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Abstract 
The purpose of the present study was to investigate the 
effect of grit on excercise self-efficacy and participatory 
performance in elite athletes in Gorgan city, Iran. This 
study was a descriptive-correlation study. Moreover, it 
was applied research in terms of purpose that was 
performed as monitoring. The statistical population of 
this study included all athletes invited to the national 
team from Gorgan city (i.e., 286 individuals). The 
statistical sample was equal to the statistical population, 
so 228 questionnaires were collected. To collect data, 
several standard questionnaires were used. The results 
showed that grit have a significant and positive effect on 
the exercise self-efficacy of athletes through the mediator 
variable of participatory performance.  
 

 

Extended Abstract 
Background and Purpose  
Today, athletes, coaches, and sports 
enthusiasts believe that there are 
characteristics that distinguish good  
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athletes from excellent ones called 
grit (Shrivastava & Mishra, 2016). 
Grit is defined as passion and 
perseverance for long-term goals. 
Grit involves hard work to challenge 
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and maintain interest over several 
years, despite failures and setbacks 
(Duckworth, Patterson, Matthews 
et al., 2007; Stewart, 2015); 
Robertson-Kraft and Duckworth 
(2014) stated that people who are 
more consistent are more efficient 
(Duckworth, 2014). Specifically, 
athletes with high levels of grit are 
able to make better use of their 
abilities and express those abilities 
in their group or team that are likely 
to affect team and participatory 
performance. Also, to achieve goals 
until they are met, one must have 
enough faith and confidence to 
achieve his/her goals; this is where 
self-efficacy comes in handy. In 
general, research in the field of grit 
is still in its early stages and needs 
more research to examine its 
effects (Rezaei Moghadam, 2017). 
Shrivastava and Mishra (2016) 
stated that non-athletes have a 
higher grit than athletes. 
 

Materials and Methods 
The research is descriptive-
correlation and is an applied study 
in terms of purpose, which is 
conducted in the field and is based 
on the structural equation model. In 
this study, the predictor variable of 
grit, and collaborative performance 
and training self-efficacy were the 
criterion variables. 
 

Participants 

The statistical population of the 
study includes all elite athletes of 
Gorgan city invited to the national 
team in the sports of liver, rugby, 
squash, athletics, volleyball, skating, 
sepak takraw, basketball, table 
tennis, archery, shooting, wrestling, 
weightlifting, football, taekwondo, 
hockey, cycling, swimming, 
gymnastics, triathlon, boating, 
mountaineering, rock climbing, 
wushu, judo, karate and darts. In 
2017-2018, their number is about 
286 people. In this study, according 
to the objectives of the research 
and the method of structural 
equations, the sampling method 
was equal to the statistical 
population 
 

Data Collection  
The following questionnaires were 
used to assess the research 
variables: 
1- Duckworth et al.’s (2007) steady-
scale scale: This questionnaire had 
12 items that were scored based on 
the Likert five-point scale (very low 
= 1 to very high = 5).  
2. Feltz and Learge’s (1998) 
participatory performance scale: 
This questionnaire had 49 items and 
five components (effort, stability, 
readiness, unity, ability). 
3. Bandura’s (1997) exercise self-
efficacy scale: The standard exercise 
self-efficacy scale included 18 items 
and three subscales of competitive 
needs, inner emotions, and 
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situational impersonal, 
standardized by Kamkari (2013). To 
determine the validity of the 
content, the comments of 
respected professors, physical 
education experts and psychologists 
aware of sports psychology have 
been used. The construct validity of 
the questionnaire was also 
examined based on confirmatory 
and exploratory factor analyses. 
 

Findings 

According to the hypothetical 
model of the research before the 
administeration of the model, the 
consistency constant with 
participatory performance and 
training self-efficacy was examined 
using Pearson correlation test. A 
pre-Pearson correlation study 
found a direct relationship between 
this grit and participatory 
performance and training self-
efficacy. 

 
Table 1. Relationship between research variables (Pearson correlation test) 

  
participatory 
performance 

training self-
efficacy 

 
The correlation 

coefficient 
0.383** 0.304** 

Grit Significance level 0.001 0.001 
 Number of samples 228 228 

Based on the results of Pearson 
correlation test (Table 1), it is 
observed that between grit and 
participatory performance (P ≥0.01, 
r = 0.383) and between grit and 
training self-efficacy (P ≥0.01, r = 
0.304) there is a significant positive 
relationship. Therefore, according 
to the results, the hypothetical 
model of the research based on the 
structural equation model was 
examined by the maximum 
likelihood method. In this study, the 
mediating effect of participatory 
performance on the relationship 
between grit and training self-
efficacy was also investigated. To 

investigate the indirect effects of 
the predictor variable on the 
criterion variable, it is essential that 
the following conditions are met 
first.  
Therefore, based on the results, it 
can be seen that "grit" has a positive 
and significant effect on 
"participatory performance" and 
"participatory performance" on 
"training self-efficacy"; Therefore, 
the first and second conditions are 
met. It can also be said that grit 
through the mediating variable of 
participatory performance has a 
significant positive effect on 
athletes' training self-efficacy. 
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Conclusion 
Athletes, who are mentally more 
resilient are more consistent in their 
activities than others because they 
have a specific goal that they strive 
for every day to achieve higher self-
efficacy through participatory 
performance in sports, in addition 
to improving their ability in sports 
activities. Researchers believe that 
learners, namely athletes, and 
especially athletes, who think in 
terms of great success, can learn to 
be consistent, are able to maintain 
the effort instead of giving up, 
which in turn contributes to these 
factors. It can be fruitful in 
improving exercise self-efficacy and 
participatory performance of 
athletes at different levels in 
individual and team sports. Given 
that very limited research has been 
done in this field, it can be boldly 
stated that the first research in the 
field of physical education is in the 
fixed section and the participants in 
this study were elite athletes. Thus, 
it is suggested that similar research 
on individual athletes and a team 
should be conducted at different 
skill levels in order to achieve 
accurate and comprehensive results 
in this field. Finally, physical 
education instructors and teachers 
are advised that optimizing exercise 
self-efficacy and participatory 

performance of athletes be one of 
the essential points of any sports 
program. It is also suggested that 
they use exercise and steady-state 
self-efficacy as a strategy to 
increase physical activity. 

Keywords: Grit Steps, Exercise 
Self- Efficacy, Participatory 
Performance, Athletes 
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 مقالة پژوهشی 

 قدمی بر خودکارآمدی تمرینی و کارایی مشارکتی ورزشکاران نخبه  تأثیر ثابت
 

 3العابدین فالح زین و  ،2،امیر دانا  1صالح رفیعی

 

 )نویسنده مسئول(پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتار حرکتی   استادیار. 1
  یرانتهران، ا ی،واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالم ی،بدن یتگروه ترب یار،دانش. 2
  ایران گرگان، اسالمی،  آزاد دانشگاه  گرگان، واحد بدنی، تربیت گروه دانشیار. 3

 

 چکیده
ی بر خودکارآمدی تمرینی و کارایی مشارکتی قدمثابت   تأثیرهدف پژوهش حاضر بررسی  

همبستگی است و از نظر -ورزشکاران نخبه شهرستان گرگان بود. نوع پژوهش توصیفی
پژوهش شامل   یآمار  ۀجامعمیدانی اجرا شده است.    صورتبه هدف کاربردی است که  

ه نموننفر(.  286بودند )  یمل  یم هایدعوت شده به ت  شهرستان گرگان  ورزشکاران  یهکل
ید. برای گرد  یآورنامه جمع پرسش  228نهایت تعداد    در  آماری برابر جامعه آماری بود و 

ی استانداردی استفاده گردید. نتایج نشان داد که  هانامه پرسشی اطالعات از  آورجمع 
ثابت قدمی از طریق متغیر میانجی کارایی مشارکتی بر خودکارآمدی تمرینی ورزشکاران  

 ارد.  اثر مثبت معناداری د

 
 

 مقدمه 
 جسمانی ممارست و  تمرین ورزش دنیای در امروزه

رسیدن تنها بر   عالوه زیرا نیست؛ اجرا اوج به ابزار 
تاکتیکیتوانایی جسمانی،   هایمهارت  و  های 

 های شخصیتی و روانیویژگی و  توانمندی تخصصی،
  ، )صیادیاست   پیشرفت ورزشی بر عوامل مؤثر از نیز

سازه 2016  گذارترینتأثیر از  یکی خودکارآمدی  . 
روانیسازه  موفقیت تالش که است های   در برای 

  

 
1. Shelangoski, Hambrick, Gross & 

Weber 

،  )شالنگوسکیدهد  می  قرار  تأثیر تحت را ورزش

وبر و  گروس  راستا    در .  (1،2014هامبریک،  این 

میزان اطمینان فرد به توانایی  به    2خودکارآمدی تمرینی

  منظم  ورزشی  هاییتفعالم  انجا  های خود درقابلیت  و 
-علی  (بیست دقیقهبه مدت  سه جلسه در هفته حداقل  )

و  موانع  استرس،  هایییتمحدود  رغم    همچون 
و وجود  عدم    اضطراب، اطالق  فشارکاری،    حامی 

دارند،  می بیشتری  تمرینی  گرایش  که  افرادی  شود. 
دارای خودکارآمدی بیشتر و اصرار به ادامه تمرین در  

دارند.   را  با مشکالت  رویارویی    (1997)3بندوراشرایط 

سه   شامل  را  تمرینی  خودکارآمدی  خود،  پژوهش  در 
زیر مقیاس و    نیازهای رقابتی،  مؤلفه احساسات درونی

2. Exercise self-efficacy  

3. Bandura 

تاریخ دریافت:  
21/09/1397     
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 . اخیراً،(2013، ی)کامکارداند  می   غیرشخصی-محیطی

 از تصور همچون مواردی به خودکارآمدی مفهوم

مشارکتی  یا  و  مشارکت گروه،  یافتهتوسعه   1کارایی 

به  است یا   گروه یک قضاوت یا تشخیص عنوانکه 
در   هاآن مشترک  هایی توانمند با رابطه دراشخاص  

 یازن  مورد  هاییتفعال از و اجرای یکسری دهیسازمان

 شودی م تعریف عملکرد  ویژۀ سطوح نمایش برای
 باور از است عبارت  (. کارایی مشارکتی2017)خبازی، 

 برای متقارن خود هایقابلیت گروه در یک مشترک

اجرای دهیسازمان  از کارهای موردنیاز هاییدوره  و 

دیگر   عبارتی  به   هدف. دستیابی به سطوح تولید برای
شده  ادراک  شخصی مجموعه اثرات از کارایی مشارکتی

تشکیل توسط نیکوالس،  شود  می  افراد  )بالستروزو، 

باندورا  و  باربارانلی   کارایی مفهوم.  (2،2012کاپرارا، 

 خودکارآمدی، نظریه تعمیم  در اصل  مشارکتی،  و  تیمی

 ورزش حوزه در (1977) بندورا اجتماعی-شناختی

 تعامالت به  وابسته فرد پیشرفت داردبیان می که است

  است محیطی شرایط و  درونی عوامل های او،رفتار بین

و   .(2013خواص،  ی)قمصر در    (1998)  3لیرگ   فلتز 

خود تیمی  پنج  پژوهش  ثبات  تالش،  مقیاس  ، 4خرده 

اتحاد 5آمادگی  توانایی   6،  به  7و  مؤلفه  را  های  عنوان 

 .(2017،ی)خبازکارایی مشارکتی بیان نمود 
در    یکم  یاراختالف بس  شده است   دیده از سوی دیگر  

برتر  یجسمان  ییتوانا نخبه  ورزشکاران  دارد.  و   وجود 
مندان به ورزش، بر و عالقه  یانورزشکاران، مربامروزه 

خوب  ورزشکاران که ی وجود دارد  هایویژگی باورند  ینا

 
1. Collective efficacy 

2. Ballesteros, Nicolas, Caprara, 

Barbaranelli & Bandura 

3. Felts & lirej  

4. Team stability 

5. Readiness 

6. Alliance 

7. Ability 

  نامندمی  8قدمیثابت که آن را    کندجدا می   عالیرا از  

میشرا ) و  به ثابت  .(9،2016شیرواستاوا  عنوان قدمی 
گردد. اشتیاق و پشتکار برای اهداف بلندمدت تعریف می 

ها،  کوشانه در جهت چالش قدمی شامل کار سخت ثابت
و   سال،  حفظ  چندین  طول  در  عالقه  و  تالش  تدوام 

رغم شکست و مشکالت در مسیر پیشرفت، است علی
کلی ) و  ماسیوز  پترسون،  ورث،  ؛  10،2007داک 

  داک   و   کرافت -رابرتسون(.  11،2015استئورات 
که    (2017)12ورث افرادی  نمودند  ، ترندقدمثابتبیان 

  با مشخّص، ورزشکاران به طور. .دارند کارایی بیشتری
  از   بهتر  استفادۀ  به   قادر  قدمیثابت  از  باالیی  سطوح
ها را در گروه و یا  هستند و این توانایی  خود   هایتوانایی

دهند که احتمال می رود کارایی تیمی  تیم خود بروز می 
تحت   را  مشارکتی  همچنین    تأثیرو  دهد.    ی براقرار 

ها برآورده شوند، فرد  به اهداف تا زمانی که آن   یدنرس
 باور  ،خود  به اهداف  دستیابی  جهت  یاندازه کاف  به  یدبا

است که    جاییهمان   ینشته باشد؛ ادا  و اعتماد الزم را 
بررس  خودکارآمدی راارزش  کلی    طور  به  .دارد   ی 

در   ها  اول ثابت   ۀینزمپژوهش  مراحل  در  هنوز  قدمی 
نیازمند  هستند  خود   بیشترهاپژوهش و  بتوان  نی  تا  د 
موردتأثیر را  آن  قرار    ات  رضایی ) داد  بررسی 

ایجاد    ( 2017مقدم، و  ساختار  درباره  اطالعات  حتی 
است  ثابت کم  بسیار  نیز  ورزشی  قهرمانان  در  قدمی 

) .  (13،2016)شومیک  میشرا  و  در    ( 2016شیرواستاوا 

پژوهش خود بیان کردند که غیر ورزشکاران نسبت به 
ثابت دارای  هستندورزشکاران  باالتری  کرید، .  قدمی 

هارمز  و  بیان  2016)  14تینان  خود  پژوهش  در  نیز   )

8. Grit 

9. Shrivastava& Mishra 

10. Duckworth, Peterson, Matthews & 

Kelly 

11. Stewart  

12. Robertson-Kraft & Duckworth  

13. Shewmake 

14. Crede 
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که  به ثابت   کردند  شخصی  قدمی  صفت  یک  عنوان 
موفقیت بلندمدت باشد و یا بسیار کنندۀ  تعیینتواند  نمی

نشان داد که    (2017)   1فواستحال  ین ا  با محدود است؛  

قدمی و خودکارآمدی  ی بین ثابت دارمعنا رابطه مثبت و 
می  که  دارد  باشد.  وجود  مؤثر  عملکرد  بهبود  در  تواند 

در پژوهش    ( 2017)2اوریول، میراندا، اویاندل و تورس 

ثابت بین  معناداری  رابطه  دادند  نشان  و  خود  قدمی 
خودکارآم همچنین  و  دانش  خودکنترلی  تحصیلی  دی 

نشان داد که    (2017رضایی مقدم )آموزان وجود دارد.  
بین ثابت قدمی و ناگویی هیجانی رابطه منفی و بین 
مقطع   آموزان  دانش  خودکارآمدی  و  قدمی  ثابت 

داک ورث  ی وجود دارد. دارمعنا متوسطه رابطه مثبت و  
بیان نمودند که یکی از عامل مهم    (2014و گروس )

ثابتکننده تعیین موفقیت،  است.  ی  قمصری  قدمی 
سبک رهبری مربیان نشان داد که بین    (2013)  خواص

مشارکتی کارایی  با  تیمی  انسجام  ی  دارمعنا رابطه    و 
و مدل ارتباطی بین متغیرهای پژوهش نیز  وجود دارد  

 از برازش الزم برخوردار بوده است.
ی برای احرفه ی مرتبط با ورزش  هاچالش   کهجاییآن  از

تواند فشار روانی و حاالت هیجانی  ی مورزشکاران نخبه  
بیاورد و در ورزشکاران نخبه انگیزه،    به وجود متفاوتی را  

و   اجتماعی  سازگاری  اجتماعی،  روابط  سالمتی، 
سرسختی ذهنی و متغیرهای روانی همچون افسردگی  

عواطف هیجانی مرتبط با تقاضاهای ورزشی    تأثیرتحت  
تواند  ی می در ورزشکاران  قدمثابت قرار گیرد آگاهی از  

ب  اتتأثیر داشته  این عوامل  بر روی    اشد. درک مثبتی 
  در   تواندمی   قدمیثابت   شناختیروان   فرآیندهای   از  بهتر

باالتر، خودکارآمدی بهتر و   اثربخشی  به  منجر  حقیقت
که ورزشکاران موفق چگونه به  این.  شود  یمیتکارایی  

موفقیت یتموقع میهای  دست  ورزشکاران  آمیز  یابند؟ 
مانند؟  رسند و در اوج باقی میبرتر چگونه به اوج می 

و  ور تمرین  جسمانی  فشار  برابر  در  چگونه  زشکاران 
اثر اعمال ورزشی در سطح   محدودیت فشار روانی در 

ها نفر مطلوب و در برابر هزاران و گاهی اوقات میلیون
می  یکسان پایداری  شرایط  با  نفر  دو  چگونه  کنند؟ 

می  به دست  جداگانه  اینموفقیت  و  چگونه  آورند؟  که 
دی تمرینی و کارایی تیمی  توان اثربخشی، خودکارآممی

هایی  را بهبود بخشید؟ نیازمند بررسی عوامل و شاخص 
پژوهش  در  باید  که  مورد است  ورزشی  مختلف    های 

 قدمی درسازه ثابت اهمیت رغم ی عل  بررسی قرار گیرد.

به ورزش، شناسیروان حوزۀ  دلیل مخصوصاً 

 موفقیت،و   عملکرد بر هاسازه  این مستقیم تأثیرگذاری

ورزش  این در  معدودی هایپژوهش در   زمینه 

ها نتایج ضد و نقیصی وهش و حتی پژ است  شدهانجام 
هارمز  و  تاینن  فواست 2016  ،3)کرید،  در    (2017،  4؛ 

ها در ارتباط با  و یافته   قدمی ارائه نمودند رابطه با ثابت 
تاکنون همچنین    .هستند ابتدایی بسیار قدمیثابت

ثابت  بین  رابطه  بتواند  که  ورزشکاران  پژوهشی  قدمی 
  کارآمدی تمرینی را مورد د نخبه با کارایی مشارکتی و خو

ابهامات    ، در نتیجهت نشده استبررسی قرار دهد یاف
که همه این    دارد گوناگونی پیرامون این متغیرها وجود  

ثابت قدمی    تأثیرعوامل ضرورت انجام پژوهش مبنی بر  
چندان  خبر   دو  را  مشارکتی  کارایی  و  ودکارآمدی 
 کند.می

 

 
1. Faust 

2. Oriol, Miranda,  Oyanedel & Torres 

3. Credé, Tynan & Harms 

4. Faust 

http://www.frontiersin.org/people/u/299591
http://www.frontiersin.org/people/u/368234
http://www.frontiersin.org/people/u/340514
http://www.frontiersin.org/people/u/400680
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 مدل فرضی پژوهش  -1شکل 

 

   پژوهششناسی روش

قدمی  ثابت  تأثیرهدف پژوهش حاضر، تعیین    که   جاآن  از
تمرینی  خودکارآمدی  و  مشارکتی  کارایی  روی  بر 

گرگان   شهر  نخبه  پژوهش  استورزشکاران  نوع   ،
همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است  -توصیفی

میدانی اجرا شده است و مبتنی بر مدل    صورتبه که  
ااست.    1معادالت ساختاری  ثابت   ین در  قدمی پژوهش 

بین  یرمتغ کارا  پیش  خودکارآمد  یمشارکت  ییو    یو 
 بودند.  مالک یرهایمتغ ینیتمر

 کنندگانشرکت
ورزشکاران نخبه    یپژوهش شامل تمام  یجامعۀ آمار 

ی در رشته های  مل  یمشهرستان گرگان دعوت شده به ت
والیبال،  دوومیدانی،  اسکواش،  راگبی،  کبدی،  ورزشی 

 
 

 

اسکیت، سپک تاکرا، بسکتبال، تنیس روی میز، تیر و 
کمان، تیراندازی، کشتی، وزنه برداری، فوتبال، تکواندو، 
گانه،   سه  ژیمناستیک،  شنا،  سواری،  دوچرخه  هاکی، 

یقرانی، کوه نوردی، سنگ نوردی،ووشو، جودو، کاراته  قا
که تعداد آنان    بوده است  1399-1400در سال  و دارت ب

حدود   ا.  استنفر    286در  به    یندر  توجه  با  پژوهش 
معاد روش  و  پژوهش  روش    یساختار  الت اهداف 

کل  یریگنمونه و  بود  شمار  کل  صورت  جامعه    یۀبه 
به   ی آمار انتخاب پژوهش  نمونه  از    .شدند  عنوان  پس 

با اداره ورزش و جوانان استان و ورزشکاران   یهماهنگ
آوری  . پس از جمع یدآنان پخش گرد  یننامه در بپرسش

نامه مورد  پرسش  228نهایت    و حذف موارد ناقص در
 قرار گرفت. یل و تحل یهتجز

 

1. Structural Equation Modeling (SEM) 
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 ابزار و شیوه های گردآوری

از مطالعات کتابخانه منظور جمع به  ای  آوری اطالعات 
شامل مطالعۀ مقاالت خارجی، کتب فارسی و خارجی و  

نامه استفاده شده است.  های مشابه و پرسش نامه پایان
های  نامه به منظور سنجش متغیرهای پژوهش پرسش 

 زیر مورد استفاده قرار گرفتند:

ثابت -1 همکاران  مقیاس  و  داکورث  قدمی 

گویه بود که بر    12نامه دارای  این پرسش (:  2007)

تا خیلی    1اساس طیف پنج ارزشی لیکرت )خیلی کم=
گویه گذارنمره(  5زیاد= امتیاز  مجموع  که  شدند  ها ی 

گیرد. امتیازات گویه های  نامه را اندازه می نمره پرسش
معکوس    12و    10،  9،  6،  4،   صورت  به  . استنیز 

در پژوهش خود    (2017)  1کرفت و داک ورث -رابرتسون
ای یک گویه  12قدمینامه ثابت در مطالعه دوم از پرسش

-عاملی استفاده نمود و نشان داد که پایایی این پرسش
-همچنین روایی صوری پرسش.  بوده است 85/0نامه 

در پژوهشی   (2007)   ورت   داکتوسط    قدمیثابت   امهن
بر   پشتکارثابتمبنی  و  اشتیاق  اهداف    قدمی،  برای 
و دارای اعتبار و پایایی   تأیید قرار گرفتمورد   بلندمدت

است.   انگلیسی  زبان  نسخه  به  از  نیز  پژوهش  این  در 
نامه  نامه استفاده گردید. جهت اخذ پرسشالتین پرسش

آن به زبان فارسی توسط متخصصین    ابتدا نسخه التین
ی ترجمه گردید و جهت رفع اشکاالت  شناسزبان حوزه  

آن توسط متخصصین    تأییدو تطابق با نسخه اصلی و  
بررسی    مربوط به رشته زبان انگلیسی و مدیریت مورد

های قابل استفاده  یشنهاد پقرار گرفت. سپس نظرات و  
 نامه لحاظ گردید.بدنی در پرسشتن از اساتید تربیت 8

نامه به روش آلفای  پایایی پرسش  در پژوهش حاضر نیز
 به دست آمد. 85/0کرونباخ 

لیرج -2 و  فلتز  مشارکتی  کارایی  مقیاس 

گویه و پنج مؤلفه    49نامه دارای  این پرسش (:  1998)

های )تالش، ثبات، آمادگی، اتحاد، توانایی( است. گویه

 
1. Robertson-Kraft   & Duckworth 

از  این پرسش ارزشی لیکرت  نامه بر اساس طیف پنج 
مخالفم= موافقم=  1)کامالً  کامالً  ی  گذارنمره(  5تا 

 یقمصرنامه در پژوهش  یی محتوی پرسشروا  شدند.
)و    (2013)  خواص اساتید    تأییدمورد    (2017خبازی 

نامه به  که پرسش  صورتنیبدی قرار گرفت.  بدنتیترب
صاحب از  ) تعدادی  اساتید  و  اساتید    10نظران  از  نفر 

دانشجوی    3مربی و  2استادیار،  5دانشیار،  1  ،یبدنتیترب
از آن  دوره دکتری( ت و  سئواال ها در مورد  داده شد و 

-نظرخواهی گردید که به اتفاق پرسش  ها گویهارزیابی  
منظور به   (2013قمصری خواص )  نمودند.  تأییدنامه را  
  دو   ،کرونباخ  ی آلفابا استفاده از روش    تسئواال  پایایی
  محاسبات بیانگر  و نمود    انتخاب رانفر    36حجم    تیم با

پایایی است. جهت(  0/ 69)حداقل  میزان مطلوب    بوده 
آزمون همبستگی  ضریب  از  اعتبار    بازآزمون–بررسی 

( را برای  66/0گردید. نتایج حداقل همبستگی )   استفاده 
مناسب بودن    دهندهنشان نامه به دست آورد که پرسش

نامه نیز از تحلیل  . جهت روایی سازه پرسشاستابزار  
که  دییتأعاملی   داد  نشان  و  نمود  استفاده  تمامی  ی 

مش  یهامؤلفه عاملکارایی  بار  مقدار  از  قابل    یارکتی 
برخوردارند تیمی.  قبولی  ثبات  و  عامل  با  تالش    ی )بار 

عاملی  (  97/0 بار  بیشترین  عاملدارای  )بار  اتحاد    ی و 
 )قمصری خواص،  گرفته است( در رتبه آخر قرار  94/0

-( نیز پایایی پرسش2017در پژوهش خبازی )   (.2013
آلفای  ن اساس ضریب  بر  مؤلفه امه  برای  های  کرونباخ 

( )(،  75/0تالش  ) (،  72/0ثبات  اتحاد    ،(76/0آمادگی 
(78/0 ( توانایی  و  پرسش77/0(  کل  مقیاس  و  نامه  ( 
برای بررسی  حاضر  در پژوهش  ( به دست آمد.  78/0)

استفاده شده    2نامه از روش روایی محتوا روایی پرسش
اساتید  تن از    8نامه در بین  که پرسش  صورتنیبد  است.
آن تربیت از  و  گردید  پخش  که  بدنی  شد  خواسته  ها 

پرسشاپیشنهاد به  نسبت  را  خود  کنند.  ت  بیان  نامه 
در   اساتید  نظرات  با  متناسب  نهایی  تغییرات  سپس 

2. Content Validity  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robertson-Kraft%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25364065
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duckworth%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25364065
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نامه نیز به روش پرسشنامه اعمال گردید. پایایی پرسش
           به دست آمد. 78/0آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  

خو-3 بندورا  مقیاس  تمرینی  دکارآمدی 

تمرینی  استاندارد  مقیاس    (: 1997) خودکارآمدی 

رقابتی،  18شامل   نیازهای  مقیاس  زیر  سه  و    گویه 
موقعیتی و  درونی  شخصی  -احساسات  که    استغیر 

است.  (2013)  یکامکارتوسط   شده   استانداردسازی 
محتوا   روایی  تعیین  کمک  برای  اساتید  از 

تربیت ومحترم،کارشناسان  و  بدنی   روانشناسان 
ورزشی  روانسنجان   روانشناسی  به    شده  استفاده آگاه 

پرسش سازه  روایی  تحلیل  است.  اساس  بر  نیز  نامه 
بررسی قرار گرفت. بر   اکتشافی موردییدی و  تأعاملی  

به دست آمد    83/0برابر با   KMO این اساس شاخص
  است.  حجم نمونه مکفیمناسب بودن    دهندهنشان که  

 ( بارتلت  آزمون  معناداری=001/0نتایج  ،  سطح 
395/1645=χ2  )گویه بین  داد  همبستگی نشان  ها 

با    سئوال میزان اشتراک هر  باالیی وجود دارد. همچنین  
. بر اساس نتایج، به دست آمد  0/ 2کل آزمون بیش از  

برازش  مقادیر شاخص نیکویی  برازش  های  و شاخص 
  9/0های اصلی برازش باالتر  عنوان شاخصبهتطبیقی  

. سایر شاخص  استبود که نشان از برازش مطلوب مدل  
نهایت   مقادیر قابل قبولی برخوردار بودند. دربرازش از  

باقی مجذور  میانگین  ریشه  مقادیر  اساس  مانده  بر 
(  096/0( و ریشه دوم میانگین خطای برآورد )0/ 052)

است.  پرسش برخوردار  کافی  برازش  از  ضریب نامه 
  از طریق روش دونیمه کردن آزموننامه  پرسشاعتبار  
درونیهای  مؤلفه   برای نیازهای  69/0  احساسات   ،

کل    73/0  موقعیتی/یرشخصیغ،  53/0  رقابتی و 
آمد.    79/0نامه  پرسش اعتبار  به دست  میزان ضرایب 

اسپیرمن دست به اصالح  با  برای   براون-آمده 
همگیهاشاخص  از    ی  که    ندهست  59/0باالتر 

 
1. SPSS 

2. Maximum Likelihood (ML) 

ضرایب اعتبار  اعتبار و ثبات الزم بوده است.    دهندهنشان
  شاخص تجانس درونی برای    منظوربه   نباخ  و آلفای کر
رقابتی76/0درونی    احساسات نیازهای   ،  69/0  ،

مقیاس   73/0،غیرشخصی/موقعیتی خودکارآمدی    و 
که    76/0نیز    تمرینی آمد  دست  اعتبار  به  ضریب  از 

است. برخوردار  زمینۀ  نهایت    در   مطلوبی    پایایی،در 
اعتباریابی  نباخ  و نامۀ با استفاده از روش آلفای کرپرسش

رقم   و  مطلوب  به   82/0شده  اعتبار  ضریب  عنوان 
نامه به  . پایایی پرسش(2013)کامکاری،  محاسبه گردید

به دست    80/0روش آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  
 آمد.

  روش پردازش داده ها

ها از آمار توصیفی )میانگین،  و تحلیل داده یه تجزبرای 
انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی( و آمار استنباطی  

نرمال بودن   منظوربه ویلک  -استفاده شد. آزمون شاپیرو 
ها، ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی  توزیع داده 

نرم  در  متغیرها  بین  نسخه    1اس اسپیاس افزار  ارتباط 
معادالت    24 مدل  درستنمایی  و  روش  به  ساختاری 

بین    2بیشینه معلولی  و  علی  رابطه  بررسی  جهت 
نرم از  استفاده  با    24نسخه    3آیموسافزار  متغیرهای 

  ی هانظرات نمونه  یپس از بررسبه منظور   استفاده شد.
با مطالعه    نیو همچن   با استفاده از روش دلفی  پژوهش

حوزه   اجتماعی ادبیات  بررسی    منزلت  همچنین  و 
بر منزلت   ثرؤم عوامل  پژوهش های انجام شده پیرامون  

بدنی تربیت  معلمان  اصلی  ،  اجتماعی  بر    مؤثرعوامل 
  ار مورد شناسایی قر  منزلت اجتماعی معلمان تربیت بدنی

الزم به ذکر است این عوامل    (1گرفت )جدول شماره  
خبرگان  تیم  توسط  بررسی  و  اولیه  شناسایی  از  پس 

به    عواملاین    یید نهایی قرار گرفت.أو مورد تاصالح  
اول روش  و عناصر مد نظر در مرحله  معیارها  عنوان 
 مدلسازی ساختاری تفسیری مورد استفاده قرار گرفت.

3. AMOS 
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دهد. یافته های توصیفی تحقیق را نشان می 1جدول  هایافته

 

 ویلک  -توصیف آماری مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش و نتایج آزمون شاپیرو -1جدول 

 متغیرهای پژوهش 
     

 میانگین
انحراف  
 استاندارد 

 آماره آزمون 
سطح  

 معناداری
 نوع توزیع 

کارایی  
 مشارکتی 

43/4 تالش  434/0  917/0  186/0  نرمال 
322/4 ثبات   482/0  941/0  255/0  نرمال 

366/3 آمادگی   826/0  943/0  248/0  نرمال 
508/4 اتحاد   363/0  907/0  157/0  نرمال 
764/3 توانایی   619/0  880/0  086/0  نرمال 

خودکارآمدی  
 تمرینی 

299/4 احساسات درونی   318/0  897/0  093/0  نرمال 
254/4 نیازهای رقابتی   375/0  940/0  238/0  نرمال 

- غیرشخصی
وقعیتی م  

202/4  333/0  860/0  063/0  نرمال 

06/4 کارایی مشارکتی   425/0  965/0  504/0  نرمال 
251/4 خودکارآمدی تمرینی   255/0  966/0  674/0  نرمال 

قدمی ثابت  26/4  415/0  953/0  416/0  نرمال 

 

جدول   آماری  1در  متغیرهای    توصیف  به  مربوط 
شاخص   شدهگزارش  مقادیر  جدول  این  در  های است. 

مرکزی )میانگین و انحراف استاندارد( متغیرهای اصلی  
تمرینی،   خودکارآمدی  مشارکتی،  )کارایی  پژوهش 

است. همچنین   شده  ارائهها  های آن قدمی( و مؤلفهثابت
از    آمدهدست بهکه مقادیر سطح معناداری  با توجه به این
در تمامی متغیرها    1ویلک در جدول    -آزمون شاپیرو 

توان گفت نوع توزیع متغیرهای  است، می   05/0بیشتر از  
مدل   به  توجه  با  بنابراین  است.  بوده  نرمال  پژوهش، 

ثابت مدل،  اجرای  از  پیش  پژوهش  با فرضی  قدمتی 

کارایی مشارکتی و خودکارآمدی تمرینی با استفاده از  
مورد پیرسون  همبستگی  گرفت.   آزمون  قرار  بررسی 

ا  بین  پیش  خطی  ارتباط  پیرسون  همبستگی  انجام  ز 
قدمی با کارایی مشارکتی و خودکارآمدی تمرینی ثابت

می خطی  رابطه  تشخیص  برای  شد.  بایست بررسی 
)اسکترپالت  پراکندگی  پراکندگی  1وضعیت  نمودار   )

صورت که اگر رابطه  ین بداستفاده شود.  )ارتباط خطی(  
بطه خطی وجود  تقریباً یک خط مستقیم را نشان دهد، را

 دارد. 

 

 
 1. Scatter Plot 



                                              1401، بهار 39، شماره 11شناسی ورزشی، دوره  : مطالعات روانرفیعی

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

قدمی با کارایی مشارکتی و  وضعیت پراکندگی )اسکترپالت( ارتباط خطی بین ثابت -1شکل 

 خودکارآمدی تمرینی 
 

توان  ( می1شکل  با توجه به نمودار وضعیت پراکندگی )
 قدمی با کارایی مشارکتی و  گفت که بین این ثابت 

خودکارآمدی تمرینی ارتباط خطی وجود دارد. در ادامه  
 است. شدهگزارشنتایج مربوط به همبستگی پیرسون 

 
ارتباط بین متغیرهای پژوهش )آزمون همبستگی پیرسون(  -2جدول   

 خودکارآمدی تمرینی  کارایی مشارکتی   
 ** 304/ 0 ** 383/ 0 ضریب همبستگی  
قدمی ثابت 001/0 سطح معناداری    001/0  
 228 228 تعداد نمونه  

 
اساس   )جدول  بر  پیرسون  آزمون همبستگی  ( 2نتایج 

قدمی و کارایی مشارکتی  شود که بین ثابت مشاهده می 
(01/0≥P  ،383/0=r و بین ثابت )  قدمی و خودکارآمدی

( معناداری  P  ،304/0=r≤01/0تمرینی  مثبت  ارتباط   )

فرضی   مدل  نتایج،  به  توجه  با  بنابراین  دارد.  وجود 
معادالت   مدل  اساس  بر  روش پژوهش  به  ساختاری 

شکل  بررسی قرار گرفت. در    نمایی بیشینه مورددرست
رگرسیونی    2 ضرایب  حالت  در  فرضی  مدل 

است.   شدهارائه بار عاملی( استانداردشده )
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)بار عاملی( استانداردشدهمدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب رگرسیون  -2شکل   

 

قدمی  ثابت تأثیرنتایج مربوط به بررسی    3در جدول  
 بر کارایی مشارکتی و خودکارآمدی بر اساس مدل  

 است. شدهارائه فرضی پژوهش 

 

بارهای عاملی و مقادیر آماره تی مدل روابط متغیرهای پژوهش   -3جدول   

 مسیرهای مدل 
استاندارد  ضرایب رگرسیونی 

 شده
 مقدار

T 

سطح 

 معناداری 

کارایی مشارکتی   ˂ ---قدمی ثابت  406/0  799/4  001/0  

خودکارآمدی تمرینی  ˂ ---قدمی ثابت  483/0  306/5  001/0  

خودکارآمدی تمرینی ˂ ---کارایی مشارکتی   326/0  077/3  001/0  

 

توان ( می3پژوهش )جدول  های مدل  بر اساس یافته
سطح  =001/0قدمی بر کارایی مشارکتی ) گفت که ثابت 

ثابتt=4/ 819،  معناداری و  خودکارآمدی  (  بر  قدمی 
( و کارایی  t=819/4،  سطح معناداری=001/0تمرینی )

( تمرینی  خودکارآمدی  بر  سطح  =001/0مشارکتی 
معناداری  مثبت    تأثیر( ورزشکاران  t=077/3،  معناداری

استانداره   رگرسیونی  اساس ضرایب  بر  دارد. همچنین 
ضریب   که  شد  مشاهده  عاملی(  )بار   تأثیر شده 

کارایی مشارکتی  ثابت بر  بر  ، ثابت406/0قدمی  قدمی 
تمرینی   بر   483/0خودکارآمدی  مشارکتی  کارایی  و 
 بود.  326/0خودکارآمدی تمرینی 
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 قدمی با کارایی مشارکتی و خودکارآمدی تمرینی برازش مدل ارتباطی ثابت  هایشاخص -4 جدول

های برازش شاخص  مقدار مطلوب 
مقادیر 

هاشاخص  
 تفسیر 

032/728 - کای اسکوآر )کای دو1(  - 

 - 161 - درجه آزادی 2

5تا  2بین  نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی   521/4  مطلوب  

9/0بیشتر از  شاخص نیکویی برازش 3  951/0  مطلوب  

8/0بیشتر از  شاخص نیکویی برازش تعدیل شده4  913/0  مطلوب  

0/ 1کمتر از  ریشه دوم میانگین خطای برآورد5  084/0  مطلوب  

05/0کمتر از  ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده 6  044/0  مطلوب  

9/0بیشتر از  شاخص برازش تطبیقی 7  922/0  مطلوب  

9/0بیشتر از  شاخص برازش هنجار شده 8  884/0  مطلوب  

9/0بیشتر از  شاخص برازش افزایشی9  924/0  مطلوب  

شود شاخص نیکویی مشاهده می  4با توجه به جدول  
 عنوانبه   برازش و شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

از  شاخص  بود که    9/0های اصلی برازش مدل بیشتر 
مدل دارد. نسبت کای اسکوآر به درجۀ    تأییدنشان از  
مدل    تأیید  منظوربه بود که    5( کمتر از  521/4آزادی ) 

پژوهش از مقدار قابل قبولی برخوردار است. همچنین 
  084/0برابر با    ر ریشۀ دوم میانگین خطای برآوردمقدا

-است نشان می  1/0ه کمتر از  ک و با توجه به ایناست  
-مشاهده می  در نهایت.  است  قبولقابل هد که مدل  د

شاخص  دیگر  که  سطح  شود  در  همگی  برازش  های 
  تأیید بنابراین برازش مدل    ، قرار دارند  9/0خوب و باال  

 
1. Chi-Square 

2. Degrees of Freedom (df) 

3. Goodness of Fit (GFI) 

4. Adjusted Goodness of Fit Index 

(AGFI) 

5. Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

شود. در این پژوهش اثر میانجی کارایی مشارکتی  می
ز در ارتباط بین ثابت قدمی با خودکارآمدی تمرینی نی

یرمستقیم  غمورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اثرات  
متغیر پیش بین بر متغیر مالک ضرورت دارد تا شروط  
زیر ابتدا برقرار باشد. شرط اول این است که معناداری  
رابطۀ بین متغیر پیش بین و واسط تأیید شود و شرط  

نیز تأیید معناداری رابطۀ بین متغیر واسط و مالک    دوم
در صورت برقرار بودن شروط باال ضریب  . سپس  است

رابطۀ   مسیر غمسیر  ضریب  بین  ضرب  از  یرمستقیم، 
رابطۀ بین متغیر پیش بین با واسط و ضریب مسیر رابطۀ  

 آید. در ادامه  ی م به دستبین متغیر واسط با مالک 

6. Root Mean Squared Residuals 

(RMR) 

7. Comparative Fit Index (CFI) 

8. Normed of Fit Index (NFI) 

9. Incremental of Fit Index (IFI) 
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 نتایج گزارش شده است.
 

 اثر میانجی کارایی مشارکتی در ارتباط ثابت قدمی با خودکارآمدی تمرینی  -5جدول 

متغیر  

 پیش بین 
 

متغیر  

 میانجی 
 متغیر مالک  

اثر 

 مستقیم 
 اثر کل  اثرغیرمستقیم 

-> ثابت قدمی
-- 

کارایی  
 مشارکتی 

<-
-- 

خودکارآمدی  
 تمرینی 

48/0  14/0=33/0 *41/0  62/0=14/0 +48/0  

نتایج اساس  بر  می  5جدول  بنابراین  که  مشاهده  شود 
»کارایی مشارکتی« با ضریب مسیر   »ثابت قدمی« بر

بر  (بتا=41/0) مشارکتی«  »کارایی  »خودکارآمدی    و 
( مسیر  ضریب  با  و   تأثیر(  بتا=33/0تمرینی«  مثبت 

بنابراین شرط اول و دوم برقرار است و ؛  معناداری دارند
اثر   مسیر  طریق غضریب  از  قدمی  ثابت  یرمستقیم 

اساس   بر  تمرینی  خودکارآمدی  بر  مشارکتی  کارایی 
توان  ( بود. بنابراین میبتا=14/0برابر با )  6نتایج جدول  

کارایی   میانجی  متغیر  طریق  از  قدمی  ثابت  که  گفت 
اران اثر مثبت  مشارکتی بر خودکارآمدی تمرینی ورزشک

بر  قدمی  ثابت  کل  اثر  مقدار  دارد.  معناداری 
 ( به دست آمد.بتا=62/0خودکارآمدی تمرینی )

 

   یریگجهینتو  بحث

بایا پژوهش  بررسی    ن  بر قدمثابت   تأثیرهدف  ی 
مشارکتی  کارایی  و  تمرینی  خودکارآمدی 

. .ورزشکاران نخبه شهرستان گرگان تدوین گردید

  ی ساختار  التپژوهش و روش معاد با توجه به اهداف  
ورزشکاران و   به صورت کل شمار  کل  انتخاب شدند 
هماهنگ از  و    ی پس  استان  جوانان  و  ورزش  اداره  با 

پس    .یدآنان پخش گرد یننامه در بورزشکاران پرسش
به  نفر    228  در نهایتآوری و حذف موارد ناقص  از جمع 

  نامه های تحقیقو پرسششدند  عنوان نمونه انتخاب  
نمودند پر  ثابت  .را  آزمون  نتایج  اساس  بر  بر  قدمی 

گذارد.  می   تأثیرخودکارآمدی تمرینی ورزشکاران نخبه  

اوریول    ،(2017)   فواستنتایج تا حدودی همسو با یافته  
.  است  ( 2014داک ورث و گروس )   ،(2017و همکاران ) 

که    (2007)   مک   ن       ث    ک کردند  بیان 

از عوامل و فاکتورهایی که می  تواند در موفقیت یکی 
افراد مؤثر باشد و باور و توانایی افراد را افزایش دهد،  

 .استکه همسو با یافته پژوهش حاضر    استقدمی  ثابت
ها،  کوشانه در جهت چالش قدمی شامل کار سخت ثابت

-تالش و عالقه در طول چندین سال علیحفظ و دوام  
و  است  پیشرفت،  طول  در  مشکالت  و  شکست  رغم 

می این  سبب  به  توجه  با  نخبه  ورزشکاران  که  شود 
تالش و استقامت در جهت دستیابی به اهداف خود که  
 همان قهرمانی و پیشرفت در ورزش است تالش نمایند.

آید یم  به وجودخودکارآمدی  است که    جاییهمان  ینا
شود.پژوهش  و موجب توسعه خودکارآمدی تمرینی می

  ورزشکار   قدمی سبب رشدها نشان دادند که بهبود ثابت 
بر اساس نتایج احتمال  گردد.  و همچنین موفقیت او می 

قدمی و خودکارآمدی  سینرژیک بین ثابت  اثر  دارد یک 
به   داشته  وجود  تمرینی سطوحطوری باشد    باالی   که 

آن هردو    بیشتری   یتموفق  به   منجر   است   ها ممکن ی 
آن   هر   به  نسبت از   شخصیت  .شود  ییتنهابه ها  یک 

نسبت  وی تعهد احساس طریق از  ورزشکار  قدمثابت
برای های ینه زم ورزشی وظایف و  عملکرد به  الزم 

را تمرینی  خودکارآمدی  اینیم  فراهم بهبود   سازد. 

وقف   را ورزشکار خود که  شودمی  باعث تعهد احساس 
 برای ورزشی نماید و راه مناسب ی تمرینی و هاهدف

کند.   انتخاب و  شناسایی یخوببه  را هدف به رسیدن
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احتمال موفقیت و   یاگونهبه  یک  هر که هایییسم مکان
 خودکارآمدی تمرینی  دهند.یم افزایش را قدمیثابت

 توان هوش و  هاییژگیو  تأثیر تحت که این  بیشتر از

  جمله   از یشخصیت هایویژگی از متأثر باشد، یادگیری
داشتن )  باور  بودن (،نفسبه   اعتمادخود   و  تالشگر 

خودکارآمدی  (2014)بهاری  است نشدن تسلیم  .
 فرد شود کهمی قدمی موجبثابت ۀواسطبه تمرینی

باورهای   به و  کند تالش محیط در خودانگیخته طوربه
 یابد. دست خودکارآمدی تمرینی در محیط

قدمی بر کارایی  توان گفت که ثابت بر اساس نتایج می
نخبه   ورزشکاران  تا  می   تأثیرمشارکتی  نتایج  گذارد. 

 (2007داک ورث و همکاران ) حدودی همسو با یافته  
) -رابرتسونو   ورث  داک  و  .  است  (2014کرافت 

در پژوهش خود    (2014کرافت و داک ورث )-رابرتسون
که   افرادی  دادند  بیشتری  ترندقدمثابت نشان  کارایی   ،

ثابت   که  چرادارند.   خود  افراد  همتایان  به  نسبت  قدم 
سخت  کار  به  دارند.تمایل  بیشتر  و  را    تر  نتایج  تبین 

  (2007ک ورث و همکاران )داتوان بر اساس دیدگاه  می
-یرغقدمی یک ویژگی ارائه داد. آنان بیان کردند ثابت

بر اساشناخت افراد همراه  ی مثبت  اشتیاق و تالش  س 
اهداف  یزهباانگ به  رسیدن  برای  قوی  و    نظر  مورد ای 

خاص است که براساس تالش و پایداری ورزشکاران،  
آنان بر مشکالت و چالش های موجود غلبه نموده و در  
یا تیم خود   اهداف مورد نظر خود و  به  جهت رسیدن 

عمل  )که می تواند کارایی مشارکتی تیمی نیز باشد(،  
نماید. از سویی ورزشکاران نخبه و ملی پوش توانایی 
درک شده مطلوبتری برای اجرای عملکرد در تمرین و 
که   داشت  انتظار  آنان  از  توان  می  لذا  دارند،  رقابت 
عبارتی   به  و  تیمی  توانایی  و  اتحاد  آمادگی،  تالش، 

 توجه  باچرا که    کارایی مشارکتی باالتری داشته باشند.  

 لحاظ  از نخبه ( ورزشکاران1974)  1کینسون نظریه ات به

در ییجورقابت دارای دارند قرار  باالیی سطح  نیز   و 

 
 

 موفقیت، به یابی دست  برای قوی و  زیاد تالش  پشتکار

)به نقل از   اندی احتمالی  هاشکست درباره نگرانی بدون
محمدزاده، و  افرادی(2009  ملکی   را  نتایج که . 

 نتایج  آن به  یابیدست  اگر  حتی  دانند،ی م یابیدستقابل 

 تالش هابه آن رسیدن برای  هم  باز باشد،  مشکل خیلی

تالش،   میزان این و  گیرندیم کار به بیشتری
ثابت تأثیر و گذاری  مشارکتی  کارایی  روی  بر  قدمی 

 کند. هایش را توجیه می مؤلفه
یافته  اساس  میبر  پژوهش  مدل  که  های  گفت  توان 

ثابتثابت و  مشارکتی  کارایی  بر  بر قدمی  قدمی 
مثبت معناداری    تأثیرخودکارآمدی تمرینی ورزشکاران  

رگرسیونی   ضرایب  اساس  بر  همچنین  دارد. 
 تأثیر مشاهده شد که ضریب  عاملی(    )بار  استانداردشده

)ثابت مشارکتی  کارایی  بر  و    (بتا=406/0قدمی 
) ثابت تمرینی  خودکارآمدی  بر  بود. بتا=483/0قدمی   )

قدمی با کارایی  های برازش مدل ارتباطی ثابت شاخص 
مدل   که  داد  نشان  تمرینی  خودکارآمدی  و  مشارکتی 

مطلوب    آمدهدست بهپژوهش حاضر با توجه به مقادیر  
است. برخوردار  الزم  برازش  از  و  است  تا    بوده  نتایج 

،  (2007)  همکاران  و   ورث  داکحدودی همسو با یافته  
شومیک  ،  (2014داک ورث و گروس )،  (2017)  فواست

با    (2016) غیرهمسو  است.  (2016)  دیکرو   در بوده 

 برای چیره شدن قدمیداشتن ثابت  نخبه، ورزشکاران

 است؛ ضروری اهداف به و رسیدن تردید و  شک بر

 دهندادامه می  خود فعالیت به ورزشکاران مطمئن، زیرا

 ثمر به آنان سرانجام پیگیری و  دارند تالش یقین و 

به  .  نشست خواهد رسیدن  جهت  نخبه  ورزشکاران 
نشان    از خود   را   قدمی باالتریثابت   باالتر  و امیال   اهداف

آناننت  در ،  دهندمی   تری ییقو  یزشیانگ  یکردرو   یجه 
 بیشتر انجام فعالیت برای آنان انگیزش . بنابرایندارند

قدمی با  ثابت   ی و تعامل  ی اثرات اصلین رو  ا  شود؛ از می
و   تمرینی  ورزشکارانخودکارآمدی  مشارکتی    کارایی 

1. Atkinson 
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وجودسبب   یک  به  س  آوردن  آن اثر  بین  ها ینرژیک 
کهمی می   گردد  ورزشکار  موفقیت  گردد.  موجب 

ورزشکارانی که به خودکارآمدی و میزان خودکارآمدی  
تمرینی خود باور دارند، برای غلبه بر موانع و مشکالت،  

می تالش مضاعفی  استقامت،  های  میزان  بر  و  کنند 
ر، جدیت فرد در نیل به اهداف مورد انتظار و ثابت  پشتکا

 توجه گذارند. باقدمی آنان در برخورد با موانع، اثر می 

ورزشکاران مطالب به به دلیل مذکور،   کیفیت نخبه 

 روانی، و  آمادگی بدنی بر تسلط باال، شخصی تجارب

نسبت نگرش و  باال تمرینی سابقۀ  آینده، به مثبت 

 اطمینان باعث این عامل .اندته داش باالیی قدمیثابت

 کمک آنان به و  تمرین شده در ورزشکاران تمرکز و 

 ضعیف، عملکرد سر گذاشتنپشت   از پس تا کندمی

 حیاتی هایییم تصم موفق به اجرای  دستیابی منظوربه

فعالیت، کارایی  در تالش میزان یجۀ آننت  در که بگیرند
یابد.  ی م افزایش مشارکتی و خودکارآمدی تمرینی آنان

خودکارآمدی تمرینی و کارایی   افزایش توانیم رو ین ازا
 ورزشکاران نخبه انگیزۀ یشافزا بر دلیلی را مشارکتی

منظم و پشتکار و استقامت   فعالیت بدنی به  پرداختن در
دانست خودکارآمدی   که کرد استنباط چنین و  آنان 

 انگیزشی متغیری عنوانبه  تمرینی و کارایی مشارکتی

 و  محیط حتی و  تمرینی ورزشکاران رفتار عملکرد، با
 است.   مرتبط وی اطراف محرکات

میانجی    بر متغیر  طریق  از  قدمی  ثابت  نتایج  اساس 
ورزشکاران   تمرینی  خودکارآمدی  بر  مشارکتی  کارایی 

  (2014داک ورث و گروس ).  اثر مثبت معناداری دارد
ثابت و  خودکنترلی  به  خود  پژوهش  در  قدمی نیز 

آن  مهم  پرداختند.  عامل  از  یکی  که  نمودند  بیان  ها 
از دیدگاه داک    قدمی است.موفقیت، ثابتکنندۀ  تعیین
  کار   تا  گرفته  تحصیالت  از در هر مقطعی از زندگی  ورث  

  هنی و مداومت این میزان پشتکار، قدرت ذ سالمتی  و 
که بیشتر از  و به طور خاص این ثابت قدمی افراد است  

شخصی    در زندگیرا  ای سطح موفقیت  هر فاکتور دیگه 
بیرونی می  و  لحاظ    .دکنمشخص  از  که  ورزشکارانی 

باشندمقاومذهنی   مداومت تر  دیگران  به  نسبت   ،
فعالیت در  دارنبیشتری  آن .  دها  که  دارای یک  چرا  ها 

که هر روز در راستای آن هدف  هستند  هدف خاصی  
بر   عالوه  بتوانند  تا  کنند  می  و کوشش  تالش  سعی، 
بهبود توانایی خود در فعالیت های ورزشی همچنین از  
به  بتوانند  ورزش  در  مشارکتی  کارایی  طریق 

محققان بر این باورند   خودکارآمدی باالتری دست یابند.
یعنی یادگیرندگان  خصوصاً  که  و   ورزشکاران 

فکر   عالی  موفقیت  به  رسیدن  برای  که  ورزشکارانی 
قدم باشند و انجام  توانند یاد بگیرند که ثابت کنند، میمی

جای تسلیم  ها در حفظ و تداوم تالش بهاین کار به آن
 نوبهبه کند که این عوامل  شدن و رها کردن کمک می 

مشارکتی   خود در بهبود خودکارآمدی تمرینی و کارایی
ی انفرادی و  هاورزش ورزشکاران در سطوح مختلف در  

می ثمرتواند  تیمی  توجه  مثمر  با   که این  به  باشد. 

 شده انجام این زمینه در محدودی بسیار هایپژوهش

توان بیان نمود که اولین پژوهش است و به جرات می
تربیت حیطه  ثابت در  بخش  در   و  است قدمی  بدنی 

پژوهش  در کنندگانشرکت نخبه   ورزشکاران را این 
پیشنهادین ا  از  دادند، ی م تشکیل  شودمی  رو 

انفرادی در مورد  یمشابههای  پژوهش  و  ورزشکاران 
گرد تا بتوان به   انجام تیمی در سطوح مختلف مهارتی 

 در نهایت   .یافتدست نتایج دقیق و جامعی در این زمینه  
تربیت معلمان  و  مربیان  میبدبه  توصیه  که  نی  شود 

بهینه ساختن خودکارآمدی تمرینی و کارایی مشارکتی  
برنامه   هر  ضروری  نکات  از  یکی  باید  ورزشکار  افراد 

می پیشنهاد  همچنین  باشد.  از  ورزشی  که  شود 
ثابت و  تمرینی  راهبردی    عنوانبهقدمی  خودکارآمدی 

 جهت افزایش فعالیت بدنی استفاده کنند.

 تشکر و ری تقد
از تمامی شرکت کنندگان عزیزی که ما را در این  

.کنیممیپژوهش همراهی کردند صمیمانه تشکر 
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