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 دهیچک
روش  ورزشی در دختران قایقران نخبه کشور بود. زهیانگ باآوري و خودکارآمدي بررسی رابطه تاب تحقیقاین  هدف :پژوهش هدف

عنوان نمونه در دسترس انتخاب شد. از به 1395سال، در اردوهاي انتخابی سال هاي ملی بزرگر قایقران نخبه تیمدخت 55 :پژوهش
)، مقیاس خودکارآمدي عمومی شرر 2003( دسونیوید-رکان آوري)، مقیاس تاب1993ورزشی مارکلند و هاردي (انگیزه سیاهه 

وتحلیل قرار گرفت. و رگرسیون خطی ساده مورد تجزیه همبستگی پیرسونوسیله آزمون ها بهه شد. دادهعنوان ابزار استفاد)، به1982(
ي خودکارآمدي و آورتاب )،>001/0pورزشی ( زهیانگ با)، خودکارآمدي >007/0pورزشی ( زهیانگ باي آورتاببین  :هاافتهی
)001/0p< ،(از عوامل، متغیر مرتبط نیز  هرکدام، با باال رفتن گریدعبارتبه، رابطه مثبت و معناداري وجود داشت، ختران نخبه قایقراند

ورزشی رابطه چندگانه  زهیانگ باي و خودکارآمدي آورتاببین . نتایج رگرسیون خطی نشان داد کندیمبه همان میزان افزایش پیدا 
= انگیزه ورزشی، از روي 15/0ي)آورتاب+(1/7+(خودکارآمدي)7/18با استفاده از معادله  توانیمو ) >001/0p( معناداري وجود دارد

مربیان با استفاده از دانش  :يریگجهینت ی کرد.نیبشیپمیزان انگیزه ورزشی دختران نخبه قایقران را ي و خودکارآمدي، آورتاب
آوري، خودکارآمدي و درنتیجه انگیزه ویژه تابزن رشته قایقرانی بههاي روانی ورزشکاران هاي آن، مهارتشناسی ورزشی و یافتهروان

 ها و یا استفاده از روان شناسان ورزشی ارتقاء دهند.ورزشی را با برگزاري کارگاه
 ي، خودکارآمدي، انگیزه ورزش، دختر، قایقران، نخبهآورتاب :ي کلیديهاواژه

 
 

 Relationship Between Resilience and Self-efficacy With sport Motivation in Female 
Elite Rowers of Iran 

Abstract 
Purpose: The purpose of this study was to examine the relationship between resilience and self- efficacy with 
exercise motivation in female elite rowers of Iran. Methods: 55 female elite rowers of adult national teams 
were selected as sample by convenience and purposive sampling in 2016. The data collection instruments of 
this study were included the sport motivations inventory (Markland and Hardy, 1993), the resilience scale 
(Connor and Davidson, 2003), and the general self- efficacy scale (Sherer, 1982). Data was analyzed using 
Pearson’s correlation coefficient and simple linear regression. Results: the results of this study showed that 
there was a significant and positive relationship between resilience and exercise motivation (P<0.007), self- 
efficacy and exercise motivation (P<0.001), and resilience and self- efficacy (P<0.001), in female elite 
rowers. It means that the related variable increases with the increasing of each factor. The results of the 
regression analysis showed that there was a significant multiple relationship between resilience and self- 
efficacy with exercise motivation (P<0.001), and we can predict female elite rowers’ exercise motivation 
using this equation 18.7 + (self-efficacy) 7.1+ (resilience) 0.15= exercise motivation. Conclusion: coaches 
can promote female elite rowers’ mental skills especially resilience, self- efficacy, and exercise motivation 
using sport psychologist, holding of workshops, and sport psychology and its findings. 
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  مقدمه
ورزش و تمرین، مطالعه علمی افراد و رفتارهاي  یشناس روان

در ورزش و تمرین و کاربرد عملی این دانش است. دو  ها آن
ورزش عبارت است از الف) دانستن  یشناس روانهدف عمده 

، عملکرد حرکتی شـخص  یشناخت روانچگونه عوامل  که نیا
؛ ب) دانسـتن اینکـه چگونـه مشـارکت در     کنـد  یمرا متأثر 

ورزش و تمرین، رشد روانی، سالمتی، بهزیسـتی شـخص را   
عنـوان یکــی از   ). انگیـزه بـه  1( دهـد  یمـ ار قـر  تـأثیر تحـت  
هاي مهم ذهنی مرتبط در ورزش از این دسـته مـوارد    مؤلفه
گـردد و   مـی  محسـوب  انسـان  رفتـار  زیربناي انگیزشاست. 

 انجـام  سـوي  بـه  را ها انسان که دانست توان آن را نیرویی می
 از یکـی  واقـع،  نمایـد. در  مـی  ترغیـب  مختلـف  هاي فعالیت

در زنـدگی و نیـز    کـه  روانـی  عوامل اثرگذارترینو  ترین مهم
اسـت.   بسـزایی دارد انگیـزش   ورزشـی اهمیـت   هـاي  محیط

 کـه  رفتارهـایی  مختلف که انواع عقیده است این بر 1تیرداف
 انگیزشـی  نیروهـاي  توسط دهند، ارائه می خود از ورزشکاران

). در ایـن راسـتا نظریـه    2شـوند (  تنظـیم مـی   و کنتـرل  نیز
 بینـی  پـیش  و توضـیح  بـراي  طور گسـترده  به 2خودمختاري

ورزش  ازجملـه  زنـدگی  مختلـف  هـاي  در زمینه انسان انگیزه
اساس این نظریه، انـواع   ). بر2مورداستفاده قرارگرفته است (

 وجـود  تواند میان افـراد  می نیز رفتاري تنظیمات از مختلفی
 شـناختن  از: تنظیمات درآمیختـه،  اند عبارت که باشد داشته

شـده، تنظیمـات بیرونـی و     فکنی تنظیمات درون ،تنظیمات
 لـذت  و رضـایت درونـی   عنـوان  بـه  درونـی  ). انگیزه3غیره (

 از که باشد می دهند مطرح می انجام که فعالیتی از ورزشکاران
 و کارهـا  انجـام  منظـور دانسـتن،   بـه  درونی انگیزه بخش سه

 انگیـزه  یافتـه اسـت. در مقابـل،    تشـکیل  بـرانگیختن  تجربه
 ورزشـکاران  بلکـه  باشـد،  همراه نمی درونی رضایت با بیرونی

 رضایت یا دیگران، توجه جلب دریافت پاداش، به خاطر صرفاً
 پردازند. انگیزه می ورزشی هاي فعالیت انجام مطلوب به ها آن

 ارتقـاء،  باعث کوتاهی زمان مدت براي و نیست بیرونی پایدار
فکنـی   درون). تنظیمـات  4شـد (  خواهد ورزشکاران عملکرد

 وجـود  بـین ورزشـکاران   در اسـت  ممکـن  که بیرونی و شده

________________ 

1. Daugherty 
2. Self-Determine 

 گرفتـه  نظـر  در هـاي نظـارتی   سـبک  عنـوان  به باشد، داشته
 خودمختـاري  هیـ نظر که توسـط  بیرونی شوند. تنظیمات می

 براي ورزشکار یک که افتد می زمانی اتفاق است، شده تعیین
). 4( کنـد  می تالش مجازات از فرار یا آوردن پاداش دست به
 تـا  اسـت  ممکـن  بیرونـی  تنظیمات رفتاري گذشت زمان، با

کـه   گفـت  تـوان  مـی  دیگـر  طـوري  بـه  یـا  شده حدي درونی
رفتـار موردنیـاز نیسـت.     حفـظ  منظور به خارجی هاي کنترل

 در مهمـی  درونـی، متغیـر   انگیـزش  محققان اظهار دارند که
 از طرفـی  و اسـت  مـنظم  ورزشی نگهداري رفتارهاي و ایجاد
مهم اسـت و   تمرین هیاول مراحل در نیز انگیزش بیرونی دیگر

 را خود هاي تمرین سطح بیرونی، ورزشکاران انگیزه افزایش با
 ).5دهند ( کاهش می

از مسائل مهـم روانـی دیگـري اسـت کـه در       3يآور تاب
ی ورزشی در خصوص ورزشکاران با توجـه  شناس روانحیطه 

ئز اهمیـت  به نقش سالمت روان و پیشرفت ورزشی آنان حـا 
فردي، روانی و شخصـیتی   هاي یتدر برخی افراد ظرفاست. 

و  ینآفـر  مشکل هاي یتوجود دارد که در تجربه کردن موقع
شـدت   هم بر هرقدرکه  يا گونه کننده است، به زا کمک تنش

افزوده شود، باز این افراد توان بیرون کشـیدن   منابع استرس
و  هـا  یسـخت خودشان از بحـران یـا بـه قـولی، تـاب آوردن      

هــاي  یژگــیوي یکــی از ایــن آور تــاب دارنــد. نامالیمــات را
اسـترس را  ي، آور تـاب باشد که اهمیـت دارد.   یمشخصیتی 
، بلکه بـه  کند ی، مشکالت زندگی را پاك نمکند یمحدود نم

سـالم   هتا بـا مشـکالت پـیش رو مقابلـ     دهد یافراد قدرت م
زنـدگی  فـائق آینـد و بـا جریـان      ها یداشته باشند، بر سخت

طور طبیعی داراي ایـن ویژگـی    حرکت کنند. برخی افراد به
دود نیسـت  حمخاص  يا این ویژگی در انحصار عده. هستند

 يآور تـاب  هسـتند  ، سایر افراد نیز قادرپژوهشگران و به نظر
توانـایی یـا    يآور تـاب ). 6( و آن را ارتقـاء دهنـد  آموخته  را

 زا و چـالش  با شـرایط اسـترس   آمیز یتپیامد سازگاري موفق
فرد تـاب آور یعنـی کسـی کـه در      دیگر یانب به است. یزبرانگ 

تعادل زیسـتی روانـی در شـرایط دشـوار، توانمنـد       يبرقرار
یـا   ها یبنیست که در برابر آسمعنی این ي به آور تاب است.

________________ 

3. Resilience 
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رو شـدن بـا    مـانیم و در روبـه  پایـدار ب  کننـده  یدشرایط تهد
باشیم، بلکه در عمـق  خطرناك حالتی انفعالی داشته  شرایط

مـا در محـیط    معناي آن شرکت و حضـور فعـال و سـازنده   
 1توگـاد، فردریکسـون و بـارت    پیرامونمان نیز مدنظر اسـت. 

ــا راه )،2004( ــاب  يه ــت آوردن ت ــه دس ــتن  يآور ب را داش
انـه، داشـتن   ی، مقابلـه سـرکوب گرا  یـی ، خـود افزا یسرسخت

فـت  تـوان گ  مـی ). 6دانـد (  یوخو و احساسات مثبت مـ  خلق
روانـی،  -آوري، توانمندي فرد در برقراري تعادل زیسـتی  تاب

ر هسـتند  قـاد  آور تـاب  افـراد  در شـرایط خطرنـاك اسـت.   
 یابیارز را طیشرا و کرده حفظ را ناش ياحساس خودکارآمد

را  یزشیانگ رفتار و ندینما تیتقو را اهدافشان به تعهد کنند،
  ).7ند (ینما کسب را ییباال شرفتیپ یجهدرنت و دهند شیافزا

عنوان یک  اجتماعی بندورا، فرد را به-تئوري شناختی
عامل فعال در تنظیم شناخت، انگیزش، اعمال و احساسات 

-، خود2اندیشی گیرد که با استفاده از عاقبت در نظر می
). 8گذارد ( ، بر عملکرد خود اثر می4تنظیمی-، خود3ارزیابی

 يریگادی يدر تئور یعامل اصل 5يمفهوم خودکارآمد
 مورد در فرد باور به يخودکارامد. بندورا است یاجتماع

 جینتا آوردن به دست يبرا خاص يرفتارها انجام ییتوانا

 يخودکارامد نظریه اساس ). بر8شود ( می اطالق مطلوب
 اشاره افراد انگیزه و رفتار بر خود به افکار تأثیر بندورا که به

 زشیانگ سطوح بر خود هاي توانایی از افراد ادراك دارد،

 در ها آن يرفتار و یجانیه هاي واکنش و تفکر يالگو ،ها آن

 نظریه یمبان اساس ). بر8دارد ( تأثیر زا استرس هاي موقعیت
 در يخودکارامد يباال سطوح با افراد ،یشناخت- یاجتماع

 مقابل در کمتر، يخودکارامد يدارا افراد با سهیمقا
 بود خواهند پذیر آسیب کمتر دیشد یجانیه هاي برانگیختگی

مستعدتر  یجانیه یختگیبرانگ با افتهیسازش  مقابله يبرا و
زش، ی)، سطح انگ1997). به اعتقاد بندورا (8هستند (

اشخاص بر اساس آنچه آنان  يو عملکردها یط عاطفیشرا
گیرد تا بر اساس آنچه واقعاً درست  باور دارند، شکل می

________________ 

1.Toghad, Frederickson, Bart 
2. Forethought 
3. Self-Reflection 
4. Self-Regulation 
5. Self efficacy 

افراد در مورد  يابر باوره ي). سازه خودکارآمد9است (
اعمال کنترل به سطح  يهاي خودشان برا قابلیت

 تأثیررا تحت  ها آن یکه زندگ ییدادهایعملکردشان و به رو
)، افراد 1989ظر بندورا (دهد، مربوط است. به ن یقرار م

بر  یهاي مثبت ت که راهنمایییموفق يویسنارکارآمد، 
کنند اما  میکند را در ذهن خود مجسم  جاد مییعملکرد ا

ش یکنند، گرا هایی که خودشان را ناکارآمد قضاوت می آن
که عملکردشان را کوچک  یشکست يویدارند که سنار

ل ی). افراد کارآمد تما10شمرد، در ذهن تصور کنند ( یم
 دارند شکستشان را به کمبود تالش نسبت دهند، در

دانند،  هایی که خودشان را ناکارآمد می که آن حالی
 ).11کنند ( یخود مرتبط م ییان را به کمبود تواناشکستش

 یقبل يت در اجراین موفقیب یانجیم يریمتغ ،يخودکارآمد
 محققان ). برخی از12شود ( می گرفته نظر در یآت ياجرا و

 سطح به اعتقاد و باور ژه،یو ساختار را يخودکارآمد

). 13اند ( کرده فیتعر ژهیو هاي در وضعیت یستگیشا
که  است نیا بندورا يتئور بر پایه یاساس فرض پیش

 هاي انگیزه و الزم هاي مهارت که یزمان ،يخودکارآمد

 بینی پیش را یواقع ياجرا باشند، داشتهحضور  مناسب

 اطالعات منبع اثرگذارترین بندورا اعتقاد ). به13کند ( می

 یتجرب شواهد و اجرا است ت دریموفق ،يخودکارآمد
 آمیز موفقیت لیتکم در افراد ییتوانا مورد در يمستند

 کارآمدي يباورها بندورا، نظر است. طبق نموده ف ارائهیتکل

 يبرا فرد یزشیسطوح انگ کننده تعیین عوامل ترین مهم

 بینی پیش يباشند. خودکارآمد می یورزش هدف اکتساب

 يخودکارآمد احساس که يو افراد اجرا است کننده

تر،  گسترده تالش دیجد فیتکال کسب در دارند؛ تري قوي
دهند  می بروز خود از تري طوالنی استقامت و شتریب تیجد

 يخودکارآمد با ،یمشارکت ورزش يبرا یدرون ). اهداف14(
با  اغلب یرونیب شتر) اهدافیب تداوم و (تالشتر  قوي

  ).15هاي آن رابطه دارد ( واماندگی و نشانه
ــن راســتا  ــو کوکیکســی و گــازيدر ای در  )،2014( 6گل

و  هنـدبال  کارآمدي جمعی و باورهاي خودکارآمديبررسی 

________________ 

6. Kocaeksi, Gazioglu 
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ــیت ــین    جنس ــاداري ب ــاوت معن ــکاران، تف ــاورزش ي باوره
جنسیت نیافتـه و   لحاظ ازخودکارآمدي و کارآمدي جمعی 

ــدي و اثربخشــهمچنــین در  ــراي دو  یخودکارآم ــی ب جمع
 1بلچـارز ). 16ی یافت نکردنـد ( در هندبال هیچ تفاوت جنس

عنـوان   جمعـی بـه   یکارآمدي و اثربخشنقش خود)، 2014(
ي گروهـی  هـا  رشـته ان ورزشـکار را در تعدیل و یـا واسـطه   

بـین جـو انگیزشـی وظیفـه     معناداري ارتباط بررسی نمود و 
 منـدي  یتجـو رضـا  همچنین نشان داد. مندي  یتگرا و رضا

 بینـی  یشتنها در ورزشکاران کم خودکار آمد پـ  وظیفه مدار
 وبودند  از کار را درك کرده ورزشکارانی که جو منفیو  شد

 پایین ها آنخودکارآمدي عمومی و یا خودکارآمدي شخصی 
قـرار  در ورزش خـوب نبـودن    بیشـتر در معـرض خطـر   بود 

ــتند (د ــام ).17اش ــزه 2012( 2لوت ــی انگی ــار،  ) در بررس ک
ــه، ــوري، تاریخچ ــق تئ ــد   و تحقی ــتاران دریافتن ــل پرس عم

 احسـاس نـا  خودکارآمدي و انگیزه کـار و هیجانـاتی چـون    
). مطهـري نـژاد و   18امیدي و بدبینی نیز در ارتباط اسـت ( 

 شرفتیپ زهیانگ و يخودکارآمد ارتباط) در 1394همکاران (

یـادگیري،   یناتوان مبتالبه دانش آموزان یلیتحص شرفتیپ با
ملکـی و  ). 19ارتباط مثبـت و معنـاداري را مشـاهده کـرد (    

 تـوده ص و شـاخ  يخودکارآمـد  ارتباط) در 1390محمدي (
یــر ورزشــکار، ورزش دختــران و پســران غ انگیــزه بــا یبــدن

یمـاري  محافظـت از ب  انگیـزه  بـا  يخودکارآمـد دریافتند که 
از بـدن   یتینارضـا  یت،در هـر دو جنسـ  ارد و دنـ  یهمبستگ

). گرنـت و  20شـود (  نمیکنترل وزن  انگیزه یکموجب تحر
ــرگ ــار  2010( 3ب ) در بررســی انگیــزش و خودکارآمــدي ک

ــود    ــزش خ ــه از نظــر انگی ــرادي ک ــد، اف ــدان دریافتن کارمن
کنندگی در سطح باالیی هسـتند احسـاس کنتـرل و     تعیین

کارآمدي بیشتري نسبت به کار خود دارند و ازآنجاکه زنـان  
شاغل در زندگی اجتماعی و شخصی بیشـتر از مـردان از آن   

  ).21مند هستند ( بهره
خودکارآمـدي بـا انگیـزه و    هـا حـاکی از آن اسـت     یافته

امیدي و بدبینی در ارتباط اسـت.   هیجاناتی چون احساس نا

________________ 

1. Blecharz 
2. Luthans 
3. Grant & Berg 

توانـد   گذاري و دستیابی افراد بـه آن، مـی   باره، هدف  این در
موجب اشتیاق و انگیزه بیشتر بـه انجـام تکلیـف و عملکـرد     

ا هـاي عـاطفی مثبـت ر    شده و حس واالي کارآمدي و بازده
). نظر به این امر مهـم و همچنـین شـواهد    18موجب شود (

مدي و انگیزه و نیز با توجـه بـه   آدر خصوص ارتباط خودکار
هــاي صــورت گرفتــه کــه اکثــراً ایــن دو متغیــر را  پــژوهش

صـورت جداگانـه و یـا بـا عوامـل و متغیرهـاي گونـاگون         به
اند، انجـام تحقیقـی    بررسی قرار داده جسمانی و روانی مورد

صورت منسجم متغیرهاي فوق را مخصوصاً در جامعـه   بهکه 
 بررسی قرار دهد ضروري به ورزش زنان و داخل کشور مورد

تـري جهـت    تواند اطالعـات بهتـر و کامـل    نظر رسیده و می
 تبـع آن افـزایش کارآمـدي ارائـه نمایـد.       ایجاد انگیزه و بـه 

 که آیا پردازد می مسئله نیا یبررس به حاضر پژوهش رو ازاین
بین تاب آوري و خودکارآمدي با انگیزه ورزشی در دختـران  

  قایقران نخبه کشور ارتباط وجود دارد؟
  

  پژوهش شناسی روش
همبستگی با ماهیت کاربردي و -روش این پژوهش توصیفی

ها از طریق پرسشـنامه و   آوري داده پیمایشی بود که با جمع
  صورت میدانی انجام گرفت.  به

  پژوهش هاي نمونه
دختر ورزشکار عضو تیم ملـی   55جامعه آماري این مطالعه 

 30الـی   20در دامنـه سـنی    1395رشته قایقرانی در سال 
توجه به سـطح نخبگـی و محـدودیت در تعـداد      با سال بود.

نمونـه در   عنـوان  بـه شرکت کنندگان، کـل جامعـه مـذکور    
  دسترس در نظر گرفته شد.

  
  پژوهشروش اجراي 

پس از انجام هماهنگی با فدراسیون قایقرانی، مـدیران  
ها اقدامات تحقیق انجام  هاي ملی و کادر فنی تیم فنی تیم
 بـراي  رونـد پـژوهش و هـدف کـامالً     انجـام  لیاتکگرفت. 
 مشارکت کامالً تحقیق این درشد.  داده توضیح ها یآزمودن

از  هرزمـانی آزمـودنی بـراي انصـراف     در و بـود  اختیـاري 
 گزینـه  آوردن از پرسشنامه بود. در در تحقیق آزادشرکت 

دهنـدگان ایـن    پاسخ به همچنین و شد خودداري افراد نام
محرمانـه   صـورت  بـه  ها آن هاي پاسخ که اطمینان داده شد
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 اسـتفاده  هـا  آن از پژوهشی اهداف راستاي در فقط بوده و
 انتخـاب  را هـا  پاسـخ  تـرین  دقیق ها تا آزمودنی شد خواهد

 مطلوبیت اجتماعی سوگیري از جلوگیري منظور بهنمایند. 
 اطـالع  هـا  آن به دهندگان، پاسخ بین در پسندي جامعه یا

و یـا   گـزینش  پـژوهش تـأثیري در   نتـایج  کـه  شـد  داده
محقـق جهـت رعایـت    هاي دیگـر مربوطـه نـدارد.     انتخاب

تمامی جوانب اخالقی و ارزشـی تحقیـق، بهتـرین شـرایط     
محیطی ممکن شرکت در تحقیق را تا حـد تـوان و امکـان    

  فراهم نمود. ها یآزمودنبراي 
  

  يریگ اندازهابزار 
از برگـه اطالعـات شخصـی،    ي اطالعـات  آور جمعجهت 

انگیــزه ورزشــی فــرم رضــایت شــرکت در تحقیــق، آزمــون 
ــد و  ــارديمارکلن ــا 1993( 1ه خــرده  14ســؤال در  51)، ب

ــاس:  ــدمقی ــنش، باز یریتم ــالش،  ي،خشــنود زیســت،ت چ
 ی،فشـار بهداشـت   ي،هـم آور  ی،وابستگ ی،اجتماع یبازشناس

وزن، ظــاهر،  یریتســالمت مثبــت، مــد یمــاري،از ب یــزپره
(محبی و محمـدي،   82/0ی، با ضریب پایایی و چابکیی توانا

ــور1390 ــاب)22( ) در کشـ ــنامه تـ ــانآوري  ؛ پرسشـ -رکـ
 84/0و ضریب پایایی  )23( گویه 25) با 2003( دیویدسون

ــاران،   ــر و همک ــنامه   )24()1390(رنجب ــین پرسش و همچن
سـؤال و ضـریب    17) بـا  1982خودکارآمدي عمومی شرر (

عنـوان ابـزار    ، به)26()1376، ختیاري و بیاتی(ب 79/0پایایی 
  در این تحقیق استفاده شد.

  
  آماريتحلیل 

، هـا  فراوانـی از آمار توصیفی جهت محاسـبه  در این مطالعه، 
کنـدگی، ترسـیم جـداول و    اهاي مرکـزي، پر تعیین شاخص

 از همبستگی پیرسون آمار استنباطی نمودارها استفاده و در
استفاده شد.  %95سطح اطمینان با و رگرسیون خطی ساده 

 افـزار  نـرم محاسـبات آمـاري بـا اسـتفاده از     همچنین کلیـه  
spss20 .انجام گرفت  

  ها افتهی
ي توصیفی آمـاري  ها شاخصدهنده  )، نشان1جدول شماره (

ي، خودکارآمدي آور تابمربوط به متغیرهاي انگیزه ورزشی، 
________________ 

1.Markland & Hardy 

  دختران نخبه قایقران است.
ي دختـران نخبـه قـایقران از حـد متوسـط      آور تابمیزان  -

) بیشتر است و دختران قایقران بـر اسـاس   75ي (آور تاب
ي آور تابي در طبقه افراد داراي آور تابتفسیر پرسشنامه 

. همچنین میزان خودکارآمدي دختـران  رندیگ یمباال قرار 
) بـاالتر اسـت.   51قایقران نخبه نیز از حد متوسط (نمـره  

، انگیــزه ورزشــی دختــران قــایقران نیــز از حــد تیــدرنها
  ) باالتر است.5/178متوسط (

نفـر) و بـر    55( کننـدگان  شـرکت با توجه بـه تعـداد    *
  طبیعی فرض شد. ها دادهاساس نظریه حد مرکزي توزیع 

  
  . توصیف متغیرهاي تحقیق1 جدول

  هاي آماري شاخص
انحراف   میانگین  متغیر

  استاندارد
کمترین 

  امتیاز
بیشترین 

  امتیاز
  120  66  6/9  8/94  آوري تاب

  78  44  5/5  5/62  خودکارآمدي
  251  144  2/26  5/194  انگیزه ورزشی

  
دهنـده نتـایج آزمـون ضـریب      )، نشـان 2جدول شماره (

انگیـزه ورزشـی،   همبستگی پیرسون در خصوص متغیرهاي 
  ي، خودکارآمدي دختران نخبه قایقران است.آور تاب

ورزشــی بــا ســطح معنــاداري  زهیــانگي و آور تــاببــین 
بـین  ؛ 36/0 مجذور اتا تأثیر) با 05/0(کمتر از سطح  007/0

 001/0ورزشـی بـا سـطح معنـاداري      زهیانگخودکارآمدي و 
ــا ) 05/0(کمتــر از ســطح  ــأثیرب ــا  ت ــین ؛ 70/0مجــذور ات ب

 تـأثیر با  001/0خودکارآمدي با سطح معناداري ي و آور تاب
، رابطـه مثبـت و   در دختران نخبه قـایقران  45/0 مجذور اتا

از عوامـل،   هرکـدام معناداري وجود دارد، یعنی با باال رفـتن  
  .کند یممتغیر مرتبط نیز به همان میزان افزایش پیدا 

  
. نتایج ضریب همبستگی پیرسون متغیرهاي انگیزه ورزش، تاب آوري، 2 جدول

 خودکارآمدي

  هاي آماري شاخص
 متغیر

تعداد 
)N( 

همبستگی 
)r( 

 داري سطح معنی
)Sig.(  

 007/0  36/0  55  آوري و انگیزه ورزشی تاب

خودکارآمدي و انگیزه 
 001/0  70/0  55  ورزشی

 001/0  45/0  55  آوري و خودکارآمدي تاب

  معنادار است. 005/0ها در سطح  *اختالف میانگین
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نتـایج  دهنـده نتـایج آزمـون     )، نشـان 3جدول شـماره ( 
انگیـزه ورزشـی،   در خصـوص متغیرهـاي   رگرسـیون خطـی   

  ي، خودکارآمدي دختران نخبه قایقران است.آور تاب
)، 05/0(کمتـر از سـطح    001/0با توجه به سطح معنـاداري   -

ورزشی دختران نخبـه   زهیانگ باي و خودکارآمدي آور تاببین 
قایقران رابطه چندگانه معناداري وجـود دارد. بـه عبـارتی بـا     

 ي)آور تـاب ( +1/7 (خودکارآمدي) +7/18استفاده از معادله (
تـوان میـزان انگیـزه ورزشـی      مـی  انگیزه ورزشی)  =15/0

ي و آور تــاب لهیوســ بــهمیــان دختــران نخبــه قــایقران را 
    . نمود ینیب شیپخودکارآمدي 

 انگیزه ورزش. نتایج رگرسیون خطی بین تاب آوري، خودکارآمدي با 3 جدول
  .B SE Beta T Sig  مدل

  مقدار ثابت
  آوري تاب

  خودکارآمدي

7/18-  
158/0  
17/3  

1/32  
299/0  
518/0  

  
058/0  
675/0  

582/0 -  
528/0  
11/6  

563/0  
600/0  
001/0  

70/0=R ،49/0=R2  

  گیري یجهنتبحث و 
آوري و خودکارآمدي  تابهدف از این مطالعه بررسی ارتباط 

با انگیزه ورزشی در دختران قایقران نخبه کشور بـود. نتـایج   
نشان داد میان این متغیرها ارتباط مثبت و معناداري وجـود  

ي قایقرانـان  آور تـاب دارد. در واقع هر مقـدار میـزان عامـل    
رزشـی آنـان نیـز    نخبه، باالتر باشد، به همان میزان انگیزه و

باالتر، هر چه خودکارآمدي باالتر باشـد، بـه همـان نسـبت     
بـاالتر   ها آنوري آ بهرچه تاانگیزه ورزشی باالتر رفته و نیز 

  به همان نسبت خودکارآمدي باالتر خواهد رفت. باشد، 
)، 2014( 1بلچـارز ي هـا  افتـه نتایج در این خصوص بـا ی 

)، گرنـت و  1394)، مطهري نژاد و همکـاران ( 2012( 2لوتام
) و با کوکیکسـی و  21، 19، 18، 17)، همسو (2010( 3برگ

 انیطهماسـب )، 1390ملکـی و محمـدي (   )،2014( گازیگلو
  ).  27، 20، 16سو است (هم)، نا1392گرمه خانی (

 شـده اسـت کـه افـراد     مشخص يشمار یب مطالعات در

 بـا  افـراد  بـه  نسـبت  شـتر، یب يخودکارامـد  انتظارات يدارا

هاي  حل راه يجست و جو در شتریب احتماالً کمتر، کارآمدي

________________ 

1. Blecharz 
2. Luthans 
3. Grant & Berg 

اولیـري   مثـال،  يهسـتند. بـرا   مسـائل  و مشـکالت  مناسـب 
) در تحقیقات خود دریافت کـه بـر خـالف افـراد بـا      1992(

 شتریب اد،یز يخودکارامد انتظارات با خودکارامدي کم، افراد

 و کنترل (مثل چاقی) را آور انیز يرفتارها که دارد احتمال
 مشروبات و اتیدخان استعمال (مثل یبیخود تخر يرفتارها

ـ   بـه  اعتقـاد  يدارا ). افـراد 28( کننـد  متوقـف  ) رایالکل

 و کرده اجتناب یبیخود تخر ياسنادها از ادیز يخودکارامد
 از یکـ یکننـد.   مـی  تجربـه  را يکمتـر  یو افسردگ اضطراب

 آن توان از می را يآور تاب با يخودکارآمد رابطه که یعوامل

ـ ا رابطۀ کرد، استنتاج ـ  يراهبردهـا  بـا  سـازه  دو نی اي  همقابل
 با ،يمدخودکارآ يسطوح باال که داده نشانها  است. پژوهش

 همـراه  سالمت يبرا خطر پر يرفتارها با مقابله شتریب توان

ـ ا از يآور تـاب  با يخودکارامد ). رابطۀ29( است  ثیـ ح نی
 نگـرش،  شناخت، بودن، توانمند به فرد باور که دارد تیاهم

 بهها  تیظرف تمام از استفاده جهت در را فرد عملکرد و رفتار

دهد. تحقیقـات   می شکل دشوار طیشرا در يآور منظور تاب
 (به ورزشکار ریغو  ورزشکار گروه دو هر دهد که در می نشان

اسـت و   يآور تاب ینیب شیپ به قادر يخودکارامد ک)،یتفک
 تاب و يخودکارامد نیبتري  يقو رابطۀ ورزشکاران، گروه در

انجام گرفتـه  هاي  ). با توجه به پیشینه30دارد ( وجود يآور
 یورزشـ  تیـ فعال کـه  گرفت جهینت توان می در این خصوص

 نظـر  ). بـه 30دهـد (  شیافـزا  افراد در را يآور تاب تواند می
 کـه  دارد وجـود  ییبسـترها  ،یورزش هاي فعالیت در رسد می
 از یکیباشد.  يآور تاب کنندة تیتقو و ساز نهیزم تواند می

هاي  تیحما و یارتباطهاي  شبکه وجود شدن، آور تاب منابع
ره یـ دا توانـد  مـی  یورزشـ هـاي   میت در تیاست. عضو یرونیب

ـ  در و سازد تر گسترده را اجتماعی افراد یزندگ  فـرد  آن، یپ

ـ  ،یمـ یت هم از اعم یکیدوستان نزد تواند می ورزشکار  ،یمرب
 در و قیتشو همواره را او که باشد داشته یطرفداران و بیرق

 بـر  بتوانـد  بهتر تا کنند می حمایت از او سختهاي  تیموقع

 ورزشکاران یبدن تیفعال و جوش و کند. جنب غلبه مشکالت

 شیافـزا  مسـائل  حـل  در را آنـان  يفکـر  و یتوان جسم زین
 فـراهم  را يآور تـاب  جـاد یاهـاي   نـه یزم ،ینوع به و دهد می
 یزنـدگ  در الزم نظـم  تـوان  مـی  مـوارد  نیا همۀکند. به  می

 شیافزا و یآمادگ حفظ يبراورزشکار  کرد. اضافه را ورزشکار
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 ورزش بـه  مـنظم  طـور  بـه  را یسـاعات  خـود، هـاي   مهـارت 

 خود ینوع یطیشرا نیرسد چن می نظر دهد. به می اختصاص
 در است تاب آور افراد یژگیو که را یتیریمد خود و یمیتنظ

   ).30( آورد وجود به ورزشکار
 و ی، رابطـه تـداخل  يخودکارآمـد  و شرفتیزه پیبین انگ

بـه   بـاال  يخودکارآمد افراد با معموالًدارد.  نیز وجود یتعامل
). 31یابند ( می دستها  تیموقع گیري در چشمهاي  تیموفق

 بـه  ازیـ ن بـا  شـرفت ی) معتقد است که انگیزه پ1989وایتن (

 يرویپ و کردن عمل گرانید از دشوار، بهتر فیتکال بر تسلط
بـه نقـل از   ( دارد ارتبـاط  يبرتـر  يبـاال  يارهـا یمع کردن از

 داشـتن  ن،یبنـابرا  .)31( )1389بهرامـی و عباسـیان فـرد،    

 حداکثر تـوان  از فرد که شود می موجب شرفت باالیزه پیانگ

 سطح به ادامه، در و استفاده کند هدف به دنیرس يبرا خود

ـ  اسـت کـه   یهیابـد. بـد  ی دست ياز خودکارآمد ییباال  نیب
 نیچنـ  زین شرفتیزه پیو انگ يخودکارآمدهاي  رمجموعهیز

 شکسـت  از فـرد  کـه  یدارد. هنگـام  وجـود  ییایـ پو تعامـل 
 هـدف  دن بـه یرسـ  يبـرا  ) ویجـ ییهراسـد (خـود ته   نمـی 

 نظـر  در را خود توانها  م برنامهیتنظ در کند، می يزیر برنامه
 م شـده یتنظـ  مقـدمات  به توجه با ) ویرد (خود سنجیگ می

 ت،ینها در ) ويخودباور( است دواریام خود تیموفق به یقبل

نهـاده   هـدف  بـه  دنیرس در خود رفتار به گام گام کنترل با
 ییباال شرفتیپ زهیاز انگ همواره کند، می يرهبر را خود شده

 یمیمستق ارتباط شده ادی عوامل که است؛ چرا برخوردار زین
 نـه سـاز  یزم زیـ آم تیموفق تجارب و دارند تیموفق با کسب

کـه   اسـت  نیا بر اعتقاد گر،ید طرف شرفت است. ازیزه پیانگ
ـ  زشیرشد انگ در یمهم نقش يخودکارآمد يباورها  یدرون

 بـه  لیـ تما کـه  ابدی می رشد یزمان یدرون يروین نیدارند. ا

 در صـورت  و شـود  جـاد یا فرد در ارهایمع نیا به یابی دست

کنـد.   می دایپ دست مثبت یسنجخود  به فرد جه،ینت کسب
 مـدت و  دراز در فـرد هـاي   تـالش  موجب ،یعالقه درون نیا

تـوان   ین مـی اشود. بنابر می یطیمحهاي  پاداش حضور بدون
گفت عامل ورزش با توجـه بـه بـاال بـردن سـطح تسـلط و       
اعتماد در ورزشکاران موجب افزایش خودکارامدي گشـته و  

ــزش    ــب انگی ــز موج ــدي نی ــل خودکارآم ــرفت در عام پیش
  ).  31ورزشکاران شده است (

توان به تفاوت در نـوع   سویی میهم از دالیل احتمالی نا
ــق      ــی در تحقی ــورد بررس ــر م ــودنی و متغی ــیت آزم جنس

)، غیر ورزشکار بودن، جنسـیت  2014کوکیکسی و گازیگلو (
و ورود متغیر جسمانی و مدنظر قرار دادن آن جهت انگیـزه،  

)، متغیر مـورد بررسـی،   1390در تحقیق ملکی و محمدي (
ــق    ــایین آزمــودنی در تحقی ــودن و ســن پ غیــر ورزشــکار ب

) و همچنـین تفـاوت رشـته    1392گرمه خانی ( انیطهماسب
باشـد) و   مورد بررسی این مطالعه (قایقرانی که انفرادي مـی 

  ها، اشاره کرد. همچنین سطح نخبگی آزمودنی
آوري و خـود   هـاي، ارتبـاط تـاب    نتایج در خصوص یافته

کارآمدي دختران نخبه قایقران بـا یافتـه تحقیـق جلیلـی و     
شناختی و  آوري روان ) که در تبیین تاب1389حسینچاري (

خودکارآمدي دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشـکار، بـه ایـن    
بینی کننده مثبـت و   نتیجه رسیدند که خودکارآمدي، پیش

  ).25آوري است، همسو است ( معنادار تاب
انگیـزه   آوري و خودکارآمدي بـا  ین تابنتایج نشان داد ب

ورزشی دختران نخبـه قـایقران رابطـه چندگانـه معنـاداري      
وجود دارد. این نتیجه با یافتـه گلسـتانه، رضـایی و پـاکیزه     

آوري با ابعـاد   که ارتباط مثبت و معناداري بین تاب )1390(
انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی نوجوانـان را گـزارش   

ــرد ( ــز،33ک ــی و حســینچاري ( ) و نی ــه در ) 1389جلیل ک
شـناختی و خودکارآمـدي دانشـجویان     آوري روان تبیین تاب

ــه      ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــکار، ب ــر ورزش ــکار و غی ورزش
آوري  بینی کننده مثبت و معنـادار تـاب   خودکارآمدي، پیش

) و با تحقیق همایون نیا، همایون، شـیخ و نظـري   25است (
آوري  و تــابیجــانی ) کــه در ارتبــاط بــین هــوش ه1393(

گیـران لیـگ برتـر ایـران بـه ایـن         شناختی بین کشتی روان
بینـی و   نتیجه رسیدند، هوش هیجانی عاملی مؤثر در پـیش 

آوري در ورزشکاران و کشتی گیـران لیـگ برتـر     تقویت تاب
آوري را در  تــوان تــاب  ایــران اســت و از طریــق آن مــی   

ا ایــن امــ باشــد؛ )، همســو مــی32ورزشــکاران افــزایش داد (
)، بـا عنــوان،  1390تحقیـق بـا تحقیـق ملکـی و محمـدي (     

 انگیـزه بـدن بـا    تـوده و شـاخص   يخودکارآمـد  ینبارتباط 
کـه بـه ایـن نتیجـه      ورزشـکار  غیرورزش دختران و پسران 

رسیدند در هر دو جنسیت، نارضایتی از بدن موجب تحریک 
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)، 1393) و تحقیق اسـدي ( 21شود ( انگیزه کنترل وزن نمی
بـا  ورزشـی   گرایی کمالارتباط خودکار آمدي و در خصوص 

ــزه ــا همســو 34( پیشــرفت در پســران فوتبالیســت  انگی ) ن
تـوان بـه    سویی میهمباشد. در خصوص دلیل احتمالی نا می

تفاوت در نوع نمونه و محدود نکردن جامعه باشد. بـه دلیـل   
ها بـوده و تفکیـک    حقیق کار روي تمامی فوتبالیستاینکه ت

عنوان یک عامل مهـم و اثرگـذار    نشده است. جنسیت نیز به
توانــد مــدنظر قــرار گیــرد. همچنــین، علــت احتمــالی   مــی

توان بـه   )، می1390ناهمخوانی با تحقیق ملکی و محمدي (
زیـرا روي هـر دو جـنس و     تفاوت در جامعه تحقیق اشاره کرد؛

شـده اسـت، امـا جامعـه      ر ورزشکار تحقیـق انجـام  مخصوصاً غی
  ).  21باشند ( تحقیق حاضر، دختران جوان و نخبه قایقران می

 يتوان نتیجه گرفت که برا هاي فوق می با توجه به یافته
از  یکـ یذکرشـده اسـت کـه     ي، منابع متعـدد يخودکارامد

آوري مستلزم قرار گـرفتن   اسـت. تاب ی، تجربه شخصـها آن
د به شکست) اسـت و  یکم تهد دست(ا یکست در معـرض ش

آورشـدن افـراد کمـک     توانند بـه تـاب   می یسان، تجارب بدین
ط یا شـرا یـ  یت (ناکامیگر موفقید يکنند که در بردارندة رو

، یورزشـ  هـاي  فعالیـت رسد  به آن) باشند. به نظر می مشرف
هـاي   است. انگیزه  یژگین ویا ي، دارايا ـژه ورزش حرفهیو به

ورزشـی، نقـش مهمـی در     هاي فعالیتافراد براي شرکت در 
ورزشـی دارنـد و آگـاهی از     هـاي  فعالیتتعیین نوع و شدت 

تواند به مربیان کمک کند تـا دریابنـد چـرا     ها می این انگیزه
هـا دوري گزیـده یـا بـه آن تمایـل       گونه فعالیت  این افراد از

اندرکاران  ت تا توجه دستن مسئله سبب شده اسییابند. هم
 يامــدهایندها و پیشــایطورجــدي بــر پ ، بــهیســالمت روانــ

 یـن امـر بــه شــکل  یشناختی ورزش متمرکـز شـود. ا روان
 یشه دوانده که گروهیشناسی ر ـان پژوهشـگران روانیدر م

ـن عرصــه  یـ کار خـود را بـه ا   یاز روان شناسان، حوزه علم
شـاخه)  (ا یـ ون رشـته  انـد و توسـعه روزافـز    محـدود ساخته

 انـد.  خـود دانسـته   هـاي  فعالیتشناسی ورزشی را بستر  روان
همچنین میل به انجام کار یـا انگیـزش عامـل اساســـی در     

فـردي اســـت. انگیـــزش یکـی از      هـاي  فعالیـت تحرك و 
یجـه مـؤثر و   نتابزارهاي مهم در القــاي افـراد بـراي تولیـد    
آمیـز   یـت موفقکارآمد و خلق محیط کاري مثبـت و اجـراي   

شـده اسـت. انگیـزش حـالتی در افـراد       بینی یشپي ها برنامه

باشد که آنان را بــه انجام رفتار و عمل خاصـی متمایـل    یم
-مـؤثر ورزشـــی   هـاي  فعالیتسازد. بدون انگیزه امکان  یم

آموزشــی از بین خواهد رفـت. اگـر کارکنـان نســـبت بـه      
نداشـــته باشـــند، هرگـز بـه      اي یـزه انگموضوع یـادگیري  

هـاي   محیط و موضوع تـوجهی نخواهنـد داشـــت و تجربـه    
هــــا  یـادگیري را بـا جـدیت دنبـال نخواهنـد کـرد. انگیـزه       

بوده و معلول عوامـل مختلفـی هسـتند. عالقـــه و       متفاوت
اي در  کننـده  یـین تعهایی هســتند که نقش  رغبت از انگیزه

کنند  یمیی عمل ها محرك عنوان بهجریان یادگیري دارند و 
یجه یادگیري یادگیرنـده را  درنتکه دقت، کوشش، پشتکار و 

ــافــزایش  ــابدهنــد.  یم ــاي و شــناخت از آور ت هــا و  ییتوان
شود که جهـت پـذیرش    یمها در ورزشکاران باعث  يکارآمد

ي احتمـالی  ها شکستهاي تمرینات ورزشی و تحمل  یسخت
شود که مربیان بـا   یم انگیزه داشته باشند. در پایان پیشنهاد

هــاي آن،  شناســی ورزشــی و یافتــه اســتفاده از دانــش روان
ویـژه   هاي روانی ورزشـکاران زن رشـته قـایقرانی بـه     مهارت

آوري و خودکارآمدي و درنتیجه آن انگیزه ورزشی را در  تاب
هاي آموزشی و دانـش افزایـی    وسیله برگزاري کارگاه آنان به

از روان شناسـان ورزشـی،    در این خصوص و یا بـا اسـتفاده  
این تحقیق هاي  ارتقاء دهند. همچنین با توجه به محدودیت

بیشتر بـه علـت سـطوح    هاي  چون: در دسترس نبودن نمونه
علـت وجـود   ه و محدودیت زمانی بـ ها  نخبگی و غیبت آزمودنی

خارج از کنترل محققان، هاي  مسابقات انتخابی و نیز محدودیت
آتـی تحقیقـات مشـابه روي    هـاي   شود در پژوهش می پیشنهاد

روي این جنس و همچنین بـین دو   تر بزرگبیشتر و هاي  نمونه
جنس دختر و پسـر همـراه بـا متغیرهـاي جسـمانی و ذهنـی       
گوناگون در سطوح مختلف مهارتی اجرا گردد تـا نتـایج بهتـر و    

    در اختیار مخاطبان قرار گیرد. تري کامل

  تشکر و قدردانی
داننـد بـا توجـه بـه      بـر خـود مـی   نویسندگان این پـژوهش  

همکاري و مساعدت ریاسـت محتـرم، مـدیران، سـرمربیان،     
مربیان و کادر فنی تیم ملی بزرگساالن قـایقرانی جمهـوري   
اسالمی ایران جهت فـراهم نمـودن شـرایط مناسـب انجـام      
پژوهش و همچنین همکاري صمیمانه ورزشکاران عضو تـیم  

 شند.ملی کمال تشکر و قدردانی را داشته با
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