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چکیده
 ورزشکار081  بدین منظور. تعیین ارتباط استحکام ذهنی با موفقیت ورزشی رزمی کارا ن زن و مرد بود،هدف از پژوهش حاضر
 نتایج. ابزار این پژوهش پرسشنامة استحکام ذهنی و مقیاس موفقیت ورزشی بود.در دو جنس به شکل هدفمند انتخاب شدند
،تحلیل رگرسیون نشان داد عوامل چالش و اطمینان بهطور معنا داری موفقیت ورزشی را در رزمی کاران مرد پیشبینی می کنند
 می توان، براساس یافتهها. کنترل و تعهد میباشد،درحالی که عوامل پیش بینی کنندۀ موفقیت رزمی کاران زن شامل چالش
نتیجه گرفت که ورزشکاران با استفاده از مهارتهای روانی همچون استحکام ذهنی می توانند شانس موفقیت خود را در
 شایان ذکر است علت تفاوت در عوامل تبیین کنندۀ موفقیت ورزشی در زنان و مردان.رقابتهای ورزشی افزایش دهند
. روان شناختی و یادگیری اجتماعی بوده است، احتماالً به دلیل عوامل فیزیولوژیک،رزمی کار
 کنترل، تعهد، اطمینان، چالش، استحکام ذهنی:کلید واژهها

The Relationship Between Mental Toughness and Sport Success in
Martial Arts of Males and Females
Farahnaz Hassanpour, Behrouz Golmohammadi, and Vali Ollah Kashani
Abstract
The purpose of this study was to determine relationship between mental toughness and sport
success in male and female martial arts. For this purpose, 180 athletes of two sexes were
chosen through purposive sampling. The instruments of this research were mental toughness
questioner (M TQ-48) and sport success scale (SSS). Results of regression analysis showed
that challenge and confidence factors can significantly predict the success of men in martial
arts, while predictive factor for women athletes were challenge, control and commitment.
Based on these findings, it can be concluded that athletes using mental skills such as mental
toughness can increase their chance of success in sports competitions. It seems that the
difference between predictive factors for success in men and women are due to physiological,
psychological and social learning.
Keywords: M ental Toughness, Challenge, Confidence, Commitment, Control
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مقدمه
درحالحاضر ،عملکرد مطلوب ورزشکاران ،بهواسطة
ترکیبی از عوامل مختلف حاصل میشود  .اغلب
کارشناسان و صاحبنظران اعتقاد دارند بهره مندی از
سه نوع آمادگی جسمانی ،فنی و روانی از مهمترین
عوامل در اجرای بهینة مهارتهای ورزشی و دستیابی
به سطوح باالی قهرمانی ،میباشد و در سطح
خبرگی ،تفاوتهای بین رقبا از نظر تواناییهای فنی،
تاکتیکی و جسمیشان به کمترین میزان میرسد
(موران  .)2112 ،0یکی از چالشهای مهم در علوم
ورزشی ،شناسایی عوامل تأثیرگذار در اکتساب و حفظ
موفقیت ورزش ی است .موفقیت ورزشی ،فرآیند
یادگیری فعالی است که در اثر تمرین هدفمند و بهبود
مهارت های ضروری برای رسیدن به سطح باالی
عملکرد ورزشی و پیروزی بهدست میآید (استارکز و
اریکسون 2112 ،2؛ به نقل از ولرند  2و همکاران،
.)2118
2
از میان عوامل روانشناختی ،استحکام ذهن ی از
مهمترین ویژگ یهای مؤثر در دستیاب ی به موفقیت
ورزش ی درنظر گرفته شده است (شیرد ،گلبی،
وانورش  .)2112 ،5روانشناسان ورزش ی ،مربیان،
مفسرین ورزش ی  6و ورزشکاران ،همگ ی بر اهمیت
استحکام ذهنی در عملکرد ورزش ی ،به عنوان ی ک ی از
عوامل روان ی مؤثر تأکید کردهاند (گولدبرگ ،0228 ،7
ویلیامز  ،0228 ،8جونز  ،2112 ،2بول ،شامبروک ،جیمز
و بروکس  ،2115 ،01گوکیاردی ،گُردون و دایموک ،00
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 .)2118در عین حال پژوهشگران دیگری ذکر
کردهاند استحکام ذهنی ی ک ی از سازههای مهم برای
موفقیت ورزشکاران محسوب م یشود (لوور.)0286 ،
02
به عنوان اولین فعالیتها در این موضوع ،لوور
( )0286،0282تأکید کرد که مربیان و ورزشکاران بر
این باورند که حداقل  51درصد موفقیت در نتیجة
عوامل روان ی است که از استحکام ذهنی منتج
م یشود  .برطبق نظریة او ،ورزشکاران با استحکام
ذهنی و دوام ذهنی به شیوههای مختلف پاسخ
م ی دهند که منجر به احساسات آرمیدگی ،آرامش  02و
انرژیزایی میشود ،چرا که آنها یاد گرفتهاند تا دو
مهارت خود را بهبود بخشند ،اول :توانایی افزایش
جریان انرژی مثبت و به عبارت دی گر استفاده از انرژی
به صورت مثبت در شرایط بحران ی و سخت ،دوم :تفکر
کردن بهشیوۀ اختصاص ی که آنها را قادر م یسازد با
صفات و خصوصیات درست و صحیح  02با مسائل،
فشارها و اشتباهات در مسابقه روبرو شوند (جونز،
 .)2112بدون شک داشتن ذهن ی سرسخت شامل
توانایی بازگشت سریع و مؤثر از تجربیات استرسزا
میباشد .با این حال ،اگر تنها عملکرد استحکام ذهنی
تعدیل کردن پاسخ ورزشکار به استرس باشد ،بنابراین
این ساختار کمی با تابآوری روانشناختی  05متفاوت
است ،بهطوریکه پژوهشها نشان داده است نقش
عمدۀ تابآوری روان شناختی پذیرش و حل کردن
مؤثر شکست ها و مشکالت و بازگشت به حالت اولیه
است (روتر  ، 0222 ،06توگاد و فردریکسون .)2112 ،07
علیرغم توافق گسترده بر اهمیت و سودمندی
استحکام ذهنی در پرورش قهرمانان ورزشی ،تعریف
عملیاتی که تمامی پژوهشگران و مربیان بر آن
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16. Rutter
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اجماع نظر داشته باشند ،وجود ندارد و تعاریف
متعددی در ارتباط با این سازۀ روانشناختی از سوی
پژوهشگران ارائه شده است  .اما یکی از تعاریف مورد
توافق اکثر پژوهشگران ،حاصل از مطالعة جونز
( )2112است .جونز ( )2112براساس یک مطالعة
کیفی روی ورزشکاران نخبه اقدام به ارائه یک تعریف
جامع از استحکام ذهنی و تعیین ویژگیهای
ورزشکاران سرسخت نمود و استحکام ذهنی را داشتن
برتری و مزایای روانی ارثی و یا توسعه داده شدهای
دانست که در نتیجة آن ورزشکار اوالً بهصورت
عمومی ،مقابله و مواجهة بهتری نسبت به حریف
خود ،با بسیاری از نیازمندیهایی که ورزش بر
عملکرد اعمال میکند (مسابقه ،تمرین ،شیوۀ زندگی)
دارد و ثانیاً به صورت اختصاصی از ثبات و پایداری
بهتری نسبت به حریف خود در پیگیری نمودن اهداف
و همچنین کنترل شرایط پرفشار ،برخوردار م یباشد .
میدلتون و همکاران ( )2112در تعریف دیگری از
استحکام ذهنی ،این سازه را پشتکار مداوم و اعتقاد
راسخ بهسوی برخ ی اهداف عل یرغم شدت یا فشار
تعریف نمودهاند .بیشتر ورزشکاران نخبه بر این باورند
که  51درصد عملکرد برجسته و موفقیتآمیز ورزشی
در نتیجة عوامل روانشناختی یا ذهنی است که از
استحکام ذهنی منتج میشوند ،اما کمتر از  01درصد
از زمان جلسات تمرین را به تمرینات مهارتهای
روانشناختی اختصاص میدهند و با نحوه و چگونگی
تمرینات توسعهدهنده استحکام ذهنی هم بهدرستی
آشنا نیستند (لوور ،)0225 ،درحالیکه نتایج برخی
مطالعات نشان داده است که  1/82مربیان ،استحکام
ذهنی را به عنوان مهمترین خصوصیت تعیینکننده
موفقیت ورزشی قلمداد میکنند (گولد و همکاران،
 .)2112در مطالعة تریسی و همکاران )2116( 0
ویژگ یهای روانشناختی که در موفقیت کیک

بوکسورهای حرفهای سهیم میباشند ،مورد شناسایی
قرار گرفت  .در این پژوهش ،استحکام ذهنی ،یکی از
عوامل اساسی و مهم در موفقیت کیک بوکسورهای
حرفهای شناسایی شد ،عالوه براین ،ورزشکاران
حرفهای کیکبوکس ،اظهار داشتند که استحکام
ذهنی یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر موفقیت در
رشتة ورزشیشان میباشد.
2
نتایج مطالعة نیولند و همکاران ( )2102هم نشان
که ارتباط معناداری بین استحکام ذهنی با عملکرد
ورزشی بازیکنان بسکتبال وجود دارد و متغیرهای
جنسیت و موقعیت بازیکن بهش کل معناداری و به
میزان  1/22در مردان و  1/22در زنان بسکتبالسیت،
قابلیت پیشبینی معنادار تغییرات عملکرد بازیکنان را
دارا میباشند  .نتایج مطالعة خان و روی  )2117( 2هم
که با هدف کشف ارتباط بین استحکام ذهنی و
موفقیت ورزشکاران در ورزشهای تیمی مختلف
مالزی انجام شد ،نشان داد که ورزشکاران با استحکام
ذهنی باالتر ،احتمال انتخابشان برای تیم اصلی و
نهایی بیشتر خواهد بود  .در این پژوهش ورزشکاران با
نتایج موفقیتآمیز (مدالآور) ،استحکام ذهنی بیشتری
را نشان دادند .بشارت و همکاران ( )2101رابطة
تابآوری و سخت کوش ی با موفقیت ورزش ی و
سالمت روانی در ورزشکاران را مورد بررس ی قرار
دادهاند .سازۀ سختکوشی ارتباط بسیار نزدی ک ی با
استحکام ذهنی دارد و دو عامل یا خرده مقیاس تعهد
و کنترل از عوامل اصل ی و زیربنایی مشترک این
سازهها هستند (شیرد و گلبی2101 ،؛ شیرد 2112 ،و
گلبی . )2112 ،این پژوهش در بین دانشجویان و
ورزشکاران انجام شده بود ،نتایج پژوهش نشان داد
که تابآوری و سختکوش ی با موفقیت ورزش ی و
بهزیست ی روانشناختی همبستگ ی مثبت معنادار و با
درماندگ ی روانشناختی همبستگ ی منف ی معنادار دارند.
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براساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت
که سازههای تابآوری و سختکوشی میتوانند
تغییرات مربوط به موفقیت ورزشی و سالمت روانی را
در ورزشکاران پیشبینی کنند .
مرور ادبیات پژوهش در رابطه با استحکام ذهنی نشان
م یدهد که بیشتر پژوهشها در دو دهة اخیر در تالش
برای مفهومسازی و تعریف و توصیف ماهیت
استحکام ذهنی در ورزشکاران و محیط ورزش ی بوده
است و پژوهشهای اندک ی به بررس ی ارتباط بین
استحکام ذهنی با سازههایی نظیر موفقیت ورزشی
پرداختهاند (کراست )2118 ،و همچنین در مورد
بررس ی سهم دقیق این عوامل روانشناختی در میزان
پیشبینی موفقیت ورزش ی تحقیقات کمی صورت
گرفته است .شایان ذکر است که عوامل روانشناختی
مؤ ثر در عملکرد ورزشکاران متناسب با ماهیت و نوع
رشته ورزش ی (تیم ی -انفرادی ،برخوردی -
غیربرخوردی) متفاوت بوده و ممکن است یک عامل
در یک رشته در ارتباط با موفقیت و دستیاب ی به اوج
عملکرد ورزش ی در آن رشته پراهمیت و در دی گری
کم اهمیت باشد .برای مثال ،نتیجة پژوهشها نشان
داده است که اعتماد بهنفس (به عنوان یکی از
مهمترین مؤلفههای استحکام ذهنی) در ورزشکاران
تیم ی از انفرادی باالتر است (ویلی0288 ،؛ به نقل از
کاشانی .)2102 ،عالوهبراین ،پژوهشها نشان داده
است که مقادیر میانگین نمرات استحکام ذهنی
به دست آمده توسط زنان و مردان ورزشکار بهشکل
معناداری متفاوت است و این احتمال وجود دارد که
عوامل تبیین کنندۀ موفقیت ورزشکاران تحت تأثیر
جنسیت قرار گیرد (کاشانی .)2102 ،درنتیجه،
ویژگ یها و مهارتهای روانشناختی و ذهن ی،
م یبایست متناسب با خصوصیات ویژۀ آن رشته و
جنسیت افراد مدنظر قرارگیرد  .عالوه براین ،مشخص
شدن میزان دقیق سهم نسب ی این عوامل در مقایسه
با سایر عوامل روانشناختی و یا فیزیولو ژی ک ی و

مهارت ی ،اطالعات مناسب ی را برای مربیان و بازی کنان
رشتههای رزمی در راستای برنامهریزی و طراح ی مؤثر
تمرینات روانشناختی در برابر تمرینات جسمان ی و
تکنی کی ،به منظور دستیاب ی به اوج عملکرد ورزش ی،
فراهم م یکند .به عبارت دیگر ،نتایج این دسته از
پژوهشها ،مربیان و ورزشکاران را با سهم نسب ی و
میزان تأثیرگذاری این عوامل روانشناختی در موفقیت
ورزش ی در میادین جهان ی و بینالملل ی آشنا کرده و
اهمیت استفاده از تمرینات مهارتهای ذهن ی و
روانشناختی را بیش از پیش برای آنان آشکار
م یسازد .با وجود دالیل ی که اهمیت و ضرورت انجام
چنین پژوهش ی را نشان م یدهد ،تاکنون هیچگونه
پژوهش ی در راستای بررس ی ارتباط استحکام ذهنی با
موفقیت ورزش ی برای رزم یکاران انجام نشده است.
درنتیجه ،اجرای چنین پژوهش ی با توجه به موارد فوق
الذکر ،ضروری بهنظر م یرسد  .اندک پژوهشهایی هم
که به بررس ی ارتباط استحکام ذهنی با عملکرد و
موفقیت ورزشی پرداختهاند (گوکیاردی ،گوردون،
دایموک و مالت 2112 ،0؛ خان و روی2117 ،؛ لوور،
 ،)0225یا بیشتر توصیف ی و بر مبنای پاسخهای ذهن ی
مربیان و یا ورزشکاران بوده است و یا مالک عین ی
دقیق ی برای ارزیاب ی متغیر عملکرد موفقیت ورزش ی که
متغیر مالک وابستة این دسته از پژوهشها بوده ،مورد
استفاده قرار نگرفته است  .درنتیجه ،با توجه به ضعف
روششناخت ی پژوهشهای قبل ی و کمبود مطالعات
بهویژه در ارتباط با ورزش ،پژوهش حاضر در صدد
پاسخ به این سؤال است که چه ارتباط ی بین استحکام
ذهنی با موفقیت ورزش ی ورزشکاران مرد و زن
رزم یکار وجود دارد و چگونه و تا چه میزان ی استحکام
ذهنی قابلیت تبیین و پیشبین ی عملکرد ورزش ی رزم ی
کاران را دارا م یباشد؟ و آیا عامل جنسیت م یتواند
نقش ی در تفاوت میزان این ارتباط داشته باشد یا خیر؟
1. Gucciardi, Gordon, Dimmock & Mallett
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روششناسی
پژوهش حاضر از طیف پژوهشهای کاربردی ،نوع
توصیف ی و همبستگی بود  .جامعة آماری این پژوهش
را تمامی مردان و زنان رزمیکار ایران تشکیل دادند.
با توجه به اینکه در مطالعات رگرسیون چندگانه که در
دستة مطالعات چند متغیری قرار میگیرد ،حجم نمونه
باید  5الی  21نفر به ازای هر متغیر پیشبین باشد
(میرز و همکاران ،)2116 ،تاباچنیک و فیدل )2110( 0
فرمول ی را برای تعیین حداقل حجم مورد نیاز برای
پژوهشهای رگرسیون چندگانه پیشنهاد میکنند که
بدین شرح است:
N> 50 + 8m
در فرمول ارائه شده توسط این پژوهشگران N

حداقل حجم نمونة مورد نیاز و  mتعداد متغیرهای
پیشبین میباشد  .درنتیجه ،در پژوهش حاضر که
شامل چهار متغیر پیشبین (عوامل استحکام ذهنی)
است  ،حداقل نمونه برابر با  82نفر در هر جنس
میباشد .در این پژوهش  081ورزشکار در دو جنس
زن و مرد از باشگاههای شهر تهران به صورت هدفمند
به عنوان نمونة آماری انتخاب شدهاند.
ابزار جمعآوری اطالعات
در پژوهش حاضر به منظور سنجش استحکام ذهنی
ورزشکاران ،پرسشنامة استحکام ذهنی چهل و هشت
سؤال ی ( 2ام.تی.کیو )28.بهکار برده شد  .کالف و
همکاران ( )2112پرسشنامة استحکام ذهنی 28
سؤال ی (ام.تی.کیو )28.را برای بهکارگیری مدل چهار
س ی خود شامل :کنترل ،تعهد ،اطمینان و چالش در
رابطه با استحکام ذهنی ارائه دادند .پرسشنامة
استحکام ذهنی چهل و هشت سؤال ی دارای  28سؤال
است که با طیف پنج امتیازی لی کرت از کامالً موافق
تا کامالً مخالف نمرهده ی م یشود (کراست و کالف،
 . )2115کالف و همکاران ( )2112شواهدی را برای
1. T abachnic & Feidl
2. Mental Toughness Questionnaire 48
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روایی سازۀ ام.تی.کیو 28.فراهم آوردند که نشان
دهندۀ رابطة معنادار با خوشبین ی (،)r=1/28
خویشتنشناس ی ( ،)r=1/22رضایت از زندگ ی
( ،)r=1/56خودکارآمدی ( )r=1/68و اضطراب صفت ی
( )r=1/57م یباشد  .همچنین پایایی این پرسشنامه
با آزمون  -آزمون مجدد دارای ضریب تأثیر  1/2و با
ثبات درون ی خرده پرسشنامههای کنترل  ،1/72تعهد
 ،1/70چالش  1/70و اعتماد بهنفس  ،1/80مورد تأیید
قرار گرفت (کالف و همکاران . )2112 ،در ایران نیز
افسانهپورک و واعظ موسوی ( )2102به تعیین روایی و
پایایی نسخة فارسی پرسشنامة استحکام ذهنی
پرداختند که نتایج نشان داد ،این ابزار در جامعة
ورزشکاران ایرانی دارای روایی و پایایی مناسبی
میباشد
2
از مقیاس موفقیت ورزشی (اِس.اِس.اِس) برای
سنجش موفقیت ورزشی استفاده شد  .این مقیاس در
قالب طیف لیکرت به صورت شش گزینهای از یک
(کامالً مخالفم) تا شش (کامالً موافقم) تنظیم و روی
نمونه اجرا شد .شش مؤلفة مقیاس موفقیت ورزشی
عبارتند از :اجرای روان ،توجه ،تکنیک ،حساسیت به
خطا ،تعهد و پی شرفت .پس از انجام عملیات تحلیل
عاملی اکتشافی به منظور بررسی روایی سازه ،یک
سؤال به علت کمبود بار عاملی حذف و در نهایت
نسخة نهایی مقیاس موفقیت ورزشی به صورت 22
سؤالی درآمد .سنجش پایایی مقیاس با استفاده از
روشهای همسانی درونی ( )1/82و بازآزمایی در
فاصلة  20روز ( )1/21نشان داد که مقیاس موفقیت
ورزشی از ضریب پایایی مناسبی برخوردار است (واعظ
موسوی ،و موسوی.)2105 ،
روش اجرای پژوهش
در ابتدا ط ی مکاتبات ی با سرپرستان و مربیان تیمهای
مل ی و باشگاه ی لیگ برتر ،هماهنگ یهای الزم و
3. Sport Success Scale
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کسب رضایت جهت شرکت ورزشکاران در پژوهش
حاضر انجام گرفت .سپس اهداف پژوهش و
آموزشهای الزم جهت تکمیل پرسشنامه نیز
به صورت شفاه ی برای بازیکنان و به صورت گروه ی
در محل تشکیل اردوی آمادگ ی آنان تشریح شد .در
ادامه ،پرسشنامه های استحکام ذهنی ورزش ی و
موفقیت ورزش ی قبل از شروع تمرین بهصورت
انفرادی و در غیاب مربیان ،در بین ورزشکاران توزیع
و تکمیل شد .عالوهبراین موارد ،جهت جلوگیری از
سوگیری مطلوبیت اجتماع ی یا جامعهپسندی در بین
پاسخدهندگان ،پژوهشگران در ابتدا ضرورت آگاهی
از نقش مهارت های ذهنی را برای ورزشکاران توجیه
نموده و این اطمینان را به آنها دادند که پاسخ آنها
محرمانه شمرده شده و تنها برای هدفهای پژوهشی
از آن بهره گرفته خواهد شد و نتایج پژوهش تأثیری
در گزینش و انتخاب آنها در رشتههای ورزش ی
مربوطه نداشته و هیچ پاسخ درست یا غلط ی برای
سؤاالت پرسشنامه نیز وجود ندارد (تری ،لین و
فوگارتی 2112 ،0؛ هاشیم ،زولکیفلی و یوسُف ،2
 .)2101جهت کاهش محدودیت ناهماهنگ ی شناخت ی
نیز ،هر زمان که پاسخ دهندگان با عبارت یا سؤال ی از
پرسشنامه دچار ابهام میشدند ،پژوهشگران
توضیحات تکمیلی را ارائه مینموند (گولد و همکاران،
 .)2102همچنین به منظور افزایش انگیزه و دقت
آزمودن یها در پاسخ به سؤاالت پرسشنامهها و در
نتیجه اعتبار درون ی پژوهش ،به آنها گفته شد که در
صورت تمایل یک نسخه از نتایج پژوهش مرتبط با
وضعیت فرد تکمیل کننده ،به همراه برخ ی
راهنماییهای آموزش ی جهت رفع نقاط ضعف
احتمال ی ،برای آنها فرستاده خواهد شد.

در پژوهش حاضر استحکام ذهنی و عاملهای آن که
شامل اطمینان ،کنترل ،چالش و تعهد میباشد،
به عنوان متغیر پیشبین و موفقیت ورزشی به عنوان
متغیر مالک درنظر گرفته شدهاند.
روش های پردازش دادهها
برای تحلیل دادهها از روشهای آماری در دو سطح
توصیفی و استنباطی و از آزمونهای آماری متناسب
با مقیاس دادهها و از نرمافزار آماری اس.پی.اس.اِس
نسخه  21استفاده شد .در ادامه در بخش روشهای
آمار استنباطی ابتدا پیشفرضهای انجام رگرسیون
چندگانه ازجمله ،بررس ی طبیع ی بودن توزیع دادهها ،از
آزمون شاپیروویلک (با سطح آلفای  ،)1/15بررس ی
دادههای پر ت تک متغیره از روش تشخی ص مورد به
مورد باق ی ماندههای استاندارد شده ،بررس ی دادههای
پرت چندمتغیری بهوسیلة بررس ی مقادیر ماهالونبیس ،2
همخط ی چندگانه بهوسیلة بررس ی شاخص تحمل و
عامل تورم واریانس جدول خالصه رگرسیون و در
نهایت برای بررس ی ی کسان ی پراکندگ ی از نمودار
پراکندگ ی مقادیر باق ی مانده استاندارد شده ،استفاده
گردید .برای بررس ی ارتباط و تعیین قابلیت تبیین
موفقیت ورزش ی براساس عامل استحکام ذهنی از
رگرسیون گام به گام ،استفاده شد .برای آزمونها،
سطح معناداری آلفای  1/15درنظر گرفته شد.

1. T erry, Lane & Fogarty
2. Hashim, Zulkifli & Yusof

یافتهها
در جدول  ،0خصو صیات جمعیت شناختی
شرکتکنندگان ازجمله نسبت و تعداد آنها به تفکیک
جنسیت ارائه شده است.

3. Mahalonbis
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جدول  .7ویژگیهای جمعیت شناختی رزمی کاران مرد و زن
شاخص آزمودنیها

تعداد

سن

وزن (کیلوگرم)

سابقة فعالیت در رشته
ورزشی

مردان

011

08/22 â 2/28

62/26 â 6/56

2/06 ± 8/78

زنان

81

06/22 â 0/22

55/08 â 5/21

2/28 ±

همانطورکه در جدول یک مشاهده م یشود ،در
تمام ی شاخصهای جمعیت شناخت ی مردان مقادیر
میانگین باالتری را به خود اختصاص دادهاند که با

5/62

توجه به تفاوتهای فیزیولوژیک بین مردان و زنان،
امری بدیهی است.

جدول  .2نتایج خرده مقیاسهای استحکام ذهنی در رزمی کاران مرد و زن
خرده مقیاس

چالش پذیری
تعهد
هیجانات
کنترل
زندگی
به تواناییها
اطمینان
بین فردی

جنسیت

میانگین

انحراف استاندارد

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد

2/7251
2/7751
2/8282
2/7262
2/2722
2/2672
2/2586
2/2570
2/5278
2/7556
2/7251

1/26267
1/22220
1/27227
1/20260
1/26021
1/22206
1/26062
1/22620
1/22220
1/28821
1/20220

زن

2/8182

1/27260

با توجه به جدول  2در بخش مردان ،باالترین نمره
و پائینترین نمره بهترتیب مربوط به مؤلف ة تعهد
 2/82و کنترل هیجانات  2/27و در بخش زنان
باالترین و پائینترین نمره بهترتیب مربوط به مؤلفة
اطمینان بینفردی  2/81و مؤلفة کنترل هیجانات
 2/26میباشد.
در ادامه و با توجه به جدول  2که مربوط

به موفقیت ورزشی ورزشکاران میباشد ،در بخش
مردان باالترین نمره و پائینترین نمره بهترتیب
مربوط به مؤلفة تعهد  5/50و توجه  2/55و در
بخش زنان باالترین و پائینترین نمره بهترتیب
مربوط به مؤلفة تعهد  5/52و مؤلفة توجه 2/22
م یباشد .
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جدول  .9نتایج خرده مقیاسهای موفقیتورزشی در رزمی کاران مرد و زن
اجرای روان
توجه
تکنیک
حساسیت به خطا
تعهد
پیشرفت
مجموع موفقیت ورزشی

جنسیت

میانگین

انحراف استاندارد

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد

2/8521
2/7251
2/5521
2/2251
5/1175
2/8802
2/2221
2/8151
5/5061

1/58282
1/26266
1/58212
1/25561
1/52870
1/50552
1/62625
1/52218
1/55862

زن
مرد
زن

5/5251
2/2011
2/8011

1/22221
1/60520
1/52222

مرد
زن

2/2602
2/8662

1/27220
1/26281

با توجه به اینکه یکی از پیششرطهای انجام تحلیل
رگرسیون ،بررسی همبستگی و ارتباط بین متغیر
پیشبین و مالک میباشد ،لذا در بخش ابتدایی

همبستگی هر یک از عاملهای استحکام ذهنی با
عامل های موفقیت ورزشی کل مورد بررسی قرار
گرفت و نتایج در جدول چهار گزارش گردید.
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جدول  . 2نتایج همبستگی استحکام ذهنی و موفقیت ورزشی

چالش

تعهد
کنترل
هیجانات
کنترل
زندگی
اطمینان
به توانایی
اطمینان
بین فردی
نمره کل
استحکام
ذهنی

همبستگی
پیرسون
معناداری
همبستگی
پیرسون
معناداری
همبستگی
پیرسون
معناداری
همبستگی
پیرسون
معناداری
همبستگی
پیرسون
معناداری
همبستگی
پیرسون
معناداری
همبستگی
پیرسون
معناداری

اجرای
روان

توجه

تکنیک

حساسیت
به خطا

تعهد

پیشرفت

مجموع
موفقیت
ورزشی

** 1/257

** 1/202

** 1/210

** 1/266

** 1/222

**1/215

**1/215

1/110

1/112

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

** 1/262

** 1/222

** 1/207

** 1/225

1/021

**1/252

**1/222

1/110

1/110

1/110

1/110

1/161

1/110

1/110

*1/072

** 1/251

* 1/077

** 1/272

1/150

*1/072

**1/222

1/102

1/110

1/108

1/111

1/227

1/106

1/110

** 1/222

** 1/250

** 1/262

** 1/222

** 1/207

**1/225

**1/272

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

** 1/267

** 1/200

** 1/251

** 1/250

*1/080

**1/222

**1/202

1/110

1/112

1/110

1/111

1/105

1/12

1/110

** 1/288

* 1/082

* 1/066

** 1/225

1/117

*1/068

**1/227

1/110

1/100

1/126

1/110

1/221

1/122

1/112

** 1/222

** 1/272

** 1/212

** 1/512

** 1/222

**1/222

**1/517

1/110

1/110

1/110

1/110

1/112

1/110

1/110

** همبستگی در سطح  1/10معنادار است.
* همبستگی در سطح  1/15معنادار است.

با توجه به جدول  2باالترین نمرۀ همبستگ ی مربوط
به نمرۀ کل استحکام ذهنی با مجموع موفقیت
ورزش ی ( )r=1/517و کمترین نمره همبستگ ی مربوط
به مؤلفة اطمینان بینفردی و تعهد ()r=1/117
م یباشد .قبل از اجرای تحلیل رگرسیون چندگانه ،ابتدا
پیشفرضها یا مفروضههای آزمون رگرسیون مورد

بررسی قرار گرفت تا در صورت نقض این مفروضهها،
اصالحات و تبدیلهای الزم انجام گیرد .برای بررسی
نرمال بودن تک متغیره از آزمون شاپیروویلک در
سطح  1/10استفاده شد که نتایج آن در جدول 5
نمایش داده شده است.
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جدول  .1نتایج آزمون شاپیرویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع دادههای متغیر مالک
متغیر

موفقیت ورزشی

جنسیت

آزمون شاپیروویلک
مقدار آماره

درجه آزادی

معناداری

مرد

1/282

28

1/525

زن

1/272

81

1/126

همان طورکه در جدول  5مشاهده میشود ،توزیع
دادهها در هر دو جنس در متغیر مالک پژوهش
(موفقیت ورزشی) طبیعی (نرمال) میباشد .در ادامه و
برای بررسی مقادیر پرت در متغیر وابسته (مالک) ،از
نمرات باقی ماندههای استاندارد  0استفاده شد .در بین
رزمیکاران زن این مقادیر بین  - 2/25تا  2/20و در
مردان این مقادیر از  - 2/722تا  2/21متغیر بود که
با توجه به اینکه در دامنة  - 2تا  +2قرار دارند ،هیچ
مقادیر پرت تک متغیری در توزیع دادهها وجود ندارد.
به منظور دو پیش فرض یکسانی پراکندگی دادهها  2و
خطی بودن  ،2از نمودار پراکندگی باقی ماندهها استفاده

شد .مطابق نظر تاباپچنیک و فیدل ( ،)2117چنانچه
نمودار پراکندگی باقی ماندهها بهشکل منحنی و یا
هاللی شکل باشد ،نشانه عدم خطی بودن و چنانچه
خروجی باقی ماندها قیفی شکل باشد ،حاکی از نقض
یکسانی پراکن دگی است .درحالیکه نمودار مستطیل
شکل ،تأییدی بر هر دو پیشفرض خطی بودن و
یکسانی پراکندگی است .نمودار پراکندگی باقی ماندهها
رزمیکاران مرد و زن در شکل یک و دو نشان داده
شده است .با مشاهده این دو شکل مشخص میشود
که دو مفروضه یکسانی پراکندگی و خطی بودن در
بین نمرات متغیر مالک پژوهش حاضر ،مورد تأیید
است.

شکل  . 7نمودار پراکندگی باقیماندها در مردان رزمی کار

1. Standardized Residual
2. Homoscdasticity
3. Linearity
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شکل  . 2نمودار پراکندگی باقیماندها در زنان رزمی کار

پذیری ،تعهد ،کنترل و اطمینان ،در مد ل وارد شدند
که نتایج خالصه تحلیل واریانس در جدول شش
مشاهده میشود.

به منظور تبیین عوامل استحکام ذهنی در پیشبینی
موفقیت ورزشی ،با استفاده از روش گام به گام ،در
چهار مرحله و بهترتیب خرده مقیاسهای چالش

جدول  . 1خالصه تحلیل واریانس پیش بینی موفقیتورزشی رزمی کاران مرد از طریق عوامل استحکام ذهنی
شاخص

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

میزان اف

سطح معناداری

0/222
02/755
05/255
2/227
02/257
05/255

0
26
27
2
25
27

0/222
1/022

01/265

1/112

0/222
1/026

8/222

1/110

اثر رگرسیون
*مرحله اول
اثر باقیمانده
جمع
اثر رگرسیون
اثر باقیمانده
**مرحله دوم
جمع
* مدل مرحله اول :ورود متغیر چالشپذ یری
**مدل مرحله دوم :ورود متغیر چالشپذ یری به همراه اطمینان

فقط در دو مرحله از چهار مرحله ورود متغیرها مقادیر
اف معنا دار بوده که نشان می دهد فقط دو مدل از
برازش معنا داری برخوردار بوده و به عبارت دیگر
ترکیب خطی و مجموعه دو متغیر مستقل

چالشپذیری و اطیمنان (در مدل دوم) ،به شکل متغیر
مالک پژوهش را پیشبینی میکنند .نتایج خالصه
مدل رگرسیون در دو مدل فوق الذکر ،در جدول هفت
نمایش داده شده است .
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جدول  . 1خالصه مدل رگرسیون پیش بینی موفقیتورزشی رزمی کاران مرد از طریق عوامل استحکام ذهنی

مدل

همبستگی

ضریب
تعیین

ضریب تعیین
تعدیل شده

0
2

1/202a
1/288b

1/128
1/050

1/182
1/022

آماره های مورد بررسی
تغییرات ضریب
تعیین

1/128
1/152

میزان اف

سطح معناداری

01/265
5/822

1/112
1/107

 aمتغیر پیشبین (چالشپذیری)
 bمتغیر پیشبین (چالش پذ یری ،اطمینان)

نتایج جدول هفت نشان می دهد که با ورود متغیر
چالش پذیری در مرحله اول ،مجذور ضریب همبستگی
چندگانه یا همان ضریب تعیین تعدیل شده 1/182
درصد از تغییرات متغیر مالک یعنی موفقیت ورزشی
رزمیکاران مرد را تبیین و پیشبینی میکند.
با ورود متغیر چالش پذیری به همراه اطمینان در
مرحله دوم ،مجذ ور ضریب همبستگی چندگانه یا
همان ضریب تعیین تعدیل شده  1/022درصد از
تغییرات متغیر مالک یعنی موفقیتورزشی رزمیکاران
مرد را تبیین و پیشبینی میکند که این تغییرات

افزایشی در هر مرحله نسبت به مرحله قبل ،معنیدار
است .در نتیجه هر دو متغیر مستتقل وارد شتده در دو
مرحله (مدل) در مجموع قابلیتت تبیتین و پتیشبینتی
معنا دار از تغییرات متغیر مالک پتژوهش حاضتر را دارا
میباشند .در ادامه در جدول هشت ،سطوح معناداری و
مقدار ضرایب یا وزن رگرسیون هر کدام از متغیرهتای
پیش بین در هرمرحله ،براساس آزمون تی نشان داده
شده است.

جدول  . 8آمارههای متغیرهای وارده در مدلهای سلسله مراتبی پیش بینی موفقیت ورزشی
مدل

مدل
اول
مدل
دوم

ضریب بتای

ضریب

غیر استاندارد

بتای
استاندارد

B

SE

مقدار
ثابت

2/700

1/211

چالش

1/222

1/016

مقدار
ثابت

2/722

1/522

مقدار تی

همبستگیها

سطح معناداری

�

1/202

2/288

1/110

2/225

1/112

5/027

1/110

1/202

1/202

1/202

چالش

1/272

1/017

1/222

2/520

1/102

1/202

1/250

1/222

اطمینان

1/222

1/022

1/228

2/202

1/107

1/215

1/220

1/222

نتایج ضرایب بتای استاندارد در جتدول هشتت نشتان
میدهد که بین هر دو متغیر چالش و اطمینان ،با

موفقیت رزمیکتاران مترد ،رابطتة مثبتت و معنتاداری
وجود دارد  ،بهنحوی که با افزایش این متغیرها ،میزان
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موفقیت ورزشی نیز بهبود و افزایش مییابد .در مدل
مرحله اول ،با ورود مؤلفة چالشپذیری مقدار ضتریب
بتای استاندارد  1/20میبا شد .در مدل مرحله دوم ،بتا
اینکه با ورود متغیر اطمینان ،به کتاهش ستهم متغیتر
چالش پذیری منجر شده استت ،امتا بیشتترین مقتادیر
ضرایب بتای استاندارد بهترتیب متعلتق بته متغیرهتای
چالش پذیری ،سپس اطمینان است کته بیتانگر ستهم
نسبی هر کدام از این دو متغیر در پتیشبینتی و تبیتین
متغیتتر وابستتته (متتالک) پتتژوهش حاضتتر یعنتتی
موفقیت ورزشی رزمیکاران مترد متیباشتد .درنتیجته
می توان چنین اظهار کرد که عوامل استحکام ذهنتی
یعنی دو متغیر چالشپذیری و اطمینان در پتیشبینتی
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موفقیت ورزشتی رزمتیکتاران مترد ستهم معنتاداری
داشتهاند که در این بین متغیر چالشپتذیری بیشتترین
سهم را داشته است .در ادامه و به منظور بررسی ارتباط
بین عاملهای استحکام ذهنی در پیشبینی و تبیین
موفقیت ورزشی زنان ،بتا استتفاده از روش رگرستیون
گام به گام و در سه مرحله بهترتیب خرده مقیاسهای
چالش پذیری  ،کنترل و اطمینان در مدل وارد شدند تا
قابلیت پیشبینی موفقیت ورزشتی بتراستاس عوامتل
استحکام ذهنی مورد بررسی قرار بگیرد .نتایج خالصه
تحلیل واریانس در جدول نه نمایش داده شده است.

جدول  .3خالصه تحلیل واریانس پیشبینی موفقیت ورزشی رزمی کاران زن از طریق عوامل استحکام ذهنی
شاخص

*مرحله اول

اثر رگرسیون
اثر باقیمانده
جمع
اثر رگرسیون

**مرحله دوم

اثر باقیمانده
جمع
اثر رگرسیون

***مرحله سوم

اثر باقیمانده
جمع

مجموع
مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

میزان اف

سطح
معناداری

2/720

0

2/720

20/051

1/110

7/172
01/812

78
72

1/120

2/627
6/076

2
77

2/202
1/181

01/812
5/061

72
2

0/721

5/622

76

1/172

01/812

72

28/822

22/060

1/110

1/110

**مدل مرحله اول :ورود متغیر چالش پذیری
**مدل مرحله دوم :ورود متغیر چالشپذیری به همراه کنترل
***مدل مرحله سوم :ورود متغیر کنترل به چالشپذیری و کنترل به همراه اطمینان

مطابق نتایج جدول نه ،در هر سه مرحلته مقتادیر اف
معنا دار بوده که نشان میدهد هر سه مدل از بترازش
معنا داری برخوردار بوده و به عبارت دیگر ترکیب خطی
و مجموعه سه متغیر مستقل (در مدل سوم) ،به شکل

معنا داری متغیر مالک پژوهش را پیشبین ی میکننتد.
نتایج خالصه مدل رگرسیون در سه مدل فوق الذکر،
در جدول  01نمایش داده شده است.
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جدول  . 70خالصه مدل رگرسیون پیشبینی موفقیت ورزشی رزمی کاران زن از طریق عوامل استحکام ذهنی
مدل

ضریب تعیین

همبستگی

1/588a
0
1/652b
2
1/620c
2
 .aمتغیر پیشبین :چالشپذ یری
 .bمتغیر پیشبین :چالشپذ یری ،کنترل
 .cمتغیر پیشبین :چالشپذ یری ،کنترل ،تعهد
1/225
1/228
1/278

ضریب تعیین
تعدیل شده

آماره های مورد بررسی
تغییرات
ضریب تعیین

میزان اف

سطح معناداری

1/225
1/182
1/122

20/051
00/068
7/072

1/110
1/110
1/112

1/227
1/202
1/257

نتایج جدول  01نشان میدهد که با ورود متغیر
چالشپذیری در مرحله اول ،مجذور ضریب همبستگی
چندگانه یا همان ضریب تعیین تعدیل شده 1/227
درصد از تغییرات متغیر مالک یعنی موفقیت ورزشی
رزمیکاران زن را تبیین و پیشبینی م یکند  .در مرحله
دوم با اضافه شدن متغیر کنترل ،این مقدار به 1/202
درصد تغییر پیدا میکند .به عبارت بهتر ،افزوده شدن
متغیر کنترل به چالشپذیری در مرحله دوم ،منجر به
بهبود تبیین واریانس متغیر مالک پژوهش حاضر
یعنی موفقیت ورزشی ،میشود  .در مرحله سوم ،متغیر

تعهد به دو متغیر چالشپذیری و کنترل افزوده شد که
مجذور ضریب همبستگی چندگانه یا همان ضریب
تعیین تعدیل شده آن  1/257درصد از تغییرات متغیر
مالک یعنی موفقیت ورزشی رزمیکاران زن را تبیین
و پیشبینی میکند ،اما این افزایش معنادار نیست
( .)P>1/15در ادامه در جدول  ،00سطوح معناداری و
مقدار ضرایب یا وزن رگرسیون هر کدام از متغیرهای
پیش بین در هر مرحله ،براساس آزمون تی نشان داده
شده است.

جدول  . 77آمارهها ی متغیرهای وارده در مدلها ی سلسله مراتبی پیش بینی موفقیت ورزشی

مدل

مدل
اول

مدل
دوم

مدل
سوم

ضریب بتای
غیراستاندارد

مقدار ثابت

2/270

1/275

چالش

1/625

1/122

مقدار ثابت

0/822

1/212

ضریب
بتای
استاندارد

1/588

مقدار
تی

سطح
معناداری

6/582

1/110

6/205

1/588

2/522

1/110

ضرائب همبستگی

1/588

1/588

1/588

چالش

1/512

1/010

1/265

2/265

1/110

1/588

1/222

1/228

کنترل

1/227

1/012

1/202

2/222

1/110

1/225

1/256

1/288

مقدار ثابت

0/222

1/216

2/622

1/110

چالش

1/218

1/012

1/278

2/220

1/110

1/588

1/202

1/227

کنترل

1/212

1/010

1/272

2/222

1/112

1/225

1/225

1/228

تعهد

1/220

1/182

1/227

2/678

1/112

1/286

1/222

1/222
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نتایج ضرایب بتای استاندارد در جدول  00نشان
م یدهد که در مرحلة اول متغیر چالشپذیری با متغیر
مالک رابطة مثبت و معناداری دارد .در مرحلة دوم
متغیر چالشپذیری رابطة مثبت و معناداری با متغیر
مالک دارد ،همچنین متغیر کنترل رابطة معناداری با
متغیر مالک پژوهش ،یعنی موفقیت ورزشی دارد .در
مرحله سوم ،سه متغیر چالش ،کنترل و تعهد با متغیر
مالک پژوهش رابطة مثبت و معناداری دارند .در مدل
مرحلة دوم ،مقدار ضریب بتای استاندارد متغیر چالش
( )1/265در مقایسه با مرحلة اول بهدلیل ورود متغیر
کنترل کاهش پیدا کرده که البته همچنان معنادار
است .در مدل مرحلة سوم نیز با اینکه با ورود متغیر
تعهد ،به کاهش سهم متغیرهای چالش و کنترل منجر
شده است ،اما همانند دو مرحلة قبل ،بیشترین مقادیر
ضرایب بتای استاندارد متعلق به متغیر چالشپذیری
است که بیانگر سهم نسب ی بیشتر این متغیر در
پیشبینی و تبیین متغیر وابسته (مالک) پژوهش
حاضر یعنی موفقیت رزم یکاران زن م یباشد  .در
نتیجه فرض صفر رد م یشود و م یتوان چنین اظهار
کرد که در بین عوامل استحکام ذهنی ،چالشپذیری
به تنهایی و همچنین چالشپذیری به همراه کنترل و
تعهد ،در پیشبینی موفقیت ورزش ی رزم یکاران زن
سهم معناداری داشتهاند که در این بین متغیر چالش
پذیری بیشترین سهم را داشته است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه یکی از مهمترین چالشهای پیش
روی مربیان و مسئولین تیمهای ورزشی ،کشف
عوامل مؤثر در تبیین و پیشبینی موفقیت ورزش کاران
میباشد و با عنایت به اینکه در برخی منابع یکی از
مهمترین عوامل موفقیت ورزشکاران به میزان
استحکام ذهنی آنان نسبت داده شده است ،لذا انجام
پژوهشی که در صدد مشخص نمودن سهم و نقش
عوامل استحکام ذهنی در تبیین موفقیت ورزشکاران
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برآید ،قطعاً میتواند ارزشمند و راهگشا باشد .برای
مثال گلد و همکاران ( )0287در پژوهش کیفی خود
به این نتیجه رسیدند که  %82از مربیان کشت ی
استحکام ذهنی را به عنوان مهمترین ویژگی روان ی
تعیین کننده موفقیت در رقابت م یدانند.
لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط استحکام
ذهنی با موفقیت ورزش ی در رزم یکاران مرد و زن
ایران بود .بدین منظور نسخة فارس ی پرسشنامة
استحکام ذهنی ورزش ی چهل و هشت سؤال ی
(ام.تی.کیو )28.و مقیاس موفقیت ورزش ی
(اِس.اِس.اِس) در بین  011رزم یکار مرد و 81
رزم یکار زن (در مجموع  081نفر) ،قبل از شروع
تمرین به صورت انفرادی و در غیاب مربیان ،توزیع و
تکمیل شد .برای تحلیل دادهها از روش رگرسیون گام
به گام استفاده شد و نتایج نشان داد که عامل
اطمینان و چالش به شکل معناداری قابلیت تبیین و
پیشبینی موفقیت ورزشی را در بین مردان رزمیکار
دارا میباشد .این در حالی است که تحلیل رگرسیون
گام ب ه گام در بین زنان رزمیکار نشان داد که
عاملهای دیگری از استحکام ذهنی تبیین کنندۀ
موفقیت زنان رزمیکار میباشند ،بهطوریکه عامل
چالش ،کنترل و تعهد پیش بینی کنندۀ موفقیت زنان
رزمیکار میباشند.
نتایج بخش ابتدایی پژوهش حاضر مبن ی بر ارتباط و
قابلیت تبیین و پیشبینی معنادار موفقیت ورزشی
رزم یکاران بهوسیلة عوامل استحکام ذهنی با
مطالعات بسیاری از پژوهشها از جمله بشارت و
همکاران ( ،)2101قاسم ی و همکاران ( ،)2102گری
خان ( )2117و نیولند و همکاران ( )2102و تریسی و
همکاران ( )2116همراستا م یباشد .نتایج پژوهش
بشارت و همکاران ( )2101نشان داد که سازههای
تابآوری و سختکوش ی (استحکام ذهنی
روانشناختی) در حدود  %60از تغییرات مربوط به
موفقیت ورزش ی را تبیین و پیشبینی م یکنند که با
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توجه به ضریب بتای استاندارد بسیار بزرگتر
سختکوش ی ( )%62در برابر تابآوری (،)%08
سختکوش ی نقش بسیار بیشتری در این بین دارد.
البته این پژوهشگران مقدار دقیق مجذور ضریب
همبستگ ی چندگانه یا همان ضریب تعیین را برای هر
کدام از متغیرهای تابآوری و سختکوش ی گزارش
نکردند تا سهم نسب ی هر کدام از این دو متغیر از
مجموع  %60مشخص شود که عالوه بر اینکه نقطه
ضعف این مطالعه بهشمار م یآید ،مقایسه دقیقتر با
پژوهش حاضر را امکانپذیر نم یسازد  .این
پژوهشگران در توجیه و تبیین این یافتهها چنین
اظهار کردند که ورزشکاران سختکوش از طریق
احساس تعهد خود نسبت به عملکرد و وظایف
ورزش ی ،احساس تسلط و کنترل بر اوضاع و شرایط
ناگوار مسابقه و باور به تواناییهای خود برای غلبه بر
این شرایط و استرس ،احتمال موفقیت ورزش ی خود را
افزایش م یدهند  .البته الزم به یادآوری است که با
توجه به اینکه سازۀ سختکوش ی (استحکام ذهنی
روانشناختی) ارتباط بسیار نزدیکی با استحکام ذهنی
دارد و دو عامل یا خرده مقیاس تعهد و کنترل از
عوامل اصل ی و زیربنایی مشترک این سازهها هستند
(شیرد و گلب ی2101،؛ شیرد2112 ،؛ گلب ی.)2112 ،
نتیجة مطالعة رمزی و بشارت ( )2101نشان داد که
سختکوش ی با تقویت ویژگیهایی مانند احساس
تعهد ،کنترل ،چالش و مهارتهای مقابله ،با موفقیت
ورزش ی و سالمت روان ی ارتباط دارد .عالوهبراین،
نتایج پژوهش قاسم ی و همکاران ( )2102نشان داد
که دو خرده مقیاس تعهد و کنترل هیجانات بهطور
قابل توجه ی بیشتر از سایر خرده مقیاسها موفقیت
شمشیربازان را پیش بینی م یکنند  .نتایج نشان داد که
استحکام ذهنی به تنهایی (بهجز تعهد و کنترل
هیجانات) نقش مهم ی را در باالترین سطح از موفقیت
ورزشی ایفاء نم یکند و ممکن است عوامل دیگری
برای موفقیت وجود داشته باشد .احتماالً تفاوت در

ماهیت رشتة ورزشی و سطح ورزشکاران بهلحاظ
رقابتی و همچنین جنسیت ورزشکاران ،زمینهساز
تفاوت در نتایج به دست آمده بوده است .ضمناً مالک
و معیار مناسبی به منظور سنجش موفقیت ورزشکاران
در پژوهش قاسم ی و همکاران ( )2102وجود نداشته
است .اما در یکی از مشابهترین پژوهشها در این
حوزه ،مطالعه خان و روی ( )2117نشان داد که
ورزشکاران با استحکام ذهنی باالتر ،احتمال
انتخابشان برای تیم اصل ی و نهایی بیشتر خواهد بود.
در این پژوهش ورزشکاران با نتایج موفقیت آمیز
(مدال آور) ،استحکام ذهنی بیشتری را نشان دادند.
عالوهبراین ،مطالعه تریسی و همکاران ( )2116نیز
نشان داد که استحکام ذهنی از اصل یترین عوامل
روانشناخت ی تأثیرگذار در عملکرد ورزش ی کیک
بوکسورها از دیدگاه ورزشکاران نخبه این ورزش،
م یباشد  .در تبیین احتمال ی یافتههای بخش ابتدایی
پژوهش حاضر ،م یتوان چنین اظهار کرد که
رزم یکاران مرد با اعتماد بهنفس و خودباوری نسبت
به قابلیتهای خود در هنگام مسابقه ،مصصم بودن در
راه پیگیری اه داف و روبرو شدن با نیازهای
چالشبرانگیز تمرین و مسابقه ،توانایی حفظ تمرکز و
بازیافت تمرکز در شرایط پرفشار و غیرقابل پیشبینی
و کنترل استرس و هیجانات منف ی ناش ی از این شرایط
که همگ ی از خصوصیات اصل ی ورزشکاران با
استحکام ذهنی باالست ،احتمال موفقیت ورزش ی و
عملکرد رقابت ی خود را افزایش م یدهند  .مجموع این
مهارتها و تواناییهای ذهن ی موجب م یشود که
ورزشکاران سرسخت نسبت به حریفان خود تسلط
بیشتری در برابر شرایط چالش ی و پرتنش مسابقه
داشته و با حفظ تمرکز و باور به قابلیتهای خود برای
تبدیل این چالشها به فرصت ،ثبات و پایداری بهتری
در عملکرد ورزش ی خود داشته باشند (جونز 2112 ،و
2117؛ کراست.)2118 ،
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نتایج بخش دوم پژوهش حاضر که به بررس ی ارتباط
و قابلیت پیشبینی موفقیت ورزش ی رزم یکاران زن از
طریق متغیرهای پیشبین (استحکام ذهنی و عوامل
آن) پرداخت ،نتایج حاک ی از آن بود که عوا مل چالش،
کنترل و تعهد ،نقش و سهم معناداری در پیشبینی
موفقیت ورزش ی رزم یکاران زن به عهده دارند که با
نتایج بخش مردان پژوهش حاضر کمی متفاوت است
و در عین حال با مطالعات بشارت و همکاران ()2101
 ،تریسی و همکاران ( ،)2116رمزی و بشارت ()2101
و حاتم ی و همکاران ( )2102همراستا م یباشد که
تفسیر نتایج مشابه مواردی است که در بخش اول
عنوان شد و از تکرار آن خودداری م یشود  .اما نتایج
این بخش با مطالعه نیولند و همکاران ()2102
همراستا نم یباشد .نتایج مطالعه پژوهشگران مذکور
نشان داد که برخالف مردان بسکتبالیست که
استحکا م ذهنی رابطة معنادار و مثبت ی با عملکرد
داشته است ،در زنان این رابطه نه در نمرۀ کل ی و نه
در هیچ کدام از عوامل تشکیل دهندۀ استحکام ذهنی
مشاهده نشده است .کراست و همکاران ( )2100که
به مقایسة دو پرسشنامة استحکام ذهنی  28سؤال ی و
استحکام ذهنی ورزش ی پرداخته بودند ،چنین گزارش
کردند که عل یرغم مشابهتهایی که در عوامل
تشکیل دهندۀ این دو پرسشنامه وجود دارد ،اما
بهنظر م یرسد که مفهومهای نسبتاً متفاوتی را مورد
سنجش قرار م یدهند  .همچنین با توجه به عدم
معناداری متغیر تعهد در تبیین موفقیت ورزش ی
رزم یکاران زن پژوهش حاضر ،بهنظر م یرسد برخ ی
از عوامل استحکام ذهنی بیشتر تحت تأثیر جنسیت و
یا سطح تجربه قرار م یگیرد .لذا به مربیان و مسئولین
تیمهای ورزشی توصیه میگردد با توجه به جنسیت
ورزشکاران در توسعه و ارتقاء مهارتهای روانی آنان
برنامهریزی نمایند ،بهطوریکه ورزشکاران مرد در
رشتههای رزمی تحتتأثیر ارتقاء عواملی نظیر چالش
و اطمینان شانس موفقیت بیشتری خواهند داشت،
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درحالیکه رزمیکاران زن ،با ارتقاء قابلیتهای خود در
عواملی نظیر چالش ،کنترل و تعهد شانس بیشتری
برای موفقیت دارند .باتوجه به تفاوت در میزان
استحکام ذهنی ورزش کاران با توجه به نوع رشتة
ورزشی و جنسیت آنها (فرخی،کاشانی و متشرعی،
 )2100انتخاب نمونه در رشتههای تیمی و انفرادی و
رشته های تماسی و غیرتماسی میتواند احتماالً
تفاوتهای بیشتری را آشکار سازد .
منابع
1 Afsaneporak, S.A., & Veaz M osavi, S. M .
K. (2014). Determination validity and
reliability of Persian Version mental
toughness questioner (M TQ48). Journal of
Sport
Management
and
Motor
Behavioral.10, 39-54. In Persian.
2. Bull, S. J., Shambrook, C. J., James, W.,
& Brooks, J. E. (2005). Towards an
understanding of mental toughness in elite
English cricketers. Journal of Applied Sport
Psychology, 17(3), 209-227 .
3. Clough, P., Earle, K., & Sewell, D.
(2002). Mental toughness: The concept and
)its measurement. In I. Cockerill (Ed.
Solutions in sport psychology, (pp.32-43).
London: Thompson Publishing.
4. Crust, L. (2008). A review and
conceptual re-examination of mental
toughness:
Implications
for
future
researchers. Personality and Individual
Differences, 45(7), 576-583 .
5. Crust, L., & Swann, C. (2011).
Comparing two measures of mental
toughness. Personality and Individual
Differences, 50(2), 217-221 .
6. Devonport, T. J. (2006). Perceptions of
the contribution of psychology to success in
elite kickboxing. Journal of Sports Science
and Medicine, 5, 99-107 .
7. Farokhi, A., Kashani, V.O, M otesharee,
E. (2011). Comparison of mental toughness
of contact and noncontact men and women
athletes in different skill levels. motor
behavior, 3(8), 71-86 In Persian.

7931  پاییز،71  شمارة،مطالعات روان شناسی ورزشی

772

18. Jones, G. (2002). What is this thing
called mental toughness? An investigation
of elite sport performers. Journal of Applied
Sport Psychology, 14(3), 205-218 .
19. Kuan, G., & Roy, J. (2007). Goal
profiles, mental toughness and its influence
on performance outcomes among Wushu
athletes. Journal of Sports Science &
Medicine, 6(CSSI-2), 28 .
20. Loehr, J. (1995). The new mental
toughness training for sports. New York:
Plume .
21. Loehr, J. E. (1986). Mental toughness
training for sports: Achieving athletic
excellence: Penguin Books.
22. M eyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A.
J. (2006). Applied multivariate research:
Design and interpretation: Sage.
23. M iddleton, S. C., M arsh, H. W., M artin,
A. J., Richards, G. E., & Perry, C. (2004).
Discovering
mental
toughness:
A
qualitative study of mental toughness in
elite athletes: Routledge .
24. M oran, A. (2004). Sport and exercise
psychology:
A
critical introduction:
Routledge.
25. M ousavi, A., & VaezM ousavi, M .K.
(2015). Introducing the Sport Success Scale
(SSS). Motor Behavior, 7(19), 42-123 . In
Persian.
26. Nezhad, M . A. S., & Besharat, M . A.
(2010). Relations of resilience and
hardiness with sport achievement and
mental health in a sample of athletes.
Procedia-Social and Behavioral Sciences,
5, 757-763
27. Newland, A., Newton, M ., Finch, L.,
Harbke, C. R., & Podlog, L. (2013).
M oderating variables in the relationship
between mental toughness and performance
in basketball. Journal of Sport and Health
Science, 2(3), 184-192 .
28. Rutter, M ) .(1999). Resilience concepts
and findings: implications for family
therapy. Journal of Family Therapy, 21(2),
119-144 .
29. Sheard, M . (2012). Mental toughness:
The mindset behind sporting achievement:
Routledge.

8. Ghasemi, A., Yaghoubian, A., &
M omeni, M . (2012). M ental toughness and
success levels among elite fencers.
Advances in Environmental Biology, 6(9),
2536-2540. In Persian.
9. Golby, J., & Sheard, M . (2004). M ental
toughness and hardiness at different levels
of rugby league. Personality and Individual
Differences, 37(5), 933-942.
10. Golby, J., Sheard, M ., & Wersch, A.
(2007). Evaluating the factor structure of
the Psychological Performance Inventory.
Perceptual and Motor Skills, 105, 309-325.
11. Goldberg, A. S. (2005). Sports slump
busting: 10 steps to mental toughness and
peak performance: Llumina Press.
12. Gould, D., Hodge, K., Peterson, K., &
Petlichkoff, L. (1987). Psychological
foundations of coaching: Similarities and
differences among intercollegiate wrestling
coaches. The Sport Psychologist, 1(4), 293308.
13. Gucciardi, D. F., Gordon, S., &
Dimmock, J. A. (2008). Towards an
understanding of mental toughness in
Australian football. Journal of Applied
Sport Psychology, 20(3), 261-281
14.Gucciardi,D.F.,Gordon,S.,
Dimmock,
J.A., & M allett,C. J.(2009).Understanding
the coach�srole in the development of
mental
toughness:
Perspectives
of
eliteAustralian football coaches. Journal of
Sports Sciences, 27,1483˚ 1496.
15. Hashim, H. A., Zulkifli, E. Z., & Yusof,
H. A. (2010). Factorial validation of
M alaysian adapted Brunel M ood Scale in an
adolescent sample. Asian Journal of Sports
Medicine, 1(4),185.
16. Hatami, F., Hatami Shahmir, E.,
Adibpur, N., & Tahmasbi, F. (2013). The
Relationships between M ental Toughness
and Physical Fitness in Female Students.
Sport Psychology Review, 1(2), 53-64 .In
Persian.
17. Horsburgh, V. A., Schermer, J. A.,
Veselka, L., & Vernon ,P. A. (2009). A
behavioural genetic study of mental
toughness and personality. Personality and
Individual Differences, 46(2), 100-105 .

771

... ارتباط استحکام ذهنی با موفقیت ورزشی در زنان
30. Sheard, M ., Golby, J., & van Wersch,
A. (2009 .(Progress toward construct
validation of the Sports M ental Toughness
Questionnaire (SM TQ). European Journal
of Psychological Assessment, 25(3), 186 .
31. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S.
(2001). Principal components and factor
analysis. Using multivariate statistics, 582652 .
32. Terry, P. C., Lane, A. M ., & Fogarty, G.
J. (2003). Construct validity of the Profile
of M ood Statesˇ Adolescents for use with
adults. Psychology of Sport and Exercise,
4(2), 125-139 .
33. Tugade, M . M ., & Fredrickson , B. L.
(2004). Resilient individuals use positive
emotions to bounce back from negative
emotional
experiences.
Journal
of
Personality and Social Psychology , 86, 320
˚ 333 .
34. Vallerand, R. J., M ageau, G. A., Elliot,
A. J., Dumais, A., Demers, M .-A., &
Rousseau, F. (2008). Passion and
performance
attainment
in
sport.
Psychology of Sport and Exercise, 9(3),
373-392 .
35. Vealey, R. S. (1988). Sport-confidence
and competitive orientation: An addendum
on scoring procedures and gender
differences. Journal of Sport & Exercise
Psychology, 10(4), 471-478 .
36. Weinberg, R. S., & Gould, D. (2014).
Foundations of Sport and Exercise
Psychology, 6E: Human Kinetics.
37. Williams, A. M ., & Elliott, D. (1999).
Anxiety, expertise, and visual search
strategy in karate. Journal of Sport and
Exercise Psychology, 21(4), 362-375 .

7931  پاییز،71  شمارة،مطالعات روان شناسی ورزشی

771

استناد به مقاله

 ارتباط استحکام ذهنی با.)0225( . ولی اله، و کاشانی. ب، گلمحمدی. ف،حسنپور
،07  شمارۀ، مجلة مطالعات روانشناسی ورزشی.موفقیت ورزشی در زنان و مردان رزمیکار
.27- 006
Hassanpour, F., Golmohammadi, B., and Kashani, V. (2016). The
relationship between mental toughness and sport success in martial arts
of males and females. Journal of Sport Psychology Studies, 17; 97-116.
In Persian

