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چکیده
وجود انگیزه پیشرفت و عزت نفس در ورزشکاران عاملی مهم در دستاوردهای ورزشی آنها
در ردههای ملی و بینالمللی میباشد .هدف از پژوهش حاضرمقایسه انگیزه پیشرفت و عزت
نفس بین ورزشکاران نخبه و عادی استان لرستان است که به شیوه توصیفی -پیمایشی انجام
گرفته است .جامعه آماری این تحقیق را کلیه ورزشکاران عضو تیمهای ملی در استان لرستان
به عنوان ورزشکار نخبه در رشتههای مختلف ( 39نفر)و کلیه ورزشکاران عادی در آن رشته
ها در این استان ( 550نفر) تشکیل میدادند .در گروه اول کل جامعه ( 39نفر؛ سرشماری) و
در گروه دوم معادل تعداد نمونه گروه اول ( 39نفر -غیر احتمالی) به عنوان نمونه انتخاب
شدندکه در کل نمونه نهایی متشکل از  78نفر بود .ابزار جمعآوری اطالعات دو پرسشنامه
استاندارد شده انگیزه پیشرفت پی گاوا ( )α=0/78و عزت نفس کوپر اسمیت ()α=0/83
است .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،عالوه بر استفاده از شاخصهای آماری توصیفی همچون
فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار از روشهای آماری استنباطی شامل  T-Testگروههای
مستقل جهت مقایسه متغیر ها بین دو گروه استفاده شد .نتایج نشان داد بین انگیزه
پیشرفت و عزت نفس ورزشکاران نخبه و عادی تفاوت معنیداری وجود دارد (،P=0/001
 )P=0/002همچنین از میان خرده مقیاسهای عزت نفس (اجتماعی ،خانوادگی ،تحصیلی)،
تنها بین عزت نفس اجتماعی ورزشکاران نخبه و عادی تفاوت معنادار مشاهده شد
( .)P=0/05در نهایت نتایج به دست آمده مشخص کردند که انگیزه پیشرفت ،عزتنفس کلی
و عزتنفس اجتماعی ورزشکاران نخبه به طور معناداری بیشتر از ورزشکاران عادی است.
واژگان کلیدی :انگیزه پیشرفت ،عزت نفس ،روانشناسی ورزشی  ،ورزشکار نخبه
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مقدمه
ورزشکاران از فعال ترین و سالم ترین افراد هر جامعه می باشند که احتمال موفقیت ،پیشرفت و
ثبات جامعه ی خویش را باال می برند (خواجه موگهی و نعمت پور .)76 ،1381 ،عموما فرد
سالم ورزش را به عنوان یک ابزار برای کسب سالمتی انتخاب می کند و احتمال حفظ سالمتی
وی با تمرین مداوم در زمین بازی بیشتر می شود (ویلمان ،هاروود ،البی ،رینتس و کالویی،
 .) 435 ،2009هر فرد بنا به ویژگی های جسمانی ،احساسی ،اجتماعی و شاید از همه مهمتر
ویژگی های روانی مخصوص به خود یک رشته ورزشی متناسب با شاخص های گفته شده
جهت حفظ سالمتی ،بهبود شرایط زندگی ،روحیه رقابت در رشته های ورزشی و شاید کسب
قهرمانی ،انتخاب می کند و به طور حتم می توان گفت که انتخاب رشته ورزشی با ویژگی های
شخصیتی هر فرد در ارتباط می باشد (سیلر و ویلمان .)403 ،2009 1،روانشناسی ورزشی یکی
ازشاخه های جدید علم روانشناسی است که رفتار این قشر را مورد مطالعه و بررسی قرار می
دهد (واعظموسوی .)38 ،1386 ،کاربرد نظریه های روانشناسی در زمینه های متعدد و متنوع
ورزش موجب ارتقای کیفی اجرا و مهارت ها در نزد ورزشکاران می گردد (سیلر و ویلمان،
 403 ،2009؛ ویلمان ،هاروود ،البی ،رینتس و کالویی .)435 ،2009 ،روانشناسی ورزشی
درصدد فراهم آوردن اطالعاتی درباره ی نقش عوامل و فاکتور های روانشناسی در ورزش ،بازی
و فعالیت های جسمانی می باشد و هدف آن آموزش مشارکت های روانی ،رفتاری ،روانی-
اجتماعی و مهارت های کنترل هیجانات در شرایط ورزشی ،تمرین و فعالیت های فیزیکی با
استفاده از روش های روانشناختی است (بالیش ،ایس و اسچولتی .)413 ،2013 ،با در نظر
گرفتن مشخصات رفتاری -روانی ورزشکاران ،می توان روحیه ی ورزشکاری ،احتمال موفقیت
در مسابقات ،میزان انگیزه ،عزت نفس و توان و قدرت ورزشی آن ها را برآورد نمود (بایرر،
وتنزل ،اسچمیر و مورگان 702 ،2012 ،؛ ویلمان ،هاروود ،البی ،رینتس و کالویی،2009 ،
.)435
یکی از موضوعات مهم روانشناسی ورزش که در میزان و شدت عملکرد ورزشکاران موثر است،
انگیزش2می باشد (ملکی ،محمد زاده ،سید عامری و زمانی فر )56 ،1390 ،انگیزش ساختاری
است فرضی که برای توصیف نیروهای درونی یا بیرونی به کار می رود و نیت ،جهت ،شدت و
پایداری رفتار ایجاد می کند (زیانگنگ و هونگینگ 2055 ،2012 ،؛ ملکی ،محمد زاده ،سید
عامری و زمانی فر 56 ،1390 ،؛ ملکی و محمدزاده .)56 ،1390 ،انجام هر کاری به ویژه در
1 . Seiler & Wylleman
2. Motivation
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زمینه ورزش ،دارای منبع انگیزشی است و هدف انگیزش تقویت اعمال و احساس های مطلوب
ورزشکاران است که همین حاالت مطلوب کمک شایانی به ورزشکار در مطرح شدن وی در
سطح ملی و بین المللی می کند (گیل ،والراند و آمورا .)155 ،2010 ،یکی از انواع انگیزش در
محیط ورزش ،انگیزش پیشرفت 1است که شامل تمایل به تالش برای موفقیت و پافشاری در
رویارویی با شکست و تجربه ی غرور در موفقیت است .انگیزش پیشرفت در ورزش و تمرین بر
رقابت متمرکز می شود .نیاز به پیشرفت و واکنش به این نیاز در موقعیت های رقابتی از عوامل
کیفی رقابت طلبی است .بنابراین در مطالعه ی رقابت طلبی و عوامل وابسته به کیفیت رقابت
باید انگیزش پیشرفت را نیز بررسی کرد (نوروزی سید حسینی ،کوزه چیان و تندنویس،1390 ،
 .)190برخی از روانشناسان ورزشی و متخصصان و مربیان معتقدند که ورزشکاران نخبه تمایل
زیادی به فعالیت هایی برای بردن دارند .آن ها از پیروزی لذت می برند و از شکست متنفرند
(واکفیلد و آدای ،)702 ،2012 ،همچنین ورزشکار مستعد و نخبه مبارزه را دوست دارد و اغلب
در بیش از یک رشته رقابت می کنند و حس رقابت جویی زیادی دارند (بایرر ،وتنزل ،اسچمیر
و مورگان .)702 ،2012 ،این واقعیت بر این نکته اذعان دارد که پیشگویی موفقیت ورزشی
آینده در رقابت ها برای کسانی امکان پذیر است که ذاتا رقابت کردن و بردن را دوست داشته
باشند و برای رسیدن به سطح ممتازی از اجرای ورزشی ،از انگیزش کافی و پشتکار زیاد برای
تالش و تمرین سخت و جدی برخوردار باشند .نتایج تحقیقات انجام شده نیز ثابت کرده اند که
باور به پیروز شدن در ورزش به تالش و پشتکار فرد بستگی دارد (کارپنتایر و مگیوا،2013 ،
.)423
گیل1و همکاران انگیزش پیشرفت در ورزش و رقابت را ورزش گرایی نامیدند (گیل ،والراند و
آمورا .) 155 ،2010 ،ورزش گرایی ویژگی بارز افراد موفق است و نقش عمده ای در بهبود
اجرای ورزش به دلیل تشویق ورزشکار به افزایش تالش و اعتماد به نفس دارد (واعظموسوی،
 .) 38 ،1386افزایش اعتماد به نفس نیز به نوبه ی خود باعث افزایش عزت نفس 2می شود
(باردل ،فونتیانی ،کولومبل و اسچیفوف .)171 ،2010 ،با توجه به این که همبستگی مثبت بین
عزت نفس و موفقیت ورزشی نیز به اثبات رسیده است ،احتمال باال بردن عزت نفس یکی از
بهترین راه ها برای بیشتر کردن انگیزش پیشرفت ورزشکاران است (قهرمانی ،بشارت و نقی پور،
 .)1265 ،2011در واقع عزت نفس درجه تصویب ،تایید ،پذیرش و ارزشمندی است که شخص
نسبت به خود احساس می کند (باردل ،فونتیانی ،کولومبل و اسچیوفوف 121 ،2010 ،و
1. Achievement Motivation
2. Gill
3. Self-respect
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خورشیدی مهر ،سجادیان و سیاری .)2357 ،2011 ،مطالعات نشان دادند که اشخاص با عزت
نفس باال از لحاظ انگیزه پیشرفت در سطح باالیی قرار دارند و تالش هایشان آن ها را به سوی
موفقیت سوق می دهد .در این افراد احساس شایستگی و لیاقت عاملی برای دستیابی به سطوح
باالی انگیزش درونی می باشد (سالوکان .)121 ،1990 ،انتظارات باال موجب شکل گیری
اهداف مشکل می شود و اهداف مشکل به برانگیختن تمرکز و تالش های مداوم کمک می کند
که نتیجه آن پیشرفت و تقویت عزت نفس می باشد (وسلکا ،ماداراسوا ،وان و ریجنولد،2011 ،
 .) 763اما افراد با عزت نفس پایین ،انتظارات پایینی را برای عملکردهای خود در موقعیت های
گوناگون در نظر می گیرند و اغلب توانایی های اولیه خود را دست کم می گیرند ،چرا که فاقد
اعتماد به نفس هستند و از شکست می ترسند (هاوجن ،سافنبوم و اوموندسن .)49 ،2011 ،به
طور طبیعی نتیجه ی انتظارات پایین ،تالش کمتر و شکل گیری اهداف نه چندان دشوار و
متوسط است .هدف کوچک ،عملکرد متوسط و تالش کمتر را به دنبال دارد (ملکی ،محمد زاده،
سید عامری و زمانی فر 56 ،1390 ،؛ هاوجن ،سافنبوم و اوموندسن.)49 ،2011 ،
تحقیقات گیل ( )2010و ملکی و همکاران ( )1390نشان میدهند که خرده مقیاسهای عزت
نفس نظیر عزت نفس خانوادگی ،عزت نفس تحصیلی ،عزت نفس اجتماعی از جمله عواملی
هستند که به عنوان زیرشاخههای عزت نفس میتوانند بر موفق شدن یا نشدن ورزشکار تاثیر
داشته باشند (گیل ،والراند و آمورا 155 ،2010 ،؛ ملکی و همکاران .)56 ،1390 ،پژوهشهای
انجام گرفته توسط احمدی و همکاران ( )1383و ملکی و محمدزاده ( )1389در این باره
گویای این مطلب است که به هر میزان که ش خص ورزشکار در اجتماع دارای عزت نفس بوده و
از سوی افراد مورد پذیرش و قبول واقع شده از پیشرفت ورزشی بیشتری برخوردار بوده است
البته محققان آن را موضوعی فراگیر ندانستهاند و ضرورت تحقیق در این مورد را امری الزم
دانستهاند (ملکی و محمدزاده 88 ،1389 ،؛ احمدی ،منصور ،فتحی آشتیانی و رسول زاده،
.)337 ،1383
از دالیل ورزشکار نخبه شدن و انتخاب در تیم های ملی انگیزه پیشرفت باال و برگزیدن اهداف
مشکل و دستیابی به آن ها و در نتیجه افزایش عزت نفس می باشد (بایرر ،وتنزل ،اسچمیر و
مورگان .)702 ،2012 ،هرچند بعضی از تحقیقات تفاو ت اساسی در میزان انگیزه پیشرفت و
عزت نفس را در بین ورزشکاران ملی و ورزشکاران عادی تایید نکرده اند و بعضا نتایج ضد و
نقیضی را ارائه داده اند (گیل ،زوالتوسکی و دیتر .)139 ،1988 ،اما همین امر را می توان دلیلی
بر ضرورت مطالعات و تحقیقات بعدی دانست .در مطالعه ای با استفاده از پرسشنامه ورزش
گرایی مشخص شد تفاوت معنی داری در انگیزش پیشرفت ورزشی مردان و زنان شرکت کننده
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در مسابقات فوق ماراتون وجود ندارد (گیل و دیتر .)191 ،1988 ،مطالعات دیگری در داخل
کشور نشان دهنده عدم تفاوت بین انگیزه پیشرفت ،عزت نفس با جنسیت بود (زارع،1994 ،
 .)63تحقیقات باردل 1و همکاران ( )2010در همین راستا نشان دهنده عدم تفاوت میزان
انگیزه پیشرفت و عزت نفس در بین زنان و مردان قهرمان رشته های مختلف ورزشی در خارج
کشور هستند (باردل ،فونتیانی ،کولومبل و اسچیوفوف .)121 ،2010 ،مطالعات گنجی و
همکاران ( )1390و گیل و همکاران ( )1988نشان دادند که بین انگیزه پیشرفت و روحیه
رقابت با موفقیت ورزشی ارتباط معناداری یافت نشده و در تبیین آن اینگونه بیان نمودند که
عدم وجود رابطه معنادار بین انگیزه پیشرفت و روحیه رقابت با موفقیت ورزشی را می توان
ناشی از آن دانست که م عموال تمامی ورزشکاران اعزامی به بازی های جهانی از انگیزه پیشرفت
و روحیه رقابت باالیی برخوردار بوده اند ،چه بسا عدم نوسان در نمرات گروه اعزامی علت پایین
بودن ضرایب همبستگی و در نتیجه عدم معناداری آنها شده باشد ،به عبارت دیگر تغییرات
نمرات ورزشکاران در این دو متغیر چندان زیاد نبوده است که بتوان رابطه بین انگیزه پیشرفت
و روحیه رقابت را با موفقیت ورزشی آنها مورد آزمون قرار داد (گنجی ،بهزادی و اسماعیلی،
 3 ،1390؛ گیل و همکاران .)139 ،1988 ،در تایید این تبیین و ضرورت تکرار این موضوعات
تحقیقی در رابطه با انگیزش و رزشکاران وزنه بردار نخبه و غیرنخبه المپیک انجام شده است که
نشان میدهد وزنه برداران نخبه از انگیزه قویتر نسبت به غیرنخبهها برخوردار میباشند .بنابر
این آزمونهای مکرر برای ارزیابی و بررسی این فرضیهها ضروری به نظر میرسد (گنجی،
بهزادی و اسماعیلی.)3 ،1390 ،
در مطالعات وارتنبرگ )1998(2مشخص گردید که انگیزش پیشرفت ورزشی بازیکنان خبره
هاکی به طور معنی داری نسبت به ورزشکاران آماتور هاکی باال است .از طرفی انگیزه پیشرفت
ورزشکاران آماتور هاکی در مقایسه با ورزشکاران تفریحی هاکی باالتر است (سیلو و ویلمان،
 .)403 ،2009در پژوهش بالیش 3و همکاران ( )2013در رشته تنیس نیز به نتایج مشابهی
دست یافت (گنجی ،بهزادی و اسماعیلی .)3 ،1390 ،مطالعات ملکی و همکاران ( )1390حاکی
از این نکته هستند که بین عزت نفس و انگیزه پیشرفت ورزشکاران موفق و ناموفق تفاوت
معنی داری وجود دارد به گون ه ای که ورزشکاران موفق در مقایسه با ورزشکاران ناموفق از عزت
نفس و انگیزه پیشرفت باالتری برخوردار بودند (ملکی ،محمد زاده ،سید عامری و زمانی فر،
.)56 ،1390
1 . Bardel
2 . Wartenberg
3 . Balish
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با توجه به این نکته که اجرای بهینه مهارت های ورزشی به وجود سه نوع آمادگی جسمانی،
فنی و روانی وابسته است و از آن جایی که روش های مختلف تمرینی و شیوههای اجرای
مهارت ،تکامل یافته و فاصله بین قهرمانان به هزارم ثانیه و سانتیمتر کاهش پیدا کرده است،
به نظر می رسد تفاوت عملکرد قهرمانان بیش از هر زمانی به آمادگی روانی آن ها وابسته باشد
(ملکی ،محمد زاده ،سید عامری و زمانی فر )56 ،1390 ،بعضی از ورزشکاران عالوه بر مهارت
های جسمانی ،توانایی های روانی خارقالعادهای دارند که این امر به آنها کمک میکند که
روحیه ی خود را برای انجام مسابقات باال ببرند ،فشار های روانی خود را تنظیم کنند ،تمرکز
شدید داشته باشند و اهداف رقابتی ولی واقعی تدوین کنند (بالیش ،ایز و اسچالتی،2013 ،
 .) 413بنابراین کشف اندیشه ها و احساس های ورزشکاران ملی و نخبه و مقایسه آن ها با
ورزشکاران عادی ضروری می باشد .این امر می تواند به مربیان کمک کند گرایش های روانی
ورزشکاران برتر را بدانند و از آن در جهت کمک به ورزشکاران عادی استفاده کنند (واکفیلد و
آدی .) 125 ،2012 ،از طرفی ،همواره بحث ها و مجادله های مختلفی در ارتباط با ورزشکاران
راه یافته به تیم های ملی و صالحیت ها یا عدم صالحیت های آن ها در جریان است .همواره
دعوت از ورزشکاران مختلف به تیم های ملی موافقان و مخالفانی را با خود همراه داشته است.
لذا اندازه گیری مشخصه های روانی موثر در موفقیت ورزشی و ورزش گرایی این ورزشکاران
دعوت شده می تواند مالکی برای صحت انتخاب باشد .به عالوه ،تحقیقاتی که در این زمینه
انجام گرفته گاهاً نتایج متفاوتی داشتهاند که همین امر خود ضرورتی قابل قبول برای انجام
تحقیقات بیشتر را تبیین می نماید (واکفیلد و آدی.)125 ،2012 ،
با توجه به موارد مذکور و اهمیت ویژگی های روانشناختی در ورزش این پژوهش به دنبال
مقایسه ی انگیزه پیشرفت و عزت نفس ورزشکاران راه یافته به تیم های ملی و عادی در استان
لرست ان می باشد .و این سواالت در پژوهش حاضر مطرح است که :چه تفاوتی میان ورزشکاران
راه یافته به تیم ملی با ورزشکاران عادی در سطح استان از لحاظ انگیزه پیشرفت و عزت نفس
به عنوان دو ویژگی روانشناختی مهم وجود دارد؟ و چه تفاوتی بین عزت نفس اجتماعی،
خانوادگی و تحصیلی ورزشکاران نخبه و عادی وجود دارد؟
روش شناسی
در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی -پیمایشی استفاده شد .نمونه آماری پژوهش شامل
کلیهی ورزشکاران ملی استان لرستان که تعداد آنها  39نفر و  39نفر ورزشکار عادی بود که
جمعا  78نفر میباشند .روش نمونهگیری در گروه ورزشکاران ملی به صورت سرشماری تمام
ورزشکاران راه یافته به تیم ملی می باشد و در گروه ورزشکاران عادی به روش نمونه گیری
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مبتنی بر هدف تعداد  39نفر برابر با گروه ورزشکاران ملی که به لحاظ سن وجنس و رشته
ورزشی با آنها همتا شده بودند انتخاب شدند .دادهها با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد
«آزمون انگیزه پیشرفت » دکتر پی گاوا(1گاوا )80 ،1994 ،و «پرسشنامه عزت نفس » کوپر
اسمیت( 2اسمیت )110 ،1356 ،جمع آوری گردید .برای تعیین روایی پرسشنامهها با انجام
مصاحبه های مختلف و کسب نظر افراد متخصص ،اصالحات الزم به عمل آمد و اطمینان حاصل
شد که پرسشنامهها همان خصیصه مورد نظر محققان را میسنجند .همچنین برای تعیین
پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای کرونباخ پس از یک مطالعه ی
مقدماتی برای «پرسشنامه ی انگیزه پیشرفت »  0/78و برای «پرسشنامه ی عزت نفس »
 0/83محاسبه گردید .پس از تعیین روایی و استفاده از نظرات متخصصان و انجام مطالعات
مقدماتی و حذف تعدادی از سواالت ،سواالت پرسشنامه ی انگیزش پیشرفت به  50سوال
کاهش یافت که نمونه های مورد نظر می بایست به آن ها پاسخ دهند .مقیاس عزت نفس نیز
در چهار زمینهی عزت نفس اجتماعی ،عزت نفس تحصیلی ،عزت نفس خانوادگی و عزت نفس
کلی طبقهبندی شده بودند که شامل  50سوال میشدند که شیوه نمرهگذاری این آزمون به
صورت صفر و یک بود به این معنا که سواالت پاسخ بلی یک نمره و سواالت پاسخ خیر صفر و
باقی سواالت به صورت معکوس نمرهگذاری شدند .در این روش حداقل نمرهای که یک فرد
میگیرد صفر و حداکثر آن  50میباشد به گونهای که نمرهی بیشتر نشان دهنده عزت نفس
باالتر میباشد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،عالوه بر استفاده از شاخصهای آماری توصیفی
همچون فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار بعد از مشخص شدن توزیع نرمال داده ها از روش های
آماری استنباطی شامل تی تست 3گروه های مستقل جهت مقایسه دو گروه از متغیرهای
مختلف استفاده شد ،این تحلیلها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس 19 4انجام
گرفت.
نتایج
یافتههای توصیفی تحقیق حاضر نشان داد که از میان  78نفر نمونه پژوهش  44نفر مرد که
 56/4درصد و  34نفرآنها زن که  43/6درصد آزمودنیها را به خود اختصاص میدهند.
همچنین توزیع فراوانی مربوط به شغل نمونهها نشان داد که  41نفر آنها بیکار که  52/6درصد
1. P.Gava
2. Kupersmit
3 . T-test
4 . SPSS
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و  37نفر آنها شاغل میباشند که  47/4درصد آزمودنیها را به خود اختصاص میدهند .در این
راستا نتایج راجع به سن آزمودنیها نشان داد که  8نفر آنها زیر  20سال که  10/3درصد
آزمودنیها و  51نفر آنها گروه سنی  20تا 30میباشند که  65/4درصد آزمودنیها و  19نفر
آنها گروه سنی  30تا 40میباشند که 24/4درصد آزمودنیها تشکیل میدهند .نمودار زیر نیز
سطح تحصیالت نمونههای پژوهش را نشان میدهد.

Sales
40
20

Sales

0
ارشد و باالتر

کارشناسی

کاردانی

زیر دیپلم

دیپلم

شکل  -1توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیالت نمونههای پژوهش

جدول زیر نیز شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای عزت نفس ،انگیزه پیشرفت وخرده
قیاسهای عزت نفس را نشان میدهد.
جدول  -1شاخص های توصیفی مربوطه به متغیرهای عزت نفس ،انگیزه پیشرفت وخرده مقیاس های عزت
نفس
متغیر ها

میانگین

33.40
عزت نفس
20.27
انگیزه پیشرفت
عزت نفس اجتماعی 5.10
عزت نفس خانوادگی 5.65
عزت نفس تحصیلی 5.10

حداکثر نمره

حداقل نمره

45
40
7
8
8

18
12
2
2
2

انحراف معیار
6.80
4.55
1.33
1.56
1.82

یافتههای مربوط به آمار استنباطی در راستای سوالهای تحقیق را که انگیزش پیشرفت ،عزت
نفس کلی ،عزت نفس اجتماعی ،عزت نفس خانوادگی ،عزت نفس تحصیلی ورزشکاران نخبه و
ورزشکاران عادی را با یکدیگر مقایسه نموده بود در جدول زیر آمده است.
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جدول  -2مقایسه انگیزه پیشرفت ،عزت نفس کلی ،عزت نفس اجتماعی ،عزت نفس خانوادگی ،عزت نفس
تحصیلی ورزشکاران نخبه و عادی (سطح معناداری ) P= 0/05
متغیر
انگیزه پیشرفت
عزت نفس
عزت نفس
اجتماعی
عزت نفس
خانوادگی
عزت نفس
تحصیلی

شاخص های گروه
های آماری
ورزشکار نخبه
ورزشکار عادی
ورزشکار نخبه
ورزشکار عادی

18.84
22.12
4.55
5.82

3.44
5.17
1.87
1.49

ورزشکار نخبه

4.91

1.46

ورزشکار عادی

5.35

1.12

ورزشکار نخبه

5.59

1.69

ورزشکار عادی

5.73

1.40

ورزشکار نخبه

4.82

1.54

ورزشکار عادی

5.38

2.05

میانگین

انحراف معیار

p

t

df

3.354

76

0.001

3.261

76

0.002

2.345

76

0.006

1.46

1.376

76

76

0.688

0.173

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میکنید آماره  tمحاسبه شده برای مقایسه انگیزه پیشرفت
ورزشکاران نخبه و عادی استان لرستان  3.354میباشد که  tمحاسبه شده درسطح P=0/05
معنیدار می باشد .بنابراین بین دو گروه ورزشکاران نخبه و عادی به لحاظ انگیزه پیشرفت
تفاوت وجود دارد .نتایج آزمون  tرا برای مقایسه عزت نفس ورزشکاران نخبه و عادی نشان می-
دهد که آماره  tمحاسبه شده برای مقایسه عزت نفس ورزشکاران نخبه و عادی در استان
لرستان برابر با  3.261میباشد که این مقدار درسطح  P= 0/05معنیدار میباشد .بنابراین
بین دو گروه ورزشکاران نخبه و عادی به لحاظ عزت نفس تفاوت وجود دارد .نتایج آزمون t
برای مقایسه خرده مقیاس های عزت نفس در بین ورزشکاران نخبه و عادی انجام گرفت و
مشخص گردید که بین عزت نفس اجتماعی ورزشکاران نخبه و عادی تفاوت معنیداری
درسطح  P=0/05وجود دارد و  tمحاسبه شده برای آن  2.345میباشد .اما همانطور که
مشاهده می کنید بین عزت نفس خانوادگی ورزشکاران نخبه و عادی تفاوت معنیداری در
سطح  P=0/05مشاهده نشد و  tمحاسبه شده برای آن  1.46به دست آمد .همچنین بین
عزت نفس تحصیلی این دوگروه تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.) P=0/05 , t= 1/37
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بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضر مقایسه انگیزه پیشرفت و عزت نفس بین ورزشکاران نخبه و عادی استان
لرستان بود .تجزیه و تحلیلهای استنباطی حاکی از این بود که بین انگیزه پیشرفت ورزشکاران
نخبه و عادی استان لرستان تفاوت معنیداری وجود دارد .این نتیجه با یافتههای
اسکوردیلیس 1و همکاران ( ،)2003وارتنبرگ و مک کاتچون ،)1998( 2گیل ( )2010و
یونیرزیسکی )2003( 3همخوانی داشت .آنها به ترتیب نشان دادند که انگیزش پیشرفت
ورزشکاران نخبه نسبت به ورزشکاران عادی ،انگیزش پیشرفت در بازیکنان خبره هاکی نسبت
به بازیکنان عادی و تفریحی ،بازیکنان بینالمللی تنیس نسبت به بازیکنان ردههای پایینتر،
بیشتر است (گیل ،والراند و آمورا155 ،2010 ،؛ وارتندر و مک کاتچئون ،1998 ،گیل و
همکاران139 ،1988 ،؛ اسکوردیلیز و همکاران483 ،2003 ،؛ یونیرزیسکی .)184 ،2003 ،با
استناد به یافتههای برخی محققان در این زمینه بایستی یادآور شد که آنها نیز این موضوع را
تایید کرده و دلیل باال بودن انگیزه پیشرفت ورزشکاران نخبه را تجربهی باالی این ورزشکاران
دانستهاند و چنین بیان می دارند که ورزشکاران موفق به دلیل داشتن تجارب ورزشی در سطوح
مختلف رقابتی انتظاراتشان از تواناییهای خود به عنوان یک ورزشکار موفق باال رفته است ،این
امر سبب می شود که در جهت رسیدن به اهداف و برآورده کردن انتظارات خود و دیگران از
هیچ تالش و پشتکاری دریغ نکنند (واپوریدی و همکاران 98 ،2005 ،؛ دانیل و همکاران،
 .) 315 ،2005بنابراین می توان استنباط نمود که ورزشکاران نخبه نمونه پژوهش نمونه
مناسبی بودند و با ورزشکاران غیر نخبه تفاوت مشخصی داشته اند که منجر به ورود آن ها به
تیم های ملی گردیده است.
نتایج دیگر تحق یق نشان دهنده تفاوت معنادار بین عزت نفس ورزشکاران نخبه و ورزشکارن
عادی بود که برخی محققان داخلی همین تفاوت معنا دار را بین ورزشکاران موفق و ناموفق
بیان نمودند که از این منظر با یافتههای تحقیق حاضر همخوان و همسوست (ملکی و
محمدزاده .)56 ،1390 ،یافتههای سالکون )1990(4نیز نشان دادند که اجراهای موفقیتآمیز
در ورزش ،بازخوردهای فوری برای ورزشکاران فراهم میکند ،بازخوردهای مثبت نیز باعث به
وجود آمدن احساس کمال ،شایستگی ،خوشنودی ،اعتماد به نفس و به طور کلی عزت نفس و
پذیرش خود میشود و این امر را علت اصلی تفاوت بین میزان عزت نفس ورزشکاران موفق و
ناموفق میداند ،که از حیث وجود تفاوت ،یافتههای تحقیق حاضر را تایید میکند (سالوکان،
Skordilis
McCutcheon
Unierzyski
Salokun

1.
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 .) 121 ،1990حمایت شدن افراد از سوی والدین و خانواده ،اطرافیان و محیطی که در آن
زندگی میکند ،و تشویق حاصل از دستاوردها و موفقیتهای تحصیلی خود به ترتیب باعث
حضور و بروز عزت نفس خانوادگی ،عزت نفس اجتماعی و عزت نفس تحصیلی به عنوان خرده-
مقیاسهای عزت نفس می شود ،این امر در میان ورزشکاران نمود بیشتری دارد (ملکی ،محمد
زاده ،سید عامری و زمانی فر 56 ،1390 ،؛ گیل ،والراند و آمورا .)155 ،2010 ،از طرفی نتایج
برخی تحقیقات حاکی از این است که ورزشکارانی که از سوی اجتماع و اطرافیان خود حمایت
می شوند و دارای عزت نفس اجتماعی باالیی هستند به موفقیتهای ورزشی بیشتری دست پیدا
کردهاند (ملکی و محمدزاده .) 56 ،1390 ،نتایج و یافتههای تحقیق حاضر معنادار بودن تفاوت
عزت نفس ورزشکاران نخبه و عادی را نشان میدهد .که یافتههای ملکی و همکاران ( )1390و
ملکی و حسن زاده ( )1389با تحقیق حاضر همخوان و همسوست (ملکی ،محمد زاده ،سید
عامری و زمانی فر56 ،1390 ،؛ ملکی و محمدزاده .) 56 ،1390 ،بین دیگر خردهمقیاسهای
عزت نفس نظیر ع زت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی ورزشکاران نخبه و عادی تفاوت
معناداری مشاهده نگردید .برخی از محققان وجود تفاوت در عزت نفس خانوادگی ورزشکاران
نخبه و عادی را گزارش کرده اند اما مقدار آن معنادار نبوده است ،که از این جهت یافتههای
پژوهش حاضر را تایید میکنند (مرادی ،ملکپور ،امیری ،مولوی و نوری .)64 ،1388 ،با استناد
به یافته های برخی محققان داخلی عدم تفاوت معنادار در خرده مقیاس های عزت نفس نظیر
عزت نفس خانوادگی بین ورزشکاران نخبه و عادی را می توان تا حدودی به شرایط فرهنگی
حاکم بر جامعه نسبت داد ،به گونه ای که حتی بعضی از خانواده ها با ورزش کردن فرزندانشان
مخالفت می کنند و یا با توجه به شرایط جامعه آن ها را بیشتر به سمت تحصیل و یافتن شغلی
هدایت می کنند و ورزش را در مرتبه های بعدی آن ها جای می دهند (ملکی و محمدزاده،
56 ،1390؛ گنجی ،بهزادی و اسماعیلی .)3 ،1390 ،و یا به گفته برخی محققان بیشتر خانواده
ها تمایل دارند فرزندانشان فقط در رشته ی ورزشی نظیر فوتبال که در کشور پر درآمد جلوه
می کند شرکت کنند و به شرکت دادن فرزندانشان در دیگر ورزش ها چندان تمایلی نشان
نمی دهند زیرا معتقدند که از بعد مالی به خوبی حمایت نخواهند شد (ملکی ،محمد زاده ،سید
عامری و زمانی فر .) 56 ،1390 ،بنابراین می توان آن را یکی از دالیلی دانست که باعث می
شود تفاوت معناداری بین عزت نفس خانوادگی ورزشکاران نخبه و عادی وجود نداشته باشد.
محققان پژوهشی را که در آن به تفاوت میان عزت نفس تحصیلی ورزشکاران نخبه یا موفق و
ورزشکاران عادی اشاره کرده باشد نیافتند.
در راستای یافتههای پژوهش حاضر ،محققان به آن دسته از مربیان و دستاندرکارانی که به
آموزش ورزشکاران نخبه و موفق مشغولند پیشنهاد میکنند که راهکارهایی را که باعث افزایش
عزت نفس ورزشکاران می شوند را به آن ها القاء کنند و در محیط ورزشی خود از روانشناسان
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خبره استفاده کنند .همچنین در راستای یافته های پژوهش توصیه می شود که دلبستگی های
خاصی که هر فرد به یک رشته ورزشی دارد به وسیله مربیان و آموزش دادن خانواده ها در
ورزشکار تقویت شود چرا که در پژوهشی مشخص گردید که باعث بهتر شدن کیفیت روابط
اجتماعی می شود و به تبع آن عزت نفس اجتماعی نیز به خوبی تقویت خواهد شد (مویدفر ،آقا
محمدیان و طباطبایی )45 ،1386 ،در پژوهش حاضر به طور معناداری مشاهده گردید که
عزت نفس ورزشکاران نخبه باالتر از ورزشکاران عادی می باشد .همچنین پیشنهاد می گردد که
مربیان باید به شاگردان اجازه نقد کردن فعالیت های یکدیگر را بدهند که از این طریق عزت
نفس آن ها افزایش یابد چراکه همانطور که مشخص گردید بین عزت نفس کلی ورزشکاران
نخبه و عادی تفاوت معناداری وجود دارد .عزت نفس کلی ارزیابی عمومی تری از خود یا
خویشتن اس ت که بر ارزیابی فرد از خودش در تمام زمینه ها مبتنی است .این بعد از عزت
نفس در واقع به ابعاد مختلف عزت نفس نوعی وحدت و یکپارچگی می بخشد .فرد با ارزیابی
توانایی های خود در فعالیت های ورزشی به ارزش خود پی می برد بنابراین بایستی به ورزشکار
خود این اجازه را د اد که خود را مرتبا ارزیابی کند و اطرافیان ورزشی وی او را در این امر به
سمت و سویی هدف دار هدایت نمایند.
تشکر و قدردانی
نویسندگان از تمامی افرادی که ایشان را در جهت هرچه غنیتر تمودن بحث و یاری نمودن در
جمعآوری اطالعات همراهی فرمودند کمال تشکر و قدردانی را دارند و از خداوند منان برای آن
عزیزان اندیشمند سربلندی و توفیق خدمت به جامعه تربیت بدنی کشور را آرزومندیم.
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