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 توصیف صفات انگیزشی بازیکنان 29
 ایرانفوتبال ۀ نخب

 *)س(استادیار دانشگاه الزهرا دکتر معصومه شجاعی؛  
 استادیار دانشگاه تهراندکتر محمد خبیری؛  

 بدنی  ارشد تربیت  کارشناسقاسم؛   امیر حاجی 

 نقش جوان و ماهر بازیکنان پرورش و یشناسای برنامه  های در که است مهمی روانی ویژگیهای از یکی انگیزش :چکیده

 رشتۀ در رقابت خاص انگیزه  های تعیین دربارۀ محدودی تحقیقات که است حالی در این دارد، مالحظه  ای قابل

 بازیکنان انگیزشی ویژگیهای توصیف از است عبارت زمینه  یابی این از هدف بنابراین .است شده انجام فوتبال

 صورت به که بزرگساالن و امید، جوانان، ردۀ 3 در ملی تیمهای از بازیکن 60 منظور بدین .ایران فوتبال نخبۀ مرد

 بازیکنان پست و سنی ردۀ اساس بر داده  ها .نمودند تکمیل را ورزشی نگرش پرسشنامۀ شدند، انتخاب هدف دار

 دستیابی انگیزش نخبه ازیکنانب این نتایج، اساس بر .شد تحلیل و تجزیه توصیفی آمار از استفاده با و گروه  بندی

 در هافبکها همچنین بزرگساالن، ملی تیم بازیکنان این، بر عالوه .داشتند باالیی شکست از اجتناب و موفقیت به

 .داشتند بیشتری رقابت انگیزش بازیکنان سایر با مقایسه

ت، انگیزش رقابت،   انگیزش اجتناب از شکست، انگیزش توان، انگیزش دستیابی به موفقی            : واژگان کلیدی 
 1فوتبال، نخبه

 

* E-mail: Elaheh@shojaei-m.com 

 

                                                 
1. Achievement Motivation 

 
 مقدمه
ورزش در موفق رقابت دارند اعتقاد محققان اکثر
،8 ،17( است خاصی ذهنی عوامل مجموعه مستلزم

مجموعه این در خاص شخصیتی صفات .)16 ،11
مربیان و بازیکنان برای اطالعات غنی عمناب عوامل،
باتجربه  ترین حتی غالباً ).18( می شوند محسوب
یا شخصیت شناخت و بررسی مزایای نیز مربیان

ی گیرندحـاالت روانـی ورزشکارانشـان را نادیده م 
در خاص روانی خصوصیات این از یکی ).12(

گرفته نادیده زیادی میزان به که نخبه ورزشکاران

 
ریزیهای برنامه و ورزش در استعدادیابی در و شده
مهمی نقش ورزشکاران برای مربیان تیخشنا روان
امیالی و نیازها انگیزش ).18( است انگیزش دارد
هدف سمت به رفتار ثبات و شدت، جهت، که است
عنوان با انگیزش، انواع از یکی ).3( می کند تنظیم را

از اجتناب و استقبال به گرایش ،1پیشرفت زشانگی
آن خصوص در که )3( است رقابتی موقعیتهای
  .است شده انجام بسیاری تحقیقات
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 30  توصیف صفات انگیزشی بازیکنان نخبه فوتبال ایران

 ،1توان انگیزۀ )21( ویلیس مثل محققان برخی
2انگیزۀ دستیابی به موفقیت     

انگیزۀ اجتناب از     و 
3شکست

 معرفی رقابت خاص انگیزه  های انواع از را 

 یا هوشیار( اثر تولید ظرفیت با توان انگیزۀ .اند  کرده

 از .دارد اثر دیگران احساس یا رفتار بر )شیارغیرهو

 برخورد باال، توان انگیزۀ با افراد خصوصیات

4وینتر .است دیگران بر تأثیر و کنترل شخصی،
 

 معرفی اجتماعی توان دارای افراد را ورزشکاران

 پرداختن و توان انگیزۀ بین می نماید فرض و می کند

 اولیۀ عاتمطال در او .دارد وجود ارتباط ورزش به

 ورزشهای در شرکت با توان انگیزۀ دریافت خود

 دارد، ارتباط -کشتی و فوتبال مثل -رقابتی مستقیماً

 رقابتی مستقیماً که ورزشهایی در شرکت با ولی

 ندارد معناداری ارتباط -گلف و شنا، دو، مثل -نیست

  ).340ص ،21(
 پیروزی به افراد تمایل موفقیت به دستیابی انگیزۀ

5اتکینسون .است
 دارای افراد خصوصیات برخی 

 بیان چنین را موفقیت به دستیابی برای زیاد انگیزۀ

 اطمینان عدم شرایط در سخت کار به تمایل :می دارد

 باعث شخصی تالش اینکه به اعتقاد متوسط،

 موفقیت، از رضایت می  شود، نتیجه در اختالف

ص ،21( بلندپروازی و وجدان، از پیروی بینی،  خوش
 دارای افراد اجرای داد نشان )21( ویلیس ).339

 پایین شکست از اجتناب و باال موفقیت به دستیابی

 و پایین موفقیت به دستیابی دارای افراد از بهتر
 .باالست شکست از اجتناب

 واکنش ظرفیت به شکست از اجتناب انگیزۀ

 اتکینسون .می  کند اشاره شکست هنگام فرد خجوالنۀ

 شرایطی از دوری به تمایل و طراباض است معتقد

انگیزۀ  با افراد ویژگیهای از می شود ارزیابی اجرا در که
 ).339، ص21(زیاد در اجتناب از شکست است 

 پیشرفت انگیزه  های می  دهد نشان تحقیقات

 انگیزش و )21 ،10 ،6( است زنان از بیشتر مردان

 گروهی رشته  های ورزشکاران موفقیت به دستیابی

 ).6( است انفرادی رشته  های ورزشکاران از تربیش

 به دستیابی انگیزش و رقابت  جویی یافته  ها، مطابق

 در و است نخبه و موفق افراد ویژگیهای از موفقیت،

 ورزشکاران بیشتر از غیرورزشکاران دیده می شود      

 کاچن  مک و وارتنبرگ نتایج، این با موافق ).14 ،7(

 به دستیابی انگیزش و وییج  رقابت دادند نشان )19(

 معناداری طور به هاکی حرفه  ای بازیکنان موفقیت

 گیل و مارتین ولی است؛ آماتور ورزشکاران از بیشتر

 موفقیت به دستیابی انگیزش و رقابت  جویی بین )15(

 و آمریکا ماراتن دوندگان با فیلیپین ماراتن دوندگان
 تالفاخ آمریکا دانشگاهی و دبیرستانی ورزشکاران

 12345 .نکردند مالحظه زیادی
 گروهی ورزشی رشتۀ 17 بررسی از )21( ویلیس

 و آمریکایی فوتبال رشتۀ بازیکنان دریافت انفرادی و
 ویلیس .دارند را رقابت انگیزش بیشترین بسکتبال

 در ورزشکاران رقابت انگیزش بین دریافت همچنین

 ماًمستقی که ورزشهایی با رقابتی مستقیماً رشته  های

 عالوه .دارد وجود معناداری اختالف نیستند رقابتی

 انگیزش می  رسید نظر به اینکه رغم  علی این، بر

 مقایسۀ دارد، اجرا بر منفی اثری شکست از اجتناب

بین این انگیزه در بازیکنان تیمهای فوتبال برنده و          
 شکست از ترس برنده تیمهای داد نشان بازنده

 شکست از اجتناب واقع در و دارند بیشتری

 وینبرگ دیگر، طرف از ).21( اجراست کنندۀ  تسهیل

 انگیزش و رقابت  جویی بین دریافتند )20( گود و

                                                 
1. Power Motive 
2. Motive to Achieve Success 
3. Motive to Avoid Failure 
4. Winter 
5. Atkinson 
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 ارتباط ورزشی عملکرد با موفقیت به دستیابی

 .دارد وجود معناداری
 فردی به منحصر روانی و جسمانی نیازهای فوتبال

 در زیادی تحقیقات ).13( دارد ورزشکاران برای

 فوتبال ۀنخب بازیکنان فیزیولوژیکی نیازهای ردمو

 این روانی ویژگیهای مورد در ولی ،)9( شده انجام

 اندک بسیار تحقیقات انگیزش، خصوصاً ،افراد

 صفات که )21( ویلیس یافته  های مطابق .است

 17 در دانشگاهی و دبیرستانی ورزشکاران انگیزشی

 توان، یزۀانگ میانگین نمود، ارزیابی را ورزشی رشتۀ

 بازیکنان شکست از اجتناب و موفقیت به دستیابی

 بارۀدر .بود 6/31 و 1/68 ،9/41 ترتیب به فوتبال

 استوارت تنها فوتبال نخبۀ بازیکنان انگیزشی صفات

 آنها .دادند انجام تحقیقی 2004 سال در )18( میرز و

 در جوان ۀنخب بازیکنان انگیزشی صفات بررسی به

 بر سن گرفتند نتیجه و داختندپر شمالی آمریکای

 و نخبه بازیکنان موفقیت به دستیابی و توان انگیزش
 اجتناب انگیزۀ ولی ندارد؛ معناداری اثر فوتبال جوان

 بیشتر معناداری طور به بزرگ تر بازیکنان شکست از

  ).>05/0P( است سن  تر  کم بازیکنان از
ان و  ـن جوان ـال در بی  ـوبیت فوتب ـ محب افـزایش

 آگاهی ایران، بزرگساالن و امید ملی تیم فقیتهایمو

 را رشته این نخبۀ بازیکنان انگیزشی صفات از بیشتر

 تحقیق نتایج اینکه به توجه با .است ساخته ضروری

 انگیزشی صفات خصوص در )18( میرز و استوارت

قابل بازیکنان نخبۀ جوان در آمریکای شمالی             
 همچنین لبزرگسا فوتبالیستهای جامعۀ بهتعمیم   

 که است این لهئمس نیست، ایران ۀنخب فوتبالیستهای

 چه در ایران ۀنخب فوتبال بازیکنان رقابت انگیزش

  است؟ سطحی
 از است عبارت زمینه  یابی این کلی هدف بنابراین

 انگیزش( رقابت به مربوط انگیزشی صفات توصیف

 انگیزش و ،موفقیت به دستیابی انگیزش توان،

 ملی تیم مرد فوتبالیستهای )شکست از اجتناب

 حاصل یافته  های .ایران بزرگساالن و امید جوانان،

 در فوتبال مربیان برای کاربردی اشاراتی دارای

 است جوان نخبۀ بازیکنان پرورش و صحیح انتخاب

 و انگیزش بودن اکتسابی به توجه با ،1مزآ از نقل به و
 توسعۀ در مهمی نقش )208ص ،2( حرکتی ارفتر

 صفات بهبود منظور به که دارد تمرینی هایروش

 می  شود طراحی مطلوب عملکرد برای الزم انگیزشی

 رسیدن در بازیکنان به ارزشمند اطالعات این ).19(

  .می کند کمک اجرا سطوح باالترین به

 شناسی  روش
 فوتبالیست مردان ،تحقیق این در کنندگان  شرکت

 سه در 1384 سال در ایران اسالمی جمهوری ملی تیم

 ،)سال 19 تا 16 سنی دامنۀ در بازیکن 25( جوانان ۀرد
 و ،)سال 23 تا 20 سنی دامنۀ در بازیکن 16( امید

 )سال 36 تا 24 سنی دامنۀ در بازیکن 19( بزرگساالن
 23 مدافع، 16 بان،  دروازه 8 شامل نفر 60 تعداد به

 دار هدف صورت به که بودند مهاجم 13 و هافبک،

  .شدند انتخاب ایران ۀنخب و مرد فوتبالیستهای جامعۀ از
 اطالعات ۀپرسشنام از اطالعات آوری  جمع برای

2(SAI) ورزشی نگرش ۀپرسشنام و فردی
 )21( 

 خاص ۀانگیز نوع سه SAI ۀپرسشنام .شد استفاده

 موفقیت به دستیابی ۀانگیز توان، ۀانگیز شامل رقابتی

 این . کندمی ارزیابی را شکست از اجتناب ۀانگیز و

 لیکرت یارزش 5 مقیاس با عبارت 40 شامل پرسشنامه

 مخالف بسیار تا موافق بسیار از پاسخها .است

سازه محتوایی، مالکی، اعتبار . بندی شده است  رتبه

                                                 
1. Ames 
2. Sport Attitude Inventory 
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 یو بازآزمای) 76/0-78/0(و ضرایـب پـایـایـی آلفا 
 )22( لین و ویلیس نظرات اساس بر آن )75/0-69/0(

 ایران در نیز پرسشنامه این ارسیف نسخۀ .شد تعیین

  .)1( است شده اعتباریابی
 از پس ،فوتبال ملی تیم اردوی در پرسشنامه  ها

 آوری  جمع روش هدف، مورد در اطالعاتی بیان

 تقریبی زمان پرسشنامه  ها، تکمیل نحوۀ اطالعات،

 آنها اختیار در بازیکنان رضایت اخذ و آنها، تکمیل

 .شد آوری  جمع یلتکم از پس و گرفت قرار
 ،توصیفی آمار از داده  ها تحلیل و تجزیه برای
 مثل مرکزی گرایش شاخصهای برخی شامل

 و معیار انحراف جمله از پراکندگی و میانگین
  .شد استفاده نمودار ترسیم همچنین

 ها  یافته
 آن مؤلفه  های و رقابت انگیزش میانگین 1 شکل

 .می  دهد نشان رانای فوتبال ملی تیم بازیکنان در را
 به دستیابی انگیزۀ امتیاز میانگین شکل، مطابق

 دارای ترتیب به شکست، از اجتناب انگیزۀ و موفقیت

  .بود مقدار کمترین و بیشترین

 مؤلفه  های و رقابت ۀانگیز امتیاز میانگین 1 جدول

 و امید، جوانان، ملی تیم فوتبالیستهای در را آن
 و 1 جدول مطابق . دهدمی  نشان ایران بزرگساالن

بـازیکنـان تیم ملی بزرگساالن در مقایسه       ،2ل  شک
بـا بازیکنـان تیم ملـی جوانـان و امید انگیزۀ تـوان،         

 رقابت انگیـزۀ کالً و شکـست، ازانگیـزۀ اجتنـاب    

 .داشتند بیشتری
 

 
 فوتبال ایران ان مرد تیمهای ملیبازیکن رقابت در ۀانگیزامتیاز صورتهای مختلف  نمودار ستونی میانگین. 1شکل 

 
 جوانان، امید، و بزرگساالن ایران  فوتبالیستهای تیم ملی رقابت و مؤلفه  های آن در ۀانگیزامتیاز  میانگین. 1جدول 

 ردۀ سنی تیم انگیزۀ توان انگیزۀ دستیابی به موفقیت انگیزۀ اجتناب از شکست )کل(انگیزۀ رقابت 
 جوانان 2/40 32/71 56/32 08/144
 امید 24/39 76/68 29/34 29/142
 بزرگساالن 58/40 71 63/37 21/149
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جوانان، امید، و  فوتبالیستهای تیم ملی رقابت و مؤلفه  های آن در ۀانگیزامتیاز  نمودار ستونی میانگین. 2شکل 
 بزرگساالن ایران

 
 مؤلفه  های و رقابت ۀانگیز امتیاز میانگین 2 جدول

 تفکیک به ایران فوتبال ملی تیم ازیکنانب در را آن

 ،3 شکل و 2 جدول مطابق .می  دهد نشان بازی پست
 انگیزۀ هافبکها و پستها سایر با مقایسه در مهاجمان

  تـوان، و انگیـزۀ اجتناب از شکست بیشتر، و انگیزۀ

 پستها سایر با مقایسه در و کمتر، موفقیت به دستیابی

 رقابت انگیزۀ کالً و موفقیت به دستیابی انگیزۀ

 تمام و رقابت انگیزۀ در دروازه  بانان .داشتند بیشتری

 موفقیت، به دستیابی انگیزۀ بجز آن، صورتهای

 .داشتند را امتیاز کمترین
 

 بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به تفکیک پست بازی رقابت و مؤلفه  های آن در ۀانگیزامتیاز  میانگین. 2جدول 
ت انگیزۀ رقاب

 )کل(
انگیزۀ اجتناب از 

 شکست
انگیزۀ دستیابی 
 به موفقیت

انگیزۀ 
 توان

پست 
 بازیکنان

 بان  دروازه 13/39 5/70 33 63/142

 مدافع 19/39 44/71 38/34 145

 هافبک 43/40 22/72 52/34 17/147

 مهاجم 93/40 64/66 36 57/143
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بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به تفکیک  مؤلفه  های آن دررقابت و  ۀانگیزامتیاز  نمودار ستونی میانگین. 3شکل 

 پست بازی

 
 بحث

 نخبۀ و فوتبالیست مردان داد نشان تحقیق نتایج

 این .دارند باالیی موفقیت به دستیابی انگیزۀ ایران

 دربارۀ )18( میرز و استوارت یافته  های با نتایج

 شمالی آمریکای جوان نخبۀ فوتبال بازیکنان

 عوامل حاصل انگیزشی، صفات این .دارد انیخو هم

 جوّ و مربیگری روش جمله از است، متعددی

 اجتماعی وضعیت مربی، توسط شده ایجاد انگیزشی

 نیازهای آنها، خانوادۀ و ورزشکاران اقتصادی ـ

 به که افرادی طبیعی انتخاب و فوتبال، ورزش روانی

 ،18( برخوردارند الزم ویژگیهای از ژنتیکی صورت
 و ،)21( ویلیس های  یافته موافق احتماالً ).12 ،4

 به دستیابی انگیزش بودن بیشتر )20( گود و وینبرگ

 باال سطوح به رسیدن برای ورزشکاران در موفقیت

 در بهتر عملکرد همچنین ورزشی رشتۀ این در

  .داشت خواهد بیشتری تأثیر مسابقات
 اباجتن انگیزۀ که بازیکنانی )5( کراتی عقیدۀ به

 به مربوط رفتارهای از دارند، باالیی شکست از

 موقعیتهایی در فقط می  کنند، اجتناب پیشرفت

 داشته اطمینان آنها در موفقیت از که می کنند شرکت

 توجیه برای آمدن کنار مختلف رفتارهای باشند،

 هنگام می  دهند، توسعه را آن وقوع از قبل شکست

 در فقط و ،می  کنند تالش کمتر بازی یا تمرین

 را خود تالش باشد پیروز و موفق تیم که شرایطی

 مانع انگیزش، این بودن باال بنابراین .می  دهند افزایش

 حرفه  ای ورزش باالی سطوح به بازیکن دستیابی

 .دارد وجود نیز متناقضی های  یافته البته .شد خواهد
 رقابت انگیزه  های مقایسۀ با )21( ویلیس مثال برای
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 دریافت بازنده و برنده فوتبال تیمهای یکنانباز در

 بیشتری شکست از اجتناب انگیزۀ برنده تیمهای

 انگیزۀ سطح .دارد اجرا بر مثبتی اثر انگیزه این و دارند

 تحقیق این در ایران نخبۀ بازیکنان شکست از اجتناب

 تحقیق در دبیرستانی فوتبال نخبۀ بازیکنان با مقایسه در

 تحقیق در شمالی آمریکای جوان بازیکنان و ویلیس

 سن دارای بازیکنان در حتی و )18( میرز و استوارت

 فوتبال سطح بودن باالتر به توجه با که بود باالتر بیشتر

 گیری  نتیجه ، شدهمقایسه گروه دو با مقایسه در ایران

 انگیزش کنندۀ  تسهیل اثر خصوص در ویلیس

 .  رسدمی نظر به منطقی اجرا بر شکست از اجتناب
 رشتۀ روانی مقتضیات بر عالوه می  رسد نظر به

 دارای بازیکنانِ شدن انتخاب و فوتبال ورزشی

 وجود باال، سطوح به آنها راهیابی و الزم ویژگیهای

 انگیزشی جوّ محصول انگیزشی، صفات از سطح این

 اساس بر .است ایران فوتبال مربیان توسط شده ایجاد

 یچگونگ و افراد تتجربیا نوع ،تحقیقات نتایج
 تکلیف اهمیت میزان بر تجربیات این تفسیر

 محیط آن در )گراییخود( خود و )گرایی تکلیف(

 بر بازیکنان خودگرا، محیطهای در .)2( می  گذارد اثر

 ارزیابی دقت به را آنها اشتباهات مربی که باورند این

 ستاره بازیکنان به مربی توجه بیشترین غالباً .می  کند

 تأکید حریف تیم دادن شکست به تنها نه مربی .است

 در .می  نماید ایجاد رقابت بازیکنان بین بلکه می  کند،

 تیم اگر می  کند تصور بازیکن انگیزشی، جوّ این

 وی متوجه را آن مربی گردد، متحمل را شکستی

 در شکست از اجتناب انگیزش نتیجه، در و می  داند

 اگر آنکه حال ؛می  شود تقویت و می آید پدید وی

 و بهتر نتایج مطمئناً نماید، بازی وظیفه بر تمرکز با فرد
   ).18( بود خواهیم شاهد را مؤثرتری بازی

 اجتناب انگیزۀ توان، انگیزۀ تحقیق، نتایج مطابق

 تیم فوتبال بازیکنان رقابت انگیزۀ کالً و شکست، از

 سنی رده  های بازیکنان از بیشتر بزرگساالن ملی

 در شکست از اجتناب انگیزۀ بودن بیشتر .بود  ترپایین 

 میرز و یافته  های تحقیق استوارت   با مسن  تر بازیکنان

 پست و سن اثر بررسی به آنها .دارد خوانی هم )18(

 جوان و نخبه فوتبالیستهای رقابت انگیزۀ بر بازی

 انگیزۀ  ترمسن بازیکنان گرفتند نتیجه و پرداختند

 بونامنو ).>05/0P( دارند تریباال شکست از اجتناب

 کودکان انگیزۀ اختالف دربارۀ )4( موسینو و

 یافته های ایتالیایی بزرگ تر کودکان و خردسال

  ).>05/0P( کردند گزارش را مشابهی
 شاهد جوان، فوتبالیستهای بازی تماشای هنگام

 دو مسابقۀ تا هستیم تماشایی  تری و جذاب  تر مسابقۀ

 است نهفته مسئله این در امر ینا علت .بزرگسال تیم

 به نباختن، انگیزۀ با تنها ورزشی مسابقۀ در شرکت که

 در تالش به نداشتن تمایل یا فرد خالقیت کاهش

 و می انجامد مشکل حرکات انجام یا شوتها ارسال
 نخوردن گل دنبال به تنها ورزشکار می  شود باعث

 حریف بازی کردن خراب هدفش نهایت در و باشد

  .زدن گل و زیبا بازی یک ارائۀ تا بود هدخوا
 و ربهعالوه بر این، معموالً فوتبالیستهای باتج        

 و دارند خوبی وضعیت مالی نظر از که بزرگسال
 انجام به تمایلی دیگر کرده  اند، کسب را الزم شهرت

 در .می  کنند بازی محتاط  تر و ندارند پرخطر حرکات

 اقتصادی نظر از نه که جوان بازیکنان مقابل، نقطۀ

 به راضی را خود می  توانند روانی نظر از نه و  اندتأمین

 ترقی نردبان آنکه برای کنند، معمولی تیمی در ماندن

 میدان به پیروزی هدف با نمایند، طی سریع  تر چه هر را

 به دست چیزی، دادن دست از ترس بدون و می آیند

  . کنندمی  بازی تهاجمی  تر و می زنند پرخطر حرکات
 بازیهای اگر می  دانند جوان یا بزرگسال بازیکنان

 جهانی جام به بگذارند، سر پشت موفقیت با را خود

 از بیش را خود تواناییهای می  توانند و می کنند پیدا راه
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 سیاستهای اساس بر که آنجا از ولی نمایند؛ بارز پیش

 رشته  های مورد در ایران اسالمی جمهوری ورزشی

 فرستاده میدان به آور  مدال تیمهای تنها المپیک،

 ورزشهایی به گذاری  سرمایه بیشترین و می  شوند

 نظر به می  یابد، اختصاص وزنه  برداری و کشتی مانند

 ملی تیم بازیکنان رقابت انگیزش بودن پایین می  رسد

 .است امر این به مربوط امید
 پست شدن نزدیک با تحقیق، این یافته  های در

 توان انگیزۀ حمله، خط به دروازه  بانی از یکنانباز

 فاعلی نقش به بتوان شاید را نتیجه این .یافت افزایش

 تنها دروازه  بان .داد نسبت مختلف پستهای مفعولی و

 مربیان توصیۀ عموماً اگرچه .می  دهد نشان واکنش

 شانسی پنالتی، ضربات در که است این دروازه  بانان به

 از بسیاری امروزه کنند، حرکت سمت یک به

 و فکر خواندن با پنالتی  گیر، و برجسته دروازه  بانان
 ضربات گرفتن در مقابل، بازیکن حرکات بینی  پیش

 در تحقیق این اگر شاید البته .می  کنند عمل موفق

 خوب دروازه  بانان و مدافعان با ایتالیا مانند کشوری

 به توان یزشانگ مورد در دیگری نتایج می  شد، انجام

  .می  آمد دست
 انگیزش بودن کمتر مطالعه این در جالب نکتۀ

 بازیکنان با مقایسه در مهاجمان موفقیت به دستیابی

 وظایف به مربوط احتماالً نتیجه این .بود پستها سایر

 حمله هر در اگر می  داند مهاجم .است بازیکنان فردی

 و نمی  آید پیش مشکلی نرساند، ثمر به را گلی
 ولی، .است وی انتظار در نیز دیگری موقعیتهای

 هر در اگر که می  اندیشد چنین دروازه  بان یا مدافع

 حریف مهاجم و کند عمل موفق نتواند صحنه  ای

 .کرد جبران را نتیجه نتوان دیگر شاید باشد، موفق  تر
 به دستیابی انگیزش فرد تا می  شود موجب امر همین

 امتیاز مقابل، در .اشدب داشته باالتری موفقیت

 هافبکها، مهاجمان، در شکست از اجتناب انگیزش

 و یافت کاهش ترتیب به دروازه  بانان و مدافعان
 شکست از ترس پستها بقیۀ بازیکنان از بیش مهاجمان

 شده محول نقش در باید را آن علت و داشتند خوردن

 حال در تیم اگر می  داند مهاجم .نمود جستجو آنها به

 تیم نجات و زنی  گل برای اصلی وظیفۀ باشد، تشکس

بر عهدۀ وی است و لذا این انگیزه در وی تقویت            
 تیمش شکست مانع ممکن شکل هر به که می شود

 در شکست از اجتناب انگیزۀ که امر این البته .شود

دروازه  بانان و مدافعان ایران کمتر از هافبکها و             
 را اگر مهاجمان است، خود جای تفکر دارد، زی          

 به باشد، نداشته روحیه  ای چنین مدافعی یا دروازه  بان

 خواهد تسلیم تیمی هر و مهاجم هر مقابل در آسانی

 شناسی روان نقش هم باز مورد این در بنابراین .شد

ماهر و زبردست در زمینۀ انگیزشهای ورزشی              
 .است انکارناپذیر

 به مربوط رقابت انگیزۀ بیشترین مطالعه این در

 و مهاجمان مدافعان، بعدی رتبه  های در و بود بکهاهاف
 به زیاد، احتمال به امر این .داشتند قرار دروازه  بانان

 تدافعی نقش هافبکی اگر .دارد بستگی هافبک نقش

 صورتهای می  شود بینی  پیش باشد، داشته بیشتری

 مدافع سطوح به نزدیک وی رقابت انگیزۀ مختلف

 باشد، هجومی هافبک وی نقش اگر آنکه حال .باشد

 .باشد داشته مهاجم با مشابه امتیازاتی می  رود انتظار
 به خالق هافبک یا جنگنده هافبک مانند عباراتی

 در را هافبک تواناییهای و انگیزشها نقش وضوح

  .می  دهند نشان فوتبال زمین

 گیری  نتیجه
 می  شود پیشنهاد زمینه  یابی، این نتایج اساس بر

 برنامه  ریزی همچنین استعدادیابی ایبر مربیان

 سطح از فوتبال نخبۀ بازیکنان روانی مداخالت

 عبارت به کنند؛ استفاده حاصل رقابت انگیزش
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 رشته این برای را افرادی می  توانند مربیان دیگر،

 جسمانی، خصوصیات داشتن بر عالوه که کنند انتخاب

 به دستیابی انگیزۀ الزم، روانی و فیزیولوژیکی

 .باشند داشته باالتری شکست از اجتناب و موفقیت
 در مناسب انگیزشی سطوح ایجاد منظور به همچنین،

 روان  شناسان نظرات از بهره  مندی با جوان، بازیکنان

 مربیگری روش در تغییراتی لزوم صورت در ورزش،

 روانی سازی  آماده در این، بر عالوه .نمایند ایجاد خود

 المللی،  بین رقابتهای خصوصاً ها،رقابت برای بازیکنان

توجـه کنند و بـا کمک         انگیزشی سطوح این به
برنامه  هایی به منظور افزایش      ورزش، روان  شناسان

 شکست از اجتناب و موفقیت به انگیـزش دستیابی 

 .کنند طراحی مطلوب حد تا بازیکنان
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