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Abstract 
The present study was conducted to develop a structural model 
on quality of work life based on psychological capital and sport 
identity variables among athletes. Descriptive-correlative 
method was used for conduction of this research. Statistical 
population of the study included all athletes of national teams 
selected by availability sampling method. A questionnaire was 
used as an instrument for data collection. Results showed a 
positive correlation between psychological capital and sport 
identity with quality of work life. Results of structural equation 
modeling showed that sport identity and psychological capital 
variables had the most effect on quality of work life, 
respectively. Based on the results, it can be concluded that 
psychological capital, the level of identity, and a sense of 
belonging to the field of sport play an important role in 
improving quality of work life among athletes, highlighting the 
need for making necessary efforts by the authorities in this 
regard.   

 
Extended Abstract  

Abstract 
The importance of quality of work life is 
of particular importance given the 
increasing complexity of communities 
and labor markets and the greater 
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attention to the nature of human 
resources. Today, an efficient and 
committed workforce is the most 
important asset of any organization, 
and now the concept of quality of work 
life is related to the philosophy of the 
organization that seeks to enhance the 
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dignity of individuals, change 
organizational culture and improve 
physical well-being (1). And 
psychologically enhance them. In some 
organizations, quality of work life plans 
tends to increase trust, involvement, 
and problem-solving ability, and thus 
organizational satisfaction and 
productivity (2). The value system of 
quality of life considers investing in 
individuals as the most important 
variable in the strategic management 
equation, meaning that paying 
attention to the needs and meeting the 
needs of individuals will lead to long-
term improvement and efficiency of the 
organization and the sports complex. 
Accordingly, attention to the quality of 
work life of individuals is of particular 
importance in improving the level of 
productivity and performance of the 
system and identifying the factors 
affecting it seems necessary (3). The 
quality of work life can also influence 
the success of athletes in sports 
competitions and it seems that paying 
attention to the quality of work life and 
promoting it can play an important role 
in increasing the productivity of the 
organization and the success of 
athletes. Therefore, it is necessary to 
identify the relevant and influential 
factors in the quality of work life in 
athletes so that the Youth and Sport 
Organizations and the athletic groups 
working in relation to athletes can 
provide the necessary quality of life. 
Promote the work of athletes. On the 
other hand, based on previous studies, 
factors can have a direct and indirect 
impact on the quality of working life. In 
addition to economic factors and job 

status, it can be mentioned the 
psychological capital of the 
organization and the athletic identity of 
individuals. In previous research, the 
vacuum of attention and their 
investigation in the form of a 
comprehensive model is evident. 
Accordingly, the present study aimed to 
develop a model of athletes' quality of 
work life based on psychological capital 
and sport identity variables. 
Material and Methods       
The purpose of this research is applied 
and the method of implementation is 
descriptive-correlational. The statistical 
population included all national team 
athletes in the country in 1977, with 
260 people selected as the sample (the 
reason for the selection of national 
team athletes was that they pursue the 
sport more professionally and The main 
occupation of these individuals is 
exercise (which is more consistent with 
the purpose of the present study). The 
sampling method was available as the 
method. After distribution and 
collection of questionnaires, 240 
questionnaires were analyzed. The 
selected athletes from the group sports 
included volleyball, basketball and 
soccer, and solo shooting, taekwondo 
and wrestling. Data collection tools 
included psychological capital 
questionnaire, sport identity scale and 
Walton Quality of Work Life 
Questionnaire. Descriptive and 
inferential statistical methods were 
used for data analysis and Pearson 
correlation coefficient and structural 
equation analysis were performed 
using SPSS software (version 22). 
Results   
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There was a positive correlation 
between psychological capital variables 
and sport identity with quality of 
working life. The results showed that 
sport identity and psychological capital 
had the greatest effect on quality of 
work life, respectively. Based on the 

results, it can be said that psychological 
capital, identity and belonging to the 
field of sport play an important role in 
promoting the quality of working life of 
athletes and it is necessary for the 
authorities to make the necessary 
efforts in this regard. 

 
Table 1- T-statistic and the effect of research variables 

Relations Effect T Status 

Psychological capital  on Quality of working 
life 

0.440 2.716 Confirmation 

Sports identity on Quality of working life 0.450 7.498 Confirmation 

 Conclusion  
Social identity is embodied in social 
practice, and a person with a high social 
identity is more focused on himself or 
herself because of his or her emphasis 
on others and their social relationships 
with others and their perceptions. 
Therefore, it increases the athlete's 
motivation to strive for 
competitiveness, mastery of the 
problem and achieve success and 
ultimately achieve their goals. 
Regarding monopoly as another 
component of sports identity, it can be 
said that monopoly in sport provides 
the opportunity to play a role as a 
fanatic in the sport, and this interest 
and fanaticism is more inclined towards 
sport. This increases motivation and 
excitement in the individual, enhancing 
their sense of competitiveness, 
purpose, and desire to succeed in the 
workplace (4). Positive Influence as 
another dimension of athletic identity, 
it evaluates and interprets a person's 
athletic participation and expresses 
issues in which the individual feels 
good. Many people participate in sports 

activities and competitions for positive 
reasons and the good results they have 
experienced, which increases their 
motivation for success (5). Therefore, 
the combination of these dimensions in 
the form of sports identity makes the 
athlete perform better in sports 
competitions and consequently enjoy a 
better quality of working life. 

Keywords: Quality of Work Life, 

Psychological Capital, Sport Identity, 
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-روان سرمایه متغیرهای بر اساس کاری زندگی کیفیت ساختاری مدل تدوین

 ورزشکاران در ورزشی هویت و شناختی
 

 2مهرزاد عبادی قهرمانیو ، 1مندجین محمدرضا ربیعی

 

 مسئول( نویسندۀایران ) ،تهران ،مرکزی تهران واحد ،دولتی استادیار، گروه مدیریت .1
 ایران ،تهران ،بدنی و علوم ورزشی، واحد ورامین پیشوا، دانشگاه آزاد اسالمی، ورامینتربیت  استادیار، گروه .2

 

 چکیده
 متغیرهای بر اساس کاری زندگی کیفیت ساختاری مدل تدوینپژوهش حاضر با هدف 

-روش پژوهش توصیفی ورزشی در ورزشکاران انجام شد. هویت شناختی وروان سرمایه
های ملی بودند که تمامی ورزشکاران تیم پژوهش شامل یآمار ةجامعهمبستگی است. 

همبستگی  .بود نامهپرسشدسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات  به روش در
. کاری مثبت بود زندگی ورزشی با کیفیت هویت و شناختیروان سرمایه بین متغیرهای

به ترتیب بیشترین تأثیر  شناختیرواننتایج نشان داد متغیرهای هویت ورزشی و سرمایه 
، شناختیروانتوان گفت سرمایه نتایج می بر اساس اند.را بر کیفیت زندگی کاری داشته

کیفیت زندگی کاری  ارتقأمیزان هویت و تعلق به رشته ورزشی نقش مهمی در 
های الزم را در این زمینه به عمل نماید و الزم است مسئوالن تالشورزشکاران ایفا می

 آورند.
 

 مقدمه
ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در 

های های زیادی به شیوهو گروهاست جهان مطرح 
مختلف با آن سروکار دارند؛ به طوری که برخی از مردم 

ای هستند و برخی ورزشکار آماتور. از ورزشکار حرفه
ورزش در توسعه سوی دیگر با افزایش چشمگیر نقش 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشورها، 
های پیشرفت در زمینه ورزش به یکی از اولویت

ریزان در کشورهای مختلف تبدیل استراتژیک برنامه
بر این اساس توجه به کیفیت زندگی کاری شده است. 

امروزه ورزشکاران از اهمیت خاصی برخوردار است. 
کاری به یکی از مهمترین اهداف بهبود کیفیت زندگی 

 میرجعفری وحاتمی، تبدیل شده است ) هاسازمان

(. کیفیت زندگی کاری یکی 2011، مجاهدی جهرمی
به لحاظ اهمیت مورد توجه  از متغیرهایی است که اخیراً

کیفیت  ارتقأمدیران که درصدد مسئوالن و بسیاری از 
ی او مسئله است منابع انسانی هستند قرار گرفته

متغیرهای محیط کاری و یک برنامه  از یپیچیده و مرکب
مندی افراد و رضایت ارتقأ جامع و فراگیر است که برای

سازمانی ضروری  برای جذب و نگهداری پرسنل هر
و یکی  (2013است )مقرب، رییسی، هدایتی و مقرب، 

توجهی به کیفیت زندگی کاری های مدیریت، بیاز آفت
حرفه و توجهی، اثربخشی و کارایی این بی .است افراد

دهد. کیفیت زندگی کاری نوعی را کاهش می سازمان
که تا یعنی ایناست خود  حرفهنگرش افراد نسبت به 

چه حد اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسی، کار جالب و 
گذاری مادی و معنوی های مناسب برای سرمایهفرصت
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 افراد برای مسئوالن و مربیاندر محیط کار، توسط 
 (.2014، نوری و محمدی زاده،عباسفراهم شده است )

توانند بر کیفیت زندگی هر چند متغیرهای مختلفی می
کاری ورزشکاران تأثیرگذار باشند اما مطالعات مختلف 

)آلیو و  1شناختیروانبه نقش کلیدی دو متغیر سرمایه 
زایی، جناآبادی و نوروزی ؛ ناستی2015، 2تونک

( 2012( و هویت ورزشی )دهنوی، 2017کوهدشت، 
کابریتا، در همین راستا نتایج مطالعه  اند.اشاره کرده

( حاکی از آن است 2014) 3روسادو، لیت، سرپا و سوسا
هویت و  شناختیروانسرمایه که ورزشکاران دارای 

گیری شغلی، ورزشی باالتر، سطوح باالتری از تصمیم
بینی را در آینده دارند. بنابراین خودکارآمدی و خوش

و هویت  شناختیروانسرمایه ورزشکاران با  احتماالً
باالتر، کیفیت زندگی باالتری دارند و بیشتر ورزشی 

ای مرتبط با ورزش را تمایل دارند تا در آینده، حرفه
 .انتخاب کنند

ها و که قابلیتضمن این شناختیروانسرمایه 
سرمایه اجتماعی و انسانی را در بر دارد، های توانمندی

مزیت رقابتی عنوان  بهتواند حتی از آنها فراتر رفته، می
برداری قرار گیرد های امروزی مورد بهرهبرای سازمان

-روان(. سرمایه 2006، 4لسترو  ، وگلسانگ)لوتانز

ارزش سرمایه انسانی و اجتماعی  ارتقأ، منجر به شناختی
ها در یک فرایند تعاملی لفهؤاین م شود.در سازمان می

و ارزشیابانه، به زندگی فرد معنا بخشیده، تالش فرد 
دهد و او را های فشارزا را تداوم میبرای تغییر موقعیت

                                                           
1. Psychological Capital 

2. Aliyev, & Tunc,  

3. Cabrita, Rosado, Leite, Serpa, & 

Sousa 

4. Luthans, Vogelgesang, & Lester 

5. Luthans, Norman, Avolio, & Avey 

6. Self-Efficacy 

 

 

 

 

برای ورود به صحنه عمل آماده و مقاومت و سرسختی 
، نورمن، کند )لوتانزوی در تحقق اهداف را تضمین می

، مفهوم شناختیروانیه (. سرما2008، 5اویو  آولیو
جدید و مهمی در حیطه رفتار سازمانی مثبت به شمار 

-که بعضی محققان، بر اهمیت مفهومرود؛ به طوریمی

اند کید بسیار کردهأسازی و سنجش آن در سازمان ت
-روان(. سازه سرمایه 2014 خوشنود، و شناس)یزدان

 ، خود از چهار بعد تشکیل شده که عبارتند از:شناختی
های برای انجام تالش 6الف( باور به خودکارآمدی

برانگیز ضروری در جهت موفقیت در کارهای چالش
یعنی داشتن  8ب( امید ،(2007 ،7یوسف و )لوتانز

مسیری برای رسیدن به هدف و داشتن حسی از توانایی 
گذاری در جهت رسیدن به هدف یا به تأثیرعاملیت و 

ر هدف و در صورت بیان دیگر، امید یعنی پایداری د
 لزوم، یافتن مسیرهای جدیدی برای نیل به آن )لوتانز،

با دو جنبه از  10بینی(، ج( خوش2004 ،9 لوتانز و لوتانز
ارتباط تنگاتنگی دارد: پایداری و جامعیت  11مفهوم اسناد

اسناد فرد در رویدادهای خوب و بد. به این معنی که 
اتفاقی قلمداد بین رویدادهای بد را تصادفی و فرد خوش

کند؛ در حالی که فرد بدبین، آنها را همیشگی و می
برعکس  کامالًخوب،  یدادهایرو درداند. دائمی می

های مطلوب را همیشگی و بین اتفاقاست: فرد خوش
داند، اما از نظر فرد بدبین، رخدادهای دلخواه، پایدار می

، اند و بنابراینتنها از یک تصادف یا اتفاق ناشی شده
د(  و (2004 ،و همکاران موقتی و زودگذر هستند )لوتانز

به معنی توانایی فرد در بازگشت به وضعیت  12آوریتاب

7. Luthans, & Youssef 

8. Hope 
9. Luthans, Luthans & Luthans 

10. Optimism 

11. Attribution 

12. Resiliency 
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مثبت، پس از مواجه با یک مسئله یا مشکل بزرگ یا 
بر  (.2007 یوسف، و زا است )لوتانزیک رویداد استرس

شناسی بر پایه روان شناختیروانهمین اساس، سرمایه 
توان با تکیه بر دارد و بر آن است که میمثبت قرار 

نقاط قوت افراد به بهبود عملکرد فردی و سازمانی آنها 
عنوان به  (.2015کمک کرد )شفیعی بلخکانلو و باعزت، 

کند از قابلیت باال برای مثال، فردی که احساس می
تطبیق با تغییرات تکنولوژیکی برخوردار است، از طریق 

شود این قابلیت را انی تشویق میهای انستوسعه برنامه
-روانسرمایه  (.2007شکوفا سازد )لوتانز و یوسف، 

پذیری، برخورداری از به جهت ماهیت انعطاف شناختی
قابلیت آموزش و توسعه، به سختی از سوی رقبا تقلید 

شود و در نتیجه از پتانسیل باالیی جهت خلق مزیت می
دهد ا نشان میهرقابتی پایدار برخوردار است. یافته

لکرد، رضایت رابطه مثبتی با عم شناختیروانسرمایه 
آلیو و کیفیت زندگی کاری ) و شغلی و تعهد سازمانی

 ( دارد.2014 ،و همکاران زادهعباس؛ 2015تونک، 
( حاکی 2015نتایج مطالعه شفیعی بلخکانلو و باعزت )

و کیفیت  شناختیروانهای از آن است که بین سرمایه
دانشگاه رابطه معناداری  ورزشکارانزندگی کاری در 

-وجود دارد و در این میان، خودکارآمدی بهترین پیش

-نتایج پژوهش کننده کیفیت زندگی کاری است.بینی

 شناختیروان سرمایه معنادار تأثیرهای دیگر هم مؤید 
 )رضایی، است شغلی عملکرد و کاری زندگی کیفیت بر

 و بادافشانیرضائی ؛ عرب،2016فر و زارع، یزدانی
( هم 2012نتایج مطالعه دهنوی ) .(2015رحیمی، 

بیانگر آن است که کیفیت زندگی کاری ورزشکاران 
تواند بر کیفیت زندگی آنها مناسب نیست و عواملی می

توان به رفتار مربی گذار باشد که از جمله آنها میتأثیر
یازهای ورزشکاران به و توجه به نیازهای شغلی و ن

بر این  اشاره کرد. شناختیروانعنوان نوعی از سرمایه 
های انجام شده به توان گفت اکثر پژوهشاساس می

                                                           
1. Cieslak 

نقش مثبت سرمایه روانی بر کیفیت زندگی کاری صحه 
 (.2016اند )رضایی و همکاران، گذاشته

گذار است تأثیرمتغیر دیگری که بر کیفیت زندگی کاری 
مربیان  (.2011جاللی فراهانی، ) است ورزشیهویت 

اند با یافتن شناختی ها تالش کردهورزشی در طول سال
واقعی از هویت ورزشی ورزشکاران، آنان را در کسب 

-های بیشتر یاری رسانند و در میان این هویتموفقیت

ها، هویت ورزشی به جایگاه مهمی در این راستا دست 
هویت به عنوان بخشی از یک خودپنداره یافته است. 

ها، ها، نگرشبزرگ، قادر است تعریف دقیقی از نقش
و به عنوان  دهدهای ورزشکار ارائه باورها و سبک

مبنای عزت نفس و ارزش قائل شده ورزشکار برای 
در نظر گرفته شود )نوربخش و بزماورد، « خود»نفس 
ا از افراد هویت برای فرد کیفیتی است که او ر (.2016

 (. 2013سازد )نصر اصفهانی و آقاباباپور، دیگر جدا می
داده ارائه ( مدلی برای هویت ورزشی 2004) 1چزالک

های بیرونی و درونی است. است. این مدل شامل مؤلفه
های بیرونی و انحصارگرایی و هویت اجتماعی مؤلفه

های پذیری مثبت و منفی مؤلفهتأثیرو  هویت خود
های بیرونی هویت مؤلفهدرونی را تشکیل دادند. 

های درون جامعه )مانند خانواده، ورزشی به واسطه گروه
ها )تحصیل، ورزش، دوستان، مربیان و معلمان( و زمینه

جامعه بر فرد مرتبط هستند و در  تأثیرمذهب( با میزان 
پذیری ادراکات تأثیرهای درونی به درجه مقابل مؤلفه

 شوندزیابی و تفسیر نقش ورزشکاری اطالق مینظیر ار
. (2009، 2ژانگو  ، مسی، ژانگ، کلمن )آندرسون

تواند موجب انگیزش و نظم هویت ورزشی قوی می
نیاز جهت حضور مداوم ورزشکار در تمرینات و  مورد

همچنین موفقیت در سطوح باالی ورزشی شود. این 
ات تأثیرامر مبین این است که هویت ورزشی قوی، 
عزت  و مثبتی بر عملکرد ورزشی، سالمت، آمادگی

میلز و الموت (. 2007احمدی، ورزشکار دارد ) نفس

2. Anderson, Mâsse, Zhang, Coleman, 

& Chang 
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ورزشکار در  ( نشان داد افراد غیر2006) 1کریستنسن
هویت اجتماعی، انحصارگرایی و مقیاس  خردههر سه 

پذیری منفی نمره کمتری را کسب کردند و بین تأثیر
های مقیاس خردهورزشکاران نخبه و تفریحی در 

پذیری منفی تفاوت معناداری تأثیرانحصارگرایی و 
( 2012) 2فلتچرو  ، جاسینکی، دونبورن .وجود ندارد

نشان دادند بین هویت اجتماعی و عواطف منفی با 
بر اساس  لذارضایتمندی ورزشکاران ارتباط وجود دارد. 

هویت ورزشی در  رسدبه نظر می مطالعات انجام شده
 .ای آنها مرتبط باشدورزشکاران با کیفیت زندگی حرفه
تواند موجب انگیزش به عبارتی، هویت ورزشی قوی می

و نظم مورد نیاز جهت حضور مداوم ورزشکار در 
تمرینات و همچنین موفقیت در سطوح باالی ورزشی 

 .(2012؛ دهنوی، 2014کابریتا و همکاران، ) شود
اهمیت کیفیت یدگی روزافزون جوامع، توجه به پیچ با

امروزه . بیش از پشی مشخص شده استزندگی کاری 
نیروی انسانی کارا و متعهد، مهمترین سرمایه هر 
سازمان است و در حال حاضر مفهوم کیفیت زندگی 

-هاست که میای در سازمانکاری مربوط به فلسفه

در خواهد شأن و منزلت افراد را افزایش دهد، تغییراتی 
فرهنگ سازمانی ایجاد کند و رفاه فیزیکی و روانی آنها 

های کیفیت ها، برنامهدهد. در برخی سازمان ارتقأرا 
زندگی کاری قصد دارد اعتماد، درگیری و توانایی حل 

وری سازمان را و در نتیجه رضایت و بهره افرادمسئله 
گذاری افزایش دهد. نظام ارزشی کیفیت زندگی، سرمایه

بر روی افراد را به عنوان مهمترین متغیر در معادله 

به این معنی  .دهدمدیریت راهبردی مورد توجه قرار می
توجه به نیازها و برآورده ساختن نیازهای افراد به که 

بهسازی و کارآیی بلندمدت سازمان و مجموعه ورزشی 
بر این اساس توجه به کیفیت زندگی منجر خواهد شد. 

وری و سطح بهره ارتقأای در از اهمیت ویژه رادافکاری 
ثر ؤعملکرد سیستم برخوردار است و شناسایی عوامل م

کیفیت زندگی کاری  رسد.بر آن ضروری به نظر می
تواند بر میزان موفقیت ورزشکاران در همچنین می

رسد به نظر میهای ورزشی تأثیرگذار باشد و رقابت
تواند نقش آن می رتقأاتوجه به کیفیت زندگی کاری و 

و موفقیت  وری سازمانمهمی در افزایش بهره
بنابراین، لزوم شناسایی عوامل  .داشته باشد ورزشکاران

مرتبط و تأثیرگذار بر کیفیت زندگی کاری در 
، رسد تا بر اساس آنورزشکاران ضروری به نظر می

های ورزشی که در سازمان ورزش و جوانان و مجموعه
با فراهم ارتباط با ورزشکاران فعالیت دارند بتوانند 

کیفیت زندگی کاری ورزشکاران را  ،نمودن شرایط الزم
مطالعات پیشین  بر اساساز سوی دیگر، . دهند أارتق

باشد که ار میتاثیرگذکیفیت زندگی  عوامل مختلفی بر
ه سرمایدر این بین برخی تاثیر برخی عوامل از جمله 

مورد توجه جدی  و هویت ورزشی شناختیروان
. بر این اساس، پژوهش پژوهشگران قرار نگرفته است

حاضر با هدف تدوین مدل کیفیت زندگی کاری 
و  شناختیرواناساس متغیرهای سرمایه  بر ورزشکاران

 انجام شد.  هویت ورزشی
 مدل مفهومی پژوهش در زیر ارائه شده است.

 

 

 

 
 

 
 

                                                           
1. Lamont-Mills, & Christensen 2. Burns, Jasinski, Dunn, & Fletcher 
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 مدل مفهومی و نظری رابطه بین متغیرهای پژوهش -1شکل 

 پژوهش شناسیروش
روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر 

 روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی است.

 کنندگانشرکت
در  تیم های ملی ورزشکارانجامعه آماری شامل کلیه 

 عنواننفر به 260 تعداد که بود 1397 سال در کل کشور
)دلیل انتخاب ورزشکاران تیم ملی  نمونه انتخاب شدند

ای حرفهکامالً بود که این افراد ورزش را به طور  آن
که  استکنند و حرفه اصلی این افراد ورزش دنبال می

-روش نمونه. (ی داردبا هدف پژوهش حاضر همخوان

توزیع و بود. پس از  دسترس در روش گیری به صورت
مورد  نامهپرسش 240ها، تعداد نامهپرسشآوری جمع

-ورزشکاران انتخاب شده از رشتهتحلیل قرار گرفت. 

 ، بسکتبال و فوتبالهای ورزشی گروهی شامل والیبال
  وتیراندازی، تکواندو و کشتی بودند  و انفرادی شامل

پس از تشریح اهداف پژوهش و جلب همکاری و 
-نامهپرسشها به صورت گروهی به مشارکت، آزمودنی

 نظر پاسخ گفتند. های مورد

 ابزار گردآوری اطالعات
لوتانز و  شناختیروانسرمایه  نامهپرس

 همکاران
( ساخته 2007توسط لوتانز و همکاران ) نامهپرسشاین 
دارای  .پردازدبه بررسی رفتار سازمانی مثبت می و شد
آوری است. تاب بینی وبعد خودکارآمدی، امید، خوش 4

عبارت دارد که از این تعداد، به هر یک از  24این ابزار 
بر  نامهپرسشعبارت تخصیص یافته است.  6ابعاد 
ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی طیف پنج گزینه اساس

=خیلی کم تا 1گذاری آن از نمره .زیاد تنظیم شده است
و  24= خیلی زیاد است. حداقل نمره در این آزمون 5

خواهد بود و نمره باالتر نشانه ارائه بهتر  120حداکثر 
و بر عکس. مقدار است رفتار سازمانی مثبت در سازمان 

در مطالعه لوتانز و همکاران  نامهپرسشضریب پایایی 

سرمایه 

 روانشناختی

کیفیت 

زندگی 

 کاری
هویت 

 ورزشی

 خودکارآمدی

 امید

 بینیخوش

 آوریتاب

 انحصارگرایی

 هویت خود

تأثیرپذیری 
 مثبت

تأثیرپذیری 

 منفی

 هویت
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 77/0( 2017زایی و همکاران )و در مطالعه ناستی 90/0
میزان پایایی در پژوهش حاضر برای بعد  دست آمد.به

-، تاب69/0بینی ، خوش80/0، امید 71/0خودکارآمدی 

 به دست آمد.  83/0و برای متغیر کل  75/0آوری 
 مقیاس هویت ورزشی چزالک

ا ( ساخته شد و ب2004توسط چزالک ) نامهپرسشاین 
ی آیتم هویت ورزشی درونی و بیرونی را ارزشیاب 25
 7)انحصارگرایی  و سؤال( 5کند. هویت اجتماعی )می
 5و هویت خود )، جزو هویت ورزشی درونی ل(سؤا

نفی مپذیری تأثیرسؤال( و  4پذیری مثبت )تأثیرسؤال(، 
ی قرار گیرسؤال( هویت ورزشی بیرونی را مورد اندازه 4)

 گذاری در یک مقیاس(. نمره2004، چزالکدهد )می
 (10=قممواف کامالً تا  1=مخالفم کامالً )ای از درجه 10

استفاده  ( ثبات درونی این ابزار را با2009. توکلی )است
 درگزارش کرده است و  91/0از روش آلفای کرونباخ 

ای ثبات درونی با استفاده از روش آلفپژوهشی دیگر 
د، نوربخش و بزماورمحاسبه شده است ) 87/0کرونباخ 

ای در پژوهش حاضر میزان پایایی با روش آلف (.2016
انحصارگرایی ، 83/0کرونباخ برای هویت اجتماعی 

و  78/0پذیری مثبت تأثیر، 81/0، هویت خود 79/0
 به دست آمد. 69/0پذیری منفی تأثیر

 والتون کیفیت زندگی کاری نامهپرسش
ساخته  1توسط والتون 1973در سال  نامهپرسشاین 

 27شد و به بررسی کیفیت زندگی کاری در قالب 
(؛ عبارت 3پرداخت منصفانه و کافی )لفه ؤم 8عبارت و 

عبارت(؛ تامین امنیت  3محیط کار ایمن و بهداشتی )
عبارت(؛  4گرایی سازمان )عبارت(؛ قانون 3مداوم )

عبارت(؛ فضای  3وابستگی اجتماعی زندگی کاری )

عبارت(؛ یکپارچگی و انسجام  3کلی زندگی کاری )
های عبارت(؛ و توسعه قابلیت 4اجتماعی در سازمان )

 بر اساس نامهپرسشزد. پرداعبارت( می 4انسانی )
تا خیلی  1=ای لیکرت از خیلی کممقیاس پنج گزینه

 27تنظیم شده است. حداقل نمره در این آزمون  5=زیاد
نزدیکتر باشد  135است. هر چه نمره به  135و حداکثر 

در مطالعه  نشانه رضایت از کیفیت زندگی کاری است.
و در مطالعه  88/0 نامهپرسشوالتون ضریب پایایی 

به دست آمده  87/0( 2017زایی و همکاران )ناستی
در مطالعه حاضر میزان پایایی با روش آلفای  است.

 محاسبه شد. 82/0کرونباخ 
های پژوهش محقق ضمن آوری دادهبه منظور جمع

با  هنگیهای ملی، اقدام به هماحضور در اردوهای تیم
ع یان جهت توزیها و مربمسئولین مربوطه فدراسیون

هنگی از آنها جهت همکاری و هماها نمود و نامهپرسش
 ضمناً برای اجرای پژوهش درخواست همکاری گردید.

ی از نظر شغلی همتا شدند و ورزشکارانها آزمودنی
  .شغل و حرفه اصلی آنها ورزش بود کهانتخاب شدند 

 هاروش پردازش داده
توصیفی و های آماری ها از روشبرای تحلیل داده

های آماری ضریب همبستگی استنباطی و از آزمون
-نرم پیرسون و تحلیل معادالت ساختاری با استفاده از

 استفاده شد. 22افزار اس.پی.اس.اس نسخه 

 

 هایافته
آمده  ها شناختی نمونههای جمعیتویژگی 1در جدول 

 است. 

 
 

 

 

                                                           
 1. Walton 
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 شناختی نمونه پژوهشهای جمعیتویژگی -1جدول 

 درصد فراوانی اجزاء متغیر نوع متغیر

 سن
20-15 83 58/34 
30-20 97 41/40 

 25 60 سال 30باالی 

 تحصیالت

 91/17 43 زیر دیپلم
 58/29 71 دیپلم

 58/39 95 لیسانس
 91/12 31 باالتر فوق لیسانس و

 رشته ورزشی

 08/17 41 والیبال
 16/14 34 بسکتبال
 91/17 43 فوتبال

 25/16 39 تیراندازی
 91/17 43 تکواندو
 66/16 40 کشتی

 سن
 58/44 107 دختر
 42/55 133 پسر

 
بیشترین سنی  از نظرشود طور که مشاهده میهمان

از لحاظ  .سال بود 20-30فراوانی مربوط به طبقه 
 لیسانسدارای تحصیالت  افراد بیشتر همتحصیالت 

-همچنین بیشتر ورزشکاران پسر و از رشته .هستند

 های ورزشی فوتبال و تکواندو بودند.

 
 پژوهش متغیرهای و انحراف استاندارد یانگینم یفیتوص یاندازه ها -2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین یدگیکش چولگی 

 25/11 42/64 -665/0 -417/0 شناختیروان سرمایه

 90/31 54/143 -/787 -778/0 ورزشی هویت

 90/14 72/69 600/1 -198/1 کاری زندگی کیفیت

 

توصیف آماری نمرات مربوط به  2در جدول 
 ورزشی و ، هویتشناختیروان سرمایهمتغیرهای 

به  یدگیشکو  ، شامل چولگیکاری زندگی کیفیت
و انحراف استاندارد  یانگینم یهاهمراه شاخص

 مقادیر کهارائه شده است. با توجه به ایننمرات 
 هاداده است، -2 و+ 2 بین هاداده کشیدگی و چولگی

  برخوردارند. بهنجار توزیع از 05/0 سطح در
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 متغیرهای پژوهش نیب یهمبستگ بیضرا سیماتر -3جدول 

 3 2 1 متغیرها

   1 شناختیروان سرمایه -1

  1 **612/0 ورزشی هویت -2

 1 **649/0 **564/0 کاری زندگی کیفیت -3

 01/0ی در سطح معنادار**          05/0ی در سطح معنادار   *                
 

 ضرایب همبستگی بین متغیرهای 3در جدول 
 ورزشی با کیفیت هویت و شناختیروان سرمایه
کاری در ورزشکاران نشان داده شده است.  زندگی
شود تمامی ضرایب طور که مشاهده میهمان

متغیرهای پژوهش  شده بینهمبستگی محاسبه 
ند هستدار امعن 01/0مثبت و در سطح آلفای 

(01/0>p) دهنده وجود رابطه مستقیم بین که نشان
 این متغیرها است.

تحلیل  از مدل مفهومی پژوهش، بررسی منظور به
 شده بررسی مدل. گردید استفاده معادالت ساختاری

 ادامه در مدل برازش به مربوط هایشاخص همراه به
 .است شده ارائه

 

 
 کیفیت با ورزشی هویت و شناختیروان مدل ساختاری روابط بین سرمایه ضرایب استاندارد -2شکل 

 کاری زندگی
 

پیشنهادی به  ضرایب استاندارد مدل 2در شکل 
 و شناختیروان سرمایه بین روابط بررسی منظور
 داده زندگی کاری، نشان کیفیت با ورزشی هویت

 . است شده

 ارائه 4 جدول در مدل برازش به مربوط هایشاخص
 .است شده
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 های برازش مدل شاخص -4جدول 
 ارزیابی شاخص برازش مقدار مشاهده شده دامنه مورد قبول شاخص برازش

اسکوئر تقسیم بر درجه کای 
 1آزادی

 مناسب 94/1 ≤3

 مناسب 061/0 <08/0 2یمیانگین تقریب ریشه مجذور
ریشه دوم میانگین مربعات باقی 

 3مانده
 مناسب 053/0 <08/0

 مناسب 960/0 >9/0 4شاخص برازش تطبیقی
 مناسب 910/0 >9/0 5نیکوئی برازش شاخص
 مناسب 960/0 >9/0 6برازش فزاینده شاخص

 

( df/2χشاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی )
است  3این عدد کمتر از  .کندیید میأبرازش مدل را ت

خطای ریشه  هاست.و به معنی برازش مدل با داده
و ریشه دوم  061/0برابر  یمیانگین تقریب مجذور

است که از 053/0برابر با  ات باقی ماندهمیانگین مربع
و در نتیجه برازش  تر است( کوچک08/0میزان مالک )

برازش  هایدر نهایت شاخص .کندمدل را تأیید می
شاخص برازش و  نیکوئی برازش شاخص، فزاینده
تر هستند. بزرگ (9/0نیز از مالک مورد نظر ) تطبیقی

 هایشاخص مجموع گرفتن نظر در با و مجموع در
قرار یید أت مورد هابرازش مدل با داده شده، محاسبه

 . گیردمی
 

 

 متغیرهای پژوهشهای اندازه گیری ضرایب مدل -5جدول 

 
ضرایب غیر 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد
 تی

سطح 

 معناداری

-روانسرمایه 

 شناختی
 183/0 1 خودکارآمدی   

-روانسرمایه 

 شناختی
 029/0 186/2 208/0 055/2 امید 

-روانسرمایه 

 شناختی
 004/0 860/2 852/0 444/8 بینیخوش 

-روانسرمایه 

 شناختی
 004/0 863/2 834/0 268/8 آوری تاب 

   747/0 1 هویت اجتماعی  هویت ورزشی

 001/0 887/12 731/0 857/0 انحصارگرایی  هویت ورزشی

 001/0 444/17 951/0 168/1 خودهویت    هویت ورزشی
       

                                                           
1. df/ χ2 

2. RMSEA 

3. SRMR 

4. CFI 
5. GFI 
6. GFI 
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 متغیرهای پژوهشهای اندازه گیری ضرایب مدل -5جدول ادامة 

   
ضرایب غیر 

 استاندارد
ضرایب 

 استاندارد
 تی

سطح 

 معناداری

 001/0 135/17 936/0 006/1 پذیری مثبتتأثیر  هویت ورزشی

 001/0 422/16 902/0 095/1 پذیری منفیتأثیر  هویت ورزشی

کیفیت زندگی 
 کاری

 780/0 1 منصفانه پرداخت   

کیفیت زندگی 
 کاری

 001/0 621/15 838/0 721/0 ایمن کار محیط 

کیفیت زندگی 
 کاری

 001/0 779/14 802/0 989/0 مداوم امنیت مینأت 

کیفیت زندگی 
 کاری

 001/0 823/13 760/0 652/0 سازمان گراییقانون 

کیفیت زندگی 
 کاری

 001/0 833/15 847/0 694/0 اجتماعی وابستگی 

کیفیت زندگی 
 کاری

 
 زندگی کلی فضای

 کاری
607/0 655/0 787/11 001/0 

کیفیت زندگی 
 کاری

 
 انسجام و یکپارچگی

 اجتماعی
555/0 628/0 017/11 001/0 

کیفیت زندگی 
 کاری

 
 هایقابلیت توسعه

 انسانی
648/0 753/0 657/13 001/0 

 
، تمامی 5اساس اطالعات ارائه شده در جدول  بر

 گیری متغیرهایهای اندازهضرایب مربوط به مدل

دهنده ( که نشانp<05/0هستند ) دارمعناپژوهش 

عاملی هر یک از متغیرهای  مناسب بودن ساختار
 زندگی کیفیت و ورزشی ، هویتشناختیروان سرمایه

 کاری است. 
 

 متغیرهای پژوهشضرایب ساختاری بین  -6جدول 

 
ضرایب غیر 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد

سطح  تی

 معناداری

-روان سرمایه

 شناختی
 

 کاری  زندگی کیفیت
927/1 440/0 716/2 007/0 

 001/0 498/7 450/0 167/0 کاری  زندگی کیفیت  ورزشی هویت
 

 تمامی ضرایب ساختاری ،6با توجه به نتایج جدول 
 و هویت شناختیروان مربوط به رابطه بین سرمایه

مثبت بود و در سطح  کاری زندگی کیفیت ورزشی با

 بودن مثبت (.p<01/0) استدار امعن 01/0آلفای 
مستقیم  رابطه دهنده وجودنشان آمده دستهب ضریب
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-و بر این اساس نتیجه گرفته می بین این متغیرهاست

ورزشی  و هویت شناختیروان شود متغیرهای سرمایه
ورزشکاران اثر  کاری زندگی به صورت مثبت بر کیفیت

 گذارند.می
 

 گیرینتیجهبحث و 
پژوهش حاضر با هدف بررسی تدوین مدل معادالت 

متغیرهای  بر اساسساختاری کیفیت زندگی کاری 
 ورزشکاراندر  و هویت ورزشی شناختیروانسرمایه 

های متغیر لفهؤانجام شد. نتایج پژوهش نشان داد م
 کاری در با کیفیت زندگی شناختیروانسرمایه 

معادالت  نتایج .معناداری داردمثبت و رابطه  ورزشکاران
 شامل شناختیروانسرمایه  نشان داد ابعاد ساختاری

به ترتیب  آوری، امید و خودکارآمدیبینی، تابخوش
. دارند ورزشکارانکیفیت زندگی کاری  بیشترین اثر را بر

، کیم، نیومن، فریس کیمهای )این یافته همسو با یافته
؛ آلیو و 2015، 2چانگو  ، چوسین؛ 9201، 1و پریو
و  ؛ رضایی2014 ،و همکاران زاده؛ عباس2015تونک، 

شفیعی و ؛ 2015، و همکاران ؛ عرب2016، همکاران
 .است (2015باعزت، 

( نشان داد 2015نتایج مطالعه عرب و همکاران )
-، خودکارآمدی، امیدواری و خوششناختیروانسرمایه 

بینی با کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی رابطه 
معناداری دارد و به این نتیجه رسیدند که با تغییر 

توان بر کیفیت زندگی کاری و می شناختیروانسرمایه 
مثبت گذاشت. نتایج  تأثیردر نهایت رضایت از زندگی 

( هم نشان داد 2012) 3مطالعه ان جیوین و ان جیوین
مثبت و معناداری بر کیفیت  تأثیر شناختیروانسرمایه 

 زندگی کاری دارد. 

                                                           
1. Kim, Kim, Newman, Ferris, & 

Perrewé, 

2. Sin, Chow, & Cheung 

بر اساس توان اذعان داشت در تبیین این یافته می
یک  شناختیروانی مثبت سرمایه شناسدیدگاه روان

مثبت است که چهار  شناختیروانحالت و ظرفیت 
-قابلیت و توانمندی شامل خودکارآمدی، امید، خوش

شود. بر اساس این دیدگاه اوری را شامل میبینی و تاب
شوند و یک این چهار قابلیت و سازه با هم ترکیب می

یکدیگر تأثیر سازند که در کنار افزایی را میکل هم
افراد دارای  دارند. و موفقیت افراد مثبتی بر عملکرد

ها که چه به این سؤال غالباً شناختیروانسرمایه 
اهدافی دارند، چگونه و با استفاده از چه راهبردهایی 

های خود برای رسیدن به هدف توانند از قابلیتمی
لوتانز، اوی و دهند )استفاده کنند، به خوبی پاسخ می

تجربه تسلط بر . بر اساس دیدگاه بندورا (2006، 4اولیو
امور مؤثرترین منبع برای ایجاد حس خودکارآمدی قوی 

های ورزشی فردی، باور قوی کارآمد است و موفقیت
کنند و بودن و کفایت فردی را در فرد ایجاد می

دهند. انتظارات ها این باورها را تغییر میشکست
آغازگری رفتار از سوی فرد،  کنندهخودکارآمدی تعیین

میزان تالش برای گسترش رفتار و حفظ تالش در 
 صورت برخورد با موانع و تجربیات آزاردهنده هستند.
لذا در صورتی که فرد باورهای خودکارآمدی قوی داشته 

یابد و باشد میزان امید به موفقیت در او افزایش می
 آوریبین است و تابنسبت به عملکرد خود خوش

ها خواهد داشت. ها و شکستبیشتری در مقابل سختی
-به جهت ماهیت انعطاف شناختیروانرمایه س بنابراین،

پذیری، برخورداری از قابلیت آموزش و توسعه، به 
شود و در نتیجه از پتانسیل سختی از سوی رقبا تقلید می

. استباالیی جهت خلق مزیت رقابتی پایدار برخوردار 
نقطه اتصال و پیوند  اوالً شناختیروانه از این رو سرمای

و همچنین خلق سرمایه انسانی و اجتماعی و ایجاد 
افزایی بین آنها از طریق تالش جهت تحقق هم

3. Nguyen, & Nguyen 
4. Luthans, Avey, & Avolio 
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-شود و با ایجاد همپتانسیل نهادینه فرد محسوب می

ها واریانس بیشتری را در افزایی بین انواع سرمایه
. تبیین دیگر ندکبینی متغیرهای سازمانی ارائه میپیش

تواند نگاه افراد رسد ورزش میبه نظر میاین است که 
و توجه به  را تغییر دهد به مسائل و مشکالت زندگی

-مشکالت به عنوان فرصتی برای رشد و نه تهدید می

بینی منجر شود. در ارتباط تواند به تقویت بیشتر خوش
بر توان گفت از دید بندورا تجربه تسلط آوری میبا تاب

امور مؤثرترین منبع برای ایجاد حس خودکارآمدی قوی 
های فردی، باور قوی کارآمد بودن و است. موفقیت

ها این کنند و شکستکفایت فردی را در فرد ایجاد می
های امید هم یکی از مؤلفهدهند. باورها را تغییر می

است که مستلزم به کارگیری  شناختیروانسرمایه 
رسد به نظر می .استراتژیک است تفکر عاملی و تفکر
بر کاهش اضطراب و افزایش  تأثیرتمرینات ورزشی با 

تواند زمینه عاملیت و به کارگیری سطح خلق می
بنابراین هرگاه  .راهبردهای استراتژیک را فراهم کند

های خود را در جهت موفقیت در توانایی ورزشکاران
باشند  برانگیز باور داشتهکارهای چالشها و رقابت

)یعنی احساس خودکارآمدی کنند(، توانایی ترسیم 
مسیری برای رسیدن به هدف داشته باشند )یعنی 
امیدوار باشند(، رویدادهای خوب و خوشایند را همیشگی 
و پایدار و رویدادهای بد را تصادفی و اتفاقی بدانند 

بینی( و توانایی حفظ وضعیت موجود یا رسیدن )خوش
های از مواجهه با موقعیتبه وضعیت مثبت پس 

توانند ور باشند( میآزا را داشته باشند )یعنی تاباسترس
ری خود رضایت بیشتری داشته باشند و به از زندگی کا

تبع در عرصه کاری هم موفق باشند که نتیجه آن 
 افزایش کیفیت زندگی کاری در افراد خواهد بود.

و  رزشیویافته بعدی پژوهش نشان داد بین هویت 
مثبت و رابطه ورزشکاران کیفیت زندگی کاری 

                                                           
1. Derrick  

2. Boyle, & Magnusson  

نتایج معادالت ساختاری هم نشان  .معناداری وجود دارد
هویت خود،  به ترتیب شامل ابعاد هویت ورزشیداد 
 و هویت اجتماعیپذیری مثبت و منفی، تأثیر

کیفیت زندگی  سطح را بر تأثیر، بیشترین انحصارگرایی
-. این یافته همسو با یافتهاندداشتهدر ورزشکاران کاری 

؛ بورن و همکاران، 2014، و همکاران کابریتاهای )
؛ 2015؛ رضا سلطانی و وحدانی، 2008، 1؛ دریک2012

 .است (2011جاللی فراهانی، 

( در پژوهش خود به این 2014کابریتا و همکاران )
نتیجه رسیدند ورزشکاران دارای هویت ورزشی باالتر، 

گیری شغلی، خودکارآمدی و تصمیمسطوح باالتری از 
( با بررسی 2008دریک )بینی را در آینده دارند. خوش

هویت ورزشی و رضایت از زندگی و میزان شادکامی در 
دانشجویان ورزشکار به این نتیجه رسید بین این 

 2بویل و مگناسون متغیرها رابطه معناداری وجود دارد.
یا  ( هم اظهار کردند ورزشکاران نخبه2007)

پردازند، ای به رقابت میورزشکارانی که در سطوح حرفه
ای یا افراد در مقایسه با ورزشکاران غیرحرفه

های نقش مربوط به جامعه را در غیرورزشکار، هویت
نتایج مطالعه رضا سلطانی اند. اولویت باالتری قرار داده

حاکی از آن است که همه ابعاد هم ( 2016و وحدانی )
پذیری منفی( رابطه مستقیم تأثیر)به جز هویت ورزشی 

گیری ورزشی دارند. بر اساس نتایج و معناداری با جهت
توان به نوعی وجود ارتباط بین هویت این پژوهش می

 ورزشی و کیفیت زندگی در ورزشکاران را استنباط کرد.
 باومنبر اساس دیدگاه توان گفت در تبیین این یافته می

( هویت میزان آگاهی فرد در ارتباط 2001) 3و همکاران
هویت  با نقش خود به عنوان یک ورزشکار است.

ورزشی دارای ابعاد مختلفی شامل هویت خود، هویت 
اجتماعی، انحصارگرایی و تأثیرپذیری مثبت است. در 

افراد با هویت باالی توان گفت ارتباط با هویت خود می

3. Bowman & et al. 
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کرد ورزشی قرار را بر مبنای عمل« خود»ورزشی، ارزش 
دهند و تمایل به تقویت عزت نفس از طریق هویت می

ورزشی قوی خود دارند. بنابراین افرادی که دارای 
هویت باالیی از خود هستند، برای تسلط بر یک تکلیف 

کنند، های فراوان میو رسیدن به اهداف خود تالش
حتی اگر مشکالتی هم بر سر راه آنان باشد، با تالش 

کنند تا به موقعیت ر خود سعی بر غلبه بر آن میو پشتکا
توان گفت هر چه برتر و عالی دست یابند. از این رو می

تر باشد، آگاهیک ورزشکار عنوان  بهفرد از نقش خود 
گرایی و تمایل به پیروزی در طلبی و هدفحس رقابت

او زیاد خواهد بود و به تبع از کیفیت زندگی کاری 
هویت اهد شد. از سوی دیگر، بهتری برخوردار خو

نیاز  تواند موجب انگیزش و نظم موردورزشی قوی می
جهت حضور مداوم ورزشکار در تمرینات و همچنین 
موفقیت در سطوح باالی ورزشی شود. این امر مبین 

ات مثبتی بر تأثیراین است که هویت ورزشی قوی، 
عملکرد ورزشی، سالمت، آمادگی و عزت نفس 

هویت ورزشی،  بعد دیگر(. 2011آقایی، )ورزشکار دارد 
هویت اجتماعی است. هویت اجتماعی در قالب عمل 

کند و فردی که از هویت اجتماعی تجسم پیدا می
اجتماعی باالیی برخوردار است، به دلیل تأکید بر 

های اش با دیگران و برداشتدیگران و روابط اجتماعی
نسبت به خود تمرکز زیادی دارد. لذا انگیزه  ،آنها

طلبی، تسلط بر ورزشکار را برای تالش در جهت رقابت
مشکل و دستیابی به موفقیت و در نهایت رسیدن به 

 در ارتباط با انحصارگرایی دهد.اهداف خود افزایش می
توان گفت می به عنوان مؤلفه دیگر هویت ورزشی

کند که ا فراهم میانحصارگرایی در ورزش شرایطی ر
فرد به عنوان یک شخص متعصب در ورزش ایفای 
نقش کند و همین عالقه و تعصب گرایش وی را نسبت 

این امر باعث افزایش انگیزه و  .کندبه ورزش بیشتر می

                                                           
 

-طلبی و هدف، و حس رقابتبرانگیختگی در فرد شده

ای را مندی و تمایل به موفقیت در زمینه کاری و حرفه
به عنوان بعد  پذیری مثبتتأثیرکند. یشتر میدر او ب

به ارزیابی و تفسیر مشارکت  دیگر هویت ورزشی،
پردازد و بیانگر مسائلی است ورزشی یک فرد از خود می

که فرد در آنها احساس خوبی دارد. بسیاری از افراد به 
اند، خاطر دالیل مثبت و نتایج مطلوبی که تجربه کرده

که کنند ات ورزشی مشارکت میها و مسابقدر فعالیت
دهد این امر انگیزه موفقیت را در آنها افزایش می

(. 2009، 1کولسیداسو  ، پرکوس، هربلیس)کوکارداس
-لذا مجموعه این ابعاد در قالب هویت ورزشی باعث می

های گردد تا فرد ورزشکار عملکرد بهتری در رقابت
ورزشی داشته باشد و به تبع کیفیت زندگی کاری 

 کند.بهتری را تجربه می
رای توان گفت ورزشکاران دابنابراین به طور کلی می

 و هویت ورزشی باال به دلیل شناختیروانسرمایه 
، بینیهایی چون کارآمدی، خوشبرخورداری از ویژگی

ی از های ناشها و استرسآوری باال، سختیامید و تاب
و  دننکمیهای ورزشی را بهتر تحمل ها و محیطرقابت

مایل گراتر هستند تتر و هدفکه رقابتیبه دلیل این
مجموعه این  .بیشتری به موفقیت و پیروزی دارند

ود ششان میعوامل باعث عملکرد بهتر در حرفه و شغل
 باالتری کاری و بر این اساس از سطح کیفیت زندگی

 برخوردار خواهند بود.
توان به محدود های پژوهش حاضر میاز محدودیت

که در  جنسیت مرد اشاره کرد به نمونه پژوهشبودن 
ها به جامعه ورزشی زنان باید احتیاط کرد. تعمیم یافته

گیری در دسترس به همچنین استفاده از روش نمونه
-گیری غیر احتمالی، تعمیمعنوان یک روش نمونه

به کند. ها را با مشکل مواجه میپذیری یافته
شود متغیرهای محیطی و پیشنهاد می پژوهشگران آتی

1. Kokaridas, Perkos, Harbalis, & 

Koltsidas  
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گذار بر کیفیت زندگی تأثیرمثل استرس  شناختیروان
با توجه به  کاری را مورد بررسی قرار دهند. همچنین

و هویت  شناختیروانکه متغیرهایی چون سرمایه این
الزم است متغیرهای ثابت و ایستایی نیستند  ورزشی

 ارتقأدر  آنهاضمن توجه به  مربیان و مسئوالن ورزشی
هایی ها و مداخلهکیفیت زندگی کاری، با طراحی برنامه

 آنها کمک کنند. ارتقأبه بهبود و 

 تقدیر و تشکر
که بدون  یورزشکارانوسیله پژوهشگران از کلیه بدین

مساعدت آنها انجام پژوهش میسر نبود و همچنین 
که زمینه انجام پژوهش  ها و مربیانمسئولین فدراسیون

 د.ننمایاهم نمودند تشکر میرا فر
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