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 Background: The literature in sports psychology showed that a decrease in the feeling of 

psychological security probably caused a decrease in success and thus caused fear and anxiety. As a 

result, sports psychologists have focused on training programs to overcome the reduction in feelings 

of psychological security and fear. 

Aims: The purpose of this study was to evaluate the effect of spiritual vitality training program and 

evaluation on fear of failure and psychological security of athletes. 

Methods: In this quasi-experimental study with a pre-test-post-test research design, 46 female 

athletes were selected by voluntary participation, and randomly divided into two groups of spiritual 

vitality and control training programs. Participants completed pre-test and post-test questionnaires of 

psychological security (Edmondson, 1999) and fear of failure (Conory et al, 2002). The intervention 

phase was performed in 28 one-hour sessions. This protocol was a combination of the protocol of 

spiritual vitality (eight sessions), consciousness in the moment (ten sessions) and acceptance and 

awareness (ten sessions) (Mehry Varnayeb, 2017). During this time, the participants in the control 

group engaged in their daily activities. Data were analyzed by multivariate and univariate analysis of 

covariance. 

Results: The results of multivariate analysis of covariance showed that spiritual vitality training 

program has a significant effect on reducing the fear of failure (ie, decreased self-esteem, fear of 

having an unknown future, fear of upsetting important people, fear of experiencing shame and fear 

of losing Giving interest to important people (athletes) (P<0.05). It also showed that spiritual vitality 

training program has a significant effect on increasing the sense of psychological security of athletes 

(P<0.05). 

Conclusion: The results showed that spiritual vitality program has been effective in reducing the fear 

of failure and increasing the feeling of psychological security of the athletes through self-control and 

it is important for experts to be aware of this program in order to reduce the fear of failure and 

improve the safety of athletes. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Sports psychologists and researchers who are 

engaged in research in the field of mental preparation 

and reduction of negative factors (for example, fear 

of failure and reduction of psychological security), 

are trying to find appropriate solutions to improve 

sports performance and factors related to it (Cheng 

and Hardy, 2016). One of these solutions is the 

Spiritually Integrated Psychotherapy model, which, 

according to Pargament (2007), includes 

complimentary and general and alternative 

therapeutic intervention that takes place using 

internal and spiritual mediators, and the use of 

constructive expressions and attention to 

introversion. The main goal of the spiritually 

integrated psychotherapy method is to improve 

mental, intellectual, and inner performance. In this 

definition, integral means complementing other 

dimensions of therapy and it means using some 

techniques that have appropriate theoretical and 

empirical support. According to the definition of 

spiritual vitality, it means a feeling of peace, 

affection, and hope with respect and forgiveness and 

enjoying the freshness and clarity of the heart, and 

believing in the Creator of existence (Afroz, 2015). 

Spiritual vitality is indeed a deep satisfaction and joy 

that is transient under all the artificial and superficial 

waves of life. Spiritual vitality is a type of belief and 

vision that will never be separated from you. It will 

reach perfection in the ups and downs of life. Despite 

spiritual vitality, the world can be seen with more 

realistic eyes (Mehri Varniab, 2017). 

In a review study, it has been determined that spiritual 

vitality in athletes has caused the hard work and 

resilience of these people (Hutch, 2012). In addition, 

another study has shown that athletes with higher 

spirituality (regardless of any type of religion) 

experience less fear of failure and anxiety during the 

competition (Gabana et al., 2019). In a narrative 

study, Miller (2008) has also determined that the 

dimensions of spiritual vitality in sports are very 

wide, and sports champions experience more success 

by using spirituality strategies and have a higher 

sense of psychological security in their teams. 

Especially in championship sports, many athletes 

compete with their spiritual structures and seek help 

from their spiritual factors to help them in difficulties. 

Sports psychology counseling would benefit greatly 

from incorporating elements of spirituality into 

service delivery (Roychowdhury, 2019). 

Understanding athletes' mental health and worldview 

will equip sports psychologists to provide appropriate 

interventions. Although there is no comprehensive 

model of spirituality-based interventions in sports and 

experts have continuously suggested that related 

protocols should be considered according to 

personality, culture, and nationalities; considering 

that the effectiveness of spiritual vitality training 

programs in athletes has not been done, therefore the 

purpose of this research was the effect of the spiritual 

vitality training program on the fear of failure and 

psychological security of athletes. 

Method 
The current research was quasi-experimental with a 

pre and post-test. The statistical population included 

female athletes in team and individual sports in 

Tehran, with an age range of 18 to 25 years, who had 

at least third place in the national league in their 

records. The participants of the present study were 46 

female athletes who were chosen as voluntary 

participants and were randomly divided into two 

experimental (n=25) and control (n=21) groups. In 

this research, the fear of failure questionnaire of 

Conroy et al. (2002) was used to measure the fear of 

failure. This questionnaire has five factors with 25 

questions. This questionnaire is scored based on a 

Likert scale, which ranges from minus two to plus 

two in a continuous spectrum. The validity and 

reliability of this questionnaire in Iran have been 

confirmed by Abdoli et al (2013). To measure the 

feeling of psychological security, a seven-item 

questionnaire created by Edmondson (1999) was 

used. Scoring in this questionnaire using a Likert 

scale (for positive questions: always: five, often: four, 

sometimes: three, rarely: two and never: one, and for 

negative questions: the scoring is reversed). The 

validity and reliability of this questionnaire in Iran 

have been confirmed by Hasani and Shohodi (2014). 

In the present study, in the pre-test stage, the 

participants completed the fear of failure and 
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psychological security questionnaires. Then the 

training phase began. At this stage, the participants of 

the experimental group participated in the desired 

intervention during 28 one-hour sessions. This 

protocol was a combination of spiritual vitality 

protocol (eight sessions), awareness at the moment 

(ten sessions), and acceptance and awareness (ten 

sessions). During this period, the participants of the 

control group were engaged in their daily activities. 

24 hours after the last training session, the post-test 

stage was conducted, in which the participants 

completed the desired questionnaires (feeling of 

psychological security of the team, fear of failure 

questionnaire). The data were analyzed by the 

univariate and multivariate covariance methods. 

Results 
In table 1 shows the mean and standard deviation of 

the variables. 

 

 

Table 1. Statistical indicators of fear of failure and mental security in groups 

Group Stage 
Psychological 

Security 

Self-

esteem 

Fear of 

uncertain future 

Fear of upsetting 

significant others 

Fear of 

experience 

Fear of losing interest 

of significant others 

Experimental 
Pretest 30.08±2.64 6.32±1.10 6.84±1.10 7.84±1.90 11.32±1.74 7.20±1.89 

Posttest 38.60±3.31 3.52±1.80 3.92±1.46 4.60±2.51 6.84±3.91 3.76±1.80 

Control 
Pretest 31.47±4.58 6.09±1.17 5.92±1.07 7.61±1.53 11.71±1.73 7.23±1.94 

Posttest 30.57±3.07 6.66±1.19 6.28±1.10 7.47±1.43 10.80±1.63 6.80±1.56 

 

The results of the present study showed that there is a 

significant difference between the fear of failure of 

the two groups (η2=0.812, P<0.01, F=30.197). The 

results indicate that the average fear of failure of the 

experimental group (22.72) was significantly lower 

than the control group (37.61). ANOVA results 

showed that in the variables of self-esteem reduction 

(η=0.473, P<0.01, F=34.934), fear of having an 

unknown future (η=0.381, P<0.01, F=24.014), fear of 

upsetting significant others (η=0.376, P<0.01, 

F=23.486), fear of experiencing shame and 

embarrassment (η=0.366, P<0.01, F=22.516) and fear 

of losing the interest of significant others (η2=0.445, 

P<0.01, F=31.234) there is a significant difference 

between the groups. The results showed that the 

decrease in self-esteem, fear of having an unknown 

future, fear of upsetting significant others, fear of 

experiencing shame and embarrassment, and fear of 

losing the interest of significant others in the 

experimental group, respectively, with a mean 

difference of 2.91, 16.2, 3.15, 4.56 and 2.63 units 

were significantly less than the control group. Other 

results of the present study showed that by controlling 

the effect of the pre-test, a significant difference was 

observed between the feeling of psychological 

security of the two groups with an effect size of 0.64 

(p<0.01, F(1.43)=76.593 and The average feeling of 

psychological security of the experimental group 

(38.73) was significantly higher than the control 

group (30.41). 

Conclusion 
The results of the present study showed that the 

educational program of strengthening spiritual 

vitality reduces the fear of failure (i.e. reducing self-

esteem, fear of having an unknown future, fear of 

upsetting significant others, fear of experiencing 

shame and embarrassment, and fear of losing people's 

interest) affects athletes. The findings of this study are 

indirectly consistent with the results of Sajadian et al 

(2021), Hall et al (2018), and Fardell (2016). Other 

results of the current research showed that the training 

program to strengthen spiritual vitality affects the 

psychological security of the athletes and the average 

feeling of psychological security of the experimental 

group is higher than that of the control group. The 

results obtained in the present research emphasize the 

importance of the training program to strengthen 

spiritual vitality, the fear of failure, and the feeling of 

psychological security of the athletes, and as a result, 

it is suggested to the coaches and specialists to pay 

attention to this training program in advance. 

Considering the effectiveness of the training program 

to strengthen spiritual vitality on the fear of failure 

and the feeling of psychological security of the 

athletes, it is suggested to the coaches to take 
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advantage of this training program during the training 

rest intervals of the athletes. 
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 ورزشکاران روانی و امنیت از شکست بر ترس معنوى نشاط آموزشی برنامه تأثیر
 

 4زاده، علی مقدم1، سید محمدکاظم واعظ موسوی2غالمعلی افروز ،3کارحمیده ابریشم
 .دانشگاه تهران، کیش، ایرانالملل کیش، ، پردیس بیندانشجوی دکتری روانشناسی. 3

 تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.روانشناسی و علومدانشکده استاد ممتاز، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، . 2

 تهران، ایران.ورزشی، دانشگاه جامع امام حسین، . استاد، گروه تربیت بدنی و علوم1

 .تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانشناسی و علومروانهای درسی و آموزشی، دانشکده ها و برنامهدانشیار، گروه روش. 4
 

 چکیده  مشخصات مقاله

 نوع مقاله:

 پژوهشی

 

 تاریخچه مقاله:

 73/74/3473دریافت: 

 13/74/3473بازنگری: 

 23/70/3473پذیرش: 

 73/70/3473انتشار برخط: 
 

 :هادواژهیکل
 امنیت روانی،

 ترس از شکست،

 نشاط معنوی،

 ورزشکاران

دهد، کاهش احساس امنیت روانی احتماال باعث کاهش موفقیت و بنابراین موجب پیشینه تحقیقات در روانشناسی ورزشی نشان میزمینه:  

 أکیدتهای آموزشی برای غلبه بر کاهش احساس امنیت روانی و ترس در نتیجه روانشناسان ورزشی بر برنامهگردد. ترس و اضطراب می

 اند.کرده

 هدف از انجام این پژوهش تأثیر برنامه آموزشی نشاط معنوى بر ترس از شکست و امنیت روانی ورزشکاران بود. هدف:

به صورت مشارکت داوطلبانه انتخاب و به صورت  ورزشکار زن 44آزمون، پس - آزمونتجربی با طرح تحقیق پیشدر این مطالعه شبه روش:

کمیل آزمون اقدام به تآزمون و پسکنندگان در پیشتصادفی در دو گروه برنامه آموزشی نشاط معنوی و کنترل قرار گرفتند. شرکت

جلسۀ  22رحله مداخله در ( نمودند. م2772( و ترس از شکست )کانوری و همکاران، 3000های احساس امنیت روانی )ادموندسون، پرسشنامه

)ده یک ساعته انجام گرفت. این پروتکل تلفیقی از پروتکل نشاط معنوی )هشت جلسه(، هوشیاری در لحظه )ده جلسه( و پذیرش و آگاهی 

حلیل ا به روش تهداده پرداختند.های روزمره خود میکنندگان گروه کنترل به فعالیتدر این مدت شرکت بود.( 3104جلسه( )مهری ورنیاب، 

 کوواریانس چندمتغیری و تک متغیری تحلیل شد.

برنامه آموزشی تقویت نشاط معنوی بر کاهش ترس از شکست )یعنی کاهش نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که  ها:یافته

شرم و خجالت و ترس از دست دادن عالقه افراد ای نامعلوم، ترس از ناراحت شدن افراد مهم، ترس از تجربه نفس، ترس از داشتن آیندهعزت

برنامه آموزشی تقویت نشاط معنوی بر افزایش احساس امنیت (. همچنین نتایج نشان داد که >P 70/7) داری داردمعنیتأثیر  مهم( ورزشکاران

 (.>P 70/7داری دارد )تأثیر معنیروانی ورزشکاران 

 مؤثرکاران احساس امنیت روانی ورزشافزایش توان گفت، برنامه نشاط معنوی بر کاهش ترس از شکست و بر این اساس می گیری:نتیجه

 بوده و آگاهی متخصصان از این برنامه در جهت کاهش ترس از شکست و ارتقای امنیت ورزشکاران حائز اهمیت است.

 .ورزشکاران روانی امنیت و شکست از ترس بر معنوى نشاط آموزشی برنامه تأثیر(. 3473) علی، زادهمقدمو محمدکاظم؛  سید موسوی، واعظ؛ غالمعلی ،افروز؛ حمیده، کارابریشم استناد:

 .3342-3320، 333 شماره ویکم،بیست دوره ،روانشناختی علوم مجله

 .3473( آذر) پاییز ،333 شماره ویکم،بیست ، دورهروانشناختی علوم مجله

 نویسندگان. © 
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 ارانو همککار ابریشم حمیده                                                                    ورزشکاران روانی امنیت و شکست از ترس بر معنوى نشاط آموزشی برنامه تأثیر 

 

3314 

مجله 
علوم روانشناختی، دوره 

23
، شماره 

333
، پاییز )آذر( 

3473
 

 

 مقدمه
باشند: درک هدف اصلی می مطالعات روانشناسی ورزشی دارای دو

ننده در کچگونگی تأثیر عوامل روانشناختی بر عملکرد ورزشی شرکت

حین تمرین یا شرکت در مسابقات ورزشی؛ همچنین، درک چگونگی تأثیر 

مشارکت در رویدادهای ورزشی و تمرینی بر توسعه روانی و تندرستی 

یک  عنوانبه (. آمادگی روانی3473کنندگان )هنرمند و همکاران، شرکت

شود حالت خوب و داشتن احساس مثبت از احساس، فکر و عمل تعریف می

ها حاکی از آن است که (. نتایج پژوهش2733)برسلین و همکاران، 

آمادگی روانی در ورزشکاران موفق، باالتر است و این ورزشکاران ترس 

از شکست و اضطراب کمتری نسبت به ورزشکاران ناموفق و کمتر موفق 

(. ترس از شکست یک منبع ثابت از استرس یا 2730دارند )شولینفت، 

 کند. در ورزش،اضطراب است که عملکرد ورزشی را با تخریب مواجه می

ازی ها از عملکرد یا ببیشتر ترس ورزشکاران از شکست بر اساس درک آن

ت کنند، اسها فکر میکنند دیگران در مورد عملکرد آنو آنچه تصور می

( بر این اعتقاد است که 2737(. کوهن )2732ا و روسادو، )کوری

ورزشکاران در مورد ناامید کردن افراد مهم در زندگی خود نگران هستند. 

رسد ترس از شکست، شامل اجزای شناختی، عاطفی و انگیزشی به نظر می

است. جز شناختی شامل باورها در مورد موفق نشدن، ارزیابی در مورد 

ه ناشی از نرسیدن به هدف و ارزیابی بالقوه بر اساس عواقب آزاردهند

شکست احتمالی است. بعد عاطفی شامل احساسات منفی است و جز 

زایی از شکست برای جلوگیری یا کاهش عواقب انگیزشی به ماهیت انرژی

(. چندین مطالعه ارتباط منفی 3103منفی اشاره دارد )امیریان و همکاران، 

ند. برای اش عملکرد و موفقیت را گزارش کردهبین ترس از شکست و کاه

( نشان دادند که ترس از شکست یکی از 2770مثال سگار و همکاران )

عالوه در خارج از ادبیات مربوط های احتمال عدم موفقیت است. بهعامل

شده است که ارتباط بین احساس امنیت روانی و ترس از به ورزش مشخص

(. در این راستا 2730مانی و همکاران، دار است )نشکست مثبت و معنی

در راستای  شناختیی مرتبط با آموزش و مداخالت روانهای تجربطرح

تواند مثمرثمر باشد )زارعی مدتر آمادگی روانی میارتقای راهبردهای کارآ

 (.3103و همکاران، 

ان ورزش و پژوهشگرانی که در حوزه آمادگی روانی و کاهش روانشناس

ای مثال ترس از شکست و کاهش احساس امنیت روانی( عوامل منفی )بر

رد بی را برای ارتقاء عملککارهای مناساند، درصدد هستند راهمشغول تحقیق

(. مطالعاتی 2734)چنگ و هاردی،  دی و عوامل مرتبط با آن پیدا کننورزش

(، 2730رفتاری )گوستافسون و همکاران،  - از قبیل مداخالت شناختی

های ( و آموزش مهارت2734)آنگیوس و همکاران، تحریکات مغزی 

( در این زمینه وجود 2727ذهنی مرتبط با ورزش )همیلتون و همکاران، 

اند؛ اما مداخالتی دارد که اثربخشی خود را در ورزشکاران مشخص کرده

تری را به نمایش بگذارند تاحدودی نامعلوم است. از که بتواند ابعاد وسیع

یبی کالتقاطی و تر ایتوان رویکردهید مداخالت را میموج جد نظر ویلیام

ۀ افزاید شواهد روشنی وجود دارد که از اوایل دهقلمداد کرد. وی می

ون ها و فنظریهسازی و ادغام ندرمانی حرکت به سوی یکپارچه، روان3027

 ، به نقل از مهری2774ت )ویلیام و همکاران، درمانی را آغاز کرده اس

کردهای دف این نهضت، ایجاد همگرایی در روی(. ه3104ورنیاب، 

مان ها درتری است که بر اساس آنمختلف و تدوین الگوهای نظری کامل

( معتقد است که دیدگاه یکپارچه، 3000الیاد ) .های مؤثرتری پدید آیند

ای معاصر برای دربرگیری ابعاد هافق با وسعت بخشیدن اساس نظریهمو

ل ا همچنین قابههو معنوی انسان است. این نظریستی، روانی، اجتماعی زی

وی های فرهنگی، عالیق معنگسترش به موضوعات مربوط به جنس، تفاوت

اجتماعی مراجعان است و اعتقادات مذهبی،  - های سیاسیو دلبستگی

اهی ۀبخش اصلی آگهنگی مراجع است که باید به منزلای از زمینۀ فرجنبه

ری های درمانگگرفته شود. یکی از گونهبین فرهنگی درمانگر در نظر 

 همعنوی است که به گفت - یکپارچه، الگوی درمان یکپارچه روانی

ی و کلی و جایگزین ( شامل مداخله درمانی تکمیل2773پارگامنت )

ای درونی و معنوی و کاربرد عبارات هباشد کـه با استفاده از میانجیمی

لی از روش . هدف اصگیردده و توجه به درونگری صورت میسازن

اشد. بری و درونی میمعنوی، بهبود عملکرد ذهنی، فک - یکپارچه روانی

باشد و به ه به معنای تکمیل ابعاد دیگر درمانی میدر این تعریف، یکپارچ

معنای استفاده از بعضی فنونی که از پشتوانه نظری و تجربی مناسبی 

ی احساس آرامش، بنا به تعریف نشاط معنوی یعنبرخوردارند، است. 

برخورداری از گری و مهرورزی و امیدبخشی با وارستگی و بخشایش

(. نشاط 3100 ،طراوت و زاللی درون و باور قلبی به خالق هستی )افروز

ر تمامی امواج یک رضایت و شادی عمیق است کـه در زیمعنوی در واقع 

 و ادنشاط معنوی یک نوع اعتقا است. مصنوعی و سطحی زندگی گذر
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ای هلندیگاه از شما جدا نخواهد شد. در پستی و بت کـه هیچبینش اس

توان جهان را ود نشاط معنوی میزندگی به حد کمال خواهد رسید. با وج

 (.3104ورنیاب، تر دید )مهریبینانهبا چشمانی واقع

از  رباید گفت که حضور عنصر معنویت، مستلزم باور به یک نیروی برت

مان مند کردن زندگیش برای جهتاین باور موجب کوش خودمان است.

شود. افزون بر این، مسائل معنوی و الهی نیرویی به سمت این نیروی برتر می

ادار م و هدفمند از دنیا و معنتواند فرد را در یافتن مفهومی منسجاست که می

(. در یک مطالعه مروری 2733دگی یاری رساند )مک کومپ، زنردن ک

 کوشی واست که نشاط معنوی در ورزشکاران باعث سخت مشخص شده

عالوه، یکی دیگر از (. به2732آوری این افراد شده است )هوتچ، تاب

مطالعات نشان داده است که ورزشکاران با نشاط معنوی باالتر )فارغ از هر 

نوع مذهب( ترس از شکست و اضطراب کمتری را در طول رقابت تجربه 

( در یک مطالعه روایتی نیز 2772(. میلر )2730همکاران، کنند )گابانا و می

مشخص کرده است که ابعاد نشاط معنوی در ورزش بسیار وسیع هستند و 

قهرمانان ورزشی با استفاده از راهبردهای معنویت موفقیت بیشتری را تجربه 

های خود احساس امنیت روانی باالتری دارند. افراد با کرده و در تیم

ع کنند که مانمعنوی به نوعی خودکنترلی دست پیدا می آموزش نشاط

شود و در نتیجه کمتر تحت تأثیر شرایط اثربخشی شرایط بیرونی می

گیرند و ترس از شکست و احساس امنیت روانی خود را نامناسب قرار می

بخشند. همچنین، آموزش نشاط معنوی از طریق ایجاد امید، بهبود می

و ابراز احساسات، تصدیق و تجربه و فراوانی  صمیمیت، برقراری ارتباط

کاهش داده، موجب افزایش آگاهی از خرد و هدایت درونی و ارتباط با 

شود. آموزش نشاط معنوی با استفاده از منابع درمانی ناخودآگاه فرد می

درونی، قدرت اثربخش داشته و کاهش استرس به دنبال شکست را ناشی 

ر ، انتظارات مثبت بیشتر شده و توانایی غلبه بشود. به دنبال این اموزشمی

رود )کینی و همکاران، ترس و افزایش احساس امنیت روانی باالتر می

2771.) 

طور خاص در ورزش قهرمانی، بسیاری از ورزشکاران با ساختارهای به

د گیرنپردازند و از عوامل معنوی خود کمک میمعنوی خود به رقابت می

ک کند. بدیهی است که مشاوره روانشناسی ها کمنها به آتا در سختی

طور گسترده ورزشی از ترکیب عناصر معنویت در تحویل خدمات به

روانی (. درک سالمت2730مند خواهد شد )روچیوادوری، بهره

شناسی ورزشی را مجهز خواهد بینی، مشاوران روانورزشکاران و جهان

ند. هرچند مدل جامعی از کرد تا مداخالت مناسب و درست را انجام ده

 طورمداخالت مبتنی بر معنویت در ورزش وجود ندارد و متخصصان به

های یهای مربوط با توجه به ویژگاند که باید پروتکلمستمر پیشنهاد کرده

بخشی ها در نظر گرفته شود و با توجه به اینکه اثرشخصیتی، فرهنگی و ملیت

ن انجام نشده است، بنابراین برنامه آموزش نشاط معنوی در ورزشکارا

پژوهش حاضر به دنبال این سؤال بود که آیا برنامه آموزشی نشاط معنوى 

 بر ترس از شکست و امنیت روانی ورزشکاران تأثیر دارد؟

 روش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی  :کنندگانشرکت و پژوهش طرح( الف

بود.  آزمونپس - آزمونتجربی با طرح پژوهش حاضر پیشبه شیوه شبه

همچنین پژوهش حاضر به لحاظ اجرا به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه 

های تیمی و انفرادی شهر تهران با دامنه آماری شامل ورزشکاران زن رشته

سال بودند که حداقل مقام سوم در لیگ کشوری را در  20تا  32سنی 

ار زن ورزشک 07کنندگان مطالعه حاضر، کارنامه خود داشتند. شرکت

بودند که به صورت مشارکت داوطلبانه انتخاب گردیدند. انتخاب این تعداد 

با استفاده از آلفای پنج درصد،  1نسخه  G Powerافزار نمونه براساس نرم

ن کنندگااقتباس گردید. شرکت 0/7درصد و اندازه اثر دی کوهن  00بتای 

( قرار 20)نفر( و کنترل  20به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )

کنندگان گروه کنترل در نفر از شرکت 4گرفتند. به دلیل عدم شرکت 

نفر برای شرکت  44ها در مرحله پس آزمون، به طور کلی تکمیل پرسشنامه

نفر( و کنترل  20در مطالعه حاضر انتخاب شدند که در دو گروه آزمایش )

نه وری، دام( قرار گرفتند. معیارهای ورود داشتن حداقل مقام سوم کش23)

های تیمی و انفرادی شهر تهران سال و ورزشکاران زن رشته 20تا  32سنی 

ه کنندگان بیش از پنج جلسه تمرینات مربوطبودند. در صورتی که شرکت

را از دست بدهند و افرادی که دچار آسیب شدند از مشارکت در فعالیت 

شیدن کنار ککنندگان مایل به شد. همچنین اگر شرکتها جلوگیری میآن

از مطالعه بودند، از مطالعه حذف شدند. روش گردآوری این مرحله به 

بی نامه آگاهانه کتکنندگان رضایتروش میدانی بود. در ابتدا از شرکت

کنندگان با اهداف مطالعه آشنا شدند. مطالعه کسب شد. سپس شرکت

ر آزمون بود. دآزمون، مداخله )تمرین( و پسحاضر شامل مراحل پیش
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ترس از  هایکنندگان اقدام به تکمیل پرسشنامهآزمون شرکتمرحله پیش

شکست و احساس امنیت روانی نمودند. سپس مرحله تمرینی آغاز شد. در 

جلسه یک ساعته به  22کنندگان گروه آزمایش طی این مرحله شرکت

ه کنندگان گروه کنترل بمداخله مورد نظر پرداختند. در این مدت شرکت

ساعت بعد از اخرین جلسه  24پرداختند. های روزمره خود میفعالیت

قدام کنندگان اآزمون اجرا شد که در این مرحله شرکتتمرینی، مرحله پس

های مورد نظر )احساس امنیت روانی تیم، پرسشنامه به تکمیل پرسشنامه

در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از  ترس از شکست( نمودند.

افزار متغیری به کمک نرمتحلیل کواریانس چندمتغیری و تک هایروش

SPSS  استفاده شد. 24نسخه 

 ب( ابزار

 2772نامه توسط کانروی و همکاران پرسشنامه ترس از شکست: این پرسش

بر اساس نظریه شناختی انگیزشی ارتباطی الزاروس طراحی شده است که 

هنگی شکست هماهای چندبعدی سنجش ترس از در مجموع دیگر روش

 20ه با نامدارد. تحلیل عاملی این پرسشنامه نشان داده است که این پرسش

 ال، پنج عامل دارد که عبارتند از تجربه شرم و خجالت، کاهش عزتؤس

نفس، داشتن آینده نامعلوم، از دست دادن عالقه افراد مهم، ناراحت شدن 

 ای نمرهدرجه 0ت افراد مهم هستند. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکر

شود که از منفی دو تا مثبت دو در یک طیف پیوستار قرار دارد. گزاری می

کنندگان روایی ابزار را مطلوب و پایایی آن را به روش آلفای تدوین

بدست آوردند.  22/7تا  30/7ها در دامنه کرونباخ برای نمره کل و مؤلفه

دی برای آزمون روایی سازة یی( از تحلیل عاملی تأ3104همکاران )عبدلی و 

پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون همسانی درونی سؤاالت هر 

عامل و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی بین عوامل 

رزیابی نامۀ ااند. نتایج تحلیل عاملی، پنج عامل را در پرسشاستفاده کرده

اد که تمام ها نشان دییید کرده است. تحلیل همبستگشکست در عملکرد تأ

 ترس از شکست دارند. نتایج آزموناین عوامل همبستگی قابل قبولی با 

لفای کرونباخ نشان دهندة همسانی درونی قابل قبول سؤاالت هر خرده آ

 مقیاس بود. پایایی این پرسشنامه در مطالعه حاضر به روش آلفای کرونباخ

های تجربه شرم و خجالت، مقیاس برای کل پرسشنامه و برای خرده 20/7

نفس، داشتن آینده نامعلوم، از دست دادن عالقه افراد مهم و کاهش عزت

به دست  34/7و  31/7، 33/7، 23/7، 34/7ناراحت شدن افراد مهم به ترتیب 

 آمد.

پرسشنامه احساس امنیت روانی تیم: به منظور سنجش احساس امنیت روانی، 

( استفاده شد. پرسشنامه به 3000ون )ای ادموندساز پرسشنامه هفت گویه

گذاری آن بر روی یک طیف لیکرت عاملی بوده که نمرهصورت تک

قرار دارد. پرسشنامه دارای سؤاالت معکوس  (3= تا هرگز 0= )همیشه

االت، نمره کلی احساس امنیت روانی را نشان ؤباشد. مجموع نمرات سمی

ابزار را مناسب و پایایی ابزار  ( میزان روایی سازه3000دهد. ادموندسون )می

گزارش کرد. در پژوهش حسنی و شهودی  24/7را به روش آلفای کرونباخ 

( برای تعیین روایی ابزار از نظرات متخصصین استفاده شد که 3102)

مطلوب گزارش شد و برای برآورد پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ 

بدست آمد. همچنین در  24/7 استفاده گردید که برای این پرسشنامه مقدار

بدست  34/7تحقیق حاضر پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 

 آمد.

 ج( برنامه مداخله

این پروتکل تلفیقی از پروتکل نشاط معنوی )هشت جلسه(، هوشیاری در 

)مهری ورنیاب، لحظه )ده جلسه( و پذیرش و آگاهی )ده جلسه( بود 

و پایایی زمانی این مداخله را  ( روایی افتراقی3104)مهری ورنیاب  (.3104

 یید نمود.تأ
 

 . مداخله آموزش نشاط معنوی3 جدول

 خالصه مؤلفه

 نشاط معنوی
معرفی، غیرقضاوتی بودن و یا رها کردن، آرامش روانی، فضای 

 افکار و تنفس، مراقبه نشستن، خدا باوری، توکل به خدا، خلق
 های مختلف.دیدگاه

 در لحظه هوشیاری

ناپذیر، بهترین راه مراقبت، مرور تجربیات، تالش و کوشش خستگی
ها، هوشیاری و تمثیل، همدلی و تعامل امیدوار بودن، سنجش ارزش

ها، هوشیاری و آرزوها، سازی ارزشاجتماعی، هوشیاری و روشن
 آوری.صبوری و تاب

 پذیرش و اگاهی
گر، تبسم و مشاهده گاهی و تمرینآآگاهی و تعیین هدف، ذهنذهن

رویی، پذیرش و تمایل، گسلش شناختی، آگاهی از زمان حال، گشاده
 ها، تمرین حباب، عمل متعهد.محتوا انگاشتن خود، ارزش

 هایافته
نفر حضور داشتند. ابتدا در جدول زیر  44در پژوهش حاضر تعداد 

 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه شده است.شاخص
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 میانگین(±مختلف )انحراف معیار هایگروه در روانی امنیت احساس و شکست از ترس های توصیفیشاخص .2 جدول

 امنیت روانی مرحله گروه
 کاهش عزت

 نفس

 ترس از داشتن

 ای نامعلومآینده

 ترس از ناراحت

 شدن افراد مهم

 ترس از تجربه

 شرم و خجالت

 ترس از دست دادن

 عالقه افراد مهم

 آزمایش
 27/3±20/3 12/33±34/3 24/3±07/3 24/4±37/3 12/4±37/3 72/17±44/2 آزمونپیش

 34/1±27/3 24/4±03/1 47/4±03/2 02/1±44/3 02/1±27/3 47/12±13/1 آزمونپس

 کنترل
 21/3±04/3 33/33±31/3 43/3±01/3 02/0 ± 73/3 70/4±33/3 43/13 ± 02/4 آزمونپیش

 27/4±04/3 27/37±41/3 43/3±41/3 22/4±37/3 44/4±30/3 03/17±73/1 آزمونپس

 

شود در گروه آزمایش از مرحله همانطور که در جدول فوق مشاهده می

آزمون در متغیرهای پژوهش نسبت به گروه کنترل آزمون تا پسپیش

شود که به نفع گروه آزمایش است. پس از بررسی تفاوتی مشاهده می

از  فاده شد. پیشهای استنباطی استتوصیفی در ادامه از تحلیلهای آماره

د ش ها استفادهزمون شاپیرو ویلک برای نرمال بودن دادهانجام تحلیل از آ

 کاهش عزت (،P= 32/7توزیع نمرات امنیت روانی )که نتایج نشان داد 

(، ترس از P= 33/7ای نامعلوم )(، ترس از داشتن آیندهP= 33/7نفس )

 (، ترس از تجربه شرم و خجالتP= 03/7ناراحت شدن افراد مهم )

(40/7 =P( و ترس از دست دادن عالقه افراد مهم )72/7 =Pنرمال است ) .

همچنین برای بررسی همگونی واریانس دو گروه )آزمایشی و کنترل( در 

 واریانسآزمون، از آزمون لون استفاده شد. بر پایه این آزمون، مرحله پس

(، کاهش عزتF ،70/7 <P(3، 44)= 74/7آزمون امنیت روانی )ت پسنمرا

 ای نامعلوم، ترس از داشتن آینده(F ،70/7 <P(3، 44)= 10/7نفس )

(14/7 =(44 ،3)F ،70/7 <Pترس از ناراحت شدن افراد مهم ،) 

(72/7 =(44 ،3)F ،70/7 <P( ترس از تجربه شرم و خجالت ،)(3، 44)= 37/7F ،

70/7 <P (3، 44)= 37/7ترس از دست دادن عالقه افراد مهم )( وF، 

70/7 <Pمفروضه همگنی شیب  .آزمایش و کنترل همگون است ( در گروه

کاهش  (،P> 70/7 و F= 72/7رگرسیون نمرات جابجایی امنیت روانی )

 ای نامعلوم(، ترس از داشتن آیندهP> 70/7و  F= 34/2نفس )عزت

(72/3 =F 70/7 و <Pترس از ،) ( 37/3ناراحت شدن افراد مهم =F و 

70/7 <P( ترس از تجربه شرم و خجالت ،)31/3 =F 70/7 و <P و ترس )

ها نیز مورد ( در گروهP> 70/7 و F= 43/3از دست دادن عالقه افراد مهم )

خطوط میزان و جهت شیب رگرسیون نمرات  .بررسی قرار گرفت

نفس، ترس از داشتن آزمون امنیت روانی، کاهش عزتآزمون و پسپیش

شدن افراد مهم، ترس از تجربه شرم و  ای نامعلوم، ترس از ناراحتآینده

و  است مشابه گروه دو خجالت و ترس از دست دادن عالقه افراد مهم در

 است. برقرار خطی رابطه آن و همپراش بین متغیر وابسته

 

 شکست از ترس برای چندمتغیری کواریانس تحلیل آزمون به مربوط هاییافته. 1جدول 

 مجذور اتا داریسطح معنی آزادی خطادرجه آزادی فرضیاتدرجه Fمقدار  ارزش نام آزمون

 232/7 773/7 10 0 303/17 322/7 المبدای ویلکز

 

 فادهاست چندمتغیری کواریانس از شکست از ترس هایداده تحلیل برای

 مشاهده که همانطور. است گردیده ارائه 1 جدول در آن نتایج که گردید

 ایجدارد. نت وجود داریمعنی تفاوت گروه دو شکست از ترس بین شودمی

( 32/22) آزمایش گروه شکست از ترس میانگین که باشدمی این از حاکی

 چون. است بوده کمتر( 43/13) کنترل گروه به نسبت معناداری بطور

 هر ارزیابی به است، در ادامه معنادار آماری نظر از مانکوا تحلیل آزمون

 .شد پرداخته شکست از ترس هایمقیاس خرده از یک

 در آزمون آماره به توجه با گرددمی مشاهده 4 جدول در که همانطور

 از ترس نامعلوم، ایآینده داشتن از نفس، ترسعزت کاهش متغیرهای

 دست از ترس و خجالت و شرم تجربه از مهم، ترس افراد شدن ناراحت

 شانن نتایج. دارد وجود داریمعنی تفاوت هاگروه بین مهم افراد عالقه دادن

 بطور 03/2 میانگین اختالف با آزمایش گروه نفسعزت که کاهش داد

 از ترس نمیانگی همچنین. است بوده کمتر کنترل گروه به نسبت معناداری

 بطور 34/2 میانگین اختالف با آزمایش گروه نامعلوم ایآینده داشتن

 ترس یانگینم این، بر عالوه. است بوده کمتر کنترل گروه به نسبت معناداری
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 بطور 30/1 میانگین اختالف با آزمایش گروه مهم افراد شدن ناراحت از

 از ترس ینمیانگ همچنین،. است بوده کمتر کنترل گروه به نسبت معناداری

 بطور 04/4 میانگین اختالف با آزمایش گروه خجالت و شرم تجربه

 مچنین،ه این، بر عالوه. است بوده کمتر کنترل گروه به نسبت معناداری

 اختالف با آزمایش گروه مهم افراد عالقه دادن دست از ترس میانگین

 نتایج. تاس بوده کمتر کنترل گروه به نسبت معناداری بطور 41/2 میانگین

 قیاسم خرده بر معنوی آموزشی تقویت نشاط برنامه که است این از حاکی

 یاآینده داشتن از ترس نفس،عزت کاهش یعنی) شکست از ترس های

 و خجالت و شرم تجربه از ترس مهم، افراد شدن ناراحت از ترس نامعلوم،

. دارد داریمعنی تأثیر ورزشکاران( مهم افراد عالقه دادن دست از ترس

ری متغیر متغینتایج مربوط به تحلیل کواریانس تک 0افزون بر آن در جدول 

 احساس امنیت روانی ارائه شده است.
 

 های مربوط به آزمون مانکوا در متن مانکوا برایمتغیرهای ترس از شکستیافته .4جدول 

 مجذور اتا داریسطح معنی Fمقدار  میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات متغیر

 431/7 7773/7* 014/14 423/27 3 423/27 نفسکاهش عزت
 123/7 7773/7* 734/24 404/44 3 404/44 ای نامعلومترس از داشتن آینده

 134/7 7773/7* 424/21 470/04 3 470/04 ترس از ناراحت شدن افراد مهم
 144/7 7773/7* 034/22 234/303 3 234/303 خجالتترس از تجربه شرم و 

 440/7 7773/7* 214/13 237/44 3 237/44 ترس از دست دادن عالقه افراد مهم

 

 روانی امنیت احساس متعیر برای کوواریانس آزمون به مربوط هاییافته. 5 جدول

 توان آزمون مجذور اتا معناداریسطح  Fمقدار   میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات منبع تغییر

 140/7 703/7 330/7 023/2 332/20 3 332/20 آزمونپیش

 777/3 447/7 773/7 001/34 143/343 3 143/343 گروهیبین

 - - - - 047/0 41 420/423 خطا
 

نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای متغیر احساس امنیت  0در جدول 

بر  آزموننتایج حاکی از آن است که اثر پیشروانی ارائه گردیده است. 

(. همچنین p> 70/7آزمون در سطح خطای پنج درصد معنادار نیست )پس

جهت تفاوت بین دو گروه معنادار  Fمقدار آزمون، با کنترل عامل پیش

اری بین دآزمون تفاوت معنیاهده شد، بدین معنا که با کنترل اثر پیشمش

احساس امنیت روانی دو گروه مشاهده شد و میانگین احساس امنیت روانی 

( 43/17( بطور معناداری نسبت به گروه کنترل )31/12گروه آزمایش )

ود ، بدین معنا که حد44/7بیشتر بوده است. مقدار مجذور اتا برابر است با 

 آزمایشی درصد از تغییرات احساس امنیت روانی از تفاوت در گروه 44

 درصد مشاهده شد. 377باشد و توان آزمون برای تشخیص این تفاوت می

 یریگجهینت و بحث
تأثیر برنامه آموزشی نشاط معنوى بر ترس از شکست مطالعه حاضر با هدف 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که انجام گرفت. و امنیت روانی ورزشکاران 

برنامه آموزشی تقویت نشاط معنوی بر ترس از شکست ورزشکاران تأثیر 

ترس از شکست گروه آزمایش بطور معناداری نسبت به دارد و میانگین 

باشد. دیگر نتایج حاکی از این است که برنامه گروه کنترل کمتر می

کست )یعنی کاهش آموزشی تقویت نشاط معنوی بر کاهش ترس از ش

ای نامعلوم، ترس از ناراحت شدن افراد نفس، ترس از داشتن آیندهعزت

ترس از دست دادن عالقه افراد مهم(  مهم، ترس از تجربه شرم و خجالت و

مفهوم ترس از شکست، به عنوان  تأثیر دارد. به طور کلی، ورزشکاران

به ارزیابی  گرایش قابلیت میل به شرم و خجالت در تجربه کردن شکست، با

کننده در شرایطی که امکان شکست وجود دارد تعریف تهدیدزا و نگران

ونروی شود )کشود و شکل چندوجهی انگیزه اجتناب در نظر گرفته میمی

(. مطالعات بیانگر آن است که ترس از شکست با 2772و همکاران، 

ه و ضعف ندای از جمله شناختی )ارزیابی تهدیدکنپیامدهای منفی گسترده

سازی اشتباهات(، نمایی و فاجعهخودپنداره، باورهای غیرمنطقی، بزرگ

ارزشی، نگرانی بیشتر در خصوص اشتباهات، اضطراب هیجانی )شرم و بی

خود  انتقادی وزه و تحلیل رفتگی( و رفتاری )خودو استرس، افت انگی

ر و اتخاذ تپذیری کمسازی، تعیین اهداف غیر مؤثر و اجتنابی، ریسکناتوان

یری از گفردی ضعیف، کنارهرویی و روابط بیندستاوردهای پایین، کم

فردی، عملکرد درسی ورزش( در ورزشکاران همراه است که بر رفتار بین

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
JP

S.
21

.1
17

.1
72

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sy
ch

ol
og

ic
al

sc
ie

nc
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 14

http://dx.doi.org/10.52547/JPS.21.117.1729
https://psychologicalscience.ir/article-1-1743-en.html


 ارانکو همکار ابریشم حمیده                                                                    ورزشکاران روانی امنیت و شکست از ترس بر معنوى نشاط آموزشی برنامه تأثیر 

 

3310 

ره 
دو

ی، 
خت

شنا
وان

م ر
لو

ه ع
جل

م
23

ره 
ما

 ش
،

33
3

ر( 
آذ

ز )
ایی

، پ
34

73
 

 

ها اثرگذار است روانی آنو ورزشی و همجنین بهزیستی و سالمت

(. در مورد تأثیر برنامه 2730؛ موسویچ و همکاران، 2733)جکسون، 

ای هوزشی تقویت نشاط معنوی بر ترس از شکست ورزشکاران، یافتهآم

(، 3477این مطالعه به طور غیرمستقیم با نتیجه مطالعه سجادیان و همکاران )

( در مورد ترس از عود در 2734( و فاردل )2732هال و همکاران )

بقایافتگان سرطان پستان و با نتایج مطالعات در مورد ترس از مرگ همخوان 

ت. در ورزش، در یک مطالعه مروری مشخص شده است که نشاط اس

آوری این افراد شده است کوشی و تابمعنوی در ورزشکاران باعث سخت

عالوه، یکی دیگر از مطالعات نشان داده است که (. به2732)هوتچ، 

ورزشکاران با نشاط معنوی باالتر )فارغ از هر نوع مذهب( ترس از شکست 

کنند )گابانا و همکاران، ا در طول رقابت تجربه میو اضطراب کمتری ر

(. در این مورد، افراد با آموزش نشاط معنوی به نوعی خودکنترلی 2730

تیجه شود و در نکنند که مانع اثربخشی شرایط بیرونی میدست پیدا می

( 3107گیرند )غالمی و بشلیده، کمتر تحت تأثیر شرایط نامناسب قرار می

دهند. همچنین، آموزش نشاط معنوی خود را کاهش میو ترس از شکست 

از طریق ایجاد امید، صمیمیت، برقراری ارتباط و ابراز احساسات، تصدیق 

و تجربه و فراوانی کاهش داده، موجب افزایش آگاهی از خرد و هدایت 

شود. آموزش نشاط معنوی با استفاده درونی و ارتباط با ناخودآگاه فرد می

ی درونی، قدرت اثربخش داشته و کاهش استرس به دنبال از منابع درمان

شود. به دنبال این آموزش، انتظارات مثبت بیشتر شده شکست را ناشی می

د )کینی و روو توانایی غلبه بر ترس و افزایش کیفیت زندگی باالتر می

(. بنابراین در استفاده از برنامه آموزش نشاط معنوی با 2771همکاران، 

های ناشی از ضعف درونی کمتر شده پذیری، ترسآسیبکاهش احساس 

دهد. عالوه بر این، و بدین ترتیب جرأت پذیرش ترس را افزایش می

آموزش نشاط معنوی با پذیرش قابل کنترل بودن شدت و پریشانی ترس، 

د. کنهای را کنترل کرده و در نهایت به کنترل ترس کمک میمحرک

کارهای کارآمد حل مسئله انتخاب راهآموزش نشاط معنوی به افراد در 

ای هکمک کند و از شدت ترس و پریشانی افراد کم کند و باعث واکنش

ها و افکار مربوط سازگارانه شود. با آموزش نشاط معنوی اصالح شناخت

کننده به تهدید اتفاق افتاده و در این مسیر همراهی مربی با ورزشکار، کمک

ی بع آن افزایش خودمراقبتی بجای توجه افراطدر کنترل افکار مزاحم و به ت

و ترس از آینده خواهد بود. عالوه بر این، آموزش نشاط معنوی باعث 

ود. این شافزایش ارزیابی مثبت نسبت به عملکردها و اطمینان به خود می

براورد مثبت در امور، موجب بهبود عملکرد شده و این مهم در اثر تغییر 

اضر باشد. در مطالعه حپذیر مینشاط معنوی امکان بینش و بر اثر توجه به

ه خود تر نسبت بآموزش نشاط معنوی موجب افزایش شناخت و بینش عمیق

های رشددهنده مربوط به ورزش در زندگی و موجب ایجاد تجربه

شخصیشان شده است. افزایش بینش به ترس از شکست، با کاهش ترس و 

رنامه آموزش نشاط معنوی ایجاد بصیرت توانمندی همراه است. بنابراین با ب

دی پذیری و رشد فرو آگاهی نسبت به شرایط موجود، افزایش مسئولیت

 توانند در کاهش ترس از شکستافتد که هر یک از این عوامل میاتفاق می

 باشند. مؤثر

دیگر نتایج مطالعه حاضر نشان داد که برنامه آموزشی تقویت نشاط معنوی 

یت احساس امنوانی ورزشکاران تأثیر دارد و میانگین بر احساس امنیت ر

ن مورد، باشد. در ایروانی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر می

( در یک مطالعه روایتی نیز مشخص کرده است که ابعاد نشاط 2772میلر )

معنوی در ورزش بسیار وسیع هستند و قهرمانان ورزشی با استفاده از 

ود های خموفقیت بیشتری را تجربه کرده و در تیم راهبردهای معنویت

احساس امنیت روانی باالتری دارند. همچنین، ورزشکار مذهبی/معنوی از 

طریق باورهای مذهبی خود سعی در کسب امید، امنیت، قدرت درونی، 

آسایش در مواقع سختی و نامالیمات و رهایی از اضطراب مربوط به رقابت 

(. عالوه بر این، مذهب/ 2734نتز و کونیگ، در سطح باال دارند )کلم

ای باشد که برای ورزشکاران احساس امنیت و معنویت ممکن است وسیله

کند تا با عدم اطمینان در ورزش کنار بیایند. برنامه قدرت درونی فراهم می

آموزش نشاط معنوی باعث ایجاد ارائه دیدگاه مثبتی در ورزشکاران 

رویدادهای منفی زندگی و عدم امنیت را به روش توان شود که با آن میمی

شود افراد از طریق وجود یک نیروی ماورایی ارزیابی کنند که باعث می

شخصی احساس بهتری داشته باشند و بتوانند احساس امنیت داشته باشند. 

 به عنوان تواندمی مستقیم به طور خود معنویت، منابع به سو دستیابی یک از

 سوی از و نماید عمل هدف به معطوف عمده انرژی و اصلی کنندهتأمین

 تفسیر شیوه بر مثبت تأثیر از طریق تواندمی ترمستقیم غیر نحوی به دیگر

 روان )مانند شادکامی، هاینیرومندی از برخی به را فرد رویدادها،

 به دستیابی برای انگیزه و انرژی تأمین در که نماید مجهز و...( خوشبینی

 در را جدیدی اهداف تواندمی معنویت دیگر طرف از باشد. مؤثرامنیت 

 شکوفایی رشد، به رسیدن مانند معنوی اهداف (نماید  تعریف فرد زندگی

 نیایش، مانند (مختلفی کارهایدوستی( و راهنوع طریق از معنوی تعالی و
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 .دهدمی قرار اختیار فرد در اهداف این به دستیابی برای نیز مراقبه( را

اول این  باشد؛می مختلف دالیل به امنیت روانی بر نشاط معنوی تأثیرات

 رساندن بهیاری نیایش، چون هایتوانمندی تقویت طریق از معنویت که

از  بخشش طلب مشکالت، و مسائل در صبر قدردانی کردن، دیگران،

مستلزم  همگی که دیگران و نظرات انتقادات پذیرش دیگران، و خداوند

اختالل  خداوند است، و دیگران و خود با بهتر باکیفیت ارتباط برقراری

شود می باعث و نموده جبران را فرد وکارکردهای هاتوانایی در شده ایجاد

جدید  هایقابلیت دارای و توانمند را خویشتن خود، ذهنی ارزیابی در فرد

رفتار  و اعمال بر ناظر را خداوند همیشه همچنین و احساس نماید ترغنی و

در  و نکند تعدی عدالت و حق مسیر درست از که کند سعی و بداند خود

داشته باشد. در مورد علت تأثیر آموزش نشاط  امنیت روانی بهتری نتیجه

معنوی بر امنیت روانی شاید بتوان به مطالعاتی اشاره کرد که چگونگی تأثیر 

ساس اند. بر همین اهای عرفانی و معنوی را بر روی افراد بررسی کردهتجربه

های تجربه همه در ( معتقدند2733نیوبرگ و در اکویلی )به نقل از هال، 

هستی یا  با کل یگانگی احساس یا وحدت یافتگی هایحالت مذهبی عمیق

دیده  رجاء، و امنیت و خوف نشاط، وجد، نظیر هاییتجربه و آن مبدأ

عاطفی  شناختی تجربه یک مذهبی تجربه دیدگاه این توجه به با شود.می

مثل دستگاه لیمبیک، قطعه اهیانه باالیی، قطعه  مغز از هاییقسمت که است

ده این افراد کند. به عقیگیجگاهی پایینی و قشر جلوی پیشانی را درگیر می

هنگامی که افراد از طریق عبادت یا تأمل درونی به تجربه مذهبی دست 

ثال، گیرد. برای معاالتی صورت مییابند، در تمام این نواحی فعل و انفمی

های مراقبه فعالیت یا تمرکز روی یک شی بیرونی یا یک ای از شیوهدر پاره

شود. این تمرکز موجب فعال شدن مداری شامل موضوع درونی آغاز می

قشر جلوی پیشانی سمت راست، قطعه گیجگاهی پایینی و قطعه آهیانه 

شود می وزش نشاط معنوی، سعیآم (. در3123شود )بهرامی، باالیی می

یا  خطرناک حد از بیش را هاسختی و اتفاقات ها،خطرها، بحران افراد

که  گیردمی صورت مطلب این تفهیم کار با این نکنند. ارزیابی وخیم

 امتحان انسان برای سوی پروردگار از هابحران و هاسختی مشکالت، گاهی

 جای تمرکز شود بهمی سعی و شوندمی انسان تعالی و رشد باعث و است

مقابله  حداکثر منابع از فرد و شود تأکید مشکل با مقابله نحوه به مشکل، بر

 مناسب هایطریق آموزش مثبت اندیشی از هایمهارت کند. استفاده خود

 نیایش و دعا خویشتن خویش، شناخت هستی آفرین، شناخت منبع زمینه در

اده تواند بر بعد استفمنبع هستی بخش میآن  بر توکل و تعالی باری درگاه به

 از منابع معنوی و پویایی در ورزشکاران اثرگذار باشد.

به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که برنامه تقویت نشاط معنوی بر 

 های تیمی و انفرادیترس از شکست و امنیت روانی زنان ورزشکار رشته

 کاهش ترس از شکست ورزشکاران،تأثیر دارد و این برنامه تمرینی باعث 

و افزایش موفقست ورزشی و احساس امنیت روانی ورزشکاران زن 

های تیمی و انفرادی گردید. نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر بر رشته

اهمیت برنامه آموزشی تقویت نشاط معنوی بر ترس از شکست و احساس 

صان مربیان و متخص دارد که در نتیجه به تأکیدامنیت روانی ورزشکاران 

گردد پیش از پیش به این برنامه تمرینی توجه نمایند. با توجه به پیشنهاد می

اثرگذاری برنامه آموزشی تقویت نشاط معنوی بر ترس از شکست و 

ل شود در فواصاحساس امنیت روانی ورزشکاران، به مربیان پیشنهاد می

 نیز بهره ببرند.موزشی تمرینی ورزشکاران از این برنامه آاستراحت 

باشد. باشد که به صورت ذیل میهای میمطالعه حاضر دارای محدودیت

اضر در دوران اپیدمی کرونا، شرکت اول اینکه به دلیل انجام تحقیق ح

ا هحین اجرای تمرینات و آزمونکنندگان مجبور به استفاده از ماسک در 

ی ی جلوگیراج علّدوم، طرح مقطعی این مطالعه از هرگونه استنت بودند.

نامه تواند بهتر اثر برنگر میکند. بنابراین، یک مطالعه طولی آیندهمی

اموزش نشاط معنوی را بر موفقیت ورزشی، ترس از شکست و احساس 

امنیت روانی ورزشکاران آشکار سازد. در نهایت اینکه انجام پژوهش 

 ه تعمیمک حاضر تنها در گستره ورزشکاران شهر تهران انجام گرفته است

 .سازد و در تفسیر نتایج باید احتیاط نموددشواری مواجه میپذیری آن را با 

 یاخالق مالحضات
به جهت حفظ رعایت اصول اخالقی در این  :پژوهش اخالق اصول از یرویپ

کنندگان انجام پژوهش سعی شده تا جمع آوری اطالعات پس از جلب رضایت شرکت

در حفظ اطالعات شخصی و ارائه نتایج  درباره راز داری کنندگانشود. همچنین به شرکت

 بدون قید نام و مشخصات شناسنامه افراد، اطمینان داده شد.

 باشد.این پژوهش در قالب رساله دکتری و بدون حمایت مالی می حامی مالی:

این مقاله از رساله دکتری نویسنده اول و به راهنمایی  نقش هر یک از نویسندگان:

 دوم و مشاوره نویسنده سوم و چهارم استخراج شده است. نویسنده

ونه تضاد گنویسندگان همچنین اعالم می دارند که در نتایج این پژوهش هیچ منافع: تضاد

 منافعی وجود ندارد.

اران زنی ورزشک بدین وسیله از اساتید راهنما و مشاوران این تحقیق و تشکرو قدردانی:

 گردد.تشکر و قدردانی می که در این پژوهش شرکت کردند،
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