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Abstract
Introduction: Psychological capital is a positive psychological state, which includes
four dimensions of self-efficacy, hope, optimism, and resilience. These dimensions
together have a positive impact on individual performance and play a strong defense
against internal and external stressors. The purpose of this study was to compare the
components of psychological capital (resilience, optimism, hope, and self-efficacy)
between females doing yoga exercise and non-athletic females.
Materials and Methods: This research was a causal-comparative study. The statistical
population of this research consisted of females, who did yoga and non-athletes females
in the same area in 2016. Eighty-one non-athlete females and eighty- five females, who
did yoga were selected by simple random sampling. The participants completed
questionnaires of Hope (Snyder, 2005), resilience (Connor and Davidson, 2003), selfefficacy (Scherer, 1981), and life orientation (Seligman, 2000). Data was analyzed via
multivariate analysis of variance.
Results: The results showed that the difference between the two components of
psychological capital, resiliency and self-efficacy, in athlete females, who did yoga and
non-athletes females were significant, yet the difference of optimism and hope between
the two groups was not significant.
Conclusions: This study showed the effects of yoga on self-efficacy and resilience. It is
recommended to health psychologists to place greater focus on the positive effects of
yoga on psychological capital.
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چکیده
مقدمه :سرمایهروانشناختی یک حالت و ظرفیت روانشناختی مثبت است و چهار بعد خودکارآمدی ،امید ،خوشبینی
و تابآوری را دربرمیگیرد .این ابعاد در کنار یکدیگر تأثیر مثبتی بر عملکرد فرد دارند و به عنوان سپری مقاوم در برابر
عوامل فشارزای درونی و بیرونی ایفای نقش میکنند .هدف از این پژوهش مقایسه ابعاد سرمایه روان شناختی (تاب
آوری ،خوش بینی ،امید و خودکارآمدی) در زنانی که ورزش یوگا انجام میدهند با زنان غیر ورزشکار است.
مواد و روشها :روش پژوهش حاضر علی -مقایسهای بود .جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده زنان عضو یکی از
باشگاههای منطقه  2شهر تهران که ورزش یوگا انجام میدادند و زنان غیر ورزشکار ساکن در یکی از ادارات دولتی
همان منطقه در سال  1395بود 11 .زن غیر ورزشکار و  15زن که ورزش یوگا انجام میدادند با روش نمونه گیری
تصادفی ساده انتخاب شدند .شرکتکنندگان پرسشنامههای امید (اسنایدر ،)2665 ،تابآوری (کونور و
دیویدسون ،)2663،خودکارآمدی (شرر )1911 ،و جهتگیری زندگی (سلیگمن )2666 ،را تکمیل کردند .برای تحلیل
دادهها از آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد.
یافتهها :نتایج حاکی از این بود که تفاوت در دو بعد از سرمایه روانشناختی ،یعنی تابآوری و خودکارآمدی بین زنان
ورزشکار یوگا و غیرورزشکار معنادار بود ( ،)P = 6/61اما تفاوت خوشبینی و امید در دو گروه معنادار نبود (< 6/65
.)P
نتیجهگیری :این پژوهش اثرات یوگا را بر ابعاد خودکارآمدی و تابآوری نشان داد .توصیه میشود که روانشناسان
درحوزه سالمت به اثرات مثبت یوگا بر سرمایه روان شناختی توجه کنند.
کلمات کلیدی :امید ،خوش بینی ،تاب آوری ،خودکارآمدی ،سرمایه روانشناختی ،یوگا.
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه
به دنبال نهضت روانشناسی مثبت ،تمرکز برخی از پژوهشهای
روانشناختی از نقائص انسان (مانند بیماریهای روانی) به
داراییها و نقاط قوت او تغییر یافت و مطالعات پژوهشی
گستردهای در مورد ویژگیهای روانشناختی مثبت مانند امید،
خرد ،خالقیت ،تفکر آیندهنگر ،شجاعت ،معنویت،
مسئولیتپذیری ،پشتکار ،تابآوری و خودکارآمدی صورت
گرفت [ .]2[ ]1روانشناسی مثبت به عنوان یک علم تجربه
ذهنی مثبت ،و همچنین به عنوان ویژگیهای فردی و
مؤسسهای مثبت بر بهبود کیفیت زندگی و پیشگیری از
آسیبهای ناشی از زندگی خستهکننده و بیمعنی تأکید
میکند [ .]1سرمایهروانشناختی یک حالت و ظرفیت
روانشناختی مثبت است و چهار قابلیت و توانمندی شامل
خودکارآمدی ،امید ،خوشبینی و تابآوری را دربرمیگیرد .این
چهار قابلیت و سازه با هم ترکیب میشوند و یک کل هم افزایی
را میسازند که در کنار یکدیگر تأثیر مثبتی بر عملکرد دارند .به
عبارت دیگر این چهار قابلیت در یک نظام به هم پیوسته
یکدیگر را تقویت میکنند و به عنوان سپری مقاوم در برابر
عوامل فشارزای درونی و بیرونی ایفای نقش میکنند.
خودکارآمدی بیانگر رشد مثبت روانشناختی و تعهد و تالش
الزم برای موفقیت در کارها و وظایف چالشبرانگیز است.
خوشبینی دربرگیرنده اسنادهای مثبت درباره موفقیتهای
حال و آینده است و امید پایداری در رسیدن به هدف و در
صورت لزوم تغییر مسیر برای دسترسی به اهداف را
دربرمیگیرد .تابآوری نیز پایداری در هنگام مواجهه با
سختیها و مشکالت برای دستیابی به موفقیت را بازنمایی
میکند [ .]5[ ]4[ ]3افراد دارای سرمایه روانشناختی اغلب به
این سؤالها که چه اهدافی دارند ،چگونه و با استفاده از چه
راهبردهایی میتوانند به این اهداف دست یابند ،و چگونه
میتوانند از قابلیتهای خود برای رسیدن به هدف استفاده
کنند ،به خوبی پاسخ میدهند [ .]6پژوهشهایی در خصوص
رابطه ورزش و ابعاد سرمایه روانشناختی صورت گرفته است.
پژوهشگران نشان دادند که در میان ابعاد سرمایهروانشناختی،
خودکارآمدی و خوشبینی به عنوان دو عامل خیلی مهم و اثر
گذار بر فرسودگی ورزشی دانشآموزان دبیرستانی به شمار
میروند و دانشآموزانی که خوشبینی و خودکارآمدی باالتری
دارند فرسودگی ورزشی پایینتری را تجربه میکنند [.]1
خودکارآمدی نقش مهمی در مبادرت به انجام ورزش دارد []1
و تابآوری و سختکوشی میتوانند تغییرات مربوط به موفقیت
ورزشی و سالمت روانی را در ورزشکاران پیش بینی کنند [.]9
پژوهشگران دریافتند که بین امید و رضایت ورزشی دانشجویان
شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان رابطه وجود دارد.

سرمایه روانشناختی یک ظرفیت قابل رشد است و با پیامدهای
عملکرد مرتبط است [ .]16[ ]5از این رو بررسی عوامل و
راهکارهایی که بتواند سرمایه روانشناختی را به عنوان یکی از
متغیرهای مثبت روانشناختی ارتقا دهد ،موضوعی قابل بررسی
است .علم روانشناسی ورزش در ابتدا بیشتر برای ارتقای
عملکرد ورزشکاران رقابتی پا به عرصه ورزش نهاد ،ولی امروزه
روان شناسان ورزش با آگاهی از اثرات فعالیت بدنی و ورزش بر
سالم سازی جسمانی ،سواالتی را در خصوص اثرات
روانشناختی ورزش و فعالیت بدنی مطرح کردهاند [ .]11امروز
در بیشتر کشورهای جهان از یوگا به عنوان کلیدی برای
رسیدن به سالمتی جسم و آرامش روان استفاده میشود .از
دهه  1961یوگا ،مراقبه و دیگر فنون کاهش دهنده فشار روانی
در کنار درمان پزشکی برای درمان اضطراب و افسردگی به طور
مداوم کارگرفته شده است [ .]12یوگادارای حرکات منظم بدنی
و روشی شگفتانگیز و اسرارآمیز برای دسترسی به رازهای
درون است و از طریق گامهای مختلف فرد را به روشنایی و
کمال میرساند [ .]14[ ]13برخی از روانشناسان استفاده از
یوگا را به عنوان یک راهکار پیشگیرانه از اختالالت روانی مورد
توجه قرار دادهاند [ .]15ورزش یوگا عالوه بر تأثیری که بر
سالمت جسمانی افراد دارد بر سالمت روانی و اجتماعی و
سازگاری اجتماعی و سالمت خانواده آنان نقش بسیار مهمی
ایفا میکند [ .]13یوگا در سطح اولیه باعث بهبودی جسم و در
سطح عمیقتر باعث بهبودی روح و در سطح باالتر باعث بوجود
آمدن شناخت و اشراق (روشن بینی) میشود .روشهای
مختلف یوگا نشان از گستردگی به کارگیری آن است ،مانند
یوگانیوا که به نحوی خود هیپنوتیزمی است که به معنی یوگای
خوب است .یوگانیوا بین سیستمهای جسمی و روانی تعادل
برقرار میکند و فرد را قادر میسازد که علل ناهماهنگی
روانیاش را بفهمد و رنجهای گذشتهاش را بهبود بخشد [.]16
برخی معتقدند یوگا یک روش درمانی شناختی -رفتاری است
که همزمان جسم و روح را قوی میکند [ .]14کابات زین در
توصیف برنامه ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس
()MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction
سه جزء کلیدی را مورد توجه قرار میدهد که شامل مراقبه
نشسته ،هاتا یوگا و توجه به بدن است .هاتایوگا (رشد جسمانی)
متداولترین شکل یوگا است و دربرگیرنده حرکات بدنی یا
آسانا ،تکنیکهای تنفسی یا مراقبه است و آثار مثبت جسمی و
روانی دارد .هاتایوگا با تنفس عمیق شکمی و یا تنفس
دیافراگمی که بخشی ضروری از تمرین یوگا است همراه
میشود و فرد را قادر میسازد که برای یک فعالیت مراقبه آماده
شود نایانا یوگا (رشد هوش) ،باکتی یوگا (از خودگذشتگی
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معنوی) ،و کارما یوگا (که به معنای عمل است ،و با توجه به آن
زندگی انسان رقم خواهد خورد) اشکال دیگری از یوگا هستند
[ .]11یوگا و ذهنآگاهی هدفی مشابه دارند ،هدف هر دو
آرامشبخشی ذهن و نگاه به درون است یوگا در رشد مهارت
ذهنآگاهی نقش مهمی دارد .بررسی ادبیات یوگا و ذهنآگاهی
نشان میدهد که هر دو در کاهش عملکرد منفی ،افزایش
سالمت روان و سالمت جسمی و کنترل رفتاری نقش دارند .از
یک سو فرآیند نظریهسازی یوگا با کنشی به عنوان مهارت
ذهنآگاهی همراه میشود ،و از دگر سو ذهنآگاهی نیز بخشی
از جهت رشد خود را وامدار یوگا است [ .]11پژوهشگران
مختلف آثار مثبت یوگا را در حوزههای مختلف مورد توجه قرار
دادهاند ،از جمله بهبود وضعیت زندگی بیماران همودیالیزی و
بهبود و پیشگیری از مشکالت روانشناختی این بیماران [،]15
کمک به زنان در موقعیتهای بحرانی و حل تنشها در محیط
خانواده [ ،]19بهبود خودکارآمدی [ ،]26بهبود قابل توجهی در
سطح خلق و اضطراب [ ،]21افزایش سالمت روان ،کاهش
بیتحرکی و افزایش کیفیت زندگی زنان مسن [،]14[ ]22
بهبود تحرک ستون فقرات و انعطافپذیری عضالت همسترینگ
[ ،]14بهبود قدرت ماهیچهای و انعطافپذیری بدنی و بهبود و
کارکرد قلبی -عروقی و تنفسی و سرعت بخشی به درمان اعتیاد
استرس ،افسردگی و دردهای مزمن [ ،]23بهبود کیفیت خواب
[ ،]25[ ]24کاهش افسردگی و بهبود سالمت روان []21
[ ،]26افزایش بهزیستی کلی ،بهزیستی هیجانی و تابآوری
[ .]21[ ]21[ ]25یوگا با افزایش اسید گامینو بوتریک
تاالموسی و کاهش اضطراب همراه است .اسید گامابوتیریک
تاالمیک خلق را بهبود میبخشد و اضطراب را کاهش میدهد.
به عالوه پژوهشگران نشان دادند که تفاوت معناداری بین اثرات
روش شناختی -رفتاری و تمرینات یوگا در افزایش مهارت
مدیریت استرس وجود ندارد [ .]15همچنین یوگا ممکن است
با درمان دارویی در درمان بیماری افسردگی و اضطراب برابری
کند [ .]29همانگونه که ذکر شد اثربخشی یوگا در طیف
گستردهای از بیماریهای سالمت مورد بررسی قرار گرفته است.
برهمین اساس با توجه به نقش مهم و تأثیر گذار ورزش بر ابعاد
سرمایه روان شناختی و سالمت روان [ .]31[ ]36در این
پژوهش به مقایسه ابعاد سرمایهروان شناختی در زنانی که
ورزشکار یوگا و زنان غیر ورزشکار پرداخته شده است ،از اینرو
این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین
ابعاد سرمایه روان شناختی (تابآوری ،خوشبینی،
خودکارآمدی و امید) در زنان ورزشکار یوگا و زنان غیرورزشکار
تفاوت وجود دارد؟

روش کار

روش پژوهش حاضر علی -مقایسهای و جامعه آماری متشکل از
زنان عضو یکی از باشگاههای منطقه  2شهر تهران و زنان غیر
ورزشکار ساکن در یکی از ادارات دولتی همین منطقه در سال
 1394بودند .روش پژوهش علی مقایسهای بود و در آن
دادههای به دست آمده از  15ورزشکار یوگا و  11فرد غیر
ورزشکار یوگا تحلیل شد .افراد گروه نمونه با در دست داشتن
فهرست اسامی جامعه (یکی از باشگاههای منطقه  )2و فهرست
اسامی اداره دولتی مذکور به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.
برای برآورد حجم نمونه با در دست داشتن حجم کلی جامعه
ورزشکاران یوگا که در طی هفته به جامعه مورد نظر مراجعه
میکردند ،یعنی  116نفر ،حجم نمونه بر اساس جدول مورگان
معادل  16نفر در هر گروه تعیین شد .در گروه غیر ورزشکاران
یوگا  5پرسشنامه و در گروه ورزشکاران  1پرسشنامه به دلیل
ناکامل بودن کنار گذاشته شدند و در مجموع  116نفر مورد
مطالعه قرار گرفتند .در این پژوهش برای گردآوری دادهها از
چهار پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر ،جهتگیری زندگی
سلیگمن ،تابآوری کانر دیویدسون و امید اشنایدر استفاده شد.
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر دارای  11ماده است و در
طیف لیکرت  5درجهای از کامالً مخالف ( )6تا کامالً موافق ()5
نمرهگذاری میشود .نمرههای باالتر بیانگر خودکارآمدی قویتر
و نمرههای پایینتر بیانگر خودکارآمدی ضعیف است .دامنه
نمرههای این پرسشنامه در فاصله  11تا  15قرار میگیرد و
همبستگی نمره این مقیاس با آزمون راتر بیانگر روایی مالکی
آن است [ .]32اصغرنژاد و همکاران در بررسی روایی سازه
مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر ،با استفاده از روش تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی دریافتند که نتایج تحلیل عاملی
اکتشافی حاکی از وجود سه عامل میل به آغازگری رفتار ،میل
به گسترش تالش برای کامل کردن تکلیف و مقاومت در
رویارویی با موانع بود که این سه عامل در مجموع  43/15در
صد از واریانس کل آزمون را تبیین کردند .اصغر نژاد و همکاران
همسانی درونی نمره کل این مقیاس را برابر  6/13گزارش
کردند [ .]33در پژوهش حاضر همسانی درونی نمره کل این
پرسشنامه معادل  6/11به دست آمد.
پرسشنامه جهت گیری زندگی برای ارزیابی خوشبینی سرشتی
پاسخ دهندگان توسط شیر وکارور در سال  1994طراحی شده
است [ 4 .]34سؤال این مقیاس بیانگر خلق خوشبینانه و 4
سؤال دیگر بیانگر خلق بدبینانه است .نمرهگذاری این
پرسشنامه در طیف  4درجهای لیکرت از  1تا  4صورت
میگیرد .سوالهای  1،3،4،1به صورت مستقیم و سوالهای
 2،5،6،1به طور معکوس نمرهگذاری میشوند .پایایی این
پرسشنامه به روش بازآزمایی بر روی  266دانش آموز پیش
دانشگاهی با فاصله  16روز  /16به دست آمده است .همچنین
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خردهمقیاس قدرت اراده و قدرت راهیابی را در یک طیف چهار
درجهای از کامالً غلط =  1تا کامالً درست =  4مورد ارزیابی
قرار میدهد .اِسنایدر و همکاران ( )1991ضریب آلفای کرونباخ
برای خردهمقیاسهای قدرت اراده و قدرت راهیابی بهترتیب
 6/14و  6/ 11و قدرت پیشبینی فعالیتهای معطوف به هدف
و راهبردهای مقابلهای توسط این مقیاس را بهعنوان شاخصی از
روایی همگرا و واگرا مناسب گزارش کردند .شهنی ییالقی و
همکاران [ ]46ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای
قدرت اراده و قدرت راهیابی بهترتیب  6/66و  6/16گزارش
کردند .ساختار دو عاملی این مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی
در مطالعه شهنی ییالقی و همکاران [ ]46مورد تأیید قرار
گرفته است .در پژوهش حاضر همسانی درونی نمره کل این
پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل  6/19به
دست آمد.

ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون  6/ 14محاسبه شده است.
پژوهشهای مکرر نشان دادهاند که خوشبینی و بدبینی
سرشتی (هم پرسشنامه  LOTو هم پرسشنامه  )LOT-Rبا
طیف گستردهای از ویژگیها مانند عزت نفس ،ناامیدی و
روانآزردهخویی ،افسردگی و خودتسلطیابی همبستگی که این
مطلب بیانگر روایی همگرای این پرسشنامه است [.]36[ ]35
در ایران حسنی ،احمدی و میردریکوندی نشان دادند که بین
خوشبینی مذهبی و خوش بینی سلیگمن و امنیت روانی رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد [ ،]36که نشانگر روایی مالکی این
پرسشنامه است .در پژوهش حاضر همسانی درونی این
پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  6/14به دست آمد.
پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون به خوبی قادر به تفکیک
افراد تاب آور از غیرتابآور در گروههای بالینی و غیربالینی
است و میتواند در موقعیتهای پژوهشی و بالینی مورد استفاده
قرار گیرد .در این پرسشنامه 25 ،عبارت وجود دارد و هر عبارت
در طیف لیکرت بین صفر (کامالً نادرست) و پنج (همیشه
درست) نمرهگذاری میشود .همسانی درونی این پرسشنامه با
استفاده از روش آلفای کرونباخ  6/19به دست آمده است.
همبستگی نمره مقیاس تابآوری کونور و دیویدسون با نمرات
مقیاس سرسختی کوباسا مثبت و معنادار و با نمرات مقیاس
استرس ادراک شده و مقیاس آسیبپذیری نسبت به استرس
شیهان همبستگی منفی و معناداری گزارش شده است [.]31
خوشابی [ ]31برای این ابزار چهار خردهمقیاس انگیزه موفقیت،
اعتماد به نفس ،استحکام و سازگاری و ضرایب آلفای کرونباخ را
در دامنهای از  6/11تا  6/91گزارش کرده است .در پژوهش
حاضر همسانی درونی نمره کل این پرسشنامه  6/11به دست
آمد.
مقیاس امیدواری بزرگساالن ،مقیاس امیدواری بزرگساالن
اِسنایدر و همکاران [ ]39شامل  12سؤال است که دو

یافتهها
در این قسمت ابتدا توصیف سن شرکتکنندگان و وضعیت
تأهل آنان گزارش شده است و سپس به منظور بررسی
فرضیهها از آزمون  MANCOVAاستفاده شده است.
براساس نتایج جدول فوق  35نفر از گروه غیرورزشکاران و 24
نفر از گروه ورزشکاران کمتر از  36سال 26 ،نفراز گروه
غیرورزشکاران و  33نفر از گروه ورزشکاران  31تا  46سال و
 26نفراز گروه غیرورزشکاران و  21نفر از گروه ورزشکاران باالتر
از  41سال داشتند .در جدول زیر میزان تحصیالت دو گروه
ورزشکاران یوگا و غیر ورزشکاران توصیف شده است
بر اساس جدول فوق میزان و درصد تحصیالت شرکتکنندگان
نشان میدهد که نسبت افراد دارای تحصیالت دیپلم و پایینتر
و باالتر از دیپلم تقریباً مساوی است.

جدول  :1طبقات سنی در دو گروه ورزشکاران یوگا و غیر ورزشکاران
طبقات سنی

ورزشکار

غیر ورزشکار
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

35

43/2

24

21/2

 91تا  03سال

26

24/1

33

31/1

باالتر از  01سال

26

32/1

21

32/9

کل

11

166

15

166

کمتر از  93سال

جدول  :2میزان تحصیالت در دو گروه زنان ورزشکار یوگا و زنان غیر ورزشکار
طبقات سنی

ورزشکار

غیر ورزشکار
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دیپلم و پایینتر

39

41/1

43

56/6

باالتر از دیپلم

42

51/9

42

49/4

کل

11

166

15

166
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جدول  :9میانگین ،انحراف استاندارد و شاخص شاپیرو ویلک ابعاد سرمایه روان شناختی براساس پرداختن یا نپرداختن به ورزش یوگا
سرمایه روانشناختی

غیر ورزشکار

خودکارآمدی
خوشبینی
امید
تابآوری

ورزشکار

میانگین  ±انحراف معیار

شاپیرو -ویلک

میانگین  ±انحراف معیار

شاپیرو -ویلک

35/41 ± 1/16
14/93 ± 2/12
56/21 ± 1/25
51/1 ± 13/13

(6/936)NS
(6/913)NS
(6/941)NS
(6/912)NS

46/62 ± 6/19
15/63 ± 3/46
51/65 ± 6/12
64/46 ± 14/91

(6/961)NS
(6/955)NS
(6/929)NS
(6/935)NS

ماتریسهای کواریانس مشاهده شده متغیرهای وابسته به
وسیله آماره «ام ـ باکس» نشان داد که ماتریسهای
کوواریانسها در بین گروهها همگن است (Box’s = 96/663
 )F = 1/191،P < 6/65 ،Mاز سوی دیگر نتیجه آزمون
کرویت بارتلت در سطح معناداری  6/661برابر با 492/646
بدست آمد .این نتیجه نشان میدهد که سطح قابل قبولی از
همبستگی بین متغیرهای وابسته برقرار است .بنابراین
 MANOVAروش مناسبی برای مقایسه ابعاد سرمایه روان
شناختی است.
نتایج آزمون چندمتغیری تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت
ورزشکاران و غیر ورزشکاران یوگا به طور کلی در ترکیب خطی
متغیرهای وابسته معنادار است بنابراین در ادامه به مقایسه هر
یک از سطوح متغیرهای وابسته در گروهها پرداخته شد.

بر اساس جدول فوق شاخص شاپیرو ویلک نشان میدهد که
توزیع ابعاد سرمایه روانشناختی در گروهها نرمال است و در
همه موارد آماره آزمون شاپیرو ویلک معنادار نیست .فرضیه
پژوهش حاضر بیانگر این بود که بین ابعاد سرمایه روانشناختی
(خودکارآمدی ،خوشبینی ،امید و تابآوری) در گروهها تفاوت
وجود دارد .برای بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس
چند متغیره ( )MANOVAاستفاده شد .مفروضههای این
آزمون آماری شامل شرط همگنی واریانسهای خطای
متغیرهای وابسته با استفاده از آزمون لوین ،شرط همگنی
ماتریس واریانس-کوواریانس و آزمون کرویت بارتلت برای
بررسی شد.
آزمون لوین برای بررسی شرط همسانی واریانس گروهها نشان
داد که واریانسهای خطای همه ابعاد سرمایه روانشناختی در
گروهها معنادار نیست .به عالوه بررسی مفروضه برابری

جدول  :0آزمون لوین برای آزمون همگنی واریانسهای خطا در دو گروه زنان ورزشکار یوگا و زنان غیر ورزشکار
سطح معناداری

خودکارآمدی

F
1/316

Df1
5

Df2
159

6/231

سبک زندگی (خوشبینی)

6/916

5

159

6/432

امیدواری

6/592

5

159

6/166

تاب آوری

1/193

5

159

6/341

اثر پیالیی

6/162

F
4/411

سطح معناداری

مجذور اتای سهمی

6/6661

6/162

ویلک المبدا

6/191

4/411

6/6661

6/162

اثر هتلینگ

6/142

4/411

6/6661

6/162

ریشه دوم روی

6/142

4/411

6/6661

6/162

جدول  :1آزمونهای چند متغیره
ارزش

آزمونهای چندمتغیره

جدول  :1تحلیل واریانس یکراهه در مقایسه ابعاد سرمایه روان شناختی (امیدواری ،خودکارآمدی ،تاب آوری و سبک زندگی) در دو گروه زنان ورزشکار یوگا و زنان
غیرورزشکار
متغیر

η

میانگین مجذورات

درجه آزادی گروه (خطا)

خودکارآمدی

119/61

)159(1

F
16/61

6/661

6/695

خوشبینی

24/22

)159(1

2/42

6/122

6/615

امیدواری

21/96

)159(1

1/19

6/111

6/612

تاب آوری

1911/64

)159(1

1/35

6/664

6/656
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همچنان که در جدول فوق دیده میشود ،نتایج آزمون اثرات
بینگروهی نشان میدهد که بین دو گروه زنان ورزشکار یوگا و
زنان غیرورزشکار در خودکارآمدی و تاب آوری در سطح
معناداری  P > 6/65تفاوت معنادار وجود دارد .اما تفاوت دو
بعد دیگر (خوشبینی و امیدواری) در دو گروه به لحاظ اماری
در سطح  6/65معنادار نیست (اگر چه در مورد هر دو متغیر
خوشبینی و امید میانگین نمره زنان ورزشکار یوگا بیش از زنان
غیر ورزشکار است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست).
در ادامه آزمون تعقیبی بون فرونی نشان داد که ورزشکاران
یوگا در مقایسه با غیرورزشکاران در متغیرهای خودکارآمدی
( )∆x̄ = 4/542،SE = 1/112و تاب آوری (= 2/442
 )∆x̄ = 1/651،SEمیانگین باالتری کسب نمودهاند .چنین
نتیجه گیری شد که ورزشکاران یوگا در مقایسه با غیر
وررزشکاران در ابعاد خودکارامدی و تاب اوری میانگین باالتری
کسب میکنند.

بحث
یافتههای این پژوهش بیانگر تفاوت معنادار دو بعد تابآوری و
خودکارآمدی زنان ورزشکار و غیرورزشکار یوگا بود .اما تفاوت
خوشبینی و امید در دو گروه معنادار نبود .در خصوص تفاوت
معنادار خودکارآمدی زنان ورزشکار یوگا و زنان غیر ورزشکار با
یافتههای این پژوهش با یافتههای ینگ و همکاران [،]1
جاستیس و همکاران [ ،]26مظلومی محمد آباد و همکاران []1
و حسینزاده و فرخی [ ]41همخوانی دارد .به نظر میرسد
یوگا از طریق آموزش افراد برای نگاه به درون به رشد مهارت
ذهنآگاهی منجر میشود [ ]11و فرد را نسبت به فعالیتهای
روزانه ،و کارکرد ذهنش آگاه میسازد و از این طریق او میتواند
افکار ،احساسات و حالتهای جسمانی خود را کنترل کند .به
عبارت دیگر فرآیند توجه فرد در تمرینهای مراقبه همراه با
یوگا به متمرکز کردن فرآیند توجه منجر میشود .به نظر
میرسد کنترل افکار ،احساسات و حالتهای جسمانی تعهد و
تالش فرد را برای انجام وظایف و کارهای چالشانگیز بسیج
میکند و اطمینان فرد به تواناییهای خود و یا خودکارآمدی او
را تقویت میکند .از دید بندورا تجربه تسلط بر امور مؤثرترین
منبع برای ایجاد حس خودکارآمدی قوی است .موفقیتهای
فردی ،باوری قوی کارآمد بودن و کفایت فردی را در فرد ایجاد
میکنند و شکستها این باورهای را تغییر میدهند ،باور کارآمد
بودن و کفایت فردی نیز به نوبه خود انتظارات خودکارآمدی را
تقویت میکنند .انتظارات خودکارآمدی تعیین کننده آغازگری
رفتار از سوی فرد ،میزان تالش برای گسترش رفتار و حفظ
تالش در صورت برخورد با موانع و تجربیات آزاردهنده هستند.
گرچه بندورا خودکارآمدی را به عنوان باور به موفقیت در یک
تکلیف ویژه مفهومسازی کرد ،اما تجربیات موفقیتآمیز

گوناگون در ابعاد مختلف میتوانند در عملکرد فرد اثر بگذارند و
به رفتارها و اهداف دیگر نیز تعمیم یابند [ .]33به عبارت دیگر
میتوان گفت تسلط در برخی از مهارتها موجب به وجود آمدن
حس کارآیی عمومی برای یادگیری سایر مسائل در زندگی
میشود .شرر و مادوکس نیز معتقدند که نظریه خودکارآمدی
الگویی از فرآیندهای شناختی برای سازگاری ارائه میدهد،
بنابراین تسلط بر برخی از مهارتها در یوگا میتواند الگویی از
فرآیندهای شناختی را برای تقویت خودکارآمدی راه اندازی
کند [ .]32بر طبق نظر بندورا انتظارات کارآمدی با داشتن ابعاد
چندگانه تأثیرات مهمی در عملکرد فرد دارند .این انتظارات در
بزرگنمایی ،سطح ،عمومیت ،و قدرت متفاوت هستند .بزرگ
نمایی مربوط به باور فرد در باره عملکرد به جنبههای دشوار و
مختلف تکلیف است .عمومیت نشانگر یک حس تعمیمیافته
کارآمدی است که میتواند در ورای حس کارآمدی در موقعیت
خاص عمل کرده و در زمنیههای گوناگون گسترش یابد ،و
قدرت به حفظ رفتار علی رغم رویارویی با موانع مختلف اشاره
میکند [ .]33به نظر میرسد تمرینهای مختلف یوگا به عنوان
یک منبع مؤثر برای تسلط یافتن بر امور و تقویت خودکارآمدی
عمل میکنند و مداومت در این تمرینات نیز به تعمیم یافتن
باور به خودکارآمدی میانجامد و فرد را به این باور میرساند که
میتواند در مقابل جنبههای دشوار زندگی مقاومت کند.
یافته دیگر این پژوهش مبنی بر معنادار بودن تفاوت تابآوری
زنان ورزشکار یوگا و زنان غیر ورزشکار نیز با پژوهشهای قبلی
از جمله پژوهشهای بشارت و همکاران [ ،]9معینیفر و جانفدا
[ ،]19هارتفیلد و همکاران [ ]21و وودیارد [ ]24همخوانی قابل
مالحظهای وجود دارد .در این پژوهش بیشتر بر هاتایوگا یعنی
حرکات بدنی ،تکنیکهای تنفسی و مراقبه تأکید شده است این
تمرینات باعث میشوند تا فرد به بعد معنوی خود نزدیک شود
و بر مقاومت طبیعی خود بیافزاید و بر واکنشهای عصبی
غیرارادی خود کنترل و تسلط داشته باشد .افزایش مقاومت
طبیعی به افزایش تابآوری و کنترل واکنشهای عصبی
غیرارادی میتواند خود کنترلی و خودکارآمدی را در پی داشته
باشد .به نظر میرسد کیفیت منحصر به فرد ورزش یوگا در
ایجاد تعادل بین نظام روانی و جسمانی ،زمینه را برای تمرکز
بیشتر برای حل مشکالت زندگی فراهم میآورد فرد با باال رفتن
قدرت تمرکز میتواند علت ناهماهنگی روانی و رنجهایش را
بفهمد و بهتر با آنها مقابله کند .این ویژگی ورزش یوگا میتواند
تابآوری و توانایی افراد را برای مواجهه با موقعیتهای بحرانی
در شرایط مختلف زندگی بهبود بخشد .به عالوه یوگا با تأثیر
قابل توجهی که بر سطح خلق و اضطراب دارد [ ]21و به
کارگیری مهارتهای مقابله را تسهیل میکند [ ]11و بر
تابآوری افرد میافزاید .به نظر میرسد که یوگا میتواند از
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منظم یوگا (ورزش یوگا) را در تلفیق با بازآموزی اسنادی به کار
بگیرند.

طریق رشد مثبت روانشناختی پایداری فرد را برای مواجهه با
مشکالت که الزمه تابآوری است تسهیل میکند .به عالوه
تمرینهای حرکتی منظمی که در یوگا وجود دارد بهزیستی و
تابآوری افراد را تقویت میکند [ .]21[ ]24تاب آوری به
عنوان یک سبک مقابلهای پایدار و پویا این امکان را به فرد
میدهد که با وجود تجارب آسیبزا و مصیبتبار سازگاری
مثبت نشان دهد [ .]42به نظر میرسد که ورزش یوگا با توجه
به تأثیری که بر آرامش فرد دارد ،زمینه کنترل هیجانات را
فراهم میکند و افراد دارای کنترل هیجانی باال توانایی بیشتری
برای مقابله با مشکالت مختلف پیدا کرده و بهتر میتوانند با
تجارب آسیبزا مقابله کنند .به عبارت دیگر یوگا از طریق
تأثیری که بر کنترل هیجانی میگذارد زمینه را برای حل
مشکالت فراهم کرده و منجر به افزایش تابآوری افراد میشود.
مبتنی بر یافتههای این پژوهش ،اگر چه میانگین هر دو متغیر
خوشبینی و امید در گروه زنانی که تمرینات یوگا انجام
میدادند بیشتر بود ،اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود.
سلیگمن از خوشبینی آموخته شده صحبت میکند .به نظر
میرسد که عالوه بر تمرینات یوگا آموزش خوشبینی با تأکید
بر توجه به جنبههای مثبت تجارب زندگی و جهتگیری مثبت
نسبت به مسائل و مشکالت زندگی میتواند زمینه تقویت
بیشتر خوشبینی را فراهم کند .به عالوه به نظر میرسد که
عالوه بر استفاده از تمرینات ورزشی نگاه افراد به مسائل و
مشکالت زندگی و توجه به مشکالت به عنوان فرصتی برای
رشد و نه تهدید میتواند به تقویت بیشتر خوشبینی منجر
شود .امید یکی از مؤلفههای سرمایه روانشناختی است که
مستلزم به کارگیری تفکر عاملی و تفکر استراتژیک است و به
نظر میرسد مداومت در انجام تمرینات یوگا از طریق کاهش
اضطراب و افزایش سطح خلق میتواند زمینه عاملیت و به
کارگیری راهبردهای استراتژیک را فراهم کند .به عالوه
پیشنهاد میشود برای افزایش امید تلفیق تمرینات یوگا با
تکنیک امیددرمانی توسط پژوهشگران دیگر به کار رود.
همانگونه که گفته شد میانگین نمرههای امید در گروه زنان
ورزشکار یوگا از زنان غیر ورزشکار بیشتر است ،اما این تفاوت
معنادار نیست .با توجه به این که افراد خوشبین اسنادهای
خوشبینانه را برای تبیین علل شکست یا موفقیت خود به کار
میبرند ،پیشنهاد میشود پژوهشگران آینده تمرینات حرکتی
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نتیجهگیری
پژوهشهایی گذشته بیشتر در حوزه اثرات ورزش بر سالمت
روان و ابعاد آن است و بر طیف وسیعی از بیماریهای سالمت
از جمله اضطراب ،افسردگی ،بیخوابی ،بی تحرکی در زنان ،حل
تنشها در محیط خانواده و بهبود کارکرد قلبی -عروقی و غیره
صورت گرفته است و با توجه به بررسیها پژوهشهای اندکی
در حوزه موضوعات مرتبط با روانشناسی مثبت در جامعه
ورزشکاران زن و به ویژه ورزشکارانی که در حوزه یوگا فعالیت
میکنند انجام شده است .تمرکز این پژوهش بر مقایسه ابعاد
سرمایه روانشناختی در زنانی که ورزش یوگا را انجام میدهند
و زنان غیر ورزشکار اهمیت ورزش یوگا را بر برخی از ابعاد
سرمایه روانشناختی آشکار میسازد .در کل میتوان گفت که
تمرینات یوگا باعث افزایش انعطاف پذیری ،عملکرد خودکار و
کیفیت زندگی میشود .این تمرینها فعالیت سیستم عصبی
مرکزی و خودکار را در حالتهای پر استرس کاهش میدهند.
در نتیجه آرامسازی در یوگا با تأثیر بر سیستم عصبی خودکار و
کنترل عواطف منجر به احساس سالمتی در فرد میگردد
[ .]23نتایج این پژوهش تلویحات مهمی در زمینه آموزش و
ارتقای بهداشت روانی زنان ورزشکار یوگا و زنان غیر ورزشکار
دارد .در راستای پژوهش حاضر و با توجه به فواید و مزیتهای
یوگا در حوزه خودکارآمدی و تابآوری توصیه میشود که
درمانگران و مشاوران به منظور تقویت خودکارآمدی و تابآوری
زنان بر استفاده از ورزش یوگا تأکید کنند .توصیه میشود که
دیگر پژوهشگران اثر بخشی ورزش یوگا را بر سایر ویژگیهای
مثبت روانشناختی مانند انعطافپذیری ،مسئولیتپذیری،
رضایتمندی ،بهزیستی هیجانی ،روانشناختی و جامعه شناختی
بررسی کنند.

سپاسگزاری
نویسندگان از تمامی شرکت کنندگان در این پژوهش کمال
تشکر و سپاسگزاری را ابراز میدارند.
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