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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اسنادها در موفقیت و شکست و همچنین انگیزش ورزشکاران است.
جامعهي مورد مطالعهي ما ورزشکاران رشتههاي شنا ،بدمینتون ،کاراته ،تکواندو ،تنیسرويمیز و
کشتی بودهاست .انتخاب نمونهها به روش نمونههاي در دسترس و بهصورت مرحلهاي  125نفر ورزشکار
انتخاب شدند .سپس با استفاده از دو پرسشنامهي سبکهاي اسنادي ( )ASQو همچنین انگیزهي
ورزشی ( ،)SMSاطالعات جمعآوري شد .تجزيه و تحلیل دادهها بهوسیلهي آزمون تحلیل واريانس
چندمتغیره و در سطح معناداري ( )α=0.05صورت پذيرفت .يافتههاي پژوهش نشان داد ورزشکاران
نخبه ،اسنادهايی ناپايدارتر و اختصاصیتر در مواجهه با شرايط شکست از خود بیانکردند؛ ولی در
مقابل ،ورزشکاران زيرنخبه اسنادهايی پايدارتر و کلیتر ،در موقعیتهاي شکست را بیان نمودند
( .)P<0.05ورزشکاران نخبه داراي سطح انگیزهي درونی و بیرونی بیشتري نسبت به ورزشکاران
زيرنخبه بوده و ورزشکاران زيرنخبه نسبت به ورزشکاران نخبه داراي انگیزهي کمتري هستند
( .(P<0.05نتیجه اينکه بین سبکهاي اسنادي ورزشکاران نخبه و زيرنخبه در ابعاد مختلف علّی و
همچنین بین سطوح انگیزشی ورزشکاران نخبه و زيرنخبه تفاوت معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی :سبکهاي اسنادي ،انگیزش ،ورزشکاران نخبه و زيرنخبه ،ورزشهاي انفرادي.
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مقدمه
امروزه در دنیای ورزش ،تمرين و ممارست جسمانی ،تنها عامل کلیدی و اصلی موفقیت و رسیدن به
اوج اجرای هدف از پیش تعیینشده ،محسوب نمیشود و به نظر میرسد که عالوه بر توانايیهای
جسمانی و تاکتیکی و مهارتهای تخصصی ،توانمندی و ويژگیهای شخصیتی بدون ترديد از عوامل
مؤثر بر پیشرفت ورزشی است .لذا ورزشکاران مجبور هستند در شرايط خاص شرکت کنند.
روبهروشدن با موقعیتی که بهطور بالقوه فشارزا است ،سبب خواهدشد تا فرد در واکنش با آن
موقعیتها دستخوش هیجان شود ( .)1موضوعی که در چند سال اخیر مورد توجه روانشناسان
ورزشی ،مربیان و ورزشکاران قرار گرفتهاست ،مهارتهای روانی يا ذهنی است .اهمیت اين موضوع
بهخاطر اثبات تأثیر يادگیری آن در بهبود عملکرد قهرمانان و نخبگان ورزشی در سالهای گذشته
بودهاست.
بیشك در عرصهی ورزش عوامل مختلفی به چشم میخورند که هر يك به نوعی رفتار يك ورزشکار
يا مربی را تحتالشعاع قرار میدهند .از جمله عوامل مهم که بیترديد میتوان آن را مهمترين عامل
درونی يك ورزشکار دانست ،عوامل انگیزه 1و انگیزش 2است ( .)2اين عوامل نقش بهسزايی در
توانايی و عدم توانايی ،شکوفايی يا عدم شکوفايی و در نهايت عملکرد کلی يك ورزشکار دارند.
موفقیت ورزشی در ورزشهای فردی برعکس ورزشهای گروهی به توانمندیها و ويژگیهای فردی
ورزشکار بستگی دارد .خصیصهی خودپیروی در ورزشهای فردی به ورزشکار کمك میکند تا با
تمرکز بر خصوصیات فردی ،بهويژه سرمايهگذاری در زمینههای مهار متغیرهای محیطی و آزادی
عمل احتمال موفقیت ورزشی را افزايش دهد ( .)3،4خودپیروی همچنین با فعالسازی و تقويت
انگیزهی پیشرفت ،توانمندیهای شخصی ورزشکار را برای موفقیت بیشتر متمرکز و هدايت میکند
و احتمال موفقیت ورزشی را در ورزشهای فردی افزايش می دهد (.)5
يکی از عوامل توجیهکنندهی پیشرفتهای ورزشکاران نخبه 3در مهارتها انگیزش است .به عبارت
ديگر ،در بین ورزشکاران افرادی يافت میشوند که عالقه و انگیزش بیشتری از خود نشان میدهند.
اين عالقه و انگیزه ،پیشرفت ورزشی آنها را تا حدودی توجیه میکند .انگیزش را میتوان بهطور
کلی ،نیروی محرک فعالیتهای انسانی و عامل جهتدهندهی آن تعريف کرد ( .)6هنگامی که ما در
انجام يك عمل موفق میشويم يا شکست میخوريم ،بهطور طبیعی به مبنای آن موفقیت يا شکست

1. Motive
2. Motivation
3. Elite
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میانديشیم ،در واقع مسئول آن وضعیت را جستجو میکنیم و میخواهیم داليل عملکردمان را
بفهمیم و به عبارت ديگر ،میخواهیم اسنادهايی دربارهی کسی يا چیزی که مسئول چگونگی عمل
ما است را ارائه دهیم .عوامل متعددی در انگیزش ورزشکاران مؤثر است .يکی از عوامل مهم در ايجاد
انگیزه ،اسناد است .انگیزش بر تمام جنبههای رفتاری انسان و همچنین بر ديدگاهها ،مفاهیم و
يادگیریهای وی تأثیر میگذارد .در نظريهی اسناد 1توجیهات فرد در موارد موفقیت و شکست
مطرح میشود .قديمیترين فرمولبندی نظريهی اسناد را میتوان در کارهای فريتس هايدر 2که
بهعنوان پدر اسناد از او نام بردهمیشود ،مشاهده کرد .نظريهی اسناد يکی از نظريههای پويای
روان شناختی است که به تبیین و تشريح ادراک افراد از وقايع میپردازد .فرض اساسی اين نظريه
اين است که افراد میخواهند بدانند که چرا خود و ديگران پیامد خاصی را تجربه میکنند .به اعتقاد
سالوين 3نظريهی اسناد علل موفقیتها و شکستهای افراد را از ديدگاه خودشان ريشهيابی میکند
()7؛ به عبارتی منظور نظريهی يادشده اين است که اسنادهای علّی 4بر انتظار موفقیت مؤثر است
(.)8
تبیینات شناختی انگیزش که نظريهی اسناد نامیده میشود ،با اين فرض شروع میشود که ما
درتالش خود برای درک موفقیتها و شکستهايمان میپرسیم که :چرا؟ نظريههای انگیزشی اسناد،
در پی توصیف چگونگی تبیینات و توجیهات فرد و تأثیر آنها بر انگیزش است .بعد از هايدر ،از
شخصیتهای مهم ديگری که به تدوين و گسترش نظريهی انگیزش اسناد کمك کردهاند ،بايد برنارد
وينر 5را نام برد .اسناد ،اصطالحی است که به نظريههای مختلفی دادهشده که در رابطه با ادراک
علّیت بحث میکند .يك اسناد ،استنباطی است که يك مشاهدهگر درباره علّتهای رفتار خود يا
شخصی ديگر بهعمل میآورد .روانشناسان از اين اصطالح برای توضیح فرايندی که مردم ،جهت
توضیح علل رفتار به کار میبرند ،استفاده میکنند ( .)9،11فرض اساسی اين نظريه اين است که
افراد میخواهند بدانند چرا خود و ديگران پیامد خاصی را تجربه میکنند .ما میخواهیم علّتهای
نهفته در موقعیتها و شکستها ،پیروزیها و مصیبتها ،مقبولیتها يا طردشدنهای اجتماعیمان را
بدانیم .اسناد به معنی نسبتدادن رفتار خود يا رفتار ديگری به علل مختلف است.
1. Attribution theory
2. Heider
3. Slavin
4. Casual attribution
5. Weiner
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از ديدگاه نظريهپردازان اسنادی ،انسان گرايش به تعبیر و توجیه دنیای پیرامون خود دارد تا بتواند
کنترل بیشتری بر آن داشتهباشد .اسناد علی به فرايندی گفته میشود که طی آن مردم در مورد
عوامل علّی يك رويداد يا پیامد تصمیم میگیرند .از اين رو به چگونگی رسیدن مردم به اسنادهای
علّی خود مینگرند و اين که اين اسنادها چه اثری بر رفتار بعدی آنها میگذارد ( .)11در واقع،
اسنادها به ما میگويند که چه چیزی احساس میکنیم و احساسات به ما میگويند چه واکنشی
انجام دهیم ( .)9اسنادهای علّی افراد به دنبال موفقیت و شکست کامالً با هم متفاوت است .مثالً چرا
از حريف شکست خوردم؟چرا مربی مرا دوست ندارد؟ چرا بهعنوان عضو تیم انتخاب نشدم؟ در واقع
میتوان نتیجه گرفت که برخی از تجربیات ويژه در ورزش و زندگی ،سبب میشود که افراد به
جستجوی علّتها بپردازند .اين تجسسها هم در زمینهی موفقیتها و هم شکستها همواره ذهن ما
را مشغول میدارد .هر چند که احتمال بیشتری وجود دارد که ما پس از شکست به طرح پرسشهای
چرايی بپردازيم تا پس از موفقیت؛ همینطور در پاسخ به نتايج غیرمنتظره بیشتر به دنبال علّتيابی
هستیم تا در موارد مربوط به نتايج قابل انتظار و پیشبینیشده (.)9
پژوهشهای گذشته نشان دادهاند که اسنادهای علّی ،تا حدودی در تعیین پیامدهای عاطفی
موفقیت و شکست نقش دارند .مثالً وقتی که فرد ،موفقیتهای خود را به توانايیهای زياد يا سخت
کوشی نسبت می دهد ،در مقايسه با زمانی که اسنادهايش بیرونی و ناشی از سادگی تکلیف يا
خوش شانسی است ،غرور بیشتری را احساس میکند و يا اسنادهايی که نمايانگر اين مطلب باشند
که وقايع در آينده تغییر نخواهد کرد ،به احساساتی نظیر درماندگی ،تسلیم و افسردگی منجر
خواهدشد .پژوهشهای بسیاری تأثیر چگونگی علّتيابیهای فرد را بر رفتارهای مختلف تأيید می-
کند .اين پژوهشها نشان میدهد که اسنادها بر بهداشت جسمی و سیستم ايمنی بدن
(سلیگمن ،)1975،1بر پیشرفت يادگیری (وينر ،)1985،عزّت نفس (وينر و گراهام ،)1982،2تأثیر
فراوان دارد (.)9
پژوهشهای انجامشده در دهههای  81و ،91مؤ يد اين واقعیت است که عقايد افراد راجع به علل
موفقیت و شکستهايشان با هم متفاوت است ( .)9همچنین پژوهشها نشان میدهد که انگیزهی
دستيابی به موفقیت ورزشکاران رشتههای گروهی بیشتر از رشتههای انفرادی است ( .)18مطابق
يافتهها ،رقابتجويی و انگیزش دستيابی به موفقیت ،از ويژگیهای افراد نخبه و موفق است و در

1. Seligman
2. Graham
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ورزشکاران بیشتر از غیرورزشکاران ديده میشود .موافق با اين نتايج ،وارتنبرگ 1و مك کاچن)13( 2
نشان دادند که رقابتجويی و انگیزش دستیابی به موفقیت بازيکنان حرفهای بیشتر از ورزشکاران
آماتور است .ولی مارتین و گیل )14( 3بین رقابتجويی و انگیزش دستيابی به موفقیت دوندگان
ماراتن کشورها ی فیلیپین و آمريکا و ورزشکاران دبیرستانی و دانشگاهی آمريکا اختالف زيادی
مالحظه نکردند .ويلیس نشان داد که تیمهای برنده ،ترس از شکست بیشتری دارند و در واقع
اجتناب از شکست ،تسهیلکنندهی اجرا است ( .)15در عین تنوعی که در نوع اسنادهای بعد از
موفقیت و شکست در افراد ديدهمیشود ،عموماً افراد پس از شکست بر اهمیت علتهای بیرونی
تأکید دارند ،درحالیکه گرايش افراد پس از موفقیت ،امتیاز دادن به تأثیر عوامل درونی است .اين
الگو که در قالبهای کالمی متنوعی مانند مغايرت اسنادی ،سودبری ،خودمحوری يا خودبینی بیان
شدهاست؛ بر اساس تعدادی از پژوهشهای انجامگرفته تأيید شدهاست ( .)16ورزشکاران ممتاز هرگز
نمیگويند من به قدر کافی خوب نیستم يا خوب نبودم .ورزشکاران پیوستهموفق ،برای تبیین
عملکردشان بر علّتهای درونی تمرکز میکنند .طبق اظهارات رابرتز 4ورزشکاران برجسته نتايج را
ضرورتاً بهعنوان نتايج رويدادها نمینگرند ،بلکه نتايج را بهعنوان رسیدن به هدف يا نشاندادن
شايستگی نیز مینگرند .ورزشکاران ماهر در چنین شرايطی برای باخت تیم احساس مسئولیت
نمیکنند .در عوض ،شکست تیم را به همتیمیها نسبت میدهند و عملکرد خود را موفقیتآمیز
میدانند ،يا دست کم خود را در نتیجهی نامطلوب سهیم نمیدانند (.)9
حال يکی از موضوعات کاربردی مهم در بین ورزشکاران توجه به اسنادهای آنها در مورد اجرای
ماهرانه و داليل و نقش انگیزش در ايجاد اين اسنادها است که با توجه به اينکه هم انگیزش و هم
سبكهای اسنادی از جنبههای روانی ورزشکاران سرچشمه میگیرد ،به بررسی اين موضوع خواهیم
پرداختکه ،چه تفاوتی بین سبكهای اسنادی ورزشکاران نخبه و زيرنخبه وجود دارد؟ و چه تفاوتی
بین سطح انگیزش بازيکنان نخبه و زير نخبه وجود دارد؟ آيا رابطهای بین سبكهای اسنادی
مختلف و سطوح انگیزش در بین ورزشکاران وجود دارد؟ اين مفهوم را میتوان در بین ورزشکاران

1. Wartenberg
2. Mc Cutcheon
3. Martin & Gill
4. Roberts
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نخبه و زيرنخبه بررسی کرد که چه تفاوتی در درجهی اول بین ورزشکاران نخبه و زيرنخبه در اسناد
به موفقیت و شکست وجود دارد و نقش انگیزه در اسنادها چگونه توجیه میشود؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،پژوهشی توصیفی از نوع علی– مقايسهای است که با استفاده از روش همبستگی
اجرا شد .جامعهی آماری مورد مطالعه را همهی ملّیپوشان و غیر ملّیپوشان (ورزشکاران تیمهای
باشگاهی) در رشتههای انفرادی کشتی ،شنا ،تکواندو ،کاراته ،بدمینتون و تنیسرویمیز تشکیل
دادند .نمونهها به طريق نمونههای در دسترس و به روش مرحلهای انتخاب شدند .در مرحلهی اول 6
رشته از میان رشتههای انفرادی انتخاب و سپس از میان اين رشتهها ،در هر رشته  21نفر انتخاب
شدند که  11نفر بازيکنان نخبه و 11نفر بازيکنان زيرنخبه 1بودند و نمونههای پژوهش حاضر را
تشکیل دادند .از بین جامعهی مورد مطالعه به تعداد نمونهی  54نفر در هر گروه و مجموعاً  118نفر
نیاز بود که پژوهشگر جهت برآورد ريزش ،تعداد  121نفر را با توجه به اطالعات مقاالت و پژوهش-
های مشابه ( )9و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونهی کوکران به استناد پژوهشهای دو
گروهی با اطمینان  95درصد بهصورت مرحلهای انتخاب کرد .يکی از ابزارهای مورد استفاده در اين
پژوهش ،پرسشنامهی اصالحشدهی سبك اسنادی (( )ASQ2پترسون ،سلیگمن ،سمل ،باير،
آبرامسون و متالسکی )1984،است؛ اين پرسشنامه يکی از پرسشنامههای خودگزارشی است که
دارای 12موقعیت فرضی ،شامل شش رويداد با پیامد خوب (موفقیت) و شش رويداد با پیامد بد
(شکست) است .روايی اين پرسش نامه در ايران توسط اسالمی شهر بابکی صورت پذيرفته و پايايی
آن برای ابعاد مختلف بین  58تا  79درصد بودهاست ( .)9در ادامه ،برای سنجش انگیزش از ابزار
اندازهگیری معتبر انگیزش ورزشی )SMS( 3پل لیتیر و همکاران ( )1995استفاده شدهاست .اين
پرسشنامه در ايران توسط مکاری ساعی ( )1386و رسول عربی ( )1389و مسعود نادريان ()1388
مورد استفاده قرار گرفتهاست ( .)2،17،18روايی آن توسط مکاری ساعی ( )1386در ايران
بهدستآمدهاست و ثبات درونی آن نیز با آلفای کرونباخ ارزيابی شده و ( )r=1/8بهدست آمدهاست
( .)17اين پرسشنامه برای اندازهگیری سه بُعد انگیزه ،حاوی  28سؤال با مقیاس  5رتبهای لیکرت
از سه قسمت تشکیل شدهاست که عبارت است از انگیزهی درونی (12سؤال) ،انگیزهی بیرونی
 .1به بازيکنانی اطالق می شود که سابقه عضويّت در تیم ملّی را نداشته و تنها در تیم باشگاهی به فعّالیّت می پردازند.
2. Attribution Style Questionnaire
3. Sport Motivation Scale
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(12سؤال) ،و بیانگیزشی (4سؤال) .اين پرسشنامه در دامنهی وسیعی از مطالعات ورزشی مورد
مطالعه قرار گرفتهاست.
در اين پژوهش برای تشريح اطالعات جمعآوریشده در بخش آمار توصیفی از شاخصهای گرايش
مرکزی و پراکندگی بهره گرفتهشد و در بخش آمار استنباطی ،از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف
برای کسب اطمینان از طبیعیبودن توزيع دادهها و از آزمون لوين برای اطمینان از همگنبودن
واريانسها استفاده شد .برای مقايسهی سبكهای اسنادی ورزشکاران نخبه و زيرنخبه و همچنین
میزان سطح انگیزهی ورزشکاران از آزمون تحلیل واريانس چندمتغیره ( )MONOVAبهره
گرفتیم .همهی محاسبات با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSنسخهی  18انجام شد .همچنین
همهی نتايج بهدستآمده در سطح معناداری  P<0.05صورت پذيرفت.
نتایج
همانطور که در جدول 1مشاهده میکنید ،میانگین و خطای انحراف از میانگین سبكهای اسنادی
و سطوح انگیزش ورزشکاران نخبه و زيرنخبه در ذيل آمدهاست.
جدول .1میانگین و خطاي انحراف از میانگین سبکهاي اسنادي و سطح انگیزش ورزشکاران
متغیر

موفقیت درونی -بیرونی
موفقیت پايدار -ناپايدار
موفقیت کلی -اختصاصی
شکست درونی -بیرونی
شکست پايدار -ناپايدار
شکست کلی -اختصاصی
انگیزهی درونی
انگیزهی بیرونی
بیانگیزگی

ورزشکاران زيرنخبه

ورزشکاران نخبه
میانگین

S.E.M

تعداد

میانگین

S.E.M

تعداد

1/14
1/54
1/98
2/11
1/62
1/73
42/34
42/95
9/71

±1/14
±1/15
±1/18
±1/18
±1/17
±1/17
±1/73
±1/55
±1/39

58
58
58
58
58
58
58
58
58

1/39
2/11
2/17
2/31
2/15
2/32
37/11
36/62
13/17

±1/16
±1/17
±1/16
±1/17
±1/18
±1/18
±1/59
±1/68
±1/41

61
61
61
61
59
59
61
61
61
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در ادامه برای بررسی تفاوت کلی بین اسنادهای علّی و سطوح انگیزشی بازيکنان نخبه و زيرنخبه از
آزمون تحلیل واريانس چندمتغیره استفاده کرديم که نتايج حاصل از آن در جدول 2آمدهاست.
جدول .2نتیجهي آزمون تحلیل واريانس چندمتغیرهي سبکهاي اسنادي و سطح انگیزش ورزشکاران
اثر تفاوت
سبك اسنادی
سطوح انگیزش

Hotel
ling's
Trace

خطاي درجه

Value

مقدارF

1/493

8/959

119

1/238

47/144

114

آزادي

Sig

Partial Eta
Squared

*1/111

1/331

*1/111

1/553

عالمت* نشان دهنده معناداری می باشد.
سطح معنا داری  P<0.05در نظر گرفته شدهاست.

با توجه به نتیجهی آزمون تحلیل واريانس چندمتغیره میتوان بیان کرد که بین سبكهای اسنادی
ورزشکاران نخبه و زيرنخبه تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P<0.05همچنین با توجه به نتايج
آزمون تحلیل واريانس چندمتغیره مبنی بر بررسی سطح انگیزه ورزشکاران ،میتوان بیان کرد که
بین سطح انگیزش ورزشکاران نخبه و زيرنخبه تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P<0.05همچنین
جدول 3مربوط به تفاوتهای زير مقیاسهای سبكهای اسنادی و سطوح انگیزش در بین
ورزشکاران نخبه و زيرنخبه میباشد.
جدول  .1نتايج  Fهاي تکمتغیرهي سبکهاي اسنادي و سطح انگیزش ورزشکاران
متغیر
موفقیت درونی -بیرونی
موفقیت پايدار -ناپايدار
موفقیت کلی -اختصاصی
شکست درونی -بیرونی
شکست پايدار -ناپايدار
شکست کلی -اختصاصی
انگیزهی درونی
انگیزهی بیرونی
بی انگیزشی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

1/543
9/651
1/341
1/116
5/727
11/147
841/112
1182/587
333/119

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1/543
9/651
1/341
1/116
5/727
11/147
841/112
1182/587
333/119

عالمت* نشاندهندهی معناداری است.
سطح معناداری  P<0.05در نظر گرفتهشدهاست.

F

Sig

Partial eta
squared

9/253
37/386
1/982
2/778
16/317
21/151
32/539
51/681
33/645

1/113
*1/111
1/324
1/198
*1/111
*1/111
*1/111
*1/111
*1/111

1/175
1/247
1/119
1/124
1/125
1/213
1/219
1/314
1/225
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نتايج جدول فوق نشان میدهد که بین ورزشکاران نخبه و زيرنخبه در ابعاد اسنادی موفقیت درونی-
بیرونی ،موفقیت پايدار -ناپايدار ،شکست پايدار -ناپايدار و شکست کلی -اختصاصی تفاوت معناداری
وجود دارد ( )P<0.05و در ابعاد اسنادی موفقیت کلی -اختصاصی و همچنین شکست درونی-
بیرونی تفاوتهای موجود معنادار نبودهاست ( )P=0.324و ( .)P=0.98نتیجه اينکه با توجه به
میانگین زير مقیاسهای اسنادی در بین ورزشکاران نخبه و زيرنخبه در موقعیتهای موفقیتآمیز در
بُعد درونی -بیرونی و پايدار -ناپايدار تفاوت وجود دارد به اين معنیکه ورزشکاران نخبه دارای
اسنادهای درونیتر و پايدارتر هستند و در مقابل ورزشکاران زير نخبه دارای اسنادهای بیرونیتر و
ناپايدارتر هستند .همچنین در موقعیتهای شکست در بُعد پايدار -ناپايدار و کلی -اختصاصی تفاوت
معنادار است ( ،)P<0.05به اين معنی که ورزشکاران نخبه اسنادهای ناپايدارتر و اختصاصیتر در
مواجه با شرايط شکست از خود بیان میکنند ،اما در مقابل ،ورزشکاران زيرنخبه اسنادهای پايدارتر و
کلیتر در موقعیتهای شکست را گزارش کردهاند .همچنین با مشاهدهی اطالعات جدول باال
میتوان بیان کرد که در بعد موفقیت کلی -اختصاصی و شکست درونی -بیرونی هیچگونه تفاوت
معنا داری در بین ورزشکاران نخبه و زيرنخبه وجود ندارد ( .)P=0.324همچنین بین سطوح
انگیزش در بین ورزشکاران نخبه و زيرنخبه تفاوت معناداری وجود دارد ( )P<0.05که با توجه به
میانگین نمرات ورزشکاران میتوان گفت که ورزشکاران نخبه دارای سطح انگیزهی درونی و بیرونی
بیشتری نسبت به ورزشکاران زيرنخبه بوده و در مورد سطح بیانگیزگی باز هم اين میانگین نمرات
ورزشکاران نخبه بود که از ورزشکاران زيرنخبه کمتر بود و با توجه به نتايج جدول فوق که تفاوت
معناداری را بین سطح بیانگیزگی نشان میدهد ،میتوان نتیجه گرفت که ورزشکاران زيرنخبه
نسبت به ورزشکاران نخبه بیانگیزهتر (دارای انگیزهی کمتر) هستند و ورزشکاران نخبه با انگیزهی
بیشتری به ورزش خود ادامه میدهند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهشگر به بررسی سبكهای اسنادی و انگیزش ورزشکاران نخبه و زيرنخبهی ورزشهای انفرادی
پرداخت و پس از جمعآوری دادهها ،به اين نتیجه دست يافت که بین اسنادهای علّی ورزشکاران در
سطوح مختلف رقابتی و همچنین میزان انگیزش آنها در رابطه با اسنادهای موفقیت و شکست خود
تفاوت وجود دارد .در اين راستا ،پژوهشگران نشان دادهاند ،زمانی که افراد در تکالیف مهمی
شکست میخورند ،برای ناکامی خود اسنادهای درونی میسازند و در نتیجه عزت نفس آنها شديداً
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تنزل میيابد و انفعالها ظاهر میشوند .اما زمانی که توجیه ايشان بیرونی باشد ،انفعالها صورت
میگیرند ،اما عزت نفس هنوز باالست ( .)19در پژوهش حاضر هم ورزشکاران نخبهی تیم ملی در
موقعیتهای شکست ،علل شکست خود را بیشتر بیرونی و مربوط به شرايط محیطی ،ناپايدار و
مختص به موقعیت خاص بیان کردهاند و ورزشکاران زيرنخبه شکست خود را بیرونی ،پايدار و کلیتر
بیان کردهاند و تفاوت بین اين دو در بُعد درونی -بیرونی و کلی -اختصاصی معنادار نبود
( .)P>0.05اما در بعد پايدار ناپايدار تفاوت معنادار بود ()P<0.05؛ هرچند در مورد عزت نفس
ورزشکاران اطالعاتی در دست نداريم ،ولی به نظر میرسد که دارای عزت نفس بااليی هستند .با
توجه به يافتههای پژوهش ( )19و نتايج اين مطالعه ،ورزشکاران در مورد شکست خود داليلی
بیرونی را بیان کردهاند؛ پس میتوان بیان کرد که دارای عزت نفس بااليی هستند .پژوهشگران بیان
کردهاند که شکستی که با توجه به علّتهای درونی تبیین میشود ،موجب احساس گناه خواهدشد و
شکستی که به علتهای بیرونی تبیین میشود؛ منتهی به خشم يا شگفتی میشود .اما عموماً افراد
پس از شکست بر اهمیت علتهای بیرونی تأکید دارند ( )16که اين با نتايج پژوهش حاضر کامالً
همراستا است و همخوانی کامل دارد با خداوردی ( )1383که نشان داد در بُعد شکست ورزشکاران
و غیرورزشکاران بیشتر معتقد به نقش عوامل بیرونی ،بیثبات و اختصاصی بودند ( .)9شايد بتوان
علّت را در سطح عملکرد و عزت نفس آنها و حتی جايگاه ورزشکاری که در آن قرار دارند ،نسبت
داد .ورزشکاران نخبه و زيرنخبه به علّت وجود در شرايط خاص ملیپوشبودن و ملیپوششدن نمی-
خواهند علّت شکست را به ناتوانی خود (درونی) نسبت دهند .شايد هم با توجه به نظريهی خود-
سودمندی ،بتوان بهطور ديگر بیان کرد ،بر طبق سوگیری خود -سودمند ،مردم در مجموع موفقیت
را سريعاً بهصورت علت درونی و شکست را بهصورت علّتی بیرونی میبینند .از اين رو ،اسنادها می-
توانند تحريف شوند .نظیر بیرونیکردن داليل شکست جهت محافظت از عزت نفس؛ مانند
ورزشکاران پژوهش حاضر .در اين رابطه ،پژوهشگران نتیجه گرفتند که ورزشکاران ممتاز هرگز
نمیگويند من به قدر کافی خوب نیستم يا خوب نبودم .ورزشکاران پیوستهموفق ،برای تبیین
عملکردشان بر علّتهای درونی تمرکز میکنند .ورزشکاران پیوستهموفق ،در عوض ،شکست تیم را
به همتیمیها نسبت میدهند و عملکرد خود را موفقیتآمیز میدانند ،يا دست کم خود را در
نتیجهی نامطلوب سهیم نمیدانند ( .)9مطابق يافتههای برولی ،ورزشکاران ماهر هرگز عملکرد
ناامیدکننده را ناشی از سطح مهارت پايین خود نمیدانند .اما ورزشکاران کمتر مستعد اسنادهای با
توانايی کمتر خود را که اغلب منجر به ترک ورزش میشود ،بیان میکنند که با يافتههای اين
پژوهش نیز همخوانی دارد (.)21
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همچنین در رابطه با انگیزش ،پژوهشگران بیان کردند که باالترين سطح خودمختاری نمايانگر
باالترين میزان انگیزش درونی و کمترين سطح خودمختاری ،بیانگیزشی را نشان میدهد .انگیزش
بیرونی در اين پیوستار بین انگیزش درونی و بیانگیزشی قرار دارد و شامل تنظیم بیرونی،
درونفکنی ،شناخت و انطباق است .احساس تنش ،عصبانیت ،افسردگی و ترس از فراموششدن،
برخردهمقیاسهای انگیزشی تأثیر منفی میگذارد ( .)24همچنین آنها بیان کردند که هرگونه
محدوديت بیرونی مثل پاداش و ارزشیابی در تکالیف خودانگیخته موجب کاهش خودمختاری ،يعنی
تبديل انگیزش درونی به انگیزش بیرونی و در نتیجه کاهش خالقیت خواهدشد ( .)25در اين مورد
يافتههای اين پژوهش نشان داد که بین سطوح انگیزش در بین ورزشکاران نخبه و زيرنخبه تفاوت
معناداری وجود دارد ()P<0.05؛ که با توجه به میانگین نمرات ورزشکاران ،میتوان گفت که
ورزشکاران نخبه دارای سطح انگیزهی درونی و بیرونی بیشتری نسبت به ورزشکاران زيرنخبه بوده و
در مورد سطح بیانگیزگی (انگیزهی کمتر) هم ،اين میانگین نمرات ورزشکاران نخبه بود که از
ورزشکاران زيرنخبه کمتر بود که تفاوت معناداری را بین سطح بیانگیزگی نشان میدهد
( .)P<0.05با توجه به پژوهشهای قبلی و در مقايسه با پژوهش حاضر ،در زمینهی انگیزش بايد
بیان کرد که ورزشکاران نخبه دارای باالترين سطح خود مختاری هستند؛ چرا که نمرهی انگیزه
درونی آنها باال بوده و بیشتر از ورزشکاران زيرنخبه هستند و از طرفی هم ،سطح بیانگیزگی
ورزشکاران نخبه کمتر از ورزشکاران زيرنخبه است که خود دلیلی بر اثبات نظريهای است که بیان
میدارد بیانگیزشی (انگیزهی کمتر) پايینترين سطح خودمختاری را نشان میدهد و به اين صورت،
ورزشکاران زيرنخبه دارای سطح خودمختاری پايینی هستند (.)26
از طرفی با توجه به میانگین زير مقیاسهای اسنادی در بین ورزشکاران نخبه و زيرنخبه در
موقعیتهای موفقیتآمیز در بُعد درونی -بیرونی و پايدار-ناپايدار تفاوت معناداری وجود دارد
( .)P<0.05به اين معنی که ورزشکاران نخبه دارای اسنادهای درونیتر و پايدارتر هستند و در
مقابل ،ورزشکاران زيرنخبه دارای اسنادهای بیرونیتر و ناپايدارتر هستند که همراستا است با
خداوردی ( )1383که نشان داد در بُعد موفقیت ورزشکاران و غیر ورزشکاران بیشتر معتقد به نقش
عوامل درونی و شخصی ،باثبات و تغییرناپذير و کلی بودند .پژوهشگران ديگر هم بیان کردهاند که
گرايش افراد پس از موفقیت ،امتیازدادن به تأثیر عوامل درونی است ( .)16پس میتوان بیان کرد که
ورزشکاران نخبه ،بیشتر علت پیروزی خود را به توانايی باالتر خود و سختکوشی نسبت دادهاند
(علت درونی) .پس بايد در حاالت و رفتارشان با ديگران غرور بیشتری را احساس کنند و برای
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ورزشکاران زيرنخبه مشخص شدهاست که اسنادهای بیرونیتر آنها در موفقیت به احساس غرور
کمتر و شرمساری بیشتر منجر خواهدشد.
برخی پژوهشگران بیان کردهاند که ورزشکاران ناموفق ،عامل شکست خود را درونی ،ناپايدار و قابل
کنترل دانستند و امکان موفقیت خود را در آينده با تغییر رفتار ممکن میدانند و از نظر عاطفی و
هیجانی دچار کاهش عزت نفس يا عواطف منفی نشدند که اين نتايج ،با يافتههای کوهن و فیلیپس
( )1976و همچنین پژوهش حاضر مطابقت دارد ( )21و در مقابل ،بیش از نیمی از گروه
غیرورزشکاران ناموفق ،عامل ناکامی خود را به عاملهای درونی و پايدار نسبت دادند و احتمال
موفقیت خود را در آينده با اين شیوهی اسنادی ضعیف میدانند و به نوعی در حل آن احساس
درماندگی کردند ،که اين نتايج با يافتههای افرادی چون باند و بیدل ( )2111منطبق است (.)22
همچنین ملکی ( )1391به بررسی رابطهی عزت نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و
ناموف ق پرداخت و نتیجه گرفت که دستیابی به آمادگی بدنی بیشتر و مهارت ورزشی بهتر و تجربیات
بیشتر ورزشکاران باعث میشود تا آنها احساس کفايت بیشتری از خود داشتهباشند که خود موجب
انگیزهی پیشرفت بیشتر در ورزشکاران خواهد شد ( .)27شايد بتوان اين مسأله را اينگونه توجیه
کرد که ورزشکاران زيرنخبه شايد به اين دلیل از سطح انگیزهی پايینتری نسبت به ورزشکاران نخبه
برخوردارند که دارای آمادگی جسمانی پايینتری هستند .چون موقعیت قرارگیری در وضعیت
نخبهی تیم ملی و ورزشکار حرفهایبودن میطلبد که از آمادگی بدنی بیشتر و حتی مهارت ورزشی
بیشتر برخوردار باشند .اين درحالی است که در پژوهشی مخالف هاريسون و لینچ ( )2115انگیزهی
شرکت ورزشکاران را در ورزشها بیشتر انگیزهی بیرونی ذکر کردهاست ( )28که اين با يافتههای
پژوهش حاضر همخوانی ندارد؛ چرا که ورزشکاران نخبه دارای انگیزه درونی و بیرونی بیشتری
هستند.
همراستا و مطابق با نظريهی راتــر ،میتوان بیان کرد که افراد با منبع کنترل درونی ،کسانی هستند
که معتقدند رويدادهای مثبت و منفی زندگی در نتیجهی طرحريزی دقیق و کوششهای پیگیر خود
آنها بهدست میآيد و برای اعمال و رفتار ناشی از آن قبول مسئولیّت میکنند ( )9که در پژوهش
حاضر ،ورزشکاران نخبه جزو اين طبقه قرار دارند .در مقابل ،افراد با منبع کنترل بیرونی کسانی
هستند که میان خود و رويدادها هیچگونه رابطه علت و معلولی نمیبینند و بخت و اقبال ،تصادف يا
اشخاص ديگر را مسئول نتايج رفتار خود میدانند ،در نتیجه برای اعمال و رفتار خود قبول
مسئولیت نمیکنند ( )9که ورزشکاران زيرنخبه را هم میتوان به اين طبقه نسبت داد .در پژوهشی
ديگر ،نتیجهگیری شدهاست که افراد ورزشکار ،برای موفقیت خود در زمینههای غیرورزشی نیز
شیوههای اسنادی درونی و پايداری ارائه میدهند که از احساس شايستگی و اعتماد به نفس ايشان
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در عملکرد ناشی میشود و موفقیت خود را مرهون عاملهای خارجی و ناپايدار نمیدانند ( .)21در
مجموع میتوان چنین استنباط کرد که ورزشکاران نخبه ،افرادی مسئولیتپذيرتر و واقعبینتر از
ورزشکاران زيرنخبه هستند؛ چرا که در اين رابطه پژوهشگران نتیجه گرفتند که ورزشکاران پیوسته
موفق ،برای تبیین عملکردشان بر علتهای درونی تمرکز میکنند ( .)9در پژوهشی مخالف و در
بررسیهای ديگر ،اسنادهای افراد برنده فقط شامل عوامل پايدار و قابل کنترل بوده و اسنادها
چندان درونی نیستند ( .)23در حالی که مخالف اين نظر را اسپینك و رابرتز ( )1981بیان کردند و
نشان دادند که اسنادهای برندگان درونیتر از بازندگان است .اين با پژوهش حاضر همسو است که
ورزشکاران نخبه ،درونیتر از ورزشکاران زيرنخبه هستند (.)9
به اعتقاد هساين ( )2112انگیزش ،پايهی موفقیت در فعالیتهای تفريحی و رقابتی است و تالش هر
ورزشکار در مسیر موفقیت ،به میزان موفقیت او بستگی دارد ( )29که همخوانی با نتايج پژوهش
حاضر مبنی بر انگیزه بیشتر ورزشکاران نخبه (موفقتر) دارد .آمورسون و هورن ( )2111نشان دادند
که رفتار مربیان بهطور مستقیم بر انگیزش ورزشکاران اثرگذار است و انگیزش ورزشکار را نتیجه و
حاصل رفتار مربی دانستهاند ( .)31همچنین کلوای ( )2114سبك رهبری تحولگرای مربیان را
عاملی برای افزايش انگیزهی درونی و عملکرد بهتر بازيکنان دانست ( .)31رولد ( )2116يکی از
عوامل اثر بخشی مربیان را ايجاد انگیزه در ورزشکاران مطرح و نشان داد در اين خصوص مربیان
تحولگرا در مقايسه با مربیان عملگرا ،اثر بخشترند ( .)11میتوان در اين رابطه بیان کرد حضور
مربیان در سطح باالتر و عملکرد بهتر دلیل افزايش انگیزش ورزشکاران نخبه نسبت به ورزشکاران
زيرنخبه در پژوهش حاضر است؛ چ را که مربیان با توجه به کارکرد اطالعات انگیزشی میتوانند
ورزشکاران خود را بهطور درونی برانگیزند و حتی آنها را برای مدت طوالنی و با عملکرد و کارايی
بااليی حفظ کنند .از سوی ديگر ،تنها با تکیه بر انگیزش بیرونی با توجه به نگره دسی و ريان ،دلیل
شرکت برای فعالیت فرد از درونی به بیرونی تغییر میکند و زمانی که انگیزهی بیرونی بر انگیزهی
درونی تسلط يابد ،ديگر منبع کنترل در دست فرد نخواهدبود و برای ساير چیزها تالش خواهدکرد.
بر اساس اين نظريه ،افراد دارای انگیزهی درونی ،از درون نظم پیدا میکنند ،يعنی آنان اجازه
نمیدهند ديگران يا عوامل بیرونی بر عملکردشان تأثیر بگذارند و عملکرد آنان در پی کسب رضايت
خاطر و احساس لذت خود است ،نه به خاطر کسب رضايت ديگران يا ترس از عواقب عدم انجام آن.
در انگیزههای ذاتی و درونی ،افراد برای انجام تکلیف دارای جوشش درونی و خودمختاری خاصی
هستند تا آن کار را در جهت رسیدن به هدف به انجام برسانند .در مقابل ،انگیزهی بیرونی از ديگران
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و از طريق تقويتها و تشويقها ناشی میشود ،تقويت و تشويق گاهی سبب افتوخیز در رفتار
میشوند ( .)32پس میتوان بیان کرد که ورزشکاران نخبه از درون نظم پیدا میکنند و جوشش
درونی و خودمختاری خاصی دارند .از طرفی ديگر دارای انگیزهی بیرونی بااليی هستند که شايد
دلیل آن را تقويتها و تشويقهای بیشتر خانواده ،فدراسیونها و مسئوالن تیمهای ملی و حتی
جوايز ارزندهی ديگری که برای بهدستآوردن آن تالش میکنند و حتی قهرمانی در مسابقات
المپیك و افتخارآفرينی برای کشورشان دانست.
همچنین در انگیزش درونی ،فعالیت به علت عالقهمندی شديد و لذتبردن از کار صورت میگیرد و
معموالً افراد در مقابل انجام فعالیتهای دشوار مقاومت زيادی میکنند و سعی میکنند از اشتباهات
خود درس بگیرند ( .)33اين دلیلی برای بیشتر بودن انگیزهی درونی ورزشکاران نخبه میتواند باشد؛
چرا که فرد با مقاومت زياد در برابر سختیها و مشکالت و غلبه بر سختی زياد تمرينات توانسته به
سطح نخبگی برسد که اين پژوهش آن را بهنحوی اثبات میکند .اين در حالی است که افراد دارای
انگیزهی بیرونی به علّت عوامل بیرونی و غیرمرتبط با کار ،مانند پاداش و تنبیه اقدام به کار میکنند
( ،)34که میتواند به علّت ترس از شکست و ازدستدادن موقعیت ملیپوشی خود و حتی سرزنش
سايرين ،از مربی گرفته تا خانواده باشد .استنبرگ معتقد است که انگیزش درونی يکی از مهمترين
ويژگیهای افراد خالق است ( )35،36که شايد بتوان ورزشکاران نخبه را خالقتر از ورزشکاران
زيرنخبه دانست .چرا که با استفاده از راهبردهای تکنیکی و تاکتیکی بیشتری به سطح ملی رسیده-
اند که میتواند دلیلی بر خالقیت بیشتر آنان باشد .در ادامه و مطابق يافتهها ،رقابتجويی و انگیزه
دستيابی به موفقیت ،از ويژگیهای افراد نخبه و موفق است و در ورزشکاران بیشتر از
غیرورزشکاران ديده میشود .موافق با اين نتايج ،وارتنبرگ و مك کاچن نشان دادند که رقابتجويی
و انگیزه دستيابی به موفقیت بازيکنان حرفهای بیشتر از ورزشکاران آماتور است ( .)14علّت شايد
حس رقابت بیشتر در رشتههای انفرادی و کاهش مسئولیت و تالش همهجانبهی افراد در اين رشته-
ها از عوامل مؤثر بر افزايش بیشتر انگیزش ورزشکاران رشتههای انفرادی باشد .در پژوهشی ()27
نشان دادهشده است که ،انگیزهی پیشرفت ورزشکاران موفق بهطور معناداری باالتر از انگیزهی
ورزشکاران ناموفق است و اگر ما در پژوهش حاضر ورزشکاران نخبه را موفق بدانیم و ورزشکاران
زيرنخبه را ناموفق ،بهدلیل دستيابی به پیراهن تیمملی و عدم دستيابی به آن ،نتايج پژوهش
حاضر هم به عبارتی همسو با پژوهش ( )37است که دلیل آن را میتوان اين چنین عنوان کرد که،
ورزشکاران موفق بهدلیل داشتن تجارب ورزشی در سطوح مختلف رقابتی ،انتظاراتشان از توانايیهای
خود بهعنوان يك ورزشکار موفق باالست که اين امر سبب میشود که در جهت رسیدن به اهداف و

بررسی سبکهاي اسنادي و انگیزش ورزشکاران نخبه و زيرنخبهي...

03

برآوردن انتظارات خود و ديگران از هیچ تالشی دريغ نکنند .همچنین با توجه به نظريهی انگیزش
اتکینسون ،انگیزهی درونی ورزشکار ،محرکی برای برای کسب موفقیت است (.)38
در نهايت؛ در پژوهش حاضر نشان دادهشد که بین سبكهای اسنادی و سطوح انگیزش ورزشکاران
نخبه و زيرنخبه تفاوت معناداری وجود دارد و در ادامه ،به اين نتیجه رسیديم که ورزشکاران
زيرنخبه نسبت به ورزشکاران نخبه بیانگیزهتر (دارای انگیزهی کمتر) هستند ،چرا که ورزشکاران
نخبه با انگیزه بیشتری به ورزش پرداختهاند .لذا پیشنهاد میشود که مربیان با شناخت دقیقتر
نسبت به انتظارات ورزشکارانشان در مورد موفقیت و شکست در عملکردشان ،پايههای موفقیت آنها
را در رسیدن به پیروزی افزايش دهند.
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