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فردی با تأکید بر نقش میانجی کارآمدی درونی در  کارآفرینیکوشی روانی بر مدل اثر سخت ارائهپژوهش  نیاهدف از  هدف:

 بود.  معلمان ورزش استان گلستان

است. جامعه  ی انجام شدهمعادالت ساختار یسازبر مدل یو مبتنی بوده همبستگ-توصیفیاین پژوهش از نوع  شناسی:روش

نفر برآورد شد و جهت انتخاب نمونه از  650جمعیت آنان  استان گلستان بود کهورزش آماری پژوهش شامل تمامی معلمان 

عنوان نمونه در نظر گرفته شد. نفر به 480عداد تسازی معادالت ساختاری طبق مدل . گیری در دسترس استفاده شدروش نمونه

 کارآفرینی، (1393) واعظ موسویپورک و افسانه روانی کوشی سخت شدهتعدیلهای نامهآوری اطالعات شامل پرسشابزار جمع

توسط ها نامهپرسش ییو محتوا یصور ییروااست.  بوده (1385) نژاد و همکاراناصغر( و کارآمدی درونی 1386فردی کردنائیج )

منظور سنجش روایی سازه هب( یاستخراج انسیوار نیانگی)ماز روایی همگرا و  شد دییأت یورزشمدیریت  دینفر از اسات 9

یید أو ت گرفت قرار یمورد بررس یبیترک ییایو پا کرونباخ یآزمون آلفا با ها نیزنامهپرسش ییایپاها استفاده گردید. نامهپرسش

 . شدانجام مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی  بامفروض آن پژوهش و برازش مدل  سؤاالت. آزمون شد

فردی  کارآفرینی( و =332/0β) درونیداری کارآمدی صورت معنیروانی به کوشیسخت ،نتایج پژوهش نشان داد ها:یافته

(284/0β= معلمان ) درونی نیز با وزن رگرسیونی  کارآمدی. همچنین دهدمی را افزایشورزش(573/0β=)، فردی  کارآفرینی

 دهد.را ارتقاء میورزش معلمان 

های سازمانی، محدودیتبرخی رغم علی کهکارآفرین است  منابع انسانیورزش در نظام آموزش و پرورش نیازمند  گیری:نتیجه

و پرورش دهند. در این  کنند، استعدادهای ورزشی مدارس را شناسایی مالی و معنویمنابع حامیان با جذب  بتوانند مادی و مالی

کارآمدی درونی هستند تا در و خودکوشی روانی سختکارآفرین نیازمند فاکتورهای  شد که منابع انسانی تحقیق نشان داده

 . کنند تبدیلرا به فرصت  هاآن ،رو های پیشموقعیتضمن کنترل ها، مواجهه با چالش
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 مقدمه

ستصنایع در جهان  ترینمهمیکی از  عنوانبهصنعت ورزش  شد باالیی داردکه  ا ساله  کهیطوربه ؛نرخ ر سط بههر  طور متو

شد خود را تثبیت نموده صد نرخ ر ست. حدود ده در شان میا ضوع ن صد از تولید دهد حدود یک دآمار و ارقام پیرامون این مو ر

اند، صااانعت ورزش و گذارده کارآفرینیها قدم در مسااایر اختصااااا دارد. بسااایاری از ساااازمان کارآفرینیبه ناخالص جهانی 

شورسازمان شی ک شرفته در پهای ورز شتری از موفقیت را از آن خود کنندهای پی سود بی ستند که  ، وحدانیو  قربانی) ی آن ه

1395 .) 

موزش و آها و در وزارت فدراساایون وورزش، ادارات کل ورزش و جوانان های ورزش کشااور از جمله وزارت بساایاری از سااازمان

و برای گذران امور خود نیاز به بودجه دولت دارند. حال آنکه با  دولتی هساااتند و ساااالمت، بدنیتربیتمعاونت پرورش نیز 

های ورزشاای داخل کشااور جهت رقابت با رقبای و نوآوری در سااازمانکارآفرینی گفته شااد، پرداختن به  ترپیشای که مقدمه

و همکاران  1کورشاایآید.  شاامار بههای مهم در تحقق اقتصاااد مقاومتی تواند از گامداخلی و خارجی یک ضاارورت اساات و می

های تدریس، با اسااتفاده از مهارتکارآفرینی ( در مطالعه خود با هدف باال بردن دانش و آگاهی معلمان در مورد اهمیت 2018)

سعه برنامه شان دادند که تو سی و تنظیم کارگاهتجارب و انگیزه ن سعه رفتارهای مبتنی بر کارآفرینی های های در سمینار، تو و 

با  معرفی یک رویکرد مبتنی بر   (2018) 2ریتن و جاننس . در همین راسااتامعلمان پدید خواهد آوردرا در کارآفرینی نوآوری و 

به مطالعه ورزش و آموزش پرداختند و بیان کردند که آموزش و ورزش بایساااتی بر چگونگی برطرف سااااختن موانع کارآفرینی 

کارآفرینی واند به معلمان آموزشی  کمک کند تا توسعه تدر  ورزش میکارآفرینی که آموزش طوریهکند. ب تمرکزموجود بیشتر 

  علمی و ابتکارات بهبود بخشند.های با پژوهشکارآفرینی را با توجه به ارتباط 

شوند. می برداریبهره و ارزیابی کشف، آتی خدمات و محصوالتخلق  برای هافرصت آن کمک به که است فرآیندی کارآفرینی

کارآفرینی فردی و کارآفرینی به دو دسته کارآفرینی بخشد. بهبود می را اقتصادی کارآیی که است ، ابزاریکارآفرینی همچنین،

سیم می ست شده محسوس کامالً لحاظ این از سازمانی کارآفرینی قابلیت و اهمیت شود. سازمانی تق  به کارکنان آن در که ا

گیرد. ای که مورد استقبال مشتریان سازمان قرار میگونهدهند بهای میتازه ارزشسازمان  توسط شدهارائه محصوالت و خدمات

به  پردازندمی خدمات و محصااول در نوآوری به سااازمان  جانبههمهحمایت تحت  سااازمان کارکنان، سااازمانی کارآفرینیدر 

 این به توجه ای دارد.ای که منابع درآمدی سازمان حاصل از فروش یا ارائه محصوالت یا خدمات جدید رشد قابل مالحظهگونه

 وند،ش پیروز هاسازمان میان رقابت در توانندنمی کارآفرین و خالق افراد تعدادی داشتن با تنها هاسازمان ضروری است که نکته

 یا فردی هکارآفرینان هایفعالیت بتوانند هاآن و شود ایجاد کارآفرینی روحیه کارکنان ههم در تا کرد فراهم موقعیتی باید بلکه

شم از پویایی فرایندکارآفرینی درآورند.  اجرا به راحتی به را خود گروهی ست تکوین و تغییر انداز،چ ستفاده به نیاز که ا  از ا

در سازمان مورد استقبال و کارآفرینی در مواقعی که  .دارد خالق هایحلراه و جدید عقاید اجرای و ایجاد جهت اشتیاق ی وانرژ

شد، کارآفرین حمایت همه شده اقدام  تواندمیجانبه نبا با محوریت خود به خلق ارزش یا بازآفرینی ارزش خدمات و کاالی ارائه 

فرآیند، محصول یا خدمت جدید را مین منابع الزم جهت شروع، رشد و توسعه أکسی است که مسئولیت تفردی  کارآفرین. کند

، فرد در نوع سااازمانیسااازمانی و فردی در حمایت سااازمان از شااخص کارآفرین اساات. کارآفرینی گیرد. تفاوت می بر عهده

شویق و ترغیبکارآفرین تحت حمایت سازمان  ، ت شخص به ثمر میخود را  هاییتفعالیک  ساند اما در کارآفرین فردی، خود  ر

  (.2009، 3)کوراتکو و آئدرتش ، رشد و توسعه خدمات جدید استمتمرکز بر نوآوری

                                                                 
1. Quershi 

2. Ratten and Jones 

3  . Kuratko and Audretsch 
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ت فکری، ، سااالساارؤیاپردازیل کانون کنترل، شااام فردی را برشاامرد که  ( هشاات ویژگی عمده کارآفرینان1386) کردنائیج

فردی خود تحت کارآفرینی . توسااعه ویژگی اساات گراییعملمتعادل، توفیق طلبی، چالش طلبی، تحمل ابهام و  پذیریریسااک

کارآفرینی ثر بر تقویت ؤعنوان فاکتور مکوشی روانی را بهمحققان، سختعوامل درونی و محیطی فرد است. برخی از تأثیر برخی 

عنوان عاملی برای ارتقای سااالمت تلقی به کوشاای روانیسااخت .(2016، 2و مالزسااواسااکا 2006، 1ما و تان) انددرونی برشاامرده

ست که مجموعه وشود می صیتی ا شخ سبک  صفات روانی را در بر مینوعی  صیتی  افرادی که از .گیردای از  شخ سبک  این 

ی هاهای زندگی را عمدتاً تجربهتجربهاند و تسالیم شاده انو درآمدهبرابر مشاکالت به ز برخوردارند در مقایساه با کساانی که در

سبت به  کنندمیمثبت قلمداد  س هاآنو ن سا ش ،دیگر به عبارت ؛تعهد دارند ی از نوعاح شکالت را به عنوان بخ  ی از زندگی وم

ست و ) گیرند، پیشرفت و رشد دانش در نظر میفرصتی برای یادگیری  را کوشی روانیسخت (2002) 4جونز .(2011، 3کالفکرا

افراد سرسخت نسبت به . است کردهزندگی تعریف زای استرس شرایط در، کنترل و مصمم بودن نفسه ، اعتماد بداشتن تمرکز

شتری دارند. رویدادهای زندگی احساس شتهشخصاً در پیامدهای زندگی نقش تعیین که معتقدند هاآن کنترل بی و  اندکننده دا

خود نساابت به زندگی  مساائولیت برگونه افراد پافشاااری زیادی این .گیردقرار می هاآنوبیش این پیامدها در قلمرو کنترل کم

ستفاده از دانش، مهارت  طور مستقل فعالیت کنند و باور دارند کهکنند بدون راهنمایی دیگران قادرند بهدارند و احساس می با ا

بیشتر بر مسئولیت  ،این اساس در مواجهه با مشکالت بینی و کنترل کرد و برتوان رویدادهای زندگی را پیشو قدرت انتخاب می

لفه ؤرا تحت عنوان چهار م کوشاای روانیذهنی یا سااخت ( مفهوم ساارسااختی2002) و همکاران 5کالف .کید دارندأخودشااان ت

هد6کنترل چالش7، تع ماد 8،  ند 9و اعت بهدر نظر گرفت ندجای این. کنترل یعنی، افراد  باشااا حت کنترل  نایی خود را در  ،که ت توا

سیاری از چیزها به شدن با ب شان میمواجه  سئولیت موقعیتدهند. تعهد به این مطور همزمان ن ست که افراد م های ایجاد عنی ا

کند تا کنند. چالش به افراد کمک میل میوجود مشااکالت اهدافشااان را دنباگیرند و با می عهده بهصااورت فعال شااده را به

عنوان فرصتی برای رشد و پیشرفت فردی در نظر بگیرند. اعتماد به معنای توانایی های بالقوه را با وجود تغییرات مداوم بهتهدید

شدن حفظ خودباوری علی ست و مرعوب ن شک ست ازرغم  شوند، با باور رویکرد متعهد قلمداد می در اینافرادی که  .حریفان ا

جالب و  هاآندر جهتی که برای  را زندگی نداطمینان دارند که قادر  دهند،هایی که انجام میهای خودشاااان و فعالیتارزش

شد سخت2009و همکاران ) 10مارچانت .تغییر دهند، بامعنا با شی روانی بر عملکرد مدیران ت( دریافتند که  با ثیر مثبتی دارد. أکو

صه ورزش و ضای رقابتی در عر سودهی  اهمیت توجه به ف شد و  سد می نظر بهکارآفرینی ر سانی کارآفرینر تکیه بر با  نیروی ان

صتشی روانی میکوسخت ستعدادها و فر شندها سازمانرو های پیشتوانند مدیریت ا شته با شیردبگل. را دا ( طی 2007) 11ی و 

شجویان دوره ای مطالعه صیلی دان سیرابطه عملکرد تح شنا سختلفهؤبا م را ورزش کار شی روانی های  سی کردندکو ، نتایج برر

سخت شان داد تعهد و نمره کنترل  شی روانی  بهن ستگی داری با مالکطور مثبت و معنیکو صیلی همب  دارد.های موفقیت تح

 12مدی تحقیقاتداشاات.  معانی تلویحی، تحصاایلی برای معلمان و محققانکننده تعهد در عملکرد که نقش تعدیلخصااوا اینبه

شان( 2006) سعه که داد ن شی روانیسخت تو سترس با مقابله برای باالتری عملکرد، توانایی از باالتری سطح به منجر کو  و ا
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شتر پذیریانعطاف جهت کارمندان به کمک شان2003) 1هیونن و کوروال ای دیگرهمچنین در مطالعه شود.می بی  بینند داد ( ن

شتازی سازمانی، نوآوری، هکارآفرینان هایگرایش با سازمانی راهبرد سک و بازار در پی در  داری وجود دارد.رابطه معنی پذیریری

درونی از نفس، نیاز به پیشاارفت و کنترل  ههای اعتماد ب( نشااان داد که ویژگی2004) 2رشاایدپژوهش رشااید و  همین راسااتا

ست.کارآفرینی های ترین ویژگیمهم سمنابع با توجه به  ا سازمانتوان اینمی شدهیبرر ستنباط کرد که اگر کارکنان  ها گونه ا

های کوشی روانی خودشان ایدهتوانند با سختمیارای نوآوری و خالقیت نیز باشند، احتماالً کوشی روانی دعالوه بر ویژگی سخت

شده بهتر  توانند در ادارهمی ،بنابراین ؛را امتحان کنند و نتایج مثبتی بگیرند هاآنجدیدی را بروز دهند،   عمل کنندامور محول 

  .باشند ترآفرینانی موفقو کار

سویی دیگر، شان دادند که خودکارآمدی به2007) 3اوزگن و بارون از  صت مرتبط ( ن شخیص فر ستطور قابل توجهی با ت به  ؛ا

کارآمدی درونی  از منظور خواهند بود. ترشااایسااتهفردی سااطح باالتری از خودکارآمدی، در کارآفرینی  باکه افرادی  نااین مع

 خود در را کارآفرینانه یک فعالیت دادن انجام توانایی فرد یک اندازه چه تا کهاین ،است فعالیت یک دادن انجام برای فرد توانایی

نانمیکند  احساس کاران،  4)لی ماری 2005و هم تا جیرا  و  یان 2013) 5(. در این راسااا ند( ب مدی درونی یکی از  کرد کارآ

را فردی کارآفرینی کارآمدی درونی بر  تأثیراز معادالت ساااختاری  گیریبهرهو با  اسااتهای فردی کارآفرینان ترین ویژگیمهم

فردی گزارش کارآفرینی ( کارآمدی درونی کارآفرینان را از عوامل کساااب موفقیت در 2012) 6. همچنین داگالسنشاااان دادند

دهند کارآمدی درونی گیری از معادالت ساااختاری نشااان می( با بهره2017) و همکاران 7کرده اساات. در پژوهشاای دیگر می

صمیم به  ستدارای اثر معناداری  هاآنکارآفرینی کارآفرینان بر ت شانی ) . بارانی وا شان داده1388زراف اند رابطه مثبت و ( نیز ن

را کوشاای روانی بر خودکارآمدی از دیگر تحقیقاتی که اثر سااخت وجود دارد.کارآفرینی معناداری میان کارآمدی درونی و نیت 

کوشاای روانی را بر که در پژوهش خود اثر سااخت کرد( اشاااره 2018و همکاران ) 8توان به اسااتاژکووی می بررساای کرده اساات

کارآمدی درونی از عوامل اثرگذار بر موفقیت عملکرد  نتیجه گرفتندو نیز  کردندکارآمدی درونی دانشاااجویان معنادار گزارش 

  .استتحصیلی دانشجویان 

ناگزیر باید  ، لذارددا قرارزا جایی که فرد کارآفرین همواره طی فعالیت کارآفرینانه در معرض ریسک، خطر و شرایط استرساز آن

کوشی روانی همراه نباشد با سختکارآفرینی چنانچه رسد می نظر به. کندکنترل و در جهت مثبت هدایت  ،این شرایط را درک

یری نخواهند داشت، ها در عصر کنونی، افراد در دنیای متغیر امروزی پیشرفت چشمگبا توجه به تغییر و تحوالت فزاینده سازمان

ی ورزشی نیز از هاسازمان .ها حذف شوندبخش و کارا نخواهند بود و حتی ممکن است از دور رقابتشاید اثرکه باید و چنانآن

  ای دارد.اهمیت ویژه رو پرداختن به این موضوعاز ایننیستند.  مستثنااین امر 

هایی در بخش دچار چالشهاست که ورزش مدارس آفرینی ارزش یا خلق ارزش یک محصول قدیمی است. سال، بازکارآفرینی 

)بخشی از مصاحبه وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش و  عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی،  استو اجرا بودجه 

ن ورزشی در مدارس به دالیل سالیانه تعداد بسیاری از استعدادهای پنها (.1395به نقل از خبرگزاری ایسنا، اسماعیلی،  1395

مادگی بدیهی است که آیابند. منطقه و حتی ملی حضور نمی ،در مسابقات سطح شهرستان، استانهای مالی و مادی، محدودیت

اردو،  امکانات، نمودن فضای تمرین مهیاشامل  های ورزشیتیم سازیمادهآحضور در مسابقات به بودجه نیازمند است. رای ب

                                                                 
1.  Heounen and Korvela 

2. Rasheed and Rasheed 

3. Ozgen and Baron 

4. Linan  

5. Jeraj and Marič 

6. Douglas 

7. Mei  

8  . Stajkovic  
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مستلزم صرف مواردی از این قبیل،  پزشکی و تجهیزاترشته،  هر تجهیزاتمربی، سرپرست تیم و  دستمزد ،تغذیه، ایاب و ذهاب

ها و مدارس های دولتی که وزارت آموزش و پرورش در اختیار مراکز استانی و شهرستاناست؛ حال آنکه با تکیه بر بودجه هزینه

های ورزشی تیم شایستگیرسد تا آنجا که بسیاری از مدارس علیرغم می نظر بهها کار سختی دهد، مدیریت این هزینهقرار می

المللی جهانی و بین ،ایمنطقه ،امکان حضور در مسابقات ملی، بسیاری از استعدادهای ورزشیشوند و خود، از اعزام تیم منصرف می

 .ندارند را

 شدهمین أدولتی ت هایبودجه با، تا به امروز ورزشیاما این محصول شود می، قلمداد دارس به عنوان یک خدمت ورزشیورزش م

در خدمات کارآفرینی اما با  شوددر مسابقات و فضاهای ورزشی مدارس ارائه نمیکیفیت مطلوبی رسد به نظر میرو از این .است

خلق ارزش یا  همانکارآفرینی  که اشاره شد طورهمانتوان شاهد رشد و توسعه مسابقات ورزشی مدارس بود. می ورزش مدارس

های مالی از سوی اداره کل و رغم محدودیتیک معلم به اگر رسدبه نظر می؛ است برای یک خدمت قدیمی ارزشی بازآفرینی

 ،را به جامعه شهر های ورزشی مدرسه()مسابقات و فعالیت تواند با ایجاد تعامالت شایسته و علمی این محصولب، خود مدرسه

ورزشکاران  های مسابقاتمین هزینهأمادی و معنوی کسب شده را در راه تهای حمایت تواند، میکند ارائهروستا یا استان خود 

کوشی روانی و داشتن حداقل امکانات با سختوجود با ورزش کارآفرین معلمان رسد، . به نظر میگیرد کار به آموزدانش

با اقداماتی کارآفرینانه و  ، ورزش مدارس را رونق بخشندهاکاستی ومشکالت  با عبور ازتوانند خودکارآمدی در محیط کار می

 هایزمین استفاده از، جذب مربیان و سرپرستان داوطلب، فعال، جذب خیرین غیرورزشیورزشی و  گذارانسرمایههمچون جذب 

آموزی های ورزشی دانشورزش در مدارس و تقویت تیموسعه در جهت ت غیرهو های داوطلب های دیگر سازماندستگاه ،مجهز بازی

است اما تحقیقاتی که به مطالعه اثر دو  انجام شدهکارآفرینی ای در زمینه که تحقیقات گستردهبا وجود این گامی مهم بردارند.

از  مشاهده نشد. ،معلمان ورزشی پرداخته باشدمستقل کارآفرینی روانی و خودکارآمدی بر  کوشیسختعامل درونی و فردی 

کوشی روانی و کارآمدی درونی متغیرهای فردی سخت آیا پاسخ دهد که سؤال رو انجام این پژوهش ضرورت دارد. تا به ایناین

و نظام آموزش و پرورش ورزش ارشد به مدیران  تواندمی نتایج این تحقیق ؟ثیرگذار استأتورزش معلمان  فردیکارآفرینی بر 

، مقدمات توسعه و پرورش استعدادهای ورزشی مدارس را کارآفرینیبر با شناسایی عوامل تأثیرگذار تا  کندکمک معلمان ورزش 

فردی با تأکید بر نقش میانجی کارآمدی کارآفرینی روانی بر  کوشیسختمدل اثر  ارائه رو هدف اصلی پژوهشاز این .آورندفراهم 

 بود.  درونی در معلمان ورزش استان گلستان

 شناسیروش

آماری  درآمد. جامعهاجرا به  یدانیم وهیکه به ش است یمعادالت ساختار یسازبر مدل یو مبتن یپژوهش از نوع همبستگ نیا

حجم  شود.مینفر برآورد  650 هاکه تعداد آن ه استشدتشکیل استان گلستان آموزش و پرورش ورزش معلمان از  پژوهش

سازی معادالت . در روش مدله استشد نییمعادالت ساختاری تع یریگروش نمونهدر پژوهش به  کنندهشرکت یهانمونه

های پرسشنامه با توجه به تعداد گویه .است قبولقابل نمونه 15تا  5 یدر مدل، گردآور شدهمشاهده ریهر متغ ازای بهساختاری 

روش در دسترس از آن جهت مورد  .بودعدد  480 گویه( تعداد پرسشنامه سالم جمع آوری شده به روش در دسترس، 55)

ای جهت از روش طبقه نکردن رو استفادهاز این ؛صورت داوطلبانه بودبهورزش استفاده قرار گرفت که همکاری معلمان محترم 

  .بودهای این تحقیق ها، از محدودیتتوزیع پرسشنامه

سه پرسشنامه استاندارد  هفت نفر از اساتید مدیریت ورزشی و روانشناسی ورزشی ها،های پرسشنامهتعداد زیاد گویه علتبه

 تعدیل شده روانیکوشی سخت پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مورد استفاده،اولین . کردندتعدیل  را استفاده شده در این تحقیق

 چالش،شامل  کوشی روانیسخت مقیاسخرده ششبرای سنجش  سؤال 24که از  بود( 1393افسانه پورک و واعظ موسوی )
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)تعدیل شده( دومین پرسشنامه  .شد گرفته بهره ها و اعتماد بین فردیییبه توانا اعتماد ،کنترل هیجانی، کنترل زندگی تعهد،

که هشت ویژگی عمده کارآفرینان  بود( 1386)کردنائیج،  فردیکارآفرینی ای هسنجش ویژگیاستاندارد  پرسشنامه ،سؤالی 23

را  گرایی، تحمل ابهام و عملطلبیچالش، طلبیتوفیق ،پذیری متعادلریسک ، سالست فکری،رؤیاپردازیکانون کنترل،  شامل

مربوط  سؤاالتسنجیده شد اما  =کاماًل موافقم(5=کاماًل مخالفم تا 1) کرتیل یارزش 5 اسیمق با ی پرسشنامههاگویه .سنجدمی

 8 تعدیل شده همچنین در این تحقیق از پرسشنامه ( سنجیده شد. =کاماًل مخالفم5موافقم تا  =کامال1ً)اساس به تحمل ابهام بر 

های این بخش از گویه .استفاده شد، بود( 1385) و همکاران نژاداصغر که به ترجمه 1شوارزر و جروسالم کارآمدی درونی سؤالی

 صحیح است.( سنجش شد.  کامالً = 4ناصحیح است تا  کامالً=1پرسشنامه بر اساس )

همگرا  ییسازه از روا ییروا برای بررسیو  کردند یدتائ راپرسشنامه  ییو محتوا یصور ییروا یورزش مدیریت دینفر از اسات 9

و پایایی ترکیبی مورد  کرونباخ یآزمون آلفا باپرسشنامه پژوهش  ییایپا نیشد. همچن ( استفادهیاستخراج انسیوار نیانگی)م

دانند بسیاری از پژوهشگران استفاده از معادالت ساختاری را معادل استفاده از تحلیل مبتنی بر کوواریانس می. یید قرار گرفتأت

هایی همچون توزیع نرمال فرضنیز وجود دارد که به پیش مبتنی بر واریانسسازی معادالت ساختاری، مدل اما صورت دیگری از

و  سؤاالتآزمون ، پژوهشدر این های ذکرشده جهت ویژگی (.1391)عادل آذر و همکاران،  ها متکی نیستو حجم باالی نمونه

 شیوهسازی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی صورت پذیرفت که در آن برازش مدل به سه مدل بابرازش مدل 

برای  2اسالاسمارت پی افزاراز نرم گرفت وگیری، برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی مورد بررسی قرار برازش مدل اندازه

 .ها استفاده شدداده وتحلیلیهتجز

 هایافته

 1در جدول شماره  تالیتحص زانیو م ، جنسیتسن کیبه تفک قیکننده در تحقشرکت یهانمونه یشناختتیجمع یهایژگیو

 ارائه شده است.

 در تحقیق کنندهشرکتهای جنسیت، سن و میزان تحصیالت نمونه .1جدول 

 درصد تحصیالت  درصد سن  درصد جنسیت

 75/58 آقایان
 5 کاردانی  8/15 سال 30زیر  

 2/64 کارشناسی  6/39 سال 35تا  31 

 25/41 بانوان
 3/28 کارشناسی ارشد  35 سال 40تا  36 

 5/2 دکتری  6/9 سال 41باالی  

 یریگندازهابرازش مدل بررسی ، یبر حداقل مربعات جزئ یمبتن یدر روش معادالت ساختار برازش مدل یابیارز اریمع نیاول

 ییایکرونباخ، پا یاز آلفا ییایپا یبررس ی. براشودیمدل م یهمگرا ییو روا ییایشامل پاگیری . برازش مدل اندازهاستپژوهش 

بهره گرفته  شده استخرا انسیوار نیانگیم اریاز مع قیمدل تحق یهمگرا ییروا یبررس یو برا یعامل یهابار بیو ضرا یبیترک

 دهد.ینشان م ریمس بیپژوهش را همراه با ضرا یمدل ساختار 1 شکل .شودیم

 

 

                                                                 
1. Schwarzer and Jerusalem 
2.  SMART PLS 
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 ریمس بیهمراه با ضراپژوهش  یمدل ساختار .1 شکل

 

 دهد.ینشان م معناداری بیپژوهش را همراه با ضرا یمدل ساختار 2شکلهمچنین 

 

 معناداری بیهمراه با ضراپژوهش  یمدل ساختار .2 شکل
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تا اولین معیار برای  شودگزارش  4/0از  تربزرگبایست مدل تحقیق می دهندهتشکیلهای هریک از گویه یعامل یهابار بیضرا

که  هاییهیحذف گوضرایب بارهای عاملی را پس از  2. جدول شماره (199، 1هلند) بیاید وجود بهگیری یید برازش مدل اندازهأت

 دهد.نشان می نداشتند، یمناسب یعامل بار

 های مدل تحقیقضرایب بارهای عاملی گویه .2جدول 

 بارعاملی هاگویه و ابعادعوامل 

  روانیکوشی سخت

 776/0 آیم.آید برمیمی وجود بهبه خوبی از عهده مشکالتی که  چالش 

 778/0 شود تا بهترین عملکرد را داشته باشم.ها باعث میمعموالً چالش

 705/0 کنم.آن استقبال می شود از ام ایجادجریان زندگی در تغییری اگر معموالً

 572/0 کند.  ، مرا سردرگم  میماکاری در برنامه غیرمنتظرهتغییرات 

 822/0 انجام وظایفی که به من محول شده شخص قابل اطمینانی هستم. در تعهد

 681/0 دهم.کنم صد در درصد تالشم را انجام همیشه سعی می

 823/0 شوم.مشکالت تسلیم می برابر در

 607/0 دهم. ادامه در سطح باال ذهنی تالشتوانم به می طوالنی مدت برای معموالً

 704/0 هم بفهمند. دیگران تا دهممی را بروز آن شوممی دلخور وقتی ناراحت و کنترل هیجانی

 814/0 کنم.حتی وقتی که تحت فشار شدید هستم، آرامشم را حفظ می

 807/0 کنم.طورکلی احساساتم را از دیگران پنهان میبه

 813/0 توانم بر حالت عصبی خودم غلبه کنم.معموالً می

 751/0 دهد کنترل دارم.ام رخ میکنم، بر آن چه در زندگیطور کلی احساس میبه کنترل زندگی

 728/0 کنند.راب میخآن را  غیرمنتظرهرسد عوامل ریزی برای چیزی داشته باشم، به نظر میکنم برنامههر وقت سعی می

 810/0 کنترل دارم. خودم برکنم که طور کلی احساس میبه

 741/0 ثری هستم.ؤهنگام کار کردن با دیگران، شخص کاماًل م

اعتماد بین 

 فردی

 824/0 کنم.وضوح بیان میرا به داشته باشم، آن گفتن برایچیزی  اگر معموالً

 705/0 کنم از بودن در جمع هراس دارم.معموالً احساس می

 853/0 کنم.یمدر مورد اشتباهشان بحث  هاآناند، بدون هراس با اگر احساس کنم افرادی دچار اشتباه شده

 599/0 شوم.حتی اگر بر این باور باشم که حق با من است تسلیم می آید، وجود بهبحثی  اگر

اعتماد به 

 توانایی

 863/0 بینی هستم.معموالً شخص خوش

 700/0 کنم.اشتباه است، خودم را سرزنش نمی چیزهمهحتی وقتی که 

 754/0 کنم که شخص باارزشی هستم.به طور کلی احساس می

 600/0 چند روز بعد نگران هستم. تا کنم،اشتباهی می معموالً وقتی کار

 کارآمدی درونی  

 494/0 توانم حل مسائل دشوار را مدیریت کنم سختی تالش کنم همیشه میاگر به 

 577/0 خواهممی آنچهیافتن به توانم راه و روشی پیدا کنم برای دستاگر کسی با من مخالفت کند من می

 773/0 برای من چسبیدن به اهدافم و رسیدن به مقاصدم آسان است.

 780/0 برخورد کنم. غیرمنتظرهثری با رویدادهای ؤم طوربهتوانم من مطمئنم که می

 745/0 نشده را مدیریت کنمبینیهای پیشدانم که چطور موقعیتام میکاردانیبه خاطر 

                                                                 
1. Hulland 
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 880/0 توانم اکثر مسائل را حل کنم.اگر تالش الزم را داشته باشم می

 800/0 کنم.تکیه می خودای های مقابلهتوانم آرام بمانم زیرا به تواناییشوم میزمانی که با مشکالت روبرو می

 861/0 پیدا کنم. حلراهتوانم چندین می معموالًشوم با مشکلی مواجه می که زمانی

 کارآفرینی فردی

 749/0 کنم کار خود را حتی با وجود موانع زیاد ادامه دهم.سعی می توفیق طلبی

 816/0 دهم.را تا دستیابی به نتیجه موفق ادامه می ، آنکنممیوقتی کاری را شروع 

 815/0 دهم.دهند، به کارهای آسان ترجیح میتوانایی مرا افزایش میکارهایی را که 

کانون کنترل 

 درونی

 841/0 کنم.آورم زیرا در راه رسیدن به آن سخت کار میهرچه از زندگی بخواهم به دست می

 781/0 یابند.افراد معموالً به آنچه استحقاقش را دارند، دست می

 842/0 ها معتقدم.به قدرت خودم برای تحقق هدف

 824/0 دهند باز هم حاضرم ریسک انجام آن را بپذیرم.اکثر افراد احتمال شکست کاری می که زمانی پذیریریسک

 776/0 دهم.اگر نتیجه انجام کاری به خطر کردنش بیارزد حتی با وجود مخالفت دیگران آن را انجام می

 707/0 شود.آورم توجیه میپذیرم با نتایجی که به دست میخطراتی که می

راحتی از عهده این کار اگر از من دعوت شود به انجمن شهر برای دریافت کمک مالی پیشنهادهایی ارائه دهم به سالست فکری

 .آیمبرمی
870/0 

طور غیرمنتظره از من بخواهند بیش از پنج دقیقه در مورد یک موضوع صحبت کنم، به راحتی از پس آن بر گر بها

 آیم.می
867/0 

 899/0 شده انجام داد.های آزمونکارها را باید به شیوه

 831/0 برم.از خوب انجام دادن وظایف خود لذت می عملگرایی

 792/0 کنم.اند تحسین میافرادی را که در جامعه به موفقیت باالیی رسیده

 857/0 بدانم، حتی اگر مدت زیادی طول بکشد.قبل از انجام هر تصمیمی، مایلم تمام حقایق را  تحمل ابهام

 834/0 آزمون شده انجام داد. هایشیوهکارها را باید به 

 841/0 دهم.های ناآشنا ترجیح میفعالیت بههای آشنا را فعالیت

 544/0 پندارند.نیافتنی میهای مرا غیرعادی و دستبرخی اوقات مردم ایده رؤیاپردازی

 919/0 دارم.های جدید هر کاری، ایدهدر مراحل انجام 

 697/0 آورم.، اغلب به تخیل روی مینداده استکس انجام برای انجام کارهایی که قبالً هی 

 847/0 های سخت را انتخاب کنم.دهم هدفخود، ترجیح می هایفعالیتهنگام تعیین هدف برای  چالش طلبی

 789/0 مندم.به حل مسائل پیچیده و مبهم عالقه

 807/0 .کنممیبرای انجام یک کار پیچیده معمواًل چندین روش پیشنهاد 

در سطح  بیضرا نیدهد اینشان م 2و شکل  کندیگزارش م 4/0از  شتریرا ب یعامل یبارها بیضرا 2و جدول  1که شکل  از آنجا

 . شودمی دییأت یعامل یبارها بی، مناسب بودن ضراندمعنادار 05/0

 .دهدیپژوهش را نشان م نهانپ یرهایمتغ یهمگرا ییو روا یبیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا اریمع جینتا 3جدول  نیهمچن
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 پنهان پژوهش متغیرهای همگرای روایی و ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای معیار نتایج .3جدول 

 متغیرهای مکنون
مدل همگرای روایی پایایی مدل  

پایایی ترکیبی ضریب ضریب آلفای کرونباخ  میانگین واریانس استخراجی 

کارآفرینی 

 فردی
یطلبقیتوف  710/0  836/0  630/0  

یکانون کنترل درون  759/0  861/0  675/0  

یریخطرپذ  756/0  813/0  593/0  

853/0 تحمل ابهام  918/0  772/0  

یسالست فکر  769/0  866/0  684/0  

یاپردازیرؤ  713/0  790/0  566/0  

ییگراعمل  728/0  796/0  665/0  

یطلبچالش  755/0  855/0  663/0  

 یکوشسخت

 روانی
784/0 چالش  802/0  508/0  

717/0 تعهد  825/0  546/0  

792/0 کنترل هیجانی  865/0  617/0  

یکنترل زندگ  753/0  843/0  574/0  

یفرد نیاعتماد ب  738/0  863/0  565/0  

اهییاعتماد به توانا  720/0  822/0  540/0  

912/0 کارآمدی درونی  930/0  631/0  

پژوهش را  ییایپا تیمناسب بودن وضع توانیم ،نیبنابرا :گزارش شده است 7/0از  شتریب یبیترک ییایکرونباخ و پا یقدار آلفام

پژوهش  یهمگرا ییگزارش شده است، روا 5/0از  شتریاستخرا  شده ب انسیوار نیانگیمقدار م کهنینمود و با توجه به ا دییتأ

 .ردیگیقرار م دییپژوهش مورد تأ یریگبرازش مدل اندازه قیتحق یهاافتهی سرو بر اسانی. از اشودیم دییتأنیز 

 انسیوار نیانگیدوم م شهیواگرا ر ییاستفاده شده است. در روا زیواگرا ن ییاز روا ییروا یهمگرا جهت بررس ییعالوه بر روا

نتایج روایی واگرای مدل  4عوامل باشد. جدول  ریآن عامل با سا یهمبستگ ریاز مقاد تربزرگ دیاستخرا  شده برای هر عامل، با

 دهد.  تحقیق را نشان می
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 نتایج روایی واگرای مدل تحقیق .4جدول 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

 هاییاعتماد به توانا. 1 73/0              

 ین فردیاعتماد ب. 2 47/0 75/0             

 تحمل ابهام. 3 02/0 08/0 87/0            

 تعهد. 4 45/0 49/0 07/0 73/0           

 یطلبقیتوف. 5 -04/0 -04/0 64/0 06/0 79/0          

 یریخطرپذ. 6 -02/0 05/0 74/0 01/0 69/0 77/0         

 رؤیاپردازی. 7 -01/0 06/0 67/0 02/0 55/0 70/0 75/0        

       82/0  یسالست فکر. 8 06/0 11/0 75/0 08/0 66/0 73/0 70/0 

      81/0  66/0  ییگراعمل. 9 03/0 08/0 65/0 01/0 52/0 58/0 71/0 

     71/0  01/0- 05/0  چالش. 10 46/0 48/0 02/0 70/0 01/0 03/0 -06/0 

    81/0  05/0-  53/0  59/0  55/0 44/0 40/0 05/0-  یطلبچالش. 11 -02/0 00/0 48/0 

   79/0  66/0 00/0 77/0  فردیکارآفرینی . 12 00/0 06/0 76/0 05/0 77/0 71/0 02/0 77/0 

  82/0  12/0  یکانون کنترل درون. 13 00/0 05/0 05/0 05/0 72/0 75/0 66/0 75/0 57/0 00/0 50/0 

 75/0  06/0  02/0- 04/0-  69/0  02/0- 06/0  08/0-  06/0-  01/0 66/0  گیکنترل زند. 14 49/0 38/0 00/0 

78/0  45/0  01/0- 01/0- 03/0  39/0  03/0-  01/0 02/0- 04/0-  یجانیکنترل ه. 15 52/0 30/0 01/0 54/0 00/0 

 .دهدیاز عوامل را نشان م کیهر  واگرای ییبودن روا قبولقابل 4جدول 

 همان ای نییعت بیضر یابیارزبررسی معناداری روابط مدل و پژوهش است که با  یبرازش مدل، برازش مدل ساختار اریمع نیدوم
2R 2 ریمقاد 1 . شکلپذیردمیمدل صورت  یزاپنهان درون یرهایمربوط به متغR قبولقابلتحقیق را  یزادرون یرهایمتغ 

ازش مدل بر توانیم آنکه بر اساس دهد معنادار نشان می 05/0تمامی روابط موجود را در سطح  2و شکل  کندیمگزارش 

 .کرد دییأت زیپژوهش را ن یساختار

و  25/0، 01/0سه مقدار شود. داده می نشان  2Fو  GOF معیارهایاست که با  یبرازش مدل، برازش مدل کل اریمع نیسوم

 .دیآیم به دست ریاز رابطه ز اریمع نیا(. 2009و همکاران،  1)وتزلس اندشده یمعرف GOF یمتوسط و قو ف،یضع ریمقاد 36/0

  . دهدیم نمایشدهنده برازش مدل کلی است را که نشان GOFمقدار  5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1. Wetzels  

2 R Communalities GOF   
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 برازش مدل کلی .5جدول 

R2 متغیرهای مکنون مقادیر اشتراکی 

49/0  54/0 هاییاعتماد به توانا   

43/0  56/0 ین فردیاعتماد ب   

74/0  77/0  تحمل ابهام 

68/0  54/0  تعهد 

62/0  63/0 یطلبقیتوف   

74/0  59/0 یریخطرپذ   

72/0  56/0 یاپردازیرؤ   

00/0  57/0 یروان یکوشسخت   

81/0  68/0 یسالست فکر   

59/0  66/0 ییگراعمل   

70/0  50/0  چالش 

43/0  66/0 یطلبچالش   

01/0  63/0 یفردکارآفرینی    

01/0  56/0 یدرون یکارآمد   

75/0  67/0 یکانون کنترل درون   

70/0  57/0 یکنترل زندگ   

46/0  61/0 یجانیکنترل ه   

55/0  60/0  میانگین 

57/0  GOF 

 شود. ، برازش قوی مدل کلی پژوهش تأیید میGOFدست آمده برای با توجه به مقدار به

 کمک هاسازه میان رابطه تحلیل برای 2R شاخص از این معیار. کندمی تعیین را مدل هایسازه میان رابطه شدت 2Fهمچنین 

. است دیگر سازه بر سازه یک بزرگ و متوسط کوچک، تأثیر اندازه دهندهنشان ترتیب به 35/0 و 15/0 ،02/0 مقادیر که گیردمی

 دهد. را نشان می 2Fنتایج معیار  6 جدول
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 2Fنتایج معیار  .6 جدول

 میزان اندازه اثر F2 مسیر

109/0  یطلبقیتوف <--- درونیکارآمدی   اثر کوچک 

120/0    درونیکانون کنترل  <---ی درونکارآمدی   اثر کوچک 

119/0 یریخطرپذ <---کارآمدی درونی  اثر کوچک 

119/0  تحمل ابهام <--- کارآمدی درونی  اثر کوچک 

125/0  یسالست فکر <---کارآمدی درونی  اثر کوچک 

118/0 یاپردازیرؤ <---کارآمدی درونی  اثر کوچک 

106/0 یی گراعمل<--- کارآمدی درونی  اثر کوچک 

918/0 یطلبچالش<--- کارآمدی درونی  اثر بزرگ 

-032/0 یدرون یکارآمد <---کوشی روانیسخت  اثر کوچک 

423/0 فردیکارآفرینی  <---کوشی روانیسخت  اثر بزرگ 

841/0 چالش <---کوشی روانیسخت  اثر بزرگ 

826/0 تعهد  <--- یروان یکوشسخت  اثر بزرگ 

684/0 کنترل هیجانی <--- یروان یکوشسخت  اثر بزرگ 

837/0 یکنترل زندگ <--- یروان یکوشسخت  اثر بزرگ 

659/0 ی فرد نیاعتماد ب <---یروان یکوشسخت  اثر بزرگ 

699/0 اهییاعتماد به توانا <---یروان یکوشسخت  اثر بزرگ 

863/0 فردیکارآفرینی  <--- درونیکارآمدی   اثر بزرگ 

شود اندازه اثر هر یک از عوامل اصلی با دیگر عوامل اصلی تحقیق دارای اندازه اثر بزرگ یممشاهده  6که در جدول  طورهمان

 .است

 اتیاز فرض یکی دهندهنشان ریکه هر مس یشکل. به ردیگیمدل ساختاری صورت م یرهایمس یپژوهش با بررس اتیفرض یابیارز

گزارش شود، معنادار بودن آن در سطح  96/1 مطلق قدرخار  از محدوده  یمعنادار بیکه ضر ییرهایاز مس کیاست. در هر

   .دهدیپژوهش را نشان م اتیفرض جیو نتا یمعنادار بیضرا ر،یمس بیضرا 7. جدول شودیم دییتأ 05/0

 فرضیات پژوهشمعناداری و نتایج  مسیر، ضرایب ضرایب -7جدول 

 فرضیاتنتیجه  t ضریب معناداری β  ضریب مسیر مسیر فرضیات

 قبول 196/5 332/0 خودکارآمدی  <---کوشی روانیسخت 1

 قبول 941/10 573/0 فردیکارآفرینی  <--- ی درونیکارآمد 2

 قبول 312/4 284/0 یفردکارآفرینی  <---ی روان یکوشسخت 3

 گیریبحث و نتیجه

آموزش و پرورش استان ورزش معلمان در  فردیکارآفرینی بر کارآمدی درونی و  کوشی روانیسختاثر  تبیینهدف این پژوهش 

فردی و کارآفرینی فردی، اثر کارآمدی درونی بر کارآفرینی کوشی روانی بر بخش اثر سختسه مدل تحقیق شامل بود.  گلستان

 شده است.  آورده یی علِّیحات مربوط به هر کدام از مسیرهاتوض ،کارآمدی درونی بود که در ادامه رکوشی روانی بسخت ثرا

اثر معناداری فردی کارآفرینی متغیر  برمتغیر کارآمدی درونی نشان داد  مدل معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی 

جیرا  و ماری  این نتیجه با نتایج  یابد.فردی نیز افزایش میکارآفرینی که هر چه کارآمدی درونی بیشتر باشد طوریبه دارد.
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از این خوانی دارد.( هم1388و زرافشانی ) بارانی و (2007اوزگن و بارون ) (،2017) و همکاران (، می2012(، داگالس )2013)

زیرا این دسته از افراد  کنند؛فردی نیز موفق عمل کارآفرینی توانند در رسد افرادی با میزان کارآمدی درونی باال میمی نظر بهرو 

 اعتمادبیآن به که در آن احساس شایستگی و اعتماد به نفس دارند و از کارهایی که برسانند انجام به کارهایی را کوشند می

اعتماد به نفس برد و میفرد باالتر در را خودکارآمدی سطح اطمینان که  کردتوان اذعان مینتیجه ورزند. در اجتناب می، هستند

های بیشتری وکاری جدید دارای انگیزهکسب اندازیراهو کارآفرینی چنین فردی برای  .کندمی ترقویرا در انجام کار فرد و اراده 

از اعتماد به  مدارس اگر سطح باالییورزش که معلمان . حال آنکندریزی و مدیریت را پایه یتروکار پایدارتواند کسباست و می

های فرهنگی و ورزشی و تعامل با حامیان مالی، ها، جشنوارهآموزان در فعالیتنفس در برگزاری مسابقات، مشارکت تمام دانش

کنند و از اداره امور دست راحتی در برابر مشکالت، رفع مسئولیت میبهنداشته باشند،  آموزان، مدیران ارشد مناطقوالدین دانش

مالی و تسهیالتی ادارات آموزش ، انسانیهای سازمانی، ها و محدودیتکه در بخش مقدمه به چالش زم به توضیح استالکشند. می

به تاریخ اردیبهشت  در مصاحبه خود وزارت آموزش و پرورش س مرکز منابع انسانیرئی .دآموزی اشاره شو پرورش و ورزش دانش

خصیص صویب و تبا ت رسدمی نظر به که داد خبراز مشکالت کمبود منابع انسانی در بخش ورزش آموزش و پرورش ، 1397سال 

در  های دولتی است که اساساًها، بودجهترین چالشاز اصلی شود. پستر میبودجه مالی مناسب راه برای حل این مشکل هموار

 هایمحدودیت .های فراوانی داردیک مدرسه در بخش ورزش محدودیتپرورش بسیار اندک است و بودجه  بحث ورزش آموزش و

به مسابقات در سطح ورزش  هاآن تمرینی و اعزام هایاردو ،استعدادهای ورزشی نوجوان و نونهاالن سازیمالی در فرآیند آماده

در مسابقات شرکت نکنند یا با  ید، باهای دولتی باشندبودجه متکی بهمدارس وجود دارد که اگر مدیران و مربیان بخواهند 

نکته این تحقیق در این خصوا است که یک معلم ورزشی با تأکید بر کارآمدی  دقیقاً. کنندل شرکت آایده حالت عملکردی دور از

تواند از سد می، است ندرونی خود در راستای بازآفرینی محصول خود به جامعه که همان استعدادهای ورزشی نوجوان یا نونهاال

 ،طریقاین تا بتواند از  کندو با ارائه خدمت خود به مخاطبان هدف ارزش مالی و معنوی خوبی را کسب  کندمشکالت مالی عبور 

ورزشی با  معلمان. بیاورداردو و شرکت در مسابقات یا همان اعزام ورزشکاران مستعد ورزشی را فراهم  ،سازیآمادههای هزینه

توانند از جوامع ورزشی می هایهمایشها و ، برگزاری جشنوارههمچون مسابقات نونهاالن و نوجوانان نمایش خدمات ورزشی

های ورزشی استانی و کشوری، مسئوالن و پیشکسوتان ورزشی یا غیر ورزشی و مختلف همچون تولیدکنندگان ورزشی، باشگاه

و است کارآفرینی فرینی ورزشی همان . این خلق ارزش و بازآکنندهای توانمند منابع درآمدی مورد نیاز را تأمین حتی خانواده

های های مالی یا محول کردن نقشه توسعه ورزش مدارس به وزارت آموزش و پرورش یا سازماناگر معلم به صرف محدودیت

رسد که استعدادهای پنهان ورزشی زمینه مناسبی جهت رشد و شکوفایی در مدارس می نظر بهمسئول دیگر، تالشی نکند، 

 نخواهند داشت. 

فردی فرینی آکارمتغیر  برکوشی روانی متغیر سخت نشان دادهمچنین مدل معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی 

های این یافته با یافتهیابد. فردی نیز افزایش میکارآفرینی کوشی روانی بیشتر باشد که هر چه سختطوری. بهاثر معناداری دارد

پژوهش  این نتیجه ازرو با توجه به از اینخوانی دارد. ( هم2009مارچانت و همکاران )، (2016) و مالزسواسکا( 2006) ما و تان

را به عنوان امری شدنی و امکانپذیر فردی کارآفرینی احتماالً  ،تر باشنداز نظر روانی سرسختهر اندازه افراد رسد به نظر می

های متوالی مانع شود شکستموجب میکوشی روانی بودن سخت گونه اذعان داشت که باالتوان این. در واقع میکندمیدرک 

آن ادامه خواهند داد و تا دستیابی کنند حتی با وجود موانع زیاد به کاری را شروع می هاآنپیگیری اهداف افراد نشود و زمانی که 

اندازی را در راه هاآنتواند کوشی روانی افراد است میبه نتیجه مطلوب از آن دست نخواهند کشید. این خصلت که ناشی از سخت

ریزان و برنامه ، نبایدهای مالیهای و چالشکه در باال نیز اشاره شد، به صرف محدودیت طورهمان. دهدوکاری پایدار یاری کسب

، اعزام و شرکت استعدادهای ورزشی دانش یسازآمادهمین مالی از أعدم توانایی ت علتو به کنندرا رها  مدیران، ورزش مدارس
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آینده ورزش در آموزش و پرورش از دست خواهد رفت  صورت ینادر  بورزند؛ورزشی امتناع  هایجشنوارهو آموزان به مسابقات 

نقش اصلی را در هدایت که  نشان دادند معلمان پژوهشرو محققان در این رود.  از اینها هدر میتوانمندیو بسیاری از 

نباید به صرف مشکالت  ؛ کنندهدایت می را به شرکت در مسابقات تشویق و آموزاندانشاستعدادهای ورزشی مدارس دارند و 

چالش، تعهد باال به حرفه، کنترل هیجانی مناسب، کنترل تحمل کید بر خصوصیاتی همچون أ، از تالش دست بکشند. تمالی

تا با جذب  کندتقویت میکارآفرینی های خود و تقویت اعتماد بین فردی است که معلمان را در ییزندگی مطلوب، اعتماد به توانا

شکوفایی استعدادهای ورزشی مدرسه های دانش آموزان بتوانند در امر های خانوادهمنابع مالی، معنوی و روانی و حتی حمایت

ها نیز تشویق شود، فضای ها و استانخود موفق شوند. اگر این امر از سوی کارشناسان مسئول ورزش آموزش و پرورش شهرستان

 .شودایجاد میرقابتی 

متغیر کارآمدی درونی  برروانی  کوشیسخت اثر معناداریمدل معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی  نتایجهمچنین 

از آن جهت که هر  نتیجهیابد. این کوشی روانی بیشتر باشد کارآمدی درونی نیز افزایش میکه هر چه سختطوریبه .کردتأیید 

. در واقع تالش برای افزایش تمایل به استشود، حائز اهمیت در معلمان ورزش میکارآفرینی باعث تقویت زا برون دو متغیر

در ورزش مدارس کارآفرینی ، میزان کند که با تقویت عناصر اثرگذاردر معلمان ورزش مدارس این مهم را گوشزد می کارآفرینی

های الکساندر و همکاران این نتیجه با نتایج پژوهش افزایش یابد تا بهبود مستمر در پرورش استعدادهای ورزشی صورت گیرد.

که  کردندنیز بیان  هاآنخوانی دارد زیرا ( هم2006( و مدی )2007و شیرد )(، گلپی 2009(، مارچانت و همکاران )2018)

دهنده کوشی روانی نشانسخت رسد. به نظر میداردبر کارآمدی درونی و بهبود عملکرد فردی  یکوشی روانی اثر مثبتسخت

طلبی و خودپیروی فرد را حس استقالل های زندگی است واعتماد شخص به توانایی خود برای مقابله با شرایط گوناگون و بحران

طلبی حس استقاللارتقاء شود. در این تحقیق نیز مشخص شد که دهد و باعث بهبودی و ارتقاء عملکرد وی میافزایش می

شود تا فرد در مواجهه با موجب می هاییتوانافردی معلمان ورزش شود. اعتماد به کارآفرینی ساز پیشرفت تواند زمینهمی

و  دارددهد کنترل اش رخ میدر زندگی آنچهبر  کندو احساس  باشد های مختلف زندگی و کاری بهترین عملکرد را داشتهچالش

دهد تا چند تالشش را انجام دهد. چنین شخصی معموالً وقتی کار اشتباهی انجام می تمامدر انجام امور مختلف  کندمیسعی 

چنین  .هاستآنکوشی روانی باالی سخت دهندهنشاناعتماد بین فردی در اشخاا  نبود باالروز نگران است. از سویی دیگر 

ای ندارند و در شرایطی گونه واهمهکنند و از بودن در جمع هی بحث می هاآنمورد اشتباهات دیگران با  افرادی بدون هراس در

هرگز تسلیم  هاستآنتشخیص دهند حق با  که یزمانو  کنندمیوضوح بیان های خود را بهکه چیزی برای گفتن دارند خواسته

که معلمان ورزش در راه تقویت اهمیت دارد (. این ارتباط نیز از آن جهت 2002؛ جونز، 2002نخواهند شد )کالف و همکاران، 

اگر در شند. از نتیجه نداشته با نگرانیها و مشکالت ورزش مدارس خیلی زود تسلیم نشوند و های مالی و رفع محدودیتبنیان

با ، بهبود مستمر نکشند راحتی دست از تالشو مالی و مادی، به سازمانیدر مواجه با مشکالت  ، معلمانسیستم ورزش مدارس

 پیدا خواهد کرد. ارتقاء کارآفرینی تأکید بر 

شود احساس تعهد باعث میاست. این کوشی روانی سخت هایلفهؤ، یکی دیگر از ماحساس تعهد فرد نسبت به عملکرد و وظایفش

. کندخوبی شناسایی و انتخاب بهنیز های مناسب برای رسیدن به هدف را های سازمانی کند و راهکه شخص خود را وقف هدف

دهند. تالششان را برای کسب پیروزی انجام می تمامو  هستندشده اشخاا قابل اطمینانی افراد دارای تعهد باال در امور محول

برای  ،های ذهنی و جسمیتالش درطوالنی بدون احساس خستگی  زمانمدت شوند و تاهرگز در برابر مشکالت تسلیم نمی هاآن

شود فرد (. همچنین دو بعد کنترل زندگی و کنترل احساسی باعث می2004کوشند )گلپی و شیرد، نیل به اهداف خود می

ای تحت فشارهای روحی و روانی شدید آرامش خود را حفظ خصیصهتر است. افرادی با چنین احساس کند بر اوضاع مسلط

با  که یزمانو  کنندمیعصبی خود غلبه  بر حالتغالباً  هاآن. دارنداحساسات خود را از دیگران  در پنهان کردنو سعی  کنندمی
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؛ 2002بگیرد )کالف و همکاران، دهند عوامل غیرمنتظره جلوی پیشرفت کاریشان را روند هرگز اجازه نمیریزی جلو میبرنامه

مین منابع درآمدی أها و اردوها، گزارش عملکرد، ت، اعزامها و استعدادهای ورزشی مدارسسازی تیم(. در مسیر آماده2002جونز، 

کنترل اوضاع را در دست  ،سختشوند که در شرایط کارآفرینی توانند موفق به همواره معلمانی می های سیستم آموزشیو کندی

  دارند و تعهد باالیی به اهداف سازمانی ورزش مدارس داشته باشند. 

گیری و کند به جای اجتناب، کنارهطلبی )چالش( است که به فرد کمک میکوشی روانی مبارزههای سختمقیاساز دیگر خرده 

را به چالش و مبارزه بطلبد و با برخورد  هاآناستقبال کند،  هاآنزای ورزش، از های خطیر و استرسبرخورد منفعل با موقعیت

د نکید دارأاین واقعیت ت دست گیرد و احتمال موفقیت خود را افزایش دهد. در واقع این نتایج برفعال و سازنده ابتکار عمل را به

استرس مقابله کنند و با اجرای های پرموقعیتبا  کارآفرینی کید بر أبا تکوشی روانی باالتر بیشتر قادرند تا که افراد با سخت

 شوند.بهترین عملکرد به موفقیت نائل 

های سازمانی، انسانی و مالی فراوان ، مشکالت و محدودیتدر ورزش مدارسکارآفرینی شود که در مسیر کید میأاز این رو ت 

حال آنکه تمام متغیرهای سرسختی روانی باال است. با  یمعلماننیازمند ، زاها و شرایط استرسموفقیت در چالش اما است

ها، اعتماد به دیگر کارکنان کوشی روانی مقابله با چالش، تعهد به انجام امور تا حصول نتیجه، کنترل امور، اعتماد به تواناییسخت

مدارس و در بخش  خوبی مصداق دارد. معلمان آموزش و پرورش در سطحبه ورزش مدارسو مخاطبان امور، در بحث معلمان 

های در حوزه هستند،حرکتی  -های ورزشی و تقویت ابعاد روانیآموزی پیوسته در حال آموزش و پرورش فعالیتورزش دانش

ای، مناطق و در پی برگزاری مسابقات درون مدرسه کنند ومیتر، انتخاب و شکوفایی استعدادهای ورزشی را دنبال تخصصی

این کوشی است. آموزان نیازمند سخت. تمامی امور مربوط به ورزش برای همه دانشهستندر در سطح کشو حتیها و استان

از ساعات  را هاآنمیزان استقبال  کنند،آموزان را درک میهای متفاوت دانشتوانمندیسالیق و معلمان ورزش مدارس هستند که 

ورزش  اهمیت دادن بهبه  را نیز هاآن، آموزانالدین دانشرایزنی با و کنند، باهای اجتماعی تقویت میورزش و پرورش مهارت

که امکان کنند و تا آنجاییرا شناسایی می آموزیموانع پرورش استعدادهای پنهان ورزش دانش کنند؛آموزان تشویق میدانش

رو مدیریت از این کنند.را تسهیل می برگزاری مسابقات امکانات و جذب و تقویت منابع حامیان مالی،  کردناهم فر دارد با

 ، جسمی، سازمانی و اجتماعیهای ذهنیکوش و سرسخت است تا با تالشکارآفرینان سخت نیازمنداستعدادهای ورزشی مدارس، 

ها به در پس چالش . معلمان کارآفرین ورزشیکنندورزش مدارس را شناسایی و طی  مسیرهای منتج به موفقیت مضاعفی

تکیه بر اعتماد  با  کنند،میرا متقاعد  گیرندگانو تصمیم، مدیران با کنترل اوضاع و کارآمدی درونی هاآن دارند.ها نظر فرصت

ها و مشکالت اقتصادی زنی، حامیان مالی و معنوی ورزش مدارس را جذب و محدودیتخود و استفاده از قدرت چانهبه درونی 

 کنند.خصوا در شرایط فعلی دولت را تعدیل میهب

 منابع

 .95112819833(. بحران مالی در آموزش و پرورش. خبرگزاری ایسنا، کد خبر1395) .اسماعیلی، فاطمه

مدی ده  طاهره؛ اح طباصاااغر نژاد،  لدق مد؛ فرزاد، ولیینیا مدکریم. ).ا، مح ناهی، مح خداپ عه ویژگی1385.. و  طال های (. م
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Abstract 

Objective: This work aimed to present a model for the effect of mental toughness on individual 

entrepreneurship with an emphasis on the role of mediator of self-efficacy in sport teachers in Golestan 

Province. 

Methodology: This work was survey-correlated, and was based upon the structural equation modeling. 

The statistical population of the study consisted of all the sport teachers in the Golestan Province with a 

population of 650 people. The accessible sampling method was used to select the sample. Based on the 

structural equation modeling, 480 individuals were considered as the sample. The instruments included 

three standard and adjusted questionnaires for measuring the mental toughness (Afsaneh pourak & Vaez 

mosavi, 2014), individual entrepreneurship (Kordnaeij, 2007), and self-efficacy (Asghari et al., 2006). 

The content validity of the questionnaires was confirmed by 9 academic members of sport management. 

Also the convergent validity (mean extraction variance) was used for measuring the questionnaire 

construct validity. The reliability of the questionnaires was also measured by the Cronbach's alpha and 

the combined reliability tests. Testing the research questions and measuring the model fitting were 

confirmed by a structural equation modeling based on partial least squares. 

Results: The results obtained indicate that mental toughness significantly improve self-efficacy (β = 

0.332) and individual entrepreneurship (β = 0.284). Also self-efficacy improves the individual 

entrepreneurship (β = 0.573). 

Conclusion: Exercise in the education system requires entrepreneurship human resources that, despite 

some organizational, financial, and material constraints, can attract sponsors’ financially and spiritual 

support sources of funding for the identification and development of school sport talent. In this research 

work, it was shown that entrepreneurial human resources required intrinsic psychological and self-

efficacy factors in order to control the situations ahead in facing challenges, and turn them into 

opportunities. 
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