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  چکیده
در ورزشکاارا   یزبرانگچالشورزشی  فقیت بر تداوم فعالیتو ادراک موها یزهانگ یرتأثاین پژوهش بررسی  از هدف

 یهارشکتهجکز  الزامکا  ککه  رقابتیعجیب، غیرمعمول و  بدنی هاییتفعالبه چالشی بود. حرکات ورزشی رکورددار 
نفکر  111رککورددار، نفری ورزشکاارا   150 جامعۀاز  این پژوهشبرای . شودیمورزشی رسمی هم نیستند، گفته 

را تامیک   ورزشکی فعالیکت نامه محقق ساخته تداومو پرسش موفقیت ادراک، شیورز هاییزهانگ یهانامهپرسش
و ایکن دو اسکت  هکایزهانگیر ادراک موفقیت بر تداوم فعالیت در افراد رکورددار بیشکتر از تأث نشا  دادنمودند. نتایج 

 توانکدیمبیشتر ادراک موفقیت  یرتأث ورزشی را تبیین نمایند.فعالیت تداوم  درصد از واریانس ۴۴٫۸ اندوانستهتر متغی
   داشته باشد.ورزشی  هاییتفعالبرنامه ریزا  کاربرد وسیعی برای 

 

   رکورددارا ، حرکات ورزشی چالشیتعهد ورزشی، ، هایزهانگادراک موفقیت،  :هایدواژهکل
 

The Impact of Motives and Perception of Success on Continuity of 

Challenging Sports Activity 
 

Ehsan Mohamadi Torkamani, Ebrahim Qanbari, and Qodratullah Bagheri 

 

Abstract 
This research aimed to evaluate the impact of motives and perception of success on activity 
continuity among record owners of challenging sports. Challenging sports are strange, 
unusual and competitive physical activities that have not necessarily included in an official 
athletic field. For this research, 111 out of 150 record owner athletes completed the 
questionnaires of athletic motives' questionnaire, perception of success questionnaire and 
researcher-made questionnaire of continuity of sports activity. Results showed that the impact 
of Perception of Success on activity Continuity in record owner is higher than motives impact 
and these two variables have explained the 44.8 % of the variance in activity Continuity. The 
more impact the perception of success could have been used extensively for planners sporting 
activities.  
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  مقدمه
ورزشکی در  یهاسکتارهامروزه شاهد رقابت تنگاتنک  

و رویدادهای  های ورزشییدا ممختلف در  یهارشته
کسب مدال و مقام هستیم و  باهدف، المللیینبملی و 

بسیاری از ورزشاارا  جوا  و نوجوا  نیکز ررزو دارنکد 
معروف در رشکته ورزشکی خکود  ییهاستارهتبدی  به 
محبوبیت و کسکب  ،هرتاز منافعی همچو  شُ شده و

 بینیندراشوند.  مندبهرهخود  یاحرفهدررمد از تالش 
گروهی از افراد نیز وجود دارند که تکالش ماکاعف و 

 هکاییتفعالسختی برای ثبکت رککورد در حرککات و 
هم  شدهشناختهورزشی  یهارشتهجز   الزاما بدنی که 

طیف وسکیعی از  هایتلفعا. این دهندیمنیستند، انجام 
، شاسکتن یکرر زحرکات مختلف نظیر حبس نفکس 

یکا  زما مکدتاجسام سخت با بکد ، روپکایی زد  در 
مسافت طکوننی، چرخانکد  تکوو روی انگشکتا  یکا 

، طنکا  متکری 100طنا  زنی مسکافت اجسام دیگر، 
کککه  شککودیمزنککی بککا چشککما  بسککته و ... را شککام  

ورزشکی  یافتهما سکازجایگاهی در مسابقات رسمی و 
هکم جهانی و رسکیایی و ...  هاییباز، هایکالمپنظیر 
ثبکت رکوردهکای  ۀکمیتک یسرئک مثالعنوا بهندارند. 

با اشکاره ایرا   همگانی یهاورزشورزشی فدراسیو  
توسک  جکوا   یکرر زبه ثبت رکورد حبس نفکس در 

اظهار داشت: رکورد یک حرکت غیر قهرمانی  یاگناوه
س بکه هکیف فدراسکیونی حتکی شکنا است و حبس نف

از (. 201۴ اوت 16خبرگزاری مهکر، ) شودینممربوط 
بکرای طرفی چو  نهادهای مسئول ثبت این حرککات 

جهت ثبکت  هار موافقت با درخواست افراد یا انتخا  
و شرای  ورود خاصی را در نظر  هارزمو  یگاهرکورد 

 ایکن افکراد بکرای ثبکت رکوردهکایبنابراین  گیرندیم
ذاتی، باید تکالش  هایییتوانا برداشتنعجیب عالوه 
 طوربه دهندسختی را انجام  هایینتمرزیادی کرده و 

همگککانی اسککتا   یهککاورزش یئککتهرئککیس نمونککۀ 
خراسا  رضوی هنگام ثبت رکورد دوید  برعاس به 

  بربالغکیلومتر و شنای استقامت  15مسافت بیش از 
 ۴00جو از بکین سه ساعت از انتخا  شکد  دو دانشک

)خبرگککزاری  متقاضککی خبککر داده اسککتدانشککجوی 
 2013در سال (. 201۴سپتامبر  15جمهوری اسالمی، 

 فردی یهامهارت تفریحی، یهاورزش انجمن رئیس
 همگانی اعالم کرد با یهاورزش یو فدراسو نمایشی 
 بککر مبنککی فدراسککیو  رئککیس یهادغدغککه توجککه بککه
 رکوردهای ثبت به دمنعالقه ورزشاارا  یدهسازما 
 و امر این به ورزشاارا  بیشتر هر چه ترغیب ورزشی،

 فدراسککیو  بدنککه در ر  متمرکککز سککاختن همچنککین
 احتمالی یهاسو استفاده هرگونه از پیشگیری منظوربه
 در هایتفعالاین نوع  مخاطبا  بشمار خی  به توجه با

 ثبکت ملکی مرککز بکا عنکوا  کشکور، مرککزی سراسر
 یهککاورزشانجمککن  قلککب در رزشککیو رکوردهککای
وجککود  بکه نمایشکی و فککردی یهکامهارت ، تفریحکی
 ۴پایگاه خبکری وزارت ورزش و جوانکا ، ) رمد خواهد
 این مرکزکه طبق اعالم نظر مسئون   (.2013فوریه 
عنکوا  کمیتکه ثبکت  حدود سه سکال تحکت باگذشت

 زمککا  و از نمایککدیمرکوردهککای ورزشککی فعالیککت 
 و ثبکت رکورد رسمی 110 کمیته حدود این یاندازراه

خبرگکزاری ) شده است دوباره شاستهاز رنا   بسیاری
ایناکه  رغمیعلک(. 201۴، اوت 12جمهوری اسالمی، 

همگانی  یهاورزشکمیته مزبور تحت نظر فدراسیو  
اذعا  کرد ماهیت تالش افراد  توا یم کندیمفعالیت 

 رکوردهککا خیلککی گونککهینابککرای ثبککت و جابجککایی 
ورزشکی همگکانی  هاییتفعالاز شرکت در  ترمتفاوت

ککه  هسکت یزبرانگچکالشاست و فعکالیتی رقکابتی و 
قهرمانی  یافتهسازما  یهاورزشتفاوت اساسی نیز با 

ورزشی و مسئون  امر  یهاسازما دارد و  یاحرفهو 
دارنکد ککه حاضکرند  سکروکاربا گروه متفاوتی از افراد 

اختن سککالمتی خککود حتککی گککاهی بککا بککه خ ککر انککد
ب ورزشی را ثبت و یا جابجا کنند، در رکوردهای عجی

رکوردهای ثبکت  ینترمهمبرخی از جدول شماره یک 
 توس  ورزشاارا  ایرانی رورده شده است.شده 
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 رکوردهای ثبت شده توسط ورزشکاران ايرانی ينترمهم. برخی از 1جدول 

 نام رکورد رديف نام رکورد رديف

1 
درجککه  100دقیقککه نشسککتن در سککونای  20رکککورد 

 گرادیسانت
 متوالی در ر   پادوچرخهساعت  10رکورد  10

 متر  2000بسته به مسافت  پا و دستشنای  11 ساعت 12کیلومتری دریا در  20شنای  2

 12 دقیقه 36برج میالد در  یهاپلهروپایی  3
 30سکاعت و  3حرکت کرانف خلبانی در مکدت  5290رکورد 

 دقیقه

 13 ساعت روپایی 19 ۴
ساعت  ۴کیلویی در زما   ۴ دمب حرکت جلو بازو با  20000

 دقیقه 35و 

5 
حرکت غلت از جلو در یکک سکاعت و چهک   2000

 دقیقه
 متر  250کیلومتر و  ۴7دوید  به سمت عقب به مسافت  1۴

 ثانیه  121 کیلویی با دندا  به مدت 50وزنه  داشتننگه 15 قالب یخ با ضربه مشت 11شاستن  6

 16 دقیقه 60ضربه رپرکات به کیسه بوکس در  137۴۴ 7
 6با موتکور در زمکا   چرختکمتر  300کیلومتر و  11رکورد 

 دقیقه

 دقیقه چرخش توو بساتبال روی انگشت دست  13۴رکورد  17 برج میالد  یهاپلهپله نوردی از  ۸

9 
 36حبس نفس در زیر ر  به مکدت چهکار دقیقکه و 

 ثانیه 
1۸ 

بکرج  یهاپلکهبرعاس در طکول  طوربهروپایی با توو تنیس 

 میالد 
 

 

 روندیمکلید انجام هر کار و فعالیتی به شمار  هایزهانگ
رفتارهککای افککراد را تحریککک، تقویککت و  تواننککدیمو 

. هککدایت کننککد یککا باعککو کنتککرل و توقککف ر  شککوند
انسانی به چشم  هاییتفعالدر همه  هایزهانگهمچنین 

ولی میزا  و نوع ر  بسته به شرای  متفاوت  خورندیم
بکانیی  رخی افکراد انگیکزۀاست، رگاهی از ایناه چرا ب
و برخی دیگر فاقکد  خوددارندبرای دستیابی به اهداف 

)قککدرت نمککا و  ، اهمیککت خاصککی داردانککدیزهانگایککن 
تککاکنو  م العککات زیککادی (. 201۴حیککدری نککژاد، 

بدنی و ورزش را در  ایهیتفعالشرکت در  هاییزهانگ
 هایتفعالمختلف افراد و در طیف وسیعی از  یهاگروه

 1، ویلیامز، دوود، بیودو  و مارتین، گی اندکردهبررسی 
 در کنندهشککرکت سککان بزرگ هککاییزهانگ (1996)

وز ،  کنتککککرل تسککککل ، ،اندامتناسککککبورزش را 
دیگرا ،  به وابستگی اجتماعی، شناخت ،یریپذانع اف
 و یریپککذرقابت ظککاهری، روانککی، وضککعیت ایمزایکک

                                                                 
1. Gill, Williams, Dowd, Beaudoin & Martin  

 هکاییزهانگ ککهیطوربهمزایای سالمتی بیا  کردند، 
 زنکا  از تکرمهم مردا  در شد  برنده و یریپذرقابت
 وابستگی ،یریپذانع اف ،اندامتناسبزنا   برای بود و
مردا  عنکوا   از ترمهم ظاهری و وضعیت دیگرا  به
 بررسکی در( 200۸) هاشکمی نادریکا  جهرمکی و. شد
 و سالمتی حفظ انگیزۀ ورزش تفریحی سه هاییزهانگ

 و مهککارت کسککب و زیبککایی و اندامتناسککب بهداشککت،
دانستند  هایزهانگ سایر از ترمهمرا  ورزشی هایییتوانا

 بیشکتر ورزشکی هکاییتفعال در مکردا  که مشکارکت
 برتکری، و کسکب موفقیت مهارت، کسب هاییزهباانگ

 ککهیدرحال اسکت مکرتب  جسکمانی رتقد و سالمتی
کسککب  زیبککایی، و اندامتناسککب یزۀبککاانگ بیشککتر زنککا 

 ورزش یابیدوسککت و روانککی بهداشککت و سککالمتی
( 2010) 2کاگککا ، تککوره و مانانسککتا . کننککدیم
وز ،  ورزش جوانا  فیلیپینکی را مکدیریت هاییزهانگ

( جنسی جذابیت) وضعیت ظاهری و استقامت و قدرت
                                                                 

2. Cagas, Torre & Manalastas 
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 پکذیری چکالش رقابکت و پژوهشد در این بیا  کردن
کیگا ، . داشت دهندگا پاسخ ازنظر را کمترین اهمیت

والکدین،  یراتتکأث( 2010) 1اسپرای، هکاروود و نوالکه
 از مربکی و تسهی  و پشتیبانی طریق از والدین)مربی 

 طریککق و همسککان  )از (ارزیککابی و طریککق رمککوزش
 و اطککاتارتب مشککترک، رقککابتی، رفتارهککای رفتارهککای

عوام  انگیزاننده نوجوانا   عنوا بهاجتماعی( را  رواب 
 و رلتککونن. جهککت مشککارکت در ورزش عنککوا  کردنککد

 رمکککادگی تسکککل ، هکککاییزهانگ (2012) 2هماکککارا 
 روانکی، وضعیت روحی دیگرا ، وابستگی به جسمانی،
 و رقابکت را لکذت دیگرا ، انتظارات ظاهری، وضعیت
 بککدنی فعالیککت در شککرکت هککاییزهانگ ینتککرمهم

 هکاییزهانگ نیز در بررسی (201۴) 3هوان . یادکردند
فنالندی،  ورزشی هاییمدر ت کنندهشرکت ورزشاارا 
 ،یریپککذرقابت دیگککرا ، بکه وابسککتگی لککذت، تسکل ،

ظکاهری را  وضکعیت و روانکی شرای  شرای  جسمی،
 بکه وابسکتگی تسکل ، هاییزهانگشناسایی کردند که 

 دخترا  در ظاهری وضعیت ی وجسم شرای  دیگرا ،
 پسکرا  در تکرمهم تنها انگیکزۀ مقاب  در بودند ترمهم
مختلکف ایکن  یهکاپژوهشبررسی  .بود یریپذرقابت
 نکوع برحسب هار  پذیرفتن یرتأث ،هایزهانگ تنوع حوزۀ
 نظیکر شکناختی جمعیکت هکاییژگیو فعالیت، هدف و

 و جسکمانی دررمد، شرای  میزا  حتی و جنسیت سن،
 و موقعیککت اجتمککاعیزنککدگی و  یهافرصککت روانککی،

 . دهدیم نشا  رااقتصادی 
 در ورزشکاارا  م لکو  عملاکرد و موفقیکت کسب

 بیشکترین ککه اسکت موضوعاتی از ورزشی مسابقات

 مختلف کشورهای در ورزش متولی یهاسازما  توجه

کوثری صابونچی، کیا، ) است نموده مع وف خود به را
 و تمرین دنیای (. امروزه در2013، فردو کوثری  فرد

 محسکو  موفقیکت کلیکد تنهکا تمرین مداوم، ورزش،
 خاص شخصیتی هاییژگیوبه  احتیاج بلاه ؛شودینم

 زااستر  محی  در ورزشاارا  زیرا ؛شودیم احسا 

                                                                 
1. Keegan, Spray, Harwood & Lavallee 
2. Aaltonen et al 
3. Huang  

 ورزشاارا  هیجا  برای سبب بروزکه  کنندیم رقابت
مختلکف ضکرورت  یزااسکتر . وجود عوام  شودیم

 سککالمتحفککظ  بککرای خککاص یهککاارتمه کسککب

 مقابله در ناتوانی چراکه، سازدیم رشااررا  ورزشاارا 

 رمیزیکتموفق عملاکرد بکرای زااسکتر عوامک   بکا

بشکارت، صکالحی، د )بکو خواهکد بخشیا ز ورزشاار
اهمیکت کسکب  بنا بکه(. 2009 ،نادعلیی و محمدشاه

بکه متعددی اقکدام ورزش م العات   ۀحیموفقیت در 
بکر  یرگکذارتأثفهکوم نمکوده و عوامک  ی ایکن مواکاو

 ، یای از متغیرهکایاندکردهورزشی را تبیین موفقیت 

افکراد  ۴پیشکرفت ۀانگیکزورزشی  موفقیت بر یرگذارتأث
ورزشککاارا  ویژگککی  در پیشککرفت ۀاسککت. انگیککز
 بکه نیاز از است عبارت و رودیم شمار به ارزشمندی

 کمکال، بکه دستیابی سخت، کارهای در تسل  یافتن

 کرد عم   از دیگرا  بهتر موانع، و بر مشاالت غلبه

 نظریکۀ بکر اسکا موفقیکت.  از غکرور احسکا  و
 در ییجورقابت ازلحاظ موفقورزشاارا   5اتاینسو 

 یبکرا یکادزپشکتاار  دارای دارنکد؛ قکرار بانیی س ح
 نگرانکی دربکارۀ بکدو و  بکوده موفقیکت به دستیابی

موسکوی و ) نکدکنیم ورزش احتمکالی، یهاشاسکت
 مربوط نظری مبانی اسا  بر(. 2015واعظ موسوی، 

به نکوع هکدف  پیشرفتبه تمای   ورزشی، موفقیت به
 که است ( وابستهییگراهدفاز سوی فرد ) شدهیینتع

 و یکا خکود 6گرایکیبر تالیف  مبتنی ییگراهدف این

 از فکردی یهکاتفاوت. افراد با توجه به هست 7گرایی
 خود و گرایی تالیف مؤلفه در اوتیمتف توانایی میزا 

 مرجکع خود گرا بیشتر تالیف افراد. برخوردارند گرایی
 بهبکود مبتنی بکر یهاهدف بر بیشتر افراد این هستند
 افکراد کهیدرصکورت دارنکد، تمرککز عملارد و تالیف

مرجعکی  هنجکار یهاهکدف تعیین به متمای  اخودگر
 یکا سکایرین بکه نسکبت کرد  عم  بهتر بر و هستند

                                                                 
4. Achievement Motivation 
5. Atkinson 
6. Task orientation 
7. Ego orientation 
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خکود . افکراد دارند تمرکز کمتر تالش با عملارد برابر
 برخوردارنکد؛ کمتکری شکدهادراک شایسکتگیاز  گکرا
 خود از بیشتر و دهندیم نشا  خود کمتری از تالش

 هکاییتفعال از و کننکدیم حفاظکت یشکا هاارزش و
کاووسکانو و ) کننکدیمدوری  یزرممخکاطره و چالشکی
 یهاجنبکه العاتی ککه بکه مبرخی از (. 2001، 1رابرتز

از:  انککدعبارت انککدپرداختهمختلککف موفقیککت ورزشککی 
و  ییگراکمککالراب ککۀ ( در بررسککی 2006بشککارت )
مثبکت و  ییگراکمکالورزشی نشا  داد بکین موفقیت 

با موفقیت ورزشی همبستگی مثبکت و منفی به ترتیب 
 توانکدیممثبکت  ییگراکمالمنفی وجود دارد اما فق  

کنکد،  بینییشپموفقیت ورزشی را بوط به تغییرات مر
، ینیبواقکعنظیکر  هکایییژگیومثبکت بکه  ییگراکمال

، یریپککذانع افشخصککی،  هاییتمحککدودپککذیرش 
خرسککندی از عملاککرد شخصککی، و احسککا  رضککایت 

و اعتمککاد بککه خککود و همچنککین  نفسعککزتتقویککت 
اجتماعی اشاره  هاییتحمامثبت فرد از  یهابرداشت

 حسینی و فارسکی  ع ار زادهسهرابی، ، ا دارد. فوندی
ورزشکی  سوگیری یهامؤلفه نشا  دادند بین (2010)
 و( ییگراهککدف و پیککروزی بککه میکک  ،یطلبرقابککت)

 موفقیت،)ورزشکککی مشکککارکت انگیکککزه یهامؤلفکککه
 مکوقعیتی، عوام  انرژی، رهایی رمادگی، ، ییگراگروه
 طارتبکا( تفکریح و یابیدوسکت توسعه مهارت، و بهبود

فرزی، عباسی، سوری  .دارد معناداری وجود و مستقیم
بککین دانشککجویا  ( نشککا  دادنککد در 201۴) و نظککری

یزه ورزشاار بین سخت رویی و موفقیت ورزشی و انگ
وجکود  دارامعنمثبت راب ۀ موفقیت ورزشی پیشرفت و 

 مؤلفکهدرصد و  50سخت رویی  مؤلفههمچنین دارد، 
موفقیت واریانس رات درصد از تغیی ۴3پیشرفت انگیزه 
 2ررگکودو، مکارکو  و رویکز. کنندیمشی را تبیین ورز
ین ادراک سکککازگاری بککک وتحلی یکککهتجز( در 2015)

در رقابت  بانا دروازهقعی واو عملارد موفقیت رفتاری 

                                                                 
1. Kavussanu & Roberts 
2. Argudo, Marcos & Ruiz 

رمدی برای موفقیت و از تعکداد مقیا  خودکار از یک 
قهرمانی اروپکا در مسابقات  بانا دروازهکه  ییهاشوت

استفاده کردنکد، عملارد  یریگاندازهه بودند برای رفتگ
موفقیکت و ک ارتباط ککم بکین ادرا پژوهش نتایج این

ایکن  گریکا بایکن نتیجکه  داد.نشا  عملارد واقعی را 
خود را )بیا  خودکار رمدی(  بانا دروازهکه ناته است 
، بکه داننکدیم)تعداد گرفتن شکوت(  هادادهاز معتبرتر 

واقعی م لکو  عملارد  رغمیعلاست عبارتی ممان 
ر انتظکاراتش از به سای با توجهیک ورزشاار در رقابت 

داشته باشکد. ابکراهیم، ری کمتموفقیت ورزش ادراک 
بکین راب ۀ ( در بررسی 2016) 3جعفر، کاسیم و عیسی

شککی درک شککده و ادراک موفقیککت متغیککر جککو انگیز
، نتایج نظر گرفتندمیانجی در  عنوا بهرا  نفساعتمادبه
انگیزشکی بکر اثر جکو  تواندیم نفساعتمادبهنشا  داد 

  . را افزایش دهد ادراک موفقیت
ک مفهکوم مسلم است ادراک موفقیت ورزشی ی رنچه
که  (2015و واعظ موسوی، )موسوی  هستعدی چندبُ
ن همچنیزیادی قرار گیرد،  دستخوش عوام  تواندیم

ر ورزش مشکارکت د هاییزهانگبین ادراک موفقیت و 
 یهککاپژوهشدر  تنگککاتنگی وجککود دارد کککهارتبککاط 

 عوامک اگکر اسکت. امکا  شکدهاشاره هکار مختلف به 
 در ماکاعف تالش برای درونی برانگیزاننده را رغبت

 همچکو  دیگکری اهکداف یکا و پیکروزی بکه ید رس
 تناسکب ،ترسکالم زنکدگی بیشکتر، قکدرت توانمنکدی،

ه یکک فکرد در کک اییجکهنتبه مانی و ...  بنامیم، جس
موفقیکت گفتکه  احسکا  نمایکدیم تجربۀ موارد فوق

 یکک پیروزی در از تواندیم احسا  این که شودیم

 غیکره و ترسکالم زندگی یا بیشتر توانمندی تا مسابقه

 مماکن فکرد یک دیگر، باشد، از سویی داشته گسترۀ

 احسکا  از بکانیی میکزا  از ککه حکالیندرع است

 خکود ورزشکی ۀرشت به سبتن است موفقیت برخوردار

                                                                 
3. Ibrahim, Jaafar, Kassim & Isa  
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 حالت حقیقت بالعاس، در و باشد داشته اندکی ۀیزانگ

 احتمکال گکردد. ایکن ایجاد فرد در تفاوتییب یا زدگی
 احسا  و بسیار هاییزهباانگ افراد که است درکقاب 

 بسکیار و موفقیکت بااحسکا  یکا و ککم موفقیکت

 در خککود ورزش بککه نسککبت محککدود، هککاییزهانگ
 یا برریند ورزشی یرشته حتی یا تیم تغییر جستجوی

شکوند  گکردا یرو ورزش از شایسکتگی اوج در حتی
  (. 2010جوادی و مظفری، )برقی مقدم، مشرف 

 هاییتفعال در منظم مشارکت با مرتب  منافع باوجود
رفتارهکای بکدو   رواج میکزا  ،یافتهسکازما  ورزشی

سکت. بان یافتهتوسکعه کشکورهای در تحکرک حتکی
بکرای  پژوهشکگرا زیادی توسک   یهاتالش روینازا

 رفتارهای مربوط به پایبندیتبیین رفتارهای ورزشی و 
 ورزش صکورت گرفتکه اسکت در مکداوم مشکارکت به
 یهکککاپژوهش(. در ایکککن راسکککتا 2013 پارسکککامهر،)

( بککا 1993) 1کیلککراسککاانال ، اشککمیت، سککایمو  و 
 و سکازمانی رفتکار در تعهد نظری مبانی از یریگبهره

 بکه ورزشکی، زمینۀدر تعهد کاربرد مفهوماجتماعی و 

این مدل تعهکد شد، در منجر  2ورزشی تعهد مدل ارائه
 در مشکارکت ادامکه به عزم و تمای  عنوا به ورزشی

 ورزشکی فعالیکت یطورکلبکه یکا خکاص ورزش یک

 مککدلی ورزشککی تعهککد اسککت. مککدل شککدهیفتعر
 هکدتع بکر مکؤثر عوام  و تعهد که است یشناختروا 

 را بررسکی در ورزش کنندهمشکارکت افکراد ورزشکی
شکی بر تعهد ورز مؤثرعام  . در این مدل پنج کندیم

شخصککی،  هایگذارییهسککرماشککام  لککذت ورزشککی، 
جکککایگزین و  هاییسکککرگرمفشکککارهای اجتمکککاعی، 

 بینییشپ یطورکلبه، باشندیممشارکت  یهافرصت

 یگذاریهسکرما ورزشکی، لکذت یهامؤلفهکه  شودیم
مشکارکت  یهافرصت و اجتماعی فشارهای شخصی،
 کهیدرحال باشند،داشته  ورزشی تعهد با مثبتارتباط 

 یرتکأث توانکدیمجایگزین  هاییسرگرم قدرت و وجود

                                                                 
1. Scanlan, Schmidt, Simons & Keeler  
2. Sport Commitment 

 زیادی تحقیقات ورزشی داشته باشد. درمنفی بر تعهد 
 افراد برای ورزش در مشارکت اگر که است شدهم رح
 را ورزش هکار  باشکد، هداشتهمراه به مثبتی  تجربۀ
 در مشککارکت بککرای تعهدشککا  و دهنککدیمادامککه 

حسینی، بحرالعلوم ) شودیم بیشتر ورزشی هاییتفعال
 (. 2016حسینی نیا، و 

بر تعهد ورزشکی  مؤثراگر به عوام   یبندجمعدر یک 
دقت کنیم عکواملی ماننکد لکذت ورزشکی، فشکارهای 

ز  جکک تککوا یممشککارکت را  یهافرصککتاجتمککاعی و 
کرد که  یبندطبقهعوام  انگیزاننده مشارکت ورزشی 

ورزشکی  هاییتفعالفرد برای شرکت در  دهندۀجهت 
برای تداوم یک  احتمان مسلم است  رنچهاما  باشندیم

 تجربۀفعالیت ورزشی عالوه بر عوام  انگیزشی اولیه، 
ادراک یککا احسککا   تککوا یم ار ر مثبککت افککراد کککه 

 بیشتری داشته باشد.ت نامید اهمیت موفقی
چارچو  مفهکومی  شدهگفتهبنابراین با توجه به موارد 

پژوهش جهت بررسی و م العۀ متغیرهای پکژوهش و 
. م کابق گرددیمپیشنهاد  1در شا   هار رواب  بین 

چارچو  مفهومی ارائه شده ایکن پکژوهش بکه دنبکال 
عوام  اولیه )انگیزاننده( و عوام  ثانویکه  یرتأثبررسی 

چکالش  3ورزشی هاییتفعالتداوم بر راک موفقیت( )اد
ایکن ر تسکادهعبکارت به  می باشد.برانگیز ثبت رکورد 

ککه بکرای است  سؤالبه دنبال پاسخ به این  پژوهش
از  یکککدام افراد رکورددار نقشورزشی  تداوم فعالیت

 ؟ باشدیم ترپررن موفقیت  راکعوام  انگیزشی یا اد

                                                                 
3. Continuity of The Activity 
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 پژوهش شناسیروش

دف ه ازنظراین پژوهش  1مدل پیاز پژوهش بر اسا 
است که بکه پیمایشی روش توصیفی  ازنظرکاربردی، 

ادنت سکاختاری اجکرا معکشا  میدانی و مبتنکی بکر 
 گردید.

  کنندگانشرکت
 بودنکدکلیه افراد و ورزشاارانی  پژوهشرماری  جامعۀ

 ثبکت ملکی مرککز یاندازراهو زما   2013که از سال 
مگکانی ه یهکاورزشردهای ورزشکی فدراسکیو  رکو

اقکدام بکه ( 10/03/2016 تاکنو  )زما  نگارش مقاله
  ، که حجم راندنمودهچالشی ثبت رکوردهای ورزشی 

تمام  صورتبه یریگنمونه. لذا هستنفر  150برابر با 
ا اخذ مجوز از مرکز مذکور شمار در نظر گرفته شد و ب

بکین  هانامهپرسشرد ثبت رکو یهاجشنوارهاز  یایدر
سککالم  ۀنامپرسکش 111ورزشکاارا  توزیکع گردیککد و 

 شد. یرورجمع
 

 

 

                                                                 
1 .Research Onion 

 ابزار پژوهش 
 زیر بود. یهانامهپرسششام   هادادهابزار گردروری 

در ورزش گیک ،  مشکارکت هاییزهانگ ۀنامپرسش. 1
کککه  سککؤال 30( بککا 19۸3) 2گککرا  و هادلسککتو 

مهارتی  مؤلفه شش شرکت در ورزش را با هاییزهانگ
رقابتی، شناخته شکد ، تخلیکه انکرژی، جکو تیمکی،  -

در  نامهپرسکش، این سنجدیم اندامتناسبوابستگی و 
شکده اسکت  یکابیاعتبکار مختلف داخلی  یهاپژوهش

 هشتفارسی پرسشنامه در اختیار  نسخۀعالوه بر ر  
تن از اساتید مدیریت ورزشکی و رفتکار حرکتکی قکرار 

واقع شد، پایایی  تأییدر  مورد  گرفت و روایی صوری
  رمد. به دست 0٫۸9ر  نیز از طریق رلفای کرونباخ 

 3ادراک موفقیت رابرتز، ترژیر و بانجیو ۀنامپرسش. 2
 مؤلفهکه ادراک موفقیت را در دو  سؤال 12( با 199۸)

 نامهپرسش، این سنجدیم ییخود گراتالیف گرایی و 
در ایککرا  و در ( 2010توسک  فوندیکا  و هماکارا  )

. ایککن شککده اسککت یککابیاعتبککار ورزشککی  هککایی مح
محققا  اعتبار سازه نسکخه فارسکی ایکن ابکزار را بکا 

یید تأمورد  ییدیتأاستفاده از تحلی  عاملی اکتشافی و 

                                                                 
2. Gill, Gross & Huddleston 
3. Roberts,Treasure & Balague  

 
 چارچوب مفهومی پژوهش .1شکل 
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، ثبات درونی ر  نیز بکا اسکتفاده از رلفکای انددادهقرار 
و پایایی زمانی نیز با ضریب همبستگی  0.۸5کرونباخ 

گزارش شده است. در این پژوهش نیکز  0.۸3و  پیرس
نیز توس  اساتید مدیریت ورزشکی و  ر صوری ی روای

قرار گرفکت و ضکریب رلفکای  تأییدرفتار حرکتی مورد 
    رمد. به دست 0٫۸5کرونباخ ر  

 سکؤالبرای سنجش تداوم فعالیت ورزشی از چهار . 3
( و دو 1993تعهد مدل اسکاانال  و هماکارا  ) مؤلفه
اگر رکوردم، توس  فرد دیگری شاسکته »ه شام  گوی

شود، برای ثبت دوباره به نکام خکودم تکالش خکواهم 
وردم در س ح جهکانی حاضرم برای ثبت رک»و « کرد

استفاده شد، «  تالش زیادی بنمایمنظیر کتا  گینس 
توسک   سکؤال ششبا   نامهپرسشروایی صوری این 

بکا تحلیک  شد و  تأیید بدنییتتربتن از اساتید  هشت
اولیکه پایکایی ر  بکا اسکتفاده از رلفکای  پرسشنامۀ 30

مذکور  سؤانتعالوه بر رمد.  به دست 0٫79کرونباخ 
مربوط به متغیرهای  سؤال پنجکلی شام   ۀنامپرسش

 جمعیت شناختی بود. 

 هاداده یروش گردآور
ی رمکار توصکیفی هکاروشاز  هادادهتوصیف  منظوربه

 اوانی و میانگین استفاده شد. شام  فراوانی، درصد فر

برای رزمکو   هادادهبه اهداف و نوع  با توجههمچنین 
ی پککژوهش و فرضککیات از رویاککرد حککداق  هامککدل

اسککتفاده شککد کککه دنیکک  ر  عککدم  1مربعککات جزئککی
و حجم اندک نمونکۀ  هادادهحساسیت به نرمال بود  

ی افزارهکککانرما بکککا هکککدادهوتحلی  یکککهتجزبکککود. 
 2ا .ال.و اسککمارت پککی 23نسککخۀ   ا.ا .پککی.ا 

 نسخۀ سه انجام گرفت.  
 

 هایافته

متغیرهکای جمعیکت شکناختی  ینترمهماز  یاخالصه
رورده شککده اسککت.  دودر جککدول شککماره  هککایرزمودن

را مکردا  و  هکایرزمودندرصکد  73٫9م ابق جکدول 
. دهنککدیمرا زنککا  تشککای   مانککدهیباقدرصککد  26٫1

درصکد  ۴2٫3انس بکا همچنین مدرک تحصکیلی لیسک
 52٫3بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. 

دارای دررمد مستق  نیستند و  دهندگا پاسخدرصد از 
که حاایکت  استسال  26٫5 هایرزمودنمیانگین سن 

 از جوا  بود  رنا  دارد.

                                                                 
1. Partial Least Square: PLS 
2. Smart PLS 
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صکحت بکرای رزمکو  حداق  مربعات جزئکی  درروش
بایکد پایکایی مککدل  1عااسکیان یریگانکدازه یهامکدل
و یا بکار عکاملی  یرپذمشاهدهم  پایایی متغیرهای )شا

و روایکی همگکرا (، روایی مکدل )شکام  پایایی مرکب
اشکتراک( مکورد ( و کیفیت مدل )شاخص روایی واگرا

نتکایج  (.201۴محسنین و اسکفیدانی، ) قرار گیرد تأیید
طبکق رمکده اسکت،  سهدر جدول شماره  هارزمو این 
ی مکدل در صکورت یریگاندازهمدل پژوهشگرا  ه گفت

بارهککای عککاملی کککه قککدر م لککق  باشککدیمهمگنککی 
باشد البته برخکی  هفتحداق   یرپذمشاهدهمتغیرهای 

پذیرفتککه و پیشککنهاد حککذف را  0٫۴دیگککر حککداق  
.  انددادهدارند را  چهارر از متغیرهایی که بار عاملی کمت

بکان  0٫۴یرها از توجه به جدول بار عاملی همه متغبا 
 0٫7مقادیر بکانی . در مورد پایایی مرکب نیز باشدیم

مدل است که بکرای هکر سازگاری درونی  دهندۀنشا 
اسکت. مقکادیر بکانی  0٫7مقدار بانی سه متغیر این 

متوسککککک  واریکککککانس »بکککککرای معیکککککار  5/0

                                                                 
1. Reflective  

 
 
 
 
 

 یریگانکدازهمکدل نیز روایی همگرای  2«شدهاستخراج
دار این شاخص برای هکر سکه که مق دهدیمرا نشا  
اسککت. مقککادیر مثبککت شککاخص  5/0بککانتر از متغیککر 
 یریگانکدازه یهامدلکیفیت  دهندۀنشا اک نیز اشتر
ایی مکدل را در توانک درواقکعکه این شاخص  باشدیم
از طریککق متغیککر  یرپذمشککاهدهمتغیرهککای  بینککییشپ

و طبککق جککدول  دهککدیمظرش نشککا  مانککو  متنککا
برای هر سکه متغیکر مناسکب اسکت.  اشتراکشاخص 
عرضکی جش روایی واگرا نیکز از رزمکو  بکار برای سن
ملی هر متغیر بار عادر این رزمو  اگر  شودیماستفاده 
متغیکر مانکو  مربکوط بکه خکود بر روی  یرپذمشاهده
ار عککاملی همککا  متغیککر بیشککتر از بکک یکککحککداق  
بر روی سکایر متغیرهکای مانکو  باشکد  یرپذمشاهده

 واگکرااز روایکی  یریگانکدازهمکدل گفت ککه  ا تویم
ا برخوردار است. که با توجه به بارهای عاملی متغیرهک

  گرفت.قرار  تأییداین رزمو  نیز مورد 
 

 

                                                                 
2. Average Variance Extracted: AVE 

 هایآزمودن. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی 2جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 9/73 ۸2 مرد

 1/26 29 ز 

 تحصیالت

 7/11 13 راهنمایی

 9/36 ۴1 پلمیدفوقدیپلم و 

 3/۴2 ۴7 لیسانس

 9 10 و بانتر سانسیلفوق

 دررمد مستق 
 7/۴7 53 بله

 3/52 5۸ خیر

 26٫5 میانگین سن

 111 جمع
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 یریگاندازه یهامدلبرازش  یهاشاخص. 3 جدول

 بار عاملی شاخص متغیر
پايايی 
 مرکب

روايی 
 همگرا

شاخص 
 اشتراک

 هایانگیزه
 مشارکت

 ۸۸۴/0 رقابتی –مهارتی 

۸۸5/0 566/0 365/0 

 6۸3/0 شناخته شد  )معروفیت(
 ۸1۴/0 جو تیمی

 611/0 تخلیه انرژی
 ۸15/0 وابستگی
 66۸/0 اندامتناسب

ادراک 
 موفقیت

 529/0 گرایی خود
751/0 622/0 122/0 

 9۸2/0 تالیف گرایی

تداوم 
فعالیت 
 ورزشی

ت خو  در صورت ترک از دست داد  اوقا
 ورزش فعلی

567/0 

703/0 596/0 01۴/0 

 550/0 از فعالیت فعلی گیریکنارهدشواری 
 631/0 برای تداوم فعالیت مصمم بود  
 ۴۸1/0 برای تداوم فعالیت مشتاق بود  

تالش دوباره جهت ثبت رکورد فعلی در صورت 
 نیاز

597/0 

 737/0 س ح جهانی تالش برای ثبت رکورد در

 

 یککردو متغ یککزن پککژوهش هاییهفرضککرزمککو   یبککرا
 یکرمتغ عنوا بکه یکتو ادراک موفق یورزش هاییزهانگ

 یکرمتغ عنوا بکه یورزشک یتتداوم فعال یرو متغ زابرو 
 دوشکدند. م کابق شکا   یوارد مدل ساختار زادرو 
 یکتبکر تکداوم فعال یورزش هاییزهانگ یزابرو  یرمتغ
مثبکت دارد.  یرتأث= بتا( 225/0) افراد رکورددار یورزش
افککراد  یککتبککر تککداوم فعال یککزن یککتادراک موفق یرتککأث

 ککهییازرنجاامکا  هستمثبت = بتا( ۴1۴/0) رکورددار
 دهکدیمرا نشکا  راب کۀ قکدرت  یرمس یبضر یبزرگ

 یکتبکر تکداوم فعال یتادراک موفق یرتأثگفت  توا یم
مشکارکت  هکاییزهانگ ریتکأثافراد رکورددار از  یورزش

 ۴۴٫۸ اندتوانسکتهمجموعا   یردو متغ ینتر است و ایشب
 یککینرا تب یورزشکک یککتتککداوم فعال یککانسدرصکد از وار

هکر  تیرماره  چهاربه جدول  با توجه ین. همچنیندنما
 ینکا مورداطمدرصکد از مقکدار  95در س ح  یردو متغ

و  یورزشکک هکاییزهانگ( بکانتر اسکت، لکذا اثکر 96/1)
 . هست نادارمع یبر تداوم ورزش یتاک موفقادر
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 (اس.ال.اسمارت پیمدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرايب استاندارد )خروجی  .2شکل 

 

 پژوهش هاییهفرضو تی  ةب مسیر، آمارئب تعیین، ضرائضرا. 4جدول 

 
ضريب 

 تعیین

ضريب 

 مسیر
 تی ةآمار

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 تأیید <0٫05 3٫23۴ 0٫225 0٫191 تداوم فعالیت ورزشیمشارکت *  یهازهیانگ
 تأیید <0٫05 5٫176 0٫۴1۴ 0٫257 ادراک موفقیت * تداوم فعالیت ورزشی

 
 

در ادامه برای مقایسه میانگین نمرات هکر سکه متغیکر 
مشارکت، ادراک موفقیت و تکداوم فعالیکت  هاییزهانگ

ه از با میانگین نظری جامعک هار  یهامؤلفهورزشی و 
استفاده شد. البته قب  از ایکن  یانمونهرزمو  تی تک 

رزمو  نرمال بود  توزیع متغیرهای پژوهش با رزمو  
شکد.  ییکدتأ 05/0اسکمیرنوف در سک ح _  کلموگروف

نتایج رزمکو  تکی در جکدول پکنج رورده شکده اسکت، 
مشککارکت و همککه  هککاییزهانگم ککابق جککدول بککین 

امعککه تفککاوت ر  بککا میککانگین مفککرو  ج یهامؤلفککه
 معنادار وجود دارد که مقادیر میانگین واقعی از 

 
 
 

 

میانگین مفرو  جامعه بانتر است. در متغیکر ادراک 
 مؤلفکهموفقیت نیز بین نمره کلکی ادراک موفقیکت و 

تالیف گرایکی بکا میکانگین مفکرو  جامعکه تفکاوت 
واقعی از  هاییانگینممعنادار وجود دارد که این بار نیز 

 مؤلفکهمفرو  بانتر است. اما بین میانگین میانگین 
ادراک موفقیت با میانگین جامعکه تفکاوت  ییخود گرا

برای متغیر تداوم فعالیت ورزشی معناداری وجود ندارد. 
ر  نیز تفاوت معناداری بین میانگین  یهامؤلفهو همه 

واقعی با میانگین مفرو  جامعه وجود دارد، در مکورد 
واقعکی بکانتر از میکانگین  هاییانگینماین متغیر نیز 
   جامعه است. 
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 برای جامعه  µ=3میانگین نمرات متغیرها با میانگین نظری  ة. مقايس5دول ج

 میانگین متغیر
مقدار آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 63/0 003/0** 201/1 63/3 رقابتی –مهارتی 
 ۸5/0 005/0** ۴12/1 ۸5/3 شناخته شد  )معروفیت(

 3۴/0 001/0** 132/1 3۴/3 جو تیمی
 ۸1/0 001/0** 103/1 ۸1/3 تخلیه انرژی
 57/0 002/0** 00۴/1 57/3 وابستگی
 ۴7/0 012/0* 301/1 ۴7/3 اندامتناسب
 ۴3/0 001/0** 906/0 ۴3/3 مشارکت هایانگیزهک  
 10/0 221/0 ۸32/0 10/3 گرایی خود

 ۸5/0 003/0** 207/1 ۸5/3 تالیف گرایی
 63/0 002/0** 003/1 63/3 ک  ادراک موفقیت

 6۴/0 003/0** ۴39/1 6۴/3 از دست داد  اوقات خو  در صورت ترک ورزش فعلی
 27/0 009/0** 002/1 27/3 گیری از فعالیت فعلیدشواری کناره

 69/0 031/0* 303/1 69/3 مصمم بود  برای تداوم فعالیت
 53/0 006/0** 061/1 53/3 مشتاق بود  برای تداوم فعالیت

 59/0 001/0** 291/1 59/3 تالش دوباره جهت ثبت رکورد فعلی در صورت نیاز
 76/0 001/0** 11۸/1 76/3 تالش برای ثبت رکورد در س ح جهانی

 6۸/0 005/0** 009/1 6۸/3 ک  تداوم فعالیت ورزشی

 

  گیرییجهنتبحث و 

مشارکت  یهایزهانگدر این پژوهش سعی شد تا نقش 
ر تداوم فعالیکت ورزشکی در ورزش و ادراک موفقیت ب

افراد رکورددار بررسی شکود. نتکایج نشکا  داد هکر دو 
و ادراک موفقیکت بکر تکداوم فعالیکت  هکایزهانگمتغیر 

بکا مثبتی دارند ککه البتکه  یرتأث رکورددارورزشی افراد 
ادراک موفقیت بر  یرتأثبه ضرایب مسیر و تعیین  توجه

 تکوا یمبود، به عبکارتی  ترمهمالیت ورزشی تداوم فع
گفککت ادراک موفقیککت از قککدرت تبیککین بککانیی در 

  یت افراد رکورددار برخوردار است. تداوم فعال بینییشپ
کلید انجام هر ککار و  هایزهانگ دانیمیمکه  گونههما 

راد رفتارهای افک توانندیمو  شوندیمفعالیتی محسو  
باعو کنترل ایت کنند یا حتی را تحریک، تقویت و هد

( نشا  2010فوندیا  و هماارا  ). و توقف ر  شوند
  یهامؤلفهمشارکت ورزشی و  هاییزهانگدادند بین 

 
 

، می  به پیکروزی یطلبرقابتسوگیری ورزشی )شام  
پارسا ( ارتباط مستقیم معنادار وجود دارد. ییگراهدفو 

لککذت  ( نیککز نشککا  داد بککین متغیرهککای2012) مهککر
 یهافرصکتشخصکی و  هایگذارییهسکرماورزشی، 

مثبتکی راب کۀ مشارکت با مشارکت مسکتمر ورزشکی 
وجکککککود دارد و دو متغیکککککر لکککککذت ورزشکککککی و 

شخصی مجموعا  نیمی از واریانس  هایگذارییهسرما
بکه عکدم  با توجکهلذا  نمایندیمتعهد ورزشی را تبیین 

بکه  تبیین بخش زیادی از واریانس تعهد ورزشی بایکد
. قکدرت نمکا و توجه گردد زمینۀ ر متغیرها در این سای

لذت  هاییزهانگمثبت بین راب ۀ ( 201۴حیدری نژاد )
و شادابی، سالمت جسمانی و تعامک  اجتمکاعی را بکا 

راب کۀ بر . میزا  فعالیت بدنی دانشجویا  نشا  دادند
پیشرفت و موفقیکت ورزشکی در  هاییزهانگمثبت بین 
. شککد یککدتأک( 201۴ارا  )فککرزی و هماکک پککژوهش
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 مثبت جو انگیزشی درک شده بر ادراک یرتأثهمچنین 
( مکورد 2016موفقیت در پژوهش ابراهیم و هماارا  )

یی هکاپژوهشی از اپکارهقرار گرفت. این مکوارد  تأیید
هکای یتفعالهکا در یزهانگنقش و اهمیت بودند که به 

 کردهاشکارهورزشی، میزا  فعالیکت و فعالیکت مسکتمر 
هکای یزهانگبودند که در پژوهش مکا نیکز بکر اهمیکت 

مشارکت در ورزش بکر تکداوم فعالیکت ورزشکی افکراد 
های یزهانگید شد. همچنین میانگین نمره تأکرکورددار 

معنکاداری بکانتر از  طوربهمشارکت در افراد رکورددار 
ی این متغیر نیکز هامؤلفهمیانگین جامعه بود و در بین 

فیت، تخلیه انرژی و مهکارتی رقکابتی های معرویزهانگ
 دهندهنشکا به ترتیب بانترین میانگین را داشتند که 

های ثبت رککورد اسکت. یتفعالچالشی و رقابتی بود  
هککای یزهانگتککوا  گفککت: قدرتمنککد بککود  یم درواقککع

تواند بر س ح تالش و میکزا  یمورزشی در یک فرد 
اگر فرد می   فعالیت ورزشی او اثرگذار باشد به عبارتی

 پیککروزی داشککته باشککد بککهید  دررسککدرونککی زیککادی 
هککای رقککابتی بککرای او اهمیککت زیککادی دارد یزهانگ

و  اندامتناسکباهداف دیگکری نظیکر که اگر با یدرحال
هککای یزهانگکنککد از یمسککالمتی در ورزش مشککارکت 

کککه در  گونککههما رقککابتی کمتککری برخککوردار اسککت 
 چکالش و رقابکت( 2010)کاگا  و هماارا  پژوهش 

هککای ورزش یزهانگین رابککپککذیری کمتککرین اهمیککت 
، (وز  کنتکرل) وز  جوانا  فیلیپینی داشت و مدیریت

 (جنسی جذابیت) ظاهری و وضعیت استقامت و قدرت
هکا در یزهانگرغم اهمیکت فکراوا  یعلکبودند.  ترمهم

هکای یتفعالشروع و حتی حفظ مشارکت در ورزش و 
شا  داد که برای تداوم فعالیت جسمانی این پژوهش ن

سخت و چالشی  موردنظرمخصوصا  زمانی که فعالیت 
احتمکان  تجکار  موفکق بکود  در ر  ورزش و  هست

ادراک و احسا  موفقیت اهمیت بیشتری نسکبت بکه 
 خصکوصدر  ها دارد. در این پژوهش یافتکه هکایزهانگ

 مؤلفکهمتغیر ادراک موفقیت نشکا  داد ککه میکانگین 
معناداری بکانتر از میکانگین  طوربهایی ر  تالیف گر

 یی ادراکخود گرا مؤلفهکه یدرحالنظری جامعه است 
گونه تفاوت معناداری با میکانگین جامعکه یفهموفقیت 

نداشت، این ناته مبین ایکن م لکب اسکت ککه افکراد 
 و تالیف رکورددار تالیف گرا تر هستند یعنی بر بهبود

ای رسکید  بکه اهکداف دارند و بر عملارد خود تمرکز
یز رممخکاطره و چالشی هاییتفعالپرداختن به  خود از

ابایی ندارند. به بان بود  تالیف گرایی در ورزشاارا  
رکورد دار نیز مشابه سایر یافته های این پژوهش قبال  
در پژوهشی اشاره نشده است اما در این راستا بشارت، 

رزشکاارا  ( نشا  دادنکد و200۸عباسی و میر زمانی )
گروهی به طور معناداری از ورزشاارا  انفرادی جامعه 
گراتر هستند در مقاب  ورزشاارا  انفکرادی بکه طکور 
معنادار نسبت به ورزشاارا  گروهی نمره بکانتری در 
متغیر خود پیروی داشتند. در این پکژوهش تفکاوتی در 
سخت کوشکی بکین ورزشکاارا  گروهکی و انفکرادی 

سخت کوشی و جامعه گرایکی  مشاهده نشد. همچنین
می توانند واریانس موفقیت ورزشی را در ورزشکاارا  
گروهککی و سککخت کوشککی و خککود پیککروی واریککانس 
موفقیککت ورزشککی را در ورزشککاارا  انفککرادی تبیککین 

( در بررسی 2012نمایند. شمعونیا ، فرقانی و تجاری )
ویژگی های روا  شکناختی دوچرخکه سکوارا  نخبکه 

ن بود  سرسختی روانی کلی دوچرخه موفق ایرانی، با
سوارا  نخبه و مولفه های تعهد، چکالش و اسکتحاام 
ذهنی در رنا  را نسبت به میانگین نظری نشا  دادند. 
مقایسه یافته هکای ایکن دو پکژوهش بکا یافتکه هکای 
پژوهش ما دو ناتکه مهکم را روشکن مکی نمایکد اون  
سخت کوشی یا سر سختی سازه ای است متشکا  از 

مولفه تعهد، کنترل و مبارزه طلبی و افراد با سخت  سه
کوشی بانتر، متعهد ترند و خود را وقکف هکدف مکی 
کنند، این افراد احسا  می کنند بر اوضاع مسل  بوده 
و خودشا  تعیین کننده اند. بکان بکود  ایکن متغیکر و 
مولفه های ر  در دوچرخه سوارا  نسبت به جامعه به 

مولفککه تالیککف گرایککی در  نککوعی مشککابه بککان بککود 
رکورددارا  نسبت به جامعه است لذا می تکوا  گفکت 
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 افراد رکورددار نیز احتمان  سخت کوشی بانیی داشته
باشند که منجر می شود نسبت به اهداف چالشی خود 
تعهد بیشکتری نیکز داشکته باشکند. دومکا  ورزشکاارا  
انفرادی میزا  خود پیروی بکانتری داشکتند ککه مکی 

د موفقیت ورزشی این گروه از ورزشاارا  را تبیین توان
نماید، افراد خکود پیکرو بیشکتر تکالش مکی کننکد بکه 
موفقیت های فردی برسند و همانگونه که مکی دانکیم 

هستند و بکه دنبکال  مرجع خود گرا بیشتر تالیف افراد
عملارد خود می باشند لذا به نظر می  و تالیف بهبود

ارزشکمندی در افکراد رسد که تالیف گرایکی ویژگکی 
رکککورد دارد باشککد، پککژوهش هککا نیککز نشککا  داده 
ورزشاارا  س ح ملی در مقایسه با ورزشاارا  س ح 
استانی و دانشگاهی س وح بانیی از تالیف گرایکی را 
دارند و تالیف گرایی همبستگی منفکی معنکاداری بکا 

  (.    201۴، 1)ماتایی و کوناتو اض را  رقابتی دارد
جستجوی منکابع  بنا بهی توا  گفت هرچند بنابراین م
یر مثبت ادراک موفقیت ورزشی بر تداوم تأثاطالعاتی 

ی هاپژوهشفعالیت ورزشی )یا حتی تعهد ورزشی( در 
توا  این ارتباط مثبت یمزیادی م رح نشده است اما 

( نشکا  2006بشارت ) مثالعنوا بهرا من قی دانست 
همبسککتگی  نفسعککزتداد بککین موفقیککت ورزشککی و 

نفکس بکان اسکتر ،  باعزتمثبتی وجود دارد و افراد 
ی کمتکری تنکروا ی هاتجربکهاض را ، درماندگی و 

دارند و حتی حساسیت کمتری نسکبت بکه شاسکت و 
همچنککین بککا  نفسعککزتدهنککد. یمانتقککادات نشککا  

کنجااوی در مورد خود و محی ، احسکا  کفایکت و 
دارد. لکذا ی خودهمبستگشایستگی و نگرش مثبت به 

نفکس بکان  بکاعزتتوا  این انتظار را از یک فکرد یم
داشت که حتی در مواقکع شاسکت نسکبت بکه تکداوم 
فعالیت ورزشی خود تعهد بیشتری داشته باشد. هرچند 

یر مثبت ادراک موفقیت بر تکداوم فعالیکت ورزشکی تأث
شکد امکا قبک  از  تأییدافراد رکورددار در این پژوهش 

هکای ورزشکی و یکا یتفعالسکایر  تعمیم این نتیجه به
                                                                 

1. Mathai & Konattu 

 باید موفقیکت و ادراک از هار سایر افراد اون  در مورد 
موفقیت را تعریف نمکود. ایکن امکر از رنجکایی ناشکی 

ذهنیکت  و واقعیکت بین پویا شود که ادراک تعادلییم
افراد است و ادراک فرد از یک پدیده ممان اسکت بکا 

ککه در ماهیت واقعکی ر  متفکاوت باشکد، همچنکانی 
( سکازگاری کمکی 2015پژوهش ررگودو و هماارا  )

در  بانکا دروازهبین ادراک موفقیت و عملاکرد واقعکی 
رقابککت مشککاهده شککد و مبککین ایککن ناتککه بککود کککه 

ادراک خککود را از موفقیککت معتبرتککر از  بانککا دروازه
  دانند. یمعملارد واقعی 

جستجوی منابع اطالعاتی اهمیت بیشکتر ادراک  بنا به
هکای یتفعالهکا در تکداوم یزهانگفقیت نسکبت بکه مو

ورزشی تاکنو  در هیف پژوهشی گکزارش نشکده بکود 
)هرچنککد مماککن اسککت پژوهشککی در ایککن خصککوص 

( نیز 2012) پارسا مهرکه  گونههما باشد(،  شدهانجام
 در مسکتمر مشکارکت با مرتب  هاییزهانگ در بررسی

اد ورزشکی در بکین دانشکجویا  نشکا  د هکاییتفعال
های شخصکی گذارییهسرمامتغیرهای لذت ورزشی و 

توانند نیمی از واریکانس تعهکد ورزشکی را یممجموعا  
کنکد بکه سکایر یمتبیین کننکد، لکذا ایشکا  پیشکنهاد 

متغیرهای مرتب  با تعهد ورزشی و مشکارکت مسکتمر 
تکوا  یمبا توجه به نتکایج ایکن پکژوهش توجه گردد. 

توانکد یاکی از یمت گفت که ادراک یا احسا  موفقی
های ورزشی و یکا یتفعالبر تداوم  مؤثراین متغیرهای 

تعهد ورزشی باشد. اهمیت بیشتر نقش ادراک موفقیت 
هککای ورزشککی یتفعالهککا در تککداوم یزهانگنسککبت بککه 

این ناته مهم باشد که هکر فکرد  دهندۀنشا تواند یم
زمانی که با سک ح معینکی از میک  و رغبکت درونکی 

هکای بیرونکی یزهانگای درونکی( و یکا حتکی هیزهانگ)
نمایکد ایکن نیکرو یمشروع به ورزش و فعالیت بکدنی 

تواند تا درجه معینی موجبات مشکارکت فکرد را در یم
ین نماید و بدیهی است ککه تأم موردنظرفعالیت بدنی 

برای تداوم ر  فعالیت و مشارکت مستمر فرد شکرای  
ای  ادراک یاز است ککه یاکی از ر  شکرموردندیگری 
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 .هستموفقیت 
تواند برای یمحس موفق بود  در یک فعالیت  درواقع

یر مثبتی بر مشکارکت مسکتمر تأثفرد خوشایند بوده و 
توانکد ککاربرد وسکیعی یموی داشته باشد. این ناتکه 

برای برنامه ریزا ، مدیرا  و مربیکا  چکه در عرصکۀ 
یرورزشکی داشکته باشکد. غهای ورزشی و چکه یتفعال
برنکده  منزلکهبهکه ادراک موفق بود  صکرفا  ییجاازرن

تواند حتی با کسب توانمنکدی و یمشد  نیست و فرد 
یادگیری یک مهارت و یا سایر تجکار  موفکق ادراک 

امککر  اندرکارا دسککتموفقیککت بککانیی داشککته باشککد، 
توانند با رموزش و کمک بکه افکراد جهکت یمرموزش 
هککداف ینی مناسککب موجبککات رسککید  بککه اگزهککدف
را برای رنا  فراهم نمایند و بدیهی است که  موردنظر
توانکد ادراک موفقیکت را در افکراد تقویکت یماین امر 
 مکوردنظریت منجکر بکه تکداوم فعالیکت درنهانموده و 
  گردد.
های رقابتی بکرای یزهانگهای پژوهش نشا  داد یافته

افراد رکورددار اهمیکت بیشکتری دارد، همچنکین ایکن 
هستند و تکالش ماکاعفی بکرای  گرا تریف افراد تال

هککای سککخت و یتفعالثبککت و جابجککایی حرکککات و 
یر ادراک موفقیت بر تداوم تأثدهند و یمچالشی انجام 

هکای یزهانگاز  تکرمهم رککورددارفعالیت ورزشی افراد 
ی تکداوم هامؤلفکهیکت توجکه بکه درنهامشارکت بود، 

متغیکر  ی ایکنهامؤلفکهفعالیت ورزشی نشا  داد بین 
تالش برای ثبت رککورد در سک ح جهکانی بکانترین 
میانگین را به خود اختصکاص داده اسکت. ایکن نتکایج 

دهد که استقبال طیف وسکیعی از جوانکا  و یمنشا  
های چالشی ثبت یتفعالی اخیر از هاسالنوجوانا  در 

ی مسئول بکه ایکن هاسازما رکورد لزوم توجه بیشتر 
ی مسئول در مواجهکه بکا هاا سازمطلبد. یممقوله را 

های ینکهزمیزه و پرانرژی ابتکدا بایکد باانگاین جوانا  
مناسب فعالیت رنا  را فکراهم رورنکد، همچنکین بایکد 
شرای  رسید  به موفقیت برای رککورددارا  تسکهی  

هکای مکادی و معنکوی ککافی از رنکا  یتحماگردد و 
 شدهثبتصورت گیرد. حتی باید زمانی که رکوردهای 

شکد  را داشکته باشکد، یجهانتوس  این افراد قابلیت 
هکای نزم بکرای ثبکت در سک ح یگیریپها و یتحما

های افتخکار رفرینکی ایکن ینهزمجهانی انجام پذیرد تا 
 گروه از ورزشاارا  نیز فراهم گردد.

ین محدودیت این پژوهش این بود که در راب ه ترمهم
 وردداررکککهککای ورزشککی چالشککی و افککراد یتفعالبککا 
ها هیف تحقیق مشکابهی یافکت نشکد، یتفعالگونه ینا

همچنین تحقیقات حوزه تعهد ورزشی و اهمیت ادراک 
خیلکی های ورزشی نیز یتفعالموفقیت بر ر  در سایر 

ی مختلکف رزمکو  مکدل تعهکد هاپژوهشاندک بود. 
( ککه در بککین 1993ورزشکی اسکاانال  و هماککارا  )

است،  اجراشدهایرا  ی مختلف ورزشاارا  در هاگروه
مکدل اسکاانال  و هماکارا  نشکا  داده  تأییدضمن 

است که درصد بانیی از واریانس مشارکت پیوسته در 
مانککده اسککت کککه بایککد در یباقورزش تبیککین نشککده 

قکرار گیکرد. همچنکین  موردتوجکهی بعدی هاپژوهش
ی هکاگروههکای یزهانگی زیکادی هکاپژوهشتاکنو  

امکا در  انکددادهقکرار  وردتوجهممختلف ورزشاارا  را 
مورد نحوه نگهداری و ادامکه فعالیکت رنکا  در ورزش 

اسکت، لکذا در ایکن  نشکدهانجامی چنکدانی هاپژوهش
پژوهش نشا  دادیم ککه بکرای مشکارکت مسکتمر در 
ورزش یا تداوم فعالیت ورزشی مخصوصکا  زمکانی ککه 
فعالیت مورد نظر چالشی است احتمان  ادراک موفقیت 

قکرار  موردتوجهکه باید  هستاز متغیرهای مهم یای 
که ادراک مفهومی وسیع اسکت )ادراک ییازرنجاگیرد. 

هر فرد از موفقیت و تعریف او از موفقیت( ایکن ناتکه 
ی بیشککتر در زمینککۀ ادراک هککاپژوهشلککزوم انجککام 

یر ر  بر تداوم فعالیت ورزشکی تأثموفقیت در ورزش و 
نبود تحقیقات ککافی  دهد، همچنین بنا بهیمرا نشا  

های چالشی ثبکت رککورد و افکراد یتفعالدر خصوص 
گککردد موضککوعاتی نظیکککر یمپیشککنهاد  رکککورددار

، رکککورددارهککای روانککی و شخصککیتی افککراد یژگیو
، سکخت رویکی، اضک را  رککوردداری افکراد رورتا 

ی سکایر بررسک مکوردرقابتی و فرسودگی ورزشی رنا  
 پژوهشگرا  قرار گیرد. 
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