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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی و خوشبینی با انگیزه پیشرفت ورزشی در دانشجویان
رشته تربیتبدنی دانشگاه آزاد کرج در سال تحصیلی  69-69با استفاده از روش همبستگی بود .جهت تعیین
حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  011نفر ( 601دختر و  891پسر) تعیین شدند که بهصورت تصادفی
ساده انتخاب گردید .در این پژوهش جهت گردآوری دادهها از سه پرسشنامه :پرسشنامه خوشبینی شییر و
کارور ،پرسشنامه انگیزش پیشرفت ورزشكاران گیل و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر استفاده شد.
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSاز روشهای آمار توصیفی مانند میانگین ،انحراف
معیار ،واریانس ،حداقل و حداکثر نمره افراد و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی ساده پیرسون و
رگرسیون استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که روابط مثبت معناداری بین خودکارآمدی و خوشبینی با
انگیزه پیشرفت ورزشی وجود دارد.
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مقدمه
با رشد سریع صن عت و ماشینی شدن در جامعه جهانی آمارهای کشورهای مختلف نشان
میدهد تعداد افراد مبنی بر دارا بودن مشكالت و معضالت روانی رو به فزونی است .یكی از
راه جهت پیشگیری نامالیمات روانی ،ورزش و فعالیتهای بدنی است .علم روانشناسی با
ابعاد گسترده آن در مطالعه رفتار ورود پیدا کرده و فراگیری و آموزش بهکارگیری آن
موجب حل مسائل و بهبود و پیشرفت در عملكرد افراد بهویژه ورزشكاران میشود لذا
خوشبینی و انگیزه پیشرفت از ماشینی شدن زندگی پیشگیری مینماید و در صورت عدم
بهکارگیری متغیرهای روانشناختی مسائل و مشكالت روانی افراد فزونی مییابد ،ازاینرو
مهارتهای زندگی شامل گروه بزرگی از مهارتهای روانشناختی و بین فردی است که
توانایی کمک به افراد در ساخت تصمیمگیری شخصی ،ارتباطات مؤثر ،مهارتهای خود
مدیریتی را دارد و به آنها در هدایت بهسوی زندگی سالم یاری میرساند (آزادی.)8064 ،
پدیده انگیزش ،غالباً به علل رفتار پاسخ میدهد و اینکه چرا انسان در مواقع مختلف
دست به رفتارهای متفاوت میزند .درواقع انجام هر کاری ،بهویژه در زمینه ورزش ،منبع
انگیزشی دارد و هدف انگیزش ،تقویت اعمال و احساسهای مطلوب ورزشكاران است
(جاوت .)6184 ،8یكی از انواع انگیزش که در سالیان اخیر موردتوجه محققان قرار گرفته،
انگیزش پیشرفت است؛ که شامل تمایل به تالش برای موفقیت و پافشاری در رویارویی با
شكست و تجربه غرور در زمان پیروزی بر حریف است .هدفگرایی عاملی مهم در انگیزش
پیشرفت ورزشكاران است .زمانی که ورزشكاران برای خود اهدافی را در نظر میگیرند و با
تمام توان خود در جهت رسیدن به آن تالش میکنند ،انگیزش پیشرفت بیشتری دارند
(پاول .)6186 ،6از طرف دیگر یكی از مهمترین عوامل برای پیشبینی و تبیین رفتار بازیكنان
تیم ،پی بردن به انگیزهها یا انگیزشهای آنها است ،اگر ما انگیزهها را از نمونه رفتار بازیكنان
تیم ،استنباط نماییم و اگر استنباطهای ما درست باشند ابزار نیرومندی برای تبیین رفتار آنها
در دست خواهیم داشت و در موقعیتی قرار داریم که میتوانیم درباره آنچه در آینده انجام
1. Jowett
2. Poul
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خواهند داد ،پیشبینی نماییم (شفر .)6119 ،پیشینه پژوهشی انگیزش پیشرفت به سالها قبل
برمیگردد .مک کلند )8699( 8مدت  41سال وقت خود را صرف مطالعه و پژوهش در زمینه
انگیزشهای مهم انسان نمود و نتیجه گرفت که بر اثر کنش متقابلی که فرد با محیط و جامعه
خود برقرار مینماید ،نیازهای خاصی را میآموزد که حاصل آن ،مهمترین نیازهای اساسی
انسان ،یعنی نیاز به پیشرفت ،نیاز به قدرت و نیاز به پیوندجویی است (فیلیپه .)6117 ،6ویژگی
افرادی که نیاز به پیشرفت زیادی دارند این است که بیشتر از آنكه از پاداشهای ناشی از
موفقیت لذت ببرند از رسیدن به هدفهای شخصی احساس رضایت میکنند .هرچند آنان
پاداش را رد نمیکنند ،اما آن را اساس کارها و فعالیتهای خود قرار نمیدهند و احساس
لذتی که آنها از حل مسائل دشوار و پیروزی بر موقعیتهای سخت به دست میآورند،
بسیار بیشتر از پول یا پاداشی است که دریافت میکنند (مایر .)6188 ،0برخی از روانشناسان
ورز شی و متخصصین و مربیان معتقدند که ورزشكاران نخبه ،تمایل زیادی به فعالیت برای
بردن دارند .آنها از پیروزی لذت میبرند و از شكست متنفرند .خودکارآمدی به توان فرد
در رویارویی با مسائل برای رسیدن به اهداف و موفقیت او اشاره دارد .خودکارآمدی بیشتر
از اینکه تحت تأثیر ویژگیهای هوش و توان یادگیری افراد باشد تحت تأثیر ویژگیهای
شخصیتی ازجمله باور داشتن خود (اعتمادبهنفس) ،تالشگر بودن و تسلیم نشدن ،وارسی علل
عدم موفقیت به هنگام ناکامی (خودسنجی) ،آرایش جدید مقدمات و روشهای اجتماعی
رسیدن به هدف (خودتنظیمی) و تحت کنترل درآوردن تكانهها (خودرهبری) قرار دارد
(اسمیت .)6189 ،4این عوامل در برخی از افراد حتی بیشتر از توان یادگیری موجب پیشرفت
و موفقیت میشود .پیاژه معتقد است طرحوارههای خودکارآمدی طی درون سازی و
برونسازی های بیشماری شكل میگیرد که در محیطهای غنی رخ میدهد .خودکارآمدی
بهواسطه انگیزه درونی موجب میشود که فرد بهطور خودانگیخته در محیط تالش کند و به
باورهای کارآمدی خود دست یابد .طبیعت همچون معلمی نامرئی است که فرد را به
1. Mccoland
2. Philippe
3. Mayer
4. Smit
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جنبوجوش وامیدارد تا ظرفیتهای گوناگون خود را در مراحل متنوع و متفاوت تحول
آشكار نماید (کلجا .)6181 ،8بین انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی رابطه تداخلی و تعاملی
وجود دارد .معموالً ورزشكاران با خودکارآمدی باال شاهد موفقیتهای چشمگیری در
موقعیتهای ورزشی خود هستند .کارن ،روتلر ،اسمیت ( )6184نیز معتقدند انگیزه پیشرفت
با نیاز به تسلط بر تكالیف دشوار ،بهتر از دیگران عمل کردن و پیروی کردن از معیارهای
باالی برتری ارتباط دارد .بنابراین ،داشتن انگیزه پیشرفت باال موجب میشود فرد از حداکثر
توان خود برای رسیدن به هدف استفاده کند و به دنبال آن به سطح باالیی از خودکارآمدی
دست یابد .بدیهی است که بین زیرمجموعههای خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت نیز همین
تعامل پویا وجود دارد (اسكملن .)6184 ،بهعبارتدیگر ،هنگامیکه فرد از شكست
نمیهراسد و برای رسیدن به هدف برنامهریزی میکند ،در تنظیم برنامهها توان خود را در
نظر میگیرد (خودسنجی) ،با توجه به مقدمات تنظیمشده قبلی به موفقیت خود امیدوار است
(خودباوری) و درنهایت با کنترل گامبهگام رفتار خود ،در رسیدن به هدف ،خود را رهبری
میکند .وی همواره از انگیزه پیشرفت باالیی نیز برخوردار است؛ زیرا عوامل یادشده ارتباط
مستقیمی با کسب موفقیت دارد و تجارب موفقیتآمیز زمینهساز انگیزه پیشرفت خواهد بود
(کنزیرسكی 6و همكاران .)6186 ،از طرفی دیگر ،اعتقاد بر این است که باورهای
خودکارآمدی نقش مهمی در رشد انگیزش درونی دارد .این نیروی درونی وقتی رشد
مییابد که تمایل برای دستیابی به این معیارها در فرد ایجاد شود و در صورت کسب نتیجه
فرد به خودسنجی مثبتی دست پیدا میکند (فلسفی نژاد و همكاران .)8064 ،این عالقه درونی
موجب تالشهای فرد در طوالنیمدت و بدون حضور پاداشهای محیطی میشود .انگیزه
پیشرفت در ابتدا تحت تأثیر تجارب فرد در خانواده است؛ اما پسازآنكه فرد چند سالی در
محیط کسب تجربه کرد ،موفقیت و انگیزش بر یكدیگر اثر میگذارند .لذا نیرومندی یكی
موجب قدرتمندی دیگری میشود (لنت.)6116 ،0
1. Kalaja
2. Kendzierski
3. Lent
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همچنین خودکارآمدی باال با اعتمادبهنفس باال ،تندرستی ،خوشبینی ،وضعیت جسمانی
بهتر ،سازگاری بهتر ،برخورد مناسب با موقعیتهای بحرانی و بهبود بیماریهای مزمن رابطه
دارد و خودکارآمدی پایین با نشانههای اضطراب و افسردگی و سطح پایین سالمت روانی
رابطه دارد (پرایس .)6181 ،8بیشتر پژوهشهای در زمینه انگیزش پیشرفت ورزشی مربوط به
گیل است .او در مطالعهای با استفاده از پرسشنامه ورزش گرایی ،نشان داد تفاوت معنیداری
در انگیزش پیشرفت ورزشی مردان و زنان شرکتکننده در مسابقات ماراتن وجود ندارد.
متغیر دیگر روانشناختی که در این پژوهش از آن استفاده شده است خوشبینی است.
خوشبینی تمایل به اتخاذ امیدوارانهترین دیدگاه است و به یک پیش آمادگی عاطفی و
شناختی اشاره دارد در این خصوص که موضوعات خوب بهتر از موضوعات بد در زندگی
هستند .خوشبینی انتظار تعمیمیافتهای است که بر مبنای آن پیامدهای خوب در سراسر
زندگی فرد رخ میدهد (مكدونالد .)6181 ،6سروستان و همكاران ( )6119معتقدند ،افراد
خوشبین یک گرایش شناختی به انتظار پیامدهای مثبت و مطلوب دارند .به عبارتی میتوان
گفت این افراد انتظار دریافت خبرهای خوب دارند .روان شناسان معتقدند خوشبینی و
بدبینی ،عاداتی هستند که ما از زمان کودکی میآموزیم و والدین ما الگو و سرمشقهای ما
هستند .درواقع خوشبینی نگرشی است مثبت است به جهان پیرامون و فرد خوشبین با چنین
نگرشی در تالش است که دنیا را بهصورت بهتری ببیند .افراد خوشبین ،میدانند که جهان
کامل و ایدهآل نیست و هیچکس نمیتواند ،همه صفات خوب و عالی را دارا باشد ،اما آنها
در تالش هستند که بخشها و وجوه مثبت قضایا را بینند و امیدوار باشند که جهان به سمت
خوبی و خیر حرکت کند (ملت .)6119 ،0با توجه به اینكه افراد خوشبین تمایل به اتخاذ
امیدوارانهترین اهداف ،رویكردها و انتخابها را دارند بنابراین در مواجه با مسائل و اهداف
آمادگی عاطفی و شناختی بیشتری دارند و با انگیزه پیشرفت باالتری با آنها روبرو خواهند
شد.
1. Price
2. Macdonald
3. Malete
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این پژوهش به دو دلیل دیگر نیز حائز اهمیت و ضرورت است دلیل اول آن است که با
توجه به جدید بودن این رشته و بهتبع عدم هم بینی متغیرهای خوشبینی و خودکارآمدی با
انگیزه پیشرفت ورزشی لزوم پژوهش در این زمینه ضروری به نظر میرسد ،از سویی دیگر
این پژوهش میتواند کمک شایانی به روانشناسان ورزشی در ارائه خدمات روانشناختی به
ورزشكاران داشته باشد و درنتیجه نقش مؤثری در ارتقا انگیزه پیشرفت و عملكرد دانشجویان
ایفا نماید .محقق به پژوهشهایی که به بررسی رابطه بین خودکارآمدی و خوشبینی با انگیزه
پیشرفت ورزشی در داخل کشور بپردازند ،دست نیافته است .در خارج از کشور نیز نادر
است .در همین راستا ما در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین خودکارآمدی و خوشبینی
با انگیزه پیشرفت ورزشی در دانشجویان رشته تربیتبدنی دانشگاه آزاد کرج هستیم؛ بنابراین
سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا بین خودکارآمدی و خوشبینی با ابعاد انگیزه
پیشرفت ورزشی در دانشجویان رشته تربیتبدنی دانشگاه آزاد کرج رابطه وجود دارد یا
خیر؟

روش پژوهش
نوع پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و بر اساس استراتژی در گروه همبستگی قرار
میگیرد .همچنین این نوع پژوهش بر اساس محیط اجرا چون مطالعه آزمودنی در موقعیت
طبیعی و ارائه دادهها توسط خود آزمودنی انجام میگیرد ،از نوع میدانی محسوب میشود.
جهت انجام پژوهش حاضر ،پس از دریافت مجوز و انجام هماهنگیهای الزم نسبت به توزیع
و جمعآوری پرسشنامهها از جامعه آماری موردنظر اقدام گردید.
جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان رشته تربیتبدنی دانشگاه آزاد کرج تشكیل
خواهند داد .طبق اعالم دانشكده تعداد دانشجویان  8691نفر هستند .طبق جدول مورگان
 011نفر بهعنوان نمونه ( 601دختر و  891پسر) بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
ابزار اندازهگیری پژوهش حاضر از قرار زیر است:
الف) پرسشنامه خودکارآمدی شرر .این مقیاس دارای  87سؤال است که هر سؤال بر اساس
مقیاس لیكرت از دامنه کامالً مخالفم تا کامالً موافقم تنظیم میشود .نمرهگذاری مقیاس به
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این صورت است که به هر ماده از  8تا  9امتیاز تعلق میگیرد .سؤالهای  80 ،6 ،1 ،0 ،8و
 89از راست به چپ و بقیه سؤالها بهصورت معكوس یعنی از چپ به راست نمرهگذاری
میشوند؛ بنابراین حداکثر نمرهای که فرد میتواند از این مقیاس به دست آورد نمره  19و
حداقل نمره  87است .این مقیاس توسط براتی ( )8079ترجمه و اعتباریابی شده است.
بختیاری براتی ( )8079برای سنجش روایی سازهای مقیاس خودکارآمدی عمومی ،نمرات
بهدستآمده از این مقیاس را با اندازههای چندین ویژگی شخصیتی (مقیاس کنترل درونی و
بیرونی راتر ،خرده مقیاس کنترل شخصی ،مقیاس درجه اجتماعی مارلو و کران و مقیاس
شایستگی بین فردی روزنبرگ) همبسته کرد که همبستگی پیشبینیشده بین مقیاس
خودکارآمدی و اندازههای خصوصیات شخصیتی متوسط ( 1/98و در سطح  1/19معنادار)
و در جهت تأیید سازه موردنظر بود (به نقل از کرامتی و شهرآرای .)8010 ،همچنین ضریب
پایایی مقیاس با استفاده از روش دو نیمه کردن آزمون گاتمن برابر  1/79و با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  1/76به دست آمده است.
ب) پرسشنامه خوشبینی مدسن .جهت سنجش خوشبینی از خرده مقیاس خوشبینی مقیاس
تابآوری در برابر آسیب را مدسن ( )6181استفاده شد .این مقیاس را مدسن برای سنجش
عوامل حفاظتی فردی ،خانوادگی و اجتماعی مرتبط با تابآوری ساخته است .این خرده
مقیاس دارای  9سؤال است .برای نمرهگذاری از مقیاس لیكرت ( 1تا  )9استفاده شده است.
به پاسخ اصالً نمره « ،»1خیلی کم « ،»8کم « ،»6متوسط « ،»0زیاد « ،»4خیلی زیاد « »9و کامالً
« »9تعلق میگیرد .در پژوهش عبداهلل زاده رافی ( )8060پایایی این پرسشنامه از طریق
روشهای همسانی درونی برآورد گردید .همسانی درونی برای کل مقیاس برابر با 1/61
برآورد شد و آلفای کرونباخ زیرمقیاسهای خوشبینی برابر بود با .1/11 :در پژوهش حاضر
ضریب همسانی درونی برای خرده مقیاسها از طریق از طریق آلفای کرونباخ برای
خوشبینی  1/66است.
ج) پرسشنامه انگیزه پیشرفت ورزشی گیل .جهت انگیزش پیشرفت ورزشكاران از پرسشنامه
انگیزش پیشرفت ورزشكاران گیل استفاده شده است .این پرسشنامه یک مقیاس چندبعدی
است که جهت اندازهگیری انگیزش پیشرفت ورزشكاران مورداستفاده قرارمی گیرد .این
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پرسشنامه دارای  01سؤال است که آزمودنی با استفاده از مقیاس سه امتیازی لیكرت از دامنه
(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
آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش فوالدیان ( 1/14 )8011گزارش گردیده است.
قدرت نما ( )8066ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  1/ 66گزارش کرده است.

یافتههای پژوهش
در این بخش ابتدا ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها و سپس شاخصهای توصیفی
متغیرهای اصلی پژوهش با استفاده از جدول و نمودار توصیف شده است.
تعداد  011نفر از دانشجویان رشته تربیتبدنی دانشگاه آزاد کرج در پژوهش حاضر
حضور داشتهاند.
جدول  .1توزیع و درصد فراوانی سن آزمودنیها
سن
زیر  61سال

 91-41سال

 41-61سال

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

816

69/14

670

78/14

9

8/08

همانطور که در جدول  8مالحظه میشود بیشتر آزمودنیها ( )%78/14این پژوهش بین
 61تا  41سال سن داشتند.
جدول  .2آمارههای توصیفی سن آزمودنیها
سن
آماره

میزان

تعداد

011

میانگین

60/69

انحراف استاندارد

1/96

حداقل

87

حداکثر

96

116
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همانطور که در جدول  6مالحظه میشود میانگین سنی آزمودنیها  60/69سال و حداقل
سن  87و حداکثر سن  96سال است.
جدول  .3توزیع و درصد فراوانی آزمودنیها بر اساس جنسیت
جنسیت
مرد

زن
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

898

46/09

686

97/94

همانطور که در جدول  0مالحظه میشود بیشتر آزمودنیهای این پژوهش ()%97/94
مرد هستند.
جدول  .4توزیع و درصد فراوانی آزمودنیها بر اساس وضعیت تأهل
وضعیت تأهل
متأهل

مجرد
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

696

91/89

868

08/19

همانطور که در جدول  4مالحظه میشود بیشتر آزمودنیهای این پژوهش ()%91/89
متأهل هستند.
جدول  .5میزان فعالیت ورزشی در طول هفته
سابقه فعالیت ورزشی در طول هفته
سه بار و بیشتر

بین یک تا دو بار

یک بار

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

881

66/14

819

61/17

77

66/80

همانطور که در جدول  9مالحظه میگردد سابقه فعالیت ورزشی در طول هفته بیشتر
آزمودنیهای پژوهش بین یک تا دو بار بوده است.
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جدول  .6توزیع و درصد فراوانی سابقه حضور در مسابقات
سابقه حضور در مسابقات
خیر

بله
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

806

04/70

641

99/69

همانطور که در جدول  9مالحظه میگردد بیشتر آزمودنیهای پژوهش دارای سابقه
حضور در مسابقات نبودند.
در این پژوهش جهت بررسی وضعیت طبیعی بودن متغیرهای از آزمون کولموگروف –
اسمیرنف استفاده شد .در جدول  7زیر نتایج آزمون فرضیه نرمال بودن متغیر خودکارآمدی
و خوشبینی با ابعاد انگیزه پیشرفت ورزشی نشان داده شده است:
جدول  .7نتایج آزمون فرضیه نرمال بودن متغیر خودکارآمدی و خوشبینی با ابعاد انگیزه پیشرفت
ورزشی توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنف
تفریح و سرگرمی

دوستیابی

بهبود مهارت

عوامل موقعیتی

تخلیه انرژی

آمادگی

گروهگرایی

موفقیت

انگیزه پیشرفت ورزشی

خوشبینی

خودکارآمدی

شاخصهای
آماری
متغیرها

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

تعداد ()N

0/88

0/47

6/04

6/66

6/48

6/79

0/06

0/76

0/70

0/77

0/60

میانگین

1/196

1/796

1/17

8/41

8/09

1/176

8/19

8/64

8/89

8/84

8/48

1/496

1/969

1/86

1/60

1/891

1/466

1/619

1/161

1/848

1/849

1/109

کولموگروف
 اسمیرنفSig

همانگونه که در جدول  7مشاهده میگردد ،چون سطح معنیداری متغیرهای متغیر
خودکارآمدی و خوشبینی با ابعاد انگیزه پیشرفت ورزشی بیشتر از  1/19است ،لذا توزیع
دادههای مؤلفه  -های فوق نرمال بوده و برای بررسی فرضیههای آماری از آزمونهای
پارامتریک (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده میگردد .اگر سطح معنیداری متغیرهای
پژوهش کمتر از  1/19بود از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده میشده است.
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فرضیه اول :بین خودکارآمدی با ابعاد انگیزه پیشرفت ورزشی (موفقیت ،گروهگرایی،
آمادگی ،تخلیه انرژی ،عوامل موقعیتی ،بهبود مهارت ،دوستیابی ،تفریح و سرگرمی) در
دانشجویان رشته تربیتبدنی دانشگاه آزاد کرج رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول  .8بین خودکارآمدی با ابعاد انگیزه پیشرفت ورزشی (موفقیت ،گروهگرایی ،آمادگی ،تخلیه
انرژی ،عوامل موقعیتی ،بهبود مهارت ،دوستیابی ،تفریح و سرگرمی) در دانشجویان رشته تربیتبدنی
دانشگاه آزاد کرج رابطه معنیداری وجود دارد.
متغیر

خودکارآمدی

ابعاد انگیزه پیشرفت

سطح معنیداری

ضریب همبستگی

موفقیت

1/118

)**(1/069

گروهگرایی

1/118

)**(1/491

آمادگی

1/118

)**(1/989

تخلیه انرژی

1/118

)**(1/476

عوامل موقعیتی

1/118

)**(1/094

بهبود مهارت

1/118

)**(1/984

دوستیابی

1/118

)**(1/476

تفریح و سرگرمی

1/118

)**(1/016

** در سطح  1/18معنادار است
همانطور که در جدول ( )1مالحظه میشود با توجه به ضریب همبستگی پیرسون و
سطح معناداری؛ فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید میگردد .بین خودکارآمدی با ابعاد
انگیزه پیشرفت ورزشی (موفقیت ،گروهگرایی ،آمادگی ،تخلیه انرژی ،عوامل موقعیتی،
بهبود مهارت ،دوستیابی ،تفریح و سرگرمی) در دانشجویان رشته تربیتبدنی دانشگاه آزاد
کرج ارتباط مستقیم و معنیدار وجود دارد.
فرضیه دوم :بین خوشبینی با ابعاد انگیزه پیشرفت ورزشی (موفقیت ،گروهگرایی،
آمادگی ،تخلیه انرژی ،عوامل موقعیتی ،بهبود مهارت ،دوستیابی ،تفریح و سرگرمی) در
دانشجویان رشته تربیتبدنی دانشگاه آزاد کرج رابطه معنیداری وجود دارد.
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جدول  .9بین خوشبینی با ابعاد انگیزه پیشرفت ورزشی (موفقیت ،گروهگرایی ،آمادگی ،تخلیه انرژی،
عوامل موقعیتی ،بهبود مهارت ،دوستیابی ،تفریح و سرگرمی) در دانشجویان رشته تربیتبدنی دانشگاه
آزاد کرج رابطه معنیداری وجود دارد.
متغیر

خوشبینی

ابعاد انگیزه پیشرفت

سطح معنیداری

ضریب همبستگی

موفقیت

1/118

)**(1/901

گروهگرایی

1/118

)**(1/469

آمادگی

1/118

)**(1/068

تخلیه انرژی

1/118

)**(1/476

عوامل موقعیتی

1/86

1/678

بهبود مهارت

1/89

1/680

دوستیابی

1/118

)**(1/401

تفریح و سرگرمی

1/118

)**(1/979

** در سطح  1/18معنادار است
همانطور که در جدول ( )6مالحظه میشود با توجه به ضریب همبستگی پیرسون و
سطح معناداری؛ فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید میگردد .بین خوشبینی با ابعاد انگیزه
پیشرفت ورزشی (موفقیت ،گروهگرایی ،آمادگی ،تخلیه انرژی ،دوستیابی ،تفریح و
سرگرمی) در دانشجویان رشته تربیتبدنی دانشگاه آزاد کرج ارتباط مستقیم و معنیدار
وجود دارد؛ اما بین خوشبینی و عوامل موقعیتی و بهبود مهارت ارتباط معنیداری یافت نشد.
فرضیه سوم :بین خودکارآمدی و خوشبینی با انگیزه پیشرفت ورزشی در دانشجویان
رشته تربیتبدنی دانشگاه آزاد کرج رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول  .11بین خودکارآمدی و خوشبینی با انگیزه پیشرفت ورزشی در دانشجویان رشته تربیتبدنی
متغیر
خودکارآمدی

آماره

خوشبینی

انگیزه پیشرفت ورزشی

ضریب همبستگی پیرسون

**1/44

**1/98

سطح معناداری

1/118

1/118

تعداد

011

011

** در سطح  1/118معنادار است.
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همانطور که در جدول ( )81مالحظه میشود با توجه به ضرایب همبستگی پیرسون و
سطح معناداری؛ فرض صفر رد و فرض پژوهش تأیید میگردد؛ بنابراین بین خودکارآمدی
و خوشبینی با انگیزه پیشرفت ورزشی در دانشجویان رشته تربیتبدنی ارتباط معنیدار و
مستقیمی وجود دارد.
معادله رگرسیون فرضیه فوق نیز نشان داد که:
جدول  .11پیشبینی انگیزه پیشرفت ورزشی توسط خودکارآمدی و خوشبینی
متغیرهای واردشده به مدل

R

R2

F

سطح معناداری

خودکارآمدی

1/467

1/816

884/886

1/118

خوشبینی

1/460

1/871

70/697

1/118

یكی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار دارد استقالل خطاها (تفاوت میان مقادیر
واقعی و مقادیر پیشبینیشده توسط معادله رگرسیون) از یكدیگر است که توسط آزمون
دوربین واتسون در نرمافزار  spssمشخص میشود .حد مطلوب برای نتیجهی این آزمون بین
 8تا  0است که در این پژوهش برابر با  8/870به دست آمد.
جدول  .12ضرایب پیشبینی انگیزه پیشرفت ورزشی توسط خودکارآمدی و خوشبینی
گامهای رگرسیون

متغیرهای واردشده به مدل

عرض از مبدأ

شیبخط رگرسیون

سطح معناداری

گام اول

خودکارآمدی

1/888

1/604

1/118

گام دوم

خوشبینی

1/114

1/687

1/118

1/806

1/118

با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان بیان نمود که خودکارآمدی و خوشبینی پیشبینی
کننده قویتری برای انگیزه پیشرفت ورزشی است.

بحث و نتیجهگیری
هدف کلی این پژوهش بررسی ارتباط بین خوشبینی و خودکارآمدی با ابعاد انگیزه
پیشرفت ورزشی در دانشجویان رشته تربیتبدنی دانشگاه آزاد کرج بود .نوع پژوهش ازنظر
هدف کاربردی و بر اساس استراتژی در گروه همبستگی قرار میگیرد .جامعه آماری این

134

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال هشتم ،شمارة  ،23زمستان 1269

پژوهش را کلیه دانشجویان رشته تربیتبدنی دانشگاه آزاد کرج تشكیل دادند که طبق اعالم
دانشكده تعداد دانشجویان  8691نفر بود .طبق جدول مورگان  011نفر بهعنوان نمونه آماری
انتخاب شد و از پرسشنامههای تابآوری در برابر آسیب مدسن (خرده مقیاس خوشبینی)،
خودکارآمدی عمومی شرر و انگیزش پیشرفت ورزشكاران گیل استفاده شد .نتایج پژوهش
نشان داد که بین خودکارآمدی با ابعاد انگیزه پیشرفت ورزشی (موفقیت ،گروهگرایی،
آمادگی ،تخلیه انرژی ،عوامل موقعیتی ،بهبود مهارت ،دوستیابی ،تفریح و سرگرمی) در
دانشجویان رشته تربیتبدنی دانشگاه آزاد کرج ارتباط مستقیم و معنیدار وجود دارد .نتایج
این پژوهش با پژوهشهای منوچهری و همكاران ( ،)8069سلحشوری و قطنیان (،)8064
عبدلی و همكاران ( ،)8060آلن و همكاران ( ،)6187میشیزاکی و همكاران ( ،)6187ادموند
( )6189همسو بود .سلحشوری و قطنیان ( )8064در پژوهشی به ارتباط میان پرخاشگری،
احساس خودکارآمدی و عملكرد ورزشی پرداختند .نتایج نشان داد بین پرخاشگری و
خودکارآمدی ورزشكاران در سطح آلفای  1درصد رابطه معناداری مشاهده میشود،
ورزشكاران مقام اول دارای باالترین میزان احساس خودسودمندی ،ورزشكاران مقام دوم و
سوم نیز دارای میزان کمتری از این احساس هستند و ورزشكاران دارای مقام سوم دارای
باالترین میزان پرخاشگری هستند و ورزشكاران مقام دوم و اول به ترتیب دارای میزان
کمتری از رفتارهای پرخاشگرانه هستند؛ زیرا باور خودکارآمدی بر گزینش اهداف چالش
آور ،میزان تالش و کوشش در انجام وظایف ،میزان استقامت و پشتكاری در رویارویی با
مشكالت و میزان تحمل فشارها اثر میگذارد .احساس خودکارآمدی ،افراد را قادر میسازد
تا با استفاده از مهارتها در برخورد با موانع ،کارهای فوقالعادهای انجام دهند؛ بنابراین
خودکارآمدی درک شده عاملی مهم برای انجام موفقیتآمیز عملكرد و مهارتهای اساسی
الزم برای انجام آن است .آلن و همكاران ( )6187در پژوهشی با عنوان رابطه بین
خودکارآمدی دختران ورزشكار با سطح انگیزه پیشرفت ورزشی آنها گزارش دادند ،بین
خودکارآمدی (تالش ،ابتكار ،پشتكار) و سطح انگیزه پیشرفت ورزشی همبستگی مثبت
وجود دارد .در پیشبینی عملكرد ورزشی بر پایه انگیزههای ورزشی و اضطراب رقابتی
تكواندوکاران عملكرد ورزشی تكواندوکاران با انگیزههای ورزشی و احساس مثبت فردی
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ارتباط دارد .همچنین در گزارشهای مختلف قبلی بر ارتباط مثبت بین احساس
خودکارآمدی و انگیزه ورزشی تأکید شده است .بر اساس نظر «باندورا» ،افراد نه توسط
نیروهای درونی رانده میشوند ،نه محرکهای محیطی آنها را بـه عـمل سـوق میدهند،
بلكه کارکردهای روانشناختی ،عملكرد ،رفتار ،محیط و محرکهای آن را تـعیین میکند
(ماتئوی .)6189 ،ادموند ( )6189در مطالعات خود دریافتند که میزان احساس خودکارآمدی
مربیان و ورزشكاران بر عملكرد ورزشكار تأثیری معنادار دارد و نیز تیمهایی که از سطوح
خودکارآمدی گروهی باالتری برخوردار بودند ،بازیكنانشان تالش بیشتری برای دستیابی به
موفقیت از خود نشان میدادند و درنتیجه از عملكرد بهتری برخوردار بودند .میشیزاکی و
همكاران ( )6187در پژوهشی با عنوان رابطه خودکارآمدی با انگیزش پیشرفت نوجوانان
ورزشكار یافته بیان میکنند ،امكان پیشبینی انگیزش پیشرفت بر اساس خودکارآمدی و در
سطح  1/19وجود دارد؛ بنابراین ،با تجزیهوتحلیل دادهها میتوان به این نتیجه رسید که رابطه
معنادار و مثبت بین خودکارآمدی با انگیزش پیشرفت آزمودنیها وجود دارد .براری و
همكاران ( )8069در پژوهشی با عنوان ارتباط بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت ورزشی
بیان داشتند که یافتهها نشان داد بین خودکارآمدی و ابعاد آن و انگیزه پیشرفت ورزشی زنان
در فعالیتهای بدنی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد ،بهطوریکه هرچه خودکارآمدی
زنان باالتر برود ،انگیزه آنها در فعالیتهای بدنی نیز بیشتر میشود .افراد عالوه بر تفسیر
نتایج اعمالشان ،باورهای خودکارآمدیشان را از طریق تجربه جانشینی مشاهده اجرای اعمال
دیگران شكل میدهند .این منابع اطالعات از دستاوردهای عملكردی ضعیفتر است؛ اما
وقتیکه افراد از تواناییهایشان مطمئن نیستند یا وقتیکه تجربه قبلی محدودی دارند ،نسبت
به آن حساستر میشوند .تأثیرات مدلسازی بهطور ویژهای به این زمینه مربوط میشود،
بخصوص زمانی که شخص در مورد انجام کاری تجربه قبلی کمی دارد .اگر مدلها راههای
بهتر انجام کارها را به افراد آموزش دهند ،بااینوجود حتی افراد باتجربه و خود کارآمد،
خودکارآمدیشان را در سطح باالیی افزایش میدهند .تجربه جانشینی زمانی قدرتمند است
که ناظران شباهتهایی را در بعضی ویژگیهای مشاهده شونده ببینند.
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همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین خوشبینی با ابعاد انگیزه پیشرفت ورزشی
(موفقیت ،گروهگرایی ،آمادگی ،تخلیه انرژی ،دوستیابی ،تفریح و سرگرمی) در
دانشجویان رشته تربیتبدنی دانشگاه آزاد کرج ارتباط مستقیم و معنیدار وجود دارد؛ اما
بین خوشبینی و عوامل موقعیتی و بهبود مهارت ارتباط معنیداری یافت نشد.
نتایج این پژوهش نشان داد که بین خوشبینی با ابعاد انگیزه پیشرفت ورزشی (موفقیت،
گروهگرایی ،آمادگی ،تخلیه انرژی ،دوستیابی ،تفریح و سرگرمی) در دانشجویان رشته
تربیتبدنی دانشگاه آزاد کرج ارتباط مستقیم و معنیدار وجود دارد؛ اما بین خوشبینی و
عوامل موقعیتی و بهبود مهارت ارتباط معنیداری یافت نشد .نتایج با یافتههای پژوهش
حامدی نسب و عسكری ( ،)8069جان بزرگی ( ،)8017ملكی و همكاران (،)8061
وطنخواه و سامانی ( ،)8069فلتز ( )6189همسو بود .نتایج پژوهش حامدی نسب و عسكری
( )8069نشان داد که اثر مستقیم خوشبینی علمی دانشآموزان بر خودکارآمدی تحصیلی و
انگیزه پیشرفت مثبت و معنادار بود .همچنین خوشبینی علمی دانشآموزان بهواسطه
خودکارآمدی تحصیلی اثر غیرمستقیمی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دارد .سبک انتسابی
خوشبینانه (نسبت دادن موفقیت به خود ولی نسبت دادن شكست به علت بیرونی)،
هیجانهای مثبت مثل امید و غرور را بعد از موفقیت پرورش میدهد و از هیجانهای منفی
مثل ترس هنگام تنگنا و مخمصه جلوگیری میکند؛ بنابراین ،هنگامیکه شرایط در خانه،
محیط آموزشی ،سالن ورزشی ،محیط کار و محیط درمانی موجب عقاید توانایی زیاد،
گرایش تسلط ،انتظار موفقیت ،ارزش قائل شدن برای پیشرفت و سبک انتسابی خوشبینانه
میشود ،این شرایط برای پرورش دادن نحوه تفكر و رفتار کردن پیشرفتی خاک حاصلخیز
شناختی تأمین میکند .جان بزرگی ( )8017نیز در پژوهش خود نشان داد که بین خوشبینی
و انگیزه پیشرفت رابطه معناداری وجود دارد .فلتز ( )6189در پژوهشی با عنوان پیشبینی
خوشبینی دانشآموزان با توجه به ادراک آنها از انتظارات معلم ،نحوۀ تعامل معلم و
خودکارآمدی گزارش کردند که خودکارآمدی میتواند نقش واسطهای بین ابعاد تعامل
معلم دانشآموز و همچنین انتظارات معلم و خوشبینی داشته باشد .در پایان نتایج فرضیههای
این پژوهش نشان داد که بین خودکارآمدی و خوشبینی با انگیزه پیشرفت ورزشی در
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دانشجویان رشته تربیتبدنی ارتباط معنیدار و مستقیمی وجود دارد و همچنین
خودکارآمدی و خوشبینی پیشبینی کننده قوی برای انگیزه پیشرفت ورزشی است .راش
( )6187در پژوهشی به بررسی رابطه خودکارآمدی با خوشبینی و موفقیت پرداخت .بین
خودکارآمدی با خوشبینی و موفقیت رابطه معناداری وجود ندارد .هرچند خوشبینی زیاد،
مزایای بیشماری برای ما به همراه میآورد اما ممكن است آمادگی ما را برای رویارویی با
مسائل و رویدادهای واقعی در زندگی کاهش دهد .ازاینجهت الزم است خوشبینی زیاد با
ارزیابی درست موقعیت و یا مسئله پیشآمده همراه باشد .ما برای اعتماد به یكدیگر به
خوشبینی و دلشادی نیاز داریم اما خوشبینی بیشازاندازه ،ما را از واقعیتهای زندگی دور
خواهد کرد .سلحشوری و قطنیان ( )8064در پژوهشی به ارتباط میان پرخاشگری ،احساس
خودکارآمدی و عملكرد ورزشی پرداختند .نتایج نشان داد بین پرخاشگری و خودکارآمدی
ورزشكاران رابطه معناداری مشاهده میشود ،ورزشكاران مقام اول دارای باالترین میزان
احساس خودسودمندی ،ورزشكاران مقام دوم و سوم نیز دارای میزان کمتری از این احساس
هستند و ورزشكاران دارای مقام سوم دارای باالترین میزان پرخاشگری هستند و ورزشكاران
مقام دوم و اول به ترتیب دارای میزان کمتری از رفتارهای پرخاشگرانه هستند .شخصیت
افراد متفاوت است ،توجه به پیچیدگیهای ذهنی و روانی ورزشكاران این امكان برای مربیان
و برگزارکنندگان مسابقات ورزشی فراهم میکند که در امر تعلیم و تربیت و اجرای هر
چهبهتر مسابقات قدم بردارند و برخوردی مناسب در مقابل رفتارهای پرخاشگرانه از خود
نشان دهند و درنهایت در جهت ارتقاء مهارتهای ورزشكاران کوشش نمایند .یكی از
مهمترین دستاوردهای پژوهش حاضر توجه به هم بینی خودکارآمدی و خوشبینی در ارتقا
انگیزه پیشرفت ورزشی است ،بهعبارتدیگر باورهای خودکارآمدی نقش مهمی در رشد
انگیزش درونی دارد .این نیروی درونی وقتی رشد مییابد که تمایل برای دستیابی به این
معیارها در فرد ایجاد شود و در صورت کسب نتیجه فرد به خودسنجی مثبتی دست پیدا
میکند .این عالقه درونی موجب تالشهای فرد در طوالنیمدت و بدون حضور پاداشهای
محیطی میشود .انگیزه پیشرفت در ابتدا تحت تأثیر تجارب فرد در خانواده است؛ اما
پسازآنكه فرد چند سالی در محیط کسب تجربه کرد ،موفقیت و انگیزش بر یكدیگر اثر

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال هشتم ،شمارة  ،23زمستان 1269

131

میگذارند .از سوی دیگر خوشبینی نیز موجب میگردد که افراد همواره در جهت رسیدن
به اهداف موردنظرشان فعال و با انگیزه باشند و با افكار خود جهت دهنده مثبت ،منابع درونی
الزم جهت تحقق اهدافشان را به شكل صحیحی راهبری نمایند( .اسالمی و همكاران.)8069 ،
با توجه به نتایجی که از پژوهش حاصل شد و ارتباط بین میزان خودکارآمدی و
خوشبینی با ابعاد انگیزه پیشرفت ورزشی دانشجویان تربیتبدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرج ،پیشنهاد میشود که با برگزاری کارگاهها و برنامهریزی برای بهبود خودکارآمدی
دانشجویان تربیتبدنی نسبت به افزایش انگیزه پیشرفت ورزشی اقدام گردد .پیشنهاد میشود
که در تدوین برنامههای ورزشی ،خودکارآمدی دانشجویان در جهت نیل انگیزههای
پیشرفت ورزشی مدنظر قرار گیرد تا با افزایش کیفیت و سطح آمادگیهای روانی دانشجویان
تربیتبدنی در تغییر و بهبود انگیزههای ورزش دانشگاهی گام مؤثری برداشته شود .همچنین
پیشنهاد میشود که با برقراری محیطی سالم و اعتماد ساز در دانشگاه نسبت به افزایش انگیزه
پیشرفت ورزشی اقدام شود .در آخر پیشنهاد میشود با بهرهگیری از روانشناسان ورزشی
کارآزموده به ارائه مشاوره با رویكردی خوشبینانه پرداخته شود تا انگیزه پیشرفت ورزشیِ
ورزشكاران ارتقا یابد.
تنها محدودیتی که در این پژوهش وجود داشت افت تعداد مشارکتکنندگان بود،
بهعبارتدیگر حدود  61نفر پرسشنامههای خود را تحویل ندادند اما ازآنجاییکه از ابتدا 81
درصد بیشتر از حجم نمونهای که توسط جدول مورگان معینشده ،بهعنوان نمونه انتخاب
شدند ،عمالً محدودیت ویژهای برای این پژوهش وجود نداشت.
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خودکارآمدی در دانشجویان دورهی کارشناسی .فرهنگ مشاوره و رواندرمانی،
9-6 ،)64(9
فوالدیان ،جواد؛ فارسی ،علیرضا و عطارزاده حسینی ،سید علیرضا ( .)8011اعتبار و پایایی

نسخه فارسی پرسشنامههای ادراک موفقیت کودکان و بزرگساالن .پژوهش در
علوم ورزشی.68-819 ،60 ،
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فوالد چنگ ،محبوبه .)8016( .بررسی باورهای خودکارآمدی دختران دانشآموز استان
فارس و ارائه راهكارهای مناسب .به سفارش کارشناسی امور بانوان سازمان
آموزشوپرورش فارس.
قدرت نما ،اکبر؛ حیدری نژاد ،صدیقه ( .)8066رابطه انگیزه مشارکت ورزشی با میزان
فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز .مطالعات مدیریت ورزشی،
816-6 ،)6(81
اعرابیان ،اقدس؛ خداپناهی ،محمدکریم؛ حیدری ،محمود؛ صالح صدق پور ،بهرام.)8010( .
بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی و سالمت روان و موفقیت تحصیلی دانش
جویان .انجمن ایرانی روانشناسی.078-091 ،)4(1 ،
ملكی ،بهنام و حسنی ،محمود ( .)8061بررسی رابطه عزتنفس و انگیزش پیشرفت در
ورزشكاران موفق و ناموفق استان آذربایجان غربی .پژوهش در علوم توانبخشی،
.48-69 ،)4(6

منوچهری ،جاسم؛ تجاری ،فرشاد و سمیعی ،سهیل )8069( .مدل ساختاری ارتباط بین
خودکارآمدی مربیان ،خودکارآمدی جسمانی و لذتبخشی فعالیت بدنی
دانشآموزان از درس تربیتبدنی .مدیریت ورزشی.861-810 ،)8(0 ،
وطنخواه ،محمد و سامانی ،سیامک ( .)8069رابطه بین ابعاد کمالگرایی و هدفهای

پیشرفت با نقش واسطهای انگیزه پیشرفت در ورزشكاران حرفهای .روشها و
مدلهای روانشناختی.869-810 ،)64(7 ،
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