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شرکتکننده در المپیاد ورزشی درون -مدرسهای انجام گرفته است .روش تحقیق از نوع
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دانشآموزان دختر دارای مقام ورزشی و دانش آموزان دختر فاقد مقام ورزشی
شرکت کننده در المپیاد ورزشی درون -مدرسهای استان قزوين بوده و نمونه آماری مشابه
جامعه آماری از دو گروه تشکیل شده است .حجم نمونه گروه دانش آموزان دارای مقام،
 04نفر و حجم نمونه گروه دانش آموزان بدون مقام نیز  04نفر بود که به روش
نمونهگیری در دسترس تعیین شد .اطالعات با استفاده از پرسشنامۀ انگیزش پیشرفت
ورزشی گیل و ديتر( )9188که بهرام و همکاران( )9389اعتبار سنجی کرده اند ،با سه
مؤلفۀ رقابتجويی ،پیروزیگرايی و هدفگرايی گردآوری شده است .نتايج نشان داد که
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مقدمه
9

مسابقات ورزشی درون -مدرسهای با سابقه ای چندين دههای در آموزش و پرورش ايران،
جايگاهی ويژه در فعالیتهای ورزشی مدارس به دست آورده است ،به طوریکه مبنايی برای توسعۀ
فعالیتهای مکمل تربیت بدنی و مسابقات ورزشی دانش آموزان در سطوح منطقهای ،استانی،
کشوری و بینالمللی به شمار میرود .شايان ذکر است که «فدراسیون بینالمللی ورزش مدارس»

2

درون -مدرسهای شکل گرفته است .همچنین به منظور عملیاتی کردن سند تحول بنیادين نظام
آموزش و پرورش و تأکید بر عوامل مرتبط با تربیتبدنی ،يادگیری ،اخالق جوانمردانه و ضرورت
تحقق بخشیدن به عدالت آموزشی و پرورشی ،المپیاد ورزشی درون -مدرسهای در مدارس با
رويکرد مدرسه -محور کردن فعالیتهای تربیتبدنی و ورزش و افزايش مشارکت دانشآموزان از
سال 9312به اجرا درآمده است (اشراقی و حالجی .)9319 ،موفقیت دانشآموزان در اين مسابقات
عاملی مهم برای رونق بخشیدن به اين مسابقات محسوب میشود و به شور و نشاط و تحرک
دانشآموزان میافزايد .از میان عوامل مؤثر بر موفقیت دانشآموزان در اين مسابقات میتوان به
فضا ،تجهیزات و برنامهريزی مسابقات ،جوايز و تقديرنامهها ،معلمان مجرب ،مديران باکفايت
مدارس و نیز ايجاد انگیزش 3در دانشآموزان اشاره کرد.
چارچوب نظری اين پژوهش مبتنی بر نظريۀ انگیزش پیشرفت است .انگیزش ،ساختاری است
فرضی که برای توصیف نیروهای درونی يا بیرونی به کار میرود و نیت ،جهت ،شدت و پايداری
رفتار را ايجاد میکند (واعظ موسوی و مسیبی .)9319 ،انگیزش را میتوان به طور کلی نیروی
محرک فعالیتهای انسانی يا عامل جهتدهی آن تعريف کرد (سرایزاده ،9381 ،به نقل از عباسقلی
پور ،شهبازی و باقر زاده .)9313 ،همچنین دربارۀ انگیزه ،اين نکته مورد توافق است که انگیزه
سازهای است که به طور مستقیم قابل مشاهده و اندازهگیری نیست ،اما وجود آن از رفتار و عملکرد
فرد استنباط میشو د .در واقع انگیزش چرايی رفتار و موجب شروع و استمرار فعالیت و يادگیری
است (آزادی و قائمی ،9313 ،به نقل از واعظ موسوی و مسیبی.)9319 ،

 .9مسابقات ورزشی درون -مدرسه ای آن دسته از مسابقات ورزشی است که در چارچوب مدرسه و میان دانش آموزان کالسهای يک مدرسه در
رشتههای ورزشی انفرادی و تیمی انجام میشود.
2. International School Sports Federation
3. Motivation
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محققانی که بر پیشبینی رفتار در موقعیتهای معین تأکید میکردند زمانی به موفقیت قابل
مالحظه دست يافتند که توانستند انگیزش کم و انگیزش زياد را شناسايی کنند (مانند اتکینسون و
فِدر ،9111 ،9به نقل از گیل ،)9181 ،2اما اين تحقیقات در تشخیص علت يا چگونگی برانگیخته
شدن افراد موفقیت کمتری به دست آوردند .در حالیکه نگرش معاصر بر چگونگی برانگیختهشدن
افراد تمرکز دارد .اين نگرش شناخت افراد را در موقعیتهای پیشرفت -مدار ،مثل رقابت ورزشی،
گرفته میشوند که در مورد اساس عمل فکر میکنند .اعتقاد اين است که افکار يا باورها در مورد
دلیل وقايع يا هدفی که در آن شرايط برای خود در نظر میگیرند ،رفتار آنها را مشخص میکند .اين
نوع تحقیقات ،بر بررسی اين افکار و تعیین نحوۀ اثرگذاری آنها بر پیشرفت و رفتار برانگیخته شده،
متمرکز است (مگیل.)9310 ،
طی سالهای گذشته ،چهار نظريه برای توضیح انگیزش پیشرفت 3شکل گرفته است .اين
نظريهها عبارت اند از نظريۀ نیاز پیشرفت ،نظريۀ اسناد ،نظريۀ هدف پیشرفت و نظريۀ انگیزش
شايستگی (واعظ موسوی ،حجتی ،سلطانی ،اسماعیلی و راهداربیگ ،9312 ،به نقل از ساالری و
بادامی.)9313 ،
انگیزش پیشرفت يا پیشرفتگرايی به تمايل فرد به برخورداری از تسلط يا مبارزهطلبی برای
رسیدن به يک موقعیت بهتر ،کسب مهارت ،رفع مشکل ،کسب پاداش و برتریجويی گفته میشود
(کاويانی و عبدلی .)9312 ،به عبارت ديگر انگیزش پیشرفت ،نیاز به تسلط يافتن در کارهای
سخت ،دستیابی به کمال ،غلبه بر مشکالت و موانع ،بهتر از ديگران عمل کردن و احساس غرور از
موفقیت است .کسانی که انگیزۀ پیشرفت در آنها زياد است ،هدفهای چالشانگیز انتخاب میکنند و
در صورت شکست مقاوم اند و با موفقیت در کار احساس غرور میکنند (واعظ موسوی و مسیبی،
 .)9319به طور کلی افراد دارای انگیزۀ پیشرفت احساس میکنند که بر زندگیشان تسلط دارند و از
آن لذت میبرند .آنها سعی میکنند عملکرد خود را بهبود بخشند و ترجیح میدهند که کارهايی را
انجام دهند که چالشانگیز باشد و به کارهايی دست میزنند که ارزيابی پیشرفت آنان امکان پذير
باشد (تاچرلد ،2444 ،0به نقل از فرزی ،عباسی ،سوری و نظری.)9312 ،

1. Atkinson & Feather
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3. Achievement motivation
4. Tocherladd
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بیشتر پژوهشهای مربوط به انگیزش پیشرفت در ورزش مربوط به گیل و ديتر 9است (ملکی،
محمدزاده ،سیدعامری و زمانیثانی .)9314 ،گیل و ديتر ( )9188انگیزش پیشرفت ورزشی را
ورزشگرايی 2نامیدند (ملکی و محمد زاده .)9381 ،آنان انگیزش پیشرفت ورزشی را در سه مؤلفۀ
رقابتجويی ،3پیروزیگرايی 0و هدفگرايی 9مورد بررسی قرار دادند .برخی از روانشناسان
ورزشی و مربیان معتقدند که ورزشکاران نخبه تمايل زيادی به فعالیت برای پیروز شدن دارند .آنها
دوست دارند و حس رقابتجويی بسیار دارند (براون ،2449 ،1به نقل از نوروزی سیدحسینی،
فتحی و صادقی بروجردی .)9319،رقابتگرايی اشاره به لذتی دارد که فرد از رقابت میبرد .اهمیتی
که فرد برای برنده شدن قائل است پیروزیگرايی نام دارد ،افراد پیروز عملکرد خود را با ديگران
مقايسه میکنند (بهرام و همکاران .)9389 ،هدفگرايی اهمیتی است که فرد برای اهداف شخصی
قائل است .افراد هدفگرا بر اهداف شخصی در ورزش تمرکز دارند و موفقیت را نسبت به
خودشان ارزيابی میکنند؛ به عبارت ديگر آنها با خودشان رقابت میکنند (بهرام و همکاران،
 .)9389براساس مبانی نظری مربوط به موفقیت ورزشی ،پیشرفت در رقابتهای ورزشی
(ورزشگرايی) به هدفگرايی فرد وابسته است (فرزی و همکاران.)9312 ،
شفیع زاده و بهرام ( )9382در پژوهشی تحت عنوان "تأثیر رقابتگرايی و نوع رشتۀ ورزشی بر
ورزشگرايی :بررسی الگوی تعاملی انگیزش پیشرفت در ورزش" به اين نتیجه رسیدند که اثر
اصلی معناداری در مورد گروه رقابتگرايی و نوع رشته و نیز اثر متقابل معناداری در مورد گروه و
نوع رشتۀ ورزشی وجود دارد؛ در نتیجه رفتار پیشرفتگرايانه در ورزش تحت تأثیر عوامل فردی-
موقعیتی قرار میگیرد و از الگوی تعاملی انگیزش پیشرفت حمايت میشود .ملکی و محمدزاده
( )9381در پژوهش خود در مورد رابطۀ ترس از موفقیت و انگیزش پیشرفت ورزشی در
ورزشکاران موفق و ناموفق به اين نتیجه رسیدند که انگیزش پیشرفت ورزشکاران موفق در مقايسه
با ورزشکاران ناموفق به طور معناداری باالتر است .ملکی و همکاران ( )9314نیز در پژوهشی
تحت عنوان "بررسی رابطۀ عزتنفس و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان
آذربايجان غربی" به اين نتیجه رسیدند که باورهای ورزشکاران در عملکردشان تأثیر میگذارد.
1. Deeter
2. Sport orientation
3. Competitiveness
4. Win orientation
5. Goal orientation
6. Brown
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بنابراين دستیابی به آمادگی بدنی و مهارتهای ورزشی از طريق برنامهريزيهای صحیح در جلسات
تمرينی و فراهم کردن شرايط آموزشی به گونهای که ورزشکاران در تجربیات حرکتی خود به
موفقیت برسند ،سبب میشود که ورزشکار خود را با کفايت احساس کند و اين احساس کفايت از
مهمترين متغیرهای انگیزشی است که سبب افزايش انگیزش پیشرفت در ورزشکار میشود.
عباسقلیپور و همکاران ( )9313به اين نتیجه رسیدند که سطح انگیزش درونی و بیرونی
خود اذعان کردند که پسران در مقايسه با دختران رقابتجويی بیشتری دارند .فرزی و همکاران
( )9312نیز بین سخترويی و موفقیت ورزشی و انگیزۀ پیشرفت و موفقیت ورزشی رابطۀ مثبت و
معنادار يافتند .نیکولز )9180( 9در پژوهشی تحت عنوان "انگیزش پیشرفت :تصور از توانايی،
تجربه ذهنی ،انتخاب تکلیف و عملکرد" با مقايسه انگیزش پیشرفت بسکتبالیستهای دبیرستانی و
ورزشکاران دو صحرايی و میدانی به اين نتیجه رسید که عوامل اجتماعی در انگیزش پیشرفت
ورزشی بسکتبالیستها مهم است و ورزشکاران دو صحرايی و میدانی از انگیزش پیشرفت باالتری
برخوردارند .از ديدگاه کاواسانو و رابرتس ،2449( 2به نقل از فرزی و همکاران )9312 ،بر اساس
مبانی نظری مربوط به موفقیت ورزشی ،3پیشرفت در رقابتهای ورزشی (ورزشگرايی) به
هدفگرايی فرد وابسته است که اين هدفگرايی مبتنی بر هدف تکلیفگرايی يا هدف خودگرايی
است .افراد با توجه به تفاوتهای فردی از میزان متفاوتی در مؤلفۀ تکلیفگرايی و خودگرايی
برخوردارند .افراد تکلیفگرا بیشتر خود مرجع هستند .اين افراد بیشتر بر هدفهای مبتنی بر بهبود
تکلیف و عملکرد تمرکز دارند ،در صورتی که افراد خودگرا متمايل به تعیین هدفهای هنجار
مرجعی هستند و بر بهتر عمل کردن نسبت به ديگران يا عملکردی برابر با تالش کمتر تمرکز دارند.
افراد خودگرا از شايستگی ادراک شدۀ کمتری برخوردارند ،تالش کمتری از خود نشان میدهند و
بیشتر از خود و ارزشهايشان حفاظت میکنند و از فعالیتهای چالشی و مخاطره آمیز دوری میکنند.
برگزاری المپیاد ورزشی درون -مدرسه ای در سالهای اخیر را میتوان گامی نو در زمینۀ اعتالی
سالمت دانشآموزان و مشارکت ورزشی آنان ،استعداديابی ورزشی در مدارس و نیز فراهم کردن
شرايط مناسب برای مشارکت اولیای دانشآموزان دانست .هر اندازه دانشآموزان از انگیزش
پیشرفت ورزشی بیشتری برخوردار باشند ،مشارکت آنان برای شرکت در المپیادهای کنونی و
1. Nicholls
2. Kavassanu & Roberts
3. Sport Achievement
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المپیادهای ورزشی آينده هم بیشتر خواهد شد و در نهايت میتوان گفت انگیزش پیشرفت باالتر به
رونق گرفتن مسابقات درون -مدرسهای و افزايش آمادگی جسمانی به سبب شرکت بیشتر افراد
کمانگیزه منجر خواهد شد.
با عنايت به مطالب فوق و با توجه به نقشی که ورزش و فعالیت بدنی در نشاط و شادابی
دانشآموزان دارد ،بیترديد تأثیر انگیزش پیشرفت ورزشی آنان در ادامه فعالیت بدنی و نیز حرفهای
معلمان تربیتبدنی با تفاوتهای انگیزش پیشرفت دانشآموزان آشنايی بیشتری داشته باشند ،بیشتر و
بهتر می توانند از لحاظ روانشناختی برنامه تمرينی مناسب به هر دو طیف موفق و ناموفق ارائه کنند.
محققان در اين پژوهش برآنند تا به اين پرسش پاسخ دهند که آيا تفاوتی میان میزان انگیزش
پیشرفت ورزشی دانش آموزان موفق (دارای مقام ورزشی)و ناموفق (بدون مقام ورزشی) وجود
دارد يا خیر.
روش شناسى پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر روش از نوع علی-مقايسهای و از نظر اجرا پیمايشی
است .جامعۀ آمارى پژوهش شامل همۀ دانشآموزان دختر موفق (دارای مقام اول تا سوم) و ناموفق
(بدون کسب مقام اول تا سوم) دوره دوم متوسطه ناحیه يک شهرستان قزوين بود که در المپیاد
ورزشی درون  -مدرسهای شرکت کرده بودند.
در اين پژوهش دانش آموزانی که مقامهای اول تا سوم را در المپیاد درون  -مدرسه ای کسب
کرده بودند به عنوان دانش آموزان موفق و دانش آموزانی که در المپیاد درون -مدرسه ای مقامی
کسب نکرده بودند ناموفق در نظر گرفته شده اند .جامعۀ آماری پژوهش يعنی دانشآموزان دختر
شرکتکننده در المپیاد ورزشی درون  -مدرسهای  344تن بود .برای نمونهگیری در اين تحقیق از
روش نمونهگیری در دسترس استفاده شده و نمونه آماری برابر با  84نفر ( 04نفر موفق و  04نفر
ناموفق) تعیین شده است.
به منظور گردآوری اطالعات در زمینۀ انگیزش پیشرفت از پرسشنامۀ ورزشگرايی گیل ()9188
استفاده شده است .اين پرسشنامه که برای اندازهگیری انگیزش پیشرفت در رقابتهای ورزشی
طراحی شده است از سوی بهرام و همکاران( )9381هنجاريابی شد .همچنین اعتبار آن را محقق با
ضريب آلفای کرونباخ  α=.13مورد تأيید قرار داده است .پرسشنامۀ مذکور شامل سه خرده مقیاس
با عناوين رقابتجويی حاوی  93سؤال ،پیروزیگرايی 1 ،سؤال و هدفگرايی  1سؤال و در
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مجموع  29سؤال است که براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت نمرهگذاری شده است .سؤاالت پنج
گزينهای و شامل گزينههای کامالًمخالف ،مخالف ،بدوننظر ،موافق و کامالً موافق و روش
امتیازگذاری نیز به ترتیب اعداد  0 ،3 ،2 ،9و  9بوده است.
به منظور گردآوری دادهها ابتدا آمار مدارس دخترانه دورۀ دوم متوسطهای که المپیاد ورزشی
درون -مدرسهای برگزار کرده بودند از کارشناسی تربیتبدنی آموزش و پرورش اخذ شد و سپس
دانشآموزان موفق و ناموفق توزيع و برای تحلیل آماری گردآوری گرديد.
برای تجزيه و تحلیل اطالعات گردآورى شده از روشهاى آمارى توصیفى مانند میانگین،
انحراف استاندارد و جدول توزيع فراوانى و برای مقايسۀ دو گروه موفق و ناموفق از آزمون  tبرای
گروههای مستقل (شاخص آمار استنباطی) و برای بررسی نرمال بودن توزيع متغیرها از آزمون
کولموگروف-اسمیرنف استفاده شد .همچنین همۀ عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS

انجام گرفت.
يافتههاي پژوهش
در قسمت يافتهها ابتدا نتايج آزمون نرمال بودن دادههای بهدست آمده از پرسشنامه پژوهش
(پرسشنامۀ ورزشگرايی) به منزلۀ شرط استفاده از آزمونهای پارامتريک ارائه میشود .نتايج آزمون
کولموگروف اسمیرنوف نشان داد که برای سه خرده مقیاس رقابتجويی ،پیروزیگرايی،
هدفگرايی و مؤلفۀ اصلی انگیزش پیشرفت ورزشی سطح معناداری برای گروه موفق به ترتیب
برابر با  4/019 ،4/119 ،4/899 ،4/809و برای گروه ناموفق به ترتیب برابر با ،4/194 ،4/829
 4/110و  4/311است؛ در نتیجه هر دو گروه نرمال هستند.
دادههای جدول  9مقادير توصیفی شاخصهای پراکندگی و مرکزی پاسخدهندگان به پرسشنامۀ
ورزشگرايی برای گروه دانشآموزان موفق و ناموفق را به تفکیک خرده مقیاسهای عامل انگیزش
پیشرفت ورزشی ارائه میدهد.
جدول  :5مقادیر شاخصهاي پراكندگی و مركزي متغيرها(عوامل) به تفکيک گروههاي موفق و ناموفق
گروه

موفق

ميانگين

ميانه

انحراف معيار

واریانس

خرده مقياس
رقابتجويی

3/84

3/12

9/91

9/30

پیروزیگرايی

3/91

3/11

4/11

4/01

هدفگرايی

3/19

3/9

4/19

4/31

انگیزش

3/12

3/18

9/11

3/80
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04

تعداد

ناموفق

رقابتجويی

2/81

2/11

9/40

9/48

پیروزیگرايی

2/10

2/11

4/11

4/91

هدفگرايی

3/13

3/11

4/90

4/21

انگیزش

3/49

2/80

9/84

3/20

04

تعداد

نتايج بهدست آمده برای فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمون تی در جدول  2خالصه شده
ارائه شده است.

 در خرده مقیاس رقابتجويی ،میان ورزشکاران موفق با میانگین  3/84و ناموفق با میانگین
 2/81در سطح معناداری  p>4/49تفاوتی معنادار وجود دارد .به عبارت ديگر میانگین گروه
موفق به طور معناداری باالتر از میانگین گروه ناموفق است.
 در خرده مقیاس پیروزیگرايی ،میان ورزشکاران موفق با میانگین  3/91و ناموفق با میانگین
 2/10در سطح معناداری  p<4/49تفاوتی معنادار وجود ندارد .به عبارت ديگر میانگین گروه
موفق به طور معناداری باالتر از میانگین گروه ناموفق نیست.
 در خرده مقیاس هدفگرايی ،میان ورزشکاران موفق با میانگین  3/19و ناموفق با میانگین
 3/13در سطح معناداری  p<4/49تفاوتی معنادار وجود ندارد .به عبارت ديگر میانگین گروه
موفق به طور معناداری باالتر از میانگین گروه ناموفق نیست.
 نتايج آزمون تی مستقل برای متغیر يا عامل انگیزش پیشرفت ورزشی ورزشکاران موفق و
ناموفق (فرضیه اصلی پژوهش) نشان میدهد که میان انگیزش ورزشکاران موفق با میانگین
 3/12و ناموفق با میانگین  3/49در سطح معناداری  p>4/49تفاوتی معنادار وجود دارد.
به عبارت ديگر میانگین گروه موفق به طور معناداری باالتر از میانگین گروه ناموفق است.
جدول  :2نتایج آزمون فرضيههاي تحقيق براي مقایسۀ ميانگينها در دو گروه موفق و ناموفق
F

فرضیه

خرده مقیاس

سطح

تی

سطح

درجه

اختالف

خطای

معناداری

مستقل

معناداری

آزادی

میانگین

دو سويه

واريانس
برابر
واريانس

رقابتجويی

9/01

-9/88

نابرابر
برابر

پیروزیگرايی

4/12

حد باال

حد پايین

2/49

-1/89

-99/81

18

4/922
-9/81

واريانس

* 4/449

استاندارد

گروهها

-99/81

فاصله اطمینان %19

4/304

-0/13

4/429
4/194

14/40
18

-99/81
-0/1

2/49
9/43

-1/89
-2/80

-99/81
-1/19

Downloaded from qjoe.ir at 1:12 +0330 on Thursday December 13th 2018

است .در اين جدول آزمون فرضیهها برای هر خرده مقیاس در دو حالت واريانس برابر و نابرابر

مقایسه انگيزش پيشرفت ورزشی دانش آموزان دختر ...
واريانس

-0/13

نابرابر
واريانس
برابر
واريانس

-4/43
هدفگرايی

9/83

واريانس
برابر
نابرابر

18

4/11

-4/42

9/19

-9/11

-4/43

4/911

11/11

4/11

-4/42

9/192

-9/11

-0/81

* 4/440

18

-91/8

3/03

-1/11

-23/13

4/904
-0/81

4/440

11/81

-91/8

3/03

-1/19

-23/10

بحث و نتيجهگيري
هدف از انجام دادن اين پژوهش بررسی و مقايسه انگیزش پیشرفت ورزشی میان دانش آموزان
دختر موفق و ناموفق دوره دوم متوسطه شهرستان قزوين بود .همچنین در اين پژوهش
رقابتجويی ،هدفگرايی و پیروزیگرايی ورزشکاران دختر موفق و ناموفق دوره دوم متوسطه
استان قزوين که در المپیاد ورزشی درون -مدرسه ای شرکت کرده بودند ،مورد مقايسه قرار گرفته
است .نتايج نشان داده که میان رقابتجويی ورزشکاران موفق و ناموفق تفاوت معنادار آماری
وجود دارد ( .)P-value =4 /422 >4/49از ديدگاه هلمرايش و اسپنس )9118( 9زنان و مردان
ورزشکار نسبت به غیر ورزشکاران از رقابتجويی باالتری برخوردارند که با نتايج تحقیق حاضر تا
حدودی همخوانی دارد .از ديدگاه ريسکا و يین )9111( 2برخورداری از ويژگی رقابتجويی و
رفتار مبارزهطلبی ارتباط بسیار با انگیزش پیشرفت ،پیروزی و اجرای ورزشی بهتر دارد که نتايج
پژوهش آنها با تحقیق حاضر همخوانی دارد .بیشتر پژوهشهای انجام گرفته در مورد رقابتگرايی
باتوجه به نوع رشتۀ ورزشی ،جنسیت و يا آزمودنیهای متفاوت با تحقیق حاضر صورت گرفته
است .بهرام و شفیع زاده ( )9382رابطه ای معنادار در زمینۀ رقابتگرايی و نوع رشتۀ ورزشی
گزارش کردند .اسکورديلیس 3و همکاران ( )2449نیز از ديدگاه جنسیتی در پژوهش خود گزارش
کردند که مردها از رقابتجويی باالتری برخوردارند .گیل و همکاران ( )9188رقابتگرايی را در
میان ورزشکاران دانشگاهی مورد بررسی قرار دادند و اذعان کردند که تفاوتهای افراد در
پیشرفتگرايی و رقابتگرايی در میان شرکتکنندگان در فعالیتهای ورزشی بسیار واضح است .از
ديدگاه براتن و اسوِباک )9112( 0نیز مردان ورزشکار نسبت به زنان ورزشکار رقابتپذيری باالتری
1. Helmreich & Spence
2. Ryska & Yin
3. Skordilis
4. Braathen & Svebak
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واريانس

انگیزش

4/911

11/91

-0/1

9/43

-2/80

-1/19

4/214

نابرابر

1/98

4/134
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دارند .از نظر مارش )9110( 9خرده مقیاس رقابتجويی (در پیشرفت ورزشی) با متغیر ادراک از
موفقیت در ارتباط بیشتری است تا خرده مقیاس هدفگرايی (در پیشرفت ورزشی) با ادراک از
موفقیت .گیل ( )9113در پژوهش خود دريافت که میان رقابتجويی و انگیزش دستیابی به
موفقیت دوندگان ماراتن کشورهای فیلیپین و آمريکا و ورزشکاران دبیرستانی و دانشگاهی آمريکا
تفاوت معنادار وجود ندارد که با نتايج تحقیق حاضر مطابقت ندارد .اهمیت حس رقابتجويی و
در برخی تحقیقات نشان داده شده است حس رقابتجويی زياد موجب کاهش اضطراب رقابتی و
افزايش اعتماد به نفس میشود و ويژگیهای انگیزش پیشرفت با اضطراب شناختی و پیکری و
همچنین اعتماد به نفس ارتباط دارند (سوين و جونز9112 ،2؛ هال و کر .)9111 ،3به طور کلی از
ديد برخی از روانشناسان ورزشی و متخصصان و مربیان ،ورزشکاران نخبه تمايل بسیار به فعالیت
برای برنده شدن دارند .آنها از پیروزی لذت میبرند و از شکست متنفرند .همچنین ورزشکاران
مستعد و نخبه مبارزه را دوست دارند و اغلب در بیش از يک رشته رقابت میکنند و حس
رقابتجويی بسیار دارند (براون .)2449 ،0اين واقعیت بر اين نکته اذعان دارد که پیشگويی موفقیت
ورزشی آينده در رقابتها برای کسانی امکانپذير است که ذاتاً رقابت کردن و برنده شدن را دوست
داشته باشند و برای دستیابی به سطح ممتازی از اجرای ورزشی ،از انگیزش کافی و پشتکار بسیار
برای تالش و تمرين سخت و جدی برخوردار باشند.
نتايج نشان داد که میان پیروزیگرايی ورزشکاران موفق و ناموفق تفاوت معنادار آماری وجود
ندارد (  .)P-value =4/30<4/49نتايج تحقیق آلیسون ،2444( 9به نقل از افسانهپورک و همکاران،
 )2492تايید کرده است که باور به پیروز شدن در ورزش به تالش و پشتکار فرد بستگی دارد.
همچنین نتايج تحقیقات چنتال و گوای )9111( 1و گیل ( )9111نشان داده که تالش برای بهبود
اجرای ورزشی و کسب مقام و شهرت از ويژگیهای ورزشکاران نخبه و موفق است که با تحقیق
حاضر همخوانی ندارد .از نظر جنسیت و پیروزیگرايی هم نتايج پژوهش هلمرايش و اسپنس
( )9118نشان داده است که زنان و مردان ورزشکار نسبت به غیر ورزشکاران از پیروزیگرايی
باالتری برخوردارند که با نتايج تحقیق حاضر همخوانی ندارد .از نظر گیل و ديتر ( )9188مردان نیز
1. Marsh
2. Swain & Jones
3. Hall & Kerr
4. Brown
5. Allison
6. Chantal & Guay
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نسبت به زنان از پیروزیگرايی باالتری برخوردارند .شايد يکی از داليل عدم وجود تفاوت معنادار
در میان ورزشکاران موفق و ناموفق شرکت کننده در المپیاد ورزشی در مؤلفۀ پیروزیگرايی ،سطح
مسابقات و میزان حرفهای بودن اين مسابقات باشد .به طور کلی ورزشکارانی که انگیزۀ بااليی برای
رسیدن به موفقیت دارند ،بدون داشتن نگرانی در مورد شکستهای احتمالی در صدد جستجوی
شرايط پیشرفت مبارزه طلبانه اند (آنشل 9و دلِینی.)2449 ،2
ندارد (  .)P-value =4/911 <4/49بديهی است محققان برای مقايسۀ نتايج پژوهش خود با ساير
پژوهشها در مورد مؤلفه هدفگرايی نیز با محدوديت مواجه بودند .نتايج تحقیق نوروزی
سیدحسینی و همکاران ( )9319نشان داد که بعد هدفگرايی انگیزش پیشرفت بیشتر از ابعاد
رقابتگرايی و پیروزیگرايی است که با تحقیق حاضر همخوانی ندارد .از ديدگاه جنسیتی نیز
کاويانی و عبدلی ( )9312اذعان کردند که پسران در مقايسه با دختران از هدفگرايی بیشتری
برخوردارند .اين امر مؤيد وجود اين نکته است که در بعد ورزش حرفه ای مسئلۀ برد و باخت
اهمیتی ويژه دارد .همچنین اهمیت داشتن هدف را برای پیشرفت و موفقیت در مورد عملکرد
ورزشی نشان میدهد .ورزشکارانی که در مسیر ورزش حرفه ای اهدافی مشخص و ويژه دارند و
برای دستیابی به آن اهداف سعی و تالش کافی از خود نشان میدهند و در کنار خود مربیانی دارند
که آنها را برای دستیابی به اين اهداف راهنمايی میکنند و در تصمیم گیريها ورزشکار را سهیم
میکنند و به رفتارها و اجراهای مطلوب ورزشکار بازخورد مثبت نشان میدهند ،مطمئناً انگیزش
پیشرفت بسیار خواهند داشت و در دستیابی به پیشرفت موفقتر از ورزشکارانی خواهند بود که
فاقد هدف ،حس رقابتگرايی و پیروزیگرايی هستند .به بیان ديگر هدف و ارادۀ ورزشکار را
میتوان منبع اصلی انگیزش به شمار آورد .با اطمینان بسیار میتوان گفت که هدفهای خاص به
عملکرد باال میانجامند و نیز اگر اعضای تیم هدفهای دشوار را بپذيرند ،عملکردی عالیتر ارائه
خواهند داد .هدفهای خاص هماورد طلب و چالشگر همواره منابع و نیروهای محرک و ايجادکنندۀ
انگیزه به شمار میآيند .اگرچه نمیتوان نتیجه گرفت که مشارکت ورزشکاران در فرايند تعیین
هدف همیشه امری مطلوب است ،اگر انتظار نوعی مقاومت در برابر هدفهای مشکل ،چالشگر و
هماورد طلب وجود داشته باشد ،ترجیح داده میشود که افراد در فرايند تعیین هدفها مشارکت
کنند .ورزشکاران با داشتن انگیزش پیشرفت زياد در حد توانايی خود و گاهی بیش از آنچه در
1. Anshil
2. Delany
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توان دارند ،برای خشنودی مربی و پیشرفت خود تالش میکنند و با توجه به واکنشهايی که از
مربی میبینند ،پاسخهايی مناسب به آنها میدهند و حداکثر تالش خود را در جهت اعتال و ارتقای
تیم انجام میدهند .بديهی است که پژوهشگران در مقايسۀ نتايج پژوهش خود با ساير پژوهشها در
زمینۀ مؤلفه هدفگرايی نیز با محدوديت مواجه بودند .در کل چنین به نظر میرسد که باورها و
هدفگزينی ورزشکاران بر عملکردشان تأثیر میگذارند.
موفق و ناموفق ،)P-value =4/444 >4/49( ،وجود دارد ،با اين توضیح که انگیزش پیشرفت
ورزشکاران موفق به طور معنادار باالتر از انگیزش پیشرفت ورزشکاران ناموفق است .وارتنبرگ و
مککاچن )9118( 9نیز در مطالعۀ خود روی بازيکنان هاکی به اين نتیجه رسیدند که میانگین
مؤلفههای رقابتجويی ،هدفگرايی و پیروزیگرايی برای بازيکنان خبره به ترتیب برابر با ،19/1
 21/1و  21/1و برای بازيکنان آماتور برابر با  22/1 ،01و  20/2است که نشان دهنده اختالف
معنادار میانگین مؤلفههای رقابتجويی ،هدفگرايی و پیروزیگرايی بازيکنان خبره نسبت به
بازيکنان آماتور است .گیل ( )9113نیز میانگین نمرات ورزشکاران آماتور را به ترتیب 21/0 ،91/9
و  20/2به دست آورد که با نتايج تحقیق حاضر همخوانی دارد .وجه مشترک اين پژوهشها با
پژوهش حاضر اين است که در تمام مولفههای انگیزش پیشرفت میانگین مربوط به ورزشکاران
آماتور از ورزشکاران حرفهای کمتر است و با توجه به اينکه رقابتجويی اشاره به لذتی دارد که
فرد از رقابت میبرد ،پیروزیگرايی اهمیتی است که فرد برای برنده شدن قائل است و افراد
پیروزیخواه ،عملکرد خود را با ديگران مقايسه میکنند و درنهايت هدفگرايی اهمیتی است که
فرد برای اهداف شخصی قائل است و افراد هدفگرا بر اهداف شخصی در ورزش تمرکز دارند و
موفقیت را نسبت به خودشان ارزيابی میکنند (بهرام و همکاران ،)9389 ،میتوان نتیجه گرفت که
اين نشان از انگیزش باالی ورزشکاران موفق در المپیاد درون  -مدرسه ای دارد .در تحقیق حاضر
میانگین ورزشکاران موفق در سه مولفۀ رقابتجويی ،هدفگرايی و پیروزیگرايی بیشتر از
ورزشکاران ناموفق بود .همچنین میانگین انگیزۀ پیشرفت ورزشی برای ورزشکاران موفق در
پژوهش ملکی و محمد زاده ( )9381باالتر ( )929/88از ورزشکاران ناموفق ( )998/31بود که
نتايج اين تحقیق با پژوهش حاضر همخوانی دارد .نیکولز ( )9180اذعان کرد که ورزشکاران دو
صحرايی و میدانی از انگیزش پیشرفت باالتری برخوردارند که تا حدودی نتايج آن با نتايج تحقیق
1. Wartenberg & Mccocheon
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حاضر همخوانی دارد .رولند ،گولد و فلد )9118( 9نیز انگیزۀ پیشرفت باال را بر عملکرد
دانشآموزان تأثیرگذار دانستهاند که حاکی از اهمیت انگیزش پیشرفت است .با استناد به يافتههای
چک 2و همکاران ( )2442و کوکاريداس 3و همکاران ( )2449که به ترتیب رويکرد ورزشی افراد
را با ديدگاه آنها از خود به عنوان يک ورزشکار و انگیزش پیشرفت ورزشی را با میزان تجارب
ورزشکاران مرتبط دانستهاند ،و با توجه به اينکه میزان فعالیت افراد تا حد زيادی تحت تأثیر باور
موفق به دلیل داشتن تجارب ورزشی در سطوح مختلف رقابتی انتظاراتشان از توانايیهای خود
بهعنوان يک ورزشکار موفق باال رفته است .اين امر سبب میشود که در جهت دستیابی به اهداف و
برآورده کردن انتظارات خود و ديگران از هیچ تالش و پشتکاری دريغ نکنند (ملکی و همکاران،
 .)9314به عبارت ديگر ،افرادی که نتايج را قابل دستیابی میدانند ،حتی اگر دستیابی به آن نتايج
خیلی دشوار باشد ،باز هم برای دستیابی به آنها تالش بیشتری میکنند و اين میزان تالش بروز
تفاوت در انگیزش پیشرفت ورزشکاران موفق و ناموفق را توجیه میکند .همچنین با توجه به نظريۀ
اتکینسون ( )9110ورزشکاران سطح باال از لحاظ رقابتجويی نیز در سطح باال قرار دارند و دارای
پشتکار زياد برای دستیابی به موفقیت ،بدون نگرانی درباره شکستهای احتمالی اند (به نقل از ملکی
و محمد زاده .)9381 ،همچنین ورزشکاران با داشتن انگیزش پیشرفت زياد در حد توانايی خود و
گاهی بیش از آنچه در توان دارند ،برای خشنودی مربی و پیشرفت خود تالش میکنند و سعی
میکنند با توجه به واکنشهايی که از مربی خود میبینند ،پاسخهايی مناسب به آنها بدهند و حداکثر
تالش را در جهت اعتال و ارتقای تیم انجام میدهند (نوروزی سیدحسینی و همکاران.)9319 ،
براساس نتايج به دست آمده از اين پژوهش میتوان بیان کرد که معلمان تربیت بدنی در
مدارس بايد با عوامل و مؤلفههای مربوط به انگیزش پیشرفت ورزشی آشنايی داشته باشند تا
بتوانند به درستی انگیزش دانش آموزان را حفظ کنند و ارتقا دهند وانگیزش دانش آموزان
کم انگیزه را افزايش دهند و به اين ترتیب در اجرای رقابتهای المپیاد درون  -مدرسهای در جايگاه
موفق قرار گیرند .همچنین درک دانشآموزان از رقابتگرايی ،پیروزیگرايی و هدفگرايی نیز
می تواند در میزان انگیزش پیشرفت ورزشی آنان کمک کننده باشد .شواهد علمی قابل مالحظهای
وجود دارد که شخص سالم را کسی میداند که نه تنها به فعالیتها و بازيهای ورزشی اشتغال دارد،
1. Ruhland, Gold & Feld
2. Czech
3. Kokaridas
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بلکه آنها را سخت جدی میانگارد .عالوه بر آن ناتوانی و بی میلی به بازی نمايانگر احساس ناامنی
يا جنبهای از اختالل در شخصیت است .مربیان بهداشت ،سالمت و تربیت بدنی معتقدند که
سالمت روانی محصول فعالیتهای بدنی است .شايد هیچ زمینه تربیتبدنی به اندازۀ زمینۀ رشد
روانی آن بحث انگیز نباشد (آزادی.)9314 ،
نتیجهگیری کلی نشان میدهد که گروه دانش آموزان موفق(دارای مقام) از انگیزش پیشرفت
آزمون فرضیههای خرد تحقیق نشان میدهد که چون تفاوت معنادار میان دو گروه در
خردهمقیاسهای پیروزیگرايی و هدفگرايی وجود ندارد .بنابراين تفاوت دو گروه در میزان
انگیزش پیشرفت ورزشی ناشی از مقدار خرده مقیاس رقابتجويی است .از اين رو به مربیان
توصیه میشود با اتخاذ تدابیر آموزشی و تربیتی میل و رغبت به رقابتجويی را در دانش آموزان
تحريک کنند تا تالش آنها برای کسب موفقیت افزايش يابد.
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