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رابطه سرمایه اقتصادی و اهداف پیشرفت با موفقیت ورزشی کشتیگیران آزاد
و فرنگی تیم ملی جوانان
امين رحيمي پردنجاني ،1مصطفي رشيدی نيا* ،2بهمن

تاریخ دریافت96/5/31 :

چكـیده

ميرزائي4

تاریخ تصویب96/17/72 :

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین سرمایه اقتصادی و اهداف پیشرفت با موفقیت ورزشی کشتیگیران آزاد و فرنگی تیم ملی جوانان بود .روش
پژوهش توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری کلیه کشتیگیران آزاد و فرنگی تیم ملی جوانان بودند .با توجه به محدود بودن جامعه آماری ۳۳ ،نفر
بهعنوان نمونه آماری به پرسشنامه پاسخ دادند .ابزار تحقیق شامل ،پرسشنامه سرمایه اقتصادی سفیری و آراسته ( ،)6۳31اهداف پیشرفت کنروی و
همکاران ( )300۳و موفقیت ورزشی موسوی و واعظ موسوی ( )6۳33بود که روایی پرسشنامهها توسط متخصصان و ضریب پایایی آن به ترتیب ،0/۲3
 0/۲0و  0/3۳مورد تأیید قرار گرفت .برای تجزیه تحلیل دادهها از نرمافزار  PLS3استفاده شد .یافتهها نشان داد بین اهداف پیشرفت و موفقیت ورزشی
رابطه معنیداری وجود دارد ( ،)t=3/631اما بین سرمایه اقتصادی و موفقیت ورزشی کشتیگیران در مدل مفهومی رابطه معنیداری مشاهده نشد
( .)t=6/441نتیجهگیری میشود در موفقیت ورزشی ورزشکاران نخبه کشتی داشتن هدف پیشرفت نقش تعیین کنندهای دارد و سرمایه اقتصادی عامل
اصلی و کافی در موفقیت ورزشی آنها نیست .پیشنهاد میشود مربیان و روانشناسان تیم به جنبههای پیشرفت گرایی و ایجاد هدف در ورزشکاران توجه
جدی داشته باشند.
کلید واژهها :اهداف پیشرفت ،تیم ملی کشتی ،سرمایه اقتصادی ،موفقیت ورزشی.

 .6کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 .3کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه
 .۳استاد فیزولوژی ورزشی دانشگاه گیالن

گیالن*

Email: aminrahimi.4mb@gmail.com
Email: rashidiniamostafa100@yahoo.com
Email: bmirzaei2000@yahoo.com
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مقدمه
با توجه به مزایای بسیار زیاد و مهم موفقیتهای بینالمللی ورزشی ،درک توسعه پایدار و درازمدت یک حرفه ورزشی به یک
پیگیری مهم در سراسر جهان تبدیل شده است (هاکسلی و همکاران .)306۲ ،6از چالشهای درک رفتار ماهرانه ،تشخیص
مؤلفههایی است که در اکتساب و حفظ موفقیت ورزشی مؤثرند .بررسی مطالعات مربوط به موفقیت ورزشی نشان میدهد
عوامل زیادی در پیشرفت ورزشی ورزشکاران نقش دارند .این عوامل شامل تمرین( 3استارکس و اریکسون،)300۳ ،۳
آموزش( 4کونور و همکاران ،)300۳, 5توانایی درونی و سن (بوچارد و مالیان ،)6334 ،1مهارتهای شناختی( ۲کوته و
همکاران ،)66335 ،3تعهد( 3دوراند و سالمال )3003 ، 60و لذت بردن 66از ورزش (کاستلزن و ولن )633۳ ،63میباشد .موفقیت
ورزشی ،فرایند یادگیری فعّالی است که در اثر تمرین هدفمند و بهبود مهارتهای ضروری برای رسیدن به سطح باالی
عملکرد ورزشی بهدست میآید (کرامپه و اریکسون .)6331 ،6۳در واقع عملکرد مطلوب در ورزش حاصل ترکیبی از
تواناییهای فنی (تکنیکی و تاکتیکی ،جسمانی قدرت ،سرعت و غیره) و روانی (تمرکز ،اعتمادبهنفس ،مهار اضطراب و)...
میباشد (واعظ موسوی و همکاران.)6۳30 ،
یکی از عوامل موفقیت هر ورزشکار به میزان انگیزهی وی برای پیشرفت است .انگیزش پیشرفت در حیطهی روانشناسی
ورزش از اهمیت خاصی برخوردار است و عبارت است از نیاز به تسلّط یافتن در کارهای سخت ،دستیابی به کمال ،غلبه بر
مشکالت و موانع ،بهتر از دیگران عمل کردن و احساس غرور از موفقیت (بوسجر و همکاران .)3003 ،64در نظریه
هدفگرایی عواملی مانند هدفگرایی ،تواناییهای ادراک شده و رفتار موفق اهمیت دارند .بر اساس نظریهی اتکینسون،
ورزشکاران موفق ،از لحاظ رقابتجویی در سطح باالیی قرار دارند ،دارای پشتکار زیاد برای دستیابی به موفقیت بوده و بدون
نگرانی دربارهی شکستهای احتمالی ورزش میکنند (الوان و گیل.) 3000 ،65
از طرف دیگر کسب عنوان در رویدادهای ورزشی بزرگ و بینالمللی که در کانون توجه بسیاری از کشورها قرار دارد
میتواند شرایط اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد ،از اینرو بسیاری از کشورها در تالشاند با
برنامهریزی ،ورزشکارانی را آماده و روانه مسابقات کنند که موفقیت آنها را در رویدادهای بزرگ تضمین کنند (سجادی و
همکاران .)6۳30 ،یکی از ابعاد ورزش که میتواند انگیزههای مناسبی برای ورزش کردن در افراد جامعه بهویژه جوانان ایجاد
کند ،ورزش قهرمانی است .پیروزیهای بینالمللی و بهویژه موفقیت در رقابتهای المپیک در عرصهی ورزش ،بهطور
فزایندهای موجب رشد و توسعه در بسیاری از کشورها شده است .این برتری و موفقیت ورزشکاران نخبه در عرصهی
بینالمللی هویت و شخصیت ویژهای به آن کشور میدهد .بر همین اساس دولتها تمایل بیشتری دارند با سرمایهگذاری
مالی زیاد ،موفقیت ورزشکاران نخبه خود را در عرصهی بینالمللی فراهم کنند که این مسئله به بسط و توسعه سازمانها و
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سیستمهای مرتبط با پرورش و توسعهی ورزشکاران نخبه در بعد ورزش قهرمانی منجر شده است (دوراند و سالمال.)3003 ،6
در رابطه با موفقیت ورزشی مطالعاتی صورت گرفته ازجمله یافتههای برنیکال و بوتون ) 3061( 3نشان دادند که عوامل
انگیزشی ورزشکاران زن با موفقیت عملکردشان رابطه دارد .چیتل و همکاران )306۲( ۳نشان دادند که تجربیات پیشرفت
رابطه معنیداری با موفقیت ورزشی اسکی بازان دارد .روده و بوئر )3061( 4در باشگاههای لیگ برتر فوتبال اروپا و هاکسلی و
همکاران ( )306۲در ورزشکاران فوتبال و بسکتبال انگلیس نشان دادند سرمایهگذاری مالی بر موفقیت ورزشی رابطه
معنیداری دارد .فرزی و همکاران ( )6۳33نشان داد که سخترویی  50درصد و انگیزش پیشرفت  4۳درصد از تغییرات
واریانس موفقیت ورزشی را تبیین میکنند .همینطور سجادی و همکاران ( )6۳33نشان دادند در بین تمام عوامل مؤثر بر
موفقیت کاروان ورزشی 5ایران ،منابع مادی بیشترین اهمیت را داشت .موسوی و همکاران ( )6۳34نشان دادند معیارهای
شخصی و سازماندهی با بهزیستی روانشناختی و موفقیت ورزشی همبستگی مثبت و معنیداری دارند .همچنین خداداد
کاشی و کریمنیا ( )6۳34در پژوهش خود نشان دادند که شاخص توسعهی انسانی ،تعداد شرکتکنندگان ،درآمد سرانه و
عملکرد ورزشی دوره قبل احتمال موفقیت ورزشی کشورها در بازیهای المپیک را افزایش میدهد.
در پژوهشی دیگر ضمیری کامل و همکاران ( )6۳3۳نشان دادند که عوامل تجهیزات ،امکانات و اماکن ورزشی در راهیابی
ورزشکاران به تیمهای ملی باالترین الویت را دارند .زارعیان و همکاران ( )6۳3۳مؤلفههای پیشبینی کننده موفقیت
کشورهای شرکتکننده در بازیهای المپیک را در  5مؤلفه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،فناوری و ورزشی
طبقهبندی کرد .فخری و همکاران ( )6۳34نشان دادند بین عوامل اقتصادی و عملکرد ورزشی کشورها رابطه وجود دارد .در
مورد متغیر اهداف پیشرفت ایپلر و همکاران ( )3000و مالمبرک ( )3003به این نتیجه رسیدند که اهداف پیشرفت با موفقیت
تحصیلی رابطه معنیداری دارد .البته تحقیقات صورت گرفته یا سرمایه اقتصادی را بر موفقیت بررسی کردهاند و یا اهداف
پیشرفت را بر موفقیت و هیچکدام از پژوهشهای صورت گرفته این دو متغیر را بهصورت ترکیبی باهم در مورد موفقیت
بررسی نکردهاند بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه ترکیب این دو متغیر بر موفقیت ورزشی است .همچنین
پژوهشهای گذشته اهداف پیشرفت را با موفقیت تحصیلی بررسی کردهاند و هیچکدام از پژوهشهای صورت گرفته داخلی
رابطه اهداف پیشرفت با موفقیت ورزشی را مورد بررسی قرار ندادهاند بنابراین پژوهش حاضر نیز به دنبال بررسی این سؤال
است که آیا اهداف پیشرفت با موفقیت ورزشی هم رابطه دارد؟
با توجه به اینکه کشتیگیران تیم ملی جوانان آزاد و فرنگی از قدرتمندترین تیمهای جهانی هستند ،بررسی موفقیت
ورزشی آنها باید مورد توجه قرار گیرد تا دیگر تیمهای ملی کشورمان بتوانند از دالیل موفقیت عملکرد آنها آگاه و استفاده
الزم را ببرند؛ بنابراین با توجه به اهمیت جامعه آماری پژوهش و متغیرهای موجود ضرورت پژوهش حاضر احساس میشود.

روششناسی
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوهی گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ اینکه
رابطهی بین متغیرها بررسی میگردد ،از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری این پژوهش کلیه ورزشکاران تیم ملی کشتی
آزاد و فرنگی بود.
با توجه به جامعه آماری پژوهش بعد از هماهنگی و همکاریهای صورت گرفته با ورزشکاران تیم ملی کشتی جوانان
پرسشنامه الکترونیکی در اختیار کلیه ورزشکاران تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی قرار گرفت که  ۳۳نفر بهعنوان نمونه آماری،

1. Durand & Salmela
2. Barnicle & Burton
3. Chittle etal
4. Rohde & Breuer
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پرسشنامه سرمایه اقتصادی ،سفیری و آراسته ( ،)6۳31اهداف پیشرفت کنروی و همکاران ( )300۳و موفقیت ورزشی موسوی
و واعظ موسوی ( )6۳33را پاسخ دادند.
روایی محتوای این ابزار با نظرسنجی خبرگان مورد تأیید قرار گرفت .برای سنجش پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده گردید که این ضریب برای پرسشنامهی سرمایه اقتصادی سفیری و آراسته ( ،0/۲3 )6۳31اهداف پیشرفت
کنروی و همکاران ( 0/۲0 )300۳و موفقیت ورزشی موسوی و واعظ موسوی ( 0/3۳ ،)6۳33بهدست آمد.
از مدلسازی معادالت ساختاری ،روش حداقل مربعات جزئی (پی ال اس نسخه سوم) جهت تجزیه و تحلیل دادهها و
بررسی برازش مدل استفاده گردید .مدل یابی معادالت ساختاری ،مدلی آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیرهای نهفته
و آشکار است.

یافتهها
ارائه یافتههای تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت گرفت که در باب یافتههای جمعیت شناختی 3۳/3 ،درصد
افراد مجرد و  1/6افراد نمونه متأهل بودند و همچنین میانگین سابقه عضویت کشتیگیران نمونه  ۲سال بود؛ کشتیگیران
نمونه که پرسشنامه را پاسخگو بودند از شهرهای استانهای مختلف کشور از جمله لرستان ،مازندران ،خوزستان ،تهران،
خراسان ،شیراز و قم بودند.
بررسی برازش مدل بیرونی :مدل یابی  PLSدر دو مرحله صورت میپذیرد :در مرحله اول ،مدل اندازهگیری (مدل بیرونی)
از طریق تحلیلهای روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی بررسی میشود و در مرحله دوم ،مدل ساختاری (مدل درونی) با
برآورد مسیر بین متغیرها بررسی میشود .بارهای عاملی متغیرها در جدول ( )6قابلمشاهده است.
جدول  :۱بارهای عاملی

سازه

زیرعاملها

سؤاالت

سرمایه اقتصادی

Q1
Q2
Q3
Q4
Q1

تبحر گرا

Q2
Q3

اجتناب از تبحر

Q5

اهداف پیشرفت

Q6
Q7

عملکرد گرا

Q8
Q9
Q10

اجتناب از عملکرد

Q11

Q1
Q2

اجرای روان

Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

موفقیت ورزشی

Q4

بار عاملی
0/133
0/56۲
0/346
0/365
0/41۲
0/436
0/304
0/3۳0
0/۲43
0/134
0/5۲۳
0/333
0/335
0/144
0/۲3۳

سازه

زیر عاملها

سؤاالت

توجه

Q8
Q9
Q10
Q11

تکنیک

Q12
Q13
Q14
Q15

حساسیت به خطا

Q16
Q17
Q18

بارعاملی
0/۲44
0/333
0/101
0/۲46
0/55۳
0/333
0/335
0/144
0/۲3۳
0/53۳
0/۲35
0/553
0/355
0/۲۳1
0/336
0/451
0/333
0/356
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Q19

تعهد

Q20
Q21
Q22
Q23

پیشرفت

Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
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0/363
0/1۲1
0/336
0/33۳
0/4۳3
0/۲61
0/۲31
0/۲30
0/۲33
0/53۲

در مدل تحقیق حاضر ،همانگونه که در جدول  3مشخص است ،تمام اعداد ضرایب بارهای عاملی پرسشها از  0/4بیشتر
است؛ یعنی واریانس شاخصها با سازه مربوطهاش در حد قابلقبول بود که نشاندهنده مناسب بودن این معیار است.
برای تأیید روایی ابزار اندازهگیری از سه نوع روایی استفاده شد ،روایی محتوا ،روایی همگرا ( )AVE6و روایی واگرا .روایی
محتوا با نظرسنجی خبرگان مورد تأیید قرار گرفت .برای تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار (ضریب آلفایکرونباخ و ضریب
پایایی مرکب) استفاده شد .در جدول ( )3و ( )۳نتایج پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا بهطور کامل آورده شده است.
جدول  :۲ضرایب پایایی و روایی همگرا

آلفا کرونباخ

پایایی ترکیبی

AVE

متغییر
سرمایه اقتصادی

0/۲3۳

0/365

0/53۲

اهداف پیشرفت

0/۲0۳

0/304

0/54۳

تبحرگرا

0/330

0/363

0/۲43

اجتناب از تبحر

0/13۳

0/۲34

0/155

عملکردگرا

0/۲06

0/۲40

0/560

اجتناب از عملکرد

0/1۳0

0/۲56

0/565

0/3۳3

0/343

0/5۳3

اجرای روان

0/۲40

0/۲40

0/503

تعهد

0/366

0/366

0/14۳

توجه

0/304

0/30۲

0/5۲4

تکنیک

0/1۲3

0/1۲3

0/530

حساسیت به خطا

0/۲۳3

0/۲۳3

0/513

پیشرفت

0/۲63

0/۲63

0/506

مؤلفههای اهداف پیشرفت

مؤلفه/سؤال

موفقیت ورزشی

مؤلفههای موفقیت ورزشی

1. Average variance extracted
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جدول  :۳روایی واگرا

اجرای روان

پیشرفت

0/۲05
0/555
0/۲54
0/۲53
0/15۳
0/536
0/433
0/536
0/143

0/155
0/513
0/151
0/55۳
0/۲36
0/۲55
0/435
0/۲36

اجرای روان
پیشرفت
تعهد
توجه
تکنیک
حساسیت به خطا
سرمایه اقتصادی
موفقیت ورزشی
اهداف پیشرفت

تعهد

0/303
0/405
0/133
0/415
0/133
0/۲4۳
0/51۲

توجه

0/۲53
0/۲61
0/13۳
0/430
0/163
0/135

تکنیک

0/۲36
0/536
0/551
0/1۲۳
0/۲3۳

حساسیت
به خطا

0/۲36
0/155
0/516
0/1۲6

موفقیت
ورزشی

سرمایه
اقتصادی

0/۲33
0/۲15
0/۲56

0/346
0/4۳3

اهداف
پیشرفت

0/306

بر اساس مطالب عنوانشده و نتایج خروجیهای نرمافزار در جدولهای ( )3و ( )۳ابزار اندازهگیری از روایی (محتوا ،همگرا
و واگرا) و پایایی مناسب برخوردارند.
بررسی برازش مدل درونی :مدل درونی بیانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش است .با استفاده از مدل درونی
میتوان ضرایب مسیر پژوهش را بررسی کرد .در جدولهای ( )4الی ( )1و شکل ( )6نتایج برازش مدل درونی مشاهده
میشود.
جدول :4برازش درونی ضریب تعیین و ضریب اثر

متغییرها

R2

سرمایه اقتصادی
اهداف پیشرفت
موفقیت ورزشی

0/503

F2
0/03
0/40

جدول  :5نتایج برازش مدل درونی (پیشبینی مدل)

)Q  1- (SSE/SSO
0/40۳
2

SSO

SSE

اجرای روان

615/000

33/556

اهداف پیشرفت

۳30/000

۳30/000

تعهد

6۳3/000

36/433

0/۳0۲

توجه

615/000

606/۲46

0/۳3۳

تکنیک

33/000

1۳/۲6۳

0/۳51

حساسیت به خطا

615/000

606/330

0/۳33

سرمایه اقتصادی

6۳3/000

6۳3/000

موفقیت ورزش

33/000

56/۲63

0/۳63

پیشرفت

615/000

664/5۲0

0/۳01
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نهایتاً با استفاده از یافتههای برازش مدل درونی برازش کلی مدل آورده شده است .سه مقدار  ،0/۳1 ،0/35 0/06بهعنوان
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این معیار معرفیشده است .برازش کلی مدل با توجه به مقدار  0/۳۲در سطح قوی برآورد
شد.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = 𝐹𝑂𝐺
𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠 ∗ ̅𝑅̅̅2̅ = √0/554 ∗ 0/508 = 0/37811

برای معنادار بودن ضرایب مسیر الزم است مقدار  tهر مسیر از عدد  6/31بیشتر باشد.
جدول  :6بررسی ضرایب مسیر

مسیر
بین سرمایه اقتصادی و موفقیت ورزشی رابطه معنیدار وجود دارد.
بین اهداف پیشرفت و موفقیت ورزشی رابطه معنیدار وجود دارد.

ضریب مسیر
0/341
0/503

آماره t
6/441
۳/635

نتیجه
رد
تائید

شکل  :۱برازش مدل مفهومی

بحث و نتیجهگیری
با توجه به مزایای بسیار مهم موفقیتهای بینالمللی ورزشکاران ،درک توسعه پایدار و درازمدت موفقیت بینالمللی ورزشی به
یک پیگیری مهم در سراسر جهان تبدیلشده است و توجه زیاد کشورها بر سرمایهگذاری مالی ورزشکاران برای موفقیت
ورزشی ،اهمیت عوامل روانشناسی و انگیزشی بر موفقیت ورزشی همچنین با توجه به اینکه کشتیگیران تیم ملی جوانان آزاد
و فرنگی از قدرتمندترین تیمهای جهانی هستند ،بررسی موفقیت ورزشی این جامعه آماری بسیار مهم است و اینکه هیچکدام
از پژوهشهای صورت گرفته داخلی رابطه سرمایه اقتصادی و پیشرفت اهداف را با موفقیت ورزشی بهصورت ترکیبی مورد
بررسی قرار ندادهاند .همچنین پژوهشهای گذشته که بهصورت مجزا اهداف پیشرفت را با موفقیت مورد بررسی قرار دادهاند
بر موفقیت تحصیلی متمرکز بودهاند و هیچکدام از پژوهشهای صورت گرفته داخلی اهداف پیشرفت را با موفقیت ورزشی
مورد بررسی قرار ندادهاند .بنابراین پژوهش حاضر به بررسی عملکرد مالی و پیشرفت اهداف بر موفقیت ورزشی پرداخت است.
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یافتههای پژوهش نشان داد بین سرمایه مالی با موفقیت ورزشی رابطه معنیداری وجود ندارد ( .)r2=0/503 ، t =6/441این
بخش از یافتهها با پژوهش روده و بوئر ،)3061( 6هاکسلی و همکاران ( ،)306۲سجادی و همکاران ( ،)6۳33زارعیان و
همکاران ( )6۳3۳و فخری و همکاران ( )6۳34همراستا نبود .در مرحله اول به نظر میرسد به دلیل اینکه پژوهشهای
گذشته فقط به بررسی عملکرد مالی بر موفقیت میپرداختند و تأثیر اهداف پیشرفت را نادیده میگرفتند و نتایج پژوهش
حاضر نشان داد که با دخالت کردن متغیر پیشرفت اهداف رابطه سرمایه اقتصادی با موفقیت کمرنگتر میشود .در محله دوم
دلیل معنادار نشدن این رابطه میتوان چنین بیان شود که با توجه به جامعه آماری پژوهش حاضر که کشتیگیران تیم ملی
جوانان بودند به نظر میرسد ،موفقیت ورزشی باالی کشتیگیران نسبت به سرمایه مالی پایین آنها ،دلیل موفقیتشان اهداف
پیشرفت و عوامل دیگری میتواند باشد .در مرحله سوم با توجه به جامعه آماری که کشتیگیران تیم ملی جوانان بودند ،به
نظر میرسد عوامل انگیزشی در بین جوانان نقش تعیینکننده بیشتری بر موفقیتشان دارد و به همین دلیل عامل سرمایه مالی
با وجود متغییر انگیزشی در بین این جوانان نقش کمتری ایفا کند.
همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشان داد بین اهداف پیشرفت و موفقیت ورزشی رابطه معنیداری وجود دارد (t= ۳/635
 .)r2=0/503از عوامل اهداف پیشرفت عملکرد گرا ،تبحر گرا ،اجتناب از عملکرد و اجتناب از تبحر دارای اولویت میباشند .در
زمینه پیشرفت عملکرد گرا انگیزههایی برای کشتیگیران مهم است که عملکرد آنها بهتر از دیگر ورزشکاران باشد و بهترین
عملکرد را داشته باشند ایجاد این اهداف و انگیزشها در ورزشکاران باعث موفقیت ورزشی مانند پیشرفت مهارت نسبت به
گذشته میشود .بنابراین به مربیان کشتیگیران تیم ملی جوانان و دیگر ورزشها پیشنهاد میشود این اهداف و انگیزهها را در
ورزشکارانشان ایجاد و تقویت کنند که کشتیگیرانشان تمایل به عملکرد بهتر نسبت به دیگران و انجام بهترین عملکرد آنها
در سطح بسیار قویی باشد که موجب پیشرفت ورزشی کشتیگیرانشان شود .در زمینه تبحر گرا داشتن اهداف و انگیزههایی
مانند مهم بودن اجرای مهارت در سطح باال ،تسلط داشتن بر همه جنبههای مهارت و بهتر انجام دادن مهارت ورزشی نسبت
به دیگران با موفقیت ورزشی مانند پیشرفت ،توجه (که هنگام تمرین چیز دیگری حواسشان را پرت نکند ،در هنگام تمرین
توجه به هماهنگی بدنیشان و توجه به خطاهایشان در هنگام تمرین) رابطه معنیداری مشاهده شد ،بنابراین به مربیان تیم
ملی کشتی جوانان و دیگر مربیان پیشنهاد میشود این انگیزهها و اهداف عملکرد گرا را در ورزشکارانشان باال ببرند تا موجب
موفقیت ورزشی آنها شوند .در مورد عامل اجتناب از عملکرد اهداف و انگیزههایی مانند مبادا عملکردی بدتر از دیگر
ورزشکاران داشته باشند ،عملکرد آنها از گذشته بدتر شود .باعث موفقیت ورزشی مانند حساسیت به خطا (در حد امکان انجام
ندادن خطا در تمرین ،تشخیص دادن خطاهای دیگر ورزشکاران ،اصالح کردن خطاهای خود در اجرای بعدی) ،میشود،
بنابراین به مربیان تیم ملی کشتی جوانان و دیگر مربیان پیشنهاد میشود برای موفقیت ورزشی ورزشکارانشان این اهداف و
انگیزههای اجتناب از عملکرد را در ورزشکارانشان ایجاد و تقویت کنند .همچنین در مورد اجتناب از تبحر انگیزههای درونی
ورزشکاران مانند مبادا مهارت بدتری نسبت به دیگران داشته باشند ،مهارتشان نسبت به گذشته بدتر نشده باشد و مبادا در
اجرای مهارت ورزشی در گروه ضعیفترین باشد باعث موفقیت ورزشی مانند اجرای روان (خوب عمل کردن در هنگام تمرین،
جذاب بودن تمرین برای ورزشکار ،تمرکز بر اجرای تمرین و کنترل اجرا در اختیار ورزشکار) همچنین تعهد (در زمان تمرین
بهموقع حاضر شود ،تعهد به پیشرفت و اجرای درست و صحیح مهارت) میشود .بنابراین به مربیان کشتیگیران تیم ملی
جوانان و دیگر مربیان پیشنهاد میشود ،این انگیزههای اجتناب از تبحر را در ورزشکارانشان باال ببرند تا باعث موفقیت ورزشی
ورزشکارانشان شوند ،این بخش از یافتهها با پژوهش ایپلر و همکاران ( ،)3000مالمبرک ( ،)3003برنیکال و بوتون ( ) 3061و
چیتل و همکاران )306۲(3همراستا هستند .در نتیجه یافتهها نشان داد وجود اهداف و انگیزههای بیانشده با موفقیت ورزشی
کشتیگیران رابطه معناداری دارد و در کل به مربیان و روانشناسان پیشنهاد میشود به اهداف پیشرفت ورزشکاران خوب
تمرکز کنند تا موجب موفقیت ورزشی ورزشکارانشان شوند.
1. Rohde & Breuer
2. Chittle etal
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