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 چکیده
ر تعامل با جنسیت در نقش امید د حاضر بررسی ةهدف مطالع

. خودکارآمدی دانشجویان ورزشکار دانشگاه محقق اردبیلی است
جامعة آماری شامل تمام دانشجویان ورزشکار دختر و پسر 

 9830 -09مشغول به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی
های آماری  شامل نمونه. باشدمیدر دانشگاه محقق اردبیلی 

بود سال  8 /7 ±  /83 ین سنیبا میانگدختر  9 9پسر و  9 9
 گیری تصادفیبا روش نمونهو  با استفاده از فرمول کوکران که 

های پژوهش به صورت میدانی و با استفاده داده. . انتخاب شدند
 ةنامو پرسش اسنایدر و همکاران از آزمون امید بزرگساالن

. دشآوری جمع مارک شیرر و جیمز مادوکس خودکارآمدی
 وبا استفاده از روش تحلیل واریانس دو عاملی بررسی ها داده

دانشجویان ورزشکار پسر نسبت به : نشان داد پژوهشنتایج 
بین . خودکارآمدی بیشتری دارند ،دانشجویان ورزشکار دختر

 ،خودکارآمدی دانشجویان ورزشکار دارای سطوح مختلف امید
رآمدی جنسیت بر خودکا ادر تعامل ب ،ارد و امیدد تفاوت وجود

 .تأثیر دارد
 

 .امید، خودکارآمدی، ورزش :کلید واژه های فارسی
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Abstract 

The goal of the present study is to 

investigate the role of hope in interacting 
with gender in the Mohaghegh Ardebili 

university athlete students Self-Efficacy. 

Statistical population includes all athlete 

students, male and female, who enrolled in 

Mohaghegh Ardebili university in the first 

semester of the academic year1389-90. 

Using random sampling, 120 boysand120 

girls were considered from the Of the 

Statistical population. Statistical sample 

size was calculated using the formula 

Cochrane. The research Data was collected 

in a field setting by the use of adults Hope 

scale Snyder and colleagues and Self-

efficacy questionnaire Mark Sherer and 

James Maddox. Data was evaluated using 

two-factor analysis of variance. The results 

of the research showed that the male athlete 

Students had more Self-Efficacy than 

female athlete students. In the athlete 

students Self-Efficacy with different levels 

of Hope there is difference, and Hope 

interacting with gender affects Self-

Efficacy. 
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 مقدمه
شناسی نو روا ،شناسی علم مطالعة رفتار انسانروان

-های روانیافتهورزشی مطالعة رفتار ورزشی و کاربرد 

. شناسی برای بهبود عملکرد و ارتقای تندرستی است
-بهشناسی ورزشی که های مهم مطالعة رواناز حوزه

ویژه در آمادگی قهرمانان کاربرد دارد، آمادگی روانی 
برای عملکرد است که ورزشکار را برای مسابقه آماده 

ورزش نقش مهمی در سالمت روانی انسان  .سازدمی
شعار سازمان بهداشت   99 که در سال طوریبهدارد 

کاربرد . بودعنوان شده  "تحرک رمز سالمتی"جهانی 
طور مشخص مورد تأکید شناسی در ورزش نیز بهروان

شناخی دخیل در عوامل روان. قرار گرفته است
مدت طوالنی مورد توجه بهعملکرد ورزشی، 

شناسان ورزشی بوده است شکاران، مربیان و روانورز
 .(990 ، 9دیمکو  گوسیاردی، گوردون)

 هاپژوهشهای روانی ورزشکاران در برخی از ویژگی
،  ربازا و بورتل :عنوان مثالبه)بررسی شده است 

؛ 993 ،  ؛ نیپرت و اسمیت993 ، 8؛ کراست997 
،  3لبی و ورسچگنیکوالس، پولمن، لوی و شیارد، 

،  ان، میسنر و؛ مندلسون و وارنگ؛ روترز، لو990 
 999). 

شناسی روان های نظری در مطالعةمدلیکی از 
دستور کار . شناسی مثبت استورزشی، رویکرد روان

ها، اصلی این رویکرد، بررسی و شناخت توانمندی
یکی  ،امید. نقاط قوت، استعدادها و محاسن افراد است

 د توجه و مطالعةبهنجار مور هایاز این مفاهیم و سازه
و  ، هاریس، اندرسوناسنایدر) شناسی مثبت استروان

 . (9009، 7همکاران

ن پیشگام و متقدم عنوابههای اخیر اسنایدر در سال

                                                       
1. Gucciardi,  Gordon & Dimmock  

2. Robazza & Bortoli  
3 . Crust 

4 . Nippert & Smith 

5. Sheard, Golby&Wersch 
6 .Mendelsohn & Warren 
7. Snyder, Harris & Anderson 

 ویباشد که به اعتقاد میامید  ةمطالعه در زمین
های مناسب و تالش برای رسیدن به برگزیدن هدف

ان به آن تفکر تومیها همان چیزی است که آن
به  .(993 و اسنایدر،  3فلدمن)هدفمدار یا امید گفت 

امید را  ( 9009)بیان دیگر اسنایدر و همکارانش 
دانند که مبتنی بر احساس میای شناختی مجموعه

-هدفهای تصمیم)موفقیت ناشی از منابع گوناگون 

های انتخاب شده برای نیل به شیوه)و مسیرها ( دار
امید یا تفکر هدفمدار، از دو  نابراینب .است( اهداف

 یعنی مسیرهای تفکر و منابع تفکر همبهمؤلفة مرتبط 
 ةمسیرهای تفکر انعکاس دهند. تشکیل شده است

های شناختی برای ظرفیت فرد برای تولید کانال
رسیدن به اهدافش است و منابع تفکر هم عبارتند از 

هایشان یتها و قابلتوانایی ةافکاری که افراد دربار
رسیدن به  برای برای عبور از مسیرهای برگزیده

از طریق ترکیب منابع و . اندتعریف کرده اهدافشان
اگر هرکدام از این . توان به اهداف رسیدمیمسیرها 

دو عنصر شناختی وجود نداشته باشند، رسیدن به 
 .(9009اسنایدر و همکاران، ) ممکن استغیراهداف 
بین موفقیت  نشانگر ارتباطزیادی  پژوهشیشواهد 

، بیشتر های ورزشی، پیشرفت تحصیلیدر فعالیت افراد
های روش تأثیر بیشتر ،سالمت جسمی و روانی بهتر

 میزانبا  درمانی مورد استفاده در درمان اختالالتروان
اسنایدر، فلدمن،  ؛ 99 اسنایدر، ) استامید  باالی

 (. 99 ، همکارانشوری و 
های اخیر، در سال( 993 )ر و فلدمن به اعتقاد اسناید

-عنوان نقطة قوت روانبهامید  سازةشناسان به روان

تواند به میشناختی نگریسته و معتقدند که این سازه 
به  .دبکنالمتی روانی کمک زیادی پرورش و ایجاد س

دارای دو مؤلفة شناختی  ،امید(  903) 0اعتقاد استاس
برای )و عاطفی  (دهانتظار روی دادن وقایعی در آین)

که این رویدادها، رویدادهای مثبت و مثال امید به این

                                                       
8 .Feldman 

9 . Staats 
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باشد که مؤلفة می( دارای پیامدهای مطلوبی باشند
وقوع رویدادهای  بینی کنندةپیشتواند عاطفی آن می

تیجه افزایش سالمت روانی مثبت در آینده و در ن
 .باشد

امید بر  سازة در خصوصهای بسیار اندکی پژوهش
ال این وی ورزشکاران انجام شده است اما با این حر

های از مؤلفه برخیسازه و ورزش هر دو بر روی 
بررسی  .سو دارندو هم شناختی تأثیری همسانروان
افرادی که از  ،انددادهنشان های پژوهشی یافته

امیدواری باالتری برخوردار بودند، عزت نفس زیادتر 
 یهاانجام فعالیت بیشتری به و تعهد (9007، 9رکر)

 دهندمنجر به بهداشت و سالمتی بیشتر، نشان می

امید با عاطفة  همچنین .(9033،  زیکاو  چمبرلین)
چیاونس اسنایدر و )مثبت  و احساس خود ارزشمندی 

طور بههمبستگی مثبت دارد و  ،(9007، 8و سیمسون
اسنایدر  ؛9009اسنایدر و همکاران، )منفی با افسردگی 

فلدمن و اسنایدر،  ؛993 ،  ولز؛ 9007ن،و همکارا
فلدمن و اسنایدر،  ؛993 ولز، )، اضطراب (993 
طور کلی عواطف منفی در ارتباط است بهو ( 993 

  (.9009اسنایدر و همکاران، )
و  (9007)و همکاران  ، اسنایدر، گراول3آیروینگ

های خود طی بررسی در پژوهش(  99 )ز کینهین
امید بزرگساالن دارای تشخیص  های مبتنی برمداخله

نشان دادند که این درمان به کاهش عالئم  ،افسردگی
 .شودمیمنجر افسردگی و افزایش میزان امید 

که در  هاییپژوهشطالعات با این ماز طرفی تمام 
عنوان به .داردورزش انجام شده است ارتباط  زمینة
ی، ؛ به نقل از نریمان 983)غفاری  نتایج مطالعة ؛مثال

دهد نشان می(  983آریان پوران و صادقیه اهری، 
که میزان افسردگی غیرورزشکاران بیشتر از 

                                                       
1. Reker  

2. Chamberlain & Zika  

3 . Snyder, Cheavens & Sympson 
4 . Wells 

5. Irving, Snyder   & Gravel 

مطالعات  .ای استای و غیرحرفهن حرفهورزشکارا
 7 بررسی نتایج  در زمینة(  900)،  کالفاس و تیلور
 39 نشان داد که 9009تا  9 90های مطالعه بین سال

اند که ت یافتهدرصد پژوهشگران به این نتیجه دس
 .با کاهش اضطراب مرتبط استفعالیت جسمانی 

بین عزت  ،در پژوهشی نشان داد (9839)بشارت 
-کشتیها و نفس و موفقیت ورزشی در فوتبالیست

 .ن همبستگی مثبت وجود داردگیرا
هر دو طور که مشخص است امید و ورزش، همان

کاهش طورکلی بهو  باعث کاهش افسردگی، اضطراب
باعث افزایش عزت نفس و  طورینهممنفی و  عواطف

توان می بنابراین. شوندمیسالمت جسمانی و روانی 
 .مید با یکدیگر رابطه دارندورزش و ا احتماالً گفت که

خودکارآمدی  ،های مرتبط با ورزشیکی دیگر از مؤلفه
بندورا خودکارآمدی را در تئوری شناختی  .است

مرکزی ارائه داد  عنوان یک مفهومبهاجتماعی خود 
عملی که مطابق  -ها برای انجام که به ادراک توانایی
در نظام  (. 99 ، 7موریس)کند میل است اشاره می

های شایستگی بندورا منظور از خودکارآمدی، احساس
و در واقع  کفایت در کنار آمدن با زندگی استو 

عبارتست از یک عقیدة محکم که ما بر اساس منابع 
 .کنیم هایمان را ارزیابی میاناییمختلف تواطالعاتی 
برخی محققان، خودکارآمدی عبارت است از  به عقیدة

های موفقیت آمیز اطمینان شخص به ارائة پاسخقوت 
عبارت به. که برای گرفتن نتیجة معینی الزامی است

آمیز باشد، پاداش دیگر، اگر نتیجة فعالیت موفقیت
این نتیجه،  .داشتدنبال خواهد بهشخص خودتقویتی 

تجربة خوشایندی است و موجب انگیزش و رفتارهای 
ای از اعتماد ویژهخودکارآمدی موقعیت . شودمیآتی 

ورزشکاران عقیده دارند که  ،به نفس است که در آن
طور به. ای انجام دهنددر موقعیت ویژه هر چیزی را

-کلی، نظریة خودکارآمدی به قضاوت افراد از ظرفیت

                                                       
6. Donald & Hodgdon, Calfas & Taylor  

7 . Muris 
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انشان در عمل تعبیر شده و حاصل روند متکی ها و تو
منابع مختلف اطالعات توانایی نظیر بر فرایند آگاهانة 

انجام عملیات، آزمایش و تجربیات مکرر، ترغیب 
هاریسون و همکاران، )کالمی و شرایط روانی است 

 999.) 
عنوان یک شناخت اساسی آدمی که بهخودکارآمدی 

پیامدهای رفتاری را  روابط بین متغیرهای موقعیتی و
قرار  های متعددی مورد نظرکند در پژوهشتعدیل می

 ،9003  ، ساکس99009باندورا و جردن)گرفته است 
بررسی  های که بمطالعه نتایج (.9030وود و باندورا 

های روانی، خودکارآمدی و کارایی  روابط بین مهارت
کننده در جام جهانی شرکتدر میان بازیکنان فوتبال 

، نشان داد که بین خودکارآمدی و رداخته شده بودپ
رابطه وجود دارد و چندین مهارت روانی با  ،عملکرد

که نتایج طوریبه ؛خودکارآمدی و عملکرد ارتباط دارد
های تمدد اعصاب که مهارت ،نشان داد پژوهشاین 

در آموزش و رقابت مورد استفاده قرار گرفتند با 
، الدر)در ارتباط بودند خودکارآمدی و عملکرد موفق 

 (. 99 ، 8لین و لین
در تالش برای  پژوهشیهای مقدار زیادی از فعالیت

. بینی عملکرد متغیرهای روانی متمرکز شده استپیش
دهد که ارتباط بین مدارک و شواهد نشان می

عنوان راهنمای مداخالت بهتواند متغیرهای روانی می
تفاده قرار بگیرد مورد اس ،شناسی کاربردی ورزشروان

-توانند با افزایش مهارتشناسان ورزشی میو روان

، مورفی و تامن)عملکرد را باال ببرند  ،های روانی
دهد که خودکارآمدی نشان می ةآزمون نظری (.9003

درجة تأثیر انتظارات با عملکرد موفّق همراه است 
همچنین (. 999 ، و همکاران ؛ موریتس9007بندورا، )

اند که به کردهبیان ( 999 )  داکوستا اسچینک و

                                                       
1. Bandura & Jourdan  
2. Saks 
3. Lowther, Lane & Lane 
4. Schinke & Dacosta  

های رقابتاحتمال زیاد دستاوردهای ورزشکاران در 
عالوه . ها مربوط استآنعمده با فرایند خودکارآمدی 

های بزرگ را توسعة بر این اهمیت تجربه در بازی
به  خودکارآمدیهمچنین  .دانندمیخودکارآمدی 

همراه است احتمال زیاد با توسعة پیشرفت در رقابت 
 (.999 اسچینک و داکوستا، )

با توجه به اینکه ورزش برای سالمتی بسیار مهم 
عنوان به ای عالوه بر اینکه،است، چنین مطالعه

نوع رابطة این متغیرها را در مورد  ،پژوهشی اکتشافی
شناسی ورزش در ورزشکاران و در حوزة روان

 در رابطه با امید، خصوصبه های ایرانی نمونه
کند، اقدامی در جهت توجه به مفاهیم و مشخص می

و  شناسی مثبت در ورزش خواهد بودوانهای رسازه
تواند باعث پیشرفت در دانشجویان می ویژهبه

تحصیلی و شادابی باشد و از طرفی به علت نقش 
زندگی  بسیار مهم امید در زندگی و مخصوصاً

ورزشکاران برای نیل به موفقیت، در این پژوهش 
نقش امید در تعامل با جنسیت بر خودکارآمدی 

دنبال بهدر واقع این پژوهش . شدورزشکاران مطالعه 
گویی به این سؤال است که آیا امید در تعامل با پاسخ

 جنسیت بر خودکارآمدی ورزشکاران تأثیر دارد؟

باشد همچنین این پژوهش دارای این فرضیه نیز می
گی مثبت وجود که بین امید و خودکارآمدی همبست

 .دارد

 پژوهش روش
منظور به. ای بودمقایسه ـ روش پژوهش از نوع علی

عنوان متغیر بهمطالعة نقش جنسیت، این متغیر 
جامعة آماری این . کننده در نظر گرفته شدتعدیل

های دانشجویان ورزشکار رشته را کلیةپژوهش 
فعالیت  دانشجویانی که حداقل دو سال سابقة) مختلف

با  (را داشتندهای مختلف ورزشی رشتهوم در مدا
تشکیل   /83و انحراف معیار   8 /7میانگین سنی 

 9830-09که در نیمسال اول سال تحصیلی  دادندمی
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 در دانشگاه محقق اردبیلی مشغول به تحصیل بودند
( 999N=) .علت عدم دسترسی به تمام به

، پس از توضیحات الزم در مورد اهداف ورزشکاران
و جلب مشارکت و همکاری دانشجویان  ژوهشپ

گیری از بین این افراد به روش نمونهورزشکار، 
( دختر9 9پسر،  9 9)ورزشکار  9   تعداد ،تصادفی

این پژوهش  با تکمیل مقیاس امید و خودکارآمدی در
آماری با استفاده از فرمول  حجم نمونة. شرکت کردند

عات از آوری اطالجمع برای. شدکوکران محاسبه 
 :دشابزارهای زیر استفاده 

از منظور بررسی امید به :مقیاس امید بزرگساالن
مقیاس امید . امید بزرگساالن استفاده شد ةنامپرسش

خودگزارشی مشتمل بر  ةنامبزرگساالن یک پرسش
و همکاران در سال  سؤال است که توسط اسنایدر  9

سنجی آن مورد های روانو ویژگی ساخته شد 9009
در  (.9009اسنایدر و همکاران، ) تأیید قرار گرفت

بر  ( 983)الدینی و همکاران عالءپژوهشی که توسط 
، پایایی انجام شد دانشجویان دانشگاه اصفهانروی 

نایدر با روش همسانی درونی مورد سامید امقیاس 
-به 3/9 بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ 

فاده از روش آلفای در این مطالعه با است. دست آمد
 .شدمحاسبه   73/9نامه برابر ، پایایی پرسشنباخوکر

نامه دار بین این پرسشاهمچنین وجود همبستگی معن
بینی خوشو  (=r=، 98 /9p 9/  )با عاطفة مثبت 

(  /9 r=،999/9 p=) اعتبار همزمان آن  روشنگر
 .باشدمی

مدی توسط آخودکار ةنامپرسش :مقیاس خودکارآمدی
ساخته شده که دارای دو   903رر و جیمز در سال شی
مقیاس خودکارآمدی کلی و خودکارآمدی زیر

-سؤال می 8 نامه دارای این پرسش. اختصاصی است

مدی کلی و آخودکار 97تا  9های سؤالباشد که 
-مدی اختصاصی را میآخودکار 8 تا  93های سؤال

 و خودکارآمدی 9/ 3پایایی خودکارامدی کلی . سنجد
نیز برای ( 9839) نجفی .باشدمی 79/9اختصاصی 

همین مقدار آلفای  ،خودکارآمدی کلی و اختصاصی
با نیز در این مطالعه  .را گزارش کرده استنباخ وکر

نامه ، پایایی پرسشنباخوکراستفاده از روش آلفای 
 .دشمحاسبه  79/9برابر 

از بیان اهداف پژوهش برای  پسسرانجام 
های پژوهش در محل تحصیل یا دانشجویان، داده

-به آوری و محل تمرینات ورزشی دانشجویان جمع

 با استفاده از سپس .شدصورت توصیفی گزارش 
تجزیه و تحلیل آماری مورد  واریانس دو عاملیتحلیل 

 .قرار گرفت
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 هايافته
 های ورزشی دانشجويان ورزشکارتوزيع فراوانی رشته .2جدول 

 رشتة ورزشی
 کلیة ورزشکاران ورزشکاران دختر پسرورزشکاران 

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی درصد

  9/ 80 ---  803/8 فوتبال

 9 /7 3 7 /388 390/93 فوتسال

 99/ 3   97/9   /37 والیبال

  /3   /38  /38 بسکتبال

  893/9 99/ 79 98/ 89 هندبال

  / 93 0/ 99 8/8  تنیس

 3/ 98 398/99 --- تکواندو

 9/ 8  /38 --- کاراته

  /7 9 --- 98/ 89 بدنسازی

 3/3 9 37/3 37/3 دومیدانی

 7/9  --- 8/8  کشتی

  /93 9/ 7  /38 شنا

 9/ 7  /38 39/9 شطرنج

 3/3 9 7/99 9 --- اروبیک

 9999   9999 9 9999 9 کل

 زشکارهای ورزشی در میان کلیة دانشجويان ورتوزيع فراوانی رشته .2نمودار 

 
در  شودمشاهده می 9 طور که در جدول شمارةمانه

ورزشی فوتبال بیشترین  رشتة میان دانشجویان پسر،
شطرنج  ة، و رشت(درصد  3/8نفر،  80)فراوانی 

های رشته. دارد را (درصد 3/9نفر،  9)کمترین فراوانی 



  1  نقش امید در تعامل با جنسیت در خودکارآمدی ورزشکاران

تکواندو، کاراته و اروبیک هیچ فراوانی در میان 
همچنین در میان . دنسر نداردانشجویان ورزشکار پ

ورزشی فوتسال بیشترین  ةرشت ،دانشجویان دختر
شنا کمترین  ةو رشت( درصد 7 /3نفر،  88)فراوانی 
های ورزشی رشته .را دارد (درصد 7/9نفر،   )فروانی 

سازی و کشتی در میان دانشجویان فوتبال، بدن

 .دنندارهیچ فراوانی ورزشکار دختر 
طور کلی به، 9نمودار شمارة و با توجه به جدول 

های ورزشی فوتسال، فوتبال، هندبال و والیبال رشته
های ورزشی کاراته، ترتیب بیشترین فراوانی و رشتهبه

ترتیب کمترین فراوانی را در بهشطرنج، کشتی و شنا 
 .کلیة دانشجویان ورزشکار دارد بین

 
 .ر دختر و پسر بر حسب وضعیت امیدوضعیت توصیفی خودکارآمدی دانشجويان ورزشکا .1جدول 

 کل درحد باال درحد متوسط درحد پايین امید/جنسیت

 3/999(    8 /00) 99 /99(       /88) 77/999(     9 /  ) 3/999 (  3 / 7)* پسر
 73/999(   /3 ) 999/ 77(    07/90) 999/ 7(     /933) 3/999(    3 /7 ) دختر
 77/999(    3 /9 ) 08/999(       7 /3) 77/999(       / 7) 7/999 (   3 /87) کل

 میانگین(    انحراف معیار) *

 
با توجه به  دهد،نشان می  طور که جدول همان

خودکارآمدی ورزشکاران پسر  سطوح مختلف امید،
از خودکارآمدی ورزشکاران دختر  (8±3/999 /00)

 .است بیشتر (73/999 ±  /3 )

 
 .ضعیت خودکارآمدی دانشجويان ورزشکار دختر و پسر بر حسب وضعیت امیدو ةمقايس .3جدول 

 
مجموع                     

 lllمجذورات نوع 
df مجذور میانگین F سطح معناداری 

 999/9   /77 939 9/ 9 3 93 9 /3 تصحیح شده
 999/9 88/3 077    /933 9 077    /93 درونی
 999/9 83/3 9 3 / 9 9 9 3 / 9 جنسیت
 999/9  30/8 90373/    9/80939  امید
 999/9  3/9  799 / 3   8  98/ 9 امید×جنسیت
   389/    8  978  7/9  خطا
    9    3 7770 کل

    80  370 93/93 کل تصحیح شده

 
 انشجويان ورزشکارخودکارآمدی با توجه به سطوح امید در د ةبرای مقايس توکی آزمون تعقیبی .1جدول 

 سطح معناداری خطای معیار (I-J)تفاوت میانگین Jعامل Iامل ع

 999/9 8/    99/9 امید در حد متوسط امید در حد باال
 999/9 97/3   /99 امید در حد پایین 

 999/9 8/   - 99/9 امید در حد باال امید در حد متوسط
 999/9  /3  99/89 امید در حد پایین 
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شود، بین مشاهده می 8 ةرشماکه در جدول طورهمان
دانشجویان ورزشکار دختر و پسر از نظر میزان 

داری امعنتفاوت  (>83/3F= ، 99/9P)خودکارآمدی 
توان نتیجه گرفت که یعنی می. وجود دارد

از ( 3/999±8 /00)خودکارآمدی ورزشکاران پسر 
 (73/999±  /3 )خودکارآمدی ورزشکاران دختر 

  8شماره جدولهمچنین نتایج  .بیشتر است
(30/8 F= ، 99/9P<) بیانگر این است که ،

خودکارآمدی دانشجویان ورزشکار دارای وضعیت 
-به. داردداری امعنمتفاوت امید، با همدیگر تفاوت 

توان می  و   ول شماره ابر اساس جدکه طوری
نتیجه گرفت، خودکارآمدی دانشجویان ورزشکار 

( 08/999±7 /3)دارای وضعیت امید در حد باال 
بیشتر از خودکارآمدی دانشجویان ورزشکار دارای 

. است (77/999±  / 7) وضعیت امید درحد متوسط
همچنین خودکارآمدی دانشجویان ورزشکار دارای 
وضعیت امید در حد باال بیشتر از خودکار آمدی 
 دانشجویان ورزشکار دارای وضعیت امید در حد پایین

رآمدی باشد و خودکامی( 7/999 3± /87)
دانشجویان ورزشکار دارای وضعیت امید در حد 

بیشتر از خودکارآمدی دانشجویان ورزشکار  ،متوسط
با توجه به  .باشدعیت امید در حد پایین میدارای وض
در  ،بیشترین تفاوت میانگین خودکارآمدی ، جدول 

میان دانشجویان ورزشکار دارای وضعیت امید در حد 
-می(   /99: تفاوت میانگین)باال و امید در حد پایین 

 ، =F 3/9 ) 8 در نهایت نتایج جدول .باشد
99/9P<) گویای این مطلب است که وضعیت امید ،

در تعامل با جنسیت بر خودکارآمدی دانشجویان 
به این معنا که دانشجویان پسر . ورزشکار تأثیر دارد

دارای وضعیت امید در حد باال از دانشجویان دختر 
. امید باال، خودکارآمدی بیشتری دارنددارای وضعیت 

این وضعیت برای دانشجویان دارای وضعیت امید در 
مدی حد متوسط نیز صادق است اما خودکارآ

وضعیت امید در حد دانشجویان ورزشکار پسر دارای 
پایین نسبت به خودکارآمدی دانشجویان دختر در 

 .است کمترهمین وضعیت، 
  

 .دانشجويان ورزشکار بینارآمدی در امید و خودک ةرابط .5جدول 
 سطح معناداری ضريب همبستگی تعداد متغیر

 99/9 39/9 9 9 امید

   9 9 خودکارآمدی

 
شود، بین مشاهده می 3اره که در جدول شمطورهمان

مثبت و  ةرابط ،امید و خودکارآمدی در ورزشکاران
به این  ؛وجود دارد( >39/9r =، 99/9P)داری  یمعن

-ه با افزایش امید خودکارآمدی نیز افزایش میمعنا ک

 .یابد

 بحث و نتیجه گیری
باعث  کارانورزش نتایج پژوهش نشان داد که امید

خودکارآمدی بهتر و در نتیجه عملکرد بهتر و موفقیت 
بیشتر در ورزش خواهد شد که این با نتایج پژوهش 

، اسنایدر و (9033)چمبرلین و زیکا ، (9007)های رکر 

مبنی بر اینکه افرادی که از  ،(9007)ان همکار
تر، االامیدواری باالتری برخوردارند دارای عزت نفس ب

هستند،  احساس خود ارزشمندی و سالمتی بیشتر
 . همخوانی دارد

نتایج پژوهش بیانگر این مطلب بود که خودکارآمدی 
بیشتر از دانشجویان  ،دانشجویان ورزشکار پسر

های این فزونی ی از علتیک. باشدورزشکار دختر می
توان عدم میخودکارآمدی و امید در پسران را 

ورزشی برای پسران  ةمحدودیت در انتخاب رشت
دانست و دیگر اینکه مسیر بالندگی و پیشرفت ورزش 



  3  نقش امید در تعامل با جنسیت در خودکارآمدی ورزشکاران

 در جامعة ما با توجه به شرایط فرهنگی برای پسران
-در سال گرچه ورزش بانوان. باشدفراهم می بیشتر

همچنین . چشمگیری داشته استاخیر رشد های 
نتایج پژوهش نشان داد که میان امید و خودکارآمدی 
رابطة مثبت وجود دارد که این نتیجه با یافتة 

و  ؛ رسولی999 هیندز و همکاران، )های پژوهش
 .، همخوانی دارد(9830همکارانش، 

عنوان یکی بهکم در زمینة امید  هایپژوهشرغم علی
، نگر در ورزشکارانمثبتاسی شنهای رواناز سازه
و ورزش  امیدست که از آنهای متعدد حاکی پژوهش
-عاطفة مثبت می و باعث افزایش عزت نفس هر دو

د نرابطه دار کاهش افسردگی و اضطراب شوند و با
 ،ش؛ اسنایدر و همکاران9009اسنایدر و همکاران، )

؛ فلدمن و 993 ؛  ولز، 9000؛ ماگالتا و اولیور، 9007
 شواهد پژوهشی (.9839؛ بشارت، 993 ایدر، اسن

افزایش  ورزش در اند کهنشان داده پیشین
های یافته در باشد که این نتیجهخودکارآمدی مؤثر می

؛ (999 )و همکارانش  ؛ موریتس(9007)بندورا 
 و همکارانش الدر؛ (999 )اسچینک و داکوستا 

مبنی بر اینکه ورزش باعث افزایش (  99 )
ی و عملکرد موفق و پیشرفت در رقابت خودکارآمد

به پژوهشگران  براینابن .شده است بیان، شودمی
های بعدی برای شود که در پژوهشپیشنهاد می

بررسی اثر امید بر ورزش و خودکارآمدی از یک گروه 
این  ةتا امکان مقایس کنندغیرورزشکار نیز استفاده 

 .گرددفراهم  هامؤلفه
های ورزشی رشتهشان داد، ن هایافتهطورکه همان

های ورزشانفرادی دارای فراوانی کمتری نسبت به 
جه به اینکه ورزش باعث افزایش با تو .بودگروهی 

شود و خودکارآمدی، امید و سالمت روانی باالتر می
شکوفایی  بر پیشرفت تحصیلی و تواننداین عوامل می
به  بنابراین ؛دندانشجویان مؤثر باشاستعدادهای 

و شرایط الزم  تد که امکاناشووالن پیشنهاد میمسئ
های ورزشی ز رشتهمندی دانشجویان ارا برای بهره

فراهم آورند تا این دانشجویان فرصت نیز انفرادی 
های شکوفایی استعدادهای ورزشی خود را در سال

عدم امکانات الزم  وتحصیل در دانشگاه داشته باشند 
 .کار از ورزش نشودمانع دور ماندن دانشجویان ورزش
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