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 Determining the validity and reliability of the Athletic 
Mental Energy (AME) Questionnaire in the Iranian 

sample  

Abstract 
Research has shown that mental energy is an important factor in many 
domains, including athletic performance. Therefore, the aim of this 
study was to determine the validity and reliability of the Persian 
version of the Sports Mental Energy Questionnaire. The research 
method was applied and tool development. The study population 
includedall male and female athletes in Urmia city in different sports; 
From this population, based on Morgan sample size determination 
table, 283 athletes were selected by available sampling method. The 
athletic mental energy questionnaire Lu et al (2018) was used as a 
research tool. The questionnaire was presented to the athletes after 
translation into Persian and approval by three experts and then 
analyzed. To evaluate the construct validity and determine the factor 
structure of the questionnaire, confirmatory factor analysis based on 
structural equation modeling was used and the reliability of the 
questionnaire was assessed using Cronbach's alpha coefficient. The 
confirmatory factor analysis showed that the six-factor model, the 
three-factor of the affective components (vigor, tireless, and calm) of 
AME and and the two-factor of the cognitive components (confidence 
and concentration) of AME) as well as motivation has a acceptable 
goodness of fit with the data in the sample of athletes. Cronbach's 
alpha results above 0.70 for all factors also indicate the appropriate 
reliability of the Athletic Mental Energy Questionnaire. The findings 
suggest that this measurement tool with good validity and reliability 
can be used to assess the athletic mental energy in Iranian athletes. 

Keywords: Mental Energy, questionnaire, Confirmatory Factor 
Analysis, psychometrics 
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اعتبار و پایایی پرسشنامة انرژی ذهنی ورزشی در نمونه تعیین 
 1ایرانی

 معصومه پروانه
، یه، اروم، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیهدکتری رفتار حرکتی

 ایران
  

جالل دهقانی زاده 

 
 ایران ارومیه، ارومیه، دانشگاه حرکتی، رفتار استادیار

  

 ایران ارومیه، ارومیه، دانشگاه رفتارحرکتی، دکتری دانشجوی سهیال شهبازی 

 چکیده
 کنش یآشکارساز در گرمداخله عوامل بررسی و راش هایدرخت مدل از استفاده تحقیق این از هدف

 و سازی¬شبیه اتمطالع روش از تحقیق هایسؤال به پاسخگویی برای. بود آزمون هایسؤال افتراقی
 و کاربردی دفه ازنظر حاضر پژوهش. شد استفاده امین انتظامی علوم دانشگاه اختصاصی آزمون هایداده

 1398 سال یاختصاص آزمون آماری جامعه. است سنجیروان تحقیقات به موسوم توصیفی روش، ازنظر
 جهت. است رارگرفتهق تحلیل مورد شمار تمام صورتبه نفر 2414 تعداد به امین انتظامی علوم دانشگاه

 در DIFtree بسته از راش هایدرخت مدل از استفاده با سؤال افتراقی کنش آشکارسازی نرخ تشخیص
 افتراقی کنش راش، هایتدرخ مدل که داد نشان سازیشبیه مطالعه از حاصل نتایج. شد استفاده R افزارنرم

 نتایج همچنین. کندمی شناسایی درصد صد صورتبه آزمودنی 1000 باالی حجم با های-نمونه در را سؤال
 که هستند سؤال قیافترا کنش دارای سؤال 9 تعداد انتظامی علوم دانشگاه اختصاصی آزمون در که داد نشان

 با ریاضی گروه در لسؤا 6 و( دوم رسته) سن سال 18 با ریاضی گروه در سؤال 7 تعداد آن، ترینمهم در
 نفع به آن تجه و بوده( سوم رسته) تجربی علوم گروه به نسبت سوگیری دارای( اول رسته) سن سال 19

  .است بوده سوم رسته ضرر به و دوم و اول رسته

  . سازیشبیه ،سوگیری، سؤال افتراقی کنش ،راش هایدرخت مدل :هاکلیدواژه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 گیری دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه است.مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته سنجش و اندازه. 1
 نویسنده مسئول:Masoomeh.parvaneh@yahoo.com : Emali Address  
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 مقدمه
انرژی یک ضرورت اساسی برای انجام موفقیت آمیز تکالیف تعیین شده است. در 

(. انرژی به اشکال 2009، 1توانایی انجام کار است )جیانکولیترین تعریف، انرژی ساده
شود که برای زندگی انسان بسیار مهم است زیرا به انسان امکان متنوعی در طبیعت یافت می

انرژی از منابع مختلفی مانند انرژی جنبشی، انرژی  .دهد نیازهای خود را برآورده سازدمی
و  3شود )لوحاصل می 2ای و انرژی ذهنیشیمیایی، انرژی خورشیدی، انرژی هسته

 (.2018همکاران، 
 فرآیندهای توصیف برای تواندمی باشد ومی معنی چند با انرژی ذهنی اصطالحی

 مورد بدنی تکالیف انجام برای مغز عصبی هایسلول توانایی در درگیر بیولوژیکی خاص
 انگیزشی فرآیندهای یا خو و خلق به اشاره برای قانونی طور به تواندمی گیرد و قرار استفاده

شناسی، انرژی ذهنی به عنوان توانایی فرد (. در روان2006، 4شود )اوکانر استفاده شناختی و
پرتی و ها فکر کردن در مورد یک مسئله، تمرکز توجه، عدم حواسبرای ادامه ساعت

انرژی  شده است.پافشاری در جستجوی راه حل برای دستیابی به تکلیف معین تعریف
ذهنی معادل هوش عمومی است، شاید همانند هوش عمومی هم در عملکرد موفق و هم 

( پیشنهاد کرد که دانشمندان بزرگی 2005(. لیکن )2005، 5دستاورد موفق مؤثر باشد )لیکن
انگیزی را ایجاد توانند آثار شگفتهمچون ارشمیدس، سقراط، گالیله، نیوتن و انیشتین می

الوه، او اظهار داشت که برای دستیابی به عبهرا انرژی ذهنی خوبی دارند. و تولید کنند زی
مختلف  هایرشته در موفقیت، ما نیاز به مقدار زیاد انرژی ذهنی داریم؛ بنابراین موفقیت

  .است مدت طوالنی خستگی بدون انجام کار توانایی بر نیز مبتنی ورزشی
اند که عوامل روحی و روانی ردهشناسان ورزشی در چند سال اخیر ثابت کروان

ای است و رسیدن به اوج مهمترین متغیر تأثیرگذار بر کسب موفقیت ورزشکاران حرفه
گیرد )اصفهانی و قزل سفلو، ها و عوامل ذهنی قرار میعملکرد به شدت تحت تأثیر مهارت

نفس، به  ای بر عوامل روانی فردی از جمله اعتمادها به شکل گستردهبررسی(. 1392
تأثیر هر یک از این عوامل بر عملکرد،  تنی وهای روانو مهارت انگیزش، توجه، تجسم
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(. ستوده و 1392ت )خنجری، عرب عامری، گرویی و چهارده چریک، متمرکز شده اس
( در پژوهشی گزارش کردند ورزشکاران نخبه که موفق به کسب مقام 2012همکارن )

ها برتری سازی نسبت به غیرنخبهگزینی و آرامشدند در اعتماد به نفس، تعهد، هدف
کاران قهرمان نسبت به داشتند. محققان دیگر نیز در پژوهش خود نشان دادند، کارته

های روانی همچون تمرکز و سطح انرژی روانی در کاران غیرقهرمان در مهارتکاراته
های ن پژوهش(. همچنی1392تری قرار داشتند )اصفهانی و قزل سفلو، وضعیت مطلوب
های ذهنی با موفقیت دهند تمرکز، اعتماد به نفس و بطور کلی مهارتمشابه نشان می

؛ عباسی، بادامی 1397باشند )پورمرادکهن، حاتمی، بقاییان و امیری، ورزشکاران مرتبط می
 (.1397و جاللی، 

عنوان مثال، اند. به های مختلف انرژی ذهنی را مورد مطالعه قرار دادهمحققان در زمینه
دانشمندان تغذیه بررسی کنند مصرف سوکرومالت به عنوان یک مکمل انرژی ذهنی و 

و  1شود. )داممنبخشد و باعث تأخیر در خستگی ذهنی مردان میجسمی را بهبود می
شناسی ورزشی همچنین به انرژی ذهنی و ارتباط آن با (. محققان روان2013همکاران، 

 2باشد. نیدفرها به صورت موردی میدادند. اما بیشتر گزارش عملکرد ورزشی عالقه نشان
تواند انرژی توصیف کرد که می "مرکزی"شناختی را به عنوان ( یک مهارت روان1985)

را جمع کند و منجر به اعتماد به نفس و تمرکز شود. او بیان کرد که تمرکزکردن 
تمرین "دهد، مشابه با افزایش میورزشکار، احساس انرژی، اعتماد به نفس و ثبات او را 

تواند به ورزشکاران کمک کند در هنگام مسابقات، متمرکز، که می "حرکتی -بینایی
های شناختی و تمرین مهارتمطمئن و پرقدرت باشند. نشان داده شده است مداخالت روان

سطح تواند بر مقاله با ترس و کاهش استرس همچنین بازیافت تمرکز و افزایش ذهنی می
زاده، ؛ صادقی، ثانی و حسن1392عملکرد ورزشکاران مؤثر باشد )خنجری و همکاران، 

شناسان ورزشی بر این باورند که عملکرد ورزشکاران مبتنی بر (. عالوه بر این، روان1398
ساختار هرمی انرژی است. در پایین هرم انرژی جسمی، سپس انرژی عاطفی، انرژی ذهنی 

 با آن معنوی قرار دارد، در این میان، انرژی ذهنی به دلیل ارتباطو در صدر هرم انرژی 
 موفقیت و ورزشی عملکرد برای خالقیت و تفکر درک، مانند باال سطح عملکردهای

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Damman 

2. Nideffer 
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(. همچنین برای دستیابی به وضعیت عملکرد مطلوب، 2005، 1باشد )لوهرمی مهم ورزشی
چک "یت انرژی خود را با یک آموزند که وضعشناسان ورزشی به ورزشکاران میروان

بندی از این چک لیست خودآگاهی شامل یک رتبه .مشخص کنند "لیست خودآگاهی
، 2است )وینبرگ و گولد "، دارای انرژی کم6، دارای انرژی باال تا 1"وضعیت انرژی از 

 زیر) انرژی نیز از( 2015) 3(. پژوهشگرانی همچون سندیک و بوتیکا و فیسکوس2014
 چرا که ندادند توضیح اما ،کردند استفاده ذهنی انرژی معیار عنوان به( POMS مقیاس
 تعریف را ذهنی انرژی چگونه کهاین یا کردند انتخاب ذهنی انرژی عنوان به را انرژی

برای ارزیابی خستگی  POMS( نیز در پژوهش خود از زیر مقیاس 1389کردند. کاظمی )
 کرد.های تیم ملی استفاده فوتبالیت

بدون تعریف قطعی از انرژی ذهنی، محققان به انرژی ذهنی به عنوان توانایی توجه و 
(، حافظه و سرعت پردازش بینایی )کندی، 2015و همکاران،  4زمان واکنش )مهاجری

( یا تجربیات 2009، 6(، عملکرد اجرایی )اسنیتز2007، 5جکسون، هاسکل و اسکولی
، اشاره کردند. همچنین محققان از انواع معیارهای (2008و همکاران،  7عاطفی )جانسون

؛ تابعی و همکاران، 2008، 8گیری مانند افسردگی و اضطراب )راجرز و همکاراناندازه
(، مقیاس خلق و 2004، 9آزمون حافظه و توجه )کندی، هاسکل، وسنس و اسکولی ،(1394

ها یابی آنچه آن( برای ارز2008خوی و مقیاس آنالوگ بصری )جانسون و همکاران، 
 ورزشی محققان که گرفت نتیجه توانمی نامیدند، استفاده کردند؛ بنابراین "انرژی ذهنی"

 ارزیابی که چگونه باید انرژی ذهنیبودند و این ذهنی انرژی به دنبال یافتن مفهوم و تعریف
 شود.

( چارچوب مفهومی از انرژی ذهنی را که توسط مؤسسه بین 2018لو و همکاران ) اخیراً
ها یک ساختار پیشنهاد شده است، به تصویب رساندند. آن 10(ILSIالمللی علوم زندگی )
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را توسعه دادند که ممکن است با موفقیت  1"انرژی ذهنی ورزشی"خاص ورزشی با عنوان 
بین المللی علوم زندگی، انرژی ذهنی را شدت  ورزشی ورزشکاران مرتبط باشد. مؤسسه

احساسات ذهنی در مورد توانایی فرد برای انجام تکالیف زندگی روزمره که این احساسات 
 (. 2018لحظه به لحظه در حال تغییر است، تعریف کرد )لو و همکاران، 

شناسی اولین معیار انرژی ذهنی در ورزش و روان 2پرسشنامة انرژی ذهنی ورزشی
با استفاده از این ابزار، محققان نه تنها  .ورزشی با قابلیت اطمینان و اعتبار کافی است

انرژی ذهنی ورزشی  توانند به مربیان کمک کنند تا بررسی کنند که چه عواملی منجر بهمی
، احساسات و عملکرد بر شناخت انرژی ذهنی ورزشی توانند تأثیرشود بلکه همچنین میمی

پرسشنامة انرژی ذهنی ورزشی یک ساختار چند بعدی مربوط کنند. ران را بررسی ورزشکا
شناسی مثبت مرتبط های مثبتی تشکیل شده است و با روانباشد که از مؤلفهبه ورزش می

، 6، تمرکز5، انرژی4، اعتماد به نفس3است و همچنین ابزاری مناسب برای سنجش انگیزش
 (. 2018باشد )لو و همکاران، ورزشکاران می 8ناپذیریو خستگی 7خونسردی

(. معموالً 2017، 9انگیزش به شدت و جهت رفتار اشاره دارد )گیل، ویلیامز و ریفستک
افراد با انگیزش باال تمایل دارند در رفتار هدفمند خود پایدار و به تالش ادامه دهند. 

و مقاومت در رسیدن به مطالعات نشان داده است که دستاوردهای باال در ورزش، تالش 
 دهد )سرکار ، فلچر واهداف در مواجهه با مشکالت، مانند آسیب و ناکامی را افزایش می

(. ورزشکارانی که صرفاً به دالیل ذاتی مانند سرگرمی و تفریح در ورزش 2015، 10براون
کنند که متعاقباً دستیابی به مشغول فعالیت هستند، در فصول مختلف سخت تالش می

، 11وانستینکیسته و دودا، نوتومانیس اسمیت،کند )بینی میها را پیشاف پایان فصل آناهد
بنابراین، ورزشکاران با انگیزش باالی انرژی ذهنی ورزشی، قادر خواهند بود (؛ 2011

تالش بیشتری برای برطرف کردن مطالبات در ورزش یا در تمرین، جلوگیری از آسیب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Athletic mental energy 

2. Athletic mental energy scale (AMES) 
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7. calm 

8. Tireless 
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جمله (. از2020، 1ورزشکار انجام دهند )چیو و همکاراندیدگی یا حفظ رابطة مربی و 
های مثبت کند و از مؤلفهشناختی که عملکرد را تعیین میعناصر اساسی یک عامل روان

به معنای اطمینان باشد، اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس انرژی ذهنی ورزشی نیز می
ه است، ورزشکارانی که اعتماد به شود. مشخص شدتعریف می هاداشتن به خود و توانایی

نفس باالیی دارند، اضطراب قبل از رقابت کمتر و درنتیجه عملکرد بهتری دارند )نیکلز، 
(، اعتماد به نفس باال 2008) 3(. طبق مدل اعتماد به نفس ویلی و چیس2010، 2پولمن و لوی

. ؛ش را برانگیزدممکن است احساسات مثبت و تالش بیشتر برای مقابله با مشکالت در ورز
بنابراین، عنصر مثبت اعتماد به نفس در انرژی ذهنی ورزش ممکن است به ورزشکاران در 

عنصر شناختی دیگر  زای زندگی شخصی و ورزشی کمک کند.مقابله با عوامل استرس
انرژی ذهنی ورزشی تمرکز است. تمرکز به توانایی شناختی فرد در مسدود کردن حواس 

(. 2014توجه فرد بر یک تکلیف معین اشاره دارد )وینبرگ و گولد، ها و تمرکز پرتی
ها در مورد وضعیت روحی ورزشکاران در عملکرد اوج نشان داده است، پژوهش

های مهم عملکرد بهتری دارند قدرت تمرکز باالیی دارند و قادر ورزشکارانی که در بازی
(. انرژی نیز به عنوان 2016همکاران، و  4به تمرکز بر تکالیف در دست اجرا هستند )عبداهلل

های مثبت انرژی ذهنی ورزشی احساس ذهنی یک فرد با برانگیختگی شدید یکی از مؤلفه
های خود را برای افزایش عملکرد به حداکثر همراه با افزایش انرژی، فرد تالش است.

ت یا دهد وقتی افراد با مشکال(. مطالعات نشان می2000، 5رساند )الین و تریمی
شوند اگر بتوانند تالش بیشتری برای رفع مشکالت و رفع هایی در زندگی روبرو میچالش

بنابراین، ؛ توانند به لحاظ جسمی، اجتماعی و روانی به ثبات برگردندموانع انجام دهند، می
زا در ممکن است ورزشکاران با انرژی باال تالش بیشتری برای مقابله با عوامل استرس

کنندة (. اثرات تعدیل1984، 6سیدن به موفقیت انجام دهند )الزاروس و فولکمنورزش و ر
است که مهارتیخونسردی  .خونسردی در عملکرد ورزشی ورزشکار نیز روشن است

(. 1399د )رحمانی، بهاری و احمدی، ذهن و جسم را در زمان اضطراب، آرام کن تواندمی
است که ورزشکاران در عملکرد اوج، حالت  مطالعات بر روی ورزشکاران نخبه نشان داده
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2. Nicholls, Polman & Levy 

3. Vealey & Chase 
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5. Lane & Terry 

6. Lazarus & Folkman 
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کنند، حتی را تجربه می "آرامش جسمی و ذهنی"و  "عدم ترس از شکست"آرامشی مانند 
 (. 1984زا هستند )لوهر، های مسابقه بسیار استرسدر شرایطی که محیط

اجزای احساسی انرژی ذهنی ورزشی، مانند انرژی و خونسردی در تحقیقات ورزشی 
( دریافتند که قایقرانان 2016و همکاران ) 1شده است. به عنوان مثال، برندتگزارش 

قهرمان از انرژی بیشتر و افسردگی و خستگی کمتری نسبت به کسانی که قهرمان نیستند 
نخبه در دو مهارت ( بیان کردند ورزشکاران 1394برخوردارند. زیدآبادی و نجفی پور )

و  2ورزشکاران غیرنخبه سطح باالتری داشتند. لیننیروبخشی نسبت به  ذهنی خونسردی و
کنندگان با انرژی باال و افسردگی کم نسبت به ( دریافتند شرکت2017همکاران )

های اینترنتی بهتر عمل کردند. عالوه بر این، لو و کنندگان با افسردگی باال در بازیشرکت
های مثبتی همچون شناخت( عنوان کردند، انرژی ذهنی ورزشی نیز شامل 2018همکاران )

( دریافتند 2016اعتماد به نفس، انگیزش و تمرکز است. به عنوان مثال، عبداهلل و همکاران )
کنندگان، عملکرد که انگیزش، اعتماد به نفس، کنترل اضطراب، آمادگی و تمرکز شرکت

یش ( نشان دادند افزا1399کند. پروانه، محمدزاده و حیدری )فوتبال را پیش بینی می
تواند منجر به کاهش اضطراب شناختی و نیاز می –انگیزش درونی ناشی از محیط حامی 

جسمانی، افزایش توجه بینایی و ارتقاء عملکرد ورزشی شود. مطالعات مشابه نیز نشان دادند 
های شناختی همچون اعتماد به نفس، انگیزش و تمرکز عوامل اصلی مرتبط با که مهارت

(. همچنین محققان نشان دادند، 1395)قدیری، نعمتی و فروزنده،  موفقیت ورزشی هستند
شناختی تواند یک قدرت مثبت در محافظت از بهزیستی روانانرژی ذهنی ورزشی می

 ( 2020ورزشکاران در فرسودگی ناشی از استرس باشد )چیو و همکاران، 
ی تأکید های ذهنی در افزایش موفقیت ورزشهای متعددی بر اهمیت مهارتپژوهش

زارهای متفاوتی اب( و 1394یپور، ؛ زیدآبادی و نجف1395اند )قدیری و همکاران، کرده
های ذهنی ورزشکاران استفاده شده است. هرچند ارزیابی انرژی جهت سنجش مهارت

ذهنی بصورت علمی و عملی مورد توجه محققان قرار گرفته است، اما نبود یک ابزار معتبر 
برد دانش خود شود که محققان در پیشنرژی ذهنی در ورزش باعث میو قابل اعتماد از ا

های ورزشی دچار مشکل شوند. با توجه به عدم وجود دربارة نقش انرژی ذهنی در محیط
گیری انرژی ذهنی در ورزش، تهیه و تدارک ابزار مناسب از نظر ساختار و ابزار اندازه
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ورزشکاران ایرانی، هدف مطالعه اعتباریابی محتوا برای ارزیابی انرژی ذهنی ورزشی برای 
تواند باشد. توسعه ابزار ارزیابی انرژی ذهنی ورزشی میپرسشنامة انرژی ذهنی ورزشی می

 فرصتی برای درک بهتر انرژی ذهنی و نقش آن در عملکرد ورزشی فراهم کند.
. روش شودتوسعةابزار محسوب میهای کاربردی و ژوهش حاضر ازجمله پژوهشپ

 شهر ردورزشکاران زن و مکلیه آوری اطالعات میدانی بود. جامعه آماری پژوهش جمع
ه حجم نمونه نفر بود که طبق جدول مورگان نیاز ب 600. برآورد جامعه حدود بود ارومیه

 نصاب نفر بود که تعداد بیشتری پخش و جمع آوری شد تا در صورت ریزش به حد 234
)والیبال،  یتیم هایدر رشتهورزشکار  283تعداد بنابراین بر اساس جدول مورگان برسد؛ 

ر ونگ( دپخاکی، شمشیربازی، بدمینتون و پینگ ی )تنیس و انفرادفوتبال و بسکتبال( 
خاب س انتگیری در دسترسطوح متفاوت ورزشی )باشگاهی، استانی و ملی( به روش نمونه

 بودند. (4/22±91/4نفر زن )میانگین سنی  109نفر مرد  و  174از این تعداد  .شدند
( 2018ن )انرژی ذهنی ورزشی لو و همکاراای گویه 18ة از پرسشنامحاضر در پژوهش 

ی و اپذیرناین پرسشنامه ابعاد انگیزش، اعتماد به نفس، انرژی، خستگیاستفاده شد. 
ین ایازدهی شود. امتهر بعد با سه سئوال سنجیده میکند. گیری میخونسردی را اندازه

است(  ینطورکامأل ا 6کامال اینطور نیست تا  1ارزشی ) 6پرسشنامه، مقیاس لیکرت 
سپس  مه شد.سازی، ابتدا پرسشنامه از زبان انگلیسی به فارسی ترججهت آماده. باشدمی

ل حاص محتوی ترجمه توسط متخصص و مترجم، با متن اصلی مقایسه گردید تا اطمینان
 سی، بهفار شود مفهوم اصلی جمالت تغییر نکرده باشد. صحت ترجمه فرم اولیه پرسشنامه

نهایی  نسخة توسط فرد مسلط دیگری بررسی و تأیید شد. سپسلیه مجدداً غیر از مترجم او
ورت ص به کامالًمشارکت ورزشکاران الزم به ذکر است  .شد ورزشکاران توزیع بین

ر جهت دفقط نها تو  ها محرمانه استاطمینان داده شد که پاسخ آنآنان به و  داوطلبانه بود
 .گیرداهداف مطالعه مورد استفاده قرار می

 محاسبة یبرا یفیتوص آمار ازآوری پرسشنامه، اطالعات تحلیل شد. پس از جمع
 جهت. شد استفاده یپراکندگ و یمرکز یهاشاخص انیب و هاداده یبندطبقه ها،یفراوان
. ام. یک) نیرـالکییم-زریکا آزمون از ،یعامل لیتحل از استفاده یهافرضشیپ یبررس

 دوم مرتبة و اول مرتبة یدییتأ عامل لیتحل از. شد استفاده 2بارتلت تیکرو آزمون و 1.(او
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) Test 

2. Bartlett’s Test 
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 یهمسان ت،ینها در. شد استفاده هشنامپرس یریگاندازه مدل برازش یبرا 1یمراتبسلسله ای
 با یآمار اتیعمل .شد محاسبه کرونباخ یآلفا بیضر از استفاده با نامهپرسش یدرون

 .گرفت انجام 8/8 شیرایو 3زرلیل و 23 نسخة 2.اس .اس .یپ .اس افزارنرم از استفاده

 هایافته
همانطور که  گردد.ارائه می ،مورد آزمون شناختی ورزشکارانهای جمعیتویژگی در ابتدا

 قة ورزشیسابو  نوع رشته ورزشی، به لحاظ سنشود، ورزشکاران یمشاهده م، 1 در جدول
در نفرادی های تیمی و ادر رشتهین ورزشکاران ا .گزارش شده استبه تفکیک زن و مرد 

 .قرار داشتند( 4/22±91/4 میانگین سنی  سال )با 30تا  15 ة سنیدامن

 جنسیت تفکیک به شناختی جمعیت اطالعات .1 جدول
 کل زن مرد   

 4/22±91/4 6/21±71/4 3/23±12/5  سن

 نوع رشته ورزشی
 118 42 76 تیمی

 165 67 98 انفرادی

 ورزشی سابقه

 84 28 56 سال 5تا  1

 147 62 85 سال 10تا  6

 52 19 33 سال 10بیشتر از 

  
 به گیری انرژی ذهنی ورزشیاندازه هایمؤلفههای توصیفی ، شاخص2در جدول 

به ن میانگیبیشترین و کمترین ، بدست آمده براساس نتایج ت.تفکیک گزارش شده اس

 ( بود.16/4±24/1ناپذیری )( و خستگی72/4±22/1)های انگیزش ترتیب مربوط به مؤلفه

 طالعات توصیفی متغیرهاا. 2جدول 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Hierarchical 

4. SPSS 

5. Lisrel 

https://www.google.com/search?q=lisrel&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjAheqB_t3bAhVFDewKHbv5DM4QsAQIYg
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 میانگین تعداد مؤلفه
انحراف 
 استاندارد

 خطای استاندارد میانگین

 06/0 07/1 36/4 283 اعتماد به نفس
 07/0 22/1 72/4 283 انگیزش
 08/0 37/1 37/4 283 تمرکز

 07/0 24/1 16/4 283 ناپذیری خستگی
 07/0 20/1 19/4 283 خونسردی

 07/0 32/1 30/4 283 انرژی

ست. ادر پژوهش حاضر میزان پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده 
شده  حاسبهمدهد که ضریب آلفای کرونباخ نتایج حاصل از بررسی پایایی ابزار نشان می

 ،3جدول  رباشد. دمی =α 89/0دل معاگیری انرژی ذهنی ورزشی اندازهابزار  کل  برای
نرژی ذهنی گیری ااندازه هایکلیه مؤلفه پایایی در مورد کرونباخ آلفای ضریب نتایج

 ست.های پرسشنامه اپایایی مناسب مؤلفه هکه نشان دهند گزارش شده استورزشی 

 ابزار درونی پایایی درمورد کرونباخ آلفای ضریب نتایج .3 جدول

 آلفای کرونباخ کل آلفای کرونباخ  مؤلفه
 85/0 اعتماد به نفس

89/0 

 75/0 انگیزش
 83/0 تمرکز

 80/0 ناپذیری خستگی
 81/0 خونسردی

 78/0 انرژی

 

ها برای تحلیل عاملی از آزمون کیسر ـ مییر ـ اوکلین بودن داده منظور بررسی مناسب به
نتایج  د.باشد، استفاده شتا یک در نوسان میکه مقدار آن همواره بین صفر  1(کی.ام.او)

گیری انرژی ذهنی ورزشی اندازهاو براى  ام. دهد که عدد معنادارى کی.نشان مى ،4جدول 
 د.باشنها براى تحلیل عاملى مناسب میتوان گفت که دادهیلذا، م است؛( 7/0) بیشتر از

هایی که که ماتریس همبستگیاینبر  ها مبنیبودن داده همچنین، برای اطمینان از مناسب
. با شد گیرد در جامعه برابر با صفر نیست، از آزمون بارتلت استفادهتحلیل قرار میه پای

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) 
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به دست آمد که  (>sig 05/0) آزمون بارتلت معادل، مقدار 4 نتایج جدولتوجه به 
 .باشدمی گیرىفایت نمونهک از ده اطمیناندهننشان

 بارتلت و کیسر ـ مییر ـ اوکلینتایج آزمون ن. 4جدول

نتایج  متغیر
KMO 

 نتایج کرویت بارتلت

 معناداری درجه آزادی مجذور کای

 001/0 153 06/2448 874/0 گیری انرژی ذهنی ورزشیاندازه

بررسی میزان اشتراکات هرکدام از سؤاالت با  های تحلیل عاملییکی دیگر از شرط
دهد که تمامی مقادیر مرتبط با همبستگی سؤاالت نشان می، 5جدول کل ابزار است. نتایج 

دارند که بیانگر ( قرار 30/0)های اصلی باالتر از راستای تحلیل مؤلفه با کل آزمون در
بودن آن جهت تحلیل عاملی  ها با کل آزمون و مناسبتک مؤلفه همبستگی باال بین تک

 .باشدمی

 ابزار کل با سؤاالت از هرکدام اشتراک میزان .5 جدول

 ردیف
 شماره سوال
 درپرسشنامه

 ردیف ضریب
 شماره سوال
 درپرسشنامه

 ضریب

1 3Q 65/0 10 7Q 48/0 
2 9Q 55/0 11 11Q 52/0 
3 13Q 69/0 12 12Q 49/0 
4 4Q 51/0 13 14Q 57/0 
5 8Q 40/0 14 17Q 49/0 
6 16Q 43/0 15 18Q 59/0 

7 5Q 58/0 15 1Q 54/0 

8 6Q 59/0 17 2Q 58/0 
9 10Q 55/0 18 15Q 50/0 

 بهگیری انرژی ذهنی ورزشی، اندازهفارسی ه نسخه تأیید روایی سازبرای  ادامه در
ها از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول استفاده شد. سؤاالت با مؤلفهمنظور بررسی ارتباط 
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تعیین  4/0در پژوهش حاضر حداقل بار عاملی مورد قبول برای هر سؤال ذکر است  به الزم
باید از بار عاملی و  هاارتباط میان سؤاالت و عامل منظور بررسی معناداری بهشده است. 

تایج تحلیل عاملی که در ، نشان داده شده است. ن6مقدار تی استفاده نمود که در جدول 
برازش مطلوبی  گیری ازآن است که مدل اندازهداده شده است، بیانگر  نشان 1شکل 

( 23/248مقدار نسبت خی دو )باشند. مدل معنادار می برخوردار بوده و اعداد و پارامترهای
 مقدار ریشة میانگین مربع خطای برآورداست.  06/2 (، برابر120به درجه آزادی )

(RMSEA)1  دیگر شاخص و 062/0برابر( ها نیکویی برازشGFI)2( ،AGFI)3، 
(CFI)4( ،NNFI)5 ( وNFI)6 بدست آمد  95/0و  97/0، 97/0، 91/0، 91/0، به ترتیب

  کنند.که همگی مناسب بودن مدل را تأیید می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 . root mean square error of approximation 

2. goodness of fit index 

3 . adjusted goodness of fit index 

4. comparative fit index 

5. non-normed fit index 

6. normed fit index 
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 گیری انرژی ذهنی ورزشیاندازه مقیاس نسخه فارسی اول بهمدل تخمین استاندارد مرت. 1شکل 

 
 (COF ،اعتماد به نفس =MOT ،انگیزش =CON ،تمرکز =TIR ،خستگی ناپذیری  =CAL =

 = انرژی(VIGخونسردی، 

 گیری انرژی ذهنی ورزشیشاخص تی و بار عاملی مدل نسخه فارسی پرسشنامه اندازه .6جدول 

 مؤلفه
شماره 
 سوال

 سوال
بار 
 T عاملی

اعتماد به 
 نفس

 30/17 93/0 توانم در تمام مسابقات برنده شوم.کنم در آینده میاحساس می 3

9 
 خودکار طوربه را خود ورزشی هایمهارت و حرکات توانممی من

 کنم. اجرا ورزش در
85/0 62/14 

 07/16 89/0 کنم. کنترل را ورزشی هایمهارت و حرکات تمام توانممی من 13

 انگیزش

 44/14 87/0 کنم.می هیجان احساس بعدی مسابقات برای 4
 30/10 74/0 برای شرکت در ورزش هستم.من مملو از شور و اشتیاق  8

16 
 نشان دیگران به ورزش خواهم خودم را به بهترین نحو درمی من

 دهم.
80/0 40/11 

 تمرکز
 78/16 91/0 تواند حواس من را از رقابت پرت کند.چیزی نمی 5
 46/14 84/0 کند.نمی منحرف آموزش در را من چیز هیچ 6
 43/14 83/0 هستم. دور پرتی حواس از آموزش و رقابت حین در من 10
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خستگی 
 ناپذیری

 72/13 80/0 کنم.نمی خستگی احساس طول بکشد، آموزش چه مدت نیست مهم 7

11 
-پایان انرژی کنممی احساس هنوز من ولی است شده تمام رقابت

 دارم. استفاده برای ناپذیری
84/0 21/14 

12 
کنم انرژی بی پایان برای احساس میحتی با پایان آموزش، من هنوز 

 استفاده دارم.
81/0 88/12 

 خونسردی
 83/15 88/0 هنگام روبرو شدن با حریفان، من آرام هستم. 14
 00/14 81/0 کنم.نمی اضطراب احساس آینده مسابقات با مواجهه در 17
 61/12 79/0 کنم.نمی اضطراب احساس سرسخت، حریف با شدن در روبرو حتی 18

 انرژی
 95/14 86/0 من در انجام همه حرکات ورزشی احساس معنوی خاصی دارم. 1
 93/12 82/0 کنم انرژی بدن من تمام نشدنی است.من احساس می 2
 94/11 78/0 هستم انرژی از سرشار کنماحساس می آموزش، و رقابت در 15

نفس، انگیزش، تمرکز، مؤلفة اعتماد به  6مجموع  طور که پیشتر ذکر شد، درهمان
قرار  گیری انرژی ذهنی ورزشیاندازهناپذیری، خونسردی و انرژی در نسخه خستگی

 مؤلفه 6منظور بررسی ارتباط  به زه،ادامه تأیید روایی سا اساس و در این برگیرند. می
به دوم ییدی مرتأتعاملی  تحلیل ،گیری انرژی ذهنی ورزشیاندازه با اول بةشده مرتتأیید

 هامؤلفه بینه مورد رابط مقادیر شاخص تی در، آمده دست به توجه به نتایجبا  .اجرا گردید
ه رابط باشد که حاکی از وجودهمگی باالتر از دو می گیری انرژی ذهنی ورزشیاندازه با

مقدار تی  و 85/0)بار عاملی  نفساعتماد به  مؤلفةکه طوری ها است؛ بهمعنادار بین آن
ترین میزان ( کم34/8مقدار تی  و 59/0)بار عاملی ( دارای بیشترین و مؤلفة انگیزش 21/13

ة درمجموع، نتایج تحلیل عاملی مرتب ؛بودند گیری انرژی ذهنی ورزشیاندازهپیشگویی از 
بود که این  از آنحاکی  گیری انرژی ذهنی ورزشیاندازه ةپرسشنامفارسی  هدوم نسخ

برخوردار خوبی  و خیلیقبول قابل  هروایی ساز نتیجه، عاملی و در پرسشنامه از ساختار
  است

نشان داده شده ، 7گیری در جدول تناسب مدل اندازه های برازششاخص(. 2)شکل 
 که همگی نشان دهندة برازش قابل قبول و مطلوب مدل است. است
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 گیری انرژی ذهنی ورزشیاندازه مقیاس نسخه فارسی دوم بهمدل تخمین استاندارد مرت. 2شکل 

 
 (COF ،اعتماد به نفس =MOT ،انگیزش =CON ،تمرکز =TIR ،خستگی ناپذیری  =CAL ،خونسردی =

VIG)انرژی = 

 ورزشی ذهنی انرژی گیری¬اندازه پرسشنامه مدل برازش های¬شاخص .7جدول

 /df2X CFI NNFI NFI GFI AGFI RMSEA 

 069/0 90/0 90/0 94/0 96/0 97/0 35/2 میزان

 3کمتر از  مالک
بیشتر از 

90/0 
بیشتر از 

90/0 
بیشتر از 

90/0 
بیشتر از 

90/0 
بیشتر از 

90/0 
 1/0کمتر از 

 تفسیر
برازش 
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

 گیریبحث و نتیجه
های ورزشی، برآورد میزان انرژی کسب موفقیتبا توجه به نقش و اهمیت عوامل ذهنی در 

باشد. با این وجود، در کشور ما ابزار مناسبی که انرژی ذهنی ورزشکاران حائز اهمیت می
پژوهش حاضر با ذهنی ورزشکاران را مورد سنجش قرار دهد وجود ندارد. از این رو 
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سـازی آن بـه و آماده انرژی ذهنی ورزشیسنجی مقیاس های روانهدف بررسی ویژگی
 .های مرتبط در جامعه ایرانی انجام شدعنـوان یـک ابزار معتبر جهت استفاده در پژوهش

نرژی اامه نتایج تحلیل عاملی برای ارزیابی روایی سازه حاکی از آن بود که پرسشن
دار برخوروبی خ و خیلیقبول قابل  هروایی ساز نتیجه، از ساختار عاملی و در ذهنی ورزشی

، ی ورزشیگیری انرژی ذهناندازه با هامؤلفه بین در بررسی رابطة طوریکه ، بهاست
 اریب با بو تمرکز به ترت نفسهای شناختی انرژی ذهنی ورزشی شامل اعتماد به مؤلفه

هنی ورزشی گیری انرژی ذدارای بیشترین میزان پیشگویی از اندازه 73/0و  85/0عاملی 
ی های احساسی انرژی ذهنی ورزشی شامل خونسردی، انرژی و خستگبودند، مؤلفه

بار لفة انگیزش با بودند، همچنین مؤ 65/0و  68/0، 72/0ناپذیری به ترتیب دارای بار عاملی 
زشی بود؛ گیری انرژی ذهنی ورترین میزان پیشگویی از اندازهدارای کم 59/0عاملی 

 رای ابزارباند پیشگوی خوب و مناسبی ستهتوان عاملشش که هر توان گفت بنابراین می
 باشد.( می2018که همسو با نتایج لو و همکاران ) باشندورزشی  ذهنی انرژی

و ورزشکاران اذعان  گیردمی قرار تأثیر تحت و تنظیم ذهنی عوامل توسط عملکرد
ها بستگی دارد داشتند بهترین عملکردها به شدت به وضعیت روانی و منطقی آن

( انرژش ذهنی را به عنوان 2018لو و همکاران )(. 2014 ،1ون، هانراهان و مالت)آندرس
حالتی از انرژی موجود در ورزشکار تعریف کردند که با شدت در انگیزش، اعتماد به 

شود. درواقع انرژی ذهنی ورزشی به عنوان نفس، تمرکز و خلق و خوی مشخص می
احساسات و عملکرد ورزشکاران تأثر بگذارد ، بر شناخت تواندوضعیتی از ذهن می

 (. 1980، 2)مورگان
های شناختی انرژی ذهنی ورزشی )اعتماد به نفس و اند مؤلفهمطالعات نشان داده

تمرکز( با عملکرد اوج ارتباط دارند. مطالعات مرتبط با عملکرد اوج نشان دادند هنگامی 
اعتماد به نفس باالیی برخوردار هستند و دهند از که ورزشکاران بهترین اجرا را انجام می

همچنین، ورزشکاران هنگام رسیدن به باالترین سطح عملکرد  ترس از شکست ندارند.
گزارش کردند که کامالً متمرکز هستند و با خونسردی و آرامش و به طور خودکار، بدون 

و همکاران  (. اندرسون1977، 3؛ راویز1984پرتی فعالیت را انجام دادند )لوهر، حواس
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( در پژوهشی در مورد وضعیت روانی مطلوب برای عملکرد اوج بیان کردند، 2014)
اجرای خودکار عملکرد، تمرکز، کنترل و ذهن روشن بیشترین تجارب شناسایی شده در 

( بیان کردند ورزشکاران نخبه در اعتماد به 2012ستوده و همکارن ) ورزشکاران بودند.
مطالعات مشابه ها برتری داشتند. سازی نسبت به غیرنخبهآرام گزینی ونفس، تعهد، هدف

های ذهنی با موفقیت نیز نشان دادند که تمرکز، اعتماد به نفس و بطور کلی مهارت
؛ 1397؛ پورمرادکهن و همکاران، 2016باشند )عبداهلل و همکاران، ورزشکاران مرتبط می

 (.1397عباسی و همکاران، 
ناپذیری( با انرژی ذهنی ورزشی )خونسردی، انرژی و خستگیهای احساسی مؤلفه

شناسی ورزشی ارتباط دارند. به عنوان روانمطالعات موفقیت وزشی و عملکرد اوج در 
 ارزیابی برای( POMS) خلقی حاالت مقیاس نیمرخ از( 1980، 1979) مورگان مثال،

 و کرد استفاده متحده یاالتا المپیک در کشتی و شنا قایقرانی، ورزشکاران نامزد رقابتی
 خستگی، اضطراب، نظر از اما باال، نمره انرژی، نظر از موفق ورزشکاران که دریافت

ناموفق نمره پایین بدست آوردند.  ورزشکاران با مقایسه در گیجی و عصبانیت افسردگی،
 ندارند باخت از ترسی هیچ کردند گزارش ورزشکاران (1977) در پژوهش راویز همچنین

( 2012) 1کنند. فلچر و سارکارمی جسمی آرامش احساس اجرا بهترین داشتن هنگام و
های عنوان کردند که قهرمانان المپیک دارای چندین ویژگی منحصر به فرد از جمله تجربه

نشان داده شده است مطالعات بینی هستند. همچنین در جدید، ثبات عاطفی و خوش
نخبه نسبت به ورزشکاران غیرنخبه باالتر است خونسردی و انرژی در ورزشکاران 

رسد (. بنابراین به نظر می2016؛ برندت و همکاران، 1394)زیدآبادی و نجفی پور، 
های احساسی انرژی ذهنی ورزشی با تجربة عملکرد اوج و اجرای روان مرتبط مؤلفه

 هستند.
باشد. تخمین می مؤلفة انگیزش در انرژی ذهنی ورزشی نیز با موفقیت ورزشی مرتبط 

شناسی ورزشی در یک شکل یا به اشکال ها در روانزده شده است یک سوم پژوهش
(. انگیزش در انرژی ذهنی ورزشی به 2012، 2دیگر با انگیزش سروکار دارد )رابرتز و ترژر

خواهم بهترین انتظارات و اهداف ورزشکاران در ورزش اشاره دارد )برای مثال من می
 که رسدنظر میبه ورزش را برای دیگران به نمایش بگذارم(؛ بنابراین، عملکرد خود در
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 تأثیر ورزشی مسابقات و آموزش در ورزشکاران گذاریسرمایه انرژی ذهنی ورزشی بر
 درگیر ورزش تربا انرژی ذهنی پایین، کم افراد رودمی انتظار .(2018بگذارد )لو همکاران، 

 ؛(چالش یک انتخاب و شدت تالش، ماندگاری، ورزش،شرکت در  مثال، عنوان به) باشند
بگذارد  تأثیر ورزشکاران انرژی ذهنی ورزشی بر انگیزشی مداخله هرگونه احتماالً بنابراین،

(. نتایج 1399؛ پروانه و همکاران، 2020و همکاران،  2؛ کوکا2012، 1)جیسارا، هاین و هاگر
( حاکی از ارزش حمایت خودمختاری از سوی مربی در 2012پژوهش جیسار و همکاران )

پیش بینی انگیزش درونی ورزشکاران در طول یک سال آموزشی بود.کوکا و همکاران 
ز نیازهای اساسی خودمختاری مربیان بواسطه رضایت ا –نشان دادند بین رفتارهای حامی 

با انگیزش خومختار و عملکرد ورزشکاران ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین  شناختیروان
( اثر انگیزش درونی بر ارتقاء عملکرد ورزشی را مثبت گزارش 1399پروانه و همکاران )

 کردند. 
 ارتباط مثبت روانی وضعیت کلی نشان داده شده است، انرژی ذهنی ورزشی با طور به

( گزارش کردند انرژی ذهنی با 2018لو و همکاران )(. 2018دارد )لو و همکاران،  ثبتم
 همکاران و 3هوروویتس گفته فرسودگی ورزشی و استرس زندگی رابطه منفی دارد. به

 متمرکز، نگرانی، بدون فرد شناختیروان وضعیت بیانگر مثبت ذهنی وضعیت( 1988)
بنابراین ورزشکاران با انرژی روانی ذهنی باال  ؛اجراستتکلیف در حال  به توجه و مراقبت

 ورزشی دارای روحیة مثبت باالیی خواهند بود. همچنین انرژی ذهنی ورزشی با فرسودگی
 داده است که مطالعات نشان. (2020دارد )چیو و همکاران،  منفی رابطة زندگی استرس و

نفس )فدریسی و  به اعتماد مانند مثبت شناختیروان هایویژگی دارای ورزشکاران
بینی (، خوش2018، 5استرس )چی، لو، وانگ، هسو و چانگ با مقابله (،2012، 4اسکالویک

 ( سطح2013)گوستاسفون و همکاران،  ( و امید2012، 6)گوستافسون و اسکوگ
 .داشتند کمتری شغلی فرسودگی

 شناسیروان شاورانم یا تواند سودمند باشد. مربیاننتایج این پژوهش به چند دلیل می
میزان  و تمرینات میزان بر نظارت از مقیاس انرژی ذهنی ورزشی برای توانندمی ورزشی
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 تمرین بار که دهدمی نشانمطالعات  چراکه .کنند استفاده انرژی ذهنی ورزشی ورزشکاران
 دهد افزایش را ورزشکاران خستگی و افسردگی اضطراب، تواند عصبانیت،می حد از بیش

 ممکن ورزشی شناسیروان مشاوران یا مربیان (؛ بنابراین،1995، 1)راگلین، اکستن و گارل
 برای ورزشکاران آموزش وضعیت بر نظارت برای مقیاس انرژی ذهنی ورزشی از است

 ورزشی مربیان مشابه، روشی به .کنند استفاده مناسب آموزش با ورزشکاران به کمک
 در ورزشکاران تمرینات بار بر نظارت برای ورزشیمقیاس انرژی ذهنی  از است ممکن
، 2کنند )جئونگ، ریلی، مورتون، بی و دروست استفاده های فصلقبل از رقابت یا فصل

 کند کمک ورزشی مربیان به تواندمقیاس انرژی ذهنی ورزشی می خاص، طور (. به2011
 بعالوه، .گذاردمی تأثیر ورزشکاران ذهنی انرژی بر آموزشی بارهای در تغییر آیا بفهمند تا

 هایمهارت آموزش انجام از قبل ورزشی شناسیروان مشاوران که شودمی توصیه
 ضعف و ذهنی قدرت ارزیابی مقیاس انرژی ذهنی ورزشی برای از ،(PST) شناختیروان

 (.2013، 3ویلیامز و وینبرگ) کنند استفاده ورزشکاران
نرژی ای برای سازگاربودن پرسشنامة ااولیههای این پژوهش شواهد در نهایت، یافته

 اران رارزشکوذهنی ورزشی به عنوان ابزاری معتبر و پایا برای سنجش میزان انرژی ذهنی 
یز نکند. پرسشنامه دارای روایی همزمان مناسبی است و همسانی درونی آن فراهم می

ند از این مقیاس توانشناسان ورزشی میوانرباشد. پژوهشگران و مربیان و مطلوب می
رزشی هنی وگزارش شده است که انرژی ذ بیاورند. دستاستفاده کرده و نتایج معتبری به

ات بعدی ، در تحقیق (.20189ای حساس است )لو و همکاران، به عوامل موقعیتی و زمینه
راحی طرزشی وشود مطالعاتی برای تعیین تأثیر شرایط مختلف بر انرژی ذهنی پیشنهاد می

 ناختی برشوانهای رتوان مطالعاتی را تعیین کرد که کدام مهارتعالوه بر این، می شود.
 گذارد.            سطح انرژی ذهنی ورزشی تأثیرمی
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