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Abstract 
Objectives: The present study was designed and conducted to 
present a model of the role of psychological well-being and 
cultural values on the productivity of karate athletes.  
Methods & Materials: The statistical population included 
karate athletes in Isfahan, who were selected as a sample 
according to the available selection of 365 people. Finally, after 
distributing and collecting research questionnaires, 341 
questionnaires were analyzed. Data collection tools included a 
standard questionnaire.  
Results: According to the results of the study, it was found that 
cultural values have an effect on the productivity of karate 
athletes in the amount of 0.323, which according to the amount 
of t, which is 5.896, it was found that cultural values on the 
productivity of karate athletes It is effective.  
Conclusions: According to the results of the study, it was found 
that psychological well-being has an effect on the productivity 
of karate athletes in the amount of 0.682. It is effective. 
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has been considered by 
psychologists in the past, but the 
use of these capacities in some 
sports is not long-lived (1). 
Undoubtedly, the use of 
psychological well-being capacities 
can play an important role in 
improving the mental and 
behavioral status of individuals (2). 
On the other hand, improving 
cultural aspects as an issue in 
creating social norms can play an 
important role in improving 
individual behaviors and lead to 
creating mental stability to provide 
the most appropriate performance 
among individuals. Improving the 
capabilities of cultural values can 
lead to the success of individuals 
through mental cohesion (3). Due 
to the importance of achieving 
productivity among athletes, 
especially karate athletes, no 
serious sports study has been 
conducted in the area of the 
improvement of productivity, 
especially national research. A 
research gap in this area has led to 
a lack of coherent efforts to 
improve the productivity of karate 
athletes. This issue has caused the 
need and concern to improve the 
productivity of karate athletes as an 
important issue not to be seriously 
considered. In fact, karate athletes, 
due to their participation in national 
and international competitive 
scenes, must always have a 
desirable level of productivity. The 

present study can improve the 
scientific evidence in this field, and 
cause evidence and strategies to 
improve the productivity of karate 
athletes. 
Athletes' productivity is identified 
as one of the most important and 
key necessities in sports. Using all 
the capacities of athletes can 
provide conditions for stable 
performance.  
Understanding the individual and 
environmental variables affecting 
the productivity of athletes can 
provide conditions for improving 
the psychological well-being and 
cultural values of athletes, 
especially in the field of karate. 
Hence, the present study can 
provide conditions to improve the 
productivity of karate athletes. 
Understanding the variables 
involved in improving the 
productivity of karate athletes can 
play an important role in creating 
supportive systems for these 
athletes. In other words, realizing 
the psychological well-being 
capacities and cultural values can 
provide valuable evidence to 
improve athletes’ productivity. 
Undoubtedly, the possible results of 
this study can improve the concern 
of the productivity of karate 
athletes and provide a serious 
ground for creating motivational 
systems in individuals through 
psychological well-being capacities 
and cultural values. Therefore, the 
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present study aims to investigate 
the role of psychological 
dimensions and cultural values on 
the productivity of karate athletes, 
Also, it tries to answer the question 
of whether psychological 
dimensions and cultural values 
affect the productivity of karate 
athletes.  
 

Materials and Methods        
Descriptive-analytical method was 
used based on structural equation 
modeling (a comprehensive 
approach to test hypotheses about 
the relationships of observed and 
latent variables) and field method 
(in order to collect data and 
necessary information for statistical 
analysis). 
The statistical population of the 
study included 365 karate athletes 
in Isfahan who were selected as a 
sample through the convenience 
selection. Finally, after distributing 
and collecting research 
questionnaires, 341 questionnaires 
were analyzed. 
Data collection tools in the present 
study included three 
questionnaires. 
Cultural Values Questionnaire 
Yaghoubi’s (2017) questionnaire 
was used to assess cultural values. 
In 17 questions, this questionnaire 
examined the four components of 
patriarchy, individualism, avoiding 
uncertainty, and power distance. 
This questionnaire was designed in 

5-point Likert scale. The reliability 
of this questionnaire was 0.82. 
Athlete Productivity Questionnaire 
The Achio Productivity 
Questionnaire was used to assess 
the productivity variable. This 
questionnaire has 21 questions that 
measure productivity. The 
questions of this questionnaire 
were localized according to the 
nature of the subject. This 
questionnaire did not include the 
internal component. The questions 
were designed in a 5-point Likert 
scale. The reliability of this 
questionnaire was 0.83. Besides, 
the reliability of this questionnaire 
in Sarani et al. (2018) was 0.87. 
Psychological Welfare 
Questionnaire 
Reef’s (1980) questionnaire was 
used to assess psychological well-
being. This questionnaire examines 
psychological well-being in 18 
questions that examine the 
dimensions of self-acceptance, 
environmental dominance, and 
positive relationships with others, 
having a purpose in life, personal 
growth, and independence. In this 
questionnaire, the questions were 
designed based on a range of five 
Likert options (strongly agree to 
strongly disagree). The reliability of 
this questionnaire in Reef’s (1980) 
study was 0.83. In the present 
study, the reliability of this 
questionnaire was determined to 
be 0.84. The face validity of these 
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questionnaires was confirmed using 
experts’ opinion. The reliability of 
these questionnaires was also 
assessed using Cronbach's alpha 
formula. The statistical method of 
this study included the method of 
structural equations. Moreover, 
SPSS and PLS softwares were used 
to analyze the data. 
 

Findings    
The results of K-S test showed that 
the distribution of data in the 
present study is abnormal. On the 
other hand, due to the sample size 
of the study and the abnormality of 
the data distribution, it was 
determined that the variance-based 
software and PLS software were 
used. According to the study’s 
findings, it was found that cultural 
values have an effect on the 
productivity of karate athletes in 
the amount of 0.323, which 
according to the amount of t 
(5.896),  it was found that cultural 
values affect the productivity of 
karate athletes. Furthermore, the 
findings showed that psychological 
well-being has an effect on the 
productivity of karate athletes in 
the amount of 0.682. According to 
the results, it was also found that 
the indicators of the research 
model are in good condition, 
indicating the appropriateness of 
the research model fit. 
 

Conclusion  
Improving productivity as a need 
has led to major efforts to improve 
productivity, especially among 
athletes. Athletes, as important and 
key elements of sports, must have a 
desirable level of productivity. This 
has caused various researchers to 
always try to improve athletes’ 
productivity. Considering the 
psychological well-being capacities 
and cultural values, the need to 
provide specialized models in sports 
to improve the productivity of 
athletes is understood (4). With this 
in mind, the present study was 
designed and conducted to 
investigate the role of psychological 
well-being and cultural values on 
the productivity of karate athletes. 
Cultural values can reduce negative 
intra-individual, inter-individual, 
intra-group and inter-group 
tensions by promoting normative 
and value systems and make people 
focus on their performance. In 
other words, cultural values 
promote intellectual systems 
among individuals, and this issue 
overshadows their mental aspects. 
On the other hand, improving 
cultural values promotes people's 
knowledge about their 
environment.  It means that cultural 
values promote the aristocracy of 
individuals in terms of 
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environmental aspects, and this 
improves the performance of 
individuals (5). It seems that 
cultural values can create a 
platform for promoting the 
attitudes and behaviors of karate 
athletes by improving social 
contracts and upgrading athletes' 
value systems. This has led to the 
fact that cultural values through 
their capacities can improve the 
productivity of karate athletes. 
Therefore, the present study 
intended to determine whether 
cultural values can improve the 
productivity of karate athletes. 
Undoubtedly, psychological well-
being as a key variable can provide 
a platform for improving the 
performance of athletes. Due to the 
competitive nature of sports 
activities, especially karate, 
improving psychological well-being 
can increase the productivity of 
athletes in this sport. 
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 مقالة پژوهشی 

بهز نقش  مدل  ارزش  یشناختروان  یستیارائه  بهره  یفرهنگ   ی هاو    ی وربر 

 2ورزشکاران رشتة کاراته 
 

 4، نجف آقایی3، مجید سلیمانی 2پور یفروغ  دیحم ، 1یباتوان یمحمدعل

 

 ایران گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی، بروجرد، . 1
 )نویسندۀ مسئول(  ایران، بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی،  بروجردگروه تربیت بدنی، واحد . 2
 ران یا ر،یمال ،یدانشگاه آزاد اسالم ر، یواحد مال ، یبدن تیگروه ترب. 3
 تهران، ایران   خوارزمی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه. 4

 

 چکیده 
  ی هاو ارزش   شناختیروان  یستیبهز  ارائه مدل نقش  با هدفحاضر    پژوهش:  اهداف

 . دیو اجرا گرد یطراح کاراته  ةورزشکاران رشت وریبهرهبر  یفرهنگ

کاراته در شهر اصفهان بودند   ة شامل ورزشکاران رشت  آماری   ة جامع:  مواد و روش ها

 نهایت  درنمونه مشخص شدند.    عنوانبهنفر    365تعداد    دسترس  درانتخاب    برحسبکه  
-نامه مورد تجزیهپرسش  341، تعداد  پژوهشهای  نامهوری پرسشآپس از پخش و جمع

 استاندارد بود.   ة نامتحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشو 

وری های فرهنگی بر بهرهردید که ارزشمشخص گ  پژوهشمطابق با نتایج  :  یافته ها

دارد که با توجه به میزان تی که    323/0به میزان    تأثیریکاراته دارای    ةورزشکاران رشت
گاست  896/5 بهره  هایارزش ردید که  ، مشخص  بر  ورزفرهنگی  رشتوری    ة شکاران 

  .است تأثیرگذارکاراته 

بر   شناختیرواند که بهزیستی  مشخص گردی  پژوهشمطابق با نتایج    :نتیجه گیری

ا توجه به  دارد که ب  682/0به میزان    تأثیریکاراته دارای    ةوری ورزشکاران رشتبهره
وری بر بهره   شناختیرواند که بهزیستی  ، مشخص گردیاست  854/11میزان تی که  
. است تأثیرگذار کاراته  ة ورزشکاران رشت

 مقدمه 
 مطلوب در میان ورزشکاران    وریبهره دستیابی به  
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همکاران،    1)شینکی  عملکرد  2020و  ارتقا   .)

  توجه   موردیک نگرانی    عنوانبه ورزشکاران همواره  

که   صورتی  به  است  حمایتی    هایسیاست بوده 

ورزشکاران    ایگسترده  عملکرد  ارتقا  جهت  در 

(. دستیابی  2017،  2است )ایز و کیم  گرفته  شکل 

به عملکرد ورزشی مطلوب در میان ورزشکاران در  

  تواند میعرصه رقابتی امروز اهمیت فراوانی دارد و  

  هایباشگاه و    هاتیمزمینه جدی در جهت موفقیت  

همکاران،   و  )شینکی  نماید  فراهم  را  ورزشی 

نقش اساسی   وریبهره بهبود  بین این در(. 2018

 . رقابتی دارد  هایعرصهر  در موفقیت ورزشکاران د

محققان مختلفی در این حوزه مطالعاتی را انجام  

میزان    هاییتالش و    اندداده  بهبود  جهت  در 

انجام    وریبهره  ،  3)کوگان  اند داده ورزشکاران 

2019.) 

و   موفقیت  بهبود    وریبهره در مسیر  ورزشکاران، 

مهمی    شناختیروان مسائل   و    4)چانگ   است امر 

نقش    شناختیروان   هایجنبه (.  2020همکاران،  

مهمی در ایجاد تمرکز در میان ورزشکاران دارد و  

زمینه جدی در جهت ارائه عملکرد پایدار    تواندمی

)کوواسین  نماید  فراهم  همکاران،    5را  (. 2017و 

مناسبی  شناختیروان مسائل   جهت    را  بستر  در 

ایجاد   ورزشکاران  سوی  از  مطلوب  عملکرد  ارائه 

ذهنی   ازلحاظو همچنین ورزشکاران را    نمایدمی

نماید   مهیا  ورزشی  رویدادهای  در  حضور  جهت 

اهمیت ذهن در 2017،  6)کونتوس  با توجه به   .)

  تواند می  شناختیروان موفقیت ورزشکاران، عوامل  

 

1. Schinke 

2. Eys & Kim 

3. Cogan 

4. Chang 

5. Covassin 

6. Kontos 

درا  زمینه   قوی  و  آماده  ذهنی  ایجاد  ر  جهت 

همکاران،   و  )سیمز  نماید  فراهم  ورزشکاران 

رایس 2021  .)7  ( همکاران  مشخص  2020و   )

یکی از    شناختیروان نمودند که توجه به مسائل  

در   مهم  .  است ورزشکاران    هایموفقیتمسائل 

( نیز اشاره داشتند که  2018و همکاران )  8چتوئرو 

ورزشی    هایموفقیتورزشکاران در جهت کسب  

در  از    بایستیمی مطلوب    های حوزه سطح 

باشند.  شناختیروان  میان    برخوردار  این  در 

توانایی شرکت فعاالنه در   شناختیروان بهزیستی  

دیگران،   با  معنادار  روابط  خلق  تفریح،  کار، 

و   خودمختاری  حس  بودن    دارهدفگسترش 

)لئو و    استزندگی و تجربه کردن هیجانات مثبت  

جهانیسازمان  (.  2020،  9سون ها  ،سالمت 

از    عنوان به را    شناختیروان   بهزیستی حالتی 

اجتماعی   و  ذهنی  جسمی،  کامل  نه  )بهزیستی 

تعریف   بیماری(  غیاب    بهزیستی  .کندمی صرفاً 

شامل توانایی زندگی کردن همراه با    شناختیروان 

و   است وری بهره شادی  دردسر  وجود  بدون   ،  

 . (1996،  10تودر)

که   هاییظرفیت  واسطهبه   شناختیروان   هایجنبه

ایجاد کرده است،    هایحوزه در   فردی و نگرشی 

بر    تأثیرگذاریکی از مسائل مهم و    عنوانبه همواره  

)کویراال  است  بوده  همکاران،    11افراد  (.  2018و 

بر ماهیت کلی    تأثیر  واسطهبه   شناختیروان عوامل  

تا وضعیت ذهنی، نگرشی و    گرددمی افراد سبب  

قرار گیرد و این    تأثیرتحت    شدتبه فتاری آنان  ر

7. Rice 

8. Chtourou 

9. Li & Hasson 

10. Todler 

11. Koirala 
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افراد را   هایتواناییو    هامهارت روند بهبود   مسئله

و همکاران،    1)فوتیادیس  دهدمیشعاع قرار  التحت  

ارکان مهم    عنوان به   شناختیروان (. عوامل  2019

در    دهندهتشکیل مهمی  نقش  فردی  مسائل 

سبب    تیشناخروانافراد دارد. عوامل    هایموفقیت 

تا افراد ضمن برخورداری از سالمت روان    گرددمی

از توانایی   باالیی برخوردار    گیریتصمیممناسب، 

باشند و در مواقع حساس بهترین رفتارها را مطابق  

(. 1988،  2با شرایط داشته باشند )تایلور و برون

است    گرانسبیروان مفهومی انتزاعی و    بهزیستی

و   جامعه  خود،  با  انسان  روابط  و   هایشارزش از 

سایر    تواننمی از  جدای  را    های پدیده آن 

در   چندعاملی که  موازاتی  به  را  فرد  که  فهمید 

(.  2020)لی و هاسون،    پردازدمی جامعه به عمل  

بهزیستی   به  زمینه    تواندمی   شناختیروان توجه 

 د. جهت بهبود وضعیت رفتاری افراد را فراهم نمای

متغیر   حاضر    پژوهشدر    بررسی  مورددیگر 

فرهنگی    هایارزش .  استفرهنگی    هایارزش 

در    عنوانبه مهم  مسائل  از    هایموفقیت یکی 

)جاروی   توجه  موردورزشی همواره   است  ،  3بوده 

 معیارهای  فرهنگی  هایارزش (.  2013

که ایچندالیه  مختلف هایشیوه  به هستند 

و    کنندمی  هدایت  را هاانسان  رفتارهای  )کاپوتو 

در   افراد تا شوندمی  باعث  هاآن(.  2019همکاران،  

 اتخاذ را خاصی مختلف رویکردهای مسائل مورد

 سمت  به را هاانسان  هاارزش این کنند. همچنین

 سوق هاارزش  این  با  منطبق های ایدئولوژی 

 هاییشیوه  هاارزش  دیگر، این سوی . ازدهندمی

 دیگران ما، خود مورد در قضاوت و ارزیابی برای

همکاران،    شوندمی  محسوب و  )رهبرقاضی 
 

1. Fotiadis 

2. Taylor & Brown 

  تواند میفرهنگی    هایارزش ارتقا    .(2017

انتظار    ایشده کنترل رفتارهای   را  افراد  سوی  از 

این   که  باشیم  ارتقا    مسئلهداشته  جدی  زمینه 

فراهم   را  گروهی  و  فردی    نمایدمیعملکرد 

بهره گیری از ظرفیت های  (.2008،  4نسون )استف

های  شناختی در جهت ارتقا شاخصبهزیستی روان 

-ذهنی و رفتاری افراد از گذشته مورد توجه روان

شناسان بوده است اما بهره گیری از ظرفیت های  

آن در برخی حوزه های ورزشی عمر طوالنی ندارد  

(. بدون شک بهره گیری  2020)چانگ و همکاران،  

شناختی می تواند  ظرفیت های بهزیستی رواناز  

رفتاری   و  ذهنی  وضعیت  بهبود  در  مهمی  نقش 

باشد )رایس و همکاران،   از  2020افراد داشته   .)

یک   عنوان  به  فرهنگی  های  جنبه  بهبود  طرفی 

تواند   می  اجتماعی  هنجارهای  ایجاد  در  مسائل 

فردی   رفتارهای  بهبود  جهت  در  مهمی  نقش 

ه ایجاد ثبات ذهنی در جهت  باشد و منجر بداشته  

مناسب گردد.  ارائه  افراد  میان  در  عملکرد  ترین 

بهبود قابلیت های ارزش های فرهنگی می تواند  

به واسطه انسجام ذهنی، منجر به موفقیت های  

با توجه به  (.  2019افراد گردد )کاپوتو و همکاران،  

در میان ورزشکاران    وریبهره اهمیت دستیابی به  

کاراته،  ورزش   خصوصبه رشته    های تالشکاران 

حوزه    هایپژوهشدر    وریبهره جدی جهت بهبود  

ده  شنداخلی انجام    هایپژوهش  خصوصبهورزش  

گردیده    پژوهشی  خألاست.   این حوزه سبب  در 

تا   بهبود    هایتالش است  جهت  در  منسجمی 

ورزشکاران رشته کاراته به انجام نرسد.    وریبهره 

سبب گردیده است تا ضرورت و دغدغه    مسئلهاین  

  عنوان بهورزشکاران رشته کاراته    وریبهره بهبود  

3. Jarvie 

4. Stephenson 
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جدی قرار نگیرد. در    توجه  موردمهم    مسئلهیک  

حقیقت ورزشکاران رشته کاراته به علت وجود در  

خارجی   و  داخلی  رقابتی  محیط    بایستیمییک 

حوزه    همواره در  مطلوبی  سطح    وری بهره از 

انجام   باشند.    تواندمیحاضر    پژوهشبرخوردار 

سبب   حوزه،  این  در  علمی  شواهد  بهبود  ضمن 

بهبود   جهت  در  راهکارهایی  و  شواهد  تا  گردد 

 ورزشکاران رشته کاراته ایجاد گردد.  وریبهره 

از ضروریات  بهره  عنوان یکی  به  ورزشکاران  وری 

. استفاده از تمامی  استش  مهم و کلیدی در ورز

تواند شرایطی پایدار  میظرفیت های ورزشکاران  

فراهم    برای را  آنان  به  کندعملکرد  بردن  پی   .

متغیرهای فردی و محیطی تاثیرگذار بر بهره وری  

بهبود   جهت  شرایطی  تواند  می  ورزشکاران 

ی  فرهنگ  هایارزش و    شناختیروان   بهزیستی

فراهم   کاراته  رشته  در  خصوص  به  ورزشکاران 

باعث شده است تا انجام پژوهش    مسئلهنماید. این  

را  مهم بتواند شرایطی    مسئلهحاضر به عنوان یک  

کاراته   رشته  ورزشکاران  وری  بهره  ارتقا  جهت 

نماید.   در  فراهم  درگیر  متغیرهای  به  بردن  پی 

کاراته،   رشته  ورزشکاران  وری  بهره  بهبود  جهت 

ی تواند نقش مهمی در جهت ایجاد سیستم های  م

حمایتی از این ورزشکاران در این خصوص داشته  

های   ظرفیت  به  بردن  پی  عبارتی  به  باشد. 

ی می  فرهنگ  هایارزش و    شناختیروان   بهزیستی

تواند، شواهدی ارزشمند در جهت ارتقا بهره وری  

ورزشکاران ایجاد نماید. بدون شک نتایج احتمالی  

پژو وری  این  بهره  بهبود  دغدغه  تواند  می  هش 

از طریق  و    بخشدورزشکاران رشته کاراته را بهبود  

متغیرهای   و    شناختیروان  بهزیستیبکابرگیری 

ایجاد    یفرهنگ  هایارزش  زمینه جدی در جهت 

این    سیستم های انگیزشی در افراد را فراهم نماید.

تا    مسئله است  گردیده  با  حاضر    پژوهشسبب 

  هایارزش و    شناختیروان بررسی نقش ابعاد    هدف

بر   کاراته،    وریبهره فرهنگی  رشته  ورزشکاران 

داشته باشد که آیا   سئوالسعی در پاسخ به این  

بر    هایارزش و    شناختیروان ابعاد   فرهنگی 

 ؟ است  تأثیرگذارورزشکاران رشته کاراته    وریبهره 

 

 پژوهش  شناسیروش
نوع   از  حاضر  با    تحلیلی  -توصیفیپژوهش  که  بوده 

  معادالت   سازیمدل   بر  مبتنی  و   علی  روشاستفاده از  
انجام گردید وداده ها در آن بصورت میدانی    ساختاری

 جمع آوری شدند.  

 کنندگانشرکت
شامل ورزشکاران رشته کاراته در    تحقیق  آماری  جامعه

که   بودند  اصفهان    دسترس  درانتخاب    برحسبشهر 
  نهایت   درنمونه مشخص شدند.    عنوانبهنفر    365تعداد  

و   پخش  از  ،  پژوهش  هاینامه پرسش  آوریجمع پس 
 قرار گرفت.  وتحلیلتجزیه نامه مورد پرسش  341تعداد 

 های گردآوری ابزار و شیوه 
شامل سه    حاضر  پژوهش  در   اطالعات   گردآوری   ابزار

 نامه بود. پرسش

 فرهنگی  هایارزش نامه  پرسش
 یعقوبینامه  از پرسش  فرهنگی  هایارزش جهت بررسی  

  سئوال  17نامه در  ( استفاده گردید. این پرسش1396)
بررسی   از    مؤلفه   4به  اجتناب  مردساالری، فردگرایی، 

این    التئواسپرداخته بود.    عدم اطمینان و فاصله قدرت
ارزشی لیکرت طراحی گردیده   5نامه در طیف  پرسش

پرسش این  پایایی  میزان  مشخص    82/0نامه  بود. 
 گردیده بود.

 ورزشکاران  وریبهره نامه پرسش
 وری بهره نامه  از پرسش  وریبهره جهت بررسی متغیر  

  سئوال  21نامه دارای  اچیو استفاده گردید. این پرسش
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  تسئواالپرداخته است.    وریبهره که به سنجش    است
  سازیبومیماهیت موضوع  نامه با توجه به  این پرسش

 . شدنمی درونی را شامل    مؤلفهنامه  گردید. این پرسش
پرسش  تسئواال طیف  این  در  لیکرت   5نامه  ارزشی 

  83/0نامه  طراحی گردیده بود. میزان پایایی این پرسش
نامه  همچنین پایایی این پرسش  مشخص گردیده بود.

مشخص    87/0(  2018در پژوهش سارانی و همکاران )
 گردیده بود.

 شناختیروان بهزیستی نامه پرسش
بهزیستی   بررسی  پرسش  شناختیروانجهت  نامه  از 

پرسش1980)  1ریف این  شد.  استفاده  در  (    18نامه 
پذیرش  شامل    شناختیروانبه بررسی بهزیستی    سئوال

داشتن   دیگران،  با  مثبت  رابطه  محیطی،  تسلط  خود، 
  .پرداختمیهدف در زندگی، رشد شخصی و استقالل 

پنج  پرسش  تسئواال طیف  اساس  بر   ایگزینهنامه 
مخالف(   کامالً  تا  موافق  )کامالً   شدهطراحی لیکرت 

این پرسشاست پایایی  میزان  در  .  ریف    ژوهشپ نامه 
در    83/0(  1980) گردید.  حاضر    پژوهشمشخص 

پرسش این  پایایی  گردید.  84/0نامه  میزان    مشخص 
  بررسی   از  استفاده  با  هانامه پرسش  این  صوری  روایی

-پرسشپایایی این  .  گرفت  قرار  تایید  مورد  خبرگان  نظر
آلفای کرونباخ    هانامه  از محاسبه  استفاده  با    مورد نیز 

 .قرار گرفت بررسی

 هاداده روش پردازش 
  شامل   حاضر  پژوهش  در  استفاده  مورد  آماری  روش
  وتحلیل تجزیه  جهت.  بود  ساختاری  معادالت  روش
  PLS  و   SPSS  افزارنرم   از  حاضر  پژوهش  هایداده 

 . گردید استفاده

 نتایج 
نتایج توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی را    1جدول  
 . دهدمینشان 

 
 نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی   -1جدول 

Table 1- Results related to demographic variables 

 متغیر 
Variable 

 طبقات 
Category 

%() فراوانی  
Frequency 

 جنسیت 
Gender 

 مرد
Male 

70.6 

 زن
Female 

29.6 

تأهلوضعیت   
marital status 

 تجرد 
Single 

48 

 متأهل 
Married 

52 

 رشته مسابقاتی 
Competitive 

discipline 

 کاتا 
Kata 

26 

 کومیته 
Komiteh 

74 

   

   

 

 1. Ryff’s Psychological Well-being 
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 نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی  -1جدول ادامة 
Table 1- Results related to demographic variables 

 متغیر 
Variable 

 طبقات 
Category 

%() فراوانی  
Frequency 

 سبک 
Style 

 شیتوریو 
Shitirio 

26 

 شوتوکان

Shotokan 
17 

 گوجوریو 
Gojirio 

9.6 

 واردوریو 
Vardario 

8.8 

 کیوکوشین 
Kiokoshin 

38.6 

  46 حداکثر و  18 حداقل ،مطالعه  مورد جمعیت سن
 بیشترین و  بود  25/ 66 ±  04/6 آن میانگین و  سال

  4/9 که است سال 19 سنی گروه به  مربوط  فراوانی
  6/70دارند.   قرار  طبقه این در پاسخگویان از درصد
بودند.   4/29 و  مرد پاسخگویان درصد  زن  درصد 
  %52نفر ) 177 که کرد  مشخص  پژوهش  های یافته

درصد(   %48) نفر 164 و  متأهل  ( پاسخگویاندرصد
بررسی  پاسخگویان    % 26.  اندبوده  مجرد  پاسخگویان 

و   که    هاآن   %74کاتارو  بودند  کا   نظر  ازکومیته 

دیپلم،  زیر   مطالعه  مورد افراد درصد  0.1  تحصیالت
 مدرک دارای  %6/9دیپلم،   مدرک  دارای   % 9/33

  8/13کارشناسی،   مدرک  دارای  % 3/42،  دیپلمفوق
 دارای  نیز درصد 4/0 کارشناسی ارشد،  مدرک  دارای 

 بودند.  دکتری مدرک
اسمیرنف نشان داد که توزیع  -نتایج آزمون کلوموگراف

از طرفی با  است حاضر غیرطبیعی    پژوهش  یهاداده   .
و غیرطبیعی بودن توزیع    پژوهش توجه به حجم نمونه  

از  داده که  گردید  مشخص    انس یوار  یافزارهانرمها 
شماره    جدول  اس استفاده گردید.ال پیافزار  و نرم  محور 

ضرا  جینتا  ،2 به    ی رهایمتغ  نیب  ریمس  بیمربوط 
مدل    2و    1همچنین شکل  .  دهدی را نشان م  پژوهش
و    پژوهش مسیر  ضرایب  حالت  نشان   یزانتیمدر  را 

 .دهدیم
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 در حالت ضرایب مسیر  پژوهشمدل  -1شکل 

Figure 1- Research model in the case of path coefficients 
 

 
 در حالت میزان تی پژوهشمدل  -2شکل 

Figure 2- Research model in t-mode 
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 پژوهش خالصه مدل   -2جدول 
Table 2- Summary of the research model 

 ی معنادارسطح 
The 

significance 
level 

 مقدارتی 
T 

 تأثیر
influence 

 روابط 
Relationships 

 وری بهرهبر  فرهنگی  هایارزش 0.323 5.896 0.001

 وری بهرهبر   شناختیروانبهزیستی  0.628 11.854 0.001
 

  هایارزش مشخص گردید که    پژوهشنتایج  مطابق با  
کاراته   وریبهرهبر    فرهنگی رشته  دارای    ورزشکاران 
دارد که با توجه به میزان تی   323/0به میزان    تأثیری

که  است  896/5که   گردید  مشخص    هایارزش ، 
  تأثیرگذار ورزشکاران رشته کاراته    وریبهرهفرهنگی بر  

نتایج    .است با  که    پژوهشمطابق  گردید  مشخص 
رشته    وریبهرهبر    شناختیروانبهزیستی   ورزشکاران 

دارد که با توجه    682/0به میزان    تأثیریکاراته دارای  
که   تی  میزان  که  است  854/11به  گردید  ، مشخص 

رشته    وریبهرهبر    شناختیروانبهزیستی   ورزشکاران 

برازش    هایشاخص ،  3جدول    .است  تأثیرگذارکاراته  

نمایش    پژوهشمدل   به  را    شده گذاشته حاضر 

 است. 

 

 پژوهشبرازش  هایشاخص -3جدول 
Table 3- Research Fit Indicators 

 یهاشاخص
 برازش 

Fit 
indicators 

 ی ور بهره
Efficiency 

  یهاارزش
 فرهنگی 

cultural 
values 

بهزیستی  
 شناختی روان

Psychological 
well-being 

 استاندارد 
Standard 

 وضعیت 
Condition 

 0.88 0.85 0.82 آلفای کرونباخ 
More than 

0.7 
 7.0بیشتر از 

 مناسب 
Appropriate 

 0.91 0.88 0.84 پایایی ترکیبی 
More than 

0.7 
 7.0بیشتر از 

 مناسب 
Appropriate 

 0.55 0.57 0.52 روایی همگرا
More than 

0.4 
 4.0بیشتر از 

 مناسب 
Appropriate 

2R 0.89 - - 

More than 
0.33 

   33.0بیشتر از 

More than 
0.67 

 67.0بیشتر از 

 مناسب 
Appropriate 

GOF 0.68 - - 
More than 

0.36 
 36.0بیشتر از 

 مناسب 
Appropriate 
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  هایشاخص با توجه به جدول فوق مشخص گردید که  
  مسئله که این  است در وضعیت مناسبی ،  پژوهشمدل 

 . است پژوهشمناسب بودن برازش مدل   نشانگر

 

 گیرینتیجه بحث و 
یک نیاز سبب گردیده است تا    عنوانبه  وریبهرهبهبود  
عمدهتالش بهبود  های  جهت  در   وریبهرهای 

در میان ورزشکاران شکل گیرد. ورزشکاران    خصوصبه
ورزش    عنوانبه کلیدی  و  مهم  از میارکان  بایستی 

  مسئلهوری برخوردار باشند. این  ی از بهرهمطلوب  سطح
سبب گردیده است تا محققان مختلفی همواره سعی در  

باشند.  وریبهرهبهبود   داشته  به   ورزشکاران  توجه  با 
روان بهزیستی  های  های  ظرفیت  ارزش  و  شناختی 

فرهنگی، نیاز به ارائه مدل هایی تخصصی در ورزش  
با   گردد.جهت بهبود بهره وری ورزشکاران درک می  

توجه   هدفحاضر    پژوهشاین  نقش   یبررس  با 
بر    یفرهنگ  های ارزش و    شناختیروان  یستیبهز

 طراحی و اجرا گردید.  ورزشکاران رشته کاراته  وریبهره
  هایارزش مشخص گردید که    پژوهشمطابق با نتایج  

بر   دارای    وریبهرهفرهنگی  کاراته  رشته  ورزشکاران 
دارد که با توجه به میزان تی   323/0به میزان    تأثیری

که  است  896/5که   گردید  مشخص    هایارزش ، 
  تأثیرگذار ورزشکاران رشته کاراته    وریبهرهفرهنگی بر  

  شده  اشاره  مسئلهمختلفی به این    هایپژوهش در  .  است
مشخص نمودند که  (  2014شیپولو و همکاران ) است.  

بستری   گیریشکل منجر به    تواندمی مسائل فرهنگی  
ارتقا   نیز    (2009ژنگ و ژنگ )گردد.    وریبهره جهت 

بهبود  سبب  فرهنگی  مسائل  که  نمودند  مشخص 
ورزشکاران   توجه  گرددمی موفقیت  این  با   توانمی . 

نتایج   که  داشت  اعالم  نتایج    پژوهشچنین  با  حاضر 
( و ژنگ و ژنگ  2014شیپولو و همکاران )   هایپژوهش

ارزش های فرهنگی می تواند . استهمخوان  (2009)

 

1. Kundi 

به واسطه ارتقا سیستم های هنجاری و ارزشی، باعث  
گردد تا تنش های منفی درون فردی، بین فردی، درون 
گروهی و بین گروهی کاهش یابد و افراد بر عملکرد  

نم تمرکز  فرهنگی خود  های  ارزش  عبارتی  به  ایند. 
سبب ارتقا سیستم های فکری در میان افراد می گردد  

شعاع قرار  الجنبه های ذهنی آنان را تحت    مسئله و این  
همکاران،   و  )رهبرقاضی  دهد  طرفی 2017می  از   .)

افراد در   ارتقا دانش  بهبود ارزش های فرهنگی سبب 
های  خصوص محیط خود می گردد. به عبارتی ارزش  

فرهنگی سبب ارتقا اشراف افراد در خصوص جنبه های  
این   و  بهبود وضعیت   مسئلهمحیطی می گردد  باعث 

  رسد میبه نظر  (.  2013عملکرد افراد می شود )جاروی،  
قراردادهای    واسطهبه فرهنگی    هایارزش  بهبود 

ارتقا   و  ورزشکاران    هایسیستم اجتماعی  ارزشی 
ارتقا    تواندمی جهت  رفتارهای    هانگرش بستری  و 

سبب    مسئلهورزشکاران رشته کاراته ایجاد نماید. این  
تا   است    واسطهبهفرهنگی    هایارزش گردیده 

بهبود    تواندمیخود    هایظرفیت  وری بهرهبه 
سبب    مسئلهاین  ورزشکاران رشته کاراته منجر گردد.  

حاضر مشخص گردد که    پژوهشگردیده است تا در  
ورزشکاران    وریبهره فرهنگی سبب بهبود    هایش ارز

گردد. کاراته  همکاران  1کاندی   رشته  (  2020)  و 
 می شناختی روان  بهزیستی بهبود که نمودند مشخص

  داشته   افراد   عملکرد  بهبود  جهت  در  مهمی  نقش  تواند
همکاران   2اوبرانویچ.  باشد   مشخص   نیز(  2020)  و 

  تواند  می   افراد  شناختیروان  وضعیت  بهبود  که   نمودند
  فراهم  را   فردی  های  ظرفیت  از  گیری  بهره  جهت  زمینه
  یک  عنوان  به  شناختیروان  بهزیستی  شک  بدون.  نماید
را  تواند  می  کلیدی  متغیر ای    ارتقا  جهت  در   زمینه 

  رقابتی   به  توجه  با.  نماید  فراهم  ورزشکاران  عملکرد
  ارتقا  کاراته،   خصوص   به   ورزشی  های  فعالیت  بودن

2. Obrenovic 
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  وری   بهره  ایجاد  باعث   تواند   می  شناختیروان  بهزیستی
   .گردد ورزشی رشته این ورزشکاران

مشخص گردید که    پژوهشهمچنین مطابق با نتایج  
رشته    وریبهرهبر    شناختیروانبهزیستی   ورزشکاران 

میزان    تأثیریکاراته   به    682/0به  توجه  با  که  دارد 
که   تی  که  است  854/11میزان  گردید  مشخص   ،

رشته    وریبهرهبر    شناختیروانبهزیستی   ورزشکاران 
مختلفی به این    هایپژوهشدر  .  است  تأثیرگذارکاراته  
هریس است.    شدهاشاره   مسئله و    (2000)  1دانیلز 

سبب بهبود    شناختیروانبهزیستی  مشخص نمودند که  
 2رایت و کروپانزانو.  گرددمی و گسترش عملکرد افراد  

  شناختیرواننیز مشخص نمودند که بهزیستی    (2000)
ارتقا    تواندمی جهت  در  ایجاد    وریبهرهبستری  افراد 

چنین اعالم داشت که نتایج    توانمی نماید. با این توجه  
نتایج    پژوهش با  هریس ات  پژوهشحاضر  و  دانیلز 

(2000)  ( و کروپانزانو  رایت   .استهمخوان  (  2000و 
شناختی می  بهره گیری از ظرفیت های بهزیستی روان

تواند منجر به یک انسجام در میان افراد گردد که این  
زمینه   نماید  را  خود  می  فراهم  آنان  موفقیت  جهت 

-(. از طرفی بهزیستی روان2020)چانگ و همکاران،  
ناختی می تواند ظرفیت های مطلوبی در جهت ارتقا  ش

نقش    مسئله سیستم های انگیزشی داشته باشد و این  
مهمی در بهبود ظرفیت های رفتاری افراد دارد )رایس  

شناختی بستر مناسبی (. مسائل روان 2020و همکاران،  
ورزشکاران    را سوی  از  مطلوب  عملکرد  ارائه  جهت 

زشکاران را ازلحاظ ذهنی نماید و همچنین ورایجاد می 
نماید  مهیا  ورزشی  رویدادهای  در  حضور  جهت 

(. با توجه به اهمیت ذهن در موفقیت  2017،  3)کونتوس 
روان  عوامل  می ورزشکاران،  زمینه  شناختی  را  تواند 

جهت ایجاد ذهنی آماده و قوی در ورزشکاران فراهم  
  مسئلهدر تفسیر این  (.  2021نماید )سیمز و همکاران،  

م به ذکر است که ورزشکاران رشته کاراته در جهت الز
 

1. Daniels and Harris 

2. Wright and Cropanzano 

خود   عملکرد  در    بایستیمی بهبود  مطلوبی  سطح  از 
بهبود    هایحوزه  عبارتی  به  باشند.  برخوردار  روانی 

وضعیت روانی ورزشکاران در کنار مسائل جسمانی نیز  
بهزیستی  استمهم   طرفی  از  نقش   شناختیروان. 

عملکرد گسترش  و  بهبود  جهت  در  و    مهمی  ذهنی 
منجر به بهبود و ارتقا   مسئلهروانی افراد دارد که این  

  مسئله این   .گرددمی ورزشکاران رشته کاراته    وریبهره
  واسطهبه  شناختیروانسبب گردیده است تا بهزیستی  

بهبود    تواندمیخود    هایظرفیت  وری بهرهبه 
سبب    مسئلهورزشکاران رشته کاراته منجر گردد. این  

حاضر مشخص گردد که    پژوهشگردیده است تا در  
بهبود    شناختیروانبهزیستی    وری بهره سبب 

   ورزشکاران رشته کاراته گردد.
با  تا    گرددمیحاضر پیشنهاد    پژوهشبا توجه به نتایج  

و    هایدوره برگزاری   روان  گیریبهرهآموزشی  -از 
عملکرد  شناسا گسترش  و  بهبود  در  سعی  ورزشی،  ن 

تا   داشت  کاراته  رشته  ورزشکاران    صورت بدینذهنی 
آنان فراهم    شناختیروانزمینه جهت بهبود بهزیستی  

حاضر پیشنهاد    پژوهش . از طرفی با توجه به نتایج  ودش
تا با تدوین منشور فرهنگی در ورزش کاراته    گرددمی

بهبود   جهت  ورزشکاران    هایارزش زمینه  فرهنگی 
کاراته نتایج  ودشفراهم    رشته  به  توجه  با  همچنین   .

پیشنهاد   حاضر  با    گرددمی پژوهش  و  تا  شناسایی 
خصوص    سازیشفاف زمینه    هایارزش در  فرهنگی، 

راهم  ورزشکاران رشته کاراته ف  وریبهرهجهت بهبود  
 .ودش

 

 پیام مقاله
مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که بهزیستی 

بهرهروان بر  کاراته  شناختی  رشتة  ورزشکاران  وری 

3. Kontos 
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با این حال جای بررسی بر روی سایر    .استتأثیرگذار  
 رشته های ورزشی نیز وجود خواهد داشت. 

 

 مالحظات اخالقی
با   مطابق  پژوهش  در  این  دکتری  رساله  تصویب 

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد بروجرد دارای  
کد سامانه پژوهشیار با رعایت اصول اخالقی و حفظ 
اطالعات شرکت کنندگان با نظارت دانشگاه آزاد واحد  

 .انجام شدبروجرد 

 حامی مالی 
سازمانهای   از  مال ی  کمک  گونه  هیچ  پژوهش  این 

مومی، تجاری یا غ یرانتفاعی  تأمین مالی در بخشهای ع
 .دریافت نکرد

 مشارکت نویسندگان
بخش نگارش  و  اجرا  طراحی،  در  های    نویسندگان 

 .اند  پژوهش مشارکت یکسانی داشته

 تعارض منافع  
 . بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد

 

 تشکر و قدردانی 
بدین وسیله از تمامی کسانی که ما را در انجام دادن 

نمودند به ویژه کاراته کاران شرکت  این پژوهش یاری 
پژوهش ملی، ،  کننده در  استاد علی کمالی مربی تیم 

برادران باتوانی قهرمانان جهانی کاراته، هیات کاراته و 
از   این مقاله  اساتید راهنما و مشاور رساله دکتری که 

آید.می  بعمل سپاسگزاری شده است آن مستخرج  
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