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مطالعات روانشناسی ورزشی

رابطة بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش در ورزشکاران تنیس روی میز بر
پایة نظریة خودمختاری
1

 مهشید زارعزاده،2 علیرضا صابری کاخکی،3حمیده ایرانمنش
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چکیده
 بررسی رابطة بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش در ورزشکاران تنیس روی میز بر پایة نظریة،هدف از پژوهش حاضر
 ورزشکار تنیس روی میز استان کرمان که دارای حداقل سابقة021 ، در این پژوهش توصیفی ـ همبستگی.خودمختاری است
 در جمعآوری. بهصورت تصادفی طبقهای انتخاب شدند،سه سال فعالیت و کسب مقام در سطح مسابقات شهرستانی بودند
 دادهها با. از پرسشنامههای انگیزش ورزشی پلیتیر و همکاران و اعتماد بهنفس ورزشی ویلی و نایت استفاده شد،دادهها
 نتایج نشان داد بین اعتماد به نفس ورزشی و.استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند
. انگیزش درونی و بیرونی رابطة مثبت و معناداری وجود داشته است،انواع آن (بهجز مؤلفة قابلیت انعطاف) با انگیزش کل
، مطابق با نتایج بهدست آمده. درصد انگیزش کل را پیشبینی کنند54/7 همچنین مؤلفههای اعتماد به نفس توانستند
.باورهای ورزشکاران در قصد و نیت آنها از فعالیت تأثیر میگذارد و باعث تغییر در میزان انگیزش میگردد
. نظریة خودمختاری، تنیس روی میز، اعتماد به نفس ورزشی، انگیزش ورزشی:کلید واژهها

The Relationship between Sport self- confidence & Motivation among
Table Tennis Athletes Based on Self-determination Theory
Hamideh Iranmanesh, Alireza Saberi Kakhki, Mahshid Zarezadeh
Abstract
The purpose of this study was the investigation of the relationship between sport
self-confidence and sport motivation among table tennis athletes using self
determination theory. In this descriptive-correlational study, we were randomly
selected 120 table tennis athletes of Kerman province with at least 3 years of activity
who have received medals in their town. In collecting data, the sport motivation and
sport self-confidence questionnaires were used. For analysis our data, we used
Pearson correlation and linear egression. The results showed that there was a
positive & significant relationship between sport self-confidence and its sub scales
(except Resilience self confidence) with total, intrinsic and extrinsic motivation. The
sport self confidence component can also predict 45/7 % of total motivation.
According to the results, athletes’ beliefs have influenced on their intentions from
activities and it causes changing in the degree of motivation.
Keywords: Sport self-confidence, Sport Motivation, Table tennis, Self-determination theory.
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مقدمه
مطالعة نقش و کارکرد عوامل روانشناختی و
شخصیتی در موفقیت ورزشکاران در کسب نتایج
مطلوب ورزشی یکی از زمینههایی است که عالقه و
توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است .بهنظر
میرسد روشن ساختن چگونگی تعامل بین اثر هر
رشتة ورزشی خاص با ویژگیهای روانی ،کمک
بزرگی به این امر مهم خواهد کرد (نعمتی ،خواجه،
حسنی و بازگیر ،0330 ،ص ،)232 .چراکه برخی از
ورزشکاران ،عالوهبر مهارتهای جسمانی ،توانایی
روانی خارقالعادهای دارند که به آنها کمک میکند تا
فشارهای روانی خود را تنظیم کرده و با تمرکز بهتر و
باالتری اهداف رقابتی خود را تدوین نمایند؛ بنابراین
کشف علل رفتار و اندیشههای ورزشکاران ضروری
میباشد (چن ،چانگ ،هانگ ،چن و هانگ،2101 ،0
ص .)54 .انگیزش 2یکی از زمینههای مؤثر در
پیدایش و پیشبینی علل رفتار ،نتایج شناختی و در
نتیجه عملکرد ورزشکاران است (ریان و دسی،3
 ،2111ص .)71 .این عامل روانی ،ساختاری فرضی
برای توصیف نیروهای درونی و بیرونی است که نیت،
جهت ،شدت و پایداری رفتار را ایجاد میکند و
زمانیکه وظیفهای بر عهدة فرد گذاشته میشود و نیز
هنگامیکه در جریان شرکت در مسابقه یا تالش برای
کسب برتری با دیگران مقایسه و ارزشیابی میشود،
موجبات شرکت فرد را در آن فعالیت فراهم میسازد و
درنهایت تالش و موفقیت هر ورزشکار را برای
عملکرد بهینه تضمین میکند (واعظموسوی و
مسیبی ،0337 ،ص .)040 .ازاینرو ،آگاهی از این
موضوع که چرا برخی از ورزشکاران از انگیزش باالیی
برای دستیابی به اهداف خود برخوردارند و برخی فاقد
آن هستند ،حائز اهمیت میباشد (ملکی ،محمدزاده،

سیدعامری ،زمانیثانی ،0331 ،ص74 .؛ نعمتی و
همکاران ،0330 ،ص .)232 .این امر با بررسی انگیزه
های مختلف برای رفتارهای مشخص در پیوستار
نظریة خودمختاری( 5دسی و ریان )0334 ،4قابل
تبیین میباشد (فرمانبر ،نیکنامی ،حیدرنیا ،حاجیزاده،
 ،0333ص .)37 .نظریة خودمختاری که یکی از
نظریههای معروف شناختی ـ اجتماعی انگیزش به
شمار میرود ،متغیرهای مهم در انگیزش فعالیت
جسمانی را شناسایی میکند (کارن ،اپلتون ،هیل و
هال ،2100 ،6ص646 .؛ دسی و ریان ،2115 ،ص)7 .
و بیان میدارد که دالیل زیر بنایی برای مقایسة رفتار
افراد وجود دارد که آنان نه تنها بر حسب دالیل
متفاوت در ورزش و فعالیت جسمانی شرکت میکنند،
بلکه با روشهای گوناگون و در موقعیتهای متفاوت
برانگیخته میشوند (ریان و دسی ،2112 ،ص .)3 .بر
این اساس اطالع از انواع انگیزش در رفتارهای افراد
بسیار حائز اهمیت است و نشان میدهد که آیا فرد،
آن رفتار را خودمختارانه و با کنترل خویش انجام داده
یا عوامل دیگری در آن دخیل بودهاند .چنین بهنظر
میرسد که تنها نظریه در حوزة انگیزش که مبین این
عوامل است ،نظریة خودمختاری میباشد (فرمانبر،
نیکنامی ،حیدرنیا ،و حاجیزاده ،0333 ،ص37.؛
موراتیدیس و میچو ،2100 ،7ص.)346 .
تمرکز این نظریه بر این نکته استوار است که انگیزة
انسان در زنجیرهای از حالتهای مختلف تنظیم رفتار
قرار دارد که درجة خودمختاری را مشخص میکند
(عربی آیسیک ،0333 ،ص .)33 .خودمختاری به-
عنوان درجهای از تالش و پایداری فرد که ناشی از
منابع درونی است ،تعریف میگردد؛ این موضوع
نشاندهندة پیامد مثبتی از مشارکت فرد در ورزش
بوده و رابطهای مثبت با بهزیستی و شایستگی
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اجتماع (مانند ارتباط با خود و دیگران) است (موسو،4
 ،2103ص )207 .و این خواستهها فرد را بهسمت
فعالیتهایی در جهت تأمین این نیازها هدایت میکند
که با مشارکت در ورزش و فعالیت جسمانی تأمین
میشود (اژهای و همکاران ،0331 ،ص53 .؛
میلیاواسکا و کوستنر ،2100 ،6ص .)333 .بهعبارت
بهتر ،این نیازها بهعنوان میانجی ،انگیزة الزم برای
اتخاذ ،ارتقا ،تداوم و پایداری رفتار ورزشی را فراهم
میکنند و درنتیجه باعث بهبود انگیزش درونی ،اعتماد
به نفس ،خودارزشمندی ،شایستگی و عملکرد می-
شوند (هالمبرگ ،2100 ،7ص .)33 .اما با این وجود،
انواع انگیزشها بهتنهایی باعث بهبود عملکرد نمی-
شوند ،بلکه عوامل دیگری هستند که بر انگیزش تأثیر
گذاشته ،میزان و شدت آن را تغییر میدهند .اعتماد به
نفس از جملة این عوامل است (انشل ،0334 ،3ص.
 .)213اعتماد به نفس ورزشی ،اعتقاد یا درجة اطمینان
ورزشکار به تواناییهای خود برای دستیابی به موفقیت
و عملکرد بهینه میباشد (واعظموسوی و مسیبی،
 ،0337ص201 .؛ خودستان ،0333 ،ص.)25 .
مطالعات اخیر نشان میدهند که ورزشکاران دارای
اعتماد به نفس ،به تواناییهای خود برای کسب
شایستگی و یادگیری مهارتهای جسمانی و روانی
اطمینان دارند (هایز ،مینارد ،توماس ،و باودن،2117 ،3
ص .)537 .شالنگوسکی ،هامبریک ،گراس ،و وبر01
( )2105نیز اظهار داشتند ورزشکارانی که خود ادراکی،
کفایت و اعتماد به نفس باالیی دارند ،همیشه راهی
برای موفقیت و پیروزی پیدا میکنند؛ زیرا معتقدند
همیشه راهی برای موفقیت و پشت سر گذاشتن
مشکالت وجود دارد (شالنگوسکی و همکاران،
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ورزشکاران دارد (دفریز و اسمیت ،2103 ،0ص.
.)261
در این زنجیره ،انگیزش درونی 2در یک کرانه ،نداشتن
انگیزه برای فعالیت جسمانی در کرانة دیگر و انگیزش
بیرونی 3در میانة این پیوستار قرار دارد (ریان و دسی،
 ،2115ص .)00 .هر چه افراد از بیانگیزشی بهسمت
انگیزش درونی پیش روند ،میزان خودمختاری،
شایستگی و استقالل آنان نیز افزایش مییابد (اژهای،
خضریآذر ،بابایی سنگلجی و امانی ،0331 ،ص.)53 .
در انتهای پیوستار خودمختاری و درست نقطه مقابل
انگیزش درونی ،بیانگیزشی 5یا بیتفاوتی و فقدان
هدفمندی فرد نسبت به نتیجة انجام کار قرار دارد
(موراتیدیس و میچو ،2100 ،ص.)646 .
انگیزش درونی که پایدارترین نوع انگیزش بهشمار
میرود به انتخاب مشارکت در فعالیت برای شناخت
لذت ،هیجان ،خشنودی ،موفقیت و فرصتی برای
اثبات تواناییهای خود ،تعریف میگردد (عربی -
آیسیک ،0333 ،ص33 .؛ بریور ،2113 ،ترجمة
شهبازی ،مهدی و طهماسبی بروجنی ،شهرزاد ،
 ،0331ص.)23 .
انگیزش بیرونی نشاندهندة تصمیمگیری برای
شرکت در فعالیت بر اساس دالیل خارجی است مانند
گرفتن پاداش ،تأیید دیگران یا اجتناب از تنبیه،
جلوگیری از احساس بد ،فشار اطرافیان و اجبار و
موارد دیگر (والراند ،a2117 ،ص43 .؛ بریور،0331 ،
ص.)31 .
بر اساس این نظریه ،سالمت انسان در گرو برآورده
شدن سه نیاز اساسی شامل :خودمختاری (حق
انتخاب و کنترل بر عوامل)؛ شایستگی (مانند مهارت-
ها ،تواناییها و قابلیتها) و ارتباط یا تعلقداشتن به
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اگر چه مطالعات زیادی نشان دادهاند که ورزشکاران
با اعتماد به نفس ورزشی باال از سطح عملکرد بهتری
برخوردارند (ویلی و چیس2113 ،؛ ماچیدا ، )2113 ،اما
با این وجود شواهد نشان میدهند که اعتماد به نفس،
موضوعی پایدار نیست و در شرایط و دورههای زمانی
خاص ممکن است دچار نوسان گردد (هایز و
همکاران .)2117 ،تغییر در میزان اعتماد به نفس،
باعث تغییر در انگیزش میشود ،بهطوریکه
ورزشکارانی که احساس کفایت و اعتماد به نفس
بیشتری میکنند ،انگیزش باالتری در کارهای
سختتر دارند و سعی میکنند نسبت به افراد با اعتماد
به نفس کم اجرای بهتری را در ورزش داشته باشند
(ملکی و همکاران ،0330 ،ص .)37 .در این راستا،
هارتر و دودا ،0332( 7بهنقل از واعظموسوی و
مسیبی ،0337 ،ص )201 .بیان داشتند که نحوة
ادراک افراد از تواناییهایشان ،انگیزش آنان را تحت
تأثیر قرار میدهد .زمانیکه ادراک فرد از توانایی
هایش بیشتر است (اعتماد به نفسش زیاد است)،
رفتارهای انگیزشی او سازگار است ،یعنی به شرکت در
کارهای سخت و چالشبرانگیز تمایل دارد ،اما فردی
که در مورد تواناییهای خود اعتماد به نفس کافی
ندارد ،ممکن است از انجام این فعالیتها اجتناب ورزد.
درمجموع پژوهشهای اندکی در این زمینه انجام
شده است؛ ویلی (بهنقل از ماچیدا ،2113 ،ص)03 .
دریافت بین انگیزش درونی و اعتماد به نفس رابطة
مثبتی وجود دارد .استندیج و گیلسون ،2117( 3ص.
 )705در پژوهشی دیگر نشان دادند که شایستگی
ادراکشده و عزت نفس با انگیزش درونی و تنظیمات
انگیزش بیرونی ارتباطی مثبت دارد .موراتیدیس و
میچو ( ،2100ص .)363 .نیز در یافتههای خود رابطة
مثبتی بین تالش ،کفایت ادراک شده ،انواع مهارت-
های کنارآمدن (از جمله اعتماد بهنفس) با انگیزههای
7. Harter & Duda
8. Standage & Gilson
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 ،2105ص .)03 .ویلی و نایت )2112( 0بیان داشتند
که بهترین اعتماد به نفس برای ورزشکاران ،اطمینانی
است که ورزشکاران از تواناییهای خود برای کسب
صالحیت جسمانی ،روانی و شناختیشان دارند .بر این
اساس ،ویلی و چیس )2113( 2در یک مطالعة
چندمرحلهای ،مدل جدیدی از اعتماد به نفس ورزشی
را ارائه کردهاند که بر مبنای نظریة شناختی -اجتماعی
بندورا )0337( 3توسعه یافته است .این مدل برخالف
مدل اولیة اعتماد به نفس ورزشی ویلی (،)0336
اعتماد به نفس را یک ویژگی پویا و چندبعدی به
حساب میآورد ،نه خصیصهای ثابت و تکبعدی .ویلی
و نایت ( )2112در این مدل ،سه نوع اعتماد به نفس
ورزشی را شناسایی کردند که شامل؛ اعتماد به نفس
ورزشی مهارت بدنی و تمرینی ،5اعتماد به نفس
ورزشی کارایی شناختی 4و اعتماد به نفس ورزشی
بازگشتپذیری 6میباشد (بهنقل از ماچیدا،2113 ،
ص .)51 .اعتماد به نفس ورزشی مهارتهای بدنی و
تمرینی ،اعتقاد یا درجة اطمینان یک ورزشکار به
تواناییهای خود برای بهکارگیری مهارتهای بدنی
الزم برای اجرا؛ اعتماد به نفس کارایی شناختی به
اعتماد یا درجة اطمینان یک ورزشکار به تواناییهای
خود برای تمرکز و حفظ آن؛ و اعتماد به نفس
بازگشت پذیری به درجة اطمینان یک ورزشکار به
تواناییهای خود برای بهدستآوردن دوبارة تمرکز
پس از خطای عملکرد تعریف میگردد (ویلی و چیس،
 ،2113ص .)72 .این ابعاد سهگانة اعتماد به نفس
ورزشی هرکدام بهطور متفاوتی اضطراب رقابتی،
مهارتهای مقابلهای و بهطورکلی عملکرد ورزشکاران
زن و مرد را تحت تأثیر قرار میدهند (هایز و
همکاران2117 ،؛ ویلی و نایت.)2111 ،
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بهبود انگیزش میشود ،بر اساس پیوستار
خودمختاری ،با کدام نوع از انواع انگیزش ارتباط
بیشتری دارد؟ از طرفی این دو خصوصیت روان-
شناختی نقش مهمی را در موفقیت و عملکرد ورزشی
ورزشکاران انفرادی ایفا میکنند (چن و همکاران،
 ،2101ص) 55 .؛ بهطوریکه لس ،2113( 2ص.
 )723در پژوهش مروری خود ،این عوامل را از
ویژگیهای مهم مورد نیاز در ورزشکاران تنیسروی
میز بهحساب آورده است؛ زیرا این رشته دارای گیم-
های متعدد و رالیهای متوالی بدون استراحت در هر
گیم میباشد .بنابراین حفظ رابطة بین این دو عامل
شناختی ،کمک شایانی در جهت موفقیت و استمرار
تالش و روحیة جنگندگی بازیکنان خواهد کرد به-
خصوص زمانیکه در امتیازات یک گیم عقب ماندهاند
(فورجان -ماندیک ،کندریک ،راسوالجویک ،و
کندریک ،2101 ،3ص .)52 .ازطرفی بر اساس
مطالعات صورت گرفته ،تاکنون پژوهشی که رابطة
بین اعتماد به نفس و انگیزش را باتوجه به نظریة
خودمختاری مورد مطالعه قرار دهد ،مشاهده نشده
است .ازاینرو ،پژوهشگران درصدد آن هستند تا رابطة
بین اعتماد به نفس (و انواع آن) و انگیزش را در
ورزشکاران تنیس روی میز با توجه به رویکرد
انگیزش خودمختار بررسی کنند.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی
است .جامعة آماری این پژوهش را کلیة ورزشکاران
تنیس روی میز  04تا  34سال فعال استان کرمان به
تعداد  073نفر تشکیل میدادند که حداقل سابقة سه
سال فعالیت در رشتههای مذکور و کسب مقام در
سطح مسابقات شهرستان را دارا بودند .از جامعة
آماری حاضر 021 ،نفر بهصورت تصادفی طبقهای
2. Less

1. Hanin

& 3. Furjan-Mandic, Kondric, Rausavaljevic,
Kondric
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خودمختار و کنترلشده مشاهده کردند ،بهطوریکه
این رابطهها با انگیزة خودمختار ،بیشتر از انگیزة
کنترلشده بود .ملکی و همکاران ( )0331دریافتند که
بین عزت نفس و انگیزش ورزشکاران رابطة مستقیمی
در هر دو گروه موفق و ناموفق وجود دارد .بهعبارت
دیگر ،هر چه عزت نفس ورزشکار باالتر باشد،
انگیزش وی نیز باالتر خواهد بود.
عربی آیسیک ( ،0333ص )33 .بیان داشت که
کاهش اعتماد بهنفس از جمله عوامل و پیامدهای
مهم انگیزش بیرونی بهشمار میرود .هانین)2113( 0
نیز در پژوهش خود نشان داد ورزشکارانی که اعتماد
به نفس مهارتهای بدنی باالتری دارند ،شادکامی و
لذت بیشتری را در خود احساس میکنند و تعهدشان
نسبت به ورزش بیشتر میشود .او همچنین بیان
داشت اعتماد به نفس بازگشت پذیری با احساسات
درونی مثبت (رضایت از زندگی) ارتباط دارد (هانین،
 ،2113بهنقل از ماچیدا ،2117 ،ص.)06 .
با مطالعة گزارشهای موجود ،علیرغم اهمیت رابطة
بین انواع انگیزش و اعتماد به نفس از یک سو ،و از
سوی دیگر تأثیری که این دو متغیر بر عملکرد
ورزشکاران میگذارند ،پژوهشهای بسیار اندکی
پیرامون رابطة بین انگیزش و اعتماد به نفس بهویژه با
توجه به رویکرد خودمختاری در میان ورزشکاران
صورت گرفته است .پژوهشهای محدودی که در این
زمینه انجام شده است ،حاکی از وجود رابطة کلی بین
انگیزش و اعتماد بهنفس بوده است یا پژوهشهای
موجود ،تنها به وجود رابطة کلی بین اعتماد به نفس با
انگیزش درونی پرداختهاند؛ درحالیکه نهتنها اعتماد به
نفس موضوعی تکبعدی نیست؛ بلکه در پیوستار
خودمختاری عالوهبر انگیزش درونی ،انگیزشهای
متفاوت دیگری نیز وجود دارد .ازاینرو این نکته در
اذهان باقی میماند که اگر اعتماد به نفس باعث

71
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ثبات درونی این پرسشنامه نیز توسط پژوهشگران
برای جامعة تنیس روی میز ارزیابی شده است به-
طوریکه ضریب پیرسون و آلفای کرونباخ بهترتیب
برای انگیزش ورزشی ( ،)1/34 ،1/37انگیزش درونی
( )1/73 ،1/73انگیزش بیرونی ( )1/31 ،1/31و بی-
انگیزشی ( )1/35 ،1/33گزارش شده است.
برای اجرای این پژوهش ،پس از هماهنگی و اطالع
از روزها و ساعات تمرینی ،به باشگاهها و محل
تمرینی ورزشکاران مراجعه شد و با توجیه کامل
مسئوالن و بازیکنان در خصوص روند کار و نحوة
تکمیل پرسشنامهها ،پیش از شروع ساعات تمرینی،
پرسشنامهها در میان آنان توزیع و پس از تکمیل
جمعآوری شد .اطالعات فردی نظیر جنسیت ،سن،
سابقة تمرینی و باالترین مقامهای کسبشدة
ورزشکاران در فرم اطالعات فردی ثبت شد.
در تحلیل دادهها ،عالوهبر شاخصهای آمار توصیفی،
از آزمون همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی و
نمودار پراکنش برای بررسی رابطة بین اعتماد به
نفس ورزشی و انگیزش ورزشکاران استفاده شد.
یافتهها
با در نظر گرفتن میانگین نمرات محاسبهشده و مقایسـة آن
با نمرة ( 5میانگین ارزشهای عددی ( 0خیلـی کـم) تـا 7
(خیلی زیاد)) از طریق آزمون تی تک نمونـهای ،اعتمـاد بـه
نفــــس ( )t=3/47 ،P=1/110و انگیــــزش (،P=1/110
 )t=04/35در ورزشکاران تنیس روی میز بهطـور معنـاداری
باالتر بود.
رابطة چندگانه بین اعتماد به نفس ورزشی مهارتهای
بـدنی و تمرینـی ،اعتمـاد بــه نفـس ورزشـی کــارایی
شناختی و اعتماد به نفس ورزشی بازگشتپذیری بـا
انگیزش کل ،انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و بـی-
انگیزشی از طریق مدلهای رگرسـیون خطـی تعیـین
شدند .با توجه به مقادیر پی محاسبهشده (کمتر بـودن
از سطح معناداری  )1/14از تحلیل واریانس رگرسیونی
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(برحسب جنسیت) بر اساس فرمول کوکران انتخاب
شدند که از این تعداد  42نفر ( )%53/3زن و  63نفر
( )%46/7مرد؛  04نفر ( )%02/4مقام شهرستانی56 ،
نفر ( )%33/3مقام استانی 21 ،نفر ( )%06/7مقام
آموزشگاهی 33 ،نفر ( )%27/4مقام کشوری ،سه نفر
( )%2/4مقام ملی و سه نفر ( )%2/4مقام بینالمللی
داشتند و میانگین سن و سابقة ورزشی آنها نیز به-
ترتیب  23/33و  3/55سال بود .برای جمعآوری داده-
ها از پرسشنامة اعتماد به نفس ورزشی ویلی و نایت
( )2112و مقیاس انگیزش ورزشی پلیتیر و همکاران
( )0334استفاده شد .پرسشنامة اعتماد به نفس
ورزشی متشکل از  05سؤال و سه خردهمقیاس اعتماد
به نفس مهارتهای بدنی و تمرینی ( 4سؤال) ،اعتماد
به نفس کارایی شناختی ( 4سؤال) و اعتماد به نفس
بازگشت پذیری ( 5سؤال) بود که ارزیابی سؤاالت آن
براساس مقیاس  7گزینهای لیکرت انجام پذیرفت.
عبدالعلیزاده ( )0333روایی محتوای این پرسشنامه
را قابل قبول و عبدالعلیزاده ( )0333و خودستان
( )0333پایایی آن را بهترتیب  1/33 ،1/30گزارش
کردهاند .در پژوهش حاضر نیز ثبات درونی پرسشنامة
مذکور با استفاده از روش آلفای کرونباخ با 31
ورزشکار برای اعتماد به نفس ورزشی  ،1/3اعتماد به
نفس ورزشی مهارتهای بدنی و تمرینی ،1/36
اعتماد به نفس ورزشی کارایی شناختی  1/3و اعتماد
به نفس ورزشی بازگشت پذیری  1/35بهدست آمد.
همچنین برای سنجش انگیزش ورزشکاران از
پرسشنامة معتبر مقیاس انگیزش ورزشی پلیتیر و
همکاران ( )0334استفاده شد .این پرسشنامه حاوی
 23سؤال است که متغیرهای انگیزش درونی (02
سؤال) ،انگیزش بیرونی ( 02سؤال) و بیانگیزشی (5
سؤال) در ورزشکاران را میسنجد و مکاری و
همکاران ( )0336و عربیآیسیک و همکاران ()0333
در ایران از آن استفاده کردهاند و ثبات درونی آن در
حد قابل قبولی ( 1/74تا  )1/33گزارش شده است.
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شناختی و بازگشتپذیری رابطة منفی و غیرمعنـاداری
مشاهده شد.
برای اعتبار آزمون ضرایب مدل رگرسیون ،ناهمبسـته
بودن ،طبیعی بودن و ثابت بـودن واریـانس خطاهـای
برآورد مدل و عدم همخطـی چندگانـه در متغیرهـای
پیشبین بررسی شدهاند .با توجه به اینکه مقدار آمـارة
دوربین ـ واتسون ( )0/31بین  0/4تـا  2/4قـرار دارد،
ازاینرو می توان گفت خطاها ناهمبستهاند و با درنظـر
گــرفتن مقــادیر  VIF<4در جــدول  ،3هــمخطــی
چندگانه برای متغیرهای پیشبین وجـود نداشـته و در
نتیجه عامل افزایش واریانس در مدل مشـاهده نشـد.
همچنین بـا درنظـر گـرفتن نمـودار چنـدک-چنـدک
نرمال ،انحراف کمی از خط طبیعی مشاهده شده و بـا
توجــه بــه عــدم رونــد یــا شــکل منحنــی در نمــودار
باقیمانده های استانداردشده در برابر مقادیر برازششدة
استاندارد ،دلیلی بر ثابت نبودن واریانس خطاها یافـت
نشد (نمودار .)0

جدول  .3آمارههای توصیفی نمرات اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش در ورزشکاران تنیس روی میز

متغیر
مهارتهای بدنی
کارایی شناختی
بازگشت پذیری
کل
انگیزش درونی
انگیزش بیرونی
بیانگیزشی
کل

اعتماد به
نفس
ورزشی
انگیزش

حداکثر
6/31
6/31
6/74
6/47
7/11
6/41
4/41
6/70

حداقل
2/21
2/51
0/41
2/17
3/11
2/24
0/11
3/41

میانگین
5/43
5/75
5/73
5/63
4/55
5/43
2/44
4/17

انحراف معیار
0/10
1/37
0/14
1/37
1/34
0/11
0/31
1/75

جدول  .2تحلیل واریانس مدلهای رگرسیون خطی انگیزش کل ،انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و بیانگیزشی در
برابر اعتماد به نفس ورزشی مهارتهای بدنی و تمرینی ،کارایی شناختی و بازگشت پذیری

متغیر مالک

F

P

R

R2

R2adj

انگیزش کل
انگیزش درونی
انگیزش بیرونی
بیانگیزشی

35/334
23/603
03/402
5/533

1/111
1/111
1/111
1/165

1/636
1/606
1/463
1/256

1/570
1/373
1/325
1/161

1/547
1/363
1/316
1/136

دوربین ـ
واتسون
0/365
0/301
0/300
0/325
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(جدول  ،)2مدل رگرسـیون خطـی بـرای متغیرهـای
انگیــزش کــل ،انگیــزش درونــی و انگیــزش بیرونــی
معنادار بود و در نتیجه بین اعتماد به نفس ورزشی بـا
انگیزش کل ،انگیزش درونی و انگیزش بیرونی رابطة
معنا داری وجود داشت ،درحالیکـه اعتمـاد بـه نفـس
ورزشی با بیانگیزشی رابطة معناداری نداشت .با توجه
به ضرایب تعیین اصالحشـده %54/7 ،انگیـزش کـل،
 %36/3انگیزش درونـی %31/6 ،انگیـزش بیرونـی و
 %3/6بیانگیزشی توسـط اعتمـاد بـه نفـس ورزشـی
مهــارتهــای بــدنی و تمرینــی ،کــارایی شــناختی و
بازگشتپذیری قابل پیشبینی بـود .بـا درنظرگـرفتن
برآورد بتاها و مقادیر پی محاسبه شده (جدول  ،)3بین
انگیزش کل ،انگیزش درونـی و انگیـزش بیرونـی بـا
اعتماد به نفس ورزشی مهارتهای بدنی و تمرینـی و
کارایی شناختی رابطة مثبت و معنادار ،و با اعتمـاد بـه
نفس ورزشی بازگشتپذیری رابطة مثبت وجود داشت
اما معنادار نبود .همچنین بین بیانگیزشی با اعتماد به
نفس ورزشی مهارتهـای بـدنی و تمرینـی ،کـارایی
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برابر اعتماد به نفسهای ورزشی مهارتهای بدنی و تمرینی ،کارایی شناختی ،و بازگشتپذیری

متغیر مالک
انگیزش
کل
انگیزش
درونی
انگیزش
بیرونی

بیانگیزشی

متغیر
پیشبین
(ثابت)
مهارتهای بدنی
کارایی شناختی
بازگشتپذیری
(ثابت)
مهارتهای بدنی
کارایی شناختی
بازگشتپذیری
(ثابت)
مهارتهای بدنی
کارایی شناختی
بازگشتپذیری
(ثابت)
مهارتهای بدنی
کارایی شناختی
بازگشتپذیری

Β
2/336
1/240
1/273
1/143
2/637
1/213
1/304
1/173
0/460
1/346
1/265
1/133
5/255
-1/167
-1/203
-1/173

خطای معیارt 
1/274
1/161
1/134
1/177
1/351
1/175
1/014
1/136
1/521
1/132
1/031
1/003
1/653
1/050
1/211
1/030

3/537
5/037
3/271
1/753
7/743
2/733
2/334
1/300
3/703
3/331
2/125
1/232
6/433
-1/571
-0/133
-1/510

P
1/111
1/111
1/110
1/546
1/111
1/116
1/113
1/503
1/111
1/111
1/154
1/773
1/111
1/634
1/274
1/633

ضریب
پیرسون
1/434
1/607
1/454
1/536
1/473
1/417
1/403
1/531
1/520
-1/072
-1/233
-1/203

VIF
0/570
2/741
2/634
0/570
2/741
2/634
0/570
2/741
2/634
0/570
2/741
2/634
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جدول  .1آزمون ضرایب مدلهای رگرسیون خطی انگیزش کل ،انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و بیانگیزشی در
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نمودار  .3پراکنش مقادیر برازش شده استاندارد در مقابل باقیماندههای استاندارد شده (تعیین ثابت بودن
واریانس) و پراکنش بین باقیماندههای مورد انتظار در مقابل باقیماندهها (نمودار چندک -چندک نرمال) در مدلهای
رگرسیون خطی

بحث
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط بین اعتماد به
نفس ورزشی و انگیزش ورزشی در ورزشکاران تنیس
روی میز بر پایة نظریة خودمختاری بوده است.
نتایج نشان داد بین اعتماد به نفس ورزشی با انگیزش
کل رابطة مثبت و معناداری وجود داشت؛ بهطوریکه

با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون %54/7 ،انگیزش
کل توسط ابعاد اعتماد به نفس ورزشی قابل پیشبینی
میباشد .این نتایج نشان میدهند هنگامیکه یک
ورزشکار به تواناییهای خود برای بهکارگیری
مهارتهای بدنی ،روانی و شناختی اطمینان داشته
باشد ،انگیزش او در انجام کار بیشتر میشود
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دودا ،0332 ،بهنقل از انشل ،0334 ،ص33 .؛ واعظ-
موسوی و مسیبی ،0337 ،ص .)201 .هارتر (،0332
بهنقل از ملکی و همکاران .)0331 ،در بسط نظریة
انگیزش شایستگی وایت به این نکته نیز اشاره میکند
که کیفیت تجارب شخص بهعنوان عامل تعیین-
کنندهای در رشد شایستگی است .شایستگی ،تسهیل
کنندة اعتماد به نفس است و اعتماد به نفس باعث
ایجاد نگرشی مثبت نسبت به خود میشود .همچنان-
که شایستگی به غرور و شادی میانجامد ،امتناع از
بروز توانایی نیز به شرمندگی و تردید در خود منجر
خواهد شد (گاالهو و ازمون ،0333 ،ص.)551 .
عالوه براین ،کارون ( ،0335بهنقل از انشل،0334 ،
ص )200 .در مدل انگیزش خود ،اعتماد به نفس را از
جمله عناصر مهم در ایجاد انگیزش بهشمار میآورد.
او اظهار میدارد که در ورزشکاران موفق ،داشتن
اعتماد به نفس برای چیرهشدن بر شک و تردید و
رسیدن به اهداف ضروری است؛ زیرا ورزشکاران
مطمئن ،به فعالیت خود ادامه میدهند و یقین دارند
تالش و پیگیری آنان سرانجام به ثمر خواهد نشست.
بنابراین انگیزش آنان برای انجام فعالیت بیشتر می-
شود.
با توجه به مطالب مذکور ،ورزشکاران تنیس روی میز
بهدلیل کیفیت تجارب شخصی باال ،تسلط بر آمادگی
بدنی و روانی ،سابقة تمرینی باال و نگرش مثبت
نسبت به آینده ،اعتماد به نفس باالیی داشتهاند .این
عامل باعث اطمینان و تمرکز ورزشکاران در تمرین
شده و به آنان کمک میکند تا پس از پشت
سرگذاشتن عملکرد ضعیف ،بهمنظور دستیابی به
اجرای موفق تصمیمهایی حیاتی بگیرند ،که در نتیجة
آن میزان تالش در فعالیت و انگیزة آنان افزایش می-
یابد.
یافتة دیگر پژوهش ،حاکی از آن بود که بین اعتماد
به نفس ورزشی و انگیزش درونی در ورزشکاران
تنیس روی میز رابطة معناداری وجود دارد .این امر
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(موراتیدیس و میچو.)2100 ،
براساس نظریة خودمختاری ،انسان دارای مجموعهای
از نیازهای روانشناختی درونی است که باید بهمنظور
دستیابی به رشد اجتماعی ،بهزیستی ،و عملکرد بهینه
برآورده شوند .برآوردهشدن یا نشدن این نیازها
انگیزش و رفتار انسان را مشخص میکنند
(میلیاواسکا و کوستنر ،2100 ،ص .)333 .از جملة این
نیازها ،مفهوم شایستگی است .بر این اساس ،نظریة
خودمختاری بیان میدارد که افراد برای احساس مؤثر
بودن و توانا بودن در طول تالش تحریک میشوند و
شایستگی ،زمینهساز انگیزة خودمختاری و عملکرد
بهینه را فراهم میسازد (دسی و ریان .)2113 ،از
طرفی دسی و ریان ( ،)2115ماچیدا ( )2113این نیاز
را با تعریف اعتماد به نفس مرتبط دانستهاند .گیل
( )0333نیز شایستگی ورزشی را با اعتماد به نفس
مترادف دانست .وی همچنین بیان داشت که انگیزش
ویژگی بارز افراد موفق میباشد و بهدلیل تشویق
ورزشکار به افزایش تالش و اعتماد بهنفس ،نقش
عمدهای در بهبود اجراهای ورزشی وی ایفا میکند
(ملکی و همکاران ،0330 ،ص.)74 .
یافتة پژوهش حاضر ،نظریة انگیزش شایستگی هارتر
و دودا ( )0332و مدل انگیزشی کارون ( )0335را
تأیید کرده و با یافتههای موراتیدس و میچو (،)2100
ویلی و همکاران ( ،0333بهنقل از ماچیدا)2113 ،
ارتباط دارد.
هارتر و دودا ( )0332در نظریة انگیزش شایستگی
خود بیان داشتند که نحوة ادراک فرد از تواناییهایش،
انگیزش او را تحت تأثیر قرار میدهد .زمانیکه ادراک
ورزشکار از تواناییهایش زیاد است ،یعنی اعتماد به
نفس او باال بوده و رفتارهای انگیزشی سازگارانهای از
خود نشان میدهد؛ بدین معنا که فرد به شرکت در
فعالیتهای سخت و چالشبرانگیز تمایل دارد و در
فعالیتها ،پایداری بیشتری را بروز میدهد و درنتیجه،
احساسهای مثبت بیشتری را تجربه میکند (هارتر و
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انگیزة درونی باالیی برای رسیدن به موفقیت دارند،
بدون داشتن نگرانی در مورد شکستهای احتمالی و
از دستدادن اعتماد به نفس ،درصدد جستجوی
شرایط چالش برانگیزی برای پیشرفت هستند (ملکی
و همکاران ،0331 ،ص .)73 .نکتهای که هالمبرگ
( ،2100ص )21 .نیز آن را تأیید کرده است و از جمله
پیامدهای انگیزش درونی را افزایش اعتماد به نفس و
عزت نفس میداند .همچنین ملکی و همکاران
( ،0331ص )74 .بیان داشتند که اشخاص با عزت
نفس باال ،از نظر اعتماد به نفس در سطح باالیی قرار
دارند و تالشهایشان ،آنها را به سوی موفقیت سوق
میدهد .در این افراد احساس شایستگی و لیاقت،
عاملی برای دستیابی به سطوح باالی انگیزش درونی
میباشد.
از طرفی نتایج دیگری از پژوهش حاضر نشان داد که
بین اعتماد به نفس ورزشی و بیانگیزشی ورزشکاران
تنیس روی میز رابطة منفی اما غیرمعنادار وجود دارد.
همانطورکه انتظار میرفت ،بین اعتماد به نفس و
بیانگیزشی ورزشکاران رابطة منفیای وجود دارد ،زیرا
بر اساس نظریة خودمختاری ،بیانگیزشی که نشان-
دهندة بیتفاوتی و بیارزشی فرد نسبت به انجام
فعالیت است ،پایینترین سطح خودمختاری را در
پیوستار خودمختاری شامل میشود که درست نقطة
مقابل انگیزش درونی قرار دارد (عربیآیسیک،0333 ،
ص33 .؛ هالمبرگ ،2100 ،ص .)4 .در این راستا پلی-
تیر و همکاران ( )0334و دسی و ریان ( )2115نیز در
پژوهشهای خود به رابطهای منفی بین انگیزش
درونی با بیانگیزشی پی بردند .با این وجود ،نتیجة
دور از انتظار این پژوهش ،عدم معناداری بین اعتماد
به نفس و بیانگیزشی در ورزشکاران تنیس روی میز
بود .باتوجه به اینکه در زمینة رابطة این دو متغیر (بی-
انگیزشی و اعتماد به نفس) در ورزشکاران نتایجی
منتشر نشده است ،نمیتوان این تفاوت را با پژوهش-
های پیشین مقایسه کرد و نیاز به پژوهشهای
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نشان میدهد که هر چه اعتماد به نفس ورزشکاران
در انجام مسابقه باال رود ،میزان ادراک آنها از
خودمختاری بیشتر شده و در نتیجه احساس لذت و
رضایتمندی بیشتری از انجام فعالیت میکنند که
منطبق با نظریة خودمختاری دسی و ریان (،0334
دفریز و اسمیت .)2103 ،بر اساس این نظریه ،وقتی
نیازهای روانشناختی افراد بهطور کامل برآورده شوند،
یعنی فرد به سطوح باالی خودمختاری ،کفایت و
اطمینان بهخود و محیط پیرامونش برسد ،باالترین
سطوح انگیزش که همان انگیزش درونی است را به-
دست میآورد (دسی و ریان ،2115 ،ص .)25.کارن و
همکاران ( ،2100ص )643 .نیز بیان داشتند که
انگیزش خودمختار (درونی) به افزایش شور و عالقه
به فعالیت منجر شده و اثر رضایت از زندگی را تسهیل
میکند و مانع از بروز عواطف منفی میشود .این نتایج
با یافتههای هانین ( ،)2113میچو و موراتیدس
( ،)2100ملکی و همکاران ( )0331و ویلی و همکاران
( )0333همخوانی دارد .ویلی و همکاران (،)0333
اعتماد به نفس را از جمله عوامل تغییردهنده در میزان
انگیزش بهشمار میآورند ،زیرا معتقدند زمانیکه فرد
به خود و تواناییهایش اطمینان داشته باشد و یقین
حاصل نماید که میتواند به آنچه که در در توان دارد
دست یابد ،تالش بیشتری را در جهت رسیدن به
موفقیت انجام میدهد .در این افراد احساس
شایستگی و لیاقت ،عاملی برای دستیابی به سطوح
باالی انگیزش درونی بهشمار میآید (ویلی و
همکاران ،0333 ،به نقل از ماچیدا ،2113 ،ص.)03 .
براساس نظریة ارزیابی شناختی دسی و ریان که
نظریة کوچکی در درون نظریة خودمختاری است،
انگیزش درونی زمانی به حداکثر میرسد که فرد در
موقعیتی خاص احساس شایستگی و خودمختاری کند
(بریور ،0331 ،ص .)31 .از طرفی بر طبق نظریة
انگیزش پیشرفت ،انگیزش درونی ورزشکار محرکی
برای کسب موفقیت است .بنابراین ورزشکارانی که
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نفس و همچنین شایستگی ادراکشده در ارتباط می-
باشد .همچنین این پژوهشگران ،رابطة مثبت و قوی-
ای بین شایستگی ادراکشده و اعتماد به نفس یافتند
و به این نتیجه رسیدند که در فرهنگهای مدرن که
بیشتر فعالیتهای ورزشی به فعالیتهای برنامهریزی-
شده تبدیل شدهاند ،ورزشکاران بیشتر از لذت ورزش،
بهخاطر دالیل بیرونی همچون محبوبیت ،شهرت و
حفظ ظاهر ،ورزش میکنند و تالش در جهت این
عوامل در اعتماد به نفس و اطمینان آنان تأثیر گذاشته
و باعث بهبود آن میگردد .اندرسون ( ،2110به نقل از
عربیآیسیک ،0333 ،ص )64 .نیز در پژوهش خود
خاطر نشان میکند که دادن بازخورد به وسیلة
انگیزشهای بیرونی ،نقش مهمی در باالبردن اعتماد
به نفس و اطمینان ورزشکار در بازگشت به رقابت ایفا
میکند .هانتون و همکاران ( ،2115ص )530 .مهم-
ترین راه مقابله با تردید و کاهش اعتماد به نفس را
تشویق اطرافیان و بهویژه مربی دانستند ،زیرا
هنگامیکه حمایتهای بیرونی وجود داشته باشد،
ورزشکاران افکار مثبت را در ذهن خود نگهداشته و به
مسائل منفی فکر نمیکنند و پیشگویی خودکامبخش
منفی نخواهند داشت و بهتر میتوانند اعتماد به نفس
از دست رفته را بهدست آورند .بیانکو ( ،2110ص.
 )204اظهار داشت هر دو انگیزش بیرونی و درونی و
اهداف واقعی تعیینشده باعث بازگشت ورزشکاران به
رقابت میشود و حمایتهای اجتماعی از طرف مربیان
در نگهداشتن میزان انگیزش آنان مؤثر میباشد.
فورجان  -ماندیک و همکاران ( )2101چهار اولویت
اول انگیزة شرکتکنندگان در ورزش را محبوبیت،
کسب تجربه در ورزش ،کسب سالمتی و حفظ اندام
مناسب ،سرگرمی و تفریح دانستند و بیان داشتند که
هر دو انگیزش درونی و بیرونی برای ورزشکاران
تنیس روی میز مهم است (فورجان -ماندیک و
همکاران ،2101،ص .)52 .گات ( )2101اظهار داشت
که در برخی موقعیتها ،انگیزش درونی غالب است و
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بیشتری وجود دارد .با این حال ،علل احتمالی برای
عدم رابطه وجود دارد .از جملة این عوامل میتوان به
سطح مهارتی ،تجربه و سن ورزشکاران تنیس روی
میز اشاره کرد.
برخی از شرکتکنندگان پژوهش حاضر ،دارای تجارب
تلخی از میزان موفقیت خود در گذشته بودند؛ بنابراین
احتماالً بیانگیزشی در این شرکتکنندگان نسبت به
سایر شرکتکنندگان این پژوهش باالتر بوده است که
ممکن است پاسخ متفاوت این شرکتکنندگان ،باعث
اثرگذاری بر رابطة بین دو متغیر (انگیزش و اعتماد به
نفس) شده باشد .همچنین ،آزمودنیهای این پژوهش
هر دو جنس را شامل میشد ،ازاینرو احتمال دارد این
عامل نیز ،در نتیجة نهایی این پژوهش تأثیر گذاشته و
باعث عدم وجود رابطه شده باشد .از سوی دیگر ،این
احتمال وجود دارد که با توجه به دامنة سنی شرکت-
کنندگان ،ورزشکاران سنین پایین علیرغم توضیحات
الزم ،در فهم و درک سؤاالت دچار مشکل شده و این
مسئله بر رابطة این دو متغیر تأثیر گذاشته باشد.
از نتایج دیگر این پژوهش ،وجود رابطة مثبت و
معنادار بین اعتماد به نفس و انگیزش بیرونی در
ورزشکاران تنیس روی میز بود .این نتایج نشان می-
دهند که هرچه اطمینان ورزشکاران به تواناییهای
خود در انجام تمرین و فعالیت باال باشد ،انگیزشهای
بیرونی آنها نیز بیشتر میشود؛ از طرفی زمانیکه
ورزشکاران تنیس روی میز به دالیلی مانند تأیید از
طرف دیگران ،احترام ،تناسب اندام ،توسعة جنبههای
اجتماعی و ایجاد وجة اجتماعی بهتر و حتی گرفتن
پاداش در ورزش فعالیت میکنند ،احتمال افزایش
اعتماد به نفس ورزشی آنان وجود دارد (موراتیدیس و
میچو .)2100 ،این یافتهها با نتایج موراتیدیس و میچو
( )2100و اندرسون ( ،2110بهنقل از عربی آیسیک،
 )0333ارتباط دارد .موراتیدیس و میچو ( ،2100ص.
 )362بیان داشتند که انگیزش کنترلشده (انگیزش
بیرونی) با مهارتهای کنارآمدن از جمله اعتماد به
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بین انگیزش درونی و انگیزش بیرونی با اعتماد به
نفس مهارتهای بدنی ـ جسمانی و اعتماد به نفس
کارایی شناختی رابطة مثبت و معناداری وجود داشته
است .این امر نشان میدهد که هرچه اطمینان یک
ورزشکار به تواناییهای خود برای بهکارگیری
مهارتهای بدنی ،تکنیکی و تاکتیکی در بین رالی و
گیمها بیشتر باشد ،انگیزش او نیز باالتر میرود و از
فعالیت خود لذت بیشتری میبرد (خودستان.)0333 ،
اما نتیجة دور از انتظار ما در این پژوهش ،عدم رابطة
بین اعتماد به نفس ورزشی بازگشتپذیری با انگیزش
درونی و انگیزش بیرونی بوده است .ما چنین تصور
میکنیم که به دلیل اینکه اکثر ورزشکاران این
پژوهش ،دارای مقامهای اکتسابی در سطح مسابقات
شهرستان و استان بوده اند؛ علیرغم میانگین سابقة
ورزشی نسبتأ باال؛ اما با توجه به عدم کسب مقامهای
مورد نظر و تجارب موفقیتآمیز در مسابقات ،نگرانی
از اشتباه مجدد بعد از انجام یک خطا در آنان بیشتر از
قبل شده ،در نتیجه اطمینان به تواناییهای خود
جهت حفظ تمرکز مجدد بعد از یک خطا و چیره شدن
بر اجرای ضعیف بسیار دشوار بوده است و این عامل
تأثیر زیادی در انگیزش آنان گذاشته و باعث عدم
معناداری این خرده مقیاس با دیگر عوامل انگیزشی
شده است .همچنین این ورزشکاران به دلیل اینکه
دارای سطوح مهارتی مختلف و شامل افراد نخبه و
غیر نخبه بودند ،محتمل است که این عامل نیز تأثیر
بسزایی در عدم معناداری این دو متغیر داشته است.
در نهایت با توجه به ضرایب محاسبه شده از نتایج
تحلیل رگرسیونی در خصوص پیشبینی انواع انگیزش
درونی و بیرونی توسط انواع اعتماد به نفس ،نتایج
حاکی از آن بودند که  %36/3انگیزش درونی%31/6 ،
انگیزش بیرونی توسط اعتماد به نفس ورزشی
مهارتهای بدنی و تمرینی ،کارایی شناختی و
بازگشت پذیری قابل پیشبینی بودهاند .این یافتهها
نشان میدهند که انواع اعتماد به نفس ورزشی
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در برخی دیگر ،انگیزش بیرونی نقش حیاتی دارد و در
موقعیت سوم ،انگیزش درونی و بیرونی همارز عمل
میکنند و در تعامل با هم میباشند (گات)2101 ،؛
بهطوریکه پلیتیر و همکاران ( )0334نیز رابطة
مثبتی بین انگیزش درونی و انواع انگیزش بیرونی
یافتند (پلیتیر و همکاران .)0334 ،همچنین گات
( )2101بیان داشت ،بیشتر ورزشکارانی که به رقابت
میپردازند ،سطوح چندگانهای از انگیزش درونی و
بیرونی را دارا هستند (گات ،)2101 ،نکتهای که دسی
و ریان ( )2113نیز بدان اذعان داشته و اظهار میدارند
که این انواع انگیزش لزوماً در تضاد با یکدیگر
نیستند ،بلکه میتوانند مکمل هم باشند ،بهطوریکه
در پژوهشهای دیگری نیز نشان داده شده است
(پلیتیر و همکاران0334 ،؛ دسی و ریان2115 ،؛
دسی و ریان؛ .) 2113
بنابراین با توجه به نظر وودز ( ،)0334منابع بیرونی
نیز مانند منابع درونی ،هر دو میتوانند باعث افزایش
انگیزش شوند .ازاینرو اگر به کسی که برای بهبود
عملکردش ،انگیزش درونی داده میشود ،انگیزش
بیرونی هم (مانند جایزه) داده شود ،انتظار میرود که
انگیزش او باز هم افزایش یابد .همچنین وودز ()0334
بیان داشت که انگیزش بیرونی از چند راه باعث
افزایش انگیزش درونی و در نتیجه بهبود عملکرد
میشود .از جملة این عوامل ،اعتماد به نفس میباشد.
اطالعاتی که با انگیزشهای بیرونی به فرد میرسد،
بر انگیزش درونی مؤثر است زیرا بر احساس
شایستگی او اثر میگذارد .هنگامیکه یک ورزشکار
برای موفقیتی که بهدست میآورد ،پاداشی دریافت
میکند ،این پاداش شاهدی بر شایستگی اوست و
اعتماد به نفس او را افزایش میدهد .این روند به نوبة
خود انگیزش درونی را افزایش میدهد و باعث تالش
بیشتر ورزشکار در فعالیتهای بعدی میگردد (وودز،
 ،0334ص.)23 .
بر پایة تحلیل رگرسیون انجام شده در پژوهش حاضر،

63

62

نتیجهگیری
مطابق با نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،بهنظر می-
رسد باورهای ورزشکاران در قصد و نیت آنها از
فعالیت تأثیر میگذارد و باعث تغییر در میزان و شدت
انگیزش میشود .بنابراین ،اعتماد به نفس از جمله
مهمترین مؤلفههای تعیینکنندة انگیزش به شمار
میرود و نشان میدهد که ارتقاء عملکرد در محیط-

های ورزشی ،تابع توان ورزشکاران در داشتن اعتماد
به نفس و انگیزش است.
تقدیر و تشکر :از ورزشکاران محترم استان کرمان
که وقت خود را برای شرکت در پژوهش حاضر صرف
کردند و همچنین از تمامی دوستانی که ما را در انجام
پژوهش یاری نمودند ،تقدیر و تشکر مینماییم.
منابع
 .0اژهای ،ج .خضریآذر ،ه .بابایی سنگلجی ،م.
امانی ،ج .)0331( .الگوی ساختاری روابط بین
حمایت از خودمختاری ادراک شدة معلم ،نیازهای
روانشناختی اساسی ،انگیزش درونی و تالش.
فصلنامة پژوهش در سالمت روانشناختی:)5( 2 .
.57-46

 .2انشل ،ام .اچ .)0337( .روانشناسی ورزش از
تئوری تا عمل .ترجمه :مسدد ،علیاصغر.
( .)0334انتشارات اطالعات ،چاپ دوم-236 ،
.031
 .3بریور ،بی .دبلیو .)2113( .روانشناسی ورزشی.
ترجمه :شهبازی ،مهدی و طهماسبی بروجنی،
شهرزاد .)0331( .انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ
اول.03-3 7 ،
 .5خودستان ،ح .)0333( .مقایسة اعتماد به نفس
ورزشی و منابع آن در بازیکنان نخبة مرد و زن
فوتسال .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مشهد.
 .4عبدالعلیزاده ،ج .)0333( .پیشبینی اعتماد به نفس
ورزشی کشتیگیران نخبه از طریق منابع اعتماد به
نفس ورزشی ،پایاننامةکارشناسی ارشد ،دانشگاه
فردوسی مشهد.
 .6عربی آیسیک ،ر .)0333( .آسیبدیدگی شدید
ورزشی ،انگیزش و تحلیلرفتگی ورزشکاران زبدة
هندبال آسیبدیده با توجه به کارکرد تئوری
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بیشترین پیشبینی را برای انگیزش درونی داشتهاند.
این نتایج در تأیید نظریة خودمختاری است که هر چه
سطوح خودمختاری باالتر باشد ،شایستگی ادراک شدة
افراد باالتر میباشد (موراتیدیس و میچو ،2100 ،ص.
 .)364بنابراین براساس نظریة ارزیابی شناختی ،باید به
این نکته توجه کرد که انگیزشهای بیرونی که
احتمال تکرار رفتار را در آینده افزایش میدهد ،بر
انگیزشهای درونی غالب نشوند؛ زیرا کالو و همکاران
( )2101بیان داشتند که استمرار در انگیزشهای
بیرونی میتواند باعث ترک ورزش شود (کالو و
همکاران ،2101 ،ص .)673 .بنابراین باید سعی شود
تا تعادلی بین این دو نوع انگیزش ایجاد گردد.
باتوجه به اینکه پژوهشهای بسیار محدودی در این
زمینه انجام شده است و شرکتکنندگان در این
پژوهش را ورزشکاران تنیس روی میز استان کرمان
با سطوح مهارتی متفاوت تشکیل میدادند ،ازاینرو
پیشنهاد میشود پژوهش مشابهی درمورد ورزشکاران
نخبة انفرادی و تیمی انجام گردد.
همچنین در این پژوهش ،هدف رابطة بین انواع
اعتماد به نفس و انواع انگیزش (درونی ،بیرونی و بی
انگیزشی) در ورزشکاران بود و انواع انگیزش بیرونی با
اعتماد به نفس بهطور مجزا سنجیده نشده است؛
ازاینرو پیشنهاد میگردد پژوهش مشابهی به بررسی
انواع انگیزشهای بیرونی و انواع اعتماد به نفس بر
اساس نظریة یکپارچگی ارگانیسم (نظریة کوچک در
درون نظریة خود مختاری) صورت پذیرد.
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