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تعیین مدل معادالت ساختاری ارتباط بین جو انگیزشی مربیان با دستیابی به هدف
فوتبالیستهای باشگاههای استعدادیابی شهر مشهد
رامین ایرجی نقندر ،1کیوان مشیری ،2محمد خبیری
 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

3

*

 .2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
 .3دانشیار دانشگاه تهران

تاریخ پذیرش38/08/01 :

تاریخ دریافت34/03/08 :

چکیده
هدف از انـجام این پژوهش ،تعیین مدل معادالت ساختاری ارتباط بین جـو انگیزشی با
دستیابی به هدف بود .جامعۀ آماری این پـژوهش را فوتبالیستهای باشگاههای
استعدادیابی (پرسپولیس ،پیشگامان ،سایپا ،ابومسلم و ذوب آهن) در شهر مشهد تشکیل
میدادند .نمونۀ آماری برابر با  842نفر برآورد شد که پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها،
درنهایت  802پرسشنامه کامل بود و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت .نتایج نشان داد
بین جو انگیزشی با دستیابی به هدف ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج
تحلیل رگرسیون نشان داد که جو انگیزشی تسلط و جو انگیزشی اجرا ،واجد شرایط پیش-
بینی دستیابی به هدف بازیکنان میباشند .بهنظر میرسد که تقویت انگیزش بازیکنان از
سوی مربیان میتواند تأثیر مثبتی بر دستیابی به هدف بازیکنان داشته و شرایط بهبود
عملکرد آنها را فراهم آورد.
واژگان کلیدی :جو انگیزشی ،دستیابی به هدف ،مربیان ،فوتبال
*نویسنده مسئول :

Email: ramin.iraji.65@gmail.com
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مقدمه
پژوهشگران و صاحبنظران عالقهمند به علم مدیریت بر این عقیده هستند که در دنیای کنونی،
بخش عمدهای از وقت و تفکرات افراد در سازمانها سپری میشود؛ لذا شناخت الگوهای رفتاری
و روانشناختی و همچنین بررسی رابطۀ آن با بازدهی ،اثربخشی و انگیزش کارکنان نقش
مهمی در ادارهکردن درست و بهینۀ امور سازمانی دارد (مستحفظیان و نعمتالهی .)1331 ،با
توجه به این موضوع که انجام هرگونه کار موفق گروهی نیاز به مدیریت صحیح و کارآمد دارد؛
بنابراین از نقش اثرگذار مدیریت در موفقیت یا عدم موفقیت گروهها و سازمانها نمیتوان
گذشت .زمانیکه گروهی از افراد برای رسیدن به اهدافی تالش مینمایند ،معموالً یک نفر
بهعنوان مدیر و رهبر مسئولیت گروه را بر عهده میگیرد .این فرد باید از مهارتها و خصوصیات
الزم برای رهبری برخوردار باشد تا بتواند اعضای گروه را به سمت اهداف مورد نظر نیز سوق
دهد .در حوزۀ ورزش این نقش بر عهدۀ مربیان میباشد و رفتارهای کارآمد آنها نقش
تعیینکنندهای بر عملکرد ورزشکاران دارد (کاظمی .)1331 ،اهمیت و شناختن موضوع تأثیر
انگیزش بر روی عملکرد ورزشکاران مختلف ،یکی از موضوعاتی میباشد که مورد توجه بسیاری
از پژوهشگران قرار گرفته است .امروزه ،قسمت اعظمی از ادبیات و دانش موجود در حوزۀ ورزش
بر رفتار انگیزشی و همچنین درک افراد از این انگیزش تکیه دارند (تودورویچ و کورتنر،1
 .)2002بررسی رفتار مربیان ورزش و تأثیراتی که بر روی رفتار و انگیزۀ ورزشکاران ایجاد می-
کنند ،میتواند کمک شایانی به بهبود روابط مربی ـ ورزشکار و همچنین ،اتخاذ تصمیمات و
برنامهریزیهای بهتر کند .بهدست آوردن آگاهی از رفتار مربیان و رابطهای که آنها با انگیزش
ورزشکاران دارند میتواند به تصمیمگیری بهتر برای برنامهریزی و آمادهسازی تیمهای ورزشی
منجر گردد .ازطرفی ،جایگاه رهبری و رفتارهای مربیان نسبت به ورزشکاران و تأثیراتی که می-
توانند بر روی ورزشکاران داشته باشند ،ضرورت توجه هرچه بیشتر به این مهم را مشخص می-
سازد (مستحفظیان و نعمتالهی .)1331 ،بر طبق گفتۀ فراست ،2مربیان محور اصلی و رکن
مهم تیمهای ورزشی میباشند .در بین سه عامل ورزشکار ،مربی و تماشاگر ،مربی در رهبری
تیم بهعنوان یک سازماندهندۀ قوی و زیربنای هر پیشرفت مطرح میشود .با بررسی سطوح
مختلف مسابقات و رقابتهای ورزشی اغلب مشاهده میشود که بسیاری از ورزشکاران
باوجوداینکه دارای سطوح باالیی از قابلیتها و مهارتهای عملکردی میباشند ،بهدلیل نداشتن
انگیزه و وجود رفتارهای نادرست ازسوی مربیان ،قادر به استفاده از تمامی تواناییهای خود
1. Todorovich, Curtner
2. Frast
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نیستند و درنتیجه ،عدم انگیزۀ کافی در بین ورزشکاران از میزان دقت ،تمرکز ،تفکر ،توجه،
تصمیمگیری و تسلط آنها میکاهد که در پی آن ،کاهش بازدهی و کیفیت سطح عملکرد
ورزشکاران اتفاق میافتد (چالدورای و ریمر .)1113 ،1دراینراستا ،سالمینن و لوکنن)2002( 2
رابطۀ بین مربی و ورزشکار و رفتار مربیگری را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست
یافتند که روش رهبری دوستانۀ مربیان در رشد ،تعالی و کارایی ورزشکاران تأثیر بهسزایی دارد.
درمقابل ،نظریۀ دستیابی به هدف 3یکی از بهترین نظریههای انگیزش در روانشناسی ورزش
است (دویک .)1131 ،1این نظریه از مؤثرترین رویکردها در حوزۀ انگیزش میباشد و تأثیرات
انگیزشی مهمی در زمینۀ یادگیری و عملکرد افراد دارد (پینتریچ و اسچونک.)2002 ،5
پژوهشگران اذعان دارند که نظریۀ دستیابی به هدف یکی از مهمترین نظریههایی است که
کاربرد بسیاری در حوزۀ انگیزش افراد دارد (سیمونز ،دویت و لنز .)2003 ،1در طول دو دهۀ
گذشته ،تئوری دستیابی به هدف پیشرفت چشمگیری داشته (آمز )1112 ،3و به یکی از
چارچوبهای عمدۀ نظری برای درک انگیزۀ موفقیت در ورزش تبدیل شده و بر آن است تا
توانایی و قصد اصلی افراد از دستاوردهایشان را به نمایش بگذارد (نیچولز .)1131 ،3درواقع،
جهتیابی هدف با اعتقادات ،شناخت و باورهای افراد درمورد موفقیت در ورزش ،رفتار آنها در
محیطهای ورزشی و انگیزۀ ذاتی آنان سرو کار دارد (ویتههید ،لی و هاتزیگرادیس .)2003 ،1بر
طبق گفتۀ الیوت )2005( 10دستیابی به هدف یکی از ساختارهای اصلی و مهم در
پژوهشهای انگیزشی محسوب میشود که بیش از  20سال قدمت دارد .این نـظریه معتقد
است که هدف اصلی افـراد در دستیابی به اهدافشان ،نمایش تـواناییهای خـود میباشد
(دسی و ریان .)1133 ،11دراینراستا الیوت ( )1111به نقل از خرمایی ( )1335جهتگیری
هدف را روشی میداند که فرد براساس آن دربارۀ شایستگیهای خود قضاوت میکند .این
نظریه در دو حالت ارائه شده است؛ یعنی شامل ابعاد وظیفهگرا و نفسگرا میباشد که بهعنوان
سابقۀ کلی برای تفاوتهای گزارششده در رفتار انگیزشی افراد در پاسخهای شناختی و عاطفی
1. Chelladurai, Riemer
2. Salminen, Liukkonen
3. Achievement goal theory
4. Dweck
5. Pintrich, Schunk
6. Simons, Dewitte, Lens
7. Ames
8. Nicholls
9. Whitehead, Lee, Hatzigeorgiadis
10. Elliot
11. Deci, Ryan
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ضروری است (خرمایی .)1335 ،افرادی که دارای جهتگیری وظیفهگرا میباشند به تسلط بر
مهارتها (لی ،ویته هید ،نتومانیس و هاتزیگرادیس ،)2003 ،1تالش برای موفقیت (سیمونز،
دویت و لنز  )2003 ،و انگیزۀ ذاتی و لذتبردن (توماس و بارون )2001 ،2تمرکز دارند و
شایستگی و موفقیت شخصی را به رسمیت میشناسند (ساگه و کاووسانو .)2003 ،3درمقابل،
جهتگیری نفسگرا به منزلۀ مقایسۀ عملکرد خود با دیگران است .این افراد به تواناییهای
دیگران اشاره میکنند نه تواناییهای خودشان .این دسته از افراد وقتیکه عملکرد بهتری نسبت
به دیگران دارند خود را موفق میدانند (کیندی ،سیت و لیدنر .)2005 ،1پژوهشهای مختلف
بهطور مداوم نشان دادهاند که جهتگیری وظیفهگرا بـا انطباق روانی مثبت و پاسخهای رفتاری
در بین ورزشکاران جوان همراه است (روبرتس .)2001 ،5درمقابل ،ورزشکارانی که از سطح
باالی جهتگیری نفسگرا برخوردار هستند ،بهطورکلی خصوصیات روانی و رفتاری مثبت در
آنها کمتر است؛ اگرچه ورزشکاران ممکن است در هر دو جهتیابی سطح باالیی از عملکرد را
3
نشان دهند (سین ،کامینگ ،اسمیت ،اسمول و جول .)2003 ،1کاری )1113( 3و وان و دودا
( )1111دریافتند که یک رابطۀ مفهومی بین جهتیابی هدف با موفقیت الگوهای رفتاری مانند
تالش ،انتخاب ،عملکرد و پشتکار در ورزش وجود دارد (وان و دودا1111 ،؛ کاری و همکاران،
 .)1111وانده و کاووسانو )2011( 1در پژوهشی بر روی ورزشکاران رشتۀ تنیس اظهار داشتند
بازیکنانی که دارای جهتگیری وظیفهگرا میباشند ،ارزیابی مثبتی از تواناییهای خود دارند.
همچنین ،آمس و آرچر )1133( 10بیان میدارند ورزشکارانی که دارای اهداف وظیفهگرا می-
باشند تمایل بیشتری دارند تا موفقیتهای خود را تنظیم نمایند و به رفتارهای انطباقی روی
بیاورند .آنها در هنگام فعالیت از راهبردهای یادگیری عمیق استفاده میکنند و در انجام یک
تکنیک یا مهارت ،پافشاری بسیاری دارند و به انجام وظایف پرچالش عالقۀ خاصی نشان می-
دهند .ازطرفدیگر ورزشکارانی که دارای اهداف نفسگرا میباشند ،از خودشان گرایش به
خویشتن نشان میدهند تا بتوانند موفقیتهای خود را تنظیم کرده و بهطور عمدهای عالقه

1. Lee, Whitehead, Ntoumanis, Hatzigeorgiadis
2. Thomas, Barron
3. Sage, Kavussanu
4. Cindy, Sit, Lindner
5. Roberts
6. Sean, Cumming, Smithb, Smoll, Joel
7. Cury
8. Van, Duda
9. Van de, Kavussanu
10. Ames, Archer
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دارند تواناییهای خود را برای انجام یک مهارت بهکار گیرند .بر طبق این رویکرد اگر ورزشکاران
نسبت به سایر افراد برای انجام مهارتی تالش کمتری انجام میدهند ،آنها خود را ماهرتر از
دیگران ادراک میکنند (جاگاسینزکی و نیچولز.)1133 ،1
مکمانوس )2001( 2در پژوهشی بر روی ورزشکاران رشتۀ دو و میدانی ،ابعاد شناختی اضطراب،
تنظیم اهداف ،خلقوخو و همچنین انگیزش را مورد سنجش قرار داد .وی اذعان داشت که بین
گروههای مختلف از نظر نیمرخ روانی تفاوتهای مهمی وجود دارد که علت آن به ویژگیهای
روانشناختی آنها مرتبط میباشد .نتایج پژوهش لوری و گانو ،مارتا ،میچل ،جنیفر)2005( 3
که بر روی  130ورزشکار در کشور آمریکا انجام شده بود نشان داد بین جو انگیزشی اجرا با
اهداف نفسگرا رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد .جایرو ،آلفونسو و سارا )2003( 1در
پژوهشی بر روی  2113دانش آموز ورزشکار در کشور کلمبیا دریافتند بین جو رقابتی و
یادگیری با اهداف وظیفهگرا و نفسگرا رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .جاویر ،روبرت،
جوردی ،لینو )2003( 5دریافتند بین خودکارامدی با اهداف شخصی عملکرد در ورزشکاران
استقامتی ،رابطۀ مثبتی وجود دارد .الیورا ،مایوریزو ،کالدیو )2001( 1ورزشکاران سازمانهای
ورزشی ایتالیا را مورد بررسی قرار دادند و بیان داشتند بین جو انگیزشی اجرا با جهتگیری
وظیفهگرا ،رابطۀ منفی و بین جو انگیزشی تسلط با جهتگیری وظیفهگرا ،رابطۀ مثبتی وجود
دارد .اولگا و آتاناسیوس )2001( 3اذعان داشتند بین جـو یـادگیری (تسلط) با جهتگیری
وظیفهگرا رابـطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین جـو اجرا با جهتگیری نفسگرا ،رابطۀ
معناداری مشاهده نشد .همچنین آنها بیان داشتند بین جو اجرا با جهتگیری نفسگرا ،رابطۀ
مثبتی وجود دارد .چری و مارین )2001( 3با بررسی  303ورزشکار به این نتیجه دست یافتند
که بین جو انگیزشی تسلط با اهداف وظیفهگرا ،رابطۀ مثبت و با اهداف نفسگرا ،رابطۀ منفی و
معناداری وجود دارد .همچنین بین جو انگیزشی چالشی با هر دو اهداف ،رابطۀ مثبتی گزارش
شد .نتایج پژوهش جیمس ،آدی ،دوداو نیکوز )2010( 1حاکی از آن بود که دستیابی به هدف،
قدرت پیشبینی سالمت روانی و احساسی ورزشکاران جوان را دارد .الهوردیانی ،جاوید ،محسنی
1. Jagacinski, Nicholls
2. Mcmanus
3. Lori, Gano, Marta, Michelle, Jennifer
4. Jairo, Alfonso, Sara
5. Javier, Robert, Jordi, Lluı
6. Laura, Maurizio, Claudio
7. Olga, Athanasios
8. Cheryl, Maureen
9. James, Adie, Duda, Nikos
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و یادگار ( )2010دریافتند بین جو عملکردی با جهتگیری اهداف نفسگرا ،رابطۀ مثبت و
معناداری در بین دوندگان ماراتن و دوندگان سرعت وجود دارد .نتایج پژوهش پپجین ،وانده و
ماریا )2011( 1حاکی از آن بود که بین جو تسلط با اهداف وظیفهگرا ،رابطۀ مثبت و معناداری
وجود دارد؛ اما بین جو تسلط با اهداف نفسگرا ،رابطۀ معناداری بهدست نیامد .الئل ،جرشون،
آرون و روبرت )2011( 2بر این عقیدهاند که بین جو تسلط با اهداف وظیفهگرا ،رابطۀ مثبت و
معناداری وجود دارد .پپجین ،وان ده ،کاووسانو و رینگ )2012( 3در پژوهشی که نمونۀ آماری
آن را  110بازیکن فوتبال از انگلستان تشکیل میدادند اظهار داشتند که بین جو انگیزشی اجرا
با جهتگیری نفسگرا ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین جو انگیزشی تسلط
با اهداف وظیفهگرا ،رابطۀ مثبت و با اهداف نفسگرا ،رابطۀ غیرمعناداری بهدست آمد.
درنهایت ،شناخت رفتار مربیان میتواند راهکارهای مناسبی را برای بررسی انگیزش ورزشکاران
ارائه دهد .بدینمنظور ضروری است که عوامل تأثیرگذار بر انگیزش و دستیابی به اهداف
ورزشکاران با انجام پژوهشهای گسترده مشخص گردد؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع
موردپژوهش و ازآنجاکه متغیرهای یادشده از عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران میباشند و
ازطرفی عدم انجام پژوهش در این زمینه ،پژوهشگر بهدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا بین
جو انگیزشی مربیان با دستیابی به هدف ورزشکاران رابطۀ معناداری وجود دارد؟
روش شناسی
روش پژوهش ،از نوع همبستگی بوده که بهصورت میدانی اجرا شده است .جامعۀ آماری این
پـژوهش را فوتبالیستهای مرد باشگاههای استعدادیابی (پرسپولیس ،پیشگامان ،سایپا ،ابومسلم
و ذوب آهن) در شهر مشهد ( )N=500تشکیل میدادند .با استفاده از جدول مورگان ،نمونۀ
آماری برابر با  213نفر برآورد شد که پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها ،درنهایت 205
پرسشنامه ( )%11کامل بود و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت.
بهمنظور جمعآوری دادهها از دو پرسشنامه به شرح ذیل استفاده گردید:
 .1پرسشنامۀ جو انگیزشی رونالد )2003( 1که مشتمل بر  12سؤال بوده و شامل دو مؤلفۀ
جو تسلط (سؤاالت  1 ،3 ،1 ،1 ،2و  )11و جو اجرا (سؤاالت  10 ،3 ،5 ،3 ،1و )12

1. Pepijn, Van de, Maria
2. Lael, Gershon, Aaron, Robert
3. Pepijn, Van De, Kavussanu, Ring
4. Ronald
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است .تمامی سؤاالت بر مبنای مقیاس لیکرت پنج گزینهای از کامالً غلط= 1تا کامالً
درست= 5میباشد.
 .2پرسشنامۀ دستیابی به هدف سین و همکاران )2003( 1که مشتمل بر  12سؤال بوده و
شامل دو مؤلفۀ اهداف وظیفهگرا (سؤاالت  1 ،3 ،5 ،3 ،1و  )11و اهداف نفسگرا
(سؤاالت  10 ،3 ،1 ،1 ،2و  )12میباشد .تمامی سؤاالت بر مبنای مقیاس لیکرت پنج
گزینهای از کامالً غلط= 1تا کامالً درست= 5میباشد.
روایی صوری و محتوایی هر دو پرسشنامه پس از ترجمه با بهرهگیری از نظرات اصالحی
تعدادی از اساتید مدیریت ورزشی تعیین گردید .با مطالعۀ مقدماتی بر روی  30فوتبالیست،
پایایی پرسشنامههای جو انگیزشی و دستیابی به هدف با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
بهترتیب ( )=0/32و ( )=0/31بهدست آمد .بهمنظور بررسی و مقایسۀ تـوصیفی دادهها از
شاخصهای تـوصیفی و برای تجزیه و تحلیل استـنباطی دادههای پژوهش از روشهای آماری
آزمون کلموگروف اسمیرونف  ،)K-S(2ضریـب همبستگی پیـرسون ،3تـحلیل رگرسیون
چندگانه 1و تحلیل مسیر 5در نرمافزارهای آماری (اسپیاساس) 1و (لیزرل) 3در سطح معنا-
داری  P≥0/05استفاده شد.
نتایج

با توجه به یافتههای بهدستآمده 205 ،آزمودنی در ردۀ سنی بین  10تا  11سال در این
پژوهش شرکت کردند که میانگین سنی آنها  13/11±1/31بود .همچنین در بررسی سابقۀ
ورزشی آزمودنیها مشخص شد که بهطور متوسط دارای  3/11±1/33سال سابقۀ بازی بودند.
بهمنظور تعیین نرمالبودن دادهها از آزمون کلموگروف اسمیرونف استفاده گردید .جدول ،1
نتایج آزمون نرمالبودن دادهها را نشان میدهد.

1. Sean
2. One-sample kolmogorov-smirnov test
3. Pearson correlation coefficient
4. Analyse regression stepwise
5. Path analysis
6. Statistical package for social sciences
7. Linear Structural Relationships
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جدول1ـ نتایج آزمون کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمالبودن دادهها
N

z

sig

نتیجۀ آزمون

جو انگیزشی

205

0/111

0/335

دادهها نرمال است

دستیابی به هدف

205

1/13

0/15

دادهها نرمال است

متغیرها

با توجه به نتایج جدول  ،2بین جو انگیزشی با دستیابی به هدف (،)r=0/133 ، P≥0/01
اهداف وظیفهگرا ( )r=0/132 ، P≥0/01و اهداف نفسگرا ( )r=0/313 ، P≥0/01رابطۀ مثبت و
معناداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد بین عامل جو تسلط با دستیابی به هدف
( ،)r=0/133 ، P≥0/01وظیفهگرا ( )r=0/521 ، P≥0/01و نفسگرا ()r=0/311 ، P≥0/01
رابطۀ مثبتی وجود دارد .ازطرفی مشخص گردید که بین جو اجرا با دستیابی به هدف
( )r=0/153 ، P≥0/01و نفسگرا ( )r=0/113 ، P≥0/01رابطۀ مثبت و معنادار و بین جو اجرا
با وظیفهگرا ،رابطۀ معناداری ( )r=0/123 ، P=0/011وجود ندارد.
جدول2ـ ماتریس همبستگی بین جو انگیزشی با دستیابی به هدف
متغیرها
جو انگیزشی
جو تسلط
جو اجرا

دستیابی به هدف

وظیفهگرا

نفسگرا

میزان رابطه

0/133

0/132

0/313

سطح معناداری

0/01

0/01

0/01

میزان رابطه

0/133

0/521

0/311

سطح معناداری

0/01

0/01

0/01

میزان رابطه

0/153

0/123

0/113

سطح معناداری

0/021

0/011

0/031

براساس نتایج جدول  ،3مقدار آزمون دوربین واتسون  2/31بهدست آمد که انجام آزمون با
رگرسیون را تأیید میکند .با توجه به ضریب تعیین بهدستآمده از خروجی آزمون ،تنها 0/231
از تغییرات دستیابی به هدف توسط جو انگیزشی در مدل توجیه میشود.
جدول3ـ نتیجۀ آزمون دروبین واتسون جهت عدم وابستگی خطاها
مدل

مجذور R

مجذور  Rتنظیمشده

انحراف معیار

سطح معناداری

دوربین واتسون

1

0/231

0/213

1/01

0/001

2/31

با توجه به شکل  ،1برای بررسی نرمالبودن خطاها از نمودار هیستوگرام استفاده گردید که
میانگین  0/000و انحراف معیار  0/11بهدست آمد و گرفتن آزمون با رگرسیون را تأیید کرد.
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شکل 1ـ نمودار هیستوگرام

با توجه به نتایج جدول  ،1در آزمون معناداری معادلۀ رگرسیون ،رابطۀ خطی بین متغیرها
بهصورت معنادار بهدست آمد (.)P≥0/01
جدول1ـ آزمون معناداری معادلۀ رگرسیون
میانگین مجذورات

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

رگرسیون

2335/12

2

1312/11

باقیمانده

3512/25

202

33/13

کل

10213/13

201

............

F

سطح معناداری

33/15

0/01

با توجه به نتایج جدول  ،5تحلیل رگرسیون چندگانۀ گام به گام نشان میدهد که جو تسلط در
گام اول و جو تسلط و جو اجرا در گام دوم ،قدرت بیشتری برای پیشبینی دستیابی به هدف
دارند .براساس نتایج ضریب بتا ،به ازای یک واحد افزایش در جو تسلط ،میزان دستیابی به
هدف  0/111واحد و به ازای یک واحد افزایش در جو اجرا ،میزان دستیابی به هدف 0/133
واحد افزایش مییابد؛ بنابراین با توجه به مقادیر  tو سطح معناداری ،فرض تساوی ضرایب با
صفر رد میشود و باید ضرایب  Bمذکور را در معادلۀ رگرسیون حفظ کرد؛ لذا معادلۀ رگرسیون
بهصورت زیر است:
(جو اجرا) ( + 0/325جو تسلط) y=12/13 + 1/11
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جدول 5ـ متغیرهای معنادار در رگرسیون چندگانه
ضرایب غیراستاندارد
گام
اول
گام
دوم

ضریب استاندارد

t

سطح
معناداری
0/001

B

خطای استاندارد

بتا

13/11

3/31

............

1/11

جو تسلط

1/12

0/112

0/133

3/11

0/001

مقدار ثابت

12/13

1/201

............

3/03

0/002

جو تسلط

1/11

0/131

0/111

3/21

0/001

جو اجرا

0/325

0/103

0/133

3/01

0/003

مقدار ثابت

1

آزمون خوبی (نیکویی) برازش
در آزمون خوبی برازش ،تناسب مجموعۀ دادهها بررسی میشود که با توجه به جدول  ،1نسبت
 X2به  )0/15( dfو ریشۀ میانگین مجذور خطای تقریبی ( 2)RMSEAبرابر با  0/000میباشد.
همچنین ،شاخصهای شاخصهای ،IFI6=1/01 ،CFI5=1/00 ،NNFI1=1/01 ،NFI3=1/00
 GFI3=1/00و  AGFI3=0/11برازش مدل را تأیید کردند .درمجموع ،تمامی  3شاخص ذکرشده
تناسب مدل را تأیید کردند؛ بنابراین ،مدل ساختاری پژوهش بهلحاظ شاخصهای برازش
مناسب میباشد و تمامی عاملهای مطرحشده میتوانند در مدل ساختاری پژوهش مجتمع
شوند.
جدول 1ـ مقادیر شاخصهای آزمون خوبی برازش
متغیر

df / X2

RMSEA

NFI

NNFI

CFI

IFI

GFI

AGFI

انگیزش و هدف

0/15

0/000

1/00

1/01

1/00

1/01

1/00

0/11

نتیجه

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

شکل  2و  ،3ضرایب ،پارامترها و اعداد معناداری بهدستآمده از مدل ساختاری جو انگیزشی و
دستیابی به هدف را نشان میدهند .با توجه به نتایج به دستآمده ،بین جو انگیزشی با دست-
یابی به هدف رابطۀ مثبت و معناداری ( )r=1/32 ،T-Value=13/31وجود دارد؛ بنابراین مدل
ساختاری پژوهش نشان میدهد که جو انگیزشی تأثیر قابلتوجهی بر دستیابی به هدف دارد.
1. Goodness of fit statistic
2. Root mean square error of approximation
3. Normed Fit Index
4. Non-Normed Fit Index
5. Comparative Fit Index
6. Incremental Fit Index
7. Goodness of Fit Index
8. Adjusted Goodness of Fit Index
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شکل 2ـ بار عاملی و واریانس خطای مدل ساختاری پژوهش

شکل 3ـ اعداد معناداری مدل ساختاری پژوهش

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش ،تعیین مدل معادالت ساختاری ارتباط بین جو انگیزشی مربیان با
دستیابی به هدف فوتبالیستها بود .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیههای این پژوهش
نشان داد که بین جو انگیزشی با دستیابی به هدف ( ،)r=0/133 ، P≥0/01اهداف وظیفهگرا
( )r=0/132 ، P≥0/01و اهداف نفسگرا ( )r=0/313 ، P≥0/01رابطۀ مثبت و معناداری وجود
دارد  .همچنین بررسی مدل معادالت ساختاری پژوهش نشان داد که جو انگیزشی ،تأثیر مثبت
و معناداری ( )r=1/32 ،T-Value=13/31بر دستیابی به هدف بازیکنان دارد .این یافته با نتایج
پژوهشهای جایرو و همکاران ( ،)2003اولگا و آتاناسیوس ( )2001و الئل و همکاران ()2011
همخوانی دارد .این موضوع بدان معنا است که هرچه مربیان در هنگام انجام تمرینات و
همچنین در شرایط مسابقه ،جوی انگیزشی را در بین بازیکنان بهوجود آورند ،بهنوعی باعث
خواهند شد که مهارت دستیابی به هدف در بین بازیکنان ارتقا پیدا کند .دراینراستا ،سالمینن
و لوکنن ( ) 2002در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که روش رهبری دوستانۀ مربیان در
رشد ،تعالی و کارایی ورزشکاران تأثیر بهسزایی دارد .همچنین پپیچن ( )2012در پژوهشی بر
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روی  110بازیکن فوتبال در انگلستان اظهار داشت که بین جو انگیزشی اجرا با جهتگیری
اهداف نفسگرا ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .ازآنجاکه دستیابی به هدف یکی از
مؤثرترین رویکردها در حوزۀ پژوهشهای انگیزشی میباشد و تأثیرات انگیزشی مهمی در زمینۀ
یادگیری و عملکرد ورزشکاران دارد؛ بنابراین ضروری بهنظر میرسد که به آن توجه بیشتری
شود .در این زمینه نتایج پژوهش گوداس و همکاران )1113( 1بر روی  21زن دوومیدانیکار
حاکی از آن بود که هدفگرایی دوندگان از جو انگیزشی ایجادشده ،از انتظارات و رفتارهای
مربی تأثیر میپذیرد .با توجه به اینکه انگیزش میتواند رفتار ورزشکاران را برانگیزاند ،آنها را
راهنمایی کند و حالت برانگیختهشدن را تا رسیدن به اهداف نگهداری کند؛ لذا مربیان باید
سعی نمایند که در تمامی مراحل کاری خود بحث انگیزش ورزشکاران را مدنظر داشته باشند تا
بتوانند با استفاده از این تکنیک روانی ،شرایط دستیابی ورزشکاران به اهدافشان را فراهم آورند
و در پی آن باعث بهبود عملکرد ورزشکاران در تمامی زمینهها شوند .مربیان باید بهطور مداوم
در کنار بازیکنان ،اهداف دست یافتنی و خواستهشدۀ تیم را مشخص نمایند .میتوان اظهار
داشت که وظیفۀ مربیان آموزش ،راهنمایی و انگیزهدادن به بازیکنان درراستای دستیابی به
اهداف است.
نتایج بهدستآمده نشان داد که بین جو انگیزشی تسلط با اهداف وظیفهگرا ،رابطۀ مثبت و
معناداری ( )r=0/521 ، P≥0/01وجود دارد که با نتایج پژوهشهای جایرو و همکاران (،)2003
اولگا و آتاناسیوس ( ،)2001چری و مارین ( ،)2001پپجین و همکاران ( ،)2011الئل و
همکاران ( )2011و پپجین و همکاران ( )2012همخوانی دارد .دراینراستا ،الیورا و همکاران
( )2001با بررسی ورزشکاران سازمانهای ورزشی ایتالیا به این نتیجه دست یافتند که بین جو
انگیزشی تسلط با جهتگیری وظیفهگرا ،رابطۀ مثبتی وجود دارد .بهنظر میرسد که هرچه
مربیان بر یادگیری مهارتهای بازیکنان تمرکز داشته باشند و کمتر نتیجهگرا باشند میتوانند
بازیکنان را به تسلط بر مهارتها و تالش برای موفقیت بیشتر سوق دهند.
نتایج حاکی از آن بود که بین جو انگیزشی تسلط با اهداف نفسگرا ،رابطۀ مثبت و معناداری
( )r=0/311 ، P≥0/01وجود دارد که با نتایج پژوهشهای جایرو و همکاران ( )2003همخوانی
داشته و با نتایج پژوهشهای اولگا و آتاناسیوس ( ،)2001پپجین و همکاران ( )2011و پپجین
( )2012که رابطۀ غیرمعناداری را بین این دو متغیر گزارش کردند مغایرت دارد .دراینراستا
چری و مارین )2001( 2با بررسی  303ورزشکار به این نتیجه دست یافتند که بین جو
1. Goudas
2. Cheryl, Maureen
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انگیزشی تسلط با اهداف نفسگرا ،رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد .علت مغایرت نتیجۀ این
پژوهش با سایر پژوهشهای ذکرشده را شاید بتوان به این موضوع نسبت داد که جامعۀ آماری
این پژوهش را بازیکنان  10تا  11ساله تشکیل میدادند که در باشگاههای استعدادیابی مشغول
به فعالیت بودند .ازآنجاکه ورزشکاران نوجوان دارای روحیات متفاوتی نسبت به بزرگساالن می-
باشند و انگیزههای متفاوتی دارند ،این موضوع میتواند در مغایرت نتایج بهدستآمده نیز مؤثر
باشد .با توجه به این نتیجه بهنظر میرسد که باید پژوهشهای بیشتری در این زمینه در داخل
کشور انجام شود تا بتوان تصمیمگیریهای عملی را پیشنهاد نمود.
از دیگر یافتههای پژوهش این بود که بین جو انگیزشی اجرا با اهداف وظیفهگرا ،رابطۀ
معناداری ( )r=0/123 ، P=0/011وجود ندارد که با نتایج پژوهش الیورا و همکاران ()2003
مغایرت دارد .آنها بیان داشتند که بین جو انگیزشی اجرا با اهداف وظیفهگرا ،رابطۀ منفی و
معناداری وجود دارد .علت این مغایرت را احتماالً بتوان به استفاده از ابزارهای اندازهگیری
متفاوت و همچنین جامعۀ آماری گوناگون ربط داد .بههرحال چنین نتیجهگیری میشود که
مربیان با ایجاد جو انگیزشی اجرا نمیتوانند بازیکنان را بهسوی استفاده از راهبردهای یادگیری
عمیق و همچنین انجام وظایف چالشبرانگیز سوق دهند .البته در این زمینه نیاز به انجام
پژوهشهای بیشتر ضروری بهنظر میرسد.
نتایج بیانگر آن بود که بین جو انگیزشی اجرا با اهداف نفسگرا ،رابطۀ مثبت و معناداری
( )r=0/113 ، P≥0/01وجود دارد که با نتایج پژوهشهای اولگا و آتاناسیوس (،)2001
الهوردیانی و همکاران ( )2010و پپجین و همکاران ( )2012همخوانی داشته و با نتایج پژوهش
لوری و همکاران ( )2005مغایرت دارد .با توجه به این یافته بهنظر میرسد که هرچه مربیان بر
اجرای ورزشکاران تکیه کرده و بیشتر در این زمینه انگیزش بازیکنان را تقویت نمایند باعث
خواهند شد که بازیکنان بهسوی اهداف نفسگرا روی بیاورند .این مسئله باعث میشود که
خصوصیات روانی و رفتاری مثبت در بین بازیکنان کمتر شود و بیشتر بهدنبال آن باشند که
عملکرد خود را با دیگران مقایسه کنند .با توجه به این که ورزشکارانی که بهسوی اهداف نفس-
گرا روی میآورند وقتی خود را موفق میدانند که فقط نسبت به دیگران برتر باشند؛ لذا به
مربیان توصیه می شود جو انگیزشی در هنگام تمرینات را کمتر بر روی جو اجرا متمرکز کنند و
بیشتر بر جو تسلط تکیه داشته باشند تا بازیکنان بتوانند یادگیری بهتری داشته و موفقیت
بیشتری کسب نمایند .این مطلب بهویژه برای مربیانی که در مراکز استعدادیابی فعالیت می-
کنند و با بـازیکنان نوجوان و کمسابقه سروکار دارند بسیار ضروری میباشد .ازطرفی چون این
بازیکنان بهنوعی تازه دارند وارد عرصۀ ورزش قهرمانی میشوند؛ بنابراین باید آنها را نسبت به

408

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،82فروردین و اردیبهشت 4931

اینکه در هنگام انجام فعالیت بیشتر بر یادگیری تمرکز داشته باشند آگاه نمود تا پس از آن
بتوانند شرایط ارتقای خود را در تمامی زمینهها فراهم آورند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل معادلۀ رگرسیون در این پژوهش نشان داد که جو انگیزشی
تسلط و جو انگیزشی اجرا ،واجد شرایط پیشبینی دستیابی به هدف بازیکنان هستند.
بدینصورتکه به ازای یک واحد افزایش در جو انگیزشی تسلط ،میزان دستیابی به هدف
 0/111واحد و به ازای یک واحد افزایش در جو انگیزشی اجرا ،میزان دستیابی به هدف
 0/133واحد افزایش مییابد .در این زمینه همانگونه که اشاره شد ،مربیان باید بیشتر بر جو
انگیزشی تسلط تأکید داشته باشند تا بتوانند شرایط بهتری را برای ورزشکاران بهلحاظ
یادگیری مهارتها و پیشرفت آنها فراهم نمایند.
درنهایت ،نتایج بهدستآمده از این پژوهش میتواند به بهترین شکل درراستای ارتقای دست-
یابی به هدف ورزشکاران نیز مورد استفادۀ مربیان قرار بگیرد .پیشنهاد میشود که برای توسعۀ
هرچه بیشتر دستیابی به هدف بازیکنان ،فرآیند ویژه و مخصوصی بهمنظور لحاظنمودن جو
انگیزشی درمقابل ورزشکاران مد نظر قرار گیرد و تمامی مربیان در کنار سایر ویژگیهای فردی،
از حیث دانش مربیگری نیز مورد ارزیابی قرار گیرند .همچنین پیشنهاد میشود که با
بهکارگیری تدابیری بهمنظور افزایش انگیزش بازیکنان از قبیل تشویق آنها بهسوی تالش
هرچه بیشتر ،استفاده از انگیزههای بیرونی در جهت تقویت و افزایش انگیزۀ درونی ،ارائۀ
خدمات رفاهی بیشتر به بازیکنان ،تشویقهای معنوی بازیکنان همراه با مشوقهای مادی،
برقراری شرایطی که بازیکنان در محیط ورزش احساس امنیت داشته باشند ،رعایت برخوردهای
عادالنه با تمامی بازیکنان ،رعایت رفتار محترمانه در هنگام برخورد با بازیکنان و استفاده از
تمرینات هیجان انگیز ،شرایط رسیدن بازیکنان به اهدافشان را فراهم آورند .ضمن اینکه رفتار
مربیان و سبک مربیگری آنها باید بهطور متمرکز تأکید بر حل مسئله داشته باشد و جهت-
گیریهای ورزشی براساس رفتارهای دموکراتیک انجام شود؛ زیرا پژوهشهای گذشته اثبات
کردهاند مربیانی که از سبک رهبری استبدادی استفاده میکنند ،بهعنوان یک عامل بیرونی
اثراتی مخرب در زمینۀ کاهش انگیزۀ ورزشکاران ایجاد مینمایند .دانیلسون )1131( 1بر این
عقیده است که مربیان باید از شیوههایی استفاده نمایند که مسئولیتپذیری جمعی بیشتری را
در افراد ورزشکار بهوجود آورد و ازاینطریق موجبات افزایش انگیزش آنها را بهوجود آورند.
نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،نیاز به پژوهشهای بیشتر را برای کشف تفاوتها و مشابهت-
ها در میان ورزشکاران رشتههای ورزشی مختلف و ردههای سنی متفاوت پیشنهاد میکند.
1. Danilson
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این پژوهش اطالعاتی در خصوص استفاده از جوهای انگیزشی متفاوت و اثرات هر کدام از آنها
بر اهداف ورزشکاران را در اختیار مربیان قرار میدهد و لذا نتایج این پژوهش میتواند در
پژوهشهای آتی ،میانفرهنگی بوده و بهعنوان یک منبع از آن استفاده شود .ازطرفی ،بهمنظور
قطعیت و همچنین کاربردیترکردن هرچه بهتر یافتههای این پژوهش ،به دیگر پژوهشگران
پیشنهاد میگردد با انجام پژوهشهایی در بین سایر ورزشکاران و ردههای سنی مختلف و با
مقایسۀ نتایج آنها با یکدیگر ،توان تعمیمپذیری نتایج این پژوهش را افزایش دهند .در این
زمینه میتوان به بررسی سبک رهبری و دانش مربیان بهعنوان متغیرهای تأثیرگذار بر جو
انگیزشی و دستیابی به هدف ورزشکاران نیز پرداخت.
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Abstract
The aim of this study was to determining the structural equation
model of relationship between motivation climate and achievement
goal. The statistical population of this study was club football talent
(Perspoulis, Pishgaman, Saipa, Aboumoslem, Zobahan) in Mashhad
(N=500). Based on Morgan Table, the size of statistical sample was
calculated as 217 which after distributing and collecting
questionnaires, 205 questionnaires were complete and eventually
became the final analysis. For gathering data, two standard
questionnaires, driven from motivation climate (Ronald et al, 2008)
and achievement goal (Sean et al, 2008) were used. Validity of
questionnaires was achieved through considering comments of
professors of management sport course and by using Cronbach’s alpha
test the reliability of questionnaires were found to be (α=0.72) and
(α=0.79), respectively. The research method is correlational and has
been done through field method. Descriptive scales and KolmogorovSmirnov statistical tests, Pearson correlation coefficient, analysis
regression Stepwise and Path analysis were used to analyze the data.
The results of correlation test indicated that there is a positive and
significant relation (r=0.433, P≤0.01) between motivation climate and
achievement goal. Furthermore the results of regression analysis
showed that mastery motivation climate and ego motivation climate is
expect to qualify achievement goal. It seems the motivation of players
reinforces the coaches can have a positive impact on the achievement
of target players and they provide better performance and condition.
Keywords: motivation climate, achievement goal, coaches, football
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