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  چکيده

در اين پژوهش، سازه هاي شخصيتي سختکوشي، جامعه گرايي و خودپيروي در ورزشکاران ورزش هاي گروهي و 
 ۴۲ گروهي، ۹۲( ورزشکار داوطلب ۱۳۴ر به اين منظو. فردي مقايسه و تأثير اين سازه ها بر موفقيت ورزشي بررسي شد

 تربيت بدني دانشگاه تهران و ورزشکاران ةاز دانشجويان رشته هاي مختلف ورزشي دانشکد)  دختر۴۶ پسر و ۸۸فردي، 
از . باشگاه هاي سايپا، قزوين، صنام، پيکان، پاس، پيروزي، ايران خودرو، آرارات و رازي در اين پژوهش شرکت کردند

به منظور سنجش .  خودپيروي را تکميل کنند–استه شد مقياس سختکوشي و مقياس جامعه گرايي ورزشکاران خو
موفقيت ورزشي آزمودني ها، مقياس موفقيت ورزشي در اختيار مربيان قرار گرفت و ضمن تشريح اهداف پژوهش، از آنها 

ان ورزش هاي گروهي در متغير جامعه  ورزشکارةنتايج پژوهش نشان داد که نمر .خواسته شد پرسشنامه را تکميل کنند
 ورزشکاران ورزش ة ورزشکاران ورزش هاي فردي در اين متغير شخصيتي و نمرةگرايي به صورت معني دار بيش از نمر

تفاوت نمره هاي دو .  ورزشکاران ورزش هاي گروهي استةهاي فردي در متغير خودپيروي به صورت معني دار بيش از نمر
نتايج همچنين نشان داد که متغيرهاي سختکوشي و جامعه .  سختکوشي از نظر آماري معني دار نبودگروه در مورد متغير

گرايي مي توانند واريانس موفقيت ورزشي را به صورت معني دار در ورزش هاي گروهي و متغيرهاي سختکوشي و 
  .ردي تبيين کنندخودپيروي مي توانند واريانس موفقيت ورزشي را به صورت معني دار در ورزش هاي ف

  
  واژه هاي کليدي

  .سختکوشي، جامعه گرايي، خودپيروي، موفقيت ورزشي و روان شناسي ورزش
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  مقدمه
، تعيـين کننـده هـاي اصـلي         ١١يافته هاي پژوهشي نشان داده اند که ويژگي هاي شخصيتي         

). ۳۴  و۳۱، ۳۰، ۱۷، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۲(بازخوردها، گرايش ها و رفتارهاي ورزشي محسوب مي شـوند          
 ويژگي هاي شخصيتي با فعاليت هاي ورزشـي پرداختـه           ةاين پژوهش ها بيشتر به بررسي رابط      

ـ    ) ۳۴ و   ۳۰،  ۱۳،  ۱۲،  ۱۱(براي مثال، دسته اي از اين پژوهش ها         . اند  مـدل پـنج     ةبا مطالعـه رابط
روان  (٢٢عاملي شخصيت و فعاليت هاي ورزشي نشان دادند که فعاليت ورزشـي بـا نـوروزگرايي               

دسـته اي   .  بيـشتر همبـستگي دارنـد      ٤٤ بيشتر و وظيفه شناسي    ٣٣کمتر، برونگرايي ) خوبيرنجور  
با بررسي مدل سه بعدي شخصيت نشان داده ) ۳۹ و ۳۶، ۳۳، ۲۴،  ۱۵،  ۱۴،  ۵(ديگر از پژوهش ها     

اند که فعاليت ورزشي با يک يا بيش از يکي از ابعاد شخـصيتي نـوروزگرايي کمتـر، برونگرايـي           
تعدادي از پـژوهش هـا بـا        . کمتر همبستگي دارند  ) روان پريش خوبي   (٥٥ييبيشتر و پسيکوزگرا  

توجه به اهميت ويژگي شخصيتي تهييج طلبي، بـه بررسـي ايـن سـازه در ورزش هـاي داراي                    
در بررسي ادبيات پژوهشي در اين زمينه نـشان         ) ۴۰(زاکرمن  . درجات خطر متفاوت پرداخته اند    

اي با خطر زياد در مقياس هاي تهيـيج طلبـي بـيش از    داد که نمره هاي ورزشکاران در ورزش ه   
يافته هاي پژوهشي ديگـر     . نمره هاي ورزشکاراني بود که ورزش هاي با خطر کم انجام مي دادند            

، ۱۸،  ۱۷( ورزش هاي داراي سطوح خطر متفاوت تاييد کـرده انـد             ةنيز نتايج مذکور را در مقايس     
  ).۴۱ و ۳۵، ۳۲، ۲۲

 در  ٨٨ و خـودپيروي   ٧٧، جامعـه گرايـي    ٦٦خـصيتي سختکوشـي   در پژوهش حاضر سازه هـاي ش      
. ورزشکاران ورزش هـاي گروهـي و فـردي، پيرامـون موفقيـت ورزشـي بررسـي مـي شـوند                    

 اصلي تعهد، کنترل و مبارزه طلبي       ةسختکوشي، يک سازه شخصيتي پايدار متشکل از سه مؤلف        
خود را وقف هدف مي     افراد سختکوش نسبت به آنچه انجام مي دهند، متعهدترند و           ). ۲۶(است  
احساس مي کنند بر اوضاع مسلط بوده و خودشان تعيين کننده اند و تغييرات زنـدگي را                 . کنند

                                                 
1 - Personality characteristics  
2 - Neuroticism 
3 - Extraversion 
4 - Conciousness 
5 - Psychoticism 
6 - Hardiness 
7 - Sociotropy 
8 - Autonomy 



  ١٣٧...              ای گروهی و فردی جامعه گرايي و خودپيروی در ورزش ه, مقايسة سازه های شخصيتی سختکوشی

  

 

). ۲۵(چالش ها و فرصت هايي بـراي رشـد و پيـشرفت مـي داننـد نـه محـدوديت و تهديـد                        
 سپري در مقابل استرس در موقعيت هاي گوناگون زندگي عمـل مـي کنـد                ةسختکوشي به مثاب  

). ۱۹(بيانگر اعتماد شخص به توانايي خود براي مقابله با شرايط مختلـف اسـت               ). ۳۸ و   ۲۶،  ۲۵(
را افزايش مي دهد و موجب ارتقا و بهبود عملکرد مي شود            ) ۱۰(و خودپيروي   ) ۲۰(حس استقالل   

  ).۳۷ و ۲۳، ۶(
 شخـصيتي کـه کـنش وري روان         ةجامعه گرايي و خودپروري را به عنـوان دوسـاز         ) ۸(بک  

جامعه گرايي يا وابـستگي اجتمـاعي بـه سـرمايه           . رد را متأثر مي سازند، مطرح کرد      شناختي ف 
اين .  تعامل مثبت با ديگران و حفظ و تداوم روابط اجتماعي اطالق مي شود             ةگذاري فرد در زمين   

 شخصيتي از باورها، بازخوردها و هدف هايي تشکيل مي شود که فرد را به سـوي ديگـران             ةساز
را وادار مي سازد تا براي جلب پذيرش، صميميت حمايت و شأن و منزلت به               سوق مي دهد و وي      
فرد جامعه گرا هدف هايش را از طريق روابط بين شخـصي محقـق              ). ۹ و   ۸(اين روابط تکيه زند     

خود پيروي عبارت اسـت از      . مي سازد و انگيزه اش براي حفظ روابط با ديگران بسيار زياد است            
، تحـرک، آزادي انتخـاب و       )تفرد(ور افزايش و استمرار استقالل      سرمايه گذاري شخصي به منظ    

افراد خـودپيرو بـا فاصـله       ). ۹ و   ۸(عمل، رسيدن به هدف هاي ارزشمند و موفقيت هاي فردي           
از شکست اجتنـاب مـي کننـد و در جـست وجـوي              . گرفتن از ديگران به اهدافشان مي رسند      

 جامعه گرايي و خودپيروي در      ة دو ساز  ةميندر ز . افزايش کنترل خود بر محيط و ديگران هستند       
در ايـن پـژوهش     . انجام شده اسـت   ) ۲(، فقط يک پژوهش مقدماتي      ١١ روان شناسي ورزش   ةحوز

. ويژگي هاي جامعه گرايي و خود پيروي دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار مقايسه شده است             
گرايي و خـودپيروي معنـي      مطابق نتايج اين پژوهش، تفاوت دو گروه از نظر ويژگي هاي جامعه             

دار نبوده و در هر دو گروه، نمره هاي خودپيروي بيش از نمره هاي جامعه گرايي محاسـبه شـده                  
  .است

هدف پژوهش حاضر اين است کـه سـازه هـاي شخـصيتي سختکوشـي، جامعـه گرايـي و                    
خودپيروي را در ورزشکاران ورزش هاي گروهي و فـردي بررسـي و مقايـسه کنـد و همچنـين         

نمايد که اين سازه هاي شخصيتي چگونه مي تواند موفقيت ورزشـي را در ورزش هـاي                 مشخص  

                                                 
1 - Sport psychology  
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 سازه هاي شخـصيتي     ة رابط ةبراساس يافته هاي پيش گفته در زمين      . گروهي و فردي تبيين کند    
  :با فعاليت هاي ورزشي، فرضيه هاي پژوهش به شرح زير بررسي و آزمون مي شوند

دي بيش از سختکوشـي ورزشـکاران ورزش هـاي          سختکوشي ورزشکاران ورزش هاي فر    . ۱
  .گروهي است

جامعه گرايي ورزشکاران ورزش هاي گروهي بيش از جامعه گرايي ورزشکاران ورزش هاي             . ۲
  .فردي است

خودپيروي ورزشکاران در ورزش هاي فردي بـيش از خـودپيروي ورزشـکاران در ورزش               . ۳
  .هاي گروهي است

 مثبـت  ةبا موفقيت ورزشي رابط) اي گروهي و فرديورزش ه(سختکوشي در هر دو دسته    . ۴
  .دارد
جامعه گرايي در ورزش هاي گروهي و خودپيروي در ورزش هاي فردي با موفقيت ورزشي               . ۵
  . مثبت داردةرابط

  

   تحقيق روش
   آماري، نمونه و روش اجراي پژوهشةجامع

ربيـت بـدني     ت ة آماري اين پژوهش، دانشجويان رشته هاي مختلف ورزشي دانـشکد          ةجامع
دانشگاه تهران و ورزشکاران باشگاه هاي سايپا، قزوين، صنام، پيکـان، پـاس، پيـروزي، ايـران                 

 ۴۶ پـسر و     ۸۸ فـردي؛    ۴۲ گروهـي،    ۹۲( ورزشکار داوطلـب     ۱۳۴. خودرو، آرارات و رازي بودند    
پس از توضيحات الزم در مورد اهداف پژوهش و جلب مشارکت و همکاري آنها با تکميل                ) دختر
فراواني .  در اين پژوهش شرکت کردند     ٢٢ خودپيروي – و مقياس جامعه گرايي      ١١اس سختکوشي مقي

 ۲۶، بکـستبال  ) درصـد ۶/۲۴ (۳۳واليبـال  : و درصد رشته هاي مختلف ورزشي عبارت بودند از       
 ۷، شـنا و فوتـسال هريـک         ) درصد ۲/۱۱(، دو و ميداني     ) درصد ۲/۱۴ (۱۹، فوتبال   ) درصد ۴/۱۹(
، کـشتي و جـيم      ) درصـد  ۷/۳ (۵، رزمي و بوکس هريـک       ) درصد ۵/۴ (۶، هندبال   ) درصد ۲/۵(

  ). درصد۲/۲ (۳، واترپلو ) درصد۳ (۴هريک 

                                                 
1 - Hardiness Scale 
2 - Sociotropy _ Autonomy Scale  



  ١٣٩...              ای گروهی و فردی جامعه گرايي و خودپيروی در ورزش ه, مقايسة سازه های شخصيتی سختکوشی

  

 

در اختيـار   ) ۴ (١١به منظور سنجش موفقيت ورزشي آزمودني ها، مقيـاس موفقيـت ورزشـي            
مربيان قرار گرفت و ضمن تشريح اهداف پژوهش، از آنها خواسـته شـد پرسـشنامه را تکميـل                   

ز اجراي مقياس موفقيت ورزشي توسط مربي ورزشکار، براساس دسـتورالعمل نمـره             پس ا . کنند
 موفقيت ورزشي ورزشکاران مشخص     ةگذاري آزمون برحسب مقياس پنج درجه اي ليکرت، نمر        

  .شد
  

  ابزار سنجش
  مقياس سختکوشي

پرسش ها در مقياس چهار درجه اي ليکـرت از          .  سؤالي است  ۴۵اين پرسشنامه، يک آزمون     
ــر ــا   ةنم ــفر ت ــبه      ۳ص ــي محاس ــارزه طلب ــرل و مب ــد، کنت ــاس تعه ــه زيرمقي ــراي س    ب

عالوه بر سه   .  سؤال ارزيابي مي شود    ۱۵هريک از زيرمقياس هاي اين آزمون بر حسب         . مي شوند 
.  کل براي سختکوشي بـه دسـت مـي آيـد           ة زيرمقياس ها يک نمر    ةزيرمقياس، از جمع کل نمر    

در ). ۲۱ و   ۷(سختکوشي و سالمت روانـي اسـت        مقياس سختکوشي ابزاري معتبر براي سنجش       
اعتباريابي مقدماتي فـرم فارسـي مقيـاس سختکوشـي در مـورد سـه نمونـه از دانـشجويان،                 

ضرايب ). ۱(ورزشکاران و بيماران، مشخصه هاي روان سنجي آن به شرح زير گزارش شده است               
براي زيرمقياس کنتـرل، از      ۹۴/۰ تا   ۸۵/۰ براي زيرمقياس تعهد،     ۹۳/۰ تا   ۸۸/۰آلفاي کرونباخ از    

 براي نمره کل سختکوشـي محاسـبه        ۹۴/۰ تا   ۸۷/۰ براي مقياس مبارزه طلبي و از        ۹۵/۰ تا   ۸۹/۰
 ۴ تـا    ۲ ةضرايب همبستگي نمره ها بـا فاصـل       .  خوب مقياس است   ٢٢ همساني دروني  ةشد که نشان  

 تـا   ۷۹/۰کنترل، از    براي زيرمقياس    ۸۸/۰ تا   ۸۰/۰ براي زيرمقياس تعهد، از      ۹۰/۰ تا   ۸۲/۰هفته از   
 کل سختکوشي محاسبه شد که      ة براي نمر  ۸۸/۰ تا   ۸۰/۰ براي زيرمقياس مبارزه طلبي و از        ۸۷/۰
  . کافي براي مقياس است٣٣پايايي بازآزمايية نشان

  
  خودپيروي_ مقياس جامعه گرايي 

مشخصه هاي جامعه گرايي و خودپيروي ورزشکاران در اين پژوهش بـا اسـتفاده از مقيـاس           
 سؤالي است و    ۶۰اين مقياس يک آزمون     . اندازه گيري شد  ) 9؛  SAS( خودپيروي   _ه گرايي   جامع

                                                 
1 - Sport Achievement Scale 
2 - Internal Consistency  
3 - Test _ retest Reliability  
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 هريـک از دو زيرمقيـاس       ة مـاد  ۳۰.  شخصيتي خودپيروي و جامعه گرايي را مي سنجد        ةدو ساز 
 ة ليکـرت از نمـر     ة درج ۵آزمون مشخصه هاي جامعه گرايي و خودپيروي آزمودني را در مقياس            

آلفـاي  ( خودپيروي از همساني دروني باال       –مقياس جامعه گرايي    . نند مشخص مي ک   ۱۲۰صفر تا   
و پايـايي بازآزمـايي     )  براي خودپيروي  ۸۳/۰ – ۹۵/۰ براي جامعه گرايي و      ۸۹/۰ – ۹۴/۰کرونباخ  

) بــراي خــودپيروي r  =۶۶/۰ – ۷۵/۰ بــراي جامعــه گرايــي و R  =۶۵/۰ – ۸۸/۰(رضــايتبخش 
، آلفاي کرونباخ پرسش هـا بـراي زيرمقيـاس          )۳(ين مقياس   در فرم ايراني ا   ). ۹(برخوردار است   

 همـساني درونـي بـاالي       ة بود که نـشان    ۸۷/۰ و براي زيرمقياس خود پيروي       ۸۹/۰جامعه گرايي   
 چهار هفته براي    ةضرايب همبستگي بين نمره هاي آزمودني ها در دو نوبت با فاصل           . مقياس است 

پايايي بازآزمـايي بـاالي فـرم    ة بود که نشان r = ۷۹/۰و براي خود پيروي   r  =۸۲/۰جامعه گرايي   
  .ايراني مقياس است

  
  مقياس موفقيت ورزشي

 درجه اي ليکرت، موفقيـت ورزشـي   ۵ ماده اي است که برحسب مقياس ۱۶اين آزمون، ابزار  
در اين مقياس، پاسخ هاي آزمودني از خيلي کم تا خيلي زيـاد بـه ايـن                 . آزمودني را مي سنجد   
  : شودصورت محاسبه مي

 مقيـاس   ١١نتايج اعتبار محتـوايي   . ۵=  و خيلي زياد     ۴= ، زياد   ۳= ، متوسط   ۲= ، کم   ۱= خيلي کم   
موفقيت ورزشي بر حسب نظر مربيان و داوران ورزشي نشان داده که ضريب توافق کندال بنـابر                 

ي آزمـون   نتايج مجذور خي بـرا    .  است ۴۴/۰ و بنا بر نظر داوران برابر با         ۵۴/۰نظر مربيان برابر با     
، >P ۰۰۱/۰(معني داري ضرايب مذکور نشان داد که همبستگي هاي به دست آمده براي مربيـان                

۱۵=  df ،۱۸/۱۶۳=  X2 ( و براي داوران)۰۰۱/۰ P<  ،۱۵ = df ،۶۴/۱۰۶=  X2 ( از نظر آماري معني
  ).۱۳۸۱بشارت، عباسي و شجاع الدين، (دار است 

فقيـت ورزشـي در مـورد نمونـه اي از ورزشـکاران             ضريب آلفاي کرونباخ ماده هاي مقياس مو      
 و براي کل نمونه     ۹۸/۰ و   ۹۷/۰ مربيان و داوران به ترتيب       ةبراي نمر ) ۴(فوتباليست و کشتي گير     

  . بود که بيانگر همساني دروني باالي آزمون است۹۷/۰
 

                                                 
1 - Content Validity  



  ١٤١...              ای گروهی و فردی جامعه گرايي و خودپيروی در ورزش ه, مقايسة سازه های شخصيتی سختکوشی

  

 

  ی تحقيق يافته هانتايج و 
نگين سـن ورزشـکاران ورزش      ، ميا )sd  =۲۸/۲( سال   ۳۵/۲۳ميانگين سني کل ورزشکاران     

 سال  ۲۱/۲۲و ميانگين سن ورزشکاران ورزش هاي فردي        ) sd  =۵۰/۲( سال   ۴۲/۲۲هاي گروهي   
)۴۷/۲=  sd (شاخص هاي آماري ميانگين و انحراف معيار نمره هاي ورزشـکاران را             ۱جدول  . بود 

.  دهـد در مورد نمره هاي سختکوشي، جامعه گرايي، خودپيروي و موفقيت ورزشـي نـشان مـي           
) ۰۹/۲۰(ميانگين و انحراف معيار نمره هاي اين متغيرها به ترتيـب بـراي ورزش هـاي گروهـي                   

 و بـــراي ورزش هـــاي فـــردي   ۶۸/۶۲) ۷۹/۸(، ۳۰/۶۷) ۸۳/۱۶(، ۳۱/۷۳) ۴۴/۱۷(، ۰۲/۸۰
  . محاسبه شد۸۳/۶۱) ۰۵/۸( و ۲۸/۷۴) ۳۶/۱۴(،  ۸۰/۶۵) ۴۱/۱۵(، ۱۴/۸۶)۴۰/۱۷(

  
خودپيروی و موفقيت ورزشی ورزشکاران , جامعه گرايي, يار نمره های سختکوشیميانگين و انحراف مع_ ۱جدول 

  در ورزش های گروهی و فردی

  شاخص

  متغير

  ورزش های گروهی

M(SD) 

 ورزش های فردی

M(SD)  

 کل ورزش ها

M(SD) 

  ۹۴/۸۱) ۰۸/۲۰(  ۱۴/۸۶) ۴۰/۱۷(  ۰۲/۸۰)۰۹/۲۰(  سختکوشی

  ۹۶/۷۰) ۱۴/۱۷(  ۸۰/۶۵) ۴۱/۱۵(  ۳۱/۷۳) ۴۴/۱۷(  جامعه گرايي

  ۴۹/۶۹) ۳۷/۱۶(  ۲۸/۷۴) ۳۶/۱۴(  ۳۰/۶۷) ۸۳/۱۶(  خودپيروی 

  ۴۱/۶۲) ۵۵/۸(  ۸۳/۶۱) ۰۵/۸(  ۶۸/۶۲) ۷۹/۸(  موفقيت ورزشی 

  
 برای مقايسة نمره های tابتدا نتايج آزمون , برای تحليل داده ها و آزمودنی فرضيه های پژوهش

 ورزشی در ورزش های گروهی و خودپيروی و موفقيت, جامعه گرايي, متغيرهای سختکوشی
 نشان داد که نمرة ورزشکاران ورزش های گروهی در tخالصة نتايج آزمون . فردی بررسی شد

متغير جامعه گرايي به صورت معنی دار بيش از نمرة ورزشکاران ورزش های فردی در اين متغير 
عنی دار بيش از شخصيتی و نمرة ورزشکاران ورزش های فردی در متغير خودپيروی به صورت م

اگر چه نمرة ). ۲جدول (نمرة ورزشکاران ورزش های گروهی در اين متغير شخصيتی است 
ورزشکاران ورزش های فردی در متغير سختکوشی بيش از نمرة ورزشکاران ورزش های گروهی 

تفاوت نمره های دو گروه در مورد متغير سختکوشی از نظر آماری معنی دار , در اين متغير بود
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فرضيه های دوم و سوم پژوهش را تاييد می کنند و هر چند با فرضية اول , اين نتايج. ودنب
  . ييد نمی کنندأآن را ت, پژوهش همسو هستند

  
خودپيروی و موفقيت ورزشی در ورزش , جامعه گرايي,  برای مقايسة نمره های سختکوشیtنتايج آزمون _ ۲جدول 

  های گروهی و فردی
  M SD  DF  t  P  شاخص  گروه  متغير

  ۰۹/۲۰  ۰۲/۸۰  ورزش های گروهی
  سختکوشی

  ۴۰/۱۷  ۱۴/۸۶  ورزش های فردی
۱۳۲  ۶۴/۱‐  ۱۰۲/۰  

  ۴۴/۱۷  ۳۱/۷۳  ورزش های گروهی
  جامعه گرايي

  ۴۱/۱۵  ۸۰/۶۵  ورزش های فردی
۱۳۲  ۳۹/۲  ۰۱۸/۰  

  ۸۳/۱۶  ۳۰/۶۷  ورزش های گروهی
  خودپيروی

  ۳۶/۱۴  ۲۸/۷۴  ورزش های فردی
۱۳۲  ۳۲/۲‐  ۰۲۱/۰  

  ۷۹/۸  ۶۸/۶۲  ورزش های گروهی
 موفقيت ورزشی 

  ۰۵/۸  ۸۳/۶۱  ورزش های فردی
۱۳۲  ۵۳۳/۰  ۵۹۵/۰  

  
باتوجه به تفاوت نمره هاي ورزشکاران دو گروه در مورد متغيرهاي اصلي پژوهش، ضرايب 
همبستگي بين متغيرهاي سختکوشي، جامعه گرايي و خودپيروي با موفقيت ورزشي براي 

نتايج آزمون همبستگي . ورزش هاي گروهي و فردي به صورت جداگانه محاسبه شدورزشکاران 
  . ارايه شده است۳پيرسون در جدول 

  
 ورزشکاران در ورزش هاي گروهي و فردي برحسب نمره هاي ة ضرايب همبستگي پيرسون بين نمر_۳جدول 

  سختکوشي، جامعه گرايي، خودپيروي و موفقيت ورزشي
 R P  متغير

  ۰۰۲/۰  ۳۱/۰  )گروهي( موفقيت ورزشي –سختکوشي 

  ۰۹۲/۰  ۳۷/۰  )گروهي( موفقيت ورزشي –جامعه گرايي 

  ۳۴/۰  ‐۱۷/۰  )گروهي( موفقيت ورزشي –خودپيروي 

  ۰۰/۰  ۶۶/۰  )فردي( موفقيت ورزشي –سختکوشي 

  ۵۵۹/۰  ‐۰۹/۰  )فردي( موفقيت ورزشي –جامعه گرايي 

  ۰۰/۰  ۷۶/۰  )فردي( موفقيت ورزشي ‐خودپيروي

  



  ١٤٣...              ای گروهی و فردی جامعه گرايي و خودپيروی در ورزش ه, مقايسة سازه های شخصيتی سختکوشی

  

 

 سختکوشي، جامعه گرايي و خودپيروي بـه عنـوان متغيرهـاي پـيش بينـي و                 ةپس رابط س
.  رگرسيون تحليل شد   ةموفقيت ورزشي به عنوان متغير مالک براي ورزش هاي گروهي در معادل           

نتايج تحليل واريانس و مشخصه هاي آماري رگرسيون بـين موفقيـت ورزشـي بـا متغيرهـاي                  
  .  ارايه شده است۴ي در جدول سختکوشي، جامعه گرايي و خودپيرو

 درصـد واريـانس     ۲۶و  ) >P ۰۰۱/۰( مشاهده شده معنـي دار اسـت         F براساس اين نتايج، مقدار   
 متغيرهـاي سختکوشـي، جامعـه گرايـي و          ةمربوط به موفقيت ورزشي ورزشـکاران بـه وسـيل         

رايـي  و جامعه گ) B = ۱۴۴/۰(ضرايب تاثير سختکوشي  ). R2  =۲۶/۰(خودپيروي تبيين مي شود     
)۲۰۸/۰=  B (     با توجه به آمارهايt            درصـد مـي     ۹۹ نشان مي دهد که اين دو متغير با اطمينـان 

يعني افزايش  . تواند تغييرات مربوط به موفقيت ورزشي در ورزش هاي گروهي را پيش بيني کند             
هـاي    سختکوشي و جامعه گرايي موجب افزايش احتمال موفقيت ورزشي در اين دسته از رشـته              

ها، فرضيه هاي چهارم و پنجم پژوهش در مورد ورزش هاي گروهي را               اين يافته . ي شود ورزشي م 
  .تاييد مي کنند

  
تحليل واريانس و مشخصه های آماری رگرسيون موفقيت ورزشی در ورزش های , خالصة مدل رگرسيون_ ۴جدول 

  جامعه گرايي و خودپيروی, گروهی بر سختکوشی

 شاخص
  مدل

SS df  Ms  F  P  R R2 SE  

  ۹۵/۶۱۵  ۳  ۸۵/۱۸۴۷  رگرسيون

  ۰۴/۵۹  ۸۸  ۰۰/۵۱۹۶  باقي مانده
۴۳/۱۰  ۰۰۰/۰  ۵۱۲/۰  ۲۶۲/۰  ۶۸/۷  

  
  شاخص

  متغير
B SEB  Beta  T P  

  ۰۰۱/۰  ۵۸/۳  ۳۴۴/۰  ۰۴۰/۰  ۱۴۴/۰  سختکوشی

  ۰۰۲/۰  ۲۲/۳  ۴۱۲/۰  ۰۶۴/۰  ۲۰۸/۰  جامعه گرايي

  ۹۰۳/۰  ۱۲۲/۰  ۰۱۶/۰  ۰۶۹/۰  ۰۰۸/۰  خودپيروی

  
جامعه گرايـي و خـودپيروی بـه عنـوان متغيرهـای پـشبين و               , شیهمچنين رابطة سختکو  

  .موفقيت ورزشی به عنوان متغير مالک برای ورزش های فردی در معادلة رگرسيون تحليل شد
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 نتايج تحليل واريانس و مشخصه های آماری رگرسيون بين موفقيت ورزشی بـا متغيرهـای               
 Fمقدار  , براساس اين نتايج  .  شده است   ارائه ۵جامعه گرايي و خودپيروی در جدول       , سختکوشی

 درصـد واريـانس مربـوط بـه موفقيـت ورزشـی             ۷۴و  )>P ۰۰۱/۰(مشاهده شده معنی دار است      
جامعه گرايـي و خـودپيروی      , ورزشکاران در ورزش های فردی به وسيلة متغيرهای سختکوشی        

) B= ۳۴۰/۰(و خـودپيروی  ) B = ۱۸۵/۰(ضرايب تأثير سختکوشی ). R2 = ۷۴/۰(تبيين می شود   
 درصد می توانند تغييرات     ۹۹اين دو متغير با اطمينان       نشان می دهند که      tبا توجه به آماره های      

مربوط به موفقيت ورزشی در ورزش های فردی را پيش بينی کنند؛ يعنی افزايش سختکوشـی و              
 .خودپيروی سبب افزايش احتمال موفقيت ورزشی در اين دسته از رشته های ورزشی می شـود               

  . ييد می کنندأفرضيه های چهارم و پنجم پژوهش در مورد ورزش های فردی را ت, اين نتايج
  

تحليل واريانس و مشخصه های آماری رگرسيون موفقيت ورزشی در ورزش های , خالصة مدل رگرسيون_ ۵جدول 
  جامعه گرايي و خودپيروی, فردی بر سختکوشی

 شاخص
  مدل

SS df  Ms  F  P  R  R2  SE  

  ۴۳/۶۵۶  ۳  ۲۹/۱۹۶۹  رگرسيون

  ۱۷/۱۸  ۳۸  ۸۳/۶۹۰  باقي مانده
۱۲/۳۶  ۰۰۰/۰  ۸۶۰/۰  ۷۴۰/۰  ۲۶/۴  

  
  شاخص

  متغير
B SEB  Beta  t  P  

  ۰۰۰/۰  ۲۶/۴  ۴۰۰/۰  ۰۴۳/۰  ۱۸۵/۰  سختکوشی

  ۳۱۵/۰  ‐۰۱/۱  ‐۰۸۷/۰  ۰۴۵/۰  ‐۰۴۵/۰  جامعه گرايي

  ۰۰۰/۰  ۵۴/۶  ۶۰۷/۰  ۰۵۲/۰  ۳۴۰/۰  خودپيروی

  

   بحث و نتيجه گيری 
وهش نشان داد که اگر چه سطح سختکوشـی ورزشـکاران در ورزش هـای فـردی                 نتايج پژ 

بين ورزشکاران ورزش های گروهی و فردی از نظـر ويژگـی            , بيشتر از ورزش های گروهی است     
هر دو جنبة اين يافتة پژوهشی را می توان بـه شـرح             . سختکوشی تفاوت معنی دار وجود ندارد     

  :زير تبيين کرد



  ١٤٥...              ای گروهی و فردی جامعه گرايي و خودپيروی در ورزش ه, مقايسة سازه های شخصيتی سختکوشی

  

 

ها و استرس های رقابت ورزش در ورزش های فردی بـه طـور مـستقيم بـر فـرد               مسئوليت  
ورزشکار متمرکز می شوند و وی نيز ناگزير است همة توانمندي های خود را برای پاسخگويي به                 

مقايسه شود بـا  (انتظارات " تحقق"با استرس های ورزشی و    " مقابله"که پذيرفته و برای     " تعهدی"
, اما در ورزش های گروهـی     . به کار بندد  ) ۳۸ و   ۲۸, ۲۶, ۲۵, ختکوشیمؤلفه های اصلی سازة س    

مسئوليت ها و استرس های رقابت ورزشی بين تعدادی ورزشکار که به عنوان يک تيم عمل می                 
, ايـن وضـعيت  . تقسيم می شود و الزامات پيشگفتة ورزش های فردی کـاهش مـی يابـد     , کنند

  . دی افزايش می دهدويژگی های سختکوشی را به سود ورزش های فر
معنی دار نبودن تفاوت دو گروه در زمينة سختکوشی را می توان اين طور تبيـين کـرد کـه                    
سختکوشی به عنوان يک سازة شخصيتی به تنهايي تعيين کنندة جهت گيری ورزشـی فـرد و                 

عبارت ديگر، وجود حداقلي از ويژگي هـاي        به  . تمايل وی به ورزش های فردی يا گروهی نيست        
 ميـزان   ة ورزشـي تعيـين کننـد      ة هر ورزشکار است اما شرايط خاص هر رشت        ةکوشي الزم سخت

  .تحقق آن خواهد بود
هـاي گروهـي و        ورزش ةهاي پژوهش نشان داد که سختکوشي مي تواند در هر دو دست             يافته

هـاي     پژوهش را مي توان برحـسب مؤلفـه        ةاين نتيج . بيني کند   فردي، موفقيت ورزشي را پيش    
  : چند صورت تبيين کردسختکوشي به

کوش ورزشکار از طريق احساس تعهـد وي بـه عملکـرد و وظـايف ورزشـي         تشخصيت سخ 
اين احساس تعهد موجب مي شود کـه        . هاي الزم براي موفقيت ورزشي را فراهم مي سازد          زمينه

هاي مناسب براي رسيدن به هدف را به          و راه ) ۲۵(هاي ورزشي کرده      ورزشکار خود را وقف هدف    
اي احتمـال موفقيـت را    ساز و کارهايي که هريک بـه گونـه  ). ۲۱( شناسايي و انتخاب کند      خوبي

  .افزايش مي دهند
 ديگر سختکوشي، يعني کنترل، سبب مي شود        ةشخصيت سختکوش ورزشکار از طريق مؤلف     

احـساس  ). ۲۵(که ورزشکار احساس کند بر اوضاع مسلط است و مي تواند تعيين کننده باشـد                
هاي وي بـر موقعيـت تـاثير          اع در ورزشکار اين باور را به وجود مي آورد که تالش           تسلط بر اوض  

ايـن  .  مسابقه را تعيين کند    ةتواند مسير رويدادها را تغيير دهد و نتيج         خواهد گذاشت و وي مي    
  .باور، عملکرد ورزشکار را بهبود مي بخشد و احتمال موفقيتش را افزايش مي دهد

اين ويژگـي در زمينـه هـاي مختلـف          . خصيت سختکوش است  مبارزه طلبي ويژگي ديگر ش    
موجب مي شود که فرد تغييرات و موقعيت ها را به عنوان چالش ها و فرصت هايي براي رشـد و                     
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مبارزه طلبي به ورزشکار کمک مي کند که بـه          ). ۲۵(پيشرفت تلقي کند نه محدوديت يا تهديد        
ت هاي خطير و استرس زاي ورزشي، از آنها         جاي اجتناب، کناره گيري و برخورد منفعل با موقعي        

استقبال کند و آنها را به چالش و مبارزه بطلبد و با برخورد فعال و سازنده، ابتکـار عمـل را بـه                       
  .دست گيرد و احتمال موفقيت خود را افزايش دهد

سختکوشي به عنوان سپري در مقابل استرس در موقعيت هاي مختلف زندگي عمل مي کند               
توانايي و مهارت مقابله با استرس هاي ورزشي بر اثر سختکوشي ورزشـکار بـه             ). ۳۸ و   ۲۸،  ۲۵(

وي امکان مي دهد تا در فضايي با استرس کمتر و آرامـش بيـشتر از اسـتعدادهاي خـود بهتـر                    
 ةبکارگيري اسـتعدادها در سـاي     ). ۲۷(استفاده کند و دقت عملکرد ورزشي خود را افزايش دهد           

  .ورزشي را افزايش مي دهددقت عمل، احتمال موفقيت 
سختکوشي همچنين بيانگر اعتماد شخص به توانايي خود براي مقابله با شرايط مختلف است              

را افزايش مي دهد و سبب ارتقا و بهبود عملکرد مي           ) ۱۰(و خودپيروي   ) ۲۰(حس استقالل   ). ۱۹(
را در ورزشـکار    ها نيز به سهم خود احتمال موفقيت ورزشـي            اين مکانيسم ). ۳۷ و   ۲۳،  ۰۶شود  

  .افزايش مي دهد
هـاي    هاي گروهي بيش از ورزشـکاران ورزش        نتايج پژوهش نشان داد که ورزشکاران ورزش      

هـاي    هـاي فـردي بـيش از ورزشـکاران ورزش           گرا  و برعکس ورزشـکاران ورزش        فردي جامعه 
رايـي و   گ   جامعـه  ۀاين نتايج که با مباني نظري و يافته هاي مرتبط بـا دو سـاز              . خودپيرو هستند 

  :مطابقت مي کنند، برحسب احتماالت زير تعيين مي شوند) ۹ و۸، ۲(خودپيروي 
 جهـت گيـري ورزشـي       ة شخصيتي تعيين کنند   ةجامعه گرايي و خودپيروي به عنوان دوساز      

بـراين اسـاس، فـردي کـه        . گذارنـد    ورزشي تأثير مي   ةفرد هستند و پيشاپيش بر انتخاب رشت      
هاي گروهي هدايت مي شود و فـردي کـه            ، به سمت ورزش   اش غالب است    گرايي   جامعه ةخصيص
ايـن  . شـود  هـاي فـردي سـوق داده مـي       خودپيروي اش غالب است بـه سـوي ورزش         ةخصيص
هاي تعامل مثبت با ديگران، حفـظ و تـداوم            گرايي از طريق مکانيسم     ري در مورد جامعه   يگ  جهت

رفتن از ديگـران، مهـارگري و       هاي فاصله گ    روابط اجتماعي و براي خودپيروي از طريق مکانيسم       
گرايـي از طريـق       اين احتمال نيز وجود دارد که جامعـه       . اعمال مي شود  ) ۹ و   ۸(استقالل طلبي   

گيـري     پيشرفت برجهت  ة همبستگي و خودپيروي از طريق فعال سازي انگيز        ةفعال سازي انگيز  
  .هاي گروهي و فردي تأثير گذارد افراد به سمت ورزش
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هـاي گروهـي    اين بود که جامعه گرايي، موفقيت ورزشـي را در ورزش از ديگر نتايج پژوهش   
توان   اين يافته ها را مي    . هاي فردي   بيني مي کرد و خودپيروي، موفقيت ورزشي را در ورزش           پيش

 جمعي که شرط اصـلي موفقيـت ورزشـي در           ةداشتن روحي : برحسب احتماالت زير تعيين کرد    
ـ        گرايي   جامعه ةخصيص. ورزش هاي گروهي است     تعامـل   ة از طريق سرمايه گذاري افراد در زمين

ـ )  ۹ و ۸(مثبت با همديگر و تقويت باورها و بازخوردهاي اجتماعي و روابط بين شخـصي            ةروحي
جامعه گرايي، همچنين   . جمعي را بهبود مي بخشد و احتمال موفقيت ورزشي را افزايش مي دهد            

هـاي    دمت تيم قرار مي دهد و توانمنـدي        همبستگي، فرد را در خ     ةبا فعال سازي و تقويت انگيز     
  ).۲( گروهي براي موفقيت بيشتر بسيج مي کند ةوي را در چارچوب فعاليت سازمان يافت

هـاي گروهـي، بـه توانمنـدي هـا و             هاي فـردي بـرعکس ورزش       موفقيت ورزشي در ورزش   
ار هاي فردي به ورزشـک       خودپيروي در ورزش   ةخصيص. هاي فردي ورزشکار وابسته است      ويژگي

هاي مهار متغيرهاي     گذاري در زمينه    کند تا با تمرکز بر خصوصيات فردي، بويژه سرمايه          کمک مي 
خودپيروي همچنين بـا    . احتمال موفقيت ورزشي را افزايش دهد     ) ۹ و   ۸(محيطي و آزادي عمل     

، توانمندي هاي شخصي ورزشـکار را بـراي موفقيـت           )۲( پيشرفت   ةفعال سازي و تقويت انگيز    
هاي فردي افـزايش مـي    رکز و هدايت مي کند و احتمال موفقيت ورزشي را در ورزش  بيشتر متم 

  .دهد
در سـطح   . پيامدهاي اين پژوهش در چند سطح براي روان شناسي ورزش مفيد خواهد بـود             

هاي شخصيتي براي تصميم سازي مشاوران و مربيان و داوطلبان            عملي، شناخت بموقع خصيصه   
 سختکوشـي   ةرابط.  ورزشي بسيار تأثيرگذار خواهد بود     ةخاب رشت گذاري و انت     سرمايه ةدر زمين 

 شخصيتي براي سرمايه گـذاري      ةبا موفقيت ورزشي نشان داد که داشتن حداقلي از اين خصيص          
گرايي يا خـود پيـروي        هاي جامعه    ويژگي ةغلب.  ورزشي، الزم است   ةمفيد يعني موفقيت در رشت    

هاي فردي     ورزشي، فرد بايد کدام يک از ورزش       ةشتنيز تعيين خواهد کرد که براي موفقيت در ر        
تـدوين برنامـه هـاي      . هاي وي بيشتر مطابقت داشته باشد       يا گروهي را انتخاب کند تا با آمادگي       

مداخله اي به منظور تغييرات الزم در ويژگي هاي تاثيرگذار بر موفقيت ورزشـي براسـاس ايـن                  
هاي برنامه هـاي      البته مشخصه . شود  وب مي يافته ها نيز از پيامدهاي عملي پژوهش حاضر محس        

هـاي ديگـري اسـت کـه همـين جـا              مداخله اي و آزمون اثربخشي آنها مستلزم انجام پژوهش        
  .پيشنهاد مي شود
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ـ                   تفـاوت   ةدر سطح نظري، يافته هاي پژوهش حاضر عالوه بر تاييـد فرضـيه هـايي در زمين
سش ها و فرضيه هاي جديدي      هاي شخصيتي ورزشکاران ورزش هاي گروهي و فردي، پر          ويژگي

 و خودپيروي در رشت     امعه گرايي جآيا وضعيت سازه هاي شخصيتي سختکوشي،       . مطرح مي سازند  
  هاي مختلف ورزشهاي فردي يکسان است يا متفاوت؟ 

 تأثير اين سازه ها بر موفقيت ورزشي در ورزش هاي مختلف فردي چه نتايجي را بـه                  ةمقايس
  دنبال خواهد داشت؟ 

أثير اين سازه ها بر موفقيت ورزشي در ورزش هاي مختلف گروهي چه نتايجي را به                 ت ةمقايس
  دنبال خواهد داشت؟

نقش متغيرهاي واسطه اي براي مثال انگيزه هاي پيشرفت و همبستگي، در تأثير اين سـازه                
  ها بر موفقيت ورزشي چيست؟

 تواند بـه عنـوان      بديهي است هريک از پرسش هاي مذکور و فرضيه هاي مربوط به آنها مي             
  . پيشنهاد براي اجراي پژوهش هاي متعدد در اين زمينه مطرح شوند

از جمله محدوديت هاي پژوهش حاضر، مي توان به نمونه هاي مورد بررسي کـه بـه صـورت                   
داوطلب در پژوهش شرکت کردند، عدم جامعيت رشته هـاي ورزشـي فـردي و گروهـي مـورد                   

هريـک از ايـن     .  واسـطه اي احتمـالي اشـاره کـرد         مطالعه، عدم بررسـي همزمـان متغيرهـاي       
 تعميم يافته هاي پژوهش را محدود ساخته و رعايت احتياط در            ۀها به سهم خود داير      محدوديت

  .تفسيرهاي مطرح شده را الزامي مي سازند
  

  تقدير و تشکر
در پايان از ورزشکاراني که به عنوان آزمودني در ايـن پـژوهش شـرکت کردنـد، اسـتادان،                   

 تربيت بدني دانشگاه تهران و با شگاه هـاي سـايپا، قـزوين،              ۀيان و مسئوالن ذيربط دانشکد    مرب
 آنهـا اجـراي     ةصنام، پيکان، پاس، پيروزي، ايران خودرو، آرارات و رازي که با همکاري صـميمان             

پژوهش امکان پذير شد و دانشجوياني که به عنـوان پرسـشگر مـسئوليت اجـراي پـژوهش را                   
  .شکر و قدرداني مي شودبرعهده گرفتند ت
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