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 چکیده
 انبا انگیزه پیشرفت ورزشی در دانشجوی بینیخوشو  خودکارآمدیرابطه بین هدف پژوهش حاضر بررسی 

با استفاده از روش همبستگی بود. جهت تعیین  69-69در سال تحصیلی  کرج آزاددانشگاه  بدنیتربیترشته 

 تصادفی صورتبهکه  پسر( تعیین شدند 891دختر و  601نفر ) 011حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 

و  ییرش بینیخوش : پرسشنامهنامهپرسشاز سه  هاداده گردآوریاین پژوهش جهت  در ساده انتخاب گردید.

اده شد. عمومی شرر استف خودکارآمدیو پرسشنامه ورزشكاران گیل  یشرفتپرسشنامه انگیزش پ ،کارور

میانگین، انحراف  مانندآمار توصیفی  یهاروشاز  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاداده وتحلیلتجزیه منظوربه

ضریب همبستگی ساده پیرسون و  مانندفراد و آمار استنباطی معیار، واریانس، حداقل و حداکثر نمره ا

با  بینیوشخو  خودکارآمدیبین رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که روابط مثبت معناداری 
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 مقدمه

عت و ماشینی شدن در جامعه جهانی آمارهای کشورهای مختلف نشان با رشد سریع صن

تعداد افراد مبنی بر دارا بودن مشكالت و معضالت روانی رو به فزونی است. یكی از  دهدیم

با  یشناسروانبدنی است. علم  هایفعالیتراه جهت پیشگیری نامالیمات روانی، ورزش و 

آن  یکارگیربهپیدا کرده و فراگیری و آموزش  ابعاد گسترده آن در مطالعه رفتار ورود

ذا ل شودیمورزشكاران  ویژهبهموجب حل مسائل و بهبود و پیشرفت در عملكرد افراد 

صورت عدم  و در دینمایمو انگیزه پیشرفت از ماشینی شدن زندگی پیشگیری  بینیخوش

 روازاین، دابییمونی مسائل و مشكالت روانی افراد فز شناختیروان یرهایمتغ کارگیریبه

ه ک و بین فردی است شناختیروان هایمهارتزندگی شامل گروه بزرگی از  هایمهارت

خود  ایهمهارت، مؤثرشخصی، ارتباطات  گیریتصمیمتوانایی کمک به افراد در ساخت 

 (.8064آزادی، رساند )یمزندگی سالم یاری  سویبهدر هدایت  هاآنمدیریتی را دارد و به 

ف انسان در مواقع مختل اچر کهاینو  دهدیمانگیزش، غالباً به علل رفتار پاسخ  پدیده 

 ورزش، منبع زمینهدر  ویژهبهانجام هر کاری،  درواقع. زندمیدست به رفتارهای متفاوت 

است مطلوب ورزشكاران  یهااحساسانگیزشی دارد و هدف انگیزش، تقویت اعمال و 

ه، محققان قرار گرفت موردتوجهواع انگیزش که در سالیان اخیر (. یكی از ان6184 ،8جاوت)

است؛ که شامل تمایل به تالش برای موفقیت و پافشاری در رویارویی با  انگیزش پیشرفت

عاملی مهم در انگیزش  گراییهدفشكست و تجربه غرور در زمان پیروزی بر حریف است. 

و با  رندیگیمخود اهدافی را در نظر  که ورزشكاران برای یپیشرفت ورزشكاران است. زمان

ارند د، انگیزش پیشرفت بیشتری کنندیمتمام توان خود در جهت رسیدن به آن تالش 

 یكنانتار بازرف یینو تب بینیپیش یعوامل برا ترینمهماز  یكی یگر. از طرف د(6186 ،6پاول)

 یكنانر بازرا از نمونه رفتا هازهیگاناست، اگر ما  هاآن یهازشیانگ یا هازهیانگبردن به  یم، پیت

 هاآنرفتار  یینبت یبرا یرومندیما درست باشند ابزار ن یهااستنباطو اگر  ییم، استنباط نمایمت

جام ان یندهدرباره آنچه در آ میتوانیمکه  یمقرار دار یتیداشت و در موقع یمدر دست خواه
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 112  ... یورزش یشرفتپ یزهبا انگ یو خودکارآمد ینیبخوش ینرابطه ب

قبل  هاسالبه  یشرفتپ یزشانگ یپژوهش یشینه(. پ6119 ر،)شف نماییم بینیپیشخواهند داد، 

 ینهسال وقت خود را صرف مطالعه و پژوهش در زم 41( مدت 8699) 8. مک کلندگرددبرمی

و جامعه  یطحکه فرد با م یگرفت که بر اثر کنش متقابل یجهمهم انسان نمود و نت یهازشیانگ

 یاساس یازهاین ترینممهکه حاصل آن،  آموزدیمرا  یخاص یازهاین ،دینمایمخود برقرار 

 یژگی(. و6117 ،6یپهیل)ف است یوندجوییبه پ یازبه قدرت و ن یازن یشرفت،به پ یازن یعنیانسان، 

از  یناش یاهپاداشاز آنكه از  یشتراست که ب یندارند ا یادیز یشرفتبه پ یازکه ن یافراد

نان آ رچنده. کنندیم ضایتاحساس ر یشخص هایهدفبه  یدنلذت ببرند از رس یتموفق

و احساس  دهندینمخود قرار  هایفعالیترا اساس کارها و  ، اما آنکنندینمپاداش را رد 

 ،آورندیمسخت به دست  هایموقعیتبر  یروزیاز حل مسائل دشوار و پ هاآنکه  یلذت

(. برخی از روانشناسان 6188 ،0یر)ما کنندیم یافتاست که در یپاداش یااز پول  یشترب یاربس

شی و متخصصین و مربیان معتقدند که ورزشكاران نخبه، تمایل زیادی به فعالیت برای ورز

و از شكست متنفرند. خودکارآمدی به توان فرد  برندیماز پیروزی لذت  هاآنبردن دارند. 

در رویارویی با مسائل برای رسیدن به اهداف و موفقیت او اشاره دارد. خودکارآمدی بیشتر 

 هاییژگیوهوش و توان یادگیری افراد باشد تحت تأثیر  هایویژگیثیر تحت تأ کهایناز 

علل  (، تالشگر بودن و تسلیم نشدن، وارسینفساعتمادبهباور داشتن خود ) ازجملهشخصیتی 

اجتماعی  یهاروشعدم موفقیت به هنگام ناکامی )خودسنجی(، آرایش جدید مقدمات و 

د دار)خودرهبری( قرار  هاتكانهدرآوردن رسیدن به هدف )خودتنظیمی( و تحت کنترل 

(. این عوامل در برخی از افراد حتی بیشتر از توان یادگیری موجب پیشرفت 6189 ،4یتاسم)

خودکارآمدی طی درون سازی و  هایوارهطرح. پیاژه معتقد است شودیمو موفقیت 

ودکارآمدی . خدهدیمغنی رخ  یهاطیمحکه در  ردیگیمشكل  شماریبیبرونسازی های 

ه خودانگیخته در محیط تالش کند و ب طوربهکه فرد  شودیمدرونی موجب  انگیزه واسطهبه

باورهای کارآمدی خود دست یابد. طبیعت همچون معلمی نامرئی است که فرد را به 
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گوناگون خود را در مراحل متنوع و متفاوت تحول  یهاتیظرفتا  داردمیوا وجوشجنب

ی تداخلی و تعامل رابطهپیشرفت و خودکارآمدی  انگیزه(. بین 6181 ،8اکلجنماید )آشكار 

چشمگیری در  یهاتیموفقبا خودکارآمدی باال شاهد  وجود دارد. معموالً ورزشكاران

 پیشرفت انگیزه( نیز معتقدند 6184اسمیت )خود هستند. کارن، روتلر،  یورزش هایموقعیت

 از دیگران عمل کردن و پیروی کردن از معیارهای با نیاز به تسلط بر تكالیف دشوار، بهتر

فرد از حداکثر  دشویمپیشرفت باال موجب  انگیزهباالی برتری ارتباط دارد. بنابراین، داشتن 

توان خود برای رسیدن به هدف استفاده کند و به دنبال آن به سطح باالیی از خودکارآمدی 

ز همین پیشرفت نی انگیزهکارآمدی و خود یهارمجموعهیزدست یابد. بدیهی است که بین 

فرد از شكست  کههنگامی، دیگرعبارتبه(. 6184 اسكملن،دارد )تعامل پویا وجود 

ر توان خود را د هابرنامه، در تنظیم کندیم ریزیبرنامهو برای رسیدن به هدف  هراسدینم

امیدوار است  خود قبلی به موفقیت شدهمیتنظ)خودسنجی(، با توجه به مقدمات  ردیگیمنظر 

رفتار خود، در رسیدن به هدف، خود را رهبری  گامبهگامبا کنترل  درنهایت)خودباوری( و 

پیشرفت باالیی نیز برخوردار است؛ زیرا عوامل یادشده ارتباط  انگیزه. وی همواره از کندیم

بود واهد رفت خپیش انگیزه ساززمینه آمیزموفقیتمستقیمی با کسب موفقیت دارد و تجارب 

(. از طرفی دیگر، اعتقاد بر این است که باورهای 6186 و همكاران، 6یرسكیکنز)

خودکارآمدی نقش مهمی در رشد انگیزش درونی دارد. این نیروی درونی وقتی رشد 

که تمایل برای دستیابی به این معیارها در فرد ایجاد شود و در صورت کسب نتیجه  ابدییم

درونی  عالقه. این (8064، و همكارانفلسفی نژاد کند )یمپیدا  تسفرد به خودسنجی مثبتی د

. انگیزه شودیممحیطی  یهاپاداشو بدون حضور  مدتطوالنیفرد در  یهاتالشموجب 

د سالی در فرد چن ازآنكهپسپیشرفت در ابتدا تحت تأثیر تجارب فرد در خانواده است؛ اما 

یكی  رومندی. لذا نیگذارندیمیكدیگر اثر  کسب تجربه کرد، موفقیت و انگیزش بر یطمح

 (.6116 ،0لنتشود )یمقدرتمندی دیگری  موجب
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 111  ... یورزش یشرفتپ یزهبا انگ یو خودکارآمد ینیبخوش ینرابطه ب

 یجسمان تیوضع ،بینیخوش ی،باال، تندرست نفساعتمادبهباال با  خودکارآمدی همچنین

مزمن رابطه  یهایماریبو بهبود  یبحران هایموقعیتبهتر، سازگاری بهتر، برخورد مناسب با 

 یوانسالمت ر یینو سطح پا یاضطراب و افسردگ یهانشانهبا  یینپا مدیخودکارآدارد و 

بوط به مر یورزش یشرفتپ یزشانگ ینهدر زم هایپژوهش یشترب (.6181 ،8یسپرادارد )رابطه 

ی دارعنیمنشان داد تفاوت  یی،با استفاده از پرسشنامه ورزش گرا یامطالعه. او در است یلگ

 دارد.ن جوددر مسابقات ماراتن و کنندهشرکت زنانان و مرد یورزش یشرفتپ یزشدر انگ

است.  بینیخوشاز آن استفاده شده است  پژوهش ینکه در ا شناختیروان یگرد یرمتغ

و  یاطفع یآمادگ یشپ یکاست و به  یدگاهد نیتردوارانهیامبه اتخاذ  یلتما بینیخوش

 یموضوعات بد در زندگ خصوص که موضوعات خوب بهتر از یناشاره دارد در ا یشناخت

سراسر  خوب در یامدهایکه بر مبنای آن پ است یاافتهیمیتعمانتظار  بینیخوشهستند. 

، افراد ( معتقدند6119(. سروستان و همكاران )6181 ،6مكدونالددهد )یمفرد رخ  یزندگ

 وانتیم یمثبت و مطلوب دارند. به عبارت یامدهایبه انتظار پ یشناخت یشگرا یک بینخوش

و  نیبیخوششناسان معتقدند  خوب دارند. روان یخبرهافت یاافراد انتظار در ینگفت ا

ما  یهاسرمشقما الگو و  ینو والد آموزیمیم یهستند که ما از زمان کودک ی، عاداتینیبدب

 ینبا چن بینخوشو فرد  یراموناست مثبت است به جهان پ ینگرش بینیخوشهستند. درواقع 

که جهان  ننددایم ،بینخوش. افراد یندبب یبهتر صورتبهرا  یاش است که دندر تال ینگرش

 هانآرا دارا باشد، اما  ی، همه صفات خوب و عالتواندینم کسهیچو  یستآل نیدهکامل و ا

سمت  باشند که جهان به یدوارو ام ینندرا ب یاو وجوه مثبت قضا هابخشدر تالش هستند که 

تمایل به اتخاذ  بینخوش. با توجه به اینكه افراد (6119 ،0ملت)کند حرکت  یرو خ یخوب

 و اهداف مسائلها را دارند بنابراین در مواجه با و انتخاب كردهایرواهداف،  نیتردوارانهیام

روبرو خواهند  هاآنآمادگی عاطفی و شناختی بیشتری دارند و با انگیزه پیشرفت باالتری با 

 شد.
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ا بدیگر نیز حائز اهمیت و ضرورت است دلیل اول آن است که  به دو دلیل پژوهشاین 

با  ارآمدیخودکو  بینیخوشعدم هم بینی متغیرهای  تبعبهبه جدید بودن این رشته و  توجه

دیگر  از سویی ،رسدیم به نظرانگیزه پیشرفت ورزشی لزوم پژوهش در این زمینه ضروری 

به  یشناختروانان ورزشی در ارائه خدمات کمک شایانی به روانشناس تواندیماین پژوهش 

جویان در ارتقا انگیزه پیشرفت و عملكرد دانش مؤثرینقش  درنتیجهورزشكاران داشته باشد و 

 یزهبا انگ نیبیخوشو  خودکارآمدی ینرابطه ب یکه به بررس یهایپژوهش محقق به ایفا نماید.

نادر  زی. در خارج از کشور نتدست نیافته اسدر داخل کشور بپردازند،  یورزش یشرفتپ

 بینیوشخو  خودکارآمدی ینرابطه ب یبه دنبال بررس پژوهش ینراستا ما در ا ین. در هماست

 ینبنابرا؛ هستیمج کر آزاددانشگاه  بدنیتربیترشته  یاندر دانشجو یرفت ورزشیشپ یزهبا انگ

 یزهگانابعاد با  بینیخوشو  خودکارآمدی ینب یاکه آ است ینپژوهش ا ینا یاصل سؤال

 یاارد کرج رابطه وجود د آزاددانشگاه  بدنیتربیترشته  یاندر دانشجو یورزش یشرفتپ

 یر؟خ

 پژوهشروش 

رار ق یو بر اساس استراتژی در گروه همبستگ یهدف کاربرد ازنظرحاضر  پژوهشنوع 

 عیتبر اساس محیط اجرا چون مطالعه آزمودنی در موق پژوهشاین نوع  چنینهم. ردیگیم

. ودشیم از نوع میدانی محسوب ،ردیگیمتوسط خود آزمودنی انجام  هاداده ارائه طبیعی و

 عیالزم نسبت به توز یهایهماهنگمجوز و انجام  یافتاز در سحاضر، پ پژوهشجهت انجام 

 .گردیداقدام  موردنظر آماریاز جامعه  هاپرسشنامه آوریجمعو 

تشكیل  رجک آزاددانشگاه  بدنیتربیترشته  یاننشجودا یهرا کل پژوهشجامعه آماری این 

طبق جدول مورگان  .هستندنفر  8691 یانتعداد دانشجو اعالم دانشكده طبق خواهند داد.

 تصادفی ساده انتخاب شدند. صورتبهپسر(  891دختر و  601) نمونه عنوانبهنفر  011

 پژوهش حاضر از قرار زیر است: گیریاندازهابزار 

بر اساس  سؤالاست که هر  سؤال 87 یدارا یاسمق این. شرر خودکارآمدی شنامهالف( پرس

به  یاسقم یگذار. نمرهشودیم یماز دامنه کامالً مخالفم تا کامالً موافقم تنظ یكرتل یاسمق
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و  80، 6، 1، 0، 8 هایسؤال. گیردیتعلق م یازامت 9تا  8صورت است که به هر ماده از  ینا

 یگذارنمرهاز چپ به راست  یعنیمعكوس  صورتبه هاسؤال یهو بقاز راست به چپ  89

و  19به دست آورد نمره  یاسمق یناز ا تواندیکه فرد م یاحداکثر نمره ینبنابرا؛ شوندیم

شده است.  یابی( ترجمه و اعتبار8079) یتوسط برات یاسمق یناست. ا 87حداقل نمره 

، نمرات یعموم خودکارآمدی یاسمق یاازهس ییسنجش روا ی( برا8079) یبرات یاریبخت

و  یرونکنترل د یاسمق) یتیشخص یژگیو ینچند یهااندازهرا با  یاسمق یناز ا آمدهدستبه

 اسیمارلو و کران و مق یدرجه اجتماع اسیمق ی،کنترل شخص یاسراتر، خرده مق یرونیب

 یاسمق ینب دهشینیبشیپ یروزنبرگ( همبسته کرد که همبستگ یفرد ینب یستگیشا

( معنادار 19/1و در سطح  98/1متوسط ) یتیشخص یاتخصوص یهااندازه و خودکارآمدی

 یبضر ین(. همچن8010 ی،و شهرآرا یاز کرامتبه نقل بود ) موردنظرسازه  دییتأدر جهت  و

و با استفاده از  79/1کردن آزمون گاتمن برابر  یمهبا استفاده از روش دو ن یاسمق یاییپا

 به دست آمده است. 76/1کرونباخ  یآلفا یبضر

مقیاس  بینیخوشاز خرده مقیاس  بینیخوشجهت سنجش . مدسن بینیخوش ب( پرسشنامه

( استفاده شد. این مقیاس را مدسن برای سنجش 6181مدسن )در برابر آسیب را  آوریتاب

ده رساخته است. این خ آوریتابعوامل حفاظتی فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتبط با 

( استفاده شده است. 9تا  1) كرتیلاز مقیاس  گذارینمرهاست. برای  سؤال 9مقیاس دارای 

 کامالًو « 9»، خیلی زیاد «4»، زیاد «0»متوسط ، «6»کم ، «8»کم ، خیلی «1»نمره  اصالًبه پاسخ 

( پایایی این پرسشنامه از طریق 8060) یراف. در پژوهش عبداهلل زاده ردیگیمتعلق « 9»

 61/1همسانی درونی برآورد گردید. همسانی درونی برای کل مقیاس برابر با  یهاشرو

. در پژوهش حاضر 11/1 برابر بود با: بینیخوش یهازیرمقیاسبرآورد شد و آلفای کرونباخ 

از طریق از طریق آلفای کرونباخ برای  هااسیمقضریب همسانی درونی برای خرده 

 .است 66/1 بینیخوش

ان از پرسشنامه ورزشكار یشرفتانگیزش پ جهت. ی گیلورزش یشرفتپ یزهانگ مهج( پرسشنا

 ندبعدیچورزشكاران گیل استفاده شده است. این پرسشنامه یک مقیاس  یشرفتانگیزش پ

د. این قرارمی گیر مورداستفادهورزشكاران  یشرفتانگیزش پ گیریاندازهاست که جهت 
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ه امتیازی لیكرت از دامن هبا استفاده از مقیاس س که آزمودنی استسؤال  01پرسشنامه دارای 

)یک خیلی مهم است تا سه اصالً مهم نیست( برای پاسخگویی به سؤاالت استفاده شده است. 

جهت محاسبه پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب پایایی 

گزارش گردیده است.  14/1 (8011) انیفوالد پژوهشپرسشنامه در  ینآلفای کرونباخ ا

 گزارش کرده است. 1/ 66پرسشنامه را  ینکرونباخ ا یآلفا یب( ضر8066قدرت نما )

 پژوهش یهاافتهی

یفی توص یهاشاخصو سپس  هاآزمودنیجمعیت شناختی  هایویژگیدر این بخش ابتدا  

 .با استفاده از جدول و نمودار توصیف شده است پژوهشمتغیرهای اصلی 

اضر ح پژوهشدر  کرج آزاددانشگاه  بدنیتربیترشته  انیدانشجونفر از  011تعداد 

 اند.حضور داشته

 هاآزمودنیتوزیع و درصد فراوانی سن  .1جدول 

 سن

 سال 91-41 سال 41-61 سال 61زیر 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

816 14/69 670 14/78 9 08/8 

بین  پژوهش( این %14/78) هاآزمودنیبیشتر  شودیمحظه مال 8 که در جدول طورهمان

 سال سن داشتند. 41تا  61

 هاآزمودنیتوصیفی سن  یهاآماره .2جدول 

 سن

 میزان آماره

 011 تعداد

 69/60 میانگین

 96/1 انحراف استاندارد

 87 حداقل

 96 حداکثر
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سال و حداقل  69/60 هاآزمودنیمیانگین سنی  شودیممالحظه  6که در جدول  طورهمان

 سال است. 96و حداکثر سن  87سن 

 بر اساس جنسیت هاآزمودنیتوزیع و درصد فراوانی  .3جدول 

 جنسیت

 مرد زن

 درصد فراوانی درصد فراوانی

898 09/46 686 94/97 

( %94/97) پژوهشاین  یهایآزمودنبیشتر  شودیممالحظه  0که در جدول  طورهمان

 مرد هستند.

 تأهلبر اساس وضعیت  هاآزمودنیتوزیع و درصد فراوانی  .4ل جدو

 تأهلوضعیت 

 متأهل مجرد

 درصد فراوانی درصد فراوانی

696 89/91 868 19/08 

( %89/91) پژوهشاین  یهایآزمودنبیشتر  شودیممالحظه  4که در جدول  طورهمان

 .هستند متأهل

 میزان فعالیت ورزشی در طول هفته .5جدول 

 در طول هفته یورزش تیفعالقه ساب

 یک بار بین یک تا دو بار سه بار و بیشتر

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

881 14/66 819 17/61 77 80/66 

تر بیش در طول هفته یورزش تیفعالسابقه  گرددیممالحظه  9که در جدول  طورهمان

 .بوده است تا دو بار کی بین پژوهش یهایآزمودن
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 توزیع و درصد فراوانی سابقه حضور در مسابقات .6جدول 

 سابقه حضور در مسابقات

 خیر بله

 درصد فراوانی درصد فراوانی

806 70/04 641 69/99 

سابقه دارای  پژوهش یهایآزمودنبیشتر  گرددیممالحظه  9که در جدول  طورهمان 

 نبودند. حضور در مسابقات

 – کولموگروف آزمون متغیرهای ازوضعیت طبیعی بودن در این پژوهش جهت بررسی 

 خودکارآمدیزیر نتایج آزمون فرضیه نرمال بودن متغیر  7اسمیرنف استفاده شد. در جدول 

 نشان داده شده است: یورزش شرفتیپ زهیبا ابعاد انگ بینیخوشو 

 رفتشیپ زهیعاد انگبا اب بینیخوشو  خودکارآمدینتایج آزمون فرضیه نرمال بودن متغیر  .7جدول 

 اسمیرنف – کولموگروفتوسط آزمون  یورزش

 ریمتغداری متغیرهای د، چون سطح معنیگردمی مشاهده 7که در جدول  گونههمان 

، لذا توزیع است 19/1بیشتر از  یورزش شرفتیپ زهیبا ابعاد انگ بینیخوشو  خودکارآمدی

های از آزمون آماریهای های فوق نرمال بوده و برای بررسی فرضیه - مؤلفههای داده

 یرهایمتغ داریمعنیگردد. اگر سطح ( استفاده میپیرسون ضریب همبستگیپارامتریک )

 است. شدهیمبود از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده  19/1کمتر از  پژوهش
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 یهاشاخص

 آماری

 

 رهایمتغ

 (Nد )تعدا 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011

 میانگین 60/0 77/0 70/0 76/0 06/0 79/6 48/6 66/6 04/6 47/0 88/0

196/1 796/1 17/1 41/8 09/8 176/1 19/8 64/8 89/8 84/8 48/8 
کولموگروف 

 اسمیرنف -

496/1 969/1 86/1 60/1 891/1 466/1 619/1 161/1 848/1 849/1 109/1 Sig 
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 ،گراییروهگ ت،یموفق) یورزش شرفتیپ زهیبا ابعاد انگ خودکارآمدی نیبفرضیه اول: 

( در یرمو سرگ حیتفر ،یابیدوست مهارت، بهبود ،یتیموقع عوامل ،یانرژ هیتخل ،یآمادگ

 وجود دارد. داریمعنیکرج رابطه  آزاددانشگاه  بدنیتربیترشته  انیدانشجو

 هیلتخ ،یآمادگ ،گراییگروه ت،یموفق) یورزش شرفتیپ زهیبا ابعاد انگ خودکارآمدی نیب .8جدول 

 بدنییتتربرشته  انی( در دانشجویو سرگرم حیتفر ،یابیدوست مهارت، بهبود ،یتیموقع عوامل ،یانرژ

 وجود دارد. داریمعنیکرج رابطه  آزاددانشگاه 

 ضریب همبستگی داریمعنیسطح  ابعاد انگیزه پیشرفت متغیر

 خودکارآمدی

 069/1(**) 118/1 تیموفق

 491/1(**) 118/1 گراییگروه

 989/1(**) 118/1 یآمادگ

 476/1(**) 118/1 یانرژ هیتخل

 094/1(**) 118/1 یتیعوامل موقع

 984/1(**) 118/1 بهبود مهارت

 476/1(**) 118/1 یابیدوست

 016/1(**) 118/1 یو سرگرم حیتفر

 تمعنادار اس 18/1** در سطح  

به ضریب همبستگی پیرسون و  با توجه شودیم( مالحظه 1که در جدول ) طورهمان 

ا ابعاد ب خودکارآمدی نیب. گرددیم دییتأ پژوهشفرض صفر رد و فرض  سطح معناداری؛

 ،یتیوقعم عوامل ،یانرژ هیتخل ،یآمادگ ،گراییگروه ت،یقموف) یورزش شرفتیپ زهیانگ

 آزاددانشگاه  بدنیتربیترشته  انی( در دانشجویو سرگرم حیتفر ،یابیدوست مهارت، بهبود

 وجود دارد. دارمعنیمستقیم و ارتباط  کرج

 ،گراییروهگ ت،یموفق) یورزش شرفتیپ زهیبا ابعاد انگ بینیخوش نیبفرضیه دوم: 

( در یرمو سرگ یحتفر ،یابیدوست مهارت، بهبود ،یتیموقع عوامل ،یانرژ یهتخل ،یآمادگ

 .وجود دارد داریمعنیکرج رابطه  آزاددانشگاه  بدنیتربیترشته  انیدانشجو
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 ،یانرژ هیخلت ،یآمادگ ،گراییگروه ت،یموفق) یورزش شرفتیپ زهیبا ابعاد انگ بینیخوش نیب .9 جدول

دانشگاه  دنیبتربیترشته  انی( در دانشجویو سرگرم حیتفر ،یابیدوست هارت،م بهبود ،یتیموقع عوامل

 وجود دارد. داریمعنیکرج رابطه  آزاد

 ضریب همبستگی داریمعنیسطح  ابعاد انگیزه پیشرفت متغیر

 بینیخوش

 901/1(**) 118/1 تیموفق

 469/1(**) 118/1 گراییگروه

 068/1(**) 118/1 یآمادگ

 476/1(**) 118/1 یرژان هیتخل

 678/1 86/1 یتیعوامل موقع

 680/1 89/1 بهبود مهارت

 401/1(**) 118/1 یابیدوست

 979/1(**) 118/1 یو سرگرم حیتفر

 معنادار است 18/1** در سطح  

به ضریب همبستگی پیرسون و  با توجه شودیم( مالحظه 6که در جدول ) طورهمان 

 زهیا ابعاد انگب بینیخوش نیب. گرددیم دییتأ پژوهشرد و فرض فرض صفر  سطح معناداری؛

و  حیفرت ،یابیدوست ،یانرژ هیتخل ،یآمادگ ،گراییگروه ت،یموفق) یورزش شرفتیپ

 دارمعنی مستقیم وارتباط  کرج آزاددانشگاه  بدنیتربیترشته  انی( در دانشجویسرگرم

 فت نشد.یا داریمعنیارتباط  مهارت بهبودو ی تیعوامل موقعو  بینیخوشاما بین ؛ وجود دارد

 انیانشجودر د یورزش شرفتیپ زهیبا انگ بینیخوشو  خودکارآمدی نیبفرضیه سوم: 

 وجود دارد. داریمعنیکرج رابطه  آزاددانشگاه  بدنیتربیترشته 

 بدنییتتربرشته  انیدر دانشجو یورزش شرفتیپ زهیبا انگ بینیخوشو  خودکارآمدی نیب .11جدول 

 یورزش شرفتیپ زهیانگ بینیخوش آماره متغیر

 خودکارآمدی

 98/1** 44/1** ضریب همبستگی پیرسون

 118/1 118/1 سطح معناداری

 011 011 تعداد

 معنادار است. 118/1** در سطح 
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به ضرایب همبستگی پیرسون و  با توجه شودیم( مالحظه 81که در جدول ) طورهمان 

 کارآمدیخود بینبنابراین ؛ گرددیم دییتأ پژوهشو فرض  صفر رد فرض سطح معناداری؛

و  دارمعنیباط ارت بدنیتربیترشته  انیدر دانشجو یورزش شرفتیپ زهیبا انگ بینیخوشو 

 وجود دارد.مستقیمی 

 معادله رگرسیون فرضیه فوق نیز نشان داد که:

 بینیخوشو  خودکارآمدیتوسط  یورزش شرفتیپ زهیانگ بینیپیش .11جدول 

 یمعنادارسطح  R 2R F به مدل واردشدهمتغیرهای 

 118/1 886/884 816/1 467/1 خودکارآمدی

 118/1 697/70 871/1 460/1 بینیخوش

مقادیر  تفاوت میانخطاها )یكی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار دارد استقالل  

سط آزمون که تو ن( از یكدیگر استتوسط معادله رگرسیو شدهینیبشیپواقعی و مقادیر 

این آزمون بین  یجهینتحد مطلوب برای  .شودیم مشخص spss افزارنرمدوربین واتسون در 

 آمد. به دست 870/8برابر با  پژوهشکه در این  است 0 تا 8

 بینیخوشو  خودکارآمدیتوسط  یورزش شرفتیپ زهیانگ بینیپیش بیضرا .12جدول 

 سطح معناداری رگرسیون خطبیش مبدأعرض از  به مدل واردشدهیرهای متغ رگرسیون یهاگام

 118/1 604/1 888/1 خودکارآمدی گام اول

 114/1 بینیخوش گام دوم
687/1 118/1 

806/1 118/1 

 بینیپیش بینیخوشو  خودکارآمدینمود که  انیب توانیم آمدهدستبه جیبه نتا با توجه 

 است. یورزش شرفتیپ زهیانگ یبرا یتریقوکننده 

 گیریبحث و نتیجه

زه با ابعاد انگی خودکارآمدیو  بینیخوشبررسی ارتباط بین  پژوهشهدف کلی این  

 ازنظر ژوهشپنوع بود.  کرج آزاددانشگاه  بدنیتربیترشته  انیدانشجوپیشرفت ورزشی در 

ین معه آماری ا. جاردیگیمقرار  یو بر اساس استراتژی در گروه همبستگ یهدف کاربرد
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طبق اعالم د که نتشكیل داد کرج آزاددانشگاه  بدنیتربیترشته  انیدانشجو هیرا کل پژوهش

 آمارینمونه  عنوانبهنفر  011طبق جدول مورگان  .بودنفر  8691 انیتعداد دانشجو دانشكده

، (ینیبخوشخرده مقیاس مدسن )در برابر آسیب  آوریتاب یهاپرسشنامهشد و از انتخاب 

 ژوهشپاستفاده شد. نتایج  ورزشكاران گیل شرفتیانگیزش پعمومی شرر و  خودکارآمدی

 ،گراییهگرو ت،یموفق) یورزش شرفتیپ زهیبا ابعاد انگ خودکارآمدی نیبنشان داد که 

( در یرمو سرگ حیتفر ،یابیدوست مهارت، بهبود ،یتیموقع عوامل ،یانرژ هیتخل ،یآمادگ

. نتایج ود داردوج دارمعنیو  میکرج ارتباط مستق آزاددانشگاه  نیبدتربیترشته  انیدانشجو

 ،(8064) انیقطنو  یسلحشور ،(8069همكاران )و  یمنوچهر هایپژوهشبا  پژوهشاین 

ادموند ، (6187همكاران )و  یزاکیشیم ،(6187همكاران )و  آلن ،(8060همكاران )و  یعبدل

 ،یپرخاشگر انیبه ارتباط م یپژوهشدر  (8064) انیقطنو  یسلحشور( همسو بود. 6189)

و  یپرخاشگر نینشان داد ب جیپرداختند. نتا یو عملكرد ورزش خودکارآمدیاحساس 

، شودیممشاهده  یدرصد رابطه معنادار 1 یورزشكاران در سطح آلفا خودکارآمدی

 و مقام دوم، ورزشكاران یاحساس خودسودمند زانیم نیباالتر یورزشكاران مقام اول دارا

 یمقام سوم دارا یو ورزشكاران دارا هستنداحساس  نیاز ا یکمتر زانیم یدارا زیسوم ن

 زانیم یدارا بیهستند و ورزشكاران مقام دوم و اول به ترت یپرخاشگر زانیم نیباالتر

چالش  اهداف نشیبر گز خودکارآمدیباور  رایز؛ هستندپرخاشگرانه  یاز رفتارها یکمتر

با  ییارویدر رو یاستقامت و پشتكار زانیم ف،یش در انجام وظاتالش و کوش زانیآور، م

 ازدسیم رافراد را قاد ،خودکارآمدی. احساس گذاردیمتحمل فشارها اثر  زانیمشكالت و م

 نیبنابرا؛ انجام دهند ایالعادهفوق یدر برخورد با موانع، کارها هامهارتتا با استفاده از 

 یاساس هایمهارتعملكرد و  آمیزموفقیتانجام  یرامهم ب یدرک شده عامل خودکارآمدی

 نیبا عنوان رابطه ب ی( در پژوهش6187همكاران )و  انجام آن است. آلن یالزم برا

 نیگزارش دادند، ب هاآن یورزش شرفتیپ زهیدختران ورزشكار با سطح انگ خودکارآمدی

مثبت  یگهمبست یورزش شرفتیپ زهی)تالش، ابتكار، پشتكار( و سطح انگ خودکارآمدی

 یو اضطراب رقابت یزشور یهازهیانگ هیبر پا یعملكرد ورزش بینیپیشوجود دارد. در 

 یردو احساس مثبت ف یورزش یهازهیانگتكواندوکاران با  یتكواندوکاران عملكرد ورزش
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احساس  نیبر ارتباط مثبت ب یمختلف قبل یهاگزارشدر  نیارتباط دارد. همچن

 ط، افراد نه توس«باندورا»نظر  بر اساس شده است. تأکید یورزش زهیو انگ خودکارآمدی

، دهندیمرا بـه عـمل سـوق  هاآن یطیمح هایمحرک، نه شوندیمرانده  یدرون یروهاین

کند یم نییآن را تـع هایمحرکو  طیعملكرد، رفتار، مح ،شناختیروان یکارکردها بلكه

 خودکارآمدیاحساس  زانیکه م افتندیطالعات خود در( در م6189ادموند )(. 6189 ،یماتئو)

ز سطوح که ا ییهامیت زیمعنادار دارد و ن یریو ورزشكاران بر عملكرد ورزشكار تأث انیمرب

به  یابیدست یابر یشتریتالش ب كنانشانیبازبرخوردار بودند،  یباالتر یگروه خودکارآمدی

و  یزاکیشیم برخوردار بودند. ید بهتراز عملكر درنتیجهو  دادندیماز خود نشان  تیموفق

انان نوجو شرفتیپ زشیبا انگ خودکارآمدیبا عنوان رابطه  ی( در پژوهش6187همكاران )

 و در ودکارآمدیخبر اساس  شرفتیپ زشیانگ ینیبشیامكان پ کنند،یم انیب افتهیورزشكار 

 هکه رابط دیرس جهینت نیه اب توانیها مداده لیوتحلهیبا تجز ن،یبنابرا؛ وجود دارد 19/1سطح 

و  یبرار وجود دارد. هاآزمودنی شرفتیپ زشیبا انگ خودکارآمدی نیمعنادار و مثبت ب

 یرزشو شرفتیپ زهیو انگ خودکارآمدی نیبا عنوان ارتباط ب ی( در پژوهش8069همكاران )

 زنان یورزش تشرفیپ زهیو انگ و ابعاد آن خودکارآمدی نینشان داد ب هاافتهیداشتند که  انیب

 یخودکارآمدهرچه  کهطوریبهوجود دارد،  یو معنادار میرابطه مستق یبدن هایفعالیتدر 

 ریبر تفس . افراد عالوهشودیم شتریب زین یبدن هایفعالیتدر  هاآن زهیباالتر برود، انگ زنان

اعمال  یمشاهده اجرا ینیتجربه جانش قیرا از طر شانخودکارآمدی یباورها اعمالشان، جینتا

اما  ؛است ترفیضع یعملكرد یدستاوردهامنابع اطالعات از  نیا .دهندیمشكل  گرانید

 نسبت ند،دار یدمحدو یتجربه قبل کهوقتی ای ستندیمطمئن ن هایشانتواناییافراد از  کهوقتی

 ،شودیممربوط  نهیزم نیبه ا یاژهیو طوربه سازیمدل تأثیرات. شوندیم ترحساسبه آن 

 هایراه هامدلاگر  دارد. یکم یتجربه قبل یشخص در مورد انجام کار زمانی کهص بخصو

 مد،کارآ و خود باتجربهافراد  یحت وجودبااین بهتر انجام کارها را به افراد آموزش دهند،

د است قدرتمن یزمان ینیتجربه جانش .دهندیم شیافزا ییرا در سطح باال شانیمدخودکارآ

 .نندیمشاهده شونده بب هایویژگی در بعضیرا  ییهاشباهتکه ناظران 
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 یورزش رفتشیپ زهیبا ابعاد انگ بینیخوش نیبنشان داد که  پژوهشهمچنین نتایج این 

در  (یو سرگرم حیتفر ،یابیدوست ،یانرژ هیتخل ،یآمادگ ،گراییگروه ت،یموفق)

اما ؛ ود داردوج دارمعنیو  میکرج ارتباط مستق آزاددانشگاه  بدنیتربیترشته  انیدانشجو

 .نشد افتی داریمعنیو بهبود مهارت ارتباط  یتیو عوامل موقع بینیخوش نیب

 ت،یموفق) یزشور شرفتیپ زهیبا ابعاد انگ بینیخوش نیبنشان داد که  پژوهشنتایج این 

رشته  انی( در دانشجویو سرگرم حیتفر ،یابیدوست ،یانرژ هیتخل ،یآمادگ ،گراییگروه

و  بینیخوش نیاما ب؛ وجود دارد دارمعنیو  میکرج ارتباط مستق آزاددانشگاه  یبدنتربیت

ژوهش پ یهاافتهی. نتایج با نشد افتی داریمعنیو بهبود مهارت ارتباط  یتیعوامل موقع

، (8061همكاران )و  یملك(، 8017) یبزرگ(، جان 8069) یعسكرحامدی نسب و 

 یعسكربود. نتایج پژوهش حامدی نسب و  ( همسو6189فلتز ) ،(8069) یسامانو  خواهوطن

یلی و تحص خودکارآمدیآموزان بر علمی دانش بینیخوشاثر مستقیم ( نشان داد که 8069)

اسطه وآموزان بهعلمی دانش بینیخوشهمچنین  انگیزه پیشرفت مثبت و معنادار بود.

 یسبک انتساب .اردتحصیلی اثر غیرمستقیمی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی د خودکارآمدی

(، یونرینسبت دادن شكست به علت ب یبه خود ول تی)نسبت دادن موفق انهبینخوش

 یمنف یهاجانیو از ه دهدیمپرورش  تیو غرور را بعد از موفق دیمثبت مثل ام یهاجانیه

در خانه،  طیشرا کههنگامی ن،یبنابرا؛ کندیم یریو مخمصه جلوگ نامثل ترس هنگام تنگ

 اد،یز ییتوانا دیموجب عقا یدرمان طیکار و مح طیمح ،یسالن ورزش ،یزشآمو طیمح

 انهبینخوش یو سبک انتساب شرفتیپ یارزش قائل شدن برا ت،یتسلط، انتظار موفق شیگرا

 زیحاصلخ خاک یشرفتیو رفتار کردن پ رپرورش دادن نحوه تفك یبرا طیشرا نی، اشودیم

 بینیخوش( نیز در پژوهش خود نشان داد که بین 8017) یبزرگ. جان کندیم نیتأم یشناخت

 بینیپیشبا عنوان  ی( در پژوهش6189فلتز )ی وجود دارد. معنادارو انگیزه پیشرفت رابطه 

تعامل معلم و  ۀاز انتظارات معلم، نحو هاآنان با توجه به ادراک آموزدانش بینیخوش

 ابعاد تعامل نیب یاواسطهنقش  تواندیم خودکارآمدیگزارش کردند که  خودکارآمدی

 یهاهیفرض جینتا در پایان داشته باشد. بینیخوشانتظارات معلم و  همچنینو  آموزدانش معلم

در  یورزش شرفتیپ زهیبا انگ بینیخوشو  خودکارآمدی نیپژوهش نشان داد که ب نیا
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 نیوجود دارد و همچن یمیو مستق دارمعنیارتباط  بدنیتربیترشته  انیدانشجو

راش . است یورزش شرفتیپ زهیانگ یبرا یکننده قو بینیپیش بینیخوشو  خودکارآمدی

 نی. بپرداخت تیو موفق بینیخوشبا  خودکارآمدیرابطه  یبررسبه  یپژوهش( در 6187)

 اد،یز بینیخوشوجود ندارد. هرچند  یمعناداررابطه  تیو موفق بینیخوشبا  خودکارآمدی

ا ب ییارویرو یما را برا یاما ممكن است آمادگ آوردیه همراه مما ب یبرا شماریبی یایمزا

ا ب ادیز بینیخوشالزم است  جهتازاینکاهش دهد.  یدر زندگ یواقع یدادهایرو ومسائل 

به  گریكدیاعتماد به  یهمراه باشد. ما برا آمدهشیپمسئله  ایو  تیدرست موقع یابیارز

دور  یزندگ هایواقعیت، ما را از ازاندازهشیب بینیخوشاما  میدار ازین یشاددلو  بینیخوش

احساس  ،یپرخاشگر انیبه ارتباط م یپژوهش( در 8064) انیقطنو  یسلحشور خواهد کرد.

 ارآمدیخودکو  یپرخاشگر نینشان داد ب جیپرداختند. نتا یو عملكرد ورزش خودکارآمدی

 زانیم نیباالتر یاول دارا ، ورزشكاران مقامشودیممشاهده  یورزشكاران رابطه معنادار

 احساس نیاز ا یکمتر زانیم یدارا زیو سوم ن مقام دوم، ورزشكاران یاحساس خودسودمند

اران هستند و ورزشك یپرخاشگر زانیم نیباالتر یمقام سوم دارا یو ورزشكاران دارا هستند

 تیصشخ .هستندپرخاشگرانه  یاز رفتارها یکمتر زانیم یدارا بیمقام دوم و اول به ترت

 انیمرب یامكان برا نیورزشكاران ا یو روان یذهن یهایدگیچیپافراد متفاوت است، توجه به 

هر  یراو اج تیو ترب میکه در امر تعل کندیمفراهم  یو برگزارکنندگان مسابقات ورزش

ود پرخاشگرانه از خ یمناسب در مقابل رفتارها یمسابقات قدم بردارند و برخورد بهترچه

یكی از  .ندیورزشكاران کوشش نما هایمهارتارتقاء  در جهت درنهایتد و نشان دهن

رتقا در ا بینیخوشو  خودکارآمدیپژوهش حاضر توجه به هم بینی  یدستاوردها ترینمهم

باورهای خودکارآمدی نقش مهمی در رشد  گریدعبارتبه، استانگیزه پیشرفت ورزشی 

ین که تمایل برای دستیابی به ا ابدییمی رشد انگیزش درونی دارد. این نیروی درونی وقت

پیدا  تمعیارها در فرد ایجاد شود و در صورت کسب نتیجه فرد به خودسنجی مثبتی دس

 یهاپاداشو بدون حضور  مدتطوالنیفرد در  یهاتالشدرونی موجب  عالقه. این کندیم

؛ اما خانواده است. انگیزه پیشرفت در ابتدا تحت تأثیر تجارب فرد در شودیممحیطی 

 کسب تجربه کرد، موفقیت و انگیزش بر یكدیگر اثر یطفرد چند سالی در مح ازآنكهپس
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که افراد همواره در جهت رسیدن  گرددیمنیز موجب  بینیخوشسوی دیگر  از .گذارندیم

 شان فعال و با انگیزه باشند و با افكار خود جهت دهنده مثبت، منابع درونیموردنظربه اهداف 

 (.8069اسالمی و همكاران، ) جهت تحقق اهدافشان را به شكل صحیحی راهبری نمایند. الزم

 و خودکارآمدی زانیم نیب ارتباط حاصل شد و پژوهشبا توجه به نتایجی که از  

واحد  یاسالم زادآدانشگاه  بدنیتربیت انیدانشجو یورزش شرفتیپ زهیانگابعاد با  بینیخوش

 ارآمدیخودکبرای بهبود  ریزیبرنامهو  هاکارگاهکه با برگزاری  شودیم، پیشنهاد کرج

 شودیمپیشنهاد  .اقدام گردد یورزش شرفتیپ زهیانگنسبت به افزایش  بدنیتربیت انیدانشجو

 یهازهیانگدانشجویان در جهت نیل  خودکارآمدیورزشی،  یهابرنامهکه در تدوین 

انی دانشجویان رو یهایآمادگش کیفیت و سطح پیشرفت ورزشی مدنظر قرار گیرد تا با افزای

 نیهمچن شود. برداشته مؤثریورزش دانشگاهی گام  یهازهیانگدر تغییر و بهبود  بدنیتربیت

 زهینگاکه با برقراری محیطی سالم و اعتماد ساز در دانشگاه نسبت به افزایش  شودیمپیشنهاد 

ی از روانشناسان ورزش یریگبهرهبا  شودیماقدام شود. در آخر پیشنهاد  یورزش شرفتیپ

یِ انه پرداخته شود تا انگیزه پیشرفت ورزشبینخوشبه ارائه مشاوره با رویكردی  کارآزموده

 ورزشكاران ارتقا یابد.

ود، ب کنندگانمشارکت تنها محدودیتی که در این پژوهش وجود داشت افت تعداد

 81از ابتدا  کهازآنجاییحویل ندادند اما خود را ت یهاپرسشنامهنفر  61حدود  گریدعبارتبه

اب نمونه انتخ عنوانبه، شدهنیمعکه توسط جدول مورگان  یانمونهدرصد بیشتر از حجم 

 برای این پژوهش وجود نداشت. یاژهیومحدودیت  عمالًشدند، 

 منابع

 : آزماتهران .زندگی راز موفقیت هایمهارت(. 8064) آزادی، یداهلل.

(. مدل یابی 8069) ؛ درتاج، فریبرز؛ سعدی پور، اسماعیل و دالور، علی.یلمحمدعاسالمی، 

علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابع اجتماعی در دانشجویان مقطع 

-804 (،61)7، درمانیروانفرهنگ مشاوره و کارشناسی دانشگاه امیرکبیر تهران. 

841 
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 و نفسعزت یرهایمتغ چندگانه و ساده هرابط بررسی(. 8079. )سیامک بختیاری، براتی

 متوسط جدید نظام سوم سال انآموزدانش تحصیلی عملكرد با یخودکارآمد
 .اهواز دانشگاه. نشدهچاپ .ارشد کارشناسی نامهپایان. اهواز شهرستان

 انگیزه و خودکارآمدی بین ارتباط( 8069زهرا ) ،یکوثر ؛حسن ،یلیاسماع ؛محمد ،براری

 .98-49 (،7)6 ،زنانمطالعات  ،ورزشی پیشرفت

 خودکارآمدی احساس پرخاشگری، میان ارتباط(. 8064) .دهیسپ قطنیان، ؛دهیفر سلحشوری،

 شورز توسعه در علمی جدید دستاوردهای ملی همایش نخستین ورزشی، عملكرد و
 .بدنیتربیت و

علمی و انگیزه  بینیخوشبررسی رابطه (. 8069) حامدی نسب، صادق و عسكری، علی.

. یریآموزش و یادگ. تحصیلی خودکارآمدیگری پیشرفت با توجه به نقش واسطه

 در دست چاپ.

 شناسیروان. بینیخوش(. بررسی رابطه میان انگیزه پیشرفت و 8017) جان بزرگی، مسعود.
 .819(، 6)8، عامل با دیندر ت

 ارتباط(. 8060. )میمر ،یملكشاه و یعل ،یخانیعل ؛رضایعل ،یفارس ؛بهروز عبدلی،

 مطالعات .برتر لیگ گلبالیست مردان عملكرد با هیجانی هوش و خودکارآمدی

 .810-64 ،(9)6 ،ورزشی شناسیروان

 رز.و درتاج، فریب راصغ؛ عزیزی ابرقویی، محسن؛ ابراهیمی قوام، محمدرضافلسفی نژاد، 

 یاواسطهتدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی با توجّه به نقش (. 8064)

، درمانیروانفرهنگ مشاوره و . کارشناسی یدورهدر دانشجویان  خودکارآمدی

9(64،) 6-9 

 پایایی و اعتبار(. 8011) علیرضا سید حسینی، عطارزاده و علیرضا فارسی، ؛جواد فوالدیان،

 رد پژوهش .ساالنبزرگ و کودکان موفقیت ادراک یهاپرسشنامه فارسی نسخه

 .68-819 ،60 ،ورزشی علوم

http://tlr.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=1225&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://tlr.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=1225&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
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 استان آموزدانش دختران خودکارآمدی باورهای بررسی(. 8016. )محبوبه چنگ، فوالد

 سازمان بانوان امور کارشناسی سفارش به. مناسب راهكارهای ارائه و فارس

 .فارس وپرورشآموزش

 میزان با ورزشی مشارکت انگیزه رابطه(. 8066) صدیقه نژاد، حیدری ؛اکبر نما، قدرت

 ،ورزشی مدیریت مطالعات .اهواز چمران شهید دانشگاه دانشجویان بدنی فعالیت

81(6 ،)6-816 

(. 8010. )بهرام ،صالح صدق پور ؛محمود ،حیدری ؛محمدکریم ،خداپناهی ؛اقدس ،اعرابیان

 دانش تحصیلی موفقیت و روان سالمت و خودکارآمدی باورهای رابطه بررسی

 .078-091(، 4)1 ،روانشناسی ایرانی انجمن. جویان

 در پیشرفت انگیزش و نفسعزت رابطه بررسی(. 8061محمود ) ،یحسن و بهنام ملكی،

 ،یبخشتوان علوم در پژوهش .غربی آذربایجان استان ناموفق و موفق ورزشكاران

6(4)، 69-48. 

 بین ارتباط ساختاری مدل( 8069) .لیسه ،یعیسم و فرشاد ،یتجار ؛جاسم منوچهری،

 بدنی فعالیت بخشیلذت و جسمانی خودکارآمدی مربیان، خودکارآمدی

 .861-810 ،(8)0 ،ورزشی مدیریت .بدنیتربیت درس از آموزاندانش

 هایهدف و گراییکمال ابعاد بین رابطه(. 8069) امکیس ،یسامان و محمد ،خواهوطن

 و هاروش .ایحرفه ورزشكاران در پیشرفت انگیزه ایواسطه نقش اب پیشرفت
 .869-810 ،(64)7 ،شناختیروان هایمدل
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