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Abstract 
Objectives: The present study was designed and conducted to 
investigate the role of patience dimensions on the success of 
elite athletics athletes. 
Methods & Materials:  This research was applied research in 
terms of purpose and field implementation method in terms of 
descriptive-correlational analysis. The statistical population 
consists of all field athletes. The sample size was determined 
based on a cluster model of 273 elite track and field athletes. 
Data collection tools included the Patience Date Questionnaire 
et al. (2015) and the Mousavi and Vaez Mousavi (2014) Sports 
Success Questionnaire. In order to analyze the data of the 
present study, the structural equation test was used to examine 
the research model.  
Results: According to the results, the path coefficient between 
patience and success in sports among elite track and field 
athletes is equal to 0.36. Also, the statistical value of t 
(significance coefficient) for these two variables is equal to 5.28 
and since these values are more than 1.96, this relationship is 
confirmed. In other words, patience has a positive and 
significant effect on success in sports among elite track and 
field athletes, and the higher the patience, the higher the 
success rate in sports. 
Conclusions: Also, according to the results of the present study, 
it is suggested that training courses be held to improve the skills 

 

1. Email: JahangirAghaii113@yahoo.com  

2. Email: Nikravan89@yahoo.com  

3. Email: saboonchi.reza@yahoo.com   

 

Received:  

07 May 2021 
 

Accepted:  

23 Aug 2021 
 

Keywords:  

Patience, 

Hardiness, 

Success 

 



Aghae: Sport Psychology Studies, Volume 11, No 40, 2022                                                             146 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

of athletes regarding the variable of patience and its 
dimensions. It is also suggested to implement written 
evaluations to identify the athletes' patience status.  

 
Extended Abstract 
Background and Purpose     
Given the importance of sports 
success, trying to achieve it has 
been considered as a concern. 
Patience plays an important role in 
the process of concentration and 
thinking of athletes and prepares 
them to attend sporting events. 
Athletes' use of patience capacities 
can lead to their desired 
performance (1). On the other 
hand, improving the success of 
sports can create desirable 
capacities in individual and group 
areas (2).  Despite the importance 
of patience in sports, various 
studies have not been conducted in 
this area. A research gap in 
examining the role of the 
dimensions of patience in the 
success of elite track and field 
athletes has led to create codified 
strategies to improve the success of 
elite track and field athletes. On the 
other hand, this issue has been able 
to overshadow the development 
process of the success of elite track 
and field athletes. Realizing the 
noticeable effect of patience on the 
success of elite athletes can play an 
important and decisive role in using  
 
 

patience in athletics. In other 
words,  
identifying the role of patience in 
the success of athletes can provide 
the concern of using patience and 
creating a system to promote it in 
sports clubs. Undoubtedly, 
patience, considering its capacities 
to influence athletes’ attitudes and 
behaviors, can make positive 
changes among athletes. 
Understanding the capacity of 
patience in sports can facilitate the 
process of using this variable. The 
present study due to improving 
mental and behavioral systems can 
provide conditions for the sports 
success of elite athletes, especially 
in athletics. Given the system and 
nature of track and field, which is a 
record-based sport, patience can 
also be a must to motivate them. In 
other words, patience can activate 
the existing motivational system 
among athletes in this field and 
prevent them from developing 
some negative characteristics such 
as burnout.  It implies that 
understanding the functions of 
patience in some characteristics of 
elite track and field athletes seems 
to be necessary to create valuable 
evidence for the development of 
patience capabilities in athletes' 
training systems. On the other 
hand, due to the lack of sufficient 
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evidence on the role of the 
dimensions of patience in the 
success of elite track and field 
athletes, conducting the present 
study can pave the way for paying 
more attention to the functions of 
patience in athletes' performance. 
With this in mind, the present study 
was designed and carried out to 
investigate the role of the 
dimensions of patience in the 
success of elite track and field 
athletes. 
 

Material and Methods         
This study was applied research (in 

terms of purpose) and a field study 
(in terms of implementation), which 
used the descriptive-correlational 
analysis to analyze data. The 
statistical population of the study 
consisted of all male and female 
track and field athletes from all over 
the country.  The sample size was 
selected by cluster random 
sampling. It included 273 athletes, 
i.e., females (129) and male (144). 
These people were identified 
according to the geographical 
distribution in the country as well as 
different parts of this sport. In this 
way, sampling was done according 
to the geographical regions of the 
country (north, south, west, east 
and center) as well as various sports 
items. The standard questionnaires  

were used to analyze the data.  
 

Findings    
The descriptive results of the 
present study showed that 47.3% of 
the respondents were female and 
52.7% of the respondents were 
male.  It was also found that 20.5% 
of the participants had a diploma, 
35.9% a postgraduate degree, 
35.9% a bachelor's degree, and 
7.7% a master's degree. Besides, 
the descriptive results showed that 
3.3% of the subjects were under 16 
years old, 45.4% between 16-20 
years old, 40.7% between 21-25 
years old, and 10.6% over 25 years 
old. The results of Klomograph-
Smirnov test showed that the 
distribution of data in the present 
study was normal. According to the 
results, it can be said that the path 
coefficient between patience and 
success in sports among elite 
runners is equal to 0.36. In addition, 
the statistical value of t (significant 
coefficient) for these two variables 
is equal to 5.28.  Since these values 
are more than 1.96, this 
relationship is confirmed. In other 
words, patience has a positive and 
significant effect on success in 
sports among elite runners. In fact, 
as patience grows, so does your 
success in sports. According to the 
results of the research fit, the study 
model has a good fit. 
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Conclusion  
One of the most important 
challenges in sports science is 
identifying the factors influencing 
the acquisition and maintenance of 
sports success (3, 4). The track and 
field athletes’ success is an active 
learning process that is achieved 
through purposeful practice and 
the improvement of skills necessary 
to achieve a high level of track and 
field athletes’ performance and 
victory (5). Optimal performance in 
sports is the result of a combination 
of technical (technical and tactical), 
physical (strength, speed, etc.), 
mental (concentration, self-
confidence, anxiety control, etc.) 
and moral (courage, fearlessness, 
endurance, patience, etc.) abilities. 
The absence of any of the above 
factors hinders the athletes’ proper 
performance. Athletes use 
cognitive, behavioral, and ethical 
skills, and strategies such as 
developed competitive programs, 
confronting skills, thought and 
emotion control, motivation 
management, and refocusing to 
achieve the peak of athletic 
performance. The evidence 
suggests that successful athletes 
have mental skills such as 
commitment, motivation, 
concentration, self-confidence, 
imagery, goal setting, positive self-
talk, anxiety control, and the ability  

to deal with problems (patience). 
Patience as one of the key variables 
can play an important role in 
improving individual capacities and 
overshadowing some attitudes and 
behavioral issues. Using patience in 
sports can lead to an increase in the 
concentration of athletes. Patience 
is one of the behavioral 
characteristics that can lead to a 
reduction in negative behaviors. 
This plays an important role in 
reducing the amount of some 
unwanted stress and strain on 
athletes. This can pave the way for 
athletes’ sport success.   
Keywords: Patience, Hardiness, 
Success. 
 

Article Message 
It is also suggested to implement 
written evaluations in order to 
identify the patience of athletes. In 
order to conduct the present 
research, there were some 
limitations, such as the impossibility 
of examining other sports fields, as 
well as the lack of comparison of 
research variables between 
professional and beginner athletes. 
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 مقالة پژوهشی

  بر اساس ابعاد صبر  یدانیورزشگاران نخبة دو و م ت یموفق یبن شیپ
 

 3رضا صابونچی  ،2محمد نیک روان ،1آقایی جهانگیر  
 

  ران یبروجرد، ا ،یواحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یبدن تیگروه ترب.1
 مسئول(  سندةی)نو  رانیبروجرد، ا ،یواحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یبدن تیگروه ترب.2
  ران یبروجرد، ا ،یواحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یبدن تیگروه ترب.3

  

 چکیده

  دو   ةنخب   ورزشکاران  تیموفق  بر  صبر  ابعاد  نقش  یبررس  هدف  با  حاضر  پژوهش  : اهداف

 .دیگرد اجرا و  یطراح یدانیم و 

  لحاظ   به   و   یکاربرد  ی هاپژوهش  نوع  از  هدف  لحاظ  به  پژوهش  نیا    : هاروش   و  مواد

  ة کلی  را آماری  ةجامع . بود یهمبستگ-یفیتوص ل یتحل نوع لحاظ  به و  ی دانیم اجرا  روش
  تعداد   ایخوشه  مدل اساس  بر  نمونه  حجم .  دهدمی تشکیل  کار  میدانی  دوو   ارانورزشک

  شامل   اطالعات   یگردآور  ابزار.  نمودند  مشخص  نخبه  کارانمیدانی  و   دو   از  نفر  273
 و   یموسو   ورزشی  موفقیت  نامهپرسش  و (  2015)  همکاران  و   خرمائی  صبر  نامهپرسش

 آزمون  از  حاضر  پژوهش  یهاداده  لیتحل  و   هیتجز   منظور  به.  بود(  2014)  یموسو  واعظ
 . دیگرد استفاده پژوهش مدل یبررس جهت یساختار معادالت

  در   تی موفق  و   صبر   ن یب  ریمس  بیضر  که   دیگرد   مشخص   ج ینتا  با  مطابق ها: یافته

 یت  ی آمار  مقدار  نیهمچن  .است  36/0  با  برابر  نخبه  کارانیدانیدووم  ن یب  در  ورزش
  از   شتریب  ریمقاد  نیا  چون  و   است  28/5  با  برابر  ریمتغ  دو   نیا  یبرا(  یدارمعنا  بیضر)

  نی ب  در  ورزش  در  تیموفق  بر  صبر  یعبارت  به.  شودیم  دییتأ  رابطه  نیا  لذا  است  ±  96/1
  ت یموفق  انزیم  ،رود  باال  صبر  اندازه  هر  و   اردد  یدار معنا  و   مثبت  اثر  نخبه  کاران  یدانیدووم

با توجه به نتایج پژوهش حاضر   نیهمچن: گیرینتیجه .ابدییم شیافزا زین ورزش در

می دوره پیشنهاد  تا  جهت  گردد  در  آموزشی  مهارتهای  در بهبود  ورزشکاران  های 
می پیشنهاد  همچنین  شود.  برگزار  آن  ابعاد  و  صبر  متغیر  ارزیابیخصوص  های  گردد 

 مدونی در جهت شناسایی وضعیت صبر ورزشکاران اجرایی گردد.  
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 مقدمه 
مهم    مسئلهیک    عنوانبه دستیابی به موفقیت ورزشی  

)  توجه  مورد همواره   است  موفقیت  1بوده    عنوانبه(. 
  شدهمشخص دی در ورزش  یکی از مسائل مهم و کلی

تالش که  در  است  شواهد  بهبود  برای  جدی  های 
آن   )   شده  یجاداخصوص  ورزشی، 2است  موفقیت   .)

اثر تمرین هدفمند و   فرآیند یادگیری فعالی است که در
های ضروری برای رسیدن به سطح باالی  بهبود مهارت

(. عملکرد  3) آید عملکرد ورزشی و پیروزی به دست می
از توانایی  مطلوب ی فنهای  در ورزش حاصل ترکیبی 

قدرت، سرعت و ...( و  جسمانی )تکنیکی و تاکتیکی(، )
 ( و نفساعتمادبه تمرکز،  روانی   )... و  اضطراب  مهار   ،

 ( است.  استقامت  ،نترسی  شجاعت،اخالقی  و...(  ، صبر 
مطلوب  مانع عملکرد    شدهگفته از موارد    هرکدامفقدان  

می مسابقة  و   (.4)  شودورزشکاران  یک  در  رزشکاران 
های استعداد، تمرین، انگیزش و ویژگیورزشی از نظر  

شناختی با یکدیگر متفاوت هستند. اما  شخصیتی و روان
رسد که عملکرد ورزشی نقش  در این میان به نظر می

کننده  باشدتعیین  داشته  نتیجه  کسب  در   (.5)  ای 
رسی برای  از  ورزشکاران  ورزشی  عملکرد  اوج  به  دن 

رفتاری،مهارت شناختی،  راه  اخالقی  های  بردهایی  و 
توسعه  یهابرنامه مانند   مهارترقابتی  های  یافته، 
ای، کنترل افکار و هیجان، مدیریت انگیختگی و  مقابله

(. شواهد حاکی از آن  6)   کنندی متمرکز مجدد استفاده  
مهارتاس دارای  موفق  ورزشکاران  که  ذهنی  ت  های 

تمرکز،   انگیزش،  تعهد،  ، نفساعتمادبه مانند 
با   مقابله  توانایی  و  اضطراب  کنترل  تصویرسازی، 

 (.7صبر( هستند ) مشکالت )
به صورت کلی موفقیت ورزشی بر اساس نظریه تمرین 
هدفمند، نظریه حافظه دراز مدت، مدل اشتیاق دوگانه  

مجموعه عوامل  شناختی ارتباطی با های روانمهارت و 
دارد محیطی  و  جنبه(4)  فردی  برخی  روان.  -های 

مهارتش نظریه  با  مطابق  روانناختی  شناختی  های 

کننده موفقیت ورزشی باشد  تواند تضمینارتباطی، می
  است ها و ورزشکاران متفاوت  در رشته   مسئلهکه این  

های  . موفقیت ورزشی اشاره به برخورداری از حوزه(8)
مختلفی شامل اجرای روان، توجه، تکنیک، حساسیت  

.  (4)  استبه خطا، تعهد، پیشرفت در میان ورزشکاران  
از   تشخیص    یهاچالش یکی  ماهرانه،  رفتار  درك 

ورزشی   است که در اکتساب و حفظ موفقیت  هاییمؤلفه
مطالعا   مؤثر بررسی  موفقیت هستند.  به  مربوط  ت 

می نشان  پیشرفت ورزشی  در  زیادی  عوامل  دهد 
شامل   عوامل  این  دارند.  نقش  وزشکاران  ورزشی 

سن،   درونی،  توانایی  آموزش،    یهامهارت تمرین، 
تعهد یشناختروان بردن  ،  لذت  ورزش    و  . استاز 

موفقیت ورزشی فرآیند یادگیری فعالی است که در اثر  
بهبود   و  هدفمند  برای    ی هامهارت تمرین  ضروری 

 آید ی ماالی عملکرد ورزشی به دست  رسیدن به سطح ب 
، عملکرد مطلوب در ورزش حاصل ترکیبی  واقع  در (.  9)

)  هایییتوانااز   تاکتیکی(،  فنی  و  جسمانی تکنیکی 
، نفساعتمادبه تمرکز،  روانی )قدرت، سرعت و غیره( و  )

(. موفقیت هر ورزشکار  10)  استمهار اضطراب و غیره(  
بس پیشرفت  برای  وی  انگیزه  میزان  دارد.  به  تگی 

حیطه   در  پیشرفت  از    یشناس روانانگیزش  ورزش 
اهمیت خاصی برخوردار است و عبارت است از نیاز به  

به کمال، غلبه    یابیدستتسلط یافتن در کارهای سخت،  
کردن عمل  دیگران  از  بهتر  موانع،  و  مشکالت   بر 

 یی گراهدف (. در نظریه  11احساس غرور از موفقیت )
مانند   توانایی  ییگراهدف عواملی  رفتار    شدهادراك ،  و 

اتکینسون،  نظریه  اساس  بر  دارند.  اهمیت  موفق 
در سطح باالیی    ییجورقابت   لحاظ  از ورزشکاران موفق  

 یابی به موفقیت زیاد برای دست  ارند، دارای پشتکارقرار د
شکست درباره  نگرانی  بدون  و  احتمالی، بوده  های 

می ) ورزش  یک    (.8کنند  عنوان  به  ورزشی  موفقیت 
پژوهشگران  سوی  از  بحث  مورد  همواره  مهم  متغیر 
جهت   تالش  که  صورتی  به  است.  بوده  مختلفی 
میان   در  پایدار  و  مطلوب  عملکرد  به  دستیابی 
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برخورد جهت  به  ارورزشکاران  ورزشی  موفقیت  از  ی 
تالش جهت .  مهم درك می گردد  مسئلهعنوان یک  

سبب   ورزشی  امروزه  موفقیت  تا  است  گردیده 
راهکارهایی در حوزه های فردی و محیطی ایجاد گردد.  
مسائل  بر  بسیاری  تاکید  پژوهشگرانی  طرفی  از 
ورزشی  موفقیت  کسب  جهت  در  روانی  و  جسمانی 

 (.12اند )داشته 
این  آن   رغم به ورزش  اکثر  که  در  که  دارد  را  قابلیت 

ومقوله فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی،    های 
و   نماید  نقش  ایفای  کنونی    یراستبه علمی  در جهان 

یافت که از چنین ویژگی و    توانی مرا    اییدهپدکمتر  
باشد،   برخوردار  جهانی    حالین بااقابلیتی  پدیده  این 

جدی   چالشی  با    یراحتبه که    روستروبه امروزه 
رنگ شدن  از آن گذر نمود و این چالش کم  توانینم

  جمله   ازمقوله اخالق در کلیه ابعاد جامعه بزرگ ورزش  
تماشاگران،   داوران،  مربیان،    ی هارسانه ورزشکاران، 

در کارکنان  و  مدیران  و   (. 13)  است  زش ور  گروهی 
یعنی  دارند؛  بازدارنده  نقش  نفسانی  صفات  از  برخی 

 افراطحافظ وضعیت مطلوب در نفس هستند و آن را از  
  سازینه زم،  ترتیبینابه .  دارندیم  بازدر غرایز    یطتفر  و 

اخالقی متعددی هستند در این میان، یکی    هاییلتفض 
بازدارنده    ینترعام و    ینترشاخص از   نفسانی  صفات 
مفاهیم بنیادی قرآنی   جمله  از(. صبر  14)   است  "صبر"

تعداد   کریم،  قرآن  در  صبر    93است.  موضوع  به  آیه 
است.   رو پرداخته  این  واژه    از  این  از  استفاده  کثرت 

اهمیت و جایگاه این مفهوم کلیدی است.    دهندهنشان
از   یکی  راهبردهای    یهاآموزه صبر  از  و  دینی  مهم 

(. صبر 15مذهبی در برابر فشار روانی است )  یامقابله 
اسالمی    جمله  از اخالق  است که در  اخالقی  مفاهیم 

این واژه  است. آنشده    تأکیدروی آن   از  به ذهن  چه 
انی که برای افراد خاصی هنگام  آید حالتی است نفسمی

مصیبت گرفتاریشدید،  و  می ها  رخ  موجب ها  و  دهد 
سختیشمی فشارها،  به  نسبت  خود  شخص  ها،  ود 

ها از درون پایدار  ها و از دست دادنمشکالت، مصیبت

های تند و احساسی و دور از عقل  کند و واکنش  و مقاوم
ها  یعنی مقاومت در برابر سختیصبر    و شرع بروز ندهد.

معنای   به  فقط  صبر  قرار.  و  تاب  ندادن  دست  از  و 
ه صبر یعنی مقاومت  نیست، بلک غم و اندوه    ریزیدرون

ضربه برابر  رساندن  در  حداقل  به  در  مهارت  و  ها 
دارای   صبر  است.  آن  از  حاصل  روانی  فشارهای 

روانی متعدد  موجب - کارکردهای  و  است  اجتماعی 
جلب   عمر،  شدن  طوالنی  روانی،  سالمت  افزایش 

افزایش خودآگاهی می م و  خداوند  روابطحبت  و    شود 
 (. 6بخشد ) ها را با دیگران بهبود میانسان

میان   در  کلیدی  متغیرهای  از  یکی  عنوان  به  صبر 
ورزشکاران می تواند زمینه جهت ارائه عملکرد مطلوب  

ای ورزشکاران  هدر ورزش را فراهم نماید. بهبود قابلیت
ها در ورزش  در حوزه صبر یکی از ارزشمندترین توانایی

و  پژوهش  (.16)  است صبر  مورد  در  مختلفی  های 
صو آن  این  کارکردهای  تمام  در  است.  گرفته  رت 

دینی در ارتقا    ةاین آموز   ةها بر اهمیت و فایدپژوهش
-شده است. بشارت، صالحی، شاه  تأکیدمت روان  سال

زبردست   و  نادالی  در  2009) محمدی،  خود    پژوهش( 
عنوان   تاب " تحت  سخترابطه  و  با  آوری  کوشی 

ورزشکاران در  روانی  و سالمت  ورزشی  به    "موفقیت 
تاب که  رسیدند  نتیجه  سختاین  و  از  آوری  کوشی 

. رواق و گلی ( 9)  ندهستبر موفقیت ورزشی    مؤثرعوامل  
نقش صبر    یبررس   "قی تحت عنوان  ی( در تحق2014)

آ به  توجه  با  روان  روا  اتیدر سالمت  این    "اتیو  به 
  ةیع ودکه خداوند با دو    ییجاآن  از  نتیجه رسیدند که  

قدرت تفکر( انسان را مکلف کرده است   و  یاراخت) یاله
 ی شگرف  یرو ی به ن  ازیبه اهداف خود ن  لینی  برا  نیبنابرا
به صبر    دارد آن  از  به    (.17)   شود.یم  ادیکه  با توجه 

اهم  روان  سالمت  که ینا جسم  سالمت  کنار   تیدر 
صبر    ییبسزا سالمت    یهاراه از    یکی  عنوانبه دارد، 

با   ز،ین  یشناس  روان  دراست.    یدتأک  مورد  روان در قرآن
  یهاراه از    یکی  عنوانبه مختلف از آن    ریکار بردن تعابهب

نیکوالس، است   شده  یاد  یروان  هاییب آس  درمان  .
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ی به این  پژوهش( در  2009)  1پولمان، لوی و بکهوس
نتیجه رسیدند که سطح موفقیت ورزشی و نوع ورزش  

ی دارد، اما  معنادارکاران با استحکام ذهنی رابطه ورزش
استحکام   زن،  ورزشکاران  به  نسبت  مرد  ورزشکاران 

نات، کنترل چالش، کنترل هیجا  لحاظ  ازذهنی بیشتری  
  (.18)  زندگی و اطمینان دارند 

ایجاد بستری در جهت موفقیت ورزشکاران می تواند  
نماید.  بسیاری  کمک  ورزش  تعالی  و  رشد  مسیر  در 
از   ای  مجموعه  حاصل  ورزشکاران  موفقیت  امروزه 

و تاکید صرف بر مسائل    است شرایط ذهنی و جسمانی  
پایدار   های  موفقیت  الزمه  تواند  نمی  جسمانی 

باشد )  یجعفر.  (19)   ورزشکاران  همکاران  (  2021و 
مشخص نمودند که ارتقا جنبه های ذهنی ورزشکاران  
می تواند آنان را جهت حضور در رقابت ها آماده نماید. 

صبر به عنوان یکی   ،با توجه به ماهیت رقابتی ورزش
از ویژگی های مهم و کلیدی در کسب موفقیت های 

. صبر به عنوان یک ویژگی استورزشکاران مشخص  
مهمی نقش  تواند  می  ذهنی   رفتاری  تمرکز  در 

باشد داشته  سالمال.  (20)  ورزشکاران  و    دوراندبوش 
مشخص نمودند که صبر می تواند الزم تصمیم  (  2002)

بهره  شک  بدون  باشد.  افراد  میان  در  مناسب  گیری 
عملکردی   مسیر  در  صبر  های  ظرفیت  از  گیری 
ورزشکاران می تواند بیش از پیش اهمیت این متغیر را  

با   نماید.  در  مشخص  گیری  تصمیم  اهمیت  به  توجه 
صبر می تواند زمینه جدی جهت    ،فضای رقابتی ورزش

میان   در  کلیدی  و  مناسب  های  فعالیت  انجام 
 .(21) ورزشکاران را فراهم نماید

با توجه به اهمیت مقوله موفقیت ورزشی، تالش جهت  
 قرارگرفتهیک دغدغه مدنظر    عنوانبه دستیابی به آن  

داست.   مهمی  نقش  تفکر صبر  و  تمرکز  روند  ر 
ورزشکاران دارد و آنان را جهت حضور در رویدادهای  
از   ورزشکاران  گیری  بهره  سازد.  می  مهیا  ورزشی 

 
 

 

عملکرد   ایجاد  به  منجر  تواند  می  صبر  های  ظرفیت 
( گردد  آنان  سوی  از  طرفی  12مطلوب  از  بهبود  (. 

ورزشی   در    هاییتظرف  تواندیمموفقیت  را  مطلوبی 
فی و گروهی ایجاد گردیده است. از طرفردی    یهاحوزه 

-پژوهشهای ورزشی،  با توجه به اهمیت صبر در حوزه
  خل مختلفی در این حوزه به انجام نرسیده است.  های

بررسی نقش ابعاد صبر بر موفقیت  در حوزه    پژوهشی
نخبه   تا    دوومیدانیورزشکاران  است  گردیده  سبب 

راهکارهای مدونی در جهت بهبود موفقیت ورزشکاران  
این    دوومیدانینخبه   نگردد.  طرفی    مسئلهایجاد  از 

توانسته است تا روند توسعه موفقیت ورزشکاران نخبه  
پی بردن به  شعاع قرار دهد.  الرا نیز تحت    دوومیدانی

های صبر در جهت موفقیت ورزشی ورزشکاران  ظرفیت
تعیین  نخبه و  مهم  نقش  تواند  در جهت  کننده می  ای 
گیری از صبر در رشته دو و میدانی شود. به عبارتی  بهره

ورزشی  موفقیت  جهت  در  صبر  نقش  به  بردن  پی 
ورزشکاران می تواند دغدغه بهره گیری از صبر و ایجاد  
را   ورزشی  های  باشگاه  در  آن  ارتقا  جهت  سیستمی 

جه به ظرفیت های فراهم نماید. بدون شک صبر با تو
رفتارهای   و  نگرش  بر  تاثیرگذاری  جهت  در  خود 
میان   در  مثبتی  تغییرات  تواند  می  ورزشکاران، 
ورزشکاران ایجاد نماید. پی بردن به ظرفیت های صبر  
در حوزه های ورزشی می تواند روند بهره گیری از این  

انجام پژوهش حاضر می تواند  متغیر را تسهیل نماید.  
شرایطی    ،قا سیستم های ذهنی و رفتاریبه واسطه ارت

به  را   نخبه  ورزشکاران  ورزشی  های  موفقیت  جهت 
خصوص در رشته دو و میدانی فراهم نمود. با توجه به  
سیستم و ماهیت ورزش دو و میدانی که یک ورزش  

، صبر می تواند الزمه ایجاد انگیزش  استرکورد محور  
در میان آنان نیز باشد. به عبارتی صبر می تواند سیستم  

اران این رشته را فعال  انگیزشی موجود در میان ورزشک
و از ایجاد برخی ویژگی های منفی از جمله فرسودگی  

1. Nicholls, Polman, Levy & 

Backhouse 
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کارکردهای   به  بردن  پی  عبارتی  به  نماید.  جلوگیری 
های   ویژگی  برخی  در  نخبکورزشصبر  و  دو    ةاران 

در  دانیم ارزشمند  شواهدی  ایجاد  الزمه  تواند  می  ی 
جهت توسعه قابلیت های صبر در سیستم های تمرینی 

از طرفی با توجه به نبود شواهد کافی  ن باشد.  ورزشکارا
ورزشکاران   موفقیت  بر  صبر  ابعاد  نقش  خصوص  در 

تواند ظرفیت نخبه دوومیدانی انجام پژهش حاضر می 
مطلوبی کارکردهای    را  های  به  توجه  ارتقا  جهت  در 

با این صبر در حوزه عملکردی ورزشکاران ایجاد نماید.  
قش ابعاد صبر بر  بررسی ن  هدف  با حاضر    پژوهش توجه  

نخبه   ورزشکاران  اجرا    دوومیدانیموفقیت  و  طراحی 
 گردید. 

 

 شناسی پژوهش روش
نوع    نیا از  هدف  لحاظ  به    های پژوهشپژوهش 

و به لحاظ نوع    یدانیو به لحاظ روش اجرا م  ی کاربرد
 .است یهمبستگ-یفیتوص لیتحل

 کنندگانشرکت
کار    دوومیدانیاران  جامعه آماری تحقیق را کلیه ورزشک

  ایخوشه دهد. حجم نمونه بر اساس مدل  تشکیل می
از    273تعداد   نخبه  دوومیدانینفر    شدهتعیین کاران 
 است.

 است:  شدهتشکیلاز دو گروه    پژوهش جامعه آماری این  

مرد   • کلیه  دوومیدانیورزشکاران  شامل  کار 
تیم منتخب  ورزشکاران  و   بزرگساالنهای 

 بودند. نوجوانان سراسر ایران

زن  • کلیه  دوومیدانی  ورزشکاران  شامل  کار 
و   بزرگساالنمنتخب    یهاگروهورزشکاران  

 نوجوانان سراسر ایران بودند.
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ورزشکاران زن و مرد  

تعداد   بودند.  ایران  سراسر  کار  نفر   273دوومیدانی 
)   129)  زن  ،ورزشکار مرد  و  روش    ،(144نفر(  به 

نمونه   عنوانبه   ایخوشه تصادفی    گیرینمونه گروه 

این افراد با توجه به پراکندگی جغرافیایی    انتخاب شدند.
این   مختلف  های  بخش  همچنین  و  کشور  سطح  در 
رشته ورزشی مشخص شدند. بدین صورت که بر حسب  
مناطق جغرافیایی کشور )شمال، جنوب، غرب، شرق و 

-به نمونه  های ورزشی مختلفمرکز( و همچنین رشته
 گیری اقدام گردید.

 های گردآوری ابزار و شیوه 
 های زیر بود:نامه بزار پژوهش شامل پرسشا

 صبر  نامهپرسش
میزان  پرسش سنجش  توسطنامه  و    صبر  خرمائی 

این پرسش  2014ل  اهمکاران در س نامه  طراحی شد. 
.  شودیمرا شامل    مؤلفهاست که پنج    سئوال  25حاوی  

پنج    شکیبایی، رضایت، استقامت و درنگ   ،متعالی شدن
پرسش  مؤلفه تشکیل  این  را  و دهندی منامه  خرمائی   .

( را  2013همکاران  مقیاس  این  پایایی  و  روایی   )
از    هاآن.  دادند  قرار  ی موردبررس پایایی  برای سنجش 

استفاده   کرونباخ  خرده  آلفای  کرونباخ  آلفای  کردند. 
ها در این پژوهش بدین شکل دست آمد: متعالی  مقیاس
تقامت  اس،  60/0رضایت  ،  67/0شکیبایی  ،  84/0شدن  

نتایج  . همچنی 0/ 68، درنگ  61/0 به    یعامل  یلتحلن 
واریماکس    هایمؤلفه روش   چرخش  با  همراه  اصلی 
صبر بود که به ترتیب متعالی   مؤلفه   5وجود    دهندهنشان

 یگذارنام شدن، شکیبایی، رضایت، استقامت و درنگ  
این   را    52  مؤلفه   5شدند.  نمونه  کل  واریانس  درصد 

 تبیین نمودند.

 نامه میزان موفقیت ورزشیپرسش
در  پرسش ورزشی  موفقیت  توسط  2014)  سالنامه   )

مختلف   ابعاد  ارزیابی  برای  موسوی  واعظ  و  موسوی 
در   تکنیک،  )  ورزشموفقیت  توجه،  روان،  اجرای 

طراحی پیشرفت(  تعهد،  خطا،  به  و    ،حساسیت  تدوین 
  29نامه مشتمل بر  پرسش  نهنجاریابی شده است. ای

  ایاست و بر اساس طیف پنج گزینه    بعد  6و    سئوال
ورزشی  ) موفقیت  سنجش  به  . پردازدمیلیکرتی( 
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سنجش پایای مقیاس با استفاده از وش های همسانی  
بازآزمایی در فاصله  89/0درونی ) و  (  90/0)  روز  21( 
است. برای تعیین اعتبار )روایی محتوایی(   شده  محاسبه 

از بررسی نظرات خبرگان استفاده گردید. جهت بررسی  
میزان پایایی از محاسبه آلفای کرونباخ استفاده گردید.  

-و پایایی پرسش  0/ 89نامه صبر میزان  پایایی پرسش
 مشخص گردید. 88/0امه موفقیت ورزشی میزان ن

 ها دادهروش پردازش 
حاضر از آمار    پژوهش های  داده  وتحلیلجزیهت  منظور  به

آمار   بخش  در  گردید.  استفاده  استنباطی  و  توصیفی 
توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید.  
در بخش آزمون استنباطی از آمار کلوموگراف اسمیرنف  

استفاده    پژوهش  هایداده جهت تعیین وضعیت توزیع  
جهت  ساختاری  معادالت  آزمون  از  همچنین  گردید. 

مدل روند    پژوهش  بررسی  کلیه  گردید.  استفاده 
  افزارهای نرمحاضر در    پژوهش  هایداده   وتحلیلتجزیه

 انجام گردید. اس و ایموساس پیاس

 هاافتهی
در    3/47ر نشان داد که  حاض  پژوهشنتایج توصیفی  

درصد پاسخگویان را مرد   7/52صد پاسخگویان زن و 
در    5/20که  نشان داد    همچنین نتایج.  دهندیمتشکیل  

دیپلم، تحصیلی  مدرك  دارای  پاسخگویان    9/35صد 
و   یپلمدفوقدرصد پاسخگویان دارای مدرك تحصیلی  

  7/7درصد پاسخگویان دارای مدرك لیسانس و    9/35
  ج ی نتا  .  اندبوده   یسانسلفوق ویان دارای  درصد پاسخگ

  16از    کمتر  یانپاسخگودرصد    3/3سن    داد که  نشان
درصد بین   7/40سال،  16-20درصد بین   4/45، سال

سال سن دارند.  25درصد باالی  6/10سال و  25-21
اسمیرنف نشان داد که توزیع  -نتایج آزمون کلوموگراف

طبیعی    با توجه به .  استطبیعی  حاضر    پژوهش  یهاداده 
  ی افزارهانرمها مشخص گردید که از  بودن توزیع داده

استفاده    یستیبایم  ایموسافزار  محور و نرمواریانس کو
شماره    .گردد معیار    1جدول  انحراف  و  میانگین 

 دهد.  متغیرهای پژوهش را نشان می
 

 میانگین و انحراف معیار متغیرها  -1جدول 
Table 1- Mean and standard deviation of variables  

 متغیر 
Variable 

 میانگین 
Mean 

 انحراف استاندارد 
Standard Deviation 

 صبر
Patience 

2.87 0.562 

 موفقیت در ورزش 
Success in sports 

2.91 0.692 

 .  دهدی مرا نشان   بین متغیرها ماتریس همبستگی ، نتایج مربوط به 2جدول شماره  
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 متغیرها  بین همبستگی ماتریس -2جدول 
Table 2: Correlation matrix between variables 

 متغیر 
Variable 

 صبر 
Patience 

 متعالی شدن
Transcendence 

 شکیبایی

Patience 

 رضایت
satisfaction 

 استقامت
Endurance 

 درنگ 
Delay 

موفقیت در  
 ورزش

Success 
in sports 

0.587* 0.421* 0.628* 0.517* 0.529* 0.607* 

 0/ 05*: معناداری در سطح 
 

جدول   نتایج  با  میان    2مطابق  که  گردید  مشخص 
جدول    متغیرهای پژوهش روابط معناداری وجود دارد.

، نتایج مربوط به ضرایب مسیر بین متغیرهای  3شماره 

  2و    1همچنین شکل شماره  .  دهدی مپژوهش را نشان  
را    پژوهش مدل   تی  و میزان  مسیر  در حالت ضرایب 
. دهدیمنشان 

 در مدل معنادارضرایب مسیر   -3جدول 
Table 3- Significant path coefficients in the model 

 متغیر 
Variable  ضریب مسیر 

Path 
coefficient 

t-
value 

 نتیجه 
Result  بین پیشمتغیر  

Predictive variable 

 متغیر مالک 
Criterion 
variable 

 صبر
Patience 

 موفقیت در ورزش 
Success in sports 

 تأیید 5.283 0.36

 
 استاندارد در حالت  پژوهشمدل  -1شکل 

Figure 1- Research model in standard mode 
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گقت که ضریب مسیر   توانمی مطابق با نتایج جدول  
بین صبر و موفقیت در ورزش در بین دوومیدانی کاران  

با   برابر  آماری    همچنین  ؛است  36/0نخبه  تی  مقدار 
با    این  برایی(  معنادار)ضریب   برابر  متغیر    28/5دو 

است لذا این    ±  96/1  ازو چون این مقادیر بیشتر    است

در  شودمی   تأییدرابطه   موفقیت  بر  صبر  عبارتی  به   .
و  مثبت  اثر  نخبه  کاران  دوومیدانی  بین  در  ورزش 

صبر باال رود میزان موفقیت    اندازه  هر  و   ؛دارد  یمعنادار

افزایش   نیز  ورزش  شماره  .  یابدمی در  ،  4جدول 

دهد.میرا نشان    پژوهشوضعیت برازش مدل  
 

 های بزارش مدل شاخص -4جدول 
Table 4. Model reporting indicators 

 شاخص
Index 

X2/df RSMEA CFI GFI AGFI NFL 

 معیار 
Criterion 

 کمتر از سه 
Less 

than 3 

05/0کمتر از   
Less than 

0.5 

0 /9باالتر از   

Above 

0.9 

0/ 9باالتر از   
Above 

0.9 

0/ 9باالتر از   
Above 

0.9 

0/ 9باالتر از   
Above 

0.9 
 میزان 

Level 
2.067 0.004 0.923 0.920 0.925 0.924 

 وضعیت 
Condition 

 مطلوب 
Optimal 

 مطلوب 
Optimal 

 مطلوب 
Optimal 

 مطلوب 
Optimal 

 مطلوب 
Optimal 

 مطلوب 
Optimal 

 

 

 نشان داد که مدل    پژوهشمطابق با نتایج برازش  

 . استاضر از برازش مناسبی برخوردار  ح   پژوهش

 

 گیرینتیجه بحث و 
هاي مهم در علوم ورزشی، شناسایی  یكی از چالش

وفقیت ورزشی اکتساب و حفظ مدر    تأثیرگذارعوامل  

فرآیند یادگیری فعالی است که  است. موفقیت ورزشی،  
مهارت  در بهبود  و  هدفمند  تمرین  ضروری  اثر  های 

برای رسیدن به سطح باالی عملکرد ورزشی و پیروزی  
(. عملکرد مطلوب در ورزش حاصل  3) آیدمی  دست  به

از   تاکتیک)  فنی   هایتواناییترکیبی  و  ی(، تکنیکی 
غیره()  جسمانی و  سرعت  تمرکز،  )  روانی،  قدرت، 
و  نفساعتمادبه  غیره(  و  اضطراب  مهار    اخالقی، 

صبر و غیره( است. فقدان  شجاعت، نترسی، استقامت،  )
موارد    هرکدام مطلوب    شدهگفته از  عملکرد  مانع 

می  اوج    شود.ورزشکاران  به  رسیدن  برای  ورزشکاران 
از   ورزشی  رفتاری،    هایمهارت عملکرد  شناختی، 

برنامه ا مانند  راهبردهایی  و  رقابتی  خالقی  های 
کنتایمقابله   هایمهارت ،  یافتهتوسعه  و  ،  افکار  رل 

ا،  هیجان استفاده  مدیریت  مجدد  تمرکز  و  نگیختگی 
ت که ورزشکاران موفق  کنند. شواهد حاکی از آن اسمی

، انگیزش، تمرکز،  های ذهنی مانند تعهددارای مهارت
تصویرسازینفساعتمادبه  خودگویی  ،  اهداف،  تنظیم   ،

با  مثبت مقابله  توانایی  و  اضطراب  کنترل    مشکالت ، 
 .(22) صبر( هستند)

یکی متغیرهای کلیدی می تواند نقش  صبر به عنوان  
مهمی در بهبود ظرفیت های فردی داشته باشد و برخی 

شعاع قرار دهد.  المسائل نگرشی و رفتاری افراد را تحت  
بهره گیری از صبر می تواند در حوزه ورزش، منجر به  
ارتفا تمرکز ورزشکاران گردد. صبر یکی از ویژگی های  

ه کاهش رفتارهای  که می تواند منجر ب  استرفتاری  
این   گردد.  افراد  کاهش    مسئلهمنفی  در  نقش مهمی 

وارد   ناخواسته  های  استرس  و  ها  تنش  برخی  میزان 
. این خود می تواند زمینه جدی  داردشده به ورزشکاران  

 جهت موفقیت ورزشی ورزشکاران را فراهم نماید.
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صبر بر موفقیت در  حاضر نشان داد که    پژوهش نتایج  
و  مثبت  اثر  نخبه  کاران  دوومیدانی  بین  در  ورزش 

صبر باال رود میزان موفقیت    اندازه  هر  و   ؛دارد  یمعنادار
اندکی    های پژوهش. در  یابدمی در ورزش نیز افزایش  

این   گلیاست.    شدهاشاره   مسئلهبه  و  (  2014)  رواق 
صبر   که  نمودند  وضعیت   تواندمی مشخص  بهبود  در 

  باشد و آنان را مهیا موفقیت نماید   تأثیرگذارروانی افراد  
(17)  .( همکاران  و  مشخص  2009نیکوالس  نیز   )

تحت   ورزشکاران  ورزشی  موفقیت  که   یرتأثنمودند 
و همکاران   اسچنیتکر. (18)  استاستحکام ذهنی آنان 

( مشخص نمودند که صبر به عنوان یک عامل  2020)
موثر در کاهش تنش های ذهنی کاربرد بسیاری دارد.  

می تواند نشان دهنده ظرفیت های صبر در    مسئله این  
ورزش دو و میدانی  .  (16)  حوزه های عملکردی باشد 

که می بایستی   استاز جمله ورزشکاران رکورد محور  
وردهای خود را در طول زمان و در آن ورزشکاران رک

به صورت اندك اندك کاهش دهند. موفقیت در ورزش  
که می بایستی به   استپله ای    مسئلهدو و میدانی یک  

این   اندك شکل گیرد.  و  سبب    مسئله صورت مستمر 
گردیده است تا انگیزش به عنوان یک متغیر مهم در  
میان این افراد مشخص گردد. صبر به عنوان یک حالت 

ی دانیمو  دو    ة نخبوانی مناسب در میان ورزشکاران  ر
می تواند نقش مهم و تعیین کننده ای در جهت حفظ  
انگیزش ورزشکاران داشته باشد. لذا این انگیزش خود  
می تواند ضمن تداوم فعالیت های تمرینی در این رشته  

رکوردی    ،ورزشی از سطح  ورزشکاران  تا  گردد  باعث 
 مناسبی در طول زمان برخوردار باشند.

  عنوانبهالزم به ذکر است که صبر    مسئلهدر تفسیر این  
کلیدی   متغیر  و    تواندی میک  ذهنی  شرایط  بهبود  در 
ورزشکاران   جهت   یرگذارتأثروانی  را  آنان  و  باشد 

از  هاییتموفق نماید.  آماده  صبر   ورزشی    طرفی 
جهت  هاییتظرف در  ذهنی   استحکام  مطلوبی 

نقش زیادی    مسئله که این    نمایدی مورزشکاران ایجاد  
  در بهبود شرایط عملکردی ورزشکاران خواهد داشت.

شاخص از  یکی  موفقیت صبر  روند  در  مهم  های 
رفتاری استورزشکاران   ویژگی  به عنوان یک  . صبر 

رقابتمی عرصه  در  در  تواند  ورزشی،  کنترل های 
رفتارهای افراد نقش مهمی داشته باشد. صبر یکی از 

که در   استهای ورزشی  های مناسب در عرصهویژگی
ای  کنندهمیان ارکان مختلف ورزش نقش مهم و تعیین

بهره میدارد.  صبر  از  حرکات  گیری  روند  در  تواند 
با  خشونت باشد.  کلیدی  و  مهم  نیز  ورزشکاران  آمیز 

 تأثیرد ورزشکاران تا حدی تحت  که عملکر توجه به این 
آنان در محیط مسابقه   رفتارهای  و  لذا  استحرکات   ،

ها از جمله استقامت، صبر به واسطه ارتقا برخی ویژگی
تواند منجر  درنگ، رضایت، شکیبایی و متعالی شدن می

 . به کاهش این رفتارها در میان افراد گردد 
مسیر  ( مشخص نمودند که در  2020ساچز و همکاران )

انگیزش نقش مهمی دارد.    ،کسب موفقیت های ورزشی
به   ورزشکاران  میان  در  انگیزش  رسد  می  نظر  به 

ی به واسطه بروز  دانیمو  دو    ة نخب  خصوص ورزشکاران 
. (19)  برخی رفتارها از جمله صبر می تواند شکل گیرد

( مشخص نمودند که صبر  2002دوراندبوش و سالمال )
فتاری می تواند زمینه  به عنوان یک وضعیت مطلوب ر

با توجه    گیری انگیزش را نیز فراهم نماید.شکلجهت  
ورزشی  تأثیربه   موفقیت  بر  صبر  معناداری  گذاری 

ورزشکاران نخبه، مشخص می گردد که صبر به واسطه  
جمله  مولفهبهبود   از  شکیبایی، هایی  شدن،  متعالی 

و   مهم  نقش  تواند  می  درنگ  و  استقامت  رضایت، 
  گذاری بر حوزه های رفتاری و نگرشی داشته باشد تأثیر

خود می تواند زمینه جدی جهت ارتقا    مسئله. این  (21)
. بدین  (23)  موفقیت ورزشی ورزشکاران را فراهم نماید

صورت صبر به واسطه ظرفیت های خود در مولفه های  
عالی شدن، شکیبایی، رضایت، استقامت و درنگ می  مت

تواند نقش مهم و تعیین کننده ای در جهت بهبود سطح 
خصوص  به  نخبه  ورزشکاران  ورزشی  های  موفقیت 

باشد.   داشته  میدانی  و  دو  رشته  نخبه    درورزشکاران 
مثبت   اتتأثیرگفت که گستردگی  توانمی صبر،   زمینه
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د و چه در سطح  این فضیلت اخالقی، چه در سطح فر
که    ایاندازه   بهجامعه   از   توانمی است  یکی  را  آن 

دانست.   هایشاخص   ترینمهم  جامعه  و  فرد  سالمت 
خداوند   که  است  دلیل  همین  به   فرمایندمیشاید 

(. از  146  ،عمرانآل )  (خداوند صابران را دوست دارد))
که ذاتی و سوی دیگر دیدیم که صفت صبر بیش از آن

 توانمی اولیه باشد، صفتی ثانویه و اکتسابی است. صبر  
در   که  است  دلیل  همین  به  باشد  معرفت  محصول 

)ع(   علی  حضرت  از  میوه  "که    شدهنقل روایتی  صبر 
خود    نوبهبه کامالً روشن است که یقین نیز   ."یقین است

و   شناخت  و  نتیجه  دینی  مفاهیم  بین  است.  معرفت 
اخالقی نظیر ایمان، توکل، یقین، معرفت و صبر و امثال  

 دوسویه برقرار است. بنابراین، هر  ایرابطه آن همواره  
، آیدمی گاه صحبت از مفاهیم دینی و اخالقی به میان  

دیالکتیکی   ایرابطه   هاآن که باید بین    رسدمیبه نظر  
کرد.   دوس  ایرابطه تصور  و  که  از    ایچرخهویه  بودن 

تصور کرد که    توانمی مختصات آن است. بدین ترتیب  
از معرفت و آگاهی   ایمان را ایجاد    ایدرجه میزانی  از 

به    کندمی منجر  ایمان  خود  بعد،  مرحله  در  سپس  و 
خود به صبر   نوبهبه از توکل شده و توکل نیز    ایدرجه 

اینشودمیمنتهی   در  اتما .  به  سیر  خط  این  م  جا، 
، بلکه مجدداً صبر در افزایش و تعمیق معرفت رسدنمی

  شودمی واقع    مؤثر   یقین  بهحق و آگاهی و نزدیک شدن  
مرتبه   موجد  معرفت،  ارتقای  بعدی  گام  در  سپس  و 

آن، توکل به خدا    تبع  بهو    گرددمی باالتری از ایمان  
. به همین دلیل است  شودمی   ترایریشه و    ترمحکم نیز  

که بنا به گفته حضرت علی )ع( نسبت صبر به ایمان، 
صبر   زیرا  است.  بدن  به  سر  نقش    واسطهبههمچون 

در    اشمعرفتی مهمی  ایمان   دهیشکل سهم  رشد  و 
صبر و تقویت آن   مسئلهبدون شک پرداختن به    دارد.

 در میان ورزشکاران می تواند نقش مهم و تعیین 

در  کننده انگیزشی ای  های  سیستم  ارتقا  جهت 
از   از سطح مطلوبی  آنان را  و  باشد  داشته  ورزشکاران 

شناختی برخوردار نماید. بدون شک صبر  مقامت روان
باعث    ،می تواند ضمن نفوذ بر مسائل ذهنی ورزشکاران

فکری   سطح  از  آنان  تا  جهت مطلوبگردد  در  تری 
 حضور در رویدادهای ورزشی برخوردار باشند.

ظرفیتبهره از  قابلیتگیری  بهبود  در  صبر  های  های 
در   مهمی  نقش  تا  است  شده  باعث  افراد  ورزشی 

دو موفقیت رشته  در  خصوص  به  ورزشکاران  -و های 
که رشته دوومیدانی  میدانی داشته باشد. با توجه به این

از رشته بر   استهای ورزشی  یکی  ماهیتی  دارای  که 
رکورد   میاستاساس  صبر  لذا  انگیزش  ،  در  تواند 

از   این ورزشکاران و تالش جهت برخورداری  ورزشی 
ای داشته  کنندههای ورزشی نقش مهم و تعیینموفقیت

تواند از فرسودگی ورزشی و باشد. به عبارتی صبر می
های ورزشی بکاهد و  کاهش انگیزه آنان جهت موفقیت

ا جهت عملکرد مطلوب در میان ورزشکاران  شرایط ر
های آن از جمله  فراهم نماید. از این رو صبر و مولفه

-شدن میاستقامت، درنگ، رضایت، شکیبایی و متعالی
ورزشکاران   موفقیت  و  عملکرد  در  مهمی  نقش  تواند 

سبب گردیده    مسئله این  نخبه دو و میدانی داشته باشد.  
درگیر نمودن عملکرد    هواسطبه است تا صبر و ابعاد آن  

زمینه ورزشکاران،  موفقیت   را  ذهنی  بهبود  جهت 
نماید.   فراهم  آنان  نتایج  ورزشی  به  توجه    پژوهش با 

آموزشی در جهت    هایدوره تا    گرددمیحاضر پیشنهاد 
های ورزشکاران در خصوص متغیر صبر  بهبود مهارت

آ ابعاد  شود.  و  برگزار  می  همچنینن  گردد  پیشنهاد 
صبر    هایارزیابی  وضعیت  شناسایی  جهت  در  مدونی 

گردد.  اجرایی  پژوهش    ورزشکاران  انجام  جهت  در 
 حاضر محدودیت هایی از جمله عدم امکان بررسی

مقایسه  عدم  همچنین  و  ورزشی  های  رشته    سایر 
و  ای  حرفه  ورزشکاران  میان  در  پژوهش  متغیرهای 

 مبتدی وجود داشت. 
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 مقاله  پیام
به   توجه  میبا  پیشنهاد  حاضر  پژوهش  تا  نتایج  گردد 

مهارتدوره بهبود  جهت  در  آموزشی  های  های 
برگزار   آن  ابعاد  و  متغیر صبر  ورزشکاران در خصوص 

های مدونی در  گردد ارزیابیشود. همچنین پیشنهاد می
 جهت شناسایی وضعیت صبر ورزشکاران اجرایی گردد.  
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