مجله مديريت و رفتار سازماني در ورزش
شاپا2322-3013 :
سال اول ،شماره دوم( ،صفحه  33تا  ،)34تابستان 0340

مقايسۀ سرسختي و خودکارآمدی در دانشجويان ورزشکار و غیرورزشکار
3

سیده لیال دلقندی ،*0محمدرضا اسماعیلزاده ،2امیر مقدم
تاریخ دریافت12/21/21 :

تاریخ پذیرش12/22/12 :

چکیده
عوامل رواني ،نقش تعيينكنندهاي در افزایش آمادگي جسماني و موفقيت ورزشكاران ایفا ميكند .سرسختي و خودكارآمدي ،از عوامل
رواني مهم در تعيين موفقيت ورزشكاران محسوب ميشود .هدف پژوهش حاضر ،مقایسۀ سرسختي روانشناختي و خودكارآمدي در
دانشجویان ورزشكار و غيرورزشكار است .پژوهش حاضر ،توصيفي از نوع همبستگي است .جامعۀ آماري این پژوهش را كليۀ دانشجویان
دانشگاه دولتي و دانشگاه آزاد اسالمي بجنورد كه در سال تحصيلي  2911-2912مشغول به تحصيلاند ،تشكيل ميدهد .حجم نمونه در
این پژوهش 722 ،نفر است كه براساس فرمول كوكران محاسبه شده است و از این تعداد  217نفر ورزشكار و  677نفر غيرورزشكار بودند.
در پژوهش حاضر ،از پرسشنامۀ سرسختي روانشناختي كوباسا و پرسشنامۀ خودكارآمدي بندورا ( )GSEاستفاده شد .دادهها با استفاده از
روش آمار توصيفي و آزمونهاي كلموگروف ـ اسميرنوف ،آزمون كاي اسكوئر و آزمون  tبراي مقایسۀ ميانگين دو گروه مستقل مورد
تجزیه و تحليل آماري قرار گرفتند .نتایج نشان داد بين ميانگين متغير سرسختي و ابعاد آن شامل تعهد ،مبارزهجویي و كنترل در دو گروه
ورزشكار و غيرورزشكار تفاوت معناداري وجود دارد ( t=9/27و t=2/719( ،)p >1/12و t=1/122( ،)p >1/16و )p >1/12و (t=4/127
و  )p >1/12؛ نتایج همچنين بيانگر وجود تفاوت معنادار در متغير خودكارآمدي بين دو گروه ورزشكار و غيرورزشكار است ( t=2/182و
 .)p >1/16ارتقاي سختكوشي حاصل از شركت در فعاليتهاي ورزشي و كنترل استرس ناشي از مهارانگيختگي هيجاني را ميتوان به-
عنوان تبيينهاي نتایج پژوهش حاضر بيان كرد.
کلیدواژهها :سرسختي روانشناختي ،خودكارآمدي ،ورزشكار.

مقدمه

و اندوه بوده است ،چراكه نياز به شناخت آنها ضروري تر مينمود.

روانشناسي قرن بيستم از نقش عوامل ناهشيار و تقویت

اما امروزه بهناچار باید به هيجانات مثبت ،شناخت ،كنترل و پيشبيني

كنندهها بر رفتار انسان آغاز شد ،با تأثير شناخت ادامه یافت و با

آنها توجه كرد ،چراكه پيشگيري اوليه ،مقرون بهصرفهترین و بهترین

كشف تأثير هيجانات بر رفتار دگرگون شد .با این حال ،تأكيد

نوع بهداشت رواني است(محمودي.)2981 ،

اوليۀ روانشناسي بر هيجانات منفي همچون خشم و اضطراب
 *1كارشناس ارشد مدیریت (نویسندۀ مسئول)
 .2استادیار دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد مشهد
 .3كارشناس ارشد مدیریت

روانشناسي مثبتگرا ،سه ستون دارد :نخست ،مطالعۀ
delghandi_ld77@yahoo.com
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هيجانهاي مثبت ؛ دوم ،مطالعۀ خصوصيات مثبت و مهمتر از
همه ،قابليتها و فضيلتها و نيز «توانایيهایي» مانند هوش و
عادت به ورزش؛ سوم ،مطالعۀ نهادهاي مثبت ازقبيل دموكراسي،
خانوادۀ نيرومند و جست وجوي آزادي كه از فضيلت ها حمایت
ميكند و آنها هم به نوبۀ خود حامي هيجانات مثبت هستند.

را دارد و فشارزاهاي رواني را قابل تغيير ميداند؛
ب -توانایي احساس عميق درآميختگي و یا تعهد درقبال
فعاليتهایي كه یك فرد انجام ميدهد را دارد؛
ج -تغيير را مبارزهاي هيجانانگيز براي رشد بيشتر و نيز
جنبه اي عاري از زندگي ميداند.

سرسختي یك الگوي انگيزشي ،مهارتي است كه دربرگيرندۀ

در پژوهشي با عنوان «سرسختي روانشناختي در سطوح

راهكارهایي براي غلبه بر موقعيت هاي پراسترس است(مدي،

مختلف ورزشكاران ورزش راگبي» نشان داده شد كه بين نمرات

 .)1112مطالعات آشكار ساخت كه ارتباط آماري مثبت و

قبلي مقياسهاي سرسختي روان شناختي با عملكرد ورزشكاران

معناداري بين سرسختي روان شناختي و بهداشت رواني وجود

رابطۀ مثبت وجود دارد و بازیكناني كه در سطح استاندارد

دارد؛ همچنين ،سرسختي ممكن است موجب كاهش عالیم

باال(بازیكنان بين المللي) هستند ،بهطور معناداري سطح باالیي

منفي استرس شود و سالمت جسماني و روان شناختي را ارتقا

از مؤلفههاي سرسختي (تعهد ، 9كنترل ، 4مبارزه طلبي ) 6و ده

دهد(كوباسا.)2121 ،

مؤلفۀ كنترل انرژي منفي و كنترل توجه را از هفت مؤلفۀ

سرسختي روانشناختي ازجمله متغيرهایي است كه ميتواند

سرسختي ذهني( اعتماد به نفس ، 7كنترل انرژي منفي ،2كنترل

تنيدگيها و آثار نامطلوب آنها را تعدیل كند(جوزف.)2112 ،2

توجه ، 8كنترل دیداري ، 1انگيزه ،21انرژي مثبت22و كنترل

سرسختي ،یكي از عناصر شخصيت است كه همۀ افراد به

نگرش )21دارند (گلبي 29و شيرد  .)1114 ،24بررسيها گویاي آن

درجاتي از آن مجهزند و همچون سایر ساختارها یا صفات

است كه سرسختي با سالمت بدني و رواني رابطۀ مثبت دارد و

شخصيتي همواره درحال تغيير و تحول است؛ همچنين ،ميزان

به عنوان یك منبع مقاومت دروني ،تأثيرات منفي استرس را

پویایي و تحول سرسختي ،تحت تأثير تجارب رشدي ،تفاوت

كاهش مي دهد(بروكس .)1119 ،26در یك بررسي ،براي ارزیابي

هاي فردي ،جنسي و سني است .سرسختي فقط تحمل استرس

ویژگي روانشناختي قهرمانان المپيك ،سرسختي را مهارتي

نيست ،بلكه توان مقاومت و شكوفاكردن خود در شرایط سخت و

ذهني تعریف كردهاند كه ميتواند نقش معناداري در افزایش
27

رفتن به قلب حوادث استرس زا است(حسن شاهي و همكاران،

عملكرد ورزشي داشته باشد(كوكرل )1111 ،؛ و در پژوهشي،

 .)2984سرسختي ،و تركيبي از باورها درمورد خویشتن و جهان،

تأثيرات سرسختي روان شناختي و مؤلفههاي آن سطح مهارت را

با استفاده از نظریه هاي وجودي در شخصيت تعریف ميشود كه

بر شدت و جهت مستقيم ویژگي اضطراب رقابتي و شدت

از سه مؤلفۀ تعهد ،كنترل و مبارزهجویي تشكيل شده

اعتمادبه نفس بررسي كردهاند .یافتهها این فرضيه را كه

است(كوباسا .)2121 ،1از دیدگاه كوباسا  ،فرد سرسخت كسي

ورزشكاران نخبه سرسختي بيشتري دارند ،تااندازه اي تأیيد مي-

است كه سه ویژگي عمومي دارد:

كند(هاتن22و اوانز.)1111 ، 28

الف -اعتقاد به اینكه توانایي كنترل و تأثيرگذاري بر حوادث
13. Golby
14. Sheared
15. Brooks, M. V.
16. Cockerel, I.
17. Hatton, S. L.
18. Evans

تحقيقات نشان ميدهد كه سرسختي با موفقيت ورزشي و

7. negative energy control
8. attention control
9. visual control
10. motivation
11. positive energy
12. attitude control

1. Joseph, S.
2. Kobasa, S. C.
3. Commitment
4. Control.
5. Gage
6. Confidence
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تندرستي رواني مرتبط است .همبستگي منفي بين سرسختي و

خودكارآمدي بر این فرضيه مبتني است كه باور افراد دربارۀ

اضطراب مشاهده شده است و این گونه تصور ميشود كه

توانایي ا و استعدادهایشان آثار مطلوبي بر اعمال آنها دارد و

سرسختي ،سطح موفقيت ورزشي و سالمت رواني را ازطریق

مهمترین عامل تعيين رفتار است(ساداتي و همكاران.)2912 ،

احساس تعهد و كنترل ،چالش و مهارتهاي مقابلهاي افزایش

باورهاي خودكارآمدي براساس چهار منبع شكل ميگيرد :تجربه

ميدهد(راجرز .)1118 ،2خودكارآمدي به توان فرد در رویارویي

هاي موفق ،7تجربۀ جانشيني ،2ترغيبهاي كالمي ،8حاالت

با مسائل براي رسيدن به اهداف و موفقيت او اشاره

عاطفي و فيزیولوژیكي .1منابع خودكارآمدي ذاتاً آگاهي دهنده

دارد(پورجعفردوست .)2987 ،خودكارآمدي ممكن است با عنوان

نيست ،بلكه دادههاي خامي هستند كه با پردازش شناختي

هاي مختلفي مانند شایستگي ادراك شده ،سبك اسنادي و

كارآمدي و تفكر انعكاسي آموزنده ميشوند .بنابراین باید بين

باورهاي كنترل بيان شود؛ ولي منظور از خودكارآمدي ،پاسخ به

اطالعات و دانشهایي كه از وقایع و رویدادها كسب ميشوند و

این پرسش است كه آیا مي توان این كار را انجام داد.

اطالعات و معرفتهایي كه بر خودكارآمدي اثر ميگذارند ،تفاوت

خودكارآمدي بيشتر از اینكه تحت تأثير ویژگيهاي هوش

قایل شد(سليماني.)2988 ،

و توان یادگيري باشد ،متأثر از ویژگي شخصيت ازجمله

وجود رابطۀ مثبت ميان خودكارآمدي و فعاليت بدني ،در بسياري

باورداشتن خود(اعتمادبه نفس) ،تالشگربودن و تسليم نشدن،

از تحقيقاتتأیيد شدهاست.برپایۀ تحقيقات ،خودكارآمدي ،عاملي مهم

بررسي علل موفقيت به هنگام ناكامي(خودسنجي) ،1آرایش جدید

در ميان مجموعه عوامل بوم شناختي است كه فعاليت بدني را تحت

مقدمات و روش هاي اجتماعي رسيدن به هدف(خودتنظيمي) 9و

تأثير قرار ميدهد .براساس یافتههاي دیشمن ،)1116(21افرادي كه

تحت كنترل درآوردن تكانه ها(رهبري) 4است(رمزي . 6)1121 ،

تعهد بيشتري به تداوم فعاليت بدني منظم خود دارند ،از خودكارآمدي

پياژه معتقد است طرح وارههاي خودكارآمدي طي درون سازي و

باالتري برخوردارند و چالش پذیري بيشتري از خود نشان ميدهند.

برون سازي بي شماري شكل مي گيرد كه در محيط غني رخ

نتایج تحقيقات مدي ،)1112( 22نشان ميدهد كه بين خودكارآمدي،

مي دهد .خودكارآمدي به واسطۀ انگيزۀ دروني موجب مي شود

تناوب و سطح فعاليت بدني افراد رابطۀ معنادار و مستقيمي وجود دارد.

كه فرد به طور خودانگيخته در محيط تالش كند و به باورهاي

نتایج پژوهش بروكس( )1119و راجرز ( -)1118كه خودكارآمدي و رفتار

خودكارآمدي دست یابد(شریفي درامدي .)2981 ،از طرفي دیگر،

تمریني را در دانشجویان بررسي كرده اند  -نشان ميدهد كه بين

اعتقاد بر این است كه باورهاي خودكارآمدي نقش مهمي در

خودكارآمدي تمریني دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود

رشد انگيزش دروني دارد .این نيروي دروني وقتي رشد ميكند

دارد؛ و این درحالي است كه خودكارآمدي تمریني دانشجویان دختر

كه تمایل براي دستيابي به این معيارها در فرد ایجاد شود؛ و

ورزشكار از دانشجویان پسر ورزشكار كمتر است .بررسي هاي روان

درصورت كسب نتيجه ،فرد به خودسنجي مثبتي دست مي یابد.

شناختي نشان ميدهد كه سطح اضطراب قبل از مسابقه و احساس

این عالقۀ دروني باعث تالش هاي فرد در درازمدت ،بدون

خودكارآمدي ،دو ساختار اساسي روان شناختياند كه تأثير مهمي بر

حضور پاداش هاي محيطي ميشود(كار .)2982 ،نظریۀ

اجراي ورزش و مهارتهاي ورزشي دارند( فلتز .)2188 ،21در حالت

7. substitution experience
8. verbal persuasion
9. emotional and physiological states
10. Dishman, R. K.
11. Madi, S.
12. Feltz, D. L.

1. Rodgers, M. M.
2. self- treatment
3. auto regulation
4. leadership
5. Ramzi
6. successful experience
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عمومي ،در نتایج پژوهشها آمده است كه سطح باالي احساس

شوارتز و جروسلم( ) 2116ضریب  %81براي پرسشنامۀ

خودكارآمدي و سطح پایين اضطراب با اجراي مطلوب ورزشي

خودكارآمدي بندورا( )GSEتعيين شده است .در تحقيق حاضر،

همبستگي دارد.

براي گزارش یافتهها از روشهاي آمار توصيفي و براي آزمون

همانگونه كه پيشينۀ پژوهش نشان ميدهد ،اگرچه در

فرضيات تحقيق از آزمونهاي آماري كلموگراف ـ اسميرنوف،

بعضي از تحقيقات انجام گرفته رابطۀ بين این متغير و متغيرهاي

آزمون كاي اسكوئر و آزمون  tبراي مقایسۀ ميانگين دو گروه

دیگر بررسي شده است ،تحقيقي كه در آن ،این دو متغير با

مستقل استفاده شد .كليۀ مراحل تحليل دادههاي پژوهش با نرمافزار

یكدیگر بررسي شده باشد ،انجام نشدهاست .بنابراین ،یكي از

 spssانجام شد.

ضرورتها و اهميت پژوهش ،پركردن خألي اطالعاتي موجود
در رابطۀ این دو متغير با هم است.

يافتهها
جدول  .0توزيع فراواني عضويت در تیم ورزشي دانشجويان شرکتکننده در
پژوهش

روششناسي تحقیق
روش پژوهش حاضر ،توصيفي از نوع همبستگي است كه در
آن سرسختي روانشناختي و خودكارآمدي دانشجویان ورزشكار
و غيرورزشكار مقایسه شده است .جامعۀ آماري پژوهش حاضر
مشتمل بر كليۀ دانشجویان دانشگاه دولتي و دانشگاه آزاد
اسالمي بجنورد است كه در سال تحصيلي 2911-2912
مشغول به تحصيل بودهاند و از این تعداد  1622نفر دانشجوي
دانشگاه دولتي و  4128نفر دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمي
هستند .حجم نمونه در این پژوهش شامل  722نفر است و نمونۀ
مورد نظر براساس فرمول كوكران محاسبه شده است .در این
تحقيق 786 ،پرسشنامه توزیع شد و از این تعداد 217 ،نفر در
گروه ورزشكار و  677نفر در گروه غيرورزشكار مورد تجزیه-

فراواني
بله

217

26/2

خیر

677

89/7

11/9

6

12

211/1

722

211/1

بي پاسخ
کل

در جدول  2نشان داده شده است كه از مجموع 722نفر،
 217نفر ورزشكار و عضو تيم ورزشي دانشگاه و 677نفر
غيرورزشكار هستند؛ و از این ميان 26/2 ،درصد دانشجویان در
تيم ورزشي دانشگاه عضو هستند و  89/7نيز نيستند .باتوجه
به همين متغير ،ورزشكار بودن یا نبودن پاسخگویان مشخص
شده است.
جدول  .2بررسي نرمالبودن توزيع متغیرهای تعهد ،مبارزهجويي ،کنترل،
سرسختي و خودکارآمدی

سرسختي روانشناختي كوباسا و پرسشنامۀ خودكارآمدي

مؤلفۀ
تعهد

بندورا( )GSEبود كه به ترتيب  12و  21سؤال را دربر مي-
با آزمون آلفاي كرونباخ مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند كه
برطبق پژوهش مد( )2111و اویلتي( )2116ضریب  %26براي
پرسشنامۀ سرسختي روانشناختي كوباسا و طبق پژوهشهاي

درصد

26/2

وتحليل قرار گرفتند .ابزار تحقيق دو پرسشنامه ،پرسشنامۀ

گرفت .این پرسشنامه ها در بررسي مقدماتي اعتباریابي شدند و

درصد تجمعي

مطلق
بيشترین
مثبت
اختالف
منفي
آمارۀ KS
سطح معناداري

مؤلفۀ
مبارزه

مؤلفۀ کنترل

سرسختي

جويي

خودکار
آمدی

1/111

1/126

1/114

1/161

1/171

1/148

1/169

1/114

1/197

1/192

-1/111

-1/126

-/111

-/161

-1/171

1/688

2/171

1/444

2/942

2/676

1/112

1/17

1/184

1/169

1/171
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در جدول  1مشاهده ميشود ،ميزان سطح معناداري آزمون
نرماليته ،باالتر از  1/16بوده ،به اینترتيب ،دادههاي پژوهش
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مانند پيرسون و مقایسۀ ميانگين در دو گروه مستقل()T-Test
استفاده كند.

نرمال است .بنابراین محقق ميتواند از آزمونهاي پارامتریك،
جدول  .3تفاوت متغیرهای سرسختي ،مبارزهجويي ،تعهد ،کنترل و خودکارآمدی در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار

سرسختي
مؤلفۀ تعهد
مؤلفۀ مبارزهجويي
مؤلفۀ کنترل
خودکارآمدی

نوع فعالیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

ورزشكار

217

42/4494

2/71997

غيرورزشكار
ورزشكار
غيرورزشكار
ورزشكار
غيرورزشكار
ورزشكار
غيرورزشكار
ورزشكار
غيرورزشكار

677
217
677
217
677
217
677
217
677

98/1496
29/1266
21/6212
21/2198
28/1298
1/1741
8/2611
11/7211
18/6648

2/11692
1/16687
1/19641
9/12672
9/76142
1/69117
1/41642
6/12291
6/19799

طبق نتایج جدول  ،9ميانگين متغير سرسختي در دو گروه
ورزشكار  42/4494با انحراف استاندارد  2/71997و ميانگين
سرسختي در گروه غيرورزشكار برابر با  ،98/1496با انحراف
استاندارد 2/11692و نيز ميانگين متغير تعهد در دو گروه

آمارۀ لونز
Sig.
میزان

آزمون()t
Sig.
میزان

1/187

1/221

9/27

1/112

1/129

1/712

2/719

1/216

1/11

1/874

1/122

1/119

1/221

1/298

4/127

1/111

9/272

1/169

2/182

1/142

با  ، 18/6648با انحراف استاندارد  6/19799محاسبه شده
است .همان گونه كه مقادیر احتمال آزمون كلموگروف ـ
اسميرنوف نشان مي دهد ،توزیع هر چهار متغير در هر دو
گروه نرمال است .

ورزشكار  29/1266با انحراف استاندارد  1/16687و ميانگين

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،مقایسۀ سرسختي روانشناختي و

استاندارد 1/19641و نيز ميانگين متغير مبارزهجویي در دو

خودكارآمدي در دانشجویان ورزشكار و غيرورزشكار است.

گروه ورزشكار  21/2198با انحراف استاندارد  9/12672و

همانگونه كه نتایج پژوهش نشان داد ،سرسختي و

ميانگين مبارزه جویي در گروه غيرورزشكار برابر با ،28/1298

خودكارآمدي در ورزشكاران باالتر از غيرورزشكاران بود .این

با انحراف استاندارد  9/76142و نيز ميانگين متغير كنترل در

نتایج با یافتههاي گلبي( ،)1114كوكرل( )1111و هاتن()1111

دو گروه ورزشكار  1/1741با انحراف استاندارد  1/69117و

همسو است .در تبيين این یافتهها مي توان به نكات زیر

ميانگين كنترل در گروه غيرورزشكار برابر با  ،8/2611با

اشاره كرد:

تعهد در گر وه غيرورزشكار برابر با  ،21/6212با انحراف

انحراف استاندارد  ، 1/41642و ميانگين متغير خودكارآمدي

ازجمله ویژگيهاي شخصيتي كه عملكرد را در شرایط

در دو گروه ورزشكار  ،11/7211با انحراف استاندارد

استرسزا ،مانند محيطهاي ورزشي ،تحتتأثير قرار ميدهد،

 6/12291و ميانگين خودكارآمدي در گروه غيرورزشكار برابر

سختكوشي روانشناختي است .تأثير فعاليتهاي بدني و

مقايسه سرسختي و خودکارآمدی در دانشجويان ورزشکار و غیر ورزشکار
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ورزش بر كاهش تنشهاي رواني در تحقيقات متعدد به اثبات

 .)1118اضافه برآن ،افرادي كه تعهد باالتري در اجراي

رسيده است .بهنظر ميرسد كه این كاهش تنش و استرش با

فعاليت هاي بدني منظم دارند ،از خودكارآمدي باالتري هم

افزایش و تقویت ویژگياي چون سختكوشي اتفاق ميافتد .از

برخوردارند و چالشپذیري بيشتري از خود نشان ميدهند.

طرف دیگر ،افراد سختكوش دربرابر آنچه انجام ميدهند

واضح است كه تكرار شكست در مسابقات ورزشي احساس

متعهدترند و خود را وقف هدفشان ميكنند .آنها احساس مي-

كارآمدي پایين-تري را در ورزشكاران بهوجود ميآورد.

كنند بر اوضاع مسلطاند و خود تعيينكنندهاند و تغييرات زندگي

درمقابل ،مشاهدۀ افرادي كه مانند خود ورزشكار،مسابقات را با

را چالشها و فرصتهایي براي رشد و پيشرفت ميدانند نه

موفقيت پشت سرمي گذارند ،خودكارآمدي آنها را قويتر

محدودیت و تهدید(كوباسا .)2121 ،این امر به بهينهشدن سطح

ميكند .نتایج نشان ميدهد كه بين احساس خودكارآمدي و

اضطراب آنان در موقعيتهاي مختلف رقابتي ميانجامد.

نتيجۀ اجراي مسابقه همبستگي مستقيم و معناداري وجود

همچنانكه تحقيقات كاكس درخصوص زنان و مردان ورزشكار

دارد(فلتز.)2188 ،

و غيرورزشكار نشان داد ،ورزشكاران مستقلتر ،با اعتمادبهنفس
باالتر ،مبارزهطلبتر ،عينيتگرا ،افراطي و داراي اضطراب
كمتري هستند .حالآنكه ویژگيهاي بيانشده ،همگي با

کتابنامه
پورجعفردوست ،كامليا .2987 .ساخت و هنجاریابي خودكارآمدي دانشآموزان
 24تا  28سال دبيرستانهاي شهر كرج(پایاننامۀ كارشناسي ارشد

سرسختي و مؤلفههاي آن مشابهت دارد و احتماالً به همين

رشتۀ روانشناسي) ،دانشكدۀ روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه

دليل ،نتایج حاضر در این پزوهش بدست آمده است.

عالمه طباطبائي.

در خودكارآمدي ،نتایج با یافتههاي فلتز( )2188و

حسنشاهي ،محمدمهدي و همكاران« .2984 .تأثير راهبردهاي مقابله با

بالنچارد )1118(2همسو است .در تبيين این یافتهها مي توان

استرس بر سالمت روان دانشجویان :اثر تعدیلكنندۀ سرسختي روان-

به نكات زیر اشاره كرد :نتایج نشان ميدهد كه ارتباط معناداري
بين خودكارآمدي و مشاركت در فعاليتهاي ورزشي وجود دارد؛

شناختي» ،دانش و پژوهش در روانشناسي .ش  ،17ص .22-18
ساداتي ،زهرا و همكاران« .2912 .خودكارآمدي ادراكشده دربين
دانشجویان :نقش هوش هيجاني و حمایت اجتماعي» ،مجموعه-

اضافه بر آن ،بين خودكارآمدي و انجام فعاليت فيزیكي

مقاالت ششمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجویان ،ص

منظم(ورزش) ارتباط مثبتي بيان شده است .یافته ها نشان مي

.477-472

دهد كه خودكارآمدي در فراگيري ،اكتساب و یادداري مهارت-

سليماني ،نادر« .2988 .بررسي رابطۀ هوش هيجاني مدیران گروه آموزشي

1

با خودكارآمدي آنان در واحدهاي داشگاه آزاد اسالمي منطقۀ ده

هاي ورزشي نقش دارد(بالنچارد .)1118 ،تحقيقات پينتریچ

( )2111نشان داد كه خودكارآمدي موجب ارتقاي سالمتي مي-
شود و مشاركت ورزشي منظم افراد را افزایش مي دهد .برطبق
تحقيقات انجام شده بين خودكارآمدي ،تناوب و سطح فعاليت
بدني افراد رابطۀ معنادار و مستقيمي وجود دارد(لي 9و لفري،4

كشور» ،فصلنامۀ رهبري و مدیریت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي ـ
واحد گرمسار ،سال سوم ،ش  ،4ص .292-264
سليگمن ،مارتين .2981 .كودك مثبت .ترجمۀ فروزنده داورپناه .تهران:
رشد.
شریفي درامدي ،پرویز .2981 .روانشناسي تحولي .تهران :خوشنواز.
1. Blanchard, C.
2. Pintrich, P. R.
3. Lee, Y. S.
4. Laffrey, S. C.
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