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مطالعات روانشناسی ورزشی

تأثیر جنسیت و نوع رشتة ورزشی بر انگیزش پیشرفت و ترس از شكست در
ورزشكاران نخبة تیمی و انفرادی

1

مریم امیریان ،1پریسا حجازی دینان ،2و مریم رحیمیان مشهدی
تاریخ دریافت1396/06/11 :
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تاریخ پذیرش1397/02/30 :

چكیده
هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر جنسیت و رشتة ورزشی بر انگیزش پیشرفت و ترس از شکست در
ورزشکاران نخبه بود 200 .ورزشکار با سابقه پنج تا هفت سال فعالیت در رشتههای تیمی و انفرادی،
ازطریق نمونه گیری هدفمند و دردسترس انتخاب شدند .پرسشنامههای ورزشگرایی و ارزیابی شکست
در عملکرد تکمیل شدند .تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تی مستقل ،ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون چندمتغیره نشان داد که ورزشکاران مرد رقابتطلبتر و تمایل بیشتری به پیروزی دارند؛
درحالیکه ورزشکاران زن هدفگراترند .زنان و ورزشکاران تیمی نسبت به مردان و ورزشکاران انفرادی
ترس از شکست بیشتری دارند .رشتههای تیمی ،پیروزیگراتر و رشتههای انفرادی ،رقابتطلبتر و
هدفگراتر هستند .یافتهها تأثیر عوامل مختلف بر انگیزش پیشرفت و ترس از شکست را تأیید کرد و
ضرورت بهکارگیری مداخالت روانشناسی را بهویژه در زنان و ورزشکاران تیمی درراستای ارتقای انگیزش
پیشرفت و کاهش ترس از شکست تبیین میکند.
کلیدواژهها :انگیزش پیشرفت ،ترس از شکست ،ورزش تیمی ،ورزش انفرادی ،جنسیت.

 .1کارشناسیارشد رشتة رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا
 .2استادیار گروه رفتارحرکتی دانشگاه الزهرا (نویسندة مسئول)
Email:parisahejazi@alzahra.ac.ir
 .3استادیار گروه رفتارحرکتی دانشگاه الزهرا
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مقدمه
مطالعات متعددی تأثیر عوامل روان شناسی را بر
عملکرد ورزشی تأیید کردهاند .انگیزش پیشرفت،
گرایش به استقبال و اجتناب از موقعیتهای رقابتی
است (انشل )1991 1،و بهطورکلی تصور میشود که
رقابت موجود در ورزش برگرفته از انگیزة پیشرفت
است .انگیزة پیشرفت شاخص بسیار مهمی از عملکرد
است و برای مشارکت در رقابت ضروری است.
دیویدس 2و همکارانش انگیزش پیشرفت را بیش از
سایر پژوهشگران بررسی کردهاند .ازنظر آنها ،هنگامی
انگیزش پیشرفت وجود دارد که شخص در فعالیت خود
معیار ممتازی را درنظر داشته باشد یا درهرحال ،به
پیشرفت گرایش داشته باشد (گیل.)2000 3،
تفاوت های فردی در انگیزش از اهمیت فراوانی
برخوردارند .درواقع ،افراد نهتنها برحسب دالیل متفاوت
در ورزش و فعالیتهای جسمانی شرکت میکنند ،بلکه
با روشهای گوناگون و در موقعیتهای متفاوت نیز
برانگیخته میشوند (عسگری)2006 ،؛ برایناساس،
برخی از افراد ورزش را بهعنوان وسیلهای برای تفریح
و سرگرمی تلقی میکنند و برای کسب لذت به آن
می پردازند و برخی دیگر آن را بهعنوان عرصهای برای
رقابت مینگرند .افزونبراین ،فعالیتهای ورزشی
مختلف نیز شرایط جسمی و روانی خاص خود را
میطلبند؛ ازاینرو ،افراد با روحیات و شخصیتهای
مختلف ،ورزشهای موردنظر خود را انتخاب میکنند.
انشل در واژهنامة خود انگیزش پیشرفت را چنین
تعریف میکند :نوعی انگیزش که بهطور کامالً مؤثر
فرد را به شرکت در فعالیتی تحریک میکند و عموما
تسلط درونی یا بیرونی را تشویق میکند (انشل،
 .)1991انگیزش پیشرفت ورزشی دارای سه
خردهمقیاس است :رقابتجویی ،پیروزیگرایی و

هدفگرایی .رقابت فرایندی اجتماعی است که فرد
اجرای ورزشی خود را با برخی معیارها درمقابل حداقل
یک فرد دیگر که از معیار مقایسه آگاه است و قادر به
ارزشیابی فرایند مقایسه نیز است ،قیاس میکند .این
درحالی است که رقابتجویی تالش برای کسب
رضایت در شرایط مقایسهای برای برخی معیارهای
عالی در حضور قضاوت و داوری دیگران تعریف
شده است .این نوع تعریف در بیشتر فعالیتهای
ورزشی رقابتی صادق است .افراد رقابتجو نسبت به
افراد غیررقابتی ،تعبیر و تفسیر متفاوتی از موقعیت و
شرایط ورزشی دارند و نوع ادراک آنها از شرایط
رقابتی بر رفتار آنها تأثیر دارد (گیل .)2000 ،اشتیاق
شخص برای برندهشدن و حس پیروزی بهواسطة
مقایسة خود با دیگران ،پیروزیگرایی است .میل به
برندهشدن و پیروزی و شکستدادن حریف مقابل،
یکی از دیدگاههای ورزشکاران بهویژه جوانان ورزشکار
است که اگر بهعنوان مهمترین عامل برای ورزشکاران
درنظر گرفته شود ،بهخاطر فشار ناشی از رقابت
درونگروهی ،تأثیرات روانشناختی ورزشی زیانباری را
نیز بههمراه خواهد داشت .هدفگرایی ،از دیگر
خردهمقیاسهای انگیزش پیشرفت و عامل مؤثر بر
هنجارهای عملکردی است (استوبر و اوتو )2006 4،که
در واقع انتخاب اهدافی برای برتر و بهتر از دیگران
بودن است .هدفگرایی ،بهطور ضمنی به عملکرد و
تالشهای فرد برای دستیابی به اهداف ازپیشتعیین
شده اشاره دارد.
طبق نتایج برگرفته از پژوهشهای پیشین ،تفاوتهای
نژادی ،فرهنگی و جنسیتی میتوانند در میل به
مشارکت ،رقابت ،پیشرفت و پیروزی در ورزش مؤثر
باشند؛ چنانکه بین مردان و زنان سیاهپوست و

1. Anshel
2. Davids

3. Gill
4. Stoeber
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سفیدپوست و ملیتهای مختلف ،ازنظر انگیزش
پیشرفت تفاوتهایی مشاهده شده است (یوسفی،
 .)139در پژوهش هالدن ،پاگ و اسچوارز)2017( 1
دربارة بررسی انگیزة پیشرفت ورزشکاران دانشگاهی
تیمی ،ارتباط معناداری بین مشارکت زنان و مردان در
ورزش با رویکرد موفقیت (ام.اس.اُ) و موفقیت در
آموزش (ام.اس.تی) وجود داشت .در مقیاس انگیزة
پیشرفت در محیط ورزشی ،ورزشکاران تیمهای ورزشی
مردان بهطور معناداری امتیازهای باالتری را در
متغیرهای رویکرد موفقیت و موفقیت در آموزش ،نسبت
به ورزشکاران تیمهای ورزشی زنان بهدست آوردند.
ازنظر گاکار )2013( 2و جیتشور )2013( 3تفاوت
معناداری درمورد متغیرهای جنسیت مربوط به سطوح
انگیزش پیشرفت وجود ندارد .سینگ )2010( 4نیز
تفاوت فاحشی را بین بازیکنان زن و مرد تیمهای
دانشگاهی ،در انگیزش پیشرفت ورزشی مشاهده نکرد؛
اما تفاوت انگیزش پیشرفت بین بازیکنان تیمی و
انفرادی را گزارش کرد .در دانشجویان ورزشکار
دانشگاه گیالن ،بین خردهمقیاسهای انگیزش
پیشرفت بهطور معناداری اولویت و ترتیب خاصی
بهصورت هدفگزینی ،میل به پیروزی و رقابت طلبی
مشاهده شد؛ اما تفاوت معناداری با توجه به جنسیت،
نوع رشتة ورزشی و رشتة تحصیلی مشاهده نشد
(رمضانینژاد ،صادقی ،افقی و خالقی ارانی.)2005 ،
امانوئل )2001(5نشان داد که مردان در رقابتجویی و
زنان در هدفگرایی بیشترین نمرات را کسب کردند و
بین رقابتجویی ورزشکاران رشتههای انفرادی و تیمی
نیز تفاوت معنادار وجود داشت؛ بدینترتیبکه
1. Holden, Pugh & Schwarz
2. Gacar
3. Jiteshwor
4. Singh
5. Emmanouil
6. Lata

133

ورزشکاران رشتههای انفرادی رقابت جوتر از
ورزشکاران رشتههای تیمی بودند (التا)2006 6،؛
درحالیکه پیج ،کانر و وایدا )2000( 7در پژوهش خود
تفاوت معناداری را بین رقابتجویی مردان و زنان پیدا
نکردند؛ ولی دریافتند که نمرات مردان در رقابتجویی
و پیروزیگرایی بیشتر از زنان بود و نمرات زنان در
هدفگرایی بیشتر از مردان بود.
ترس از شکست نیز بهعنوان یک عامل انگیزاننده و
مؤثر بر انگیزش پیشرفت برای رسیدن به سطح باالی
عملکرد و عاملی برای عملیشدن تواناییهای بالقوه
شناخته شده است (ساگار و جوویت .)2010 ،8ترس از
شکست یکی از علتهای عمدة بروز اضطراب رقابتی
است و حتی ورزشکاران المپیک نیز این ویژگی را
تااندازهای دارند (پاسر .)1984 9،همة ورزشکاران
درطول زندگی خود در شرایطی قرار میگیرند که برای
ادامة راه درست باید دست به انتخابهای کامالً آگاهانه
بزنند؛ انتخابهایی که تأثیر و نتیجة آنها در آینده
نمودار میشود .دراینرابطه ،وقتیکه فرد مسئولیت
زیادی داشته باشد ،نگرانی او افزایش مییابد و ممکن
است دچار ترس از شکست یا ناکامی شود (آتشدامن،
 .)2009ترس از شکست که دراثر عوامل متفاوتی چون
فرسودگی ،افت و سطح باالیی از نگرانی ،استرس و
اضطراب بهوجود میآید (کوریا ،روسادو ،سرپا و فریرا 10،
 )2017میتواند موفقیت فرد را تحتتأثیر قرار دهد.
افزایش فشار برای دستیابی به عملکردهای چشمگیر
ورزشی میتواند با افزایش ترس از شکست در
ورزشکاران همراه باشد (هوسک و مان.)198911،

7. Page, Conner & Wayda
8. Sagar & Jowett
9. Passer
10. Correia, Rosado, Serpa & Ferreira
11. Hosek & Man
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باوجود افزایش صراحتها درمورد تجارب ترس از
ناکامی در ورزش ،وحشت از شکست ،یک پدیده
موردمطالعه در ورزش باقی مانده است (ساگار ،الوالی
و اسپرای .)2007 1،اغلب ورزشکاران در همة سنین،
برای موفقیت فشار زیادی را تحمل میکنند .نیاز آنها
برای جلب تأیید و برآوردن انتظارات دیگران بهاضافة
ارتباط عزتنفس آنان با نتایج عملکردشان ممکن است
اضطراب زیادی را درپی داشته باشد؛ زیرا ،امکان
شکست در عمل وجود دارد .بهعالوه ممکن است
اضطراب نیز درنتیجة فشارها و انتظارات بعد از موفقیت
تجربه شود .اجراکنندگان موفق معموالً از ترس از
شکست بهعنوان عاملی یاد کردهاند که آنها را برای
رسیدن به سطح مطلوبی از اجرا یاری میکند .در برخی
پژوهشها ،ترس از شکست بهعنوان یک عامل
انگیزاننده برای رسیدن به سطح باالی عملکرد و نیز
عاملی برای عملیشدن تواناییهای بالقوة ورزشکاران
موفق گزارش شده است (ساگار ،بوش و جوویت2،
.)2010
ساگار ،بوش و جوویت ( )2010با مطالعه درمورد
موفقیت و ترس از شکست و واکنشهای سازگاری
بازیکنان فوتبال آکادمی نوجوانان نشان دادند که ترس
از تجربة شرمندگی و خجالت ناشی از شکست که در
سطح متوسط بود ،باالترین ترس دربین این ورزشکاران
است .همچنین ،گزارش شده است که مردان نسبت به
زنان ترس کمتری از کاهش خودباوری دارند (ساگار و
جوویت )2012 ،و ورزشکاران زن ترس بیشتری از شرم
و خجالت ،پایینآمدن شخصیت و ترس کمتری از
داشتن آیندة نامعلوم نسبت به ورزشکاران مرد دارند
(کوریا ،روسادا ،سرپا و فریرا .)2017 3،ترس از نارضایتی
دیگران و ترس از شکست ،بهطور عمده در ورزشهای
تیمی و ورزشکاران بالغ نسبت به سایر افرادی که هنوز

به بلوغ نرسیده بودند نیز پیشتر گزارش شد (کوریا و
همکاران.)2017 ،
در بازیکنان نخبة فوتبال ایران گزارش شده است که
انگیزش دستیابی به موفقیت و اجتناب از شکست
زیادی وجود دارد (شجاعی ،خبیری و حاجیقاسم،
 )2007و همچنین ،بین انگیزش توان ،انگیزش
دستیابی به موفقیت و انگیزش اجتناب از شکست
ورزشکاران تیمی و انفرادی اختالف معناداری وجود
ندارد (شجاعیمهر.)2005 ،
از مرور نتایج پژوهشها درزمینة انگیزش پیشرفت
ورزشی ،ترس از شکست ،نقش جنسیت و نوع مشارکت
در ورزشهای تیمی و انفرادی میتوان بیان کرد که
دررابطهبا این ویژگیهای روانشناختی در زنان و مردان
ورزشکار نخبة رشتههای انفرادی و تیمی و روابط بین
این عوامل ،مطالعات اندکی انجام شدهاند و نتایج
متناقضی گزارش شده است .افزونبراین ،با توجه به
اهمیت انگیزش در مشارکت ورزشی و اینکه نبود
انگیزش ،عامل مهمی برای بروزندادن رفتار و مانع
مشارکت و اجرای ورزشی است (هولدن و همکاران،
 ،)2017مطالعة این مؤلفه نقش مؤثری در مشارکت
ورزشکاران و همچنین ،موفقیتهای ورزشی خواهد
داشت .در ایران نیز پژوهشهایی معدودی درزمینة
ترس از شکست با استفاده از پرسشنامة ارزیابی
شکست در عملکرد که پرسش نامة جدید و معتبری
است ،انجام شدهاند .الیوت )1997( 4در مدل هرمی
انگیزش پیشرفت ،ترس از شکست را بهعنوان یکی از
مؤلفههای مؤثر اجرا در فعالیتهای آکادمیک معرفی
میکند؛ درحالیکه وجود چنین رابطهای در اجراهای
ورزشی ورزشکاران کمتر بررسی شده است .شناسایی
انگیزش پیشرفت زنان و مردان و میزان ترس از

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

3. Correia, Rosado, Serpa & Ferreira
4. Elliot
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شکست که هریک از ورزشکاران زن و مرد در رشته-
های تیمی و انفرادی تجربه میکنند ،عوامل مؤثر و
روابط بین این عوامل میتوانند ضرورت و اهمیت
بهکارگیری مداخالت روانشناسی ورزشی را با
روشنکردن و برجستهکردن الویتها مشخص کند.
ازآنجاییکه امروزه باشگاههای ورزشی بهدلیل
جذابیتهای خاص ورزش مبالغ هنگفتی را در ورزش
سرمایهگذاری میکنند ،ضرورت آگاهی از تمامی
عوامل اثرگذار بر موفقیت ورزشکاران همچون
تکنیک ،تاکتیک و عوامل روانی با مطالعة نیازسنجی
رشتة مربوط و جنسیت افراد بر کسی پوشیده نیست.
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر انگیزش پیشرفت
ورزشی و اجتناب از شکست در بازیکنان نخبة ایران
است تا پاسخی برای سؤالهای زیر پیدا کند:
 -1آیا جنسیت و نوع رشتة ورزشی بر انگیزش
پیشرفت و خردهمقیاسهای آن در ورزشکاران نخبه
تأثیر دارند؟
 -2آیا جنسیت و نوع رشتة ورزشی بر ترس از شکست
و خردهمقیاسهای آن در ورزشکاران نخبه تأثیر دارند؟
 -3آیا بین انگیزش پیشرفت و ترس از شکست در
ورزشکاران نخبه ارتباط معناداری وجود دارد؟

روششناسی پژوهش
این پژوهش ازنوع مقطعی و طرح پژوهش نیز
علی -مقایسهای است.

شرکتکنندگان
در این پژوهش ،به روش نمونهگیری هدفمند و
دردسترس 200 ،نفر از ورزشکاران زن و مرد تیمهای
ملی کشور یا ورزشکاران باشگاهی که سابقة پنج تا
هفت سال فعالیت در رشتههای تیمی (بسکتبال ،فوتبال
و والیبال) و رشتههای انفرادی (کاراته ،تکواندو و
دوومیدانی) داشتند ،شرکت کردند .دامنة سنی این
ورزشکاران  19-23سال بود .الزم است ذکر شود که
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حجم نمونه براساس بررسی حجم نمونة پژوهشهای
گذشته 200 ،نفر انتخاب شد .تمامی شرکتکنندگان
پس از آگاهی از تکلیف موردنظر با رضایت شخصی در
این پژوهش حاضر شدند و این اطمینان به آنان
داده شد که اطالعات بهدستآمده کامالً بهصورت
محرمانه ثبت و نگهداری میشود.

ابزار اندازهگیری
ابزار پژوهش ،پرسشنامة انگیزش پیشرفت ورزشی
است که دایان گیل و توماس دیتر در سال 1988
ساختند .پرسشنامة انگیزش پیشرفت ورزشی
(ورزشگرایی) از  25سؤال تشکیل شده است که
مشتمل بر سه خردهمقیاس با عناوین رقابتجویی،
پیشرفتگرایی و هدفگرایی است و دارای  25سؤال
است که براساس مقیاس لیکرت ،پنجامتیازی (پنج-
کامالً موافق ،یک -کامالً مخالف) نمرهگذاری میشود.
در کشور ما نیز بهرام و همکاران ( )2003روایی و
پایایی این پرسشنامه را بررسی کردهاند .نتایج پایایی
زمانی  0/90درصد برای ورزشگرایی 0/93 ،درصد
برای رقابتجویی 0/76 ،درصد برای پیروزیگرایی و
 0/63درصد برای هدفگرایی را نشان داد .همچنین،
مقدار آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی برابر با
 0/89درصد برای ورزشگرایی 0/86 ،درصد برای
رقابتجویی 0/74 ،درصد برای پیروزیگرایی و 0/61
درصد برای هدفگرایی بهدست آمد.
کانروی ،جیسون و جاناتان ( )2002پرسشنامة ارزیابی
شکست در عملکرد (پی.اف.ای.آی) را طراحی کردهاند.
این پرسشنامه عالوهبراینکه در جوامع ورزشی آمریکا
بهطور گسترده برای تأیید همسانی درونی ،روایی سازه
و ثبات زمانی استفاده شده است (کانروی و الیوت،
2004؛ کانروی و همکاران ،)2002 ،در ایران نیز
عبدلی ،احمدی ،عظیمزاده و افشاری ( )2002پایایی آن
را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفهها در
دامنة  0/6-0/81و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
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در دامنة  0/68-0/88گزارش کردهاند و آن را ابزار
مناسبی برای سنجش ترس از شکست در ورزشکاران
معرفی کردند .این پرسشنامة  25سؤالی ،پنج بعد
مرتبط با ترس از شکست شامل ترس از تجربة شرم
و خجالت ،ترس از کاهش عزتنفس ،ترس از داشتن
آیندهای نامعلوم ،ترس از ازدستدادن عالقة افراد مهم
و ترس از ناراحتشدن افراد مهم را اندازهگیری میکند.
پاسخگویی به این سؤالها براساس مقیاس پنجارزشی
لیکرت با دامنة دو (کامالً مخالف) تا دو (کامالً موافق)
است.
در فرایند اجرای پژوهش ،پرسشنامههای انگیزش
پیشرفت و ترس از شکست بین شرکتکنندهها توزیع
شدند و پس از تکمیل جمعآوری شدند .برای
یکدستبودن شرایط ورزشکاران برای پاسخگویی به
سؤالها ،زمان پاسخگویی برای همة آزمودنیها قبل از
شروع تمرین و پیش از فصل مسابقات بود .برای
تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده ،از روشهای آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شده است .برای آزمون
فرضیههای پژوهش از آزمون تی گروههای مستقل،
آزمون ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیلی
رگرسیون چندمتغیره استفاده شد .برای بررسی آزمون
فرضیهها سطح معناداری  0/05درنظر گرفته
شده است.

در رشتههای انفرادی و  42زن در رشتههای تیمی
بودند .در جدول شمارة یک ،ویژگیهای توصیفی
آزمودنیها ارائه شده اند .یافتههای ارائهشده در جدول
شمارة یک نشان داد که در متغیر رقابتطلبی میانگین
نمرة مردان انفرادی ،در متغیر پیروزیگرایی میانگین
نمرة مردان تیمی و در متغیر هدفگرایی میانگین
نمرة زنان انفرادی بهتر است .یافتههای آزمون
کلموگروف -اسمیرنوف نشان داد که توزیع دادهها
طبیعی است ( .)P>0/05همچنین ،نتایج آزمون لون
نشان داد که واریانسها دارای تجانس است
(.)P>0/05
برای مقایسة اثر نوع رشتة ورزشی بر انگیزش پیشرفت
و خردهمقیاسهای آن در ورزشکاران نخبه در دو گروه
ورزشکاران تیمی و انفرادی ،از آزمون تی دو گروه
مستقل استفاده شده است .سطح معناداری بهدستآمده
از آزمون تی برای هریک از خردهمقیاسها نشان
میدهد که میان نمرات هر سه خردهمقیاس
رقابتطلبی ،پیروزیگرایی و هدفگرایی دو گروه تیمی
و انفرادی تفاوت معناداری وجود دارد .مقادیر
میانگینهای این شاخصها در دو گروه موردمطالعه
نشان میدهد که میزان متوسط خردهمقیاسهای
رقابتطلبی و هدفگرایی در گروه انفرادی بیشتر از
گروه تیمی است و متوسط خردهمقیاس پیروزیگرایی
در گروه تیمی بیشتر از گروه انفرادی است (جدول
شمارة دو).

یافتهها
براساس اطالعات جمعیتشناختی 56 ،مرد در
رشتههای انفرادی 69 ،مرد در رشتههای تیمی 33 ،زن
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جدول  .1میزان شاخصهای انگیزش پیشرفت آزمودنیها در چهار گروه موردمطالعه
شاخص
رقابتطلبی

پیروزیگرایی

هدفگرایی

گروه
مردان انفرادی
مردان تیمی
زنان انفرادی
زنان تیمی
مردان انفرادی
مردان تیمی
زنان انفرادی
زنان تیمی
مردان انفرادی
مردان تیمی
زنان انفرادی
زنان تیمی

با توجه به سطح معناداری بهدستآمده ( )0/001و
مقادیر میانگینها برای نمرات ترس از شکست،
میتوان نتیجه گرفت که ترس از شکست در گروه
تیمی بیش از گروه انفرادی است .برای مقایسة هریک
از خردهمقیاسهای ترس از شکست در دو گروه
ورزشکاران تیمی و انفرادی از آزمون تی دو گروه
مستقل استفاده شده است .سطح معناداری بهدستآمده
از آزمون تی برای هریک از خردهمقیاسها نشان
میدهد که میان نمرات هر پنج خردهمقیاس ترس از
شکست دو گروه تیمی و انفرادی تفاوت معناداری وجود
دارد .مقادیر میانگینهای این شاخصها در دو گروه
موردمطالعه نشان میدهد که میزان متوسط آنها در
گروه تیمی بیشتر از گروه انفرادی است (جدول شمارة
سه).
در بررسی اثر جنسیت بر انگیزش پیشرفت ،با توجه به
سطح معناداری بهدستآمده ( )0/001و مقادیر
میانگینها برای نمرات انگیزش پیشرفت ،میتوان

میانگین
74/68
64/89
26/93
16/83
25/12
29/89
22/43
24/03
30/65
26/52
32/53
28/80

انحراف معیار
4/01
4/25
4/03
4/39
3/69
4/25
3/82
4/51
3/74
4/25
4/46
4/33

نتیجه گرفت که انگیزش پیشرفت در گروه مردان بیش
از گروه زنان است .برای مقایسة هریک از
خردهمقیاسهای انگیزش پیشرفت در دو گروه
ورزشکاران زنان و مردان ،از آزمون تی دو گروه مستقل
استفاده شده است .سطح معناداری بهدستآمده از
آزمون تی برای هریک از خردهمقیاسها نشان میدهد
که میان نمرات هر سه خردهمقیاس رقابتطلبی،
پیروزیگرایی و هدفگرایی دو گروه زنان و مردان
ورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد .مقادیر
میانگینهای این شاخصها در دو گروه موردمطالعه
نشان میدهد که میزان متوسط خردهمقیاس
هدفگرایی در گروه زنان ورزشکار بیشتر از گروه مردان
است و متوسط خردهمقیاسهای رقابتطلبی و
پیروزیگرایی در گروه مردان ورزشکار بیشتر از گروه
زنان ورزشکار است (جدول شمارة چهار).
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جدول  .2نتایج مربوط به مقایسة خردهمقیاسهای انگیزش پیشرفت در دو گروه تیمی و انفرادی
متغیرها
انگیزش پیشرفت
رقابتطلبی
پیروزیگرایی
هدفگرایی

میانگین
38/09
35/74
45/53
51/78
21/87
11/19
15/28
27/15

گروهها
تیمی
انفرادی
تیمی
انفرادی
تیمی
انفرادی
تیمی
انفرادی

درجه آزادی

آمارة تی

معناداری

198

1/96

*0/050

198

-2/06

*0/041

195/71

23/41

*0/001

118/82

-10/82

*0/001

* آزمون در سطح  0/05معنادار است.
جدول  .3نتایج مربوط به مقایسة خردهمقیاسهای ترس از شكست در دو گروه تیمی و انفرادی
گروهها
تیمی
انفرادی
تیمی
انفرادی
تیمی
انفرادی
تیمی
انفرادی
تیمی
انفرادی
تیمی
انفرادی

متغیرها
ترس از شکست
ترس از ازدستدادن
عزتنفس
ترس از داشتن
آیندهای نامعلوم
ترس از ناراحتشدن افراد
مهم
ترس از تجربة شرم
و خجالت
ترس از ازدستدادن عالقة
افراد مهم

میانگین
5/19
-6/47
2/91
-4/34
6/46
-7/16
4/91
-6/44
5/26
-7/97
6/40
-6/42

درجة آزادی

آمارة تی

معناداری

198

-22/98

*0/001

164/09

-8/92

*0/001

198

-23/30

*0/001

198

-20/71

*0/001

132/38

-9/40

*0/001

198

-21/41

*0/001

* آزمون در سطح  0/05معنادار است.
جدول  .4نتایج مربوط به مقایسة خردهمقیاسهای انگیزش پیشرفت در دو گروه زنان و مردان
متغیرها
انگیزش پیشرفت
رقابتطلبی
پیروزیگرایی
هدفگرایی

آمارة گروهها
زنان
مردان
زنان
مردان
زنان
مردان
زنان
مردان

میانگین
25/26
41/74
21/88
69/09
23/23
27/84
30/67
28/29

درجة آزادی

آمارة تی

معناداری

198

27/67

*0/001

198

47/47

*0/001

198

6/60

*0/001

198

-3/35

*0/001
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در بررسی اثر جنسیت بر ترس از شکست ،با توجه به
سطح معناداری بهدستآمده ( )0/009و مقادیر
میانگینها برای نمرات ترس از شکست ،میتوان نتیجه
گرفت که ترس از شکست گروه زنان بیش از گروه
مردان است .برای مقایسة هریک از خردهمقیاسهای
ترس از شکست در دو گروه ورزشکاران زن و مرد ،از
آزمون تی دو گروه مستقل استفاده شده است .سطح
معناداری بهدستآمده از آزمون تی برای هریک از
خردهمقیاسها نشان میدهد که میان نمرات تمامی
خردهمقیاسهای ترس از شکست ،بهجز خردهمقیاس
«ترس از ناراحتشدن افراد مهم» در دو گروه زنان و
مردان ورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد .مقادیر
میانگینهای این شاخصها در دو گروه موردمطالعه
نشان میدهد که میزان خردهمقیاسهای «ترس از
ازدستدادن عزتنفس» و «ترس از تجربة شرم و

خجالت» در گروه زنان ورزشکار و میزان
خردهمقیاسهای «ترس از داشتن آیندهای نامعلوم» و
«ترس از ازدستدادن عالقة افراد مهم» ،در گروه
مردان ورزشکار بیشتر است (جدول شمارة پنج).
نتایج تحلیل با توجه به سطح معناداری آزمون
همبستگی پیرسون نشان داد که میان انگیزش
پیشرفت و ترس از شکست ورزشکاران ارتباط معنادار
منفی وجود دارد ()P=0/001، r=-0/27؛ بنابراین ،با
افزایش میزان ترس از شکست میتوان انتظار داشت
که میزان انگیزش پیشرفت کاهش یابد .همچنین ،با
درنظرگرفتن خردهمقیاسهای متغیرهای موردمطالعه و
با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانة گامبهگام،
به پیشبینی خردهمقیاسهای انگیزش پیشرفت از روی
خردهمقیاسهای ترس از شکست پرداخته شد.

جدول  .5نتایج مربوط به مقایسة خردهمقیاسهای ترس از شكست در دو گروه زنان و مردان
متغیرها
ترس از شکست
ترس از ازدستدادن
عزتنفس
ترس از داشتن آیندهای
نامعلوم
ترس از ناراحتشدن
افراد مهم
ترس از تجربة شرم و
خجالت
ترس از ازدستدادن
عالقة افراد مهم

آمارة گروهها
زنان
مردان
زنان
مردان
زنان
مردان
زنان
مردان

میانگین
1/86
-0/88
5/03
-2/66
-2/48
1/54
-1/58
0/39

زنان
مردان
زنان
مردان

10/85
-5/64
-2/50
1/97

متغیرهای «ترس از شرم و خجالت» در مرحلة اول،
«ترس از داشتن آیندهای نامعلوم» در مرحلة دوم و
«ترس از نارحتی افراد مهم» در مرحلة سـوم ،بهترتیب
میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشتهاند ،وارد
معادلة رگرسیونی شدهانـد و تنها متغیرهای مسـتقل

درجةآزادی

آمارة تی

معناداری

198

-2/65

*0/009

147/54

-9/94

*0/001

97/26

3/16

*0/002

198

1/88

0/061

191/00

-15/69

*0/001

94/53

3/62

*0/001

«ترس از ازدستدادن عزتنفس» و «ترس از
ازدستدادن عالقة افراد مهم» از معادلـه خارج شدند و
غیرمؤثر تلقی شدند .درمجموع ،این متغیرها توانستند
 75/2درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند و
توضیح دهنـد (.)0𝑅 2 =/752
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براساس تحلیل رگرسیون چندگانه و با درنظرگرفتن
مدل شمارة سه« ،ترس از شرم و خجالت» با بتای
 -0/981بیشترین تأثیر را بر میزان رقابتطلبی دارد.
همچنین ،متغیرهای «ترس از داشتن آیندهای نامعلوم»
با بتای  0/329و «ترس از نارحتی افراد مهم» با بتای
 ،0/187بهترتیب در اولویتهای بعدی قرار دارند .نتایج
کلی تحلیل رگرسیون در جدول زیر آمده است (جدول
شمارة شش).
متغیرهای «ترس از داشتن آیندهای نامعلوم» در مرحلة
اول« ،ترس از شرم و خجالت» در مرحلة دوم و «ترس

از ازدستدادن عالقة افراد مهم» در مرحلة سـوم،
بهترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته
داشتهاند ،وارد معادلة رگرسیونی شدهانـد و سـایر
متغیرهـای مسـتقل از معادلـه خارج شدند و غیرمؤثر
تلقی شدند .درمجموع ،این متغیرها توانستند 27/8
درصد از واریانس متغیر وابستة (پیروزیگرایی) را تبیین
کنند و توضیح دهنـد (.)0𝑅 2 =/278

جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی رقابتطلبی از روی شاخصهای ترس از شكست مدل
ضرایب غیراستاندارد
B
53/91

ضریب ثابت
 11شرم و
-1/47
خجالت
53/16
ضریب ثابت
شرم و
-1/89
 22خجالت
آیندهای
1/39
نامعلوم
53/40
ضریب ثابت
شرم و
-1/94
خجالت
 33آیندهای
0/94
نامعلوم
ناراحتی افراد
0/62
مهم
* آزمون در سطح  0/05معنادار است.

ضرایب
استاندارد
(بتا)

آمارة تی

معناداری

انحراف
معیار
1/07

-

50/22

*0/001

0/09

-0/744

-15/66

*0/001

0/81

-

65/42

*0/001

0/08

-0/955

-24/02

*0/001

0/11

0/488

12/27

*0/001

0/81

-

65/51

*0/001

0/08

-0/981

-23/62

*0/001

0/25

0/329

3/72

*0/001

0/31

0/187

2/02

*0/045

متغیر «ترس از داشتن آیندهای نامعلوم» با بتای 1/048
بیشترین تأثیر را بر میزان پیروزیگرایی دارد .همچنین،
متغیرهای «ترس از شرم و خجالت» با بتای -0/193
و «ترس از ازدستدادن عالقة افراد مهم» با بتای
 -0/510بهترتیب در اولویتهای بعدی قرار دارند
(جدول شمارة هفت).

ضریب تعیین
( 𝟐𝑹)

0/553

0/747

0/752

متغیرهای «ترس از داشتن آیندهای نامعلوم» در مرحلة
اول« ،ترس از دادن عزتنفس» در مرحلة دوم و
«ترس از شرم و خجالت» در مرحلة سوم ،بهترتیب
میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشتهاند ،وارد
معادلة رگرسیونی شدهانـد و سـایر متغیرهـای مسـتقل
از معادلـه خارج شدند و غیرمؤثر تلقی شدند .درمجموع،
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این متغیرها توانستند  17/5درصد از واریانس متغیر
وابسته را تبیین کنند و توضیح دهنـد (.)0𝑅 2 =/175
متغیر «ترس از داشتن آیندهای نامعلوم» با بتای
 -0/459بیشترین تأثیر را بر میزان هدفگرایی دارد.

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

جدول  .7نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی پیروزیگرایی از روی شاخصهای ترس از
شكست
ضرایب غیراستاندارد
مدل

انحراف
معیار
0/31

-

84/87

0/30

0/04

0/480

7/70

26/29

0/31

-

85/41

0/35

0/04

0/553

8/09

-0/07

0/03

-0/168

-2/46

*0/015

26/39

0/31

-

86/30

*0/001

0/66

0/13

1/048

5/17

*0/001

B
ضریب ثابت
آیندهای
نامعلوم
ضریب ثابت
آیندهای
نامعلوم
شرم و
خجالت
ضریب ثابت
آیندهای
نامعلوم
شرم و
خجالت
عالقة افراد
مهم

11

22

33

ضرایب
استاندارد (بتا)

آمارة تی

معناداری

26/36

ضریب
تعیین
( 𝟐𝑹 )

*0/001
*

0/001

0/230

*0/001
*

0/001

-0/08

0/03

-0/193

-2/84

*0/005

-0/33

0/13

-0/510

-2/59

*0/010

0/253

0/278

* آزمون در سطح  0/05معنادار است.
جدول  .8نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی هدفگرایی از روی شاخصهای ترس از شكست
ضرایب غیراستاندارد
مدل

1
2

3

ضریب ثابت
آیندهای نامعلوم
ضریب ثابت
آیندهای نامعلوم
عزتنفس
ضریب ثابت
آیندهای نامعلوم
عزتنفس
شرم و خجالت

B
29/07
-0/20
29/15
-0/27
0/16
29/13
-0/27
0/34
-0/12

* آزمون در سطح  0/05معنادار است.

انحراف
معیار
0/31
0/04
0/31
0/04
0/05
0/31
0/04
0/09
0/05

ضرایب
استاندارد (بتا)

آمارة تی

معناداری

-0/336
-0/455
0/230
-0/459
0/487
-0/297

92/45
-5/01
94/21
-5/93
3/01
95/21
-6/05
3/68
-2/37

*0/001
*0/001
*0/001
*0/001
*0/003
*0/001
*0/001
*0/001
*0/019

ضریب
تعیین
( 𝟐𝑹)
0/113
0/152

0/175
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بحث و نتیجهگیری

( ،)1964انگیزة موفقیت ،انتظار موفقیت و ارزشگذاری
به موفقیت ،تعیــینکننــدة گــرایش فــرد بــه
پیشرفت هستند (ویگفیلد .)1994 3،همچنین ،براساس
نظریة وینبرگ ،انگیزش شایستگی در ورزشکاران
حرفهای ،خود بهعنوان یک منبع مهم انگیزشی عمل
میکند و موجب هدایت رفتار درجهت دستیابی به
موفقیت میشود (وینبرگ و گلد .)2007 4،بدیهی است
که هریک از این عوامل در مبارزات تیمی و انفرادی و
با توجه به سطوح رقابت ،تحتتأثیر قرار خواهند گرفت.
تفاوتهای فردی نیز در انگیزش از اهمیت فراوانی
برخوردارند .درواقع ،افراد نهتنها برحسب دالیل متفاوت
در ورزش و فعالیتهای جسمانی شرکت میکنند ،بلکه
با روشهای گوناگون و در موقعیتهای متفاوت نیز
برانگیخته میشوند؛ برایناساس ،برخی از افراد ورزش
را بهعنوان وسیلهای برای تفریح و سرگرمی
تلقی میکنند و برای کسب لذت به آن میپردازند و
برخی دیگر آن را بهعنوان عرصهای برای رقابت
مینگرند (عسگری .)2006 ،این درحالی است که در
ورزشهای حرفهای بهخصوص رشتههای تیمی ،یکی
از برنامههای اصلی مدیران تیمها ،کسب پیروزی است.
پیروزی و شکست در ورزشهای انفرادی بهطور
مستقیم به خود ورزشکار برمیگردد؛ برایناساس،
احتماالً بازیکنان رشتههای تیمی ،اهداف تکلیفگرا و
بازیکنان رشتههای انفرادی ،اهداف نتیجهگرا را برای
خود انتخاب میکنند و شاید بههمیندلیل باشد که بین
دو گروه در هدفگرایی تفاوت معنادار مالحظه شد.
نیکولز ( )1984در نظریة خود به تأثیر عوامل موقعیتی
و تفاوتهای فردی بر غالببودن نوع هدف اشاره
میکند و الگوی هدفگرایی خود را بهصورت دو نوع
جهتگیری ،یعنی هدف -تکلیفمدار و خودمدار
مشخص کرده است .در این مدل ،وی فرض میکند

هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر جنسیت و نوع رشتة
ورزشی بر انگیزش پیشرفت و ترس از شکست در
ورزشکاران نخبة تیمی و انفرادی بود .یافتههای این
پژوهش نشان داد که بین نمرات هر سه خردهمقیاس
رقابت طلبی ،پیروزیگرایی و هدفگرایی در دو گروه
تیمی و انفرادی تفاوت معنادار وجود داشت .مقادیر
میانگینهای این شاخصها در دو گروه موردمطالعه
نشان داد که میزان متوسط خردهمقیاسهای
رقابت طلبی و هدف گرایی در گروه انفرادی بیشتر از
گروه تیمی بود و متوسط خردهمقیاس پیروزیگرایی در
گروه تیمی بیشتر از گروه انفرادی بود .یافتههای این
پژوهش با پژوهشهای امانوئل ( )2001و سینگ و
همکاران ( )2010موافق است و با نتایج مطالعة
فوالدیان ( )2009مبنی بر رقابتطلبتربودن رشتههای
انفرادی نیز همسو است .نتایج پژوهش با بخشی از
یافتههای مطالعة فوالدیان ( )2009که تمایل به
پیروزی در ورزشکاران رشتههای انفرادی بیشتر است
و ورزشکاران تیمی نسبت به ورزشکاران رشتههای
انفرادی هدفگراتر هستند و مطالعة جمشیدی،
باقرزاده ،عربعامری و رستگار ( )2005که بین
رقابتطلبی ،تمایل به پیروزی و هدفگرایی رشتههای
ورزشی گروهی و انفرادی تفاوت معنادار وجود ندارد،
ناهمسو است .همچنین با یافتههای مطالعة ناتانائیل1
( )2017که بهطورکلی انگیزش پیشرفت در رشتههای
تیمی را بیش از انفرادی گزارش کرد ،همسو نیست.
در پژوهش حاضر ،ورزشکاران در سطح ملی یا
بینالمللی فعالیت داشتهاند که این مورد با پژوهشهای
گذشته که بهطور عمده ورزشکاران دانشگاهی و در
سطوح رقابتی پایینتری را مطالعه کرده بودند ،متفاوت
است .با توجه به نظریة ارزش انتظارات اتکینسون2
1. Nathanael
2. Expectancy-Value Theory

3. Wigfield
4. Weinberg & Gold
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که هدفگرایی افراد با باورهای آنان درمورد علت
موفقیت ارتباط دارد .این جهتگیریها چهارچوبی را
فراهم میکنند که میتوان ازطریق آن علت موفقیت را
پیشبینی کرد؛ بدینترتیبکه وقتی محیط حاوی رقابت
بینفردی ،ارزشیابی اجتماعی ،بازخورد و ارزیابی
هنجاری باشد ،اهداف خودگرایی بیشتر هستند.
برعکس ،اگر شرایط تأکید بر یادگیری ،تسلط بر مهارت
فردی و اهمیتدادن به صرف تالش باشد ،اهمیت
تکلیفگرایی غالب خواهد بود.
عواملی مانند توقع و انتظارات مدیران و مربیان تیمها،
میزان دستمزد و پاداش بازیکنان ،پخش تلویزیونی
بازیها ،انتظارات و توقعات تماشاگران و هواداران
تیمها نیز احتماالً میتوانند پیروزیگرایی را تحتتأثیر
قرار دهند و موجب تفاوت معنادار دو گروه تیمی و
انفرادی شوند.
همچنین ،پژوهش حاضر نشان داد که نوع رشتة
ورزشی بر ترس از شکست و خردهمقیاسهای آن در
ورزشکاران نخبه اثر دارد .مقادیر میانگین این شاخص-
ها در دو گروه نشان داد که متوسط آنها در گروه تیمی
بیشتر از گروه انفرادی بوده است .این یافته با نتیجة
پژوهش کوریا و همکاران ( )2017و ساگار و جوویت
( )2012مبنی بر اینکه ورزشکاران رشتههای تیمی،
ترس بیشتری از شکست نسبت به ورزشکاران در
رشتههای انفرادی دارند ،موافق است .بهنظر میرسد
که ورزشکار در رشتههای تیمی ،عالوهبر فشار روانی
ازسوی مربی ،نزدیکان و تماشاچیان ،فشار روانی
همتیمیها را نیز تجربه میکند و عملکردش بالفاصله
توسط همتیمیها نیز قضاوت میشود .اشتباههای
ورزشکار و عملکرد ضعیف (ناکامی در عملکرد
شخصی) بر همتیمیها و نتایج رقابت اثر میگذارد.
ورزشکاران با اجرای موفق ،پذیرش و تأیید همتیمی-
های خود را بهدست میآورند و بهعالوه به ورزشکار
اجازه داده میشود تا بخش جداییناپذیر تیم محسوب
شود .عملکرد گروهی و نتایج رقابت به عملکرد هر
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ورزشکار در تیم بستگی دارد و بر عملکرد گروه بهعنوان
یک واحد اثر میگذارد .در ورزشهای گروهی،
ورزشکاران شکست را بهمنزلة تهدید موقعیت خود در
گروه و موفقیت گروهی قلمداد میکنند.
جنسیت نیز براساس یافتههای پژوهش بر انگیزش
پیشرفت ورزشکاران نخبه اثر دارد .مقادیر میانگینهای
این شاخصها در دو گروه موردمطالعه نشان داد که
میزان متوسط خردهمقیاس هدفگرایی در زنان
ورزشکار بیشتر از مردان ورزشکار بود .این یافته با نتایج
مطالعات پیچ و همکاران ( )2000و امانوئل و همکاران
( )2001موافق است و با نتایج پژوهشهای دنیل و
همکاران ( )2005و کان و همکاران ( )2011مبنی بر
اینکه تفاوتی در هدفگرایی با توجه به جنسیت وجود
ندارد ،همخوانی ندارد .همچنین ،در پژوهشهای
رمضانینژاد و همکاران ( ،)2005سینگ ( )2010و خان
و همکاران ( )2011بین جهتگیری ورزشی مردان و
زنان ورزشکار تفاوت معناداری مشاهده نشده است .این
مطابقتنداشتن یافتهها شاید ناشی از تفاوت در سطح
رقابت ورزشکاران باشد .افزونبراین ،عواملی ازقبیل
نژاد ،سابقة ورزشی ،سطح فعالیت و فضای انگیزش
حاکم بر تیم ،هدفگرایی را نیز تحتتأثیر قرار میدهد.
خردهمقیاس رقابتطلبی و پیروزیگرایی در مردان
ورزشکار بیشتر از زنان ورزشکار بود .این یافته با نتایج
پژوهشهای گیل ( ،)1988آلیسون ( ،)2000پیچ
( ،)2000دنیل و همکاران ( )2005و جمشیدی ()2009
که نمرات مردان در رقابتطلبی و پیروزیگرایی بیشتر
از زنان بود ،موافق است و با نتایج مطالعات گیل
( ،)2000سینگ و همکاران ( ،)2010گاکار ( )2013و
جیتشو و همکاران ( )2013همخوانی ندارد.
گاکار ( )2013با بررسی سطح انگیزة پیشرفت ورزشی
در سوپرلیگ بازیکنان هندبال دانشگاهها ،سینگ
( )2010با بررسی انگیزة پیشرفت ورزشی زنان و مردان
بدمینتون باز و جیتشور و همکاران ( )2013با مقایسة
انگیزش پیشرفت در بازیکنان زن و مرد مدرسة

144

مطالعات روانشناسی ورزشی ،شمارة  ،25پاییز 1397

بسکتبال به این نتیجه رسیدند که هیچ تفاوتی میان
زنان و مردان در سطح انگیزش پیشرفت ورزشی وجود
ندارد .مقایسة پژوهشها نشان میدهد که بین جامعة
آماری موردبررسی تفاوت وجود دارد .در پژوهش حاضر،
افراد فعالیت رقابتی داشتند و مقایسه با افراد غیررقابتی
انجام نشده است .احتماالً در مقایسة تیمهای
دانشگاهی که سطوح رقابت پایینتری را تجربه
میکنند ،با ورزشکاران ملی و بینالمللی تفاوتهای
روانشناختی بسیاری را میتوان مشاهده کرد .براساس
یافتههای پژوهش ناتانائیل ( ،)2017با استفاده از آزمون
عینی انگیزش پیشرفت ،مردان در رقابتها انگیزش
پیشرفت بیشتری نسبت به زنان دارند .گیل ( )1998در
پژوهش خود تفاوتهای جنسی را در رقابتجویی و
مشارکت ورزشی بررسی کرد .نمرات مردان در رقابت
جویی و پیروزیگرایی بیشتر از نمرات زنان بود؛ ولی
نمرات زنان نیز به همان نسبت از نمرات افراد
غیررقابتی بیشتر بود .نظریة ارزش انتظار اتکینسون
( )1964به تفاوتهای جنسیتی در گرایش به دستیابی
به عملکرد رقابتی و انگیزة دسترسی یا پرهیز از موفقیت
تأکید میکند (ویگفیلد.)1994 ،
براساس نتایج این پژوهش ،زنان ترس از شکست
بیشتری در مقایسه با مردان تجربه کردند .ترس از
ازدستدادن عزتنفس و ترس از تجربة شرم و خجالت
در زنان ورزشکار بیش از مردان بود .این یافته با نتیجة
پژوهش ساگار و جوویت ( )2012موافق است.
ورزشکاران مرد ترس کمتری را از کاهش خودباوری
نسبت به زنان تجربه میکنند و ورزشکاران زن کاهش
خودباوری را پس از شکست دربرابر تهدیدها ارزیابی
میکنند و از آن میترسند؛ بنابراین ،موفقیت و شکست
به درک تالش و توانایی نسبت داده میشود و با نقش
جنسیت در ارتباط است که ازطریق تفاوت در

اجتماعیگرایی پسرها و دخترها نیز میتواند توضیح
داده شود.
بین انگیزش پیشرفت و ترس از شکست ورزشکاران
نخبه نیز ارتباط معنادار منفی وجود داشت؛ بنابراین ،با
افزایش میزان ترس از شکست میتوان انتظار داشت
که میزان انگیزش پیشرفت کاهش یابد .ترس از آیندة
نامعلوم و ترس از شرم و خجالت بیشترین عامل اثرگذار
و تعیینکنندة ترس از شکست بود که در زنان ورزشکار
نیز در مقایسه با مردان اثرگذاری بیشتری داشته است.
این نتایج با پژوهش کانری و الیوت ( )2004که ترس
از شرم و خجالت را بهعنوان مؤلفة پیشبینیکننده و
اصلی ترس از شکست معرفی کردهاند ،همسو است .با
توجه به نتایج پژوهش ،ترس از شرم و خجالت،
بیشترین اثر را بر رقابتطلبی داشته است .بدیهی است
که ورزشکاران زن ترس از شکست بیشتر و رقابتطلبی
کمتری را نسبت به مردان ورزشکار تجربه کنند .ترس
از داشتن آیندهای نامعلوم بیشترین اهمیت را در
پیروزیگرایی و هدفگرایی داشته است.
2
به اعتقاد کراتی )1983( 1و ویلیس و الیان (،)1989
انگیزش اجتناب از شکست درمقابل انگیزش پیشرفت
قرار دارد و افزایش یک عامل میتواند کاهش دیگری
را بهدنبال داشته باشد .این پژوهشگران با مقایسة
انگیزههای رقابت در بازیکنان تیمهای فوتبال برنده و
بازنده دریافتند که تیمهای برنده انگیزة اجتناب از
شکست بیشتری دارند و این انگیزه اثر مثبتی بر اجرا
دارد .نوع تجربیات افراد و چگونگی تفسیر این تجربیات
به میزان اهمیت تکلیف (تکلیفگرایی) و اهمیت خود
(خودگرایی) در آن محیط اثر میگذارد .دراینرابطه،
نقش خودگرایی و تکلیفگرایی نیز اهمیت دارد .در
محیطهای خودگرا ،بازیکنان بر این باورند که مربی
اشتباهات آنان را به دقت ارزیابی میکند .براساس
نظریة پیشرفت دودا ( ،)1993ورزشکارانی که اهداف
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تکلیفگرایی را برای خود تعیین میکنند ،توانایی
ادراکی و اعتمادبهنفس بیشتری دارند و از شکست
نمیترسند؛ درصورتیکه افرادی که اهداف نتیجهگرا را
انتخاب میکنند (عملکرد خود را با دیگران مقایسه
میکنند) ،اعتمادبهنفس کمتری دارند ،از مبارزه اجتناب
میکنند و از شکست میترسند .پژوهشها نشان
دادهاند که ورزشکاران در سطوح باالی رقابت ،انگیزة
تکلیفگرایی بیشتری دارند (ناتانائیل.)2017 ،
جو انگیزشی در محیط خودگرا سبب میشود که بازیکن
تصور کند اگر تیم متحمل شکستی شود ،مربی آن را
متوجه وی میداند و درنتیجه ،انگیزش اجتناب از
شکست در وی پدید میآید و تقویت میشود؛ حالآنکه
اگر فرد با تمرکز به وظیفه بازی کند ،مطمئناً شاهد
نتایج بهتر و بازی مؤثرتری خواهیم بود (استوارت و
میرس .)2004 1،ازنظر کراتی ( ،)1983بازیکنانی که
تمایل و گرایش به اجتناب از شکست دارند ،سعی و
تالش کمتری را در تمرین و بازی از خود بهنمایش
میگذارند .در رقابتهای ورزشی ،اجتناب از شکست
درمقابل انگیزش پیشرفت و تالش برای دستیابی به
پیروزی قرار میگیرد .ورزشکاری که گرایش به اجتناب
از شکست را بروز میدهد ،خالقیت خود را ازدست
میدهد و برای انجام حرکت ماهرانه از خود جسارت
نشان نمیدهد .این شرایط مانع بزرگی را برای رسیدن
به موفقیت و پیروزی بر سر راه ورزشکار قرار میدهد.
نظریهپردازان انگیزة پیشرفت (برنی ،بوردیک و تیوان2،
 )1969اعالم کردند که ترس از شکست ،افراد را برای
اجتناب از داخلشدن به موقعیتهای پیروزی تحریک
میکند؛ زیرا ،آنها بهدنبال اجتناب از نتایج منفی و
تجربة شکست هستند.

یافتههای این پژوهش نشان داد که ورزشکاران
رشتههای انفرادی رقابتطلبتر و هدفگراتر هستند و
ورزشکاران رشتههای تیمی پیروزیگراتر هستند .زنان
و ورزشکاران رشتههای تیمی نسبت به مردان و
ورزشکاران رشتههای انفرادی ترس از شکست بیشتری
دارند .پیشنهاد میشود که به این عوامل روحی و
روانشناختی با توجه به جنسیت ورزشکاران و نوع رشتة
ورزشی بهویژه در فصل مسابقات بیشتر توجه شود و
با بهرهمندی از نظرهای روانشناسان ورزش و استفاده
از روشهای مداخلهای مناسب به تقویت نقاط ضعف
بازیکنان پرداخته شود؛ بدینترتیب ،عالوهبر حفظ
سالمت روان ورزشکاران و فشارهای روحی کمتر ،به
نتایج بهتری در رقابتهای ورزشی دست خواهیم یافت.
با توجه به اینکه هیچ پژوهشی بدون محدودیت نیست،
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر تعمیمندادن
یافتهها به جامعة ورزشی در سطوح مختلف سنی است.
همچنین ،با توجه به اینکه در پژوهش حاضر
پیشفرض استفاده از روش آماری تحلیل واریانس
چندمتغیره رعایت نشد ،پیشنهاد میشود که در
پژوهشهای دیگر برای بررسی میزان اثرگذاری از
روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره ،تحلیل مسیر
و همچنین ،با بررسی مبانی نظری از مدلسازی استفاده
شود .یکی از عواملی که میتواند بر شرایط روحی و
روانی ورزشکاران اثرگذار باشد ،زمان تکمیل
پرسشنامهها است .در پژوهش حاضر ،ورزشکاران همة
پرسشنامهها را در فصل مسابقات تکمیل کردهاند؛
حالآنکه مقایسة حاالت روانی ورزشکاران در فصول
مختلف و سطوح رقابتی متفاوت نیز میتوانند اطالعات
ارزشمندی را دراینزمینه ارائه دهند.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of gender and sport
type on achievement motivation and fear of failure in elite athletes .Two
hundred athletes competing nationally or internationally with 5-7 years of
experiences, enrolled in the study based on convenience and purposive
sampling method. The Sport Orientation and Appraisal Questionnaires were
filled out. Data were analyzed using t-test, Pearson correlation coefficient and
multivariate regression. Results showed male athletes are more competitive,
while female athletes are more goal-oriented. Female and athletes in team
sports experience more fear of failure compared with male and individual
sports athlete. Team sport athlete have more desire of victory while individual
sports athlete are more competitive and goal-oriented. Based on the results,
different factors can influence achievement motivation and fear of failure.
Psychological intervention is recommended especially for female and team
sports athlete to promote achievement motivation and control fear of failure.
KeyWord: Achievement Motivation, Fear of Failure, Team Sports,
Individual Sports, Gender
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