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شكست در  از پیشرفت و ترس ورزشی بر انگیزش رشتةنوع ثیر جنسیت و تأ

 1تیمی و انفرادی ورزشكاران نخبة
 

 3مشهدی مریم رحیمیانو ، 2دینان ، پریسا حجازی1مریم امیریان

 

 30/02/1397تاریخ پذیرش:                                  11/06/1396تاریخ دریافت: 

  چكیده
 در شکست از ترس و پیشرفت انگیزش بر ورزشی رشتة و جنسیت ثیرتأ بررسی هدف این پژوهش،

 ،انفرادی و تیمی هایرشته در فعالیت سالپنج تا هفت  سابقه با ورزشکار 200. بود نخبه ورزشکاران

 شکست ابیارزی و گراییورزشهای نامهپرسش. انتخاب شدند دردسترسهدفمند و  گیری نمونه طریقاز

 و پیرسون گیهمبست ضریب مستقل، تی آزمون از استفاده با هاداده تحلیل. ندشد تکمیل عملکرد در
 دارند؛ وزیپیر بهبیشتری  تمایل و ترطلبرقابت مرد ورزشکارانکه  داد نشان چندمتغیره رگرسیون

 انفرادی کارانورزش و مردان به نسبت تیمی ورزشکاران و زنان. گراترندهدف زن ورزشکاران کهدرحالی
 و رتطلبابترق ،انفرادی هایرشته و گراترپیروزی ،تیمی هایرشته. دارند بیشتری شکست از ترس
و  تأیید کرد رفت و ترس از شکست راعوامل مختلف بر انگیزش پیش تأثیر هایافته. هستند گراترهدف

ی ارتقای انگیزش راستایژه در زنان و ورزشکاران تیمی دروشناسی را بهکارگیری مداخالت روانهضرورت ب
 کند.شکست تبیین می از فت و کاهش ترسپیشر

 .جنسیت انفرادی، ورزش تیمی، ورزش شکست، از ترس پیشرفت، انگیزش: هاکلیدواژه
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 مقدمه
 بر را شناسی روان عواملثیر تأ متعددی مطالعات
پیشرفت،  شانگیز .اندکرده ییدأت ورزشی عملکرد
 رقابتی هایموقعیت از اجتناباستقبال و  به گرایش

 که شودمی تصورطورکلی به ( و1991 ،1است )انشل

 پیشرفت انگیزة از برگرفته ورزش در موجود رقابت

 عملکرد از مهمی بسیار شاخص پیشرفت انگیزة است.
 .است ضروری رقابت در مشارکت برای و است

 از بیش را پیشرفت انگیزش همکارانش و 2دیویدس

هنگامی  ها،آن نظر. ازاندکرده بررسی انپژوهشگر سایر
 خود تفعالی در شخص که داردوجود  پیشرفت انگیزش

 به ،درهرحال یا باشد درنظر داشته را ممتازی معیار

 .(2000 ،3لی)گباشد  داشتهگرایش  پیشرفت

 فراوانی اهمیت از انگیزش در ردیف ایه تفاوت

 وتمتفا دالیل برحسب تنهانه افراد ،درواقعند. برخوردار

 بلکه کنند،می شرکت جسمانی هایفعالیت و ورزش در

 زین وتمتفا ایهتموقعی در و اگونگون هایروش با
 ،اساسبراین ؛(2006)عسگری،  شوندمی برانگیخته

 تفریح برای ایوسیله عنوانبه را ورزش افراد از برخی
 آن به لذت کسب برای و کنندمی تلقی و سرگرمی

 برای ایعرصه عنوانبه را آن دیگر برخی و پردازند می

 ورزشی هایفعالیتبراین، . افزوننگرندمی رقابت

 را خود خاص روانی و جسمی شرایط نیز مختلف

 هایشخصیت و روحیات با افراد ،روزاینا ؛دنطلبمی

 .کنندمی انتخاب را خود موردنظر هایورزش، مختلف
 چنین را پیشرفت نامة خود انگیزشانشل در واژه 

 مؤثرکامالً  طوربه که شانگیز وعین ند:کمی تعریف
 ماعمو د و کنمی کتحری فعالیتی در شرکت به را فرد
)انشل،  کندتشویق می را بیرونییا  درونی طتسل

 سه دارای ورزشی پیشرفت انگیزش(. 1991

 گرایی وپیروزی جویی،رقابت :است مقیاسخرده

                                                           
1. Anshel 

2. Davids 

 فرد که است اجتماعی یفرایند رقابت .گراییهدف

 حداقل درمقابل معیارها برخی با را خود ورزشی اجرای

 به قادر واست  آگاه مقایسه معیار از که دیگر فرد یک
 این د.کنمی قیاس ،است نیز مقایسه فرایند یابیرزشا

 کسب برای تالشجویی رقابت که است درحالی

 معیارهای برخی برای ایمقایسه شرایط در رضایت

تعریف  دیگران داوری و قضاوت حضور در عالی

 هایفعالیت بیشتر در تعریف نوع ایناست.  شده

 به نسبت جورقابت افراد. است صادق رقابتی ورزشی

 و موقعیت از متفاوتی تفسیر و تعبیر، غیررقابتی افراد
 شرایط از هاآن ادراک نوع و دارند ورزشی شرایط

 اشتیاق. (2000 )گیل، تأثیر دارد هاآن رفتار بر رقابتی

 ةواسطهب پیروزی حس و دنشهبرند برای شخص
 هب لمی است. یگراییپیروز ،دیگران با خود ةمقایس

، مقابل حریف دادنشکست و پیروزیو  دنشدهبرن
 کارورزش جوانان ویژههب ورزشکاران هایدیدگاه از یکی

 ورزشکاران برای عامل ترینمهم عنوانهب اگر که تاس

 ترقاب از یناش ارفش خاطرهب، شود گرفته درنظر
 را زیانباری ورزشی شناختیروان تأثیرات گروهی،درون
دیگر  از ،ییگراهدف .داشت دخواه راههمبهنیز 

پیشرفت و عامل مؤثر بر  انگیزش هایمقیاسردهخ
 که (2006، 4)استوبر و اوتو استعملکردی  هنجارهای

 دیگران از بهتر و برتر برای اهدافی انتخاب عواق در

 و ردعملک به ضمنی طورهب ،یگرایهدف. است بودن
تعیینازپیش اهداف به دستیابی برای فرد هایتالش

 دارد. اشاره شده
 هایتفاوت پیشین، هایپژوهش از برگرفته نتایج طبق

 به میل در ندنتوامی جنسیتی و فرهنگی نژادی،

 ثرؤم ورزش در پیروزی و پیشرفت رقابت، مشارکت،

 و پوستسیاه زنان و مردان بین چنانکه د؛نباش

3. Gill 

4. Stoeber 
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 انگیزش ازنظر ،مختلف هایملیت و سفیدپوست

است )یوسفی،  شده مشاهده هاییتفاوت پیشرفت
( 2017) 1اسچوارز ، پاگ وهالدندر پژوهش  .(139

 پیشرفت ورزشکاران دانشگاهی انگیزةبررسی  دربارة
داری بین مشارکت زنان و مردان در معناارتباط  تیمی،
و موفقیت در ( )ام.اس.اُرویکرد موفقیت  با ورزش

 ةدر مقیاس انگیز. شتداوجود ( ام.اس.تی) آموزش
ای ورزشی هتیم ورزشکارانپیشرفت در محیط ورزشی، 

در را امتیازهای باالتری داری معناطور مردان به
نسبت ، موفقیت در آموزش و رویکرد موفقیت متغیرهای

 آوردند. دستهای ورزشی زنان بهتیم ورزشکارانبه 
 تفاوت( 2013)  3جیتشور( و 2013) 2گاکار نظراز

 سطوح به مربوط جنسیت متغیرهای درمورد معناداری

نیز  (2010) 4سینگ .ندارد وجود پیشرفت انگیزش
های تیم مرد و زن بازیکنان بینرا  فاحشی تفاوت

 ؛نکرد مشاهده ورزشی پیشرفت انگیزش دردانشگاهی، 
 و تیمی بازیکنان بین انگیزش پیشرفت تفاوتاما 

 ورزشکار دانشجویان در. را گزارش کرد انفرادی

 انگیزش هایمقیاسخرده بین گیالن، دانشگاه

 خاصی و ترتیب اولویت داریمعنا طوربه پیشرفت

 یطلب رقابت و پیروزی به میل گزینی،هدف صورتبه
 جنسیت، به توجه با داریمعناتفاوت  اما ؛شد مشاهده

نشد  مشاهده تحصیلی ةرشت و ورزشیة رشت نوع

 .(2005خالقی ارانی،  صادقی، افقی و ،نژادرمضانی)
 و جوییرقابت در مردانکه  نشان داد( 2001) 5امانوئل

و  کردند کسب را نمرات ترینبیش گراییهدف در زنان
 تیمی و انفرادی هایرشته ورزشکاران جوییرقابت بین
 کهترتیبوجود داشت؛ بدین معنادار تفاوت نیز

                                                           
1. Holden, Pugh & Schwarz 

2. Gacar 

3. Jiteshwor 

4. Singh 

5. Emmanouil  

6. Lata 

از  جوتر رقابت انفرادی هایرشته ورزشکاران
  ؛(2006، 6)التا بودند تیمی هایرشته ورزشکاران

 خود پژوهش در( 2000) 7ا، کانر و وایدجپیکه درحالی
 پیدا زنان و مردان جوییرقابت بینرا  معناداری تفاوت
 جوییرقابت در مردان نمرات که دریافتند ولی ؛نکردند

 در زنان نمرات وبود  زنان از بیشتر گراییپیروزی و
  .بود مردان از بیشتر گراییهدف

و عنوان یک عامل انگیزاننده ترس از شکست نیز به
باالی  برای رسیدن به سطحمؤثر بر انگیزش پیشرفت 

های بالقوه شدن تواناییعملکرد و عاملی برای عملی

 از ترس(. 2010، 8)ساگار و جوویت است شناخته شده

 رقابتی اضطراب بروز عمدة هایعلت از یکی شکست

 را ویژگی این نیز المپیک ورزشکاران حتیو  است

 ورزشکاران همة(. 1984، 9)پاسر دارند ایتااندازه

 برای که گیرندمی قرار شرایطی در خود زندگی درطول
 آگاهانه کامالً هایانتخاب به دست باید درست راه ادامة
 آینده در هاآن جةنتی و تأثیر که هاییانتخاب بزنند؛
 مسئولیت فرد کهوقتی رابطه،دراین .شودمی نمودار
 ممکن و یابدمی افزایش او نگرانی ،باشد داشته زیادی
 دامن،آتش) شود ناکامی یا شکست از ترس دچار است

عوامل متفاوتی چون  اثرکه در شکست از ترس (.2009
سطح باالیی از نگرانی، استرس و  فرسودگی، افت و

، 10، روسادو، سرپا و فریرا)کوریا آیدمیوجود اضطراب به

 .دهد قرار تأثیرتحت را فرد موفقیت تواندمی( 2017
 چشمگیر عملکردهای به دستیابی برای فشار افزایش
 در شکست از ترس افزایش با تواندمی ورزشی

  (.1989، 11مان و هوسک) باشد همراه ورزشکاران

7. Page, Conner & Wayda 
8. Sagar & Jowett 

9. Passer 

10. Correia, Rosado, Serpa & Ferreira 

11. Hosek & Man 
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 از ترس تجارب درمورد هاصراحت افزایش باوجود
 پدیده یک شکست، از وحشت ورزش، در ناکامی

 الوالی، ساگار) است مانده باقی ورزش در مطالعهمورد
 سنین، همة در ورزشکاران اغلب .(2007، 1و اسپرای

 هاآن نیاز. کنندمی تحمل را زیادی فشار موفقیت برای
 ةاضافبه دیگران انتظارات برآوردن و تأیید جلب برای

 است ممکن عملکردشان نتایج با آنان نفسعزت ارتباط
 امکان ،زیرا باشد؛ داشته درپی را زیادی اضطراب
 است ممکن عالوهبه. دارد وجود عمل در شکست

 موفقیت از بعد انتظارات و فشارها نتیجةدر نیز اضطراب
 از ترس از معموالً  موفق اجراکنندگان. شود تجربه

 برای را هاآن که اندکرده یاد عاملی عنوانبه شکست
در برخی . کندمی یاری اجرا از مطلوبی سطح به رسیدن

 عامل یک عنوانبه شکست از ترسها، پژوهش
 نیز و عملکرد باالی سطح به رسیدن برای انگیزاننده

 ورزشکاران بالقوة هایتوانایی شدنعملی برای عاملی
 ،2جوویت و، بوش ساگار) است شده گزارش موفق
2010).  
مورد با مطالعه در (2010) جوویت و بوش ساگار،

 سازگاری هایواکنش و شکست از ترس و موفقیت
 ترس که دادند نشان نوجوانان آکادمی فوتبال بازیکنان

 در که شکست از ناشی خجالت و شرمندگی ةتجرب از
این ورزشکاران  دربین ترس باالترین بود، متوسط سطح

 به نسبت مردان است که گزارش شده ،همچنین .است
 و )ساگار دارند خودباوری کاهش از کمتری ترس زنان

رس بیشتری از شرم ت و ورزشکاران زن (2012جوویت، 
شخصیت و ترس کمتری از آمدن و خجالت، پایین

رد دارند نسبت به ورزشکاران م داشتن آیندة نامعلوم
(. ترس از نارضایتی 2017، 3فریرا سرپا و)کوریا، روسادا، 

های طور عمده در ورزش، بهدیگران و ترس از شکست
تیمی و ورزشکاران بالغ نسبت به سایر افرادی که هنوز 

                                                           
1. Sagar, Lavallee & Spray  
2. Sagar, Busch & Jowett 

شد )کوریا و تر گزارش شپی به بلوغ نرسیده بودند نیز
 (.2017، همکاران

 کهاست گزارش شده  ایران فوتبال نخبة در بازیکنان
 شکست از اجتناب و موفقیت به دستیابی انگیزش

 قاسم،حاجی شجاعی، خبیری ووجود دارد ) زیادی
 انگیزش توان، انگیزش بین ،همچنین و( 2007

 شکست از اجتناب انگیزش و موفقیت به دستیابی
 وجودی معنادار اختالف انفرادی و تیمی ورزشکاران

 (. 2005مهر، ندارد )شجاعی
انگیزش پیشرفت  درزمینةها از مرور نتایج پژوهش

رزشی، ترس از شکست، نقش جنسیت و نوع مشارکت و
توان بیان کرد که های تیمی و انفرادی میدر ورزش

زنان و مردان  شناختی درهای روانگیبا این ویژدررابطه
های انفرادی و تیمی و روابط بین ورزشکار نخبة رشته

تایج و ن انداین عوامل، مطالعات اندکی انجام شده
 به با توجه براین،افزون است. متناقضی گزارش شده

یت انگیزش در مشارکت ورزشی و اینکه نبود اهم
ار و مانع رفت ندادنبروز انگیزش، عامل مهمی برای 

)هولدن و همکاران،  استمشارکت و اجرای ورزشی 
این مؤلفه نقش مؤثری در مشارکت  (، مطالعة2017

ای ورزشی خواهد ه، موفقیتورزشکاران و همچنین
 زمینةدرمعدودی هایی پژوهشداشت. در ایران نیز 

 ارزیابی ةنامپرسش از استفاده با شکست از ترس

  معتبری و جدید نامة پرسش که عملکرد در شکست
( در مدل هرمی 1997) 4الیوت .اندشده انجام است،

عنوان یکی از نگیزش پیشرفت، ترس از شکست را بها
های آکادمیک معرفی اجرا در فعالیتهای مؤثر مؤلفه

ی در اجراهای اکه وجود چنین رابطهکند؛ درحالیمی
است. شناسایی  تر بررسی شدهورزشی ورزشکاران کم

انگیزش پیشرفت زنان و مردان و میزان ترس از 

3. Correia, Rosado, Serpa & Ferreira 
4. Elliot 
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-در رشته مرد و زن ورزشکاران از هریک که شکست

 کنند، عوامل مؤثر ومی تجربه انفرادی و تیمی های
ند ضرورت و اهمیت نتواین عوامل میروابط بین ا

را با  ورزشی شناسیکارگیری مداخالت روانهب
 .ها مشخص کندکردن الویتکردن و برجستهروشن
 دلیلبه ورزشی هایباشگاه امروزه کهییازآنجا

 در ورزش را هنگفتی مبالغ ورزش خاص هایجذابیت

 تمامی از آگاهی ضرورت کنند،می گذاریسرمایه

 ورزشکاران همچون موفقیت بر اثرگذار عوامل

با مطالعة نیازسنجی  روانی عوامل و تاکتیک تکنیک،
 نیست. پوشیده کسی بر و جنسیت افراد رشتة مربوط

 پیشرفت انگیزش اثر بررسی حاضر پژوهش از هدف

 ایران نخبة بازیکنان در شکست از اجتناب ورزشی و

 :کند پیدا زیر هایسؤال برای پاسخی تا است

 انگیزشبر  ورزشی رشتة نوع و جنسیت آیا -1 

 نخبه ورزشکاران در آن هایمقیاسخرده و پیشرفت

 د؟ندار ثیرتأ
 شکست از ترس بر ورزشی رشتة نوع و جنسیت آیا -2

 د؟ندار ثیرتأ نخبه ورزشکاران در آن هایمقیاسخرده و
 در شکست از ترس و پیشرفت انگیزش بین آیا -3

  دارد؟ وجود داریمعنا ارتباط نخبه ورزشکاران
 

 پژوهششناسی روش
پژوهش نیز  طرح و مقطعی ازنوع پژوهش این

  .است ایمقایسه -علی

 کنندگانشرکت
و  هدفمند گیرینمونه روش به پژوهش، این  در
 هایتیم مرد و زن ورزشکاراننفر از  200دسترس، در

پنج تا  سابقة که باشگاهی ورزشکاران یا کشور ملی
 فوتبال بسکتبال،) تیمی هایرشته در فعالیت سالهفت 

 و تکواندو کاراته،) انفرادی هایرشته و( والیبال و
 این سنی دامنة. شرکت کردند داشتند،( میدانیودو

الزم است ذکر شود که . بود سال 19-23 ورزشکاران

های حجم نمونه براساس بررسی حجم نمونة پژوهش
ندگان کنتتمامی شرک نفر انتخاب شد. 200گذشته، 

نظر با رضایت شخصی در پس از آگاهی از تکلیف مورد
شدند و این اطمینان به آنان این پژوهش حاضر 

صورت هب آمده کامالًدستاطالعات به که شد داده
 شود.محرمانه ثبت و نگهداری می

  گیریاندازه ابزار
 ورزشی پیشرفت انگیزش نامةپرسشابزار پژوهش، 

 1988 سال در تردی توماس و گیل دایان که است

 ورزشی پیشرفت انگیزش نامةپرسش. ساختند
 که است شده تشکیل الؤس 25 از( گرایی)ورزش
  جویی،رقابت عناوین با مقیاسخرده سه بر مشتمل

 السؤ 25 دارای واست  گراییهدف و ییگراشرفتپی
-پنج) امتیازیپنج لیکرت، مقیاس براساس کهاست 
 .شودمی گذارینمره( مخالف کامالً -یک موافق، کامالً

 و روایی  (2003)همکاران  و بهرام نیز ما کشور در
.  نتایج پایایی اندکرده بررسیرا نامه پرسش این پایایی

درصد  93/0گرایی، درصد برای ورزش 90/0زمانی 
گرایی و برای پیروزی درصد 76/0جویی، برای رقابت

 ،گرایی را نشان داد. همچنینبرای هدف درصد 63/0
با  برابر درونی ثبات تعیین برای کرونباخ آلفای مقدار

درصد برای  86/0گرایی، ورزش برای درصد 89/0
 61/0گرایی و  برای پیروزی درصد 74/0جویی، رقابت
 دست آمد.هگرایی ببرای هدف درصد

 ارزیابی نامةپرسش (2002) کانروی، جیسون و جاناتان
 .اندهرا طراحی کرد( پی.اف.ای.آی) عملکرد در شکست

 آمریکا ورزشی جوامع در کهبراینعالوه نامهپرسش این
 سازه روایی درونی، همسانی تأیید برای ستردهگ طوربه
 الیوت، و کانروی) است شده استفاده زمانی ثبات و

در ایران نیز  ،(2002 همکاران، و کانروی ؛2004
پایایی آن ( 2002)زاده و افشاری ، احمدی، عظیمعبدلی

ها در ز ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفهبا استفاده ارا 
 ییدیو با استفاده از تحلیل عاملی تأ 6/0-81/0 ةدامن
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ابزار  و آن را اند گزارش کرده 68/0-88/0 ةدر دامن
ورزشکاران  مناسبی برای سنجش ترس از شکست در

 بعد پنج الی،سؤ 25 نامةپرسش این معرفی کردند.
 شرم تجربة  از ترس شامل شکست از ترس با مرتبط

 داشتن از ترس نفس،عزت کاهش از ترس خجالت، و
 مهم افراد عالقة دادنازدستاز  ترس نامعلوم، ایآینده

 .کندمی گیریاندازه را مهم افراد شدنناراحت از ترس و
 ارزشیپنج مقیاس براساس هاسؤال این به گوییپاسخ

( موافق کامالً) دو تا( مخالف کامالً ) دو دامنة با لیکرت
 . است

 انگیزش هاینامهپرسش ،پژوهش اجرای یندفرا در
 توزیع هاکنندهشرکت بین شکست از ترس و پیشرفت

 برای. ندشد آوریجمع تکمیل از پس و شدند
 به گوییپاسخ برای ورزشکاران شرایط بودنیکدست

 از قبل هاآزمودنی ةهم یبرا گوییاسخپ زمان ،هاسؤال
 برای .بود و پیش از فصل مسابقات تمرین شروع
 آمار هایروش از ،آمدهدستبه هایداده وتحلیلتجزیه

 نآزمو برای.  است شده استفاده استنباطی و توصیفی
 مستقل، هایگروهتی   آزمون از پژوهش هایفرضیه
 تحلیلی روش و یرسونپ همبستگی ضریب آزمون

 نآزمو بررسی برای .شد استفاده چندمتغیره رگرسیون
 گرفته درنظر 05/0 معناداری سطح هافرضیه

 .است شده
 

 

 هایافته
مرد در  56، شناختیجمعیت اساس اطالعاتبر

زن  33های تیمی، مرد در رشته 69ای انفرادی، هرشته

های تیمی زن در رشته 42های انفرادی و در رشته
های توصیفی شمارة یک، ویژگی در جدولبودند. 

شده در جدول های ارائهیافته .اند ارائه شده هاآزمودنی
طلبی میانگین که در متغیر رقابتنشان داد  شمارة یک

میانگین  گراییمردان انفرادی، در متغیر پیروزی ةنمر
نگین گرایی میامردان  تیمی و در متغیر هدف  نمرة
های آزمون یافته .زنان انفرادی بهتر است نمرة

ها که توزیع دادهف نشان داد واسمیرن -گروفولمک
، نتایج آزمون لون همچنین .(<05/0P) است طبیعی

ها دارای تجانس است نشان داد که واریانس
(05/0P>) . 

 پیشرفت انگیزش بر ورزشی رشتة نوع اثر مقایسة برای
 گروه دو در نخبه ورزشکاران در آن هایمقیاسخرده و

 گروه دو تی آزمون از ،انفرادی و تیمی ورزشکاران

 آمدهدستبه معناداری سطح. است شده استفاده مستقل
 نشان هامقیاسخرده از کیهر برایون تی آزم از

 مقیاسخرده سه هر نمرات میان که دهدمی
 تیمی گروه دو گراییهدف و گراییپیروزی طلبی،رقابت

 مقادیر. دارد وجود معناداری تفاوت انفرادی و
 موردمطالعه گروه دو در هاشاخص این هایمیانگین

 هایمقیاسمتوسط خرده میزان که دهدمی نشان
 از بیشتر انفرادی گروه در گراییهدف و طلبیرقابت
 گراییپیروزی مقیاسخرده متوسط واست  تیمی گروه

است )جدول  انفرادی گروه از بیشتر تیمی گروه در
 .(شمارة دو
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 مطالعهوه موردچهار گردر ها های انگیزش پیشرفت آزمودنی. میزان شاخص1 جدول

 انحراف معیار میانگین گروه شاخص

 طلبیرقابت

 01/4 68/74 مردان انفرادی
 25/4 89/64 مردان تیمی

 03/4 93/26 زنان انفرادی
 39/4 83/16 زنان تیمی

 گراییپیروزی

 69/3 12/25 مردان انفرادی
 25/4 89/29 مردان تیمی

 82/3 43/22 زنان انفرادی
 51/4 03/24 زنان تیمی

 گراییهدف

 74/3 65/30 مردان انفرادی
 25/4 52/26 مردان تیمی

 46/4 53/32 زنان انفرادی
 33/4 80/28 زنان تیمی

 و( 001/0) آمدهدستبه معناداری سطح به توجه با
 شکست، از ترس نمرات برای هامیانگین مقادیر

 گروه در شکست از ترس که گرفت نتیجه توانمی
 کهری مقایسة برای. است انفرادی گروه از بیش تیمی

 گروه دو در شکست از ترس هایمقیاسخرده از
 گروه دو آزمون تی از انفرادی و تیمی ورزشکاران

 آمدهدستبه معناداری سطح .است شده استفاده مستقل
 نشان هامقیاسخرده از هریک برایتی  آزمون از

 از ترس مقیاسخرده پنج هر نمرات میان که دهدمی
 ودوج معناداری تفاوت انفرادی و تیمی گروه دو شکست

 گروه دو در هاشاخص این هایمیانگین مقادیر. دارد
 در هاآن متوسط میزان که دهدمی نشان موردمطالعه

رة شما)جدول  است انفرادی گروه از بیشتر تیمی گروه
 .(سه
 به توجه با پیشرفت، انگیزش بر جنسیت اثر بررسی در

 مقادیر و( 001/0)آمده دستبه معناداری سطح
 توانمی پیشرفت، انگیزش نمرات برای هامیانگین

 بیش مردان گروه در پیشرفت انگیزش که گرفت نتیجه
 از هریک مقایسة برای. است زنان گروه از

 گروه دو در پیشرفت انگیزش هایمقیاسخرده
 مستقل گروه دو تی آزمون از ،مردان و زنان ورزشکاران

 آمده ازدستبه معناداری سطح .است شده استفاده
 دهدمی نشان هامقیاسخرده از هریک برایتی  آزمون

 طلبی،رقابت مقیاسخرده سه هر نمرات میان که
 مردان و زنان گروه دو گراییهدف و گراییپیروزی

 مقادیر. دارد وجود معناداری تفاوت ورزشکار
 موردمطالعه گروه دو در هاشاخص این هایمیانگین

 مقیاسخرده متوسط میزان که دهدمی نشان
 مردان گروه از بیشتر ورزشکار نزنا گروه در گراییهدف
 و طلبیرقابت هایمقیاسخرده متوسط و است

 گروه از بیشتر ورزشکار مردان گروه در گراییپیروزی
 (.است )جدول شمارة چهار ورزشکار زنان
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 انفرادی و تیمی گروه دو در پیشرفت انگیزش هایمقیاسخرده مقایسة به مربوط نتایج .2 جدول

 داریمعنا آمارة تی آزادی درجه میانگین هاگروه متغیرها

 پیشرفت انگیزش
 09/38 تیمی

198 96/1 *050/0 
 74/35 انفرادی

 طلبیرقابت
 53/45 تیمی

198 06/2- *041/0 
 78/51 انفرادی

 گراییپیروزی
 87/21 تیمی

71/195 41/23 *100/0 
 19/11 انفرادی

 گراییهدف
 28/15 تیمی

82/118 82/10- *100/0 
 15/27 انفرادی

 .است معنادار 05/0 سطح در آزمون* 
 

 انفرادی و تیمی گروه دو در شكست از ترس هایمقیاسخرده مقایسة به مربوط نتایج . 3 جدول

 داریمعنا تی ةآمار زادیآ ةدرج میانگین هاگروه متغیرها

 شکست از ترس
 19/5 تیمی

198 98/22- *100/0 
 -47/6 انفرادی

 دادندستازاز  ترس
 نفسعزت

 91/2 تیمی
09/164 92/8- *100/0 

 -34/4 انفرادی

 داشتن از ترس
 نامعلوم ایآینده

 46/6 تیمی
198 30/23- *100/0 

 -16/7 انفرادی

 افراد شدنناراحت از ترس
 مهم

 91/4 تیمی
198 71/20- *100/0 

 -44/6 انفرادی

 شرم تجربة از ترس
 خجالت و

 26/5 تیمی
38/132 40/9- *100/0 

 -97/7 انفرادی

 عالقة دادنازدستاز  ترس
 مهم افراد

 40/6 تیمی
198 41/21- *100/0 

 -42/6 انفرادی

 .است معنادار 05/0 سطح در آزمون* 
 

 مردان و زنان گروه دو در پیشرفت انگیزش هایمقیاسخرده مقایسة به مربوط نتایج . 4 جدول

 داریمعنا  تی ةآمار یزادآ ةدرج میانگین هاگروهآمارة  متغیرها

 پیشرفت انگیزش
 26/25 زنان

198 67/27 *100/0 
 74/41 مردان

 طلبیرقابت
 88/21 زنان

198 47/47 *100/0 
 09/69 مردان

 گراییپیروزی
 23/23 زنان

198 60/6 *100/0 
 84/27 مردان

 گراییهدف
 67/30 زنان

198 35/3- *001/0 
 29/28 مردان
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 به توجه با شکست، از ترس بر جنسیت اثر بررسی در
 مقادیر و( 009/0) آمدهدستبه معناداری سطح

 نتیجه توانمی شکست، از ترس نمرات برای هامیانگین
 گروه از بیش زنان گروه شکست از ترس که گرفت
 هایمقیاسخرده از هریک مقایسة برای. است مردان
 از ،مرد و زن ورزشکاران گروه دو در شکست از ترس

 سطح. است شده استفاده مستقل گروه دو تی آزمون
 از هریک برای تی آزمون از آمدهدستبه معناداری

 تمامی نمرات میان که دهدمی نشان هامقیاسخرده
 مقیاسخرده جزبه ،شکست از ترس هایمقیاسخرده

 و زنان گروه دودر « مهم افراد شدنحتانار از ترس»
 مقادیر. دارد وجود معناداری تفاوت ورزشکار مردان

 موردمطالعه گروه دو در هاشاخص این هایمیانگین
از  ترس» هاییاسمقخرده میزان که دهدمی نشان

 و شرم ةتجرب از ترس» و «نفسعزت دادنازدست

 میزان و ورزشکار زنان گروه در «خجالت
 و «نامعلوم ایآینده داشتن از ترس» هایمقیاسخرده

 گروه در، «مهم افرادة عالق دادنازدستاز  ترس»
  .(است )جدول شمارة پنج بیشتر ورزشکار مردان

توجه به سطح معناداری آزمون با نتایج تحلیل 
داد که میان انگیزش  همبستگی پیرسون نشان

 معنادارترس از شکست ورزشکاران ارتباط  پیشرفت و
با  ،بنابراین ؛(=r=،001/0P -27/0منفی وجود دارد )

توان انتظار داشت افزایش میزان ترس از شکست می
، با که میزان انگیزش پیشرفت کاهش یابد. همچنین

مطالعه و مورد های متغیرهایمقیاسدرنظرگرفتن خرده
 ،گامبهگام چندگانة با استفاده از روش تحلیل رگرسیون

های انگیزش پیشرفت از روی مقیاسبینی خردهبه پیش
 های ترس از شکست پرداخته شد.مقیاسخرده

 

 مردان و زنان گروه دو در شكست از ترس هایمقیاسخرده مقایسة به مربوط نتایج . 5 جدول

 داریمعنا  تی ةآمار آزادیدرجة میانگین هاگروه آمارة متغیرها

 شکست از ترس
 86/1 زنان

198 65/2- *009/0 
 -88/0 مردان

 دادنازدست از  ترس
 نفسعزت

 03/5 زنان
54/147 94/9- *100/0 

 -66/2 مردان

 ایآینده داشتن از ترس
 نامعلوم

 -48/2 زنان
26/97 16/3 *002/0 

 54/1 مردان

 شدنناراحت از ترس
 مهم افراد

 -58/1 زنان
198 88/1 061/0 

 39/0 مردان

 و شرم تجربة از ترس
 خجالت

 85/10 زنان
00/191 69/15- *100/0 

 -64/5 مردان

 دادنازدستاز  ترس
 مهم افراد عالقة

 -50/2 زنان
53/94 62/3 *100/0 

 97/1 مردان

 

 اول، مرحلة در «خجالت و شرم از ترس»های متغیر
 و دوم مرحلة در «نامعلوم ایآینده داشتن از ترس»
 ترتیببه ،موـس مرحلة در «مهم افراد نارحتی از ترس»

 وارد ،نداشتهدا بستهوا متغیر تبیین در که همیتیا انمیز
 تقلـمس هایمتغیر تنها و دـناهشد گرسیونیر لةدمعا

 از ترس» و «نفسعزت دادنازدستاز  ترس»
 وشدند  رجخا هـلدمعا از «مهم افراد عالقة دادندستاز

 نستنداتو متغیرها ینا ،عمجمودر. ندشد تلقی غیرمؤثر
 و کنند تبیین را بستهوا متغیر یانسوار از صددر 2/75

752/0𝑅2) دـهند توضیح =) . 
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 گرفتندرنظربا  و چندگانه رگرسیون تحلیل براساس
 بتای با« خجالت و شرم از ترس» ،سه شمارة مدل
 دارد. طلبیرقابت نمیزا بر را ثیرتأ رینبیشت -981/0

« نامعلوم ایآینده داشتن از ترس» متغیرهای ،همچنین
 تایب با« مهم افراد نارحتی از ترس» و 329/0 بتای با

 نتایج. نددار قرار بعدی هایاولویت در ترتیببه ،187/0
)جدول  است آمده زیر جدول در رگرسیون تحلیل کلی

  .(شمارة شش
 مرحلة در« نامعلوم ایآینده داشتن از ترس» هایمتغیر
 ترس» و دوم مرحلة در «خجالت و شرم از ترس» اول،

 ،موـس مرحلة در «مهم افراد عالقة دادنازدستاز 
 بستهوا متغیر تبیین در که همیتیا انمیز ترتیببه
 ایرـس و دـناهشد گرسیونیر لةدمعا وارد ،نداشتهدا

 غیرمؤثر وشدند  رجخا هـلدمعا از تقلـمس یاـمتغیره
 8/27 نستنداتو متغیرها ینا ،عمجمودر. شدند تلقی

 تبیین را( گراییپیروزی) ةبستوا متغیر یانسوار از صددر

278/0𝑅2) دـهند توضیح و کنند =.) 

 

 مدل شكست از ترس هایشاخص روی از طلبیرقابت بینیپیش برای گامبهگام رگرسیون تحلیل نتایج .6 جدول

 
 ضرایب غیراستاندارد ضرایب

 استاندارد
 (بتا)

 معناداری  تی ةآمار
 تعیین ضریب

(𝑹𝟐) 
B 

 انحراف
 معیار

11 
 100/0* 22/50 - 07/1 91/53 ثابت ضریب

 و شرم 553/0
 خجالت

47/1- 09/0 744/0- 66/15- *100/0 

22 

 100/0* 42/65 - 81/0 16/53 ثابت ضریب

747/0 
 و شرم

 خجالت
89/1- 08/0 955/0- 02/24- *100/0 

 ایآینده
 نامعلوم

39/1 11/0 488/0 27/12 *100/0 

33 

 100/0* 51/65 - 81/0 40/53 ثابت ضریب

752/0 

 و شرم
 خجالت

94/1- 08/0 981/0- 62/23- *100/0 

 ایآینده
 نامعلوم

94/0 25/0 329/0 72/3 *100/0 

 افراد ناراحتی
 مهم

62/0 31/0 187/0 02/2 *045/0 

 .است معنادار 05/0 سطح در آزمون* 
 

 048/1 بتای با «نامعلوم ایآینده داشتن از ترس» متغیر
 ،همچنین دارد. گراییپیروزی میزان بر را تأثیر ترینبیش

 -193/0 بتای با« خجالت و شرم از ترس» متغیرهای
 بتای با «مهم افراد عالقة دادندستاز از ترس» و

 دارند قرار بعدی هایاولویت در ترتیببه -510/0
 . ()جدول شمارة هفت

 مرحلة در« نامعلوم ایآینده داشتن از ترس» هایمتغیر
 و دوم مرحلة در «نفسعزت دادن از ترس» اول،

 ترتیببه ،سوم مرحلة در «خجالت و شرم از ترس»
 وارد ،نداشتهدا بستهوا متغیر تبیین در که همیتیا انمیز
 تقلـمس یاـمتغیره ایرـس و دـناهشد گرسیونیر لةدمعا
 ،عمجمودر. شدند تلقی غیرمؤثر وشدند  رجخا هـلدمعا از
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 متغیر یانسوار از صددر 5/17 نستنداتو متغیرها ینا

175/0𝑅2) دـهند توضیح و کنند تبیین را بستهوا =.) 
 بتای با «نامعلوم ایآینده داشتن از ترس» متغیر
 دارد. گراییهدف میزان بر را ثیرتأ رینبیشت -459/0

 عزت دادنازدستاز  ترس» متغیرهای ،همچنین
 با «خجالت و شرم از ترس» و 487/0 بتای با« نفس
دارند )جدول شمارة  قرار بعدی اولویت در -297/0 بتای

 .(هشت

 از ترس هایشاخص روی از گراییپیروزی بینیپیش برای گامبهگام رگرسیون تحلیل نتایج . 7 جدول

 شكست

 مدل
 غیراستاندارد ضرایب

 ضرایب
 (بتا) استاندارد

 معناداری  تی ةآمار
 ضریب
 تعیین

(𝑹𝟐) B 
 انحراف
 معیار

11 
 100/0* 87/84 - 31/0 36/26 ثابت ضریب

 ایآینده 230/0
 نامعلوم

30/0 04/0 480/0 70/7 *100/0 

22 

 100/0* 41/85 - 31/0 29/26 ثابت ضریب

253/0 
 ایآینده

 نامعلوم
35/0 04/0 553/0 09/8 *100/0 

 و شرم
 خجالت

07/0- 03/0 168/0- 46/2- *015/0 

33 

 100/0* 30/86 - 31/0 39/26 ثابت ضریب

278/0 

 ایآینده
 نامعلوم

66/0 13/0 048/1 17/5 *100/0 

 و شرم
 خجالت

08/0- 03/0 193/0- 84/2- *005/0 

 افراد عالقة
 مهم

33/0- 13/0 510/0- 59/2- *010/0 

 .است معنادار 05/0 سطح در آزمون* 
 

 شكست از ترس هایشاخص روی از گراییهدف بینیپیش برای گامبهگام رگرسیون تحلیل نتایج .8 جدول

 مدل
 غیراستاندارد ضرایب

 ضرایب
 (بتا) استاندارد

 معناداری  تی ةآمار
 ضریب
 تعیین

(𝑹𝟐) B 
 انحراف
 معیار

1 
 100/0* 45/92 - 31/0 07/29 ثابت ضریب

113/0 
 100/0* -01/5 -336/0 04/0 -20/0 نامعلوم ایآینده

2 
 100/0* 21/94 - 31/0 15/29 ثابت ضریب

 100/0* -93/5 -455/0 04/0 -27/0 نامعلوم ایآینده 152/0
 003/0* 01/3 230/0 05/0 16/0 نفسعزت

3 

 100/0* 21/95 - 31/0 13/29 ثابت ضریب

175/0 
 100/0* -05/6 -459/0 04/0 -27/0 نامعلوم ایآینده

 100/0* 68/3 487/0 09/0 34/0 نفسعزت
 019/0* -37/2 -297/0 05/0 -12/0 خجالت و شرم

 .است معنادار 05/0 سطح در آزمون* 
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 گیرینتیجه و بحث
 ثیر جنسیت و نوع رشتةبررسی تأ ،پژوهش حاضرهدف 

و ترس از شکست در  ورزشی بر انگیزش پیشرفت
 این هاییافتهتیمی و انفرادی بود.  ورزشکاران نخبة

 مقیاسخرده سه هر نمرات بین داد که نشان پژوهش

 در دو گروه گراییهدف و گراییپیروزی طلبی، رقابت
 مقادیر. داشت وجود معنادار تفاوت و انفرادی تیمی

 موردمطالعه گروه دو در هاشاخص این هایمیانگین
 هایمقیاسخرده متوسط میزان که داد نشان
 از بیشتر انفرادی گروه در گرایی هدف و طلبی رقابت
 در گراییپیروزی مقیاسخرده متوسط وبود  تیمی گروه
این  هاییافته. بود انفرادی گروه از بیشتر تیمی گروه

 و سینگ و(  2001)امانوئل  هایپژوهش با پژوهش
مطالعة  نتایج با و است موافق( 2010) همکاران
های بودن رشتهترطلبرقابت مبنی بر( 2009)فوالدیان 

نتایج پژوهش با بخشی از . سو استهم انفرادی نیز
 به که تمایل (2009)فوالدیان مطالعة  هاییافته

است  های انفرادی بیشتردر ورزشکاران رشته پیروزی
 هایرشته ورزشکاران به نسبت تیمی ورزشکاران و 

، جمشیدیمطالعة و  هستند گراترهدف انفرادی
 بینکه ( 2005) عامری و رستگار باقرزاده، عرب

 هایرشته گراییهدف و به پیروزی تمایل طلبی،بترقا

 ،ندارد وجود معنادار تفاوت انفرادی و گروهی ورزشی
  1ناتانائیلمطالعة های یافته با همچنین .همسو استنا
های انگیزش پیشرفت در رشتهکلی طوره( که ب2017)

 .کرد، همسو نیست گزارشبیش از انفرادی  را تیمی
ملی یا  ورزشکاران در سطحدر پژوهش حاضر، 

 هایپژوهشبا این مورد اند که المللی فعالیت داشتهبین
 و در دانشگاهی کاران طور عمده ورزشگذشته که به

متفاوت ، را مطالعه کرده بودند تریسطوح رقابتی پایین
 2اتکینسون ارزش انتظارات ةتوجه به نظری با. است

                                                           
1. Nathanael  

2. Expectancy-Value Theory 

 گذاریارزش موفقیت، انتظار موفقیت و ةانگیز ،(1964)
گــرایش فــرد بــه  ةکننــدتعیــینبه موفقیت، 

اساس بر ،همچنین. (1994، 3)ویگفیلد هستند پیشرفت
 ورزشکاران در انگیزش شایستگی وینبرگ، نظریة
 عمل انگیزشی منبع مهم یک عنوانبه خود ،ایحرفه

 به جهت دستیابیو موجب هدایت رفتار در کندمی
بدیهی است  .(2007 ،4گلد وینبرگ و) شودمی موفقیت

و تیمی و انفرادی  یک از این عوامل در مبارزاتهرکه 
 تأثیر قرار خواهند گرفت.تحتبا توجه به سطوح رقابت، 

 فراوانی اهمیت از در انگیزشنیز  فردی هایتفاوت

 متفاوت دالیل برحسب تنهانه افراد ،واقع. دربرخوردارند

 بلکه کنند،می شرکت جسمانی هایفعالیت و ورزش در

 نیز متفاوت هایموقعیت در و گوناگون هایروش با
 ورزش افراد از برخی ،اساسبراین شوند؛می نگیختهابر

 و سرگرمی تفریح برای ایوسیله عنوانبه را

 و پردازندمی آن به لذت کسب برای و کنندمی تلقی
 رقابت برای ایعرصه عنوانبه را آن دیگر برخی

 دراست که  حالی. این در(2006)عسگری،  نگرندمی
 یکی ،تیمی هایرشته خصوصبه ایحرفه هایورزش

. است پیروزی کسب ها،مدیران تیم اصلی هایبرنامه از
طور به انفرادی هایورزش در شکست و پیروزی
 ،اساسبراین گردد؛برمی ورزشکار خود به مستقیم
 و گراتکلیف اهداف ،تیمی هایرشته بازیکنان احتماالً

 برای را گرانتیجه اهداف انفرادی، هایرشته بازیکنان
 بین که باشد دلیلهمینبه شاید و کنندمی انتخاب خود
. شد مالحظه معنادار تفاوت گراییهدف در گروه دو

 موقعیتی عوامل ثیرتأ به خود ةنظری در (1984) نیکولز
 اشاره هدف نوع بودنغالب بر فردی هایتفاوت و

 نوع دو صورتبه را خود گراییهدف الگوی کند ومی
 مدارخود و مدارتکلیف -هدفگیری، یعنی جهت

 کندمی فرض وی مدل، این در. است کرده مشخص

3. Wigfield 

4. Weinberg & Gold 
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 علت درمورد آنان باورهای با افراد گراییهدف که
 را ارچوبیهچ هاگیریجهت این. دارد ارتباط موفقیت

 را موفقیت علت آن ازطریق توانمی که کنندمی فراهم
 رقابت حاوی محیط وقتی کهترتیببدین ؛کرد بینیپیش
 و ارزیابی بازخورد اجتماعی، ارزشیابی فردی،بین

. هستند بیشتر خودگرایی اهداف باشد، هنجاری
 مهارت بر یادگیری، تسلط بر کیدتأ شرایط اگر ،برعکس

 باشد، اهمیت تالش صرف به دادناهمیت و فردی
 . بود خواهد غالب گراییتکلیف
 ها،تیم و مربیان مدیران و انتظارات توقع مانند عواملی
 تلویزیونی پخش بازیکنان، پاداش و دستمزد میزان
 و هواداران تماشاگران توقعات و انتظارات ها،بازی
 ثیرتأتحت را گراییپیروزی ندنتوااحتماالً مینیز ها تیم

دو گروه تیمی و  معنادار موجب تفاوت و ندده قرار
  د.نانفرادی شو

 رشتة نوع که داد نشان حاضر پژوهش ،همچنین
 در آن هایمقیاسخرده و شکست از ترس بر ورزشی

-شاخص این میانگین مقادیر. دارد اثر نخبه ورزشکاران

 تیمی گروه در هاآن متوسط که داد نشان گروه دو در ها

 نتیجة با یافته این. است بوده انفرادی گروه از بیشتر
 جوویت و و ساگار( 2017کوریا و همکاران ) پژوهش

 تیمی، هایرشته ورزشکاران اینکه بر مبنی( 2012)
 در ورزشکاران به نسبت شکست از بیشتری ترس
رسد نظر میبه. است موافق ،دارند انفرادی هایرشته
بر فشار روانی ، عالوههای تیمیدر رشتهورزشکار که 

روانی  مربی، نزدیکان و تماشاچیان، فشارازسوی 
کند و عملکردش بالفاصله ها را نیز تجربه میتیمیهم

 هایاشتباهشود. ها نیز قضاوت میتیمیتوسط هم
عملکرد  ناکامی در) ضعیف عملکرد و ورزشکار
. گذاردمی اثر رقابت نتایج و هاتیمیهم بر( شخصی

-تیمیهم ییدتأ و پذیرش موفق، اجرای با ورزشکاران

 ورزشکار بهعالوه به و آورندمی دستبه را خود های
 محسوب تیم اپذیرنجدایی بخش تا شودداده می اجازه

هر  عملکرد به رقابت و نتایج عملکرد گروهی. دشو

 عنوانبه گروه عملکرد بر و دارد بستگی در تیم ورزشکار
 گروهی، هایورزش در. گذاردمی اثر واحد یک

 در خود موقعیت تهدید منزلةبه را شکستورزشکاران 

  .کنندمی قلمداد گروهی موفقیت و گروه
 انگیزش بر های پژوهشاساس یافتهبر نیز جنسیت
 هایمقادیر میانگین. دارد اثر نخبه ورزشکاران  پیشرفت

 که داد نشان موردمطالعه گروه دو در هاشاخص این
 زنان در گراییهدف مقیاسخرده متوسط میزان

 نتایج با یافته این. بود ورزشکار مردان از بیشتر ورزشکار
و همکاران  امانوئلو  (2000و همکاران ) پیچمطالعات 

دنیل و  هایپژوهش نتایج با و است موافق (2001)
 بر مبنی (2011همکاران ) و کانو  (2005) همکاران

با توجه به جنسیت وجود  گراییهدف در تفاوتی اینکه
 هایدر پژوهش ،. همچنینندارد خوانیهم ،ندارد

 خان ( و2010)سینگ (، 2005همکاران ) و نژادرمضانی
 و مردان ورزشی گیریجهت بین (2011)همکاران  و

 این. است مشاهده نشده داریمعنا تفاوت ورزشکار زنان
 سطحدر  از تفاوت ناشی شاید هانداشتن یافتهمطابقت
 ازقبیل عواملی براین،افزون. باشد ورزشکارانرقابت 

 انگیزش فضای و فعالیت سطح ورزشی، سابقة نژاد،
. دهدمی قرار ثیرتأتحت نیز را گراییهدف ،تیم بر حاکم
 مردان در گراییپیروزی و طلبیرقابت مقیاسخرده

 نتایج با یافته این. بود ورزشکار زنان از بیشتر ورزشکار
 پیچ (،2000) آلیسون (،1988) گیل هایپژوهش

 (2009) جمشیدی و (2005) همکاراندنیل و (، 2000)
 بیشتر گراییپیروزی و طلبیرقابت در مردان نمرات که
گیل  مطالعات نتایج با و است موافق بود، زنان از
 ( و2013گاکار ) (،2010و همکاران ) سینگ (،2000)

 . ندارد خوانیهم( 2013) همکاران و جیتشو
ورزشی  پیشرفت ةانگیز با بررسی سطح (2013گاکار )

سینگ  ها،اهدانشگ هندبال سوپرلیگ بازیکنان در
 مردان و زنان ورزشی پیشرفت انگیزة ( با بررسی2010)

 ةمقایس ( با2013)  همکاران و جیتشور باز و بدمینتون
 مدرسة مرد و زن بازیکنان در پیشرفت انگیزش
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 میان تفاوتی هیچ که رسیدند نتیجه این به بسکتبال

 وجود ورزشی انگیزش پیشرفت سطح در مردان و زنان

 ةجامع که بین دهدمی ها نشانمقایسة پژوهش .ندارد
، دارد. در پژوهش حاضر وجود تفاوت موردبررسی آماری

رقابتی با افراد غیر و مقایسه افراد فعالیت رقابتی داشتند

های تیم ةاست. احتماالً در مقایس انجام نشده
تجربه تری را طوح رقابت پاییندانشگاهی که س

های اوتتف المللیو بینکنند، با ورزشکاران ملی می
براساس توان مشاهده کرد. شناختی بسیاری را میروان
با استفاده از آزمون  ،(2017ناتانائیل )پژوهش های یافته

انگیزش  هانگیزش پیشرفت، مردان در رقابتعینی ا
 ( در1998) گیل دارند. پیشرفت بیشتری نسبت به زنان

 و جوییرقابت در را جنسی هایتفاوت خود پژوهش
رقابت در مردان نمرات. کرد بررسی ورزشی مشارکت

 ولی ؛بود نمرات زنان از بیشتر گراییپیروزی و جویی

 افراد نمرات از نسبت همان به نیز زنان نمرات

ارزش انتظار اتکینسون  نظریة .بود تربیش غیررقابتی
 دستیابی به گرایش در جنسیتی هایبه تفاوت (1964)

 موفقیت پرهیز از یا دسترسی انگیزة و رقابتی عملکرد به
  .(1994)ویگفیلد،  کندمی تأکید

شکست  از ترس زناناساس نتایج این پژوهش، بر
 ازترس  د. تری در مقایسه با مردان تجربه کردنبیش

 و خجالت شرمة از تجرب ترس و نفسعزت دادندستاز
 با نتیجة یافته این. بوددر زنان ورزشکار بیش از مردان 

. است موافق( 2012)جوویت  و ساگار پژوهش
 خودباوری کاهش از را کمتری ترس ورزشکاران مرد

کاهش  زن ورزشکاران کنند ومی تجربه زنان به نسبت
 ارزیابی برابر تهدیدهادر شکست از پس را خودباوری

 شکست و موفقیت ،بنابراین ؛ترسندمی آن از و کنندمی
 نقش با و شودمی داده نسبت توانایی و تالش درک به

 در تفاوت ازطریق که است ارتباط در جنسیت

                                                           
1. Cratty 

 تواند توضیحنیز می دخترها و پسرها گراییاجتماعی
  .شود داده
 ورزشکاران شکست از و ترس پیشرفت انگیزش بین

 با ،بنابراین ؛داشت وجود منفیدار معنا ارتباط نخبه نیز
 داشت انتظار توانمی شکست از ترس میزان افزایش

 از آیندةترس  .یابد کاهش پیشرفت انگیزش میزان که
ترین عامل اثرگذار ترس از شرم و خجالت بیش نامعلوم و
که در زنان ورزشکار  کنندة ترس از شکست بودو تعیین

ری داشته است. نیز در مقایسه با مردان اثرگذاری بیشت
رس ( که ت2004) الیوتنری و اک این نتایج با پژوهش

کننده و بینیپیشلفة عنوان مؤاز شرم و خجالت را به
با . همسو است اند،اصلی ترس از شکست معرفی کرده

 ،توجه به نتایج پژوهش، ترس از شرم و خجالت
بدیهی است طلبی داشته است. بیشترین اثر را بر رقابت

طلبی تر و رقابتشکست بیش زشکاران زن ترس ازکه ور
ترس . تری را نسبت به مردان ورزشکار تجربه کنندکم

ترین اهمیت را در وم بیشای نامعلاز داشتن آینده

 .است اشتهگرایی دو هدف گراییپیروزی
 ،(1989) 2و الیان ویلیس و( 1983) 1کراتی اعتقاد هب

 پیشرفت انگیزش درمقابل شکست از اجتناب انگیزش
 دیگری کاهش تواندمی یک عامل افزایش و دارد قرار

 مقایسة با این پژوهشگران. باشد داشته دنبالبه را
 و برنده فوتبال هایبازیکنان تیم در رقابت هایانگیزه
 از اجتناب انگیزة برنده هایتیم دریافتند که بازنده

 اجرا بر مثبتی اثر انگیزه این و دارند بیشتری شکست
 تجربیات این تفسیر چگونگی و افراد تجربیات نوع. دارد

 اهمیت خود و( گراییتکلیف) تکلیف اهمیت میزان به
رابطه، دراین .گذاردمی اثر محیط در آن( خودگرایی)

 در. اهمیت دارد گرایی نیز نقش خودگرایی و تکلیف

 مربی که باورند این بر بازیکنان، خودگرا هایمحیط
 براساس کند.می ارزیابی دقت به را آنان اشتباهات

 اهداف که ورزشکارانی (،1993دودا ) پیشرفت نظریة

2. Willis & Layan 
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 کنند، تواناییمی تعیین خود برای را گراییتکلیف
 شکست از و دارند بیشتری نفسو اعتمادبه ادراکی

 را گرانتیجه اهداف که افرادی کهدرصورتی ؛ترسندنمی
 مقایسه دیگران با را خود عملکرد)کنند می انتخاب

 اجتناب مبارزه از دارند، کمتری نفسبهاعتماد ،(کنندمی
نشان  هاپژوهش. ترسندمی شکست از و کنندمی
 انگیزةاند که ورزشکاران در سطوح باالی رقابت، داده

 (. 2017گرایی بیشتری دارند )ناتانائیل، تکلیف
 بازیکنشود که و انگیزشی در محیط خودگرا سبب میج

 را آن مربی ،شود شکستیمتحمل  تیم اگر کند تصور
 از اجتناب انگیزش ،درنتیجه و داندمی وی متوجه

 آنکهحال شود؛می تقویت و آیدمی پدید وی در شکست
شاهد  مطمئناً ،کند بازی وظیفه به تمرکز با فرد اگر

استوارت و ) بود خواهیم یثرترمؤ بازی بهتر و نتایج
 که بازیکنانی ،(1983)کراتی نظر از (.2004 ،1میرس
 و سعی دارند، شکست از اجتناب به گرایش و تمایل
 نمایشبه خود از بازی و تمرین در را کمتری تالش

 شکست از اجتناب ورزشی، هایرقابت در. گذارندمی
 به دستیابی برای تالش و پیشرفت انگیزش درمقابل
 اجتناب به گرایش که ورزشکاری. گیردمی قرار پیروزی

 ازدست را خود خالقیت ،دهدمی بروز را شکست از
  جسارت خود از ماهرانه حرکت انجام برای و دهدمی

 رسیدن برای را بزرگی مانع شرایط این. دهدنمی نشان
 .دهدمی قرار ورزشکار راه سر رب پیروزی و موفقیت به

، 2، بوردیک و تیوانبرنی) پیشرفت انگیزة پردازاننظریه
 برایرا افراد  ،شکست از ترس که کردند اعالم( 1969

 تحریک پیروزی هایموقعیت به شدنداخل از اجتناب
  منفی و نتایج از اجتناب دنبالبه هاآن ،زیرا کند؛می

  .هستند شکست ةتجرب

 ورزشکاران که داد نشان های این پژوهشفتهیا

 و گراتر هستندهدف و ترطلبرقابت انفرادی هایرشته
 هستند. زنان گراترپیروزی تیمی هایرشته ورزشکاران

 و مردان به نسبت تیمی هایرشته ورزشکاران و
 بیشتری شکست از ترس انفرادی هایرشته ورزشکاران

 این عوامل روحی و بهکه  شودمی پیشنهاد. دارند

جه به جنسیت ورزشکاران و نوع رشتة با تو شناختیروان
 و شود توجه تر ویژه در فصل مسابقات بیشورزشی به

 استفادهو  ورزش شناسانروان نظرهای از مندیبهره با

 ضعف نقاط تقویت به ای مناسبای مداخلههروش از

حفظ  بر، عالوهترتیببدین پرداخته شود؛ بازیکنان
تر، به وان ورزشکاران و فشارهای روحی کمسالمت ر

 .یافت خواهیمهای ورزشی دست نتایج بهتری در رقابت
هیچ پژوهشی بدون محدودیت نیست،  با توجه به اینکه

 ندادنمیمتعهای پژوهش حاضر یکی از محدودیت
ورزشی در سطوح مختلف سنی است.  ها به جامعةیافته

اینکه در پژوهش حاضر با توجه به  ،همچنین
فرض استفاده از روش آماری تحلیل واریانس پیش

که در شود می رعایت نشد، پیشنهاد چندمتغیره
از  بررسی میزان اثرگذاری برای های دیگرپژوهش

چندمتغیره، تحلیل مسیر واریانس  روش آماری تحلیل
ستفاده سازی ابا بررسی مبانی نظری از مدل ،چنینو هم

تواند بر شرایط روحی و شود. یکی از عواملی که می
 ار باشد، زمان تکمیلروانی ورزشکاران اثرگذ

 است. در پژوهش حاضر، ورزشکاران همة هانامهپرسش
اند؛ ابقات تکمیل کردهدر فصل مسرا ها نامهپرسش

حاالت روانی ورزشکاران در فصول  آنکه مقایسةلحا
ند اطالعات توانتلف و سطوح رقابتی متفاوت نیز میمخ

.دنزمینه ارائه دهارزشمندی را دراین
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effects of gender and sport 

type on achievement motivation and fear of failure in elite athletes .Two 

hundred athletes competing nationally or internationally with 5-7 years of 

experiences, enrolled in the study based on convenience and purposive 

sampling method. The Sport Orientation and Appraisal Questionnaires were 

filled out. Data were analyzed using t-test, Pearson correlation coefficient and 

multivariate regression. Results showed male athletes are more competitive, 

while female athletes are more goal-oriented. Female and athletes in team 

sports experience more fear of failure compared with male and individual 

sports athlete. Team sport athlete have more desire of victory while individual 

sports athlete are more competitive and goal-oriented. Based on the results, 

different factors can influence achievement motivation and fear of failure. 

Psychological intervention is recommended especially for female and team 

sports athlete to promote achievement motivation and control fear of failure. 
 

KeyWord: Achievement Motivation, Fear of Failure, Team Sports, 

Individual Sports, Gender 
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