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  چكيده
ضر هدف از پژوهش حا. پردازدهاي پوياي روانشناسي است كه به تبيين و تشريح ادراك افراد از وقايع مينظرية اسناد يكي از نظريه

و ) نخبه(هاي ملي جامعة مورد بررسي ورزشكاران و مربيان تيم. بررسي اسنادهاي موفقيت و شكست ورزشكاران و مربيان بود
از . هاي شنا، بدمينتون، كاراته، تكواندو، تنيس روي ميز و كشتي بودنددر رشته) زير نخبه(هاي باشگاهي ورزشكاران و مربيان تيم

اي انتخاب شدند كه با استفاده از صورت مرحلهگيري در دسترس و بهمربي به روش نمونه 12د و ورزشكار مر 120اين ميان 
وسيلة آزمون تحليل واريانس ها بهوتحليل دادهتجزيه. آوري شداطالعات مورد نياز جمع) ASQ(هاي اسنادي پرسشنامة سبك

نشان داد كه ورزشكاران نخبه، اسنادهاي ناپايدارتر و  هايافته. صورت پذيرفت) >05/0P(چندمتغيره و در سطح معناداري 
تري را تري در مواجهه با شرايط شكست از خود بيان كردند و درمقابل، ورزشكاران زير نخبه، اسنادهاي پايدارتر و كلياختصاصي

سنادي پايدارتر و همچنين مربيان ورزشكاران نخبه در بعد موفقيت، ا). ≥P 0001/0(هاي شكست بيان نمودند در موقعيت
) نخبه و زيرنخبه(نتيجه اينكه اسنادهاي علي ورزشكاران ). P ≥ 0001/0(تر از مربيان ورزشكاران زير نخبه بيان كردند اختصاصي

برتري را به نفع ورزشكاران و مربيان نخبه بيان كرد، چرا كه ورزشكاران نخبه بيشتر علل ) نخبه و زير نخبه(  و مربيان ورزشكاران
همچنين ورزشكاران و مربيان اسنادهاي متفاوتي در شرايط يكسان از خود بيان . اندفقيت را دروني، پايدار و كلي بيان كردهمو

  .ها در مسابقات تشويق و ترغيب كنندشود كه مربيان، ورزشكاران خود را بر تالش بيشتر بر بروز تمام تواناييپيشنهاد مي. كردند
  

   هاي كليديواژه
  .هاي انفراديورزش ،ورزشكاران، موفقيت، ربيان، مشكست، اسنادي هايسبك
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  مقدمه
هاي رواني در اجراي عملكردهاي ورزشي اهميت بسزايي يافته با پيشرفت علم روانشناسي ورزشي، بحث مهارت

سازي هشد، امروزه قهرمانان هرچه بيشتر بر آمادسازي جسماني تأكيد ميكه قبالً به اهميت آمادهاست، درحالي
هاي بزرگ با قهرماناني شدة آنان حاكي از آن است كه وقتي در ميدانتجارب كسب. كنندرواني توجه و تأكيد مي

پردازند، سرانجام آمادگي رواني پيروزي را به نفع يكي از طرفين رقم خواهد همتراز به لحاظ جسمي به رقابت مي
ني ورزشكاران و ضرورت تدارك آن در طول تمرينات واقفند و سازي رواهاي آمادهمربيان برتر نيز به جنبه. زد

سازي رواني تا حدود زيادي با وجود اين، آماده. دهندسازي رواني اختصاص ميبخشي از برنامة آمادگي را به آماده
اني سازي روترين علت آن فقدان آگاهي مربيان در چگونگي آمادهرسد عمدهنظر ميمورد غفلت قرار گرفته كه به

  ).2(ورزشكاران است 
ها، هاي رفتاري انسان و همچنين ديدگاهانگيزش بر تمام جنبه. هاي رواني، انگيزش استيكي از اين مهارت

ها و ها، پيروزيها و شكستهاي نهفته در موقعيتخواهيم علتما مي. گذاردهاي وي تأثير ميمفاهيم و يادگيري
اسناد به معني نسبت دادن رفتار خود يا رفتار . مان را بدانيماي اجتماعيهها يا طرد شدنها، مقبوليتمصيبت

. شود، توجيهات فرد در موارد موفقيت و شكست مطرح مي1در نظرية انگيزش اسناد. ديگري به علل مختلف است
. پردازدهاي پوياي روانشناختي است كه به تبيين و تشريح ادراك فرد از وقايع مينظرية اسناد يكي از نظريه

  كنند؟خواهند بدانند چرا خود و ديگران پيامد خاصي را تجربه ميفرض اساسي اين نظريه اين است كه افراد مي
  دو فرض اساسي در اين نظريه وجود دارد، اولين فرض اين است كه افراد براساس يك هدف برانگيخته 

فرض بيانگر اين است كه افراد چگونه به دومين . شوند تا بفهمند چگونه بر خود و محيطشان مسلط شوندمي
توان به عوامل دروني و كند كه اين علل را ميبيان مي 2وينر  .كنندعلل رويدادهاي مهم زندگي خود نگاه مي

وجوكنندة دانش بوده و هدف نهايي او دستيابي به دانش و كنترل اسناددهنده در واقع جست. بيروني نسبت داد
هاي تبيين افراد و ها يا شيوهزگاري افراد با محيطشان مورد توجه قرار گرفته، سبكمحيط است كه اين به سا

براي توضيح ) اسناد(روانشناسان از اين اصطالح ). 23(تواند اهميت زيادي داشته باشد رويدادهاست كه مي
  ).6(كنند برند، استفاده ميفرايندي كه مردم، براي توضيح علل رفتار به كار مي

                                                           
1. Attribution motivation  
2. Weiner 
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شود، مشاهده كه پدر اسناد خوانده مي 1توان در كارهاي هيدربندي نظرية اسناد را ميرين فرمولتقديمي
اين پرسش را منتشر كرد و نخستين گام را در پاسخ به » روانشناسي روابط ميان فردي«، كتاب 1958هيدر در سال . كرد

از نظر هيدر همة مردم . برند، برداشتر ميكاهايي را بهكه مردم براي درك علل رفتار خود و ديگران چه تبيين
عبارت ديگر محيط كنند و براي درك افراد پيرامون خود يا بهدر زندگي روزمره مانند دانشمندان عمل مي

كار كنند كه دانشمندان براي فهم دنياي فيزيكي بهاجتماعي خويش از همان اصول علّي و منطقي استفاده مي
  ).24(شوند ها اسناد ناميده مياين تبيين. كنندديگران را مشاهده، تحليل و تبيين مي افراد رفتارهاي. گيرندمي

كند يابي ميهاي افراد را از ديدگاه خودشان ريشهها و شكستنظرية اسناد علل و موفقيت 2به اعتقاد سالوين
  در ). 24(قيت مؤثر است بر انتظار موف 3عبارتي منظور نظرية يادشده اين است كه اسنادهاي علّيبه). 22(

هاي تواند شامل عواملي مانند توانايي، كوشش، دشواريهاي مربوط به موفقيت و شكست، علل ادراكي ميزمينه
عمل عبارت ديگر، در كوششي كه براي توضيح يك حوزة مربوط به موفقيت از خود بهبه. تكليف و شانس باشد

دهد و بزرگي و زان كوشش مورد نياز، دشواري تكليفي كه انجام ميآوريم، فرد بايد ميزان توانايي خود، ميمي
طور كلي اسنادهاي موفقيت و شكست به سه زيرمقياس اصلي قابل به. هدايت شانس تجربي خود را ارزيابي كند

هر كدام از اين . شونداختصاصي مي –ناپايدار و كلي  –بيروني، پايدار  –تقسيم هستند كه شامل ابعاد دروني 
بيروني به اين  -دروني. داندكند كه فرد موفقيت يا شكست خود را مرهون كدام بعد ميابعاد به اين اشاره مي

هاي ديگر بر آن اثرگذار بوده است يا شرايط و موقعيت) دروني(معني است كه خود فرد در آن نقش داشته 
همچنين در ). ناپايدار(ا از بين خواهد رفت ي) پايدار(همچنين اين موقعيت هميشه پابرجا خواهد ماند ). بيروني(

  ).2) (اختصاصي(يا فقط به شرايط ويژه مربوط خواهد بود ) كلي(كلية شرايط اثرگذار خواهد بود 
شوند كه محيط امكان يك رشته رفتارهاي متنوع و به نظر هيدر اسنادهاي شخصي وقتي بيشتر آشكار مي

بيني رفتار يك اسناد شخصي استنباط شد، از اين اسناد براي پيشوقتي دربارة يك شخص . ممكن را فراهم كند
آنها . اي افزاشي يا كاهشي دارنداز نظر هيدر نيروهاي محيطي و دروني با هم رابطه. توان استفاده كرداو مي

ا طور كلي دو موضوع اساسي رهاي اسناد بهنظريه. كنندة يكديگر باشنددهنده يا حذفممكن است مكمل، كاهش
  عوامل علّي به اين معني است كه افراد . دهند كه عبارتند از عوامل علّي و ابعاد عليتمورد بحث قرار مي

                                                           
1. Heider 
2. Salvin 
3. Casual attribution 
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دهند كه در اين راستا هيدر به چهار علت هايي اسناد ميهاي خود را به چه علت يا علتها و شكستموفقيت
ما در برابر رويدادها به چگونگي تفسير ما از هاي واكنش. كندتوانايي، كوشش، دشواري تكليف و شانس اشاره مي
  كنند، بيني و كنترل رويدادها كمك مياسنادها به پيش. دنيا و اسنادهاي علي براي رخداد بستگي دارد

گذارند ها تأثيرميها و هيجانو نه تنها بر چشمداشت. ها و رفتارهاي ما هستندها، نگرشكنندة احساستبيين
دهي به رويدادهاي فشارزا نقشي اساسي رو در پاسخازاين. دهندرا نيز تحت تأثير قرار ميبلكه عملكرد آينده 

  ).10(دارند 
پردازان اسنادي، انسان به تعبير و توجيه دنياي پيرامون خود گرايش دارد تا بتواند كنترل از ديدگاه نظريه

در مورد عوامل علّي يك رويداد يا پيام  اسناد علّي فرايندي است كه طي آن مردم. بيشتري بر آن داشته باشد
نگرند و اينكه اين اسنادها چه رو به چگونگي رسيدن مردم به اسنادهاي علّي خود ميازاين. گيرندتصميم مي

كنيم و گويند كه چه چيزي احساس ميدر واقع اسنادها به ما مي). 20(گذارد اثري بر رفتار بعدي آنها مي
اسناد رويدادهاي منفي به علل دروني، باثبات و كلي و ). 2(چه واكنشي انجام دهيم  گوينداحساسات به ما مي

اسنادهاي مثبت به علل بيروني، بدون ثبات و اختصاصي، نوعي شيوة اسناد ناسازگارانه است و همين اسناد 
بعضي اسنادها رفتار را  .ناسازگارانه يا به بيان ديگر اسنادهاي بدبينانه با مشكالت روانشناختي و بدني همراه است

اگرچه اسنادهاي بيروني براي شكست ممكن است از . شوندگيري از فعاليت منجر ميسازند و به كنارهمتزلزل مي
اساس اسنادهاي علّي در ورزش اين است كه مربيان، بازيكنان، والدين،  ).13(خودارزشي نيز دفاع كند 

به اعتقاد وينر و . انديشندلي برد و باخت يا موفقيت و شكست ميهاي احتماها دربارة علتتماشاچيان و رسانه
، 2، سختي تكليف1توانايي. كنيمما موفقيت و شكست را بر حسب چهار عامل درك و تبيين مي) 1985(همكاران 

مي، دارند كه اسنادهايي مانند فقدان توانايي و عنوان دليل ناكابيان مي 5وينر و آبرامسون). 2( 4و شانس 3تالش
شوند بلكه اين عواطف منفي شديد، احساس توانايي را نيز تهديد نه تنها به انتظارات ناكامي در آينده منجر مي

براي مثال چرا از حريف . دنبال موفقيت و شكست كامالً با هم متفاوت استاسنادهاي علّي افراد به ).7(كنند مي
توان نتيجه گرفت ن عضو تيم انتخاب نشدم؟ در واقع ميعنواشكست خورد؟ چرا مربي مرا دوست ندارد؟ چرا به

                                                           
1. Ability 
2. Difficult task 
3. Effort 
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اين . ها بپردازندوجوي علتشود كه افراد به جستكه برخي از تجربيات ويژه در ورزش و زندگي سبب مي
دارد، هرچند احتمال بيشتري ها همواره ذهن ما را مشغول ميها و هم شكستها هم در زمينة موفقيتتجسس

  .هاي چرايي بپردازيم تا پس از موفقيتاز شكست به طرح پرسش وجود دارد كه ما پس
يابي هستيم تا در موارد مربوط به نتايج قابل دنبال علتطور در پاسخ به نتايج غيرمنتظره بيشتر بههمين

از در عين تنوع نوع اسنادهاي بعد از موفقيت و شكست در افراد، اما اغلب افراد پس ). 2(شده بينيانتظار و پيش
كه گرايش افراد پس از موفقيت، امتياز دادن به تأثير درحالي. هاي بيروني تأكيد دارندشكست بر اهميت علت

، خودمحوري يا 2، سودبري1هاي كالمي متنوعي مانند مغايرت اسنادياين الگو كه در قالب. عوامل دروني است
  ).14(تأييد شده است  گرفتههاي انجامبيان شده، براساس تعدادي از پژوهش 3خودبيني

طور دنبال موفقيت، شكست ورزشكارانشان بههاي عاطفي مربيان بهاند كه واكنشمحققان تأييد كرده
واكنش مربيان به ورزشكاراني كه در انجام تكاليف محوله شكست . همراه داردناخواسته پيامدهاي اسنادي را به

  خورده و ناموفق همدردي بعضي با ورزشكار شكست شوند وخورند، چيست؟ برخي از آنان عصباني ميمي
كنترل بودن عوامل پذيري يا غيرقابلهاي عاطفي مغاير ناشي از اسناد مربيان به كنترلاين واكنش. كنندمي

ها پيامدهايي را خواهد داشت و شك اين واكنشبي. ايجادكنندة شكست و عدم موفقيت در ورزشكارانشان است
توان مي 4آمده از چندين تحقيق گراهامدستبراساس نتايج به. ورزشكاران مؤثر خواهد بود بر عملكردهاي بعدي

شوند، احتماالً معتقدند كه دنبال شكست ورزشكارانشان عصباني ميمربياني كه به: گونه استنباط كرداين
و اين . انداند، شكست خوردهاند كه موفق شوند اما چون در اين زمينه تالش كافي نكردهورزشكارانشان قادر بوده

  .نكته به آن معني است كه آنها توانايي موفق شدن را دارند
اساس نظرية . كندهاي عاطفي و هيجاني خاصي را در ورزشكاران ايجاد ميهاي عاطفي، واكنشاين واكنش

اهبردهايي اين سوگيري لذتي به اعمال ر. سوگيري خودسودمند در تحقيقات اسنادي ورزشي حمايت شده است
توانند تحريف شوند مانند بيروني رو اسنادها ميازاين. به منظور مخالفت با عزت نفس يا افزايش آن اشاره دارد

طور افراد ممكن است عمالً خودشان را مسئول همين. كردن داليل شكست جهت محافظت از عزت نفس

                                                           
1. Inconsistent attribute 
2. Profitable 
3. Arrogance 
4. Graham 
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خورد، شايد اولين پرسشي در تكليفي شكست ميكه شخص زماني. موفقيت يا نتايج مثبت بدانند تا نتايج ناموفق
آيد اين باشد كه، آيا علت پيامد در درون است يا در بيرون؟ براساس سوگيري خودسودمند، مردم كه به ذهن مي

اين تحريف . بينندصورت علني بيروني ميصورت علت دروني و شكست را بهدر مجموع موفقيت را به سرعت به
  ).2(هاي مهم بيشتر باشد رات انگيزشي بوده و احتمال وقوع آن در موقعيتتواند ناشي از تأثيمي

وجوي درمان هستند، به طور معمول نشان داد معتاداني كه در جست) 2000( 1تحقيق لوپز و همكاران
  ).18(برند كار ميهاي خود بههاي تبيين دروني براي موفقيتسبك

هاي اسنادي را باتوجه به جنسيت يري پيشرفت هدف و سبكگهاي جهتتفاوت) 2008( 2هانراهان و سرين
هاي انفرادي، اسنادهايي دروني، ثابت و كلي و ورزشكاران رشته. و سطوح شركت و نوع ورزش، بررسي كردند

تر براي وقايع منفي نسبت به ورزشكاران كمتر قابل كنترل از نظر بيروني براي وقايع مثبت و اسنادهاي دروني
 براي نتايج مثبت نسبت به زنان ورزشكار ) خاص(ورزشكاران زن رقابتي، اسنادهاي كمتر كلي . دتيمي داشتن

  ).7(صورت تفريحي داشتند به
هاي اسنادي دانشجويان ورزشكار و غيرورزشكار، در رويارويي با در پژوهشي سبك) 1379(محمدزاده 

ايج نشان داد ورزشكاران در رويارويي با نت. موفقيت و شكست هنگام اجراي تكليف شناختي را بررسي كرد
شكست در زمينة غيرورزشي نيز اسنادهاي دروني و ناپايدارتري داشتند و احتمال موفقيت در آينده را غيرممكن 

گروه . بيشترين داليل گروه ورزشكار غيرموفق، به عوامل دروني و ناپايدار از جمله تالش، مربوط بود. دانستندنمي
وفق، علت عملكرد خود را به عوامل بيروني و پايدار نسبت دادند و در نهايت نتايج نشان داد كه غيرورزشكار نام

شود و اسنادهاي فرد بينانه به وقايع و امور غيرورزشي ميهاي ورزشي سبب نوعي ديد خوششركت در فعاليت
  ).7(در قبال موفقيت و شكست در امور اجرايي، براي بهبود عملكرد در آينده هستند 

آموزان هاي اسناد در بين دانشبه بررسي رابطة بين راهبردهاي يادگيري و سبك) 2009(سيدعلي كيميايي 
هاي دروني و راهبردهاي فراشناخت در افزايش موفقيت و خودكارامدي پرداخت و نتايج نشان داد شايد انتساب

هاي سبك) 2009(الدين قاسمي نظام ).17(آموزان مؤثر باشد تر و عزت نفس دانشتحصيلي، يادگيري عميق
هاي يادگيري را در دانشجويان افسرده و عادي بررسي كرد و نشان داد كه شناخت سبك اسنادي و سبك

                                                           
1. Lopez & et al 
2. Hanrahan and Sarin 
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پذيري شناختي عنوان دو متغير مهم شناختي در فهم آسيبتواند بهاسنادي و الگوهاي يادگيري افراد مي
-هاي شخصيتي و سبكبه مقايسة ويژگي) 1389(افسانه مرادي . )15(هاي هيجاني نقش مهمي ايفا كند اختالل

هاي اسنادي بين بيماران پرداخت و نتيجه گرفت كه بيماران وابسته به مواد مخدر نسبت به رويدادهاي منفي 
به بررسي رابطة عزت نفس و انگيزش پيشرفت در ) 1390(بهنام ملكي  ).8(تري دارند هاي اسنادي بدبينانهسبك
اران موفق و ناموفق پرداخت و نتيجه گرفت كه دستيابي به آمادگي بدني بيشتر و مهارت ورزشي بهتر و ورزشك

شود تا آنها احساس كفايت بيشتري از خود داشته باشند كه خود موجب اران سبب ميكتجربيات بيشتر ورزش
هاي اسنادي در بين سبكهدف از پژوهش حاضر بررسي  ).9(انگيزة پيشرفت بيشتر در ورزشكاران خواهد شد 

چرا كه باتوجه به موقعيت مهم . ورزشكاران و مربيان همان ورزشكاران در شرايط يكسان موفقيت و شكست است
تري نسبت به بينانهو حساس ورزشكاران در مسابقات، توجه به اسنادهاي ورزشكاران ضروري است تا تفكر واقع

توجهي به آن، مساوي عدم دستيابي به موفقيت و مقام در اين بيزيرا . موفقيت يا پيروزي آنها داشته باشيم
- باتوجه به كمبود تحقيقات در اين زمينه، احساس نيازي شديد در مورد ورزشكاران و مربيان تيم. هاسترشته

  .هاي ملي حس شد و در پي آن برآمديم تا پاسخگوي چندين سؤال اساسي در اين زمينه باشيم
  زشكاران نخبه و زيرنخبه در موقعيت موفقيت و شكست تفاوت وجود دارد؟آيا بين توجيهات ور* 
  دهند؟كنند اسناد ميهايي كه ورزشكاران بيان ميآيا مربيان نيز به همان علت* 
  آيا تفاوتي بين ديدگاه ورزشكاران و مربيان در شرايط يكسان موفقيت و شكست وجود دارد؟* 

  
  روش تحقيق

پوشان پوشان و غيرمليجامعة مورد بررسي كلية ملي. اي استمقايسه –ي از نوع علّي پژوهش حاضر، تحقيق توصيف
هاي انفرادي كشتي، شنا، هاي ملي جمهوري اسالمي ايران در رشتهو مربيان تيم) هاي باشگاهيورزشكاران تيم(

اي صورت مرحلهسترس و بههاي در دها به روش نمونهنمونه. تكواندو، كاراته، بدمينتون و تنيس روي ميز بودند
نفر  10ها هاي انفرادي انتخاب شد و سپس از ميان اين رشتهرشته از ميان رشته 6در مرحلة اول . انتخاب شدند

 1نفر بازيكن زيرنخبه 10نفر بازيكن نخبه و  10نفر انتخاب شدند كه  20در هر رشته و در مجموع در هر رشته 

                                                           
  .كنندبازيكناني كه سابقة عضويت در تيم ملي ندارند و تنها در تيم باشگاهي فعاليت مي.  1
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نخبه و زيرنخبه پرسشنامة سبك اسنادي را براي عملكرد ورزشكاران خود  بازيكن 10سپس مربيان ). 21(ودند ب
از بين جامعة مورد بررسي به تعداد . هاي پژوهش حاضر را تشكيل دادندو از ديد خود تكميل كردند و نمونه

اران، مربي نياز بود كه محقق براي برآورد ريزش همك 12ورزشكار و  118نفر در هر گروه و در مجموع  54نمونه 
و با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونة كوكران به ) 3(نفر را باتوجه به اطالعات مقاالت و تحقيقات مشابه  120

  .اي براي ورزشكاران انتخاب كردصورت مرحلهدرصد به 95استناد تحقيقات دوگروهي با اطمينان 
اين پرسشنامه يكي . است) ASQ( 1يشدة سبك اسنادابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامة اصالح

و ) موفقيت(موقعيت فرضي شامل چهار رويداد با پيامد خوب  8هاي خودگزارشي است كه داراي از پرسشنامه
يعني در كل داراي دو مقياس اصلي موفقيت و شكست است و هر مقياس از سه . است) شكست(چهار رويداد بد 

روايي اين پرسشنامه در . اختصاصي تشكيل شده است –يدار و كلي ناپا –بيروني، پايدار  –زيرمقياس دروني 
تا  58گزارش شده و پايايي آن براي ابعاد مختلف بين  83/0توسط اسالمي شهر بابكي ) نقل از سراي زاده(ايران 

  ).2(درصد گزارش شده است  87تا  65همچنين پايايي آن در پرسشنامة اصلي بين ). 3(درصد بوده است  79
  هاي آماريروش

هاي گرايش مركزي و پراكندگي بهره آوري شده از شاخصدر بخش آمار توصيفي، براي تشريح اطالعات جمع
اسميرنوف براي كسب اطمينان از طبيعي بودن  –گرفته شد و در بخش آمار استنباطي، از آزمون كلوموگروف 

هاي براي مقايسة سبك. ها استفاده شدنسها و از آزمون لون براي اطمينان از همگن بودن وارياتوزيع داده
اسنادي ورزشكاران نخبه و زير نخبه و همچنين سبك اسنادي مربيان از آزمون پارامتريك تحليل واريانس 

سطح . انجام پذيرفت 18نسخة  SPSSافزار آماري كلية محاسبات با استفاده از نرم. چندمتغيره بهره گرفتيم
  .در نظر گرفته شد >P 05/0آمده دستايج بهفرض در تمامي نتمعناداري پيش

  

  هاي تحقيقيافتهنتايج و 
براي بررسي تفاوت كلي بين اسنادهاي بازيكنان نخبه و زيرنخبه از آزمون تحليل واريانس چندمتغيره استفاده 

  .آمده است 1شد كه نتايج آن در جدول 

                                                           
1. Attribution style questionnaire 
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 نادي ورزشكارانهاي اسنتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيرة سبك . 1جدول 

 اثر
درجة خطاي   Value F  تفاوت

 Sig  Partial Eta  آزادي
Squared  

  Hotel Iing’s Trace 493/0  959/8  109  *000/0  330/0ورزشكاران
  

هاي اسنادي ورزشكاران توان گفت كه بين سبكباتوجه به نتيجة آزمون تحليل واريانس چندمتغيره، مي
  ).≥P 000/0(جود دارد نخبه و زيرنخبه تفاوت معناداري و

هاي اسنادي در بين ورزشكاران نخبه و زيرنخبه و با بيان جزء هاي سبكهاي زيرمقياستفاوت 2در جدول 
  .اي تفاوت حاصله بين اسنادهاي ورزشكاران آورده شده استتحليل واريانس چندمتغيره

  هاي اسنادي ورزشكارانمتغيرة سبكتك Fنتايج آزمون  . 2جدول 

مجموع  متغير
 مجذورات

درجة
 آزادي

ميانگين
 F  Sig Partial Etaمقدار  مجذورات

Squared  
  075/0  003/0*  253/9 543/1 1 543/1 بيروني –موفقيت دروني 
  247/0  000/0*  386/37 651/9 1 651/9 ناپايدار –موفقيت پايدار 

  009/0  324/0  982/0 341/0 1 341/0 اختصاصي –موفقيت كلي 
  024/0  098/0  778/2 106/1 1 106/1 بيروني –شكست دروني 
  125/0  000/0*  317/16 727/5 1 727/5 ناپايدار –شكست پايدار 

  203/0  000/0*  051/21 047/10 1 047/10 اختصاصي –شكست كلي 

  .در نظر گرفته شده است >P 05/0سطح معني داري . نشان دهندة معني داري است *عالمت 
بيروني،  –د كه بين ورزشكاران نخبه و زير نخبه در ابعاد اسنادي موفقيت دروني دهنشان مي 2نتايج جدول 
اختصاصي تفاوت معناداري وجود دارد  –ناپايدار و شكست كلي  –ناپايدار، شكست پايدار  –موفقيت پايدار 

)0001/0 P≤ ( اختصاصي  –و در ابعاد اسنادي موفقيت كلي)098/0  =P ( روني بي –و همچنين شكست دروني
هاي اسنادي در نتيجه اينكه باتوجه به ميانگين زيرمقياس). P=  324/0( هاي موجود معنادار نبوده استتفاوت

ناپايدار تفاوت  –بيروني و پايدار  –آميز در بعد روني هاي موفقيتبين ورزشكاران نخبه و زيرنخبه در موقعيت
تر و پايدارتر و در مقابل، ورزشكاران زيرنخبه دروني به اين معني كه ورزشكاران نخبه اسنادهاي. وجود دارد

  . تر و پايدارتري دارنداسنادهاي بيروني
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 اختصاصي تفاوت معنادار است –ناپايدار و كلي  –هاي شكست در بعد پايدار همچنين در موقعيت
)0001/0P≤ .(با شرايط شكست  تربه اين معني كه ورزشكاران نخبه اسنادهاي ناپايدارتري دارند و اختصاصي

هاي شكست گزارش تري در موقعيتدر مقابل، ورزشكاران زير نخبه اسنادهاي پايدارتر و كلي. كنندبرخورد مي
  .اندكرده

اختصاصي و شكست دروني  –توان گفت كه در بعد موفقيت كلي مي 2همچنين با مشاهدة اطالعات جدول 
  ).<P 05/0(اران نخبه و زيرنخبه وجود ندارد گونه تفاوت معناداري در بين ورزشكبيروني هيچ –

  .هاي اسنادي ورزشكاران از ديد مربيان نشان دادندها همچنين تفاوت معناداري را بين سبكيافته
هاي اسنادي به تفكيك هر شود ميانگين و انحراف از ميانگين سبكمشاهده مي 3طور كه در جدول همان

  .ي نخبه و زيرنخبه نشان داده شده استهازيرمقياس و در دو سطح مربيان تيم

  )از ديد مربيان(هاي اسنادي ورزشكاران ميانگين و خطاي انحراف از ميانگين سبك . 3جدول 

  مربي زير نخبه مربي نخبه  متغير
  تعداد S.E.M  ميانگين  تعداد S.E.M  ميانگين

  60  ±01/0  39/1  60  ±07/0  40/1 بيروني -موفقيت دروني 
  60  ±07/0  10/2  60  ±07/0  98/1  ناپايدار –ار موفقيت پايد

  60  ±07/0  07/2  60  ±08/0  12/2  اختصاصي –موفقيت كلي 
  60  ±08/0  31/2  60  ±07/0  00/2  بيروني –شكست دروني 
  60  ±09/0  05/2  59  ±07/0  87/1  ناپايدار –شكست پايدار 

  60  ±07/0  32/2  60  ±08/0  94/1  اختصاصي –شكست كلي 

  
هاي نخبه و زيرنخبه در ابعاد علّي اسناد هاي اسنادي مربيان تيمدهد كه بين سبكنشان مي 3يج جدول نتا
هاي ميانگين مربوط به ابعاد شكست در بين در سطح هايي وجود دارد كه بيشترين فاصله در بين نمرهتفاوت

هاي اسناد از ميانگين نمره. تر بودديكهاي ابعاد موفقيت به هم نزدر حالي كه تفاوت بين ميانگين. مربيان بود
توان گفت كه مربيان ورزشكاران نخبه علل موفقيت ورزشكارانشان مربيان كه براي ورزشكارانشان بيان كردند، مي

هاي زير نخبه هم اين درحالي است كه مربيان ورزشكاران تيم. ترتيب دروني، پايدار و اختصاصي بيان كردندرا به
در بعد . هاي نخبه داشتند، به اين ترتيب كه دروني، ناپايدار و كلي بيان كردندمشابه مربيان تيم تقريباً اسنادي

هاي نخبه داشتند، به اين ترتيب كه دروني، اسنادي شكست در هر سه بعد مربيان ورزشكاران نخبه و مربيان تيم
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ن ورزشكاران نخبه اسنادهاي بيروني، در بعد اسنادي شكست در هر سه بعد مربيا. ناپايدار و كلي بيان كردند
تر در مواجهه با تر بيان كردند و مربيان ورزشكاران زيرنخبه، اسنادهاي دروني، پايدار و كليناپايدار و اختصاصي

  .شكست را بيان نمودند
نشان داده شده  4هاي اسنادي ورزشكاران از ديد مربيان در جدول نتايج آزمون بررسي تفاوت بين سبك

  .است
  )از ديد مربيان(هاي اسنادي ورزشكاران نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيرة سبك . 4جدول 

 اثر
  Value F  تفاوت

خطاي درجة 
 Sig  Partial Eta  آزادي

Squared  
  Hotel Iing’s Trace 630/0  760/11  112  *000/0  387/0ورزشكاران

  .نشان دهندة معني داري است *عالمت 
  

هاي نخبه و زيرنخبه كه هاي اسنادي مربيان تيمتوان گفت كه بين سبكآزمون مذكور، مي باتوجه به نتيجة
هاي فرضي موفقيت و شكست قرار دادند و نظر خود را در در اين آزمون مربيان ورزشكاران خود را در موقعيت

  اين ترتيب بين به ). ≥P 0001/0(مورد تك تك ورزشكاران خود بيان كردند، تفاوت معناداري وجود دارد 
  ).≥P 0001/0(هاي اسنادي ورزشكاران نخبه و زير نخبه از ديد مربيان تفاوت وجود دارد سبك

هاي اسنادي ورزشكاران نخبه و زير نخبه از ديد مربيانشان و هاي سبكهاي زيرمقياستفاوت 5در جدول 
  .هاي موجود در بين ابعاد اسنادي آورده شده استتفاوت

  
  )از ديد مربيان(هاي اسنادي ورزشكاران متغيرة سبكهاي تكFيج نتا . 5جدول 

مجموع  متغير
 مجذورات

درجة
 آزادي

ميانگين
 F  Sig Partial Etaمقدار  مجذورات

Squared  
  062/0  000/0*  788/7 682/3 1 682/3 بيروني–موفقيت دروني 
  171/0  000/0*  089/24 189/9 1 189/9 ناپايدار–موفقيت پايدار 

  127/0  000/0*  947/16 125/7 1 125/7 اختصاصي –وفقيت كلي م
  140/0  000/0*  140/0 549/7 1 549/7 بيروني–شكست دروني 
  186/0  000/0*  784/0 959/10 1 959/10 ناپايدار–شكست پايدار 

  3006/0  000/0*  951/2 729/19 1 729/19 اختصاصي –شكست كلي 
  .در نظر گرفته شده است >P 05/0سطح معني داري . نشان دهندة معني داري است *عالمت 
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دهد كه بين ورزشكاران نخبه و زير نخبه از ديد مربيانشان در ابعاد اسنادي موفقيت نشان مي 5نتايج جدول 
بيروني، شكست پايدار  –اختصاصي، شكست دروني  –ناپايدار، موفقيت كلي  –بيروني، موفقيت پايدار  –دروني 

  ).≥P 0001/0(اختصاصي تفاوت معناداري وجود دارد  –ناپايدار و شكست كلي  –
هاي اسنادي در بين ورزشكاران نخبه و زير نخبه از ديد مربيانشان نتيجه اينكه باتوجه به ميانگين زيرمقياس

وت معناداري اختصاصي تفا –ناپايدار و كلي  –بيروني و پايدار  –آميز در بعد دروني هاي موفقيتدر موقعيت
تر تر، پايدارتر و اختصاصيوجود دارد، به اين معني كه ورزشكاران نخبه از ديد مربيانشان داراي اسنادهاي بيروني

به اين . تري دارندتر، ناپايدارتر و كليهستند و در مقابل ورزشكاران زير نخبه از ديد مربيانشان اسنادهاي دروني
آميز، موفقيتشان را بيشتر هاي موفقيتي نخبه ورزشكارانشان را در موقعيتهامعني كه مربيان ورزشكاران تيم

كنند و در نهايت همچنين موفقيتشان را پايدار قلمداد مي. دانندمربوط به شرايط و علل بيروني و محيطي مي
ار بيان همچنين موفقيتشان را ناپايد. اندهاي خاصي دروني ذكر كردهاين موفقيت را بيشتر مخصوص موقعيت

هاي دانند كه در همة جنبهكنند و در آخر اين موفقيت را در همة جوانب و به طور كلي در زندگي فرد ميمي
  .زندگي وي تأثير خواهد گذاشت

به . اختصاصي تفاوت معنادار است -ناپايدار و كلي –بيروني، پايدار  –هاي شكست در بعد دروني در موقعيت
تري كه در مواجهه با شرايط تر، پايدارتر و كليه از ديد مربيانشان اسنادهاي درونياين معني كه ورزشكاران نخب

اسنادهاي : اين بعد براي ورزشكاران زير نخبه از ديد مربيانشان عبارت بود از. شكست از خود نشان خواهند داد
در . اندكارانشان بيان كردههاي شكست مربيانشان براي ورزشتر كه در موقعيتتر، ناپايدارتر و اختصاصيبيروني

  .بررسي شده است) 6جدول (نهايت، نتايج بررسي تفاوت سبك اسنادي ورزشكاران و مربيان 
  

  هاي اسنادي ورزشكاران و مربيانميانگين و خطاي انحراف از ميانگين سبك . 6جدول 

  مربي ورزشكار  متغير
  تعداد S.E.M  ميانگين  تعداد S.E.M  ميانگين

  120  ±06/0  55/1  118  ±03/0  27/1 بيروني –ي موفقيت درون
  120  ±06/0  22/2  118  ±05/0  82/1  ناپايدار –موفقيت پايدار 

  120  ±06/0  32/2  118  ±05/0  02/2  اختصاصي –موفقيت كلي 
  120  ±06/0  21/2  118  ±05/0  21/2  بيروني –شكست دروني 
  119  ±06/0  13/2  117  ±05/0  84/1  ناپايدار –شكست پايدار 

  120  ±06/0  29/2  117  ±06/0  03/2  اختصاصي –شكست كلي 
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هاي ابعاد علّي اسناد ورزشكاران و مربيان اشاره كرد كه هاي ميانگينتوان به تفاوتمي 6با مشاهدة جدول 
ل به اين مسئله اشاره دارد كه ورزشكاران بيشتر عل) نخبه و زير نخبه(در بعد موفقيت اسنادهاي ورزشكاران 

اند كه در مقايسه با اسنادهاي مربيان از ورزشكارانشان متفاوت است موفقيت را دروني، پايدار و كلي بيان كرده
آميز ورزشكارانشان را بيروني، ناپايدارتر و اختصاصي براي ورزشكارانشان بيان كه بيشتر مربيان اسنادهاي موفقيت

كاران بيشتر جنبة بيروني، ناپايدار و اختصاص به شرايط و اين در حالي است كه در بعد شكست، ورزش. اندكرده
اند در ديگر اند و مربيان به جز مقياس شكست كه همانند ورزشكاران بيان كردهموقعيت خاص بيان كرده

  .اندها شكست ورزشكارانشان را پايدار و كلي بيان داشتهمقياس
ان و مربيان از آزمون تحليل واريانس چندمتغيره در ادامه براي بررسي تفاوت كلي بين اسنادهاي ورزشكار

  .آمده است 7استفاده كرديم كه نتايج آن در جدول 

  هاي اسنادي ورزشكاران و مربياننتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيرة سبك .7جدول 
 اثر

  Value F  تفاوت
خطاي درجة 

 Sig  Partial Eta  آزادي
Squared  

  Hotel Iing’s Trace 173/0  571/6  228  *000/0  147/0مربي/  ورزشكار

  .در نظر گرفته شده است >P 05/0سطح معني داري  .نشان دهندة معني داري است *عالمت 
و مربيان ) نخبه و زير نخبه(توان گفت كه بين اسنادهاي ورزشكاران مي 7با مشاهدة نتايج جدول 

، به اين معني كه بين اسنادهاي )≥P 0001/0(تفاوت معناداري وجود دارد ) ورزشكاران نخبه و زير نخبه(
  .ورزشكاران و اسنادهاي مربيان تفاوت وجود دارد

و مربيان ) نخبه و زير نخبه(هاي اسنادي ورزشكاران هاي سبكهاي زيرمقياستفاوت 8در جدول 
  .در بين ابعاد اسنادي آورده شده است) ورزشكاران نخبه و زير نخبه(

هاي اسنادي ورزشكاران و مربيان در تمام ابعاد علّي توان گفت كه بين سبك، مي8باتوجه به نتايج جدول 
 9طور كه در توضيح جدول همان). ≥P 0001/0(اسناد در دو بعد موفقيت و شكست تفاوت معناداري وجود دارد 

مربيان در ابعاد  اران وكهاي ميانگين و انحرافات از ميانگين بين اسنادهاي ورزشبيان كرديم و باتوجه به نمره
تر، مختلف اسنادي تفاوت وجود دارد، به اين ترتيب كه ورزشكاران به طور كلي داليل موفقيتشان را دروني

اند، در ابعاد شكست نيز ورزشكاران داليل شكست خود را تر از مربيان براي خودشان بيان كردهپايدارتر و كلي
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كه مربيان نظري مخالف اند، درحاليهمان شرايط نسبت داده بيشتر به عوامل بيروني و ناپايدار و اختصاصي
  .اندورزشكاران براي ورزشكارانشان بيان كرده

  هاي اسنادي ورزشكاران و مربيانمتغيرة سبكهاي تكFنتايج  . 8جدول 

  متغير
مجموع 
  مجذورات

درجة 
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

 F  Sigمقدار 
Partial Eta 

Squared  
  063/0  000/0*  60/15  329/5  1  329/5  بيروني –موفقيت دروني 

  094/0  000/0*  13/24  619/9  1  619/9  ناپايدار –موفقيت پايدار 

  048/0  000/0*  80/16  876/4  1  876/4  اختصاصي –موفقيت كلي 

  000/0  000/0*  02/0  009/0  1  009/0  بيروني –شكست دروني 

  045/0  000/0*  91/10  912/4  1  912/4  ناپايدار –شكست پايدار 

  038/0  000/0*  17/9  486/4  1  486/4  اختصاصي –شكست كلي 

  .در نظر گرفته شده است >P 05/0سطح معني داري . نشان دهندة معني داري است *عالمت 
  

  گيريبحث و نتيجه
هاي انفرادي از دو ديدگاه خود ورزشكاران هاي اسنادي ورزشكاران نخبه و زيرنخبة ورزشدر اين پژوهش، سبك

ها نتايج نشان داد كه بين اسنادهاي علّي ورزشكاران در سطوح آوري دادهو مربيان بررسي شد و پس از جمع
هاي موفقيت و شكست تفاوت وجود مختلف رقابت و اسنادهاي علي مربيان در مورد ورزشكارانشان در موقعيت
  .اهده شددارد، همچنين بين اسنادهاي ورزشكاران و مربيانشان تفاوت معناداري مش

شود، به احساس گناه و شكستي كه هاي دروني تبيين مياند شكستي كه باتوجه به علتمحققان بيان كرده
اما اغلب افراد پس از شكست بر اهميت . شودشود، به خشم يا شگفتي منتهي ميهاي بيروني تبيين ميبه علت

چرا كه ورزشكاران پس از . ضر كامالً همراستاستكه اين با نتايج پژوهش حا). 14(هاي بيروني تأكيد دارند علت
كه نشان داد در بعد شكست ورزشكاران ) 1383(اند و با نتايج خداوردي شكست علت را بيشتر بيروني بيان كرده

  ).2(ثبات و اختصاصي بودند، همخواني كامل دارد و غيرورزشكاران بيشتر معتقد به نقش عوامل بيروني، بي
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به سطح عملكرد و عزت نفس آنها و حتي جايگاه ورزشكاري كه در آن قرار دارند، نسبت  شايد بتوان علت را
خواهند علت پوش شدن، نميپوش بودن و مليداد كه ورزشكاران نخبه و زيرنخبه به علت شرايط خاص ملي

ديگر بيان  به گونة 1نسبت دهند و شايد هم باتوجه به نظرية خودسودمندي) دروني(شكست را به ناتواني خود 
صورت علت دروني و شكست را سودمند، مردم در مجموع موفقيت را به سرعت به –براساس سوگيري خود . كرد
  رو اسنادها ممكن است تحريف شوند مانند بيروني كردن داليل شكست ازاين. بينندصورت علتي بيروني ميبه
  .منظور محافظت از عزت نفس، مانند ورزشكارانبه

دهند و عملكرد ها نسبت ميتيميدر عوض، ورزشكاران پيوسته موفق، شكست تيم را به هم تحقيق حاضر
 2هاي بروليمطابق يافته). 2(دانند دانند يا دست كم خود را نتيجة نامطلوب سهيم نميآميز ميخود را موفقيت

دانند، چرا كه در اين زمينه ورزشكاران ماهر هرگز عملكرد نااميدكننده را ناشي از سطح مهارت پايين خود نمي
. گويند من به اندازة كافي خوب نيستم يا خوب نبودممحققان نتيجه گرفتند كه ورزشكاران ممتاز هرگز نمي

كنند اما ورزشكاران كمتر هاي دروني تمركز ميورزشكاران پيوسته موفق، براي تبيين عملكردشان بر علت
كه با ) 11(كنند شود، بيان ميرا كه اغلب به ترك ورزش منجر مي هاي كمتر خودمستعد، اسنادهاي با توانايي

خورند، براي همچنين زماني كه افراد در تكاليف مهمي شكست مي .هاي اين پژوهش نيز همخواني دارديافته
-ها ظاهر مييابد و انفعالسازند و در نتيجه عزت نفس آنها به شدت تنزل ميناكامي خود اسنادهاي دروني مي

  ).19(گيرند اما عزت نفس هنوز باالست ها صورت مياما زماني كه توجيه ايشان بيروني باشد، انفعال. ودش
هاي شكست، علل شكست خود را بيشتر در تحقيق حاضر هم ورزشكاران نخبة تيم ملي بيشتر در موقعيت

اند و ورزشكاران زيرنخبه بيروني و مربوط به شرايط محيطي، ناپايدار و اختصاص به موقعيت خاص بيان كرده
 –بيروني و كلي  –اند و تفاوت بين اين دو بعد دروني تر بيان كردهشسكت خود را بيروني، پايدار و كلي

هرچند در مورد عزت نفس ورزشكاران . ناپايدار، تفاوت معنادار بود –اما در بعد پايدار . اختصاصي معنادار نبود
رسد كه عزت نفس بااليي دارند، چرا كه بشيتر توجيه آنها در مورد شكست ينظر ماطالعاتي در دست نداريم، به

و نتايج اين پژوهش، ورزشكاران در مورد شكست خود ) 19(هاي تحقيق خود بيروني است و با توجه به يافته
  .توان گفت كه عزت نفس بااليي دارندپس مي. اندداليل بيروني را بيان كرده

                                                           
1 . Self – serving theory 
2 . Browley 
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كه رسند و زمانيقتي اسنادها دروني است، غرور و شرمساري به اوج خود ميمحققان بيان كردند كه و
به بياني ديگر، . كندشود، غرور و شرمساري به حداقل تمايل پيدا ميموفقيت به عوامل بيروني نسبت داده مي

ادهايش دهد، در مقايسه با زماني كه اسنهايش را به توانايي زياد يا سختكوشي نسبت ميوقتي فرد موفقيت
از طرفي، ). 2(كند شانسي است، غرور بيشتري را احساس ميتر بيروني و ناشي از سادگي تكليف يا خوششبي

آميز در هاي موفقيتهاي اسنادي در بين ورزشكاران نخبه و زيرنخبه در موقعيتباتوجه به ميانگين زيرمقياس
به اين معني كه ورزشكاران نخبه اسنادهاي . جود داردناپايدار تفاوت معناداري و –بيروني و پايدار  –بعد دروني 

تر و ناپايدارترند كه با نتايج تر و پايدارتري دارند و در مقابل ورزشكاران زيرنخبه داراي اسنادهاي بيرونيدروني
كه نشان داد در بعد موفقيت ورزشكاران و غيرورزشكاران بيشتر معتقد به نقش عوامل دروني ) 1383(وردي داخ
  .شخصي، با ثبات و تغييرناپذير و كلي بودند، همراستاستو 

اند كه گرايش افراد پس از موفقيت، امتياز دادن به تأثير عوامل دروني است محققان ديگر هم بيان كرده
توان گفت كه ورزشكاران نخبه بيشتر علت پيروزي خود را به توانايي بيشتر خود و سختكوشي پس مي). 14(

، پس بايد غرور بيشتري را در حاالت و رفتارشان با ديگران احساس كنند و براي )علت دروني(اند نسبت داده
تر آنها در موفقيت به احساس غرور كمتر و ورزشكاران زيرنخبه مشخص شده است كه اسنادهاي بيروني

  .شرمساري بيشتر منجر خواهد شد
هاي اسنادي دروني و هاي غيرورزشي نيز شيوهتحقيقي ديگر نشان داد كه ورزشكاران براي موفقيت در زمينه

شود و موفقيت خود دهند كه از احساس شايستگي و اعتماد به نفس ايشان در عملكرد ناشي ميپايداري ارائه مي
  ).7(دانند را مرهون عوامل خارجي و ناپايدار نمي

چراكه . رزشكاران زيرنخبه هستندتر از وبينپذيرتر و واقعتوان گفت ورزشكاران نخبه مسئوليتدر مجموع مي
هاي دروني در اين زمينه محققان نتيجه گرفتند كه ورزشكاران پيوسته موفق، براي تبيين عملكردشان بر علت

بر روي ورزشكاران رشتة كيك ) 2006(در تحقيقي مخالف با نتايج پژوهش حاضر، دوانپورت ). 2(كنند تمركز مي
با ) خود اثربخشي و انگيزة ورزشي(وانشناختي و دو خصيصة شخصيتي بوكسينگ نشان داد كه هفت مهارت ر

  ). 12(موفقيت ورزشكاران ارتباط دارد 
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، اسنادهاي افراد برنده فقط شامل عوامل پايدار و قابل كنترل 1هاي ديگر در تحقيقي مخالف گروودر بررسي
هاي مورد تحقيق گروه ا سن آزمودنيشايد بتوان دليل تفاوت ر). 16(بوده و اسنادها چندان دروني نيستند 

 2با اين حال، مخالف اين نظر را اسپينك و رابرتز. چرا كه در آن از كودكان بيشتر استفاده شده بود. دانست
هاي تحقيق حاضر تر از بازندگان است كه با يافتهبيان كردند و نشان دادند كه اسنادهاي برندگان دروني) 1980(

در نهايت وقتي انسان در مقابل ). 2(تر از ورزشكاران زيرنخبه هستند نخبه درونيكه ورزشكاران . همسوست
پرسد كه آيا آنچه موجب شكست وي شده، خورد، از خود ميگيرد و شكست ميكنترل قرار ميرويدادي غيرقابل

ها باعث عيتشود يا اينكه در گسترة وسيعي از موقعاملي است كه تنها در شرايط خاص منجر به اين شكست مي
در ). 5(به عبارت ديگر، آيا اين عامل شكست در ابعاد ديگر زندگي او نيز مؤثر است يا نه؟ . شكست او خواهد شد

اند و اعتقاد دارند كه شكستشان مربوط به اين زمينه ورزشكاران نخبه شكست خود را بيشتر اختصاصي دانسته
ورزشكاران زيرنخبه شكست خود را كلي بيان . خواهد بودتأثير همان موقعيت خاص است و بر شرايط ديگر بي

اند كه اگر فرد احساس كند آنچه موجب شكست او شده است به موارد زندگي او نيز محققان ثابت كرده. اندكرده
  ).7(و در تحقيق حاضر ورزشكاران زيرنخبه، به افسردگي پايدار دچار خواهد شد ) كلي(يابد تعميم مي
اين نقش . اي داردهاي ورزشي نقش ارزندهمقدمه بيان شد، مربي در يادگيري اجراي مهارت طور كه درهمان

تواند در دوم اينكه مربي مي. روداول اينكه مربي مرجع قضاوت عملكرد بازيكن به شمار مي. دو بعد عمده دارد
را به او بدهد و ورزشكار را از  حين و بعد از عملكرد اطالعات الزم و ضروري براي بهبود و رفع اشتباهات بازيكن

تري و در خاتمه هم لحاظ روحي و رواني و انگيزشي آمادة مواجهه با شرايط كند تا ورزشكار تصميمات صحيح
در اين تحقيق هم باتوجه به اسنادهاي . تري از موفقيت و شكست خود داشته باشداسنادهاي بهتر و معقوالنه

اختصاصي براي ورزشكارانشان  –ناپايدار و كلي  –بيروني، پايدار  –دروني  هاي شكست در بعدمربيان در موقعيت
تر، پايدارتر و به اين معني كه ورزشكاران نخبه از ديد مربيانشان داراي اسنادهاي دروني. تفاوت معنادار است

ران زيرنخبه از تر هستند كه در مواجهه با شرايط شكست از خود نشان خواهند داد كه اين بعد براي ورزشكاكلي
هاي شكست مربيانشان تر كه در موقعيتتر، ناپايدارتر و اختصاصيديد مربيانشان عبارت بود از اسنادهاي بيروني

  .اندبراي ورزشكارانشان بيان كرده

                                                           
1 . Grove 
2 . Roberts 
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دهند، احتماالً هاي ورزشكارانشان با ترحم واكنش نشان ميدهد كه وقتي مربيان به شكستشواهد نشان مي
ها نشان داده پژوهش. دهندكنترل و اغلب به فقدان توانايي نسبت ميهاي خود را به علل غيرقابلعدم موفقيت

طور ناخواسته پيامدهاي اسنادي دنبال موفقيت و شكست ورزشكارانشان بههاي عاطفي مربيان بهاست كه واكنش
  دهند؟خورند، چه واكنشي نشان مييمربيان، ورزشكاراني كه در انجام تكاليف محوله شكست م. همراه داردرا به

خورده و ناموفق همدردي شوند و برخي ديگر در چنين مواردي با ورزشكار شكستبرخي از آنان عصباني مي
كنترل بودن عوامل پذيري يا غيرقابلهاي عاطفي مغاير، ناشي از اسناد مربيان به كنترلاين واكنش. كنندمي

ها پيامدهايي را خواهد داشت و شك اين واكنشبي. ر ورزشكارانشان استايجادكنندة شكست و عدم موفقيت د
گونه استنباط توان اينبراساس نتايج تحقيقات گراهام، مي. بر عملكردهاي بعدي ورزشكارانشان مؤثر خواهد بود

قادر به  شوند، احتماالً معتقدند كه ورزشكارانشاندنبال شكست ورزشكارانشان عصباني ميكرد مربياني كه به
اند و اين نكته به اين معني است كه آنها اند، شكست خوردهاند، اما چون در اين زمينه تالش نكردهموفقيت بوده

اما همين مربي، اگر ورزشكارش تمام تالش خود را انجام دهد و باز هم شكست . توانايي موفق شدن را دارند
داند، به همين دليل ارتباط با عدم كوشش ورزشكار نمي بخورد، عصباني نخواهد شد چرا كه عدم موفقيت را در
  ).2(توان كرد اسنادهاي متفاوتي در شرايط يكسان شكست بيان مي

آميز، موفقيت هاي موفقيتهاي نخبه، در موقعيتبراساس نتايج پژوهش حاضر، مربيان ورزشكاران تيم
دانند، همچنين موفقيت ورزشكارانشان را ط ميورزشكارانشان را بيشتر به شرايط و علل بيروني و محيطي مربو

در مقابل مربيان . دانندهاي خاصي ميكنند و در نهايت اين موفقيت را بيشتر مخصوص موقعيتپايدار قلمداد مي
آميز، موفقيت ورزشكارانشان را بيشتر مربوط به خود فرد و هاي موفقيتهاي زيرنخبه، در موقعيتورزشكاران تيم
اند و در آخر، اين موفقيت را در همة همچنين موفقيت ورزشكارانشان را ناپايدار بيان كرده. اندردهدروني ذكر ك

اكثر . هاي زندگي وي تأثير خواهد گذاشتاند كه در همة جنبهجوانب و به طور كلي در زندگي فرد دانسته
ز يا توأم با شكست، خود احساس آميورزشكاران ماهر داراي مركز كنترل دروني هستند و براي عملكرد موفقيت

هاي دروني آنها رو الزم است كه مربيان با شناخت كافي از بازيكنان در تقويت گرايشازاين. كنندمسئوليت مي
  . تالش كنند

به واسطة نسبت دادن عدم . كندهاي عاطفي و هيجاني خاصي را در ورزشكاران ايجاد ميهمچنين واكنش
فقدان كوشش و ابزار خشم و عصبانيت، مربي در ورزشكار احساس گناه ايجاد  موفقيت و شكست ورزشكار به
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هاي فرد در اين احساس گناه ناشي از اعتقاد به عدم تالش، اغلب نيرويي برانگيزنده و مثبت براي تالش. كندمي
ورزشكاري كه  از سوي ديگر، به واسطة نسبت دادن شكست به توانايي پايين و بيان همدردي مربي با. آينده است

شكست خورده است، به طور معمول در ورزشكار احساس شرمساري ايجاد خواهد شد و شرمساري نيروي 
گيري و درماندگي است برانگيزانندة مثبت نيست و آنچه حاصل چنين روندي است، هدايت ورزشكار به كناره

ايداري بيشتر در اجراي مهارت شود و از تواند براي درك ورزشكار از توانايي خود موجب پهمچنين مربي مي). 2(
هاي شكست و بارخوردهاي كالمي براي ارتقاي سطح انگيزشي استفاده كند و راهكارهايي براي كاهش موقعيت

  ).1(ها بينديشد و اين بازخوردها را از طريق فرايندهاي اسنادي به بازيكنان منتقل كند افزايش راه حل پيروزي
راي توجيه تفاوت بين اسنادهاي ورزشكاران و اسنادهاي مربيان از ورزشكارانشان در شايد بتوان داليلي را ب

هايي كه سطح انگيزة ورزشكار و هدف: آميز و شكست بيان كرد كه عبارتند ازهاي موفقيتمواجهه با موقعيت
انگيزه و اهداف  دهد و حتي تصور وي از شكست و پيروزي و عقايد مربيان در اين مورد سطحمورد توجه قرار مي

حتي ميزان تحصيالت .هاي اسنادي ورزشكاران و مربيان باشدمتفاوت، ممكن است يكي از علل تفاوت بين سبك
تواند از اختالف انتظارات در مورد مواجهه شدن با شكست و پيروزي نسبت به ديدگاه ورزشكاران و مربيان هم مي

تواند بر اسنادهاي ورزشكاران تأثير ربيان و ورزشكاران نيز ميبرخوردهاي متفاوت و مسئوالن با م. متفاوت باشد
بگذارد، چرا كه اگر ورزشكار بيشتر علل شكست را برعهدة ديگران و شرايط بيروني ببيند تا ضعف خود، از لحاظ 

ئوليت شكن كه حريف قوي بود يا شرايط ناعادالنه بد، از زير بار مستر است و با جوابي دندانوجدان روحي آسوده
توان به تفاوت سني ورزشكاران و مربيان اشاره كرد، چرا كه از داليل ديگر اين تفاوت مي. پرهيزدشكست مي

شايد وجود اختالفات سني بين ورزشكاران و مربيان، ديدگاه آنها را نسبت به موفقيت و پيروزي تغيير داده و 
  ).4(قشر جامعة ورزشي شده است موجب تفاوت اسناد و توجيه موفقيت و شكست از ديد اين دو 

هاي ورزشكاران خود را ها و محدوديتشود تا تواناييباتوجه به نتايج پژوهش حاضر به مربيان پيشنهاد مي
هاي ورزشكاران را همچنين ناتوانايي. تري نسبت به عملكرد آنها داشته باشندبينانهبشناسند تا انتظارات واقع

هايش سرزنش نكنند، بلكه بايد ورزشكاران را به تالش بيشتر و به دليل شكستبرايش برجسته نكرده و وي را 
  كه از (هاي جنسيتي همچنين بايد به تفاوت. ها در مسابقات تشويق و ترغيب كنندبروز تمام توانايي

هاي اسنادي چگونه پرداخته شود تا مشخص شود در بين زنان سبك) هاي تحقيق حاضر بوده استمحدوديت
  .است
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