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Abstract 
The purpose of this study was to structural model of self-
esteem of athletes based on psychological hardiness and 
perfectionism with mediator affective control. This research is 
a correlation study in which the relationships between research 
variables are studied using equation structural modeling. The 
statistical population included all athletes Tehran city in year 
2019. The participants consisted of 320 athletes were selected 
through convenience sampling technique. The research 
instruments included Rosenberg self-Esteem scale (1989), 
psychological hardiness scale of Ahwaz of Kiamersi, Najarian 
and Mehrabizadeh Honarmand (1998), multidimensional 
perfectionism scale (MPS) of Hewitt & Flett (1991) and 
affective control scale (ACS) of Williams, Chambless & Ahrens 
(1997) which the participants completed. Fitness of the 
proposed model was examined through structural equation 
modeling using lisrel software package. The indirect 
relationships were tested by using bootstrapping procedure in 
Preacher and Hayes Macro command. The proposed model had 
an acceptable fitness to the data. Overall, the results showed 
all the direct paths of were found significant. Also results 
showed, also this model showed indirect path psychological 
hardiness and perfectionism with self-esteem through 
mediator role affective control. The evaluated model has a 
good fit and is an important step in identifying the factors that 
are effective in affective control of athletes.  
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Extended Abstract  
Abstract 
Self-esteem in athletes contributes to 
the mental development of individuals 
and motivates progress in athletes, as 
well as athletes who have greater self-
esteem than others have better 
psychological well-being and 
psychological hardiness. Naturalism is 
regarded as normal and heroic, a trait 
that helps achieve great performance. 
Others describe perfectionism as an 
abnormal trait and believe it 
undermines sports performance and 
adversely affects it. Perfectionism is 
one of the personality and motivational 
traits that influence one's behavior and 
It is characterized by features such as 
trying to be perfect and perfecting 
extremely extreme performance 
criteria along with a tendency to 
critically evaluate behavior. With 
respect to what is mentioned in this 
study, we intend to develop a causal 
model of athletes' self-esteem based on 
psychological hardiness. And 
perfectionism by mediating the control 
of emotions. The present study was a 
descriptive-correlation and structural 
equation study. The statistical 
population was all athletes in Tehran in 
2019. Kramer formula was used to 
estimate sample size. According to 
Kramer formula, 40 individuals were 
selected for each predictor and 
mediator variable. Therefore, based on 
the Kramer formula, the sample size 
was 320 people. The sampling method 
was available in this study. Athletes 
participated in at least one regional, 
national, and international 
competition, having a regular and 
professional program in their field 

informed the individual's consent to 
participate in the research. Descriptive 
and inferential statistics were used for 
data analysis. At the descriptive level, 
mean and standard deviation were 
used to measure the research variables. 
At the inferential level, Pearson 
correlation coefficient and structural 
equation modeling were used to 
investigate the relationships between 
variables using SPSS and AMOS version 
24 software. To measure self-esteem, 
psychological hardiness, perfectionism, 
and self-esteem, respectively, the 
Rosenberg  (1989) Self-Esteem 
Questionnaire; Ahwaz Psychological 
Hardiness Questionnaire  (Kiamarsi, 
Najarian and Mehrabi Zadeh Hunter, 
1998); Felt  (1991) and the Williams, 
Chambles & Ahrens  (1997) Emotion 
Control Questionnaire were used. 
The number of participants was 320. 
One-sample Kolmogorov-Smirnov test 
showed that the distribution of the 
research variables was 95% normal (P 
<0.05), so the distribution of the scores 
was normal. In the following, path 
analysis using structural equations is 
used to mediate the mediating role of 
emotional control in the relationship 
between psychological hardiness and 
perfectionism with self-esteem. 
Because the basis of path analysis is 
correlation between variables, Pearson 
correlation coefficient results showed 
that there is a significant relationship 
between psychological hardiness, 
perfectionism and affect control with 
self-esteem. These results make it 
possible to continue the hypothesis 
analysis using the structural equation 
method. In order to investigate the 
indirect relation of the proposed 
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model, the Bootstrap method was used 
in Pritcher's and Hayes (2004) 
computer simulations. Based on the 
results of the test, it can be concluded 
that perfectionism and psychological 
stubbornness by controlling emotions 
are indirectly related to self-esteem 
and the indirect causal path is 
significant. The following indicators are 
used to check the suitability of the 
model. If the Normal Fit Index (NFI), 
Non Normal Fit Index (NNFI), 
Comparative Fit Index (CFI), 
Incremental Fit Index (IFI), Good Fit 
Index (GFI) and Adjusted or Adapted 
Goodness Index (AGFI) are greater than 
0.90 indicates appropriate and 
desirable fit of the model. As the results 
show, these indices are all greater than 
0.9. Also, if the root mean square error 
(RMSEA) value is less than 0.08, the 
model fits (including Engels, 
Mosbragger, & Muller, 2003). 
According to the data, the RMSEA index 
is 0.061 which according to Klein model 
(2016) shows good and desirable fit of 
the model. Therefore, it can be said that 
the model of perfectionism and 
psychological stubbornness have a 
significant effect on self-esteem with 
the mediating role of emotional 
control. 
Based on the results of this study, the 
proposed model had a good fit. In 
explaining the relationship between 
perfectionism and self-esteem, it can 
be said that perfectionism is the 
fulfillment of one's own and others' 
expectations of a higher quality than 
the situation demands. Perfectionism is 
characterized by a tendency toward 
performance deficiencies, high-level 
goals, and rigorous self-evaluation. 

Perfectionism is one's excessive 
tendency to fail and over-criticize as a 
result of irrational expectations and 
ineffective attention to performance 
(Golestani, Amin Badokhti, and Ja'fari, 
2018). In explaining the relationship 
between psychological stubbornness 
and self-esteem, it can be said that a 
person with commitment attributes 
their sport activities to be interesting, 
important and meaningful. This belief 
reduces the stressfulness of sports 
competitions. Hardiness components in 
stressful sports situations will cause the 
athlete to not have a threat assessment 
of their sporting position and race and 
to use correct strategies for problem 
solving. In explaining the mediating role 
of emotion control in the relation of 
perfectionism and self-esteem, it can 
be said that perfectionism as a 
tendency toward impeccable 
performance is associated with 
emotion control (Driberg, Macau, 
Hollis, Shaw & Agan, 2019) and can be 
controllable Affect emotions such as 
anger and anxiety. Athletes with 
negative perfectionism are defeated, 
respond to negative errors, engage with 
more negative thoughts before the 
race, and eventually experience higher 
levels of anxiety and uncontrollable 
emotions. Positive perfectionism traits 
such as realism, acceptance of personal 
limitations, self-esteem, self-esteem, 
and positive perceptions of social 
support and evaluation increase 
athletic success in the individual. 
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 پژوهشیمقالة

و  شناختیروان یعزت نفس ورزشکاران بر اساس سرسخت یتدوین مدل عل

 کنترل عواطف یگریبا میانج یکمال گرای
 

 2فائزه جهانو ، 1نژادعسل خرمی

 

 شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایرانکارشناسی ارشد، روان. 1

 مسئول( ۀنویسند) دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایرانشناسی، واحد سمنان، رواناستادیار گروه  .2
 

 چکیده
عزت نفس ورزشکاران بر اساس  لّیتدوین مدل عهدف از انجام پژوهش حاضر 

. این مطالعه از بود کنترل عواطف یگریبا ميانج یگرایو کمال شناختیروان یسرسخت
یابی معادالت روابط بين متغيرهای پژوهش با استفاده از روش مدل .نوع همبستگی است

 ورزشکاران شهر تهراننفر از  320کنندگان پژوهش شرکت. ساختاری بررسی شده است
 . آنهاانتخاب شدند در دسترسگيری بودند که بر اساس روش نمونه 2019در سال 

کيامرثی، اهواز  شناختیروانسرسختی (، 1989)عزت نفس روزنبرگ های نامهپرسش
( و 1991)گرایی چندبعدی هویت و فلت کمال(، 1998) نجاریان و مهرابی زاده هنرمند

ارزیابی الگوی . تکميل کردندرا ( 1997) ویليامز، چامبلس و آهرنس کنترل عواطف
انجام  ليزرل افزارو با استفاده از نرم پيشنهادی از طریق الگویابی معادالت ساختاری

مستقيم از روش بوت استراپ در دستور کامپيوتری ماکرو جهت آزمون روابط غير. گرفت
 مطلوبی برازش از پيشنهادی مدل پژوهش، این نتایج اساس بر پریچر و هيز استفاده شد.

شدند. همچنين  معنادار مستقيم تمام مسيرهای داد نشان نتایج طورکلی به. بود برخوردار
از طریق  نيز شناختیروانگرایی و سرسختی کمال نتایج نشان داد مسيرهای غيرمستقيم

 برخوردار مطلوبی برازندگی از شده ارزیابی مدل معنادار بود. عزت نفسبا کنترل عواطف 
 . بر عزت نفس ورزشکاران است مؤثر عوامل شناخت جهت در مهمی گام و است

 
 

 مقدمه
، مفهومی است که بر اساس ساختار 1عزت نفس

 بهکند، فرهنگی و اعتقادی که فرد با آن زندگی می
  شود. می اطالقبودن فرد در جهان  احساس ارزشمند

 

                                                           
1. Self-Esteem 

زت نفس باالیی ع از دیگر، شخصی کهبه عبارتی  
-ارزیابی میارزشمند ای ، خود را به گونهبرخوردار است

مثبت با دیگران  تعامالتکند که توانایی قرارگرفتن در 
؛ به نقل از 2013، 2سوویسلو و اورث) استرا نيز دار

مطلبی،  سليمانی، زرآبادی پور، پهلوان شریف و
عامل رشد روانی در ورزشکاران عزت نفس  (.2019
ای را در جریان فکری، و اثرات برجسته استافراد 

کند و های فرد ایفا می ها و هدفاحساسات، ارزش
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ملکی، ) ودشمیورزشکاران باعث انگيزش پيشرفت در 
 (. 2011محمدزاده، سيدعامری و زمانی ثابت، 

وقتی از عزت نفس باالیی برخوردار هستند،  انورزشکار
کنند که این باالتری را نيز تجربه می 1سالمت روانی

گذار تأثيرتواند بر بهبود عملکرد ورزشی آنان امر می
همچنين  (.2019 و همکاران، 2بوجانی) باشد

نسبت به سایرین ورزشکارانی که عزت نفس بيشتری 
( و 2019، 3قاسيم، تلفا و هاداد)  دارند از بهزیستی
تری نيز برخوردار مطلوب 4شناختیسرسختی روان

سعادتخواه، جعفری بنفشه درق، رستمی ثمرین ) هستند
 (.2015و محمدی، 

های شخصيتی است و ای از ویژگیسرسختی مجموعه
به عنوان یک منبع مقاوت در مواجهه با رویدادهای 

کند. به عبارتی دیگر زای زندگی عمل میاسترس
که فرد نسبت به به عنوان این شناختیروانسرسختی 

دهد متعهد بوده و خود را وقف هدف آنچه انجام می
( 6کنترل) (، احساس تسلط بر اوضاع دارد5تعهد) کندمی

های زندگی را به عنوان فرصت ها و محدودیتو چالش
هاشمی، ) ( تعریف شده است7طلبیمبارزه) داندرشد می

 را خود سرسخت ورزشکاران (.2019درویزه و یزدی، 

 دهندمی آنچه انجام به نسبت کنند،می هدف وقف

 و ندمسلط اوضاع بر کنندمی احساس و متعهدترند
با  شناختیروانسرسختی  اند.کنندهتعيين  خودشان

بهبود عملکرد ورزشکاران نقش مهمی در بهبود اجرای 
این  بر (.2018، 8سيوریکایا) های آنان داردتکنيک
 معتقدند (2019) 9آیبک، یتيم و آیبک اساس

سرسخت از عزت نفس باالتری برخوردارند،  ورزشکاران
 کنندمی تفسير استرس زا کمتر را های ورزشیرقابت

                                                           
1. Mental Health  

2. Bojanic, Nedeljkovic, Sakan, Mitic, 

Milovanovic & Drid 
3. Qasim, Telfah & Haddad 

4. Psychological Hardiness 

5. Commitment 

6. Control 

چالش  و کنترل پذیر مطلوب، هایرا موقعيت آنها و
( 2017) 10کادیان و ماليکدر پژوهشی  .بينندمی انگيز

به بررسی رابطه سرسختی و عزت نفس در ميان 
نتایج این پژوهش  .گير پرداختندکشتیورزشکاران زن 

آن  هایبين عزت نفس و سرسختی و سازه نشان داد
 معنادارییعنی کنترل، تعهد و چالش ارتباط مثبت و 

وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد ورزش ابزار 
عزت نفس و سرسختی در ميان زنان  ارتقأبزرگی برای 

 . است

در حوزه ورزش، برخی پژوهشگران از طرف دیگر، 
دانند؛ صفتی ساز میرا بهنجار و قهرمان 11گراییکمال

ای  عده. کندکه به تحقق عملکرد عالی کمک می
کنند گرایی را صفتی نابهنجار توصيف میدیگر، کمال

شود و آن و معتقدند باعث تضعيف عملکرد ورزشی می
ارباب، واعظ ) دهدقرار می تأثيررا به صورت منفی تحت 

 (.2016موسوی و بادامی، 
های شخصيتی و انگيزشی گرایی یکی از ویژگیکمال

دهد و با قرار می تأثيرفرد است که رفتار فرد را تحت 
نقص بیهایی همچون تالش برای کامل و ویژگی

افراطی در عملکرد همراه بودن و تعيين معيارهای بسيار 
شود. به با گرایش به ارزیابی انتقادی رفتار مشخص می

گرایی، به عنوان ترکيبی از عبارتی دیگر، کمال
-ارزیابیاستانداردهای شخصی بيش از حد باال و خود

، 12کوران و هيل) تعریف شده است های انتقادی
گرایی را دارای کمال( 1991) 13هویت و فلت (.2019

کمالخویشتن مدار،  گراییکمالسه بعد ذکر کرده اند: 
 گراییکمالجامعه مدار.  گراییکمالدیگر مدار و  گرایی

خویشتن مدار، خود هدایت کننده است و شامل وضع 

7. Challenge 

8. Sivrikaya 

9. Aybek, Yetim & Aybek 

10. Kadyan & Malik 

11. Perfectionism 

12. Curran & Hill 

13. Hewitt & Flett 
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واقع بينانه برای خود، تالش  استاندارهای باال و غير
ها و نقصبرای رسيدن به این استانداردها و تمرکز بر 

 هایگرینظارتها در عملکرد، همراه با خود شکست
(. 1991؛ هویت و فلت، 1978، 1هاماچک) دقيق است

دیگر مدار، استاندارهای سطح باالیی را  گرایانکمال
کنند، رفتار مردم را سخت میبرای دیگران تعيين 

دهند و دارای انتظارات میگيرانه مورد قضاوت قرار 
کمالافراطی و ارزشيابی انتقادی از دیگران هستند. 

جامعه گرا بر این باورند که دیگران انتظارات و  گرایان
هویت ) استاندارهای باال و گاه غير واقعی از آنها دارند

 .(1991و فلت، 
به وضع  در ورزش به منزله تمایل پایدار فرد گراییکمال

معيارهای کامل و دست نيافتنی و تالش برای تحقق 
ات مثبت و تأثير، شناختیروانست که از جهت آنها

 ،2استرلينگ و کر) منفی در بين ورزشکاران رقابتی دارد
ویژگی مشترک ورزشکاران  ،گراییکمال(. 2007

رقابتی است که در عملکردشناختی، هيجانی و رفتاری 
شناسان ارد. بسياری از روانگذمیمخرب  آنان اثر
را شاخص ورزشکاران برجسته  گراییکمالورزشی 

برجسته با بعد دانسته اند. این ویژگی ورزشکاران 
میمطابقت  گراییکمالسازش یافته و مثبت  بهنجار،
کمالات مثبت تأثيرعين حال، پژوهشگران  کند. در
تنظيم معيارهای  مانند معيارهای شخصی عالی،گرایی )

دقيق برای برای عملکرد شخصی و لذت بردن از 
مانند استرس گرایی )کمالات منفی تأثيررقابت( و 

ناشی از کامل و بدون نقص بازی کردن اجباری و 
( را نشان تعارض بين انتظارات و دستاوردها احساس

سازش یافته( و ) گرایی بهنجارنوع کمال دو دهنده
 دانند.می نایافته(سازش ) ناسالم

در پژوهشی نشان داده شد،  (.3،2008هریس،پير،ماک)

                                                           
1. Hamachek 

2. Stirling & Kerr 

3. Harris, Pepper & Maack 

4. Gilbert, Durrant, McEwan 

تر و پایينسازش نایافته با عزت نفس  گراییکمال
 گرایانکمالواقع  افسردگی باالتر ارتباط دارد. در

کنند که مینایافته تنها وقتی افسردگی را تجربه  شساز
آنها احساس خودارزشمندی پایين و احساس بی کفایتی 

نتایج این پژوهش همچنين نشان داد تنها در کنند. می
سازش یافته  گراییکمالبافت پيشرفت یا عملکرد بين 

)گيلبرت، دورانت با عزت نفس ارتباط مثبت وجود دارد
 .(2006، 4و مک ایوان

 5کنترل عواطف یکی از عوامل مرتبط با عزت نفس
 منظور از مهارت کنترل عواطف. (6،2002موریس) است

این است که فرد بياموزد که چگونه عواطف خود را در 
های گوناگون تشخيص دهد و آن را ابراز و موقعيت

های شناختی با ارزیابی کنترل عواطف.کنترل نماید
مرتبط است و متمایز کننده انسان از سایر موجودات 

و تفریط در هيجانات منجر به ناسازگاری،  است. افراط
شود که پرخاشگری، خشم، نفرت و اضطراب افراد می

به صورت کنترل نشده، بهداشت روانی و عاطفی افراد 
طاهر، ایوالقاسمی، مجرد و ) دهدقرار می تأثيررا تحت 
(. یکی از مهمترین عواطفی که نقش 2017آبنيکی، 

کاران دارد مهمی منفی در عملکرد ورزشی ورزش
 یاضطراب است، به طوری که عدم کنترل چنين عواطف

شود افراد ورزشکار نتوانند در ميادین ورزشی باعث می
، 7کوریا و روسادو) های خود را اجرایی کنندتکنيک
 (2006) 8وهالورسون پرلينی دیگر سوی از(. 2019

 هم بارا لی معمو افراد و هاکی بازیکنانهوش هيجانی 

 بازیکنان که یافتند دست نتيجه این به و کردند مقایسه

 عادی افراد با مقایسه در باالتری هيجانی هوش هاکی،
 عملکرد با مثبت طوره ب کنترل عواطف همچنين .دارند

در پژوهشی . بود مرتبط بازی حين در ورزشکاران
مشخص شد عزت نفس پایين با سطح باالی 

5. affective control  

6. Muris 

7. Correia & Rosado 

8. Perlini & Halverson 
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طور کلی رنجورخویی و به اضطراب،افسردگی، روان
ر مجموع، د(. 2002موریس،) عواطف منفی ارتباط دارد

-آنچه گفته شد ورزشکاران به جهت چالش با توجه به

های متعدد خود، به شدت نيازمند داشتن عزت نفس 
برای انجام موفقيت آميز فعاليت ورزشی خود هستند. بر 

بر عزت نفس در  مؤثراین اساس شناسایی علل 
جهت موفقيت ورزشی آنان  ورزشکاران گامی مهم در

میها بوجود و احساس کفایت و شایستگی در آن است
میآورد و به پيشرفت در عملکرد ورزشی آنها منجر 

 هایاز سوی دیگر بررسی عزت نفس و متغير شود.
گذار بر آن در قالب یک مدل معادالت ساختاری تأثير

در ورزشکاران، خود یک ایده پژوهشی جدید محسوب 
میشود و میپيشين یافت ن هایکه در پژوهش شودمی

تواند ابعاد جدیدی را برای این جامعه خاص روشن 
 هایتواند یافتهمیدر عين حال این بررسی  سازد.

 شناختیروانهای ویژگی خصوص توسعه کاربردی در
با توجه به آنچه  لذاداشته باشد.  به همراه ورزشکاران

 سؤالپژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این  گفته شد
گرایی و که آیا کنترل عواطف در رابطه بين کمال است

با عزت نفس ورزشکاران نقش  شناختیروانسرسختی 
 کند؟ميانجی ایفا می

 

 پژوهش شناسیروش
همبستگی و از نوع معادالت -پژوهش حاضر توصيفی

جامعه آماری کليه ورزشکاران شهر ساختاری بود. 
از برآورد حجم نمونه  یبرابودند.  2019تهران در سال 

کرامر استفاده شد. بر اساس فرمول کرامر به فرمول 
نفر نمونه انتخاب  40و ميانجیبينی ازای هر متغير پيش

شد. لذا بر اساس محاسبه فرمول کرامر حجم نمونه در 
گيری در روش نمونهنفر برآورد شد.  320این پژوهش 

                                                           
1. Structural Equation Model (SEM) 

2. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSEs) 

3. Kielkiewicz, Mathúna & 

McLaughlin 

شرکت ورزشکاران حداقل این پژوهش در دسترس بود. 
ای، کشوری و بين المللی، در یکی از مسابقات منطقه
رضایت و ای در رشته خود داشتن برنامه منظم و حرفه

های ورود آگاهانه فرد برای شرکت در پژوهش از مالک
ها در سطح جهت تجزیه و تحليل دادهبه پژوهش بود. 

صيفی و استنباطی عمل شد. در سطح توصيفی جهت تو
سنجش متغيرهای پژوهش از ميانگين و انحراف معيار 
استفاده شد. در سطح استنباطی جهت بررسی روابط 

یابی بين متغيرها از ضریب همبستگی پيرسون و مدل
و  SPSSبا استفاده از نرم افزار  1معادالت ساختاری

AMOS  استفاده شد. 24نسخه 

 های پژوهشابزار
 عزت نفس مقیاس

( تهيه شده 1989) 2عزت نفس توسط روزنبرگ مقياس
عزت  مؤلفهو دو  سؤال 10است. این مقياس شامل 

؛ عزت نفس منفی 5و  4، 3، 2، 1ت سؤاالنفس مثبت با 
 کندگيری میرا اندازه 10و  9، 8، 7، 6ت سؤاالبا 

-(. نمره2019، 3کيلکيویکز، ماسونا و مک الئوقلين)

به این  است.ای درجه 4گذاری مقياس در طيف ليکرت 
نمره،  3نمره، موافقم  4موافقم  کامالًصورت که 

گيرد. نمره تعلق می 1مخالفم  کامالًنمره و  2مخالفم 
از طریق روش  مقياس پایاییدر یک پژوهش دیگر 

سليمانی و ) دست آمده استبه  77/0 ی کرونباخاآلف
(. در خارج از کشور نيز برای بررسی 2019، همکاران

استفاده شده قابليت اعتماد مقياس از آلفای کرونباخ 
اکسين، لی ) محاسبه شده است 91/0ضریب است که 

دیگر ضریب آلفای یک پژوهش (. در 2019، 4و ليو
ماریکوتویو، پاینه و ) به دست آمده است 86/0کرونباخ 

 74/0حاضر  کرونباخ در پژوهشآلفای (. 2019، 5ليسکو
 به دست آمد.

4. Xin, Li & Liu 

5. Maricuțoiu, Payne & Iliescu 
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 شناختیروان یسرسخت نامهپرسش

توسط  1اهواز شناختیرواننامه سرسختی پرسش
( تهيه 1998) کيامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند

و است  سؤال 27شامل  نامهپرسشاین شده است. 
به  است.ی اگزینه 4در طيف ليکرت گذاری آن نمره

نمره، گاهی  1نمره، به ندرت  صفرهرگز این صورت که 
 .گيردنمره تعلق می 3 بيشتر اوقات نمره و 2اوقات 
به صورت معکوس  21و  17، 13، 10، 7، 6 تسؤاال
مقتدر، محمدزاده و اسدی مجره، )  شوندگذاری مینمره

 ۀدهند نشاننامه در این پرسشنمره بيشتر (. 2019
یک  . دردر افراد است باالتر اختیشنروانسرسختی 

نامه از آلفای پژوهش برای قابليت اعتماد پرسش
کرونباخ استفاده شده است که ضرایب کرونباخ در دامنه 

شهبازی راد، ) به دست آمده است 76/0تا  74/0
کرونباخ آلفای (. 2015غضنفری، عباسی و محمدی، 

 به دست آمد. 81/0در پژوهش حاضر 

 یگرایکمال مقیاس

  تتوسط هویت و فل 2گرایی چندبعدیمقياس کمال
و  سؤال 30این مقياس شامل تهيه شده است. ( 1991)

، 9، 7، 5، 3، 1ت سؤاالبا  3خودمحورسه خرده مقياس 
دیگر ؛ 30و  28، 26، 25، 23، 21، 15، 14، 13، 11

، 20، 19، 18، 17، 16، 12، 10، 8، 4ت سؤاالبا  4محور
 را 24و  22، 6، 2ت سؤاالبا  5جامعه محور؛ 29و  27

نامه در طيف گذاری پرسشنمرهکند. گيری میاندازه
به این صورت که به شدت  است.ای درجه 7ليکرت 
نمره، نه موافقم و نه  2نمره، خيلی مخالفم  1مخالفم 
نمره، خيلی  5نمره، موافقم  4نمره، مخالفم  3مخالفم 

                                                           
1. Psychological Hardiness Scale of 

Ahwaz (PHSA) 

2. Multidimensional Perfectionism 

Scale (MPS) 

3. sSlf-Oriented Perfectionism 

4. Other-Oriented Perfectionism 

5. Socially Prescribed Perfectionism 

6. Chen, Hewitt, Flett & Roxborough 

 گيردنمره تعلق می 7نمره و به شدت موافقم  6موافقم 
(. در داخل 2019، 6و روکسبوروق چن، هویت، فلت)

نامه با آلفای کرونباخ برای ایران قابليت اعتماد پرسش
 87/0 محورجامعهو  83/0 دیگرمحور، 85/0 خودمحور

در خارج (. 2018بشارت، کاشانکی، ) به دست آمده است
نامه از آلفای از کشور برای قابليت اعتماد پرسش
ژوهش ضریب کرونباخ استفاده شده است که در یک پ

اسپوسيتو، استوبر، داماین، ) به دست آمده است 90/0
(. در یک پژوهش دیگر 2019، 7الساندری و المباردو

 75/0تا  70/0نامه در دامنه بين آلفای کرونباخ پرسش
آلفای (. 2020، 8زیفمن، آنتونی و کو) محاسبه شده است

مد. به علت به دست آ 90/0خ در پژوهش حاضر کرونبا
خود مدار،  گراییکمالکه  سؤالاهميت ادراک این 

دیگر مدار و جامعه مدار کدام یک از اهميت باالتری در 
پيش بينی عزت نفس ورزشکاران برخوردار است و 

که ورزشکاران بيشتر  مسئلهروشن ساختن این 
ه شخصی دارند یا احساس فشار گرایانکمالمعيارهای 

کنند یا میی کامل بودن را از بيرون ادراک ابر
-مناسبه ای برای دیگران دارند، گرایانکمالمعيارهای 

کمالنامه پرسشنامه برای این پژوهش ترین پرسش
  ص داده شد.تشخي (1991)هویت و فلت  گرایی

 کنترل عواطفنامه پرسش

توسط ویليامز، چامبلس و  9نامه کنترل عواطفپرسش
 42نامه ( تهيه شده است. این پرسش1997) 10آهرنس

، 16، 11، 8، 1ت سؤاالبا  11خشم مؤلفه 4دارد و  سؤال
، 13، 4، 3ت سؤاالبا  12؛ خلق افسرده39و  34، 30، 28
، 9، 7، 5ت سؤاالبا  13؛ اضطراب37و  29، 27، 25، 19

7. Esposito, Stoeber, Damian, 

Alessandri & Lombardo 

8. Zeifman, Antony & Kuo 

9. Affective Control Scale (ACS) 

10. Williams, Chambless & Ahrens 

11. Anger 

12. Depressed Mood 

13. Anxiety 
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؛ فقدان 40و  38، 35، 33، 26، 24، 21، 20، 17، 15
، 22، 18، 14، 12، 10، 6 ،2ت سؤاالبا  1عاطفه مثبت

طاهر )  کندگيری میرا اندازه 42و  41، 36، 32، 31، 23
نامه در طيف گذاری پرسش(. نمره2017، و همکاران

به این صورت که به شدت  است.ای درجه 7ليکرت 
نمره، نه موافقم و نه  2نمره، خيلی مخالفم  1مخالفم 
نمره، خيلی  5نمره، موافقم  4نمره، مخالفم  3مخالفم 
 گيردنمره تعلق می 7نمره و به شدت موافقم  6موافقم 

، 9، 4ت سؤاال(. 2019آبادی فراهانی، کرمی و کاظم)
به صورت  38و  31، 30، 27، 22، 21، 18، 17، 16، 12

شود. در داخل ایران برای گذاری میمعکوس نمره
نامه از ضریب پایایی( پرسش) بررسی قابليت اعتماد

آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب کل 
به  91/0تا  72/0ها در دامنه مؤلفهو  94/0ت سؤاال

(. در خارج 2016مرادمند و خانبانی، ) دست آمده است
 گزارش شده است 87/0فای کرونباخ از کشور ضریب آل

، 2هسو، فورگراد، استين، بئارد و بوجورگوینسون)
به دست  76/0کرونباخ در پژوهش حاضر آلفای (. 2019

  آمد.

 هایافته

درصد( زیر دیپلم،  6/3) نفر 6از ميان پسران ورزشکار 
درصد( فوق  8/17) نفر 30درصد( دیپلم،  8/40) نفر 69

درصد( ليسانس و باالتر بودند.  9/37) نفر 64دیپلم و 
درصد( زیر دیپلم  3/3) نفر 5از ميان دختران ورزشکار 

درصد( فوق  2/17) نفر 26درصد( دیپلم،  4/40) نفر 61
درصد( ليسانس و باالتر بودند.  1/39) نفر 59دیپلم و 

سال و ميانگين  18/27ميانگين سنی پسران ورزشکار 
از ميان پسران  سال بود. 23/27سنی دختران ورزشکار 

 نفر 34فوتباليست،  درصد( 8/27) نفر 47ورزشکار 
درصد(  3/21) نفر 36درصد( بدنساز،  1/20)

 نفر 16درصد( فوتساليست،  0/16) نفر 27هندباليست، 
درصد(  3/5) نفر 9 سوار ودرصد( دوچرخه 5/9)

 نفر 38واليباليست بودند. از ميان دختران ورزشکار 
درصد( بدنساز،  2/17) نفر 26فوتباليست،  درصد( 2/25)

 9/17) نفر 27درصد( هندباليست،  8/23) نفر 36
سوار درصد( دوچرخه 9/6) نفر 15درصد( فوتساليست، 

 درصد( واليباليست بودند.  0/6) نفر 9و 

 

 متغیرهای پژوهش بودنهای توصیفی و نرمال شاخص -1جدول 

 میانگین حداکثر حداقل  متغیرهای پژوهش 
انحراف 

 معیار

 آماره
نرمال 
 بودن

 معناداری

 365/0 72/0 59/1 58/14 17 12 مثبت-عزت نفس
 129/0 02/1 48/2 42/12 17 9 منفی-عزت نفس

 135/0 02/1 90/10 17/33 47 20 شناختیروانسرسختی 
 139/0 01/1 59/6 01/34 43 25 خودمحور-گراییکمال
 365/0 71/0 78/6 20/32 42 24 حوردیگرم-گراییکمال
 129/0 02/1 38/4 20/17 24 12 امعه محورج-گراییکمال

 110/0 01/1 65/6 18/25 37 18 خشم-کنترل عواطف
 052/0 05/0 06/7 71/24 36 17 لق افسردهخ-کنترل عواطف

 125/0 02/1 86/5 03/23 34 16 طراباض-کنترل عواطف
 167/0 14/0 75/7 27/26 37 17 قدان عاطفه مثبتف -کنترل عواطف

                                                           
1. Positive Affect 2. Hsu, Forgeard, Stein, Beard & 

Björgvinsson 
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 های توصيفی و نرمال بودنشاخص 1جدول شماره 
شرکت هد. تعداد درا نشان میمتغيرهای پژوهش 

آزمون کلموگروف اسميرنوف نفر بودند.  320 کنندگان
دهد همان گونه که مشاهده میای نشان تک نمونه

درصد  95شود توزیع نمرات متغيرهای پژوهش با می
(، لذا توزیع نمرات P>05/0) اطمينان طبيعی است

در ادامه برای نقش ميانجی رای توزیع نرمال است. دا
و  شناختیروان یسرسخت نيبدر رابطه  کنترل عواطف

با استفاده از از تحليل مسير  عزت نفسبا  یگرایکمال
که به دليل این معادالت ساختاری استفاده شده است.

ست، ااساس تحليل مسير، همبستگی بين متغيره
 2ماتریس هميستگی متغيرهای پژوهش در جدول 

 آمده است.

 
 ماتریس ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای مورد مطالعه -2جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 پژوهشمتغيرهای 

       1 عزت نفس مثبت-1
      1 -547/0** عزت نفس منفی-2
روانسرسختی -3

 شناختی
**574/0 **633/0- 

1     

گرایی کمال-4
 خودمحور

**555/0- **694/0 **879/0- 
1    

گرایی کمال-5
 دیگرمحور

**582/0- **531/0 **749/0- **838/0 
1   

گرایی کمال -6
 جامعه محور

*220/0- *286/0 *337/0- **701/0 **663/0 
1  

 1 798/0** 786/0** 529/0** -529/0** 266/0* -175/0* کنترل عواطف -7

 01/0احتمال در سطح  مقدار 

  05/0مقدار احتمال در سطح 
 

نتایج ضریب همبستگی  2شماره بر اساس جدول 
، شناختیروان یسرسختبين پيرسون نشان داد 

رابطه عزت نفس با ی و کنترل عواطف گرایمالک

فرضيه با  معناداری وجود دارد. این نتایج ادامه تحليل
در سازد. پذیر میمعادالت ساختاری را امکانروش 

ضرایب مسير اثرات مستقيم  3شماره ادامه در جدول 
 بين متغيرهای پژوهش در مدل پيشنهادی آمده است. 
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 پیشنهادی مدل در پژوهش یمتغیرها بین مستقیم اثرات ضرایب مسیر -3جدول 

 معناداری (𝛃 ضریب بتا مسیر

 002/0 191/0 عزت نفس مثبت ←شناختیروانسرسختی 

 001/0 -286/0 عزت نفس منفی ←شناختیروانسرسختی 

 003/0 -184/0 عزت نفس مثبت ←گرایی کمال

 001/0 801/0 عزت نفس منفی ←گرایی کمال

 001/0 -261/0 کنترل عواطف ←شناختیروانسرسختی 

 005/0 138/0 کنترل عواطف ←گرایی کمال

 001/0 641/0 عزت نفس منفی ←کنترل عواطف 

 001/0 -835/0 عزت نفس مثبت ←کنترل عواطف 

مستقيم معنادار هستند.  ایهپژوهش مسير شود در مدل مشاهده می -3همان طور که در جدول 

 شپژوه هایضرایب استاندارد بین متغیر -1شکل 

 
 

 گری روابط غیرمستقیم به روش بوت استروپآزمون واسطه -4جدول 

 معناداری بوت مسیر غیر مستقیم

 001/0 0227/0 عزت نفس مثبت←کنترل عواطف← گراییکمال

 002/0 0245/0 عزت نفس منفی←کنترل عواطف← گراییکمال

 003/0 0226/0 عزت نفس مثبت←کنترل عواطف← شناختیروانسرسختی 

 002/0 0241/0 عزت نفس منفی←کنترل عواطف← شناختیروانسرسختی 
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پيشنهادی از  مدلبررسی رابطه غيرمستقيم جهت 
 1و هيز روش بوت استروپ در دستور کامپيوتری پریچر

( استفاده شده است. نتایچ روش بوت استروپ 2004)
ميانجی( در جدول )برای بررسی مسيرهای غيرمستقيم 

 ارائه شده است.  4
آزمون بوت استروپ رابطه علّی غيرمستقيم  4جدول 

دهد. بر اساس جدول شان میمتغيرهای پژوهش را ن

گرایی و سرسختی کمالتوان نتيجه گرفت فوق می
 عزت نفسبا  کنترل عواطفریق از ط شناختیروان

دار ارابطه غيرمستقيم دارد و مسير علّی غيرمستقيم معن
از طریق بررسی برازندگی مدل به در ادامه  است.

  سنجش شاخص های برازندگی پرداخته خواهد شد.

 

 مدل پژوهشهای برازندگی شاخص -5جدول 
 مقدار قابل قبول مقدار به دست آمده  هاشاخص

 - 24/63 (2χ) یمجذور کا
 - 25 (DF) یدرجه آزاد
χ2/df 52/2  3کمتر از 

 08/0کمتر از  061/0 (RMSEA) ی مجذور ميانگين تقریبخطای ریشه
  9/0بيشتر از  971/0 (CFI) ایسهیشاخص برازش مقا

  9/0بيشتر از  931/0 (AGFI) یانطباق ایشده  لیبرازش تعد ییکويشاخص ن
  9/0بيشتر از  926/0 (IFI) یشیافزا یشاخص برازندگ

  9/0بيشتر از  966/0 (GFI) برازش ییکويشاخص ن
  9/0بيشتر از  911/0 (NNFI) شاخص برازش هنجار نشده
  9/0بيشتر از  973/0 (NFI) شاخص برازش هنجار شده

های آمده شده بررسی برازندگی مدل از شاخصبرای 
برازش های اگر شاخصاستفاده شده است.  5در جدول 

 شاخص برازش هنجار نشده ،2(NFI) هنجار شده
(NNFI)3 ، ایبرازش مقایسهشاخص (CFI)4، 

شاخص نيکویی  ،(IFI) شاخص برازندگی افزایشی
شاخص نيکویی برازش تعدیل شده و  5(GFI) برازش

باشد و بر برازش  90/0بزرگتر از  6(AGFI) انطباقییا 
گونه که در  همانمناسب و مطلوب مدل داللت دارند. 

                                                           
 
1. Preacher and Hayes 

2. Normal Fit Index (NFI) 

3. Non – Normed Fit Index (NNFI) 

4. Comparative Fit Index (CFI) 

5. Goodness of Fit Index (GFI) 

 یها همگشود این شاخصجدول فوق مشاهده می
همچنين اگر مقدار شاخص هستند.  9/0بزرگتر از 
 (7RMSEA) مجذور ميانگين تقریب ۀخطای ریش

 باشد نشان دهنده برازش مدل است 08/0کمتر از 
با توجه به (. 2003، 8شرمله انگل، موسبراگر و مولر)

برابر  RMSEAشاخص  5 جدولحاصل از  هایداده
( نشان 2016) 9که بر اساس مدل کالین است 061/0

توان لذا می .استدهنده برازش خوب و مطلوب مدل 

6. Adjusted Goodness of Fit Index 

(AGFI) 

7. Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

8. Schermelleh-Engel, Moosbrugger & 

Müller 

9. Kline 
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بر  شناختیروانگرایی و سرسختی گفت که مدل کمال
عزت نفس با نقش ميانجی کنترل عواطف معنادار 

 است. 
 

 گیریو نتیجه بحث
عزت  لّیتدوین مدل عهدف از انجام پژوهش حاضر 

و  شناختیروان ینفس ورزشکاران بر اساس سرسخت
 بر .بود کنترل عواطف یگریبا ميانج یگرایکمال
 برازش از پيشنهادی مدل پژوهش، این نتایج اساس

تمام  داد نشان نتایج طورکلی به. بود برخوردار مطلوبی
همچنين نتایج نشان . شدند معنادار مستقيم مسيرهای

روانگرایی و سرسختی کمال داد مسيرهای غيرمستقيم
 عزت نفسبا کنترل عواطف از طریق  نيز شناختی

-پژوهشاین نتيجه به دست آمده با نتایج معنادار بود. 

(، آیبک و همکاران 2019) کوریا و روسادو های
 علم و همکاران ،( 2016) و همکاران ارباب (،2019)
همسویی ( 2012) کویوال، هاسمن و فابلی و( 2016)

-گرایی با عزت نفس میدر تبيين رابطه بين کمال دارد.

گرایی برآورده ساختن انتظارات خود و کمالتوان گفت 
موقعيت کيفيتی برتر و بهتر ازآنچه  دیگران است با

صورت گرایش به سمت  گرایی بهکمال. کنداقتضا می
نقص، تعيين اهداف در سطح باال و ارزیابی عملکرد بی

رایی گکمال. شودسختگيرانه نسبت به خود شناخته می
ها و گرایش افراطی فرد در توجه به شکست

نتيجه انتظارات غيرمعقول  حد در از خودانتقادگری بيش
گلستانی، امين ) است بت به عملکردو توجه ناکارآمد نس

با  گرایی خودمدارکمال (.2018و جعفری،  بيدختی
استانداردهای شخصی سطح باال، اما در دسترس، 

احساس  و گرایش به نظم و سازماندهی در امور
رئوف، ) شود.را شامل می رضایتمندی از عملکرد خود

(. وقتی یک فرد 2019خادمی اشکذری و نقش، 
گرایی مثبتی در خود شکل دهد برای کمالورزشکار 

                                                           
 

ای در بينانهخود معيارهای سطح باالی منطقی و واقع
گيرد و نگرش مثبتی به اشتباهات خود در نظر می

شود در ميادین ورزشی دارد و همين امر باعث می
هنگام شکست در ميادین ورزشی عزت نفس خود را از 

ی و عزت گرایبين کمال دست ندهد. لذا منطقی است
 نفس رابطه وجود داشته باشد. 

گرا سازش نایافته معيارهای سختی را کمالورزشکاران 
ای بينانهگيرند و انتظرات غيرواقع میبرای خود درنظر 
خواهند خود را به گونه میورزشکاران  از خود دارند این

مبالغه آميزی با معيارهای غيرواقعی کامل ببينند و اگر 
آنها به این معيارها نرسند خود را مورد سرزنش و 

این سرزنش ها و تحقيرها آنها  .دهندمینکوهش قرار 
کند که این امر خود منجر به میرا دچار خودکم بينی 

 این مطلب تأیيددر  گردد.میکاهش عزت نفس در آنها 
( نيز نشان 2012) پژوهش کویوال، هاسمن و فابلی

عزت نفس پایين تر و  سازش نایافته با گراییکمالداد
نتایج این پژوهش  افسردگی باالتر ارتباط دارد.

نمره  گراییکمالهمچنين نشان داد افرادی که در 
رسد استانداردهای باالتری میگيرند به نظر میباالیی 

حال ورزشکارانی که عزت نفس پایه دارند. در عين 
ميزان اشتباه، شک و تردید پایينی  باالیی دارند معموالً

کند می( ادعا 2015) 1ردهولن .در مسابقات ورزشی دارند
پاسخ رایج به خود  گراییکمالتالش افراطی برای 

 . استارزشی و عزت نفس پایين 
با عزت  شناختیرواندر تبيين رابطه بين سرسختی 

فردی که دارای خصوصيت تعهد توان گفت نفس می
را جالب، با ورزشی خود های زندگی است، فعاليت
پندارد. چنين اعتقادی، از فشارزا دار میااهميت و معن

های سرسختی مؤلفه. کاهدمیمسابقات ورزشی بودن 
سبب خواهند شد فرد ورزشی های فشارزا در موقعيت
و مسابقه آميزی از موقعيت ارزیابی تهدیدورزشکار 

نداشته باشد و از راهبردهای صحيح برای ورزشی خود 

1. Hollander 
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دیگر، وقتی از طرفی دیگر . حل مسئله استفاده نماید
ضعيف باشد، آنها ورزشکار افراد  شناختیروانسرسختی 
جویی هستند و در های تعهد، کنترل و مبارزهفاقد مؤلفه

گيرند میقرار شکست در مسابقات ورزشی معرض خطر 
یک مصيبت و  مسابقه ورزشی خودکه فرد از به طوری

رواندارای سرسختی ورزشکار سازد. افراد فاجعه می
پایين وقایع ایجادکننده تغيير در زندگی را در  شناختی

کنترل تر و غيرقابل، منفیاالمقایسه با افراد سرسخت ب
قایع کنند شيوه اسنادی کلی و درونی برای وارزیابی می

منفی و اسنادهای خارجی برای وقایع مثبت دارند و 
دهند از راهبرد سازگاری واپس رونده مثل ترجيح می

ترک و انکار رفتار و شناختی که نه موقعيت را دگرگون 
. لذا منطقی کند، استفاده کنندو نه مشکل را حل می

و عزت نفس رابطه  شناختیرواناست بين سرسختی 
توان گفت میدر عين حال  وجود داشته باشد.

برای  خود توانایی به شخص اعتماد بيانگر سرسختی
 پيروی خود و استقالل حس و مختلف شرایط با مقابلۀ

 منجر نيز و فرد عملکرد ارتقأ سبب و ميدهد را افزایش
 فرد در تطابق ارتقای بهبود بهتر، زندگی داشتن به ،
 (. در واقع سرسختی1،2002ریچاردسون) شودمی

خودکارآمدی و عزت  جمله از متعددی مثبت پيامدهای
موفقيت  و روانی سالمت با و دارد پی را در نفس

 استرس با و مثبت رابطه روانی بهزیستی و ورزشی

 (.2،2013زتول،سونگ و جوردن) منفی دارد رابطه
-در تبيين نقش ميانجی کنترل عواطف در رابطه کمال

گرایی به عنوان کمالتوان گفت گرایی و عزت نفس می
عيب با کنترل گرایش به سوی عملکرد بی نقص و بی

اوی، هوليس، شو دریبرگ، مک) عواطف در ارتباط است
پذیری عواطف مانند تواند کنترل( و می2019، 3و اگان

رزشکاران قرار دهد. و تأثيرخشم و اضطراب را تحت 
پذیرند، به اشتباهات  گرای منفی شکستکمالدارای 

                                                           
1. Richardson 

2. Tol, Song & Jordans 

دهند، پيش از مسابقه با افکار کنش نشان میمنفی وا
شوند و سرانجام سطوح منفی بيشتری درگير می

را تجربه ناپذیری عواطف و کنترلباالتری از اضطراب 
گرایی مثبت های کمالویژگی که. به دليل اینکنندمی

شخصی،  هایبينی، پذیرش محدودیتمانند واقع
برداشت مثبت فرد اعتماد به خود و ، تقویت عزت نفس

ها و ارزشيابی اجتماعی، سبب افزایش از حمایت
لذا وقتی فرد . شودمیدر فرد ورزشکار موفقيت ورزشی 

گرایی منفی برخوردار های کمالورزشکار از ویژگی
 باشد، و به دنبال معيارهای سطح باالی عملکرد

تمایل و انتظار فرد از تحقق گرایی خودمحور(، کمال)
-کمال) ای عالی و عملکرد کامل دیگراناستاندارده

تالش برای رسیدن به گرایی دیگرمحور( و 

 استانداردها و انتظارات تجویزشده از جانب دیگران

-محور( باشد، کمتر بر تواناییگرایی جامعهکمال)

کند و همین امر های مثبت خود تمرکز می

پذیری اضطراب وی را باالتر برده و سبب کنترل

شود. وقتی فرد ورزشکار در وی میعواطف منفی 

نتواند عواطف خود را کنترل کند قادر به موفقیت 

های در رشته ورزشی خود نخواهد بود و شکست

پیش آمده در مسابقات عزت نفس منفی را در وی 

کنترل عواطف دهد. لذا منطقی است که شکل می

گرایی و عزت نفس ورزشکاران نقش در رابطه کمال
 باشد. ميانجی داشته 

 گرفتن نظر در یعنی گراییکمال مثبت در عين حال بعد
 در و است انگيزشی اثر دارای شخصی معيارهای

 که شودمی فرد در مثبت خلقيات بروز به منجر صورتی
 به دستيابی برای تالش معيارها، بودن معقول ضمن

 این در که چرا نباشد؛ توان از خارج و افراطی نيز آنها
 شناختیروان درماندگی و منفی خلقيات بروز صورت
 تغيير با ورزشکاران واقع در. بود خواهد ناپذیر اجتناب

3. Drieberg, McEvoy, Hoiles, Shu & 

Egan 
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 تالش و پشتکار به کننده نگران هایجنبه از خود توجه
 را ورزشی هایموقعيت منطقی ابعاد تواندمی خوبی به

 بر زیاد تمرکز و شمردن مهم مقابل در. نمایند درک
 تمرکز ورزشکار شودمی باعث رقابت حين اشتباهات

 به منجر نهایت در که بدهد دست از برعملکرد را خود
 را خود است ممکن بنابراین. شودمی آن کاهش

 شکست احساس این بنابراین .کند تلقی خورده شکست
 حساسيت .شد خواهد او افسرگی و خشم ساز زمينه

 شودمی باعث خود سرزنش و اشتباه بروز به افراطی
 عزت و شایستگی لياقت، احساس به نسبت ورزشکار

 به رسيدن یابر را خود اميد و کند تردید خود نفس
 منجر خود این. بدهد دست از نظرش مورد معيارهای

 .شودمی فرد در نفس عزت کاهش به
در تبيين نقش ميانجی کنترل عواطف در رابطه 

توان گفت و عزت نفس می شناختیروانسرسختی 
و همچنين  مسابقات ورزشیسرسختی، فشارزا بودن 

 را مسابقات این از حاصل جسمی-برانگيختگی روانی
افراد  سالمتی مثبت بر تأثير و دهدمی کاهش

کوباسا بر اساس نظریه سرسختی دارد. ورزشکار 
سرسختی از جمله حس  شناختیروانهای ویژگی

کنجکاوی قابل توجه، گرایش به داشتن تجارب جالب 
که تغيير در و معنادار، ابراز وجود، پرانرژی بودن و این

و تطابق تواند در سازش زندگی امری طبيعی است، می
 سودمند باشدافراد زای زندگی فرد با رویدادهای تنيدگی

چوبچيان لنگرودی ؛ به نقل از 1983 ،1کوباسا و پوچتی)
لذا وقتی ورزشکار بتواند با تغييرات  (.2018و زربخش، 

زندگی ورزشی خود سازگاری پيدا کند و انرژی و نيروی 
قادر به کنترل عواطف خود در زندگی  ،خود را حفظ کند

های عاطفی مانند خشم، و ویژگی استورزشی 
اضطراب، فقدان عواطف مثبت و خلق افسرده نخواهد 

 .عملکرد ورزشی فرد ورزشکار را تضعيف کندتوانست 
پذیری عواطف و بهبود عملکرد به واسطه همين کنترل

                                                           
 

ورزشی عزت نفس باالتری را نيز تجربه خواهد کرد. 

کنترل عواطف در رابطه لذا منطقی است که 

و عزت نفس ورزشکاران نقش  شناختیروانسرسختی 
 ميانجی داشته باشد. 

های این استفاده از نتایج باید دقت داشت که یافته در
 .است ورزشکاران شهر تهران بوده، محدود به پژوهش

دیگر در  ورزشکارانبنابراین در تعميم نتایج به دیگر 
طالعه حاضر از نوع م. باید محتاطانه عمل کرد شهرها

 لذا روابط به .توصيفی بوداز نوع مطالعات همبستگی 
 عنوان روابط علت و معلولی توان بهدست آمده را نمی
های دیگر پژوهش این از محدودیتتفسير و تعبير کرد. 

 لهوسي به شده صرفاً آوریجمعالعات که اط ه استبود
 از استفاده .است شده پر های خود ورزشکارانگزارش

دیگر اعضای از جمله  العاتدریافت اط چندگانه منابع
تر به غنیهای مربيان تيمی آنها و همچنين از گزارش

د. انجام ش خواهد منجر عه حاضرهای مطالشدن یافته
گيری در دسترس و حجم این پژوهش با روش نمونه

-نمونه کمتری مقدور بود. در صورتی که نمونه بزرگ

تری در دسترس بود این احتمال وجود داشت نتایج 
يجه به دست آمده از پژوهش حاضر تری از نتمتفاوت

پذیری برای تعميم شودپيشنهاد میآمد. به دست می
هایی را در سایر پژوهشگران چنين پژوهش ،بيشتر نتایج

دست آمده  تا شواهدی از روابط بهشهرها تکرار کنند 
های استفاده از مطالعات طولی و سایر روش. فراهم شود

تواند برای می (کيفی و کمیترکيبی شامل ) پژوهش
بررسی این مطالعه سودمندتر باشد. به این صورت که 

گردد با استفاده از مطالعه کيفی به بررسی می پيشنهاد
بر عزت نفس ورزشکاران از دیدگاه خود  مؤثرعوامل 

دستاوردها و پيامدهای این پژوهش د. پرداخته شوآنان 
را می توان در دو سطح نظری و عملی مطرح کرد. در 

توانند با تبيين نحوه های پژوهش میح نظری، یافتهسط
با نقش  شناختیروانگرایی و سرسختی کمالاثرگذاری 

1. Puccetti 
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به گسترش دانش، مفاهيم و  کنترل عواطف ميانجی
کمک  عزت نفس ورزشکارانهای موجود در زمينه مدل

تواند راهگشای کنند. همچنين، نتایج پژوهش حاضر می
روانر گسترش دانش های جدیدتر به منظوپژوهش
عزت نفس گيری در زمينه عوامل مؤثر بر شکل شناختی

های این شود. در سطح عملی، از یافته افراد ورزشکار

-ها و مداخلهتوان در جهت تدوین برنامهپژوهش می

های و فدراسيون هاای آموزشی درمانگری در سازمانه
طراحی مداخالتی مانند آموزش جهت ورزشی 

آموزش تنظيم عواطف و  شناختیروانسرسختی 
و  کمک شود عزت نفس ورزشکاران هيجانات به بهبود

توانند بر این اساس می ورزشیشناسان مشاوران و روان
ز نتایج این پژوهش استفاده کنند.ا
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