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ABSTRACT
Introduction & Purpose: The present study aimed at investigating
the relationship between mental toughness and self-confidence
resources of elite male and female athletes in individual and team
discipline.
Methodology: The current study was a descriptive – correlational one.
The participants of the study were the total number of individual and
team athletes in Tehran province who had at least 5 years of sports
experience, and participated in national competitions no less than one
time. For this reason, the statistical sample was 145 elite athletes (15
to 40 years old) with average age of (26/84 ± 755/5) in different sport
disciplines using available sampling (62 males, 83 females). To
measure mental toughness and its component Sport Mental Toughness
Questionnaire (SMTQ) of Sheard, Golby et al. has been applied, and
Vealey’s Sources of Sport-Confidence Questionnaire (SSCQ) has been
used to measure the sources of sport confidence. The collected data
has been analyzed by means of Spearman's ranking correlation
coefficient.
Results: The results of the study revealed a positive and significant
relationship between mental toughness and all three components of
sources of sport confidence (p<0.05), in general these associations are
stronger in women than men and individual than team athletes.
Conclusion: Overall, according to the findings, with increasing mental
toughness and its three subscales: confidence, constancy and control,
the self-confidence resources of athletes will be also increased.
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رابطه بین سرسختی ذهنی و منابع اعتماد به نفس زنان و مردان ورزشکار نخبه رشته های انفرادی و تیمی
هدیه دباغ ،1بهنام قابل دمیرچی ،2حسن غرایاق زندی ،3غزل

خانجانی*4

 -1کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی ،گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -2کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم رفتاری ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
 -3استادیار روانشناسی ورزشی ،گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -4کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی ،گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه و هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرسختی ذهنی و منابع اعتماد به نفس زنان
و مردان ورزشکار نخبه رشته های انفرادی و تیمی بود.

کلید واژگان
اعتماد به نفس ورزشی
سرسختی ذهنی
ورزشکار نخبه

روششناسی :روش پژوهش حاضر ،توصیفی-همبستگی بود .جامعه آماری را کل ورزشکاران انفرادی و
تیمی استان تهران که دارای سابقه ورزشی  5سال به باال بوده و حداقل یک بار در مسابقات کشوری
شرکت کرده بودند ،تشکیل دادند .به همین منظور ،نمونه آماری را  145ورزشکار نخبه (15تا  40سال)
با میانگین سنی  26/84±5/755در رشته های مختلف ورزشی با استفاده از نمونه گیری در دسترس
تشکیل دادند ( 62مرد 83 ،زن) .برای سنجش سرسختی ذهنی و مؤلفه های آن ،پرسشنامه سرسختی
ذهنی ورزشی شیرد ،گلبی و همکاران ) (SMTQو برای منابع اعتماد به نفس از پرسشنامه منابع اعتماد
به نفس ورزشی ویلی و همکاران ) (SSCQاستفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب
همبستگی رتبه ای اسپیرمن انجام شد.
نتایج :نتایج همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان داد ،بین سرسختی ذهنی و هر سه مؤلفه ی آن با منابع
اعتماد به نفس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( ،)p<0/05که به طور کلی این روابط در زنان قوی
تر از مردان و در رشته های انفرادی قوی تر از رشته های تیمی می باشد.
نتیجهگیری :در کل نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که با افزایش سرسختی ذهنی و سه خرده
مقیاس اطمینان ،پایداری و کنترل آن منابع اعتماد به نفس ورزشکاران افزایش پیدا می کند.
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پیشرفت و مدیریت ورزشکاران ،تعامل پیچیده ای از عوامل
بیولوژیکی ،روانشناختی و اجتماعی را در بر می گیرد .عملکرد
مطلوب در مسابقه حاصل ترکیبی از توانایی های فنی (تکنیکی و
تاکتیکی) ،جسمانی (قدرت ،سرعت و غیره) و روانی (تمرکز،
اعتماد به نفس ،کنترل اضطراب و غیره) می باشد (عبدالهی زاده،
طاهری تربتی ،سهرابی ،محمدی و توکلیان .)2010،ویژگی های
روان شناختی مانند اعتماد به نفس و توانایی مقابله و تفسیر عالمئ
مرتبط با اضطراب به عنوان اتفاقی مثبت ،امروزه به عنوان اصلی
ترین عامل موفقیت در ورزش شناخته می شود (هانتون و
فلچر .)2005،جنبه های روانشناختی سالمت و عملکرد
ورزشکاران در طی دو دهه گذشته مورد توجه بیشتری قرار گرفته
است که بخش عمده ای از این تحقیق به سالمت روان ورزشکاران
و مفهوم سر سختی ذهنی 1مربوط می شود (گوچیاردی ،هانتون
و فلمینگ.)2017،
سرسختی ذهنی طبق تعریف گوچیاردی ،گوردون و دیموک
( ،2)2008عبارت است از :مجموعه ای از ارزش ها ،نگرش ها،
شناخت ها و هیجانات عمومی اختصاصی مربوط به ورزش که
ذاتی و اکتسابی اند و بر چگونگی نزدیک شدن ،پاسخ دهی و
ارزیابی فرد از فشارهای مثبت و منفی ،چالش ها و نامالیمات در
مسیر رسیدن به هدف تأثیر می گذارند (گوچیاردی ،گوردون و
دیموک .)2008،با این وجود ،سرسختی ذهنی را معموالً با عنوان
ویژگی مشخصی تعریف می کنند که فرد را قادر به پیشرفت در
این شرایط خاص می کند (وینبرگ .)2010،به نظر می رسد،
سرسختی ذهنی به طور گسترده ای به عنوان یک پیش نیاز مه
برای دستیابی ورزشکاران به پیشرفت مداوم می باشد
(شیرد )2012،و تحقیقات قبلی نشان داده اند که سرسختی
ذهنی باال در ورزشکاران نخبه 3با عملکرد موفق رابطه دارد
(ماهونی ،گوچیاردی ،نتومانیس و مالت .)2014،با این حال،
پژوهش در مورد عملکرد ورزشی موفقیت آمیز فراتر از نخبگان
ورزشی ادامه پیدا کرد و روی نمونه های ورزشکاران دانشگاهی و
جوانان نیز انجام گردید .در مجموع ،نتایج این طیف از شرکت
کنندگان در تحقیق اهمیت سر سختی ذهنی در بسیاری از ورزش
ها و بسیاری از مجریان ورزشی نه فقط ورزشکاران نخبه را نشان
می دهد (وینبرگ ،بات ،مالنو و هارمیسون .)2017،گفته می شود
که ورزشکارانی که سرسختی ذهنی باالیی دارند ،احساسات را با
شدت کمتری تجربه می کنند و بنظر می رسد در شرایط استرس
زا قادر به عملکرد موثر تر هستند (کراست .)2009،این اجماع
مبنی بر اینکه سرسختی ذهنی عامل مهمی برای برتری ورزشی

است ،نه تنها باعث افزایش عالقه به درک جامع تری از مفهوم
سرسختی ذهنی شده است بلکه به توسعه ابزارهای مناسب برای
ارزیابی این مفهوم نیز منجر شده است .در نتیجه ،سرسختی ذهنی
به یکی از رایج ترین مفاهی در حوزه وسیع تر روانشناسی مثبت4
تبدیل شده است (راسک و واترز .)2013،در حقیقت ،تمرکز
دانشگاهی درمورد سرسختی ذهنی به طور قابل توجهی رو به
افزایش است (گوچیاردی ،هانتون ،گوردون ،مالت و تمبی.)2015،
مطالعات زیادی در رابطه با تعریف سرسختی ذهنی (کولتر ،مالت
و گوچیاردی ، )2010،روند ساخت سرسختی ذهنی (وینبرگ و
بات )2011،و حتی توضیحات بالقوه نظری برای سرسختی ذهنی
انجام شده است (هارمیسون .)2011،با این وجود ،مطالعات
سرسختی ذهنی نشان می دهد که آن دسته از ورزشکارانی که
سرسختی ذهنی باالیی دارند ،سامئق شان به آنها را برمی انگیزاند
تا در مسابقات یا محیط های آموزشی به موفقیت و شکوفایی
برسند (چن و چسمن ;2013،کراست ;2007،ترژور ،مونسون و
الکس .)1996،در ورزش های رزمی ،5گزارش های قبلی نشان
داده اند که پروفایل های هدف 6و سرسختی ذهنی می توانند بر
نتایج ورزشکاران ووشو 7تاًثیر بگذارند (کوان و روی.)2007،
چن و چیزمن بررسی کردند که آیا سرسختی ذهنی می تواند
سطح ورزشکاران ترکیبی رزمی را از نظر حرفه ای بودن مشخص
کند یانه .گروه حرفه ای در پرسشنامه سرسختی ذهنی
ورزشی (SMTQ)8نمره باالتری از گروه های نیمه حرفه ای و
آماتور با در نظر داشتن اعتماد به نفس ،9شناخت مثبت 10و عزم
و اراده 11کسب کردند (تاسیئوپولوس و نیکوالیدیس.)2013،
 SMTQاز سه عامل سرسختی ذهنی (کنترل ،پایداری و
اطمینان) تشکیل شده است (شیرد ،گلبی و وان )2009،که
ترکیب این سه عامل نمره کلی سرسختی ذهنی را می سازد.
تحقیقات در مورد رابطه بین سرسختی ذهنی و عملکرد نشان
داده است که عملکرد بهتر مهارت های شناختی و حرکتی با سطح
باالتری از سرسختی ذهنی همراه است (پی کالف ،ایرلی ،سوول
و کوکریل ;2002،کراست و کالف.)2005،
نیولند 12و همکاران ( ،)2013پژوهشی جهت بررسی ارتباط
بین سرسختی ذهنی و عملکرد ورزشی بین بازیکنان بسکتبال
کالج انجام دادند که نتایج نشان می دهد سرسختی ذهنی مردان
بیشتر از زنان می باشد (نیولند ،نیوتن ،فینچ ،هاربکی و
پادالگ .)2013،اکثریت قریب به اتفاق (90درصد) از مطالعات
رابطه بین سرسختی ذهنی و عملکرد ورزشکاران ،نشان داده اند
که ورزشکاران با سطح باالی سرسختی ذهنی عملکرد بهتری
نسبت به افراد سطح پایین تر دارند (کودن .)2017،با این وجود
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8. Sport Mental Toughness Questionnaire
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رابطه بین سرسختی ذهنی و منابع اعتماد به نفس زنان و مردان...

تفاوت هایی با توجه به جنسیت و سن وجود دارد که مقادیر
سرسختی ذهنی در مردان بیشتر از زنان و در ورزشکاران مسن
(باالی  55سال) نسبت به ورزشکاران جوان ( 18تا  35ساله)،
بیشتر است (زیگر و زیگر.)2018،
یکی از مه ترین موضوعات روان شناختی دیگری که در دهه
های اخیر بسیار مورد توجه بوده است مبحث اعتماد به نفس 1و
منابع آن در ورزشکاران بوده است .اعتماد به نفس به صورت باور
و اعتقاد فرد در توانایی انجام وظایف مربوطه تعریف شده است،
که به دو شکل حالتی و صفتی مورد بررسی قرار گرفته است.
اعتماد به نفس حالتی ورزشی ،2به باور فرد در انجام مهارت های
ورزشی مربوطه در زمان پیش از رقابت گفته می شود و اعتماد به
نفس صفتی ورزشی 3را اعتقاد و باور فرد در توانایی انجام مهارت
های ورزشی در تمام زمینه ها تعریف نموده اند .اعتماد به نفس
حالتی ورزشی ،به صورت اقتضایی و اعتماد به نفس صفتی
ورزشی ،به صورت پایدار بروز می کند (گیل ،دزوالتووسکی و
دیتر .)1988،اعتماد به نفس یک عنصر اساسی از عملکرد موفق
و تجربیات مثبت در هر زمینه تمرین ورزشی و مسابقات است.
اگرچه روانشناسان ورزشی و تمرین از مدت ها قبل از نقش مه
اعتماد به نفس آگاه بوده اند ،اما اخیراً توسعه مفهومی برای اعتماد
به نفس ورزشی جامع تر و خاص تر شده است .سه مفهوم اصلی
اعتماد به نفس مطرح شده است که شامل ،خودکارآمدی ،4اعتماد
به نفس رقابتی 5و اعتماد به نفس ورزشی 6می باشد (اس.کوهن،
آ.جی.پیرس و تی.موریس .)2013،بخش عمده ای از تحقیقات در
مورد اعتماد به نفس طی دهه های گذشته در رابطه با پرسشنامه
حالت اضطراب رقابتی 2انجام شده است (مارتنز ،ویلی و
بارتون .)1990،از نظر مفهومی ،خودکار آمدی یکی از پیشرفت
هایی است که به شدت در جهت اعتماد به نفس ورزشی به وجود
آمده است (فلتز ،شرت و سالیوان .)2008،والی ( )2001الگوی
یکپارچه ای از اعتماد به نفس ورزشی را ایجاد کردکه مرتباً تعدیل
شده است (هورن .)2008،هسته اصلی مدل اعتماد به نفس
ورزشی شامل سه حوزه (دستاورد ،7خود تنظیمی 8و جو
اجتماعی ،)9اعتماد به نفس ورزشی و مثلث ( ABCاحساس،10
رفتار و شناخت) می باشد .این سه حوزه بیانگر  9منبع اعتماد به
نفس است :تسلط بر مهارت ،نمایش توانایی (دستاورد) ،آمادگی
ذهنی و بدنی ،خود ابرازی بدنی( 11خود تنظیمی) ،حمایت
اجتماعی ،12تجارب تقلیدی ،13رهبری مربی ،14آسایش محیطی15
و موقعیت دلخواه( 16جو اجتماعی) .سه حوزه اصلی بر میزان

اعتماد به نفس ورزشکاران تأثیر می گذارد که به نوبه خود
برعاطفه (به عنوان مثال ،اضطراب ،جریان) ،رفتار (به عنوان مثال،
تالش ،پایداری) ،شناخت (مانند تصمی گیری) و باالخره عملکرد
ورزشکاران تأثیر می گذارد (اس.کوهن و همکاران.)2013،
اعتماد به نفس به بسیاری از خصوصیات و نتایج مثبت ،از
جمله اضطراب شناختی و جسمی پایین (کرسول و هاج;2004،
ویلی ،گارنر-هلمن ،هایاشی و گیاکروبی )1998،جهت گیری
هدف انطباقی (هال و کر ;1997،وسلوو ،استراو و واتسون)2009،
موفقیت قهرمانان المپیک(گولد ،دیفنباخ و مافت )2002،یک
میانجی در حالت اجرای روان(17استفان کوهن ،آالن جی پیرس و
و تونی موریس )2013،و درنهایت با عملکرد بهتر مرتبط
است(موریتز ،فلتز ،فارباخ و ماک .)2000،بسیای از متخصصان
روانشناسی ورزشی ،افزایش اعتماد به نفس را یکی از اهداف اصلی
مداخالت با ورزشکاران می دانند (بیمونت ،ماینارد و بات;2015،
هانتون و جونز ;1999 ،ماماسیس و دوگانیس.)2004،
ثلول و همکاران ،)2005( 18با  43بازیکن مصاحبه کردند.
براساس نتایج مصاحبه ،نمره کلی عزت نفس و اعتماد به نفس در
بین فوتبالیست ها به عنوان مه ترین ویژگی سرسختی ذهنی
شناخته شد (ثلول ،وستون و گرینلیز .)2005،مطالعه دیگری که
توسط هانیشی ،فری و همکاران 19در سال  2007انجام شد ،نشان
داد که بین اعتماد به نفس بعد از بازی بازیکنان فوتبال دانشگاهی
زن مبتدی و غیر مبتدی تفاوت معناداری به نفع مبتدیان بود
(هانیشی و همکاران .)2007،فرخی ،کاشانی و همکاران ()2011
به مقایسه سرسختی ذهنی زنان و مردان ورزشکار رشته های
تماسی و غیرتماسی در سطوح مختلف مهارتی پرداختند .نتایج
تحقیق نشان داد اثرهای اصلی جنسیت ،نوع رشته ورزشی و
سطوح مختلف مهارت ،هر یک به تنهایی آثاری معنی دار بر میزان
سرسختی ذهنی ورزشکاران دارند به طوری که سرسختی ذهنی
مردان ورزشکار از زنان ورزشکار ،رشته های تماسی از غیرتماسی
و ورزشکاران نخبه نسبت به ورزشکاران غیرنخبه و مبتدی به طور
معنی داری بیشتر بود (فرخی ،ولی اهلل و ابراهیمی .)2011،مقدم،
فوالدیان و همکاران( ،)2015منابع اعتماد به نفس ورزشی در
بازیکنان فوتسال زن و مرد ماهر را مقایسه کردند .نتایج نشان داد
که ،بین برخی از منابع اعتماد به نفس ورزشی بازیکنان ماهر زن
و مرد فوتسال تفاوت معنیداری وجود دارد .این تفاوتها در خرده
مقیاسهای معنیدار شده به جز خرده مقیاس آسایش محیطی،
به نفع زنان بود (مقدم ،فوالدیان و خودستان .)2015،پژوهشی با

1. Confidence
2. State Sport-confidence
3. Trait Sport-confidence
4. self-efficacy
5. competitive self confidence
6. sport confidence
7. achievement
8. self-regulation
9. social climate
10. affect

11. self-presentation
12. social support
13. vicarious experience
14. coach’s leadership
15. environmental comfort
16. situational favorableness
17. flow state
18. Thelwellet al.
19. Haneishi, Fry et al.
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هدف مقایسه سرسختی ذهنی کوهنوردان زن و مرد ماهر و
مبتدی توسط رضایی ،باقرزاده و صادق زاده ( )2017انجام شد.
نتایج نشان داد که بیشترین میانگین مربوط به کوهنوردان مرد
ماهر در مؤلفه اطمینان و کمترین میانگین به دست آمده مربوط
به کوهنوردان زن مبتدی در مؤلفه کنترل بود .همچنین
کوهنوردان مرد ماهر به شکل معنا داری در هر سه خرده مقیاس
اطمینان ،کنترل ،و ثبات نسبت به کوهنوردان زن ماهر باالتر
بودند (رضامئی ،باقر زاده و صادق زاده .)2017،ابراهیمی (،)2017
پژوهشی را با هدف تعیین رابطه بین سرسختی ذهنی و منابع
اعتماد به نفس بازیکنان نخبه والیبال بانوان انجام داد و نتایج
نشان داد که بین سرسختی ذهنی و منابع اعتماد به نفس رابطه
مثبت معناداری وجود دارد (ابراهیمی.)2017،
با توجه به پیشینه ادبیات ارامئه شده ،شواهد نشان می دهد که
اعتماد به نفس ورزشی یک متغیر پویا می باشد و در دوره های
زمانی مختلف و شرایط خاص ممکن است دارای نوسان باشد .در
واقع ،نوسانات اعتماد به نفس به عنوان معیاری برای سنجش بین
بدترین و بهترین عملکرد در ورزش شناخته شده است (گولد و
همکاران .)2002،بر اساس نظرات مربیان ،روانشناسان ورزشی و
ور زشکاران رشته های مختلف و همچنین نتایج حاصل از
تحقیقات انجام شده در دو حوزه سرسختی ذهنی و منابع اعتماد
به نفس به عنوان مه ترین مقوله های روانشناسی بخصوص در
حیطه ی ورزش ،می توان به نقش بی بدیل این عوامل روان
شناختی در موفقیت ورزشکاران بخصوص در میادین بزرگ و بین
المللی پی برد.
تاکنون ،تحقیقات بیشتر بر بررسی سرسختی ذهنی و منابع
اعتماد به نفس به طور جداگانه بوده است و تنها یک تحقیق رابطۀ
بین سرسختی ذهنی و منابع اعتماد به نفس را در جامعه آماری
والیبالیست های زن بررسی کرده است (ابراهیمی .)2017،با توجه
به کمبود شواهد تحقیقی ،جامعه آماری محدود پژوهش های
قبلی و اینکه در مطالعات قبلی به رابطه بین خرده مقیاس های
سرسختی ذهنی با نمره کلی منابع اعتماد به نفس پرداخته نشده
است بر این اساس و به منظور رفع شکاف موجود پژوهش حاضر
با هدف بررسی رابطه بین سرسختی ذهنی و منابع اعتماد به نفس
در ورزشکاران تیمی و انفرادی مرد و زن انجام می شود.

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران با
حداقل یک سال سابقه فعالیت در رشتههای مختلف
ورزشی(فوتبال ،فوتسال ،والیبال ،قایقرانی ،جودو ،کشتی،
بدمینتون ،کاراته و بدنسازی) در سطح شهر تهران می باشد
( .)N<100000با توجه به فقدان دسترسی به حج دقیق جامعه
تحقیق برای دستیابی به حج نمونه مورد نیاز پرسشنامه تحقیق
به صورت الکترونیکی در بین گروههای در دسترس توزیع شد.
پس از پایان مهلت پاسخگویی در نهایت تعداد  145پرسشنامه
بهطور کامل پاسخ داده شده بود ( 62مرد و  83زن).
ابزار و شیوه گرد آوری داده ها
پرسشنامه سر سختی ذهنی )(SMTQ
از ( SMTQشیرد و همکاران )2009،برای اندازه گیری
سرسختی ذهنی استفاده می شود 14 SMTQ .سوالی برای اندازه
گیری یک مقیاس کلی سرسختی ذهنی و سه خرده مقیاس
اطمینان ،ثبات و کنترل را در اختیار فرد قرار می دهد .شرکت
کنندگان پژوهش با استفاده از مقیاس لیکرت  5گزینه ای ،از ()1
خیلی ک تا ( )5خیلی زیاد به سواالت پاسخ می دهندSMTQ .
مبتی بر مفهوم ذهنیت 1که برگرفته از دیدگاه روانشناسی مثبت
است ،می باشد که نه تنها بر توانایی فرد در غلبه بر سختی ها
تاکید دارد بلکه بر ویژگی هایی که به افراد امکان می دهد تحت
هر شرایطی که شامل خودباوری ،تعهد ،پشتکار و مدیریت هیجان
می باشد ،رشد و پیشرفت کنند (شیرد و همکاران.)2009،
در پژوهش کاشانی و همکاران ( )2015روایی محتوایی ،با
استفاده از نظر کارشناسان و اساتید مورد سنجش قرار گرفت و
تایید گرفت .همچنین روایی سازه پرسشنامه با استفاده از آزمون
تحلیل عاملی اکتشافی با بدست آمدن سه خرده مقیاس به تأیید
رسید .برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید
که پایایی آن برای تمامی ابعاد باالی  0/70بدست آمد (کاشانی،
فرخی ،کاظ نژاد و شیخ.)2015،
پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی (SSCQ)2
این پرسشنامه که دارای  35عبارت است ،توسط ویلی و
همکاران ) 1998( 3برای اندازه گیری هفت مؤلفه ی خاص از منابع
اعتماد به نفس ورزشی شامل (آمادگی ،خود ادراکی ،تجارب
تقلیدی ،رهبری مربی ،آسایش محیطی ،نمایش توانایی و حمایت
از دیگران) طراحی شده است و پاسخنامه به صورت هفت گزینه
ال بی اهمیت تا کامالً با اهمیت ادامه
ای تنظی شده بود که از کام ً
داشت (ویلی و همکاران .)1998،شفیع زاده و بهرام ( )2009این
پرسشنامه را ترجمه کرد که در نسخه فارسی از  43به  35عبارت
تقلیل یافت .آنها نشان دادند این پرسشنامه در جامعه ورزشکاران

روش شناسی
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی -همبستگی بوده که با
توجه به ماهیت آن کاربردی است و به لحاظ روش جمع آوری
اطالعات در زمرۀ پژوهش های توصیفی قرار دارد .داده های
پژوهش توسط پرسشنامه و به صورت میدانی جمع آوری شده
است.

3. Vealey et al.

1. mindset
2. Sources of Sport-Confidence Questionnaire
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ایرانی با تعیین هفت عامل اعتماد به نفس و  35سؤال دارای اعتبار
سازه عاملی قابل قبولی است و همچنین ثبات درونی و پایایی
زمانی کل پرسشنامه و خرده مقیاس های آن مورد تأیید قرار
گرفت .میزان پایایی زمانی  0/92و ثبات درونی  0/93را برای این
پرسشنامه گزارش کرده اند (شفیع زاده و بهرام.)2009،

آزمون کلموگروف -اسمیرنوف 1نوع توزیع دادههای آماری (نرمال
و غیر نرمال بودن دادهها) بررسی شد و اهداف تحقیق با استفاده
از آزمون ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن 2محقق گردید.
تمامی داده ها نیز با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس 3نسخه
 26در سطح معناداری ( )p<0/05مورد تحلیل قرار گرفت.

روش های پردازش داده ها
در این تحقیق بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای
آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید .به منظور توصیف و
طبقه بندی اطالعات از میانگین به عنوان شاخص مرکزی و از
انحراف استاندارد به عنوان شاخص پراکندگی استفاده گردید.
بهمنظور برآورد پارامترها و همبستگی آن از آمار استنباطی
استفاده میشود .پیش از آزمون فرضیههای تحقیق با استفاده از

یافته ها
بر اساس نتایج تجزیه وتحلیل دادهها ،میانگین سن نمونههای
تحقیق  26/84سال با انحراف استاندارد  5/755به دست آمد.
باالترین سن  40سال و کمترین آن  15سال بود .همچنین
میانگین سابقه ورزشی نمونههای تحقیق ( )12/11±41/821سال
بود که کمترین مقدار  5سال و بیشترین سابقه ورزشی  30سال
از سوی ورزشکاران گزارش شده بود.

جدول  .1توزیع ویژگیهای فردی نمونه تحت بررسی
عوامل جمعیت شناختی
جنسیت
سن

رشته ورزشی

سابقه ورزشی

فراوانی
62
83
18
99
28
74
71
67
48
13
11
6

متغیرها
مرد
زن
کمتر از  20سال
 21تا  30سال
 31تا  40سال
انفرادی
تیمی
 5تا  10سال
 11تا 15سال
 16تا  20سال
 21تا  25سال
 26تا  30سال

بر اساس یافتهها در جدول  ،1مشخص شد که از  145نفر
نمونه تحقیق 83 ،نفر ( 57/2درصد) زن و  62نفر ( 42/8درصد)
مرد بودند .اطالعات مربوط به سن نمونه تحقیق نشان میدهد که
بیشترین تعداد نمونه تحقیق در دامنه سنی  21تا  30سال بودند
( 99نفر 68/3 ،درصد) که  51درصد ورزشکاران در رشته های

درصد فراوانی
42/8
57/2
12/4
68/3
19/3
51/0
49/0
46/2
33/1
9/0
7/6
4/1

انفرادی و  49درصد آنها به صورت تیمی فعالیت می کردند.
دادههای مربوط به سابقه ورزشی نمونه تحقیق نشان میدهد،
بیشترین فراوانی نمونههای با سابقه ورزشی  5تا  10سال (67
نفر46/2 ،درصد) بود.

جدول  .2ضریب همبسنگی اسپیرمن بین سرسختی ذهنی و مؤلفه های آن با منابع اعتماد به نفس
سرسختی ذهنی (نمره کل) منابع اعتماد به نفس
کنترل
پایداری
اطمینان
متغیرهای پژوهش
1
اطمینان
**
1
0/419
پایداری
**
**
0/331
0/506
کنترل
**
**
0/775
0/736
سرسختی ذهنی (نمره کل)
**
**
0/259
0/397
منابع اعتماد به نفس
*معنا داری در سطح ( ** .)0/05معنا داری در سطح ()0/01

1
**0/736
**0/465

1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
2. Spearman's ranking correlation coefficient

1
**0/441

1

3. SPSS
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نتایج پژوهش (جدول )2نشان داد که بین منابع اعتماد به نفس
با هر نمر کلی سرسختی ذهنی ( )r=0/441و هر سه مؤلفه آن
یعنی اطمینان ( ،)r=0/397پایداری ( )r=0/259و کنترل
( )r=0/465رابطه مثبت معناداری وجود دارد که از بین این

هدیه دباغ و همکاران

روابط ،رابطه ی مؤلفۀ کنترل با منابع اعتماد به نفس قوی تر است
( ،)p<0/05این بدان معنی است که با افزایش سطح سرسختی
ذهنی و مؤلفه های آن ،اعتماد به نفس ورزشکاران افزایش می
یابد.

جدول .3ضریب همبستگی اسپیرمن بین سرسختی ذهنی و مؤلفههای آن با منابع اعتماد به نفس به تفکیک جنسیت و رشته
ورزشی
سطح معنی داری
ضریب همبستگی ρ
تعداد
رشته
جنسیت
متغیر
ورزشی
**
0/001
0/446
74
انفرادی
مرد و زن
اطمینان و منابع اعتماد به نفس
**
0/002
0/365
71
تیمی
0/312
0/179
34
انفرادی
مرد
*
0/012
0/469
28
تیمی
**
0/001
0/697
40
انفرادی
زن
0/087
0/264
43
تیمی
**
0/002
0/359
74
انفرادی
مرد و زن
پایداری و منابع اعتماد به نفس
0/252
0/138
71
تیمی
0/802
-0/045
34
انفرادی
مرد
0/920
-0/020
28
تیمی
**
0/001
0/672
40
انفرادی
زن
0/129
0/235
43
تیمی
0/001
**0/534
74
انفرادی
مرد و زن
کنترل و منابع اعتماد به نفس
**
0/002
0/369
71
تیمی
*
0/011
0/431
34
انفرادی
مرد
*
0/023
0/428
28
تیمی
**
0/001
0/588
40
انفرادی
زن
0/053
0/297
43
تیمی
0/001
**0/526
74
انفرادی
مرد و زن
سرسختی ذهنی و منابع اعتماد به
**
نفس
0/004
0/342
71
تیمی
0/188
0/231
34
انفرادی
مرد
0/062
0/357
28
تیمی
0/001
**0/732
40
انفرادی
زن
*
0/030
0/332
43
تیمی
*معنا داری در سطح ( ** .)0/05معنا داری در سطح ()0/01

بر اساس نتایج به دست آمده (جدول )3میتوان گفت که بین
مؤلفه اطمینان و منابع اعتماد به نفس در ورزشکاران مرد و زن
رشته های انفرادی ( )r=0/466و تیمی ( )r=0/365رابطه معنی
دار می باشد .این بدان معنا می باشد که هرچه مؤلفه اطمینان
افزایش یابد میزان اعتماد به نفس ورزشکاران نیز افزایش می
یابد .همچنین جدول نشان می دهد که بین مؤلفه اطمینان و
منابع اعتماد به نفس در ورزشکاران مرد تیمی ( )r=0/469و
زن انفرادی ( )r=0/697رابطه مثبت معنی داری وجود دارد که
این رابطه در ورزشکاران زن انفرادی قوی تر از ورزشکاران مرد
تیمی می باشد ( )p<0/05ولی رابطه بین ورزشکاران انفرادی

مرد ( )r=0/179و تیمی زن ( )r=0/264معنادار نمی باشد
(.)p<0/05
در بررسی رابطه بین مؤلفه پایداری و منابع اعتماد به نفس در
ورزشکاران مرد و زنی که به صورت انفرادی فعالیت می کنند
رابطه مثبت معناداری وجود دارد ( ، )r=0/359همچنین یک
رابطه معنادار قوی در ورزشکاران انفرادی زن ه دیده می شود
( ، )r=0/672به عبارت دیگر با افزایش یا کاهش سطح پایداری،
اعتماد به نفس فرد به ترتیب افزایش یا کاهش می یابد .در ادامه
می توان مشاهد کرد که بین پایداری و منابع اعتماد به نفس
ورزشکاران تیمی هردو جنس ( ،)r=0/138انفرادی مرد

مجله علوم حرکتی و رفتاری 293-302 ،)1399( 3

رابطه بین سرسختی ذهنی و منابع اعتماد به نفس زنان و مردان...

( ، )r=-0/045تیمی مرد ( )r=-0/020و تیمی زن
( ،)r=0/235رابطه معنادار وجود ندارد (.)p<0/05
همچنین در بررسی رابطه بین مؤلفه ی کنترل سرسختی ذهنی
و منابع اعتماد به نفس در ورزشکاران مرد و زن انفرادی
( ، )r=0/534مرد و زن تیمی ( ، )r=0/369مرد انفرادی
( ،)r=0/431مرد تیمی ( )r=0/428و زن انفرادی ()r=0/588
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،ولی برخالف این روابط بین
کنترل و اعتماد به نفس ورزشکاران زنی که به فعالیت تیمی
دارند رابطه معنادار وجود ندارد ( )r=0/297و (.)p<0/05
به طور کلی نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین سرسختی
ذهنی و هر سه مؤلفه ی آن با منابع اعتماد به نفس رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد ( ،)p<0/05که به طور کلی این روابط
در زنان قوی تر از مردان و در رشته های انفرادی قوی تر از
رشته های تیمی می باشد.

دارد ،اگرچه بین اطمینان و منابع اعتماد به نفس ورزشکاران
انفرادی مرد و تیمی زن رابطه معناداری وجود نداشت ،این بدان
معناست که هرچقدر مولفۀ ی اطمینان در ورزشکاران انفرادی
زن و تیمی مرد افزایش یابد ،اعتماد به نفس آنها نیز افزایش
پیدا می کند .احساس اطمینان از وجود اعتماد به نفس و
خودباوری زیاد ،از خود تنظیمی و خودکارآمدی در ورزشکاران
ناشی می شود و به نظر می رسد یکی از مه ترین ویژگی های
روانی افرادی با سرسختی ذهنی باال است (حاتمی ،حاتمی
شاهمیر ،ادیب پور و طهماسبی .)2013،از نتایج پژوهش حاضر
نیز استنباط می شود که هرچقدر ورزشکاران در این ویژگی
قوی تر باشند احتمال اینکه اعتماد به نفسشان باالتر باشد،
بیشتر است.
نتایج بررسی رابطه بین مولفۀ ی پایداری سرسختی ذهنی و
منابع اعتماد به نفس نشان می دهد که بین این دو متغیر در
ورزشکاران انفرادی هردوجنس و انفرادی زن ،رابطه معناداری
وجود دارد که این رابطه در زنانی که به صورت انفرادی فعالیت
می کنند ،قوی تر است ،اگرچه بین پایداری و منابع اعتماد به
نفس در ورزشکاران تیمی هردو جنس ،انفرادی -تیمی مرد و
تیمی زن رابطه معناداری مشاهده نشد .عامل پایداری به مصم
بودن و متمرکز بودن فرد در رویارویی با موقعیت های سخت
اشاره دارد و ورزشکارانی که در خرده مقیاس پایداری ،نمره های
خوبی کسب می کنند ،احتماالً در مواجهه با تحریکات ،بهتر
تمرکز خود را حفظ می کنند (شیرد و همکاران.)2009،
همچنین در تبیین رابطه بین زیر مقیاس کنترل در سرسختی
ذهنی و اعتماد به نفس می توان گفت ،هرچه ورزشکاران توانایی
بیشتری در کنترل خود و میزان اضطرابشان داشته باشند ،می
توانند موفقیت های بیشتری کسب نموده و عملکرد خود را
بهبود بخشند و این سبب می شود تا اعتماد به نفس در آنها
بیشتر شود .در مقابل با کاهش کنترل اضطراب و ایجاد مشکل
در حفظ آرامش روانی ،این اضطراب بر جوانب مختلف فرد اثر
خواهد داشت .ایجاد نشانه های جسمانی ناشی از اضطراب
رقابتی یکی از اولین عالمئ عدم کنترل است .به گونه ای که در
مقابله با اضطراب جسمانی فرد در ابتدا دچار نشانه هایی مانند
لرزش ،افزایش ضربان قلب ،تعرق و غیره می گردد که کاهش
عملکرد فوری را در پی دارد .همچنین کالف ،)2002( 4در
تعریف مؤلفه های پرسشنامه سرسختی ذهنی خود در رابطه با
عامل کنترل هیجانات اظهار داشت افرادی که در این خرده
مقیاس نمرات باالتری را کسب کنند ،قادرند به شکل بهتر
هیجانات خود را کنترل کنند (پی جی کالف و ایرلی،)2002،
که همسو با نتایج پژوهش حاضر می باشد که نشان داد بین
کنترل و منابع اعتماد به نفس ورزشکاران انفرادی -تیمی

1. Loehr
2. Jones
3. Thelwell

4. Clough

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین سرسختی ذهنی و
مولفۀ های آن با منابع اعتماد به نفس ورزشی زنان و مردان
ورزشکار رشته های تیمی و انفرادی که حداقل پنج سال سابقۀ
فعالیت در رشته های مختلف ورزشی داشتند ،انجام شد.
جامعه پژوهش حاضر متشکل از ورزشکاران نخبه رشته های
مختلفی هستند که اکثر این ورزشکاران سال های متمادی در
سطح حرفه ای ورزش کشور ،حضور دارند و احتماالً توانایی
مهارتی و جسمانی خود را مورد تأیید قرار می دهند و از سطح
اعتماد به نفس باالیی بر خوردارند .نتایج به دست آمده حاکی
از آن است که بین سرسختی ذهنی و مؤلفه های آن
(اطمینان،پایداری و کنترل) و منابع اعتماد به نفس ورزشکاران
رابطه مثبت معناداری وجود دارد که این رابطه در ورزشکاران
انفرادی نسبت به ورزشکارانی که به صورت تیمی فعالیت می
کنند قوی تر بوده و همچنین در زنان ورزشکار قوی تر از مردان
می باشد .نتیجه پژوهش حاضر همسو با پژوهش لوهر،)1986( 1
جونز 2و همکاران ( )2002و ثلول 3و همکاران ( ،)2005می
باشد (جونز ،هانتون و کناختون ;2002،لوهر ;1986،ثلول و
همکاران .)2005،همچنین این نتیجه گیری در راستای پژوهش
ابراهیمی ( )2017می باشد که نشان داد ارتباط مثبت معناداری
بین سرسختی ذهنی با منابع اعتماد به نفس وجود دارد
(ابراهیمی.)2007،
بررسی رابطۀ بین زیر مولفۀ های سرسختی ذهنی با منابع
اعتماد به نفس نشان داد که از بین مولفۀ های سرسختی ذهنی،
مولفۀ ی اطمینان در ورزشکاران انفرادی زن نسبت به
ورزشکاران تیمی مرد با منابع اعتماد به نفس ارتباط قوی تری
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معموالً نمرات باالیی را نیز در منابع اعتماد به نفس بدست می
آورند که این نمرات در ورزشکاران زنان باالتر از ورزشکاران مرد
.و در رشته های انفرادی باالتر از رشته های تیمی می باشد

 انفرادی و تیمی مرد و انفرادی زن رابطه معناداری،هردوجنس
 ولی بین این دو متغیر در ورزشکاران زنی که فعالیت،وجود دارد
. رابطه معنادار نبود،تیمی دارند
نتایج کلی در پژوهش حاضر بیان گر آن است که ورزشکاران
،نخبه که نمرات باالیی را در سرسختی ذهنی کسب می کنند
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