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Introduction & Purpose: The present study aimed at comparing 
competitive aggressiveness and anger and mental toughness of Iranian 
male and female elite track and field athletes.  
Methodology: The current study was a causal-comparative one. The 
participants of the study were the total number of Iranian elite track and 
field athletes who were members of the national team in 2020. For this 
reason, the statistical sample was 100 elite track and field athletes (18 to 
30 years old) with an average age of (23.26 ± 4.120) using available 
sampling (50 females). To measure competitive aggressiveness and anger 
Competitive Aggressiveness and Anger Scale (CAAS) of Maxwell & Moores 
has been applied, and Sheard, Golby et al.’s Sport Mental Toughness 
Questionnaire (SMTQ) has been used to measure mental toughness. The 
collected data has been analyzed by means of Mann–Whitney U test. 
Results: The results of the study revealed a significant difference 
between male and female track and field athletes in the overall score 
of mental toughness and its subscale of constancy as well as the overall 
score of competitive aggressiveness and anger and its anger 
component. However, there was no significant difference between 
male and female athletes in the components of confidence and control 
of the mental toughness variable and aggressiveness subscale of the 
competitive aggressiveness and anger (p<0.05). 
Conclusion: Overall, according to the findings, it can be considered 
that there is a significant difference between mental toughness and 
competitive aggressiveness and anger of men and women track and 
field athletes. 
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   یران یکار نخبه ا یدانی زنان و مردان دو و م  یذهن  یو سرسخت یو خشم رقابت  يپرخاشگر ۀسیمقا 

 2محبوبه غیور نجف آبادي ،*1هیلدا غالمیان ،1نسترن نصیري

  رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب ،یورزش یو روانشناس  یگروه رفتار حرکت ،یورزش یارشد روانشناس یکارشناس. 1
 ، تهران، ایرانتهران بهشتی شهید دانشگاه رفتارحرکتی ارشد کارشناسی دانشجوي  .2

 چکیده  اطالعات مقاله        

    09/99/ 02 دریافت مقاله:
 08/11/99 تاریخ داوري:

    11/99/ 16بازنگري مقاله: 
 28/11/99پذیرش مقاله:  

هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ پرخاشگري و خشم رقابتی و سرسختی ذهنی زنان و    مقدمه و هدف:
 مردان دو و میدانی کار نخبه ایرانی بود.    

مقایسه اي بود. جامعه آماري شامل تمامی دو و میدانی کاران  -روش پژوهش حاضر، علی  روش شناسی:
دو و    100همین منظور، نمونه آماري را  بود. به    1399زن و مرد نخبه ایرانی و عضو تیم ملی در سال  

با استفاده از نمونه گیري در دسترس    23/ 26±4/ 120سال) با میانگین سنی    30تا    18میدانی کار نخبه (
براي سنجش پرخاشگري و خشم رقابتی از پرسشنامه پرخاشگري و خشم رقابتی زن).    50تشکیل دادند (

پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی شیرد، گلبی  و براي سرسختی ذهنی،   (CAAS)ماکسول و موریس  
 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون یومن ویتنی انجام شد.  (SMTQ)و همکاران 

دو و میدانی کاران زن و مرد در نمره کلی سرسختی ذهنی و خرده مقیاس    نتایج نشان داد، بین  نتایج:
پایداري آن و نمره کلی خشم رقابتی و پرخاشگري و مؤلفۀ خشم آن تفاوت معناداري وجود دارد. در  
مقابل در مؤلفۀ هاي اطمینان و کنترل از متغیر سرسختی ذهنی و خرده مقیاس پرخاشگري از متغیر  

 ). >0p/ 05اشگري، بین ورزشکاران زن و مرد تفاوت معناداري مشاهده نشد (خشم رقابتی و پرخ
بطور کلی نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که بین سرسختی ذهنی و خشم رقابتی   نتیجه گیري : 

 و پرخاشگري زنان و مردان دو و میدانی کار تفاوت معناداري وجود دارد. 

 کلید واژگان  
 يپرخاشگر

 ی رقابتخشم 
 یدانیدو و م

 ی ذهن یسرسخت
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 مقدمه 
)، در  2005(   1دونالن، ترزسنیویسکی، روبینس، موفیت و کاسپی 

عصر حاضر هم زمان با پیشرفت فناوري و صنعتی شدن جوامع،  
حوادث و خطرات ناشی از آن زندگی را بیشتر از گذشته تهدید  
می کند و باعث می شود که فشارهاي روانی که از مخرب ترین  
نیروهاي مؤثر بر انسان و جوامع به شمار می رود بسیار افزایش  

دچ  را  انسان  زندگی  و  سازد  یابد  نابودي  و  مشکل  (دونالن،  ار 
کاسپی،  و  موفیت  روبینس،  سویل  ) 2005ترزسنیویسکی،   .

آید  1986(  می  وجود  به  روند  این  با  که  مشکالتی  جمله  از   ،(
به   پرخاشگري  باشد. چون  انسان هاي می  بین  در  پرخاشگري 

ریزي نشده است بلکه تا حد زیادي تابع    صورت ژنتیکی برنامه 
. پرخاشگري به آمادگی براي  ) 1986(سویل، عوامل فرهنگی است  

به شیوه هاي متعددي ابراز می شود؛    خشم تعریف شده است که 
گاهی اوقات به صورت خشم فروخورده می شود و گاهی اوقات  

(وبستر و  به طرف مردم دیگر و اشیاء محیطی معطوف می شود  
) معتقدند به طور  1998(   3. روسل و فهر 2) 2006کیرکپتریک،  

پرخاشگر  به  کلی  نسبت  واکنش  خصمانه،  تهاجمی،  رفتار  ي، 
بین   پیچیده  تعامل  زاییده  که  است  امیال  سرکوب  و  ناکامی 
و   فرهنگی  عوامل  و  بیوشیمیایی  تغییرات  و  محیطی  وضعیت 
پاسخ هاي آموخته شده است و به صورت ضرب و جرح و آزار و  

(روسل و  اذیت و تخریب و ضرر رسانی به دیگران بروز می کند  
 .  ) 1998فهر، 

یا   به خود  زدن  آسیب  آن  است که هدف  رفتاري  پرخاشگري، 
این تعریف، قصد و نیت داراي اهمیت است؛   دیگران است؛ در 
می   پرخاشگري محسوب  در صورتی  زا  رفتار آسیب  یعنی یک 
شود که از روي قصد و عمد به منظور آسیب و صدمه زدن به  

باشد   انجام گرفته  یا خود  اشگري  . پرخ ) 2005(کریمی، دیگري 
به شکل هاي گوناگونی رخ می دهد، شکل کالمی و جسمانی  
معرف   خشم  رفتاري،  یا  ابزاري  هاي  مؤلفه  معرف  پرخاشگري 
جنبه هیجانی و خصومت معرف جنبه شناختی پرخاشگري است  

پري،  و  پرخاشگري 4) 1992(باس  زمینه،  این  در  ورزش    5.  در 
چنین تعریف شده است: هر گونه رفتار عمدي به سمت حریف،  
مسئوالن، هم تیمی ها یا تماشاگران، که در قوانین رسمی رقابت  
قانونی شمرده نمی شود و فرد به پرهیز از چنین رفتاري تشویق  

شود   خشم 6) 2004(ماکسول، می  دیگر،  طرف  از  عنوان    7.  به 
نوعی ارزیابی ذهنی تعریف شده است که با افزایش انگیختگی  
فیزیولوژیکی باعث به خطر افتادن سالمت جسمانی و روانی فرد  

 
1 Donnellan, Trzesniewski, Robins, Moffitt & 
Caspi 
2 Webster & Kirkpatrick, 
3 Rossel & Feher 
4 Buss & Perry, 1992) 
5 Aggressiveness 
6 Maxwell 
7 Anger 

نشا  ها  پژوهش  شود.  اجراي  می  پرخاشگري  که  اند  داده  ن 
اظهارات سیلوا  بر  بنا  کند.  نمی  تسهیل  را  )،  1980(   8ورزشکار 

 پرخاشگري سطح 
انگیختگی فرد را باال می برد و توجه فرد را به نتایج غیراجرایی،  

به حریف، معطوف می کند   فکر صدمه زدن  و  مانند  (وینبرگ 
. پرخاشگري و خشم به عنوان پیش بینی کننده  9) 2018گولد، 

اند   شده  شناسایی  پرخاشگرایانه  رفتارهاي  قوي  هاي 
انی که مستعد  . بنابراین، بهتر است ورزشکار 10) 1983(برکویتز، 

 احساسات خشمگینانه و پرخاشگرایانه هستند، شناسایی شوند. 
یکی از مسائل مطرح شده براي مقابله با فشارهاي روانی ازجمله  
مخرب   اثرات  که  باشند  می  کننده  تعدیل  عوامل  پرخاشگري، 
تعدیل   عوامل  این  ازجمله  کاهش می دهد،  را  روانی  فشارهاي 

(سالووي  ، دین  11) 2001(فریدریکسون، کننده، هیجانات مثبت  
  ) 2003(سالووي و پیزارو، ، حمایت اجتماعی  12) 2003و پیزارو، 

 می باشد.    13) 1992(باس و پري، و سرسختی ذهنی  
دیموك  و  گوردون  گوچیاردي،  تعریف  طبق  ذهنی   سرسختی 

، عبارت است از: مجموعه اي از ارزش ها، نگرش ها،  14) 2008( 
شناخت ها و هیجانات عمومی اختصاصی مربوط به ورزش که  

بر چگونگی نزدیک شدن، پاسخ دهی و  ذا  اند و  اکتسابی  تی و 
ارزیابی فرد از فشارهاي مثبت و منفی، چالش ها و نامالیمات در  

(گوچیاردي، گوردون و  مسیر رسیدن به هدف تأثیر می گذارند  
با  ) 2008دیموك،  معموالً  را  ذهنی  سرسختی  وجود،  این  با   .

به   قادر  را  فرد  که  کنند  می  تعریف  مشخصی  ویژگی  عنوان 
. به نظر  ) 2010(وینبرگ،   پیشرفت در این شرایط خاص می کند 

یک   عنوان  به  اي  گسترده  طور  به  ذهنی  رسد، سرسختی  می 
اران به پیشرفت مداوم می  پیش نیاز مهم براي دستیابی ورزشک 

که    ) 2012(شیرد، باشد   اند  داده  نشان  قبلی  تحقیقات  و 
نخبه  ورزشکاران  در  باال  ذهنی  موفق    15سرسختی  عملکرد  با 

دارد  راب  مالت، طه  و  نتومانیس  گوچیاردي،  با  ) 2014(ماهونی،   .
این حال، پژوهش در مورد عملکرد ورزشی موفقیت آمیز فراتر  
از نخبگان ورزشی ادامه پیدا کرد و روي نمونه هاي ورزشکاران  

ردید. در مجموع، نتایج این طیف  دانشگاهی و جوانان نیز انجام گ 
در   ذهنی  سختی  سر  اهمیت  تحقیق  در  کنندگان  شرکت  از 
فقط   نه  ورزشی  مجریان  از  بسیاري  و  ها  ورزش  از  بسیاري 

دهد   می  نشان  را  نخبه  و  ورزشکاران  مالنو  بات،  (وینبرگ، 
رسختی  . گفته می شود که ورزشکارانی که س ) 2017هارمیسون، 

8 Silva 
9 Weinberg & Gould 
10 Berkowitz 
11 Fredrickson 
12 Salovey & Pizarro 
13 Buss & Perry 
14 Gucciardi, Gordon, Dimmock 
15 elite athletes 
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می   تجربه  کمتري  با شدت  را  احساسات  دارند،  باالیی  ذهنی 
عملکرد   به  قادر  زا  استرس  شرایط  در  رسد  می  بنظر  و  کنند 

هستند   تر  مبنی  ) 2009(کراست، موثر  اجماع  این  اینکه  .  بر 
سرسختی ذهنی عامل مهمی براي برتري ورزشی است، نه تنها  
سرسختی   مفهوم  از  تري  جامع  درك  به  عالقه  افزایش  باعث 
ذهنی شده است بلکه به توسعه ابزارهاي مناسب براي ارزیابی  
این مفهوم نیز منجر شده است. در نتیجه، سرسختی ذهنی به  

  1تر روانشناسی مثبت یکی از رایج ترین مفاهیم در حوزه وسیع  
است   واترز، تبدیل شده  و  تمرکز  ) 2013(راسک  . در حقیقت، 

توجهی رو به    دانشگاهی درمورد سرسختی ذهنی به طور قابل 
است   و  افزایش  مالت  گوردون،  هانتون،  (گوچیاردي، 

سرسختی  ) 2015تمبی،  تعریف  با  رابطه  در  زیادي  مطالعات   .
گوچیاردي، ذهنی   و  مالت  ساخت    ) 2010(کولتر،  روند   ،

ذهنی   بات، سرسختی  و  توضیحات    ) 2011(وینبرگ  حتی  و 
است   شده  انجام  ذهنی  سرسختی  براي  نظري  بالقوه 

ذهنی  ) 2011(هارمیسون،  سرسختی  مطالعات  وجود،  این  با   .
نشان می دهد که آن دسته از ورزشکارانی که سرسختی ذهنی  

سائق شان به آنها را برمی انگیزاند تا در مسابقات    باالیی دارند، 
(چن و  یا محیط هاي آموزشی به موفقیت و شکوفایی برسند  

و  ترژو   ;2007کراست،   ;2013چسمن،  مونسون  ر، 
، گزارش هاي قبلی نشان  2. در ورزش هاي رزمی ) 1996الکس، 

و سرسختی ذهنی می توانند    3داده اند که پروفایل هاي هدف 
 .  ) 2007(کوان و روي، تاًثیر بگذارند   4بر نتایج ورزشکاران ووشو 

سرسختی     و  پرسشنامه  پایداري  کنترل،  عامل  سه  از  ذهنی 
است   شده  تشکیل  وان، اطمینان  و  گلبی  که    ) 2009(شیرد، 

ترکیب این سه عامل نمره کلی سرسختی ذهنی را می سازد.  
تحقیقات در مورد رابطۀ بین سرسختی ذهنی و عملکرد نشان  
داده است که عملکرد بهتر مهارت هاي شناختی و حرکتی با  

(پی کالف، ایرلی،  سطح باالتري از سرسختی ذهنی همراه است  
 .  ) 2005کراست و کالف،   ;2002سوول و کوکریل، 

مستان  و  استروزیک  که  2008(   5وانس،  گرفتند  نتیجه  نیز   ،(
سرسختی مثبت با موفقیت ورزشی و سالمت روان ورزشکاران  
و نیز سرسختی منفی با پریشانی روانی ورزشکاران در ارتباط  
است. همچنین با ارائه منحنی ارتباط پرخاشگري، سرسختی و  
اول دانشگاهی   بازیکنان تراز  بیان داشتند که  موفقیت فردي، 

شگر بودند یا بسیار سرسخت، ولی بازیکنانی که  یا بسیار پرخا 
داشتند   تعادل  سرسختی  و  پرخاشگري  در  نبودند  اول  تراز 

. فرخی، کاشانی و همکاران  ) 2008(وانس، استروزیک و مستان، 
ورزشکار  2011(  مردان  و  زنان  ذهنی  سرسختی  مقایسه  به   (

مهارتی   مختلف  سطوح  در  غیرتماسی  و  تماسی  هاي  رشته 
پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد، اثرهاي اصلی جنسیت، نوع  

 
1 positive psychology 
2 martial arts 
3  goal profiles 

رشته ورزشی و سطوح مختلف مهارت، هر یک به تنهایی آثاري  
معنی دار بر میزان سرسختی ذهنی ورزشکاران دارند به طوري  
رشته   ورزشکار،  زنان  از  ورزشکار  مردان  ذهنی  سرسختی  که 
به   نسبت  نخبه  ورزشکاران  و  غیرتماسی  از  تماسی  هاي 

ود  ورزشکاران غیرنخبه و مبتدي به طور معنی داري بیشتر شب 
.  قاسم پور، حسن زاده و  ) 2011(فرخی، ولی اهللا و ابراهیمی، 

)، سرسختی را باعث کاهش اضطراب و افسردگی  2012اکبري ( 
انواع   بر  توانند  می  افراد سرسخت  آنان،  باور  به  و  اند  دانسته 

از کار چیره شوند. اصوالً در فرهنگ آمریکایی در  اثرات ناگوار  
ارزش   سرسختی  و  پرخاشگري  براي  راگبی  مثل  هاي  ورزش 

اند   اکبري، قائل  و  زاده  حسن  پور،  نیولند ) 2012(قاسم  و    6. 
 ) بین  2013همکاران  ارتباط  بررسی  جهت  پژوهشی   ،(

سرسختی ذهنی و عملکرد ورزشی بین بازیکنان بسکتبال کالج  
م  نشان  نتایج  که  دادند  مردان  انجام  ی دهد سرسختی ذهنی 

باشد  می  زنان  از  و   بیشتر  هاربکی  فینچ،  نیوتن،  (نیولند، 
( ) 2013پادالگ،  فرخی  و  اصالنخانی  قاسمی،  در  2016.   (

پژوهش خود به بررسی رابطۀ بین سرسختی ذهنی و اضطراب  
رقابتی واترپولیست هاي نخبه پرداختند و نتایج نشان داد که  
رقابتی   اضطراب  منفی  مؤلفۀ  دو  ذهنی،  سرسختی  افزایش  با 
یعنی اضطراب جسمانی و اضطراب شناختی کاهش یافته ولی  

اعتماد   یابد  مؤلفه  افزایش می  (قاسمی، اصالنخانی و  به نفس 
سرسخت ) 2016فرخی،  مقایسۀ  هدف  با  پژوهشی  ذهنی  .  ی 

کوهنوردان زن و مرد ماهر و مبتدي توسط رضایی، باقرزاده و  
 ) زاده  بیشترین  2017صادق  که  داد  نشان  نتایج  شد.  انجام   (

میانگین مربوط به کوهنوردان مرد ماهر در مؤلفه اطمینان و  
زن   کوهنوردان  به  مربوط  آمده  دست  به  میانگین  کمترین 

وردان مرد ماهر به  مبتدي در مؤلفه کنترل بود. همچنین کوهن 
و   کنترل،  اطمینان،  مقیاس  هر سه خرده  در  معناداري  شکل 

(رضائی، باقر  ثبات نسبت به کوهنوردان زن ماهر باالتر بودند  
زاده،  صادق  و  ( ) 2017زاده  میرعلی  و  خواجوي    .2017  (

رقابتی،   صفتی  اضطراب  بینی  پیش  هدف  با  را  پژوهشی 
معنوي   هوش  اساس  بر  رقابتی  خشم  و  رقابتی  پرخاشگري 

انجا  و معلول  نتایج نشان داد که  ورزشکاران جانباز  و  م دادند 
هوش معنوي می تواند باعث کاهش اضطراب صفتی رقابتی و  
خشم و پرخاشگري رقابتی در ورزشکاران معلول و جانباز شود  

میرعلی،  و  ( ) 2017(خواجوي  شیخ  بررسی  2017.  هدف  با   (
ارتباط پرخاشگري با سرسختی روانشناختی در بین مربیان و  

ی نشان داد که رابطه منفی معنی  ناجیان استخرهاي هاي ورزش 
و   مربیان  روانشناختی  سرسختی  و  پرخاشگري  بین  داري 
توانایی   روانشناختی  سرسختی  دارد.  وجود  استخرها  ناجیان 
افراد را براي کنترل موقعیت، کنترل رفتارهاي خود، تعهد به  

4 Wushu 
5 Vance, Struzick & Mastan 
6 Newland, Newton et al. 
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بنابراین   کند.  می  بیشتر  پیشامدها،  با  رویارویی  و  وظایف 
به عنوان یک منبع مقاومت درونی می  سرسختی روانشناختی  

.  ) 2017(شیخ، تواند تأثیرات منفی پرخاشگري را کاهش دهد  
) به مقایسۀ میزان پرخاشگري و  2018اسکندر نژاد و حیدري ( 

انفرادي   و  تیمی  هاي  رشته  ورزشکار  زنان  در  رقابتی  خشم 
که   داد  نشان  نتایج  و  پرداختند  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه 

ه هاي انفرادي بطور  میزان پرخاشگري در بین ورزشکاران رشت 
معنی داري بیشتر از ورزشکاران رشته هاي تیمی است، ولی از  

میزان خشم رقابتی در بین ورزشکاران رشته هاي تیمی  لحاظ  
ندارد   داري  معنی  تفاوت  انفرادي  هاي  رشته  ورزشکاران  و 

حیدري،  و  نژاد  اتفاق ) 2018(اسکندر  به  قریب  اکثریت   . 
ین سرسختی ذهنی و عملکرد  درصد) از مطالعات رابطۀ ب 90( 

باالي   سطح  با  ورزشکاران  که  اند  داده  نشان  ورزشکاران، 
سرسختی ذهنی عملکرد بهتري نسبت به افراد سطح پایین تر  

به  ) 2017(کودن،  دارند  توجه  با  هایی  تفاوت  وجود  این  با   .
دارد که مقادیر سرسختی ذهنی در مردان  جنسیت و سن وجود  

سال) نسبت به    55(باالي   بیشتر از زنان و در ورزشکاران مسن 
 ) جوان  است   35تا    18ورزشکاران  بیشتر  و   ساله)،  (زیگر 

قابل  ) 2018زیگر،  دباغ،  خانجانی  .  و  زندي  غرایاق  دمیرچی، 
و  2020(  ذهنی  سرسختی  بین  رابطۀ  عنوان  با  را  پژوهشی   (

منابع اعتماد به نفس زنان و مردان ورزشکار نخبه رشته هاي  
انفرادي و تیمی انجام دادند و نتایج پژوهش نشان داد که بین  
نفس   به  اعتماد  منابع  با  مؤلفۀ آن  سرسختی ذهنی و هر سه 

و  مثبت  دارد    رابطه  وجود  دمیرچی،  معناداري  قابل  (دباغ، 
. پژوهش دیگري توسط غرایاق  ) 2020غرایاق زندي و خانجانی، 

) تحت عنوان ارتباط پرخاشگري کالمی  2020زندي و زارعی ( 
رقابتی در ورزشکاران نوجوان: نقش واسطه اي    مربی و اضطراب 

این   از  آمده  دست  به  نتایج  و  شد  انجام  ذهنی  سرسختی 
به   مربی  کالمی  پرخاشگري  اینکه  به  دارد  اشاره  پژوهش، 
و   انجامد  می  نوجوان  ورزشکاران  در  رقابتی  اضطراب  افزایش 
کالمی   پرخاشگري  ادراك  کاهش  به  باالتر  ذهنی  سرسختی 

کم  تجربه  و  شود  مربی  می  منجر  رقابتی  اضطراب  (غرایاق  تر 
 .  ) 2020زندي و زارعی، 

خشم   و  پرخاشگري  حوزه  دو  در  ادبیات  پیشینه  به  توجه  با 
هاي   مقوله  ترین  مهم  عنوان  به  ذهنی  سرسختی  و  رقابتی 
نظرات   اساس  بر  و  ورزش  ي  حیطه  در  بخصوص  روانشناسی 

ورزشک  و  ورزشی  روانشناسان  مختلف  مربیان،  هاي  رشته  اران 
می توان به نقش بی بدیل این عوامل روان شناختی در موفقیت  
برد.   پی  المللی  بین  و  بزرگ  میادین  در  بخصوص  ورزشکاران 
تاکنون، تحقیقات بیشتر بر بررسی پرخاشگري و خشم رقابتی  
و سرسختی ذهنی به طور جداگانه بوده است. با توجه به کمبود  

جامعه  تحقیقی،   و    شواهد  قبلی  هاي  پژوهش  محدود  آماري 
 

1 Competitive Aggressiveness & Anger Scale 
2 Maxwell & Moores 

هاي   مقیاس  خرده  بین  مقایسه  به  قبلی  مطالعات  در  اینکه 
تفکیک   به  ذهنی  سرسختی  و  رقابتی  خشم  و  پرخاشگري 
رفع   منظور  به  و  اساس  این  بر  است  نشده  پرداخته  جنسیت 
و   پرخاشگري  مقایسۀ  هدف  با  حاضر  پژوهش  موجود  شکاف 

ردان دو و میدانی کار  خشم رقابتی و سرسختی ذهنی زنان و م 
 نخبه ایرانی  انجام می شود. 

 شناسی روش  
مقایسه اي بوده که با توجه به  - پژوهش حاضر یک مطالعه علی 

ماهیت آن کاربردي است و به لحاظ روش جمع آوري اطالعات  
پژوهش   هاي  داده  دارد.  قرار  توصیفی  هاي  پژوهش  زمرة  در 

 ده است. توسط پرسشنامه و به صورت میدانی جمع آوري ش 

 جامعه و نمونه آماري 

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمامی دو و میدانی کاران  
عضویت تیم ملی را    1399زن و مرد نخبه ایرانی که در سال  

  100دارا بودند، تشکیل دادند. به همین منظور، نمونه آماري را  
سال) با استفاده از نمونه گیري در    30تا    18ورزشکار نخبه ( 

 مرد).   50دسترس تشکیل دادند ( 

 ابزار و شیوه گرد آوري داده ها 
 (CAAS)1پرسشنامه پرخاشگري و خشم رقابتی  

گویه اي خشم و پرخاشگري رقابتی توسط ماکسول    12مقیاس  
موریس  آزمون  2007(   2و  این  از  هدف  است.  شده  طراحی   (

و   خشمگینانه  احساسات  داراي  که  است  افرادي  شناختن 
 ) خشم  عامل  دو  شامل  مقیاس  این  هستند.    6پرخاشگرایانه 

سؤال) می باشد که با مقیاس لیکرت    6سؤال) و پرخاشگري ( 
) نمره گذاري می شود  5) تا همیشه ( 1پنج سطحی هیچوقت ( 

موریس،  و  فارسی  ) 2007(ماکسول  و  عبدلی  رضایی،  فتحی   .
قرار  2014(  بررسی  مورد  را  پرسشنامه  این  پایایی  و  اعتبار   (

دادند. در این بررسی اعتبار سازه همگرا همبستگی بین مقیاس  
ترجمه شده و پرسشنامه قضاوت اخالقی در این ورزش نشان  
داده شده است. پژوهش مذکور نشان داد مقیاس ترجمه شده  

قابل قبولی برخوردار است، به طوریکه ضریب    از همسانی درونی 
  0/ 74و در خرده مقیاس خشم    0/ 78کرونباخ در کل مقیاس  

به دست آمد. با این حال مقدار آلفا کرونباخ عامل پرخاشگري  
(فتحی رضایی،  بود که مقدار متوسطی را نشان می دهد    0/ 67

 .  ) 2014عبدلی و فارسی، 

 (SMTQ)3پرسشنامه سر سختی ذهنی  

3 Sport Mental Toughness Questionnaire 
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همکاران،   SMTQاز   و  گیري    ) 2009(شیرد  اندازه  براي 
سوالی براي    SMTQ  14ستفاده می شود.  سرسختی ذهنی ا 

خرده   سه  و  ذهنی  سرسختی  کلی  مقیاس  یک  گیري  اندازه 
مقیاس اطمینان، ثبات و کنترل را در اختیار فرد قرار می دهد.  

گزینه    5شرکت کنندگان پژوهش با استفاده از مقیاس لیکرت  
از (  تا ( 1اي،  به سواالت پاسخ می  5) خیلی کم  زیاد  ) خیلی 
که برگرفته از دیدگاه    1مبتی بر مفهوم ذهنیت   SMTQدهند.  

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 خودباوري، تعهد،  

پیشرف  و  رشد  باشد،  می  هیجان  مدیریت  و  کنند  پشتکار  ت 
  . ) 2009(شیرد و همکاران، 

 ) همکاران  و  کاشانی  پژوهش  با  2015در  محتوایی،  روایی   (
استفاده از نظر کارشناسان و اساتید مورد سنجش قرار گرفت  
از   استفاده  با  پرسشنامه  سازه  روایی  تایید گرفت. همچنین  و 
آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با بدست آمدن سه خرده مقیاس  

آلف  از  آن  پایایی  محاسبه  براي  رسید.  تأیید  کرونباخ  به  اي 
باالي   ابعاد  تمامی  براي  آن  پایایی  که  گردید    0/ 70استفاده 

 . ) 2015م نژاد و شیخ، (کاشانی، فرخی، کاظ بدست آمد  

 روش هاي پردازش داده ها 

به  تحقیق  این  تجزیه در  داده منظور  روش وتحلیل  از  هاي  ها 
به منظور توصیف  آماري توصیفی و استنباطی استفاده گردید.  

و طبقه بندي اطالعات از میانگین به عنوان شاخص مرکزي و  
استفاده   پراکندگی  شاخص  عنوان  به  استاندارد  انحراف  از 

آمار  به گردید.   از  آنها  مقایسۀ  و  پارامترها  برآورد  منظور 
هاي تحقیق  شود. پیش از آزمون فرضیه استنباطی استفاده می 

کلموگروف  آزمون  از  استفاده  توزیع    2اسمیرنوف   - با  نوع 
ها) بررسی شد  هاي آماري (نرمال و غیر نرمال بودن داده داده 

محقق    3آزمون آزمون یومن ویتنی   و اهداف تحقیق با استفاده از 

افزار   نرم  از  استفاده  با  نیز  ها  داده  تمامی  گردید. 
) مورد  >0p/ 05(   در سطح معناداري   26نسخه    4اس.پی.اس.اس 

   تحلیل قرار گرفت. 

 یافته ها 
هاي  ها، میانگین سن نمونه وتحلیل داده بر اساس نتایج تجزیه  

به دست آمد.    4/ 120سال با انحراف استاندارد    23/ 26تحقیق  
سن   آن    30باالترین  کمترین  و  همچنین  18سال  بود.  سال 

) سال  7/ 38± 3/ 719هاي تحقیق ( میانگین سابقه ورزشی نمونه 
سال  16بیشترین سابقه ورزشی  سال و    2بود که کمترین مقدار  

 از سوي ورزشکاران گزارش شده بود. 
یافته  نمونه  1ها در جدول  بر اساس  به سن  ، اطالعات مربوط 

دهد که بیشترین تعداد نمونه تحقیق در دامنه  تحقیق نشان می 
(   22تا    18سنی   بودند  داده   47سال  به  درصد).  مربوط  هاي 

می  نشان  تحقیق  نمونه  ورزشی  فراوانی    دهد، سابقه  بیشترین 
 . درصد) بود   40سال (   5تا    1هاي با سابقه ورزشی  نمونه 

) فراوانی، میانگین و انحراف معیار نمره  2نتایج پژوهش (جدول 
خرده   و  ذهنی  سرسختی  و  پرخاشگري  و  رقابتی  خشم  کلی 

 مقیاس هاي آنها را به تفکیک جنسیت نشان می دهد.  
توان گفت که بین  ) می 3بر اساس نتایج به دست آمده (جدول 

ذهنی   کلی سرسختی  نمره  در  مرد  و  زن  کاران  میدانی  و  دو 
 )010 /0p=  آن پایداري  مقیاس  خرده  و   ( )010 /0p=  و  (

) و  =0p/ 001همچنین نمره کلی پرخاشگري و خشم رقابتی ( 
 ) ) تفاوت معناداري وجود دارد. در  =0p/ 001مؤلفۀ خشم آن 

 ) اطمینان  هاي  مؤلفه  بین  کنترل  =0p/ 126مقابل  و   (
 )083 /0p=  مقیاس خرده  و  ذهنی  سرسختی  متغیر  از   (

بین   رقابتی،  خشم  و  پرخاشگري  متغیر  از  پرخاشگري 
نشد  ورزشکار  مشاهده  معناداري  تفاوت  مرد  و  زن  ان 

 )05 /0p<  داد نشان  ویتنی  یومن  آزمون  نتایج  به طور کلی   .(
بین سرسختی ذهنی و خشم رقابتی و پرخاشگري زنان و مردان  

دو و میدانی کار تفاوت معناداري وجود دارد. 

 
 بررسیهاي فردي نمونه تحت  . توزیع ویژگی1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی  متغیرها  عوامل جمعیت شناختی 

 جنسیت 
 0/50 50 مرد
 0/50 50 زن

 سن 
 0/47 47 سال  22تا  18
 0/28 28 سال  26تا  23
 0/25 25 سال  30تا  27

 
 سابقه ورزشی 

 

 0/40 40 سال  5تا  1
 0/37 37 سال  10تا  6

 0/23 23 سال  16تا  11
 

1 mindset 
2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

3 Mann–Whitney U test 
4 SPSS 
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 پرخاشگري و خشم رقابتی و سرسختی ذهنی و مؤلفۀ آنها به تفکیک جنسیت  فراوانی، میانگین و انحراف معیار متغیرهاي. 2جدول
 انحراف معیار  میانگین  فراوانی  گروه  متغیر 

 خشم 
 170/3 36/10 100 کل
 298/2 98/8 50 زن
 33/3 74/11 50 مرد

 پرخاشگري 
 458/4 83/15 100 کل
 79/4 16/15 50 زن
 026/4 50/16 50 مرد

 پرخاشگري و خشم رقابتی (نمره کل) 
 116/6 19/26 100 کل
 806/5 14/24 50 زن
 769/5 24/28 50 مرد

 اطمینان
 418/2 54/19 100 کل
 317/2 88/19 50 زن
 490/2 20/19 50 مرد

 پایداري
 535/1 63/13 100 کل
 498/1 00/14 50 زن
 495/1 26/13 50 مرد

 کنترل 
 653/2 13/11 100 کل
 572/2 58/11 50 زن
 68/2 68/10 50 مرد

 سرسختی ذهنی (نمره کل) 
 700/4 30/44 100 کل
 62/4 46/45 50 زن
 45/4 14/43 50 مرد

 . نتایج آزمون یومن ویتنی براي متغیر هاي پرخاشگري و خشم رقابتی و  سرسختی ذهنی و مؤلفه هاي آنها3جدول
 سطح معنی داري  Z یومن ویتنی  تعداد متغیر 
 001/0* -561/4 500/592 100 خشم 

 077/0 - 770/1 000/994 100 پرخاشگري 
 001/0* - 480/3 000/746 100 پرخاشگري و خشم رقابتی (نمره کل) 

 126/0 - 530/1 000/1030 100 اطمینان
 010/0* -562/2 500/886 100 پایداري
 083/0 - 731/1 500/1000 100 کنترل 

 010/0* - 571/2 000/878 100 سرسختی ذهنی (نمره کل) 
 )05/0*معنا داري در سطح ( 

 بحث و نتیجه گیري
و   رقابتی  خشم  و  پرخاشگري  مقایسۀ  هدف  با  حاضر  پژوهش 
سرسختی ذهنی زنان و مردان دو و میدانی کار نخبه ایرانی که در 

 عضو تیم ملی بودند، انجام شد.   1399سال 
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در نمرة کلی پرخاشگري 

انی  و خشم رقابتی و همچنین خرده مقیاس خشم آن بین دو و مید
کاران زن و مرد تفاوت معناداري وجود داشت. نتایج بدست آمده  

) می باشد که نشان داد میزان  2017همسو با نتایج پژوهش شیخ (
پرخاشگري در مربیان مرد و میزان سرسختی در مربیان زن باال  
می باشد و معموًال زنان شغل خود را نوعی عامل حضور در جامعه 

رتباط عاطفی برقرار می کنند و نوعی  تصور می کنند و سریع تر ا

سرسختی   با  دلیل  همین  به  دارند.  خود  وظایف  به  تعهد  حس 
بیشتر فعالیت می کنند و با کاهش شدت فشارهاي روانی، به رفتار 
هاي پرخاشگرانه کمتري دست می زنند. در مقابل مردان با دیدي 
از آنجا که مسئولیت  نگرند و  از زنان به شغل خود می    متفاوت 
سرپرستی و تأمین درآمد خانواده بر عهده آنان است، در مقابل  
کار و مسئولیت هاي خود پرخاشگري بیشتري نشان می دهند  

 .  )2017(شیخ،
کلی   نمرة  در  مرد  و  زن  کاران  میدانی  و  دو  بین  مقایسۀ  نتایج 
تفاوت   از  نشان  آنان  پایداري  مقیاس  خرده  و  ذهنی  سرسختی 

بودن فرد  معناداري بود. عامل پایداري به مصمم بودن و متمرکز  
در رویارویی با موقعیت هاي سخت اشاره دارد و ورزشکارانی که  
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کنند،  می  کسب  خوبی  هاي  نمره  پایداري،  مقیاس  خرده  در 
می   حفظ  را  خود  تمرکز  بهتر  تحریکات،  با  مواجهه  در  احتماًال 

. نتایج بدست آمده همسو با نتایج  )2009(شیرد و همکاران، کنند 
) منتشري  و  کاشانی  حیدري  2011فرخی،  و  اسکندرنژاد   ،(

)، رضایی، باقر زاده و صادق 2013نیولند و همکاران ()،  2018(
) باشد  2018)، و زیگر و زیگر (2018)، شیخ (2017زاده  ) می 

  ;2018اسکندرنژاد و حیدري،  ;2011کاشانی و منتشري،(فرخی،  
زاده،  ;2013نیولند و همکاران، باقرزاده و صادق    ;2017رضایی، 

زیگر،  ;2017شیخ، و  مقی) 2018زیگر  بین خرده  مقابل  در  اس . 
هاي اطمینان و کنترل از نظر جنسیت تفاوت معناداري بدست  
نیامد. احساس اطمینان از وجود اعتماد به نفس و خودباوري زیاد، 
از خود تنظیمی و خودکارآمدي در ورزشکاران ناشی می شود و  
با  به نظر می رسد یکی از مهم ترین ویژگی هاي روانی افرادي 

ادیب پور و (حاتمی، حاتمی شاهمیر،   سرسختی ذهنی باال است
. از نتایج پژوهش حاضر نیز استنباط می شود  )2013طهماسبی، 

که این ویژگی بین زنان و مردان دو و میدانی کار تفاوت معناداري  
ندارد. همچنین، هرچه ورزشکاران توانایی بیشتري در کنترل خود 
هاي   موفقیت  توانند  می  باشند،  داشته  اضطرابشان  میزان  و 

و عملکرد خود را بهبود بخشند و این سبب بیشتري کسب نموده  
می شود تا اعتماد به نفس در آنها بیشتر و پرخاشگري و خشم 

کمتر شود. در مقابل با کاهش کنترل اضطراب و ایجاد مشکل در 
حفظ آرامش روانی، این اضطراب بر جوانب مختلف فرد اثر خواهد  

یکی از    داشت. ایجاد نشانه هاي جسمانی ناشی از اضطراب رقابتی 
اولین عالئم عدم کنترل است. به گونه اي که در مقابله با اضطراب  
افزایش   لرزش،  مانند  هایی  نشانه  دچار  ابتدا  در  فرد  جسمانی 
ضربان قلب، تعرق و غیره می گردد که کاهش عملکرد فوري را  

کالف  همچنین  دارد.  پی  هاي  2002(  1در  مؤلفه  تعریف  در   ،(
در رابطه با عامل کنترل هیجانات  پرسشنامه سرسختی ذهنی خود  

را   باالتري  نمرات  مقیاس  این خرده  در  افرادي که  اظهار داشت 
 کسب کنند، قادرند به شکل بهتر هیجانات خود را کنترل کنند

 .  )2002پی جی کالف و ایرلی،(
نتایج کلی در پژوهش حاضر بیان گر آن است که بین دو و میدانی  
کاران زن و مرد در نمره کلی سرسختی ذهنی و خرده مقیاس  
پایداري آن و نمره کلی خشم رقابتی و پرخاشگري و مؤلفۀ خشم 
آن تفاوت معناداري وجود دارد. در مقابل در مؤلفۀ هاي اطمینان 

خرده مقیاس پرخاشگري از و کنترل از متغیر سرسختی ذهنی و  
متغیر خشم رقابتی و پرخاشگري، بین ورزشکاران زن و مرد تفاوت  
بین سرسختی   کلی،  طور  به  این،  بنابر  نشد.  مشاهده  معناداري 
ذهنی و خشم رقابتی و پرخاشگري زنان و مردان دو و میدانی کار  

 تفاوت معناداري وجود دارد.  
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