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 مقدمه
 ،که در دنیای کنونی هستند مند به علم مدیریت بر این عقیدهنظران عالقه و صاحب پژوهشگران

شناخت الگوهای رفتاری  لذا ؛شودها سپری میای از وقت و تفکرات افراد در سازمانبخش عمده

اثربخشی و انگیزش کارکنان نقش  آن با بازدهی، ۀهمچنین بررسی رابط شناختی و و روان

(. با 1331الهی،  مستحفظیان و نعمتامور سازمانی دارد ) ۀکردن درست و بهین دارهمهمی در ا

 ؛مد داردآصحیح و کار نیاز به مدیریت گونه کار موفق گروهی توجه به این موضوع که انجام هر

توان ها نمیها و سازماناز نقش اثرگذار مدیریت در موفقیت یا عدم موفقیت گروه بنابراین

نمایند، معموالً یک نفر که گروهی از افراد برای رسیدن به اهدافی تالش می گذشت. زمانی

ها و خصوصیات ز مهارتگیرد. این فرد باید اعهده می  عنوان مدیر و رهبر مسئولیت گروه را بر به

الزم برای رهبری برخوردار باشد تا بتواند اعضای گروه را به سمت اهداف مورد نظر نیز سوق 

ها نقش  مد آنآباشد و رفتارهای کارمربیان می ۀاین نقش بر عهد ورزش ۀدهد. در حوز

ع تأثیر اهمیت و شناختن موضو (.1331کاظمی، ای بر عملکرد ورزشکاران دارد )کننده تعیین

باشد که مورد توجه بسیاری ورزشکاران مختلف، یکی از موضوعاتی می عملکرد انگیزش بر روی

ورزش  ۀقسمت اعظمی از ادبیات و دانش موجود در حوز ،قرار گرفته است. امروزه پژوهشگراناز 

، 1تودورویچ و کورتنربر رفتار انگیزشی و همچنین درک افراد از این انگیزش تکیه دارند )

-ورزشکاران ایجاد می ۀبررسی رفتار مربیان ورزش و تأثیراتی که بر روی رفتار و انگیز (.2002

اتخاذ تصمیمات و  ،و همچنینورزشکار ـ  تواند کمک شایانی به بهبود روابط مربیمی ،کنند

زش ها با انگی ای که آنآوردن آگاهی از رفتار مربیان و رابطه دست های بهتر کند. بهریزیبرنامه

های ورزشی سازی تیمریزی و آمادهگیری بهتر برای برنامهتواند به تصمیممی ورزشکاران دارند

-جایگاه رهبری و رفتارهای مربیان نسبت به ورزشکاران و تأثیراتی که می ،طرفی منجر گردد. از

-می شخصمرا شتر به این مهم چه بی ضرورت توجه هر، ورزشکاران داشته باشند روی توانند بر

مربیان محور اصلی و رکن  ،2فراست ۀ(. بر طبق گفت1331هی، لا مستحفظیان و نعمتسازد )

باشند. در بین سه عامل ورزشکار، مربی و تماشاگر، مربی در رهبری های ورزشی میمهم تیم

با بررسی سطوح  شود.قوی و زیربنای هر پیشرفت مطرح می ۀدهند عنوان یک سازمان تیم به

شود که بسیاری از ورزشکاران اغلب مشاهده می های ورزشیمختلف مسابقات و رقابت

دلیل نداشتن  باشند، بههای عملکردی میها و مهارتکه دارای سطوح باالیی از قابلیت این وجود با

های خود یسوی مربیان، قادر به استفاده از تمامی توانای انگیزه و وجود رفتارهای نادرست از
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از میزان دقت، تمرکز، تفکر، توجه،  در بین ورزشکاران کافی ۀعدم انگیز ،نتیجه در ونیستند 

کاهش بازدهی و کیفیت سطح عملکرد  ،در پی آن کهکاهد ها می گیری و تسلط آنتصمیم

( 2002) 2سالمینن و لوکنن ،راستا این در (.1113 ،1چالدورای و ریمرافتد )ورزشکاران اتفاق می

بین مربی و ورزشکار و رفتار مربیگری را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست  ۀرابط

 سزایی دارد. هیی ورزشکاران تأثیر بایافتند که روش رهبری دوستانۀ مربیان در رشد، تعالی و کار

شناسی ورزش های انگیزش در روانیکی از بهترین نظریه 3یابی به هدفدست ۀنظریمقابل،  در

باشد و تأثیرات انگیزش می ۀاز مؤثرترین رویکردها در حوز این نظریه .(1131، 1دویکاست )

 (.2002، 5پینتریچ و اسچونکیادگیری و عملکرد افراد دارد ) ۀانگیزشی مهمی در زمین

هایی است که نظریه ترین مهم یابی به هدف یکی ازدست ۀاذعان دارند که نظری پژوهشگران

 ۀدر طول دو ده(. 2003، 1ز، دویت و لنزسیمون)انگیزش افراد دارد  ۀکاربرد بسیاری در حوز

( و به یکی از 1112، 3آمزگیری داشته )یابی به هدف پیشرفت چشمتئوری دست ،گذشته

و بر آن است تا موفقیت در ورزش تبدیل شده  ۀنظری برای درک انگیز ۀهای عمدچارچوب

 ،واقع در (.1131، 3نیچولز)توانایی و قصد اصلی افراد از دستاوردهایشان را به نمایش بگذارد 

ها در  مورد موفقیت در ورزش، رفتار آن یابی هدف با اعتقادات، شناخت و باورهای افراد درجهت

بر (. 2003، 1هاتزیگرادیس، لی و هیدویتهذاتی آنان سرو کار دارد ) ۀهای ورزشی و انگیزمحیط

یابی به هدف یکی از ساختارهای اصلی و مهم در ( دست2005) 10الیوت ۀطبق گفت

ظریه معتقد ـسال قدمت دارد. این ن 20شود که بیش از انگیزشی محسوب می های پژوهش

باشد ود میـهای خواناییـیابی به اهدافشان، نمایش تراد در دستـاست که هدف اصلی اف

گیری ( جهت1335( به نقل از خرمایی )1111الیوت ) راستا این (. در1133، 11ریان دسی و)

این  کند.های خود قضاوت میاساس آن دربارۀ شایستگی داند که فرد برهدف را روشی می

عنوان  که به باشدمی گراو نفس گراوظیفه شامل ابعاد یعنی ارائه شده است؛نظریه در دو حالت 

های شناختی و عاطفی شده در رفتار انگیزشی افراد در پاسخ های گزارشتفاوتبرای  کلی ۀسابق
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باشند به تسلط بر می گراگیری وظیفه(. افرادی که دارای جهت1335خرمایی، ) استضروری 

ز، سیمونتالش برای موفقیت ) ،(2003، 1، ویته هید، نتومانیس و هاتزیگرادیسلیها )مهارت

( تمرکز دارند و 2001، 2توماس و بارونبردن ) ذاتی و لذت ۀانگیز و (2003،  دویت و لنز

 ،مقابل  (. در2003، 3ساگه و کاووسانوشناسند )شایستگی و موفقیت شخصی را به رسمیت می

های عملکرد خود با دیگران است. این افراد به توانایی ۀمقایس ۀبه منزل گراگیری نفسجهت

که عملکرد بهتری نسبت  های خودشان. این دسته از افراد وقتیتواناییکنند نه دیگران اشاره می

مختلف  های پژوهش (.2005، 1، سیت و لیدنرکیندیدانند )به دیگران دارند خود را موفق می

های رفتاری بـا انطباق روانی مثبت و پاسخ گراگیری وظیفهاند که جهتطور مداوم نشان داده به

ورزشکارانی که از سطح  ،مقابل (. در2001، 5روبرتسورزشکاران جوان همراه است ) بین در

کلی خصوصیات روانی و رفتاری مثبت در  طور به ،برخوردار هستند گراگیری نفسباالی جهت

یابی سطح باالیی از عملکرد را اگرچه ورزشکاران ممکن است در هر دو جهت ؛ها کمتر است آن

 3و دودا ( و وان1113) 3کاری (.2003، 1کامینگ، اسمیت، اسمول و جول، سیننشان دهند )

یابی هدف با موفقیت الگوهای رفتاری مانند مفهومی بین جهت ۀیک رابطکه ( دریافتند 1111)

کاری و همکاران، ؛ 1111وان و دودا، ) تالش، انتخاب، عملکرد و پشتکار در ورزش وجود دارد

 ندتنیس اظهار داشت ۀ( در پژوهشی بر روی ورزشکاران رشت2011) 1و کاووسانو وانده .(1111

 .رندهای خود داارزیابی مثبتی از توانایی ،باشندمی گراوظیفهگیری بازیکنانی که دارای جهت

-گرا میورزشکارانی که دارای اهداف وظیفهد ندار( بیان می1133) 10و آرچر آمس ،همچنین

های خود را تنظیم نمایند و به رفتارهای انطباقی روی موفقیتباشند تمایل بیشتری دارند تا 

کنند و در انجام یک ها در هنگام فعالیت از راهبردهای یادگیری عمیق استفاده می بیاورند. آن

-خاصی نشان می ۀچالش عالق پافشاری بسیاری دارند و به انجام وظایف پر ،تکنیک یا مهارت

باشند، از خودشان گرایش به گرا میدارای اهداف نفس دیگر ورزشکارانی که طرف دهند. از

ی عالقه اهطور عمد های خود را تنظیم کرده و بهدهند تا بتوانند موفقیتخویشتن نشان می
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کار گیرند. بر طبق این رویکرد اگر ورزشکاران  های خود را برای انجام یک مهارت بهدارند توانایی

ها خود را ماهرتر از  دهند، آنمهارتی تالش کمتری انجام مینسبت به سایر افراد برای انجام 

 (.1133، 1جاگاسینزکی و نیچولزکنند )دیگران ادراک می

ابعاد شناختی اضطراب،  ،دو و میدانی ۀرشت ( در پژوهشی بر روی ورزشکاران2001) 2مانوسمک

سنجش قرار داد. وی اذعان داشت که بین  موردخو و همچنین انگیزش را  و تنظیم اهداف، خلق

های های مهمی وجود دارد که علت آن به ویژگیرخ روانی تفاوتهای مختلف از نظر نیمگروه

( 2005) 3مارتا، میچل، جنیفر ،گانوباشد. نتایج پژوهش لوری و ها مرتبط می شناختی آن روان

شان داد بین جو انگیزشی اجرا با ورزشکار در کشور آمریکا انجام شده بود ن 130که بر روی 

( در 2003) 1آلفونسو و سارا ،منفی و معناداری وجود دارد. جایرو ۀرابط گرانفس اهداف

آموز ورزشکار در کشور کلمبیا دریافتند بین جو رقابتی و  دانش 2113پژوهشی بر روی 

. جاویر، روبرت، مثبت و معناداری وجود دارد ۀرابط گرانفسو  گراوظیفهیادگیری با اهداف 

مدی با اهداف شخصی عملکرد در ورزشکاران ا( دریافتند بین خودکار2003) 5جوردی، لینو

های ( ورزشکاران سازمان2001) 1، مایوریزو، کالدیومثبتی وجود دارد. الیورا ۀرابط ،استقامتی

گیری جهت ورزشی ایتالیا را مورد بررسی قرار دادند و بیان داشتند بین جو انگیزشی اجرا با

مثبتی وجود  ۀرابط ،گراگیری وظیفهمنفی و بین جو انگیزشی تسلط با جهت ۀرابط ،گراوظیفه

گیری ادگیری )تسلط( با جهتـو یـشتند بین جا( اذعان د2001) 3دارد. اولگا و آتاناسیوس

 ۀرابط ،گراگیری نفسبا جهت و اجراـجبین ؛ اما مثبت و معناداری وجود دارد ۀطـراب گراوظیفه

 ۀرابط ،گراگیری نفسها بیان داشتند بین جو اجرا با جهت معناداری مشاهده نشد. همچنین آن

ورزشکار به این نتیجه دست یافتند  303( با بررسی 2001) 3مثبتی وجود دارد. چری و مارین

منفی و  ۀرابط ،گرامثبت و با اهداف نفس ۀرابط ،گراکه بین جو انگیزشی تسلط با اهداف وظیفه

مثبتی گزارش  ۀرابط ،معناداری وجود دارد. همچنین بین جو انگیزشی چالشی با هر دو اهداف

 ،یابی به هدف( حاکی از آن بود که دست2010) 1، آدی، دوداو نیکوزنتایج پژوهش جیمس .شد

، جاوید، محسنی دیانیرواله. بینی سالمت روانی و احساسی ورزشکاران جوان را داردقدرت پیش
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مثبت و  ۀرابط ،گراگیری اهداف نفسبین جو عملکردی با جهت ند( دریافت2010) و یادگار

ده و وان ،نتایج پژوهش پپجین. معناداری در بین دوندگان ماراتن و دوندگان سرعت وجود دارد

مثبت و معناداری  ۀرابط ،گرا( حاکی از آن بود که بین جو تسلط با اهداف وظیفه2011) 1ماریا

جرشون،  . الئل،دست نیامد معناداری به ۀرابط ،گرااما بین جو تسلط با اهداف نفس ؛وجود دارد

مثبت و  ۀرابط ،گرااند که بین جو تسلط با اهداف وظیفه( بر این عقیده2011) 2آرون و روبرت

آماری  ۀشی که نمون( در پژوه2012) 3، وان ده، کاووسانو و رینگپپجینمعناداری وجود دارد. 

که بین جو انگیزشی اجرا  نددادند اظهار داشتبازیکن فوتبال از انگلستان تشکیل می 110آن را 

مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین جو انگیزشی تسلط  ۀرابط ،گراگیری نفسبا جهت

 دست آمد. بهمعناداری  غیر ۀرابط ،گرامثبت و با اهداف نفس ۀرابط ،گراوظیفهبا اهداف 

کارهای مناسبی را برای بررسی انگیزش ورزشکاران تواند راهشناخت رفتار مربیان می ،نهایت در

یابی به اهداف منظور ضروری است که عوامل تأثیرگذار بر انگیزش و دست بدین .ارائه دهد

لذا با توجه به اهمیت موضوع  ؛گسترده مشخص گردد های پژوهشورزشکاران با انجام 

باشند و از عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران می شده که متغیرهای یاد آنجا و از پژوهش مورد

دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا بین  به پژوهشگرطرفی عدم انجام پژوهش در این زمینه،  از

 ناداری وجود دارد؟مع ۀرابط ورزشکارانیابی به هدف جو انگیزشی مربیان با دست
 

 شناسی روش
 این آماری ۀجامع صورت میدانی اجرا شده است. به کهاز نوع همبستگی بوده  ،پژوهشروش 

 های استعدادیابی )پرسپولیس، پیشگامان، سایپا، ابومسلمهباشگا مرد هایفوتبالیسترا  پـژوهش

نمونۀ  ،جدول مورگاندادند. با استفاده از می تشکیل (N=500) شهر مشهد در ذوب آهن(و 

 205نهایت  در ،هانامه آوری پرسش نفر برآورد شد که پس از توزیع و جمع 213آماری برابر با 

 %( کامل بود و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. 11نامه ) پرسش

 نامه به شرح ذیل استفاده گردید: ها از دو پرسشآوری داده منظور جمع به

 دو مؤلفۀ ل بوده و شاملاؤس 12( که مشتمل بر 2003) 1جو انگیزشی رونالد ۀنام پرسش .1

 (12 و 10، 3، 5، 3، 1)سؤاالت  و جو اجرا (11 و 1، 3، 1، 1، 2)سؤاالت  جو تسلط

                                                           
1. Pepijn, Van de, Maria  

2. Lael, Gershon, Aaron, Robert  

3. Pepijn, Van De, Kavussanu, Ring 

4. Ronald  
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تا کامالً  1ای از کامالً غلط=تمامی سؤاالت بر مبنای مقیاس لیکرت پنج گزینه .است

 باشد.می 5درست=

بوده و  سؤال 12( که مشتمل بر 2003) 1به هدف سین و همکارانیابی دست ۀپرسشنام .2

 گرانفس اهداف و (11 و 1، 3، 5، 3، 1)سؤاالت  گراوظیفه اهداف ۀشامل دو مؤلف

باشد. تمامی سؤاالت بر مبنای مقیاس لیکرت پنج می (12 و 10، 3، 1، 1، 2)سؤاالت 

 باشد.می 5تا کامالً درست= 1ای از کامالً غلط=گزینه

گیری از نظرات اصالحی با بهره پس از ترجمه نامه هر دو پرسش روایی صوری و محتوایی

فوتبالیست،  30مقدماتی بر روی  ۀاساتید مدیریت ورزشی تعیین گردید. با مطالعتعدادی از 

یابی به هدف با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ های جو انگیزشی و دستنامه پایایی پرسش

ها از منظور بررسی و مقایسۀ تـوصیفی داده بهدست آمد.  به (=31/0)و  (=32/0)ترتیب  به

های آماری از روش پژوهشهای های تـوصیفی و برای تجزیه و تحلیل استـنباطی دادهشاخص

 تـحلیل رگرسیون ،3رسون، ضریـب همبستگی پیـ(K-S)2 آزمون کلموگروف اسمیرونف

-ادر سطح معن 3و )لیزرل( 1اس(اسپی)اس آماری هایافزار در نرم 5تحلیل مسیرو  1چندگانه

 استفاده شد. P≤05/0 داری
 

 نتایج 

سال در این  11تا  10سنی بین  ۀآزمودنی در رد 205، آمده دست های بهبا توجه به یافته

 ۀهمچنین در بررسی سابقبود.  11/13±31/1ها  پژوهش شرکت کردند که میانگین سنی آن

 بازی بودند. ۀسال سابق 11/3±33/1طور متوسط دارای  ها مشخص شد که بهورزشی آزمودنی
 

، 1جدول .  ها از آزمون کلموگروف اسمیرونف استفاده گردیدبودن داده تعیین نرمال منظور به

 .دهدها را نشان میبودن داده نتایج آزمون نرمال

 
 
 
 

                                                           
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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 هابودن داده نتایج آزمون کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال ـ1جدول

 آزمون ۀنتیج N z sig متغیرها

 ها نرمال استداده 335/0 111/0 205 جو انگیزشی

 ها نرمال استداده 15/0 13/1 205 یابی به هدفدست
 

(، P  ،133/0=r≤01/0) یابی به هدف، بین جو انگیزشی با دست2با توجه به نتایج جدول 

مثبت و  ۀرابط( P  ،313/0=r≤01/0) گرااهداف نفسو ( P  ،132/0=r≤01/0) گراوظیفه اهداف

یابی به هدف همچنین نتایج نشان داد بین عامل جو تسلط با دست معناداری وجود دارد.

(01/0≥P  ،133/0=r ،)گراوظیفه (01/0≥P  ،521/0=r)  گرانفسو (01/0≥P  ،311/0=r) 

 یابی به هدفاجرا با دستطرفی مشخص گردید که بین جو  مثبتی وجود دارد. از ۀرابط

(01/0≥P  ،153/0=r ) گرانفسو (01/0≥P  ،113/0=r ) مثبت و معنادار و بین جو اجرا  ۀرابط

 وجود ندارد.( P  ،123/0=r=011/0) معناداری ۀرابط ،گرابا وظیفه
 

 یابی به هدفدست باماتریس همبستگی بین جو انگیزشی  ـ2جدول
 گرانفس گراوظیفه یابی به هدفدست متغیرها

 جو انگیزشی
 313/0 132/0 133/0 میزان رابطه

 01/0 01/0 01/0 سطح معناداری

 جو تسلط
 311/0 521/0 133/0 میزان رابطه

 01/0 01/0 01/0 سطح معناداری

 جو اجرا
 113/0 123/0 153/0 میزان رابطه

 031/0 011/0 021/0 سطح معناداری
 

دست آمد که انجام آزمون با  به 31/2مقدار آزمون دوربین واتسون  ،3نتایج جدول  اساس بر

 231/0تنها  ،آمده از خروجی آزمون دست کند. با توجه به ضریب تعیین بهرگرسیون را تأیید می

  شود.در مدل توجیه می جو انگیزشیتوسط  یابی به هدفاز تغییرات دست
 

 بستگی خطاهانتیجۀ آزمون دروبین واتسون جهت عدم وا ـ3جدول

 دوربین واتسون سطح معناداری انحراف معیار شده تنظیم Rمجذور  Rمجذور  مدل

1 231/0 213/0 01/1 001/0 31/2 

 

بودن خطاها از نمودار هیستوگرام استفاده گردید که  ، برای بررسی نرمال1با توجه به شکل 

 با رگرسیون را تأیید کرد. دست آمد و گرفتن آزمون به 11/0و انحراف معیار  000/0میانگین 
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 ـ نمودار هیستوگرام1شکل 

خطی بین متغیرها  ۀداری معادلۀ رگرسیون، رابطادر آزمون معن ،1ا توجه به نتایج جدول ب

 .(P≤01/0)دست آمد  دار بهاصورت معن به
 

 رگرسیون ۀداری معادلاآزمون معن ـ1جدول
 سطح معناداری F میانگین مجذورات آزادی ۀدرج مجموع مجذورات 

  11/1312 2 12/2335 رگرسیون

15/33 

 

 13/33 202 25/3512 مانده باقی 01/0

 ............ 201 13/10213 کل
 

در  جو تسلطدهد که گام نشان می  به  گام ۀ، تحلیل رگرسیون چندگان5با توجه به نتایج جدول 

 یابی به هدفدستبینی در گام دوم، قدرت بیشتری برای پیش جو تسلط و جو اجراگام اول و 

یابی به دست، میزان جو تسلطبه ازای یک واحد افزایش در  ،اساس نتایج ضریب بتا دارند. بر

 133/0 یابی به هدفدستمیزان  ،جو اجراواحد و به ازای یک واحد افزایش در  111/0 هدف

و سطح معناداری، فرض تساوی ضرایب با  tبنابراین با توجه به مقادیر  ؛یابدواحد افزایش می

رگرسیون  ۀلذا معادل ؛مذکور را در معادلۀ رگرسیون حفظ کرد Bشود و باید ضرایب صفر رد می

 صورت زیر است: به

 =13/12y + 11/1( جو تسلط) + 325/0( جو اجرا)
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 متغیرهای معنادار در رگرسیون چندگانه ـ5جدول 

 
 ضریب استاندارد استاندارد ضرایب غیر

t 
سطح 

 بتا خطای استاندارد B معناداری

گام 

 اول

 001/0 11/1 ............ 31/3 11/13 مقدار ثابت

 001/0 11/3 133/0 112/0 12/1 جو تسلط

گام 

 دوم

 002/0 03/3 ............ 201/1 13/12 مقدار ثابت

 001/0 21/3 111/0 131/0 11/1 جو تسلط

 003/0 01/3 133/0 103/0 325/0 جو اجرا
 

 1آزمون خوبی )نیکویی( برازش

، نسبت 1شود که با توجه به جدول  ها بررسی می داده ۀدر آزمون خوبی برازش، تناسب مجموع

X2  بهdf (15/0) میانگین مجذور خطای تقریبی ۀو ریش (RMSEA) 2 باشد. می 000/0ا برابر ب

3=00/1های شاخص هایشاخص ،همچنین
NFI ،01/1=1

NNFI ،00/1=5
CFI ،01/1=IFI

6 ،

00/1=3
GFI  3=11/0و AGFIشده ذکر شاخص 3 تمامی ،مجموع درمدل را تأیید کردند.  برازش 

های برازش لحاظ شاخص به ساختاری پژوهشمدل  ،بنابراین ؛تناسب مدل را تأیید کردند

مجتمع  ساختاری پژوهشتوانند در مدل میشده  مطرح هایعاملباشد و تمامی مناسب می

 شوند.
 

 های آزمون خوبی برازشمقادیر شاخص ـ1جدول 
 X2 / df RMSEA NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI متغیر

 11/0 00/1 01/1 00/1 01/1 00/1 000/0 15/0 انگیزش و هدف

 تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید نتیجه
 

آمده از مدل ساختاری جو انگیزشی و دستبه ضرایب، پارامترها و اعداد معناداری، 3و  2شکل 

-بین جو انگیزشی با دست ،آمده با توجه به نتایج به دستد. ندهیابی به هدف را نشان میدست

بنابراین مدل  ؛دارد وجود( T-Value ،32/1=r=31/13)مثبت و معناداری  ۀیابی به هدف رابط

 یابی به هدف دارد.توجهی بر دست دهد که جو انگیزشی تأثیر قابلساختاری پژوهش نشان می

                                                           
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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 ـ بار عاملی و واریانس خطای مدل ساختاری پژوهش2شکل 

 

 
 

 ـ اعداد معناداری مدل ساختاری پژوهش3شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
تعیین مدل معادالت ساختاری ارتباط بین جو انگیزشی مربیان با  ،هدف از انجام این پژوهش

های این پژوهش ها بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیهیابی به هدف فوتبالیستدست

 گراوظیفهاهداف  ،(P  ،133/0=r≤01/0) یابی به هدفنشان داد که بین جو انگیزشی با دست

(01/0≥P  ،132/0=r ) گرانفساهداف و (01/0≥P  ،313/0=r) وجود مثبت و معناداری  ۀرابط

تأثیر مثبت  ،. همچنین بررسی مدل معادالت ساختاری پژوهش نشان داد که جو انگیزشیرددا

با نتایج  این یافته یابی به هدف بازیکنان دارد.بر دست (T-Value ،32/1=r=31/13)و معناداری 

( 2011( و الئل و همکاران )2001(، اولگا و آتاناسیوس )2003جایرو و همکاران ) های پژوهش

چه مربیان در هنگام انجام تمرینات و  ست که هرا همخوانی دارد. این موضوع بدان معنا

نوعی باعث  وجود آورند، به همچنین در شرایط مسابقه، جوی انگیزشی را در بین بازیکنان به

سالمینن  ،راستا این در یابی به هدف در بین بازیکنان ارتقا پیدا کند.ستخواهند شد که مهارت د

( در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که روش رهبری دوستانۀ مربیان در 2002و لوکنن )

( در پژوهشی بر 2012همچنین پپیچن ) سزایی دارد. هیی ورزشکاران تأثیر بارشد، تعالی و کار
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گیری در انگلستان اظهار داشت که بین جو انگیزشی اجرا با جهتبازیکن فوتبال  110روی 

یابی به هدف یکی از که دست آنجا از مثبت و معناداری وجود دارد. ۀرابط ،گرااهداف نفس

 ۀباشد و تأثیرات انگیزشی مهمی در زمینانگیزشی می های پژوهش ۀمؤثرترین رویکردها در حوز

رسد که به آن توجه بیشتری نظر می بنابراین ضروری به ؛یادگیری و عملکرد ورزشکاران دارد

کار  میدانی و زن دو 21( بر روی 1113) 1گوداس و همکاران پژوهشدر این زمینه نتایج  شود.

از انتظارات و رفتارهای  ،شده گرایی دوندگان از جو انگیزشی ایجاد حاکی از آن بود که هدف

ا ها ر انگیزاند، آن تواند رفتار ورزشکاران را برانگیزش می که با توجه به این پذیرد.مربی تأثیر می

لذا مربیان باید  ؛شدن را تا رسیدن به اهداف نگهداری کند راهنمایی کند و حالت برانگیخته

نظر داشته باشند تا  سعی نمایند که در تمامی مراحل کاری خود بحث انگیزش ورزشکاران را مد

فراهم آورند را یابی ورزشکاران به اهدافشان شرایط دست ،ک روانیبتوانند با استفاده از این تکنی

طور مداوم  مربیان باید به ها شوند.و در پی آن باعث بهبود عملکرد ورزشکاران در تمامی زمینه

توان اظهار تیم را مشخص نمایند. می ۀشد اهداف دست یافتنی و خواسته ،در کنار بازیکنان

یابی به راستای دست بازیکنان در دادن به ش، راهنمایی و انگیزهمربیان آموز ۀداشت که وظیف

 اهداف است.

مثبت و  ۀرابط ،گرابین جو انگیزشی تسلط با اهداف وظیفهآمده نشان داد که  دست نتایج به

، (2003) جایرو و همکاران های پژوهشکه با نتایج  وجود دارد (P  ،521/0=r≤01/0)معناداری 

(، الئل و 2011(، پپجین و همکاران )2001(، چری و مارین )2001)اولگا و آتاناسیوس 

الیورا و همکاران  ،راستا این در ( همخوانی دارد.2012) و همکاران ( و پپجین2011همکاران )

های ورزشی ایتالیا به این نتیجه دست یافتند که بین جو ( با بررسی ورزشکاران سازمان2001)

چه  رسد که هرنظر می به مثبتی وجود دارد. ۀرابط ،گرایفهگیری وظانگیزشی تسلط با جهت

توانند می گرا باشندهای بازیکنان تمرکز داشته باشند و کمتر نتیجهمربیان بر یادگیری مهارت

 بیشتر سوق دهند. ها و تالش برای موفقیتبه تسلط بر مهارتبازیکنان را 

مثبت و معناداری  ۀرابط ،گرااهداف نفس جو انگیزشی تسلط بانتایج حاکی از آن بود که بین 

(01/0≥P  ،311/0=r)  ( همخوانی 2003جایرو و همکاران )های  پژوهشوجود دارد که با نتایج

( و پپجین 2011(، پپجین و همکاران )2001اولگا و آتاناسیوس ) های پژوهشو با نتایج داشته 

 راستا این در گزارش کردند مغایرت دارد.معناداری را بین این دو متغیر ۀ غیر( که رابط2012)

ورزشکار به این نتیجه دست یافتند که بین جو  303( با بررسی 2001) 2چری و مارین

                                                           
1. Goudas  

2. Cheryl, Maureen 
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این  ۀنتیجمغایرت  علتمنفی و معناداری وجود دارد.  ۀرابط ،گراانگیزشی تسلط با اهداف نفس

آماری  ۀشاید بتوان به این موضوع نسبت داد که جامع را شده ذکر های پژوهشپژوهش با سایر 

های استعدادیابی مشغول دادند که در باشگاهساله تشکیل می 11تا  10این پژوهش را بازیکنان 

-که ورزشکاران نوجوان دارای روحیات متفاوتی نسبت به بزرگساالن می آنجا از به فعالیت بودند.

آمده نیز مؤثر  دست تواند در مغایرت نتایج بهاین موضوع میهای متفاوتی دارند، باشند و انگیزه

بیشتری در این زمینه در  داخل  های پژوهشرسد که باید نظر می با توجه به این نتیجه به باشد.

 .نمودهای عملی را پیشنهاد گیریکشور انجام شود تا بتوان تصمیم

 ۀرابط ،گرااجرا با اهداف وظیفههای پژوهش این بود که بین جو انگیزشی از دیگر یافته

( 2003وجود ندارد که با نتایج پژوهش الیورا و همکاران ) (P  ،123/0=r=011/0)معناداری 

منفی و  ۀرابط ،گراداشتند که بین جو انگیزشی اجرا با اهداف وظیفه ها بیان مغایرت دارد. آن

گیری استفاده از ابزارهای اندازهمغایرت را احتماالً بتوان به این علت  معناداری وجود دارد.

شود که گیری میحال چنین نتیجه هر به آماری گوناگون ربط داد. ۀجامع متفاوت و همچنین

سوی استفاده از راهبردهای یادگیری  توانند بازیکنان را بهمربیان با ایجاد جو انگیزشی اجرا نمی

البته در این زمینه نیاز به انجام  برانگیز سوق دهند. انجام وظایف چالش عمیق و همچنین

 رسد.نظر می بیشتر ضروری به های پژوهش

مثبت و معناداری  ۀرابط ،گرانتایج بیانگر آن بود که بین جو انگیزشی اجرا با اهداف نفس

(01/0≥P  ،113/0=r)  (، 2001اولگا و آتاناسیوس ) های پژوهشوجود دارد که با نتایج

و با نتایج پژوهش داشته خوانی  ( هم2012) و همکاران ( و پپجین2010) و همکاران وردیانی اله

چه مربیان بر  رسد که هرنظر می با توجه به این یافته به ( مغایرت دارد.2005لوری و همکاران )

باعث  و بیشتر در این زمینه انگیزش بازیکنان را تقویت نمایند کردهاجرای ورزشکاران تکیه 

شود که . این مسئله باعث میگرا روی بیاورندسوی اهداف نفس که بازیکنان به خواهند شد

دنبال آن باشند که  ین بازیکنان کمتر شود و بیشتر بهخصوصیات روانی و رفتاری مثبت در ب

-سوی اهداف نفس با توجه به این که ورزشکارانی که به عملکرد خود را با دیگران مقایسه کنند.

لذا به  ؛دانند که فقط نسبت به دیگران برتر باشندوقتی خود را موفق می آورندگرا روی می

شود جو انگیزشی در هنگام تمرینات را کمتر بر روی جو اجرا متمرکز کنند و مربیان توصیه می

بیشتر بر جو تسلط تکیه داشته باشند تا بازیکنان بتوانند یادگیری بهتری داشته و موفقیت 

-برای مربیانی که در مراکز استعدادیابی فعالیت می ویژه بهین مطلب بیشتری کسب نمایند. ا

چون این  طرفی از باشد.وکار دارند بسیار ضروری میسابقه سر ازیکنان نوجوان و کمـکنند و با ب

نسبت به  را ها بنابراین باید آن ؛شوندنوعی تازه دارند وارد عرصۀ ورزش قهرمانی می بازیکنان به
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آگاه نمود تا پس از آن  فعالیت بیشتر بر یادگیری تمرکز داشته باشند انجام هنگامکه در  این

 ها فراهم آورند.خود را در تمامی زمینه یبتوانند شرایط ارتقا

رگرسیون در این پژوهش نشان داد که جو انگیزشی  ۀمعادل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل

 .یابی به هدف بازیکنان هستندبینی دستواجد شرایط پیش ،تسلط و جو انگیزشی اجرا

یابی به هدف که به ازای یک واحد افزایش در جو انگیزشی تسلط، میزان دست صورت بدین

یابی به هدف میزان دست ،واحد و به ازای یک واحد افزایش در جو انگیزشی اجرا 111/0

ربیان باید بیشتر بر جو که اشاره شد، م هدر این زمینه همانگونیابد. واحد افزایش می 133/0

لحاظ  انگیزشی تسلط تأکید داشته باشند تا بتوانند شرایط بهتری را برای ورزشکاران به

 ها فراهم نمایند. ها و پیشرفت آنیادگیری مهارت

-راستای ارتقای دست تواند به بهترین شکل درآمده از این پژوهش می دست نتایج به ،نهایت در

 ۀشود که برای توسعپیشنهاد می مربیان قرار بگیرد. ۀنیز مورد استفادیابی به هدف ورزشکاران 

نمودن جو  منظور لحاظ یابی به هدف بازیکنان، فرآیند ویژه و مخصوصی بهچه بیشتر دست هر

های فردی، نظر قرار گیرد و تمامی مربیان در کنار سایر ویژگی مقابل ورزشکاران مد انگیزشی در

شود که با پیشنهاد می مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین یزن از حیث دانش مربیگری

سوی تالش  ها به منظور افزایش انگیزش بازیکنان از قبیل تشویق آن کارگیری تدابیری به به

 ۀارائ درونی، ۀهای بیرونی در جهت تقویت و افزایش انگیزچه بیشتر، استفاده از انگیزه هر

های مادی، های معنوی بازیکنان همراه با مشوقخدمات رفاهی بیشتر به بازیکنان، تشویق

برقراری شرایطی که بازیکنان در محیط ورزش احساس امنیت داشته باشند، رعایت برخوردهای 

استفاده از  و عادالنه با تمامی بازیکنان، رعایت رفتار محترمانه در هنگام برخورد با بازیکنان

که رفتار  ضمن این .دنانگیز، شرایط رسیدن بازیکنان به اهدافشان را فراهم آور ات هیجانتمرین

-بر حل مسئله داشته باشد و جهتتأکید متمرکز  طور باید به ها آن مربیان و سبک مربیگری

اثبات  گذشته های پژوهشاساس رفتارهای دموکراتیک انجام شود؛ زیرا  های ورزشی برگیری

عنوان یک عامل بیرونی  به کنند،استفاده میاستبدادی  رهبری سبک ازکه  مربیانی اندکرده

بر این ( 1131) 1. دانیلسوننمایندایجاد میورزشکاران  ۀکاهش انگیز ۀدر زمیناثراتی مخرب 

بیشتری را  جمعیپذیری که مسئولیت هایی استفاده نماینداز شیوهمربیان باید  عقیده است که

 .وجود آورند بهها را  طریق موجبات افزایش انگیزش آن این وجود آورد و از شکار بهدر افراد ورز

-ها و مشابهتبیشتر را برای کشف تفاوت های پژوهشنیاز به  ،آمده از این پژوهش دست نتایج به

 .کندپیشنهاد می  های سنی متفاوتو رده های ورزشی مختلفها در میان ورزشکاران رشته

                                                           
1. Danilson 
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اوت و اثرات هر کدام از آنها انگیزشی متف عاتی در خصوص استفاده از جوهایاطالاین پژوهش  

در  تواندمی پژوهش این نتایج لذا دهد وقرار میمربیان  بر اهداف ورزشکاران را در اختیار

منظور  به ،طرفی از. از آن استفاده شودعنوان یک منبع  و به بوده فرهنگی میان ،آتی هایپژوهش

 پژوهشگراندیگر ، به پژوهشاین  هاییافته چه بهتر هر کردن ترکاربردی همچنینقطعیت و 

با  و های سنی مختلفردهو ورزشکاران سایر  بین در هایی پژوهشبا انجام  گرددپیشنهاد می

در این . پژوهش را افزایش دهندپذیری نتایج این توان تعمیم یکدیگر،ها با  نتایج آن ۀمقایس

تأثیرگذار بر جو عنوان متغیرهای  به دانش مربیانو  سبک رهبریتوان به بررسی میزمینه 
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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 Kolmogorov-
Smirnov 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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