
 

 
 
 
 

  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1395بهار ، 1شمارة ، 8دورة 

  147 -154: ص ص 
  

  

  مبتدي و اي اي، نيمه حرفه حرفه ورزشكاران مديريت سرسختي اي بررسي مقايسه
  
  

  3اصغر برابري  -2بهرام ميرزاييان  -1محمدتقي خورند
ي و روانشناسي ورزشي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه گلستان، بدني و علوم ورزشي، رفتار حركتاستاديار، تربيت .1

كارشناس ارشد . 3و ايران  ساريواحد  زاد اسالميآدانشگاه  ، روانشناسي،دانشكده علوم انساني، استاديار. 2  گرگان و ايران
  و ايران سارياسالمي واحد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد 

  )1392/ 08/  08 :، تاريخ تصويب 1392/ 05/ 10 : تاريخ دريافت ( 
 
 

 
 چكيده

نفر از مردان  90بدين منظور. مبتدي بود و اي حرفه نيمه اي، حرفه ورزشكاران مديريت سرسختي مقايسه حاضر پژوهش از هدف
يمه حرفه اي و تحقيق به صورت تصادفي انتخاب و در سه گروه مساوي حرفه اي، ن هاي استان مازندران به عنوان نمونهورزشكار باشگاه

 SPSSافزار  نرم از ها داده تحليل و تجزيه و براي اهواز سرسختي پرسشنامه آزمون از ها داده آوري جمع براي. مبتدي گروه بندي شدند
 نشان ها يافته. شد استفاده LSD تعقيبي آزمون و آنوا متغيري تك واريانس تحليل و استنباطي توصيفي، آماري هايروش و 17ورژن 

 سرسختي از اي حرفه ورزشكار كه معني بدين. دارد وجود داري معني تفاوت ورزشكاران گروه سه در روانشناختي كه سرسختي ددا
همچنين هيچگونه تفاوت معني داري بين نمرات دو گروه  .برخوردارند اي حرفه و نيمه مبتدي ورزشكار از دوگروه به نسبت باالتري

گيري كرد كه ميزان سختكوشي ورزشكاران حرفه اي در مجموع مي توان چنين نتيجه. شاهده نشدورزشكار نيمه حرفه اي و مبتدي م
نسبت دو گروه ديگر بيشتر بوده و فعاليت هاي بدني و رقابت هاي ورزشي تاثيرات مثبتي را برروي متغير شخصيتي سختكوشي داشته يا 

 . رزشي دارنداينكه افراد سختكوش تمايل بيشتري به شركت در فعاليت هاي و

 

  هاي كليدي واژه
  .ورزشكار، حرفه اي، نيمه حرفه اي، مبتدي سرسختي،
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 مقدمه

 ويژه اي اهميت ها ملت تمام ميان در ورزش امروزه
   كه دانند مي همگان كلي بطور و است كرده پيدا
   رواني و جسمي بيماري هاي بروز موجب تحركي بي
 ونروزافز گسترش از سوي ديگر، شاهد. شود مي

   همه و گسترده تأثير و ورزش حوزه در روانشناسي
 ورزشكاران جسمي و ذهني گوناگون ابعاد بر آن يجانبه

با توجه به اينكه اجراي بهينه ورزشي به ). 3(هستيم 
 در قهرماني بعد نظر عوامل متعددي وابسته است و از

 و ورزشكاران ركوردهاي بين تفاوت كاهش به دليل ورزش
 يا موفقيت در موقعيتي و محيطي جزيي عوامل مداخله
 به ورزش روانشناسان و پژوهشگران ورزشكاران، شكست
 بهينه اجراي با مرتبط و موثر عوامل كشف دنبال

   برخالف كه هستند هايي راه جستجوي و ورزشكاران
 عوارض بدون بتوانند دوپينگ، مانند غيراخالقي روش هاي

شوند  رزشكارانو كرد عمل بهبود و برتري موجب جانبي
  همچنين مهارت هاي رواني ورزشكاران در ). 12(

ورزش هاي مختلف بسته به نيازهاي هر ورزش خاص 
متفاوت است و در موقعيت هاي رقابتي سطح باال كه 
آمادگي جسماني ورزشكار به حداكثر مي رسد، عامل هاي 
رواني مي تواند نقش اساسي و جدي در موفقيت ورزشكار 

 به كه مهمي شخصيتي ويژگي هاي جمله از. بازي كند
 همچون زا استرس شرايط در را عملكرد رسد مي نظر

 سخت دهد، مي قرار تأثير تحت ورزشي هاي محيط
سرسختي تركيبي از باورها در . است روانشناختي  كوشي

مورد خويشتن و جهان است و از سه مولفه تعهد، كنترل و 
به از شخصيت مبارزه جويي تشكيل شده است كه اين جن

به عنوان منبعي از مقاومت و پايداري در برابر حوادث 
 كه رسد مي نظر به. استرس زا در زندگي عمل مي كند

 اي رابطه سرسختي در محيط هاي ورزشي حاصل تأثير
 سخت افزايش باعث ورزش ديگر بيان به. است طرفه دو

 بهبود را ورزشي عملكرد نيز كوشي سخت و شده كوشي
 است معني اين به ورزشكاران ذهني سرسختي. بخشد مي
 خود هاي توانايي به بااليي اطمينان با ورزشكار كه

   خود رفتار و افكار بر باال كنترل با همزمان
 براي دارد، كه بااليي تعهد با و كند مي آوردجويي هم

   پايداري فشار و مشكالت وجود با اهدافش به رسيدن
 ورزشي مهارت دكمبو جانشين كوشي، سخت .ورزد مي

 يا برد براي عاملي تواند مي مشابه شرايط در اما نيست
 نظر به است تر كوش سخت كه ورزشكاري. باشد باخت
 نتايج به موقعيتي، عوامل به توجه بدون تواند مي رسد مي

 نيست آل ايده شرايط وقتي حتي و برسد  ثابتي نسبتاً
  تحت و كند مي حفظ را خود مثبت و مطمئن ديدگاه
 خود تالش به شكست مواقع در و نگرفته قرار فشارها تأثير
 ذهني سرسختي اخير ساليان طي در ).2(دهد  مي ادامه

 در اثرگذار و مهم بسيار روانشناختي سازه يك عنوان به
 فراوان استقبال مورد ورزشكاران شكست و موفقيت
 قرار مختلف هاي رشته در ورزشكاران مربيان و محققين
 توجه مورد ابتدا روانشناختي سرسختياست  گرفته
 از متشكل اي مجموعه عنوان به و گرفت قرار 1كوباسا
 با مواجهه در كه شد گرفته نظر در شخصيتي هاي ويژگي
 مقاومت، از منبعي عنوان به زندگي، فشارزاي حوادث
هر چند . )27(كند  مي عمل محافظ سپري همانند

م شده است تحقيقات زيادي در زمينه سخت كوشي انجا
 سختكوشي مفهوم انتقال براي چنداني تالش اما تاكنون

 كه اي در مطالعه. است نگرفته صورت ورزش صحنه به
 گرفت، صورت و بسكتبال سخت كوشي درمورد ارتباط

 به بازي اين شاخص از هشت شاخص شد، هفت مشخص
 دارد، ارتباط سخت كوشي با ميزان اي مالحظه نحو قابل

 زيرا اين كرد، بيان را بايد با احتياط نتايج هرچند اين
كند  را اثبات نمي سخت كوشي دخالت طور حتم به روابط

                                                           
1. Kobasa 
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 ديفنباچ، كولد،  توسط كه ديگري در بررسي). 21(
 روانشناختي هاي ويژگي بررسي در) 2002( 1موفيت

   نقش سرسختي دادندكه نشان المپيك، قهرمانان
 .)24(است  داشته عملكرد ورزشي افزايش در داري معني

 افراد كه نشان دادند) 2003( 2زاكين، سالمون و نريا
 كوششان، سخت كمتر با همتاهاي مقايسه در سرسخت
 بيشتر قابل و تهديدكننده كمتر را زا استرس شرايط
موثر  قابل از مهارت هاي و مي كنند ارزيابي كنترل
 بررسي ارتباط در) 1384( بشارت ).34(كنند  مي استفاده

به اين نتيجه  ورزشكاران در ورزشي موفقيت با سرسختي
كننده در  بيني كه سرسختي يكي از عوامل پيش رسيدند

 3و شيرد گلبي و همچنين). 5(موفقيت ورزشكاران است 
 در سطوح روانشناختي در بررسي سرسختي) 2004(

   سطوح كه نشان دادند راگبي، ورزشكاران مختلف
متفاوتند  راگبي ليگ گوناگون هاي در دسته سخت كوشي
رسد  حداكثر مي برتر به ليگ اي حرفه و در بازيكنان

 در بررسي )2006(و همكاران  4تريسي در مطالعه). 23(
   رهايوبوكس كيك موثر در موفقيت رواني هاي ويژگي
 از عوامل يكي ذهني سرسختي كه نشان دادند اي حرفه

مل براين، اين عا عالوه. بود آنها در موفقيت و مهم اساسي
خود  ورزشي در رشته موفقيت براي را يكي از عوامل اصلي

 در) 2008( 5لوي و پولمن نيكولز،). 32(اظهار نمودند 
 و بيني خوش رواني، سرسختي ارتباط عنوان با پژوهشي

 رواني سرسختي كه نتيجه اين به ورزشكاران در مقابله
 بيني خوش و مقابله راهبردهاي با معناداري همبستگي

 مقابله راهبردهاي با رواني سرسختي اخص طور به و دارد
 فكر كنترل مضاعف، تالش ذهني، تصويرسازي(رويكرد  با
 راهبردهاي با و بيشتر ارتباط )منطقي تحليل و تجزيه و

                                                           
1. Gould, Dieffenbakack & Moffet 
2. Zakyn, salmon & nrya  
3. Golby & sheared 
4. Tracy 
5. Nicholls, polman & levy 

   و ذهني انحراف فاصله،( اجتناب رويكرد با اي مقابله
 اكبر همچنين .)29(دارد  كمتري ارتباط) گيري كناره

 عملكرد با سرسختي ارتباط بررسي رد )2009(رضايي 
 كه رسيد نتيجه اين به فوتبال غيرنخبه و نخبه بازيكنان

  و دارد ورزشي عملكرد با مثبتي ارتباط سرسختي
آتنا  ).31(است  غيرنخبه از تر كوش سخت نخبه بازيكنان

به مقايسه ) 2012،2013(مهرپور و همكاران در تحقيقات 
آموزان ورزشكار و سرسختي روانشناختي بين دانش 

غيرورزشكار دختر و پسر پرداختند و نشان دادند كه 
سرسختي در ورزشكاران نسبت به غيرورزشكاران به طور 
معني داري باالتر بود و همچنين در ورزش هاي انفرادي و 

اين نتيجه بيانگر اين ). 18(تيمي تفاوت معني داري نبود 
.  ي دارداست كه فعاليت بدني اثرات مثبتي بر سرسخت

بنابراين با توجه به اهميت و نقش بسيار مهم سرسختي 
كارآيي و موفقيت ورزشكاران در كسب عناوين و  در

افتخارت بين المللي از يك سو و از سوي ديگر وجود 
اندك پژوهش ها در زمينه سرسختي ورزشكاران در 
سطوح مختلف ورزش، كه نتايج آن موجب تقويت و 

ورزشي شده و راهگشاي مربيان و بهبودكارآيي و عملكرد 
ورزشكاران در تيم هاي ورزشي باشد، محقق را بر آن 

   اي، حرفه ورزشكار در سرسختي مقايسه داشت تا
 آيا كه دهد پاسخ سوال اين و مبتدي، به اي حرفه نيمه
 و اي حرفه اي، نيمه حرفه ورزشكاران در سرسختي بين

  نه؟ يا دارد وجود مبتدي تفاوتي
  

  يروش شناس
  جامعه و نمونه آماري

مقايسه اي  _اين پژوهش به صورت علّي روش تحقيق
 كليه شامل پژوهش اين آماري جامعه .بوده است
 فروردين الي 1391ماه  بهمن در كه مرد ورزشكاران

و در  مازندران استان ورزشي هاي باشگاه از در يكي 1392
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 هاي از رشته و در يكي و آمل ساري، بابل شهرهاي
به  كه بودند، فعاليت به مشغول و بدنسازي فوتبال ال،واليب

نفر به عنوان نمونه انتخاب و به طور  90صورت تصادفي 
مساوي در سه گروه حرفه اي، نيمه حرفه اي و مبتدي 

  .تقسيم شدند
  ابزارهاي اندازه گيري

 توسط پرسشنامه اين اهواز؛ سرسختي پرسشنامه
 پرسشنامه. است هشد اعتباريابي و تهيه) 1377( كيامرثي

 27 كاغذي مداد خودگزارشي مقياس يك اهواز سرسختي
 صورت اين به پرسشنامه اين گذاري نمره. است اي ماده
 ،"هرگز" چهارگزينه از يكي به ها آزمودني كه است

 و گفته پاسخ "بيشتراوقات" و "اوقات گاهي" ،"بندرت"
. ودمي ش انجام گذاري نمره ،3و  2، 1، 0مقادير،  اساس بر

 احراز. است 108 تا 0 عدد پرسشنامه اين در نمره دامنه
 سرسختي دهندة نشان پرسشنامه، اين در بيشتر نمره

 كيامرثي تحقيق در. است فرد در زياد روانشناختي
 برابر آزمودني ها كل براي كرونباخ آلفاي ضرايب) 1377(
 براي و 74/0 با برابر مؤنث آزمودني هاي براي 76/0 با

  . است 76/0 با برابر مذكر هاي آزمودني
  روش اجرا

 از نامه معرفي دريافت از بعد پژوهش اين اجراي براي
 هاي باشگاه به ساري، شهرستان اسالمي آزاد دانشگاه
به . مراجعه شد و آمل ساري، بابل شهرستان ورزشي

منظور آگاهي از سابقه ورزشي، سالمت و تندرستي و 
در اختيار آنان قرار سطح تحصيالت پرسشنامه ويژه اي 

 انتخاب ها آزمودني گرفت و سپس بر اساس پرسشنامه،
را  اهواز روانشناختي سرسختي مقياس  پس از آن. شدند

 ورود و آوري جمع از بعد. دادند پاسخ انفرادي صورت به
 آماري تحليل و تجزيه مورد ها داده كامپيوتر، به اطالعات

  .گرفتند قرار
  آماري تحليل و تجزيه

 هاي روش از پژوهش داده هاي تحليل و تجزيه ايبر
 آمار و )معيار انحراف و ميانگين(توصيفي؛  آماري

 در و آنوا متغيره تك واريانس تحليل و تجزيه استنباطي؛
با  LSD تعقيبي آزمون از F ميزان معناداري صورت
  .شد استفاده spss_17نسخه 

 

  يافته هاي پژوهش نتايج و
 شود مي مشاهده) 1( جدول در كه طور همان
 سرسختي نمرات ،)استاندارد انحراف( و ميانگين

 و اي حرفه نيمه مبتدي، ورزشكار افراد در روانشناختي
 و) 65/6( 56/43 ،)45/6( 06/45 ترتيب به اي حرفه

 .باشد مي) 59/12( 59/50

  استنباطي هاي افتهي
 را) آنووا( طرفه يك واريانس تحليل نتايج) 2( جدول

 ورزشكاران از گروه سه در روانشناختي سختيسر روي بر
. دهد مي نشان را اي حرفه و اي حرفه نيمه مبتدي،
 از گروه سه بين شود مي مشاهده جدول در كه همانطور

 )P ،524 /5=  )2 ،87(F>006/0( روانشناختي سرسختي لحاظ
  .دارد وجود معناداري تفاوت

 

  پژوهش مورد گروه سه در روانشناختي رسختيس نمرات استاندارد انحراف و ميانگين. 1جدول 
  متغير وابسته

  حرفه اي  نيمه حرفه اي مبتدي

  انحراف استاندارد  ميانگين  انحراف استاندارد  ميانگين  انحراف استاندارد  ميانگين

  59/12  90/50  65/6  56/43  45/6  06/45  سرسختي روانشناختي
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  روانشناختي سرسختي در گروه سه نمرات مقايسه براي) نواآ( طرفه يك واريانس تحليل آزمون نتايج. 2جدول 

مجموع   منبع تغييرات  متغيروابسته
ميانگين   درجه آزادي  مجذورات

  سطح معني داري  Fمقدار   مجذورات

سرسختي 
  روانشناختي

  27/450  2  56/900  بين گروهي

  51/81  87  93/7091  درون گروهي  006/0  524/5

  -   89  48/7992  كل

  
 دو به دو مقايسه براي LSD تعقيبي آزمون جنتاي
 روانشناختي سرسختي نمره در كه دهد مي نشان ها گروه
 معناداري تفاوت اي حرفه نيمه و مبتدي گروه دو بين

 سرسختي نظر از گروه دو هر ولي) P<05/0( ندارد وجود
 اي حرفه ورزشكاران با داري معني تفاوت روانشناختي

 از اي حرفه ورزشكاران كه معني بدين ؛)P>05/0( دارند

 مبتدي ورزشكاران از گروه دو به نسبت بيشتري سرسختي
  . برخوردارند اي حرفه نيمه و

 در روانشناختي سرسختي فوق نتايج به توجه با
 مبتدي و اي حرفه نيمه ورزشكاران با اي حرفه ورزشكاران

  ).3جدول(است  متفاوت

  
   تفاوت شاخص اساس بر ها گروه ميانگين دوي به دو مقايسه يبرا LSD تعقيبي آزمون نتايج .3جدول 

  روانشناختي سرسختي در داري معني سطح و ها ميانگين
  3گروه   2گروه   گروه ها  متغير وابسته

 سرسختي روانشناختي
 

  - 83/5*  50/1 مبتدي-1
  - 33/7*  -  نيمه حرفه اي-2

  -    حرفه اي-3
  

  بحث ونتيجه گيري
 در سرسختي بين ن داد كه كهنتايج پژوهش نشا

 تفاوت مبتدي و اي حرفه نيمه اي، حرفه ورزشكاران
   ورزشكاران كه معني بدين. دارد وجود داري معني
 از گروه دو به نسبت بيشتري سرسختي از اي حرفه

برخودارند، هر چند  اي حرفه نيمه و مبتدي ورزشكاران
ري بين دو گروه مبتدي و نيمه حرفه اي تفاوت معني دا

يافته هاي اين تحقيق با تحقيقات گذشته  .وجود نداشت
نشان داد كه سخت كوشي يكي از فاكتور هاي مهم و 
تاثيرگذار در موفقيت انسان ها، از جمله ورزشكاران مي 

نشان داد ) 2004(و همكاران  1بررسي هاي گلبي. باشد
كه هر چه ورزش حرفه اي تر باشد، سخت كوشي 
                                                           
1. Gollby  

بازيكنان ليگ برتر راگبي به علت . ورزشكار باالتر است
حرفه اي تر بودن و تمرينات بيشتر در هفته، سرسختي 
  آنان نسبت به بازيكنان ليگ هاي ديگر به حداكثر 

در اين ). 23(مي رسد كه همسو با اين تحقيق مي باشد 
تحقيق هم بازيكنان حرفه اي كه تمرينات بيشتري 

همچنين . دداشتند از دو گروه ديگر سخت كوش تر بودن
از حرفه اي ترين ) 2002(و همكاران  2بررسي هاي كولد

ورزشكاران كه نماد آن ورزشكاران المپيك مي باشد، نشان 
داد كه سرسختي نقش معني داري در افزايش عملكرد 
ورزشي و قهرماني آنها در مهمترين رويداد ورزشي جهان 

). 24( داشته است كه همسو با اين پژوهش  مي باشد
كه  )1384(ين با توجه به پژوهش بشارت همچن

                                                           
2. cold  
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سرسختي را به عنوان يك شاخص پيشگوئي كننده در 
، با توجه به نتايج )5(موفقيت ورزشكاران نام برده است 

اين تحقيق، مي توان نتيجه گيري پژوهش قبلي را مورد 
. تاييد قرار داد و در سمت و سوي اين تحقيق عنوان كرد

در بررسي ارتباط  )2009(بر رضايي همچنين اك
سرسختي با عملكرد بازيكنان نخبه و غيرنخبه فوتبال به 
اين نتيجه رسيد كه سرسختي ارتباط مثبتي با عملكرد 

بازيكنان نخبه سخت كوش تر از غيرنخبه  ورزشي دارد و
به طور ). 31(است كه همسو با اين تحقيق مي باشد 

كه خالصه، بر اساس اين نتايج مي توان پيشنهاد كرد 
ابعاد شخصيتي و متغيرهاي روانشناسي از جمله سرسختي 
مثل متغيرهاي جسماني و فيزيكي نقش اساسي در 

در حالت برابري شرايط آمادگي . موفقيت ورزشكاران دارند
جسماني، افرادي كه كنترل رواني و ذهني بهتري دارند 

همچنين ورزشكاران حرفه اي سخت كوش تر . موفق ترند
عهدتر هستند و عامل سخت كوشي را به و به كارشان مت

عنوان شاخص مهم و تاثير گذار در موفقيت ورزشي 
بنابراين مربيان و ورزشكاران براي . قلمداد مي كنند

موفقيت و كسب افتخارات بايد اين عامل را به عنوان 
شاخص اثرگذار مثبت در نظر داشته و به تقويت آن 

  .بپردازند

   روبرو هايي نيز محدوديت با انجام اين پژوهش
 هاي پرسش شمار زيادبودن: جمله از. بوده است
 كه انجاميد آن اجراي زمان شدن طوالني به ها پرسشنامه

 اثر كنندگان شركت هاي پاسخ دقت ميزان بر توانست مي
 هاي مقياس بر اساس ها داده آوري جمع .بگذارد

 دليل به ها گزارش اين كه شده انجام دهي خودگزارش
 هاي شيوه و دهي در پاسخ تعصب ناخودآگاه، يها دفاع

 پيشنهاد بنابراين. هستند تحريف مستعد شخصي معرفي
 هاي پرسشنامه: از آينده هاي پژوهش در كه شود مي

 از مشابه پژوهش اجراي در و برده، كار به كوتاه فرم داراي
و . شود استفاده )مشاهده مصاحبه،( متفاوت ابزاري

 اين گردد كه مي يشنهادپ پژوهشگران به همچنين
سن،  مانند فردي هاي ويژگي تفكيك را به پژوهش

 و انفرادي ورزش هاي سكونت، و سطوح محل جنسيت،
 كه اين به با توجه و در نهايت. و اجرا نمايند تهيه گروهي
 ورزشكاراني است متفاوت در ورزشكاران سرسختي ميزان

 روانشناختي سرسختي از تري پايين سطح از كه
 و خود رفتار تغيير جهت و شده شناسايي وردارند،برخ

  .بگيرند قرار مشاوره تحت سرسختي افزايش
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