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 همایش ملی تازه هاي پژوهش در علوم ورزشی 

   نوردوغیرکوه نوردکوه افراد سرسختی و شخصیتی ویژگیهاي مقایسه

  دهشالی سعیدي معصومه-1

  حد رودهن، دانشگاه آزاد وابالینی شناسی روان ارشد کارشناس - 1

 چکیده

 عادي افراد( نوردغیرکوه و نوردکوه افراد سرسختی و شخصیتی ویژگیهاي مقایسه و بررسی به حاضر پژوهش

 مبارزه براي موقعیتی عنوان به را زااسترس و دشوار هايموقعیت نوردانکوه که رسدمی نظر به. است پرداخته) 

 سرسخت افراد که گذاشت صحت گفته این بر) آبادي نجف دهپاین از نقل به ،1998( کوباسا. کنند ارزیابی

 و ايمقایسه -علّی پژوهش این انجام روش. کنندمی ارزیابی تغییر براي بالقوه هايفرصت  را  زااسترس عوامل

 محدودة در واقع ادارات کارکنان و شهرتهران نورديکوه هايباشگاه عضو نوردانکوه شامل آماري جامعه

 و نوردکوه زنان نفره 50 گروه دو در تصادفی بصورت نفر 100 نوردانکوه میان از که بود 6 نطقهم شهرداري

 از نقل به ، 1997 ، کرك. ( شدند انتخاب) مرد نفر 50 و زن نفر 50(نفر 100 کارکنان از و نوردکوه مردان

 و نئو شخصیت هايپرسشنامه هب نمونه افراد که) است دانسته کافی نفر 50 را گروه هر در نمونه حجم سرمد

 متغیري چند واریانس تحلیل آماري روشهاي از هاداده تحلیل و تجزیه منظور به. دادند پاسخ کوباسا سرسختی

)MANOVA (آزمون و t ویژگیهاي که بود این از حاکی حاصله نتایج. شد استفاده مستقل هايگروه براي 

 و تجربه به بودن باز برونگرائی، عاملهاي. داشت معنادار اوتتف نوردغیرکوه و نوردکوه گروه در شخصیتی

 تفاوت گروه دو در  سرسختی ویژگیهاي ولی) .  P>05/0( بود نوردغیرکوه از بیشتر نوردکوه گروه در توافق

 زنان که داد نشان نوردکوه ومردان زنان در شخصیتی ویژگیهاي بررسی نتیجۀ) . P<0/0 5(  نداشت معنادار

 زن بین شخصیتی ویژگیهاي سایر نظر از ولی بودند باالتر نوردکوه مردان از تجربه به بازبودن عامل در وردنکوه

 )   P<0/0 5( نداشت وجود معنادار تفاوت نوردکوه ومرد

   نوردغیرکوه و نوردکوه ،  شخصیت ، سرسختی:  کلیدي هايواژه

  

  

Abstract 
This is a comparative research which is focusing on personality traits as well as psychological hardiness between 
mountaineer and non - mountaineer . 
This research method is Causal comparative and it has been done on group of people consisting members of 
mountaineer clubs in city of Tehran and staff of administration offices located in 6th municipality district of 
Tehran . 
The  research sample is base on 200 men and women who have been chosen randomly. The sample were divided in 
4 groups of 50 who were: female mountaineers, female non-mountaineers, male mountaineers, and male non-
mountaineers . 
They answered a series of questionnaire on NEO PI-R personality and Kobasa in terms of hardiness as well as 
personality traits. In order to analysis the collected data, Multivariate Tests (MANOVA) and t-testing were used . 
The research was based on ten hypothesis. (6 of them were related to personality traits, and the remaining 4 were 
evaluating hardiness of the candidates (. 
There are only 4 values that noted to be making difference in the whole research study . 
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Obtained conclusions indicated that personality traits were different among female, male mountaineer and non – 
mountaineer. this difference was obtained by Multivariate tests (MANOVA  .( 
Factors of Extroversion , openness to experience and agreeableness have meaningful difference in group 
Keywords: Hardiness, Personality,  Mountaineer and non-mountaineer. 

  

  مقدمه 

 اشزندگی شرایط صورتیکه در و آیدمی بدنیا نیازها از ايمجموعه با هستی پدیدة برترین عنوان به انسان

 نیازها، برآوردن مسیر در او اما. داشت خواهد مطلوبی رشد باشد، هموار نیازها شدن برآورده راههاي و مساعد

 در هرفرد پذیري آسیب که، اینست میرسد بنظر ممه آنچه ولی. شد خواهد روبرو مشکالتی و موانع با قطعاً 

 یکسان فردي، تفاوتهاي  اصطالح به و شخصیتی خاص ویژگیهاي براساس زندگی مشکالت و  موانع برابر

 و اندیشی مثبت و سازگاري معیارهاي از استرس با مواجهه هنگام به سرسخت و مقاوم افراد. بود نخواهد

 تولفسان و فاین و هالت ؛ 1989 ، ادوارد و کاهن(  گیرندمی بهره کالتمش حل در جویانهحمایت راهکارهاي

 ناشی منفی احساسات ، معیارها این)  . 1997 برهم، از نقل به ،1989 ، ویلیامز ؛ 1989 ، نوواك ؛ 1987 ،

 1984 ، فالکمن و الزاروس(  هستند ارتباط در مثبت عواطف و احساسات با و دهندمی کاهش را استرس از

 پذیر،انعطاف دیگر، ايعده درحالیکه نافرمان، و خودرأي پرخاشگر، خشمگین، همواره افراد برخی اینکه) .

 به واکنش و شخصیتی ویژگیهاي بین رابطه بررسی با. است حقیقت این گویاي هستند، بینخوش و صمیمی

 نموده تقویت را، انجامدمی استرس رابرب در سازگارانه کنارآمدن به که شخصیت از هائیجنبه توانمی استرس،

 برمیزان تواندمی همواره زندگی فشارزاي موقعیتهاي. داد گسترش افراد مقاومت افزایش براي را ویژگیها آن و

 یا و بروز موجب خود نوبۀ به دشوار شرایط تداوم و باشد مؤثر گوناگون شرایط با آمدن کنار در افراد توانائی

 پیامدهاي با مقابله براي تا است ناگزیر انسان فضائی چنین در و شودمی روانی و جسمی ايهبسامانی نا تشدید

 کسب یا شناختی سبکهاي وجود رو این از باشد، مؤثرتري راهکارهاي جستجوي به زندگی فشارهاي از ناشی

 بلورچی ترجمه ،  شفر( یابندمی ویژه اهمیت ، دهند کاهش را زندگی فشارزاي عوامل شدت بتواند که صفاتی

 مستمر فعالیت که شده مشخص متعددي مطالعات در). 1383 ، آبادي نجف پاینده از نقل به  ، 1375 ،

 دارد، بربدن ورزش که اثراتی و برجسم ذهن تاثیر.  دارد استرس برابر در مقاومت ایجاد در مهمی نقش جسمی

سالمت روانی نیز به زندگی ارزش ). 1996 ،  تاستوران و ویلکاکس(  است ايالعادهخارق درمانی اثر داراي

بخشد و یک وسیله دفاعی مؤثر براي مقابله با استرس است. پژوهشگران با بررسی افرادي که و معنا می

اند، دریافتند که این افراد درمقابل تغییرات وابسته به زندگی ، مقابله کرده و شاد و سالمت باقی مانده

شود ، کند و منجر به افزایش مهارتهاي سازگاري آنها نیز میرا از دیگران متمایز میویژگیهائی دارند که آنها 

این ویژگیها عبارتند از احساس نیرومند هدف شخصی، احساس کنترل و نگرش قابل انعطاف و باز ، که 

خود،  روئی درتوانند با یادگیري و تقویت سختروئی معرفی شده است. افراد میمجموعًا تحت عنوان سخت

نیروي شخصی خودرا توسعه بخشند ، تا بهتر قادر باشند با فشارها روبرو گشته و برآن پیروز شوند (شفر ، 
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آمیز را بجاي اینکه رو احتمال بیشتري دارد که موقعیت استرس) . افراد سخت 1375ترجمه بلورچی،

د . آنها احساس تعهد بیشتري به کارشان و کننتهدیدآمیز تلقی کنند ، به عنوان موقعیتی براي مبارزه ارزیابی می

اها را بعنوان فرصتهاي زکنند که کنترل زیادي بر روي زندگیشان دارند و استرسخودشان دارند و حس می

) . این 1383، به نقل از پاینده نجف آبادي  1988،  1پیوکستی و کنند .(کوباسابالقّوه براي تغییر ارزیابی می

زیرا  .نورد را مقایسه کندنورد و غیرکوهسختی و ویژگیهاي شخصیتی افراد کوهپژوهش قصد دارد که سر

هاي طوالنی صعود و در همنشینی با کوه ، صبر ، نوردان در لحظهنوردي ورزشی غیر رقابتی است و کوهکوه

ك برخوردارند و آموزند. آنها از توانائی پذیرش منطقی موقعیتهاي دردنابردباري ، اراده و انعطاف پذیري را می

پذیرند  و تمام توانائی خویش را دهد، بالفاصله موقعیتها را میهنگامیکه حادثه یا اتفاق وحشتناکی رخ می

بندند. از سوي دیگر با توجه به اینکه در این مورد تحقیقی انجام نشده است، کار میبراي مقابله با آن به

 نورد بپردازد .نورد و غیرکوهصیتی و سرسختی افراد کوهپژوهشگر تصمیم گرفت که به مقایسۀ ویژگیهاي شخ

  شناسی تحقیق روش.

  .  شد بامی )Causal-comparative( ايمقایسه – علّی نوع از پژوهش این

  :  تحقیق متغیرهاي

  . است نوردوغیرکوه  نوردکوه سطح دو داراي  ، مستقل متغیر پژوهش دراین:  مستقل متغیر

  : از عبارتند حاضر پژوهش وابسته متغیرهاي : وابسته متغیرهاي

  . است  کنترل و  تعهد ،  چالش سطح سه داراي که   سرسختی – 1

 به بازبودن ،  گرائیبرون ،)  هیجانی ثبات عدم یا ثبات(  عصبیت سطح پنج داراي که شخصیتی ویژگیهاي – 2

  . است)  شناسی وظیفه(  بودن وجدانی و  توافق  ، تجارب

 داراي هايقله به صعود و سال پنج از بیش نورديکوه فعالیت سابقه گرفتن نظر در تحقیق دراین:  نترلک متغیر

 که است جنسیت : کننده تعدیل متغیر. است شده گرفته نظر در کنترل متغیر بعنوان متر 4000 از بیش ارتفاع

  .  است مرد و زن سطح دو داراي

  : تحقیق نمونه و آماري جامعۀ

 مختلف ادارات کارکنان و شهرتهران نورديکوه مختلف هايباشگاه عضو نوردانکوه پژوهش این اريآم جامعه

 و سن قبیل از شرایطی همتاسازي از استفاده با که شد سعی. (بودند تهران شهرداري 6 منطقه سطح در

 در که بود ياخوشه نوع از حاضر پژوهش گیرينمونه روش .)گردد انتخاب نورد غیرکوه گروه تحصیالت

 ، دماوند کلوپ ، تهران نوردانکوهخانه(  باشگاه چند ، تهران شهر فعال نورديکوه هايکلوپ بین از آن جریان

 شهرداري بانوان نورديکوه گروه ، آرش نورديکوه گروه ، اسپیلت نورديکوه گروه ، ایران نورديکوه انجمن

 داراي که نوردانیکوه ، آنها اعضاء بین از و شدند انتخاب دفتصا به)  خودرو ایران نورديکوه وگروه تهران

                                                      
1 Kobasa & Puccetti      
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 به ، بودند کرده صعود را متر هزار 4 از بیش ارتفاع داراي قلل و بوده سال 5 از بیش نورديکوه فعالیت سابقۀ

 همچنین شدند انتخاب ساده تصادفی روش به)  نفر 50 گروه هر(  مرد و زن جنس دو در نفر 100 تعداد

 شهرداري ، تهران شهرداري گانه 22 مناطق میان از تصادفی ايخوشه روش به نوردغیرکوه نمونه نتخابا براي

 ساده تصادفی روش به مرد و زن نفر 100 تعداد منطقه این در موجود ادارات بین از و انتخاب 6 منطقه

  .)بود نوردغیرکوه و نوردکوه نِ مردا و زنان نفره 50 گروه چهار در نفر، 200 نمونه کل تعداد. (  شدند انتخاب

  .  شد بامی  ايمقایسه – علّی نوع از پژوهش این :شناسی تحقیقروش

  :  تحقیق متغیرهاي

  . است نوردوغیرکوه  نوردکوه سطح دو داراي  ، مستقل متغیر پژوهش دراین:  مستقل متغیر

  : از عبارتند حاضر پژوهش وابسته متغیرهاي:  وابسته متغیرهاي

  . است  کنترل و  تعهد ،  چالش سطح سه داراي که  سرسختی – 1

 به بازبودن ،  گرائیبرون ،)  هیجانی ثبات عدم یا ثبات(  عصبیت سطح پنج داراي که شخصیتی ویژگیهاي – 2

  . است) شناسی وظیفه(  بودن وجدانی و  توافق  ، تجارب

 داراي هايقله به صعود و سال پنج از بیش نورديکوه فعالیت سابقه گرفتن نظر در تحقیق دراین:  کنترل متغیر

 که است جنسیت:  کننده تعدیل متغیر. است شده گرفته نظر در کنترل متغیر بعنوان متر 4000 از بیش ارتفاع

  .  است مرد و زن سطح دو داراي

  : تحقیق نمونه و آماري جامعۀ

 مختلف ادارات کارکنان و شهرتهران نورديکوه فمختل هايباشگاه عضو نوردانکوه پژوهش این آماري جامعه

 و سن قبیل از شرایطی همتاسازي از استفاده با که شد سعی. (بودند تهران شهرداري 6 منطقه سطح در

 در که بود ايخوشه نوع از حاضر پژوهش گیرينمونه روش) .گردد انتخاب نورد غیرکوه گروه تحصیالت

 ، دماوند کلوپ ، تهران نوردانکوهخانه(  باشگاه چند ، تهران شهر فعال دينورکوه هايکلوپ بین از آن جریان

 شهرداري بانوان نورديکوه گروه ، آرش نورديکوه گروه ، اسپیلت نورديکوه گروه ، ایران نورديکوه انجمن

 داراي که دانینورکوه ، آنها اعضاء بین از و شدند انتخاب تصادف به)  خودرو ایران نورديکوه وگروه تهران

 به ، بودند کرده صعود را متر هزار 4 از بیش ارتفاع داراي قلل و بوده سال 5 از بیش نورديکوه فعالیت سابقۀ

 همچنین شدند انتخاب ساده تصادفی روش به)  نفر 50 گروه هر(  مرد و زن جنس دو در نفر 100 تعداد

 شهرداري ، تهران شهرداري گانه 22 مناطق میان از یتصادف ايخوشه روش به نوردغیرکوه نمونه انتخاب براي

 ساده تصادفی روش به مرد و زن نفر 100 تعداد منطقه این در موجود ادارات بین از و انتخاب 6 منطقه

  .)بود نوردغیرکوه و نوردکوه مردانِ  و زنان نفره 50 گروه چهار در نفر، 200 نمونه کل تعداد. (  شدند انتخاب

  : تحقیق ابزار
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 ، تعهد ، چالش( آن هايمولفۀ و سرسختی ویژگی سنجش براي) PVSII(کوباسا سرسختی پرسشنامه – 1

 است کنترل و تعهد ، چالش مقیاس  خرده سه و ماده 50 داراي مقیاس این. گرفت قرار استفاده مورد) کنترل

 آنها از یکی باید آزمودنی و بوده امتیاز 3 تا 0 داراي هریک که باشندمی ماده 17 ، 16 ،17 داراي ترتیب به که

 الی 66/0 ، 1 مولفۀ براي و 84/0 الی 82/0 مختلف پژوهشهاي در کوباسا پرسشنامه کلی پایائی. کند انتخاب

 درایران و است شده گزارش 68/0 الی 59/0 ، 3 مولفۀ براي و 78/0 الی 75/0 ، 2 مولفۀ براي 79/0

 مولفه پایائی ضریب و 84/0 را مقیاس کل پایائی ضریب) 1386( دوستی علی و میناکاري ومحمد محمود

  .   کردند گزارش 68/0 و 75/0 ، 66/0 ترتیب به را کنترل و تعهد ، چالش هاي

 شخصیت اصلی عامل پنج سنجش براي جامع آزمونی که)  NEO PI-R( نئو شخصیتی پرسشنامه – 2

 با شخصیتی آزمون یک مقیاس این.  است) شناسی وظیفه و توافق ، تجارب به بازبودن برونگرائی، ، عصبیت(

 قرار ارزیابی مورد را شخصیت اصلی زمینۀ پنج و باشدمی سئوال 60 شامل کوتاه و سئوالی 240 بلند فرم دو

 در.  شودمی داده پاسخ) مخالف کامالً  تا موافق ازکامالً( لیکرت ايگزینه پنج مقیاس با ابزار این دهدمی

 به ، 1991(  ريمک و کاستا  راآن روائی.  است گرفته قرار استفاده مورد پرسشنامه لندب فرم حاضر پژوهش

 عصبیت براي را آن پایائی و کرده بررسی)  1384 ، اسماعیلی و آبادي حسن ، کربندي ، کارگر رضائی از نقل

.  اندنموده گزارش 90/0 شناسی وظیفه و 86/0 توافق ، 76/0 تجارب به بازبودن ، 78/0 برونگرائی ، 90/0

 پژوهش در پایائی ضریب نیز اند نموده گزارش 60/0 کرونباخ آلفاي روش با را مقیاس این پایائی ضریب

 حمایت و زااسترس حوادث ، شخصیتی عوامل مقیاس مورد در) 1386( پیغمبري و بیرشک یوسفی، ، منیرپور

  .شد گزارش 61/0 کرونباخ آلفاي روش با بیمار غیر افراد و قلب کرونر بیماران در اجتماعی

 و  شد توزیع آنها بین هاپرسشنامه ، نوردغیرکوه و نوردکوه مرد و  زن گروههاي انتخاب از پس: اجرا روش

  .  گردید اقدام آن آوريجمع به نسبت تکمیل، از پس

 نمودارهاي ، وانیفرا توزیع جداول از نمونه گروه از آمده بدست آماري اطالعات توصیف براي : آماري روش

 و تجزیه منظور به. شد استفاده معیار انحراف پراکندگی شاخص و میانگین وسط حد هايشاخص ، آماري

  : شد استفاده زیر روشهاي از آماري هايداده تحلیل

 تحلیل آزمون از شخصیتی و سرسختی ویژگیهاي در نوردانغیرکوه و نوردانکوه مقایسه و بررسی منظور به

 از یک هر مقایسۀ منظور بهMANOVA آزمون دنبال به و شد استفاده) MANOVA( متغیري چند سواریان

 هايیافته و نتایج.   شد استفاده مستقل هايگروه براي t آزمون از شخصیتی ویژگیهاي و سرسختی هايمولفه

 و نوردکوه يهاگروه در شخصیتی هايویژگی که داد نشان متغیري چند واریانس تحلیل نتایج: تحقیق

 مردان و نوردکوه زنان شخصیتی ویژگیهاي بین.) F=473/3 و P>01/0. (  داشت دارمعنا تفاوت نوردغیرکوه

  ) F=391/3 و P>01/0( داشت وجود معنادار تفاوت نوردکوه
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 دو در شناسی وظیفه و عصبیت که داد نشان دوگروه در شخصیت هايعامل تک تک مقایسۀ براي t آزمون

 گروه در توافق و تجارب به بازبودن ، گرائیبرون هايعامل ولی)  P<0/0 5( نداشت دارمعنا تفاوت گروه

 مردان و زنان در شخصیت هايعامل بررسی) .  P>05/0.( داشت دارمعنا تفاوت نوردغیرکوه و نوردکوه

 هايعامل ولی  بود نوردکوه ردانم از بیشتر معناداري بطور زنان در تجارب به بودن باز که داد نشان نوردکوه

 تحلیل نتایج. نداشت معنادار تفاوت نوردکوه مردان و زنان در شناسی وظیفه و توافق گرائی،برون عصبیت،

 دارمعنا تفاوت نوردغیرکوه و نوردکوه دوگروه در سرسختی هايویژگی بین که داد نشان متغیري چند واریانس

 تفاوت سرسختی ویژگیهاي نظر از نوردکوه مردان و زنان بین در) .  F=167/1 و P<05/0( نداشت وجود

  . نداشت وجود معناداري

  
  نوردانغیرکوه و نورداندرکوه شخصیتی هايویژگی میانگین  (راست)1 – 1 نمودار

  نوردغیرکوه و نوردکوه گروه دو در سرسختی هايمولفه میانگین چپ ) ( 1 – 2 نمودار

  ري بحث و نتیجه گی

  داشت معنادار تفاوت نوردغیرکوه و نوردکوه گروه دو در شخصیتی ویژگیهاي که داد نشان حاضر تحقیق نتایج

 بلومنتال ،) 1975(  مید ،) 1975(  اشنایدر و اشپریتزر ،) 1960(   کین تحقیقات از آمده بدست نتایج با که

) 1996(  استورانت و ویلکاکس و) 1994(  مرنز کارن ،) 1992( همکاران و کوپر و) 1989(  همکاران و



  
 

1326 
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 بود نوردغیرکوه افراد از کمتر نوردکوه افراد در)  نوروزگرائی( عصبیت میزان پژوهش این در.  دارد همخوانی

 همکاران و  اسکور ،) 1972(  مورگان ،) 1967(  کوپر و نیبالك پژوهشهاي در نبود معنادار تفاوت این ولی

 و) 1991(  لوفتین و براندون) 1990(  براون ،) 1986( همکاران و  گیل مک ،) 1982( جورج ،) 1977(

 ورزشکار غیر افراد از کمتر معناداري بطور ورزشکاران گروه عصبیت) 1381( پور نعمت و موگهی خواجه

 سئوالهاي زیاد تعداد دلیل به نشد معنادار تفاوت تحقیق این در اینکه علت احتماالً . است شده گزارش

 گروه گرائیبرون عامل همچنین پژوهش این در. بود افراد دقیق پاسخ عدم و)  سوالی 240(نئو پرسشنامه

 ،) 1960 و 1964(  کین تحقیقات از آمده بدست نتایج با که داشت، معنادار تفاوت نوردغیرکوه و نوردکوه

) 1375( پناه یزدان و )1982(  همکاران و آیزنک ،) 1975(  ساك ،) 1971(  گلز ،) 1969(  کوپر

 با که داشت معنادار تفاوت  نوردغیرکوه و نوردکوه گروه دو در نیز تجارب به بازبودن عامل.  دارد همخوانی

 از حاضر پژوهش نتایج همچنین. داشت همخوانی) 1993( زودفلد و) 1985( کاستا و ريمک تحقیقات

 آنها. کندمی حمایت) 1972(  پترسون مارتنزو ،)1994(  سیویل و اسلتر ،) 1990(  جان و دیگمن هايیافته

 بیشتري گريیاري و رسانی کمک روحیۀ گروهی، انسجام از باشدمی باال شانتوافق نمرة که افرادي دادند نشان

 و گروهی انسجام در افراط آنها. بود مغایر  سرلی و  جونز تحقیق با حاضر تحقیق نتایج ولی. برخوردارند

 را زنان شناسی وظیفه میانگین تحقیق این هايیافته.  دانستند موفقیت عدم عامل را اعضاء نظر نگرفت نادیده

 این ولی بود، نوردغیرکوه افراد از بیشتر نیز نوردکوه افراد در میانگین این.  داد نشان بیشتر مردان به نسبت

 همکاران و اسکینر ،) 2001( آبرهام و کانر ،) 1991( کاستا و ريمک هايپژوهش در. نبود دارمعنا تفاوت

 جستجوگر ، منضبط ، هدفمند ، دقیق افرادي)  شناس وظیفه( وجدانی افراد که شد داده نشان) 2002(

 این واقعیت.  است مغایر پژوهش این هايیافته با که هستند هیجانی ثبات داراي و سالمتی حفظ روشهاي

 گذر در که دارد)  بلندا به رسیدن(  واال هدفی) بودن رقابتی غیر(اشاصلی ویژگی لحاظ به نورديکوه که است

 تکمیل به) هاآزمودنی( افراد واقعی تمایل عدم که رسدمی نظر به. است خاصی دقت ، نظم مسیرنیازمند این از

 سبب...  و تحقیقاتی کارهاي انجام مورد در سازيفرهنگ عدم علت به پژوهشی هايپرسشنامه دقیق

 حاضر تحقیق هايیافته.  است شده غیرواقعی نتیجۀ آمدن بدست و پرسشنامه دقیق تکمیل در یحوصلگبی

 با و نداد نشان سرسختی ویژگی مورد در مرد و زن نوردغیرکوه و نوردکوه گروه دو بین را معنادار تفاوت

 شخصیت در تیسرسخ عنوان تحت تحقیقی در) 1992( هس و مدي . ندارد همخوانی  هس و مدي هايیافته

 افراد. دارد ارتباط بسکتبال ورزش کلی انجام با ، شخصیت در سرسختی که دادند نشان بسکتبال در موفقیت و

 نتیجۀ و نداشتند معناداري تفاوت)  کنترل و تعهد ، چالش( سرسختی هاي مولفه در غیرکوهنورد و کوهنورد

) چالش(خطرپذیري مورد در) 1985(پژوهشی در  مالون.  نداشت همخوانی  تحقیقات دیگر با تحقیق این

 همچنین شودمی محیط بر او تسلط به میل رشد سبب ، هیجان  و خطر از ورزشکار ادراك که داد نشان
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 در. است مغایر حاضر پژوهش نتیجۀ با کنترل مورد در) 1998( مانگانلی و) 1990( کاشانی و شپرد هايیافته

  .  است تاثیرگذار سالمتی بر که بوده سرسختی مولفۀ مهمترین کنترل ها پژوهش این

 افراد از باالتري میانگین توافق و تجربه به بازبودن ، برونگرائی ویژگیهاي در نوردانکوه: نهائی گیري نتیجه 

 . بودند نوردکوه مردان باالتراز تجربه به بازبودن ویژگی در نوردکوه زنان و داشتند نوردغیرکوه
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