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دختر  دانشجویان بر شادکامی و عملکرد ورزشی سرسختی ذهنی ثیرتأ

 1یستفوتسال
 3فاطمه بیگلریو ، 2نیاسیدرضا حسینی ،1نسرین بیگلری

 01/05/1398تاریخ پذیرش:                                19/10/1397تاریخ دریافت:

 چکیده

 فوتسالیست ردانشجویان دختشادکامی و عملکرد ورزشی  رب سرسختی ذهنیثیر تأهدف از پژوهش حاضر بررسی 
کننده در مسابقات ای شرکتهبازیکنان تیم ةش را کلیآماری پژوه ة. جامعبود ایران هایدانشگاه قهرمانی مسابقات در
سرشماری یری به روش گنمونه که (نفر 168تعداد )دادند تشکیل های سراسر کشور وتسال دانشجویان دختر دانشگاهف

اد که سرسختی نتایج نشان دی و آزمون سوبل تحلیل شد. جزئ مربعات حداقل ها به کمک روشداده .انجام شد
رد ورزشی تأثیر مثبت همچنین شادکامی بر عملک ذهنی اثر مستقیم و معناداری بر شادکامی و عملکرد ورزشی دارد؛

هنی به واسطه شادکامی ذمتغیر میانجی نشان داد که سرسختی بررسی نقش نتایح حاصل از و معنادار دارد. در نهایت 
ی دانشجویی هاتیمربیان مو مسئوالن  های پژوهش حاضر بهبا توجه به یافته .ملکرد ورزشی تأثیر معناداری داردبر ع

 ی بهبود عملکرددر راستادر کسب نتایج مطلوب غافل نشوند و  شناختیهای روانمهارتاز نقش  شودتوصیه می
 .گیرند ها بهرهین مهارتا از آموزش و تمرین ورزشی
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 مقدمه
طور خاص ورزش دانشگاهی یکی از ورزش و به ةتوسع
 ، مسئولین وکشور گذارانهای مورد توجه سیاستحوزه

برنامه  اهدافدستیابی به جهت  ،نظران ورزشصاحب
 انداز بیست سالهچشمدر راستای  ششم توسعه ورزش

از جمله اهداف مطرح شده در برنامه  .باشدکشور می
های یتورزش، توسعه و گسترش فعال ةششم توسع

ای و کشوری، توسعه هورزشی درون دانشگاهی، منطق
بهبود کیفیت زندگی،  ،و ارتقاء ورزش دانشجویان دختر

نی و روانی، شادابی و نشاط ین سالمت جسماتأم
دانشجویان و ارتقاء کمی و کیفی ورزش دانشجویان 

 نظر از ورزشی مسابقة یک در ورزشکاران. است
 و شخصیتی هایویژگی و انگیزش تمرین، استعداد،

 این در اما. هستند متفاوت یکدیگر با شناختیروان
 تعیین نقش ورزشی عملکرد که رسدمی به نظر میان

، )ابوالقاسمی باشد داشته نتیجه کسب در ایکننده
-روان به پرداختن روازاین ؛(2013، کیامرثی و سهرابی

 عملکرد با مرتبط متغیرهای و ورزش شناسی

داشته سودمندی به همراه  نتایج تواندمی ورزشکاران،
 با تا تالشند در ورزشکاران و مربیان امروزه .باشد

-تکنیک از مندیبهره و علمی دستاوردهای از استفاده

 به و بخشند بهبود را خود عملکرد شناسی،روان های

 منظور ؛ به همیندیابن دست بیشتری هایموفقیت

روانی  موضوع سالمت دو همواره ورزشی شناسیروان
 است داده قرار نظر مد ورزشی را عملکرد و بهبود
 بهینة اجرای(. 2010، بهار، یعقوبی و فاروقی)شعبانی

 جسمانی، آمادگی نوع سه وجود به ورزشی هایمهارت

 این اساس بر است؛ وابسته شناختیروان و مهارتی

 از بسیاری نیز و تکنیکی عملکردی، سطوح توانمی

 شناختیروان هایمهارت تمرین طریق از را هاموفقیت

، موسویرضوانی، عبدلی و واعظ) کرد ءالقا ورزشکار به

                                                           
1. Cox 

2. Weinberg & Gould 

 را شناختیروان های( مهارت2012) 1. کاکس(2018

 اطالق ورزشکار آموخته شدة یا ذاتی هایویژگی بر

 سازند.می محتمل یا ممکن را او موفقیت که کندمی

 تمریناتی شناختی نیزروان راهبردهای یا هاروش

شوند می منتهی هامهارت این کسب به که هستند
( 2018) 2گولد و وینبرگ (.2018، و همکاران  رضوانی)

روز  نوسانات برای دلیل اولین را شناختیروان عوامل
( 2010) 3جی. اندکرده معرفی ورزشی عملکرد به روز

 .کندمی مطرح را نسبی و عملکرد کامل عملکرد نوع دو
 عملکرد به کامل عملکرد که است باور این بر وی

این صورت که در به د؛ دار اشاره فرد ذهنی مطلوب
 ویافت دست کامل عملکرد توان بهنمی رقابتی ورزش
 تحت تأثیر را بازیکن عملکرد بالقوه طوربه عواملی

 دستة دو به (2010) جیدر این راستا  .دهندمی قرار
 شناختیروان ةبازدارند و فیزیولوژیک بازدارنده عوامل
-مهارت سطح که صورتی بنابراین در کند؛می اشاره

 فعاالنه توانندمی باشد، باال بازیکنان شناختیروان های

بازدارنده  عوامل منفی اثرات کاهش و کنترل جهت
 برای را خود نسبی عملکرد و کنند اقدام روانشناختی

 برسانند.  به حداکثر خاص رقابتی مسابقة یک
شناسان بیشتر بر گذشته تالش روان پنجاه سالدر 

اما  ،ها متمرکز بوده استدرمان کمبودها و رفع ناتوانایی
شناسی جهانی وضعیت روانبا بررسی  (2005) سلیگمن

های علمی در زمینه شد که علیرغم پیشرفت همتوج
های انسان شناسی روانی از توجه به توانمندیآسیب

شناسی مثبت روان ؛ پس از آن جنبشغفلت شده است
را به عنوان مدل کارآمد برای کمال و تعالی انسان ارائه 

به افزایش شادمانی و  4گرامثبت شناسیروان .نمود
-های شخصی و سامانهمطالعه در مورد نقش نیرومندی

تقای سالمت بهینه تأکید دارد های اجتماعی مثبت در ار

3. Gee 
4. Positive Psychology 
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-پردازد که میعلمی به شناسایی عواملی میروش با و 

، نریمانینعیمی و توانند سالمت روان را افزایش دهند )
-حالتنقش  ،های انجام شدهدر اکثر پژوهش(. 2016

 تنی،های روانمهارت همچون شناختی منفیروان های
بر عملکرد خشم و پرخاشگری اضطراب، استرس، 

به  بررسی قرار گرفته است، امامورد ورزشکاران 
همچون سرسختی ذهنی  شناختیمتغیرهای مثبت روان

عبدالهی،  ران و شادکامی کمتر توجه شده است؛ورزشکا
طی مطالعات خود ( 2019پور، نجفی و سهیلی )پناهی

عنوان یک عامل مثبت اظهار داشتند که شادکامی به
شناختی نفش مهمی در حفظ عملکرد نوجوانان روان
 دارد.

( در پژوهش 2013)مختاری، واعظ موسوی و حیدری  
-های جسمانی و روانخود نشان دادند که مهارت

زن بازیکنان پنالتیاداری با موفقیت شناختی ارتباط معن
در فوتبال دارد و موفقیت در این بازیکنان از طریق 

مهرجو، اقدسی بینی است. های ذهنی قابل پیشمهارت
( در پژوهشی به بررسی شادکامی 2015)نسب و نادری

 و به این هو سطح عملکرد دانشجویان ورزشکار پرداخت
که بین میزان شادکامی و عملکرد  یافتنددست هنتیج

. ورزشکاران ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد
در پژوهشی ( 2016) 1عبدااهلل، لینگ و پنگهمچنین 

 - به تحلیل شادی در محل کار معلمان با مدل رضایت
شادی  ،معلمان گاهاز دیدکه  ه و دریافتندعملکرد  پرداخت
های عملکردی را در پی تقویت ویژگی ، در محیط کار

طی مطالعه خود بیان  نیز( 2018) 2سانس و کیمدارد. 
-در رقابت ورزشکاران با سطوح باالی شادی کهداشتند 

 مبنیی هایپژوهش با وجود. کنندتر عمل میموفق ها

 بهبود بر شناختیروان هایمهارت تمرین تأثیر تأیید بر

 نوسانات همچنان شاهد ورزشکاران، ورزشی عملکرد

 عوامل ةدر نتیج ورزشی عملکرد روز به روز

                                                           
1. Abdullah, Ling & Peng 

2. Sannes & Kim 

، لوین، پرنا طور که اپنلهستیم؛ زیرا همان روانشناختی
-روان هایمهارت باید اندکرده( پیشنهاد 2009) 3و روح

 که ورزشی مختلف هایرشته بر اساس را شناختی

 مشخص تا گرفت کارب ،کنندمی فعالیت ورزشکاران

 و شرایط مناسب شناختی،روان هایبرنامه آیا شود
 ر.خی یا هستند مورد نظر ورزشی رشته مقتضیات

شادکامی به عنوان یکی امروزه همانطور که گفته شد 
توجه بسیاری را به  گراشناسی مثبتهای رواناز زمینه

 که است اصلی نیازهای از وخود جلب کرده است 

 رسانیدن در و دارد ضرورت انسان شدن سازگار برای
 این چه کند، هرمی ایفاء حیاتی نقشی موفقیت به او

 موقعیت از گرفتن فاصله امکان شود، مرتفع کمتر نیاز

یابد )نعیمی و نریمانی، می کاهش تعالی و رشد و
پـردازان نظریه شادکامی،تحلیـل مفهـوم  در(. 2016
 بـه دو مؤلفـه شـناختی و هیجـانی اشـاره أعمـدت
بیشتر داللت بـر رضـایت  که شناختیؤلفه اند: مداشته

حاالتی  که تأکید برمؤلفه هیجانی دارد و  از زنـدگی
نظیر خندیـدن و شـوخ طبعـی و همچنین تعادل بین 

 (.2019، 4کیم و جیمز) دارد هیجانات مثبت و منفی

ارتباط  نیز شادکامی با شخصیت و روحیه افراد
 انجام در دارد شاد روحیه که مستقیمی دارد؛ فردی

 را گراییمثبتخودباوری باالیی دارد و  هافعالیت

از دیگران برای  بهتر و دهدمی قرار خود سرلوحه
کند اندیشی میمشکالت کوچک و بزرگ چاره

(؛ بر همین اساس 2017، ، عطایی و رستمیپارسایی)
ی که سطحی از شادکامی ورزشکارانست انتظار بر این ا

 در شرایط رقابتی وبتوانند نیز کنند می را تجربه
سازوکارهای بهتری را به کار گیرند و سطح زا، استرس

 سه فرایند این در .از عملکرد را به اجرا گذارندمطلوبی 

 سنجش به که دارد وجود تشخیص قابل گیریجهت

 و شادکامی بر مؤثر عوامل بررسی شادکامی، میزان

3. Appaneal, Levine, Perna & Roh 

4. Kim & James 
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، ی)مناف شودمی مربوط شادکامی افزایش هایشیوه
به اعتقاد (. 2017، نژاد، گوهررستمی و دستومرمضانی

بینی پیش ذهنی ( سرسختی2001) 1هانا و مارسی
تر از شادکامی کننده شادکامی است و افراد سرسخت

، نسب، نائینیان و حیدریاحمدی) بیشتری برخوردارند
هاشمی، عباسی و حسینی، نیسیانی، سادات .(2015

در پژوهش خود نشان دادند که  (2015)دستگیر 
سرسختی ذهنی باال با افزایش توانایی افراد و شادکامی 

( در 2018) 2سنسو و سینگپاکدیآنها همراه است. 
های که ظرفیت به این نتیجه دست یافتندپژوهش خود 

ذهنی از عوامل مؤثر بر سالمت، کیفیت زندگی و 
 3هیالندکارتی و مکباشد. شادکامی نیروی کار می

طی مطالعات خود نشان دادند که سرسختی نیز ( 2018)
ذهنی کارکنان ارتباط مثبت و معناداری با شادکامی آنها 

یزدانی  زاده، آزادی و قلعچهمظفریهمچنین دارد. 
که بر روی ورزشکاران و غیر  ایدر مطالعه( 2017)

ورزشکاران انجام داده بودند به این نتیجه دست یافتند 
تماسی و ختی ذهنی با شادکامی ورزشکاران )که سرس

نتایج  ( و غیر ورزشکاران ارتباط معنادار دارد.غیر تماسی
( نشان داد که 2017پژوهش پارسایی و همکاران )

ارتباط مستقیم و معناداری بین سرسختی ذهنی 
 هاآن ورزشکاران جانباز و معلول با شادکامی و نشاط

( با هدف تعریف سرسختی 2002) 4جونز .وجود دارد
های اصلی که مورد نیاز یک تعیین ویژگیذهنی و 

ورزشکار با ذهنی سرسخت و با دوام است یک مطالعه 
نمود بیان کیفی بر روی ورزشکاران نخبه اجرا کرد و 

سرسختی ذهنی داشتن برتری و مزایای روانی و ارثی 
-بهای است که طی آن ورزشکار و یا توسعه داده شده

تمرین عملکرد  یا در شرایط مسابقه ،صورت عمومی
صورت و بهداشته باشد  بهتری نسبت به حریف خود

                                                           
1. Hana & Morrissey 

2. Senasu & Singhapakdi 

3. McCarthy & Hyland 

4. Jones  

اختصاصی نسبت به حریف خود در مصمم و متمرکز 
نفس بودن و همچنین کنترل شرایط ه بودن، با اعتماد ب

 .باشدبرخوردار از ثبات و پایداری بهتری پرفشار، 
در ( 2019) 5رککروبنت، موسویچ، فولکنر و  ویلسون،

 ،که توانایی سرسختی ذهنی ندپژوهش خود بیان کرد
ها، ای شامل استقامت در ناسازگارییک منبع مقابله

-های فکری و آمادهپایداری و حفظ آمادگی، حفظ جنبه

ورزشکاران برای مقابله با سازی برای رقابت است که 
روانشناسان گیرند. از آن بهره می یهای ورزشاسترس

مفسرین ورزشی و ورزشکاران همگی  ،ورزشی، مربیان
عنوان بر اهمیت سرسختی ذهنی در عملکرد ورزشی، به

اند؛ محققین نیز یکی از عوامل روانی مؤثر تأکید کرده
های مهم معتقدند که سرسختی ذهنی یکی از سازه

 شودبرای موفقیت ورزشکاران محسوب می
ها در این موضوع فعالیتدر اولین  .(2009، 6وساردیگ)

( تأکید کرد که مربیان و ورزشکاران 1982، 1986لوور )
درصد موفقیت در نتیجه  50بر این باورند که حداقل 
 شودمنتج می سرسختی ذهنیعوامل روانی است که از 

به  همچنین .(2014، فرخیو  ، اصالنخانیقاسمی)
( افرادی که از 2017) 7ویلزو  ، گیلاعتقاد مادریگال

تر و بینسرسختی روانی باالتری برخوردارند، خوش
خودکارآمدتر از افرادی هستند که استحکام روانی 

در نیز ( 1998) گولدبرگ و همکاران پایینی دارند.
بر روی ویژگی روانی قهرمانان المپیک،  مطالعه

ر سرسختی ذهنی را به عنوان عاملی سهیم و معنادار د
)قاسمی و  بهبود عملکرد ورزشی شناسایی کردند

( 2017)صابری، علیدوست و امانی  (.2014همکاران، 
های منطقه آزاد در پژوهشی که بر روی فوتسالیست

چابهار انجام داده بودند به این نتیجه دست یافتند که 
 سرسختی، امید، بینی،)خوششناختی سرمایه روان

5. Wilson, Bennett, Mosewich, 

Faulkner, & Crocker 

6. Gucciardi 
7. Madrigal, Gill & Willse 
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 تیمی عملکرد بر معناداری و مستقیم اثر( خودکارآیی
( در پژوهشی که بر 2019) 1ساکایریو میا امی .دارد

روی ورزشکاران دانشجو انجام دادند به این نتیجه 
دست یافتندکه سرسختی ذهنی اثر معناداری بر خود 

هیالند  و کارتیمک ارزیابی ورزشکاران از عملکرد دارد.
کارکنانی که  نشان دادند( در پژوهش خود 2018)

، عملکرد دریافت کردندنمرات سرسختی باالتری 
ویلسون  های پژوهشیافته باالتری را نیز نشان دادند.

( نشان داد که بین سرسختی ذهنی 2019) و همکاران
ورزشکاران نخبه زن با خودکفایی و مدیریت استرس 
جهت دستیابی به موفقیت ورزشی ارتباط مثبت و 

 2مارکا، بریکی و چور سیلیمانی،معنادار وجود دارد. 
ای بوکسورهای حرفهکه بر روی در پژوهشی ( 2016)

-که سرسختی ذهنی پیش ندنشان دادبودند،  انجام داده

بینی کننده قوی عملکرد ورزشی ورزشکاران در نتایج 
 3ماهونی، گیچاردی، انتومانیس، مالتباشد. ها میرقابت

های دونده رویبر  که ( نیز در پژوهش خود2014)
انجام دادند،  ای استرالیادر مسابقات بین مدرسه حاضر
که سرسختی ذهنی مکانیسمی برای  نمودندبیان 
سازی عملکرد ورزشکاران است و ارتباط بین این بهینه

( 2018) 4؛ اما نتایج پژوهش اوانزمتغیرها را تأیید نمودند
نشان داد که بین سرسختی ذهنی و عملکرد در 

گرا )سرعت عمل تردمیل، ضربان قلب، مانتمرینات ز
داری وجود ارزیابی فشارهای ادراک شده( ارتباط معنا

پور و میر، ادیبشاه ندارد. همچنین حاتمی، حاتمی
به بررسی  پژوهشی( که طی 2012)طهماسبی 

سرسختی ذهنی و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر 
ورزشکار پرداختند، نشان دادند که بین این دو متغیر 

  ارتباط معناداری وجود ندارد.

                                                           
1. Amemiya & Sakairi 
2. Slimani, Miarka, Briki, & Cheour 

3. Mahoney, Gucciardi, Ntoumanis, & 

Mallet 

محدود انجام مطالعات شود مالحظه میهمانگونه که 
نتایج شده در ارتباط با متغیرهای پژوهش حاضر گاهأ 

؛ حاتمی و 2018، زاواناند )متناقضی را گزارش نموده
( و از طرفی علیرغم تأیید اهمیت و 2012همکاران، 

های شناختی اغلب پژوهشنقش متغیرهای مثبت روان
صورت گرفته به بررسی متغیرهای منفی پرداخته و 

-شاختی و اثرات آن بهمطالعه متغیرهای مثبت روان

توجهی خصوص در بین جوامع ورزشکار کشور مورد کم 
قرار گرفته است. این در حالی است که امروزه 

های تکنیکی و کسب مهارتورزشکاران عالوه بر 
جهت مداوم،  سخت و بدنی تمریناتو انجام تاکتیکی 

موفقیت بیشتر، بیش از هر زمان کسب بهبود عملکرد و 
چرا که با تکامل  ؛های روانی نیازمندنددیگری به مهارت

رسد تفاوت ها به نظر میمهارت های اجراییافتن شیوه
-عملکرد ورزشکاران در چگونگی کاربرد راهبردهای روا

تواند ها میکارگیری این مهارتشناختی باشد. بهن
 مدت و بلند کوتاه هایریزیزمینة مناسبی برای برنامه
مطلوب  ورزشکاران، عملکردمدت جهت آرامش روانی 

توجهی به یبباشد و در مقابل  آنها و کسب موفقیت
شناختی مسائلی همچون استرس، های روانمهارت

فشار روانی، تحلیل رفتگی و عملکرد ضعیف 
ورزشکاران را در پی دارد )واگستف، هینگ، النر و 

موفقیت ورزشی منظور دستیابی به لذا به(. 2018، 5فلچر
 و ارتقاء بررسیاهداف برنامه ششم توسعه ورزش، و 

قشر در سطح ورزش دانشجویی که ها این مهارت
و دهند عظیمی از جامعه جوان کشور را تشکیل می

 هایبخش سایر به آن قابل تعمیم تحقیقات نتایج

باشد بیش از پیش الزم به نظر نیز می ورزش کشور
رسد؛ از این رو پژوهشگر در پی پاسخ به این سؤال می

4. Evans 
5. Wagstaff, Hings, Larner & Fletcher 
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 عملکرد و شادکامی بر ذهنی است که آیا سرسختی
 فوتسالیست تأثیر دارد؟ دختر دانشجویان شیورز

 

 پژوهش روش
 کنندگانشرکت

کننده دانشجویان شرکت کلیة را پژوهش آماری جامعة
 سراسر هایدانشگاه دختر فوتسال قهرمانی مسابقات در

 (1397 زمستان)گیالن  دانشگاه میزبانی کشور به
 تیم 14 در قالب نفر 168 آنها تعداد که دادند تشکیل

 الزم در  نمونه حداقل تعیین برای مرسوم قواعد بود.

از تعیین  است عبارت ،1جزئی مربعات حداقل روش
های مربوط به سازه متناظرش ضرب بیشترین شاخص

از این رو  .(2011 ،2، رینگل و سارستدهیر) 10در عدد 
ری بر مبنای در پژوهش حاضر، حداکثر حجم نمونه آما

دست آمد؛ اما به منظور افزایش نفر به 50این قاعده 
صحت و دقت نتایج و احتمال پاسخگو نبودن برخی از 

 . شد گرفته نظر در جامعه با برابر نمونه حجمنمونه ها، 
همبستگی  –پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی 

 صورت میدانی انجام گرفته است.که بهاست 

 هاگردآوری دادهة و شیوابزار 
 نامهها، عالوه بر پرسشمنظور گردآوری دادهبه 

عملکرد نامهشناختی، از سه پرسشهای جمعیتویژگی
 4 نامهپرسش (؛2001) 3اربانیوک سؤالی 5 ورزشی
و  (1997) ،4شادکامی لیبومیرسکای و لیپر سؤالی

 5سرسختی ذهنی ورزشکاران گلبی و شیرد نامهپرسش
بعد ثبات،  3قالب  سؤال و در 14( که مشتمل بر 2009)

-روایی پرسش .، بهره گرفته شدکنترل و اطمینان است

 اصلنیا و پارسابیگلری، حسینیهای پژوهشدر ها نامه
( و 2019) ، پارسااصل و سیاوشینیاحسینی، (2018)

                                                           
1. Partial Least Square 

2. Hair, Ringle & Sarstedt 
3. Charbonneau 
4. Lyubomirsky & Lepper 

مورد تأیید قرار  (2015کاشانی، شیری و معناصری )
قبول در سطح قابل به ترتیب نیز گرفته و پایایی آنها 
 (.87/0، 70/0، 76/0ارزیابی شده است )

 نفر 10 توسط هانامهمحتوایی پرسش و صوری روایی
گرفت. عالوه بر این،  مورد تایید قرار صاحبنظران از

و  6همگرا روایی از گیریاندازه ابزارهای تأیید برای
 سه از هانامهپرسش پایایی تعیین برای و 7واگرا روایی

 ضریب و کرونباخ آلفای ضریب عاملی، بارهای معیار

 . بهره گرفته شد 8مرکب پایایی
 هایتیم کلیة حضور از اطمینان از پس پژوهشگر

 تصوربه آنها، استراحت زمان و محل در کنندهشرکت
 سرپرستان و از مربیان  اجازه کسب از پس و حضوری

-هب الزم توضیحات در مسابقات و ارائه حاضر تیم 12
 با ارتباط در بازیکنان به اطمینان بخشیدن منظور

 و موضوع اهمیت تشریح اطالعات، محرمانه بودن
 آنها احتمالی ابهامات رفع و بازیکنان سؤاالتبه  پاسخ

 140 توزیع به اقدام ها،نامهپرسش تکمیل هنگام
-کت)الزم به ذکر است که دو تیم شر نمود نامهپرسش

ری پژوهشگر همکا کننده در این دوره از مسابقات با

نامه و حذف پرسش 129پس از عودت ؛ (ننمودند

 112های مخدوش، در نهایت تعداد نامهپرسش
و تحلیل نامه کامل و بدون نقص مورد تجزیه پرسش

 قرار گرفت.

 هاروش پردازش داده
ها، از آمار توصیفی و برای تحلیل جهت توصیف داده

 ساختاری معادالت سازیها از مدلداده استنباطی

5. Glabi & Shirdi 
6. Convergent Validity 

7. Discriminant Validity 

8. Composite Reliability 
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-نرم از یاد شده هایآزمون انجام برای ( و1محور)مؤلفه

و اسمارت  23نسخه  2افزارهای آماری اس پی اس اس
 .شد استفاده 2نسخه  3پی ال اس

 

 هایافته
 شناختی بازیکنانهای جمعیتبررسی توصیفی ویژگی

 22-18سنی  ةنشان داد که بیشتر فراوانی مربوط به رد
سال قرار  32-28سنی  ةامنسال و کمترین فراوانی در د

نفر(  59مقطع تحصیلی اکثر بازیکنان )داشتند؛ 
صیلی نفر( در مقطع تح 6کارشناسی و کمترین فراوانی )

نفر(  52دکتری بوده است؛ مدت فعالیت اکثر بازیکنان )
ای هماه و کمترین نمونه 6در تیم دانشگاه کمتر از 

لیت در سال سابقه فعا 2تا  1نفر( در دامنه  19)پژوهش 
نشان  اند؛ همچنین نتایج پژوهشتیم دانشگاه را داشته
و کمترین  نفر( دو روز در هفته 38داد که اکثر بازیکنان )

 کردند.یروز در هفته و بیشتر، تمرین م 4نفر(  17آنها )
، 4همگراگیری از رواییجهت سنجش برازش مدل اندازه

و پایایی ابزار که شامل سه معیار ضرایب  5واگراروایی 

 8و پایایی ترکیبی 7، ضرایب آلفای کرونباخ6بار عاملی
 بهره گرفته شد. ،است

مقدار  آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا:
پایایی قابل قبول  نشانگر 7/0آلفای کرونباخ باالتر از 

است. از آنجایی که معیار آلفای کرونباخ یک معیار 
پی ال باشد، روش ها میسنتی برای تعیین پایایی سازه

 آلفا به نام پایایی ترکیبیتری نسبت به معیار مدرن اس
مالک برای مناسب  7/0 یدهد که مقدار باالارائه می

به منظور  باشد. در این پژوهشبودن پایایی ترکیبی می
سنجش بهتر پایایی از هر دوی این معیارها استفاده شد. 

معیار دیگری است که برای برازش مدل  روایی همگرا
سازی معادالت ساختاری به گیری در روش مدلاندازه

شود و میزان همبستگی یک سازه با کار برده می
دهد که هر چه این های خود را نشان میشاخص

برازش نیز بیشتر است. فورنل  ،همبستگی بیشتر باشد
( معیار میانگین واریانس استخراج 1981) 9و الرکر

را برای سنجش روایی همگرا معرفی کرده و  10شده
روایی همگرای قابل  5/0باالی اند که مقدار بیان داشته

 (.2014دهند )محسنین و اسفیدانی، قبول را نشان می
 

 زارش معیارهای آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیرهای پژوهشگ -2جدول 

 ترکیبی پایایی ضریب کرونباخ آلفای ضریب مکنون متغیرهای
 استخراج واریانس میانگین

 شده

 85/0 94/0 91/0 رسختی ذهنی ورزشکاران س -1
 55/0 83/0 76/0 شادکامی -2
 73/0 93/0 90/0 د ورزشیعملکر -3

                                                           
1. Component based 

2. SPSS 

3. Smart PLS 
4. Convergent Validity 

5. Discriminant Validity 

6. Loadings 

7. Cronbachs Alpha 

8. Composite Reliability 

9. Fornell & Larcker 
10. Average Variance Extracted (AVE) 
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-( می2های گزارش شده در جدول )باتوجه به شاخص

توان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای 
 متغیرهای پژوهش را تأیید نمود. 

مقدار  ها:سنجش روایی واگرا و بارهای عاملی سنجه
 5/0مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی 

 5/0؛ بارهای عاملی حاصل از اجرای مدل باالتر از است
بوده است که نشان از مناسب بودن این معیار را دارد. 

گیری از معیار جهت بررسی روایی واگرای مدل اندازه
کنند فورنل و الرکر استفاده شد. فورنل و الرکر بیان می

که روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبولی است که 
برای هر سازه  گین واریانس استخراج شدهمیانمیزان 

های بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه
 دیگر در مدل باشد. 

 
 گیری یر اساس معیار فورنل و الرکرزهروایی واگرای مدل اندا -3جدول 

 متغیرها
سرسختی ذهنی 

 ورزشکاران
 عملکرد ورزشی شادکامی

   92/0 سرسختی ذهنی ورزشکاران
  74/0 69/0 شادکامی

 85/0 72/0 81/0 عملکرد ورزشی

در  همیانگین واریانس استخراج شدبا توجه به مقادیر 
 توان بیان نمود که در پژوهش حاضر(، می3جدول )

با  ها )متغیرهای مکنون( در مدل تعامل بیشتریسازه
بارتی های دیگر؛ به عهای خود دارند تا با سازهشاخص

 بوده است. روایی واگرای مدل در حد مناسبی 
گیری، نوبت به های اندازهپس از بررسی برازش مدل

رسد. در پژوهش برازش مدل ساختاری پژوهش می
و  2، ضریب تعیین1حاضر از سه معیار ضریب معناداری

منظور بررسی استفاده شد. بعالوه به 3معیار استون گیزر
ین شدت و جهت تعی 4آزمون سوبلاثر متغیر میانجی از 

ن بهره گرفته شد. اولی 5واریانس محاسبه شدهاثر آن از 
معیار برازش مدل ساختاری، ضریب  ترینو اساسی

مسیر و معناداری آن است. مقدار ضرایب معناداری باید 
در . باشد 96/1معادل یا بیشتر از شاخص معناداری 

ر شود، نشان بیشت 96/1صورتی که مقدار این اعداد از 
-ها و در نتیجه تأیید فرضیهاز صحت رابطه بین سازه

ضرایب  (.2011هیر و همکاران، های پژوهش است )
( و معناداری آنها در 2مسیر مدل اجرا شده در شکل )

(، نشان داده شده است.3شکل )

                                                           
1. T-values 

2. R Squares (R2) 
3. Stone Geisser Criterion 

4. Sobel 

5. Variance Accounted for (VAF) 
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( قابل 1طور که در مدل ترسیم شده )شکل همان
)نشان دهندة مقدار های عاملی مالحظه است، بارهای

تمامی های یک سازه با آن سازه( همبستگی شاخص
-باشد؛ همچنین متغیر برونیم 5/0از ها بیشتر شاخص

زای بر متغیر درون 69/0زای سرسختی ذهنی به میزان 
بر عملکرد ورزشی و متغیر شادکامی  70/0شادکامی و 

 بر عملکرد ورزشی اثرگذار است. 24/0به میزان 

ارائه ضرایب معناداری بارهای عاملی و ضریب مسیر 
(، گویای تأیید بارهای عاملی 2شده است در شکل )

های پژوهش مبنی بر اثر متغیر ها و فرضیهشاخص
سرسختی ذهنی بر شادکامی و عملکرد ورزشی و تأثیر 

 است. %99شادکامی بر عملکرد ورزشی در سطح 

 ضریب تعیینبرازش مدل ساختاری با استفاده از مقادیر ضرایب مسیر و  -1شکل 
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برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب معناداری -2شکل   

معیاری  ضریب تعیین متغیرهای پنهان: تعیینضرایب 
زا بر یک متغیر است که نشان از تأثیر یک متغیر برون

به عنوان  67/0و  33/0، 19/0زا دارد و سه مقدار درون
متوسط و قوی در  مقدار مالک برای مقادیر ضعیف،

، 1سسینکویو  ، رینگلهنسلرشود )نظر گرفته می
شود، ( مشاهده می1که در شکل ) طور(. همان2009
برای متغیرهای شادکامی و عملکرد   ضریب تعیینمقدار 

محاسبه شده است که  78/0و  47/0ترتیب ورزشی به 
برای متغیر شادکامی و   با توجه به سه مقدار مالک،

شود که ورزشی در سطح قوی ارزیابی میعملکرد 
 کند.مطلوبیت مدل ساختاری را تأیید می

ستقیم منظور بررسی اثر غیرمدر ادامه به آزمون سوبل:
شد؛  متغیر میانجی )شادکامی( از آزمون سوبل استفاده

 96/1 زمعناداری این آزمون بیشتر ادر صورتی که مقدار 
 می ،باشد
معنادار بودن اثر یک متغیر  %95در سطح اطمینان توان 

بر اساس فرمول  مقدار معناداری .میانجی را تأیید نمود

                                                           
 

بیان محاسبه شد؛ بنابراین میتوان  62/2آزمون سوبل، 
 کرد که 

 اثر متغیر میانجی شادکامی در رابطه بین سرسختی
 ذهنی و عملکرد ورزشی معنادار است.
ه محاسبواریانس شدت اثر غیرمستقیم با استفاده از 

کند و را اختیار می 1و  0مقداری بین این معیار  شده:
ی بودن تر باشد نشان از قونزدیک 1هرچه این مقدار به 

ی شدت اثر متغیر میانج تأثیر متغیر میانجی دارد.
د؛ باشمی 20/0 برابر با در پژوهش حاضر محاسبه شده

د نی بر عملکراز اثر کل سرسختی ذه 20/0به عبارتی 
تغیر موسیله و بهطور غیرمستقیم ادراک شده بهورزشی 

 باشد.میانجی شادکامی قابل تبیین می
بینی مدل را قدرت پیش این معیار :معیار استون گیزر

کند و در صورتی که در مورد یک سازه مشخص می
را کسب نماید،  35/0 و 15/0، 02/0زا سه مقدار درون

بینی ضعیف، متوسط و به ترتیب نشان از قدرت پیش
زای مربوط به آن را دارد )محسنین و قوی متغیر برون

1. Henseler, Ringle & Sinkovics 
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برای متغیرهای  استون گیزرمعیار (. 2014اسفیدانی، 
شادکامی و عملکرد ورزشی ادراک شده به  یزاندرو

محاسبه شده است، که نشان از  55/0و  18/0ترتیب 
زای سرسخنی ذهنی بینی باالی متغیر برونقدرت پیش

 دارد.را 

در نهایت برای بررسی برازش مدل کلی پژوهش از 
با توجه به سه مقدار استفاده شد.  1معیار نیکویی برازش

که به عنوان مقادیر ضعیف،  36/0و  25/0، 01/0
متوسط و قوی برای نیکویی برازش معرفی شده است 

(، حصول 2005، 2، وینزی، چتلین و الروتننهاوس)
برازش بسیار مناسب مدل کلی  صدم 0.67مقدار 

 کند.پژوهش را تأیید می

 

 گیریبحث و نتیجه
 مانند روانی هایمهارت که باورند این بر شناسانروان

 بدون و هستند تمرین و آموزش قابل دیگر، مهارت هر

 ممکن عملکرد اوج به دستیابی آنها، از گیریبهره

ای چه در سطح حرفه ورزشکاران بنابراین بود؛ نخواهد
 به باید آنها مربیان وای و چه در سطح غیرحرفه

 آشنا روانی آمادگی توسعة هایروش و علمی مفاهیم

 دلیل همین (؛ به2010بهار و همکاران، باشند )شعبانی

 استفاده با تا نداتالش در ورزشکاران و مربیان امروزه
 هایتکنیک از مندیبهره و علمی دستاوردهای از

 به و بخشند بهبود را خود عملکرد روانشناسی،

 المللیبیشتری در سطوح ملی و بین هایموفقیت

 بررسیرو پژوهش حاضر با هدف ینا؛ ازیابند دست
و  یشادکام باورزشکاران  یذهن یسرسختارتباط 

 دختر فوتسال قهرمانی مسابقات در یعملکرد ورزش
 گرفت.صورت  کشور سراسر هایدانشگاه

                                                           
1. Goodness of Fit (GOF) 

 

 

 

نشان داد که سطوح باالی  پژوهشهای یافته 
سرسختی ذهنی ورزشکاران باعث بهبود عملکرد 

شود. در همین راستا رضوانی و همکاران ورزشی آنها می
( در پژوهشی که بر روی بازیکنان لیگ برتر 2018)

فوتسال انجام داده بودند، اظهار داشتند که کنترل و 
شناختی بر عملکرد کاهش اثرات منفی عوامل روان

تمرینی ی ورزشکاران حتی پس از یک دوره بیورزش
( 2016تأثیرگذار است. همچنین سیلیمانی و همکاران )

-در پژوهش خود نشان دادند که سرسختی ذهنی پیش

باشد. بینی کننده قوی عملکرد ورزشی ورزشکاران می
کارتی و هیالند ها با نتایج پژوهش مکاین یافته

(، 2017همکاران ) (، مادریگال و2018(، اوانز )2018)
(، و ماهونی و همکاران 2018صابری و همکاران )

( 1391باشد. حاتمی و همکاران )خوان می( هم2014)
نیز در پژوهش خود نشان دادند که بین خرده مقیاس 

های آمادگی اطمینان و کنترل با برخی از شاخص
جسمانی )توان عضالت پا، استقامت هوازی و ...( ارتباط 

های وجود دارد، اما بین عامل ثبات با شاخصمعناداری 
آمادگی جسمانی و نمره کل سرسختی ذهنی با 

مانی ارتباط معناداری مشاهده های آمادگی جسشاخص
توان بیان کرد خوانی ابتدا میدر تفسیر این ناهم نشد.

های که پژوهش مذکور به بررسی ارتباط مؤلفه
ه از سرسختی ذهنی و عملکرد جسمانی با استفاد

های دراز و نشست، پرش عمودی سارجنت، آزمون
کشش از بارفیکس و ... پرداخته است که متفاوت از 
مفهوم عملکرد ورزشی )موفقیت در مقابل شکست( در 

خوانی پژوهش حاضر است؛ از دیگر دالیل این ناهم
توان جامعه آماری و به تبع سطح مهارت متفاوت می

جامعه آماری پژوهش حاتمی آنها را مطرح نمود، چرا که 
( دانشجویان دختری بوده است که 2012و همکاران )

2. Tenenhaus, Vinzi, Chatelin & Lauro 
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طور واحد آمادگی جسمانی را انتخاب کرده بودند. همان
های سرسختی ذهنی، که گفته شد، یکی از زیر مؤلفه

اطمینان است که وجود اعتماد به نفس و خودباوری 
ی هازیاد، خودکارآمدی و خود تنظیمی مهمترین ویژگی

اند؛ ورزشکارانی است که از لحاظ روانی سرسخت
ی شده سرسختی ذهنی عامل دومین مؤلفه شناسای

 نیازهای با رویارویی در بودن مصمم به که ثبات است،

 قرار برای پذیریمسئولیت به تمایل رقابت، و تمرین

 بودن متمرکز توانایی و رقابتی و تمرینی اهداف دادن

، ورزشکاران در سطح باالی این مؤلفه دارد اشاره
 را خود تمرکز بهتر تحریکات، با مواجهه در احتماالٌ

تنظیم  به کنترل است که ؛ سومین عاملکنندمی حفظ
 روانی کنترل دوبارة کسب موقعیت در محیط پرفشار و

 طوربه و دارد اشاره نشدهینی بپیش رویدادی از پس

 بوده مطرح ذهنی سرسختی ویژگی عنوانبه پیوسته

(؛ به این ترتیب با توجه 2012حاتمی و همکاران، است )
توان بیان ها و تأیید فرضیه اول میبه مفاهیم مؤلفه

نمود، ورزشکارانی که از سطح سرسختی ذهنی باالیی 
 شرایط بر مسابقه و تمرین طولدر برخوردارند، قادرند 

 ،یانانتظارات مرب اثرکه ممکن است بر  زاییاسترس
 یطشرا یاو هواداران شکل گرفته باشد و  هایمیهم ت
 اضطرابباشد،  شده یجادمسابقه ا یتو موقع یفرد

کنترل  تریصحیح صورتبه یا و تجربه را کمتری
 و اداره را ضعیف عملکرد و هاشکست انتقادها، یند،نما

نشان  خودرا از  بیشتری پذیریمسئولیت کنند، کنترل
 به بیشتر تالش با و کرده غلبه هاشکست بر ودهند 

 به اطمینان یت،در نها و بپردازند آن دوباره احیای

 تواندمی که فرایندهایی اجرای برای تیم هایمهارت

  .آورند فراهمرا  شوند منجر موفقیت عملکرد بهتر و  به
نتایج حاصل از تحلیل مدل پژوهش نشان داد که 

عملکرد ورزشی شادکامی نیز اثر مثبت و معناداری بر 
های پژوهش خود ( بر اساس یافته2012دارد. قادری )

                                                           
 

مبنی بر ارتباط معنادار شادکامی و موفقیت ورزشی بیان 
 ورزشی هایفعالیت در ریشه بیشتر داشت که شادکامی

و  باشد بیشتر قدر چه هر امر این و دارد منظم
ورزشکاران از سطح باالتری از شادی برخوردار باشند، 

 .دهند افزایش نیز را ورزشی موفقیت توانندمی
توان به نتایج در راستای حمایت از تأیید این فرضیه می

(، عبدااهلل و 2015های مهرجو و همکاران )پژوهش
های پژوهش حاضر ( که با یافته2016همکاران )

ویت،  همخوان است، اشاره نمود. در همین راستا لن
ه حالت خلق مثبت ( بیان کردند ک2005) 1تری و نویل

های شادکامی است، با فراهم آوردن که از مؤلفه
اطالعات کافی از تکلیف مورد نظر و موقعیت ایجاده 

کند و شده، منابع مناسبی را برای تمرکز فرد ایجاد می
سازد که نتیجه رویداد را طبق استراتژی او را قادر می

-تمهار سازیارزنده با شاد بینی کند. افرادخود پیش
 شوندمی همراه مثبت رویدادهای با بیشتر خود، های

 آنها کنند؛ همراه منفی رویدادهای با را خود که این تا

 کنند،می عمل مهم خود بهتر هایگیریتصمیم در

 مرتبط اطالعات جستجوی نظیر راهبردهایی از چون

(. در 2012جویند )قادری، می سود امنیت -خطر با
های با توجه به تعاریف و خصیصهها و تبیین این یافته
توان بیان کرد ورزشکارانی که در هنگام شادکامی، می

مسابقه سرزنده بودن خود را پیش از رقابت و در حین 
کنند، با فراهم آوردن شرایط و اطالعات رقابت حفظ می
 را جهت هاو تنش هااسترستوانند کافی بهتر می

یند و بر تعدیل نما پذیری مثبتسازش و انطباق
های پرفشار رقابت غلبه کنند؛ این ورزشکاران موقعیت

ها و تیمیبا برقراری ارتباطات مثبت و سازنده با هم
مربیانشان و همچنین با فراهم آوردن تجربه هیجانات 
مثبت در شرایط تمرین و مسابقه و حتی در زندگی 

ساز عملکرد ورزشی مطلوب و توانند زمینهشخصی، می
 تیم شوند.موفقیت 

1. Lane, Whyte, Terry & Nevill 
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های پژوهش حاضر اثر مثبت و معنادار از دیگر یافته
بر باشد. سرسختی ذهنی بر شادکامی ورزشکاران می

ورزشکاران با سرسختی و دوام ( 1986)طبق نظر لوور 
دهند که منجر به های مختلفی پاسخ میذهنی به شیوه

شود، چرا که زایی میاحساس آرمیدگی، آرامش و انرژی
اند دو مهارت خود را بهبود بخشند، از گرفتهآنها یاد 

سویی توانایی افزایش جریان انرژی مثبت در شرایط 
بحرانی و سخت و از سوی دیگر تفکر به شیوه 

سازد با صفات و اختصاصی که آنها را قادر می
خصوصیات صحیح با مسائل، مشکالت و فشارها در 

ی، مسابقه رو به رو شوند )قاسمی، اصالنخانی و فرخ
 که دهندمی نشان روانشناسی تحقیقات(. 2014

 داشتن به تمایل با که است ایمؤلفه سرسختی،
 بودن، انرژی پر وجود، ابراز معنادار، و جالب تجارب

است. در  شده مشخص بیشتر مقاومت توانایی و
 از که های متعددی بیان شده است افرادیپژوهش

 سطوح هستند، برخوردار کمتری سرسختی ویژگی

 هیجانات شخصیتی، ناسالم هایویژگی از باالتری

دارند  را گناه احساس و اضطراب غمگینی، مانند منفی
 و در مقابل افرادی که دارای سطوح باالی از ویژگی

 معکوسی نشناختی هستند، نه تنها ارتباطروا سرسختی

 و اضطراب غمگینی، جمله از منفی هیجانات با
شادکامی و سرزندگی باالتری  گناه دارند، بلکه احساس

(. در 2015کنند )احمدی و همکاران، را تجربه می
( در پژوهش 2015حسینی و همکاران )همین راستا 

خود نشان دادند که سرسختی ذهنی باال، با افزایش 
-توانایی افراد و شادکامی آنها همراه است. از دیگر یافته

شد، نتایج باهایی که با نتایج پژوهش حاضر همراستا می
کارتی و (، مک2018مطالعات سنسو و سینگپاکدی )

( و 2017زاده و همکاران )(، مظفری2018هیالند )
. با توجه به تأیید این ( است2017پارسایی و همکاران )

هنگام  رسد ورزشکاران سرسخت، به نظر میفرضیه
ها، برخورد با پیامدهای نوسانات و حوادث در رقابت

بیشتری دارند؛  احساس مسئولیتکنترل باالتر و 

-ورزشکاران با استحکام روانی باالتر، رویدادها و رقابت

ای از نامالیمات و حوادث جبرگرایانه و ها را مجموعه
ها و شکست خود را محکوم به تسلیم در برابر دشواری

ثبت به شرایط نامطلوب و بینند و همین دیدگاه منمی
 برای هاییرا فرصتها شود چالشباعث می زااسترس

های تالش، پیشرفت تلقی کنند و زمینه و رشد
امیدواری و شادکامی بیشتر را در راستای تحقق اهداف 

  .دنآور فراهم
در نهایت نتایج حاصل از مدل پژوهش و آزمون اثر 

مؤلفه سرسختی ذهنی به  متغیر میانجی نشان داد که
واسطه شادکامی بر عملکرد ورزشی اثر مثبت و معنادار 

طور که در پیشینه پژوهش نیز مشهود است، هماندارد. 
اکثر مطالعات پیشین در زمینه ارتباط دو به دوی این 
متغیرها بوده است؛ لذا جهت مقایسه نتیجه این فرضیه 

این در  با نتایج دیگر محققان، پژوهشی یافت نشد.
توان بر اساس نتایج حالی است که با کمی احتیاط می

غیرمستقیم محققان بیان کرد که نتیجه این فرضیه با 
(، اوانز 2018کارتی و هیالند )مکهای نتایج پژوهش

( و عبداهلل و 2017(، مادریگال و همکاران )2018)
 باشد.همسو می( 2018همکاران )

توان به این نتایج میطور کلی در راستای دستیابی به
اذعان نمود، ورزشکارانی که سطح باالیی از سرسختی 

ها به ذهنی و شادکامی را دارند، در تمرین یا رقابت
کنند که اجرای آنها کمتر تحت تأثیر ای عمل میگونه

گیرد، زای رقابت قرار میشرایط و موقعیت استرس
-قابتتری را در سطوح باالی رقابتی و راجرای با ثبات

-گذارند، بر اهداف خود متمرکز میمی جویی به نمایش

شوند، بر هیجانات منفی غلبه و هیجانات مثبت و مثبت 
در دهند و میاندیشی را سرلوحه اجرای خود قرار 

جهت خوش بینی و خوشحالی  پردازش اطالعات در
سوگیری دارند؛ یعنی اطالعات را طوری پردازش و 

جهت تحقق در مانی آنها کنند که به شادتفسیر می
عملکرد مطلوب ورزشی و  اهداف خود که همانا 

با توجه به نتایج  .است منجر شود ورزشی موفقیت
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ها پیشنهاد حاصل از پژوهش، به مسئولین و مربیان تیم
در  موسیقی شود جهت ایجاد شادی ورزشکاران ازمی

هنگام اجرای تمرینات استفاده نمایند؛ در کنار تمرینات 
تکنیکی و تاکتیکی ورزشکاران خود، ارتباطات صمیمی 

های برنامهای با ورزشکاران برقرار کنند و و دوستانه
؛ های خود بگنجانندفراغتی را نیز در برنامه -آموزشی 

 خوب شناختیروان هایمهارت تمرینی هایبرنامه

طراحی شده جهت تقویت سرسختی دهنی ورزشکاران 
 را آنها ورزشی، عملکرد وسعةت با تا است فرصتی نیز

 ورزشی عملکرد اوج و هابرای رقابت مثبتی طوربه

-های پژوهش میدر ارتباط با محدودیت دهند. پرورش

 بین در متغیرها روابط حاضر پژوهش درتوان گفت 

تک  صورتبه و( فوتسال) رشته یک ورزشکاران
 گرفته قرار مورد بررسی  (دختر دانشجویان) جنسیتی

 تعمیم در زمینة را هاییمحدودیت امر این که است

آتی  پژوهشگران به رو ازاین کند؛می ایجاد هایافته

 بین روابط خود، مطالعات در که شودمی پیشنهاد

 دیگر ورزشکاران بین در را حاضر مدل متغیرهای

 باالتر مهارتی سطح و تروسیع ایجامعه با و هارشته

 پذیریتعمیم از نتایج تا دهند قرار مورد بررسی

ها، استفاده . از دیگر محدودیتباشد برخوردار بیشتری
های ورزشی نامه شادکامی بود که در فعالیتاز پرسش

و در بین جوامع ورزشی هنجاریابی نشده بود؛ لذا 
 نامههای آتی از پرسششود در پژوهشپیشنهاد می

آتی شادکامی هنجاریابی شده استفاده شود و یا محققان 
نامه در جامعه سنجی و هنجاریابی این پرسشبه روان

ورزشکاران بپردازند؛ عالوه بر این با توجه به تأیید 
ای در این گری متغیر شادکامی و نبود مطالعهمیانجی

شود نقش خصوص، به پژوهشگران آتی پیشنهاد می
های تیمی و انفرادی و میانجی این متغیر را در ورزش

یگر )همچون بوت استرپ، بارون و های دبا آزمون
 کنی( مقایسه و بررسی نمایند.
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Abstract 
The objective of the present study was to investigate the effect of Mental 

Hardiness on Happiness and Sport Performance among Futsal Player Female 

Students In the championship of Iran universities. The population of this study 

consisted all players of teams that participated in the Women Futsal 

Championships of Universities Across the country (168 people) that Method 

of sampling was the census. The data analyzed by method of Partial Least 

Square and Sobel test. Findings indicated that Mental Hardiness has a direct 

and significant impact on Happiness and Sport Performance. Also the 

Happiness has a positive and significant impact on Sport Performance. 

Finally, the results of studying the role of mediator variable showed that 

Mental Hardiness has an indirect and significant impact on Sport Performance 

through Happiness. According to the findings, suggested to the Student teams' 

officials and coaches, do not neglect the role of psychological skills in 

achieving the desired results and to improve their athletic performance by 

training and practicing these skills. 

 

Keywords: Smart PLS, Confidence, Constancy, Happiness, Control, Sports 

success. 
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