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 چکیده

های وه بر توجه به مهارتیع بدمینتون عالهای پر شدت و سرناوبی و فعالیتبا توجه به ماهیت ت

ای در بدمینتون دارد توجه ی روانی که نقش قابل مالحظهاهتکنیکی و تاکتیکی باید نسبت به مهارت

های آمادگی جسمانی بر کنندگی ویژگیبینیپژوهش حاضر سعی دارد نقش پیشهدف: شود. 

شناسی: روشرا مورد بررسی قرار دهد. انی بدمینتون بازان ماهر دگی روو آما اجتماعی اضطراب

دلیل گان پژوهش حاضر بهکنندشرکت .استروش پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی 

شرقی استان آذربایجان ورزشکار زن و مرد 20های موجود )کم بودن ورزشکاران ماهر(، محدودیت

ز انتخاب شدند و ا سال 20تا  15با محدوده سنی  کشوری( گان لیگعضو تیم ملی و شرکت کنند)

گیری تعادل تعادل باس جهت اندازه هوازی،گیری توان بیآزمون رست و پرش سارجنت جهت اندازه

نامه اضطراب اجتماعی پرسشنامه آمادگی روانی )جهت سنجش آمادگی روانی( و پویا، پرسش

ها از روش ده. جهت تحلیل دااستفاده شده است جهت تحلیل اضطراب اجتماعیواتسون و فرند 

پس از بررسی  ها:فتهایهمبستگی پییرسون و رگرسیون به روش اینتر استفاده شده است.  آماری

ها نتایج نشان داد که بین آمادگی روانی و متغیرهای آمادگی جسمانی همبستگی خوبی برقرار بود داده

-جسمانی نقش پیشمادگی داری آی و پایین بودن سطح معنیو با توجه به باال بودن مقادیر بتا و ت

ای آمادگی جسمانی و اضطراب اجتماعی هرکنندگی باالیی در آمادگی روانی دارد، اما بین فاکتوبینی
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با توجه به  گیری:نتیجه (.p=762/0رست )اجتماعی و (، اضطراب p=095/0اضطراب و تعادل باس )

های روانی بسیاری بر حالت توان نتیجه گرفت آمادگی جسمانی تأثیرمقادیر به دست آمده می

دهد و هر چه آمادگی جسمانی خود قرار می تأثیرها را تحت ورزشکاران دارد و این ویژگی

به اردی مانند اعتماد باشند، در نتیجه موی باالیی میورزشکاران باال باشد از نظر روانی دارای آمادگ

تحت  استرمجموعه آمادگی روانی یزنفس، تمرکز، تصویرسازی ذهنی و بسیاری از موارد دیگر که 

گردد، همچنین ورزشکاران ای میگیرد و باعث تقویت این متغیرها در ورزشکاران حرفهقرار می تأثیر

های موقعیت ةاال در زمینبیات بدت در میادین ورزشی و تجرای به دلیل حضور طوالنی محرفه

بینی تورهای آمادگی جسمانی نقش پیشکااجتماعی از اضطراب اجتماعی پایینی برخوردار هستند و ف

 ای ندارند. کنندگی بر اضطراب اجتماعی ورزشکاران حرفه

 .ماهر، خستگی حرکتی، آمادگی جسمانی، بدمینتون بازان -وژگیهای روانی کلیدواژگان:
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Abstract 

Due to the periodic nature and intense and rapid activities of 

badminton, in addition to technical and tactical skills, attention should be 
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paid to psychological skills that play a significant role in badminton. 

Objective: The present study attempts to investigate the predictive role 

of physical fitness characteristics on social anxiety and mental fitness of 

skilled badminton players. Methodology: The method of the present 

study is descriptive-correlational. Participants of the present study were 

selected due to the existing limitations (lack of skilled athletes), 20 male 

and female athletes (East Azerbaijan province who are members of the 

national team and participants of the national league) with an age range 

of 15 to 20 years. Sargent springs and jumps were used to measure 

anaerobic power, bass balance to measure dynamic balance, mental 

fitness questionnaire (to measure mental fitness) and social anxiety 

questionnaire (SAQ) were used to analyze anxiety. For data analysis, 

Pearson correlation and regression by Inter method were used. Results: 

After reviewing the data, the results showed that there was a good 

correlation between mental fitness and physical fitness variables and due 

to the high levels of beta and t and low levels of physical fitness, a high 

predictive role. In mental fitness, but there is a weak and insignificant 

relationship between physical fitness and social anxiety factors: social 

anxiety and sergeant jump (p = 0.081), bass anxiety and balance (p = 

0.095), social anxiety And rast (p = 0.762). Conclusion: According to the 

obtained values, it can be concluded that physical fitness has a great 

impact on the mental states of athletes and affects these characteristics, 

and the higher the physical fitness of athletes, the higher their mental 

fitness. As a result, things like self-confidence, concentration, mental 

imagery, and many other things that are part of mental fitness are 

affected and reinforce these variables in professional athletes, as well as 

Professional athletes have low social anxiety due to long-term presence 

in sports fields and high experience in social situations, and physical 

fitness factors do not have a predictive role on social anxiety of 

professional athletes. 

Keywords: psychomotor characteristics, physical fitness, skilled badminton 

players, fatigue. 
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  مقدمه

کند و می های ورزشی ایفاای را در فعالیتامروزه آمادگی جسمانی نقش عمده

تواند بدون داشتن آمادگی جسمانی در حد مطلوب به موفقیت نمیهیچ ورزشکاری 

توان اصطالح نائل آید. با وجود تعاریف بسیار زیادی در باره آمادگی جسمانی، می

نمود: آمادگی جسمانی از اثرات مفید آمادگی جسمانی را به شکل زیر تعریف 

های جسمانی فعالیتو توانایی بدن در انجام آیی های ورزشی، افزایش کارفعالیت

که عدم احساس خستگی همراه با برگشت به حالت اولیه سریع پس از فعالیت  است

. دکتر هربرت دوریس فیزیولوژیست ورزشی آمادگی جسمانی استسنگین نشانه آن 

پذیری، اکتور توضیح داده است از جمله ترکیب بدن، قدرت، انعطافف 8را با 

 (.1394 ،باشد )اسکندرنژادمی چابکی هماهنگی، ، سرعت، تعادل،استقامت

بازیکنان بدمینتون باید حرکات را به تعداد متعدد در طول بازی تکرار نمایند بنابر  

توجهی از  خش بسیار قابلباشد. چابکی باین استقامت برای بدمینتون بازها مهم می

رد در حین سیار نزدیکی با تعادل داگیرد. چابکی ارتباط ببازی بدمینتون را دربرمی

شود در صورت نداشتن تعادل های سریع نیاز به تعادل بسیار احساس میتغییر جهت

 (. 1396 ،مشکل خواهد بود )پوریا هاترسیدن به موفقیت در تغیر جه

هوازی های انرژی هوازی و بیسیستم بدمینتون به ترکیبی ازبازیکنان نخبه و زبده 

زمان مسابقه بستگی  ین منابع به شدت و مدتاز ا میزان درگیری هر یکنیازمندند و 

های یک رشته هوازی با فعالیت های اختصاصی، بدمینتونویژگی دارد. از لحاظ
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د متوسط تا شدیهایی با شدت متناوب و انفجاری تکراری است که دارای فعالیت

زمان فعالیت که انرژی های استراحت یک تا دو برابر کوتاه مدت و در ادامه زمان

شود )متشرعی مین میهوازی بدون الکتات تأبیویژه وازی و بههبیرد نیاز، از منابع مو

 (.1391،و همکاران

های هوازی را در بازیهای بیاما بازیکنان بدمینتون باید توانایی تحمل فعالیت

-اشند چرا که رالیمدت، با شدت متوسط تا باال در سرتاسر مسابقه داشته بزمانی کوتاه

ثانیه در طول یک بازی بدمینتون ترکیبی از حرکات تکراری،  15تا  3ا میانگین هایی ب

ها جهت اجرای ها و جهشها، انتظار برای دریافت توپ، دویدنها، تغییر جهتتوقف

طور عمده سیستم توان ها بهباشد. این نوع فعالیتله اسمش میضربات قدرتمند از جم

ثانیه، سیستم فسفاژت  10یک رالی با میانگین  کند. در طولرا تحریک میهوازی بی

ثانیه تخلیه شده و در ادامه سیستم اسید الکتیک مسئول فراهم کردن  6تا  5پس از 

برابر زمان فعالیت است  2ا ت 1اما در زمان استراحتی که ؛ انرژی مورد نیاز است

یکن برای گیرد و بازم میازی انجاسیستم هو ATPازسازی ذخایر فسفاژن از طریق ب

های پر انرژی که برای تولید انرژی عبارت دیگر فسفاتبه ؛شودرالی بعدی آماده می

ها توسط های بازگشت به حالت اولیه بین رالیآنی عضالت الزم هستند، در حین دوره

نتیجه شوند. در ژن و بدون احتیاج به تبدیل شدن پیروات به الکتات جایگزین میاکسی

تر بازیکن باالتر باشد جایگزینی فسفاژن مصرف شده بهتر و سریعهر چه توان هوازی 

(. از طرف دیگر اجرای حرکات جهشی و پرشی 1391 ،گیرد )مرتعشیصورت می

رداری از ظرفیت انفجاری و توان ناپذیر این رشته بوده و بدون برخوجزء جدایی
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 (.1384 ،جاللیانپذیر نسیت )رشته امکان هوازی باالی بازیکنان موفقیت در اینبی

های پر شدت و سریع بدمینتون عالوه بر توجه به با توجه به ماهیت تناوبی و فعالیت 

قابل های روانی و ذهنی که نقش های تکنیکی و تاکتیکی باید نسبت به مهارتمهارت

(. بدیهی 1397 ،ای در بازی بدمینتون دارد توجه شود )متشرعی و همکارانمالحظه

شناختی قابل بررسی است. با توجه ال بشر از جنبه فیژیو لوژیکی و رواناست تمام اعم

های روانی در اعمال و رفتار بشر دارند، اهمیت دادن به مباحث به نقشی که جنبه

  .(1394 ،ای دارد )علیزاده و همکارانیژهشناسی ارزش و اعتبار وروان

های ورزشی بتوانند قابتکنند که در ره تمرین میتمام ورزشکاران با این انگیز

های خود را به بهترین شکل به نمایش بگذارند لذا اجرا در شرایط فشار روانی مهارت

در  رسد. در برخی موارد دیده شده است که ورزشکارانامری ناگزیر به نظر می

مطلوب نشان های خود را به شکل ها و مهارتتوانند تواناییهای بزرگ نمیرقابت

که  ؛(1984شود )بامیستر، طور ناگهانی و به شدت تخریب میدشان بهدهند و عملکر

فشار  2007گیرند بیلوک و کر در سال در این زمان تحت فشار روانی شدید قرار می

 است تعریف هایی که سطح مهارت باالانی در موقعیتروانی را به عنوان تمایل به نگر

  (.2007 ،کردند ) بیلوک و کر

معمول  طوربه باشد هر چندمی 1ن تخریب در عملکرد اضطرابیکی از دالیل ای

شود )فغوری آذر و شود شرایط تحت فشار سبب افزایش سطح اضطراب میفرض می

 
1 . Anxiety 
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 پرتی،ین فراتر رود موجب حواساضطراب اگر ازحالت طبیعی و مع(. 1396، همکاران

اهش و عملکرد در این حالت بازده فرد کگردد. پریشانی و احساس درماندگی فرد می

 کند. با وجود اهمیت بسیار باالیی که اضطراب در جهان کنونی به خوداو افت پیدا می

تواند فرد را در خیر در درمان یا کاهش آن میگرفته است، عدم توجه و یا حتی تأ

عباس ذهنی، تحصیلی و یادگیری متزلزل نماید ) ی جسمانی، روانی، عاطفی،هاهنبج

اختاللی شایع و  )SAD) 1(. اختالل اضطراب اجتماعی1388 ،انمصطفی زاده و همکار

های روانی محسوب گردد )هانیه طاهری بر در بین اختاللکننده و همچنین هزینهناتوان

انی شدید از مورد ث ایجاد نوعی ترس و نگر(. این اختالل باع1396 ،و همکاران

ز انجام کارهای روزانه شود فرد است که باعث میقضاوت واقع شدن توسط دیگران ا

(. هراس اجتماعی 1394 ،و معمولی در حضور دیگران واهمه داشته )اسماعیل برقی

 باشد که ویژگی اصلی آن ترس بارز و پایدار ازبخشی مهمی از اضطراب اجتماعی می

دچار هایی باشد که احتمال دارد فرد در چنین موقعیتهای اجتماعی میموقعیت

رفتارشان از  افراد مبتال به هراس اجتماعی بر این باور هستند که دستپاچگی شود چراکه

نظر اجتماعی در بیشتر مواقع پیامدهای مصیبت باری خواهد داشت )علیرضا مخبر 

 (.1394 ،دزفولی و همکاران

دالیل مختلفی از جمله اهمیت کسب موفقیت ورزشی و یا تفاوت ن بهورزشکارا

(. با توجه به 2010شوند )تاناکا و سکیا مضطرب میهای خود و دیگران اناییمیان تو

بسیار زیادی روی آمادگی  تأثیرها روانی ای ویژگیهای حرفهماهیت رقابتی ورزش

 
1 . Social anxiety 
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افزایش آمادگی بدنی و جسمانی  جسمانی و موفقیت ورزشکاران ماهر دارد. به دنبال

غلبه ورزشکار به ابد و این موضوع باعث یورزشکاران اعتماد به نفس آنها افزایش می

 (.1394 ،شود )خسروی مرادیهای هیجانی همچون اضطراب و استرس میحالت

های فنی، جسمانی محققان عملکرد مطلوب در ورزش را حاصل ترکیبی از توانایی

دانند. اهمیت این موضوع از این ن اضطراب و استرس مینی همچوهای رواو ویژگی

شناخت و تفسیر اضطراب خود باشد قادر  چنانچه ورزشکار قادر به جهت است که

های روانی خود را نیز تقویت نماید که همه اینها در نهایت به خواهد بود دیگر مهارت

. با (1394 ،دیورزشکار در کسب عملکرد بهتر کمک خواهد کرد )خسروی مرا

سمانی و آمادگی روانی توجه به موارد ذکر شده و وجود ارتباط عمیق بین آمادگی ج

ارتباط آن با عملکرد ورزشکاران در مسابقات مختلف تحقیق حاضر با تحلیل نقش و 

های آمادگی جسمانی بر آمادگی روانی و اضطراب در رشته گی ویژگیکنندبینیپیش

ه است. با توجه به اینکه در هیچ نوع تحقیقی به شکل همزمان ورزشی بدمینتون پرداخت

وانی و ارتباط این دو با آمادگی جسمانی اجتماعی و آمادگی رطراب به بررسی اض

االت را دارد که آیا تحقیق حاضر سعی در پاسخ به این سؤپرداخته نشده است 

 ی را دارد؟بینی آمادگی روانی و اضطراب اجتماعآمادگی جسمانی توانایی پیش

  پژوهش ابزار

کنندگان پژوهش شرکتد. باشروش پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی می

ورزشکار زن و  20های موجود )کم بودن ورزشکاران ماهر( اضر به دلیل محدودیتح
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گان لیگ کشوری( با کنندشرقی )عضو تیم ملی و شرکتمرد ماهر استان آذربایجان

ز تست رست و پرش سارجنت جهت باشد که امی لسا 20تا  15محدوده سنی 

)جهت سنجش آمادگی روانی( نامه آمادگی روانی پرسش وازی،هبیگیری توان اندازه

. جهت توسط ورزشکاران تکمیل گردیدپرسشنامه اضطراب اجتماع واتسون و فرند و 

ده ها از روش آماری همبستگی پییرسون و رگرسیون به روش اینتر استفابررسی داده

 شده است.

انی رو هایجهت سنجش ویژگی (psgch-SAST) 1پرسش نامه آمادگی روانی

روایی و پایایی این آزمون  1379ر گرفته است. واعظ موسوی در سال مورد استفاده قرا

ای بر روی قهرمانان ملی سنجید. وی ضریب آلفای کرونباخ کلی هرا در سطح گسترد

رد که بیانگر پایایی زیاد این آزمون است. این گزارش ک 8224/0را برای این آزمون 

، 11، 2، 1انگیزش شامل ) سنجدمهارت روانی را می پرسش دارد و شش 60آزمون 

، 44، 43، 34، 33، 22، 14، 13، 4، 3(، تمرکز شامل )51، 42، 41، 32، 31، 21، 12

های ت(، حال54، 53، 45، 36، 35، 23، 16، 15، 6، 5(، اعتماد به نفس شامل )52

 ی ذهنی شاملو تصویر ساز (56، 55، 46، 38، 37، 24، 18، 17، 8، 7روانی شامل )

، 30، 29، 28، 20، 10(، تعین هدف شامل )47، 58، 57، 48، 39، 27، 26 ،25، 19، 9)

. بر اساس امتیاز گذاری پرسشهای این آزمون هر پرسش باشد( می60، 59، 50، 49، 40

 40امتیاز دارد. امتیاز بیشتر از  50ارت روانی حد اکثر حداکثر پنج امتیاز و هر مه

های روانی و بیانگر ضعف در مهارت 20متر از باال، امتیاز کرت روانی دهنده مهانشان

 
1 . Psychological preparation 
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ن، های روانی است )کامیاب و همکارادهنده درجاتی از مهارتنشان ،40تا  20امتیاز 

1389 .) 

( 1969سون و فرند )س توسط وات( این مقیاSAQ) 1پرسشنامه اضطراب اجتماعی

زاده مهرابیو توسط  ؛ساخته شده است منظور تشخیص و ارزیابی اضطراب اجتماعیبه

( ترجمه شده، این آزمون دارای دو خرده مقیاس 1378بهارلو و نجاریان ) -هنرمند

ماده  58( این پرسشنامه دارای FNE( و ترس از ارزیابی منفی )SADاجتناب اجتماعی )

منفی  ماده مربوط به ترس از ارزیابی 30ماده مربوط به اجتناب اجتماعی و  28ه ک است

و به ترتیب  ؛بندی شده استطیف درست و نادرست رتبه ةها بر پایاست. پیوستار پاسخ

ی صفر و یک به هر پاسخ اختصاص یافته است. خرده مقیاس اجتناب اجتماعی هاهنمر

 0-28ماده پاسخ منفی دارد. دامنه نمره بین  13و  ماده پاسخ مثبت 15ماده دارد که  28

اجتماعی در سطح باال است و نمرات  هراس ةدبه باال نشان دهن 12اشد که نمرات بمی

هراس اجتماعی در سطح پایین است. خرده مقیاس ترس در  ةدهندنشان 0-3بین 

سخ منفی دارد. ماده آن پا 13ماده آن پاسخ مثبت و  17ماده دارد که  30ارزیابی منفی 

افرادی  ةدهندباال نشانبه  18اشد که نمرات بمی 0-30دامنه این خرده مقیاس نیز 

افرادی  ةدهندبه پایین نشان 9اشد که ترس از ارزیابی منفی دیگران داشته و نمرات بمی

نامه از روایی و پایایی این پرسش دارند.ناست که ترس یکی از ارزیابی منفی دیگران را 

هایی سون و فرند ضریب پایایی خرده مقیاسی برخوردار است در پژوهش وات باالی

 (. 1398 ،دست آمد )کالنتری% به94 % و79امه به ترتیب پرسشن

 
1 . Social Anxiety Questionnaire 



 

 

 

 

1۲4  99 پاییز و زمستان ،شانزدهم شماره ،ششم سبک زندگی، سال و مدیریت شناسیجامعه 

 

وازی مورده استفاده قرار گرفته است. هبیجهت سنجش توان  1آزمون رست

متر با  35اشد که از شش دو سرعت بمیروش اجرای این آزمون به این شکل 

ن یل شده است. وزن هر فرد قبل از آزموثانیه بین هر دو سرعت تشک 10کاوری ری

 10متر و فرد دیگر مدت زمان  35زمان  هاهکی از آزمون گیرندشود. یگیری میاندازه

متر را با حداکثر سرعت طی کرده و پس  35ند. فرد مسیر کمیثانیه ریکاوری را ثبت 

ند. این فرایند تکرار کمیمت مخالف شروع ثانیه، دو سرعت بعدی را از س 10از 

اشد بمیین شکل ود. نحوی امتیازدهی به اود تا شش دو سرعت تکمیل ششمی

)زمان/فاصله*وزن=توان( زمان گرفته شده برای هر دو سرعت با صدم ثانیه ثبت 

 (.1394 ،خواهد شد )اسکندرنژاد

گرفته  ده قرارهوازی مورده استفاجهت سنجش توان بی 2آزمون پرش سارجنت

های کشیده ی با دستاشد که آزمودنبمیاست. روش اجرای این آزمون به این شکل 

زند. گر نوک انگشتان او را با گچ روی دیوار عالمت میایستد و آزموندیوار می کنار

صورت عمودی پریده و تا حد امکان خیز در حالت ایستاده بهآزمودنی بدون دور

که فرد پریده است را ای هفاصل شد. آزمونگر حداکثرکیمدست خود را به باال 

مون فاصله بین اولین عالمت و دومین دهی این آزد. نحوی نمرهکنعالمتگذاری می

 (.1394، )اسکندرنژاددهد نمره فرد را تشکیل می باشد کهعالمت می

 
1 . Rast test 
2 . Sargent jump test 
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جهت سنجش تعادل پویا مورد استفاده قرار  1آزمون تعادل اصالح شده باس

اشد که روی زمین مسیری به بمیروش اجرای این آزمون بدین شکل  است. گرفته

 ود. توجه داشته باشید که هر اینچ معادلشمیار چسب رسم اینچ با نو 180در  15اد ابع

اشد. فرد با پای راست خود در مربع ایستاده، سپس با پای چپ به بمیسانتیمتر  54/2

ثانیه در وضعیت ثابت باقی  5ن به مربع بعدی رفته و باید قبل از پرید 1مربع شماره 

دوم پریده و تعادل خود را دوباره  نیه با پای راست به مربعثا 5بماند. پس از طی زمان 

ند. جهت امتیازدهی کمیثانیه حفظ کند این فرایند تا تکمیل مسیر ادامه پیدا  5به مدت 

دارای خطا، زمانی که فرد  دو دسته اطالعات باید ثبت شود: اجراهای موفق و اجراهای

بدن وی با  شنه پا یا هر قسمت ازپا اجرای موفق داشته که در پرش انجام داده شده،

را فرد به خود بگیرد. برای هر  ایهزمین برخوردی نداشته و وضعیتی با ثبات پنج ثانی

یاز امت 3امتیاز و هر دوره با یک خطای تعادلی  10دوره پنج ثانیه بدون خطا برای فرد 

 (.1394، )اسکندرنژادود شمیدر نظر گرفته 

 های پژوهشفرضیه

 کند.بینی میبازان ماهر را پیش اضطراب بدمینتون جسمانی،آمادگی 

 کند.آمادگی روانی بدمینتون بازان ماهر را پیش بینی می،آمادگی جسمانی

 ها تجزیه و تحلیل یافته

افزار اس پی اس اس وارد ها اطالعات موجود به نرمآوری دادهپس از جمع

 
1 . Modified Bass Balance Test 
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بستگی راف استاندارد، ضرایب همهای توصیفی میانگین و انحسپس آمارهگردیدند، 

ارائه گردیدند. همانطور که در این جدول مشاهده  1)پیرسون( متغیرها در جدول 

کنید بین فاکتورهای آمادگی جسمانی و آمادگی روانی ارتباط متوسط و خوبی می

ارائه  2ها که نتایج آن در جدول شماره لیل رگرسیونی دادهبرقرار است. در تح

کنید نمرات تی و بتا در مقدار مشاهده می جدولگردیده است. همانطور که در این 

کنندگی آمادگی جسمانی بر بینیباالیی کسب شده است که نشانگر نقش پیش

د. باشین شکل میباشد که مقادیر کسب شده بتا و تی به ترتیب به اآمادگی روانی می

(، آمادگی روانی و 208/3، 665/0) نمره کل آمادگی روانی به نسبت تست رست

(. سطح 945/1، 476/0(، آمادگی روانی و پرش سارجنت )230/2، 537/0باس ) تعادل

ده بین فاکتورهای آمادگی جسمانی و آمادگی روانی در جدول داری کسب شمعنی

کسب شده بین آمادگی روانی و تعادل باس ارئه شده است که مقادیر  2شماره 

(0/048=p( آمادگی روانی و پرش سارجنت ،)043/0=pآماد ،) گی روانی و رست

(007/0=pبه این شکل می )ادگی داری بین آماما هیچ رابطه مثبت و معنی ؛باشد

ارائه شده  3جسمانی و اضطراب اجتماعی مشاهده نشد که نتایج در جدول شماره 

باشد: نمره کل اضطراب اجتماعی و پرش یر کسب شده به این شکل میاست و مقاد

(، اضطراب p=095/0ماعی و تعادل باس )(، اضطراب اجتp= 081/0سارجنت )

 (. p=0/762/0اجتماعی و رست ) 

 اشدبمینگین و انحراف استاندارد، همبستگی فاکتورها : بیانگر میا1 جدول

 انحراف معیار±میانگین متغیر
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 8/243 ± 48/26 روانیآمادگی 

 29/5 ±73/30 اضطراب اجتماعی

 28/1 ±0292/0 رست

 11/52 ±64/8 باس

 86/21 ±06/271 تسارجن

 

 نتایج تحلیل رگرسیونی آمادگی جسمانی بر آمادگی روانی :2جدول 

 مدل
طح س

 داریمعنی
T 

ضریب بتای 

 استاندارد شده

خطای 

 استاندارد

ضریب بتای غیر 

 استاندارد

روانی و تعادل  آمادگی

 باس
048/0 230/2 537/0 111/0 244/0 

آمادگی روانی و پرش 

 سارجنت
043/0 945/1 476/0 201/0 393/0 

 001/0 120/0 665/0 208/3 007/0 آمادگی روانی و رست

بسیار  تأثیردست آمده متغیر پیش بین ه دو و باتوجه به نتایج بهطبق جدول شمار 

های آن دارد. )با توجه به اینکه که هرچه میزان بتا زیرمجموعهباالی بر متغیر وابسته و 

چکتر باشد بدین معنی است که متغیر پیش بین داری کوو تی بزرگتر و سطح معنی

توان چنین ر میزان مقادیر باالی بتا و تی میشدیدتری بر متغیر وابسته دارد(. بناب تأثیر

باشد و هر چه ی جسمانی میآمادگ تأثیرنتیجه گرفت که آمادگی روانی تحت 
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 تأثیرتحت آمادگی جسمانی باال باشد به همان اندازه آمادگی روانی تقویت شده و 

 گیرد.قرار می

اعی از جهت بررسی ارتباط بین فاکتورهای آمادگی جسمانی و اضطراب اجتم

 ارئه شده است.  3آزمون همبستگی پییرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول 

 

 

 

 اضطراب اجتماعی همبستگی آمادگی جسمانی ونتایج  :3ول جد

 تعداد داریسطح معنی همبستگی پییرسونضریب مدل

 20 762/0 086/0 رست/اضطراب اجتماعی

 20 095/0 463/0 تعادل باس/ اضراب اجتماعی

 20 081/0 465/0 اجتماعی  سارجنت/ اضراب

ارتباط بین اضطراب اجتماعی و شود مشاهده می 3همانطور که در جداول شماره  

نقش  جسمانی بنابراین فاکنورهای آمادگی ؛فاکتورهای آمادگی جسمانی وجود ندارد

 کنندگی ضعیفی در اضطراب اجتماعی دارد.بینیپیش

 گیری بحث و نتیجه

کنندگی فاکتورهای آمادگی جسمانی بینیوهش حاضر بررسی نقش پیشهدف پژ
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های پژوهش نشان داد که ای روانی است. یافتههبر اضطراب اجتماعی و حالت

ادگی روانی ورزشکاران دارد، گی باالیی بر آمکنندبینیآمادگی جسمانی نقش پیش

جسمانی به این شکل  دست آمده در ارتباط اضطراب اجتماعی و آمادگیاما نتایج به

 توان به این صورت تفسیر کرد که ورزشکاران به دلیل حضور درنبود که می

المللی در ورزش دارای اجتماعات مختلف به صورت مکرر و کسب تجارب بین

 یزی هستند. اضطراب اجتماعی کم و ناچ

مسئولیت اجتماعی و محیط اجتماعی در غالب مقوله اجتماعی ورزش از حیطه 

باشد. ورزشکاران به عنوان یکی ای میگیری رفتار ورزشکاران حرفهذار بر شکلاثرگ

گر رو نمایانهای ورزشی مدنظر هستند، از اینخاص اجتماعی سازماناز مهمترین اش

باالیی در میان آنها  ذابیتنوجوانان نیز هستند و از ج های مورد قبول جوانان وارزش

شناس مشهور (. ماوسول موس جامعه1396 ،برخوردار هستند )نقوی و همکاران

کند که رفتارهای ورزشی از دانسته است و بیان می 1فرانسوی ورزش را کنش فرهنگی

مادی وابسته به اند و مجموعه از رفتارهای نسنخ رفتارهای طبعی نیستند بلکه فرهنگی

گیرد ر میموقعیتی است که هر فرد در سلسله مراتب اجتماعی احراز کرده است را در ب

 (.1385 ،)زهاک و همکاران

ن یک الگوی اخالقی و عنواتمامی این موارد باعث تثبیت جایگاه ورزشکاران به

طراب شود و این موقعیت باعث کاهش اضاجتماعی برای جوانان و نوجوانان جامعه می

 
1 . Cultural action 
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ای با توجه به شود به همین دالیل ورزشکاران حرفهای میاجتماعی ورزشکاران حرفه

المللی، کشورهای مختلف و تجربیات بین سابقات مختلف و حضور در میادینم

بر اساس اطالعات موجود  طراب اجتماعی پایینی برخوردار هستند.اجتماعی باال از اض

و  ؛ای دارندهآمادگی روانی و جسمانی، نیاز ویژ بازیکنان بدمینتون به سطوح باالی

هوازی برای کسب ید دارد که چابکی و توان بیکیج تحقیق حاضر نیز بر این نکته تأنتا

رود، زیرا توان باال موجب بشمار می نتایج بهتر و موفقیت در بدمینتون عوامل ضروری

های سریع و پر پاسخ های سریع بدن در حین مسابقه وضربات پر قدرت و تغییر جهت

و  شود )مرتعشیترین زمان ممکن میقدرت نسبت به ضربات حریف در کوتاه

 (. 1391 ،همکاران

 

عداد ت تأثیرطی تحقیقی با هدف بررسی  2020و همکاران در سال  ایزابل دوره

های مشارکت در فعالیت بدنی بر نیازهای اساس روانشناختی )استقالل، شایستگی، سال

در دوره نوجوانی را مورده مطالعه قرار داداند و در نهایت به این نتیجه دست  وابستگی(

پرداختند از خودمختاری و مداوم به فعالیت بدنی می طوربهنوجوانانی که  یافتند که

رخوردار هستند و در نهایت از نظر روانی دارای کنترل بسیاری بر شایستگی باالیی ب

شود الیت بدنی باعث تقویت سالمت روان آنها میباشند در واقع فععواطف خود می

 .(2020 ،ایزابل دوره و همکاران)

و آماتور  ایورزشکار حرفه 129طی تحقیقی  2018و همکاران در سال  اولمدیال
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رو را مورده بررسی قرار داداند که هدف آنها از این تحقیق گانه دوچرخه سوار و سه

ای در مقایسه با افراد ای روانی ورزشکاران حرفههیفعالیت بدنی بر ویژگ تأثیربررسی 

ای در مقایسه با افراد ت یافتند که افراد حرفهبود و در پایان به این نتیجه دس مبتدی

های مله: کنترل استرس، انگیزه، مهارتهای روانشناختی از جآماتور در کلیه ویژگی

فعالیت  تأثیراین نشان از اند که ذهنی، ارزیابی عملکرد نمرات باالتری را کسب کرد

و  اولمدیالباشد )ن میهای روانی و زیر فاکتورهای آبدنی مداوم این افراد بر ویژگی

 (. 2018 ،همکاران

ارتباط بین شدت فعالیت ای در مطالعه 2019و همکاران در سال  کوستیگاناب

ر پایان به این اند و دهبدنی و بهزیستی و اضطراب در نوجوانان را مورد بررسی قرار داد

تر دچار نوجوانانی که درگیر فعالیت بدنی مناسبی هستند کم یافتند که نتیجه دست

 کوستیگانابکنند )شوند و در نتیجه زندگی بهتری را تجربه میاضطراب و استرس می

 (. 2019 ،همکارانو 

نفر مرد و زن را با هدف  112 تعداد 2018 و همکاران در سالجولیا بریلوفسکا 

ی بر ارتباط استرس و اضطراب روزانه و اختالل اعتیاد به تأثیرینکه آیا فعالیت بدنی ا

بوک و اینترنت را دارد یا خیر؟ را مورد بررسی قرار دادند و در پایان به این نتیجه فیس

داری با استرس و اضطراب روزانه افراد افتند که فعالیت بدنی رابطه مثبت و معنییدست

که کمترین فعالیت بدنی را در طول روز داشتند از اضطراب باالیی نیز داشت و افرادی 

بوک داشتند های اینترنتی همچون فیسرایش بیشتری بر برنامهبرخوردار بودند و گ
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 (.2018 ،بریلوفسکا)

های ای با هدف مقایسع ویژگیمقاله 1398و همکاران نیز در سال  زاریسوخته

اند و در هن ورزشکار و غیر ورزشکار را انجام دادشناختی و شخصیتی دانشجویاروان

داری در معنا طوربهنشجویان ورزشکار نهایت به این نتیجه دست یافتند که دا

و ثبات عاطفی نمرات  اندوزیگرایی، سازگاری، تجربههای شخصیتی برونویژگی

بیان  گیری کلی راند. در نهایت یک نتیجهباالتری نسبت به همتایان خود کسب کرد

آورند که باعث افزایش وجود میههایی را بهای ورزشی موقعیتکردند که فعالیت

 ،زاری و همکارانشود )سوختههای روانی خود میرل ورزشکاران بر ویژگیکنت

1398.) 

تایج کسب شده و ارتباط عمیق آمادگی جسمانی با آمادگی روانی با توجه به ن

آمیز در رشته بدمینتون مرتبط با عملکرد موفقیت ترکیب این موارد از مهمترین عوامل

تمرکز، تصویرسازی ذهنی، آرامش روانی  هایی مانند اعتماد به نفس،است. ویژگی

کرد مطلوب ورزشکاران زمانی که با آمادگی جسمانی باال ترکیب شود موجب عمل

ن موارد گردد. در تحقیق حاضر نیز مشاهده شده است که ارتباط عمیقی بین اینخبه می

مناسبی تواند ابزار انگیزشی و وجود دارد. در نتیجه موارد ارائه شده در این تحقیق می

تر در جهت تشویق هر چه بیشتر بازیکنان بدمینتون به انجام تمرینات بیشتر و سخت

سازد تا با طراحی رسیدن به سطوح عالی باشد. همچنین مربیان را قادر می جهت

بی از آمادگی روانی )تصویرسازی ذهنی و غیر( و آمادگی تمرینات مناسب که ترکی
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هوازی ماننده شادو و مولتی شادو( اختصاصی یجسمانی )تمرینات متنوع هوازی و ب

 کننده باشد. ای مطلوب کمکهبرای هر فرد باشد به کسب و رسیدن به موفقیت

 پیشنهادات تحقیق

 ادی نیز انجام شود.های انفرشود این مطالعه در سایر رشتهپیشنهاد می

 های تیمی نیز انجام شود. شود این تحقیق در رشتهپیشنهاد می

 های سنی نیز انجام شود.شود این تحقیق در سایر ردهاد میپیشنه

 های تحقیقمحدودیت

 شرقی.بدمینتون در استان آذربایجان ماهر در رشته نبود ورزشکار



 

 

 

 

134  99 پاییز و زمستان ،شانزدهم شماره ،ششم سبک زندگی، سال و مدیریت شناسیجامعه 

 

 منابع

- Kalantari, M. (2019), Determining the Effectiveness of Courage 

Training on Social Anxiety of Blind Students, Journal of 

Psychological Development, No. 2, 122-132. (in Persian) 

- Olmedilla, A. (2018), Psychological Profiling of Triathlon and 

Road Cycling Athletes, 04 July 2018 fpsyg.2018.00825. 

- Brailovskaia, j., (2018), Physical activity mediates the association 

between daily stress and Facebook Addiction Disorder (FAD) – A 

longitudinal approach among German students, Volume 86, 

September 2018, Pages 199-204,  

 https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.04.045. 

- Sarah, A., Costiganab, D. (2019), Associations between physical 

activity intensity and well-being in adolescents, August 2019, 

Pages 55-61, https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2019.05.009.  

- Eskandarnejad, M. (2015), Theory of Physical Fitness Fields 

Theory and Practical Techniques, (-118-100-131-132-135-136-

152-153). (in Persian) 

- Taheri, H (2020), Evaluation of the effectiveness of group 

behavioral activation therapy on social anxiety, avoidance and 

negative evaluations of people with symptoms of social anxiety, 

(5), 365-361. 

- Isabelle Doré, (2020), Mechanisms underpinning the association 

between physical activity and mental health in adolescence:a 6-

year study, 17, Article number: 9 (2020). 

- Parvizi, N (2011), The effect of shifting attention using educational 

self-talk on basketball free throw performance and learning in young 

female students, sport management and motor behavior, (1) 42-51. 

(in Persian) 

- Burning, (2019), Comparison of personality traits of athletic and 

non-athletic students of medical universities, 47 to 36, page 1, 

number 28, special period 1339. 

- Kamiab, Z (2010), Physiological and Psychological Profile of 
Badminton Elite Players of Iran, Motor Sport Development and 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.04.045
https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2019.05.009


 

 

 

 

  135 ...بینی اضطراب اجتماعی و آمادگی روانی بدمینتون بازان پیش
 

Learning (5), 101-116.(in Persian) 

- Kurdish, M (2011), Applied Physiology in Badminton, 1-5. (in 
Persian) 

- Mashhari, A (1977), The Relative Contribution of Mental Strength 
in Explaining Sport Performance Under the Pressure of Skilled 
Badminton Players, Studies in Sport Psychology, (26), 19-30. (in 
Persian) 

- Foghuri Azar, M. (2017), The Effect of Neurofeedback and Pressure 
Training on the Performance of Skilled Athletes in Competitive 
Conditions, Journal of Neuroscience Psychology, (2), 116-103. (in 
Persian) 

- Makhbar Dezfuli, A (2015), Modeling of Social Phobia Disorder 
Based on Emotional and Cognitive Components and Gender. (in 
Persian) 

- Alizadeh, L (2014), Predicting aggression of bodybuilding men with 
emphasis on narcissism and perceptual perception. Research in 
Sport Science, (17), 73-84.  (in Persian) 

- Taheri, H. (2016), The Effectiveness of Group Behavioral 
Activation Therapy on Social Anxiety and Negative Assessments of 
People with Negative Symptoms of Anxiety, Principles and Mental 
Health (5). (in Persian) 

- Mostafa Zadeh, AS (2009), Comparison of Test Anxiety among 
Athletic and Non-Athletic Students in Male and Female Athletes 
of Islamic Azad University Bonab Branch, (7), 203-220. (in 
Persian) 

- Moharramzadeh, M. (2000), Investigating the Level of Physical 
Fitness of the Students of Urmia University and Preparation of 
Norm Examinations, Motion, (4), 103-117. (in Persian) 

- Khosravi Moradi, L (2015), Competitive Sport Anxiety in Athletes, 
First National Conference on Physical Education and Sport 
Sciences, Sama Varamin Branch. (in Persian) 

- Poria, Mohammad Reza (1396), World Class Badminton Coaching, 

20-21. (in Persian) 

- Baumeister. R.F (1984), Choking under pressure: self-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6707866


 

 

 

 

136  99 پاییز و زمستان ،شانزدهم شماره ،ششم سبک زندگی، سال و مدیریت شناسیجامعه 

 

consciousness and paradoxical effects of incentives on skillful 

performance. Baumeister RF. J Pers Soc Psychol. 1984 

Mar;46(3):610-20. 

- Tanaka and Sekiya H. (2010), The Relationships between 

Psychological/ Physiological Changes and Behavioral/Performance 

Changes of aGolf Putting Task under Pressure,Vol. 8 (3):83-94. 

- Beilock, S.L. & Holt L.E. (2007). “Embodied preference judgments. 

Can likeability be driven by the motor system” Psychol Sci. Vol. 18 

(1):51-7 . 

- Jalaliana (2005), Investigation and physiological, figurative, and 

psychological characteristics of Iranian national team players and 

comparison with elite players worldwide, Master thesis. Faculty of 

Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran. 

(Persian). 

- Zhak, D. (2006), Sports sociology. Translator: Abdolhossein A. 

Tehran: Totia Publishers, 150-158. (Persian) 

- Mosharei, A. (2011), The Biotechnology Characteristics for Elite 

and Elite Male and Female Players, Journal of Research in Sport 

Medicine and Technology, 2(18), 80-94. (Persian). 

- Shafiei, (2016), The Relationship Between Some Socialization 

Factors and the Growth of Youth Sports Participation, Journal of 

Interdisciplinary Studies in Humanities, Volume 8, Issue, 3 

Summer, 2016 Pages 113-12. (Persian). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6707866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6707866

