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Introduction & Purpose: coaches’verbal aggression, competitive 
anxiety, and mental stubbornness are three important factors 
influencing athletes' experiences. This study aimed to examine the 
relationship between coaches’verbal aggressiveness and competitive 
anxiety with the meditation of mental toughness among adolescent 
athletes. 
Methodology: In this cross-sectional study, One hundred and fifty-five 
girl martial arts athletes (Mage = 15.02, SD = 1.35) completed three 
questionnaires: coaches' verbal aggressiveness, competitive anxiety-2 
and mental toughness in sport during their training sessions. The data 
were analyzed by using the correlation coefficient and Bootstrap test (to 
determine the mediating role of mental toughness). 
Results: The results revealed that coaches’ verbal aggressiveness 
associated positively with competitive anxiety and negatively with 
mental toughness. The effect of coaches’ verbal aggressiveness on 
competitive anxiety was mediated by mental toughness. 
Conclusion: All findings indicate that coaches’verbal aggressiveness 
increase competitive anxiety in adolescent athletes and self-
compassion plays an important role in moderating the coaches’verbal 
aggressiveness and competitive anxiety among athletes. 
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 مجله علمی علوم حرکتی و رفتاري
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  اي سرسختی ذهنیارتباط پرخاشگري کالمی مربی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران نوجوان: نقش واسطه

  2زارعی سحر، 1*غرایاق زنديآتنا 

 بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانگروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت ، دانشجوي کارشناسی ارشد. 1
 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، دانشجوي دکترا. 2

  چکیده   اطالعات مقاله       
     02/02/98 دریافت مقاله:

     15/02/98بازنگري مقاله: 
  17/03/98پذیرش مقاله:  

ی و سرسختی ذهنی سه عامل مهم اثرگذار بر رقابت اضطرابی، مرب یکالم يپرخاشگر مقدمه و هدف:
 یرقابت اضطراب بر یمرب یکالم يپرخاشگر اثر تجربیات ورزشکاران هستند. هدف این پژوهش بررسی

   بود.   یذهن یسرسختاي نقش واسطه با نوجوان ورزشکاران
 1 /35(میانگین و انحراف سنی=  کاردختر ورزشکار رزمی 155در این مطالعه مقطعی،  شناسی:روش 

و سرسختی ذهنی در ورزش  2-ی، اضطراب رقابتی مرب یکالم يپرخاشگر ) سه پرسشنامهسال ±02/15
 بوت آزمون و شد لیتحل یهمبستگ بیضر از استفاده با هاداده را در طول جلسۀ تمرین تکمیل نمودند.

  .شد استفاده یذهن یسرسخت ياواسطه نقش نییتع جهت استراپ
سرسختی ذهنی ارتباط  با اضطراب رقابتی ارتباط مثبت و با یمرب کالمی پرخاشگري که داد نشان نتایج:

 یذهن یخترسس توسط ،یرقابتاضطراب  بر انیمرب یکالم يپرخاشگر تأثیرهمچنین  منفی معناداري دارد.
  .است شده واسطه

 ی به افزایشمرب یکالم ينکه پرخاشگریا به دارد اشاره پژوهش، نیا از آمده دست به جینتا نتیجه گیري :
 يپرخاشگر ادراكانجامد و سرسختی ذهنی باالتر به کاهش می نوجوان ورزشکاران در اضطراب رقابتی

   .شودی و تجربه کمتر اضطراب رقابتی منجر میمرب یکالم

  کلید واژگان 
  رقابتیاضطراب 
  ي کالمی پرخاشگر
  یذهن استحکام

  تنظیم هیجان
  جو انگیزشی

  هنرهاي رزمی
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  مقدمه
براي ورزشکاران  طور بالقوه، تجارب مثبتی، بهورزشی مشارکت

 مهم دوره کی عنوانبه ینوجوان دورانحال، با این ،آوردفراهم می
- کناره نیشتریب که يادوره است، شده شناخته ورزش استمرار يبرا

و  2آلسی؛ 2014 ،1تیمپل و نیکر( افتدمی اتفاق آن در گیري
 طول در شده تجربه احساسات رسدیم نظر به ).2020همکاران، 

 با مقابلهو  هستند برخوردار یخاص تیاهم از یورزش يهاتیفعال
 ورزش در نوجوانان اتیتجرب بر یمهم رگذاریتأث یعامل هیجانات نیا

 کلز،ین؛ 2009 ،3بوئر و یپائول ،ینیالدیمح( شودیم محسوب خود،
ترین یکی از قابل توجه). 2013 ،4کارسون و یمورل جونز، ،يپر

هیجانات منفی که ورزشکاران از جمله نوجوانان در ورزش تجربه 
 و سیرام ش،یالدریو پونز،است ( 5کنند، اضطراب رقابتیمی

  ).2018، 6پولمن
- تیموقع درك به لیتما« را یرقابت اضطراب) 1977( 7مارتنز

 با هاآن به دادن پاسخ و زیدآمیتهدعاملی  عنوانبه یرقابت يها
 عرصه دربنابراین  ؛)23 ص( کرد فیتعر »تنش و ترس احساس
 است افتهی گسترش پاسخ، سطح دو جادیا با اضطراب فیتعر ورزش،

مولینا، ساندین و ( 9انیجسم و 8یشناخت اضطراب از اندعبارت که
 و یکیولوژیزیف عناصر« به انیجسم اضطراب ).2014 ،10کورین
 ،1990 همکاران، و مارتنز( شودمی اطالق »اضطراب تجربه یعاطف

 خود نوبهبه یشناخت اضطرابحال در گروه نوجوانان بااین). 6 ص
 است شده میتقس) 12تمرکز در اختالل و 11ینگران( جزء دو به

 اسمول ت،یاسم؛ 2009، 13(گروسبارد، اسمیت، اسمول و کامینگ
 مورد در بدبینانه ی یا نگرشنگران اول مورد ).1990 ،14شولتز و
 فیضع عملکرد با مرتبط بالقوه ی فردي و اجتماعیمنف يامدهایپ

 یعنی است، تمرکز در اختالل دوم مورد )؛1984 ،15ساراسون( است
 دست در کار یاصل وجوه يرو تمرکز در ورزشکار کی که يدشوار

 يریجلوگ مسابقه نیح دردقیق  روشن و کردن فکر از که دارد اجرا
 از یبخش يبعد سه زیتما نیا). 2006 ،16ساگل و دفرین( کندیم
 دهندی) را تشکیل میرقابت اضطراب( باالتر یمفهوم چارچوب کی
مطالعات مختلفی حاکی از تأثیر منفی اضطراب  ).2008 ت،یاسم(

طور کلی مشارکت ورزشی نوجوانان است رقابتی بر عملکرد و به
، 17کاووسانو و سیمور؛ 2018و همکاران  پونزعنوان مثال (به

                                                        
1. Crane, & Temple 
2. Alesi 
3. Mohiyeddini, Pauli, & Bauer,  
4. Nicholls, Perry, Jones, Morley, & Carson 
5. Competitive Anxiety 
6. Pons, Viladrich,  Ramis,  & Polman 
7. Martens 
8. Cognitive anxiety 
9. Somatic anxiety 
10. Molina, Sandín, & Chorot 
11. Worry 
12. Concentration Distraction 
13. Grossbard, Smith, Smoll, & Cumming 
14. Schutz 
15. Sarason 

 ورزشکار کی که است یمعن نیا به معموالً یرقابت اضطراب. )2009
 تصور و کندیم یابیارز یشخص تیاهم داشتن عنوانبه را یتیوضع

 ستین برخوردار اوضاع با آمدن کنار يبرا الزم منابع از که کندیم
   ).2015 ،18نتیکال و البراد وانز،یا ،ولف(

و مشکالت  زااسترسدر برابر عوامل  بالقوه يامقابله منبع یک
 19سرسختی ذهنی روانشناسان قرار گرفته، توجه موردهیجانی که 

 بنت، لسون،یو؛ 2015و همکاران،  20یا استحکام روانی است (گربر
) 2004و همکاران ( 22). میدلتون2019، 21کراکر و کنرلفا چ،یموسو

پشتکار مداوم و عزم راسخ به سوي «را  شناختیروانمهم  این مفهوم
طور معرفی کردند. در واقع این »رغم شدت و فشاربرخی اهداف علی

بر فردي عنوان یک ظرفیت شود که سرسختی ذهنی بهفرض می
ها و نامالیمات در چالش ارزیابی فرد از  دهی واسخپ گرایش، نحوه

، گوچیاردي( گذاردتأثیر میصورت مثبت بهرسیدن به هدف 
. )الف 2015؛ گوچیاردي و همکاران، 2008، 23گوردون و دیموك

رغم اهمیت ویژگی سرسختی ذهنی در کاهش اضطراب رقابتی علی
، 24انشل و فولر کوودن، عنوان مثال،(بهدر ورزشکاران بزرگسال 

 و آلن وال، شفر،)، 2014؛ قاسمی، اصالن خانی و فرخی، 2014
) هیچ ارتباطی بین سرسختی ذهنی و اضطراب رقابتی 2016( 25ماژ

تناقضات، مطالعات کمی رابطه این  نیا ربمشاهده نکردند. افزون 
هاي ران گروهویژگی را با هیجانات مانند اضطراب رقابتی در ورزشکا

اند. این در حالی است که سازه اضطراب تر بررسی کردهسنی پایین
تر مانند نوجوانان و کودکان، هاي سنی پایینرقابتی در گروه

و  سازي شده است (گروسباردتر از بزرگساالن مفهوممتفاوت
).  تحقیقات پیشن نشان دادند که ترس از شکست 2009همکاران، 

هاي ذهنی ) و ضعف در مهارت2020و همکاران، 26لوپز -(گومز
) با تجربه اضطراب رقابتی در ورزشکاران 2017، 27(اونگ و گریوا

هاي روانی و نوجوان همراه است. از سوي دیگر به کارگیري مهارت
هاي اساسی سرسختی ذهنی در نظر کاري شکست از ویژگیدست

عی، سلمان ، زار2007، 28گرفته شده است (جونز، هنتون و کنوتن
). 2019، 29کراکر و فاکنر چ،یموسو بنت، لسون،یو؛ 2019و محبی، 

هاي جوان مشخص شد سرسختی در تنها پژوهش روي هندبالیست
 چویدوو پنتک، ،يبالزز ن،ینیکالذهنی با اضطراب رابطه منفی دارد (

بنابراین مطالعات محدودي ارتباط سرسختی ؛ )2019، 30ویهانش و

16. Nideffer, & Sagal 
17. Morris, & Kavussanu 
18. Wolf, Evans, Laborde, & Kleinert 
19. Mental Toughness  
20. Gerber 
21. Wilson,  Bennett,  Mosewich,  Faulkner, & Crocker 
22. Middleton 
23. Gucciardi et al 
24. Cowden,  Fuller,  & Anshel 
25. Schaefer, Vella, Allen,  & Magee 
26. Gómez-López 
27. Ong,  & Griva 
28. Jones, Hanton, & Connaughton 
29. Wilson, Bennett,  Mosewich, Faulkner, & Crocker 
30. Kalinin,  Balázsi,  Péntek,  Duică, & Hanțiu 
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اضطراب رقابتی در ورزشکاران نوجوان را مورد بررسی ذهنی و هیجان 
هاي درون فردي مانند سرسختی ذهنی اند. عالوه بر ویژگیقرار داده

که ممکن است بر اضطراب رقابتی اثرگذار باشد، مطالعات حاکی از آن 
توانند در تجربه است که عوامل بین فردي (مانند رفتار مربی) نیز می

اختی ورزشکاران نقش بسزایی داشته باشند شنهیجانی و رشد روان
). 2020، 2؛ کیم و پارك2017، 1کروز و چیالدریو (رامیس، تورگروسا،

بررسی شده (بکیاري و  3یکی از رفتاري که بیشتر در محیط آموزشی
) و اخیرًا در حوزه ورزشی مورد توجه قرار گرفته است 2016، 4انایس

). 2018 ،6ياریبک و شرمپاساست ( 5پرخاشگري کالمی مربی
 »دیگران به رساندن آسیب یا زدن صدمه« عنوانبه کالمی پرخاشگري

 خوي و خلق منفی افکار از شناختی،) و در سه بعد الف شودمی تعریف
 مانند هیجاناتی با عاطفی،) ب است شده تشکیل بدبینی و خشم انسان،

 وسیعی طیف از متشکل رفتاري، کند ج)می برخورد غضب و عصبانیت
). در تنها 2012، 7شود (یاراتان و اولوداگمشاهده می پرخاشگري از

مطالعه روي والیبالیست بزرگساالن نشان داده شد که پرخاشگري 
کالمی مربی با اضطراب و اعتماد به نفس حالتی رابطه مستقیمی دارد 
و محققان اذعان داشتند که تحقیقات بیشتري باید در ورزش صورت 

). مطالعات روي ورزشکاران جوان 2006ري و همکاران، بگیرد (بکیا
گیري خود دهد که پرخاشگري کالمی مربی منجر به جهتنشان می

) و با جو 2016، انایسشود (بکیاري و مدار در کالس تربیت بدنی می
، 8ویساکالر و سیدیگلید ،ياریبکانگیزشی کنترلی همراه است (

مشخص شد که این نوع ). از سوي دیگر در مطالعات پیش 2015
گیري انگیزشی در ورزشکاران نوجوان با افزایش هیجانات منفی جهت

 کروز، و،یاسور؛ 2019و همکاران،  9یمنگاسمانند اضطراب همراه است (
که پرخاشگري کالمی بنابراین درحالی ؛)2017، 10کسوتویپ و هیصوف

اثرگذار مربی بر اضطراب حالتی رقابتی ورزشکاران تیمی و بزرگسال 
تر و دهی ورزشکاران جواناست. این نوع رفتار بر ساز و کارهاي پاسخ

ها ممکن است اثرگذار باشد. افزون براین تجربه اضطراب رقابتی در آن
دهند که پرخاشگري کالمی مربی بر انگیزش درونی مطالعات نشان می

؛ 2019، 11و همکاران ایمورس-مورنو)، تنظیم هیجان (2014(بکیاري، 
، 12) و اعتماد به نفس (ویلی و چیس2020لوپز و همکاران،  -گومز

صورت منفی اثرگذار است، این در حالی است که ) ورزشکاران به2008
شود تا ورزشکاران نوجوان مربیان را ویژگی سرسختی ذهنی باعث می

؛ 2012عنوان سرمایه اجتماعی بیشتر ادراك (گوچیاردي و جونز، به
(خود باوري و خود  14) و با اطمینان2016، 13ينیکولز، موري و پر

                                                        
1. Torregrosa, Viladrich, & Cruz 
2. Kim, & Park, 
3. School settings 
4. Tsiana 
5. Coaches' verbal aggressiveness 
6. Syrmpas, & Bekiari 
7. Yaratan, Uludag 
8. Digelidis, & Sakelariou 
9. Menegassi 
10. Osório,  Cruz,  Sofia,  & Peixoto 
11. Moreno-Murcia 
12. Vealey,  & Chase 

(بر  16(در انگیزش، نگرش و تالش) و کنترل 15ارزشمندي)، پایداري
ها و شرایط فشارزا، اهداف خود را پیگیري هیجان و توجه) در سختی

 2015؛ 2009؛ گوچیاري و همکاران، 2007کنند (جونز و همکاران، 
  الف). 

پرخاشگري کالمی مربی  اثر ادراك رفتار پژوهش، این در
 در قدرت جعامر مراتب سلسله ندهینما يو رایز است، شده انتخاب
 ن،یا بر عالوه. )2004، 17یالوالل و لمنیوا( است یورزش محیط

 ای پاداش نیتأم و يداور ییتوانا لیدل به یمرب رهبر،یک  عنوانبه
 ورزش پذیريجامعه روند در یمهم نقش ورزشکاران، يبرا مجازات

 در مسئله نیا ).2008، 19؛ هورن2001، 18(جیوین کندمی فایا
 دانندیم ییالگو را یمرب که است مشهود کامالً نوجوان ورزشکاران

 خود، يها دستورالعمل و رفتار قیطر از تا کندیم کمک هاآن به که
(آلسی و  دهند توسعه را خود رابطه و تعهد ،یستگیشا استقالل،

 انتخاب). 2017و همکاران،  20گالگوس-گرانرو؛ 2019همکاران، 
 از مرحله نیا در یمرب که یاساس نقش با فعلی متناسب نمونه

افزون براین مطالعات  .شد صورت گرفته است، کرده ءفایا توسعه
حاکی از آن است که اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی در ورزش

و  21سکورسکایپرابطه معکوس دارد ( هاي انفرادي (مانند رزمی)
)؛ همچنین ورزشکاران 2019، 22فرناندز نویمر؛ 2016همکاران، 

کنند هیجان هاي انفرادي مشارکت مینوجوانی که در ورزش
)، به 2019و همکاران،  23کنند (پلهراضطراب را بیشتر تجربه می

ان در مقایسه با ردهند که دختنشان میعالوه شواهد پژوهشی 
کنند بیشتر ادراك می ن خود پرخاشگري کالمی مربی رایاهمتا

 ،)، سرسختی ذهنی کمتري دارند (محبی0820، 24و التین روروگی(
) و اضطراب 2019؛ محبی و زارعی، 2017 ها،و صحبتی زارعی

 حال،بااین. )2018کنند (محبی و زارعی، رقابتی باالتري تجربه می
هیجان  نیب تعامل دهدمی نشان اتیادب از کوتاه یبررس کی

 در سرسختی ذهنی و پرخاشگري کالمی مربی ،رقابتیاضطراب 
   .نگرفته است قرار یبررس موردرشته انفرادي  نوجوانان

هاي رزمی ورزش ارزنده گاهیجا به توجهبا  مطالعه، نیا از هدف
 اثر پرخاشگري کالمی مربی بر یچگونگ لیتحل و هیتجز ،رانیا در

کاران رزمی توسط که است یرقابت اضطراب و سرسختی ذهنی
 ادراك که کنیممی فرض ما خاص، طوربه. شودمی درك نوجوان

 اضطراب رقابتی با ،پرخاشگري کالمی مربی ازکاران نوجوان رزمی
 منفی سرسختی ذهنی رب ادراكاثر این  کهدرحالی بود، خواهد همراه

13. Nicholls, Morley, & Perry 
14. Confidence 
15. Consistency 
16. Control 
17. Wylleman, & Lavallee 
18. Givvin 
19. Horn 
20. Granero-Gallegos 
21. Piskorska 
22. Merino Fernández 
23. Pluhar 
24. Ruggiero, & Lattin 
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تواند در کاهش اثر همچنین سرسختی ذهنی می. بود خواهد
کاران نوجوان مؤثر اضطراب رقابتی رزمیپرخاشگري کالمی مربی و 

سرسختی  پرخاشگري کالمی مربی، رابطه یبررس ن،یبنابرا؛ باشد
پرخاشگري  مورد درادبیات پژوهشی را  ،یرقابت اضطراب و ذهنی

 اضطراب يانهیزمعوامل  عنوانبه و سرسختی ذهنی کالمی مربی و
شواهد تجربی را در  و دهدمی گسترش یرقابت يهاتیموقع در

  .آوردفراهم می ورزش در اضطراب بینپیشخصوص نقش این عوامل 

  شناسیروش 
میدانی  صورتبهطرح پژوهش حاضر مقطعی و از همبستگی بود و 

کار از هر چهار رشته (کاراته، تکواندو، ووشو رزمی 155اجرا شد. 
اضطراب  ،ی مربیکالم يپرخاشگر پرسشنامه سه فو)و کونگ

صورت داوطلبانه در طول جلسه به را سرسختی ذهنی و رقابتی
میانگینی و انحراف معیار سن این گروه  .کردند لیتکمتمرینی 

  ) بود. 88/3 ± 22/1ها () و تجربه ورزشی آن02/15 ± 35/1(

  ابزار
   یکالم يپرخاشگر اسیمق

در  سیدیگلیدبکیاري و  وسطی که تکالم يپرخاشگراز مقیاس 
 ورزشکاران ادراكبراي ارزیابی  است شده ساخته 2015سال 

استفاده شد این  انیمرب یکالم يپرخاشگر به نسبت نوجوان
 قضاوت منفی ورزشکاران، به نیتوه مثالً ( سؤال 8 يدارا مقیاس
 پنج اسیمق اساس بر و است و غیره) ورزشکاران ییتوانا درباره
) پنج( موافق کامالً  تا) کی( مخالف کامالً  از کرتیل یارزش
 = 97/0ارزیابی اولیه از ساختار عاملی (. شودیم يگذارنمره

) و ماندهیباقریشۀ میانگین مربعات = 02/0 تحلیل عامل تاییدي،
این ابزار حمایت کرد و این  97/0مقیاس  کرونباخ يآلفا بیضر

 صوري روایی کرد. نییتب را سؤاالت کل انسیواردرصد از  69ابزار 
 باز -ترجمه استاندارد روش از استفاده با سشنامهپر محتوایی و

 توسط پرسشنامه ابتدا که صورت بدین. گردید تعیین ترجمه
 به دوباره آن از بعد و ترجمه فارسی به انگلیسی زبان متخصصین

 متن و شده ترجمه متون تطبیق با سپس. شد برگردانده انگلیسی
 ینمتخصص از تنپنج  اختیار در و تدوین نهایی پرسشنامه اصلی،

 اصالحی نظرات اعمال با و گرفت قرار یورزش و علوم روانشناسی
بعد  مرحله در و گردید تنظیم نهایی پرسشنامه نهایت در هاآن

نفري از  20 کوچک جامعه کی دراي ضریب باز آزمایی سه هفته
و در نهایت ضریب آلفاي  به دست آمد 78/0کاران نوجوان رزمی

  به دست آمد. 80/0 حاضر آماري ونهنم بین در کرونباخ
 

 21- نامۀ اضطراب ورزشیپرسش
 2گروسارد و نگیکاماسمول،  ت،یاسمۀ توسط نامپرسشاین  
سؤال است  15این پرسشنامه، شامل  ؛) ساخته شده است2015(

                                                        
1. Sport Anxiety Scale-2 
2. Grossbard 

(پنج سؤال) و  و سه بعد نگرانی (پنج سؤال)، اختالل تمرکز
 سنجد و بررا می اضطراب جسمانی (پنج سؤال) مقیاس اضطراب

(خیلی  تا چهار )اصالً لیکرت از یک ( ارزشی چهار اساس مقیاس
 مجموع از اضطراب، يبرا کل نمرهشود و می گذارينمره زیاد)
 ابزار نیا یفارس ۀنسخ .دیآیم دست به هااسیمق خرده تمام نمره

 بیضر اساس بر آن ییایپاشده و  یابیهنجار یرانیا فرهنگ در
 است شده گزارش 83/0 در ورزشکاران نوجوان کرونباخ يآلفا

  . )2017مقدم زاده، خبیري و مهرصفر، (

  3در ورزشسرسختی ذهنی ۀ نامپرسش
ون گلبی و  ،شیرد توسط ورزش در یذهن یسرسختۀ نامپرسش
 بوده و سؤال 14 ساخته شده است که داراي) 2009( 4ورسچ

 پایداري ،)سؤال(شش  اطمینان سه خرده مقیاس بر مشتمل
 پنج بر اساس مقیاس و ستا )سؤال(چهار  کنترل و )سؤال(چهار 
 موافق (پنج) کامالً تا (یک) مخالف از کامالً لیکرت ارزشی

 مجموع از ،سرسختی ذهنی يبرا کل مره. نشودمی گذارينمره
در ایران این  .دیآیم دست به هااسیمق خرده تمام نمره

نامه اعتباریابی شده است و پایایی آن بر اساس ضریب پرسش
 است (کاشانی، آمدهدستبه 83/0آلفاي کرونباخ براي کل آزمون 

  ).2015،  خیش و نژاد کاظم ، یفرخ

  روش اجرا  
هاي آموزش و پژوهش کمیته کسب مجوزهاي الزم از از پس

تهران، هاي مربوطه استان چنین هماهنگی با هیئتها و همفدراسیون
هاي فعال رزمی شهر تهران در سال اطالعات الزم در خصوص باشگاه

اهداف پژوهش براي  کسب شد؛ سپس با مربیان رزمی دیدار و 2019
 قرار ورزشکاران اریاخت در شتریب اطالعاتشد همچنین  تشریحآنان 

 به یخاص يهادستورالعملبراي تکمیل دفترچه سؤاالت . گرفت
 ندیفرآ کل در حاتیتوض ارائه يبرا محققان. شد داده ورزشکاران

 بودند داوطلب ورزشکاران همه بودند دسترس در هاداده آوريجمع
عنوان ، عالوه براین مربیان بهکردندتکمیل  را نامهرضایت فرم و

. کردندیم پر را نامهرضایت فرمسرپرست ورزشکاران در زمان تمرین، 
 زمان حداکثر اما نبود مطرح هاسؤال به پاسخ براي زمانی محدودیت

 بود این هدف. نکرد تجاوز دقیقه 10 از هاپرسشنامه تکمیل براي الزم
 تکمیل زمان نظر از گرفتن قرار فشار تحت بدون ورزشکاران که

 دقت ضریب تا دهند پاسخ هاسؤال به دقت و آرامش با ها،پرسشنامه
 پژوهش در شرکت براي اجباري هیچ. یابد افزایش هاپاسخ اعتبار و

 شرکت پژوهش در داوطلب صورتبه ورزشکاران همۀ و نشد اعمال
 ورزشکاران بینقبل از شروع جلسه تمرین  هاپرسشنامه. کردند
ورزشکاران نوجوان اثر منفی شرکت  .شد آوريجمع و تکمیل توزیع،

در این مطالعه را بر آمادگی ذهنی خود در طول تمرین درك و 
  گزارش نکردند.

3. Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ) 
4. Sheard, Golby, & Van Wersch 
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 تجزیه و تحلیل آماري
 ریمتغ میرمستقیغ اثر و يهاواسط رابطه يدارامعن نییتع يبرا

 بوت روش از یانجیم ریمتغ قیطر از وابسته ریمتغ بر مستقل
 يرو بر )2008(3 زیه و چریپر آزمون 2ماکرو برنامه در 1استراپ
در سطح  شد استفاده 4اس.پی.اس.اس افزار نرم 21 نسخه

   صورت گرفت. 05/0معناداري 
 يهاهداد گمشده، هاي نبود مقادیرتحلیل مقدماتی داده

 نرمال عدم تخطی از فرض ،تک متغیره و چند متغیره پرت
مطابق  و استقالل خطاها چندگانه یخطهم، خطی بودن و بودن

) را 2013( 6) و مایرز2007( 5دستورالعمل تاپاچینگ و فیدل
  نشان نداد.

  یافته ها
میانگین و انحراف استاندارد نمرات ورزشکاران در  1 در جدول

ادراك پرخاشگري کالمی مربی، اضطراب رقابتی و سرسختی 
همبستگی پیرسون نشان  ضریب جینتاذهنی ارائه شده است، 

که پرخاشگري کالمی مربی با اضطراب رقابتی و  دهدیم
هاي آن (نگرانی، اختالل تمرکز و اضطراب جسمانی) رابطه مؤلفه

مثبتی دارد. این در حالی است که بین سرسختی ذهنی و 
پرخاشگري کالمی مربی همبستگی منفی وجود دارد. همچنین 

 ي آن رابطۀ  منفیهامؤلفهسرسختی ذهنی با اضطراب رقابتی و 
  ). ≥001/0pمعناداري وجود دارد (

  ی و ماتریس همبستگی بین تمامی متغیرهاي پژوهشفیتوص آمار. 1جدول 
 ±میانگین متغیر  

 انحراف معیار
 6 5 4 3 2 1 آلفاي کرونباخ

± 97/3  پرخاشگري کالمی مربی 70/15  80/0  1      
± 93/8  اضطراب رقابتی کل 68/41  88/0  **37/0  1     

± 35/3  نگرانی 57/13  70/0  **38/0  **90/0  1    
± 80/3  اختالل تمرکز 53/13  70/0  **27/0  **88/0  **70/0  1   

± 90/2  اضطراب جسمانی 16/15  78/0  **29/0  **73/0  **56/0  **51/0  1  
± 6 /50  سرسختی ذهنی 63/52  78/0  **49/0-  **46/0-  **44/0-  **45/0-  **25/0-  1 

  001/0 سطح در يردامعنا**: 

 اثر و هواسطمتغیر  مدل يدارامعن نییتعبه منظور 
 استراپ بوتآزمون  وابسته ریمتغ بر مستقل ریمتغ میرمستقیغ

نتایج نشان داد که مقدار تبیین واریانس اضطراب  .انجام گرفت
طور ). همان2R= 25/0رقابتی بر اساس این مدل معنادار است (

 کامل طوربه مستقیم سیرهايم ضریب همه شودکه مشاهده می
اثر مستقیم نشان داد  .)≥001/0p( است آمده دست به دارامعن

که پرخاشگري کالمی مربی با اضطراب رقابتی ورزشکاران نوجوان 

) کمتر از اثر کل بود 43/0حال این اثر مستقیم (همراه است، بااین
) و وقتی سرسختی ذهنی به مدل افزوده شد نتیجه حاکی 84/0(

از آن بود که نقش واسطه جزئی سرسختی ذهنی در ارتباط بین 
کالمی مربی و اضطراب رقابتی بود (مقدار صفر خارج  پرخاشگري

 افتی 1 شکل در توانیم را ايواسطه مدلاز دامنه اطمینان بود). 
  مشاهده کرد. 2 جداول در توانیم را مدل يآمار مقادیر و

  کالمی مربی و اضطراب رقابتیي ادراك پرخاشگري برا چندگانه گريواسطه لیتحلخالصه مدل  .2جدول
متغیر 

بینپیش  
بین بر اثر پیش متغیر مالك متغیر میانجی

 میانجی
 (a) 

اثر میانجی بر 
 مالك
 (b) 

 اثر مستقیم
)ć(  

اثر 
غیرمستقیم 
(بر اساس 

فاصله 
 اطمینان)

 اثر کل
 (c) 

پرخاشگري 
   کالمی مربی

20/0تا  64/0 **0/43 **0/51- ***0/81- اضطراب رقابتی سرسختی ذهنی  0/84** 

  001/0***: معناداري در سطح 

 
 

                                                        
1. Bootstrap 
2. Macro 
3. Preacher, & Hayes 

 

4. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
5. Tabachnick, & Fidell 
6. Mayers 
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  بحث و نتیجه گیري
 و یمرب یکالم يپرخاشگر ارتباطدر این پژوهش به بررسی 

 یسرسخت ايو نقش واسطه نوجوان ورزشکاران در یرقابت اضطراب
 آن بودپژوهش حاکی از  پرداخته شد. نتایج برآمده از این یذهن

که پرخاشگري کالمی مربی با اضطراب رقابتی و ابعاد آن (نگرانی، 
اختالل تمرکز و اضطراب جسمانی) رابطۀ مثبت معناداري دارد. 

 میمفاه نیا ارتباط مورد در را یقبل قاتیتحق هاافتهی نیا
؛ بکیاري 2006(بکیاري و همکاران،  دهدیم گسترش و یبانیپشت

و همکاران،  یمنگاس؛ 2016، انایس؛ بکیاري و 2015و همکاران، 
  ). 2017و همکاران،  ویاسور؛ 2019

 مورد در ورزشکار ی بدین معناست کهشناخت اضطرابتجربه 
 نگرش فیضع عملکرد با مرتبط بالقوه فردي و اجتماعی يامدهایپ

)؛ از سوي دیگر در ادبیات پژوهشی 1984 ساراسون،بدبینانه دارد (
ترس از ناراحت  گرایی و ترس از شکست)،عنوان مثال کمال(به

ترین منابع نگرانی مربی از مهم شدن و از دست دادن عالقه
؛ 2002، 1متزلر و لوویو ،يکنرواند (ورزشکار نوجوان ذکر شده

) به عالوه، تعیین استانداردهاي 2015 ،2چیلوساوجویم و چیوانوویا
عملکردي سطح باال با ادراك فشار مربی و تجربه اضطراب در 

؛ )2015 چ،یلوساوجویم و چیوانوویاورزشکاران همراه است (
طور که مربی در زندگی ورزشکاران نقش پررنگی بنابراین همان

دارد، پرخاشگري کالمی مربی و ادراك آن از سوي ورزشکاران 
عنوان منبع فشار دور از انتظار نیست. در واقع رفتار پرخاشگرانه به

مربی ممکن است باعث افزایش ادراك استاندارهاي سطح باالتر 
مربی از سوي ورزشکار و افزایش نگرش بدبینانه او نسبت به 

تواند اضطراب و پیامدهاي عملکرد ضعیفشان شود و این می
ج مطالعات پیشین در خصوص ها افزایش دهد نتاینگرانی را در آن

گرایی و ترس از نقش و جایگاه مربی در ادبیات پژوهشی کمال
 ل،یه؛ 2018، 3روسادوشکست بر اضطراب رقابتی (کوریا و 

راستا با این نظر هستند. ) هم2018، 4جووت و هوارد نسونیمال
و یا  شکست نیااظهار داشتند که ) 2002( همکاران و يرونک

 يریجلوگ دنبال به خود يخود به که فرد ستین عملکردي ضعیف
(مانند کاهش خود  شکستی و ناکام عواقب بلکه است، آن از

 تواندیم که است ارزشمندي، تجربه شرم و ارزیابی منفی و غیره)
ی در خصوص پیامدهاي نگران. از سوي دیگر زدیبرانگ را ترس

 مسابقه نیح دردقیق  روشن کردن فکر ازعملکردي ضعیف 
، روسادوکوریا و ؛ 2006 ساگل، و دفرین( کندیم يریجلوگ

) مشخص کرد که در 2015). مطالعۀ بکیاري و همکاران (2018
گیري جهت بر یمنف تأثیرنوجوانان پرخاشگري کالمی مربی 

راستا با نظرات و تکلیف (که فرد متمرکز بر آن است) دارد. هم
گرایی و نگرانی از رسد نتیجهتحقیقات پیشین به نظر می

                                                        
1. Conroy, Willow, & Metzler 
2. Ivanović, & Milosavljević 
3. Correia, & Rosado 
4. Hill,  Mallinson-Howard, & Jowett 

 دست در کار یاصل وجوه يروورزشکاران  تمرکزپیامدهاي رقابت 
عالوه در شرایطی که کند. بهمی دشوار ورزشکار کی اجرا را در

است، به  شکستی و ناکام عواقب از يریجلوگ دنبال به ورزشکار
رسد پرخاشگري کالمی مربی با افزایش ترس و اختالل در نظر می

هاي درك درست عالئم جسمانی و زمان شروع پاسختمرکز مانع 
 پارسونز،؛ 2017، 5شود (کلینفیزیولوژیکی در ورزشکار می

). همچنین در 2017 ،6کنیکو و وربکیف پارسونز، ل،یجرثق
پرخاشگري کالمی، مربی به خود پنداره و شایستگی ورزشکار 

)، در چنین شرایطی 2015کند (بکیاري و همکاران، حمله 
ار ممکن است نگران از دست دادن جایگاه خود باشد و این ورزشک

هاي فیزیولوژیکی او را افزایش دهد و پاسخ گوش به زنگی واکنش
راستا با مطالعات پیشین اضطرابی را در وي ایجاد کند این نظر هم

). 2008، 8آلن و نبرگیگر مارتنز،؛ 2010، 7است (فورد و کولینز
راستا با تحقیقات پیشین بیانگر نقش ها همطوري کلی این یافتهبه

گیري و تجارب هیجانی ورزشکاران قدرتمند مربیان در جهت
  نوجوان است. 

دهد که سرسختی ذهنی بخش دیگري از نتایج نشان می
واسطۀ ارتباط پرخاشگري کالمی مربی و اضطراب رقابتی بود. این 

ن کارانتایج بدین معناست که سرسختی ذهنی ورزشکاران رزمی
نوجوان باالتر رود پرخاشگري کالمی مربی کمتر ادراك و اضطراب 

 در را یقبل قاتیتحق هاافتهی نیاشود. تري تجربه میرقابتی پایین
و  کوودن( دهدیم گسترش و یبانیپشت میمفاه نیا ارتباط مورد

؛ گوچیاردي و 2012؛ گوچیاردي و جونز، 2014همکاران، 
؛ نیکولز و همکاران، 2017ب، رامیس و همکاران،  2015همکاران، 

2016 .(  
سازي نگر مفهومعنوان یک ویژگی مثبت سرسختی ذهنی به

هاي دستیابی به هدف را شده است که نه تنها فشارها و سختی
آوري به هدف و ناکامی در رويکند بلکه بر نگرش افراد تعدیل می

؛ گوچیاردي 2007طور مثبت مؤثر است (جونز و همکاران، نیز به
سازد که معیارهاي ). این ویژگی افراد را قادر می2009و همکاران، 

سطح باالیی در ورزش انتخاب و براي آن تالش کنند و از از 
ها بهره هاي روانی براي مدیریت خود در هنگام سختیمهارت

؛ گوچیاردي و 2018برند (محبی، زندي، نظري طبا و زارعی، ب
حال ). بااین2019الف، زارعی و همکاران،  2015همکاران، 

سرسختی ذهنی به معناي عدم پذیرش خود هنگام عدم دستیابی 
دهند که به معیارها و یا شرایط سخت نیست، مطالعات نشان می

اهداف خود، با افراد سرسخت ذهنی هنگام عدم دستیابی به 
ورزي به نواقص و عملکرد هاي پذیرش، بخشش و شفقتمکانیسم

یابند تر خود را باز میدهند و سریعضعیف خود پاسخ مثبت می

5. Klein 
6. Parsons,  Crane, Parsons,  Fjorback, & Kuyken, 
7. Ford, & Collins 
8. Martens,  Greenberg,  & Allen 
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؛ 2019؛ محبی و زارعی، 2018، 1هوك کراست و جونت، ودن،وک(
ها که در مطالعات ). این نوع مکانیسم2019ویلسون و همکاران، 

پذیرش و حفظ ارزشمندي خود  پیشین روشی سالمی در
). 2015و همکاران،  3؛ ریس2011، 2اند (نفسازي شدهمفهوم

ممکن است اثر پرخاشگري کالمی مربی را که خود پنداره و 
گیرد (بکیاري و همکاران، ارزشمندي فرد مورد را حمله قرار می

راستا بنابراین هم؛ ) تعدیل کند2017؛ رامیس و همکاران، 2015
رسد سرسختی ذهنی باعث و مطالعات پیشین به نظر می با نظرات

شود تا فرد در درجه اول: با اطمینان، پایداري و کنترل باالتر می
کند و متمرکزتر عمل کند؛ و در درجه دوم: اهداف خود را دنبال 

به جایی اینکه فرد غرق در نگرانی از عواقب عملکرد ضعیف خود 
به رفتار مربی شود با تعهد  پرتی و حساسیت زیادو دچار حواس

باالتر اهداف خود را دنبال کند و  از نقش حمایتی مربی ادراك 
  بهتري داشته باشد.

 به لیتما که یانیمرب ،پژوهشاین  يهاافتهی به توجه با
ی کالم يپرخاشگر مانند یمنف یارتباط يهاکیتکن از استفاده

 دهند،نمی شیافزا ورزشکاران نوجوان را عملکرد تنها نه ،دارند
شوند و مشارکت باعث نگرانی و تجربه اضطراب عملکردي می بلکه

همچنین  .صورت منفی تحت تأثیر قرار دهندها را بهورزشی آن
مشخص شد که ویژگی سرسختی ذهنی در تعدیل ادراك اثر 
پرخاشگري کالمی مربی و کاهش تجربه اضطراب رقابتی نقش 

در حوزه ورزش نوجوانان،  ستا يضرور نیبنابرا ؛معناداري دارد
هاي شخصیتی ورزشکاران درك اثر رفتار مربی در تعامل با ویژگی

  صورت بگیرد.
 يامدهایپ از یبرخ و يدیمف اطالعات يریگجهینت نیچن

 يبرا کنندیم کار نوجوان کارانورزش با که افرادي يبرا یعمل
 به و کرده فراهمرقابتی  اضطراب تیریمد در رانهیشگیپ مداخله
 که است مهم اول،. کندیم کمکآن  مخرب يامدهایپ با مبارزه

 از و گرانه بهره ببرندهاي ارتباطی حمایتتکنیک از رزمی انیمرب
 با رفتارها نیا رایکنند ز يریجلوگ یکالم یتهاجم يرفتارها

 .هستند همراه سرسختی ذهنی کاهش و یرقابت اضطراب شیافزا
عنوان مکانیسم زیربنایی در سرسختی ذهنی به ن،یا بر عالوه

تعدیل ادراك اثر پرخاشگري کالمی مربی و تجربه اضطراب رقابتی 
مثبتی  اتیتجرب ازدر ورزشکاران نوجوان مورد توجه قرار گیرد و 

  براي تقویت این ویژگی بهره برد.
 هاي به دست آمده، این پژوهشرغم اهمیت یافتهعلی

؛ بنابراین استفاده از رویکردهاي است شده مصورت مقطعی انجابه
براي کسب اطالعات تجربی و پیامدهاي تکمیلی  آزمایشی و طولی

 يهاسمیمکان دیبا ،يبعد قاتیتحق درشود، همچنین توصیه می
هاي درون در تعامل با ویژگی انیمرب یکالم يپرخاشگر ارتباط
رو، بیشتر مورد توجه قرار بگیرد ازاین ورزشکاراناضطراب  با فردي

و تحقیقات چند متغیره در این  ورزشکاران ق بایعم يهامصاحبه
                                                        

1. Cowden, Joynt,  Crust, & Hook 
2. Neff 

 و دهدیم نشان موضوع نیا يبرا را يدیمف اطالعات حوزه
 براي مربیان و کار با این گروه سنی را ی دیگريعملي امدهایپ

   .دهد ارائه
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