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  در ورزشكاران موفق و ناموفق ورزشي و انگيزش پيشرفت از موفقيتترس  ةبررسي رابط
  

 2، دكتر حسن محمدزاده1بهنام ملكي*
  

  9/5/89 :مقاله پذيرشتاريخ      12/2/89 :مقاله دريافتتاريخ 

  چكيده
در ورزشكاران  ورزشي و انگيزش پيشرفت ترس از موفقيت رابطة هدف از اين پژوهش بررسي

نفر ورزشكار مرد و زن  200 ،هاي تحقيق آزمودني. ق و ناموفق استان آذربايجان غربي استموف
در مسابقات رسمي  1387ورزشكار موفق كه در سال  100 :بودند كه به دو گروه تقسيم شدند

ابزار . ورزشكار ناموفق در كسب مدال 100المللي موفق به كسب مدال شده بودند و  داخلي يا بين
و ) 1988(گيل و ديتر ) SOQ(انگيزش پيشرفت ورزشي  ةنام يري تحقيق پرسشگ اندازه

ها  براي تجزيه و تحليل داده. بود) 1976( زاكرمن و اليسون) FOSS(ترس از موفقيت نامة پرسش
. استفاده شد=α 05/0مستقل در سطح معني داري  tاز ضريب همبستگي پيرسون و آزمون 

منفي  دار معني هو انگيزش پيشرفت در هر دو گروه رابط يتترس از موفقنتايج نشان داد بين 
و انگيزش  ترس از موفقيتبين  داري ، تفاوت معنيمستقل tهمچنين نتايج آزمون . وجود دارد
در  ،انگيزش پيشرفت ورزشكاران موفقيعني  و ناموفق نشان داد؛ورزشكاران موفق در پيشرفت 

طور  به اما ترس از موفقيت آنها ،داري باالتر بود طور معني ، بهمقايسه با ورزشكاران ناموفق
داري  ر تفاوت معنيهمچنين بين ترس از موفقيت مردان و زنان ورزشكا .تر بود پايين داري معني

باعث افزايش انگيزش  ،فعاليت بدني منظم با كاهش ترس از موفقيت ،طور كلي به .ديده نشد
  . شود يمپيشرفت 

  

، انگيزش پيشرفت، ورزشـكاران موفـق، ورزشـكاران    از موفقيتترس  :هاي فارسي واژهكليد
  .ناموفق

                                                                                                                   
 Email: Behnam.m1362@gmail.com         دانشجوي كارشناسي ارشد رفتار حركتي دانشگاه اروميه. 1
  استاديار دانشگاه اروميه. 2
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  مقدمه
يكي از موضوعات مهم روانشناسي ورزش كه در ميزان و شدت عملكرد ورزشكاران مـوثر اسـت   

انگيزش ساختاري است فرضي كه براي توصيف نيروهاي دروني يـا بيرونـي    . باشد يم 1انگيزش
در واقـع انگيـزش عامـل     ).8(كند يمو پايداري رفتار ايجاد  و نيت ، جهت ، شدت رود يمبه كار 

 .باشد يماصلي تالش و تقويت رفتارهاي ارادي انسان براي رسيدن به اهداف 
فردي در انگيزش از اهميت فراواني برخوردار است در واقع افراد نه تنهـا بـر حسـب     يها تفاوت

گوناگون و  يها روش، بلكه با كنند يمجسماني شركت  يها تيفعالداليل  متفاوت در ورزش  و 
بنابراين آگاهي از اينكه چرا بعضـي از افـراد   ). 5(شوند يممتفاوت نيز برانگيخته  يها تيموقعدر 

به اهداف خود برخوردارند و برخي ديگر فاقد اين انگيزش اند،  يابي دستاز انگيزش بااليي براي 
  .باشد يمحائز اهميت 

كـه در حيطـه روانشناسـي ورزش از اهميـت      باشـد  يمع انگيزش يكي از انوا 2انگيزش پيشرفت
افكار و احساسات  انگيزش پيشرفت بر بسياري از رفتارها،  رسد يمخاصي برخوردار است به نظر 

از جمله انتخاب نوع فعاليت، تالش براي پيگيري اهداف و پشتكار به دنبال مواجهه بـا شكسـت   
  ).16(ناميد 4ر ورزش و رقابت را ورزش گراييانگيزش پيشرفت د 3گيل ).31(تأثير دارد

، )MS(سه عامـل انگيـزه فـرد بـراي موفقيـت      )1964(5با توجه به نظريه انتظار ارزش اتكينسون
ــت  ــال موفقي ــت )PS(احتم ــويقي موفقي ــه    )IS(، و ارزش تش ــرد ب ــرايش ف ــده گ ــين كنن ، تعي

يـانگر نيرومنـدي   ب  MS. شوند يمنشان داده  TS= MS×PS×IS به صورتهستند كه )TS(پيشرفت
در جهت عكس يكديگرند يعني هر چه احتمال موفقيـت   ISو  PSانگيزش پيشرفت فرد است اما 

  . )25(ابدي يمكاهش يابد ارزش تشويقي موفقيت افزايش 
را به عنوان يك مؤلفه اضافي به الگوي اتكينسون اضـافه   7سازه ترس از موفقيت) 1968(6هورنر
شخص ممكن اسـت از موفقيـت بترسـد و در عـين حـال بـراي        در واقع تبيين اينكه يك. نمود
با نظريـه انتظـار ارزش اتكينسـون     كامالًكه حاكي از پيشرفت است اميدوار باشد  ييها تيموقع

                                                                                                                   
1. Motivation 
2. Achievement motivation  
3. Gill 
4. Sport orientation 
5. Atkinson 
6. Horner 
7. Fear of success 
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نتيجـه پيگيـري يـا حصـول      به عنوانبه عقيده هورنر انتظار پيامدهاي منفي، . گردد يممرتبط 
ســبب كــاهش انگيــزه فــرد بــراي پيشــرفت  موفقيــت، اضــطراب را در افــراد برمــي انگيزانــد و

. انگيـزش پيشـرفت افـراد اسـت     ترس از موفقيت يكي از عوامـل اثرگـذار بـر    پس. )25(شود يم
ترس از موفقيت همان ترس از پيشرفت است كـه تـرس از عـدم     كند يمبيان )  2001( 1بروك

آن را شـدت   توانـد  يمـ ناشـي از موفقيـت نيـز     يهـا  تيمسـئول توانايي در پاسخگويي نسبت به 
  ).10(ببخشد

بـه عقيـده   . وارد مباحـث روانشناسـي ورزش گرديـد    1970موضوع تـرس از موفقيـت از دهـه    
ثير مضـري بـر روي   تأ تواند يملتي از اضطراب است كه حا ترس از موفقيتورزش  شناسان روان

كـه   در واقع ترس از موفقيت فشار و اضطرابي است ).12(اجرا و انگيزش ورزشكاران داشته باشد
برخي از ورزشكاران پس از نشان . فرد ممكن است در نتيجه انتظارات بعد از موفقيت تجربه كند

  ).6(دادن عملكردي شايسته از برآوردن انتظارات ديگران، ترس دارند
انجام شده درباره  تحقيقات پيشينه متأسفانهبا وجود اهميت موضوع ترس از موفقيت در ورزش، 

و همكـاران   2سـيوتوك  .گـردد  يمـ بـر   1980اوليه دهـه   يها سالو  1970دهه به اين موضوع 
موفقيت يك  ترس ازبا بررسي ترس از موفقيت زنان ورزشكار به اين نتيجه رسيدند كه ) 1975(

 تـرس از  ورزشي است و زنـان داراي سـابقه ورزشـي بهتـر     يها تيموفقكسب  بازدارنده اجرا در
   ).27(موفقيت كمتري دارند

ــي بالنــس ــهدر تحقيقــي ) 1976(همكــاران و  3ل ــا مؤلف ــان   يه ــين زن ــرس از موفقيــت را ب ت
تـرس از، از دسـت    و ترس از طرد اجتمـاعي  بسكتباليست و شناگر مقايسه كردند و نشان دادند

 .باالسـت  زنـان بسكتباليسـت   نسبت بهمعني داري  به طور در زنان شناگر دادن ظرافت زنانگي
معنـي داري بـاالتر    بـه طـور  ت ها نسبت به شـناگرها  همچنين ترس از برنده شدن بسكتباليس

  ).22(بود
ثر از انگيزش پيشرفت متـأ : رس از موفقيت ت"تحقيقي تحت عنوان ) 1982( 4مونيكا و همكاران

و بـه يـك تعامـل     آزمودني ورزشكار انجام دادند 88بر روي  "اضطراب و تغييرات اجرا در مردان
س از موفقيت، انگيزش پيشرفت، ترس از شكسـت و  چهار سويه معني دار بين سطوح نمرات تر

   ).24(موفقيت دست يافتندبا  همراه يها قضاوت
                                                                                                                   
1. Brook 
2. Syotuik 
3. Leblanc 
4. Monica et al. 
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به وجود ترس از موفقيت در بين ورزشكاران مرد و زن پي برد و نشان داد زنان ) 1982( 1سيلوا
  ).6(ورزشكار ترس از موفقيت بيشتري نسبت به مردان ورزشكار دارند

ترس از موفقيت، خود برتر بيني و شخصيت اجـراي   "ت عنوان تحقيقي تح)  1989( 2فردريك
ورزشكار انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه ورزشكاران داراي خود  125روي  بر "باالي ورزشي

بـراي   شخصـيتي مناسـب   رخ مينيك  داراي ترس از موفقيت كمتري دارند و  ،بيني نسبير برت
  ).15(هستنداجراهاي باالي ورزشي 

گيـل و  . باشـد  يمـ قيقات در زمينه انگيزش پيشرفت مربـوط بـه گيـل و همكـارانش     بيشتر تح
ورزش گرايي، انگيزش پيشرفت ورزشي  نامه پرسشبا استفاده از  يا مطالعهدر ) 1987(همكاران 

تحقيق آنهـا   يها افتهيدونده ي مرد و زن فوق ماراتون آمريكا را مورد بررسي قرار دادند و  100
عني داري در انگيـزش پيشـرفت ورزشـي مـردان و زنـان شـركت كننـده در        نشان داد تفاوت م

  ).21(مسابقات فوق ماراتون وجود ندارد
در مطالعه خود انگيزش پيشـرفت ورزشـي بازيكنـان خبـره ي     ) 1988( 3وارتبرگ و مك كاچن

نتايج نشان داد انگيـزش پيشـرفت ورزشـي    . هاكي را با  مردان ورزشكار تفريحي مقايسه كردند
معني داري نسبت به مردان ورزشكار تفريحي و ورزشكار آماتور  به طوريكنان خبره ي هاكي باز

،  26.7،  61.9ميانگين نمرات رقابت جويي، هدف گرايي و پيروزي گرايـي بـه ترتيـب    . باالست
براي مردان ورزشكار تفريحي بدسـت   21.4،  22.9،  49براي بازيكنان خبره ي هاگي و   26.7
ميانگين نمرات مردان ورزشكار آماتور را در سـه  )  1993(ن در حالي است كه گيل اي). 29(آمد

بـا  ). 17(بدسـت آورد  24.2،  26.4،  59.1خرده مقياس انگيزش پيشرفت ورزشي بـه ترتيـب    
انگيزش پيشرفت ورزشي مردان ورزشكار تفريحي كمتر  شود يممقايسه اين دو تحقيق مشخص 
  .از مردان ورزشكار آماتور است

مقايسـه انگيـزش پيشـرفت ورزشـي     "تحقيقي بـا عنـوان   ) 2002(و همكاران  4همچنين دانيل
 259ايـن تحقيـق را    يهـا  يآزمـودن . انجـام دادنـد    "ورزشكاران خوش بين و بدبين زن و مرد 

نتايج  تحقيق نشان داد  كه بين ورزشـكاران خـوش بـين و    . داد يمدانشجوي ورزشكار تشكيل 
  ).13(پيشرفت ورزشي تفاوت معني دار وجود ندارد بدبين از حيث انگيزش

                                                                                                                   
1. Silva 
2. Fredrik 
3. Wartenberg and McCutcheon 
4. Daniel 

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

  79       1389، بهار 5پژوهش در علوم ورزشي شماره 

ــوان  ) 2003(  1آنريزســكي ــا عن ــي ب ــيس و   "تحقيق ــان تن ــزش پيشــرفت بازيكن ســطوح انگي
گروه الف : دادند يمتحقيق را دو گروه تشكيل  يها يآزمودن. انجام داد  "آينده آنها يها شرفتيپ

 يالمللـ  نيبسطح از  تر نييپاس رو تني 174بود و گروه ب شامل  يالملل نيب تنيس رو 11شامل 
معنـي داري داراي انگيـزش پيشـرفت بيشـتري      به طورنتايج نشان داد بازيكنان گروه الف . بود

  ).28(گروه ب هستند  بازيكنان نسبت به
در تعيين رابطه انگيزش پيشرفت ورزشـي و هويـت  ورزشـي    ) 2005(و همكاران  2كوكاريداس

پارا المپيك به اين نتيجه رسيدند  يها يبازنه شركت كننده  در وز يها كنندهتاپ ر نفر از پ 30
هـاي انگيـزش پيشـرفت ورزشـي بـا ميـزان تجربـه          مؤلفـه كه پيروزي گرايي به عنوان يكي از 

  ).20(ورزشكاران رابطه معني دار دارد
ا با توجه به نادر بودن تحقيقات جديد درباره ترس از موفقيت و انگيزش پيشرفت ورزشكاران و ب

مـورد بررسـي قـرار     ورزشـكاران  دررا  رواني يها سازهتوجه به اينكه تاكنون تحقيقي رابطه اين 
تأثيرات متفاوتي بر انگيـزش پيشـرفت    تواند يمنداده و از آنجا كه موفقيت و شكست در ورزش 

وهش بررسي رابطه ترس از موفقيت و انگيزش پيشرفت در زشكاران بگذارد لذا هدف از اين پژور
عالوه بر آن، با توجه به اينكـه  . است استان آذر بايجان غربي گروه ورزشكاران موفق و ناموفقدو 

ورزشـكاران  و  ورزشكاران در سطوح مختلف از نظر فاكتورهاي رواني بـا همـديگر تفـاوت دارنـد    
و  ايـن ورزشـكاران   يها احساسو  ها شهياندكشف  ،اي دارند العاده خارقرواني  يها ييتواناموفق 

حاضـر درصـدد اسـت كـه      لذا پژوهش. رسد يمايسه آن با ورزشكاران ناموفق ضروري به نظر مق
ورزشكاران موفق در مقايسه با ورزشكاران نـاموفق در زمينـه تـرس از موفقيـت و     مشخص نمايد

عملكـرد ورزشـكاران    رواني در يها سازهو نقش اين  انگيزش پيشرفت در چه سطحي قرار دارند
  . شود يم مشخص

 شناسي روش
. و روش تحقيـق همبسـتگي اسـت    يا سـه يمقا –با توجه به ماهيت پژوهش، نوع تحقيـق علـي   

 1387زن و مرد استان آذربايجان غربي است كه در سال  ورزشكارانجامعه آماري  شامل كليه 
ـ از طريق اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي به مسابقات رسمي داخلي يا   يالمللـ  نيب

ورزشكار زن و مرد با استفاده از نمونه گيري در دسترس به عنوان نمونـه   200.ه بودنداعزام شد

                                                                                                                   
1. Unierzyski 
2. Kokaridas 
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ورزشكاري كه موفق به كسب مقـام اول تـا سـوم     100(انتخاب و در دو گروه ورزشكاران موفق 
ورزشكاري كـه نتوانسـته بودنـد مقـام      100(و ورزشكاران ناموفق ) تيمي يا انفرادي شده بودند

  .ين شدندجايگز) كسب كنند
گيـل  ) SOQ(انگيزش پيشرفت ورزشي يا ورزش گرايي نامه پرسشبراي جمع آوري اطالعات از  

. اسـتفاده شـد   2زاكـرمن واليسـون  ) FOSS(تـرس از موفقيـت    نامـه  پرسش  و) 1988( 1و ديتر
 5سوال است كـه بـا مقيـاس ليكـرت      25حاوي ) 1988(ورزش گرايي گيل و ديتر  نامه پرسش

قياس از سه خرده م نامه پرسشاين . شود يمنمره گذاري ) مخالف كامالًافق تا مو كامالً(سطحي 
كه از طريـق جمـع كـردن    ). 16(هدف گرايي تشكيل شده است ،رقابت طلبي ، ميل به پيروزي

روايـي و  . در كل، امتياز ورزش گرايي هر فـرد را محاسـبه كـرد    توان يم  ها اسيمقامتياز خرده 
 = r 0.91(شـد   ارزيابي و تاييد) 1381(رايي در پژوهش شفيع زاده ورزش گ نامه پرسشپايايي 

ماده  27شامل ) FOSS( نامه پرسش ).2)(براي پايايي 0.89برابر با  كرونباخبراي اعتبار و آلفاي 
). 12(شـود  يمنمره گذاري  )موافقم كامالًمخالفم تا  كامالً(سطحي  7است كه با مقياس ليكرت 

) 1379(متعـددي از جملـه پـژوهش توسـلي      يهـا  پـژوهش در  نامه شپرسروايي و پايايي اين 
 3همچنـين كـانروي   ).3() بـراي پايـايي   0.70برابر با  كرونباخضريب آلفاي (ارزيابي و تاييد شد

 ).12(را براي ورزشكاران قابل قبول دانست نامه پرسشاعتبار اين 
دي و تنظـيم نمـرات خـام از    با توجه به ماهيت پژوهش از آمار توصيفي براي توصيف، طبقه بنـ 

و در بخـش آمـار   . اسـتفاده شـد   نمودارهـا طريق محاسبه ميانگين، انحرافات استاندارد و رسـم  
پيرسـون   يهمبسـتگ مسـتقل و ضـريب    يهـا  گـروه  tاز آزمون  ها هيفرضاستنباطي براي آزمون 

. بكار برده شد  16 نسخه spssبسته نرم افزاري آماري  ها دادهبراي تجزيه و تحليل . داستفاده ش
  .گرفته شد α =./. 5 ها هيفرضسطح معناداري تمامي 

   ها افتهي
و انگيزش پيشـرفت ورزشـكاران موفـق و     ترس از موفقيتميانگين و انحراف معيار  1در جدول 

دار اورزشكاران موفق و ناموفق تفاوت معن ترس از موفقيتبين واريانس . ناموفق آورده شده است
زشكاران موفق بين واريانس انگيزش پيشرفت ور). =318/1F=  ،227/0 P(آماري وجود نداشت 
 هـا  افتـه يبنـابراين ايـن   ).  =390/1F= ،229/0 P(دار آماري وجود نداشـت و ناموفق تفاوت معنا

                                                                                                                   
1. Gill and Deter 
2. Zuckerman and Ellison  
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لـذا  . مستقل رعايت شده است  t براي استفاده از آزمون ها انسيوارنشان داد پيش فرض برابري 
دار آماري زشكاران موفق و ناموفق تفاوت معناور ترس از موفقيت مستقل نشان داد بين t آزمون

مستقل نشان داد بين انگيزش  tهمچنين آزمون ). 1شكل ) (=02/15t =،001/0  P(وجود دارد
) =13/20t = ،001/0P(دار آمـاري وجـود دارد   زشكاران موفق و ناموفق تفاوت معنـا پيشرفت ور

وجـود   و مـردان ورزشـكار تفـاوت معنـادار آمـاري     نـان  اما بـين تـرس از موفقيـت ز    ).2شكل (
   .)3شكل()=147/0t =،001/0  P(نداشت

دار منفي بـين تـرس از موفقيـت و    بستگي پيرسون نشان داد رابطه معنانتايج آزمون ضريب هم
دار همچنين رابطه معنـا . )=r = ،001/0P -57/0(انگيزش پيشرفت ورزشكاران موفق وجود دارد

، = r -52/0(و انگيزش پيشـرفت در ورزشـكاران نـاموفق ديـده شـد     يت ترس از موفقبين  منفي
001/0 P=.(  

  

  در ورزشكاران موفق و ناموفق ترس از موفقيتمقادير ميانگين و انحراف معيار انگيزش پيشرفت و .  1جدول 
 انحراف معيار ميانگين مشخصات متغيرهاي وابسته

 ورزشكاران موفق
 85/10 36/118 ترس از موفقيت

 39/10 88/121 نگيزش پيشرفتا

 ورزشكاران ناموفق
 26/6 19/137 ترس از موفقيت
 95/6 69/96 انگيزش پيشرفت
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M=137.19
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ورزشکاران موفق ورزشکاران ناموفق

  
  ناموفق تفاوت ميانگين ترس از موفقيت در ورزشكاران موفق و. 1نمودار 
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  موفق و نا موفقتفاوت ميانگين انگيزش پيشرفت در ورزشكاران .  2 نمودار 

   

M=135.19 M=134.8
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137

138

139
140

ورزشکاران زن  ورزشکاران مرد 
  

  تفاوت ميانگين ترس از موفقيت در ورزشكاران زن و مرد . 3نمودار 
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  بحث و نتيجه گيري 
داري ترس از موفقيت كمتـري نسـبت   معنا تحقيق نشان داد ورزشكاران موفق به طور يها افتهي

سـيتوك در  . همخواني دارد) 1975(سيتوك  يها تهافياين نتايج با . به ورزشكاران ناموفق دارند
ورزشي است و  يها تيموفقتحقيق خود نشان داد ترس از موفقيت يك بازدارنده اجرا در كسب 

عقيـده دارد  ) 2000( 1اگوسـت . زنان داراي سابقه موفق ورزشي ترس از موفقيت كمتري دارنـد 
، كنـد  يمبه شكل ناخودآگاه بروز  تصور اينكه موفقيت ترس آور است مبارزه براي موفق شدن و

گاهي نيز  پيشين، يها تيموفق داشتن مثل عدم كند يمگاه گذشته افراد آنان را از موفقيت دور 
آنها  آورد يمافراد معتقدند به اندازه كافي توانايي و شانس دارند اما تغييراتي كه موفقيت با خود 

 ورزشـكاراني كـه  ) 1964(2رويكرد اتكينسونبر اساس  از سوي ديگر ).9(كند يمرا دچار نگراني 
در  آنها ترس از موفقيت هستند، يداراي انگيزش پيشرفت باال و انگيزه اجتناب از شكست پايين

 كمتـر اسـت   ،انگيزه اجتناب از شكسـت پـايين  و انگيزش پيشرفت  مقايسه با ورزشكاران داراي
ورزشـي   يهـا  رقابـت در موفقيت دليل كسب  ورزشكاران موفق به  گفت توان يمبنابراين  ).23(

 آنها ترس از موفقيتو بدون نگراني درباره نتايج مسابقات مختلف انگيزش پيشرفت بااليي دارند 
گفـت ورزشـكاران موفـق بـه      توان يم) 1989(فردريك  يها افتهيحتي با استناد به . است كمتر

  . فقيت كمتري دارندمو بيني بوده و ترس ازر اراي خود برتدليل سابقه موفق د
تحقيق نشان داد بين انگيزش پيشرفت ورزشكاران موفق و نا موفـق تفـاوت     يها افتهيهمچنين 

داري بـاالتر از  معنا به طورپيشرفت ورزشكاران موفق يعني انگيزش . معني دار آماري وجود دارد
، گيـل  )1988(واترنبـرگ   يهـا  افتـه ياين نتيجه بـا  . انگيزش پيشرفت ورزشكاران ناموفق است

انگيـزش پيشـرفت    اني دارد كـه بـه ترتيـب نشـان دادنـد     همخـو ) 2003(، آنريزسكي )1993(
بازيكنان خبره ي هاكي نسبت به بازيكنان آماتور و تفريحي، انگيزش پيشرفت بازيكنـان آمـاتور   

ـ نسبت به بازيكنان تفريحي هاكي و انگيزش پيشرفت بازيكنـان   تنـيس نسـبت بـه     يالمللـ  نيب
و ) 2005(دانيـل و همكـاران    يهـا  افتـه يبا اسـتناد بـه   . ، بيشتر استتر نييپا يها رده بازيكنان

كه به ترتيب رويكرد ورزشي افراد را با ديدگاه آنهـا از خـود بـه    ) 2005(كوكاريداس و همكاران 
عنــوان يــك ورزشــكار و انگيــزش پيشــرفت ورزشــي را بــا ميــزان تجــارب ورزشــكاران مــرتبط 

ثير بـاور آنهـا   فعاليت افراد تا حد زيـادي تحـت تـأ    ميزان و با توجه به اينكه، )20،14(اند دانسته
به عبـارت ديگـر، افـرادي كـه نتـايج را قابـل       . رديگ يمقرار  ها تيفعالدرباره نتايج احتمالي اين 
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به آن نتايج خيلي مشكل باشد، باز هم براي رسيدن به  يابي دست، حتي اگر دانند يم يابي دست
و ايـن ميـزان تـالش بـروز تفـاوت در انگيـزش پيشـرفت         رنـد يگ يمتري به كار آنها تالش بيش

همچنـــين بـــا توجـــه بـــه نظريـــه   .كنـــد يمـــورزشـــكاران موفـــق و نـــاموفق را توجيـــه 
ورزشكاران سطح باال از لحاظ رقابت جويي نيز در سطح بااليي قـرار دارنـد و   )1974(1اتكينسون

وفقيـت، بـدون نگرانـي دربـاره شكسـت هـاي       بـه م  يابيـ  دستداراي پشتكار زياد و قوي براي 
خـود   يها ييتوانااگر چنين تصور كنيم كه ورزشكاران موفق به دليل آگاهي از ).21(اند ياحتمال

نسبت به نتايج خوش بين هستند و در مقابل ورزشكاران نـاموفق بـه دليـل عـدم اطمينـان بـه       
 يهـا  افتـه يايـن تحقيـق بـا     خود نسبت به نتايج احتمـالي بـدبين هسـتند، نتـايج     يها ييتوانا

 دانشـگاهي  كه نشان داد اختالف معنـي داري در انگيـزش پيشـرفت ورزشـكاران     )2002(دانيل
علـت اصـلي بـروز ايـن اخـتالف سـطح        احتماالً. در تضاد است ،خوش بين و بدبين وجود ندارد

قه ورزشـي،  عواملي از قبيل نژاد، سـاب زيرا . دو تحقيق باشد يها يآزمودن سابقه ورزشي رقابت و
يعني هر چه سـطح  . )30(دهند يمقرار  سطح رقابت انگيزش پيشرفت ورزشكاران را تحت تأثير

بهتر باشـد انگيـزش    داراي سابقه ورزشي باشد و ورزشكار) يالملل نيبدر سطح ملي و (رقابت باال
   .بيشتر خواهد بودپيشرفت وي 

ان و مردان ورزشكار وفقيت زنداري در ترس از متحقيق، اختالف معنا هاي يافتهاس بر اس
، )1987( 3، استوارد)1975( 2اين يافته با نتايج مطالعات زاكرمن و ويلر. مشاهده نشد

كه در تحقيقات ) 2001( 6، فاريس)1379ذكر شده در برومند ، (5ي پوپگار) 1976(4پالودي
 س ازو ترنمرات ترس از موفقيت معتبر نيست  جنسيتي در هاي تفاوتخود دريافتند كه 

ولي ). 10، 1، 4، 4، 19(، همخواني داردشود ميهر دو جنس به يك ميزان مشاهده  موفقيت در
كه نشان دادند زنان براي مبتال شدن به ) 1972( 8و هورنر) 2001( 7با نتايج تحقيقات ميلز

همچنين اين نتايج با ). 10،18(باشد نمياز مردان هستند، هماهنگ  مستعدترترس از موفقيت 
كه نشان داد زنان ورزشكار در مقايسه با مردان ورزشكار ترس از ) 1982(سيلوا  هاي هيافت

                                                                                                                   
1. Atkinson 
2. Zuckerman and Wheeler  
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5. Poop 
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احتماالً دليل اين اختالف تفاوت جوامع مختلف از لحاظ  .موفقيت بيشتري دارند در تضاد است
بر اين اساس ممكن در برخي جوامع به خاطر ). 26(تأكيد بر اهداف مربوط به تكليف باشد

ن صورت با توجه به ب موفقيت براي زنان و مردان خيلي مهم باشد در ايمسائل فرهنگي كس
ترس از دست دادن ظرافت زنانگي،  دليل بهزنان ورزشكار احتماالً ) 1976(النسلي ب هاي يافته

مطالعات  ،با وجود اين .و ترس از طرد اجتماعي، ترس از موفقيت بيشتري را نشان خواهند داد
از موفقيت در زنان رو به كاهش است و اين مطالعات اين احتمال را ترس  اند دادهاخير نشان 

سنتي  طور بهكه  دهند ميترس از موفقيت را نشان  هايي فعاليتدر  كه زنان فقط دهند مي
بيش مغاير با نقش جنسيتي آنها در نظر گرفته شده است همچنين ترس از موفقيت زنان زماني 

نشان داد ) 1975(سيتوك همان طور كه). 4(باشندردان كه مستلزم رقابت با م از مردان است
اين در حالي است كه  .دهند ميزنان ورزشكار هنگام رقابت با مردان ترس از موفقيت را نشان 

با  و از طرف ديگر .در پژوهش حاضر زنان و مردان در مسابقات جدا از هم شركت داشتند
براي  اي حرفهحث تربيت بدني و ورزش علمي و تكامل فرهنگي در جهان كنوني ب هاي پيشرفت

  .شده و مغاير با نقش جنسيتي آنها نيست تر محسوسزنان 
نشان داد بين ترس از موفقيت و انگيزش پيشرفت در هر دو گروه  تحقيق نتايجدر نهايت 

يعني هر چه ترس از موفقيت . دار منفي وجود داردابطه معناورزشكاران موفق و ناموفق  ر
 هاي يافتهاين نتايج با . و بر عكس  باشد، انگيزش پيشرفت آنها پايين خواهد بودورزشكاران باال

چري نشان داد . همخواني دارد) 1982(و مونيكا و همكاران) 1978(2چريو  )1980(1زاكرمن
ثيرات فراد باشد و تأانگيزشي ا هاي تفاوتمنعكس كننده  تواند مينمرات ترس از موفقيت 
يي ها آزمودنينشان داد به  نيز زاكرمن. )11(نگيزش پيشرفت بگذاردمضري بر اجرا و سطوح ا

يشتري روني بكه گفته شده بود موفق هستند، ترس از موفقيت كمتري داشتند و انگيزش د
براي تكليف محوله نشان دادند و براي موفقيت بيشتر از اسنادهاي دروني استفاده 

ل چهارسويه معني دار بين سطوح نمرات مونيكا در تحقيق خود به يك تعام ).25(كردند مي
با . همراه با موفقيت پي برد هاي قضاوتترس از موفقيت، انگيزش پيشرفت، ترس از شكست و 

گفت ترس از موفقيت بر انگيزش  توان ميتوجه به مباني نظري موضوع و نتايج تحقيقات 
 ده عاطفي فشار وزيرا اين پدي گذارد ميپيشرفت ورزشكاران در سطوح مختلف تأثير منفي 

فقيت به موپس از رسيدن  ،ديگران وزشكاران از برآوردن انتظارات خود اضطرابي است كه ور
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ترس از موفقيت منجر به از دست دادن انگيزه و عالقه براي رشد كردن، موفق . )12،6(دارند
پس ترس از اينكه موفقيت به . شود ميبدست آمده  هاي موفقيتشدن و كوچك شمردن 

اين هدف نتواند براي حفظ تعهد و عالقه فرد كافي باشد،  و ي يك هدف محسوب شودتنهاي
يكي از ابهامات موجود در رفتار بنابراين  ).23(برد ميانگيزه فرد را براي ادامه كار از بين 

يد مورد توجه كه با ،)7(ناب از موفقيت استپيشرفت وجود رفتارهايي در چهارچوب رفتار اجت
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  .بدين طريق ترس از موفقيت آنها را كاهش دهند ،شده

  :منابع
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 .132، ص 2و1: ، شماره11: انساني دانشگاه شيراز، دورهو مجله علوم اجتماعي 

توصيف و مقايسه انگيزش پيشرفت ورزشي دانشـجويان دختـر و   «، 1385، محمد، عسگري .5
  .، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي»سراسري يها دانشگاهپسر ورزشكار 
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