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ارتباط بين جو انگيزشي ادارك شده و انگيزش خودمختاري جودوكاران 
  ليگ برتر ايران

  
   3وروزي سيدحسنيابراهيم ن – 2علي رضا فارسي  -1* بهروز عبدلي

دانشكدة تربيت بدني و علوم دانشيار .2دانشيار دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه شهيد بهشتي، .1
 دانشجوي دكتري دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اروميه. 3شي دانشگاه شهيد بهشتي، زور

 
  چكيده

شده و انگيزش خودمختاري جودوكاران ليگ برتر ايران بود كه ادراكهدف از اين تحقيق تعيين ارتباط بين جو انگيزشي 

نمونة . جامعة آماري اين تحقيق كلية جودوكاران ليگ برتر بودند. صورت ميداني اجرا شدبا روش تحقيق همبستگي و به

  از  آوري اطالعاتمنظور جمعبه. در نظر گرفته شد n= 126گيري مورگان تحقيق براساس جدول حجم نمونه

براي . استفاده شد) SMS(و مقياس انگيزش ورزشي ) PMCSQ(هاي دموگرافيك، پرسشنامة جو انگيزشي پرسشنامه

  ها از آمار توصيفي و در راستاي تعيين ارتباط از آزمون رگرسيون چندگانه در سطح معناداري وتحليل دادهتجزيه

05/0 P≤ شده و انگيزش خودمختاري وجود ي بين جو انگيزشي ادراكنتايج نشان داد كه ارتباط معنادار. استفاده شد

همچنين ارتباط معناداري بين جو عملكردي و انگيزش دروني و بيروني و جو مهارتي با انگيزش دروني ). ≥P 05/0(دارد 

كلي صورت به). ≥P 05/0(انگيزشي ارتباط معناداري مشاهده نشد ؛ اما بين جو انگيزشي و بي)≥P 05/0(مشاهده شد 

  .كننده در انگيزش خودمختاري استبينيشده عاملي مهم و پيشجو انگيزشي ادراك

  
 هاي كليديواژه

 .جو عملكردي، جو مهارتيجودو، انگيزش بيروني، انگيزش دروني، 
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  مقدمه
ها، هاي ورزشي، به متغيرهاي اهداف، انگيزه، مهارتعوامل حياتي موفقيت در زمينه در زمينةدر بررسي 

ترين مباحث در موضوع انگيزش يكي از مهم). 10(نات مالي، رهبري و نوآوري اشاره شده است امكا
شناسي ورزش است، زيرا ميزان تالش و فعاليت هر ورزشكار در مسير موفقيت به ميزان  زمينة روان

مربيان بر  رتأثيترين عواملي كه مربيان بايد از آن آگاه باشند، يكي از مهم). 3(انگيزش او بستگي دارد 
ها و فنون مختلف مديريت تيم را براي شناسايي مربيان بايد مهارت. فضا و جو انگيزشي تيم است

  صورت سودمندي استفاده ها بهگونه مهارت هاي ورزشكاران فرا گيرند و تالش كنند تا از اينتفاوت
هاي بازيكنان و ت اهداف و ويژگيمربيان با شناخ). 4(عمل آورند و انگيزة ورزشكاران را افزايش دهند به

توانند جو انگيزشي را به نفع افزايش عملكرد ترين سبك مربيگري ميهمچنين از طريق مناسب
  ).1(  ورزشكاران تغيير دهند

، جو اجتماعي تأثيرگذار بر تالش، دوام، شناخت، احساسات و رفتار افراد در ورزش 1جو انگيزشي
  فراد مهم و مورد توجه مانند مربي، والدين و تماشاگران ايجاد جو انگيزشي كه توسط ا). 4(است 

شود، براي دستيابي به موفقيت، وظايف ورزشكاران، الگوهاي اختياري، شناخت سيستم، توانايي مي
طور معناداري تغيير ها و زمان معين براي تسلط يافتن بر وظايف را بهگروهي ورزشكاران، ارزيابي روش

ها و كند ورزشكاران، ارزشاقع، جو انگيزشي جوي است كه در آن مربي تالش ميدر و). 5(دهد مي
هاي هاي تيم، انگيزش فرد براي رسيدن به هدفاهداف تيم را درك كنند و ضمن موافقت بر سر هدف

در جو مهارتي . است 3و عملكردي 2جو انگيزشي شامل جو انگيزشي مهارتي. شخصي نيز تقويت شود
و تالش برجستة ورزشكاران تأكيد دارد و موفقيت براساس تالش فردي و پيشرفت براي مربي به بهبود 

تيمي خود همكاري دارد و به در جو انگيزشي مهارتي، ورزشكار با مربي و هم. شوداشخاص تعريف مي
جو مهارتي،  تحت تأثيرافراد . شودهاي جديد بدون اجبار و محدوديت تشويق مييادگيري مهارت

هاي يادگيري مهارت برآنها . دكنن تلقي ميشان هايي براي بهبود تواناييزا را فرصتپيشرفت يهاموقعيت
عنوان اطالعات مهمي ها و اشتباهات بهكنند و به شكستهاي قديمي تمركز ميجديد يا بهبود مهارت

در تيم وجود جو انگيزشي مهارتي زماني ). 19(كنند دهد چطور پيشرفت كنند، نگاه ميكه نشان مي
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دارد كه ورزشكار سخت كار كند، در اجرا بهبود داشته باشد، در كارها به ديگران كمك كند و نقش هر 
ق يهاي هنجاري تشودر مقابل در جو عملكردي مربيان، به مقايسه. بازيكن را در تيم باور داشته باشد

  استانداردهاي هنجاري ارزيابي شوند و موفقيت شاگردان در ارتباط با عملكرد ديگران و براساس مي
). 20(گيرند  هاي جديد را در محدودة زماني مشخصي فرارود مهارتشود و از ورزشكاران انتظار ميمي

داند اجراي ضعيف و ارتكاب به اشتباهات با تنبيه جو انگيزشي عملكردي، جوي است كه ورزشكار مي
يم دريافت خواهد كرد و رقابت بين اعضاي تيم از بيشترين توجه را در تپرتوان، ورزشكار . همراه است

به ) 2004(رز يِو م استوارتو ) 2002( زو رابرت در همين راستا، پنسگاد. خواهد شدطرف مربي تشويق 
  ).16، 22(تأثير مثبت دريافت سبك رهبري مناسب بر جو انگيزشي پي بردند 

در نظرية خودمختاري . است 1دمختاريهاي انگيزشي، يكي از انواع جديد آن انگيزش خودر نظريه
ز داده شده و در امتداد پيوستار، از يانگيزگي از يكديگر تميسه نوع انگيزش دروني، انگيزش بيروني و بي

تعيين . انگيزشي كه كامالً خودخواسته است تا انگيزشي كه اصالً خودخواسته نيست، تنظيم شده است
اري كه در هر حالت انگيزشي وجود دارد، بر احساس و عمل نوع انگيزش مهم است، زيرا ميزان خودمخت

كه فرد در فعاليتي احساس  در يك طرف پيوستار، انگيزش دروني قرار دارد و زماني). 2(فرد تأثير دارد 
دهندة درجة بااليي از يابد كه نشاندلبستگي و لذت او از انجام عمل افزايش مي ،كندآزادي عمل مي

دهد كه نتيجة كار براي افراد از خود در مقابل، انگيزش بيروني زماني رخ مي. )18(خودمختاري است 
عبارت ديگر، انگيزش به. دست آوردن تصديق عمومي يا پاداش خارجيبراي مثال به ؛تر استعمل مهم

 آن بلكهدادن دليل لذت از انجام بيروني به اين مطلب اشاره دارد كه شركت ورزشكاران در فعاليت نه به
اظهار كردند ) 2002(ريان و دسي ). 18(دهد از شركت در فعاليت، رخ مي حاصلنتايج بيروني  سبببه

 داليل بيروني انجام شخص اي كهدر زمينه. تواند خودخواسته يا ناخواسته باشدكه انگيزش بيروني مي
گونه شرايط،  در اين. دخواهد بوشود، انگيزش بيروني، خودخواسته و دروني مي پذيرد را ميفعاليت  دادن

يعني  ؛شودمشاركت در فعاليت كامالً ارادي است و انگيزش بيروني كامالً توسط خود شخص تأييد مي
فرايند دروني شدن به اين معناست كه . شودعلل بيروني، دروني شده و به اين ترتيب خودخواسته مي

پس بايد بين دروني بودن و تسليم . ز شوندانواع انگيزش بيروني خودخواسته و ناخواسته از يكديگر متماي
در مقابل، انواع انگيزش بيروني ناخواسته به رفتارهايي اشاره دارد كه توسط ). 13(شدن تفاوت قائل شد 

طور كامل عبارت ديگر، چون داليل اصلي براي مشاركت در فعاليت بهبه. شودديگران به فرد تحميل مي
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) مثالً احساس شرمساري(سات وي نيست، و از طريق نيروهاي دروني ارزشي فرد و احسا نظاممطابق با 
احساس فشاري براي اجراي فعاليت وجود  ،شودمي تحميلبه فرد ) شخص مربي براي مثال(و بيروني 

 نظامرفتارهاي خارج از شخص كه در اين حالت رفتار شخص آگاهانه است و  گفتهرچند بايد . دارد
  ).13(د دهانجام نمي خود راارزشي 

اي شبيه به تحقيقات پيشين انگيزش دروني و انگيزش بيروني خودخواسته تا اندازهبراساس نتايج 
پس انگيزش بيروني نيز عنصر مهم و ضروري براي اجراي . هم و مخالف انگيزش بيروني ناخواسته است

و نظم و انضباطي شود، زيرا درگير بودن در ورزش مستلزم آموزش مداوم بهينة ورزشكاران محسوب مي
توانند به انگيزش دروني تكيه كنند و پس ورزشكاران هميشه نمي. بخش نيستاست كه هميشه لذت

ها را براي توسعة يعني ورزشكاران اهميت و ارزش آموزش ،بايد به انواع انگيزش بيروني نيز توجه شود
انگيزش بيروني خودخواسته در دهد كه تحقيقات نيز نشان مي). 13(هايشان در ورزش بپذيرند مهارت

انجامد و نتايج رفتاري بسيار مشابه با مقايسه با انگيزش بيروني ناخواسته به شناخت مؤثر و مثبت مي
در مقايسه با ورزشكاراني كه فقط به انواع انگيزش ). 18(آورد همراه ميانگيزش دروني را براي فرد به
  راني كه انگيزش دروني و انگيزش بيروني خودخواسته اند، در ورزشكابيروني ناخواسته متكي بوده

هايي كه در ها با يافتهاين يافته). 15(اند، عملكرد بهتر و سطوح باالي تمركز گزارش شده است داشته
  ).18(هاي ديگري مثل مدرسه، كار و اوقات فراغت گزارش شده، همسوست محيط

انگيزش روي پيوستاري قرار دارد كه در يك طوركه گفته شد، در نظرية خودمختاري انواع همان
توان آنها را انگيزش دروني و در وسط پيوستار چهار نوع انگيزش بيروني قرار دارد كه مي آنطرف 

، انگيزش دروني كامالً خودخواسته 1تنظيم آميخته .1: براساس درجة خودمختاري از يكديگر متمايز كرد
، 2تنظيم خودپذير .2؛ )18(، اهداف و نيازهاي شخص است هاكه كنترل رفتار موافق با ساير ارزش

  گيرد و فرد دليل اهميت شخصي انجام ميانگيزش بيروني خودخواسته كه در آن كنترل رفتار به
داند پذيرد و اين نوع تفكر و رفتار را سودمند ميصورت ارادي محاسن عقيده يا رفتار خاصي را ميبه
  اي خودخواسته كه در آن كنترل رفتار ، انگيزش بيروني تا اندازه3هشدفكنيتنظيم درون .3؛ )18(
، انگيزش بيروني 4تنظيم بيروني .4؛ )18(گيرد منظور جلوگيري از اشتباه يا شرمساري صورت ميبه
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در طرف ). 18(شود  ناخواسته كه در آن رفتار از طريق قدرت پاداش، اجبار يا ترس از مجازات كنترل مي
اي به انجام عمل ندارد افتد كه فرد عالقهانگيزگي زماني اتفاق ميبي. ي قرار داردگانگيزر، بيديگر پيوستا

در ). 18(ارزش بودن آن كار و فعاليت اتفاق بيفتد دليل عدم تجربة شايستگي يا بيكه ممكن است به
ده اثربخش و شتعدادي از تحقيقات تأييد شده است كه هر دو نوع انگيزش مستقل و انگيزش كنترل

  ). 18(گيرند كه به فقدان انگيزش و برنامه اشاره دارد انگيزگي قرار ميهدايتگر رفتارند و در مقابل بي
در بخشي از تحقيق خود به بررسي ارتباط بين درك جو انگيزشي و انگيزش ) 1999(برونل 

وي . و بسكتبال پرداختهاي تيمي دانشجويان مانند فوتبال، واليبال، هندبال خودمختاري روي رشته
). 9(انگيزش خودمختاري باالتري دارند  ،كنندتري را درك ميدريافت افرادي كه جو انگيزشي مهارتي

در بخشي از پژوهش خود به بررسي ارتباط بين جو انگيزشي و انگيزش ) 2005(استانديچ و همكاران 
اد كه درك جو انگيزشي مهارتي نتايج نشان د. خودمختاري روي دانشجويان بسكتباليست پرداختند

توجه به  با) 2000(آموروس و هورن ). 21(بيني كند طور مثبت انگيزش خودمختاري را پيشتواند بهمي
نظرية خودمختاري به بررسي ارتباط انگيزش خودمختاري و جو انگيزشي در پسران و دختران ورزشكار 

اد كه ابعاد جو انگيزشي مهارتي بر انگيزش نتايج نشان د. دبيرستاني در رشتة واليبال پرداختند
بر پاية نظرية خودمختاري به ) 2008(كيپ و آموروس ). 7(خودمختاري اثر مثبت و معناداري دارد 

نتايج نشان داد كه . بررسي ارتباط جو انگيزشي و انگيزش خودمختاري در زنان واليباليست پرداختند
در مقابل، ابعاد جو . عناداري با انگيزش خودمختاري داردابعاد جو انگيزشي مهارتي ارتباط مثبت و م

در ) 2009(كاالجا و همكاران ). 12(انگيزشي عملكردي با انگيزش خودمختاري ارتباطي منفي دارد 
نتايج . تحقيقي به بررسي ارتباط جو انگيزشي و انگيزش خودمختاري در كالس تربيت بدني پرداختند

  ). 11(انجامد ه انگيزش خودمختاري بيشتري مينشان داد جو انگيزشي مهارتي ب
توسط مربي را بر انگيزش خودمختاري  شده در پژوهش خود، اثر جو انگيزشي ايجاد) 2010(پلير 

هاي تيمي بررسي و مشاهده كرد كه جو انگيزشي مهارتي اثر مثبت و معناداري بر زنان جوان رشته
  ). 17(انگيزش خودمختاري اين زنان دارد 

وجوي اطالعات در مورد جو انگيزشي و انگيزش خودمختاري در عين آشكار ي، مطالعه و جستبررس
كند، كارگيري رفتارهاي مطلوب مربيان را نيز نمايان ميكردن وضعيت موجود، آثار مثبت ناشي از به

مرعوب هايي مانند چراكه ممكن است مربيان بدون توجه به تأثير رفتارهاي خود بخواهند از طريق روش
شك  يب. كردن، تهديد، انتقاد يا سرزنش ورزشكاران را برانگيزانند و به اهداف مورد نظر خود دست يابند
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گيري بررسي محققان ممكن است به خستگي و حتي كناره براساسند و ا مدت ها كوتاهاين روش
  . ورزش منجر شود ورزشكاران از

هاي ورزشي رشته دربارةه بيشتر مطالعات دهد كصورت كلي بررسي پيشينة تحقيق نشان ميبه
هاي انفرادي از آنجا كه ارتباط مربي با ورزشكار در رشته. تيمي و دانشجويان ورزشكار انجام گرفته است

هاي تيمي در مقابل، در ورزش. را تحت تأثير قرار دهد شده تواند نوع جو ايجادزياد است، اين خود مي
توان انتظار داشت كه رو ميازاين. دليل تعداد زياد ورزشكار كمتر استبه نوع ارتباط مربي با ورزشكاران
ويژه هاي انفرادي و بهرشته). 21(هاي انفرادي و تيمي وجود داشته باشد جوي متفاوت در بين رشته

عبارت ديگر، اين به. شوندهاي رزمي در تحقيقات مرتبط با حوزة تربيت بدني كمتر بررسي ميرشته
هاي انفرادي جودو از جمله رشته. گيرندمهري قرار مياي ورزشي در تحقيقات آكادميك مورد بيهرشته

و رزمي است كه شايد بتوان گفت تحقيقات بسيار اندكي در مورد آن در محافل علمي كشور صورت 
توجه به  كنند، باتوان گفت ورزشكاراني كه در اين رشته فعاليت ميشناختي مي از نظر روان. گرفته است

  كشند و تعهد خود را نسبت به آن از دست رشته دست مياين آساني از هاي خاص آن بهويژگي
توجه به اينكه  گروهي انجام گرفته و با هايذكر است كه تحقيقات متعددي در ورزششايان . دهندمي

ارائة رويكردهاي تواند به است، تحقيق در آن مي مواجه شدهاستقبال  بادر ايران كمتر  جودورشتة 
رو اين تحقيق با هدف بررسي ارتباط بين جو انگيزشي و انگيزش ازاين. بينجامدمديريتي جديد 

بود كه چه ارتباطي بين جو   پرسشدنبال پاسخگويي به اين  خودمختاري ورزشكاران انجام گرفت و به
  .انگيزشي و انگيزش خودمختاري وجود دارد

  
  روش تحقيق

  .صورت ميداني به اجرا درآمدهمبستگي است كه بهروش اجراي تحقيق، 
  جامعه و نمونة تحقيق

بودند كه در مسابقات ) نفر 18تيم و هر تيم  9(جامعة آماري تحقيق كلية جودوكاران ليگ برتر ايران 
  در اين تحقيق نمونة آماري براساس جدول حجم . پرداختندبه رقابت مي 1390ليگ برتر سال 

  تصادفي،  –اي گيري طبقهاز طريق روش نمونه. در نظر گرفته شد n=  126 گيري مورگاننمونه
عنوان يك طبقه در نظر گرفته شد و به نسبت به اين صورت كه هر تيم به. هاي تحقيق انتخاب شدنمونه
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 126از . صورت تصادفي تعداد مشخصي پرسشنامه به اعضاي هر تيم داده شدنان هر تيم بهكسهم بازي
  .وتحليل آماري استفاده شدبراي تجزيه) درصد 03/96(نفر  121هاي كامل شده پاسختوزيع پرسشنامة

  هاآوري دادهابزار جمع
كه متغيرهاي  1پرسشنامة اطالعات فردي. آوري اطالعات از سه پرسشنامه استفاده شدمنظور جمعبه

قة قهرماني و نوع حضور در تيم سن، وضعيت تأهل، ميزان تحصيالت، سابقة فعاليت در باشگاه فعلي، ساب
  .گرفترا اندازه مي

 PMCSQ( 2(آوري اطالعات در زمينة جو انگيزشي از پرسشنامة جو انگيزشي منظور جمعبه
اين پرسشنامه . ساخته شده است) 1992(پرسشنامة مذكور توسط سايفريز، دودا و چي . استفاده شد

سؤال از  21شامل  و) سؤال 11(و جو عملكردي ) لسؤا 10(مقياس، شامل جو مهارتي شامل دو خرده
براي روايي اين پرسشنامه از . شودگيري ميارزشي ليكرت اندازهنوع بسته است و براساس مقياس پنج

همچنين ثبات دروني اين پرسشنامه براي . روايي ظاهري، روايي صوري و روايي محتوايي استفاده شد
براي جو مهارتي و جو  81/0و  87/0ترتيب به) 1992(دا و چي هاي آن توسط سايفرز، دومقياسخرده

آوري اطالعات در زمينة انگيزش منظور جمعبه .دست آمدبراي جو انگيزشي به 83/0انگيزشي و 
اين پرسشنامه توسط پي . استفاده شد) SMS3(خودمختاري از پرسشنامة مقياس انگيزش ورزشي 

براي روايي اين پرسشنامه از روايي ظاهري، روايي صوري و . ستتدوين شده ا) 1992(ليتير و همكاران 
) α=  79/0(براي پايايي در يك مطالعة مقدماتي از ضريب آلفاي كرونباخ . روايي محتوايي استفاده شد

، بيروني )سؤال 12(مقياس و دربرگيرندة انگيزش دروني اين پرسشنامه شامل سه خرده. استفاده شد
سؤال براساس مقياس  28پرسشنامة مذكور داراي . است) سؤال 4(زشي انگيو بي) سؤال 12(

ثبات دروني براي . قرار دارد) كامالً موافقم( 7تا ) كامالً مخالفم( 1اي از اي ليكرت در دامنهگزينه هفت
براي  75/0براي انگيزش دروني،  84/0ترتيب برابر به) 1995(مقياس توسط پليتر و همكاران  هر خرده

  .دست آمده استبه 79/0انگيزشي و براي كل سؤاالت براي بي 82/0ش بيروني و انگيز
دوازده هاي تحقيق در اختيار آوري اطالعات، پرسشنامهمنظور تعيين روايي محتوايي ابزار جمعبه

ها تأييد آروي دادهاستاد دانشگاه قرار گرفت و پس از اعمال نظرهاي اصالحي، روايي محتوايي ابزار جمع

                                                           
1. Demography 
2. Perceived motivational climate in sport questionnaire - 2 
3. Sport motivation scale (SMS) 
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هاي مذكور براساس برنامة منظور تعيين پايايي پرسشنامههمچنين در مطالعة مقدماتي و به. شد
جودوكار توزيع و پس از  30ها بين فدراسيون جودو و با هماهنگي با مسئوالن اين فدراسيون پرسشنامه

  رابر با آزمون آلفاي كرونباخ ب) PMCSQ(پايايي پرسشنامة جو انگيزشي . آوري شدتكميل جمع
87/0  =α  و پرسشنامة مقياس انگيزش ورزشي)SMS ( 78/0برابر با  =α تعيين شد.  

  هاوتحليل دادههاي تجزيهروش
  ها از آمده از نمونهدستهاي بههاي خام و توصيف اندازهمنظور سامان دادن و خالصه كردن نمرهبه

  همچنين . استفاده شد) يار و انواع جدولميانگين، درصد، فراواني، انحراف مع(هاي آمار توصيفي شاخص
 SPSS 16افزار عمليات آماري از طريق نرم. منظور تعيين رابطه از رگرسيون چندگانه استفاده شدبه

  .وتحليل شدندتجزيه >P 05/0ها در سطح معناداري انجام گرفت و داده
  

  هاي تحقيقنتايج و يافته
هاي تحقيق در درصد از نمونه 9/23حقيق نشان داد كه هاي تهاي دموگرافيكي نمونهبررسي ويژگي

 29درصد  7/9 و سال 29تا  25درصد  7/29سال،  24تا  21درصد  8/36سال و كمتر،  20دامنة سني 
هاي تحقيق كمتر درصد از نمونه 3/30از لحاظ سابقة فعاليت در باشگاه فعلي، . سال و باالتر قرار داشتند

سال در باشگاه  7درصد بيشتر از  40سال و  7تا  5درصد  6/22سال،  4 تا 2درصد  1/7سال،  2از 
هاي تحقيق داراي سابقة قهرماني استاني، درصد از نمونه 4/8فعلي سابقه دارند و از نظر سابقة قهرماني، 

درصد  1/27درصد داراي سابقة قهرماني كشوري،  6/40اي،  درصد داراي سابقة قهرماني منطقه 6/2
  .اند  يدرصد داراي سابقة قهرماني جهان 3/21قة قهرماني آسيايي و داراي ساب

دهد كه انگيزش دروني نشان مي) 1نمودار (ها، بررسي انواع انگيزش خودمختاري در توصيف يافته
  انگيزشي با ميانگينبيشترين مقدار و بي SD=  10/1و انحراف معيار  M=  31/4با ميانگين 

52/3  =M  89/0با ميانگين و انحراف معيار  =SD كمترين مقدار است.  
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  توصيف انگيزش خودمختاري. 1نمودار 

و ) M=  14/4(، جو عملكردي )2نمودار (شده ها، بررسي جو انگيزشي ادراكدر توصيف يافته
) SD=  76/0(و انحراف معيار ) M=  02/4(بيشترين و جو مهارتي ) SD=  61/0(انحراف معيار 

  .كمترين مقدار است

  
  شده توسط جودوكارانتوصيف جو انگيزشي ادراك. 2نمودار 

  
  شده بيني انگيزش دروني از طريق جو انگيزشي ادراكمنظور پيشرگرسيون چندگانه به. 1جدول 

متغيرهاي پيش 
  كننده بيني

F R2 B  ضريب
  بتا

t  Sig  

  021/0  33/2  20/0 20/0  481/0  357/4 جو عملكردي
  041/0  06/2  17/0 07/0 جو مهارتي
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  و ضرايب رگرسيون چندگانه با روش ورود همزمان و همچنين نتايج  1توجه به جدول  با
توان گفت كه ارتباط معناداري بين مي ،)R2=481/0و  01/0P< ،357/4 ) =3 ،112 (F(آمده دستبه

ملكردي و بر همين اساس، بين جو ع). ≥P 01/0(شده و انگيزش دروني وجود دارد جو انگيزشي ادراك
درصد  481/0به اين ترتيب كه ). ≥P 05/0(جو مهارتي و انگيزشي دروني ارتباط معناداري وجود دارد 

  .بيني كردجو عملكردي و جو مهارتي پيش از طريقتوان از واريانس انگيزش دروني را مي
  

  شده دراكبيني انگيزش بيروني از طريق جو انگيزشي امنظور پيشرگرسيون چندگانه به. 2جدول 
ضريب  F R2 B  كننده بيني متغيرهاي پيش

  بتا
t  Sig  

  021/0  34/1  30/0 34/0  532/0  571/3 جو عملكردي
  257/0  14/1  12/0 18/0 جو مهارتي

  
 ،>01/0P(و ضرايب رگرسيون چندگانه با روش ورود همزمان و همچنين نتايج  2توجه به جدول  با

571/3) =3 ،112 (F  532/0و  =R2 (توان گفت كه ارتباط معناداري بين جو انگيزشي آمده مي دستهب 

همين اساس بين جو عملكردي و انگيزشي  بر). ≥P 01/0(شده و انگيزش بيروني وجود دارد ادراك
درصد از واريانس انگيزش  532/0به اين ترتيب كه  ،)≥P 05/0(دروني ارتباط معناداري وجود دارد 

  .بيني كردجو عملكردي پيشتوان از طريق دروني را مي
  

  شده انگيزشي از طريق جو انگيزشي ادراكبيني بيمنظور پيشرگرسيون چندگانه به. 3جدول 
متغيرهاي 

  كننده بيني پيش
F R2 B  ضريب

  بتا
t  Sig  

  249/0  038/0  05/0 04/0  009/0  049/0 جو عملكردي
  543/0  011/0  09/0 08/0 جو مهارتي

  

  و ضرايب رگرسيون چندگانه با روش ورود همزمان و همچنين نتايج  3توجه به جدول  با
توان گفت كه ارتباط معناداري مي ،)R2=  009/0و  P> ،049/0 ) =3 ،112 (F 05/0(آمده دستبه

www.edub.irwww.edub.ir
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به اين ترتيب كه از طريق جو  ،)<P 05/0(انگيزشي وجود ندارد شده و بي بين جو انگيزشي ادراك
  .بيني كردانگيزشي را پيشتوان بيشده نميانگيزشي ادراك

  

  گيريبحث و نتيجه
شده با انگيزش خودمختاري جودوكاران ليگ هدف از اين تحقيق، بررسي ارتباط جو انگيزشي ادراك

  ).  05/0(نتايج نشان داد جو انگيزشي با انگيزش خودمختاري ارتباط معناداري داشت . برتر ايران بود
اين نتيجه با . ي از طريق جو انگيزشي وجود داردرني انگيزش خودمختابيعبارت ديگر، توان پيشبه

، كيپ و )2005(  ، آموروس و همكاران)2003(، استانديج و همكاران )1999(نتايج تحقيقات برونل 
  .همخواني دارد) 2010(و پلير ) 2009(، كاالجا و همكاران )2008(آموروس 
و مهارتي با انگيزش دروني ارتباط مثبت و معناداري ها نشان داد كه بين جو عملكردي و جيافته

، آموروس و همكاران )2003(اين نتيجه با نتايج تحقيقات استانديج و همكاران ). >P 05/0(وجود دارد 
). 7، 9، 11، 12، 15(همخواني دارد ) 2009(و كاالجا و همكاران ) 2008(، كيپ و آموروس )2005(

اما ). >P 05/0(زش بيروني ارتباط مثبت و معناداري مشاهده شد همچنين بين جو عملكردي با انگي
اين نتايج ). >P 05/0(انگيزشي ارتباط معناداري مشاهده نشد بين جو عملكردي و جو مهارتي با بي
. تواند انگيزش خودمختاري ورزشكاران را تحت تأثير قرار دهدبيانگر اين است كه جو انگيزشي مي

شي در جو مهارتي، مربي به بهبود و تالش برجستة ورزشكاران تأكيد دارد و جو انگيز نظريةبراساس 
در اين جو انگيزشي، ورزشكار با . شودموفقيت براساس تالش فردي و پيشرفت براي اشخاص تعريف مي

هاي جديد بدون اجبار و محدوديت تشويق تيمي خود همكاري دارد و به يادگيري مهارتمربي و هم
تلقي شان هايي براي بهبود تواناييزا را فرصتهاي پيشرفتراد با يك جو مهارتي، موقعيتاف). 5(شود مي
  كنند و به  هاي قديمي تمركز ميهاي جديد يا بهبود مهارتآنها روي يادگيري مهارت. دكنن مي

 .كنند دهد چطور پيشرفت كنند، نگاه ميعنوان اطالعات مهمي كه نشان ميها و اشتباهات بهشكست
. دهي انگيزش دروني در ورزشكار داشته باشدتواند نقش مهمي در شكلرو اين نوع جو انگيزشي ميازاين

داند كه اجراي ضعيف و ارتكاب به در مقابل، جو انگيزشي عملكردي جوي است كه ورزشكار مي
واهد كرد و بيشترين توجه را در تيم دريافت خ پرتوانورزشكار ). 17(اشتباهات با تنبيه همراه است 

دهي انگيزش بيروني اين جو انگيزشي در شكل. شودرقابت بين اعضاي تيم از طرف مربي تشويق مي
  .نقش مهمي دارد
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ويژه جودو، جوي كه بيشتر مربيان بر آن تأكيد دارند، هاي رزمي بههاي خاص رشتهبراساس ويژگي
ج اين تحقيق، جو عملكردي با انگيزش خودمختاري و نتاي نظريةبراساس ). 5(جو عملكردي است 

شده در جودوكاران كه قسمت اعظم آن اين انگيزش تقويت). 19(انگيزش دروني و بيروني رابطه دارد 
تواند آنها را به سمت جوي سوق دهد كه برد و باخت در آن بيشترين حاصل اقدامات مربيان است، مي

) جو عملكردي(جو تأكيدشده از سوي مربي  اين اساس، شايد ماهيت اين رشتة ورزشي بر. نقش را دارد
اين  يو همچنين اين احساس دروني كه برد بيشترين لذت را براي ورزشكار دارد، دليلي منطقي برا

براساس نظرية . نتيجة تحقيق باشد كه جو عملكردي با انگيزش دروني و بيروني ارتباط معناداري دارد
گرايي تواند ورزشكار را به عملكردگرايي يا تكليفمربي ميجو انگيزشي، تأكيد افراد تأثيرگذار مانند 

خودمختاري در ورزشكار است، با  نظريةگيري ورزشكار و نوع انگيزشي كه براساس اين جهت. سوق دهد
بر اين اساس، اگر ورزشكاري جو . تواند ورزشكار را به هدف مورد نظر برساندافزايي مييك سيستم هم

اي انگيزشي تيم ادراك كند و از نظر وي بردن حريف بيشترين لذت ممكن را عملكردي بااليي در فض
هاي مادي از سوي هاي بيروني ديگر مانند دريافت تشويقداشته باشد، همچنين اين برد براي وي انگيزه

دهند و ورزشكار را به حداكثر سرپرستان تيم را در پي داشته باشد، اين عوامل دست به دست هم مي
در اينجا اين مسئله مطرح است كه مربيان بايد ). 19(رسانند هاي ممكن براي برد حريف ميقابليت

هاي جوانمردي را در ورزشكاران خود افزايش دهند تا از بتوانند با وجود تأكيد بر برد و باخت، روحيه
استه روحية برد اگر مربيان ناخواسته يا خو. ايجاد روحية برد به هر قيمتي در ورزشكاران پيشگيري كنند

ويژه در رشتة جودو كه ماهيتي رزمي و برخوردي دارد، افزايش به هر قيمتي را در ورزشكاران خود به
توجه به مطالب مذكور،  با. خواهيم بودناجوانمردانه بدون شك شاهد بروز رفتارهاي غيراخالقي و  ،دهند

  .سيار مهم استنوع ديدگاه مربيان در اين رشته در بروز رفتارهاي انگيزشي ب
توان گفت كه شايستگي و استقالل، هر دو صورت كلي براساس نظرية انگيزش خودمختاري ميبه

رود شرايط و جو انگيزشي رو انتظار ميازاين. براي حفظ و ارتقاي انگيزش دروني ضروري هستند
خشد، كنند، انگيزش دروني را تسهيل بمحيطي كه از احساس شايستگي و استقالل حمايت مي

كه هر عاملي كه احساس شايستگي و استقالل را از بين ببرد، انگيزش دروني را نيز كاهش درصورتي
كنندة عبارت ديگر، شرايط و فضايي كه تسهيلبه). 18(كند دهد و انگيزش بيروني را تقويت ميمي

تواند نوع يجو انگيزشي ايجادشده م .گيري نوع انگيزش اهميت زيادي داردانگيزش است، در شكل
ها با توجه به بر ارائه و انجام فعاليتاگر جو ايجادشده مبني. دهي كندانگيزش خودمختاري را شكل
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تواند انگيزش دروني ورزشكار را تقويت كند و اگر جو شده باشد، ميمعيارها و هنجارهاي تعريف
تواند انگيزش ر افراد باشد، ميورزشكار با ديگران و نشان دادن برتري بر ساي ةبر مقايسانگيزشي مبني
با اين حال، بايد با توجه به هدف و شرايط تيم جو انگيزشي را ). 18، 19(دهي كند بيروني را شكل
  . شود حاصلطريق حداكثر كارايي و اثربخشي  اين تعيين كرد تا از

عدة  شود كههاي ورزشي، مشاهده ميبا نظري دقيق به اجراي سطوح مختلف مسابقات و رقابت
دليل عدم هاي اجرايي را دارا هستند، بهها و مهارتزيادي از ورزشكاران با اينكه سطح بااليي از قابليت

هاي بالقوة خويش نيستند، در نتيجه عدم انگيزش از جو انگيزشي مناسب قادر به ارائة كلية توانايي
درگمي، تشويش، دوگانگي و ترس گيري آنها كاسته و به سرميزان تفكر، تمركز، توجه و تسلط و تصميم

  ).1(پيامد تمام اين عوارض، كاهش بازدهي و كيفيت سطح عملكرد ورزشي افراد است . آنها افزوده است
ورزشكار باانگيزه تا حدود زيادي در حد توان و همچنين خيلي بيشتر از آنچه در توان دارد، براي 

تواند بازيكن را انگيزه تا حدود زيادي مي نداشتنكند، ولي خشنودي مربي و پيشرفت خود تالش مي
توانند بر فرايندهاي انگيزشي تيم اثر بگذارند و براي مربيان با درك رفتارهاي خود مي. تالش سازدكم

از  شده از همين رو، جو انگيزشي ادراك). 5(حل مشكالت و مسائل رواني و انگيزشي اميدوار باشند 
كه ورزشكار جو  زماني. ر انگيزش خودمختاري داشته باشدتواند نقش مهمي دسوي ورزشكار مي

انگيزشي عملكردي را پيش از جو انگيزشي مهارتي دريافت كند، انگيزش دروني و بيروني بيشتري 
توان استنباط كرد كه اين نوع جو انگيزشي بيش از جو مهارتي در ارتقا و بنابراين مي. خواهد داشت

  شتر از مربي رفتاري مبتني بر يدر چنين جوي، ورزشكار ب. تانگيزش دروني و بيروني مؤثر اس
ورزشكار رفتار مطلوبي از خود بروز دهد و در  گاهاي كه هر گونهبه ،كندپاداش دريافت مي –عملكرد 

  ). 7( مواجه خواهد شدتشويق و حمايت مربي  باشده تالش كند، جهت تحقق اهداف تعيين
مدت ممكن است از نظر رواني بر ورزشكار تأثيرات طوالنيبايد توجه داشت كه چنين جوي در 

كه رفتار مطلوبي از خود  شود ميورزشكار زماني تشويق و حمايت  ،نامطلوبي بگذارد، زيرا در چنين جوي
بنابراين . ويژه مربي باشدتواند منتظر پاداش و تشويق ديگران و به، نميو در غير اين صورت بروز دهد

  ).5(  دسوق دهگيري از ورزش رفتگي و گاه كنارهسوي تحليلمكن است ورزشكار را بهادامة اين روند م
از آنجا كه جو انگيزشي نامناسب ممكن است به نتيجة نامطلوب منتج شود و در نهايت مربي، تيم و 

شده، بيهوده از بين برود، ها و وقت مصرفباشگاه به هدف مورد نظر خود دست نيابد و تمام هزينه
اخت جو انگيزشي مناسب براي افزايش انگيزش بازيكنان همه در جهت بهبود عملكرد بازيكنان و تيم شن
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عواملي كه بدون شناخت آنها، تيم به  ؛ها دارنددر موفقيت تيم اي كنندهگيرد كه نقش تعيينانجام مي
چه نوع جو  بنابراين اين نكته حائز اهميت است كه مربيان از. نتيجة مطلوب دست نخواهد يافت

  كلي  طور به. انگيزشي براي افزايش انگيزش بازيكنان و در نهايت بهبود عملكرد آنان استفاده كنند
توان گفت كه براي ايجاد انگيزش دروني و بيروني باال در جودوكاران ليگ برتر، مربيان بايد بر جو مي

بايد خاطرنشان كرد كه در ايجاد  عملكردي در مقايسه با جو مهارتي تأكيد بيشتري داشته باشند، اما
بنابراين پيشنهاد . اي داشته باشندچنين جوي بايد به روحيات و حاالت رواني ورزشكاران توجه ويژه

شود كه مربيان با تحليل عوامل متعدد و در نظر گرفتن شرايط روحي و رواني جودوكاران براي مي
  .وجه بيشتري داشته باشندارتقاي انگيزش خودمختاري بر جو عملكردي تأكيد و ت
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