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  عزت نفس و انگيزش پيشرفت در ورزشكاران موفق و ناموفق   بررسي رابطه

  غربي  استان آذربايجان
 

  3ثاني حجت زماني سيد ،2، ميرحسن سيدعامري1حسن محمدزاده ،*ملكي بهنام

  

  چكيده

و باعث  كند  يايفا م فردهاي  ها و هدف در جريان فكري، احساسات، ارزشرا اي  اثرات برجسته .باشد ميد افراعزت نفس عامل رشد رواني : مقدمه

 بررسي رابطه عزت نفس و انگيزش پيشرفت در ورزشكاران موفق و ناموفق استان آذربايجان ،هدف از اين پژوهش .شود انگيزش پيشرفت در فرد مي

  .بودغربي  

 مسابقات در 1387 سال در كه موفق ورزشكار 100. شدند ميتقس گروه دو به كه بودند زن و مرد ورزشكار نفر 200 قيتحق يها يآزمودن :ها مواد و روش

   قيتحق يريگ ابزار اندازه. ورزشكار ناموفق كه در كسب مدال ناموفق بودند 100موفق به كسب مدال شده بودند و  يالملل نيب اي و يداخل يرسم

Sport orientation questionnaire )SOQ (Gill و Deter نامهپرسش شده نظر ديتجد فرم و Coopersmith self-esteem inventory 

  .استفاده شد > α 05/0داري  مستقل در سطح معني t-testو آزمون  Pearsonها از ضريب همبستگي  تجزيه و تحليل داده براي. بود

مستقل تفاوت  t-testهمچنين نتايج آزمون . داشتدار مثبت وجود  بين عزت نفس و انگيزش پيشرفت در هر دو گروه رابطه معني :ها يافته

يعني عزت نفس و انگيزش پيشرفت ورزشكاران موفق در  ؛دادداري را بين عزت نفس و انگيزش پيشرفت ورزشكاران موفق و ناموفق نشان  معني

  .بودداري باالتر  مقايسه با ورزشكاران ناموفق به طور معني

هاي ورزشي از  بنابراين جهت دستيابي به آمادگي بدني و مهارت. گذارند عملكردشان تأثير ميرسد باورهاي ورزشكاران در  به نظر مي: گيري نتيجه

اي كه ورزشكاران در تجربيات حركتي خود به موفقيت  هاي صحيح در جلسات تمريني و فراهم كردن شرايط آموزشي به گونه ريزي طريق برنامه

ترين متغيرهاي انگيزشي است كه سبب افزايش  اين احساس كفايت از مهم. اس كندشود كه ورزشكار خود را با كفايت احس برسند، باعث مي

هاي ضروري و انتقادهاي سازنده،  هاي به موقع، حمايت شود با بازخورد و تقويت بنابراين به مربيان توصيه مي. شود انگيزش پيشرفت در ورزشكار مي

  .ها شوند مايند تا از اين طريق سبب افزايش انگيزش پيشرفت آنهاي خود را فراهم ن موجبات آگاهي ورزشكاران از توانايي

  .عزت نفس، انگيزش پيشرفت، ورزشكاران موفق، ورزشكاران ناموفق :ها واژه كليد

  

  1/3/90: تاريخ دريافت

  2/5/90: تاريخ پذيرش

 
  مقدمه

شناسي ورزش كه در ميزان و  يكي از موضوعات مهم روان

 شدت عملكرد ورزشكاران مؤثر است، انگيزش

)Motivation( انگيزش ساختاري است فرضي كه . باشد مي

 رود و نيت براي توصيف نيروهاي دروني يا بيروني به كار مي

)Intent(جهت ، )Direction(شدت ، )Intensity( و پايداري 
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)Stability( كند  رفتار ايجاد مي)در واقع انگيزش عامل ). 1

اصلي تالش و تقويت رفتارهاي ارادي انسان براي رسيدن به 

 .باشد هدف مي

هاي فردي انگيزش از اهميت فراواني برخوردار  تفاوت

در واقع افراد نه تنها بر حسب داليل متفاوت در . هستند

كنند، بلكه با  هاي جسماني شركت مي فعاليتورزش و 

هاي متفاوت نيز برانگيخته  هاي گوناگون و در موقعيت روش

افراد از بنابراين آگاهي از اين كه چرا بعضي از  ).2(شوند  مي

انگيزش بااليي براي دستيابي به اهداف خود برخوردار هستند 

  .باشد اند، حايز اهميت مي و برخي ديگر فاقد اين انگيزش

يكي  )Achievement motivation( انگيزش پيشرفت

باشد كه در حيطه روانشناسي ورزش از  از انواع انگيزش مي

رسد انگيزش  به نظر مي. اهميت خاصي برخوردار است

انتخاب  مانندافكار و احساسات  پيشرفت بر بسياري از رفتارها، 

نوع فعاليت، تالش براي پيگيري اهداف و پشتكار به دنبال 

  ). 3(مواجهه با شكست تأثير دارد 

Gill  را رقابت و ورزش در رفتشيپو همكاران انگيزش 

ورزش ). 4(ناميدند  )Sport orientation( ييگرا ورزش

اي در بهبود  گرايي ويژگي بارز افراد موفق است و نقش عمده

اجراي ورزش به دليل تشويق ورزشكار به افزايش تالش و 

افزايش ). 5(دارد  )Self- confidence( اعتماد به نفس

 خود باعث افزايش عزت نفساعتماد به نفس نيز به نوبه 

)Self- esteem( شود  مي)با توجه به اين كه همبستگي ). 6

مثبت بين عزت نفس و موفقيت ورزشي نيز به اثبات رسيده 

است، احتماالً باال بردن عزت نفس بهترين راه براي بيشتر 

در واقع عزت ). 7(كردن انگيزش پيشرفت ورزشكاران است 

ذيرش و ارزشمندي است كه نفس درجه تصويب، تأييد، پ

مطالعات نشان ). 8(كند  شخص نسبت به خود احساس مي

از لحاظ اعتماد به نفس  دادند كه اشخاص با عزت نفس باال

ها را به سوي  هايشان آن در سطح بااليي قرار دارند و تالش

در اين افراد احساس شايستگي و . دهد موفقيت سوق مي

وح بااليي از انگيزش لياقت عاملي براي دستيابي به سط

گيري اهداف  انتظارات باال موجب شكل. باشد دروني مي

شود و اهداف مشكل به برانگيختن تمركز و  مشكل مي

كند كه نتيجه آن پيشرفت و  هاي مداوم كمك مي تالش

اما افراد با عزت نفس پايين، . باشد تقويت عزت نفس مي

هاي  قعيتانتظارات پاييني را براي عملكردهاي خود در مو

هاي اوليه خود را  توانايي اغلبگيرند و  گوناگون در نظر مي

فاقد اعتماد به نفس هستند و از   ؛ چرا كهگيرند دست كم مي

به طور طبيعي نتيجه انتظارات پايين، . ترسند شكست مي

گيري اهداف نه چندان دشوار و متوسط  تر و شكل تالش كم

 به را كمتر تالش و متوسط عملكرد كوچك،هدف  .است

  .دارد دنبال

تاكنون مطالعات متعددي در زمينه عزت نفس صورت 

، )10( Taylor، )9(محمدي  از جمله مطالعات گل. گرفته است

Castagno )11( ،Beth  وMorgan )12( غفاري و ،

كه تفاوت ) 14( Simpkinsو  Slutzky، )13(همكاران 

داري را در عزت نفس افراد ورزشكار و غير ورزشكار  معني

تمريني منظم بر افزايش عزت   گزارش كردند و تأثير برنامه

نشان داد كه  Pangraziدر همين راستا . نفس را آشكار كردند

هاي ورزشي، موفقيت و شكست را به سرعت آشكار  فعاليت

آميز در ورزش  موفقيتبه عبارت ديگر اجراهاي . كنند مي

بازخورد . آورد بازخوردهاي فوري را براي ورزشكار فراهم مي

مثبت باعث به وجود آمدن احساس كمال، شايستگي، 

از ). 15(شود  خشنودي، اعتماد به نفس و پذيرش خود مي

سوي ديگر تحقيق بشارت و همكاران نشان داد كه بين عزت 

گيران شاغل  كشتي ها و نفس و موفقيت ورزشي در فوتباليست

داري  هاي دسته اول شهر تهران رابطه مثبت و معني در باشگاه

  ).7(وجود دارد 

 Gillبيشتر تحقيقات در زمينه انگيزش پيشرفت مربوط به 

نامه ورزش  اي با استفاده از پرسش در مطالعه Gill. باشد مي

داري در انگيزش پيشرفت  گرايي، نشان داد تفاوت معني

كننده در مسابقات فوق ماراتون  و زنان شركتورزشي مردان 

 Wartenbergدر همين راستا نتايج تحقيق ). 16(وجود ندارد 

نشان دادند كه انگيزش پيشرفت ورزشي  McCutcheonو 

داري نسبت به ورزشكاران  هاكي به طور معني  بازيكنان خبره
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 ميانگين نمرات. تفريحي و ورزشكاران آماتور هاكي باال است

گرايي به عنوان سه خرده  رقابت جويي، هدف گرايي و پيروزي

براي  7/26 و 7/26، 9/61مقياس انگيزش پيشرفت به ترتيب 

براي ورزشكاران  4/21 و 9/22، 49هاكي و   بازيكنان خبره

 Gillاين در حالي است كه ). 17(تفريحي به دست آمد 

، 1/59ترتيب ميانگين نمرات مردان ورزشكاران آماتور را به 

با مقايسه اين دو تحقيق ). 18(به دست آورد  2/24، 4/26

شود انگيزش پيشرفت ورزشي ورزشكاران  مشخص مي

. تفريحي هاكي كمتر از ورزشكاران آماتور هاكي است

المللي تنيس به  نشان داد بازيكنان بين Unierzyskiهمچنين 

كنان داري از لحاظ انگيزش پيشرفت نسبت به بازي طور معني

). 19( دارند قرار يباالتر سطح در ،تر نييپاسطوح 

Magouritsa اي با استفاده از  و همكاران در مطالعه

هاي انگيزش پيشرفت  نامه ورزش گرايي، خرده مقياس پرسش

اي بستكبال با ويلچر بررسي  ورزشي را در ورزشكاران حرفه

نتايج تحقيق سطوح رقابت جويي و هدف گرايي را  .كردند

در ضمن . زياد و سطح پيروزي گرايي را متوسط نشان دادند

محققان با جمع كردن نمرات اين سه خرده مقياس نشان 

دادند كه اين ورزشكاران از لحاظ انگيزش پيشرفت در سطح 

  ). 20(بااليي قرار دارند 

ررسي رابطه عزت نفس و تحقيقاتي كه به بمتأسفانه 

 بپردازند،انگيزش پيشرفت در ورزشكاران در داخل كشور 

 رابطه نيا در. باشد يمنادر  زيندر خارج از كشور . نشد افتي

دانشو عزت نفس  شرفتيپ زشيانگ نينشان داد ب زارع

 نيدر ا نيهمچن. دارد وجود دار يمعن رابطه يرستانيدب آموزان

 نشد افتي يداريمعنرابطه  تيعزت نفس و جنس نيب قيتحق

)21 .(Findlay و Bowker دادند ورزشكاران نخبه و  نشان

 عزت ،يظاهر يخودآگاه ،ورزشكاران رقابتي شايستگي بدني

. دارند ورزشكاران ريغ به نسبت يشتريب يكل و يعموم نفس

رقابت  اي شتريب ييگرا يروزيكه پ يورزشكاران ريغ نيهمچن

در  ؛بودند يتر نييعزت نفس پا يداشتند، دارا يكمتر ييجو

بر  شايد يآگاهخودسطح رقابت و  نيب يستگهمب جهينت

 شرفتيپ زشياز افراد مانند داشتن انگ كيهر  هاي ويژگي

 و Findlay يها همسو با يافته. )22( باشد مؤثر يورزش

Bowker )22(، Vaporidi و همكاران )به اين نتيجه ) 23

 يها لفهرسيدند كه پيروزي گرايي به عنوان يكي از مؤ

تجربه ورزشكاران رابطه  زانيبا م يورزش شرفتيپ زشيانگ

در  همكاران و Czech ،گريد ياز سو. دارد داريمعن

تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه بين ورزشكاران 

بين و بدبين از حيث انگيزش پيشرفت ورزشي تفاوت  خوش

  .)24( ندارد وجود داريمعن

هاي ورزشي به وجود سه نوع آمادگي  اجراي بهينه مهارت

 يهاروشكه  ييجا آن از. جسماني، فني و رواني وابسته است

 و افتهيمهارت، تكامل  ياجرا يها وهيش و ينيمختلف تمر

 دايكاهش پ متريسانت و هيثان هزارم به قهرمانان نيب فاصله

 از شيب قهرمانان عملكرد تفاوت رسديمكرده است، به نظر 

از  يبعض). 25( باشدوابسته  هاآن يروان يآمادگ به يزمان هر

 يروان يهاييتوانا ،يجسمان يهامهارتورزشكاران عالوه بر 

كه  كنديم كمك هاآن به امر نيا كه دارند ياالعادهخارق 

 يروان يانجام مسابقات باال برند، فشارها يخود را برا هيروح

 يداشته باشند و اهداف رقابت ديكنند، تمركز شد ميخود را تنظ

ها و  بنابراين كشف انديشه. ين كننددوت يواقع يول

هاي ورزشكاران موفق و مقايسه آن با ورزشكاران  احساس

مربيان كمك  تواند به اين امر مي. باشد ناموفق ضروري مي

هاي رواني ورزشكاران موفق را بدانند و از آن در  كند گرايش

بنابراين . جهت كمك به ورزشكاران ناموفق استفاده كنند

هاي رواني  هدف از پژوهش حاضر، بررسي برخي از گرايش

به همين منظور در اين . بودورزشكاران موفق و ناموفق 

شرفت و همچنين تحقيق به مقايسه عزت نفس و انگيزش پي

ها در ورزشكاران موفق و ناموفق استان  تعيين رابطه آن

 .غربي پرداخته شده است آذربايجان

  

  ها روشمواد و 

با توجه به ماهيت پژوهش، نوع تحقيق غير تجربي و روش 

جامعه آماري شامل كليه ورزشكاران . بودتحقيق همبستگي 

از  1387غربي بودند كه در سال   زن و مرد استان آذربايجان
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غربي به   طريق اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان

 200. المللي اعزام شده بودند مسابقات رسمي داخلي يا بين

اي  طبقه -گيري تصادفي ورزشكار زن و مرد با استفاده از نمونه

 50(و در دو گروه ورزشكاران موفق به عنوان نمونه انتخاب 

وررشكار زن كه موفق به كسب مقام اول  50ر مرد و ورزشكا

و ورزشكاران ناموفق ) شده بودند يانفراد اي يميتا سوم ت

ورزشكار زن كه نتوانسته بودند مقام  50ورزشكار مرد و  50(

 از اطالعات يآورجمع يبرا. شدند ميتقس) كسب كنند

 Sport( يا ورزش گرايي يورزش شرفتيپ زشيانگ نامهپرسش

achievement motivation or Sport orientation 
questionnaire  ياSOQ (Gill و Deter )26(  و فرم تجديد

 Coopersmith self-esteem inventoryنامه  نظر شده پرسش

سؤال است كه  25حاوي  SOQنامه  پرسش. استفاده شد )27(

) كامالً موافق تا كامالً مخالف(با مقياس ليكرت پنج سطحي 

نامه از سه خرده مقياس  اين پرسش. گذاري شده است نمره

رقابت طلبي، ميل به پيروزي، هدف گرايي تشكيل شده است 

توان  ها مي ع كردن امتياز خرده مقياسكه از طريق جم). 26(

روايي و . امتياز ورزش گرايي هر فرد را محاسبه كرددر كل، 

يابي و ارز همكاران و بهرامدر پژوهش  نامه پرسشپايايي اين 

براي اعتبار و آلفاي كرونباخ برابر  r = 91/0(تأييد شده است 

نامه  فرم تجديد نظر شده پرسش). 28) (براي پايايي 89/0با 

Coopersmith self-esteem inventory  ماده  58شامل

هشت . گذاري شده است است كه با مقياس صفر و يك نمره

، 34، 27، 20، 13، 6هاي  نامه يعني شماره ماده اين پرسش

، 11، 10، 5، 4هاي شماره  ماده. دروغ سنج است 55و  48، 41

14 ،18 ،19 ،21 ،23 ،24 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،36 ،45 ،47 

نمره . پاسخ بلي يك نمره و پاسخ خير صفر نمره دارد 57و 

روايي و پايايي ). 28(باشد  بقيه سؤاالت به صورت معكوس مي

دي از جمله پژوهش هاي متعد نامه در در پژوهش اين پرسش

با ). 29، 30(ي ارزيابي و تأييد شده است شوشتر و يشافع پور

توجه به ماهيت پژوهش از آمار توصيفي براي توصيف، 

بندي و تنظيم نمرات خام از طريق محاسبه ميانگين،  طبقه

در . انحرافات استاندارد و رسم نمودارها استفاده شده است

 t-testها، از آزمون  فرضيهبخش آمار استنباطي براي آزمون 

هاي موفق و ناموفق در  هاي مستقل براي مقايسه گروه گروه

متغير وابسته و ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه 

افزار  ها با استفاده از نرم تمامي داده. بين متغيرها استفاده شد

16SPSS 05/0داري  در سطح معني = α تجزيه و تحليل شد. 

 
  ها يافته

 زشيانگ و نفس عزت اريمع انحراف و نيانگيم 1 جدول در

 نيب. است شده آورده ناموفق و موفق ورزشكاران شرفتيپ

 داريمعن تفاوت ناموفق و موفق ورزشكاران نفس عزت انسيوار

 انسيوار نيب). = F، 232/0 P = 436/1( نداشتوجود  يآمار

 داريمعن تفاوت ناموفق و موفق ورزشكاران شرفتيپ زشيانگ

 نيا نيبنابرا). = F =، 229/0 P 390/1(مشاهده نشد  يآمار

 يبرا هاانسيوار يفرض برابر شيپ كه دادندنشان  هاافتهي

 .شده است تيمستقل رعا t-testاستفاده از آزمون 

 
مقادير ميانگين و انحراف معيار انگيزش پيشرفت و عزت  .1جدول 

  نفس در ورزشكاران موفق و ناموفق

 انحراف معيار ميانگين مشخصات متغيرهاي وابسته

 71/5 66/32 عزت نفس ورزشكاران موفق

 39/10 88/121 انگيزش پيشرفت

 82/4 74/24 عزت نفس ورزشكاران ناموفق

 95/6 69/96 انگيزش پيشرفت

 
بين عزت نفس  ددامستقل نشان t-test در ادامه آزمون 

دار آماري وجود دارد  ورزشكاران موفق و ناموفق تفاوت معني

)58/10 t = ،001/0 P =) ( آزمون اين همچنين ). 1نمودار

بين انگيزش پيشرفت ورزشكاران موفق و ناموفق  دادنشان 

) = t = ،001/0 P 13/20(دار آماري وجود دارد  تفاوت معني

نشان  Pearsonنتايج آزمون ضريب همبستگي ). 2نمودار (

دار مثبتي بين عزت نفس و انگيزش پيشرفت  معنيرابطه  ددا

همچنين ). = r = ،001/0 P 41/0(ورزشكاران موفق وجود دارد 

دار مثبتي بين عزت نفس و انگيزش پيشرفت در  رابطه معني

در ). = r = ،001/0 P 36/0(ورزشكاران ناموفق مشاهده شد 
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نفس با انگيزش پيشرفت ورزشكاران موفق مشترك و قابل 

درصد واريانس  13كه  دداهمچنين نتايج نشان 

عزت نفس با انگيزش پيشرفت ورزشكاران ناموفق مشترك و 
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  ...عزت نفس و انگيزش پيشرفت در ورزشكاران موفق و ناموفق

پژوهش در علوم توانبخش  

 از تحقيق متغيرهاي بين رابطه شدت

Coefficient if determination) (
2r (

درصد واريانس عزت  17كه  داد

نفس با انگيزش پيشرفت ورزشكاران موفق مشترك و قابل 

همچنين نتايج نشان . توجيه است

عزت نفس با انگيزش پيشرفت ورزشكاران ناموفق مشترك و 

 .قابل توجيه است

  

تفاوت ميانگين عزت نفس در ورزشكاران موفق و ناموفق .1نمودار 

  

تفاوت ميانگين انگيزش پيشرفت در ورزشكاران موفق و ناموفق .2نمودار 

ورز�
	ران ���� ورز�
	ران �	����

ورز�
	ران ���� ورز�
	ران �	����

عزت نفس و انگيزش پيشرفت در ورزشكاران موفق و ناموفق  رابطه بررسي 

78  

شدت بررسي منظور به ادامه

Coefficient if determination( تعيين ضريب

  .شد استفاده

داداين تحقيق نتايج نشان 
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  بحث 

كه بين عزت نفس ورزشكاران موفق و  ددانتايج تحقيق نشان 

به طوري كه عزت نفس  ؛داري وجود دارد ناموفق تفاوت معني

داري باالتر از عزت نفس  ورزشكاران موفق به طور معني

توجه به نتايج تحقيقات گذشته با . بودورزشكاران ناموفق 

توان داليل متفاوتي براي باال بودن عزت نفس ورزشكاران  مي

نشان دادند  )Salokun )15 براي مثال. موفق عنوان كرد

هاي فوري را براي  آميز در ورزش، بازخورد اجراهاي موفقيت

باعث به وجود بازخورد مثبت نيز . دكن ورزشكاران فراهم مي

آمدن احساس كمال، شايستگي، خشنودي، اعتماد به نفس و 

 همكاران و بشارت ،از طرف ديگر. شود پذيرش خود مي

همبستگي مثبتي بين عزت نفس و موفقيت ورزشي در 

در واقع طبق . )7( گيران مشاهده كردند ها و كشتي فوتباليست

درصد كسب ها، هرچه عزت نفس باالتر باشد  نتايج تحقيق آن

همچنين . هاي ورزشي در ورزشكاران باالتر خواهد بود موفقيت

كه همبستگي مثبتي بين  نشان داد يبوشهرنتايج تحقيق 

حركتي و عزت نفس ورزشكاران وجود دارد  -آمادگي جسماني

آميز در ورزش، برخورداري از  بنابراين اجراهاي موفقيت). 31(

اال، داشتن سوابق قهرماني، حضور آمادگي جسماني و حركتي ب

المللي و مورد حمايت قرار  در مسابقات مختلف ملي و بين

مسؤوالن ورزشي استان و گرفتن از سوي والدين، مربيان و 

كشور از داليل باال بودن عزت نفس ورزشكاران موفق 

همچنين با مقايسه . باشند نسبت به ورزشكاران ناموفق مي

ران ناموفق با ميانگين عزت ميانگين عزت نفس ورزشكا

شود  نفس غير ورزشكاران در تحقيقات گذشته مشخص مي

كه با وجود پايين بودن نمرات عزت نفس ورزشكاران 

ها داراي نمرات  ناموفق نسبت به ورزشكاران موفق، آن

اين نتايج . باالتري نسبت به غير ورزشكاران دارا هستند

منظم در باال بردن هاي بدني  حاكي از نقش تمرين و فعاليت

كه در تحقيقات متعددي از جمله  باشد عزت نفس مي

Taylor )10(، و همكاران  يغفار)13(، Castagno و 

Bowker )11(، Slutzky و Simpkins )14(  مورد تأييد

 .اند قرار گرفته

بين انگيزش  ددا نشان قيتحق يها افتهي همچنين

وجود  يدار يمعنتفاوت  موفقموفق و ناپيشرفت ورزشكاران 

 طور  هورزشكاران موفق ب شرفتيپ زشيبه طوري كه انگ ؛دارد

. بودورزشكاران ناموفق  شرفتيپ زشيباالتر از انگ يداريمعن

 ،)32(همكاران  و Skordilis يهاافتهيبا  جهينت نيا

Wartenberg و McCutcheon )17(، Gill )18 (و 

Unierzyski )19 ( نشان بيترت به ها آن. شتداهمخواني 

 به نسبت ياحرفهورزشكاران  شرفتيپ زشيانگ كه دادند

 خبره كنانيباز در شرفتيپ زشيانگ ،)32( آماتور ورزشكاران

 آماتور كنانيباز ،يحيتفر و آماتور كنانيباز به نسبت يهاك

 سيتن يالمللنيب كنانيبازو  يهاك يحيتفر كنانيبه باز نسبت

با استناد به . است شتريب تر،نييپا يهارده كنانينسبت به باز

و  Vaporidi و) 33(و همكاران  Daniels يهاافتهي

كه به ترتيب رويكرد ورزشي افراد را با ديدگاه )23( همكاران

ها از خود به عنوان يك ورزشكار و انگيزش پيشرفت  آن

. انددانستهورزشي را با ميزان تجارب ورزشكاران مرتبط 

 ليدل به موفق ورزشكارانبرداشت كرد كه  نيچن توان يم

انتظاراتشان  يرقابت مختلف سطوح در يورزش تجارب داشتن

 رفتهورزشكار موفق باال  كيخود به عنوان  يهايتواناياز 

 و اهداف به دنيرس جهت در كه شود يمامر سبب  نيا. است

 و تالش چيه از گرانيد و خود انتظارات كردن برآورده

 زشيانگ هيبه نظر توجه با نيهمچن. نكنند غيدر يپشتكار

انگيزه دروني ورزشكار، محركي براي  Atkinson شرفتيپ

 ييباال زهيانگ كه يورزشكاران نيبنابرا. كسب موفقيت است

در مورد  يبدون داشتن نگران ،دارند تيبه موفق دنيرس يبرا

 شرفتيپ طيشرا يجستجو صدد در ياحتمال يهاشكست

  ).6( هستند طلبانه مبارزه

 يآگاه ليكه ورزشكاران موفق به دل ميتصور كن نيچن اگر

 در و هستند نيبخوش جيخود نسبت به نتا يهايياز توانا

 به نانياطم عدم ليدل به ناموفق ورزشكاران مقابل

 جيتان هستند، نيبدب ياحتمال جينتا به نسبت خود يها ييتوانا

كه نشان دادند و همكاران  Daniels يها افتهي با قيتحق نيا

 نيب خوشورزشكاران  شرفتيپ زشيدر انگ يدار اختالف معني
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 نيا بروز ياصل علت. در تضاد است ندارد، وجود نيبدب و

چرا  ؛باشديم قيدو تحق يهايآزمودن و رقابت سطح اختالف

در سطح و همكاران  Daniels قيتحق يهايآزمودن كه

دانشگاهي بودند و سطح مسابقات بين دانشگاهي بوده است 

 سطح در قيتحق نيا يها يآزمودن كه است يحال در نيا. )33(

در آن  ها كه آن يو سطح مسابقات بودند يالملل نيب و يمل

تواند  بنابراين سطح رقابت مي. ستباال بوده ا كردند ميرقابت 

بر تالش ورزشكار براي تمرين منظم و جدي و پشتكار وي 

  .براي غلبه بر مشكالت ناشي از تمرين مؤثر باشد

بين  شود كه هاي پژوهش مشخص مي با توجه به يافته

عزت نفس و انگيزش پيشرفت در هر دو گروه ورزشكاران 

به . داري وجود دارد موفق و ناموفق رابطه مثبت و معني

چه عزت نفس ورزشكار باالتر باشد،  هر ،عبارت ديگر

اين نتايج تا . انگيزش پيشرفت وي نيز باالتر خواهد بود

 داري را بين عزت هاي زارع كه رابطه معني حدودي با يافته

آموزان دبيرستاني به دست  نفس و انگيزش پيشرفت دانش

هاي تحقيق حاضر با  همچنين يافته. آورد، همخواني دارد

نشان  ها آن). 24(و همكاران همسو است  Czechنتايج 

تر، افراد به دليل انگيزش  دادند در سطوح رقابتي پايين

. تري هستند پايين داراي عزت نفس پايين پيشرفت

Anshil  در نظريه نياز به پيشرفت، نياز را كوششي براي

به طوري كه . داند فايق آمدن بر مشكالت و موانع مي

در نتيجه فرد را . شود هاي مطلوب مي موجب افزايش توانايي

كند كه در صورت كسب پيروزي  قادر به رقابت با ديگران مي

ي از سو). 6(و موفقيت، عزت نفس فرد افزايش خواهد يافت 

و  Weinbergانگيزش شايستگي طبق نظريه  ،ديگر

Gouldهايي كه در آن احساس  ، افراد به سوي فعاليت

چنين احساسي . شوند كنند، برانگيخته مي شايستگي مي

كننده انگيزش افراد نسبت به تكليف خاصي  عامل تعيين

پس احساس كنترل ورزشكاران در تعامل با . باشد مي

ها از شايستگي خود  ارزشيابي آن احساس خود ارزشي و

  ).34(كه بر انگيزش آنان تأثير دارد  باشد مي

  گيري نتيجه

رسد كه باورهاي ورزشكاران بر  در كل چنين به نظر مي

هاي  پس آمادگي بدني و مهارت. گذارند عملكردشان تأثير مي

هاي صحيح جلسات تمريني و  ريزي ورزشي از طريق برنامه

اي كه ورزشكاران در  تمريني به گونهفراهم كردن شرايط 

تجربيات حركتي و ورزشي خود به موفقيت برسند، باعث 

شود كه ورزشكار خود را در حوزه حركت فردي با كفايت  مي

ترين متغيرهاي  اين احساس كفايت از مهم. احساس كنند

انگيزشي است و سبب افزايش انگيزش پيشرفت در ورزشكار 

ار لياقت و انگيزه الزم را براي پس اگر يك ورزشك. شود مي

هاي ورزشي داشته باشد؛ تالش و  فراگيري و انجام مهارت

هاي  بدين ترتيب به حالت. پشتكار بيشتري را نشان خواهد داد

. خواهد رسيد... عاطفي و احساسي خاص مثل لذت، شادي و 

اش براي پيشرفت و رسيدن به سطوح باالتر  بنابراين انگيزه

توان به مربيان توصيه كرد با  در كل مي. يافتافزايش خواهد 

هاي ضروري و  هاي به موقع و حمايت بازخورد و تقويت

هاي  انتقادهاي سازنده موجبات آگاهي ورزشكاران از توانايي

ها را فراهم آورند تا از  خود و ارزش قايل شدن به اين توانايي

  . ها شوند اين طريق سبب افزايش انگيزش پيشرفت آن

  

   هانهادپيش

با توجه به نتايج پژوهش حاضر به اطرافيان مهم  -1

به (ورزشكاران از جمله مربيان، والدين، مسؤوالن ورزشكاران 

شود كه ورزشكاران خود  توصيه مي) ويژه ورزشكاران ناموفق

گزيني استفاده كنند و  هاي هدف را راهنمايي كنند تا از تكنيك

رشان را شناسايي و براي آل موفقيت مورد نظ سطح ايده

 .رسيدن به آن تالش كنند

توانند با ايجاد احساس كفايت يا  مربيان مي -2

شايستگي از انجام تكاليفي كه در نظر شاگردان با اهميت 

 .است، بر توسعه انگيزش پيشرفت آنان كمك كنند

شود با انجام تمرينات منظم و  به مربيان توصيه مي -3

د تشويق و تمجيدها از هاي مكرر مانن از طريق حمايت
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حتي در صورت ( خود ورزشكارانهاي  استعدادها و توانايي

، مانع ايجاد افكار منفي از سوي ورزشكاران شوند، )شكست

ها را براي انجام مسابقات باال  بدين طريق اعتماد به نفس آن

اين عمل نيز به نوبه خود سبب ايجاد تصور مثبت در . برند

ها و استعدادهايشان ارزش  شود و براي توانايي مي ورزشكاران

 .يابد شوند و عزت نفسشان افزايش مي قايل مي

علت باخت خود را ناتواني  اغلبورزشكاران ناموفق  -4

را به شانس يا ساده بودن  ها آن هاي دانند و دليل موفقيت مي

 ورزشكارانشود به  به مربيان توصيه مي. دهند كار نسبت مي

تري براي موفقيت و  كمك كنند تا داليل مناسب خود

 .شكست خود در ورزش بيان كنند

 
  تقدير و تشكر 

بهنام ملكي با كارشناسي ارشد   پايان نامه حاصل  مقالهاين 

از ورزشكاران محترم استان . باشد حمايت مالي دانشگاه اروميه مي

غربي كه وقت خود را جهت شركت در پژوهش حاضر  آذربايجان

همچنين از تمامي دوستاني كه ما را در انجام اين  و صرف كردند

  .نماييم تحقيق ياري نمودند، تقدير و تشكر مي
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Abstract 
 

Introduction: The aim of this study is investigation of the relationship between self-esteem and 
achievement motivation among successful and unsuccessful athletes in West Azerbaijan Province. 

Materials and Methods: The subjects of study were 200 athletes, divided into two groups of men and 
women: 100 successful athletes, successful in gaining medals in interior and international official 
competitions and 100 unsuccessful athletes, unsuccessful in gaining medals. Instruments of the study were 
Gill and Deter's sport (1998) orientation scale (SOQ) and revised self-esteem questionnaire (Coopersmith, 
1968). For analyzing data, Pearson Correlation and t-test (α < 0.05) were used. 

Results: The results showed that there is a significant relationship between self-esteem and achievement 
motivation between the two groups. Also the results of t-test revealed a significant difference between 
self-esteem and achievement motivation among successful and unsuccessful athletes. It means that self-
esteem and achievement motivation were significantly higher in successful athletes comparing with 
unsuccessful athletes. 

Conclusion: It seems that athlete’s beliefs infused on their performance. So fitness and sport skills 
equation through proper planning in physical education and providing conditions so that educational 
experiences of athletes in motion to achieve success can make athletes feel competent enough and the 
feeling of the most Motivational variables that increase the athlete's motivation. So the coaches are 
advised with timely feedback and necessary support and constructive criticism will provide cause athletes 
aware of their capabilities to through this increase their achievement motivation. 

Keywords: Self-esteem, Achievement motivation, Successful athletes, Unsuccessful athletes. 
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