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  چکیده

با توجه به نقش  رزشیورفتگی بر تحلیلدانش آموزان  ةشدادراکسازمانی ایت حم تأثیرپژوهش بررسی  این ازهدف 
ود که به روش معادالت بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی ب هاآندر  شناختیروان ةمیانجی سرمای

 استان البرز بدنیتتربینرستان دانش آموزان مقطع متوسطه ه ةآماری پژوهش شامل کلی ةساختاری انجام شد. جامع
 هادادهب شدند. ابزار گردآوری آماری انتخا ةنمون عنوانبهنفر  261مقدماتی تعداد  ةکه با انجام یک مطالع ندبود

. روایی ابزار با استفاده ندبود شدهادراکرفتگی ورزشی و حمایت سازمانی ، تحلیلشناختیروان ةسرمای هاینامهپرسش
در دو سطح توصیفی  هاادهد تحلیلقرار گرفت.  تأییدمتخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد  ازنظر

مستقیم و هم  صورتبههم  شدهادراکنتایج نشان داد که حمایت سازمانی و در سطح استنباطی انجام پذیرفت. 
لذا معلمان و مربیان ورزشی و . منفی را داد تأثیر رفتگی ورزشیبر تحلیل شناختیروان ةاز طریق سرمای غیرمستقیم

 گی ورزشی دانش آموزان عمل کنند. رفتعاملی مهم در جلوگیری از تحلیل عنوانبه توانندمیوالدین دانش آموزان 

 شدهادراک ، حمایت سازمانیشناختیروان ةرفتگی ورزشی، سرمایتحلیل: هاهواژکلید 
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 مقدمه
ی بر سالمت جسمانی بدنامروزه اثرات ورزش و فعالیت

نوجوانان  بخصوص برای کودکان وو روانی افراد 
(، 2015جهانی،  بهداشت)سازمان  است شدهمشخص

نوجوانان با  بدنی در کودکان وهمچنین میزان فعالیت
 است. شدهگزارشمرتبط  آنها سالیبزرگدوران 

کودکان و نوجوانان به دالیل مختلف و برای رفع 
، آورندمینیازهای گوناگون به محیط ورزشی روی 

خاص  هایویژگیبه دلیل عدم توجه به  وجودبااین
نوجوانان که محرک شرکت آنان در   کودکان و

، بنا به دالیلی در آن ورزش باشدمیورزشی  هایفعالیت
جوانان   . درگیری زیاد این نوجوانان وکنندنمیری پایدا

کنار آن فشارهای روانی و  و همزمان دردر ورزش 
 استرس ناشی از آن، اغلب پیامدهای مضر روانی و

از  گیریکناره درنهایتتخریب عملكرد و  درنتیجه
ن ای ازجمله. (2008، )انشل ورزش را به دنبال دارد

رفتگی تحلیل است. ورزشی رفتگیتحلیل ةپدیدعوامل، 
و انزوای روانی، عاطفی  گیریکنارهورزشی عبارت است 

 ةدرنتیجورزشی قبلی  هایفعالیتجسمانی از  و
ورزشكار  بر زمانشدید که در طول  هایاسترس
که تحلیل با آن مشخص  هاییویژگی است. واردشده

ی و هیجانی، انفرسودگی جسم از اندعبارت شودمی
، احساس شدهادراکعواطف منفی، فقدان پیشرفت 

به فعالیت و احساس  مندیعالقه، یا ارزشیبی
 هایسازمان .(2017، 1و همكاران صورکیال) هویتیبی

با عملكرد باال، باعث بروز فرسودگی  اجتماعی ورزش
 بر و عدم کنترلورزشكاران   یهاخواسته .دنشومی

را هویت طبیعی افراد ورزشكار  برای آنها انع توسعهوم
در برخی موارد ورزشكاران  درنتیجه، شكل می دهد

 خواهندمیو  کرده جایگزین را پیگیری هایهویت

                                                           
1. Sorkkila and et al 

2. Gustafsson and et al 

3. Cresswell and Eklund 
 

کنترل توانند هویت هایی را داشته باشند که می
این امر  درنتیجهداشته باشد.  هاآنبیشتری بر زندگی 

 شودیممنجر به ترک ورزش از سوی ورزشكاران 
 (.2014 ،2وهمكاران  )گوستافسون

رفتگی، فرد ممكن است مدتی از در وضعیت تحلیل
کند؛ زیرا راه دیگری برای گریز از  گیریکنارهمشارکت 

 عالئم. کندنمیآن پیدا  هایاسترسموقعیت و 
رفتگی، شامل تنش، خستگی، جسمانی تحلیل

 مشكالت خواب، ، کاهش سطح انرژی،پذیریتحریک
 هایشاخص و بودهافزایش وقوع بیماری و خستگی 

رفتگی، شامل افسردگی، احساس رفتاری تحلیل
دی و احساس ناچیز درماندگی، خشم، احساس ناامی

باید اشاره کرد که برخی  حالبااین .کمک به تیم است
مستقل از تحلیل  طوربهاز عالئم، مانند افسردگی 

(. 2007، 3لوند)کراسول و اک رخ دهد تواندمیرفتگی 
تحلیل  کهدرصورتید است که ق( معت2011) 4گاتوالز

، ر ورزش کنترل نشود، تنفر از ورزشرفتگی بازیكنان د
کاهش  از ورزش و گیریکنارهافت عملكرد ورزشی، 

. افتدمیجسمانی در بازیكنان اتفاق  سالمت روانی و
ورزش نشان داده است  درزمینهمفهوم تحلیل رفتگی 

که تحلیل ورزشكاران از سه بعد کاهش احساس 
جسمانی، احساس  عاطفی و رفت، خستگیپیش
. بعد کاهش احساس پیشرفت گیردمیشكل  ارزشیبی

نبودن و عدم  مؤثربه احساساتی نظیر درجا زدن و 
، بعد درنهایتدستیابی به اجرای ورزشی و تمرینات و 

شدن  اهمیتبیساتی نظیر به احسا ،ارزشیبیاحساس 
و اهمیت یافتن  هاآنبه مشارکت ورزشی، عبث بودن 

 دیگر در مقایسه با ورزش اشاره دارد هایفعالیت
روانشناسان ورزشی   (.2001، 5ک و اسمیتری)رد

به دالیل اولیه فرد برای مشارکت در  مندندعالقه

4. Gotwals 

5. Raedeke and Smith 
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ورزش پی ببرند و بدانند چرا  فرد مشارکت خود را تداوم 
. اینكه ورزشكار تا چه اندازه نتایج دانندمییا ترک آن 

اعمال معینی را مهم بشمارد، به انتظارات فرد از مطلوب 
 مثالعنوانبه، شودمیبودن و دستیابی به هدف مربوط 

، هاتیمیهممعینی از تماشاگران،  هایپاسخانتظار 
ربیان یا حتی خانواده و آشنایان در برابر عملكرد م

را تحت  فردافكار  و عواطف و عملكرد  تواندمیورزشی، 
 هایروشقرار دهد. در برخی مواقع روانشناسان از  تأثیر

 هانگرشتا افكار، احساسات،  کنندمیمختلفی استفاده 
بازیكنان را سریع تغییر دهند و این تغییر را  رفتارهایو 
 وجودبااینحفظ کنند.  مدتطوالنی زمانیک تا

نیست.  ایسادهدر دانش آموزان این امر کار  مخصوصاً
و نگرش کودکان،  نیازهابدون مطالعه و شناخت 

توسط روانشناسان ورزشی و  مورداستفاده راهبردهای
ممكن است ر انگیزاندن و تعدیل عواطف آنان مربیان د

باشند تا سودمند. تعداد زیادی از کودکان  آورزیانبیشتر 
بدنی و ورزشی شرکت  هایفعالیتو نوجوانان در 

 میزان باالیی از ترک ورزشی در وجودبااین، کنندمی
، این موضوع باعث شده شودمیاین جامعه مشاهده 

ورزشی و مفاهیم  هایموقعیتاست تا محققین به درک 
 شتر توجه کنندانگیزشی ورزش کودکان و نوجوانان بی

 (.2001 ،1)وینبرگ
(، در مقاله خود تحت 2017) گلستانهدر این زمینه 

 تحلیل و انگیزه بر ذهن آگاهی مداخلة تأثیرعنوان 

ذهن  مداخلة به این نتیجه رسید که ورزشكاران رفتگی
معنادار تحلیل رفتگی  کاهش موجب ورزشی آگاهی

 افزایش موجب مداخالت این ورزشی شد، همچنین

 و انگیزگیبی  معنادار کاهش و درونی انگیزة معنادار
 اساس، مداخالت  بر اینشد.  ورزشكاران بیرونی انگیزة

 افزایش مناسب برای ابزاری ورزشی ذهن آگاهی

 تأثیرات کاهش و ورزشی انگیزة در خودمختاری

                                                           
1. Weinberg and Gould 

2. Smith 

همچنین  .است ورزشی رفتگی تحلیل بارزیان
 ورزشی انگیزش بین (، با بررسی رابطة2016وحدانی)

در  حاضر فوتبال بازیكنان در ورزشی تحلیل رفتگی و
کشور به  پسر دانشجویان ورزشی المپیاد دوازدهمین

 خودمختاری، نظریة طبق این نتیجه رسید که بر

 شناختیروان نیازهای با ارضای که کرد تبیین توانمی

 به او شناختیروان بهزیستی و فرد انگیزش فرد،

 فرد که وجود دارد کمتری احتمال و رسدمی حداکثر

 (2010) 2اسمیت و همكاران .شود تحلیل رفتگی دچار
به بررسی جو انگیزشی و تحلیل رفتگی در  نیز

ورزشكاران جوان پرداخته و گزارش کردند که استرس، 
شدید و انگیزش باال باعث افزایش  تمرینات سخت و

تحلیل رفتگی ورزشی در بین ورزشكاران جوان 
تیمی کمتر از  هایورزش، تحلیل رفتگی شودمی

 انفرادی است. هایرشتهورزشكاران 
 با توجه به بحث تحلیل رفتگی ورزشی و اهمیت آنلذا 

در  همآنرشد ورزش در ابعاد مختلف و  منظوربه و
بر این پدیده  تواندمیکه  را هاییزمینهسنین نوجوانی، 

. قراردادو مطالعه  موردبررسیباید باشد را  اثرگذار
عوامل سازمانی که در تحلیل رفتگی  ترینمهم ازجمله

میزان حمایت سازمانی درک  دارد، تأثیرورزشكاران 
ارتباط  شدهادراک، حمایت سازمانى شده است

)دانش آموزان  سازمان و کارکناناست بین  ایدوطرفه
آن وابستگى،  بر اساسکه  (و والدین و مدیران و معلمان

پاداش اجتماعى  تالش و وفادارى کارکنان به سازمان با
عینى و  صورتبهو مادى روبرو و توسط کارکنان 

(. 2013)پورشیخى،  شودمیملموس درک و تأیید 
 تبادالت کیفیت ،شدهادراک درواقع، حمایت سازمانى

 را افتدمی اتفاق کارفرما و کارمند بین که اجتماعى

(. 2011 3)کاسپر، هریس، تیلور و واین کندمی منعكس
شده بر اساس در این پژوهش حمایت سازمانی ادراک

3. Casper, Harris, Taylor and Wayne 
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تئوری تبادالت اجتماعی  که حمایت سازمانی 
تنها به معنی حداکثر منافع فردی بلكه شده را نهادراک

ته و موردبررسی هویت موردعالقه فردی در نظر گرف
(. با توجه به این 1،2003دهد )آسلیج و اسینبرگقرار می

شده از ارتباطات درون موضوع حمایت سازمانی ادراک
شناختی فردی که بین افراد بر اساس قراردادهای روان

محسوس که از چگونگی ارتباطات بین افراد مختلف 
شود. با توجه به اهمیت نقش حمایت باشد ساخته میمی

های پژوهشی شده، یكی از زمینهسازمانی ادراک
های مطالعات رفتار سازمانی است و در پژوهش درزمینه

مختلف با رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی، 
عملكرد کارکنان، انسجام، منابع انسانی، وفاداری، 
، 2رضایت شغلی در ارتباط است )کانوی و همكاران

 4؛ هیتون و همكاران2012، 3؛ گاوینو و همكاران2012
(. چنج، لین، پاین و 2012؛ مككو و همكاران، 2012، 

 50بدنی های تربیت( با بررسی دانشكده2013) 5یانگ
دانشگاه به این نتیجه رسیدند که حمایت سازمانی 

ها تواند بر عملكرد دانشكدهشده بسیار مثبت میادراک
 6اران( و لین و همك2011تأثیر بگذارد همچنین چن )

اند که یكی از دالیل مانع رشد و ( بیان کرده2012)
بدنی و حضور در آن معلمان، های تربیتتوسعه کالس

مدیران و والدین دانش آموزان که نسبت به ورزش 
اند بود. با توجه به این موضوع نگرش حمایتی نداشته

در این پژوهش، هدف بررسی نقش حمایت سازمانی 
فتگی ورزشی بود. حمایت شده در تحلیل رادراک

شده از سوی دانش آموزان باعث سازمانی ادراک
ها احساس رضایت و خشنودی را در شود که آنمی

مشارکت ورزشی خود در کلیه ابعاد ورزشی قهرمانی و 
های که تفریحی داشته باشند. در حقیقت سازمانی

ه توانند از این افراد در تبادالت اجتماعی خود استفادمی

                                                           
1. Aselage and Eisenberger 
 

2. Conway and et al 

3. Gavino and et al 

4. Hayton and et al 

تواند بر نگرش و کنند به همانند خانواده و مدرسه می
رفتار دانش آموزان در پایدار بودن و کاهش تحلیل 

 ها مؤثر باشد. رفتگی ورزشی آن
شده ( از تأثیر منفی حمایت سازمانی ادراک2012) 7چو

ویژه بر ابعاد خستگی بر تحلیل رفتگی ورزشی به
طالعات یانگ و جسمانی را تأیید کرد. این پژوهش با م

( در مورد تأثیر منفی حمایت سازمانی 2013همكاران )
شده بر تحلیل رفتگی ورزشی همسو بود و با ادراک

 705( بامطالعه روی 2012) 8جزئیات بیشتر تیسنج
دهد گروه خدماتی پیشنهاد می 190کارکنان خدماتی از 

تواند در مواجه شده میکه حمایت سازمانی ادراک
زا و نمایش رفتار مناسب و شرایط استرسکارکنان با 

 ةعالوه سرمایتواند مؤثر باشد، بهاخالقی می
عنوان نقش تواند بهشناختی افراد نیز میروان

لذا یكی از مهمترین  کننده بر استرس کمک کند.تعدیل
که منجر به تحریک حمایت سازمانی می شود نتایجی 

که  بحث تحلیل رفتگی ورزشی است. به این خاطر
دانش آموزان و افراد در سازمان تا زمانی که این حمایت 
را درک کنند احساس شادی و بهزیستی خواهند کرد. 
در حالی که، زمانی که افراد در سازمان این حمایت 
سازمانی را درک نكرده و سازمان برای آنها برنامه 
حمایتی در نظر نگرفته باشند نشانه ها تحلیل رفتگی 

ده که منجر به برونده منفی شده که ورزشی بروز کر
)هوزور  برای افراد و هم برای تیم و سازمان داشته باشد

لذا توجه به عامل حمایت سازمانی . (2016و همكاران، 
ادراک شده به عنوانی مبنایی برای کاهش تحلیل 
رفتگی ورزشی و آن هم در دانش آموزان ضروری به 

  نظر می رسد. 
های مرتبط با ویژه زمینهدر مدیریت منابع انسانی و به

 سرمایة بدنی، توجه خیلی زیادی را به بحث تربیت

5.Chang and et al 

6. Lin and et al 

7. Chiu 

8. Tseng 
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عنوان فاکتور مهم در ورزشكاران شناختی بهروان
 از جزئی عنوانبه افراد شناختیروان سرمایة اند. کرده

اخیر  هایسال در که است گراییمثبت شناسیروان

 که است معتقد رویكرد این .است فتهقرارگر موردتوجه

 بهبود به افراد قوت نقاط  برتكیه با مثبت شناسیروان

کند )گل می کمک هاآن سازمانی و فردی عملكرد
 ایسازه شناختیروان سرمایة (. 2016محمدیان، 

 فردی تحول برای نهفته ظرفیت و آمادگی از مثبت

 امیدواری، خودکارآمدی، سازه چهار است که

خود دارد  پوشش تحت را آوریتاب و بینیخوش
(. 2013، 1هارمس و سوییتمن یوسف، )لوتانز،

 سرمایة  مؤلفه اولین عنوانبهخودکارآمدی 

 هایتوانایی به داشتن اطمینان شامل شناختیروان

 است هاییچالش و تكالیف بر فائق آمدن برای خود

دومین  عنوانبه امیدواری .شودمی روبرو آن با فرد که
 مسیر در بودن قدمثابت شناختیروان سرمایة  مؤلفه

 اهداف سویبه گیریجهت ضرورت زمان در و اهداف

 سومین .دهدمی بازتاب را موفقیت به دستیابی برای

 شامل بینیخوش یعنی شناختیروان سرمایة  مؤلفه

به  نسبت مثبت انتظارات و مثبت اسناد کارگیریبه
 سرانجام، .افتندمی اتفاق آینده در که است رخدادهایی

 آوریتاب یعنی ،شناختیروان سرمایة  مؤلفه چهارمین

 خیز یا نشینیعقب توانایی و مثبت مقابله به نیز

 و هاسختی که مواقعی در جلو به سمت برداشتن
 شودمی مربوط ،اندکرده احاطه را فرد مشكالت
 سرمایة اخیر  هایسالدر (. 2013، 2هربرت و )گروگنز

 هایبررسیدر  ایگسترده صورتبه، شناختیروان
(. با 2013است )یانگ،  کاررفتهبهسازمانی  رفتارهای

در  شناختیروان سرمایة توجه به منافع حاصل از 
مثبت  تأثیرو کارایی سازمان، مطالعات قبلی  اثربخشی

                                                           
1. Luthans, Youssef, Sweetman and 

Harms 
 

2. Görgens-Ekermans& Herbert 

 

مختلف سازمانی  هایرا بر زمینه شناختیروان سرمایة 
اما تاکنون در داخل ایران پژوهشی در  اندکرده تأیید

 هنرستان در دانش آموزان شناختیروان سرمایة حوزه 
و اثرات مثبت آن بر تحلیل رفتگی ورزشی  بدنیتربیت

است. لذا در این پژوهش به  نشدهانجامموزان نش آدا
بر تحلیل  شناختیروان سرمایة  تأثیردنبال بررسی 

 زان بود. رفتگی ورزشی دانش آمو

 سرمایة بیان کرد که بعد امید از  (2008چن )
را بر خستگی  معناداریمنفی  تأثیر شناختیروان

موفقیت شخصی و فرسودگی کاری  تضعیفعاطفی، 
ری را امنفی معناد تأثیرنیز  آوریتاببعد  عالوهبهدارد؛ 

شخصی و انسانی داشته  دستاوردهایروی تضعیف 
مطالعات چانگ و  وسیلهبهاست. نتایج این پژوهش 

 سرمایة منفی  تأثیر( مبنی بر 2012) 3همكاران
مثبت آن  تأثیربر تحلیل رفتگی شغلی و  شناختیروان

بر رضایت شغلی همسو بود. همچنین علیزاده و زینالی 
تحلیل رفتگی ورزشی از  بینیپیش( با عنوان 2017)

و تكانش گری در  گراییکمالاضطراب رقابتی، 
 اضطرابکه بین  اندرسیدهران به این نتیجه ورزشكا

رابطه مثبت و  گراییکمالرقابتی، تكانش گری و 
 4در پژوهشی که ازر و همكاران وجود دارد.  معناداری

و تحلیل  شدهادراک( با عنوان حمایت سازمانی 2016)
که رابطه  اندرسیدهرفتگی انجام داده اند به این نتیجه 

وجود دارد و حمایت  متغیرمعكوسی بین این دو 
کنندگی خوبی  بینیپیش تواندمی شدهادراکسازمانی 

در پژوهشی که  عالوهبه  برای تحلیل رفتگی باشد.
حمایت  تأثیر( با عنوان 2013یانگ و همكاران )

بر دانش  شناختیروان سرمایة و  شدهادراکسازمانی 
اند به این انجام داده بدنیتربیتآموزان هنرستانی 

و هم  شناختیروان سرمایة که هم  اندرسیدهنتیجه 

 

3. Chang and et al 

4. Ozyer and et al 
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معناداری  تأثیر اندتوانسته شدهادراکحمایت سازمانی 
و را بر تحلیل رفتگی ورزشی دانش آموزان بگذارند. 

( با عنوان 2017) 1در پژوهشی اردم و همكاران درنهایت
مقابله با استرس  رفتارهای، شدهادراکحمایت سازمانی 
انجام داده اند به  شناختیروان سرمایة و نقش میانجی 

 شدهادراککه بین حمایت سازمانی  اندرسیده نتیجهاین 
 شاختی روان سرمایة و مقابله با استرس و همچنین بین 

مستقیم و هم  صورتبهبا استرس هم  مقابلهو 
 رابطه وجود دارد. غیرمستقیم

با توجه به مطالعات انجام شده، حمایت سازمانی ادراک 
روانشناختی و تحلیل رفتگی ورزشی  سرمایة شده، 

همبسته ای با هم داشتند. در زمینه مطالعاتی ارتباطات 
در حوزه دانش آموزان تربیت بدنی نیز این ابعاد نقش 
مهمی را در ادراک آنها بازی می کند. این موضوع به 

توجه می باشد که دانش آموزان تربیت این دلیل قابل 
بدنی هم نقش دانش آموز و هم ورزشكار را ایفا می 

غالبا با استرس های بیرونی که منجر به  کنند، بنابراین
تحلیل رفتگی ورزشی می شوند هستند. همچنین دانش 
اموزان باید تالش های روانی و جسمانی که سایر دانش 
آموزان در شاخه های درسی دیگر نمی گذراند داشته 

باشند از جمله تمرینات ورزشی، مشارکت در رقابت 
این دانش  های ورزشی و ارتباطات بین فردی. لذا

آموزان به راحتی نمی توانند خود را با این رشته 
هماهنگ کرده و مدارس نیز حمایت مناسبی از آنها 
نداشته و این باعث مواجه شدن دانش آموزان با موانع 
متعددی می شوند که نه تنها بر دستاورد ها و عملكرد 
آنها تاثیر گذار بوده بلكه برای توسعه شغلی آنها نیز در 

 ده تاثیر گذار است.آین
و  ترینمهمحال با توجه به اینكه دانش آموزان 

و  شودمیدر مدرسه شناخته  منابع مؤثرترین
در برابر عملكرد دانش آموزان و  وپرورشآموزش

آنان  در پیشرفت تحصیلی آنان و اعمال هدفمند 
توجه به نقش حمایت  و با، باشدمیسازمان مسئول 

بر تحلیل رفتگی   شناختیروان سرمایة سازمانی و 
 تواندمی عواملکه این  تأثیریموزان و آورزشی دانش 

داشته باشد،  وپرورشآموزشدر تحقق اهداف سازمان 
 سؤالبررسی این  درصدد پژوهشمحقق با انجام این 

 سرمایة و  شدهادراکاست که آیا حمایت سازمانی 
بر تحلیل رفتگی ورزشی دانش آموزان  شناختیروان
 دارد یا نه؟    تأثیر

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

                                                           
 

 1. Erdem and et al 
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 یشناسروش

 روش پژوهش
 میان علی روابط تعیین پژوهش هدف کهازآنجایی

 رزشی تحلیل رفتگی وبا   شدهادراکحمایت سازمانی 
در دانش  شناختیروان سرمایة با توجه به نقش میانجی 

پژوهش  .بود، شهر تهران بدنیتربیتآموزان هنرستان 
  حاضر از نوع هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری

ا که ب باشدو از نوع همبستگی می توصیفیاطالعات، 
 استفاده از روش معادالت ساختاری انجام شد. 

 یریگنمونهو روش  کنندگانشرکت
دانش آموزان  ةآماری در این پژوهش کلی ةجامع

ونه آماری نم بودند. در شهر تهران بدنیتربیتهنرستان 
با  .شد تصادفی انجام یریگنمونهبا استفاده از پژوهش 

 ،ظرموردنآماری  ةمقدماتی روی جامع ةانجام یک مطالع
حاسبه مبا استفاده از فرمول حجم نمونه نفر  278تعداد 

 261تعداد  هانامهپرسشکه بعد از توزیع  ،شد
قرار  هاستفاد مورد هادادهجهت تحلیل  نامهپرسش
 گرفت.

 هادادهگردآوری  ةابزار و شیو
برای . بودنامه پرسش گردآوری اطالعات، اصلی ابزار 

 ةنامپرسشاز  شدهادراکحمایت سازمانی  یریگاندازه

 بود و سؤال 17که شامل  (2013خسروی ) شدهاستفاده
توسط تحلیل رفتگی ورزشی ورزشكاران برای سنجش 
گویه و  15که شامل  شدهساخته 1997رداک در سال 

سه عامل کاهش ارزشمندی در ورزش، حس کاهش 
که این ابزار  احساسی است-اجرا و واماندگی هیجانی

( برای 2013در ایران در پژوهش احمدی و همكاران )
ت و پایایی آن از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرف

نیز از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی  روایی آن
 ،تاییدی مورد بررسی قرار داده و آن را تایید کرده اند

 برای سنجش سرمایة همچنین .استفاده شد
گویه  24( با 2007لوتانز ) ةناماز پرسش شناختیروان

 نظر از نامهپرسشبرای روایی  شده است.استفاده
متخصصان استفاده شد و برای پایایی ابزار نیز از روش 

 ،1در جدول  که پایای ابزار شدهاستفادهآلفای کرورنباخ 
شده برای مقیاس در نظر گرفتهمطلوب گزارش شد. 

 . ای لیكرت بوددرجه پنجتمامی متغیرها، از طیف 

 هادادهروش پردازش 
افزار اس. پی. اس. وسیله نرمبه شدهیگردآور هایداده
در دو سطح آمار توصیقی و استنباطی   2و لیزرل 1اس

 تحلیل قرار گرفت. مورد

 

 پژوهش یرهایمتغ. پایایی 1جدول 

 پایایی هاتعداد سؤال شدههای شناساییتم

 0.800 15 تحلیل رفتگی ورزشی

 0.821 23 شناختیروان سرمایة 

 0.811 17 شدهادراکحمایت سازمانی 
 

 

 

 

                                                           
1. SPSS 

 

 

 

2. LISREL 
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 هایافته
که اکثر نمونه  دهدمینتایج توصیفی جدول نشان 

میزان فعالیت باال  یداراسال و  16آماری دارای سن 
 و همچنین اکثر دانش آموزان  باشندیمدر طول هفته 

 
دارای سابقه قهرمانی در سطوح ملی و استانی بود و 

 .اندکردهاکثر این افراد رشته ورزشی فوتبال را دنبال 
 

 

 

 مشخصات فردی نمونه آماری. 2جدول 

جمعیت  ویژگی

 شناختی
 فراوانی ابعاد

جمعیت  ویژگی

 شناختی
 فراوانی ابعاد

 سن
ورزشی در سابقه  15 سال  15

 سطح ملی و استانی

 219 بله
 42 خیر 133 سال  16
 94 سال 17

 نوع رشته

 116 فوتبال

میزان فعالیت در 
 هفته

 37 والیبال 5 جلسه 1زیر 
 3-2بین 

 جلسه
 26 کشتی 41

 5-4بین 
 جلسه

 15 شنا 101

جلسه به  5
 باال

 12 ژیمناستیک 114

 261 
 46 سایر

 261   مجموع

 

 استنباطی پژوهش هاییافته
 هادادهنتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی  .3جدول

 سطح معناداری اسمیرنف -آماره کلوموگروف شاخص

 0.081 0.090 شدهادراک سازمانی حمایت
 0.058 0.094 ورزشی رفتگی تحلیل

 0.200 0.068 شناختیروان سرمایة 

 

ی هادادهکه توزیع  دهدیمنشان   3نتایج جدول 

شی و و تحلیل رفتگی ورز شدهادراکحمایت سازمانی 

 .استطبیعی  صورتبه  شناختیروان سرمایة 

 نتایج تحلیل ساختاری

 در حالت تخمین  مدل پژوهش را 2 شكلمدل  

ر حالت عاملی مدل د یبارها. دهدمیاستاندارد نشان 

یا   رهایمتغرا از  هرکدام تأثیرتخمین استاندارد میزان 

غیر یا  گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات مت

 .دهدمیعامل اصلی نشان 
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 پژوهشآماری متغیرهای  جامعه استنباطی و توصیفی . آمار4 جدول

 میانگین کشیدگی چولگی های آنمؤلفهی رهایمتغنام 
انحراف 

 معیار

شمشاهدهtمقدار

 ده

درجه 

 آزادی

 260 7.813 0.483 3.233 2.267 -1.24 شدهادراکحمایت سازمانی 

 260 -19.981 0.625 2.224 -0.116 0.667 تحلیل رفتگی ورزشی

 260 -12.068 0.801 2.401  0.525 0.616 کاهش ارزشمندی در ورزش

 260 -20.327 0.840 1.942 -0.554 0.718 اجراکاهش 

 260 -17.529 0.618 2.328 0.236 0.154 احساسی-آمادگی هیجانی

 260 230.738 0.525 3.772 -0.503 -0.263 شناختیروانسرمایة

 260 9.013 0.666 3.371 -0.463 -0.023 خود کارایی

 260 8.156 0.645 3.325 0.731 0.379 امید

 260 14.648 0.670 3.607 -0.525 -0.268 ینیبخوش

 260 11.861 0.610 3.448 0.134 0.135 یآورتاب

 

شود تمامی طور که از جدول فوق استنباط میهمان
یانگین و توزیع مناسبی برخوردارند و م ها از رویهمتغیر

از طرف باشد، البته می 3ها حول عدد تمامی متغیر
های نرمال، کشیدگی ( برای داده2010دیگر، بایرن )

دهد را پیشنهاد می -3+ و 3و چولگی بین  7کمتر از 

های فوق نشانگر نرمال بودن تمامی که با توجه به داده
همچنین با توجه به  (.2013متغیرهاست )آریانفر، 

از  رهایمتغمشاهده کرد که تمامی  توانیممیانگین 
 و خوبی برخوردار هستند. وضعیت متوسط

 

 پژوهش. تحلیل همبستگی میان متغیرهای 5جدول

همبستگی میان متغیرهای 

 زادرونو  زابرون

حمایت سازمانی 

 شدهادراک

تحلیل رفتگی 

 ورزشی
 شناختیروانسرمایة

 ٭ ٭ 1 شدهادراکحمایت سازمانی 
 ٭ 1 -0.267 تحلیل رفتگی ورزشی

 1 -0.339 0.513 شناختیروانسرمایة
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حمایت سازمانی شود، بین مشاهده می که طوریهمان
و  تحلیل رفتگی ورزشیزا( و )متغیر برون ادراک شده

زا( در سطح )متغیرهای درون شناختیروان سرمایة 
میزان بیشترین  .باشدمعنادار می 01/0 معناداری

حمایت سازمانی ادراک معنادار به رابطه بین   همبستگی
درصد و کمترین 513/0با  شناختیروانسرمایة  -شده
حمایت سازمانی بستگی معنادار به رابطه بین همان میز

 - 0/ 0267تحلیل رفتگی ورزشی  با  -ادراک شده
شود. از تحلیل همبستگی میان متغیرهای درصد می

گیری کرد که هرگونه بهبودی توان نتیجهمیزا درون
حمایت سازمانی ادراک شده  باعث کاهش تحلیل در 

 شناختیروانو سبب بهبود در سرمایة رفتگی ورزشی و 
 شود.می

 
 . ضریب استاندارد1شکل 

 
 . اعداد معناداری2شکل 
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 در مدل هایهفرضشدن  تأییدبررسی رد یا  .6جدول 

 یا رد تأیید عدد معناداری بار عاملی نام رابطه

 تأیید -2.53 -0.18 و تحلیل رفتگی ورزشی شدهادراکحمایت سازمانی 
 تأیید 6.48 0.49 شناختیروان سرمایة و  شدهادراکحمایت سازمانی 

 تأیید -8.01 -0.75 و تحلیل رفتگی ورزشی شناختیروان سرمایة 

 

 .دارد هاشاخصاز مناسب بودن  در مدل حاکی  6در جدول شدهمشاهدهنتایج تخمین 

 برازش تحلیل مسیر مربوط به مدل هایشاخص .7جدول شماره

شرایط 

 علی

نسبت 

کای 

اسکوئر 

به درجه 

 آزادی

ریشه 

میانگین 

مربعات 

خطای 

 برآورد

شاخص 

برازش 

هنجار 

 شده

شاخص 

برازش 

مقایسه 

 ای

شاخص 

برازش 

 فزاینده

شاخص 

برازش 

 نسبی

شاخص 

نیکویی 

 برازش

شاخص 

نیکویی 

  برازش

اصالح 

 شده

میزان 
 قبولقابل

3> 1/0> 9/0< 9/0< 9/0< 9/0< 9/0< 9/0< 

مقادیر 
 شدهمحاسبه

2.45 0.078 0.91 0.95 0.95 0.93 0.91 0.90 

 

د که مشاهده کر توانیم 7با توجه به جدول شماره 
داشته و  مدلمدل برازش نسبت مناسبی را  برای 

عاملی حاصل حاکی از مناسب بودن مدل  یبارها
 .باشدمی

همچنین در پژوهش حاضر جهت آزمون اثرهای 
 هاآنای در الگوی پیشنهادی و تعیین معناداری واسطه

نیز از آزمون سوبل استفاده کرده که بدین منظور از 
 برای محاسبه آزمون سوبل بكار رفته است. 6جدول 

 
 شناختیروانو سرمایة رفتگی ورزشیتحلیل، حمایت سازمانی ادراک شدهضرایب رگرسیون  .8جدول 

 بینمتغیر پیش
ضریب *

 تاثیر

خطای 

استاندارد 

 *برآورد

آماره 

 *تی

ضریب **

 تاثیر

خطای 

استاندارد 

 **برآورد

آماره  

 **تی

شاخص 

آماری 

 سوبل

حمایت سازمانی 
 شدهادراک

520/0 063/0 236/8 - - - 
4.61- 

حمایت سازمانی 
 شدهادراک

 شناختیروان سرمایة 

- - - 360/0 088/0 10/4- 

- - - 485/0 078/0 233/6  

  رفتگی ورزشیتحلیل ** شناختیروانسرمایة * 
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 8آزمون سوبل با استفاده از ضرایب رگرسیونی جدول 
تحلیل بر  شدهادراکحمایت سازمانی نشان داد که 

از طریق میانجی  =t) 167/2و  رفتگی ورزشكاران
، غیرمستقیم و معناداری منفیاثر  شناختیروان سرمایة 

 گذارد.می

 

 گیریو نتیجهبحث 
های متغیر تأثیرهدف اصلی در این پژوهش بررسی 

 سرمایة و  شدهادراکحمایت سازمانی  ای زمینه
بر تحلیل رفتگی ورزشی دانش آموزان  شناختیروان

بود. با توجه به نتایج  در رشته تربیت بدنی هنرستانی
توجه و جلوگیری  هایزمینهمشخص شد که پژوهش 

فتگی ورزشی را می توان در تحلیل راز بروز 
مثبت گرا مشاهده کرد. در حقیقت با توجه  شناسیروان

دالت ساختاری مشخص شد که ابه نتایج حاصل از مع
والدین،  ازجملهحمایت سازمانی که قشر های مختلف 

از فرزندان خود و  می توانند مربیان و مدرسان مدارس
بر  تواندمی یا در حقیقت از دانش آموزان داشته باشند

در دانش آموزان و  تواندمیتحلیل رفتگی ورزشی که 
این . نتایج کندایجاد شود جلوگیری ورزشكاران 

(، یانگ و 2012چو ) قبلی با پژوهش هایپژوهش 
( همسو بود. 2016(، ازر و همكاران )2013همكاران )

گروه های حمایت  که دهدمیدر حقیقت نتایج نشان 
نقش تعیین کنندگی  توانندمیکننده از دانش آموزان در 

را در جلوگیری از بروز تحلیل رفتگی ورزشی بازی 
با قدرانی و تشویقی  توانندمی هاآن. در واقع کنندمی

و با فراهم کردن  کنندمیکه از دانش آموزان ورزشكار 
ارزش شی مناسب و رزومحیطی آرام و شرایط تمرینی و 

و ایجاد احساس غرور با به  هاآنهای دادن به عقیده
ارائه پاداش  درنهایتدست آوردن موفقیت هایشان و 

را از حمایت سازمانی  افزایش  هاآنادراک  توانندمی
به  توانندمیو جسمی کمتری  خستگی روانیداده و با 

ورزشی خود در هر سطحی ادامه دهند. به  هایفعالیت

 هاآن انتقادهایو  هاپیشنهادیز باید ایده ها، این منظور ن
 هایسیستم ایجادقرار گیرد. همچنین با  موردتوجه

 تأثیرگذار هایگروهارتباطی مناسب بین دانش آموزان و 
در این زمینه نیز چنج، ایجاد کنند.  مطلوب را  حمایت

های ( با بررسی دانشكده2013لین، پاین و یانگ  )
دانشگاه به این نتیجه رسیدند که  50بدنی تربیت

تواند بر شده بسیار مثبت میحمایت سازمانی ادراک
( 2011ها تأثیر بگذارد همچنین چن )عملكرد دانشكده

اند که یكی از ( بیان کرده2012)  و لین و همكاران
بدنی و های تربیتدالیل مانع رشد و توسعه کالس

نش آموزان حضور در آن معلمان، مدیران و والدین دا
اند بود. که نسبت به ورزش نگرش حمایتی نداشته

حمایت  (2011کاسپر و همكاران )که  طورهمان
اجتماعى  تبادالت کیفیت را، شدهادراک سازمانى

 را افتدمی اتفاق کارفرما و کارمند بین که داندمی

 (.2011)کاسپر، هریس، تیلور و واین کندمی منعكس
( معتقد است که 2011این در حالی است که گاتوالز )

که تحلیل رفتگی بازیكنان در ورزش کنترل درصورتی
گیری نشود، تنفر از ورزش، افت عملكرد ورزشی، کناره

از ورزش و کاهش سالمت روانی و جسمانی در 
افتد. لذا باید به دنبال زمینه های بازیكنان اتفاق می

(، 2017موزان بوده که گلستانه )ایجاد انگیزه در دانش آ
 با در این زمینه در مقاله خود  به این نتیجه رسید که

  معنادار کاهش و درونی انگیزة معنادار افزایش
می توان   ورزشكاران بیرونی انگیزة انگیزگی وبی

را   ورزشی رفتگی تحلیل بارزیان تأثیرات کاهش
در  (2016همچنین وحدانی و همكاران ) کاهش داد. 

 نظریة طبق این بعد  به این نتیجه رسیدند که بر

 نیازهای با ارضای که کرد تبیین توانمی خودمختاری،

 بهزیستی و فرد انگیزش فرد، شناختیروان

 کمتری احتمال و رسدمی حداکثر به او شناختیروان

. لذا مربیان، شود تحلیل رفتگی دچار فرد که وجود دارد
والدین و مدیران مدارس باید با ارزش قائل شدن برای 
دانش آموزان، ارزیابی منصفنه از دانش آموزان، قرار 
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دادن اطالعات مناسب، ایجاد اعتماد بین مدیران 
و ایجاد زمینه های  مدرسه و والدین و دانش آموزان

رشد می توانند زمینه های تحلیل رفتگی ورزشی را 
همچنین نتایج حاصل از مدل ساختاری  .کاهش داد

نیز بر تحلیل رفتگی  شناختیروان سرمایة نشان داد که 
معكوسی را داشته باشد.  تأثیر تواندمیورزشی 

روانشناسی مثبت گرا علم نوینی است که در تیم ها و 
 رویكرد سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. این

 قوت نقاط  برتكیه با مثبت شناسیروان که است معتقد

 تقویت هاآن سازمانی و فردی عملكرد بهبود به افراد

که نتایج چن  طورهمان(. 2016کند )گل محمدیان، می
 شناختیروان سرمایة ( نشان داد که بعد امید از 2008)

 تضعیفرا بر خستگی عاطفی،  معناداریمنفی  تأثیر
بعد  عالوهبهموفقیت شخصی و فرسودگی کاری دارد؛ 

منفی معناداری را بر تضعیف  تأثیرنیز  آوریتاب
شخصی و انسانی داشته است. نتایج این  دستاوردهای

مطالعات چانگ و همكاران  وسیلهبهپژوهش همچنین 
بر  شناختیروان سرمایة منفی  تأثیر( مبنی بر 2012)

مثبت آن بر رضایت شغلی  تأثیرتحلیل رفتگی شغلی و 
( 2016وهش ازر و همكاران )همچنین پژهمسو بود. 

 سرمایة نیز تایید کننده این موضوع است که 
روانشناختی می تواند تحلیل رفتگی ورزشی را کاهش 

عالوه داده و نتایج مثبت آن را به همراه داشته باشد..  به
( با عنوان تأثیر 2013در پژوهشی که یانگ و همكاران )

شناختی بر روان سرمایة شده و حمایت سازمانی ادراک
تحلیل رفتگی ورزشی دانش آموزان هنرستانی 

اند که بدنی انجام داده اند به این نتیجه رسیدهتربیت
رفتگی تحلیلشناختی تأثیر معناداری را بر روان سرمایة 

ورزشی دانش آموزان دارد. و درنهایت در پژوهشی اردم 
( با عنوان حمایت سازمانی 2017و همكاران )

فتارهای مقابله با استرس و نقش میانجی شده، رادراک
شناختی انجام داده اند به این نتیجه روان سرمایة 

شده و مقابله اند که بین حمایت سازمانی ادراکرسیده
شاختی و مقابله  روان سرمایة با استرس و همچنین بین 

صورت مستقیم و هم غیرمستقیم با استرس هم به
 رابطه وجود دارد.

تحلیل رفتگی، فرد ممكن است مدتی از در وضعیت 
گیری کند؛ زیرا راه دیگری برای گریز از مشارکت کناره

کند. عالئم های آن پیدا نمیموقعیت و استرس
جسمانی تحلیل رفتگی، شامل تنش، خستگی، 

پذیری، کاهش سطح انرژی، مشكالت خواب، تحریک
های افزایش وقوع بیماری و خستگی بوده و شاخص

تحلیل رفتگی، شامل افسردگی، احساس رفتاری 
درماندگی، خشم، احساس ناامیدی و احساس ناچیز 

 عنوانبه افراد شناختیروان ةکمک به تیم است. سرمای

 هایسال در که است گراییمثبت شناسیروان از جزئی

 معتقد رویكرد این .است قرارگرفته اخیر موردتوجه

 افراد قوت نقاط  برتكیه با مثبت شناسیروان که است

کند می کمک هاآن سازمانی و فردی عملكرد بهبود به
 ایسازه شناختیروان ة(. سرمای2016)گل محمدیان، 

 فردی تحول برای نهفته ظرفیت و آمادگی از مثبت

 امیدواری، خودکارآمدی، سازه چهار است که

خود دارد  پوشش تحت را آوریتاب و بینیخوش
بنابراین بر  (.2013هارمش،  و سوییتمن یوسف، )لوتانز،

ی توان با ایجاد زمینه های انجام شده ماساس پژوهش
شناختی می توان تحلیل روان ةهای سرمایهای ویژگی

رفتگی ورزشی را در دانش آموزان تربیت بدنی کاهش 
بسیاری از مطالعات بر  ،هاپیشینهدر بررسی مرور   داد.

اینكه  منظوربهان از کارکنانش هاسازمانحمایت 
کنند پیشنهاد  مشاهده هاآن ازفرا نقش را  رفتارهای

 هاآن(، تا درگیری شغلی 2011)تانگ و زنگ،  کنندمی
را کاهش  هاآنترک شغل  درنهایترا افزایش دهند و 

(. در این پژوهش نیز به 2012دهد )شو و چانگ و وو، 
است که  شدهپرداخته اختینشروان ةاهمیت سرمای

 سازآیندهورزشكار که  آموزانبا ایجاد در دانش  تواندمی
حلیل زمینه کاهش ت هستندورزش در تمامی ابعاد 

زمانی که  حقیقتفراهم کنند. در  هاآنرفتگی را در 
و امید در دانش آموزان  نفساعتمادبهو  کارایی خود

و تحمل  بینیخوش هایزمینهافزایش پیدا کند و 
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تحلیل رفتگی را  تواندمیاهم شود فر هاآندر  هاسختی
 هایزمینهکاهش دهد که این خود نیازمند  هاآندر 
است که در این پژوهش  اختینشروان ةخت سرمایسا

 شناختیروان ةبر سرمای تواندمیحمایت سازمانی 
 باشد. تأثیرگذار

ام شده پیشنهاد می شود انج با توجه به پژوهش های
به عنوان سازمان های  معلمان، مربیان و والدینکه 

حمایت کننده می توانند با ترغیب داش آموزان به ادامه 
فعالیت و مشارکت در ورزش در زمان ناامیدی افراد، 
نادیده گرفتن اشتباهات ورزشی دانش آموزان و کمک 
کردن به آنها برای انجام بهتر مهارت های خود و مواجه 

ن برای شدن آنها با موانع و مشكالت، ارزش قائل شد
اهداف و ارزش های شخصی دانش آموزان از جمله 
مواردی است که می تواند باعث کاهش تحلیل رفتگی 
ورزشی شود. همچنین این حمایت هایی که صورت می 

شناختی و ابعاد روان ةگیرد باعث می شود سطح سرمای
آن، از جمله امید، خوش بینی و خودکارایی را افزایش 

باعث کاهش تحلیل رفتگی داده که این مورد نیز 
 ورزشی خواهد شد. 

با توجه به نتایج سایر پژوهش مشخص شد که اکثر 
دولتی و  هایسازمان درزمینه شدهانجام هایپژوهش

تحلیل  درزمینهکمی  هایپژوهشبوده و خصوصی 
.  در این است شدهانجامی ورزشی ورزشكاران رفتگ

پژوهش به این نتیجه رسیده شد که حمایت سازمانی 
بر تحلیل رفتگی  توانندمی)مدارس، معلمان و والدین( 

بوده و همچنین حمایت سازمانی  تأثیرگذارورزشی 
 ةو از طریق سرمای غیرمستقیمبه شكل  تواندمی

باشد.  تأثیرگذاربر تحلیل رفتگی ورزشی  شناختیروان
که  شودمینتایج پیشنهاد با توجه به این 

، مدیران، معلمان و والدین با ایجاد وپرورشآموزش
 هایزمینهو  آموزان با دانشارتباطی مناسب  هایکانال
برای رفع مشكالت  هاآنو کمک به  هاآن ترقیرشد 

تحلیل رفتگی ورزشی  هایزمینههم  توانندمیپیش رو 
و  بینیخوش، امید، آوریتابرا کاهش داد و هم 

را در دانش آموزان افزایش داده که خود  نفساعتمادبه
 شود. باشدمیباعث کاهش تحلیل رفتگی 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of perceived organizational 

support for students on sport burnout due to the mediating role of 

psychological capital in them. The research method was descriptive 

correlation, which was done by structural equation method. The statistical 

population of the study were 261 students, all of whom were high school 

students in the physical education center of Alborz province that had been 

selected by a preliminary study. Data were collected by psychological capital 

questionnaires, sport burnout and perceived organizational support. The 

validity of the tools used for gathering data were confirmed by experts and its 

reliability was confirmed using Cronbach's alpha. Statistical analysis was 

performed using two methods descriptive and inferential. The results showed 

that perceived organizational support, either directly or indirectly, through 

psychological capital, had a negative effect on sport deprivation. Therefore, 

teachers and sport trainers and parents of the students can act as an important 

factor in preventing students' sport burnout. 
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