
Summer 2018, Volume 4, Issue 4 DOI: 10.21859/ijrn-04044 

Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing (IJRN)     Original Article 

Comparing Self-Efficacy and Life Satisfaction of Active and 
Inactive Individuals 

Mohammad Amin Safari 1, Abdossaleh Zar 2,*

1 PhD Student, Department of Sport Science, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shiraz 
University, Shiraz, Iran 
2 Associate Professor, Department of Sport Science, Faculty of Literature and Humanities, Jahrom University, 
Jahrom, Iran 
* Corresponding author: Abdossaleh Zar, Associate Professor, Department of Sport Science, Faculty of
Literature and Humanities, Jahrom University, Jahrom, Iran. E-mail: salehzar@gmail.com 

Received: 06 Nov 2017 Accepted: 10 Jul 2018 

© 2018 Iranian Nursing Scientific Association (INA) 

Abstract 
Introduction: Physical activity, such as group sports activities and extracurricular activities at schools, 
could increase social well-being. The aim of this study was to compare self-efficacy and life satisfaction in 
active and inactive students. 
Methods: The statistical population of the study consisted of first and second grade males from Euclid city 
high schools. Out of 230 students (117 active and 113 disabled) with a mean age of 14.88 ± 1.27, stratified 
random sampling was used to select a statistical sample. Data were collected by Muris Self-Efficacy 
Dimensions Questionnaire (2001), Karwowski Self-efficacy (2010), and Hyv Bnr Life Satisfaction (2001). 
Data was analyzed using the SPSS software version 22 with independent t-test and Mann-Whitney U test. 
Also a significant level of P ≤ 0.05 was considered. 
Results: The findings of this study showed significant difference in educational self-efficacy (p = 0.0001), 
social (P = 0.007), emotional (P = 0.001), and creative variables (P = 0.033) and life satisfaction (P = 
0.0001) between active and inactive students. 
Conclusions: According to the results of this research, it could be said that, considering the role and 
importance of sports activities, especially group sports activities, in social development of students, 
education can be achieved by creating group sports activities at sports clubs under the supervision of 
education. This could allow growth of individuals and the growth of their personality traits. 
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مقدمه

برای هر  رضایت از زندگی یک مفهوم ذهنی و منحصر به فرد

انسان است که جزء اساسی بهزیستی ذهنی را تشکیل داده و در 

شناختی از زندگی خود اشاره دارد. این مفهوم  یهایابیواقع به ارز

شامل یک ارزیابی کلی از زندگی بوده و فرآیندی مبتنی بر قضاوت 

 یهابین مالک یاسهی. در واقع در این روند، مقاباشدیفردی م

صورت گرفته و هرچه واقعیت  اشیندگی واقعفرضی شخص با ز

فرضی نزدیک به هم باشد، شخص  یهازندگی با این مالک

. در واقع رضایت از (1) احساس رضایت بیشتری از زندگی دارد

زندگی مفهومی کلی و ناشی از نحوه ادراک شخص از کل زندگی 

 یهاجانیست. به همین دلیل افرادی با رضایت از زندگی باال، ها

و همچنین از گذشته و آینده  کنندیمثبت بیشتری را تجربه م

مثبت بیشتری را به یاد آورده و از  یدادهایخود و دیگران، رو

ها را خوشایند توصیف دارند و آن یترپیرامون خود ارزیابی مثبت

( در تحقیقی نشان 7818و همکاران ) Whitelaw. (7) ندینمایم

سالمت روانی، به  یهاافزایش شاخص با یبدنتیدادند انجام فعال

ویژه کیفیت زندگی، عزت نفس، رضایت از زندگی و خودکارآمدی 

و ورزش سبب ایجاد  یبدنتی. به طور کلی، فعال(9) همراه است

احساس کفایت و کارایی در فرد شده و منجر به افزایش عزت 

و همکاران  Bridgesاین مطلب  دییدر تأ. (4) شودینفس م

 و یبدنتی( دریافتند که فعال1901) ( و غفاری و همکاران7882)

روانی مانند عزت نفس، اضطراب  یهاورزش اثرات مثبتی بر جنبه

Payne & Isaacs (7880 )همچنین . (1, 5) و خلق افراد دارد

 چکیده

 یموجبات رشد و سالمت اجتماع توانندیبرنامه در مدارس مفوق تیو فعال یگروه یورزش یهاتیفعال لیاز قب یبدن یهاتیفعال مقدمه:

 بود. رفعالیآموزان فعال و غدر دانش یاز زندگ تیو رضا یخودکارآمد سهیپژوهش مقا نیرا فراهم آورد. هدف ا

جامعه  1935-1931 یلیدر سال تحص دیشهرستان اقل یهارستانیآموزان پسر مقطع دوره اول و دوره دوم دبدانش هیکل روش کار:

فعال( به  رینفر غ 119نفر فعال و  112نفر ) 798آنها  نیکه از ب دادندیم لی( را تشکیاسهیمقا -ی)عل یفیپژوهش توص نیا یآمار

 سیمور یابعاد خودکارآمد یهانامهاطالعات از پرسش یانتخاب شدند. به منظور جمع آور یماربه عنوان نمونه آ یاطبقه یروش تصادف

ها از داده لیو تحل هی( استفاده شد. به منظور تجز7881) وبنریه یاز زندگ تی( و رضا7818) یخالق کارووسک ی(، خودکارآمد7881)

 در نظر گرفته شد. 85/8 یدار یاستفاده شد و سطح معن یتنیو-مان uمستقل و  t یهاو آزمون 77نسخه  SPSSافزار نرم

(، و P=  881/8) ی(،، عاطفP=  882/8) ی(، اجتماعP=  8881/8) یلیتحص یپژوهش نشان داد که خودکارآمد یهاافتهی ها:یافته

آموزان دارد و در دانش یتفاوت معنادار رفعالیآموزان فعال و غدانش نی(، بP=  8881/8) یاز زندگ تیرضا زی(، و نP=  899/8خالق )

 است. الفع ریآموزان غاز دانش شتریفعال ب

 یگروه یورزش یهاتیخصوصاً فعال یورزش یهاتیفعال تیگفت با توجه به نقش و اهم توانیم قیتحق جیبر اساس نتا نتیجه گیری:

 ،یورزش یهادر باشگاه یگروه یورزش یهاتیانجام فعال یهانهیزم جادیبا ا تواندیآموزان، آموزش و پرورش مدانش یدر رشد اجتماع

 کند. ایها را مهآن یتیشخص یهایژگیافراد و رشد و شتریهرچه ب یرشد اجتماع نهیزم

 آموزاندانش ،یاز زندگ تیرضا ،یخودکارآمد ها:یدواژهکل
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و رشد اجتماعی با  یبدنتیدر مدل نظری خود معتقدند که فعال

یکدیگر در ارتباط بوده و در تمامی مراحل از کودکی تا نوجوانی 

از مهمترین عناصر مؤثر بر رشد روانی، جسمانی، شخصیتی و 

شخصیتی مرتبط  یهایژگیاز دیگر و. (2) باشندیفرهنگی فرد م

فعالیت  ریتحت تأث تواندیبا رشد اجتماعی و عزت نفس، که م

. طبق نظر باندورا (0) ، خودکارآمدی استردیورزشی قرار گ

خودکارآمدی خود دارای سه بعد است و از لحاظ سطح، همبستگی 

ودکارآمدی نیز بر رفتار و و شدت متفاوت است و تغییر در خ

 ی. همچنین خودکارآمدی با باورها(3) گذاردیم ریعملکرد تأث

در انجام مؤثر امور ارتباط دارد و از  اشییشخص در مورد توانا

خود و همچنین  یهاو شکست هایروزیمنابع مختلفی از جمله پ

مشاهده موفقیت یا شکست افرادی که شبیه به او هستند و ترغیب 

 دسری. با توجه به این نکته به نظر مردیپذیم ریکالمی تأث

اشخاصی که از خودکارآمدی شخصی باالتری برخوردارند نسبت 

 دارند، بیشتر یترنییبه کسانی که سطح کارآمدی شخصی پا

و پشتکار بیشتری از خود نشان داده و ترس  کنندیتالش م

. از جمله تحقیقاتی که به بررسی (18) کنندیکمتری را تجربه م

اند و ورزش با خودکارآمدی پرداخته یبدنتیرابطه بین فعال

و  Blanchard( و و 7882و همکاران) Marcusبه  توانیم

خود  یهاها در پژوهش( اشاره کرد که آن7882همکاران )

ود دو طرفه وج یاو خودکارآمدی رابطه یبدنتیدریافتند بین فعال

( نیز به این 7882و همکاران ) Liang. همچنین (11, 18) دارد

 یبدنتینتیجه رسیدند که بین خودکارآمدی با میزان لذت از فعال

. به عبارتی خودکارآمدی باالتر (17) رابطه مستقیم وجود دارد

. در این ارتباط شودیم یدنبتیموجب لذت بیشتر از فعال

Dutton ( نیز به این نتیجه رسیدند که 7883و همکاران )

. از (19) شودیتر شدن فرد مخودکارآمدی باالتر، موجب فعال

( در مطالعه خود دریافت که بین 7880) Mauriceطرف دیگر 

 یداریتفاوت معن رورزشکارانیخودکارآمدی در ورزشکاران و غ

( در نظریه 1330) Banduraاز سوی دیگر  (14)وجود نداشت 

آمدی باال برای اجتماعی خود نیز اعتقاد دارد که خودکار-شناختی

ارتباط و رشد اجتماعی ضروری است و این امر زندگی فرد را لذت 

 مدتیطوالن یتا با فشارها سازدیبخش نموده و فرد را قادر م

مقابله نماید که این مسیر نیازمند یک حس قوی از خودکارآمدی، 

. بر اساس مرور (0) باشدیاعتماد به نفس و عزت نفس در فرد م

متعددی  یهامنابع و تحقیقات انجام شده در این زمینه پژوهش

، (14) به صورت جداگانه رابطه میان خودکارآمدی با عزت نفس

اند اما را بررسی کرده (14, 17, 11)ی بدنتیخودکارآمدی و فعال

ژوهشی به بررسی همزمان رابطه بین خودکارآمدی، تا به حال پ

آموزان نپرداخته است. در دانش یبدنتیرضایت از زندگی و فعال

شخصیتی همچون خودکارآمدی  یهایژگیلذا با توجه به اهمیت و

آموزان و ها در دانشو رضایت از زندگی و عوامل مرتبط با آن

ضرورت  همچنین وجود نتایج متناقض تحقیقات در این زمینه

انجام تحقیقی که بتواند به طور همزمان تمام ابعاد خودکارآمدی 

را باهم  رفعالیآموزان فعال و غو نیز رضایت از زندگی دانش

.  لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی شودیکند حس ممقایسه 

خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش آموزان فعال و  یاسهیمقا

 غیرفعال ورزشی انجام پذیرفت.

 روش کار

پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به طور مقطعی در 

-1931پسرانه شهرستان اقلید در سال تحصیلی  یهارستانیدب

آموزان پسر مقطع دوره اول و . کلیه دانشانجام شده است 1935

-1931شهرستان اقلید در سال تحصیلی  یهارستانیدوره دوم دب

ه ک دادندیجامعه آماری این پژوهش توصیفی را تشکیل م 1935

نفر غیر فعال( به روش  119نفر فعال و  112نفر ) 798از بین آنها 

 د. حجم نمونهبه عنوان نمونه آماری انتخاب شدن یاتصادفی طبقه

 دیبراساس جدول مورگان تعیین گرد

. d-p q N) / [(N 2n=(t)(pq]2+t21)فرمول حجم نمونه: 

سال و نیز برای افراد فعال  12الی  17مالک ورود به پژوهش سن 

همچنین سابقه شرکت در مدارس فوتبال به مدت دو سال بود. 

ل )از قبی یمالک خروج از تحقیق نیز داشتن هر نوع بیماری جسم

در این تحقیق منظور از  معلولیت جسمانی و ناتوانی حرکتی( بود.

آموزان فعال افرادی است که حداقل دو سال سابقه حضور دانش

ساعت در هفته را به غیر از  1منظم در مدارس فوتبال به مدت 

آموزان . و دانشدهندیفعالیت ورزشی خود در مدرسه انجام م

تند که در مدارس فوتبال حضور ندارند و نیز افرادی هس رفعالیغ

فعالیت ورزشی خاصی  گونهچیروزانه خود ه یهاتیبه غیر از فعال

. در پژوهش حاضر به منظور گردآوری اطالعات دهندیرا انجام نم

-SEQ-C: Selfاز پرسشنامه ابعاد خودکارآمدی موریس )

Efficacy for Children پرسشنامه خودکارآمدی خالق ،)

نامه رضایت ( و پرسشCreative Self-efficacyسکی )کاروو

:Multidimensional The MSLSS از زندگی هیوبنر )

Scale Satisfaction Life Students.استفاده شد ) 

 نامه ابعاد خودکارآمدی موریسپرسش

به منظور بررسی خودکارآمدی نوجوانان از مقیاس ابعاد 

گویه  74نامه پرسش( استفاده شد. این SEQ-C) یخودکارآمد

)تحصیلی، اجتماعی و عاطفی(  یدارد، که سه حوزه خودکارآمد

است. بعد خودکارآمدی  هیگو 0و هر بعد شامل  سنجدیرا م

 یهاهی(، بعد خودکارآمدی اجتماعی گو0تا  1) یهاهیتحصیلی گو

( را شامل 74تا  12) یهاهی( و خودکارآمدی عاطفی گو11تا  3)

( با استفاده 7881) سینامه توسط مورسازه پرسش. روایی شودیم

اصلی با چرخش  یهااز روش تحلیل عاملی به روش تحلیل مولفه

متعامد انجام شده است و همبستگی هر بعد با نمره کل محاسبه 

قرار گرفته است که برای بعد خودکارآمدی تحصیلی  دییو مورد تأ

مدی عاطفی و بعد خودکارآ 18/8، خودکارآمدی اجتماعی 98/8

بودند. همچنین وی پایایی این ابزار را با استفاده از ضریب  42/8

آلفای به ترتیب برای خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی 

و  00/8، 05/8، 00/8اجتماعی و خودکارآمدی عاطفی برابر با 

( در 1931) یو دهقان یچارنیگزارش کرد. همچنین حس 01/8

اند و روایی آن را با ده کردهپژوهش خود از این مقیاس استفا

استفاده از روش همبستگی هر گویه با ابعاد محاسبه کردند که 
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؛ بعد خودکارآمدی 11/8تا  51/8بعد خودکارآمدی تحصیلی بین 

 45/8و بعد خودکارآمدی عاطفی بین  18/8تا  43/8اجتماعی بین 

بدست آمد. همچنین برای تعیین پایایی پرسش نامه هم  13/8تا 

ها در بعد روش آلفا کرونباخ استفاده شده میزان آناز 

و بعد عاطفی  13/8؛ بعد اجتماعی 28/8خودکارآمدی تحصیلی 

 .(15) . گزارش شده است24/8

در پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی روایی سازه، همبستگی هر 

قرار گرفته است که برای  دییبعد با نمره کل محاسبه و مورد تأ

و  01/8، خودکارآمدی اجتماعی 21/8بعد خودکارآمدی تحصیلی 

برای تعیین  همچنینبودند.  23/8بعد خودکارآمدی عاطفی 

پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان 

و  15/8؛ بعد اجتماعی 25/8ها در بعد خودکارآمدی تحصیلی آن

 بود. 15/8بعد عاطفی 

 نامه خودکارآمدی خالق کارووسکیپرسش

( ساخته 7818) یمقیاس خودکارآمدی خالق توسط کارووسک

 یگذارگویه است. نمره 5بوده و دارای  شده است که تک عاملی

)کامالً  5)کامالً مخالفم( تا 1نامه دارای طیف این پرسش یهاهیگو

 75و حداکثر نمره  5نامه موافقم( است. حداقل نمره این پرسش

( پایایی این مقیاس را با استفاده از روش 7818) یاست. کارووسک

را  40/8ماه محاسبه کرد و ضریب  0با فاصله زمانی  ییبازآزما

گزارش نمود. روایی این مقیاس را از طریق محاسبه همبستگی 

نمره تک تک سؤاالت با نمره کل مقیاس بررسی گردیده که نتایج 

. در ایران، (11) حاکی از روایی مطلوب آن بوده است

(، پایایی این پرسش نامه را با استفاده از روش آلفا 1931شمسی)

را گزارش نموده است.   21/8کرونباخ محاسبه کرده  و ضریب 

ه گی نمرعالوه بر این روایی این آزمون را از طریق محاسبه همبست

تک تک سؤاالت با نمره کل آزمون را مورد بررسی قرار داده است 

بوده و همه ضرایب در سطح  24/8تا  10/8که دامنه ضرایب از 

881/8 > P در پژوهش حاضر برای (12) معنا دار بوده است .

ودکارآمدی خالق از روش آلفای تعیین پایایی  پرسش نامه خ

 بود. 25/8 کرونباخ استفاده شد که میزان آن برابر با

 نامه رضایت از زندگی هیوبنرپرسش

نامه مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان پرسش

(MSLSSابزار خودگزارش )است که  یانهیسوالی پنج گز 48 ی

Hawbner (7881 برای استفاده در گروه سنی کودک و نوجوان )

نامه به ارزیابی میزان سال( طراحی کرد. این پرسش 10تا  0)

رضایت از خانواده، دوستان، مدرسه، خود و محیط زندگی و نیز 

 هانهیبا استفاده از ترکیب تمامی گز PQOLمحاسبه ارزیابی کلی 

شاخص باالتر سطوح باالتر،  یها. نمرهپردازدیبا یکدیگر م

PQOL نامه . در بررسی پایایی این پرسشدهدیرا نشان م

و ضریب  38/8( ضریب آلفای کرونباخ 1931مظاهری و مهاجر )

را بدست آوردند و برای همبستگی  22/8گاتمن  یسازمهیدو ن

را محاسبه  03/8و در نیمه دوم  23/8ها در نیمه اول بین پرسش

 براون -را به کمک فرمول اسپیرمن کردند و پایایی مقیاس کل

نامه از طریق تحلیل عامل به دست آوردند. روایی پرسش 20/8

در این تحقیق برای تعیین پایایی  (10) تاییدی صورت گرفته است

 ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد، که میزان آن برابر با

وهشگر پس از اخذ مجوزهای الزم و پس از انتخاب پژ بود. 39/8

با شرایط و نحوه انجام  هایو پس از توجیه آزمودن هایآزمودن

تحقیق، ابتدا داوطلبین رضایت خود را مبنی بر شرکت در این 

اطمینان داد که  هایتحقیق ابراز داشتند. محقق به آزمودن

و در صورت  ماندیباقی ماطالعات نزد محقق به صورت محرمانه 

برای  . همچنینشودیها گذاشته منیاز داوطلبین در اختیار آن

ها توضیح داده شد که این سؤاالت جنبه امتحان نداشته و تنها آن

آموزان است. دانش یهایژگیبه دلیل شناخت بیشتر از روحیه و و

نامه ابعاد خودکارآمدی که به منظور تشخیص پس از آن پرسش

، توسط رودیارآمدی تحصیلی، اجتماعی و عاطفی به کار مخودک

آموزان تکمیل گردید. در صورتی که سوالی برای دانش

ها خوانده آموزان نامفهوم بود سؤال توسط محقق برای آندانش

آموز به درستی به سؤال پاسخ بدهد. به منظور تا دانش شدیم

اید و از روی آموزان پیش نیدانش یهااینکه تداخلی بین پاسخ

مختلف در  یهادست هم تکمیل نکنند نیز دانش آموزان در زمان

نفره حضور پیدا کرده  78الی  15 یهامحیط ورزشی صورت گروه

و به سؤاالت پاسخ دادند زمان پاسخ گویی به سؤاالت توسط 

بود. عالوه بر این به  17صبح الی  0آموزان نیز از ساعت دانش

 های از تعداد باالی سؤاالت برای آنمنظور اینکه خستگی ناش

ها خواسته شد تا هر روز به یک پرسشنامه پاسخ پیش نیاید از آن

نامه خودکارآمدی دهند، پس به این ترتیب در روز دوم پرسش

نامه رضایت از زندگی که به ترتیب به خالق و در روز سوم پرسش

 منظور تشخیص خودکارآمدی خالق و میزان رضایت از زندگی

نامه اول تکمیل کردند. ، را با همان شرایط پرسشرودیافراد بکار م

 SPSSانرم افزار  77ها از نسخه به منظور تجریه و تحلیل داده

ها از آزمون استفاده گردید. همچنین برای بررسی نرمال بودن داده

اسمیرنوف و نیز برای تعیین میانگین و انحراف معیار -کولموگروف

 uمستقل و  tاز آزمون  هانیانگیو برای مقایسه م از آمار توصیفی

در نظر گرفته  85/8 یداریویتنی استفاده شد. سطح معن-مان

 شد.

 هاافتهی

خودکارآمدی تحصیلی،  یهاآماری مؤلفه یهاشاخص 1جدول 

خودکارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی عاطفی، خودکارآمدی خالق 

 .دهدیو رضایت از زندگی در نمونه مورد بررسی را نشان م

اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی -نتایج آزمون کولموگرف

در خودکارآمدی اجتماعی  یداریداده نشان داد که سطح معن

، خودکارآمدی 444/8مدی عاطفی ، خودکارآ184/8برابر با 

و  879/8، خودکارآمدی خالق برابر با 810/8تحصیلی برابر با 

 35. بنابراین با اطمینان باشدیم 880/8رضایت از زندگی برابر با 

گفت خودکارآمدی اجتماعی و خودکارآمدی  توانیدرصد م

 دارای رهایآموزان دارای توزیع نرمال بوده و سایر متغعاطفی دانش

 (.7جدول ) ستندیتوزیع نرمال ن
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خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی عاطفی، خودکارآمدی خالق و رضایت از زندگی  یهاآماری مؤلفه یهاشاخص :1جدول 

 تحقیق یهاآموزان در گروهدانش

 حداکثر حداقل میانگین ±انحراف معیار  تعداد گروه

     سن

 12 17 11/14±71/1 112 فعال

 12 14 19/15±07/8 119 غیر فعال

     خودکارآمدی تحصیلی

 48 15 35/91±09/4 112 فعال

 92 13 15/70±42/4 119 فعالغیر 

     خودکارآمدی اجتماعی

 48 3 85/73±31/4 112 فعال

 90 11 73/72±35/4 119 غیر فعال

     خودکارآمدی عاطفی

 48 19 14/71±32/4 112 فعال

 99 18 39/79±04/4 119 غیر فعال

     خودکارآمدی خالق

 75 1 21/10±01/9 112 فعال

 75 2 10/12±33/9 119 غیر فعال

     رضایت از زندگی

 133 21 83/117±29/71 112 فعال

 132 24 91/145±11/74 119 غیر فعال

 

 اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال-نتایج آزمون کولموگرف :2جدول 

 خودکارآمدی متغیر

 تحصیلی

 خودکارآمدی

 اجتماعی

 خودکارآمدی

 عاطفی

 خودکارآمدی

 خالق

رضایت از 

 زندگی

 154/1 435/1 015/8 711/1 597/1 اسمیرنوف-آماره کولموگرف

 880/8 879/8 444/8 184/8 810/8 سطح معنی داری

 

 رفعالیمربوط به خودکارآمدی اجتماعی وخودکارآمدی عاطفی در دو گروه فعال و غ tنتایج آزمون  :3جدول 

 Pمقدار  t میانگین ±انحراف معیار  تعداد گروه

 882/8 28/7   خودکارآمدی اجتماعی

   85/73±  31/4 112 فعال

   72/ 73± 35/4 119 فعال غیر

 881/8 48/9   خودکارآمدی عاطفی

   71/ 14± 32/4 112 فعال

   39/79±  04/4 119 فعال غیر

 

نشان داد که سطح  )برابری( واریانس یآزمون لون برای همگن

آزمون لون برای خودکارآمدی اجتماعی و عاطفی به ترتیب  یداریمعن

در  هاانسیاست، لذا فرض صفر برای برابری وار 01/8و  95/8برابر با 

مستقل مربوط  tآزمون  جی. نتاشودیم دییتأ α=  85/8 یداریسطح معن

به خودکارآمدی اجتماعی و خودکارآمدی عاطفی در دو گروه فعال و 

 یهانیانگیکه مقایسه م دهدینشان م 9جدول در  رفعالیغ

آموزان فعال و خودکارآمدی اجتماعی و عاطفی در دو گروه دانش

برای  t = 28/7و  P=  882/8است ) داریمعن 85/8در سطح  رفعالیغ

برای خودکارآمدی  t=  48/9و  P=  881/8خودکارآمدی اجتماعی( و )

آموزان عاطفی(. بنابراین بین خودکارآمدی اجتماعی و عاطفی دانش

وجود دارد. به طوری که میانگین  داریتفاوت معن رفعالیفعال و غ

آموزان فعال باالتر از خودکارآمدی اجتماعی و عاطفی در دانش

 است. رفعالیآموزان غدانش

عدم نرمال بودن توزیع  نیچنو هم رهایبا توجه به نوع و مقیاس متغ

خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی خالق و رضایت از  یرهایمتغ

آموزان فعال ها در دانشبرای مقایسه آن ویتنی-مان uزندگی از آزمون 

استفاده شد. نتایج آزمون مقایسه خودکارآمدی تحصیلی،  رفعالیو غ

آموزان فعال خودکارآمدی خالق و رضایت از زندگی در دو گروه دانش

 نشان داده شده است. 4جدول در  رفعالیو غ
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آموزان فعال و ویتنی برای مقایسه خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی خالق و رضایت از زندگی در دانش -مان u کینتایج آزمون ناپارامتر :4جدول 

 رفعالیغ

 Pمقدار  ویتنی -مان uآماره  میانگین ±انحراف معیار  تعداد گروه

 8881/8 98/9417   خودکارآمدی تحصیلی

   35/91±09/4 112 فعال

   15/70±42/4 119 فعال غیر

 899/8 9/5591   خودکارآمدی خالق

   21/10±01/9 112 فعال

   10/12±33/9 119 غیر فعال

 8881/8 9/9051   رضایت از زندگی

   83/117±29/71 112 فعال

   91/145±11/74 119 فعال غیر

 

 ویتنی -مان u کیها برای انجام آزمون ناپارامترمیانگین رتبه :5جدول 

 هامجموع رتبه هامیانگین رتبه تعداد گروه

    خودکارآمدی تحصیلی

 88/11117 41/147 112 فعال

 88/3389 14/20 119 غیر فعال

    خودکارآمدی خالق

 88/14500 10/174 112 فعال

 88/11322 33/185 119 غیر فعال

    رضایت از زندگی

 88/11710 84/193 112 فعال

 88/18732 17/31 119 فعالغیر 

 

 

 %35با اطمینان  رهایهر یک از متغ یداریبا توجه به مقدار سطوح معن

گفت که بین خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی خالق و  توانیم

 یداریتفاوت معن رفعالیآموزان فعال و غرضایت از زندگی در دانش

خودکارآمدی  دهدیها نشان موجود دارد به طوری که میانگین رتبه

آموزان فعال تحصیلی، خودکارآمدی خالق و رضایت از زندگی در دانش

 (.5جدول است ) رفعالیآموزان غباالتر از دانش

 بحث

هدف اصلی از انجام این پژوهش، مقایسه خودکارآمدی و رضایت از 

ورزشی بود. نتایج تحقیق حاضر  رفعالیآموزان فعال و غدر دانش زندگی

نشان داد؛ بین خودکارآمدی تحصیلی، اجتماعی، عاطفی و خالق و 

از نظر  رفعالیآموزان فعال و غهمچنین رضایت از زندگی در دانش

آموز از نظر وجود دارد. یعنی هر چه دانش یآماری ارتباط معنادار

باشد )ورزشکارتر باشد(؛ خودکارآمدی تحصیلی، تر فعال یبدنتیفعال

اجتماعی، عاطفی و خالق و همچنین رضایت از زندگی بهتر و بیشتری 

 French & Smithدارد. تحقیقات  رفعالیآموز غنسبت به دانش

(7883) Thomann & Carter (7880نیز همین موضوع را تأ )دیی 

 ورزشی یهاتی. بر اساس نتایج این پژوهشگران، فعال(78, 13)کند یم

آموزان است بلکه در رشد رشد اجتماعی دانش سازنهیگروهی نه تنها زم

اجتماعی از جمله تقویت، اعتماد به نفس، عزت نفس، تسلط  یهامهارت

. بر اساس نظر گذاردیم ریخودکارآمدی تأث یبر خود و افزایش باورها

ها اجتماعی شدن افراد از طریق ورزش به معنای همسازی و آن

گروهی و اجتماعی است. در  یهاگرشها و نهمخوانی با قواعد، ارزش

سازگاری با اجتماع را  یهاوهیها وشها، دانشاین فرآیند افراد مهارت

و امکان روابط متقابل در یک فعل و انفعال مستمر را به دست  آموزندیم

و همکاران  McAuley یهاافتهی. نتایج پژوهش همچنین با آورندیم

و ورزش بر عزت نفس و  یبدنتیفعال ری(، در مورد تأث7880)

و همکاران  Hu( و 7880و همکاران ) Kim، (71) یخودکارآمد

گروهی بر  یهاو ورزش یبدنتیفعال ری( در مورد تأث7882)

ریافتند . این پژوهشگران د(17, 4)خودکارآمدی اجتماعی همسو است 

گروهی  یبدنتیخارج از مدرسه مانند ورزش و فعال یهاتیکه فعال

 یهایگژیروابط افراد را با یکدیگر گسترش داده و به پیشرفت ابعاد و و

 .کندیها در نیل به سالمت روانی و جسمانی کامل مشخصیتی آن

French & Smith (7883 در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند )

 و ورزش موجبات یبدنتیگروهی و تیمی از قبیل فعال یهاتیکه فعال

رشد و سالمت اجتماعی، افزایش عزت نفس، سازگاری اجتماعی و 

آموزان را فراهم خودکارآمدی، کاهش استرس و اضطراب در دانش

آموزان در این قبیل . این محققان معتقدند اگر دانش(78) آوردیم

متقابل، مشارکت فعاالنه و آزادانه را تجربه  یهاو واکنش هاتیفعال

 نکنند، در نیل به هویت اجتماعی خالق و پویا، ناموفق خواهند ماند

ن فراوا یهابا ایجاد فرصت یبدنتیگفت فعال توانی. همچنین م(78)

مثبت و منفی و تجربه  یهابرای تعامل اجتماعی و برخورد با محرک
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شرایطی را فراهم کند که  تواندیروانی و جسمانی مختلف م یفشارها

روانی و جسمانی خود  یهاتیو ظرف هایینوجوان به طور مستمر توانا

ها را ارزیابی نماید. تجربه آگاهی را به بوته آزمایش گذاشته و آن

که فرد  آوردیاجتماعی و هیجانی به این شکل این امکان را فراهم م

روانی و اجتماعی خود را در مقایسه با دیگران بیازماید و  یهامهارت

به سایر  نفس و خودپنداره مثبت حاصل از این تعامالت راعزت

 توانیم هاافتهی. در توجیه این (13) زندگی انتقال دهد یهاتیموقع

( حس خودکارآمدی موجب افزایش 1330) گفت، به نظر باندورا

. افراد با شودیفرد در زندگی به طرق مختلف م یدستاوردها

خود اطمینان داشته و با تکالیف دشوار  یهاییخودکارآمدی باال به توانا

ها به عنوان به عنوان چالش برای دستیابی به مهارت روبروشده و از آن

که عالیق  شودی. این دیدگاه موجب مکنندیعامل تهدید دوری نم

وی اثر گذارد. این افراد در  یهاتیدرونی فرد فزونی یافته، و بر فعال

از هدف، حس کارآمدی  ینینشقبصورت رویارویی با شکست یا حتی ع

ترمیم نموده و شکست خود را به تالش ناکافی ، نقص  عاًیخود را سر

. محققین (0) دهندیاطالعات که همگی قابل دستیابی است ، استناد م

 ریآموزشی خود تحت تأث یهاییمعتقدند که اطمینان افراد به توانا

هاست. این باورها به طور قدرتمند انگیزه خودکارآمدی آن یاورهاب

ها را در امر تحصیل و در نهایت موفقیت و پیشرفت تحصیلی آن

مشخص  یشماری. در مطالعات ب(77) دهدیقرار م ریتحصیلی تحت تأث

شده که افراد دارای انتظارات خودکارآمدی بیشتر نسبت به افراد با 

مناسب  یهاراه حل یوجوکارآمدی کمتر، احتماالً بیشتر در جست

( در تحقیق 1337) O’Learyمشکالت و مسائل هستند. برای مثال 

خود دریافت که بر خالف افراد با خودکارآمدی کم، افراد با انتظارات 

)مثل چاقی( آورانیز یزیاد بیشتر احتمال دارد که رفتارها خودکارآمدی

خود تخریبی)مثل استعمال دخانیات و مشروبات  یرا کنترل و رفتارها

الکی( را متوقف کنند. افراد دارای اعتماد به خودکارآمدی زیاد از شرایط 

خود تخریبی اجتناب کرده و اضطراب و افسردگی کمتری  جادکنندهیا

 .(79) نندکیرا تجربه م

ه ب توانیها )خودکارآمدی و ورزش( مافتهیعالوه بر این در تبیین این 

که ارتباط معناداری بین  دهدینکات زیر اشاره کرد: نتایج نشان م

 ورزشی وجود دارد؛ همچنین، یهاتیخودکارآمدی و مشارکت در فعال

بین خودکارآمدی و انجام فعالیت فیزیکی منظم )ورزش( ارتباط مثبتی 

که خودکارآمدی در فراگیری،  دهدینشان م هاافتهیبیان شده است. 

. تحقیقات (11) ورزشی نقش دارد یهامهارت یادداریاکتساب و 

Pintrich (1338 نشان داد که خودکارآمدی موجب ارتقای سالمتی )

. بر طبق (74) دهدیو مشارکت ورزشی منظم افراد را افزایش م شودیم

افراد  یبدنتیتحقیقات انجام شده بین خودکارآمدی، تناوب و سطح فعال

عالوه برآن، افرادی که تعهد  .(75) رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد

بدنی منظم دارند، از خودکارآمدی  یهاتیباالتری در اجرای فعال

. ددهنیبیشتری از خود نشان م یریپذباالتری هم برخوردارند و چالش

واضح است که تکرار شکست در مسابقات ورزشی احساس کارآمدی 

. در مقابل، مشاهده افرادی آوردیرا در ورزشکاران به وجود م یترنییپا

، گذارندییت پشت سر مکه مانند خود ورزشکار، مسابقات را با موفق

ه کرد ک یریگجهینت توانی. پس مکندیم تریها را قوخودکارآمدی آن

بدنی و هم نیز مشاهده افرادی که در وضعیت  یهاتیهم شرکت در فعال

 باعث افزایش تواندی، مشوندیو موفق م رندیگیمشابه ورزشی قرار م

حساس که بین ا دهدیخودکارآمدی شود. لذا نتایج نشان م

خودکارآمدی و نتیجه اجرای مسابقه همبستگی مستقیم و معناداری 

در مورد رضایت از زندگی نیز نتایج این تحقیق با . (71) وجود دارد

مختلف  یهامثبت ورزش را در جنبه ریکه تأث ییهانتایج پژوهش

اند، همراستاست. برای مثال با پژوهش عملکرد انسانی آشکار ساخته

Atlantis ( پیرامون نقش ورزش در سالمت روانی 7884و همکاران )

( در 1901) واعظ موسوی یهاتهافی. همچنین با (72) همسویی دارد

و نیز با  (70) ورزش بر رضایت از زندگی و کیفیت زندگی ریمورد تأث

و همکاران   Hanton( و 1907) سید عامری یهانتایج پژوهش

( مبنی بر نقش ورزش در افسردگی و کاهش اضطراب همسویی 7884)

 .(98, 73) دارد

آموزان ( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که دانش7812) یدریح

د و دارن رفعالیآموزان غت به دانشفعال شور و اشتیاق بیشتری نسب

ورزشی و مسائل مربوط به  یهاطیمعتقد است که مشارکت در مح

آموزان را به میزان قابل میزان شادی در میان دانش تواندیورزش م

با توجه به اینکه تا به امروز راهی به منظور  .(91) توجهی باال ببرد

به هنگام تکمیل  هایکنترل مسائل روحی و روانی و انگیزشی آزمودن

آموزان پیشنهاد نشده است عدم کنترل مسائل ها توسط دانشپرسشنامه

ا، هبه هنگام تکمیل پرسشنامه هایروحی و روانی و انگیزشی آزمودن

وهش بود. اما به منظور کم کردن این پژ یهاتیجزو جمله محدود

ها قبل از تکمیل سؤاالت صحبت کرده آموزان محقق با آناسترس دانش

 ها داد کهکه این سؤاالت جنبه امتحان نداشته و این اطمینان را به آن

و فقط هدف از  شودینامه در نظر گرفته نمبرای این پرسش یانمره

ی شخصیتی و رفتار یهایگژیها شناخت بهتر ونامهتکمیل این پرسش

تحقیق حاضر و نتایج تحقیقات انجام شده  یهاافتهیهاست. بر اساس آن

نتیجه گرفت با توجه به نقش و اهمیت  توانیدر این زمینه، م

ورزشی گروهی در رشد  یهاتیورزشی خصوصًا فعال یهاتیفعال

 مربوطه از جمله یآموزان، آموزش و پرورش و نهادهااجتماعی دانش

مدارس، اداره ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسالمی و نیز هر ارگانی 

با ایجاد  توانندیآموزان در ارتباط هستند مکه به نحوی با دانش

آموزان به ورزشی گروهی و تشویق دانش یهاتیانجام فعال یهانهیزم

ورزشی زیر نظر متخصصین علوم ورزشی و دبیران  یهاشرکت در باشگاه

ربه ورزش مدارس، زمینه رشد اجتماعی هرچه بیشتر افراد و رشد با تج

 ها را مهیا کنند.شخصیتی آن یهایژگیو

 یریگجهینت

چنین نتیجه گرفت که  توانیتحقیق حاضر م یهاافتهیبر اساس 

خودکارآمدی تحصیلی، اجتماعی، عاطفی و خالق و نیز رضایت از 

دارد و در  یتفاوت معنادار رفعالیآموزان فعال و غزندگی بین دانش

آموزان غیر فعال است. با توجه به نقش آموزان فعال بیشتر از دانشدانش

ورزشی گروهی در  یهاتیورزشی خصوصًا فعال یهاتیو اهمیت فعال

مربوطه از  یآموزان، آموزش و پرورش و نهادهارشد اجتماعی دانش

ت اسالمی و نیز هر جمله مدارس، اداره ورزش و جوانان، سازمان تبلیغا

یجاد با ا توانندیآموزان در ارتباط هستند مارگانی که به نحوی با دانش

آموزان به ورزشی گروهی و تشویق دانش یهاتیانجام فعال یهانهیزم

ورزشی زیر نظر متخصصین علوم ورزشی و دبیران  یهاشرکت در باشگاه
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تر افراد و رشد با تجربه ورزش مدارس، زمینه رشد اجتماعی هرچه بیش

 ها را مهیا کنند.شخصیتی آن یهایژگیو

 سپاسگزاری

مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی مصوب گروه علوم ورزشی دانشگاه 

لذا نویسندگان مقاله  باشدیم JUN-1396/111جهرم با کد اخالق 

مراتب تقدیر و تشکر خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه جهرم و 

های محترم که در انجام تحقیق محققین را دنیهمچنین تمام آزمو

 دارند.اند، اعالم میهمراهی نموده

 منافع تعارض

گونه تعارض منافعی را اعالم نکردند.نویسندگان مقاله هیچ
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