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Background: Nowadays, researchers improve that sport is one of the 

boosting methods in the growing psychologically factors. The Pur-

pose of the present study is to comparing of Resilience and Self- effi-

cacy in between athletes and non-athletes military personnel.  

Materials and Methods: Statistically, the population of study in-

cluded all athlete employee at Baqiyatallah Medical University in 

2014. 100 employee (50 non professional athletes and 50 amateur 

athletes) were selected in figure of  simple accidental sampling. In 

order to  collect information, Resilience Conner and Davidson(2003) 

and sherer (1982) Self- efficacy scale were used and analyze and re-

solve data SPSS17 software and Multivariate analysis of variance 

(MANOVA) for independent group were utilized.  

Results: Results showed that there is meaningful different between 

non professional athletes and amateur athletes in the light of Resili-

ence and self efficacy (p<0/005). In other word, this changeable in 

non professional athletes was higher than amateur athletes. 

Conclusion: Present study revealed that sport and regular exercise 

can impress on various aspects of personality and psychological like 

Keywords: self-efficacy, resilience, military personnel, athlete, non-

athlete  
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 هلا   مللللفله     رشلد   در  کلنلنلده    تقویت  ها  روش  از  یکی  عنوان  به  را  ورزش  محققان  امروزهمقدمه:   

آور  و خودکارآمد  بین کارمنلدان        هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاب     گیرند.    در نظر می    شناختی  روان

  باشد. ورزشکار و غیرورزشکار نظامی می

دانشگاه عوور پزشکی   جامعه آمار  پژوهش، شامل کویه کارکنان ورزشکار شاغل در          ها:     مواد و روش  

نفر غلیلرورزشلکلار(        98نفر ورزشکار و  98نفر کارمند )  488باشد. که تعداد  می 4939اهلل در سال   بقیه

آور  کونلور   آور  اطالعات از مقیاس تاب گیر  تصادای ساده انتخاب شدند. برا  جمع       صورت نمونه   به

االزار     از نلرر      ها ( و برا  تجزیه وتحویل داده 4302( و مقیاس خودکارآمد  شرر )2889و دیویدسون ) 

spss 17  ها  مستقل استفاده شد تحویل واریانس چند متغیره )مانوا( برا  گروهو.  

نتایج پژوهش نشان داد که بین ورزشکاران و غیرورزشکاران نظامی ازلحاظ ملتلغلیلرهلا                   ها:     يافته

دیگر ایلن ملتلغلیلرهلا در              عبارت (، به > p  8089تفاوت معنادار وجود دارد )     آور  و خودکارآمد       تاب

  ورزشکاران نظامی باالتر از غیر ورزشکاران بود.

ورزش و انجار تمرینات منظم بر وجوه  توان گفت که با توجه به نتایج پژوهش حاضر می گیری:  نتیجه

  و خودکارآمد  تأثیرگذار است.آور   تابشناختی همچون  مختوف شخصیتی و روان

 آور ، کارکنان نظامی، ورزشکار، غیرورزشکار خودکارآمد ، تابها:  کلید واژه
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ها تأکید    ها  اازایش سالمت روان انسان       عنوان یکی از شیوه      به
دانند که روان انسان مستقیماً تحت        خوبی می   شود. روانشناسان به    می

ها،  تأثیر شرایط بدنی و جسمانی و متقابالً، جسم انسان و اعمال اندار 
ها  نظر    [. یکی از مدل4تحت تأثیر اضا  روانی و ذهنی اوست ] 

در مطالعه روانشناسی ورزش، رویکرد روانشناسی مثبت نگر است.           
ها،  دستور کار اصوی این رویکرد، بررسی و شناخت توانمند                

آور  ازجموه مفاهیم و          استعدادها و محاسن ااراد است. تاب          
]  ها  بهنجار موردتوجه و مطالعه روانشناسی مثبت نگر است           سازه
ها  توخ و ناگوار       [. که به ارایند پویا  انطباق مثبت با تجربه           2

ها و خصوصیات و     آور  را به معنا  مهارت      [. تاب 2شود ]   اطالق می 

 مقدمه     

سو  ورزش، رشد قابل         طی دو دهه اخیر، گرایش آدمی به           
ها  ورزشی از     ا  که امروزه اعالیت     گونه  ا  یااته است، به     مالحظه  

ضروریات گریزناپذیر دنیا  کنونی است، متخصصان بر نقش حیاتی         
اند.  ها  گوناگون تأکید کرده     ورزش در سالمتی انسان از جنبه        

تحرک رمز  «شعار بهداشت جهانی       2882که در سال       طور   به

عنوان شده است. عصر جدید با توسعه عوور و تکنولوژ                »سالمتی
پیشراته خود، روش زندگی بسیار  از جوامع بشر  را تحت الشعاع            

ها  ایزیکی    ا  در اعالیت    مالحظه  خود قرار داده است و کاهش قابل 
ااراد به وجود آورده است. در جوامع مختوف، امروزه از ورزش                  
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ها،   سازد با سختی    کنند که ارد را قادر می       هایی تعریف می    توانمند 
 [.2ها سازگار شود ] مشکالت و چالش

ها  مرتبط با    آور ، بر ویژگی   ها  نخستین در مورد تاب       نظریه 
پیامدها  مثبت در مواجهه با مصائب و نامالیمات زندگی تأکید              

ا  چندبعد  متشکل     آور  را سازه    ها  اعوی، تاب   [. نظریه9داشتند ] 
ها    از متغیرها  سرشتی، مانند مزاج و شخصیت، همراه با مهارت          

[. همسو با     6دانند ]   مخصوص، مثل مهارت حل مسئوه، می          
شد که    ها  عمومی، در مطالعات اولیة این سازه تصور می            برداشت
ها  اخیر نشان    آور  خصیصة ااراد اوق العاده است. اما پژوهش  تاب
آور  در انحصار ااراد اوق العاده نیست و در ااراد              اند که تاب    داده

مختوف و سطوح متفاوت تحول شامل کودکی، نوجوانی و                   
 [.2شود ] سالی مشاهده می بزرگ

ها  معدود  به بررسی       در حوزه روانشناسی ورزش نیز، پژوهش       
دهنده تأثیر    اند. که نشان    آور  بر عموکرد ورزشی پرداخته      تأثیر تاب 

[ درپژوهش خود    2ساهین ]     آور  بر عموکرد ورزشی است.        تاب
آور  بیشتر  نسبت به      دریاات که ورزشکاران دختر و پسر از تاب        

[ در رابطه تبیین     0غیرورزشکار برخوردارند. جویوی و حسینچار  ]       
آور  برحسب خودکارآمد  در دانشجویان ورزشکار و                  تاب

بینی کنندة مثبت و      غیرورزشکار متوجه شدند که خودکارآمد ، پیش     
آور     آور  است. همچنین، آشکار شد که تاب                معنادار تاب  
طور معنادار  بهتر از غیرورزشکاران است. بشارت و           ورزشکاران، به 
[ در تحقیق خود به این مسئوه دست یااتند که                  2همکاران ] 

آور  و سرسختی با مواقیت ورزشی در ورزشکاران ارتباط مثبت         تاب
طور مثبت،   توانند به معنادار  دارند؛ بدین ترتیب که این دو عامل می 

بینی کنند. همچنین گوبی و       مواقیت ورزشی را در ورزشکاران پیش      
ها  مختوف    کوشی در دسته    [ نشان دادند که سطوح سخت     3شیرد ] 

ا  لیگ برتر به       لیگ راگبی متفاوت است و در بازیکنان حراه           
رسد. همچنین پژوهشگران متوجه شدن که            حداکثر خود می    

شناختی    آور  و سرسختی رابطه مهمی با سالمت روان               تاب
آور  و    ورزشکاران و غیر ورزشکاران دارد. بدین معنی که تاب             

توانند   سرسختی در ورزشکاران بیشتر از غیرورزشکاران بوده و می          
تغییرات مربوط به سالمت روان در ورزشکاران و غیر ورزشکاران را            

 [.48بینی کند ] پیش
شناسی ورزش،   ها  اخیر در حوزه روان       مفهور دیگر  که در سال     

ها    ها  را دامن زده و توانسته با بسیار  از جنبه                   پژوهش
ها    عموکرد  رابطه دوسویه داشته باشد، اعتقاد شخص به قابویت         

ها  موردنیاز برا  مدیریت       دهی و انجار اعالیت      خود در سازمان  
طور   [. مفهومی که به     44ها  مختوف است ]       شرایط و وضعیت   

خالصه از آن تحت عنوان خودکارآمد  یادشده است. منظور از               

خودکارآمد ، میزان اطمینانی است که هر ارد به توانایی خود در              
ا  از کارها یا انجار یك تکویف خاص ابراز             زمینة اجرا  مجموعه  

[. برا  خودکارآمد ، منابع متعدد  ذکر شده که یکی          42نماید ]   می
ها  ورزشی، به  رسد اعالیت ها، تجربة شخصی است. به نظر می از آن

ا ، یکی از منابع تجربه شخصی باشد. در حالت             ویژه ورزش حراه  
دهد که سطوح باال         ها نشان می     عمومی در نتایج پژوهش     

عالوه   خودکارآمد  با اجرا  مطووب عموکرد ورزشی رابطه دارد. به         
[ همبستگی دارد. در    49اجتماعی ] -هایی با نظریه شناختی  چنین یااته 

همین راستا پژوهشگران دریااتند که خودکارآمد  با میزان لذت از            
اعالیت بدنی رابطه مستقیم دارد. به عبارتی خودکارآمد  باالتر               

[.  ابوالقاسمی و     41شود ]   موجب لذت بیشتر از اعالیت بدنی می         
[ نشان دادند که بین خودکارآمد  و عموکرد        49کیامرثی و سهرابی ]   

ورزشی رابطة مثبت معنادار  وجود دارد مبنی بر اینکه خودکارآمد            
 بینی کنندة مثبتی برا  عموکرد ورزشی است. پیش
[ در پژوهشی دریااتند که دو گروه از ااراد          46جکسون و بیکامپ ]    

ها    کارگیر  خودکارآمد  در موقعیت      ورزشکار و مربی از نظر به       
مختوف زندگی شخصی و ورزشی در سطح باالتر  از جمعیت                

[ درتحقیقی با   42عمومی قرار دارد. همچنین بشارت و همکاران ]          
گرایی   ا  خودکارآمد  ورزشی بر رابطة بین کمال        عنوان تأثیر واسطه  

گرایی مثبت )تالش برا  کامل       بیان کردند، که خودکارآمد  با کمال     
گرایی منفی )واکنش  بودن( در ورزشکاران همبستگی مثبت و با کمال

ها همبستگی منفی دارد. در بررسی          منفی به ناکامل بودن( در آن       
[ متوجه شدند که بین خودکارآمد  و عموکرد        40واقفی و همکاران ]   

دار  وجود دارد، و خودکارآمد          ورزشکاران رابطه مثبت و معنی      
 باشد.  بینی کننده خوبی از عموکرد ورزشکاران نخبه می پیش

این نتایج بیانگر این است، که اعالیت بدنی و ورزش اثرات مثبتی بر              
آور  و خودکارآمد  دارد.        شناختی همچون تاب     متغیرها  روان 

که ورزش باعث بهبود عموکرد و سالمت           بنابراین با توجه به این     
شود ]   کارکنان و اازایش تولید، روح همکار  و رضایت شغوی می           

ها    اعالیت   ها درزمینه   [. و از طرای دیگر وجود اندک پژوهش         43
آور  و  جسمانی در کارمندان، محقق را بر آن داشت تا با مقایسه تاب
اهلل به    خودکارآمد  در کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه بقیة        

آور  و خودکارآمد  در        این سلال پاسخ دهد که آیا بین تاب            
 کارمندان ورزشکار و کارمندان غیرورزشکار تفاوتی وجود دارد یا نه؟ 

 ها مواد و روش
آور  اطالعات، توصیفی از نوع        این تحقیق با توجه به نحوه جمع        

شود.   ا  استفاده می    ا  بوده و از طرح مقطعی مقایسه        مقایسه  -عوی
در این نوع تحقیقات هدف مطالعه احتمال و امکان روابط عوت و                
معوول بین متغیرها با استفاده از مشاهده نتایج حاصوه و بررسی دقیق            
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 آور  و خودکارآمد  در بین کارمندان نظامی ورزشکار و غیرورزشکار  ا  تاب بررسی مقایسه
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[. 28ها برا  یااتن متغیرها  عّوی درست و منطقی است ]             در داده 
رویداد  سعی در اهم روابط بین  الزر به ذکر است که تحقیقات پس

گونه   اند، دارد و محقق هیچ       صورت طبیعی رخ داده      ها که به    پدیده
ا  در رخداد حوادث نداشته و تنها تأثیر و رابطه متغیرها را                مداخوه

دهد. این طرح اشاره به موارد  دارد که در              مورد وارسی قرار می    
ها عوت از پیش رخ داده است و مطالعه آن در حال حاضر از                     آن

 -شود  که معوول خوانده می     -طریق اثر  که بر متغیر  دیگر           
گذاشته و برجا مانده است، امکان دارد. هدف از این روش، یااتن               

 [.28ها  احتمالی یك الگو  راتار  است ] عوت
 جامعه آمار 

جامعه آمار  این پژوهش شامل کویه کارکنان ورزشکار شاغل در             
صورت  گیر  به باشد. روش نمونه می 4939دانشگاه بقیة اهلل در سال 

 -ها  از نوع آزمایشی و عوی       باشد. برا  پژوهش    تصادای ساده می  
شود؛   نفر در هر گروه توصیه می        98ا  حجم نمونه حداقل       مقایسه
ا ، برا  هر     وجود در پژوهش حاضر با طرح مقطعی مقایسه           بااین

نفر و درمجموع     98گروه از کارکنان کارمند ورزشکار و غیرورزشکار        
[. در پژوهش حاضر منظور از      28نفر در نظر گراته شده است ]        488

ا (، کارمندانی از دانشگاه       حراه  کارکنان ورزشکار )ورزشکار نیمه    
ا  مشخص و در      باشد که بر اساس برنامه      اهلل می   عوور پزشکی بقیه  

کنند و    صورت منظم اعالیت می     ها  ورزش رسمی به     یکی از رشته  
ساعت( درگیر اعالیت     6در مجموع، در هر هفته سه جوسه )به مدت          

،   باشند. و منظور از کارکنان غیرورزشکار )ورزشکار آماتور(         ورزشی می 
باشد که برنامه      اهلل می   کارمندانی از دانشگاه عوور پزشکی بقیه        

منظمی برا  شرکت در ورزش نداشته و درمجموع، در هر هفته یك    
ها  ورزشی شرکت     ساعت یا کمتر( در برنامه       2جوسه )به مدت     

 کنند. می
 گیر  ابزارها  اندازه

نامه توسط شرر و همکارانش       مقیاس خودکارآمد  شرر: این پرسش    
نامه   باشد. پرسش   ماده می   42ساخته شد و دارا         4302در سال   

اش برا  غوبه بر          خودکارآمد  عقاید ارد مربوط به توانایی          
کند. این پرسشنامه بر پایه        گیر  می   ها  مختوف را اندازه     موقعیت

صورت که پاسخ     ا  لیکرت تنظیم شده است، بدین       مقیاس پنج رتبه  
گیرد. نمرات    می  9، و پاسخ کامالً موااق نمره       4کامالً مخالف نمره    

دهنده احساس خودکارآمد  باال در ارد است. در                  باال نشان  
در جهت    49و    49،  3،  0،  9ها     گذار  این پرسشنامه، سلال     نمره

[. 28شوند ]   گذار  می   صورت وارونه نمره    ها به   موااق و مابقی سلال   
به   8006( آلفا  کرونباخ این پرسشنامه را       4302شرر و همکارانش )   

دست آوردند و برا  سنجش اعتبار سازه مقیاس خودکارآمد  از              
-Iبیرونی راتر، خرده مقیاس     -همبستگی آن با مقیاس کنترل درونی     

E        مقیاس درجه قابویت اجتماعی مارلو و       4363گویین ال و بیتی در ،
(، مقیاس  4906)به نقل از نجفی و اوالدچنگ،           4361کراو در    

و مقیاس شایستگی ارد  روزنبرگ       4399بیگانگی از خود بارون در      
 [. 24استفاده کردند ] 4369در 

ا  مقیاس      ( برا  سنجش روایی سازه        4926بختیار  براتی )    
آمده از این مقیاس را با            دست  خودکارآمد  عمومی، نمرات به     

ها  چندین ویژگی شخصیتی )مقیاس کنترل درونی و بیرونی            اندازه
راتر، خرده مقیاس کنترل شخصی، مقیاس درجه اجتماعی مارلو و             
کران و مقیاس شایستگی بین ارد  روزنبرگ( همبسته کرد که              

ها    شده بین مقیاس خودکارآمد  و اندازه          بینی  همبستگی پیش 
معنادار( و در     8089و در سطح      8064خصوصیات شخصیتی متوسط )   
[ همچنین ضریب پایایی مقیاس با      22جهت تأیید سازه موردنظر بود ]  

و با استفاده     8026استفاده از روش دو نیمه کردن آزمون گاتمن برابر          
[. نجفی )   29آمده است ]     دست  به  8023از ضریب آلفا  کرونباخ       

صورت تصادای جدا کرد و        ها را به    نفر از آزمودنی    98( نیز   4908
ها اجرا نمود و آلفا  کرونباخ برابر با          آزمون خودکارآمد  را برا  آن    

 09براون نیز     -[. و از طریق روش اسپیرمن      21به دست آمد ]   8009
( به روش   4900درصد به دست آمد. در پژوهش گنجی و اراهانی )          

 [.29درصد به دست آمد ] 04آلفا  کرونباخ ضریب پایانی 
( 2889آور : این مقیاس توسط کونور و دیویدسون )            مقیاس تاب 

کنندگان این پرسشنامه بر این باورند که این               ساخته شد. تهیه   
آور در    آور را از غیر تاب        تواند ااراد تاب     خوبی می   پرسشنامه به 

ها    تواند در موقعیت    ها  بالینی و غیربالینی جدا کند و می           گروه
گویه دارد که     29[ این مقیاس    26پژوهشی و بالینی بکار برده شود ]      

در یك مقیاس لیکرتی بین صفر)کاماًل نادرست( تا چهار)همیشه             
شود. این مقیاس در ایران توسط محمد  )          گذار  می   درست( نمره 

( هنجاریابی شده است. برا  تعیین روایی این مقیاس نخست           4901
همبستگی هر گویه با نمره کل محاسبه و سپس از روش تحویل                

جز   شد. محاسبه همبستگی هر نمره با نمره کل به           عامل بهره گراته  
ها    را نشان داد. سپس گویه      8061تا   8014ها  بین  ، ضریب9گویه  

ها  اصوی مورد تحویل عاموی قرار گراتند.           مقیاس به روش مللفه    
ها، دو    پیش از استخراج عوامل بر پایه ماتریس همبستگی گویه            

و آزمون کرویت یارتوت محاسبه شدند. مقدار              KMOشاخص
KMO    بود   20099دو در آزمون بارتوت برابر        و مقدار خی    8002برابر

که هر دو شاخص کفایت شواهد برا  انجار تحویل عامل نشان                
آور  کونور و دیویدسون از         دادند.برا  تعیین پایایی مقیاس تاب      

به دست    8003روش آلفا  کرونباخ بهره گراته شد و ضریب پایایی           
 [.22آمد ]
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 ارایند اجرا
کنندگان،    پس از هماهنگی با مسئوالن ذیربط و شرکت                  

( در  4939ماهه اول     )سه  4939ها  موردنظر در بهار سال        پرسشنامه
کنندگان که کارکنان ورزشکار شاغل در دانشگاه بقیة           اختیار شرکت 

منظور جوب    اهلل بودند، قرار داده شد. برا  رعایت اصول اخالقی و به          
کنندگان، پیش از اجرا  آزمون اطالعاتی درباره           همکار  شرکت 

موضوع و هدف پژوهش تا آنجا که در نتایج پژوهش تأثیرگذار نباشد     
کنندگان،   کنندگان داده شد؛ و پس از جوب اطمینان شرکت        به شرکت 

صورت ارد  مورد     عنوان به   هیچ  ها به   در مورد اینکه اطالعات آن     
ها مختار هستند که در        تجزیه و تحویل قرار نخواهد گرات و آن         

توانند از نمونه     پژوهش شرکت کنند و هر زمان که خواستند می           
پژوهش خارج گردند، وارد نمونه پژوهش شدند. بعد از توااق با                

کنندگان، آزمون موردنظر توسط مجر  پژوهش اجرا شد.             شرکت
معیار ورود عبارت بود از: کارکنان ورزشکار شاغل در دانشگاه بقیة             

سال. معیار خروج نیز شامل؛ سن باال           98تا    29اهلل، دامنه سنی    
سال، بیمار  جسمی شدید و سابقه بستر  در          29سال و پایین      98

مراکز روانپزشکی و یا مراجعه به روانپزشك به دلیل اختالالت روانی  
ها محدود شده بود،       ها اعالیت ورزشی و بدنی آن        که به عوت آن    

 شد. می
 ها روش تحویل داده

ها  آمار     ها  پژوهش از روش       برا  تجزیه و تحویل داده       
اازار   توصیفی؛ )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی و نرر              

استفاده گردید. جهت تعیین تفاوت میانگین           SPSS-17آمار 
ها از روش تحویل واریانس چند متغیر          نمرات بین متغیرها در گروه     

 ها  مستقل استفاده شد. )مانوا( برا  گروه

 ها يافته
 90سال قرار داشتند و       99ها در گروه سنی زیر         نفر از آزمودنی    12

 سال قرار داشتند. 99نفر در گروه سنی باال  
نفر نیز متأهل بودند. و همچنین         20ها مجرد و      نفر از آزمودنی    22
سال سابقه کار  داشتند و       48سال و     48ها زیر     نفر از آزمودنی    16
 سال سابقه کار  داشتند. 48نفر نیز باال   91

نتایج حاصل از آزمون کالموگروف اسمیرنوف          4بر اساس جدول     
آور  و خودکارآمد  معنادار       برا  هر دو متغیر موردبررسی؛ تاب       

نبوده و این بدین معناست که این دو متغیر دارا  توزیع نرمال بوده              
 ها  پارامتریك مجاز بوده و مشکوی ندارد. و استفاده از آزمون

جدول میانگین و انحراف معیار دو گروه از کارمندان ورزشکار و                
دهد.   آور  و خودکارآمد  نشان می      غیرورزشکار را در متغیرها  تاب  

شود که بین دو گروه از          مشاهده می   2طور که در جدول         همان
آور  و خودکارآمد      کارمندان ورزشکار و غیرورزشکار ازنظر تاب       

تفاوت معنادار  وجود دارد. بدین معنی که کارکنان ورزشکار ازنظر           
آور  و خودکارآمد  در وضعیت بهتر  از کارکنان غیرورزشکار           تاب

 قرار دارند.
شود بین دو گروه از کارمندان        مشاهده می   9طور که در جدول       همان

آور  تفاوت معنادار      ورزشکار و غیرورزشکار نظامی از نظر تاب        
؛ با توجه به میانگین دو گروه از کارمندان           (p  >  8082)  وجود دارد 

مشخص (   = 01040M)و ورزشکار   (   = 20096M)غیرورزشکار  
آور  در وضعیت بهتر  از       شود که کارمندان ورزشکار ازنظر تاب       می

، بین دو   9ورزشکار قرار دارند. همچنین بر طبق جدول        غیرکارمندان  

 متغیرها KM سطح معناداری

 آور  تاب 8012 8040

 خودکارآمد  80442 8042

 انحراف معیار میانگین متغیر تعداد ها گروه

 98 ورزشکار
 آور  تاب

20096 44092 

 41012 01040 98 غیرورزشکار

 98 ورزشکار
 خودکارآمد 

99062 49093 

 42092 69042 98 غیرورزشکار

میانگین و انحراف معیار متغیرها  موردبررسی در دو گروه از   :  2جدول  

 کارمندان

 نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف برا  متغیرها  پژوهش :1جدول 

گروه از کارمندان ورزشکار و غیرورزشکار ازنظر خودکارآمد  تفاوت         
(؛ با توجه به میانگین دو گروه از          > 8084Pمعنادار  وجود دارد )   
(  = 69042M)و ورزشکار   (   = 99062M)کارمندان غیرورزشکار   

شود که کارکنان نظامی ورزشکار ازنظر خودکارآمد  در       مشخص می 
 وضعیت بهتر  از کارکنان نظامی غیرورزشکار قرار دارند.

 گیری بحث و نتیجه 
دهد که بین کارکنان نظامی ورزشکار        نتایج پژوهش حاضر نشان می    

ا  نظامی( و غیرورزشکاران )یا ورزشکار           حراه  )یا ورزشکار نیمه   
، ( > 8089P)آور  تفاوت معنادار  وجود دارد        آماتور نظامی( در تاب  

آور  بیشتر  نسبت     ا  از تاب    حراه  بدین معنی که ورزشکاران نیمه    
ها  ]   به ورزشکاران آماتور برخوردارند. این یااته با نتایج پژوهش          

 Pارزش  متغیرها

 8082 آور  تاب

 8084 خودکارآمد 

آور  و خودکارآمد  در      نتایج آزمون مانوا برا  مقایسه تاب     :  3جدول  

 دو گروه از کارمندان ورزشکار و غیرورزشکار
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 آور  و خودکارآمد  در بین کارمندان نظامی ورزشکار و غیرورزشکار  ا  تاب بررسی مقایسه

[ در تحقیق خود    20باشد. بشارت و همکاران ]      [ همسو می  2،  3،  20
آور  و سرسختی با مواقیت        به این مسئوه دست یااتند که تاب        

ورزشی در ورزشکاران ارتباط مثبت معنادار  وجود دارد؛ بدین               
طور مثبت، مواقیت ورزشی را در  توانند به ترتیب که این دو عامل می

توان گفت که در      بینی کنند. در تبیین این یااته می        ورزشکاران پیش 
ساز و    تواند زمینه   ها  ورزشی، بسترهایی وجود دارد که می         اعالیت

آور  باشد. یکی از منابع تاب آور شدن، وجود              تقویت کننده تاب  
ها  ها  بیرونی است. عضویت در باشگاه ها  ارتباطی و حمایت شبکه
تر   تواند دایره زندگی اجتماعی ااراد را گسترده        ها  ورزشی می    و تیم 

تواند دوستان نزدیکی اعم از هم        سازد و در پی آن، ارد ورزشکار می       
تیمی،  مربی، رقیب و طرادارانی داشته باشد که او را              باشگاهی، هم 

کنند تا بهتر  ها  سخت از او حمایت می همواره تشویق و در موقعیت
بتواند بر مشکالت غوبه کند. جنب و جوش و اعالیت بدنی                    
ورزشکاران نیز توان جسمی و اکر  آنان را در حل مسائل اازایش             

کند. به    آور  را اراهم می     ها  ایجاد تاب    نوعی، زمینه   دهد و به    می
توان نظم الزر در زندگی ورزشکار را اضااه کرد.           همة این موارد می   
صورت روزانه یا هفتگی، برا  حفظ آمادگی و            هر ورزشکار باید به   
طور منظم به ورزش        ها  خود، ساعاتی را به         اازایش مهارت 

رسد چنین شرایطی نوعی خودتنظیمی و        اختصاص دهد. به نظر می    
در ورزشکار به       -که ویژگی ااراد تاب آور است       -خود مدیریتی را    

ساز  در برابر     آور  نوعی مصون    وجود آورد. و از طرای دیگر تاب       
اجتماعی بوده و کارکرد مثبت زندگی را اازایش            -مشکالت روانی 

آور  از طریق تقویت حرمت خود         [. بر این اساس، تاب    23دهد]  می
انجامد. این    پذیر  مثبت می    ا  به انطباق    عنوان مکانیسم واسطه    به

زا    شناختی، مخصوصًا در شرایط دشوار و استرس         ها  روان   ویژگی
[، تحمل  42کند تا با اعتماد به نفس ]        مسابقه، به ورزشکار کمك می    

ها    [ و انطباق مثبت با تجربه     20آور ( ]   ها )تحت تأثیر تاب     سختی
[ مسابقه، احتمال مواقیت خود را اازایش دهند.           9توخ و ناگوار ]    
ها    عنوان یکی از مللفه      آور  به   توان گفت تاب     درمجموع می 

ها  حرکتی قرار     شناختی است که تحت تأثیر ورزش و اعالیت         روان
هایی   ها، خصوصیات و توانمند       آور  به معنا  مهارت      دارد. تاب 

ها   ها، مشکالت و چالش      سازد با سختی    هست که ارد را قادر می      
بینانه و منصفانه نقاط      طور واقع   [. وقتی ورزشکار به   98سازگار شود ]  

ها   ها و ناکامی    کنند. و از شکست     ضعف و قوت خود را شناسایی می      
هایش استفاده نمایند، اهداف معقولی       برا  بازنگر  اهداف و برنامه    

گیرند در این صورت هرگونه        را برا  یك زندگی پویا در نظر می         
تالشی در جهت هدف منجر به کسب نتایج نسبتًا خوب خواهد شد،             

 [.94کند ] آور  را اراهم می ها  ایجاد تاب که درمجموع زمینه

ا  و ورزشکاران      حراه  همچنین بین دو گروه از ورزشکاران نیمه         
آماتور در خودکارآمد  تفاوت معنادار  وجود دارد. بدین معنی که             

ا  از خودکارآمد  بیشتر  نسبت به               حراه   ورزشکاران نیمه  
ورزشکاران آماتور برخوردارند. این یااته با نتایج پژوهش لیانگ و              

[، 42[، بشارت وهمکاران ]49[، ابوالقاسمی و همکاران ]41همکاران ]
[ 46باشد. جکسون و همکاران ]      [ همسو می  46جکسون و بیکامپ ]   

در پژوهشی نشان دادند که دو گروه از ااراد ورزشکار و مربی از نظر               
ها  مختوف زندگی شخصی و       کارگیر  خودکارآمد  در موقعیت     به

ورزشی در سطح باالتر  از جمعیت عمومی قرار دارد. در تبیین این             
گیرند که در حین      توان گفت، در حین ورزش ااراد یاد می          یا اته می  

ا  مثبت با دیگران برقرار کنند، عواطف خود را            رقابت چگونه رابطه  
ها در جهت     ابراز کنند، و با هر مواقیت و شکستی چگونه از مواقیت           

ها برا  اازایش     اازایش اعتماد به نفس و خودکنترلی و از شکست          
کوشی و تالش دوباره در جهت جبران آن           ظرایت پذیرندگی، سخت  

شکست استفاده ملثرتر  بکنند که اکتساب همین خصوصیات              
ها  بعد  ورزشی و زندگی شخصی و         ها  بیشتر در عرصه     مواقیت

ها  ورزشی    کند. کسانی که اعالیت     اجتماعی آنان را نیز اراهم می      
دهند، احساس خودکفایتی بیشتر و توانایی رهبر  باالتر            انجار می 
ها از حاالت خوقی بهتر  برخوردارند و سطوح اضطراب و             دارند. آن 

واسطه   ااسردگی کمتر  دارند. و از طرای دیگر خودکارآمد  به            
طور خودانگیخته در     شود که ارد به      ها  درونی موجب می      انگیزه

محیط تالش کند و به باورها  کارآمد خود دست یابد. بر این                  
توان این احتمال را مطرح کرد که خودکارآمد  به                اساس، می 

کند تا در جریان مسابقه با تکیه بر احساسات بهتر       ورزشکار کمك می 
کارگیر  انون و     ها  خود برا  به      ها و توانمند     بتواند از ظرایت  

ها  ورزشی استفاده کند. در نتیجة این وضعیت، از یك سو               مهارت
یابد و از سو  دیگر کمتر تحت         اعتماد به نفس ورزشکار اازایش می     
گیرد. خودکارآمد  یا خودبسندگی،      تأثیر استرس و اضطراب قرار می     

میزان اطمینانی است که هر ارد به توانایی خود در زمینة اجرا                 
نماید.   ا  از کارها یا انجار یك تکویف خاص ابراز می                مجموعه

تنها ابزار    اند که اعالیت بدنی و ورزش نه        تحقیقات بسیار  نشان داده   
ارزشمند  برا  حفظ سالمت جسمانی در ااراد است، به اجتماعی            

کند. بر    شدن، کسب مهارت و کفایت و ارتقاء خودکارآمد  کمك می         
[ در یك پژوهش روانی        92این اساس، پرانك و همکارانش ]         

جسمانی که در زنان مطالعه کردند، به این نتیجه رسیدند که تمرین             
وخو داشته باشد و عالوه       تواند مزایا  زیاد  بر رو  راتار و خوق         می

بر آن، تمرینات موجب کاهش استرس و تنش و اازایش اعتماد به              
 شود.  نفس می
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توان اظهار نمود که شرکت در            گیر  کوی می     در یك نتیجه   
ها  بدنی و ورزشی عامل مهمی در ارتقا  متغیرها                  اعالیت
آور  و خودکارآمد  ورزشکاران است. به        شناختی همچون تاب    روان

توان گفت    شده، می   ها  تحقیقات انجار    عبارت دیگر بر اساس یااته    
اعالیت بدنی و ورزش قادر خواهد بود نقش مهمی در رشد متغیرها  

ها بجا بگذارد. قرار گراتن در اضا و محیط               شناختی انسان   روان
ورزشی و پرتحرک و همچنین در ارتباط بودن با ورزشکاران تأثیر              
مثبت بر شرایط روحی و روانی ورزشکار داشته و آنان را در شرایط               

مدت در    مطووب قرار داده است و در نهایت شرکت منظم و طوالنی           
کند و ارد را برا         تمرینات بدنی، صفات شخصیتی را عوض می        
کند. با توجه به نتایج        اراهم نمودن زندگی آرار و بانشاط آماده می        
ها توصیه   ها و اداره    مطالعه حاضر به مدیران و مسئوالن سازمان        

شود، که با قرار دادن امکانات و اضا  ورزشی در اختیار                    می
کارمندان موجبات بهبود کیفیت کار  و رشد متغیرها                     

توان با تشویق     ها اراهم شود. و همچنین می       شناختی برا  آن    روان
کارکنان مشاغل به تمرینات بدنی در پیشبرد بهبود و حفظ سالمت            

اند که یك بدن       ها کمك کرد، تحقیقات نشان داده         و کارآیی آن  
تحرک، هم ازنظر جسمی و هم ازنظر روانی در رنج است،                   کم

ها  ایزیکی منظم باید مورد توجه        بنابراین تمرینات بدنی و اعالیت    
ها ایجاد احساس سالمتی جسمی و          مسئوالن باشد که هدف آن     

ها  پژوهش حاضر محدود      روانی در ااراد است. از جموه محدودیت      
پذیر    بودن جامعه پژوهش به کارمندان که خود مسبب عدر تعمیم          

به جوامع دیگرمی شود. ناهمگن بودن ااراد نمونه بر اساس                  
گر  مانند ساعت کار ، میزان تحصیالت،              متغیرها  مداخوه  

ها   وضعیت اقتصاد ، سابقه کار  و غیره. کمبود پژوهش              
  بررسی نقش ورزش در       منتشرشدة داخوی و حتی خارجی در زمینه      
 کارمندان و مشاغل ادار  محسوس بود.
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