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Abstract 
The present study was designed to explain happiness and 
behavioral regulations in sport basedon satisfaction with the 
financial income of national beach volleyball players. The 
present research was a correlation study and with respect to 
purpose, it was practical; in other words relating to events that 
happen on the field. The statistical population of the present 
study includes beach volleyball players who are members of 
Iran's national teams with a range of age groups who each have 
a professional contract with a sports club in their field. 
Regression tests were used to analyze the research data. The 
results showed that satisfaction with the financial income of 
national beach volleyball players is significant in predicting 
happiness and regulating players’ behavior in this sport. Based 
on these results, improving the financial income of beach 
volleyball players in national teams can create positive 
behavioral and mental effects among these athletes. 
 

 

Extended Abstract  
Abstract  
Mental and behavioral issues are of 
paramount importance today among all 
groups, including athletes (Thompson & 
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mental and behavioral aspects of 
athletes can play a decisive role in their 
performance in sports. In other words, 
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on improving the mental and 
  
behavioral status of athletes (Wolanin 
& Marks, 2019). Different indicators 
affect the mental and behavioral 
conditions of athletes. Happiness is one 
of the key issues in the field of 
psychology in studying the mental and 
behavioral reactions of individuals. 
Happiness refers to the state of inner 
feeling of happiness and satisfaction in 
life (Denny & Steiner, 2009). Happiness 
is an emotional skill that more or less 
continuously maintains our satisfaction 
and contentment with the present 
(Jane, Chen, & Hee, 2017). Improving 
happiness can help improve people's 
overall condition and make them more 
coherent in achieving their goals 
(Goswami & Sarkar, 2016). Behavioral 
regulation in sports refers to the 
motivational status of individuals and 
tries to create the expected sports 
behaviors by creating internal and 
external motivations. On the other 
hand, behavioral regulation is used in 
sports at any level of sports. In 
recreational sports, this variable can 
lead to motivation to create sports 
activities. At the professional level, this 
variable can also create the conditions 
for regular training and taking a career 
path in sports (Viladrich, Torregrosa & 
Cruz, 2011). 
In general, the regulation of behavior in 
sports by creating motivational forces 
causes people to be determined to 
achieve the goals of their sport 
(Dishman, McIver, Dowda, Saunders & 
Pate, 2015). 
 Behavioral regulation in sports also 
empowers people on the path to 
autonomy. In other words, this variable 
causes people to use their abilities 
correctly in critical sports times (Cece, 

Lienhart, Nicaise, Guillet-Descas & 
Martinent, 2019). 
The occurrence of various margins in 
the sports activities of athletes as well 
as their inappropriate performance in 
competitive conditions are examples of 
problems caused by financial issues in 
professional sports. Satisfaction with 
athletes' financial income always 
affects their behavioral issues 
(Dimitropoulos & Limperopoulos, 
2014). This issue has been less studied 
in psychological research. 
 Hrcek & Bagľas (2018) found that 
athletes' financial problems affect their 
motivation. Kerstajn, Lupo, Capranica & 
Capranica (2018) also stated that 
financial issues in sports affect the 
mental and behavioral conditions of 
athletes. The uncertainty of the 
psychological aspects involved in the 
financial problems of athletes has 
caused the importance of these 
problems on the athletic performance 
of athletes to remain unknown today 
(Drew, 2019). 
Considering the capacities of happiness 
and behavior regulation in sports, it 
seems that no purposeful effort has 
been made to develop these variables 
among athletes, especially beach 
volleyball players of national teams. 
Satisfaction with the income of beach 
volleyball players of national teams as 
an important issue can overshadow the 
sports, behavioral and mental aspects 
of athletes. Studying this issue can help 
determine the important and key 
effects of satisfaction on the financial 
income of beach volleyball players of 
national teams. Today, major problems 
arise in the path of beach volleyball 
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players of national teams, which may 
be the source of many of these 
problems dissatisfaction with their 
financial income. 

Research method 
The present study is a type of 
correlational research that from the 
perspective of purpose is one of the 
applied researches that was conducted 
in the field. 

Participants 
The statistical population of the present 
study includes 38 beach volleyball 
players who are members of Iranian 
national teams in different age 
categories who had a professional 
contract with a sports club. Based on 
the selection of all of them, all of these 
individuals were identified as research 
samples. After distributing and 
collecting the questionnaires, 31 
questionnaires were analyzed. 

Data collection tools and methods 
Oxford Happiness Questionnaire 
This questionnaire has 29 questions 
that were developed in 1989 by Argyle 
et al. The Happiness Questionnaire was 
scored based on a 4-point Likert scale 
with a score ranging from 29 to 116. 
This questionnaire had 5 components 
including life satisfaction (8 questions), 
self-esteem (7 questions), actual well-
being (5 questions), satisfaction (5 
questions) and positive mood (4 
questions). Alipour and Agah (2007) 
reported the reliability of this 
questionnaire as 0.91. In the present 
study, the reliability of this 
questionnaire was determined to be 
0.84. 

Behavior Regulation Questionnaire 
in Sports Ahmadi et al. (2017) 
This questionnaire has 24 questions 
that were made in 2016 by Ahmadi et 
al. The questions of this questionnaire 
examine the six components of intrinsic 
motivation (4 questions), mixed 
regulation (4 questions), self-regulation 
(4 questions), internalized regulation (4 
questions), lack of motivation (4 
questions) and ATM regulation (4 
questions). Gives. The questions of this 
questionnaire were scored based on a 
5-point Likert scale. Ahmadi et al. 
(2017) determined the reliability of this 
questionnaire to be 0.85. In the present 
study, the reliability of this 
questionnaire was determined to be 
0.87. 

Researcher-made questionnaire on 
financial income satisfaction in 
sports 
This questionnaire has 7 questions that 
examine the satisfaction of financial 
income in sports. The questions of this 
questionnaire were scored based on a 
5-point Likert scale. The face validity of 
this questionnaire was confirmed by 
reviewing the opinion of experts and 
the construct validity of this 
questionnaire was confirmed by factor 
analysis. In the present study, the 
reliability of this questionnaire was 
determined to be 0.82. 

Data processing method 
Data were analyzed from regression 
test and structural equations with SPSS  
software version 20 and Emus 
software. 

 
Findings 
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Table 1- Summary of research model 

relationship Impact T condition 
Satisfaction with financial income on 
happiness 

0.099 2.987 confirmation 

Satisfaction with financial income on 
behavioral regulation in sports 

0.081 2.021 confirmation 

As the results show, satisfaction with 
the financial income of beach volleyball 
players of national teams has an effect 
on happiness's rate of 0.099, which 
according to the t of this relationship 
(2.987), it can be said that satisfaction 
with financial income on the happiness 
of beach volleyball players' National 
teams have a significant impact. The 
results also showed that the 
satisfaction with the financial income of 
the beach volleyball players of the 
national teams has an effect on the rate 
of behavioral regulation in sports by 
0.081. Behavioral regulation has a 
significant effect on the sport of beach 
volleyball players of national teams. 

Discussion 
 The present study showed that 
satisfaction with the financial income of 
beach volleyball players of national 
teams plays an important role in 
predicting the happiness of these 
athletes. In other words, improving the 
level of satisfaction with the financial 
income of beach volleyball players of 
national teams can lead to improving 
the happiness of athletes. 
Drew (2019) found that paying 
attention to athletes' financial issues 
and gaining their satisfaction in this 
area while improving their commitment 
to their sports complex will affect some 
of their mental issues. 
The present study showed that 
satisfaction with the financial income of 

beach volleyball players of national 
teams has the ability to predict 
behavioral regulation in sports. In other 
words, increasing the level of 
satisfaction with the financial income of 
beach volleyball players of national 
teams increases the level of behavioral 
regulation in their sport. Drew (2019) 
found that raising the level of 
satisfaction with financial issues leads 
to controlling people's behaviors. Herk 
and Baglas (2018) also pointed out that 
paying attention to financial issues in 
clubs can have positive behavioral 
effects for athletes. Positive functions 
of financial income satisfaction have 
been able to change the level of 
behavioral regulation in the sport of 
beach volleyball players of national 
teams. Financial income satisfaction 
capacities among beach volleyball 
players of national teams have been 
able to create conditions for improving 
and expanding behavioral regulation in 
sports among these athletes. 
Satisfaction with financial income can 
increase the commitment of beach 
volleyball players of national teams to 
their sport and club, which in turn 
causes these people to be motivated to 
work in their sport. On the other hand, 
satisfaction with financial income by 
influencing the level of sportsmanship 
of beach volleyball players of national 
teams causes these people to have 
favorable behavioral reactions. 
According to the results of the present 
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study, it is suggested that beach 
volleyball sports teams, while paying 
attention to order in their athletes' 
financial payments, promote happiness 
and regulate behavior in their sports. 
This article is taken from a doctoral 
dissertation. 
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 پژوهشیمقالة

 یاز درآمد مال تیرضا یدر ورزش بر مبنا یرفتار میو تنظ یشادکام نییتب

 یهای ملتیم یساحل هایوالیبالیست
 

 4ناصر بایو ، 3اکرم اصفهانی نیا، 2، سعید قربانی1یعقوب بیکی
 

 باد کتول، ایران. دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آ1
 مسئول(نویسندۀ ) تول، ایران. استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد ک2
 تول، ایران، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد ک. استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول3
 . استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، آزادشهر، ایران4

 

 چکیده
از  تیرضا یدر ورزش بر مبنا یرفتار میو تنظ یشادکام نییتببا هدف حاضر  پژوهش

نوع  از این پژوهش. دیگرد یطراح یهای ملتیم یساحل هایوالیبالیست یدرآمد مال
صورت میدانی  که بههای کاربردی بود از منظر هدف، جز پژوهش و است همبستگی

های مختلف سنی ی ایران در ردههای ملتیمعضو  یساحل هایوالیبالیست .گرفتانجام 
جامعه آماری پژوهش  ،ای با باشگاه ورزشی در رشته خود بودندکه دارای قرارداد حرفه

 آزمون رگرسیونپژوهش از  یهاداده تجزیه و تحلیلجهت  را تشکیل دادند.حاضر 
 یساحل هایوالیبالیسترضایت از درآمد مالی پژوهش نشان داد  جی. نتادیاستفاده گر

. با استبینی شادکامی و تنظیم رفتاری در ورزش آنان را دارا ی توانایی پیشهای ملتیم
ی های ملتیم یهای ساحلوالیبالیست یاز درآمد مال تیرضا ارتقأتوجه به این نتایج، 

  تواند آثار مثبت رفتاری و ذهنی در میان این ورزشکاران ایجاد نماید.می
 

 

 مقدمه
 هاگروهامروزه مسائل ذهنی و رفتاری در میان تمامی 
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بر میزان  ایکنندهتعییننقش  تواندمیورزشکاران 

ورزشی داشته باشد. به  هایحوزهعملکرد آنان در 
وضعیت  ارتقأعبارتی عمده تالش مربیان ورزشی صرف 

والنین و ) گرددمیذهنی و رفتاری ورزشکاران 
مختلفی در شرایط  هایشاخص. (2019، 2مارکس

. یکی از است گذارتأثیرذهنی و رفتاری ورزشکاران 
شناسی در خصوص مطالعه مسائل کلیدی در حوزه روان
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اشاره به وضعیت احساس درونی خوشبختی  شادکامی
. (2009، 1)دنی و استینر و رضایت از زندگی دارد

 طور بهو  شیب و کماست که  یجانیه یمهارت شادکامی
ما را نسبت به زمان  یخاطر و خشنود تیرضا وسته،یپ

بهبود  .(2017، 2)جین، چن و هی نمایدمیحال، حفظ 
شرایط کلی افراد کمک نماید  ارتقأبه  تواندمی شادکامی

 ترمنسجم و آنان را در جهت دستیابی به اهداف خود
 (.2016، 3گوسوامی و سارکارنماید )

بادر تفاوت را به ذهن متواژه شادکامی چندین مفهوم م
و  خشنودی، لذتبرای مثال شادی، ) کندمی

 روانتعدادی از رو ازاین. خوشایندی(
 

که  کنندمیاشاره  روانیشناسان به اصطالح بهزیستی 
 هاییارزشیابیانواع  دربرگیرندهیک اصطالح چتری و 
. این آوردمیعمل هب اشزندگیاست که فرد از خود و 

، هیجان زندگی، مواردی از قبیل رضایت از هاارزشیابی
و خلق مثبت و فقدان افسردگی و اضطراب را شامل 

 هاشناختمختلف آن نیز به شکل  هایجنبهو  شودمی
و عواطف است. در صورتی که افراد از شرایط زندگی 
راضی بوده و عواطف مثبت بیشتر و عواطف منفی 

که از بهزیستی  شودمیگفته  کمتری را تجربه کنند،
ردارند. اصطالح بهزیستی ذهنی، ذهنی باالیی برخو

معادل شادی است که به دلیل  شناختیرواناصطالح 
اما ؛ مفاهیم بسیاری که در خود نهفته دارد، ارجح است

 روندمیکار هیکدیگر ب جای بهدر ادبیات  وجود این با

 عنوان به شادکامی .(2017حقیقی فرد و فروزنده، )
شود، یعنی شخصیتی فرد تصور می هایویژگییکی از 

های فرد دارد میزان شادکامی هر فرد بستگی به ویژگی
)قادری و  دیدش نسبت به زندگی چگونه باشد که

  (.2012قادری، 

                                                           
1. Denny & Steiner  

2. Jin Chen & Hee  

3. Goswami & Sarkar  

4. Adaptation Level Theory 

5. Appley 

و سطوح  هاردهدر تمامی  شادکامیتوجه به موضوع 
خوردار است چرا نی و اجتماعی از اهمیت باالیی برس

 یندهایفرا، رفتارهاکه تبعات این موضوع شامل 
، زندگی اجتماعی، خانوادگی و زناشویی یریگمیتصم
باالیی دارند  شادکامی. افرادی که شودمی آنها

بین  رفتارهایبرتر و بهتری اتخاذ نموده،  هایتصمیم
و عملکرد سطح باالتری  دهندمیفردی بهتری را بروز 

  (.2017حقیقی فرد و فروزنده، دهند )میرا نشان 
های مهم و کلیدی مرتبط به شادکامی، از نظریهیکی 

 یشادکام هینظر نیدر ا. است 4ظریه مقایسه اجتماعین
احساس شخص است که اوضاع و  نیحاصل ا ای جهینت

تر از اوضاع و مطلوب اریفرد بس یزندگ طیاحوال و شرا
-می هینظر نیاساس ا است. بر گرانید یاحوال زندگ

که  یگریافراد د یخود با زندگ یزندگ سهیبا مقا توان
 یشتریب یدارند احساس شادکام یکمتر یازهایامت

( در حوزه 1990) 6نگلهارتیا .(1990، 5)اپلی کنند
شادکامی با ارائه نظریه بین فرهنگی مشخص نمود 

 یفرهنگ یارهایمع یدر شادکام یمل ۀاختالفات چندگان
در  شادکامیبا این توجه  .کندیرا منعکس م یشناخت

به فواید  تواندمیمختلفی  هایموقعیتشرایط و 
مارتین، واسالو، کاریکو و ) منجر گردد شماریبی

باالتری  شادکامی. افرادی که (2019، 7آرمسترونگ
 بهو  دهندمیانجام  تریمناسب هایگیریتصمیمدارند 
 ندبرخوردار تریمناسباز کیفیت زندگی  کلی طور

همچنین  شادکامی. بهبود (2019، 8)اوزدنک و کازیم
و  دهدمیقرار  تحت الشعاعشرایط اجتماعی افراد را 

تا روابط بین فردی و گروهی  گرددمیسبب 
، 9)آلن، کنایپلر و چان را داشته باشند تریمطلوب
تا  گرددمیسبب  شادکامی. در ورزش (2019

6. Inglehart 

7. Martin, Vassallo, Carrico & 

Armstrong  

8. Özdenk & Kazım  

9. Allen, Knipler & Chan  
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 تریمطلوبخود از عملکرد  هایرقابتورزشکاران در 
 اتتأثیرناشی از  تواندمی مسئلهبرخوردار باشند. این 

 گیریتصمیمبر روابط اجتماعی ورزشکاران،  شادکامی
برخورداری از باالترین سطح عملکردی خود  نهایتاًو 

تا میزان  گرددمیسبب  شادکامیکلی  صورت بهباشد. 
مسیر بهبود  مسئلهتسلط ورزشکاران افزایش یابد و این 

هالمن، بروئر و ) نمایدمین را تسهیل عملکردی آنا
مطلوب نمودن  واسطه به. شادکامی (2013، 1کوهنریچ

تا آنان از  گرددمیزندگی شخصی ورزشکاران سبب 
 مسئلهاین  ومشکالت شخصی کمتری برخوردار باشند 

قادری و قادری، ) گرددمیعملکرد آنان  ارتقأد سبب خو
2012.) 

ذهنی افراد،  هایجنبهبر  گذاریتأثیرعالوه بر  شادکامی
قرار دادن رفتارهای آنان نیز  تحت الشعاعسبب 

. در مسیر بهبود رفتارهای افراد عالوه بر گرددمی
در  2، برخی متغیرها از جمله تنظیم رفتاریشادکامی

سطح  . تنظیم رفتاری در ورزشاستنیز مهم  ورزش
و نوع انگیزه را برای شرکت یا عدم  یکنندگنییتع

)لونسداله،  کندمیشرکت در فعالیت ورزشی مشخص 
 .(2008، 3هودگی و روسی

روی این موضوع تنظیم رفتاری در ورزش تمرکز اصلی 
پی و  در است که انگیزه انسان در یک زنجیره پی

مختلف تنظیم رفتار قرار دارد و این  هایشکلمستمر با 
را  4کنندگیخود تعیینیا  خود تصمیمیزنجیره، درجه 

، دو انگیزه درونی و انگیزه بیرونی .کندمیمشخص 
و به  کنندمیطرف این زنجیره و طیف را مشخص 

فرد مشخص  کنندگیخود تعییندنبال آن میزان 
 عنوان به. در طول این زنجیره، عدم انگیزه شودمی

 فقدان انگیزه برای فعالیت جسمانی در یک انتهای

                                                           
1. Hallmann, Breuer & Kühnreich  

2. Behavioral Regulation 

3. Lonsdale Hodge & Rose  

4. Self-Determination 

5. Viladrich, Torregrosa & Cruz  

زنجیره و انگیزه کامالً درونی در انتهای دیگر زنجیره 
، فرد فعالیت جسمانی را . در حالت دومرار گرفته استق

بر، فرمان) دهدمیبه خاطر لذت و خود فعالیت انجام 
 (.2009، زادهیحاجنیکنامی، حیدرنیا، 

تنظیم رفتاری در ورزش اشاره به وضعیت انگیزشی 
درونی و  یهازهیانگبا ایجاد  کندیمافراد دارد و سعی 

بیرونی رفتارهای ورزشی مورد انتظار را ایجاد نماید. از 
طرفی تنظیم رفتاری در ورزش در هر سطح از ورزش 

 تواندمیتفریحی این متغیر  هایورزشکاربرد دارد. در 
منجر  یورزش هایفعالیتبه ایجاد انگیزه جهت ایجاد 

شرایط  تواندمیغیر نیز این مت ایحرفهگردد. در سطح 
جهت انجام تمرینات منظم خود و گام برداشتن در 

)ویالدریچ،  در ورزش را ایجاد نماید ایحرفهمسیر 
کلی تنظیم رفتار  صورت به. (2011، 5تورگروسا و کروز

ایجاد نیروهای انگیزشی سبب  واسطه بهدر ورزش 
تا افراد را در جهت دستیابی به اهداف  گرددمی
)دیشمن، مکلور،  ورزشی خود مصمم نماید شدهمیترس

. تنظیم رفتاری در ورزش (2015، 6دودا، ساندرس و پاته
همچنین سبب توانمندسازی افراد در مسیر خودمختاری 

تا افراد در  گرددمی. به عبارتی این متغیر سبب گرددمی
خود به نحو  هایتوانمندیحساس ورزشی از  هایزمان

-ککه، لینهارت، نیکاسی، گویلتند )درست استفاده نمای

 (.2019، 7دسکاس و مارتیننت
در میان بهبود شادکامی و تنظیم رفتار در ورزش 

 هایجنبهشعاع برخی التحت  ایحرفهورزشکاران 
که امروزه . با توجه به ایناستفردی و محیطی 

ایران از منظر مالی دچار مشکالت  ایحرفهورزشکاران 
سبب بروز  مسئله، این ندهستخود  هایباشگاهاساسی با 
 ذهنی و رفتاری در میان آنان شده است هایدرگیری

6. Dishman, McIver, Dowda, Saunders 

& Pate  

7. Cece, Lienhart, Nicaise, Guillet-

Descas & Martinent,  
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 ایحرفه. ورزشکاران (2017و ابودردا،  گشامشکل)
و  کنندمییک شغل نگاه  عنوان بههمواره به ورزش 

سبب گردیده است تا شرایط مالی در ورزش  مسئلهاین 
مهم مشخص گردد  مسئلهیک  عنوان به ایحرفه

 (.2016، 1وجاللسور)

ورزشی ورزشکاران  هایفعالیتبروز حواشی مختلف در 
و همچنین عملکرد نامناسب آنان در شرایط رقابت 

مسائل مالی در  واسطه به آمدهشیپمشکالت  یانمونه
. رضایت از درآمدهای مالی است ایحرفهورزش 

 گذارتأثیرورزشکاران بر مسائل رفتاری آنان همواره 
. این (2014، 2دیکیتروپولوس و لیمپروپولوس) است

شناسی مورد مطالعه روان هایپژوهشکمتر در  مسئله
مشخص  (2018) 3هرک و باگالسقرار گرفته است. 

نمودند مسائل مالی ورزشکاران بر انگیزش آنان 
 4کرستاین، لوپو، کاپرانیسا و کاپرانیسا. است گذارتأثیر

نیز اعالم داشتند مسائل مالی در ورزش بر  (2018)
. است گذارتأثیرشرایط ذهنی و رفتاری ورزشکاران 

درگیر با  شناختیروان هایجنبهنامشخص بودن 
مشکالت مالی ورزشکاران سبب گردیده است تا امروزه 
اهمیت این مشکالت بر عملکرد ورزشی ورزشکاران 

 هایظرفیت. با توجه به (2019، 5درو) ناشناخته بماند
 رسدمیو تنظیم رفتار در ورزش، به نظر  شادکامی

تالشی هدفمند جهت توسعه این متغیرها در میان 
 یساحل هایوالیبالیست خصوص بهورزشکاران 

ی انجام نگرفته است. رضایت از درآمد مل هایتیم
یک  عنوان بهی مل هایتیم یساحل هایوالیبالیست

ورزشی، رفتاری و ذهنی  هایجنبه تواندمیمهم  مسئله
 مسئلهقرار دهد. مطالعه این  تحت الشعاعورزشکاران را 

مهم و کلیدی  اتتأثیردر مشخص نمودن  تواندمی
 هایتیم یساحل هایوالیبالیسترضایت از درآمد مالی 

در مسیر  یاعمدهی کمک نماید. امروزه مشکالت مل

                                                           
1. Surujlal  

2. Dimitropoulos & Limperopoulos  

3. Hrcek & Bagľas,  

 چهی ایجاد گردد که مل هایتیم یساحل هایوالیبالیست
بسیاری از این مشکالت عدم رضایت از درآمد  منشأ بسا

 مالی آنان باشد. 
ای بر مبنای مسائل مالی خود چه ورزش حرفه اگر

ای به و ورزشکاران حاضر در ورزش حرفه استپابرجا 
ند هستعنوان یک شغل در این ورزش در حال فعالیت 

اما شرایط نامساعد ورزش حرفه ای کشور، سبب 
گردیده است تا مسائل مالی در ورزش حرفه ای ایران 

سبب گردیده است تا مشکالت  مسئلهپایدار نباشد. این 
ای خود را های مختلف ورزش حرفهمالی در حوزه

 تحت الشعاعنمایان سازد و ابعاد مرتبط با ورزشکاران را 
ن شک برخی ابعاد ذهنی و بدومسئله قرار دهد. این 

قرار داده است. به  تحت الشعاعرفتاری ورزشکاران را 
صورتی که نگرانی از مسائل مالی سبب گردیده است 
تا ورزشکاران از شرایط مناسبی ذهنی و رفتاری در 

کرستاین و های ورزشی برخوردار نباشند )محیط
 . (2018همکاران، 

 یزشیاز مسائل مهم انگ یکیاز درآمد به عنوان  تیرضا
آنان رفع  هیاول یازهایگردد تا نیورزشکاران سبب م

 یاز درآمد مال تیرضا یبردن به کارکردها یگردد. پ
از  شیب یگردد تا دغدغه توجه به مسائل مالیسبب م

 بالیاز جمله وال یورزش یهارشته یدر برخ شیپ
در  ی. بهبود شواهد علمردیمدنظر قرار گ یساحل

در  یاز درآمد مال تیثار مطلوب رضاخصوص آ
در جهت  یشتریگردد تا توجه بیورزشکاران سبب م

انجام  یورزش یهارشته یدر برخ مسئله نیبهبود ا
از  یورزش یهارشته یگردد. بدون شک امروزه برخ

به علت نبود  یدچار مشکالت مال یساحل بالیجمله وال
تواند آثار یحاضر م پژوهش جی. نتاندهست یمال انیحام

 سازد. انینما شیاز پ شیرا ب مسئله نینامطلوب ا
نامشخص بودن نقش رضایت از درآمد مالی در میان 

4. Kerstajn, Lupo, Capranica & 

Capranica  

5. Drew  
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 هایای به خصوص والیبالیستورزشکاران حرفه
ی سبب گردیده است تا ظرفیت های های ملتیم یساحل

ی در میان از درآمد مال تیرضاشناختی رفتاری و روان
این افراد نامشخص باشد. از طرفی عدم آگاهی در 

ی در میان از درآمد مال تیرضاخصوص نقش 
ی بر برخی متغیرها های ملتیم یساحل هایوالیبالیست
سبب  در ورزش یرفتار میو تنظ یشادکاماز جمله 

گردیده است تا دغدغه کافی در میان متولیان والیبال 
مالی ورزشکاران خود،  ساحلی در جهت بهبود وضعیت

در این حوزه سبب گردیده  پژوهشی خأل ایجاد نگردد.
نباشد.  در دسترساست تا شواهد کافی در این خصوص 

و  شادکامی بینیپیشبه عبارتی نامشخص بودن میزان 
 یاز درآمد مال تیرضا یدر ورزش بر مبنا یرفتار میتنظ
ی سبب گردیده مل هایتیم یساحل هایوالیبالیستدر 

است تا دغدغه توجه به رضایت از درآمد مالی این 
سبب گردیده  مسئلهاین ورزشکاران وجود نداشته باشد. 

است تا روند بهبود وضعیت مالی در ورزش والیبال 
رشته ساحلی به صورت هدفمند از سوی متولیان این 

 حاضر با هدف تبیین پژوهشبا این توجه  دنبال نگردد.
 تیرضا یدر ورزش بر مبنا یرفتار میتنظو  شادکامی

ی مل هایتیم یساحل هایوالیبالیستدر  یاز درآمد مال
دارد که آیا رضایت از درآمد  سؤالسعی در پاسخ به این 

ی توانایی مل هایتیم یساحل هایوالیبالیستمالی 
 دارد؟در ورزش  یرفتار میو تنظ شادکامیتبیین 

 

 پژوهش شناسیروش
از  است. همبستگیهای نوع پژوهش پژوهش حاضر از

که  استهای کاربردی منظر هدف، جز پژوهش
 میدانی انجام گردید. صورتبه

 کنندگانشرکت
 هایوالیبالیستجامعه آماری پژوهش حاضر شامل 

مختلف  هایردهی ایران در مل هایتیمعضو  یساحل
ای با باشگاه ورزشی که دارای قرارداد حرفه بودسنی 

 شده کسببر اساس اطالعات  خود بودند.در رشته 
انتخاب تمام شمار تمامی  . بر اساسبودندنفر  38شامل 

مشخص شدند.  پژوهش نموِنه عنوان بهاین افراد 
های نامهپرسشآوری پس از پخش و جمع جهتبدین

 تحلیل و تجزیهمورد  نامهپرسش 31پژوهش، تعداد 
 قرار گرفت.

 هاابزار و شیوه گردآوری داده
 یهانامهپرسش شامل پژوهش در استفاده موردابزار 
 است:زیر 

 آکسفورد شادکامی نامهپرسش
 1989در سال  واست  سؤال 29دارای  نامهپرسشاین 

 نامهپرسشو همکاران ساخته شد.  آرگایل توسط
 گذارینمره لیکرت ایدرجه 4اساس طیف  شادکامی بر

پرسشاین بود.  116تا  29دامنه امتیاز آن بین  وشد 
(، سؤال 8شامل رضایت از زندگی ) مؤلفه 5دارای  نامه

(، سؤال 5(، بهزیستی فاعلی )سؤال 7حرمت خود )
 بود. (سؤال 4( و خلق مثبت )سؤال 5رضایت خاطر )

( میزان پایایی این 1989آرگایل و همکاران )
مشخص نمودند و پایایی بازآزمایی  90/0را  نامهپرسش

مشخص  78/0آن را در طی هفت هفته بررسی میزان 
( میزان 2007) آگاهنمودند. در کشور ایران علی پور و 

گزارش نمودند. در  91/0را  نامهپرسشپایایی این 
 84/0 نامهپرسشحاضر میزان پایایی این  پژوهش

 مشخص گردید.

و  احمدیتنظیم رفتار در ورزش  نامهپرسش

 (2017همکاران )
در سال  کهاست  سؤال 24دارای  نامهپرسشاین 

 سؤاالتاحمدی و همکاران ساخته شد.  توسط 1395
(، سؤال 4انگیزش درونی ) مؤلفهشش  نامهپرسشاین 

، (سؤال 4) ، تنظیم خودپذیر(سؤال 4) ختهیآمتنظیم 
 4)، بی انگیزشی (سؤال 4) شده یفکندرونتنظیم 

قرار  یبررس موردرا ( سؤال 4)تنظیم خودپرداز  ( وسؤال
 5 اساس طیف بر نامهپرسشاین  سؤاالت. دهدمی
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و همکاران  مدیح. اشد گذارینمره لیکرت ایدرجه
مشخص  85/0را  نامهپرسش( میزان پایایی این 2017)

 نامهپرسشحاضر میزان پایایی این  پژوهشنمودند. 
 مشخص گردید. 87/0

محقق ساخته رضایت از درآمد  نامهپرسش

 مالی در ورزش
که به بررسی  است سؤال 7دارای  نامهپرسشاین 

سشپر. این پردازدیمرضایت از درآمد مالی در ورزش 
کلی به  صورت بهو  یستو بعدی را دارا ن مؤلفه نامه

. پردازدمیسنجش رضایت از درآمد مالی در ورزش 
 ایدرجه 5 اساس طیف بر نامهپرسشاین  سؤاالت
 نامهپرسش این شد. روایی صوری گذارینمره لیکرت

با بررسی نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. 
یل با بررسی تحل نامهپرسشهمچنین روایی سازه این 

ان حاضر میز در پژوهشقرار گرفت.  تأییدعاملی مورد 
 مشخص گردید. 82/0 نامهپرسشپایایی این 

 هاداده پردازشروش 
حاضر از آمار  پژوهش هایداده لیتحل و هیتجزجهت 

توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در بخش آمار 

استفاده گردید. توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد 
و  همچنین در بخش آمار استنباطی از آزمون رگرسیون

 پژوهشدر جهت پاسخ به اهداف معادالت ساختاری 
پژوهش، در  وتحلیلتجزیهتمامی روند استفاده شد. 

 2و ایموس 20نسخه  1اساسپیاس افزارنرمغالب 
 .انجام گرفت

 

 هایافته
میانگین سنی نتایج توصیفی مربوط به سن نشان داد 

بررسی  منظور بهسال بود.  4/26 پژوهش یهانمونه
حاضر از آزمون  پژوهش هایدادهوضعیت توزیع 

کلوموگراف اسمیرنف استفاده شد. مطابق با نتایج این 
 پژوهش هایدادهآزمون مشخص گردید وضعیت توزیع 

 لیتحل و هیتجز. لذا جهت ادامه استحاضر نرمال 
 بهاز آمار پارامتریک استفاده گردید.  پژوهش هایداده

 تیرضا یبر مبنا یشادکامبررسی میزان تبیین  منظور
ی از مل هایتیم یساحل هایوالیبالیست یاز درآمد مال

استفاده شد. جدول شماره  زمانهمآزمون رگرسیون 
 .دهدمینتایج این آزمون را نشان  و دو یک
 

 یمل هایتیم یساحل هایوالیبالیست یاز درآمد مال تیرضا یبر مبنا یشادکامنتایج تبیین  -1جدول 

 پژوهشمتغیرهای 
ضریب 

 همبستگی
 بینیپیشدرصد  تبیین ضریب

 شادکامی
از درآمد  تیرضا

 یمال
 درصد 25 25/0 501/0

 
رضایت از درآمد مطابق با جدول باال مشخص گردید 

 هایوالیبالیست شادکامی بینیپیشتوانایی  مالی
. با این توجه نتایج استرا دارا ی مل هایتیم یساحل

رضایت از درآمد مالی توانایی حاضر نشان داد  پژوهش

 هایوالیبالیستشادکامی درصد از  25 بینیپیش
نتایج معادله  2جدول شماره . استرا دارا  یساحل

ن رگرسیونی و مقادیر مربوط به آزمون رگرسیون را نشا
 .دهدمی

 

                                                           
1. SPSS 2. AMOS 
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 یاز درآمد مال تیرضا یبر مبنا یشادکاممقادیر مربوط به آزمون رگرسیون مبنی بر  -2جدول 

 یمل هایتیم یساحل هایوالیبالیست

 مدل
ضریب 

 بی

خطای انحراف 
 معیار

ضریب 
 بتا

 اثرمقدار 
 سطح

 معناداری
 001/0 651/10  657/0 993/1 ثابت

 001/0 478/7 099/0 034/0 212/0 رضایت از درآمد مالی

 993/1( + 212/0) یمالرضایت از درآمد = شادکامی
 

مطابق با نتایج جدول فوق مشخص گردید شادکامی 
 هایوالیبالیست یاز درآمد مال تیرضااز طریق  تواندمی

ی تبیین گردد. به عبارتی تغییرات در مل هایتیم یساحل
 یساحل هایوالیبالیست یاز درآمد مال تیرضاسطح 

منجر به تغییرات در میزان  تواندمیی مل هایتیم

بررسی میزان تبیین  منظور بهشادکامی این افراد گردد. 
 یاز درآمد مال تیرضا یبر مبنا تنظیم رفتار در ورزش

ی از آزمون مل هایتیم یساحل هایوالیبالیست
 4و  3استفاده شد. جدول شماره  زمانهمرگرسیون 

 .دهدمینتایج این آزمون را نشان 
 

 هایتوالیبالیس یاز درآمد مال تیرضا یبر مبنا نتایج تبیین تنظیم رفتار در ورزش -3جدول 

 یمل هایتیم یساحل

 پژوهشمتغیرهای 
ضریب 

 همبستگی
 بینیپیشدرصد  تبیین ضریب

 تنظیم رفتار در ورزش
از درآمد  تیرضا

 یمال
 درصد 10 10/0 320/0

مطابق با جدول باال مشخص گردید رضایت از درآمد 
ورزش  در رفتار تنظیم بینیپیشمالی توانایی 

. با این استی را دارا مل هایتیم یساحل هایوالیبالیست
حاضر نشان داد رضایت از درآمد  پژوهشتوجه نتایج 

 در رفتار درصد از تنظیم 10 بینیپیشمالی توانایی 
. جدول استرا دارا  یساحل هایوالیبالیستورزش 
نتایج معادله رگرسیونی و مقادیر مربوط به  3شماره 

 .دهدمیآزمون رگرسیون را نشان 
 

رآمد از د تیرضا یبر مبنا ورزش در رفتار مقادیر مربوط به آزمون رگرسیون مبنی بر تنظیم -4جدول 

 یمل هایتیم یساحل هایوالیبالیست یمال

 مدل
 ضریب

 بی

خطای انحراف 
 معیار

ضریب 
 بتا

 مقدار اثر
سطح 

 معناداری
841/1 ثابت  657/0   418/8  001/0  

107/0 رضایت از درآمد مالی  062/0  081/0  147/5  001/0  
 841/1( + 107/0) یمال= رضایت از درآمد تنظیم رفتار در ورزش

 

مطابق با نتایج جدول فوق مشخص گردید تنظیم رفتار 
 یاز درآمد مال تیرضااز طریق  تواندمیدر ورزش 
ی تبیین گردد. به مل هایتیم یساحل هایوالیبالیست

 یاز درآمد مال تیرضاعبارتی تغییرات در سطح 
منجر به  تواندمیی مل هایتیم یساحل هایوالیبالیست

تغییرات در میزان تنظیم رفتار این افراد گردد. با مقایسه 
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نتایج رگرسیون در متغیرهای شادکامی و تنظیم رفتار 
 یاز درآمد مال تیرضادر ورزش مشخص گردید 

 ی از توانایی مل هایتیم یساحل هایوالیبالیست

بر شادکامی به نسبت تنظیم  تریعمیق گذاریتأثیر
مدل  1شکل شماره  .است برخورداررفتار در ورزش 

 .دهدمیرا نشان  مسئلهجهت بررسی این  پژوهش
 

 
 پژوهشمدل روابط میان متغیرهای  -1شکل 

 

 را ارائه داده است. پژوهشنتایج خالصه مدل  5جدول شماره 
 

 پژوهشخالصه مدل  -5جدول 

 وضعیت مقدار اثر تأثیر روابط

099/0 رضایت از درآمد مالی بر شادکامی  987/2  تأیید 
رضایت از درآمد مالی بر تنظیم رفتاری در 

 ورزش
081/0  021/2  تأیید 

را  پژوهشروابط میان متغیرهای  پژوهشنتایج مدل 
 دهدمیکه نتایج نشان  طورهمان. دهدمینشان 

 هایتیم یساحل هایوالیبالیسترضایت از درآمد مالی 
دارد  099/0به میزان  یتأثیری بر میزان شادکامی مل

 توانمی (987/2که با توجه به میزان تی این رابطه )
بر میزان رضایت از درآمد مالی چنین اعالم داشت که 

  تأثیری مل هایتیم یساحل هایوالیبالیستشادکامی 

رضایت از معناداری دارد. نتایج همچنین نشان داد 
ی بر مل هایتیم یساحل هایوالیبالیستدرآمد مالی 

 081/0به میزان  یتأثیرمیزان تنظیم رفتاری در ورزش 
توان ( می021/2به میزان تی این رابطه )با توجه  .دارد

بر میزان رضایت از درآمد مالی چنین اعالم داشت که 
 یساحل هایر ورزش والیبالیستتنظیم رفتاری د

 معناداری دارد. تأثیری های ملتیم
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 گیریبحث و نتیجه
متغیرهای  عنوان بهشادکامی و تنظیم رفتار در ورزش 

قش بر شرایط ذهنی و رفتاری ورزشکاران ن گذارتأثیر
سطح  ارتقأمهمی در عملکرد ورزشی آنان دارد. 
به  تواندمیشادکامی و تنظیم رفتار در ورزش 

ورزشی خود در  هایمهارتورزشکاران در استفاده از 
 در مهمی تأثیر . شادکامی،کمک کندفضای رقابتی 

 یانانهیبخوش نگرش شادکام، افراد. دارد افراد تیموفق
 هب و دارند خود اطراف یدادهایرو و وقایع به نسبت

 ود،خ پیرامون اتفاقات به نسبت منفی یریگجبهه یجا
 ژوهشپ. دارند رویدادها این از بهینه استفاده در سعی

 یاز درآمد مال تیرضاحاضر مشخص نمود 
می در ی نقش مهمل هایتیم یساحل هایوالیبالیست

ارد. به دمیزان شادکامی این ورزشکاران را  بینیپیش
 یاز درآمد مال تیرضاسطح  ارتقأعبارتی 
به بهبود  تواندمیی مل هایتیم یساحل هایوالیبالیست

 وضعیت شادکامی ورزشکاران منجر گردد.
را مورد برسی قرار  مسئلهمختلفی این  هایپژوهش

( در 1990) اینگلهارتمطابق با نظریه . اندداده
کشورهای مختلف روند توسعه شادکامی متفاوت بوده 

رسد نیازهای اقتصادی ورزشکاران در است. به نظر می
گردیده است تا شادکامی رشته والیبال ساحلی سبب 

این افراد با توجه به شرایط موجود در کشور ایران، 
 کرستاینثیر وضعیت درآمدی قرار گیرد. أبیشتر تحت ت

مشخص نمودند توجه به مسائل  (2018و همکاران )
تا آنان با اشتیاق  گرددمیمالی ورزشکاران سبب 

( نیز مشخص 2019درو )بیشتری به ورزش بپردازند. 
توجه به مسائل مالی ورزشکاران و کسب رضایت نمود 

آنان در این حوزه ضمن بهبود تعهد آنان به مجموعه 
بر برخی مسائل ذهنی  گذاریتأثیرورزشی خود سبب 

چنین اعالم داشت  توانمی. با این توجه گرددمیآنان 

                                                           
 

کرستاین  هایپژوهشحاضر با نتایج  پژوهشکه نتایج 
 .استهمخوان ( 2019( و درو )2018و همکاران )

( با تمرکز بر مسائل مالی در حوزه 1987) 1بریکمن
شادکامی اشاره داشت که افرادی که در شرایط مختلف 

اند از سطح زندگی، منابع مالی زیادی را کسب نکرده
شادکامی کمتری به نسبت افرادی که از منابع مالی 

اند، برخوردارند. بدون شک بیشتری کسب کرده
است ت گرفته شده از وضعیت کلی افراد أشادکامی نش

نماید. که در قالب مسائل هیجانی خود را بروز می
رضایت از درآمد مالی در میان والیبالیست های ساحلی 

قرار دهد  تأثیرتواند شرایط کلی ورزشکاران را تحت می
و به صورت رفتارهای هیجانی تحت شادکامی خود را 

الزم به ذکر است  سئلهمدر تفسیر این به نمایش گذارد. 
از مسائل فردی و  یامجموعه تأثیرکه شادکامی تحت 

. به عبارتی توجه به محیط افراد در کنار استمحیطی 
، منجر به ایجاد شادکامی تواندمیبرخی شرایط فردی 

که شادکامی به علت این نیب نیا دردر افراد گردد. 
و حساس به مسائل محیطی  رییتغ قابلاحساسات 

از . رندیگیممحیط قرار  تأثیر، بیشتر تحت باشندمی
یکی از نیازهای  عنوان بهرضایت از درآمد مالی  رواین

تا  گرددمیسبب  ،اولیه هر انسانی از جمله ورزشکاران
ملی را مطلوب  هایتیم یساحل هایوالیبالیستمحیط 

جلوه دهد. به عبارتی رضایت از درآمد مالی 
 تا گرددمیملی سبب  هایتیم یلساح هایوالیبالیست

کیفیت زندگی ورزشکاران بهبود یابد و از طرفی 
محسوسی  کامالً صورت بهمشکالت شخصی آنان 
تا  گرددمیسبب  مسئلهکاهش یابد. این 

ملی در چنین شرایطی  هایتیم یساحل هایوالیبالیست
احساسات خوشایندی را داشته باشند که این احساسات 

رضایت از درآمد  .گرددمیشادکامی آنان  ارتقأمنجر به 
مالی سبب می گردد تا نیازهای ورزشکاران رفع گردد 

شناختی بر جای تواند آثار مطلوب روانمی مسئلهو این 

1. Brickman 
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مندی گذارد. به عبارتی توجه به مسائل مالی و رضایت
های گردد تا افراد از حضور در محیطاز آن سبب می

منجر  مسئلهشته باشند و این ورزشی رضایت کافی دا
 گردد.به شادکامی آنان می

حاضر تنظیم  پژوهشدیگر متغیر مورد بررسی در 
 به. تنظیم رفتاری در ورزش استرفتاری در ورزش 

تا انگیزش  گرددمییک متغیر انگیزشی سبب  عنوان
 هایفعالیتورزشکاران جهت ادامه الزم در میان 

خود ایجاد گردد. به عبارتی تنظیم رفتاری در  ایحرفه
تا ورزشکاران در مرحله اول  گرددمیورزش سبب 

توانمندتر شوند و در ادامه از انگیزش باالیی در جهت 
حاضر  پژوهشحضور در ورزش برخوردار باشند. 

 هایوالیبالیست یاز درآمد مال تیرضامشخص نمود 
تنظیم رفتاری  بینیپیشی توانایی مل هایتیم یساحل

 تیرضادر ورزش را دارد. به عبارتی افزایش در سطح 
ی مل هایتیم یساحل هایوالیبالیست یاز درآمد مال

سبب افزایش میزان تنظیم رفتاری در ورزش آنان 
 .گرددمی

را مورد برسی قرار  مسئلهمختلفی این  هایپژوهش
سطح رضایت  ارتقأ ( مشخص نمود2019درو ). اندداده

تا رفتارهای افراد تحت  گرددمیاز مسائل مالی سبب 
دیکیتروپولوس و لیمپروپولوس کنترل قرار گیرد. 

نیز مشخص نمودند مسائل مالی ضمن درگیر ( 2014)
تا آنان با قدرت  گرددمینمودن انگیزش افراد سبب 

هرک و بیشتری در مسابقات ورزشی حضور یابند. 
اره داشتند توجه به مسائل مالی نیز اش( 2018باگالس )

آثار رفتاری مطلوبی را برای  تواندمی هاباشگاهدر 
چنین  توانمیورزشکاران به ارمغان آورد. با این توجه 

 هایپژوهشحاضر با نتایج  پژوهشاعالم داشت نتایج 
( و دیکیتروپولوس 2018(، هرک و باگالس )2019درو )

بدون شک  .استهمخوان  (2014و لیمپروپولوس )
مشکالت مالی در ورزش، خود سبب بروز حواشی 

-گردد که در نهایت سبب بروز بی نظمیمختلفی می

هایی در ورزش خواهد شد. از طرفی توجه به رضایت 

تواند به گسترش ورزشکاران از درآمد مالی می
رفتارهای مطلوب در میان ورزشکاران منجر گردد و 

نظر، رفتار نمایند. ورزشکاران مطابق با انتظارهای مد
 است توانسته مالی درآمد از رضایت مثبت کارکردهای

 هایوالیبالیست ورزش در رفتاری تنظیم سطح تا
 .نماید تغییرات دستخوش را ملی هایتیم ساحلی
میان رضایت از درآمد مالی در  هایظرفیت

ملی توانسته است  هایتیم یساحل هایوالیبالیست
گسترش تنظیم رفتاری در  جهت بهبود ورا شرایطی 

 ورزش در میان این ورزشکاران ایجاد نماید.
رضایت از الزم به ذکر است که  مسئلهدر تفسیر این 

به عنوان یک نیروی انگیزشی سبب می درآمد مالی 
قرار  تأثیرگردد تا جنبه های مختلفی از افراد را تحت 

 هایوالیبالیسترضایت از درآمد مالی . به عبارتی دهد
تا آنان انگیزش  گرددمیی سبب مل هایتیم یساحل

 خود را داشته باشند. ایحرفهالزم در جهت ادامه مسیر 
-نیروی بیرونی سبب میمالی به عنوان یک  جنبه های

و سبب گیرد قرار  تأثیرگردد تا رفتارهای افراد تحت 
هرک و تغییرات در نحوه نگرش و رفتار افراد گردد )

های مالی به واسطه طرفی جنبه . از(2018باگالس، 
گردد تا شرایط عمومی رفع نیازهای اولیه افراد سبب می

زمینه گسترش  مسئلهاین و قرار دهد  تأثیرافراد را تحت 
نماید برخی ابعاد از جمله انگیزش را فراهم می

سبب  مسئلهاین (. 2018)کرستاین و همکاران، 
 هایوالیبالیستتا میزان سطح انگیزش  گرددمی

رضایت از درآمد مالی  واسطهبهی مل هایتیم یساحل
 تواندمیرضایت از درآمد مالی قرار گیرد.  تأثیرتحت 
ی به ورزش و مل هایتیم یساحل هایوالیبالیستتعهد 

 گرددمیسبب  مسئلهاین  .باشگاه خود را افزایش دهد
تا این افراد جهت تالش در رشته ورزشی خود راغب 

قرار  تأثیراز درآمد مالی با تحت شوند. از طرفی رضایت 
 یساحل هایوالیبالیستتمایالت ورزشی دادن میزان 

 هایواکنشتا این افراد از  گرددمیی سبب مل هایتیم
با توجه به نتایج  رفتاری مطلوبی برخوردار شوند.
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ورزشی  هایتیمتا  گرددمیحاضر پیشنهاد  پژوهش
 یهاپرداختنظم در به والیبال ساحلی ضمن توجه 

شادکامی و تنظیم رفتاری  ارتقأمالی ورزشکاران خود به 
در ورزش آنان اقدام نمایند. همچنین با توجه به نتایج 

 ورزشی هایباشگاهتا  گرددمیحاضر پیشنهاد  پژوهش
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 هایوالیبالیستشادکامی و تنظیم رفتاری در ورزش 
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