
 57-23،. صص 1131 ،. تابستان61شماره                                                                              رفتار حرکتی

 

های ورزش ینخبههای اسنادی و انگیزش ورزشکاران نخبه و زیربررسی سبک

 انفرادی
 

 3باقرزاده هللافضل ،2مهدی شهبازی ، 1امیر عباسقلی پور

 

 *کارشناس ارشد دانشگاه تهران .1

 دانشگاه تهران دانشیار .2

 دانشیار دانشگاه تهران. 3
 

 55/12/1131تاريخ پذيرش:                                                 55/50/1131تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
چنین انگیزش ورزشکاران است. و شکست و هم تیقموفبررسی اسنادها در  ،هدف از پژوهش حاضر

میز و رويتنیس ،تکواندو ،کاراته ،بدمینتون ،شنا هايرشته ورزشکاران ما يمورد مطالعه يجامعه

نفر ورزشکار  125اي مرحلهصورت هاي در دسترس و بهنمونه روشها به ونهانتخاب نم است.بوده کشتی

 يچنین انگیزه( و همASQ) هاي اسناديي سبکنامهبا استفاده از دو پرسشسپس انتخاب شدند. 

تحلیل واريانس آزمون  يوسیلههبها تجزيه و تحلیل دادهد. شآوري جمعاطالعات  ،(SMS) ورزشی

نشان داد ورزشکاران  پژوهشهاي يافتهصورت پذيرفت.  (α=0.05) يدارمعناسطح  متغیره و درچند

 در ولی ؛کردنده با شرايط شکست از خود بیانهتر در مواجاختصاصی ی ناپايدارتر وياسنادها ،نخبه

 هاي شکست را بیان نمودندتموقعیدر  ،تری پايدارتر و کلیيورزشکاران زيرنخبه اسنادها ،مقابل

(P<0.05ورزشکاران نخبه .) نی بیشتري نسبت به ورزشکاران درونی و بیرو يداراي سطح انگیزه

 ندهستکمتري  يداراي انگیزهنخبه نسبت به ورزشکاران نخبه ورزشکاران زيرو  نخبه بودهزير

((P<0.05. و ی در ابعاد مختلف علّنخبه هاي اسنادي ورزشکاران نخبه و زيرسبکبین که نتیجه اين

  وجود دارد. دارمعنا نخبه تفاوتنخبه و زيرورزشکاران  سطوح انگیزشیبین نین چهم

 

 ي.هاي انفرادورزش ،نخبهورزشکاران نخبه و زير ،انگیزش ،هاي اسناديسبک کلیدی: واژگان
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 مقدمه
و رسیدن به  تیقموفعامل کلیدی و اصلی  تنها ،تمرين و ممارست جسمانی ،امروزه در دنیای ورزش

های عالوه بر توانايی که رسدنظر می شود و بهمحسوب نمی ،شدهتعیین پیش هدف از یاجرااوج 

های شخصیتی بدون ترديد از عوامل توانمندی و ويژگی ،های تخصصیجسمانی و تاکتیکی و مهارت

 .ورزشکاران مجبور هستند در شرايط خاص شرکت کنند لذا است.ثر بر پیشرفت ورزشی ؤم

شد تا فرد در واکنش با آن سبب خواهد ،ستا طور بالقوه فشارزای که بهتموقعین با شدروبهرو

شناسان موضوعی که در چند سال اخیر مورد توجه روان .(1) خوش هیجان شودها دستتموقعی

اهمیت اين موضوع  های روانی يا ذهنی است.مهارت ،استورزشکاران قرار گرفته مربیان و ،ورزشی

های گذشته بهبود عملکرد قهرمانان و نخبگان ورزشی در سال ثیر يادگیری آن درأات تخاطر اثببه

 است. بوده

خورند که هر يك به نوعی رفتار يك ورزشکار عوامل مختلفی به چشم میورزش  یعرصهشك در بی

ترين عامل توان آن را مهمترديد میدهند. از جمله عوامل مهم که بیالشعاع قرار میيا مربی را تحت

سزايی در اين عوامل نقش به .(2)است  2و انگیزش 1امل انگیزهوع ،درونی يك ورزشکار دانست

 شکوفايی يا عدم شکوفايی و در نهايت عملکرد کلی يك ورزشکار دارند. ،توانايی و عدم توانايی

فردی  هایها و ويژگیهای گروهی به توانمندیهای فردی برعکس ورزشورزشی در ورزش تیقموف

کند تا با های فردی به ورزشکار کمك میپیروی در ورزشخود یورزشکار بستگی دارد. خصیصه

های مهار متغیرهای محیطی و آزادی گذاری در زمینهويژه سرمايههب ،تمرکز بر خصوصیات فردی

ت سازی و تقويچنین با فعالپیروی هم. خود(3،4) فزايش دهداورزشی را  تیقموفاحتمال  عمل

کند بیشتر متمرکز و هدايت می تیقموفهای شخصی ورزشکار را برای توانمندی ،پیشرفت یانگیزه

 .(5) هدد های فردی افزايش میورزشی را در ورزش تیقموفو احتمال 

به عبارت  .استها انگیزش در مهارت 3های ورزشکاران نخبهپیشرفت یکنندهيکی از عوامل توجیه

 دهند.شوند که عالقه و انگیزش بیشتری از خود نشان میران افرادی يافت میدر بین ورزشکا ،ديگر

ور طتوان بهکند. انگیزش را میها را تا حدودی توجیه میپیشرفت ورزشی آن ،اين عالقه و انگیزه

که ما در هنگامی  (.6) آن تعريف کرد یدهندههای انسانی و عامل جهتتفعالینیروی محرک  ،یلک

يا شکست  تیقموفطور طبیعی به مبنای آن به ،خوريمشکست می شويم يامی قموف عمل انجام يك

                                 
1. Motive  

2. Motivation  

3. Elite  
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خواهیم داليل عملکردمان را کنیم و میول آن وضعیت را جستجو میئواقع مس در ،انديشیممی

کسی يا چیزی که مسئول چگونگی عمل  یهايی دربارهخواهیم اسنادمی ،بفهمیم و به عبارت ديگر

يکی از عوامل مهم در ايجاد  .ثر استؤرائه دهیم. عوامل متعددی در انگیزش ورزشکاران مرا ا استما 

مفاهیم و  ،هاچنین بر ديدگاههای رفتاری انسان و هم. انگیزش بر تمام جنبهاستاسناد  ،انگیزه

و شکست  تیقموفتوجیهات فرد در موارد  1اسناد ینظريهدر  .گذاردثیر میأهای وی تيادگیری

که  2توان در کارهای فريتس هايدراسناد را می ینظريهبندی ترين فرمولشود. قديمیح میمطر

های پويای نظريهاسناد يکی از  ینظريه .مشاهده کرد ،شودمیعنوان پدر اسناد از او نام بردهبه

 نظريهفرض اساسی اين  .پردازدشناختی است که به تبیین و تشريح ادراک افراد از وقايع میروان

به اعتقاد  .کنندچرا خود و ديگران پیامد خاصی را تجربه می که خواهند بداننداين است که افراد می

 کنديابی میهای افراد را از ديدگاه خودشان ريشهشکست و هاتیقموفاسناد علل  ینظريه 3سالوين

ثر است ؤم تیقموفتظار بر ان 4یی يادشده اين است که اسنادهای علّنظريه به عبارتی منظور ؛(7)

(8 .) 

شود که ما با اين فرض شروع می ،شوداسناد نامیده می ینظريهنات شناختی انگیزش که یتبی

 ،های انگیزشی اسنادنظريهپرسیم که: چرا؟ هايمان میها و شکستتیقموفدرتالش خود برای درک 

از  ،نگیزش است. بعد از هايدربر ا هاآنثیر گونگی تبیینات و توجیهات فرد و تأدر پی توصیف چ

بايد برنارد  ،اندناد کمك کردهسانگیزش ا ینظريههای مهم ديگری که به تدوين و گسترش شخصیت

شده که در رابطه با ادراک های مختلفی دادهنظريهاصطالحی است که به  ،اسنادرا نام برد.  5وينر

های رفتار خود يا تعلّگر درباره دهاستنباطی است که يك مشاه ،کند. يك اسنادمی بحثیت علّ

جهت  ،شناسان از اين اصطالح برای توضیح فرايندی که مردمآورد. روانعمل میشخصی ديگر به

اين است که  نظريهفرض اساسی اين  (.9،11) کننداستفاده می ،برندتوضیح علل رفتار به کار می

های تعلّخواهیم ما می .کنندرا تجربه می خواهند بدانند چرا خود و ديگران پیامد خاصیافراد می

مان را های اجتماعیشدنها يا طردمقبولیت ،هاها و مصیبتپیروزی ،هاها و شکستتموقعینهفته در 

 . استدادن رفتار خود يا رفتار ديگری به علل مختلف . اسناد به معنی نسبتبدانیم

                                 
1. Attribution theory 

2. Heider  

3. Slavin 

4. Casual attribution 

5. Weiner 



 1131 ، تابستان61رفتار حرکتی شماره                                                                                                  70

 

تعبیر و توجیه دنیای پیرامون خود دارد تا بتواند  انسان گرايش به ،ان اسنادیزپردانظريهاز ديدگاه 

که طی آن مردم در مورد  شودی به فرايندی گفته میباشد. اسناد علکنترل بیشتری بر آن داشته

از اين رو به چگونگی رسیدن مردم به اسنادهای  .گیرندی يك رويداد يا پیامد تصمیم میعوامل علّ

 ،(. در واقع11) گذاردمی هاآننادها چه اثری بر رفتار بعدی نگرند و اين که اين اسی خود میعلّ

گويند چه واکنشی کنیم و احساسات به ما میگويند که چه چیزی احساس میاسنادها به ما می

چرا  مثالً .با هم متفاوت است و شکست کامالً تیقموفی افراد به دنبال اسنادهای علّ. (9انجام دهیم )

عنوان عضو تیم انتخاب نشدم؟ در واقع ا مربی مرا دوست ندارد؟ چرا بهاز حريف شکست خوردم؟چر

شود که افراد به سبب می ،توان نتیجه گرفت که برخی از تجربیات ويژه در ورزش و زندگیمی

ها همواره ذهن ما ها و هم شکستتیقموف یها هم در زمینهها بپردازند. اين تجسستعلّجستجوی 

های چند که احتمال بیشتری وجود دارد که ما پس از شکست به طرح پرسشهر .داردرا مشغول می

يابی تعلّمنتظره بیشتر به دنبال طور در پاسخ به نتايج غیرهمین ؛تیقموفچرايی بپردازيم تا پس از 

 .(9) شدهبینیهستیم تا در موارد مربوط به نتايج قابل انتظار و پیش

های عاطفی حدودی در تعیین پیامد تا ،یهای علّاسناداند که های گذشته نشان دادهپژوهش

های زياد يا سخت های خود را به توانايیتیقموف ،وقتی که فرد مثالًو شکست نقش دارند.  تیقفمو

در مقايسه با زمانی که اسنادهايش بیرونی و ناشی از سادگی تکلیف يا  ،کوشی نسبت می دهد

هايی که نمايانگر اين مطلب باشند کند و يا اسنادمی غرور بیشتری را احساس ،خوش شانسی است

تسلیم و افسردگی منجر  ،به احساساتی نظیر درماندگی ،نخواهد کردکه وقايع در آينده تغییر 

-ید میأيهای فرد را بر رفتارهای مختلف تيابیتلّعثیر چگونگی أبسیاری ت هایپژوهششد. خواهد

اسنادها بر بهداشت جسمی و سیستم ايمنی بدن دهد که ن میها نشاکند. اين پژوهش

ثیر أت ،(2،1982نفس )وينر و گراهام عزّت ،(1985،بر پیشرفت يادگیری )وينر ،(1،1975)سلیگمن

 (.9) فراوان دارد

يد اين واقعیت است که عقايد افراد راجع به علل ؤم ،91و 81 هایشده در دهههای انجامپژوهش

 یدهد که انگیزهنشان می هاپژوهشچنین هم (.9) متفاوت استهايشان با هم و شکست تیقموف

مطابق  .(18) های انفرادی استهای گروهی بیشتر از رشتهورزشکاران رشته تیقموفيابی به دست

است و در  قموفهای افراد نخبه و از ويژگی ،تیقموفيابی به جويی و انگیزش دسترقابت ،هايافته

                                 
1. Seligman  

2. Graham   
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( 13) 2و مك کاچن 1وارتنبرگ ،شود. موافق با اين نتايجمی ورزشکاران ديدهورزشکاران بیشتر از غیر

ای بیشتر از ورزشکاران بازيکنان حرفه تیقموفانگیزش دستیابی به  جويی ونشان دادند که رقابت

دوندگان  تیقموفيابی به جويی و انگیزش دست( بین رقابت14) 3آماتور است. ولی مارتین و گیل

ی فیلیپین و آمريکا و ورزشکاران دبیرستانی و دانشگاهی آمريکا اختالف زيادی ماراتن کشورها

ترس از شکست بیشتری دارند و در واقع  ،های برندهکه تیم مالحظه نکردند. ويلیس نشان داد

در عین تنوعی که در نوع اسنادهای بعد از (. 15) استا اجر یکنندهتسهیل ،اجتناب از شکست

های بیرونی تعلافراد پس از شکست بر اهمیت  عموماً ،شودمیافراد ديدهو شکست در  تیقموف

ثیر عوامل درونی است. اين أدادن به ت امتیاز ،تیقموفکه گرايش افراد پس از درحالی ،کید دارندأت

خودمحوری يا خودبینی بیان  ،بریسود ،متنوعی مانند مغايرت اسنادیهای کالمی الگو که در قالب

(. ورزشکاران ممتاز هرگز 16) استشده یدأيگرفته تهای انجامبر اساس تعدادی از پژوهش ؛استشده

برای تبیین  ،قموفقدر کافی خوب نیستم يا خوب نبودم. ورزشکاران پیوستههگويند من بنمی

ورزشکاران برجسته نتايج را  4کنند. طبق اظهارات رابرتزهای درونی تمرکز میتعلّعملکردشان بر 

دادن عنوان رسیدن به هدف يا نشانبلکه نتايج را به ،نگرندعنوان نتايج رويدادها نمیبه رورتاًض

   تمسئولینگرند. ورزشکاران ماهر در چنین شرايطی برای باخت تیم احساس شايستگی نیز می

ز آمیتیقموفدهند و عملکرد خود را ها نسبت میتیمیشکست تیم را به هم ،کنند. در عوضنمی

 (.9) دانندنامطلوب سهیم نمی یيا دست کم خود را در نتیجه ،دانندمی

در مورد اجرای  هاآنحال يکی از موضوعات کاربردی مهم در بین ورزشکاران توجه به اسنادهای 

و هم که با توجه به اينکه هم انگیزش  استها ماهرانه و داليل و نقش انگیزش در ايجاد اين اسناد

 به بررسی اين موضوع خواهیم ،گیردچشمه میهای روانی ورزشکاران سردی از جنبههای اسناسبك

و چه تفاوتی  ؟نخبه وجود داردهای اسنادی ورزشکاران نخبه و زيرچه تفاوتی بین سبك ،کهپرداخت

های اسنادی ای بین سبكآيا رابطه ؟بین سطح انگیزش بازيکنان نخبه و زير نخبه وجود دارد

بین ورزشکاران  توان دراران وجود دارد؟ اين مفهوم را میانگیزش در بین ورزشکطوح سمختلف و 

                                 
1. Wartenberg 

2. Mc Cutcheon  

3. Martin & Gill 

4. Roberts 
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نخبه در اسناد اول بین ورزشکاران نخبه و زير ینخبه بررسی کرد که چه تفاوتی در درجهنخبه و زير

 ؟دشوها چگونه توجیه میو شکست وجود دارد و نقش انگیزه در اسناد تیقموفبه 

 

 پژوهشروش 
همبستگی که با استفاده از روش  ای استمقايسه –از نوع علیتوصیفی ی پژوهش ،هش حاضرپژو

های )ورزشکاران تیم پوشانیملّپوشان و غیر یملّ یهمهرا مورد مطالعه آماری  یجامعه .اجرا شد

تشکیل میز رویبدمینتون و تنیس ،کاراته ،تکواندو ،شنا ،های انفرادی کشتیدر رشته باشگاهی(

 6اول  یای انتخاب شدند. در مرحلههای در دسترس و به روش مرحلهها به طريق نمونهنمونه .دادند

نفر انتخاب  21رشته  در هر ،هاهای انفرادی انتخاب و سپس از میان اين رشتهرشته از میان رشته

 را وهش حاضرهای پژو نمونه بودند 1نخبهنفر بازيکنان زير 11نفر بازيکنان نخبه و 11که شدند 

نفر  118 نفر در هر گروه و مجموعاً 54 یمورد مطالعه به تعداد نمونه یاز بین جامعهتشکیل دادند. 

-پژوهشنفر را با توجه به اطالعات مقاالت و  121تعداد  ،جهت برآورد ريزش گرپژوهشنیاز بود که 

دو  هایپژوهشه استناد کوکران ب ی( و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه9مشابه ) های

اين  از ابزارهای مورد استفاده در يکی د.کرای انتخاب صورت مرحلهدرصد به 95گروهی با اطمینان 

 ،باير ،سمل ،سلیگمن ،( )پترسون2ASQ) سبك اسنادی یشدهاصالح ینامهپرسش ،پژوهش

که  استگزارشی خودهای نامهنامه يکی از پرسشاين پرسش؛ است( 1984،آبرامسون و متالسکی

 ( و شش رويداد با پیامد بدتیقموف) شامل شش رويداد با پیامد خوب ،فرضی تموقعی 12دارای

نامه در ايران توسط اسالمی شهر بابکی صورت پذيرفته و پايايی روايی اين پرسش .است)شکست( 

انگیزش از ابزار  رای سنجشب ،در ادامه(. 9) استدرصد بوده 79تا  58برای ابعاد مختلف بین آن 

اين است. ( استفاده شده1995یر و همکاران )( پل لیتSMS) 3گیری معتبر انگیزش ورزشیاندازه

( 1388) ( و مسعود نادريان1389) ( و رسول عربی1386نامه در ايران توسط مکاری ساعی )پرسش

( در ايران 1386روايی آن توسط مکاری ساعی ) .(2،17،18) استگرفته مورد استفاده قرار

 استآمده دست( بهr=8/1)و ثبات درونی آن نیز با آلفای کرونباخ ارزيابی شده  است وآمدهدستهب

ای لیکرت رتبه 5 ال با مقیاسؤس 28حاوی  ،عد انگیزهگیری سه بُنامه برای اندازهاين  پرسش(. 17)

 بیرونی یانگیزه ،ل(اؤس12) درونی یاز انگیزه است است که عبارتاز سه قسمت تشکیل شده

                                 
 .ملّی را نداشته و تنها در تیم باشگاهی به فعّالیّت می پردازندبه بازيکنانی اطالق می شود که سابقه عضويّت در تیم . 1

2. Attribution Style Questionnaire 

3. Sport Motivation Scale 
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وسیعی از مطالعات ورزشی مورد  ینامه در دامنهال(. اين پرسشؤس4) انگیزشیو بی ،ال(ؤس12)

 است.گرفته مطالعه قرار

های گرايش شده در بخش آمار توصیفی از شاخصآوریدر اين پژوهش برای تشريح اطالعات جمع

اسمیرنوف  - لموگروفواز آزمون ک ،استنباطیدر بخش آمار  و شدگرفته مرکزی و پراکندگی بهره

بودن ن برای اطمینان از همگنويها و از آزمون لتوزيع دادهبودن طبیعیبرای کسب اطمینان از 

چنین نخبه و همهای اسنادی ورزشکاران نخبه و زيرسبك یها استفاده شد. برای مقايسهواريانس

 بهره( MONOVA) متغیرهلیل واريانس چندتح ورزشکاران از آزمون یمیزان سطح انگیزه

چنین نجام شد. هما 18ی نسخه  SPSS آماری محاسبات با استفاده از نرم افزار یههم .گرفتیم

 صورت پذيرفت. P<0.05داری معناآمده در سطح دستهنتايج ب  یهمه

 

 نتایج
 اسنادیهای سبك یانگیناز ممیانگین و خطای انحراف  ،کنیدمشاهده می 1طور که در جدولهمان

  است.آمدهدر ذيل نخبه ورزشکاران نخبه و زير و سطوح انگیزش

 

 ورزشکاران انگیزشسطح و  هاي اسناديسبکخطاي انحراف از میانگین میانگین و  .1جدول
 

 

 متغیر
 ورزشکاران زيرنخبه ورزشکاران نخبه

 تعداد S.E.M میانگین تعداد S.E.M میانگین

 61 ±16/1 39/1 58 ±14/1 14/1 بیرونی -موفقیت درونی

 61 ±17/1 11/2 58 ±15/1 54/1 ناپايدار -موفقیت پايدار

 61 ±16/1 17/2 58 ±18/1 98/1 اختصاصی -موفقیت کلی

 61 ±17/1 31/2 58 ±18/1 11/2 بیرونی -شکست درونی

 59 ±18/1 15/2 58 ±17/1 62/1 ناپايدار -شکست پايدار

 59 ±18/1 32/2 58 ±17/1 73/1 اختصاصی -شکست کلی

 61 ±59/1 11/37 58 ±73/1 34/42 ی درونیانگیزه

 61 ±68/1 62/36 58 ±55/1 95/42 ی بیرونیانگیزه

 61 ±41/1 17/13 58 ±39/1 71/9 انگیزگیبی
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نخبه از بازيکنان نخبه و زير علّی و سطوح انگیزشی هایدر ادامه برای بررسی تفاوت کلی بین اسناد

 است.آمده 2که نتايج حاصل از آن در جدول يمکرداستفاده  متغیرهتحلیل واريانس چندزمون آ
 

 ورزشکارانو سطح انگیزش هاي اسنادي سبک يمتغیرهتحلیل واريانس چند آزمون ينتیجه .2جدول
 

 Fمقدار Value تفاوت  اثر
خطاي درجه 

 آزادي
Sig Partial Eta 

Squared 

 Hotel اسنادی سبك

ling's 

Trace 
 

493/1 959/8 119 *111/1 331/1 

 553/1 111/1* 114 144/47 238/1 سطوح انگیزش

 داری می باشد.معناعالمت* نشان دهنده 

 است.در نظر گرفته شده  P<0.05داری  معناسطح 
 

ی های اسنادد که بین سبكکرتوان بیان میمتغیره تحلیل واريانس چند آزمون یبا توجه به نتیجه

با توجه به نتايج چنین هم(. P<0.05) داری وجود داردمعنانخبه تفاوت ورزشکاران نخبه و زير

توان بیان کرد که می ،متغیره مبنی بر بررسی سطح انگیزه ورزشکارانآزمون تحلیل واريانس چند

 چنینهم(. P<0.05ی وجود دارد )دارمعنابین سطح انگیزش ورزشکاران نخبه و زيرنخبه تفاوت 

در بین  و سطوح انگیزش های اسنادیهای سبكهای زير مقیاسمربوط به تفاوت 3جدول

 باشد.مینخبه ورزشکاران نخبه و زير
 

 ورزشکارانو سطح انگیزش هاي اسنادي سبک يمتغیرههاي تک F نتايج .1 جدول

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F Sig 

Partial eta 

squared 

 175/1 113/1 253/9 543/1 1 543/1 بیرونی -درونی تیقموف

 247/1 111/1* 386/37 651/9 1 651/9 ناپايدار -پايدار تیقموف

 119/1 324/1 982/1 341/1 1 341/1 اختصاصی -کلی تیقموف

 124/1 198/1 778/2 116/1 1 116/1 بیرونی -شکست درونی

 125/1 111/1* 317/16 727/5 1 727/5 ناپايدار -شکست پايدار

 213/1 111/1* 151/21 147/11 1 147/11 اختصاصی -کلی شکست

 219/1 111/1* 539/32 112/841 1 112/841 ی درونیانگیزه

 314/1 111/1* 681/51 587/1182 1 587/1182 ی بیرونیانگیزه

 225/1 111/1* 645/33 119/333 1 119/333 بی انگیزشی

 .استی دارمعنا یهدهندعالمت* نشان

 است.شدهدر نظر گرفته  P<0.05داری معناسطح 
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 -درونی تیقموفنخبه در ابعاد اسنادی دهد که بین ورزشکاران نخبه و زيرنشان می فوقنتايج جدول 

داری معنااختصاصی تفاوت  -ناپايدار و شکست کلی -شکست پايدار ،ناپايدار -پايدار تیقموف ،بیرونی

 -چنین شکست درونیاختصاصی و هم -کلی تیقموفو در ابعاد اسنادی  (P<0.05) وجود دارد

. نتیجه اينکه با توجه به (P=0.98) و (P=0.324است )های موجود معنادار نبودهبیرونی تفاوت

در  آمیزتیقموفهای تموقعینخبه در های اسنادی در بین ورزشکاران نخبه و زيرمیانگین زير مقیاس

که ورزشکاران نخبه دارای ناپايدار تفاوت وجود دارد به اين معنی -بیرونی و پايدار -عد درونیبُ

 تر وورزشکاران زير نخبه دارای اسنادهای بیرونی  تر و پايدارتر هستند و در مقابلاسنادهای درونی

ی تفاوت اختصاص -ناپايدار و کلی -عد پايدارهای شکست در بُتموقعیچنین در هم .ندهستناپايدارتر 

تر در اختصاصی که ورزشکاران نخبه اسنادهای ناپايدارتر و به اين معنی ،(P<0.05) استدار معنا

ورزشکاران زيرنخبه اسنادهای پايدارتر و  ،مقابل در اام ،دنکنمواجه با شرايط شکست از خود بیان می

      باالاطالعات جدول  یچنین با مشاهدهاند. همهای شکست را گزارش کردهتموقعیتر در کلی

گونه تفاوت بیرونی هیچ -اختصاصی و شکست درونی -کلی تیقوفمبعد  توان بیان کرد که درمی

چنین بین سطوح هم (.P=0.324) داری در بین ورزشکاران نخبه و زيرنخبه وجود نداردمعنا

که با توجه به ( P<0.05داری وجود دارد )معنانخبه تفاوت انگیزش در بین ورزشکاران نخبه و زير

ی درونی و بیرونی توان گفت که ورزشکاران نخبه دارای سطح انگیزهمیانگین نمرات ورزشکاران می

انگیزگی باز هم اين میانگین نمرات نخبه بوده و در مورد سطح بیبیشتری نسبت به ورزشکاران زير

ا توجه به نتايج جدول فوق که تفاوت نخبه کمتر بود و بورزشکاران نخبه بود که از ورزشکاران زير

نخبه توان نتیجه گرفت که ورزشکاران زيرمی ،دهدانگیزگی نشان میداری را بین سطح بیمعنا

 یی کمتر( هستند و ورزشکاران نخبه با انگیزهتر )دارای انگیزهانگیزهنسبت به ورزشکاران نخبه بی

 دهند.بیشتری به ورزش خود ادامه می

 

  گیرینتیجهو  بحث
های انفرادی ورزش ینخبهبه و زيرخهای اسنادی و انگیزش ورزشکاران نگر به بررسی سبكپژوهش

ی ورزشکاران در یجه دست يافت که بین اسنادهای علّبه اين نت ،هاآوری دادهپرداخت و پس از جمع

و شکست خود  تیقموفدر رابطه با اسنادهای  هاآنچنین میزان انگیزش سطوح مختلف رقابتی و هم

زمانی که افراد در تکالیف مهمی  ،اندنشان داده نگراپژوهش ،تفاوت وجود دارد. در اين راستا

 شديداً هاآننفس  تنتیجه عز درسازند و برای ناکامی خود اسنادهای درونی می ،خورندشکست می
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ها صورت انفعال ،بیرونی باشدشوند. اما زمانی که توجیه ايشان ها ظاهر میيابد و انفعالتنزل می

در  یملتیم  یحاضر هم ورزشکاران نخبه پژوهش(. در 19) نفس هنوز باالستعزت اما  ،گیرندمی

ناپايدار و  ،علل شکست خود را بیشتر بیرونی و مربوط به شرايط محیطی ،های شکستتموقعی

تر پايدار و کلی ،را بیرونی نخبه شکست خوداند و ورزشکاران زيرکردهخاص بیان  تموقعیبه  مختص

دار نبود معنااختصاصی  -بیرونی و کلی -عد درونیاند و تفاوت بین اين دو در بُکردهبیان 

(P>0.05.) دار بودمعناتفاوت  اما در بعد پايدار ناپايدار (P<0.05 ؛ هرچند در مورد)نفس  تعز

با  .نفس بااليی هستند تعزه دارای رسد کولی به نظر می ،ورزشکاران اطالعاتی در دست نداريم

ورزشکاران در مورد شکست خود داليلی  ،( و نتايج اين مطالعه19) پژوهشهای توجه به يافته

بیان  گرانپژوهشفس بااليی هستند. ن تعزد که دارای کرتوان بیان پس می ؛اندهکردبیرونی را بیان 

شد و موجب احساس گناه خواهد ،شودتبیین میهای درونی تعلّاند که شکستی که با توجه به دهکر

افراد  شود. اما عموماًمنتهی به خشم يا شگفتی می ؛شودهای بیرونی تبیین میتعلشکستی که به 

 که اين با نتايج پژوهش حاضر کامالً (16) کید دارندأهای بیرونی تتعلپس از شکست بر اهمیت 

عد شکست ورزشکاران ( که نشان داد در ب1383ُ) ردیخوانی کامل دارد با خداوو هم استراستا هم

(. شايد بتوان 9) ثبات و اختصاصی بودندبی ،ورزشکاران بیشتر معتقد به نقش عوامل بیرونیو غیر

نسبت  ،و حتی جايگاه ورزشکاری که در آن قرار دارند هاآننفس  تعزرا در سطح عملکرد و  تعلّ

-شدن نمیپوشیملو  بودنپوشیملوجود در شرايط خاص  تلّع هورزشکاران نخبه و زيرنخبه ب داد.

 -خود ینظريهشايد هم با توجه به  )درونی( نسبت دهند. شکست را به ناتوانی خود تعلّخواهند 

 تیقموفمردم در مجموع  ،سودمند -بر طبق سوگیری خود ،دکرطور ديگر بیان هببتوان  ،سودمندی

-اسنادها می ،از اين رو بینند.ی بیرونی میتصورت علّشکست را بهدرونی و  تعلصورت به را سريعاً

نفس؛ مانند  تعزکردن داليل شکست جهت محافظت از نظیر بیرونی توانند تحريف شوند.

نتیجه گرفتند که ورزشکاران ممتاز هرگز  گرانپژوهش ،حاضر. در اين رابطه پژوهشورزشکاران 

برای تبیین  ،قموفقدر کافی خوب نیستم يا خوب نبودم. ورزشکاران پیوستههگويند من بنمی

شکست تیم را  ،در عوض ،قموفکنند. ورزشکاران پیوستههای درونی تمرکز میتعلّعملکردشان بر 

يا دست کم خود را در  ،دانندآمیز میتیقموفدهند و عملکرد خود را ها نسبت میتیمیبه هم

ورزشکاران ماهر هرگز عملکرد  ،های برولی(. مطابق يافته9) دانندسهیم نمینامطلوب  ینتیجه

دانند. اما ورزشکاران کمتر مستعد اسنادهای با ین خود نمیکننده را ناشی از سطح مهارت پايمیداان

های اين که با يافته کنندبیان می ،شودتوانايی کمتر خود را که اغلب منجر به ترک ورزش می

 (.21) خوانی داردز همپژوهش نی
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مختاری نمايانگر دند که باالترين سطح خودکربیان  گرانپژوهش ،چنین در رابطه با انگیزشهم

دهد. انگیزش انگیزشی را نشان میبی ،مختاریباالترين میزان انگیزش درونی و کمترين سطح خود

 ،و شامل تنظیم بیرونی انگیزشی قرار داردبیرونی در اين پیوستار بین انگیزش درونی و بی

 ،شدنافسردگی و ترس از فراموش ،صبانیتع ،شناخت و انطباق است. احساس تنش ،فکنیدرون

ند که هرگونه کردبیان  هاآنچنین . هم(24) گذاردثیر منفی میأهای انگیزشی تمقیاسبرخرده

يعنی  ،مختاریخودانگیخته موجب کاهش محدوديت بیرونی مثل پاداش و ارزشیابی در تکالیف خود

(. در اين مورد 25) شدتبديل انگیزش درونی به انگیزش بیرونی و در نتیجه کاهش خالقیت خواهد

نخبه تفاوت نشان داد که بین سطوح انگیزش در بین ورزشکاران نخبه و زير پژوهشهای اين يافته

توان گفت که می ،رانکه با توجه به میانگین نمرات ورزشکا ؛(P<0.05) داری وجود داردمعنا

نخبه بوده و درونی و بیرونی بیشتری نسبت به ورزشکاران زير یورزشکاران نخبه دارای سطح انگیزه

اين میانگین نمرات ورزشکاران نخبه بود که از  ،هم کمتر( ی)انگیزه انگیزگیدر مورد سطح بی

 دهدانگیزگی نشان مییداری را بین سطح بمعنانخبه کمتر بود که تفاوت ورزشکاران زير

(P<0.05 با توجه به .)انگیزش بايد  یدر زمینه ،حاضر پژوهشقبلی و در مقايسه با  هایپژوهش

انگیزه  یچرا که نمره الترين سطح خود مختاری هستند؛د که ورزشکاران نخبه دارای باکربیان 

انگیزگی سطح بی ،طرفی همنخبه هستند و از باال بوده و بیشتر از ورزشکاران زير هاآندرونی 

است که بیان  ایکه خود دلیلی بر اثبات نظريه استورزشکاران نخبه کمتر از ورزشکاران زيرنخبه 

 ،ين صورته ادهد و بترين سطح خودمختاری را نشان میینپاي کمتر( ی)انگیزه انگیزشیبی داردمی

 (.26) ینی هستندبه دارای سطح خودمختاری پايورزشکاران زيرنخ

نخبه در های اسنادی در بین ورزشکاران نخبه و زيراز طرفی با توجه به میانگین زير مقیاس

 ی وجود دارددارمعناناپايدار تفاوت -بیرونی و پايدار -عد درونیدر بُ آمیزتیقموفهای تموقعی

(P<0.05به اين معنی که ورزشکاران نخبه دارای اسنادهای درونی .)د و در تر و پايدارتر هستن

با  است راستاکه هم هستندناپايدارتر  تر ونخبه دارای اسنادهای بیرونیورزشکاران زير ،مقابل

ورزشکاران و غیر ورزشکاران بیشتر معتقد به نقش  تیقموفعد ( که نشان داد در ب1383ُ) خداوردی

اند که بیان کردهديگر هم  گرانپژوهشباثبات و تغییرناپذير و کلی بودند.  ،عوامل درونی و شخصی

د که کرتوان بیان (. پس می16) ثیر عوامل درونی استأدادن به تامتیاز ،تیقموفگرايش افراد پس از 

 اندکوشی نسبت دادهپیروزی خود را به توانايی باالتر خود و سخت تعلبیشتر  ،ورزشکاران نخبه

نند و برای کتری را احساس غرور بیشدر حاالت و رفتارشان با ديگران پس بايد  .درونی( تعل)
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به احساس غرور  تیقموفدر  هاآنتر است که اسنادهای بیرونیورزشکاران زيرنخبه مشخص شده

 شد. کمتر و شرمساری بیشتر منجر خواهد

ناپايدار و قابل  ،عامل شکست خود را درونی ،قموفند که ورزشکاران نااهدکربیان  گرانپژوهشبرخی 

دانند و از نظر عاطفی و خود را در آينده با تغییر رفتار ممکن می تیقموفن کنترل دانستند و امکا

های کوهن و فیلیپس با يافته ،نفس يا عواطف منفی نشدند که اين نتايج تعزهیجانی دچار کاهش 

بیش از نیمی از گروه  ،( و در مقابل21) حاضر مطابقت دارد پژوهشچنین ( و هم1976)

های درونی و پايدار نسبت دادند و احتمال امل ناکامی خود را به عاملع ،قموفغیرورزشکاران نا

دانند و به نوعی در حل آن احساس ی اسنادی ضعیف میخود را در آينده با اين شیوه تیقموف

 (.22) ( منطبق است2111های افرادی چون باند و بیدل )که اين نتايج با يافته ،درماندگی کردند

انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و  نفس و تی عزبه بررسی رابطه( 1391) چنین ملکیهم

ق پرداخت و نتیجه گرفت که دستیابی به آمادگی بدنی بیشتر و مهارت ورزشی بهتر و تجربیات ناموف

باشند که خود موجب احساس کفايت بیشتری از خود داشته هاآنشود تا بیشتر ورزشکاران باعث می

گونه توجیه له را اينشايد بتوان اين مسأ (.27تر در ورزشکاران خواهد شد )پیشرفت بیش یانگیزه

تری نسبت به ورزشکاران نخبه ینی پايد که ورزشکاران زيرنخبه شايد به اين دلیل از سطح انگیزهکر

ت قرارگیری در وضعیت ون موقعیچ .ندهستتری یندارند که دارای آمادگی جسمانی پايبرخور

طلبد که از آمادگی بدنی بیشتر و حتی مهارت ورزشی بودن میایو ورزشکار حرفهی ی تیم ملنخبه

 ی( انگیزه2115ی مخالف هاريسون و لینچ )پژوهشبیشتر برخوردار باشند. اين درحالی است که در 

های ( که اين با يافته28) استبیرونی ذکر کرده یها بیشتر انگیزهشرکت ورزشکاران را در ورزش

چرا که ورزشکاران نخبه دارای انگیزه درونی و بیرونی بیشتری  ؛خوانی ندارداضر همح پژوهش

 هستند.

کسانی هستند  ،توان بیان کرد که افراد با منبع کنترل درونیمی ،رــی راتنظريهراستا و مطابق با هم

گیر خود های پیريزی دقیق و کوششطرح یکه معتقدند رويدادهای مثبت و منفی زندگی در نتیجه

 پژوهش( که در 9) کنندمی مسئولیّتآيد و برای اعمال و رفتار ناشی از آن قبول دست میهب هاآن

افراد با منبع کنترل بیرونی کسانی  ،اين طبقه قرار دارند. در مقابل ورزشکاران نخبه جزو ،حاضر

تصادف يا  ،بخت و اقبالبینند و و معلولی نمی تعلگونه رابطه هستند که میان خود و رويدادها هیچ

در نتیجه برای اعمال و رفتار خود قبول  ،داننداشخاص ديگر را مسئول نتايج رفتار خود می

ی پژوهشتوان به اين طبقه نسبت داد. در هم می را نخبهکه ورزشکاران زير (9کنند )نمی تمسئولی

های غیرورزشی نیز زمینهخود در  تیقموفبرای  ،است که افراد ورزشکارگیری شدهنتیجه ،ديگر

دهند که از احساس شايستگی و اعتماد به نفس ايشان های اسنادی درونی و پايداری ارائه میشیوه
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(. در 21) دانندهای خارجی و ناپايدار نمیخود را مرهون عامل تیقموفشود و در عملکرد ناشی می

تر از بینتر و واقعپذيرتمسئولی افرادی ،د که ورزشکاران نخبهکرتوان چنین استنباط مجموع می

نتیجه گرفتند که ورزشکاران پیوسته  گرانپژوهشکه در اين رابطه  نخبه هستند؛ چراورزشکاران زير

ی مخالف و در پژوهش (. در9) کنندهای درونی تمرکز میتعلبرای تبیین عملکردشان بر  ،قموف

امل پايدار و قابل کنترل بوده و اسنادها اسنادهای افراد برنده فقط شامل عو ،های ديگربررسی

( بیان کردند و 1981) (. در حالی که مخالف اين نظر را اسپینك و رابرتز23چندان درونی نیستند )

که  استسو حاضر هم پژوهشبا  اين است.تر از بازندگان نشان دادند که اسنادهای برندگان درونی

 (.9)هستند نخبه رتر از ورزشکاران زيدرونی ،ورزشکاران نخبه

های تفريحی و رقابتی است و تالش هر تفعالیدر  تیقموف یپايه ،( انگیزش2112به اعتقاد هساين )

 پژوهشخوانی با نتايج که هم (29او بستگی دارد ) تیقموفبه میزان  ،تیقموفورزشکار در مسیر 

( نشان دادند 2111ن و هورن )آمورسو .تر( داردقموفحاضر مبنی بر انگیزه بیشتر ورزشکاران نخبه )

گذار است و انگیزش ورزشکار را نتیجه و طور مستقیم بر انگیزش ورزشکاران اثررفتار مربیان بهکه 

گرای مربیان را ( سبك رهبری تحول2114) چنین کلوای(. هم31اند )حاصل رفتار مربی دانسته

( يکی از 2116(. رولد )31) ان دانستدرونی و عملکرد بهتر بازيکن یبرای افزايش انگیزه عاملی

عوامل اثر بخشی مربیان را ايجاد انگیزه در ورزشکاران مطرح و نشان داد در اين خصوص مربیان 

توان در اين رابطه بیان کرد حضور می .(11) ترنداثر بخش ،گراگرا  در مقايسه با مربیان عملتحول

نسبت به ورزشکاران ايش انگیزش ورزشکاران نخبه افز دلیلمربیان در سطح باالتر و عملکرد بهتر 

توانند را که مربیان با توجه به کارکرد اطالعات انگیزشی می؛ چاستحاضر  پژوهشدر نخبه زير

برای مدت طوالنی و با عملکرد و کارايی ها را آنانگیزند و حتی طور درونی برورزشکاران خود را به

دلیل  ،انگیزش بیرونی با توجه به نگره دسی و ريان ا با تکیه برتنه ،بااليی حفظ کنند. از سوی ديگر

 یبیرونی بر انگیزه یکند و زمانی که انگیزهفرد از درونی به بیرونی تغییر می تفعالیشرکت برای 

کرد. برای ساير چیزها تالش خواهد بود وديگر منبع کنترل در دست فرد نخواهد ،درونی تسلط يابد

   يعنی آنان اجازه  ،کننداز درون نظم پیدا می ،درونی یافراد دارای انگیزه ،يهنظراساس اين  بر

ملکرد آنان در پی کسب رضايت ثیر بگذارند و عأدهند ديگران يا عوامل بیرونی بر عملکردشان تنمی

 .خاطر کسب رضايت ديگران يا ترس از عواقب عدم انجام آننه به ،خود است تلذو احساس  خاطر

مختاری خاصی افراد برای انجام تکلیف دارای جوشش درونی و خود ،های ذاتی و درونییزهدر انگ

بیرونی از ديگران  یانگیزه ،هستند تا آن کار را در جهت رسیدن به هدف به انجام برسانند. در مقابل
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   ر خیز در رفتاوتقويت و تشويق گاهی سبب افت ،شودها ناشی میها و تشويقو از طريق تقويت

کنند و جوشش د که ورزشکاران نخبه از درون نظم پیدا میکرتوان بیان (. پس می32) شوندمی

بیرونی بااليی هستند که شايد  یدرونی و خودمختاری خاصی دارند. از طرفی ديگر دارای انگیزه

و حتی  یملهای ها و مسئوالن تیمفدراسیون ،های بیشتر خانوادهها و تشويقدلیل آن را تقويت

کنند و حتی قهرمانی در مسابقات آوردن آن تالش میدستهديگری که برای ب یجوايز ارزنده

 .آفرينی برای کشورشان دانستالمپیك و افتخار

گیرد و بردن از کار صورت میتلذمندی شديد و عالقه تعلبه  تفعالی ،چنین در انگیزش درونیهم

کنند از اشتباهات کنند و سعی میهای دشوار مقاومت زيادی میتفعالیافراد در مقابل انجام  معموالً

 ؛تواند باشددرونی ورزشکاران نخبه می یبودن انگیزه (. اين دلیلی برای بیشتر33) خود درس بگیرند

ها و مشکالت و غلبه بر سختی زياد تمرينات توانسته به چرا که فرد با مقاومت زياد در برابر سختی

کند. اين در حالی است که افراد دارای نحوی اثبات میآن را به پژوهشاين که  سطح نخبگی برسد

 کنندمانند پاداش و تنبیه اقدام به کار می ،مرتبط با کارعوامل بیرونی و غیر تعلّبیرونی به  یانگیزه

پوشی خود و حتی سرزنش یمل تموقعیدادن دستترس از شکست و از تعلّبه تواند ، که می(34)

ترين استنبرگ معتقد است که انگیزش درونی يکی از مهمباشد.  از مربی گرفته تا خانواده ،سايرين

تر از ورزشکاران که شايد بتوان ورزشکاران نخبه را خالق (35،36) های افراد خالق استويژگی

-رسیده یملچرا که با استفاده از راهبردهای تکنیکی و تاکتیکی بیشتری به سطح  .زيرنخبه دانست

 هجويی و انگیزرقابت ،هادر ادامه و مطابق يافته دلیلی بر خالقیت بیشتر آنان باشد. تواندمیاند که 

ق است و در ورزشکاران بیشتر از های افراد نخبه و موفاز ويژگی ،تيابی به موفقیدست

جويی د که رقابتوارتنبرگ و مك کاچن نشان دادن ،موافق با اين نتايج .شودورزشکاران ديده میغیر

ت شايد (. عل14ّ) ای بیشتر از ورزشکاران آماتور استت بازيکنان حرفهيابی به موفقیدست هانگیز و

-افراد در اين رشته یجانبهت و تالش همههای انفرادی و کاهش مسئولیحس رقابت بیشتر در رشته

( 27)ی پژوهشدر رادی باشد. های انفايش بیشتر انگیزش ورزشکاران رشتهثر بر افزؤها از عوامل م

 یاز انگیزه داری باالترمعناطور به قموفپیشرفت ورزشکاران  یانگیزه ،است که شدهنشان داده

بدانیم و ورزشکاران  قموفو اگر ما در پژوهش حاضر ورزشکاران نخبه را است  قموفورزشکاران نا

 پژوهشنتايج  ،يابی به آنو عدم دست یمليابی به پیراهن تیمدلیل دستهب ،قموفزيرنخبه را نا

 ،توان اين چنین عنوان کرد کهکه دلیل آن را می است( 37) پژوهشسو با حاضر هم به عبارتی هم

های انتظاراتشان از توانايی ،دلیل داشتن تجارب ورزشی در سطوح مختلف رقابتیبه قموفورزشکاران 

شود که در جهت رسیدن به اهداف و مر سبب میباالست که اين ا قموفعنوان يك ورزشکار خود به



 03                                                       ...ينخبههاي اسنادي و انگیزش ورزشکاران نخبه و زيربررسی سبک

 

 

انگیزش  ینظريهچنین با توجه به برآوردن انتظارات خود و ديگران از هیچ تالشی دريغ نکنند. هم

 (. 38است ) تیقموفمحرکی برای برای کسب  ،درونی ورزشکار یانگیزه ،اتکینسون

نادی و سطوح انگیزش ورزشکاران های اسبین سبك شد کهحاضر نشان داده پژوهشدر  ؛در نهايت

      که ورزشکاران به اين نتیجه رسیديم ،در ادامهو  وجود داردداری معناتفاوت نخبه نخبه و زير

ورزشکاران  که چرا ،هستند کمتر( ی)دارای انگیزه ترانگیزهنخبه نسبت به ورزشکاران نخبه بیزير

تر شود که مربیان با شناخت دقیقلذا پیشنهاد می .اندپرداختهانگیزه بیشتری به ورزش  نخبه با

 هاآن تیقموفهای پايه ،و شکست در عملکردشان تیقموفنسبت به انتظارات ورزشکارانشان در مورد 

 ن به پیروزی افزايش دهند.درا در رسی
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