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 11/62/1331  تأييد نهايي: 11/60/1331  وصول مقاله:

گري آوري با موفقيت ورزشي با ميانجيهاي شخصيتي و تابرابطه ويژگي پژوهش حاضر با هدف بررسي
. جامعه آماري شامل کليه ورزشکاران بودهمبستگي  -آگاهي انجام شد. روش پژوهش حاضر توصيفيذهن

نفر با استفاده  101تعداد بود که از بين اين افراد  1330-31نفر در سال  210نخبه شهرستان گرگان به تعداد 
از فرم کوتاه پرسشنامه  هاآوري دادهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. براي جمعاز روش تصادفي ساده به

ها استفاده شد و دادهآگاهي تينات و پرسشنامه موفقيت ورزشي ي، مقياس ذهنآورشخصيتي نئو، مقياس تاب
هاي ويژگي با روش همبستگي پيرسون و تحليل مسير مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که بين

 مثبت و بين پذيري و با وجدان بودن با موفقيت ورزشي رابطهتوافق گرايي، گشودگي به تجربه،برون شخصيتي

جورخويي با موفقيت ورزشي رابطه منفي وجود دارد. همبستگي بين متغيرهاي ـرنروان ويژگي شخصيتي
دهنده وجود رابطه مستقيم بين اين آگاهي با موفقيت ورزشي نيز مثبت بوده که نشانآوري و ذهنتاب

ي در رابطه بين آگاهمتغيرها است. نتايج تحليل مسير با روش بوت استراپ هم نشان داد که متغير ذهن
به  اي دارد. بنابراين، توجه به عوامل روانشناختيآوري با موفقيت ورزشي، نقش واسطههاي شخصيتي و تابويژگي

تواند از يک سو، در تشخيص و انتخاب بهينه عنوان يکي از عوامل اصلي در موفقيت ورزشي ورزشکاران مي
 ها در ورزشکاران مؤثر باشد.ورزشکاران براي مسابقات ورزشي و از سوي ديگر، در ارتقاي اين توانايي

ورزشکار ؛آگاهيذهن ؛موفقيت ورزشي ؛آوريتاب ؛شخصيت 

                                                           
 Email:amirdana@iaut.ac.ir                                                                                          مسئول(نويسنده )* 
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 زايمختلفي مانند عوامل استرس تأثير عواملعملکرد و موفقيت ورزشي تا حدود زيادي تحت
 ورزشي، ارتکاب يک خطاي رواني يا بدني، تحمل درد و ناراحتي، مشاهده تقلب يا موفقيت رقيب،

، 1گيرد )انشل، ويليامز و ويليامزدريافت جريمه از سوي داور و توبيخ از طرف مربي قرار مي
تواند بر موفقيت هم مي (. در کنار اين عوامل بيروني، برخي عوامل فردي و دروني2666

آوري و هاي شخصيتي افراد، تابتوان به ويژگيورزشکار تأثيرگذار باشد که از جمله آنها مي
 (.1311، محمدي، نادعلي و زبردستصالحي، شاهآگاهي اشاره کرد )بشارت و ميزان ذهن

در کند که الگوهايي از افکار، احساسات و اعمال را منعکس مي 2هاي شخصيتويژگي
هايي که در (. يکي از مدل2612، 3ها نسبتا ثابت و پايدار هستند )اوندرطي زمان و موقعيت

هاي ساختاري اين هاي شخصيتي ارائه شده است، مدل پنج عاملي است. تحليلمورد ويژگي
؛ که 4رنجورخوييطور مکرري پنج عامل گسترده را آشکار کرده است: روانصفات به

اي است که در آن شخص جهان را تهديدآميز، هاي فردي در گسترهکننده تفاوتمنعکس
؛ به رويکردي پويا در جهان 1گراييکند،  برونزا ادراک و تجربه ميآفرين و استرسمشکل

پذيري اجتماعي اشاره دارد و شامل صفاتي مانند اجتماعي بودن، فعاليت، قاطعيت، و هيجان
عنوان وسعت، عمق، اصالت و پيچيدگي زندگي ؛ که به0مثبت است، گشودگي به تجربه

پسندانه و گيري جامعه؛ که شامل جهت1پذيريشود، توافقاي و رواني فرد توصيف ميتجربه
اجتماعي به سوي ديگران است و شامل صفاتي مانند نوعدوستي، شفقت و مهرباني، اعتماد 

کند اي را توصيف ميل تکانه، که به لحاظ اجتماعي کنتر1باشد و با وجدان بودنو تواضع مي
کند مانند تفکر قبل از عمل، به تأخير انداختن مدار را تسهيل ميکه رفتار هدفمند و تکليف

بندي تکاليف است ريزي، سازماندهي و اولويتلذت، پيروي از هنجارها و قواعد، برنامه

                                                           
1- Anshel, Williams & Williams 

2- personality traits 
3- Onder 

4- Neuroticism 

5- extroversion 
6- openness to experience 

7- agreeableness 

8- conscientiousness 
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شخصيتي افراد در هاي (. محققان اخيرا بر سازه2661، 1)کوک، کاسيالس، روبينز و داگرتي
هايي که مورد اند که از جمله سازههاي ورزشي آنها توجه نشان دادهبيني موفقيتپيش

دهند کوش نسبت به آنچه انجام ميکوشي است. افراد سختبررسي قرار گرفته است، سخت
کنند بر اوضاع مسلط هستند و خودشان کنند، احساس ميمتعهدترند و خود را وقف هدف مي

د و پيشرفت ـهايي براي رشرصتـها و فننده هستند و تغييرات زندگي را چالشـکتعيين
، ديويد، (. نتايج مطالعه فليپس1311دانند نه محدوديت و تهديد )بشارت و همکاران، مي

ها و عوامل تأثيرگذار بر موفقيت ( هم نشان داده است که مؤلفه2614) 2رنشاو و پرتوس
هاي جسمي و شناختي، تواناييهاي روانهاي شخصيتي، مهارتورزشي افراد شامل ويژگي

 هاي تکنيکي است. مهارت

هاي شخصيتي، آستانه تحمل افراد و مقاومت در برابر ناماليمات و در کنار ويژگي
بيني کننده موفقيت ورزشکاران آوري هم پيشهاي ورزشي و به عبارتي سطح تاباسترس

هاي مقابله با استرس ورزشي، نظري در مطالعه شيوه هاياست. بنابراين، يکي از مدل
ها، نقاط قوت، رويکرد روانشناسي مثبت است که هسته اصلي اين رويکرد تأکيد بر توانمندي

ها عبارتي، اين رويکرد هدف نهايي خود را شناسايي سازهاستعدادها و محاسن افراد است. به
دنبال دارد و هدف اصلي آن توجه نسان را بهداند که بهزيستي و شادکامي اهايي ميو شيوه

ها جهت رسيدن به موفقيت در کليه امور ها و کاستيجاي ضعفهاي انسان بهبه توانمندي
آوري است هايي که اين رويکرد بر آن تأکيد دارد، تابترين سازهزندگي است. يکي از بنيادي

ان توانمندي فرد در برقراري تعادل توآوري را مي(. تاب1310)ساماني، جوکار و صحراگرد، 
(. 2666 ،3زا و خطرناک تعريف کرد )لوتار، سيچتي و بکررواني، در شرايط استرس -زيستي
اي چندبعدي متشکل از متغيرهاي سرشتي، مانند مزاج و آوري را سازههاي فعلي، تابنظريه

، زسيل -مپلدانند )کمسأله ميهاي مخصوص مثل مهارت حلشخصيت همراه با مهارت
تواند بر در ورزشکاران هم مي 1آوري(. از سوي ديگر، تاب2660، 4يناتشکوهان و ا

                                                           
1-Cook, D. B., Casillas, Robbins & Dougherty 

2- Phillips, David, Renshaw & Portus  
3- Luthar, Cicchetti & Becker  
4- Campbell-Sills, Cohan & Stein  
5- resilience 
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( 2664فشارهاي ناشي از فضاي رقابتي بازي تأثير داشته باشد. نتايج مطالعه گلبي و شيرد )
آوري هاي ذاتي تابکوشي که از ويژگينشان داده است که سطوح استحکام ذهني و سخت

اي ليگ برتر به هاي مختلف ليگ راگبي متفاوت است و در بازيکنان حرفهستههستند، در د
شود، از هاي روانشناختي انسان محسوب ميآوري که يکي از سرمايهرسد. تابحداکثر مي

 نگر وارد روانشناسي شده است. البتهمفاهيمي است که در قالب رويکرد روانشناسي مثبت
ها يا شرايط تهديدآميز نيست، بلکه شرکت فعال و بر آسيبپايداري در برا آوري صرفاًتاب

آوري اغلب به عنوان يک سازنده در محيط پيراموني خود است. در زمينه رفتار انساني، تاب
شود. در اين حوزه، يـخصيت و توانايي مقابله در نظر گرفته مـويژگي مرتبط با منش، ش

ي تسلط يا برگشت به حالت عادي پس از پذيري، توانايآوري به توانمندي، انعطافتاب
ها نشان (. تحليل2663، 1يناتشمواجهه با استرس و چالش شديد اشاره دارد )بروک و گلد

آوري بيشتري دارند )جوکار، دهد که ورزشکاران سالم نسبت به افراد غير ورزشکار تابمي
ت، اجتماعي هاي شخصيتي همچون خودپنداره مثب(. ويژگي2،2616فريبورگ و هژمدال

مسأله و هاي حلبودن، هوش، کفايت در کار آموزشي، خودمختاري، عزت نفس، مهارت
روند فرد به شمار ميآوري در سالمت رواني و جسمي از جمله عوامل مؤثر بر افزايش تاب

( نشان داد که 1311(. نتايج مطالعه بشارت و همکاران )2660، ز و همکارانسيل -)کمپل
کوشي با موفقيت ورزشي و بهزيستي روانشناختي در ورزشکاران رابطه آوري و سختتاب

هاي مراقبه و حضور ذهن نيز بتواند بر موفقيت رسد تمرينمثبتي دارد. همچنين به نظر مي
( نشان داد که 2662ورزشي تأثير داشته باشد. نتايج مطالعه دوراندبوش و سالمال )

ذهني مانند تعهد، انگيزش، تمرکز، اعتماد به  هايورزشکاران موفق و ماهر داراي مهارت
باشند و براساس نتايج اين مطالعه وجود تمرکز و نفس و توانايي مقابله با مشکالت مي

تواند شود ميآگاهي از آن ياد ميحضور در اينجا و اکنون که در روانشناسي با اصطالح ذهن
 بر موفقيت ورزشي افراد تأثيرگذار باشد. 

هاي در حال رخ دادن است که از وجه باز و بدون قضاوت در مورد پديدهآگاهي تذهن
گذارد )نيکليک پذيري شناختي فرد تأثير ميتر بر انعطافطريق شماري از عوامل سطح پايين

                                                           
1- Brooks, Goldstein 

2- Jowkar, Friborg & Hjemdal 
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اي خاص، هدفمند در زمان کنوني آگاهي را توجه کردن به شيوه(. ذهن2661پرس، و کويچ
(. به واسطه 2612، 1ل، ويليامز و تيزدلااند )سگکرده داوري تعريفو بدون قضاوت و پيش

هاي روزانه خود، آگاهي پيدا آگاهي، فرد نسبت به فعاليتها و فنون مبتني بر ذهنتمرين
يابد و از طريق آگاهي کند، به کارکرد خودکار ذهن در دنياي گذشته و آينده آگاهي ميمي

کند )ريگ و ذهني، بر آنها کنترل پيدا مي هايلحظه به لحظه از افکار، احساسات و حالت
آگاه واقعيات دروني و بيروني را آزادانه و بدون تحريف ادراک (. افراد ذهن2664ساندرسون، 

ها اعم اي از تفکرات، هيجانات و تجربهکنند و توانايي زيادي در مواجهه با دامنه گستردهمي
 (.2661، 2کرسولاز خوشايند و ناخوشايند دارند )براون، ريان و 

آگاهي است )سيگل و هاي ذهنتوجه مستمر و متمرکز مؤلفه مرکزي تمام جنبه
(. شواهد تجربي حاکي از آن است که کارکرد توجهي مستمر در نتيجه 2612همکاران، 

(. توجه مستمر، پايه و اساس 2661يابد )چمبرز، لو و الين، آگاهي افزايش ميتمرين ذهن
طور کاري، ظرفيت يادگيري و بهاالتر چون اشکال اجرايي توجه، حافظهفرايندهاي شناختي ب

آگاهي دهد. بنابراين، افزايش توجه مستمر از طريق ذهنکلي ظرفيت شناختي را تشکيل مي
، 3ممکن است فوايد قابل انتقالي براي ساير کارکردهاي شناختي داشته باشد )ازبل و سامرز

ويژه ورزش نقش مهمي ها بهاي افراد در تمامي عرصهه( و بدين ترتيب در موفقيت2611
 هاي( هم نشان داد که مهارت2613ايفا نمايد. نتايج مطالعه مختاري، واعظ موسوي و حيدري )

معناداري با موفقيت بازيکنان فوتبال دارد و  رابطههاي شناختي جسماني و مهارت -رواني
 بيني است. هني قابل پيشهاي ذموفقيت در اين بازيکنان از طريق مهارت

هاي قهرماني هميشه بنابراين از آنجا که موفقيت ورزشي به عنوان هدف اصلي ورزش
هاي ملي يابي به تيممدنظر ورزشکاران، مربيان و پژوهشگران عرصه ورزشي بوده است و راه

اهميت هاي ورزشي است، بنابراين توجه به آن از موفقيت هر کشور در ورزش قهرماني، پايه
به سزايي در عرصه ورزش برخوردار است. مطالعات هم نشان داده است که عوامل مختلفي 

هاي توان به ويژگيبر موفقيت ورزشي افراد تأثيرگذار هستند که از بعد روانشناسي ورزشي مي

                                                           
1- Segal, Williams & Teasdale   
2- Brown, Ryan & Creswell   
3- Isbel & Summers 
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آوري در مقابل استرس ناشي از مسابقات ورزشي و شخصيتي افراد، ميزان سرسختي و تاب
اند. ذهن افراد اشاره کرد که در مطالعات قبلي زياد مورد توجه قرار نگرفته ميزان حضور

آوري با موفقيت هاي شخصيتي و تابويژگي بنابراين پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه
 آگاهي انجام شد.گري ذهنورزشي با ميانجي

 ارائه شده است. (1)مدل مفهومي پژوهش در شکل 
 

 

 

هاي ويژگي ، که در آن به بررسي رابطهبودپژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي 
است.  آگاهي پرداخته شدهگري ذهنآوري با موفقيت ورزشي با واسطهشخصيتي و تاب

جامعة آماري پژوهش شامل تمامي ورزشکاران نخبه شهرستان گرگان دعوت شده به تيم 
بوده است که از اين تعداد براساس جدول  1330-31نفر( در سال  210داد ـملي )به تع

عنوان نمونه با استفاده از روش تصادفي ساده انتخاب شدند. نفر به 101گيري مورگان نمونه
دين صورت بود که پس از تهيه ليست ورزشکاران از اداره ورزش و گيري بروش نمونه
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طور تصادفي با افراد ليست تماس حاصل شد و پس از توضيح جوانان شهرستان، به
مختصري در مورد هدف پژوهش و جلب رضايت افراد، از آنها براي مشارکت در پژوهش و 

دگاني که توانايي حضور در کننها درخواست همکاري گرديد. سپس شرکتتکميل پرسشنامه
توانستند حضور داشته اداره ورزش و جوانان را داشتند به صورت حضوري و افرادي که نمي

 گرديد. ها با گرفتن آدرس پستي، به آدرس آنها پست باشند، پرسشنامه

 هاي زير استفاده گرديد:هاي پژوهش از پرسشنامهآوري دادهبراي جمع

NEOهاي شخصيتي از فرم گيري ويژگيبراي اندازه
( استفاده شد که داراي 1313کري )کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت کاستا و مک

شود. اين پرسشنامه گذاري مياي است که براساس مقياس ليکرت نمرهسؤال پنج گزينه 06
ماده براي هر يک از پنج بعد است )کاستا  12کند و شامل يري ميگبعد شخصيت را اندازه 1

رنجورخويي، ارتند از: روانـک از پنج عامل عبـهاي هر يقياسـم(. خرده1332، 1کريو مک
پذيري و با وجدان بودن. ضريب آلفاي گزارش شده گرايي، گشودگي به تجربه، توافقبرون

با  13/6تا  14/6کري و کاستا بين توسط مکپرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيتي نئو 
( ضريب 1336نيا )منصور، دالور و صفاريمتغير بوده است. در پژوهش سپاه 11/6ميانگين 

(، گشودگي به 11/6گرايي )(، برون11/6رنجورخويي )هاي روانآلفاي کرونباخ براي مقياس
پايايي ه دست آمده است.( ب11/6شناسي )( و وظيفه11/6پذيري )(، توافق16/6تجربه )

رنجوري مقياس در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي زيرمقياس روان
و با وجدان بودن  11/6پذيري ، توافق16/6، گشودگي به تجربه 12/6گرايي ، برون13/6
دست آمد.به 31/6

CD-RISC نر و ديويدسون اين مقياس توسط کا
بايست در يک طيف ها ميباشد که آزمودنيسؤال مي 21( ساخته شده است و داراي 2663)

اي )کامال نادرست تا هميشه درست(، به سؤاالت آزمون پاسخ دهند. اين ليکرت پنج گزينه
                                                           
1- Costa & McCrae 

2- Conner-Davidson Resilience Scale 
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د باشهايي ميمقياسسنجد و هرچند که داراي خردهابزار قدرت مقابله با فشار و تهديد را مي
شود. کانر و اما فقط نمره کلي اين مقياس براي اهداف پژوهشي معتبر محسوب مي

، 1/11اي نشان دادند که ميانگين نمره جمعيت عمومي برابر با ( در مطالعه2663ديويدسون )
و  4/02يافته برابر با ، بيماران داراي اضطراب تعميم01/6بيماران سرپايي روانپزشکي برابر با 

بود که نشانگر روايي  1/12تا  1/41ز بيماران داراي اختالل استرس پس از ضربه دو نمونه ا
اين پرسشنامه است. اين پرسشنامه در ايران مورد هنجاريابي قرار گرفته و پايايي آن با روش 

(. ميزان پايايي 1310گزارش شده است )ساماني، جوکار و صحراگرد،  33/6آلفاي کرونباخ 
 گزارش شد. 11/6ش آلفاي کرونباخ در پژوهش حاضر با رو

آگاهي در دليل اهميت ذهن( به2614تينات و همکاران ) 
آگاهي در ورزشکاران اي براي سنجش ذهنورزش و نبود ابزار خوب و کارآمد، پرسشنامه

تمرکز مقياس آگاهي، غيرقضاوتي بودن و آيتم و سه خرده 11ساختند. اين آزمون داراي 
( ابتدا با استفاده از روش تحليل 2614مجدد، هر کدام با پنج آيتم است. تينات و همکاران )

سنجي اين پرسشنامه را هاي روانعاملي اکتشافي و سپس تحليل عاملي تأييدي، ويژگي
=اصال 1اي )تأييد کردند. اين پرسشنامه پاسخ افراد به هر آيتم را در طيف ليکرت شش درجه

شناسي و سنجد. اين پرسشنامه پس از ترجمه توسط متخصصان روانلي زياد( مي=خي0تا 
هاي ورزشي فعاليت نفري از ورزشکاران که در تيم 261زبان انگليسي، بر روي يک نمونه 

داشتند، اجرا شده است. نتايج تحليل عاملي تأييدي نشان داده است که برازش مدل تأييدي 
دست آمده است و ، در حد عالي به60/6ريشه تقريب با شاخص خطاي مجذور ميانگين 

نژاد، ابوالقاسمي، دست آمده است )قاسميبه 11/6پايايي آن به روش آلفاي کرونباخ هم 
 12/6(. ميزان پايايي در پژوهش حاضر با روش آلفاي کرونباخ 1330حاجلو و نريماني، 

 گزارش شد.

سؤالي است که ميزان موفقيت  10ه اين ابزار يک پرسشنام 
( ارزيابي 1تا خيلي زياد= 1اي ليکرت )از خيلي کم=درجه 1ورزشي آزمودني را در مقياس 

 111هاي مقياس موفقيت ورزشي در مورد يک نمونه کند. ضريب آلفاي کرونباخ مادهمي
براي کل و  31/6و  31/6نفري از ورزشکاران بر حسب نمره مربيان و داوران به ترتيب 
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بود که نشانه همساني دروني باالي مقياس است. نتايج مربوط به روايي  31/6نمونه 
هاي فوتبال و کشتي محتوايي مقياس موفقيت ورزشي بر حسب نظر مربيان و داوران ورزش

 44/6و بر اساس نظر داوران  14/6نشان داد که ضريب تطابق کندال بر حسب نظر مربيان 
(. ميزان پايايي 1316الدين،ادار است )بشارت، عباسي و شجاعمعن p<661/6در سطح 

 گزارش شد. 12/6محاسبه شده در پژوهش حاضر با روش آلفاي کرونباخ 

 

انتخاب نمونه بدين صورت بود که ابتدا پس از کسب مجوز از دانشگاه به اداره ورزش و 
گرگان مراجعه شد و از مسئوالن اين سازمان جهت همکاري با جوانان شهرستان 

پژوهشگران درخواست همکاري گرديد. پس از گرفتن آمار ورزشکاران نخبه دعوت شده به 
تيم ملي و انتخاب تصادفي از روي ليست، با افراد نمونه تماس گرفته شد و پس از توجيه 

ي گرديد. در مرحله بعد، پس کسب آنها براي شرکت در پژوهش، از آنها درخواست همکار
رضايت آگاهانه به صورت شفاهي و کتبي از آنها، در مورد مراجعه حضوري يا غيرحضوري 
جهت شرکت در پژوهش از آنها نظرخواهي گرديد. سپس افرادي که تمايل به مراجعه 

ر حضوري داشتند با مراجعه به اداره شهرستان، ابزارهاي پژوهش را تکميل نمودند و ساي
ها از طريق پست به افرادي که به هر دليلي قادر به مراجعه حضوري نبودند، پرسشنامه

هاي پژوهش با توجه به نوع روش پژوهش، از آدرس آنها ارسال گشت. براي تحليل داده
روش همبستگي پيرسون و تحليل مسير استفاده گرديد.

دختر بوده است که از لحاظ سني در  13پسر و  160تعداد اعضاي نمونه براساس جنسيت 
هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش آمده يافته (1)سال قرار داشتند. در جدول  13-31دامنه 
 است.
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 13/1 36/32 -211/6 403/6 رنجورخوييروان
 41/3 21/44 423/1 113/1 گراييبرون

 11/4 34/20 331/6 310/6 گشودگي به تجربه
 06/1 11/31 613/6 -631/6 پذيريتوافق

 13/1 02/23 -216/6 631/6 با وجدان بودن
 31/11 13/12 113/1 112/1 آوريتاب
 11/1 33/43 -400/6 311/6 آگاهيذهن

 61/0 13/41 063/6 163/1 موفقيت ورزشي

-هاي شخصيتي، تابتوصيف آماري نمرات مربوط به متغيرهاي ويژگي (1)در جدول 

هاي آگاهي و موفقيت ورزشي، شامل چولگي و کشيدگي به همراه شاخصآوري، ذهن
ميانگين و انحراف استاندارد نمرات ارائه شده است. با توجه به اينکه مقادير چولگي و 

 از توزيع بهنجار برخوردارند. 61/6ها در سطح باشد دادهمي -2 + و2ها بين کشيدگي داده

آگاهي با آوري و ذهنهاي شخصيتي، تابضرايب همبستگي بين ويژگي (2)در جدول 
 موفقيت ورزشي نشان داده شده است. 

         

        1 رنجورخويي. روان1
       1 **-146/6 گرايي. برون2

      1 **141/6 **-411/6 تجربهبه. گشودگي3
     1 **013/6 **011/6 **-110/6 پذيري. توافق4
    1 **163/6 **366/6 **111/6 **-411/6 . با وجدان بودن1

   1 **311/6 **3/036 **3/136 **441/6 **-333/6 آوري. تاب0
  1 **213/6 **341/6 **326/6 **111/6 **441/6 **-102/6 آگاهي. ذهن1

 1 **121/6 **311/6 **423/6 **160/6 **411/6 **121/6 **-012/6 . موفقيت ورزشي1
***
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همبستگي محاسبه شده بين شود تمامي ضرايب مشاهده مي (2)طور که در جدول همان
(. براساس نتايج p<61/6باشند )دار ميمعني 61/6متغيرهاي پژوهش در سطح اطمينان 

ه، ـي به تجربـگرايي، گشودگرونـهاي شخصيتي ببدست آمده همبستگي بين ويژگي
پذيري و با وجدان بودن با موفقيت ورزشي مثبت و همبستگي بين ويژگي شخصيتي توافق
 آوري و ذهنخويي با موفقيت ورزشي منفي است. همبستگي بين متغيرهاي تابرنجورروان

دهنده وجود رابطه مستقيم بين اين آگاهي با موفقيت ورزشي نيز مثبت بوده که نشان
 متغيرها است.

هاي شخصيتي و ويژگي بين رابطه آگاهي درذهن ايواسطه نقش به منظور بررسي
روش تحليل مسير استفاده شد. مدل بررسي شده به همراه از  آوري با موفقيت ورزشي،تاب

 هاي مربوط به برازش مدل در ادامه ارائه شده است.شاخص
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هاي ضرايب استاندارد مدل پيشنهادي به منظور بررسي رابطه بين ويژگي (2)در شکل 
آگاهي، نشان داده شده اي ذهنآوري با موفقيت ورزشي با نقش واسطهشخصيتي و تاب

 است. 

 زير ارائه شده است. (3)هاي مربوط به برازش مدل در جدول شاخص

df/2
χ 3≥ 14/1 مناسب 

RMSEA 61/6> 616/6 مناسب 
SRMR 61/6> 641/6 مناسب 

CFI 3/6< 34/6 مناسب 
GFI 3/6< 36/6 مناسب 

NNFI 3/6< 33/6 مناسب 
IFI 3/6< 34/6 مناسب 

به معني برازش است و  3( کمتر از df/2χشاخص نسبت مجذور کاي بر درجه آزادي )
1هاست. خطاي ريشه مجذور ميانگين تقريبي )مدل با داده

RMSEA و ريشه  616/6( برابر
( 61/6است که از ميزان مالک ) 641/6( برابر با SRMRدوم ميانگين مربعات باقي مانده )

 ، IFI ،CFIهاي کند و در نهايت شاخصکوچکتر است و در نتيجه برازش مدل را تأييد مي
NNFI و GFI ( بزرگ3/6نيز از مالک مورد نظر ) تر هستند. در مجموع و با در نظر گرفتن

 گيرد. ها مورد تأييد قرار ميهاي برازش محاسبه شده، برازش مدل با دادهمجموع شاخص

آگاهي با آوري و ذهنهاي شخصيتي، تابنتايج بررسي ضرايب مسير رابطه بين ويژگي
 ده است.آم (4)موفقيت ورزشي در جدول 

                                                           
1- Root mean square Error of Approximation   
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 61/6 -111/1 -433/6 -311/6 موفقيت ورزشي  رنجورخوييروان

 61/6 403/1 346/6 261/6 موفقيت ورزشي  گراييبرون

 61/6 124/1 303/6 213/6 موفقيت ورزشي  گشودگي به تجربه

 61/6 340/1 321/6 260/6 موفقيت ورزشي  پذيريتوافق

 61/6 131/1 331/6 263/6 موفقيت ورزشي  با وجدان بودن

 61/6 201/1 211/6 131/6 موفقيت ورزشي  آوريتاب

 61/6 361/1 310/6 232/6 موفقيت ورزشي  آگاهيذهن

 هايتمامي ضرايب مسير مربوط به رابطه مستقيم بين ويژگي (،4)با توجه به نتايج جدول 
طور (. همانp<61/6) باشددار ميمعني 61/6شخصيتي با موفقيت ورزشي در سطح آلفاي 

گرايي، گشودگي به تجربه، هاي شخصيتي برونشود رابطه بين ويژگيکه مالحظه مي
طه بين ويژگي شخصيتي ـوجدان بودن با موفقيت ورزشي مثبت و رابپذيري و با توافق
رنجورخويي با موفقيت ورزشي منفي است. همچنين، مقدار ضريب استاندارد مربوط به روان

 61/6بوده و در سطح اطمينان  211/6آوري با موفقيت ورزشي برابر با رابطه بين تاب
آوري فت، بين تابـتوان گيـدست آمده مهدار است. با توجه به مثبت بودن ضريب بعنيـم

آوري باال، موفقيت ورزشي با موفقيت ورزشي رابطه مستقيمي وجود دارد و افراد داراي تاب
آگاهي با موفقيت بيشتري خواهند داشت. مقدار ضريب استاندارد مربوط به رابطه بين ذهن

ر است. با توجه به مثبت بودن دامعني 61/6بوده و در سطح اطمينان  310/6ورزشي برابر با 
آگاهي با موفقيت ورزشي رابطه مستقيمي وجود توان گفت بين ذهندست آمده ميضريب به

 آگاهي بيشتر، موفقيت ورزشي بيشتري دارند. دارد و افراد داراي ذهن

آوري بر هاي شخصيتي و تاببراي تعيين معناداري آماري اثر غيرمستقيم ويژگي
 آگاهي، از روش بوت استراپ استفاده شد. اي ذهنطريق متغير واسطه موفقيت ورزشي از
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 61/6 260/6 111/6 موفقيت ورزشي  آگاهي ذهن رنجورخوييروان
 61/6 116/6 610/6 موفقيت ورزشي  ذهن آگاهي  گراييبرون

 61/6 101/6 632/6 موفقيت ورزشي  ذهن آگاهي  تجربهبهگشودگي
 61/6 101/6 633/6 موفقيت ورزشي  ذهن آگاهي  پذيريتوافق

 61/6 111/6 166/6 موفقيت ورزشي  ذهن آگاهي  با وجدان بودن
 61/6 141/6 613/6 موفقيت ورزشي  ذهن آگاهي  آوريتاب

آوري هاي شخصيتي و تابضرايب مربوط به رابطه غيرمستقيم بين ويژگي (1)در جدول 
دست آگاهي ارائه شده است. بر اساس نتايج بهگري متغير ذهنبا موفقيت ورزشي، با واسطه

دار است معني 61/6اطمينان دست آمده در سطح آمده تمامي ضرايب غيرمستقيم به
(61/6>pبر اين اساس مدل پژوهش مورد تأييد قرار مي .)شود متغير گيرد و نتيجه گرفته مي

آوري با موفقيت ورزشي، نقش هاي شخصيتي و تابآگاهي در رابطه بين ويژگيذهن
 اي دارد.واسطه

آوري با موفقيت ورزشي شخصيتي و تابهاي پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ويژگي
هاي شخصيتي آگاهي انجام شد. نتايج پژوهش نشان داد که بين ويژگيگري ذهنبا ميانجي

خصيتي ـين ويژگي شـطوري که بود دارد. بهـعناداري وجـطه مـقيت ورزشي رابـبا موف
گرايي، برونهاي شخصيتي رنجورخويي با موفقيت ورزشي رابطه منفي و بين ويژگيروان

شناسي رابطه مثبتي وجود دارد. اين يافته با گشودگي به تجربه، با وجدان بودن و وظيفه
، 1؛ دوراندبوش و سالمال2614هاي پيشين همسو است )فليپس و همکاران، نتايج پژوهش

 (.1311؛ کجباف و همکاران، 2662

                                                           
1- Durand-Bush & Salmela  
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توانند ميزان هاي شخصيتي ميهاي قبلي نشان داده است که ويژگينتايج پژوهش
هاي قبلي بيشتر مورد تأکيد بيني کنند. آنچه که در پژوهشموفقيت ورزشي را در افراد پيش

هاي سرسختي و توانايي درک احساسات ديگران و ارتباط برقرار قرار گرفته است ويژگي
؛ بشارت و 2614کردن با ديگران در قالب هوش هيجاني بوده است )فليپس و همکاران، 

 هاي( نشان داد که بين مهارت1311نژاد و همکاران )(. نتايج مطالعه کجباف1311، همکاران
عنوان يک ويژگي شخصيتي با انگيزه موفقيت ورزشي ارتباط رواني و هوش هيجاني افراد به

هاي اعتماد به نفس، هاي هوش هيجاني، مؤلفهمثبت و معناداري وجود دارد و از بين مؤلفه
 بيني انگيزه موفقيت ورزشي بوده است. و حل مسئله قادر به پيشگرايي همدلي، واقع

هاي شخصيتي به دليل توان چنين اذعان داشت که اصوال ويژگيدر تبيين اين نتايج مي
ويژه در اي در زندگي افراد بهکنندهتواند نقش تعييناي بودن ميبنيادي بودن و پايه

خصيتي افراد از تنوع زيادي برخوردار است اما هاي شهاي آنها داشته باشد. ويژگيموفقيت
هاي پژوهشي اخير در حوزه روانشناسي شخصيت، پنج ويژگي شخصيتي از براساس فعاليت

عنوان صفات بنيادين زيربناي ساير توانند بهگستردگي و عموميت بااليي برخوردار است و مي
، تعهد، سرسختي، استقالل و آزردگيهاي شخصيتي مثبت و منفي افراد از جمله روانويژگي

هايي چون با ثبات بودن، عبارتي، ويژگيگرايي باشد. بهتوانايي برقراري ارتباط يا برون
پذيري مثبت، وسعت، عمق، اصالت و توانايي اجتماعي بودن، فعاليت، قاطعيت، هيجان

ي کنترل سوي ديگران، توانايپسندانه و اجتماعي بهگيري جامعهپذيري فرد، جهتتجربه
کند مانند تفکر قبل از عمل، به تأخير مدار را تسهيل ميتکانه که رفتار هدفمند و تکليف

بندي تکاليف را ريزي، سازماندهي و اولويتانداختن لذت، پيروي از هنجارها و قواعد، برنامه
به ها و رفتارهاي افراد در نظر گرفت. بر همين اساس و با توجه توان زيربناي فعاليتمي

بيني گر و پيشتواند تبيينهاي شخصيتي افراد ميتوان گفت که ويژگينتايج پژوهش مي
 کننده ميزان موفقيت ورزشي ورزشکاران باشد.

آوري در ورزشکاران با ميزان موفقيت ورزشي يافته بعدي پژوهش نشان داد که بين تاب
پيشين همسو است )مورگان، هاي آنها رابطه معناداري وجود دارد که اين يافته با پژوهش
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؛ گلبي و 2663، 2سالتارلي و رُبازا ،؛ برتوللو2612ر، اچر و سارک؛ فل2613، 1راچر و سارکفل
 (. 1311؛ بشارت و همکاران، 2664شيرد، 

کاران نخبه از طريق ـ( نشان داد که ورزش2613مکاران )ـنتايج مطالعه مورگان و ه
زاي ورزشي محافظت ترسـفي ناشي از عوامل اسـآوري، خود را در برابر عواطف منتاب
آوري از رسند. به عبارتي، تابکنند و از طريق سازگاري مثبت به موفقيت ورزشي ميمي

شود تا ورزشکاران طريق انگيزش، اعتماد به نفس، تمرکز و حمايت اجتماعي باعث مي
ادراک کنند و به عنوان فرصتي براي رشد، پيشرفت و شايستگي زا را بهعوامل استرس

( هم در پژوهش خود به 2663(. برتوللو و همکاران )2612ر، اموفقيت برسند )فلچر و سارک
اين نتيجه رسيدند که ورزشکاران نخبه داراي پشتکار، همساني و تعهد در طي انجام 

اي از راهبردهاي آمادگي ذهني و تمرينات ورزشي هستند و در مرحله رقابت، دامنه گسترده
آوري و ( نشان داد که تاب1311دهند. نتايج مطالعه بشارت و همکاران )کي را نشان ميتکني

کوشي با موفقيت ورزشي و بهزيستي روانشناختي در ورزشکاران رابطه مثبتي دارد و سخت
تواند تغييرات مربوط به موفقيت ورزشي و سالمت رواني را در ورزشکاران آوري ميتاب سازه
 بيني کنند.پيش

کند تا از آوري به فرد کمک ميتوان گفت که سطوح باالي تابدر تبيين اين نتايج مي
هاي نامطلوب و بازگشت به هاي مثبت به منظور پشت سر نهادن تجربهعواطف و هيجان

آوري از طريق سطوح عواطف مثبت باعث وضعيت مطلوب استفاده کند. همچنين تاب
آوري از طريق تقويت شود. لذا تابهاي منفي ميجربهتقويت حرمت خود و مقابله موفق با ت

شود و اين پذيري مثبت منتهي مياي به انطباقعنوان مکانيسم واسطهحرمت خود به
زاي مسابقه به ورزشکار ويژه در شرايط دشوار و استرسهاي روانشناختي مثبت بهويژگي

آوري و انطباق مثبت با ر تابتأثيها تحتکند تا با اعتماد به نفس، تحمل سختيکمک مي
، 3گيد و فردريکسونوهاي ناخوشايند مسابقه، احتمال موفقيت خود را باال ببرد )تتجربه

                                                           
1- Fletcher & Sarkar   

2- Bertollo, Saltarelli & Robazza 
3- Tugade & Fredricksor  
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آوري نيز، موفقيت ورزشي در خالل (. در مدل تاب2660، 1؛ بنتي و کمباروپالوس2664
ايجاد هاي شخصيتي مثبت عوامل مختلفي مانند انگيزش، اعتماد به نفس، تمرکز و ويژگي

ها تالش و تمرينات سخت دارد، گردد و از آنجايي که رسيدن به نخبگي نياز به سالمي
تواند به تمرينات ورزشي واضح است يک ورزشکار بدون استحکام ذهني و سرسختي نمي

 فرسا ادامه دهد و به موفقيت ورزشي دست يابد. طاقت

هاي شخصيتي رابطه بين ويژگي تواند درآگاهي مييافته آخر پژوهش نشان داد که ذهن
آگاهي احتمال ي نقش داشته باشد. به عبارتي، وجود ذهنـآوري با موفقيت ورزشو تاب
هاي انجام هاي پژوهشبرد. اين يافته همسو با يافتهبيني موفقيت ورزشي را باال ميپيش

حيدري،  ؛ مختاري، واعظ موسوي و2662شده در اين زمينه است )دوراندبوش و سالمال، 
 (.1330نژاد و همکاران، ؛ قاسمي2613

هاي ( در بازيکنان تيم ملي نشان داد که مهارت2613نتايج مطالعه مختاري و همکاران )
هاي شناختي ارتباط معناداري با موفقيت بازيکنان دارد و موفقيت جسماني و مهارت -رواني

نژاد و شود. نتايج مطالعه قاسميبيني ميهاي ذهني پيشدر اين بازيکنان، از طريق مهارت
آگاهي با استحکام رواني دانشجويان ورزشکار ( هم نشان داد که بين ذهن1330همکاران )

هاي رابطه معناداري وجود دارد و متغيرهاي آگاهي، روابط مثبت، غير قضاوتي بودن )از مؤلفه
 ند. هست هاي استحکام روانيبيني کنندهآگاهي( جزو مهمترين پيشذهن

آگاهي که به معناي توان گفت که اصوال حضور ذهن و ذهندر تبيين اين يافته مي
-ويژه در موقعيتهاي افراد بهتواند نقش مهمي در فعاليتحضور در اينجا و اکنون است، مي

توان گفت که توجه و تمرکز باال چنين ميهايي که نياز به واکنش آني دارد، ايفا نمايد. هم
ان باعث افزايش سرعت واکنش شده و درک فرايندهاي مختلف و ظرفيت توجه در ورزشکار

آگاهي (. ذهن2613، 2النيا و آدرياندهد )ليدر شرايط سخت و غيرعادي را افزايش مي
دهد که چگونه از برد و به افراد ياد ميقدرت تمرکز بر يک فعاليت در يک زمان را باال مي

ح بااليي از توجه روي کار خود تمرکز کنند. در واقع يک حواسپرتي جلوگيري کرده و با سط

                                                           
1- Benetti & Kambouroplulos  
2- Liliana & Adrian  
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تواند در کنار ساير عوامل وري باالست و به همين دليل ميذهن متمرکز، ذهني با بهره
آوري در ميزان موفقيت ورزشکاران نقش داشته هاي شخصيتي و تاباصلي از قبيل ويژگي

 باشد. 

نگرانه، همه شناسي ورزش نياز به بررسي کلطور کلي، در عرصه علوم ورزشي و روانبه
طوري که بتوان ورزشکاران موفق را از باشد، بهجانبه و تعاملي در مورد موفقيت ورزشي مي

تکنيکي و  هاي روانشناختي وهاي شخصيتي، مهارتهاي توانايي جسمي، ويژگيتمام جنبه
کي از عوامل ـفيزيولوژيهاي بدني و ژگيـچند دارا بودن وي ي کرد. هرـتاکتيکي بررس

هاي شخصيتي افراد، سطح کننده موفقيت ورزشي است، اما در کنار اين عوامل ويژگيتعيين
پذيري ذهني و حضور ذهن نيز ضروري است که آوري و سرسختي و ميزان انعطافتاب

بعدي براي نتايج پژوهش حاضر هم مؤيد اين مسأله بود. لذا در نظر گرفتن ديدگاه تک
ها و يابي به موفقيت ورزشي، در توجيه ارتباط بين ورزشکاران موفق، انجام مهارتدست
شود و در واقع رسيدن به خبرگي در ورزش، از هاي محيطي با شکست مواجه ميمؤلفه

(. از 1333گيرد )واعظ موسوي و موسوي، طريق مسيرها و فرايندهاي مختلفي صورت مي
ه نوع روش پژوهش اشاره کرد که استنباط روابط توان بهاي پژوهش حاضر ميمحدوديت

کند. محدوديت ديگر پژوهش نبود حمايت مالي در اجراي علي را با مشکل مواجه مي
شود کنندگان بود. به پژوهشگران آتي پيشنهاد ميها به شرکتپژوهش و ارسال پرسشنامه

ار دهند تا امکان هاي ورزشي مورد بررسي و مقايسه قراين متغيرها را به تفکيک رشته
ها در هر رشته ورزشي بهتر صورت گيرد. همچنين در نظر ها و سياستگذاريگيريتصميم

بيني کننده تواند پيشگرفتن جنسيت و رشته ورزشي به عنوان متغيرهاي جداگانه بهتر مي
 هاي ورزشي باشد.موفقيت

  

شود. ارکت داشتند سپاسگزاري مياز کليه ورزشکاراني که در انجام اين پژوهش مش
همچنين از کارکنان اداره ورزش و جوانان شهر گرگان که بدون مساعدت آنها انجام 

 شود.شد، قدرداني ميپژوهش ميسر نمي
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