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  چکیده

موفقیت کوشی با آوری و سختهدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ تاب
یکصد و سی و .  بودشناختیشناختی و درماندگی روانورزشی، بهزیستی روان
تلف های مخ از دانشجویان رشته)  دختر43 پسر، 96(نه ورزشکار داوطلب 

های سایپا، ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران و ورزشکاران باشگاه
قزوین، صنام، پیکان، پاس، پیروزی، ایران خودرو، آرارات و رازی در این 

          آوری ابـاس تـقیـم دـته شـواسـکاران خـورزشاز . رکت کردندـژوهش شـپ
مقیاس سالمت و )  HS (کوشی، مقیاس سخت)CD-RISC(دیویدسون  ـ کانر

ها، به منظور سنجش موفقیت ورزشی آزمودنی. را تکمیل کنند )MHI(روانی 
در اختیار مربیان ورزشکاران قرار گرفت و ) SAS(» مقیاس موفقیت ورزشی«

 .ضمن تشریح اهداف پژوهش، از آنها خواسته شد پرسشنامه را تکمیل کنند
کوشی با موفقیت ورزشی و آوری و سختتابنتایج پژوهش نشان داد که 

 شناختی درماندگی روان همبستگی مثبت معنادار و باشناختیبهزیستی روان
توان های پژوهش حاضر میبر اساس یافته. همبستگی منفی معنادار دارند

کوش می توانند تغییرات مربوط آوری و سختهای تابنتیجه گرفت که سازه
نتایج و . بینی کنندر ورزشکاران پیشبه موفقیت ورزشی و سالمت روانی را د

  .شوندپیامدهای پژوهش در این مقاله تشریح و تبیین می
، سالمت روانی، کوشی، موفقیت ورزشیسختآوری،  تاب:های کلیدیواژه
  شناسی ورزشروان
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Abstract 
 This study was aimed to investigate the association of resilience 
and hardiness with sport achievement and menatal health in a 
sample of athletes. One hundred and thrty-nine athletes (96 
males, 43 females) from the Faculty of Physical Education and 
Sport Sciences, the University of Tehran, and several sport clubs 
were included in this study. All participants were asked to 
complete Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), 
Hardiness Scale (HS), and Mental Health Inventory (MHI). The 
athletes’ coaches were asked to rate the Sport Achievement 
Scale (SAS) in order to measure athletes’ sport achievement. 
The results revealed that both resilience and hardiness were 
positively associated with sport achievement and psychological 
well-being, and negatively associated with psychological 
distress. It can be concluded that resilience and hardiness can 
predict changes of sport achievement and and mental health in 
athletes. Results and implications are discussed. 
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 1به عنوان پژوهشی اکتـشافی    آوری،   در رابطه با تاب    اًمخصوص ،که
ــوزۀ    ــکاران و در ح ــورد ورزش ــا را در م ــن متغیره ــۀ ای ــوع رابط      ن

اقـدامی  کند،  های ایرانی مشخص می   شناسی ورزش در نمونه   روان
شناسـی مثبـت در     هـای روان  در جهت توجه بـه مفـاهیم و سـازه         

های این پژوهش به شـرح زیـر بررسـی           فرضیه .ورزش خواهد بود  
 موفقیـت   کوشـی بـا   و سـخت  آوری  بین تاب : فرضیۀ اول  :شوندمی

  بـین  : فرضـیۀ دوم   ؛ورزشی ورزشکاران رابطـۀ مثبـت وجـود دارد        
 ورزشـکاران   شـناختی بهزیـستی روان  کوشی بـا     و سخت  آوریتاب

ــود دارد   ــت وج ــۀ مثب ــوم  ؛رابط ــیۀ س ــاب : فرض ــین ت       آوری و ب
شناختی ورزشکاران رابطـۀ منفـی      درماندگی روان کوشی با   سخت

  .وجود دارد
  

  روش
جامعۀ آماری :  نمونه و روش اجرای پژوهش،جامعه آماری

های مختلف ورزشی دانشکدۀ  این پژوهش دانشجویان رشته
های سایپا، قزوین، ان و ورزشکاران باشگاهتربیت بدنی دانشگاه تهر

. صنام، پیکان، پاس، پیروزی، ایران خودرو، آرارات و رازی بودند
پس از )  دختر43 پسر، 96( ورزشکار داوطلب نهیکصد و چهل و 

توضیحات الزم در مورد اهداف پژوهش و جلب مشارکت و 
 2دیویدسون ـ کانر آوریمقیاس تابهمکاری آنها با تکمیل 

)CD-RISC(3کوشی، مقیاس سخت )HS ( و مقیاس سالمت
به منظور سنجش . در این پژوهش شرکت کردند) MHI( 4روانی

 ؛SAS(» 5مقیاس موفقیت ورزشی«ها، موفقیت ورزشی آزمودنی
در اختیار مربیان ) 1381الدین، بشارت، عباسی و شجاع

ورزشکاران قرار گرفت و ضمن تشریح اهداف پژوهش، از آنها 
میانگین سنی کل . استه شد پرسشنامه را تکمیل کنندخو

، میانگین سن ورزشکاران پسر )sd=98/2( سال 23ورزشکاران 
 24/22و میانگین سن ورزشکاران دختر ) sd=16/3( سال 30/23

های مختلف ورزشی  فراوانی و درصد رشته. بود) sd=34/2(سال 
  نفر23 ، بسکتبال)8/23% ( نفر33 والیبال: عبارت بودند از

، )4/9%( نفر 13 ، دو و میدانی)2/12% ( نفر17 ، فوتبال)%5/16(
، )3/4% ( نفر6 ، رزمی5% ( نفر7 ، کشتی)5/6% ( نفر9 شنا

، کاراته و هندبال )6/3% ( نفر5 عمومی، بوکس و تکواندو هر یک

                                                           
1. exploratory 
2. Connor-Davidson Resilience Scale 
3. Hardiness Scale 
4. Mental Health Inventory 
5. Sport Achievement Scale 

، و )2/2% ( نفر3 ، فوتسال و واترپلو هر یک)9/2% ( نفر4 هر یک
  ). 5/1% ( نفر2 وشو

  
  ابزار سنجش

      دسونـویـ دی ـرـآوری کانابـ تاسـیـمق :آوریابـاس تـقیـم
)CD-RISCالی ؤ س25یک ابزار ) 2003، 6 دیویدسون وکانر ؛

ای لیکرت از  پنج درجههایدر اندازهآوری را است که سازۀ تاب
آوری آزمودنی در این حداقل نمرۀ تاب. سنجدصفر تا چهار می

نتایج مطالعۀ مقدماتی . ثر نمرۀ وی صد استمقیاس صفر و حداک
 8 و روایی7سنجی این مقیاس، پایاییهای روانمربوط به ویژگی

همسانی ). 2003کانر و دیویدسون، (یید کرده است أآن را ت
 مقیاس 12 و واگرای11 و روایی همگرا10، پایایی بازآزمایی9درونی

فی وجود اند و گرچه نتایج تحلیل عاملی اکتشاکافی گزارش شده
، اعتماد به غرایز 13استحکام شخصی/شایستگی(پنج عامل 

روابط /، پذیرش مثبت عواطف14تحمل عواطف منفی/شخصی
یید کرده أآوری ترا برای مقیاس تاب) 17، معنویت16، مهار15ایمن

یید أطور قطع تها هنوز بهاست، چون پایایی و روایی زیرمقیاس
های آوری برای هدفاند، در حال حاضر فقط نمرۀ کلی تابنشده

). 2003کانر و دیویدسون،  (شودپژوهشی معتبر محسوب می
آوری نیز در مطالعات پایایی و روایی فرم فارسی مقیاس تاب

یید قرار أهای بهنجار و بیمار مورد بررسی و تمقدماتی نمونه
  ).1386بشارت، (گرفته است 

الی ؤ س45این پرسشنامه یک آزمون  :کوشیمقیاس سخت
ای لیکرت از نمرۀ صفر تا ها در مقیاس چهار درجهپرسش. تاس

طلبی نمرۀ سه برای سه زیر مقیاس تعهد، کنترل و مبارزه
های این آزمون برحسب یک از زیرمقیاس هر. شوندمحاسبه می

عالوه بر سه زیرمقیاس، از جمع کل . شودال ارزیابی میؤ س15
   دست شی بهکوها یک نمرۀ کل برای سختنمرۀ زیر مقیاس

    کوشی ابزاری معتبر برای سنجش مقیاس سخت. آیدمی

                                                           
6.Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. 
7. reliability 
8. validity 
9. internal consistency 
10. test-retest reliability 
11. convergent 
12. divergent 
13. personal competence/tenacity 
14. trust in one’s instinct/tolerance of negative affects 
15. positive acceptance of change/secure relationships 
16. control 
17. spirituality 
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بارتون، اورسانو، رایت و (کوشی و سالمت روانی است سخت
در اعتباریابی مقدماتی فرم ). 2001، 2 ژاندا؛1989 ،1اینگراهام

کوشی در مورد سه نمونه از دانشجویان، فارسی مقیاس سخت
 آن به شرح زیر 3سنجی روانهایورزشکاران و بیماران، مشخصه

، 4کرونباخ(ضرایب آلفا ): 1387بشارت، (گزارش شده است 
 94/0 تا 85/0 برای زیرمقیاس تعهد، از 93/0 تا 88/0از ) 1970

   برای زیرمقیاس 95/0 تا 89/0برای زیر مقیاس کنترل، از 
 کوشی برای نمرۀ کل سخت94/0 تا 87/0طلبی و از مبارزه

  ضرایب .است انۀ همسانی درونی خوب مقیاسمحاسبه شد که نش
 90/0 تا 82/0ها با فاصلۀ دو تا چهار هفته از همبستگی نمره

 برای زیرمقیاس کنترل، از 88/0 تا 80/0برای زیرمقیاس تعهد، از 
 88/0 تا 80/0طلبی و از  برای زیرمقیاس مبارزه87/0 تا 79/0

ایی کوشی محاسبه شد که نشانه پایسخت برای نمرۀ کل
 5نتایج تحلیل عاملی اکتشافی .بازآزمایی کافی برای مقیاس است

وجود سه عامل تعهد، کنترل و کوشی، عالوه بر عامل کلی سخت
  ).1387بشارت، (یید کردند أطلبی را تمبارزه

، 6ویت و ویر(مقیاس سالمت روانی  :مقیاس سالمت روانی
   سؤالی است و دو وضعیت بهزیستی 34یک آزمون ) 1983
ای    درجه5شناختی را در مقیاس شناختی و درماندگی روانروان

حداقل نمره آزمودنی در . سنجد  می5 تا 1لیکرت از نمرۀ 
شناختی شناختی و درماندگی روانهای بهزیستی روان زیرمقیاس

 و حداکثر نمره آزمودنی در همین 20 و 14به ترتیب 
در فرم فارسی این .  خواهد بود100 و 60ها به ترتیب  زیرمقیاس

ای متشکل از یکصد و شصت دانشجوی  مقیاس که در نمونه
       های تهران و علم و صنعت ایران در دو گروه بیماردانشگاه

)80=n 80(و بهنجار )  پسر30 دختر، 50؛=n30 دختر، 50 ؛ 
های بهزیستی اجرا شد، ضرایب آلفای کرونباخ زیرمقیاس) پسر
های شناختی برای نمره آزمودنیروانشناختی و درماندگی روان

های بیمار به  و برای نمره آزمودنی88/0 و 91/0بهنجار به ترتیب 
 محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب 89/0  و85/0ترتیب 

تعدادی از  هایضرایب همبستگی بین نمره. باشندمقیاس می
برای در دو نوبت با فاصله دو هفته ) n=30(های بهنجار آزمودنی

این ضرایب برای بهزیستی . سنجش پایایی بازآزمایی محاسبه شد
                                                           
1. Bartone, P., Ursano, R. J., Wright, K. M., Ingraham,  

L. H. 
2. Janda, L. 
3. psychometric properties 
4. Cronbach, L. J. 
5. explanatory factor analysis 
6. Veit, C. T., & Ware, J. E. 

 و r=89/0شناختی به ترتیب شناختی و درماندگی روانروان
87/0=r 001/0 و در سطحP< بودند که نشانه پایایی معنادار 

ضرایب همبستگی بین . باشدبخش مقیاس میبازآزمایی رضایت
نیز در دو نوبت ) n=30(ر های بیماهای تعدادی از آزمودنینمره

با فاصله یک تا دو هفته برای ارزیابی پایایی بازآزمایی محاسبه 
   شناختی و درماندگی این ضرایب برای بهزیستی روان. شد
     و در سطح r=82/0 و r=77/0شناختی به ترتیب روان
001/0P< بخش  بودند که نشانه پایایی بازآزمایی رضایتمعنادار

روایی همزمان مقیاس سالمت روانی از طریق . شدبامقیاس می
، 1972، 8گلدبرگ (7اجرای همزمان پرسشنامه سالمت عمومی

نتایج . های دو گروه محاسبه شددر مورد همه آزمودنی) 1988
 ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره کلی 

ها در پرسشنامه سالمت عمومی با زیرمقیاس بهزیستی آزمودنی
) 001/0P<، 85 /0-= r (معنادارشناختی همبستگی منفی روان

 معنادارشناختی همبستگی مثبت و با زیرمقیاس درماندگی روان
)001/0P<، 86/0=r (این نتایج روایی همزمان . وجود دارد

روایی تفکیکی مقیاس . کنندمی ییدأمقیاس سالمت روانی را ت
شناختی و روانهای بهزیستی سالمت روانی از طریق مقایسه نمره

شناختی دو گروه بیمار و بهنجار محاسبه شد و درماندگی روان
  ).1385بشارت، ( یید قرار گرفتأمورد ت

 سؤالی 16این ابزار یک پرسشنامۀ  :مقیاس موفقیت ورزشی
ای   درجه5است که میزان موفقیت ورزشی آزمودنی را در مقیاس 

ضریب . کند  میارزیابی) 5= تا خیلی زیاد1=از خیلی کم(لیکرت 
های مقیاس موفقیت ورزشی در مورد یک  آلفای کرونباخ ماده

 نفری از ورزشکاران بر حسب نمرۀ مربیان و داوران به 157نمونۀ 
 بود که نشانۀ 97/0 ه و برای کل نمون98/0 و 97/0ترتیب 

نتایج مربوط به روایی . همسانی درونی باالی مقیاس است
بر حسب نظر مربیان و داوران محتوایی مقیاس موفقیت ورزشی 

های فوتبال و کشتی نشان داد که ضریب تطابق کندال بر  ورزش
 در سطح 44/0 و طبق نظر داوران 54/0حسب مربیان 

001 /0 P< 1380، شجاع الدین بشارت، عباسی،(دار است  ا معن.(  
  

  هایافته
های ها را بر حسب نمرههای آماری آزمودنی مشخصه1جدول 

به سالمت روانی موفقیت ورزشی و کوشی، سخت، آوریتاب
  .دهد نشان می و دخترپسرورزشکاران تفکیک در مورد 

                                                           
7. General Health Questionnaire 
8. Goldberg, D. P. 
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نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش در     
های این جدول، بر اساس داده.  نشان داده شده است2جدول 

      بهزیستی  کوشی با موفقیت ورزشی وآوری و سختتاب

        درماندگی و با همبستگی مثبت معنادار  ختیشناروان
  . همبستگی منفی معنادار دارند شناختیروان

  

  کوشی، موفقیت ورزشی و سالمت روانی ورزشکارانآوری، سختتابهای   میانگین و انحراف معیار نمره-1جدول 
  کل ورزشکاران  ورزشکاران دختر  ورزشکاران پسر  متغیر

 انحراف معیار  میانگین انحراف معیار  میانگین رانحراف معیا  میانگین  
 02/16 79/73 22/17 88/71 47/15 65/74 آوریتاب

 34/15 53/85 58/15 00/83 18/15 66/86  کوشیسخت
 93/7 37/63 36/9 30/62 20/7 85/63 موفقیت ورزشی
 37/9 38/55 99/9 60/53 02/9 18/56 شناختیبهزیستی روان
 67/15 95/51 19/17 62/53 97/14 20/51 تیشناخدرماندگی روان

  

  موفقیت ورزشی،کوشی با نمرۀ متغیرهای آوری و سخت نتایج آزمون همبستگی بین نمرۀ تاب-2جدول 
  شناختی ورزشکاراندرماندگی روان شناختی وبهزیستی روان

  شناختیبهزیستی روان  موفقیت ورزشی  کوشیسخت  آوریتاب  متغیر
       1 آوریتاب
     1 724/0 کوشیختس

   1 539/0 647/0 موفقیت ورزشی
 1 486/0 486/0 569/0 شناختیبهزیستی روان

 -337/0 -437/0 -454/0 -367/0 شناختیدرماندگی روان

  ).≥000/0P(همۀ ضرایب معنادار هستند 
  

های پژوهش در مورد رابطۀ های فوق، فرضیهمطابق یافته    
بهزیستی با موفقیت ورزشی و کوشی آوری و سختمثبت تاب

   و رابطۀ منفی) های اول و دوم پژوهشفرضیه (شناختیروان
فرضیۀ سوم  (شناختیدرماندگی روانکوشی با آوری و سختتاب

 سپس برای تعیین میزان سهم تغییرات .شودیید میأت) پژوهش
    بهزیستی موفقیت ورزشی، مربوط به هر یک از متغیرهای 

آوری و شناختی بر حسب تاب درماندگی روانشناختی وروان
کوشی به عنوان متغیرهای آوری و سختکوشی، رابطۀ تابسخت
شناختی و بهزیستی روانموفقیت ورزشی، بین و متغیرهای پیش

شناختی به عنوان متغیرهای مالک در معادلۀ درماندگی روان
  .رگرسیون به صورت همزمان تحلیل شدند

  

  های آماری رگرسیون موفقیت ورزشی،  ل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه خالصه مد-3جدول 
  کوشیآوری و سختتاب بر شناختیشناختی و درماندگی روانبهزیستی روان

  شاخص
 F R 2R SE ß *t*  موفقیت ورزشی/ مدل

     992/4 610/0 781/0 260/106 رگرسیون
 422/2 188/0         آوریتاب

 171/8 634/0         کوشیسخت
             شاخص
 F R 2R SE ß *t* شناختیبهزیستی روان/ مدل

     568/7 358/0 598/0 891/37 رگرسیون
 780/3 376/0         آوریتاب

 678/2 267/0         کوشیسخت
             شاخص
 F R 2R SE ß *t* شناختیدرماندگی روان/ مدل

     066/14 213/0 462/0 426/18 رگرسیون
 844/2  313/0         آوریتاب

  644/1  181/0         کوشیسخت
* P< 001/0  
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   های آماری رگرسیون بین تحلیل واریانس و مشخصهنتایج 

        بهزیستی ،  موفقیت ورزشیکوشی با و سختآوریتاب
 .نداه شدهئارا 4در جدول  شناختیشناختی و درماندگی روانروان

دار است ا مشاهده شده معنFبر اساس این نتایج، میزان 
)001/0P< ( به وسیلۀ موفقیت ورزشی واریانس مربوط به 61%و 

یب رگرسیون متغیر ا ضر.شودمی تبیینکوشی و سختآوری تاب
و ) ß، 422/2=t=188/0( آوریتابد که ندهبین نشان میپیش
موفقیت د واریانس نتوانمی) ß، 171/8=t=634/0(کوشی سخت

یعنی . ندندار تبیین ک را به صورت معناورزشی ورزشکاران
کوشی آنها باالتر است، آوری و سختورزشکارانی که سطح تاب

  .شان نیز باالتر خواهد بوداحتمال موفقیت ورزشی
  Fدهد که شناختی نیز نشان می روانینتایج مربوط به بهزیست    

 واریانس مربوط 35%و ) >001/0P(مشاهده شده معنادار است 
کوشی آوری و سختتی به وسیلۀ تابشناخبه بهزیستی روان

   بین نشان  ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش.شودتبیین می
 کوشیو سخت) ß، 780/3=t=376/0(آوری دهند که تابمی

)267/0=ß، 678/2=t (شناختی توانند واریانس بهزیستی روانمی

یعنی ورزشکارانی که . ورزشکاران را به صورت معنادار تبیین کند
 کوشی آنها باالتر است، از بهزیستی آوری و سختابسطح ت

  .شناختی بهتری برخوردار خواهند بودروان
  Fبر اساس نتایج مربوط به درماندگی روانشناختی نیز     

 واریانس مربوط 21%و ) >001/0P(مشاهده شده معنادار است 
کوشی آوری و سختشناختی به وسیلۀ تاببه درماندگی روان

دهد بین نشان می ضرایب رگرسیون متغیر پیش.شودتبیین می
    یــوشـکتـخــ و س)ß، 844/2-=t=-313/0(آوری ابـه تـک
)251/0-=ß، 644/1-=t (یـدگـانـس درمـانـوانند واریـتیـم        

یعنی . شناختی ورزشکاران را به صورت معنادار تبیین کندروان
 آنها باالتر است، از کوشیآوری و سختورزشکارانی که سطح تاب

  .شناختی کمتری رنج خواهند برددرماندگی روان
نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسۀ     

       آوری، ابـتای ـه مرهـورد نـر در مـسـر و پـتـدخکاران ـورزش
 و یـناختـشی روانـهزیستـب، یـوفقیت ورزشـم، یـکوشختـس

دختر و پسر در ورزشکاران نشان داد که شناختی درماندگی روان
  ). 4جدول  (هیچ یک از متغیرها با هم تفاوت معنادار ندارند

  
  آوری،تاب متغیرهای   نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسۀ ورزشکاران دختر و پسر برحسب نمره-4جدول 

  )1=درجه آزادی (ختیشناشناختی و درماندگی روانکوشی، موفقیت ورزشی، بهزیستی روان سخت
  شاخص  متغیر

  معناداری  F  میانگین مجذورها  
 348/0 888/0 285/228 آوریتاب

 194/0 704/1 271/399 کوشیسخت

 288/0 137/1 519/71 موفقیت ورزشی

 134/0 275/2 118/198 شناختیبهزیستی روان

 735/0 115/0 798/28 شناختیدرماندگی روان

  
  بحث
با کوشی و سختی رآوژوهش نشان داد که تابهای این پیافته

شناختی همبستگی مثبت و با بهزیستی روانموفقیت ورزشی و 
ها این یافته. دنشناختی، همبستگی منفی داردرماندگی روان

د تغییرات نتوانمیکوشی و سختآوری دهند که تابنشان می
شناختی و درماندگی مربوط به موفقیت ورزشی، بهزیستی روان

ت همبستگی جه. دنبینی کنشناختی ورزشکاران را پیشروان
     و آوریمتغیرها بیانگر آن است که با افزایش میزان تاب

       ، میزان موفقیت ورزشی و سطح بهزیستی کوشیسخت
که سطح یابد، در حالیافزایش میشناختی ورزشکاران روان

 تایج که این ن. یابدکاهش میشناختی آنها درماندگی روان
به ، بر حسب چند احتمال کنندیید میأپژوهش را تهای هفرضی

  :شوندتبیین میشرح زیر 
در ) 2004 (2و کارل و چسین) 2004 (1تاگید و فردریکسون  

آوری به تاب  جداگانه نشان دادند که سطوح باالیهایپژوهش
منظور  بههای مثبتکند تا از عواطف و هیجانفرد کمک می
های نامطلوب و بازگشت به وضعیت ادن تجربهپشت سر نه

بعضی از محققان، به عنوان یک تبیین . مطلوب استفاده کند
آوری از طریق افزایش سطوح عواطف اند که تاباحتمالی، گفته

                                                           
1. Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. 
2. Carle, A. C., & Chassin, L. 
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های  و مقابلۀ موفق با تجربه1مثبت باعث تقویت حرمت خود
بر ). 2004 بونانو، ؛2006، 2بنتی و کمباروپالوس(شود منفی می

آوری از طریق تقویت حرمت خود به عنوان اساس این تبیین، تاب
این . شودپذیری مثبت منتهی میای به انطباقمکانیسم واسطه

 در شرایط دشوار و شناختی مثبت، مخصوصاًهای روانویژگی
کنند تا با اعتماد به زای مسابقه، به ورزشکار کمک میاسترس
بنتی و  ؛1381الدین، اسی و شجاعبشارت، عب(نفس 

ثیر أتحت ت(ها  تحمل سختی،)2004 بونانو، ؛2006کمباروپالوس، 
های تلخ و و انطباق مثبت با تجربه) 1985 گارمزی، ؛آوریتاب

احتمال ،  مسابقه)2001 مستن، ؛2000التار و چیچتی، (ناگوار 
بت، شناختی مثهای رواناین ویژگی. موفقیت خود را افزایش دهد

ثیر أهای مرتبط با سالمت روانی را تحت تشاخصطور همزمان به
ای که در پژوهش حاضر با افزایش سطح  پدیده،دهندقرار می

شناختی شناختی و کاهش سطح درماندگی روانبهزیستی روان
  .ورزشکاران نشان داده شد

آوری های تابلفهؤشایستگی و استحکام شخصی یکی از م  
احتمال دیگری که برای تبیین ). 2003دسون، کانر و دیو(است 
آوری از  تابشود این است کههای این پژوهش مطرح مییافته

موفقیت ورزشی و طریق تقویت شایستگی و استحکام شخصی با 
بر این اساس، افزایش . شودمرتبط میروانی های سالمت شاخص

قابل مقایسه (های شخصی آوری با افزایش شایستگیسطوح تاب
و تقویت ) 1998،  و همکاران تدشی؛"ایرشد پس ضربه"با 

مقاومت در برابر "قابل مقایسه با (استحکام و قدرت شخصی 
افزایش احتمال موفقیت ورزشی و ، با )1985 گارمزی، ؛"استرس

   افزایش سطح بهزیستی (های سالمت روانی بهبود شاخص
) شکارانشناختی ورزشناختی و کاهش سطح درماندگی روانروان

توان با استناد به تبیین را میمشابه این . گیرددر ارتباط قرار می
 هایلفهؤ به عنوان یکی دیگر از م"تحمل عواطف منفی"میزان 

 متناسب با .نیز تکرار کرد) 2003کانر و دیودسون، (آوری تاب
میزان تحمل عواطف منفی، ورزشکار قادر خواهد بود که با تمرکز 

های ی روانی و بدنی و استفادۀ بهینه از توانمندیو هدایت نیروها
تکنیکی و تاکتیکی خود برای افزایش احتمال موفقیت ورزشی 

توان از های سالمت روانی را نیز میبهبود شاخص. اقدام کند
  .ها و اقدامات دانستپیامدهای این توانمندی

مهارگری، یعنی توانایی فرد در مهار و مدیریت شرایط، یکی   
این ). 2003کانر و دیویدسون، (آوری است های تابلفهؤر از مدیگ

                                                           
1. self-esteem 
2. Benetti, C., & Kambouropoulos, N. 

زا را کند تا شرایط استرسآور کمک میتوانمندی به فرد تاب
مدیریت کند و در مقابله با مصائب و نامالیمات زندگی، نه تنها 

که به سطحی جدید از تعادل ) 2004بونانو، (در برد  هجان سالم ب
مهارگری باعث  .دست یابد) 2002ریچاردسون، (مثبت و رشد 

  شود که ورزشکار احساس کند بر اوضاع مسلط است ومی
احساس تسلط بر اوضاع در ورزشکار . تواند تعیین کننده باشدمی

ثیر أهای وی بر موقعیت تآورد که تالشاین باور را به وجود می
تواند مسیر رویدادها را تغییر دهد و خواهد گذاشت و وی می

این باور عملکرد ورزشکار را بهبود . ابقه را تعیین کندنتیجۀ مس
یابی به  دست.دهدبخشد و احتمال موفقیت را افزایش میمی

سطحی جدید از تعادل و رشد مثبت به منزلۀ یکی از پیامدهای 
کند، رابطۀ های سالمت روانی مطابقت میآوری، که با شاخصتاب

شناختی و کاهش انافزایش سطح بهزیستی رواین متغیر را با 
  .کند توجیه میشناختی ورزشکارانسطح درماندگی روان

های این پژوهش مطرح تبیین احتمالی دیگری که برای یافته  
پذیری های سالمت و آسیبآوری با شاخصشود، رابطۀ تابمی

معنویت، . های معنوی استشناختی از طریق باورها و ارزشروان
، )2003کانر و دیویدسون، (آوری تاب هایلفهؤبه عنوان یکی از م

  تواند از یک سو به مثابه سپر، مقاومت فرد را در برابر می
و از سوی ) عامل حفاظت کننده(های زندگی افزایش دهد استرس

، فرد را به تعالی و پذیری مثبتسازش و انطباقدیگر به منزلۀ 
  هر یک از سطوح دفاعی و).بخشعامل تعالی(کمال برساند 

آوری به نحوی با های معنوی مربوط به تاب باورها و ارزشتحولی
این . گیردهای سالمت روانی در ارتباط قرار میبهبود شاخص
توانند در شرایط خطیر مسابقۀ ها، همچنین میباورها و ارزش

ورزشی، جایی که پیروزی و موفقیت به اوج ارزش و اهمیت خود 
عنوی احتمال موفقیت ورزشی را های مرسد، به عنوان پشتوانهمی

  . افزایش دهند
کوشی و متغیرهای های احتمالی در مورد رابطه سختتبیین    

: شوندموفقیت ورزشی و سالمت روانی به شرح زیر مطرح می
کوش ورزشکار از طریق احساس تعهد وی نسبت شخصیت سخت

های الزم برای موفقیت ورزشی به عملکرد و وظایف ورزشی زمینه
شود که ورزشکار این احساس تعهد باعث می. سازدرا فراهم می

های و راه) 1979کوباسا، (های ورزشی نماید خود را وقف هدف
مناسب برای رسیدن به هدف را به خوبی شناسایی و انتخاب کند 

ای احتمال هایی که هریک به گونه؛ مکانیسم)2001ژاندا، (
  .دهندوفقیت را افزایش میم
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      کوش ورزشکار از طریق مولفۀ دیگر ت سختیشخص    
شود که ورزشکار احساس کوشی، یعنی کنترل، باعث میسخت

کوباسا، (تواند تعیین کننده باشد کند بر اوضاع مسلط است و می
احساس تسلط بر اوضاع در ورزشکار این باور را به وجود ). 1979

گذاشت و وی ثیر خواهد أهای وی بر موقعیت تآورد که تالشمی
تواند مسیر رویدادها را تغییر دهد و نتیجۀ مسابقه را تعیین می
بخشد و احتمال این باور عملکرد ورزشکار را بهبود می. کند

  .دهدموفقیت را افزایش می
این . کوش استطلبی ویژگی دیگر شخصیت سختمبارزه    

شود که فرد تغییرات و های مختلف باعث میویژگی در زمینه
هایی برای رشد و ها و فرصتها را به عنوان چالشوقعیتم

). 1979کوباسا، (پیشرفت تلقی کند نه محدودیت یا تهدید 
کند که به جای اجتناب، طلبی به ورزشکار کمک میمبارزه
زای های خطیر و استرسگیری و برخورد منفعل با موقعیتکناره

ش و مبارزه بطلبد و ورزشی از آنها استقبال نماید، آنها را به چال
با برخورد فعال و سازنده ابتکار عمل را به دست گیرد و احتمال 

  .موفقیت خود را افزایش دهد
     کوشی به عنوان سپری در مقابل استرس در سخت    

؛ مدی، 1979کوباسا، (کند های مختلف زندگی عمل میموقعیت
بله با توانایی و مهارت مقا). 1991؛ ویب، 1988کان و مدی، 

کوشی ورزشکار به وی امکان های ورزشی بر اثر سختاسترس
دهد تا در فضایی با استرس کمتر و آرامش بیشتر، از می

استعدادهای خود بهتر استفاده کند و دقت عملکرد ورزشی خود 
به کارگیری استعدادها در ). 1992مدی و هس، (را افزایش دهد 

  .دهدا افزایش میسایۀ دقت عمل، احتمال موفقیت ورزشی ر
کوشی همچنین بیانگر اعتماد شخص به توانایی خود سخت    

، )1985هوالهان و موس، (برای مقابله با شرایط مختلف است 
و خود پیروی ) 1986هوارد، کانینگهام و رچنیتز، (حس استقالل 

دهد و باعث ارتقاء و بهبود عملکرد را افزایش می) 1989باتل، (
). 1990؛ وستمن، 1999؛ کوشابا و مدی، 1999آتال، (شود می

ها نیز به سهم خود احتمال موفقیت ورزشی را در این مکانسیم
  .دهندورزشکار افزایش می

شناختی، کوشی و بهزیستی رواندر مورد تبیین رابطۀ سخت    
های پیش گفته در جهت افزایش بهزیستی ثیر مکانیسمأعالوه بر ت

راهبردهای مقابله فعال و تعیین کنندۀ توان به شناختی، میروان
. زا اشاره کردکوش در مواجهه با شرایط استرسشخصیت سخت

های جسمانی و روانی ای احتمال بیماریاین راهبردهای مقابله
 های رفتاری و عملکردی را کاهش مربوط به استرس و ضعف

شناختی و و باعث ارتقاء بهزیستی روان) 1999مدی، (دهند می
؛ مدی، رادا و 1990بالنی و گانلن، (شوند مت روانی فرد میسال

تواند از طریق کوشی میباالخره اینکه سخت). 1996هایر، 
افزایش سطح عزت نفس فرد نیز هم باعث افزایش موفقیت 

و هم به ) 1381بشارت، عباسی و شجاع الدین، (شود ورزشی می
  .ایدشناختی وی کمک نمسالمت روان ارتقاء بهزیستی و

آوری و تابطور خالصه، نتایج این پژوهش نشان داد که به    
شناختی کوشی با موفقیت ورزشی و بهزیستی روانسخت

شناختی، همبستگی منفی همبستگی مثبت و با درماندگی روان
توان به دو دسته پیامد عملی و نظری  بر این اساس می.دارند

های ۀ برنامهدر سطح عملی، تهی. پژوهش حاضر اشاره کرد
توانـد آموزشی برای مدارس ورزشی، مربیان و ورزشکاران، می
آوری راهبردهای مناسب و کارآمـد را با هدف بهبود سطح تاب

کوشی و سخت) 2000های التار و همکاران، قابل مقایسه با یافته(
های مخصوص، مثل مهارت آموزش مهارت. به فرد آموزش دهد

، نیز به عنوان )2006و همکاران،  سیلس  ـکمپل(له أحل مس
      آوری و های تقویت تابهای اصلی برنامهلفهؤیکی از م

های پژوهش در سطح نظری، یافته. شودکوشی پیشنهاد میسخت
 آوری و های فعلی مربوط به تابتوانند هم نظریهحاضر می

های ها و فرضیهکوشی را از جهاتی تأیید کنند و هم پرسشسخت
موفقیت ورزشی،  با کوشی و سختآوری در مورد رابطۀ تابجدید

.  مطرح سازندشناختیشناختی و درماندگی روانبهزیستی روان
آیا نوع رابطه و میزان : ها عبارتند ازای از این پرسشنمونه

 در موفقیت ورزشیبر کوشی و سختآوری تاب تأثیرگذاری
 و آورییر تابورزشکاران دختر و پسر یکسان است؟ میزان تأث

های مختلف ورزشی و  در رشتهموفقیت ورزشی بر کوشیسخت
ی چقدر است؟ چه متغیرهایی های ورزشسطوح متفاوت رقابت

موفقیت  کوشی با و سختآوری نقش واسطه بین تاباحتماالً
کوشی تا آوری و سختهای تابسازه را بر عهده دارند؟ ورزشی

ه عنوان دو سازۀ مستقل چه حد همپوشی دارند و تا چه حد ب
های ها و فرضیهپاسخ به هر یک از این پرسش؟ دکننعمل می

های مستقلی است که به مبتنی بر آنها نیازمند پژوهش
 برای شودهمچنین، پیشنهاد می. شودعالقمندان پیشنهاد می

 بر کوشی و سختآوریتابثیر أتر چگونگی تدقیق بررسی
 بر موفقیت ورزشیاین دو سازه ای هلفهؤثیر مأموفقیت ورزشی، ت

ثیرات أبه صورت مستقل بررسی شود و تهای مختلف در ورزش
بر موفقیت ورزشی مورد کوشی و سختآوری درازمدت تاب

   .مطالعه قرار گیرد
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 کوشی باو سختآوری های بین تابسادگی بررسی همبستگی

عین شناختی در پذیری روانمتغیرهای مربوط به سالمت و آسیب
 حال که در حد اقدامی نخستین برای مطالعۀ این رابطه در 

های ایرانی از نقاط قوت یک پژوهش اکتشافی محسوب نمونه
بررسی همزمان . های این تحقیق استشود، از محدودیتمی

، کوشی و سختآوریتاب ثیرگذار بر و مرتبط باأمتغیرهای ت
ترس، ضمن های مقابله با اسشامل متغیرهای سرشتی و سبک

تری برای رفع این محدودیت، پیامدهای نظری و عملی گسترده
  هایهساز ای مربوط بههای مداخلهها و برنامهمفاهیم، نظریه

محدودیت . را به ارمغان خواهد آوردکوشی و سختآوری تاب
هایی را در جامعۀ آماری پژوهش و نوع پژوهش نیز محدودیت

 ا و اسنادهای علت شناختیها، تفسیرهزمینۀ تعمیم یافته
کند که باید در نظر گرفته می متغیرهای مورد بررسی مطرح

  .ندشو
  تقدیر و تشکر

از ورزشکارانی که به عنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت 
دانشکدۀ تربیت بدنی ذیربط والن ؤان و مس از اساتید، مربی؛کردند

یکان، پاس، های سایپا، قزوین، صنام، پدانشگاه تهران و باشگاه
 پیروزی، ایران خودرو، آرارات و رازی که با همکاری صمیمانۀ آنها

از دانشجویانی که به عنوان  و ؛پذیر گردیداجرای پژوهش امکان
ولیت اجرای پژوهش را بر عهده گرفتند، تشکر و ؤپرسشگر مس
  .شودقدردانی می
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