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Introduction & Purpose: The present study aimed at investigating 
the relationship between mental toughness and competitive 
aggressiveness and anger of Iranian elite athletes.  
Methodology: The current study was a descriptive – correlational one. 
The participants of the study were the total number of track and field elite 
Iranian male and female athletes who were members of the national team 
in 2020. For this reason, the statistical sample was 100 elite athletes (18 
to 30 years old) with an average age of (23.26 ± 4.120) in track and field 
discipline using available sampling (50 males, 50 females). To measure 
mental toughness and its component Sport Mental Toughness 
Questionnaire (SMTQ) of Sheard, Golby et al. has been applied, and 
Maxwell & Moores’s Competitive Aggressiveness and Anger Scale (CAAS) 
has been used to measure competitive aggressiveness and anger. The 
collected data has been analyzed by means of Spearman's ranking 
correlation coefficient. 
Results: The results of the correlation revealed a negative and 
significant relationship between the overall score of competitive 
aggressiveness and anger with the overall score of mental toughness 
and subscales of constancy and control as well as the overall score of 
mental toughness and aggressiveness subscale of competitive 
aggressiveness and anger (p<0.05). In addition, the relationship 
between the overall score of competitive aggressiveness and anger 
with the control component of mental toughness is stronger than all 
relationships. 
Conclusion: Overall, according to the findings it can be considered that 
track and field athletes with higher mental toughness experience 
lower competitive aggressiveness and anger.  
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   یران یکاران نخبه ا یدان یدو و م  يو پرخاشگر   ی و خشم رقابت  یذهن یسرسخت  نیرابطه ب یبررس  

 2يحسن غرایاق زند ،*1يرنصی نسترن ، 1انیغالم لدایه

دانشگاه تهران،  ،یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب ،یورزش یو روانشناس  یگروه رفتار حرکت ،یورزش یارشد روانشناس یکارشناس. 1 
رانیتهران، ا  

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا  ،یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب ،ی ورزش یو روانشناس یگروه رفتار حرکت ،یورزش یروانشناس اریاستاد .2

 چکیده  اطالعات مقاله        

    07/99/ 29 دریافت مقاله:
 01/09/99 تاریخ داوري:

     17/09/99بازنگري مقاله: 
 25/09/99پذیرش مقاله:  

  ي و پرخاشگر  یو خشم رقابت  یذهن  یسرسخت  نیب  ۀرابط  یهدف از پژوهش حاضر بررس  مقدمه و هدف:
 بود.    یرانیکاران نخبه ا یدانیدو و م

کاران    یدانیرا کل دو و م  يبود. جامعه آمار  یهمبستگ-یفیروش پژوهش حاضر، توص  روش شناسی:
منظور،    نیدادند. به هم  لیرا دارا بودند، تشک  یمل  میت  تیعضو  1399که در سال    یران ی زن و مرد نخبه ا

با م  30تا    18ورزشکار نخبه (  100را    ينمونه آمار  دو و    رشتۀ   در  23/ 26±4/ 120  یسن  نیانگی سال) 
 ی سنجش سرسخت  يزن). برا  50مرد،    50دادند (  لیدر دسترس تشک  يریبا استفاده از نمونه گ  یدانیم

  ي) و براSMTQو همکاران (  یگلب  رد،یش  ی ورزش  یذهن  یآن، پرسشنامه سرسخت  يو مؤلفه ها  یذهن
) استفاده CAAS(  سیماکسول و مور  ي و پرخاشگر  یاز پرسشنامه خشم رقابت  ي و پرخاشگر  یخشم رقابت

 انجام شد.  رمن یاسپ يرتبه ا یهمبستگ بیداده ها با استفاده از ضر  ل یو تحل هیتجزشد. 
 ی ذهن  یسرسخت  یبا نمره کل  يو پرخاشگر  یخشم رقابت  ی نمره کل  نینشان داد، ب  یهمبستگ  جینتا  نتایج:

 اسیبا خرده مق  یذهن  یسرسخت   ینمره کل  ن یب  نیو کنترل آن و همچن  يداریپا  يها   اسیو خرده مق
 ۀ) و رابط<0p/ 05وجود دارد (  يدار  یمعن  یرابطه منف  يو پرخاشگر  یخشم رقابت  ر یاز متغ  يپرخاشگر

 است.  تر ي روابط قو یاز تمام  یذهن یکنترل سرسخت ۀبا مؤلف يو پرخاشگر  یخشم رقابت  ینمره کل نیب
 یکاران با سرسخت  یدانی دهد که دو و م  ینشان م   جیپژوهش نتا  نیا  جینتا  یبه طور کل  نتیجه گیري :

 کنند.  یرا تجربه م  يتر نیپائ یو خشم رقابت يباالتر، پرخاشگر یذهن

 کلید واژگان  
 يپرخاشگر

 ی خشم رقابت
 یدانیدو و م

 ی ذهن یسرسخت
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 مقدمه 
عوامل   تعامل  و  ترکیب  حاصل  ورزشکاران،  مدیریت  و  پیشرفت 
است.   اجتماعی  و  روانشناختی  بیولوژیکی،  عوامل  مانند  مختلفی 
نظران، عملکرد مطلوب در   اغلب کارشناسان و صاحب  نظر  طبق 
مسابقه و اجراي بهینه مهارت هاي ورزشی و دستیابی به سطوح  

عاملی از توانایی هاي  باالي قهرمانی و کسب عناوین جهانی، حاصل ت 
مهارتی (تکنیکی و تاکتیکی)، جسمانی (قدرت، سرعت و غیره) و  
روانی (تمرکز، اعتماد به نفس، کنترل اضطراب و غیره) می باشد  

.  ) 2010(عبدالهی زاده، طاهري تربتی، سهرابی، محمدي و توکلیان، 
فیزیولوژي،   به  جمله  از  پیشرفته  کشورهاي  اساس،  برهمین 
نوع   یک  امر  این  که  اند  ورزیده  اهتمام  روانشناسی  و  بیومکانیک 
روان   هاي  ویژگی  دهد.  می  نشان  را  جهان  سطح  در  همگرایی 

به نفس و توانایی مقابله و تفسیر عالئم مرتبط  شناختی مانند اعتماد  
با اضطراب به عنوان اتفاقی مثبت، امروزه به عنوان اصلی ترین عامل  

. جنبه  ) 2005ر، (هانتون و فلچ موفقیت در ورزش شناخته می شود  
دهه   دو  طی  در  ورزشکاران  عملکرد  و  سالمت  روانشناختی  هاي 
گذشته مورد توجه بیشتري قرار گرفته است که بخش عمده اي از  

  1این تحقیق به سالمت روان ورزشکاران و مفهوم سر سختی ذهنی 
شود   می  فلمینگ، مربوط  و  هانتون  .  ) 2017(گوچیاردي، 

و ورزشکاران، همگی    2ناسان ورزشی، مربیان، مفسرین ورزشی روانش 
بر اهمیت سرسختی ذهنی در عملکرد ورزشی، به عنوان یکی از  

اند   کرده  تأکید  مؤثر  و  عوامل  گوردون  (گوچیاردي، 
. در حالیکه محققین ذکر کرده اند که سرسختی  3) 2008دیموك، 

ذهنی یکی از سازه هاي مهم براي موفقیت ورزشکاران محسوب می  
 4. ) 1982(جی.لوهر، شود  

)، تأکید کرد که  1982در اولین فعالیت ها در این موضوع، لووهر ( 
درصد موفقیت در    50و ورزشکاران بر این باورند که حداقل  مربیان  

شود    می  منتج  ذهنی  از سرسختی  که  است  روانی  عوامل  نتیجه 
گوچیاردي،  ) 1982(جی.لوهر،  تعریف  طبق  ذهنی  سرسختی   .

)، عبارت است از: مجموعه اي از ارزش  2008(  گوردون و دیموك 
ها، نگرش ها، شناخت ها و هیجانات عمومی اختصاصی مربوط به  
ورزش که ذاتی و اکتسابی اند و بر چگونگی نزدیک شدن، پاسخ  

ارهاي مثبت و منفی، چالش ها و نامالیمات  دهی و ارزیابی فرد از فش 
(گوچیاردي، گوردون و  در مسیر رسیدن به هدف تأثیر می گذارند  

. با این وجود، سرسختی ذهنی را معموًال با عنوان  ) 2008دیموك، 
ویژگی مشخصی تعریف می کنند که فرد را قادر به پیشرفت در این  

. به نظر می رسد، سرسختی  ) 2010(وینبرگ، شرایط خاص می کند  
براي   مهم  نیاز  پیش  یک  عنوان  به  اي  گسترده  طور  به  ذهنی 

و    ) 2012(شیرد، دستیابی ورزشکاران به پیشرفت مداوم می باشد  
 

1 Mental Toughness 
2 sport commentators 
3 Gucciardi, Gordon, Dimmock 
4 J. Loehr 
5 elite athletes 
6 Goldberg 

تحقیقات قبلی نشان داده اند که سرسختی ذهنی باال در ورزشکاران  
(ماهونی، گوچیاردي، نتومانیس  موفق رابطه دارد    با عملکرد   5نخبه 

مالت،  ورزشی  ) 2014و  عملکرد  مورد  در  پژوهش  حال،  این  با   .
موفقیت آمیز فراتر از نخبگان ورزشی ادامه پیدا کرد و روي نمونه  

ز انجام گردید. در مجموع،  هاي ورزشکاران دانشگاهی و جوانان نی 
نتایج این طیف از شرکت کنندگان در تحقیق اهمیت سر سختی  
ذهنی در بسیاري از ورزش ها و بسیاري از مجریان ورزشی نه فقط  

دهد   می  نشان  را  نخبه  و  ورزشکاران  مالنو  بات،  (وینبرگ، 
ورزشکا ) 2017هارمیسون،  که  شود  می  گفته  سرسختی  .  که  رانی 

ذهنی باالیی دارند، احساسات را با شدت کمتري تجربه می کنند و  
بنظر می رسد در شرایط استرس زا قادر به عملکرد موثرتر هستند  

) در مطالعه اي بر روي ویژگی  1998(   6. گولدبرگ ) 2009(کراست، 
هاي روانی قهرمانان المپیک، سرسختی ذهنی را به عنوان عاملی  

معنادار  و  داد    7سهیم  تشخیص  ورزشی،  عملکرد  بهبود  در 
.  این اجماع مبنی بر اینکه سرسختی ذهنی عامل  ) 1998(گلدبرگ، 

ك  مهمی براي برتري ورزشی است، نه تنها باعث افزایش عالقه به در 
توسعه   به  بلکه  است  ذهنی شده  مفهوم سرسختی  از  تري  جامع 
ابزارهاي مناسب براي ارزیابی این مفهوم نیز منجر شده است. در  
نتیجه، سرسختی ذهنی به یکی از رایج ترین مفاهیم در حوزه وسیع  

. در  ) 2013(راسک و واترز، تبدیل شده است   8تر روانشناسی مثبت 
دانش  تمرکز  قابل  حقیقت،  به طور  گاهی درمورد سرسختی ذهنی 

(گوچیاردي، هانتون، گوردون، مالت و  توجهی رو به افزایش است  
. مطالعات زیادي در رابطه با تعریف سرسختی ذهنی  ) 2015تمبی، 

، روند ساخت سرسختی ذهنی  ) 2010(کولتر، مالت و گوچیاردي، 
بات،  و  براي    ) 2011(وینبرگ  نظري  بالقوة  توضیحات  حتی  و 

. با این وجود،  ) 2011(هارمیسون، سرسختی ذهنی انجام شده است  
از   دسته  آن  که  دهد  می  نشان  ذهنی  سرسختی  مطالعات 
ورزشکارانی که سرسختی ذهنی باالیی دارند، سائق شان به آنها را  

اند تا در مسابقات یا محیط هاي آموزشی به موفقیت و  برمی انگیز 
برسند   چسمن، شکوفایی  و  ترژور،    ;2007کراست،   ;2013(چن 
، گزارش هاي قبلی  9. در ورزش هاي رزمی ) 1996مونسون و الکس، 

و سرسختی ذهنی می توانند    10نشان داده اند که پروفایل هاي هدف 
 .  ) 2007(کوان و روي، تاًثیر بگذارند    11بر نتایج ورزشکاران ووشو 

چن و چیزمن بررسی کردند که آیا سرسختی ذهنی می تواند سطح  
بود  از نظر حرفه اي  ن مشخص کند  ورزشکاران ترکیبی رزمی را 

ذهنی   سرسختی  پرسشنامه  در  اي  حرفه  گروه  یانه. 
نمره باالتري از گروه هاي نیمه حرفه اي و    (SMTQ)12ورزشی 

7 Significant contributor 
8 positive psychology 
9 martial arts 
10  goal profiles 
11 Wushu 
12 Sport Mental Toughness Questionnaire 



هیلدا غالمیان و همکاران   401-408)، 1399( 3رفتاري   و حرکتی علوم مجله                                                                                                    

404 
 

و عزم و    2، شناخت مثبت 1آماتور با در نظر داشتن اعتماد به نفس 
  . ) 2013(تاسیئوپولوس و نیکوالیدیس، کسب کردند    3اراده 

SMTQ   پاید (کنترل،  ذهنی  سرسختی  عامل  سه  و  از  اري 
که ترکیب    ) 2009شیرد، گلبی و وان، ( اطمینان) تشکیل شده است  

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

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

باعث می شود تا ورزشکاران، مربیان را به عنوان سرمایه اجتماعی  
ادراك   جونز، بیشتر  و  و    ;2012(گوچیاردي  موري  نیکولز، 

و با اطمینان (خودباوري و خود ارزشمندي)، پایداري    4، ) 2016پري، 
(در انگیزش، نگرش و تالش) و کنترل (برهیجان و توجه) در سختی  

کنند   پیگیري  را  خود  اهداف  فشارزا،  شرایط  و  (گوچیاردي،  ها 
 .  ) 2008گوردون و دیموك، 

گذارد   می  تأثیر  ورزشی  عملکرد  روي  که  عواملی  از  دیگر  یکی 
خشم  و  نه    پرخاشگري  و  است  رقابت  نه  پرخاشگري  باشد.  می 

عصبانیت. رقابت یک نگرش و عصبانیت یک احساس است. با این  
پرخاشگري نقش دارند   و رقابت هردو در  و  حال عصبانیت  (بلک 

.  پرخاشگري، رفتاري است که هدف آن آسیب  5) 2005هاوکس، 
داراي   نیت  و  تعریف، قصد  این  در  دیگران است؛  یا  به خود  زدن 
پرخاشگري   صورتی  در  زا  آسیب  رفتار  یک  یعنی  است؛  اهمیت 

قصد و عمد به منظور آسیب و صدمه    محسوب می شود که از روي 
باشد   گرفته  انجام  خود  یا  دیگري  به  .  ) 2005(کریمی، زدن 

ی رخ می دهد، شکل کالمی و  پرخاشگري به شکل هاي گوناگون 
خشم   رفتاري،  یا  ابزاري  هاي  مؤلفه  معرف  پرخاشگري  جسمانی 
معرف جنبه هیجانی و خصومت معرف جنبه شناختی پرخاشگري  

در ورزش    7. در این زمینه، پرخاشگري 6) 1992پري، (باس و  است  
به سمت حریف،   چنین تعریف شده است: هر گونه رفتار عمدي 
مسئوالن، هم تیمی ها یا تماشاگران، که در قوانین رسمی رقابت  
قانونی شمرده نمی شود و فرد به پرهیز از چنین رفتاري تشویق  

به عنوان نوعی    9. از طرف دیگر، خشم 8) 2004(ماکسول، می شود  
انگیختگی   افزایش  با  که  است  شده  تعریف  ذهنی  ارزیابی 
فیزیولوژیکی باعث به خطر افتادن سالمت جسمانی و روانی فرد می  

جراي ورزشکار را  شود. پژوهش ها نشان داده اند که پرخاشگري ا 
سیلوا  اظهارات  بر  بنا  کند.  نمی  پرخاشگري  1980(   10تسهیل   ،(

نتایج    سطح  به  را  فرد  توجه  و  برد  می  باال  را  فرد  انگیختگی 
کند   می  معطوف  حریف،  به  زدن  صدمه  فکر  مانند  غیراجرایی، 

. پرخاشگري و خشم به عنوان پیش بینی  11) 2018(وینبرگ و گولد، 

 
1 confidence 
2 positive cognition 
3 determination 
4 Gucciardi & Jones; Nicholls, Morley, & Perry 
5 Black & Hawks 
6 Buss & Perry, 1992) 

اند   شده  شناسایی  پرخاشگرایانه  رفتارهاي  قوي  هاي  کننده 
مستعد  12) 1983(برکویتز،  که  ورزشکارانی  است  بهتر  بنابراین،   .

 احساسات خشمگینانه و پرخاشگرایانه هستند، شناسایی شوند. 
 ) بررسی  2016قاسمی، اصالنخانی و فرخی  به  ) در پژوهش خود 

هاي   واترپولیست  رقابتی  اضطراب  و  ذهنی  سرسختی  بین  رابطۀ 
نخبه پرداختند و نتایج نشان داد که با افزایش سرسختی ذهنی، دو  
اضطراب   و  اضطراب جسمانی  یعنی  رقابتی  اضطراب  منفی  مؤلفۀ 
شناختی کاهش یافته ولی مؤلفه اعتماد به نفس افزایش می یابد  

 .   ) 2016(قاسمی، اصالنخانی و فرخی، 
 ) میرعلی  و  بینی  2017خواجوي  پیش  هدف  با  را  پژوهشی   (

اب صفتی رقابتی، پرخاشگري رقابتی و خشم رقابتی بر اساس  اضطر 
هوش معنوي ورزشکاران جانباز و معلول انجام دادند و نتایج نشان  
داد که هوش معنوي می تواند باعث کاهش اضطراب صفتی رقابتی  
و خشم و پرخاشگري رقابتی در ورزشکاران معلول و جانباز شود  

 . ) 2017(خواجوي و میرعلی، 
 ) سرسختی  2017شیخ  با  پرخاشگري  ارتباط  بررسی  هدف  با   (

روانشناختی در بین مربیان و ناجیان استخرهاي هاي ورزشی نشان  
سرسختی   و  پرخاشگري  بین  داري  معنی  منفی  رابطۀ  که  داد 
سرسختی   دارد.  وجود  استخرها  ناجیان  و  مربیان  روانشناختی 

فتارهاي  روانشناختی توانایی افراد را براي کنترل موقعیت، کنترل ر 
کند.   می  بیشتر  پیشامدها،  با  رویارویی  و  وظایف  به  تعهد  خود، 
بنابراین سرسختی روانشناختی به عنوان یک منبع مقاومت درونی  

 .  ) 2017(شیخ، می تواند تأثیرات منفی پرخاشگري را کاهش دهد  
) پژوهشی را  2020دباغ، قابل دمیرچی، غرایاق زندي و خانجانی ( 

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

(دباغ، قابل  منابع اعتماد به نفس رابطه مثبت و معناداري وجود دارد  
 .  ) 2020دمیرچی، غرایاق زندي و خانجانی، 

) تحت عنوان  2020پژوهش دیگري توسط غرایاق زندي و زارعی ( 
ارتباط پرخاشگري کالمی مربی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران  
نوجوان: نقش واسطه اي سرسختی ذهنی انجام شد و نتایج به دست  
آمده از این پژوهش، اشاره دارد به اینکه پرخاشگري کالمی مربی  

ورز  در  رقابتی  اضطراب  افزایش  و  به  انجامد  می  نوجوان  شکاران 
سرسختی ذهنی باالتر به کاهش ادراك پرخاشگري کالمی مربی و  

شود   می  منجر  رقابتی  اضطراب  کمتر  و  تجربه  زندي  (غرایاق 
 .  ) 2020زارعی، 

رشته   ورزشکاران  و  ورزشی  روانشناسان  مربیان،  نظرات  اساس  بر 
ده در دو  هاي مختلف و همچنین نتایج حاصل از تحقیقات انجام ش 

7 Aggressiveness 
8 Maxwell 
9 Anger 
10 Silva 
11 Weinberg & Gould 
12 Berkowitz 
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حوزه سرسختی ذهنی و پرخاشگري و خشم رقابتی به عنوان مهم  
ترین مقوله هاي روانشناسی بخصوص در حیطه ي ورزش، می توان  
به نقش بی بدیل این عوامل روان شناختی در موفقیت ورزشکاران  

 بخصوص در میادین بزرگ و بین المللی پی برد.  
ذهنی و پرخاشگري  تاکنون، تحقیقات بیشتر بر بررسی سرسختی  

و خشم رقابتی به طور جداگانه بوده است و  پژوهش هاي محدوي  
در این خصوص انجام شده است. با توجه به کمبود شواهد تحقیقی،   
جامعه آماري محدود پژوهش هاي قبلی و اینکه در مطالعات قبلی  
کلی   نمره  با  ذهنی  سرسختی  هاي  مقیاس  خرده  بین  رابطۀ  به 

قابتی و مؤلفه هاي آن پرداخته نشده است بر  پرخاشگري و خشم ر 
این اساس و به منظور رفع شکاف موجود پژوهش حاضر با هدف  
بررسی رابطه بین سرسختی ذهنی و خشم رقابتی  و پرخاشگري  

   دو و میدانی کاران نخبه ایرانی انجام شد 

 شناسی روش 

همبستگی بوده که با توجه به   - پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی 
ماهیت آن کاربردي است و به لحاظ روش جمع آوري اطالعات در  
توسط   پژوهش  هاي  داده  دارد.  قرار  توصیفی  هاي  پژوهش  زمرة 

 پرسشنامه و به صورت میدانی جمع آوري شده است. 

 جامعه و نمونه آماري 

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

ورزشکار نخبه    100تشکیل دادند. به همین منظور، نمونه آماري را  
سال) با استفاده از نمونه گیري در دسترس تشکیل دادند    30تا    18( 
 زن).   50مرد،    50( 

 ابزار و شیوه گرد آوري داده ها 
 (SMTQ)پرسشنامه سر سختی ذهنی  

براي اندازه گیري سرسختی    ) 2009(شیرد و همکاران،   SMTQاز  
سوالی براي اندازه گیري یک    SMTQ  14ذهنی استفاده می شود.  

مقیاس کلی سرسختی ذهنی و سه خرده مقیاس اطمینان، ثبات و  
کنترل را در اختیار فرد قرار می دهد. شرکت کنندگان پژوهش با  

) خیلی  5) خیلی کم تا ( 1گزینه اي، از (   5استفاده از مقیاس لیکرت  
  1مبتی بر مفهوم ذهنیت   SMTQاد به سواالت پاسخ می دهند.  زی 

که 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 خودباوري، تعهد،  

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

 
1 mindset 
2 Competitive Aggressiveness & Anger Scale 
3 Maxwell & Moores 

) روایی محتوایی، با استفاده از  2015در پژوهش کاشانی و همکاران ( 
نظر کارشناسان و اساتید مورد سنجش قرار گرفت و تأیید گرفت.  
با استفاده از آزمون تحلیل عاملی   همچنین روایی سازه پرسشنامه 

ب  رسید.  تأیید  به  مقیاس  خرده  سه  آمدن  بدست  با  راي  اکتشافی 
محاسبه پایایی آن از آلفاي کرونباخ استفاده گردید که پایایی آن براي  

باالي   ابعاد  نژاد و  بدست آمد    0/ 70تمامی  (کاشانی، فرخی، کاظم 
 . ) 2015شیخ، 

 (CAAS)2پرسشنامه خشم رقابتی و پرخاشگري  

گویه اي    12براي سنجش خشم رقابتی و پرخاشگري از پرسشنامه  
) استفاده شد  2007(   3خشم رقابتی و پرخاشگري ماکسول و موریس 

. هدف از این آزمون شناختن افرادي است  ) 2007(ماکسول و موریس، 
که داراي احساسات خشمگینانه و پرخاشگرایانه هستند. این مقیاس  

تا    7) و پرخاشگري (از سؤال  6تا    1شامل دو عامل خشم (از سؤال  
) می باشد که با مقیاس لیکرت پنج سطحی هیچوقت (با نمره  12

نمره   (با  همیشه  تا  شود  5یک)   می  گذاري  نمره  و  )  (ماکسول 
  12. این پرسشنامه نمره معکوس ندارد و نمره کل از  ) 2007موریس، 

بدست می آید. نسخه فارسی آن توسط فتحی رضایی، عبدلی    60تا  
ش  ) رواسازي شد و روایی و پایایی آن قابل قبول گزار 2014و فارسی ( 

شد. 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 از همسانی درونی قابل  
مقیاس   کل  در  کرونباخ  ضریب  طوریکه  به  است،  برخوردار  قبولی 

به دست آمد. با این حال مقدار    0/ 74م  و در خرده مقیاس خش   0/ 78
بود که مقدار متوسطی را نشان    0/ 67آلفا کرونباخ عامل پرخاشگري  

 .  ) 2014(فتحی رضایی، عبدلی و فارسی، می دهد  

 روش هاي پردازش داده ها 

به  تحقیق  این  تجزیه در  داده منظور  روش وتحلیل  از  آ ها  ماري  هاي 
به منظور توصیف و طبقه بندي  توصیفی و استنباطی استفاده گردید.  

منظور برآورد  به اطالعات از فراوانی و درصد فراوانی استفاده گردید.  
شود. پیش از  پارامترها و همبستگی آن از آمار استنباطی استفاده می 

فرضیه  کلموگروف آزمون  آزمون  از  استفاده  با  تحقیق    - هاي 
داده   4اسمیرنوف  توزیع  بودن  نوع  نرمال  غیر  و  (نرمال  آماري  هاي 

از داده  استفاده  با  تحقیق  اهداف  و  شد  بررسی  ضریب    ها)  آزمون 
رتبه  اسپیرمن همبستگی  با    5اي  نیز  ها  داده  تمامی  گردید.  محقق 

 در سطح معناداري   26نسخه    6استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس 
 )05 /0p< .مورد تحلیل قرار گرفت ( 
 
 

4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
5 Spearman's ranking correlation coefficient 
6 SPSS 
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 یافته ها 
هاي تحقیق  ها، میانگین سن نمونه وتحلیل داده بر اساس نتایج تجزیه  

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

سال    2) سال بود که کمترین مقدار  7/ 38± 3/ 719هاي تحقیق ( نمونه 
از سوي ورزشکاران گزارش شده  سال  16و بیشترین سابقه ورزشی  

 بود. 
اساس   جدول    هاافتهیبر  نمونه  1در  سن  به  مربوط  اطالعات   ،

در دامنه   قیتعداد نمونه تحق  نیشتریکه ب  دهدینشان م  قیتحق
 درصد).   47سال بودند (  22تا  18  یسن

ورزش  ي هاداده سابقه  به  تحق  یمربوط  م  قینمونه   دهد، ینشان 
ورزش  ي هانمونه   یفراوان  ن یشتریب سابقه  (  5تا    1  ی با    40سال 
بود.   رصدد به  1در جدول    هاافته یبر اساس  )  ، اطالعات مربوط 

 قیتعداد نمونه تحق نیشتریکه ب  دهدی نشان م قی سن نمونه تحق 
مربوط   ي هادرصد). داده  47سال بودند (  22تا    18  یدر دامنه سن

ورزش سابقه  تحق  ی به  م  قینمونه   یفراوان  نیشتری ب  دهد،ی نشان 
در مقابل،    ) بود.رصدد  40سال (  5تا    1  یبا سابقه ورزش  ي هانمونه 

 -001/0) یذهن یسرسخت  یخشم و نمره کل اسی خرده مق ن یب

r=) مق خرده  کل  نان یاطم  اسیو  نمره  رقابت  یو  و    یخشم 
  .مشاهده نشد  ي دار یرابطه معن (=r -036/0) ي پرخاشگر

بین نمره کلی  به طور کلی نتایج آزمون همبستگی نشان داد  
خشم رقابتی و پرخاشگري با نمره کلی سرسختی ذهنی و خرده  
کلی   نمره  بین  همچنین  و  آن  کنترل  و  پایداري  هاي  مقیاس 
خشم   متغیر  از  پرخاشگري  مقیاس  خرده  با  ذهنی  سرسختی 
رقابتی و پرخاشگري رابطۀ منفی معنی داري وجود دارد و رابطۀ 

پرخاشگري  و  رقابتی  خشم  کلی  نمره  کنترل    بین  مؤلفۀ  با 
 ).>05/0pسرسختی ذهنی از تمامی روابط قوي تر است (

 بحث و نتیجه گیري
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین سرسختی ذهنی و خشم  
رقابتی  و پرخاشگري دو و میدانی کاران نخبه ایرانی که در سال  

نتایج به دست    عضویت تیم ملی را دارا بودند، انجام شد.   1399
کی از آن است که بین سرسختی ذهنی و پرخاشگري و  آمده حا

دارد،   معناداري وجود  رابطۀ منفی  رقابتی ورزشکاران  این خشم 
خشم  ذهنی،  سرسختی  سطح  افزایش  با  که  است  معنی  بدان 

 رقابتی و پرخاشگري دو و میدانی کاران کاهش پیدا می کند.  

 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

 

 همبستگی اسپیرمن بین سرسختی ذهنی و خشم رقابتی و پرخاشگري و خرده مقیاس هاي آنها ضریب  .  2جدول

 )01/0). ** معنا داري در سطح ( 05/0( *معنا داري در سطح 

سرسختی ذهنی  کنترل  پایداري اطمینان متغیرهاي پژوهش
 پرخاشگري  خشم  (نمره کل)

خشم رقابتی و  
پرخاشگري (نمره  

 کل) 
       1 اطمینان
      1 152/0 پایداري
     1 276/0* 217/0* کنترل 

سرسختی ذهنی (نمره  
 کل) 

**695/0 **532/0 **772/0 1    

   1 - 001/0 - 199/0* - 137/0 - 001/0 خشم 

  1 252/0* - 311/0** - 411/0** - 236/0* - 054/0 پرخاشگري 
خشم رقابتی و  

 1 888/0** 637/0** - 304/0** - 414/0** - 238/0* -036/0 پرخاشگري (نمره کل) 
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نتیجه پژوهش حاضر همسو با پژوهش هاي زکین، سولمون و نریا 
)، قاسمپور، حسن زاده و اکبري 2010)، رمزي و بشارت (2003(
)2012) شیخ  و  که  2017)  هستند  آن  گویاي  که  باشد  می   (

ه عنوان یک منبع مقاومت  سرسختی ذهنی با پرخاشگري رابطه و ب
بروز  از  و  می دهد  کاهش  را  پرخاشگري  منفی  تأییدات  درونی، 

(قاسمپور، حسن اختالل هاي بدنی و روانی پیشگیري می کند  
زکین،    ;2017شیخ،  ;2010رمزي و بشارت،  ;2012زاده و اکبري،

 .  )2003سولمون و نریا،
بررسی رابطۀ بین زیر مولفۀ هاي سرسختی ذهنی با پرخاشگري 
،  و خشم رقابتی نشان داد که از بین مولفۀ هاي سرسختی ذهنی 

مولفه هاي پایداري و کنترل رابطه منفی معناداري با نمره کلی 
پرخاشگري و خشم رقابتی دارند. عامل پایداري به مصمم بودن و 
متمرکز بودن فرد در رویارویی با موقعیت هاي سخت اشاره دارد 
و ورزشکارانی که در خرده مقیاس پایداري، نمره هاي خوبی کسب 

مواج در  احتماًال  کنند،  را  می  خود  تمرکز  بهتر  تحریکات،  با  هه 
، و همچنین پرخاشگري  )2009(شیرد و همکاران، حفظ می کنند

بر این، هرچه  و خشم رقابتی کمتري را تجربه می کنند. عالوه 
ورزشکاران توانایی بیشتري در کنترل خود و میزان اضطرابشان  
و  نموده  کسب  بیشتري  هاي  موفقیت  توانند  می  باشند،  داشته 

می شود تا اعتماد به عملکرد خود را بهبود بخشند و این سبب  
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 داشت. ایجاد نشانه هاي  
جسمانی ناشی از اضطراب رقابتی یکی از اولین عالئم عدم کنترل  

گونه اي که در مقابله با اضطراب جسمانی فرد در ابتدا است. به  
دچار نشانه هایی مانند لرزش، افزایش ضربان قلب، تعرق و غیره  

 1می گردد که کاهش عملکرد فوري را در پی دارد. همچنین کالف 
)، در تعریف مؤلفه هاي پرسشنامه سرسختی ذهنی خود 2002(

اشت افرادي که در این  در رابطه با عامل کنترل هیجانات اظهار د
خرده مقیاس نمرات باالتري را کسب کنند، قادرند به شکل بهتر  

 .  ) 2002(پی جی کالف و ایرلی، هیجانات خود را کنترل کنند
بخش آخر نتایج نشان می دهد که بین نمره کلی پرخاشگري و 
خشم رقابتی با خرده مقیاس اطمینان از متغیر سرسختی ذهنی  

شگري و خشم رقابتی با نمره  و خرده مقیاس خشم از متغیر پرخا
احساس   ندارد.   وجود  معناداري  رابطه  ذهنی  سرسختی  کلی 
خود  از  زیاد،  خودباوري  و  نفس  به  اعتماد  وجود  از  اطمینان 
تنظیمی و خودکارآمدي در ورزشکاران ناشی می شود و به نظر  
می رسد یکی از مهم ترین ویژگی هاي روانی افرادي با سرسختی  

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

که میزان اطمینان ورزشکاران با میزان پرخاشگري و خشم رقابتی  
 آنها ارتباطی ندارد. 

نتایج کلی در پژوهش حاضر بیان گر آن است که بین نمره کلی  
خرده    خشم رقابتی و پرخاشگري با نمره کلی سرسختی ذهنی و

کلی   نمره  بین  همچنین  و  آن  کنترل  و  پایداري  هاي  مقیاس 
خشم   متغیر  از  پرخاشگري  مقیاس  خرده  با  ذهنی  سرسختی 
رقابتی و پرخاشگري رابطه منفی معنی داري وجود دارد و رابطه 
کنترل   مؤلفۀ  با  پرخاشگري  و  رقابتی  خشم  کلی  نمره  بین 

همچنی است.  تر  قوي  روابط  تمامی  از  ذهنی  و سرسختی  دو  ن 
میدانی کاران با سرسختی ذهنی باالتر، پرخاشگري و خشم رقابتی 

 پائین تري را تجربه می کنند. 
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