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 ورزشکار انیدانشجو در یاجتماع يمهارتها و يخودکارآمد ،یروانشناخت یسرسخت رابطه سهیمقا

  يانفراد و یگروه

  2اسر حبیبیی،  1نیلوفر میکائیلی

  

    اردبیل، ایران    ،دکتراي تخصصی روانشناسی، دانشیار گروه روانشناسی،  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی. 1

 ایران    اردبیل،  ،. دانشجوي ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی2

  

  دهیچک

 در یاجتماع يمهارتها و يخودکارآمد ،یروانشناخت یسرسخت رابطه سهیمقا پژوهش نیا انجام از هدف  :مقدمه

  .بود يانفراد و یگروه ورزشکار انیدانشجو

جامعه آماري . بود یهمبستگ طرح و یشیمایپ -یفیتوص نوع از قیتحق نیا در شده بکارگرفته روش :روش

ش اساس روپژوهش حاضر دانشجویان ورزشکار دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل بودند. بر

بیلی و دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل که از بین دانشجویان دانشگاه محقق ارد دانشجو 30نمونه گیري در دسترس 

هاي سرسختی روانشناختی پولتی کردند انتخاب شدند و پرسشنامهبراي ورزش به تربیت بدنی دانشگاه مراجعه می

) و پرسشنامه سنجش خودکارآمدي شرر و 1983هاي اجتماعی ماتسون()، مهارت1989و همکاران(

  ) را تکمیل کردند.1986همکاران(

هاي آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس و نیز توسط شاخصها  داده

  تحلیل شدند. SPSSهمچنین با استفاده از نرم افزار 

 که يطور به دارد وجود داریمعن تفاوت هاریمتغ تمام لحاظ از گروه دو نیب داد نشان پژوهش يآمار جینتا :هاافتهی

  . است شتریب یگروه ورزشکاران در یاجتماع يهامهارت و يخودکارآمد ،یناختروانش یسرسخت

به  یاجتماع يهامهارت و يخودکارآمد ،یروانشناخت یسرسختهاي نتایج این پژوهش از نقش مولفه :يریگجهینت

  کند.یت میحماتوانند عملکرد افراد را از جمله در میادین ورزشی تحت تاثیر قرار دهند عنوان عواملی که می

 انیدانشجو ورزش، ،یاجتماع يهامهارت ،يخودکارآمد ،یروانشناخت یسرسخت :واژه دیکل
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 مقدمه

 انیدانشجو یروان سالمت و یجسمان رشد در یمهم نقش تواند یم یآموزش یاجتماع دهیپد کی عنوان به ورزش

 به 2004 سال در یجهان بهداشت شعار کهیربطو شود؛ آنان یاخالق و یاجتماع رشد تیتقو باعث یحت و کند فایا

 ییاروپا ونیفدراس نیهمچن. است شده عنوان» ورزش قیطر از آموزش«يریادگی يها یناتوان روز مناسبت

 اساس به ورزش یروانشناس«: است کرده فیتوص نیچن را ورزش یروانشناس ،)1995( ورزش یروانشناس

 است ممکن است، عالقمند نفر چند ای کی یورزش يتهایفعال یانشناخترو میتنظ يامدهایپ و  هاندیفرا ،یروانشناخت

 ابعاد ای زشیانگ  شناخت، عاطفه، مانند یانسان رفتار گوناگون یروانشناخت ابعاد ای باشد رفتار کی يرو دیتاک

  .ردیگ قرار توجه مورد یحرکت - یحس

 با متقابل ارتباط هنگام در که کندیم کمک فرد به تنها نه آن يریگشکل عوامل و هایژگیو ت،یشخص شناخت

 و  اختاللها  هنگام در یاحتمال اقدام ای يریشگیپ در بلکه باشند داشته مناسب و آگاهانه يریگ موضع گرانید

 عملکرد توانندیم که تیشخص يسازنده يهامولفه جمله از. کند کمک فرد به تواند یم زین یشخص يهاینابسامان

 یسرسخت دهند، قرار ریتاث تحت یآموزش مراکز و یورزش نیادیم در جمله از گوناگون يهاتیموقع در را افراد

  . باشندیم یاجتماع يهامهارت و يخودکارآمد ،یروانشناخت

 و شتنیخو مورد در باورها از یبیترک را یسرسخت ت،یشخص در يوجود يهاهینظر از استفاده با) 1988(کوباسا 

 ییباال تعهد از که یشخص. است شده لیتشک ییجو مبارزه و کنترل تعهد، مولفه سه از که کندیم فیتعر  جهان

 بر و دارد باور دهد؛یم  انجام ییهاتیفعال چه و است یکس چه که نیا يمعنا و ارزش ت،یاهم به است برخوردار

 در که يافراد. زدیرانگب را خود يکنجکاو و ابدیب ییمعنا دهدیم انجام که آنچه هر مورد در است قادر مبنا نیهم

 با قادرند که باورند نیا بر و دانندیم کنترل و ینیب شیپ  قابل را یزندگ يدادهایرو هستند يقو  کنترل مولفه

 تیمسئول به مشکالت حل يبرا یاشخاص نیچن. دهند قرار ریتاث تحت دهدیم رخ اطرافشان در که را چه آن تالش

 ثبات نه ر،ییتغ که است امر نیا به باور زین ییجو مبارزه. کنندیم دیتاک گرانید اشتباهات ای و اعمال از شیب  خود،

 را یمنف ای مثبت يتهایموقع دارند، ییباال ییجو مبارزه که یاشخاص. است یزندگ از یعیطب يا جنبه بلکه ت،یامن و

 شیوآسا تیامن يبرا يدیهدت تا دانند یم شتریب رشد و يریادگی يبرا یفرصت دارند، ازین مجدد يسازگار به که

 ریتاث تحت را ورزشکاران جمله از افراد عملکرد تواند یم که ییهامولفه از گرید یک). ی1988 کوباسا،(شیخو

  .باشد یم يخودکارآمد دهد قرار

 يهاتیفعال رشته کی انجام و یسازمانده در خود يهاتیقابل به نفر کی اعتقاد« :از است عبارت يخودکارآمد

 پژوهشگران ریسا و بندورا که گونه همان). 1995 بندورا،»(مختلف يهاتیوضع و طیشرا تیریمد يبرا ازین مورد

 يافراد. دارد ریتاث هازهیانگ و رفتارها تا گرفته یروان حاالت از ز،یچ همه يرو بر بایتقر يخودکارآمد اند،داده نشان

 يشتریب تیصالح احساس مشکالت با ییارویرو در برسند، دلخواه جینتا به اعمالشان با توانندیم دارند باور که

 تیموفق يفردنیب روابط يبرقرار يبرا یمهم يهامولفه یاجتماع يمهارتها نیهمچن). 2002 س،یمور(کنندیم
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 عناصر از یکی یاجتماع يهامهارت کسب .شوندیم مشخص یانسان يرفتارها و جانیه لهیبوس که هستند زیآم

 ارائه و انتخاب به تواندیم است یاجتماع مهارت يدارا که یشخص و باشدیم فرهنگها هیلک در شدن یاجتماع

  ). 2004همکاران،  و چیزابکو(بزند دست نیمع تیموقع و زمان در مناسب رفتار

 یارتباط يدارا پژوهش نیا در حاضر يرهایمتغ از کی هر که است آن انگریب نهیزم نیا در شده انجام قاتیتحق

 در جمله از یآموزش گوناگون يهاتیموقع در را افراد عملکرد توانندیم کهیبطور باشند یم ورزش با معنادار

 و يبا گول ؛1379 ،یاقوتی ؛1378 ،یآتش ؛2004 همکاران، و آلبرت(دهند قرار ریتاث تحت یورزش هايعرصه

  ).2004 آرد،یش

 انیدانشجو در یاجتماع يمهارتها و يخودکارآمد ،یروانشناخت یسرسخت رابطه یکم يهاپژوهش نکهیا به توجه با

 دانش شیافزا منظور به پژوهش نیا انجام رسدیم نظر به اند،داده قرار یبررس مورد را يانفراد و یگروه ورزشکار

 یسرسخت رابطه سهیمقا پژوهش نیا انجام از هدف الذکر فوق مطالب به توجه با لذا. ابدییم ضرورت یروانشناس

  .باشدیم يانفراد و یگروه ورزشکار انیدانشجو در یاجتماع يمهارتها و يخودکارآمد ،یروانشناخت

  روش

جامعه آماري پژوهش حاضر  .بود یهمبستگ طرح و یشیمایپ - یفیتوص نوع از قیتحق نیا در شده بکارگرفته روش

اساس روش نمونه گیري در دانشجویان ورزشکار دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل بودند. بر

دانشجو  از بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل که براي ورزش به  30دسترس 

 هاي سرسختی روانشناختی پولتی وکردند انتخاب شدند و پرسشنامهتربیت بدنی دانشگاه مراجعه می

) و پرسشنامه سنجش خودکارآمدي شرر و 1983هاي اجتماعی ماتسون()، مهارت1989همکاران(

  ) را تکمیل کردند.1986همکاران(

  

  ابزارهاي پژوهش عبارتند از:

 که است يکاغذ-مداد یگزارش خود اسیمق کی ابزار نیا ):1989(همکاران و یپولت یسرسخت  پرسشنامه -1

 کامال« ،» درست« ،»درست يحد تا« ،»است نادرست کامال« ي نهیگز چهار از یکی به یآزمودن و دارد ماده 45

 تعهد، بعد سه آزمون نیا مواد .است باال یسرسخت دهنده نشان آن از باال نمره گرفتن. ندیگویم پاسخ»  درست

 یدرون یهمسان و ییبازآزما روش با را اسیمق نیا یانیپا) 1376(یامرثیک .سنجد یم را ییجو مبارزه و کنترل

 .  است کرده دییتا

 يمهارتها که است سوال  56 شامل پرسشنامه نیا ):1983(ماتسون یاجتماع يهارتهام ي پرسشنامه - 2

 با کرتیل اسیمق يادرجه پنج شاخص کی اساسبر آن به ییگو پاسخ. سنجدیم را ساله 18 تا 4 کودکان یاجتماع

 عامل پنج قالب در یفرع اسیمق پنج اس،یمق نیا يبرا. باشدیم) شهیهم(5 تا) وقت چیه - هرگز(1 نمره از يادامنه

 عمل یتکانش. 3 نامناسب جسارت. 2 مناسب یاجتماع يهامهارت. 1:است شده فیتعر ریز شرح به جداگانه
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 و یانیپا) 1382(ریخ و یوسفی. يریگ گوشه - حسادت. 5 داشتن خود به ادیز نانیاطم. 4 بودن سرکش و کردن

  اند.کرده دییتا را اسیمق نیایی روا

-مولفه پنج و است هیگو یس يدارا پرسشنامه نیا ):1986(همکاران و شرر يخودکارآمد سنجش پرسشنامه -3

 و) هیگو5(مساله حل ،)هیگو5(هدف بر تعمق ،)هیگو4(یدرون زشیانگ شامل يخودکارآمد ي

 با ابزار ییایپا پژوهش نیا در. است شده میتنظ يادرجه پنج اسیمق براساس و سنجد یم را )هیگو6(یابیخودارزش

  .دیگرد محاسبه 72/0 کرونباخ يآلفا بیضر از فادهاست

 و انسیوار لیتحل و گام به گام ونیرگرس رسون،یپ یهمبستگ بیضر ،یفیتوص آمار يهاشاخص توسط زین هاداده

  .شدند لیتحل SPSS افزار نرم از استفاده با نیهمچن

  

  

  یافته ها

  بود. 16/2و  68/22نحراف سنی آنها به ترتیب میانگین و ا .دانشجو  بودند 30شرکت کنندگان پژوهش حاضر  

 و یگروه ورزشکاران در یاجتماع يمهارتها و يخودکارآمد ،یروانشناخت یسرسخت نمرات اریمع انحراف و نیانگیم - 1جدول

  يانفراد

 انحراف  نیانگیم  گروه  ریمتغ

  اریمع

  یروانشناخت یسرسخت

  

  89/11  26/124  یگروه

  30/10  22/95  يانفراد

  33/12  73/29  یگروه  يآمدخودکار

  53/11  46/28  يانفراد

  10/238  53/16  یگروه  یاجتماع يمهارتها

  32/214  53/15  يانفراد

  

 جینتا. گرفتند قرار یبررس مورد انسیکووار –انسیوار يهاسیماتر یهمگن فرض لحاظ از هاداده مانوا انجام از قبل

  .است شده ارائه 2 جدول در لیتحل

  انسیکووار – انسیوار يها سیماتر یهمگن فرض یبررس جهت باکس Mآزمون - 2جدول

M باکس  F Df1 Df2 يدار یمعن سطح  

679/1  679/1  6  396 /4 122/0  
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-سیماتر یهمگن فرض نیبنابرا ستین داریمعن آمده دست به F مقدار گردد،یم مشاهده 2 جدول در که همانطور

 یسرسخت نمرات يبرا) مانوا( يریمتغ چند انسیوار لیتحل جینتا .رودینم سؤال ریز انسیکووار – انسیوار يها

  .است آمده 3 جدول در یاجتماع يمهارتها و يمدآخودکار ،یروانشناخت

  

 در یاجتماع يمهارتها و يخودکارآمد ،یروانشناخت یسرسخت نمرات يبرا) مانوا( يریمتغ چند انسیوار لیتحل جینتا - 3 جدول

  يانفراد و یگروه ورزشکاران

 سطح F  خطاdf هیفرضdf  مقدار  آزمون نام

  يمعنادار

  مجذورات

  371/0  000/0  371/12  000/84  000/3  741/0  ییالیپ اثر

  490/0  000/0  681/19  000/82  000/3  260/0  لکزیو يالمبدا

  586/0  000/0  351/28  000/80  000/3  835/2  نگیهتل اثر

  739/0  000/0  488/59  000/42  000/1  833/2  يرو شهیر نیبزرگتر

  

 دو يهایآزمودن نیب که هستند آن انگریب آزمونها همه يمعنادار سطوح شود،یم مالحظه 3 جدول در که همانگونه

 از حاصل جینتا تفاوت به بردن یپ يبرا. دارد وجود معنادار تفاوت وابسته يرهایمتغ از یکی لحاظ از حداقل گروه

  .ستا آمده4 جدول در هایآزمودن نیب اثرات آزمون

 و یگروه ورزشکاران در یاجتماع يمهارتها و يخودکارآمد ،یروانشناخت یسرسخت يرو بر هایآزمودن نیب اثرات آزمون - 4 جدول

  يانفراد

  وابسته ریمتغ

  

 نیانگیم

  مجذورات

df F مجموع 

  مجذورات

  يمعنادار سطح

  001/0  45/2023  27/9  1  22/1012  یروانشناخت یسرسخت

  001/0  98/184  83/4  1  49/920  يخودکارآمد

  001/0  84/2602  88/5  1  42/1301  یاجتماع يمهارتها

  

 و دارد وجود دار یمعن تفاوت رهایمتغ تمام لحاظ از گروه دو نیب است مشخص 4 جدول در که همانگونه

  .است شتریب یگروه ورزشکاران در یاجتماع يمهارتها و يخودکارآمد ،یروانشناخت یسرسخت

 يریگجهینت و بحث

 انیدانشجو در یاجتماع يمهارتها و يخودکارآمد ، یروانشناخت یسرسخت سهیمقا پژوهش نیا انجام از هدف

 وجود داریمعن تفاوت هاریمتغ تمام لحاظ از گروه دو نیب داد نشان يآمار جینتا. بود يانفراد و یگروه ورزشکار

 شتریب یگروه ورزشکاران در یماعاجت يهامهارت و يخودکارآمد ، یروانشناخت یسرسخت که يطور به دارد

- یم) 1379 ،یاقوتی ؛1378 ،یآتش ؛2004 همکاران، و آلبرت(جینتا با حاضرهماهنگ پژوهش يهاافته. یاست
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 يمهارتها رشد به یگروه يهایباز که دهد یم نشان ،)1990(لبرنیوم جیکارتل قاتیتحق جینتا نیهمچن. باشد

 روابط يبرقراري رهیدا یگروه يهايباز در نکهیا به توجه با و هاتهافی نیا به توجه با. کندیم کمک یاجتماع

 دانش به نسبت یگروه ورزشکار آموزان دانش که کرد استنباط نیچن توانیم باشد؛یم ترگسترده فرد یاجتماع

 ياورزشه در نیهمچن. برخوردارند يشتریب یاجتماع  يهامهارت از ورزشکار ریغ و يانفراد ورزشکار آموزان

 ورزشکاران تیموقع به نسبت يکمتر فرصت گروه ياعضا نیب در کردن یترق و شدن مطرح يبرا فرد یگروه

 يرفتارها زانیم لیدل نیهم به باشد؛یم گروه ياعضا ریسا با سهیمقا در يشتریب تالش ازمندین و دارد يانفراد

 ریغ و يانفراد ورزشکار آموزان دانش از یگروه ورزشکار آموزان دانش در ییجو يبرتر حسادت، پرخاشگرانه،

 در انیدانشجو کامل يهمکار عدم به توانیم بود همراه قیتحق نیا با که ییهاتیمحدود از. است شتریب ورزشکار

 اطالعات يآور جمع گرید يهاوهیش يریبکارگ. کرد اشاره هاآزمون سواالت تعداد بودن ادیز و هاپرسشنامه لیتکم

 و افتهی ساختار مصاحبه مانند ؛ یاجتماع يهامهارت و يخودکارآمد ،یروانشناخت یختسرس يهاریمتغ يبرا

 حیصح یده پاسخ منظور به کمتر يهاتمیآ يدارا يهاپرسشنامه از استفاده و اعتبار بردن باال يبرا رفتار مشاهده

  .  باشدیم یآت قاتیتحق يبرا یپژوهش شنهاداتیپ از آنها یخستگ از يریجلوگ و هایآزمودن

 

  یقدردان و تشکر

  .میسپاسگزار رساندند ياری پژوهش نیا در را ما که یزانیعز یتمام از انیپا در

  منابع

. زدی شهرستان یرستانیدب ورزشکار ریغ و ورزشکار آموزان دانش یاجتماع يسازگار سهیمقا و یبررس). 1378(نیحس دیس ،یآتش

  .لیدبار معلم پژوهشکده ارشد، یکارشناس نامه انیپا

 انیدانشجو و يانفراد و یمیت يها رشته  ورزشکار انیدانشجو کنترل منبع و نفس عزت زانیم سهیمقا). 1379(يهاد محمد ،یاقوتی

  .اصفهان دانشگاه ورزشکار ریغ

 و اندختر عملکرد سهیمقا و ماتسون یاجتماع يمهارتها سنجش اسیمق ییروا و ییایپا یبررس). 1381(محمد ر،یخ و دهیفر ،یوسفی

 شماره هجدهم، دوره ،یتیترب علوم نامه ژهیو راز،یش دانشگاه یانسان و یاجتماع علوم مجله راز،یش اسیمق نیا در یرستانیدب پسران
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 مهار، کانون ، A پیت با آن رابطه یبررس و یروانشناخت یسرسخت سنجش يبرا اسیمق یابیاعتبار و ساخت). 1376(آذر ،یامرثیک

 ارشد یکارشناس نامه انیپا. یاسالم آزاد دانشگاه پسر و دختر انیدانشجو در یلیتحص عملکرد و یجسمان اتیشکا ،نفس عزت

  .اهواز واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یعموم یروانشناس
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