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 دمهمق
 اگر متخصصین علوم ورزشی بر این باورند که

های خود و در حداکثر قابلیت به بخواهد ورزشکاری
 المللیبین مسابقات در توجه قابل هاینتیجه موفقیت

 و تکنیکی هایمهارت بر عالوه بایدمی یابد، دست
 هایمهارت و جسمانی هایقابلیت توسعه به تاکتیکی،

رشته ورزشی مربوطه نیز  هاینیازمندی با مرتبط ذهنی
 مروری پژوهش نتیجه در( 2003) 1لیز. ورزد اهتمام

 زیست هایتوانائی از غیر به که کرد عنوان چنین خود،
خصوصیات  تاکتیکی، و تکنیکی هایمهارت و حرکتی

 قابل نقش شناختی،روان و ذهنی هایمهارت و
 به توجه با. کنندمی ایفا بدمینتون بازی در ایمالحظه
 بدمینتون سریع و شدت پر هایفعالیت و تناوبی ماهیت

 بازی در گذار تأثیر ذهنی هایمهارت ترین مهم
 و بینی پیش هایمهارت ،2ذهنی استحکام بدمینتون،

 هایمهارت طریق از سریع و صحیح گیری تصمیم
 اضطراب کنترل ها،نشانه از استفاده و بینایی جستجوی

 نفس به اعتماد و پرفشار شرایط در تمرکز حفظ تنش، و
 به ذهنی استحکام  مفهوم شک بدون که باشندمی

  طبیعت همچنین و رقابتی و انفرادی ماهیت دلیل
 بوده آنها ترین مهم ورزش، این متناوب و شدید ،سریع

 ایفا بدمینتون بازیکنان موفقیت در را ای ویژه نقش و
( نیز  2011) 3در همین راستا واینبرگ و گولد. کندمی

که سبب بهبود عملکرد  یاصل یسممکانکنند اظهار می
شود، بهبود یمی شناختمداخالت روان یجةدر نت یورزش

 یدر آن رشته ورزش یردرگ یاصل یهای ذهنمهارت
 یرثأت شناختیعوامل روان ترینیاز اصل و یکی است
 یکه اثربخش یورزشیت عملکرد و موفق در گذار

 سبتن نآبه  یزن یگرد یهای  ذهناز مهارت یاریبس
  است. یشود، استحکام ذهنیداده م

                                                 
1. Lees 
2. Mental toughness 
3. Weinberg & Gould  

4. Fourie and Potgieter  

 زمینة در( 2001) 4 رپاتجیت و فوری پژوهش از پس
 نخبه ورزشکاران میان در ذهنی استحکام ادراک بررسی

 پی در متعددی پژوهشی هایگروه خبره، مربیان و
 محیط در ذهنی استحکام سازیعملیاتی و تعریف
 پژوهشی ادبیات در دلیل، همین به و  اندبوده ورزشی
 ارائه ذهنی استحکام برای گوناگونی تعاریف موجود

 ذهنی استحکام گرنمایان رفتارهای و هاویژگی و شده
و همکاران،   5اند )جونزشده تشریح متفاوت اشکال به

؛ تلول و وستون و 2004،  6؛ میدلتون2007و  2002
(، اما به نظر می رسد تعریف اخیر 2005،  7گرینلیس

(، تعریف جامعی 2009) 8گوچیاردی، گوردون و دیموک 
 مطابق این تعریف: .باشد

 ها،ارزش از ایمجموعه از است عبارت ذهنی استحکام
 یا ومیعم شناختی هایویژگی و هیجانات، ها،نگرش

 شکل تجربی یا ذاتی صورت به که ورزشی اختصاصی
 رد،برخو چگونگی بر و کنندمی پیدا رشد و گرفته

 رایطش و فشارها، ها،چالش از فرد برآورد و واکنش،
 ردف پشتکار و منفی یا مثبت برداشت متضمن نامطلوبِ

 ثیرتا شرایط این در خود اهداف به یابیدست جهت
 ".((67. ص. )گذاردمی

 فرایندهایی همچنین و نتایج تعریف این اصلی محور
 عالوه، به. هستند دخیل ذهنی استحکام در که است
 حریف به نسبت فرد برتری میزان مبنای بر سازه این

 سمت به فرد پیشروی اساس بر بلکه شودنمی تعریف
 تعریف در اساس، این بر. گرددمی توصیف هدف

 استحکام سو یک از( 2009) همکاران و گوچیاردی
 طریق از یا/و باشد ذاتی تواندمی که است ایسازه ذهنی

 و کند، پیدا رشد و بهبود تجربیات و مداخالت صحیح
 تعاریف مهم هایمحدودیت تعریف این دیگر سوی از

5. Jones et al  
6. Midelton  
7. Thelwell, Weston, & Greenlees 
8. Gucciardi, Gordon, & Dimock  
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 و گوچیاردی) است ساخته مرتفع را پیشین پیشنهادی
 (.2009 همکاران،
 بررسی به هم سال اخیر برخی مطالعاتدر چند 
 و عملکرد در ذهنی استحکام نقش میزان و چگونگی
لوهر مطالعة مطابق نتایج . اندپرداخته ورزشی موفقیت

 50 که باورند این بر نخبه ورزشکاران ،بیشتر(، 1995)
 در ورزشی آمیز موفقیت و برجسته عملکرد  درصد
 از که است ذهنی یا شناختی روان عوامل نتیجه

 از درصد 10 از کمتر اما شوند می منتج ذهنی استحکام
 هایمهارت تمرینات به را تمرین جلسات زمان
 چگونگی و نحوه با و دهندمی اختصاص شناختیروان

 درستی به هم ذهنی استحکام دهنده توسعه تمرینات
 برخی نتایج که حالی در ،(1995لوهر،) نیستند آشنا

 استحکام مربیان،%  83 که  است داده نشان مطالعات
 کننده تعیین خصوصیت ترین مهم عنوان به را ذهنی

 پترسون هوجز، گولد،) کنند می قلمداد ورزشی موفقیت
 همکاران و نیولند مطالعه نتایج(. 1987 پتلیچکوف، و
 بین داری معنی ارتباط که داد نشان هم( 2012)

 بسکتبال بازیکنان ورزشی عملکرد با ذهنی استحکام
 بازیکن وضعیت و جنسیت متغیرهای و دارد وجود

 و داری معنی شکل به( بودن ذخیره یا اصلی بازیکن)
 بسکتبالسیت، زنان در%  34 و مردان در %42 میزان به

 بازیکنان عملکرد تغییرات دار معنی بینی پیش قابلیت
( 2007)  روی و  خان مطالعه نتایج. باشند می دارا را

 و ذهنی استحکام بین ارتباط کشف هدف با که هم
 مالزی مختلف تیمی هایورزش در ورزشکاران موفقیت

 ذهنی استحکام با ورزشکاران که داد نشان شد، انجام
 بیشتر نهایی و اصلی تیم برای انتخابشان احتمال باالتر،
 آور، مدال ورزشکاران تحقیق این در. بود خواهد

در همین راستا،  .دادند نشان را بیشتری ذهنی استحکام
 ی( که به بررس2013) یو الهاک یالهاک ی،متشرع

بر اساس استحکام  یورزش یتموفق ینیبیشپ یتقابل

                                                 
 

نیمه ماهر، ماهر مرد  یکناننفر از باز 80 یندر ب یذهن
که در حدود  ندپرداخته بودند، نشان داد ینتونبدم و نخبة

این درصد(  3/38) یورزش یتسوم از موفق یک
به شکل معنادار  توسط  یرقابت یادیندر م بازیکنان

 یانگرشود که بیم ینیب یشو پ یینتب یاستحکام ذهن
شناختی در عملکرد و عامل روان ینا یرگذارثأنقش ت

  بود. ینتونبدم یکنانباز یتموفق
 استحکام ی انجام شده در زمینهپژوهش ادبیات با مرور
تر شمشخص می شود که بی در سالیان اخیر، ذهنی

 و سازی مفهوم برای تالش مطالعات تا به امروز در
 ورزشکاران در ذهنی استحکام ماهیت توصیف و تعریف

 که هم تحقیقاتی اندک و است بوده ورزشی محیط و
 موفقیت و عملکرد با ذهنی استحکام ارتباط بررسی به

 روی، و  خان ،2009 گوچیاردی،) اند پرداخته ورزشی
 پاسخ مبنای بر و توصیفی بیشتر( 1995لوهر، و 2007
 مالک و است بوده ورزشکاران یا و مربیان ذهنی های
 که ورزشی عملکرد متغیر ارزیابی برای دقیقی عینی
 مورد بوده، تحقیقات از دسته این( وابسته) مالک متغیر

 و متشرعی مطالعه در. است نگرفته قرار استفاده
 عملکرد نه و ورزشی موفقیت هم (2013) همکاران

 سه باخت و برد نتایج اساسا بر صرفا هم آن ورزشی
 که حالی در شد بررسی بدمینتون بازیکنان گذشته سال

الزم است به منظور تعیین عینی و دقیق عملکرد 
تری از جمله: ارزیابی های مناسبورزشی افراد از روش

 شناخته روش طریق از بازیکنان فشار تحت عملکرد
 فیلم بوسیله 1 عملکرد برداری یادداشت تحلیل شده

 از اختصاصی، شکل به و رقابتی هایبازی از برداری
 موفق ضربات درصد جمله از هاییشاخص تعیین طریق

 غیر خطاهای یا ناموفق ضربات و موثر ضربات ،
 و اعتمادتر قابل نتایج قطعا که استفاده شود اجباری،

 و ویسن ابیان) خواهد داشت همراه به را تریدقیق

1. Notational Analysis of Perormance  
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 همکاران، و بلوکوئیست ؛2104 و 2013 همکاران،
 .(2011 و 2008 چن، و چن ،2001 و 1998

که روان شناسان ورزشی، مربیان  همچنین علیرغم این
درصد را  83تا  50و ورزشکاران سهم قابل توجهی از 

برای استحکام ذهنی در عملکرد و موفقیت ورزشی در 
؛ لوهر، 2002و  1987گیرند )گولد و همکاران، نظر می

کیفی  ،(، اما همچنان نقاط ضعف روش شناختی1995
و یا ذهنی بودن این ارزیابی ها، این ادعاها را باچالش 

در همین راستا گوچیاردی سازد. جدی مواجه می
های ( هم یکی از نقاط ضعف و محدودیت2009)

ادبیات استحکام ذهنی را تمرکز صرف پژوهشگران بر 
شد و بهبود استحکام ذهنی بدون عوامل تاثیرگذار بر ر

بررسی کردن تاثیر این بهبود در عملکرد ورزشی 
ورزشکاران، عنوان کرده است. به عبارت دیگر، 
گوچیاری بر این باور است تنها زمانی مداخالت با هدف 
بهبود استحکام ذهنی اثر بخش است که این تغییرات 

که   ملکرد ورزشی نیز تاثیر مثبتی بگذاردعبتوانند بر 
این امر نیازمند سنجش دقیق سهم نسبی استحکام 

ها و سطوح ذهنی در تبیین عملکرد ورزشی در رشته
 شدن مشخص این، بر عالوهمهارتی متفاوت است. 

 سایر با مقایسه در عامل این نسبی سهم دقیق میزان
 مهارتی، و فیزیولوزیکی یا شناختیروان عوامل

 بدمینتون بازیکنان و مربیان برای را مناسبی اطالعات
 روان موثرتمرینات طراحی و ریزیبرنامه راستای در

 منظور به تکنیکی، و جسمانی تمرینات برابر در شناختی
 به. کندمی فراهم ورزشی، عملکرد اوج به دستیابی
 و مربیان تحقیقات از دسته این نتایج بهتر، عبارت

 این تاثیرگذاری میزان و نسبی سهم با را ورزشکاران
 میادین در ورزشی موفقیت در شناختی روان عامل

 از استفاده اهمیت و کرده آشنا المللی بین و جهانی
 پیش از بیش را روانشناختی و ذهنی مهارتهای تمرینات

نقاط  به توجه در نتیجه و با .سازد می آشکار آنان برای
انجام گرفته  هایمعدود پژوهش شناختی روش ضعف

نسبی استحکام ذهنی در عملکرد در زمینه تبیین سهم 

 است سوال این به پاسخ صدد در حاضر مطالعة ورزشی،
 ورزشی عملکرد با ذهنی استحکام بین ارتباطی چه که

 تا و چگونه و داردد وجو بدمینتون مرد ماهر بازیکنان
 بینی پیش و تبیین قابلیت ذهنی استحکام میزانی چه

  باشد؟ می دارا را بدمینتون بازیکنان ورزشی عملکرد
 

 روش پژوهش
 توصیفی نوع کاربردی، مطالعات طیف از حاضر پژوهش

 . است ایمقایسه -علیروش  و

 شرکت کنندگان
آماری مطالعه حاضر شامل تیم های جوانان و نمونة 

بازیکن با  24امید بدمینتون استان تهران و البرز شامل 
قبل از . بود 8/17و میانگین  20تا  16سنی   دامنة

نامه کتبی کنندگان رضایتاز شرکت شرکت در پژوهش
 شد که نتایج پژوهشگرفته شد و به آنها اطمینان داده

محرمانه بوده و در صورت عدم رضایت و یا احساس 
 کنار بروند.      هرگونه فشار، می توانند از فرآیند پژوهش

 اطالعات یآور گرد ابزار

 استحکام ذهنی
شرکت  یاطالعات استحکام ذهن یآورجمع به منظور

  یورزش یاستحکام ذهن ةنامپرسشاز  کنندگان پژوهش
این . شد( استفاده 2009)و ورسچ  یو گلب یردش

استحکام سنجش  ینامه تنها ابزار اختصاصپرسش
اعتماد به  یعامل اصل 3باشد که یدر ورزش م ذهنی
 یدیو کنترل  را به عنوان عوامل کل یداری، پانفس

مذکور بر  گرانپژوهشکند. یم یابیارز یذهن کامستحا
 یاتخصوص ینتریسه عامل،  اصل ینباورند که ا ینا

 یبوده است که دارا یابرجسته یانورزشکاران و مرب
سوال  14نامه بوده اند. این پرسش یدارپا بادوام و یذهن

سوال آن  4، اعتماد به نفس مؤلفهسوال آن  6دارد که 
کنترل را  مؤلفهر آن یگسوال د 4و  یداریپا مؤلفه

گزینه پاسخ بر اساس  4سنجد و هر سوال دارای می
)از کامالً نادرست تا کامالً درست(  یکرتمقیاس ل



 32                                                                                           ... عملکرد ییندر تب یاستحکام ذهن یسهم نسب

 یبضراز طریق بررسی نامه پرسش ینا یاییباشد. پامی
خرده مورد بررسی قرار گرفت و کرونباخ  یآلفا
ا ب تیببه تر و کنترل یداری، پا یناناطم هاییاسمق

از مقادیر قابل قبولی  71/0و  74/0و  80/0 مقادیر
 یلتحل یقاز طر یزنامه نپرسش  یی. روابرخوردار بودند

یرد قرار گرفت )ش ییدمورد تأ ییدیو تأ یاکتشاف یعامل
( 2011) یو متشرع یکاشان ی،(. فرخ2009، همکاران و
استحکام ذهنی نامه پرسش یفارس ةنسخ یاییپا

)ثبات پاسخ( به  یثبات زمان یبررس یقرا از طر ورزشی
 از طریقهفته  فاصله دو همجدد ب آزمون -روش آزمون

 ینو همچن  یادرون طبقه یهمبستگ یبضر یینتع
 یبضر یق( سؤاالت را از طری)ثبات درون یهمسان

ی، فرخی، قرار دادند. کاشان یکرونباخ مورد بررس یآلفا
یگری لعة جامع د( در مطا2015) کاظم نژاد و شیخ

 یننامه را در بپرسش ینا ینسخه فارس عاملی ییروا
زن( با سطوح  91مرد و  106ورزشکار مرد و زن )  197

رشته  10ماهر و نخبه( در  ی،)مبتد یمختلف مهارت
 یجقرار دادد. نتا یمورد بررس یو انفراد یمیت یورزش
نشان دهنده برازش مطلوب مدل  ییدیتا یعامل یلتحل
 ةپرسشنام یفارس ةنسخسوال  14و  یعامل سه

 بود. یورزش یاستحکام ذهن

 عملکرد تحت فشار
 و گاردنر و( 2005) همکاران و مارتین پیشنهادات بنابه
 در وابسته متغیر صحیح سنجش روش که( 2006) مور

 ارزیابی روان شناسی ورزشی یعنی عملکرد را مطالعات
 سپس و برداری فیلم طریق از مسابقه واقعی شرایط

 اعتبار افزایش به منجر که کردند عنوان بازی هایآماره
 در شود، می نیز هایافته پذیری تعمیم همان یا بیرونی
. شد استفاده فشار تحت عملکرد آزمون از حاضر مطالعه

 و( 2013) همکاران و بالک پیشنهاد براساس همچنین
 ادراک فشار افزایش منظور به( 2009) همکاران و الم

 پژوهش در که متخصص فرد یک از. ورزشکاران، شده

                                                 
 

تیم های جوانان و امید تیم ملی  یکی از مربیان حاضر
 شد ، خواسته(بدمینتون فدراسیون یک درجه مربی) بود
 داشته حضور آزمون محل سالن در آزمون هنگام در تا
افرادی که  که شد گفته نیز کنندگان شرکت به و

این مسابقات داشته باشند، از گزینه عملکرد مناسبی در 
های دعوت به اردوی آتی تیم های ملی خواهند بود. 

 ایجاد و مسابقه برگزاری خود ماهیت است ذکر شایان
 ها،بازی  از برداری فیلم همچنین و رقابتی شرایط
 به اما کند،می ایجاد را پرفشار و زا استرس شرایط
 الذکر فوق راهبرد از پرفشار شرایط حداکثر ایجاد منظور

 (.2010 ویلسون، و واین) شد استفاده نیز
 شامل فشار تحت عملکرد آزمون حاضر، مطالعه در

 واقعی و استاندارد شرایط با انفرادی مسابقه 24 برگزاری
 بین( بدمینتون جهانی فدراسیون قوانین مطابق)

 افراد با مسابقه دو بازیکن هر که شکلی به بود بازیکنان
انتخاب افراد هم سطح به . کرد برگزار خود سطح هم

منظور رقابت با یکدیگر بر مبنای نظر مربیان دو تیم و 
آخرین نتایج رنکینگ فدراسیون بدمینتون، صورت 

 اختصاصی مهارت های مسابقات، این گرفت. در
   عملکرد برداری یادداشت تحلیل طریق از بدمینتون
 آنها بازی از برداری فیلم بوسیله بدمینتون بازیکنان

 در بسیاری پژوهشگران. گرفت قرار ارزیابی مورد
 عملکرد برداری یادداشت تحلیل روش از اخیر هایدهه

 مسابقات شرایط در بازیکنان عملکرد تحلیل منظور به
 اندکرده استفاده بدمینتون بویژه راکتی هایورزش

 مراجعه 2015 1الفایه فومسوفا و  مطالعه به مرور برای)
 عملکرد برداری یادداشت تحلیل از  پس(.  شود

 های بازی از برداری فیلم بوسیله بدمینتون بازیکنان
 هایی شاخص از پرفشار، شرایط تحت شده اجرا رقابتی

 بدمینتون بازی اختصاصی تحلیل  مطالعات پیشنهادی
  چن و چن ،(2013) همکاران و  ویسن ابیان جمله از
 و  1998) همکاران و بلومکوئیست و( 2011 و 2008)

1. Phomsoupha & Laffaye 
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 جمله از هاییشاخص محققین این. شد استفاده( 2001
 یاو ضربات ناموفق   2، ضربات موثر1ضربات موفق

 مختلف ضربات در را بازیکنان  3یاجبار یرغ یخطاها
 عملکرد شاخص عنوان به بازی طول در بدمینتون

 ضرباتی موفق ضربات. اند گرفته درنظر اختصاصی
 موثر ضربات و بوده بازی زمین محدوده در که است

 مناطق به یا و شده امتیاز به منجر یا که است ضرباتی
 مشکل به دادن پاسخ برای را حریف که شده زده هدف
 بر تقسیم ضربات این از کدام هر مجموع. کند روبرو

 ضربات درصد بازی، طول در شده زده ضربات کل
 و 4بلومکوئیست) کندمی تعیین را موثر و موفق

 خطاهای یا ناموفق ضربات(. 2001 و 1998 همکاران،
 شرایطی در بازیکن که است ضرباتی شامل اجباری غیر
 ضرباتی نیست، او روی بر حریف جانب از فشاری که

 تور به ضربه همچنین و) غیرمنتظره دقت بی و ناقص
 را( نیست فرد روی فشاری که زمانی زمین بیرون یا

 شود می حریف گیری امتیاز به منجر که کندمی اجرا
 چن و چن ،2014 و 2013 همکاران، و ویسن ابیان)

 جمع حاصل از فرد عملکرد کلی نمره(. 2011 و 2008
 امتیاز منهای موثر و موفق ضربات درصد امتیازات

   ارزیاب درون پایایی.  شد محاسبه ناموفق ضربات درصد
 گرفته قرار تایید مورد مطالعات این تمامی در روش این

 طریق از ها شاخص این حاضر، مطالعه در. است
 و گرآزمون یک بوسیله بازیکنان بازی فیلم مشاهده

 به. گرفت انجام الذکر فوق هایشاخص درصد ثبت
 بازی دو حاضر، مطالعه ارزیاب درون پایایی تایید منظور

 ارزیاب توسط هفته دو فاصله در و شده کدگذاری
 ضریب طریق از پایایی و شده تحلیل و تجزیه

 گرفت قرار گیری اندازه مورد  5گروهی درون همبستگی
 است قبول قابل مقدار که آمد بدست 83/0 مقدار که

 (.2008 چن، و چن ؛2001 همکاران، و بلومکوئیست)

                                                 
1. Successful Shots 

2. Effective Shots 

3. Unforced Errors  

   پژوهش یروش اجرا
 هاییمت یانبا سرپرستان و مرب یمکاتبات یدر ابتدا ط

استان تهران و البرز،  یدجوانان و ام یها یمو ت یمل
جهت شرکت  یتالزم و کسب رضا هاییهماهنگ

ورزشکاران در مطالعه حاضر انجام گرفت. سپس اهداف 
پرسشنامه  یلالزم جهت تکم یهاپژوهش و آموزش

ن و به صورت یکناباز یبرا یبه صورت شفاه یزن
 یآزمون و قبل از اجرا یدر محل برگزار یگروه

پرسشنامه پس از  یلشد. تکم یحتشر ی،تباقمسابقات ر
خود و به صورت  یفانبا حر یکندو مسابقه هر باز یانپا

 ینانجام شد.  عالوه بر ا یان،مرب یابو در غ یانفراد
 یاجتماع یتمطلوب یریاز سوگ یریموارد، جهت جلوگ

 یپاسخ دهنگان، قبل از اجرا یندر ب یپسند عهجام یا
پرسشنامه، ضرورت آگاهی از نقش  یلآزمون و تکم

 ینهای ذهنی برای ورزشکاران توجیه شد و امهارت
داده شد که پاسخ آنها محرمانه شمرده شده و  یناناطم

تنها برای هدف های پژوهشی از آن بهره گرفته خواهد 
سواالت  یبرا غلطی یاپاسخ درست  یچشد و ه

و  مهاش ; 2003ین،و ل یپرسشنامه وجود ندارد )تر
 یناهماهنگ یت(. جهت کاهش محدود2010 همکاران،

 یاهر زمان که پاسخ دهندگان با عبارت  یز،ن  یشناخت
 یحاتاز پرسشنامه دچار ابهام شوند، توض یسوال
به  ین(. همچن1999ارائه شد )گلد و همکاران،  یلیتکم

ها در پاسخ به  یو دقت آزمودن یزهانگ یشمنظور افزا
  یق،تحق یاعتبار درون یجهسواالت پرسشنامه ها و در نت

نسخه از  یک یلآنها گفته شد که در صورت تما به
کننده، به  یلفرد تکم یتپژوهش مرتبط با وضع یجنتا

جهت رفع نقاط  یآموزش یها ییراهنما یهمراه برخ
 آنها فرستاده خواهد شد.  یبرا ی،ضعف احتمال

4. Blomqvist 

5. Intraclass Correlation Coefficient 

(ICC) 
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ف )دو مسابقه با حریسابقات هر فرد م یبرگزار روش
 یمسابقات رسم یمشابه برگزار یقاهم دقهم سطح( 

 یشزابود و همانطور که ذکر شد به منظور اف ینتونبدم
 یمامفشار ادارک شده بر عملکرد در هنگام مسابقات، ت

ت بلند که در پش یهبه پا بیندور یکها توسط  یباز
ط ا بعدا توسشد ت یبردرا یلمشده بود ف یهتعب ینزم

اشاره شده در بخش ابزار پژوهش، مورد  یها صشاخ
 .یردقرار بگ یابیارز

 هاهای پردازش دادهروش
های آماری در دو سطح ها از روشتحلیل داده  برای

های آماری متناسب با توصیفی و استنباطی و از آزمون

اس .اس.پی.اسها و از نرم افزار آماری مقیاس داده
های استفاده شد. در ادامه در بخش روش 20نسخة 

)با سطح  از رگرسیون دومتغیره یا سادهآمار استنباطی 
که استحکام ذهنی نقش متغیر پیش بین (، 05/0 یلفاآ

غیر مالک تم و عملکرد ورزشی تحت فشار نقش
  کرد، استفاده شد. )وابسته( را ایفا می

 

 هایافته
 هایآزمودن یشناخت یتجمع یات، خصوص1جدول  در

 یششرکت کنندگان،  نما یورزش یتسن و سابقة فعال
داده شده است.

 

  ورزشی شرکت کنندگان  فعالیت سابقة و سن معیار انحراف و . میانگین1 جدول
 سابقه فعالیت ورزشی )سال( سن )سال( متغیر
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین شاخص

 80/17 32/1 40/7 56/2 

مدل رگرسیونی از برازش معنی  2مطابق نتایج جدول 
داری برخورداری بوده که نشان می دهد در این گروه 
استحکام ذهنی به شکل معنی داری متغیر مالک 

های بدمینتون را مهارتعملکرد مطالعه حاضر یعنی 

 یامدل  یادامه، آماره ها در کند.پیش بینی و تبیین می
 یبضرا یجبه همراه نتا یونیرگرس یبهمان ضرا

 ، نییتع یبشده و ضر یلتعد ضریب تعیین ی،مبستگه
 گزارش شده است. 3در جدول 

 

 واریانس تبیین عملکرد تحت فشار بازیکنان بدمینتون از طریق استحکام ذهنی خالصه تحلیل  .2جدول 

 
 شاخص

 منبع
مجموع 
 مجذورات

 ةدرج
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 میزان
 اف

 سطح
 داریمعنی

مدل 
 رگرسیون

 001/0 89/22 117/108 1 117/108 اثر رگرسیون

   72/4 22 88/103 اثر باقیمانده
    23 23/212 جمع

 
عملکرد تحت فشار بازیکنان آماره های متغیرهای وارده در مدل ارتباط استحکام ذهنی و . 3جدول

 بدمینتون
 یبضر
 یینتع

 یلتعد
 شده

 یبضر
 یینتع

 یبضر
 یهمبستگ

 یت یپ

ضریب 
 بتای

 استاندارد

 

 شاخص
 مدل

خطای 
 استاندارد

ضریب 
بتای غیر 
 استاندارد

48/0 51/0 71/0 - - - 74/9  40/8  مقدار ثابت 
   001/0  78/4  71/0  59/0  82/2  استحکام ذهنی  
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دهد که ضریب  ینشان م  3شاره جدول  یجنتا
 ینب یش( بین متغیر پβبتا ) یارگرسیون استاندارد  

عملکرد تحت فشار ( و متغیر مالک )ی)استحکام ذهن
 (>001/0P) باشدی( معنادار مینتونبدم بازیکنان

 یبهمان ضر یا یهمبستگ یبمجذور ضر ینهمچن
 یرمتغ ییراتدرصد از تغ 48، در حدود شده یلتعد یینتع

را  ینتونبدم تحت فشار بازیکنان عملکرد یعنیمالک 
 در حدود  یگر. به عبارت دکندیم ینیب یشو پ یینتب

 تحت فشار بازیکنان عملکرد ییراتدرصد از تغ 48
توسط نمرات  ه در مطالعه حاضرشرکت کنند ینتونبدم

 شود.یم یینآنها تب یاستحکام ذهن
 

 و نتیجه گیری بحث

درصد و به عبارتی در  48مطابق نتایج بدست آمده، 
حدود نیمی از تغییرات عملکرد در بازیکنان بدمینتون 
توسط استحکام ذهنی این ورزشکاران قابل تبیین است. 

و  یینتب یتبر ارتباط و قابل یحاضر مبن یقتحق یجنتا
مرد نخبه  یکنانباز یورزش یتدار موفق یمعن ینیب یشپ

با  یذهن استحکامعوامل  یلهبوس ینتونو زبده بدم
متشرعی  و  (،2008از جمله بشارت ) یاریمطالعات بس
و  یولندن(، 1995لوهر و همکاران ) (،2013همکاران )
( همراستا 206و همکاران ) یسی( و تر2012همکاران )

 باشد.  یم
( نشان داد که 2013نتایج مطالعه متشرعی و همکاران )

عبارت دیگر بیش از یک سوم درصد و به  38در حدود 
موفقیت ورزشی بازیکنان ماهر بدمینتون توسط 
استحکام ذهنی آنها تبیین می شود. البته همانطور که 
عنوان شد، در مطالعه متشرعی و همکاران متغیر وابسته 
یا همان موفقیت ورزشی به شکل دقیق و معتبری اندازه 

مطالعه گیری نشده است و در نتیجه اعتبار درونی این 
قابل تردید است. در حالیکه در مطالعه حاضر با استفاده 
از روش  تحلیل یادداشت برداری عملکرد در حین 
رقابت های واقعی و ایجاد شرایط پرفشار )استرس(، 

درصد و به عبارت دیگر  48نتایج نشان داد که در حدود 

نیمی از تغییرات عملکرد در حین یک رقابت ورزشی 
در همین راستا،  ذهنی تبیین می شود.توسط استحکام 

( نشان داد که 2008بشارت و همکاران ) مطالعه یجنتا
( یروان شناخت ی)سرسخت یو سخت کوش یتاب آور

 یتمربوط به موفق ییراتدرصد از تغ 63در حدود 
که با  کنندیم ینیب یشو پ یینتب یکدیگررا با   یورزش

بزرگتر سخت  یاراستاندارد بس یبتا یبتوجه به ضر
(، سخت 18/0) وری( در برابر تاب آ63/0) یکوش
 یندارد. البته ا ینب یندر ا یشتریب یارنقش بس یکوش

چندگانه  یهمبستگ یبمجذور ضر یقمقدار دق ینمحقق
 یرهایهر کدام از متغ یرا برا یینتع یبهمان ضر یا

گزارش نکردند تا سهم  یو سخت کوش یتاب آور
درصد  63از مجموع  یردو متغ ینهر کدام از ا ینسب

نقطه ضعف   ینکهکه عالوه بر ا ودمشخص ش یین،تب
 یقبا تحق یقتردق یسهمقا ید،آ یمطالعه به شمار م ینا

 یهدر توج ینمحقق ینسازد. ا ینم یرحاضر را امکان پذ
اظهار کردند که  ورزشکاران  ینها چن یافته ینا  یینو تب

بت به احساس تعهد خود نس یقسخت کوش از طر
احساس تسلط و کنترل بر  ی،ورزش یفعملکرد و وظا
 یها ییناگوار مسابقه و باور به توانا یطاوضاع و شرا

و استرس، احتمال  یطشرا ینغلبه بر ا یخود برا
الزم به  یتهال دهد. یم یشخود را افزا یورزش یتموفق

 یسازه سخت کوش ینکهاست که با توجه به ا یادآوری
با  یکینزد یار( ارتباط بسیختروان شنا ی)سرسخت
تعهد  یاسخرده مق یادارد و دو عامل  یذهن یسرسخت

سازه  ینمشترک ا یربناییوز یو کنترل از عوامل اصل
، 2009یرد،، ش2010ی،و گلب یردها هستند )ش

حاضر با مطالعه  یقتحق یجنتا هسی(، مقا2004ی،گلب
.  رسدمنطقی به نظر می ( 1387بشارت و همکاران )

( هم 2012و همکاران ) یولندمطالعه ن یجنتاهمچنین 
شده  یریاندازه گ یذهن استحکامنشان داد که نمرات 

روان نسخه اصالح شده پرسشنامه عملکرد  یلهبوس
عملکرد  ییراتدرصد از تغ 41در حدود  لوور یختشنا

 یستدر مردان بسکتبال یدار یرا به شکل معن یورزش
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یکی با مطالعه حاضر است. که مقادیر نزد .کندیم یینتب
کننده اظهارت لوهر  در نهایت، نتایج مطالعه حاضر تایید

باشد که بر این باور است که در حدود ( هم می1995)
در  یورزش یزآم یتعملکرد برجسته و موفقدرصد  50
است که از  یذهن یا یعوامل روان شناخت یجهنت

 .شوندیمنتج م یاستحکام ذهن
چارچوب و توان از ها میاین یافته یاحتمال ییندر تب

( از 2007و  2002جونز و همکاران ) یمدل مفهوم
 یورزش یدهنده و سازنده استحکام ذهن یلعوامل تشک

( در مطالعه 2007) ان. جونز و همکاراستفاده کرد
را در  یژگیو 13(، 2002خود از مطالعه اول ) یبیتعق

 یلتشک یکردند که عوامل اصل ییقالب چهار بعد شناسا
شوند.  یدر ورزشکاران قلمداد م یدهنده استحکام ذهن

خود  یها ییاعتماد به نفس و باور به توانا ین،ب یندر ا
و  ارپرفش یطدر شرا یحت یزآم یتموفق یاجرا یبرا

و  یندر هر دو بعد تمر یاصل یاز اجزا یکیاسترس زا 
در مطالعه حاضر، اطمینان یا اعتماد به نفس  رقابت بود.

 ینان یا اعتماد به نفسسواالت اطمکنان که توسط بازی
ی مورد ذهن استحکام( در پرسشنامه ییسوال ابتدا 6)

و  یمانداشتن ا یتاهمبیانگر  سنجش قرار گرفت،
 یژهبه اهداف به و یابیدست  یخود برا ییاعتقاد به توانا

پرفشار به  یها یتدر زمان مواجهه با چالش و موقع
 یوجود دارد، م یمانند آنچه اغلب در مسابقات ورزش

 یناشاره دارد. براساس ا یخودکارآمد یهباشد که به نظر
دهنده  یلتشک یاطمینان به عنوان ساختار اصل یه،نظر

ذهنی، علت عملکرد باال می باشد نه نتیجه  استحکام
 توانیم رت دیگر،ابه عب(. 2009و همکاران، یردآن )ش

 یها یتها و قابل ییاظهار  داشت که باور به توانا ینچن
هنگام مسابقه که تحت عنوان اعتماد به نفس  درخود 
 یهاشرط مهارت یشو پ یاصل یدشود، کل یم یاداز آن 

مانند استرس و اضطراب،  یمنف یجاناتکنترل ه
به  یبندیتالش و پشتکار بواسطه تعهد و پا یشافزا

 یرغمو ثبات در عملکرد عل یداریپا یتاهداف و در نها
 ینبرگباشد )وا یم ت،رقاب یزپرفشار و چالش انگ یطشرا

 یکنانبازدر نتیجه و در مطالعه حاضر، (. 2007و گولد،
نسبت  یبا اعتماد به نفس و خودباور ینتونمرد بدمماهر

خود در هنگام مسابقه، مصصم بودن در  یها یتبه قابل
پرچالش   یازهایبا ن یاییاهداف و رو یگیریراه پ

 یطتمرکز در شرا یافتحفظ تمرکز و باز ییمسابقه، توانا
و کنترل استرس و  ینیب یشر قابل پیپرفشار و غ

از  یکه همگ یط،شرا یناز ا یناش یمنف یجاناته
 یذهن استحکامورزشکاران با  یاصل یاتخصوص

خود  یو عملکرد رقابت یورزش یتباالست، احتمال موفق
 هایییمهارتها و توانا ین. مجموع ادداده ان یشرا افزا

شود که ورزشکاران سرسخت نسبت  یموجب م یذهن
 یچالش یطدر برابر شرا یشتریخود تسلط ب حریفانبه 

 یتو پرتنش مسابقه داشته و با حفظ تمرکز و باور به قابل
چالش ها به فرصت، ثبات و  ینا یلتبد یخود برا یها
خود داشته باشند  یدر عملکرد ورزش یبهتر یداریپا

 یجه(. در نت2008، کراست 2007و  2002)جونز 
حاضر با بهره  یقتحق بدمینتونمرد  ماهر یکنانباز
 یهاو مهارت یاتخصوص یناز ا یو برخوردار یریگ

 نیمی ازتوانسته اند در حدود  ی،ختروان شناو  یذهن
 ی،رقابت یادیندرصد( را در م 48خود ) یورزش عملکرد

 کنند. یینتب
 استحکاماظهار داشتند که هم ( 2005و همکاران ) بول
متفاوت  ممکن است یورزش ةبا توجه به نوع رشت یذهن

موجود در  یذهن استحکامکه  یمعن ینباشد، به ا
 یذهن استحکامبا  یسهدونده ماراتن در مقا ورزشکاران 

 ینباز متفاوت خواهد بود، علل ا ینتونورزشکاران بدم
 یکیو تکن یزیولوژیکف و  یروان یازهایها به نتفاوت

در  یذهن استحکامتظاهر  ینمتفاوت مربوط است. بنابرا
 یتماه یدشا مختلف متفاوت است.  یورزش یهارشته

که در آن انتخاب و اجرا نوع ضربه در  ینتونورزش بدم
سر  یکه توپ در باال یمشابه مانند زمان یتموقع یک

)دراپ، تاس و اسمش(، در حداقل زمان و با  اردقرار د
و یا اجرای ضربات  ی،و سرعت و دقت کاف یناناطم

ریسکی در جلوی تور به منظور فشار بر حریف و امتیاز 
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و حفظ تمرکز  کند که اعتماد به نفس یم یجابا گیری،
موثر در طول رقابت های بدمینتون که از عوامل اصلی 

 یجدر کسب نتا تند،تشکیل دهنده استحکام ذهنی هس
کننده محسوب شود،  عاملی تعیین کننده یزآم یتموفق

دو  یرنظ یاستقامت یهااست که در ورزش یدرحال ینا
در راه  یداریماراتون احتماال مصصم بودن و  ثبات و پا

مهمتر  یتواند به عنوان عامل یبه اهداف، م یابیدست
 کند. ینینقش آفر

با حمایت از نقش استحکام ذهنی  پژوهش حاضر نتایج
 مطالعات نتایجدر عملکرد ورزشی ورزشکاران ماهر، 

به رشته انفرادی بدمینتون بسط و تعمیم داد.  را قبلی
کننده پژوهش حاضر نسبت به  یزمتما یژگیو ینهمچن

روش دقیق و معتبر   استفاده از ی،قبل یهاپژوهش
تحلیل یادداشت برداری عملکرد بود که  با رفع نقاط 

این زمینه، اعتبار درونی های گذشته در ضعف پژوش
به شکل خالصه می این دسته مطالعات را افزایش داد. 

اعتماد به نفس و باور به توان چنین اظهار کرد که 
 های خود در اجرای بهینه مهارت ها در شرایطتوانایی

یی ات منفی و ناکارآمد در زمان هامسابقه، کنترل هیجان
در نهایت حفظ تمرکز و مانند عقب افتادن از حریف و 

قه، بو ثبات در اجرای مهارت ها در سرتاسر مسا پایداری
که عوامل تشکیل دهنده استحکام ذهنی هستند، 
توانسته است در حدود نیمی از موفقیت در عملکرد 
ورزشی را در بین شرکت کنندگان مطالعه حاضر، تبیین 

 ینتونو مسئوالن بدم یانبه مربکند. در نتیجه قویا به 

روان و  یذهن یناتشود که از تمریم یشنهادکشور پ
 های ذهنیمشاور مهارت یکز ا یریگبا بهره یختشنا

در جهت توسعه و  ینتون،آشنا به ورزش بدم و مجرب
استحکام ذهنی ورزشکاران تحت هدایت خود، بهره 
گیری کنند. همچنین و با توجه به تفاوت هایی که در 
جنسیت و سطح مهارت در استحکام ذهنی در ادبیات 
پیشینه پژوهش گزارش شده است، پژوهش های آتی 

تی ارمهاین مطالعه را در بین زنان و سطوح می باید 
مبتدی و نخبه اجرا کرده و نتایج را با مطالعه حاضر 

زایش حجم نمونه و استفاده از افمقایسه کنند. 
های آماری رگرسیون گام به گام به منظور تبیین روش

و تعیین نقش هر کدام از عوامل تبیین کننده استحکام 
تواند نتایج تکمیلی شکل جداگانه هم میذهنی به 

 مفیدتری را به مطالعه حاضر اضافه کند. 

 

 تقدیر و تشکر
ع این مقاله حاصل از فرصت مطالعاتی داخلی در مقط

های مالی می باشد که با حمایتنویسنده اول دکتری 
 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام گرفته

 میهیئت علمحترم است. از مسئولین، کارکنان و اعضا 
روان  پژوهشگاه بویژه اعضا محترم گروه رفتار حرکتی و

های بی شائبه خود شناسی ورزشی به سبب همکاری
 ، تشکر و و اجرای این پژوهش در طول این دوره

 نماییم.قدردانی می
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Abstract 

The aim of this study was to determine the relative contribution of mental 

toughness of badminton men's skilled players in explaining thire performance. 

24 male badminton players in Tehran and Alborz teams performed two 

competitions under pressure with players of the same level. The competitions 

were filmed in presence of a national badminton team coache. Aslo The 

players completed sport mental toughness questionnaire. In order to evaluate 

the performance, performance notational analsysis and effective shots, 

successful shots and unsuccessful or unforced errors indexes were used. 

Regression analysis showed that mental strength significantly explains 48% 

of Performance under in skilled badminton players (p<0/001). These results 

support previous research in the field of mental toughness and alos improv 
The results also support previous research in the field of mental strength plays 

a decisive role in the internal validity of the studies improved   the internal 

validity of the literature. 
 

Keyword: Hardiness, Notational Analysis, Self-Confidence, Emotion 

Control under Pressure 
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