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Background: Nowadays, researchers improve that sport is one of the 

boosting methods in the growing psychologically factors. The Pur-

pose of the present study is to comparing of Resilience and Self- effi-

cacy in between athletes and non-athletes military personnel.  

Materials and Methods: Statistically, the population of study in-

cluded all athlete employee at Baqiyatallah Medical University in 

2014. 100 employee (50 non professional athletes and 50 amateur 

athletes) were selected in figure of  simple accidental sampling. In 

order to collect information, Resilience Conner and Davidson(2003) 

and sherer (1982) Self- efficacy scale were used and analyze and re-

solve data SPSS17 software and Multivariate analysis of variance 

(MANOVA) for independent group were utilized.  

Results: Results showed that there is meaningful different between 

non professional athletes and amateur athletes in the light of Resili-

ence and self efficacy (p<0/005). In other word, this changeable in 

non professional athletes was higher than amateur athletes. 

Conclusion: Present study revealed that sport and regular exercise 

can impress on various aspects of personality and psychological like 

Resilience and Self efficacy.  

Keywords: self-efficacy, resilience, military personnel, athlete, non-

athlete  
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 مجله    ا   امی  م 
 مقاله   قیقیق 

آوری   و   ارآمسرآاری   آر   بدا   مسرا را      سای      ای   بس    بررسی   ایسه  

 ورزشکسر   و   ردرورزشکسر   

 4931آبان      14ت ريخ   يري:               4931آبان      9ت ريخ   اح:               4931شهریور      41 ت ريخ   يري :  

 چکیده
 1حسین   او زر 

 *2حسین   ری:زام 

 2زحید   حان م 

 3احغ:   ا:ار 

ستادیار،   مر ت   قیقیقاو   فتاتو،   ر تتتار ،       ا4

(،   قتهتران،      فجدانشگاه   فاو،   یتشق    بقیه   ا      

 ایران.
استادیار، مر ت قیقیقاو  یتیولوژ  ورزش ،     1

دانشگاه   فاو،   یتشق    بقیه   ا     فج(،   قهتران،     

 .ایران

 ارشناس   ارش ،   روانشناس ،   مر ت   قیقیقاو   9

 یتیولوژ    ورزش ،   دانشگاه   فاو،   یتتشتقت       

 .(،   قهران،   ایرانفجبقیه   ا     

 مويسنده   مسلو  *

  حسین   شیروان 

 +(30  3411084999قافن:   

 یست   القترونی :
Shirvani.h2006@gmail.com  

 هتا   متللتفته     رشت    در   تنتنت ه      ققویت  ها  روش  از  یق   فنوان      به  را  ورزش  میققان  امروزهمقدمه     

آور    و   خود ارآم     بین    ارمنت ان       ه ف   از   ی وهض   حایر   مقایسه   قا گیرن .     در   ن ر   م   شناخت    روان

  باش .   ورزشقار   و   ریرورزشقار   ن ام    م 

دانشگاه   فاو،   یتشق    جامعه   آمار    ی وهض،   شام     ایه    ار نان   ورزشقار   شار    در   ه         مواي   ز   رز 

نفر   رتیترورزشتقتار(          98نفر   ورزشقار   و      98نفر    ارمن         488باش .    ه   قع اد       م    4939ا    در   سا       بقیه

آور     ونتور       آور    اعافاو   از   مقیاس   قا    گیر    قداد     ساده   انتنا    ش ن .   برا    جن     صورو   ننونه   به

ا تتار       از   نتر،    ها   (   و   برا    قتتیه   وقیای    داده 4301(   و   مقیاس   خود ارآم     شرر      1889و   دیوی سون     

spss 17    ها    مستق    استفاده   ش    قیای    واریانچ   من    متمیره    مانوا(   برا    گروهو.  

نتایج   ی وهض   نشان   داد    ه   بین   ورزشقاران   و   ریرورزشقاران   ن ام    ازلیتا    متتتمتیترهتا          ه         ي :یه

دیگر   ایتن   متتتمتیترهتا   در            فبارو   (،   به > p  8089قفاوو   معنادار   وجود   دارد     آور    و   خود ارآم        قا 

  ورزشقاران   ن ام    بااقر   از   ریر   ورزشقاران   بود.

ورزش   و   انتا،   قنریناو   من ه   بر   وجوه      قوان   گفت    ه   با   قوجه   به   نتایج   ی وهض   حایر   م   گی:      مییجه

  و   خود ارآم     قگذیرگاار   است.آور       قا شناخت    هننون      منتاف   شندیت    و   روان

 آور ،    ار نان   ن ام ،   ورزشقار،   ریرورزشقار   خود ارآم  ،   قا ه      الید   زا ه

228 

ها   قگ ی       ها    ا تایض   سامت   روان   انسان   فنوان   یق    از   شیوه   به
دانن     ه   روان   انسان   مستقینا    قیت      خوب    م    شود.   روانشناسان   به   م 

ها،      قگذیر   شرایب   ب ن    و   جسنان    و   متقابا ،   جسه   انسان   و   افنا    ان ا،
ها    ن ر       [.   یق    از   م  4قیت   قگذیر    را    روان    و   ]هن    اوست    

در   ملالعه   روانشناس    ورزش،   رویقرد   روانشناس    م بت   نگر   است.   
ها،    دستور    ار   اصا    این   رویقرد،   بررس    و   شناخت   قواننن  

آور    ازجناه   مفاهیه   و      استع ادها   و   میاسن   ا راد   است.   قا 
   ها    بهنتار   موردقوجه   و   ملالعه   روانشناس    م بت   نگر   است   سازه
ها    قاو   و   ناگوار      [.    ه   به    راین    یویا    انلبات   م بت   با   قتربه1

ها   و   خدوصیاو   و    آور    را   به   معنا    مهارو   [.   قا 1شود       اعات   م 

 مقدمه     

سو    ورزش،   رش     اب       ع    دو   دهه   اخیر،   گرایض   آدم    به
ها    ورزش    از      ا     ه   امروزه    عالیت   گونه   ا    یا ته   است،   به   ماح ه   

یروریاو   گریتنایایر   دنیا     نون    است،   متنددان   بر   نقض   حیاق    
ان .    ها    گوناگون   قگ ی     رده ورزش   در   سامت    انسان   از   جنبه

قیرک   رمت   «شعار   به اشت   جهان       1881 ه   در   سا       عور    به
فنوان   ش ه   است.   فدر   ج ی    با   قوسعه   فاو،   و   ققنولوژ          »سامت 

ییشر ته   خود،   روش   زن گ    بسیار    از   جوام    بشر    را   قیت   الشعا    
ها     یتیق       ا    در    عالیت   ماح ه   خود    رار   داده   است   و    اهض    اب 

ا راد   به   وجود   آورده   است.   در   جوام    منتاف،   امروزه   از   ورزش   

 

  114-191صفیاو      -1شناره      -1دوره      -4931زمستان   
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ها،      سازد   با   سنت     نن     ه    رد   را    ادر   م    های    قعریف   م    قواننن  
 [.1ها   سازگار   شود       مشقاو   و   مالض

ها    مرقبب   با    آور ،   بر   وی گ  ها    ننستین   در   مورد   قا    ن ریه   
ییام ها    م بت   در   مواجهه   با   مداما   و   نامایناو   زن گ    قگ ی    

ا    من بع     متشق       آور    را   سازه   ها     عا ،   قا    [.   ن ریه9داشتن     
ها       از   متمیرها    سرشت ،   مانن    متات   و   شندیت،   هنراه   با   مهارو

[.   هنسو   با   6دانن      مندوص،   م     مهارو   ح    مس اه،   م 
ش     ه      ها    فنوم ،   در   ملالعاو   اولیز   این   سازه   قدور   م    برداشت
ها    اخیر   نشان      آور    خدیدز   ا راد    وت   العاده   است.   اما   ی وهض   قا 
آور    در   انیدار   ا راد    وت   العاده   نیست   و   در   ا راد      ان     ه   قا    داده

منتاف   و   سلوف   متفاوو   قیو    شام     ود  ،   نوجوان    و   
 [.1شود       سال    مشاه ه   م    بترگ

ها    مع ود    به   بررس       در   حوزه   روانشناس    ورزش   نیت،   ی وهض
دهن ه   قگذیر      ان .    ه   نشان   آور    بر   فناقرد   ورزش    یرداخته   قگذیر   قا 

[   دری وهض   خود   4ساهین          آور    بر   فناقرد   ورزش    است.   قا 
آور    بیشتر    نسبت   به      دریا ت    ه   ورزشقاران   دختر   و   یسر   از   قا 

[   در   رابله   قبیین   0ریرورزشقار   برخوردارن .   جایا    و   حسیننار     
آور    برحسا   خود ارآم     در   دانشتویان   ورزشقار   و      قا 

بین     نن م   م بت   و      ریرورزشقار   متوجه   ش ن     ه   خود ارآم  ،   ییض
آور       آور    است.   هنننین،   آشقار   ش     ه   قا    معنادار   قا 
عور   معنادار    بهتر   از   ریرورزشقاران   است.   بشارو   و      ورزشقاران،   به
[   در   قیقید   خود   به   این   مس اه   دست   یا تن     ه   1هنقاران    

آور    و   سرسنت    با   مو قیت   ورزش    در   ورزشقاران   ارقبا    م بت      قا 
عور   م بت،      قوانن    به   معنادار    دارن ب   ب ین   قرقیا    ه   این   دو   فام    م 

بین     نن .   هنننین   گاب    و      مو قیت   ورزش    را   در   ورزشقاران   ییض
ها    منتاف       وش    در   دسته   [   نشان   دادن     ه   سلوف   سنت3شیرد    

ا    لیگ   برقر   به      لیگ   راگب    متفاوو   است   و   در   بازیقنان   حر ه
رس .   هنننین   ی وهشگران   متوجه   ش ن    ه    ح ا  ر   خود   م 

شناخت       آور    و   سرسنت    رابله   مهن    با   سامت   روان   قا 
آور    و      ورزشقاران   و   ریر   ورزشقاران   دارد.   ب ین   معن     ه   قا 

قوانن       سرسنت    در   ورزشقاران   بیشتر   از   ریرورزشقاران   بوده   و   م 
قمییراو   مربو    به   سامت   روان   در   ورزشقاران   و   ریر   ورزشقاران   را   

 [.48بین     ن        ییض
شناس    ورزش،    ها    اخیر   در   حوزه   روان   مفهو،   دیگر     ه   در   سا 

ها       ها    را   دامن   زده   و   قوانسته   با   بسیار    از   جنبه   ی وهض
ها       فناقرد    رابله   دوسویه   داشته   باش ،   افتقاد   شن    به    ابایت

ها    موردنیاز   برا    م یریت      ده    و   انتا،    عالیت   خود   در   سازمان
عور      [.   مفهوم     ه   به44ها    منتاف   است       شرایب   و   ویعیت

خاصه   از   آن   قیت   فنوان   خود ارآم     یادش ه   است.   من ور   از   

خود ارآم  ،   میتان   اعنینان    است    ه   هر    رد   به   قوانای    خود   در   
ا    از    ارها   یا   انتا،   ی    ققایف   خاص   ابراز      زمینز   اجرا    متنوفه

[.   برا    خود ارآم  ،   مناب    متع د    ] ر   ش ه    ه   یق    41ننای        م 
ها    ورزش ،   به      رس     عالیت   ها،   قتربز   شند    است.   به   ن ر   م    از   آن

ا ،   یق    از   مناب    قتربه   شند    باش .   در   حالت      وی ه   ورزش   حر ه
ده     ه   سلوف   باا       ها   نشان   م    فنوم    در   نتایج   ی وهض

فاوه      خود ارآم     با   اجرا    ملاو    فناقرد   ورزش    رابله   دارد.   به
[   هنبستگ    دارد.   در   49اجتناف     -های    با   ن ریه   شناخت    منین   یا ته

هنین   راستا   ی وهشگران   دریا تن     ه   خود ارآم     با   میتان   لاو   از   
 عالیت   ب ن    رابله   مستقیه   دارد.   به   فبارق    خود ارآم     بااقر   

[.      ابوالقاسن    و   41شود       موجا   لاو   بیشتر   از    عالیت   ب ن    م 
[   نشان   دادن     ه   بین   خود ارآم     و   فناقرد   49 یامرذ    و   سهراب     

ورزش    رابلز   م بت   معنادار    وجود   دارد   مبن    بر   اینقه   خود ارآم     
 بین     نن م   م بت    برا    فناقرد   ورزش    است.   ییض
[   در   ی وهش    دریا تن     ه   دو   گروه   از   ا راد   46جقسون   و   بیقام        

ها        ارگیر    خود ارآم     در   مو عیت   ورزشقار   و   مرب    از   ن ر   به
منتاف   زن گ    شند    و   ورزش    در   سلج   بااقر    از   جنعیت   

[   درقیقیق    با   44فنوم     رار   دارد.   هنننین   بشارو   و   هنقاران    
گرای       ا    خود ارآم     ورزش    بر   رابلز   بین    نا    فنوان   قگذیر   واسله

گرای    م بت    قاش   برا     ام       بیان    ردن ،    ه   خود ارآم     با    نا 
گرای    منف     وا نض      بودن(   در   ورزشقاران   هنبستگ    م بت   و   با    نا 

ها   هنبستگ    منف    دارد.   در   بررس       منف    به   نا ام    بودن(   در   آن
[   متوجه   ش ن     ه   بین   خود ارآم     و   فناقرد   40وا ف    و   هنقاران    

دار    وجود   دارد،   و   خود ارآم        ورزشقاران   رابله   م بت   و   معن 
 باش .      بین     نن ه   خوب    از   فناقرد   ورزشقاران   ننبه   م    ییض

این   نتایج   بیانگر   این   است،    ه    عالیت   ب ن    و   ورزش   اذراو   م بت    بر   
آور    و   خود ارآم     دارد.      شناخت    هننون   قا    متمیرها    روان

 ه   ورزش   بافب   بهبود   فناقرد   و   سامت      بنابراین   با   قوجه   به   این
شود        ار نان   و   ا تایض   قولی ،   روف   هنقار    و   ریایت   شما    م 

ها        عالیت    ها   درزمینه   [.   و   از   عر     دیگر   وجود   ان ک   ی وهض43
آور    و      جسنان    در    ارمن ان،   میقد   را   بر   آن   داشت   قا   با   مقایسه   قا 
ا    به      خود ارآم     در    ار نان   ورزشقار   و   ریرورزشقار   دانشگاه   بقیز

آور    و   خود ارآم     در      این   سلا    یاسو   ده     ه   آیا   بین   قا 
  ارمن ان   ورزشقار   و    ارمن ان   ریرورزشقار   قفاوق    وجود   دارد   یا   نه    

 ه    مواي   ز   رز 
آور    اعافاو،   قوصیف    از   نو       این   قیقید   با   قوجه   به   نیوه   جن 

شود.      ا    استفاده   م    ا    بوده   و   از   عرف   مقلع    مقایسه   مقایسه   -فا 
در   این   نو    قیقیقاو   ه ف   ملالعه   احتنا    و   امقان   روابب   فات   و   
معاو    بین   متمیرها   با   استفاده   از   مشاه ه   نتایج   حاصاه   و   بررس    د ید   
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 آور    و   خود ارآم     در   بین    ارمن ان   ن ام    ورزشقار   و   ریرورزشقار      ا    قا    بررس    مقایسه

  114-191صفیاو      -1شناره      -1دوره    -4931زمستان   

[.   18ها   برا    یا تن   متمیرها    فاو    درست   و   منلق    است       در   داده
روی اد    سع    در    هه   روابب   بین      از،   به   ] ر   است    ه   قیقیقاو   یچ

گونه      ان ،   دارد   و   میقد   هی    صورو   عبیع    رد   داده   ها    ه   به   ی ی ه
ا    در   رخ اد   حوادت   ن اشته   و   قنها   قگذیر   و   رابله   متمیرها   را      م اخاه

ده .   این   عرف   اشاره   به   موارد    دارد    ه   در      مورد   وارس     رار   م 
ها   فات   از   ییض   رد   داده   است   و   ملالعه   آن   در   حا    حایر   از      آن

   -شود    ه   معاو    خوان ه   م -عرید   اذر     ه   بر   متمیر    دیگر   
گااشته   و   برجا   مان ه   است،   امقان   دارد.   ه ف   از   این   روش،   یا تن   

 [.18ها    احتنال    ی    الگو    ر تار    است       فات
 جامعه   آمار 

جامعه   آمار    این   ی وهض   شام     ایه    ار نان   ورزشقار   شار    در   
صورو      گیر    به   باش .   روش   ننونه   م    4939دانشگاه   بقیز   ا    در   سا    

   -ها    از   نو    آزمایش    و   فا    باش .   برا    ی وهض   قداد     ساده   م 
شودب      نفر   در   هر   گروه   قوصیه   م    98ا    حته   ننونه   ح ا        مقایسه
ا ،   برا    هر      وجود   در   ی وهض   حایر   با   عرف   مقلع    مقایسه   بااین

نفر   و   درمتنو       98گروه   از    ار نان    ارمن    ورزشقار   و   ریرورزشقار   
[.   در   ی وهض   حایر   من ور   از   18نفر   در   ن ر   گر ته   ش ه   است       488

ا (،    ارمن ان    از   دانشگاه      حر ه    ار نان   ورزشقار    ورزشقار   نینه
ا    مشن    و   در      باش     ه   بر   اساس   برنامه   ا    م    فاو،   یتشق    بقیه
 نن    و      صورو   من ه    عالیت   م    ها    ورزش   رسن    به   یق    از   رشته

سافت(   درگیر    عالیت      6در   متنو ،   در   هر   هفته   سه   جاسه    به   م و   
،      باشن .   و   من ور   از    ار نان   ریرورزشقار    ورزشقار   آماقور(   ورزش    م 

باش     ه   برنامه      ا    م     ارمن ان    از   دانشگاه   فاو،   یتشق    بقیه
من ن    برا    شر ت   در   ورزش   ن اشته   و   درمتنو ،   در   هر   هفته   ی    

ها    ورزش    شر ت      سافت   یا    نتر(   در   برنامه   1جاسه    به   م و   
  نن .   م 

 گیر    ابتارها    ان ازه
نامه   قوسب   شرر   و   هنقارانض      مقیاس   خود ارآم     شرر:   این   یرسض

نامه      باش .   یرسض   ماده   م    44ساخته   ش    و   دارا       4301در   سا    
اش   برا    رابه   بر      خود ارآم     فقای     رد   مربو    به   قوانای 

 ن .   این   یرسشنامه   بر   یایه      گیر    م    ها    منتاف   را   ان ازه   مو عیت
صورو    ه   یاسو      ا    لیقرو   قن یه   ش ه   است،   ب ین   مقیاس   ینج   رقبه

گیرد.   ننراو      م    9،   و   یاسو    اما    موا د   ننره   4 اما    منالف   ننره   
دهن ه   احساس   خود ارآم     باا   در    رد   است.   در      باا   نشان

در   جهت      49و      49،   3،   0،   9ها       گاار    این   یرسشنامه،   سلا    ننره
[.   18شون        گاار    م    صورو   وارونه   ننره   ها   به   موا د   و   مابق    سلا 
به      8006(   آلفا     رونباد   این   یرسشنامه   را   4301شرر   و   هنقارانض    

دست   آوردن    و   برا    سنتض   افتبار   سازه   مقیاس   خود ارآم     از   
-Iبیرون    راقر،   خرده   مقیاس   -هنبستگ    آن   با   مقیاس    نتر    درون 

E     مقیاس   درجه    ابایت   اجتناف    مارلو   و   4363گویین   ا   و   بیت    در   ،
(،   مقیاس   4906 به   نق    از   نتف    و    وادمنگ،    4361 راو   در   

و   مقیاس   شایستگ     رد    روزنبرگ      4399بیگانگ    از   خود   بارون   در   
 [.  14استفاده    ردن        4369در   

ا    مقیاس      (   برا    سنتض   روای    سازه4946بنتیار    براق     
آم ه   از   این   مقیاس   را   با      دست   خود ارآم     فنوم ،   ننراو   به

ها    من ین   وی گ    شندیت     مقیاس    نتر    درون    و   بیرون       ان ازه
راقر،   خرده   مقیاس    نتر    شند ،   مقیاس   درجه   اجتناف    مارلو   و   
 ران   و   مقیاس   شایستگ    بین    رد    روزنبرگ(   هنبسته    رد    ه   

ها       ش ه   بین   مقیاس   خود ارآم     و   ان ازه   بین    هنبستگ    ییض
معنادار(   و   در      8089و   در   سلج      8064خدوصیاو   شندیت    متوسب    
[   هنننین   یریا   یایای    مقیاس   با   11جهت   قگیی    سازه   موردن ر   بود    

و   با   استفاده      8046استفاده   از   روش   دو   نینه    ردن   آزمون   گاقنن   برابر   
[.   نتف     19آم ه   است       دست   به   8043از   یریا   آلفا     رونباد   

صورو   قداد     ج ا    رد   و      ها   را   به   نفر   از   آزمودن    98(   نیت   4908
ها   اجرا   ننود   و   آلفا     رونباد   برابر   با      آزمون   خود ارآم     را   برا    آن

   09براون   نیت      -[.   و   از   عرید   روش   اس یرمن11به   دست   آم     8009
(   به   روش   4900درص    به   دست   آم .   در   ی وهض   گنت    و    راهان     

 [.19درص    به   دست   آم        04آلفا     رونباد   یریا   یایان    
(   1889آور :   این   مقیاس   قوسب    ونور   و   دیوی سون       مقیاس   قا 

 نن گان   این   یرسشنامه   بر   این   باورن     ه   این      ساخته   ش .   قهیه
آور   در      آور   را   از   ریر   قا    قوان    ا راد   قا    خوب    م    یرسشنامه   به

ها       قوان    در   مو عیت   ها    بالین    و   ریربالین    ج ا    ن    و   م    گروه
گویه   دارد    ه      19[   این   مقیاس   16ی وهش    و   بالین    بقار   برده   شود    

در   ی    مقیاس   لیقرق    بین   صفر  اما    نادرست(   قا   مهار هنیشه   
شود.   این   مقیاس   در   ایران   قوسب   مین         گاار    م    درست(   ننره

(   هنتاریاب    ش ه   است.   برا    قعیین   روای    این   مقیاس   ننست   4901
هنبستگ    هر   گویه   با   ننره        میاسبه   و   س چ   از   روش   قیای    

جت      ش .   میاسبه   هنبستگ    هر   ننره   با   ننره        به   فام    بهره   گر ته
ها       را   نشان   داد.   س چ   گویه   8061قا      8014ها    بین      ،   یریا9گویه   

ها    اصا    مورد   قیای    فاما     رار   گر تن .      مقیاس   به   روش   مللفه
ها،   دو      ییض   از   استنرات   فوام    بر   یایه   ماقریچ   هنبستگ    گویه

و   آزمون    رویت   یارقات   میاسبه   ش ن .   مق ار       KMOشاخ 
KMO      بود      10099دو   در   آزمون   بارقات   برابر      و   مق ار   خ    8004برابر

 ه   هر   دو   شاخ     فایت   شواه    برا    انتا،   قیای    فام    نشان   
آور     ونور   و   دیوی سون   از      دادن .برا    قعیین   یایای    مقیاس   قا 

به   دست      8003روش   آلفا     رونباد   بهره   گر ته   ش    و   یریا   یایای    
 [.14آم     
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  شاورز   و   هنقاران

  راین    اجرا
 نن گان،      یچ   از   هناهنگ    با   مس وان   ]یربب   و   شر ت

(   در   4939ماهه   او        سه   4939ها    موردن ر   در   بهار   سا       یرسشنامه
 نن گان    ه    ار نان   ورزشقار   شار    در   دانشگاه   بقیز      اختیار   شر ت

من ور   جاا      ا    بودن ،    رار   داده   ش .   برا    رفایت   اصو    اخا     و   به
 نن گان،   ییض   از   اجرا    آزمون   اعافاق    درباره      هنقار    شر ت

مویو    و   ه ف   ی وهض   قا   آنتا    ه   در   نتایج   ی وهض   قگذیرگاار   نباش    
 نن گان،       نن گان   داده   ش ب   و   یچ   از   جاا   اعنینان   شر ت   به   شر ت

صورو    رد    مورد      فنوان   به   هی    ها   به   در   مورد   اینقه   اعافاو   آن
ها   منتار   هستن     ه   در      قتتیه   و   قیای     رار   ننواه    گر ت   و   آن

قوانن    از   ننونه      ی وهض   شر ت    نن    و   هر   زمان    ه   خواستن    م 
ی وهض   خارت   گردن ،   وارد   ننونه   ی وهض   ش ن .   بع    از   قوا د   با   

 نن گان،   آزمون   موردن ر   قوسب   متر    ی وهض   اجرا   ش .      شر ت
معیار   ورود   فبارو   بود   از:    ار نان   ورزشقار   شار    در   دانشگاه   بقیز   

سا .   معیار   خروت   نیت   شام ب   سن   باا       98قا      19ا ،   دامنه   سن    
سا ،   بینار    جسن    ش ی    و   سابقه   بستر    در      19سا    و   یایین      98

مرا ت   روان تشق    و   یا   مراجعه   به   روان تش    به   دلی    اختااو   روان    
ها   می ود   ش ه   بود،      ها    عالیت   ورزش    و   ب ن    آن    ه   به   فات   آن

 ش .   م 
 ها   روش   قیای    داده

ها    آمار       ها    ی وهض   از   روش   برا    قتتیه   و   قیای    داده
ا تار      قوصیف ب    میانگین   و   انیراف   معیار(   و   آمار   استنباع    و   نر،

استفاده   گردی .   جهت   قعیین   قفاوو   میانگین       SPSS-17آمار 
ها   از   روش   قیای    واریانچ   من    متمیر      ننراو   بین   متمیرها   در   گروه

 ها    مستق    استفاده   ش .    مانوا(   برا    گروه

 ه    ي :یه
   90سا     رار   داشتن    و      99ها   در   گروه   سن    زیر      نفر   از   آزمودن    11

 سا     رار   داشتن .   99نفر   در   گروه   سن    باا    
نفر   نیت   متگه    بودن .   و   هنننین      40ها   مترد   و      نفر   از   آزمودن    11
سا    سابقه    ار    داشتن    و      48سا    و      48ها   زیر      نفر   از   آزمودن    16
 سا    سابقه    ار    داشتن .   48نفر   نیت   باا       91

نتایج   حاص    از   آزمون    النوگروف   اسنیرنوف      4بر   اساس   ج و    
آور    و   خود ارآم     معنادار      برا    هر   دو   متمیر   موردبررس ب   قا 

نبوده   و   این   ب ین   معناست    ه   این   دو   متمیر   دارا    قوزی    نرما    بوده   
 ها    یارامتری    متاز   بوده   و   مشقا    ن ارد.   و   استفاده   از   آزمون

ج و    میانگین   و   انیراف   معیار   دو   گروه   از    ارمن ان   ورزشقار   و   
ده .      آور    و   خود ارآم     نشان   م    ریرورزشقار   را   در   متمیرها    قا 

شود    ه   بین   دو   گروه   از      مشاه ه   م    1عور    ه   در   ج و       هنان
آور    و   خود ارآم         ارمن ان   ورزشقار   و   ریرورزشقار   ازن ر   قا 

قفاوو   معنادار    وجود   دارد.   ب ین   معن     ه    ار نان   ورزشقار   ازن ر   
آور    و   خود ارآم     در   ویعیت   بهتر    از    ار نان   ریرورزشقار      قا 

  رار   دارن .
شود   بین   دو   گروه   از    ارمن ان      مشاه ه   م    9عور    ه   در   ج و       هنان

آور    قفاوو   معنادار       ورزشقار   و   ریرورزشقار   ن ام    از   ن ر   قا 
ب   با   قوجه   به   میانگین   دو   گروه   از    ارمن ان   (p  >  8081   وجود   دارد

مشن    (   = 01040M و   ورزشقار   (   = 40096M ریرورزشقار   
آور    در   ویعیت   بهتر    از      شود    ه    ارمن ان   ورزشقار   ازن ر   قا    م 

،   بین   دو   9ورزشقار    رار   دارن .   هنننین   بر   عبد   ج و    ریر ارمن ان   

 میغی:ه  KM حطح   مان يار 

 آور    قا  8014 8040

 خود ارآم   0/112 8041

 امن:اف   مای ر می مگین میغی: تاداي ه    گ:زه

 98 ورزشقار
 آور    قا 

40096 44094 

 41011 01040 98 ریرورزشقار

 98 ورزشقار
 خود ارآم  

99061 49093 

 12/57 69041 98 ریرورزشقار

میانگین   و   انیراف   معیار   متمیرها    موردبررس    در   دو   گروه   از      2جدز    

  ارمن ان

 نتایج   آزمون    النوگروف   اسنیرنوف   برا    متمیرها    ی وهض    1جدز    

گروه   از    ارمن ان   ورزشقار   و   ریرورزشقار   ازن ر   خود ارآم     قفاوو   
(ب   با   قوجه   به   میانگین   دو   گروه   از    > 8084Pمعنادار    وجود   دارد    
(  = 69041M و   ورزشقار   (   = 99061M  ارمن ان   ریرورزشقار   

شود    ه    ار نان   ن ام    ورزشقار   ازن ر   خود ارآم     در      مشن    م 
 ویعیت   بهتر    از    ار نان   ن ام    ریرورزشقار    رار   دارن .

 گی:    انث   ز   مییجه   
ده     ه   بین    ار نان   ن ام    ورزشقار      نتایج   ی وهض   حایر   نشان   م 

ا    ن ام (   و   ریرورزشقاران    یا   ورزشقار      حر ه    یا   ورزشقار   نینه
،   ( > 8089P آور    قفاوو   معنادار    وجود   دارد      آماقور   ن ام (   در   قا 

آور    بیشتر    نسبت      ا    از   قا    حر ه   ب ین   معن     ه   ورزشقاران   نینه
ها        به   ورزشقاران   آماقور   برخوردارن .   این   یا ته   با   نتایج   ی وهض

 Pار      میغی:ه 

 8081 آور    قا 

 0/01 خود ارآم  

آور    و   خود ارآم     در      نتایج   آزمون   مانوا   برا    مقایسه   قا    3جدز    

 دو   گروه   از    ارمن ان   ورزشقار   و   ریرورزشقار

Winter 2016; Vol. 4, No. 4: 227-234   
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 آور    و   خود ارآم     در   بین    ارمن ان   ن ام    ورزشقار   و   ریرورزشقار      ا    قا    بررس    مقایسه

[   در   قیقید   خود   10باش .   بشارو   و   هنقاران       [   هنسو   م 4،   3،   10
آور    و   سرسنت    با   مو قیت      به   این   مس اه   دست   یا تن     ه   قا 

ورزش    در   ورزشقاران   ارقبا    م بت   معنادار    وجود   داردب   ب ین   
عور   م بت،   مو قیت   ورزش    را   در      قوانن    به   قرقیا    ه   این   دو   فام    م 

قوان   گفت    ه   در      بین     نن .   در   قبیین   این   یا ته   م    ورزشقاران   ییض
ساز   و      قوان    زمینه   ها    ورزش ،   بسترهای    وجود   دارد    ه   م     عالیت

آور    باش .   یق    از   مناب    قا    آور   ش ن،   وجود      ققویت    نن ه   قا 
ها      ها    بیرون    است.   فرویت   در   باشگاه   ها    ارقباع    و   حنایت   شبقه
قر      قوان    دایره   زن گ    اجتناف    ا راد   را   گسترده   ها    ورزش    م    و   قیه

قوان    دوستان   نتدیق    افه   از   هه      سازد   و   در   ی    آن،    رد   ورزشقار   م 
قین ،      مرب ،   ر یا   و   عر  اران    داشته   باش     ه   او   را      باشگاه ،   هه

 نن    قا   بهتر      ها    سنت   از   او   حنایت   م    هنواره   قشوید   و   در   مو عیت
بتوان    بر   مشقاو   رابه    ن .   جنا   و   جوش   و    عالیت   ب ن    
ورزشقاران   نیت   قوان   جسن    و    قر    آنان   را   در   ح    مسام    ا تایض   

 ن .   به      آور    را    راهه   م    ها    ایتاد   قا    نوف ،   زمینه   ده    و   به   م 
قوان   ن ه   از،   در   زن گ    ورزشقار   را   ایا ه    رد.      هنز   این   موارد   م 
صورو   روزانه   یا   هفتگ ،   برا    حف    آمادگ    و      هر   ورزشقار   بای    به
عور   من ه   به   ورزش      ها    خود،   سافاق    را   به   ا تایض   مهارو

رس    منین   شرایل    نوف    خودقن ین    و      اختداص   ده .   به   ن ر   م 
در   ورزشقار   به         - ه   وی گ    ا راد   قا    آور   است   -خود   م یریت    را   

ساز    در   برابر      آور    نوف    مدون   وجود   آورد.   و   از   عر     دیگر   قا 
اجتناف    بوده   و    ار رد   م بت   زن گ    را   ا تایض      -مشقاو   روان 

آور    از   عرید   ققویت   حرمت   خود      [.   بر   این   اساس،   قا 13ده     م 
انتام .   این      یایر    م بت   م    ا    به   انلبات   فنوان   مقانیسه   واسله   به

زا       شناخت ،   مندوصا    در   شرایب   دشوار   و   استرس   ها    روان   وی گ 
[،   قین    44 ن    قا   با   افتناد   به   نفچ       مسابقه،   به   ورزشقار    ن    م 

ها       [   و   انلبات   م بت   با   قتربه10آور (       ها    قیت   قگذیر   قا    سنت 
[   مسابقه،   احتنا    مو قیت   خود   را   ا تایض   دهن .   9قاو   و   ناگوار    
ها       فنوان   یق    از   مللفه   آور    به   قوان   گفت   قا    درمتنو    م 

ها    حر ت     رار      شناخت    است    ه   قیت   قگذیر   ورزش   و    عالیت   روان
های       ها،   خدوصیاو   و   قواننن     آور    به   معنا    مهارو   دارد.   قا 

ها      ها،   مشقاو   و   مالض   سازد   با   سنت    هست    ه    رد   را    ادر   م 
بینانه   و   مندفانه   نقا       عور   وا     [.   و ت    ورزشقار   به98سازگار   شود    

ها      ها   و   نا ام     نن .   و   از   شقست   یعف   و    وو   خود   را   شناسای    م 
هایض   استفاده   نناین ،   اه اف   معقول       برا    بازنگر    اه اف   و   برنامه

گیرن    در   این   صورو   هرگونه      را   برا    ی    زن گ    یویا   در   ن ر   م 
قاش    در   جهت   ه ف   منتر   به    سا   نتایج   نسبتا    خو    خواه    ش ،   

 [.94 ن        آور    را    راهه   م    ها    ایتاد   قا     ه   درمتنو    زمینه

ا    و   ورزشقاران      حر ه   هنننین   بین   دو   گروه   از   ورزشقاران   نینه
آماقور   در   خود ارآم     قفاوو   معنادار    وجود   دارد.   ب ین   معن     ه   

ا    از   خود ارآم     بیشتر    نسبت   به      حر ه   ورزشقاران   نینه
ورزشقاران   آماقور   برخوردارن .   این   یا ته   با   نتایج   ی وهض   لیانگ   و   

[،   44[،   بشارو   وهنقاران    49[،   ابوالقاسن    و   هنقاران    41هنقاران    
[   46باش .   جقسون   و   هنقاران       [   هنسو   م 46جقسون   و   بیقام     

در   ی وهش    نشان   دادن     ه   دو   گروه   از   ا راد   ورزشقار   و   مرب    از   ن ر   
ها    منتاف   زن گ    شند    و       ارگیر    خود ارآم     در   مو عیت   به

ورزش    در   سلج   بااقر    از   جنعیت   فنوم     رار   دارد.   در   قبیین   این   
گیرن     ه   در   حین      قوان   گفت،   در   حین   ورزش   ا راد   یاد   م    یا    ته   م 

ا    م بت   با   دیگران   بر رار    نن ،   فواعف   خود   را      ر ابت   مگونه   رابله
ها   در   جهت      ابراز    نن ،   و   با   هر   مو قیت   و   شقست    مگونه   از   مو قیت
ها   برا    ا تایض      ا تایض   افتناد   به   نفچ   و   خود نترل    و   از   شقست

 وش    و   قاش   دوباره   در   جهت   جبران   آن      ظر یت   یایرن گ ،   سنت
شقست   استفاده   ملذرقر    بقنن     ه   ا تسا    هنین   خدوصیاو   

ها    بع     ورزش    و   زن گ    شند    و      ها    بیشتر   در   فرصه   مو قیت
ها    ورزش        ن .    سان     ه    عالیت   اجتناف    آنان   را   نیت    راهه   م 

دهن ،   احساس   خود فایت    بیشتر   و   قوانای    رهبر    بااقر       انتا،   م 
ها   از   حااو   خاق    بهتر    برخوردارن    و   سلوف   ایلرا    و      دارن .   آن

واسله      ا سردگ     نتر    دارن .   و   از   عر     دیگر   خود ارآم     به
عور   خودانگینته   در      شود    ه    رد   به   ها    درون    موجا   م    انگیته

مییب   قاش    ن    و   به   باورها     ارآم    خود   دست   یاب .   بر   این   
قوان   این   احتنا    را   ملرف    رد    ه   خود ارآم     به      اساس،   م 

 ن    قا   در   جریان   مسابقه   با   ققیه   بر   احساساو   بهتر      ورزشقار    ن    م 
 ارگیر     نون   و      ها    خود   برا    به   ها   و   قواننن     بتوان    از   ظر یت

ها    ورزش    استفاده    ن .   در   نتیتز   این   ویعیت،   از   ی    سو      مهارو
یاب    و   از   سو    دیگر    نتر   قیت      افتناد   به   نفچ   ورزشقار   ا تایض   م 
گیرد.   خود ارآم     یا   خودبسن گ ،      قگذیر   استرس   و   ایلرا     رار   م 

میتان   اعنینان    است    ه   هر    رد   به   قوانای    خود   در   زمینز   اجرا    
ننای .      ا    از    ارها   یا   انتا،   ی    ققایف   خاص   ابراز   م    متنوفه

قنها   ابتار      ان     ه    عالیت   ب ن    و   ورزش   نه   قیقیقاو   بسیار    نشان   داده
ارزشنن     برا    حف    سامت   جسنان    در   ا راد   است،   به   اجتناف    

 ن .   بر      ش ن،    سا   مهارو   و    فایت   و   ارققا    خود ارآم      ن    م 
[   در   ی    ی وهض   روان    91این   اساس،   یران    و   هنقارانض    

جسنان     ه   در   زنان   ملالعه    ردن ،   به   این   نتیته   رسی ن     ه   قنرین   
وخو   داشته   باش    و   فاوه      قوان    متایا    زیاد    بر   رو    ر تار   و   خاد   م 

بر   آن،   قنریناو   موجا    اهض   استرس   و   قنض   و   ا تایض   افتناد   به   
 شود.      نفچ   م 
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  شاورز   و   هنقاران

قوان   اظهار   ننود    ه   شر ت   در      گیر     ا    م    در   ی    نتیته
ها    ب ن    و   ورزش    فام    مهن    در   ارققا    متمیرها        عالیت
آور    و   خود ارآم     ورزشقاران   است.   به      شناخت    هننون   قا    روان

قوان   گفت      ش ه،   م    ها    قیقیقاو   انتا،   فبارو   دیگر   بر   اساس   یا ته
 عالیت   ب ن    و   ورزش    ادر   خواه    بود   نقض   مهن    در   رش    متمیرها    

ها   بتا   بگاارد.    رار   گر تن   در    را   و   مییب      شناخت    انسان   روان
ورزش    و   یرقیرک   و   هنننین   در   ارقبا    بودن   با   ورزشقاران   قگذیر   
م بت   بر   شرایب   روح    و   روان    ورزشقار   داشته   و   آنان   را   در   شرایب   

م و   در      ملاو     رار   داده   است   و   در   نهایت   شر ت   من ه   و   عوان 
 ن    و    رد   را   برا       قنریناو   ب ن ،   صفاو   شندیت    را   فو    م 
 ن .   با   قوجه   به   نتایج       راهه   ننودن   زن گ    آرا،   و   بانشا    آماده   م 
ها   قوصیه    ها   و   اداره   ملالعه   حایر   به   م یران   و   مس وان   سازمان

شود،    ه   با    رار   دادن   امقاناو   و    را    ورزش    در   اختیار      م 
 ارمن ان   موجباو   بهبود    یفیت    ار    و   رش    متمیرها    

قوان   با   قشوید      ها    راهه   شود.   و   هنننین   م    شناخت    برا    آن   روان
 ار نان   مشار    به   قنریناو   ب ن    در   ییشبرد   بهبود   و   حف    سامت   

ان     ه   ی    ب ن      ها    ن     رد،   قیقیقاو   نشان   داده   و    ارآی    آن
قیرک،   هه   ازن ر   جسن    و   هه   ازن ر   روان    در   رنج   است،       ه

ها     یتیق    من ه   بای    مورد   قوجه      بنابراین   قنریناو   ب ن    و    عالیت
ها   ایتاد   احساس   سامت    جسن    و      مس وان   باش     ه   ه ف   آن

ها    ی وهض   حایر   می ود      روان    در   ا راد   است.   از   جناه   می ودیت
یایر       بودن   جامعه   ی وهض   به    ارمن ان    ه   خود   مسبا   ف ،   قعنیه

به   جوام    دیگرم    شود.   ناهنگن   بودن   ا راد   ننونه   بر   اساس   
گر    مانن    سافت    ار ،   میتان   قیدیاو،      متمیرها    م اخاه

ها     ویعیت   ا تداد ،   سابقه    ار    و   ریره.    نبود   ی وهض
    بررس    نقض   ورزش   در     منتشرش م   داخا    و   حت    خارج    در   زمینه
  ارمن ان   و   مشار    ادار    میسوس   بود.
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