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 کارزنان و مردان رزمیدر  یورزش تیبا موفق استحکام ذهنیارتباط 

 9ولی اله کاشانی، و 2محمدیبهروز گل ،7پورفرحناز حسن
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 چکیده
ورزشکار  081ن زن و مرد بود. بدین منظور کارابا موفقیت ورزشی رزمی استحکام ذهنیهدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط 

نتایج  .و مقیاس موفقیت ورزشی بود استحکام ذهنی ةنامهدفمند انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشدر دو جنس به شکل 

ند، کنبینی میداری موفقیت ورزشی را در رزمی کاران مرد پیشطور معنابه چالش و اطمینانتحلیل رگرسیون نشان داد عوامل 
توان ها، میبراساس یافتهباشد. میچالش، کنترل و تعهد کاران زن شامل که عوامل پیش بینی کنندۀ موفقیت رزمیدرحالی

در خود را  یتشانس موفق توانندیم استحکام ذهنیهمچون  یروان یهاورزشکاران با استفاده از مهارت نتیجه گرفت که
ذکر است علت تفاوت در عوامل تبیین کنندۀ موفقیت ورزشی در زنان و مردان شایان  دهند. یشافزا زشیور یهارقابت

 شناختی و یادگیری اجتماعی بوده است.عوامل فیزیولوژیک، روان به دلیلاحتماالً  ،کاررزمی
 

 ، تعهد، کنترلاطمینان، چالش، ذهنیاستحکام  ها:واژه کلید
 

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 (MTQ-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.  
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 مقدمه
 واسطةبه ،ورزشکاران مطلوب عملکرد حاضر،درحال
 اغلب .دوشحاصل می مختلف عوامل از ترکیبی

 از مندیبهرهاعتقاد دارند  نظرانصاحب و کارشناسان
 مهمترین ازروانی   و فنی ،جسمانی آمادگی نوع سه

 دستیابی و ورزشی هایتمهارة بهین اجرای در عوامل
سطح  و در باشدمی قهرمانی، باالی سطوح به

های فنی، های بین رقبا از نظر تواناییتفاوتخبرگی، 
رسد می یزانم ینشان به کمترتاکتیکی و جسمی

های مهم در علوم یکی از چالش .(2112، 0)موران
ورزشی، شناسایی عوامل تأثیرگذار در اکتساب و حفظ 

یند آی است. موفقیت ورزشی، فرموفقیت ورزش
یادگیری فعالی است که در اثر تمرین هدفمند و بهبود 

های ضروری برای رسیدن به سطح باالی مهارت
آید )استارکز و میدست عملکرد ورزشی و پیروزی به

و همکاران،  2؛ به نقل از ولرند2112، 2اریکسون
2118 .) 
از  2یذهناستحکام  ،شناختیروانعوامل  انیاز م
 تیبه موفق یابیمؤثر در دست یهایژگیو نیترمهم
)شیرد، گلبی،  گرفته شده است نظردر یورزش
 ان،یمرب ،یشناسان ورزشروان(. 2112، 5ورشوان

 تیبر اهم یهمگ ان،و ورزشکار 6یورزش نیمفسر
از  یکیعنوان به ،یدر عملکرد ورزش استحکام ذهنی

، 0228، 7لدبرگگو) اندکرده دیکأثر تؤم یعوامل روان
، شامبروک، جیمز ، بول2112، 2، جونز0228، 8ویلیامز

، 00، گُردون و دایموک، گوکیاردی2115، 01و بروکس

                                                 
1. Moran 

2. Starkes & Ericsson 
3. Vallerand 
4. Mental Toughness  
5. Sheard, Golby & Van Wersch  

6. Sport Commentators  
7. Goldberg  
8.  Williams  

9. Jones 
10. Bull, Shambrook, James & Brooks, 
11. Gucciardi, Gordon, & Dimmock  

ذکر  دیگری پژوهشگران در عین حال (.2118
 یمهم برا یهااز سازه یکی استحکام ذهنیاند کرده
 (.0286)لوور،  شودیورزشکاران محسوب م تیموفق

 02رموضوع، لوو نیدر ا هاتیفعال نیاولعنوان به
و ورزشکاران بر  انیکرد که مرب دیکأ( ت0286،0282)
 ةجینت در تیدرصد موفق 51باورند که حداقل  نیا

منتج  استحکام ذهنیاست که از  یعوامل روان
استحکام او، ورزشکاران با  ةی. برطبق نظرشودیم

های مختلف پاسخ و دوام ذهنی به شیوه ذهنی
و  02به احساسات آرمیدگی، آرامش دهند که منجریم

اند تا دو چرا که آنها یاد گرفته ،شودمی ییزاانرژی
 شیافزا ییتوانا مهارت خود را بهبود بخشند، اول:

 یاستفاده از انرژ گریعبارت دمثبت و به یانرژ انیجر
و سخت، دوم: تفکر  یبحران طیصورت مثبت در شرابه

با  سازدیادر مکه آنها را ق یاختصاص ۀویشکردن به
 ل،ئبا مسا 02حیدرست و صح اتیصفات و خصوص

)جونز،  رو شوندبفشارها و اشتباهات در مسابقه رو
سرسخت شامل  یبدون شک داشتن ذهن (.2112

زا ثر از تجربیات استرسؤتوانایی بازگشت سریع و م
 استحکام ذهنیحال، اگر تنها عملکرد  باشد. با اینمی
 نیبنابرا ار به استرس باشد،کردن پاسخ ورزشک لیتعد

متفاوت  05شناختیروانی آورتاباین ساختار کمی با 
 نشان داده است نقش هاپژوهشکه طوری، بهاست
شناختی پذیرش و حل کردن آوری روانتاب عمدۀ

ها و مشکالت و بازگشت به حالت اولیه مؤثر شکست
 (. 2112، 07، توگاد و فردریکسون0222، 06)روتر است
 سودمندی و اهمیت بر گسترده توافق مرغعلی

 تعریف ورزشی، قهرمانان پرورش در استحکام ذهنی

 آن بر مربیان و پژوهشگران تمامی که عملیاتی

                                                 
12. Loehr  
13. Calm  
14. Right Attributes  

15. Psychological Resiliency  
16. Rutter 
17. Tugade & Fredrickson 
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 تعاریف و ندارد وجود باشند، داشته نظر اجماع

 سوی از شناختیروان ۀساز این با ارتباط در متعددی

 مورد تعاریف از یکی اما .است شده ارائه پژوهشگران

 جونز ةمطالع از حاصل ،پژوهشگراناکثر  توافق
 ةمطالع یک( براساس 2112جونز ) .است (2112)
 یفتعر یکورزشکاران نخبه اقدام به ارائه  یرو یفیک

 هاییژگیو یینو تع استحکام ذهنیجامع از 
را داشتن استحکام ذهنی ورزشکاران سرسخت نمود و 

ای شده داده هبرتری و مزایای روانی ارثی و یا توسع
صورت به اوالً آن ورزشکار یجةدانست که در نت

نسبت به حریف  یبهتر  ةمقابله و مواجه مومی،ع
هایی که ورزش بر خود، با بسیاری از نیازمندی

زندگی(  ۀکند )مسابقه، تمرین، شیوعملکرد اعمال می
صورت اختصاصی از ثبات و پایداری به یاًدارد و ثان

نمودن اهداف  یگیریریف خود در پبهتری نسبت به ح
. باشدیم برخوردارفشار، کنترل شرایط پر ینو همچن

( در تعریف دیگری از 2112و همکاران  ) یدلتونم
سازه را پشتکار مداوم و اعتقاد  ینا ،استحکام ذهنی

فشار  یاشدت  رغمیاهداف عل یبرخ یسوراسخ به
 باورند نای بر نخبه ورزشکاران بیشتر اند.نموده یفتعر

 ورزشی آمیزموفقیت و برجسته عملکرددرصد  51 که

 از که است ذهنی یا شناختیروان عوامل ةنتیج در

 درصد 01 از کمتر اما، شوندمی منتج استحکام ذهنی

 هایمهارت تمرینات به را تمرین جلسات زمان از

 چگونگی و نحوه با و دهندمی اختصاص شناختیروان

 درستیبه هم استحکام ذهنی دهندهتوسعه تمرینات

 برخی نتایج کهالیحدر ،(0225)لوور،  ندتنیس آشنا

استحکام  مربیان، 82/1 که است داده نشان مطالعات
 کنندهتعیین خصوصیت مهمترین عنوانبه را ذهنی

 همکاران، و گولد) کنندمی قلمداد ورزشی موفقیت
 (2116) 0همکاران و تریسی ةمطالع در(. 2112

 کیک موفقیت در که شناختیروان هاییویژگ

                                                 
1. T racey et al  

 شناسایی مورد ،باشندمی سهیم ایحرفه هایبوکسور

 از یکی ،استحکام ذهنی در این پژوهش، .گرفت قرار

 هایبوکسور کیک موفقیت در مهم و اساسی عوامل

عالوه براین، ورزشکاران  شد، شناسایی ایحرفه
 استحکامبوکس، اظهار داشتند که ای کیکحرفه
گذار بر موفقیت در یکی از عوامل اصلی تأثیر ذهنی

 باشد.شان میرشتة ورزشی
 نشان هم (2102) 2همکاران و نیولند ةمطالع نتایج

 عملکرد با استحکام ذهنی بین داریامعن ارتباط که
 متغیرهای و دارد وجود بسکتبال بازیکنان ورزشی
 به و داریامعن کلشبه بازیکن موقعیت و جنسیت

 بسکتبالسیت، زنان در 22/1 و مردان در 22/1 میزان
 را بازیکنان عملکرد تغییرات دارامعن بینیپیش قابلیت

 هم (2117) 2روی و خان ةمطالع نتایج .باشندمی دارا
 و استحکام ذهنی بین ارتباط کشف هدف با که

 مختلف تیمی هایورزش در ورزشکاران موفقیت
 استحکام با ورزشکاران که ددا نشان شد، انجام مالزی
 و اصلی تیم برای شانانتخاب احتمال باالتر، ذهنی
 با ورزشکارانپژوهش  این در .بود خواهد بیشتر نهایی
 بیشتری استحکام ذهنیآور(، )مدال آمیزموفقیت نتایج

 ةرابط( 2101)بشارت و همکاران  .دادند نشان را
و  یورزش تیبا موفق یسخت کوشآوری و تاب

قرار  یمورد بررسالمت روانی در ورزشکاران را س
با  یکینزد اریارتباط بس کوشیسخت ۀاند. سازداده

تعهد  اسیخرده مق ایدارد و دو عامل  استحکام ذهنی
 نیمشترک ا ییربنایو ز یو کنترل از عوامل اصل

و  2112شیرد،  ؛2101)شیرد و گلبی،  ها هستندسازه
و  انیدانشجو نیدر بپژوهش  نی. ا(2112گلبی، 
نتایج پژوهش نشان داد  انجام شده بود، ارانورزشک

و  یورزش تیبا موفق یکوشو سخت یآورتابکه 
مثبت معنادار و با  یهمبستگ شناختیروان یستیبهز

معنادار دارند.  یمنف یهمبستگ شناختیروان یدرماندگ

                                                 
2. Newland et al  
3. Kune & Roy  
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توان نتیجه گرفت های این پژوهش میبراساس یافته
توانند کوشی میآوری و سختابهای تکه سازه

تغییرات مربوط به موفقیت ورزشی و سالمت روانی را 
 .بینی کننددر ورزشکاران پیش

نشان  استحکام ذهنیدر رابطه با پژوهش  اتیادب مرور
در تالش  ریاخ ةدر دو ده هاپژوهش شتریکه ب دهدیم

 تیماه فیو توص فیو تعر یسازمفهوم یبرا
بوده  یورزش طیورزشکاران و محدر  استحکام ذهنی

بین  ی ارتباطبه بررس یاندک هایپژوهشاست و 
ورزشی هایی نظیر موفقیت با سازه استحکام ذهنی

در مورد  نیهمچن( و 2118اند )کراست، پرداخته
میزان در  شناختیروانامل وع نیا قیسهم دق یبررس
ی تحقیقات کمی صورت ورزش تیموفقبینی پیش

 شناختیروانعوامل شایان ذکر است که گرفته است. 
و نوع  تیثر در عملکرد ورزشکاران متناسب با ماهؤم

-یبرخورد ،یانفراد-یمی)ت یرشته ورزش
عامل  کی( متفاوت بوده و ممکن است یبرخوردریغ

به اوج  یابیو دست تیرشته در ارتباط با موفق کیدر 
 یگریو در د تیدر آن رشته پراهم یعملکرد ورزش

نشان  اهپژوهش ةجینت ،مثال یباشد. برا تیهما کم
عنوان یکی از به) نفسبهداده است که اعتماد 

ورزشکاران در ( استحکام ذهنیهای مهمترین مؤلفه
؛ به نقل از 0288)ویلی،  باالتر است یاز انفراد یمیت

نشان داده  هاپژوهش ،اینبر(. عالوه2102کاشانی، 
 استحکام ذهنی است که مقادیر میانگین نمرات

شکل دست آمده توسط زنان و مردان ورزشکار بهبه
معناداری متفاوت است و این احتمال وجود دارد که 
عوامل تبیین کنندۀ موفقیت ورزشکاران تحت تأثیر 

 ه،جیدرنت(. 2102جنسیت قرار گیرد )کاشانی، 
 ،یو ذهن شناختیروان یهاها و مهارتیژگیو
و  آن رشته ۀژیو اتیمتناسب با خصوص یستبایم

مشخص  این،. عالوه برردیمدنظر قرارگ جنسیت افراد
 سهیدر مقا واملع نیا یسهم نسب قیدق زانیشدن م

و  یکژیولویزیف ایو  شناختیروانعوامل  ریبا سا

 کنانیو باز انیمرب یرا برا یاطالعات مناسب ،یمهارت
 مؤثر یو طراح یزیربرنامه یدر راستا های رزمیرشته
و  یجسمان ناتیدر برابر تمر شناختیروان ناتیتمر
 ،یبه اوج عملکرد ورزش یابیدست ورمنظبه ،یکیتکن

دسته از  نیا جی، نتادیگرعبارت کند. بهیفراهم م
و  یو ورزشکاران را با سهم نسب انیمرب ،هاپژوهش

 تیدر موفق شناختیروانامل وع نیا یگذارتأثیر زانیم
آشنا کرده و  یالمللنیو ب یجهان نیادیدر م یورزش
 و یذهن یهامهارت ناتیاستفاده از تمر تیاهم

آنان آشکار  یبرا شیاز پ شیرا ب شناختیروان
و ضرورت انجام  تیکه اهم یلیسازد. با وجود دالیم

گونه چیتاکنون ه دهد،یرا نشان م یپژوهش نیچن
با  استحکام ذهنیارتباط  یبررس یدر راستا یپژوهش

انجام نشده است.  کارانیرزم یبرا یورزش تیموفق
موارد فوق به با توجه  یپژوهش نیچن یاجرا ،جهینتدر

هم  هاییپژوهش. اندک رسدینظر مبه یالذکر، ضرور
با عملکرد و  استحکام ذهنیارتباط  یکه به بررس

، گوردون، اند )گوکیاردیموفقیت ورزشی پرداخته
وور، ؛ ل2117؛ خان و روی، 2112، 0دایموک و مالت

 یذهن یهاپاسخ یو بر مبنا یفیتوص شتریب ا(، ی0225
 ینیمالک ع یا است و بودهورزشکاران  ایو  انیمرب
که  یورزش تیعملکرد موفق ریمتغ یابیارز یبرا یقیدق
بوده، مورد  هاپژوهشدسته از  نیا ةمالک وابست ریمتغ

 ضعفبا توجه به  ،جهینتدر. استفاده قرار نگرفته است
و کمبود مطالعات  یقبل هایپژوهش یتشناخروش

صدد حاضر در پژوهشدر ارتباط با ورزش،  ژهیوهب
استحکام  نیب یال است که چه ارتباطؤس نیپاسخ به ا

 زنو  مردورزشکاران  یورزش تیبا موفق ذهنی
استحکام  یزانیوجود دارد و چگونه و تا چه م کاریرزم

 یرزم یزشعملکرد ور ینیبشیو پ نییتب تیقابل ذهنی
 تواندیم تیعامل جنس ایو آ باشد؟یکاران را دارا م

  ر؟یخ ایارتباط داشته باشد  نیا زانیدر تفاوت م ینقش
 

                                                 
1. Gucciardi, Gordon, Dimmock & Mallett 
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 شناسی روش
نوع  ،یکاربرد هایپژوهش فیحاضر از ط پژوهش

 پژوهشاین  یآمار ةجامع .بود همبستگیو  یفیتوص
تشکیل دادند.  رانیا کاران رزمیو زن انمرد را تمامی

رگرسیون چندگانه که در  مطالعاتبا توجه به اینکه در 
گیرد، حجم نمونه مطالعات چند متغیری قرار می ةدست

بین باشد نفر به ازای هر متغیر پیش 21الی  5باید 
( 2110) 0(، تاباچنیک و فیدل2116)میرز و همکاران، 

را برای تعیین حداقل حجم مورد نیاز برای  یفرمول
د که نکنن چندگانه پیشنهاد میرگرسیو هایپژوهش

 بدین شرح است:
N> 50 + 8m 

 N گرانپژوهشدر فرمول ارائه شده توسط این 
تعداد متغیرهای  mمورد نیاز و  حداقل حجم نمونة

حاضر که  پژوهشدر  ،. درنتیجهباشدمیبین پیش
 (استحکام ذهنی)عوامل  بینمتغیر پیش چهارشامل 

نفر در هر جنس  82، حداقل نمونه برابر با است
جنس  ورزشکار در دو 081 پژوهش این در. باشدمی

صورت هدفمند بهشهر تهران  یهاباشگاه اززن و مرد 
 اند.انتخاب شده آماری نمونةعنوان به

 اطالعات یآورجمع ابزار
 استحکام ذهنیمنظور سنجش حاضر به پژوهشدر 

چهل و هشت  استحکام ذهنی ةپرسشنامورزشکاران، 
و  کالف. کار برده شدبه( 28)ام.تی.کیو. 2یؤالس

 28 استحکام ذهنی ة( پرسشنام2112همکاران )
مدل چهار  یریکارگبه ی( را برا28)ام.تی.کیو. یسؤال

در  و چالش نانیخود شامل: کنترل، تعهد، اطم یس
 ةنامرسشپارائه دادند.  استحکام ذهنیرابطه با 

ال ؤس 28 یدارا یسؤالچهل و هشت  استحکام ذهنی
از کامالً موافق  کرتیل یازیامت پنج طیفاست که با 

، کالف)کراست و  شودیم یدهتا کامالً مخالف نمره
 یرا برا ی( شواهد2112و همکاران ) کالف .(2115

                                                 
1. Tabachnic & Feidl  
2. Mental  Toughness Questionnaire 48   

آوردند که نشان  راهمف 28ام.تی.کیو. ۀساز ییروا
(، r=28/1) ینیدار با خوشبامعن ةرابط ۀدهند

 یاز زندگ تی(، رضاr=22/1)ی شناسشتنیخو
(56/1=rخودکارآمد ،)ی (68/1=rو اضطراب صفت )ی 
(57/1=r) نامه پرسش نیا ییایپا نی. همچنباشدیم

و با  2/1 ریتأث بیضر یآزمون مجدد دارا -با آزمون
، تعهد 72/1کنترل  یهانامهشخرده پرس یثبات درون

 دأیی، مورد ت80/1نفس و اعتماد به 70/1، چالش 70/1
در ایران نیز . (2112و همکاران،  کالف) گرفتقرار 

به تعیین روایی و ( 2102)موسوی پورک و واعظافسانه
 استحکام ذهنینامة پرسشنسخة فارسی پایایی 

این ابزار در جامعة  ،پرداختند که نتایج نشان داد
ورزشکاران ایرانی دارای روایی و پایایی مناسبی 

 باشدمی
( برای اِس.اِس.اِس) 2موفقیت ورزشی از مقیاس

. این مقیاس در شدسنجش موفقیت ورزشی استفاده 
 یکای از گزینه ششصورت قالب طیف لیکرت به

تنظیم و روی  (کامالً موافقم) ششتا  (کامالً مخالفم)
نمونه اجرا شد. شش مؤلفة مقیاس موفقیت ورزشی 
عبارتند از: اجرای روان، توجه، تکنیک، حساسیت به 

شرفت. پس از انجام عملیات تحلیل خطا، تعهد و پی
منظور بررسی روایی سازه، یک عاملی اکتشافی به

علت کمبود بار عاملی حذف و در نهایت سؤال به
 22صورت نسخة نهایی مقیاس موفقیت ورزشی به

سؤالی درآمد. سنجش پایایی مقیاس با استفاده از 
( و بازآزمایی در 82/1های همسانی درونی )روش

( نشان داد که مقیاس موفقیت 21/1روز ) 20فاصلة 
ورزشی از ضریب پایایی مناسبی برخوردار است )واعظ 

 (.2105موسوی، و موسوی، 
 پژوهش یروش اجرا

 هاییمت یانبا سرپرستان و مرب یمکاتبات یابتدا ط در
الزم و  هاییبرتر، هماهنگ یگل یو باشگاه یمل

                                                 
3. Sport Success Scale  
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پژوهش جهت شرکت ورزشکاران در  یتکسب رضا
و پژوهش ر انجام گرفت. سپس اهداف حاض

 یزننامه پرسش یلالزم جهت تکم یهاآموزش
 یصورت گروهو به یکنانباز یبرا یصورت شفاهبه

شد. در  یحآنان تشر یآمادگ یاردو یلتشک محلدر 
و ی ورزش ذهنیاستحکام  هاینامه پرسش ،ادامه
صورت به ینقبل از شروع تمر یورزش یتموفق
 یعورزشکاران توز یندر ب یان،مرب ابیو در غ یانفراد

از  یریموارد، جهت جلوگ ینبراشد. عالوه یلو تکم
 یندر ب  دیپسنجامعه یا یاجتماع یتمطلوب یریسوگ

در ابتدا ضرورت آگاهی  گرانپژوهشگان، ددهنپاسخ
های ذهنی را برای ورزشکاران توجیه از نقش مهارت

که پاسخ آنها د نداد را به آنها یناناطم ینو ا هنمود
های پژوهشی محرمانه شمرده شده و تنها برای هدف

 یریثأت پژوهش یجاز آن بهره گرفته خواهد شد و نتا
 یورزش یهاآنها در رشته بو انتخا ینشدر گز

 یبرا یغلط یاپاسخ درست  یچمربوطه نداشته و ه
و  ینل ،ی)تر وجود ندارد نیزنامه پرسشاالت ؤس

، 2زولکیفلی و یوسُف ،یم؛ هاش2112 ،0فوگارتی
 یشناخت یناهماهنگ یت(. جهت کاهش محدود2101

از  یالؤس یادهندگان با عبارت هر زمان که پاسخ یز،ن
 گرانپژوهش، شدندمیدچار ابهام نامه پرسش

)گولد و همکاران،  دننمومیرا ارائه  یلیتکم یحاتتوض
و دقت  یزهانگ یشمنظور افزابه ین(. همچن2102
ها و در االت پرسشنامهؤدر پاسخ به س هایآزمودن

به آنها گفته شد که در  ،پژوهش یاعتبار درون یجهنت
پژوهش مرتبط با  یجنسخه از نتا یک یلصورت تما

 یکننده، به همراه برخ یلفرد تکم یتوضع
جهت رفع نقاط ضعف  یآموزش هایییراهنما
 آنها فرستاده خواهد شد. یبرا ی،احتمال

                                                 
1. Terry, Lane & Fogarty 
2. Hashim, Zulkifli & Yusof 

های آن که حکام ذهنی و عاملحاضر استپژوهش در 
باشد، شامل اطمینان، کنترل، چالش و تعهد می

عنوان بین و موفقیت ورزشی بهعنوان متغیر پیشبه
 اند.متغیر مالک درنظر گرفته شده

 هاهای پردازش داده روش
های آماری در دو سطح ها از روشتحلیل داده برای

متناسب های آماری توصیفی و استنباطی و از آزمون
اس.پی.اس.اِس افزار آماری ها و از نرمبا مقیاس داده

های استفاده شد. در ادامه در بخش روش 21نسخه 
 ونیانجام رگرس یهافرضشیآمار استنباطی ابتدا پ

 از ،هاداده عیبودن توز یعیطب یبررس ،چندگانه ازجمله
 ی(، بررس15/1 یلفاآ)با سطح  لکیورویآزمون شاپ

مورد به  صیاز روش تشخ رهیمتغت تکپر یهاداده
 یهاداده یاستاندارد شده، بررس یهاماندهیمورد باق

 ،2سیماهالونب ریمقاد یبررس ةلیوسهب یریپرت چندمتغ
شاخص تحمل و  یبررس ةلیوسچندگانه به یخطهم

و در  ونیجدول خالصه رگرس انسیوار رمعامل تو
ار از نمود یپراکندگ یکسانی یبررس یبرا تینها

مانده استاندارد شده، استفاده یباق ریمقاد یپراکندگ
 نییتب تیقابل نییارتباط و تع یبررس ید. براگردی
از   اساس عامل استحکام ذهنیبر یورزش تیموفق
 ،هااستفاده شد. برای آزمون ،گام به گام ونیرگرس

 درنظر گرفته شد. 15/1داری آلفای اسطح معن
 

 هایافته
صیات جمعیت شناختی ، خصو0در جدول 

کنندگان ازجمله نسبت و تعداد آنها به تفکیک شرکت
 است. شدهجنسیت ارائه 

                                                 
3. Mahalonbis  
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 مرد و زن کارانهای جمعیت شناختی رزمیویژگی .7 جدول

 )کیلوگرم( وزن سن تعداد هاآزمودنی شاخص
فعالیت در رشته  ةسابق

 ورزشی

 78/8 06/2 26/62 ± 56/6 22/08 ± 28/2 011 مردان

 28/2 62/5 08/55 ± 21/5 22/06 ±22/0 81 نانز

 

در  شود،یمشاهده م یککه در جدول طورهمان
مقادیر مردان  یشناخت یتجمع یهاشاخص یتمام

 اند که با را به خود اختصاص داده یباالتر میانگین

 

مردان و زنان،  ینب یزیولوژیکف یهاتوجه به تفاوت
 است. یهیبد یامر

 
 

 مرد و زن کاراندر رزمیاستحکام ذهنی  هاییاسخرده مق یجنتا .2جدول 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در بخش مردان، باالترین نمره  2با توجه به جدول 
ة تعهد ترتیب مربوط به مؤلفترین نمره بهو پائین

و در بخش زنان  27/2و کنترل هیجانات  82/2
 ترتیب مربوط به مؤلفةترین نمره بهباالترین و پائین

کنترل هیجانات  و مؤلفة 81/2فردی اطمینان بین
 باشد.می 26/2

که مربوط  2با توجه به جدول در ادامه و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 در بخش باشد،ورزشکاران می به موفقیت ورزشی
 یبترتنمره به ترینیننمره و پائ ینباالترمردان 

و در  55/2و توجه  50/5تعهد  ةمربوط به مؤلف
 یبترتنمره به ترینینو پائ ینبخش زنان باالتر

 22/2توجه  ةو مؤلف 52/5تعهد  ةمربوط به مؤلف
 .باشدیم
 
 
 
 
 

 انحراف استاندارد میانگین جنسیت خرده مقیاس

 چالش پذیری
 26267/1 7251/2 مرد

 22220/1 7751/2 زن

 تعهد
 27227/1 8282/2 مرد

 20260/1 7262/2 زن

 کنترل

 هیجانات
 26021/1 2722/2 مرد

 22206/1 2672/2 زن

 زندگی
 26062/1 2586/2 ردم

 22620/1 2570/2 زن

 اطمینان

 هابه توانایی
 22220/1 5278/2 مرد

 28821/1 7556/2 زن

 بین فردی
 20220/1 7251/2 مرد

 27260/1 8182/2 زن
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های انجام تحلیل شرطبا توجه به اینکه یکی از پیش
رگرسیون، بررسی همبستگی و ارتباط بین متغیر 

باشد، لذا در بخش ابتدایی بین و مالک میپیش

ذهنی با استحکام های همبستگی هر یک از عامل
های موفقیت ورزشی کل مورد بررسی قرار عامل

 گزارش گردید. چهار گرفت و نتایج در جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زن و کاران مردرزمی در ورزشیموفقیت هایمقیاس خرده نتایج .9 جدول
 انحراف استاندارد میانگین تجنسی 

 اجرای روان
 58282/1 8521/2 مرد

 26266/1 7251/2 زن

 توجه
 58212/1 5521/2 مرد

 25561/1 2251/2 زن

 تکنیک
 52870/1 1175/5 مرد
 50552/1 8802/2 زن

 حساسیت به خطا
 62625/1 2221/2 مرد

 52218/1 8151/2 زن

 تعهد
 55862/1 5061/5 مرد

 22221/1 5251/5 زن

 پیشرفت
 60520/1 2011/2 مرد

 52222/1 8011/2 زن

 مجموع موفقیت ورزشی
 27220/1 2602/2 مرد

 26281/1 8662/2 زن
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 ورزشی و موفقیت. نتایج همبستگی استحکام ذهنی 2جدول 

 
اجرای 

 روان
 تکنیک توجه

حساسیت 
 به خطا

 پیشرفت تعهد
مجموع 

ت موفقی
 ورزشی

 چالش
همبستگی 

 پیرسون
257/1** 202/1** 210/1** 266/1** 222/1** 215/1** 215/1** 

 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 112/1 110/1 معناداری

 تعهد
همبستگی 

 پیرسون
262/1** 222/1** 207/1** 225/1** 021/1 252/1** 222/1** 

 110/1 110/1 161/1 110/1 110/1 110/1 110/1 معناداری

کنترل 
 هیجانات

همبستگی 
 پیرسون

072/1* 251/1** 077/1* 272/1** 150/1 072/1* 222/1** 

 110/1 106/1 227/1 111/1 108/1 110/1 102/1 معناداری

کنترل 
 زندگی

همبستگی 
 پیرسون

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 معناداری

اطمینان 
 به توانایی

همبستگی 
 پیرسون

267/1** 200/1** 251/1** 250/1** 080/1* 222/1** 202/1** 

 110/1 12/1 105/1 111/1 110/1 112/1 110/1 معناداری

اطمینان 
 بین فردی

همبستگی 
 پیرسون

288/1** 082/1* 066/1* 225/1** 117/1 068/1* 227/1** 

 112/1 122/1 221/1 110/1 126/1 100/1 110/1 اداریمعن
نمره کل 
استحکام 

 ذهنی 

همبستگی 
 پیرسون

222/1** 272/1** 212/1** 512/1** 222/1** 222/1** 517/1** 

 110/1 110/1 112/1 110/1 110/1 110/1 110/1 معناداری

 .است معنادار 10/1 سطح در همبستگی**

 .است ادارمعن 15/1 سطح در همبستگی*
 

 

مربوط  یهمبستگ ۀنمر ینباالتر 2با توجه به جدول 
 یتبا مجموع موفق استحکام ذهنیکل  ۀبه نمر

مربوط  ینمره همبستگ ین( و کمترr=517/1) یورزش
( r=117/1و تعهد ) یفردینب یناناطم ةبه مؤلف

قبل از اجرای تحلیل رگرسیون چندگانه، ابتدا  باشد.یم
 های آزمون رگرسیون مورد وضهها یا مفرفرضپیش

 

ها، بررسی قرار گرفت تا در صورت نقض این مفروضه
های الزم انجام گیرد. برای بررسی اصالحات و تبدیل

ویلک در نرمال بودن تک متغیره از آزمون شاپیرو
 5استفاده شد که نتایج آن در جدول  10/1سطح 

 نمایش داده شده است.
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 های متغیر مالکبررسی نرمال بودن توزیع دادهبرای  اپیرویلکشنتایج آزمون  .1جدول 

 جنسیت متغیر
                                                                آزمون شاپیروویلک                                                      

 داریمعنا درجه آزادی مقدار آماره

 موفقیت ورزشی
 525/1 28 282/1 مرد

 126/1 81 272/1 زن

 

توزیع شود، مشاهده می 5طورکه در جدول همان
پژوهش  هر دو جنس در متغیر مالک ها در داده

در ادامه و  باشد.می طبیعی )نرمال(( )موفقیت ورزشی
برای بررسی مقادیر پرت در متغیر وابسته )مالک(، از 

فاده شد. در بین است 0های استانداردماندهنمرات باقی
و در  20/2تا  -25/2این مقادیر بین  کاران زنرزمی

متغیر بود که  21/2تا  -722/2مردان این مقادیر از 
+ قرار دارند، هیچ 2تا  -2 ةبا توجه به اینکه در دامن

ها وجود ندارد. مقادیر پرت تک متغیری در توزیع داده
و  2هافرض یکسانی پراکندگی دادهمنظور دو پیشبه

 ها استفاده مانده، از نمودار پراکندگی باقی2خطی بودن

                                                 
1. Standardized Residual   
2. Homoscdasticity      
3. Linearity      

 

(، چنانچه 2117شد. مطابق نظر تاباپچنیک و فیدل )
شکل منحنی و یا ها بهماندهنمودار پراکندگی باقی

نشانه عدم خطی بودن و چنانچه  ،هاللی شکل باشد
ماندها قیفی شکل باشد، حاکی از نقض خروجی باقی

که نمودار مستطیل دگی است. درحالییکسانی  پراکن
فرض خطی بودن و شکل، تأییدی بر هر دو پیش

ها ماندهیکسانی پراکندگی است. نمودار پراکندگی باقی
نشان داده  دوو  یککاران مرد و زن  در شکل رزمی

شود شده است. با مشاهده این دو شکل مشخص می
که دو مفروضه یکسانی پراکندگی و خطی بودن در 

حاضر، مورد تأیید  پژوهشین نمرات متغیر مالک ب
 است.

 

 
 کاریماندها در مردان رزمیباق ی. نمودار پراکندگ7شکل 
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بینی در پیشمنظور تبیین عوامل استحکام ذهنی به
ورزشی، با استفاده از روش گام به گام، در موفقیت

 های چالش ترتیب خرده مقیاسچهار مرحله و به

 

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

 شود.مشاهده می

 

مرحله ورود متغیرها مقادیر  هارچمرحله از  ودفقط در 
دهد فقط دو مدل از دار بوده که نشان میاف معنا

 عبارت دیگر داری برخوردار بوده و بهبرازش معنا
  متغیر مستقل وخطی و مجموعه د ترکیب

 

متغیر  اطیمنان )در مدل دوم(، به شکل پذیری وچالش
خالصه  کنند. نتایجبینی میرا پیش ژوهشمالک پ

 هفتجدول  مدل فوق الذکر، در ومدل رگرسیون در د
 .نمایش داده شده است

 
 

 

 

 

 

 عوامل استحکام ذهنی یقمرد از طر کارانیرزم ورزشییتموفق بینییشپ یانس. خالصه تحلیل وار1جدول 

 داریامعن سطح ن افمیزا میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات شاخص 

 *مرحله اول

 112/1 265/01 222/0 0 222/0 اثر رگرسیون

   022/1 26 755/02 اثر باقیمانده

    27 255/05 جمع

 **مرحله دوم
 110/1 222/8 222/0 2 227/2 اثر رگرسیون

   026/1 25 257/02 اثر باقیمانده

    27 255/05 جمع

 یریپذچالش یرمدل مرحله اول: ورود متغ *

 ینانبه همراه اطم یریپذچالش یر**مدل مرحله دوم: ورود متغ

 
 

 کاریماندها در زنان رزمیباق ی. نمودار پراکندگ2شکل 
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 عوامل استحکام ذهنی یقمرد از طر کارانیرزم ورزشییتموفق بینییشپ یون. خالصه مدل رگرس1جدول 

 همبستگی مدل
ضریب 
 تعیین

ضریب تعیین 
 تعدیل شده

 های مورد بررسی آماره

تغییرات ضریب 

 تعیین
 سطح معناداری میزان اف

0 a202/1 128/1 182/1 128/1 265/01 112/1 

2 b288/1 050/1 022/1 152/1 822/5 107/1 

a پذیری(بین )چالشمتغیر پیش 
b (یناناطم یری،)چالش پذ بینیشپ یرتغم 

 

دهد که با ورود متغیر نشان می هفتنتایج جدول 
پذیری در مرحله اول، مجذور ضریب همبستگی چالش

 182/1چندگانه یا همان ضریب تعیین تعدیل شده 
درصد از تغییرات متغیر مالک یعنی موفقیت ورزشی 

 کند. بینی میکاران مرد را تبیین و پیشرزمی
پذیری به همراه اطمینان در با ورود متغیر چالش

ور ضریب همبستگی چندگانه یا رحله دوم، مجذم
درصد از  022/1همان ضریب تعیین تعدیل شده 
کاران رزمیورزشی تغییرات متغیر مالک یعنی موفقیت

 کند که این تغییرات میبینی مرد را تبیین و پیش

 

دار افزایشی در هر مرحله نسبت به مرحله قبل، معنی 
 دور متغیر مستتقل وارد شتده د دواست. در نتیجه هر 

بینتی موع قابلیتت تبیتین و پتیشمرحله )مدل( در مج
حاضتر را دارا  پتژوهشدار از تغییرات متغیر مالک معنا
داری و هشت، سطوح معناباشند. در ادامه در جدول می

مقدار ضرایب یا وزن رگرسیون هر کدام از متغیرهتای 
نشان داده  تی پیش بین در هرمرحله، براساس آزمون

 شده است.

 

بینی موفقیت ورزشیهای سلسله مراتبی پیشهای متغیرهای وارده در مدل. آماره8ل جدو  
 

 سطح معناداری هاهمبستگی
 مقدار تی

ضریب 

بتای 
 استاندارد

 ضریب بتای 
 مدل

 غیر استاندارد

        β SE B     

      110/1 288/2   211/1 700/2 
مقدار 

 ثابت
مدل 

 اول
 چالش 222/1 016/1 202/1 225/2 112/1 202/1 202/1 202/1

   
110/1 027/5 

 
522/1 722/2 

مقدار 
مدل  ثابت

 دوم
 چالش 272/1 017/1 222/1 520/2 102/1 202/1 250/1 222/1

   اطمینان 222/1 022/1 228/1 202/2 107/1 215/1 220/1 222/1

 

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

 
کتاران مترد، رابطتة مثبتت و معنتاداری موفقیت رزمی

 میزان نحوی که با افزایش این متغیرها،به،  وجود دارد
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 یابد. در مدل موفقیت ورزشی نیز بهبود و افزایش می 

پذیری مقدار ضتریب چالش لفةمرحله اول، با ورود مؤ
شد. در مدل مرحله دوم، بتا بامی 20/1بتای استاندارد 

اینکه با ورود متغیر اطمینان، به کتاهش ستهم متغیتر 
پذیری منجر شده استت، امتا بیشتترین مقتادیر چالش

ترتیب متعلتق بته متغیرهتای ضرایب بتای استاندارد به
پذیری، سپس اطمینان است کته بیتانگر ستهم چالش

بینتی و تبیتین نسبی هر کدام از این دو متغیر در پتیش
حاضتتر یعنتتی  پتتژوهشتغیتتر وابستتته )متتالک( م

باشتد. درنتیجته کاران مترد متیورزشی رزمیموفقیت
 توان چنین اظهار کرد که عوامل استحکام ذهنتیمی

بینتی پذیری و اطمینان در پتیشیعنی دو متغیر چالش

داری کتاران مترد ستهم معنتاموفقیت ورزشتی رزمتی
بیشتترین پتذیری اند که در این بین متغیر چالشداشته

منظور بررسی ارتباط در ادامه و به سهم را داشته است.
 بینی و تبیین در پیش استحکام ذهنیهای بین عامل

موفقیت ورزشی زنان، بتا استتفاده از روش رگرستیون 
های ترتیب خرده مقیاسمرحله به سهگام به گام و در 

، کنترل و اطمینان در مدل وارد شدند تا چالش پذیری
استاس عوامتل بینی موفقیت ورزشتی بترپیش قابلیت

مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج خالصه  استحکام ذهنی
 نمایش داده شده است. نهتحلیل واریانس در جدول 

 

  

 
 استحکام ذهنیعوامل  یقزن از طر کارانیرزم یورزش یتموفق ینیبیشپ یانسخالصه تحلیل وار .3جدول 

مجموع  شاخص 
 مجذورات

 سطح اف میزان میانگین مجذورات دیآزا ةدرج
 داریامعن

 
 *مرحله اول

 

 110/1 051/20 720/2 0 720/2 اثر رگرسیون
 

   120/1 78 172/7 اثر باقیمانده

    72 812/01 جمع

 

 **مرحله دوم

 

 110/1 822/28 202/2 2 627/2 اثر رگرسیون
 

   181/1 77 076/6 اثر باقیمانده

    72 812/01 جمع

 

 ***مرحله سوم

 

 110/1 060/22 721/0 2 061/5 اثر رگرسیون
 

   172/1 76 622/5 اثر باقیمانده
 

    72 812/01 جمع
 

 **مدل مرحله اول: ورود متغیر چالش پذیری
 پذیری به همراه کنترل**مدل مرحله دوم: ورود متغیر چالش

 کنترل به همراه اطمینانپذیری و ***مدل مرحله سوم: ورود متغیر کنترل به چالش
 

 

اف مرحلته مقتادیر  سه، در هر نهمطابق نتایج جدول 
مدل از بترازش  سهدهد هر دار بوده که نشان میمعنا
عبارت دیگر ترکیب خطی داری برخوردار بوده و بهمعنا

 سوم(، به شکلمتغیر مستقل )در مدل  سهو مجموعه 

 
  

کننتد. ی میبینرا پیش پژوهشداری متغیر مالک معنا
مدل فوق الذکر،  سهنتایج خالصه مدل رگرسیون در 

 نمایش داده شده است. 01در جدول 
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  عوامل استحکام ذهنی یقزن از طر کارانیرزم یورزش یتموفق بینییشپ یون. خالصه مدل رگرس70جدول 

 ضریب تعیین همبستگی مدل
ضریب تعیین 

 تعدیل شده

 اره های مورد بررسیآم                        

تغییرات 
 ضریب تعیین

 سطح معناداری میزان اف

0 a588/1 225/1 227/1 225/1 051/20 110/1 
2 b652/1 228/1 202/1 182/1 068/00 110/1 
2 c620/1 278/1 257/1 122/1 072/7 112/1 
a .یریپذ: چالشبینیشپ یرمتغ 
b. کنترل یری،پذ: چالشبینیشپ یرمتغ 
c. کنترل، تعهد یری،پذ: چالشبینیشپ یرمتغ 

 

 

 متغیر ورود با که دهدمی نشان 01 جدول نتایج
 همبستگی ضریب مجذور اول، مرحله در پذیریچالش

 227/1 شده تعدیل تعیین ضریب همان یا چندگانه
 ورزشی موفقیت یعنی مالک متغیر تغییرات از درصد
 مرحله در. کندیم بینیپیش و تبیین را کاران زنرزمی
 202/1 به  مقدار این ،کنترل متغیر شدن اضافه با دوم

 شدن افزوده بهتر، عبارتبه کند.می پیدا تغییر درصد
 به منجر دوم، مرحله در پذیریچالش به کنترل متغیر
 حاضر پژوهش مالک متغیر واریانس تبیین بهبود
  متغیر سوم، مرحله در. شودمی ورزشی،موفقیت  یعنی

 

 که شد افزوده پذیری و کنترلچالش متغیر دو به تعهد
 ضریب همان یا چندگانه همبستگی ضریب مجذور

 متغیر تغییرات از درصد 257/1 شده آن تعدیل تعیین
 تبیین را کاران زنرزمی ورزشیموفقیت  یعنی مالک

دار نیست کند، اما این افزایش معنامی بینیپیش و
(15/1P>.) و داریمعنا سطوح ،00 دولج در ادامه در 

 متغیرهای از کدام هر رگرسیون وزن یا ضرایب مقدار
 داده نشان تی آزمون براساس هر مرحله، در بین پیش
 است. شده

 

 یورزش یتموفق ینیبیشپ یسلسله مراتب یهاوارده در مدل یرهایمتغ یها. آماره77جدول 

سطح  ضرائب همبستگی
 معناداری

مقدار 
 تی

ضریب 
بتای 

 استاندارد

ضریب بتای 
 مدل غیراستاندارد

            

 مقدار ثابت 270/2 275/1   582/6 110/1      
مدل 
 اول

 چالش 625/1 122/1 588/1 205/6 588/1 588/1 588/1 588/1

 مقدار ثابت 822/0 212/1   522/2 110/1      

 لشچا 512/1 010/1 265/1 265/2 110/1 588/1 222/1 228/1
مدل 
 دوم

 کنترل 227/1 012/1 202/1 222/2 110/1 225/1 256/1 288/1

   
110/1 622/2 

 
 مقدار ثابت 222/0 216/1

 چالش 218/1 012/1 278/1 220/2 110/1 588/1 202/1 227/1
مدل 
 سوم

 کنترل 212/1 010/1 272/1 222/2 112/1 225/1 225/1 228/1

 تعهد 220/1 182/1 227/1 678/2 112/1 286/1 222/1 222/1
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نشان  00استاندارد در جدول  یبتا یبضرا یجنتا
 یربا متغ یریپذچالش یراول متغ ةکه در مرحل دهدیم

دوم  ةدارد. در مرحل داریامثبت و معن ةمالک رابط
 یربا متغ یدارامثبت و معن ةرابط یریپذچالش یرمتغ

با  داریامعن ةکنترل رابط یرمتغ ینمالک دارد، همچن
دارد. در  ورزشی یتموفق یعنی پژوهش،مالک  یرمتغ

 یرچالش، کنترل و تعهد با متغ یرمرحله سوم، سه متغ
مدل  دردارند.  داریامثبت و معن ةرابط پژوهشمالک 

 چالش  یراستاندارد متغ یبتا یبدوم، مقدار ضر ةمرحل
 یرورود متغ یلدلاول به ةبا مرحل یسه( در مقا265/1)

  داراکرده که البته همچنان معن یداکاهش پکنترل 

 یربا ورود متغ ینکهبا ا یزسوم ن ةاست. در مدل مرحل
چالش و کنترل منجر  یرهایتعهد، به کاهش سهم متغ

 یرمقاد یشترینقبل، ب ةهمانند دو مرحل اشده است، ام
 یریپذچالش یراستاندارد متعلق به متغ یبتا یبضرا

در  یرمتغ ینا شتریب یسهم نسب یانگراست که ب
 پژوهشوابسته )مالک(  یرمتغ یینو تب بینییشپ

 در. باشدیزن م کارانیرزم یتموفق یعنیحاضر 
اظهار  ینچن توانیو م شودیفرض صفر رد م یجهنت

 یریپذچالش ،استحکام ذهنیعوامل  ینکرد که در ب
 به همراه کنترل و  یریپذچالش ینو همچن ییبه تنها

زن  کارانیرزم یورزش یتموفق نیبییشتعهد، در پ
چالش  یرمتغ ینب یناند که در اداشته داریاسهم معن

 سهم را داشته است. یشترینب یریپذ
 

 گیریبحث و نتیجه
های پیش با توجه به اینکه یکی از مهمترین چالش

های ورزشی، کشف تیم روی مربیان و مسئولین
کاران بینی موفقیت ورزشعوامل مؤثر در تبیین و پیش

باشد و با عنایت به اینکه در برخی منابع یکی از می
مهمترین عوامل موفقیت ورزشکاران به میزان 

شده است، لذا انجام  آنان نسبت داده استحکام ذهنی
که در صدد مشخص نمودن سهم و نقش  پژوهشی
یت ورزشکاران قدر تبیین موف استحکام ذهنیعوامل 

برای  باشد. راهگشاو تواند ارزشمند می برآید، قطعاً
خود  یفیک پژوهش( در 0287گلد و همکاران )مثال 
 یکشت یاناز مرب %82که  یدندرس یجهنت ینبه ا

  یروان یژگیو ینعنوان مهمترهرا ب استحکام ذهنی
  دانند. یدر رقابت م یتکننده موفق یینتع

استحکام ارتباط  یینحاضر تع پژوهشهدف از لذا 
مرد و زن  کارانیدر رزم یورزش یتبا موفق ذهنی

 ةپرسشنام یفارس ةمنظور نسخ ینبود. بد یرانا
 یالؤچهل و هشت س یورزش استحکام ذهنی

 یورزش یتموفق یاسو مق (28ام.تی.کیو.)
 81مرد و  کاریرزم 011 ین)اِس.اِس.اِس( در ب

نفر(، قبل از شروع  081مجموع  زن )در کاریرزم
و  یعتوز یان،مرب یابو در غ یصورت انفرادبه ینتمر
گام  یونها از روش رگرسداده یلتحل یشد. برا یلتکم

و نتایج نشان داد که عامل  استفاده شد به گام
اطمینان و چالش به شکل معناداری قابلیت تبیین و 

کار بینی موفقیت ورزشی را در بین مردان رزمیپیش
باشد. این در حالی است که تحلیل رگرسیون دارا می

کار نشان داد که ه گام در بین زنان رزمیگام ب
تبیین کنندۀ  استحکام ذهنیهای دیگری از عامل

که عامل طوریباشند، بهکار میموفقیت زنان رزمی
پیش بینی کنندۀ موفقیت زنان  چالش، کنترل و تعهد

  باشند.کار میرزمی
بر ارتباط و  یمبن حاضر پژوهشبخش ابتدایی  یجنتا

 ورزشییت موفق دارامعن بینییشپو  یینتب یتقابل
با  استحکام ذهنیعوامل  یلةوسهب کارانیرزم

از جمله بشارت و  هاپژوهشاز  یاریمطالعات بس
 ی(، گر2102و همکاران ) ی(، قاسم2101همکاران )

و  یسی( و تر2102و همکاران ) یولند( و ن2117خان )
 پژوهش یجنتاباشد. یراستا م( هم2116همکاران )

 یها( نشان داد که سازه2101ارت و همکاران )بش
 استحکام ذهنی) یکوشو سخت یآورتاب
مربوط به  ییراتاز تغ %60 ( در حدودشناختیروان
که با  کنندیم بینییشو پ یینرا تب یورزش یتموفق
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بزرگتر  یاراستاندارد بس یبتا یبتوجه به ضر
(، %08) ریآو( در برابر تاب%62) یکوشسخت
دارد.  ینب یندر ا یشتریب یارنقش بس یکوشسخت
 یبمجذور ضر یقمقدار دق پژوهشگران ینالبته ا

هر  یرا برا یینتع یبهمان ضر یاچندگانه  یهمبستگ
گزارش  یکوشو سخت یآورتاب یرهایکدام از متغ

از  یردو متغ ینهر کدام از ا ینکردند تا سهم نسب
نقطه  ینکهبر ا عالوهمشخص شود که  %60مجموع 

با  تریقدق یسهمقا آید،یشمار ممطالعه به ینعف اض
 ین. اسازدینم یرپذحاضر را امکانپژوهش 

 ینچن هایافته ینا یینو تب یهدر توج پژوهشگران
 یقکوش از طراظهار کردند که  ورزشکاران سخت

 یفاحساس تعهد خود نسبت به عملکرد و وظا
 یطاحساس تسلط و کنترل بر اوضاع و شرا ی،ورزش

غلبه بر  یخود برا هایییناگوار مسابقه و باور به توانا
خود را  یورزش یتو استرس، احتمال موفق یطشرا ینا

است که با  یادآوری. البته الزم به دهندیم یشافزا
 استحکام ذهنی)ی کوشسخت ۀساز ینکهتوجه به ا

 استحکام ذهنیبا  یکینزد یار( ارتباط بسشناختیروان
تعهد و کنترل از  یاسخرده مق یاعامل  ودارد و د

ها هستند سازه ینمشترک ا یربناییو ز یعوامل اصل
  (.2112 ی،؛ گلب2112 یرد،؛ ش2101ی،و گلب یرد)ش

( نشان داد که 2101و بشارت ) یرمز ةمطالع نتیجة
مانند احساس  هایییژگیو یتبا تقو یکوشسخت

 یتمقابله، با موفق یهاتعهد، کنترل، چالش و مهارت
 ،براینعالوه ارتباط دارد. یو سالمت روان یزشور

( نشان داد 2102و همکاران ) یقاسم پژوهش نتایج
طور به یجاناتتعهد و کنترل ه یاسکه دو خرده مق

 یتموفق هایاسخرده مق یراز سا یشترب یقابل توجه
نشان داد که  یج. نتاکنندیم ینیب یشرا پ یربازانشمش

جز تعهد و کنترل ه)ب ییتنها به استحکام ذهنی
 یتسطح از موفق الترینبارا در  ی( نقش مهمیجاناته

 یگریو ممکن است عوامل د کندینم یفاءا ورزشی
احتماالً تفاوت در  وجود داشته باشد. یتموفق یبرا

لحاظ ماهیت رشتة ورزشی و سطح ورزشکاران به
ساز رقابتی و همچنین جنسیت ورزشکاران، زمینه

دست آمده بوده است. ضمناً مالک هبتفاوت در نتایج 
ورزشکاران  تو معیار مناسبی به منظور سنجش موفقی

وجود نداشته ( 2102و همکاران ) یقاسم پژوهشدر 
در این  هاپژوهشترین اما در یکی از مشابه است.

( نشان داد که 2117) و روی مطالعه خانحوزه، 
باالتر، احتمال  استحکام ذهنیورزشکاران با 

خواهد بود.  یشترب ییو نها یاصل یمت یخابشان براانت
 یزآم یتموفق یجورزشکاران با نتا پژوهش یندر ا

 را نشان دادند. یشتریب استحکام ذهنی)مدال آور(، 
 یز( ن2116همکاران ) و یسیمطالعه تربراین، عالوه

عوامل  ترینیاز اصل استحکام ذهنینشان داد که 
 یکک یعملکرد ورزشدر  گذاریرثأت یشناختنروا

ورزش،  ینورزشکاران نخبه ا یدگاهبوکسورها از د
بخش ابتدایی  هاییافته یاحتمال یینتب در .باشدیم

اظهار کرد که  ینچن توانیحاضر، مپژوهش 
نسبت  ینفس و خودباورمرد با اعتماد به کارانیرزم

خود در هنگام مسابقه، مصصم بودن در  هاییتبه قابل
 یازهایداف و روبرو شدن با ناه یگیریراه پ
حفظ تمرکز و  ییتوانا ،و مسابقه ینتمر یزانگبرچالش

 بینییشپ قابلیرپرفشار و غ یطتمرکز در شرا یافتباز
 یطشرا یناز ا یناش یمنف یجاناتو کنترل استرس و ه

ورزشکاران با  یاصل یاتاز خصوص یکه همگ
و  یورزش یتباالست، احتمال موفق استحکام ذهنی

 ین. مجموع ادهندیم یشخود را افزا یملکرد رقابتع
که  شودیموجب م یذهن هایییها و توانامهارت

خود تسلط  یفانورزشکاران سرسخت نسبت به حر
و پرتنش مسابقه  یچالش یطدر برابر شرا یشتریب

 یخود برا هاییتداشته و با حفظ تمرکز و باور به قابل
 یبهتر یداریپا ها به فرصت، ثبات وچالش ینا یلتبد

و  2112خود داشته باشند )جونز،  یدر عملکرد ورزش
 (.2118؛ کراست، 2117
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ارتباط  یکه به بررسحاضر پژوهش بخش دوم  نتایج
زن از  کارانیرزم یورزش یتموفق ینیبیشپ یتو قابل

و عوامل  استحکام ذهنی) بینپیش یرهایمتغ یقطر
چالش، مل عوااز آن بود که  یحاک یجآن( پرداخت، نتا
 بینییشدر پ داریا، نقش و سهم معنکنترل و تعهد

 باکه  به عهده دارندزن  کارانیرزم یورزش یتموفق
کمی متفاوت است حاضر پژوهش بخش مردان  یجنتا

( 2101با مطالعات بشارت و همکاران ) و در عین حال
( 2101و بشارت ) ی(، رمز2116و همکاران ) یسی، تر

که  باشدیمراستا هم( 2102) و همکاران یو حاتم
بخش اول است که در  یمشابه موارد یجنتا یرتفس

 یجنتا اما. شودیم یعنوان شد و از تکرار آن خوددار
( 2102و همکاران ) یولندبخش با مطالعه ن ینا

ان مذکور گرپژوهشمطالعه  یجنتا باشد.یراستا نمهم
که  یستنشان داد که برخالف مردان بسکتبال

با عملکرد  یو مثبت دارامعن ةرابط م ذهنیاستحکا
و نه  یکل ۀرابطه نه در نمر ینداشته است، در زنان ا

 استحکام ذهنی ۀدهند یلکدام از عوامل تشک یچدر ه
( که 2100مشاهده نشده است. کراست و همکاران )

و  یسؤال 28 استحکام ذهنی ةدو پرسشنام یسةبه مقا
گزارش  ینودند، چنپرداخته ب یورزش استحکام ذهنی
که در عوامل  ییهامشابهت رغمیکردند که عل

وجود دارد، اما نامه پرسشدو  ینا ۀدهند یلتشک
را مورد  اوتیمتف نسبتاً یهاکه مفهوم رسدینظر مبه

با توجه به عدم  ین. همچندهندیسنجش قرار م
 یورزش یتموفق یینتعهد در تب یرمتغ داریامعن
 یبرخ رسدینظر محاضر، بهپژوهش زن  کارانیرزم

و  یتجنس یرثأتحت ت یشترب استحکام ذهنیاز عوامل 
لذا به مربیان و مسئولین  گیرد.یسطح تجربه قرار م یا

گردد با توجه به جنسیت های ورزشی توصیه میتیم
نی آنان های رواورزشکاران در توسعه و ارتقاء مهارت

مرد در  که ورزشکارانطوریریزی نمایند، بهبرنامه
چالش  تأثیر ارتقاء عواملی نظیرهای رزمی تحترشته

شانس موفقیت بیشتری خواهند داشت،  ینانو اطم

های خود در کاران زن، با ارتقاء قابلیتکه رزمیحالیدر
شانس بیشتری چالش، کنترل و تعهد عواملی نظیر 

برای موفقیت دارند. باتوجه به تفاوت در میزان 
کاران با توجه به نوع رشتة ورزش استحکام ذهنی

ورزشی و جنسیت آنها )فرخی،کاشانی و متشرعی، 
های تیمی و انفرادی و ( انتخاب نمونه در رشته2100
تواند احتماالً های تماسی و غیرتماسی میرشته

 .های بیشتری را آشکار سازدتفاوت
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