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 ای:  انداز و سرسختی ورزشکاران حرفه تجارب نامطلوب دوران کودکی بر تغییر چشمتأثیر 

 مقطعی -مطالعه توصیفی
 

 3، سحر فائقی2، زهره مشکاتی2رخساره بادامی، 1ستاره دینلی

 

 چکیده

شود. با این حال، به نظر  ای، از جمله دالیل شایعی است که منجر به تنش رقابتی می تقاضاهای فزاینده برای پیروزی و اهداف سطح باال در ورزش حرفه :مقدمه

یین اثر تجارب نامطلوب دوران کنند. پژوهش حاضر با هدف تع آور را مدیریت می های تنش تر، بهتر از دیگران موقعیت رسد که برخی بازیکنان سرسخت می

 .انداز زندگی و سرسختی ورزشکاران انجام شد کودکی بر چشم

 ورزشی های رشتهساله  22تا  28( پسر 222 و دختر 99)ورزشکار  202را  تحقیق کنندگان بود. شرکت مقطعی -یفیتوص مطالعه از نوع این ها: روشمواد و 

 ی تجارب نامطلوب کودک نامه پرسش از اطالعات آوری جمع ی. براکرده بودند شرکت کشوری مسابقات در که داد یلاصفهان تشک مختلف شهر

(Adverse Childhood Experiences  یاACEs) Murphy انداز چشم نامه تغییر پرسش همکاران، و Joseph، Williams و Yule یکوتاه سرسخت یاسمق و 

Bartone گری میانجی نقش بررسی جهت متغیرها غیر مستقیم و مستقیم اثرات و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یرمس یلاز تحل ها با استفاده دادهشد.  استفاده 

 .گردید یبررس

 انداز مثبت  ارد. چشمگذ ( زندگی میP=  002/0( و منفی )P=  048/0انداز مثبت ) اری بر روی چشمد تجارب نامطلوب دوران کودکی، تأثیر معنی :ها یافته

(022/0 = P( و منفی )000/0  =P( نیز بر روی سرسختی تأثیر داشت. تجارب نامطلوب دوران کودکی به طور مستقیم روی سرسختی تأثیر نگذاشت )050/0 < P ،)

 .(P=  020/0دار بود ) انداز معنی گری چشم اما این تأثیر با میانجی

گذارد. اگر این تأثیر مثبت باشد، سرسختی  انداز زندگی در ورزشکاران تأثیر می کودکی، بر روی چشمتجارب نامطلوب دوران رسد که  به نظر می گیری: نتیجه

 .شود دهد و اگر منفی باشد، باعث کاهش سرسختی می را افزایش می

 انداز، ورزشکاران تجارب کودکی، سرسختی، چشم ها: کلید واژه

 

انداز و سرسختی ورزشکاران  تأثیر تجارب نامطلوب دوران کودکی بر تغییر چشم .فائقی سحردینلی ستاره، بادامی رخساره، مشکاتی زهره،  ارجاع:

 .208-212 :16؛ 1398ی توانبخشپژوهش در علوم . مقطعی -ای: مطالعه توصیفی حرفه
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 مقدمه
عرصه ورزش، نمایانگر یک آزمایشگاه طبیعی برای مطالعه نحوه عملکرد افراد در 

های  شرایط بسیار سخت است. مشخصه بارز نخبگان ورزشی، بهره بردن از ویژگی
(، Hardiness(. سرسختی )1باشد ) آور می تنشهای  روانی برای تحمل موقعیت

نخبگان ورزشی برای کنار آمدن با  بسیار مهم شخصیتی های مشخصهیکی از 
( که تحت عنوان توانایی کنار آمدن با فشارها و 2شود ) تنیدگی محسوب می

ها، تمرکز بر هدف، حفظ و کسب آرامش پس از  ها، عبور از موانع و شکست سختی
از  (. سرسختی3شود ) باثبات در سطوح باالی رقابتی تعریف میشکست و اجرای 

(. ثبات 2) تشکیل شده استجویی(  و اطمینان )مبارزه ، کنترلثبات )تعهد( ةمولفسه 
های  شود و حتی در موقعیت به معنای آن است که فرد عمیقاً درگیر انجام کاری می

تالش و  اشاره دارد که باورکنترل به این  ةمولفدارد.  آور دست از کار برنمی تنش
ثیر أتحت ت، دهد رخ میرا آنچه  توان تر از شانس است و با تالش می مهم کوشش

و استفاده از آن برای  زندگی اتتغییر تحت عنوان پذیرش ،جویی مبارزهداد و قرار 
مثبت یا  اتتغییر است، دارای این باورکه  یفرد(. 2شود ) تحول بیشتر تعریف می

را فرصتی برای یادگیری و تحول بیشتر  شدبا میی مجدد رزمند سازگامنفی که نیا
  .(4) داند و نه تهدیدی برای امنیت و آسایش خود می
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یکی از سؤاالت مهم مطرح شده که محققان به دنبال پاسخگویی به آن 
چگونه و تحت های شخصیتی همچون سرسختی،  ویژگیکه هستند، این است 

در میان عوامل متعددی که در رسد،  به نظر می ؟کند میپیدا چه شرایطی تحول 
تجارب کودکی ، نقش است ثرؤم شخصیتیهای  ویژگی تحولدهی و  شکل

(Childhood experiences( مهم باشد )2.)  ،از دیربازFreud  نقش تجارب
دانست و معتقد بود که  گیری شخصیت بسیار مهم می دوران کودکی را در شکل

و  Schultz. (6گیرد ) شخصیت هر فرد در پنج سال اول زندگی شکل می
Schultz  با این نظرFreud  که چند سال اول کودکی نقشی اساسی در

رد نحوه کند، موافق بود، اما در مو گیری شخصیت بزرگسالی ایفا می شکل
نیز اعتقاد داشت که  Adler(. 6گیری شخصیت با او اختالف نظر داشت ) شکل

(. 7تواند در ایجاد یک شخصیت تالشگر مؤثر باشد ) خاطرات نخستین زندگی می
ها از زمان تولد به دلیل این که به دیگران نیاز دارند،  به اعتقاد وی، همه انسان

ت در کودکانی که دارای نقص بدنی کنند. این احساس حقار احساس حقارت می
بینند،  رو شدن با پیشامدهای زندگی ناتوان می هستند و خود را برای روبه

ها و همچنین، کودکانی که پدر و مادر به دلیل طالق، فقر و یا عوامل  نازپرورده
، بعضی از این Adler(. به اعتقاد 7اند، بیشتر است ) توجهی کرده ها بی دیگر به آن

آیند. بنابراین، به  به صورت افراطی به دنبال جبران احساس حقارتشان برمیافراد 
 (.7کنند تا به برتری برسند ) صورت مستمر و زیاد تالش می

شرایط  هگزارش دادند که تجرب Sarkarو  Fletcher در حیطه ورزش،
واقع،  در(. 1ت )مطلوب اسی عملکرد ورزش پیشرفتدر  ی، عامل مهمسخت
اگر برخی از عوامل »کردند که  ها استدالل تحقیق آن نندگانک شرکت بیشتر
«. کردند نمی کسبمدال طال بودند،   ردههای خاص تجربه نک را در زمان آور تنش

مصاحبه با ورزشکاران المپیک، به صورت غیر و همکاران با  Hardy همچنین،
زندگی  هایی را در دوران منتظره متوجه شدند که بسیاری از قهرمانان، مشقت

(. به 8شان بوده است ) ها عاملی برای تحول اند و همین مشقت متحمل شده
ها مصاحبه کردند،  آن باو همکاران  Hardyعبارت دیگر، بیشتر ورزشکارانی که 

های روانی ناشی از فقر، طالق والدین و مرگ یکی از  اشاره داشتند که ضربه
شان را برای رسیدن به  عزم و ارادهها را مانند فوالد آبدیده کرده و  عزیزان، آن

حدس  MacNamaraو  Collins (. بر همین اساس،8هدف افزایش داده است )
 پیشرفتاوایل زندگی، کاتالیزوری برای  های کشاکش غلبه بر»زدند که 

به ی زندگ های ضربهکه ورزشکاران از  توانیدانش و »ها،  به اعتقاد آن «.شود می
ها در ورزش  آنبعدی و عملکرد  پیشرفتطع بر قبه طور ، اند آوردهدست 

، ورزشکارانی که مشقت را توجه است  جالب (. این نکته9« )گذار بوده استتأثیر
هایی که  به اندازه مشقت توانند میو  کنند اند، تالش بیشتری می تجربه کرده

 (.10، 11اند، تحول یابند ) دیده
دوران کودکی، منجر به اند که تجارب تلخ  برخی مطالعات اشاره کرده

( و تضعیف آسایش و سالمت جسمانی و 12گیری شخصیت ضد اجتماعی ) شکل
و  Tedeschi (. از نظر13، 14گردد ) اجتماعی در مراحل بعدی زندگی می -روانی

Calhoun، قدردانی مستلزم افزایش  به واسطه تجربه تلخ دوران کودکی، تحول
و ها  بیشتر، تغییر در اولویت نفس به عتماددارتر، حس ا یزندگی، روابط معن برای

رسد  (. بر این اساس، به نظر می12باشد ) میتر  و معنوی غنی یآگاهی وجودیا 
انداز مثبت شود،  که تجارب نامطلوب دوران کودکی زمانی که باعث ایجاد چشم

(. با این حال، بیشتر 12گردد ) های شخصیتی مثبت شکوفا می ویژگی
ر روی تحول به دنبال وقایع ناگوار در ورزشکاران صورت هایی که ب پژوهش

گرفته، کیفی بوده است و با مصاحبه با ورزشکاران، به واکاوی عواملی که باعث 
اند  شناختی به دنبال تجارب منفی دوران کودکی شده است، پرداخته تحول روان

رب (. بر اساس جستجوی جامع صورت گرفته، تاکنون پژوهشی که رابطه تجا1)
تلخ دوران کودکی با ویژگی شخصیتی سرسختی را به صورت کمی سنجیده 
باشد، انجام نشده است. مطالعات کمی نسبت به تحقیقات کیفی به دلیل داشتن 

پذیری بیشتری دارند. بر همین اساس، هدف از  های بیشتر، قابلیت تعمیم نمونه
کودکی و  انجام پژوهش حاضر، سنجش رابطه بین تجارب نامطلوب دوران

انداز  ویژگی شخصیتی سرسختی، با در نظر گرفتن نقش میانجی تغییر چشم
های اصلی مطالعه به شرح ذیل بود: تجارب نامطلوب  زندگی بود. بنابراین، فرضیه

انداز زندگی بر سرسختی تأثیر دارد و  انداز زندگی و چشم دوران کودکی بر چشم
طور غیر مستقیم از طریق تغییر در  احتماالً تجارب نامطلوب دوران کودکی، به

 .گذارد انداز، بر سرسختی تأثیر می چشم
 

 ها مواد و روش
 های نمونه. انجام شد یفیتوص بود و به روش یاز نوع همبستگاین تحقیق 

های مختلف  ورزشکاران رشتهاز  پسر( 112دختر و  99نفر ) 201 پژوهش را
و میدانی و شنا( شهر اصفهان با  ورزشی )والیبال، بسکتبال، فوتبال، رزمی، دو

از دسترس  به صورت در کنندگان سال تشکیل داد. شرکت 22تا  18دامنه سنی 
کننده در سطوح کشوری انتخاب شدند. پس از تصویب طرح  ورزشکاران رقابت

در شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( با شماره 
کنندگان  نامه به شرکت ، پرسشمجوزهای الزماخذ و  23821402941010ثبت 

داده شد. به این صورت که محقق پس از توضیحات الزم در مورد هدف مطالعه 
ها را بررسی و  نامه نامه، از ورزشکاران درخواست کرد که پرسش و کسب رضایت

 ها بیان کنند. نظر خود را با عالمت زدن یکی از گزینه
 ادامه آمده است. ها در آوری داده ابزارهای جمع

 Adverse childhoodنامه تجارب نامطلوب دوران کودکی ) پرسش

experiences  یاACEs:) این مقیاس توسط Murphy  منظور به همکارانو 

 خانه در مشکالت و کودک به توجهی بی آزاری، تجارب کودکان از کودک یابیارز
گویه تشکیل شده است و  10از  ACEsنامه  شد. پرسش طراحی( اعتیاد)مانند 

باشد. به ازای هر بله، یک نمره اختصاص داده  ها به صورت بله و خیر می پاسخ
متغیر و نمره باالتر نشان دهنده  10شود. بنابراین، دامنه نمره از صفر تا  می

(. درستی و قابلیت اعتماد این ابزار مورد تأیید 16تجارب نامطلوب بیشتر است )
در ایران تأیید شده  ACEsنامه  (. روایی و پایایی پرسش16است )قرار گرفته 

 (. 17است )

 Changes in outlook followingانداز ) نامه تغییر چشم پرسش

disaster:) توسط  نامه فرم کامل این پرسشJoseph  یابیارز جهتو همکاران 

مانند  یتکان دهنده و ناگهان یارکه به دنبال تروما )حوادث بس یدگاهید ییرتغ
ناگوار )همچون فقر و طالق  یعهمراه با وقا یاقطع نخاع به دنبال تصادف( و 

 یهگو 26 از مقیاس ینا یه. فرم اولاست شده طراحی افتد، ی( اتفاق مینوالد
 اسیمق در را منفی تغییر گویه 12 و مثبت تغییر گویه 11 که استشده  یلتشک
)کامالً موافق(  6 ه)کامالً مخالف( تا نمر 1 نمره از کرتیل یا درجه شش

 10گویه،  26برای تهیه فرم کوتاه از بین  و همکاران Joseph(. 18) سنجد یم
گویه دیدگاه منفی( را انتخاب کردند و درستی و  2گویه دیدگاه مثبت و  2گویه )
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یایی ابزار (. روایی و پا18قابلیت اعتماد آن را بررسی و مورد تأیید قرار دادند )
 (.19مذکور در ایران نیز تأیید شده است )

به منظور  (:A short hardiness scaleمقیاس کوتاه سرسختی )

 Bartone «یشیگرا آوری تاب مقیاس»نسخه کوتاه شده  ی،سرسخت گیری اندازه
 ینمورد استفاده قرار گرفت. ا «یکوتاه سرسخت یاسمق» یگر،به عبارت د یاو 
 کوتاه مقیاس(. 20) است شدهابداع  1992در سال  Bartoneتوسط  یاسمق

سه  دارای و سرسختی سطوح خودسنجی پیرامون گویه 12 شامل سرسختی
گویه به  2گویه به مؤلفه تعهد،  2باشد.  می« جویی کنترل و مبارزه ،تعهد»ه مؤلف

، ها جویی تخصیص یافته است. گویه گویه نیز به مؤلفه مبارزه 2مؤلفه کنترل و 
ای لیکرت از نمره  را در مقیاس چهار درجه آنهای  سطوح سرسختی و مؤلفه

دهد. درستی و قابلیت اعتماد مقیاس مذکور در  مورد سنجش قرار می 3صفر تا 
 (.21، 22ایران تأیید شده است )

های به دست آمده در سطوح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل  داده
شامل میانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر گردید. ابتدا آمارهای توصیفی 

نمره متغیرهای مطالعه و همبستگی درونی ارایه شد. جهت بررسی فرضیه 
افزار  پژوهش مطابق با مدل مفهومی، معادالت ساختاری مدل با استفاده از نرم

های برازش بر اساس سه نوع مطلق  تدوین گردید که پس از ارزیابی شاخص
(Absolute ،)( تطبیقیComparative( و مقتصد )Parsimonious اثرات ،)

گری مورد بررسی  مستقیم و غیر مستقیم متغیرها جهت بررسی نقش میانجی
  24نسخه  SPSSافزارهای  ها در نرم قرار گرفت. در نهایت، داده

(version 24, IBM Corporation, Armonk, NY و )AMOS  22نسخه 
 .رفتمورد تجزیه و تحلیل قرار گ

 

 ها یافته
 آمده است. 1کنندگان در جدول  اطالعات دموگرافیک شرکت

، به ACEsنامه  درصد وقوع هر یک از تجارب نامطلوب مطرح در پرسش
 .آمده است 2تنهایی و با ترکیب با سایر تجربیات نامطلوب در جدول 

 3های توصیفی و همبستگی درونی متغیرهای مورد بررسی در جدول  یافته
 شده است. ارایه

همبستگی بین بیشتر متغیرهای مورد  داد کهنشان  3 جدول های یافته

دار بود. الگوی تأثیر تجارب نامطلوب کودکی بر سرسختی با توجه  بررسی معنی
انداز منفی در  و نقش میانجی چشم 1انداز مثبت در شکل  به نقش میانجی چشم

 ارایه شده است. 2شکل 
 

کنندگاندموگرافیکشرکتهای.ویژگی1جدول

مقداریفردمشخصات

 33( 02/93) زن تعداد )درصد([] تیجنس

 110( 12/52) مرد

 59( 92/06) والیبال تعداد )درصد([]نوع رشته ورزشی 

 97( 92/11) بسکتبال

 63( 92/99) فوتبال

 09( 22/10) رزمی

 11( 23/2) شنا

 71/02 ± 22/0 زن انحراف معیار( ±سن )سال( )میانگین 

 69/01 ± 22/0 مرد

 

 ارایه شده است. 4های کلی برازش الگوها در جدول  شاخص
2شاخص 

χ و در مدل  670/2انداز مثبت،  گری چشم نسبی در مدل میانجی
به دست آمد که نشان داد الگو از وضعیت مناسبی  810/2گری منفی،  میانجی

 های تطبیقی شاخص  باشد. همچنین، مقدار شاخص برخوردار می
Tucker-Lewis ،Comparative Fit Index (CFI و )Root Mean Squared 

Error of Approximation (RMSEA حاکی از آن بود که به طور کلی الگوها )
نیز در هر دو الگو  Holterاز برازش تا حدودی مناسب برخوردار بودند. شاخص 

 برازش مدل کافی بوده است.نشان داد که حجم نمونه برای بررسی 
های اصلی در روش  ، خطای معیار در شاخص2های جدول  بر اساس داده

مقدار استاندارد برآورد سازی بود.  نمایی کمتر از روش خودگردان حداکثر درست
های اصلی در محدوده پایین و باالی برآورد شده برای  شده برای همه شاخص

های برآورد  دهد شاخص است که نشان می سازی این متغیرها به روش خودگردان
نمایی از دقت الزم  ها با صفر به روش حداکثر درست دار آن شده و تفاوت معنی

نتایج اثرات مستقیم و غیر مستقیم تجارب نامطلوب کودکی بر  برخوردار است.
 ارایه شده است. 6سرسختی در جدول 

 
وقوعتجاربنامطلوبدورانکودکی.درصد2جدول

درصدوقوعنوعتجربهنامطلوب

بهتنهایی

درصدوقوعدرترکیببایک

تجربهنامطلوبدیگر

درصدوقوعدرترکیببابیش

ازیکتجربهنامطلوبدیگر

 2/95 2/05 2/92 تحقیر و توهین یا ترس از تنبیه بدنی
 2/92 2/92 2/92 آثار فیزیکی آن بماند.کوبیدن جسم یا تنبیه بدنی یا آسیبی که 

 6/66 9/99 2 تر باشد( سال بزرگ 5تماس یا آزار جنسی )توسط فرد بالغ یا کسی که حداقل 
 0/96 1/09 1/92 احساس عدم ارزشمندی و دوست داشته شدن یا عدم حمایت خانواده از همدیگر

 122 2 2 به نیاز کودک به درمانعدم دسترسی به غذا یا پوشاک مناسب یا عدم توجه والدین 
 2/92 6/06 9/99 جدا زندگی کردن یا طالق والدین

 122 2 2 کتک خوردن از مادر یا نامادری یا تهدید شدن توسط مادر یا نامادری با چاقو یا سالح 
 2/62 2/92 2/12 کند. زندگی با فرد الکلی یا کسی که در خیابان مواد مصرف می
 9/99 9/09 9/99 سابقه افسردگی یا اختالالت روانی یا خودکشی در خانواده 

 1/07 1/07 9/99 سابقه زندان در خانواده
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موردبررسیمتغیرهایدرونیهمبستگیهایتوصیفیویافته.3جدول

متغیرهای

پژوهش

میانگین
±

انحراف

معیار

 اندازمنفیچشم تجاربنامطلوب کنترل ثبات اطمینان سرسختیذهنی

مقدارPrمقدارPrمقدارPrمقدارP rمقدار
P

rمقدارPr

 ذهنی سرسختی

 (62 از نمره)

93/5 ± 

23/97 

            

اطمینان )نمره 

 (02از 

61/0 ± 

91/02 

221/2** 561/2           

ثبات )نمره از 

02) 

01/0 ± 

63/19 

221/2** 609/2 221/2** 061/2         

کنترل )نمره از 

02) 

63/0 ± 

95/10 

221/2** 519/2 220/2** 169/2 221/2** 050/2       

 نامطلوب تجارب

 (12 از نمره) کودکی

62/1 ± 

30/2 

221/2** 117/2- 993/2 262/2- 950/2 255/2- 007/2 216/2-     

انداز منفی  چشم

به زندگی )نمره 

 (92از 

90/9 ± 

10/11 

221/2** 997/2- 221/2** 095/2- 221/2** 090/2- 221/2** 092/2- 221/2
** 

992/2   

 مثبت انداز چشم

 نمره) زندگی به

 (92 از

61/9 ± 

65/09 

229/2** 021/2 290/2* 150/2 221/2** 972/2 220/2** 019/2 207/2* 156/2- 221/2** 739/2- 

*020/0 > P ،**010/0 > P 

 
گری  ، در بخش اول که مربوط به مدل میانجی6های جدول  بر اساس داده

 014/0انداز مثبت است، اثر مستقیم تجارب نامطلوب کودکی بر سرسختی،  چشم
و صفر بین کران باال و  02/0به دست آمد که بیشتر از  963/0داری  و معنی

باشد. در نتیجه، تأثیر  دار بودن این اثر می کننده غیر معنی پایین آن است و بیان
دار نبود. اثرات غیر مستقیم  مستقیم تجارب نامطلوب کودکی بر سرسختی معنی

گزارش  044/0داری آن  و معنی -063/0تجارب نامطلوب کودکی بر سرسختی، 
داری این اثر غیر  گردید و صفر بین کران باال و پایین نبود که نشان دهنده معنی

 باشد.  مستقیم می
 

 
.الگویتأثیرتجاربنامطلوبکودکیبرسرسختیباتوجهبه1شکل

 اندازمثبتنقشمیانجیچشم

بدین ترتیب، اثر غیر مستقیم تجارب نامطلوب کودکی بر سرسختی ذهنی 
دار بود. با توجه به این که اثر مستقیم  انداز مثبت به زندگی معنی از طریق چشم

انداز مثبت به زندگی  دهد که چشم دار نشد، نشان می در این الگو معنی
کننده کامل رابطه تجارب نامطلوب بر سرسختی است. به عبارت دیگر،  میانجی

گذارد و با  زندگی تأثیر میانداز مثبت افراد به  تجارب نامطلوب زندگی، بر چشم
 کند.  تغییر نگرش، سرسختی تغییر می

 

 
.الگویتأثیرتجاربنامطلوبکودکیبرسرسختیباتوجهبه2شکل

 اندازمنفینقشمیانجیچشم
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اندازمثبتومنفیبهنقشمیانجیچشمهایکلیبرازشدرالگویتأثیرتجاربنامطلوبکودکیبرسرسختیباتوجه.شاخص4جدول

حدمطلوبسطحنامشاخص

داریمعنی

مقدارمقداردرمدلهامدل
P 

وضعیتدرمدلپیشنهادی

 ها مطلوب با توجه به سایر شاخص 221/2 399/995 انداز مثبت چشم 25/2باالی  0χ مطلق
 مطلوبها  با توجه به سایر شاخص 221/2 605/951 انداز منفی چشم

 - - 106 انداز مثبت چشم - درجه ازادی
 - - 106 انداز منفی چشم

باالتر یا نزدیک به  Tucker-Lewisشاخص  تطبیقی
 3/2از 

 مطلوب - 106/2 انداز مثبت چشم
 مطلوب - 191/2 انداز منفی چشم

CFI مطلوب - 119/2 انداز مثبت چشم 
 مطلوب - 115/2 انداز منفی چشم

 مطلوب - 691/2 انداز مثبت چشم 5/2باالتر از  PCFI مقتصد
 مطلوب - 691/2 انداز منفی چشم

RMSEA  مطلوب - 271/2 انداز مثبت چشم 1/2کمتر از 
 مطلوب - 273/2 انداز منفی چشم

0χ مطلوب - 672/0 انداز مثبت چشم 5کمتر از  بهنجار شده 
 مطلوب - 112/0 انداز منفی چشم

CFI: Comparative Fit Index; PCFI: Parsimonious Comparative Fit Index; RMSEA: Root Mean Squared Error of Approximation 

 

انداز منفی مورد بررسی  گری نقش چشم که میانجی 6در بخش دوم جدول 
و  143/0بر سرسختی، قرار گرفت، اثر مستقیم تجارب نامطلوب کودکی 

بود و صفر بین کران باال  02/0به دست آمد که بیشتر از  229/0داری آن  معنی
دار بودن این اثر است. در نتیجه، تأثیر  کننده غیر معنی باشد و بیان و پایین آن می

دار نبود. اثرات غیر مستقیم  مستقیم تجارب نامطلوب کودکی بر سرسختی معنی
داری آن  و معنی -212/0ی بر سرسختی ذهنی ورزشی، تجارب نامطلوب کودک

به دست آمد و صفر بین کران باال و پایین نبود که نشان دهنده  002/0
 داری این اثر غیر مستقیم است.  معنی

به این ترتیب، اثر غیر مستقیم تجارب نامطلوب کودکی بر سرسختی از 
توجه به این که اثر مستقیم  باشد. با دار می انداز منفی به زندگی معنی طریق چشم

دهد که نگرش منفی به زندگی،  دار نشده است، نشان می در این الگو معنی
کننده کامل رابطه تجارب نامطلوب بر سرسختی است. به عبارت دیگر،  میانجی

گذارد و با  انداز منفی افراد به زندگی تأثیر می تجارب نامطلوب زندگی بر چشم
 یابد. یر میتغییر نگرش، سرسختی تغی

 

 بحث
 دوران نامطلوب تجارب نیب یساختار یالگو یبررس هدف با حاضر پژوهش

 از یشواهد. دیگرد اجرا یسرسخت و یزندگ انداز چشم در رییتغ با یکودک
( یزندگ انداز چشم در ریی)تغ یکودک دوران نامطلوب تجارب واسطه با رابطه

 یکودک تجارب که گذشته قاتیتحق شتریب. آمد دست به یسرسخت با
 به که یامطالعه و( 23، 24) بودند یفیک اند،کرده یواکاو را ورزشکاران

 به. نشد دایپ باشد، کرده فیتوص را ورزشکاران تجارب زانیم یکم صورت
 الزم ارتباط، نیا در یتر قیعم نشیب آوردن دست به یبرا که رسد یم نظر

 کیالمپ خصوص به یرقابت مختلف سطوح یرو بر شتریب یها پژوهش است
 جینتا اساس بر. شود انجام دارد، ازین یادیز تالش به آن به دنیرس که

 یکودک دوران نامطلوب تجارب زانیم نیانگیم حاضر، قیتحق یفیتوص
 به 92/0، 10 تا صفر دامنه از یکشور سطوح در کننده رقابت ورزشکاران

 دوران نامطلوب تجارب زانیم که است آن کنندهانیب زانیم نیا. آمد دست
 .است بوده نییپا اریبس ورزشکاران یکودک

 
هایاصلیدرالگوهایتأثیرتجاربنامطلوبکودکیبرسازیبرایشاخصنماییوخودگردان.برآوردهایبهدستآمدهبهروشحداکثردرست5جدول

اندازمثبتومنفیتوجهبهنقشمیانجیچشمسرسختیبا

سازیخودگرداننماییحداکثردرستپارامترالگو

برآورد

استاندارد

مقدار
P 

برآوردغیر

استاندارد

خطای

معیار

نسبت

بحرانی

خطایمیانگین

معیار

حدباالحدپایین

انداز  چشم

 مثبت

 -229/2 -916/2 071/2 -192/2 -332/1 213/2 -927/2 291/2 -159/2 انداز مثبت چشمتجارب نامطلوب

 622/2 111/2 919/2 915/2 916/0 122/2 116/2 201/2 927/2 سرسختیانداز مثبت چشم

 150/2 -910/2 516/2 221/2 162/2 237/2 210/2 179/2 219/2 سرسختیتجارب نامطلوب

انداز  چشم

 منفی

 637/2 132/2 195/2 991/2 092/9 300/2 315/9 221/2 966/2 انداز منفی چشمتجارب نامطلوب

 -052/2 -199/2 119/2 -997/2 -372/0 199/2 -995/2 229/2 -960/2 سرسختیانداز منفی چشم

 960/2 -127/2 015/2 100/2 092/1 115/2 170/2 017/2 199/2 سرسختیتجارب نامطلوب
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 نامطلوبکودکیبرسرسختی.ثراتمستقیموغیرمستقیمتجارب6جدول

Pمقداربرآوردغیراستانداردکرانباالکرانپایین Pمقداربرآورداستاندارداثراتمیانجی

 326/2 210/2 250/2 -910/2 369/2 219/2 مستقیم انداز مثبت چشم

 213/2 -961/2 -202/2 -023/2 299/2 -269/2 غیر مستقیم

 119/2 170/2 960/2 -127/2 003/2 199/2 مستقیم انداز منفی چشم

 229/2 -912/1 -125/2 -951/2 220/2 -015/2 غیر مستقیم

 

تجارب نامطلوب دوران کودکی، با نشان داد که نتایج مطالعه حاضر 
انداز مثبت، باعث افزایش  انداز مثبت و منفی ارتباط دارد و با ایجاد چشم چشم

شود. پژوهشی  انداز منفی، سبب کاهش سرسختی می و با ایجاد چشمسرسختی 
که اثر تجارب دوران کودکی بر سرسختی را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم )با 
در نظر گرفتن میانجی( بررسی کرده باشد، یافت نشد، اما برخی از تحقیقات 

، منجر به اند که تجارب نامطلوب دوران کودکی با تغییر فنوتیپ نشان داده
(. این یافته به طور تلویحی این 12شود ) گیری شخصیت ضد اجتماعی می شکل

 گذارند. مفهوم را دارد که تجارب با تغییر فنوتیپ، بر روی شخصیت تأثیر می
 نیبا ا ،یکودک دوران نامطلوب تجارب دنبال به یسرسخت شیافزا

یم ترم یقو آورد، یدرنم یپا از را من آنچه»که  Nietzscheمعروف  یادعا
 فرهنگ در کردند انیب که Affleck و Tennen دگاهید با( و 22) «سازد

 و پربارتر شان یزندگ و شوند یم تر عاقل یروان ضربه دنبال به افراد غرب،
 از Calhoun و Tedeschi. داشت یهمخوان(، 26) شود یم تر سازنده

مثبت استفاده  راتییدرک تغ یبرا یروان ضربه از پس تحول اصطالح
 در راتییتغ نوع نیا شاهد بودند، ینیبال شناس روان یوقت هاکردند. آن

 ن،یهمچن. بودند آمدهکنار  یزندگ آور تنش عیوقا با که بودند یمارانیب
 زابیآس یدادهایرو وقوع زمان از را مثبت راتییتغ اغلب افراد که افتندیدر

 شانرامونیمثال، افراد هنگام ارتباط با افراد پ عنوان به. کنندیمتجربه 
 یشتریب لذت یزندگ در افتاده پا شیپ لیمسا از و داشتند یبهتر احساس

 باورها و رفتار در مثبت راتییتغ ،Calhounو  Tedeschi. به اعتقاد بردند یم
 امکانات ییشناسا گران،ید با ارتباط بهبود» شکل پنج به حداقل تواند یم

 و یروان تحول ،یفرد تحول به نسبت شتریب ادراک فرد، یزندگ یبرا دیجد
 (.12) کند بروز «یزندگ به نسبت شتریب شناخت

 تواند یم یروان بیآس ،و همکاران Joseph یگذار ارزش هینظر طبق
 اساس بر. گردد روابط و تیشخص یها طرحواره معنا، در یراتییتغ موجب

 که شود فرد در احساس نیا موجب است ممکن زا بیآس عیوقا آنان، دگاهید
 را خود روابط و دیبرآ یاجتماع طیمح یها کشاکش عهده از تواند یم

 عدم از ترس بدون و خود یها ارزش طبق آزاد و مستقل و سازد مشخص
 (.27) کند عمل یاجتماع دییتأ

 به. شود شخصیت تغییر باعث تواند می یزندگ وقایع ،McAdams به عقیده
 شخصی مسایل گرایشی، صفات» موازی سطح سه در شخصیت او، اعتقاد

 چنین وی. گردد می تعریف «زندگی های( و داستانزندگی هایاولویت و)اهداف 
 هستند، ثابت بزرگسالی دورهدر کل  یشیکه صفات گرا حالی در نمود، استدالل
 و باشند میحساس  ییرنسبت به تغ یتی،وضع شرایط دلیلبه  یشخص یلاما مسا

 و Pals(. 28) دارند زندگی های داستاندر  یمیبا تحولشان، سهم مستق
McAdams نتیجه رسیدند که اصالح داستان زندگی فرد با تغییرات  این به

 (.29شناختی و رفتاری همراه است )

 ها محدودیت
نامه  در مطالعه حاضر، به منظور ارزیابی تجارب نامطلوب دوران کودکی از پرسش

ACEs سنجی این مقیاس در ایران  های روان استفاده گردید. با این که ویژگی
تأیید شده است، اما بهتر است برای ارزیابی تجارب نامطلوب دوران کودکی، 

 .هایی مطابق با فرهنگ ایران طراحی و استفاده شود نامه پرسش

 

 پیشنهادها
ای درباره زمان، تکرار و مدت  در تحقیقات آینده، توصیف اطالعات زمینه

هایی که ورزشکاران سطوح باالی رقابتی در کودکی، در طول پرورش و  سختی
تواند آموزنده باشد. پیشنهاد  اند، می ای تجربه کرده هنگام اشتغال به ورزش حرفه

های مشاوره  کمک تیم ای با های تمرینی ورزشکاران حرفه شود، در دوره می
انداز زندگی افرادی که از تجارب تلخ دوران کودکی  تخصصی، تالش شود چشم

گیری شخصیت سرسخت در  برند، مثبت شود تا به این شکل زمینه شکل رنج می
ها در این زمینه نوپاست  ها فراهم گردد. الزم به ذکر است که اگرچه پژوهش آن

ایجاد بینشی عمیق انجام گیرد، اما این نکته برای  تری و باید مطالعات گسترده
همراه وقایع ناگوار به این مفهوم نیست که مربیان  نباید فراموش شود که تحول

ها ضربه روانی وارد کنند، بلکه  و مسؤوالن برای تحول بیشتر ورزشکاران به آن
های روانی باعث  منظور این است که مشخص گردد در جایی که مشقت و ضربه

ها برای  شود، عده دیگری از این مشقت ای می شکستگی و فروریختن عده درهم
سازی  های آماده کنند. استفاده از این اصل در دوره تحول بیشترشان استفاده می

المللی، جای تحقیق و  ای و بین های ملی، منطقه ورزشکاران به ویژه برای رقابت
 .بررسی بیشتری دارد

 

 گیری نتیجه
تحقیق حاضر نشان داد که برای تأثیر تجارب تلخ دوران در مجموع، نتایج 

رسد. اگر  انداز زندگی ضروری به نظر می کودکی بر سرسختی، تغییر در چشم
 .یابد تغییر مثبت باشد، سرسختی افزایش می

 

 تشکر و قدردانی
آزاد اسالمی  دانشگاه رساله مقطع دکتری تخصصیاز  برگرفتهپژوهش حاضر 

وسیله از  باشد. بدین می 23821402941010واحد اصفهان )خوراسگان( با کد 
تشکر و  مطالعه همکاری نمودند، ی که در انجام اینکنندگان کلیه مشارکت

 .آید به عمل میقدردانی 
 

 نقش نویسندگان
 ها،یآزمودن یغربالگر و انتخاب ،ییاجرا ،یپردازدهیا و یطراح ،ینلید ستاره
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 یجذب منابع مال ،یخدمات آمار ها،داده لیتحل و هیتجز مطالعه، انجام
 مسؤول مقاله، ارسال و دییتأ نوشته،دست میتنظ ،انجام مطالعه یبرا

 انتخاب ،ییاجرا خدمات ،یپردازدهیا و یطراح ،یبادام رخساره ،ییپاسخگو
دست میتنظ ها،داده لیتحل و هیتجز مطالعه، انجام ها،یآزمودن یغربالگر و

 انجام ،یمشکات زهره ،ییپاسخگو مسؤول مقاله، ارسال و دییتأ نوشته،
 مقاله، ارسال و دییتأ نوشته،دست میتنظ ها،داده لیتحل و هیتجز مطالعه،
 ها،داده لیتحل و هیتجز مطالعه، انجام ،یفائق سحر ،ییپاسخگو مسؤول

 را به  ییو ارسال مقاله، مسؤول پاسخگو دییتأ نوشته،دست میتنظ
 .داشتند عهده

 منابع مالی
آزاد اسالمی  دانشگاه رساله مقطع دکتری تخصصیحاضر مستخرج از  تحقیق

 23821402941010واحد اصفهان )خوراسگان( با کد تصویب و کد اخالق 
که بدون حمایت مالی انجام شده است. دانشگاه آزاد اسالمی واحد  باشد می

ها، تنظیم  ها، تحلیل و گزارش آن آوری داده اصفهان )خوراسگان( در جمع
 .نوشته و تأیید نهایی مقاله برای انتشار اعمال نظر نداشته است دست
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Abstract 
 

Introduction: In professional sports, increasing desires to win and achieve high-level goals are common causes for 

competitive stress. However, some players seem to manage stressful situations better than others. The purpose in this 

study is to determine the effect of childhood adverse experiences on change in outlook and hardiness of athletes. 

Materials and Methods: The participants in this study included 201 (99 girls, 112 boys) athletes aged 18-22 years 

old from different sports in Isfahan, Iran, who participated in national competitions. To collect the data, the Adverse 

Childhood Experiences (ACE) Questionnaire, the Changes in Outlook Questionnaire (CiOQ), and short hardiness 

scale were used. The direct and indirect effects of the variables were examined to investigate the mediating role. 

Results: The results showed that adverse childhood experiences affect positive (P = 0.048) and negative (P = 0.001) 

outlook on life and positive (P = 0.021) and negative (P = 0.003) outlook affect hardiness. Adverse childhood 

experiences did not have a direct effect on hardiness (P < 0.05), but through mediation, the effect was significant  

(P = 0.02). 

Conclusion: Adverse childhood experiences affect the athletes' outlook, with positive and negative outlook 

increasing and decreasing hardiness, respectively. 

Keywords: Childhood experience, Hardiness, Outlook, Athletes 
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