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Abstract 

The present study was designed and conducted to investigate 
the psychological factors affecting the success and failure of 
athletes. The research method was survey. The statistical 
population included male professional athletes in group 
disciplines in the western provinces of Iran that complete and 
accurate information of them was not available. For this 
purpose, according to the available selection, 200 of these 
people were identified as the research sample. Finally, after 
distributing and collecting research questionnaires, 172 
questionnaires were analyzed. The research tool included a 
researcher-made questionnaire. The results showed that a total 
of 24 identified components were classified into 4 categories of 
factors including motivational issues, environmental aspects, 
individual issues and executive issues. In other words, paying 
attention to motivational issues, environmental aspects, 
personal issues and executive issues can be effective in shaping 
the successes and failures of athletes. 
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Extended Abstract  
Abstract  

Identifying the factors of success and 
failure makes it possible to improve 
individual awareness in this regard, 
leading to the promotion of support 
programs for individuals in order to 
maintain success and reduce the effects 
of failures. Among athletes, identifying 
the factors of success and failure can 
improve the performance of athletes 
and pave the way for the stability of 
their successes and the reduction of 
their failures (1). On the other hand, it 
is obvious that failure is a part of sports 
and it is difficult to see an athlete 
without failure. However, identifying 
the psychological factors affecting the 
success and failure of athletes can 
decrease the probability of failure 
among athletes and on the other hand, 
pave the way for their proper return to 
continue the sport. The success and 
failures of sports are greatly influenced 
by psychological factors, resulting in 
attracting more attention to these 
factors in the field of sports (2). 
Identifying the psychological factors 
affecting the success and failure of 
athletes has an important role in 
promoting athletic success. Due to the 
lack of research in this field, identifying 
these factors can help improve 
scientific evidence and provide a basis 
for improving the athletic performance 
of individuals. On the other hand, the 
study of psychological factors affecting 
the success and failure of athletes can 
be used to find strategies to improve 
the mental state of athletes in order to 
increase their successes and reduce 
their failures (3). 

Lack of attention to success and failure 
in studies has caused ambiguities about 
the reaction to people's actions. In a 
way that reactive behaviors to failures 
and successes have occurred, not 
properly implemented. Athletes' 
performance analysis has always been 
considered by psychologists as one of 
the issues. Lack of knowledge about the 
factors of success and failure of athletes 
has caused that today the pillars of 
sports clubs cannot use a proper 
control system to continue the success 
of athletes and mental rehabilitation to 
return after the failure of athletes. 
Undoubtedly, reactive behaviors 
should be created in the event of 
athletes' successes and failures. On the 
other hand, efforts to improve success 
and reduce the number of fractures 
have caused concern in this regard 
among coaches and sports managers. 
Lack of research in this area, especially 
in Iran, has led to the formation of a 
supportive role of knowledge 
production, and this issue has led to a 
lack of operational solutions in this 
regard. Therefore, the aim of this study 
was to evaluate the effect of the 
psychological factors on the success 
and failure of athletes.  

Material and Methods       
In this applied-survey study, the 
statistical population included male 
professional athletes in group 
disciplines in the west of the country 
from whom no complete and accurate 
information was available. To do so, 
according to the available selection, 
200 of these people were identified as 
the research sample. Finally, after 
distributing and collecting research 
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questionnaires, 172 questionnaires 
were analyzed. 
The researcher-made questionnaire 
was designed based on the objectives 
of the research and Delphi method. In 
the Delphi section, to design this 
questionnaire, the opinions of eight 
people aware of the research topic 
were used. Finally, after performing the 
Delphi method in three stages, 24 
factors were identified as psychological 
factors affecting the success and failure 
of athletes. The face validity of this 
questionnaire was examined and 
confirmed by examining the opinions of 
experts, the construct validity by 
heuristic factor analysis and its 
reliability by calculating Cronbach's 
alpha (Cronbach's alpha = 0.84). 
Descriptive and inferential statistics 
were utilized to analyze the data of the 
current study. In the descriptive 
statistics section, the mean and 
standard deviation were used. In the 
inferential test section, the 
Kolmogorov-Smirnov test was used to 
determine the status of research data 
distribution. Moreover, the structural 
equation test was applied to analyze 
the findings. The data were analyzed 
using SPS and PiLS software. 

Results   
The descriptive results of the current 
study showed that among the research 
samples, 62, 69 and 41 athletes were 
<25, 25-30 and >30 years old, 
respectively. Moreover, the findings 
indicated that 74, 66 and 32 ones had a 
degree of diploma or under diploma, 
master's degree and doctorate, 
respectively. The results of the 
Kolmogorov-Smirnov test 

demonstrated that the distribution of 
data in the present study was 
abnormal. On the other hand, due to 
the sample size of the research and 
abnormality of the data distribution, 
the variance-based software and PAS-
based software were applied. In order 
to identify the psychological factors 
affecting the success and failure of 
athletes, the Delphi method was used. 
Qualitative results of the ongoing study 
illustrated that 24 components 
classified into 4 categories of factors 
were identified. Thus, psychological 
factors affecting the success and failure 
of athletes were divided into four 
categories of factors, including 
motivational issues, environmental 
aspects, individual issues and executive 
issues. 
According to the results of the research 
model, it was found that all identified 
relationships had a t-level higher than 
1.96, indicating the significant effect of 
relationships. Among the identified 
factors, executive issues with an impact 
of 0.373 had the greatest impact on the 
success and failure of athletes. The 
results of the research fit indices 
represented that the research model 
had a good fit. 

Conclusion  

Increased stress in athletes can lead to 
negative physical and psychological 
effects on them and reduce the 
athlete's strength and efficiency, 
leading to that the coaches take an 
interest in the field of sports psychology 
and its particular role in managing the 
stress of athletes. In addition, this 
interest is particularly focused on 
techniques that reduces stress and 
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increases the athlete's concentration. 
Sports psychology is a very powerful 
tool in an athlete's victory, and it is 
becoming more and more emphasized, 
representing that sports psychology 
creates the initial basis for improving 
the psychological abilities and skills of 
athletes (4). 
Psychological function as one of the 
most important issues in sports has 
always been considered by researchers. 
As various studies have emphasized the 
importance of psychological issues, 
they have pointed out that athletes 
should pay special attention to 
psychological issues in order to improve 
their performance. Bray and Martin 
(2003) found that attention to 
psychological aspects led to better 
performance of athletes (5). On the 
other hand, because the capacity of 
psychological issues is effective in 
improving the stability of athletes, so 
trying to improve it is one of the 
important issues of sports teams.  This 
has led to the improvement of 
psychological aspects among athletes 
as one of the important needs in sports. 
Hence, the aim of the ongoing study 
was to investigate and identify the 
effective psychological factors on the 
success and failure of athletes. 
The current study suggested 24 
components classified into 4 
categories. Thus, psychological factors 
affecting the success and failure of 
athletes were identified in four 
categories of factors including 

motivational issues, environmental 
aspects, individual issues and executive 
issues. In other words, paying attention 
to these factors can have an important 
and key effect on the formation of 
success and failure of athletes. 

Keywords: Psychic, Success, Failure, 

Athlete 
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 یمقالة پژوهش

 و شکست ورزشکاران تیبر موفق یروان مؤثرعوامل  یبررس
 

 4یآباد یعل رایسمو ، 3اری کتایمظفر ، 2مژگان خدامراد پور، 1یزاهد محمد

 

 رانیسنندج، ا ،یواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم ،یورزش تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو. 1
 مسئول( سندةی) نو رانیسنندج، ا ،یواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم ،یورزش تیریگروه مد اریستادا. 2
 رانیسنندج، ا ،یواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم ،یورزش تیریگروه مد اریدانش. 3
 رانیسنندج، ا ،یواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم ،یورزش تیریگروه مد اریاستاد .4

 

 چکیده
 ورزشکاران شکست و موفقیت بر روانی مؤثر عوامل بررسیحاضر با هدف  پژوهش

شامل  ی. جامعه آمارروش پژوهش به صورت پیمایشی بود. دیو اجرا گرد یطراح
غرب کشور بود که  هایاستان ورزشکاران حرفه ای مرد در رشته های گروهی در

 حسب انتخاب در بر ،دسترس نبود. بدین منظور اطالعات کامل و دقیقی از آنان در
مشخص شدند. در نهایت  پژوهشنفر از این افراد به عنوان نمونه  200دسترس تعداد 

مورد تجزیه  نامهپرسش 172های پژوهش تعداد نامهپرسشپس از پخش و جمع آوری 
نتایج پژوهش نشان ای بود. ساختهمحقق نامهپرسش ،پژوهشبزار و تحلیل قرار گرفت. ا

دسته عوامل شامل مسائل انگیزشی،  4در  شدهشناسایی  مؤلفه 24داد در کل تعداد 
بندی شدند. به عبارتی توجه به دسته اجراییهای محیطی، مسائل فردی و مسائل جنبه

-تواند در شکلمی اجراییهای محیطی، مسائل فردی و مسائل مسائل انگیزشی، جنبه
 گذار باشد.تأثیرهای ورزشکاران ها و شکستگیری موفقیت

 مقدمه
 مسئلهتوجه به موفقیت و شکست افراد به عنوان یک 

 های گذشته مورد توجه بوده است. نظریه مهم از زمان

                                                           
 
 

های مختلفی همواره موفقیت و شکست در اهداف 
بر  مؤثرفردی را مدنظر قرار داده اند. توجه به عوامل 

موفقیت و شکست به عنوان یک دغدغه همواره مورد 
(. یکی از 2018، 1توجه محققان قرار گرفته است )واینر

در این حوزه، نظریه واینر  رمؤثنظریه های کلیدی و 
فرایند های علی و منطقی ما برای توجیه  ( بود.1972)

و ریشه یابی موفقیت ها و شکست ها فرایندی است 
نامیده می شود و برگفته شده از که امروزه آن را اسناد 
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شناسی . اسناد در رواناست( 1972پژوهش های واینر )
ها و رفتار  به معنای نسبت دادن عللی خاص به پدیده

خود و دیگران است و مجموعه فرایند استنباط های ما 
وینر در قالب . استاز رفتارها و پدیده ها و اتفاقات 

-اختصاصیچهارچوب اولیه نظریه اسناد به طرح نظریه 
تری در زمینه علت شناسی موفقیت و شکست از دیدگاه 

نوع  تأثیرانسانی پرداخت. وی با مطرح کردن اهمیت و 
نگرش ها و نحوه تفکر افراد جامعه در میزان رشد و 

شامل پیشرفت ملت ها و باروری اجتماعی، چهار مؤلفه 
را در فرمول بندی های  توانایی، تالش، محیط و شانس

که این عوامل سبب شکل  ذهنی انسانی مطرح کرد
گیری موفقیت و شکست در افراد می گردد )پکرون و 

عوامل دخیل موفقیت و  (. توجه به2018، 1مارش
مهم سبب گردیده است  مسئلهشکست به عنوان یک 

تا بررسی دقیق این عوامل در تمامی حوزه ها مهم 
تشخیص داده شود. بنابراین می بایستی عوامل موفقیت 
و شکست در تمامی حوزه ها شناسایی گردد تا بدین 
صورت بتوان رفتارهای واکنشی در خصوص شرایط 

 (.2018نمود )واینر، فعلی را اعمال 
های روز ترین فعالیتورزش به عنوان یکی از گسترده

های ها و فعالیتتوانسته است حجم زیادی از برنامهدنیا 
مختلف را به خود اختصاص دهد. به صورتی که امروزه 

ارتباط با ورزش در حال  های مختلفی درفعالیت
سمنوف، لوس و )بالینووا، کروگلوف،  استگسترش 

(. در این بین ورزشکاران به عنوان 2020، 2پوپوویچ
ارکان مهم و کلیدی در ورزش دارند )گوستافسون، 

ورزشکاران همواره در (. 2017، 3ساگار و استنلینگ
های ورزشی نیازمند برخورداری از حجم مطلوبی محیط

نقش از عملکرد دارند. به عبارتی عملکرد ورزشکاران 
 مسئلههای ورزشی دارد. این موفقیت مهمی در کسب

سبب گردیده است تا عملکرد ورزشی به عنوان یک 

                                                           
1. Pekrun & Marsh 

2. Blynova, Kruglov, Semenov, Los &. 

Popovych 

حوزه کلیدی مدنظر پژوهشگران مختلفی قرار گیرد 
موفقیت ورزشی به بررسی (. 2016، 4)سینق و پارمار

تواند نگرانه، چندبعدی، و تعاملی نیازمند است تا بکل
های جسمی، تواناییهای ورزشکاران نخبه را از جنبه

های شخصیتی، شناختی، ویژگیهای روانمهارت
های تاکتیکی توصیف های تکنیکی، و مهارتمهارت

 (.2015)واعظ موسوی و موسوی،  کند
به وجود سه نوع  یورزش یهامهارت نةیبه یجراا

وابسته است؛  یشناختو روان یمهارت ،یجسمان یآمادگ
 زیو ن یکیتکن ،یسطوح عملکرد توانیم اساس نیبر ا
 یهامهارت نیتمر قیرا از طر هاتیموفق از یاریبس

نیا )بیگلری، حسینی ورزشکار القاء کرد به یشناختروان
 (.2019و بیگلری، 

شناسان ورزشی و متخصصان و مربیان برخی از روان
معتقدند که ورزشکاران نخبه تمایل زیادی به فعالیت 

برند و از از پیروزی لذت می آنهابرای بردن دارند. 
شکست متنفرند. همچنین ورزشکاران مستعد و نخبه 
مبارزه را دوست دارند و اغلب در بیش از یک رشته 

جویی زیادی دارند کنند و حس رقابترقابت می
(. این واقعیت بر این اذعان دارد که 2014، 5)واالچ

ها برای پیشگویی موفقیت ورزشی آینده در رقابت
کردن و بردن را پذیر است که ذاتاً رقابتکسانی امکان

دوست داشته باشند و برای رسیدن به سطح ممتازی از 
اجرای ورزشی، از انیگزش کافی و پشتکار زیاد برای 
تالش و تمرین سخت و جدی برخوردار باشند. نتایج 

اند که باور به شده نیز ثابت کردهانجام هایپژوهش
به تالش و پشتکار فرد بستگی  شدن در ورزش پیروز

شده که داده(. همچنین نشان2008دارد )زردتشتیان، 
تالش برای بهبود اجرای ورزشی و کسب مقام و 

و  های ورزشکاران نخبه و موفق استشهرت از ویژگی
جویی و رفتار که برخورداری از خصوصیات رقابتاین

3. Gustafsson, Sagar & Stenling 

4. Singh & PArmar 

5. Walach 
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وزی طلبی ارتباط زیادی با انگیزش پیشرفت، پیرمبارزه
، 1و چاتزیسارانتیس و اجرای ورزشی بهتر دارد )هیگر

جویی و انیگزش برای (. اهمیت حس رقابت2006
ای پیشرفت و موفقیت در مورد عملکرد ورزشی تا اندازه

 هاپژوهشمورد توجه قرار گرفته است که در برخی 
جویی زیاد موجب داده شده است حس رقابتنشان

-نفس میش اعتمادبهکاهش اضطراب رقابتی و افزای
شود و خصوصیات انگیزش پیشرفت با اضطراب 

نفس ارتباط دارند شناختی و پیکری و همچنین اعتمادبه
نشان  مسئله(. این 2006، 2، دودا و انتومانیس)استندج

می دهد که عملکرد روانی ورزشکاران به عنوان یک 
 مهم همواره مورد توجه بوده است. مسئله

عملکرد ورزشی ورزشکاران، عوامل در مسیر بهبود 
و همکاران،  3روانی نقش و جایگاه مهمی دارد )تیمپکا

افزون علم و فناوری، ابعاد گوناگون رشد روز(. 2015
قرار داده است، در مقوله  عزندگی بشری را تحت الشعا

التر اجرا یامد این رشد، رسیدن به سطوح باورزش پ
ته و حصول شب رکوردهای بهتر در مقایسه با گذکس

نیازمند توجه به نیازهای  به نتایج مطلوب است که
های در یادگیری مهارت (های روانیمهارت)روانی 

خاص است، یک ورزشکار برای موفقیت باید از وضعیت 
روحی روانی مناسبی برخوردار باشد. اکثر نتایج ورزشی، 
چه به برنده بودن یا بازنده بودن ختم شود، از یک لحاظ 

تراک دارد و همگی به اهمیت عامل روانی اشاره وجه اش
ن و مربیان به این حقیقت اخیراً بسیار از ورزشکارا .دارند

اند که عوامل روانی بر نتیجه نهایی مسابقات پی برده
کننده ی اوقات حتی عامل تعیینارد و گاهمی گذ اثر

شناسان نشان داده است . ولی تجربیات رواناست
قابت و اغلب، عناصر روانی برای ر مربیان و ورزشکاران

                                                           
1. Hagger 

2. Standage, Duda & Ntoumanis 

3. Timpka 

4. Crust & Azadi 

5. Rice 

که شایسته برند؛ در حالیرا به کار نمی مؤثررهبری 
روانی ورزشکاران  وص نیازهایخص در آنهااست 

(. 2016و ناظمی،  خسروی) هایی را بیاموزندتمهار
طلوب ورزشکاران در جهت دستیابی به عملکرد م

-های روانی مناسب مینیازمند برخورداری از مهارت
مهارت روانی (. 2010، 4باشند )کروست و آزادی

ند که موفقیت ای هستهای ذاتی یا آموخته شدهویژگی
سازد یا احتمال آن را افزایش ورزشکار را ممکن می

دهد اعتماد به نفس، کنترل تمرکز، کنترل می
انگیختگی و اضطراب نمونه این مهارتهاست. این 

و تمرین کنند و با توانند بیاموزند ها را همه میمهارت
 دستیابی به آمادگی روانی عملکرد خود را بهتر کنند

 (.2018)سعیدی راد، حسینی و سیدعامری، 
بهبود عملکرد روانی ورزشکاران به عنوان یکی از 
مسائل کلیدی در جهت موفقیت های ورزشی مشخص 

 یروان یهاحالت(. 2019و همکاران،  5)رایس است
 ورزشکارانگذشته  تیو ترب اتیاز تجرب یانسان که ناش

عملکرد  ،است آنانطرز نگرش حال حاضر  نیو همچن
)نیکسدورف، فرانک و  سازد یرا مشخص م آنان یفعل

توان تحت  یرا م روانیعوامل  نی. ا(2016، 6بکمن
قرار داد  یمورد بررس یمثبت و منف روانیعنوان عوامل 

 طیو تفر فراطبودن آنها در ا یمنف ایکه البته مثبت و 
 یهاحالت یشود. به عبارت یبودن آنها مشخص م

عملکرد  نیورزشکار بهتر کیمتعادل باشد تا  دیبا روانی
)مارکاتی، پسیچونتاکی،  بگذارد شیرا به نما

 (.2019، 7کینگستون، کارترولیوتیس و اپوستولیدیس

یکی از کارکردهای مهم عوامل روانی در حوزه ورزش، 
های ها و شکستش این عوامل در موفقیتنق

ارتی (. به عب2014، 8)سرکار و فلتچر استورزشکاران 

6. Nixdorf,  Frank & Beckmann 

7. Markati, Psychountaki, Kingston, 

Karteroliotis & Apostolidis 

8. Sarkar & Fletcher 
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ر اولیه در جهت گیری بستمسائل روانی سبب شکل
چه  گردد. اگرهای ورزشکاران میموفقیت و یا شکست

های ورزشی عوامل مختلفی دخیل در جهت موفقیت
گردد تا موفقیت و اما مسائل روانی سبب می است

 تری رخ دهد. های ورزشی به صورت سریعشکست

گردد تا شناسایی عوامل موفقیت و شکست سبب می
منجر  ،خصوصبتوان ضمن بهبود آگاهی فردی در این 

های حمایتی از افراد در جهت تداوم به ارتقا برنامه
ها گردد. در میان ها و کاهش آثار شکستموفقیت

ورزشکاران نیز شناسایی عوامل موفقیت و شکست 
تواند به ارتقا عملکرد ورزشکاران منجر گردد و مسیر می

های آنان های آنان و کاهش شکستپایداری موفقیت
امری بدیهی است  مسئله. از طرفی این را هموار سازد

و مشاهده یک  استکه شکست جزئی از ورزش 
اما  است.ورزشکار بدون شکست امری سخت و دشوار 

روانی بر موفقیت و شکست  مؤثرشناسایی عوامل 
تواند میزان احتمال بروز شکست در ورزشکاران می

میان ورزشکاران را کاهش دهد و از طرفی شرایط 
مناسب آنان به ادامه مسیر ورزشی را  جهت بازگشت

های ورزشی تا حد موفقیت و شکست. هموار سازد
 مسئلهعوامل روانی قرار دارد و این  تأثیرزیادی تحت 

سبب گردیده است تا توجه به این عوامل در حوزه 
ورزش بیش از پیش مشخص گردد. شناسایی عوامل 

کاران نقش روانی بر موفقیت و شکست ورزش مؤثر
های ورزشی دارد. با توجه به مهمی در پیشبرد موفقیت
تواند شناسایی این عوامل میخال پژوهشی در این حوزه 

زه کمک نماید و زمینه در بهبود شواهد علمی در این حو
جهت ارتقا عملکرد ورزشی افراد را فراهم نماید. از 

روانی بر موفقیت و شکست  مؤثرطرفی بررسی عوامل 
تواند در جهت شناسایی راهکارهایی می ورزشکاران

 راستایبهبود وضعیت روانی ورزشکاران در  برای
های آنان کاربرد شکست ها و کاهشموفقیتافزایش 

 داشته باشد. 

عدم توجه به موفقیت و شکست در مطالعات انجام 
گرفته شده سبب گردیده است تا ابهاماتی در خصوص 

که  ایگونهواکنش به عملکردهای افراد رخ دهد. به 
های رخ داده ها و موفقیترفتارهای واکنشی به شکست

د شده به صورت مناسبی اجرایی نگردد. تحلیل عملکر
-ورزشکاران به عنوان یکی ازمسائل مورد توجه روان

شناسان، همواره مورد توجه بوده است. عدم شناخت از 
عوامل موفقیت و شکست ورزشکاران سبب گردیده 

های ورزشی نتوانند از است تا امروزه ارکان باشگاه
های سیستم کنترلی مناسبی در جهت تداوم موفقیت

ذهنی در جهت بازگشت  ورزشکاران و همچنین بازتوانی
پس از شکست ورزشکاران استفاده نمود. بدون شک در 

-های ورزشکاران میها و شکستزمان بروز موفقیت
بایستی رفتارهای واکنشی در این خصوص ایجاد نمود. 
از طرفی تالش جهت بهبود موفقیت و کاهش میزان 

ای در این ها سبب گردیده است تا دغدغهشکست
خصوص در میان مربیان و مدیران ورزشی شکل گیرد. 
خال پژوهشی در این خصوص، به ویژه در کشور ایران 

حاضر با هدف بررسی  پژوهشتا سبب گردیده است 
روانی بر موفقیت و شکست ورزشکاران  مؤثرعوامل 

 مؤثرداشته باشد که عوامل ل ؤسسعی در پاسخ به این 
 باشد؟چه می ت ورزشکارانروانی بر موفقیت و شکس

 

 پژوهش شناسی روش
بود.  یشیمایپ هایپژوهشحاضر از جمله  پژوهش
 بود. یکاربرد هایپژوهشحاضر از جمله  پژوهش

 کنندگانشرکت
در رشته  مرد ورزشکاران حرفه ایشامل  یجامعه آمار

های گروهی در غرب کشور بود که اطالعات کامل و 
دقیقی از آنان دردسترس نبود. بدین منظور برحسب 

نفر از این افراد به عنوان  200دسترس تعداد  انتخاب در
ت پس از پخش در نهایمشخص شدند.  پژوهشنمونه 
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 172تعداد  پژوهشهای نامهپرسشو جمع آوری 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نامهپرسش

 های گردآوریابزار و شیوه
ای بود که ساختهمحقق نامهپرسشحاضر  پژوهشابزار 

و در طی فرایند روش دلفی  پژوهشبا توجه به اهداف 
طراحی گردیده بود. در بخش دلفی جهت طراحی این 

نفر از افراد آگاه به  هشتاز بررسی نظرات  نامهپرسش
در نهایت پس از انجام موضوع پژوهش استفاده شد. 

عامل به عنوان  24روش دلفی در سه مرحله تعداد 
روانی بر موفقیت و شکست ورزشکاران  مؤثرعوامل 

با  نامهپرسشایی گردید. روایی صوری این شناس
بررسی نظرات خبرگان، روایی سازه با تحلیل عاملی 
اکتشافی و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ مورد 

 = آلفای کرونباخ(. 84/0یید قرار گرفت )أبررسی و ت

 هادادهروش پردازش 
حاضر از  پژوهش هایدادهبه منظور تجزیه و تحلیل 

آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در بخش آمار 
توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید. 

کلوموگراف  آزموندر بخش آزمون استنباطی از 
 پژوهش هایدادهاسمیرنف جهت تعیین وضعیت توزیع 

معادالت ساختاری  استفاده گردید. همچنین از آزمون

استفاده گردید. کلیه روند تجزیه  هاتحلیل یافتهجهت 
اس افزارهاینرمحاضر در  پژوهش هایدادهو تحلیل 

  انجام گردید. 2اسالپیو  1اساسپی
 

 ها یافته
-از میان نمونهر نشان داد حاض پژوهشنتایج توصیفی 

 25نفر دارای رده سنی زیر  62تعداد  پژوهشهای 
نفر  41سال و  25-30نفر دارای رده سنی  69سال، 

سال بودند. همچنین نتایج  30دارای رده سنی باالی 
نفر  74تعداد  پژوهشهای نهدر میان نمو نشان داد

نفر دارای  66دارای سطح تحصیلی دیپلم و پایین تر، 
نفر دارای  32سطح تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس و 

 سطح تحصیلی فوق لیسانس و باالتر بودند. 
توزیع  نشان داداسمیرنف -نتایج آزمون کلوموگراف

. از طرفی با استپژوهش حاضر غیرطبیعی های داده
و غیرطبیعی بودن توزیع  پژوهشتوجه به حجم نمونه 

-ها مشخص گردید که از نرم افزارهای واریانسداده
اس استفاده گردید. به منظور اسالپیافزار محور و نرم

 شکست و موفقیت بر روانی مؤثر شناسایی عوامل
، 1ورزشکاران از روش دلفی استفاده شد. جدول شماره 

 نتایج مربوط به عوامل شناسایی شده را نشان می دهد. 
 

 ورزشکاران شکست و موفقیت بر روانی مؤثر مربوط به شناسایی عوامل نتایج -1جدول 

 عوامل ردیف
1 

 انگیزشی مسائل

 جو انگیزشی
 های درونیپاداش 2
 های بیرونیپاداش 3
 استقالل عملکردی 4
 های انگیزشیمحرک 5
 حمایت تماشاگران 6

  

 
 
 

 
 

                                                           
1. SPSS 2. PLS 
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 ورزشکاران شکست و موفقیت بر روانی مؤثر مربوط به شناسایی عوامل نتایج -1جدول ادامة 

 ردیف عوامل ردیف

7 

 های محیطیجنبه

 ثبات محیطی
 سبک زندگی 8
 کیفیت زندگی 9
 روابط بین فردی 10
 فشار محیطی 11
12 

 مسائل فردی

 سرسختی ذهنی ورزشکاران
 اضطراب رقابتی 13
 اعتماد به نفس 14
 استرس 15
 از شکست ترس 16
 هوش هیجانی 17
 گراییکمال  18
 تاب آوری 19
20 

 اجرایی مسائل

 های تمرینیویژگی
 های مدیریتیحمایت 21
 های روانشناختیآموزش 22
 هدف گزاری 23
 رهبری تیمی 24

 24در کل تعداد  نشان دادنتایج کیفی پژوهش حاضر 
دسته عامل  4ها در  مؤلفهشناسایی گردید که این  مؤلفه

 بر روانی مؤثر عواملدسته بندی شد. بدین صورت که 
دسته عوامل شامل  4در ورزشکاران  شکست و موفقیت
 های محیطی، انگیزشی، جنبه مسائل

 مشخص گردیدند.  اجراییمسائل فردی و مسائل 

به منظور بررسی این عوامل از روش معادالت ساختاری 
 عواملنتایج مدل  2و  1استفاده گردید. شکل شماره 

را نشان  ورزشکاران شکست و موفقیت بر روانی مؤثر
 دهد.می
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 مدل پژوهش در حالت بار عاملی -1شکل 

 

 
 مدل پژوهش در حالت تی -2شکل 
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 خالصه مدل پژوهش -2جدول 

تأثیرضریب   روابط تی 

152/0  113/2 شکست -بر موفقیت انگیزشی مسائل   

220/0  860/2 شکست -بر موفقیت های محیطیجنبه   

256/0  797/3 شکست -بر موفقیت مسائل فردی   

373/0  175/6 شکست -بر موفقیت اجراییمسائل    

 

مطابق با نتایج مدل پژوهش مشخص گردید که تمامی 
 96/1روابط شناسایی شده دارای میزان تی باالتر از 

گذاری معنادار روابط تأثیرنشان دهنده  مسئله. این است
با  اجراییمسائل . در میان عوامل شناسایی شده، است
موفقیت و شکست بر  تأثیربیشترین  373/0 تأثیر

تایج مربوط به شاخص های . ناسترا دارا  ورزشکاران
از برازش  پژوهشمدل  نشان داد پژوهشبرازش 

 .استمناسبی برخوردار 

 

 گیریبحث و نتیجه
 به منجر تواندمی ورزشکاران در یافته افزایش استرس

 توان کاهش و آنان روی بر روانی و فیزیکی منفی اثرات
 خود رقابت نتیجه درباره گردد و ورزشکار کارائی و

 را کافی تمرکز که یابدمی در و دارد مضاعفی نگرانی
 داشت آن بر را مربیان امر این .ندارد رقابت انجام برای

 آن خصوصهب نقش و ورزشی شناسیروان رشته به که
 این و شوند مندعالقه ورزشکاران استرس مدیریت در

 که بود هاییتکنیک مورد در خصوصهب مندیعالقه
 می ورزشکار تمرکز افزایش و استرس کاهش سبب
 در قدرتمند بسیار ابزار یک ورزشی شناسیروان. شدند

 روز کیدأت و آیدمی حساب به ورزشکار یک پیروزی
نشان می دهد که  مسئلهاین  .شودمی آن بر افزونی

جهت شناسی ورزشی سبب ایجاد بستر اولیه در روان
 های روانی ورزشکاران گردد.ها و مهارتبهبود توانایی

                                                           
 

عملکرد روانی به عنوان یکی از مسائل مهم در ورزش 
همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. به صورتی 

بر اهمیت مسائل  تأکیدهای مختلفی ضمن که پژوهش
بایستی در جهت ورزشکاران میروانی، اشاره داشتند که 

عملکرد خود به مسائل روانی توجه ویژه داشته بهبود 
مشخص نمودند که ( 2003) 1برای و مارتین باشند.

ست تا های روانی سبب گردیده اتوجه به جنبه
از تری برخوردار باشند. ورزشکاران از عملکرد مطلوب

های مسائل روانی در بهبود ثبات ظرفیتطرفی 
ن آورزشکاران سبب گردیده است تا تالش جهت بهبود 

های یکی از مسائل مهم مورد توجه تیم به عنوان
سبب گردیده است تا  مسئلهاین ورزشی قرار گیرند. 

بهبود جنبه های روانی در میان ورزشکاران به عنوان 
یکی از نیازهای مهم در ورزش مشخص گردد. با این 

 عوامل بررسی و شناساییتوجه پژوهش حاضر با هدف 
ورزشکاران طراحی و  شکست و موفقیت بر روانی مؤثر

 اجرا گردید. 
 مؤلفه 24در کل تعداد پژوهش حاضر مشخص نمود که 

دسته عامل دسته  4ها در  مؤلفهشناسایی گردید که این 
 بر روانی مؤثر بندی شد. بدین صورت که عوامل

دسته عوامل شامل  4ورزشکاران در  شکست و موفقیت
های محیطی، مسائل فردی و مسائل انگیزشی، جنبه

توجه به به عبارتی  مشخص گردیدند. اجراییمسائل 
و شکست  گیری موفقیتتواند در شکلاین عوامل می

 مهم و کلیدی داشته باشد. تأثیرورزشکاران 

1. Bray & Martin 
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 1گوستافسون، مارتیننت، ایوسارد، هاسمن و گویلیت
در جهت بهبود عملکرد مشخص نمودند که ( 2018)

روانی ورزشکاران نیاز است تا مسائل فردی مدنظر قرار 
نیز اشاره داشتند که  (2003برای و مارتین )گیرد. 

مسائل محیطی نقش مهمی در بهبود عملکرد روانی 
سبب های انگیزشی ورزشکاران دارد. توجه به جنبه

های ذهنی مناسبی در حوزه گردد تا افراد از تواناییمی
به . (2017، 2)موری و بوناگئورا ورزش برخوردار باشند

گذاری ابعاد تأثیراهمیت مسائل روانی و رسد نظر می
های ورزشکاران ها و شکستمختلف آن بر موفقیت

مسائل سبب گردیده است تا عوامل متعددی از جمله 
های محیطی، مسائل فردی و مسائل انگیزشی، جنبه

گذار تأثیردر موفقیت و شکست ورزشکاران  اجرایی
 باشد.

در میان پژوهش حاضر همچنین مشخص نمود که 
بیشتری بر  تأثیر اجراییل عوامل شناسایی شده، مسائ

به عبارتی مسائل دارد. موفقیت و شکست ورزشکاران 
 هایتمرینی، حمایت هایاز جمله ویژگی اجرایی

گزاری و  شناختی، هدفروان هایمدیریتی، آموزش
گذاری بر موفقیت و شکست تأثیرتیمی سبب  رهبری

مشخص  (2011) 3فلتچر و آرنولد گردد.ورزشکاران می
های ورزشی سبب نمودند که نحوه رهبری در تیم

گذاری بر عملکرد ورزشی ورزشکاران می گردد. با تأثیر
 پژوهشتوان چنین اعالم داشت که نتایج این توجه می

( 2011فلتچر و آرنولد ) هایپژوهشحاضر با نتایج 
در  اجراییبه نظر می رسد مسائل  .استهمخوان 

گذاری بر مسائل ذهنی تأثیرورزش کشور به علت 
ورزشکاران سبب گردیده است تا این مسائل نقش 
مهمی در موفقیت و شکست ورزشکاران داشته باشد. 

ش ایران و مشکالت وجود حواشی مختلف در ورز
تواند از جمله مسائل مهمی باشد که مدیریتی نیز می

                                                           
1. Gustafsson, Martinent, Isoard, 

Hassmén & Guillet 

گذاری تأثیرسبب  اجراییسبب گردیده است تا مسائل 
 مهم و کلیدی بر موفقیت و شکست ورزشکاران گردد.

مسائل انگیزشی نقش مهمی  نشان دادپژوهش حاضر 
در موفقیت و شکست ورزشکاران دارد. پکرون و مارش 

( اشاره داشتند که جنبه های انگیزشی سبب می 2018)
گردد تا میزان حصول موفقیت ها و شکست افراد را به 

درک نماید. به نظر می رسد  صورت مناسبی قابل
 یهاپاداشی، زشیجو انگمسائل انگیزشی از جمله 

ی، عملکرد استقاللی، رونیب یهاپاداشی، درون
سبب می  تماشاگران تیحمای و زشیانگ یهامحرک

گردد تا ثبات و یا بی ثباتی ذهنی در میان ورزشکاران 
خود سبب شکل گیری  مسئلهایجاد گردد و این 

که می تواند منجر به  استزشکاران وضعیتی در ور
موفقیت و شکست آنان گردد. به عبارتی مسائل 

قرار دادن شرایط ذهنی  تأثیرانگیزشی به واسطه تحت 
و روانی افراد سبب می گردد تا نقش مهمی در موفقیت 

 و شکست ورزشکاران داشته باشد.
های محیطی نقش مهمی جنبه نشان دادپژوهش حاضر 

رسد در موفقیت و شکست ورزشکاران دارد. به نظر می
ی، زندگ سبکی، طیثبات محشامل  های محیطیجنبه

ی سبب طیمح فشاری و فرد نیب روابطی، زندگ تیفیک
گردد تا فضای ورزشی افراد در مسیر ثبات ذهنی، از می

های مطلوبیت مناسبی برخوردار باشد. به عبارتی جنبه
محیطی به واسطه درگیر نمودن محیط ورزشکاران 

گردد تا شرایط اجتماعی موجود در پیرامون سبب می
ردهای کلیدی ورزشکاران مناسب باشد. با توجه به کارک

محیط بر موفقیت و شکست ورزشکاران، جنبه های 
گردد تا ورزشکاران از شرایط روانی محیطی سبب می

روند دستیابی  مسئلهتری برخوردار باشند و این مناسب
 نماید.به موفقیت های آنان را تسهیل می

2. Moore & Bonagura 

3. Fletcher & Arnold 
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مسائل فردی نقش مهمی در  نشان دادپژوهش حاضر 
( اشاره 2018ارد. واینر )موفقیت و شکست ورزشکاران د

داشتند که مسائل فردی نقش مهمی در روند موفقیت 
دارد. از دیدگاه آنان مسائل فردی سبب  و شکست افراد

گردد تا زمینه جهت موفقیت و یا شکست افراد شکل می
رسد مسائل فردی به واسطه بهبود گیرد. به نظر می

، اعتماد به نفس، هوش ورزشکاران یذهن یسرسخت
گرایی و تاب آوری و همچنین کاهش جانی، کمالهی

-سبب می از شکست ترسو  استرسی، رقابت اضطراب
گردد تا زمینه جهت موفقیت افراد را فراهم نماید. بدون 

ها و شک مسائل فردی نقش زیربنایی در موفقیت
سبب گردیده  مسئلههای ورزشکاران دارد و این شکست

گذار تأثیراست تا در پژوهش حاضر نیز این مسائل 
 مشخص گردد.

بهبود مسائل روانی ورزشکاران در جهت بهبود موفقیت 
ها و کاهش شکست ها به عنوان یکی از دغدغه های 

سبب گردیده  مسئله. این استمهم در ورزش مشخص 
به مسائل روانی بیش از پیش درک است تا امروزه توجه 

گردد حاضر پیشنهاد می پژوهشبه نتایج  گردد. با توجه
 ،های ورزشیبهبود حمایت های مدیریتی در تیم با تا

و در  زمینه جهت بهبود عملکرد روانی ورزشکاران
های ورزشی ورزشکاران بهبود میزان موفقیتنتیجه 
حاضر  پژوهشنتایج  به گردد. همچنین با توجه فراهم

شناختی های روانبا بهبود آموزشگردد تا پیشنهاد می
زمینه جهت بهبود عملکرد روانی  مرد به ورزشکاران

به وجود آید.ورزشکاران 
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