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Abstract
The aim of this study was to investigate the state of emotional
fatigue and social panic caused by the outbreak of Covid-19
virus in professional athletes (case study: athletics). The
research method was descriptive and the statistical population
included all Iranian male and female professional athletes in the
adult age group. The research instruments included two
questionnaires of emotional fatigue Chen et al. (2019) and
Connor et al. (2000) social fear. The validity of this
questionnaire was examined and confirmed by examining the
opinions of experts and the reliability of this questionnaire
according to the calculation of Cronbach's alpha. The results
showed that the rate of emotional fatigue caused by the
prevalence of Covid-19 virus was high among the research
samples (overall score = 3.41). The results also showed that the
level of social panic caused by Covid-19 virus in the research
samples is in a state of severe social panic (overall score = 53.2).
The results also showed that there was a significant difference
between the state of emotional fatigue and social panic caused
by the prevalence of Covid-19 virus regarding demographic
characteristics.
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Extended Abstract
Objective
Identifying emotional exhaustion and
social phobia and identifying individual
differences in these variables can lead
to the identification of vulnerable
groups and levels of society (1). In other
words, examining the state of
emotional fatigue and social panic in
some situations, such as the prevalence
of Quaid-19 virus, can lead to the
control of some adverse psychological
effects. Examining the psychological
dimensions of the prevalence of Quaid19 virus causes the effects of this virus
in the field of sports, especially athletes,
to be more accurately identified.
Undoubtedly, athletes, like everyone
else in the community, have been
affected by the spread of the Quid-19
virus (2). On the other hand, the
negative consequences of this virus
among athletes can lead to improved
support for athletes to protect
themselves from the effects of this
virus. Professional athletes, especially
track and field athletes, have
experienced major training problems
during the Quid-19 virus crisis (3). This
will undoubtedly have a negative effect
on them mentally, which will lead to
their dysfunction in the future. The
uncertainty of the conditions of some of
their psychological variables, including
emotional fatigue and social panic, has
led to the lack of evidence regarding the
condition of athletics athletes in terms
of emotional fatigue and social panic
following the outbreak of Quid-19 virus.
This has prevented intervention
activities from taking place to control its
effects, and national and athletic team
teams have focused solely on how to
maintain the athletes' physical fitness
(4).
This
can
have
negative

268

psychological effects that are far
removed from clubs and coaches.
Therefore, the present study was
designed to investigate the state of
emotional fatigue and social panic
caused by the outbreak of Quid-19 virus
among athletes in professional
athletics. Therefore, the main question
of the present study is what is the state
of emotional fatigue and social panic
caused by the outbreak of Quid-19 virus
among professional athletes in
athletics?

Material and Methods
The method of the present study was
descriptive field study. The statistical
population of the present study
included all Iranian male and female
professional track and field athletes in
the adult age category. No information
was available on the exact number of
these individuals due to the variable
number of athletes in each camp. Based
on the available selection, 85 people
were identified as the research sample.
These individuals were identified as a
research sample through cyberspace
and face-to-face communication. After
distributing and collecting research
questionnaires, 62 questionnaires were
collected and analyzed. The research
instruments
included
two
questionnaires of emotional fatigue
Chen et al. (2019) and social panic of
Connor et al. (2000) (5). The Chen et al.
(2019) questionnaire was used to
measure emotional fatigue. This test
has 21 five-choice questions. The
scoring method of this scale is based on
a five-point Likert scale, the options of
which are ranked from very low = 1 to
very high = 5, so that a score of 1
indicates the lowest Fatigue rate and
score 5 indicates the highest fatigue
rate. Thus, an overall score between 0
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and 1 indicates very low fatigue, a score
between 2 and 3 indicates moderate
fatigue, a score between 3 and 4
indicates high fatigue, and a score
between 4 and 5 indicates very high
fatigue. The reliability of this
questionnaire was determined to be
0.82. The Connor et al. (2000)
questionnaire was used to assess social
phobia. This questionnaire had 17
questions that ultimately assessed the
level of social fear in individuals. The
questions of this questionnaire were
designed in a 5-point Likert scale. This
questionnaire
measures
three
subscales of fear (6 questions),
avoidance
(7
questions)
and
physiological symptoms (4 questions).
The reliability of this questionnaire was
0.87. In the present study, the validity
of this questionnaire was examined by
examining the opinions of several
experts and also the reliability of the
questionnaire was determined to be
0.89 in the emotional fatigue section
and 0.81 in the social panic section.
Then, the collected data were classified
and described using descriptive
statistical indicators consisting of mean,
standard
deviation,
frequency,
frequency percentage, table and graph.
To determine the appropriate statistical
method, the data distribution was first
examined using the KlomogorovSmirnov test. Also, independent t-test
and analysis of variance were used to
evaluate the research information. The
whole process of data analysis was
performed in SPSS software.

Results
The results showed that the rate of
emotional fatigue caused by the
prevalence of Quaid-19 virus is high
among the research samples (overall
score = 3.41). The results also showed

that the level of social panic caused by
Quaid-19 virus in the research samples
is in a state of severe social panic
(overall score = 53.2). In order to
evaluate the status of research
variables by gender, one-sample t-test
was used. According to the results, it
was found that there is a significant
difference between the state of
emotional fatigue caused by Quaid-19
virus in male and female samples. The
overall score of emotional exhaustion in
men was 2.97 and the overall score of
emotional fatigue in women was 3.87.
Due to the low level of significance from
0.05, it can be stated that there is a
significant difference between men and
women in the amount of emotional
fatigue caused by Quaid-19 virus and
women have more emotional fatigue.
The results also showed that there was
a significant difference in the status of
social phobia caused by Quaid-19 virus
in male and female samples. The total
score of social phobia in men was 50.17
and the total score of social phobia in
women was 55.78. Due to the low level
of significance from 0.05, it can be
stated that there is a significant
difference between women and men in
the level of social phobia caused by
Quaid-19 virus and women have more
social phobia. In order to evaluate the
status of research variables according
to marital status, one-sample t-test was
used.
According to the results, there was no
significant difference between the
emotional fatigue status caused by
Quaid-19 virus in married and single
samples. The results also showed that
there was a significant difference in the
state of social phobia caused by Quaid19 virus in married and single samples.
The total score of social panic of
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married people was 59.5 and the total
score of social panic of singles was 48.2.
Due to the low level of significance from
0.05, it can be stated that there is a
significant difference between married
and single people in the level of social
fear caused by Quaid-19 virus and
married people have more social fear.

Keywords:
Covid-19
virus,
psychological, emotional exhaustion,
social phobia.
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مقالة پژوهشی

بررسی وضعیت خستگی هیجانی و هراس اجتماعی ناشی از شیوع ویروس
کویید 19-در میان ورزشکاران حرفهای (نمونه موردی :رشته دو و میدانی)
مهدی محبوبی جوقان ،1روح اهلل عسگری گندمانی ،2کبریا اقبالی ،3و صدیقه
خواجهافالطون4

 .1دانش آموختة کارشناسیارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام ،تهران ،ایران
 .2دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خستگی هیجانی و هراساجتماعی ناشی از
شیوع ویروس کویید 19-در میان ورزشکاران حرفهای (نمونة موردی :رشتة دو و میدانی)
انجام گردید .روش پژوهش توصیفی و جامعة آماری شامل تمامی ورزشکاران حرفهای
دو و میدانی زن و مرد ایران در ردۀ سنی بزرگساالن بود .ابزار پژوهش شامل دو
پرسشنامة خستگی هیجانی چن و همکاران ( )2019و هراساجتماعی کانور و همکاران
( )2000بود .روایی این پرسشنامه با بررسی نظرات خبرگان و پایایی این پرسشنامه با
توجه به محاسبة آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .نتایج نشان داد میزان
خستگی هیجانی ناشی از شیوع ویروس کویید 19-در میان نمونههای پژوهش در
وضعیت باال قرار دارد ( =3/41نمرۀ کلی) .نتایج همچنین نشان داد میزان هراس-
اجتماعی ناشی از ویروس کویید 19-در نمونههای پژوهش در وضعیت هراساجتماعی
شدید قرار دارد (=53/2نمره کلی) .نتایج همچنین نشان داد بین وضعیت خستگی
هیجانی و هراساجتماعی ناشی از شیوع ویروس کویید 19-پیرامون ویژگیهای جمعیت
شناختی تفاوت معناداری وجود دارد.

مقدمه
شناسایی مشکالت رفتاری و رفع این مشکالت به
--------------------------------------------------1. Email: mahbobi_m@yahoo.com
2. Email: asgari_r@yahoo.com
3. Email: ayobameri1295@gmail.com
4. Email: s.khajeaflaton@ymail.com
--------------------------------------------------

عنوان یکی از دغدغههای همیشگی روانشناسان بوده
است .پژوهشهای گستردهای در راستای بهبود شواهد
علمی در این حوزه انجام شده است (لی و چالدورای 1،
 .)2016پی بردن به ریشة هر گونه مشکل رفتاری و
ذهنی میبایستی مشخص گردد تا بتوان برنامهریزی
جهت کاهش آن را انجام دهد (جعفریان فرد و عریضی،
1. Lee & Chelladurai
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 .)2012یکی از مشکالت رفتاری رایج در افراد،
خستگی هیجانی است .خستگی هیجانی به وضعیتی از
فروپاشی جسمی و روانی افراد اشاره دارد که به علت
درگیر شدن بیشازحد با تعارضات ،مسئولیتها یا
محرکهای احساسی-عاطفی بر افراد تأثیر میگذارد
(آرنس و مورین .)2016 1،خستگی هیجانی ناشی از
خستگی ناشی از کار و شغل افراد نبوده است ،بلکه این
شرایط محیطی موجود در پیرامون افراد است که سبب
آسیب بر شرایط روانی افراد میگردد (چن.)2020 ،2
خستگی هیجانی را همچنین یکی از ابعاد مهم و کلیدی
افسردگی مشخص نموده اند که در نهایت منجر به از
دست دادن انرژی به خصوص انرژی عاطفی در افراد
میگردد .خستگی هیجانی سبب کاهش انگیزش در
میان افراد میشود و در نهایت تنش های ذهنی را در
میان افراد ایجاد مینماید (شکری و همکاران.)2015 ،
شرایط محیطی در شکل گیری خستگی هیجانی نقش
مهمی دارد و باعث تشدید و یا کاهش خستگی هیجانی
میگردد .به عبارتی اتفاقات محیطی و تغییرات محیطی
میتواند روند شکل گیری و یا کاهش خستگی هیجانی
را تحت تأثیر قرار دهند (چن و همکاران.)2019 ،
کاهش میزان خستگی هیجانی میتواند ضمن ارتقأ
انگیزش افراد و تأثیرگذاری بر عملکرد رفتاری آنان،
سبب بهبود بهره وری آنان و همچنین افزایش میزان
تعامالت اجتماعی افراد گردد .به عبارتی توجه به میزان
خستگی هیجانی و کاهش میزان آن میتواند مسیر
ارتقأ عملکرد فردی را هموار سازد .از طرفی یکی از
مسائل مهم در خصوص کاهش میزان خستگی
هیجانی ،پی بردن به شیوع آن است (فریرا3و همکاران،
 )2019با توجه به برخی آثار پنهان این عارضه ،همواره
نمیتوان انتظار داشت خستگی هیجانی به عنوان یک
وضعیت روانشناختی نامناسب خود را در میان همگان

نشان دهد .لذا پی بردن به وضعیت خستگی هیجانی
افراد میتواند گام مهمی در جهت کاهش آثار مخرب
این متغیر باشد (وفایی و همکاران.)2017 ،
تئوری فرسودگی شغلی ماسالچ 4و همکاران ()1986
یکی از تئوریهای کلیدی در بیان و تبیین خستگی
هیجانی است .به صورتی که مطابق با این تئوری،
خستگی هیجانی به عنوان یکی از ابعاد مهم و کلیدی
فرسودگی شغلی مشخص است (مساالچ و همکاران،
 .)1986مطابق با این تئوری ،خستگی هیجانی ابتدا با
احساسات منفی عاطفی شروع میگردد .با این توجه
شخص احساس میکند از نظر عاطفی فرسوده شده و
احساس ندارد ،از کار افتاده و چیزی ندارد که به دیگران
بدهد .سپس شخص به این نتیجه میرسد از نظر کاری
ناموفق است و کار دیگری برای انجام دادن ندارد .این
خصوصیات با توجه به تئوری فرسودگی شغلی ماسالچ
به عنوان عالئم خستگی هیجانی مشخص گردید
(فریرا 5و همکاران .)2019 ،سطوح خستگی هیجانی
تحت تأثیر ویژگیهای جمعیت شناختی مختلفی قرار
میگیرد .به صورتی که رای6و همکاران ( )1995اشاره
داشتند سطوح مختلف خستگی هیجانی در میان گروه
های مختلف جمعیت شناختی متفاوت است و برخی
گروهها از جمله زنان و افراد سالمند بیشتر تحت تأثیر
خستگی هیجانی قرار میگیرند .بدون شک خستگی
هیجانی در برخی گروهها و افراد حساستر به صورت
مشخصتری خود را نمایان میسازد.
محیط پیرامون افراد همواره نقش مهمی در وضعیت
ذهنی و روانی افراد دارد .اگر چه این محیط سبب
تأثیرگذاری بر خستگی هیجانی میگردد اما در شرایطی
بر برخی متغیرها از جمله هراس اجتماعی نیز تأثیرگذار
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است (سالکوسکیس .)2016 1،هراس و نگرانی همواره
از زمان خلقت بشر وجود داشته است و در مواقع به
خصوصی این مسأله خود را نمایان ساخته است .افراد
همواره با ارزیابی شرایط محیطی و فردی با هراس و
نگرانی هایی مواجه میشوند که این هراس و نگرانی
ها ،عموماً به صورت کوتاه مدت و یا بلند مدت خود را
بروز میدهد .اگر چه ممکن است دلیل شکلگیری
هراس همواره محیطی نباشد و برخی ویژگی های
فردی بر آن تأثیر بگذارد اما غالباً منشا هراس را
محیطی میدانند (رینهورن.)2020 2،
هراس اجتماعی به عنوان یک وضعیت روانشناختی
منفی مشخص است که در میان گروههای مختلف از
وضعیت متفاوتی برخوردار است (رمزی.)2017 3،
تفاوت های فردی از جمله جنسیت و سن سبب گردیده
است تا میزان هراس اجتماعی دستخوش تغییراتی
گردد .به عبارتی میزان هراس اجتماعی در میان گروه
های مختلف تفاوتهایی دارند که این مسئله می
بایستی مورد بررسیهای دقیقتری انجام گردد
(رینهورن .)2020 ،هراس اجتماعی که بعضاً از آن به
عنوان اضطراب اجتماعی نیز یاده شده است شامل
ترس پایدار از ارزیابی منفی توسط دیگران است .این
اختالل یکی از انواع اختالالت اضطرابی به شمار
میرود .مبتالیان به هراس اجتماعی از تحقیر شدن و
شرمساری در موقعیتهای اجتماعی خاص مثل گفتگو
در جمع به شدت میترسند .این ترس ممکن است
شامل نگرانی از بروز عالیم اضطراب از قبیل سرخ
شدن ،لرزیدن و عرق کردن باشد .شیوع هراس
اجتماعی در طول عمر  3تا  13درصد گزارش شده و
اوج شروع این اختالل در دهة دوم عمر است .هراس
اجتماعی در برخی زمان ها و در پی اتفاقات مختلفی

میتواند در میان افراد بسیاری خود را نمایان سازد .به
عبارتی اتفاقات محیطی میتواند در برخی زمان ها
سبب شکلگیری هراس اجتماعی گردد و آن را به یک
نگرانی عمومی تبدیل نماید (طاهری فر  .)2010 ،پایه-
های هراس اجتماعی در تئوریهای مختلف مدنظر قرار
گرفته است .هراس اجتماعی در برخی تئوریها از جمله
تئوری سرایت 4مورد بررسی قرار گرفته است .این
تئوری معتقد است وقتی جماعتی گرد هم میآیند،
واکنش عاطفی از یک شخص به شخص بعدی سرایت
میکند ،تا آنجا که سرانجام ،از هویت فردی و
خویشتنداری شخص ،دیگر چیزی باقی نمیماند (چو
و وایت .)2005 5،گوستاو لوبون 6معتقد است در این
اجتماعات افکار ،احساسات و رفتارها به طور مستقیم و
خود به خودی از یک فرد به فرد دیگر انتقال مییابد.
لوبون ،منبع سرایت را در نوعی از هیپنوتیزم جمعی
میبیند .اما آلپورت7در سال  ،1924سرایت را با فرایند
کامالً دیگری تبیین میکند .وی معتقد است تحریک
متقابل شرکتکنندگان به عنوان منبع سرایت هراس
اجتماعی مشخص است (رمزی.)2017 ،
ویروسهای کرونا خانواده بزرگی از ویروسها هستند
که میتوانند حیوانات و انسانها را بیمار کنند .تعداد
زیادی از ویروسهای کرونا تاکنون شناخته شدهاند ،و
موجب ابتال به طیفی از عفونتهای دستگاه تنفسی در
انسانها شده است که از سرماخوردگی تا ابتال به
بیماریهای شدیدتری مثل سندروم تنفسی خاورمیانه
و سندروم تنفسی حاد متغیر هستند .ویروس کرونایی
که به تازگی کشف شده است عامل ابتال به بیماری
کووید 19-است .این ویروس نوظهور و بیماری ناشی
از آن ،تا قبل از شروع طغیان اخیر در دسامبر سال
 2019در شهر ووهان کشور چین ناشناخته بود .در پی

1. Salkovskis
2. Reinhorn
3. Ramsey
4. Infection Theory

4. Cho & Witte
5. Gustave Le Bon
6. Allport
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شیوع ویروس کویید 19-در جمهوری اسالمی ایران و
به طبع آن در سطح بین المللی ،توجه به گروهها و افراد
مختلف جهت کنترل عوارض منفی روانی و ذهنی به
امری مهم تبدیل شده است.
شناسایی وضعیت خستگی هیجانی و هراساجتماعی و
مشخص نمودن تفاوتهای فردی در خصوص این
متغیرها میتواند به شناسایی گروهها و سطوح حساس
جامعه منجر گردد .به عبارتی بررسی وضعیت خستگی
هیجانی و هراساجتماعی در برخی شرایط از جمله
شیوع ویروس کویید 19-میتواند به کنترل برخی آثار
نامطلوب روانشناختی منجر گردد .بررسی ابعاد روان-
شناختی شیوع ویروس کویید 19-سبب میگردد تا آثار
این ویروس در حوزه ورزش و به خصوص ورزشکاران
به صورت دقیقتری مشخص گردد .بدون شک
ورزشکاران به مانند سایر افراد جامعه تحت تأثیر شیوع
ویروس کویید 19-قرار گرفتهاند .از طرفی پیامدهای
منفی این ویروس در میان ورزشکاران میتواند به بهبود
حمایتها از ورزشکاران جهت محفوظ ماندن از آثار این
ویروس منجر گردد .ورزشکاران حرفهای به خصوص
ورزشکاران دو و میدانی در طی بروز بحران ویروس
کویید 19-دچار مشکالت عمدهای جهت تمرینات خود
شده اند .این مسئله بدون شک از منظر ذهنی بر روی
آنان اثر منفی خواهد داشت .این مسئله سبب بروز
اختالل در عملکرد آنان در آینده خواهد شد .نامشخص
بودن شرایط برخی متغیرهای روانشناختی آنان از
جمله خستگی هیجانی و هراس اجتماعی سبب گردیده
است تا امروزه شواهدی در خصوص وضعیت
ورزشکاران دو و میدانی از منظر خستگی هیجانی و
هراس اجتماعی در پی شیوع ویروس کویید 19-در
دست نباشد .این مسئله سبب گردیده است تا فعالیت-
های مداخله ای جهت کنترل آثار آن شکل نگیرد و
تیمهای ملی و باشگاهی دو و میدانی صرفاً تمرکز بر
نحوۀ حفظ آمادگی جسمانی ورزشکاران داشته باشند.
این مسئله میتواند آثار روانی منفی را داشته باشد که

به دور از باشگاهها و مربیان در حالت گسترش باشد .از
اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خستگی
هیجانی و هراساجتماعی ناشی از شیوع ویروس
کویید 19-در میان ورزشکاران حرفهای رشتة دو و
میدانی طراحی گردید .لذا سؤال اصلی پژوهش حاضر
این است که وضعیت خستگی هیجانی و هراس
اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کویید 19-در میان
ورزشکاران حرفهای رشته دو و میدانی به چه صورت
است؟

روش شناسي پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع میدانی بود .جامعة
آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران حرفهای
دو و میدانی زن و مرد ایران در رده سنی بزرگساالن
بود .اطالعاتی در خصوص تعداد دقیق این افراد با توجه
به متغیر بودن تعداد ورزشکاران در هر اردو در دست
نبود .بر اساس انتخاب در دسترس تعداد  85نفر به
عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند .این افراد از طریق
فضای مجازی و ارتباطات غیرحضوری به عنوان نمونه
پژوهش مشخص شدند .پس از پخش و جمعآوری
پرسشنامه های پژوهش ،تعداد  62پرسشنامه جمع-
آوری و مورد تحلیل قرار گرفتند .ابزار پژوهش شامل
دو پرسشنامة خستگی هیجانی چن و همکاران
( )2019و هراس اجتماعی کانور و همکاران ()2000
بود .جهت سنجش خستگی هیجانی از پرسشنامه چن
و همکاران ( )2019استفاده شد .این آزمون دارای 21
سؤال پنج گزینه ای است که طریقة نمرهگذاری این
مقیاس بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که
گزینههای آن از خیلی کم= 1تا خیلی زیاد= 5رتبه
بندی شده است .بهطوری که نمره  1نشان دهنده
پایینترین میزان خستگی و نمره  5نشاندهنده
باالترین میزان خستگی است .بدین صورت نمره کلی
بین  0تا 1نشان دهنده خستگی بسیار پایین ،نمره بین
 2تا  3نشان دهنده خستگی متوسط ،نمره بین  3تا 4
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نشان دهنده خستگی باال و نمره بین  4تا  5نشان
دهنده خستگی بسیار باال است .میزان پایایی این
پرسشنامه  0/82مشخص گردیده بود .جهت سنجش
هراس اجتماعی از پرسشنامه کانور و همکاران
( )2000استفاده شد .این پرسشنامه دارای  17سؤال
بود که در نهایت میزان هراس اجتماعی افراد را مورد
سنجش قرار میدهد .سؤاالت این پرسشنامه در طیف
 5ارزشی لیکرت طراحی گردیده بود .این پرسشنامه
سه خرده مقیاس ترس ( 6سؤال) ،اجتناب ( 7سؤال) و
نشانه های فیزیولوژیکی ( 4سؤال) را مورد سنجش قرار
میدهد .میزان پایایی این پرسشنامه  0/87مشخص
گردیده بود .در پژوهش حاضر روایی این پرسشنامه با
بررسی نظرات چند تن از خبرگان مورد بررسی قرار
گرفت .همچنین پایایی پرسشنامه نیز در بخش
خستگی هیجانی میزان  0/89و در بخش هراس
اجتماعی میزان  0/81مشخص گردید .در ادامه
اطالعات گردآوری شده با استفاده از شاخصهای آمار
توصیفی متشکل از میانگین ،انحراف استاندارد ،فراوانی،
درصد فراوانی ،جدول و نمودار طبقهبندی و توصیف
شدند .برای تعیین روش آماری مناسب ابتدا توزیع داده-
ها با استفاده از آزمون کلوموگروف-اسمیرنف مورد
بررسی قرار گرفت .همچنین به منظور بررسی اطالعات
پژوهش از آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس
استفاده گردید .کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های
متغیر
خستگی هیجانی
هراس اجتماعی

پژوهش حاضر در نرم افزار اس پی اس اس انجام
گردید.

یافته های پژوهش
نتایج توصیفی پژوهش حاضر نشان داد  54/8درصد
نمونه های پژوهش مرد و  45/2درصد نمونه های
پژوهش زن بودند .نتایج توصیفی همچنین نشان داد
 22/6درصد نمونه های پژوهش در رده سنی زیر 25
سال 58/1 ،درصد نمونه های پژوهش در رده سنی
 30-25سال و  19/3درصد نمونه های پژوهش در رده
سنی باالتر از  30سال بودند .نتایج پژوهش حاضر نشان
داد در میان نمونه های پژوهش  37/1درصد نمونه ها
مجرد و  62/9درصد نمونه ها متاهل بودند .به منظور
بررسی وضعیت توزیع داده های پژوهش حاضر ،از
روش آماری کلوموگراف-اسمیرنف استفاده گردید.
نتایج این آزمون نشان داد متغیر خستگی هیجانی دارای
 0/724 Zو سطح معناداری  0/621و همچنین متغیر
هراس اجتماعی دارای  0/821 ،Zو سطح معناداری
 0/452است .لذا به علت باالتر بودن سطح معناداری
از  0/05میتوان چنین اعالم داشت که توزیع داده های
پژوهش حاضر طبیعی است .لذا جهت ادامه پژوهش
حاضر از آمار پارامتریک استفاده شد .جدول  ،1نتایج
توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.

جدول  -1وضعیت متغیرهای پژوهش
نمره
تعداد
3/41
62
53/2
62

نتایج جدول  1نشان داد میزان خستگی هیجانی ناشی
از شیوع ویروس کویید 19-در میان نمونه های
پژوهش در وضعیت باال قرار دارد ( =3/41نمره کلی).
نتایج همچنین نشان داد میزان هراس اجتماعی ناشی
از ویروس کویید 19-در نمونه های پژوهش در وضعیت
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انحراف استاندارد
0/98
2/41

وضعیت
خستگی باال
هراس اجتماعی شدید

هراس اجتماعی شدید قرار دارد (=53/2نمره کلی) .به
منظور بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش بر حسب
جنسیت از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد.
جدول 2نتایج این آزمون را نشان میدهد.
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جدول  -2مقایسه وضعیت خستگی هیجانی و هراس اجتماعی ناشی از ویروس کویید 19-بر حسب
جنسیت
متغیر
خستگی هیجانی
ناشی از ویروس
کووید19-
هراس اجتماعی
ناشی از ویروس
کویید19-

گروه-
ها

نمره
مشاهده
شده
2/97

خستگی متوسط

زن

3/87

خستگی باال

مرد

50/17

زن

55/78

مرد

وضعیت

انحراف
استاندارد
0/84
1/11

هراس اجتماعی
شدید
هراس اجتماعی
شدید

با توجه به نتایج جدول  2مشخص گردید بین وضعیت
خستگی هیجانی ناشی از ویروس کویید 19-نمونه
های مرد و زن تفاوت معناداری وجود دارد .به صورتی
که نمره کلی خستگی هیجانی مردان  2/97و نمره کلی
خستگی هیجانی زنان  3/87بود .با توجه به پایین بودن
سطح معناداری از  0/05میتوان اعالم داشت بین زنان
و مردان در میزان خستگی هیجانی ناشی از ویروس
کویید 19-تفاوت معناداری وجود دارد و زنان از
خستگی هیجانی بیشتری برخوردارند .نتایج همچنین
نشان داد وضعیت هراس اجتماعی ناشی از ویروس
کویید 19-نمونه های مرد و زن تفاوت معناداری وجود

تی

درجه
آزادی

سطح
معناداری

-4/514

60

0/001

2/21
-3/417

60

0/1

2/39

دارد .به صورتی که نمره کلی هراس اجتماعی مردان
 50/17و نمره کلی هراس اجتماعی زنان  55/78بود.
با توجه به پایین بودن سطح معناداری از  0/05میتوان
اعالم داشت بین زنان و مردان در میزان هراس
اجتماعی ناشی از ویروس کویید 19-تفاوت معناداری
وجود دارد و زنان از هراس اجتماعی بیشتری
برخوردارند .به منظور بررسی وضعیت متغیرهای
پژوهش بر حسب وضعیت تاهل از آزمون تی تک نمونه
ای استفاده شد .جدول  3نتایج این آزمون را نشان می-
دهد.

جدول  -3مقایسه وضعیت خستگی هیجانی و هراس اجتماعی ناشی از ویروس کویید 19-بر حسب
وضعیت تاهل
متغیر
خستگی
هیجانی ناشی
از ویروس
کووید19-
هراس
اجتماعی ناشی
از ویروس
کویید19-

گروه-
ها

نمره
مشاهده
شده
3/40

خستگی باال

متاهل

3/48

خستگی باال

مجرد

48/2

متاهل

59/5

مجرد

وضعیت

انحراف
استاندارد
0/85
0/93

هراس
اجتماعی شدید
هراس
اجتماعی شدید

تی

-1/268

درجه
آزادی

60

سطح
معناداری

0/078

2/49
-4/521
2/62

60

0/001
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سطح معناداری از  0/05میتوان اعالم داشت بین
متاهلین و مجردین در میزان هراس اجتماعی ناشی
از ویروس کویید 19-تفاوت معناداری وجود دارد و
افراد متاهل از هراس اجتماعی بیشتری برخوردارند.
به منظور مقایسه وضعیت متغیرهای پژوهش بر حسب
رده سنی از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید.
جدول شماره  4نتایج این آزمون را به نمایش گذاشته
است.

با توجه به نتایج جدول  2مشخص گردید بین وضعیت
خستگی هیجانی ناشی از ویروس کویید 19-نمونه
های متاهل و مجرد تفاوت معناداری وجود ندارد .به
نتایج همچنین نشان داد وضعیت هراس اجتماعی
ناشی از ویروس کویید 19-نمونه های متاهل و مجرد
تفاوت معناداری وجود دارد .به صورتی که نمره کلی
هراس اجتماعی متاهلین  59/5و نمره کلی هراس
اجتماعی مجردین  48/2بود .با توجه به پایین بودن

جدول  -4مقایسه متغیرهای پژوهش بر حسب رده سنی
میانگین
درجه
مجموع
اف
متغیرها
مربعات
آزادی
مربعات
11/791
5/308
2
10/616
بین گروهها
0/450
59
26/561
درون گروهها
خستگی
61
هیجانی
37/177
مجموع
هراس
اجتماعی

بین گروهها
درون گروهها
مجموع

10/429
38/619
49/048

نتایج جدول  4نشان داد میان وضعیت خستگی هیجانی
و هراس اجتماعی ناشی از ویروس کویید 19-بر حسب
رده سنی در میان نمونه های پژوهش ،به علت باالتر
بودن سطح معناداری از  ،0/05تفاوت معناداری وجود
ندارد.

بحث و نتیجه گیری
شیوع ویروس کویید 19-به عنوان یک نگرانی بین
المللی سبب گردیده است تا شرایط جامعه به صورت
کلی دستخوش تغییرات شود .این ویروس ضمن درگیر
نمودن تمامی افراد توانسته است تا در حوزه های
مختلفی تأثیرگذار باشد .ورزشکاران به عنوان ارکان
مهم ورزشی نیز دچار مشکالتی در خصوص این
ویروس شده اند .بروز آسیب های روانی در پی شیوع
این ویروس به عنوان یک مشکل بین المللی سبب

2
59
61

5/215
0/655

7/967

سطح
معناداری
0/001

0/001

گردیده است تا ورزشکاران حرفهای را نیز درگیر نماید.
این ویروس توانسته است به علت تغییرات سبک
زندگی افراد ،سبب بروز مشکالت رفتاری و روانی در
میان ورزشکاران شود .پی بردن به آسیب های رفتاری
و روانی ناشی از شیوع ویروس کویید 19-در میان
ورزشکاران حرفهای میتواند در کاهش معضالت ناشی
از شیوع این ویروس نقش مهم و تعیین کننده ای را
داشته باشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد خستگی هیجانی و
هراس اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کویید 19-در
میان ورزشکاران حرفهای دوومیدانی در شرایط
نامناسب قرار دارد .به عبارتی میزان شیوع ویروس
کویید 19-سبب گردیده است تا میزان خستگی
هیجانی و هراس اجتماعی ورزشکاران حرفهای دو و
میدانی به وضعیت نامناسبی برسد .دوان و ژو (،)2020
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چن و همکاران ( )2020و هو و همکاران ()2020
مشخص نمودند ویروس کویید 19-سبب بروز آسیب
های روانی و نگرانی هایی در میان افراد شده که در
نهایت منجر به بروز مشکالتی رفتاری و روانی در این
حوزه شده است .شرایط ذهنی و روانی ورزشکاران در
پی شیوع ویروس کویید 19-به مانند سایر افراد جامعه
در شرایط مناسبی قرار ندارد و با توجه به اینکه این
ویروس مدت زمان کوتاهی است که در سطح جهان
شیوع پیدا کرده ،این وضعیت منجر به بروز افسردگی
در آنان نشده است (وانگ و همکاران .)2020 ،به نظر
میرسد شیوع ویروس کویید 19-سبب گردیده است تا
نگرانی عمومی در خصوص مسائل بهداشتی و درمانی
مربوط به این ویروس ایجاد گردد .این نگرانی در تمامی
افراد شکل گرفته است و در این بین ورزشکاران حرفه-
ای نیز به مانند سایر افراد از شرایط نامطلوبی در
خصوص خستگی هیجانی و هراس اجتماعی
برخوردارند .به نظر میرسد حساسیت های بیشتر
ورزشکاران حرفهای دو و میدانی در زندگی شخصی و
همچنین محیط ورزشی سبب گردیده است تا میزان
خستگی هیجانی و هراس اجتماعی به صورت
شدیدتری در وضعیت نامناسبی قرار گیرد .احمد و
موراد )2020(1اشاره داشتند رسانهها در زمان ویروس
کویید 19-در برخی مواقع خود سبب شکلگیری
هراس اجتماعی بودند .به نظر میرسد جو ایجاد شده
به واسطه شیوع ویروس کویید 19-در کشور ایران
سبب گردیده است تا این مسئله در برخی ورزشکاران
از جمله ورزشکاران حرفهای رشته دو و میدانی نیز
تأثیرگذار باشد و سبب شیوع هراس اجتماعی در میان
ورزشکاران گردد .بدون شک نگرانیهای برخی گروه-
های ورزشکاران بر حسب ویژگیهای فردی و
موقعیتهای محیط خود سبب گردیده است تا میزان

هراس اجتماعی آنان به نسبت سایر گروه ورزشکاران
بیشتر گردد .تفاوتهای جمعیتشناختی موجود در میان
ورزشکاران سبب گردیده است تا در برخی گروهها
هراس اجتماعی در خصوص شیوع ویروس کویید19-
شرایط نامناسبتری را داشته باشند.
پژوهش حاضر همچنین نشان داد میان برخی ویژگی-
های جمعیت شناختی از جمله جنسیت ،وضعیت تاهل
و سن در خصوص میزان خستگی هیجانی و هراس
اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کویید 19-در میان
ورزشکاران حرفهای دو و میدانی تفاوت معناداری وجود
دارد .به صورتی که میزان خستگی هیجانی و هراس
اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کویید 19-در میان
برخی گروهها از جمله زنان و افراد متاهل بیشتر از سایر
گروهها است .به عبارتی زنان و افراد متاهل از سطح
نگران کننده ای در خصوص خستگی هیجانی و هراس
اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کویید 19-در میان
ورزشکاران حرفهای دو و میدانی برخوردارند .ویچمن و
همکاران ( )2011مشخص نمودند برخی گروهها از
جمله زنان در زمان های بروز بحران از توانایی و
مقاومت بیشتری برخوردارند .دوود2و همکاران ()2020
نیز اشاره داشتند برخی وضعیتهای جمعیت شناختی
سبب تشدید آثار ویروس کویید 19-گردیده است .به
نظر میرسد ویژگی های جمعیت شناختی به عنوان
یک متغیر کلیدی میتواند درگیری افراد در زمان های
بروز بحران از جمله شیوع ویروس کویید 19-را تحت
تأثیر قرار دهد به نظر میرسد در میان ورزشکاران
حرفهای دو و میدانی گروه زنان و همچنین گروه
متأهلین به عنوان گروههای حساس ،از شیوع ویروس
کویید 19-بیشترین آسیب را دیده اند .به صورتی که
میزان خستگی هیجانی و هراس اجتماعی ناشی از
شیوع ویروس کویید 19-در میان ورزشکاران حرفهای
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دو و میدانی در میان گروه زنان و همچنین گروه
متاهلین شرایط نامناسبتری نسبت سایر گروهها دارا
هستند .پژوهشهای مختلفی تفاوت های بین برخی
گروهها از جمله زنان و مردان در خصوص متغیرهای
پژوهش حاضر را مورد بررسی قرار دادهاند .رینهورن
( )202مشخص نمود بین زنان و مردان در خصوص
هراس اجتماعی تفاوت وجود دارد و زنان بیشتر از
مردان از هراس اجتماعی برخوردارند .رای و همکاران
( )1995نیز مشخص نمودند فرسودگی هیجانی در
میان زنان شایع تر از مردان است .به نظر میرسد
حساسیتهای فکری و ذهنی بیشتر برخی گروهها از
جمله زنان و افراد متاهل سبب گردیده است تا در
پژوهش حاضر میزان خستگی هیجانی و هراس
اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کویید 19-در میان
ورزشکاران حرفهای دو و میدانی در میان گروه زنان و
همچنین گروه متاهلین بیشتر از سایر گروهها باشد.
تفاوتهای جمعیتشناختی به واسطه نفوذ بر رفتارها و
نگرشهای افراد سبب میگردد تا افراد در مواجهه با
ویروس کویید 19-واکنش های مختلفی ارائه دهند.
برخی گروهها تحت تأثیر این ویروس قرار گرفتهاند و
از میزان خستگی هیجانی و هراس اجتماعی بیشتری
برخوردارند و برخی دیگر نیز واکنشهای کمتری نسبت
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به این ویروس داشتهاند و شرایط مطلوبتری را نسبت
به سایر گروهها داشتند .ورزشکاران حرفهای نیز بر
حسب ویژگیهای جمعیتشناختی خود از سطوح
مختلفی در خصوص وضعیت خستگی هیجانی و
هراساجتماعی ناشی از شیوع ویروس کویید19-
برخوردار بودند .با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد
میگردد تا برنامههای مشاورهای در میان گروههای
ورزشکار ،ضمن ارتقأ دانش فنی آنان در خصوص مقابله
با ویروس کویید 19-به افزایش توانمندی ذهنی آنان
اقدام نمود .همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر
پیشنهاد میگردد تا متولیان ورزش حرفهای به خصوص
ورزشکاران رشتة دو و میدانی با ایجاد برنامه های
حمایتی از ورزشکاران خود در خصوص تأمین موارد
مورد نیاز برای کاهش نگرانیها در خصوص شیوع
ویروس کویید 19-و متقابالً کاهش برخی عوارض
روانشناختی از جمله خستگی هیجانی و هراس
اجتماعی اقدام نمود .همچنین پیشنهاد میگردد تا
متولیان ورزش دو و میدانی با رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی در حوزۀ برنامههای ورزشی ورزشکاران به
کاهش هراس اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کویید-
 19اقدام نمود.
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