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Abstract
Introduction & Purpose: The propose of this study was to investigate the relationship between
mental toughness and self-compassion in elite and non-elite adolescent Taekwondo athletes.
Methodology: The research method was descriptive-correlational. The statistical population
consisted of the all adolescent taekwondo athletes' participating in League competition (Premier
and super League) in 2018. One hundred and fiftyand taekwondo athletes were selected via
random sampling method and completed scales of sport mental toughness (Sheard & et al., 2009)
and self-compassion (Reis & et al, 2010). The data were analyzed by Pearson correlation,
multiple regression by inward methed, and One-way variance analysis (anova) tests.
Results: The results showed a significant relationship between mental toughness and selfcompassion and dimension of mental toughness (confidence, consistency & control) positively
predicts self-compassion variance (P<0.001). Addition, the data showed that the elite group
significantly have heighte mental toughness and use more self-compassion than non- elite group
(P<0.001).
Conclusion: According to results of this study, it seems that mental toughness have an effective
role in self-compassion strategies of adolescent taekwondo Athletes and Improving these
strategies can be useful conducting interventions and training programs for mental toughness in
taekwondo athletes, especially for level non- elite.
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چکیده
مقدمه و هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین سرسختی ذهنی و خودشفقتی در تکواندوکاران نوجوان نخبه و غیرنخبه بود.
روششناسی :پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و جامعۀ آماری آن تمامی تکواندوکار نوجوان لیگ (دسته یک و برتر) در سال 1397
بودند .در این پژوهش  150مرد ( 75نخبه و  75غیرنخبه) بهصورت نمونهگیری تصادفی بررسی شدند و مقیاسهای سرسختی ذهنی در
ورزش (شیرد و همکاران )2009 ،و خودشفقتی (رایس و همکاران )2010 ،را تکمیل نمودند .دادهها از طریق آزمونهای آماری همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندگانه بهروش همزمان و تحلیل واریانس یک طرفه (آنوا) تحلیل شد.
نتایج :نتایج نشان داد که بهطور معناداری بین سرسختی ذهنی و خودشفقتی همبستگی وجود دارد و ابعاد سرسختی ذهنی (اطمینان،
پایداری و کنترل) تغییرات خودشفقتی را تبیین میکند ( .)p<0/001بهعالوه ،تحلیل دادهها نشان داد که در مقایسه با گروه غیرنخبه،
تکواندوکاران نخبه سرسختی ذهنی باالتری دارند و به میزان بیشتری از راهبردهای خودشفقتی استفاده میکنند (.)p<0/001
نتیجه گیری :براساس یافتههای پژوهش حاضر به نظر میرسد ،ویژگی سرسختی ذهنی نقش مؤثری در خودشفقتی تکواندوکاران نوجوان
ایفاء میکنند و تقویت راهبردهای خودشفقتورزی میتواند برای پیریزی مداخالت و برنامههای آموزشی سرسختی ذهنی تکواندوکاران به
ویژه سطح غیرنخبه مورد توجه قرار گیرد.
�تنظیم هیجان ،تکواندوکاران نوجوان ،سرسختی ذهنی
واژگان کلیدی :خود شفقتی ،ذهن آگاهی
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رابطۀ بین سرسختی ذهنی و خودشفقتی در تکواندوکاران نوجوان...

مقدمه

کننده مرتبط با سرسختی ذهنی به دلیل تأثیر مستقیم آن در غلبه

ورزشکاران اغلب با ناکامی ،مشکالت هیجانی و شکست در ورزش
مواجه میشوند و ایجاد راهبردهای مقابلهای کارآمد برای کمک به

بر دشواریها و موفقیت ورزشی ،حائز اهمیت است (نوتل و

ورزشکاران در سازگاری با این تجربیات ،ضروریست (ویلسون،
بننت ،مسیویچ ،فلکنر و کروکر )2019 ،سرسختی ذهنی به عنوان
یک سازوکار مقابلهای مناسب ،توجه پژوهشگران را به خود جلب
کرده است ،زیرا به ورزشکاران کمک میکند تا با استرسها و
مشکالت هیجانی کنار بیایند و به سطوح عالی عملکرد دست یابند
(نوتل ،سیاروچی ،زاندن و الندن .)2017 ،در تعریفی جامع و
کاربردی بر اساس سازههای فردی 1کلی )1991( 2گوچیاردی،

همکاران2017 ،؛ ویلسون و همکاران.)2019 ،
مفهومی نسبتا جدید در روانشناسی مثبتنگر که در روانشناسی
خودشفقتی6

است،
ورزشی عالقۀ زیادی به خود جلب کرده است،
نف ( )2003خودشفقتی را اینگونه تعریف میکند« :گشوده بودن و
همراه شدن با رنجهای خود ،تجربۀ حس مراقبت و مهربانی نسبت
به خود ،اتخاذ نگرش غیرقضاوتی و همراه با درک و فهم نسبت به
بیکفایتیهای و شکستهای خود و تشخیص اینکه تجربۀ فرد
بخشی از تجربۀ بشری است» .خود شفقتی با میل به کاهش و
رنج فردی در زمان درد و شکست بهتر مشخص میشود و در

گوردن و دیموک ( )2009سرسختی ذهنی را این گونه تعریف
میکنند« :سرسختی ذهنی سازهای چندوجهی مشتمل بر ارزشها،

خود7

نگرشها ،شناختها و هیجاناتی عمومی-اختصاصی مرتبط با
ورزش است که ذاتی یا اکتسابی است و بر نحوۀ رویآوری ،پاسخ

انسانی8

بردارنده سه جزء اساسی است  )1مهربانی با
(داشتن مهربانی
و درک صحیح نسبت به خود بدون داشتن دیدگاه قضاوتی و خود
( )2داشتن این
انتقادگر در مواجهه با رنج)؛ حس مشترک
دیدگاه که تجارب فردی جزئی از تجارب همه انسانها است) و )3

و ارزیابی فرد از چالشها ،و پایداری در رسیدن به اهداف به
صورت مثبت و منفی اثرگذار است» ،برحسب این دیدگاه ،اگرچه

ذهنآگاهی9

سرسختی ذهنی به عنوان ویژگی با مشخصههای کلیدی مثبت
چون اطمینان( 3خودباوری و خودارزشمندی) ،پایداری( 4در
انگیزش ،نگرش و تالش) و کنترل( 5بر هیجان و توجه) به

خودشفقتی و انواع نتایج سازگار از جمله رضایتمندی ،اهداف
برتری ،خوشبینی ،هیجان مثبت و ابتکار فردی ،و رابطۀ معکوس

ورزشکار اجازه میدهد تا در شرایط دشوار برای رسیدن به هدف
ثابت قدم بماند ،بااینحال ،سرسختی ذهنی با مشخصههای
کمترسازشیافته ،مانند خودانتقادی ،خودقضاوتی و سماجت شدید
میتواند همراه باشد .مشخص نیست که آیا ارتباط بین سرسختی
ذهنی و مقابله ،به دلیل استفاده از راهبردهای مقابلهای متفاوت،
اثربخشی راهبردهای مقابلهای خاص یا ارزیابی عوامل استرسزا
باشد .با این حال ،یافتههای اخیر نشان میدهد بهطور کلی ،افراد
سرسخت ذهنی بهطور موثر با استرس مقابله میکنند و از
مهارتهای تنظیم هیجان باالتری برخوردارند (میوتز ،کالف و
پاپوگرافی .)2017 ،با در نظر گرفتن این یافتههای ترغیبکننده در
مورد مزایای سرسختی ذهنی در ورزش و قابلیت اکتساب و پروش
آن ،پژوهشگران به این نکته تاکید دارند که درک عوامل ایجاد

(احساسات خود را به گونههای متعادل و بدون
بزرگنمایی نگریستن) .مطالعات در روانشناسی ،از رابطۀ بین

با هیجانات منفی ،خودانتقادی ،افسردگی ،اضطراب ،ناراحتی،
نشخوار فکری ،روانرنجوری ،و کمالگرایی حمایت میکند
(مسیویچ ،کروکر ،کاوالسکی ،دالنجیس  .)2013شواهد تجربی از
رابطۀ بین خودشفقتی و شناخت و هیجانات در حوزۀ ورزش
حمایت میکند .مطالعات نشان داده است که خودشفقتی با شرم،
احساس گناه ،اضطراب اجتماعی جسمانی ،ترس از شکست و
ترس از ارزیابی منفی در دختران نوجوان ورزشکار ارتباط معکوسی
دارد (مسیویچ ،کاوالسکی ،سابیستون ،سدویکیو تریسی .)2011
افزونبراین ،آموزش خودشفقتی به ورزشکاران زن در مدیریت
انتقاد از خود ،نشخوار  ،و نگرانی زیاد در مورد اشتباهات موثر است
(مسیویچ و همکاران .)2013 ،این یافتهها به این معنا است که
خودشفقتی به طور ویژه میتواند برای ورزشکاران دارای احساسات
خودآزاردهندۀ ناکارآمد و افکار خودارزیابی و رفتارهای مربوط به

)1. Personal Construct Psychology (PCP
2. Kelly's
3. Confidence
4. Consistency
5. Control
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6. Self-compassion
7. Self-kindness
8. Common humanity
9. Mindfulness

محمود محبی ،سحر زارعی

ظاهر و عملکرد مفید و یک منبع مقابلهای بالقوه برای ورزشکاران

بهطورکلی ،ادبیات پیشینه نشان میدهد سرسختی ذهنی و

در برخورد با رویدادهای منفی در ورزش باشد.

خودشفقتی در ورزشکاران برای مدیریت استرس ،تمرکز و بازیافت

درحالیکه توانایی ورزشکاران برای غلبه بر استرسها و مشکالت
هیجانی ورزش ،وابسته به منابع شخصی از قبیل سرسختی ذهنی

تمرکز ،تنظیم افکار و هیجانات ،و پایداری با وجود موانع و
مشکالت ورزشی استفاده میشوند و با تالشهای دستیابی به

و خودشفقتی میباشد ،این دو ویژگی به عنوان سازههای مختلفی
در روانشناسی ورزش مفهومسازی میشوند .داشتن خودشفقتی با

موفقیت ،نتایج عملکردی سازگار مانند هیجانات مثبت ،کنترل فکر
و انگیزه درونی و تمایل قوی برای اصالح فعال شرایط ناسازگار

این امر که ورزشکار بهطور خشن و قضاوتی با خود رفتار کند و
نواقص خود را نبیند در تناقض است ،ممکن است بیانگر این باشد

همراه هستند (ویلسون و همکاران .)2019 ،عالوه بر این ذهن
آگاهی با فرایندهای توجه و تمرکز ارتباط نزدیکی دارد که از

که با سرسختیذهنی در مدیریت مواجهه شدن با استرسهای
ورزشی ناسازگار است .با این وجود ویلسون و همکاران ( )2019در

عناصر اصلی سرسختی ذهنی محسوب میشوند ،همچنین به طور
مشابه ،جنبۀ مهربانی ،شفقت به خود شامل یک ذهنیت

تنها مطالعۀ کیفی انجام شده برروی  14ورزشکار زن دانشگاهی،

خوشبینانه 2و اعتماد به نفس قوی است که ویژگیهایی ضروری

بهبررسی اینکه آیا سرسختی ذهنی و خودشفقتی در تضاد (اثر
زیپپر )1هستند پرداختند نشان دادند که این دو سازه متضاد

برای سرسختی ذهنی است .اگرچه جنبۀ حس مشترک انسانی خود
شفقتی به عنوان یک ویژگی مستقیم از سرسختی ذهنی مطرح

نیستند .بهعالوه ،مولفۀ ذهنآگاهانه مفهوم خودشفقتی بیانگر آن
است که فرد به جای نادیده انگاشتن نواقص خود ،آنها را به

نیست ،اما هر دو به ارتباط اجتماعی وابسته هستند (نف2003 ،؛
نف ،کیکپارتیس و رود .)2007 ،همچنین پژوهشگران بر نقش خود

وضوح مشاهده میکند (پاولی و مکفرسون .)2010 ،مطالعات نیز
نشان دادهاند مداخالت ذهنآگاهی بر افزایش سرسختی ذهنی و

شفقتی در تسهیلکنندگی تابآوری 3تاکید کردهاند که از
مولفههای مهم سرسختی ذهنی عنوان شده است (گیولین و لبورد،

خودشفقتی موثر است (نوتل و همکاران2017 ،؛ اسنیس ،اسکالتز،
پرون و راسموسن .)2018 ،همچنین ،جونز و پاکر ( )2018نشان

 .)2014بهعالوه ،خودشفقتی و سرسختی ذهنی به عنوان
مجموعهای از مهارتهای روانشناختی که تا حدی آموخته شده و

دادند که ذهنآگاهی (یک مولفۀ مهم از خودشفقتی) میانجی بین

تا حدودی ذاتی است ،تئوریزه شدهاند (ویلسون و همکاران،

سرسختی ذهنی و درد فاجعهساز در دوچرخه سوارن است .در
خصوص درک اثر تاریخچه تحولی و حمایت اجتماعی مطالعات

.)2019
ورزش به عنوان یک زمینه برای توسعۀ کودکان و نوجوانان خدمت

نشان میدهد که عملکرد مثبت خانواده با سرسختی ذهنی و خود
شفقتی باالتر همراه است(سبزهعلی ،بادامی و نزاکتالحسینی،

میکند؛ با این حال ،ماهیت رقابتی و استرسآور ورزش همراه با
ارزیابی اجتماعی و انتقاد ،تاثیر خانواده و همساالن ،و همچنین

2014؛ بریهیل ،هارلس و کیان )2018 ،و افراد با خودشفقتی و
سرسختی ذهنی باال از سرمایههای حمایتی (مربی و خانواده و
سایر افراد مهم) بیشتری برخوردارند( .گوچیاردی و جونز2012 ،؛

تعهدات تحصیلی و کسب هویت اجتماعی ،مطالبات بسیاری بر
ورزشکاران نوجوان تحمیل کرده و آنها را مستعد فشار روانی و
تعارضات درون فردی (تجربه هیجانات منفی ،ترس از شکست،

نف و بریتواز .)2013 ،مطالعات برروی ورزشکاران نخبه نشان داده

تحلیل رفتگی و  )...و بین فردی (مشکالت با همتیمیها و سایر

است که افراد سرسخت ذهنی از مهارتهای ذهنی (از اجزای

افراد مهم) میکند که با توجه مراحل حساس رشدی بر سالمت

ضروری موفقیت ورزشکاران در شرایط پرفشار ورزشی) مختلفی
بهره میبرند (کراست و آزادی2010 ،؛ گلبی و ود .)2016 ،از سوی

روانی ،قابلیت عملکردی و در نهایت پایداری آنها در ورزش اثرگذار
خواهد بود (بریتون ،کاونا و پولمان2017 ،؛ مارکاتی و همکاران ،

دیگر ،نتایج مطالعۀ آل اومنه ،منسی و ارملی ( )2014بیانگر آن بود
آموزش این مهارتها بر بهبود خودشفقتی غیرورزشکاران موثر

 .)2018ورزش تکواندو نیز به عنوان محبوبترین ورزش رزمی در
جهان با  206عضو رسمی در فدراسیون جهانی تکواندو  4که در

است.
1. zipper effect
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2. Optimism
3. Resilience
)4. World Taekwondo Federation (WTF

رابطۀ بین سرسختی ذهنی و خودشفقتی در تکواندوکاران نوجوان...

سال  2000به بازیهای المپیک پای گذاشته است از این قاعده

سؤال) و کنترل (چهار سؤال) است و بر اساس مقیاس پنج ارزشی

مستثنی نیست ،بهطوریکه همراه با افزایش سطح رقابتها،

لیکرت از کامالً مخالف (یک) تا کامالً موافق (پنج) نمرهگذاری

انتظارات و ارزیابی مربیان از ورزشکاران برای موفقیت و کسب
مدال باالتر میرود؛ به عالوه تکواندوکاران باید بهطور همزمان

میشود .در ایران این پرسشنامه توسط کاشانی و همکاران
( )2015اعتباریابی شده است و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای

حمله و دفاع کنند .بنابراین ،وجود حریف ،خطر آسیبدیدگی و
سرعت عمل و عکسالعمل باالی تکنیکی ،ورزشکاران را تحت

کرونباخ برای کل آزمون  0/83بدست آمده است.

فشار زیادی قرار میدهد (سانیگال و همکاران2017 ،؛ مالنی،
رنشاو ،هدریک ،مارتین و فارو)2018 ،؛ در این شرایط به نظر
میرسد توانایی کنار آمدن با مشکالت ،بخش جداییناپذیر موفقیت
در رقابتهای تکواندو باشد .بهطور کلی ،ادبیات نشان میدهد که
سرسختی ذهنی و خودشفقتی فرد را در برابر شناخت ،هیجانات و
رفتارهای منفی محافظت کند و در نوجوانان ،پتانسیل کاربردی
آنها را در شرایط چالشزای ورزش به شدت مورد توجه قرار
میدهد .با این حال ،درحالیکه پژوهشها از پتانسیل سرسختی
ذهنی و خودشفقتی حمایت میکنند ،رابطۀ بین سرسختی ذهنی و

مقیاس خودشفقی
پرسشنامۀ خودشفقی توسط رایس ،پومیر ،نف و وان ()2010
ساخته شده است که دارای  12سؤال و مشتمل بر سه خرده
مقیاس خود مهربانی  -قضاوتی (چهار سؤال) ،تجربۀ مشترک
بشری -انزوا (چهار سؤال) و ذهنآگاهی -همانندسازی افراطی
(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 خانجانی ،فروغی ،صادقی و بحرینینان
( )2016اعتباریابی شده است و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای
کرونباخ برای کل آزمون  0/79بهدست آمده است.

خودشفقتی در زمینۀ ورزشی مورد بررسی قرار نداده است .بنابر این
در این پژوهش ما به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا بین

شیوة گردآوری دادهها

سرسختی ذهنی و خودشفقتی در تکواندوکاران نوجوان نخبه و
غیرنخبه رابطه وجود دارد؟

پس از هماهنگیهای بهعملآمده با فدراسیون تکواندو جمهوری
اسالمی ایران در سال  ،1397کسب رضایت تکواندوکاران و

روش پژوهش

تشریح نحوۀ پاسخدهی به مقیاسها ،مقاسهای سرسختی ذهنی و
خودشفقی ،در خانه تکواندو واقع در استان تهران ،در بین

طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود و به صورت
میدانی اجرا شد.
شرکتکنندگان

تکواندوکاران توزیع ،تکمیل و جمع آوری شد. .
روش آماری

جامعۀ آماری این پژوهش تمامی تکواندوکاران نوجوان شرکت

برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی ،آزمون آنوا،1
همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان بعد از برقراری

تکواندوکار مرد ( 75نخبه و  75غیرنخبه) با میانگین سنی (±2/94

پیشفرضهای آماری استفاده شد .تمام عملیات آماری با استفاده
از نسخه  21نرمافزار کامپیوتری اس.پی.اس.اس 2در سطح

کننده در مسابقات لیگ در سال  1397بود و مجموع 150
 )16/36و دامنۀ سنی 14-18سال ،دارای کمربند مشکی و بدون
هرگونه آسیبدیدگی به روش تصادفی انتخاب شدند.
ابزارهای گردآوری دادهها
مقیاس سرسختی ذهنی در ورزش

معناداری  0/05صورت گرفت.
یافتهها
در جدول  1نتایج آزمون آنوا نشان میدهد که در مقایسه با گروه
غیرنخبه ،تکواندوکاران نخبه سرسختی ذهنی باالتری دارند

مقیاس سرسختی ذهنی در ورزش توسط شیرد و گلبی و ون
ورسچ ( )2009ساخته شده است که دارای  14سؤال بوده و
مشتمل بر سه خرده مقیاس اطمینان (شش سؤال) ،پایداری (چهار
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1. Anova
)2. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS

محمود محبی ،سحر زارعی

خودشفقتی استفاده میکنند (.)p≤0/001 ،F =81/04

( )p≤0/001 ،F =32/33و به میزان بیشتری از راهبردهای

جدول  .1تفاوت تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه در سرسختی ذهنی و خودشفقتی
متغیر

گروه

اطمینان
پایداری
کنترل
سرسختی ذهنی کل
خودشفقتی

**:

معناداری

در

میانگین

نخبه
انحراف استاندارد

23/80
15/14
15/38
54/33
48/20

3/90
3/61
3/05
8/40
6/60

سطح

آنوا
غیرنخبه
انحراف استاندارد
میانگین
21/74
11/64
12/94
46/33
39/23

0/01

4/68
2/61
3/43
8/60
6/87

***:

اف

سطح معناداری

8/50
46/21
21/16
32/33
81/04

**0/004
***0/001
***0/001
***0/001
***0/001

معناداری

در

سطح

0/001

در جدول  2ضرایب همبستگی پیرسون بین ابعاد سرسختی ذهنی

سرسختی ذهنی و خودشفقتی رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد

(اطمینان ،پایداری و کنترل) و خودشفقتی در تکواندوکاران نخبه و
غیرنخبه گزارش شده است ،نتایج نشان داد که بین راهبرد

(.)p≤0/001

جدول  .2ماتریس همبستگی بین سرسختی ذهنی و خودشفقتی در تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه
گروه

متغیر

خودشفقتی

مرد

اطمینان

***0/51
پایداری
***0/48

زن

کنترل

***0/52

اطمینان

***0/54

پایداری

***0/50

کنترل

***0/61

*** :معناداری در سطح 0/001
تحلیل رگرسیون به صورت همزمان برای تعیین میزان سهم
تغییرات مربوط به متغیر خودشفقتی برحسب ابعاد سرسختی ذهنی

در تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه به ترتیب میتوانند  38و 47
درصد از تغییرات خودشفقتی را پیشبینی کنند .در هر دو گروه

(اطمینان ،پایداری و کنترل) استفاده شد .ابتدا تحلیلهای اولیه به
منظور اطمینان از عدم تخطی از مفروضههای نرمال بودن ،خطی

ایعاد سرسختی ذهنی به صورت مثبت خودشفقتی را تبیین کردند
(جدول .)3

بودن ،چند هم خطی و همسانی پراکندگی پس ماندهها انجام شد.
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که میزان (= 51/80اف) مشاهده
شده معنادار است ( )p≤0/001و  55درصد از واریانس خودشفقتی
به وسیله ابعاد سرسختی ذهنی تبیین میشود (.)A.R2 = 0/55
همچنین ،به منظور بررسی نقش سطوح مهارت ،عالوه بر تحلیل
کل نمونه ،روی نمونههای نخبه و غیرنخبه هم تحلیلهای
جداگانهای انجام شد .نتایج حاکی از آن است که سرسختی ذهنی
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بحث
در پژوهش حاضر به بررسی رابطۀ بین راهبردهای سرسختی
ذهنی و خودشفقتی در تکواندوکاران نوجوان پرداخته شد .نتایج
برآمده از این پژوهش حاکی از آن بود که بین سرسختی ذهنی و
خودشفقتی رابطۀ معناداری وجود دارد و ابعاد سرسختی ذهنی
(اطمینان ،پایداری و کنترل) بهصورت مثبت قادر به تبیین تغییرات

رابطۀ بین سرسختی ذهنی و خودشفقتی در تکواندوکاران نوجوان...

خودشفقتی بودند ،بهاینمعنا که هرچه سرسختی ذهنی باالتر باشد،

موجود و مطالعات صورت گرفته شده که با پژوهش حاضر اشتراک

خودشفقتی تکواندوکاران نوجوان بیشتر خواهد بود .پژوهشهای

موضوعی دارند قابل تفسیر است.

مشابهی که نتایج این پژوهش به طور مستقیم با آنها مقایسه شود
یافت نشد ،از اینرو این نتایج براساس نظریههای و مدلهای

قابل تفسیر است.

جدول  :3خالصه مدل پیشبینی خودشفقتی بر اساس ابعاد سرسختی ذهنی در تکواندوکاران
گروه
کل نمونه

نخبه

T

متغیرهای

β
**

R

A.R2

F

پیشبین
اطمینان
پایداری
کنترل

0/20
0/35
0/35

3/10
**5/26
**5/14

0/75

0/55

**

اطمینان
پایداری
کنترل

0/27
0/24
0/29

*2/46
*2/30
**2/70

0/64

0/38

**16/10

0/47

**24/21

**2/63
0/26
اطمینان
غیرنخبه
*
2/24
0/22
پایداری
***
3/96
0/30
کنترل
* معناداری در سطح  :** 0/05معناداری در سطح  :*** 0/01معناداری در سطح 0/001
0/70

61/95

یافتۀ پژوهش حاضر بیانگر آن است که سرسختی ذهنی و

همچنین پژوهشگران بر نقش خودشفقتی در تسهیلکنندگی

خودشفقتی دو ویژگی مرتبط و سازگار هستند و یافته ویلسون و

تابآوری تاکید کردهاند که از مولفههای مهم سرسختی ذهنی

همکاران ( )2019که در مصاحبه کیفی با زنان ورزشکار نشان
دادند این دو ویژگی در برخورد با استرسهای ورزشی و دستیابی

عنوان شده است (گیولین و لبورد .)2014 ،فردریکسون و همکاران
( )2003بیان کردند که افراد به این دلیل تابآور هستند که به طور

به موفقیت مکمل و یکپارچه هم هستند مطابقت دارد .این یافته
همچنین حاکی از است که احتماال خودشفقتی اثرگذاری سرسختی

هوشمندانه از احساسات مثبت برای دستیابی به نتایج مقابلهای برتر
استفاده میکنند ،در واقع به نظر میرسد افراد با به کارگیری

ذهنی را تسهیل میکند .استفاده از خودشفقتی برای مقابله با
مشکالت ورزشی ،به ورزشکار کمک میکند تا با یک نگرش
سرسختانه ،هدفشان را دنبال کند .این تبیین همراستا با تحقیقاتی

راهبرد خودشفقتورزی تالش میشود تا احساسات به صورتی
مهربانانه مورد پذیرش قرار گرفته و احساسات منفی به احساسات
مثبت تغییر میکنند و فرد راههای جدیدی برای مقابله پیدا میکند،

است که نشان میدهند استفاده از خودشفقتی میتواند پایداری

این نتایج همراستا با پژوهشهایی است که نشان میدهند

رسیدن به اهداف را بهبود ببخشید و فرد را قادر میسازد به جای

ورزشکاران سرسخت ذهنی ،هوش هیجانی باالتری دارند و از

رها کردن و یا توجه زیاد به شناسایی مشکالت ،آنها را بپذیرید ،یاد
بگیرد و رشد کند (نف2007 ،؛ نف و مکگی .)2010 ،اگرچه

راهبردهای تنظیم هیجان کارآمدتری بهره میگیرند (محبی،
زارعی و صحبتیها2017 ،؛ نظری طبا ،زارعی ،غرایاق زندی و

ادبیات پیشین پیشنهاد نمیکند که خودشفقتی برای استفاده از
سرسختی ذهنی الزم است ،با این وجود سرسختی ذهنی با

محبی.)2018 ،
افزونبراین برخی ورزشکاران گزارش کردند که خودانتقادی یکی

راهبردهای اصلی خودشفقتی ،مانند تنظیم تفکر ،هیجان و توجه
همراه است (کراست2007 ،؛ گوچیاردی و همکاران.)2014 ،

از مولفههای کلیدی سرسختی ذهنی در دستیابی به موفقیت
است و ممکن است سازنده باشد ،با این وجود خود انتقادی به
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محمود محبی ،سحر زارعی

عنوان یک مولفه منفی در نشخوار و وسواس ذهنی همواره مطرح

هوش هیجانی (عاملی موثر در بهبود ارتباط اجتماعی) بر سرسختی

بوده است .همراستا با این ،ممکن است برخی ورزشکاران خود

ذهنی موثر است (زارعی ،زندی و محبی )2018 ،و افراد سرسخت

انتقادی تند و خشنی نسبت به خود داشته باشند که میتواند به
صورت منفی بر عملکرد و به طور کلی بهزیستی آنها اثرگذار باشد

ذهنی سرمایههای اجتماعی باالتر دارند (گوچیاردی و جونز،
.)2012

(ویلسون و همکارن .)2019 ،یافتههای ما نشان میدهد که
خودشفقتی ممکن است به عنوان یک تعدیل کننده در برابر اثرات

بخش دیگری از یافتههای این مطالعه نشان داد که در مقایسه با
گروه غیرنخبه ،تکواندوکاران نخبه به میزان بیشتری از راهبردهای

منفی نشخوار و خود انتقادی عمل کند به این معنی که استفاده از
خودشفقتی در مدیریت انتقادات ممکن است در دستیابی به

خودشفقتی استفاده میکنند و سرسختی ذهنی باالتری دارند .از
آنجایی که بر اساس یافتههای ما گروه نخبه در مقایسه با گروه

سرسختی ذهنی نقش داشته باشد (مسیویچ و همکاران2014 ،؛
ویلسون و همکارن .)2019 ،رابطه بین خودشفقتی و سرسختی

غیرنخبه بهطور معناداری از خودشفقتی بیشتری استفاده میکنند و
اینکه سرسختی ذهنی پیشبینیکنندۀ خودشفقتی در هر دو گروه

ذهنی احتماال توسط ذهنآگاهی حمایت شود .ذهنآگاهی به

است .لذا به نظر میرسد که تکواندوکاران نخبه به علت حضور

عنوان یکی مولفۀ مهم خودشفقتی به نظر میرسد از طریق
گشودگی به تجربه ،تصدیق و محترم شمردن تمامی ابعاد هیجانات

مداوم در ورزش در هنگام مواجهه با شکست و سایر شرایط دشوار
در تمرین و رقابت ،به میزان بیشتری راهبردهای شفقت به خود را

بر افزایش سرسختی ذهنی موثر است این تبیین همراستا با
مطالعاتی است که نشان میدهند مداخالت ذهنآگاهی بر افزایش

مورد استفاده قرار میدهند ،چراکه خود شفقتی با میل به کاهش و
رنج فردی در زمان درد و شکست بهتر مشخص میشود (مور و

سرسختی ذهنی موثر است (نوتل و همکاران2017 ،؛ اسنیس و
همکاران .)2018 ،بهعالوه ذهنآگاهی میانجی بین سرسختی

همکاران ،)2016 ،بنابراین باالتر رفتن خودشفقتی تکواندوکاران با
توجه به رابطه معنادار آن با سرسختی ذهنی ،میتواند به آنها

ذهنی و درد فاجعهساز در دوچرخهسوارن است (جونز و پاکر،
 .)2018افزون براین اگرچه جنبۀ حس مشترک انسانی در

کمک کند تا در شرایط دشوار ورزشی ارزیابی بهتری از شرایط
داشته باشند و ذهنیت خوشبینانهتری اتحاذ کنند و ذهنآگاهانهتر

خودشفقتی به عنوان یک ویژگی مستقیم از سرسختی ذهنی

تمرکز و توجه خود را حفظ کنند که باعث شود با سرعت بیشتری

مطرح نیست اما باعث میشود تا فرد بدون داشتن احساس دور
بودن و متمایز بودن از دیگران با احساس تعلق ،این دیدگاه را که

به خودتنظیمی برسند و سرسختتر عمل کنند این تبیین همراستا
با نتایج پژوهشهایی که نشان دادند ورزشکاران ماهرتر که از

تجارب فردی جزئی از تجارب همه انسانها است ارتباط اجتماعی
قویتری شکل دهد ،تجربۀ رابطه با دیگران (تائید ارتباط بین همه

راهبردهای تنظمی هیجان باالتری استفاده میکنند از سرسختی
ذهنی باالتری برخوردارند (محبی و همکاران2017،؛ نظریطبا و

انسانها) از نیاز خودمختاری فرد حمایت میکند که در این شرایط
فرد قادر به انتخاب و تصمیمگیری در راستای ارزشها ،نیازها و
انگیزههای خود است و انتخابهای رفتاری بهتر ،شانس موفقیت و

همکاران .)2018 ،هرچند این تبیین را نمیتوان با قطعیت پذیرفت
چرا که در این پژوهش از رابطه همبستگی استفاده شده است و به
واسطۀ آن نمیتوان ارتباط علت-معلولی را استنباط کرد.

تجربۀ برتری را افزایش میدهد و به اطمینان و شایستگی برای

با توجهبه یافتههای پژوهش حاضر ،میتوان نتیجه گرفت که

کار بعدی میانجامد (مور ،جکسون و موران .)2016 ،همچنین

سرسختی عاملی مهم و مؤثر در تببین خودشفقتی است و در

افزایش حمایت و سرمایههای اجتماعی یک منبعی حفاظتی در
برابر عوامل استرسزا محسوب میشوند و باعث میشود تا فرد به

مقایسه با تکواندوکاران غیرنخبه ،تکواندوکاران نخبهای که
سرسختی ذهنی بیشتری داشتند از خودشفقتی باالتری برخوردار

جای اینکه رویداد را بزرگنمایی و مختص خود کند با نگرش
خوشبینانه ارزیابی بهتری از چالشها داشته باشد ،سرسختی

بودند .نتایج این پژوهش از این حیث حائز اهمیت است که نشان
میدهد خودشفقتی به میزان زیادی متاثر از ویژگی روانشناختی

ذهنی را تحت تاثیر قرار دهد (نف2003 ،؛ نف و همکاران.)2007 ،
این تبیین همراستا با پژوهشهایی است که نشان میدهند آموزش

سرسختی ذهنی تکواندوکاران است .از لحاظ نظری این پژوهش
تالش داشته است تا با بررسی رابطۀ ویژگی سرسختی ذهنی با
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 برغنای ادبیات مربوط به سرسختی،خودشفقتی تکواندوکاران
ذهنی ورزشکاران بیافزاید و از مواردی که در این پژوهش برآن
 از.تاکید دارد وجود ارتباط خودشفقتی و سرسختی ذهنی است
لحاظ کاربردی با توجه به اهمیت سرسختی ذهنی در اثربخشی
 سالمت روان و مقابله با استرس،پیامدهای مثبت (عملکرد ورزشی
 ضروری است روانشناسان ورزشی در راستای بهبود سرسختی،)..و
 مداخالت آموزشی جهت بهکارگیری راهبردهای خودشفقتی،ذهنی
،در تکواندوکاران و بهویژه در تکواندوکاران غیرنخبه طراحی کنند
 نمونۀ، در پژوهش حاضر،پیشنهاد میشود عالوه بر موارد فوق
) جنسیت (مرد) و نوع پژوهش (همبستگی،)پژوهش (تکواندوکاران
 تفسیر و اسنادهای،محدودیتهایی را در زمینۀ تعمیمیافتهها
علتشناسی متغیرهای مورد بررسی مطرح میکنند که باید در نظر
 همچنین در این پژوهش ابزارهای خودگزارشی استفاد،گرفته شوند
 تکرار پژوهشهای مشابه بهمنظور تکرارپذیری نتایج و،شده است
انجام مطالعات مشابه با روشهای تجربی و آزمایشگاهی با هدف
.دستیابی به یافتههای دقیقتر پیشنهاد میشود
تشکر و قدردانی
از فدراسیون و مربیان تکواندو که در توزیع و تکمیل سیاهه کمال
 همچنین از تکواندوکاران محترم برای صبر و،مساعدت را داشتند
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