیازهای موقعیتی طور هماستحکام ذهنی به

های ورزشی متفاوت و پر فشاری را که در رقابت
نماید. ضمناً افتد کنترل و حفاظت میلف اتفاق میمخت

جای اینکه یک عامل شخصی باشد، منعطف بوده و به
-های مختلف سازماندهی بهتری دارد. بهدر موقعیت

عالوه در مواجهه با استرس شدید، امکان بهتری برای 
کند گیری و پاسخ فراهم میپارچه کردن تصمیمیک

د.فرس و اسمیت،  ؛2017)گوچیاردی و همکاران، 
(. از آنجائی که استحکام ذهنی هم کنشی و هم 2014

ها و واکنشی است، بنابراین ممکن است در برابر دوره
های مختلفی از استرس نقش حفاظتی بیشتری شدت

 (. 2017داشته باشد )گوچیاردی و همکاران، 
اغلب مطالعاتی که به بررسی نتایج سویی دیگر، از 

م ذهنی با فرسودگی، البته فرسودگی ارتباط بین استحکا
اند نشان داده است که بین استحکام شغلی پرداخته

ذهنی و فرسودگی شغلی رابطه خطی منفی وجود دارد. 
با این حال صراحتاً مشخص نیست که آیا استحکام 

تواند تغییرات فرسودگی ورزشی در طول زمان ذهنی می
-دیده پیشبویژه ورزشکاران آسیرا در ورزشکاران و به

گلبی و ورسیچ ، با نظر به اعتقاد شیردبینی کند یا خیر؟ 
ها و فضائل مثبت، ( مبنی بر اینکه ویژگی2009)

کنند و این موجبات موفقیت ورزشکاران را فراهم می
توان دید، و با در ویژگی را در سازة استحکام ذهنی می

های ورزشی جزء نظر گرفتن این نکته که آسیب
ای بوده است های ورزشی در سطح حرفهابتالینفک رق

گیری که منجر به کاهش تمرین و فعالیت و حتی کناره
شود طوالنی مدت از ورزش و میادین ورزشی می

گیری منشاء ایجاد رود همین کنارهاحتمال می
 فرسودگی ورزشی گردد. 

رسد در خصوص ارتباط همزمان دو متغیر به نظر می
فرسودگی ورزشی در جامعة استحکام ذهنی و 

دیده شواهد تجربی محدودی در ورزشکاران آسیب
دسترس است که نیاز به مطالعات بیشتری دارد. براین 

منظور رفع شکاف موجود در مورد رابطه بین اساس و به
استحکام ذهنی و فرسودگی ورزشی ضرورت انجام 
پژوهشی که رابطة استحکام ذهنی و فرسودگی ورزشی 

شود. دیده بررسی نماید، دیده میزشکاران آسیبرا در ور
حاضر با هدف بررسی رابطه بین بنابراین پژوهش 

استحکام ذهنی و فرسودگی ورزشی در ورزشکاران 
دیده و پیش بینی فرسودگی ورزشی با توجه به آسیب

  شود.انجام میاستحکام ذهنی ورزشکاران 
 

 پژوهش شناسیروش 
بستگی بوده که با توجه یک مطالعة همپژوهش حاضر 

آوری لحاظ روش جمعبه ماهیت آن کاربردی است و به
-دادههای توصیفی قرار دارد. اطالعات در زمرة پژوهش

صورت میدانی نامه و بهتوسط پرسش پژوهشهای 
 است.آوری شده جمع

 جامعه و نمونة آماری
نفر از ورزشکاران  142 جامعة آماری پژوهش حاضر را

های بسکتبال، هندبال، رشتهدیده در آسیبای حرفه
بدمینتون، دو و میدانی، والیبال، ژیمناستیک و فوتبال 

جدول مورگان برای جامعة  براساستشکیل دادند. 
نفر و برای جامعة آماری  103نفر، تعداد  140آماری 

نمونة آماری  عنوانبه نفر 92نفر تعداد  120تا  115
برای اطمینان از عدم ریزش  شوند، لذاانتخاب می

گذاری آن بر نتایج پژوهش تمامی جامعة ثیرو تأ هانمونه
 شد.  نمونة آماری در نظر گرفته عنوانبهآماری 
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 هاابزار و شیوة گردآوری داده
-اطالعات اولیه این پژوهش جهت انتخاب افراد آسیب

 1یق فرم گزارش آسیب فولر و همکاراندیده از طر
آوری مجله طب ورزش انگلستان جمع( از 2006)

دیده، های آسیبکه شامل اطالعاتی نظیر بخش ،گردید
دیدگی و شدت آسیب دیدگی، علت آسیبنوع آسیب

 باشد. می
ورزش و هایی با اداره جهت اجرای طرح، هماهنگی

شهر اصفهان انجام شد، سپس با مراجعه  جوانان
 مربیانو هماهنگی با  های ورزشیمجموعهحضوری به 

 وکنندگان ارائه ، اهداف کلی طرح به شرکتهاتیم
نه و که اطالعات آنان کامالً محرما ه شداطمینان داد

ر صرفاً مورد استفاده پژوهشی قرار خواهد گرفت. د
و ذهنی ورزشی  استحکامنامه مرحله بعد پرسش

 کنندگان توزیع و پس ازبین شرکتورزشی  فرسودگی
 های مخدوش،نامهپرسشسر ها و کنامهپرسشتکمیل 

 آوری گردید. نامه جمعپرسش 142نهایتاً تعداد 

 ورزشی استحکام ذهنینامة پرسش
توسط شیرد و همکاران  2ذهنی استحکامنامة پرسش

است. این  و روایی سنجی شده راحیط( 2009)
مقایس اطمینان، ثبات و نامه شامل سه خردهپرسش

است که  استحکام ذهنیعوامل کلیدی  عنوانبهترل کن
شود. بندی میر ارزشی لیکرت رتبهمقایس چها براساس

-هخرد ،سؤال دارد که شش سؤال 14نامه این پرسش
ثبات و چهار  سِ امقیاطمینان، چهار سؤال خرده اسِیمق

-سنجد. یکی از عاملرل را میتکن اسِیمقسؤال خرده

است که وجود  امه، اطمیناننگانة این پرسشهای سه
تنظیمی و نفس و خودباوری زیاد، خودبهاعتماد

های روانی ترین ویژگیمهم عنوانبهرا خودکارآمدی 
شمارد. بر میی که استحکام ذهنی باالتری دارند، افراد

رویارویی  ز بودن فرد درعمل ثبات به مصمم و متمرک
موقعیت در  به و عامل کنترل ،های سختبا موقعیت

                                                                                                                         

1. Fuller et al 

2. Mental Toughness Questionnaire 

-پرفشار اشاره دارد. روایی و پایایی این پرسشمحیط 

یید و ضریب آلفای کرونباخ برای أنامه به طور کامل ت
-شده گزارش 80/0تا  71/0های آن از خرده مقیاس

نامه از طریق تحلیل عاملی روایی این پرسش است.
)شیرد و همکاران،  ه استشد ییدی و اکتشافی تاییدأت

 نیز نایرا درنامه پرسشو پایایی این (. روایی 2009
نامه با است. ضریب ثبات زمانی این پرسشیید شدهأت

ها از اسیمقجدد برای خردهآزمون م -آزموناز استفاده 
و ضریب همسانی درونی، با استفاده از  85/0تا  78/0

. استهدست آمدبه 83/0 تا 73/0آلفای کرونباخ از 
و شاخص  83/0عالوه بر این، نسبت روایی محتوا برابر 

روایی محتوا برای معیار سادگی، اختصاصی بودن و 
دست به 85/0و  87/0، 85/0یت برابر با به ترب حوضو
بودن روایی محتوایی دهندة مکفیاست که نشانآمده

 درذهنی ورزشی برای استفاده  استحکامپرسشنامة 
فرخی و متشرعی،  ،کاشانی)داخلی است  هایپژوهش

2013.) 

 یفرسودگی ورزش نامةپرسش
رادک و اسمیت توسط  3ینامة فرسودگی ورزشپرسش

است. این و روایی سنجی شده طراحی ،(2001)
آن روی  هایاست که ماده ماده 15نامه دارای پرسش

)کامالً مخالفم( تا  یکای لیکرت از اس پنچ درجهیمق
 است. اینکامالً موافقم ( نمره گذاری شده)پنج 

ای دارد که شامل اس پنچ مادهیمق نامه سه زیرپرسش
-هیجانی و بی -اس پیشرفت، خستگیکاهش احس

نامه، همسانی های پرسشسایارزشی است. زیر مق
ضریب آلفای کرونباخ برای کاهش احساس درونی )

و  89/0هیجانی  -خستگی جسمانی ،84/0ت فپیشر
( و اعتبار بازآزمایی )ضریب بازآزمایی  89/0ارزش بی

، خستگی 86/0برای کاهش احساس پیشرفت 
قابل قبولی  (92/0ارزشی و بی 92/0هیجانی -جسمانی

این  روایی و پایایی (.2001دارند )رادک و اسمیت، 

3. Athlete Burnout Questionnaire  
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است. ضریب ثبات زمانی ایران تایید شده درنامه پرسش
مجدد برای آزمون  -نامه با استفاده آزموناین پرسش

و ضریب همسانی  85/0تا  78/0ها از اسیخرده مق
-به 81/0 تا 7/0درونی، از طریق آلفای کرونباخ از .

دهندة مکفی بودن روایی نشان ه است کهآمددست
 درورزشی برای استفاده  فرسودگیمحتوایی پرسشنامة 

حاجلو، صبحی، بابایی و صادقی، داخلی است ) مطالعات
2015.) 

 هاداده پردازشهای روش
میانگین از  بندی اطالعاتبه منظور توصیف و طبقه

عنوان انحراف استاندارد به مرکزی و از شاخصعنوان به
آزمون از  شاخص پراکندگی استفاده گردید. همچنین

ب ضریتحلیل رگرسیون ساده، ضریب همبستگی، 
شد.  استفادهآزمون تی و لیون  همبستگی پیرسیون و

 1اس.اسافزار اس.پی.نیز با استفاده از نرم هاتمامی داده

مورد تحلیل  (>05/0p)در سطح معناداری  15نسخة 
 قرار گرفت.

 

 هایافته
بخش توصیفی و استنباطی های پژوهش در دو یافته

حاصل از فرم ثبت آسیب گردد. براساس نتایج ارائه می
دهندگان درصد از پاسخ 74، (2006فولر و همکاران )

آموز درصد از آنها از نظر تحصیالت، دانش 1/77زن و 
تا 15دهندگان در رده سنی درصد از پاسخ 5/56اند. بوده
درصد از  2/70سال بوده و از نظر سابقه ورزشی،  35

)جدول  اندسال بوده پنج تا دهی سابقه ورزشی آنها دارا
ی بیشترین رشته ورزشی موجود در نمونه .(شماره یک

درصد(، هندبال بوده است.  4/54بررسی ) مورد
، کنندگانشرکتدرصد از  8/78همچنین، پای برتر در 

ف نگین و انحراباشد. همچنین میاپای راست می
 شده ارائه 2جدول  تحقیق در متغییرهایاستاندارد 

 است.
 

 شناختینتایج تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت .1جدول 

 درصد تعداد متغیر

 جنسیت
 74 97 زن
 26 26 مرد

 تحصیالت

 77.1 101 آموزدانش
 6.1 8 دیپلم

 9.2 12 دانشجو
 2.3 3 دیپلمفوق

 3.8 5 کارشناسی
 1.5 2 کارشناسی ارشد

 سن

<15 74 56.5 
20-15 41 31.3 
25-20 3 2.3 
30-25 6 4.6 
35-30 5 3.8 

 

 

                                                                                                                         

 

 
1. Staticall Package for the Social 

Sciences (SPSS) 
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 شناختی. نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت1جدول 

 متغیر درصد تعداد متغیر

 پای برتر
 87.8 115 راست
 12.2 16 چپ

 سابقه ورزشی

5-1 92 70.2 
10-5 28 21.4 
15-10 3 2.3 
20-15 5 3.8 
25-20 1 0.8 

 رشته ورزشی

 23.7 31 بسکتبال
 53.4 70 هندبال

 4.6 6 بدمینتون
 1.5 2 دو و میدانی

 9.2 12 والیبال
 2.3 3 ژیمیناستیک

 5.3 7 فوتبال
 

 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 0.73 3.12 اطمینان
 0.75 3.12 پایداری
 0.81 3.06 کنترل

 0.65 3.10 ورزشی استحکام
 0.94 2.30 کاهش ارزشی

 1.01 2.1 خستگی جسمانی و هیجانی
 1.96 1.98 کاهش احساس رضایت

 0.91 3.1 فرسودگی

ورزشی و  استحکام ذهنیی بین جهت بررسی رابطه
 از آزمون همبستگی پیرسون استفاده، یفرسودگی ورزش

 استحکامدهد نشان می شماره سهگردید. نتایج جدول 
و در سطح  -42/0 ورزشی با ضریب همبستگی

قوی با فرسودگی منفی درصد دارای ارتباط  99اطمینان 
ورزشی با  استحکامهای است. بررسی رابطه مؤلفه

-40/0های اطمینان )ؤلفهدهد، مفرسودگی نشان می

r= ( پایداری ،)0.31-r= ( و کنترل )0.36-r=  در )
درصد دارای ارتباط قوی منفی با  99سطح اطمینان 

 باشند. فرسودگی می

 استحکامهای توان گفت از بین مؤلفهبنابراین، می
ترین ارتباط منفی ی اطمینان، دارای قویورزشی، مؤلفه

استحکام با باالبودن  عبارتیبه با فرسودگی است. 
فرسودگی او به میزان  و بویژه اطمینان ورزشکار، ذهنی
سی میزان تأثیر جهت برریابد. کاهش می توجهیقابل

)اطمینان، پایداری و کنترل(  استحکام ذهنیهای مؤلفه
 شد. با ، از آزمون رگرسیون ساده استفادهبر فرسودگی

، از آنجا شماره چهار شده در جدول توجه به نتایج ارائه
توان است بنابراین می 05/0 که سطح معناداری کمتر از
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بین )اطمینان، گفت که روابط بین متغیرهای پیش
 ( و متغیر مالک )فرسودگی( استحکامپایداری، کنترل و 

 .تصادفی نیستاز لحاظ آماری معنادار بوده و 

 ورزشی و فرسودگی استحکام. نتایج آزمون همبستگی بین 3جدول 

 اطمینان پایداری کنترل متغیر
 استحکام

 ورزشی
 فرسودگی

خستگی 

جسمانی 

 و هیجانی

کاهش 

 ارزشی

کاهش 

 رضایت

        1 کنترل
       1 0.46** پایداری
      1 0.53** 0.73** اطمینان

     1 0.91** 0.75** 0.86** ورزشی استحکام
    1 -0.42** -0.40** -0.31** -0.36** فرسودگی

خستگی جسمانی 
 و هیجانی

**0.28- **0.27- **0.33- **0.35- **0.94 1   

  1 0.78** 0.91** -0.41** -0.40** -0.32** -0.32** کاهش ارزشی
 1 0.78** 0.83** 0.93** -0.42** -0.39** -0.27** -0.40** احساس رضایت

 

ذهنی( و مالک  استحکامهای بین )مؤلفهواریانس رگرسیون بین متغیرهای پیش . تحلیل4جدول 

 )فرسودگی(

 متغیر
میزان 

 تغییرات

مجموع 

 مربعات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات
 معناداری اف

 اطمینان
 11.25 1 11.25 رگرسیون

25.08 0.001 
 0.44 129 56.96 باقیمانده

 پایداری
 7.08 1 7.08 رگرسیون

13.80 0.001 
 0.51 129 66.20 باقیمانده

 کنترل
 11.34 1 11.34 رگرسیون

19.56 0.001 
 0.58 129 74.79 باقیمانده

 استحکام
 9.84 1 9.84 رگرسیون

28.11 0.001 
 0.35 129 44.47 باقیمانده

 

را ، نیکویی برازش یا تناسب مدل شماره پنججدول 
ذهنی و  استحکاماساس، بین این  دهد. برنشان می

ارتباط قوی وجود  0.42فرسودگی با ضریب همبستگی 
های دهد همبستگی بین مؤلفهدارد. نتایج نشان می

اطمینان، کنترل و سپس پایداری با کاهش فرسودگی 

 توانباشد. بنابراین مییک ارتباط قوی می دارای نیز
بودن اطمینان، کنترل و باالکه تفسیر کرد  چنین

تواند سبب کاهش فرسودگی پایداری در ورزشکار می
 شود.  اوورزشی در 
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ذهنی( و مالک  استحکامهای بین )مؤلفهنیکویی برازش مدل رگرسیون بین متغیرهای پیش .5جدول

 )فرسودگی(
 خطای معیار ضریب تعیین ضریب همبستگی متغیر

 0.66 0.16 0.40 اطمینان
 0.71 0.09 0.31 پایداری
 0.76 0.13 0.36 کنترل

 0.59 0.18 0.42 استحکام ذهنی

مهمترین شاخص برای بررسی برازش مدل رگرسیون، 
به ضریب  براساس نتایج، باتوجهباشد. ضریب تعیین می

 18توان گفت می استحکام ذهنیبرای  0.18تعیین 
 استحکامدرصد از واریانس فرسودگی توسط واریانس 

ضرایب  شماره شش،گردد. در جدول ذهنی تبیین می
طمینان، پایداری، بین )ارگرسیون بین متغیرهای پیش

( و مالک )کاهش فرسودگی( استحکام ذهنیکنترل و 
است.رائه شدها

 

 بین و مالک )فرسودگی(. ضرایب رگرسیون بین متغیرهای پیش6جدول 

 متغیر
شده خطای استاندارد

 بتا

-خطای استاندارد

 نشده
 معناداری تیمیزان 

 0.001 25.55 3.80 ------ مقدار ثابت
 0.001 -5.00 -0.32 -0.40 اطمینان

 0.001 23.11 3.66 ------ مقدار ثابت
 0.001 -3.71 -0.25 -0.31 پایداری

 0.001 22.27 3.75 ------ مقدار ثابت
 0.001 -4.42 -0.32 -0.36 کنترل

 0.001 28.45 3.74 ------ مقدار ثابت
 0.001 -5.30 -0.30 -0.42 استحکام ذهنی

باتوجه به آنکه سطح معناداری بدست آمده برای 
ذهنی  استحکاممتغیرهای اطمینان، پایداری، کنترل و 

است  0.05بین کمتر از متغیرهای پیش عنوانبه
توان استنباط کرد ارتباط بین این متغیرها با بنابراین می

درصد یک ارتباط  95فرسودگی در سطح اطمینان 
توان ترتیب، می. بدینمعنادار بوده و تصادفی نیست

گفت بین اطمینان، پایداری، کنترل و در نتیجه 

 آنانذهنی ورزشکار با فرسودگی ورزشی  استحکام
 ارتباط معنادار منفی وجود دارد. 

و  استحکام ذهنیجهت بررسی اختالف میانگین 
همچنین فرسودگی بین دو گروه ورزشکار زن و مرد، از 

نتایج در گردید. استفادهآزمون تی دو نمونه مستقل 
 است.درج شده شماره هفت جدول
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 ورزشی بین ورزشکاران زن و مرد استحکامجهت بررسی تفاوت  تینتایج آزمون  -7جدول 
 معناداری اف معناداری تی معناداری متغیر

 0.01 0.38 0.53 2.53 0.01 استحکام ورزشی
 0.02 0.17 0.67 -2.27 0.02 فرسودگی

 
نتایج آزمون لوین بیانگر آن است که با توجه به آنکه 

( بزرگتر از مقدار خطا =0.38P) معناداری مقدار
(0.05=α است، بنابراین، برابری واریانس نمرات )

گروه ورزشکاران زن و مرد ذهنی بین دو  استحکام
جهت بررسی تفاوت  درنتیجه سطر اولشده و  پذیرفته

-بین دو گروه درنظر گرفته می استحکام ذهنیمیانگین 

برای دو نمونه مستقل  tشود. براساس نتایج آزمون 
داری ورزشکاران زن و مرد، با توجه به آنکه مقدار معنی

(0.01P= از مقدار آلفای ،)پژوهش (0.05=α کوچکتر )
گونه تفسیر کرد که بین ینتوان ااست، بنابراین می

ورزشکاران زن و مرد تفاوت معناداری  استحکام ذهنی
باال و پایین در  وجود دارد. باتوجه به مثبت بودن حد

توان گفت میانگین می درصد 95اطمینان  ةفاصل
بیشتر ورزشکار ورزشکار از مردان زنان  استحکام ذهنی

 باشد.می
توجه به آنکه نتایج آزمون لوین بیانگر آن است که با 

( بزرگتر از مقدار خطا =0.67P) معناداریمقدار
(0.05=α است، بنابراین، برابری واریانس نمرات )

فرسودگی بین دو گروه ورزشکاران زن و مرد پذیرفته 
شده و درنتیجه سطر اول جهت بررسی تفاوت میانگین 

شود. براساس رفته میفرسودگی بین دو گروه درنظر گ
برای دو نمونه مستقل ورزشکاران زن نتایج آزمون تی 

(، از =0.02P) معناداریو مرد، با توجه به آنکه مقدار 
( کوچکتر است، بنابراین α=0.05) پژوهشمقدار آلفای 

گونه تفسیر کرد که بین فرسودگی توان اینمی
ورزشکاران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد. 

 اطمینان ةدر فاصلباال و پایین  باتوجه به منفی بودن حد
توان گفت میانگین فرسودگی ورزشکاران می درصد 95

 باشد. زن از مردان کمتر می

 گیریبحث و نتیجه
استحکام بین  رابطةپژوهش حاضر با هدف بررسی 

های رشته ةدیدفرسودگی در ورزشکاران آسیب و ذهنی
یش از پنج سال سابقة فعالیت که ب ورزشیمختلف 

طور کلی تحقیقات گسترده قبلی بهم شد. انجا ،دداشتن
نشان دهنده یک رابطه منفی مقطعی بین استحکام 

 (.2009ذهنی و فرسودگی بودند )گوچیاردی و جردن، 
استحکام بین  که نشان دادپژوهش حاضر نیز نتایج 
وجود دارد. قوی منفی ارتباط  ورزشی فرسودگی و ذهنی

های پریوالت و این یافته با نتایج حاصل از پژوهش
( که 2008(، لمبری و همکاران )2007همکاران )

-ر ورزشکاران آسیبدرا های روانشناختی مثبت ویژگی

این نتایج . خوانی دارداند همقرار دادهبررسی مورد دیده 
 که ایدیدهشکاران آسیبنشان دادند ورزها پژوهش
دچار کمتر داشتند های مثبت روانشناختی ویژگی

شناختی به های روانمهارت .اندورزشی شدهفرسودگی 
گردد که ای اطالق میهای ذاتی یا آموخته شدهویژگی

ها سازد، این مهارتموفقیت را ممکن یا محتمل می
اجزای اصلی و اثبات شده اجرای پیوسته در سطح باالی 

وند )واعظ موسوی و مسیبی، رشمار میرقابتی به
-که سازه معتقدند در حال حاضر پژوهشگران (.2009

توانند آوری و استحکام ذهنی میتاب ی مانندهای
تغییرات مربوط به موفقیت ورزشی و سالمت روانی را 

بینی کنند. احتماالً افرادی با در ورزشکاران پیش
آوری بیشتری هم دارند و استحکام ذهنی باالتر، تاب

آوری هم با موفقیت ورزشی همبستگی مثبت دارد. تاب
شرایط  معنای ماندگاری و پیشرفت دروری، بهآتاب

زاست؛ و استحکام ذهنی الگویی است از استرس
کند آوری را تسهیل میها، که تابها و مهارتنگرش
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نادعلی  ، صالحی، شاه محمدی،(. بشارت2005، 1)مدی
آوری و استحکام ذهنی با ( بین تاب2008)زبردست  و

معناداری را کسب موفقیت در ورزش رابطة مثبت و 
شناختی، های روانگزارش و بیان نمودند که این ویژگی

های تلخ و ناگوار مسابقه موجب انطباق مثبت با تجربه
شود، احساس توانمندی ورزشکار را برای تغییر مسیر می

-کند، سطح اعتماد بهرویداد و نتیجة مسابقه تقویت می

این دهد. نفس و ابتکار عمل را افزایش مینفس، عزت
های الزم برای ها، زمینهتأثیرات با دیگر مکانیسم

)بشارت و همکاران،  سازندفراهم میرا موفقیت ورزشی 
2008) . 

استحکام ذهنی، فرسودگی ورزشی را که از 
 ،دستاوردهای ناشی از خستگی جسمانی و روانی است

و بازة زمانی را که ممکن است ورزشکار دچار فرسودگی 
های پژوهش ها از فرضیهیافتهاین  دهد.شود کاهش می

دار بین استحکام ذهنی مبنی بر وجود رابطه منفی معنی
و فرسودگی ورزشی و کاهش بازة زمانی که ممکن 

نماید. با است ورزشکار دچار فرسودگی شود حمایت می
وجودی که این پژوهش به دنبال رابطه بین استحکام 

-آسیب ذهنی و فرسودگی ورزشی در بین ورزشکاران

دیده بود اما نتایج حاصل با نتایج پژوهش گربر و 
آموزان ( که همین رابطه را میان دانش2015همکاران )

بر این، خوانی داشت. عالوهبررسی نموده بودند، هم
دهد عوامل فردی در شواهدی وجود دارد که نشان می

توسعه فرسودگی اهمیت دارند )گوستفسون، مادیگان، 
گونه توان اینبه طور کلی می (.1720، 2و لندکویست

دار بین میزان کرد که داشتن ارتباط منفی و معناعنوان 
های آن با فرسودگی در و مؤلفه استحکام ذهنی
استحکام هر چه که  بدین معناست ،پژوهش حاضر

کمتر دچار  بیشتر باشد در ورزشکاران آسیب دیده ذهنی
 پژوهشگراناساس  بر این. شوندمیورزشی  فرسودگی

گیری احساس ییر مهمی در شکلمتغرا  استحکام ذهنی
                                                                                                                         

1. Maddi 
2. Gustafsson, Madigan, & Lundkvist  

. اندمعرفی نمودهها ی و موفقیت در انسانگشایست
-های الزم و حرفهتنها نیازمند مهارتنه ،عملکرد مؤثر

تعریف  براساسر هر زمینة ورزشی است، بلکه د ای
با  باید توانایی مقابلهفرد  (،2002)جونز و همکاران 

ها، تمرکز ها، عبور از موانع و شکستفشارها و سختی
بر هدف، حفظ و کسب آرامش پس از شکست، اجرای 

نیز باثبات در سطوح باالی رقابتی و رقابت جویی را 
مهارتی است که  استحکام ذهنیداشته باشد. 

شود در سازد و سبب میورزشکاران را قدرتمند می
جمله تمرین، رقابت و های دشوار و پرفشار از موقعیت

 عمل کنند )جونز و همکاران،تر پس از رقابت موفق
استحکام  تر به تعریفگونه که پیشهمان (.2002
ای عبارت است از مجموعه استحکام پرداختیم، ذهنی

ها و هیجانات عمومی و ها، شناختها، نگرشاز ارزش
اند و اکتسابییا مربوط به ورزش که ذاتی و اختصاصی 

دهی و ارزیابی فرد از ، پاسخچگونگی روبرو شدنبر 
در مسیر  ها و نامالیماتفشارهای مثبت و منفی، چالش
 گذارند )گوچیاردی ورسیدن به هدف تاًثیر می

استحکام ذهنی با سه اثربخشی  (.2008همکاران، 
-عمده، نقشی مهم در کاهش اضطراب رقابتی ایفا می

هنی، ادراک نماید، اولین تأثیرگذاری استحکام ذ
(، 1979) 3استناد نظر کوباسااسترس کمتر است. به

ورزشکاری با استحکام ذهنی باال، در باور خود کمترین 
نماید. چون تهدید را از رویدادهای ورزشی ادراک می

زا، تنشی هدفمند است، رویارویی با محیط استرس
آورد. درنتیجه، شدت وجود میکمتری برای او به

اضطراب جسمانی و نگرانی را احساس کمتری از 
(. نهایتاً، در تعدیل 2002و همکاران،  جونزخواهد کرد )

گردد. استحکام ذهنی در دومین استرس مؤثر واقع می
شود در مقابله با استرس اثربخشی خود، موجب می

کار گرفته شود. راهبردهای راهبردهای کارآمدتر به
فتاری و شناختی های رای از پاسخ، مجموعهایمقابله

3. Kobasa 
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شان به حداقل رساندن فشارهای است که هدف
، زاست. به استناد شواهد موجودموقعیت استرس

در مواجهه  فردتر، سبب می شود استحکام ذهنی بیش
طور مؤثرتر از راهبردهای تبدیلی با استرس رقابتی، به

مدار است بهره ببرد. یکی از این راهبردها، مقابلة مسأله
ورزشکار با طراحی نقشه و اقدامی عملی، مانند که 

های مدیریت استرس، از فشار موقعیت افزایش مهارت
آید. راهبرد کارآمد دیگر، مقابلة کاسته، بر آن فائق می

-مدار مثبت است که ورزشکار را در جلب حمایتهیجان

ها، و تیمیهای عاطفی دیگران از جمله مربیان، هم
ازد تا از این طریق بتواند سخانواده توانمند می

ها را تعدیل نماید و از شدت دشواری شناختی درماندگی
راهبردهای  ، باموقعیت، بکاهد. استحکام ذهنی

های خصمانه و توزی، پاسخمدار منفی مثل کینههیجان
-های منفی، منافات دارد و مانع از بهتخلیة هیجان

  گردد.کارگیری راهبردهای انکاری، اجتنابی می
 افزایش توان و مقاومت، سومین اثر استحکام ذهنی

عنوان یک منبع مقاومت است. استحکام ذهنی به
ش درونی و سپری در برابر شرایط پرتنش موجب افزای

 توان شده، ضمن رشد حس استقالل و خودمختاری، بر
ه بافزاید و احتماالً، منجر دقت عملکرد ورزشی می

، نو همکارا )بشارت گرددارتقای عملکرد ورزشکار می
نشانگان توانند ها میهمه این ویژگی(. 2008

خستگی جسمانی و هیجانی، فرسودگی همچون 
را از کاهش ارزش ورزش و کاهش احساس موفقیت 

 د.ندور کنورزشکاران 
ذهنی با  استحکامهای بررسی رابطة بین زیر مولفه

استحکام های فهاز بین مؤلکه  شان دادنفرسودگی 
-قوی منفی دارای ارتباط اطمینان ةورزشی، مؤلف ذهنی

چنین ان تومی این نتیجه راباشد. دگی میا فرسوب تری
اطمینان ورزشکار، سطح با باالبودن که تفسیر کرد 

به میزان شود فرسودگی احتمال اینکه ورزشکار دچار 
وجود  ازمینان اطاحساس  یابد.توجهی کاهش می قابل

                                                                                                                         

 

تنظیمی و باوری زیاد، خودنفس و خود به اعتماد
نظر  به شود وناشی میدر ورزشکاران  خودکارآمدی

ی با انی افرادهای روترین ویژگیرسد یکی از مهممی
میر، ادیب است )حاتمی، شاه استحکام ذهنی باالست

 نیز حاضر نتایج پژوهشاز (. 2013 پور، طهماسبی،
هرچه ورزشکاران در این ویژگی  شود کهاستنباط می

کمتر احتمال اینکه دچار فرسودگی شوند تر باشند قوی
 هایها با نتایج پژوهشاین قسمت از یافته .شودمی

های ، که رابطه بین ویژگی(2008) لمیر، هال و رابتز
اند، همخوانی شناختی را با فرسودگی بررسی کردهروان

اند افرادی که دارای دادهمطالعات نشان دارد. نتایج این 
ی هستند ترنفس باالبهاعتماد احساس خودکارآمدی و

و  دارندخود  هایو قابلیت هابر تواناییکنترل بیشتری 
خود تالش  های ناشی از شغلِدر برابر فشارها و استرس

با توجه به نظریه . دهندبیشتری نشان می و مقاومت
های (، ارزیابی1999) 1خودکارآمدی باندورا

خودکارآمدی، تأثیر عمیقی بر سطح انگیزش افراد دارد. 
تواند از زمانی که فرد باور داشته باشد که به خوبی می

-عهدة تکلیف مورد نظر برآید، بیشتر و بهتر تالش می

کند. باال بودن خودکارآمدی، احساس اطمینان و کنترل 
بر رویدادهای موجود در زندگی شخصی و اجتماعی به 

ثبت به توانایی کنارآمدن با استرس و تحلیل صورت م
رفتگی و به حداقل رساندن اثرات زیان بخش آن بر 

(. 1999کارکرد زیستی مربوط است )باندورا، 
-قدند خودکارآمدی به افراد کمک میپژوهشگران معت

ر بهای خود در برامهارتبهتر کارگیری هکند تا با ب
در و رده عمل ک ترمطلوبمشکالت و مسائل پیرامون 

یابد در آنها افزایش و رضایت فقیت احساس مونتیجه 
زا حوادث استرس(. 2014، ان، مردای و شمسنافی)

شوند. در صورتی که موجب برانگیختگی جسمانی می
انگیختگی تداوم  مدار رفع نگردد،از طریق مقابله مسأله

یابد، زمانی که این فشار بیش از حد باال رود یا می

1. Bandura 



 1397، زمستان 26شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                           146

                                                                                                                         

 

-می تحلیلطوالنی مدت شود، منابع جسمانی و روانی 

دادن سالمتی ها که عبارتند از دستروند و ازکارافتادگی
-ها می. این ازکارافتادگیافتداتفاق می جسمی و روانی،

فرسایشی و »های توانند جسمانی باشند، مانند بیماری
خون و دستگاه گوارش، های گردشسیستم« کهنگی

روانی و عاطفی باشند، مانند همچنین ممکن است 
های مناسب، دادن آخرین فرصتها و از دستناکامی

مهم های و فرصتتوجهی و نادیده گرفتن دیگران بی
و خاص، و اختالالت افسردگی و اضطراب. اما، فردی 

تواند استرس و فشار را کنترل با استحکام ذهنی باال می
ها را به حداقل ل ازکارافتادگیطوری که احتمانماید، به

برساند و حتی موجب افزایش عملکرد و سالمتی خود 
نیز بشود. سه نگرش ترکیبی و یکپارچة استحکام ذهنی 

شجاعت و انگیزة  جویی(، متفقاً)تعهد، کنترل، و مبارزه
سازند تا فرد بتواند کاری وجودی الزم را آشکار می

زا شرایط استرس انجام برساند و آن تبدیلسخت را به
-طور همهای رشد و ترقی است. این فرد، بهبه فرصت

ای باشد: او زندگی را پدیدهزمان در سه نگرش قوی می
می بیند که پیوسته در حال تغییر است و باید تغییرات 

جویی(، بر روی را پذیرفت و از آنها درس گرفت )مبارزه
بدیل به ای آنها را تتغییرات متمرکز شده تا به گونه
یندی رو به رشد و آتجربیات ارزشمند نماید و این فر

را در  ت )کنترل(، و تالش و یادگیری خودترقی اس
حمایت از کسانی که برایش مهم هستند، به اشتراک 

 .(1979)کوباسا،  گذارد )تعهد(می
روابط در این پژوهش آزمون رگسیون ساده،  براساس

اطمینان، پایداری، که شامل  بینبین متغیرهای پیش
فرسودگی یعنی متغیر مالک  با بودند استحکامکنترل و 

نیست. نتایج  یتصادفاز لحاظ آماری معنادار بوده و 
بینی توانایی پیش استحکامهای لفهدهد که مؤنشان می

که محققان معتقدند د. نمیزان فرسودگی را دار

                                                                                                                         

1. Karabatsos, Malousaris & 

Apostolidis 

2. O’brien 

ممکن ی ارفتگی در هر شغل و حرفهفرسودگی و تحلیل
یک مشکل و بیماری مسری به  و اخیراً رخ دهد،است 

مالیساسز و  ،)کارباتوس تبدیل شده استشایع جهانی 
( نیز اظهار نمود 2010) 2(. اوبرین2006 ،1آپولنتزلیدر

 عوامل سازمانی تاًثیر بسزایی در فرآیند تحلیل رفتگی
بر ها یک پدیدة هزینهدارند و این فرآیند برای سازمان

کاران . از آنجا که بازگشت ورزش(2010اوبرین، ) است
-ورزش بعضی اوقات تا مدتها طول میدیده به آسیب

 همانند دیگر ذهنی استحکامنظر به این که و با کشد 
اکتسابی و ای های ذهنی در ورزشکاران تا اندازهمهارت

و توسعه بوده و از عوامل مؤثر در پیشرفت قابل آموزش 
پیشنهاد پژوهشگران به  ،باشدمیعملکرد ورزشکاران 

این است که مربوطه ولین مربیان و همچنین سایر مسئ
 های ذهنی و روانشناسانِمهارت گیری از مربیانِبا بهره

پیش از شناختی، ورزشی و استفاده از مداخالت روان
به بهبود و توسعة این نسبت دیدن ورزشکاران آسیب

در موفقیت ورزشکاران اقدام نمایند سازه تأثیر گذار 
 (.1391حاتمی و همکاران، )

داد که  ش نشاننتایج این پژوهبخش دیگری از 
اند دیده آسیبورزشکار که زنان در  استحکام ذهنی

 دیدهآسیبورزشکار مردان  استحکام ذهنیبیشتر از 
ورزشکار ان در زن ورزشی است و همچنین فرسودگی

دیده کمتر آسیب ورزشکار مرداندیده به نسبت آسیب
 است که این ایننکته قابل تأمل اما . افتداتفاق می

شیرد و های پژوهشحاصل از نتایج  با قسمت از نتایج
فرخی،  ( و همچنین2009) 3آدام (،2009)همکاران 

مردان  ذهنی استحکامکه ( 2011) کاشانی و متشرعی
ذهنی زنان ورزشکار  استحکامورزشکار را بیشتر از 

هم در  (2008) 4است. گیل و ویلیامیزمغایر اند، یافته
های جنسیت در مرور نقش و تفاوتپژوهشی که به 

ها ، چنین گزارش کردند که یافتهپرداخته است ورزش

3. Adam 

4. Gill &Williams  
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زنانگی( و  -مردانگی)های جنسیت در نقش خصیصه
طلبی و ی شخصیتی نشان داده است که رقابتاسنادها
ار از زنان ورزشکار باالتر جویی مردان ورزشکمبارزه

تفاوت در تصورات و باورهای است و علت این بوده
و مانند اثر ویکتوریا ای جوامع در زمینة جنسیت کلیشه

ن و دیهمچنین سطح متفاوت توقعات و انتظارات وال
 گیل و)باشد از ورزشکاران زن و مرد می مربیان
زنان  استحکام ذهنیبرتری  اما(. 2008یز، ویلیام

 ابدیده در این پژوهش بخصوص در ورزشکاران آسیب
یافته این جهت توجیه . فوق در تضاد استهای یافته

ی چون که عواملچنین گمانه زنی نمودند پژوهشگران 
و نقش زن در بنیان خانواده عوامل فرهنگی و اجتماعی 

عملکرد تحت تأثیر . بی تأثیر نیستاین برتری در 
جایی گیرد و از آنشخصی و موقعیتی قرار میعوامل 

که زنان و مردان شرایط شخصی و موقعیتی متفاوتی 
را تجربه می کنند، ممکن است این تفاوت در رابطه 
بین استحکام ذهنی با عملکرد در زنان و مردان نمود 

و تالش  . به عنوان نمونه، تفاوت در سطوحکندپیدا 
مردان مشاهده شده  عملکرد )شغلی و تحصیلی( زنان و

تر بودن مردان اذعان است، که برخی به سختکوش
برخی هم عملکرد شغلی و تحصیلی  و، اندداشته

، 1اند )کادومیباالتری را برای زنان گزارش نموده
(. گرچه، مشارکت 2009، راناو همک ردی؛ ش2011

های جنسیتی را فزایندة زنان در امور اجتماعی، تفاوت
رنگ نموده است اما،مشهود یرها کمدر برخی از متغ

است که مردان الزام بیشتری برای کسب موفقیت 
(؛ 2005مدی، اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی دارند )

تالش سخت برای کسب درآمد باالتر، تعهدی است که 
پذیرد و گاهی، یافتن شغل دوم برای تأمین خانواده می

توان ای، میداند. در ورزش حرفهرا نیز ضرورت می
یکی از دالیل درآمدهای کالن مردان ورزشکار را 

تر جامعه از آنان نسبت به همتایان زن، به انتظار افزون
(، بیان 1991و کاشانی ) رحال، شپردهنسبت داد. به

پذیر تر آسیبداشتند مردان به برخی از اختالالت بیش
                                                                                                                         

 

اختالالت دیگر. لذا، شاید  باشند و زنان به برخیمی
ها و شرایط تنباط نمود که در برخی موقعیتبتوان اس

سنی خاص، مردان با برخی از متغیرها ارتباط معنادار 
دهند و زنان با برخی دیگر از متغیرها؛ و در نشان می

ها برحسب جنس، نقش اجتماعی این مقایسة رابطه
در کشور ما زنان نسبت به مردان آنان تأثیرگذار است. 

های ویژه در زمینهها بههمواره و در تمامی عرصه
اند، کمبودها ورزشی با مشکالت بیشتری مواجهه بوده

و در دسترس نبودن امکانات نسبت به مردان 
ورزشکاران، شرایط دشوار ورزشی در جامعه، مخالفت 

ها با حضور دخترانشان در میادین ورزشی به خانواده
های موجود در پوشش زنان ای، محدودیتصورت حرفه

ر و مشکالتی از این دست، زنان ایرانی را به ورزشکا
مبارزه تالش و پشتکارِ بیشتر برای رسیدن به اهداف 

کند، همین تالش بیشتر برای رسیدن خود تشویق می
دهد. به هدف، استحکام ذهنی را در زنان افزایش می

گونه که اشاره شد نتایج این پژوهش تصورات اما همان
در زمینة جنسیت را، زیر ای جوامع و باورهای کلیشه

ای قطعی در این مورد رسیدن به نتیجه برد.سوال می
های مستلزم مطالعات بیشتر برای کشف مکانیزم

پیشنهاد و ر باشد. از همینذهنی می استحکاماثرگذار بر 
ای همقایسه ویژگیبر  های آیندهپژوهششود می

 داشتهتمرکز و مردان ورزشکار روانشناختی در بین زنان 
در نیز عوامل فرهنگی و اجتماعی را کنار این مهم و در 

 نظر بگیرند.
این پژوهش درک ما را از استحکام ذهنی بهبود می 

دهد که استحکام ذهنی احتمال بخشد و نشان می
دهد و فرسودگی ورزشی در ورزشکاران را کاهش می

یک ویژگی روانی شخصیتی است که ورزشکاران را از 
نماید. نهایتاً درک سودگی ورزشی حفظ میابتال به فر

بهتر ما از رابطة بین استحکام ذهنی و فرسودگی 
 های بیشتر در زمینهورزشی مستلزم انجام پژوهش

-رابطه بین عوامل روانی موثر بر فرسودگی ورزشی می

 باشد.

1. Qaddumi 
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Abstract 

The descriptive methodology was used to investigate the relationship between 

mental toughness and athlete burnout in injured professional athletes. The 

available sample was consisted of 142 professional injured athletes, aged from 

15 to 35 in different fields. Data collection was performed based on mental 

toughness and athlete burnout questionnaires. The data were analyzed using 

Pearson correlation coefficient, simple regression and t-test. The results 

indicated that athletic mental toughness with a correlation coefficient of -0.42 

had a negative strong correlation with the athlete burnout of injured athletes. 

The regression showed, 18% of athlete burnout variance which is explained 

by the variance of mental toughness. Independent t-test confirmed the 

significant difference between mental toughness and athlete burnout of injured 

male and female athletes. It can be concluded that athletes with higher mental 

toughness have less chance of athlete burnout during the period of injury. 
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