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Background and Objective: Mental health is one of the most important issues, 

has attracted the attention of many researchers. Since, the body and mind mutually 

influence each other and health of these two categories, were covers the human public 

health, therefore, recognize the continuous effects oneach other, seem to be necessary. 

Thus, the purpose of the present study was to describe the mental health of Iranian elite 

athletes. 

Methods: The present research method was descriptive - survey. NEO-AC test,  

Zuckerman test and general health questionnaire (GHQ-28) were applied to measure 

personality characteristics, sensation seeking, and mental health respectively, on 295 

athletes who attended various national team camps during the year 2013.  

Results: The results indicated that standard scores for the majority of athletes in 

neurotic responses (50%) were moderate, but for extroversion (97%), openness (97%), 

agreeability (87%), and consciousness (60%), were high. The standard scores were 

moderate for most athletes in sensation seeking (70%). Standard scores were also 

average and above (46-78%) for all elements of mental health.  

Conclusion: Totally, it can be concluded that the state of affairs of Iranian elite 

athletes in mental health and sensation seeking is desirably. Designing training 

programs seems necessary for neurotic component among elite athletes. Moreover, 

moderating camping conditions and teaching life skills will help to improve athletes in 

their Neurotic reactions.  
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بهداشت روان یکی از موضوعات بسیار مهمی است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب زمینه و هدف:   

 دو، سالمت عمومی انسان این سالمت و گذارندتأثیر می بر یکدیگر متقابل طوربه روان و جسمکه آنجایی ازکرده است. 

پژوهش حاضر با هدف توصیف بنابراین، ضروری است.  یکدیگر دو بر این دائمی تأثیرات شناخت گیرد؛ لذامی را در بر

 .نخبة ایران انجام شد سالمت روانی ورزشکاران

عامل بزرگ  5مربوط به  هایویژگی روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع پیمایشی است.ها: مواد و روش  

 خواهی با استفاده از آزمون زاکرمنعامل هیجان 6، (Neo-ac Questionnaire) شخصیت با استفاده از آزمون نئو

(Zuckerman test to measure sensation seeking)  عامل سالمت روانی با استفاده از آزمون سالمت عمومی 5و 

(General Health Questionnaire-28)  بررسی شد ملی هایگروه در 1112ورزشکار حاضر در اردوی سال  195در. 

درصد( بیشتر ورزشکاران نخبه، متوسط، اما نمرات  51) رنجوریرواننتایج نشان داد نمرات استاندارد  ها:فتهیا  

درصد( بیشتر  61) درصد( و با وجدان بودن 79) پذیریدرصد(، توافق 99) درصد(، گشودگی 99) گراییاستاندارد برون

میانگین نمرات استاندارد . درصد( ارزیابی شد 91) سطخواهی بیشتر ورزشکاران، متونمرة هیجان. آنها باال بود

 درصد(. 97تا  66) ورزشکاران نخبه در هر چهار مقیاسِ سالمت روانی، متوسط و بهتر از آن بود

توان نتیجه گرفت که وضعیت ورزشکاران نخبة ایرانی از نظر های تحقیق حاضر میاز مجموع یافته: گیرینتیجه  

به آموزش رنجوری، این ورزشکاران نمرات رواناما از نظر  ؛ی و سالمت روانی مطلوب استخواههای هیجانمؤلفه

رسد. همچنین، نظر میورزشکارانِ نخبه ضروری به رنجوریروان های آموزشی برای مؤلفةنیازمندند. طراحی برنامه

 نان کمک خواهد کرد.رنجوری آهای زندگی به بهتر شدن نمرة روانتعدیل شرایط تمرینی و آموزش مهارت

 خواهی، سالمت روانی، ورزشکاران نخبهشخصیت، هیجانکلمات کلیدی:   

 
 محفوظ است. آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران ۀبرای مجلاین مقاله  علمی از ۀو استفاد نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :مسئول ۀنویسند
 امیر شمس

 تهران، ایرانپژوهشگاه علوم ورزشی، 
 

:کترونیکپست ال
amirshams85@gmail.com 

 

 

 مهمقد 
بهداشت روانی یکی از موضوعات مهم در عصر حاضر است 

 کرده است. با توجه که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب

 و گذارندتأثیر می بر یکدیگر متقابل طوربه روان و جسم اینکه به

 را در انسان و سالمت عمومی مقوله، یکپارچگی دو این سالمت

 این دائمی تأثیرات شناخت موضوع و این پرداختن به گیرد،برمی

ضروریات است. هدف از بهداشت روان، ایجاد  از یکدیگر دو بر

های روانی و وانی از طریق پیشگیری از ابتال به بیماریسالمت ر

ایجاد محیطی سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است. 

( سالمت و WHO) براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی

تندرستی افراد صرفًا شامل حالت سالمتی کامل از لحاظ جسمانی 

ارتباطِ موزون و نیست؛ بلکه ابعاد سالمت روانی، اجتماعی، قابلیتِ 

هماهنگ با دیگران، تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و 

طور منطقی، عادالنه و مناسب حل تضادها و تمایالت شخصی به

. انجمن کانادایی بهداشت روانی نیز (1،2) گیردرا نیز در بر می

این مفهوم را در سه قسمت تعریف کرده است: قسمت اول، شاملِ 

های به خود که دربردارندة تسلّط بر هیجانهای مربوط نگرش

های ساده های خود و رضایت از خوشیخود، آگاهی از ضعف

های مربوط به دیگران که شامل عالقه است؛ قسمت دوم، نگرش

های طوالنی و صمیمی، احساس تعلّق به یک گروه و به دوستی

احساس مسئولیّت در محیط انسانی و مادی است؛ قسمت سوم، 

ها، انگیزة های مربوط به زندگی که شامل پذیرش مسئولیّتنگرش

های شخصی و توسعة امکانات و عالیق خود، توانایی اخذ تصمیم

 .(2) انگیزة خوب کار کردن است

شده، ورزش و فعالیت بدنیِ براساس نتایج مطالعات انجام

منظم از عوامل بسیار بااهمیتی است که بر سالمت روان افراد 

 ژپوهشی علمیفصلنامۀ  
 

 9316پاییز 

 
www.journal.ihepsa.ir 

سالمت  یآموزش بهداشت و ارتقا ژوهشیۀ پمقال
 اریان
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. این مقوله تا حدی مورد توجه قرار گرفته (9) ذاردگثیر میأت

م شعار خود را با 1111است که سازمان بهداشت جهانی در سال 

مطرح کرد. در این زمینه سطح « تحرک رمز سالمتی»عنوان 

 .(2) پرداختن به ورزش و فعالیت بدنی بسیار بااهمیت است

ان، به شده در این زمینه، افزون بر سالمت رومطالعات انجام

های ارتباط میان پرداختن به فعالیت بدنی با دیگر ویژگی

اند ورزش و شناختی پرداخته است. محققان اظهار کردهروان

فعالیت بدنی افزون بر سالمت روان، منجر به بهبود و ارتقای 

نفس و تصویر بدنی خواهی، اعتمادبههای شخصیتی، هیجانویژگی

های یژگیویکی از  خواهی،هیجان شود.و اجتماعی مثبت می

 هایاحساسنیاز به تجارب و »عنوان  که بااست شخصیتی 

تعریف  «و تمایل به خطرجویی سابقهبیگوناگون، پیچیده، بدیع و 

خواهی را دلیلی برای هیجان نیز Zukerman. (0) شده است

تمایل به داشتن هیجان و تجربیات جدید و تمایل به خطرپذیری 

 .(6) کرده استتوصیف 

خواهی باالیی دارند، به محققان معتقدند افرادی که هیجان

زنند تحریکات شدید و تنوع نیاز دارند و دست به هر فعالیتی می

ای از تحریک دست یابند. این افراد محیطی را تا به سطح بهینه

هایی برای ابداع، فرصت آنها کنند که برایوجو میجست

گروه همتایان خود فراهم  تحریکات غلیظ ذهنی و پیوستن به

های ویژگی سازد. در مطالعات دیگری نیز نشان داده شد

در تعیین ورزش  خواهیطلبی و هیجانشخصیتی همانند رقابت

 .(6،0) مورد عالقه، نقش بسزایی دارد

در این راستا، ورزش قهرمانی عاملی مهم در تشویق عموم 

رزش نخبگان کنند که ومردم به ورزش است. متخصصان بیان می

مانند مسابقات المپیک، تعداد بیشتری از مردم را به مشارکت در 

کند. مردم از موفقیت های بدنی جذب میورزش و فعالیت

کنند خودشان نیز در راه گیرند و سعی میورزشکاران الهام می

آنان قدم بگذارند. در حقیقت ورزش نخبگان در هر جامعه جایگاه 

سبب ر راستای ارتقای ورزش نخبگان بهای دارد و تالش دویژه

نقش مهم آن در باالبردن روحیة ملّی، افتخارات کشور، کمک به 

بسیاری  .(0) شوداقتصاد و افزایش غرور مّلی ـ سیاسی توجیه می

از ورزشکاران نخبه، شرکت در مسابقات بزرگ از جمله المپیک را 

ا برای این کوشند تمی دانند وای خود مینقطة اوج ورزش حرفه

ها نشان رویدادها بیشترین میزان آمادگی را کسب کنند. پژوهش

ها اند که آماده شدن برای مسابقات بزرگ مانند المپیک، سالداده

دقت انجامد و ضروری است تا ورزشکاران نخبه بهبه طول می

تنها باید نه آنهاریزی کنند. برای رسیدن به اوج عملکردشان برنامه

ه کنند، جسازی جسمانی، تکنیکی، و تاکتیکی خود توبه آماده

بلکه باید جنبة روانی را نیز در نظر بگیرند. برای اینکه ورزشکاران 

دست مندی را از این چهار نوع آمادگی بهنخبه بیشترین بهره

 .(9)ارتباط درونی برقرار کنند  آنهاآورند، باید بین 

شت روانی و این راستا محققان و متخصصان حوزة بهدا رد

شناسی ورزش معتقدند فشارهای جسمانی و روانی باال در روان

ورزش قهرمانی منجر به کاهش سالمت روانی و افزایش رفتارهای 

اند . افزون بر این، مطالعات نشان داده(2،8) شودپرخاشگرانه می

پوشانی با تواند به همهای اوج رقابت در ورزشکاران نخبه میسال

 .(9،3،15) منجر شود شناختیروان اختالالتاوج سن بروز 

های جسمانی هنگام تمرین و رقابت، همچنین عالوه بر استرس

موقعیت تیم،  مثلزای دیگری ورزشکاران نخبه با شرایط استرس

ها، آسیب جسمانی و پایان عمر ورزش قهرمانی باخت، رسانه

دلیل . از سوی دیگر، ورزشکاران نخبه به(2،11) رو هستندهروب

ترس از حمایت نکردن مربی یا اطرافیان، درک نکردن مفهوم 

سالمت روانی و تأثیر آن بر اجرای ورزشی و موفقیت خود و ترس 

ها و از ضعیف نگریسته شدن، اغلب تمایلی به شرکت در برنامه

. محققان (12) های مرتبط با مشکالت سالمت روان ندارنددوره

های فراوانی که در زمینة انتشار شاند که با وجود تالاظهار کرده

ها در خصوص سالمتِ روانیِ مرتبط با ورزش برای پیشبرد یافته

شناختی شناسیِ رواناهداف پیشگیری، شناسایی و درمان آسیب

در ورزش انجام گرفته است، اما هنوز هم فشارهای زیادی برای 

 .(15،12) نپرداختن به این مسائل در ورزش وجود دارد

اند که ورزش که مطالعات متعددی به اثبات رساندهدرحالی

شود، اما و فعالیت بدنی منجر به افزایش سالمت روان در افراد می

شده در حیطة ورزشکاران نخبه، بیانگر این واقعیت مطالعات انجام

است که ورزش و فعالیت بدنی در سطح باال و پرفشار و 

فزایش عالئم تمرینی، منجر به کاهش سالمت روان و ابیش

 .(1،2،19) رفتگی خواهد شدافسردگی، اضطراب و تحلیل

و همکاران روی  Gulliverنتایج یک مطالعة ملی که 

 51ورزشکاران نخبة استرالیایی انجام دادند، بیانگر این بود که 

های مرتبط با عالئم کاهش کم یکی از نشانهدرصد از آنها دست

شده روی ، مطالعات انجامچنینهم. (1) سالمت روان را دارا بودند

دهندة افزایش خطر ورزشکاران نخبه پس از دوران ورزشی، نشان

 های سالمت روانی و ذهنی در این قشر استابتال به بیماری

(12،10). 

Gulliver نیز در دو مطالعة جداگانه اظهار  و همکاران

شده در زمینة سالمت روانی کردند میزان مطالعات انجام

ن نخبه، هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیتِ ورزشکارا

مطالعات بسیار پایین است. براساس نظر این محققان هنوز هم 
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شناختیِ ورزشکارانِ نخبه نیاز هایِ روانهای مختلف ویژگیجنبه

لذا با توجّه به کمبود  ؛(1،15) ای داردبه مطالعات گسترده

در ورزشکاران  شناختیاطّالعات و شواهد دربارة سالمت روان

دیدگاه در حال پیشرفت ورزشکاران نخبة ایران و  ویژه درنخبه، به

 برای حمایت از سالمت روانی و جسمانی این قشر از ورزشکاران،

شناختی ورزشکاران هدف پژوهش حاضر توصیف سالمت روان

 های ملّی کشور بود.عضو تیم

 وش بررسیر

 از پردازد،می رخنیم این توصیف به که حاضر پژوهش روش

 پیمایشی مطالعات زمرة در اجرا نظر از و است بنیادی هدف، نظر

 گردآوری و تکمیل توزیع، طریق از هاداده. گیردمی جای

 مورد شناختیِروان عوامل از هریک پایای و روا هاینامهپرسش

 .دست آمدبه نظر

 ی:آمار نمونۀ و جامعه

 هایتیم کارانورزش تمامی شامل پژوهش این آماری جامعة

 در هاداده گردآوری زمان در که است ایران اسالمی جمهوری ملّی

 هاداده گردآوری زمان شمار آنان در بردند کهمی سر به اردو

 تمام از سرشماری صورتبه پژوهشگر. بود تن 295( 1291 پاییز)

 نهایتاً  که داد نشان نتایج. آورد عملبه آزمون جامعه، این افراد

 گروه این. کردند شرکت پژوهش این در ملّی تیم مانقهر 195

 اسکیت، شنا، شطرنج، هندبال، والیبال، کشتی، هایتیم شامل

 .بودند کاراته و تکواندو اسکواش، تیروکمان،

 آوری اطاّلعاتابزار جمع

 شخصیّتی نئو نامۀپرسش

معرفی  1975کری و کوستا در سال را مک نامهپرسشاین  

گیری اندازه منظورعبارت، به 161در  نامهپرسشاین  . فرم بلندکردند

پذیری، ، انعطافگراییرنجوری، برونپنج عامل یا حیطة اصلِی روان

 پذیری طراحی شده است. در فرم کوتاهپذیری و مسؤلیتتوافق

شود. روش سؤال سنجیده می 11سؤالی( هر عامل با  61)

م با نمرة صفر ف مخال)از کامالً امتیازیگذاری آن لیکرت پنجنمره

 161( است. نمرات افراد بین صفر تا 6تا کاماًل موافقم با نمرة 

 226 با شرکت و همکاران Joshanlooدر پی پژوهش متغیر است. 

گیری از تأییدی و بهره عاملِ  از روش تحلیلِ آزمودنی و استفاده

که هر پنج عامل، مقادیر  روشن شدچرخش واریماکس  ةشیو

 591/1دهند و در مجموع تر از یک را نشان میباال ةویژ

با توجّه به روایی  .(16) کندمی تبیینرا شخصیتی  هایویژگی

های نامهپرسشعاملی با که آزمون پنج کردتوان مطرح بیرونی، می

  بهداشت روانیِ نامةپرسش و و همکاران Zakerman خواهیِ هیجان

Costa و  McCrae وابسته  روایی نامهشپرسو این  داردهمبستگی

که آزمون  کردبندی توان جمع. در نهایت میددار به مالک

 هایویژگیعاملی، رواترین ابزاری است که برای شناسایی پنج

در هر پنج  نامهپرسشاین ب اعتبار ئضرا شود.کار برده میهب افراد

است و این  92/1صفت و همچنین در کل، هماهنگی باالتر از 

عاملی است. ضرایب اعتبار مطلوب آزمون پنج ةدهندوضعیت نشان

 مؤلفة، 72/1رنجوری روان مؤلفةدر ایران، ضرایب اعتبار 

پذیری توافق مؤلفة، 71/1پذیری انعطاف مؤلفة، 95/1گرایی برون

 .(16) استدست آمده هب 99/1با وجدان بودن  مؤلفة و 99/1

Petito نخبة  کارانورزش روی خود مطالعة در نیز همکاران و

 باالیی حد در را نامهپرسش این هایمؤلفه اعتبار ضرائب ایتالیایی

 .(10) اندکرده گزارش

 (GHQ-28) سالمت عمومی نامۀپرسش

سالمت عمومی،  نامةپرسشبین ابزارهای سالمت روانی،  

طور وسیع در سراسر جهان استفاده یکی از ابزارهایی است که به

 1991در سال  Goldbergاولین بار را  نامهپرسشاین . شودمی

ن کوتاه آ هایفرمدارد و  سؤال 61. فرم اصلی آن تنظیم کرد

زبان ترجمه شده و  27الی نیز تهیه و به ؤس 17تا  11از  صورتبه

کشور جهان به انجام رسیده  91سنجی روی آن در مطالعات روان

ان ها بیشترین میزنسبت به دیگر نسخه سوالی 17نسخة است. 

شامل چهار  نامهپرسش. این اعتبار، حساسیت و ویژگی را داراست

مقیاس است. سؤاالت به بررسی وضعیت روانی فرد در یک خرده

ترتیب دارد که به سؤالمقیاس هفت . هر خردهپردازدمیماه اخیر 

، خوابیاضطراب و بی، عالئم جسمانی هایمقیاسمربوط به خرده

چهار  هاسؤال. تمام و افسردگی است در کارکرد اجتماعی اختالل

)صفر تا  گذاری به روش لیکرت چهارامتیازیدارد و نمره گزینه

متغیر  76نمرات افراد نیز بین صفر تا  شود.انجام می (سه امتیاز

 -R-91و  GHQ-17 نامةپرسشزمان بررسی اعتبار هم است.

SCL ر نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات افراد د

در مقیاس ، 95/1برابر  نامهپرسشمقیاسِ فرعیِ اضطرابِ دو 

بود. ضریب  91/1و در مقیاس افسردگی  69/1عالئم جسمانی 

به روش بازآزمایی  نامهپرسشآمده از پایائی دستهمبستگی به

 . (18) معنادار است درصد 99که در سطح اطمینان  است 75/1

Gulliver ورزشکاران روی جداگانه مطالعة دو در نیز همکاران و 

 باالیی حد در را نامهپرسش این اعتبار ضرائب استرالیایی نخبة

 .(1، 15) کردند گزارش

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
69

9/
ac

ad
pu

b.
ijh

eh
p.

5.
3.

19
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

he
ps

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 12

http://dx.doi.org/10.30699/acadpub.ijhehp.5.3.191
https://journal.ihepsa.ir/article-1-650-en.html


 1296پاییز ▐ 2 شماره 5دوره▐ فصلنامة علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

195 

 

 خواهیمقیاس کوتاه هیجان

مادة  61این مقیاس با تغییرات وابسته به فرهنگ شامل  

یکی از دو جزء هر ماده را  دو عبارتی است که آزمودنی ملزم است

در آغاز این مقیاس، راهنمای آن درج شده . حتماً انتخاب کند

آموزد و عبارات را میاست که به آزمودنی چگونه پاسخ دادن به 

دهد که در صورت تردید در انتخاب یک همچنین به آنها تذکر می

 دارای شش عاملِ فرعیِ مقیاس این. جزء، چه باید بکنند

طلبی عخواهی، تنوّطلبی، هیجانپذیری، ماجراجویی، تجربهمالل

 سؤال. امتیازدهی این مقیاس برای هر و گریز از بازداری است

شامل صفر و یک است و در نتیجه امتیاز فرد بین صفر تا چهل 

 برای پنجم فرم -زاکرمن خواهیهیجان اسیمق. شودیممحاسبه 

 هنجاریابی شده Mahvi Shirazi (6) از سوی کشور  در بار اولین

به روش آلفای کرونباخ  پژوهش ایناین مقیاس در  . اعتباراست

 خود ةمطالع در Houlihan و Wagner. گزارش شده است 97/1

 نیا اعتبار بیضرا ،ییکایآمر گلف و دریپاراگال ورزشکاران یرو

 .(13) اندکرده رشگزا یقبولقابل حد در را نامهپرسش

 مشخصات فردی نامۀپرسش

های ساخته برای شناخت ویژگیمحقق نامةپرسشاز یک  

هایی ها شامل گویهفردی ورزشکاران استفاده شد. این ویژگی

و  سابقة فعالیّت تخصصی در این رشتهدربارة سن، تحصیالت، 

 سابقة عضویت در تیم ملّی بود.

 روش اجرای پژوهش

 مسئولین با جلساتی در ابتدا پژوهش ینا اجرای برای 

 هرچه همکاری برای الزم هایهماهنگی مدنظر، هایفدراسیون

 تعدد دلیلبه سپس. گرفت صورت فنی کادر و ورزشکاران بیشتر

 ساعت یک حدوداً  جلسه هر) جلسه دو طی محقق ها،نامهپرسش

 به هانامهپرسش از هریک دربارة مختصری توضیح( نیم و

 تکمیل را هانامهپرسش ورزشکاران سپس داد. ارائه رانورزشکا

همچنین تمامی ورزشکاران مختار به تکمیل کردن یا  .کردند

ها بودند و به آنها این اطمینان داده شد که نامهپرسشنکردن 

صورت ها بدون نام بوده و اطالعات آنها فقط بهنامهپرسشتمامی 

 گروهی منتشر خواهد شد.

 یپردازداده

 هر در دستی طوربه مؤلفه هر در نفر هر نمرة بتداا

پیش  پژوهش پردازیِداده برای سپس. شد محاسبه نامهپرسش

 ردیفی نفرات از هریک به و ایجاد اکسل گسترده صفحة یک رو،

 هانامهپرسش در موجود اطّالعات تمام سپس شد. داده اختصاص

 از هریک در شدهکسب نمرات و فردی مشخصات شامل)

منتقل  SPSSافزار ها در نرمآنگاه داده .درآمد به ثبت( هازیربخش

 دو انجام پذیرفت.و تحلیل آزمون آماری خی

 توصیف آماری

برای توصیف سالمت روانی ورزشکاران نخبة ایرانی از  

، انحراف از معیار استاندارد میانگین، میانه) ی آمار توصیفیهاشاخص

بندی طبقه برای tاز نمرات استاندارد استفاده شد. همچنین، ( ...و 

و برای مقایسة  استفاده شدارزیابی  دردست های شخصیتیِویژگی

 کار رفت.دو بهتعداد افراد موجود در هر طبقه، آزمون خی

 ها یافته
های شخصیتی ورزشکاران های توصیفی ویژگیشاخص

نتایج  براساس است. آمده 1 شمارة نخبة ایرانی در جدول

میانگین  ،رنجوریلفة روانؤشده در این جدول، در می ارائهتوصیف

است. در  91/11 ± 56/7معیار ورزشکاران برابر با از  انحرافو 

باالتر( بهترین  داستاندار معیارانحراف)یک  21نتیجه نقطة برشِ 

 91/1و  92/1 ترتیبآن، به ای است که حساسیت و ویژگینمره

 به باال دریافت کنند، 21دی که نمرة . بنابراین افرادشوگزارش می

 اند.دست آوردهنمرة باالیی بهرنجوری، روان مقیاس در 

معیار جامعه برابر با گرایی، میانگین و انحرافدر مؤلفة برون

ای است که بهترین نمره 22است و نقطة برشِ  15/6±99/16

رو یندارد. ازا 79/1و  91/1ترتیب( برابر با )به حساسیت و ویژگیِ

به باال دریافت کنند، در آن مؤلفه نمرة باالیی  22افرادی که نمرة 

معیار گشودگی، میانگین و انحراف اند. در مؤلفةدست آوردهبه

ای است بهترین نمره 22است و نقطة برشِ  96/19±77/6برابر با 

. است 79/1و  96/1برابر با  ترتیبآن به که حساسیت و ویژگی

به باال دریافت کنند در آن مقیاس  22که نمرة  بنابراین افرادی

پذیری میانگین و توافق اند. در مؤلفةنمره باالیی کسب کرده

 29است و نقطة برشِ  61/21 ± 66/5معیار برابر با انحراف

برابر با  ترتیبآن به ای است که حساسیت و ویژگیبهترین نمره

اند، دست آوردهبه به باال 29و افرادی که نمرة  است 79/1و  91/1

معیار در میانگین و انحراف اند.در آن مؤلفه نمرة باالیی گرفته

 51است که نقطة برشِ  91/29 ± 9 برابر وجدان بودنبامؤلفة 

برابر با  ترتیبای است که حساسیت و ویژگی آن بهن نمرهبهتری

کسب  51که نمرة باالی  ، درنتیجه افرادیاست 79/1و  92/1

 .دارند نمرة باالییباوجدان بودن، یاس مق کنند در

 مطالعات براساسدر این پژوهش شده استفاده برش نقاط

Costa و McCrae (25) و Terracciano و McCrae (21) انتخاب 

 هاینتایج توصیفی مربوط به مؤلفه همچنین در این جدول .شدند

در مجموع هر چهار مقیاس . شده است دست دادهبهسالمت روان 
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. است 5/11 ± 19/6معیار جامعه برابر با نگین و انحرافمیا

ای است که حساسیت و بهترین نمره 19رو نقطة برش ازاین

دارد. بنابراین افرادی که  91/1و  91/1ترتیب( برابر با ویژگی )به

باالیی  ةدریافت کنند در مقیاس سالمت روان نمربه باال  11 ةنمر

خص سالمت روان که با این نظر به اینکه شااند. کسب کرده

کند، برای طور کلی مفهوم پیدا میبه ،شودآزمون سنجیده می

 برای تنهایی، نقطة برشی تعیین نشد.های این مقیاس بهلفهؤم

سالمت  درک بهتر کیفیت توزیع ورزشکاران در طبقات متفاوتِ

از نمرات تی استاندارد استفاده شد. با توجه به توصیف  ،روانی

ستاندارد تی و وضعیت نقاط برش ورزشکاران نخبه در نمرات ا

 99/29زیر  های سالمت روان، افرادی که نمرات تیِمقیاس

اند و با توجّه به پایینی گرفته ةدریافت کردند، در آن مقیاس نمر

دهی معکوس این مقیاس، سالمت روانی بیشتری دارند. نمره

 ایندند، در را دریافت کر 99/59تا  61افرادی که نمرات تی 

دریافت  61تی باالی  ةمتوسط و افرادی که نمر ةمقیاس نمر

 مقیاس نمرة باال و سالمت روانی کمتری دارند. اینکردند، در 

در  خواهیمقیاِس هیجانهای نتایج توصیفی مربوط به مؤلفه 

خواهی با نمرة کل هیجان دهد کهنشان می 1جدول شمارة 

است.  22/11 ± 91/5برابر با  جامعه معیارانحرافمیانگین و 

 ای است که حساسیت و ویژگیبهترین نمره 16رو نقطة برشِ ازاین

نمرة  16دارد و نمرات بیشتر از  91/1و  91/1ترتیب( برابر با )به

براساس محاسبات شوند. خواهی محسوب میباالی هیجان

در نمرة کل  16شده، ورزشکارانی که نمرة بیشتر از انجام

 خواهی باالیی دارند.خواهی دریافت کردند، هیجانهیجان

منظور درک بهتر چگونگی توزیع ورزشکاران در طبقات به

مختلفِ هر مؤلفة شخصیتی، از نمرات استاندارد تی استفاده شد. 

و وضعیت نقاط برشِ  tبا توجه به توصیف نمرات استاندارد 

های ؤلفهدر هر یک از م 99/29ورزشکاران نخبه، نمرات تیِ زیر 

، نمرة 99/59تا  61نمرات تیِ بین  شخصیتی، نمرة پایین،

 ، نمرة باال در نظر گرفته شد.61متوسط، و نمرات تیِ باالی 

درصد فراوانی نسبی ورزشکاران نخبه در  2و  1های شمارة جدول

شده در دهد. براساس نتایج ارائههرکدام از طبقات را نشان می

زشکاران نخبه میزان متوسطی از درصد ور 95 ،1جدول شمارة 

درصد نمرات پایینی در این  16 رنجوری داشتند و فقطروان

زشکاران درصد ور 99گرایی نیز دست آوردند. دربارة برونمؤلفه به

ای در حد متوسط کسب درصد نمره 2و فقط  نخبه، نمرة باال

و فقط درصد ورزشکاران در حد باال  99ر کردند. عامل گشودگی د

درصد  79پذیری رصد در حد متوسط بود. نمرات توافقد 2

در  درصد در حد متوسط بود. 12و  ورزشکاران نخبه در حد باال

درصد  66درصد ورزشکاران در حد زیاد،  55عامل باوجدان بودن 

 درصد نمرةکم دریافت کردند. 1در حد متوسط و 

دو ترسیم شده که براساس نتایج آزمون خی 2جدول شمارة 

دو بررسی معناداریِ تفاوت بین کار اصلی آزمون خی) است

دهد که نشان می های مشاهده شده و مورد انتظار است(،یفراوان

تفاوت شده، کاران براساس ِ تعیینبندی مهارت ورزشطبقات تقسیم

معناداری با یکدیگر دارند. منظور این است که توزیع ورزشکاران 

 ذکور متفاوت است.های شخصیتی آزمون منخبه در مؤلفه

 17برای سنجش سالمت روانی ورزشکاران نخبه، نسخة 

به  6سالمت روانی استفاده شد. جدول شمارة  نامةپرسشالی ؤس

های بررسی درصد فراوانی نسبی ورزشکاران نخبه در مؤلفه

 پردازد.سالمت روانی ورزشکاران می

خواهی خواهی از مقیاس هیجانبرای مطالعة هیجان

Zuckerman خواهی، هیجان مؤلفة 6 استفاده شد. این مقیاس از

طلبی و گریز از پذیری، تنوّعطلبی، ماجراجویی، ماللتجربه

که بسیاری از سؤاالت در شش  آنجا بازداری تشکیل شده است. از

خواهی( )هیجان عامل اول ةو ارزش ویژ مقیاس مشترک هستند

ل برای افزایش اعتبار لذا در این تحلی؛ هاستمقیاس ةبیشتر از بقی

 شمارة جدول. شدخواهی استفاده نمرة کلی هیجان فقطتحلیل، 

خواهی افراد را در هر گروه نشان هیجان فراوانی و فراوانی نسبی 5

 دهد.می

درصد  91دهد که نشان می 5 شمارة نتایج جدول

درصد  11 فقطخواهی متوسطی دارند و ورزشکاران میزان هیجان

نشان دادند. همچنین مقایسة طبقات االیی را خواهی بهیجان

 (.P< 11/1) مختلف، تفاوت معناداری را نشان داد
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 ی شخصیتی ورزشکاران نخبههایژگیوی توصیفی هاشاخص. 1جدول شمارۀ 

 معیارانحراف میانگین حداکثر نمره حداقل نمره تعداد های شخصیتیویژگی شاخص

 56/7 91/11 1/21 11 195 رنجوریروان

 15/6 99/16 2/27 12 195 گراییبرون

 77/6 96/19 11/61 15 195 پذیریانعطاف

 66/5 61/21 62/61 11 195 پذیریتوافق

 9 91/29 12/51 19 195 با وجدان بودن

 سالمت روان

 91/2 52/5 17 1 195 های جسمانینشانه

 51/6 67/5 11 1 195 اضطراب

 61/2 65/9 16 1 195 اختالل در کارکرد اجتماعی

 21/1 69/2 11 1 195 افسردگی

 خواهیهیجان

 91/5 22/11 29 9 195 نمرۀ کل

 56/6 11/11 16 1 195 خواهیهیجان

 91/1 56/5 11 1 195 طلبیتجربه

 16/1 15/2 5 1 195 ماجراجویی

 11/1 69/1 5 1 195 پذیریمالل

 19/1 99/1 5 1 195 طلبیتنوّع

 91/1 95/1 1 1 195 ریگریز از بازدا
 

 

 ی شخصیت ورزشکاران نخبه و درصد فروانی نسبی افراد در هر طبقههالفهؤم. میانگین نمراتِ تیِ استانداردِ 2جدول 

 شخصیّت شاخص
 میانگین نمرات تی

 در ورزشکاران

درصد فراوانی نسبی نمرات تی 

 پایین (33/93تا  5)

درصد فراوانی نسبی نمرات تی 

 متوسط (33/03تا  25)

درصد فراوانی نسبی نمرات تی 

 زیاد به باال( 65)

 - 179( %95) 16( %5) 91/66 رنجوریروان

 191( %99) 9( %2) - 72/99 گراییبرون

 191( %99) 9( %2) - 96/71 پذیریانعطاف

 162( %79) 27( %12) - 29/92 پذیریتوافق

 169( %55) 121( %66) 6( %1) 92/59 با وجدان بودن
 

 
 

 

 ی شخصیّتهامؤلفهشده در باال( در بندی. مقایسۀ فراوانی نسبی طبقات )تقسیم9جدول 

 یسطح معنادار دویخ یرمتغ

 1111/1 61/161 رنجوریروان

 1111/1 17/166 گراییبرون

 1111/1 17/166 پذیریانعطاف

 1111/1 19/167 پذیریتوافق

 1111/1 56/165 وجدان بودن با
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 نخبه و درصد فروانی نسبی افراد در هر طبقه روان ورزشکارانِ سالمتِ . میانگین نمرات تی2ِ جدول

 سالمت روان شاخص
 میانگین نمرات تی

 در ورزشکاران

فراوانی نسبی )درصد( 

 (33/93تا  5نمرات تی )

 سالم

 درصد() فراوانی نسبی

 (33/03تا  25نمرات تی )

 متوسط

فراوانی نسبی )درصد( نمرات 

 به باال( 65) تی

 دارای عالئم

 2( %1) 151( %51) 169( %69) 11/61 های جسمانینشانه

 11( %2) 129( %66) 152( %51) 26/61 اضطراب

 - 126( %97) 65( %11) 15/65 اختالل در کارکرد اجتماعی

 5( %1) 95( %15) 111( %92) 72/27 افسردگی

 

 خواهی. مقایسۀ فراوانی ورزشکاران در طبقات هیجان0جدول 

 شاخص فراوانی هر طبقه

 هیجان خواهی

 باال

 فراوانی )درصد(

 متوسط

 فراوانی )درصد(

 پایین

 فراوانی )درصد(
 دوخی

درجۀ 

 آزادی
 معناداری

 1111/1 1 51/111 51( %19) 119( %91) 21( %11) نمرۀ کل

 

 حث ب
صیف سالمت روانی ورزشکاران پژوهش حاضر با هدف تو

عامل  5مربوط به  هایویژگی. بر این اساس نخبة ایرانی انجام شد

عامل سالمت روانی  5خواهی و عامل هیجان 6، شخصیّتبزرگ 

نتایج پژوهش حاضر دربارة  .بررسی شدورزشکار ملّی  195در 

های شخصیتی وزشکاران نخبه نشان داد که نمرات ویژگی

درصد( ورزشکاران نخبه، متوسط و  51) رنجوریِاستاندارد روان

درصد(،  99) درصد(، گشودگی 99) گرایینمرات استاندارد برون

درصد( اکثریت  65) و با وجدان بودنِ( درصد 79) پذیریتوافق

های شخصیتی، رسد برخی تفاوتبه نظر می. آنها باالست

 هایتفاوت اما این کند؛ورزشکاران و غیر ورزشکاران را متمایز می

 .(29، 22) قطعی در نظر گرفت تواننمیخاص را 

Schurr های تیمی در رشتهدریافتند ورزشکاران  همکاران و

های انفرادی گرایش بیشتری به مقایسه با ورزشکاران رشته

 هایگرایش است ممکن البته،. (22) گرایی دارندوابستگی و برون

 ورزش ویسبه فرد یک شدن کشیده موجب خاص شخصیتی

 شخصیت تغییر باعث ورزش، در شرکت اینکه نه و شود ایویژه

 .ها هنوز مشخص نیستتفاوتدالیل این . شود افراد

مندی است که به هیجانات مثبت ورزش مجموعة نظام

بینی، سطح باالی انرژی بیشتری مانند خوشبختی، نشاط، خوش

رانی، و هیجانات منفی کمتری مانند ترس، نگ (22) و فعالیّت

نیاز دارد. این ملزومات با  (22، 20) عجله، خشم و احساس گناه

همبستگی مثبت و با ویژگی گرا برون شخصیتی هایویژگی

توضیح  در. (20) رنجوری همبستگی منفی داردشخصیتی روان

های شخصیتی هار کرد که احتماالً ویژگیظتوان ااین ارتباط می

ایین، افراد را برای شرکت در رنجوریِ پگرایی باال و روانبرون

های فعالیت. همچنین، ورزش و سازدهای ورزشی آماده میفعالیت

های شخصیتی را فراهم های رسیدن به این ویژگیورزشی زمینه

 .کندمی

Besharat وEtemadiNia   هایویژگیبه مقایسة  ایمطالعهدر 

ند. تیمی و انفرادی پرداخت هایرشتهشناختی ورزشکاران روان

شد  آمده با تحقیقات پیشین مشخصدستپس از مقایسة نتایج به

گرایی و شخصیتی برون هایویژگیمیانگین نمرات ورزشکاران در 

تر از نمرات رنجوری پایینو در روان گرایی نسبتاً باالتروجدان

این یافته  .(20) ستا هاهای غیرورزشکار در دیگر پژوهشنمونه

 تحقیق نتایج. (20) کندا تأیید مینتایج تحقیقات قبلی ر

EtemadiNia و Besharat  نشان داد که نمرات ورزشکاران

طور به پذیریتوافقگرایی و وجدان هایمؤلفهتیمی در  هایرشته

انفرادی است؛ اما در  هایرشتهمعناداری باالتر از ورزشکاران 

دو داری بین تفاوت معنی گشودگی،رنجوری، و گرایی، روانبرون

 .(20) نشدگروه دیده 

نشان داد که ابعاد  و همکاران Piedmontنتایج تحقیق 

درصد واریانس  12 تقریباًگرایی رنجوری و وجدانروان شخصیتی

که درحالی ؛کنندمیبینی پیش مربیاننمرة ارزیابیِ عملکرد را 

نس نمرة درصد واریا 7کنندة بینیتنهایی پیشگرایی بهوجدان

 هاییافته. (20) های واقعی استیابی آمارهای بازیحاصل از ارز

های پیشین پژوهش هایرنجوری با یافتهاین تحقیق دربارة روان

نفس، و خودکنترلی را با عملکرد که خودپنداره، اعتمادبه

. توانایی حفظ راستا بوددانستند، همورزشکاران مرتبط می

توانایی تحمل در هنگام فشار روانی، احساس خوب نسبت به خود 

هایی از پایین بودن فشار روانی و کنترل تکانشگری، همه بخش

 و همکاران Piedmont . نتایج تحقیق(20) رنجوری هستندروان

طور معنادار با نشان داد که سطوح باالتری از برونگرایی به

است  اما ممکن ؛های عملکرد همبستگی نداردمتغیّریک از هیچ
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نارآمدن با فشار روانی نادیده گرفته شده گرایی با کپیوند برون

. توانایی مدیریت فشار روانی بیشتر یک کارکرد (20) باشد

را در عملکرد فرد  مهمیگرایی و نقش رنجوری است تا برونروان

ابعاد  در ارزیابی عملکرد در تکالیف رقابتی، .کندمیایفا 

چنین ترین ابعاد برای درک گرایی مرتبطرنجوری و برونروان

های انگیزشیِ متغیّر، Piedmontنظر . بهعملکردهایی هستند

، ترس موفقیتمرتبط با عملکرد، مانند نیاز به پیشرفت، ترس از 

. گیرندمیاز شکست و اضطراب رقابتی همگی در این دو بُعد قرار 

رخ شخصیتی گرایی زیاد، نیمانرنجوریِ پایین و وجدترکیب روان

؛ فردی با ثبات هیجانی، توانمند، با دهدییک فرد موفق را نشان م

. در بیشتر موفقیتمیل زیاد به رقابت، و انگیزة زیاد برای 

و سطوح باالی عملکرد  موفقیترنجوری پایین با روان هاپژوهش

مختلف ورزشی همبستگی معناداری داشته  هایرشتهورزشی در 

ت از: رنجوری عبارت اساصلی پایین بودن روان هایویژگیاست. 

ثبات هیجانی، مدیریت پرخاشگری، امیدواری، فقدان اضطراب در 

اجتماعی، حفظ آرامش و احساس امنیت که این  هایموقعیت

ها به افراد در کنترل خود و هیجاناتشان و فشار روانی ویژگی

 .کنندمیناشی از رقابت کمک 

دربارة ارتباط صفات نیز  و همکاران Khaniنتایج پژوهش 

های خودتنظیمی با موفّقیت بوکسورهای ایرانی مؤلفه شخصیتی و

گرایی و فاکتورهای شخصیت، به جز برون ةمشخص کرد که هم

قبولی با موفقیت در رشتة بوکس پذیری، همبستگی قابلتوافق

شخصیتی نشان  هایمؤلفه خطیِ رگرسیونِ تحلیل نتایج. داشتند

 گراییوجدان و پذیریتوافق رنجوری،روان هایداد که مؤلفه

 نتایج. (28) هستند موفّقیت برای مناسبی هایکنندهبینیپیش

 از آنها در نخبه شدن است. هریکدهندة اهمیت نشان شدهارائه

 شجاعت، هایی است مانندپذیری شامل ویژگیتوافقصفت 

به  هاویژگی. این خالقیت و استقالل سازندگی، خواهی،هیجان

جدید و  هایتکنیکرفیت یادگیری تا ظ دهدمیورزشکار اجازه 

برای اصالح و بهبود موقعیت خود را باال  الزم تجربیات ضروریِ

دیگری از شخصیت است که با  گرایی، بُعد. وجدان(28) ببرد

موفقیت در ورزش ارتباط دارد و شامل مواردی همچون پشتکار، 

اطمینان بودن  قابل و برای پیشرفت انگیزه انضباط، و نظم دقت،

کننده و بهبوددهندة ارتباطِ . این موارد، عوامل تسهیلستا

اهداف و  گراعالوه، افراد وجدان. بههستندمتقابلِ مربی و تیم 

که  دانندمیدارند و  ایشدهآرزوهای بزرگ و از پیش تعیین

چگونه عالیق و نیازهایشان را کنترل کنند. این افراد انتظارات 

. اگر کوشندیدن به آنها بسیار میباالیی دارند و برای تحقق بخش

 ها،سختیاین افراد تکلیفی را آغاز کنند، با وجود مشکالت و 

انتظار این است که نمرة  .(28،23) خواهند شد موفّق

رنجوری، که مؤلفة منفی آزمون شخصیّتی پژوهش حاضر روان

حال نمرة این مؤلفه در بیشتر است، کمتر از متوسط باشد، بااین

دهد که خطرِ از دگان متوسط است. این یافته نشان میکننشرکت

طور بالقوّه دست رفتن سالمت روانی در اردوهای تیم ملّی به

لذا تعدیل شرایط اردویی و تمرینی و آموزش  ؛وجود دارد

شناختی ممکن است به بهتر شدن شرایط های روانمهارت

 سالمت روانی ورزشکاران کمک کند.

خواهی بیشتر ین نمرة هیجاندر پژوهش حاضر، میانگ

. متوسط بودن سطح نمرات ورزشکاران، متوسط ارزیابی شد

این پژوهش از  هایآزمودنیبه اینکه  توجه باخواهی، هیجان

ورزشی متفاوتی انتخاب شده بودند، مطلوب است.  هایرشته

Zuckerman صفتی تعریف کرده که صورت خواهی را بههیجان

ن و تجربة متنوع، تازه، پیچیده و ویژگی آن، جستجوی هیجا

جدید و میل به پرداختن به خطرهای بدنی، اجتماعی و مالی به 

خواهی را دارای او هیجان .(23) هاستخاطر خودِ این تجربه

خواهی و ماجراجویی به معنای هیجان. 1: چهار بُعد دانسته است

های بدنی که سرعت، خطر و تازگی میل پرداختن به فعالیّت

های نو به جویی به معنای جستجوی تجربهتجربه. 1شته باشند؛ دا

کمک مسافرت، موسیقی، هنر و یا سبک زندگِی ناهمگون با 

زدایی به معنای بازداری. 2اشخاصی که گرایش مشابه دارند؛ 

تکانشی بودن، سرکشی در برابر هنجارهای اجتماعی و ترجیح 

سیت نسبت به حسا. 6بینی؛ های غیرقابل پیشدادن موقعیت

یکنواختی به معنای بیزاری از تجارب تکراری، کارهای عادی و 

عنوان نیاز خواهی را بههیجان Zuckerman. بینیافراد قابل پیش

افراد برای رسیدن به سطح بهینة برانگیختگی و حفظ آن توصیف 

طلب و سطح بهینة برانگیختگِی افرادِ هیجان. به عقیدة اکندمی

تأکید  Zuckerman. این ویژگی را ندارند ادی است کهباالتر از افر

را در  فعالیتخواهی باال، بهترین شکل که افرادِ با هیجان کندمی

به انجام  آنها. دهندمیسطح باالی برانگیختگی مغزی نشان 

را افزایش  که سطح برانگیختگی شوندمیهایی ترغیب فعالیّت

 .(6) دهند

Narimani خواهی ة خودپایی و هیجانبا مقایس و همکاران

خواهی و سابقة ای، بین هیجانای و غیرحرفهدر ورزشکاران حرفه

ای همبستگی منفی و معناداری مشاهده کردند ورزشکاران حرفه

باالتر از  ورزشکارخواهیِ افرادِ غیرو نشان دادند که سطح هیجان

و  Aslankhani .(0) ای استای و غیرحرفهورزشکاران حرفه

های شخصیتیِ خودپایی و نیز با مقایسة ویژگی ارانهمک

ورزشکار بیان نخبه، و غیرغیر، خواهی در ورزشکاران نخبههیجان
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نخبه خواهی ورزشکاران نخبه و غیرکردند که نمرات هیجان

نخبه دارای نمرات ورزشکاران است و ورزشکاران غیرتر از غیرپائین

 (95) شکاران نخبه هستندنسبت به ورز تریخواهی پائینهیجان

 .سو استکه این نتیجه با نتایج پژوهش حاضر هم

بدون در  کهنشان داد Rawson  و Hartman نتایج پژوهش 

خواهی بیشتری نسبت به نظر گرفتن جنس، ورزشکاران هیجان

ورزشکاران دارند و بدون در نظر گرفتن مشارکت در ورزش، غیر

 خواهی باالتری برخوردارندمردان نسبت به زنان از سطح هیجان

(91). Schroth با گذشت  خواهی باالافرادِ با هیجان بیان کرد نیز

های زمان تمایل بیشتری به درگیری و مشارکت در فعالیت

خواهی و تمایل به ورزشی متنوّع دارند و نشان داد که بین هیجان

همبستگی مثبت اما ضعیفی  ،های توأم با خطرمشارکت در ورزش

زنان ورزشکار  کهدریافتند  و همکاران Schroth. (92) ود داردوج

نمرات باالتری در مقیاس  ورزشکارزنان غیرنسبت به 

. همچنین، ورزشکاران فعال در دست آوردندخواهی بههیجان

پربرخورد و دارای درگیری، نمرات باالتری در  هایورزش

نشان  انو همکار Schroth. (92) دست آوردندخواهی بههیجان

خواهی و شناختی، هیجانمیزان سرسختیِ روان دادند که بین

ای و ای، غیرحرفهسالمت روانی میان ورزشکاران حرفه

شناختی و غیرورزشکاران تفاوت وجود دارد و نمرات سرسختی روان

 .(92) ای باالتر استخواهی در گروه ورزشکاران غیرحرفههیجان

نگین نمرة ورزشکاران نتایج پژوهش حاضر نشان داد میا

های جسمانی، مقیاس سالمت روانی شامل نشانه 6نخبه در هر 

به  توجّه)با  اضطراب، اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی

نتایج  گذاری معکوس مقیاس( در حد پایین و متوسط بود.نمره

و  (1) و همکاران Gulliverهای آمده با نتایج پژوهشدستبه

Schaal سو است. بر این اساس، هم (90) نو همکاراGulliver  و

تن از ورزشکاران نخبة  116همکاران در پژوهشی که روی 

مرد( انجام دادند، دریافتند که سطح  116زن و  117) استرالیایی

های هر چهار مؤلفة سالمت روانی نرمال بود. براساس نظر نشانه

ورزشکاران این محققان، میزان هر چهار مؤلفة سالمت روانی در 

شدة ورزشکاران نخبة استرالیایی مشابه با نتایج مطالعات انجام

ند منیز در یک مرور نظام و همکاران Rice. (1) دیگر کشورهاست

شده در زمینة سالمت روانیِ ورزشکاران نخبه روی مطالعات انجام

همچنین این محققان اظهار  نتایج مشابهی را گزارش کردند.

های جسمانی درازمدت، یی مانند آسیبهاکردند که مؤلفه

مشکالت شغلی و خانوادگی منجر به  تمرینی وفرسودگی و بیش

 .(2) کاهش سالمت روان در ورزشکاران نخبه خواهد شد

سالمت هیجانی، رهایی از را سالمت روان  محققان

، توانایی های اضطراب، توانایی در برقراری روابط سازندهنشانه

لذا  ؛دانندزای زندگی میهای تنشها و محرّکمقابله با خواسته

توجّه به ابعاد سالمت نه تنها در بهبود سالمت مؤثر است، بلکه 

زمینة مساعدی نیز برای شکوفایی استعدادهای نهفته فراهم 

. دلیل اینکه سالمت روان از موضوعات مورد عالقة سازدمی

و تأثیر  های مختلف علم است، ارتباطحوزهن متخصصابسیاری از 

 .(15،11) سالمت روان بر کارکردهای مختلف انسانی است

نیز نشان دادند که ورزشکاران  و همکاران Narimaniاساس، براین

ای و ای وضعیت سالمت روانی بهتری از ورزشکاران غیرحرفهحرفه

ای از غیرورزشکاران غیرورزشکاران دارند و ورزشکاران حرفه

نیز طی  Goodwin .(0) ارندوضعیت سالمت روانی بهتری د

های روانی افراد رسی ارتباط فعالیّت بدنی و اختاللپژوهشی به بر

سال  56تا  15نفر از افراد  7197. وی سال پرداختبزرگ

ورزشکار و غیرورزشکار را برای این مطالعه بررسی کرد. نتایج 

حاصل از این تحقیق حاکی از آن بود که بیش از نیمی از افرادی 

های منظم داشتند، کاهش زیادی در بیماری بدنی عالیتفکه 

 در و همکاران Peluso. (92) افسردگی و اضطراب نشان دادند

 و بدنی فعالیت آیا که پرداختند موضوع این بررسی به ایمطالعه

 و جسمی هایبیماری از پیشگیری و معالجه در آن از ناشی روحیة

 نتیجه این به آنها؟ تاس مؤثر افسردگی و اضطراب همچون روانی

 دهد؛می افزایش را روانی سالمت منظم، بدنی فعالیت که رسیدند

 که است آن از حاکی نتایج برخی دیگر از تحقیقات این وجود، با

 ممکن آسیب روانی، زیاد و شدید، با توجّه به احتمال بدنی فعالیت

 .(19) باشد خطرزا است

 گیرینتیجه
)همچون سالمت  های آنلفهبدون تردید سالمت روان و مؤ

های شخصیتی و اجتماعی( در ورزشکاران یکی از عمومی، ویژگی

شناسی ورزشی است؛ زیرا بهداشت روانی و روان مباحث عمده در

توان شناختیِ انسان را میهای شخصیتی و روانبررسی ویژگی

جزء مهمترین ضروریاتی دانست که محققان طی سالیان متمادی 

های اند. نتایج پژوهش حاضر دربارة ویژگیی آن بودهدر پی ارزیاب

رنجوری، شخصیتی وزشکاران نخبه نشان داد که نمرات روان

پذیری و با وجدان گرایی، گشودگی، توافقمتوسط و نمرات برون

بودن بیشتر آنها باالست. براساس نتایج مطالعة حاضر، میانگین 

مت روانی و میانگین نمرة ورزشکاران نخبه در هر چهار مقیاسِ سال

 در حد پایین و متوسط بود.خواهی بیشتر آنها نمرة هیجان

خواهی و شناختی هیجانهای رواننمرات متوسط و مهارت

کند که باید برای ورزشکاران نخبه سالمت روانی چنین حکم می
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 یهای ارتقاهای آموزشی مناسب به قصد آموزش شیوهبرنامه

های ی تدارک دیده شود. برنامهشناختروان هایسطح مهارت

های روانی عاملی اثرگذار در بهبود شدة تمرین مهارتدهیسازمان

شامل تمرین منظم، مداوم و  عملکرد ورزشی است. این تمرینات

های ذهنی یا روانی است که برای بهبود عملکرد، با ثبات مهارت

افزایش خوشنودی و دستیابی به رضایتمندی در ورزش و 

های روانی شوند. تمرین مهارتهای جسمانی انجام میتفعالیّ

های روانی، کنترل اضطراب، کنترل منجر به اکتساب مهارت

شود. همچنین نفس میادبهمتوجّه، ایجاد انگیزة درونی و حفظ اعت

شود مربیان در کنار آمده پیشنهاد میدستبراساس نتایج به

ی ورزشکاران نیز های روانهای ورزشی به مهارتتمرین مهارت

اضطراب، اختالل در های ای داشته باشند تا بتوان مؤلفهتوجه ویژه

 کارکرد اجتماعی و افسردگی را تا حد امکان کاهش داد.

رنجوری باید به ضرورت به نمرة متوسط روان با توجه

برخی از اصالحاتی در فضای اردوهای ورزشی اشاره کرد. 

های مقیاسرزش بر خردهدهندة آثار منفی وتحقیقات نشان

که ورزشکاران حاضر در اردوی سالمت روانی است. ازآنجایی

های ملی ناگزیر به انجام تمرینات دشوار هستند، ضروری تیم

ایجاد فضای سالم، تعدیل است تا اثراتِ منفِی تمرینِ سخت، با 

ارتباط مربی با ورزشکار، کاهش فشارهای روانی، افزایش حمایت 

های زندگی، جبران شود تا بتوان میزان وزش مهارتوالدین و آم

 های ملی کاهش داد.ها را در ورزشکاران تیماین مؤلفه

 سپاسگزاری
تاریخ  این پژوهش با منابع مالی پژوهشگاه علوم ورزشی با

لذا پژوهشگران این مطالعه، از  انجام شده است؛ 1291تصویب 

کننده در این کتمسئولین پژوهشگاه و همچنین از ورزشکاران شر

 پژوهش سپاسگزارند.

 تعارض در منافع

 بین نویسندگان تعارضی در منافع گزارش نشده است.
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