
 

 

 

 

 

  ی نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد

 1395بهار ،  12 شمارة، 4دورة 

 69 – 78ص ص : 
  

 

 رابطۀ منابع قدرت مربیان با فضای ترغیبی، تعهد و موفقیت ورزشی بوکسورهای نوجوان ایرانی
  

 3بهروز حیدرزاده - 2سعید خانمرادی – 1شیرین زردشتیان 

ارشد مدیریت  . کارشناس2،3، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران تربیت بدنی ةدانشکد. استادیار گروه مدیریت ورزشی، 1
 ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران تربیت بدنی ةدانشکدورزشی، 

 (1394/  10 / 26، تاریخ تصویب :   1394/ 04/  10)تاریخ دریافت : 

 
 

 چکیده

ی ترغیبی، تعهد و موفقیت ورزشی بوکسورهای نوجوان ایرانی بود. روش هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ منابع قدرت مربیان با فضا

 296بود ) 1394سال ایران مسابقات قهرمانی بوکس نوجوانان پیمایشی و جامعۀ آماری کلیۀ بوکسورهای حاضر در  -تحقیق، توصیفی

، (1989منابع قدرت سوسمان و دیپ )های استاندارد  . ابزار، پرسشنامهعنوان نمونه درنظر گرفته شد به شمار تمام روش جامعه به بوکسور(.

بود.  (1992جو انگیزشی سایفریز و همکاران )، و (1993تعهد ورزشی اسکانالن و همکاران )، (1998درک موفقیت ورزشی رابرتز و ترشر )

تأیید شد. برای تحلیل اطالعات  86/0و  93/0، 92/0،  72/0 ترتیب به کرونباخ یآلفا با ییایپاتأیید کردند و  متخصصان نفر از 10روایی را 

، فریدمن، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه( استفاده شد. نتایج k-s) از آمار توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد( و استنباطی

قدرت اجبار و تخصص با بین منابع ( است. همچنین 62/3ای ) نشان داد قدرت تخصص در بین منابع قدرت دارای باالترین میانگین رتبه

داری  ( و بین ابعاد فضای ترغیبی با موفقیت و تعهد رابطۀ معنا≥P 05/0داری وجود داشت ) موفقیت و تعهد ورزشی رابطۀ منفی معنا

شود مربیان از قدرت تخصص بیشتر از سایر منابع قدرت برای افزایش موفقیت و تعهد بوکسورهای  (. توصیه می≥P 05/0مشاهده شد )

 جوان در فضای ترغیبی مناسب استفاده کنند.نو

 

  های کلیدی واژه

 موفقیت ورزشی.، قدرت مربیان ،بوکسور، تعهد ورزشی، فضای ترغیبی

                                                                 

                                                                              Email:khanmoradisaeed@yahoo.com 09188586115نویسنده مسئول : تلفن :  -  
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 مقدمه

 که توجه اندکی استهای رزمی  بوکس از جمله ورزش

 به آن شده است که این مسئله با توجه به تقاضاای اابا   

 مانورهاای مشاهده، محیط رااابیی و تککیاد محاوری با      

 ب  این باوکس در  تاکییکی بوکس جای تعجب دارد. عالوه

 . در انگلسیاناستای و آماتور ورزش محبوبی  سطح ح فه

 کم یک بار در هفیه به باوکس  نف  دست 140000حدود 

 نفا  از آنااا با ای    21500پ دازند و در حادود   آماتور می

 کنند. بوکس در س تاس  جاان نام می راابت در بوکس ثبت

 کشاور باه انجمان    200ورزش محبوبی است و در حدود 

 رابطۀ ام وزه(. 20پیوسیه اند ) 1المللی آماتوری بوکس بین

 را ورزشای  علوم فزایندة پژوهشگ ان توجه ورزشکار -م بی

 گ ی، م بی نظ ی مبانی بازبینی است و ک ده جلب خود به

 موفقیات  باا  را م بیان اخیصاصی های ماارت و علوم رابطۀ

 های   اما وزی  ورزش در شاک  بدون کند. می نمایان آناا

 شایسایه  و آگااه  یاک م بای   داشاین  بادون  ورزشاکاری 

 را ورزشای  تایم  یاک  م بای  .ب ساد  موفقیت به تواند نمی

 تحات  تایم  تعاالی  و رشاد  کاه  ک د تصور مدی ی توان می

 وی اادرت  ناو   و رهبا ی  مادی یت،  نحوة به مدی یت او

 فا د  ها   که است ای هبالقو توان ،(. ادرت3دارد ) بسیگی

 و همچناین  دیگا   افا اد  یا ف د ب  وسیلۀ آن به تا داراست

 افا اد  کاه  ای گوناه  به باشد، اث گذار آناا گی ی تصمیم توان

 تحلیا   ت ین (. مام11دهند ) را انجام کاری مجبور شوند

 بیاان  (1959) 2روان و فا ن   اادرت را  مباانی  در زمینۀ

 ساازمانی  هاای  محایط  در اادرت  منبع پنج اند. آناا ک ده

 از ، کاه 3ااانونی  ادرت  اند از عبارت اند که ک ده شناسایی

 ، کاه 4م جعیات  گیا د  اادرت   می نشکت سازمانی منصب

 اسات   خاا   فا د  باا  تعاما   بودن جاذب از اف اد، ادراك

                                                                 

1. Amateur Boxing International Association 

(AIBA)  

2. French and Raven  
3. Legitimate Power  

4. Referent Power  

 رفیاار  کنیا    تاوان  از عبارت اسات  ، که5تخصص ادرت

 وی کاه  اضااوتی  یا تج به دانش، داشین ط یق از دیگ ی

 آوردن فا اهم  تاوان  از ، کاه عباارت  6پااداش  ادرت ندارد 

 ادرتداشیه باشند   دارند دوست اف اد که است چیزهایی

 تواناایی  از شخصای  کاه  آید می وجود به زمانی ، که7اجبار

 دیگ  شخص به روانی یا جسمی لطمۀ آوردن وارد یا تنبیه

 و مطلوب عملک د با توانند می م بیان (.5) باشد ب خوردار

 بسیار تالش عاطفی، وابسیگی وفاداری، سبب خود مناسب

 تایم،  هاای  ارزش باه  اعیقاد گ وه، اهداف به دسییابی ب ای

 افیخار احساس در امور، مشارکت آن، در عضویت به تمای 

 بازیکنان در تعاد ایجاد و باشگاه آن در عضویت واسطۀ به

 ورزش در کاه  اسات  شاناخیی  سازة روان یک تعاد شوند.

 با ده  کاار  باه  ورزشای  انگیزة ادامۀ تم ینات به اشاره ب ای

  مد (.9است ) ورزش زمینۀ در حیاتی شود و عنص ی می

 با ای  ما دم  کاه  اسات  اسیوار ف ضیه این ب  ورزشی تعاد

 .شاوند  مای  ب انگیخیاه  مثبات  تجاارب  از منادی  باا ه 

 لذت شخصی، ب داری با ه شام  ورزشی تعاد ساخیارهای

 مشاارکت  هاای  ف صت و یماعیاج های محدودیت ورزشی،

 باشاند   ماثث   تعااد،  با   روش دو باه  توانند می آناا است 

 است مجبور یا بدهد ادامه درگی ی به خواهد می یا شخص

 ماثث   عواما   شاناخت  (.1بپ دازد ) ورزشی مشغولیت به

 ماام  معلمان ورزشای  و م بیان ب ای ورزشکاران انگیزشی

 اتخااذ  و رشاد  باه  تواناد  مای  اطالعااتی  چناین  زی ا است،

 اخیا ،   دهۀ در دو منج  شود. انگیزشی مفید های اسی اتژی

 در نوجواناان  و کودکاان  شا کت  ب  مثث  انگیزشی عوام 

 درنظ  گ فیه شده است. فضای بیشی  ورزشی، های فعالیت

 خلق با شاگ دانش ورزشی های محیط در م بی ت غیبی که

 بازیکنان انگیزشی گی ی جات و ادراك ب  احیماالً کند می

 تاکثی   موضاو   شاناخت  و اهمیات (. 2)گاذارد   مای  تاکثی  

                                                                 

5. Expert Power  

6. Reward Power  

7 . Coercing Power 
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 موضوعاتی از یکی مخیلف، ورزشکاران عملک د ب  انگیزش

 گ فیاه  اا ار  پژوهشاگ ان  بسایاری از  توجه مورد که است

 در موجاود  داناش  و ادبیاات  اعظام  اسامت  ام وزه، است.

 از افا اد  درك همچناین  و انگیزشی رفیار ب  ورزش، حوزة

 و ورزش م بیان رفیار (. ب رسی21دارد ) تکیه گیزشان این

 تواناد  مای  دارناد،  ورزشکاران انگیزة و رفیار ب  که تکثی اتی

 همچنین، و ورزشکار -م بی روابط بابود به شایانی کمک

 دسات  باه  کناد.  بایا   هاای  ریزی ب نامه و تصمیمات اتخاذ

 زشانگی با آناا که ای رابطه و م بیان رفیار از آگاهی آوردن

 با ای  بایا   گیا ی  تصامیم  باه  تواناد  می دارند ورزشکاران

 از .بینجاماد  ورزشای  هاای  تایم  ساازی  آماده و ریزی ب نامه

 باه  نسابت  م بیاان  رفیارهاای  و رهبا ی  جایگااه  ط فی،

 باشاند،  داشایه  آناا ب  توانند می که تکثی اتی و ورزشکاران

 مشاخص  را ماام  ایان  باه  بیشای   چاه  ها   توجه ض ورت

 در فا د  شا کت  زمیناۀ  در انگیازش  پدیادة  (.4) کند می

 این در محققان از بسیاری توجه یافیه، های سازمان فعالیت

 عنوان ورزشی بهموفقیت  (.14است ) ک ده جلب را حیطه

 هدف اصلی ورزش اا مانی همیشاه مادنظ  ورزشاکاران،   

 (.8اساات )م بیاان و پژوهشااگ ان ع صااۀ ورزشای بااوده   

 اناش و اطالعاات  کساب د  ورزشای مسایلزم   های موفقیت

 هاا  علمی در مورد عوام  مثث ی است که به این موفقیات 

 شوند. میولیان ورزش باید باا اسایفادة بایناه از    می منج 

 منابع، ابعاد مخیلف از جمله تکثی ات منابع انسانی، ماالی، 

 های ورزشی، عوام  افزاری و تجایزات و مکان منابع سخت

 هند تا با شناخت اینروانی و انگیزشی را مورد توجه ا ار د

 عوام  بیوانند به بسیاری از مساال  م باوب باه موفقیات    

 (. 10)ورزشی پاسخ دهند 

 ( در تحقیقای باا عناوان   2013احسانی و همکااران ) 

 مندی جودوکاران شده و رضایت رابطۀ منابع ادرت ادراك»

 داری بین به این نییجه رسیدند که رابطۀ معنا« نخبۀ ای ان

 وجاود دارد اییمندی بازیکناان جاودو   منابع ادرت و رضا 

 ( در تحقیقی با عناوان 2010و همکاران ) 1(. کیگان13)

 ب رسی جو انگیزشی در ورزش جوانان  تکثی ات والدین و»

 به« کنندگان در ورزش تخصصی م بی ب  انگیزش ش کت

 ایاان نییجااه رساایدند کااه ورزشااکاران درك زیااادی از  

 ارناد. م بیاان و  های اجیماعی م بوب به انگیازش د  نشانه

 با ای  ارزیاابی  آماوزش های خاصی شام   والدین ب  نقش

 ، انگیازة با ای پادر و ماادر    تساای   و، پشاییبانی  م بیان

 و، جمعای  رفیارهاای  راابیی، رفیارهایهمساالن از ط یق 

 (. آبیاااری ب ایاای و15کااافی اث گااذار بودنااد ) ارتباطاات 

 لبیط راابت نقش»( در تحقیقی با عنوان 1394همکاران )

 بانوان فوتبا  ب ت  لیگ بازیکنان ورزشی تعاد بینی پیش در

 تعااد  با   طلبای  راابت به این نییجه رسیدند که« کشور

ما ادی و همکااران    (.1) دارد تاکثی   بازیکناان  ورزشای 

گاناۀ   منباع پانج   داری را بین ( رابطۀ مثبت و معنا1392)

ب ت  هنادبا    ادرت م بیان و تعاد ورزشی بازیکنان لیگ

ذک شاده   با توجه باه مطالاب   (.9ک دند )ی ان شناسایی ا

فضاای   توان اذعان داشت کاه مناابع اادرت م بیاان،     می

عواما    تا ین  ت غیبی و تعاد و موفقیات ورزشای از ماام   

اسیفاده  اند. بناب این حیاتی ب ای موفقیت در ع صۀ ورزش

توجای به  بی گ ی و نک دن از منابع ادرت م بیان در م بی

موفقیات و   بای کاه ورزشاکار را با ای ورزش،    فضای ت غی

به عملک د  کند، پذی ی آماده می افزایش تعاد و مسئولیت

 همچناین  شود. می ضعیف ورزشکار و حیی شکست منج 

 با   تواناد  مای  یکناان هاای باز  و ویژگای  یورزش ۀنو  رشی

اگ   .اث گذار باشد یاناسیفاده از ادرت توسط م ب یچگونگ

تناسب  گ فیه کار و نو  ادرت به یکنانهای باز ویژگی ینب

کساب   یالزم با ا  یزشای انگ ضاای وجود نداشایه باشاد ف  

 آوردن دست به ییاز سو. نخواهد شد یجادایت و تعاد موفق

حضور  با پذی ی و تعاد و مسئولیت و درك از آن یتموفق

ممکان   کاه  شاود  حاص  می یورزش های مخیلف رشیه در

                                                                 

Keegan.1  
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 ای ت غیبای مانناد فضا   یاز عواما  گونااگون   یناشا  است

 یان ا هاای  هادف از  یگ د یکیکه  مناسب در ورزش باشد

 که یک م بی بداند چگونه درصورتی بناب این  پژوهش است

 تواند فضاای ت غیبای و در   و با اعما  چه منبع ادرتی می

 تا   پی آن موفقیت و تعاد ورزشی را افزایش دهد، اث بخش

د. از گ ی خود را ایفاا کنا   تواند نقش م بی است و بای  می

ط فای در ارتبااب بااا ورزش باوکس در کشاور تحقیقااات     

نوعی این رشیۀ ورزشی جذاب با  اندکی صورت گ فیه و به

 توجای مواجه شده اسات. بنااب این مسائلۀ    ما ی و کم بی

 این تحقیق ب رسی رابطۀ منابع ادرت م بیاان باا فضاای   

 ت غیبی و تعاد و موفقیات ورزشای بوکساورهای نوجاوان    

 دارناد  سعی مقاله در این پژوهشگ ان رو زایناای انی است. 

 پ ساش  این به م بیان ادرت منابع تعیین اهمیت از پس

 ادرت م بیاان باا   منابع بین آیا ارتباطی که گویند پاسخ

 بوکسااورهایفضاای ت غیباای، تعاااد و موفقیات ورزشاای   

 دارد؟ آیا ارتباطی بین فضای ت غیبی وجود نوجوان ای انی

 پاسااخ یااافینشاای وجاود دارد؟  باا موفقیاات و تعااد ورز  

 باوکس  ۀرشی یانم ب لیۀتواند به ک می مذکور های پ سش

 با   یاد ککباا ت  را مناابع اادرت   شک  مثث ی کمک کند به

 یت، تعاد و موفق یزشیانگ یفضا ی هایکه با میغ یارتباط

 کارگی ند. دارند به

 

 روش تحقیق

 روش حساب  با   و کارب دی هدف، نظ  از پژوهش این

. اسات  ناو  توصایفی و پیمایشای    از العاات، اط گ دآوری

جامعۀ آماری شام  کلیۀ بوکسورهای نوجاوان حاضا  در   

باه  شور ای ان مسابقات اا مانی بوکس نوجوانان س اس  ک

ورزشکار  296به تعداد  1394میزبانی اسیان ایالم در سا  

نظ  گ فیه  عنوان نمونه در به شمار تمام روش جامعه بهبود. 

ها در  ها در میان همۀ نمونه یع پ سشنامهو پس از توز شد

وتحلیا    پ سشنامه ب گشت داده شد و تجزیه 200ناایت 

در ایان پاژوهش چااار پ سشانامه      شده شد. ابزار اسیفاده

ش ح زی  است  الف( پ سشنامۀ نفاوذ یاا مناابع اادرت      به

 االب در را ادرت منبع که پنج( 1989) 1سوسمان و دیپ

و همکااران   الای (.19) کند می ارزیابی زوجی عبارت 20

ب( (  3) اند گزارش ک ده (α=72/0( پایایی آن را )1392)

( 1998) 2پ سشنامۀ درك موفقیت ورزشی راب تز و ت شا  

سثا  است که ادراك از موفقیات ورزشای را    12که دارای 

کند. پایایی پ سشنامۀ مذکور نیز توسط راب تز  مشخص می

ج( پ سشاانامۀ (  16) ( گاازارش شااد  α=0/ 79و ت شاا  )

( کاه  1993و همکااران )  3مقیاس تعاد ورزشی اسکانالن

میزان تعاد ورزشی ف د و احساس و تمایا  وی باه اداماۀ    

 14( کاه دارای  17)کند  مشارکت در ورزش را تعیین می

باا داری شخصاای، لااذت،  مقیاااس باا ه  خاا ده 4ساثا  و  

ایان   هاای مشاارکت اسات.    محدودیت اجیماعی و ف صت

ب اساس مقیاس لیک ت است  د( ب ای ب رسای  پ سشنامه 

( PMCSQفضای ت غیبی از پ سشنامۀ جاو انگیزشای )  

 21( اسیفاده شد کاه شاام    1992) و همکاران4سایف یز

(. 18) سثا  از نو  بسیه و ب اساس مقیاس لیکا ت اسات  

مقیااس فضاای مااارتی و     پ سشنامه دارای دو خا ده  این

روایی و پایایی محققان به سنجش فضای عملک دی است. 

های مذکور پ داخیند و روایی توساط ده نفا  از    پ سشنامه

اسیادان مدی یت ورزشی و پایایی نیز با اسیفاده از آلفاای  

تکییاد شاد.    86و  93/0، 92/0،  72/0ت تیب  ک ونباخ به

توصایفی ) میاانگین و    ها از آماار  وتحلی  داده ب ای تجزیه

 -)آزمون کولماوگ وف  انح اف اسیاندارد( و آمار اسینباطی

ای ف یادمن، ضا یب همبسایگی     اسمی نوف، تحلی  رتباه 

 اسپی من و رگ سیون چندگانه( اسیفاده شد. 

                                                                 

Sussman and Deep.1  

2. Roberts and Tresure  

3. Scanlan  

4. Seifriz  
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 های تحقیق نتایج و یافته

ها نشان داد که ب اساس  شناخیی نمونه ویژگی جمعیت

تا  16درصد  45ساله ،  15تا  13درصد از آناا  5/37سن 

ساله بودند. ب اساس  20 تا 19درصد نیز  5/17ساله و  18

درصد بین  22سا ،  5تا  1درصد بین  76ورزشی  ۀسابق

حضور  ۀسا  سابق 11درصد نیز بیش از  2سا  و  10تا  6

درصد از  5/78در ورزش بوکس را داشیند. همچنین 

ها از حمایت خانواده ب ای حضور در ورزش بوکس  نمونه

ت ب خوردار درصد نیز از این حمای 5/21ب خوردار بودند و 

 5تا  1درصد  5/91نبودند. ب اساس کار با م بی فعلی 

سا  باالت   9درصد  2سا  و  8تا  6درصد بین  5/6سا ، 

با م بی فعلی خود کار ک ده بودند. همچنین ب اساس 

درصد  5/47باالت ین سطح حضور ورزشکاران در بوکس 

درصد در مسابقات اسیانی،  5/28در مسابقات کشوری، 

درصد در سطح  6ای و  صد در مسابقات منطقهدر 18

 حضور داشیند.  ۀالمللی سابق بین

 

 ها دادهاسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع  -. آزمون کولموگروف1جدول 

 سطح معناداری انحراف استاندارد میانگین متغیر تعداد ردیف

 27/0 68/15 19/51 فضای ت غیبی 200 1

 06/0 88/12 19/34 تعاد ورزشی 200 2

 28/0 11/21 81/29 موفقیت ورزشی 200 3

 001/0 84/3 28/29 منابع ادرت 200 4

 

فضای ت غیبی بیشی ین  1های جدو   ب اساس داده

( را در بین چاار میغی  دارد. همچنین در 19/51میانگین )

بین میغی ها فقط در منابع ادرت با توجه به اینکه سطح 

ها غی ن ما  است و در  است، داده 05/0معناداری کمی  از 

 05/0سه میغی  دیگ  با توجه به سطح معناداری باالت  از 

 ها ن ما  است.  داده

 

 . نتایج آزمون فریدمن برای ابعاد منابع قدرت مربیان، تعهد ورزشی و فضای ترغیبی2جدول 
 ای میانگین رتبه  سطح معناداری  درجات آزادی مجذور کای ابعاد ردیف

 

 

نابع ادرت م

 م بیان

15/56 ادرت تخصص  4 001/0  62/3  

15/56 ادرت اجبار  4 001/0  01/3  

15/56 ادرت اانونی  4 001/0  90/2  

15/56 ادرت م جعیت  4 001/0  85/2  

15/56 ادرت پاداش  4 001/0  62/2  

 

 تعاد ورزشی

39/278 ف صت مشارکت  3 001/0  02/3  

39/278 ب داری شخصی با ه  3 001/0  92/2  

39/278 لذت  3 001/0  82/2  

39/278 محدودیت اجیماعی  3 001/0  25/1  

261/78 فضای عملک دی فضای ت غیبی  1 001/0  80/1  

261/78 فضای ماارتی  1 001/0  20/1  

 

، در بین منابع ادرت 2های جدو   با توجه به داده

ای  ب اساس اهمیت، منبع ادرت تخصص با میانگین رتبه

ۀ او  جای گ فت و منبع ادرت پاداش با بدر رت 62/3

دست آورد. در  ت ین رتبه را به پایین 62/2ای  میانگین رتبه

بین ابعاد تعاد ورزشی، ف صت مشارکت بیشی ین میانگین 

دست آورد. همچنین در ب رسی  ( را به02/3ای ) رتبه
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 ای بیشی ی دارد. رتبه ( میانگین20/1ماارتی )( نسبت به فضای 80/1فضای ت غیبی، فضای عملک دی )

 

 . نتایج همبستگی اسپیرمن بین منابع قدرت مربیان با موفقیت ورزشی، تعهد ورزشی و فضای ترغیبی3جدول 
 فضای ترغیبی تعهد ورزشی  موفقیت ورزشی متغیرها

 ابعاد منابع قدرت
ضریب 

 همبستگی
 سطح معناداری

ضریب 

 همبستگی
 سطح معناداری

ضریب 

 همبستگی
ریسطح معنادا  

-16/0 ادرت اجبار  01/0  15/0-  03/0  06/0-  39/0  

-02/0 ادرت اانونی  75/0  05/0-  48/0  05/0  45/0  

-09/0 ادرت پاداش  19/0  09/0-  20/0  006/0-  92/0  

-17/0 ادرت تخصص  01/0  24/0-  001/0  10/0-  14/0  

-02/0 ادرت م جعیت  73/0  01/0-  79/0  12/0  07/0  

 

، بین منبع ادرت اجبار و 3 های جدو  با توجه به داده

( و بین ادرت ≥r=  ،05/0 P -16/0موفقیت ورزشی )

( رابطۀ ≥r= ،05/0 P -17/0تخصص و موفقیت ورزشی )

داری وجود دارد. همچنین بین ادرت اجبار و  منفی معنا

( و ادرت تخصص و ≥r= ،05/0 P -15/0تعاد ورزشی )

( رابطۀ منفی ≥r=  ،05/0 P-24/0تعاد ورزشی )

داری مشاهده شد و بین منابع ادرت با فضای ت غیبی  نامع

 (. ≥P 05/0ای دیده نشد ) رابطه

 
. نتایج همبستگی اسپیرمن بین منابع قدرت مربیان و ابعاد تعهد ورزشی و فضای ترغیبی4جدول   

 میغی ها

 فضای ت غیبی تعاد ورزشی

ب داری شخصی با ه  لذت ف صت مشارکت 
محدودیت 

 اجیماعی
 فضای ماارتی فضای عملک دی

 

 منابع ادرت

ض یب 

 همبسیگی

سطح 

 معناداری

ض یب 

 همبسیگی

سطح 

 معناداری

ض یب 

 همبسیگی

سطح 

 معناداری

ض یب 

 همبسیگی

سطح 

 معناداری

ض یب 

 همبسیگی

سطح 

 معناداری

ض یب 

 همبسیگی

سطح 

 معناداری

-13/0 ادرت اجبار  05/0  08/0-  22/0  23/0-  001/0  02/0-  69/0  04/0-  55/0  07/0-  32/0  

-01/0 ادرت اانونی  87/0  004/0-  95/0  11/0-  09/0  02/0-  73/0  04/0  52/0  04/0  55/0  

-05/0 ادرت پاداش  42/0  06/0-  33/0  16/0-  02/0  02/0-  68/0  02/0  71/0  03/0-  64/0  

-21/0 ادرت تخصص  002/0  18/0-  009/0  27/0-  001/0  08/0-  26/0  13/0-  05/0  03/0-  58/0  

ت م جعیتادر  01/0  87/0  04/0  50/0  07/0-  31/0  04/0-  57/0  13/0  06/0  09/0  17/0  

 

، بین منبع ادرت اجبار و 4های جدو   با توجه به داده

( و لذت ≥r=  ،05/0 p -13/0ب داری شخصی ) ابعاد با ه

(23/0- r=  ،05/0 P≤رابطۀ منفی و معنا )  داری وجود

،  =r -16/0ذت )دارد. بین منبع ادرت پاداش و بعد ل

05/0 P≤داری مشاهده شد و بین  ( رابطۀ منفی معنا

،  =r -21/0ب داری شخصی ) ادرت تخصص و ابعاد با ه

05/0 P≤( ف صت مشارکت ،)18/0- r=،05/0 P≤ و )

داری دیده  ( رابطۀ منفی معنا≥r=  ،05/0 P -27/0لذت )

مقیاس  شد. همچنین بین منبع ادرت تخصص و خ ده

داری وجود داشت  ی رابطۀ منفی معنافضای عملک د

(13/0- r=  ،05/0 P≤ در ادامه با توجه به ن ما  بودن .)

ها در سه میغی  )فضای ت غیبی، تعاد ورزشی،  داده

موفقیت ورزشی( از رگ سیون چندگانه اسیفاده شد. 

( =F= ،001/0 Sig 00/47بناب این با توجه به مقدار )

ورزشی از ط یق فضای  بینی تعاد توان گفت توان پیش می

 ت غیبی وجود دارد. 

 (=82/69F= ،001/0Sig)همچنین با توجه به مقدار 

بینی موفقیت ورزشی از ط یق فضای  توان گفت پیش می
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پذی  است. بناب این نیایج رگ سیون م بوب  ت غیبی امکان

 اراله شد.  5به این میغی ها در جدو  

داری بین  ا، رابطۀ معن5های جدو   با توجه به داده

ابعاد فضای ت غیبی )فضای عملک دی و فضای ماارتی( با 

 (.≥P 05/0موفقیت و تعاد ورزشی وجود دارد )

 

 . نتایج رگرسیون بین ابعاد فضای ترغیبی با موفقیت و تعهد ورزشی5جدول 
 سطح معناداری tمقدار ضریب بتا بین یشپمتغیر  متغیر مالک

 تعاد ورزشی
 001/0 17/5 420/0 فضای عملک دی
 01/0 36/2 192/0 فضای ماارتی

 موفقیت ورزشی
 001/0 99/4 379/0 فضای عملک دی
 001/0 26/4 323/0 فضای ماارتی

 

 گیری بحث و نتیجه

رابطۀ منابع ادرت هدف از پژوهش حاض ، ب رسی 

م بیان با فضای ت غیبی، تعاد و موفقیت ورزشی 

آزمون ف یدمن نشان نیایج  بوکسورهای نوجوان ای انی بود.

ای  داد که منبع ادرت تخصص بیشی ین میانگین رتبه

گانۀ ادرت م بیان از دیدگاه  ( را در بین منابع پنج62/3)

ای بوکس ای ان دارد. این یافیه  بوکسورهای نوجوان ح فه

( و تاامی و همکاران 1392با تحقیق الای و همکاران )

( 1392اران )و همک (. الای3،  6) است همخوان( 1389)

منابع ادرت م بیان و ارتباب آن با »در تحقیقی با عنوان 

منبع ادرت « آموزان ورزشکار ای انی انسجام گ وهی دانش

دارای بیشی ین  گانه پنجتخصص را در بین منابع ادرت 

تاامی و همکاران  (. همچنین3ک دند )اولویت شناسایی 

هب ی و رابطۀ بین سبک ر»( در تحقیقی با عنوان 1389)

های لیگ ب ت  والیبا  کشور از  یمتمنبع ادرت م بیان 

منبع ادرت تخصص را با میانگین « دیدگاه بازیکنان

ت ین منبع ادرت در بین ابعاد  عنوان مام به 98/3ای  رتبه

تفسی  این یافیه  در(. 6ک دند )ادرت م بیان شناسایی 

جوان نوشاید پیش از این بوکسورهای توان گفت که  می

و بوکسورهای  پوشان کمی ی نسبت به ملی ۀه تج بک

، رسیدن به پی اهن تیم ملی بوکس را ب ای ارندد بزرگسا 

اما پس از تشکی  دو تیم ملی  ،دانسیند می ی ممکنخود غ

المللی  الف و ب و ب گزاری مسابقات میعدد داخلی و بین

ملی دعوت   شایسیه هم به اردوهای تیم و زنان جوان مشت

حس راابت در بین بوکسورهای داخلی بیشی   شدند تا

توان گفت که  یمحا  با توجه به این توضیح کوتاه  شود.

ب ای رسیدن به موفقیت ورزشی در بوکس یا همان حضور 

در تیم ملی بوکس که هدف بسیاری از بوکسورهای 

نیاز م بیان با دانش و میخصص به  استنوجوان ای انی 

را دیده باشند و  الزم یها آموزشاگ  م بیان بوکس است. 

 بدون شکس  تم ینات حاض  شوند  با اطالعات کافی ب 

توانند از نظ  فنی و سالمت جسم و روح، بوکسورهای  می

را پ ورش و تحوی  جامعۀ ورزش کشور  یا توانمند و آماده

ی ی سبک کارگ بهب ای اعما  نفوذ ب  ورزشکاران  دهند.

یت بااهمب د بسیار  یمکار  م بیگ ی و روشی که م بی به

ی گذاری مناسب ب  تکثاست. اگ  م بیان بوکس ب ای 

بوکسورهای نوجوان ای انی از ادرت دانش و تج بۀ خود 

  نییجه بای ی خواهند گ فت. اطعاًاسیفاده کنند 

یافیۀ دیگ  تحقیق نشان داد که بین منابع ادرت 

اجبار و ادرت تخصص با موفقیت و تعاد ورزشی رابطۀ 

(. این یافیه با ≥05/0Pداری وجود دارد ) معنا منفی

داری را  ( که رابطۀ معنا1393تحقیقات م ادی و همکاران )

بین منبع ادرت اجبار و ادرت تخصص م بیان با تعاد 

ورزشی از دیدگاه بانوان لیگ ب ت  هندبا  ای ان شناسایی 
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توان  تفسی  این یافیه می (. در9) ک دند همخوان است

افزایش ادرت اجبار و تنبیه و زور توسط گفت که با 

م بیان بوکس عمالً رسیدن به موفقیت ورزشی توسط 

بوکسورهای نوجوان ای انی کمی  خواهد شد. نوجوانان با 

احساسات، روحیات، سطح خانوادگی و ش ایط میفاوتی در 

رو ب  م بی ورزشی  ورزش ش کت خواهند ک د ازاین

توجه کند. با توجه به ها  شایسیه است که به این تفاوت

هایی است که ورزشکار  اینکه ورزش بوکس از جمله ورزش

هنگام تم ین و راابت ش ایط سخیی را میحم  خواهد 

شد، زور و تنبیه در چنین ش ایطی راهکار نخواهد بود و 

زدگی، کاهش روحیه یا حیی ت ك  ممکن است سبب د 

 ورزش توسط بوکسورهای نوجوان ای انی شود. همچنین

تکیۀ بیش از حد به ادرت تخصص و دانش بدون توجه به 

منابع ادرت دیگ  ممکن است نییجۀ منفی به دنبا  

داشیه باشد و سبب کاهش ش ایطی ب ای موفق شدن و 

تعاد ورزشی شود. بناب این ادرت دانش و تخصص باید در 

کار گ فیه شود. بناب این این  کنار منابع دیگ  ادرت به

کارگی ی ادرت تخصص بدون  از به نییجۀ منفی ناشی

های  توجه به سای  منابع ممکن است تحت تکثی  ویژگی

دیگ ی مانند وضعیت ف هنگی و اجیماعی و اایصادی 

 ورزشکاران ا ار گ فیه باشد. 

یافیۀ دیگ  تحقیق نشان داد بین منبع ادرت اجبار و 

داری  ب داری شخصی و لذت رابطۀ منفی و معنا ابعاد با ه

(. بین منبع ادرت پاداش و بعد ≥p 05/0دارد )وجود 

( و ≥P 05/0داری مشاهده شد ) لذت رابطۀ منفی معنا

ب داری شخصی، ف صت  بین ادرت تخصص و ابعاد با ه

داری وجود دارد  مشارکت و لذت رابطۀ منفی معنا

(05/0P≤.)  

همچنین بین منبع ادرت تخصص و خ ده مقیاس 

 داری وجود دارد  فضای عملک دی رابطۀ منفی معنا

(05/0 P≤در تفسی  این یافیه می .)  توان گفت که ب ای

ب داری  اینکه بوکسورهای نوجوان در محیط ورزشی با ه

شخصی بیشی ی داشیه باشند و از ورزش لذت بب ند نباید 

از ادرت اجبار اسیفادة همیشگی و کاملی انجام داد، 

حیی چ اکه این مسئله سبب افت کیفیت ورزشکاران و 

شود و ب  فضای ت غیبی نیز  گاهی کنار گذاشین ورزش می

گذارد. یافیۀ آخ  پژوهش نشان داد رابطۀ  اث  منفی می

داری بین فضای عملک دی و فضای ماارتی با موفقیت  معنا

. این یافیه با تحقیق (≥05/0pو تعاد ورزشی وجود دارد )

و همکاران  1(، زه دیس1391زردشییان و همکاران )

( همخوان است 2007و همکاران ) 2( و ادموندز4200)

( در تحقیقی 1391و همکاران ) (. زردشییان7، 12، 22)

های رهب ی م بیان ب  جو انگیزشی و  اث  سبک»با عنوان 

« اهداف پیش فت بازیکنان لیگ ب ت  بسکیبا  زنان ای ان

به این نییجه رسیدند که بین جو انگیزشی و ابعاد آن 

و جو عملک دی با اهداف پیش فت و  یعنی جو ماارتی

(. زه دیس و 7وجود دارد )موفقیت ارتباب معناداری 

( به این نییجه رسیدند که بین انگیزش 2004همکاران )

(. 22درونی و تعاد ورزشی ارتباب مثبت وجود دارد )

( نشان دادند بین انگیزش و 2007ادموندز و همکاران )

(. در تفسی  12د )تعاد ورزشی ارتباب مثبیی وجود دار

توان گفت ب ای موفقیت در ورزشی مانند  این یافیه می

مناسب که سبب بوکس، ایجاد فضای ت غیبی یا انگیزشی 

نظ   شود بوکسورها احساس آرامش کنند ض وری به

تمای  به پیش فت رسد. بناب این ب ای کسب موفقیت و  می

به  جدید و رسیدن به مدارج باال یها تسلط ب  ماارت

 ۀتج ب، دیگ ان بامی  به روابط دوسیانه ، ارتباب

تمای  به احساس شور و هیجان  ،ی مخیلفها صحنه

احساس تسلط به خود، به تمای  ، م بوب به خود ورزش

و مواردی از این  پذی ی یتداشین احساس وظیفه و مسئول

ابی  نیاز است. پس اگ  فضای انگیزشی در ورزش بوکس 
                                                                 

1. Zahariadis 

2. Edmunds  
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تناا سبب پیش فت و  ه باشد، نهدرب گی ندة موارد ذک شد

شود ورزشکار در  شود، بلکه باعث می موفقیت ورزشی می

پذی ی و تعاد ورزشی بیشی ی  چنین محیطی از مسئولیت

 ب خوردار شود. 

اندرکاران و م بیان بوکس  در ناایت به دست

خصو  کسانی که در زمینۀ کار با بوکسورهای نوجوان  به

کسورهای نوجوان فعالیت دارند و حیی خود بو

گ دد  افزایش دانش و تج به  پیشناادهای زی  اراله می

گی ی  های آموزشی، با ه م بیان از ط یق ب گزاری کالس

آموزشی و ...، افزایش  از فناوری جدید فیلم و وسای  کمک

فضای ت غیبی مناسب از ط یق راهکارهایی مانند ب گزاری 

با حضور  مسابقۀ با ح یفان مناسب، ب گزاری جلسات

بازیکن و م بی و والدین، اسیفاده از موسیقی حین گ م 

ک دن، تم ینات مینو ، ح کات جدید و...، همچنین ب ای 

پذی ی و رسیدن به موفقیت  افزایش تعاد و مسئولیت

شود که بوکسورهای نوجوان ای ان روحیات  پیشنااد می

عدم ت س از شکست، تالش ب ای افزایش ادرت، ثبات 

پذی  بودن، روحیه تیمی داشین و ...  ن، مسئولیتادم داشی

 را در دسیور کار ا ار دهند. 
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