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بررسی عوامل موثر بر انگيزش فوتباليست های دسته یك استان سمنان
راضيه ميرآخورلی
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 1کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی ،دانشگاه تهران

چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر انگيزش فوتباليست های دسته يك استان سمنان میباشد .جامعه آماری شامل
کليه ورزشکاران تيم های فوتبال دسته يك استان سمنان يعنی  135نفر از فوتباليستهای ليگ دسته اول استان سمنان مد
نظر می باشد .با توجه به اينکه تعداد ورزشکاران دسته يك استان سمنان در سال  1395-96برابر با  135نفر است ،حجم
نمونه برابر است با  100نفر ورزشکار حاضر در ليگ دسته اول استان سمنان می باشد که  100بازيکن بصورت تصادفی با
استفاده از فرمول کوکران انتخاب گرديدند .برای تعيين پايايی پرسشنامه با استفاده از آزمون مقدماتی 25 ،پرسشنامه در بين
مخاطبان توزيع شد .پس از گردآوری پرسشنامه های ياد شده ،پايايی پرسشنامه محاسبه و در نهايت پايايی با استفاده از
محاسبه ضريب تتای ترتيبی ( )Ɵ= 0/75 -0/91و پايايی مرکب ( )CR=0/74-0/91انجام شد .بر اين پايه ابزار تحقيق دارای
پايايی الزم است .برای محاسـبه ضريبهـای روايـی و پايايـی پرسشـنامه از نـرم افـزار  Rو برای تحليل نتايج از نرم افزار
 SPSSاستفاده شد .نتايج حاصل از ضريب همبستگی پيرسون مشخص نمود که بين متغيرهای عامل اجرای روان حرکتی،
رهبری ،آسايش ،توانايی ،حمايت ،آمادگی ،خودادراکی و تقليد و انگيزش در سطح  %1خطا رابطه مثبت و معنادار وجود دارد،
همچنين سه متغير مربوط به عوامل رهبری ،حمايت و آمادگی وارد معادله رگرسيون چندگانه گام به گام گرديدند که 67
درصد از تغييرات در متغير وابسته را ايجاد مینمايند.
واژههای كليدی :انگيزش ،فوتباليستهای دسته يك ،استان سمنان
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مقدمه
انگيزش ساز و کارهای درونی و محرکهای بيرونی است که رفتار را بر می انگيزد و جهت می دهد.انگيزشها درونی يا
بيرونی اند .از انگيزشهای درونی  ،عالقه به شرکت در ورزش و رشد شخص و از انگيزشهای بيرونی ؛ پاداش  ،جايزه و
ستايش را می توان مثال زد .بحث انگيزش در ورزش بيشتر به انگيزش پيشرفت اختصاص دارد که در ورزش به
صورت رقابت جويی و سبقت جويی جلوه می کند.
انگيزش نيز همانندساير عوامل روانی،تاثير مشابهی در عملکرد ورزشکاران سالم و معلول دارد.البته با توجه به
اين موضوع که ورزش عامل مهمی در توانمندسازی جسمی ورزشکار معلول بوده و در اکثر موارد ،موثرترين وسيله
برای ورود موفق وی به جامعه و ارائه توانمندی هايش می باشد ،نقش انگيزش در ارتقاء فرد معلول دو چندان می
شود( .موسوی)1386،
انگيزه های روانی آن گروه از انگيزه هايی می باشد که از راه کنش متقابل با کسان ديگر آموخته می شود.
احساس امنيت  ،پذيرفته شدن ،تاييد شدن از سوی ديگران ،احساس ارزشمندی وکفايت ،همگی انگيزه های روانی
مهم می باشند ،اما چند و چون ارضای آنها ،نزد افراد وفرهنگ های گوناگون ،متفاوت می باشد.
انسان هايی که دارای انگيزش های ذاتی و درونی هستند يك جوشش درونی،لياقت و خود تصميمی خاصی
دارندتا وظايف را با چيره دستی در مسير موفقيت به انجام رسانند وزمانی که اينها تحقق يافت آنها به اهداف خود
رسيده اند( .قربانی)1386،
خصوصيات شايستگی  ،خود تصميمی  ،چيزه دستی و موفقيت جزء اهداف اشخاصی است که از درون
برانگيخته می شود وزمانی که اينها تحقق يافت  ،آنها به اهداف خود رسيده اند .درورزش ،علت شرکت ورزشکاران در
مسابقات همانا عشق آنها به مسابقه است که از يك انگيزه درونی ناشی شده است .بازی کردن برای آنها يك تفاخر
درونی است .چيزی که آنها را به حداکثر کوشش مجبور می کند .حتی زمانی که کسی آنها را نمی بيند(.
غراياق)1394،
ورزشکاران دارای انگيزههای درونی به داليلی که از درونشان سرچشمه میگيرد و به محيط اطراف وابسته
نيستند در ورزشها شرکت میکنند .از جمله انگيزه های درونی قوی می توان به کسب رضايت و لذت بردن از
شرکت در ورزش نام برد .ورزشکاران با انگيزههای درونی معموالً روی بهبود مهارتها و رشد خود متمرکز هستند.
انگيزش بيرونی از ديگران و از طريق تقويت های مثبت و منفی نشات می گيرد(تقويت ها چيز هايی هستد که سبب
افت و خيز می شوند)اين تقويت ها ممکن است ملموس باشند،شبيه نشان ها و پول و يا اقالم غير ملموس :شبيه
تحسين وتشخص عمومی وزمانی که اين تقويت ها دريافت می شوند آنها را به عنوان پاداشهای بيرونی می
شناسند( .فارسی)1393،
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بعبارت کلی تر منشاء انگيزههای بيرونی ممکن است عوامل اجتماعی باشند ،مانند اين که نمیخواهيم
والدينمان نااميد شوند يا پاداشهای مادی مانند پول ،سکه ،بورسهای تحصيلی و… ورزشکاران با انگيزههای بيرونی
بيشتر تمايل دارند تا روی نتيجه رقابت خود متمرکز شوند .تمرکز زياد روی انگيزههای بيرونی میتواند منجر به اين
گردد که ورزشکاران احساس نمايند که رفتار آنها تحت کنترل جوايز بيرونی است(.قربانعلی قاضيانی)1388،
باال ترين اصول اساسی درباره ی رفتار انسانی و انگيزش،قانون تاثير است .که چنين می گويد:تشويق يك رفتار
احتمال تکرار آن رفتار را افزايش و تنبيه يك رفتار احتمال تکرار آن رفتار را کاهش می دهد( .قزلسفلو )1391،
تحقيقات نشان داده است که تشويق های ورزشکاران نسبت به يکديگر از تشويق های مربی در ايجاد انگيزه
برای تمرين ورزشکاران موثر تر بوده است .مربيان نمی توانند از طريق استفاده از تشويق های بيرونی به ورزشکاران
کمك کنند تا نحوه تشويق يکديگر را ياد بگيرند ،که اين کار از لحاظ ماهيت ،انگيزش درونی را افزايش می
دهد(.کريمی)1392،
اگر تشويق های بيرونی تنها در تغيير و تعد يل رفتارموثرند.چرا از آن استفاده نشود؟ چون تشويق های بيرونی
نوعا قدرت خود راسريع تر از تشويق های درونی از دست می دهند.پس هنر مربی انتقال انگيزش بيرونی به انگيزش
درونی است .چون انگيزش بيرونی خود با رسيدن به آن ارضاء می شود ديگر ارزش قبلی خود را ندارد( .محرم
زاده)1388،
برای باال بردن انگيزش ،موقعيت يامحيط -چه فيزيکی وچه روانی راتغيير می دهند برای مثال  :بعضی از مربيان
برای ارتقای انگيزش مکان تمرين را تغيير می دهند .محيط روانی را می توان با اضافه يا دورتر کردن افراد خاص يا
به وسيله ی تغيير رفتار آنها تغيير داد .شايد يکی از موثرترين تغييرات ،تغيير در انگيزش مربی می باشد ،بايد بدانيم
که نگرش مثبت مربی بهتر از نگرش منفی او به ورزشکاران می باشد .يك راه موثر ديگر در تغيير محيط روانی،
دادن آزادی به ورزشکاران می باشد تا بتواند نظارت بيشتری بر موفقيت ورزشکاران داشته باشد (.خبيری)1392 ،
معموال گروه های پايين اجتماعی -اقتصادی بيشتر به کنترل بيرونی تمايل دارند .افراد دارای کنترل درونی
بيشتر می توانند اهدافشان را پس از موفقيت ارتقا بدهند و ورزشکاران دارای کنترل درونی بيشتر تحت تاثير فرايند
درونی سازی انگيزش هستند  ،و بيرونی ها بيشتر تحت تاثير روش های همانند سازی اند مريبان بايد سعی کنند
ورزشکاران را به کنترل درونی تشويق کنند برای اين کار بايد يك به ورزشکار کمك کنند تا اهداف واقعی را تدوين
کنند و مسئوليت اعمال را بر عهده بگيرند ( .قربانی)1386،
اگر رازی برای انگيزش وجود داشته باشد ان راز درک نياز ورزشکاران است کمك به ورزشکاران برای رسيدن به
اهداف خود کليد دستيابی به انگيزش را برای شما فراهم می آورد در بين بهترين نظريه های شناخته شده در مورد
انگيزش نظريه سلسله نيازهای مزلو معروف ترين است او اعتقاد داشت که مردم سعی در ارضای نيازهايشان دارند
واين بر يك نظام اولويت بندی استوار است  ،اين اولويت ممکن است به دو طبقه عمومی تقسيم شود نيازهای
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فيزيولوژيك (گرسنگی و تشنگی  ،جنسی و سالمتی و امنيت) که باالترين اولويت را دارند و نيازهای مترقی (عشق
ورزيدن عزت نفس و خود شکوفايی  .وبه طور اختصاصی عبارتند از-1:نيازهای گرسنگی ،تشنگی و جنسی -2نياز
های سالمتی و امنيت -3نياز های اجتماعی،متعلق بودن و عشق ورزيدن -4نيازهای عزت نفس واحترام به خود-5
نياز های مترقی خود شکوفايی.
برطبق نظريه ی مزلو به محض اينکه يك نياز ارضا شد  ،ارضا شده باقی می ماند و ديگر يك نياز نيست و
شخص به سوی نيازديگر و باالتر کشيده می شود( .گل محمدی.)1394،
در حالت کلی اينگونه بيان می شود که :
 -1انگيزش با شدت و جهت رفتار ارتباط دارد
 -2ورزشکاران ممکن است از درون برانگيخته شود – يك کوشش درونی برای لياقت  ،يا از بيرون – نياز به
بدست آوردن تشويق و تصديق از سوی ديگران – يا هردو  ،از درون و بيرون .
 -3تشويق هايی بيرونی زمانی که به شکل صحيح استفاده شوند می توانند به توسعه ی انگيزش درونی کمك
کنند .
 -4کليد برانگيختن اگاهی از نيازهای ورزشکاران است نيازهای اصلی مرتبط با ورزش عبارتند از :الف :نياز به
تهييج و تفريح ب :نياز پيوستگی با ديگران ج :نياز به احساس ارزشمندی
 -5مربيان سبك مشارکتی در فعاليت های تيمی با ورزشکاران شريك می شوند و به دنبال اماده کردن محيطی
هستند که انگيزش درونی ورزشکاران را برای بازی کردن افزايش دهند.
 -6انگيزش ها يا درونی اند يا بيرونی از انگيزش های درونی  ،عالقه به شرکت در ورزش و رشد شخص و از انگيزش
های بيرونی  ،پاداش جايزه و ستايش را می توان مثال زد(قربانی)1386،
مواد و روش ها
از آنجايی که هدف از اين پژوهش بررسی عوامل موثر بر انگيزش فوتباليست های دسته يك استان سمنان می
باشد؛ تحقيق از نوع توصيفی -پيمايشی بود .ابزار جمع آوری اطالعات نيز پرسشنامه بود که با بهره گيری از مبانی و
چارچوب نظری تهيه گرديد و پس از اطمينان از روايی و پايايی آن برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
بمنظور بررسی روايی ابزار تحقيق ،از نظرات تنی چند از اعضای هيات علمی رشته مديريت ورزشی استفاده گرديد و
جهت آزمون پايايی ابزار ،تعداد  30پرسشنامه توسط فوتباليستها تکميل شد و کرونباخ آلفا محاسبه گرديد (
 ) α=0/80که نتيجت ٌا برای تحقيق حاضر ضريب پايايی مناسبی بود .جامعه آماری شامل کليه ورزشکاران تيم های
فوتبال دسته يك استان سمنان يعنی  135نفر از فوتباليستهای ليگ دسته اول استان سمنان مد نظر می باشد .با
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توجه به اينکه تعداد ورزشکاران دسته يك استان سمنان در سال  1395-96برابر با  135نفر است ،حجم نمونه برابر
است با  100نفر ورزشکار حاضر در ليگ دسته اول استان سمنان می باشد که  100بازيکن بصورت تصادفی با
استفاده از فرمول کوکران انتخاب گرديدند .بمنظور تجزيه و تحليل دادههای جمعآوری شده از نرمافزار SPSS/20
تحت ويندوز استفاده شد.
نتایج
نتايج حاصل از آمار توصيفی مشخص نمود که در قسمت گروه سنی پاسخگويان ،حدود  51درصد از پاسخگويان
با بيشترين فراوانی در طيف سنی  20تا  30سال میباشند ،کمترين فراوانی نيز مربوط به پاسخگويان  31تا  40سال
میباشند .همچنين بر اساس اطالعات گردآوری شده مشخص گرديد که  87درصد از پاسخگويان مرد و  13درصد
زن میباشند .ضمنا اکثر پاسخگويان دارای سابقه ورزشی  21تا  30سال میباشند که  43.31درصد از کل
پاسخگويان را به خود اختصاص داده اند ،همچنين  21.26درصد از پاسخگويان دارای سابقه ورزشی  1تا  10سال
می باشند که کمترين فراوانی را به خود اختصاص داده اند .اکثر پاسخگويان دارای سطح تحصيالت ليسانس میباشند
که  64.57درصد از کل پاسخگويان را به خود اختصاص دادهاند ،همچنين  11.02درصد از پاسخگويان دارای
تحصيالت دکتری میباشند که کمترين فراوانی را به خود اختصاص داده اند.
در ادامه برای آزمون فرضيات از ضريب همبستگی پيرسون استفاده گرديد که نتايج حاصل از ضريب همبستگی
پيرسون بين متغيرهای عامل اجرای روان حرکتی ،رهبری ،آسايش ،توانايی ،حمايت ،آمادگی ،خودادراکی و تقليد و
انگيزش در سطح  %1خطا رابطه مثبت و معنادار وجود دارد(جدول .)1
جدول  -1نتایج ضرایب همبستگی مورد استفاده برای فرضيههای تحقيق

متغير مستقل

متغير وابسته

ضریب

Sig.

P value

1

اجرای روان حرکتی

.001

**0.539

2

رهبری

.000

**0.789

3

آسايش

.004

**0.468

4

توانايی

.000

**0.527

5

حمايت

.003

**0.698

انگيزش
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6

آمادگی

.001

**0.662

7

خود ادراکی

.002

**0.654

تقليد

.000

**0.542

**در سطح  %99اطمينان

در ادامه نتايج حاصل از تحليل رگرسيون با استفاده از روش گام به گام( )Stepwise Methodمشخص نمـود کـه
به ترتيب سه متغير مربوط به عوامل رهبری ،حمايت ،و آمادگی وارد معادله رگرسيون چندگانه گام به گـام گرديدنـد.
در اولين مرحله متغيری که وارد معادله گرديد عامل رهبری میباشد که ايـن بـدان مفهـوم اسـت کـه متغيـر مـذبور
بيشترين تأثير را داشته است ،در اين مرحله ضريب همبستگی برابر  R=0/725و ضريب تعيين برابر  R2=0/525و نيـز
ضريب تعيين تعديل شده برابر  R2AD=0/523میباشد که نشان دهنده اين میباشد که متغير عامل رهبری به تنهـايی
حدود  52درصد از تغييرات در متغير وابسته را ايجاد مینمايد .در دومين مرحله متغيری که وارد معادله گرديد عامـل
حمايت میباشد ،در اين مرحله ضريب همبستگی برابـر  R=0/807و ضـريب تعيـين برابـر  R2=0/651و نيـز ضـريب
تعيين تعديل شده برابر  R2AD=0/647میباشد که نشان دهنده اين میباشد که متغيرهای عوامـل رهبـری و حمايـت
حدود  64درصد از تغييرات در متغير وابسته را ايجاد مینمايند .
در سومين مرحله متغيری که وارد معادله گرديد عامل آمادگی میباشد ،در اين مرحله ضريب همبستگی برابر
 R=0/824و ضريب تعيين برابر  R2=0/679و نيز ضريب تعيين تعديل شده برابر  R2AD=0/674میباشد که نشان
دهنده اين میباشد که سه متغير عوامل رهبری ،حمايت و آمادگی حدود  67درصد از تغييرات در متغير وابسته را
ايجاد مینمايند(جداول  2و .)3

جدول  -2مراحل مختلف ورود متغيرهای مستقل بر متغير وابسته
مراحل

متغيرها

R

R square

Adj R
square

F

Sig

1

عامل رهبری

0/725

0/525

0/523

211/34

0/001

2

عامل حمايت

0/807

0/651

0/647

177/17

0/000

3

عامل آمادگی

0/824

0/679

0/674

133/54

0/003
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جدول  -3مقدار تأثير متغيرهای تأثيرگذار بر متغير وابسته
B

اشتباه استاندارد B

عامل رهبری

5/56

0/383

عدد ثابت

45/01

6/40

7/03

عامل رهبری

4/20

0/368

11/41

0/001

عامل حمايت

1/27

0/154

8/27

0/000

عدد ثابت

45/87

5/50

8/33

0/000

عامل رهبری

3/90

0/361

0/509

10/84

0/001

عامل حمايت

1/16

0/150

0/364

7/79

0/000

عامل آمادگی

0/77

0/189

0/179

عدد ثابت

39/77

5/49

مرحله
1

2

3

متغير

Beta

0/725

0/547
0/396

t

sig

14/53

0/001
0/000

4/10
7/24

0/003
0/000

نتيجهگيری و بحث
نتايج حاصل از ضريب همبستگی پيرسون مشخص نمود که بين متغيرهای عامل اجرای روان حرکتی ،رهبری،
آسايش ،توانايی ،حمايت ،آمادگی ،خودادراکی و تقليد و انگيزش در سطح  %1خطا رابطه مثبت و معنادار وجود دارد،
همچنين سه متغير مربوط به عوامل رهبری ،حمايت و آمادگی وارد معادله رگرسيون چندگانه گام به گام گرديدند
که  67درصد از تغييرات در متغير وابسته را ايجاد مینمايند .در اين ارتباط قابل توضيح است که اين نتايج با پژوهش
های اسماعيلی( ،)1393محرمزاده( ،)1392فارسی( ،)1392اصفهانی( ،)1390ايرانی( ،)1392کريمی(،)1392
ملکی( )1389در يك راستا می باشد.
پيشنهادها
-

پيشنهاد می گردد کارگاه های آموزشی برای کاربران برگزار گردد.

-

زمينههای الزم اقتصادی مثل جوايز از طرف سازمان مديريت ورزشی برای ورزشکاران استانی پيشبينی
شود.
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-

استفاده موثر از سرمايهگذاری در تکنولوژی اطالعات و ايجاد امکان دسترسی آسان تمام ورزشکاران به شبکه
داخلی و خارجی مهيا گردد.

-

امنيت قانونی برای ورزشکاران در جهت پشتيبانی از حضور در مسابقات از سوی دولت و متوليان مربوطه
ايجاد گردد.

منابع
زندی،غراياق ،)1394( ،روان شناسی ورزش برای مربيان ،تهران ،نشر علم و حرکت
فارسی،عليرضا ،)1393(،بررسی ساختار عاملی پرسش نامة منابع اعتماد به نفس ورزشی در ورزشکاران زن و مرد
دانشگاهی رشتههای گروهی و انفرادی،دانشگاه شهيد بهشتی،دوره  3شماره .8
قربانعلی قاضيانی،فاطمه،)1388(،رابطه اعتماد به نفس ورزشی وموفقيت در مسابقات وزنه برداری،پژوهشنامه
علوم ورزشی،سال پنجم ،شماره دهم.
قربانی،رعنا،)1393(،بررسی نيازها و عوامل انگيزشی درونی و بيرونی( مطالعه موردی کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ابهر)،فصلنامه علوم رفتاری
قزلسفلو،حميد رضا ،)1391(،بررسی پروفايل روانشناختی هشت تيم برتر سوپرليگ واليبال کشور بر اساس سطح
کارايی انفرادی در کسب موفقيت،دومين همايش ملی استعداد يابی ورزشی.
کريمی ،مريم ،)1392(،بررسی ارتباط بين رفتار رهبری مربيان با انگيزش موفقيت و اجتناب از شکست در
بازيکنان زن تيم های واليبال،پژوهش های کاربردی در مديريت ورزشی،سال سوم ،شماره  12(4پياپی).
گل محمدی،بهروز ،)1394(،ارتباط خود نظم دهی باموفقيت ورزشی در ورزشکاران مرد ماهر استان
مازندران،همايش بين المللی يافته های نوين پژوهشی در علوم ورزشی.1394،
محرم زاده،مهرداد،)1388(،انگيزش،رضايتمندی و تحليل رفتگی داوطلبان در ورزش،نشريه مديريت ورزشی
،شماره .1
موسوی،محمد کاظم،)1386(،روان شناسی ورزشی ،تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه
ها(سمت)،مرکز تحقيق و توسعه علوم انسانی.

57

