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Abstract  
COVID-19 has caused psychological problems in athletes. The 
aim of this study was to investigate the prevalence of Corona 
Disease Anxiety (CDA) and the role of sport mindfulness and 
mental toughness in predicting it in bodybuilding athletes. The 
research method was descriptive-correlation. The statistical 
population of this study consisted of all bodybuilding athletes 
in Malayer, from which 267 athletes were selected by 
convenience sampling method. The CDA, sport mindfulness 
and mental toughness scales were used to collect the data. 
Pearson correlation and stepwise regression were used to 
analyze the data. The results showed that 40.82% of 
bodybuilding athletes had moderate to severe CDA. The results 
of stepwise regression also showed that sport mindfulness 
(refocusing) and mental toughness (control and challenge) 
played a significant role in predicting CDA. According to the 
results, sports psychologists must pay more attention to 
psychological problems, especially CDA in bodybuilding 
athletes in the COVID-19 outbreak so as to be able to provide 
the necessary planning for psychological training based on 
sport mindfulness and mental toughness, to reduce CDA. 

 
Extended Abstract 
Background and Purpose  
COVID-19 was first established as a viral 
disease in December 2019 in Wuhan, 
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China (1) and severely affects the lung 
and respiratory system (2). By the time 
of this study, over 179 million people 
worldwide have been infected with the 
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virus, and the resulting death toll has 
been 3,870,000. In Iran, over 3 million 
patients have been identified with 
COVID-19 and this disease has killed 
82,900 people (1). The main issue in this 
study was the prevalence of Corona 
Disease Anxiety (CDA) in bodybuilding 
athletes: the role of sports mindfulness 
and mental toughness. Among Iranian 
athletes, cognitive anxiety has been 
confirmed as a psychological 
consequence of COVID-19 (3). 
However, in the COVID-19 pandemic, 
CDA has not been studied among 
bodybuilding athletes, and there is a 
research gap in this area. Research in 
the COVID-19 outbreak has shown that 
there is a negative relationship 
between mindfulness and anxiety (4). 
The relationship between mental 
toughness and CDA in athletes has not 
been studied in the COVID-19 outbreak.  
However, studies carried out before 
Covid-19 have shown that mental 
toughness is negatively correlated with 
general anxiety (5) and competitive 
anxiety (6) in athletes. 
 
Materials and Methods 
The method of the present study was 
descriptive-correlation. The statistical 
population of this study consisted of all 
bodybuilding athletes aged 18 to 25 
years in Malayer, Hamadan province, 
who had at least 2 years of experience 
in bodybuilding. At the time of the 
study, 350 people were invited to 
complete the questionnaires by 
convenience sampling method. 283 
people answered the questionnaires 
individually at the sports club. Sixteen 
athletes answered the questionnaires 

incompletely and were excluded from 
the sample. Thus, the final sample was 
reduced to 267 athletes. Three scales 
were used to collect data: 1- CDA Scale, 
2- Sports Mindfulness Inventory, and 3- 
Mental Toughness Questionnaire. The 
CDA was developed by Alipour et al. (8) 
and had 18 items. The method of 
responding to the items is based on a 4-
point Likert scale (never = 0 to always = 
3). The validity and reliability of this 
scale have been confirmed (7). The 
Sports Mindfulness Inventory was 
created by Thienot et al. (2014) and 
contained 15 items and three 
subscales: awareness, non-judgment 
and concentration recovery (8). The 
method of responding to the items is 
based on a 6-point Likert scale from 
“not at all =1” to “very much = 6”. The 
psychometric properties of this list have 
been confirmed (8). The 48-item 
Mental Toughness Questionnaire was 
developed by Clough  et al. (10). Each 
item was answered on a five-point 
Likert scale from 1= strongly disagree to 
5 = strongly agree. The validity and 
reliability of this questionnaire have 
been confirmed. This research has been 
approved by the research ethics 
committee of Malayer University 
(IR.MALAYERU.REC.1399.008). After 
data collection, the questionnaires 
were analyzed with SPSS-24 software. 
Pearson correlation and multivariate 
regression with stepwise method were 
used to analyze the data. 

 
Findings  
Descriptive findings showed that 
among bodybuilding athletes 65 
(24.34%) had a diploma, 58 (21.72%) 
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had an associate degree, 63 (23.59%) 
had a undergraduate degree, 51 
(19.11%) had a master's degree or 
higher, and 30 (11.24) were students. 
The mean age and mean history of 
athletes' sports activity were 
22.07±2.02 and 3.51±2.24, 
respectively. Among athletes, 36.33% 
had moderate anxiety and 4.49% had 
severe CDA. In other words, 59.18% had 
no anxiety and 40.82% had moderate to 
severe CDA. There is a significant 
negative relationship between sports 
mindfulness and its dimensions 
(awareness, non-judgment and 
concentration recovery) and also 
between mental toughness and its 
dimensions (challenge, control, 
commitment and trust) with CDA. This 
means that with the increase of sports 
awareness and mental toughness in 

bodybuilding athletes, the level of CDA 
has decreased and vice versa. Based on 
the results of stepwise regression, for 
the first time, mental toughness (p 
<0.001; f = 55.88) and sports 
mindfulness (p <0.001; f = 43.92) play a 
negative role in predicting the CDA, 
respectively. For the second time, the 
dimensions of mental toughness and 
sports mindfulness entered stepwise 
regression analysis. Based on the 
results, concentration recovery (p 
<0.001; f = 44.81) among the 
dimensions of sports mindfulness, and 
control (p <0.001; f = 40.25) and 
challenge (p <0.001; f =32.19) among 
the dimensions of mental toughness, 
had a significant negative role in 
predicting the CDA in bodybuilding 
athletes (Table 1).

 
Table 1- Results of Stepwise regression for predicting the CDA by Sport 

Mindfulness and Mental Toughness 

 
Conclusion 
Given the high prevalence of CDA in 
bodybuilding athletes, it can be said 
that bodybuilding athletes may be 
concerned about the COVID-19 disease. 
Indeed, this concern can play an 
important role in increasing the level of 
the CDA in them. Given the significant 

negative role of sports mindfulness and 
mental toughness in predicting CDA, it 
can be argued that having a high level 
of sports mindfulness, and mental 
toughness probably leads to awareness 
of stressors and positive coping 
strategies to deal with anxiety in 
bodybuilders. It makes them less likely 
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experience CDA. One of the limitations 
of this study was the lack of a 
comparison group for non-athletes or 
non-bodybuilding athletes. Hence, the 
use of the comparison group in future 
research is suggested. Other limitations 
of this study included the use of a self-
report scale to assess the prevalence of 
CDA in athletes. In this study, age (18 to 
25 years) and gender were controlled; 
Therefore, it is suggested that in future 
research, male and female athletes of 
different ages be examined and 
compared. Based on the results, sports 
psychologists are advised to pay 
attention to psychological training, 
especially sports mindfulness training 
and mental toughness, and planning in 
order to reduce CDA in bodybuilders. 
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 مقالة پژوهشی 

ورزشی   آگاهیذهن اضطراب بیماری کرونا در ورزشکاران رشتة بدنسازی: نقش  

 و استحکام روانی
 

 2موسوی سید ولی اهلل و ،1آریاپورانسعید 
  

 )نویسنده مسئول(  یگروه روانشناس  ریدانشگاه مال. دانشیار، 1
  الن یدانشگاه گ ،یو علوم انسان اتی دانشکده ادب  ،یروانشناسگروه  . دانشیار،2
 

 چکیده
روان   19-کووید مشکالت  هدف  موجب  است.  شده  ورزشکاران  در  شناختی 

ورزشی و    آگاهیذهنپژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اضطراب کرونا و نقش  
بینی آن در ورزشکاران رشتۀ بدنسازی بود. روش پژوهش استحکام روانی در پیش 

جامع-توصیفی بود.  رشتۀ    ۀهمبستگی  ورزشکاران  کل  را  پژوهش  این  آماری 
-ورزشکار به صورت در  267دند که از میان آنان  بدنسازی در مالیر تشکیل دا

ها از مقیاس اضطراب بیماری کرونا، آوری دادهسترس انتخاب شدند. برای جمع د
داده  آگاهیذهن تحلیل  برای  شد.  استفاده  روانی  استحکام  و  از ورزشی  ها 

شد.   استفاده  گام  به  گام  روش  با  چندمتغیری  رگرسیون  و  پیرسون  همبستگی 
کهنتایج   داد  اضطراب    82/40  نشان  دارای  بدنسازی  رشتۀ  ورزشکاران  درصد 

متوسط تا شدید نسبت به بیماری کرونا بودند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان 
)کنترل و چالش( و استحکام روانی  )بازیابی تمرکز(  ورزشی    آگاهیذهنداد که  
روانشناسان    ج،ینتا  با توجه به بینی اضطراب کرونا نقش معنادار داشتند.  در پیش

روان   دیبا  یورزش و  یشناختبه مشکالت  کرونا    ژهیبه  ورزشکاران اضطراب  در 
برنامه   19-دیکوو  وعیش  طیدر شرا  یبدنساز بتوانند  باشند تا   یزیرتوجه داشته 

برا را  ذهن   یمبتن  یشناختروان   ناتیتمر  یالزم  استحکام و    یورزش  یآگاهبر 
 .هندارائه داضطراب کرونا کاهش  یبرا  روانی
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و همکاران،    1جهان گسترش یافته است )زانگریلو  

آن  2020 عالئم  و  تنفسی(  آبریزش   ،اختالالت 

خشک ،بینی درد و گلودرد ،سرگیجه ،سرفه    ،بدن 

و همکاران،    هستند تب  و سردرد تا    (.2020)چن 

میلیون نفر    179زمان انجام این پژوهش بالغ بر  

شده  مبتال  ویروس  این  به  جهان  میزان  در  و  اند 
هشتصد  میلیون و    3مرگ و میر ناشی از آن بالغ بر  

  3بالغ بر    نیز  ران یدر ا  نفر بوده است؛  و هفتاد هزار 
شده  شناسایی    19-میلیون نفر بیمار مبتال به کووید

نفر را   نهصدو  هزار  82ر و این بیماری بالغ باست 
است  کشانده  مرگ  کام  بهداشت  )  به  سازمان 

یکی از کشورهای  به عنوان  ران یا (.2021جهانی، 
  ریدر تعداد موارد و مرگ و م  شرویپمدیترانه شرقی  

کنترل در و همچنین است  COVID-19از  یناش
چالش  یماریب  نیا است    یبزرگ  یها با  روبرو 

خزل  اپورانی)آر چالش(2021،  یو  از  یکی  های . 
 2شناختی )تاگت بزرگ این بیماری مشکالت روان 

( ناشی  2020و همکاران،  3؛ پن2021، و همکاران
است.   آن  نظراز  چارچوب  عنوان  توان  می  یبه 

 یی هستند زاعوامل استرس   یعیطب  یایبال  گفت که
روان  که اختالالت  بروز  بازماندگان  یباعث    در 
سیلمن  شودمی و  بنابراین    .(2015،  4)اسپرانگ 

شود  زا محسوب مییک عمل استرس  19-کووید
شناختی وخیمی را به دنبال ثار روان تواند آکه می

 داشته باشد. 

 
3. Zangrillo 

1. Taquet 

2. Pan 

3. Sprang & Silman 

4. Corona Disease Anxiety  

5. Kumar & Somani 

6. Wang 

روان  مشکالت  جمله  این  از  از  ناشی  شناختی 
کرونا بیماری  اضطراب  از    5ویروس،  بعد  است. 

ناشی از این بیماری اضطــراب  انتشار این ویروس  
مشکالت  و    شناختی بوده های بزرگ روان از چالش

درمانی این ویروس جهان را با یک چالش بزرگ 
است )کومار و سومانی در (.  2020،  6همراه کرده 

همان اوایل شیوع این ویروس، بالغ بر یک سوم  
متوسط تا شدید را  جمعیت عمومی چین اضطراب  

)ونگ کردند  همکاران،    7گزارش    بر(.  2020و 
های مختلف، شیوع اضطراب اساس نتایج پژوهش
درصد گزارش    40تا    33،  19-در دوره شیوع کووید
)ریاض است  همکاران  8شده  لو2020،  و  و    9؛ 

سون 2020،  همکاران همکاران   10؛    (.2021،  و 
این، در یک مطالعه میزان اضطراب ناشی    عالوه بر

است )هانگ    بودهاز این ویروس متوسط تا شدید  
ها در دورۀ  چند اکثر پژوهش   (. هر2020،  11و زائو 
شده    19-کووید انجام  عمومی  جمعیت  میان  در 

ورزشکاران  بدنسازی  است،  جمله   رشتۀ  از  نیز 
چالش است  ممکن  که  هستند  های  افرادی 

جمله شناختی  روان  از  ویروس  این  از  ناشی 
که استفاده   اضطراب بیماری کرونا را تجربه کنند

  19-کوویداز استروئیدهای آنابولیک در دوره  زیاد  
)کادگیانی است  شده  تأیید  آنان  میان  و    12در 

.  (2021،  و همکاران  13کارتر ؛ زوب 2021،  همکاران
نیز  میان  در   ایرانی  پیامدهای    بهورزشکاران 
کوویدروان  جمله  19-شناختی  خلقی ح   از  االت 

7. Riaz 

8. Luo 

9. Sun 

10. Huang & Zhao 

11. Cadegiani 

12. Zoob Carter 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8
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کافی انگیزه  عدم  شناختی،  منفی،    اضطراب 
همکاران  کاسب)شهابی خستگی  (2020،  و   ،

)محمودی اجتماعی  هراس  و  و   جوقانهیجانی 
است2020،  همکاران شده  اشاره  دورۀ    دراما  .  ( 

میان   19-کووید در  کرونا  بیماری  اضطراب 
بدنسازی   رشتۀ  پژوهشورزشکاران  قرار    مورد 

است و خأل پژوهشی در این زمینه احساس   نگرفته
 شود.  می

میان ورزشکاران رشتۀ   با وجود خأل پژوهشی در 
اضطراب   19- در دورۀ کووید   هابدنسازی، پژوهش

. به عنوان  اندکردهدر میان ورزشکاران  را بررسی  
ورزشکاران رقابتی    ، نشان داده شده است کهنمونه

کنند و اضطراب را تجربه می  19-در دورۀ کووید 
جوان  ورزشکاران  زن،    ی ورزشکارانتر،  ورزشکاران 

باالتر در  تمر  نیکه  و ردکیم  نیسطح  ند 
اضطراب بیشتری  ینیتمر ۀورزشکاران بدون برنام

)رافروت دادند  نشان  در    .(2020،  همکاران و    1را 
کووید دورۀ  در  پژوهش  ورزشکاران  19-یک   ،

نسبت به افراد غیر ورزشکار اضطراب و افسردگی 
داده نشان  را  )سانیسیک کمتری  ،  و همکاران  2اند 

اضطراب ورزشکاران  دیگر  در یک پژوهش  (.  2021
 3باال گزارش شده است )سوارز   19-یدودر دوره کو
نشان داده    19-رۀ کوویددر دو(.  2021،  و همکاران

که   است  احساس  درصد  1/79شده    ورزشکاران 
ناام  افسردگی  اضطراب، عالوهدیو  داشتند؛    بر  ی 

احساس  5/90این،   با    ارتباط  قطع  و   انزوا  درصد 
از  نگرانی  درصد  1/86  دیگران، به  دست    نسبت 

 

1. Ruffault 

2. Şenışık  

3. Soares 

4. Liu 

5. Bullard 

در    آنان نگرانی   درصد  3/91و    دادن تناسب اندام
را   19-کووید  ریگهمه  یماریب  ات منفیریتأث  ردمو

)لیو کردند  داده 2020،  4گزارش  نشان  پژوهش   .)
اضطراب  مختلف  سطوح  ورزشکاران  که  است 

می  تجربه  را  کرونا  اضطراب  بیماری  زنان  و  کنند 
نشان   را  ؛  2020،  5)بوالرد  دهندمی بیشتری 

به  2020،  همکارانو    6وائوگان  نیز  ایران  در   .)
سالمت روان ورزشکاران  نگرانی در مورد مشکالت  

کووید دورۀ  و    19-در  )نکیسا  است  شده  اشاره 
راهبردار،  قاسم در  2021زاده  پژوهش  یک  در   .)

کووید دورۀ  در  که  شد  داده  نشان    19-ایران 
را نسبت به افراد    19-ورزشکاران اضطراب کووید

کرده گزارش  کمتر  ورزشکار  )غیر  باقری  اند 
 ش در مورد(. پژوه2020، همکاران و  شیخانگفشه

کووید اضطراب  با  مرتبط  در   19-متغیرهای 
بدنسازی  ورزشکاران   به ویژه ورزشکاران رشتۀ  و 

بسیار ناچیز است و توجه به این متغیرها از اهمیت  
مهمی برخوردار است؛ به عنوان نمونه نشان داده  

 19-شده است که سواد سالمت با اضطراب کووید
دارد   رابطه  ورزشکاران  ،  و همکاران  7)اوگراس در 

توانند با  (. از جمله متغیرهای مهمی که می 2021
رشتۀ بدنسازی  در ورزشکاران    19-اضطراب کووید

باشند  داشته  و   8ورزشی   آگاهیذهن،  رابطه 
در  19-هستند که در دورۀ کووید 9استحکام روانی 

نگرفته  قرار  بررسی  مورد  ورزشکاران    بر اند.  میان 
عنوان   به  متغیر  دو  این  نظری  چارچوب  اساس 

گرفته   نظر  در  شناختی  اند  شدهمتغیرهای 

6. Vaughan 

7. Uğraş 

8. Sport Mindfulness 

9. Mental Toughness  



                                                 1401، بهار 39، شماره 11شناسی ورزشی، دوره : مطالعات روانآریاپوران

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 

 

  ( و 2017،  2؛ کاودن2017،  1)کارونامونی و ویراسیرا 
های قبلی تأیید  در پژوهش با همدیگر  ها  ارتباط آن 

هر چند این ارتباط بسیار باال نبوده است  شده است  
 (.2018، 4؛ جونز و پارکر2016، 3)واکر 
است کهروان  یندیفرا  آگاهیذهن توجه    شناختی 

تجرب به  را  بدون   یاتیفرد  حاضر  لحظه  در  که 
تواند  و فرد می  کندافتد، جلب می ی قضاوت اتفاق م

از   را  های دیگر یاد  طریق مراقبه و یا آموزش آن 
؛  2007)  6(. گادنر و مور2013،  5زینبگیرد )کابات

( بیان کردند  2014و همکاران،   7به نقل از دینات
داشتن   ورزشکاران  آگاهیذهنهنگام  تنها نه ، 

محرک یم حضور   احساسات،  یرونیب  یهاتوانند 
واکنش بدنی شناخت  یعاطف  یها،  بدون    یو  را 

ب تأ  ش یواکنش  آنها  به  ،  رندیو بپذکنند    دییاز حد 
رفتارها و  افکار  سمت  به  را  خود  توجه   ی بلکه 

هدا )(.یم  تیسودمند  دورۀ    پژوهش  کنند  در 
دانش    19-کووید دارای  افراد  است  داده  نشان 

کووید مورد  در   آگاهی ذهنمیزان    19-بیشتر 
می  گزارش  را  )دوبای باالتری  ،  همکارانو    8کنند 

بین  2020 اضطراب در   آگاهیذهن(. همچنین  با 
رابطۀ منفی به دست آمده است    19-دورۀ کووید

(. سون و همکاران  2020،،  و همکاران  9)ویلگاس 
نشان دادند که در میان    19-در دورۀ کووید(  2021)

با عالئم اضطراب    آگاهیذهن دانشجویان دانشگاه،  
دارد منفی  از  رابطۀ  قبل  ورزشکاران  میان  در   .

 

1. Karunamuni & Weerasekera 

2. Cowden 

3. Walker 

4. Jones & Parker 

5. Kabat-Zinn 

6. Gadner & Moor 

7. Thienot 

بین    19-کووید که  شد  داده  با   آگاهیذهننشان 
کاهش اضطراب عملکرد ورزشکاران رابطه وجود  

پلیس و  )لیون  ارتباط 2020،  10کو دارد  زمینۀ  در   .)
در   آگاهیذهن کرونا  بیماری  اضطراب  با 

خأل پژوهشی وجود   19-ورزشکاران در دورۀ کووید
ادبیات پژوهش   این پژوهش تقویت  انجام  دارد و 

 در این زمینه را به دنبال خواهد داشت.
با   مرتبط  متغیرهای  جمله  ، )واکر  آگاهیذهناز 

و  2016 جونز  می2018  پارکر،؛  که  با  (  تواند 
اضطراب بیماری کرونا در ورزشکاران رابطه داشته  

(  2017)  11اسیاردیگباشد، استحکام روانی است.  
را روانی  عنوان    استحکام   صفت   ک»یبه 

هدفمند،شناختی  روان  ذاتی  صورت  به   و 
کارآمد    ریپذانعطاف  اهداف    حفظو    تثبیت   کهو 

دارد«  شدهتیهدا دنبال  به  . کندمی  تعریف  را 
( عنوان  2017گاسیاردی  با  نظری خود  مدل  در   )

  « استحکام روانی به عنوان یک سازۀ شخصیتی»
کند که این سازه نقش مهمی در موفقیت  بیان می 

روان  و سالمت  دارد.ورزشی  ورزشکاران    شناختی 
( معاصر  2017گاسیاردی  و  سنتی  کاربردهای   )

د را  روانی  گسترهاستحکام  موقعیتر  از  به ای  ها 
می  موقعیترسمیت  این  جمله  از  که  ها شناسد 

( و  2019،  و همکاران  12توان به ورزش )میگز می
)کراگر دورۀ  2018،  13سالمت  در  کرد.  اشاره   )

اضطراب    19-کووید و  روانی  استحکام  ارتباط 

8. Dubey 

9. Wielgus, 

10. Lyon & Plisco, 

11. Gucciardi 

12. Meggs 

13. Kruger 
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کارمندان مورد تأیید قرار گرفته است )مجتهدی و 
در  2021همکاران،   مورد   19-کووید  دورۀ(.  در 

رابطۀ استحکام روانی با اضطراب بیماری کرونا در  
این   در  و  است  نشده  انجام  پژوهشی  ورزشکاران 

می احساس  پژوهشی  خأل  در زمینه  اما  شود. 
کوویدپژوهش از  قبل  شده    19-های  داده  نشان 
 1گروبلره استحکام روانی با اضطراب کلی )است ک

  3؛ جاناه 2019،  2حقیقی و گربر ؛  2021،  و همکاران
و    4نوگراها ( و اضطراب رقابتی )2018،  و همکاران
همکاران  5کالینین؛  2020همکاران،   (  2019،  و 

 ورزشکاران رابطۀ منفی دارد.  
اصلی در این مطالعه میزان شیوع اضطراب   ۀمسئل

بیماری کرونا در ورزشکاران رشتۀ بدنسازی و نقش  
بینی ورزشی و استحکام روانی در پیش  آگاهیذهن

این به  توجه  با  بود.  پژوهش آن  به که  قبلی  های 
اند و  میزان اضطراب کرونا در ورزشکاران نپرداخته

روانی  ورزش  آگاهیذهن رابطۀ   استحکام  و  ا  بی 
نشده    بررسیاضطراب بیماری کرونا در میان آنان  

ادبیات   تقویت  موجب  پژوهش  این  انجام  است، 
پژوهشی در این زمینه خواهد شد. انجام پژوهش 

روان  مشکالت  زمینۀ  از  در  ورزشکاران  شناختی 
کرونا بیماری  اضطراب  توسعه    یبرا  جمله 

اثرات   در  شناختیروان  یهاراهبرد کاهش 
الزم و ضروری است و به    19-کووید  یشناختوان ر
مشکالت  استیس درک  در  شناختی روان گذاران 

ریزی جهت کاهش مشکالت  ورزشکاران و برنامه 
کوویدروان  از  ناشی  خواهد   19-شناختی  کمک 

انجام مداخالت زودرس   یبرااین،    کرد. عالوه بر

 

1. Grobler 

2. Gerber 

3. Jannah 

است   الزم  کارآمد  ب  کهو  ورزشکاران،    نیدر 
  ییشناسا  اضطراب بیماری کرونادارای    یهاگروه

می .  دنشو پژوهش  این  اهمیت همچنین،  از  تواند 
روان  و  پژوهشگران  برای  ورزشی  زیادی  شناسان 

ها و  برخوردار باشد تا بتوانند با استفاده از آموزش
روان دورۀ  راهبردهای  در  ورزشکاران  به  شناختی 

  ی امدها ی، درک پهمچنین  .کمک کنند  19-کووید
کوویدروان  با    19-شناختی  بسیار  ورزشکاران  در 

این   اهمیت است و شناسایی متغیرهای مرتبط با 
ویژهمشکل   استحکام    آگاهیذهن  به  و  ورزشی 

می  روان روانی  به  در  تواند  ورزشی  شناسان 
  آگاهی ذهنمبتنی بر  شناختی  های روانریزیبرنامه 

روانی   استحکام  مشکالت  و  کاهش  برای 
ورزشکاروان  کوویدشناختی  دورۀ  در  از   19-ران 

 .جمله اضطراب بیماری کرونا کمک کند
 

  پژوهش شناسیروش
  .بودهمبستگی -روش پژوهش حاضر توصیفی

 کنندگانشرکت
آماری این پژوهش را کل ورزشکاران رشتۀ   ۀجامع

مالیر  سال  25تا    18بدنسازی   شهرستان  از    در 
دارای   حداقلتشکیل دادند که    توابع استان همدان

فعالیت ورزشی در بدنسازی بودند. با    ۀسال سابق  2
کرونا،   ویروس  به شیوع  اساستوجه  فهرست    بر 

های مختلف و با نظر  اسامی ورزشکاران در باشگاه 
ورزشکاران   تلفن  شماره  و  اسامی  باشگاه  مربیان 

ورزشی مداوم دریافت   ۀ دو سال سابق  حداقلدارای  
نفر بود. در زمان   468ها در حدود د آن شد که تعدا

4. Nugraha 

5. Kalinin 
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پژوهش   به    350انجام  و  تلفنی  صورت  به  نفر 
در پرسش  صورت  تکمیل  برای  ها نامه دسترس 

نفر به صورت    283ها  دعوت شدند که از میان آن 
رعایت   با  و  ورزشی  باشگاه  در  حضوری 

ها پاسخ دادند.  نامه های بهداشتی به پرسش پروتکل 
میان   به    نفر  16ورزشکاران  از  ناقص  صورت  به 

سخ دادند و از نمونه حذف شدند.  ها پانامه پرسش
   نفر کاهش یافت.  267نهایی به   ۀنمون بنابراین

  هاابزار گردآوری داده
ایـن مقیـاس   :قیاس اضطراب بیماری کرونام-الف

است   18  دارای  خودگزارشـی توسـط    و  گویه 
ساخته شده است. این  (  2020)  و همکاران   علیپــور
اضطــراب    مقیاس ســنجش  منظــور  بــه 

ناشــی از ویــروس کرونــا در ایــران ســاخته  
های آن دهی به گویهپاسخ  ۀشیوشــده اســت و  

  تا 0هرگــز=)  ای لیکرتدرجه  4مقیاس  بر اساس
این مقیاس یک بعد کلی و دو .  ( است3همیشـه=

روان  و  جسمانی  را  بعد  دامنمیشناختی    ۀ سنجد. 
است و نمره باال   54تا    0نمرات این مقیاس بین  

می  نشان  را  باال  نمرۀ  اضطراب    16تا    0دهد. 
نمره  نشان اضطراب،  عدم   29تا    17دهنده 
نمره  نشان و  متوسط  اضطراب    54تا    30دهندۀ 
این  نشان پایایی  است.  شدید  اضطراب  دهندۀ 

اساسمقیاس   ب  بر  برابر  کرونباخ  آلفای  ا  ضریب 
و   92/0 جسمانی  بعد  بین  رابطۀ  و  است  بوده 

ترتیب  روان  به  مقیاس  کل  با  و    92/0شناختی 
مقدار آزمون گاتمن برای کل مقیاس   .بود  935/0
(. در  2020و همکاران،    علیپــوربود )  922/0برابر  

پژوهش حاضر نیز میزان ضریب آلفای کرونباخ کل  
 بود.   83/0مقیاس برابر با 

 این اصلی ۀ ورزشی: نسخ آگاهیذهنسیاهۀ  -ب

توسط  کشور استرالیا   در و  انگلیسی زبان به  سیاهه،
 است. این ساخته شده(  2014)  همکاران و دینات

آگاهی،  مقیاس سه خرده و گویه 15 حاوی سیاهه
و   عدم تمرکزقضاوت    ۀسنجد. شیورا می   بازیابی 

گویه پاسخ به  مقیاس  گویی  اساس  بر  آن    6های 
اصالً=درجه از  لیکرت  کامالً=  1ای  است.    6تا 

)دینات   همکاران  این 2014و  معنادار  ارتباط   )
را  اختالل همچون   یمفاهیم با  مقیاس   نگرانی، 

ها دادند. همچنین آن نشانگرایی  و کمال تمرکز
ضریب آلفای کرونباخ سه زیرمقیاس آگاهی، عدم 

 78/0،  77/0را به ترتیب بازیابی تمرکز  قضاوت و  
ویژگی   77/0و   کردند.  روان گزارش  سنجی  های 

حمایت توسط  سیاهه  زارع  این  و  خبیری  طلب، 
بررسی  2016) در  است.  شده  بررسی  ایران  در   )

 که ا نشان دادند هآن  تأییدی،  تحلیل عاملی نتایج

میزان  91/0برازش   نیکویی  شاخص میزان  و 

بوده است.    0/ 94نیکویی برازش تطبیقی   شاخص
و  قضاوت  عدم  آگاهی،  کرونباخ  آلفای  ضریب 

بود.    83/0و    86/0،  79/0تمرکز مجدد به ترتیب  
همچنین میزان همبستگی بین ابعاد این مقیاس در 

)حمایت  87/0تا    80/0  ۀدامن است  و   طلببوده 
(. در پژوهش حاضر میزان ضریب  2016همکاران،  

 بود.  81/0آلفای کرونباخ کل مقیاس 
  48  ۀنام: این پرسشاستحکام روانی   ۀنامپرسش-ج

ساخته    (2002)کالف و همکارانش  ای توسط  گویه
گودرزی،  شد و  )آریاپوران  است  این  (2021ه   .

زبان مختلف ترجمه   35حال به    به  تا  ،نامهپرسش
کشور دنیا مورد استفاده قرار   40در بیش از شده و 

  اند ازعبارت  دارد که مقیاس  خرده  6گرفته است و  
( )،  (گویه  8چالش  )،  (گویه  14کنترل    11تعهد 
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  بر اساسبه هر گویه  .  (گویه  15اعتماد )و    (گویه
=کامالً مخالف تا  1ای لیکرت از  مقیاس پنج درجه

می 5 داده  پاسخ  موافق  ات مطالعشود.  =کامالً 
سنجی این  های روانبسیاری برای بررسی ویژگی

  ، و همکاران  1پری)نامه انجام گرفته است.  پرسش
گودرزی،  2012 و  آریاپوران  از  نقل  به  ( 2021؛ 
نفر انجام دادند و روایی    8207ای را بر روی  مطالعه

.  نمودندنامه را مناسب گزارش  و پایایی این پرسش
مطالعه دیگردر  مقیاس    ، ای  کل  کرونباخ  آلفای 

بازآزم   87/0 پایایی  آمد    90/0آن    اییو  به دست 
؛ به نقل از آریاپوران و  2009،  همکاران   و    2)شرد

این پرسش 2021گودرزی،   پایایی  نامه  (. روایی و 
  ۀ . در مطالعستا  در ایران نیز مورد تأیید قرار گرفته

واعظ افسانه و  )پورک  به  2014موسوی  پایایی   )
آل کرونباخ  روش  کنترل، فای  تعهد،  چالش،  برای 
،  80/0،  77/0ترتیب برابر با  و کل مقیاس به اعتماد  

همچنین روایی بوده است.    93/0و    89/0،  84/0
تأییدیپرسش با روش تحلیل عامل  این    نامه  در 

زیرمقیاس به دست    4و همان    شد   پژوهش تأیید 
گودرزی،    آمدند و  و  2021)آریاپوران  آریاپوران   .)

( کل 2021گودرزی  کرونباخ  آلفای  ضریب   )
در پژوهش حاضر گزارش کردند.  86/0مقیاس را  

با   برابر  مقیاس  این  کرونباخ  آلفای  میزان ضریب 
 بود.   79/0

گردآوری    برای  پژوهشگران  پژوهش،  این  در 
باشگاهداده به  وها  مالیر  های  شهرستان  رزشی 
سپس  مراج کردند.  اساسعه  اسامی    بر  فهرست 

 25تا    18سنی    ۀورزشکاران رشتۀ بدنسازی با دامن
پرسش اختیار  نامه سال  در  را  پژوهش  های 

سال    2  حداقلدارای  رشتۀ بدنسازی که  ورزشکاران  
 

1. Perry 

ورزشی    ۀسابق کامل  فعالیت  رعایت  )با  بودند 
بهداشتی(  پروتکل  به  های  ورزشکاران  دادند.  قرار 
مدت  صورت   به  و  به    30تا    20انفرادی  دقیقه 
پژوهش نامه پرسش این  در  دادند.  پاسخ  ها 
فرم  شرکت پژوهش  در  شرکت  از  قبل  کنندگان 

امضا  حضوری  صورت  به  را  پژوهش  از  رضایت 
کردند. هیچ فردی به صورت اجباری در پژوهش  

ها اطمینان داده شد که  شرکت داده نشد و به آن 
ها در پژوهش هیچ  رکت آناشعدم میا  مشارکت  

تأثیری در خدمات باشگاه ورزشی به آنان نخواهد  
شرکت  به  که  داشت.  شد  داده  اطمینان  کنندگان 

آن  محرمانه  اطالعات  صورت  است  ها  به  فقط  و 
مقال آن   ۀیک  که  خواهد شد  با  پژوهشی چاپ  ها 

داده نشانی  یک  در    هاانتشار  و  نام  بدون  مقاله 
موافقت نمودند. عالوه بر این، این پژوهش با کد  

در    IR.MALAYERU.REC.1399.008اخالق  
شده    ۀکمیت تأیید  مالیر  دانشگاه  پژوهش  اخالق 

 است.  

 روش آماری
جمع از  پرسش پس  با  نامهآوری،  پژوهش  های 

تجزیه   SPSS-24افزار  نرم قرار مورد  وتحلیل 
  ها از روش آماری وتحلیل دادهبرای تجزیه گرفت.  

با  چندمتغیری  رگرسیون  و  پیرسون  همبستگی 
 .  استفاده شد گامبه روش گام

 

 ی پژوهشهایافته

که  یافته داد  نشان  توصیفی  میان  از  های 
درصد(    34/24نفر )  65رشتۀ بدنسازی    ورزشکاران

دیپلم،   تحصیلی  مدرک  )  58دارای  ( 72/21نفر 

2. Sheard 
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کاردانی،   تحصیلی  مدرک  )  63دارای   59/23نفر 
لیسانس،   مدرک  دارای  )  51درصد(    11/19نفر 

  30درصد( دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر و  
( سنی24/11نفر  میانگین  بودند.  دانشجو  و    ( 

ورزشی فعالیت  سابقۀ  به    کارانورزش  میانگین 

توجه   بابود.   51/3±24/2  و   07/22±02/2  ترتیب

که هدف اول پژوهش بررسی میزان شیوع  به این
رشتۀ   ورزشکاران  در  کرونا  بیماری  اضطراب 

بود،   شیوع    1جدول  بدنسازی  به  مربوط  نتایج 
 دهد. نشان می در آنان اضطراب کرونا را 

 
 

 

 میزان شیوع اضطراب کرونا در ورزشکاران رشتة بدنسازی  -1جدول 
Table 1- Prevalence of Corona Disease Anxiety in Bodybuilders Athletes 

 

 اضطراب خفیف عدم اضطراب یا 

 ( 16نا   0)نمره 
Without Anxiety or Low 

Anxiety 

(Scores 0 to 16) 

 اضطراب متوسط 

 ( 29تا   17)نمره 
Moderate 

Anxiety 
(Scores 17 to 29) 

 اضطراب شدید

 ( 54تا   30)نمره 
Severe Anxiety 

(Scores 30 to 54) 
 

n 158 97 12 
 4/49 36/33 59/18 )%( درصد
 

جدول   می  1نتایج  میان نشان  در  که  دهد 
اضطراب    33/36ورزشکاران   دارای  درصد 

و   شدید    49/4متوسط  اضطراب  دارای  درصد 
به   دیگر  بیماری  نسبت  عبارت  به  بودند.  کرونا 

 درصد  82/40درصد بدون اضطراب و  18/59

به   نسبت  شدید  تا  متوسط  اضطراب  دارای 
انحراف  میانگین و    2کرونا بودند. جدول    ماریبی

و نتایج کشیدگی و چولگی را برای  متغیرها    معیار
 دهد. نشان می بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها  

 
 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در ورزشکاران رشتة بدنسازی  -2جدول 
Table 2-Mean and Standard Deviation (SD) of Variables in Bodybuilders 

Athletes   

 متغیرها 
Variables 

 میانگین 
Mean 

 معیار انحراف
SD 

 کشیدگی 
Skewness 

 چولگی 
Kurtosis 

 آگاهی 
Awareness 

12/85 3/54 0/049 -0/310 

 عدم قضاوت
Non-judgmental 

12/91 3/46 0/041 -0/344 

 بازیابی تمرکز 
Refocusing 

13/30 3/49 0/115 -0/795 

 ورزشی  آگاهیذهن
Sport Mindfulness 

39/07 9/67 0/106 0/435 
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 بدنسازی میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در ورزشکاران رشتة  -2جدول ادامة 
Table 2-Mean and Standard Deviation (SD) of Variables in 

Bodybuilders Athletes 

 متغیرها 
Variables 

 میانگین 
Mean 

 معیار انحراف
SD 

 کشیدگی 
Skewness 

 چولگی 
Kurtosis 

 چالش
Challenge 

11/40 2/11 0/164 -1/112 

 کنترل 
Control 

18/94 3/65 0/507 -0/628 

 تعهد 
Commitment 

17/88 2/48 0/082 -1/269 

 اعتماد 
Trust 

18/10 2/12 0/17 -0/362 

 استحکام روانی 
Mental Toughness 

66/32 7/75 0/08 -1/232 

 اضطراب بیماری کرونا 
Corona Disease Anxiety 

15/72 7/01 0/253 -0/492 

 

)آگاهی، عدم    آگاهیذهن  ۀ رابط  3جدول   ورزشی 
همچنین   و  تمرکز(  بازیابی  و    رابطۀ قضاوت 

استحکام روانی )چالش، کنترل، تعهد و اعتماد( را  
رشتۀ   ورزشکاران  در  کرونا  بیماری  اضطراب  با 

با توجه به میزان کشیدگی دهد.  بدنسازی نشان می
بین   متغیرها  همۀ  برای  که  چولگی    - 2و    -1و 

می  داده است،  توزیع  که  گفت  همۀ توان  در  ها 
متغیرها نرمال بوده است. 

 

 در ورزشکاران رشتة بدنسازی   ماتریس همبستگیخالصه نتایج   -3جدول 
Table 3-Sumaru of Correlation matrix in bodybuilding athletes  

*(p<0/05); **(p<0/01) 
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جدول  همان در  که  می  3طور    بین شود  مشاهده 
عدم    آگاهیذهن )آگاهی،  آن  ابعاد  و  ورزشی 

قضاوت و بازیابی تمرکز( و همچنین بین استحکام  
روانی و ابعاد آن )چالش، کنترل، تعهد و اعتماد( با 
معنادار وجود  رابطۀ منفی  بیماری کرونا  اضطراب 

ورزشی    آگاهیذهندارد. به این معنی که با افزایش  
وانی و ابعاد آن در  و ابعاد آن و همچنین استحکام ر

اضطراب میزان  بدنسازی،  رشتۀ   ورزشکاران 

برعکس.   و  است  یافته  کاهش  کرونا  در  بیماری 
برای   4جدول   گام  به  گام  رگرسیون  نتایج 

کرونا  پیش بیماری  اضطراب  اساسبینی    بر 
داده    آگاهیذهن نشان  روانی  استحکام  و  ورزشی 

 هی آگاذهندر بار اول استحکام روانی و    شده است.
و   روانی  استحکام  ابعاد  دوم  بار  در  و  ورزشی 

به    آگاهیذهن ورزشی وارد تحلیل رگرسیون گام 
 گام شدند.  

 

  آگاهیذهن بر اساسبینی اضطراب بیماری کرونا نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش  -4جدول 

 ورزشی و استحکام روانی 
Table 4- Results of Stepwise regression for predicting the Corona Disease 

Anxiety according to Sport Mindfulness and Mental Toughness 

 

 

می  4جدول   که  نشان  اساسدهد  نتایج    بر 
استحکام روانی    در بار اول  رگرسیون گام به گام،

(001/0>p  88/55؛=f  و ورزشی    آگاهیذهن ( 

(001/0>p  92/43؛=fپیش در  ترتیب  به  بینی  ( 
منفی نقش  کرونا  بیماری  معنادار   اضطراب 

و  اند.  داشته  روانی  استحکام  ابعاد  دوم  بار  در 
گام به ورزشی وارد تحلیل رگرسیون گام   آگاهیذهن

؛ p<001/0)نتایج، بازیابی تمرکز    بر اساسشدند.  

 

1. Variance Inflation Factor 

81/44=f  )  ابعاد میان  و    آگاهیذهن از  ورزشی 

چالش  (  f=25/40؛  p<001/0)کنترل   و 

(001/0>p  19/32؛=f  )  استحکام ابعاد  میان  از 
پیش در  ترتیب  به  بیماری روانی  اضطراب  بینی 

الزم به ذکر است  .  دار داشتندمعنامنفی  کرونا نقش  
های در پژوهش  VIFیا    1مقدار عامل تورم واریانس
از   کمتر  اگر  اغماض  3رگرسیون  مقدار  و    2باشد 

خطی بودن متغیرها در حد باشد، هم  1نزدیک به  

2. Tolerance Value 
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مناسب خواهد بود. به عبارت دیگر، در صورتی که  
حد  در  اغماض  و  واریانس  تورم  عامل  مقادیر 

بین مناسب باشد، نشانگر این است متغیرهای پیش
بین   اما  دارند.  خطی  ارتباط  مالک  متغیر  با 

بین همبستگی بسیار باال یا رابطه  متغیرهای پیش
خطی باال وجود ندارد. در پژوهش حاضر مقدار  هم

VIF    و مقدار تحمل    3برای همه متغیرها کمتر از
 بوده است.    1نیز نزدیک به 

 

  گیریو نتیجه بحث
پژوهش بررسی میزان شیوع اضطراب اول  هدف  

بیماری کرونا در میان ورزشکاران رشتۀ بدنسازی 
 33/36نتایج نشان داد که  بود.    19-در دورۀ کووید 

درصد ورزشکاران رشتۀ بدنسازی دارای اضطراب 
درصد دارای اضطراب شدید نسبت    49/4متوسط و  

درصد ورزشکاران    82/40به کرونا بودند. در کل،  
بدنسا شدید  رشتۀ  تا  متوسط  اضطراب  دارای  زی 

های قبلی نسبت به ویروس کرونا بودند. پژوهش
اند که ورزشکاران در  نشان داده  19-در دورۀ کووید
کووید می   19-دورۀ  تجربه  را  کنند اضطراب 

؛ وائوگان  2020بوالرد،  ؛  2020رافروت و همکاران،)
( و میزان اضطراب آنان کمتر از  2020و همکاران،  

غی )افراد  است  ورزشکار  همکاران،  ر  و  سانیسیک 
اضطراب  2020 مورد  در  در   19-کووید(. 

فقط یک   این پژوهش  انجام  زمان  تا  ورزشکاران 
مطالعه انجام شده است که در آن نشان داده شده  

در ورزشکاران کمتر از    19-کوویداست اضطراب  
  باقری شیخانگفشه افراد غیر ورزشکار بوده است )

با (.  2020همکاران،    و پژوهش  این  تفاوت 

 

 

های قبلی این است که در این پژوهش از  پژوهش
مقیاس اضطراب بیماری کرونا استفاده شده است  

پژوهش در  پژوهش و  یک  جزء  به  قبلی  های 
شیخانگفشه) از  2020همکاران،    و  باقری   )

استفاده شده است. در  مقیاس های اضطراب کلی 
اضطراب، میزان  که  شد  داده  نشان  مطالعه    یک 

ورزشکاران   در  ناامیدی  و  درصد   1/79افسردگی 
( است  از  2020لیو،  بوده  بیشتر  میزان  این  که   )

میزان اضطراب کرونا در پژوهش حاضر است. از  
ابزار اندازه دالیل آن می گیری اشاره کرد  توان به 

کرونا   اضطراب  مقیاس  از  حاضر  پژوهش  در  که 
 ( از 2020استفاده شده است، اما در پژوهش لیو )

نداشتن   یا  داشتن  مورد  در  پاسخ  کوتاه  پرسش 
 اضطراب استفاده شده است. 

این یافته می تبیین  توان گفت که ورزشکاران  در 
بیماری  به  نسبت  است  ممکن  بدنسازی  رشتۀ 

و ابتالی به این بیماری دچار نگرانی و   19-کووید
می  امر  همین  و  شوند  افزایش  اضطراب  در  تواند 

میزان اضطراب بیماری کرونا در آنان نقش داشته  
، این بیماری  طی شرا نیاز پرخطرتر ی کیباشد. زیرا 

از    نانیو عدم اطم  اوضاعبودن    ینیبشیپ  رقابلیغ
ب به بودن خطر    ی و جد  یماریزمان کنترل    ابتال 

از جمله  .  (2020فر و بدرفام،  )زندی  است بیماری  
بدنسازی  رشتۀ  ورزشکاران  در  که  دیگر  عوامل 
ممکن است باعث اضطراب نسبت به بیماری کرونا 

نادرست در مورد  اطالعات  اخبار و  ها و  لیتحلشود،  
های قبلی به نقش این  بیماری است که در پژوهش 

اشاره  ی نگران اخبار و اطالعات نادرست در افزایش 
این،    عالوه بر  (.2020،  و همکاران  1)بائو   شده است 

ورزشکاران  می که  کرد  اشاره  نکته  این  به  توان 

1. Bao 
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وهش حاضر شرکت کرده ژرشتۀ بدنسازی که در پ
به جز    19-بودند کسانی بودند که در دورۀ کووید

قرنطینه و  ورزشی  اماکن  تعطیلی  به  دوران  ها 
اند و همین مه دادهورزش و فعالیت بدنی خود ادا

آنان نسبت   افزایش اضطراب  امر ممکن است در 
به بیماری کرونا نقش داشته باشد. زیرا ممکن است  
کامل   رعایت  ورزشی  تمرینات  انجام  هنگام  در 

پذیر نبوده  های بهداشتی برای آنان امکانپروتکل 
 باشد.  

 آگاهی ذهن  هدف دوم پژوهش حاضر بررسی نقش 
پیش  در  روانی  استحکام  و  اضطراب ورزشی  بینی 

بیماری کرونا در میان ورزشکاران رشتۀ بدنسازی 
کووید دورۀ  رگرسیون    بود.  19-در  نتایج 

معنادار منفی  چندمتغیری با روش گام به گام نقش  
و بازیابی تمرکز به عنوان یکی  ورزشی    آگاهیذهن

نا بینی اضطراب بیماری کرورا در پیشاز ابعاد آن  
 آگاهی ذهنتأیید نمود. به این معنی که با افزایش  

ورزشی و ابعاد آن در ورزشکاران رشتۀ بدنسازی،  
میزان اضطراب بیماری کرونا کاهش یافته است و 

ای در برعکس. تا زمان انجام این پژوهش، مطالعه
پیشورزشی    آگاهیذهن   نقشمورد     بینیدر 

انجام    اضطراب بیماری کرونا در میان ورزشکاران
رابط اما  است.  کاهش   آگاهی ذهن   ۀ نشده  با 

 19-اضطراب عملکرد ورزشکاران در دورۀ کووید
  (. عالوه بر2020لیون و پلیسکو،  تأیید شده است )

پژوهش  از  برخی  رابطاین  و   آگاهیذهنبین    ۀها 
عمومی   ۀدر جامع  19-اضطراب را در دورۀ کووید

؛ سون و  2020و همکاران،    دوبایاند )تأیید کرده
یافته 2020همکاران،   بنابراین  پژوهش (.  های 
می یافتهحاضر  راستای  در  این تواند  های 

 

 

های خود  چند که آنان نمونه   پژوهشگران باشد، هر
انتخاب   بدنسازی  رشتۀ  ورزشکاران  میان  از  را 

 اند.  نکرده
می یافته  این  تبیین  اگر  در  که  گفت  توان 

بد  رشتۀ  باالی ورزشکاران  میزان  از  نسازی 
)  آگاهیذهن برخوردار  و  ورزشی  تمرکز(  بازیابی 

احتماالً کرد  کمک    آنانبه    باشند،  از  خواهد  تا 
استرس  باشند  آگاهیخود    یزاعوامل  در  داشته   ،

در جهت  تأمل و  یا مشکالت پیش رو    تیمورد وضع
موقعیت   کنندکنترل  همکاران  1ت یوه)  رفتار  ،  و 

 ی زاواکنش به عوامل استرس   میتنظ(؛ زیرا  2011
 را کاهش، استرس  (19-کووید )از جمله    یاحتمال

احتمال و  (  2011و همکاران،    تیوه)  ددهیم به 
افزایش   موجب  رشتۀ    یآگاهزیاد  ورزشکاران 

بدنسازی نسبت به هیجانات منفی و عدم قضاوت 
تواند کاهش  شود و همین امر می می   منفی در آنان

به  .  به دنبال  داشته باشداضطراب بیماری کرونا را  
عبارت دیگر، ورزشکاران رشتۀ بدنسازی با داشتن  

تمرکز  آگاهیذهن بازیابی  ویژه  به  به  و  نسبت   ،
کوویداسترس  دورۀ  در  منفی  هیجانات  و   19-ها 

بهتری خواهند داشت و هیجانات منفی و   آگاهی 
بیماری   از  ناشی  بدون    19-کوویداسترس  را 

کنند تمرکز خود را پذیرند و سعی میقضاوت می
فعالیت انجام  به  فعالیتب  ،هانسبت  ویژه  های ه 

کاهش    ،ورزشی در  امر  این  که  دهند  افزایش 
واقع   مفید  کرونا  بیماری  به  نسبت  آنان  اضطراب 
از   بدنسازی  رشتۀ  ورزشکاران  اگر  اما  شد.  خواهد 

توانند  تنها نمیپایین برخوردار باشند، نه   آگاهیذهن
قضاوت درستی داشته    19-کوویدنسبت به بیماری  

می  موجب  امر  همین  بلکه  آنان  باشند،  که  شود 

1. Hewett 
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را نپذیرند و به   19-کوویدانات منفی ناشی از هیج
افزایش   آنان  در  کرونا  بیماری  اضطراب  آن  تبع 

  یابد.می
گام  روش  با  چندمتغیری  رگرسیون  گام  بهنتایج 

و دو بعد آن    معنادار استحکام روانی منفی و  نقش  
چالش و  کنترل  پیش   یعنی  در  اضطراب  را  بینی 

بیماری کرونا تأیید نمود. به این معنی که افزایش  
رشتۀ   ورزشکاران  در  آن  ابعاد  و  روانی  استحکام 

را به  اضطراب بیماری کرونا  میزان پایین  بدنسازی،  
در مورد   19-در دورۀ کووید  و برعکس.  همراه دارد

روانی    نقش پیش استحکام  اضطراب    بینیدر 
ورزشکاران در  کرونا  بدنسازی    بیماری  رشتۀ 

انجام نشده است. اما می توان گفت که  پژوهشی 
 19-کوویدهای قبل از این نتیجه در راستای یافته

گروبلر  استحکام روانی با اضطراب )  ۀ است که رابط
؛ جاناه و  2019حقیقی و گربر،  ؛  2021و همکاران،  
)2018همکاران،   رقابتی  اضطراب  و  و  (  نوگراها 
( در 2019کالینین و همکاران،  ؛  2020همکاران،  

 اند. ورزشکاران را تأیید نموده
توان گفت که برخورداری از در تبیین این یافته می

موجب کنترل(  چالش و  )و دو بعد  استحکام روانی  
بر  می عالوه  بدنسازی  رشتۀ  ورزشکاران  که  شود 

شناختی   و  جسمانی  هیجانی،  مقاوت  ایجاد 
ای مثبت  هل( از راهبردهای مقاب2011،  1کوا)کودال 

کنند  استفاده  اضطراب  و  استرس  با  مقابله  برای 
باعث  2016،  و همکاران   2فورد )بیک امر  (. همین 

را کمتر می کرونا  بیماری  اضطراب  آنان  که  شود 
تجربه کنند؛ اما اگر ورزشکاران رشتۀ بدنسازی از  

توانند  باشند، نمی استحکارم روانی پایین برخوردار  
موقعیت  با  درست  صورت  و  به  محیطی  های 

 

1. Kudlackova 

)بیکاسترس  کنند  مقابله  همکاران،  ها  و  فورد 
ایجاد اضطراب2016 امر موجب  این  آنان   در  ( و 

  بر اساس نسبت به بیماری کرونا خواهد شد. زیرا  
( گاسیاردی  روانی،  2017نظر  استحکام   )

ارزش مجموعه از  نگرش ای  و ها،  رفتارها   ها، 
احساسات است که فرد را قادر به استقامت و غلبه  

تجربه  فشار  یا  مانع  هر  و  بر  تمرکز  حفظ  با  شده 
می  نمرانگیزش  داشتن  بنابراین  در   ۀنماید.  باال 

موجب )و دو بعد کنترل و چالش(  استحکام روانی  
مقابل  در  بدنسازی  رشتۀ  ورزشکاران  استقامت 

شد و    خواهد  19-کوویدموانع و فشارهای ناشی از  
کاهش  را  بیماری  این  به  نسبت  آنان  اضطراب 
خواهد داد. به عبارت دیگر، برخورداری ورزشکاران  

( چالشرشتۀ بدنسازی از استحکام روانی )کنترل و  
می موجب  محیط باال  به  نسبت  آنان  که    شود 

داشته   بهتری  کنترل  آن  مثبت  و  منفی  هیجانات 
چالش  با  و  )مانند  باشند،  محیطی  بیماری  های 

شود کرونا( بهتر مقابله کنند. همین امر باعث می 
داشته   کمتری  اضطراب  کرونا  به  نسبت  آنان  که 

    باشند.
های این مطالعه نداشتن گروه  از جمله محدودیت 

های افراد غیرورزشکار یا ورزشکاران رشته   ۀمقایس
های بعدی بهتر  غیر بدنسازی بود که در پژوهش

مقای گروه  از  جمله است  از  شود.  استفاده  سه 
از  محدودیت استفاده  پژوهش  این  دیگر  های 

دهی برای بررسی میزان شیوع  مقیاس خودگزارش
اضطراب کرونا در ورزشکاران بود که بهتر است در  

مصاحبپژوهش از  مشابه  برای    ۀهای  تشخیصی 
بررسی میزان شیوع اضطراب کرونا )به ویژه برای  
ورزشکارانی که با مقیاس اضطراب کرونا تشخیص 

2. Bekford 
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کرده دریافت  این  اضطراب  در  شود.  استفاده  اند( 
( کنترل    25تا    18پژوهش سن  و جنسیت  سال( 
بر  شود که در  این اساس پیشنهاد می  شده است؛ 

در سنین    های بعدی ورزشکاران مرد و زنپژوهش
مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرند. با در  

محدودیت  گرفتن  پژوهش نظر  نتایج  باال،  های 
نشان داد که ورزشکاران رشتۀ بدنسازی از عالئم  
کرونا   بیماری  به  نسبت  باال  و  متوسط  اضطراب 

و   بودند  استحکام    آگاهیذهن برخوردار  و  ورزشی 
پیشروانی   کر  بینیدر  بیماری    نقش ونا  اضطراب 
شناسان نتایج به روان   بر اساس.  ندداشت  یمعنادار

می پیشنهاد  آموزشورزشی  به  که  های شود 
آموزشروان  ویژه  به  بر شناختی  مبتنی  های 
ورزشی و همچنین استحکام روانی و    آگاهیذهن

تا ریزیبرنامه  این زمینه توجه کنند  های الزم در 

بیماری   به کاهش اضطراب  به ویژه  بتوانند  کرونا 
کنند.  کمک  بدنسازی  رشتۀ  ورزشکاران  در 

می پیشنهاد  سیاستهمچنین  که  امر  شود  گذاران 
های  ورزش و فعالیت بدنی زمینۀ الزم جهت کارگاه

ورزشی و استحکام    آگاهیذهنآموزشی مبتنی بر  
فراهم کنند تا   را  شناسان ورزشی روانی برای روان 

آموزش  این  به  شدن  مجهز  با  به  هآنان  بتوانند  ا 
 ورزشکاران کمک کنند.  

 

 و قدردانی  تشکر
ورزشکاران  پژوهشگران  وسیله    بدین همۀ  از 

 . نمایندکننده در پژوهش حاضر تشکر میشرکت
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