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  مقدمه -١- ١

ورزش، پس از  يهبه عنوان یک رشته از علوم، همزمان با توسعه قابل مالحظ 1ورزشی یسروانشنا

سال  50مادر نیز در  يهاساسی روان شناسی به عنوان رشت يهجنگ جهانی دوم پدید آمد. رشد و توسع

شناسی ورزشی مانند سالمال، صنعتی منفرد، مسیبی و روان يهامروزه، پژوهشگران حوز ست.اخیر بوده ا

معتقدند که متغیرهاي روانی با عملکرد ورزشکاران رابطه دارد. در ادامه به برخی از این  )2000( 2بوش

  شود.متغیرها اشاره می

در است.  3فرسودگی ورزشی تواند در عملکرد ورزشکاران موثر باشداز جمله متغیرهایی که می

هاي گیري روانی، هیجانی و فیزیکی از فعالیتشناسی ورزشی، فرسودگی به عنوان کنارهادبیات روان

شود. در شرایط فرسودگی، فرد ممکن است براي مدتی از مشارکت خود در ورزش ورزشی تعریف می

 کندهاي ناشی از آن پیدا نمیگیکناره گیري کند، چرا که راه دیگري براي گریز از موقعیت و تنید

  . )2000، 4(نیمی

شناسی ورزش وجود دارد که با عملکرد هاي مهمی در روانعالوه بر فرسودگی ورزشی، مؤلفه

است. چرا که ماهیت و طبیعت  5ورزشکاران در ارتباط هستند. از جمله این متغیرها اضطراب ورزشی

می تواند تنش هیجانی  ین مسابقات می باشد. که متعاقباًاهاي رقابتی، اضطراب و استرس زا بودن ورزش

                                                
1 Sport psychology 
2 Salmela , monfared, Mosayebi  & Bush 
3 Sports Burnout 
4 Niemi 
5 sports anxiety 
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اضطراب در ورزش شامل  .هاي استرس، اضطراب استدهد. یکی از پاسخ را در بین ورزشکاران افزایش

   .)2009 ،6(گیل شودجویانه ورزشی ایجاد میهاي رقابتابتی است که در موقعیتاضطراب رق

- گرایی میند بر کارکرد ورزشکاران تاثیرگذار باشد. کمالتوامفهوم دیگریست که می 7گراییکمال

تواند صفتی نابهنجار باشد و  باعث تضعیف عملکرد ورزشی شود و آن را به صورت منفی تحت تاثیر قرار 

کمال گرایی را به منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهاي ) 9819( 9بارن. )2006، 8هالاپلتون و دهد (

تنی و تالش براي تحقق آنها همراه با خود ارزشیابی انتقادي از عملکرد شخصی، تعریف کامل و دست نیاف

  داند.گرا را به شیوه همه یا هیچ میافراد کمال کرده است. او تفکر

شناسی جدید به واسطه است که در ادبیات روان هاییمتغیر دیگر از ییک 10هوش هیجانی

وناگون نشان می دهد. هوش هیجانی ورزشی نه تنها در استنباط هاي مختلف، خود را به شکل هاي گ

ایران بلکه در سایر کشورها نیز یک روش جدید در مدیریت هیجان ورزشکاران و اصالح عملکرد آنان 

محسوب می شود. تاثیر هیجانات بر روي عملکرد ورزشی توسط اغلب محققان، مربیان، مدیران ورزشی و 

  ).2007، 11گلمن( مسابقه مورد تائید قرار گرفته استدر حین بازي و بعد از  ورزشکاران

عملکرد شناختی در کیفیت با توجه به مطالب فوق و در نظر گرفتن اهمیت عوامل روان

بینی فرسودگی ورزشی گرایی و هوش هیجانی در پیشکمال نقش تعیین، هدف پژوهش حاضر ورزشکاران

  و اضطراب رقابتی دانشجویان ورزشکار است.

 ان مسئلهبی -1-2

هایی هستند که دنبال راه ، محققان بهورزشکاراناوت بین رکوردهاي تفدلیل کاهش  امروزه به

هاي غیراخالقی مانند دوپینگ، بتوانند بدون عوارض جانبی موجب برتري و بهبود عملکرد برخالف روش

                                                
6 Gill 
7 Perfectionism 
8 Appleton & Hall 
9 Baron 
10 Emotional Intelligence 
11 Goleman 
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 برخوردار قابل توجهیاهمیت  از توانندمی مطمئنا شناختی ، عوامل روان. در این میانورزشکاران شوند

فرسودگی ورزشی  که با عملکرد ورزشی ارتباط دارد شناختی، یکی از متغیرهاییاز بین عوامل روان. دنباش

هاي ورزشی تعریف گیري روانی، هیجانی و فیزیکی از فعالیتبه عنوان کناره ورزشی فرسودگی باشد.می

مدتی از مشارکت خود در ورزش کناره گیري  شود. در شرایط فرسودگی ورزشی، فرد ممکن است برايمی

کند. فرسودگی ورزشی هاي ناشی از آن پیدا نمیکند، چرا که راه دیگري براي گریز از موقعیت و تنیدگی

شود. به عالوه، عدم تعادل بین در اثر ناهمخوانی بین انتظارات و تالش ها با نتایج به دست آمده ایجاد می

ها مورد نیاز است، در دراز مدت منجر به تولید تنیدگی شده و از براي تأمین آنها و منابعی که نیازمندي

هایی که در ارتباط با فرسودگی ورزشی شناسایی شود. تنیدگیوز فرسودگی ورزشی میاین راه باعث بر

شده است شامل ترس از شکست، ناکامی، انتظارات بیش از حد، اضطراب و اصرار براي کسب 

  ).2014 ،12ریدكاست (دآرمانیدعملکرد

. باشد اضطراب میاز جمله متغیرهاي دیگري که تاثیر بسزایی در عمکرد ورزشکاران دارد، 

زاي ماهیت رقابتی و استرس. ناپذیر ورزش است توانایی کنار آمدن با فشار و اضطراب، بخش جدایی

ي هیجانی به این عوامل پاسخها بر این اساس، .کندورزش، مطالبات بسیاري را بر ورزشکار تحمیل می

اضطراب . ورزشی است هاي پژوهشی در روانشناسی، یکی از زمینهاضطراب رقابتیویژه  زا، به استرس

با برانگیختگی  ااین حالت که غالب است.حالت هیجانی منفی همراه با عصبانیت، ناراحتی و تشویش 

شود. اضطراب در ورزشکاران ایجاد می نامطلوب جسمانی هم همراه است در اثر ترس از اشتباه یا نتیجه

 دهد و در صورت غلبه نکردن بر آن،رقابتی توانایی ورزشکار در مسابقه را نسبت به تمرین کاهش می

اضطراب به دو صورت بر  .دهدآورد و عملکرد او را کاهش میمشکالتی را براي او در مسابقه به وجود می

ابی است که انقباض غیر ضروري عضالت را در پی دارد و باعث گذارد، نوع اول اضطرورزشکار تاثیر می

شود فرد حتی دویدن معمولی خود را هم نتواند انجام بدهد. اضطراب نوع دوم هم از نظر ذهنی به می
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کند و عالوه بر بی دقتی، توجه هاي ذهنی او را دچار اختالل و کندي میآورد و فعالیتورزشکار فشار می

  ).1392(بهرامی، بردده و دید وسیع به کل میدان و اتفاقات در حال وقوع را از بین میفرد را محدود کر

یکی از صفات بارزي است که با رقابت (مخصوصا در زمینه ورزش) و اضطراب و  کمال گرایی

هاي شخصـیتی اسـت کـه گرایی ازجمله ویژگیکمال ).2009پلتون،(ا شودتنیدگی ناشی از آن همراه می

 ).2009 ، 1فلت و هویـت( دین دهـه اخیـر پـژوهش هـاي متعـددي درمورد آن انجام شده اسـتدر چنـ

نوان وضع معیارهاي شخصی بیش از حد باال در عملکرد همراه با گرایش بـه به ع کمال گرایی ).2009

در واقع،  ). 2،2006فراست (انتقـادي بودن بیش از حد در ارزیابی عملکرد خود شخص توصیف شده است

توانند و باید بصورت دقیق کار کنند، هر ها میکنند آنخاص کمال گرا کسانی هستند که فکر میاش

ها به نشانه هاي عدم دستیابی به ها رضایت بخش نیست و آنچیزي که دقیق نباشد از نظر آن

  ).2008هویت، ( دارندرسوگیرانهذتوجهدعملکرددبااليدمعیارهاي

ورزشی، در مورد چگونگی شکل گیري کمال گرایی و به عنوان کمک شناسی در قلمرو روان

کننده یا مانع کسب اهداف ورزشکاران، بحث هاي زیادي انجام گرفته است. محققان پیشنهاد می کنند 

که از دو بعد باید به کمال گرایی نگریست؛ یک بعد مثبت با عنوان کمال گرایی بهنجار که با مسائلی 

ي، معیارهاي شخصی باال، ارزشیابی مثبت از موفقیت گذشته، توقعات مثبت در چون تالش براي برتر

روابط و عملکردهاي بهتر در ارتباط است و بعد منفی یا نابهنجار که با مسائلی چون نگرانی بیش از حد 

در مورد اشتباهات، شک در مورد اعمال، احساس اختالف بین انتظارات و نتایج و پیامدهاي منفی مانند 

ضطراب و استرس، ترس از ارزشیابی منفی و عزت نفس ضعیف ارتباط دارد. کمال گرایان نابهنجار هم ا

توانند به سطح باالي عملکرد برسند، اما این ورزشکاران با ترس از خرابکاري و شکست برانگیخته شده می

ا دارند و در مندي از انجام خوب کارهشوند و به ندرت احساس رضایتو اغلب خسته و فرسوده می

). براي اجتناب از فرسودگی 2014، 3قرار دارند (هنریک گوستاوسون فرسودگی ورزشیدرازمدت در خطر 
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ي نامطلوب به نحوي شایسته تعیین شود. محققان متغیرهاي فرسودگی باید عوامل مرتبط با این پدیده

داد  ) نشان2004یدك (ردگی در ورزشکاران بررسی کردند. ها و فرسوزیادي را براي تعیین رابطۀ بین آن

) در تحقیق بر روي متغیرهایی 2005( 1اي مستقیم با کمالگرایی دارد. لو و هانگسطوح فرسودگی رابطه

  که ممکن است با فرسودگی ارتباط داشته باشد، نشان دادند که یکی از این متغیرها کمالگرایی است. 

، مثل سخت گیري ، ترس از کامل گرا دارا هستندبا توجه به خصوصیاتی که ورزشکاران کمال

اي دارد بینی کرد که این افراد در شرایطی که بار هیجانی فزایندهنبودن و فرار از شکست، میتوان پیش

هاي هاي پژوهش(مثل مسابقات)، تحت تاثیر محیط قرار گرفته و دچار اضطراب میشوند. براساس یافته

-) می2008 ، 2کاران (هالانجام شده در رابطه با ورزشهاي هاي مقدماتی پژوهششناختی و یافتهروان

هاي انجام رابطه دارد. پژوهش اضطراب رقابتیگرایی به صورت متفاوت با بینی کرد که کمالتوان پیش

اند که نگرانی در مورد اشتباهات و واکنش شده در مورد رابطه کمالگرایی و اضطراب رقابتی نشان داده

  ).2007، 3ا اضطراب رقابتی رابطه مثبت دارد (استوبرمنفی به ناکامل بودن ب

امروزه در دنیاي ورزش، تمرین جسمانی مکرر به عنوان تنها عامل کلیدي موفقیت و رسیدن به 

هاي جسمانی و تاکتیکی، شود، عالوه بر تواناییاوج اجرا، هدف از پیش تعیین شده محسوب نمی

یک متغیر  هوش هیجانیباشد. ثر بر پیشرفت ورزشی میهاي شخصیتی بدون تردید از عوامل موویژگی

هاي هاي مختلف، خود را به شکلشخصیتی است که در ادبیات روانشناسی جدید به واسطه استنباط

 از استفاده و دیگران و خویش احساسات شناخت بر مشتمل هوش این حقیقت دهد. درگوناگون نشان می

 هنگام به که است عاملی هیجانی هوش عبارتی به. است یزندگ در مناسب تصمیمات اتخاذ براي آن

 برقراري به منجر باال اجتماعی هاي مهارت داشتن واسطه به و کندمی انگیزه ایجاد شخص در شکست،

  .شودمی مردم با خوب رابطه
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هوش هیجانی ورزشی یک روش جدید در مدیریت هیجان ورزشکاران و اصالح عملکرد آنان 

ثیر هیجان بر روي عملکرد ورزشی توسط اغلب محققان، مربیان و ورزشکاران درحین شود. تامحسوب می

هایی که هوش هیجانی ورزشکاران بازي و بعد از مسابقه مورد تائید قرار گرفته است. یکی از مولفه

اضطراب  نشان دادند) 1390( عطاردياست.  اضطراب رقابتیتواند تاثیر بسزایی روي آن داشته باشد ،می

هاي حرکتی در تر و مؤثرتري در اجراي مهارت ارتباط عمیق قابتی در مقایسه با سایر عوامل روانی،ر

  .شودمیدآناندعملکرددبازیکنان موجب کاهش شرایط مسابقه دارد و افزایش اضطراب در

توانند از تمام توان گفت افرادي که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند میمی همچنین

توان در همین راستا می ند و محدودیت را به فرصت تبدیل نمایند.کننجود خود استفاده موي هاظرفیت

در ورزشکاران گام نهاد. چرا که  هوش هیجانی و فرسودگیي احتمالی بین به عرصه پیش بینی رابطه

ی با شود و همچنین در رویارویهاي ورزشکار میهوش هیجانی کارامد سبب بهره گیري مناسب از ظرفیت

کند تا بهترین تصمیم را اتخاذ کند و به این ترتیب مانع از بروز شرایط دشوار به ورزشکار کمک می

  ). 1،2014(آنا کازان و لورا ناستاسا شودفرسودگی در ورزشکاران می

 و گرایی کمال آیا که است سوال این به پاسخ درصدد حاضر پژوهش، موجود سوابق به توجه با

  ؟ دارند نقش ورزشکار دانشجویان رقابتی اضطراب و ورزشی فرسودگی بینی یشپ در هیجانی هوش

  اهمیت و ضرورت پژوهش -3- 1

ر اجراي عملکردهاي ورزشی هاي روانی د، بحث مهارتشناسی ورزشیرواناکنون با پیشرفت علم 

شد أکید میاز اهمیت بسزایی برخوردار شده است و در حالی که قبالً به اهمیت آماده سازي جسمانی ت

کنند. تجارب کسب شده آنان حاکی امروزه قهرمانان هرچه بیشتر بر آماده سازي روانی توجه و تأکید می

پردازند، سرانجام به رقابت میاز آنست که وقتی در میدانهاي بزرگ با قهرمانانی همتراز به لحاظ جسمی

براي تحقیق درمورد چگونگی بهبود  آمادگی روانی پیروزي را به نفع یکی از طرفین رقم خواهد زد. 
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هاي روانی، در این تحقیق سعی شده تاثیر چند متغیر بر عملکرد ورزشی مشخص شود، که یکی از مهارت

  این متغیرها، فرسودگی ورزشی است.

، نوعی پاسخ فرد به استرس هاي مزمن و مداوم است. بر فرسودگی) معتقد است 2007( 1کاکس

هاي عوامل رسد که درخواستی اسمیت، زمانی که بازیکن به این نتیجه میعاطف-اساس الگوي شناختی

تواند با استرس هاي حاصل از این کند که نمیمحیطی بیشتر از توانایی اش است و چنین تصور می

شود و در نهایت اینکه بازیکن براي درخواست ها مقابله کند؛ عملکرد شناختی و فیزیولوژیکی او مختل می

) معتقدند راهبردهاي مقابله اي 2004( 2کند. جیمزرس خود از ورزش کناره گیري میکاهش است

نامناسب ورزشکاران از عوامل بسیار مهم بروز فرسودگی در ورزش هستند. از این رو بررسی و تحقیق در 

  رسد.ها) امري ضروري به نظر میباب تاثیرگذاري فرسودگی ورزشی بر دانشجویان ورزشکار (در رقابت

کند . بر این زاي ورزش، مطالبات بسیاري را بر ورزشکار تحمیل میماهیت رقابتی و تنیدگی

، یکی از زمینه هاي پژوهشی اضطراب رقابتیزا، به ویژه اساس، پاسخهاي هیجانی به این عوامل تنیدگی

شد، عملکرد شناسی ورزشی است. اضطراب رقابتی، مخصوصاً در جایی که اعتماد به خود ضعیف بادر روان

کنند که هرچند برخی ورزشکاران گزارش می). 2011، دهد (بشارتفی تحت تاثیر قرار میرا به صورت من

دهد که اضطراب تأثیر بیشتر تحقیقات نشان می.کند ها را تسهیل میاي عملکرد آناضطراب تا اندازه

الوه، اضطراب رقابتی سبب ع به. سرخوشی دارد  مخربی بر عملکرد، لذت از تجربۀ ورزشی و احساس

گیري  یافته خودداري ورزند یا از ورزش کناره ورزشهاي سازمان شود بسیاري از جوانان از تجربه کردنمی

بر سالمت جسمانی نیز تأثیر میگذارد و عامل خطري براي آسیب در  سطح باالي اضطراب رقابتی. کنند

عه اضطراب رقابتی به دلیل تأثیر مستقیم و . از این رو مطالشودمی حین فعالیتهاي ورزشی محسوب

  است.دبرخورداردمضاعفیدتهدیدکننده آن بر عملکرد و موفقیت ورزشی، از اهمیت

اي بین ابعاد نتایج این پژوهش در عین حال به صورت اختصاصی نشان خواهد داد که چه رابطه

 گرایی ورابطه کمالشده در مورد هاي انجام پژوهش. وجود دارد گرایی و اضطراب رقابتیکمالمختلف 
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نشان داده اند که نگرانی در مورد اشتباهات و واکنش منفی به ناکامل بودن (از مؤلفه  اضطراب رقابتی

  .)2007، 1گرایی منفی) با اضطراب رقابتی رابطه مثبت دارد (اوتوهاي کمال

اولین چیزي را که به  نیز . برد و باختمرتبط استبرد و باخت  اب ایست کهسازه گراییکمال

از گرایی در ورزشکاران خیلی شیوع داشته باشد. شود حدس زد که کمالورزش است. میآورد خاطر می

این رو تحقیق در مورد میزان کمال گرایی و تاثیرات احتمالی آن بر ورزشکاران در جامعه ي ما امري 

هاي بر محدودیت اي مقدماتی، عالوهههاي پژوهشضعف از یکیناپذیر خواهد بود. ري و اجتنابضرو

عنوان یک سازة شخصیتی کلی در نظرگرفته و  گرایی را بهمورد بررسی این است که کمال هاينمونه

عنوان یک ویژگی اختصاصی که انگیزه و رفتار  پژوهش حاضر، کمالگرایی ورزشی، به اند. درسنجیده

  .شوددهد، بررسی مییر قرار میهاي ورزشی تحت تأثفعالیت ورزشکار را در رابطه با

جود خود استفاده موهاي توانند از تمام ظرفیتباالیی برخوردارند می که از هوش هیجانیافرادي 

توان به عرصه پیش بینی رابطه ي در همین راستا می ند و محدودیت را به فرصت تبدیل نمایند.کن

چرا که هوش هیجانی کارامد سبب بهره  ورزشکاران گام نهاد. احتمالی بین هوش هیجانی و عملکرد

شود و همچنین در رویارویی با شرایط دشوار به ورزشکار کمک هاي ورزشکار میگیري مناسب از ظرفیت

  کند تا بهترین تصمیم را اتخاذ کند.می

امیدواریم نتایج  کاران دارند،در نهایت و با توجه به تاثیراتی که عوامل روانی بر عمکلرد ورزش

اي از تاثیرات این عوامل را که در جامعه ي ما هنوز مورد تحقیق بررسی قرار نگرفته، ق ما، گوشهتحقی

روشن سازد و بتواند با شناسایی اثرات این متغیرها به ورزشکاران کمک کند تا با آگاهی بیشتر، از سطح 

 عملکرد باالتري بهرمند شوند.  

  اهداف پژوهش -4- 1

  :کلی اهداف
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 دانشجویان در رقابتی اضطراب و ورزشی فرسودگی با هیجانی هوش و گرایی کمال رابطه تعیین- 1

   ورزشکار

در  رقابتی اضطراب و ورزشی فرسودگی بینی پیش در هیجانی هوش و گرایی کمال نقش تعیین- 2

  ورزشکار دانشجویان

 :جزیی اهداف

 ورزشکار دانشجویان در ورزشی فرسودگی با گرایی کمال رابطه تعیین - 1

 ورزشکار دانشجویان در رقابتی اضطراب با گرایی کمال رابطه تعیین- 2

 ورزشکار دانشجویان در ورزشی فرسودگی با هیجانی هوش رابطه تعیین- 3

 ورزشکار دانشجویان در رقابتی اضطراب با هیجانی هوش رابطه تعیین- 4

 ورزشکار شجویاندان در ورزشی فرسودگی بینی پیش در گرایی و هوش هیجانی کمال نقش تعیین- 5

  ورزشکار دانشجویان در رقابتی اضطراب بینی پیش در گرایی و هوش هیجانی کمال نقش تعیین- 6

  هاي پژوهشفرضیه -5- 1

 دارد.ورزشکار رابطه  دانشجویان در ورزشی فرسودگی با گراییکمال - 1

 دارد. ورزشکار رابطه دانشجویان در رقابتی اضطراب با گراییکمال - 2

 دارد. ورزشکار رابطه دانشجویان در ورزشی فرسودگی با جانیهی هوش - 3

  دارد.  رابطهر ورزشکا دانشجویانر د رقابتی اضطرابدبا هیجانی هوش- 4

  سواالت پژوهش -6- 1

 پیشورزشکار را دانشجویان در ورزشی فرسودگی هیجانی، هوش و گراییکدام یک از متغیرهاي کمال - 1

 ر است؟کند و سهم هر کدام چقدبینی می

-پیش ورزشکار را در دانشجویان رقابتی اضطراب هیجانی، هوش و گراییکدام یک از متغیرهاي کمال - 2

 کند و سهم هر کدام چقدر است؟بینی می
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  تعاریف نظري و عملیاتی متغیرهاي پژوهش -7- 1

  فرسودگی ورزشی: - 1

ابطه اي که موجبات شکست را تعریف نظري: به عنوان حالت خستگی یا ناکامی به سبب وجود علت یا ر

هاي میان فردي ضمن عمل شود. تحلیل رفتگی، پاسخ طوالنی به استرسآورند، تعریف میبه وجود می

  ).2000راداك، ( است

داك و (را فرسودگی ورزشیتعریف عملیاتی: در این پژوهش در یک مقیاس فاصله اي از پرسشنامه 

  شد.) استفاده 2001اسمیت، 

  بتی:اضطراب رقا -2 

تعریف نظري: حالت هیجانی منفی همراه با عصبانیت، ناراحتی و تشویش است. این حالت که غالبا با 

شود ورزشکاران ایجاد می برانگیختگی جسمانی هم همراه است در اثر ترس از اشتباه یا نتیجه نامطلوب در

  ).1392(بهرامی، 

 2- رقابتی حالتی اضطرابه نامپرسش اي ازدر این پژوهش در یک مقیاس فاصله تعریف عملیاتی:

  شد. استفاده  )2003؛کاکس(

  :گراییکمال - 3

عنوان وضع معیارهاي شخصی بیش از حد باال در عملکرد همراه با گرایش بـه انتقـادي  تعریف نظري: به

گرا کسانی در واقع، اشخاص کمال. بودن بیش از حد در ارزیابی عملکرد خود شخص توصیف شده است

توانند و باید بصورت دقیق کار کنند، هر چیزي که دقیق نباشد از نظر ها میکنند آنکه فکر می هستند

 سوگیرانه توجهد عملکر باالي معیارها هاي عدم دستیابی بهها به نشانهها رضایت بخش نیست و آنآن

  ). 2005(فراست ، دارند

ت ، گرایی فراست (فراسنامه کمالز پرسشتعریف عملیاتی: در این پژوهش در یک مقیاس فاصله اي ا

  ..................................شد.) استفاده 1990
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 ):EQهوش هیجانی( - 4

هاي خود است. همچنین براي بیان کیفیت و درك تعریف نظري: شامل شناخت و کنترل هیجان

اند (مایر و خو به کار بردهداره مطلوب خلق و احساسات افراد، همدردي با احساسات دیگران و توانایی ا

  ).1990، 1سالووي

 2گریوز -برادبرينامه هوش هیجانی اي از پرسشدر این پژوهش در یک مقیاس فاصله تعریف عملیاتی:

  ..) استفاده شد.2005(

  

  

  

  

  

                                                
1 Mayer & Salovey 
2 Brad berry & Greaves 
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  مقدمه -2-1

پیشینه پژوهشی متغیرها  ش بیان شده و در ادامهدر این فصل ابتدا مبانی نظري متغیرهاي پژوه

  ذکر شده.

  

  شناسی ورزش روان - 2-2

شناسی مطرح بوده است. اولین پژوهش به ان با خود روانشناسی در قالب ورزشی، همزمروان

بر اساس ) 1898( 3شود. نورمن تریپلتزش به اوایل قرن نوزدهم مربوط میشناسی ورثبت رسیده در روان

وجود، اولین آزمایشی خود را در روان شناسی اجتماعی و به موازات آن روانشناسی ورزش انجام منابع م

داده است. تریپلت عوامل تسهیل کننده اجتماعی را مورد مطالعه قرار داد. وي ثابت کرد که حضور افراد 

بعدها  . تریپلتسواران، موجب افزایش سرعت عملکرد آنان می شود دیگر به عنوان رقیب در کنار دوچرخه

صورت رسمی  شناسی ورزش بهکه رشته روان 1920تحقیقات خود را درباره ورزش دنبال نکرد و تا سال 

آزمایشگاه تحقیقات  4کالمن گریفث 1925شکل گرفت، تحقیقی در این خصوص انجام نشد. در سال 

سی ورزشی، توانست آن را به شناس کرد. گریفث به عنوان طراح روانتاسی 5ورزشی را در دانشگاه ایلینویز

عنوان یک درس دانشگاهی معرفی و تثبیت کند. وي دو کتاب مرجع مهم هم در این زمینه منتشر کرد و 

اي هم عمل کرد که به همین دلیل اغلب او را به هاي ورزشی حرفهعالوه بر این، به عنوان مشاور تیم

  نامند. شناسی ورزشی میعنوان پدر روان

                                                
3 Triplet 
4 Griffith 
5 illinois 
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  شناختیهاي روانتمهار - 1- 2-2

هاي ورزشی از شناختی در اجراي مهارتهاي روانشناسی بحث مهارتبا پیشرفت علم روان

سازي جسمانی ورزشکاران تاکید به اهمیت آماده که قبالاهمیت به سزایی برخوردار شده است. در حالی

سازي روانی توجه و تاکید آمادهورزشکاران هر چه بیشتر بر  شناسان ورزشی، مربیان وشد، امروزه روانمی

اي حرکتی را ههاي فنی و جسمانی فعالیتتواند جنبهروانی می ي). هر مولفه1991، 6نمایند (گاالهومی

هاي ورزشی، موفقیت یا عدم موفقیت یک ورزشکار، از ترکیبی ع قرار دهند. در هر کدام از رشتهالشعاتحت

هاي روانی ( مثل تمرکز، تعادل و هماهنگی) و ظرفیت هاي جسمانی (مثل قدرت، سرعت،از ظرفیت

اي از حاالت شناختی ذهنی، مجموعههاي روانگردد. مهارتاعتماد به نفس و مدیریت اضطراب) منتج می

باشند که ها (مانند تعیین هدف) میریزيها (مانند تصویرسازي ذهنی) و برنامه(مانند انگیزشی)، توانایی

  ).1387کنند (نصراهللا نژاد،هزیستی روانی به عملکرد بهتر ورزشکار کمک میعالوه بر افزودن ب

هاي روانی باعث بروز احساس پیشرفت در ورزشکار می شود و به ورزشکار بطور کلی مهارت 

اجازه می دهد تا در هنگام مسابقه، اعتماد به نفس پیدا کرده و اطالعاتی را براي او فراهم میاورد که باعث 

شناسان ورزشی از ). روان1995 ،7براي اجراي بهینه فرد می شود (فرانتیسک و کیندلمن دنشآماده 

و مربیان و ورزشکاران در سالهاي اخیر به این نتیجه 5919در سال » 8وگریفی ماي، ویچ، رید« جمله 

نیاز  شناحتی بیشتر از مهارتهاي جسمانیهاي روانمهارت رسیده اند که براي رسیدن به اهدافشان به

ها و متعاقب آن کسب موفقیت و یا عدم دارند. چندین تحقیق به مقایسه اثرات استفاده از این مهارت

نشان داد  1995). تحقیقات گولد و وینبرگ در سال 1994، 9موفقیت ورزشکاران پرداخته است (وینبرگ

کنند، از اعتماد به نفس  ورزشکارانی که از مهارتهاي روانشناختی بهره میگیرند بهتر می توانند تمرکز

رود و کمتر دچار هیجان می شوند و به طبع در عملکردشان می باالیی برخوردارند، کارایی ذهنی آنها باال

  .باشندگیري بهتري نسبت به سایر ورزشکاران میقوه تصمیم ترند، همچنین این ورزشکاران دارايموفق

                                                
6 galahu 
7 Frantisk & kindelman 
8 May , rich , reed & griffy 
9 weinberg 
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  فرسودگی ورزشی -2-3

گیري روانی، هیجانی و فیزیکی از شی، فرسودگی به عنوان کنارهشناسی ورزدر ادبیات روان

شود. در شرایط فرسودگی، فرد ممکن است براي مدتی از مشارکت خود در هاي ورزشی تعریف میفعالیت

کند. هاي ناشی از آن پیدا نمیورزش کناره گیري کند، چرا که راه دیگري براي گریز از موقعیت و تنیدگی

شود. به عالوه، عدم ر ناهمخوانی بین انتظارات و تالش ها با نتایج به دست آمده ایجاد میفرسودگی در اث

ها مورد نیاز است، در دراز مدت منجر به تولید ها و منابعی که براي تأمین آنتعادل بین نیازمندي

سودگی شناسایی شود. تنیدگی هایی که در ارتباط با فرتنیدگی شده و از این راه باعث بروز فرسودگی می

شده است شامل ترس از شکست، ناکامی، انتظارات بیش از حد، اضطراب و اصرار براي کسب 

  است.دآرمانیدعملکرد

اند که فرسودگی یکی از مشکالت اساسی در ورزش به حساب می اید. در واقع مطالعات نشان داده

لزم انرژي زیاد جسمانی و روانی ورزشکاران ساعات زیادي را صرف فعالیتهاي ورزشی می کنند که مست

است. از طرف دیگر، در طول مسابقات ورزشی در معرض ارزیابی داوران و تماشگران قرار دارند که این 

خود استرس زیادي را بر آنها تحمیل می کند. این استرسی زمانی که ورزشکاران مطابق انتظارات خود 

موارد، ترس از کنار گذاشته شدن از تیم و یا حذف از  این  عمل نمی کنند بیشتر خواهد بود. مهم تر از

مسابقات ورزشی مخصوصا زمانی که ورزشی براي ورزشکاران یک منبع درامد به حساب میاید، بر میزان 

  ).2007،  10گوستاوسون( افزایدفشار روانی آنها می

از تعریف  با استفاده 11برگین بار توسط کاسیس و مایرپژوهش در مورد فرسودگی ورزشی، اول

در مورد فرسودگی شغلی، انجام شد. بدلیل فقدان تعریف عملیاتی از مفهوم ) 2919( 12ماسلش و جکسون

 است ) معتقد2002فرسودگی ورزشی، یک سردرگمی در پژوهشی بر روي این مفهوم وجود دارد. ریداك (

                                                
10 Gustavsson 
11 Caccese & Mayer- berg 
12 Maslach & Jackson 
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نها بازگشت به تعریف آبدون یک تعریف واضح، استفاده از اصطالح فرسودگی بی معنی خواهد بود. لذا 

) مطابق با مسلش، یک تعریف سه عاملی 1997مسلش از فرسودگی شغلی را پیشنهاد می کنند. ریداك (

احساس بی ئه کرده و آن را با حوزه ورزش منطبق می سازد. وي شخصیت زدایی را با ااز فرسودگی را ار

 13جسمانی و هیجانی ه با خستگیجایگزین کرده است. تعریف فرسودگی ورزشی نشانگانی است ک ارزشی

احساس بی ،اشاره داردبه احساساتی نظیر خستگی بدنی و ذهنی در هنگام اجراي ورزشی و تمرینات که 

مشارکت ورزشی، عبث بودن آن و اهمیت یافتن فعالیتهاي اهمیت شدن به احساساتی نظیر بی 14ارزشی

مؤثر با احساساتی نظیر درجا زدن و  15تاحساس پیشرف و کاهش دیگر در مقایسه با ورزش اشاره دارد

 تعریف، چندین مطالعه نشان داده مشخص میشود. بر اساس این  ورزشی اهدافنبودن و عدم دستیابی به 

ها، فشارهاي سایر فعالیت اند که فرسودگی با احساس ناخوشایند مثل فقدان لذت، فقدان جذابیت

پایین  ی)، خود انگیزش1997گذاري زیاد (ریداك، منافع کم و سرمایه اجتماعی زیاد، هزینه باال،

و با  خودمختاري، کفایت و وابستگی )، عدم ارضاء نیازهاي اساسی روان شناختی مانند2006، 16(رابرتس

تانداردهاي شخصی باال ي عمل و اسهکمال گرایی نابهنجار یعنی نگرانی در مورد اشتباهات، تردید دربار

 ) رابطه دارد.2008 ،17ي(لمبر

زمانی  يهاست که در ان ورزشکار در طول یک دور» زمان«فرسودگی داراي بخشی به نام 

طوالنی، فشار باالیی را تجربه می کند و در عین حال افت رضایت هم در این دوره بروز خواهد کرد. 

تعریف می کند. به عبارت » واکنش در مقابل فشار روانی مزمن«وان ) فرسودگی را به عن1986اسمیت (

دیگر فرسودگی ورزشی عبارت است از کناره گیري و انزواي روانی، اجتماعی و جسمانی از فعالیتهاي 

  ).2010، 18قبلی، در نتیجه استرسی هاي شدیدي که در طول زمان بر ورزشکار وارد شده است (زیمرمن

                                                
13 emotional/physical exhaustion 
14 devaluation 
15 reduced sense of accomplishment 
16 Roberts 
17 lembrey 
18 Zimerman 
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 افت ، اتفراوان در تمرین هاغیبت مانند تحمیل کند، فرد عواقبی را بر ورزشی میتواند فرسودگی

 احساس افسردگی، .روانی فرد سالمت گرفتن قرار تاثیر تحت ، کیفیت عملکرد در مسابقات و کمیت

 نسبت منفی هاينگرش ایجاد همچنین و (مخصوصا در ورزشهاي تیمی) کارآیی عدم احساس درماندگی،

  .بعدي فرسودگی ورزشی است پیامدهاي زندگی به نسبت کلی طور به خود و به

در عرصه زندگی ورزشی  خشنودي گسترش و ایجاد براي ايبازدارنده عامل ورزشی فرسودگی

 طورکلی به . است فشار روانی(استرس) حاکم بر ورزشکار از ناشی ورزشی اساساً فرسودگی .است فرد

 او به ايکنندهناراحت احساس یا شود، واقع فشار تحت که قرارگیرد احوالی اوضاع و شرایط در فرد وقتی

 تحت گوییممی باشد، بالتکلیفی و تعارض در یا کند تنش و ناکامی احساس باشد، عصبی دهد، دست

  .است روانی فشار

 و ، اضطراب19ناکامی شامل عمدتا آیندمی پدید افراد زندگی و روزانه زندگی در که استرس موارد

  گردند.می بر گوناگونی مشکالت و موانع به آنها از کدام هر که است، 20تعارض

  :ورزشی فرسودگی بوجودآورنده عوامل - 1- 2-3

  : از عبارتند شودمی فرسودگی سبب که عواملی

  آنان؛ براي اهداف تنظیم شده  نبودن درك قابل

  مقررات؛ ها،برنامه بودن انعطاف قابل غیر و سخت

  فرد با دیگر اعضا؛ ارتباطات بودناسالم

  ورزشکاران؛ امور به مربیان و مسئوالن توجهی بی

  ؛ مدیریتی هايیوهش

  ؛ ورزشکار توان تمام از گیريبهره عدم

  او دارند؛ توقعاتی که از و انتظارات اعضا و نقش بودن مبهم

                                                
19 Frustration 
20 Conflict 
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  ارتقا؛ و رشد براي الزم هايفرصت و امکانات فقدان

انرژي   خود  توان حد از بیش محدود، زمانی در است الزم که شرایطی در ورزشکار گرفتن قرار

  ؛ مصرف کند

  به یک ورزشکار؛ ظرفیت از بیش هايمسئولیت اگذاريو

  وقت و توانی که فرد هزینه میکند ؛ با مزایا میزان نبودن هماهنگ

  فرد اصلح؛ انتخاب و آزمایش براي علمی روشهاي بکارگیري عدم

  فرساي تمرینی؛ طاقت و سخت شرایط

  ثمر؛بی و ناملموس و زیاد انرژي و وقت صرف 

  دهنده؛ پاداش و مثبت بازخور فقدان

  

  : فرسودگی ورزشی هاينشانه - 2- 2-3

 رشته ورزشی خود و گاهی ماهیت ورزش، به نسبت شدن عالقه بی: هیجانی شاخصهاي – 1

 از جدایی احساس نگرفتن، قرار تشویق و تایید مورد احساس ناتوانی، و درماندگی احساس افسردگی،

  بیزاري؛ و مالمت تفاوتی،بی احساس بیگانگی، و دیگران

  بدگمانی؛ و منديگله مربی و دیگر اعضا، به نسبت اعتماديبی بدبینی،: نگرشی هايشاخص – 2

 انجام براي توانایی کاهش دیگران، از جویی کناره بودن و پرخاشگر: رفتاري هايشاخص – 3

دیگر اعضاي ، مربیان و  مسئوالن با مشکالت افزایش و اجتماعی هايفعالیت محدودشدن ، وظایف دادن

  تیم؛

 در اختالل سردرد، ، عضالنی دردهاي به ابتال، خستگی احساس: شناختی روان شاخصهاي – 4

  .)2006،ماسلشمکرر( هايخوردگی سرما و گوارشی اختالل خوابیدن،
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  :شخصیتی ویژگیهاي و ورزشی فرسودگی رابطه - 3- 2-3

 طلبند کمال اغلب شوند،می سودگیفر دچار هیجانی لحاظ از که افرادي دهد می نشان مطالعات

 مجسم خود براي را واقعی غیر اهداف طرفی از و هستند تمرینها و اهداف درگیر افراطی  طور به و

  کنند. می

 که است توضیح به الزم. دارد  وجود ارتباط فرسودگی ورزشی عالئم و A نوع رفتاري الگوي همچنین بین

  :کنندمی عمل ترتیب این به مواقع از بسیاري در A نوع رفتاري هايویژگی داراي افراد

  کنند؛می تالش بیشتر باشد، نداشته وجود زمانی محدودیت وقتی

  آورند؛می دست به بیشتري تحصیلی امتیازات

  کنند؛می انتخاب باالتري تحصیلی اهداف

  کنند؛می کار توان سرحد تا

  کنند؛می خستگی اظهار کمتر

  هستند؛ 21مدار تکلیف

  دارند؛ حساسیت زمانی هايریتفو به

  اند؛پیشرفت اهل و جو رقابت

 شتاب مختلف کارهاي انجام در همیشه و دهند انجام را کار چندین همزمان بطور کنندمی تالش

  کنند؛می عمل زده

  دارند؛ پرخاشگرانه و آمیز خشونت هايرفتار

  :ورزشی فرسودگی هايپیامد

 عارضه این از که افرادي. است  22بدنی فرسودگی از دنبر رنج از عبارت فرسودگی آسیب اولین

 مبتالیان اینکه عالوه به. هستند حد از بیش خستگی احساس داراي و کم انرژي داراي اصوالبرند،می رنج

                                                
21 Task- oriented 
22 Physical Exhaustion 
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 طور به را غذایی عادات در تغییراتی و خوابی کم تهوع، سردرد، نظیر بدنی، فشار هاي نشانه از برخی

  .دهندمی گزارش فراوان

 درماندگی احساس افسردگی،. کنندمی تجربه نیز را هیجانی فرسودگی ، فرسودگی به مبتال افراد

 هاينگرش وجود .هستند فرسودگی از هایینمونه همگی قبیل، این از مواردي و کارایی عدم احساس ،

 .هستند نگرشی فرسودگیهاي نشانگر زندگی به نسبت کلی طور به و خود،رشته ورزشی به نسبت منفی

 هايپیامد از دیگر یکی .دهندمی گزارش را شخصی ترقی و پیشرفت بودن پایین احساس مبتالیان اغلب

 و جسمی انرژي و استعداد اعظم قسمت و تمام از تواندنمی فرد آن در که است عملکرد کاهش فرسودگی

 فرسودگی دیگر هايپیامد جمله از .)2008، گوستاوسونکند( استفاده (مخصوصا در مسابقات) خود روانی

  .کرد اشاره در تمرینات غیبت افزایش به توانمی

  ورزشی: فرسودگی با هاي پیشگیري و مقابله شیوه -4- 2-3

 ورزشی فرسودگی از که صورتی در نمایندمی پیشنهاد شناسی روان علم محققین و پژوهشگران

  :دهید انجام را زیر اقدامات بمانید مصون آن به شدن مبتال از خواهیدمی هستیدیا رنج در

 چنین ایجاد به قادر چنانچه و دهید تغییر خود را روانی یا فیزیکی شرایط امکان صورت در  -

 بر آن دادن انجام عهده از که را مسئولیتی و دهید تغییر را خود رفتارهاي از بعضی باشید،نمی تغییراتی

  .نکنید قبول آیید،نمی

 مناسب غذایی هايبرنامه از و کنید استفاده خود بدنی وضعیت بهبود ايبر متنوع هايبرنامه از  -

 و به تمرینها مربوط فشارهاي از ناشی فرسودگی مقابل در شما بدن مقاومت ترتیب بدین. کنید استفاده

  .یابدمی افزایش رژیم هاي مختلف

 تا که شد واهیدخ متوجه اول جلسه همان در و کنید استفاده آرامش ایجاد خاص روشهاي از  -

  .شودمی واقع مؤثر شما براي آرامش ایجاد در میزان چه
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Abstract: 

         The aim of this study was to determine the relationship between perfectionism and 

emotional intelligence to competitive anxiety and athletic burnout in athletic students 

Mohaghegh Ardabil University. The study was descriptive and correlational, 100 athletes 

student were selected as sample and available procedure and completed questionnaires of 

athletic burnout of Raedeke & Smith , anxiety state-competitive-2 ,perfectionism of Frost 

and Bradberry- Greaves Emotional Intelligence Test. Pearson correlation Coefficient 

results showed that between perfectionism to competitive anxiety (r= -0/31) and athletic 

burnout (r= -0/27) there is a significant relationship (p< 0/01). also emotional intelligence 

to competitive anxiety (r= -0/64) and athletic burnout (r= -0/71)  had significant 

relationship (p< 0/01). Regression analysis results showed that both variables 

perfectionism and emotional intelligence were significant predictors to competitive anxiety 

and athletic burnout. The results of this study can be suggested to increase the efficiency 

and performance of athletes, the psychological variables taken into account. 
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