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Introduction: Self-Compassion as a powerful source of regulat-
ing and controlling of athlete's emotions behavior has wide ap-
plication. Therefore, the purpose of this research was examining 
the model of sport progress based on strategic performance test 
with moderating role of self-compassion. 
Methods: The present study is of the correlation type. The sta-
tistical population included all professional athletes in Golestan 
province, which 301 athlete were selected as a statistical sample 
by simple random sampling method. The research instruments 
included Thomas Strategic Performance Test Questionnaire 
(TOPS) and a modified version of the Self-Compassion Scale 
(SCC). SPSS software and AMOS were used to analyze the da-
ta. 
Results: The results showed that sports performance had a sig-
nificant effect on self-compassion (β=0.33, P≤0.01) and self-
compassion on sports success (β=0.54, P≤0.01). 
Conclusion: Therefore, considering that self-compassion had a 
significant effect on sports performance, so it is suggested that 
the use of compassion to deal with the consequences of negative 
thoughts and motivate athletes to increase the range of champi-
onship sports. 
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شفقت با خود به عنوان منبع توانمند تنظیم و کنترل رفتااراااه اایا اانا  مقدمه: 

اه دارد. لذا ادف از پژواش حاضر بررس  الگوه پیشارفات  ورزشکاران کاربرد گسترده

 ورزش  بر مبناه آزمون عملکرد راابرده با نقش میان   شفقت با خود بود. 

تحقیق حاضر از نوع امبستگ  است. جامعه آماره شامل کلیه ورزشکااران روش کار: 

گیره تصادفا   ورزشکار به روش نمونه 103اه استان گلستان بود که از بین آنها  حرفه

نااماه آزماون  ساده به عنوان نمونه آماره انتخاب شدند. ابزار پژواش شامل پارساش

نامه مقیاس شفقت باا  و نسخه اصالح شده پرسش (TOPS)عملکرد راابرده توماس 

افازار  اا از نار  مورد استفاده قرار گرفت. به منظور ت زیه و تحلیل داده  (SCC)خود

SPSS-22 وAMOS  .استفاده گردید 

نتایج الگوه تحلیل مسیر نشان داد که  عملکرد ورزش  اثر ماعانااداره بار ها:  یافته

، β= 03/4)   ورزشا   ماوفاقایات  بر  خود  با  شفقت  و  ( >β ،0303P= 0311) خود با  شفقت

0303P<.داشت ) 

بنابراین با توجه به این که شفقت با خود تاثیر معناداره بار عامالاکارد گیری:  نتیجه

شود که کاربرد شفقت با خود جهت ماقاابالاه باا  ورزش  داشت، بنابراین پیشنهاد م 

بخش  به ورزشکاران با ادف افزایاش باازه ورزش  پیامدااه بروز افکار منف  و انگیزه

 قهرمان  مد نظر قرار گیرد.
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 مقدمه     

جااناباه از            موفقیت ورزش  به بررس   ند بعده و تعامل  امه                                           

اااه       شناخت ، ویاژگا                ااه روان          ااه جسمان ، مهار                    توانای        

ااه فن  متک  است که در نهایت عملاکارد                                       شخصیت  و مهار               

(. مطالاعاه           3امراه خوااد داشت )                    مطلوب و کس  موفقیت را به                        

اااه       شناخت  و آمادگ   ان  ورزشکاران نخبه و تیم                                           ابعاد روان          

مل  موید آن است که توانای  ورزشکاران در ناماایاش اجاراه                                                     

ااه آمادگ  روان  از قبیل خودگوی ،                                     بهینه به شد  از شاخ                     

(. از ایان رو،               2پذیرد )         اعتماد به نف ، کنترل عوا ف تاثیر م                                    

نمایش عملکرد عال  در رویدادااه ورزش  رقابت ، عاالوه بار                                                      

اه      ااه فن  نظیر تکنیك و تاکتیك، مستلز  م اماوعاه                                            توانای        

(. بنابراین برخورداره از                          3منحصر به فرد از آمادگ  روان  است )                                  

رویکرده م بت در کنار مدیریت خودانتقاده و تاالش باراه                                                   

نمایش عملکرده یکنواخت، بسترساز حمایت اجاتامااعا  و                                                

(.    1باشاد )        باشگاا  از ورزشکاران نخبه و در نهایت موفقت م                                              

اا ان ا  شده در حوزه موفقیت ورزش  از قابایال                                             مرور پژواش          

( و     4(، قدیره و ااماکااران )                    2تحقیقا  رحمان  و امکاران )                          

اااه       (، م ید آن است که مطالعه جاناباه                             /حاتم  و امکاران )                 

گایاره        ااه روان  ورزشکااران داراه جاهات                               انگیزش  ویژگ              

 باشد.         گزین  بوده و به دنبال بهبود اجرا و موفقیت م                                               ادف   

ااه  ان  و              اه از توانای                ااه روان  به م موعه                     مهار       

شود کاه در             مستقل از آمادگ  جسمان  ورزشکاران ا ال  م                                         

اااه       ااه مرتب  با اجرا، شامل مهاار                                قال  سه گروه توانمنده                     

ااه روان          )تعیین ادف، تعهد، اعتماد به نف (، مهار                                          3بنیادین       

)استرس( واکنش فشار روانا ، کاناتارل تارس،                                        2جسمان         -

)تمرکاز، تامارکاز                 1ااه شناخت             سازه و انر ه( و مهار                        آرا     

ریازه باراه             م دد، تصویرسازه  ان ، تمرین  ان   و برنامه                                          

(. باه ناظار           /گذارند )          رقابت( بر اجراه موفق ورزشکار تاثیر م                                      

شناس  مرتب  با اجرا که در قاالا                                   رسد که مت یرااه روان                      م   

گیرند، از قبیل خودگوی  ما ابات،                                مت یرااه شخص  قرار م                      

مدیریت افکار منف  و کنترل عوا ف مخرب در ماقاایساه باا                                                   

اااه ورزشا ،              مت یرااه محیط  از قبیل مشارکت در فعالیت                                       

نقش حمایت  جامعه و دریافت رفتارااه حمایت  از سوه مرب ،                                                        

عالوه بر تاثیرگذاره موثرتر بر دایاره اجارایا  ورزشاکااران،                                                      

(. لاذا در دااه                بسترساز خودکارامده و انس ا  تیم  است )                                      

اااه       تاریان ماهاار             عنوان یک  از مهم                  اخیر شفقت با خود، به                    

رفتاره و شناخت  ورزشکاران نخبه، از  ریق مدیریت استرس و                                                        

شناس  را            اه از تحقیقا  حوزه روان                         تنظیم عوا ف، سهم عمده                     

عنوان استراتاژه                  به    4به خود اختصا  داده است. شفقت با خود                                   

کارای  است که عالوه بر تعدیل رویکردااه  ان  منف  ناشا                                                       

از شکست و یا عد  نمایش عال  ورزشاکاار، فارصاتا  باراه                                                 

را مهایاا           /یادگیره بیشتر از ت ارب و بهبود حا   فکره م بت                                             

(، معتقدند که شافاقات باا خاود                            )    (. آلن و لره            1سازد )        م   

عنوان یك ویژگ  شخصیت  ویژه از کارکردااه  شمگایاره                                                   به  

اا، انتخاب              زا، ارزیاب  منطق  موقعیت                          در مقابله با شرای  استرس                        

ااه انتخاب  متعدد برخوردار بوده و در                                        تالش کارا از بین گزینه                     

پیاماداااه رفاتااره،                     اه    نهایت به عنوان یك استراتژه مقابله                                 

 عا ف  و ادراک  موثره را ای اد م  نماید.                                         

در حیطه ورزش نیز شوااد ت رب  متعدده از راباطاه                                               

اند. موساویا ،                بین شفقت با خود و کنترل عوا ف حمایت کرده                                        

(،    پژواش  در                 8،9)       9کووالسک ، سباستین، سگوی  و ترس                                

بررس  نقش شفقت با خود در باروز رفاتااراااه نااکاارآماد                                                 

ورزشکاران جوان، رابطه منف  بین احساس شرمندگ  ناش  از                                                      

شکست، پرخاشگره اجتماع ، ترس از شکاسات و تارس از                                              

ارزیاب  منف  با سط  شفقت با خود ورزشکاران مشااده کردند.                                                         

اما کاربرد تحقیقا  ان ا  شده در این حوزه بر تقویت شفقت باا                                                           

 اه و پراسترس تمرکز دارد.                            خود در ورزشکاران  یرحرفه                        

(، گازارش          30)       8کا  و ارمایا              در امین راستا اپل                    

کردند که رابطه منف  بین خودارزیاب  و حف  آراماش بادنا                                                      

    30ااه جون، ل  و وان                   ورزشکاران وجود دارد. مطابق با پژواش                                   

اااه       اه تعامل  بین ویژگ                      (، شفقت با خود به عنوان مولفه                             33)   

آناهاا          شود. نتایج پژواش                  رفتاره و عوامل محیط  محسوب م                              

م ید آن بود که توسعه این مهار  عالوه بر بهبود اجرا و رفتاره                                                            

بهینه در رویدادااه رقابت ، آرامش  ان  و حمایت اجتمااعا                                                        

ااا      ورزشکاران را در پ  خوااد داشت. در حقیقت ایان یاافاتاه                                                 

اه باراه           د لت بر آن دارد که شفقت با خاود کااربارد ویاژه                                          

ورزشکاران با عوا ف و ای انا  مخرب عملکرد، افاکاار خاود                                                     

  33(. به اعتقاد ناسان                  8ارزیاب  و یا رفتارااه مرتب  با اجرا دارد )                                          

انکار شفاقات باا خاود در                        دلیل کارکردااه  یرقابل                        (، به     32)   

رویدادااه ورزش  و تاثیرا  آن بر کنترل اضطاراب رقااباتا ،                                                      

تنظیم احساسا ، خودکارآمده و ترس از شکست ورزشاکااران،                                                    

اا ورزش  باا               بررس  این ویژگ  رفتاره سهم بسزای  از پژواش                                          

رویکرد آمادگ  روان  را به خود اختصا  داده است. فاوناتااناا،                                                         

اااه       (، معتقدند که پارداخاتان باه ورزش                              )   32فراه و کرامر            

 یررقابت  و تفریح  به دلیل عاد  بارخاورداره از ویاژگا                                                    

زا و یا مورد ارزیاب  قرار گرفتن ورزشکاران که ریشه در                                                        استرس     

شکست و یا پیروزه دارد، فرصت خوب  است تا افاراد ضامان                                                   

ااه شفقت با خود و تااثایارا  آن بار                                   تمرین توسعه قابلیت                  

1- Foundation Skills 
2- Psychosomatic Skills 
3- Cognitive Skills 
4- Self-Compassion 

5- Positive State of Mind 
6- Allen and Leary 
7- Coping Resource Strategy 
8- Mosewich, Kowalski, Sabiston, Sedgwick & Tracy 
9- Epli Koç & Ermiş 
10- Jeon, Lee  & Kwon 
11- Nathan 
12- Fontana, Fry & Cramer 
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احساس شرمندگ  و  رور، ف اه انگیزش  ای اد شده از ساوه                                                     

باشگاه و سایر ورزشکاران را نیز ت ربه نمایند. بر اساس ناتاایاج                                                            

(، نیز ویژگ  شفقت                   31)       31تحقیقا  اینسترا ، موسوی  و االت                               

با خود از قابلیت توسعه و آموزش برخوردار است. بنابراین  زمه                                                            

دستیاب  به اجراه ورزش  ثابت و پایدار ت هایاز و آشاناایا                                                      

ااه مقابله و تعدیل ارزیاب  ااه ناکارآمد و                                             ورزشکاران با تکنیك                  

باشد که ایان               به تبع آن انتقال خودارزش  م بت به بازیکنان م                                              

شنااسا          ااه موجود در زمینه روان                         ترین خال           مورد یک  از مهم               

باشد که در حوزه ورزش قهرمان  کشاور باه  اور                                            ورزش  م         

اه مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است. لذا پژواش                                                   شایسته      

حاضر تدوین الگوه پیشرفت ورزش  بر مبناه آزمون عملاکارد                                                     

 باشد.       گره شفقت با خود م                     راابرده با میان                   
 

 روش کار       

ااه امبستگ  بود که باا روش                             پژواش حاضر از نوع  پژواش                        

میدان ، عملیات  گردید. جامعه آماره شامل کلیه ورزشاکاارن                                                       

ورزشکار زن و                /34اه استان گلستان بود که از بین آنها                                      حرفه    

کننده در مسابقا  لی  یك و ساوپار                                  ورزشکار مرد شرکت                   /3

ااه ورزش  کاراته، فاوتساال، والایاباال،                                      لی  کشور از رشته                

گیاره تصاادفا                بسکتبال،کبده و دو میدان ، به صور  نمونه                                       

ساده به عنوان نمونه آماره پژواش انتخاب شدند. بدین منظور                                                         

ابتدا با مراجعه به مدیریت بخش قهرمان  اداره کال ورزش و                                                       

اااه       جوانان استان گلستان، آمار کلیه ورزشاکااران از رشاتاه                                                

ااا      ورزش  مورد نظر دریافت شد و با تماس با مدیران بااشاگااه                                                   

جهت ا مینان از صحت قرارداداا و ام نین کسا  ما اوز                                                

جهت توزیع پرسشنامه، بر مبناه معیار دربرگیره، ورزشکارانا                                                          

ااه ورزش  بوده و در                       که داراه قرارداد رسم  با یک  از باشگاه                                      

مسابقا  لی  یك و سوپر لی  کشور شرکت داشتند، به عنوان                                                      

معیار ورود انتخاب شدند و از آنها خواسته شد که پ  از مطالعه                                                            

اا، با صداقت به سوا   پاسخ داناد. ااما انایان                                           پرسشنامه        

زا از قبیل افرا  در پرخاشگره و                                  ورزشکاران با رفتارااه آسی                           

استرس حاد رقابت بودند از پژواش حاذف شادناد. در ایان                                                 

گیره مت یرااه مورد نظر از ابزار زیار                                       پژواش به منظور اندازه                     

 استفاده شد:           

ایان آزماون در                 :    TOPS          آزمون عملکرد راهبردی                      - 

  4 (. این آزمون باا                 34توس  توماس  راح  شد )                       388سال     

،    3، کنترل احساسا                /3ااه خودگوی              مقیاس       سوال شامل خرده              

و     20، خاودکااره         38ساازه      ، آرا       39، افکار منافا              3تصورسازه        

باشد کاه باه              م     21و کنترل توجه              22سازه      ، فعال      23گزین        ادف   

: اامایاشاه(          /: به ندر  تا              3شکل مقیاس لیکرت  پنج ارزش  )                            

(، روای  و پایای  درونا                          /3تنظیم گردید. شهبازه و امکاران )                               

ورزشکار مطالعاه و                    23 این آزمون در یك مطالعه داخل  روه                                  

نااماه        منظور ا مینان از پایای  درون  پارساش                                    تایید کردند. به               

آزمون راابرده اجراه، در یك مطالعه آزمایش  به روش آلفااه                                                        

 به دست آمد.                039تا      1 03کرونبا ، ضری  آلفاه بین                         

این مقیااس در ساال                     :    SCS      مقیا  شفقت با خود                   - 

ساوال،          2 راح  گردید. این مقیاس باا                             /2توس  نف         2001

، ق ااو  در ماورد                  2مقیاس مهربان  باخود                     شامل شش خرده            

و امانندسازه                10آگاا        ،  ان     28، انزوا       29، اشتراکا  انسان                   2خود   

سانا اد.         که کیفیت رابطه فرد با ت ارب خود را ما                                        13افرا        

(    3پایای  درون  این پرسشنامه توس  مومن  و ااماکااران )                                                

  /2(. روای  محتوای  توسا                         3( )     = 30 تایید گردیده است )                  

شناسان ورزش ، اساتید تربیت بدن ، مربیاان ماورد                                                نفر از روان           

بررس  و تایید قرار گرفت و پایای  درون  آن به روش آلافااه                                                        

 به دست آمد.             9 03کرونبا  به میزان                  

اااه آماار            اا، از شاخ              به منظور ت زیه و تحلیل داده                            

توصیف  شامل میانگین، انحراف معیار و درصد و استنبا   باا                                                        

استفااده            AMOSافزار آموس            و نر         SPSSافزار       استفاده از نر               

 گردید.      
 

 ها    یافته     

  103ااا، تاعاداد             شناخت  نمونه              ااه جمعیت           بر اساس ویژگ              

اااه       ( در رشاتاه          M/2         332ورزشکار با میانگین سن  )                        

(،     M 2        4 33(، والیباال )             M 2         230کاراته، فوتسال )                

( و دو         21M        0343(، کباده )          24M        4 33بسکتبال )         

( در این تحقیاق ح اور داشاتاناد.                              23M        0392میدان  )        

ااه آزمون راابرد اجرای ، شفقات                                 مقیاس       میانگین نمرا  خرده                  

گزارش شده است. نتایج آزمون آنوا موید آن                                           3با خود در جدول                

اااه خاودگاویا                                    ماقایااس       بود که تفاو  معناداره در خارده                             

   (030/ ≤P      9 3/وF               ( تصویرسازه ،)030/   ≤P      9 83وF       ،)

و     P≥   /030(، خاودکااره )             1F 93و      P≥   /030سازه )        آرا     

93/ F        و ادف )         (  030گزین/ ≤P     348 وF                  بین ورزشکاران )

موفق و ناموفق وجود دارد. ااما انایان تافااو                                          موفق، کمتر          

گانه در کلیه مت یرااه شفقات باا                                 ااه سه        معناداره بین گروه                 

 (.  P≥ /030خود مشااده گردید )                  

21- Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire 
22- Green, Porter, Bresnahan & Spertus 
23- Concentration 
24- Self-Compassion Scale - SCS 
25- Neff 
26- Self-Kindness 
27- Self-Judgment 
28- Common Humanity 
29- Isolation 
30- Mindfulness 
31- Over-Identification 

4  
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13- Ingstrup, Mosewich, & Holt 
14- Test of Performance Strategic - TOPS 
15- Self-Talk 
16- Emotional Control 
17- Imagery 
18- Negative Thinks 
19- Relaxation 
20- Automaticity 



به منظور بررس  رابطه بیان ماتا ایارااا از آزماون                                            

امبستگ  پیرسون استفاده گردید. نتایج آزمون پیرسون نشاان                                                       

ااه آزمون عملکرد راابارده و                              داد که  امبستگ  بین مقیاس                         

شفقت با خود و عملکرد ورزش  از لحا  آماره معنادار اسات.                                                           

 (030/ ≤p  .) 
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 : نتایج میانگین نمرات عملکرد راهبردی و شفقت با خود ورزشکاران و آزمون آنوا جدول 

   موفق کمتر موفق موفق نا  

F sd  M sd  M sd  M اا مقیاس خرده 
 خودگوی  933 3321  433 3308  432 33333 9 3/*

 کنترل عوا ف 30  8391/ 33/ 348 9 33/  0439 328 
 تصویرسازه 3233 33/1/ 930 3398  32  04339 9 83*

 افکار منف  30/ / 433 33  //933 33  92321 4311
 آرامش 3133 3 493 3333   993 3333 393 2 1 93*
 خودکاره 3233  8131 930 02391 33  4 193  /93*
 گزین  ادف 3333  2934 3330 12381 3033  134  348 *
 مهربان  با خود 3/31  334/ 3233 29342 3032  2934 33349*
 ق او  خود 833  2934 3332  1934 3231  3933  3130*
 اشتراکا  انسان  3/31  030 3132  2934 3031 29332 1 93*
 انزوا 932  2332 3032 9304  3232  3930 394 3*
 آگاا   ان 3432 29344 3231 82333 3332   093 33312*
 سازه فزون امانند 33   0934 832 29339 3332 99333   83*

 p≥/030*                                                                                                      سط  معناداره

: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش جدول   

 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

                             1 مهرباني با خود

                           1 -1441** قضاوت خود

مشترکات 
 انساني

**1447 **1449- 1                         

                       1 -1441** 1448** -1437** انزوا

                     1 -1445** 1448** -1465** 1461** به هوشمندي

                   1 -1478** 1435** -1431** 1461** -1444** همانندسازي فزون

                 1 -1445** 1453** -1429** 1432** -1442** 1434** شفقت خود

               1 1453** -1463** 1471** -1444** 1445** -1464** 1456** خودگویي

             1 1453** 1473** -1461** 1469** -1433** 1433** -1447** 1445** کنترل عواطف

           1 1422* 1426** 1421* -1425* 1428** -1447** 1436** -1423* 1431** تصویرسازي

         1 -1429** -1461** -1459** -1437** 1461** -1465** 1446** -1432** 1467** -1427** افکار منفي

       1 -1443** 1427** 1452** 1455** 1451** 1465** 1475** -1433** 1441** -1452** 1456** آرامش

     1411 1437** -1438** 1431** 1446** 1444** 1445** -1441** 1441** -1412 1432** -1452** 1428** خودکار بودن

عملکرد 
 ورزشي

**1433 *1424- **1441 1417- *1421 1415- *1423 *1425 1419 **1453 **1433- *1423 **1453 1   

موفقیت 
 ورزشي

1415 **143- **1431 **144- 1419 1416- 1416 1416 1417 **1449 **1433- 1417 **1462 **1448 1 

 معنادار است 1415همبستگي در سطح  *                                      معنادار است 14111همبستگي در سطح  **

ااه مربو  به ناکاویا  بارازش                            ، شاخ       1در جدول          

الگوه پژواش گزارش شده است. با توجه به مقادیر بزرگتار از                                                        

و  ام نین             IFIو      CFI   ،NFIااه تطبیق               براه شاخ            038

تاوان        ااه مطلق و مقتصد الگوه پژوااش، ما                                   مقادیر شاخ            

ا هار داشت که الگوه پژواش از برازش بسیار مطلوب برخوردار                                                         

 (.   3باشد )        م   



  3نتایج تحلیل مسیر الگوه پژواش در شکل شامااره                                            

نشان داده شده است. نتایج تحلیل مسیر حاک  از اثارگاذاره                                                      

اااه       مقیاس       معنادار عملکرد ورزش  بر شفقت با خود بود. خرده                                             

خودگوی ، تصویرسازه و آرامش بیشترین تاثیر را بر عمالاکارد                                                       

ورزش  ورزشکاران داشتند. ام نین شفقت با خود داراه باار                                                      

 عامل  معناداره بر موفقیت ورزشکاران بود.                                       
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 : شاخص های مربوط به نکویی برازش الگوی پژوهش3جدول

اااه       مقادیر مربو  به اثرا  کل   و  یرمستقیم مت ایار                                             

آمده است. با توجه به ضرای  استاندارد و                                          4پژواش در جدول               

 یراستاندارد مسیر مستقیم مدل فرض  پژواش از عامالاکارد                                                   

(، شفقت با خود باه                   β    ،0303    P= 0311ورزش  به شفقت خود )                   

(، حاک  از معناداره این                         β   ،0303    P=   03/4موفقیت ورزش    )                

 باشد.       ضرای  م         

اا اا3مدل شاخ  ااه مطلق شاخ   ااه تطبیق  شاخ   ااه مقتصد شاخ    

 برآورد
GFI df3 χ2 NFI CFI IFI RMSEA 

038  33   0381 038  0381 03018 

≥1  038 دامنه مورد قبول  038  039  038  0330<  

 تایید تایید تایید تایید تایید تایید نتی ه برازش مدل

 : تحلیل مسیر الگوی تفهیمی پژوهش برای بررسی ارتباط بین عملکرد ورزشی، شفقت خود و موفقیت ورزشی شکل 

گری شفقت  با خود : ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرها بر مبنای میانجی جدول   

 B  β  S.E  C.R  P-value  مسیراا

 >03003 //43 0301 0311 /033 عملکرد ورزش  به شفقت خود

 >03003 0 303 0304 03/4  034 شفقت خود به موفقیت ورزش 

 گیری      بح  و نتیجه           

ادف از پژواش حاضر بررس  الگوه پیشرفت ورزش  بر مبناه                                                     

آزمون عملکرد راابرده با نقش میان   شفقت با خاود باود.                                                     

ااه آزمون عملکرد                    مقیاس       ااه پژواش نشان داد که خرده                            یافته     

ساازه،         راابرده شامل خودگوی ، تصویرساازه ورزشا ، آرا                                            

کنترل عوا ف، خودکاره  و کنترل عوا ف بر شفقت با خود و                                                      

موفقیت ورزش  ورزشکاران تاثیرگذار بودند. ایان ناتاایاج در                                                      

(، حاتم  و ااماکااران                          2ااه رحمان  و امکاران )                        راستاه یافته            

(، اپل  کاا              39(، مهره و امکاران )                   4(، قدیره و امکاران )                    /)   

( بود.        38)       12( و فرگوسن و امکاران                    32( و ناسان )           30و ارمی  )         

توان ا هار داشت که بر اساس ناتاایاج                                    در تبیین این مقوله م                      

32- Ferguson 
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( بین شفقت با خود باا بار پارخااشاگاره                                  32تحقیق ناسان )             

ورزشکاران رابطه منف  وجود دارد، امخوان  داشت. در تحقیاق                                                        

میزان بروز افکار منف  ناش  از مورد ق او  قرار گرفتن                                                         حاضر      

اا، حامیان و مربیان در پ  از دست دادن یك                                            از سوه ام تیم               

ترین        ( مهم     =β-8 03با بارعامل  )                   فرصت عال  در کس  امتیاز                       

گویه شفقت با خود بود. مطابق با تحقیقا  موسوی  و امکااران                                                         

سابقه پالاه             (، نیز بروز افکار منف  در ورزشکاران نوجوان و کم                                               8)   

آ ازین خود ق اوت  ورزشکاران است و  نانا اه ماربایاان و                                                   

شناسان ورزش  نتوانند ورزشکاران را جهت خرو  از ایان                                                     روان    

شود       پدیده مساعد  کنند، به یك بحران روان  جده مبدل م                                                 

 باشد.         که پیامد آن انزوا و پایان دوره ورزش  افراد م                                              

ااه ان ا  شده در حاوزه ورزش،                               در بسیاره پژواش                

نقش میان   شفقت با خود به عنوان ابزاره در تعدیل خلاق و                                                       

خوااه ناکارآمد عا ف  و مدیریت احساسا  با ادف دستیابا                                                       

به عملکرد بهینه مورد بررس  و تاکیاد قارار گارفاتاه اسات                                                                         

(. در پژواش حاضر نیز سه مولفه شفقت با خود یعنا                                                 38، ،1)   

مشترکا  انسان ، اوشمنده و مهربان  با خود تاثیر م ابات و                                                       

اا ام سو باا                 معناداره بر موفقیت ورزش  داشتند که این یافته                                            

( و     32(، نااساان )          30کا  و آرمایا  )               نتایج پژواش اپل                 

(، بایارر و           38)       11فرگوسون، کووالسک ، مك و سابیاساتایان                                

(،    /( بود. در امین راستا حاتم  و اماکااران )                                      20)       14امکاران       

ااه روان  و به ویژه خودگوی  را در مقوله انگیزش                                                    نقش مهار          

و آموزش  در ورزشکاران مورد تایید و ت کید قارار دادناد. باه                                                         

اعتقاد آنها خودگفتاره عالوه بر افزایش اعاتامااد باه نافا                                                     

باشد.         ورزشکاران، عامل سو  دانده برانگیختگ  ورزشکاران م                                                  

( نیز در بررس  تاثیر شفقت باا خاود بار                                     23ریز و امکاران )               

عملکرد ورزشکاران زن ا هارداشتند که کنترل عوا ف و کماك                                                      

به تعدیل پیامدااه مخرب نمایش عملکرد ضعایاف از ساوه                                                 

عنوان کارکردااه اصل  شفقت با خود به  ور                                           ورزشکاران زن، به                

 شناسان ورزش  قرار گرفته است.                              گسترده مورد توجه روان                     

ااه پژواش حاضر کاه در آن                           بنابراین براساس یافته                      

شفقت با خود در قال  عامل میان   موفقیات ورزشا  ماورد                                                   

توان گفت که شفقت با خود به عاناوان                                    بررس  قرار گرفت، م                    

اه در کااااش              یك منبع توانمند آمادگ  روان ، کاربرد گسترده                                           

پیامدااه ناش  از افکار خودارزیاب  و ق او  ورزشکار از ساوه                                                          

توانند از             ااه پایه م              شناسان ورزش  در تیم                     دیگران دارد و روان                  

ااه آموزش  ضمن آموزش و انتقال ایان                                      ریق برگزاره کارگاه                   

تکنیك آمادگ  روان  جدید به مربیان، از یك سو پایااماداااه                                                      

بروز افکار منف  ارزیاب  ورزشکاران را به حداقل رسااناده و از                                                           

سوه دیگر با انگیزه بخش  به ورزشکاران، بازه ورزش قهرماانا                                                          

اه نسبت           ورزشکارن را ارتقا  داند و رویکرده بنیادین و توسعه                                                 

تاوان از           به آموزش، یادگیره و انتقال آن ای اد نمایند. لذا ما                                                   

ااه شفقت با خود و اما انایان                             ریق آشنای  و توسعه مولفه                         

ااه روان  بررس  شده در آزماون عامالاکارد                                       آموزش مهار            

ساازه و کاناتارل                راابرده از قبیل تصویرسازه ورزش ، آرا                                      

عوا ف و ای انا  مخرب عملکرد، نمایش عملکرد عال  و باه                                                     

تبع آن حرکت به سمت موفقیت ورزش  را میاسار ناماود. از                                                  

تاوان باه           اااه پاژوااش حااضار ما                    ترین محدودیات              مهم   

اا در زمینه برقراره ارتبا  ح اوره باا                                       ااه باشگاه            محدودیت       

برخ  از ورزشکاران  و در نتی ه ارسال نسخه الکترونیک  باراه                                                          

این گروه از ورزشکاران و محدودیت دسترس  براه استفااده از                                                        

قهرمانان سوپرلی  کشور به دلیل مالحظا  موجود در قارارداد                                                       

 آنان اشاره نمود.                

 

 تشکر و  دردانی              

دانند تا از امکاره و مساعد                                نویسندگان مقاله بر خود  ز  م                              

صمیمانه مدیریت کل اداره ورزش و جوانان استان گالاساتاان،                                                     

ااه ورزش ، مربیان و ام انایان ورزشاکااران                                        روساه ایئت          

 کننده در این پژواش کمال تشکر را داشته باشند.                                              شرکت    
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