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با جهت گیری   علی در رابطه ورزشی نگرش میانجی گری نقش
 ایران والیبال ورزشی بازیکنان لیگ
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 با جهت اسنادی نظریه علی رابطه در ورزشی نگرش میانجی گری هدف این مطالعه، تبین نقش
مدل بود. روش تحقیق  ایران براساس پست بازیکنان و ارایه والیبال لیگ بازیکنان ورزشی گیری

نفر بودند.  222تیم و  24توصیفی و کاربردی، جامعه آماری بازیکنان لیگ والیبال ایران درقالب 
 یورزش یریجهت گی، نگرش ورزشی ویلیس و اسناد یسبک هاپرسشنامه  3ابزار تحقیق شامل 

، پیرسون، فریدمن، واریانس، واتسون و معادالت t، بود. از آمار توصیفی و آزمون رگرسیون
ساختاری برای مدل سازی استفاده گردید. نتایج نشان داد بین نگرش ورزشی با مولفه پیروزگرایی 

های اداری وجود دارد. اولویت بندی مولفهخوشبینانه رابطه معن و بین جهت گیری ورزشی با مولفه
 نگرش ورزشی شامل: موفقیت، قدرت و اجتناب از شکست، اما در پست لیبرو، اجتناب از

شکست و در پست پاسور قدرت می باشد. مولفه های جهت گیری ورزشی در پست لیبرو: پاسور 
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رتی و دفاع: و پشت خط زن هدف گرایی، پیروزگرایی، رقابت جویی، درپست اسپوکر قد
پیروزگرایی، رقابت جویی، هدف گرایی و در پست اسپوکر سرعتی: هدف گرایی، رقابت جویی، 
پیروزگرایی در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. در سبک اسنادی در پست پاسور مولفه خوشبینانه 

 .ستمتوسط به باال صورت به یساختار مدل برازشو  و بدبینانه میباشد.
 

پست ورزشی بازیکنان، جهت گیری ورزشی، لیگ والیبال، نظریه اسنادی و  کلیدی:واژگان 
 .نگرش ورزشی
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 مقدمه
انگیزش یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر موفقیت و کیفیت مطلوب عملکرد ورزشکاران  

است. این در حالی است که تحقیقات محدودی درباره تعیین صفات انگیزشی در ورزشکاران ایران 
انگیزه رقابت در ورزش های  ،. به طور کلی(1376)ابوالقاسمی و آریاپوران،  انجام گرفته است

انفرادی بیشتر از ورزش های تیمی بود. باال بودن انگیزه توان در ورزش های انفرادی را می توان 
)احمدی و  به دلیل متکی بودن ورزشکاران این رشته ها به عملکرد خودشان در نظر گرفت

ورزشکاران تأثیر  . بر این اساس به نظرمی رسد که در ورزش های انفرادی(1371همکاران، 
با اینکه به نظر می رسید انگیزش اجتناب از شکست اثر منفی بر  بسیاری بر رفتار دیگران دارند.

اجراکننده دارد، مقایسه بین انگیزه در بازیکنان تیم های فوتبال برنده و بازنده نشان داد تیم های 
)باقرزاده  یل کننده اجراستبرنده ترس از شکست بیشتری دارند و درواقع اجتناب از شکست تسه

. یکی از احتماالت این امر که انگیزه اجتناب از شکست ورزشکاران ماهر (1371و همکاران، 
ماهر به دلیل  بیشتر از مبتدی است، به سطح مهارت این ورزشکاران وابسته است. در ورزشکاران

یار باالست. برگزاری سطوح باالتر مهارت انتظارات از آنها به خصوص در میادین حرف های بس
دوره های مرتبط با مدیریت انگیزه در ورزشکاران ماهر و مبتدی رشته های مختلف برای رشد و 

رقابت های  در. (1371)بهرام و همکاران، شکوفایی هرچه بیشتر ورزش ملی توصیه می شود 
پیروزی  ورزشی، اجتناب از شکست در مقابل انگیزش موفقیت و سعی و تالش برای دستیابی به

در واقع مربیان می توانند با ، گیرد. این مسأله برای مربیان و بازیکنان اهمیت جدی دارد قرار می
برقراری رابطه دوستانه با بازیکنان، بررسی مشکالت بازیکنان، همچنین حل وفصل اختالفات بین 

اجتناب از اعضای تیم، در صدد حفظ و افزایش انگیزش موفقیت و به دنبال آن کاهش انگیزش 
رایندی است که افراد اسناد: ف (.1374و همکاران، کریمی )عملکرد بهتر تیم ها برآیند  شکست و
سبک اسناد: سبک  برند تا رویدادها یا رفتارها را به عوامل زیربنایی آنها پیوند می دهند.به کار می

سبک تبیین ، عبارت دیگربه  خاصی است که هر فرد برای تعبیر و تفسیر رفتارها و رویدادها دارد.
 (.1،2226ر)وین به عادت های نسبتاً پایدار فرد در بیان علت رویدادهای خوب و بد اشاره دارد

شود. فردی که انگیزش انگیزش موفقیت تمایلی که باعث میل به پیروزی و موفقیت در فرد می
ریسک پذیر است و به  شناس و موفقیت باالیی دارد، تمایل به انجام کارهای سخت داشته، وظیفه

علت نیرویی در فرد است که به ،انگیزش اجتناب از شکست رقابت با معیارهای برتری عالقه دارد.
 از اجتناب انگیزش که فردی. شودمی زاپیشرفت هایترس از شکست، باعث پرهیز او از موقعیت

 اجتناب زاموفقیت هایفعالیت در شرکت از داده، دست از را خود خالقیت دارد، باالیی شکست
انگیزش قدرت: توانایی یا استعداد شخص در  ندارد. ماهرانه کارهای انجام به تمایلی و کندمی

 انگیزش هدف های(. ناآگاهانه یا آگاهانه) دیگر شخص هایایجاد تأثیرات موردنظر بر هیجان
  خود اعتبار و شهرت افزودن و رهبری ترغیب، کنترل، نفوذ،: از عبارتند فرد یک در قدرت

 اسیمق ریسه ز ی شاملورزش شرفتیپ زهیسنجش انگ ای یورزش یریجهت گ. (1772 ،2ویلیس)
های بررسی انگیزه (1722 ،3تریو د لیگ)باشد  یم ییو هدف گرا ،ییگرا یروزیپ ،ییرقابت جو
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کند. می های ورزشی ایفاهای مهمی را در رقابتورزشکار از آن جهت حائز اهمیت است که نقش
مجموعه دانش مربوط به اجرا و عملکرد  هپیوست همندان زیاد به ورزش و توسعهعالق باوجود

 .کمتر مورد بررسی قرار گرفته است ،ورزشی، فرایند رقابت یا تفاوت افراد در انگیزش رقابت
وند و از نظر مهارتی در سطح شظاهر میخوب بسیار  بررسی مشکل ورزشکارانی که در تمرینات

به نمایش بگذارند، با شکست را هایی که باید بهترین عملکردشان ، اما در موقعیتقرار دارند یخوب
موجب  یاسناد یبازآموز .(1722 ،1)ویلیس مورد توجه محققان بوده است هلأشوند، مسرو میهروب
 یاسناد ی. بازآموزشودیخاص م یریادگیدر دانش آموزان با اختالل  شرفتیپ زهیانگ شیافزا

 ی. بازآموزدگردیخاص م یریادگیبا اختالل افراد در  نانهیسبک اسناد خوشب  شیموجب افزا
)اسالمی و  شودی خاص م یریادگیبا اختالل  افراددر  نانهیبدب موجب کاهش اسناد یاسناد

 بینیخوش و خودکارآمدی بین معناداری مثبت روابط که داد نشان پژوهش (. نتایج1376همکاران، 
 انگیزه و آن ابعاد و خودکارآمدی (. بین2214 ،2دارد )جویت وجود ورزشی پیشرفت انگیزه با

 کهبه طوری دارد، وجود معناداری و مستقیم رابطه بدنی هایفعالیت زنان در ورزشی پیشرفت
و  می شود. براری بیشتر نیز بدنی هایفعالیت در آنها انگیزه برود، باالتر خودکارآمدی زنان هرچه

 از آنها ادراک به توجه با بینی افرادبینی خوشپیش» عنوان با پژوهشی ( در1376)، 3همکاران
 نقش می تواند خودکارآمدی که کردند گزارش تعامل با خودکارآمدی نحوة ،«مربی انتظارات

فرضیه های  نتایج پایان در. باشد داشته بینیخوش و معلم انتظارات همچنین و ابعاد بین ایواسطه
 بین  در رابطه ورزشی پیشرفت انگیزه با بینیخوش و خودکارآمدی بین که داد نشان پژوهش این

 دارمعنی ارتباط تربیت بدنی رشته ورزشی دانشجویان پیشرفت انگیزه با خودکارآمدی و بینیخوش
 انگیزه برای قوی کننده بینیپیش بینیخوش و همچنین خودکارآمدی و دارد وجود مستقیمی و

قرار  یمنف یاز زنان در معرض بازخوردها شتریمردها ب(. 2211  ،4است )فلتز ورزشی پیشرفت
 یمانند نگرش مرب ،ییاز توانا ریغ یبازخوردها را به عوامل که. است نیآنها ا شیگرا یول رند،یگیم
. اما در زنان، برعکس، (1372)پیرموسی و همکاران،  کمبودن تالش خودشان نسبت دهند ای

دارند  لیاز پسران تما شتریب یلیدختران خ جه،یمتمرکز است. در نت ییبر توانا شکست بازخورد
ها مقصر شکست یخودشان را برا حال نیدرع دهند، نسبت یرونیخود را به عوامل ب یهاتیموفق

که به  ی. هنگامابدی یم مواقع، مقاومت دختران پس از شکست کاهش یدر برخ ن،ی. همچندانندیم
از  یتری با پسران، انتظارات منف سهیو در مقا شودی عملکردشان مختل م شوند،یم دیشکست تهد
 جهت گیری ورزشی را میل به مسابقه یا تمایل به پیروزی تعریف (1371) رپوی قل. خود دارند

ورزشی ابعاد جهت گیری . گزینندکرده که براساس آن ورزشکاران اهدافی را در طول رقابت برمی
 (2221) 6و همکاران تعیین کرده اند. باومن و رقابت هدف چینی، بردگرایی 1را گیل و دی تر

در ورزش، دستیابی به مهارت  میل و تالش برای موفقیت در رقابت، شرکت جدیرا رقابت طلبی 
برجسته ترین بعد  نشان دهنده که می دانندورزشی و تسلط در آن و همچنین میل به مسابقه 
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است که در  گیری ورزشی گیری ورزشی است. بردگرایی یا میل به پیروزی، بعد دیگر جهتجهت
هدف گرایی یا  آن میل به شکست حریفان بسیار مهمتر از پیشرفت در مهارت های ورزشی است.

 تدوین هدف نیز یکی دیگر از ابعاد جهت گیری ورزشی است که بر تعیین و تدوین اهداف
 (. 2226، 1)اسکوردیلیز ورزشکاران داللت دارد ورزشی برای کسب موفقیت

که اگر به افراد آموزش داده شود که علت شکست  نشان داد (1771) 2دویکنتایج تحقیقات 
 پافشاری در رفتار افزایش خواهند یافت. ،نسبت دهند، بعد از شکست نکردن خود را به تالش

های نسبت داده شده، آموزش تغییر علتشده، انگیزش کم پیشرفت و های درماندگی درونینظریه
توان از های ورزشی، از کاربردهای مشخصی برخوردارند. بدیهی است که میدر موقعیت

 های اسنادی برای افزایش پافشاری در رفتارهای شخص در شرایط ورزشی استفاده نمودتکنیک
اجرای خوب  اش از شرکت در ورزش،ورزشکاری که هدف اصلی(. 2216، 3)استیفن جی بول

. رودشمار میبهجویی ورزشی از مطلوب مندهرهبدون درنظر گرفتن نتیجه است، فردی ب ،مهارت
نیکولز است. رابرتز از بین سه هدفی که  همانند اهداف مهارتی در نظری ،ف انگیزشیاهدااین نوع 

نظر  رب . بنای کردمعرف گیری افراد در ورزش، هدف توانایی رقابتی را عاملی برای کنارهمطرح کرد
از  کرد. هدف معطوف گیری پیشرفت را به خودِباید جهت ،حل این موضوعراهِ یافتن برای ،رابرتز
اعتقاد رابرتز، اجتماعی اجتناب شده و استفاده از ارزیابی شخصی تشویق شود. به همقایس

خودکنترلی و ترین انگیزه برای شرکت افراد در مسابقات ورزشی، ازلحاظ شایستگی، مطلوب
هایی که بر انگیزش (. یکی از انگیزه2217، 4)برد جویی ورزشی استعواطف مثبت، مطلوب

موفقیت  تاثیر مستقیم دارد انگیزش لیاقت است. تحقیقات زیادی نشان داده اند که مربی با اثر بر 
ش دهد اصانلو تواند انگیزش درونی و به تبع آن انگیزش موفقیت ورزشکار را افزایاین انگیزش می

عامل  اعالم کرد:( در مطالعاتی پیرامون انگیزش درونی ورزشکار، 1772) 1دسی(. 1377)
 هایپاداش شخصی خود در قبال موفقیت و شکست،تأثیرگذارنده بر ادراک فرد از مسئولیت 

داده شود،  بیرونی هایاند، پاداشانگیخته شده درونیهایی که ازلحاظ است. وقتی به فعالیت بیرونی
تواند به همان صورت باقی می درونیانگیزش  ،شود. ازنظر دسیمحتمل حاصل می هچندین نتیج

توانند دو عملکرد متفاوت ها میشاسرکوب شود. تحلیل وی چنین بود که پاد یابماند، ارتقاء یابد 
وع به درک کید باشد، اشخاص شرأاگر پاداش کنترلی مورد ت .کنترلی و اطالعاتی داشته باشند

 درونیچنین شرایطی، انگیزش در همبستگی میان اجرای یک رفتار و دریافت پاداش خواهند کرد. 
بدون »این افراد ممکن است با خود چنین استدالل کنند که  یابد.)مبتنی بر شایستگی( کاهش می

درونی  از نظر شرکت در یک فعالیت سببورزشکاری که به مثالً «.کار نیست پاداش، پاسخی در
ی به او کند، شاید به این تصمیم برسد که اگر در آینده پاداش، پاداش دریافت میاست جالب برایش

از ورزشکارانی که به  %71د که کراو در مطالعات خود مشاهده  ، دیگر بازی نکند.داده نشود
دانشجویی بود نه  ههزین شان کمک فعالیت شپرداختند، انگیزفعالیت ورزشی در دانشگاه می
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با توجه به بیان مطالب ارائه شده تحقیق حاضر بر آن است که به مسائلی پیرامون  درونی.عوامل 
ایران  والیبال لیگ بازیکنان ورزشی گیری با جهت علی رابطه در ورزشی نگرش گری میانجی نقش

 مدل دقیق بپردازد. پست بازیکنان و ارایه براساس

 
 تحقیق: مدل مفهومی 8شکل 

 

 روش شناسی پژوهش
به منظور سازمان دادن، خالصه کردن، طبقه بندی نمرات خام و توصیف اندازه های نمونه از 
آمارتوصیفی )فراوانی، میانگین، درصدها، انحراف استانداردها و رسم جداول( استفاده شده است. 

  tبرای پیش بینی سهم و نقش متغیر پیش بین بر متغیر مالک از رگرسیون چند متغیری و آزمون 
نمونه ای و جهت بررسی رابطه از آزمون پیرسون و جهت رتبه بندی از آزمون فریدمن و  تک

جهت پیش بینی از آزمون واریانس استفاده شد و در راستای تحلیل های تکمیلی از حیطه معادالت 
، و آزمون واتسون استفاده 2/7 1ساختاری برای مدل سازی روابط علّی با تاکید بر نرم افزار لیزرل

ها در روایی سازه، روایی بیرونی، تجانس درونی و شده است. همچنبن برای روانسنجی پرسشنامه
عالوه بر توصیف عینی، واقعی خصوصیات بازآزمایی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. 

تفسیر شرایط یا روابط بین متغیرهای تحقیق پرداخته  موضوع مورد بررسی به تجزیه و تحلیل و
جامعه آماری مورد نظر این اجرا شده است.  یدانیکه به روش م یهدف کاربرد نظر از و شود.

نفر  222تیم و به تعداد  24 بتحقیق تمامی بازیکنان لیگ والیبال زنان و  مردان ایران در غال
 باشند. کل جامعه آماری به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شده است.می

 ابزار تحقیق  
 نییتع یاست و برا یگزارش خود لهیوس کی( ASQ) یاسناد یسبک ها -1 ملشاپرسشنامه 

 تیثبات(، کل ی)باثبات/ ب یداریپا زانی(، میرونی/ بیمنبع کنترل )درون یعنیافراد  یسبک اسناد
 لهیوس . این(  ساخته شده استری/ کنترل ناپذریکنترل )کنترل پذ تی( و قابلی/ اختصاصی)عموم

 ندیخوشا عیافراد به اسناد علل وقا شیگرا نهیدر زم یفرد یتفاوت ها یرا برا ینمرات یریاندازه گ
)در برابر  ی( کلداری)در برابر ناپا داری(، پایرونی)در برابر ب یبه عوامل درون ندیو ناخوشا

نگرش ورزشی شامل  -2.  دهد ی( به دست مری)در برابر کنترل ناپذ ری(، کنترل پذیاختصاص
خصوصیات بازیکنان از نظر سه ویژگی انگیزشی یعنی انگیزش موفقیت، انگیزش اجتناب از 

                                                           

1. Lisler 
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و توسط مقیاس پنج  1های فوق توسط پرسشنامه ویلیسشکست و انگیزش قدرت است. ویژگی
 انگیزش موفقیت: انگیزش بازیکنان برای دستیابی به -گیری شده است.ارزشی لیکرت اندازه

گیری شده است. انگیزش اجتناب از شکست: ( اندازه1-17های )موفقیت است و توسط سوال
( 12-22های )انگیزش بازیکنان برای پرهیز از شکست و تبعات آن است و توسط سوال

گیری شده است. انگیزش قدرت: انگیزش بازیکنان برای رهبری، کسب قدرت و تحت نفوذ زهاندا
 - 3 ( اندازه گیری شده است.27 -42های )یش است و توسط سوالهایقرار دادن سایر هم تیم

پرسشنامه  نیا، تریو د لیگ ییورزش گرا پرسشنامه، (SOQ) یورزش یریپرسشنامه جهت گ
 زهیسنجش انگ ای یورزش یریسنجش جهت گ یشده و برا ی( طراح1722) تریو د لیتوسط گ

 ،ییجورقابت اسیمق ریسوال و سه ز 21و مشتمل بر  ردیگ یمورد استفاده قرار م یورزش شرفتیپ
 اسیپرسشنامه به صورت مق نیا یباشد. نحوه نمره گذار یم ییو هدف گرا ،ییگرا یروزیپ
 است.   یازیامت 1 کرتیل

 

 یافته های پژوهش
 متغیر پست بازیکن  

 
 : تعداد بر اساس پست بازیکنان8نمودار 

 

، درصدهای مربوط به لیبرو، پاسور، اسپوکر قدرتی، سرعتی زن، پشت خط 1بر طبق نمودار 
 می باشد.  7/2و  1/12، 1/17، 3/21، 4/12، 16زن و دفاع به ترتیب برابر با 

های جهت گیری ورزشی رابطه معناداری وجود لفهشی با مؤفرضیه صفر اول: بین نگرش ورز
 ندارد.

 
 ورزشی گیری جهت لفه هایمؤ با ورزشی نگرش پیرسون درخصوص رابطهنتایج آزمون  :8جدول 

 گرایی هدف پیروزگرایی جویی رقابت متغیرها ردیف

نگرش  1
 ورزشی

R 113/2 222/2 216/2 

Sig 216/2 221/2 34/2 
ضریب 

 تعین
1% 4% 3/2% 

                                                           

1. Vils 



 ایران والیبال با جهت گیری ورزشی بازیکنان لیگ  علی در رابطه ورزشی نگرش گریمیانجی نقش 

      

 

112 

رابطه  (P<21/2، فقط بین نگرش ورزشی با مولفه پیروزگرایی)1های جدولبراساس داده
 معناداری وجود دارد.

های سبک های اسنادی رابطه معناداری وجود لفهیه صفر دوم: بین نگرش ورزشی با مؤفرض
 ندارد.

 
 اسنادی های سبک لفه هایمؤ با ورزشی نگرش پیرسون درباره رابطهنتایج آزمون  :5جدول 

 بدبینانه خوشبینانه متغیرها ردیف

نگرش  1
 ورزشی

R 271/2- 211/2 

Sig 23/2 26/2 
 %21/2 %1/2 ضریب تعین

 
( P>21/2های سبک های اسنادی )لفه، بین نگرش ورزشی با مؤ2های جدول براساس داده

 رابطه معناداری وجود ندارد.
لفه های نگرش ورزشی )به تفکیک پست بازیکن( تفاوت فرضیه صفر سوم: الویت بندی مؤ

 معناداری با هم ندارند.
 

 (بازیکن پست تفکیک به)ورزشی  نگرش های لفهمؤ بارهنتایج آزمون فریدمن در :8 جدول
پست 
درجه  دو -خی  میانگین رتبه لفه های نگرش ورزشیمؤ بازیکن

 سطح معناداری آزادی

 لیبرو

 14/1 موفقیت

 76/2 اجتناب از شکست 221/2 2 62/17

 2 قدرت

 پاسور
 62/2 موفقیت

 42/1 اجتناب از شکست 221/2 2 42/37
 72/2 قدرت

 اسپوکر
 قدرتی

 41/1 موفقیت
 62/1 اجتناب از شکست 221/2 2 77/11

 77/1 قدرت

 سرعتی
 زن

 44/2 موفقیت
 12/1 اجتناب از شکست 221/2 2 11/22

 72/1 قدرت

 پشت
 زن خط

 44/2 موفقیت
 64/1 اجتناب از شکست 222/2 2 26/12

 72/1 قدرت

 دفاع

 44/2 موفقیت

 42/1 اجتناب از شکست 223/2 2 76/11

 22/2 قدرت
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لفه های مؤاختالف معناداری بین میانگین رتبه های  ، نشان دهنده آن است که3جدول  نتایج
جهت مقایسه توصیفی رتبه ها به جدول وجود دارد.  نگرش ورزشی )به تفکیک پست بازیکن(

 مراجعه شود.( 4)
 

 (بازیکن پست تفکیک به)ورزشی  نگرش های لفهقیاس رتبه های مؤ :4 جدول
 لفه های نگرش ورزشیمؤ

 پست بازیکن
 رتبه ها

 قدرت اجتناب از شکست موفقیت
 دوم اول سوم لیبرو
 اول سوم دوم پاسور

 دوم سوم اول اسپوکر قدرتی
 دوم سوم اول سرعتی زن

 دوم سوم اول پشت خط زن
 دوم سوم اول دفاع

 

، رتبه اول مربوط به مؤلفه موفقیت، رتبه دوم مربوط به مؤلفه قدرت و رتبه 4ساس جدول ابر
لفه ر پست لیبرو رتبه اول مربوط به مؤاما فقط دلفه اجتناب از شکست می باشد، سوم مربوط به مؤ

 .استلفه قدرت ر پست پاسور رتبه اول مربوط به مؤاجتناب از شکست و د
لفه های جهت گیری ورزشی )به تفکیک پست بازیکن( فرضیه صفر چهارم: الویت بندی مؤ

 تفاوت معناداری با هم ندارند.
 

 (بازیکن پست تفکیک به)ورزشی  گیری جهت های لفهمؤ بارهنتایج آزمون فریدمن در :2 جدول
لفه های جهت گیری مؤ پست بازیکن

درجه  دو -خی  میانگین رتبه ورزشی
 آزادی

سطح 
 معناداری

 لیبرو

 73/1 رقابت جویی

 2 پیروزگرایی 22/2 2 417/2

 27/2 هدف گرایی

 پاسور
 72/1 رقابت جویی

 72/1 پیروزگرایی 22/2 2 24/3
 17/2 هدف گرایی

 قدرتی اسپوکر

 77/1 رقابت جویی

24/2 2 27/2 
 24/2 پیروزگرایی

 77/1 هدف گرایی

 زن سرعتی
 76/1 رقابت جویی

 27/1 پیروزگرایی 41/2 2 22/2
 11/2 هدف گرایی

 زن خط پشت
 72/1 رقابت جویی

 72/1 پیروزگرایی 37/2 2 2
 12/2 هدف گرایی

 دفاع
 74/1 رقابت جویی

 12/2 پیروزگرایی 24/2 2 21/2
 14/1 هدف گرایی
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)به  لفه های جهت گیری ورزشیدهنده آن است که بین رتبه های مؤ ، نشان1جدول  نتایج
آمار به دست آمده از تفکیک پست بازیکن( هیچگونه تفاوت معناداری وجود ندارد. اما با توجه به 

لفه ها بر اساس پست بازیکنان تا حدودی متفاوت است. در پست لیبرو، پاسور و نظر الویت مؤ
یروزگرایی، رقابت جویی در پست اسپوکر قدرتی و دفاع، پشت خط زن هدف گرایی، دوم پ

پیروزگرایی، رقابت جویی، هدف گرایی و در پست اسپوکر سرعتی، هدف گرایی، رقابت جویی، 
 پیروزگرایی در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.

)به تفکیک پست بازیکن(  لفه های سبک های اسنادیفرضیه صفر پنجم: الویت بندی مؤ
 معناداری با هم ندارند.تفاوت 

 
 (بازیکن پست تفکیک به)اسنادی  های سبک های لفهمؤ بارهنتایج آزمون فریدمن در :5 جدول

لفه های سبک های مؤ پست بازیکن
درجه  دو -خی  میانگین رتبه اسنادی

 آزادی
سطح 
 معناداری

 لیبرو
 22/1 بدبینانه

67/12 1 221/2 
 22/1 خوش بینانه

 پاسور
 22/1 بدبینانه

 22/1 خوش بینانه 221/2 1 22/24

 قدرتی اسپوکر
 24/1 بدبینانه

 16/1 خوش بینانه 221/2 1 22/33

 24/1 خوش بینانه 221/2 1 27/11 76/1 بدبینانه زن سرعتی

 زن خط پشت
 23/1 بدبینانه

21/12 1 221/2 
 17/1 خوش بینانه

 دفاع
 72/1 بدبینانه

17/2 1 221/2 
 22/1 خوش بینانه

 
)به تفکیک  لفه های سبک های اسنادینشان دهنده آن است که بین رتبه مؤ، 6جدول  نتایج

تفاوت معناداری وجود دارد. جهت مقایسه توصیفی رتبه ها به جدول بعدی مراجعه  پست بازیکن(
 شود.
 

 (بازیکن پست تفکیک به)سبک های اسنادی های لفهرتبه های مؤقیاس : 7جدول 
 لفه های سبک های اسنادیمؤ

 پست بازیکن
 رتبه ها

 خوش بینانه بدبینانه

 دوم اول لیبرو
 اول دوم پاسور

 دوم اول اسپوکر قدرتی
 دوم اول سرعتی زن

 دوم اول پشت خط زن
 دوم اول دفاع
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لفه خوشبینانه بدبینانه و رتبه دوم مربوط به مؤ لفهجدول باال، رتبه اول مربوط به مؤ بر اساس
لفه خوشبینانه و رتبه دوم مربوط به مؤلفه ر پست پاسور رتبه اول مربوط به مؤاما د می باشد،

 .بدبینانه است
فرضیه ششم: مدل نقش میانجی گری نگرش ورزشی در رابطه علی سبک های اسنادی با 

 .جهت گیری ورزشی از برازش مناسب برخوردار نیست
 

 
 متغیرها درحالت استاندارد: رابطه علی 5نمودار 

 

 
 : رابطه علی متغیرها درحالت معناداری8نمودار 

 

 (GOFبرازش مدل ساختاری): 3جدول 
 

GOF نتیجه وضعیت مالک 

271/2 
برازش مدل ساختاری به  ضعیف 21/2

صورت متوسط رو به 
 باالست

 متوسط 21/2
 قوی 36/2
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. بنابراین ستمتوسط رو به باال صورت به یساختار مدل برازشاساس جدول فوق بر
 متغیرهای برون زای مدل بر متغیر درون زای مدل  اثرگذار هستند.

بر اساس نتایج به دست آمده مدل، اثر سبک های اسنادی بر نگرش ورزشی مثبت غیر معنادار 
و اثر سبک های اسنادی بر جهت گیری ورزشی و نگرش ورزشی بر جهت گیری ورزشی صورت 

ادار است. قدرت پیش بینی مدل ساختاری )پیش بینی متغیرهای برون زای سبک های مثبت و معن
 242/2اسنادی و نگرش ورزشی( در حد ضعیف است. به عبارتی مقدار اعتبار افزونگی برابر با 

( %6) 26/2است و چون یک عدد مثبت است، نشانگر کیفیت مناسب مدل است. به عبارتی حدود 
ی اسنادی بر جهت گیری ورزشی از طریق غیر مستقیم توسط متغیر نگرش از اثرات متغیر سبک ها

همچنین افرادی که داوطلب شرکت در تمرینات سخت بودند، انگیزش ورزشی تبیین می شود. 
موفقیت و انگیزش قدرت باالتری نسبت به غیرداوطلبان داشتند؛ ولی ازنظر انگیزش اجتناب از 

 .دادندشکست، با یکدیگر تفاوتی را نشان ن
 

 بحث و نتیجه گیری
براساس نتایج بدست آمده، فقط بین نگرش ورزشی با مولفه پیروزگرایی رابطه معناداری وجود 

دربرگیرنده سه محور انگیزش پیشرفت، انگیزش اجتناب از شکست و  ینگرش ورزش دارد.
مند است، شکست را به انگیزش قدرت است. ورزشکاری که از انگیزش پیشرفت باالیی بهره

داند و باور دارد که با افزایش تالش دهد و خود را مسئول اعمال خود میتالش نکردن نسبت می
 دهد؛ دربنابراین پس از شکست به تالش بیشتری ادامه می تواند سرنوشت خود را تغییر دهد؛می

مقابل ورزشکاری که انگیزش اجتناب از شکست باالیی داشته باشد، به علت ترس از شکست، از 
کند قابتی که امکان شکست در آنها وجود دارد، دوری میر و زاپیشرفت های شرکت در موقعیت

ی دیع .شودعملکرد ضعیف او منتهی می نهایترداضطراب و  اسکه به عدم ریسک پذیری، احس
 تیو هو یریگبا جهت یورزش یمصرف مجاز زهیرابطه انگ یبه  بررس ی( در پژوهش1371)

که با نتایج تحقیق  وجود داشت یورزش زهیو انگ یورزش یریجهت گ نیب یرابطه معناداری، ورزش
داد که هر چه افراد  نشان 1772همان گونه که کانگ در تحقیقی در سال .همخوانی داشت

ورزشکار، حرفه ای تر باشند، رقابت طلب تر و هدف گراتر خواهند بود، با توجه به اینکه 
در این انتخاب شده اند، از این رو  لیگ والیبالآزمودنی های تحقیق حاضر از بهترین های ورزش 

که این  ی گرایی دارندتحقیق بازیکنان در پست های مختلف در والیبال تمایل بیشتری به پیروز
معتقد بود که افراد با انگیزش موفقیت  مغایرت دارد او (1776کازنت میهالی )تحقیق با مطالعات 

اینکه برند؛ بدون توجه بهنگرند و از فعالیت لذت زیادی میعنوان یک چالش میباال، به رقابت به
موفقیت، به تمایل فرد به موفقیت، ( انگیزش 1722ا ببازند. به اعتقاد ویلیس )در رقابت ببرند ی

برتری اطالق می شود، به عالوه او معتقد است  پرهیز از شکست و تمایل به رقابت با معیارهای
این  ستارگان تیم های ورزشی از انگیزش موفقیت باالتری نسبت به غیرستارگان برخوردارند.

سبک های مربیگری با انسجام گروهی و  یدر بررس (1777بون و بیتل )تحقیق با تحقیقات 
موفقیت تیم های والیبال نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین انسجام گروهی )انسجام تکلیف، 

نتایج  .مغایرت دارد انسجام اجتماعی( و موفقیت تیم ها رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد
گیری ورزشی ورزشکاران زن  ( نشان داد که بین جهت2221) تحقیقات دانیل آرچک و همکاران

( 1722و مرد اختالف معنی داری وجود دارد. این یافته با نتایج تحقیقات امانوئل و گیل )
( 1324(، رمضانی نژاد و همکاران )1772همخوانی دارد، اما با نتایج تحقیقات، کانگ و همکاران )
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عنی داری وجود ندارد، که نشان دادند بین جهت گیری ورزشی مردان و زنان ورزشکار تفاوت م
نوربخش تحقیقات  .مغایر است. این عدم هماهنگی احتماالً ناشی از تفاوت سطح ورزشکاران است

اگر چه در ابعاد رقابت طلبی و هدف چینی ، مقایسه جهت گیری ورزشیدر ( 1321)و همکاران 
اد جهت گیری دانشجویان ورزشکار رشته های گروهی نسبت به انفرادی برتری داشتند. بین ابع

که با تحقیق حاضر همخوانی ورزشی و انگیزه های رقابتی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.
 یآورو تاب شرفتیپ زشیآموخته شده بر انگ ینیبخوش ریتأث یهدف بررس (1374) یخادمدارد. 

 شیزاآموخته شده در اف ینیبنشان داد خوش لیحاصل از تحل جینوجوانان دختر انجام شد. نتا
که با تحقیق همخوانی  معنادار داشت، ریو ابعاد آن )اعتماد به نفس و پشتکار( تأث شرفتیپ زشیانگ

 داشت.
های سبک های اسنادی رابطه با توجه به نتایج به دست آمده بین نگرش ورزشی با مولفه

 یورزش یمصرف مجاز زهیرابطه انگ یبررس به ی( در پژوهش1371) ،یدیعمعناداری وجود ندارد. 
 یورزش یا زهیو انگ یورزش یریجهت گ نیب یرابطه معناداری، ورزش تیو هو یریگبا جهت

( با عنوان 1326) همکاران و یابوالقاسم که با تحقیق همخوانی داشت. و با تحقیق وجود داشت.
 انیدانشجو یبا عملکرد ورزش یهدف و اضطراب رقابت یریجهت گ ،یمقابله ا یارتباط راهبردها
در  یکننده عملکرد ورزش ینیب شیپ نیتریکه قو افتندیدر یورزش یو انفراد یورزشکار گروه

اضطراب  هدف و یریجهت گ ،یگروههدف و در ورزشکاران  یریجهت گ ،یورزشکاران انفراد
لفه هدف گرایی رابطه معناداری ی با برد گرایی ندارد و فقط با مؤهمخوانی معنادار بود یرقابت

 یهاادراک شده با شاخص یزشیانگ یفضا ،یهدف یریگرابطه جهت یبررس (1372) یوسفدارد. ی
 نیو همچن گرافیتکل یریگجهت دارینشان دهنده رابطه مثبت و معنکه  بود یاخالق ورزشکار

این امر باعث درک بهتری  و بود. یقواعد اجتماع تیو رعا مدارفیتکل یزشیادراک شده انگ یفضا
 یانجینقش م یبررس در (1376)ی عبداز شکست و عملکرد بهتری می شود. از ورزش و اجتناب 

 گرایینشان داد کمال هاافتهفرد، ی و عملکرد گراییکمال نیدر رابطه ب شرفتیاهداف پ یریگجهت
-و عملکرد شیگرا-عملکرد ش،یگرا-اهداف تسلط یرگیبر جهت یداریمعن رومندین ریمثبت تأث

-و عملکرد شیگرا-عملکرد یریگبر جهت یداریمثبت معن ریتأث یمنف گراییاجتناب و کمال
 یورزش یریارتباط جهت گ ی( هدف از پژوهش، بررس1371و همکاران ) یدیجمش .اجتناب دارد

نشان داد که  جینتا یو انفراد یمیت یورزش یدر ورزشکاران زن و مرد رشته ها یو اضطراب رقابت
( در تحقیقی پیرامون 2221کند. دون ) یم ینیب شیرا پ یاضطراب رقابت ،یورزش یریجهت گ

 ورزشی هایارتباط بین درک شایستگی و ترس از شکست، نشان داد که شکست در رقابت
 ترس. شود حریفان و تماشاچیان مربی، نظر از ورزشکار منفی ارزیابی ایجاد به منتهی تواندمی

نهایت  شود. او درباعث افزایش انگیزش اجتناب از شکست در می ،ز این ارزیابی منفیا ورزشکار
گیری نمود که ترس از شکست و ترس از ارزیابی منفی در اجتماع، پیشگوی اضطراب حالتی نتیجه

در تحیق حاضر نگرش ورزشی که شامل سه مولفه  و عملکرد ضعیف در ورزشکاران است.
اشد ارتباطی با اسناد خوشبینانه و بدبینانه ندارد انگیزش موفقیت، قدرت و اجتناب از شکست می ب

 ی( در پژوهش1777دسی و ریان ) و بازیکنان والیبال توجه ای به علل درونی و بیرونی ندارند.
 باعث پاداش ها که دادند نشان گیرد، ارتباط پاداش با انگیزش ورزشکار مورد بررسی قرار می

 انگیزش بر پاداش اثر بررسی به محققان از برخی .شودمی ورزشکار درونی انگیزش کاهش
که با  درونی مورد توجه محققان بوده است. انگیزش. در این مطالعات، اند پرداخته ورزشکار



 ایران والیبال با جهت گیری ورزشی بازیکنان لیگ  علی در رابطه ورزشی نگرش گریمیانجی نقش 

      

 

124 

نگرش  یبر رو ی( در بررس1371) و همکاران یعسگر تحقیق دسی و دون همخوانی دارد.
توانایی و کوشش و  ونی مانندها را به عوامل دراغلب موفقیّت یگروه کنانیباز یورزش

حاصل از پژوهش  یها افتهی( 1374)ی نیهایشان را به عوامل بیرونی نسبت می دهند. حسشکست
 نیا انگریب یو گروه یدر ورزشکاران انفراد شرفتیپ زهیبا انگ یو سرسخت یرابطه سبک اسناد

رابطه  نیدر ورزشکاران است و همچن شرفتیپ زشیکننده انگ ینیب شیکنترل پ ریاست که متغ
این نتیجه  آنچه از است. ناز مردا شتریدر زنان ب شرفتیپ زشیبا انگ یو سرسخت یسبک اسناد

که با تحقیق حاضر همخوانی  دست آمد که افراد، دارای یک سیستم اسناد خودمحورانه می باشندهب
 ندارد.

اختالف معناداری بین میانگین رتبه های  بر طبق نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که
لفه رتبه اول مربوط به مؤوجود دارد.  لفه های نگرش ورزشی )به تفکیک پست بازیکن(مؤ

 باشد.لفه اجتناب از شکست میربوط به مؤلفه قدرت و رتبه سوم مبه مؤموفقیت، رتبه دوم مربوط 
ر پست پاسور رتبه اول ز شکست و دلفه اجتناب ار پست لیبرو رتبه اول مربوط به مؤاما فقط د

که در  ندنشان داددر تحقیقات خود  (1372)و همکاران کهندل لفه قدرت می باشد. مربوط به مؤ
 یجوان و بزرگسال اختالف معن بالیوال کنانیتوان باز زشیو انگ تیبه موفق یابیدست زشیانگ زانیم

 یآنها اختالف معن نیرقابت ب زشیاجتناب از شکست و انگ زشیانگ زانیدارد؛ اما در م وجودی دار
در  زشیانگ یبا اجزا بالیدر رشته وال تیسابقه فعال نیب یدار یمشاهده نشد. ارتباط معن یدار
نیاز به کسب قدرت یعنی میل به  (1371)بناب،  بزرگسال و جوان وجود نداشت. بالیوال کنانیباز

شدت چنین نیازی را نفوذ و کنترل سایر افراد. کسانی که به اثرگذاری بر دیگران، میل به اعمال
را بپذیرند و درجهت ِاعمال نفوذ بر « مسئولیتی»کنند، از این امر لذت خواهند برد که احساس می

انگیزد تا از گرایش به اجتناب از شکست، افراد را برمی( 1323) دیگران گام بردارند. مارشال ریو
دن عزت نفس، از دست دادن احترام اجتماعی و ترس از شرمندگی دفاع خود دربرابر از دست دا

مقایسه بین انگیزه در بازیکنان تیم های فوتبال برنده و در   (1371)و همکاران  کنند. باقرزاده
واقع اجتناب از شکست  بازنده نشان داد تیم های برنده ترس از شکست بیشتری دارند و در

 تسهیل کننده اجراست. 
تفاوت  چگونهی( هکنیپست باز کی)به تفکی ورزش یریجهت گ یمولفه ها یرتبه ها نیب

اساس پست لفه ها برؤم تیاما با توجه به آمار به دست آمده از نظرالو وجود ندارد. یمعنادار
 ،ییهدف گرا نپاسور و پشت خط ز برو،یمتفاوت است. در پست ل یتا حدود کنانیباز

 ییگراهدف ،ییرقابت جو ،ییروزگرایو دفاع، پ یدر پست اسپوکر قدرت ییرقابت جو ،ییروزگرایپ
اول تا سوم قرار  یدر رتبه ها ییروزگرایپ ،ییرقابت جو ،ییهدف گرا ،یو در پست اسپوکر سرعت

 انیدانشجو یورزش یریجهت گ سهیمقا»با عنوان  یقی( در تحق1372) مرادی و همکاران دارند.
ورزشکار  انیدانشجو یورزش یریابعاد جهت گ نیکه ب دریافتند «کرمان یهاورزشکار دانشگاه

. 3 ی. رقابت طلب2 ییگراهدف .1 رد که ابعاددار وجود دا یصورت معن به یخاص بیو ترت تیاولو
 یریجهت گ تیدر اولو یدار یتفاوت معن ی. ولعوامل وابسته به آن هستندبدست  یروزیبه پ لیم

و سابقه کسب مقام  یانفراد ای یمیت یزشرشته ور ت،یجنس یژگیبا توجه به و انیدانشجو یورزش
 با عنوان یپژوهشدر ( 1371و همکاران ) یدیجمشکه با تحقیق همخوانی داشت.  مشاهده نشد

 یدر ورزشکاران زن و مرد رشته ها یو اضطراب رقابت یورزش یریارتباط جهت گ یبررس»
 یروزیبه پ لیکه مردان ورزشکار رقابت طلب تر بودند و تما دریافتند، «انفرادی و یمیت یورزش
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که زنان ورزشکار هدف گراتر از مردان ورزشکار  ینسبت به زنان ورزشکار داشتند، درحال یشتریب
 یدار یتفاوت معن یو انفراد یمیت یهاورزشکاران رشته یورزش یریگ تجه نیاما ب .بودند

( در تحقیقی نشان داد که هر چه افراد 1772) کانگ. که با تحقیق همخوانی داشت. مشاهده نشد
کانگ و همکاران  .ورزشکار، حرفه ای تر باشند، رقابت طلب تر و هدف گراتر خواهند بود

( نتایج تحقیقات،  نشان دادند بین جهت گیری ورزشی 1324(، رمضانی نژاد و همکاران )1772)
تفاوت معنی داری وجود ندارد، مغایر است. این عدم هماهنگی احتماالً  مردان و زنان ورزشکار

(، ابعاد جهت گیری ورزشی را در 1722) ی،هانو  کانگ ناشی از تفاوت سطح ورزشکاران است.
میان ورزشکاران و غیرورزشکاران تایوانی را بررسی کرد و دریافت که ورزشکاران به طور معنی 

که با تحقیق  .دارند های بیشتررایی و تمایل به پیروزی نمرهدف گداری در رقابت طلبی، ه
( در پژوهش خود به مقایسه جهت گیری 2226و همکاران ) اسکوردیلیسهمخوانی نداشت. 

نتایج پژوهش وی حاکی از تفاوت  پرداختند. ورزشی در ورزشکاران رشته بسکتبال با ویلچر
 که با تحقیق فوق همخوانی نداشت. معناداری بین ابعاد مختلف جهت گیری بود

نشان دهنده آن است که لفه های سبک های اسنادی )به تفکیک پست بازیکن(، بندی مؤالویت
ن( تفاوت معناداری وجود دارد. لفه های سبک های اسنادی )به تفکیک پست بازیکبین رتبه مؤ

به مولفه خوشبینانه می باشد.  اساس جدول، رتبه اول مربوط به مولفه بدبینانه و رتبه دوم مربوطبر
لفه بدبینانه دوم مربوط به مؤ اما در پست پاسور رتبه اول مربوط به مولفه خوشبینانه و رتبه

اثرات منفی پاداش بر انگیزش »( در تحقیقی فراتحلیلی باعنوان 2221کامرون و بانکو )باشد. می
شود. آنها عنوان رونی ورزشکار می، گزارش دادند که ارائه پاداش، باعث کاهش انگیزش د«درونی

کردند که پاداش برای وظایفی که نسبت به آنها عالقه کمی وجود دارد، باعث ایجاد انگیزش 
شود. در وظایفی که عالقه زیادی به انجام آنها وجود دارد، ارائه پاداش شفاهی برای  درونی می

اش وقتی اثرات منفی دارد که به ایجاد انگیزش کافی است. همچنین آنان نتیجه گرفتند که پاد
( در 2221) شهر آرای و همکاران وظایف مورد عالقه و توجه فرد، پاداش محسوس ارائه شود.

( بین انگیزه و پیشرفت 1) :نتایج نشان دادند، های اسنادی و انگیزه پیشرفتمطالعه رابطه بین سبک
های اسنادی برای حوادث خوب و ( بین سبک2در هر دو جنس رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ )

ناپایدار با پیشرفت تحصیلی حوادث بد در ابعاد درونی، بیرونی، کلی ـ اختصاصی و پایدارـ 
های اسنادی برای حوادث خوب در ابعاد ( بین انگیزه پیشرفت و سبک3ای به دست نیامد؛ )رابطه

ت  معنادار و بین انگیزه پیشرفت با درونی ـ بیرونی، کلی ـ اختصاصی و پایدارـ ناپایدار رابطه مثب
( بین انگیزه 4های اسنادی برای حوادث بد در بعد درونی ـ بیرونی رابطه منفی معنادار بود؛ )سبک

ای ناپایدار و کلی ـ اختصاصی رابطه های اسنادی برای حوادث بد در ابعاد پایدارـپیشرفت با سبک
 مشاهده نشد.  

اثر سبک های اسنادی بر نگرش ورزشی مثبت غیر معنادار و اثر سبک های اسنادی بر  مورددر 
جهت گیری ورزشی و نگرش ورزشی بر جهت گیری ورزشی صورت مثبت و معنادار است. 
قدرت پیش بینی مدل ساختاری )پیش بینی متغیرهای برون زای سبک های اسنادی و نگرش 

است و چون یک  242/2قدار اعتبار افزونگی برابر با ورزشی( در حد ضعیف است. به عبارتی م
 یانجینقش م یبررس درهدف  (1376) ی. عبدعدد مثبت است، نشانگر کیفیت مناسب مدل است

بر  یداریمعن رومندین ریمثبت تأث گرایی عملکرد در کمالبا در رابطه  شرفتیاهداف پ یریگجهت
 ریتأث یمنف گرایی اجتناب و کمال و عملکرد شیگراـ  عملکرد ش،یگرا-اهداف تسلط یرگی جهت
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 گرایی کمال نیاجتناب دارد؛ همچنـ  و عملکرد شیگراـ  عملکرد یریگبر جهت یداریمعن مثبت
ـ  اجتناب و عملکردـ  هدف تسلط یرگی جهت نیبر عملکرد دارد. عالوه برا یمثبت ریمثبت تأث

 یرگی نشان داد که جهت ها افتهی تیدارند. در نها یلیبر عملکرد تحص یمنف داریمعن ریاجتناب تأث
داشته و موجب  یانجیمثبت و عملکرد نقش م گرایی کمال نیاجتناب در رابطه بـ  عملکرد هدف

عملکرد  یریگجهت نی. همچنی شودمثبت بر عملکرد فرد م گرایی مثبت کمال ریکاهش تأث
 بیداشته و موجب شده است که ضر یانجیو عملکرد نقش م یمنف گراییاجتناب در رابطه کمال

نظرِ سه مقیاس  ( در تحقیقی بازیکنان فوتبال کالج را از1727ویلیس و لیان  ) باشد. یکل منف ریتأث
انگیزشی مرتبط با رقابت، یعنی انگیزش موفقیت، انگیزش اجتناب از شکست و انگیزش قدرت 

موفقیت و انگیزش اجتناب از شکست، بررسی کردند. نتایج نشان داد ستارگان ازنظرِ انگیزش 
دار نبود. نظرِ انگیزش قدرت معنی نسبت به غیرستارگان، امتیاز باالتری داشتند؛ اما این تفاوت از

محققان باالتر بودن انگیزش اجتناب از شکست را در ستارگان، غیرمنتظره دانستند و علت آن را به 
 انگیزش باالتر میزان محققان درمجموع،. دادند نسبت ها سابقه نسبتاً ضعیف موفقیت در این تیم

 عاملی عنوانبه  تا) کردند ذکر موفقیت به دستیابی برای عاملی مطالعه این در را شکست از اجتناب
 کردند، ترک را تیم که آنهایی به نسبت ماندند، باقی تیم در که افرادی داد نشان نتایج(. بازدارنده
نظر انگیزش اجتناب از شکست و انگیزش قدرت، در این  اما از تری دارند؛باال موفقیت انگیزش

داری مشاهده نشد. همچنین افرادی که داوطلب شرکت در تمرینات سخت مورد تفاوت معنی
بودند، انگیزش موفقیت و انگیزش قدرت باالتری نسبت به غیرداوطلبان داشتند؛ ولی ازنظر 

 .نشان ندادند انگیزش اجتناب از شکست، با یکدیگر تفاوتی را
ترین که یکی از قوی زیرا ،گرایش به موفقیت است هخودباوری مهمترین عامل برای توسع

های که تجربهاند نشان دادهتحقیقات های موفقیت و پیشرفت در انجام وظیفه است. کنندهبینیپیش
خودباوری است. بنابراین مربی برای  هایکنندهبینیترین پیشیکی از مهم ،قبلی فرد از موفقیت

ها را برای موفقیت به حداکثر برساند و وظایف کاری را به اجزاء باید فرصت ،افزایش خودباوری
تری را های موفق کوچکتواند تجربهفرد می در این صورت، ند.تر تقسیم کقابل کنترل و کوچک

؛ شوددر او میبه نفس و انگیزش درونی اعث ایجاد اعتماد که این خود باز این راه کسب کند و 
مربیان باید ابعاد رفتاری و شناختی رفتار فرد را مورد توجه قرار  ،ن برای افزایش خودباوریچنیهم

 الزم، هایمهارتو آموختن  رفتاریو  شناختیدر زمینه های کارگیری اصول درمانی ه بوبا   دهند
در مطالعاتی که دانشمندان  (2221. بومن )دکن تجهیزبا افکار منفی و مبارزه برای چالش  را فرد
 هاند. نظرییی مطرح شدهاهای محتوعنوان نظریهبا ،انددنبال یافتن عامل یا عوامل برانگیزاننده بودهبه

انگیزش موفقیت اتکینسون،  هگریگور، نظریمک ایدوجنبه همراتب نیازهای مازلو، نظری سلسله
یی اهای محتوآلدرفر، از نظریه هگانسه هنظری و نگیزش بهداشت هرزبرگا هکللند، نظریمک هنظری

انگیزش پیشرفت توجه کرده است. ها و باورهای ایجاد کننده نظریه اسنادی به نگرش هستند.
ل درونی و بیرونی و با ثبات و اساس این نظریه نسبت دادن علت شکست و پیروزی به عوامبر
انگیزش اجتناب ازشکست ورزشکار موثر است. نظریه اهداف ثبات بر انگیزش موفقیت و بی

هایی تمرکز دارد که افراد پیشرفت رویکردی شناختی به انگیزش پیشرفت است که بر روی هدف
افراد با یکی از دو برداشت مربوط به  های پیشرفت اختیار می کنند. بر اساس این نظریهدر موقعیت
مورد فعالیت اثر  د و این برداشت بر ادراک و باورهای آنها درپردازنتکلیف می انجام توانایی، به

گرا نمایش توانایی بر مبنای حداکثر تالش فرد نسبت به خود است. در در افراد تکلیف گذارد.می
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شود برای افراد خودگرا نحوه نمایش توانایی او در مقایسه با دیگران اهمیت دارد و فرد ترغیب می
که فرد  از باورهاست یا کپارچهی یالگو ،یهدف یریگ جهتکند. تالش میرسیدن به هدف کمتر 

و نگرش به  ینیوش بخ نینشان داد که ب جی. نتاکندیقضاوت م خود یستگیاساس آن در باره شابر
ارتباط  گرید یرهایمتغ نیوجود دارد. اما ب یدار و مثبت یرابطه معن ،یهدف یریبا جهت گ یزندگ

 ییتوانا منیناا بستهافراد دل یو پژوهش ینظر یطبق مبان (1376همکاران )ی و لیغز وجود نداشت.
 تیریکاهش و مد یکه برا ییو با استفاده از راهبردها یرا به طور درون جاناتشانیه میتنظ

انطباق ویژگی های صفتی شاگردان با شیوه های . اند را ندارند افتهی، رشد تجربه نشده یفشارها
های ورزشی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. یافته ها به وضوح آموزش و تمرین مهارت 

بیان می کنند فراگیران مهارت سرویس والیبال با داشتن خودپنداره بدنی باال و انجام تمرین به 
و همکاران روش خودتنظیم بیشترین میزان اکتساب و یادگیری مهارت را خواهند داشت صفوی 

مسئولیت اتفاق هایی که در زندگی برای آنها می افتد به قدرت های دیگر مثل  افرادی که (.1371)
کنند که پاداش و یا مجازات تحت فرصت نسبت می دهند و احساس میـ  شانس ـ سرنوشت

مطالعه رابطه بین ( 2216کنترل این قدرتها می باشد. این افراد برون گرا هستند. سوکانی )
 اسناد( بین انگیزه پیشرفت و 1) :رفت با پیشرفت نتایج نشان دادندهای اسنادی و انگیزه پیشسبک

های اسنادی برای حوادث خوب و ( بین سبک2در هر دو جنس رابطه مثبت  معنادار وجود دارد؛ )
ناپایدار با پیشرفت تحصیلی حوادث بد در ابعاد درونی، بیرونی، کلی ـ اختصاصی و پایدارـ 

های اسنادی برای حوادث خوب در ابعاد بین انگیزه پیشرفت و سبک( 3ای به دست نیامد؛ )رابطه
درونی ـ بیرونی، کلی ـ اختصاصی و پایدارـ ناپایدار رابطه مثبت  معنادار و بین انگیزه پیشرفت با 

( بین انگیزه 4های اسنادی برای حوادث بد در بعد درونی ـ بیرونی رابطه منفی معنادار بود؛ )سبک
ای ناپایدار و کلی ـ اختصاصی رابطه ای اسنادی برای حوادث بد در ابعاد پایدارـهپیشرفت با سبک

. در تحقیقات گذشته بر روی پست ورزشی بازیکنان بررسی های (2221) شهر آرای مشاهده نشد
محدودی انجام گرفته است و در این تحقیق بازیکنان والیبال را بر اساس پست آنها مورد بررسی 

 قرار دادیم.
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