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 مقدمه
 کيفيت اجرای  علوم ورزشی که در سال های اخير موجب ارتقای زمينه هایيکی از 

يکی از مباحث ). ۳( است ١علم روان شناسی ورزش,  شدهارقابت هورزشکاران و برتری آنها در 
.  است٢جهت گيری ورزشی, أثير بسزايی داردمهم روان شناسی که در عملکرد ورزشکاران ت

به نظر می رسد ويژگی . می گيرد انگيزشی ريشه نظريه هایمبانی نظری جهت گيری ورزشی از 
در , می دهدآنها را به سوی موفقيت و سطوح باالی انگيزش سوق , های فردی بعضی افراد

. يا خواستة کمی دارندصورتی که برخی ديگر انگيزش کافی نداشته و اهداف شخصی و آرزو 
در واقع افراد نه تنها بر حسب داليل . ی فردی در انگيزش اهميت فراوانی داردتفاوت ها

موقعيت ی گوناگون و در روش هابلکه با , می کنند جسمانی شرکت فعاليت هایمتفاوت در ورزش و 
اد از انگيزش زيادی بنابراين آگاهی از اينکه چرا بعضی افر. می شوندی متفاوت نيز برانگيخته ها

 ). ۲۴(حائز اهميت است , برای دستيابی به  اهداف خود برخوردارند و برخی ديگر نه
 تشکيل ٥يیهدف گرا و ٤تمايل به پيروزی, ٣جهت گيری ورزشی از سه مؤلفة رقابت طلبی

 آن از جمله عوامل اثرگذار بر عملکرد و شرکت در مؤلفه هایجهت گيری ورزشی و . شده است
 بر يک ن ورزشی به تالش فرد برای چيره شدجهت گيری. يت های ورزش به شمار می آيندفعال

گيل ). ۲۴(غلبه بر مانع و عملکرد بهتر نسبت به ديگران اشاره دارد , کسب مهارت, مشکل
, جهت گيری ورزشی را به تمايل افراد به تالش برای موفقيت در يک کار, ۱۹۸۶در سال , نيز

رقابت يک فرايند اجتماعی ). ۲۴(کست و کسب پاداش تعريف کرده است پايداری در برابر ش
که از , یاست که در آن فرد اجرای ورزشی خود را با برخی معيارها در مقابل حداقل فرد ديگر

اين در ). ۴ (می کندقياس , معيار مقايسه آگاه بوده و قادر به ارزشيابی فرايند مقايسه نيز است
 به تالش برای کسب رضايت در شرايط مقايسه ای برخی معيارهای بت طلبیحالی است که رقا

, بر اين اساس افراد بسيار رقابتی. عالی در حضور قضاوت و داوری ديگران تعريف شده است

                                                      
1 - Sport Psychology 
2 - Sport Orientation  
3 - Competitiveness  
4 - Winning  
5 - Goal Orientation  



  مقايسة جهت گيری ورزشی ورزشکاران شرکت کنندة در هشتمين المپياد ورزشی دانشجويی 

 

١٣٥

 رقابتی تعبير و تفسير  موقعيت و شرايط ورزشی را به طور متفاوتی نسبت به افراد غير
تمايل به ). ۲۱(قابتی بر رفتار آنها مؤثر خواهد بود  و نوع ادراک آنها از اين شرايط رمی کنند

ش در واقع يکی از نگر. ی بين فردی استيسه هاپيروزی اشتياق فرد برای پيروزی از طريق مقا
 در واقع . تمايل بردگرايانة آنان است,  سالم روان شناختی به ورزش به ويژه ورزش جوانانهای
تشويق و پاداش نيز تمايل به , انی مانند کسب امتيازان گفت که عواملی غير از عوامل رومی تو

ی جهت گير  هایلفه نيز به عنوان يکی از مؤف گرايیهد. می دهندپيروزی افراد را تحت تأثير قرار 
عملکرد فردی تاکيد دارد و در واقع بر اهداف شخصی در ورزش متمرکز است و ورزشی بر 

 به طور ضمنی به اهداف ف گرايیهمچنين هد. ندموفقيت را نسبت به خود افراد  ارزيابی می ک
 در آغاز با ف گرايی هد.می کند فرد برای به دست آوردن عملکرد معين اشاره ش هایو تال

 بر روی دانش آموزان مدرسه آغاز شد و سپس برای بزرگساالن ۱۹۸۰ در سال ١تحقيقات ويک
 ). ۱۱(در بخش های تربيتی و ورزشی توسعه يافت 

 و شرکت در ورزش بت طلبی جنسی در رقات هایق خود با عنوان تفاوگيل در تحقي
 ٢جپي). ۱۶( زنان بود ه های بيشتر از نمری گرايی و پيروزبت طلبی مردان در رقاه هاینشان داد نمر

ولی دريافتند که , و همکاران تفاوت معنی داری بين رقابت طلبی مردان و زنان پيدا نکردند
 طلبی و پيروزی گرايی بيشتر از زنان و نمره های زنان در هدف نمره های مردان در رقابت

 ). ۲۳(گرايی بيشتر از مردان است 
 و همکاران طی تحقيقی بر روی ورزشکاران ويلچری بسکتباليست به اين نتيجه ٣لئامانو

, رسيدند که مردان در رقابت طلبی و زنان در هدف گرايی بيشترين نمره ها را کسب کردند
همچنين . ه هر دو گروه در امتياز پيروزی گرايی تفاوت معنی داری مشاهده نشددر حالی ک

بکستباليست ها پيروزی گراتر و دونده های ماراتن هدف گراتر بودند و تفاوت معنی داری 
 ). ۱۰(بين دو گروه در رقابت طلبی ديده نشد 

ه گيالن را جهت گيری ورزشی دانشجويان ورزشکار دانشگا, رمضانی نژاد و همکارانش
نتايج نشان داد که تفاوت معنی داری بين جهت گيری ورزشی افراد با توجه . بررسی کردند
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تربيت بدنی و ( و رشتة تحصيلی )گروهی يا انفرادی(رشتة ورزشی , به ويژگی جنسيت
ی ورزشی ورزشکاران يکی از موارد جهت گيربه هر حال ). ۲(مشاهده نشد ) غيرتربيت بدنی
با وجود اينکه اين ويژگی روانی در همة . به موفقيت ورزشکاران کمک می کندمهمی است که 
براين . سد ميزان آن در همه يکسان و يک اندازه نيستمی راما به نظر , افراد وجود دارد

 و برای کسب لذت می کنندی برای تفريح و سرگرمی تلقی سيله ااساس برخی افراد ورزش را و
 عده ایند و در نهايت می نگر برای رقابت صه ایگر آن را به چشم عربرخی دي, به آن می پردازند

از سوی ديگر فعاليت های . انندمی دی برای پيروزی و دوری از شکست سيله اهم آن را و
افراد نيز با , اين رو از. مختلف نيز شرايط جسمی و روانی خاص خود را می طلبدورزشی 

  مختلف ورزش مورد نظر را انتخاب ش هایزروحيات و شخصيت خود و هماهنگی آن با ور
فرهنگی و جنسيتی نيز , تفاوت های نژادی,  بنابر نتايج برگرفته از تحقيقات پيشين. می کنند

چنانکه بين زنان و . ير داردأثپيشرفت و پيروزی در ورزش ت, رقابت, در ميل به مشارکت
 تفاوت هايی گيری ورزشی  مختلف از نظر جهتمليت هایمردان سياه پوست و سفيدپوست و 

, با توجه به داليل متعددی که ممکن است موجب اختالف نتايج شده باشد, )۶(مشاهده شده 
ی بايد به طور دقيق و مجزا بررسی شود و از جامعه ا جهت گيری ورزشی در هر می رسدبه نظر 

 طور کلی به. تعميم دادن نتايج به دست آمده در يک جامعه به ديگر جوامع خودداری شود
اين تحقيق به دنبال آن است تا با بررسی ميزان جهت گيری ورزشی ورزشکاران دانشجو به 

آيا ميزان جهت گيری ورزشی ورزشکاران زن و مرد با هم تفاوت : پرسش های زير پاسخ دهد 
دارد؟ آيا ميزان جهت گيری ورزشی رشته های انفرادی و گروهی با هم تفاوت دارد؟ آيا 

 ع رشتة ورزشی در جهت گيری ورزشی اثر تعاملی دارند؟جنسيت و نو
 

 روش تحقيق 
 . تحقيق حاضر از نوع توصيفی و روش علی مقايسه ای است

 نمونه و روش اجرای پژوهش, جامعة آماری
ی ورزشی گروهی و انفرادی رشته هاجامعة آماری اين تحقيق را دانشجويان پسر و دختر 

  تشکيل ۱۳۸۵رزشی دانشجويان سراسر کشور سال ه در هشتمين المپياد وشرکت کنند
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 ۲۶۶( نفر ۵۲۳,  هاشرکت کنندهاز کل .  مرد ورزشکار بودند۲۱۹۹ زن و ۱۲۰۲ که شامل می دهند
ی سيستماتيک نمونه گيری تيمی و رشته های انفرادی به روش رشته هااز )  زن۲۵۷مرد و 

ی تيمی و انفرادی رشته هاران از شايان ذکر است که هر دو گروه پسران و دخت. انتخاب شدند
 زمانی که در اردوی آمادگی آزمودنی ها, برای جمع آوری اطالعات. يکسانی انتخاب شدند

 . ی گيل را تکميل کردندجهت گيرپرسشنامة استاندارد شدة , مسابقات بودند
 ابزار گردآوری داده ها

 شخصی است که از پرسشنامة اطالعات, يکی از ابزار گردآوری اطالعات اين تحقيق
برای . رشتة ورزشی و نوع جنسيت آزمودنی ها گردآوری شد, طريق آن اطالعاتی چون سن

جهت گيری ورزشی افراد از پرسشنامة استاندارد شدة جهت گيری ورزشی گيل و ديتر 
)SOQ( استفاده شد که روايی و پايايی اين پرسشنامه توسط وارتن برگر ١ )و در کشور ) ١٩٩٨

 . تاييد شده است) ١٣٨٢(وسط دکتر بهرام و همکارانش ما نيز ت
 روش آماری 

 اسمرنوف –در ابتدا برای اطمينان از نرمال بودن توزيع نمره ها از آزمون کلموگروف 
)K.S ( و به منظور همگنی واريانس ها از آزمون لون)Levene (برای مقايسة . استفاده شد

زن و مرد و همچنين ) يروزی و هدف گرايیتمايل به پ, رقابت طلبی(جهت گيری ورزشی 
جهت گيری ورزشی ورزشکاران رشته های ورزشی تيمی و انفرادی از آزمون آماری تحليل 

شايان ذکر است که برای تجزيه و تحليل .  استفاده شد(MANOVA)واريانس چند متغيره 
بررسی , ۰۵/۰ استفاده شد و آزمون فرضيه ها در سطح, ۱۳نسخة , SPSSداده ها از برنامه 

 .شد
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 نتايج و يافته های تحقيق 
 .  ارائه شده است۱ميانگين متغيرهای در جدول 

 
 ميانگين متغيرهای تحقيق_ ۱جدول 

 ميانگين 

 تيمی انفرادی مرد زن 

 ۱۵/۹۵ ۷۲/۹۳ ۴۳/۹۶ ۶۴/۹۲ جهت گيری ورزشی

 ۷۴/۴۶ ۱۰/۴۶ ۹۸/۵۰ ۸۹/۴۱ رقابت طلبی

 ۶۳/۲۴ ۵۲/۲۳ ۰۸/۲۵ ۲۴/۲۳ تمايل به پيروزی

 ۷۶/۲۳ ۰۹/۲۴ ۳۶/۲۰ ۵۰/۲۷ هدف گرايی

 
 ارائه شده ۲نتايج مربوط به مقايسة جهت گيری ورزشی ورزشکاران زن و مرد در جدول 

مالحظه می شود که اثر جنسيت در جهت گيری ورزشی معنی دار , Pبا توجه به مقدار . است
رزشکاران زن و مرد اختالف بين جهت گيری ورزشی و, به عبارت ديگر) . P = ۰۰۱/۰(است 

 . معنی داری وجود دارد
 

 آزمون تحليل واريانس چند متغيره_ ۲جدول 

 Pارزش  DF F عوامل
 ۰۰۱/۰ ۰۵/۱۴۶ ۳ جنسيت

 

 ۳ ورزشی ورزشکاران زن و مرد در جدول جهت گيریی مؤلفه هابه مقايسة نتايج مربوط 
مرد   طلبی ورزشکاران زن وبترقابين شاخص , می شودهمان طور که مشاهده . ارائه شده است

با توجه به ميانگين رقابت طلبی ورزشکاران زن ). P=۰۰۱/۰(اری وجود دارد معنی داختالف 
 که ورزشکاران مرد نسبت به ورزشکاران زن رقابت می شودمشخص ) ۹۸/۵۰(و مرد ) ۸۹/۴۱(

 و مرد تفاوت که بين تمايل به پيروزی ورزشکاران زن می شودهمچنين مشاهده . طلب ترند
با توجه به ميانگين تمايل به پيروزی ورزشکاران زن ). P = ۰۰۵/۰(ی وجود دارد معنی دار 
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مشاهده می شود که مردان ورزشکار نسبت به زنان ورزشکار تمايل ) ۰۸/۲۵(و مرد ) ۲۴/۲۳(
ف در اين جدول مشاهده می شود که بين شاخص هد, در نهايت. به پيروزی بيشتری دارند

با توجه به ميانگين ). P = ۰۰۱/۰(ورزشکاران زن و مرد اختالف معنی داری وجود دارد  گرايی
مشخص می شود که ورزشکاران زن ) ۳۶/۲۰(و مرد ) ۵۰/۲۷(هدف گرايی ورزشکاران زن 

 ).۱جدول (نسبت به ورزشکاران مرد هدف گراتر هستند 
 

 تأثير متغيرهای بين گروهی_ ۳جدول 

 P ارزش DF Mean Square F متغير عوامل
 ۰۰۱/۰ ۵۹/۸۸ ۱۵/۴۲۱۳ ۱ رقابت طلبی جنسيت

 ۰۰۵/۰ ۱۸/۸ ۶۲/۱۷۲ ۱ تمايل به پيروزی 

 ۰۰۱/۰ ۰۵/۴۱۰ ۸۱/۲۵۹۶ ۱ هدف گرايی 

 

نتايج مربوط به مقايسة جهت گرايی ورزشی ورزشکاران رشته ای ورزشی تيمی و انفرادی 
 می شود که اثر نوع رشتة ورزشی مالحظه, Pبا توجه به مقدار .  ارائه شده است۴در جدول 

بين جهت گيری , به عبارت ديگر). P= ۳۷۹/۰(در جهت گيری ورزشی معنی دار نيست 
 . ورزشی ورزشکاران رشته های ورزشی تيمی و انفرادی اختالف معنی داری وجود ندارد

 
 آزمون تحليل واريانس چند متغيره_ ۴جدول 

 Pارزش  DF F عوامل
 ۳۷۹/۰ ۰۳/۱ ۳ نوع رشتة ورزشی

 

 بحث و نتيجه گيری 
جهت گيری ورزشی ورزشکاران زن و مرد اختالف حاضر نشان داد که بين نتايج تحقيق 

سالی و اسکات , )۲۰۰۱(اين يافته با نتايج تحقيقات امانوئل و همکاران . معنی داری وجود دارد
اما اين يافته با نتايج , همخوانی دارد) ۱۹۸۸(گيل , )۲۰۰۲(دانيل آرچک و همکاران , )۱۹۹۶(

 که نشان دادند بين ) ۱۳۸۴(و همکاران اد  نژینرمضا, )۱۹۹۰(تحقيقات کانگ و همکاران 
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اين . همخوانی ندارد,  ورزشی مردان و زنان ورزشکار تفاوت معنی داری وجود نداردجهت گيری
همان گونه که کانگ در تحقيقی . عدم هماهنگی شايد ناشی از تفاوت سطح ورزشکاران باشد

تر  اهدف گر و بت طلب تررقا, شند باحرفه ای تر,  نشان داد که هر چه افراد ورزشکار۱۹۹۰در سال 
با توجه به اينکه آزمودنی های تحقيق حاضر از بهترين های ورزش دانشجويی , خواهند بود

 برخی آزمودنی هایازاين رو از نظر رقابت طلبی و هدف گرايی نسبت به , کشور انتخاب شده اند
يان ورزشکار دانشگاه تحقيقات مانند رمضانی نژاد و همکاران که جهت گيری ورزشی دانشجو

 تحقيق آزمودنی های عالوه بر اين بر خالف .در سطح باالتری قرار دارند, گيالن را بررسی کردند
آزمودنی های تحقيق حاضر را نمونه , ه بودندارمضانی نژاد و همکاران که فقط از يک دانشگ

ار بر اين نتايج ای از دانشجويان سراسر کشور تشکيل می دهند که خود يکی از عوامل اثرگذ
 . است

تمايل به پيروزی و , با توجه به اينکه جهت گيری ورزشی شامل سه مؤلفة  رقابـت طلبی
بنابراين اين مؤلفه را به طور مجزا در ورزشکاران زن و مرد مقايسه می , هدف گرايی است

 .کنيم
. وجود داردنتايج نشان داد که بين رقابت طلبی ورزشکاران زن و مرد اختالف معنی داری 

نيکولز در نظرية . ندبت طلب ترورزشکاران مرد نسبت به ورزشکاران زن رقا, به عبارت ديگر
. خود به تأثير عوامل موقعيتی و تفاوت های فردی بر غالب بودن نوع هدف اشاره می کند

بازخورد و ارزيابی , ارزشيابی اجتماعی, بدين ترتيب که وقتی محيط حاوی رقابت بين فردی
تسلط , برعکس اگر شرايط تاکيد بر يادگيری. اهداف خودگرايی بيشتر است, اری باشدهنج

اهميت تکليف گرايی غالب خواهد بود , بر مهارت فردی و اهميت دادن به صرف تالش باشد
بنابراين می توان گفت که به احتمال در شرايط مسابقات اهداف خودگرايی اولويت پيدا ). ۱(

اين يافته با نتايج .  طلبی بيشتر پسران نسبت به دختران می شوندمی کنند و موجب رقابت
، گيل، کلی )۱۹۹۱(، فلود و هلستد )۱۹۹۸(گيل و دزوالتوسکی , )۱۹۸۸(تحقيقات گيل و ديتر 

) ۱۹۹۶(و گيل و همکاران ) ۲۰۰۱(امانوئل  و همکاران , )۱۹۹۳(گيل ، )۱۹۹۱(و مارتين 
) ۲۰۰۰(و پيج و همکاران ) ۱۹۸۷( و همکاران ودولی با نتيجة تحقيقات آسيوي, همخوانی

همچنين نتايج نشان داد که بين تمايل به پيروزی ورزشکاران زن و مرد . همخوانی ندارد
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ورزشکاران مرد نسبت به ورزشکاران زن , به عبارت ديگر. تفاوت معنی داری وجود دارد
گيل و , )۱۹۸۸(گيل و ديتر اين يافته با نتايج تحقيقات . تمايل به پيروزی بيشتری دارند

و دانيل ) ۱۹۹۶(گيل و همکاران , )۱۹۹۳(گيل , )۱۹۹۱(فلود و هلستد , )۱۹۸۸(دزوالتوسکی 
 معنی داریگرايی زنان و مردان تفاوت که نشان دادند بين پيروزی ) ۲۰۰۲(آر چک و همکاران 

. همخوانی ندارد) ۲۰۰۱(ولی با نتايج تحقيقات امانوئل و همکاران , همخوانی دارد, وجود دارد
 ورزشکاران زن و مرد اختالف معنی ييهدف گرايکی ديگر از نتايج نشان داد که بين شاخص 

 ورزشکاران زن نسبت به ورزشکاران مرد هدف گرا, به عبارت ديگر. داری وجود دارد
 گيل, )۱۹۸۸(گيل و دزوالتوسکی , )۱۹۸۸(تحقيقات گيل و ديتر اين نتيجه نيز با نتايج .ترند

و سالی ) ۱۹۹۶(گيل و همکاران , )۲۰۰۱(امانوئل و همکاران , )۱۹۹۳(گيل , )۱۹۹۶(و همکاران 
که هدف ) ۲۰۰۰(اما با نتيجة تحقيقات گريگون و ليبارز . همخوانی دارد) ۱۹۹۶(و اسکات 

گرايی ورزشکاران جودوکار و آيکيدو کار مبتدی و  نخبه را مورد بررسی و مقايسه قرار دادند 
در بيان دليل تفاوت رقابت . همخوانی ندارد,  از نظر جنسيت نيافتندهدف گرايیی در تو تفاو
 گفت که نگاهی به می توانهدف گرايی و تمايل به پيروزی دختران و پسران ورزشکار , طلبی

 که بين می دهدنشان , جامعة آماری تحقيقاتی که با نتيجة اين تحقيق هماهنگ بوده است
به طوری که برای مثال جامعة تحقيق , رد بررسی نوعی تشابه وجود داردی آماری موجامعه ها

نيز ) ۱۹۹۱(مارتين و کروزر , کلی, گيل, )۱۹۸۸(گيل و دزوالتوسکی , )۱۹۸۸(گيل و ديتر 
 . هی بوداهمانند تحقيق حاضر از نمونه های ورزشکار سطوح دانشگ

ران رشته های ورزشی ی ورزشی ورزشکارنتايج اين تحقيق نشان داد که بين جهت گي
اين يافته با نتايج تحقيق مارتين و گيل . تيمی و انفرادی اختالف معنی داری وجود ندارد

زشی را در دانشجويان ورزشکار رکه جهت گيری و) ۱۳۸۴(و رمضانی نژاد و همکاران ) ۱۹۹۵(
افراد تا اسچير و کارور  دريافتند که فعاليت . همخوانی دارد, دانشگاه گيالن بررسی کردند

به عبارت . دربارة نتايج احتمالی اين فعاليت ها قرار می گيردحد زيادی تحت تأثير باور آنها 
حتی اگر دستيابی به آن نتايج خيلی , افرادی که نتايج را قابل دستيابی می دانند, ديگر

 . باز هم برای رسيدن به آنها تالش بيشتری به کار می گيرند, مشکل باشد
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وانايی تالش برای موفقيت و ايستادگی در برابر شکست با جهت گيری از آنجا که ت
تمايل به پيروزی و , و جهت گيری ورزشی از سه جزء رقابت طلبی) ۲۱(ورزشی مرتبط است 

هدف گرايی تشکيل شده است که ميانگين نمره های اين سه مؤلفه در هر دو گروه با يکديگر 
جهت گيری ورزشی در بين اين دو گروه از نظر آماری اين رو تفاوت  از, تفاوت ناچيزی دارند

به احتمال يافتة اين تحقيق را می توان با نظريه های انگيزش پيشرفت دودا . معنی دار نيست
, ورزشکارانی که اهداف تکليف گرايی را تعيين می کنند, بر اساس اين نظريه. توجيه کرد) ۸(

ند و از شکست نمی ترسند و در موقعيت های توانايی ادراکی و اعتماد به نفس بيشتری دار
با اينکه تحقيق حاضر به دنبال تفاوت ). ۲۱(دشوار استقامت بيشتری به خرج می دهند 

اما به احتمال هر دو گروه دارای اهداف تکليف گرا , درتکليف گرايی و نتيجه گرايی نيست
فاوت معنی دار آماری ازاين رو بين جهت گيری ورزشی دو گروه تيمی و انفرادی ت, هستند

 .وجود ندارد
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