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Abstract
Introduction& Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between
mental toughness and mental skills in non-elite Taekwondo athletes.
Methodology: In this study a cross-sectional correlational design was employed. Statistic
population was included all Taekwondo athletes from Islamshahr city. Samples were and 80
athletes with average age of (20/50 ± 4/50) selected by purposive sampling, and completed
Questionnaires of mental toughnessand (sheard et al, 2009) and mental skills (Bush & Salmela,
2001). The data was analyzed by Pearson correlation and multiple regression (inward method)
tests.
Results: The results revealed that mental toughness was positively associated with mental skills
(foundation, psycho-somatic and cognition) (p<0/01). Regression analysis showed that mental
toughness predict 50 percent of total mental skills variance (p<0/01).
Conclusion: According to the findings, It seems that dimensions of mental toughness have a
important role in selecting mental skills and the levels of skills which every taekwondo athletes
uses is correlated with mental toughness.
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چکیده
مقدمه و هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سرسختی ذهنی و مهارتهای روانی در تکواندوکاران غیر نخبه بود.
روششناسی :طرح این پژوهش همبستگی مقطعی و جامعۀ آماری آن تکواندوکاران شهرستان اسالمشهر بودند نمونه پژوهش  80ورزشکار
با میانگین سنی ( )20/50 ± 4/50بودند که با روش هدفمند انتخاب شدند و مقیاسهای سرسختی ذهنی (شیرد و همکاران )2009 ،و
مهارتهای روانی (بوش و سالمال )2002 ،را تکمیل نمودند .دادهها از طریق آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به
روش همزمان تحلیل شد.
نتایج :تحلیل دادهها نشان داد که بین سرسختی ذهنی و مهارتهای روانی (پایه ،روانتنی و شناختی) همبستگی مثبتی وجود دارد ،نتایج
تحلیل رگرسیون نشان داد که سرسختی ذهنی  50درصد از واریانس مهارتهای روانی کل را پیشبینی میکنند (.)p≤0/05
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای حاضر به نظر میرسد ،سرسختی ذهنی نقش مهمی در انتخاب مهارتهای روانی ایفاء میکنند و سطوح
مهارتهای روانی مورداستفاده تکواندوکاران متناسب با این وِیژگی میباشد.
واژگان کلیدی :مهارتهای پایه ،مهارتهای روانتنی ،مهارتهای شناختی ،ورزشکاران تکواندو ،سرسختی ذهنی
ارجاع :زارعی سحر  ،سلمان زهرا ،محبی محمود ،ارتباط سرسختی ذهنی و مهارتهای روانی در تکواندوکاران غیر نخبه ،مجله علوم حرکتی و رفتاری ،دوره
دوم ،شماره  ،4زمستان  ،1398صفحات .262-271
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مقدمه
امروزه عملکرد مطلوب ورزشکاران در نتیجۀ عوامل مختلفی از جمله
عوامل روانشناختی است .سرسختی ذهنی 1یکی از مطرحترین این

پاسخ و ارزیابی فرد از چالشها و پایداری در رسیدن به اهداف اثرگذار
است» ،برحسب این دیدگاه ،سرسختی ذهنی بهعنوان یک ویژگی
با مشخصههای کلیدی مثبت چون اطمینان( 16خودباوری و خود

عوامل است که توجه بسیاری از روانشناسان ورزشی را به خود جلب

ارزشمندی) ،پایداری( 17در انگیزش ،نگرش و تالش) و کنترل( 18بر
هیجان و توجه) به ورزشکار اجازه میدهد تا در شرایط دشوار برای
رسیدن به هدف ثابتقدم بماند (گوچیاردی ،هنتون ،گوردون ،مالت
و تمی .)2014 ،19مطالعات نیز بیانگر نقش مهم این ویژگی در بهبود

روانشناسی ورزشی وجود دارد بهطوریکه تعریف سرسختی ذهنی

لوی و بکهوس .)2008 ،2کالف ،ارلی و سیول )2002( 3در راستای
مفهومسازی شفافتر نظریۀ سرسختی ذهنی خود را بر اساس تئوری

عملکرد ورزشی است (زیگر 20و زیگر2018 ،؛ خان ،احمد ،سامیم و
لطیف .)2018 ،21با در نظر گرفتن این یافتههای ترغیبکننده در
مورد مزایای سرسختی ذهنی در ورزش و قابلیت اکتساب آن ،به
نظر میرسد درک عوامل ایجادکنندۀ مرتبط با سرسختی ذهنی به
دلیل تأثیر مستقیم آن در غلبه بر دشواریها و بهبود عملکرد ورزشی،

وجودیگرا بنا نهادند و با افزودن عامل اطمینان( 4به تواناییهای
خود در کسب موفقیت) به مدل  3سی کوباسا الف )کنترل( 5بر
هیجانات و زندگی) ،ب) تعهد( 6درگیری در یک پیشامد) ،ج) چالش7
(ارزیابی چالشها بهعنوان فرصت نه تهدید) مدل چهار سی( 8کنترل،

حائز اهمیت باشد .پژوهشگران معتقدند که افراد سرسخت ذهنی
توانایی باالیی در مقابله با فشار روانی دارند که ممکن است ناشی از
به کارگیری راهبردهای مختلف باشد (میوتز ،کالف و پاپوگرافی،22
 .)2017از سوی دیگر استفاده از مهارتهای روانی 23به ورزشکاران

تعهد ،چالش ،اعتماد) را برای سرسختی ذهنی ارائه دادند .بر اساس

کمک میکند تا با مشکالت و فشار رقابتی بهتر مقابله کنند

تعریف جونز ،هنتون و کانافتون )2002( 9ویژگیهای خودباوری،10
انگیزش ،11تمرکز ،12غلبه بر فشار و اضطراب ،به دست آوردن مجدد
کنترل روانی بعد از ناکامی و شکست مهمترین ویژگیهای افراد
سرسخت هستند (کاشانی ،فرخی ،کاظم نژاد و شیخ .)2015 ،در

(مگنیوسودیتر،24

.)2017
مهارتهای روانی به ویژگیهای ذاتی یا آموختهشدهای اطالق
میشود که ورزشکاران با فراگیری آنها میتوانند سطح عملکردی
ورزشی خود را بهبود بخشند (کولین .)2017 ،25روانشناسان

تعریفی جامع و کاربردی بر اساس سازههای فردی 13کلی)1991( 14
گوچیاردی ،گوردن و دیموک )2009( 15سرسختی ذهنی را اینگونه
تعریف میکنند« :سرسختی ذهنی سازهای چندوجهی مشتمل بر
ارزشها ،نگرشها ،شناختها و هیجاناتی عمومی-اختصاصی

ورزشی ،مهارتهای روانی را به سه دسته تقسیمبندی کردهاند.
دستۀ نخست ،مهارتهای پایه 26هستند که عبارتاند از
هدفگذاری ،27اعتمادبهنفس 28و تعهد29؛ زمانی که این ویژگیها
در ورزشکاری تثبیت نشود ،سایر مهارتهای روانی به حد باالی

مرتبط با ورزش است که ذاتی یا اکتسابی است و بر نحوۀ رویآوری،

تکامل ،نخواهد رسید؛ به همین دلیل مهارتهای پایه نامگرفتهاند.

نموده و آنها درصدد هستند تا دریابند که ویژگیهای روانشناختی
چگونه موفقیت در ورزش را تثبیت میکند (محبی ،زارعی و
صحبتیها .)2017 ،بااینوجود درک و شناخت کمی از این سازه در
نه تنها در بین مربیان ،مفسران ورزشی ،تماشاگران و ورزشکاران
بلکه در بین محققان بهطور گستردهای متفاوت است (نیکولز ،پوامان،

1. Mental toughness
2. Nicholls, Polman, Levy, & Backhouse
3. Clough, P., Earle, K., & Sewell
4. Confidence
5. Control
6. Commitment
7. Challenge
8. 4C
9. Jones, Hanton, & Connaughton
10. Self- believe
11. Motivation
12. Concentration
)13. Personal Construct Psychology (PCP
14. Kelly's
15. Gucciardi, Gordon, & Dimmock
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23. Mental Skills
24. Magnúsdóttir
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دستۀ دوم ،مهارتهای روانتنی 1هستند که عبارتاند از؛ واکنش
به استرس ،2کنترل ترس ،3آرامسازی 4و نیروبخشی 5که با
ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقابلهای ورزشکار در ارتباط هستند.

روانشناختی که تا حدودی آموختهشده و تا حدودی ذاتی است،
مفهومپردازی شدهاند (گوچیاردی ،هنتون و فلیمینگ ،2017 ،16لیم
و سالیوان .)2016 ،جونز و همکاران ( )2007ادعا کرد که سرسختی

دستۀ سوم را مهارتهای شناختی 6نامیدهاند که شامل
تصویرسازی ،7تمرین ذهنی ،8تمرکز ،9تمرکز مجدد 10و طرح
مسابقه 11است؛ زیرا با مراحل و فرایندهای شناختی از قبیل؛
یادگیری ،ادراک ،حافظه و تفکر سروکار دارند (محبی.)2014 ،

ذهنی به ورزشکاران در مقابله روانشناختی با شرایط دشوار و الزامآور
کمک میکند .کراست و آزادی )2010( 17نشان دادند که افراد نخبه
سرسخت از مهارتهای خود گویی ،آرامسازی و کنترل هیجانی بهره
میبرند .همچنین بلس )2018( 18نشان داد که خود گویی با

پژوهشگران اذعان کردند که ورزشکارانی که به این مهارتها تجهیز
شدهاند بهتر میتوانند تمرکز کنند و از اعتمادبهنفس بیشتری
برخوردارند؛ عالوه بر این کارایی ذهنی آنها افزایشیافته و کمتر
دچار هیجانات منفی میشوند و نسبت به سایر ورزشکاران دارای قوۀ
تصمیمگیری و تفکر مثبت بهتری میباشند (سالمال2017 ،12؛

اثرگذاری بر سرسختی ذهنی عملکرد ورزشی را بهبود میبخشد .از
سوی دیگر مدلهای موجود بر تخصصی شدن تمرین مهارتهای
ر وانی ،متناسب با سطح و نوع رشتۀ ورزشی تأکید دارند (بهعنوان
مثال مدل مدیریت ذهنی ، 19مدل سینکلیر و سینکلیر1994،20؛ مدل
مفهومی تیلور .)1995 ،21تکواندو نیز یک ورزش با نیازمندهای

مگنیوسودیتر .)2017 ،یافتههای پژوهشی نیز پیوسته نقش و اهمیت
آنها بر موفقیت ورزشی را نشان دادهاند (لیم و سالیوان2016 ،13؛
مگنیوسودیتر.)2017 ،
بهطورکلی ،ادبیات نشان میدهد سرسختی ذهنی و مهارتهای

روانشناختی و جسمانی خاص خود است (کوستا ،الیورا ،سینا ،لیم و
سیلوا ،)2018 ،22این ورزش برخوردی (حمله و دفاع همزمان) و با
ضربات پای سریع است که در سال  2000به بازیهای المپیک پای
گذاشته است و با  206عضو رسمی در فدراسیون جهانی تکواندو

روانی در ورزشکاران برای مدیریت استرس ،تمرکز و بازیافت تمرکز،

بهعنوان محبوبترین ورزش رزمی شناخته شده است .کشورهای

تنظیم افکار و هیجانات و پایداری با وجود موانع و مشکالت ورزشی
استفاده میشوند و با تالشهای دستیابی به موفقیت ،عملکرد سازگار
مانند هیجانات مثبت ،کنترل فکر و انگیزه درونی و تمایل قوی برای
اصالح فعاالنه شرایط ناسازگار همراه هستند (آنتون 14و همکاران،

زیادی خواهان کسب مدال در آن هستند (محبی و زارعی.)2019 ،
مطالعات نشان میدهد که سرسختی ذهنی و مهارتهای روانی با
عملکرد بهتر در تکواندوکاران همراه است (زندی و محبی2016 ،
الف؛ زندی و محبی 2016 ،ب؛ لیم و سالیوان .)2016 ،بااینحال

2018؛ ویلسون ،بنت ،مسیویچ ،فلکنر و کروکر .)2019 ،15بر اساس
چهارچوب نظری ارتباط نزدیکی بین مؤلفههای سرسختی ذهنی و
مهارتهای روانی وجود داد ،بهطوریکه اعتمادبهنفس و تعهد به -
عنوان دو مهارت روانی پایه ،از عناصر اصلی سرسختی ذهنی

مطالعات نشان دادهاند که ورزشکاران غیر نخبه سرسختی ذهنی و
مهارتهای روانی پایینتری دارند (نظریطبا ،زارعی ،زندی و
محبی 2016 ،ب؛ محبی و زارعی)2019 ،؛ بنابراین درک رابطۀ این
دو ویژگی مهم در ورزش تکواندو با اهمیت به نظر میرسد؛ زیرا

محسوب میشوند ،همچنین بهطور مشابه ،مهارتهای روانتنی در

پژوهشگران معتقدند که ورزشکاران با فراگیری مهارتهای روانی

واکنش و مدیریت هیجانات منفی نقش دارد عالوه بر این ،سرسختی
ذهنی و مهارتهای روانی بهعنوان مجموعهای از مهارتهای

میتوانند به سطح عملکردی عالی برسند و اجرای ورزشی خود را
حفظ کنند (لیم و سالیوان .)2016 ،با وجود اینکه مطالعات پیشین

1. Psychosomatic Skills
2. Stress Reactions
3. Fear Control
4. Relaxation
5. Activation
6. Cognitive Skills
7. Imagery
8. Mental Practice
9. Focusing
10. Refocusing
11. Competition Planning

12. Salmela
13. Lim, & O’Sullivan
14. Anton
15
. Wilson, Bennett, Mosewich, Faulkner, & Crocker
16
. Fleming
17. Crust, & Azad
18. Blees
19
. Mental management
20
. Sinclair
21
. Taylor
22. Costa, Oliveira, Sena, Lima, & Silva
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شواهدی از امکان وجود ارتباط سرسختی ذهنی و مهارتهای روانی
را در ورزش نخبگان فراهم میآورند این ارتباط در سطوح پایین
رقابتی نامعلوم است و ازآنجاییکه مهارتهای روانی قابل آموزش و

می گیرند و نمره مهارت ها ی روانی کل از مجموع این سه دسته
مهارت ها به دست میآ ید ،این مقیاس در یک طیف پنج ارزشی
لیکرت از کامالً مخالف (یک) تا کامالً موافق (هفت) نمره گذاری

یادگیری هستند نتایج این پژوهش با توجه به جایگاه ارزنده رشته
تکواندو در کشور میتواند بهعنوان بخشی از برنامه آمادگی ذهنی
در ورزشکاران غیر نخبه تکواندو در مسیر نخبگی باشد،بنابراین هدف
پژوهش حاضر بررسی ارتباط سرسختی ذهنی و مهارتهای روانی

می شود .از مجموع نسخۀ فارسی این ابزار در فرهنگ ا یرانی
توسط زیدآبادی ،رضایی و متشرعی ( )2014مورد راستی آزمایی
قرارگرفته است و ضریب پایایی آن  0/91گزارش کرده است.

در تکواندوکاران غیر نخبه بود.

پس از کسب مجوز پژوهش از دانشگاه عالمه طباطبایی ،برای

روش شناسی
شرکتکنندگان
طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که
بهصورت میدانی اجرا شد .جامعۀ آماری این پژوهش تکواندوکاران
مرد و زن شهرستان اسالمشهر در سال  2015بودند و از این جامعۀ
آماری  80تکواندوکار با میانگین سنی ( ،)20/50 ± 4/50به روش
هدفمند انتخاب شدند.
ابزارهای گردآوری دادهها
پرسشنامۀ سرسختی ذهنی در ورزش

شیوة گردآوری دادهها
جمع آوری داده ها با هماهنگی مربیان تیم های تکواندو،
پژوهشگران هدف از انجام پژوهش و لزوم همکاری صادقانه
آزمودنی ها در تکمیل نمودن مقیاس ها را مطرح و نحوۀ
پاسخ دهی به مقیاسها تشریح گردید و به تکواندوکاران اطمینان
داده شد که اطالعات جمعآوریشده کامالً محرمانه خواهد ماند.
سپس ابزارهای سرسختی ذهنی و مهارت ها ی روانی در بین
تکواندوکاران قبل از شروع تمرینات ورزشی توزیع ،تکمیل و
جمع آوری شد.
روش آماری

1
ورسچ2

مقیاس سرسختی ذهنی در ورزش توسط شیرد و گلبی و ون
( )2009ساخته شده است که دارای  14سؤال بوده و مشتمل بر سه
خرده مقیاس اطمینان (شش سؤال) ،پایداری (چهار سؤال) و کنترل
(چهار سؤال) است و بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت از کامالً
مخالف (یک) تا کامالً موافق (پنج) نمرهگذاری میشود .در ایران
این پرسشنامه توسط کاشانی و همکاران ( )2015اعتباریابی شده
است و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون
 0/83بهدستآمده است.

برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و تجزیه وتحلیل دادهها از
همبستگی پیرسون و رگرسیون هم زمان بعد از برقراری
مفروضه های آماری نرمالیته متغیرهای پیشبین و مالک
اطمینان ( ،) p<0/05استقالل خطاها ( =1/64شاخص دوربین
واتسون) ،خطی بودن و چند هم خطی استفاده شد .تمام عملیات
آماری با استفاده از نسخه  21نرمافزار کامپیوتری  SPSSدر
سطح معناداری  0/05صورت گرفت.
نتایج

از پرسشنامۀ سنجش مهارتهای روانی اوتاوا نسخه  33که توسط

در جدول  1میانگین و انحراف استاندارد نمرات تکواندوکاران در
سرسختی ذهنی و مهارت ها ی روانی ارائه شده است ،نتایج
ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین سرسختی ذهنی

بوش و سالمال ( )2002ساختهشده است استفاده شد که دارای 48

و مؤلفه ها ی آن (اطمینان ،پایداری و کنترل) با مهارتها ی روانی

سؤال و مشتمل بر  12خرده عامل که در سه دسته مهارتهای پایه
( 12سؤال) ،روانتنی ( 16سؤال) و شناختی ( 20سؤال) ،جای

کل و مؤلفهها ی آن (مهارتها ی پایه ،روانتنی ،شناختی) رابطۀ

ابزار مهارتهای روانی

)1. Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ
2. Sheard, Golby, & Van Wersch
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جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی بین مؤلفههای سرسختی ذهنی و مهارتهای روانی
متغیر

M±sd

1

1

مهارتهای پایه

8 /10±69/12

2

مهارتهای روانتنی

14/02±74/23

**

3

مهارتهای شناختی

16/31±93/98

**
**

2

4

3

6

5

8

7

1
0/45
0/57
0/72

1
**

0/58

**

0/84

1
**

1

4

مهارتهای روانی کل

32/20±237/35

**

**

**

**

0/89

5
6

اطمینان
پایداری

4/63±22/43
2 /96±15/40

0/44
**0/46

0/44
**0/40

0/51
**0/53

0/56
**0/56

1
**0/42

1

7

کنترل

3 /80±13/22

**0/41

**0/65

**0/48

**0/63

**0/58

**0/42

8

سرسختی ذهنی کل

9 /27±51/06

**

**

**

**

**

**

0/53

0/61

0/71

0/62

0/87

0/70

1
**

1

0/83

پس از تحلیل همبستگی ،در جدول  2خالصۀ مدل تحلیل رگرسیون

کل ،بهوسیلۀ مؤلفههای سرسختی ذهنی پیشبینی میشود .تحلیل

چندگانه به روش همزمان برای تعیین میزان سهم تغییرات مهارتهای
روانی برحسب مؤلفههای سرسختی ذهنی گزارششده است .نتایج

ضرایب رگرسیون نشان داد که مؤلفههای سرسختی ذهنی بهصورت
مستقیم پیشبینی کنندۀ مناسبی برای مهارتهای روانی هستند.

تحلیل رگرسیون نشان داد که  50درصد از واریانس مهارتهای روانی
جدول .2خالصه مدل پیشبینی مهارتهای روانی کل بر اساس مؤلفههای سرسختی ذهنی
متغیرهای

متغیرهای

وابسته

پیشبین

مهارتهای روانی کل

β

T
*

اطمینان

0/21

پایداری

0/31

***3/51

2/20

کنترل

0/36

***3/61

R
0/72

R2
0/52

2

Adj. R
0/50

F
***

28/07

بحث و نتیجه گیری

و همکاران ( )2007ادعا کرد که سرسختی ذهنی به ورزشکاران در

در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط سرسختی ذهنی و مهارتهای
روانی در تکواندوکاران غیر نخبه پرداخته شد .نتایج برآمده از این

مقابله روانشناختی با شرایط دشوار و الزامآور کمک میکند .کراست

پژوهش حاکی از آن بود که بهطور معناداری سرسختی ذهنی با
مهارتهای روانی (مهارتهای پایه ،روانتنی و شناختی) رابطۀ مثبت
دارد و سرسختی ذهنی  50درصد از تغییرات مهارتهای روانی را

و آزادی ( ) 2010نشان دادند که افراد نخبه سرسخت از مهارتهای
خود گویی ،آرامسازی و کنترل هیجانی بهره میبرند .همچنین بلس
( )2018نشان داد که خود گویی با اثرگذاری بر سرسختی ذهنی
آماتورها ،عملکرد ورزشی آنها را بهبود میبخشد؛ بنابراین این یافته

تبیین میکند .اگرچه مطالعات پیشین ارتباط سرسختی ذهنی و
مهارتهای مقابلهای را نشان دادهاند (آندره و چن2014 ،1؛ بکفورد،

را میتوان تا حدودی با نتایج این پژوهشها همسو در نظر گرفت.
برخی محققان معتقدند که سرسختی ذهنی میتواند چگونگی
تبدیلشدن به ورزشکاران با استعداد جسمی را نشان دهد (گوچیاردی
و همکاران2008 ،؛ کراست .)2007 ،بهعالوه پژوهشگران معتقدند

را در نظر گرفته است که با توجه به اینکه مفهوم این سازه را از نظر
چگونگی مقابله یا واکنش افراد در برابر سختی مفهومسازی کرده

که ورزشکاران با فراگیری مهارتهای روانی میتوانند به سطح

پوت ویگنآ ایروینگ و گادون )2016 ،2پژوهش حاضر مهارتهای
روانی مورد استفاده ورزشکاران برای برنامهریزی و آمادهسازی رقابت

است مهم میباشد (گوچیاردی ،گوردون و دیموک .)2008 ،3جونز

عملکردی عالی برسند و اجرای ورزشی خود را حفظ کنند (لیم و
سالیوان)2016 ،؛ بنابراین وجود ارتباط دو ویژگی میتواند بیانگر

1. Andrews, & Chen
2. Beckford, Poudevigne, Irving, & Golden
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. Gucciardi, Gordon, & Dimmock

3

ارتباط سرسختی ذهنی و مهارتهای روانی در تکواندوکاران غیر نخبه

اهمیت آنها در مسیر نخبگی باشد .چراکه این دو سازه بر اساس

شکست دارد (گوچیاردی ،جکسون ،هوچ ،آتونی و بروک2015 ،8؛

چهارچوب روانشناسی مثبتنگر مفهومسازی شدهاند و به
ورزشکاران کمک میکنند تا به پتانسیل شخصی خود در ورزش

شیفر ،ویال ،آلن و مک گی .)2016 ،9محبی و همکاران ()2017
نشان دادند که سرسختی ذهنی با تنظیم هیجان کارآمدتری در

دست یابند (دورند بوش ،سالمال و گرین دیمر2001 ،1؛ شیرد و
همکاران .)2009 ،پژوهشهایی که صورت گرفته است نیز حاکی از

تکواندوکاران همراه است .بهعالوه محبی و زارعی ( )2019نشان
دادند که سرسختی ذهنی با خود شفقتی (یک راهبرد مقابلههای مؤثر

آن است که ورزشکاران نخبه در مقایسه با گروه غیر نخبه سرسختی
ذهنی و مهارتهای روانی باالتری دارند (نظریطبا و همکاران،
2018؛ زندی و محبی.)2016 ،

در عبور و برگشت از شرایط دشوار ورزشی) همراه است .از سوی
دیگر مهارتهای روانتنی به ورزشکاران اجازه میدهد تا در شرایط
سخت واکنش مثبت تری به هیجانات منفی نشان دهند ،هیجانات

همگام با چهارچوب نظری که نشان میدهد سرسختی ذهنی
بهعنوان یک ویژگی برجسته باعث میشود تا افراد نسبت به اهداف

منفی خود را کنترل کنند و تنظیم خلق باالیی داشته باشند (محبی،
)2014؛ بنابراین رابطۀ سرسختی ذهنی و مهارتهای روانتنی بر

جهت گیری بهتری داشته باشند و در رسیدن به اهداف و در برخورد
با چالش ها با اطمینان و پایداری عمل کنند (گوچیاردی و همکاران،

اساس چهارچوب نظری و نتایج پژوهشهای پیشین قابل تبیین
است .درواقع ممکن است سرسختی ذهنی با تقویت مهارتهای

 ،)2015مطالعات نیز نشان دادهاند که افراد سرسخت ذهنی تمایل
بیشتری به تعیین اهداف فرایندمحوری دارند و این با توجه به اینکه

روانتنی بر سازگاری افراد در شرایط دشوار مؤثر باشد و وجود ارتباط
بین آنها ،این دیدگاه را حمایت میکند که اذعان میدارد یکی از

فرد نقش فعالی در تعیین اهداف دارد ،عامل مهمی در حفظ و توسعۀ
انگیزش محسوب میشود (اولیورا 2و همکاران2015 ،؛ وینک و
راسیپ2018 ،3؛ کدوین ،ماسکریت داچ ،)2018 ،4از سوی دیگر

دالیل اثربخشی مقابله در افراد سرسخت ناشی از بهکارگیری
راهبردهای مختلف است (میوتز و همکاران .)2017 ،در خصوص
ارتباط سرسختی ذهنی مهارتهای شناختی بهنظر میرسد افراد

مطالعاتی که نشان می دهند سرسختی ذهنی با تحلیل رفتگی کمتر
همراه است بهنوعی بیانگر همین ارتباط است (مدیگان و نیکولز،5

سرسخت برای دستیابی به هدف خود طرحریزی میکنند و برای
طرح خود تمرین ذهنی انجام میدهند و در شرایط شکست و یا

 .)2017افزونبراین مطالعات نیز نشان دادهاند هدفگرایی مثبت که
از ویژگیهای اساسی سرسختی ذهنی است با افزایش خودکارآمدی

تضعیف اجرای طرح مسابقه نگرش مثبت خود را حفظ میکنند و
تمرکز خود را از دست نمیدهند و سریعتر از این شرایط عبور میکنند

و اعتمادبهنفس همراه است (ساری)2015 ،6؛ بنابراین وجود رابطۀ
بین سرسختی ذهنی و مهارتهای روانی پایه دور از انتظار نیست و
ازآنجاکه مهارتهای پایه (هدفگذاری ،تعهد و اعتمادبهنفس) اولین

چراکه سرسختی ذهنی مجموعهای از ویژگیهاست که بر نحوۀ
رویآوری و ارزیابی افراد در دستیابی به اهداف اثرگذار است
بهعالوه مؤلف ۀ کنترل سرسختی ذهنی اشاره به مکانیسمهای کنترل

مهارت هایی هستند که در سطوح پایین شروع به رشد میکنند،
ارتباط سرسختی ذهنی با این مهارتها حاکی از نقش اساسی این

توجه نیز دارد (گوچیاردی و همکاران )2015 ،همگام با چهارچوب
نظری مطالعات نشان میدهد که سرسختی ذهنی باعث بهکارگیری

ویژگی حتی در سطوح پایین ورزشی است .افزونبراین محققان
مفهوم سرسختی ذهنی را در درجۀ اول از نظر چگونگی مقابله یا

راهبرد طرحریزی در برخورد با مشکالت ورزشی میشود و با اجتناب
رابطۀ معکوس دارد (کراست .)2007 ،متی و چندلر )2012( 10نشان

واکنش افراد در برابر سختیها مفهومسازی کردهاند (گوچیاردی و
همکاران .)2008 ،مطالعات نیز نشان میدهد که سرسختی ذهنی نه
تنها با ارزیابی مثبت از رویدادهای دشوار همراه است (لوی ،نیکولز و

دادند که تمرین تصویرسازی با بهبود سرسختی ذهنی همراه است.
همچنین مطالعات نشان داده است که افراد سرسخت ذهن آگاهی
(مؤلفه مهم و اثرگذار بر توجه) باالیی دارند و خوشبینی باالیی دارند

پالمان ،)2012 ،7بلکه ارتباط معکوسی با اضطراب رقابتی و ترس از

و سریعتر از شرایط دشوار برمیگردد (تایبرت ،موریس و

1

6. Sari
7. Levy, Nicholls, & Polman
8. Gucciardi, Jackson, Hodge, Anthony, & Brooke
9. Schaefer, Vella, Allen, & Magee
10. Mattie, & Munroe-Chandler

. Durand-Bush, Salmela, & Green-Demers
2. Oliveira
3. Vink, & Raudsepp
4. Cowden, Mascret, & Duckett
5. Madigan, & Nicholls
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اندرسون2009،1؛ مادیگان ،گیل و ویلیس2017 ،2؛ جونز و پارکر،3

از کلیۀ مربیان تکواندوی اسالمشهر که در توزیع و تکمیل

.)2018
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،میتوان نتیجه گرفت که

سیاهه کمال مساعدت را داشتند ،همچنین از تکواندوکاران محترم
برای صبر و حوصله در پاسخگویی به سؤاالت صمیمانه سپاسگزاریم.

مهارتهای روانی و سرسختی ذهنی ارتباط نزدیکی با هم دارند و
این مهارتها ،متأثر از ویژگی سرسختی ذهنی میباشد .از لحاظ

منابع

نظری این پژوهش تالش داشته است تا با بررسی رابطۀ مهارتهای
روانی و سرسختی ذهنی در سطوح غیر نخبه ،برغنای ادبیات مربوط
به سرسختی ذهنی در ورزشکاران بی افزاید و از مواردی که بر آن
تأکید دارد ارتباط نزدیک و گستردۀ آن با مهارتهای روانی بهعنوان
بخش بنیادی و جداییناپذیر آمادگی روانشناختی در ورزشکاران
حتی در سطوح غیر نخبگی میباشد .از لحاظ کاربردی با توجه
بهاهمیت سرسختی ذهنی در مهارتهای روانی ورزشکاران ،ضروری
است روانشناسان ورزشی در راستای امر استعدادپروری و بهبود
آمادگی روانی ورزشکاران غیر نخبه سرسختی ذهنی و مهارتهای
روانی باهم لحاظ کنند ،با توجه به قابلیت اکتساب مهارتهای روانی
(لیم و سالیوان ،)2016 ،مداخالتی را جهت تقویت سرسختی ذهنی
در تکواندوکاران غیر نخبه طراحی کنند .پژوهش حاضر از
محدودیتهایی خاص خود برخوردار است .این پژوهش بهصورت
مقطعی انجامشده است و امکان استنباط علی را فراهم نمیکند،
بهعالوه نمونه آن مختص رشتۀ تکواندو و رده سنی بزرگساالن بوده
است که تعمیم نتایج آن را محدود میکند .محدودیت دیگر در
مطالعۀ ما استفاده از مقیاسهای خود گزارشدهی است .این
مقیاسها به درجهای از خودآگاهی و اشتیاق به صادق بودن متکی
هستند .افزون براین در این پژوهش فرم سه عاملی سرسختی ذهنی
استفاده شده که میتواند درک جامع و پیچیدگی رابطۀ سرسختی
ذهنی و مهارتهای روانی را تحت شعاع قرار دهد .بنابراین انجام
پژوهشهای طولی و تجربی که بتواند نتایج علی را ارائه دهد ،به -
کارگیری سایر ابزارهای سنجش سرسختی ذهنی و تکرار نتایج در
سایر نمونههای ورزشی با سطوح مختلف مهارتی و گروههای سنی
دیگر برای درک بهتر و تعمیم نتایج ضرورت دارد.
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