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Abstract
Psychological constructs have effective on sport’s progress. Hardiness and self-efficacy are effective 
construct. Individuals with more self-efficacy take heightened goals and more effort to achieve 
those goals. The purpose of this study was to examine relationship among hardiness, self-efficacy 
and perception of success of women’s karate in Kermanshah province. The methodology was applied 
based on purpose and correlation in terms of obtaining data. The population included all women’s 
karate of Kermanshah in 2017.  To select a sample using random cluster sampling, according to 
Krejcie and Morgan table, 238 of 1000 karate were selected.  For data collection, we used three 
questionnaires, short form of Hardiness (Kobasa, 1979), including 12 items, Perception of Success 
questionnaire (Tresure & Roberts, 1998), including 12 items and Curls’ exercise self-efficacy (2007), 
including 10 items. The validity (Contextual, Convergent and Divergent) and reliability (Factor load, 
Composite reliability coefficient, Cronbach’s alpha coefficient) of questionnaires were good. The 
results of testing hypotheses using t test and path coefficient (β), revealed that hardiness has strong 
and significant impact on the sport self-efficacy and perception of success of women’s karate with 
0.88 and 0.61 impact factor, respectively and exercise self-efficacy can play mediating role in the 
relationship between hardiness and perception of success. The main purpose of sports championship 
is sports success. The impact of psychological conditions on the success of athletes, especially athletes 
of combat, is not overlooked. By reviewing more psychological variables, we can make scientific and 
targeted planning for success in championship sports.
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Abstract
Sports success is the current learning process that is achieved through purposeful 
practice and the improvement of skills required for a high level of athletic performance. 
Therefore, optimal performance in sports is a combination of technical, physical and 
psychological capabilities. Lack of motivation and concentration, low self-esteem 
and anxiety hindered the athlete’s optimal performance. Athletes must have certain 
characteristics in order to succeed in sports. Athletes can overcome these problems 
with hard work and proper self-efficacy. Accordingly, psychological constructs 
affect athletic development. Hard structures and self-efficacy can be mentioned 
as effective structures. People with more self-efficacy set more difficult goals and 
work harder to achieve them. The aim of this study was to investigate the relationship 
between hard work, sports self-efficacy and perception of sports success in female 
karate practitioners in Kermanshah province. 

Methodology 
The statistical population of this study was all female karatekas in Kermanshah 
province in 2016. Therefore, 1000 karatekas aged 15 to 35 years of which 278 
karatekas in two styles of control and free in the three cities of Kermanshah, Paveh 
and Harsin were selected by cluster random sampling as a sample. For data collection, 
three short-form hard-working questionnaires (Kubasa, 1979) including 12 items, a 
12-item questionnaire on the perception of sports success (Roberts et al., 1998) and a 
10-item sports self-efficacy questionnaire (Curl et al., 2002) were used. To conduct 
this research, after coordination, the athletes’ clubs and training places were referred 
to, and with the full justification of the officials and karate practitioners about the 
process of doing the work and how to complete the questionnaires, questionnaires were 
distributed among them before the training hours. Validity (content, convergent and 
divergent) and reliability (factor load, composite reliability coefficient, Cronbach’s 
alpha coefficient) were appropriate. 
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Results
The results of testing the hypotheses using t-test statistics and path coefficients 
(β) showed that hard work had a strong and significant effect on self-efficacy and 
sports success of karatekas in Kermanshah province with path coefficients of 
0.88 and 0.61, respectively. Sports self-efficacy can play a mediating role in the 
relationship between hard work and athletic success. Sports success is the main goal 
of championship sports. The effect of psychological conditions on the success of 
athletes, especially martial artists, is not hidden from anyone. By examining more 
psychological variables, scientific and purposeful planning can be done to achieve 
success in championship sports. The general conclusion of the findings indicated that 
in karatekas of Kermanshah province, hard work alone could not guarantee the success 
of the athlete, the effect of other psychological variables should also be considered, in 
which the role of self-efficacy was investigated. Examining and recognizing important 
psychological characteristics of athletes such as hard work and self-efficacy can be a 
good guide for coaches and athletes and prevent athlete frustration and failure. Sports 
success, as the main goal of championship sports, represents the importance of this 
research because it seems that in order to achieve athletic success, it is very important 
to study the variables that affect the athlete’s performance.
Keywords: Karate, Kermanshah, Self-efficacy, Women
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چکیده
برد.  نام  را  تأثیر گذار می توان سخت کوشی و خودکارآمدی  از سازه های  تأثیر گذارند.  بر پیشرفت های ورزشی  سازه های روان شناختی 
افرادی که خودکارآمدی بیشتری دارند، اهداف سخت تری را درنظر می گیرند و تالش بیشتری برای دستیابی به آن اهداف می کنند. 
استان  زن  کاراته کاران  در  ورزشی  موفقیت  از  ادراک  و  ورزشی  خودکارآمدی  سخت کوشی،  رابطۀ  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
کرمانشاه انجام شد. پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی و از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع همبستگی است. 
از  استفاده  با  آماری  نمونۀ  گزینش  برای  بودند.   1396 سال  در  کرمانشاه  استان  زن  کاراته کاران  همۀ  پژوهش  این  آماری  جامعۀ 
روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، با توجه به جدول کرجسی و مورگان )1970(، 278 نفر از 1000 نفر کاراته کار انتخاب شدند. 
برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامۀ فرم کوتاه سخت  کوشی )کوباسا، 1979( شامل 12 گویه ، پرسشنامۀ 12 سؤالی ادراک از 
موفقیت ورزشی )رابرتز و همکاران، 1998( و پرسشنامۀ خودکارآمدی ورزشی 10 سؤالی )کرل و همکاران، 2002( استفاده شد. روایی 
)محتوایی، همگرا و واگرا(  و پایایی )بار عاملی، ضریب پایایی مرکب، ضریب آلفای کرونباخ( مناسب بودند. نتایج حاصل از آزمون 
فرضیه ها با استفاده از آماره آزمون تی و ضرایب  مسیر)β( نشان داد که سخت کوشی بر خودکارآمدی و موفقیت ورزشی کاراته کاران 
استان کرمانشاه به ترتیب با ضریب مسیر 0/88 و 0/61 تأثیر قوی و معنا داری دارد و خودکارآمدی ورزشی می تواند نقش میانجی را 
در رابطۀ بین سخت کوشی و موفقیت ورزشی ایفا کند. موفقیت ورزشی  هدف اصلی ورزش های قهرمانی است. تأثیر شرایط روانی 
در موفقیت ورزشکاران به خصوص ورزشکاران رزمی بر کسی پوشیده نیست. با بررسی بیشتر متغیر های روانی می توان برای کسب 

موفقیت در ورزش های قهرمانی برنامه ریزی علمی و هدفمند کرد.
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مقدمه
و  اکتساب  در  که  است  ابعادی  و  مؤلفه ها  تشخیص  ورزشکاران،  در  ماهرانه  رفتار  درک  چالش های  از  یکی 
بـه موفـقیت ورزشی نشان می دهد عوامل زیادی  حفظ موفقیت ورزشی مؤثرند. بررسی پـژوهش های مربوط 
توانایی درونی،  در پیشرفت ورزشی ورزشکاران نقش دارند. پژوهشگران این عوامل را شامل تمرین، آموزش، 
سن، مهارت های روان شناختی، تعهد و لذت بردن از ورزش می دانند )سرابندی و رضایی، 2017، 58(. موفقیت 
ورزشی فرایند یادگیری فعالی است که در اثر تمرین هدفمند و بهبود مهارت های ضروری برای رسیدن به سطح 
باالی عملکرد ورزشی به دست می آید )موسوی، واعظ موسوی و یعقوبی، 2015، 32(. بدون وجود میل برای 
موفقیت، دیگر توانایی ها و خصیصه های روان شناختی تأثیر آنچنانی بر عملکرد موفق افراد ندارند )سینگ و 
ساینی1، 2013، 72(. کسب موفقیت و عملکرد مطلوب ورزشکاران در مسابقات ورزشی از موضوعاتی است که 
بیشترین توجه سازمان های متولی ورزش در کشورهای مختلف را به خود معطوف کرده است. براساس مبانی 
نظری مربوط به موفقیت ورزشی2، پیشرفت در رقابت های ورزشی )ورزش گرایی( به هدف گرایی فرد وابسته است 
که این هدف گرایی مبتنی بر هدف تکلیف گرایی3 یا هدف خودگرایی4 است. افراد با توجه به تفاوت های فردی 
افراد تکلیف گرا بیشتر خودمرجع اند.  توانایی متفاوتی در مؤلفۀ تکلیف گرایی و خودگرایی برخوردارند.  از میزان 
این افراد بیشتر بر هدف های مبتنی بر بهبود تکلیف و عملکرد تمرکز دارند؛ درصورتی که افراد خودگرا به تعیین 
هدف های هنجارمرجعی متمایل هستند و بر بهتر عمل کردن در مقایسه با دیگران یا عملکرد برابر با تالش کمتر 
تمرکز می کنند. افراد خودگرا شایستگی ادراک شدۀ کمتری دارند، تالش کمتری از خود نشان می دهند، بیشتر 
و  )کاوسانو  و مخاطره آمیز دوری می کنند  فعالیت های چالشی  از  و  ارزش هایشان حفاظت می کنند  و  از خود 
رابرتس5، 2001، 40(. موفقیت ورزشی به عنوان هدف اصلی ورزش های قهرمانی، همیشه مدنظر ورزشکاران، 
مربیان و پژوهشگران عرصۀ ورزش بوده است. بررسی و شناخت شاخص های مهم روانی ورزشکاران جوان و 
برای مربیان،  تعیین مقادیر اضطراب، افسردگی، مهارت های شخصیتی و موفقیت می تواند راهنمای خوبی 
ورزشی  رشتۀ  در  ورزشکار  استعداد  و  انرژی  هدررفتن  از  تا  باشد  ورزشکار  خود  و  ورزشکاران  والدین  و  خانواده 
که در آن توانایی پیشرفت را ندارد، جلوگیری شود. امروزه در دنیای تمرین و ورزش، تمرین مداوم، تنها کلید 
موفقیت محسوب نمی شود؛ بلکه احتیاج به ویژگی های شخصیتی خاص احساس می شود؛ زیرا ورزشکاران در 
محیط استرس زا رقابت می کنند که این امر سبب بروز هیجان برای ورزشکاران می شود. وجود عوامل استرس زا 
وجود  ویلیامز6، 2000، 755(، ضرورت  و  ویلیامز  )انشل،  آسیب دیدگی  تماشاگران،  واکنش  بد،  داوری  نظیر 
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مهارت های خاص برای حفظ سالمت ورزشکاران را آشکار می  کند. نقش مهارت های روانی در ارتقای عملکرد 
ورزشی در سنین مختلف و در انواع ورزش ها وجود دارد )مورگان1، 2006(. یکی از  مهم ترین این مهارت ها 

خودکارآمدی است.
بر  روان شناختی  سازه های  تأثیرگذارترین  از  خودکارآمدی  سازۀ  که  می کنند  بیان   )2001) لیرگ2  و  فلتز   
را درنظر  اهداف سخت تری  دارند،  بیشتری  افرادی که خودکارآمدی  پیشرفت های ورزشی محسوب می شود. 
می گیرند و تالش بیشتری برای دستیابی به آن اهداف می کنند )دگست و بران3، 2011، 160(. خودکارآمدی 
یکی از عوامل تأثیرگذار بر سالمت روان است که بندورا آن را وارد روان شناسی کرد. در نظام بندورا، خودکارآمدی 
نظریۀ  در  )بندورا4، 1995، 73(.  است  زندگی  با  کنارآمدن  در  قابلیت  و  کفایت  احساس شایستگی،  معنی  به 
خودکارآمدی عنوان می شود که افراد با باورهای قوی دربارۀ توانایی های خود در مقایسه با افرادی که دربارۀ 
توانایی های خود تردید دارند، در انجام دادن تکالیف، کوشش و پافشاری بیشتری را نشان می دهند و درنهایت 
عملکرد آن ها در تکلیف بهتر است. نظریۀ شناختی-اجتماعی بندورا مبتنی  بر الگوی سه جانبۀ رفتار، محیط 
و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی )عوامل شناختی، عاطفی و 
بیولوژیک( که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روان شناختی اشاره دارد، تأکید می کند )بندورا، 1995، 
74(. براساس این نظریه، افراد در یک نظام علیت سه جانبه بر انگیزش و رفتار خود اثر می گذارند. بندورا اثرات 
یک بعدی محیط بر رفتار فرد را که یکی از فرضیه های مهم روان شناسان رفتارگرا بوده است، رد کرد. وی بر این 
اعتقاد است که انسان ها دارای نوعی نظام خودکنترلی و نیروی خودتنظیمی هستند که توسط آن نظام بر افکار، 
احساسات و رفتارهای خودکنترل دارند و بر سرنوشت خود نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند؛ بدین ترتیب رفتار 
انسان تنها در کنترل محیط نیست؛ بلکه فرایندهای شناختی نقش مهمی در رفتار آدمی دارند. انسان موجودی 
فعال است و بر رویدادهای زندگی خود اثر می گذارد. انسان تحت تأثیر عوامل روان شناختی است و به طور فعال 
در انگیزه ها و رفتار خود اثر دارد )بندورا، 1997، 125(. خودکارآمدی سه بعد بزرگ نمایی )اعتقاد فرد به عملکرد 
تعمیم پذیری  و  موانع(  با  رویارویی  در  استقامت  و  )پشتکار  نیرومندی  تکلیف(،  پیچیده  و  دشوار  جنبه های  در 
در  افراد  بر  می تواند  کارآمدی  انتظار  دارد.  گوناگون(  موقعیت های  به  موقعیت  یک  در  خود  کارآمدی  )تعمیم 
دو حیطه اثر بگذارد: 1- میزان تالشی که می کنند و 2- فعالیت هایی که برای انجام دادن انتخاب می کنند 
)بندورا، 1997، 127(. از سوی دیگر افرادی که خودکارآمدی کمی دارند، احساس می کنند که درمانده هستند 
و نمی توانند رویدادهای زندگی خود را کنترل کنند. آن ها معتقدند هرگونه تالشی که می کنند، بیهوده است. 
وقتی آن ها با موانعی روبه رو می شوند، چنانچه تالش مقدماتی آن ها برای حل مشکل بیهوده باشد، به سرعت 
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قطع امید می کنند. کسانی که احساس کارایی بسیار اندکی دارند، حتی سعی نمی کنند با آن کنار بیایند؛ زیرا 
پژوهشگران  از  بسیاری  )بندورا، 1997، 130(.  است  بی فایده  انجام می دهند،  کاری  که هر  متقاعد شده اند 
به منظور بهبود فرایند یادگیری و افزایش سطح رضایت و انگیزۀ درونی در ورزش، به این نتیجه رسیده اند که 
ورزشکاران باید به سطح باالیی از خودکارآمدی برسند )اورتگا، آلمیدا، بندورا و گومز1، 2009، 340(. مطالعات 
بسیاری دربارۀ رابطۀ خودکارآمدی و عملکرد ورزشی انجام شده است. در بیشتر پژوهش های پیشین نشان داده  
شده است که خودکارآمدی نقش پیش بینی کننده ای در عملکرد افراد دارد و می توان با توسعۀ آن شاهد تأثیر 
شگرف بر عملکرد ورزشکاران بود؛ برای مثال، فلتز، شورت و سالیوان2 (2008( در پژوهش خود نشان دادند 
لولین،  1( همچنین  )فلتز، 2008،  است  ورزش  در  موفق  عملکرد  برای  پیش بینی کنندۀ خوبی  خودکارآمدی 
سانچز، آماندا و گرث 3 (2008( نیز تأثیر خودکارآمدی بر عملکرد ورزشکاران را سنجیده اند )لولین و همکاران، 
2008، 75(. هانسی و النگ4 (2006( در پژوهش خود با تحلیل مسیر رابطۀ خودکارآمدی و روش های مقابله 
کنترل با موفقیت ورزشکاران پرداختند. آن ها به این نتیجه رسیدند که سطح باالی خودکارآمدی و داشتن کنترل 

با موفقیت ورزشکاران ارتباط دارد )هانسی و النگ، 2006، 1726).
 یکی از سازه های روان شناختی دیگر که می توان پیش بینی کرد برای رفتار و موقعیت ورزشی تعیین کننده باشد، 
سخت کوشی5 است. سخت کوشی یک حالت روانی است که با عملکرد و موفقیت در شرایط استرس زا رابطه 
دارد )کوباسا و مدی6، 1999، 68(. سخت کوشی رویکردی است که افراد را قادر می سازد در شرایط استرس زا 
از تهدید ها فرصت بسازند. سخت کوشی چیزی فراتر از یک رویکرد محض است. سخت کوشی حالت شخصیتی 
و  بارز  و  بسیار  شخصیتی  ویژگی  سخت کوشی  است.  انتزاعی  و  احساسی  رفتاری،  صفات  شامل  گسترده ای 
مهمی است که سهم بسزایی در شناخت انسان به عنوان موجودی مختار و ارزشمند دارد. این ویژگی از انسان 
مقابله ای  به  موقعیت ها  فشارزاترین  و  شرایط  بحرانی ترین  در  حتی  می تواند  که  می سازد  توانا  و  کارآمد  فردی 
منطقی، معقوالنه و کارساز دست بزند و همچنان روان و جسم خود را حفظ کند )کوباسا7، 1979، 5(. این افراد 
با جست وجو در محیط اطراف خود به دنبال یافتن منابعی برای کمک به کاهش استرس در زندگی هستند تا 
موجب کنارآمدن مؤثر و بهتر آنان با دسترسی موجود شود و با تکیه  بر انعطاف پذیری موجود در شخصیت موجب 
از  کاهش احساس ترس های درونی در موقعیت های جدید شوند )کوباسا، 1979، 5(. سخت کوشی ترکیبی 
باورها دربارۀ خویشتن و جهان است که از سه مؤلفۀ تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل شده است. شخصی که 
از تعهد زیادی برخوردار است، اهمیت و معنی اینکه چه کسی است و چه فعالیتی را انجام می دهد، باور دارد. 
1. Ortega, Olmedilla,  Baranda & Gómez 
2. Felttz, Short & Sullivan
3. Llewellyn, Sanchez, Amanda & Gareth
4. Hancy & Long
5. Hardiness
6. Kobasa & Maddi
7. Kobasa
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افرادی که در مؤلفۀ کنترل قوی هستند، رویدادهای زندگی را پیش بینی پذیر و کنترل شدنی می دانند و بر این 
باورند که قادرند با تالش آنچه را که در اطرافشان رخ می دهد، تحت تأثیر قرار دهند. اشخاصی که مبارزه جویی 
یادگیری و رشد  برای  نیاز دارند، فرصتی  به سازگاری مجدد  را که  یا مثبتی  زیادی دارند، موقعیت های منفی 
بیشتر می دانند تا تهدید برای امنیت و آسایش خویش )کوباسا، 1998، 3(. درنهایت می توان گفت سخت کوشی 
متغیری است که با عملکرد موفق در مشاغل سخت ارتباط دارد. یکی از حوزه های مهم برای بررسی علمی 
تأثیرات سخت کوشی بر عملکرد و رفتار، حوزۀ روان شناسی ورزش است. در پژوهش های معدود به بررسی تأثیر 
سخت کوشی بر عملکرد ورزشی پرداخته شده است. مدی و هس1 (1992( با مطالعۀ سخت کوشی در بازیکنان 
بسکتبال به این نتیجه رسیدند که ورزشکاران سخت کوش رقابت های ورزشی را کمتر استرس زا تفسیر می کنند 
هس،  و  )مدی  دارند  بهتری  عملکرد  و  می بینند  چالش انگیز  و  کنترل پذیر  مطلوب،  موقعیت هایی  را  آن ها  و 
1992، 360(. بارتون، رونالد، پیکانو و ولیامز2 (2008( در پژوهش خود نقش پیش بینی کنندۀ صفات پنج گانۀ 
شخصیتی، سخت کوشی و قضاوت اجتماعی را در عملکرد موفق رهبران در ارتش امریکا بررسی کردند. نتایج 
نشان داد سخت کوشی پیش بینی کنندۀ خوبی در عملکرد موفق رهبران در ارتش امریکا بود )بارتون و همکاران، 
بین متغیر های عزت نفس،  را  زیادی  2008، 78(. اسدی، صادقی، واسدوا و عبدالهی3 (2006( همبستگی 
سخت کوشی، خودکارآمدی و کیفیت زندگی در تمام نمونه های خود گزارش کردند )اسدی و همکاران، 2006، 
و  تاب آوری  رابطۀ   )2011( زبردست  و  نادعلی  شاه محمدی،  صالحی،  بشارت،  دیگری  پژوهش  در   .)104
سخت کوشی را با موفقیت ورزشی و سالمت روانی را در ورزشکاران بررسی کردند. نتایج نشان داد تاب آوری و 
سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سالمت روانی رابطۀ مثبت و معنا داری دارند و با درماندگی روان شناختی رابطۀ 
منفی و معناداری دارند )بشارت و همکاران، 2011، 38(. هاشمی، احدی و آزاد یکتا )2017( در پژوهشی رابطۀ 
با نقش میانجی عزت نفس و حمایت اجتماعی در بین بیماران دیابتی بررسی  سخت کوشی و خودکارآمدی را 
کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که در بین این بیماران سخت کوشی بیشتر باعث خودکارآمدی می شود و نقش 
تأیید نشد )هاشمی و همکاران، 2017، 273(.  جانسن4 و همکاران  میانجی عزت نفس و حمایت اجتماعی 
(2017( در پژوهش خود رابطۀ خودکارآمدی و رضایت از عملکرد را با نقش میانجی سخت کوشی و انگیزش 
در بین دوره های آموزشی پلیس بررسی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که سخت کوشی می تواند در رابطۀ 
بین خودکارآمدی و رضایت از عملکرد نقش میانجی داشته باشد )جانسن و همکاران، 2017، 331(. فرزی، 
عباسی، سوری و نظری )2014( رابطۀ سخت کوشی و انگیزۀ پیشرفت و ادراک از موفقیت ورزشی را در بین 
دانشجویان ایرانی و عراقی شرکت کننده در مسابقات ورزشی بین دانشگاهی بررسی کردند. آن ها به این نتیجه 

1. Maddi & Hess
2. Bartone, Roland, Picano & Williams
3. Asadi, Sadeghi, Vasudeva & Abdollahi
4. Johnsen
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رسیدند که بین سخت کوشی و ادراک از موفقیت ورزشی رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. )فرزی و همکاران، 
 .(75 ،2014

در پژوهش های انجام شده تاکنون تأثیر متغیرهای روان شناختی بر ورزشکاران یک رشتۀ خاص ورزشی به خصوص 
رشته های رزمی در قالب یک مدل بررسی نشده است؛ بنابراین به انجام دادن پژوهشی جدید تصمیم گرفته شد 
تا در میان کاراته کاران تأثیر متغیر های روان شناختی بررسی شود. موفقیت ورزشی که هدف اصلی ورزش های 
موفقیت  برای کسب  به نظر می رسد  زیرا  نمایان می کند؛  را  پژوهش  این  انجام شدن  است، ضرورت  قهرمانی 
متغیرهای  ازجمله   است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  ورزشکار  عملکرد  بر  تأثیرگذار  متغیرهای  بررسی  ورزشی 
تأثیرگذار، سخت کوشی و خودکارآمدی است که بر عملکرد ورزشکار تأثیر بسزایی دارند. کاراته در جهان یکی از 
محبوب ترین و عمومی ترین ورزش های رزمی شناخته شده است. این رشته به لحاظ مدال آوری در مسابقات 
بسیار مهمی نظیر بازی های آسیایی و دورۀ بعدی المپیک از سهم مدال آوری مهمی نزد سازمان های ورزشی 
کشور برخوردار است؛ درنتیجه برررسی راه های موفقیت کاراته کاران ضرورت دارد. با توجه به مدل پژوهش و 
اهمیت موفقیت ورزشکاران در میدان های ورزشی، این پژوهش با هدف تعیین اثر سخت کوشی و خودکارآمدی 

بر ادراک از موفقیت ورزشی کاراته کاران زن استان کرمانشاه انجام شد.

شکل 1- مدل مفهومی پژوهش
Figure 1- Conceptual Model of Research

روش پژوهش
در  زن  کاراته کاران  ورزشی  موفقیت  بر  ورزشی  خودکارآمدی  و  سخت کوشی  تأثیر  بررسی  پژوهش،  این  هدف 
استان کرمانشاه است. جامعۀ آماری 1000 کاراته کار 15 تا 35 سال بود که از میان آن ها 278 کاراته کار در دو 
سبک کنترلی و آزاد در سه شهر کرمانشاه، پاوه و هرسین با روش تصادفی خوشه ای براساس جدول شمارۀ یک 
به عنوان نمونه انتخاب شدند. در روش نمونه گیری خوشه ای، واحدهای نمونه گیری به جای افراد، خوشه ها 
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هستند؛ نظیر خانواده ها، مدارس، بیمارستان ها، شهرها و... . در این پژوهش فهرستی از شهر ها تهیه شد و به 
روش تصادفی از بین آن ها خوشۀ مدنظر  انتخاب شد. سپس افرادی که در خوشه ها قرار داشتند، به صورت 
تصادفی بررسی شدند. این روش زمانی به کار می رود که انتخاب گروهی از افراد امکان پذیر و آسان تر از انتخاب 

افراد در یک جامعه تعریف شده باشد.
جدول 1- تعداد نمونه ها در خوشه های منتخب

Table 1- Number of Samples in Selected Clusters

نام شهر
City Name

تعداد در هر سبک
Number in Each Style

مجموع
Total

پرسشنامۀ 
پخش شده

 Distributed
Questionnaire

پرسشنامۀ 
برگشت داده شده

 Returned
Questionnaire

پرسشنامۀ برگشت داده شده 
در هر سبک

 Questionnaire
Returned in each Style

کیوکوشین
Kyokushin

کنترلی
Control

کیوکوشین
Kyokushin

کنترلی
Control

کرمانشاه 
Kermanshah1803004801351204575

هرسین 
Harsin12020032085603030

پاوه
Paveh7013020060271017

مجموع 
Total3706301000280207207

توجیه  با  و  مراجعه شد  ورزشکاران  تمرین  و محل  باشگاه ها  به  از هماهنگی  پس  پژوهش،  این  اجرای  برای 
کامل مسئوالن و کاراته کاران دربارۀ روند انجام شدن کار و نحوۀ تکمیل پرسشنامه ها، پیش از شروع ساعات 
جواب های  استخراج  از  پس  شد.  جمع آوری  تکمیل  از  پس  و  شد  توزیع  آنان  میان  در  پرسشنامه ها  تمرینی، 
پرسشنامه ها، با کسر 70 پرسشنامۀ بدون بازگشت، 208 پرسشنامه مطالعه شد. پژوهش حاضر برمبنای هدف از 
نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع همبستگی و ازنظر نوع داده های جمع آوری شده از نوع 
کّمی )پرسشنامه( است. در قسمت تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار 
اسمارت پی. ال. اس.1 برای بررسی همه جانبۀ مدل مفهومی پژوهش بهره گرفته شده است. این روش بهترین 
ابزار برای تحلیل پژوهش هایی است که در آن ها روابط بین متغیرها پیچیده است، حجم نمونه اندک است و 
توزیع داده ها غیرطبیعی است. مدل سازی معادالت ساختاری از دو بخش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری 
تشکیل شده است و متغیرهای مدل به دو دستۀ متغیرهای پنهان و آشکار تقسیم بندی می شوند که متغیرهای 

1. Smart PLS
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پنهان نیز در سطوح مختلف به کار برده می شوند.
در پژوهش حاضر سه متغیر پنهان در سطح اول، پنج متغیر پنهان در سطح دوم و 34 متغیر آشکار وجود دارد. 
سنجیده  سؤال   12 شامل   )1979 )کوباسا،  سخت کوشی  کوتاه  فرم  پرسشنامۀ  با  سخت کوشی  پنهان  متغیر 
می شود که در آن سؤال ها در مقیاس چهاردرجه ای لیکرت از نمرۀ صفر تا نمرۀ سه برای سه زیرمقیاس تعهد، 
کنترل و مبارزه طلبی محاسبه می شود. هریک از زیرمقیاس های این پرسشنامه برحسب چهار سؤال ارزیابی 
است. عالوه بر  آن 12  بیشترین  و  آزمون صفر  زیرمقیاس های  از  در هریک  آزمودنی  نمرۀ  می شود. کمترین 
سه زیرمقیاس، از جمع کل نمرۀ زیرمقیاس ها یک نمرۀ کل برای متغیر سخت کوشی به دست می آید. متغیر 
پنهان موفقیت ورزشی براساس پرسشنامۀ ادراک از موفقیت ورزشی )رابرتز و همکاران، 1998( سنجیده شد. 
مبنای سؤال های این پرسشنامه ادراک از موفقیت در ورزش است که نخستین بار برای تعیین انگیزۀ پیشرفت 
در ورزش طراحی شد. این پرسشنامه به گونه ای طراحی شده  است که به عنوان معیاری به کار گرفته شود که آیا 
ورزشکار به موفقیت رسیده است یا خیر. نسخۀ نهایی این پرسشنامه حاوی 12 سؤال است که براساس مقیاس 
لیکرت پنج درجه ای تنظیم شده است؛ به طوری که برای کاماًل موافق پنج امتیاز، موافق چهار امتیاز، بی نظر سه 
امتیاز، مخالف دو امتیاز و کاماًل مخالف یک امتیاز درنظر گرفته  شده است. رابرتز و همکاران همسانی درونی 
زیادی )0/82( را برای این پرسشنامه ارائه کرده اند و با روش آزمون مجدد پایایی این آزمون را 0/8 گزارش 
کرده اند. آن ها برای این پرسشنامه دو مقیاس خودگرایی و تکلیف گرایی را معرفی کرده اند که در این پژوهش 

مقیاس کلی بررسی  شده است.
 (2002 همکاران،  و  )کرل  10 سؤالی  ورزشی  خودکارآمدی  پرسشنامۀ  با  ورزشی  خودکارآمدی  پنهان  متغیر 
از این سؤال ها چهار پاسخ )اصاًل، به ندرت، گاهی اوقات و همیشه(  سنجیده می شود. برای پاسخ به هریک 
مشخص شده است. به هریک از سؤال ها از یک تا چهار امتیاز داده می شود. دامنۀ نظری امتیازهای حاصل 

بین 10 )کمترین میزان خودکارآمدی( تا 40 )بیشترین میزان خودکارآمدی( است. 
برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه ها از روش پی. ال. اس. استفاده شده است. در این روش پایایی با سه معیار 
سنجیده می شود: 1- آلفای کرونباخ، 2- پایایی ترکیبی1 و 3- ضرایب بارهای عاملی. دربارۀ معیارهای اول 
و دوم، مقدار آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی بیشتر از 0/7 نشانگر پایایی قابل قبول است. دربارۀ معیار 
سوم، پایایی با سنجش بارهای عاملی از طریق محاسبۀ مقدار همبستگی شاخص های یک سازه با آن سازه 
محاسبه می شود که اگر این مقدار برابر یا بیشتر از 0/4 شود، مؤید این مطلب است که پایایی دربارۀ آن مدل 

اندازه گیری قابل قبول است.
در پژوهش حاضر نتایج مربوط به دو معیار اول پایایی در جدول شمارۀ دو نشان داده  شده است و روشن است 
عاملی  بارهای  ضرایب  دیگر  طرف  از  است.  پژوهش  برای  قابل قبول  پایایی  از  حاکی  معیار  دو  این  نتایج  که 

1. CR

عیدی: بررسی تأثیر سخت کوشی و خودکارآمدی بر ادراک از موفقیت ورزشی در کاراته کاران زن استان کرمانشاه



مطالعات مدیریت ورزشی/ دوره 13، شماره 65، فروردین و اردیبهشت 1400 284

شاخص ها با سازه های مرتبط از 0/4 بیشتر شد. روایی پرسشنامه با دو معیار روایی همگرا و واگرا بررسی شد که 
به مدل سازی معادالت ساختاری اختصاص دارند. در این مرحله به طور مشخص برای ارزیابی روایی همگرا از 
معیار میانگین واریانس استخراج شده1 استفاده شد که نتایج این معیار برای متغیرهای پژوهش در جدول شمارۀ 

دو ارائه  شده است.
جدول 2- معیارهای پایایی و روایی همگرای متغیر های پژوهش

Table 2- Convergent Reliability and Validity Criteria of Research Variables

متغیرهای سطح اول
First level Variables

آلفای کرونباخ
Cronbach’s Alpha

پایایی ترکیبی 
Combined Reliability

میانگین واریانس استخراج شده
Mean Variance Extracted

سخت کوشی
Diligence0/830/840/57

خودکارآمدی ورزشی
Sports Self-Efficacy0/820/870/61

موفقیت ورزشی
Sports Success0/90/920/5

مقدار مالک برای سطح قبولی 0/5 است. همان گونه که از جدول باال مشخص است، تمامی مقادیر میانگین 
واریانس استخراج شده مربوط به متغیر ها از 0/5 بیشتر است و این مطلب مؤید این است که روایی همگرای 

پرسشنامۀ حاضر در حد قابل قبول است.
جدول 3- ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل-الرکر

Table 3 - Divergent Validity Matrix by Fornell-Larker Method

متغیرها
Variables

سخت کوشی
Diligence

خودکارآمدی ورزشی
Sports Self-Efficacy

موفقیت ورزشی
Sports Success

Diligence 0/75سخت  کوشی
خودکارآمدی ورزشی

Sports Self-Efficacy0/680/78

موفقیت ورزشی
Sports Success0/690/710/70

مدل  در  دیگر  سازه های  شاخص های  با  سازه  یک  شاخص های  بین  تفاوت  میزان  واگرا،  روایی  قسمت  در 
ضرایب  مقادیر  با  سازه  هر  استخراج شدۀ  واریانس  میانگین  جذر  مقایسۀ  طریق  از  کار  این  می شود.  مقایسه 
همبستگی بین سازه ها محاسبه می شود. نتایج ارائه شده در جدول شمارۀ سه نشان می دهد که جذر میانگین 
واریانس استخراج شدۀ هر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازه های دیگر بیشتر است و این امر حاکی از 

قابل قبول بودن روایی واگرای سازه ها است.

1.  AVE
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نتایج
اطالعات جمعیت شناختی نمونه ها بعد از تحلیل یافته ها در جدول شمارۀ چهار خالصه شده است.

جدول 4- اطالعات جمعیت شناختی نمونه ها
Table 4 - Demographic Information of the Samples

تعداد
Number

جنسیت
Gender

سن
Age

مدرک
Document

سابقه ورزشی
Background Sport

کمتر از 25 
سال

Less Than 
25 Years

بیشتر از 25 
سال

More Than 
25 Years

کمتر از 
کارشناسی

Less than a 
Bachelor

بیشتر از 
کارشناسی

More Than a 
Bachelor

5 سال
years 510 سال

10 years

بیشتر از 10 
سال

More than 
10 years

11593152561362133زن208

برای تحلیل و سنجش مدل این پژوهش از تحلیل داده ها از مدل معادالت ساختاری استفاده شد. مدل یابی 
معادالت ساختاری مدلی آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون )مشاهده نشده( و متغیرهای 
آشکار )مشاهده شده( است. این نرم افزار مدل های معادالت ساختاری را که چندین متغیر دارند و شامل اثرات 
مستقیم، غیرمستقیم و تعاملی می شود، تحلیل می کند. در این نرم افزار ارزش تی معنا داربودن اثر متغیرها بر 
هم را نشان می دهد. اگر مقدار تی بیشتر از 1/96 باشد، یعنی اثر مثبت وجود دارد و معنا دار است. اگر بین 
1/96+ تا 1/96- باشد، اثر معنا داری وجود ندارد و اگر کوچک تر از 1/96- باشد، یعنی اثر منفی دارد، ولی 
معنادار است. همچنین ضرایب مسیر اگر بیشتر از 0/6 باشد، یعنی ارتباطی قوی میان دو متغیر وجود دارد؛ 
با توجه به ضریب مسیر  از نمودارهای شمارۀ دو و شمارۀ سه نشان می دهند  بنابراین داده های به دست آمده 
0/88 و مقدار تی برابر با 36/85، سخت کوشی بر خودکارآمدی ورزشی تأثیر قوی و معنا دار دارد. در فرضیۀ دوم 
با توجه به ضریب مسیر 0/610 و مقدار تی برابر با 6/81، خودکارآمدی ورزشی بر موفقیت ورزشی تأثیر معنا دار 
و مثبت دارد و در بررسی فرضیۀ سوم با ضریب مسیر 0/348 و مقدار تی برابر با 3/57 می توان نتیجه گرفت که 

سخت کوشی بر موفقیت ورزشی تأثیر ضعیف معنا دار و مثبت دارد.

عیدی: بررسی تأثیر سخت کوشی و خودکارآمدی بر ادراک از موفقیت ورزشی در کاراته کاران زن استان کرمانشاه
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شکل 2- ضرایب مسیر مدل
Figure 2- Model Path Coefficients

شکل 3- نتایج آزمون بوت استراپینگ
Figure 3- Bootstrap Test Results

اثرات کل، مستقیم  وابسته الزم است  بر  متغیرهای مستقل  و غیرمستقیم  تأثیر مستقیم  میزان  بررسی  برای 
می دهد،  نشان  پنج  شمارۀ  جدول  که  همان گونه  شود.  ارائه  مدل  درون زای  متغیرهای  برای  غیرمستقیم  و 
سخت کوشی بر خودکارآمدی ورزشی تأثیر مستقیم و معنا دار دارد و همچنین خودکارآمدی ورزشی بر موفقیت 
ورزشی تأثیر مستقیم و معنا دار دارد؛ درنتیجه نقش میانجیگری خودکارآمدی ورزشی در رابطه با سخت کوشی و 
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موفقیت ورزشی تأیید می شود.
جدول 5- اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر های پژوهش

Table 5: Direct and Indirect Effects of Research Variables

مسیر
Path

اثر مستقیم
Direct Impact

اثر غیرمستقیم
Indirect Effect

اثر کل
Total Effect

سخت کوشی بر خودکارآمدی
Hard Work on Self-Efficacy0/8890/820

خودکارآمدی بر موفقیت
Self-Efficacy on Success0/6100/630

سخت کوشی برموفقیت
Hard Work on Success0/3480/5420/890

برای اندازه گیری برازش مدل از R2 ،Q2و F2 استفاده شد. ضریب تعیین )R2( نشان دهندۀ تأثیر یک متغیر 
برون زا بر یک متغیر درون زاست. Q2 قدرت پیش بینی یک مدل را مشخص می کند و اندازۀ اثر )F2( برازش 
مدل درونی را مشخص می کند. همان طورکه در جدول شمارۀ شش مشاهده می شود، مدل ارائه شده از برازش 

مناسبی برخوردار است.
جدول 6- معیار های برازش مدل 

Table 6- Model Fit Criteria

Q2R2F2نام متغیر

خودکارآمدی
Self-Efficacy0/440/7910/57

موفقیت
Success0/380/8710/2

برای برازش کلی مدل از  فرمول زیر استفاده شد. معادل ریشۀ مجذور از متوسط اشتراك برای همۀ سازه ها و 
متوسط R2 سازه های درون زا به روش زیر محاسبه  می شود.

بحث و نتیجه گیری
عملکرد مطلوب در ورزش حاصل ترکیبی از توانایی های فنی، جسمانی و روانی است. نبود انگیزه و تمرکز کافی، 
اعتمادبه نفس ضعیف و اضطراب، مانع عملکرد مطلوب ورزشکار می شوند. ورزشکاران برای رسیدن به موفقیت 
بر  مناسب می توانند  و خودکارآمدی  با سخت کوشی  ورزشکاران  باشند.  دارا  را  ویژگی های خاصی  باید  ورزشی 

مشکالت ذکرشده غلبه کنند. 
در آزمون فرضیه های پژوهش، اثر سخت کوشی بر ادراک از موفقیت ورزشی مثبت و معنادار بود. این یافته ها 
با نتایج پژوهش های مدی و هس )1992(، اسدی و صادقی )2006(، بشارت و همکاران )1388(، بارتون و 
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رونالد )2009( و فرزی و همکاران )1392( مبنی بر رابطۀ سخت کوشی و موفقیت ورزشی همخوانی دارد. در 
تبین این تأثیر می توان گفت ورزشکاری که میزان خصیصۀ مبارزه طلبی در او بیشتر است، رویدادهای زندگی را 
به منزلۀ فرصتی برای پویایی و سازگاری مجدد و میدانی برای پژوهش و ارتقای خویشتن تلقی می  کند و در برابر 
این رویدادها تسلیم منفعالنه را انتخاب نمی کند. فردی که مؤلفۀ کنترل در او زیاد است، احساس تأثیرگذاری بر 
جریان زندگی خود را دارد و خود را در تغییر و دگرگونی شرایط توانا و مسئول می بیند. فردی که از تعهد بیشتری 
برخوردار است، نه تنها خود را واجد ارزش می بیند، بلکه در زندگی به چیزهایی بسیار باارزش معتقد است که 
اهمیت و معنای زیستن را برای وی برجسته می  کنند. افراد سخت کوش به آنچه انجام می دهند، متعهدترند 
و خود را وقف هدف می کنند. آن ها احساس می کنند بر اوضاع مسلط اند و خودشان تعیین کننده اند و تغییرات 

زندگی را چالش ها و فرصت هایی برای رشد و پیشرفت می دانند، نه محدودیت و تهدید )کوباسا، 1979، 5). 
احساس  دشوار  شرایط  در  فرد  می  شوند  مانع  مبارزه جویی  به ویژه  سرسختی  اصلی  مؤلفه های  می رسد  به نظر 
ناایمنی و تهدید فراوان داشته باشد. بدیهی است موقعیت دشوار به عنوان یک تجربۀ منفی احساس می شود، اما 
این تجربه نمی تواند تعادل روان شناختی فرد را بر هم بزند و سازش یافتگی وی را از بین ببرد؛ به سخن دیگر فرد 
سخت کوش هر شکستی را میدانی برای چالش و افزایش توانمندی های خود تلقی می کند. همچنین دربارۀ این 
تأثیر می توان بیان کرد شخصیت سخت کوش ورزشکار از طریق احساس تعهد وی به عملکرد و وظایف ورزشی 
زمینه های الزم را برای موفقیت ورزشی فراهم می  کند. این احساس تعهد باعث می شود ورزشکار خود را وقف 

هدف های ورزشی کند و راه های مناسب برای رسیدن به هدف را به خوبی شناسایی و انتخاب کند. 
ورزشکار سخت کوش از طریق مؤلفۀ دیگر سخت کوشی یعنی کنترل باعث می شود که ورزشکار احساس کند 
بر اوضاع مسلط است و می تواند تعیین کننده باشد. تسلط بر اوضاع در ورزشکار این باور را به وجود می آورد که 
تالش های وی بر موقعیت تأثیر خواهد گذاشت و وی می تواند مسیر رویدادها را تغییر دهد و نتیجۀ مسابقه را 
تعیین کند. این باور عملکرد ورزشکار را بهبود می بخشد و احتمال موفقیتش را افزایش می دهد )کوباسا، 1979، 

 .(6
فرد  باعث می شود  زمینه های مختلف  در  ویژگی  این  است.  دیگر شخصیت سخت کوش  ویژگی  مبارزه طلبی 
تغییرات و موقعیت ها را به عنوان چالش ها و فرصت هایی برای رشد و پیشرفت تلقی کند، نه محدودیت یا تهدید. 
مبارزه طلبی به ورزشکار کمک می کند که به جای اجتناب، کناره گیری و برخورد منفعالنه با موقعیت های خطیر 
و استرس زای ورزشی از آن ها استقبال کند، آن ها را به چالش و مبارزه بطلبد و با برخورد فعال و سازنده ابتکار 
عمل به دست گیرد و احتمال موفقیت خود را افزایش دهد. توانایی و مهارت مقابله با استرس های ورزشی در اثر 
سخت کوشی ورزشکار به وی امکان می دهد تا در فضایی با استرس کمتر و آرامش بیشتر، از استعدادهای خود 
بهتر استفاده کند و دقت عملکرد ورزشی خود را افزایش دهد. همچنین به کارگیری استعدادها در سایۀ دقت 

عمل، احتمال موفقیت ورزشی را افزایش می دهد )مدی و هس، 1992، 362).
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نتایج  با  یافته  این  بود.  معنادار  ورزشی  موفقیت  از  ادراک  بر  خودکارآمدی  اثر  پژوهش،  دیگر  نتایج  براساس 
پژوهش های هانسی و النگ )2006(، لولین و همکاران )2007( و فلتز و همکاران )2008( همخوانی دارد. 
در نظریۀ خودکارآمدی عنوان می شود که افراد با باورهای قوی دربارۀ توانایی های خود در مقایسه با افرادی که 
دربارۀ توانایی های خود تردید دارند، در انجام دادن تکالیف، کوشش و پافشاری بیشتری را از خود نشان می دهند 
و درنهایت عملکرد آن ها در تکلیف بهتر است. نظریۀ شناختی-اجتماعی بندورا مبتنی بر الگوی سه جانبۀ رفتار، 
محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی )عوامل شناختی، عاطفی 
و بیولوژیک( تأکید می کند که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روان شناختی اشاره دارد. براساس این 
نظریه، افراد در یک نظام علیت سه جانبه بر انگیزش و رفتار خود اثر می گذارند. بندورا اثرات یک بعدی محیط 
بر رفتار فرد را که یکی از فرضیه های مهم روان شناسان رفتارگرا بوده است، رد کرد. وی بر این اعتقاد است که 
انسان ها دارای نوعی نظام خودکنترلی و نیروی خودتنظیمی هستند که توسط آن نظام بر افکار، احساسات و 
رفتارهای خود کنترل دارند و در سرنوشت خود نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند؛ بدین ترتیب رفتار انسان تنها 
در کنترل محیط نیست؛ بلکه فرایندهای شناختی نقش مهمی در رفتار آدمی دارند. انسان موجودی فعال است 
و بر رویدادهای زندگی خود اثر می گذارد. انسان تحت تأثیر عوامل روان شناختی است و به طور فعال بر انگیزه ها 
روان شناختی  حالت  یک  خودکارآمدی  گفت  می توان  به طورکلی   .)125 )بندورا، 1997،  دارد  اثر  خود  رفتار  و 
بسیار مهم است که عملکرد موفق را در ورزش تحت تأثیر قرار می دهد )شورت، تنوت و فلتس، 2005، 952). 
انسان  بر تفکر و عمل  این ادراک  انسان است.  به عنوان میانجی شناختی عمل  از کارآمدی خود  ادراک فرد 
تأثیر می گذارد. برای کمک به ورزشکاران می توان آنان را ترغیب کرد که وظایف خود را به اهداف جزئی تقسیم 
کنند. نظارت بر عملکرد و دادن بازخورد به آنان به نحوی که موجب افزایش احساس خودکارآمدی در آن ها 
شود، عالقۀ آنان به یادگیری را افزایش می دهد و سطح عملکرد آنان را باال می برد. افراد کارآمد در مواجهه با 
رویدادهای دشوار، استقامت و پشتکار زیادی به خرج می دهند و از منابع مختلف فردی و محیطی بازخوردهایی 
مثبت می گیرند که آن بازخوردها به نوبۀ خود به عنوان تقویت کننده یا قدرت دهنده به خودکارآمدی عمل می کنند. 
برای  انسان  رفتاری  و  عاطفی  اجتماعی،  مهارت های شناختی،  آن  با  که  است  سازنده ای  توان  خودکارآمدی 
اثربخش ساماندهی می شود. داشتن دانش مهارت ها و دستاوردهای قبلی  به گونه ای  تحقق اهداف مختلف 
افراد پیش بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آیندۀ افراد نیستند؛ بلکه باور انسان دربارۀ توانایی های خود در 
انجام دادن آن ها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است. در میان مکانیسم های کارگزار هیچ کدام پرنفوذتر از 
باورهای افراد دربارۀ ظرفیت هایشان برای اعمال کنترل بر سطوح عملکرد و رویدادهای مؤثر در زندگی نیستند. 
باورهای خودکارآمدی بر اینکه افراد چگونه فکر می کنند، چگونه برانگیخته می شوند و چگونه رفتار می کنند، 
اثر می گذارند؛ به همین دلیل، احساس خودکارآمدی افراد را قادر می سازد تا با استفاده از مهارت ها در برخورد 
انجام دادن  برای  عاملی مهم  بنابراین خودکارآمدی درک شده  انجام دهند؛  را  فوق العاده ای  کارهای  موانع،  با 
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موفقیت آمیز عملکرد و مهارت های اساسی الزم برای انجام دادن آن است )بندورا، 1995، 75).
و همکاران  اسدی  پژوهش های  نتایج  با  نیز  یافته  این  داشت.  معنادار  تأثیر  بر خودکارآمدی  نیز  سخت کوشی 
(2006(، هاشمی و همکاران )2017( و جانسن و همکاران )2017( همخوانی دارد. دربارۀ رابطۀ سخت کوشی 
روحیۀ  دارای  مسابقه  در  دارد،  خودکارآمدی  از  باالیی  سطح  که  ورزشکاری  گفت  می توان  خودکارآمدی  و 
مبارزه طلبی است و احساس می کند که می تواند پیروز شود و تالش بیشتری برای موفقیت انجام می دهد و 
چنانچه در مسابقه موفق نباشد، به همان سطح خودکارآمدی اولیه اش بازمی گردد )اورتگا و همکاران، 2009، 
340(. سخت کوشی مقوله ای است که سهم بسزایی در شناخت انسان به عنوان موجودی مختار و ارزشمند 
دارد. این ویژگی از انسان فردی کارآمد و توانا می سازد که می تواند حتی در بحرانی ترین شرایط و فشارزاترین 
کند  حفظ  را  خود  جسم  و  روان  همچنان  و  بزند  دست  کارساز  و  معقوالنه  و  منطقی  مقابله ای  به  موقعیت ها 
)کوباسا، 1979، 16(. درواقع سخت کوشی را انگیزش و عاملی درونی هدایت می کند و به همین دلیل از ثبات 
و پایداری زیادی برخوردار است )کوباسا، 1979، 16(. وجود این سازه فرد را در شرایط سخت پیش می برد و او را 
یاری می دهد تا وقایع تهدیدآمیز را با موفقیت بیشتری پشت سر بگذارد. این افراد با جست وجو در محیط اطراف 
خود به دنبال یافتن منابعی برای کمک به کاهش استرس در زندگی هستند تا موجب کنارآمدن مؤثر و بهتر آنان 
با دسترسی موجود شود و با تکیه  بر انعطاف پذیری موجود در شخصیت موجب کاهش احساس ترس های درونی 
در موقعیت های جدید شود )کوباسا، 1979، 17(. خودکارآمدی درک شده بر میزان تالش برای انجام دادن یک 
وظیفه اثر می گذارد. افرادی که به کارآمدی خود باور دارند، برای غلبه بر موانع و مشکالت تالش های مضاعفی 
می کنند، اما درمقابل افرادی که به شایستگی های خود شک می کنند یا باور کارآمدی ضعیف دارند، هنگام 
رویارویی با مشکالت، موانع و شکست ها تالش کمی می کنند یا منصرف می شوند یا اینکه راه حل های پایین تر از 
سطح معمول ارائه می دهند و این افراد علت شکست را به ناتوانی خویش نسبت می دهند. در آن موقع توجه آنان 
به جای حل مسئله، بر شایستگی نداشتن خود متمرکز می شود، ولی افراد با سطح کارآمدی باال علت شکست را 

تالش و کوشش کم می دانند.
از  ادراک  بر  غیرمستقیم سخت کوشی  اثر  که  بود  این  بر  گواه  پژوهش  در  استفاده شده  مدل  از  نتایج حاصل 
یافته است؛ یعنی خودکارآمدی ورزشی کاراته کاران دربارۀ  اثر مستقیم آن بهبود  با  موفقیت ورزشی در مقایسه 
نتایج  با  پژوهش  نتایج  این  است.  کرده  ایفا  میانجی  نقش  و  بوده  مؤثر  آنان  ورزشی  موفقیت  و  سخت کوشی 
پژوهش جانسن و همکاران )2017( که نقش میانجی سخت کوشی را اثبات کرده بودند، همسو نبود. در تفسیر 
این یافته در مدل پژوهش می توان گفت که خودکارآمدی درک شده در میزان استقامت، جدیت و پشتکار فرد 
رویدادهای دشوار،  با  افراد کارآمد در مواجهه  اثر می گذارد.  با موانع،  برخورد  به اهداف موردانتظار در  نیل  در 
استقامت و پشتکار زیادی به خرج می دهند و از منابع مختلف فردی و محیطی بازخوردهای مثبت می گیرند که 
آن بازخوردها به  نوبۀ خود به عنوان تقویت کننده یا قدرت دهنده به خودکارآمدی عمل می کنند؛ برعکس، افراد با 
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سطح پایین خودکارآمدی یا افرادی که در کسب نتایج موردانتظار تالش نمی کنند، بازخوردهایی دریافت می کنند 
کاراته کاران  به همین علت  )بندورا، 1997، 75(؛  انجام دادن وظایف است  در  آنان  توانمندنبودن  نشانگر  که 

سخت کوشی که خودکارآمدی سطح باالتری دارند، در عملکرد ورزشی خود موفق تر هستند. 
نتیجه گیری کلی از یافته ها نشان می دهد که در کاراته کاران استان کرمانشاه سخت کوشی به تنهایی نمی تواند 
این  در  که  داشت  درنظر  نیز  را  روان شناختی  متغیر های  دیگر  تأثیر  باید  بلکه  باشد؛  ورزشکار  موفقیت  ضامن 
پژوهش نقش خودکارآمدی بررسی شد. یک ورزشکار معمواًل اهدافی را انتخاب می کند که در کسب موفقیت آمیز 
آن ها سطح معینی از توانایی را داشته باشد؛ براین اساس، ورزشکاران از فعالیت هایی اجتناب می کنند که توانایی 
انجام دادن آن ها را ندارند. این اجتناب به نوبۀ خود می تواند برای افراد در انجام دادن فعالیت های چالش برانگیز 
و میزان تقویت مثبت بازخوردهای حاصل از آن محدودیت ایجاد کند. افرادی که به کارآمدی خود باور دارند، 
اهداف چالش انگیز را انتخاب می کنند و از تجارب تهدیدآمیز اجتناب می کنند. همچنین افراد با سطح کارآمدی 
پایین از رویارویی با تکالیف، وظایف و اهداف مشکل پرهیز می کنند. افراد خودکارآمد براساس اهداف انتخابی، 
خود  عملکرد  نتایج  قضاوت  و  مشاهده  به  آن  از  پس  و  می کنند  عملکرد  معیارهای  تعیین  به  موظف  را  خود 
می پردازند و درصورت مشاهدۀ ناهمخوانی بین سطوح واقعی و مطلوب عملکرد، احساس نارضایتی می کنند و 
این محرکی برای تعیین و اصالح عمل در آن هاست. در این پژوهش نیز کاراته کاران دارای سطح خودکارآمدی 
باالیی بودند؛ درنتیجه اهداف چالش برانگیزی را انتخاب می کنند و این امر باعث موفقیت بیشتر آن ها می شود. 
درمجموع نظریۀ خودکارآمدی بیان می کند که باور فرد به توانایی های خود، رفتارهای موردنیاز برای کسب نتایج 
مثبت موردانتظار را ایجاد می کند و موجب می شود فرد برای به کارگیری رفتار خود تالش های مضاعفی کند. 
کارآمدی درک شده نه تنها بر انتخاب اهداف، بلکه بر اجرای آن ها نیز اثر می گذارد؛ پس می توان نتیجه گرفت 
که سطح مطلوب خودکارآمدی کاراته کاران باعث اجرای مطلوب و موفق آنان شده است. موفقیت و پیروزی 
هر ورزشکاری در عرصۀ رقابت ها، حاصل تصور و نگرش مثبت شخصی او از خویشتن است. این نگرش مثبت 
است که فرد را به سوی موفقیت می کشاند و برعکس نگرش منفی از خود و دیگران باعث می شود که ذهن 

ورزشکار به مشکالت معطوف شود. 
روی هم رفته، بررسی و شناخت شاخص های مهم روانی ورزشکاران ازجمله سخت کوشی و خودکارآمدی می تواند 
راهنمای خوبی برای مربیان و ورزشکاران باشد و از سرخوردگی و دست نیافتن ورزشکار به موفقیت جلوگیری 
کند. موفقیت ورزشی نیز به عنوان هدف اصلی ورزش های قهرمانی، نشانگر اهمیت موضوع این پژوهش است؛ 
زیرا به نظر می رسد برای کسب موفقیت ورزشی بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد ورزشکار از اهمیت زیادی 
برخوردار است. از طرفی با بررسی این روابط می توان برای کسب موفقیت در ورزش های قهرمانی برنامه ریزی 
علمی و هدفمند کرد و در سایۀ این گونه پژوهش ها می توان سطح رقابتی ورزشکاران را ارتقا بخشید و تحولی 

اساسی در ورزش قهرمانی کشور ایجاد کرد.
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