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Abstract 

Background & Objectives: Physically active children present better mental health. Moreover, compared to inactive children, they are less 
exposed to mental health problems, such as depression and anxiety. Sports participation is among the main approaches to maintain 

biopsychological health. Motivation is among the most effective characteristics respecting participating or non–participating in sports. 

Furthermore, competence perception essentially impacts motivation. Another factor influencing motivation to participate in sports is the fear of 
failure. The role of fear of failure and perceived physical competence in non–participating adolescents in sports remains undiscovered. Thus, 

this study aimed to compare perceived physical competence and fear of failure between adolescents who participate and do not participate in 

sports.  
Methods: This was an applied and descriptive–comparative (concerning data collection) investigation. The statistical population consisted of 

first high school students in Urmia City, Iran, in the academic year of 2018–2019. The study sample consisted of 193 high school students in the 

age range of 13–15 years who were randomly selected using the multistage cluster sampling method. Initially, among the first high schools, 8 
schools (4 girls’ schools & 4 boys’ schools) and 3 classes per school (N=420) were randomly selected. The researcher distributed the 

questionnaires to the explored students by attending the classes and provided explanations; then, they completed the questionnaires. After 

reviewing the questionnaires, 193 subjects were eligible to participate in the study (with or without sports participation). The researcher–made 
questionnaire, the Performance Failure Appraisal Inventory (Conroy et al., 2002), and the Physical Self–Description Questionnaire (Marsh et 

al., 1994) were used to collect the necessary data. The research data were analyzed by descriptive statistics (including mean, standard deviation, 

frequency, & percentage), and inferential statistics, by Independent Samples t–test, Chi–squared test, and Multivariate Analysis of Variance 
(MANOVA), in SPSS. The significance level of the tests was considered 0.05.  

Results: The obtained results suggested that perceived physical competence (p<0.001) and fear of failure (p<0.001) were significantly different 

between the study groups. According to the Eta–squared (0.41) for fear of failure, this characteristic accounted for 41% of sports participation. 
Additionally, Eta–squared was obtained as 0.32 for perceived physical competence, reflecting that perceived physical competence accounted for 

32% of sports participation.  

Conclusion: Based on the current research results, compared to the examined adolescents who participated in sports, their non–participating 
counterparts presented less perceived physical competence and greater fear of failure. These findings supported the theory of competency 

perception.  

Keywords: Adherence to sport, Competence motivation, Goal orientation, Student, Physical activity. 
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  .۹۳(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ ریورشه برخط انتشار   

شدٔه بدنی و ترس از شکست در دو گروه نوجوان دارای مشارکت مقایسٔه سطح شایستگی ادراک
 کننده از ورزشگیریورزشی و کناره

 ۳، علی کاشی۲موسوی ، *سیدمحمدکاظم واعظ1مریم فرآیین

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه ،تحقیقات و علوم واحد انسانی، علوم دانشکدٔه حرکتی، رفتار-بدنیتربیت دکتری دانشجوی .1
 ، تهران، ایران؛حسینامام جامع شناسی ورزشی، دانشگاهاستاد روان .۲
 .بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایرانیادگیری و کنترل حرکتی، پژوهشگاه تربیتاستادیار . ۳
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

شدٔه بدنی و ترس از گیری نوجوانان از ورزش اهمیت دارد. هدف این پژوهش، مقایسٔه سطح شایستگی ادراکبررسی علل کناره در شناختیعوامل روان شناخت هدف:زمینه و 
 کننده از ورزش با نوجوانان دارای مشارکت ورزشی بود.گیریشکست در نوجوانان کناره

در شهرستان ارومیه  1۳۹۷-۹۸اول در سال تحصیلی  متوسطٔه دورٔه آموزاندانش آماری را ای بود. جامعٔهمقایسه-توصیفی نوع از و کاربردی حاضر پژوهش بررسی:روش
. برای انتخاب شدند ایای چندمرحلهصورت تصادفی خوشهسال بودند که به 1۵تا1۳آموز از دورٔه متوسطٔه اول در دامنٔه سنی دانش 1۹۳ شدهبررسی تشکیل دادند. نمونٔه

( 1۹۹۴ و همکاران، مارش) بدنی خودتوصیفی پرسشنامٔه( و ۲۰۰۲ارزیابی شکست در عملکرد )کانروی و همکاران،  ساخته، پرسشنامٔهمحقق ها از پرسشنامٔهآوری دادهجمع
ها صورت گرفت. سطح معناداری آزمون 1۹نسخٔه  SPSS افزارنرم دو و تحلیل واریانس چندمتغیره ازطریقهای تی مستقل، خیها با استفاده از آزمون. تحلیل دادهشد استفاده

 در نظر گرفته شد.  ۰٫۰۵
(؛ براساس ˂۰٫۰۰1pشده تفاوت آماری معناداری داشت )آموزان بررسی بدنی و متغیر ترس از شکست در دو گروه دانششدٔهادراک شایستگینتایج نشان داد، متغیر ها: یافته

جذور سهمی کرده است؛ همچنین متبیین  از مشارکت ورزشی رادرصد ۴1 داد ترس از شکستنشان که  بود ۰٫۴1برابر با برای متغیر ترس از شکست جذور سهمی اتا نتایج، م
 کرد.تبیین مشارکت ورزشی را درصد ۳۲  بدنیشدٔهادراک شایستگیبود که نشان داد  ۰٫۳۲برابر با  بدنی شدٔهادراک شایستگیبرای متغیر اتا 
 شایستگیهای ورزشی دارای کننده از فعالیتگیریشود، درمقایسه با نوجوانانی که مشارکت ورزشی دارند، نوجوانان کنارهگیری میپژوهش نتیجه براساس نتایجگیری: جهنتی

 کند.ها از نظریٔه ادراک شایستگی حمایت می بدنی کمتر و ترس از شکست بیشتری هستند. این یافتهشدٔهادراک
 آموز، فعالیت بدنی.مداری، دانششایستگی، هدف زشیانگ ورزش، به یبندیپا ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
زندگی انسان کودکی و نوجوانی است.  های بسیار مهماز دوره

های زمانی بحرانی برای مشارکت در فعالیت عنواناین دوره به
ها امکان دارد در بزرگسالی نیز ادامه یابد، ورزشی، آنجاکه عادت

دهد، نوجوانان (. نتایج تحقیقات نشان می1برجسته شده است )
برند، فعال کمتر از مشکالتی مانند افسردگی و اضطراب رنج می

ز نظر سالمت ها بیشتر است و انفس آننفس و اعتمادبهعزت
روانی و جسمانی درمقایسه با افراد غیرفعال، وضعیت بهتری 

(. غیر از افسردگی و اضطراب، مشارکت در ورزش ۲،۳دارند )
با بسیاری از پیامدهای مثبت رشد در ارتباط است و ممکن است 

ها در حفاظت از سالمت روان و افزایش آن کمک کند؛ از بین آن
نفس، های حرکتی و شناختی، عزتتوان به افزایش مهارتمی

های اجتماعی، نظم و انضباط، کار گروهی، مهارت
 و مندی اشاره کرد. مشارکتپذیری و رضایتمسئولیت

 و کودکی دوران طول در بدنی هایفعالیت در درگیرشدن
 فعال زندگی سبک برای مداوم پایبندی به است نوجوانی ممکن

های بدنی از در فعالیت(. شرکت ۲،۳کند ) کمک در بزرگسالی
رسد و پس از آن تا سن ه اوج میسالگی ب1۳تا1۰سن 

عبارتی از هر ده یابد. بهشکل مداوم کاهش میسالگی بهدهجه
نفر در شروع فصل  ۴تا۳کنند، کودک که فصلی را شروع می

شناسان ورزشی (. روان۴کنند )گیری میبعدی از ورزش کناره
قی را همچون انگیزٔه درونی، های بنیادین و عمیانگیزه
نکردن و شده برای مشارکتگرایی و شایستگی ادراکهدف
کنند؛ برای مثال نوجوانانی گیری کودکان از ورزش عنوان میکناره

گذارند، اغلب بر اهداف مرتبط با نتیجه که ورزش را کنار می
 (.۴تمرکز دارند و دارای انگیزٔه بیرونی بیشتری هستند )

نکردن در کردن یا مشارکتبسیار مؤثر در مشارکتاز عوامل 
ورزش، انگیزه است که تا حدود زیادی به ادراک شایستگی فرد 

نفس است و کنندٔه اعتمادبهارتباط دارد. شایستگی، تسهیل
شود؛ بنابراین نفس باعث ایجاد ادراک مثبت از خود میاعتمادبه

یزٔه مشارکت ادراک شایستگی بر گرایش، استمرار عالقه و انگ
فرد از شایستگی  ضعیفارزیابی  بنابراین گذارد؛ورزشی تأثیر می

های انگیزهشود و اضطراب میمنجربه  جسمانی احتماالً
(. براساس نتیجٔه مطالعٔه ۵برد )می را از بین مشارکت ورزشی

 حرکتی و هایمهارت افرادی که دارای همکاران، اکورانس و

 در نهمساال توسط پذیرش برای کمتری 1شدٔهادراک شایستگی

(. ۶بیشتری دارند ) اضطراب هستند، جسمانی هایفعالیت
شایستگی نتایج تحقیق پس و همکاران نشان داد، افراد دارای 

دهند؛ تمرینات زیادتری انجام میبیشتر، شدٔه حرکتی درک

                                                      
1. Perceived Physical Competence 
2. Fear of failure 

های بدنی کسب بنابراین مهارت بیشتری را در ورزش و فعالیت
یابد و شان افزایش مینفسبهفراد اعتمادکنند. این امی

بخش خواهد بود؛ به این ترتیب ها لذتکردن برای آنورزش
 و بارنت .(۷ها در آینده پایدارتر است )مشارکت ورزشی آن

 فعالیت کنندٔهبینیپیش عنوانبه را همکاران شایستگی حرکتی

 در ءشی کنترل هایبا مهارت یافتهسازمان هایفعالیت و بدنی

نتایج تحقیق مرادی و سپهوند (. ۸تعیین کردند ) کودکی، دوران
مشخص کرد که افزایش پایبندی و تعهد به فعالیت بدنی با کاهش 
در اختالل اضطراب در نوجوانان همراه است؛ همچنین بین 

معناداری  و شده و اضطراب رابطٔه منفیشایستگی حرکتی درک
 اضطراب اختالل کاهش با بدنیفعالیت  وجود دارد و افزایش

(. باتوجه به اینکه ادراک ۹) است همراه نوجوانان در فراگیر
شایستگی عامل مهمی در انگیزٔه مشارکت ورزشی و اضطراب 

شده در بودن سطح شایستگی ادراکاست، مشخص نیست که کم
 گیری نوجوانان از مشارکت ورزشی چه نقشی دارد.کناره

نگیزٔه مشارکت در ورزش، ترس از از دیگر عوامل اثرگذار بر ا
ت  بسیار محبوب هایاز حوزه (. ورزش1۰است )  ۲شکس
در این دوران اهمیت و تأثیر گروه  است. نوجوانان برای موفقیت

همساالن بیشتر از والدین است و نیز ترس از قضاوت و ارزیابی 
منفی دوستان، همساالن و حتی مربیان از عملکرد، شایستگی و 

شود. ، باعث ایجاد اضطراب و استرس در نوجوان میهاتوانایی
ان ورزشکارمهم در انگیزٔه  یاز عوامل روان یکیاضطراب  ازطرفی
 شکست از ترس(. در تحقیق هازانا و ریفاندریا 11است )

 میان ورزشکاران در اضطراب و استرس منبعترین شایع عنوانبه

 اضطراب بتوانند ورزشکاران نکهیا(؛ همچنین 1۲) شد گزارش
شان را بهینه کنند، از اهمیت زیادی عملکرد و هندد کاهش راخود 

به عملکرد و اجرای فرد آسیب  اضطراببرخوردار است؛ چراکه 
 ، اضطراب۳پردازش کارآمدی . براساس نظریٔه(1۳،1۲)زند می

تا  شودمی باعث عملکرد و ارزشیابی به و نگرانی مربوط
یابد؛  اختصاص تکلیف به فعال حافظٔه از متریک ظرفیت

 ارزیابی از که (. افرادی1۴بیند )درنتیجه عملکرد فرد آسیب می

 قرار شرایطی در وقتی هستند، اعتقاد دارند نگران دیگران منفی

 بخورند، شکست یا کنند اشتباه ممکن است که گیرندمی

 نشان را ضعیفی عملکرد شود ومی آغاز هاآن های منفیارزیابی

 را درقبال خودشان اینکه دلیلبه افراد این همچنین دهند.می

 از بینند،پذیر میآسیب دیگران جانب از منفی ارزیابی

کنند. این می اجتناب آن از و ترسندمی های اجتماعیموقعیت
 قیتحق(. نتایج 1۵انگیزگی خواهد شد )ها باعث بینگرانی

 بروز عمدٔه هایعلت از ، یکیداد نشان همکاران و ایکور

3. Processing Efficiency Theory 
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 است. نیاز از شکست اضطراب در کودکان و نوجوانان، ترس

 دیگران و نیز انتظارات برآوردن و تأیید جلب نوجوانان برای

است  ممکن عملکردشان، نتایج با آنان نفسعزت ارتباط
(. نتایج تحقیق 1۵باشد ) داشته در پی را زیادی اضطراب

 ترس و پیشرفت انگیزش امیریان و همکاران مشخص کرد، بین

 دارد؛ وجود منفی معنادار و ورزشکاران ارتباط شکست از

داشت  انتظار توانمی شکست از ترس میزان با افزایش بنابراین
 (. 1۶یابد ) کاهش پیشرفت انگیزش میزان که

شده ارتباط مستقیمی با ترس از شکست و شایستگی ادراک
رزشی فرد انگیزٔه مشارکت ورزشی، میزان اضطراب و عملکرد و

گیری و ترک شناختی در کنارهدارند؛ اما نقش این دو عامل روان
ورزش نوجوانان مشخص نیست. ازطرفی پژوهشی یافت نشد 
 که به بررسی نقش این دو عامل در ترک از ورزش پرداخته باشد. 

تحرکی و کاهش باتوجه به اهمیت دوران کودکی و نوجوانی، بی
و نقش مهم ورزش در سالمت بدنی افزون سطح فعالیت روز

بدنی  جهت افزایش سطح فعالیتروانی و جسمانی، در
علل ترک ورزش مفید خواهد بود؛ شناسایی  ،آموزاندانش

پایبندی و  در مشارکتمؤثر در شناخت عوامل تواند می همچنین
شناخت ازطرفی  .باشد کنندهاین گروه از جامعه کمکورزش در  به
راهنمای مربیان  تواندمیگیری ورزشی کنارهدر روانی مؤثر  للع

تر برای افزایش میزان ریزی بهتر و دقیقدر برنامهو معلمان 
باشد؛ بنابراین این های بدنی آموزان در فعالیتمشارکت دانش

 شایستگیاز شکست و  مطالعه با هدف مقایسٔه دو عامل ترس

رزش و کننده از وگیری بدنی در نوجوانان کنارهشدٔهادراک
 نوجوانان دارای مشارکت ورزشی انجام شد.

 بررسیروش 2
 اطالعات آوریجمع نظر پژوهش حاضر کاربردی و از

 دورٔه آموزاندانش آماری را ای بود. جامعٔهمقایسه-توصیفی

در شهرستان ارومیه  1۳۹۷-۹۸اول در سال تحصیلی  متوسطٔه
ٔه متوسطٔه آموز از دوردانش 1۹۳ شدهبررسی تشکیل دادند. نمونٔه
صورت تصادفی سال بودند که به 1۵تا1۳اول در دامنٔه سنی 

انتخاب شدند. ابتدا از بین مدارس دورٔه  ایای چندمرحلهخوشه
متوسطٔه اول، هشت مدرسه )چهار مدرسٔه دخترانه و چهار 
مدرسٔه پسرانه( و از هر مدرسه سه کالس و درمجموع تعداد 

گرفته شدند. محقق با تصادفی در نظر  صورتنفر به ۴۲۰
ها را بین ها و ارائٔه توضیحات، پرسشنامهحضور در کالس

ها را تکمیل کردند. بعد ها پرسشنامهآموزان توزیع کرد و آندانش
نفر واجد شرایط مشارکت در  1۹۳ها، از بررسی پرسشنامه

کننده( بودند. برای گیریتحقیق )دارای مشارکت ورزشی یا کناره

                                                      
1. Performance Failure Appraisal Inventory 

کنندگان و ها نام شرکتات اخالقی، در پرسشنامهرعایت مالحظ
های پژوهش بعد از نوشته نشد. فرایند توزیع و تکمیل پرسشنامه

آموزان نامه از والدین انجام گرفت و به دانشدریافت رضایت
شده در پرسشنامه کامالً اطمینان داده شد که مطالب نوشته

 اهد داشت.ها نخومحرمانه است و هیچ تأثیری در نمرٔه آن
 کار رفت.در این پژوهش ابزارهای زیر به

آوری اطالعات جمع منظورساخته: بهپرسشنامٔه محقق-
)سن،  آموزانمشارکت ورزشی و اطالعات دموگرافیک دانش

از  گیری(های ورزشی یا کنارهجنس و مشارکت در فعالیت
شد. در این پرسشنامه با طرح  ساخته استفادهمحقق پرسشنامٔه

آموزان دارای مشارکت ورزشی و سؤال چندقسمتی، دانشدو 
کننده از ورزش مشخص شدند. گیریآموزان کنارههمچنین دانش

شود که در کنندٔه ورزشی به فردی گفته میدر این تحقیق مشارکت
های ورزشی بار در هفته، در فعالیت سه ماه گذشته، حداقل یک

کنندها از ورزش گیریخارج از مدرسه مشارکت کرده است و کناره
ورزشی  شود که بعد از حداقل سه ماه فعالیتبه شخصی گفته می

(. روایی صوری 1،۲خارج از مدرسه، ورزش را رها کرده باشد )
و روایی محتوای این پرسشنامه توسط سه تن از اساتید تأیید شد 

 دست آمد.به ۰٫۸۲روش آلفای کرونباخ، مقدار و پایایی آن به
ارزیابی  : پرسشنامٔه1ارزیابی شکست در عملکرد ٔهپرسشنام-

توسط کانروی وهمکاران  ۲۰۰۲شکست در عملکرد در سال 
 پنج سؤال (. فرم کوتاه این پرسشنامه شامل1۷ساخته شد )

را  شکست ورزشکاران از ترس علت است. این پرسشنامه
لیکرت، از  ارزشیپنج مقیاس کند. در این پرسشنامه ازبررسی می

 استفاده گویی= کامالً موافق، برای پاسخ۵مخالف تا  =کامال1ً

دهندٔه میزان بیشتر ترس از شکست و نمرٔه نشان ۵شود. نمرٔه می
 (. این1۷دهندٔه میزان کمتر ترس از شکست است )نشان 1

استفاده شد  گسترده طورآمریکا به ورزشی جوامع در پرسشنامه
(. در 1۷،1۸به تأیید رسید ) آن سازٔه روایی درونی و همسانی و

 یرونباخ براک یب آلفایقدار ضرایران نیز عبدلی و همکاران، م
ش از یب پرسشنامه را اسیمقسؤاالت هر خرده ییایپا یبررس
قبول قابل یدرون یهمسان ٔهدهنده نشانک دست آوردندبه ۰٫۵۰

ها روایی پرسشنامه . در پژوهش آناس بودیمقسؤاالت هر خرده
 (.1۹ید شد )نیز تأی

 شایستگی ارزیابی منظوربه: ۲بدنی خودتوصیفی پرسشنامٔه-

 پرسشنامٔه جسمانی توانایی مقیاسخرده از  بدنیشدٔهادراک
و مارش . این پرسشنامه را شد بدنی استفاده خودتوصیفی
 شدٔهادراک شایستگی گیریاندازه برای 1۹۹۴ سال همکاران در

 جسمانی توانایی مقیاس(. خرده۲۰کردند ) تهیه نوجوانان

لیکرت، از  ارزشیپنج است و از مقیاس سؤال هشت دارای

2. Physical Self-Description Questionnaire 
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 استفاده گویی=کامالً موافق، برای پاسخ۵مخالف تا  کامالً=1

 شدٔهادراک شایستگیدهندٔه میزان بیشتر نشان ۵شود. نمرٔه می
 بدنی شدٔهادراک شایستگیدهندٔه میزان کمتر نشان 1بدنی و نمرٔه 

 ۳۹۵و  ۳1۵(. مارش و همکاران پژوهشی بر دو گروه ۲۰است )
نفری در استرالیا انجام دادند و نشان دادند این پرسشنامه ماهیت 

تا  ۰٫۷۸ها ضرایب پایایی پرسشنامه را بین چندبعدی دارد. آن
(. در ایران نیز عبدالملکی و همکاران ۲۰گزارش کردند ) ۰٫۸۹

  (.۲1گزارش کردند ) ۰٫۸۷ پایایی پرسشنامه را
های پژوهش در سطح آمار توصیفی )شامل میانگین، داده

انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی( و در سطح آمار 
دو و تحلیل های تی مستقل، خیاستنباطی ازطریق آزمون

تحلیل  1۹نسخٔه SPSS آماری افزاربا نرم واریانس چندمتغیره

 در نظر گرفته شد.  ۰٫۰۵ا هشد. سطح معناداری آزمون

 هایافته ۳
. از بین نفر بود 1۹۳ شاملشده در این پژوهش نمونٔه بررسی

ها نفر از آن ۴۶گروه مشارکت ورزشی، تعداد نفر  1۰۶
پسر بودند؛  درصد(۵۶٫۶نفر دیگر ) ۶۰درصد( دختر و ۴۳٫۴)

ها نفر از آن ۳۷ کننده،گیریگروه کناره نفر ۸۷همچنین از بین 
درصد( پسر بودند. ۵۷٫۵نفر دیگر ) ۵۰درصد( دختر و ۴۲٫۵)

دو نشان داد، تفاوت معناداری در توزیع جنسیت نتایج آزمون خی
(. میانگین و انحراف p=۰٫۹۰۴بین دو گروه وجود نداشت )

 آورده شده است. 1کنندگان در جدول معیار متغیر سن شرکت

 گنندگان و مقایسٔه آن در دو گروهصیفی متغیر سن شرکتاطالعات تو. 1 جدول
 مقدار احتمال t انحراف معیار میانگین درصد تعداد گروه متغیر

 سن
 ۰٫۸۲۴ 1۲٫۹۲۴ ۵۴٫۹ 1۰۶ کنندهمشارکت

۰٫۶۳۹ ۰٫۵۲۴ 
 ۰٫۸۰۶ 1۳٫۰۰ ۴۵٫1 ۸۷ کنندهگیریکناره

 (.p=۰٫۵۲۴گیری، از نظر توزیع سن وجود نداشت )کنارهداری بین دو گروه مشارکت و تفاوت معنا 1باتوجه به جدول 

  بدنی و ترس از شکست در دو گروهشدٔهادراک شایستگیو انحراف معیار متغیر  نیانگیم. ۲ جدول
 انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 کنندهمشارکت  بدنیشدٔهادراک شایستگی
 کنندهگیریکناره

1۰۶ 
۸۷ 

۲۸٫۰۹ 
1۸٫۲۹ 

۷٫۲1 
۶٫۸۴ 

 کنندهمشارکت ترس از شکست
 کنندهگیریکناره

1۰۶ 
۸۷ 

11٫۳۸ 
1۸٫۸۲ 

۴٫1۳ 
۴٫۷۹ 

 بدنی و ترس از شدٔهادراک شایستگیهای منظور مقایسٔه مؤلفهبه
کنندٔه ورزشی با آموزان مشارکتدانششکست در بین 

 های ورزشی، آزمونکننده از فعالیتگیریآموزان کنارهدانش

پیش از انجام این آزمون  کار رفت.به چندمتغیره واریانس تحلیل
اسمیرنف لموگروفوآزمون ک شد.های آن بررسی مفروضه

 شدٔهادراک مشخص کرد که توزیع نمرات متغیرهای شایستگی
نتایج براساس . (p>۰٫۰۵است )طبیعی  و ترس از شکستبدنی 

نتایج براساس همچنین  و هافرض همگنی واریانس، آزمون لون

کوواریانس -های واریانسآزمون باکس فرض همگنی ماتریس
 .(p>۰٫۰۵رد نشد )

 بدنی و ترس شدٔهادراک شایستگی بر گروه اثر نشان داد، نتایج
است.  ویلکز( معنادار =المبدای۰٫۰۰1p˂ ،۰٫۴۵از شکست )

آموزان، در دو گروه دانش بین که است آن بیانگر امر این
  بدنی و ترس از شکست تفاوتشدٔهادراک شایستگیمتغیرهای 

 شده ارائه ۳جدول  در بررسی نتایج دارد. وجود معناداری

 است.

 دو گروه در متغیرها رای مقایسٔهچندمتغیره ب واریانس تحلیل آزمون نتایج .۳جدول 

 متغیر
مجموع 
 درجٔه آزادی مجذورات

میانگین 
 F مجذورات

مقدار 
 اتا احتمال

 ۰٫۴1 <۰٫۰۰1 1۳۴٫۰۵ ۲۶۴۵٫۴۹ 1 ۲۶۴۵٫۴۹ ترس از شکست

 ۰٫۳۲ <۰٫۰۰1 ۹۲٫۳۰ ۴۵۸۴٫۷۹ 1 ۴۵۸۴٫۷۹  بدنیشدٔهادراک شایستگی
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۵ 

، بین دو گروه در ۳مندرج در جدول  هایباتوجه به یافته
 شدٔهادراک شایستگی ( و˂۰٫۰۰1pهای ترس از شکست )متغیر

وجود داشت و این تفاوت از نظر  ( تفاوت˂۰٫۰۰1pبدنی )
، میانگین ترس از شکست ۲آماری معنادار بود. با توجه به جدول 

آموزانی بود کنندٔه ورزشی، کمتر از دانشآموزان مشارکتدر دانش
جذور سهمی اتا گیری کردند. مهای ورزشی کنارهاز فعالیت که

داد ترس نشان که  بود ۰٫۴1برابر با برای متغیر ترس از شکست 
کرده است. تبیین  از مشارکت ورزشی رادرصد ۴1 از شکست

آموزان  بدنی در دانششدٔهادراک شایستگیهمچنین میانگین 
آموزانی بود که از کنندٔه ورزشی، بیشتر از دانشمشارکت
برای  جذور سهمی اتام گیری کردند.های ورزشی کنارهفعالیت

 بود که نشان داد ۰٫۳۲برابر با  بدنی شدٔهادراک شایستگی متغیر
تبیین مشارکت ورزشی را درصد ۳۲  بدنیشدٔهادراک شایستگی

 کرده است.

 بحث 4
شدٔه بدنی و حاضر با هدف مقایسٔه شایستگی ادراک پژوهش
کننده از ورزش با گیریاز شکست در نوجوانان کنارهترس 

 این هاینوجوانان دارای مشارکت ورزشی انجام شد. یافته

 بدنی بین دو شدٔهادراک شایستگیداد، در متغیر  نشان پژوهش
کننده از ورزش و دارای مشارکت در گیریآموز کنارهگروه دانش

 گیشایستداشت. متغیر  وجود معناداری ورزش تفاوت
های ورزشی آموزانی که از فعالیت بدنی در دانششدٔهادراک
آموزان دارای مشارکت ورزشی گیری کردند، کمتر از دانشکناره
  بود.
کند. های پژوهش از نظریٔه ادراک شایستگی حمایت مییافته

براساس این نظریه، افراد برای احساس مفیدبودن یا شایستگی، 
ورزشکار از احساس کنترل بر یادگیری و انگیزه دارند و درک 
نفس و ارزیابی شایستگی بر انگیزش اثر اجرا همراه با عزت

آموزی که احساس شایستگی گذارد. بر این اساس در دانشمی
های عاطفی منفی همچون اضطراب و شرمساری کند، پاسخنمی

(. ۴رفتن انگیزه خواهد شد )آید که منجربه ازبینوجود میبه
( ۷های پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات پس و همکاران )هیافت

تحقیق پس و  ( همخوانی دارد. نتایج۸و بارنت و همکاران )
 بیشتری شدٔهادراک شایستگیهمکاران مشخص کرد، افرادی که 

دهند؛ درنتیجه مهارت بیشتری تمرینات زیادتری انجام میدارند، 
شان افزایش نفسبهادکنند. این افراد اعتمرا در ورزش کسب می

همچنین  بخش خواهد بود؛ها لذتکردن برای آنیابد و ورزشمی
نتایج پژوهش  (.۷ها در آینده پایدارتر است )مشارکت ورزشی آن

 کنندٔهبینیپیش شایستگی حرکتیداد بارنت و همکاران نیز نشان 

 رسد که سطح کمنظر می(. چنین به۸است ) بدنی فعالیت
گیری تواند علتی برای کناره بدنی میشدٔهدراکا شایستگی

های ورزشی باشد؛ چراکه سطح کم ادراک نوجوانان از فعالیت
های انگیزهشود و اضطراب میمنجربه  احتماالًشایستگی 

 (. ۵برد )می را از بین مشارکت ورزشی
ترس از شکست  داد، متغیر نشان پژوهش این هایهمچنین یافته

گیری کردند، کناره های ورزشیکه از فعالیت آموزانیدر دانش
 آموزان دارای مشارکت ورزشی بود. نتایج تحقیقبیشتر از دانش

تر هازانا و ریفاندریا مشخص کرد که ترس از شکست منبع شایع
(. در دورٔه 1۲است ) ورزشکاران میان اضطراب و نگرانی

 واننوجوانی، قضاوت گروه همسال، تأثیر زیادی بر رفتار نوج

دارد. ارزیابی منفی دوستان، همساالن و حتی مربیان از عملکرد، 
شود. نوجوان باعث نگرانی و استرس وی می شایستگی و توانایی

 شرایطی در شکست بیشتری دارند، وقتی از افرادی که ترس

بخورند،  شکست یا کنند اشتباه ممکن است که گیرندمی قرار
 نشان ضعیفی عملکردشوند و دچار نگرانی و اضطراب می

 جانب از منفی ارزیابی را درقبال دهند. این افراد خودشانمی

های موقعیت از و به همین دلیل بینندپذیر میآسیب دیگران
نظر کنند؛ درنتیجه بهمی اجتناب آن از و ترسندمی اجتماعی

گیری رسد که ترس از شکست ممکن است علت کنارهمی
همچنین، این احتمال که بیشتربودن نوجوانان از ورزش باشد. 

مداری در ورزش نوجوانان سطح ترس از شکست، با نتیجه
های آینده مرتبط باشد، موضوع درخورتوجهی برای پژوهش

ها در شدٔه کمتری دارند. آنگرا شایستگی ادراکاست. افراد نتیجه
شوند، عملکرد چندان خوبی از خود هایی که ارزیابی میموقعیت

 (.۴دهند )مینشان ن
توان گفت که های پژوهش حاضر میطور کلی در تبیین یافتهبه

 بدنی کمتر و سطح بیشتر ترس از شکست شدٔهادراک شایستگی
 به و نگرانی مربوط در نوجوانان باعث افزایش اضطراب

 کارآمدی و براساس نظریٔه شودمی عملکرد و ارزشیابی

 به فعال حافظٔه از کمتری ظرفیت پردازش، با افزایش اضطراب

بیند. یابد؛ درنتیجه عملکرد فرد آسیب میاختصاص می تکلیف
های ورزشی، دلیل ضعف در عملکرد و اجرای مهارتاین افراد به

های شوند و از فعالیتاز جانب گروه همساالن پذیرش نمی
 .کنندگیری میورزشی کناره

نکردن توان به همکاریهای تحقیق حاضر میازجمله محدودیت
تکمیل پرسشنامه،  در آموزاندانشبرخی از نداشتن و صداقت

دادن احتیاط در تعمیم و گیربودن تکمیل پرسشنامههمچنین وقت
د. در این های سنی اشاره کرتحقیق به سایر گروهاین نتایج 

ها مدنظر نبود. این پژوهش، سطوح اجتماعی و فرهنگی خانواده
آموزان مشارکت ورزشی دانشاحتمال وجود دارد که میزان 

تأثیر وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خانواده قرار تحت
حال، این پدیده مدنظر محقق نبود و پیشنهاد اینداشته باشد؛ با

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               6 / 8

https://jdisabilstud.org/article-1-2044-fa.html


۶ 

شود شود در تحقیقات آتی بررسی شود. همچنین توصیه میمی
تفکیک جنسیت انجام گیرد تا سهم هر کدام از این پژوهش به

گیری دختران و پسران مشخص شود. ازطرفی در کنارهفاکتورها 
های سنی توجه به تأثیر عامل رشد، نتایج تکرار پژوهش در گروهبا

تواند مفید و جالب توجه باشد. درنهایت پیشنهاد دیگر می
محور و ایجاد فضای تکلیف با و معلمان ورزش مربیانشود می

 کارگیریبه و نیز با شایستگی ادراکاستفاده از راهکارهای بهبود 

های مشارکتی و پرهیز از حمایتی تأکید بر بازی رفتارهای
شوند  ورزشکاراناضطراب  و ترس کاهش باعثجویی، رقابت

 برای افزایش میزان مشارکت و جلوگیری از ی رامطلوب شرایطو 

 ایجاد کنند. گیری ورزشی نوجوانانکناره

 گیرینتیجه ۵
شود، درمقایسه با گرفته می نتیجهپژوهش حاضر  براساس نتایج

کننده گیرینوجوانانی که مشارکت ورزشی دارند، نوجوانان کناره
 بدنی کمتر و شدٔهادراک شایستگیهای ورزشی دارای از فعالیت

 ترس از شکست بیشتری هستند. 

 تشکروقدردانی 6
و نیز از عوامل ها محترم آنکنندگان و والدین شرکت ز همٔها

 س که در انجام این پژوهش به ما یاری رساندند،محترم مدار
 . شودتقدیر و تشکر می

 ها بیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

در دانشگاه  اول مقاله نویسندٔهدکتری  رسالٔهحاصل این پژوهش 
. در این پژوهش برای رعایت است علوم و تحقیقات تهران

کنندگان های پژوهش نام شرکتپرسشنامهمالحظات اخالقی، در 
ها بعد از دریافت و نوشته نشد. فرایند توزیع و تکمیل پرسشنامه

آموزان اطمینان داده نامه از والدین انجام گرفت و به دانشرضایت
شده در پرسشنامه کامالً محرمانه است و شد که مطالب نوشته

 ها نخواهد داشت.هیچ تأثیری در نمرٔه آن
 برای انتشار ترضای

 این امر غیر قابل اجرا است.
 تزاحم منافع

 گونه تضاد منافعی ندارند. کنند هیچنویسندگان اعالم می
 منابع مالی

 این مقاله بدون هرگونه حمایت مالی سازمانی انجام شده است.
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