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Abstract 

 

Introduction: Depression is one of the athletes' common problems leading to mental and 

physical damage. 

Aim: This study investigates the effect of adverse childhood experiences, psychological distress, 

and resilience on depression in amateur athletes. 

Method: The method is descriptive-analytical. The population included amateur athletes in Iran 

in 2021. 384 individuals were selected as the research sample based on the convenience 

sampling method. The data collection tool is Beck's Depression Inventory (1996), Connor & 

Davidson Resilience scale (2003), Pornaghash and Amini Adverse childhood experiences 

inventory (2019) and Kessler psychological distress scale (2000). In order to analyze the data, 

the statistical method of structural equations modeling was used by SPSS-20 and PLS-2. 

Results: The results showed that adverse childhood experiences had an effect of 0.380, 

resilience -0.360, and psychological distress 0.264 on depression. 

Conclusion: Conditions for improving athletes' resilience should be provided while managing 

adverse childhood experiences and psychological distress to reduce burnout. In general, 

according to the results, it is suggested that by holding training courses, athletes' mental and 

psychological empowerment are provided. 
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 چکیده

 

های فکری و جسمانی را که توانسته است تا آسیب استافسردگی به عنوان یکی از مسائل شایع در میان ورزشکاران مشهود  :مقدمه

 .برای آنان ایجاد نماید

 بر افسردگی ورزشکاران آماتورآوری  تابو  یشناختروانتأثیر تجارب ناگوار دوران کودکی، پریشانی حاضر با هدف  پژوهش :هدف

 . طراحی و اجرا گردید

 380تعداد . بود 1044در سال ورزشکاران آماتور کشور ایران  شاملآماری  هجامع. تحلیلی بود -روش پژوهش حاضر توصیفی :روش

ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر شامل . شدندمشخص  پژوهش نمونه عنوان به در دسترس یریگ نمونهاساس روش برنفر 

( 2419) ، تجارب ناگوار دوران کودکی پورنقاش و امینی(2443)آوری کونور و دیویدسون ، تاب(1991)افسردگی بک های  پرسشنامه

افزار  نرم یلهوس بهروش آماری معادالت ساختاری های پژوهش از  جهت تحلیل داده. بود (2444) رلکس یشناختروانپریشانی  ینهمچنو 

SPSS  و  24نسخهPLS  گردیداستفاده  2نسخه. 

آوری بر  تاب ، همچنین384/4دگی دارای تأثیری به میزان نتایج پژوهش نشان داد که تجارب ناگوار دوران کودکی بر افسر :هایافته

 .بود 210/4دارای تأثیری به میزان بر افسردگی  یشناختروانپریشانی  و -314/4افسردگی دارای تأثیری به میزان 

در مسیر کاهش میزان فرسودگی ورزشکاران، نیاز است تا ضمن مدیریت تجارب ناگوار دوران کودکی و پریشانی  :گیرینتیجه

گردد تا  در مجموع با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می. آوری ورزشکاران نیز فراهم گرددشرایطی جهت بهبود تاب یشناختروان

 .انمندسازی ذهنی و روانی ورزشکاران فراهم نمودشرایطی جهت تو ،های آموزشی با برگزاری دوره

 یشناختروانآوری، پریشانی  افسردگی، تاب :ها کلیدواژه
 

 

 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق تمامی
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 مقدمه

افسردگی یکی از مسائل مهم و کلیدی در جوامع امروزی 

ها و افراد  که باعث بروز مشکالتی در تمامی گروه است

موریس، گولد، کوهلرفورسبرگ، موس)شده است 

شیوع افسردگی در (. 2424، 1و همکاران مهنرت، میراندا

میان افراد باعث شده است تا از آن به عنوان یک متغیر 

های  یاد شود که در این بین تالش روانشناسیمهم در 

بسیاری از سوی محققان در جهت کاهش مشکالت و 

مجد، ساندرس و )است  شدهمعضالت مربوط به آن انجام 

ز تواند باعث برو افسردگی می(. 2424 ،2اینگلند

هایی در زندگی افراد گردد و روند عملکردی آنان  بحران

(. 2419 3مولت و گوتلیب،لی)را تحت شعاع قرار دهد 

و باعث  استمشهود  افسردگی در ورزشکاران نیز کامالً

ایجاد مشکالتی در جهت عملکرد ورزشکاران شده است 

(. 2421 ،0اسالویچ، ارنولد و موریلوقلین، فلتچر، مک)

تواند روند زندگی  شیوع افسردگی در ورزشکاران می

قرار دهد و تأثیر شخصی و ورزشی آنان را تحت 

علی، )های عملکردی را برای آنان ایجاد نماید  بحران

اهمیت (. 2421 ، و همکاران اصغر، لی، هانا، اسپیرا

افسردگی در ورزشکاران باعث شده است تا مطالعات 

سردگی در این گروه بپردازد بسیاری به بررسی اف

؛ بلز، کلینرت، 2412، 1فرانک، نیسکدورف و بکمن)

کالرکن، ؛ پلوهار، مک2418، 2اوهلرت، رائو و آلروگن

؛ 2419 ،8گریفیس، چریستینو، سوگیموتو و مهان

 (.2424 ،9نیکسدورف، بکمن و نیسکدورف

                                                           
1- Gold, Köhler-Forsberg, Moss-Morris, Mehnert, Miranda & et al 
2- Majd & et al 
3- LeMoult & Gotlib 
4- McLoughlin, Fletcher, Slavich, Arnold & Moore 
5- Ali, Asghar, Li, Hannah, Spiera & et al 
6- Frank, Nixdorf & Beckmann 
7- Belz, Kleinert, Ohlert, Rau & Allroggen 
8- Pluhar, McCracken, Griffith, Christino, Sugimoto & Meehan 
9- Nixdorf, Beckmann & Nixdorf 

مسائل فردی و محیطی گیری افسردگی  در روند شکل

که توانسته است شیوع یا عدم شیوع  استتأثیر تحت 

، 14فریدریچ)قرار دهد تأثیر افسردگی را به شدت تحت 

های فردی و محیطی هر کدام به نوعی نقش  جنبه(. 2412

گیری افسردگی  ای در روند شکل مهم و تعیین کننده

به صورت جدی مورد توجه قرار  بایستدارند که می

ناخوشایند  برخی اتفاقات(. 2418، 11کویجپرس)گیرد 

ثیرگذاری بر أتواند ضمن ت های گذشته می افراد در زمان

شرایط ذهنی افراد؛ شرایطی جهت افسردگی افراد را 

 ،12کریگ، پیگئورو، فرینگتون و توفی)ایجاد نماید 

تجارب ناگوار در برخی دوران از جمله دوران (. 2412

کودکی بیشترین نقش بر مسائل ذهنی افراد دارد و 

های ذهنی شدیدی نماید  افراد را دچار بحرانتواند  می

و  توفسکو، سالمون، داویال، استیوارتیلیوتا ،افیفی)

تجارب منفی کودکی یکی از عوامل (. 2424 ،13همکاران

به . شودشیوع مشکالت فکری در سنین باال محسوب می

صورتی که امروزه در روندهای درمانی بزرگساالن از 

شود کودکی استفاده میبررسی تجارب منفی دوران 

کارکردهای منفی تجارب (. 2412کریگ و همکاران، )

ناگوار دوران کودکی بر مسائل ذهنی افراد سبب گردیده 

است تا از آن به عنوان یکی از راهکارهای مهم در حوزه 

 (.2424و همکاران، افیفی )افسردگی استفاده شود 

 تجارب منفی گذشته در زندگی افراد در اولین گام

کریگ ) فراد گرددتواند سبب ایجاد پریشانی در میان ا می

در میان انواع پریشانی؛ پریشانی . (2412و همکاران، 

مارش، ) استاز اهمیت باالیی برخوردار  یشناختروان

در برخی  یشناختروانپریشانی . (2418، 10بسمکو  چان

                                                           
10- Friedrich 
11- Cuijpers 
12- Craig, Piquero, Farrington & Ttofi 
13- Afifi, Taillieu, Salmon, Davila, Stewart-Tufescu & et al 
14- Marsh, Chan & MacBeth 
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دی؛ ها از جمله ورزشکاران به علت نیاز به تمرکز ج گروه

(. 2418، 1شارپ و سیلر) استاز اهمیت باالیی برخوردار 

تواند افراد را وارد  می یشناختروانپریشانی (. 2418

ت های ذهنی نماید که در نتیجه عملکرد آنان را تح تنش

کاهش میزان (. 2412 ،2باچی و لیسینیو)شعاع قرار دهد 

به عنوان یک دغدغه همواره مورد  یشناختروانپریشانی 

های عملی  ن و روانشناسان بوده است و تالشتوجه محققا

مارش و همکاران، )است  شدهدر این خصوص ایجاد 

افراد  یشناختروانتالش جهت کاهش مشکالت  (.2418

. استدر مسیر ایجاد ثبات ذهنی در میان آنان 

تواند ضمن کمک به بهبود  توانمندسازی ذهنی افراد می

آوری  تابعملکرد آنان در مسائل مختلف؛ باعث ایجاد 

 (.2421 ،3لوکی، نلسون و استالورسی ،ماستن)شود 

روانشناسی  ههای مهم در حوز از جمله جنبهآوری  تاب

تواند به ثبات ذهنی افراد کمک نماید  که می است

و  ریزو، هوگآمورتی، مونتجو، گارسیا ،وردولینی)

آوری یکی از مسائل مهم در تاب (.2421 ،0همکاران

گیری عملکرد تواند سبب شکلکه می استحوزه ورزش 

،  وو، لئو، ما، ژانگ و هوانگ) مطلوب ورزشکاران گردد

به عنوان یکی از  یآور تابتوجه به . (2421،  هوانگ

های ذهنی مناسب در میان ورزشکاران، یکی از مهارت

ملو و دی) استورزشی  یها گروهاهداف مهم و کلیدی 

ماهیت رقابتی ورزش سبب گردیده است . (2424، 1نوسی

مهم بیش از پیش  مسئلهآوری به عنوان یک است تا تاب

سطح  یارتقا. (2421وو و همکاران، ) درک گردد

تواند به بهبود عملکرد ورزشی  ورزشکاران میآوری  تاب

                                                           
1- Sharp & Theiler 
2- Bacchi & Licinio 
3- Masten, Lucke, Nelson & Stallworthy 
4- Verdolini, Amoretti, Montejo, García-Rizo, Hogg & et al 
5- Wu, Luo, Ma, Zhang & Huang 
6- De Melo & Noce 

رو تالش جهت بهبود از این. آنان کمک فراوانی نماید

مهم همواره مورد بحث  مسئلهبه عنوان یک آوری  تاب

 (.2410 ،2کاردوسو و ساکوموری)بوده است 

یکی از ارکان مهم ورزش  ورزشکاران به عنوان

های ذهنی و رفتاری از سطح  همواره در حوزه بایست یم

شرایط ذهنی  یارتقا. مطلوبی از عملکرد برخوردار باشند

آنان به  یجه ایجاد بستری جهت عدم ورودآنان و در نت

. به صورت جدی دنبال گردد بایست بحران افسردگی می

جامع در خصوص بحران افسردگی در  مطالعاتعدم 

خصوص ورزشکاران آماتور باعث شده  ورزشکاران و به

است تا امروزه شواهد کافی در خصوص وضعیت 

ان وجود افسردگی این افراد و متغیرهای درگیر با این بحر

بدون شک نبود مطالعات جامع در خصوص . نداشته باشد

برخی متغیرها از جمله تجارب ناگوار دوران تأثیر 

بر افسردگی آوری  تابو  یشناختروانکودکی، پریشانی 

ورزشکاران آماتور باعث شده است تا اطالعاتی در مسیر 

کاهش و یا پیشگیری از افسردگی این ورزشکاران در 

حاضر با هدف تأثیر  اساس پژوهش  این بر. دسترس نباشد

و  یشناختروانتجارب ناگوار دوران کودکی، پریشانی 

طراحی بر افسردگی ورزشکاران آماتور آوری  تاب

 .گردید

 

 روش

تحلیلی و از روش علی و  -توصیفیحاضر  پژوهشروش 

همچنین . بودسازی معادالت ساختاری  مبتنی بر مدل

به منظور )از روش میدانی وری اطالعات آ جهت جمع

آوری اطالعات الزم برای  ها و جمع گردآوری داده

 هکلی پژوهشآماری  جامعه .استفاده شد( تحلیل آماری

                                                           
7- Cardoso & Sacomori 
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بود که  1044در سال  ایرانورزشکاران آماتور کشور 

. وص تعداد آنان در دسترس نبوداطالعات کاملی در خص

اساس فرمول حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص بر

 پژوهش هنفر به عنوان نمون 380بودن حجم جامعه، تعداد 

در تحقیق حاضر از نوع  یریگ نمونهروش . مشخص شدند

 یها روشاز  ها پرسشنامهبه منظور پخش . بود در دسترس

مختلفی از جمله روش پخش به صورت حضوری، با 

 یها شبکهاستفاده از پست الکترونیک و استفاده از 

وری آ در نهایت پس از پخش و جمع. مجازی استفاده شد

مورد تحلیل  پرسشنامه 321، تعداد پژوهشهای  پرسشنامه

ورزشکار بودن : شامل ها نمونهمعیار ورود  .قرار گرفت

بر  اشراف ،در ورزش یا حرفهآنان، نداشتن قرارداد 

نسبت به تجارب  یآگاهو همچنین مسائل ذهنی خود 

از طرفی معیار خروج از . ناگوار دوران کودکی بود

گرفتن حقوق و مزایا به واسطه انجام : شاملنیز تحقیق 

مالحظات . ورزش و عدم فعالیت در حال حاضر بود

اخالقی در این پژوهش ایجاد اطمینان از عدم نشر نظرات 

جهت تحلیل . آنان به صورت فردی بود های یدگاهدو 

روش آماری معادالت ساختاری به های پژوهش از  داده

استفاده  2نسخه  PLSو  24نسخه  SPSSافزار  نرموسیله 

 .گردید

 

 ابزار

جهت بررسی متغیر افسردگی از  :1بک افسردگی پرسشنامه

این . استفاده شد (1991) افسردگی بک پرسشنامه

ماده از آن به عاطفه،  دوبود که  سؤال 21داری  پرسشنامه

ماده  پنجماده به رفتارهای آشکار،  دوماده به شناخت،  11

 یانمشناسی  ماده به نشانه یکهای جسمانی و  به نشانه

                                                           
1- Verdolini, Amoretti, Montejo, García-Rizo, Hogg, Mezquida & 
Solé 

در  پرسشنامهاین  سؤاالت. است یافته اختصاص یفرد

گذاری نمره .استلیکرت طراحی شده  ایدرجه 0طیف 

. بود سؤاالتمیانگین پاسخ به  اساساین پرسشنامه بر

ارفورد، ) گزارش شد 89/4 پرسشنامهمیزان پایایی این 

همچنین پایایی این  .(2411، 2جانسون و باردوشی

نژاد رضویان، عباسی و کاظمپرسشنامه در پژوهش 

حاضر جهت  پژوهشدر  .گردید گزارش 81/4 (1388)

آلفای کرونباخ استفاده  هاز محاسب پرسشنامهبررسی پایایی 

 (.α=82/4)گردید 

از آوری  تابجهت بررسی متغیر  :3آوری تاب هپرسشنام

 (2443) 0کونور و دیویدسونآوری  تاب پرسشنامه

بود که دارای  سؤال  2ی ادار پرسشنامهاین . استفاده شد

عد شامل تصور از شایستگی فردی، تحمل عاطفه بُ پنج

. معنوی بود یراتتأثمنفی، پذیرش مثبت، کنترل و 

لیکرت  ایدرجه  در طیف  پرسشنامهاین  سؤاالت

 اساسگذاری این پرسشنامه برنمره. طراحی شده بود

 پرسشنامهمیزان پایایی این  .بود سؤاالتمیانگین پاسخ به 

هربرت، پارنت، سیمارد و ) مشخص گردیده بود 82/4

همچنین پایایی این پرسشنامه در  .(2418،  الوردیری

 81/4میزان ( 1388)نژاد پژوهش رضویان، عباسی و کاظم

حاضر جهت بررسی پایایی  پژوهشدر . گردید گزارش

آلفای کرونباخ استفاده گردید  هاز محاسب پرسشنامه

(8 /4=α.) 

جهت بررسی  : تجارب ناگوار دوران کودکی هپرسشنام

تجارب  همتغیر تجارب ناگوار دوران کودکی از پرسشنام

استفاده  (1398) ناگوار دوران کودکی پورنقاش و امینی

 حوزهبود که چهار  سؤال 12ی ادار پرسشنامهاین . شد

                                                           
2- Erford, Johnson & Bardoshi 
3- Resilience Questionnaire 
4- Connor and Davidson  
5- Hébert, Parent, Simard & Laverdière 
6- Childhood Bad Experiences Questionnaire 
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رفتار عاطفی، فقدان عشق و ء رفتار جسمانی، سوء سو

پرسشنامه گذاری این نمره. غفلت را مورد بررسی قرار داد

این  سؤاالت .بود سؤاالتاساس میانگین پاسخ به بر

. لیکرت طراحی شده بود ایدرجه  در طیف  پرسشنامه

( 1398)وهش پورنقاش و امینی در پژ پرسشنامهپایایی این 

حاضر جهت بررسی  پژوهشدر . گزارش شد 21/4 میزان

 شدآلفای کرونباخ استفاده  روشاز  پرسشنامهپایایی 

(8 /4=α.) 

جهت بررسی متغیر  :1یشناختروانپریشانی  هپرسشنام

 یشناختروانپریشانی  پرسشنامهاز  یشناختروانپریشانی 

 سؤال 14داری  پرسشنامهاین . استفاده شد (2444) 2رلکس

این  سؤاالت. را شامل نبود یا مؤلفهعد و بود که بُ

. لیکرت طراحی شده بود ایدرجه  در طیف  پرسشنامه

اساس میانگین پاسخ به این پرسشنامه برگذاری نمره

گزارش  80/4 پرسشنامهمیزان پایایی این . بود سؤاالت

. (2412، 3ایاستون، سافادی، وانگ و هاسون) گردید

میزان ( 1390) یعقوبیوهش در پژ پایایی این پرسشنامه

حاضر جهت بررسی  پژوهشدر . گزارش شد 93/4

از محاسبه آلفای کرونباخ استفاده گردید  پرسشنامهپایایی 

(84/4=α.) 

 

 ها یافته

شناختی نشان داد نتایج توصیفی مربوط به ویژگی جمعیت

درصد را زنان  1/01ها مرد و درصد نمونه 3 /0که 

 1 /2های پژوهش همچنین از میان نمونه. تشکیل دادند

 1 جدول .سال بودند  2-34ها در رده سنی درصد نمونه

را نشان می  پژوهشنتایج توصیفی مربوط به متغیرهای 

 .دهد

                                                           
1- Psychological Distress Scale 
2- Kessler  
3- Easton, Safadi, Wang & Hasson 

 پژوهشنتایج توصیفی مربوط به متغیرهای  1جدول 

 معیارانحراف  میانگین متغیر

 281/4 01/2 افسردگی

 19/4  28/2 وریآ تاب

 018/4 0/2  تجارب ناگوار

 8/4 0 10/2 یشناختروانپریشانی 

 

متغیرهای پژوهش  نتایج توصیفی نشان داد که در میان

پریشانی باالترین میانگین و  28/2آوری با میانگین تاب

نتایج . ترین میانگین را دارا بودپایین 10/2با  یشناختروان

اسمیرنف نشان داد که توزیع -آزمون کلوموگراف

از طرفی با توجه . استحاضر غیرطبیعی  پژوهشهای  داده

ها ع دادهو غیرطبیعی بودن توزی پژوهشبه حجم نمونه 

-و نرم محور انسیوار یافزارها نرممشخص گردید که از 

، نتایج مربوط به 2جدول  .دوشاستفاده  PLSافزار 

. دهد را نشان می پژوهشب مسیر بین متغیرهای یضرا

ب یدر حالت ضرا پژوهشمدل  2و  1همچنین شکل 

 .دهد یمرا نشان  tمسیر و میزان 
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 مسیر ضرایبدر حالت  پژوهشمدل  1شکل 

 

 
 tدر حالت میزان  پژوهشمدل  2شکل 
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 پژوهشمدل  خالصه 2جدول 

 روابط ثیرأت t داری اسطح معن

 تجارب ناگوار دوران کودکی بر افسردگی 384/4  /224 441/4

 241/0 314/4 -  بر افسردگیآوری  تاب

 بر افسردگی یشناختروانپریشانی  210/4 228/2 

 

تجارب ناگوار دوران کودکی بر  2نتایج جدول مطابق با 

دارد که با توجه به میزان  384/4ثیری به میزان أتافسردگی 

t  تجارب ناگوار دوران  شد، مشخص است  /224که

 .استگذار رثیأتکودکی بر افسردگی ورزشکاران آماتور 

ثیری به میزان أبر افسردگی دارای تآوری  تابهمچنین 

، است 241/0که  tکه با توجه به میزان  بود -314/4

بر افسردگی ورزشکاران آوری  تابمشخص گردید که 

 پژوهشمطابق با نتایج نهایت،   در. استثیرگذار أآماتور ت

بر افسردگی دارای  یشناختروانپریشانی  شدمشخص 

که  tکه با توجه به میزان  بود 210/4ثیری به میزان أت

بر افسردگی  یشناختروان، پریشانی است 228/2

، 3جدول در . استثیرگذار أورزشکاران آماتور ت

 .شده است ارائهحاضر  پژوهشهای برازش مدل  شاخص

 
 پژوهشهای برازش شاخص 3جدول 

آلفای  متغیر

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

روایی 

 همگرا

Rضریب تعیین
شاخص کلی  2

 برازش

 12/4 92/4 02/4 94/4 82/4 افسردگی

- -  2/4  80/4 84/4 یشناختروانپریشانی 

- -  00/4 82/4 4/ 8 تجارب ناگوار

- -  01/4 81/4 4/ 8 یآور تاب

 متوسط =33/4بیش از  0/4بیش از  2/4بیش از  2/4بیش از  استاندارد

 قوی =12/4بیش از 

 31/4بیش از 

 مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب وضعیت

 

های مدل  شاخص شدبا توجه به جدول فوق مشخص 

نشانگر  مسئلهکه این  استدر وضعیت مناسبی ، پژوهش

نتایج همچنین  .استپژوهش مناسب بودن برازش مدل 

نشان داد تجارب ناگوار دوران کودکی، پریشانی 

آوری بر افسردگی ورزشکاران آماتور  و تاب یشناختروان

 .معناداری دارد یرتأث

 

 بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تجارب ناگوار 

آوری بر  و تاب یشناخترواندوران کودکی، پریشانی 

. شدعالئم افسردگی ورزشکاران آماتور طراحی و اجرا 

بر  ن داد تجارب ناگوار دوران کودکینتایج نشا

در ؛ که معناداری دارد یرتأثافسردگی ورزشکاران آماتور 

و افیفی  .اشاره شده است مسئلهمطالعات مختلفی به این 

مشخص نمودند که تجارب ناگوار ( 2424)همکاران 

های منفی در میان  ایجاد ذهنیت واسطه دوران کودکی به 
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تواند نقش مهمی در جهت کاهش سطح  افراد می

توان چنین اعالم  با این توجه می. گرددافسردگی افراد 

داشت که نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات آندا و 

رسد  به نظر میبنابراین . استهمسو ( 2442) همکاران

های  ایجاد نگرش واسطه بهتجارب ناگوار دوران کودکی 

منفی در میان افراد و تحت تأثیر قرار دادن برخی 

جمله اعتماد به نفس از  یشناختروانهای مهم  شاخص

تواند شرایطی جهت بروز مشکالت ذهنی در میان  می

بدون شک تجارب . ورزشکاران آماتور را فراهم نماید

ناگوار دوران کودکی در میان ورزشکاران آماتور 

های ذهنی آنان؛ شرایطی  تأثیر بر جنبه واسطه بهتواند  می

راهم جهت بروز افسردگی در میان این گروه از افراد را ف

 .نماید

بر افسردگی  یشناخترواننتایج نشان داد پریشانی همچنین 

شارپ و سیلر . معناداری دارد یرتأثورزشکاران آماتور 

به  یشناخترواننیز مشخص نمودند که پریشانی ( 2418)

عنوان یک متغیر مهم و کلیدی نقش اساسی در بروز 

توان چنین اعالم  می بنابراین. افسردگی در میان افراد دارد

داشت که نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات شارپ و 

الزم به  مسئلهدر تفسیر این  .استهمسو ( 2418)سیلر 

بروز  واسطه به  یشناختروانپریشانی ذکر است که 

تواند آنان را دچار  های ذهنی در ورزشکاران می بحران

که های ذهنی و رفتاری نماید  هایی در حوزه بحران

بدون شک . های ذهنی گردد نتیجه منجر به بروز آسیب در

های ذهنی  نقش مهمی در ایجاد تنش یشناختروانپریشانی 

تواند بستری در جهت  ها می افراد دارد که این تنش

توان  با این توجه می. گیری افسردگی داشته باشد شکل

چنین اعالم داشت که آثار منفی ناشی از پریشانی 

ر ورزشکاران آماتور سبب گردیده است د یشناختروان

تا شرایطی جهت افزایش سطوح افسردگی در آنان داشته 

تواند ناشی از کارکردهای منفی  می مسئلهاین . باشد

های ذهنی و رفتاری  در حوزه یشناختروانپریشانی 

 .ورزشکاران آماتور باشد

آوری بر افسردگی ورزشکاران  نشان داد تابنیز نتایج 

وردولینی و در این زمینه  .معناداری دارد یرثتأآماتور 

تواند  آوری می مشخص نمودند تاب( 2421)همکاران 

توان  با این توجه می .گرددافسردگی  منجر به کاهش

چنین اعالم داشت که نتایج پژوهش حاضر با نتایج 

در  .استهمسو ( 2421)مطالعات وردولینی و همکاران 

آوری به الزم به ذکر است که تاب مسئلهتفسیر این 

توانایی ذهنی و فکری و ارتقا  های یستمسواسطه بهبود 

تواند منجر به کاهش میزان افراد در مدیریت ذهن می

افزایش  واسطه بهآوری به عبارتی تاب ؛افسردگی گردد

ی ذهنی ورزشکاران؛ زمینه جهت کاهش میزان هامهارت

ارتقای  واسطهآوری به  تاب .نمایدافسردگی را فراهم می

تواند نقش مهمی در جهت  شرایط ذهنی افراد می

توانمندسازی ذهنی ورزشکاران آماتور داشته باشد و 

های ذهنی آنان را فراهم  شرایطی جهت ارتقای سیستم

آوری در حوزه  های تاب با این توجه ظرفیت. نماید

تواند باعث کاهش میزان عالئم افسردگی در  ورزش می

به عبارتی کنترل تجارب  ؛ان ورزشکاران آماتور شودمی

ناگوار دوران کودکی و همچنین کاهش میزان پریشانی 

هایی در جهت ارتقا در کنار ایجاد ظرفیت یشناختروان

تواند سبب کاهش افسردگی ورزشکاران آوری میتاب

 .آماتور گردد

 

 گیرینتیجه

تجارب ناگوار دوران کودکی، پریشانی  به صورت کلی

-منفی و همچنین تاب یرگذاریتأث واسطه به یشناختروان
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افسردگی  تواند یممثبت؛  یرگذاریتأثآوری به واسطه 

با توجه به  .ورزشکاران آماتور را تحت شعاع قرار دهد

های ورزشی  شود باشگاه نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می

های  اتی در خصوص شاخصهای اطالع با ایجاد سامانه

ورزشکاران؛ زمینه ارزیابی و نظارت بر  یشناختروان

همچنین با توجه به نتایج . شرایط ذهنی آنان را فراهم نمود

های  گردد تا با برگزاری دوره پژوهش حاضر پیشنهاد می

آموزشی؛ شرایطی جهت توانمندسازی ذهنی و روانی 

در پژوهش حاضر  .ورزشکاران را فراهم نمود

عدم امکان مقایسه متغیرهای  :هایی از جملهمحدودیت

ای، عدم امکان تحقیق در میان ورزشکاران آماتور و حرفه

-های جمعیتمقایسه متغیرهای تحقیق بر حسب ویژگی

های نمونه یشناختی و همچنین پراکندگی جغرافیایی باال

 .پژوهش وجود داشت

 

 سپاسگزاری

شماره پژوهشی به  مجوز پژوهش حاضر دارای

 اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی معاونت از 13/11/31148

-شرکت تمامی زا سندگانینو. باشدمیتبریز  واحد

 .دارند را تشکر کمالدر پژوهش  کنندگان
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