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  ييللييار دانشگاه محقق اردبار دانشگاه محقق اردبيي دانش دانش
  ا پوران  ا پوران  ييد آرد آرييسعسع

   عمومی  عمومی يي ارشد روان شناس ارشد روان شناسيي کارشناس کارشناس
  

 ة رابطيپژوهش حاضر به بررس: دهيچک
ان ورزشکار ين دانشجوي و تحمل ابهام در بيخودکارامد

. رورزشکار پرداخته استيان غيجوي و داني و انفراديروهگ
 ورزشکار ۳۴رورزشکار، ي غ۶۲( نفر ۱۱۶ن منظور يبه ا
ن پژوهش شرکت يدر ا) ي ورزشکار انفراد۲۰ و يگروه
 ي بودند که برايانيشتر دانشجويورزشکاران ب. کردند

. ا شرکت کرده بودنديشرکت در مسابقات انتخاب شده 
و )  سؤال۱۷ (يخودکارامدة  پرسشنامابزار پژوهش شامل

ل يه و تحليتجز. بود)  سؤال۲۲( تحمل ابهام ةپرسشنام
ن ي داده ها نشان داد که در سه گروه مورد مطالعه بيآمار

 ي داري مثبت و معني همبستگيتحمل ابهام با خودکارامد
ن سه گروه مورد ي بيزان خودکارامديوجود دارد اما از نظر م
زان ياز نظر م.  وجود نداشتي داريمطالعه تفاوت معن

 و ي، انفراديان ورزشکار گروهين دانشجويتحمل ابهام ب
 ين معنيه ا مشاهده شد، بي داريرورزشکار تفاوت معنيغ

 کمتر از ورزشکاران يکه تحمل ابهام در ورزشکاران گروه
ن پژوهش نشان داده شد که ين در ايهمچن.  استيانفراد

 تحمل ابهام باال يافراد دارا ي خودکارامدةن نمريانگيم
  .ن استيي تحمل ابهام پايشتر از افراد دارايب

  
  يدي کليواژه ها

، تحمل ابهام، ورزشکار و يخودکارامد
  .انيدانشجو

MM..  NNaarriimmaannii11  ((PPhh..DD))  
SS..  AArriiaappuurraann  ((MM..AA))  
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Abstract: The purpose of this 

study is to compare self – efficacy and 
tolerance of ambiguity in team and 
individual athletes and non – athletes. 
116 participants (34 team athletes, 20 
individual athletes, 62 non – athletes) 
were randomly selected. The instrument 
are self – efficacy and tolerance of 
ambiguity questionnaires. Statistical 
analysis of data indicated that there was 
not a significant difference among three 
groups in self – efficacy. But in tolerance 
of ambiguity there was a significant 
difference among the  groups. In other 
words, tolerance of ambiguity in team 
athletes than in other groups. Also was 
showed a significant different between 
athletes in two groups with high and low 
tolerance of ambiguity in self – efficacy. 
Finding showed that there was a 
meaningful relation between self-efficacy 
and tolerance of ambiguity. 
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  مقدمه

 شعار بهداشت ۲۰۰۲در سال .  انسان دارد١ي در سالمت روانيورزش نقش مهم

ز به طور مشخص مورد ي در ورزش نيکاربرد روان شناس.  بودي، تحرک رمز سالمتيجهان
 مؤثر ين عوامل روان شناختيدر ب). ۲۰۰۲ ٢,سينليل و گريتل و(د قرار گرفته است يکأت

 از يعيچون اعتماد به نفس و اضطراب بخش وس ييرهاي، متغي قهرمانيدر ورزش ها
در .  انجام شده استيادينه مطالعات زين زميپژوهش ها را به خود اختصاص داده و در ا

 ورزشکاران يتيات شخصي به خصوصيادير روان شناسان ورزش توجه زي اخةهچند د
  .ره کرداشا...  و ياضطراب، خودکارامد توان به يم اتين خصوصي اةلاز جم. کرده اند
 باورها و انتظاراتش ة هر شخص مجموعةاز عناصر خودپندار) ۱۹۹۷ (٣ا بندورةديبه عق

د يف و برآورده شدن آنچه باي خود در ارتباط با انجام مؤثر تکالي هاييدر مورد توانا
نها، يعالوه بر ا. ده استي نامين مؤلفه را خودکارامدي ايو. برآورده شود، است

  اني بي خودکارامدةينظر.  داردي مثبتة فرد رابطة گذشتي هاتي با موفقيخودکارامد
 ي اجراي موجود باشند، خودکارامدي کافي و محرک هاي ضروري مهارت هاي وقت کندي م
 از يافت ادراکيبه عالوه در). ۱۹۹۷ ,بندورا(د ر خواهد کينيش بي را پيعيطب

 ي واکنش هاين خوبن ها، تالش انجام شده و پشتکار به هماي نوع تمر,يخودکارامد
د يط، مفي مواجهات بامحينيش بي و پيعي طبي، در طول اجراي فکري و الگوهاياحساس
 دهد که سطح ي نشان مي روان شناختي هايبررس). ۱۹۸۶ ,بندورا( شود يواقع م

 اند که ي روان شناختي دو ساختار اساسياضطراب قبل از مسابقه و احساس خودکارامد
در حالت ). ۱۹۸۸ ٤,فلتز( دارند ي ورزشيرزش و مهارت ها وي بر اجراير مهميثأت

 و سطح ي احساس خودکارامديان شده که سطح بااليج پژوهش ها بي در نتايعموم
 با ييافته هاين يبه عالوه چن.  داردي همبستگي مطلوب ورزشين اضطراب با اجراييپا

در ) ۱۹۹۶ (٥,اراندارنل و همک.  دارديستگهمب) ۱۹۸۶( بندورا ي اجتماع– ي ذهنةينظر
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 ٨٧

 ي مسابقه دارايج اجراي و نتايشان اشاره کردند که احساس خودکارامديپژوهش ها
 ي مسابقات دارايج اجراي قبل از مسابقه و نتاي مثبت، اضطراب رقابتيهمبستگ
 ي داراي قبل از مسابقه و احساس خودکارامدي و اضطراب رقابتي منفيهمبستگ
  .  اندي منفيهمبستگ
 ي اجراةجي و نتين احساس خودکارامدينشان داد که ب) ۱۳۷۹ (ير تجاةعج مطالينتا

 يم و معنيه ارتباط مستقيران و روسي ايم ملي دو تي هايمسابقه در مجموع آزمودن
زش و ين انگي بةبا عنوان رابط) ۱۹۹۲ (١ليلر و کارالي مةج مطالعينتا.  وجود دارديدار

خ و بسکتبال ي ي روي شنا، هاکيقابت ها در ورزشکاران شرکت کننده در ريخودکارامد
ن يهمچن.  وجود داردي داري مثبت و معنة رابطيزش و خودکارامدين انگينشان داد که ب

  . مشاهده شد– ۵۱/۰ين همبستگييزش پاي باال و انگين خودکارامديب
 است که در يتير شخصيک متغيز ي ن٢ تحمل ابهامة، سازير خودکارامديعالوه بر متغ

 ي خود را به شکل ها, مختلفي استنباط هاةد به واسطي جديان شناسات رويادب
در . ردي قرار گيابي تواند مورد ارزي ميگوناگون نشان داده است و در واقع به نوع خاص

ده يچيپ ناآشنا و ي از روش هايا گروه مجموعه ايک فرد ي که يواقع تحمل ابهام به روش
 با تحمل ين است که فردياعتقاد بر ا.  گردديف مي شوند ، تعريو نامفهوم رو به رو م

 موقع از ي واکنش بي کند و گاهي را تجربه ميشترين به طور معمول استرس بييابهام پا
 به ۱۹۸۰ (٣فاکسمن.  در دور کردن خود از محرک مبهم داردي دهد و سعيخود نشان م

 است يام درجه اتحمل ابه:  کنديف مين تعريتحمل ابهام را چن) ۱۳۷۷نقل از باورصاد، 
ان آن نامشخص است، ي که پايتيا موقعيافته يت سازمان ناي تواند با موفقيکه فرد م
  .ز داشته باشديت آمي موفقيمقابله ا

  مبهم مواجه موقعيتی  که با ي توانند ابهام را تحمل کنند زماني که نمياشخاص
 که يکس افرادبرع.  کنندي حرکت مي مفهومي ادراک٤ بندشي شوند، بسرعت به سويم
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 کنند و طالب ابهام اند و از ي عمل ميف مبهم به خوبي تکال در دارندييتحمل ابهام باال
  ا دست کم مغلوب آن ي) ۱۳۷۷، به نقل از باورصاد ۱۹۷۰ ١مک آناال( برند يآن لذت م

  . شوندينم
ن ي شود اين مورد استنباط ميدر ا  ورزشي روان شناسي کليآنچه از پژوهش ها

ن يعلت ا.  استي انفرادين تر از ورزش هايير پاين متغي اي گروهيدر ورزش هااست که 
 خودش ي هايي فقط با مهارت ها و تواناي انفرادين است که شخص در ورزش هايامر ا

بال شخص تحت ي مانند فوتبال و والي گروهي که در رشته هايسر و کار دارد در حال
در .  خواهد بودي او در گرو عملکرد گروهرد و عملکردي گيمش قرار مي تير اعضايثأت

شتر يب). ۲۰۰۵ ,وکامپ و همکارانيب(ر عملکرد گروه است يثأز تحت تيمقابل عملکرد او ن
 و ابهام نقش با ي ابهام مربوط به ابهام نقش با اضطراب صفت رقابتةنيپژوهش ها در زم

کردند که ابهام گزارش ) ۲۰۰۱ (٢س و کارونيآ.  نقش استيا خودکارامدي نقش ييکارا

. کنان بسکتبال در ارتباط استي در بازينقش به طور مثبت با اضطراب صفت رقابت
م يت مرتبط با نقششان در تي مسئولي محدوده هاة درباري کمتريم که آگاهي تياعضا

  ن مسئله نشان ين ايبنابرا.  از اضطراب صفت را نشان دادندييداشتند، سطوح باال
  . با هم ارتبا ط دارندي اضطراب صفت رقابت دهد که ابهام نقش ويم

 به ينشان داد که خودکارامد) ۲۰۰۲( ٣نسوني و آلبي برا,وکامپيج مطالعات بينتا

اما با وساطت .  کندي مينيش بي عملکرد ورزشکاران را پيصورت بهتر و مؤثرتر
، يوکامپ، برايپژوهش بدر .  خواهد بودي بهترة کنندينيش بي پي ذهنيرسازيتصو
 چمن به طور ي رويم  هاکي تيمشخص شد که زنان اعضا) ۲۰۰۵(س ي و آ٤نگيلديف

 که ين ابهام نقش در مورد نقاط قوت را تجربه کردند، در حاليي سطوح پاي داريمعن
  .  نداشتندين تجربه ايمردان چن
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ت به يمسئول ةنشان داد که ابهام مرتبط با محدود) ۲۰۰۱(س و کارون ي آةج مطالعينتا
 يدن ضعف ها ارتباط معني عمل در ديي عمل و کاراي هماهنگيابي با ارزيارطور آشک

م ي تيده شد که زنان اعضايز دين) ۲۰۰۵(وکامپ و همکاران يدر پژوهش ب.  دارديدار
ن ابهام نقش در مورد نقاط قوت را تجربه يي سطوح پاي داري چمن به طور معني رويهاک

 انجام يج پژوهش هايباتوجه به نتا.  نداشتندين تجربه اي که مردان چنيدر حال. کردند
ن يدر ا.  وجود داردي داري و تحمل ابهام ارتباط مثبت و معنين خودکارامديشده ب

ان ي و تحمل ابهام در مين تفاوت خودکارامديي داشته تا با تعينه پژوهش حاضر سعيزم
 با يدکارامد به ارتباط خويابيرورزشکاران و دستي و غي و انفراديورزشکاران گروه

 يرهاي بهبود عملکرد ورزشکاران باتوجه به متغي الزم را برايشنهادهايتحمل ابهام پ
  .مورد مطالعه ارائه دهد

  

  قيروش تحق
 و يان ورزشکاران انفرادي و تحمل ابهام در مي خودکارامدةسينکه مقايباتوجه به ا

سه ي مقا– يق علّيتحق حاضر بود از روش ةن هدف مطالعيرورزشکار اولي و افراد غيگروه
ز ي با تحمل ابهام نير خودکارامدي بر ارتباط متغيابياما چون دست.  استفاده شده استيا
  . هم استفاده شده استيگر هدف مطالعه بوده از روش همبستگيد

  
  قي تحقة و نموني آمارةجامع

 و ي گروهيان ورزشکار دختر و پسر رشته هاين پژوهش را دانشجوي اي آمارةجامع
 مسابقات يا انتخاب شده براي اعزام شده به مسابقات يلي در دانشگاه محقق اردبينفرادا

 ۱۳۸۲ – ۸۳ يليان کشور در سال تحصي دانشجوياديرالمپي و غيادي المپيورزش
ا يان اعزام شده ي پژوهش را تمام دانشجوي آمارةنمون). N = ۹۸( دهند يل ميتشک

 دهند که انتخاب آنها به يل ميان تشکي دانشجوي مسابقات ورزشيانتخاب شده برا
 يري نفر با روش نمونه گ۶۲رورزشکار ين از افراد غيهمچن.  بوده استيصورت کل شمار

  ).N = ۱۱۶( ساده انتخاب شدند يتصادف
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   اطالعاتيابزار جمع آور

 ۱۷که شامل ) ۱۹۸۹( بندورا ي خودکارامدة داده ها از دو پرسشنامي جمع آوريبرا
 از کامأل مخالفم تا کامأل ي درجه ا۵اس ي به هر سؤال براساس مقيزمودنماده است و آ
 ي و آلفا۷۶/۰ آزمون برابر ييايب پايضر.  دهد، استفاده شده استيموافقم پاسخ م

ن از يهمچن). ۱۳۷۵ يبرات(است  ۷۹/۰ سؤاالت برابر با ي کليا همساني ١کرونباخ
که ) ۱۳۷۷، به نقل از باورصاد، ۱۹۹۳(دال يوين و ديو مک لي تحمل ابهام اةپرسشنام

 ي درجه ا۵اس ي مقيک از سؤاالت روي به هريآزمودن.  ماده است، استفاده شد۲۲ يدارا
 ۷۰ن آزمون باالتر از ي ايياياعتبار و پا.  دهدياز کامأل موافق تا کامأل مخالف پاسخ م

  .صدم گزارش شده است
  

  ل اطالعاتيه و تحلي و تجزيروش جمع آور

ان ورزشکار شرکت کننده در مسابقات يژوهش نخست تعداد کل دانشجون پيدر ا
 به عنوان ي پژوهشة کل افراد جامعپس مشخص و سيلي در دانشگاه محقق اردبيورزش
 نفر به صورت ۶۲رورزشکار يان غيان دانشجوياز م.  پژوهش انتخاب شدندي آمارةننمو

 در خوابگاه ي پژوهشي هابعد از مشخص شدن نمونه پرسشنامه.  انتخاب شدنديتصادف
ن ي ها قرار گرفت که از ايار آزمودني در اختيلي دانشگاه محقق اردبيدانشکده ها ها و

و از )) زن و مرد (ي ورزشکار گروه۳۴و ) زن و مرد (ي ورزشکار انفراد۲۰( نفر ۵۴تعداد 
ل ي پرسشنامه ها را تکميبه صورت انفراد) زن و مرد( نفر ۶۲ز يرورزشکاران نيان غيم

ل ي تحلي و برايفي پژوهش از روش آمار توصيافته هايف ي توصيدر ضمن برا. کردند
 مستقل ي، آزمون تLSDکطرفه ، آزمون  يانسيل واري تحلي آماريداده ها از آزمون ها

  .رسون استفاده شدي پيب همبستگيو ضر
  

  و يافته های تحقيق ج ينتا
 و يه گروه ورزشکاران انفراد وتحمل ابهام در سين تفاوت خودکارامدييتع) الف
انس يز واريج آنالينتا. ن پژوهش بودي اةرورزشکاران از جمله اهداف عمدي و غيگروه
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 ي تفاوت معنيزان خودکارامدين سه گروه مورد مطالعه از نظر ميکطرفه نشان داد که بي
 مشاهده ي دارين سه گروه تفاوت معنيزان تحمل ابهام بي از نظر مي وجود ندارد وليدار
زان تحمل ابهام ورزشکاران ي مLSDج آزمونيکه باتوجه به نتا) P=۰۴۳/۰( شود يم

  ).۱جدول (بوده است گروهی شتر از ورزشکاران ي بانفرادی
  

 و ي و گروهي در ورزشکاران انفرادي تحمل ابهام و خودکارامدةسي مقا_ ۱جدول 
  رورزشکارانيغ

ف
دي
ر

  متغيرها  
 ةدامن

  تغييرات
مجموع 
  تمجذورا

df 
ميانگين 
  مجذورات

f  
سطح معنی 

  داری

  بين گروهی  تحمل ابهام  ۱
درون 
  گروهی

  کل 

۳۳/۴۷۶  
۳۸/۱۴۴۶۴  
۷۲/۱۴۹۴۰  

۲  
۱۱۳  
۱۱۵  

۱۷/۲۳۸  
۰۰۳/۱۲۸  

  

۸۶۱/۲  ∗۰۴۳/۰  

  بين گروهی  خودکارامدی  ۲
درون 
  گروهی

  کل

۶۵/۱۷۶  
۵۲/۱۱۶۷۷  
۱۷/۱۱۸۴۵  

۲  
۱۱۳  
۱۱۵  

۸۲۵/۸۳  
۳۴۱/۱۰۳  

  

۸۱/۰  ۴۵/۰ 

  
رورزشکاران ين تفاوت دو گروه ورزشکاران و غيين پژوهش، تعير اگياز اهداف د) ب
   نشان يج آزمون تينتا. زان تحمل ابهام بودين در ميي باال و پاي خودکارامديدارا
زان ين در ميي باال و پاي خودکارامديان ورزشکار داراين دو گروه دانشجوي دهدکه بيم

زان تحمل ابهام در افراد ي که مي معننيبه ا.  وجود داردي داريتحمل ابهام تفاوت معن
) P =۰۰۰۱/۰(ن است يي پاي خودکارامديشتر از افراد داراي باال بي خودکارامديدارا

  ).۲جدول (
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 باالو ي خودکارامديرورزشکاران داراين تفاوت دو گروه ورزشکاران و غيي تع_ ۲جدول 
  زان تحملين در مييپا

  sd df  t  ميانگين  N  گروه ها  متغير
  سطح 

  معنی داری

تحمل 
  ابهام

  خودکارامدی باال
خودکارامدی 

  پايين

۲۵  
۹۰ 

۶۴/۶۸  
۶۴/۵۹  

۱۲/۱۰  
۰۵/۱۱ 

۱۱۳  
 

۶۷/۳  
 

∗۰۰۰۱/۰  

  
ن يگر اي دة از جمله اهداف عمدين تحمل ابهام با خودکارامدي بةن رابطييتع) ج

 در سطح r = ۳۴/۰رسون برابر با يق آزمون پي از طريزان همبستگيم. پژوهش بوده است
  ).۳جدول (د قرار گرفت ييأ مورد ت۰۰۰۱/۰ دار يعنم

  
 و ي و گروهي با تحمل ابهام در سه گروه ورزشکاران انفرادي خودکارامدة رابط– ۳جدول 

  رورزشکاريغ
  معنی داری  همبستگی  متغيرها

  خودکارامدی 
  تحمل ا بهام

۳۴/۰ = r ۰۰۰۱/۰ ∗  

  
  
 ي در ورزشکاران دارايدن تفاوت خودکاراميين پژوهش تعيگر اياز اهداف د) د

 يان ورزشکاران داراي نشان داد که در ميج آزمون تينتا. ن بودييتحمل ابهام باال و پا
 وجود دارد به ي داري تفاوت معنين از نظر خودکارامدييتحمل ابهام باال و تحمل ابهام پا

 افراد شتر ازي تحمل ابهام باال بي افراد داراي خودکارامدةن نمريانگي که مين معنيا
  ).۴جدول ) (P =۰۱/۰(ن است يي تحمل ابهام پايدارا
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 تحمل ابهام باال و ي در دو گروه از ورزشکاران داراين تفاوت خودکارامديي تع_ ۴جدول 
  نييپا

  sd df  t  ميانگين  N  گروه ها  متغير
سطح معنی 

  داری

  باالتحمل ابهام  مدی اخودکار
تحمل ابهام 

  پايين

۱۷  
۹۹ 

۲۵/۶۸  
۲۴/۶۱  

۰۷/۱۴  
۱۲/۹ 

۱۱۳  
 

۶۲/۲  
 

۰۱/۰∗  

  

  يريجه گيبحث و نت

شتر از ي بيزان تحمل ابهام ورزشکاران انفرادي حاضر نشان داد که مةج مطالعينتا
در  توان گفت چون ين موضوع مين اييدر تب. رورزشکاران استي و غيورزشکاران گروه

 يدهايو نبادها ير احساسات، شناخت ها، بايثأ عملکرد فرد تحت تيشکاران انفرادورز
 دهد و ي ها را به خودش نسبت ميروزين فرد شکست ها و پيرد، بنابراي گيخود قرار م

.  شودين فرد دچار عدم تحمل ابهام نميبنابرا.  داندين کار مقصر ميگران را در ايکمتر د
ممکن است کمتر خود را ) کنيباز(بال، فرد ي مانند فوتبال و والي گروهياما در ورزش ها

 از ابهام به يشه در هاله اين هميش مؤثر بداند بنابرامي تي هايروزي ها و پدر شکست
 توان گفت يگر مي ديدر جا. مش جدا نشان دهدي برد و ممکن است خود را از تيسر م
 است چرا که يشتر از ورزشکاران گروهي بيزان تحمل ابهام در ورزشکاران انفراديکه م

ک ي مثال نقش يبرا. فا کندي تواند اي را مک نقشي فقط ي انفراديفرد در ورزش ها
اد گرفته اش است ي فنون يو در حد اجراة  ا گرفتن است و مسابقير فقط کشتي گيکشت
ش ي تواند چند نقش را به نمايک ورزشکار همزمان مي ي گروهي در ورزش هايول

رت  او فقط حمله است، بنا به ضروي که نقش اصليکن فوتبالي مثال بازيبرا. بگذارد
ن ممکن است در نقش او ابهام به وجود آورد ي کند ايممکن است در پست دفاع هم باز

 يچون فرد ممکن است در پست فرع.  شوديزان عملکرد او مين آمدن مييکه موجب پا
 ي الزم عملکرد فرد را به صورت منفيين عدم تواناي الزم را نداشته باشد و اييخود توانا
 يک پست قرار داده مي اش در ي که بنا به نظر مربيرزشکارو.  دهدير قرار ميتحت تاث

ک ي مثال يبرا.  او تناقض داشته باشدة شدي پست درونبان پست يشود، ممکن است ا
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 با نظر خود ي است اما مربي او هافبک نفوذة شدي و درونياصلکن فوتبال که پست يباز
 قابل تحمل ي وي ابهام براني شود و اي دهد، دچار ابهام مي مياو را در پست دفاع جا

  ).۲۰۰۵وکامپ، يب(ست ين
 و ي و گروهين سه گروه ورزشکاران انفرادين بود که بين مطالعه ايگر ايج دياز نتا

همان طور .  وجود نداشتي داري تفاوت معنيزان خودکارامديرورزشکاران از نظر ميغ
ش که به ي هايي فرد در مورد تواناةژيمعتقد است انتظارات و) ۱۹۹۷(که بندورا 
ک عمل و ي انجام اعمال خاص بر کوشش فرد در انجام ي مشهور است برايخودکارامد

شتر ورزشکاران يچون ب. ر دارديثأ مناسب تيزه هايجاد انگي در انجام آن و ايداريپا
 شرکت کرده اند، ين بار در مسابقات ورزشي اولين پژوهش برايشرکت کننده در ا

 يري افراد در مسابقات تاثشآنان در مورد اعمال خاص بر کوش ةژين انتظارات ويبنابرا
ن يا.  نداشته استيژه ايت وي آنان اهميچون مسابقه برا)  مثال مسابقهيبرا(نداشته 

ن يز نداشتند بنابراي گذشته نيت هاين موفقي داشتند بنابراي کمةورزشکاران چون تجرب
زان آن در يؤثر بوده ، با م شرکت در مسابقه مي آنان که برايزان خودکارامديم
 به نقل از ۱۹۸۲( نداشته است چرا که به قول شرر و همکاران يرورزشکاران تفاوتيغ

  . داردي مثبتة فرد رابطة گذشتيت هاي با موفقيخودکارامد) ۱۳۷۵ ,ياري بختيبرات
ن دو گروه يرورزشکاران بيان غي دهد، در ميج مطالعه نشان ميهمان طور که نتا

 ي داريزان تحمل ابهام تفاوت معنين از نظر ميي پاي باال و خودکارامديارامد خودکيدارا
 يشتر از افراد داراي باال بي خودکارامدي تحمل ابهام در افراد داراة نمريعني. وجود دارد
 مهارت ي کند وقتيان ميب) ۱۹۸۶( بندورا ي خودکارامدةينظر. ن استيي پايخودکارامد

 ينيش بي را پيعي طبي اجراي موجود باشند، خودکارامدي کافي و محرک هاي ضروريها
ن ها، تالش انجام شده و ي نوع تمري از خودکارامديافت ادراکيبه عالوه در. خواهد کرد

 و يعي طبي، در طول اجراي فکري و الگوهاي احساسي واکنش هاي به همان خوب,پشتکار
 يي بااليراد از خودکارامد افيپس وقت.  شوديد واقع ميط مفي مواجهات با محينيش بيپ

ش خواهد ي افزاي ورزشي مهارت هايبرخوردار باشند، عملکرد آنها در ورزش و اجرا
 يط سخت زندگيده و شرايچي پيده هاي تواند با پديافت که به  دنبال آن فرد بهتر مي
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 فاي ايت بگذرد و نقش خود را به خوبي تواند از سد موانع موفقي ميد و به سادگيايکنار ب
  .کند

ن سه گروه ي و تحمل ابهام در بي مثبت خودکارامدةن پژوهش رابطيج ايگر نتاياز د
  . دارديهمخوان) ۲۰۰۱(س و کارون يقات آيج تحقيجه با نتاين نتيا. مورد مطالعه بود

 تحمل ابهام باال ي در افراد دارايزان خودکارامدين پژوهش نشان داده شد که ميدر ا
 ةن نمريانگي که مين معنيبه ا.  دار بوده استيشکاران معنن در دو گروه ورزييو پا

ن بوده يي تحمل ابهام پايشتر از افراد داراي تحمل ابهام باال بي در افراد دارايخودکارامد
 و محرک ي ضروري مهارت هاي کند، وقتيان ميب) ۱۹۸۶(همان طور که بندورا . است
.  خواهد کردينيش بيمهارت را پ يعي طبي اجراي موجود باشند، خودکارامدي کافيها

 باال، ي که موجب خودکارامديا عواملي از محرک ها يکي توان گفت که ين ميبنابرا
افراد . زان تحمل ابهام استي شود، مي بهتر فنون و عملکرد بهتر ورزشکاران مياجرا
 ي واکنش بي کنند و گاهين به طور معمول استرس را تجربه ميي تحمل ابهام پايدارا
 در دور کردن خود از محرک مبهم دارند که همراه ي دهند و سعيقع از خود نشان ممو

 با يگر، چون خودکارامديبه عبارت د. ن خواهد آمدييز پاي شان نيآن عملکرد کل
 توان گفت که تحمل ي، پس م)۱۳۷۵ يتجار( دارد ي داري مثبت و معنةعملکرد رابط

 آن عملکرد ةجي شود که در نتي فرد ميامدزان خودکارين آمدن ميين سبب پاييابهام پا
  . شوديف ميفرد تضع
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