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 چکیده

ويروس كرونا و قرنطینه  گیری همهآوری و فراشناخت جامعه در دوران  ر میزان تابهدف پژوهش حاضر بررسی نقش ورزش ب

مقیاس  های نامه پرسش.از باشد می.جامعه آماری پژوهش حاضر كلیه ورزشکاران و غیر ورزشکاران شهر سمنان باشد میعمومی 

اينترنتی در بین افراد توزيع شد  صورت بهشد. پرسشنامه  استفادهديويدسون و مقیاس باورهای فراشناخت ولز  -كانر آوری تاب

درصد غیر ورزشکار( مورد قبول واقع شد. مقايسه  01درصد ورزشکار و  01پرسشنامه ) 338ها  كه درنهايت با توجه به ريزش

. ها با آزمون كلموگروف اسمیرنف صورت پذيرفت سنجیده شد. همچنین بررسی نرمال بودن داده t نتايج با استفاده از آزمون

( ورزشکاران و =111/1p) آوری تاب( و =111/1p)  های پژوهش حاضر نشان داد كه تفاوت معناداری بین فراشناخت آنالیز داده

مانند ويروس كرونا به نسبت افراد  زا استرسو فراشناخت ورزشکاران در دوران  آوری تابغیر ورزشکاران وجود دارد. میانگین 

 آور استرسكه در دوران كرونا و قرنطینه عمومی كه يک وضعیت فشارزا و  دارد میحاضر بیان غیر ورزشکار باالتر بود. پژوهش 

برآورد شد. ورزش از دو جهت، يکی راهی برای  غیر ورزشکارانهای ورزشکاران باالتر از  شود میانگین فراشناخت برآورد می

واقع  مؤثرنی برای كاهش عوارض شرايط تهديد زا كمک درما عنوان بهو ديگری  زا استرسپیشگیری و تعديل عوارض در شرايط 

 شود. می
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