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 ی تیمی و انفرادیهارشتهارتباط استحکام ذهنی و تعهد ورزشی ورزشکاران 
 

 2 فردین زارعیو ، 1جلیل مرادی

 

 05/03/1397تاریخ پذیرش:                      13/11/1396تاریخ دریافت: 

 چکیده
تیمی و انفرادی  هایرشتهورزشکاران  یتعهد ورزش واستحکام ذهنی  ارتباط بررسی ،حاضرهدف پژوهش 

انتخاب  یی و انفرادتیم یورزش هایرشتهدسترس از گیری دربه روش نمونهورزشکاران نفر از  196بود. 
همکاران و کالف  ( و استحکام ذهنی1993همکاران ) و اسکان لن یتعهد ورزشهای نامهپرسش و شدند

 یعهد ورزشو ت ین استحکام ذهنیه بکنشان داد همبستگی پیرسون  نتایج. ( را تکمیل کردند2002)
و تعهد  یستحکام ذهنمیزان ارتباط او  داردرابطه وجود  تیمی و انفرادی یورزش هایرشتهورزشکاران 

توان ه نشان داد که میریچندمتغون ینتایج رگرس ،چنینهم تیمی بیشتر بود.انفرادی از در ورزشکاران  یورزش
 براساس .کردبینی صورت معناداری تعهد ورزشی ورزشکاران را پیشمیزان استحکام ذهنی به براساس

میزان تعهد  کاران درورزش یاستحکام ذهن که احتماالً جه گرفتینت توانمیپژوهش حاضر  هاییافته
بهبود زشی ورزشکاران را تعهد ور تواندمی رشد استحکام ذهنی ،بنابراین کاران اهمیت دارد؛ورزشی ورزش

 .ببخشد

 .های ورزشی انفرادیهای ورزشی تیمی، رشتهرشته ،یاستحکام ذهنی، تعهد ورزش :هاکلیدواژه
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 مقدمه
اساسی  هاییکی از موضوعهای ورزشی یتفعالتعهد به 

 و نگرش تعهد،است.  و ورزش بدنییتترب یطۀحدر 
 به افراد لیتما فیتوص رایب هک است یروان یحالت

 نیا ،درواقع .شودیم استفاده مشخص یرفتارها
 افراد 1یداریپا و ارکپشت زانیم ۀدهندنشان مفهوم

ترگرسا، سوسا، رفتار است ) یک در تکمشار ادامۀ یبرا
 یدگاهید از (.2007، 2ویالدریخ، ویالمارین و کروز

 به خاطرتعلق و یوابستگ احساس یتعهد نوع گر،ید

، سیمونس، انلنکاس فیتعر اساسبر است. خاص رفتار
حالت  یک یورزش (، تعهد1993) 3و کیلر کارپنتر

 یبرارا  فرد میتصم و لیتما هک است یشناختروان
بردن از . لذتدهدیم نشان ورزش در تکمشار تداوم

 مثبت به تجربۀ یک پاسخ عاطفی عنوانبه ورزش
و  مثل لذت، عالقه یاست که احساسات عموم یورزش
 ش آن موجب افزایشیو افزا کندیمرا منعکس  یشاد

 .شودیمزان تعهد یم
 با (1993انلن و همکاران )کاس یورزش تعهد مدل

 زانیم ،یورزش تعهد کنندۀنییتععوامل  یابیارز

 در تکشر به را افراد خاطرتعلق و یبستگدل

 پنج مدل، نیا در .دهدیم نشان یورزش یهاتیفعال

 تعهد نندۀکنییتع یاصل یهامؤلفه عنوانبه عامل

 شامل لذت ورزشی، هک اندشده منظور یورزش

 ،یاجتماع ی، فشارهایشخص یهایگذارهیسرما
 .هستندت کمشار یهافرصت و نیگزیجا اتیمشغول

                                                
1. Persistence 

2. Sousa, Torregrosa, Viladrich, 

Villamarín & Cruz 

3. Scanlan, Simons, Carpenter & 

Keeler 

4. Raedeke, Granzyk & Warren 

5. Wilson 

6. Weiss 

7. Young & Medic 

تعهد  ۀنیدرزمکه با رویکردهای مختلف  ییهاپژوهش
مستقیم از یک نوع تعهد  طوربه ،است شدهانجامورزشی 

و همبستگی مثبت ضعیفی را  اندکردهحمایت  آورالزام
با شکل تعهد مشتاقانه و همراه با لذت نشان دادند 

و همکاران،  5ویلسون؛ 2000، 4)رادک، گرانزیک و وارن

؛ 2011، 7یانگ و مدیک ؛2006، 6ویس و ویس، 2004

 اما؛ (2016، 8اسکانلن، چاو، سوسا، اسکانلن و نیفسند
نشان دادند که لذت ورزشی و تعهد  هاپژوهشبرخی از 

تعهد ورزشی  یهاکنندهینیبشیپ نیترمهممشتاقانه از 
؛ کاسپر و 2001، 9)ویس، کیمل و اسمیت هستند
؛ تامینن، 2009، 11جیون و ردینگر ؛2008، 10استلینو

کاسپر  برای نمونه، (؛2016، 12گودریو، مکیون و کراکر
 از نفر 537 یرو هک یابامطالعه( 2008و استلینو )

 هکند ردک انیب ،ندداد انجام یحیتفر سیتن نانیکباز
 طوربه یاقتصاد و یاجتماع ،یشخص یرهایمتغ

 نیبدر تعهد و گذارندیم ریتأث یورزش تعهد بر میمستق
 تمام در اما؛ دبو متفاوت ورزش در کنندگانشرکت
 نیشتریب تکمشار یهافرصت و لذت ،هابخش

 شدهصرف زمان شیافزا ،نیچنهم و داشت را تیاهم

 را یورزش تعهد یپول یهایگذارهیسرما و ورزش در
 ( تأثیر عوامل2011یانگ و مدیک ) .هددافزایش می

ررسی کردند بماهر  شناگران ورزشی تعهد بر را اجتماعی
 برای مداخالت طراحی هنگامو پیشنهاد کردند که 

 گستردۀ یهاشبکه مشارکت ورزشی، از حمایت
 و فرزندان همسر، از فشار کاهش باید بر اجتماعی
 بهداشت متخصصانو افزایش حمایت  هایهمکالس

8. Chow, Sousa, Scanlan & Knifsend 

9. Kimmel & Smith 

10. Casper & Stellino 

11. Jeon & Ridinger 

12. Tamminen, Gaudreau, McEwen & 

Crocker 
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هال، نیولند، نیوتن، پودالگ و  ،اخیراً .تمرکز کنند
و تعهد  یشناختروان( ارتباط فضای 2017) 1باوکم

ورزشی نوجوانان ورزشکار را بررسی کردند. نتایج نشان 
داد که ارتباط معناداری بین فضای مراقبتی و فضای 

زشی ورزشکاران انفرادی درگیر در تکلیف با تعهد ور
ارتباط معناداری بین فضای درگیر  ،نیچنهم وجود دارد.

تیمی  یهارشتهرزشکاران در تکلیف و تعهد ورزشی و
پیشنهاد کردند که مربیان و  هاآنوجود دارد. 

ورزشی راهبردهایی را برای ایجاد فضای  شناسانروان
تا تعهد  رندیگ کاربهو فضای مراقبتی  فیدر تکلدرگیر 

 ورزشی ورزشکاران افزایش یابد.
دانش و درک زیادی از  ،های اخیردر سال براین،افزون

 وجودشناختی مؤثر در اجرای ورزشی بهنعوامل روا
عنوان به 2استحکام ذهنی میان، بهآمده است. دراین

 ز عوامل مؤثر در کسب موفقیت ورزشی اشارهکی ای
 اهداف به دستیابی توانایی استحکام ذهنیشده است. 

 زااسترس عوامل از وسیعی طیف فشار دربرابر شخصی
استحکام ذهنی  .(2014، 3هاردی، بل و بتیاست )
 هایچالش باوجودفرد  که است شخصی یظرفیت

 هاینگرانی ،چنینهم و زااسترس عوامل و روزمره
 ذهنی ازلحاظاز همسانی را  باالیی سطح ،مالحظهقابل

( شخصی هایتالش یا شخصی اهداف ،مثالعنوانبه)
مسابقه( به نمایش  زمان فروش، مثالً ) عینی اجرای یا

، 4جوکیاردی، هانتون، گوردون، مالت و تمبی) گذاردمی
2015). 

مورد شده دردادهتوسعه هایمدل ترینمهمیکی از 
( 2002) 5ارل و سویل ،مدل کالف ،استحکام ذهنی

و  داندمیاست که استحکام ذهنی را شامل چهار عامل 

                                                
1. Hall, Newland, Newton, Podlog & 

Baucom 

2. Mental toughness 

3. Hardy, Bell & Beattie 

4. Gucciardi, Hanton, Gordon, Mallett 

& Temby 

 عامل شامل معروف است. این چهار 6به مدل چهار سی
 وجودبا اهداف یافتن درگیرشدن درپی به تعهد )تمایل

 عنوانبه تغییرات درک تمایل برای) مشکالت(، چالش
 ی برایتهدید جایبهی برای پیشرفت خود فرصت

 به )تمایل احساسات کنترل و زندگی کنترلامنیت(، 
در  نفوذاعمالداشتن کنترل و  ،عمل ،احساسداشتن 
و  هاتواناییبه  اعتماد و حین کنترل اضطراب(در محیط
 باور شخصی در انجام موفق به )تمایل فردیبیناعتماد 
. استاجتماعی(  تنظیمات در جلوروبهحرکت  و وظایف

استحکام  یاشاره کردند که افراد داراها آن ،چنینهم
هستند و قادرند در  یو معاشرت یباال اجتماع یذهن
شتر یدر ب هاآن بمانند. یط آرام و راحت باقیشرا

 تریپایینهستند و سطوح اضطراب  یرقابت هاموقعیت
احساس  هاآن ،چنینهم گران دارند.ینسبت به د

 توانندمیباال و اعتقاد راسخ دارند که  یخودباور
و رقابت  یهنگام سخت ن کنند و ییسرنوشت خود را تع

 بمانند. یر باقیباً بدون تأثیتقر
ارتباط استحکام ذهنی با  ۀدرزمینزیادی  هایپژوهش

ها پیش تعدادی از مدتو  اندشده انجام هامؤلفهسایر 
شناسان ورزش، ادی از ورزشکاران، مربیان و روانزی

اهمیت استحکام ذهنی را ازنظر پیشرفت و موفقیت در 
د که استحکام نشناسند. شواهدی وجود دارورزش می

رد و سختی برابر داستقامت و پایداری بیشتر درذهنی با 

، ایمقابلهراهبردهای (، 2005و کالف،  7)کراست

کردن مؤثرتر و بهتر عملتمرکز بیشتر در حل مسئله، 

(، 2009، 8ز، پولمن و نیکولدر شرایط آزمون )کیسلر

و  )نیکولز، پولمن، لیوی رقابتی تجربۀ و سن، جنس

5. Clough, Earle & Sewell 

6. 4C's model of Mental Toughness 

7. Crust 

8. Kaiseler, Polman & Nicholls 
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(، راهبردهای خودگفتاری، آرامش و 2009، 1بکهاوس
، 2کراست و آزادیتمرین و رقابت )کنترل عواطف در 

، 3، استفاده از تصویرسازی )ماتی و مونرو چاندلر(2010
 (،2012، 4سطوح باالی موفقیت ورزشی )شرد (،2012

، 5آمدی )مادریگل، هامیل و گیلخودباوری و خودکار
و همکاران،  6)استامپ شناختیروان، بهزیستی (2013
جوکیاردی، ) هافوتبالیست(، استقامت رفتاری 2015

( و موفقیت شغلی و 2016، 7پیلینگ، داکر و داوسون
 (2017، 8)لین، کالف، ولچ و پاپاجورجیو دانشگاهی

( 2009نیکولز و همکاران ) ،برای نمونه مرتبط است؛
نوع  هایتفاوتمیزان استحکام ذهنی را با توجه به 

مقابل ورزش )تیمی درمقابل انفرادی و برخوردی در
و میزان اکتساب  تجربه، سن، جنسیتغیربرخوردی(، 
ورزشکار در  677شامل  کنندگانشرکت. مقایسه کردند

، ملی، استانی، باشگاهی/ دانشگاهی المللیبینسطوح 
و مبتدی بودند. نتایج نشان داد که همبستگی معناداری 

رقابتی  استحکام ذهنی و سن، جنسیت و تجربۀبین 
و نوع ورزش با  اما میزان اکتساب ؛ورزشکار وجود دارد

جوکیاردی و  ،نینهمچاستحکام ذهنی ارتباط نداشت. 
و استقامت  ذهنی استحکام ( ارتباط2016همکاران )

 تا دو مرد استرالیایی با فوتبالیست 330رفتاری را در 
 وتحلیلتجزیهکردند.  بازی بررسی تجربۀ سال 14

معناداری بین استحکام  ارتباط که داد نشان هاداده
 به توجه با وجود دارد. رفتاری استقامت وذهنی 
 نظری بیان صورتبه هایافته این قبلی، هایپژوهش

 دهندۀنشان استقامت و تالش پایداری، که کندمی
 .است ذهنی استحکام

                                                
1. Levy & Backhouse 

2. Azadi 

3. Mattie & Munroe- Chandler 

4. Sheard 

 که دهدمی نشان قبلی هایپژوهش بر مروری

 مؤثر  یرهایمتغ به توجه ،اخیر هایسال در طورکلیبه
 از یکی عنوانبه ،یام ذهنکاستح ازجمله ورزشدر 

 است. یافتهافزایش مهم شناختیروان هایسازه
 هایفعالیتدر  افراد مختلفتعهد  و تک، شرچنینهم

رفتار، همواره  یک عنوانبه یو ورزش یجسمان
 ،درواقع بوده است. یمتخصصان علوم ورزش موردتوجه

 یورزش تیفعال در تکشر ادندادامه به لیتما و میتصم

 هرچه هک است یهیبد .است یاتیح اریبس آن ۀادام و

 باشد، باالتر یورزش میت و باشگاه به ارانکورزش تعهد

 اثرگذار و باشگاه میت آن یاثربخش و ییاراک بر تواندمی

 هایتیم یبقا عوامل از یکی هک گفت توانمی باشد.

است؛ بنابراین،  میآن ت ارانکورزش تیفعال ادامۀ ،یورزش
 و مهم موضوع ارانکورزش در تعهد نیا جادیا

 در را تعهدۀ ایجادکنند عوامل دیبا و است یتأثیرگذار

 ار مهمیبس نقش به توجه با ،نیشناخت. همچن نانیکباز

مرتبط  عوامل یبررس ،یورزش مشارکت حفظ در تعهد
یکی با توجه به اینکه است.  یز ضرورین آن بر و مؤثر

 ،چنینهمو  استاستحکام ذهنی تعهد  هایمؤلفهاز 
 یارتباط استحکام ذهنی و تعهد ورزشی پژوهش ۀدرزمین

 ۀمؤلف کرد که احتماالً بیان توانمیانجام نگرفته است، 
مرتبط با تعهد ورزشی ورزشکاران  استحکام ذهنی

 شدهانجام پژوهشدر  پژوهشگران ،اساس؛ برایناست
استحکام  میزانبین ی ارتباطکه آیا  بودنددنبال این به

آیا  جود دارد؟و هاآنو تعهد ورزشی  ذهنی ورزشکاران
ارتباط بین میزان استحکام ذهنی و تعهد ورزشی در 

 تیمی و انفرادی متفاوت است؟ هایرشتهورزشکاران 
 

 

5. Madrigal, Hamill & Gill 

6. Stamp 

7. Peeling, Ducker & Dawson 

8. Lin, Clough, Welch & Papageorgiou 
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 پژوهش شناسیروش

و تعهد ارتباط استحکام ذهنی  ،حاضر در پژوهش
 یبررس تیمی و انفرادی هایرشتهورزشکاران ورزشی 

این  ،هاداده گردآوری شیوۀ لحاظبه ؛ بنابراین،شد
ورزشکاران ازنوع همبستگی بود.  یفیتوص مطالعه،

 126=بالیوال و فوتبال، فوتسال) تیمیهای رشته
 70= یبوکس و کشتانفرادی ) هایرشتهو ( ورزشکار
سنی  با دامنۀ 1395تان کردستان در سال اس( ورزشکار

تشکیل آماری این پژوهش را  جامعۀ ،سال 38تا  15
 یکورود به پژوهش داشتن حداقل  یارهایمع .دادند

ط یو شرا ینظر مربریموردنظر ز سال فعالیت در رشتۀ
 این . درمنظم در باشگاه بود یت بدنیسالم و فعال یبدن

 گیرینمونه روش از نمونه انتخاب برای ،پژوهش

اساس جدول بر پژوهش نمونۀ .دش استفاده دسترسدر
اطالعات  درمجموعه کنفر برآورد شد  210مورگان 

و  آوریجمع مرد کنندۀشرکت 196حاصل از 
 .شد وتحلیلتجزیه

 ابزار گردآوری اطالعات

کالف و  ذهنیسؤالی استحکام  48 نامۀپرسش -الف
این  (2002کالف و همکاران )(: 2002همکاران )

پنج  دامنۀسؤال با  48و شامل  اندساخته نامه راپرسش
کالف و  است. کار اولیۀامتیاز در مقیاس لیکرت 

 پس( با استفاده از مصاحبه انجام شد. 2002همکاران )
 ،که تعریف اولیه از استحکام ذهنی توسعه داده شداین از

از آن برای ساخت آزمون قوی از این مفهوم استفاده 
چالش، تعهد، چهار عامل  ینامه داران پرسشیشد. ا

ال ؤس 48 ن چهار عامل را بایا و است اعتماد و کنترل
از کامالً موافق  لیکرتمقیاس براساس  ایگزینهپنج

 روایی و پایایی. سنجد( میپنج( تا کامالً مخالف )یک)
 هشدتأیید خارجی  هایپژوهشدر  نامهپرسشاین 
 یرا برا ی( شواهد2002الف و همکاران )ک. است

 ۀٔدهندننامه فراهم آوردند که نشاپرسش ٔەروایی ساز
 شناسیخویشتن(، =48/0r) بینیخوشرابطۀ معنادار با 

(42/0r=( رضایت از زندگی ،)56/0r= اضطراب ،)
. ( است=57/0r) یخودکارآمد ( و=68/0r) یصفت

آزمون  -نامه با آزمونپایایی این پرسش ،همچنین
ی و با ثبات درون 9/0مجدد دارای ضریب تأثیر 

 برابر با تعهد، 73/0 برابر با کنترل هاینامهپرسشخرده
 برابر با نفساعتمادبهو  71/0 برابر با چالش، 71/0
 در پژوهش. (2002و همکاران، )کالف  تأیید شد 81/0

 پایایی و روایی ،(2014) موسوی واعظو  پورک افسانه

تأیید  ورزشکاران روی نامهپرسش این نسخۀ فارسی
پایایی از روش  برای مطالعۀ ،هاآن. در پژوهش شد
ی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سانهم

 این هایمؤلفهدرونی  همسانی ضریب و استفاده شد

 هایمقیاسپایایی خرده. کردند گزارش 93/0مقیاس را 
چالش، تعهد، کنترل، کنترل هیجانی، کنترل زندگی، 

ترتیب ، بهفردیو اعتماد بین هایتوانایاعتماد، اعتماد به 
 81/0 و 81/0، 86/0، 81/0، 78/0، 84/0، 80/0، 77/0

مدل ٔبود. تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که 
نامه از برازش مناسبی برخوردار عاملی پرسششش
 .است

همکاران  و اسکانلن یورزش تعهد نامۀپرسش -ب
 خودسنجی اسیمق یک نامهپرسشن ی(: ا1993)

 هک است مؤلفه شش و )ماده( هیگو 28 بر مشتمل
 هایفعالیت در تکمشار تداوم بهرا  فرد عزم و لیتما

 ( وهیگو شش) یورزش تعهد .دهدمی نشان یورزش

 چهار) یورزش لذت نیعناو با کنندهتعیین هایمؤلفه
(، هیگو چهار) نیگزیجا اتیمشغول (،هیگو

 یاجتماعفشار  (،هیگو سه) یشخص هایگذاریسرمایه
 (هیگو چهار) تکمشار هایفرصت و (هیگو هفت)

 و یخبر جملۀ صورتبه هاهیگو .اندشده گذارینام
 اسیمق براساس هیگو هر به پاسخ. اندشده ارائه یسؤال

 امالًک تا (یک) مخالفم امالً ک از رتیکل ایدرجهپنج

 ،1993 سال در .است شده گذارینمره( پنج)موافقم 
 نمونۀ نیچند از استفاده با ارانکهم و نل انکاس

 20 تا نه) مختلف نیسن و نژادسی، جن ازنظر متفاوت
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 یبررس را یورزش تعهد مدل ییایپا و اعتبار (سال
 بیضر از گیریاندازه ابزار ییایپا یابیارز یبرا .ردندک

. شد استفاده اسیمق هر وضوح یبرا رونباخک یآلفا
 نیا جداگانۀ هایپژوهش از حاصل جینتا ،طورکلیبه

 برای مورداستفاده ابزار هک داد نشان پژوهشگران

 . مدلاست یمعتبر ابزار یورزش تعهد مدل یابیارز

 و دختران یهمکاران برا و لن اسکن یورزش تعهد
 .شد گرفته کاربه بالبیس یباز در کنندهشرکت پسران

 اطمینانیقابل اسیمق ،یبررس ابزار که داد نشان جینتا

جوانان  یورزش مداوم مشارکت هایانگیزه یبررس یبرا

در  ،نامهپرسش این فارسی سخۀن پایایی و روایی .است
 در (2013پژوهش میرحسینی، هادوی و مظفری )

 است. شده تأیید ورزشکاران

 آماری هایروش

)میانگین و انحراف استاندارد( برای  از آمار توصیفی
 و رسم جدول و نمودار پژوهشتوصیف متغیرهای 

س از پ آمدهدستبهاطالعات  ،سپس .استفاده شد
، با استفاده از ضریب هادادهبودن اطمینان از طبیعی

تعیین میزان ارتباط بین  همبستگی پیرسون برای
دو ضریب  فیشر برای مقایسۀ zمتغیرها، آزمون 

و رگرسیون های تیمی و انفرادی همبستگی در رشته
بر اساس تعهد ورزشی میزان  بینیپیشبرای  چندمتغیره

آماری  هایآزمون در همۀتحلیل شد. استحکام ذهنی 

 شد. گرفته نظردرα = 05/0 داریمعنا سطح

 

 هایافته
میانگین و انحراف استاندارد  جدول شمارۀ یک

تعهد ستحکام ذهنی و ا هایمؤلفهدر  را هاکنندهشرکت
 .دهدمینشان  ورزشی

 وهشژمیانگین و انحراف معیار متغیرهای پ .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین ابعاد پژوهش                   متغیرهای 

تعهد ورزشی
 

 یتعهد ورزش

 یلذت ورزش

 نیگزیات جایمشغول

 مشارکت هایفرصت

 یفشار اجتماع

 یشخص هایگذاریسرمایه

 یتعهد ورزش یهان کل مؤلفهیانگیم

31/1 

58/1 

29/1 

48/1 

47/1 

60/1 

45/1 

020/0 

025/0 

024/0 

034/0 

025/0 

032/0 

018/0 

ی
استحکام ذهن

 

 )کل( نفساعتمادبه
 هابه توانایی اعتماد

 فردیاعتماد بین

 )کل( کنترل
 زندگی کنترل
 احساسات کنترل

 تعهد

 چالش

 یاستحکام ذهن یهان کل مؤلفهیانگیم

12/2 
21/2 
03/2 

33/2 
54/2 
12/2 

25/2 

06/2 

19/2 

018/0 
021/0 

017/0 

022/0 
023/0 
021/0 
032/0 

024/0 

017/0 
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در متغیر تعهد که  دهدمینشان جدول شمارۀ یک 
 هایگذاریسرمایهد لذت ورزشی و ابعاورزشی، 

 ریدر متغ ،چنینهم .شخصی میانگین باالتری دارند
بیشتری  میانگین کنترل و تعهدابعاد  ،استحکام ذهنی

 یام ذهنکاستح سۀیمقا یبراخود اختصاص دادند. را به
 تی آزموناز  یانفرادو  یمیت هایرشتهدر اران کورزش

ج نشان داد یه نتاکمستقل استفاده شد  هایگروه یبرا
وجود  یو انفراد یمیت هایرشتهن یب یتفاوت معنادار

ن یا ،چنینهم (.P ،21/1-(=194)t =63/0) ندارد

اران در کورزش یتعهد ورزش سۀیمقا یآزمون برا
ج نشان یه نتاکاستفاده شد  یمیو ت یانفراد هایرشته

ن یب یدر مؤلفۀ تعهد ورزش یداد تفاوت معنادار
، P =79/0) وجود ندارد یو انفراد یمیت هایرشته

28/1-(=194)t.) ارتباط  یبررس یبرا ،در ادامه
استحکام ذهنی کل و تعهد ورزشی کل از آزمون 

این  شمارۀ دوجدول  رسون استفاده شد.یپ یهمبستگ
تیمی و انفرادی  هایرشتهکلی و در  صورتبهنتایج را 

 .دهدمینشان 
 

 تیمی و انفرادی هایرشتهدر  موردمطالعهماتریس متغیرهای  .2 جدول

 یداراسطح معن تعداد یب همبستگیضر هارشته متغیرها

 کل یو تعهد ورزش یاستحکام ذهن
 001/0 126 144/0** تیمی

 001/0 70 547/0** انفرادی
 001/0 196 461/0** کل

 معنادار است. 05/0همبستگی در سطح  **
 

که همبستگی  دهدمینشان  شمارۀ دوجدول  نتایج
 05/0در سطح  ،استحکام ذهنی و تعهد ورزشی کل

انفرادی از تیمی  هایرشتهاین ارتباط در . استمعنادار 
دو ضریب همبستگی با استفاده  اما مقایسۀ ؛بیشتر است
فاوت دو ضریب فیشر نشان داد که ت zاز آزمون 

(. P ،11/1-=z =13/0) همبستگی معنادار نیست
از ضریب  آمدهدستبهنتایج  شمارۀ سه جدول

تعهد ورزشی متغیرهای ابعاد بین را همبستگی پیرسون 
 .دهدمینشان و استحکام ذهنی 

 

 ماتریس همبستگی متغیرهای مطالعه .3 جدول

 

استحکام 

 ذهنی

  تعهد ورزشی 

لذت 

 ورزشی

مشغولیات 

 جایگزین
 تعهد

 هایفرصت

 مشارکت

فشار 

 اجتماعی

سرمایه 

 هایگذاری

 شخصی

 260/0** 377/0** 281/0** 395/0** 342/0** 363/0** نفسبهاعتماد 

 250/0** 286/0** 213/0** 261/0** 277/0** 320/0** کنترل

 22/0** 216/0** 31/0** 27/0** 256/0** 24/0** تعهد

 322/0** 239/0** 37/0** 254/0** 262/0** 20/0** چالش
 معنادار است. 05/0همبستگی در سطح  **

 ،شودمی مشاهده شمارۀ سه جدول در هکگونههمان
 بامثبت و معناداری  ارتباطاستحکام ذهنی تمام ابعاد 

 برای (.>05/0P) دندارورزشکاران  تعهد ورزشی

 ابعادازطریق  تعهد ورزشی بینیپیش امکان بررسی
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استفاده  چندمتغیرهرگرسیون  روش از ،استحکام ذهنی
 هایفرضپیش رگرسیون، از استفاده از پیش اما ؛شد

نتایج نشان داد که  .آزموده شدند تفصیلبه رگرسیون

. استالزم برای گرفتن آزمون برقرار  هایفرضپیش
را برای  چندمتغیرهنتایج رگرسیون  جدول شمارۀ سه

تعهد ورزشی بر اساس ابعاد استحکام ذهنی  بینیپیش
 .دهدمیورزشکاران نشان 

 

 اساس استحکام ذهنیعهد ورزشی برت بینیپیشبرای  چندمتغیرهنتایج رگرسیون  .4جدول 

متغیر 

 بینپیش

متغیر 

 مالک

مدل 

 اف
 معناداری

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

مقدار 

 بتا
 معناداری تی

 نفساعتمادبه

شی
ورز

د 
عه

ت
 

42/18 001/0 52/0 
27/0 

 

36/0 5/4 001/0 

 001/0 4/3 22/0 کنترل

45/0 تعهد  25/6  001/0  

 004/0 89/2 18/0      چالش

 
 ضریب  شمارۀ چهار، جدول از حاصل نتایج به توجه با

 استحکام ذهنی هایمؤلفه یعنی ؛است 52/0همبستگی 
همبستگی  تعهد ورزشیبا  52/0 برابر با درمجموع

است و نشان  27/0 با برابر نیز تعیین دارند. ضریب
ازطریق  تعهد ورزشی واریانس از درصد 27 که دهدمی

 (استحکام ذهنی هایمؤلفه) بینپیش متغیر

 که شودمی مالحظه ،چنینهم .است دادنیتوضیح

 قدرت از نفساعتمادبهو  تعهد هایمؤلفه

هستند  برخوردار یترمعنادار کنندگیبینیپیش
(05/0P<.) 
 

 گیرینتیجه بحث و
هایی که همواره متخصصان رشتۀ علوم یکی از موضوع

-، شرکت افراد در فعالیتاندورزشی به آن توجه کرده

. این موضوع ها استورزشی و تداوم حضور آنهای 
های مختلف اهمیت بیشتری ورزشکاران رشتهبرای 
 به ارانکورزش تعهد اندازه هر هک است یهیبددارد. 

 و ییاراک بر تواندمی باشد، بیشتر یورزش میت و باشگاه
 جادیا ،بنابراین باشد؛ اثرگذار و باشگاه میت آن یاثربخش

 یتأثیرگذار و مهم موضوع ارانکورزش در تعهد نیا

 نانیکباز در را تعهد ایجادکنندۀ عوامل دیبا و است

 استحکام  تباطراحاضر بررسی  هدف از مطالعۀشناخت. 
تیمی و  هایرشتهتعهد ورزشی ورزشکاران و ذهنی 

این پژوهش این بود که  ترین یافتۀمهمبود. انفرادی 
ابعاد استحکام ذهنی با تعهد ورزشی ورزشکاران ارتباط 

 های انفرادی ازمعناداری دارد و این ارتباط در رشته
نتایج رگرسیون  ،اینبرهای تیمی بیشتر بود. عالوهرشته

صورت مثبت متغیر توان بهچندمتغیره نشان داد که می
م ذهنی کاتعهد ورزشی را براساس ابعاد استح

های . این نتایج با یافتهبینی کردورزشکاران پیش
های نظری و کاربردی که استحکام ذهنی را پژوهش

شناختی مثبت و مرتبط با عنوان یک متغیر روانبه
 بینی معرفی کردند، همسو استخودباوری و خوش
، نیکولز و 2008؛ کراست، 2007)جونز و همکاران، 

 ،(. همچنین2010ادی، ؛ کراست و آز2008همکاران، 
شده از استحکام ذهنی توسط این نتایج با تعریف ارائه

کردند  بیانها . آن( همسو است2011کراست و کالف )
که ورزشکاران دارای استحکام ذهنی باال دارای 

 تمایل به رقابت زیاد، متعهد، های ویژگی
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دهی باال، انجام و حفظ مؤثر تمرکز در خودانگیزه
شدن شرایط فشار، مقاومت در زمان سختهای یتموقع

ودباوری حتی بعد از شکست و ماندن در سطوح باالی خ
( 2015) 1. جوکیاردی، جکسون، هانتون و ریدهستند

 انگیزشی را در رفتارهای سرسختانۀ هایهمبستگی
بازیکنان تنیس بررسی کردند. نتایج نشان داد که 

خش برفتارهای روحیه فراوانی و هماهنگ اشتیاق
 سرسختانۀ طور معناداری با سطوح باالی رفتارهایبه

 اشتیاق و شکست از ترس مقابل، در. بود مرتبط ذهنی
 ذهنی سرسختانه رفتارهای با معکوس طوربه وسواسی

حاضر مبنی بر ارتباط استحکام  بود. نتایج مطالعۀ مرتبط
راستای نی و تعهد ورزشی در ورزشکاران درذه
سط جونز و شده توارائه ارچوب استحکام ذهنیهچ

ارچوب استحکام هها چ. آن( است2007همکاران )
های جهان بررسی کردند. ذهنی را در بهترین اجراکننده

ویژگی مجزا را برای  30 ،کنندگان این پژوهششرکت
طریق خود ها ازذهنی برشمردند. این ویژگی استحکام

 و در چهار بعد شدند ها مطرح و شناساییکنندهشرکت
رقابت و پس قالب فکری، تمرین،  مجزا شامل نگرش/

در بعد تمرین که به  ،برای نمونه از رقابت قرار گرفتند؛
عۀ ما مربوط است و میزان تعهد را درطول اجرا مطال

کردند که بعد تمرین شامل سه  دهد، بیاننشان می
ان منبع عنوبخش فرعی استفاده از اهداف بلندمدت به

سمت دادن خود بهمحیط و هلانگیزه، کنترل 
دهد چگونه که نشان می ها استمحدودیت
های با استحکام ذهنی باال سطح باالیی از اجراکننده

ها با صبر و نظم و کنند و سالانگیزش را حفظ می
انضباط، کارهایی را که برای رسیدن به سطوح باال 

ای از محیط هر جنبه دهند.موردنیاز است، انجام می
نفع خود برانگیز را به های چالشو موقعیت تمرین

 ایو توسط عوامل نامربوط و اضافی کننداستفاده می
تأثیر قرار توانند کنترل کنند، تحتها نمینکه آ

                                                
 

هوایی(. و، شرایط آبمثالعنوانگیرند )بهنمی
دارای تعهد های با استحکام ذهنی باال اجراکننده

برابر رنگرفتن درتأثیر قرادستیابی به هدف، تحت
 اجرا، داده، تمرکز مداوم بر کار درحالرخاشتباهات 

، کنترل افکار و احساسات های درستگرفتن تصمیم
خود، هدایت اضطراب خود، قادر به انطباق و کنار آمدن 

دستیابی به عملکرد مطلوب پرتی در بدون حواس

( با استفاده از 2010کراست و آزادی ) .هستند
های مثبت و معناداری را بین مبستگیه مهناپرسش

شناختی استحکام ذهنی و استفاده از راهکارهای روان
 گزینی پیدا کردندگوناگون مانند تصویرسازی و هدف

کند ورزشکاران دارای استحکام ذهنی که پیشنهاد می
را )فراتر های متناوبی دانند که راهباال خود را متعهد می
گیرند.  کاربود اجرایشان بهبرای بهاز تمرین جسمانی( 

مبتنی بر رویکرد مشابهی،  ،نامهبا استفاده از پرسش
( همبستگی مثبت و معناداری 2008نیکولز و همکاران )

ای )مانند را بین استحکام ذهنی و راهبردهای مقابله
رل فکر و تالش، کنت تصویرسازی ذهنی، هزینۀ

دست آوردند. همچنین، وتحلیل منطقی( بهتجزیه
بین استحکام ذهنی و راهبردهای  ایهمبستگی منفی

د فاصله، انحراف ذهنی و تسلیم اجتناب از مقابله مانن
تعهد معنادار متغیرهای دست آمد. در تبیین ارتباط به
کرد که  توان بیانزشی و استحکام ذهنی میور

شناختی استحکام ذهنی از متغیرهای مثبت روان
کاران دارای استحکام ورزشکاران است. احتماالً ورزش
ن و رسیدن به اهداف ذهنی باال متعهد به انجام تمری

در رویارویی با مشکالت و  شخصی هستند؛ بنابراین،
موانع مختلف تحمل بیشتری نسبت به ورزشکاران 

های منظم فعالیت استحکام ذهنی پایین دارند. دارای
ات تمرینی سنگین و فشرده ورزشی و شرکت در جلس

ت که مطالعات نیازمند اس ایجنگنده و قوی به روحیۀ
که ورزشکاران دارای استحکام  اندمختلف نشان داده

1. Jackson, Hanton & Reid 
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ها برخوردارند. احتماالً با توجه ذهنی باال از این ویژگی
بودن شده با داراری ذکهابه نتایج پژوهش حاضر ویژگی

 تقویت همراه هستند؛ بنابراین،تعهد ورزشی نیز 
کردن جلسات استحکام ذهنی ورزشکاران و فراهم

ها د به رشد تعهد ورزشی آننتوانتمرینی چالشی می
   د. نکمک کن

این پژوهش این بود که از دیدگاه  دیگر یافتۀ
 هایگذارییهسرماورزشکاران ابعاد لذت ورزشی و 

شخصی بیشترین میانگین را ازمیان ابعاد تعهد ورزشی 
، ورزشکاران یگردعبارتبه د.خود اختصاص دادنبه

نسبت به  ذکرشدهتیمی و انفرادی به ابعاد  یهارشته
متغیر تعهد ورزشی اهمیت بیشتری دادند. این  ابعادسایر 

 ویس) استیافته با نتایج برخی از مطالعات قبلی همسو 
؛ جیون و 2008؛ کاسپر و استلینو، 2001، و همکاران

راستا، دراین (.2016 ،و همکاران ؛ تامینن2009ردینگر، 
 هاییتعالف در کرد که لذت( بیان 9951) 1سونام

 و تعهد ورزشی یاصل لیدال از یکی ،یجسمان
 در یمنف تجارب سابقۀ و است تیفعال در یماندگار

 افراد خروج یاصل لیدال از یکی ورزش و بدنییتترب

ویس و  ،ینچنهم .است یجسمان هاییتفعال از
 ترینیقو عنوانبه را یورزش ( لذت2001مکاران )ه
بین  واسطه عامل و نیز عهد ورزشیت کنندۀبینییشپ

 عواملکردند.  تعهد ورزشی معرفی یهامؤلفهسایر 
 تداوم در یمهم عوامل ورزش، از لذت و یورزش تعهد

 در هستند و یورزش یهاتیفعال در افراد یماندگار و
 رفتار بر اثرگذار عوامل عنوانهب هاپژوهش یبرخ

 زانیم و یجسمان تیفعال در مشارکت زانیم ،یورزش
و  2لسونی)و اندبررسی شده ورزشکاران تالش

کرد  توان بیانتبیین این یافته می در (.2004همکاران، 
گذاری شخصی که میانگین باالتر در مؤلفۀ سرمایه

این است که ورزشکاران انگیزش درونی  دهندۀنشان

                                                
1. Mason 

2. Wilson 

ذهنی و جسمانی را در های شخصی باال و تالش
راستا عهد ورزشی مهم دانستند و تالش دراینافزایش ت

 ،به افزایش تعهد ورزشی کمک خواهد کرد. همچنین
 لذت ورزشی از متغیرهای مهم برای نتایج نشان داد که

. رزشکاران در جلسات تمرینی استتداوم حضور و
افزایش تنوع در جلسات تمرینی و  ،زیاداحتمالبه

فشار جلسات افزایش میزان لذت از فعالیت بدنی، 
ویژه در ورزشکارانی که دارای اهداف تمرینی را به

  کاهش خواهد داد. ،قهرمانی هستند
یر تعهد ورزشی، تفاوت متغنتایج نشان داد که در 

تیمی و انفرادی  هایرشتهمعناداری بین ورزشکاران 
تعهد  ویژه درزمینۀ مقایسۀ طوربهپژوهشی  ندارد. وجود

تیمی و انفرادی صورت نگرفته  هایرشتهورزشی در 
 هایرشتهتعهد ورزشی را در  هاییپژوهشاما  ؛است

ابعاد مهم این متغیر و به  کردند بررسیمختلف ورزشی 
 (2007همکاران ) و برای نمونه، سوسا اشاره کردند؛

جوان  کنانیباز تعهد یبررس به که خود مطالعۀ در
دند که ابعاد لذت یجه رسین نتیبه ا ،پرداختمی فوتبال

متغیر  هایکنندهبینیپیش ترینقوی یو تعهد ورزش
 .روندمیشمار در بازیکنان فوتبال به یتعهد ورزش

را ( مدل تعهد ورزشی 2007) 3کاسپر، گری و استالینو

نتایج نشان داد که  .در بازیکنان تنیس بررسی کردند
 هایفرصت بردن،لذت شخصی، گذاریسرمایه

 کنندۀبینیپیش عنوانبه اجتماعی، حمایت و مشارکتی
 تعهد کهدرحالی شدند؛ شناخته ورزشی تعهدات مهم

 قصد و مشارکت کنندۀبینیپیش توجهیقابل طوربه
همچنین، نتایج  .خرید ورزشکاران بزرگسال تنیس بود

 (2017نیوتن و همکاران )پژوهش با نتایج این مطالعه 
ها نشان داد که ارتباط آن همسو بود. نتایج مطالعۀ

معناداری بین فضای مراقبتی و فضای درگیر در تکلیف 
انفرادی وجود  هایرشته با تعهد ورزشی ورزشکاران

3. Casper, Gray & Stellino ٔ 
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ارتباط معناداری بین فضای درگیر در  ،نیچنهم دارد.
ی تیمی هارشتهتکلیف و تعهد ورزشی ورزشکاران 

پیشنهاد کردند که مربیان و  هاآنوجود دارد. 
ورزشی راهبردهایی را برای ایجاد فضای  شناسانروان

تا تعهد  رندیکارگبهو فضای مراقبتی  فیدر تکلدرگیر 
هد تع مقایسۀدرزمینۀ  ورزشی ورزشکاران افزایش یابد.

های مختلف به مطالعات بیشتری نیاز ورزشی در رشته
 .است
یر استحکام این بود که در متغ پژوهشدیگر این  یافتۀ

 هایرشتهتفاوت معناداری بین ورزشکاران  ذهنی نیز
این یافته با پژوهش نیکولز  تیمی و انفرادی وجود ندارد.

 کولز و همکارانی. ناست( همسو 2009و همکاران )
 هایتفاوترا با توجه به  یزان استحکام ذهنی( م2009)

مقابل در یو برخورد یمقابل انفراددر یمینوع ورزش )ت
زان اکتساب یو م تی(، تجربه، سن، جنسیبرخوردریغ

ورزشکار در  677شامل  کنندگانشرکت. سه کردندیمقا
 یدانشگاه /ی، باشگاهی، استانی، ملالمللیبینسطوح 
 یدارامعن یج نشان داد که همبستگیبودند. نتا یو مبتد

 یرقابت ت و تجربۀیو سن، جنس ین استحکام ذهنیب
زان اکتساب و نوع ورزش با یاما م ؛ورزشکار وجود دارد

، یکراست و آزادارتباط نداشت.  یاستحکام ذهن
 استفادۀو  ین استحکام ذهنی( ارتباط ب2010)

ا در ورزشکاران ر شناختیروان یورزشکاران از راهبردها
کردند. نتایج نشان  یمنتخب استانی و دانشگاهی بررس

، یخودگفتار یو راهبردها ین استحکام ذهنیداد که ب
ن و رقابت ارتباط مثبت یآرامش و کنترل عواطف در تمر

 هایمقیاسان خردهیموجود دارد. از یو معنادار
اس تعهد بارها یمق، خرده48 یاستحکام ذهن نامۀپرسش

، ممکن نیبنابرا ؛اجرا استفاده شد یبرابر راهبردهادر
 هایاجراکنندهن مطالعه نشان دهد که یج اینتااست 

ش اجرا هستند. یافزا راهبردهای یجوومتعهد در جست
ن مطالعه نشان داد که متناسب با یج اینتا ،چنینهم

 ی، ورزشکاران منتخب استانینظر هایبینیپیش
 یدارا یباشگاه /ینسبت به ورزشکاران دانشگاه

نتایج پژوهش حاضر و بودند.  یباالتر یاستحکام ذهن
مطالعات قبلی تاکنون تفاوتی بین میزان استحکام 

است. نشان نداده های مختلف ذهنی در ورزش
های تیمی و نوع ورزش شامل ورزش ،زیاداحتمالبه

ه با توجه ب ،انفرادی و برخوردی و غیربرخوردی و غیره
میزان استحکام  تواند برر ورزش میشرایط خاص ه

مطالعات بعدی ، الزم است زمینهدراینذهنی مؤثر باشد. 
مختلف بررسی  هایورزشاستحکام ذهنی را در انواع 

 .مقایسه کنند و
مطالعاتی رشد استحکام ذهنی را با توجه به اینکه 

برای نمونه، طریق عوامل محیطی تأیید کردند )از
(، 2017ر، ی؛ پاول و م2015متشرعی و همکاران، 

استحکام  س نتایج این پژوهش احتماالً توسعۀاسابر
ذهنی با افزایش تعهد ورزشی ورزشکاران نیز مرتبط 

( اثربخشی تمرین 2015متشرعی و همکاران )است. 
شد استحکام ذهنی در را در ر یشناختروان یهامهارت

بدمینتون بررسی کردند. نتایج نشان داد  نوآموزان رشتۀ
های استحکام ذهنی گروه که نمرات تمامی مؤلفه

 طوربه نمامداخلهآزمایش نسبت به گروه کنترل 
تمرین معناداری باالتر بود که بیانگر اثربخشی برنامۀ 

بر رشد استحکام ذهنی  یشناختروان یهامهارت
 بودناین نتایج از اکتسابی نوآموزان مرد بدمینتون بود.

ذهنی ازطریق مداخالت و قابلیت بهبود استحکام 
 .شناختی حمایت کردراهبردهای روان ۀیافتسازمان

نتایج این مطالعه نشان داد که احتماالً رشد استحکام 
همراه داشته ند تداوم حضور ورزشکار را بهتواذهنی می

طول های بهبود استحکام ذهنی درباشد؛ بنابراین، روش
داشته ش تعهد ورزشی نقش د در افزاینتوانزمان می

( بیان کردند 2011است و کالف )راستا، کرباشند. دراین
رشد استحکام ذهنی را  ای که مربیان قادر هستندشیوه

تمرین و  در ارتباط با ساختار آموزش/تسهیل کنند، 
، چنینهم .رفتن نیازهای مناسب رقابت استگدرنظر

اند که توسعۀ استحکام ذهنی یک ها نشان دادهژوهشپ
های زیربنایی است مدت شامل مکانیسمنیفرایند طوال
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این  ،طورکلیکند. بهصورت ترکیبی عمل میکه به
شده به بسیاری از های زیربنایی ادراکمکانیسم

مثال، عنوانهای مرتبط با فضای انگیزشی )بهویژگی
لذت تسلط(، افراد مختلف )یعنی مربیان، همساالن، پدر 

هر و برادر، و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، خوا
ها(، تیمیهم شناسان ورزشی وورزشکاران ارشد، روان

های روانی و تجربه در داخل و خارج از ورزش، مهارت
های درونی برای ناپذیر و انگیزهراهبردها، میل سیری

، گزارش شده است . همچنینموفقیت مربوط هستند
، سه مکانیسم استحکام ذهنی توسعه داده شد کهوقتی

شامل تمایل و انگیزه برای رسیدن شده ادراک زیربنایی
 ناپذیر و درونی است، شبکۀبه موفقیت که سیری

ادۀ حمایتی شامل افراد ورزشی و غیر ورزشی و استف
برای حفظ روانی  های اساسی و پیشرفتۀمؤثر از مهارت

 .(2011)کراست و کالف،  این سازه موردنیاز هستند

مباحث مربوط به با  توانمینتایج این پژوهش را  
د. در ورزش توجیه کر شناسیرواندر رویکرد تعاملی 

این رویکرد اعتقاد بر این است که محیط و فرد از 
 ،دیگرعبارتبه. هستندمشترک رفتار  هایکنندهتعیین

مستقل  طوربهصفات فردی و عوامل محیطی  تنهانه
یز به بلکه تعامل این دو متغیر ن ،کنندمیرفتار را تعیین 

و گولد،  )واینبرگ گذاردمیاشکال خاصی بر رفتار اثر 
 به تواندمیاستحکام ذهنی  توسعۀ ،بنابراین (؛2014

افزایش مشارکت و تعهد ورزشی ورزشکاران در شرایط 
  کمک کند. برانگیزچالشرقابتی و 

؛ ازجمله اینکه هایی بوداین پژوهش دارای محدودیت
آماری پژوهش محدود به ورزشکاران یک استان،  نمونۀ

ای ورزشی و در ورزشکاران مرد بود؛ هبرخی رشته
جوامع دیگر ها و تعمیم نتایج به سایر گروه بنابراین،

، نمونۀ آماری شامل . همچنیندارای محدودیت است
های شد و تعمیم نتایج به گروهمیهای سنی گروه همۀ

شود . پیشنهاد میستسنی خاص با محدودیت همراه ا
شده نیز بررسی رهای بعدی عوامل ذکدر پژوهشکه 

و ارتباط استحکام ذهنی و تعهد ورزشی در سایر  شوند
 د.ی شوبررسهای ورزشی  و جوامع خاص رشته

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین  درمجموع،
 هایرشتهورزشکاران و تعهد ورزشی استحکام ذهنی 

معناداری وجود دارد همبستگی و انفرادی تیمی  یورزش
 صورتبه استحکام ذهنیابعاد اساس توان برو می

 بینی کرد.را پیش تعهد ورزشی ورزشکارانمعناداری 
در  یو تعهد ورزش یمیزان ارتباط استحکام ذهن

شود پیشنهاد میورزشکاران انفرادی از تیمی بیشتر بود. 
رشد استحکام  برای از راهکارهای مناسبیکه مربیان 

که در  شودمیذهنی استفاده کنند. پیشنهاد 
 متغیرهای محیطی باارتباط سایر  های آیندهپژوهش

 .شود بررسی تعهد ورزشی ورزشکاران
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between mental 

toughness and sport commitment of team and individual athletes. For this 

purpose, 196 athletes were selected through available sampling method from 

team and individual sport fields. The Sport commitment (Scanlan et al., 1993) 

and mental toughness questionnaires (Clough et al., 2002) were completed by 

participants. The results of Pearson correlation showed that there was a 

significant relationship between mental toughness and sport commitment 

among athletes in both team and individual sports, and the relationship 

between mental toughness and sport commitment in individual sports was 

higher than team sports. In addition, the results of multivariate regression 

showed that mental toughness can significantly predicted sport commitment. 

Based on the findings, the results point to the importance of mental toughness 

in athletes sport commitment. Therefore, the athletes sport commitment can 

be improved through the growth of mental toughness. 
 

Keywords: Mental Toughness, Sports Commitment, Team Sport Fields, 

Individual Sport Fields. 
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