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Ágrip 

Hugrænn styrkur er hugtak sem mikið hefur verið rannsakað á sviði íþróttasálfræðinnar 

síðustu tvo áratugi og hefur verið tengt frammistöðu í íþróttum. Þeir einstaklingar sem hafa 

mikinn hugrænan styrk hafa þróað með sér ákveðna eiginleika og nýta sér aðferðir sem hafa 

jákvæð áhrif á frammistöðu. Þjálfarinn getur með hegðun sinni myndað jákvætt andrúmsloft 

sem stuðlar að færnihneigð. Markmið var að kanna hvernig hugrænn styrkur þróast og 

hlutverk þjálfarans í því ferli. Niðurstöður eftir heimildaleit sýndu að hugrænn styrkur er 

langtíma ferli sem getur þróast frá barnsaldri með umhverfisþáttum, styrkingu eða refsingu á 

hegðun og hugarþjálfun. Þjálfarinn getur með leiðtogafærni og hegðun mótað rétta 

umhverfið sem stuðlar að þróun hugræns styrks. Það umhverfi stuðlar að bæði færnihneigð 

og bættri frammistöðu. Hann getur styrkt eða refsað hegðun og eiginleikum ásamt því að 

kynna íþróttamanninum fyrir hugarþjálfun. Það er greinileg þörf fyrir að fræða þjálfara og 

foreldra um hvernig þau geta haft áhrif á þróun hugræns styrks.  
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1 Inngangur  

Hugrænn styrkur (e. mental toughness) er hugtak sem hefur fengið mikla athygli í 

fræðiheiminum og hefur verið eitt af vinsælli rannsóknarefnum í heimi íþróttasálfræðinnar 

síðustu tvo áratugi (Gucciardi, Jackson, Hanton og Reid, 2015). Lið eða einstaklingar sem bíða 

ósigur eða sýna ekki sína bestu frammistöðu þegar mikið er undir hafa verið sögð ekki 

nægilega andlega sterk á meðan þeir sem sigra hafa talið sig vera sterkari andlega heldur en 

andstæðingurinn. Hugtakið hugrænn styrkur hefur fengið sinn skerf af gagnrýni þrátt fyrir 

vinsældir í rannsóknum. Það hefur þótt ósamræmi í eðli hugtaksins og rannsóknaraðferðum 

því tengdu, en það hefur þótt takmarka það sem sálfræðilegt hugtak (Gucciardi, Hanton, 

Gordon, Mallet og Temby, 2015). Grein Andersen (2011) kom af stað ákveðinni bylgju í 

endurskoðun á hugtakinu og rannsóknaraðferðum en þar færir hann rök fyrir því að 

skilgreiningar á hugrænum styrk hafi verið ruglandi og óskýrar. Hann velti fyrir sér þeim 

möguleika að hugrænn styrkur væri í rauninni aðeins félagslegur stimpill á ákveðna hampaða 

hegðun innan íþrótta og hvort allt sem hefur jákvæð tengsl við frammistöðu innan 

íþróttasálfræðinnar væri sett undir hattinn hugrænn styrkur. Tibbert, Andersen og Morris 

(2015) gagnrýndu síðan að það væri enn of langt á milli túlkun fræðimanna á hugrænum 

styrk og því sem gerist raunverulega á æfingasvæðinu. Rannsókn Coulter, Mallet og Singer 

(2016) styður þá gagnrýni. Hér verður miðað við að hugrænn styrkur sé persónuleg geta til 

að sýna stöðugt framúrskarandi huglæga eða hlutlæga frammistöðu þrátt fyrir áskoranir úr 

daglegu lífi, streitu eða hindranir (Gucciardi, Hanton, o.fl, 2015). 

Allir knattspyrnumenn í rannsókn Coulter, Mallet og Gucciardi (2010) völdu sömu 

eiginleikana sem mikilvægustu eiginleika hugræns styrks. Þar með er möguleiki á að 

hugrænn styrkur eigi einhvern sameiginlegann grunn frekar en að vera samblanda af öllu því 

jákvæða sem tengist frammistöðu innan íþróttasálfræðinnar eins og Andersen (2011) hélt 

fram. Einnig getur verið að hugrænn styrkur eigi sér einhvern sameiginlegann grunn óháð 

íþrótt en hefði síðan sérhæfðari eiginleika fyrir íþróttir sem hafa mismunandi kröfur 

(Gucciardi, Gordon, Dimmock og Mallett, 2009). Það væri nokkuð eðlilegt þar sem telja  

mætti að ekki væru sömu líkamlegu eða andlegu kröfur á knattspyrnumanni og 

kringlukastara. Þrátt fyrir gagnrýni hafa bæði þjálfarar og íþróttamenn haldið því fram að 

hugrænn styrkur sé með mikilvægari þáttum til að ná fram góðri frammistöðu í íþróttum 

(Weinberg, Butt og Culp, 2011). 

Ákveðnir eiginleikar hugræns styrks hafa verið stöðugir í rannsóknum eins og sjálfstrú 

(Bull, Shambrook, James og Brooks, 2005; Coulter et al., 2010; Gucciardi, Gordon og 

Dimmock, 2008; G. Jones, Hanton og Connaughton, 2002, 2007; Thelwell, Weston og 

Greenlees, 2005), þrautseigja undir pressu (Bull o.fl, 2005; Coulter o.fl, 2010; Gucciardi o.fl, 

2008; G. Jones o.fl, 2007; Thelwell o.fl, 2005) færnihneigð (Cook, Crust, Littlewood, Nesti og 
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Allen-Collinson, 2014; G. Jones o.fl, 2007) og innri áhugahvöt (Coulter o.fl, 2010; G. Jones 

o.fl, 2002, 2007). Einnig hefur hugrænn styrkur verið tengdur við bjartsýni (Nicholls, Polman, 

Levy og Backhouse, 2008), betri frammistöðu undir pressu (Piggott, Muller, Chivers, Burgin 

og Hoyne, 2019), betri færni í notkun á bjargráð (Gucciardi, Hanton o.fl, 2015; Kaiseler, 

Polman og Nicholls, 2009; Nicholls o.fl, 2008) og betri sálfræðifærni (Crust og Azadi, 2010).  

En hvernig þróast hugrænn styrkur, við hvaða aðstæður gerist það og er einhver aðili 

sem spilar stærra hlutverk en aðrir í þróuninni? Í tvíburarannsókn Horsburgh, Schermer, 

Veselka og Vernon (2009) ýttu þau undir þá kenningu að hugrænn styrkur væri nokkuð 

erfanlegur eiginleiki og þar með erfiðara að styrkja eða þróa með sér hugrænan styrk heldur 

en fræðimenn héldu fram. Hins vegar í safngreiningu eigindlegra rannsókna á þróun hugræns 

styrks var dregið saman að þróun á hugrænum styrk væri ævilangt ferli sem hefst á 

barnsaldri (Anthony, Gucciardi og Gordon, 2016) en sýnt hefur verið fram á jákvæða fylgni á 

milli hærri aldurs og reynslu og aukins hugræns styrks (Marchant o.fl, 2009; Nicholls, Polman, 

Levy og Backhouse, 2009).  

Rannsóknir hafa sýnt að þýðingarmiklir aðilar geta ýtt undir þróun íþróttamannsins og að 

þjálfarinn getur verið í stóru hlutverki ef hann nýtir sér réttar aðferðir (Smoll, Smith, Barnett 

og Everett, 1993). Þjálfari sem myndar hvetjandi umhverfi og stuðlar að færnihneigð getur 

meðal annars aukið innri áhugahvöt, jákvætt viðhorf og vinnuframlag (Ntoumanis og Biddle, 

1999). Einnig getur þjálfari haft jákvæð áhrif á innri áhugahvöt með því að tileinka sér 

hegðun sem styður við sjálfstjórn (e. autonomy supportive) íþróttamannsins (Mageau og 

Vallerand, 2003).  

Viðfangsefni þessa rits er einmitt á þessum nótum, en hér verður kannað hvernig 

hugrænn styrkur þróast og hlutverk þjálfarans í því ferli. 
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2 Þróun á hugrænum styrk 

2.1 Umhverfisáhrif 

Bull og félagar (2005) settu upp módel um hugrænan styrk sem er byggður eins og 

pýramídi. Á botni pýramídans eru umhverfisáhrif og þar fyrir ofan liggja eiginleikar, viðhorf 

og hugsun í framangreindri röð. Samkvæmt módeli Bull og félaga (2005) eru áhrifaþættir frá 

umhverfi undirstaðan í þróun á hugrænum styrk en þar spila áhrif foreldra og bakgrunnur 

barns stórt hlutverk. Módelið getur gefið góða mynd af áhrifum umhverfisins á þróun 

hugræns styrks. Því breiðari bakgrunn sem einstaklingur hefur því stærri pýramída er hægt 

að reisa. Með því að komast í snertingu við mismunandi umhverfisáhrif getur það gefið 

reynslu og mótað einstaklinginn og þar með veitt betri möguleika fyrir hugrænan styrk til að 

styrkjast enn frekar. Eigindlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að umhverfið spili stórt hlutverk 

í þróuninni (Anthony o.fl, 2016).  

Íþróttamaðurinn þarf að geta viðhaldið innri áhugahvöt fyrir framförum og drifkrafti í að 

vinna sig upp á næsta stig innan sinnar greinar þó svo að hindrun eða erfiðleikar hægi 

tímabundið á þróun hans (Gulbin, Oldenziel, Weissensteiner og Gagné, 2010). Í eigindlegum 

rannsóknum hafa íþróttamenn talið að upplifa eða lenda í ákveðnum aðstæðum ýtti undir að 

þeir yrðu sterkari andlega (Coulter o.fl, 2010; Bull o.fl, 2005; Thelwell o.fl, 2005). Sem dæmi 

um aðstæður er að takast á við meiðsli, vera ekki valinn í byrjunarliðið, halda athygli á réttu 

sviði þrátt fyrir félagslegann þrýsting (áfengi, partý, eiturlyf) og að fórna fyrir íþróttina 

(Coulter o.fl, 2010). Þar með gæti það haft ákveðið hagnýtingargildi að utanaðkomandi aðili 

(þjálfari, foreldri, stjórnandi) myndi stýra því að yngri íþróttamenn myndu lenda í erfiðum 

aðstæðum og þar með græða á því seinna á ferlinum (Thelwell o.fl, 2005).  

Aðstæður þurfa ekki öllu leiti að vera neikvæðar en bæði jákvæðar og neikvæðar 

aðstæður geta verið skilgreindar sem hvati fyrir þróun á hugrænum styrk. Jákvæðar 

aðstæður voru t.d. að utanaðkomandi aðili uppgötvaði hæfileika íþróttamannsins en 

neikvæð atvik voru t.d. skilnaður foreldra. Atvikin voru nýtt sem flótti frá neikvæðri reynslu 

sem leiddi til betri forgangsröðunar á markmiðum eða aukinni stjórn á langtíma markmiðum 

þar sem íþróttamaðurinn fékk aðra sýn á lífið og íþróttina (Connaughton og Hanton, 2010).  

Til stuðnings við þetta er megindleg rannsókn Gucciardi (2011) um tengsl reynslu á 

mótunarárum (e. developmental experiences) og hugræns styrks. Þar tók hann úrtak af 308 

karlkyns krikketleikmönnum á aldrinum 13-18 ára og bar saman niðurstöður úr CMTI (e. 

Cricket Mental Toughness Inventory) og YES (e. Youth Experience Survey 2.0) 

spurningalistunum. Niðurstöðurnar sýndu fram á að reynsla á mótunarárum var tengd 

lykileiginleikum hugræns styrks ásamt tengslum við reynslu af jákvæðum og neikvæðum 

aðstæðum. Áhugaverðustu niðurstöður rannsóknarinnar voru hins vegar jákvæð tenging 
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milli reynslu sem var mynduð að eigin frumkvæði (e. initative experience) og sjálfsmati á 

hugrænum styrk. Það að hafa lært að setja sér markmið, þurfa að leggja sig fram, leysa 

vandamál og tímastjórnun voru þau atriði sem mest voru tengd myndaðri reynslu að eigin 

frumkvæði sem ýtti undir hugrænan styrk í krikket. M. I. Jones og Parker (2013) rannsökuðu 

þetta enn frekar með því að skoða 299 íþróttamenn af báðum kynjum úr 28 mismunandi 

íþróttagreinum. Niðurstöður sýndu einnig fram á að reynsla sem mynduð var að eigin 

frumkvæði hefði mestu áhrifin á þróun hugræns styrks á mótunarárum.  

2.1.1 Áhrif foreldra og systkina 

Hlutverk foreldra í hæfileikamótun íþróttamannsins er flókin og er það mismunandi yfir 

æviskeið íþróttamannsins. Þau eru í leiðtogahlutverki á yngstu árunum sem breytist í 

stuðningshlutverk þegar íþróttamaðurinn eldist (Côté, 1999). Miðað við módel Bull og félaga 

(2005) eru tveir lykilþættir í barnæsku sem hafa áhrif á þróun hugræns styrks og annar þeirra 

er uppeldi. Á yngri árum íþróttamannsins er hægt að hlúa að einföldu formi af hugrænum 

styrk og foreldrar eru stærstu áhrifavaldar á þessu tímabili. Það er að segja að þeir foreldrar 

sem hleypa börnunum sínum í að prófa nýjar krefjandi og fjölbreyttar áskoraranir sem 

innihalda einhverja pressu (Gucciardi, Gordon, Dimmock o.fl, 2009). Það að koma úr 

íþróttafjölskyldu gat ýtt undir samkeppni og jákvætt viðhorf. Þeir foreldrar veittu 

félagslegann stuðning ásamt því að ala upp ákveðin hegðunarmynstur sem geta valdið því að 

íþróttamaðurinn þróaði með sér hugrænan styrk t.d. að leggja hart að sér, gefast ekki upp og 

meðvitund um fórn til að ná árangri (Thelwell, Such, Weston, Such, og Greenlees, 2010). 

Þar sem að áhrif foreldra eru mikil þá þarf íþróttahreyfingin að fræða foreldra (Thelwell 

o.fl, 2010) ásamt því að gera þau meðvituð um hlutverk sitt í þróun á hugrænum styrk 

(Gucciardi, Gordon, og Dimmock, 2009b). Það hlutverk að búa til rétta umhverfið sem hvetur 

til þróunar á hugrænum styrk íþróttamanna er í höndum þjálfara ásamt foreldrum 

(Connaughton og Hanton, 2010). 

Systkini geta verið áhrifavaldar á þróun hugræns styrks á meðan íþróttamaðurinn er á 

barnsaldri. Sérstaklega eldra systkini sem var klárara og betra kveikti löngun hjá yngra 

systkini til að herma eftir afrekum systkinanna innan sem utan íþróttarinnar (Connaughton 

o.fl, 2008). Til stuðnings við þetta er fimmtán ára langtímrannsókn Van Yperen (2009) á því 

hvaða knattspyrnumenn næðu árangri og hverjir ekki. Í úrtakinu voru 65 karlkyns akademíu 

knattspyrnumenn og skilgreining á árangri var að hafa spilað sem atvinnumaður í að lágmarki 

10 ár. Niðurstöður sýndu að þeir sem að náðu árangri áttu yfirleitt fleiri systkini, komu úr 

minnihluta hópum og áttu foreldra sem skildu. Van Yperen (2009) velti fyrir sér hvort systkini 

geta myndað ákveðin tengsl á milli sín sem myndar traust og stuðning og þar með aukið 

félagslega færni sem er nauðsynleg í hópíþróttum. Erfiðleikar utan íþróttarinnar eins og 
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skilnaður foreldra gerði það líklega að verkum að einstaklingarnir þróuðu með sér bjargráð 

og viðhorf sem er nauðsynlegt til að takast á við vandamál og áföll. Það að hafa þróað með 

sér bjargráð utan íþróttarinnar gæti aðstoðað við að takast á við vandamál sem koma upp 

innan íþróttarinnar. 

2.1.2 Áhrif æfingamagns á þróun hugræns styrks 

Rannsóknir Gucciardi (2011) á börnum 13-18 ára og Gucciardi og Jones (2012) á börnum 

10-18 ára sýndu fram á, með spurningalistum, lítil tengsl á milli keppnisreynslu eða 

æfingamagns og hugræns styrks. Það er öfugt við það sem kemur fram í viðtölum við 

afreksíþróttafólk um sína upplifun þar sem að þau héldu því fram að æfingamagn og 

keppnisreynsla spilaði stórt hlutverk í þróun hugræns styrks (Connaughton og Hanton, 2010; 

Connaughton, Wadey, Hanton og Jones, 2008).  

Aftur á móti þá sýndi rannsókn Marshall og félaga (2017) fram á að hugrænn styrkur 

gæti aukist með auknu æfingaálagi og styður þar með undir upplifun afreksíþróttafólks 

(Connaughton og Hanton, 2010; Connaughton o.fl, 2008). Í rannsókn Marshall og félaga 

(2017) fengu þeir 30 þátttakendur sem hreyfðu sig minna en fjórum sinnum viku til að bjóða 

sig fram til að æfa fyrir og keppa í járnkarlinum. Þátttakendur þurftu að uppfylla líkamlegar 

kröfur eins og hámarkssúrefnisupptöku (VO2Max) ásamt því að hafa enga undirliggjandi 

sjúkdóma. Þátttakendur fóru í gegnum sex mánaða stigvaxandi lotubundna líkamlega 

þjálfunaráætlun fyrir járnkarlinn þar sem þau æfðu hlaup, sund og hjól. Hugrænn styrkur var 

mældur með MTQ-48 spurningalistanum á tveggja mánaða fresti og einum mánuði eftir 

keppni. Niðurstöður sýndu að sjálfsmat á hugrænum styrk hækkaði stöðugt í samræmi við 

aukningu á æfingaálagi. Þar með má áætla að aukið æfingaálag getur aukið hugrænan styrk.  

Þar sem að æfingaumhverfið er mótað af þjálfaranum þá verður það nánar tekið fyrir 

þegar fjallað verður um hlutverk þjálfarans. 

2.2 Þróun á hegðun tengt hugrænum styrk 

Ef íþróttamaðurinn tileinkar sér rétta hegðun þá getur hegðunin haft áhrif á eiginleika 

hugræns styrks (Gucciardi o.fl, 2008). Anthony, Gordon, Gucciardi, og Dawson (2017) töldu 

að það væri áhrifaríkara að þjálfa hegðun tengda hugrænum styrk (e. mental toughness 

behaviour) heldur en að einblína á eiginleikana. Þeir skilgreindu hegðun tengda hugrænum 

styrk sem markvissa en sveigjanlega, munnlega eða líkamlega aðgerð sem stuðlar að 

jákvæðri frammistöðu í gegnum afrek og framför á takmarki eða markmiði. Þar sem að 

íþróttagreinar hafa mismunandi kröfur að þá hefur verið bent á að hegðun tengd hugrænum 

styrk gæti verið sérhæfð innan hverrar íþróttagreinar (Gucciardi, Gordon, Dimmock o.fl, 

2009). Hegðunargreining Diment (2014) á hugrænt sterkum knattspyrnumönnum sýndi að 

einkennandi hegðun hjá þeim væri að reyna að vinna boltann strax eftir mistök, vilja boltann 
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öllum stundum, meðvitund um umhverfið og líkamstjáningu, en svipaðar hegðanir má sjá í 

eigindlegum rannsóknum á knattspyrnumönnum (Coulter o.fl, 2010; Thelwell o.fl, 2005). 

Rannsókn Gucciardi, Jackson og félaga (2015) sýndi að ákveðnir utanaðkomandi og innri 

þættir geta haft áhrif á hegðun tengdri hugrænum styrk í tennis. Rannsóknin var í tveimur 

skrefum, í fyrra skrefinu fengu þeir 17 þjálfara og 20 tennisleikmenn til að meta hvers konar 

hegðun tennisleikmaður með hugrænan styrk myndi sýna. Síðan sendu þeir 

hegðunargreiningu út frá mati þjálfara og leikmanna til fagaðila til að fá endurgjöf á hversu 

vel hegðanirnar voru skilgreindar. Í seinna þrepinu fengu þeir 347 tennisleikmenn á aldrinum 

12-18 ára sem voru þátttakendur á ástrálska Optus unglingamótinu í tennis til að svara 

spurningalista um hræðslu við mistök, ástríðu og innblástur. Að takast vel á við mistök hefur 

verið tengt hugrænum styrk, innblástur hefur verið tengdur innri áhugahvöt, skynjaðri færni, 

sjálfstrausti, bjartsýni o.fl. Ástríða hefur verið tengd hugrænum styrk en þeir skiptu ástríðu 

niður í þráhyggjutengda ástríðu sem hefur verið tengd neikvæðum áhrifum á meðan 

samstillt (e. harmonious) ástríða er forsenda íþróttamannsins fyrir ástundun vegna ánægju 

eða skynjunar á afrekum. Foreldrar áttu að svara með leikmanninum spurningalista, sem var 

sérhannaður fyrir þessa rannsókn, um hversu vel skilgreinda hegðunin átti við hugrænan 

styrk. Niðurstöðurnar sýndu fram á að hræðsla við mistök og þráhyggjutengd ástríða fyrir 

greininni tengdist lægri tíðni af hegðun tengdri hugrænum styrk. Þeir sem fundu fyrir 

samstilltri ástríðu og reglulegum innblæstri sýndu hærri tíðni af hegðun tengdri hugrænum 

styrk. Áhugavert var að ekki voru nægileg tengsl á milli styrkleika innblástursins og hegðun 

tengdri hugrænum styrk. Til að hegðun tengd hugrænum styrk íþróttamannsins verði fyrir 

áhrifum innblásturs þá virðist sem einungis tíðni innblástursins sé nóg. 

Sýnt hefur verið fram á að íþróttamenn með mikinn hugrænan styrk eru bjartsýnari en 

aðrir (Nicholls o.fl, 2008) ásamt því að meðvitund leikmanna um hugrænan styrk getur 

stuðlað að breyttri hegðun tengt hugrænum styrk (Gucciardi, Gordon o.fl, 2009b). Íhlutun 

Parkes og Mallett (2011) á 7 karlkyns rugby leikmönnum sýndi fram á að með því að fá 

leikmenn til að tileinka sér bjartsýna hugsun hafði það jákvæð áhrif á hegðun tengda 

hugrænum styrk. Íhlutun fólst í átta einstaklingsfundum tvisvar í viku með rannsakanda þar 

sem kynnt var fyrir þeim þrjú atriði, varanleiki (e. permanance), sannfæringakraftur (e. 

persasiveness) og persónubinding (e. personalisation), sem fylgir því að hugsa á bjartsýnan 

hátt. Það átti að auka meðvitund leikmanna um sína eigin hegðun ásamt því að mynda 

ramma til að fylgja eftir þegar árangur næst eða mistök eiga sér stað. Niðurstöður sýndu að 

með því að auka meðvitund á hugsunum og færni við að skora á eigin hugsanir breyttist 

hegðun þeirra. Allir þátttakendur fundu fyrir meiri þrautseigju gagnvart sínum eigin 

mistökum ásamt betri árangurshvöt. 
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Anthony og félagar (2017) bjuggu til og prófuðu þjálfaramiðaðann ramma með því 

markmiði að þróa hegðun tengda hugrænum styrk. Þar gerðu þeir þjálfara meðvitaða um 

hvað þeir gætu gert til að ýta undir hegðun tengdri hugrænum styrk. Þeir miðuðu við GROW 

módel og markmið þeirra var að auka tíðni æskilegrar hegðunar miðað við gildi liðsins og 

heildar frammistöðu. Úrtakið voru þrír þjálfarar og tilraunin stóð yfir í rúma fimm mánuði 

sem þeir skiptu niður í fjögurra vikna þrep. Þeim var síðan kynnt hvernig ramminn virkaði 

með vinnustofum ásamt því að fá endurgjöf á meðan þeir voru að þjálfa. Árangur 

tilraunarinnar var metin með spurningalista sem þeir sérhönnuðu fyrir hegðun tengda 

hugrænum styrk. Þjálfarinn átti að meta hvort einhver af fyrirfram ákveðnum hegðunum hafi 

aukist á tímabilinu. Niðurstöður sýndu að hegðun tengd hugrænum styrk jókst á fyrri hluta 

tímabilsins þar sem hún stöðvaðist síðan. Þegar tilraunatímabilinu lauk lækkaði matið á 

hegðun tengdri hugrænum styrk. 

2.3  Áhrif hugarþjálfunar á þróun hugræns styrks 

Þegar skoðaðar eru eigindlegar rannsóknir á viðhorfi íþróttamanna til hugræns styrks, þá 

telja íþróttamennirnir sjálfir að hugarþjálfun og notkun sálfræðifærni hafi ýtt undir aukinn 

hugrænan styrk (Butt, Weinberg og Culp, 2010; Connaughton o.fl, 2008; Thelwell o.fl, 2010). 

Einnig hefur verið sýnt fram á jákvæða fylgni milli þess að íþróttafólk með mikinn hugrænan 

styrk nýtir sér sálfræðifærni eins og markmiðasetningu, sjálfstal, virkjun, slökun og 

tilfinningastjórn (Crust og Azadi, 2010). Þeir knattspyrnumenn sem náðu árangri í rannsókn 

Van Yperen (2009) voru einmitt meira tilfinningalega bundnir markmiðum sínum og minna 

hikandi við að lækka eða yfirgefa markmiðin sín. 

Tilraun Gucciardi, Gordon, og Dimmock (2009a) sýndi fram á að það er hægt að bæta 

hugrænan styrk með hugarþjálfun. Þátttakendur tilraunarinnar voru þrjú karlkyns 15 ára lið í 

ástralskri knattspyrnu ásamt einu foreldri fyrir hvern leikmann og þjálfarateymi hvers liðs. 

Tveimur liðum var raðað handahófskennt á tvær mismunandi þjálfunaráætlanir og eitt lið var 

notað sem samanburðarhópur. Þjálfunaráætlanirnar voru hugarþjálfun annars vegar og 

sérhæfð þjálfunarætlun fyrir hugrænan styrk hins vegar. Í hugarþjálfunarhópnum voru 26 

einstaklingar, 25 einstaklingar fengu sérhæfða þjálfun með það markmið að auka hugrænan 

styrk og 24 voru í samanburðarhópnum. Íhlutunin stóð yfir í sex vikur. Notast var við 

spurningalistann AfMTI (e. Australian football Mental Toughness Inventory) til að mæla 

hugrænan styrk og aðra spurningalista til að mæla þrautseigu og flæði. Allir 

spurningalistarnir voru síðan metnir af iðkendum, foreldrum og þjálfara. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndi fram á að sjálfsmat á hugrænum styrk, þrautseigju og flæði jókst í 

báðum íhlutunum miðað við samanburðarhóp. Hins vegar var ekki marktækur munur á 

áhrifum þjálfunaráætlananna. 
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Notkun á bjargráð hefur verið talin mikilvægur þáttur tengdur hugrænum styrk (G. Jones 

o.fl, 2007; Thelwell o.fl, 2005) ásamt því að einstaklingar með hugrænan styrk nýta sér frekar 

vandamálamiðaðann bjargráð (Kaiseler o.fl, 2009; Nicholls o.fl, 2008). Í tilraun Ragab (2015) 

skoðaði hann áhrif þjálfunaráætlunar tengda hugrænum styrk á notkun á bjargráð og 

skothittni. Úrtakið voru 18 karlkyns handboltamenn í sama liðinu. Það voru 10 einstaklingar í 

íhlutunarhópnum og 8 í samanburðarhópnum. Íhlutunarhópurinn fékk þrisvar í viku 

klukkustundar hugræna styrktar þjálfun í átta vikur. Notaður var MTQ-48 (e. Mental 

Toughness Questionnaire-48) spurningalistinn til mælinga á hugrænum styrk. Niðurstöður 

sýndu að þjálfun á hugrænum styrk hafði jákvæð áhrif á notkun á bjargráð og skothittni.  

Þessi góða færni á notkun á bjargráð hjá íþróttafólki með hugrænan styrk hefur verið 

útskýrð á þann hátt að þessir einstaklingar upplifa sjaldnar neikvæðar tilfinningar, eru 

almennt bjartsýnir og þar með líklegri til að tileinka sér jákvæðan bjargráð. En íþróttamenn 

með hugrænan styrk eru oft sjálfsöryggir í færni sinni í að nýta sér bjargráð við streitu og 

kvíða og þar með getu sína til að stýra tilfinningum sínum (Gucciardi og Jones, 2012). 

2.4 Rannsókn Bell, Hardy og Beattie  

Rannókn Bell, Hardy, og Beattie (2013) sýndi fram á þróun á hugrænum styrk með sex 

mánaða íhlutun á æfingaumhverfi sem innihélt mikla pressu. Í úrtak og samanburðarhóp 

voru valdir fjörtíu og einn efnilegustu karlkyns krikketleikmenn á Englandi á aldrinum 16-18 

ára. Tuttugu efnilegustu voru valdir í íhlutunarhópinn og restin var samanburðarhópurinn. 

Haldið var úti æfingadagbók til að halda utan um magn og ákefð æfinga til að tryggja að 

báðir hópar myndu æfa jafn mikið.  

Fyrsta breytan sem var notuð var æfingaumhverfið, en það var gert pressumikið svo að 

einstaklingarnir ættu möguleika á því að þróa með sér bjargráð. 

Önnur breytan sem notast var við til að auka hugrænan styrk var refsingaskilyrt örvun (e. 

punishment-conditioned stimuli). Hún var notuð til að ná fram ákjósanlegri hegðun en 

refsingar eða hótun við refsingu var kynnt sem hvetjandi sýn á hvað þarf til að skara framúr. 

Leikmönnum var einnig gert skýrt hvað væri árangur og hvað væru mistök. Rökin fyrir notkun 

á þessari örvun var að keppnisumhverfi á hæsta stigi er grimmur veruleiki þar sem pressan er 

mikil og leikmönnum refsað fyrir það minnsta. Starfsliðið var einnig hvatt til að sýna 

fyrirmyndarhegðun og tók jafnvel á sig refsingar líkt og leikmenn ef þeir skyldu gera mistök í 

sínu starfi. 

Þriðja breytan sem gæti aukið hugrænan styrk var hugarþjálfun en íhlutunarhópurinn 

fékk hugarþjálfunaráætlun þar sem að íþróttasálfræðingar hittu leikmenn þrisvar og 

undirbjuggu þá með markmiðasetningu, sjálfstali, skynmyndaþjálfun, spennustjórnun o.fl. 
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Hugarþjálfunin fór að mestu leiti fram á æfingasvæðinu þar sem að íþróttasálfræðingar 

hjálpuðu einstaklingum með inngripi að mynda bjargráð við aðstæðum.  

Notast var við MTI (e. Mental Toughness Inventory) spurningalistann við mælingar á 

hugrænum styrk. Í lok tímabilsins hafði íhlutunarhópurinn bætt hugrænan styrk ásamt 

frammistöðu undir pressu umtalsvert miðað við samanburðarhóp. Með þessari örvun voru 

leikmenn að þróa með sér bjargráð við að takast á við pressu, hótun og vonbrigði sem eru 

partur af keppnisumhverfi á hæsta stigi. Þeir færa einnig rök fyrir því að refsingarörvunin 

gerði leikmenn refsingarnæma þ.e. næmari fyrir hættum eða refsingu og þar með fljótari að 

bregðast við á réttan hátt. Ef við tengjum það síðan við rannsókn Hardy, Bell og Beattie 

(2014) þá komust þeir að þeirri niðurstöðu að þeir sem að væru refsingarnæmir frekar en 

umbunarnæmir ynnu betur undir pressu, greindu hættur fyrr og væru þar með fljótari að 

mynda bjargráð. Einnig kom í ljós jákvæð fylgni á milli refsinganæmi og hugræns styrks. Bell 

og félagar (2013) undirstrika með sinni rannsókn mikilvægi þess að æfa undir pressu til að 

þróa með sér hugrænan styrk.  
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3 Hlutverk þjálfarans í þróun á hugrænum styrk 

Þjálfarinn sinnir mörgum og mikilvægum hlutverkum í þróun íþróttamannsins. Stuttu 

eftir að iðkandi byrjar að taka þátt í starfi yngri flokka í íþróttum taka þjálfarar við af 

foreldrum sem aðal áhrifavaldur í þróun andlegra þátta (Côté, 2006). Þjálfarinn þarf að búa 

til góð tengsl og traust á milli sín og íþróttamannsins en ef skortur er á þessum tengingum 

gæti það haft letjandi áhrif á íþróttamanninn. Til að þjálfarinn geti myndað þetta samband 

þarf hann að byggja sambandið á persónulegum og faglegum nótum ásamt því að hafa 

langtíma hugsun um þróun leikmannsins (Gucciardi, Gordon, Dimmock, o.fl, 2009). 

Fimleikakonurnar í rannsókn Thelwell og félaga (2010) töldu að eftirfarandi atriði í fari 

þjálfarans gæti aukið hugrænann styrk: hvatning, trú, háar væntingar, kennsla, agi, að leggja 

hart að sér, að ýta undir áhugahvöt og að kenna sálfræðifærni. 

Til þess að auka hæfni þjálfarans í að þróa eða þjálfa hugrænan styrk gætu þeir þurft 

utanaðkomandi stýringu. Í rannsókn Cook og félaga (2014) höfðu þjálfarar í akademíu liðum í 

ensku úrvalsdeildinni ekki skýra hugmynd um hvernig ætti að þróa með sér hugrænan styrk. 

Rannsakendur hafa verið að leggja áherslu á mikilvægi þess að fræða þjálfarana um hugtakið, 

hvernig það er þróað og hvernig það hefur áhrif á hegðun leikmanna (Gucciardi, Gordon o.fl, 

2009b; Weinberg o.fl, 2011). Fræðsla þarf að vera til staðar þannig að þjálfarar fari ekki búa 

til umhverfi eða andrúmsloft sem er skaðlegt fyrir heilsu eða feril íþróttamannsins (Weinberg 

o.fl, 2011). Þjálfarinn ætti einnig að vera á varðbergi gagnvart því að jafnvel þeir einstaklingar 

sem skora hátt í hugrænum styrk gætu verið að upplifa eða bæla niður neikvæðar tilfinningar 

(Andersen, 2011), en munur getur legið í upplifun þjálfarans og upplifun íþróttamanns á 

andlegri líðan íþróttamannsins (Coulter, Mallet og Singer, 2018). 

3.1 Leiðtogaaðferðir og hegðun þjálfarans 

Einstaklingar með hugrænan styrk leita oftast eftir því að hafa þjálfara sem einbeita sér 

að því að bæta frammistöðu og færni íþróttamannsins (Crust og Azadi, 2009). 

Hammermeister og félagar (2008) rannsökuðu áhrif mismunandi leiðtogafærni á andlega 

eiginleika hjá 251 háskólaíþróttafólki. Niðurstöður sýndu fram á að leiðtogafærnin þjónandi 

leiðtogar (e. servant leadership) og velviljaðir einræðisherrar (e. benevolent dictarors) juku 

ánægju íþróttamannsins og innri áhugahvöt ásamt því að vísbendingar voru um að ef 

íþróttamennirnir yrðu hjá þessum þessum leiðtogum til lengri tíma þá hefði það jákvæð áhrif 

á færnihneigð, sjálfstraust og notkun á bjargráð. Einnig sýndu niðurstöður að lélegur leiðtogi 

gæti haft neikvæð áhrif á framangreinda þætti. En eins og kom fram í inngangi hér að ofan 

að þá eru innri áhugahvöt, sjálfstraust (Gucciardi o.fl, 2008), notkun á bjargráð (Nicholls o.fl, 

2008) og færnihneigð (Cook o.fl, 2014) eiginleikar sem einkenna íþróttafólk með mikinn 

hugrænan styrk. 
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Þjálfarinn getur með hegðun sinni haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á íþróttamanninn 

(Hollembeak og Amorose, 2005). Þjálfarar eiga það til að taka upp ráðandi hegðun (e. 

controlling behaviour) þar sem þeir trúa því að það sé líklegra til árangurs. Hins vegar með 

því að taka upp hegðun sem styður við sjálfstjórn íþróttamannins þá ætti hann að geta haft 

jákvæð áhrif á m.a. áhugahvöt íþróttamannsins (Mageau og Vallerand, 2003). Tilraun 

Mahoney, Ntoumanis, Gucciardi, Mallett og Stebbings (2016) gekk út á að fá þjálfara til að 

tileinka sér hegðun sem styður við sjálfsstjórn og áhrif þess á þróun hugræns styrks hjá 

unglingum sem æfðu róður. Íhlutunin var 8 vikur þar sem að þjálfurum var kynnt SDT (e. self-

determenation theory) og upplýstir um hvernig hegðun sem studdi við sjálfstjórn væri. Einnig 

sóttu þeir tvær vinnustofur ásamt því að framkvæma viðeigandi æfingar. Tilraunin 

heppnaðist ekki þar sem mögulega voru einhverjir hluti þjálfarana annað hvort búnir að 

tileinka sér hegðun sem styður við sjálfsstjórn íþróttamannsins fyrir íhlutun eða voru 

íhaldssamir í breytingu á hegðun sinni. Aðrir rannsakendur hafa einmitt lent í að erfiðleikum 

með að breyta því hvernig þjálfararnir þjálfa (Anthony o.fl, 2017). 

Þjálfarar í áströlskum fótbolta töldu að notkun á stuðningshegðun (e. supportive 

behaviour) myndi auka hugrænan styrk hjá sínum leikmönnum á meðan þjálfarar með 

ráðandi heðgun (e. controlling behaviour) sem einblína á eigin frama og árangur í stað þróun 

leikmanna hefði neikvæð áhrif á hugrænann styrk (Gucciardi, Gordon, Dimmock o.fl, 2009). 

Nicholls, Morley og Perry (2016) rannsökuðu sjónarhorn íþróttamanna með hugrænan styrk 

á hegðun þjálfara og hvetjandi andrúmloft. Þátttakendur voru 227 karlkyns íþróttamenn á 

aldrinum 12-27 ára og svöruðu þeir spurningalistanum MTQ-18 (e. The Mental Toughness 

Questionnaire-18) og spurningalistum um viðhorf á hegðun þjálfara og hvetjandi 

andrúmslofti. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu engin bein áhrif af stuðningshegðun 

þjálfarans á hugrænan styrk eins og þeir héldu fram í upphafi rannsóknar en niðurstöður 

sýndu lítil tengsl á milli ráðandi hegðunar þjálfarans og hugræns styrks. Hins vegar sýndu 

niðurstöðurnar fram á jákvæð tengsl frá stuðningshegðun á andrúmsloft tengt færnihneigð. 

Andrúmsloftið sem stuðlaði að færnihneigð hafði síðan jákvæð tengsl við hugrænan styrk. 

Þjálfarinn getur þar með, með því að nýta sér stuðningshegðun myndað rétta andrúmsloftið 

sem stuðlar að þróun hugræns styrks.  

Möguleg ástæða fyrir því að ráðandi hegðun þjálfarans hafði ekki neikvæð áhrif á 

hugrænan styrk íþróttamannanna í rannsókninni gæti verið sú að einstaklingar með mikinn 

hugrænan styrk virðast geta hindrað áhrif ráðandi hegðunar þjálfarans og viðhaldið þar með 

færnihneigð (Gucciardi, Stamatis og Ntoumanis, 2017). 
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3.2 Þjálfarinn þarf að móta rétta umhverfið og andrúmsloftið 

Í rannsókn Nicholls og félaga (2016) kemur fram að til að þróa hugrænan styrk þurfi 

þjálfarinn að móta umhverfið og andrúmsloftið þannig að það stuðli að færnihneigð. 

Þjálfarar hafa talið að hvetjandi andrúmsloft sem stuðlar að færnihneigð stuðli að þróun á 

hugrænum styrk (Gucciardi, Gordon, Dimmock o.fl, 2009). Einnig hafa þeir talið að með því 

að mynda æfingaumhverfi sem er krefjandi, ögrandi, pressumikið og líkist sem mest 

keppnisumhverfinu ýti undir þróun á hugrænum styrk (Weinberg o.fl, 2011). En 

æfingaumhverfi sem stuðlar að færnihneigð og leggur áherslu á frammistöðu virðist veita 

svipaða sálfræðilega svörun og andrúmsloft sem einbeitir sér einungis að færnihneigð. Þar 

með geta þjálfarar í keppnisgreinum viðhaldið keppniseðli leiksins á æfingasvæðinu ásamt 

því að búa til hvetjandi andrúmsloft sem stuðlar að færnihneigð (Ommundsen og Robers, 

1999).  

Tibbert og félagar (2015) tóku þrjú viðtöl við einn 19 ára leikmann í ástralskri 

knattspyrnu yfir 14 mánaða tímabil og skoðuðu aðlögun leikmannsins í æfingaumhverfi þar 

sem að hann var tiltölulega nýr í hópnum. Þessi einstaklingur var meðal annars metinn af 

þjálfara sínum sem veikari en aðrir andlega (e. mentally weak). Í þessu umhverfi var 

hugrænn styrkur metið í karlmennsku sem virtust vera þættir eins og að spila með sársauka, 

hunsun á meiðslum og að bæla niður utanaðkomandi áhrif. Umhverfið sem hann kom í 

stangaðist á við það sem íþróttamaðurinn þekkti fyrir. Niðurstöður sýndu að þarna þurfti 

leikmaðurinn að fara gegn sínum gildum, hegðunum og skoðunum og átti þar með til að 

mynda með sér kvíða, hræðslu, þunglyndi, ofþjálfun og streitu þar sem hann var fyrir utan 

það sem var skilgreint venjulegt í menningu liðsins. Vanþekking þjálfarans á hugrænum styrk 

getur þar með gert það að verkum að umhverfið og andrúmsloftið sem hann hefur mótað 

þvingi íþróttamanninn í að þróa með sér „rangan“ hugrænan styrk. Þjálfarar þyrftu þar með 

að aðlaga þjálfun sína til að stuðla að þróun á hugrænum styrk (Weinberg o.fl, 2011). 

3.3 Styrking eða refsing eiginleika og hegðunar 

Það hafa verið myndaðir rammar með aðferðum fyrir þjálfara, íþróttasálfræðinga og 

aðra rannsakendur til að auka hugrænan styrk (G. Jones o.fl, 2007). Gordon og Gucciardi 

(2011) gáfu út leiðbeiningar um hvernig ætti að nýta sér styrkleika byggða á nálgun (e. 

strenght based approach) á þeim eiginleikum sem væru mikilvægastir í hugrænum styrk.  

Gordon, Anthony og Gucciardi (2017) prófuðu þessa aðferð með einn 18 ára 

krikketleikmann og höfðu tvo 24 ára krikketleikmenn úr sama liði til samanburðar. Allir 23 

leikmenn í liðinu fengu kynningu á því hvernig þeir ættu að nota styrkleika sína til að bæta 

upp veikleika. Þeir fóru í sérhæfðar æfingar með þjálfurum og íþróttasálfræðingum. Þjálfarar 

voru fræddir um hvað hugrænn styrkur væri og hvað það væri ekki, hvenær leikmenn þyrftu 
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á því að halda ásamt því hvernig þeir gætu ýtt undir eiginleika þess. Tveimur mánuðum 

seinna var krikketleikmaðurinn tekin í íhlutun sem byggðist á fjórum styrkileikamiðuðum 

einkafundum sem voru á mánaðartímabili. Þar greindi einstaklingurinn að þeir eiginleikar 

sem hann þyrfti að bæta innan hugræns styrks væri sjálfstrú og athyglisstjórnun. Niðurstöður 

úr CMTI spurningalistanum sýndi fram á að styrkleikabyggða nálgunin hafði hækkað 

grunngildið á hugrænum styrk miðað við hópinn og þá sérstaklega sjálfstrúnna og 

athyglistjórnunina. Þó svo að íhlutunin hafi einungis verið gerð með einn einstakling þá getur 

það gefið ákveðnar vísbendingar um gildi styrkleikabyggðrar nálgunar í þróun á hugrænum 

styrk. 

Þar sem að einstaklingar með hugrænan styrk eru refsinganæmari heldur en aðrir (Hardy 

o.fl, 2014) þá er möguleiki á því að þjálfarar gætu tileinkað sér refsingaraðferðir úr rannsókn 

Bell og félaga (2013) þar sem náðist góður árangur við að þróa hugrænan styrk. 
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4 Umfjöllun 

Þróun hugræns styrks er greinilega ævilangt ferli. Þeir aðilar sem geta haft áhrif á 

íþróttamanninn þurfa að nýta sín áhrif svo að þróunin verði sem árangursríkust. Það er 

greinilegt að foreldrar og þjálfarar þurfa að mynda rétta umhverfið til þess að hugrænn 

styrkur fái að þróast. Ungir íþróttamenn þurfa að komast í krefjandi aðstæður, lenda í 

jákvæðum og neikvæðum atvikum og stuðla að því að þeir taki frumkvæði og læri síðan af 

reynslunni (Gucciardi, 2011). Þar með þarf gott samstarf milli foreldra og þjálfara í þessari 

umhverfismyndun þar sem að báðir aðilar eru stórir áhrifavaldar í þróun. Það að einbeita sér 

að þróun hegðunar tengdri hugrænum styrk sýndi áhugaverðar niðurstöður en sýnt var fram 

á að með réttum aðferðum er hægt að auka tíðni hegðunar tengdri hugrænum styrk (Parkes 

og Mallet, 2011; Anthony o.fl, 2017). Gucciardi, Gordon og félagar (2009a) sýndu að það er 

hægt að bæta hugrænan styrk með hugarþjálfun og Marshal og félagar (2017) sýndu fram á 

þróun hugræns styrk með auknu æfingaálagi. Miðað við þetta má setja spurningamerki við 

að hugrænn styrkur gæti verið erfanlegur eiginleiki eins og Horsburgh og félagar (2009) 

sýndu fram á. Hvernig getur hugrænn styrkur verið erfanlegur ef hægt er að þróa hann með 

umhverfisáhrifum, meðhöndlun á hegðun og hugarþjálfun? Mögulega getur verið að 

hugrænn styrkur sé að einhverju leiti erfanlegur en á sama tíma verið útsettur fyrir 

umhverfisáhrifum. Niðurstöður þessa rits sýna að það er nokkuð ljóst að það er hægt að þróa 

hugrænan styrk.  

Það má einnig velta fyrir sér hversu áræðanlegt sé að meta áhrif æfingaálags á hugrænan 

styrk með spurningalistum (Gucciardi, 2011; Gucciardi og Jones, 2012). Miðað við 

niðurstöður úr rannsókn Marshall og félaga (2017) þá virðist vera að mikið æfingamagn getur 

aukið hugrænan styrk. Ætli spurningalistar geri lítið úr því að æfa undir miklu æfingaálagi? 

Getur verið að æfingaálag hafi minni áhrif á þróun hugræns styrks hjá börnum og unglingum 

en það var úrtakið í rannsókn Gucciardi (2011) og Gucciardi og Jones (2012)? Er möguleiki að 

til þess að þrauka þetta gífurlega æfingaálag sem afreksíþróttafólk stundar þurfi 

einstaklingurinn að tileinka sér ákveðna andlega færni til þess að geta þraukað í gegnum 

æfingarnar. Miðað við Marshall og félaga (2017) þá virðist sem íþróttafólk geti tileinkað sér 

það sjálft án utanaðkomandi aðstoðar.  

Í rannsókn Bell og félaga (2013) þar sem var góð bæting á hugrænum styrk stýra þeir 

öllum þessum þremur breytum með því að hafa pressumikið umhverfi, refsa hegðun og 

hugarþjálfun til að geta tekist á við það fyrr upptalda. Ætli úrtakið hafi áhrif á hvaða aðferðir 

virka? Þeir voru með 20 efnilegustu krikketleikmenn á Englandi í íhlutunarhópnum og 

mögulega eru þeir móttækilegri fyrir þessum aðferðum en aðrir. Það væri áhugavert að 

endurtaka þessa rannsókn með annað úrtak og sjá hvort að það komi út jafn áhrifaríkar 

niðurstöður. Einnig má velta fyrir sér hvort einhver af þessum þremur breytum sé betri í 
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þróun á hugrænum styrk? Getur verið að einhver breytan sé háð annari breytunni til að það 

verði virk þróun? Framtíðarrannsóknir ættu að bera saman áhrif þessara stöku breytna eða 

setja saman tvær af þremur breytum og sjá áhrif á þróun hugræns styrks. Virkar þetta 

pressumikla umhverfi á þróun hugræns styrks án hugarþjálfunar? 

Þegar maður hugsar út í heildræna þróun hugræns styrks hjá íþróttamanninum frá 

barnsaldri og fram fullorðinsaldur má færa rök fyrir því að til að hámarka mögulegan 

hugrænan styrk þurfi það að gerast upp aðlagaðan pýramída Bull og félaga (2005). Til þess að 

geta hámarkað hugrænan styrk þá þarf íþróttamaðurinn að hafa lent í aðstæðum sem hann 

þarf að takast á við og þróa með sér bjargráð (Van Yperen, 2009) ásamt því að foreldrar 

hleypi börnum sínum í krefjandi aðstæður sem þau geti lært af (Gucciardi, Gordon, Dimmock 

o.fl, 2009). Það er síðan þjálfarans að búa til rétta umhverfið og andrúmsloftið þar sem 

íþróttamaðurinn getur þróað með sér hugrænan styrk (Bell o.fl, 2013; Nicholls o.fl, 2016) og 

stuðlað að því að íþróttamaðurinn afli sér reynslu að sínu eigin frumkvæði (Gucciardi, 2011; 

M. I. Jones og Parker, 2013). Þar eftir myndi eiga sér stað styrking (Gordon o.fl, 2017) eða 

refsing (Bell o.fl, 2013) á eiginleikum og hegðun sem stuðlar að þróun á hugrænum styrk en 

það væri eitthvað sem þjálfari og foreldrar gætu gert í sameiningu. Þegar íþróttamaðurinn er 

kominn á ákveðinn aldur, segjum 14-15 ára, þá myndu þjálfarar eða íþróttasálfræðingar 

byrja með hugarþjálfun. Þar með væri markvisst farið í að styrkja þann hugræna styrk sem 

þegar væri kominn hjá íþróttamanninum með hugarþjálfun (Gucciardi, Gordon o.fl, 2009a). 

Þar sem að hugrænn styrkur hefur verið tengdur betri frammistöðu (Piggott o.fl, 2019; 

Weinberg o.fl, 2011) þá gætu fræðimenn unnið í sameiningu með íþróttasálfræðingum og 

þjálfurum að einhvers konar langtíma leiðbeiningum fyrir íþróttasambönd eða íþróttafélög 

um hvernig hægt væri að hámarka hugrænan styrk. Það þarf þó að leggja áherslu á þá 

umhverfisþætti í þróun á hugrænum styrk sem hægt er að stýra. Þó svo að þjálfarar og 

foreldrar geta stýrt umhverfinu að einhverju leiti þá gæti verið tilviljanakennt hvort að 

einstaklingurinn lendi í þeim aðstæðum sem hann þarf til að þróa með sér hugrænan styrk. 

Íþróttamaðurinn þyrfti oft á tíðum að vera réttur maður á réttum stað til að lenda í réttum 

aðstæðum. 

Hlutverk þjálfarans í þróun hugræns styrks er einnig hægt að setja upp í pýramída. 

Leiðtogafærni og hegðun þjálfarans væri sem grunnur á botninum. Þó svo að rannsókn 

Hammermeister og félaga (2008) snúi ekki beint að áhrifum leiðtogafærni á hugrænan styrk 

sýndi hún að leiðtogafærni getur haft áhrif á ákveðna eiginleika hugræns styrks og 

sérstaklega ef íþróttamaðurinn er til lengri tíma hjá þjálfaranum. Nicholls og félagar (2016) 

sýndu að þeir þjálfarar sem tileinkuðu sér stuðningshegðun myndu óbeint hafa áhrif á 

hugrænan styrk þar sem þeir mynduðu færni miðað andrúmsloft sem eykur hugrænan styrk. 

Þar með gæti þjálfarinn nýtt leiðtogahæfileika og hegðun til að vera sem árangursríkastur í 
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að ráðskast með umhverfið með því að mynda jákvætt og hvetjandi andrúmsloft sem stuðlar 

að færnihneigð ásamt því að hafa keppnislíkt umhverfi (Weinberg o.fl, 2011) sem inniheldur 

pressu (Bell o.fl, 2013). Þegar þjálfarinn hefur myndað rétta umhverfið þá getur hann styrkt 

eða refsað þeirri hegðun sem er skilgreind sem hegðun tengd hugrænum styrk. Þjálfarinn 

getur í raun selt hvaða hegðun sem er sem „réttu“ hegðunina og styrkt og refsað í samræmi 

við menningu og umhverfi sem hann mótar. Lykilatriði er að hann hafi rétta þekkingu svo að 

íþróttamaðurinn þrói með sér réttan hugrænann styrk (Tibbert o.fl, 2015). Á toppnum trónir 

síðan hugarþjálfun en það væri í raun það síðasta sem þjálfarinn eða íþróttasálfræðingur 

myndi gera til að þróa hugrænan styrk hjá einstaklingnum en mögulega til að hugarþjálfunin 

yrði sem árangursríkust þyrfti þjálfarinn að vera búinn að móta hinar þrjár 

byggingareiningarnar.  

Þar sem að þróun hugræns styrks er að vissu leyti háð þjálfaranum er möguleiki að til 

þess að íþróttamaðurinn geti hámarkað sinn hugræna styrk þá þurfi þjálfarinn að vera búinn 

að hámarka sína færni í einingum síns pýramída. Möguleiki þjálfarans til að hámarka sinn 

þátt í þróun á hugrænum styrk íþróttamannisns fer eftir t.d. tímaleysi eða pressu til að ná 

úrslitum sem getur gert það að verkum að þjálfarinn tileinki sér frekar ráðandi hegðun frekar 

en hegðun sem styður við sjálfstjórn íþróttamannsins (Anthony o.fl, 2017). Það er því 

sameiginlegt verkefni íþróttamannsins og þjálfarans að þróa hugrænan styrk hjá 

íþróttamanninum.  

Byggingareiningar pýramídans eru frekar almennar og þá er jafnvel möguleiki á því að 

yfirfæra þetta módel yfir á almennt hlutverk þjálfarans í þjálfun og í rauninni hvað þjálfarinn 

þarf að gera til að íþróttamaðurinn taki sem mestum framförum og verði sem 

árangursríkastur. En þar sem að módelið um áhrif þjálfarans eru einungis vangaveltur út frá 

heimildaöflun þá er gott viðfangsefni til framtíðarrannsókna að meta sanngildi þess eða 

hvort það þurfi að betrumbæta það. 

Mynd 1: Módel af hlutverki þjálfarans í þróun á hugrænum styrk 
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Það virðist sem það sé nokkuð til í því sem að kemur fram í rannsókn Tibbert og félaga 

(2015) að það sé ákveðið bil á milli hugmynda fræðimanna um hugrænan styrk og því sem er 

að eiga sér stað í raunveruleikanum. Rannsóknin sýndi hvernig vanþekking þjálfarans á 

hugrænum styrk smitast í leikmenn liðsins. Þjálfarar verða þar með að vera vakandi fyrir því 

að þeir séu að stuðla að þróun rétts hugræns styrks. Velta má fyrir sér hversu virkir þjálfarar 

eru í að tileinka sér nýjar aðferðir við að þjálfa. Þrátt fyrir að vera búnir að fræða þjálfarana 

um ágæti hugræns styrks og aðferðir til að bæta hugrænan styrk þá glímdu bæði Mahoney 

og félagar (2016) og Anthony og félagar (2017) við að þjálfararnir voru tregir við að tileinka 

sér aðferðir eða ekki tilbúnir til að viðhalda þeim aðferðum sem sett var fyrir þá. Mögulega 

getur munur legið milli íþróttagreina sem þjálfarar þjálfa. Í rannsókn Cook og félaga (2014) 

virtist sem að þjálfarar akademíuliða í ensku úrvalsdeildinni hefðu ekki hugmynd um hvernig 

hugrænn styrkur þróast miðað við þjálfarana hjá Weinberg og félögum (2011) sem voru mest 

megnis þjálfarar í einstaklingsíþróttagreinum. Það þyrfti þar með að kanna betur þekkingu og 

viðhorf þjálfara á hugrænum styrk milli hópíþrótta og einstaklingsíþrótta. Getur verið að 

einstaklingsþjálfarar séu í betri stöðu til þess að nýta sér réttu hegðunarmynstrin þar sem að 

þeir eru kannski ekki bundnir við eins mikinn tímaramma og reglulega pressu til árangurs? 

Ætli þeir séu í betri stöðu til að þróa hugrænan styrk íþróttamannsins þar sem þeir einbeita 

sér einungis að framförum einstaklings eða nokkurra einstaklinga þar sem að árangur þeirra 

miðast við frammistöðu íþróttamannins sjálfs? Hópíþróttaþjálfarinn hefur fleiri einstaklinga 

og árangurinn veltur á frammistöðu hópsins frekar heldur en einstaklingsins. Þá getur maður 

spurt sig enn frekar að því hvort að hugrænn styrkur sé sá sami milli hópíþrótta og 

einstaklingsíþrótta? Miðað við þær sérhæfðu andlegu og líkamlegu kröfur milli íþróttagreina 

er þá hægt að ganga úr skugga um að hugrænn styrkur í hópíþróttum og 

einstaklingsíþróttum sé svipaður? 

Þó svo að þetta rit sé einungis heimildarritgerð þá er hún ekki undanskilin takmörkunum. 

Það má velta fyrir sér hversu áreiðanlegt sé að bera saman rannsóknir sem eru að rannsaka 

sama hugtakið en eru ekki að nýta sér sama mælitækið. Það er frekar ómarkvisst hvaða 

spurninglistar eru notaðir til mælinga. Sem dæmi þá bjuggu Anthony og félagar (2017) og 

Gucciardi, Jackson og félagar (2015) til nýja spurningalista til að rannsaka hegðun tengda 

hugrænum styrk. Cowden (2016a, 2016b) framkvæmdi tvær rannsóknir á hugrænum styrk 

sama árið og notaði sitthvorn spurningalistann (MTI og SMTQ) sem mælitæki. Crust og 

Swann (2011) báru saman MTQ-48 og SMTQ spurningalistana og komust að því að þó svo að 

þeir væru að mæla að mestu leyti það sama þá er einhver mismunur í því hvaða hluta 

hugræns styrks þeir eru að mæla. Miðað við að hugrænn styrkur hafi sérhæfða eiginleika 

eftir íþróttagreinum (Gucciardi, Gordon, Dimmock o.fl, 2009) þá má spyrja hversu 

áreiðanlegt sé að bera saman almenna spurningalista eins og MTQ-48 eða SMTQ og bera þá 
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síðan við rannsóknir sem nýta sér spurningalista sem eru sérhannaðir fyrir ákveðna íþrótt 

eins og t.d. CMTI (krikket). Það er greinilegt að það þarf að samræma hvaða mælitæki eru 

notuð til að mæla hugrænan styrk. Mögulega þyrfti að mynda einhvern grunn sem er 

samræmdur milli íþróttagreina og síðan væri viðauki sem væri sérhannaðar eftir 

íþróttagrein. Kannski er hugtakið sjálft sinn eigin bani með því að vera víðfemt og snerti á svo 

mörgum þáttum.  
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5 Lokaorð 

Greinilegt er að hugrænn styrkur er langtíma þróun sem hefst á barnsaldri og heldur 

áfram fram eftir aldri. Rannsóknir sýndu að það er hægt að bæta hugrænan styrk hvenær 

sem er á íþróttaferlinum. Hlutverk þjálfarans er með stærri hlutverkunum og því nauðsynlegt 

að þeir taka upp þær aðferðir sem hefur verið sýnt fram á að skili mestum árangri fyrir 

íþróttamanninn. Undirritaður er starfandi sem þjálfari og orðræðan hjá þjálfurum virðist oft 

vera að foreldrar séu bara fyrir ásamt það manni hefur fundist að þjálfarar vera oft á tíðum 

íhaldsamir í sinni þjálfun og ekki tilbúnir að breyta því hvernig þeir þjálfa. Það er greinilega 

þörf á betra samstarfi milli foreldra og þjálfara og sérstaklega í ljósi þess að miðað við þetta 

rit að á hafa þjálfarinn og foreldrar virkilega stór áhrif í að þróa hugrænan styrk. 

Að hámarka hugrænan styrk er mögulega eitthvað sem gæti reynst erfitt en möguleiki er 

að búa til markvisst langtíma ferli sem gæti gert að verkum að íþróttamaðurinn sé líklegri til 

þess. Til þess að það gangi upp þarf greinilega að fræða stjórnendur íþróttafélaga, foreldra 

og sérstaklega þjálfara en fyrst og fremst þarf að fræðaheimurinn að róa í sömu átt. 
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