
 1

 بررسي تأثير خودكارآمدي بر فشار ادراك شده حين فعاليت جسماني

   كارشناس ارشد دانشگاه شهيد چمران : 1زادهرسول عابدان      
  استادياردانشگاه شهيد چمران : 2نيادكتر پروانه شفيع

  
   09132620144همراه: ،  8381816151 ، كد پستي 4ني(ره)، كوچه گل پامچال، پالك آدرس: اصفهان، شهرستان اردستان، خيابان امام خمي -1

Email: Rasool63.ir@gmail.com        
 06113336316لوار گلستان، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده تربيت بدني، فاكس دانشكده: شهرستان اهواز، ميدان دانشگاه، ب خوزستان، -2

Email: Pshafineya@yahoo.com        

                                11/10/89تاريخ ارسال مقاله: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 چكيده

دانشجوي  120روش تحقيق حاضر نيمه تجربي و جامعه آماري شامل باشد. هدف اين تحقيق بررسي تأثير شدت تكليف بر كانون توجه در حين فعاليت جسماني مي

نفر براي تكليف دوچرخه كارسنج) قرار  15نفر براي تكليف قدرت مشت و  15نفر بطور تصادفي ساده انتخاب شدند و در دو گروه ( 30ها پسر بودند كه از بين آن

احساسي  ) براي ارزيابي سه بعدRPEمقياس ميزان نسبي فشار ادراك شده بورگ ( بعالوه .ابزار پژوهش دستگاه دينامومتر قدرت مشت و دوچرخه كارسنج بود .گرفتند

. پايايي اين هاي با خودكارآمدي باال و پايين استفاده گرديدارزيابي تعداد آزمودنيبراي  انگيزش ويژه تكليفپرسشنامه  يعني بعد جسماني، انگيزشي و عاطفي و

در سطح معناداري  ها ني قرار گرفت. تجزيه و تحليلت بدگزارش گرديد و روايي آن مورد تأييد اساتيد و متخصصان دانشكده تربي 76/0پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ 

05/0< p  ها در هر سه بعد احساسي (جسماني، انگيزشي، عاطفي) تأثيرگذار بوده در كه در تكليف قدرت مشت خودكارآمدي بر فشار ادراك شده آزمودني نشان داد

  ي بدون تأثير بوده است.هاي تكليف دوچرخه كارسنج اين تأثير از لحاظ آمارصورتي كه در آزمودني

  .خودكارآمدي، فشار ادراك شده، قدرت مشت، دوچرخه كارسنجكليد واژه: 

  چكيده التين

The study effect of self efficacy upon  perceived exertion during physical activity  

Abstract 

The purpose of this research was to study effect of self efficacy upon perceived exertion  during physical activity in male 

physical education students of shahid chamran university. The method of this research was semi experimental and the 

statistical group include 120 male students that 30 subjects selected simple randomly and put into in two groups (15 subjects 

for handgrip task and 15 subjects for cycling task). Study instrument was dynamometer handgrip and ergo meter cycling. 

Furthermore Task-Specific Motivations scale(TSM) and borg’s Rating of Perceived Exertion scale (RPE) used in the study. 

The reliability of the scale(TSM)  by method cronbach’s alpha was obtained 0/76 and its validity supported by exports of 

physical education faculty. The results of multivariate tests showed that self efficacy effect upon subjects’ sensations of 

perceived exertion during physical activity in the handgrip task while didn’t found such result in the cycling task. Findings 

indicated that in the tolerable tasks we can through increase self efficacy in athletics improved their performance. 

Key words: self efficacy, perceived exertion, handgrip task, ergo meter cycling task. 

 مقدمه

ني از روانشناسي مانند، حوزه گيرد، همچنين اين رشته بر حوزه هاي فرعي معيهاي روانشناسي را در بر ميي جنبهروانشناسي ورزش و تمرين تمام

ت تأكيد دارد. شناخت ها يا تفكرات براي بسياري از رفتار هاي ورزش و تمرين حياتي هستند. در كنار اين عوامل، ادراكات فيزيولوژي و شناخ -روان هاي
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). 1باشند. از جمله اين ادراكات، ادراكات تالش است (كليدهاي حياتي براي درك مشاركت، پايداري، و پيشرفت هستند و كانون فرايندهاي هيجاني مي

مي شود. اين اصطالحات با هم تفاوت دارند مثالٌ   2و تحمل فشار 1دي براي توصيف ادراك تالش بكار رفته است كه شامل، فشار ادراك شدهاصطالحات زيا

). تحمل فشار به 17( شوندكه در حين ورزش و تمرين تجربه مي شوند، تعريف مي 5، و يا ناراحتي4، كشش3فشار ادراك شده به عنوان شدت عيني تالش

شود. كه به هر دوي آنها توجه كمي در زمينه ورزشي داده شده است وان توانايي تحمل و سازگاري با احساسات فشار براي مدت زمان طوالني تعريف ميعن

شده مربوط  ) بطور اصولي تفاوت بين نيروي ادراك شده و خستگي (فشار ادراك شده) را بيان كرد. او پيشنهاد داد كه نيروي ادراك1962( 6بورگ ).19(

دهد كه يك فرد ). فشار ادراك شده نشان مي7( شودهاي طوالني مدت ميهاي كوتاه مدت مي شود، در حاليكه فشار ادراك شده مربوط به ورزشبه ورزش

ممكن است،  اگر چه فشار ادراك شده ابزاري ذهني است، ولي ميزان فشار شخص كند.چگونه سختي كاري را كه در حال انجامش است، احساس مي

). مطالعه عملكرد انسان و فشار ادراك شده در حين فعاليت جسماني زمينه 6اي از ضربان قلب واقعي در حين فعاليت جسماني فراهم كند (تخمين عادالنه

ما را  تنظيمي هاي خودفيترا درك مي كند.. ادراك شدت فشار، ظر فشاراي از تحقيقات جالب در چند دهه گذشته بوده است. هر فردي در انجام فعاليت 

درك  هدايت مي كند و موجب مي شود ما انرژي خروجي خود را مطابق با احساسي كه از فشار داريم تنظيم و تعديل كنيم، اين احساس يا بسيار شديد

نظر محققين حضور و سودمندي شان مي شود يا بمقدار كافي چالش آور نيست. بيشترين ادراكات ما از فشار بطور خودكار بوجود مي آيند بطوريكه از 

  ).13مسلم دانسته شده است (

 هر چند شماري از محققان نقش عوامل رواني ادراك شده در حين ورزش را آزمون كردند و نتيجه گرفتند كه عوامل    

 ) عوامل 2004(هاتچينسون  ها ارائه شده است. مثالً در تحقيقتعيين كننده مجزايي در گزارشات ادراك شده توسط آزمودني

تنن بااُم و  اين عوامل تعيين كننده از كارهاي قبلي تعيين كننده مجزايي از احساس فشار شامل: احساسات جسماني، انگيزشي و عاطفي،آزمون گرديد.

ادراك شده  را تأييد مي  ) اقتباس شده، كه عوامل تعيين كننده متفاوت در فشار2003( 7)، و تحقيق آزمايشي هاتچينسون و تنن بااُم1999همكاران (

). 16،13،12اند (). تحقيقات انجام شده درباره ارتباط بين عوامل رواني و فشار ادراك شده تأثير خودكارآمدي را بر فشار ادراك شده نشان داده13كنند (

همكارانش چندين مطالعه را در اين حوزه و  8چندين مطالعه ارتباطات قوي را بين خودكارآمدي و فعاليت جسماني يا تمرين گزارش دادند. مك آلي

) ارتباطات قوي را بين خودكارآمدي و فعاليت جسماني تأييد مي كند. همچنين در تحقيقات ديگر 15،14ها (هاي آنرهبري كردند، و بازبيني

جسماني فرصت هايي را براي روانشناسي )؛ گستره مضامين خودكارآمدي و فعاليت 10،9بيني كرد (خودكارآمدي، رفتار تمرين را در دانشجويان پيش

گفته شده است كه در پيش بيني عملكرد اغلب خودكارآمدي از توانايي جسماني قويتر . ورزش و تمرين فراهم مي آورد كه ما اكنون در آغاز آن قرار داريم

). خودكارآمدي يعني باور و 11ي ويژه عنوان شده است (ها ژه و باور و اعتقاد درباره سطح شايستگي در وضعيت است. خودكارآمدي به عنوان ساختار وي

دارد كه خودكارآمدي يك ) اظهار مي1997( 9بندورا ).8ايمان شخص به اينكه او شايسته انجام فعاليت بوده و در تكليف ويژه توانايي موفق شدن را دارد (

                                                 
1 .perceived exertion 
2  . exertion tolerance 
3 .effort 
4  . strain 
5 .discomfort 
6 .Borg 
7 .Tenenbaum 
8 .Mc Auley 
9 .Bandura 
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) دريافتند كه خودكارآمدي بطور مثبت با درجات اجرا رابطه دارد، 2004(1ان). همچنين بري و همكار2متغير اثبات شده براي اثر گذاشتن بر اجرا است (

گمان بر اين است كه خودكارآمدي  آنها اظهار كردند كه خودكارآمدي بصورت معناداري پيش بيني كننده اجراهاي مختلف ورزشكاران و مربيان مي باشد.

براي   رت ديگر رفتار، عوامل شناختي و فيزيولوژيكي و اثرات محيطي بعنوان عوامل محدود كنندهكند. به عبا هاي ديگر رفتار عمل مي در ارتباط با مكانيسم

). مطابق با تئوري شناختي اجتماعي ، خودكارآمدي مباحثي بيش از دانش و مهارت را در بر 5كند متقابالً نيز بر هم اثر دارند (هر شخص عمل مي

با در نظر گرفتن تحقيقات قبلي در زمينه اثر خودكارآمدي  ).4( سازد تا بطور كارآمد عمل كند خص را قادر ميشود كه ش گيرد، آن شامل ادراك نيز مي مي

اگر  بر فشار ادراك شده بنظر مي رسد كه خودكارآمدي ادراك شده نقش مهمي را در تعيين ادراك فشار توسط فرد درحين تالش جسماني بازي مي كند،

است و تحقيقات كمي در رابطه با آن انجام شده است. ولي به لحاظ اهميت اين موضوع و سؤال مطرح شده در اين زمينه كه  چه اين اثركامالً روشن نشده

گذارد؟ اين تحقيق سعي دارد با بررسي تأثير خودكارآمدي بر فشار ادراك شده و با يافتن پاسخي براي اين آيا خودكارآمدي بر فشار ادراك شده تأثير مي

 .ند گامي در جهت بهبود عملكرد ورزشكاران برداردسؤال بتوا

شناسيروش   

باشد. جامعه آماري اين تحقيق را دانشجويان پسر دانشكده تربيت بدني دانشگاه شهيد چمران اين پژوهش از نوع نيمه تجربي مي جامعه و نمونه تحقيق:

نفـر بطـور تصـادفي     30نفر). از بين اين جامعه آماري،  120(تعداد = يل دادمشغول به تحصيل بودند، تشك 87-86اهواز كه در نيمسال دوم سال تحصيلي 

   نفر) انتخاب شدند. 15نفر) و دوچرخه سواري بر روي دوچرخه كارسنج ( 15ساده براي انجام دو تكليف فشارآور قدرت مشت(
قـدرت   دسـتگاه دينـامومتر   -7پرسشـنامه بررسـي تعهـد ،     -4 فرم تاريخچه سالمتي ، -3هاي شخصي ، فرم ويژگي -2رضايت نامه ،  گيري:ابزار اندازه

ابداع گرديد،  احساسات فشار (جسماني، انگيزشـي،   1985بندي نسبي بورگ كه توسط بورگ در سال مقياس دسته  -9، ٣دوچرخه كارسنج -8،  ٢مشت

)، 1998) است (بـورگ،  r=83/0تا  94/0) و آزمون مجدد (r= 93/0كند. مقياس ميزان فشار ادراك شده، داراي پايايي دروني (گيري مي) را اندازه٤عاطفي

 سـؤال) ،  2( ٦سؤال خودكارآمدي ويژه تكليـف  4تهيه شده است و شامل  2004كه توسط هاتچينسون در سال  ٥مقياس انگيزش هاي ويژه تكليف  -10

(خيلـي بـاال)    10(خيلـي كـم) تـا     0كه بر مبناي مقياس ليكـرت از   باشد.سؤال) مي1( ٨سؤال)، انگيزش ويژه تكليف1( ٧توانايي ادراك شده ويژه تكليف

انگيزش ويژه تكليف  بدست آمد. روايي محتوايي مقياس 76/0ارزيابي مي شوند. ضريب پايايي اين مقياس براي انجام تحقيق حاضر به روش آفاي كرونباخ  

 .توسط نظر كارشناسان و متخصصان دانشكده تربيت بدني تأييد گرديد

ها در اين تحقيق رضايت خود را براي شركت در اين تحقيق با امضاء فرم رضايت نامـه اعـالم كردنـد.    در ابتدا تمامي آزمودني :روش گردآوري اطالعات 

تكـاليف   ها بـه انجـام  هاي ويژگي شخصي و سالمتي را كامل نمودند. پرسشنامه بررسي تعهد يك بررسي دستي از ميزان تمايل و تعهد آزمودنيسپس فرم

هـايي  هاي آزمـودني دهد ، تا بدين ترتيب دادهها را مورد ارزيابي قرار ميباشد و ميزان تعهد ، تالش و تحمل آزمودنيآورد كه شامل سه سؤال ميميفراهم 

ثر قدرت مشت، ابتـدا قبـل از شـروع    را كه ميل چنداني به شركت در آزمون نداشتند را از تجزيه و تحليل آماري حذف كنيم. براي تعيين اندازه پايه حداك
                                                 
1 .Bary & etal 
2 .dynamometer handgrip 
3 .ergo meter cycling 
4 .physical, motivational,affective 
5 .task- specific motivations scale 
6 .task- specific self-efficacy (TSSE) 
7 .task-specific perceived ability (TSPA) 
8 .task-specific motivation (TSM) 
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ترين آزمون اصلي شركت كنندگان در سه تكرار دينامومتر را با دست برتر فشارمي دهند و در بين هر تكرار  يك دقيقه اسـتراحت مـي كننـد. سـپس قـوي     

  انقباض به عنوان يك اندازه پايه براي حداكثر ظرفيت قدرت مشت لحاظ مي شود. 

كردند و هر موقع كه احساس راحتي داشتند  حداكثر قدرت ابتدا شركت كنندگان با عمل قدرت مشت آشنايي پيدا  شت:نحوه انجام تكليف قدرت م

گيري شد. ويژه تكليف اندازه خود را نشان دادند ( به طريقي كه در باال توضيح داده شد). در اين لحظه خودكارآمدي ويژه تكليف توسط مقياس انگيزش

توانستند آن را نگه %  ظرفيت بيشينه قدرت مشت فشار دادند و تا جايي كه مي25انفرادي در آزمايشگاه نشستند و دينامومتر را با  كنندگان بطورشركت

ا در يك داشتند. در حين اجرا آزمون از آنها خواسته  شد تا بطور شفاهي شماره مترادف با ادراك خود از هر سه احساس (جسماني، انگيزشي،عاطفي) ر

 10(بي نهايت قوي) براي هر سه احساس متوالياً بيان كنند. قابل ذكر است كه هر حس و مقياس  10(هيچ چيز) تا  0امتيازي، با دامنه اي از  10اس مقي

ه دقيق 5اقل امتيازي مربوط به آن در جلوي شركت كنندگان قرار داده شده و تا انتهاي آزمون در جلوي ديد آنها باقي ماند. اين آزمون سه بار با حد

در آزمون اول  صورت كهاستراحت بين هر تكرار انجام شد و در هر مرتبه سه عامل تشكيل دهنده از هر سه بعد احساسي مورد آزمون قرار گرفت. بدين 

ه مربوط به بعد عوامل درد عضالني، درد و خستگي كه مربوط به بعد احساس جسماني بودند، در آزمون دوم عوامل تمركز، تصميم و طاقت رواني ك

ند. محقق مورد آزمون قرار گرفتو در آزمون سوم عوامل تالش، فشار و بيزاري از تكليف كه مربوط به بعد احساس عاطفي بودند، احساسي انگيزشي بودند، 

تا اين تعاريف را بدقت فرا گرفته واست خها ميها بطور كامل و دقيق شرح داده و از آنقبل از اجراي آزمون تعاريف مربوط به هر اصطالح را براي آزمودني

ثانيه، هنگامي كه  15و براي محقق بيان دارند تا اطمينان كافي جهت كاربرد صحيح آنها حاصل شود. مقادير شفاهي مربوط به هر يك از اين عوامل هر 

  خواست، توسط آزمودني  بيان شدند، تا اينكه تكليف خاتمه يابد.مي هاآزمون كننده از آن

شركت كنندگان نمايش دهنده ضربان قلب پالر را براي مشاهده ضربان قلب شان به سينه بستند. به شركت كنندگان  وه انجام تكليف دوچرخه:نح

% حداكثر اكسيژن 70دقيقه با  5، براي مدت  ١% درصد حداكثر اكسيژن مصرفي50دقيقه با  5شما بايد براي مدت  "شد: دستورالعمل شفاهي زير داده 

ها آزمودني بوسيله پرسشنامه انگيزش ويژه تكليف. در اين لحظه "% حداكثر اكسيژن مصرفي تا جايي كه مي توانيد ركاب بزنيد90رفي، سپس با مص

اين  % حداكثر اكسيژن مصرفي افزايش يابد، در50ها بتدريج تا كنندگان براي مدت سه دقيقه خودشان را گرم كردند تا ضربان قلب آنشد. شركتتكميل

% حداكثر 70دقيقه در اين شدت، مقاومت روي دوچرخه افزايش يافت و شركت كنندگان ضربان قلب خود را تا  5هنگام آزمون شروع شد. بعد از مدت 

ا جايي كه % حداكثر اكسيژن مصرفي افزايش دادند و ت90دقيقه در اين شدت، شركت كنندگان ضربان قلب را تا  5اكسيژن مصرفي افزايش دادند، بعد از 

س توانستند به كار ادامه دادند. در حين آزمون از شركت كنندگان خواسته شد، تا بطور شفاهي شماره مترادف با ادراك خود را از هر سه احسامي

قابل ذكر است كه هر حس  (بي نهايت قوي) متوالياً بيان كنند، 10(هيچ چيز) تا  0اي از امتيازي، با دامنه 10(جسماني، انگيزشي، عاطفي) در يك مقياس 

امتيازي مربوط به آن در جلوي شركت كنندگان قرارداده شد و تا انتهاي آزمون در جلوي ديد آنها باقي ماند. مقادير شفاهي مربوط به  10و مقياس 

بيان شدند، تا اينكه تكليف خاتمه  خواست، توسط آزمودنيها ميثانيه، هنگامي كه آزمون كننده از آن 30احساس فشار (جسماني، انگيزشي، عاطفي) هر

عاطفي يافت. الزم بذكر است كه در اين تكليف با توجه به سنگيني شدت كار آزمون فقط يكبار انجام گرفت و هر سه بعد احساس جسماني، انگيزشي و 

ط به تعهد، تالش تحمل شده، و صرف يافت شركت كنندگان سه سؤال مربوبه محض اين كه هر تكليف خاتمه مي .بصورت كلي مورد آزمون واقع شد

                                                 
1 .maximom of uptake oxigen 
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 اند از تجزيهاي را بكار نبردههايي را كه تعهد كمي به كار داشتند و يا تالش بيشينهوسيله آزمودني دادند. تا بدينتالش را در مقياس بررسي تعهد پاسخ مي

  و تحليل خارج سازيم.

هاي آمار توصيفي استفاده گرديـد. همچنـين بـه منظـور     تغيرهاي تحقيق از شاخصها و مهاي فردي آزمودنيبراي توصيف ويژگي :هاي آماريروش 

اسـتفاده شـد.    P >05/0داري هاي تحقيق از آزمون ري كه يكي از آزمونهاي چند متغيره است و تحليل واريانس چند متغيره در سطح معنيآزمون فرضيه

  استفاده شد. Excele 2003  افزارام گرديد و براي رسم نمودارها و جداول از نرمانج 13نسخه   SPSSافزار عمليات آماري با استفاده از نرم

  

  

  هايافته

ميانگين و انحراف معيار سؤاالت  1شود. جدولهاي تحقيق ارائه ميهاي توصيفي تحقيق و در ادامه نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيهدر ابتدا يافته

هاي هر دو تكليف ميزان بااليي تمايل براي شركت ، آزمودني 1. با توجه به جدولدهددوچرخه كارسنج را نشان ميبررسي تعهد در تكاليف قدرت مشت و 

هاي مربوط به او از تجزيه ها كه تالش زيادي در اجراي تكليف قدرت مشت نكرده بود و درنتيجه تمامي دادهدر اين تحقيق نشان دادند. بجز يكي از آزمودني

  .حذف شد و تحليل آماري

. ميانگين و انحراف معيار سؤاالت بررسي تعهد در تكاليف قدرت مشت و دوچرخه كارسنج1جدول  
                           تعداد  تكليف

  سؤال
  شاخص آماري

  تالش  تحمل  تعهد

  47/4  33/4  60/4  ميانگين  15  قدرت مشت
  51/0  48/0  50/0  انحراف معيار

  15  دوچرخه كارسنج
  

  73/4  20/4  80/4  ميانگين
  45/0  41/0  41/0  انحراف معيار

-ها در تكاليف قدرت مشت و دوچرخه كارسنج را نشان مـي ميانگين و انحراف معيار حداكثر قدرت مشت و حداكثر اكسيژن مصرفي آزمودني 2جدول

  دهد.

ترتيب در تكاليف قدرت مشت و دوچرخه كارسنجها به . ميانگين و انحراف معيار حداكثر قدرت مشت و حداكثر اكسيژن مصرفي آزمودني2جدول  
                                                                                                 متغير

شاخص آماري                                                                                              
  انحراف معيار  نميانگي

  5/7  13/47  نفر 14  حداكثر قدرت مشت
  90/7  62/38  نفر 15  حداكثر اكسيژن مصرفي 

در  ثانيه از تكليف قدرت مشت 120توزيع ميانگين و انحراف معيار عوامل تشكيل دهنده احساسات مختلف فشار (جسماني، انگيزشي، عاطفي) در حين 

ي شامل، درد عضالني، درد و خستگي؛ احساس انگيزشي شامل، تمركز، تصميم و طاقت رواني و احساس احساس جسماننشان داده شده است.  3جدول 

ها و عوامل احساس شود عوامل احساس انگيزشي بيشترين ميانگينهمانطور كه مشاهده مي باشد.عاطفي شامل، تالش، فشار و بيزاري از تكليف مي

  .اندها را كسب كردهجسماني كمترين ميانگين

  ثانيه از تكليف قدرت مشت 120. ميانگين و انحراف معيار عوامل تشكيل دهنده احساسات مختلف فشار در حين 3جدول
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  شاخص آماري                                                                  
  عوامل تشكيل دهنده احساسات مختلف

  انحراف معيار  ميانگين

  106/2  15/5  درد عضالني

  452/2  43/4  درد

  147/2  44/4  خستگي

  507/1  49/7  تمركز

  382/1  46/8  تصميم

  647/1  34/7  طاقت رواني

  451/2  61/5  تالش

  277/2  71/4  فشار

  546/2  74/3  بيزاري از تكليف

نشـان داده   4ارسـنج در جـدول   ثانيه از تكليف دوچرخـه ك  630توزيع ميانگين و انحراف معيار عوامل تشكيل دهنده احساسات مختلف فشار در حين 

  . شده است

  ثانيه از تكليف دوچرخه كارسنج  630. ميانگين و انحراف معيار احساسات مختلف فشار در حين 4جدول

  شاخص آماري                                     
  انحراف معيار  ميانگين  احساسات فشار

  373/2  54/5  احساس جسماني
  759/1  90/7  احساس انگيزشي
  209/2  87/5  احساس عاطفي

ها بر قرار داده شد. اين نمره  5/15هاي تكليف دوچرخه كارسنج و براي آزمودني 16هاي تكليف قدرت مشت مالك نمرات خودكارآمدي براي آزمودني

نفر  9تعداد  كه در نتيجه آمده استبدست  )2004(هاتچينسون، ها از پرسشنامه انگيزش ويژه تكليفاساس شكاف طبيعي بين نمرات كسب شده آزمودني

با خودكارآمدي كم قرار گرفتند و در تكليف دوچرخه  هاينفر در گروه آزمودني 5ها در تكليف قدرت مشت در گروه خودكارآمدي زياد و تعداد آزمودني از

ررسي براي ب هاي با خودكارآمدي كم قرار گرفتند.آزمودني وهنفر در گر 6ها در گروه خودكارآمدي زياد و تعداد نفر از آزمودني 9سواري كارسنج نيز تعداد 

-آورده شده است تفاوت 5همانگونه كه در جدول هاي چند متغيره است استفاده شد.اثر خودكارآمدي بر فشار ادراك شده از آزمون ري كه يكي از آزمون

) و همچنين اثر تعامل زمان *  P= 000/0و  F= 626/23( )، اثر خودكارآمدي P= 000/0و  = 320/6Fداري براي اثر زمان (هاي معني

) بر احساسات مختلف فشار ادراك شده در تكليف قدرت مشت بدست آمد. اين بدان معني است كه در تكليف قدرت  P= 008/0و F= 664/2خودكارآمدي(

  دار بدست آمده است.مشت سه اثر چند متغيره معني

  قدرت مشت . نتايج آزمون ري در تكليف5جدول 

  شاخص آماري           
  متغير

  درجه آزادي خطا  درجه آزادي
F  

  داريمعني سطح
  

  000/0  320/6  94  9  زمان
  000/0  626/23  88  9  خودكارآمدي

  008/0  664/2  94  9  تعامل زمان*خودكارآمدي
همانطور كه  تحليل واريانس چند متغيره قرار گرفت. مورد آزمون 6در جدول  در تكليف قدرت مشت براي بررسي بيشتر، اثر تك متغيره خودكارآمدي

 F =847/38)، تمركز (P= 000/0و  F=  453/38) خستگي ( P=000/0و F=158/31( داري در عوامل دردنشان داده شده است اثرات متقابل معني
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 F=835/45( ) ، بيزاري از تكليفP= 000/0و F=  499/34) ، فشار (P= 029/0و  F=936/4)، تالش (P= 012/0وF =560/6)، طاقت رواني(P= 00/0و

-هاي با خودكارآمدي زياد و آزمودنيداري در ميانگين هر يك از اين عوامل بين آزمودني) مشاهده شد. اين بدان معني است كه تفاوت معنيP= 000/0و

  داري يافت نشد.هاي با خودكارآمدي كم وجود داشته است. در بقيه عوامل اثر معني

  . نتايج تحليل واريانس چندمتغيره براي بررسي اثر خودكارآمدي در تكليف قدرت مشت6جدول 

  شاخص آماري                     
  متغير

مجذور 
  ميانگين

  F  درجه آزادي
  سطح 

  داريمعني
  
  
  
  

  خودكارآمدي

  096/0  833/2  1  334/11  درد عضالني
  000/0  158/31  1  029/136  درد

  000/0  453/38  1  188/107  خستگي
  000/0  847/38  1  716/70  تمركز
  065/0  480/3  1  163/7  تصميم

  012/0  560/6  1  857/17  طاقت رواني
  029/0  936/4  1  870/29  تالش
  000/0  499/34  1  557/118  فشار

  000/0  835/45  1  216/205  بيزاري از تكليف
هاي با خودكارآمدي كم در تكليف هاي با خودكارآمدي زياد و آزمودنيا براي آزمودنيميانگين مقادير احساسات جسماني، انگيزشي و عاطفي ر 1نمودار

  دهد.قدرت مشت نشان مي

3.60

7.48

3.85

5.27
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خودکارآمدی کم
خودکارآمدی زياد

 

 

  هاي با خودكارآمدي كم در تكليف قدرت مشتهاي با خودكارآمدي زياد و آزمودني. ميانگين مقادير احساسات جسماني، انگيزشي و عاطفي آزمودني1نمودار 

 هاي باهاي با خودكارآمدي زياد هر سه احساس را بيشتر از آزمودنينشان داده شده است در تكليف قدرت مشت آزمودني 1ر نمودارهمانطور كه د

-هاي معنيتفاوت شود،نتايج آزمون ري در تكليف دوچرخه كارسنج آورده شده است. چنانكه مشاهده مي 7در جدولاند. خودكارآمدي كم  ادراك كرده

) در تكليف دوچرخه كارسنج بدست آمد. اين بدان  P =000/0و  F=  479/4)، اثر خودكارآمدي (  P=  000/0 و   = 518/11Fاثر زمان ( داري براي

هاي با معني است كه در تكليف دوچرخه كارسنج در تركيب عوامل مختلف احساسات فشار ادراك شده (جسماني، انگيزشي، عاطفي) در بين  آزمودني

داري وجود دارد. همچنين در تركيب ) تفاوت معني P=  000/0و  F=  479/4داري ( ي زياد و كم با توجه به آماره آزمون و سطح معنيخودكارآمد

داري هاي زماني با توجه به آماره آزمون و سطح معنيها در كل وقفهاحساسات مختلف فشار ادراك شده (جسماني، انگيزشي، عاطفي) در بين آزمودني

)518/11 =F  000/0و  =P  138/1() تفاوت وجود دارد. درصورتيكه چنين اثري براي تعامل خودكارآمدي و زمان= F 310/0و  =P .يافت نشد (  

  . نتايج آزمون ري در تكليف دوچرخه كارسنج7جدول

شاخص                                  
  آماري
  متغير

  درجه آزادي
درجه آزادي 

  يدارسطح معني  F  خطا

 انگيزشي عاطفي جسماني

ك
درا

ت ا
سا
سا

اح
 

ده
ش
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  000/0  518/11  819  60  زمان
  000/0  479/4  271  3  خودكارآمدي

  310/0  138/1  819  60  تعامل زمان*خودكارآمدي
نشان داده شده است  ور كههمانط .ل واريانس چند متغيره قرار گرفتمورد آزمون تحلي 8خودكارآمدي در جدولبراي بررسي بيشتر، اثر تك متغيره 

ها با خودكارآمدي كم يافت نشد. هاي با خودكارآمدي زياد و آزمودنييچكدام از احساسات فشار ادراك شده توسط آزمودنيداري در هاثرات متقابل معني

هاي با هاي با خودكارآمدي زياد و آزمودنيداري در ميانگين هر يك از احساسات فشار ادراك شده بين آزمودنياين بدان معني است كه تفاوت معني

  جود نداشته است.خودكارآمدي كم و

 

  

 

  . نتايج تحليل واريانس چندمتغيره براي بررسي اثر خودكارآمدي در تكليف دوچرخه كارسنج8جدول

  شاخص آماري                                  
  متغير

  داريسطح معني  F  درجه آزادي  مجذور ميانگين

  خودكارآمدي
  551/0  356/0  1  231/1  احساس جسماني
  060/0  577/3  1  428/11  ياحساس انگيزش
  362/0  832/0  1  471/2  احساس عاطفي

هاي با خودكارآمدي كم در تكليف خودكارآمدي زياد و آزمودني هاي باميانگين مقادير احساسات جسماني، انگيزشي و عاطفي را براي آزمودني 2نمودار

  دهد.دوچرخه كارسنج نشان مي

5.46

8.13

5.98

5.59

7.75

5.79
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8

9

1 2 3

خودکارآمدی کم
خودکارآمدی زياد

  
  

  هاي با خودكارآمدي كم در تكليف دوچرخه كارسنجهاي با خودكارآمدي زياد و آزمودنيات جسماني، انگيزشي و عاطفي آزمودنيميانگين مقادير احساس . 2نمودار

هاي با خودكارآمدي كم هاي با خودكارآمدي زياد و آزمودنينشان داده شده است در تكليف دوچرخه كارسنج آزمودني 2همانطور كه در نمودار

  اند.كرده ور ميانگين يكسان دركاحساسات مختلف را بط

  گيريبحث و نتيجه 

بين هدف از اين پژوهش بررسي تأثير خودكارآمدي بر فشار ادراك شده در حين فعاليت جسماني است. نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر آن است كه 

و  ي، عاطفي) در حين تكليف قدرت مشت تفاوت وجود داشتها با خودكارآمدي زياد و كم در ادراك احساسات مختلف فشار (جسماني، انگيزشآزمودني

در صورتي . هاي با خودكارآمدي كم ادراك كردند.هر سه بعد احساسي (جسماني، انگيزشي، عاطفي) را بيشتر از آزمودني زيادهاي با خودكارآمدي آزمودني

ق كنترل ميزان تالش و مدت زمان مقاومت در برابر موانع، سطح خودكارآمدي از طرييافت نشد. كه در حين تكليف دوچرخه كارسنج چنين تفاوتي 

 جسماني انگيزشي عاطفي

ده
 ش
ك
درا

ت ا
سا
سا

 اح
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تر،  تر، در كسب تكاليف جديد تالش گسترده بيني كننده اجراست، افراد با احساس خودكارآمدي قوي خودكارآمدي پيش). 3( كند انگيزش افراد را تعيين مي

بعضي از شواهد موجود در ادبيات ورزش و  ).20دهند ( تري دارند نشان ميتري نسبت به كساني كه خودكارآمدي كم جديت بيشتر و استقامت طوالني

). در اين رابطه نتايج حاصل از تحقيق بيانگر اين است كه بين 15(كنند هاي خودكارآمدي را در تمامي رويدادها حمايت ميتمرين، تعميم شناخت

ات مختلف فشار (جسماني، انگيزشي، عاطفي) در تكليف قدرت مشت تفاوت وجود ها با خودكارآمدي زياد و خودكارآمدي كم در ادراك احساسآزمودني

هاي مورد استفاده در تكليف دوچرخه دار نبود. به نظر محقق بدليل اينكه آزمودنيدارد، ولي در تكليف دوچرخه كارسنج اين تفاوت از لحاظ آماري معني

ها  تقريباً بصورت يكسان بوده يكساني بودند، فشار ادراك شده ناشي از اجراي تكليف در بين آن كارسنج از نظر آمادگي جسماني و رواني در شرايط تقريباً

ها به سؤال مربوط به خودكارآمدي ويژه تكليف باشد كه در نتيجه باعث برآورد تواند عدم پاسخگويي صحيح آزمودنياست. همچنين دليل ديگر  مي

هاي با خودكارآمدي كم شده است. تحقيقات پيشين در خصوص تأثير ودكارآمدي زياد نسبت به تعداد آزمودنيهاي با خنادرست محقق از تعداد آزمودني

كه اثرگذاري خودكارآمدي را بر فشار ادراك شده خودكارآمدي بر فشار ادراك شده نتايج مشابهي را نشان داد. نتايج اين تحقيق در تكليف قدرت مشت 

هاي داراي خودكارآمدي زياد ميزان تغيير در فشار ادراك شده را )، مبني بر اينكه آزمودني2007با نتايج هو و همكاران (اد ها مورد تأييد قرار دآزمودني

)، مبني بر ارتباط 2006هاي داراي خودكارآمدي كم، حفظ كردند. و با نتايج سلسر و پيدن (يافت، نسبت به آزمودنيمي همچنان كه شدت تمرين افزايش

)، كه در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه خودكارآمدي 2002بين خودكارآمدي و فشار ادراك شده، و همچنين با نتايج پندر و همكاران ( دارمعني

داد  باشد. با توجه به نتايج تحقيق كه نشانباشد، همخوان ميقبل از تمرين يك عامل اثرگذار بر ادراك دختران از فشار ادراك شده در حين تمرين مي

شود كه بهينه ساختن خودكارآمدي افراد ورزشكار بايد خودكارآمدي بر فشار ادراك شده اثرگذار است. بنابراين به مربيان و معلمان تربيت بدني توصيه مي

  بدني استفاده كنند.شود كه از خودكارآمدي بعنوان راهبردي جهت افزايش فعاليت يكي از نكات ضروري هر برنامه ورزشي باشد. همچنين پيشنهاد مي
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