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چکیده
292 .هدف پژوهش حاضر پیشبینی سطح تاب آوری دانشجویان بر اساس مراحل تغییر رفتا ر تمرینی و خودکارآمدی بود
 مراحل تغییر رفتار،دانشجوی دختر و پسر دانشگاه شهید بهشتی تهران به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامههای تاب آوری
 نتایج نشان داد بین دانشجویان از نظر سطح تاب آوری و خودکارآمدی در مراحل.تمرینی و خودکارآمدی را تکمیل نمودند
 تفاوت معنا داری وجود دارد و دانشجویان در مراحل باالتر (عمل و ثبات) دارای تاب آوری و خودکارآمدی باالتری،تغییر رفتار
 همچنین نتایج نشان داد بین مراحل تغییر رفتار تمرینی و خودکارآمدی با سطح تاب آوری همبستگی مثبت و معناداری.هستند
-  لذا می توان فعالیت. دو متغیر مراحل تغییر رفتار و خودکارآمدی پیشبینی کننده معنیدار تاب آوری بودند، در نهایت.وجود دارد
.بدنی و تمرین منظم را محیطی تاب آفرین دانست که پرداختن به آن منجر به ایجاد برخی از ویژگیهای تاب آوری میشود
 خودکار آمدی، مراحل تغییر رفتار تمرینی، تاب آوری:کلیدواژه ها

Prediction Level of Resiliency Based on Stages of Exercise Behavior
Change and Self-Efficacy in Students
Hesam Ramezanzade, Behrouz Abdoli, and Batoul Arab Narmi
Abstract
The purpose of this research is prediction level of resiliency based on Stage of Exercise
Behavior Change and self-efficacy in students. Therefore, the number of 292 male and female
students in Shahid Beheshti University were selected. They completed resiliency
questionnaires, Stages of Exercise Behavior Change (SEBC) and self-efficacy. Results
showed significant difference between SEBC in level of resiliency and self-efficacy. Higher
SEBC grades (action and maintenance) was related to higher resiliency and self-efficacy. And
also we find significant positive correlation between resiliency with SEBC and self-efficacy.
Finally, SEBC and self-efficacy were significant predictors the level of resiliency. Therefore,
physical activity and regular exercise can be considered as reinforcing resilient environment
and makes some resiliency features .
Keywords: Resiliency, Stages of Exercise Behavior Change, Self-Efficacy
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مقدمه
تمرین عالوه بر این که منجر به آمادهسازی جسمانی
میشود ،میتواند اثرات مثبت ویژه بر روی آمادهسازی
ذهنی و روانشناختی داشته باشد .در حقیقت فعالیت -
بدنی مناسب دارای فواید شناختی ،هیجانی و
فیزیولوژیکی بسیار است (فریدنریچ و اورستین ،1
2002؛ سیبلی و اتنیر  . )2003 ،2یکی از متغیرهای
روانشناختی که اثر تمرین و فعالیتبدنی بر آن هنوز
به خوبی مشخص نشده است ،تابآوری  3است .واژة
تابآوری را می توان به صورت توانایی بیرون آمدن از
شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف نمود .در واقع تاب -
آوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن و مقاومت و
تحمل در شرایط سخت و پر خطر است که فرد نه
تنها بر آن شرایط دشوار فائق م یشود بلکه طی آن و
با وجود آن قویتر نیز میگردد (کانور و دیویدسون ،4
 .)2003اوزبای ( )2002تابآوری را مانند توانایی در
برابر استرس و گرایش به خاموشسازی استرس به
طور سریع و کارآ مد بعد از آشکار شدن حادثه یا آسیب
تعریف میکند .افراد تابآور دارای ویژگیهای خاصی
از جمله شایستگی اجتماعی ،مهارتهای حل مسئله،
آیندهجویی و خودگردانی هستند .پژوهشهای اخیر،
ویژگیها و کیفیت هایی را مورد بررسی قرار دادهاند
که اجازه می دهند یک فرد به تابآوری دست پیدا
کند .از جمله این پژوهشها ،پژوهش بیزلی ،تامپسون
و دیویدسون  ،)2003( 5بود که متوجه شدند که
ساختارهای شخصیت از جمله سرسختی شناختی  6و
شیوه سازگاری فردی  ،7مکانیسمهای حمایتی هستند
که در پاسخ به رویدادهای آسیبزا ،تابآوری ایجاد
میکنند  .تاب آوری دارای چهار جزء اصلی است که

این اجزا شامل فاکتورهای خطر ،فاکتورهای حمایتی،
فاکتورهای آسیبپذیری و سازگاری مثبت میباشد
(التر و زالزو  .)2003فاکتورهای حمایتی و آسیب -
پذیری متغیرهای میانجی هستند که اثر متغیر مستقل
فاکتورهای خطر بر متغیرهای وابسته را تحت الشعاع
قرار میدهند (کاپالن 1999 ،2؛ اسمیت و همکاران ،9
 .)1990محققان بسیاری بر روی فاکتورهای حمایتی
تابآوری ،پژوهش نمودهاند (گارمزی 1993 ،10؛ التر،
سیکهتی و بیکر  )2000 ،11و سه دسته کلی را
شناسایی کردهاند که شامل مهارتهای روانشناختی
و نگرشها ،حمایتهای خانوادگی و اطرافیان و
سیستم های حمایتی بیرونی است .استالتر ()1991
نشان داد که افرادی که سطوح باالیی از فاکتور های
حمایتی را دارا هستند تحت سطوح باالی استرس
عملکرد خوبی دارند  .ماندلکو و پری  )2000( 12در
چارچوب سازماندهی شده خود از فاکتورهای اثر گذار
بر تاب آوری ،سالمت جسمانی را به عنوان یک فاکتور
بیرونی معرفی کردند  .برخی دیگر از پژوهشها داشتن
تمرین ،فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی را یکی از
فاکتورهای حمایتی تاب آوری برشمردند ( مارتین و
همکاران 2011 ،13؛ روبسون 2013 ،14؛ جوکار و
اکبری .)2009 ،جوکار و اکبری ( )2009به مقایسه
افراد غیر ورزشکار و ورزشکاران فوتبالیست و کاراته -
کار پرداختن و به این نتیجه رسیدند که افراد ورزشکار
که تمرین زیادی در رشته ورزشی خود داشتهاند،
سطح تاب آوری باالتری نسبت به غیر ورزشکارها
داشتند .والر ( )2001معتقد است که تابآوری ،صرفا
مقاومت غیرفعال در برابر موقعیتهای تهدید آمیز یا
استرسزا نیست بلکه فرد تابآور یک مشارکتکننده
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فعال در محیط است  .راتر ( )1999و التر و همکاران
( )2000بیان کردند که افراد تابآور منابع غنی در
دسترسی دارند که برای تابآوری بیشتر در مقابل
موقعیت های تهدیدزا به کار گرفته میشوند و منجر
به ا فزایش سالمت روانی طوالنی مدت میگردند .
روبسون ( )2013در پژوهش خود فعالیتبدنی و
آمادگی جسمانی را به عنوان فاکتور حمایتی تابآوری
معرفی نمود .اما پژوهش بر روی فعالیت بدنی و
ارتباطات آن بسیار گسترده بوده و بسیاری از فاکتورها
همچون فاکتورهای جمعیت شناختی ،بیولوژیکی،
شناختی ،رفتاری ،اجتماعی و فرهنگی مرتبط با
سازگاری و حفظ رفتار تمرینی را شناسایی کرده است
(پلوگ ،بیک ،وود و مچلن  . )2004 ،1چندین نظریه
برای توضیح و پیشبینی تنوعی از رفتارهای مرتبط با
سالمتی شامل تمرین ،استفاده شده است .مدلی که
توجه گستردهای از پژوهشگران و تمرین دهندگان را
به خود جلب کرده است ،مدل ترانستئورتیکال  2تغییر
رفتار است که توسط پروچاسکا و دیکلمنت  1923( 3و
 )1992پیشنهاد شده است .این مدل یک چارچوب
یکپارچه برای درک چگونگی پیشرفت افراد در
سازگاری (انطباق) و حفظ یک تغییر رفتار سالمتی
برای سالمتی مطلوب است .این مدل همچنین برای
سازگاری و حفظ تمرین به کار رفته است (کاردینال،
تومینن و رینتاال 2004 ،4؛ گارنر و پاگ .)2005 ،5
هستة سازه های مدل ترانستئورتیکال شامل مراحل
تغییر  ،6خودکارامدی ،توازن در تصمیم گیری  7و
فرآیندهای تغییر  2است (پروچاسکا و ولیکر .)1997 ،9
1. Ploeg, Beek, Woude & Mechelen
2. T ranstheoretical Model
3. Prochaska, & DiClemente
4. Cardinal, T uominen & Rintala,
5. Garner and Page
6. Stage of Change
7. Decisional Balance
8. Process of Change
9. Prochaska and Velicer
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سازة مراحل تغییر ،با عطف به آمادگی انگیزشی برای
تغییر توسعه یافته است و منعکس کنندة ابعاد زمانی
تغییر رفتار سالمتی است (پروچوسکا ،ردینگ و
ایورس  .)1997 ،10پنج مرحله تغییر پیشنهاد شده
در اولین مرحله ،مرحلة پیش تفکر ،شخص به رفتار
سالمتی مناسب اشتغال ندارد و قصد تغییر آن را در
شش ماه بعد ندارد .افراد در این مرحله ممکن است از
عواقب رفتارشان ناآگاه یا بیاطالع باشند (پروچسکا و
همکاران1997 ،؛ اسچول )2002 ،یا ممکن است
تعدادی از تالش های منجر به شکست را در تغییر
تجربه کرده باشند و برای تالش مجدد ،بی انگیزه
باشند (پروچسکا و ولیکر .)1997 ،در مرحلة تفکر ،فرد
قصد تغییر رفتار را در شش ماه آینده دارد .افراد در
این مرحله معایب و مزایای این تغییر را میسنجند و
این باعث میشود که آنها در این مرحله برای دوره -
های زمانی طوالنی باقی بمانند (پاتن و همکاران،
 2000؛ پروچسکا و همکاران1992 ،؛ پروچسکا و
ولیکر 1997 ،؛ ولیکر و همکاران  .)1992در مرحله
آمادگی ،فرد قصد تغییر رفتار را در  30روز بعد دارد و
برخی از گام های رفتاری را در این جهت برداشته
است .یک فرد در این مرحله اغلب به طور ناموفقی
نوع یا طبقهای از اعمال را برای تغییر رفتار در یک
سال گذشته انجام داده است ،اما هنوز در رفتارهای پر
خطر شرکت دارد (پاتن و همکاران2000 ،؛ پروچسکا
و همکاران1992 ،؛ پروچسکا و ولیکر1997 ،؛ ولیکر و
همکاران .)1992 ،مرحلة عمل ،زمانی حاصل میشود
که رفتار به سطح هدف توصیه شده برای آن رفتار
تغییر کرده است .در این مرحله افراد تالش کردهاند
تا رفتارها ،تجربیات یا محیط هایشان را در شش ماه
گذشته برای غلبه بر مشکل ،تغییر دهند .زمانی که
این سطح از رفتار برای شش ماه حفظ شود ،فرد وارد
مرحلة ثبات (حفظ) می شود که ممکن است به مدت
10. Prochaska, Redding & Evers
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پنج سال به طول بیانجامد .در این مرحله افراد تالش
میکنند تا از بازگشت به مرحله قبل و از دست دادن
آنچه که در مرحله عمل بهدست آوردهاند ،جلوگیری
کنند (پاتن و همکاران 2000 ،؛ پروچسکا و همکاران،
 1992؛ پروچسکا و ولیکر1997 ،؛ ولیکر و همکاران،
 .)1992افراد در این مرحله ،کمتر وسوسه میشوند تا
به مرحله قبل بازگردند و مطمئنتر هستند که قادر
خواهند بود تا تغییرات را ادامه دهند .حرکت در طول
این پنج مرحله میتواند خطی یا دایره وار باشد .مقدار
پیشرفت افراد در نتیجه گرایشها و جهتهای مداخله
بوده و تابعی از مرحلهای است که در شروع برنامه در
آن قرار دارند (مارکوس و سیمکین  .)1993 ،1شرکت -
کنندگان در مرحلة آمادگی نسبت به آنهایی که در
مرحلة پیشتفکر یا تفکر قرار دارند ،با احتمال بیش -
تری با رفتار جدید سازگار میشوند (پروچوسکا،
دیکلمنت و نورکروس .)1992 ،همانطور که مطرح
شد ،مدل ترانستئورتیکال به عنوان یک مدل
مرحلهای در نظر گرفته میشود که افراد از
طریق مراحل مجرد در حالی که به آمادگی و
درک در مورد رفتار تمرینی دست مییابند،
پیشرفت می کنند .مدل تراستئورتیکال و بسیاری
دیگر از مدلهای تغیر رفتار همچون مدل عمل
منطقی  ،2مدل رفتار برنامهریزی شده  ،3مدل
اعتقاد بهداشتی و  ...فرض می کنند که پیش
سازهای شناختی فوری رفتارها ،نگرشها و
باورهای رفتاری نیستند بلکه مقاصد رفتاری
هستند .بر اساس این مدلها ،قصد تمرین در
ترغیب افراد به سمت تمرین منظم و مداوم،
نسبت به خود تمرین ،مهمتر است .این متغیر
بسیار مهم رفتاری ،در بسیاری از مطالعات روی

تمرین و فعالیت بدنی و بررسی ارتباط تمرین با
متغیرهای روان شناختی (همچون تابآوری)،
نادیده گرفته شده است .رویکرد دو قطبی
پژوهشگران در خصوص پرداختن به تمرین و
فعالیت بدنی (افراد فعال و غیر فعال ،افراد
ورزشکار و غیر ورزشکار) باعث شده است ،طرز
تفکر افراد نسبت به تمرین در مراحل مختلف
تمرین ،مقاصد تمرین افراد و آمادگی انگیزشی
آنها مورد بی توجهی واقع شود .از جمله این
مطالعات ،پژوهش چیلد و ویت ( )2102است که
به بررسی ارتباط تمرین منظم با تاب آوری
عاطفی در مقابل استرس حاد در بزرگساالن
سالم پرداختند .نتایج آنها نشان داد که افراد در
گروه تمرین منظم ،در مقابل پیامدهای عاطفی
منفی استرس ،ثبات بیشتری از خود نشان
دادند .دستهای دیگرمطالعاتی هستند که در آن -
ها پژوهش گران ،تعریف مشخصی را برای
فعالیت  -بدنی ارائه میدهند ،سپس ارتباط بین
این میزان از فعالیت بدنی (یا اثر آن) را با برخی
متغیرهای روانشناختی بررسی می کنند .وینگ
هو و همکاران ( ،)2102بررسی نمودند که آیا
فعالیت بدنی سالمت ذهنی را از طریق تاب آوری
توسعه میدهد یا خیر .در پژوهش آنها
سالمتی ذهنی و تاب آوری افرادی که حد
مشخصی از فعالیت بدنی را انجام میدادند ،اندازه
گیری شد .پژوهش آنها ارتباط مثبتی را بین
فعالیت بدنی و سالمت ذهنی مشخص و بر نقش
میانجی تاب آوری تاکید نمود .اما در مدل
ترانستئورتیکال ،تغییر رفتار به جای آن که یک
پدیدة "همه یا هیچ" در نظر گرفته شود به
عنوان یک پدیدة پویا نگریسته میشود .این
تمایز ،یکی از برتریهای این مدل است (مارشال

1. Marcus and Simkin
2. T heory of Reasoned Action
3. T heory of Planned Behavior
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و بیدل .)2110 ،مضاف بر این که این مدل تغییر
ارادی رفتار است که بر تواناییهای تصمیم گیری
افراد به جای تاثیرات اجتماعی و بیولوژیکی بر
رفتار که در رویکردهای دیگر به آنها توجه شده
است ،تمرکز دارد (ولیکر ،پروچسکا ،فاوا ،نرمان و
ردینگ ،0991 ،اسچول  .)2112در حقیقت وجه
تمایز این پژوهش و سایر مطالعات در حیطة
تابآوری و فعالیت بدنی ،اهمیت قائل شدن برای
انگیزهها و مقاصد تمرینی افراد شرکت کننده در
تمرین است .در این پژوهش بین افراد غیر فعالی
که قصد تمرین ندارند و افراد غیر فعالی که قصد
تمرین دارند ،تمایز وجود دارد .این احتمال وجود
دارد که قصد تمرین به عنوان یک پیش ساز
شناختی مهم پرداختن به تمرین ،با تاب آوری
مرتبط باشد .در این پژوهش ،عالوه بر سازة
مراحل تغییر رفتار ،خودکارآمدی نیز به عنوان
یک متغیر روان شناختی با اهمیت ،مورد توجه
قرار گرفته است .بر اساس نظریة شناختی ˚ اجتماعی
باندورا ( ،)1977خودکارآ مدی ،اطمینان یک فرد را در
اجرای یک رفتار در موقعیتهای رقابت یا تالش،
توصیف میکند .خودکارامدی ،همان طور که فرد در
مراحل تغییر پیشرفت میکند ،افزایش مییابد
(مارکوس ،ایتون ،روسی و هارلو  )1994 ،1و کارآ مدی
برنامه تمرینی را پیشبینی میکند (مارکوس ،سلبی،
نیوارا و روسی  .)1992 ،2کامپف ( ،)1997خودکارآمدی
را به عنوان یک شایستگی شناختی تلقی کرده و آن
را به عنوان یکی از فاکتورهای درونی تابآوری در
نظر میگیرد .توجه به مراحل تغییر رفتار تمرین (پنج
مرحله) و این فرآیندهای تغییر از آن جایی که رفتار
تاب آورانه نیز خود دارای فرایندهای تغییر بوده و در
طی مراحلی (چالش ،آگاهی ،آمادگی و عمل) کسب
1. Marcus, Eaton, Rossi & Harlow
2. Marcus, Selby, Niaura & Rossi
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می شود ،جالب توجه است (میلز و دومبک .)2005 ،در
مجموع از آنجا که ویژگیهای افراد (مقاصد تمرینی،
نیمرخ های انگیزشی ،آمادگی جسمانی ،مزایای ادراک
شده تمرین ،معایب ادراک شده تمرین و  )....در
مراحل مختلف تغییر رفتار متفاوت است ،این پژوهش
با اختصاص توجه ویژه به مراحل تغییر رفتار تمرینی و
خودکارآمدی که باعث میشود فرد جایگاه خود را در
مراحل مختلف ،تغییر دهد و به سطح باالتری دست
یابد ،به دنبال تعیین سطح تابآوری است .از سوی
دیگر ،تاب آوری نوعی ویژگی است که از فردی به
فرد دیگر متفاوت است و میتواند به مرور زمان رشد
کند یا کاستی یابد .نکته مهم این است که همه
انسانها دارای توانایی ذاتی برای تابآوری هستند اما
رفتار تاب آورانه اکتسابی است و یاد گرفته میشود.
این یادگیری تنها کسب یک مجموعه از ویژگیها
نیست بلکه یک فرایند است که در زندگی واقعی فرد
شکل میگیرد (علیزاده .)2013 ،بنابراین الزم است
که مشخص شود یک زندگی فعال تا چه حد میتواند
تاب آوری را برای فرد به ارمغان داشته باشد .اگر چه
برخی از ویژگیهای تاب آوری درونی است و انسان
آن را دارد یا میتواند به دست آورد اما بعضی دیگر
فقط با پرورش انسان در محیطی تاب آفرین بهدست
میآید.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی و روش آن پیمایشی
است.
شرکت کنندگان
جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان
پسر و دختر دورة کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی
تهران بودند (به استثناء دانشجویان تربیت بدنی) که از
میان آنها  292نفر ( 144پسر و  142دختر) به
صورت خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند.
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ابزار اندازه گیری
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه -
های زیر جهت جمع آوری داده ها استفاده شد:
الف) مقیاس تاب آوری
جهت سنجش تابآوری از مقیاس کانر و دیویدسون
( )2003استفاده شد .این مقیاس ،ابعاد مختلف تاب -
آوری شامل - 1حس صالحیت فردی ،استاندرادهای
باال و سرسختی - 2 ،اعتماد به غرایز فردی و مقاومت
در برابر تأثیرات منفی و تقویت اثرات استرس- 3،
پذیرش مثبت تغییر و ارتباطات ایمن - 4،کنترل و - 5
تأثیرات ایمانی و روحانی را شامل میشود .در این
مقیاس ،برای هر گویه ،طیف درجهبندی شدة پنج
گزینهای (کامالً نادرست تا همیشه درست) در نظر
گرفته شده است .با وجود این که این مقیاس ابعاد
مختلف تابآوری را میسنجد ولی دارای نمرة کل
است .روایی به روش تحلیل عوامل و روایی همگرا
و واگرا و پایایی به روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ
مقیاس توسط سازندگان آزمون در گرو های مختلف
(عادی و در خطر) احراز شده است .جوکار ( )2007در
پژوهشی روایی و پایایی این مقیاس را در فرهنگ
ایرانی بررسی و با استفاده از روش تحلیل عوامل،
روایی آن را تأیید نمود  .همچنین ،ضریب پایایی
مقیاس مذکور ،با استفاده از روش آلفای کرونباخ
برابر با  0/73گزارش شده است (جوکار . )2007 ،در
این پژوهش به منظور تعیین پایایی این مقیاس ،از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار ضریب آلفای
کرونباخ  0/21به دست آمد که نشان دهنده پایایی
مطلوب این مقیاس است.
ب) مقیاس مراحل تغییر رفتار تمرینی
برای ارزیابی مراحل تغییر رفتار تمرینی از مقیاس
مراحل تغییر رفتار تمرینی کاردینال ( )1997استفاده
گردید .در این مقیاس پنج گویه وجود دارد که فرد
میبایست با توجه به سوال «آیا شما به طور منظم
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تمرین میکنید؟» به ترتیب از باال به پایین گویهها را
مطالعه کرده و یک گویه را انتخاب کند .این مقیاس
پنج گزینه ای تغییرات رفتار تمرینی افراد را در پنج
مرحله پیش تفکر (نداشتن قصدی برای تمرین منظم
در شش ماه آینده) ،تفکر (تمایل به داشتن تمرین
منظم در شش ماه آینده) ،آمادگی (تمایل به داشتن
تمرین منظم در  30روز آینده) ،عمل (داشتن تمرین
منظم برای کمتر از شش ماه) و ثبات (داشتن تمرین
منظم برای بیش از شش ماه) مورد ارزیابی قرار می -
دهد .منظور از تمرین منظم ،هر فعالیتبدنی اختیاری
و برنامهریزی شدهای است (مانند پیادهروی ،دوچرخه
سواری ،شنا ،بسکتبال و  )....که به منظور افزایش
آمادگی جسمانی انجام میشود .چنین فعالیتی باید 3
تا  5بار در هفته و به مدت حداقل  20دقیقه در هر
جلسه اجرا شود .تمرین نباید ناراحت کننده و رنجآور
باشد تا مؤثر واقع گردد اما باید در سطحی انجام شود
که تعداد تنفس را افزایش داده و منجر به تعریق
گردد .این مقیاس پنج گزینهای تغییرات رفتار تمرینی
افراد را در پنج مرحله پیش تفکر ،تفکر ،آمادگی ،عمل
و نگهداری مورد ارزیابی قرار می دهد .ضریب باز
آزمایی این مقیاس در این مطالعه  0/22بود.
ج) مقیاس خود کارامدی
برای اندازه گیری خودکارآمدی از مقیاس
خودکارآمدی شوارتز ( )1999استفاده شد که شامل
 10سوال است .پرسشها در مقیاس  4درجهای
لیکرت خودکارآمدی افراد را از امتیاز یک تا چهار
میسنجند .کرمی ( )1323روایی این پرسشنامه را
تأیید کرده است .در این پژوهش میزان پایایی از
طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  0/22بهدست
آمد.
شیوة گردآوری داده ها
روش گردآوری دادهها ،شامل جمعآوری پاسخهای
ارائه شده به پرسشنامههای پژوهش بود .پژوهشگر
با رفتن به محل جمع آوری و پس از ارائه توضیحات
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الزم در خصوص پرسشنامه ها و اهداف پژوهش و
رعایت اصول اخالقی در تکمیل پرسشنا مه از
دانشجویان درخواست کرد تا پرسشنامهها را پر نمایند.
روش پردازش داده ها
به منظور توصیف آماری دادهها از آمار توصیفی
استفاده شد .همچنین جهت بررسی ارتباط بین تاب -
آوری دانشجویان و متغیر خودکارآمدی از ضریب
همبستگی پیرسون و به منظور بررسی ارتباط آن با
مراحل تغییر رفتار از ضریب همبستگی رتبهای
اسپیرمن استفاده گردید .برای مقایسة سطح تابآوری
بین مراحل مختلف تغییر رفتار از آزمون تحلیل
واریانس یک سویه و برای مقایسة سطح تابآوری

11

بین پسران و دختران از آزمون تی مستقل استفاده
شد .در نهایت از رگرسیون چند متغیره به روش
همزمان به منظور پیشبینی میزان قدرت پیشبینی
متغیر مالک (تاب آوری دانشجویان) توسط متغیرهای
پیش بین (مراحل تغییر رفتار و خودکارامدی) استفاده
شد .
یافته ها
شکل  1درصدی از افراد نمونه (دانشجویان دختر و
پسر) را نشان می دهد که در هر کدام از مراحل یک
تا پنج ( مراحل تغییر رفتار تمرینی) قرار گرفته اند.

شکل  .7درصد افراد نمونه (دختران و پسران) که در مراحل مختلف تغییر رفتار تمرینی قرار دارند

همان طور که در شکل مشاهده میشود ،تقریبا 70
درصد زنان در مراحل دو و سه و  77درصد مردان
در مراحل دو ،سه و چهار قرار دارند .درصد افرادی
که در مراحل پایانی تغییر رفتار قرار دارند به نسبت
مراحل میانی کمتر است و این بدین معنی است که

افراد بیشتر در مراحل تفکر و آمادگی به سر میبرند
و هنوز وارد مرحله عمل که افراد در آن فعالیت -
بدنی را به مدت کمتر از شش ماه انجام میدهند،
وارد نشده اند .اما در مقایسه با دختران ،درصد
بیشتری از پسران در مراحل چهار و پنج ( 43درصد
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دانشجویان را در مراحل مختلف تغییر رفتار تمرینی
نشان میدهد.

در مقابل  12درصد) قرار دارند .جدول  1میانگین و
انحراف استاندارد سطح تاب آوری و خودکارآمدی

جدول  . 7میانگین و انحراف استاندارد سطح تاب آوری و خودکارآمدی دانشجویان در مراحل مختلف تغییر رفتار
تمرینی
متغیرها  /مراحل تغییر رفتار

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

انحراف معیار
میانگین

میانگین
انحراف معیار

انحراف معیار
میانگین

انحراف معیار
میانگین

انحراف معیار
میانگین

تاب آوری

0/12

2/73

2/72 0/39

0/31

2/92

0/43

2/21

0/42

خودکارامدی

0/50

2/90

2/21

0/43

3/12

0/40

3/10

3/12 0/43

0/41

همان طور که جدول  1نشان میدهد سطح تابآوری
دانشجویان از مرحله یک تا مرحل ه پنج به تدریج
افزایش مییابد به طوری که در مرحله پنج در حداکثر
مقدار قرار دارد .خودکارآمدی نیز در مراحل پایانی
تغییر رفتار تمرینی بیش تر از مراحل اولیه است و در
مرحله پایانی (ثبات) بیش ترین مقدار است.
نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک سویه نشان داد که
بین مراحل مختلف تغییر رفتار تمرینی در متغیر تاب -
آوری تفاوت معناداری وجود دارد ( )P=0/001که بر
اساس آزمون تعقیبی توکی این تفاوت بین مراحل
اول و دوم با مراحل سوم و پنجم میباشد.

3/04

همچنین نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک سویه
نشان داد که بین مراحل مختلف تغییر رفتار تمرینی
در متغیر خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود دارد
( )P=0/001و این تفاوت بین مرحلة دوم با مراحل
سوم ،چهارم و پنجم میباشد.
جدول  2همبستگی بین مراحل مختلف تغییر رفتار
تمرینی را با متغیرهای تابآوری و خودکارآمدی نشان
می دهد .همان طور که مشاهده میشود بین مراحل
تغییر رفتار تمرینی ،تابآوری و خودکارامدی ،ارتباط
مثبت معناداری وجود دارد .این بدان معنی است که
سطح باالی خودکارآمدی و تابآوری با مراحل پایانی
تغییر رفتار مرتبط است.

جدول  .2همبستگیهای بین مراحل رفتار تمرینی ،تاب آوری و خودکارامدی
مراحل تغییر رفتار تمرینی

مراحل تغییر رفتار تمرینی

تاب آوری

خودکارامدی

ضریب
همبستگی
معناداری
ضریب
هبمستگی
معناداری
ضریب
همبستگی
معناداری

1
0/334

تاب آوری

خودکارآمدی

0/334

0/30

0/002

0/001

1

0/022

0/379
0/000

0/30

0/379

0/001

0/000

1
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پیش فرض تجانس واریانس باقی ماندهها مورد
بررسی قرار گرفت توزیع باقی ماندهها از نظر آماری
طبیعی بود و بین آنها تجانس واریانس وجود
داشت .نتایج جدول  3نشان میدهد که مقدار
مشاهده شده ( )17/493برای آماره تحلیل واریانس
معنادار است و لذا  11/7درصد واریانس مربوط به
تاب آوری توسط مراحل تغییر رفتار تمرینی و
خودکارآمدی تبیین میشود.

همچنین همبستگی تفکیکی بین تابآوری و
مراحل تغییر رفتار تمرینی (با حذف اثر متغیر
خودکارامدی) مقدار  0/212بود که از نظر آماری
معنادار بود (.)P=0/022
جدول  3خالصه مدل و تحلیل واریانس رگرسیون
تاب آوری بر متغیرهای مراحل تغییر رفتار و
خودکارآمدی را نشان می دهد .قبل از انجام آزمون
پیش فرض طبیعی بودن توزیع باقی مانده ها و

جدول  .9خالصه مدل رگرسیون و تحلیل واریانس رگرسیون تاب آوری بر متغیرهای مراحل تغییر رفتار و
خودکارامدی
مجموع

درجه

میانگین

تحلیل

مجذورات

آزادی

مجذورات

واریانس

شاخص

رگرسیون

3 /211

2

0 /112

باقیمانده

39 /201

219

13030

مدل

*02/293

معنیداری

1 /110

ضریب

مجذور ضریب

همبستگی

همبستگی

1 /323

1 /001

مراحل تغییر رفتار ( )P=0/017و خودکارمدی

بر اساس جدول  ، 4ضرایب تأثیر مراحل تغییر رفتار
تمرینی نشان می دهد که هر دوی این متغیرها
میتوانند تغییرات مربوط به تابآوری را به طور
معناداری پیشبینی نمایند .در حقیقت هر دو متغیر

( ،)P=0/001پیشبینی کننده معنیدار تابآوری
هستند.

جدول  .4ضرایب آماری رگرسیون تاب آوری بر متغیرهای مراحل تغییر رفتار تمرینی و خودکارامدی
شاخص

ضریب رگرسیون

خطای استاندارد

متغیر

ضریب استاندارد
رگرسیون

تی

معنادار

مراحل تغییر رفتار

1 /300

1 /109

1 /221

3 /191

1 /101

خودکارامدی

1 /322

1 /129

1 /219

2 /932

1 /110

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی سطح تاب آوری
دانشجویان بر اساس مراحل تغییر رفتار تمرینی و
خودکارآمدی بود .بدین منظور تعداد  292دانشجوی
دختر و پسر دانشگاه شهید بهشتی تهران به عنوان
نمونه انتخاب شدند و پرسشنامههای تابآوری (کانر

و دیویدسون ،)2003 ،مراحل تغییر رفتار تمرینی
(کاردینال )1997 ،و خودکارآمدی (شوارتز)1999 ،
تکمیل نمودند .نتایج نشان داد که بین دانشجویان از
نظر سطح تاب آوری و خودکارآمدی در مراحل
مختلف تغییر رفتار تفاوت معناداری وجود دارد و
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دانشجویان در مراحل باالتر رفتار تمرینی (عمل و
ثبات) دارای تاب آ وری و خودکارآمدی باالتری
هستند .بر اساس مدل عمل منطقی (ویکر،)1969 ،
قبل از آنکه قصد یک رفتار ایجاد شود ،میبایست
باورهای رفتاری و باورهای هنجاری فرد ،اجزاء نورم
هنجاری و نگرش فرد را شکل دهند  .باورهای
رفتاری ،احتمال اینکه یک عمل یک نتیجه مشخص
را توسعه داده یا خنثی نماید تعیین میکنند و ارزیابی
نتایج به دست آمده یا اجتناب شده بر اساس عواقب
مطلوب یا منفی آنها را شامل میشود  .افراد غیر تاب
آور کسانی هستند که در چنین ارزیابیهایی ،ضعیف
عمل میکنند  .کسی که قصد تمرین منظم دارد،
پیشتر چنین باورهای رفتاری را در خود ایجاد کرده
است  .به عقیده وی تمرین منظم منجر به نتایج
مشخص سودمندی شده و ارزیابی وی بر اساس
عواقب مطلوب تمرین است  .از این رو می توان ادعا
کرد که تمرین منظم در واقع خود نوعی تمرین تاب
آوری است  .به ویژه آنکه مرحله اول تاب آوری
( مرحله چالش) در حقیقت چالشی است که فرد در
اتخاذ تصمیم مناسب بر اساس عواقب مطلوب و
نامطلوب یک رفتار ،دارد  .از سوی دیگر ،باورهای
هنجاری ،باورهای مرجع در مورد رفتارهایی است که
دیگران انتظار دارند و درجهای که فرد میخواهد با
انتظارات دیگران همراه شود ،است  .این باورها در
محیطهایی که انتظارات دیگران به نفع رفتار است
(زندگی در یک جامعه عالقه مند به فعالیت بدنی)
تقویت میشود  .لذا هر چه قدر محیط دانشگاه
ورزشیتر باشد ،باورهای هنجاری ،فرد را سریع تر به
سمت قصد تمرین سوق میدهد  .این محیط مثبت،
همراه با باورهای رفتاری مثبت ،فرد را به سمت
مرحله دو م تاب آوری ( مرحله آگاهی) سوق میدهد .
لذا دوباره میتوان ادعا کرد که تمرین منظم خود
نوعی تمرین تاب آوری است  .در این پژوهش
مشخص شد که افراد در مراحل سوم ،چهارم و پنجم

تغییر رفتار (آمادگی،عمل و ثبات) ،تاب آوری بیشتری
نسبت به مراحل اولیه داشتند و این بر اساس آنچه که
در باال مطرح شد ،قابل توجیه است  .الزم به ذکر است
که مدل رفتار برنامه ریزی شده (آزجان،)1991 ،
عالوه بر دو دسته باورهای رفتاری و باورهای
هنجاری که پیش ساز قصد رفتار هستند ،دسته سومی
از باورها به نام باورهای کنترلی نیز دارد  .باورها
کنترلی ،شامل ادراکات فرد از عوامل بیرونی (حمایت -
های اجتماعی و  ) ...و درونی (خودکارآمدی و ) ...
است  .زمانی که فرد محیط را فرصت زا درک میکند
و از نظر درونی نیز اعتماد به نفس کافی و
خودکارآمدی باالیی در انجام یک رفتار دارد ،قصد
انجام آن رفتار را میکند و این آن چیزی است که در
مرحلة سوم تاب آوری ( مرحله آمادگی) اتفاق میافتد .
لذا تمرین بدنی منظم ،در حقیقت شرایطی است که
فرد تابآوری را به گونهای متفاوت تجربه میکند .
همچنین نتایج نشان داد که بین مراحل تغییر رفتار
تمرینی و خودکارآمدی با سطح تابآوری دانشجویان
همبستگی مثبت معناداری وجود دارد  .و در نهایت بر
اساس نتایج حاصل دو متغیر مراحل تغییر رفتار و
خودکارآمدی پیش بینی کننده معنادار سطح تاب
آوری بودند  .خودکارآمدی یک سازه بسیار مهم مدل
ترانستئورتیکال تغییر رفتار تمرینی (پروچسکا و ولیکر
 ،1997جیمز ،1995 ،لی ،پارک و کیم ،)2006 ،یکی
از فاکتورهای درونی مهم در مدل رفتار برنامه ریزی
شده (آزجان )1991 ،و یکی از ویژگیهای برجسته
افراد تابآور (باندورا1922 ،؛ راتر1927 ،؛ گالی 2005
و تکهدا )2006 ،میباشد  .افراد تابآور خودکارآمدی
باالیی دارند و خودکارآمدی با سازگاری اجتماعی،
خودگردانی ،سالمت جسمانی ،کنار آمدن فعال و منبع
کنترل درونی ارتباط دارد ( علیزاده ،1392 ،ص .)33از
طرفی خودکارآمدی ساز و کار شناختی بنیادینی در
تغییر رفتار به ویژه رفتار تمرینی است (سروونه،
 .)2000به اعتقاد باندورا ( )1997انتظارات
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خودکارآمدی میانجیهای اصلی رفتار و تغییر رفتارند.
یعنی انتظارات خودکارآمدی پایین مربوط به یک رفتار
یا یک حیطة رفتاری به اجتناب از آن رفتار منجر می -
شوند و افزایش انتظارات خودکارآمدی فراوانی رفتار را
افزایش میدهد .بنابراین باورهای خودکارآمدی می -
توانند در درک و پیش بینی رفتار سودمند باشند
(رجبی ،عطاری و شکرکن .)1323 ،پژوهشهای
بسیاری بر ارتباط بین خودکارآمدی و مراحل تغییر
رفتار صحه گذاشتهاند که از آن جمله میتوان به
پژوهشهای الفری ( ،)2000روندا ( ،)2001واالس
( 2000و  ،)20001فلتون ( )2000و هریک ()1997
اشاره کرد .نتایج پژوهش حاضر که بین خودکارآمدی
و مراحل تغییر رفتار ارتباط مثبت معناداری را نشان
می دهد با پژوهشهای فوق همراستا میباشد .از
طرفی مفهوم خودکارآمدی در ادبیات نظری به عنوان
پیش بینی کننده تاب آوری شناسایی گردیده است.
باورهای خودکارآمدی مشخص میکنند که چقدر
کوشش ممکن است صرف یک فعالیت شود و در
مقابل شرایط ناگوار چه مدت استقامت صورت گیرد
(علیزاده . )2013 ،از آنجا که افراد دارای خودکارآمدی
باال ،افراد تاب آورتری هستند و در واقع خودکارآمدی
نوعی عامل حفاظتی این افراد در مقابل عوامل آسیب
زا است و از طرفی افراد در مراحل باالی تغییر رفتار
تمرینی (عمل و ثبات) نیز با توجه به پژوهشهایی که
پیش از این به آن ها اشاره شد ،خودکارآمدی باالیی
دارند ،لذا پیش بینی این که افراد در مراحل باالی
تغییر رفتار ،افراد تابآورتری باشند ،ساده است .اما
همبستگی تفکیکی بین مراحل تغییر رفتار و تابآوری
(با حذف اثر متغیر خودکارامدی) نیز مثبت و از نظر
آماری معنادار بود .لذا میبایست به دنبال متغیرهای
دیگر مرتبط با تاب آوری و تغییر رفتار غیر از
خودکارآمدی بود .الفورگ ( )1999ارتباط بین مراحل
تغییر رفتار ،تمرین و کیفیت زندگی ادراک شده را
مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که کیفیت
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زندگی ادراک شده برای افراد در مراحل تغییر باالتر،
بیشتر بود .بورک  )2000( 1ارتباط بین مراحل تغییر
رفتار و فعالیت بدنی را مورد بررسی قرار داد .نتایج
نشان داد که ارتباط مثبت معناداری بین مراحل تغییر،
فعالیت بدنی و سطح آمادگی وجود داشت همچنین
کارنجی  )2002( 2ارتباط بین مراحل تغییر و محیط
بدنی ادراک شده را مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان
داد که یک ارتباط مثبت بین مراحل تغییر رفتار و
ادراکات از محیط تحریک کنندة تمرین به ویژه برای
تمرین وجود داشت  .بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
(استریچر و روزن تاک )1997 ،و نیز مدل
ترانستئورتیکال (پروچسکا و دیکلمنت ،)1992 ،معایب
و مزایای ادراک شده تمرین از عوامل اثر گذار بر
شرکت افراد در فعالیت بدنی منظم است  .لذا توازن در
تصمیم گیری که به وزن دهی فرد به مزایا و معایب
تغییر رفتار اطالق میشود عالوه بر خودکارامدی،
نقش اصلی را رفتار تمرینی ایفا میکند  .کاربرد اصلی
توازن در تصمیم گیری این است که این سازه
مشخص کرده است که قضاوت افراد از معایب و
مزایای رفتار در مراحل مختلف تغییر رفتار،
متنوع است (پروچسکا و همک اران .)0992 ،در
طول مرحله پیش تفکر ،افراد معایب مشکل
رفتاری را برتر از مزایای آن قضاوت می نمایند.
در حالی که در مراحل عمل و ثبات ،مخالف آن
اتفاق می افتد و وزن مزایا از معایب بیش تر
است (پروچسکا و همکاران .)0992 ،این مزایا و
معایب ادراک شده تمرین ،بر اساس سه قید فرد،
تکلیف و محیط است .فرد بر اساس تواناییها و
قابلیتهای خود ،حمایتهای محیطی و دشواری
و پیچیدگی تکلیف ،تصمیم می گیرد که به
تمرین بپردازد یا خیر .لذا شناخت فرد از خود،
1. Burke
2. Carnegie
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محیط و تکلیف بسیار حائز اهمیت است .از طرفی
پژوهشها در زمینه تابآوری منجر به تعیین سه
دسته از عوامل گردیدند که ایجاد تابآوری نقش
دارند  .عوامل مرتبط با خود فرد ،عوامل مرتبط با
خانواده فرد و عوامل مرتبط با محیط اجتماعی فرد
(ورنر و اسمیت .)1992 ،پژوهشهایی که در باال
اشاره شد نشان می دهد که افراد در مراحل باالی
تغییر رفتار سطح آمادگی جسمانی باالیی دارند،
کیفیت زندگی بهتری داشته ،ادراکات محیطی
باالتری نسبت به افراد در مراحل پایینتر تغییر رفتار
دارند و توازن در تصمیمگیری مطلوبتری دارند و
همه این عوامل در ایجاد تابآوری نقش دارند .
ایوس  ،)1996( 1موانع ادراک شده برای پرداختن به
تمرین را بر ا ساس مراحل تغییر رفتار مورد مطالعه
قرار داد .افراد در مرحله قبل از عمل به طور معناداری
ادراکات بیشتری از فقدان انگیزه برای تمرین ،عدم
عالقه به تمرین و ترجیح فعالیتهای دیگر به تمرین
داشتند .پژوهش عبدلی و همکاران ( )2013نشان داد
که بین نیمرخهای انگیزشی (پیوستاری از انگیزه
درونی به سمت بیرونی) و عضویت در مراحل تغییر
رفتار همبستگی مثبتی وجود دارد .پژوهش آنها
همچنین نشان داد که افراد دارای نیمرخ انگیزشی
خود تعیین (بیشتر دارای انگیزش درونی) در مراحل
باالی تغییر رفتار (مرحله عمل و ثبات) قرار دارند .
انگیزة درونی باالی این افراد آنها را در مقابل
سختیها و چالشهای پیش روی تمرین و فعالیت
بدنی واکسینه میکند و عامل مهمی است که باعث
میشود آنها به تمرین و فعالیتبدنی پرداخته و آن را
برای بیش از شش ماه حفظ نمایند .بنابراین این
احتمال وجود دارد که فعالیتبدنی و تمرین منظم به
عنوان یک فاکتور حمایتی بیرونی با ایجاد یک محیط
تاب آفرین ،توانایی فرد را در برخورد با مشکالت و

سختیها افزایش دهد  .اما باید در نظر داشت که افراد
با طی کردن مراحل مشخصی ،رفتار تمرینی خود را
به سمت رفتار مطلوب تغییر میدهند و یک فرد
یکباره از مرحله اول وارد مرحله پنجم نخواهد شد  .در
هر کدام از این مراحل ،افراد مشخصههایی را کسب
میکنند  .اما نکته مهم این است که افراد در اکثر
مواقع به طور خودکار از یک مرحله به مرحله دیگر
نمیروند بلکه نیازمند دریافت اطالعات و حمایتهای
بیرونی هستند  .اتخاذ رویکرد قیود محور که پیش از
این مطرح شد ،بخشی از راه حل است  .با تغییر در
خود فرد (توسعه خودپنداره ،توسعه خودکارآمدی و
 ،)....محیط (حمایتهای والدین ،دانشگاه و  )...و
تکلیف (تنوع رشتههای ورزشی در سطوح مهارتی
مختلف) میتوان اطمینان یافت که فرد مزایای تمرین
را بیش از معایب آن درک خواهد کرد  .این پیشرفت
مرحلهای ،فرصتی را برای رشد تاب آوری نیز فراهم
میکند  .همان طور که پژوهشهای اخیر نشان داده
اند تاب آوری یک صفت مجزا نیست بلکه یک فرایند
پویا است که از زمانی به زمان دیگر و بسته به
فرصتهایی که در زندگی برای فرد پیش میآید تغییر
میکند .تاب آوری کیفیتی قابل تغییر و انعطافپذیر
است لذا در هر نقطه و مرحلهای در سرتاسر زندگی
میتواند به وجود آید (راتر1990 ،؛ تایس  2006و
گیلسپی  .)2007لمای و غزال ( )2001و الرتر و سی
چتی ( )2000اشاره کردهاند که به نظر میرسد
محدودیت سنی برای رشد تابآوری وجود نداشته
باشد و بسته به موقعیتهایی که در زندگی برای افراد
پیش میآید ،تابآوری شکل میگیرد .با توجه به
نتایج حاصل از این مطالعه ،این گونه بر میآید که
تمرین و فعالیتبدنی منظم ،محیطی است که فرد با
قرار گرفتن در آن و مواجه شدن با سختیها،
استرسها و چالشهای آن ،ویژگیهای افراد تاب آور
را در خود تقویت میکند .به ویژه این که انگیزه
درونی باالی افراد در مرحله عمل و ثبات باعث می -
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شود این افراد مدت زمان بیشتری در این محیط
 به طور کلی نتایج این پژوهش.تاب آور قرار گیرند
 تاب،نشان داد که افراد در مراحل باالی تغییر رفتار
 لذا میتوان فعالیتبدنی و.آوری باالیی نیز داشتند
تمرین منظم را محیطی تاب آفرین دانست که قرار
)گرفتن مداوم افراد در آن (مرحله چهارم و پنجم
منجر به ایجاد برخی از ویژگیهای تابآوری در افراد
.میشود
به طور کلی مطالعات گذشته بر ارتباط بین تاب آوری
و فعالیت بدنی تاکید کرده و بیان کرده اند که افراد با
سطح فعالیت بیشتر (و نیز افراد ورزشکار) سطح تاب
 محققین در این پژوهش بر.آوری باالتری دارند
 سطح،اساس مدل ترانستئورتیکال تغییر رفتار تمرینی
تاب آوری را در مراحل مختلف تغییر رفتار تمرینی
بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که افراد در
سطوح باالتر تغییر رفتار (عمل و ثبات) سطح تاب
 همچنین این پژوهش نشان.آوری باالتری نیز داشتند
-  پیش بین ی،داد که مرحله تغییر رفتار و خودکارآ مدی
.کنندة معنی دار سطح تاب آوری است
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