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 ورزشکاران تنیس روي میز بر پایۀ نظریۀ بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش در ۀرابط
 مختاريخود
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  چکیده 
 کاران تنیس روي میز بر پایۀ نظریۀانگیزش در ورزش حاضر، بررسی رابطۀ بین اعتماد به نفس ورزشی و هدف از پژوهش

ورزشکار تنیس روي میز استان کرمان که داراي حداقل سابقۀ  120همبستگی،  ـ این پژوهش توصیفیدر است.  ريخودمختا
آوري جمع اي انتخاب شدند. درصورت تصادفی طبقههسه سال فعالیت و کسب مقام در سطح مسابقات شهرستانی بودند، ب

ها با استفاده شد. داده نفس ورزشی ویلی و نایتاعتماد بهو  تیر و همکارانپلی هاي انگیزش ورزشینامهها، از پرسشداده
. نتایج نشان داد بین اعتماد به نفس ورزشی و ندرگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدستفاده از آزمون همبستگی پیرسون و ا

داري وجود داشته است.  معنابت و مث رابطۀ بیرونیو  انگیزش درونیکل،  انگیزشبا  ف)قابلیت انعطا لفۀؤمجز (بهانواع آن 
دست آمده، هبینی کنند. مطابق با نتایج بپیش انگیزش کل را درصد 7/45نفس توانستند  هاي اعتماد بهلفهؤهمچنین م

 . دگردییر در میزان انگیزش میباعث تغگذارد و ثیر میأتها از فعالیت ورهاي ورزشکاران در قصد و نیت آنبا
  .مختاريخود نفس ورزشی،  تنیس روي میز، نظریۀ انگیزش ورزشی، اعتماد به: هاکلید واژه

  
The Relationship between Sport self- confidence & Motivation among 

Table Tennis Athletes Based on Self-determination Theory 
 

Hamideh Iranmanesh, Alireza Saberi Kakhki, Mahshid Zarezadeh 
 

Abstract  
The purpose of this study was the investigation of the relationship between sport 
self-confidence and sport motivation among table tennis athletes using self 
determination theory. In this descriptive-correlational study, we were randomly 
selected 120 table tennis athletes of Kerman province with at least 3 years of activity 
who have received medals in their town. In collecting data, the sport motivation and 
sport self-confidence questionnaires were used. For analysis our data, we used 
Pearson correlation and linear egression. The results showed that there was a 
positive & significant relationship between sport self-confidence and its sub scales 
(except Resilience self confidence) with total, intrinsic and extrinsic motivation. The 
sport self confidence component can also predict 45/7 % of total motivation.  
According to the results, athletes’ beliefs have influenced on their intentions from 
activities and it causes changing in the degree of motivation. 
 
Keywords: Sport self-confidence, Sport Motivation, Table tennis, Self-determination theory.  
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  همقدم
شناختی و نقش و کارکرد عوامل روان طالعۀم

نتایج  شخصیتی در موفقیت ورزشکاران در کسب
هایی است که عالقه و مطلوب ورزشی یکی از زمینه

نظر است. به به خود جلب کرده را پژوهشگرانتوجه 
تعامل بین اثر هر  رسد روشن ساختن چگونگیمی
هاي روانی، کمک ورزشی خاص با ویژگی رشتۀ

بزرگی به این امر مهم خواهد کرد (نعمتی، خواجه، 
خی از که بر)، چرا292، ص. 1391نی و بازگیر، حس

جسمانی، توانایی  هايبر مهارتورزشکاران، عالوه
 تاکند به آنها کمک می د کهاي دارنالعادهروانی خارق

بهتر و تمرکز  را تنظیم کرده و بافشارهاي روانی خود 
؛ بنابراین نمایندتدوین را خود اهداف رقابتی  باالتري 
ورزشکاران ضروري هاي و اندیشهتار رف عللکشف 
، 2010، 1(چن، چانگ، هانگ، چن و هانگ باشدمی

در  مؤثر يهازمینه ازیکی  2). انگیزش45ص. 
بینی علل رفتار، نتایج شناختی و در پیدایش و پیش

، 3ریان و دسی( استنتیجه عملکرد ورزشکاران 
). این عامل روانی، ساختاري فرضی 70، ص. 2000

براي توصیف نیروهاي درونی و بیرونی است که نیت، 
کند و شدت و پایداري رفتار را ایجاد میجهت، 
شود و نیز می فرد گذاشتهة اي بر عهدکه وظیفهزمانی
که در جریان شرکت در مسابقه یا تالش براي هنگامی

شود، با دیگران مقایسه و ارزشیابی می کسب برتري
سازد و موجبات شرکت فرد را در آن فعالیت فراهم می

ر را براي نهایت تالش و موفقیت هر ورزشکادر
موسوي و (واعظ کندمیعملکرد بهینه تضمین 

آگاهی از این  ،روینااز. )151، ص. 1387مسیبی، 
از ورزشکاران از انگیزش باالیی  برخیموضوع که چرا 

براي دستیابی به اهداف خود برخوردارند و برخی فاقد 
مدزاده، باشد (ملکی، محت میآن هستند، حائز اهمی

                                                     
1. Chen, Chang, Hang, Chen, & Hung 
2. Motivation  
3. Ryan & Deci 

؛ نعمتی و 75، ص. 1390ثانی، زمانی عامري،سید
زه). این امر با بررسی انگی292، ص. 1391همکاران، 

هاي مختلف براي رفتارهاي مشخص در پیوستار 
) قابل 1985، 5(دسی و ریان 4خودمختاري ظریۀن

زاده، نامی، حیدرنیا، حاجیرمانبر، نیک(ف باشدمی تبیین
 ی ازیککه  خودمختاري ۀنظری). 37، ص. 1388
اجتماعی انگیزش به ـشناختی  هاي معروفهنظری

زش فعالیت ، متغیرهاي مهم در انگیرودشمار می
(کارن، اپلتون، هیل و کند جسمانی را شناسایی می

) 7، ص. 2004دسی و ریان، ؛ 656، ص. 2011، 6هال
رفتار  مقایسۀدارد که دالیل زیر بنایی براي بیان میو 
حسب دالیل  نه تنها برآنان  د وجود دارد کهافرا

کنند، در ورزش و فعالیت جسمانی شرکت میمتفاوت 
هاي متفاوت هاي گوناگون و در موقعیتبلکه با روش
بر ). 9، ص. 2002(ریان و دسی،  شوندبرانگیخته می
 اطالع از انواع انگیزش در رفتارهاي افراد این اساس

دهد که آیا فرد، بسیار حائز اهمیت است و نشان می
آن رفتار را خودمختارانه و با کنترل خویش انجام داده 

نظر اند. چنین بهبودهري در آن دخیل یا عوامل دیگ
در حوزة انگیزش که مبین این  رسد که تنها نظریهمی

فرمانبر، باشد (می مختاريودخۀ نظریعوامل است، 
؛ 37، ص.1388، زادهحاجیو نامی، حیدرنیا، نیک

  ).356، ص. 2011، 7موراتیدیس و میچو
استوار است که انگیزة تمرکز این نظریه بر این نکته 

هاي مختلف تنظیم رفتار اي از حالترهزنجی انسان در
 کندمختاري را مشخص میخود قرار دارد که درجۀ

-خودمختاري به .)38، ص. 1389(عربی آیسیک، 
از  ناشیاي از تالش و پایداري فرد که جهعنوان در

این موضوع  ؛گرددمنابع درونی است، تعریف می
از مشارکت فرد در ورزش  یدهندة پیامد مثبتنشان
اي مثبت با بهزیستی و شایستگی و رابطه دهبو

                                                     
4. Self- determination Theory 
5. Deci & Ryan 
6. Curran, Appleton, Hill & Hall 
7. Mouratidis & Michou 
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، ص. 2013، 1دفریز و  اسمیت(ورزشکاران دارد 
260.(  

نداشتن ، کرانهدر یک  2انگیزش درونیدر این زنجیره، 
انگیزش دیگر و  کرانۀدر انگیزه براي فعالیت جسمانی 

 این پیوستار قرار دارد (ریان و دسی، در میانۀ 3بیرونی
سمت بهانگیزشی ه افراد از بی). هر چ11، ص. 2004

میزان خودمختاري،  ،انگیزش درونی پیش روند
اي، اژه( یابدافزایش میتگی و استقالل آنان نیز شایس
  ).48، ص. 1390آذر، بابایی سنگلجی و امانی، خضري

مقابل  و درست نقطه مختاريخوددر انتهاي پیوستار 
قدان و ف تفاوتییا بی 4انگیزشیانگیزش درونی، بی

 قرار داردانجام کار  فرد نسبت به نتیجۀهدفمندي 
  ). 656، ص. 2011(موراتیدیس و میچو، 
شمار که پایدارترین نوع انگیزش به انگیزش درونی

به انتخاب مشارکت در فعالیت براي شناخت  رودمی
لذت، هیجان، خشنودي، موفقیت و فرصتی براي 

- ربیع(گردد د، تعریف میهاي خواثبات توانایی
، ترجمۀ 2009، ؛ بریور38 ، ص.1389آیسیک، 

، شهبازي، مهدي و طهماسبی بروجنی، شهرزاد 
  ).29، ص. 1390

گیري براي تصمیم دهندةنشان انگیزش بیرونی
شرکت در فعالیت بر اساس دالیل خارجی است مانند 

یا اجتناب از تنبیه،  ید دیگرانتأیگرفتن پاداش، 
اطرافیان و اجبار و جلوگیري از احساس بد، فشار 

، 1390؛ بریور، 53، ص. 2007aموارد دیگر (والراند، 
  ). 30ص. 

ورده نسان در گرو برآبر اساس این نظریه، سالمت ا 
(حق  مختاريخود شامل: اسیشدن سه نیاز اس

- (مانند مهارت شایستگی ؛بر عوامل)انتخاب و کنترل 
داشتن به ارتباط یا تعلقها) و ها و قابلیتها، توانایی

                                                     
1. DeFreese & Smith 
2. Intrinsic motivation 
3. Extrinsic motivation 
4. Amotivation  

، 5د ارتباط با خود و دیگران) است (موسو(مانن اجتماع
سمت فرد را به هااین خواستهو ) 217، ص. 2013
کند هایی در جهت تأمین این نیازها هدایت میفعالیت

ر ورزش و فعالیت جسمانی تأمین که با مشارکت د
؛ 48، ص. 1390اي و همکاران، اژهشود (می
عبارت ). به388، ص. 2011، 6واسکا و کوستنرامیلی

الزم براي  ةعنوان میانجی، انگیزن نیازها بهبهتر، ای
پایداري رفتار ورزشی را فراهم اتخاذ، ارتقا، تداوم و 

نگیزش درونی، اعتماد نتیجه باعث بهبود انند و درکمی
- ارزشمندي، شایستگی و عملکرد میبه نفس، خود

ین وجود، با ا). اما 89 ، ص.2011، 7شوند (هالمبرگ
- تنهایی باعث بهبود عملکرد نمیبه هاانواع انگیزش

بلکه عوامل دیگري هستند که بر انگیزش تأثیر  ،دنشو
دهند. اعتماد بهمی تغییردت آن را گذاشته، میزان و ش

، ص. 1385، 8(انشل این عوامل استجملۀ  ازنفس 
اطمینان  ۀیا درج د به نفس ورزشی، اعتقاداعتما ).209

 دستیابی به موفقیت برايهاي خود به توانایی ورزشکار
موسوي و مسیبی، (واعظ باشدمی و عملکرد بهینه

). 24، ص. 1389؛ خودستان، 210. ، ص1387
دهند که ورزشکاران داراي شان میاخیر نمطالعات 

راي کسب هاي خود ببه توانایی ،اعتماد به نفس
هاي جسمانی و روانی شایستگی و یادگیري مهارت

، 2007، 9و باودن ،هایز، مینارد، توماس( طمینان دارندا
و  ،، هامبریک، گراسشالنگوسکی. )437، ص. 2007
داشتند ورزشکارانی که خود اظهار نیز ) 2014( 10وبر

همیشه  ،دارنداعتماد به نفس باالیی کفایت و ادراکی، 
 کنند؛ زیراپیدا میموفقیت و پیروزي  رايراهی ب

فقیت و پشت سر شه راهی براي مویمعتقدند هم
 شالنگوسکی وت وجود دارد (گذاشتن مشکال

                                                     
5. Mosoi  
6. Milyavskaya & koestner  
7. Holmberg 
8. Anshel 
9. Hays, Maynard, Thomas, & Bawden 
10. Shelangoski, Hambrick, Gross, & Weber 
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) 2002( 1ویلی و نایت). 18ص.  ،2014 ،کارانمه
بیان داشتند که بهترین اعتماد به نفس براي 

انی است که ورزشکاران از تواناییورزشکاران، اطمین
و روانی  ،خود براي کسب صالحیت جسمانیهاي 
 2چیسلی و وی، بر این اساس. دارند شانشناختی

مدل جدیدي از  ،ايچندمرحله ۀ) در یک مطالع2008(
که بر مبناي  اندکردهارائه  را ماد به نفس ورزشیاعت
) توسعه یافته 1997( 3اجتماعی بندورا -شناختی نظریۀ

اعتماد به  ۀمدل اولییافته است. این مدل برخالف 
را یک  اعتماد به نفس )،1986ی ویلی (نفس ورزش

نه  ،آوردحساب میبه بعديویژگی پویا و چند
در  )2002( ویلی و نایتبعدي. تک ثابت و ايهخصیص

سه نوع اعتماد به نفس ورزشی را شناسایی این مدل، 
اعتماد به نفس ورزشی مهارت بدنی  ؛کردند که شامل

و  5اعتماد به نفس ورزشی کارایی شناختی، 4و تمرینی
به( باشدمی 6پذیريبازگشتو اعتماد به نفس ورزشی 

اعتماد به نفس  ).40ص. ، 2008 ،ماچیدانقل از به(
 اعتقاد یا درجۀ ،هاي بدنی و تمرینیمهارتورزشی 

- هب برايهاي خود اطمینان یک ورزشکار به توانایی
به اعتماد ؛ اهاي بدنی الزم براي اجرگیري مهارتکار
اطمینان یک  ۀاعتماد یا درجبه کارایی شناختی  نفس
 ؛آنحفظ  و تمرکز برايخود  هايکار به تواناییورزش

اطمینان  ۀدرجبه  بازگشت پذیريو اعتماد به نفس 
آوردن دستهب برايهاي خود یک ورزشکار به توانایی

گردد تعریف می تمرکز پس از خطاي عملکرد ةدوبار
 ۀگاناین ابعاد سه. )72، ص. 2008 ویلی و چیس،(

ور متفاوتی طکدام بهاعتماد به نفس ورزشی هر
کلی طورهاي و بمقابله هايب رقابتی، مهارتاضطرا

میثیر قرار أمرد را تحت ت عملکرد ورزشکاران زن و
  . )2000؛ ویلی و نایت، 2007 هایز و همکاران،( دهند

                                                     
1. Vealey & Knight 
2. Vealey & Chase 
3. Bandura 
4. Physical skills & training sport self confidence 
5. Cognitive efficiency sport self confidence 
6. Resilience sport self confidence 

اند که ورزشکاران اگر چه مطالعات زیادي نشان داده
عملکرد بهتري از سطح با اعتماد به نفس ورزشی باال 

) ، اما 2008 ماچیدا،؛ 2008، (ویلی و چیسبرخوردارند 
 ،دهند که اعتماد به نفسنشان میبا این وجود شواهد 

هاي زمانی ی پایدار نیست و در شرایط و دورهموضوع
خاص ممکن است دچار نوسان گردد (هایز و 

 ،). تغییر در میزان اعتماد به نفس2007همکاران، 
که طوريه، بشودباعث تغییر در انگیزش می

کفایت و اعتماد به نفس ی که احساس ورزشکاران
کنند، انگیزش باالتري در کارهاي بیشتري می

نسبت به افراد با اعتماد کنند تر دارند و سعی میسخت
داشته باشند  اجراي بهتري را در ورزشبه نفس کم 
). در این راستا، 37، ص. 1391ن، ا(ملکی و همکار
و  وسويمنقل از واعظبه، 1992( 7هارتر و دودا

 بیان داشتند که نحوة )210، ص. 1387مسیبی، 
هایشان، انگیزش آنان را تحت ادراك افراد از توانایی

ادراك فرد از توانایی کهدهد. زمانیقرار میثیر أت
است (اعتماد به نفسش زیاد است)،  بیشترهایش 

در رفتارهاي انگیزشی او سازگار است، یعنی به شرکت 
گیز تمایل دارد، اما فردي انبرکارهاي سخت و چالش

اعتماد به نفس کافی هاي خود تواناییکه در مورد 
. ورزدها اجتناب ندارد، ممکن است از انجام این فعالیت

اندکی در این زمینه انجام  هايپژوهش درمجموع
) 13، ص. 2008نقل از ماچیدا، بهشده است؛ ویلی (

 ۀرابطبین انگیزش درونی و اعتماد به نفس دریافت 
ص. ، 2007( 8. استندیج و گیلسونوجود دارد یمثبت
در پژوهشی دیگر نشان دادند که شایستگی  )714

نی و تنظیمات شده و عزت نفس با انگیزش دروادراك
 مثبت دارد. موراتیدیس و ارتباطیانگیزش بیرونی 

 رابطۀهاي خود نیز در یافته ).363ص. ، 2011میچو (
- شده، انواع مهارتش، کفایت ادراك بین تال مثبتی

هاي با انگیزه نفس)(از جمله اعتماد به آمدنهاي کنار
                                                     
7. Harter & Duda 
8. Standage & Gilson 
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که طوريه، بمشاهده کردندشده مختار و کنترلخود
 از انگیزة یشترب ،ها با انگیزة خودمختاراین رابطه
که دریافتند ) 1390( لکی و همکارانمشده بود. کنترل

 یممستقی ۀرابط نورزشکارا بین عزت نفس و انگیزش
عبارت . بهوجود دارد موفق و ناموفق در هر دو گروه

 دیگر، هر چه عزت نفس ورزشکار باالتر باشد،
  انگیزش وي نیز باالتر خواهد بود.

 که بیان داشت )38، ص. 1389( عربی آیسیک
و پیامدهاي نفس از جمله عوامل کاهش اعتماد به

 )2008( 1هانین .رودشمار میمهم انگیزش بیرونی به
زشکارانی که اعتماد وردر پژوهش خود نشان داد  زنی

هاي بدنی باالتري دارند، شادکامی و به نفس مهارت
 شانو تعهد کنندیشتري را در خود احساس میلذت ب
بیان  همچنیناو  .شودبه ورزش بیشتر می نسبت

با احساسات  بازگشت پذیري اعتماد به نفسداشت 
(هانین،  دارد ایت از زندگی) ارتباط(رض درونی مثبت

   .)16. ، ص2007نقل از ماچیدا، به، 2008
رغم اهمیت رابطۀ هاي موجود، علیگزارش مطالعۀ با

و از  ،بین انواع انگیزش و اعتماد به نفس از یک سو
دو متغیر بر عملکرد ثیري که این أسوي دیگر ت
بسیار اندکی  هايپژوهش، گذارندورزشکاران می

ه با ویژاد به نفس بهش و اعتمپیرامون رابطۀ بین انگیز
مختاري در میان ورزشکاران توجه به رویکرد خود

دودي که در این مح هايپژوهش صورت گرفته است.
ۀ کلی بین رابطوجود  ، حاکی ازاست زمینه انجام شده

 هايپژوهشیا  نفس بوده استانگیزش و اعتماد به
با کلی بین اعتماد به نفس  رابطۀوجود تنها به  ،موجود

اعتماد به تنها نهکه حالی؛ دراندانگیزش درونی پرداخته
 در پیوستار بلکه؛ نیستبعدي موضوعی تکنفس 

هاي نگیزش درونی، انگیزشبر اعالوهخودمختاري 
این نکته در  روازاین  .متفاوت دیگري نیز وجود دارد

ماد به نفس باعث ماند که اگر اعتمیاذهان باقی 

                                                     
1. Hanin   

بر اساس پیوستار  ،دشوبهبود انگیزش می
خودمختاري، با کدام نوع از انواع انگیزش ارتباط 
- بیشتري دارد؟ از طرفی این دو خصوصیت روان

شناختی نقش مهمی را در موفقیت و عملکرد ورزشی 
کنند (چن و همکاران، ورزشکاران انفرادي ایفا می

، ص. 2003( 2که  لسطوريه)؛ ب 44، ص. 2010
ود، این عوامل را از مروري خ پژوهشدر  )723
 روياز در ورزشکاران تنیسهاي مهم مورد نیویژگی
- ؛ زیرا این رشته داراي گیمحساب آورده استمیز به
توالی بدون استراحت در هر هاي ممتعدد و رالی هاي

بین این دو عامل  براین حفظ رابطۀباشد. بناگیم می
هت موفقیت و استمرار شناختی، کمک شایانی در ج

- به خواهد کردجنگندگی بازیکنان  و روحیۀ تالش
اند تیازات یک گیم عقب ماندهکه در امزمانی خصوص

و  ،، کندریک، راسوالجویکماندیک -فورجان(
اساس طرفی بر از ).42ص.  ،2010، 3کندریک

 که رابطۀ پژوهشیگرفته، تاکنون مطالعات صورت 
 و انگیزش را باتوجه به نظریۀبین اعتماد به نفس 

ختاري مورد مطالعه قرار دهد، مشاهده نشده مخود
 درصدد آن هستند تا رابطۀ پژوهشگران رو،ازایناست. 

بین اعتماد به نفس (و انواع آن) و انگیزش را در 
ورزشکاران تنیس روي میز با توجه به رویکرد 

  کنند.مختار بررسی ودانگیزش خ
  پژوهشروش 
اضر، توصیفی و از نوع همبستگی ح پژوهشروش 
ورزشکاران  ۀآماري این پژوهش را کلی جامعۀ .تاس

کرمان به سال فعال استان  35تا  15تنیس روي میز 
سه  د که حداقل سابقۀندادنفر تشکیل می 173تعداد 

هاي مذکور و کسب مقام در سال فعالیت در رشته
 جامعۀاز  .بودندشهرستان را دارا  مسابقات سطح
اي ی طبقهصورت تصادفهنفر ب 120 ،حاضر آماري

                                                     
2. Less   
3. Furjan-Mandic, Kondric, Rausavaljevic, & 
Kondric 
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بر اساس فرمول کوکران انتخاب حسب جنسیت) (بر
 نفر 68زن و %) 3/43( نفر 52 از این تعداد که شدند

 46شهرستانی،  مقام%) 5/12( نفر 15 مرد؛) 7/56%(
مقام ) %7/16( نفر 20استانی، مقام ) %3/38( نفر

 نفر سهکشوري، مقام ) %5/27( نفر 33آموزشگاهی، 
 المللیبینمقام ) %5/2( نفر سهملی و  مقام )5/2%(

- بهنیز ها میانگین سن و سابقۀ ورزشی آنو  داشتند
- آوري دادهجمعبراي بود. سال  44/8و  98/23ترتیب 

نایت  ویلی و اعتماد به نفس ورزشیۀ ناماز پرسشها 
تیر و همکاران و مقیاس انگیزش ورزشی پلی) 2002(
نفس اعتماد به  ۀنام. پرسشاستفاده شد) 1995(

مقیاس اعتماد خرده سهسؤال و  14متشکل از ورزشی 
)، اعتماد الؤس 5( هاي بدنی و تمرینیبه نفس مهارت

) و اعتماد به نفس الؤس 5( به نفس کارایی شناختی
سؤاالت آن  ارزیابیکه  بود) الؤس 4( بازگشت پذیري

 .پذیرفتانجام  اي لیکرتگزینه 7اساس مقیاس بر
نامه این پرسش يامحتو روایی )1389( زادهعبدالعلی

خودستان  و )1389( زادهعبدالعلیو    قابل قبول را
گزارش  89/0، 91/0 ترتیببه  راآن پایایی ) 1389(

 ۀنامحاضر نیز ثبات درونی پرسش پژوهشدر  .اندکرده
 30با  از روش آلفاي کرونباخ مذکور با استفاده

ماد به اعت ،9/0 براي اعتماد به نفس ورزشی ورزشکار
 ،86/0 هاي بدنی و تمرینینفس ورزشی مهارت

اعتماد  و 8/0 اعتماد به نفس ورزشی کارایی شناختی
  دست آمد. هب 84/0 بازگشت پذیريبه نفس ورزشی 

جش انگیزش ورزشکاران از براي سنهمچنین 
 تیر ویمعتبر مقیاس انگیزش ورزشی پل ۀنامپرسش

نامه حاوي . این پرسشاستفاده شد )1995همکاران (
 12( که متغیرهاي انگیزش درونی است الؤس 28
 4انگیزشی (ل) و بیاؤس 12( )، انگیزش بیرونیالؤس
مکاري و  و دسنجمیورزشکاران را  ) درالؤس

) 1389آیسیک و همکاران (و عربی) 1386همکاران (
در  آنثبات درونی  واند کرده استفادهآن از در ایران 

. گزارش شده است )93/0ا ت 75/0(حد قابل قبولی 

 پژوهشگرانتوسط نیز نامه پرسش این ثبات درونی
- هبشده است ارزیابی  تنیس روي میز ۀبراي جامع
ترتیب به که ضریب پیرسون و آلفاي کرونباخطوري

)، انگیزش درونی 85/0، 87/0براي انگیزش ورزشی (
- ) و بی80/0، 90/0) انگیزش بیرونی (78/0، 79/0(

  .گزارش شده است) 84/0، 83/0انگیزشی (
پس از هماهنگی و اطالع  ،این پژوهشراي اجراي ب

ها و محل به باشگاه ساعات تمرینی، از روزها و
کامل  با توجیه و شدتمرینی ورزشکاران مراجعه 

 ةخصوص روند کار و نحون و بازیکنان در مسئوال
 از شروع ساعات تمرینی، پیشها، نامهسشتکمیل پر
ها در میان آنان توزیع و پس از تکمیل نامهپرسش
سن،  ،نظیر جنسیت اطالعات فردي .شدآوري جمع
 شدةکسب يهاباالترین مقام تمرینی و ۀسابق

  در فرم اطالعات فردي ثبت شد. ورزشکاران
هاي آمار توصیفی، بر شاخصها، عالوهتحلیل دادهدر 

از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و 
کنش براي بررسی رابطۀ بین اعتماد به نمودار پرا

  .شدش ورزشکاران استفاده انگیزنفس ورزشی و 
  

  هایافته
آن  ۀو مقایسـ شده با در نظر گرفتن میانگین نمرات محاسبه

 7(خیلـی کـم) تـا     1هاي عددي ارزش(میانگین  4 ةنمربا 
اعتمـاد بـه    ،ايک نمونـه ت تی از طریق آزمون ))(خیلی زیاد
ــس ــزاو  )P، 57/8=t=001/0( نفــ ، P=001/0( شنگیــ

84/15=t( يطور معنـادار به در ورزشکاران تنیس روي میز 
    .بود ترباال
هاي مهارت چندگانه بین اعتماد به نفس ورزشی رابطۀ

، اعتمـاد بـه نفـس ورزشـی کـارایی      بـدنی و تمرینـی  
بـا   پذیريبازگشتو اعتماد به نفس ورزشی  شناختی 
-بـی  وبیرونی  یزشانگ ،درونی انگیزش، کل انگیزش
ي رگرسـیون خطـی تعیـین    هااز طریق مدل یانگیزش
(کمتر بـودن  شده بهمحاس پیبا توجه به مقادیر . شدند

واریانس رگرسیونی  ) از تحلیل05/0 يدار از سطح معنا
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)، مدل رگرسـیون خطـی بـراي متغیرهـاي     2(جدول 
 انگیــزش بیرونــیو  انگیــزش درونــیکــل،  انگیــزش
بـا   تیجه بین اعتماد به نفس ورزشیو در ن دار بود معنا

 رابطۀ انگیزش بیرونیو  انگیزش درونیکل،  انگیزش
اعتمـاد بـه نفـس     کـه درحالی، ي وجود داشتدار معنا

. با توجه داري نداشتمعنا انگیزشی رابطۀورزشی با بی
کـل،   انگیـزش % 7/45شـده،  به ضرایب تعیین اصالح

 و انگیـزش بیرونـی  % 6/30 ،انگیزش درونـی % 3/36
 توسـط اعتمـاد بـه نفـس ورزشـی      انگیزشی% بی6/3

ــیمهــارت ــدنی و تمرین و  ، کــارایی شــناختیهــاي ب
گـرفتن  بـود. بـا درنظر  بینی قابل پیش پذیريبازگشت
بین )، 3محاسبه شده (جدول  پیها و مقادیر بتابرآورد 
بـا   انگیـزش بیرونـی  و  انگیزش درونـی کل،  انگیزش

و  نی و تمرینـی هاي بدمهارت اعتماد به نفس ورزشی
اعتماد بـه  و با  ،دارمثبت و معنا رابطۀ کارایی شناختی
 وجود داشتمثبت  رابطۀ پذیريازگشتب نفس ورزشی

اعتماد به با  انگیزشیبیبین  همچنین نبود. دارمعنااما 
، کـارایی  هـاي بـدنی و تمرینـی   مهارت نفس ورزشی

داري معنانفی و غیرم ۀرابط پذیريبازگشتو  شناختی
  .اهده شدمش

، ناهمبسـته  آزمون ضرایب مدل رگرسیونبراي اعتبار 
خطاهـاي  ثابت بودن واریـانس  و بودن  طبیعیبودن، 

خطـی چندگانـه در متغیرهـاي    برآورد مدل و عدم هم
 ةه مقدار آمـار کبا توجه به این. اندشدهبین بررسی پیش

قـرار دارد،   5/2 تـا  5/1 ) بین80/1( دوربین ـ واتسون 
نظـر  و با در اند خطاها ناهمبستهتوان گفت  می روازاین

ــرفتن  ــادیر گ ــدول  >5VIF مق ــم3در ج ــی ، ه خط
بین وجـود نداشـته و در   چندگانه براي متغیرهاي پیش

. فزایش واریانس در مدل مشـاهده نشـد  نتیجه عامل ا
چنـدك  -نظـر گـرفتن نمـودار چنـدك    بـا در  همچنین
بـا  و  مشاهده شده طبیعیانحراف کمی از خط  نرمال،
در نمــودار  یــا شــکل منحنــیوجــه بــه عــدم رونــد ت

 ةشدمقادیر برازشدر برابر  شدهي استانداردها باقیمانده
 یافـت بودن واریانس خطاها نبت ثا، دلیلی بر استاندارد
  ).1نمودار ( نشد

  
 در ورزشکاران تنیس روي میز انگیزش هاي توصیفی نمرات اعتماد به نفس ورزشی و . آماره1جدول 

  انحراف معیار  میانگین  حداکثر  قلحدا  متغیر
اعتماد به 

نفس 
  ورزشی

 01/1 53/4 80/6 20/2  هاي بدنیمهارت
 97/0 74/4 80/6 40/2  کارایی شناختی
 05/1 79/4 75/6 50/1  بازگشت پذیري
 87/0 68/4 57/6 07/2  کل

 انگیزش

 85/0 44/5 00/7 00/3 انگیزش درونی
 00/1 58/4 50/6 25/2 انگیزش بیرونی

 30/1 55/2 50/5 00/1 یانگیزشبی
 74/0 07/5 71/6 50/3  کل

ی در برابر اعتماد به نفس انگیزشبیو  انگیزش بیرونی، انگیزش درونیکل،  انگیزشهاي رگرسیون خطی . تحلیل واریانس مدل2جدول 
  بازگشت پذیري ایی شناختی و، کارهاي بدنی و تمرینیمهارت ورزشی

F  P  R  R2 R2  متغیر مالك
adj  دوربین ـ

 واتسون
  864/1  457/0  471/0  686/0  000/0  385/34 انگیزش  کل
  910/1  363/0  379/0  616/0  000/0  619/23  انگیزش درونی
  811/1  306/0  324/0  569/0  000/0  512/18  انگیزش بیرونی

  324/1  036/0  060/0  246/0  064/0  488/4  یانگیزشبی
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 هايی در برابر اعتماد به نفسانگیزشبیو  انگیزش بیرونی، انگیزش درونیکل،  انگیزشي رگرسیون خطی ها. آزمون ضرایب مدل3جدول 
  پذیريبازگشتو  ،کارایی شناختی، هاي بدنی و تمرینیمهارت ورزشی

  متغیر  متغیر مالك
ضریب   t P   معیارخطاي   Β  بینپیش

 VIF پیرسون

انگیزش      
 کل

  -  -  000/0  487/8  275/0  336/2  (ثابت)
  471/1  585/0  000/0  187/4  060/0  251/0  هاي بدنی مهارت

  750/2  617/0  001/0  270/3  085/0  279/0  کارایی شناختی
  635/2  545/0  456/0  748/0  077/0  058/0  پذیريبازگشت

انگیزش 
  درونی

  -  -  000/0  759/7  340/0  637/2  (ثابت)
  471/1  496/0  006/0  793/2  074/0  208/0  هاي بدنی مهارت

  750/2  573/0  003/0  985/2  105/0  315/0  کارایی شناختی
  635/2  507/0  419/0  811/0  096/0  078/0  پذیريبازگشت

انگیزش 
  بیرونی

  -  -  000/0  719/3  420/0  561/1  (ثابت)
  471/1  518/0  000/0  880/3  092/0  356/0  هاي بدنیمهارت

  750/2  480/0  045/0  024/2  130/0  264/0  کارایی شناختی
  635/2  421/0  778/0  282/0  118/0  033/0  پذیريبازگشت

  یانگیزشبی
  -  -  000/0  598/6  643/0  244/4  (ثابت)
  471/1  -172/0  635/0  -470/0  141/0  -067/0  هاي بدنیمهارت

  750/2  -238/0  275/0  -098/1  200/0  -219/0  کارایی شناختی
  635/2  -213/0  689/0  -401/0  181/0  -073/0  پذیريبازگشت
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-  اریانس) و پراکنش بین باقیمانده(تعیین ثابت بودن و هاي استاندارد شده ه استاندارد در مقابل باقیماندهپراکنش مقادیر برازش شد. 1نمودار 
  هاي رگرسیون خطیر مدلچندك نرمال) د - ها (نمودار چندك ندههاي مورد انتظار در مقابل باقیما

  
  بحث 

 اضر، بررسی ارتباط بین اعتماد بهح پژوهشهدف از 
و انگیزش ورزشی در ورزشکاران تنیس نفس ورزشی 
  خودمختاري بوده است.  ۀنظری بر پایۀ روي میز

 انگیزشبا  بین اعتماد به نفس ورزشی نتایج نشان داد
 هکطوري؛ بهداري وجود داشتمثبت و معنا رابطۀکل 

 انگیزش% 7/45 رگرسیون، با توجه به نتایج تحلیل
بینی اعتماد به نفس ورزشی قابل پیشابعاد توسط  کل

که یک د هنگامیندهاین نتایج نشان مید. باشمی
کارگیري هب برايهاي خود ورزشکار به توانایی

هاي بدنی، روانی و شناختی اطمینان داشته مهارت
 شودبیشتر می انگیزش او در انجام کارباشد، 

  .)2011موراتیدیس و میچو، (
اي داراي مجموعه انسان خودمختاري، براساس نظریۀ

منظور بهباید که  است شناختی درونی روان نیازهاي از
 د بهینهعملکرو  ،زیستیرشد اجتماعی، بهدستیابی به 
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شدن یا نشدن این نیازها برآورده شوند. برآورده
 دنکنشخص میرفتار انسان را مانگیزش و 

 این جملۀ از. )388، ص. 2011(میلیاواسکا و کوستنر، 
نظریۀ ، ساسااین  بر .استشایستگی مفهوم ، هانیاز

اد براي احساس مؤثر دارد که افربیان می خودمختاري
ند و شوول تالش تحریک میبودن در طبودن و توانا 
تاري و عملکرد خودمخساز انگیزة ، زمینهشایستگی
از ). 2008دسی و ریان، ( سازدراهم میبهینه را ف

 ) این نیاز2008)، ماچیدا (2004دسی و ریان (طرفی 
گیل . اندمرتبط دانسته سنفاعتماد به را با تعریف 

 اعتماد به نفس) نیز شایستگی ورزشی را با 1383(
انگیزش بیان داشت که همچنین وي دانست.  مترادف

دلیل تشویق بهباشد و ویژگی بارز افراد موفق می
نقش  ،نفسبه اعتمادورزشکار به افزایش تالش و 

 کندایفا می وي اي در بهبود اجراهاي ورزشیعمده
  ). 75، ص. 1391ملکی و همکاران، (

انگیزش شایستگی هارتر  نظریۀ، حاضر پژوهش یافتۀ
را ) 1984( ) و مدل انگیزشی کارون1992( وداو د
)، 2011( و میچو موراتیدس هايبا یافته یید کرده وتأ

 )2008نقل از ماچیدا، هب ،1998ویلی و همکاران (
  .دارد ارتباط

شایستگی  انگیزش ) در نظریۀ1992هارتر و دودا (
هایش، خود بیان داشتند که نحوة ادراك فرد از توانایی

که ادراك دهد. زمانیرا تحت تأثیر قرار می اوانگیزش 
عنی اعتماد به ، یهایش زیاد استتواناییورزشکار از 
اي از انگیزشی سازگارانه رفتارهاي بوده ونفس او باال 
ن معنا که فرد به شرکت در بدی ؛دهدخود نشان می

برانگیز تمایل دارد و در هاي سخت و چالشفعالیت
 نتیجه،در و دهدبروز میها، پایداري بیشتري را فعالیت
هارتر و ( ندکهاي مثبت بیشتري را تجربه میاحساس
-؛ واعظ98، ص. 1385انشل، نقل از به ،1992 ،دودا

 ،1992( هارتر . )210 ، ص.1387موسوي و مسیبی، 
 در بسط نظریۀ). 1390نقل از ملکی و همکاران، به

کند اشاره مینیز این نکته شایستگی وایت به  انگیزش

- عنوان عامل تعیینکه کیفیت تجارب شخص به
تسهیل  ،شایستگی است. شایستگیدر رشد  ايکننده
 باعث اعتماد به نفساست و  اعتماد به نفس کنندة
- همچنان .شودمثبت نسبت به خود می نگرشیایجاد 

امتناع از  ،انجامدمی شایستگی به غرور و شاديکه 
 منجر به شرمندگی و تردید در خودنیز بروز توانایی 

  ).440، ص. 1389گاالهو و ازمون، (خواهد شد 
، 1385نشل، انقل از به ،1984( کارونوه براین، عال

 را از اعتماد به نفسدر مدل انگیزش خود،  )211ص. 
آورد. شمار میایجاد انگیزش بهدر عناصر مهم  جمله

ورزشکاران موفق، داشتن در که  ارددمی اظهاراو 
دن بر شک و تردید و شبراي چیره اعتماد به نفس

 ورزشکارانیرا ز ؛ضروري است اهدافرسیدن به 
 یقین دارند و دهندمطمئن، به فعالیت خود ادامه می

. به ثمر خواهد نشستآنان سرانجام  و پیگیريتالش 
- آنان براي انجام فعالیت بیشتر میبنابراین انگیزش 

   شود.
با توجه به مطالب مذکور، ورزشکاران تنیس روي میز 

لط بر آمادگی دلیل کیفیت تجارب شخصی باال، تسبه
 و نگرش مثبتتمرینی باال  بدنی و روانی، سابقۀ

اند. این باالیی داشته اعتماد به نفس نسبت به آینده،
در تمرین ورزشکاران و تمرکز عث اطمینان با عامل

از پشت  پسکند تا شده و به آنان کمک می
 منظور دستیابی بهبه ،سرگذاشتن عملکرد ضعیف

 در نتیجۀکه  ،بگیرندحیاتی  هاییتصمیم موفق اجراي
- می آنان افزایش انگیزة وفعالیت  در میزان تالشآن 
  یابد.
اعتماد که بین  حاکی از آن بود ،پژوهشدیگر  یافتۀ

در ورزشکاران  ورزشی و انگیزش درونی به نفس
. این امر داردوجود داري معنا تنیس روي میز رابطۀ

 انورزشکار اعتماد به نفسچه هر دهد که نشان می
از  هاآن میزان ادراك، سابقه باال رودم در انجام
احساس لذت و  در نتیجه و بیشتر شده خودمختاري
که  دنکني بیشتري از انجام فعالیت میرضایتمند
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، 1985(مختاري دسی و ریان خود با نظریۀ منطبق
این نظریه، وقتی بر اساس . )2013دفریز و اسمیت، 
وند، ده شطور کامل برآورهشناختی افراد بنیازهاي روان

مختاري، کفایت و یعنی فرد به سطوح باالي خود
برسد، باالترین  پیرامونشو محیط  خوداطمینان به

- همان انگیزش درونی است را بسطوح انگیزش که ه
). کارن و 24، ص.2004دسی و ریان، ( آورددست می

بیان داشتند که  نیز) 659، ص. 2011همکاران (
زایش شور و عالقه افبه (درونی)  انگیزش خودمختار

ا تسهیل و اثر رضایت از زندگی ر منجر شدهبه فعالیت 
این نتایج  .شودعواطف منفی میبروز و مانع از کند می
میچو و موراتیدس  )،2008( هانینهاي یافتهبا 

و ویلی و همکاران  )1390( ، ملکی و همکاران)2011(
 ،)1988( ویلی و همکاران. ) همخوانی دارد1988(

دهنده در میزان ییرتغ د به نفس را از جمله عواملاعتما
که فرد زمانی ندمعتقد، زیرا دنآورشمار میبه انگیزش

هایش اطمینان داشته باشد و یقین به خود و توانایی
 در توان داردتواند به آنچه که در حاصل نماید که می

در جهت رسیدن به ، تالش بیشتري را دست یابد
. در این افراد احساس دهدموفقیت انجام می

ی به سطوح شایستگی و لیاقت، عاملی براي دستیاب
ویلی و ( آیدشمار میبهباالي انگیزش درونی 

  ).13 ص. ،2008ماچیدا، ، به نقل از 1988همکاران، 
که دسی و ریان  ارزیابی شناختی س نظریۀبراسا
 ،است مختاريخود نظریۀ در درون یکوچک نظریۀ

رسد که فرد در به حداکثر می زمانیانگیزش درونی 
 موقعیتی خاص احساس شایستگی و خودمختاري کند

 طبق نظریۀ از طرفی بر .)30 ، ص.1390بریور، (
انگیزش پیشرفت، انگیزش درونی ورزشکار محرکی 

ت. بنابراین ورزشکارانی که براي کسب موفقیت اس
 درونی باالیی براي رسیدن به موفقیت دارند، انگیزة

هاي احتمالی و نگرانی در مورد شکست بدون داشتن
، درصدد جستجوي اعتماد به نفسدادن از دست

ملکی ( پیشرفت هستند چالش برانگیزي براي شرایط

 هالمبرگاي که نکته). 79، ص. 1390و همکاران، 
از جمله و است یید کرده أنیز آن را ت) 20ص. ، 2011(

و  ساعتماد به نفزش درونی را افزایش انگیپیامدهاي 
 ملکی و همکاران چنین. همداندعزت نفس می

) بیان داشتند که اشخاص با عزت 75ص. ، 1390(
در سطح باالیی قرار  اعتماد به نفس نظرنفس باال، از 
ها را به سوي موفقیت سوق آن ،هایشاندارند و تالش

دهد. در این افراد احساس شایستگی و لیاقت، می
الي انگیزش درونی ی به سطوح باعاملی براي دستیاب

  .باشدمی
پژوهش حاضر نشان داد که از  ياز طرفی نتایج دیگر

زشی ورزشکاران انگیورزشی و بی اعتماد به نفسبین 
. وجود داردمعنادار منفی اما غیر تنیس روي میز رابطۀ

و  اعتماد به نفسرفت، بین میکه انتظار طورهمان
دارد، زیرا  وجود ايفیمن انگیزشی ورزشکاران رابطۀبی

- انگیزشی که نشانخودمختاري، بی بر اساس نظریۀ
نسبت به انجام ارزشی فرد تفاوتی و بیبی دهندة

خودمختاري را در ترین سطح فعالیت است، پایین
 شود که درست نقطۀشامل می مختاريخودپیوستار 

، 1389آیسیک، عربی( مقابل انگیزش درونی قرار دارد
- پلیدر این راستا ). 5ص.  ،2011؛ هالمبرگ، 39ص. 

در نیز ) 2004دسی و ریان ( و )1995تیر و همکاران (
بین انگیزش اي منفی به رابطهخود  هايپژوهش
 با این وجود، نتیجۀپی بردند.  انگیزشیبی بادرونی 

اعتماد ، عدم معناداري بین پژوهشاین  دور از انتظار
 یزانگیزشی در ورزشکاران تنیس روي مو بی به نفس
- باتوجه به اینکه در زمینۀ رابطۀ این دو متغیر (بی .بود

) در ورزشکاران نتایجی اعتماد به نفسانگیزشی و 
-توان این تفاوت را با پژوهشمنتشر نشده است، نمی

 هايپژوهشنیاز به  و کردمقایسه  پیشینهاي 
، علل احتمالی براي حالبیشتري وجود دارد. با این 

توان به از جملۀ این عوامل می عدم رابطه وجود دارد.
سطح مهارتی، تجربه و سن ورزشکاران تنیس روي 

  . کردمیز اشاره 
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 رباتجداراي ، حاضرپژوهش  کنندگانبرخی از شرکت
؛ بنابراین دبودن در گذشته خودموفقیت میزان از  تلخی

نسبت به  کنندگانشرکتاین انگیزشی در بی احتماالً
باالتر بوده است که  هشپژواین  کنندگانشرکتسایر 

باعث  ،کنندگانشرکتپاسخ متفاوت این  ستاممکن 
بر رابطۀ بین دو متغیر (انگیزش و اعتماد به  گذارياثر

این پژوهش هاي آزمودنی، همچنین. باشدنفس) شده 
این احتمال دارد  روازاین، شدمیشامل را هر دو جنس 

شته و تأثیر گذا پژوهشدر نتیجۀ نهایی این ، نیز عامل
این ، از سوي دیگرباعث عدم وجود رابطه شده باشد. 

- سنی شرکت با توجه به دامنۀاحتمال وجود دارد که 
رغم توضیحات ورزشکاران سنین پایین علیکنندگان، 

این ت دچار مشکل شده و االؤسالزم، در فهم و درك 
  د. ۀ این دو متغیر تأثیر گذاشته باشبر رابطمسئله 

، وجود رابطۀ مثبت و پژوهش نتایج دیگر ایناز 
و انگیزش بیرونی در  اعتماد به نفسبین معنادار 

- . این نتایج نشان میبود ورزشکاران تنیس روي میز
هاي به تواناییورزشکاران ه هرچه اطمینان دهند ک

هاي مرین و فعالیت باال باشد، انگیزشخود در انجام ت
ه کشود؛ از طرفی زمانینیز بیشتر می آنهابیرونی 

ید از أیورزشکاران تنیس روي میز به دالیلی مانند ت
هاي جنبه اندام، توسعۀ طرف دیگران، احترام، تناسب

اجتماعی بهتر و حتی گرفتن  ۀاجتماعی و ایجاد وج
افزایش  نند، احتمالکدر ورزش فعالیت میپاداش 

موراتیدیس و ( دوجود دارورزشی آنان  اعتماد به نفس
 ها با نتایج موراتیدیس و میچوفته. این یا)2011، میچو

نقل از عربی آیسیک، ، به2001( ) و اندرسون2011(
ص.  ،2011دارد. موراتیدیس و میچو () ارتباط 1389
(انگیزش  شده) بیان داشتند که انگیزش کنترل362

اعتماد به آمدن از جمله هاي کناربیرونی) با مهارت
- باط میشده در ارتشایستگی ادراك و همچنین نفس

- ، رابطۀ مثبت و قويپژوهشگرانباشد. همچنین این 
 یافتند اعتماد به نفس وشده بین شایستگی ادراك اي

هاي مدرن که که در فرهنگ و به این نتیجه رسیدند

-ریزيهاي برنامههاي ورزشی به فعالیتبیشتر فعالیت
، ورزشکاران بیشتر از لذت ورزش، اندشده تبدیل شده

ل بیرونی همچون محبوبیت، شهرت و خاطر دالیبه
کنند و تالش در جهت این ورزش می ،حفظ ظاهر
ثیر گذاشته أتعتماد به نفس و اطمینان آنان عوامل در ا

به نقل از  ،2001اندرسون (. گرددو باعث بهبود آن می
خود  پژوهشدر نیز  )65، ص. 1389آیسیک، عربی

 بازخورد به وسیلۀدادن کند که خاطر نشان می
اعتماد بردن نقش مهمی در باال ،هاي بیرونیانگیزش
ایفا و اطمینان ورزشکار در بازگشت به رقابت  به نفس
- ) مهم481ص. ، 2004. هانتون و همکاران (کندمی

را  اعتماد به نفسترین راه مقابله با تردید و کاهش 
ویژه مربی دانستند، زیرا هتشویق اطرافیان و ب

رونی وجود داشته باشد، هاي بیه حمایتکهنگامی
داشته و به هورزشکاران افکار مثبت را در ذهن خود نگ

بخش کنند و پیشگویی خودکاممسائل منفی فکر نمی
 اعتماد به نفستوانند منفی نخواهند داشت و بهتر می

، ص. 2001( بیانکو. دست آورندهاز دست رفته را ب
و  داشت هر دو انگیزش بیرونی و درونی اظهار) 215

شت ورزشکاران به عث بازگشده بااهداف واقعی تعیین
هاي اجتماعی از طرف مربیان شود و حمایترقابت می
باشد. داشتن میزان انگیزش آنان مؤثر میدر نگه

) چهار اولویت 2010ان (همکارماندیک و  -فورجان 
 را محبوبیت،کنندگان در ورزش شرکت اول انگیزة

متی و حفظ اندام کسب تجربه در ورزش، کسب سال
مناسب، سرگرمی و تفریح دانستند و بیان داشتند که 

درونی و بیرونی براي ورزشکاران  هر دو انگیزش
ماندیک و  -فورجان( استتنیس روي میز مهم 

) اظهار داشت 2010گات ( ).42ص. ، 2010همکاران،
ها، انگیزش درونی غالب است و که در برخی موقعیت

دارد و در  بیرونی نقش حیاتیدیگر، انگیزش در برخی 
ارز عمل ت سوم، انگیزش درونی و بیرونی همموقعی
)؛ 2010گات، ( باشندکنند و در تعامل با هم میمی
 ) نیز رابطۀ1995تیر و همکاران (که پلیطوريهب
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مثبتی بین انگیزش درونی و انواع انگیزش بیرونی 
 ). همچنین گات1995همکاران،  تیر وپلی( یافتند

که به رقابت  یبیشتر ورزشکاران ) بیان داشت،2010(
ي از انگیزش درونی و اسطوح چندگانهپردازند، می

دسی  اي کهنکته، )2010(گات، بیرونی را دارا هستند 
 دارندنیز بدان اذعان داشته و اظهار می) 2008( و ریان

یکدیگر  تضاد بادر که این انواع انگیزش لزوماً 
که طوريهب ،انند مکمل هم باشندتونیستند، بلکه می

 ه استنشان داده شدنیز  هاي دیگريپژوهشدر 
؛ 2004؛ دسی و ریان، 1995تیر و همکاران، (پلی

  . ) 2008؛ دسی و ریان
)، منابع بیرونی 1385بنابراین با توجه به نظر وودز (

توانند باعث افزایش هر دو می ،نیز مانند منابع درونی
د اگر به کسی که براي بهبو روازاینانگیزش شوند. 

شود، انگیزش عملکردش، انگیزش درونی داده می
رود که انند جایزه) داده شود، انتظار می(م بیرونی هم

 )1385وودز (چنین هم انگیزش او باز هم افزایش یابد.
که انگیزش بیرونی از چند راه باعث  بیان داشت

رد ود عملکافزایش انگیزش درونی و در نتیجه بهب
باشد. این عوامل، اعتماد به نفس می ملۀشود. از جمی

رسد، هاي بیرونی به فرد میبا انگیزش اطالعاتی که
زیرا بر احساس بر انگیزش درونی مؤثر است 

 ورزشکار  که یک هنگامیگذارد. شایستگی او اثر می
آورد، پاداشی دریافت دست میبراي موفقیتی که به

و ي بر شایستگی اوست کند، این پاداش شاهدمی
 دهد. این روند به نوبۀاعتماد به نفس او را افزایش می
عث تالش دهد و باخود انگیزش درونی را افزایش می

وودز، گردد (هاي بعدي میبیشتر ورزشکار در فعالیت
  ). 23، ص. 1385

، حاضر پژوهشدر  رگرسیون انجام شده تحلیلبر پایۀ 
اعتماد به  بارونی بیانگیزش  انگیزش درونی وبین 

اعتماد به نفس  جسمانی و ـهاي بدنی نفس مهارت
داري وجود داشته مثبت و معنا رابطۀ کارایی شناختی

یک اطمینان چه دهد که هراین امر نشان می. است

کارگیري هب برايهاي خود تواناییزشکار به ور
در بین رالی و هاي بدنی، تکنیکی و تاکتیکی مهارت
و از  رودمیباالتر  او نیزیزش باشد، انگ بیشترها گیم

. )1389(خودستان،  بردفعالیت خود لذت بیشتري می
 ، عدم رابطۀپژوهشنتظار ما در این دور از ا اما نتیجۀ

یزش با انگ پذیريبازگشت بین اعتماد به نفس ورزشی
ما چنین تصور بیرونی بوده است. انگیزش درونی و 

این  ورزشکاراناکثر که دلیل این بهکنیم که می
 مسابقات در سطح هاي اکتسابیمقام داراي ،پژوهش

 میانگین سابقۀ علیرغم؛ بوده اند شهرستان و استان
هاي مقام کسبعدم ا توجه به ؛ اما بالبا أنسبت ورزشی
نگرانی آمیز در مسابقات، تجارب موفقیت و مورد نظر

ر از بیشتدر آنان بعد از انجام یک خطا  از اشتباه مجدد
هاي خود ده، در نتیجه اطمینان به تواناییقبل ش
و چیره شدن حفظ تمرکز مجدد بعد از یک خطا  جهت

و این عامل  بوده استبر اجراي ضعیف بسیار دشوار 
باعث عدم در انگیزش آنان گذاشته و  يثیر زیادأت

یاس با دیگر عوامل انگیزشی مق معناداري این خرده
شکاران به دلیل اینکه شده است. همچنین این ورز

داراي سطوح مهارتی مختلف و شامل افراد نخبه و 
ثیر أاین عامل نیز تمحتمل است که غیر نخبه بودند، 

  است. داشتهبسزایی در عدم معناداري این دو متغیر 
 اسبه شده از نتایجدر نهایت با توجه به ضرایب مح

 انگیزشانواع بینی پیش در خصوص حلیل رگرسیونیت
نتایج  ،اعتماد به نفستوسط انواع  و بیرونی درونی

% 6/30 ،انگیزش درونی% 3/36بودند که حاکی از آن 
 توسط اعتماد به نفس ورزشی انگیزش بیرونی

و  ، کارایی شناختیهاي بدنی و تمرینیمهارت
ها یافتهاین  .دانبودهبینی قابل پیش بازگشت پذیري
 زشیانواع اعتماد به نفس ور د کهندهنشان می

 ند.ااي انگیزش درونی داشتهرا بر بینیبیشترین پیش
خودمختاري است که هر چه  این نتایج در تأیید نظریۀ

 ةي باالتر باشد، شایستگی ادراك شدسطوح خودمختار
، ص. 2011موراتیدیس و میچو، ( دباشباالتر میافراد 



 1393، تابستان 8شناسی ورزشی، شمارة  مطالعات روان  72

     
 

به  ارزیابی شناختی، باید بنابراین براساس نظریۀ ).365
هاي بیرونی که توجه کرد که انگیزش این نکته
دهد، بر رار رفتار را در آینده افزایش میاحتمال تک
و همکاران  زیرا کالو؛ هاي درونی غالب نشوندانگیزش

هاي یان داشتند که استمرار در انگیزش) ب2010(
کالو و ( تواند باعث ترك ورزش شودبیرونی می
سعی شود بنابراین باید  ).679، ص. 2010همکاران، 

 تا تعادلی بین این دو نوع انگیزش ایجاد گردد. 
بسیار محدودي در این  هايپژوهشتوجه به اینکه با

کنندگان در این است و شرکتزمینه انجام شده 
ورزشکاران تنیس روي میز استان کرمان  پژوهش را
 روازایندادند، وح مهارتی متفاوت تشکیل میبا سط

ران ورزشکا درمورد یبهمشا پژوهششود پیشنهاد می
  د.انفرادي و تیمی انجام گرد ۀنخب

بین انواع  ۀرابط ، هدفپژوهشهمچنین در این 
ش (درونی، بیرونی و بی اعتماد به نفس و انواع انگیز

با  و انواع انگیزش بیرونی در ورزشکاران بودانگیزشی) 
؛ ه استسنجیده نشدطور مجزا به نفس اعتماد به
بررسی  به یمشابه پژوهشگردد یپیشنهاد م روازاین

بر بیرونی و انواع اعتماد به نفس  هايانواع انگیزش
کوچک در  ۀ(نظری یکپارچگی ارگانیسم ۀاساس نظری
  د.صورت پذیر )خود مختاري ۀدرون نظری
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