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 چکيده

 .هدف از پژوهش حاضر، مقایسۀ استحکام روانی دانشجویان دختر ورزشکار به تفکیک گروه خونی بود

ها ورزشی دانشگاهدر دوازدهمین المپیاد  شامل تمامی دانشجویان دختر حاضر این تحقیقجامعۀ آماری 

 57ورزشکار از  1011و با حضور  1393و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور بود که در تابستان 

تنیس  ٬بدمینتون ٬بسکتبال  ٬والیبال  ٬رشته ورزشی فوتسال 8دانشگاه و موسسه آموزش عالی در 

 از این جامعهشنا و تکواندو به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.  ٬میدانی  و دو ٬روی میز 

ه و بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونۀ تحقیق گیری تصادفی ساددانشجو به روش نمونه 301تعداد 

ها با استفاده از پرسشنامۀ سرسختی ذهنی ورزشی شیرد نطالعات سرسختی ذهنی آد و اانتخاب شدن

های آماری در ها از روشوتحلیل دادهآوری و مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیهجمع ]05[و گلبی 

ها استفاده شد. ابتدا نرمال های آماری متناسب با مقیاس دادهآزموندو سطح توصیفی و استنباطی و از 

وتحلیل ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیهبودن توزیع داده

=  17/1استفاده شد ) Spss 22افزار تحت نرم (ANOVA)طرفه ها از آزمون تحلیل واریانس یکداده

α) دانشجویان دختر ورزشکار با گروه خونی . نتایج نشان داد کهO های خونی از نسبت به سایر گروه

های خونی نسبت به گروه Bاستحکام روانی بیشتری برخوردار بودند و دانشجویان دختر با گروه خونی 

A  وAB خونی  هایاستحکام روانی بیشتری از خود نشان دادند و بین دانشجویان دختر با گروهA  و

AB داری مشاهده نشد.در استحکام روانی تفاوت معنی 

 یهای خوناستحکام روانی، المپیاد ورزشی، دانشجویان دختر ورزشکار، گروه :واژگان کليدي
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 2زندي غرایاق ، حسن1آتشگاهيان رامينا

 .تهران دانشگاه ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده، ورزشی روانشناسی دکتری دانشجوی 1
 .تهران دانشگاه ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده، ورزشی روانشناسی گروه ،استادیار 0
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 مقدمه
دارد. ورزش  ایها، فعالیت ورزشی است که به دلیل ایجاد عالقه در دانشجویان، جایگاه ویژهیکی از عوامل شور و نشاط در دانشگاه

ند، شوها میای و رقابتی نیز در بین دانشجویان اهمیتی اساسی دارد. وقتی بسیاری از دانشجویان با استعدادهای ویژه وارد دانشگاهحرفه

و  نۀ ورزشها فراهم نبود. یکی از عوامل مهم در زمیتوانند استعداد خود را شکوفا سازند؛ در حالی که پیش از این چنین شرایطی برای آنمی

استحکام روانی  یا سرسختی ذهنی به طور گستردهای با افزایش عملکرد ورزشکارن  ]1[ افزایش کارایی ورزشکاران، استحکام روانی ست

ه درصد از گروه نمونه؛ یعنی ورزشکاران، مربیان و والدین، استحکام روانی را ب 53و  80ارتباط دارد؛ به نحوی که محققان یافتهاند به ترتیب 

 .عنوان یکی از مهمترین فاکتورها برای عملکرد موفق یاد کنند

تی کند تا حمایبیان کردند که استحکام روانی ساختاری است که دارای چند متغیر روانی بوده و به فرد کمک می ]0[کالف، ایرل و سول 

ها رقابتی هستند و نسبت به دیگران اضطراب کمتری تدر برابر اثرات مضراسترس ایجادکند. افراد دارای استحکام روانیدربسیاری از موقعی

توانند سرنوشت خود را کنترل کنند. این افراد تقریباً از مشکالت ها میها احساس خودباوری باالیی دارند که آندارند. در بسیاری از موقعیت

چند بعدی  ٔەنظری مبنی بر اینکه استحکام روانی ساز پذیرند. میان پژوهشگران و روانشناسان ورزشی اتفاقها و مسابقات تأثیر نمیو سختی

 ]4[،]3[آمیز در ورزش است، وجود دارد مهمی در ارتباط با عملکرد و نتایج موفقیت

امروزه در دنیای ورزش ثابت شده است که عملکرد ورزشکاران رشته های ورزشی مختلف نه تنها تحت تأثیر آمادگی بدنی و عوامل 

ه تواند بر عملکرد ورزشی ورزشکاران تأثیر بگذارد، در نتیجهای روانی و هیجانی مختلفی میرار می گیرد بلکه ویژگیتکنیکی و تاکتیکی ق

کرد تواند عملها میهای روانی و هیجانی متفاوتی هستند. این ویژگیتوان گفت ورزشکاران در مقایسه با افراد غیر ورزشکار دارای ویژگیمی

به  ترین مؤلفه هایی که امروزهها کمک کند تا در شرایط متفاوت بهترین بازده را داشته باشند. یکی از مهمشد و به آنورزشکاران را بهبود بخ

های شخصیتی است که به عنوان ، یکی از ویژگی]7[عنوان یک عامل تأثیر گذار در عملکرد ورزشکاران مطرح است، استحکام روانی است

شود و در واقع ترکیبی از باورها درباره ی ا استحکام روانی خود و جهان است که فرد را در برابر فشارهای میعاملی برای ارتقای سالمت تلقی 

برد و به او کمک می کند تا شرایط تهدید درونی و بیرونی مصون می سازد. استحکام روانی، عاملی است که فرد را در شرایط سخت پیش می

های وجودی در مطرح شد، وی با استفاده از نظریه ]5[. استحکام روانی، اولین بار از سوی کوباسا]6[آمیز را با موفقیت پشت سر بگذارد

شخصیت استحکام را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف می کند که از سه مؤلفه ی تعهد، منترل و مبارزه جویی تشکیل شده 

ردار است به اهمیت و ارزش و معنای اینکه چه کسی است و چه فعالیتی انجام می دهد ، . در واقع شخصی که از تعهد باالیی بر خو]5[است

 یلفهباور دارد و بر همین مبنا قادر است تا در مورد هر آنچه که انجام می دهد معنایی بیابد و کنجکاوی خود را بر انگیزد. افرادی که در مؤ

دانند و بر این عقیده اند که قادرند با تالش آنچه راه درک اطرافشان نی و کنترل پذیر میهای زندگی را قابل پیش بیکنترل قوی هستند رویداد

های روال طبیعی زندگی است و انتظار وقوع رخ می دهد تحت تأثیر قرار دهند. افراد مبارزه جو بر این باورند که تغییر و تحول از ویژگی

ی عمومی دارد، الف: اعتقاد به فرد سرسخت کسی است که سه مؤلفه ]8[برای امنیتدگرگونی مشوقی برای رشد و بالندگی است تا تهدیدی 

داند. ب: توانایی احساس عمیق در آمیختگی و یا اینکه فرد قادر به کنترل و یا تأثیر بر روی حوادث است و فشارزاهای روانی را قابل تغییر می

ه تغییر توام با مبارزه ی هیجان انگیز ، برای رشد انسان بیشتر مؤثر است و آن را هایی که فرد انجام می دهد ج: اینکتعهد نسبت به فعالیت

 . ]9[ی عادی از زندگی می داندجنبه

 

 سرسختی یا استحکام ذهنی
های روانشناختی است که به منظور تبیین تفاوت در عملکرد ورزشکاران و دستیابی به موفقیت مطلوب توجه زیادی را یکی از این سازه

استحکام ذهنی اغلب اساسی برای اجرای ورزشی در سطح باال مطرح شده است و یکی از پرکاربردترین و در . ]11[خود جلب کرده است به

 ]10[،]11[عین حال نامفهوم ترین اصطلحات روانشناسی ورزشی کاربردی محسوب می شود 

خص، برای ارائه سطح باالیی از عملکرد ذهنی یا عینی های شخص مشاستحکام ذهنی را به عنوان ظرفیت ]13[گوچیاری و همکاران 

نشان داد که بین افراد  ]14[ها بیان کرده اند. و نتایج مطالعات سلیمنی و همکاران ها و مشقتزا و یا سختیها، عوامل استرسبا وجود چالش

تواند نتایج رقابت و عملکرد ورزشکاران را کام ذهنی میهای ان وجود دارد و استحبازنده و برنده تفاوت معناداری در استحکام ذهنی و مولفه

کنند افراد با سطوح استحکام بیان می]17[بینی کند و نقش تاثیر گذاری در عملکرد و موفقیت ورزشی داشته باشد. شیفر و همکاران پیش

ن افراد از انگیزش درونی باالتری برخوردارند. این ذهنی باالتر، توانایی بهتری در کنترل سطوخ اضطراب و هیجانات در زمان رقابت دارند و ای

سازه روانشناختی نقش مهمی در رسیدن ورزشکاران به باالترین سطوح رقابتی در ورزش دارد به نحوی که برخی از پژوهشگران این مهارت را 

 ]17[عامل اصلی تفاوت بین ورزشکاران در باالترین سطوح رقابتی می دانند
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در بررسی تمرین نوجوانان و فعالیت بدنی مرتبط با استحکام روانی به این نتیجه  ]16[، کالف، پوهسه، الیوت و برندگربر و کاالک، موال

. ]16[مثبتی با سطوح باالیی از تمرین شدید و به میزان کمتری با فعالیت جسمانی متوسط دارد ٔەدست پیدا کردند که استحکام روانی رابط

 .]15[اند بینی و خود اثربخشی نشان دادهمثبتی بین استحکام روانی و ساختارهای روانی مثل خوش ٔەبطرا ]15[کالف و استریکارزیک 

درصد از تغییرات استحکام  14در مطالعه ای با هدف بررسی رابطه بین استحکام ذهنی و تجربه ورزشی، دریافتند  ]18[جونز و پارکر

نیز بر وجود ارتباط معنادار بین استحکام ذهنی و تجربه   ]17[ود. گوچیاردی  و جونز ذهنی به واسطه تجربه ورزشی افراد پیش بینی می ش

 ورزشی بازیکنان کریکت اشاره داشته اند. 

ای هبا توجه به پیچیدگی ساختار روانی انسان، بـه عنـوان موضوع اصـلی مـورد بررسـی در علـم روانشناسـی، شناخت عوامل و ریشه

ز سالمت روانی انسان از جمله استحکام روانی، امری ضروری و در عـین حـال دشوار است. چرا که با شناخت این رفتار و شخصـیت و نیـ

های مؤثری برداشت و برای بهبود سـالمت و استحکام  روانـی توان در ارتباط فرد با دیگران و حفظ بهداشت  و استحکام روانی گامموارد می

شود کـه از لحـاظ جسمانی، روانی و اجتماعی از دیـدگاه سـازمان جهـانی بهداشت، فردی سالم محسوب می ]19[اندیشـی کـردانسـان چـاره

های آدمی . بیشتر خصیصه]01[توانـد به معنای سالمت روانی باشدزندگی بهتری داشته باشد و فقدان بیماری یا فقدان ناتوانی به تنهایی نمـی

پذیری، از این لحاظ در مقوله مشخصـی جـای هــایی از قبیــل هــوش، قــد و هیجاند. ویژگــیزننــرا چندین ژن با هم رقم مــی

 .]19[گیرند، بلکه در طیفی از تغییرات قرار دارنـد نمی

 های نقاط مختلف دنیا بـر اسـاس آن تفـاوت دارند. همچنین از این نظرهـای خـونی از مهمترین صـفاتی هسـتند کـه جمعیتگروه

 هـا، بـه شناختشود که شناخت ایـن گـروههم مهم هستند که طبیعـت ارثی آنها تا حدودی ساده و به خوبی شـناخته شـده است و تصور می

 و در شناخت میزان استحکام روانی افراد موثر است. ]01[هـای شخصیتی کمک خواهد کرد بسیاری از صفات دیگر از جمله ویژگی

 بـرونگرایـی (Extraversion)،وییی روانرنجورخـیت یعنـی شخصـل اساسکه بـا اسـتفاده از پـنج عام فرزانه پی، معتقد بود

(Neuroticism ،) ذیریپانعطـاف (Opennessتوافــق ،)پــذیری (Agreeableness(  و وجـدانی بودن )Conscientiousness  ،)

،رقابتجو  O(. در مقاالتی بیان شده است که افراد با گروه خونی 0116 1ا توضیح داد )فرزانه پی،هـای شخصیتی فردی رتوان تمـام تفـاوتمی

با دل و  B ،سـمج اما قابـل اعتمـاد و مـنظم هسـتند و امـور ناگهـانی را دوست ندارند. افراد با گروه خونی A هستند. افراد با گروه خـونی

 .]00[شوندطراحان راهبردی، سیاستمـداران و وکیالن خوبی می AB هسـتند و افـراد با گروه خونی تدار و سختکوشجرأت و بسیار فعال، امان

+ تکانشیتر هستند و افراد با AB هم چنین تهرانی، بیان داشته است کـه افـراد دارای، کمتر برونگرا و افراد با گروه خون + گروه خون

 B اند و افراد با گروه خـونی، بیشـتر + بیشتر معاشرتیO و + B های خـونیا گروهنسبت به افراد ب + AB و +، A+ A گروههای خـونی
معتقدنــد کــه هــیچ شــواهدی ]04[ایمایک و کرامر . امــا]03[پذیرترند ، تلقینO+ ثبات )دمدمی( و افراد با گروه خـونیافرادی بی

های خونی یافت نشد، اما نمـرات روانرنجورخویی باالیی در بین افراد با گـروه )رقابتجو( با گروه A مبنــی بــر ارتبــاط تیــپ شخصــیتی

  ]04[مشاهده گردید  Bخـونی 

بنابر تحقیقات خون شناسان، خون حلقه زیست شیمیایی است که انسان را توسط ژن ها و کروموزوم ها به نسل های گذشته و آینده 

ین ویژگی هایی ارثی تحت تاثیر و تغییر مطابق با قوانین مشخص تفکیک و طبقه بندی ربط می دهد. قانون توارث مندل ثابت می کند ا

 تصادفی با ماندگاری خود مطابق هستند که از طریق والدین مستقیماً، از نسلی به نسل دیگر زیاد می شوند و دوباره به هم می پیوندند.

کشف کرد که گروه های خونی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده  1901تاکاجی فرو کاوا استاد دانشگاه توکیو در تحقیقاش در سال 

خلق و خوی افراد می باشد . وی با توجه به یافته هایش نتیجه گیری کرد که اولین متغیری که نوع شغل فرد را تحت تأثیر قرار می دهد 

انی انتشار داد. البته در آن زمان محققان کار فرکاوا را در یک مجله آلم 1931گروه خونی وی است. فرو کاوا نتایج تحقیقات خود را در سال 

 .]07[بی پایه و اساس خواندند و معتقد بودند که رابطه ای بین گروه خونی و هوش، استعداد، خصوصیات و احساسات فرد وجود ندارد 

ه خصوصیات رفتاری و شناختی هر های خونی پرداختند و ب، در پژوهشی به بررسی رابطه بین شخصیت و گروه]06[خدایی و همکاران

 داشته زیاد مقاومت مشکالت برابر در O خونی گروه افراد دارایهای خونی به تفصیل اشاره کردند که نتایج حاکی از این بود که یک از گروه

 از و دارندهدف افرادی ،B خونی گروه با افراد. همچنین شود.می گروه این افراد روانی آسایش و خاطر انبساط باعث سنگین هایورزشو 

 گرا خودمحور رساند، خواهند اتمام به آن را موفقیت با فقط شوند، کاری انجام مشغول وقتی پشتکار، با افراد این .هستند قوی فکری لحاظ

 ناشکیبا، ،پشتکار دارای حالدرعین و حساس الهجه، سریع و رک مردمانی دارند و زندگی در را خود به مخصوص راه معموالً و هستند

شوند و این افراد بیشتر های خونی به اختالالت وسواسی مبتال میبیشتر از سایر گروه A افراد دارای گروه خونی . ولیهستند بینیپیشغیرقابل

رخوردارند. ب های خونیشوند و در مواقع سخت و پرفشار از توانایی کنترل و تمرکز کمتری نسبت به سایر گروهبه اختالالت ترس مرضی دچار می

                                                           
1 Farzanehpey 
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 وقتی هستند؛ و التأثیر شدید و حساس بسیار خجالتی، افرادیها . آنهستند هاتنش به انواع  ابتال معرض در Aافراد دارای گروه خونی 

 دقیق یریتمد به که کارهایی برای توانندنمی ضمن در گروه این دهند. افرادکنترلشان را از دست می رود فراتر حد از هاآن ناراحتی و هیجان

 این بلکه منظور کنند قبول را کارها مستقیم مسئولیت توانندنمی افراد این به این معنی نیست که باشند. البته مناسبی نامزدهای دارد نیاز

 همواج اشتباه با هر آن است ممکن و است سخت گروه این افراد برای انجامش خاصی دارد دقت به نیاز که کارهایی از دسته آن که است

 یا و خجالتی توانندمی هم یعنی هستند. B و A خونی گروه دو شخصیت دارای ترکیبی از هردو نوع AB خونی گروه دارای افراد. شوند

 مشکل دچار زیاد هایمسئولیت قبول با اما هستند مسئولی افراد با وجود اینکه که است ممکن. باشند رو کم یا و نفساعتمادبه با اجتماعی،

 افراطی اخالق دارای و جدی و بافمنفی و غیرثابت افرادی حالدرعین خونی، گروه هردو از خصوصیاتی بودن دارا به دلیل افراد شوند. این

 .آیندمی در دیگر حالت به حالت یک از ناگهانی به طور درهم هستند یعنی

ملکرد تواند با بهبود عشناختی میاین ویژگی روان رسد داشتن سطوح باالیی ازبا توجه به تعاریف و اثرات سرسختی ذهنی، به نظر می

های بیشتر یاری ها را در کسب موفقیتهای روانی و مشکالت هماهنگی، آنها و غلبه بر موانعی همچون فشار، تنشورزشکاران در رقابت

 نوع هر و دارد روابط این در مستقیمی تأثیر که است انسانی و اجتماعی روابط از جزء الینفکی شخصیتروان و  دانیممی طورکههمانرساند. 

 حائز شناختی و رفتاریفاکتورهای روان با مرتبط عوامل یافتن راه این در و ارزشمند است امری آن یافتگی سازش افزایش جهت در تالش

را در شناخت بهتر و ارائه راهکارهای  توانند ماهای روانی و شخصیتی افراد میبنا بر آنچه بیان شد شناخت عوامل مؤثر بر ویژگیاست.  اهمیت

های های مختلف راهنمایی کند. در این میان یکی از متغیرهایی که احتماالً ارتباط مستقیمی با روان و ویژگیتر جهت سالمت روان گروهمناسب

ن در این زمینه و همچنین محدود و ابهامات موجود در تحقیقات پیشی احتمالی ارتباط اینهای خونی است. وجود شناختی دارد گروهروان

 تحقیقی چنین انجام به را محققو  کندمی توجیه ها را به خوبیگونه پژوهشاین انجام ضرورتی ایرانی بودن تحقیقاتی از این قبیل در جامعه

 کردن ابهامات موجود به ترین فاکتورهای روانی یعنی سرسختی ذهنی، ضمن برطرفتا با بررسی نقش گروه خونی در یکی از مهم داده سوق

های مختلف شخصیتی و سالمت روانی افراد را مورد شناسایی قرار توان جنبهتری نیز رسید. چراکه با حصول نتایج مطمئن میقبولنتایج قابل

مود. از طرفی با آگاهی ها استفاده نهای شخصیتی از آنهایی متناسب با ویژگیداده و با به دست آوردن اطالعات مناسب از افراد در موقعیت

 استفاده و تحقیقی چنین انجام بنابراینکارگیری نیروهای متناسب با شرایط خود کمک نمود. ها و نهادهای مرتبط در جهت بهدادن به سازمان

 .است اهمیت حائز بسیار روانی و انتخاب افراد در استعدادیابی به منظور اهداف ویژه بهداشت ازلحاظ آن نتایج از

این تفاسیر، تحقیقاتی که انجام شده، تاثیر استحکام روانی یا سرسختی ذهنی را بر متغیرهای روانشناختی و ... مورد بررسی قرار داده با 

اند و تاکنونی تحقیقی به بررسی استحکام  روانی با گروه خونی افراد نپرداخته است و به عالوه بیشتر پژوهش هایی که تاکنون انجام شده 

ر به توصیف و بررسی روابط استحکام روانی پرداخته اند و توصیفات به طور کلی در خصوص انواع گروه خونی است و به بررسی است بیشت

د ورابطه بین این دو نپرداخته اند و پژوهش حاضر به دنبال بررسی این مسئله است که ایا استحکام روانی افراد با گروه خونی انان رابطه وج

 ارد استحکام روانی در کدام گروه خونی بیشتر و کمتر است؟دارد و اگر وجود د

 

 شناسیروش

 جامعه و نمونۀ آماري
ن ایباشد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر بر اساس ماهیت، از نوع توصیفی پیمایشی است و بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی می

ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور بود که در تابستان ورزشی دانشگاهدر دوازدهمین المپیاد  شامل تمامی دانشجویان دختر حاضر تحقیق

تنیس  ٬بدمینتون ٬بسکتبال  ٬والیبال  ٬رشته ورزشی فوتسال 8دانشگاه و موسسه آموزش عالی در  57ورزشکار از  1011و با حضور  1393

شور ها و مؤسسات آموزش عالی کگزار شد )المپیاد ورزشی دانشگاهشنا و تکواندو به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی بر ٬دو و میدانی  ٬روی میز 

 های ورزشی تیمی و انفرادی برگزارمیهای دانشگاهی فیزو در رشتهها و زیر نظر فدراسیون ورزشبار به میزبانی یکی از دانشگاههر دو سال یک

گیری تصادفی ساده و دانشجو به روش نمونه 301از این جامعه تعداد رسد(. های برتر به پایان میشود و در نهایت با معرفی نفرات و دانشگاه

ها با استفاده از پرسشنامۀ سرسختی ذهنی نطالعات سرسختی ذهنی آد و ابر اساس جدول مورگان به عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدن

 آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت.( جمع0119ورزشی شیرد و گلبی )
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 عاتابزار گردآوري اطال
شیرد و گلبی استفاده شد. این پرسشنامه تنها ابزار  (SMTQ) 0آوری اطالعات، از پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشیبرای جمع

عامل اطمینان، پایداری و کنترل را به عنوان عوامل کلیدی سرسختی ذهنی  3باشد که اختصاصی سنجش سرسختی ذهنی در ورزش می

گزینه پاسخ بر اساس مقیاس لیکرت )از کامالً  4سؤال دارد که هر سؤال دارای  14(. این پرسشنامه 0119ن، کند )شیرد و همکاراارزیابی می

های اطمینان، پایداری و کنترل به ترتیب باشد. در تحقیق شیرد و گلبی ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسنادرست تا کامالً درست( می

پایایی این پرسشنامه دارد. همچنین این محققین از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی گزارش شد که نشان از  51/1و  54/1، 81/1

، بررسی و تأیید شد. همچنین ]08[پایایی نسخه فارسی این پرسشنامه نیز توسط کاشانی و همکاران .]05[روایی پرسشنامه را نیز تأیید کردند

، استفاده ]31[لین 4و شاخص روایی محتوا ]09[الوشه 3روش نسبت روایی محتوا برای تعیین روایی محتوای پرسشنامه از دو این محققین

و برای معیار  85/1، برای معیار اختصاصی بودن 87/1و شاخص روایی محتوا برای معیار سادگی  83/1کردند و به ترتیب نسبت روایی محتوا 

 .]08[ه برای استفاده در تحقیقات داخلی است گزارش کردند که نشان از تأیید روایی محتوای این پرسشنام 87/1وضوح 

 

 روش اجرا
ها در مورد موضوع های حاضر در این رقابتابتدا پس از هماهنگی با کمیتۀ برگزاری مسابقات و همچنین سرپرستان و مربیان تیم

( که عالوه بر سؤاالت 0119و گلبی ) ی سرسختی ذهنی ورزشی شیردها داده شد و سپس پرسشنامهتحقیق و اهمیت انجام آن اطالعاتی به آن

اصلی پرسشنامه شامل اطالعات جمعیت شناختی از قبیل سن، سابقه حضور در المپیاد ورزشی، رشته ورزشی و گروه خونی بود، در زمان 

 اطمینان دادهها آن نفرشان قرار گرفت تا نسبت به تکمیل آن اقدام گردد. همچنین به 411استراحت ورزشکاران به صورت تصادفی در اختیار 

ربیان ها توسط مشد که هیچ پاسخ درست یا غلطی برای سؤاالت پرسشنامه وجود ندارد و نتایج این تحقیق تأثیری در گزینش و انتخاب آن

ت پرسشنامه که حاوی اطاعات کامل جمعی 301های مرجوعی تعداد هایشان ندارد. درنهایت از بین پرسشنامهبرای حضور در ترکیب تیم

 وتحلیل انتخاب شد.نفر( جهت تجزیه 81های خونی اند )هر یک از گروهشناختی ازجمله گروه خونی بوده

 

 هاوتحليل دادهتجزیه
های آماری در دو سطح توصیفی و ها از روشآوری اطالعات سرسختی ذهنی این دانشجویان ورزشکار، جهت تحلیل دادهپس از جمع

استفاده شد. برای بررسی وضعیت توصیفی و  SPSS 22افزار آماری ها تحت نرمآماری متناسب با مقیاس داده هایآزموناستنباطی و از 

های توصیفی گرایش مرکزی و انحراف معیار مورداستفاده قرار گرفت. در ادامه و برای بررسی طبیعی بودن توزیع ها شاخصساختاری آزمودنی

استفاده شد. با توجه به  KS)(7 ری پارامتریک و نا پارامتریک مناسب، از آزمون کولموگروف اسمیرنوفها جهت استفاده از آزمون آماداده

شد. همچنین جهت سنجش استفاده ها جهت تحلیل داده ANOVAها، از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه ودن توزیع دادهب نرمال

 محل تفاوت از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.ها از آزمون لوین و برای تعیین تجانس واریانس

 

 هاي تحقيقنتایج و یافته
 هاي توصيفییافته

در این بخش عوامل مربوط به توزیع فراوانی جمعیت مانند سن، گروه خونی و سابقۀ حضور در المپیاد ورزشی در قالب نمودار آمده 

 است. 

 

 سن دانشجویان ورزشکار

 176اند )سال بیشترین حجم نمونه را به خود اختصاص داده 00دهد که افراد زیر فراد نمونه نشان میتوزیع فراوانی مربوط به سن ا

درصد( از دانشجویان  1384نفر ) 43درصد(. فقط  3588اند )سال بوده 06تا  00نفر از مجموعه حاضر بین سنین  101درصد(.  4888نفر، 

 ، آمده است: 1های مربوط به سن دانشجویان ورزشکار، در نمودار شمارۀ هستند. آمارهسال  06حاضر در این پژوهش دارای سن باالتر از 

                                                           
2 Sport Mental Toughness questionnaire 
3 Content Validity Radio 
4 Content Validity Radio 
5 Kolmogorov – Smirnov (Ks) 
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 . توزیع فراوانی دانشجویان دختر ورزشکار از لحاظ سن1نمودار شماره 

 

 گروه خونی

ی خونی به خود هادرصد( بیشترین حجم نمونه را نسبت به سایر گروه 3588نفر ) 101با تعداد  Oدانشجویان دختر با گروه خونی 

، خالصۀ توزیع مربوط به 0بودند. نمودار شمارۀ  ABدرصد( دارای گروه خونی  1381نفر ) 40اختصاص دادند و کمترین حجم نمونه با تعداد 

 دهد:فراوانی دانشجویان دختر ورزشکار از نظر گروه خونی را نشان می

 

 از نظر گروه خونی. توزیع فراوانی دانشجویان دختر ورزشکار 2نمودار شماره 

 سابقۀ حضور در المپياد ورزشی
بندی شدند. حدود دو سوم از افراد از نظر سابقۀ حضور در المپیاد ورزشی، دانشجویان دختر حاضر در این تحقیق به چهار گروه تقسیم

نفر از  11نفر(؛ و تنها  014درصد؛  6388شده را افرادی با دو دوره سابقۀ حضور در المپیاد ورزشی تشکیل دادند )حاضر در نمونۀ بررسی

 درصد( تشکیل دادند. 381مجموعۀ حاضر را دانشجویانی با سابقۀ بیشتر از سه دوره حضور در المپیاد ورزشی دانشجویی با کمترین درصد )

 

 . توزیع فراوانی دانشجویان دختر ازلحاظ سابقۀ حضور در المپياد ورزشی3نمودار شماره 

 هاي استنباطییافته
های اطمینان، کنترل، پایداری ها در متغیر سرسختی ذهنی و مؤلفهبا استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده

 در نظر گرفته شد(. 17/1داری آلفای ها سطح معنیگردد )برای کلیۀ فرضیهمورد آزمون قرارگرفته که نتایج آن در جدولی ارائه می
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 نتایج آزمون کولموگروف اسميرنوف متغيرهاي تحقيق .1جدول شماره 

 داریسطح معنی k-sآماره  متغیر

 155/1 1811 سرسختی ذهنی

 111/1 1811 ی اطمینانمؤلفه

 18/1 1810 ی پایداریمؤلفه

 10/1 1814 ی کنترلمؤلفه

 

ها در تمامی باشند که دادهۀ این موضوع میکنندهستند، بیان 17/1تر از داری که همگی بزرگاعداد موجود در ستون سطح معنی

های متغیرهای تحقیق که یکی از باشند. نتایج آزمون لوین جهت سنجش همگنی واریانسمتغیرهای مذکور دارای توزیع نرمال می

 کنید:، مشاهده می0باشد را در جدول شمارۀ های آزمون تحلیل واریانس یک طرفه میفرضپیش

 متغيرهاي تحقيق جهت سنجش همگنی واریانسآزمون لوین  . نتایج2جدول شماره 

 داریسطح معنی 0درجۀ آزادی  1درجۀ آزادی  آماره لوین متغیر

 13/1 316 3 91/1 سرسختی ذهنی

 16/1 316 3 03/1 ی اطمینانمؤلفه

 19/1 316 3 87/1 ی پایداریمؤلفه

 168/1 316 3 41/0 ی کنترلمؤلفه

 

 های متغیرهای تحقیق برقرار است.که تجانس واریانس دهدنشان می (،<p 17/1جدول فوق )داری در سطوح معنی

 ، آمده است:3برای مقایسۀ استحکام روانی دانشجویان دختر ورزشکار به تفکیک گروه خونی در جدول شماره  ANOVAنتایج آزمون 

 کيک گروه خونی. مقایسۀ استحکام روانی دانشجویان دختر ورزشکار به تف3جدول شماره 

 داریسطح معنی Fآمارۀ  مربع میانگین درجۀ آزادی مجموع مربعات 

 70/1 3 8/1 بین گروهی

 14/1 316 1/9 گروهیدرون 111/1 51/61

  319 9/11 کل

 

انی دانشجویان استحکام رو شود که بینباشد، نتیجه گرفته میمی 17/1تر از که کوچک ANOVAداری آزمون با توجه به سطح معنی

داری وجود دارد. برای مشخص کردن محل تفاوت از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد که تفاوت معنی دختر ورزشکار به تفکیک گروه خونی

 ، آمده است.4نتایج آن در جدول شماره 

 تفکيک گروه خونی . نتایج آزمون تعقيبی شفه براي مقایسۀ استحکام روانی دانشجویان دختر ورزشکار به4جدول شماره 

 داریسطح معنی خطای استاندارد (I-Jتفاوت میانگین ) (Jگروه خونی ) (Iگروه خونی )

 

A 

B 78/4-* 14/1 11/1 

AB 86/1 17/1 5/1 

O 46/5-* 17/1 111/1 

B 
AB 46/7 * 14/1 111/1 

O 88/0-* 14/1 110/1 

O AB 34/8 * 14/1 113/1 

 

 ، حاکی از آن است که:4دو در آزمون شفه در جدول شمارۀ وبههای دداری مقایسهسطح معنی
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  دانشجویان دختر ورزشکار با گروه خونیO های خونی از استحکام روانی بیشتری برخوردارند.نسبت به سایر گروه 

  دانشجویان دختر با گروه خونیB های خونی نسبت به گروهA  وAB .استحکام روانی بیشتری از خود نشان دادند 

 های خونی بین دانشجویان دختر با گروهA  وAB داری مشاهده نشد.در استحکام روانی تفاوت معنی 

 های مختلف آورده شده است:ی اطمینانِ سرسختی ذهنی بین گروهبرای مقایسۀ مؤلفه ANOVA، نتایج آزمون 7در جدول شماره 

 ر به تفکيک گروه خونیدانشجویان دختر ورزشکا ي اطمينان. مقایسۀ مؤلفه5جدول شماره 

 داریسطح معنی Fآمارۀ  مربع میانگین درجۀ آزادی مجموع مربعات 

 16/1 3 19/1 بین گروهی

 11/1 316 19/01 گروهیدرون 10/1 61/61

  319 08/01 کل

 

کام روانی دانشجویان دختر استحشود که بین است، نتیجه گرفته می 17/1تر از داری در جدول فوق که کوچکبا توجه به سطح معنی

 داری وجود دارد.ی اطمینان تفاوت معنیدر مؤلفه ورزشکار به تفکیک گروه خونی

 ، آمده است.6برای مشخص کردن محل تفاوت از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 

 ان دانشجویان دختر ورزشکار به تفکيک گروه خونیي اطمين. نتایج آزمون تعقيبی شفه براي مقایسۀ مؤلفه6جدول شماره 

 داریسطح معنی خطای استاندارد (I-Jتفاوت میانگین ) (Jگروه خونی ) (Iگروه خونی )

 

A 

B 58/0-* 14/1 11/1 

AB 50/1 17/1 7/1 

O 89/3-* 17/1 11/1 

B 
AB 71/3 * 14/1 111/1 

O 11/1-* 14/1 10/1 

O AB 60/4 * 14/1 13/1 

 

 ، حاکی از آن است که:6دو در آزمون شفه در جدول شمارۀ های دوبهداری مقایسهطح معنیس

  دانشجویان دختر با گروه خونیO ی اطمینان کسب کردند.های خونی نمرات باالتری در مؤلفهنسبت به سایر گروه 

  دانشجویانی با گروه خونیB های خونی نسبت به گروهA  وAB ی اطمینان به دست آوردند.هنمرات بهتری در مؤلف 

 های خونی بین دانشجویان دختر با گروهA  وAB داری مشاهده نشد.ی اطمینان تفاوت معنیدر مؤلفه 

 ، آورده شده است:5های مختلف در جدول شماره ی پایداری گروهبرای مقایسۀ مؤلفه ANOVAهای مربوط به آزمون آماره

 

 یداري دانشجویان دختر ورزشکار به تفکيک گروه خونیي پا. مقایسۀ مؤلفه7جدول شماره 

 داریسطح معنی Fآمارۀ  مربع میانگین درجۀ آزادی مجموع مربعات 

 16/0 3 51/4 بین گروهی

 19/1 316 65/11 گروهیدرون 111/1 88/36

  319 35/16 کل

 

 ی پایداری تفاوتدر مؤلفه دانشجویان دختر ورزشکار به تفکیک گروه خونی دهد که بیننشان می ANOVAداری آزمون سطح معنی

 شود:، مشاهده می8شده است که نتایج آن در جدول شماره داری وجود دارد. برای تعیین محل تفاوت از آزمون تعقیبی شفه استفادهمعنی
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 ي پایداري. نتایج آزمون تعقيبی شفه براي مقایسۀ مؤلفه8جدول شماره 

 داریسطح معنی خطای استاندارد (I-Jتفاوت میانگین ) (Jگروه خونی ) (Iروه خونی )گ

A 

B 59/1-* 15/1 14/1 

AB 65/1 15/1 0/1 

O 17/0-* 15/1 111/1 

B AB 46/1* 17/1 11/1 

 O 07/1-* 16/1 11/1 

O AB 50/0* 16/1 113/1 

 

 توان گفت:، می8ای ذکرشده در جدول شمارۀ هداری و میزان تفاوت میانگینبا توجه به سطح معنی

  دانشجویان دختر با گروه خونیO ی پایداری کسب کردند.های خونی نمرات باالتری در مؤلفهنسبت به سایر گروه 

  دانشجویان دختر با گروه خونیB  نسبت به گروه خونیA  وAB ی پایداری به دست آوردند.نمرات بهتری در مؤلفه 

 های خونی یداری دانشجویان دختر ورزشکار با گروهی پابین مؤلفهA  وAB داری مشاهده نشد.تفاوت معنی 

 

 ، آورده شده است:9های مختلف در جدول شماره ی کنترل گروهبرای مقایسۀ مؤلفه ANOVAهای مربوط به آزمون آماره

 هاي مختلفي کنترل بازیکنان فوتبال در پست. مقایسۀ مؤلفه9جدول شماره 

 داریسطح معنی Fآمارۀ  مربع میانگین درجۀ آزادی مجموع مربعات 

 08/3 3 03/6 بین گروهی
 

05/13 

 

111/1 
 17/1 316 71/30 گروهیدرون

  319 53/38 کل

 

 دار بوده است پس نتیجه گرفتهی کنترل معنیها در مؤلفهدهد که اختالف میانگین، نشان می9داری در جدول شماره سطح معنی

داری با یکدیگر دارند. برای تعیین محل تفاوت از های خونی مختلف در میزان کنترل تفاوت معنیشود دانشجویان دختر ورزشکار با گروهمی

 کنید:، مشاهده می11ها را در جدول شمارۀ آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج آزمون شفه برای تعیین محل تفاوت

 ي کنترلون تعقيبی شفه براي مقایسۀ مؤلفه. نتایج آزم11جدول شماره 

 داریسطح معنی خطای استاندارد (I-Jتفاوت میانگین ) (Jگروه خونی ) (Iگروه خونی )

 

A 

B 99/1-* 19/1 11/1 

AB 71/1- 19/1 4/1 

O 71/1-* 11/1 111/1 

B 
AB 48/1 15/1 16/1 

O 71/1- 18/1 3/1 

O AB 99/1* 18/1 10/1 

 گردد:داری(، نتایج زیر حاصل میها و سطح معنیهای جدول )میانگینآمارهبا توجه به 

  دانشجویان دختر با گروه خونیO ی کنترل نمرات بهتری کسب نمودند.های خونی در مؤلفهنسبت به سایر گروه 

  دانشجویان دختر ورزشکار با گروه خونیB  نسبت به گروه خونیA ب نمودند.ی کنترل کسنمرات بهتری در مؤلفه 

 های خونی بین گروهB  وAB های خونی و همچنین بین گروهA  وAB ی کنترل مشاهده نشد.داری در مؤلفهتفاوت معنی 
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 گيريبحث و نتيجه
پیرامون هر یک از های خونی مختلف بود. در ادامه هدف از پژوهش حاضر، مقایسۀ استحکام روانی دانشجویان دختر ورزشکار با گروه

 .ایماصل از این پژوهش، به بحث و بررسی پرداختهنتایج ح

 های خونی مختلف بود.هدف اصلیِ این تحقیق، مقایسۀ استحکام روانی دانشجویان دختر ورزشکار با گروه

داری وجود دارد. نتایج، حاکی از آن بود که بین سرسختی ذهنی دانشجویان دختر ورزشکار به تفکیک گروه خونی تفاوت معنی 

های خونی از استحکام روانی نسبت به سایر گروه Oدهد که دانشجویان دختر ورزشکار با گروه خونی ها نشان میی میانگین رتبهمقایسه

برخوردارند کمتر از سایر ملل مضطرب و  Oهایی که از نسبت باالتری از گروه خونی ، ملت]31[بر اساس پژوهش لستر  .بیشتری برخوردارند

کسانی که سرسختی ذهنی باالیی دارند توانایی حفظ آرامش را (، به این نتیجه رسیدند که 0110رفی کالف و همکاران )مشوش هستند. از ط

 وگهو کل ]31[دارند و در بسیاری از شرایط فعال هستند و اضطراب کمتری نسبت به دیگران دارند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش لستر 

به دلیل اینکه کمتر از  Oتوان نتیجه گرفت که دانشجویان دختر ورزشکار با گروه خونی ا با تحقیق حاضر میهو مقایسۀ آن ]3[و همکاران 

ونی استحکام های خگیرند و توانایی مقابله با شرایط پرفشار را دارند نسبت به سایر گروهها تحت تأثیر فشار روانی و استرس قرار میسایر گروه

و  Aهای خونی نسبت به گروه Bدادند. همچنین نتایج نشان داد که دانشجویان دختر ورزشکار با گروه خونی روانی بیشتری از خود نشان 

AB  گروه خونی، ]06[استحکام روانی بیشتری از خود نشان دادند. بر اساس تحقیقات خدایی و همکاران B ر برابر برخورد با حوادث د

ها تا حدودی شبیه با شرایط زمان و مکان هم آهنگ کند. این افراد در بعضی از خواص و ویژگیتواند بالفاصله تغییر وضع داده و خود را می

. ولی در عوض نسبت به قابلیت تطابق پذیری و انعطاف کمتری دارند Oباشند ولی در شرایط خاص نسبت به گروه خونی می O گروه خونی

رات توانند به خوبی نظو افراد این گروه خونی می ایط خاص روحی و روانی دارندپذیری بیشتری با شرتوانایی تعمیم ABو  Aخونی  هایگروه

باشد. می]06[نتایج پژوهش حاضر نیز هم راستا با نتایج حاصل از تحقیق خدایی و همکاران  شوند.  ها هماهنگدیگران را درک کنند و با آن

مشاهده نشد. در  ABو  Aهای خونی ی دانشجویان دختر ورزشکار با گروهداری بین استحکام روانآمده تفاوت معنیدستولی در نتایج به

های خونی به اختالالت وسواسی و اختالالت بیشتر از سایر گروه A، مشاهده شد که افراد دارای گروه خونی ]31[نتایج حاصل از پژوهش لستر 

شود و با آنکه در بیشتر مواقع توجه دارد که این می شوند )در حالت ترس مرضی، شخص دچار یک نوع ترس موهومترس مرضی دچار می

در پژوهشی به این نتیجه رسیدند  ]30[مورد و نامعقول است قادر نیست ترس را از ذهن خود دور کند(. همچنین ستوده و همکارانترس بی

ای هایسه خصوصیات شخصیتی و رفتاری گروهثبات. با مقاند و کمی رؤیاپرداز و گاهی نامتعادل و بیعجیب ABکه افراد دارای گروه خونی 

توان انتظار های خونی مشاهده نمود. پس میهای بیشتری بین این دو گروه خونی در مقایسه با سایر گروهتوان شباهتمی ABو  Aخونی 

 ند.شناختی است تا حدودی نمرات مشابهی کسب کنداشت که این دو گروه خونی در استحکام روانی که یک عامل روان
 

 های خونی مختلف بود.ی اطمینانِ دانشجویان دختر ورزشکار با گروهدومین هدف این تحقیق، مقایسۀ مؤلفه

واند از تهایی برخوردار است که در صورت لزوم میهای خویشتن. اینکه فرد معتقد باشد از تواناییاطمینان یعنی باور داشتن توانایی

دگی جهت بهبود عملکرد و کارایی ذهنی و جسمانی استفاده نماید. نتایج این پژوهش، نشان داد که زای زنها در شرایط خاص و تنشآن

ی اطمینان کسب کردند. نتایج پژوهش خدایی و های خونی نمرات باالتری در مؤلفهنسبت به سایر گروه Oدانشجویان دختر با گروه خونی 

 نفس،اعتمادبه مصائب، تحمل قدرت هاآن به که هستند بدنشان در ژنی حامل Oخونی  افراد دارای گروه، حاکی از آن بود که ]06[همکاران

 باشند و توجه مرکز که هستند این عاشق دهند ومی فراوان اهمیت خود به و دارند باور را خود افراد بخشد. اینمی بینیخوش نیز و شهامت

دل و پرتحرک هستند و در برابر مشکالت بین، زندهافرادی خوش Oنیز گروه خونی ها از نظر ژاپنی برخوردارند. هم باالیی نفساعتمادبه از

. پژوهش حاضر نیز ]30[دهندنفس باالیی دارند و در مواجهه با شرایط سخت و پرفشار خونسردی و استقامت کاملی از خود نشان میاعتمادبه

نفس کسب ی اطمینان و اعتمادبههای خونی نمرات باالتری در مؤلفههنسبت به سایر گرو Oحاکی از این است که افراد دارای گروه خونی 

نمرات بهتری در  ABو  Aهای خونی نسبت به گروه Bنمودند. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که افراد دارای گروه خونی 

در شرایط حساس و پرفشار تا حدودی مانند  B ه خونیگرو، ]06[ی اطمینان به دست آوردند با توجه به تحقیقات خدایی و همکاران مؤلفه

توانایی  ABو  Aهای خونی عوض نسبت به گروه دارند در Oپذیری کمتری نسبت به گروه خونی کنند ولی انعطافعمل می Oگروه خونی 

وند. پس ششرایط هماهنگ می پذیری بیشتری با شرایط خاص و نامطلوب دارند و نسبت به این دو گروه خونی با سرعت بیشتری باتعمیم

ی اطمینان سرسختی ذهنی نمرات بهتری در مؤلفه ABو  Aهای خونی نسبت به گروه Bتوان انتظار داشت که افراد دارای گروه خونی می

تفاوت داری مشاهده نشد. عدم وجود ی اطمینان تفاوت معنیدر مؤلفه ABو  Aهای خونی کسب نمایند. بین دانشجویان دختر با گروه

ها باشد که در نتایج حاصل از تحقیق لستر های رفتاری و ژنتیکی بین آنتواند نشان از وجود شباهتدار بین دو گروه از افراد معموالً میمعنی
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از  اند و نتایج حاصلها بیشترین شباهت هار رفتاری و شخصیتی را با یکدیگر داشتهنسبت به سایر گروه ABو  Aهای خونی ، گروه]31[

 پژوهش حاضر هم موید همین موضوع است.
 

 های خونی مختلف بود.ی پایداریِ دانشجویان دختر ورزشکار با گروههدف سوم از این پژوهش، مقایسۀ مؤلفه

روه دهد که گها نشان میی میانگین رتبهداری وجود دارد. مقایسهها تفاوت معنیدهد که بین پایداری این گروهنتایج حاصله نشان می

پایداری، به قدرت اراده ورزشکاران برای رسیدن ی پایداری کسب کردند. های خونی نمرات باالتری در مؤلفهنسبت به سایر گروه Oخونی 

پذیری برای تنظیم اهداف رقابتی و تمرینی، داشتن یک نگرش راسخ و توانایی تمرکز اشاره های رقابتی و تمرینی، مسئولیتحداعالی نیازبه

داند که باید مسئولیت عملکرد رقابتی تمرینی خود را بپذیرد زیرا عملکرد هر ورزشکار مستقل از سایرین است و ای می. هر اجراکنندهدارد

شود. در این پژوهش، پایداری، آمادگی ورزشکاران برای تمرکز کردن و عملکرد مناسب توأم با اش متوجه خود ورزشکار میدرنهایت نتیجه

 با تطبیق بودن قابلیت ، دارا]06[دهد. بر اساس پژوهش خدایی و همکاران در مواجهه با موانع و شرایط سخت را نشان می جرئت و جسارت

و اشخاص از خصوصیات برجسته  محیط نوع سازگاری و هماهنگی سریع با هر استرس و فشارهای روانی، برابر در پایداری و استقامت محیط،

خوبی باشند. نتایج پژوهش حاضر نیز  ورزشکاران توانندبر اساس تحقیق خدایی و همکاران این افراد میباشد. می Oافراد دارای گروه خونی 

های خونی است که هم راستا با پژوهش خدایی و نسبت به سایر گروه Oحاکی از پایداری باالتر دختران دانشجوی ورزشکار با گروه خونی 

ی نمرات بهتری در مؤلفه ABو  Aنسبت به گروه خونی  Bداد که دانشجویان دختر با گروه خونی باشد. همچنین نتایج نشان همکاران می

. هستند هااسترسها و انواع تنش به ابتال معرضدر  A، افراد دارای گروه خونی ]06[پایداری به دست آوردند. طبق پژوهش خدایی و همکاران 

دهند. کنترلشان را از دست می رود فراتر حد از هاآن ناراحتی و هیجان وقتی ؛ وهستند یرالتأث شدید و حساس بسیار خجالتی، افرادیها آن

 این نیست که این مقصودمان باشند. البته مناسبی نامزدهای دارد نیاز دقیق مدیریت به که کارهایی برای توانندنمی ضمن در گروه این افراد

 انجامش خاصی دارد دقت به نیاز که کارهایی از دسته آن که است این بلکه منظور کنند قبول را کارها مستقیم مسئولیت توانندنمی افراد

تعامل و تطابق پذیری بیشتری با سایر  B. افراد دارای گروه خونی شوند مواجه اشتباه با هر آن است ممکن و است سخت گروه این افراد برای

 این .کند آهنگ هم مکان و زمان شرایط با را خود و داده وضع تغییر بالفاصله واندتمی حوادث با برخورد برابر در وهای خونی دارند گروه

 کنند شباهت این از مستقل و جدا را خود راه قادرند خاص شرایط در ولی باشندمی O خونی گروه شبیه هاویژگی و خواص از بعضی در افراد

دارند. در مقابل گروه  Oروه خونی تا حدودی خصوصیاتی شبیه گروه خونی ولی در کل افراد این گ .کنند انتخاب دیگری مسیر خود برای و

 هم با B گروه و A گروه خواص شدن همراه گروه این خواص از گویند.می هم عمومی کنندهدریافت گروه هابه آنقرار دارد که  ABخونی 

و ضعف در مواجهه با ترس و استرس همانند گروه خونی  Bنی خارجی همانند گروه خو عوامل یافتن تغییر با بدنی شرایط تغییر است. قابلیت

A خونی گروه دارای افراد در حقیقتهای این گروه خونی باشد. تواند از ویژگیمی AB خونی گروه دو شخصیت هردو نوع دارای A و B 

 اما هستند مسئولی افراد باوجوداینکه که است ممکن. باشند رو کم یا و نفساعتمادبه با اجتماعی، یا و خجالتی توانندمی هم یعنی هستند.

 و غیرثابت افرادی حالدرعین خونی، گروه هردو از خصوصیاتی بودن دارا به دلیل افراد شوند. این مشکل دچار زیاد هایمسئولیت قبول با

پژوهش حاضر  آیند(. نتایجمی در ردیگ حالت به حالت یک از ناگهانی طوربه درهم هستند )یعنی افراطی اخالق دارای و جدی و بافمنفی

برجسته تواند شاهدی بر بنابراین این نتایج میداری مشاهده نشد؛ تفاوت معنی ABو  Aهای خونی ی پایداری گروهنشان داد که بین مؤلفه

 .باشد ABدر گروه خونی  Bنسبت به خصوصیات گروه خونی  Aبودن خصوصیات گروه خونی 
 

 ی کنترل بود.های خونی مختلف در مؤلفهایسه بین دانشجویان دختر ورزشکار با گروههدف چهارم این تحقیق، مق

ا و هافتد کنترل دارند، درباره خودشان احساس بهتری دارند و با سختیها اتفاق میافرادی که باور دارند بر حوادثی که در زندگی آن

ناختی مختلف خود را در مقایسه با کسانی که احساس کنترل کمتری دارند، بهتر آیند. این افراد تکالیف شهای زندگی بهتر کنار میبحران

دهد. عامل های خودش دارد و او را به سوی وقوع نتیجه مطلوب سوق میدهند. در حقیقت کنترل، درکی است که یک فرد از تواناییانجام می

 ]33[رمنتظره اشاره دارد کنترل به حفظ آرامش و کسب مجدد کنترل روانی پس از یک رویداد غی

نسبت به سایر  Oدانشجویان دختر با گروه خونی دار بوده و ی کنترل معنیها در مؤلفهرتبه نتایج حاکی از این بود که اختالف میانگین

آورند. می داشته زیاد مقاومت مشکالت برابر در O خونی گروه ی کنترل نمرات بهتری کسب نمودند. افراد دارایهای خونی در مؤلفهگروه

 به و شودمی هاآن شدن چاق مانع ورزش نوع این ضمن در شود.می گروه این افراد روانی آسایش و خاطر انبساط باعث سنگین هایورزش

 ،مصائب تحمل قدرت هاآن به که هستند بدنشان در ژنی حامل گروه این افراد .کندمی فراوان کمک راحتشان خواب و هاآن روانی تعادل

 رخوردهای اجتماعی،ب لحاظ از و هستند خوبی عمومی روابط دارای Oخونی  گروه با افرادی. بخشدمی بینیخوش نیز و شهامت نفس،اعتمادبه

 باالیی نفساعتمادبه از البته و باشند توجه مرکز که هستند این عاشق افراد این .اندمحبوب و خالق بسیار O خونی گروه صاحبان .اندموفق
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 به و شوندمی سازگار محیط نوع هر در آسانیبه خونی، گروه این دارندگان. شوندمی قدمپیش کاری هر انجام برای همچنین .برخوردارند هم

با توجه به خصوصیات ذکرشده . ]06[ باشند خوبی ورزشکاران و وزیران توانندمی افراد این. کنندمی پیدا هماهنگی خود اطرافیان با سهولت

های محیط از قدرت های خونی در مواجهه با فشارها و استرستوان انتظار داشت که افراد این گروه نسبت به سایر گروهمی Oه خونی از گرو

 مند باشند و موفق تر عمل نمایند.کنترل و تمرکز بیشتری بهره

 ABنداشتند. ازآنجاکه گروه خونی  Aو  Bی های خونداری با گروهی کنترل تفاوت معنیدر مؤلفه ABنتایج نشان داد که گروه خونی 

شناختی تقریباً مشابه این دو های روانتوان انتظار داشت که در برخی ویژگیرا در خود دارند می Bو  Aهر دو گروه خونی  ازخصوصیاتی 

و  Bخارجی همانند گروه خونی  عوامل نیافت تغییر با بدنی شرایط تغییر قابلیت ها نداشته باشند.داری با آنگروه خونی بوده و تفاوت معنی

 خونی گروه دارای افراد در حقیقتباشد. های این گروه خونی میتواند از ویژگیمی Aضعف در مواجهه با ترس و استرس همانند گروه خونی 

AB خونی گروه دو شخصیت هردو نوع دارای A و B .باشند.  رو کم یا و نفسدبهاعتما با اجتماعی، یا و خجالتی توانندمی هم یعنی هستند

 و جدی و بافمنفی و با روحیات و خصوصیات رفتاری متغیر افرادی حالدرعین خونی، گروه هردو از خصوصیاتی بودن دارا به دلیل افراد این

(. نتایج این بخش 1388آیند( )خدایی و همکاران، می در دیگر حالت به حالت یک از ناگهانی طوربه درهم هستند )یعنی افراطی اخالق دارای

 ABهایی بین گروه خونی باشد و منطقی است که در برخی خصوصیات رفتاری و شناختی شباهتها میاز پژوهش نیز هم راستا با این یافته

 مشاهده گردد. Bو  Aهای خونی و گروه

کنترل کسب نمودند. بر اساس تحقیق  ینمرات بهتری در مؤلفه Aنسبت به گروه خونی  Bهمچنین نتایج نشان داد که گروه خونی 

 انجام مشغول وقتی پشتکار، با افراد این .هستند قوی فکری لحاظ از و دارندهدف افرادی ،B خونی گروه با ، افراد]06[خدایی و همکاران 

 مردمانی دارند و زندگی در را خود به مخصوص راه معموالً و هستند گرا خودمحور رساند، خواهند اتمام به آن را موفقیت با فقط شوند، کاری

بیشتر از سایر  Aافراد دارای گروه خونی  . ولیهستند بینیپیشغیرقابل ناشکیبا،، پشتکار دارای حالدرعین و حساس الهجه، سریع و رک

ر از مواقع سخت و پرفشاشوند و در شوند و این افراد بیشتر به اختالالت ترس مرضی دچار میهای خونی به اختالالت وسواسی مبتال میگروه

. هستند هااسترس به ابتال معرض در Aهای خونی برخوردارند. افراد دارای گروه خونی توانایی کنترل و تمرکز کمتری نسبت به سایر گروه

دهند. از دست می کنترلشان را رود فراتر حد از هاآن ناراحتی و هیجان وقتی هستند؛ و التأثیر شدید و حساس بسیار خجالتی، افرادیها آن

 این به این معنی نیست که باشند. البته مناسبی نامزدهای دارد نیاز دقیق مدیریت به که کارهایی برای توانندنمی ضمن در گروه این افراد

 انجامش داردخاصی  دقت به نیاز که کارهایی از دسته آن که است این بلکه منظور کنند قبول را کارها مستقیم مسئولیت توانندنمی افراد

های فاحشی که برای این دو گروه خونی ذکر با توجه به تفاوت .شوند مواجه اشتباه با هر آن است ممکن و است سخت گروه این افراد برای

ود خ توان انتظار داشت که در مواجهه با شرایط مشابه عملکردهای متفاوتی در ارائه قدرت تمرکز و توانایی کنترل در شرایط حساس ازشد می

کنند این گونه شرایط بهتر و مؤثرتر عمل میها در ایندهد که آننشان می Bنشان دهند. ازآنجاکه خصوصیات شناختی و رفتاری گروه خونی 

 داری نمرات باالتری کسب نمودند دور از انتظار نبوده وطور معنیی کنترلِ سرسختی ذهنی بهدر مؤلفه Bنتیجه که افراد دارای گروه خونی 

  بینی بوده است.ای قابل پیشاحتماالً با توجه به تحقیقات قبلی چنین نتیجه
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