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 مقدمه
اسهت   یورزش حرفه ا یایهمه اتفاقات مهم در دن ینامروزه، فوتبال صدرنش

 یکنهان (. باز9پرطرفهدار و جهذاب دارد )   هایانواع ورزش یاندر م اییژهو یگاهو جا

را به عههده دارنهد و حرهور آنهها      یریورزشی مسئولیت خط هایتبال در باشگاهفو

-اسهت. یکهی از ورزش   انشدنیبرای به وجود آمدن این فرایند اجتماعی الزم و جد

در فوتبال به دلیهل   یکنیباشد و حرفة باز یپر استرس در دنیا، فوتبال م یاربس های

 در (.2باال همهراه بهوده اسهت )   تعارضات بین فردی، همیشه با استرس و اضطراب 

 تحلیهل  امکهان  اسهت،  زیاد همدیگر با بازیکنان بدنی تماس درصد که هاییورزش

 پهر  ههای ورزش میهان  در شه  نیز بیشتر مشاهده می شهود و بهی   یکنباز یرفتگ

 کهه  شهود مهی  محسهوب  جهان در ورزشی رشتة انگیزترین هیجان فوتبال برخورد،

(. 3مهی کنهد )   زاساین ورزش را بسیار اسهتر  انبازیکن نگرش حساسیت، این بروز

شهیمیایی، ههنهی و    -تداوم استرس که بیانگر واکنش ههای فیزیکهی   که،طوریبه

عاطفی بدن در مقابل رویدادها و موقعیت های حسهاس اسهت، موجه  بهه وجهود      

آمدن ی  تداخل در روند عمومی فرد می شود که این روند عوارض بسیار شدیدی 

موجه  افهزایش    هایستبر عملکرد و کیفیت کار فوتبال یفیا تأثیر ضع( و ب2داشته )

( و بهه  2می گذارد ) یکنانفشارهای روانی شده و آثار مخربی بر سالمت روانی  باز

ی  تیم ورزشی بهه   موفقیت به وجود می آید.  رفتگیمرور سندرومی به نام تحلیل

یها   یهت مهمهی کهه در موفق  (، از جمله عوامل بسیار 5عوامل متعددی بستگی دارد )

 هها تهیم  آن بازیکنهان  روانی نیازهای است، مؤثر ورزشی هایتیم گیریعدم نتیجه

 یفوتبهال در جامعهه امهروز    یدهبخش مهم از پد ی به عنوان  بازیکنان(. 6) است

فهو  العهاده ارزشهمند در کنهار      یمثبت آن با کارکردها هایشوند و جنبه یم یرتعب

(. همچنهین، مشهاجرات،   1شهده اسهت )   یختهآن آم یانبارزو عوارض  یمنف یکردرو

 خود که کرد اضافه مداخالت این به باید نیز را تلویزیونی هایدوربین و هااعتراض

روانی، بهه   ایخواهد شد که با افزایش این فشاره بازیکنان در استرس بروز موج 

عات اخیر نشهان  (. مطال8می شود ) یو فرسودگ یتمرور فرد دچار نارضایتی از موقع

 و آیهد ¬مهی  حسهاب  بهه  ورزش در اساسی مشکالت از یکی فرسودگی که اندداده

 یدر افهراد  یشهتر باشهد و ب  یمه  یاز ابعاد فرسودگ یکی عملکرد انجام حس کاهش

(. از 6کننهد )  یرا تجربهه مه   یادیه ز یاسترسهزا  ههای افتد کهه محهر    یاتفا  م

نهد کهه   کنهای ورزشهی مهی  -تورزشکاران ساعات زیادی را صرف فعالی یکهآنجائ

مستلزم انرژی زیاد جسمانی و روانی است که این خود استرس زیهادی را بهر آنهها    

( و ایهن اسهترس   1) یهد افزا یورزشهکاران مه   یفرسودگ یزانو بر م کند یتحمیل م

بیشتر خواهد بهود. عهدم    کنند یانتظارات خود عمل نم بقزمانی که ورزشکاران مطا

است، در دراز مدت  نیاز مورد هاآن ینتأم یکه برا یو منابع هایازمندین ینتعادل ب

 ی( و وقت91خواهد شد ) یراه باعث بروز فرسودگ ینشده و از ا یدگیتن یجادمنجر ا

وجهود،   یهن . بها ا یابهد یکاهش مه  تدریجبه  یتعهد و گردد،یم یفرد دچار فرسودگ

فوتبال اثرگذار  نانیکباز یکه ممکن است بر فرسودگ نشناسیروا یرهایاز متغ یکی

 ی،کس  عملکهرد آرمهان   یکمال برا یبه حد باال یدناست و رس گراییباشد، کمال

تها بهه واسهطه آن،     کننهد یفوتبال آن را طل  م یکناناست که باز یاز جمله اهداف
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 یهادی تهالش ز  یجهبه نفس خود را باال ببرند؛ در نت ادکنند و اعتم یتاحساس رضا

کهه،   ای(. بهه گونهه  99کمهال برسهند )   یتا به حد بهاال  هنددمی انجام هادر رقابت

از حهد بهه اشهتباهات،     یشباال و توجه به  یلیخ یارهایمواقع با قرار دادن مع یبعر

 فهی، من ییشهود و در سهب  کمهالگرا    یمنف یکن،باز ییممکن است سب  کمالگرا

بها   و یرا در زمهان طهوالن   یادیز های یتفعال یکنباز شود یموج  م یادز یزشانگ

  یاتفها  مه   یمعموالً فرسهودگ  یطیشرا ین( که در چن92استراحت کم انجام دهد )

را  یانهکمالگرا یارهایمع یافتنحاصل از تحقق ن های ینگران ی،منف ییافتد. کمالگرا

فهرد احسهاس    شهود  یکننهده موجه  مه    ننگهرا  یطشرا ینداده و ا یشدر فرد افزا

( و 99کارآمد استفاده کند ) یا مقابله یهانتواند از راهبرد یجهکند و در نت یدرماندگ

ماننهد   یعهاطف  یشهناخت  ههای  یدر چارچوب ناهماهنگ یمنف گراییکمال یامدهایپ

 (.93) کند یبروز م یو درماندگ گریخودسرزنش

 تعیههین دنبههال بههه ورزش، روانشناسههی تحقیقههات اکثههر اخیههر، هههایسههال در

ده داشته باشند؛ در همهین  ورزشی سهمی عم عملکردهای در که هستند متغیرهایی

 وضهعیت  یه   در ورزشکار است الزم ورزشی، هایراستا، برای رسیدن به موفقیت

روانهی   غیرههای حهال، نقهش برخهی از ایهن مت     این با(. 92) باشد داشته قرار بهینه

در این زمینهه مهورد    یاضطراب، استرس و فرسودگ یزش،انگ گرایی،همچون کمال

 یکنهان باز یبر رو ییبسزا یرممکن است تأث یرهامتغ نیتوجه قرار گرفته است که ا

نابهنجهار و عهدم    ییاز آنند که کمال گرا ی(. مطالعات حاک95فوتبال داشته باشند )

-و کنهاره  یشغل یفرسودگ یشبه افزا یرقابت طرابدرست و اض یریتدر مد ییتوانا

 (. 8) گردد یورزشکاران از ورزش منجر م گیری

Eklund (2115  )و  Cresswellکهه توسهط    یشه راستا، در پژوه یندر ا

هسهتند   ییبهاال  یفرسهودگ  دارای که ورزشکاران نخبه، یدانجام شد، مشخص گرد

از شهرکت در ورزش ببهرد و از    یکم یارورزشکار لذت بس شودیامر سب  م ینکه ا

 یشواهد پژوهشه  ی(. در بررس96کند ) یریگکناره یورزش هاییتمشارکت در فعال

 ینیحاضر اشاره کرد؛ حس یقتحق یرهایدر ارتباط با متغ یقاتچند تحق توان به یم

 تمرینهی  یشبه   کننهد   یل( در پژوهش خود با عنهوان نقهش تعهد   9312و همکاران )

در ورزشهکاران   یورزشه  یو فرسهودگ  یبا خسهتگ  گرایی لشده بر رابطة کما ادرا 

در  یورزشه  یگو فرسود یمثبت با خستگ ییگرا کمال یننشان دادند که ب یا حرفه

و  یبها خسهتگ   یمنفه  ییگرا کمال یندار، بیو معن یرابطة منف ایورزشکاران حرفه

ن یبه  یهز ن یدار یو رابطة مثبت و معن یدار یرابطة مثبت و معن یورزش یفرسودگ

در ورزشهکاران   یورزشه  یو فرسهودگ  یورزشه  خسهتگی  با شدهادرا  تمرینییشب

بها عنهوان ارتبهاط     ی( پژوهشه 9312ران )و همکها  یان(. تاف91وجود دارد ) ایحرفه

 یبهال، )بسهکتبال، وال  یگروهه  یهها  رشهته  یهان مرب یبا خودکارآمهد  یرفتگ یلتحل

)تکوانهدو، ووشهو و کاراتهه( انجهام دادنهد؛       یانفراد یها در رشته یانفوتسال( و مرب

بسکتبال با دو  یانمرب یرفتگ یلتحل ینتنها ب یگروه یها نشان داد در رشته یجنتا

 یانفهراد  یهها  رشهته  یهان در مرب یجوجود دارد و نتها  یدار یتفاوت معن یگردرشته 

 (.98وجود ندارد ) یرفتگ یلتحل یها مؤلفه یانم داریینشان داد، اختالف معن

بها اضهطراب    گرایهی با عنوان ارتباط کمال ی( پژوهش9315علم و همکاران ) 

 یرانا یاسالم یمهوربرتر ج یگدر تکواندوکاران مرد ل یورزش یو فرسودگ یرقابت

و  یبها اضهطراب رقهابت    یمنفه  گرایهی کمهال  یننشان داد کهه به   یجانجام دادند؛ نتا

دارد  جهود و دارییبرتر رابطه مثبت و معن یگتکواندوکاران مرد ل یورزش یفرسودگ

و  Hill(. 91دارد ) یممسهتق  یهر اثهر مثبهت     یبهر فرسهودگ   یمنفه  گرایهی و کمال

 یورزشه  یو فرسهودگ  گرایهی بها عنهوان کمهال    ( در پژوهش خهود 2191همکاران )

معطهوف   گرایهی معطوف به خود و کمهال  گراییباورند که کمال ینورزشکاران، بر ا

 گرایهی ورزشکاران داشته است و ابعاد کمال یبر فرسودگ دارییمعن یربه جامعه تأث

 یورزشه  یبهر فرسهودگ   یممسهتق  یرخود بصورت   یرشبر پذ یرگذاریمذکور با تأث

( در پهژوهش خهود بها    2195و همکهاران )  Madigan(. 21بوده است ) ذاریرگتأث

-کهه کمهال   یافتندورزشکاران در یورزش یو فرسودگ گراییکمال ینعنوان رابطه ب

ورزشکاران مورد مطالعه داشهته اسهت    یورزش یفرسودگ رب دارییمعن یرتأث گرایی

(29.) 

از  یماً تعهداد کمه  متفاوت است و مسهل  یت،موفق یورزش فوتبال فاکتورها در

قائل شوند؛ به نظر  یتاهم یفوتبال وجود دارند که به مسائل روانشناخت هایباشگاه

 یباعث خواهد شد تا خودکارآمد گراییکمال هایرسد در  بهتر از ابعاد مولفه یم

از مشهکالت در   یاریبتواننهد بهر بسه    یز،ن یگرد یو از سو یابد یشورزشکاران افزا

 ینهه محهدود در زم  یبا توجه بهه پهژوهش هها    ین،کنند. بنابرا  لبه یورزش یادینم

ورزشهکاران،   یمقابله با اسهترس و فرسهودگ   یها یزمدر ورزش و مکان ییگراکمال

مقابله بها اسهترس و    یدر راهبردها گرایینقش ابعاد کمال یحاضر به بررس یقتحق

 جوان پرداخت. هاییستفوتبال یورزش یفرسودگ

 

 

 هامواد و روش
 اسهت. جامعهه   یو از نهوع همبسهتگ   یفیحاضر از نظر روش اجهرا توصه   یقتحق    

دادنهد کهه بهر     یلفوتبال جوان کشور تشهک  یکنانباز یهپژوهش حاضر را کل آماری

هستند و با قرار گهرفتن رقهم مهذکور در     یتنفر مشغول به فعال 22535اساس آمار 

 یهار . معیهد گرد حاسبهفوتبال م یکنانباز ینفر برا 318فرمول کوکران حجم نمونه 

فوتبهال   ههای یگاز ل یکیبودند که حداقل در  یجوان یکنانباز یقتحق ینورود در ا

. در ادامه با توجه به حجم ورزشکاران، بها اسهتفاده از روش   کردندیم یباز یکشور

و در  یهد گرد یهین مختلف، حجم نمونهه پهژوهش تع   یها یمت ی به تفک اییهسهم

فوتبهال از   یکنهان هدفدار باز یرتصادفی  یرینمونه گ روشمرحله بعد با استفاده از 

جوانهان   یهگ در ل یکنی. اگر هر بهاز یدندجوانان مختلف انتخاب گرد یها یمت یانم

نبهود،   یمشده بود که قادر به ادامه حرور در ت ایقابل توجه یتکشور دچار مصدوم

 .یشداز نمونه مورد نظر خارج م

اسهتفاده شهد.    یهق تحق یهن اطالعهات در ا  یاز سه پرسشهنامه جههت گهردآور        

 2119در سهال  raedeke & smith توسهط    یورزشه  یپرسشهنامه فرسهودگ  

در  یو بهدن  یجهانی ه یو سهه مؤلفهه )خسهتگ    یهگو 95ساخته شده است که شامل 

. باشهد  یدر ورزش، کاهش ارزش ورزش کردن( م یتورزش، کاهش احساس موفق

 یآلفها  ی کاران بها اسهتفاده از ضهر   در پژوهش حاجلو و هم یاسمق یاییپا ی ضر

مطلهوب را نشهان    یهایی کهه پا  یهد درصد گزارش گرد 85/1 یال 15/1 ینکرونباخ ب

و همکهاران   Terry Shortتوسهط   یمثبت و منفه  ییکمال گرا یاس. مقدهد یم

. یهد گرد یطراحه  یمثبت و منف ییسنجش سطوح مختلف کمال گرا ی( برا9115)

ماده کمال  21مثبت و  ییماده کمال گرا 21 که یسوال 21آزمون  ی  مقیاس ینا

 یاله  11/1کرونبهاخ   یآلفا ی با ضرا یاسمق ی. فرم فارسسنجد یرا م یمنف ییگرا

 یابیدختر و پسر هنجار یاندانشجو یبرا 88/1و  19/1 ها، یکل آزمودن یبرا 81/1

 است. یدهگرد

 & Lazarusمقیههاس راهبردهههای مقابلههه بهها اسههترس، ایههن پرسشههنامه را  

Folkman  (9182تهیه کرده ) را در بهر   یهاس ماده دارد کهه هشهت مق   66و  اند
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 13                                                                                                                            9318 تانزمسو  پاییز/ 2شماره /چهارمدوره  خزر، سالمت و سالمندیجله م
 و همکار رست سرشکهسیاوش خداپ، گرایی با استرس و فرسودگی ورزشیارتباط بین کمال

 

 یمدار طبقه بنهد  یجانمسأله مدار و ه یا مقابله یگرفته که در دو خوشه راهبردها

 پرسشهنامه نشهان داده اسهت کهه همهه       یهن ا یهها  مؤلفهه  یعامل یلتحل شوند؛ یم

محهور   یجهان ه یییهارو رو یهها  روش یآزمون، در دو خوشه اصهل  ینا های یاسمق

اجتنهاب( و مسهأله محهور    -یهز و گر یدار یشتنخو یی،جو یدور یارویی،)مقابله رو

حل مدبرانه مسهأله، و بهاز بهرآورد     یری،پذ یتمسؤول ی،اجتماع یتحما ی)جستجو

 82/1پرسشهنامه را برابهر    ینا یاعتبار کل آزمون برا ی . ضرگیرند یمثبت( قرار م

 یتبر اساس رضا یقتحق ینمندرج در ا یپژوهشموارد  یبه دست آمده است.  تمام

 ههای ¬و اراده خودشهان پرسشهنامه   یلفوتبال بود و شخصا با م یکنانباز یشخص

نمهرات خهام،    یجهت طبقه بند یفیکردند. از روش های آمار توص یلمزبور را تکم

و  یهانگین م یهر نظ یپراکنهدگ  یهها  و محاسبه شاخص وانیفرا یعجدول توز یطراح

-نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف یبررس یاستفاده شد. برا یارانحراف مع

 یونضری  همبسهتگی پیرسهون و رگرسه    یاستفاده شد و از آزمون ها  یرنوفاسم

اسهتفاده شهد و کلیهه عملیهات آمهاری بها اسهتفاده از         ها یهجهت آزمون فرض یخط

 انجام گرفته است. 22نسخه  spssنرمافزار  

 

 

 ها یافته

در  یاندرصد از پاسخگو1/91 گردد، یمالحظه م 9طور که  در جدول همان     

گروه دوم،  یگدرصد در ل 6/6درصد در گروه اول جوانان،  1/38برتر جوانان،  یگل

 یتمشغول به فعال یالنگ یگدرصد در ل 9/21دسته سوم،  یگدرصد در ل 3/22

 .اندبوده
 کشور های فوتبال جوانانلیگ .9جدول 

درصد  درصد یفراوان لیگ ها
 معتبر

 1/91 1/91 38 لیگ برتر جوانان

 1/38 1/38 921 گروه اول جوانان

 1/6 1/6 25 گروه دوم جوانان

 3/22 3/22 12 گروه سوم جوانان

 9/21 9/21 16 لیگ گیالن

 911 911 318 کل

 

نشان داد، بعد  یورزش یبعد فرسودگ یبه مرکز و پراکندگ یشگرا یها شاخص 

، کاهش ارزش 52/93 یت؛ کاهش احساس موفق55/93 یو بدن نییجاه یخستگ

به مرکز و  یشگرا یها و شاخص 65/21کل  یورزش یو فرسودگ 56/93

و کمال  12/53مثبت  ییبعد کمال گرا دهد، ینشان م ییبعد کمال گرا یپراکندگ

بعد راهبرد حل  یبه مرکز و پراکندگ یشگرا یها و شاخص  15/26 یمنف گرایی

 یریپذ یت؛ مسئول22/1 یاجتماع یتحما یبعد جستجو دهد، یان ممساله نش

و راهبرد  16/99مجدد مثبت  یابی؛ ارز19/1شده  ریزیبرنامه گشایی؛ مساله31/6

بعد راهبرد  کندگیبه مرکز و پرا یشگرا یها و شاخص  61/32مساله مدار کل 

-یز؛ گر11/8 ینیگز ی؛ دور92/91 یمبعد مقابله مستق دهد، ینشان م یجانیه

 یدهگزارش گرد 92/29کل  یجانیو راهبرد ه 53/1 یدار یشتن؛ خو66/92اجتناب 

کمال  ینب دهد،ینشان م یهمبستگ ی ضرا یرز 2است. همانطور که در جدول 

( -622/1: یهمبستگ ی )ضر فوتبال یکنانباز یورزش یمثبت با فرسودگ ییگرا

 وجود دارد. یو معکوس داریمعن یهمبستگ

 

 یورزش یمثبت و فرسودگ ییکمال گرا یهمبستگ ی ضرا .2جدول 
مثبت ییکمال گرا متغیرها یورزش یفرسودگ   

 1 90111 کمال گرایی مثبت

یورزش یفرسودگ  622.- ** 90111 

 یمنف گراییکمال ینب دهد،ینشان م یهمبستگ ی ضرا 3همانطور که  در جدول 

 ی( همبستگ555/1 :یهمبستگ ی فوتبال )ضر یکنانباز یورزش یبا فرسودگ

بر  یمنف گراییرفتن کمالبا باال یگر،د یوجود دارد. به عبارت یو مثبت داریمعن

آمدن  یینو بالعکس با پا شودیفوتبال افزوده م یکنانباز یورزش یفرسودگ یزانم

 .شود یکاسته م یانپاسخگو یورزش یفرسودگ یزاناز م یمنف ییکمال گرا

 
 یورزش یو فرسودگ یمنف ییاکمال گر یهمبستگ ی : ضرا3جدول

 فرسودگی ورزشی مثبت ییکمال گرا متغیرها

 1 111/9 کمال گرایی منفی

 111/9 555/1** فرسودگی ورزشی

 

 یراهبردها ینب دهد،ینشان م یهمبستگ ی همانطور که ضرا 2در جدول      

 یو مثبت داریمعن یفوتبال همبستگ یکنانباز یورزش یمدار با فرسودگ یجانه

 یفرسودگ یزانمثبت از م ییبا باال رفتن کمال گرا یگر،د یجود دارد. به عبارتو

 ییآمدن کمال گرا یینو بالعکس با پا شودیفوتبال کاسته م یکنانباز یورزش

 دارییو ارتباط معن شود یافزوده م یانپاسخگو یورزش یفرسودگ یزانمثبت بر م

فوتبال وجود دارد. به طور  یکنانباز یورزش یمثبت و فرسودگ ییکمال گرا ینب

 ی )ضر ینیگز ی(، دور211/1: یهمبستگ ی )ضر یممقابله مستق ینب تریقدق

 یدار یشتن(، خو328/1: یهمبستگ ی اجتناب )ضر-یر(، گز311/1: یهمبستگ

: یهمبستگ ی مدار کل )ضر یجان( و راهبرد ه321/1: یهمبستگ ی )ضر

وجود دارد و با باال  یمو مستق داریمعن یهمبستگ یورزش ی( با فرسودگ219/1

فوتبال افزوده  یکنانباز یورزش یفرسودگ یزانمدار بر م یجانه یرفتن راهبردها

 یفرسودگ یزانمدار از م یجانه یآمدن راهبردها یینو بالعکس با پا یشودم

 .شود یکاسته م یانپاسخگو یورزش
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 یورزش یمدار و فرسودگ جانیمقابله با استرس ه یراهبردها یهمبستگ ی ضرا .2جدول  

 مدار یجانراهبرد ه یشتنداریخو اجتناب-یزگر ینیگز یدور یممقابله مستق یورزش گیفرسود متغیرها

      111/9 فرسودگی ورزشی

     90111 211/1** یممقابله مستق

    90111 211/1** 381/1** ینیگز دوری

   111/9 523/1** 592/1** 328/1** اجتناب-گریز

  111/9 631/1** 212/1** 262/1** 321/1** ویشتنداریخ

 111/9 818/1** 851/1** 1/**  152/1** 928/1**  راهبرد هیجان مدار

 درصد 11درصد؛ * سطح معناداری  15** سطح معناداری         

 نشان یونآزمون رگرس یگر،است. به عبارت د یده( گزارش گرد555/1استاندارد:  ی )ضر 551/1مدل  یینتع ی ضر دهد،یهمزمان نشان م یونمدل رگرس 5در جدول     

است  یبدان معن ینو ا باشد یم 15/1 زکمتر ا Fآماره  داری ی. سطح معنیدنما ینیب یشرا پ یورزش یفرسودگ یانسدرصد از وار 56/1توانسته است،  یونکه مدل رگرس دهدیم 

 گراییعبارتند از کمال ی به ترت یورزش یفرسودگ ینب یشپ یناز آنند که بهتر یگزارش شده حاک یبتا ی در ادامه ضرا یست،ا  نمدل بر اثر اتف یلهنشان داده شده بوس ییرکه تغ

تحمل و  ی )ضر یهم خط ضرای  که طور(. در ادامه همان992/1مدار )بتا:  یجان( و راهبرد ه261/1)بتا:  منفی یی(، کمال گرا316/1(، راهبرد مساله مدار )بتا: 292/1مثبت )بتا: 

 یورزش یفرسودگ ییراتمناس  تغ ینب یشمقابله با استرس پ یو راهبردها یی. کمال گراگردندیرد م یزمستقل ن یرهایمتغ یفرض هم خط دهند،یتورم( نشان م یانسوار ی ضر

 ان فوتبال هستند.یکنباز

 

 بر فرسودگی ورزشی ییگراکمال آزمون رگرسیون تأثیرگذاری :5جدول
 

 
 

 بر فرسودگی ورزشیمقابله با استرس  یراهبردها آزمون رگرسیون تأثیرگذاری :6جدول
 

 

 
 

 
 

 ضریب تعیین استاندارد ضریب تعیین R ضریب مدل
درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

 سطح معناداری F ضریب

 000/0 87/117 57/0780 4 555/0 555/0 847/0 همزمان

 ضرایب هم خطی سطح معناداری ضریب T ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد مدل

برآورد  B ضریب
 خطا

 تورمواریانس  ضریب تحمل   بتا

 

 

 

   000/0 878/17  550/7 887/54 مقدار عرض از مبداء

 480/1 055/0 000/0 -070/10 -/417 075/0 0/775 کمال گرایی مثبت

 548/1 048/0 000/0 741/0 708/0 084/0 717/0 کمال گرایی منفی

 ضریب تعیین استاندارد ضریب تعیین R ضریب مدل
درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

 سطح معناداری F ضریب

 000/0 87/117 57/0780 4 555/0 555/0 847/0 همزمان

 ضرایب هم خطی سطح معناداری ضریب T ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد مدل

برآورد  B ضریب
 خطا

 واریانس تورم ضریب تحمل   بتا

   000/0 878/17  550/7 887/54 مقدار عرض از مبداء 

 074/1 588/0 000/0 -850/70 -/800 080/0 -/818 راهبرد مساله مدار

 404/1 817/0 005/0 855/7 114/0 070/0 87/0 راهبرد هیجان مدار
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  گیری یجهنتو  بحث
مقابلهه بها    گرایهی بها راهبردههای    ابعهاد کمهال   هدف از تحقیق حاضر، ارتباط بین

بود. نتایج ایهن پهژوهش نشهان    های جوان استرس و فرسودگی ورزشی فوتبالیست

-امهروزه، لیهگ  داری بین متغیرهای تحقیق حاضر وجهود دارد.  داد که، ارتباط معنی

کننهد، بلکهه   های معتبر در قاره های مختلف جهان، تنها مسابقه فوتبال برگزار نمی

ای هستند که میلیونهها و بعرهاً میلیاردهها    های بالقوهنها دارای سرمایههر کدام از آ

ها رد و بهدل مهی شهود و ههر     ها و فدراسیوندالر در میان تشکیالت لیگ، باشگاه

های معتبر جهانی سعی می کنند استانداردهای خود را ارتقا ببخشند تا کدام از لیگ

ای سال های آینهده حفهک کننهد    راه رو به رشد خود را به سمت حرفه ای شدن بر

گرایهی مثبهت بها    طور که ضهرای  همبسهتگی نشهان داد، بهین کمهال     (. همان22)

( همبسهتگی  -622/1فرسهودگی ورزشهی بازیکنهان فوتبهال )ضهری  همبسهتگی:       

ای بها نتهایج تحقیقهات جعفهری و      دار و معکوسهی وجهود دارد. چنهین یافتهه    معنهی 

(، 2195(، علهههم و همکهههاران )2192(، حسهههینی و همکهههاران )2192همکههاران ) 

Martinent و Ferrand (2111  ،)Hill ( و 2191و همکههاران )Madigan 

 ینچنهه یههین(. در تب92و91 و91و21و291و23) (  همسوسههت2195و همکههاران )

مثبهت   یهی که از کمال گرا یاشاره نمود که آندسته از ورزشکاران بایست یم ای یافته

 ییمتناسه  بها سهطح عملکهرد و توانها      ینطقه توقعات م یلبرخوردار هستند، به دل

 (.  22)گردند یم یورزش یخود کمتر دچار فرسودگ یورزش

 یافتهرشد  ییواالگرا یسازوکار دفاع یمثبت )بهنجار( در واقع نوع گراییکمال     

افهراد   موفقیتو باعث  کند یبهنجار و کارآمد عمل م یافته،سازش یو است که به ش

 یکنهان در باز گرایهی سهب  کمهال   یهن از ا یشهتر استفاده ب جهی( و در نت91) شود یم

فوتبهال را بهه سهمت     یکنهان کمتر باز ینانه،و واقع ب یمنطق یتماه یلفوتبال به دل

پژوهش نشان  یندر ا یآمار یها یلتحل ی. خروجدهد یسو  م یورزش یفرسودگ

 یفوتبهال همبسهتگ   یکنهان باز یورزشه  ودگیبا فرس یمنف گراییکمال ینب دهدیم

بهر   یمنفه  یهی با باال رفتن کمهال گرا  یگر،د یوجود دارد. به عبارت یو مثبت داریمعن

آمهدن   یینو بالعکس با پا شودیفوتبال افزوده م یکنانباز یورزش یفرسودگ یزانم

 ین. چنه شهود  یکاسته م یانپاسخگو یورزش یفرسودگ یزاناز م یمنف ییکمال گرا

(، 2195(، حهاجلو و همکهاران )  2192کاران )و هم یانتاف یقاتتحق یجبا نتا یا هیافت

Harris  ( 2118و همکهاران ،) Crockera (2193)   وRice  وDellwo 

 بایسهت  یمه  ای یافته ینچن یین(. در تب98و25و26و21و28دارد ) ی( همخوان202)

 یانهه کمال گرا شکوش ی)نابهنجار( با سطوح باال یمنف ییاشاره نمود که کمال گرا

 یمتعمه  یقهت، (. در حق99) باشند یمرتبط م یانهکمال گرا یباالسطح  های یو نگران

از  یچ،هه  یابه تفکر همه  یشاز خود و گرا یرانهسخت گ یابیها، ارز شکست یافراط

 ای یهده است که آنهها را بها مشهکالت عد    یمنف یانمشخص کمال گرا های یژگیو

 یژگهی و که بهر اسهاس   یکنانی( و باز22سازد ) یروبرو م یورزش یهمچون فرسودگ

 تمرینییشبه ب کنند یخود انتخاب م یسخت را برا یخودشان، اهداف یانةکمال گرا

عامهل   یه  توانهد   ینابهنجار است که م یرفتار ینیتمر یش(. ب31) شوند یوادار م

 فوتبال باشد یکنانباز یمهم در روند فرسودگ

بها   مهدار  یجهان ه یراهبردهها  یننشان داد، به  یهمبستگ ی که ضرا طورهمان    

 یوجهود دارد. بهه عبهارت    یو مثبت داریمعن یورزشکاران همبستگ یورزش یفرسودگ

و راهبهرد   یشهتنداری اجتنهاب، خو -یهز گر ینی،گز یدور یم،مقابله مستق ینب یقتردق

وجهود دارد.   سهتقیم و م داریمعنه  یهمبسهتگ  یورزش یمدار کل با فرسودگ یجانه

و  Hanton(، 2116مکهاران ) و ه Danielle یقهات تحق یجبا نتها  ای یافته ینچن

( همسو 2013) Khezerlou( و 2118و همکاران ) Chen(، 2118همکاران )

 یریتهوان اثرپهذ   یهمسو بودن را مه  یاز علت ها یکی(. 1و92و21و 32باشد ) یم

 یها پاسخ فرد به استرس ینوع ی،اشاره نمود که فرسودگ یفرسودگ یرمتغ یممستق

 یرقهابت  یفرها  ین،از تمهر  یر و استرس ناشه فشا یجهمزمن و مداوم است و در نت

 یمفوتبال اثر مسهتق  یکنانباز یفرسودگ یزانتواند بر م ی(، م91ورزش و مسابقات )

 یجهانی ه یو آشهفتگ  یباعث اختالل در انسجام فکهر  یتوضع ینداشته باشد که ا

 (.91) دهد یم یشرا افزا یورزش ی( و فرسودگ3) شودیم

از  یو اضطراب ناش یطیمح یطرزشکار در پاسخ به شراو یکهمبنا از آنجائ ینبد     

( 39) یهد نما یریترا مهد  یورزشه  یهها  تهنش  تواند ینم یو مسابقات بدرست ینتمر

مهدار و   یجانه یراهبردها یفآن ترع یامد( و پ33) یافته یشافزا یاضطراب ورزش

مقابلهه بها    یو راهبردهها  یهی فوتبال اسهت. کمهال گرا   یکنانباز یفرسودگ یشافزا

 یکنهان باز یورزشه  یفرسهودگ  ییراتتغ یمناس  برا ینب یشپ یسترس، مولفه هاا

 56/1توانسته اسهت،   یوننشان داد که مدل رگرس یونفوتبال هستند. آزمون رگرس

 ی . ضهرا یهد نما ینیب یشفوتبال را پ یکنانباز یورزش یفرسودگ یانسدرصد از وار

 یه  به ترت یورزش یودگفرس ینب یشپ ینکه بهتر نداز آن یگزارش شده حاک یبتا

و راهبهرد   یمنفه  یهی مثبت، راهبرد مساله مهدار، کمهال گرا   ییعبارتند از کمال گرا

 Zimmerman و Swiderتحقیقهات  با  تاا       ای یافته ینمدار. چن یجانه

(2191 ،)Chu ( و 2111و همکاران )Rice و Dellwo (2112 همخوانی دارد )

منبهع   توانهد  یمهدار، ورزشهکار بهتهر مه     مساله یراهبردها یشافزا اب (.28و32و35)

 ینموده و در حالهت کله   ییاسترس را شناخته و منبع کنترل استرس را بهتر شناسا

 یگر،( در طرف د21) یندنما یریترا مد یورزش یها تنش و استرس توانند یراحت م

و انفعهال از جانه     اباسترس با اجتنه  ینکها یلمدار به دل یجانراهبرد ه یشبا افزا

آن  یگهر، د ی(در ابعهاد 23) یابد یم یشافزا یورزش یکار همراه است، فرسودگورزش

ههدف   ینکهه ا یلبدل کنند، یمثبت استفاده م ییکه از کمال گرا یدسته از ورزشکاران

و واقهع   تهر  یمنطقه  یمنف یبا کمال گرا یبا افراد یاسو انتظارات آنها در ق یگذار

آن کاهش  یند( و برآ21تحمل نموده ) را یفشار کمتر یتر است، از نظر روان ینانهب

بهنجهار   یهت در موقع یهی است که از نظر کمهال گرا  یفوتبال یکناندر باز یفرسودگ

 (.25قرار دارند )

 یکنانباز یورزش یو فرسودگ گراییکمال ینبا توجه به ارتباط ب ی،طور کل به     

-کاهش کمال و ضمن یرفتار -یمداخله شناخت یجادبا ا گردد یم یشنهادفوتبال، پ

 یورزش یفرسودگ یزانتوان از م یمثبت، م گراییکمال یشو افزا یمنف گرایی

راهبردی مقابله با  یکردهایرو یریبا به کارگ ین،فوتبال کاست و همچن یکنانباز

 یزانراهبرد مساله مدار، از م یشمدار و افزا یجاناسترس، ضمن کاهش راهبرد ه

 کرد.فوتبال کم  یکنانباز یورزش یفرسودگ

 
 

 تقدیر و تشکر
فوتبال  یکنانباز یهاز کل دانندیمقاله بر خود الزم م ینا یسندگاننو ینوسیلهبد

 گونهیچهکر است که ه یان. شایندنما یداشتند، قدردان یپژوهش همکار ینکه در ا

 گزارش نشده است. یقتحق ینا یسندگاناز نو یتعارض منافع
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Retirement in sports has always caused many psychological problems for 

athletes and has had detrimental effects on their health. Given the importance of subject and role of psychological 

components, the aim of this study was to investigate the relationship between perfectionism with stress and athletic 

burnout. 

METHODS: The statistical population of this descriptive-correlational study included all young national footballers. 

The sample size was 378 ones, selected using a quota sampling method. Data were collected through questionnaires of 

coping strategies for stress, perfectionism and athletic burnout. Kolmogorov-Smirnov tests, Pearson correlation 

coefficient and linear regression were applied to test the hypotheses. All data were analyzed using SPSS 24. 

FINDINGS: The findings showed that there was a significant correlation between athletic burnout with positive 

perfectionism (- 0.622), negative perfectionism (0.555), problem-oriented strategy (-0.358) and emotion-oriented 

strategy (0.401). Totally, 56% of the variance in athletic burnout could be predicted via positive perfectionism (beta: 

0.412), problem-oriented strategy (beta: 0.306), negative perfectionism (beta: 0.267) and emotion-oriented strategy 

(beta: 0.114). 

CONCLUSION: Based on the findings of this study, planning to develop coaches’ awareness of coaching behaviors 

and to increase optimal, psychological and better performance of athletes, it seems necessary to use psychological 

variables such as perfectionism, stress and athletic burnout. 

KEY WORDS: Stress, Coping strategies, Perfectionism. 
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