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Abstract 
The purpose of this study was to design the attitude and 
orientation model of Iranian volleyball community based on 
optimistic and pessimistic attribution. The research method 
was descriptive-analytical and 288 men and women volleyball 
league players were selected according to Cochran formula and 
cluster sampling method. The instruments included self-report 
attribution style, Willi’s sport attitude and Gill and Dieter’s 
sport orientation questionnaires. Pearson correlation 
coefficient, Friedman, variance, Watson, Sobel and structural 
equations were used to analyze the data with PLS software. The 
results showed no significant relationship between attribution 
style with sport orientation and sport attitude. However, there 
was a significant relationship between sport attitude and sport 
orientation. Also, regression analysis showed that the 
components of success and power were able to predict sport 
orientation. Priority of sport attitude was component of 
success, power and component of failure avoidance in first to 
third order. Model convergence validity and model divergence 
validity were also confirmed 

 
 

Extended Abstract  

Objective  
Each person's attitude is considered as 
a force that causes more effort, more 
responsibility, desire to enter the sports 
field and fight against opponents and 
has the feature of high competitiveness 

(Ramezani, 2016). On the other hand, 
sports orientation refers to a person's 
effort to overcome a problem, gain 
skills, overcome obstacles and perform 
better than others. From the point of 
view of attribution theorists, man tends 
to interpret and justify the world 
around him so that he can have more 
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control over it. (Jalilvand, 2019). 
According to Ortin et al. (2017), 
optimism is a modulating psychological 
factor in athletic performance. As the 
motivation of athletes increases, the 
use of various cognitive strategies such 
as repetition and review, semantic 
expansion and organization in learner’s 
increases (Tajri, 2019). The purpose of 
this study was to design a model of 
attitude and orientation of the Iranian 
volleyball community with optimistic 
and pessimistic attribution. 
Materials and Methods: The present 
research method was descriptive-
analytical. The statistical population of 
this study was 960 professional players 
of all Iranian men's and women's 
volleyball leagues, of which 288 were 
selected based on Cochran's formula 
and finally participated in study by 
cluster sampling. In order to determine 
the attribution style of individuals, the 
Questionnaire of attribution Styles, 
which is a self-reporting tool, was used 
to determine the attribution style of 
individuals, ie the source of control, the 
degree of stability, totality and 
controllability. This questionnaire was 
first translated from English to Persian 
and used in Iranian culture (Piri et al., 
2014). The Sports Attitude 
Questionnaire (Willis, 1989) was also 
used to assess people's sports 
attitudes. This questionnaire consists of 
two statements prepared and edited by 
Willis (1989). Content validity, criterion 
and structure, and alpha reliability 
coefficients (. /76-. /78) And its revision 
(. /69-. / 75) were determined by (Willis 
and Lane, 1989). This questionnaire was 
validated in Iran by Karimi et al. (2015) 

and its reliability and validity were 0.73 
and 0.57, respectively. The reliability of 
the questionnaire was calculated 
through Cronbach's alpha for the 
motivation of success 0.73 and for 
motivation to avoid failure of 0.76. The 
Gill and Dieter sports orientation 
questionnaire was also used in this 
study. This questionnaire was designed 
by (Gil and Dieter, 1988). The validity 
and reliability of the sports orientation 
questionnaire in Iran was also 
examined by Shafiezadeh (2007). Its 
validity was 0.77, its internal reliability 
through Cronbach's alpha was 0.83 and 
its time reliability was 0.77. Statistical 
methods of Pearson, Friedman, 
Variance, Watson, Sobel, and structural 
equation correlation were used for 
modeling with PLS software. 

Results 
The results showed that there was no 
significant relationship between 
attribution style with sports attitude 
and its components (P <0.05, r = -0.04). 
Also, there was no significant 
relationship between attribution style 
and sports orientation (P <0.05, r = 
0.049) and there was no significant 
relationship between attribution styles 
and sports orientation components (P 
<0.05). There was a significant 
relationship between sports attitude 
and sports orientation (P <0.05, r = 
0.133) and the share of variance 
between the two variables was equal to 
2% and in terms of components, only 
between sports attitude and the 
component of victory (05.05). 0> P) A 
significant relationship was observed. 
The results of the analysis of variance 
test also showed that the linear 
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relationship between the components 
of sports attitude with sports 
orientation (P <0.05 and F = 31.87) is 
confirmed. In other words, the 
coefficient of determination is 
significant. In the study of linear 
regression coefficients, regression 
analysis showed that the success 
component (P <0.05 and t = 4.899) and 
the power component (P <0.05 and t = 
3.475) have the ability to predict sports 
orientation. Friedman's test was used 
to evaluate the priority of the 
components of the sports attitude 
(separately for the player's position), 
and the results showed that there was 
a significant difference between the 
average ranks of the components of the 
sport's attitude (by the player's 
position). The first rank was related to 
the component of success, the second 
rank was related to the component of 
power and the third rank was related to 
the component of avoiding failure, but 
only in the Libero post the first rank was 
related to the component of avoiding 
failure and in the Pasver post the first 
rank was related to the component. It 
was power. Friedman's test also 
showed that there was no significant 
difference between the rankings of the 
components of sports orientation (by 
player post). However, according to the 
statistics obtained, the components are 
somewhat different in terms of the 
priority of the components based on 
the position of the players. In the 
Libero, Passor, and behind the first 
female post, goal-orientation, second-
place winning, second-place 

competition, power, speed and 
defense, victorious, competitive-
looking, and goal-oriented are in first to 
third place. In the case of the 
attribution style variable, the Friedman 
test showed that there was a significant 
difference between the ranking of 
attribution style components (by player 
post). 

Conclusion 
People with high motivation for success 
do not see competition as a challenge 
and enjoy the activity a lot, regardless 
of whether they compete or lose. 
attribution retraining intervention has 
been able to change the documents of 
the subjects so that they attribute the 
positive events to their ability and 
effort. These types of attribution make 
people feel proud of their successes 
and see in themselves the ability that 
success and positive life events are due 
to their own personal characteristics, 
not external factors or inaccessible 
factors (Sokan 2016). In such situations, 
the student's sense of self-confidence 
increases and it becomes easier for him 
to do difficult tasks (Sardar et al., 2016). 
However, the sheer volume of 
questions may have affected the 
accuracy of the players' responses. 
Different economic, cultural, and social 
conditions of players may have 
influenced their attitudes and 
perceptions. 
Keywords: optimistic, pessimistic 
attribution style-power motivation, 
success, avoidance failure-sports 
orientation
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Figure 1- Relationship between variables in standard mode 
 

 
Figure 2. Relationship between variables in a significant situation 
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 مقالة پژوهشی

 بدبینانه و نانهیبخوش اسناد با جامعه والیبال ایران یریگجهتو  نگرش مدل
  

 3رضا نیک بخشو ، 2مژگان احمدیان، 1اکبر آفرینش خاکی

 

 ت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوبئدکتری تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی، عضو هی .1
 دکتری تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب . 2

 ت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوبئعضو هیدکتری تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی، . 3
 

 چکیده
 اسناد با جامعه والیبال ایران گیریجهتو  نگرش مدل طراحی هدف از پژوهش حاضر،

نفر از بین  288تعداد  .تحلیلی بود–بود. روش پژوهش توصیفی بدبینانه و نانهیبخوش
 ای انتخاب شدند.گیری خوشهبازیکنان لیگ والیبال زنان و مردان ایران به روش نمونه

، نگرش ورزشی یخود گزارش سبک اسنادی یهانامهپرسششامل  یریگاندازهابزار 
های آماری بود. از روش همکاران و لیگ گیری ورزشیجهت نامهپرسشو  ویلیس

تاری برای پیرسون، فریدمن، واریانس، واتسون، سوبل و معادالت ساخ همبستگی
نتایج نشان داد بین سبک اسنادی با  پی ال اس استفاده گردید. افزارنرمبا  یسازمدل

بین ، نیا وجود باورزشی و نگرش ورزشی رابطه معناداری وجود ندارد.  گیریجهت
تحلیل همچنین  ورزشی رابطه معناداری وجود داشت. گیریجهتنگرش ورزشی با 

گیری ورزشی بینی جهتقدرت توانایی پیشموفقیت و  یهامؤلفهرگرسیون نشان داد 
در اجتناب از شکست مؤلفه موفقیت، قدرت و مؤلفه  در اولویت نگرش ورزشی .دارند را

 قرار گرفت. تأییدمورد  مدل نیز اروایی واگر وروایی همگرا  اول تا سوم بود. رتبه
 

 

 مقدمه
که باعث شود تلقی مینیرویی  عنوانبه  هر فرد نگرش

پذیری بیشتر، اشتیاق برای ورود به تالش، مسئولیت
میدان ورزشی و مبارزه با حریفان و برخورداری از 

 سازد و جویی باال خود را نمایان میخصوصیت رقابت

ورزشکاری که از انگیزة پیشرفت باالیی برخوردار است 
از یک سرمایة عظیم در استمرار تالش و تمرین برای 

( 2016ی )رمضاندر پژوهش  .بردیممسابقه سود 
است  یاکتساب یِو روان یذهن یدگاآم شیپ ینگرش نوع

 دهیپد کیبه  یمنف ایکه فرد را برای پاسخ دادن مثبت 
های موفقیت در فعالیت ةپای نگرش،. کندیمآماده 

تفریحی و رقابتی است و تالش هر ورزشکار در مسیر 
. به میزان انگیزش او بستگی دارد ،موفقیت

شناسان ورزشی عموماً انگیزش را با مفاهیم روان
انگیزش پیشرفت، انگیزش درونی و  جمله ازخاصی 
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اکثر  دهند.قرار می موردتوجه ،بیرونی و انگیزش رقابت
تحقیقات ورزشی پیرامون ارتباط سبک رهبری مربیان 

به انگیزش درونی و بیرونی و یا  با انگیزش ورزشکاران
است و  شده پرداخته یخودمختارارزیابی تئوری 

 قرار یبررس موردنگیزش رقابت ورزشکاران کمتر ا
 .(2002 1)هسو، است گرفته

 چیرهگیری ورزشی به تالش فرد برای جهتاز طرفی، 
شدن بر یک مشکل، کسب مهارت، غلبه بر مانع و 

گاه از دید عملکرد بهتر نسبت به دیگران اشاره دارد.
دنیای  پردازان اسنادی، انسان به تعبیر و توجیهنظریه

ی بر پیرامون خود گرایش دارد تا بتواند کنترل بیشتر
 آن داشته باشد.

 اسناد علّی فرایندی است که طی آن مردمهمچنین، 
-یدر مورد عوامل علّی یک رویداد یا پیام تصمیم م

ادهای به چگونگی رسیدن مردم به اسن رو نیا ازگیرند. 
ری بر که این اسنادها چه اثنگرند و اینعلّی خود می

بر نظر  ناب .(2017 ،باقر زاده)گذارد می آنهارفتار بعدی 
ل بینی یک عامخوشاسناد  (2017همکاران ) واورتین 

 .رزشی استدر عملکرد و کنندهلیتعد یشناختروان
 نانهیبخوش اسنادرسد بین نگرش ورزشی و به نظر می

نگرش هر ، واقع درو بدبینانه ارتباط وجود داشته باشد. 
ای به چه دهیهر پد امدیکند که پیفرد مشخص م

های اسنادی هر . لذا، سبکشودیاسناد داده م یلعوام
 نگرش (یمنف ای)مثبت  یزندگ دادهاییفرد نسبت به رو

(. 2004)ابوالقاسمی،  دهدیم لیاو را تشک گیریو جهت
 هابرداشت نوع ةکنندتبیین بیشتر در واقع اِسناد نظریه

 دیگران و خود ةدربار گیری ماها و جهتقضاوت و
در جهت ساخت الگوهایی که بتوان با  تالش. است

را درک، تبیین و ای از رفتارها کمک آن طیف گسترده
قرار  مطالعه موردکه  یاسنادمعموالً  .بینی کردپیش

                                                 
1. Hsu 

2. Graumann 

3. Martens 

گیرند مربوط به توانایی، تالش، دشواری تکلیف، و می
 (.2015)کریمی،  .شانس است

انگیزد، که ما را برمی داندرا عاملی می نگرش 2امنگر
رفتار معینی سوق  یسو بهو  داردیم وابه حرکت 

تواند باعث که چه عواملی میگاهی از این. دهدمی
اجتناب از  شافزایش انگیزش پیشرفت، کاهش انگیز

ارتقاء و  تیدرنهاشکست و افزایش انگیزش قدرت و 
در کسب  ایت شود، اهمیت ویژهببهبود انگیزش رقا

 .(2016، یپور عل) ددارنگرش ورزشی فرد 
کمک کردن به ورزشکاران در جهت توانند با مربیان می

احساس رضایت و  ،مناسب اسنادی یهاسبککسب 
 انگیزش ورزشکاران را برای تالش بیشتر افزایش دهند

 برمستقیم  طور به را رفتار مربیان .(2012 ،3مارتنز)
رفتارهای  و ، درک موفقیتیخود ادراک، زشیانگ

در پژوهش  .ستناداثرگذار  ،پیشرفتی ورزشکاران
 عنوان بهنیز انگیزش ورزشکار را  (2001) 4آمروس

 ده است. کرنتیجه و حاصل رفتار رهبر مطرح 
ه از استفاد زانیم ورزشکاران زشیانگ زانیم شیبا افزا

و  چون تکرار و مرور، بسط یشناخت مختلف یراهبردها
ه شد شتریب رانیدر فراگ یسازمانده و ییگسترش معنا

 ودش یآنها کاسته م یورز تعلل زانیاز م جهیو در نت
 (.2019 ،)تجری

ها ها اثرگذار است و نگرشرهبر بر نگرش کهییجاآن از
 مربیتوان به رفتاری هستند، می یهازهیانگ جادکنندهیا

رفتار در ورزشکار توجه  کنندهلیتسهمحرک و  عنوانبه 
 عنوانبه توجه به نقش رهبری مربیان  با د.کرویژه 

استفاده از  باورزشکاران  ةیکی از عوامل برانگیزانند
 یهاسبکارتباط بین ، مناسب رهبری یهاسبک

کمتر  ،انگیزش رقابت خصوص به ،رهبری و انگیزش
 .(1992 5،هورن) است شده یبررس

4. Amoros  

5. Horn 
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سبک رهبری اثربخش در مربیگری  نداشتن تناسب
های صرف هزینه وجود باتواند می ،های ورزشیتیم

امکانات، تسهیالت و  همههنگفت و استفاده از 
علت عدم ایجاد برانگیختگی  های کالن، بهبودجه

انگیزش پیشرفت و  باال بردنبهینه در بازیکنان برای 
قدرت و تعدیل انگیزش اجتناب از شکست، با عملکرد 

)ابوالقاسمی و  ضعیف و نتایج تلخ شکست همراه باشد
ی هابایست سبکمی بنابراین. (2014همکاران، 

با ایجاد  آنهاو ارتباط  گرفته قرار یبررس مورد اسنادی
های خصوص انگیزش رقابت در محیط هانگیزش و ب

 ورزشی مطالعه شود.
که این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای  مسائلی

د که چه ارتباطی کرگونه تبیین توان اینمی را ستآنها
 والیبال،لیگ  ایحرفهاسنادی بازیکنان های بین سبک

 وجود دارد؟ کدام بازیکنان با ایجاد انگیزش پیشرفت
رتباط ا آنهابا انگیزش پیشرفت ها یک از این سبک

برای انگیزش اجتناب از  سئوال؟ همین داردبیشتری 
نیرویی که مانع خالقیت بازیکن و  عنوانبه شکست 

شود، وجود های رقابتی میباعث گریز او از موقعیت
 بانفوذ اسنادیهای از سبک یک دارد. همچنین کدام

و  هایش و برانگیختن آنانتیمیهمسایر  بازیکن بر
 .ارتباط بیشتری دارد تعیین جهت

 پژوهش شناسیروش
روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری 

این تحقیق تمامی بازیکنان لیگ والیبال زنان  نظر مورد
 .ندنفر بود 960به تعداد  یاحرفهدر سطح و مردان ایران 
کوکران انتخاب  فرمولاساس  بر نفر 288از این تعداد، 

( در این پژوهش، نظریه زادرونبین )متغیر پیش شدند.
 متغیر وابسته عنوانبه گیری ورزشی اسنادی و جهت

متغیر میانجی  عنوانبه ( و نگرش ورزشی زادرون)
 لحاظ گردید. 

 نامهپرسش تعیین سبک اسنادی افراد از منظور به
است و  یخود گزارش لهیوس ککه ی یاسناد یهاسبک

منبع کنترل  یعنیافراد  یسبک اسناد نییتع یبرا
(، ثباتیب-)باثبات یداریپا زانی(، میرونیب-ی)درون

کنترل )کنترل  تی( و قابلیاختصاص-ی)عموم تیکل
 استفاده شد. این است شده ساخته (ریکنترل ناپذ-ریپذ
 در یفرد یهاتفاوت یرا برا ینمرات یریگاندازه لهیوس
و  ندیخوشا عیافراد به اسناد علل وقا شیگرا نهیزم

)در  داری(، پایرونی)در برابر ب یبه عوامل درون ندیناخوشا
)در  ریپذکنترل(، ی)در برابر اختصاص ی( کلداریبرابر ناپا

 نامهپرسش نیا. دهدیم( به دست ریبرابر کنترل ناپذ
برگردانده شد و در  یبه فارس یسیبار از انگل نیاول

 لهیوس نیقرار گرفت. ا مورد استفاده یرانیفرهنگ ا
ة نیزم در یفرد یهاتفاوت یرا برا ینمرات یریگاندازه

 ندیو ناخوشا ندیخوشا عیافراد به اسناد علل وقا شیگرا
)در برابر  داری(، پایرونی)در برابر ب یبه عوامل درون

)در برابر  ریپذکنترل(، ی)در برابر اختصاص ی( کلداریناپا
همکاران،  پیری و) دهدیم( به دست ریکنترل ناپذ

2014.) 
پرسشاد از همچنین جهت بررسی نگرش ورزشی افر

ستفاده گردید. این ا (1989، نگرش ورزشی )ویلیس نامه
عوامل نگرش ورزشی مشتمل بر شامل،  نامهپرسش

سه ویژگی انگیزشی یعنی  نظر ازخصوصیات بازیکنان 
انگیزش موفقیت، انگیزش اجتناب از شکست و 

موفقیت مشتمل  انگیزش عوامل است. قدرت انگیزش
عوامل بازیکنان برای دستیابی به موفقیت؛  زشیانگ بر

 زشیانگ برانگیزش اجتناب از شکست مشتمل 
 عواملبازیکنان برای پرهیز از شکست و تبعات آن و 

بازیکنان برای  بر انگیزشانگیزش قدرت مشتمل 
رهبری، کسب قدرت و تحت نفوذ قرار دادن سایر هم 

عبارت  40شامل  نامهپرسشاین . استهایش تیمی
 شده میتنظتهیه و ( 1989)است که توسط ویلیس 

 11برای انگیزش موفقیت و  سئوال 17)تعداد است. 
اعتبار برای انگیزش اجتناب از شکست(.  سئوال

محتوایی، مالکی و سازه و ضرایب پایایی آلفایی 
 لهیوس به( آن 0/75-0/69) ییباز آزما( و 0/76-0/78)
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نامه در  ( تعیین شد. این پرسش1989 ،)ویلیس و لین
برای دامنه ( 2015توسط کریمی و همکاران )ایران 
شده است و پایایی و  یابیاعتبار سال  36تا  16سنی 

پایایی  به دست آمد. 57/0و  73/0یب به ترتروایی آن 
نامه از طریق آلفای کرونباخ برای انگیزش  پرسش

 76/0و برای انگیزش اجتناب از شکست  73/0موفقیت 
 محاسبه شد.
 دیتر و لیگ یورزش یریگجهت نامهپرسشهمچنین از 

سنجش  ای یورزش گیریجهتسنجش  یبرا (1988)
 25مشتمل بر شد که  استفاده یورزش شرفتیپ زهیانگ

 ییگرا یروزیپ ،ییجو رقابت اسیمق ریو سه ز سئوال
انجام  که توسط مارش یپژوهش در .است ییگراهدفو 

 ،ییجورقابت یبرا 90/0معادل  ییایپا یآلفا بیضر شد
 ییگراهدف یبرا 90/0و  ییگرا یروزیپ یبرا 80/0

 یقابل قبول ییایگر پاانینمااست که  دهیگرد محاسبه
گیری ورزشی در جهت نامهپرسشروایی و پایایی  .است

 یبررس مورد( 2007زاده )داخل ایران نیز توسط شفیع
، ثبات درونی آن از طریق 77/0 روایی آنقرار گرفت. 

 77/0و پایایی زمانی آن نیز  83/0آلفای کرونباخ برابر با 
 به دست آمد.

 هایافته
نفر  143نفر پاسخگویان پژوهش را مرد و  145تعداد 

 51/20دادند. میانگین سنی افراد نیز را زنان تشکیل می
 .سال بود 22/6سال و میانگین سابقه ورزشی نیز 

بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش از  منظور به
های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی آزمون

استفاده گردید. نتایج بیانگر این بود که بین سبک 
های آن رابطه و نیز مؤلفه اسنادی با نگرش ورزشی

 وجود ندارد.  (P   ،04/0-=r> 05/0)معناداری 
ورزشی  گیریجهتهمچنین بین سبک اسنادی با 

وجود  (P    ،049/0=r> 05/0) رابطه معناداری 
های  مؤلفهاسنادی با  یهاسبکنداشت و بین 

( رابطه معناداری P > 05/0ورزشی نیز) گیریجهت
 وجود نداشت.

ورزشی رابطه  گیریجهتبین نگرش ورزشی با 
وجود داشت و  (P ،133/0=r <05/0معناداری )

 لحاظ ازبود و  %2س دو متغیر برابر با اشتراک واریان
 ییگرا روزیپ مؤلفه بافقط بین نگرش ورزشی ها، مؤلفه

(05/0> P) .رابطه معناداری مشاهده گردید 
ضریب و ( 93/1نتایج آزمون دوربین واتسون )همچنین 

 هایمؤلفهنشانگر آن است که  284/0رگرسیونی 
در حد متوسط رو به پایین توان تبیین و نگرش ورزشی 

را دارند. تفسیر  ورزشی گیریجهت متغیر ینیبشیپ
که به  رودمی که انتظارآماری آن عبارت است از این

نگرش  هایمؤلفهازای یک واحد تغییر در ترکیب خطی 
واحد تغییر در  282/0انحراف معیار(  برحسب)ورزشی 

 به وجودانحراف معیار(  برحسب) ورزشی گیریجهت
آن است که حدود  کنندهانیب 091/0آید. ضریب تعیین 

توسط  ورزشی گیریجهتدرصد از واریانس  9
 در)در نمونه(،  شودیمتبیین نگرش ورزشی  یهامؤلفه

 7آماری انتظار بر این است حدود  ةجامعدر  که یحال
 یهامؤلفهتوسط  ورزشی گیریجهتدرصد از واریانس 

 تبیین شود.نگرش ورزشی 
داد رابطه خطی نشان  آزمون تحلیل واریانس نیزنتایج 
 ورزشی گیریجهتبا نگرش ورزشی  یهامؤلفهبین 

(05/0 P <317/8  و  = F )به عبارتی  .شودیم تأیید
ضرایب  یبررس مورددر  ضریب تعیین معنادار است.

 مؤلفهداد که تحلیل رگرسیون نشان رگرسیون خطی 
 قدرتمؤلفه و  ( t=899/4 و >05/0P) موفقیت

(05/0P <  475/3 و - =t )  ینیبشیپتوانایی 
مؤلفه به عبارتی اثر د. نرا دارورزشی  گیریجهت

 قدرت با اثرمؤلفه ( بیشتر از 384/0موفقیت ) 
-می( است. تفسیر آماری این است که انتظار -284/0) 

 مؤلفهبه ازای یک واحد انحراف معیار افزایش در  رود
اجتناب از شکست و  یهامؤلفه کهیدرصورت) موفقیت

انحراف معیار  384/0قدرت ثابت فرض شوند( با 
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ورزشی همراه باشد. همچنین  گیریجهتافزایش در 
به ازای یک واحد انحراف معیار افزایش رود میانتظار 

اجتناب از  یهامؤلفه کهیدرصورت) قدرت ةمؤلفدر 
 -284/0شکست و موفقیت ثابت فرض شوند( با 

ورزشی همراه  گیریجهتانحراف معیار کاهش در 
 باشد.

به نگرش ورزشی ) یهامؤلفهی اولویت جهت بررس
. استفاده شدتفکیک پست بازیکن( از آزمون فریدمن 

 یهارتبهاختالف معناداری بین میانگین نتایج نشان داد 
 )به تفکیک پست بازیکن( نگرش ورزشی یهامؤلفه

موفقیت، رتبه دوم مؤلفه رتبه اول مربوط به وجود دارد. 
مؤلفه قدرت و رتبه سوم مربوط به مؤلفه مربوط به 

اجتناب از شکست بود ولی فقط در پست لیبرو رتبه اول 
اجتناب از شکست و در پست پاسور مؤلفه بوط به مر

 قدرت بود.مؤلفه رتبه اول مربوط به 
های همچنین آزمون فریدمن نشان داد بین رتبه

)به تفکیک پست  ورزشی گیریجهت یهامؤلفه
اما با توجه به آمار  تفاوت معناداری وجود ندارد. بازیکن(

اساس پست بر  هامؤلفهلویت وا نظر از آمده دست به
بازیکنان تا حدودی متفاوت است. در پست لیبرو، پاسور 

، ییگرا روزیپگرایی، دوم  و پشت خط زن اول هدف
، سرعتی و دفاع، در پست اسپوکر قدرتی ییجورقابت

اول  یهارتبهدر  ییگراهدف، ییجورقابت، ییگرا روزیپ
 تا سوم قرار دارند.

های اسنادی، آزمون فریدمن نشان در مورد متغیر سبک
)به تفکیک  اسنادی یهاسبک یهامؤلفهداد بین رتبه 

تفاوت معناداری وجود دارد. بر این  پست بازیکن(
بدبینانه و رتبه دوم مؤلفه اساس، رتبه اول مربوط به 

اما در پست پاسور  .است نانهیبخوشمؤلفه مربوط به 
و رتبه دوم مربوط  نانهیبخوشمؤلفه رتبه اول مربوط به 

 .استبدبینانه مؤلفه به 
نگرش ورزشی  یهامؤلفههمچنین بین میانگین رتبه 

بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود داشت. در زنان 
موفقیت، رتبه دوم مربوط به مؤلفه رتبه اول مربوط به 

اجتناب از مؤلفه قدرت و رتبه سوم مربوط به مؤلفه 
مؤلفه رتبه اول مربوط به شکست بود ولی در مردان 

و رتبه سوم  موفقیتمؤلفه رتبه دوم مربوط به  ،قدرت
 بود.اجتناب از شکست مؤلفه مربوط به 
)به  گیری ورزشیجهت یهامؤلفههای بین رتبه

تفاوت معناداری وجود  گونهچیهتفکیک جنسیت( 
تا حدودی  ییگراهدفمؤلفه نداشت. در هر دو جنسیت 

مؤلفه و در مردان  ییجورقابتمؤلفه  باالتر اما در زنان
 در درجه دوم اهمیت قرار داشت. ییگرا روزیپ

 یهاسبک یهامؤلفهبین میانگین رتبه همچنین 
اسنادی بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود داشت. 

 ةبدبینانه، رتبمؤلفه اول مربوط به  ةبر این اساس، رتب
 بود. نانهیبخوشمؤلفه دوم مربوط به 
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 استاندارد در حالترابطه علی متغیرها  -1 شکل

 معناداری در حالترابطه علی متغیرها  -2 شکل

 
 

 آنهاو پایایی  هاسازهواریانس مستخرج از  -1جدول

( مالک واریانس مستخرج از 1981) فورنل و الرکر
( مالک را 2003) و مگنر و همکاران 50/0ها را سازه

گیرند. بنابراین واریانس در نظر می 40/0باالی 
 است. همچنین پایایی  قبولقابلها مستخرج از سازه

 

گلداشتاین( و ضریب آلفای  –ترکیبی)ضریب دیلون 
 در. ندهست قبولقابل 70/0کرونباخ با توجه به مالک 

یید و پایایی مدل أروایی همگرایی مدل مورد ت جهینت
است. قبولقابل

 

 هاشاخص

 رهایمتغ

واریانس 

 مستخرج

 هاسازهاز 

پایایی 

 ترکیبی
 نتیجه مالک

 ضریب

 یآلفا

 کرونباخ

 نتیجه مالک

 726/0 413/0 اسنادی یهاسبک
بل 70/0

قا
ول

قب
 

748/0 
بل 70/0

قا
ول

قب
 

 781/0 749/0 401/0 نگرش ورزشی
 772/0 756/0 431/0 ورزشی گیریجهت
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 آنهاو همبستگی بین  هاسازهواریانس مستخرج از  -2جدول

 ورزشی گیریجهت نگرش ورزشی اسنادی یهاسبک متغیرها

   643/0 اسنادی یهاسبک
  633/0 -075/0 نگرش ورزشی

 657/0 188/0 213/0 ورزشی گیریجهت

 شده دیق) جذر واریانس هر سازه 2 اعداد در قطر جدول
. اگر جذر واریانس مستخرج از هر است( 2در جدول

سازه از مقدار رابطه هر سازه با سازه دیگر بیشتر باشد، 

روایی  در نتیجهیید است. أروایی واگرای مدل مورد ت
 است.تأیید مدل مورد  یواگرا

 مستقل بر وابسته و معناداری اثراتاثرات متغیرهای  -3جدول

 ورزشی( گیریجهتوابسته) متغیرها
 وابسته و میانجی)نگرش

 ورزشی(

 مستقل
 

سبک های 
 اسنادی

 075/0 205/0 بتا

 533/0 168/2 ارزش تی

 نگرش ورزشی
  229/0 بتا

  380/2 ارزش تی

های اسنادی بر نگرش اثر سبک 3 بر اساس جدول
های و اثر سبک معنادار ریغورزشی مثبت ورزشی 

گیری جهت برگیری ورزشی و نگرش اسنادی بر جهت
ورزشی مثبت و معنادار است.

 

 ور آر(ذ)مج مقدار ضریب تعیین مدل -4جدول

 برازش مدل ساختاری در حد ضعیف است. 4بر اساس جدول
 

 مقدار کیو دو -5 جدول

 نتیجه وضعیت مالک کیو دو متغیر

 040/0 ورزشی گیریجهت

 ضعیف 02/0
مدل ساختاری در حد  ینیبشیپقدرت 

 مطلوب است
 متوسط 15/0

 قوی 35/0

 نتیجه وضعیت مالک مجذور آر

087/0 
 ضعیف 19/0

 متوسط 33/0 برازش مدل ساختاری در حد ضعیف است
 قوی 67/0
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 بینی مدل ساختاریقدرت پیش 5 بر اساس جدول
های اسنادی و سبک یزابرونبینی متغیرهای )پیش

نگرش ورزشی( در حد ضعیف است. عبارتی مقدار اعتبار 
است و چون یک عدد مثبت  040/0افزونگی برابر با 

 است، نشانگر کیفیت مناسب مدل است.

 GOF برازش مدل ساختاری

آوردن برازش مدل در ابتدا باید مقادیر  به دستبرای 
و سپس مقدار ضریب  (983/0اشتراکی متغیر وابسته را )

( را در نظر گرفت و سپس این مقادیر را 087/0) تعیین
 .در فرمول زیر گذاشت

GOF=√0.983 × 0.087 = 

GOF=√0.086 = 

GOF=0.295 

GOF=√میانگین𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑅𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 = 

 
 (GOF) برازش مدل ساختاری -6جدول

GOF نتیجه وضعیت مالک 

295/0 
 ضعیف 01/0

 متوسط 25/0 برازش مدل متوسط رو به باال است
 قوی 36/0

 صورت به یساختار مدل برازش 6بر اساس جدول
 یزابرون. بنابراین متغیرهای استمتوسط رو به باال 

 اثرگذار هستند. مدل یزادرونمدل بر متغیر 
 

 متغیر میانجی ریتأثآزمون 
متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده  ریتأثبرای آزمون 

 . فرمول آن عبارت است از:شودیم

𝑍 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝑎 ∗ 𝑏

√(𝑏2 ∗ 𝑠2𝑎) + (𝑎2 ∗ 𝑠2𝑏) + (𝑠2𝑎 ∗ 𝑠2𝑏)

 مفروضات فرمول:
a یا مستقل  زابرون: مقدار ضریب استاندارد میان متغیر
 (نگرش ورزشی) ( و متغیر میانجیاسنادی یهاسبک)

bنگرش ) : مقدار ضریب استاندارد میان متغیر میانجی
 گیریجهت) یا وابسته زادرونو متغیر  (ورزشی
 (ورزشی

as زابرون: خطای استاندارد مربوط به مسیر متغیر 
 (نگرش ورزشی) ( و متغیر میانجیاسنادی یهاسبک)

bS خطای استاندارد مربوط به مسیر متغیر میانجی :
 (ورزشی گیریجهت) زادرونمتغیر  و( نگرش ورزشی)

متغیر نگرش ورزشی در  یگریانجیمنقش 

 گیریجهتاسنادی با  یهاسبکرابطه علی 

 ورزشی:

𝑍 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
0.075 ∗ 0.205

√(0.0752 ∗ 0.1572) + (0.2052 ∗ 0.082) + (0.0752 ∗ 0.082)
= 14.6 

، ردیگینمقرار  ±96/1در دامنه  655/14چون عدد 
در رابطه نگرش ورزشی متغیر میانجی  ریتأثبنابراین 

معنادار ورزشی  گیریجهتبا اسنادی  یهاسبکعلی 
 است.
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از طریق متغیر  میرمستقیغتعیین شدت اثر 

 میانجی نگرش ورزشی:
از طریق متغیر  میرمستقیغبرای تعیین شدت اثر 

وی ای اف استفاده  ةآمار، از شینگرش ورزمیانجی 

هر چه  .دهدیمنشان را  1تا  0که مقداری بین  شودیم
 ریتأثباشد، نشان از قوی بودن  ترکینزد 1این مقدار به 

 است از: عبارتمتغیر میانجی دارد. فرمول آن 

 

 مفروضات مدل
a و  زابرون: مقدار ضریب مسیر میان متغیر

 میانجی
b مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و :

 زادرون

c و  زابرون: مقدار ضریب مسیر میان متغیر
  زادرون

 

VAF= 
𝑎∗𝑏

(a∗b)+c
 

 پس خواهیم داشت:

VAF= 
a*b

(a*b)+c
=

0.075*0.205

(0.075*0.205)+0.229
=

0.063 

 یهاسبک( از اثرات متغیر %6) 06/0به عبارتی حدود 
 میرمستقیغورزشی از طریق  گیریجهتاسنادی بر 

 .شودیمتوسط متغیر نگرش ورزشی تبیین 
 

 گیریبحث و نتیجه
اثر  مدل پژوهش حاضر، از آمدهدستبهبر اساس نتایج 
مثبت و معنادار گیری ورزشی جهت برنگرش ورزشی 

نگرش اسنادی بر  یهاسبکبود. از طرف دیگر، اثر 
بود. قدرت  معنادار ریغ گیری ورزشیجهتو ورزشی 

-بینی متغیرهای برون)پیش بینی مدل ساختاریپیش

( در حد ضعیف نگرش ورزشیهای اسنادی و زای سبک
 040/0بود. به عبارتی، مقدار اعتبار افزونگی برابر با 

چون یک عدد مثبت بود نشانگر کیفیت مناسب مدل 
( از اثرات متغیر %6) 06/0به عبارتی حدود  است.
گیری ورزشی از طریق بر جهتاسنادی  یهاسبک

 شود.تبیین مینگرش ورزشی مستقیم توسط متغیر غیر
 ریتأث در (2011) م و رستمیرضایی مقدپژوهش 

 یها به عوامل درونتیبازآموزی اسنادی بر اسناد موفق
است که  نیا یریگجهینت نی. مفهوم اکردند دیتأک

را  هایمداخله بازآموزی اسنادی توانسته اسناد آزمودن
 ییمثبت را به توانا دادهاییرو کهیطور به ؛دهد رییتغ

شود ینوع اسناد سبب م نیو تالش خود نسبت دهند. ا
و در  دیهای خود احساس مباهات نماتیاز موفق افراد
مثبت  دادهاییو رو تیکه موفق ندیرا بب ییتوانا نیخود ا
خود او است نه  یشخص یهایژگیواز  یناش یزندگ

. در دسترسرقابلیغعوامل  ایاز خود  رونیعوامل ب
 افتهیشیافزا فرد در نفساعتمادبهحس  یطیشرا نیچن

)رضایی  شودیآسان م شیکارهای دشوار برا مو انجا
 .(2011مقدم و رستمی، 

 یانجینقش م در پژوهش خود به بررسی (2017) یعبد
عملکرد در با در رابطه  شرفتیاهداف پ یریگجهت
-بر جهت یدارامعن رومندین ریمثبت تأث گراییکمال

و  شیگرا-عملکرد ش،یگرا-اهداف تسلط یرگی
 ریتأث ی پرداخت ومنف گراییاجتناب و کمال-عملکرد

و  شیگرا-عملکرد یریگجهتبر  یدارامعن مثبت
 گراییکمال نی؛ همچنرا مشاهده کرداجتناب -عملکرد

 . عالوه برداشت یلیبر عملکرد تحص یمثبت ریمثبت تأث
-اجتناب و عملکرد-هدف تسلط یرگیجهت ،نیا

. داشت یلیبر عملکرد تحص یمنف دارامعن ریاجتناب تأث
-عملکرد هدف یرگینشان داد جهت هاافتهی تینها در

مثبت و عملکرد نقش  گراییکمال نیاجتناب در رابطه ب
 گراییمثبت کمال ریداشته و موجب کاهش تأث یانجیم
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 یریگجهت نی. همچنشودیمثبت بر عملکرد فرد م
و عملکرد  یمنف گراییعملکرد اجتناب در رابطه کمال

 ریتأث بیداشته و موجب شده است که ضر یانجینقش م
 باشد. یکل منف

 یادو جنبه ةنیازهای مازلو، نظری مراتب سلسله ةنظری
 ةانگیزش موفقیت اتکینسون، نظری ةگریگور، نظریمک
 ةنظری و انگیزش بهداشت هرزبرگ ةکللند، نظریمک
یی هستند. تعداد اهای محتوآلدرفر، از نظریه ةگانسه

آنکه به یک یا  یجا بههای انگیزش، دیگری از نظریه
شود تکیه چند عامل خاص که موجب انگیزش می

ادراکی  نظر ازانگیزش افراد  ةبه چگونگی و نحو کنند،
برابری،  ةارزیابی شناختی، نظری ةنظری اند.پرداخته

الگوی اقتضایی  و گذاریهدف ةانتظار، نظری ةنظری
نظریة اسنادی  ها هستند.این نظریه ةش، از جملانگیز

انگیزش پیشرفت  جادکنندهیاها و باورهای به نگرش
توجه کرده است. بر اساس این نظریه نسبت دادن علت 
شکست و پیروزی به عوامل درونی و بیرونی و با ثبات 

موفقیت و انگیزش اجتناب از  بر انگیزشثبات و بی
ریة اهداف پیشرفت است. نظ مؤثرشکست ورزشکار 

رویکردی شناختی به انگیزش پیشرفت است که بر 
های هایی تمرکز دارد که افراد در موقعیتروی هدف

افراد با  کنند. بر اساس این نظریهپیشرفت اختیار می
تکلیف  انجام یکی از دو برداشت مربوط به توانایی به

 در آنهاپردازند و این برداشت بر ادراک و باورهای می
در افراد  .(2016، 1)روحیت گذاردمورد فعالیت اثر می

گرا نمایش توانایی بر مبنای حداکثر تالش فرد تکلیف
نسبت به خود است. در افراد خودگرا نحوة نمایش 
توانایی او در مقایسه با دیگران اهمیت دارد و فرد 

-شود برای رسیدن به هدف کمتر تالش میترغیب می

بر  اشیستگیشارک فرد از کند. در نظریه لیاقت د
گذارد و احساس عاطفی می ریتأثموفقیت او  انگیزش

                                                 
1. Rohit 

2. Nichols  
3. Mageau  

اش به افزایش انگیزش موفقیت مثبت فرد از شایستگی
 .(2012 لس،2)نیکو شوداو منجر می

نشان داد ( در پژوهش خود 2018و همکاران )امیریان 
به  یشتریب لیتر و تما طلب ورزشکاران مرد رقابت

گراترند. هدفورزشکاران زن  کهیحال در دارند یروزیپ
نسبت به مردان و ورزشکاران  یمیزنان و ورزشکاران ت

 یها دارند. رشته یشتریاز شکست ب ترس یانفراد
تر  طلب رقابت ،یانفراد یها و رشته روزگراتریپ ،یمیت
عوامل مختلف بر  ریتأث ها افتهیهستند.  گراتر هدف و

 کرد و دییو ترس از شکست را تأ شرفتیپ زشیانگ
 ژهیو را به یشناسمداخالت روان یریکارگ به ضرورت

 زشیانگ یارتقا یراستا در یمیورزشکاران ت در زنان و
 .کندیم نییو کاهش ترس از شکست تب شرفتیپ

هایی است که با انگیزش درونی یکی دیگر از انگیزه
عبارتی یکی  انگیزش موفقیت ارتباط نزدیکی دارد و به

شود. از اجزای مهم اهداف پیشرفت محسوب می
انگیزش برای پرداختن به یک  در واقعانگیزش درونی 

و مانند انگیزش  استفعالیت به لذت از خود فعالیت 
 استموفقیت دارای رویکردی گرایشی در انجام فعالیت 

. افرادی با انگیزش ردیگیمو از درون شخص ریشه 
گیزش درونی باالتر و افراد با انگیزش موفقیت باال از ان

تر اجتناب از شکست باال از انگیزش درونی پایین
هستند. در تحقیقات به اثر پاداش بر انگیزش  برخوردار
اما در مورد انگیزش لیاقت  ؛نشده است یااشارهموفقیت 

های است که پاداش شدهدادهو انگیزش درونی نشان 
های و پاداش استکنترلی دارای اثرات مخرب 

اش شده و باعث اطالعاتی سبب درک فرد از شایستگی
م و والرند، گیو3)م شودافزایش انگیزش درونی او می

2003.) 

 طیمح جادیبه ا روش آموزش ورزش محور با توجه
و شرکت  یریپذ تیحس مسئول یمفرح و جذاب و القا

       

4. Mageaum                               
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دانش افراد  سطح باال بردن نیو همچن یزیدر برنامهر
 گردد،یم باعث یورزش یهاتیکننده در فعالشرکت
روش  نسبت به یشتریب لیعالقه و تما آموزان دانش

 یبرتر باعث خود نیبه ورزش نشان دهند و ا یسنت
 تیترب معلمان و زانیر آن به برنامه یةروش و توص نیا

)جلیل وند و  از آن خواهد شد یریگجهت بهره یبدن
 (. 2019 ،همکاران
 را که سطح باالیی از انگیزش موفقیت یورزشکاران

تری باالتر و اضطراب کم نفساعتمادبه، از دارند
نسبت  نکردن شکست را به تالش آنهابرخوردارند. 

دهند و پس از شکست، تالش خود را بیشتر می
کست شاجتناب از  ةافرادی که انگیز ،در مقابل ؛کنندمی
زا فتپیشر یهاتیموقعدارند، از شرکت در  یتریقو

سادگی از تالش  و پس از شکست به کننداجتناب می
درت با انگیزش ق شوند. ورزشکارِمنفعل می ،بازمانده

 ،فوذنکنترل،  قیاز طرباال، به برقراری و حفظ ارتباط 
مند است. ههایش عالقتیمیترغیب و رهبری سایر هم

 با انگیزشِ  هایی است که افرادِورزش یکی از شیوه
بنابراین با تعیین   کنندخود را با آن ابراز می ،زیاد قدرتِ

توان در می ،های فوق در ورزشکارانمقدار انگیزه
د و ارتقاء را برای بهبو ایمداخله یهاروش ،صورت نیاز

ای نیروهای گرایشی )انگیزش موفقیت( و تعدیل نیروه
 گیریجهت د.کراجتنابی )ترس از شکست( تجویز 

ر از باورهاست که فرد ب یاکپارچهی یالگو ،یهدف
 با .کندیقضاوت م خود یستگیاساس آن درباره شا

 یآگاه قیاز طر یاجتماع-یشناختعوامل روان تیتقو
-تیو فعال یبدن تیچند گانة فعال دیشهروندان از فوا

ا ر یبدن تیفعال یطیموانع مح توان یم ،یحیتفر یها
 (. 2018 )قدرت نما و همکاران، کاهش داد

در پژوهش خود بیان کردند  (2018ی و همکاران )لیغز
 منیناا ةبستدلافراد  یو پژوهش ینظر یطبق مبان

و با استفاده از  یدرون طوربه جاناتیه میتنظ ییتوانا

                                                 
1. Sibley  

 یفشارها تیریکاهش و مد یکه برا ییراهبردها
و همکاران،  1سیبلیندارند )را اند افتهیتجربه نشده رشد 

های متنوعی نیز در ورزش با انگیزه افراد(. 2017
کنند. یکی از عوامل اثرگذار بر رویکردهای شرکت می

های فرهنگی است. نتایج مشارکت ورزشی، تفاوت
نشان داد دیدگاه  (2018ی و همکاران )لیتحقیق غز

ثیر رشد شناختی أدانشجویان ایرانی و روسی در مورد ت
دیک بود، هم نز ههای عمومی ورزشی بسیار بو آگاهی

 ورزشی، مشارکت اجتماعی–ثیر عاطفیأولی در مورد ت
 و ورزش اجتماعی نقش بر ایرانی دانشجویان
 تأکید ورزشی عاطفی نقش بر روسی دانشجویان

 چالش رقابت، هایانگیزه روسی دانشجویان در. داشتند
 هایانگیزه ایرانی دانشجویان در و اجتماعی تعامل و

ظاهری و آسودگی و آرامش از  عیتلذت، وض سالمتی،
 های ورزشی منظم بود.دالیل مهم شرکت در فعالیت

بازآموزی اسنادی بر اسناد  ریتأث در (2016)سوکان 
 نی. مفهوم اکرد دیتأک یها به عوامل درونتیموفق

بازآموزی اسنادی  ةاست که مداخل نیا رییگجهینت
 کهیطوربهدهد  رییرا تغ اهیتوانسته اسناد آزمودن

و تالش خود نسبت  ییمثبت را به توانا دادهاییرو
-تیاز موفق افراد کهشود ینوع اسناد سبب م نیدهند. ا

 ییتوانا نیو در خود ا دیهای خود احساس مباهات نما
 یناش یمثبت زندگ دادهاییو رو تیکه موفق دننیرا بب
از  رونیخود اوست نه عوامل ب یهای شخصیژگیاز و

حس  یطیشرا نی. در چندسترسرقابلیغعوامل  ایخود 
 مو انجا افتهیشیافزاآموز در دانش نفساعتمادبه

و  2)سردار شودیآسان م شیکارهای دشوار برا
 (.2016همکاران، 

های نتایج پژوهش حاضر بیانگر این بود که بین سبک
اسنادی با نگرش ورزشی رابطه معناداری وجود ندارد. 

 انگیزش بر پاداش اثر بررسی به محققان از برخی

2. Serdar 



 14                                          1399، زمستان 34ره ، شما9شناسی ورزشی، دوره ی: مطالعات روانخاک نشیآفر

 

                                                                        

 

و ریان  1دسی، مثالعنوانبه  .اندپرداخته ورزشکار
ارتباط پاداش خود که به بررسی  ( در پژوهش1999)

پرداخت  ان)مبلغ قرارداد بازیکن( با انگیزش ورزشکار
 درونی انگیزش کاهش باعث هاپاداش دادند نشان

میان انگیزه پیشرفت با روش اسناد  .شودمی ورزشکار
منفى  ةبیرونى، رابطـبراى رویدادهاى بد در بعد درونى

پیشرفت با روش  ةو معنادار به دست آمد و بین انگیز
ناپایدار و کلى اسناد براى رویدادهاى بد در ابعاد پایدارـ

 .اى مشاهده نگردیدرابطهـاختصاصى 
 محققان توجه مورددرونی  انگیزشدر این مطالعات، 

ی همخوان (1999ریان )دسی و که با پژوهش  بوده است
 ینیبخوش ریتأثنیز  (2012) صمدی یدر پژوهشدارد. 

نوجوانان  یآورو تاب شرفتیپ زشیبر انگ شدهآموخته
ن نشا وی لیحاصل از تحل جی. نتای کردبررسرا دختر 

 شرفتیپ زشیانگ شیدر افزا شدهآموخته ینیبداد خوش
عنادار داشت م ریو پشتکار( تأث نفساعتمادبهو ابعاد آن )

 .داشت یهمخوانحاضر که با پژوهش 
 خوب یشناخت روان یهامهارت ینیتمر یها برنامه
 هستند تا با توسعة عملکرد یفرصت ،شده یطراح
 هابترقا یبرا یطور مثبت ورزشکاران آنها را به یورزش

را در  رشدشان پرورش دهند و یو اوج عملکرد ورزش
 روان یمهارتها کاربرد میبا تعم یزندگ گرید یها نهیزم

 (. 2018 ،)رضوانی و همکاران کنند لیتسه یشناخت
گیری ورزشی همچنین بین سبک اسنادی با جهت

( در 2016) یرمضان رابطه معناداری وجود نداشت.
عنوان نمود  یورزش کنانیباز یسبک اسناد بررسی

 یهانگرش شده و نگرش رییسبب تغ دیبازآموزی اسنا
 یهامؤلفهو بازیکنان به دنبال  دینمایغلط را اصالح م

 های اسنادی جهت دستیابی به موفقیت هستند.سبک

                                                 
1. Deci 

 

 

 

 

از باورهاست که  یاکپارچهی یالگو ،یهدف یریگجهت
. کندیقضاوت م خود یستگیشا ةفرد بر اساس آن دربار

 ةرابط یبررسدر ( 2018و همکاران )ی لیغزهمچنین، 
 یریگبا جهت ینگرش به زندگ و یبستگدل یهاسبک

 یهاسبک نیب ندنشان داد در ورزشکاران یهدف
درک عواطف خود  ،دوسوگرا ی، اضطرابمنیا یبستگدل
 یریگبا جهت یو نگرش به زندگ ینیب، خوشگرانیو د
 نیوجود دارد اما ب یدار و مثبتامعن ةرابط ،یهدف
 . ارتباط وجود نداشت گرید یرهایمتغ

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین نگرش ورزشی با 
رابطه  ییگرا روزیپ ژهیوبهو  یریگجهت یهامؤلفه

سه  رندهیدربرگ ینگرش ورزشمعناداری وجود داشت. 
محور انگیزش پیشرفت، انگیزش اجتناب از شکست و 
انگیزش قدرت است. ورزشکاری که از انگیزش 

ه تالش مند است، شکست را بپیشرفت باالیی بهره
دهد و خود را مسئول اعمال خود نکردن نسبت می

تواند سرنوشت داند و باور دارد با افزایش تالش میمی
کست به تالش خود را تغییر دهد؛ بنابراین پس از ش

ورزشکاری که  در مقابل .دهدبیشتری ادامه می
انگیزش اجتناب از شکست باالیی داشته باشد، به علت 

 زا شرفتیپ یهاتیموقعترس از شکست، از شرکت در 
وجود دارد، دوری  آنهاقابتی که امکان شکست در ر و

اضطراب و  اس، احسیریپذسکیرکند که به عدم می
 ،2شود )ویلیسنهایتاً عملکرد ضعیف او منتهی می

بین انگیزش پیشرفت و موفقیت ورزشی ارتباط  (.1998
کامالً روشن است. ورزشکاری که برای پیشرفت در 

تواند از می ،باالیی دارد ةانگیز ،ورزشی خاصی رشته
عظیم در استمرار و تالش و تمرین برای  هیسرمایک 

 .(2018یم، 3)درو مسابقه سود ببرد.

2. Willis 
3. Devrim 
4. Ortín 
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ل یا دنبال یافتن عام در مطالعاتی که دانشمندان به
های هعنوان نظریبا  ،اندعوامل برانگیزاننده بوده

هایی را که ها محرک. این نظریهاندشدهمطرحیی امحتو
 اندقرار داده توجه موردشوند موجب انگیزش می

 (.2017ورتین، )ا
اثر  مدل پژوهش حاضر حاکی از ، نتایجیطورکل به

گیری ورزشی جهت نگرش ورزشی برمثبت و معنادار 
نگرش اسنادی بر  یهاسبکاثر بودن  معنادار ریغو 

بین بود. همچنین،  گیری ورزشیجهتو ورزشی 
 ژهیوبهو  یریگجهت یهامؤلفهنگرش ورزشی با 

افراد با  رابطه معناداری وجود داشت. ییگرا روزیپ
یک چالش  عنوانبه انگیزش موفقیت باال، به رقابت 

برند؛ بدون توجه نگرند و از فعالیت لذت زیادی میمی
حجم ، وجود نیا با. که در رقابت ببرند یا ببازنداین به

ممکن است بر دقت پاسخ بازیکنان اثر  هاسئوالزیاد 
گذاشته باشد. شرایط متفاوت اقتصادی، فرهنگی و 

 آنهااجتماعی بازیکنان ممکن است بر نگرش و درک 
در این  شدهانجام. کمبود مطالعات باشدبوده  ذارتاثیرگ

 زمینه ممکن است باعث محدودیت مقایسه پذیری
 پژوهش شده باشد.
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