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Article Type 
Research Article 

 Purpose: In this research, applied in terms of purpose, combined 

(quantitative and qualitative) in terms of the type of data search 

and descriptive-exploratory in terms of the data analysis method, the 

purpose of designing a model to explain the effective factors on 

strengthening job motivation in amateur sports coaches of the country with 

emphasis on Herzberg's two-factor theory of motivation - health. 

Materials and methods: The statistical population in the qualitative part 

of the research includes 30 people (10 women - 20 men) from university 
teachers, teachers of federations in sports fields with international and 

national coaching degrees, and heads of sports associations and committees 

in a targeted manner and using The snowball method was chosen. In the 

quantitative part, the statistical population included sports coaches working 

in sports clubs of municipalities, general administrations of sports and 

youth and education all over the country. Considering the unlimitedness of 

the statistical population, the statistical sample was calculated using the 

multi-stage cluster and simple random sampling method and using the 

Cochrane relationship formula of 384 people. The research data collection 

tool in the qualitative part was an in-depth and exploratory interview, and 

in the quantitative part, a researcher-made questionnaire derived from the 
interview in the qualitative part consisted of 4 factors, 12 components and 

78 items based on a five-point Likert scale. To analyze the data and answer 

the research questions from the methods of confirmatory factor analysis 

and structural equations, Cronbach and Guttman's alpha test to check the 

reliability of the tool and convergent and divergent validity, Kolmogorov 

Smirnov test to check the normality of data distribution, exploratory factor 

analysis test to check and discover Effective factors on job motivation, 

Friedman's test to rank between the factors effective on job motivation, 

using Atlas/TI 8 software (in the qualitative part) and in the quantitative 

part using Lisrel software version 8.8 and SPSS version 20 software. 

became 

Findings: Based on the findings of the research, the identified factors 
effective in strengthening the career motivation of sports coaches, 

including 4 factors (individual, contextual, organizational, managerial-

leadership factors) in the form of selective coding, 17 components in the 

form of axial coding and 78 items ( index) in the form of open coding was 

the factor. 

Conclusion: Among these factors, the organizational factor was the first 

priority in terms of importance. The obtained model of the research was of 

good fit. 
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 73.... انگیزه تقویت بر مؤثر عوامل تبیین الگوی طراحی  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Summer 2022 

 انگیزه تقویت بر مؤثر عوامل تبیین الگوی طراحی
 هبرنظری کشورباتاکید آماتورورزش مربیان در شغلی

 هرزبرگ بهداشت – انگیزش عاملی دو
 

 1 قادرنژاد اکبر علی
 علوم و بدنی تربیت گروه ،مدیریت ورزشی دکتری دانشجوی
 .ایران مشهد، اسالمی، آزاد دانشگاه مشهد، واحد ورزشی،

 
 *2 دوین فهیم حسن

 دانشگاه مشهد، واحد ورزشی، علوم و بدنی تربیت گروه، دانشیار
 .مسئول( نویسنده)ایران مشهد، اسالمی، آزاد

 
 7 مقدم امیر

 دانشگاه مشهد، واحد ورزشی، علوم و بدنی تربیت گروه، دانشیار
 .ایران مشهد، اسالمی، آزاد

 
 4قندهاری زاده اسماعیل محمدرضا

 دانشگاه مشهد، واحد ورزشی، علوم و بدنی تربیت گروه، دانشیار
 .ایران مشهد، اسالمی، آزاد

 
 چکیده

 و کمی( ترکیبی هدف، لحاظ به کاربردی پژوهش این در: هدف
  ها¬داده جستجوی نوع لحاظ به( کیفی

 هدف ها،داده وتحلیلتجزیه روش لحاظ به اکتشافی-توصیفی و
 مربیان در شغلی انگیزه تقویت بر مؤثر عوامل تبیین الگوی طراحی
 هداشتب – انگیزش دوعاملی نظریه بر تاکید با کشور ورزش آماتور

  .بود هرزبرگ
 03 شامل پژوهش کیفی بخش در آماری جامعه :ها روش و مواد
 مدرسین دانشگاه، مدرسین از( مرد نفر 03- زن نفر 03) نفر

 و المللیبین مربیگری مدرک با ورزشی هایرشته در هافدراسیون
 با و هدفمند صورتبه ورزشی هایکمیته و هاانجمن روسای و ملی

 بخش در آماری جامعه. شدند انتخاب برفی گلوله روش از  استفاده
 ها،شهرداری ورزشی هایباشگاه در شاغل ورزش مربیان شامل کمی،

. بود کشور سراسر وپرورشآموزش و جوانان و ورزش کل ادارات
 روش به آماری جامعه بودن نامحدود به توجه با آماری نمونه
 از استفاده با و ساده تصادفی و ایخوشه مرحله چند گیرینمونه

 آوریجمع ابزار. گردید محاسبه نفر 083 کوکران رابطه فرمول
 در و اکتشافی و عمیق مصاحبه کیفی، بخش در پژوهش هایداده

 خشب در مصاحبه از برگرفته ساخته محقق پرسشنامه کمی بخش
 طیف پایه بر گویه 88 و مؤلفه 00عامل، 3 بر مشتمل کیفی

 به پاسخ و هاداده وتحلیلتجزیه جهت. بود لیکرت ایدرجهپنج
 معادالت و تأییدی عاملی تحلیل هایروش از پژوهش سؤاالت

 بزارا پایایی بررسی جهت گاتمن و کرونباخ آلفای آزمون ساختاری،
 جهت اسمیرنوف کولموگروف آزمون واگرا، و همگرا روایی و

 اکتشافی عاملی تحلیل آزمون ها،داده توزیع بودن نرمال بررسی
 ونآزم شغلی، انگیزه تقویت بر مؤثر عوامل کشف و بررسی جهت

 با غلی،ش انگیزه تقویت بر مؤثر عوامل بین بندیرتبه جهت فریدمن
 بخش در و( کیفی بخش در) Atlas/TI 8 افزارنرم از استفاده

 03 ورژن SPSS افزار نرم و 8/ 8 نسخه لیزرل افزارنرم از کمی
 .گردید استفاده

_________________________________ 
1. Wall Street 

 رب مؤثر شده شناسایی عوامل پژوهش، هاییافته اساس بر :هایافته
 فردی، عامل) عامل 3 شامل ورزشی، مربیان شغلی انگیزه تقویت
 ی،انتخاب گذاری کد قالب در( رهبری – مدیریتی سازمانی، ای،زمینه

 در( شاخص) گویه 88 و محوری کذاری کد قالب در مؤلفه 08
 .عامل بود باز گذاری کد قالب

 اهمیت میزان نظر از سازمانی عامل عوامل، این بین در: گیری نتیجه
 یر مناسبی برازش از پژوهش شده احضا مدل. بود اول اولویت در

 بود خوردار
 

 لیدوعام نظریه آماتورورزش، مربیان شغلی، انگیزه: کلیدی واژگان
 هرزبرگ بهداشت – انگیزش

 
 22/22/1421تاریخ دریافت: 
 23/20/1421تاریخ پذیرش: 

 :نویسنده مسئولfahim_pe@yahoo.com
 

 

 مقدمه
ای گونهاز وظایف اولیه مدیران ایجاد انگیزه در کارکنان است به 

که عملکرد آنها به باالترین سـطح ممکـن برسـد. بدین معنی که 
تالش نمایند، بطور منظم در محل کار حاضر شوند و برای  ترسخت

. رابطه سازمان کوشش نمایند هایتصمیمو  هاهدفعملـی شـدن 
و رضایت شغلی از مسائل اساسی مدیریت با انگیزش  تأمین نیازها

 هاو ارزیابی در این خصوص در سازمانو تحقیـق  آیدمیبه حساب 
 .گرددمیمهم تلقی  یامر

 قاء،ب انگیزه در با انسانی نیروی که بدانند باید مسئوالن و مدیران
 (.0) است گذار تأثیر سازمان استراتژی و هاسیاست تحقق پویایی،

 رضایت و دهندمی اهمیت انسانی هایارزش به که مدیرانی از سویی
 معتقدند دانند،سازمان می اصلی اهداف جمله از را شغلی کارکنان

 عوامل (.0) است میسر انگیزش بهبود نتیجه کارایی در افزایش
 به توجه با هرسازمان در شغلی انگیزشی ایجاد کننده رضایت

های ورزشی سازمان در. است متفاوت هاسازمان شرایط اقتضای
ترین بیش باید و تلقی حیاتی منابع از یکی عنوان به انسانی نیروی
تفاده با اس تواندمی انگیزه با انسانی نیروی چون نمود؛ آن به را توجه

 ملکردع بر شگرف تأثیر خود، تعهد و ایمان خالقیت، ابتکار، قوه از
 هایتوانمندی این که توجه به با. بگذارد ورزشکاران و سازمان

 آنها از برخی شودمی مشاهده هستند، هم به نزدیک مختلف افراد
اختالف  علت که برخوردار هستند سازمان در باالتری وری بهره از

 (.0) باشدمی هاآن شغلی ازمیزان انگیزه و رضایت ناشی

 که مؤسسه 053 برروی 0مجله وال استریت توسط تحقیقی که در
 مشخص گرفت، انجام داشتند کارمند 0333 از بیش آنها درصد 55
 زا تأخیر، سسوءاستفاده به غیبت، آنها مشکالت درصد 55 که شد

 کار ارتباط محل در حضور مسائل سایر و استعالجی مرخصی
 ار،ک محل رسیدن به دیر کار، از رفتن طفره تأخیر، غیبت،. یابدمی

 تفاوتی کارکنانبی  از هاییبه نوعی نشانه که... و کار ندادن انجام
 کار محیط از رضایت عدم و انگیزشی مسائل به همگی هستند،

 کردن کار برای دالیلی افراد که صورت به همان. شودمی منجر
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  و همکاران     قادرنژاد اکبر علی  73

 

 0330، تابستان 5 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هبی تفاوتی داشت و نکردن نیزبرای کار دالیلی است ممکن دارند،
 .باشند

 تعاریف از یکی که دارد وجود انگیزه برای مختلفی تعاریف
  کار به را انسان آنچه یعنی انگیزه. کنیمبیان می را کاربردی

 یعنی 0 انگیزش و دهد؛می سوق خاصی به جهت را او و داردمی وا
 برخی. دهدمی دست به شخص انگیزه یک دخالت اثر در که حالتی

 انگیزش،: اندکرده تعریف چنین این و خوانده درونی را انگیزش
ه ب شخص شودمی سبب که است قصدی با جنبش درونی، کشمکش

 (.3) کند حرکت مشخصی هدف سمت به یا کند، معینی عمل روش
 شما بیرون، از نه جوشدمی فرد درون از انگیزش تعریف، این با

 تهداش قبالًوجود که را انگیزشی بلکه کنید،ایجاد نمی انگیزش
 یتتقو را آن یا کنیدمی داده، هدایتش جهت آن به و کنیدمی ترسیم

 .کنیدمی
 ،دهدمی انرژی افراد به که کرد تعریف عاملی توانمی را انگیزش

 شود و درمی خاص رفتارهای تداوم باعث و کندمی هدایت را هاآن
 فرد در عالقه مندی معنی به اصطالح این انسانی نیروهای مدیریت

 فرد و پیشرفت آن حاصل تا است احسن نحو به کار انجام جهت
 .(5) باشد سازمان

رده ک یدر پیشرفت جوامـع نقـش مهمـی بـازو ورزش تربیت بدنی 
 مألخاص خود  هایپیچیدگیورزشی به لحاظ  هایسازمان و

 (.5کند )میرا طلب  ایویژهحظات 
مربیـان ورزش یکـی از ارکان مهم توسعه تربیت بدنی و ورزش به 

، دال بر آن نیست که یداشتن حرفه مربیگر صرفاً روند.میشمار 
حرفه خویش  یها یک مربی بتوانـد َ به تمامی وظایف و مسؤلیت

جامه عمل بپوشاند، بلکه انجام مطلوب این نقش، مستلزم داشتن 
و این میسر  باشدمیو نیرومند از طرف آنان  یقوای بس انگیزه

مگر آنکـه مربیـان از شـغل خـود رضـایت داشـته باشـند  شودنمی
چه بسا در میزان  ،و ریشـه ایـن رضایت و نارضایتی آنها در این شغل

وجهی بـه برطـرف نمـودن ت بی آنان قرار داشته و ینیازها یارضا
و ناراضی،  فاقد انگیزه جز داشتن مربیا ن ایاین نیازها، نتیجه

 (.8) ته باشـددر بـر داشـ تواندنمی
اهمیت انگیزش برای "مکلین و همکاران در پژوهش خود با عنوان 

 دانند وانگیزش را عاملی برای موفقیت می "مربیان و ورزشکاران 
آورند. به شمار می آن را سائقی برای رقابت در رویدادهای ورزشی

 ورزشکاران
ی رو مربیان برخوردار از انگیزش شغلی باال اخساس رضایت بیشت 

 دهند.از کار خود نشان می
 ییک. مطرح شده است شغلی انگیزش با رابطه در زیادی هاینظریه 

 انگیزش که معتقد است است. او هرزبرگ عاملی دو تئوری آنها، از
 و فرد( ذهنی درونی یا )عوامل انگیزش محرک عوامل تأثیر تحت

 یا انگیزش عوامل محرک. است خارجی( )عوامل بهداشتی عوامل
 و شده فرد موجب رضایتمندی و شوندمی ناشی کار انجام از ذهنی

 افزایش انجام برای که باشندذهنی می یا درونی هایپاداش به عنوان
 ار،ک ماهیت و قدردانی و موفقیت، پیشرفت: همانند اند،ضروری کار

 عوامل شناسایی سازمان، حفظ سالمت و تأمین برای درحالی که
 و دارند ارتباط شغل زمینه و با محیط عمدتاً  خارجی یا بهداشتی
 و مقررات و خط مشی: شامل و کنندابقا می سازمان در را کارکنان

 و همکاران با شخصی روابط و دستمزد، حقوق کار، محیط شرایط
 شوند.می شغلی امنیت

های درونی اثر انگیزه"نتایج پژوهش جوئیت و همکاران با عنوان  
ی حاک "و بیرونی مربیان بر خشنودی و رضایت خود و ورزشکاران 

ونقش  از تأثیر انگیزه درونی بر خشنودی خود مربیان داشت
های بیرونی که و انگیزه باشند میرا دارا ییا ذهن یدرون هایپاداش

را دارند بر رضایتمندی و  (ل خارجینقش عوامل بهداشتی )عوام
 انگیزه تالش بیشتر ورزشکاران تأثیر معنی داری دارند.

نیروهای  به توجه و کار انجام برای الزم انگیزه کردن فراهم
ترین پیچیده درعین حال و ترینمهم جمله از کارکنان انگیزشی
( 3(. در پژوهش گاول وهمکاران )5است ) مدیر یک وظایف

 و شغلی رضایت بر بهداشتی و( ذهنی) انگیزشی املعو تأثیر"
بیشتر  اهمیت مواردی در که است گرفته صورت" کارکنان انگیزش

که  اندنمودهعوامل ذهنی بر عوامل بهداشتی یا خارجی را تأیید 
را  در مواردی اهمیت عوامل خارجی [مطابق نظر هرزبرگ است

 اندکردهبیان 
 یبررس " با عنوان (8شعبانی )ی و پژوهش رضایی صوف هاییافته

بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت  یرابطه عوامل بر انگیزاننده شغل
حاکی از آن بود که "ورزشی کشور  هایفدراسیونکارکنان ی شغل

و در زمینه عوامل  ی، قـدرت تصمیم گیریدر زمینه عوامل انگیزشـ
بیشترین امتیاز بودند. همچنین  یدارا ی، روابط بین فردیبهداشت

کـه بـین میـزان رضایت  دهدمینشان  یاستنباط هایدادهتحلیل 
 یداری منتخب تفاوت معنی ورزش هایفدراسیونشغلی کارکنان 

با  یو بهداشت یوجود ندارد و در جهت ارتباط عوامل انگیزش
مشاهده نگردید. ودر  یکارکنان تفاوت معنادار یرضـایت شـغل

بیشتر از مردان بوده است.  یکارکنان زن اندک یرضایت شغل نهایت
زنان و مردان تفاوت  تیو بهداش یهر چند در بـین عوامـل انگیزشـ

 .دیده نشد یمعنا دار
سی رابطه برر " با عنوان (9نتایج پژوهش رضوی و همکاران )

ی آنان بر اساس نظریه رضایت شغلی مربیان ورزش با سـطح نیازهـا
نشان داد که میزان رضایت شغلی مربیان  "خراسان جنوبی  مازلو در

 اولویت نیار های نیازهای کمی باالتراز حد متوسط قرار دارد.
عبارتند از نیازهای فیزیولوژیک، نیازهای  ترتیب به آنها انگیزشی

نیازهای اجتماعی و نیازهای خود شکوفایی.  احترام، نیازهای ایمنی،
ضایت شغلی و نیازهای فیزیولوژیک و رابطه معنی دار منفی بین ر

بین رضایت شغلی با نیاز احترام رابطه معنی  ایمنی مشاهده گردید.
اجتماعی و  یبا نیازهاشغلی بـین رضـایت  وجود دارد. دار مثیت

 ی مشاهده نگردید.خودشکوفایی رابطه معنی دار

ه ب ورزش در کشور (ای )آماتورغیر حرفه مربیان اینکه به توجه با
عنوان یکی از عوامل مهم و اصلی رشد و پیشرفت ورزشکاران 

های محقق با حداقل میزان در آمد زایی در حد بررسی باشند،می
 وی،معن گری هستند، توجه به نیازها )مادی،مشغول به فعالیت مربی

های آنان احساسات، ادراکات و شناخت نگرش روحیات، روانی(،
یر گذار بر کارایی آنان و اثر بخشی تأث عامل تریناصلی و ترینمهم

 تربیش انگیزه ایجاد اینکه به توجه با آید ومی به حساب هاسازمان
کاربرد  در سازنده ابزارهای از یکی سالم هایبه انگیزه دهی جهت و

 آن است در این پژوهش درصدد محقَق باشد،می انسانی منابع صحیح
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مربیان ورزش  شغلی تقویت اانگیزه باعث عواملی چه دریابد که
 0بهداشت هرزبرگ –کشوربا تاکید بر نظریه دو عاملی انگیزش 

 گردد.می
از  مربیان ورزش یشناخت عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش شغل

رضایت  ی،ور در افـزایش بهـره تواندمیاست که  هاییضرورت
پرشور و مفید در  یموفق در ایجاد محیط یریز و برنامه یشغل

مربیان  یاز نیازها آکاهی .کننده باشد کمک ورزشیهای سازمان
و تفسـیر  یبینـ بـرای پـیشی در ایجاد انگیزش شغل ورزشی
اسـت کـه نبایـد  هاییضرورتایشان مفید است و از  یرفتارها

نادیـده گرفتـه شـود. زیـرا انگیـزش عامـل اساسـی در ایجـاد 
کسانی هسـتند  سازمان های ورزشیمدیران موفق در .هاستفعالیت

را به وجود آورنـد کـه  یکـه بـا شـناخت عوامل مؤثر بتوانند وضع
 را ارضا کنند. مربیان هایانگیزه
ورزش و مربیان در  یدر ادبیات موضوع و مطالعه مورد تأمل

موفقیت مربیان در گرو میزان  ، بیانگر این واقعیت است کهورزشی
 اصلی این امر مأموریت رضایتمندی آنان است و خواستن و انگیزه،

که عوامل انگیزاننده مربیان را شناسایی نموده  باشدمی ورزشینظام 
انگیزه  مدلی که به تقویت طراحیلذا و در تأمین آنها همت نماید. 

با  ورزش کشور بیانجامد امری ضروری است. کاری در مربیان
های و مؤلفهکنون در خصوص شناسایی عوامل  توجه به اینکه تا

، رمربیان آماتور ورزش کشو أثیر گذار بر تقویت انگیزه کاری درت
پژوهشی صورت نگرفته است پژوهشگر قصد دارد در این تحقیق با 

از نتایج تحقیقات به عمل آمده و نظر خبرگان نظام  یبهره گیر
 ، دستاورد مناسبی را در اختیار مسئوالنورزشی -آموزشی

و تربیت بدنی کشور و سایر پژوهشگران قرار ورزش و کارشناسان  
این پژوهش درصدد است تا به این با توجه به مطالب فوق، دهد. 

 :سؤال اساسی پاسخ دهد
 انگیزه شغلی در مربیان ورزش های مؤثر بر تقویتعوامل و مؤلفه

بهداشت هرزبرگ  –کشوربا تاکید بر نظریه دو عاملی انگیزش 
 ر این ارتبا ط چگونه است؟کدام اند و مدل احضا شده د

 
 مواد و روش ها

 به و کاربردی تحقیقات نوع از هدف لحاظ به حاضر تحقیق

 به و وکیفی( کمی (ترکیبی نوع از هاداده جستجوی نوع لحاظ

 بود اکتشافی -توصیفی نوع از هاداده تحلیل و تجزیه روش لحاظ

 بخش در آماری جامعه .شد پیمایشی انجام و میدانی صورتبه که

از مدرسین  (نفر مرد 03-نفر زن  03) نفر 03شامل  پژوهش کیفی
های ورزشی با مدرک ها در رشتهدانشگاه، مدرسین فدراسیون

های ورزشی ها و کمیتهالمللی و ملی و روسای انجمنمربیگری بین
صورت هدفمندوبا استفاده از روش باشد که بهبا حکم ریاست می

جامعه آماری در بخش کمی، عبارتند از  گلوله برفی انتخاب شدند.
 های،در باشگاههای ورزشی شهرداری کلیه مربیان ورزش شاغل

وپرورش سراسر کشور که ادارات کل ورزش و جوانان و آموزش
گیری های نمونهبه امر مربیگری مشغولند. نمونه آماری به روش

در این روش  ای و تصادفی ساده انجام گرفت.چند مرحله خوشه

_________________________________ 
1. Herzberg 

گیری هستند و ی واحدهای نمونهی اولیههای کشور مرحلهاستان
گیری قرار ی دوم نمونهها در مرحلهاستان باشگاههای ورزشی

به شیوه تصادفی  گیرند و سپس از میان باشگاههای ورزشیمی
 حاضر، پژوهش تعدادی از باشگاههای ورزشی، انتخاب شدند. در

ری، نمونه آماری با استفاده از با توجه به نامحدود بودن جامعه آما
نفرمحاسبه گردید. ابزار جمع آوری  083فرمول رابطه کوکران

پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه عمیق و اکتشافی و در  هایداده
ساخته بر گرفته از مصاحبه در بخش  محقق پرسشنامه بخش کمی

گویه بر پایه طیف پنج  88 مؤلفه و 00عامل، 3مشتمل بر  کیفی
های داده شده، این لیکرت بود. جهت ارزیابی پاسخ ایدرجه

جهت  .( بود5( تا کامالً موافقم )0پرسشنامه، از کامالً مخالفم )
های ها و پاسخ به سؤاالت پژوهش از روشتجزیه و تحلیل داده

آزمون آلفای کرونباخ و  تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری،
آزمون  وایی همگرا و واگرا،گاتمن جهت بررسی پایایی ابزار و ر

 ها،کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده
آزمون تحلیل عاملی اکتشافی جهت بررسی و کشف عوامل مؤثر بر 

آزمون فریدمن جهت رتبه بندی بین عوامل  تقویت انگیزه شغلی،
 Atlas/TIانگیزه شغلی، با استفاده از نرم افزار  مؤثر بر تقویت

 8/ 8لیزرل نسخه  و در بخش کمی از نرم افزار (در بخش کیفی) 8
 استفاده شده است. 03اس پی اس اس ورژن افزار و نرم

 
 هایافته
ژوهش این پ در های توصیقی تحقیق در بخش کیفی وکمی.یافته (الف

درصد  58/55درصد زن و  00/00نفر مدرس دانشگاه ) 00تعداد 
درصد  00/59درصد زن و  88/03نفر مدرس فدراسیون ) 00مرد( و 
 ی ورزشی با حکم ریاستهاتهیکمو  هاانجمنروسای  نفر 5مرد( و 

به عنوان خبرگان در مصاحبه  درصد مرد( 53درصد زن و  33)
تحقیق باید گفت که تمام پاسخ  کمیدر بخش مشارکت داشتند، 

کمترین و بیشترین سن  ؛ کهباشندیمدهندگان در این پژوهش، مرد 
سال و میانگین سن پاسخ  53و  03پاسخ دهندگان به ترتیب 

 5/9 مدرک مربیگریاساس  بر .باشدیمسال  00/38دهندگان 
درصد  A ،8/03دارای مدرک مربیگری  درصد پاسخ دهندگان

 .باشندیم Cدرصد مدرک مربیگری  8/59و  Bمدرک مربیگری 
پاسخ دهندگان فوق دیپلم و لیسانس،  0/53 تحصیالت سطحاساس  بر
. کمترین و باشندیمدکتری  درصد 33درصد فوق لیسانس و  3/09

مربیان مورد مطالعه در این پژوهش برای  حقوق دریافتیبیشترین 
میلیون تومان و  8و  0سه جلسه کارمربی گری در هفته، به ترتیب 

های شاخص .باشدیممیلیون تومان  5میانگین حقوق پاسخ دهندگان 
برای هر یک از متغیرهای پژوهش )عوامل ( توصیفی )میزان میانگین

 ،38/0بترتیب  (رهبری، سازمانی –ای، مدیریتی زمینه فردی،
که نشان از  باشدمی 5از حداکثر نمره ممکن  30/0،30/0،80/0

رود از و قبل .باشدمی (میزان متوسط و منوسط پائین متغیرها )عوامل
پژوهش با استفاده از آزمون  سؤاالتبه آمار استنباطی و طرح 

اسمیرنوف، نرمال بودن متغیرهای پژوهش مورد -کولموگوروف
بررسی قرار گرفت و نرمال بودن متغیرهای پژوهش پذیرفته شد. 
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  و همکاران     قادرنژاد اکبر علی  42

 

 0330، تابستان 5 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

از تحلیل کیفی، آزمون  هاسؤالدر آمار استنباطی وجهت بررسی 
واز روش مدل یابی معادالت ساختاری جهت  رتبه بندی فریدمن

 ش مدل پژوهش استفاده گردید.بررسی براز
 

 برای پاسخ به سؤال اول پژوهش
تقویت انگیزه شغلی مربیان ورزش  بر ی اثرگذارهامؤلفه و عوامل" 

 کدامند؟
با استفاده  هادادهتولید  : مرحلهاست شده دنبال دقت به زیر مراحل

ومقاالت،  هامجلهی حاصل از مصاحبه، اسناد و مدارک، هادادهاز 
شامل: کد بندی انتخابی و تعیین  هادادهادبیات تحقیق و ...، تحلیل 

، کد گذاری Atlas/Ti8ی هسته محوری در نرم افزار هامقوله
انتخابی وتحلیل مصاحبه  گذاری محوری وکد گذاری کد باز،

نفر مصاحبه شونده( به هر فرد  03) I 30تا  I 1واختصاص کد از 

ی، سازمانی، انهیزم : )عامل فردی،عامل 3 درکل مصاحبه شونده.
 مؤلفه 08در قالب کد گذاری انتخابی،/ ( رهبری –مدیریتی 

 / عامل فردیمربوط به ، ایاخالقی و حرفه-اعتقادی روانشناختی)
برابری و عدالت، فرهنگ و جو  کیفیت زندگی، حمایت سازمانی،

 / یانهیزمعامل سازمانی و فناوری اطالعات و ارتباطات مربوط به 
 – مدیریتی عاملرهبری تحول آفرین مربوط به   مدیریت مشارکتی

 / حقوق و دستمزد، ارتباط با دیگران، شرایط محیط کار،رهبری 
ربوط م بهداشتی یهامؤلفهامنیت شغلی، نحوه سرپرستی و نظارت از 

شناخت و قدردانی، پیشرفت و توسعه شغلی و مو  عامل سازمانی، به
در  (ی انگیزشی مربوط به عامل سازمانیهامؤلفهاز لی فقیت شغ

در قالب کد گذاری  (شاخص)گویه  88قالب کد کذاری محوری: و 
 .(3تا  0)جدول  شناسایی گردیدباز 

 
 

 انگیزه شغلی مربیان ورزش برتقویت مؤثری محتوای مصاحبه در مورد عوامل فردی هاداده: کدگذاری 0جدول 
شوندگانکد مصاحبه  گزاره کالمی کد باز کدمحوری  

 فردی
 روانشناختی 

و  هایتوانمندخودانگیزی و انتخاب اهداف با توجه به 
ی خود سبب پیشرفت و عزت نفس مربیان و هاضعف

 ت.اس مؤثرمتعاقب آن بر تقویت انگیزه شغلی مربیان 

Q1, Q2, Q3,Q4, Q5, Q6, Q7,Q8, 

Q9,Q10, Q11, Q12, Q13,Q14, Q15, 

Q16, Q17, Q18, Q19,Q20, Q21, 

Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27 

Q30, 

داشتن پشتکار و نداشتن هراس از نتیجه کار بر تقویت 
 است. مؤثرانگیزه شغلی مربیان 

Q1, Q2, Q3,Q4, Q5, Q6, Q7,Q8, 

Q9,Q10, Q11, Q12, Q13,Q14, Q16, 

Q17 Q21, Q23, Q25, Q26, Q27, 

Q28, Q29, Q30, 

داشتن نگاه مثبت به مشکالت در جهت بهبود امور و 
 ت.اس مؤثرارائه خدمت بر تقویت انگیزه شغلی مربیان 

Q1, Q2, Q3,Q4, Q5, Q6, Q7,Q8, 

Q9,Q10, Q11, Q12, Q13,Q14, Q15, 

Q16, Q18, Q19,Q20, Q21, Q22, 

Q23,, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, 

Q29, Q30, 

میل به کسب  "برخورداری مربیان ورزش از نیاز درونی 
 ؤثرمبر تقویت انگیزه شغلی آنان  "پیشرفت و برتری 

 است.

Q1, Q3,Q4, Q5, Q6, Q7,Q8, 

Q9,Q10, Q11, Q12, Q13,Q14, Q15, 

Q16, Q17, Q18, Q19,Q20, Q22, 

Q23,, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, 

Q29, Q30, 

داشتن روحیه شاداب و باطراوت باعث جلوگیری از بی 
 ت.اس مؤثرعالقگی شده و بر تقویت انگیزه شغلی آنان 

Q1, Q2, Q3,Q4, Q5, Q6, Q7,Q8, 

Q9, Q11, Q12, Q13,Q14, Q15, Q16, 

Q17, Q18, Q19,Q20, Q21, Q22, 

Q23,, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, 

Q29, Q30, 

ی برونگرایی، هایژگیوبرخورداری مربیان ورزش از 
و وظیفه شناسی بر تقویت انگیزه  قاطعیت، جرات مندی

 است مؤثرشغلی آنان 

Q1, Q2, Q3,Q4, Q5Q7,Q8, 

Q9,Q10, Q11, Q12, Q13,Q14, Q15, 

Q16, Q17, Q18, Q19,Q20, Q21, 

Q22, Q23,, Q24, Q25, Q29, Q30, 
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 تأثرمباور یقین مربیان ورزشی به توانایی انجام کار که 
از قدرت، توان و نیروی درونی )اعتماد به نفس( است بر 

 است مؤثر تقویت انگیزه شغلی آنان

Q1, Q2, Q3,Q4, Q5, Q6, Q7,Q8, 

Q9, Q11, Q12, Q13,Q14, Q15, Q16, 

Q17,, Q24, Q25, Q28, Q29, Q30, 

ترویج روحیه امیدواری، خوش بینی، تاب آوری و 
خودکارآمدی در مربیان ورزش بر تقویت انگیزه شغلی 

 است مؤثرآنان 

, Q2, Q3,Q4, Q5, Q6, Q7,Q8, 

Q9,Q10, Q11, Q12, Q13,Q14, Q15, 

Q16, Q17, Q18, Q19,Q20, Q21, 

Q22, Q23,, Q24, Q25, Q26, Q27, 

Q30, 

برخورداری مربیان ورزشی از هوش هیجانی 
ی هایآگاهخودآگاهی، خودانگیری، خود مدیریتی، )

توجه به نقش آن در  ( بای اجتماعیهامهارتاجتماعی، 
پیشرفت شغلی و رهبری بر تقویت انگیزه شغلی آنان 

 است مؤثر

Q1, Q2, Q3, Q5, Q6, Q7,Q8, 

Q9,Q10, Q11, Q12, Q13,Q14, Q15, 

Q16, Q17, Q18, Q19,Q20, Q21, 

Q22, Q23,, Q24, Q25, Q26, Q27, 

Q28, 

توانمندسازی روانشناختی )احساس شایستگی، 
بودن و معنی دار بود شغل( که در  مؤثرخودمختاری، 

تقویت  وبر دیآیمنتیجه تفویض اختیار به مربیان بدست 
 است مؤثر انگیزه شغلی آنان

Q1, Q2, Q3,Q4, Q5, Q6, Q7,Q8, 

Q9,Q10, Q11, Q12, Q13,Q14, Q15, 

Q16, Q17, Q18,, Q24, Q25, Q26,, 

Q29 

 -اعتقادی 
 اخالقی

توگل و ایمان به خدا، بصیرت دینی و مسئولیت پذیری 
ی بر رشد و توسعه فردی و متعاقب آن بر تقویت احرفه

 است مؤثرانگیزه شغلی مربیان 

Q1, Q2, Q3,Q4, Q5, Q6, Q7,Q8, 

Q9,Q10, Q11, Q12, Q13,Q14, Q15, 

Q16, Q17, Q18, Q19,Q20, Q21, 

Q22, Q23,, Q24, Q25Q27, Q28, 

Q29, Q30, 

برخورداری مربیان ورزشی از اخالق و مسائل اخالقی 
)رعایت، اصول اخالقی، فروتنی، امانت داری، 

 (یاحرفهانتقادپذیری، رفتار شهروندی سازمانی و اخالق 
 است مؤثر بر تقویت انگیزه شغلی آنان

Q1, Q2, Q3,Q4, Q5, Q6, Q7,Q8, 

Q10, Q11, Q12, Q13,Q14, Q15, 

Q16, Q17, Q18, Q24, Q25, Q26, 

Q27, Q29, Q30, 

 وپرورشتعهد به نظام تعلیم و تربیت و قوانین آموزش
ی و احرفه)مربیگری(، همراه با نظم پذیری، انضباط 

برخورداری از هوش معنوی و وجدان کاری مربیان 
 است مؤثرورزشی بر تقویت انگیزه شغلی آنان 

Q1, Q3,Q4, Q5, Q6, Q7,Q8, 

Q9,Q10, Q11, Q12, Q13,Q14, Q15, 

Q16, Q17, Q18, Q19,Q20, Q21, 

Q22, Q23,, Q24, Q25, Q26, Q27, 

Q28, Q29, 

برخورداری مربیان ورزشی از منش و اخالق نیک، 
روابط شخصی و کاری و بلوغ اجتماعی بر تقویت انگیزه 

 است مؤثرشغلی آنان 

Q1, Q2, Q3,Q4, Q5, Q7,Q8, 

Q9,Q10, Q11, Q12, Q13,Q14, Q15, 

Q16, Q17, Q18, Q19,Q20, Q21, 

Q22, Q23,, Q24, Q25, Q26, Q27, 

Q29, Q30, 

 یاحرفه

برخورداری مربیان ورزش از فرادانش مشتمل بر تفکر 
انتقادی، توانایی حل مساله و ایده پردازی و ارائه راه 

ی خالقانه آموزشی و تربیتی بر تقویت انگیزه هاحل
 است مؤثرشغلی آنان 

Q1, Q2, Q3,Q4, Q5, Q6, Q7,Q8, 

Q9,Q10, Q11, Q12, Q13,Q14, Q16, 

Q17, Q18, Q19,Q20, Q21, Q22, 

Q23,, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, 

Q29, Q30, 

ی دانشی، هایستگیشابرخورداری مربیان ورزشی از 
هیجانی، فرهنگی و مهارتی بر تقویت انگیزه شغلی آنان 

 است مؤثر

Q1, Q2, Q3,Q4, Q5, Q6, Q7,Q8, 

Q9,Q10, Q11, Q12,,Q14, Q15, Q16, 

Q17, Q18, Q19,Q20, Q21, Q22, 

Q23,, Q24, Q25, Q26, Q27, 
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ی ارتباطی و هامهارتتوانایی مربیان ورزشی در 
بر تقویت  (سازگاری با محیط جدید )جامعه پذیری

 است مؤثر انگیزه شغلی آنان

Q1, Q2, Q3,Q4, Q5, Q6, Q7,Q8, 

Q9,Q10, Q11, Q12, Q13,Q14, Q15, 

Q16, Q17, Q18, Q19,Q20, Q21, 

Q22, Q23,, Q24, Q25, Q26, Q27, 

Q28, Q29 

برخورداری مربیان ورزشی از سواد دیجیتالی و توانایی 
استفاده مفید از امکانات وسایل آموزشی در اختیار بر 

 است مؤثر تقویت انگیزه شغلی آنان

Q2, Q3,Q4, Q5, Q6, Q7,Q8, 

Q9,Q10, Q11, Q12, Q13,Q14, Q15, 

Q16, Q17, Q18, Q19,Q20, Q21, 

Q22, Q23,, Q24, Q25, Q26, Q27, 

Q28, Q29 

 بر تقویت انگیزه شغلی مربیان ورزش مؤثری انهیزمی محتوای مصاحبه در مورد عوامل هاداده. کدگذاری 0جدول 
 کد مصاحبه شوندگان گزاره کالمی کد باز کدمحوری

 یانهیزم

کیفیت 
 زندگی

برخورداری مربیان ورزشی از رفاه نسبی و درآمد کافی 
)انغای سطح معشیت آنان( و فراهم ساختن بسترهای الزم 

 ؤثرمبر تقویت انگیزه شغلی آنان  تواندیمدر این خصوص 
 است

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q 17,Q 16,Q

30,Q 27Q 26,Q 25,Q 24,Q 23,Q 

برخورداری مربیان ورزش از روابط و مشارکت اجتماعی 
بودن و لذت بردن از اوقات فراغت و  برخوردار سالم،

گذراندن بهینه آن و احساس شادابی و آرامش بر تقویت 
 است مؤثرانگیزه شغلی آنان 

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q

 24,Q 23,Q 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 

و ارتقای سالمت جسمی و روحی مربیان ورزش  نیتأم
ی اجتماعی بر تقویت انگیزه هابیآسدر پیشگیری از 

 است مؤثرشغلی آنان 

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 17,Q 16,Q 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 24,Q 23,,Q 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 

 برابری 
 و عدالت

احساس مربیان ورزشی از عادالنه بودن حقوق و مزایای 
 ی دیگر بر تقویتهاسازمانسازمان نسبت به کارکنان و 

 است مؤثرانگیزه شغلی آنان 

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 23,,Q 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q 16,,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 24,Q 

ادراک مربیان ورزشی از انصاف و رفتارهای عادالنه 
 ستا مؤثرشغلی )سازمانی( بر تقویت انگیزه شغلی آنان 

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 24,Q 23,,Q 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 

انصاف و برابری ادراک شده کربیان ورزشی از تعامالت 
رابطه( برابر و یکسان مدیریت با تمامی  -اجتماعی )رفتار 

 است مؤثرکارکنان بر تقویت انگیزه شغلی آنان 

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q

 17,Q 16,Q 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 24,Q 23,,Q 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q

30,Q 29,Q 25,Q 

حمایت 
سازمانی 

 -)مالی
 روانی(

توجه به نیازهای انگیزش مربیان ورزشی و حمایت 
 ثرمؤمدیران ارشد سازمانی بر تقویت انگیزه شغلی آنان 

 است

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

29Q 28,Q 25,Q 24,Q 17,,Q 16,Q 

یی به مربیان ورزشی به منظور کسب مقام هامشوقاعطای 
کشوری، بر تقویت انگیزه شغلی آ  -در مسابقات استانی

 است مؤثرنان 

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q 17,Q 16,Q

30,Q 27,Q 26,Q 25,Q 24,Q 23,,Q 
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تسهیالت ویژه مالی برای مربیان ورزشی جهت ایجاد 
خرید تجهیزات و لوازم آموزشی ورزشی بر تقویت 

 است مؤثر انگیزه شغلی انان

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q 17,Q 16,Q

30Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 24,Q 23,,Q 

ی مربیان هادهیای مناسب از هاتیحمافراهم نمودن 
ورزشی در ارتباط با نحوه تمرینات و آماده سازی 

 است مؤثر ورزشکاران بر تقویت انگیزه شغلی آنان
 
 
 

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 29,Q 26,,Q 25,Q 24,Q 18,Q 17,Q 16,Q

30,Q 

ی مناسب برای ابداع، نوآوری و هانهیزممهیا کردن 
خالقیت مربیان ورزشی و آزاد گذاشتن آنان در عملی 

توسط مدیران مدارس بر تقویت  هاحلو راه  هادهیاکردن 
 است مؤثرانگیزه شغلی آنان 

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q1,Q

 17,Q 16,Q 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 24,Q 23,,Q 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 

ی مربیان هاتیقابلتعهد مدیران ارشد سازمان به توسعه 
ورزشی و فراهم نمودن شرایط و امکانات بر تقویت 

 است مؤثر انگیزه شغلی آنان

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q

 17,Q 16,Q 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

29Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 24,Q 18,Q 

ی مشارکت مربیان ورزشی در دوه هانهیزممهیا کردن 
های ارتقای درجه مربیگری توسط مدیریت و سازمان بر 

 است مؤثر تقویت انگیزه شغلی آنان

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 2,Q 1,Q

 17,Q 16,Q 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 24,Q 23,,Q 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 

حمایت مدیران و مسئولین سازمانهای ورزشی از مربیان 
 ورزشی در مراجع قانونی بر تقویت انگیزه شغلی آنان

 است مؤثر

 9,Q 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q

 18,Q 17,Q 16,Q 15,Q 14,Q13,Q 12,Q

 25,Q 24,Q 23,,Q 22,Q 21,Q 20,Q19,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q 

فرهنگ و 
 سازمانیجو 

وجود یک فرهنگ سازمانی انعطاف پذیر، مشوق و باز 
را تشویق کند بر  هادهیاکه از خالقیت حمایت نمایدو 

 است مؤثرتقویت انگیزه شغلی مربیان 

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 21,Q 20,Q19,Q 18,Q 17,Q 16,Q

29Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q22Q 

ایجاد فرهنگ سازمانی آکنده از اعتماد و همکاری بر 
 است مؤثرتقویت انگیزه شغلی مربیان 

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q 17,Q 16,Q

27,Q 26,Q 25,Q 23,,Q 

 ، ارتباطات بین فردی(جو مثبت سازمانی )باشگاه ورزشی
 ؤثرمو مدیریت مشارکتی بر تقویت انگیزه شغلی مربیان 

 است

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 23,,Q 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q 16,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 24,Q 

وجود صمیمیت در محیط کار بر تقویت انگیزه شغلی 
 است مؤثرمربیان 

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q ,

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q 17,Q 16,Q

 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 24,Q 23,,Q

30,Q 

فناوری 
اطالعات و 

 ارتباطات

ی نوین در امر مربیگری هایفناوراستفاده هوشمندانه از 
 است مؤثربر تقویت انگیزه شغلی مربیان 

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 23,Q 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q 17,Q

30,Q 27Q 26,Q 25,Q 24,Q 
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الرم برای جمع  (وجود امکانات )تجهیرات و فناوری
آوری و ذخیره سازی، پردازش، انتقال و تبادل اطالعات 

 است مؤثربر تقویت انگیزه شغلی مربیان 

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q 24,Q 23,Q 

 انگیزه شغلی مربیان ورزش بر تقویت مؤثررهبری -ی محتوای مصاحبه در مورد عوامل مدیریتیهاداده. کدگذاری 0جدول 

 کد مصاحبه شوندگان گزاره کالمی کد باز کدمحوری

 -مدیریتی 
 رهبری

مدیریت 
 مشارکتی

 یهایریگاستفاده از تخصص مربیان ورزشی در تصمیم 
ی ورزشی بر تقویت انگیزه شغلی هامیتمرتبط با سازمان و 

 است مؤثرآنان 

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q 1,Q

 17,Q 16,Q 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 24,Q 23,Q 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q

30,Q 27Q 26,Q 25,Q 

تقاضای بازخورد مدیریت از مربیان ورزشی و به اشتراک 
گذاشتن آنها با هدف تصمیم گیری مشترک بر تقویت 

 است مؤثرانگیزه شغلی آ نان 

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

30,Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 24,Q 23,Q 

اجرای مدبریت مشارکتی و نظام پیشنها ها به عنوان یکی 
از ابزارهای مهم پیامدهایی چون بهبود روابط انسانی بین 
مدیریت و مربیان ورزشی بر تقویت انگیزه شغلی مربیان 

 است مؤثر

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q 17,Q 16,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q 24,Q 23,,Q 

مشارکت مربیان ورزشی در تصمیم سازی، تصمیم گیری و 
 یهاتیفعالو مشکالت در جهت بهبود مستمر  مسائلحل 

 است مؤثرسازمان بر تقویت انگیزه شغلی مربیان 

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 17,Q 16,Q 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 24,Q 23,,Q 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 

تاکید مدیریت بر اهمیت حس همکاری و کار گروهی در 
و اهداف سازمان بر تقویت  هاتیمأمورارتباط با تحقق 

 است مؤثرانگیزه شغلی مربیان 

 9,,Q 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 17,Q 16,Q 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 24,Q 23,,Q 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 

ی مدیریت مشارکتی در جهت هابرنامهاستفاده از 
بر تقویت  هایریگمشارکت مربیان ورزشی در تصمیم 

 است مؤثرانگیزه شغلی مربیان 

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q 17,Q 16,Q

29Q 25,Q 24,Q 23,,Q 

ی هامیتو  هاسازمانمدیریت مشارکتی اعمال شده در 
ورزشی موجب افزایش خوودمختاری و معنی دار بودن 

 است مؤثرشغل شده و بر تقویت انگیزه شغلی مربیان 

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 28,Q 25,Q 24,Q20, Q 18,Q 17,Q 16,Q

30,Q 29,Q 

مشارکت مربیان ورزشی در تصمیم سازی، تصمیم گیری و 
 یهاتیفعالو مشکالت در جهت بهبود مستمر  مسائلحل 

 است مؤثر سازمان بر تقویت انگیزه شغلی آنان

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q 17,Q 16,Q

30,Q 29,Q 26,Q 25,Q 24,Q 23,,Q 

مشارکت مربیان ورزشی در تعیین اهداف، جوی از اعتماد 
که  کندیمی ورزشی ایجاد هامیتو امنیت را در سازمان و 

 است مؤثربر تقویت انگیزه شغلی آنان 

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q

 17,Q 16,Q 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 24,Q 23,,Q 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q

30,Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 

رهبری 
 تحول آفرین

ایجاد حس احترام، تحسین و وفاداری در مربیان ورزشی 
 است مؤثربر تقویت انگیزه شغلی آنان 

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 26,,Q 25,Q 22,Q 19,Q 18,Q 17,Q 16,Q

30,Q 29,Q 
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مشارکت دادن مربیان ورزشی در ترسیم چشم انداز آینده 
سازمان )نعهد( آنان را افزایش داده بر تقویت انگیزه شغلی 

 است مؤثرآنان 

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q 17,Q 16,Q

29Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 24,Q 23,,Q 

رفتار مدیریت با مربیان ورزشی به عنوان یک شخص تا 
 ؤثرم به عنوان عضوی از گروه بر تقویت انگیزه شغلی نان

 است

 10,Q9,Q 8,Q7,Q5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 17,Q 16,Q 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 24,Q 18,Q

30,Q 

صورت فردی و باز توجه کافی به نیاز مربیان ورزشی به
گذاشتن خطوط ارتباطی به منظور احساس راحتی آنان در 

 ؤثرمبر تقویت انگیزه شغلی آنان  هادهیااشتراک گذاری 
 است

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q

 17,Q 16,Q 15,Q 14,Q13,Q 12,Q10Q9,Q

 24,Q 23,,Q 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q 

به چالش کشیدن وضع موجود، افزایش خالقیت در مربیان 
ی تازه بر تقویت هاروشورزشی و توشویق آنان برای ارائه 

 است مؤثر انگیزه شغلی آنان

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q 17,Q 16,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q 24,,Q 23,,Q 

درک روشن مسیر رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بر 
طرف کردن موانع بالقوه و ترغیب مربیان ورزشی در 

 رمؤث رسیدن به این اهداف بر تقویت انگیزه شغلی آنان
 است

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q 17,Q 16,Q

27Q 26,Q 25,Q 24,Q 23,,Q 

در نظر گرفتن مربیان ورزشی به عنوان کسانی که دارای 
ی متفاوت از یکدیگر هاتیخالقو  هاییتوانانیازها، 

 است مؤثرهستند بر تقویت انگیزه شغلی آنان 

 10,Q9,Q 8,Q6,,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 17,Q 16,Q 15,Q 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 24,Q 23,,Q 22,Q 21,Q 20,Q19,Q 18,Q

30,Q 26,Q 25,Q 

 انگیزه شغلی مربیان ورزش بر تقویت مؤثری محتوای مصاحبه در مورد عوامل سازمانی هاداده. کدگذاری 3جدول 
 کد مصاحبه شوندگان گزاره کالمی کد باز  کدمحوری

 سازمانی

 

حقوق و  بهداشتی
 دستمزد

مناسب بودن حقوق دریافتی مربیان 
ورزشی با نیازهای زندگی بر تقویت 

 است مؤثر انگیزه شغلی آنان

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q,

 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 16,Q 15,Q 14,Q13,Q

 20,Q19,Q 18,Q 17,Q

 24,Q 23,Q 22,Q 21,Q

30,Q 27Q 26,Q 25,Q 

 
مناسب بودن حقوق دریافتی مربیان 

ورزشی با میزان و نوع کار بر تقویت 
 است مؤثرانگیزه شغلی آنان 

 6,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 11,Q 10,Q9,Q 8,Q7,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q

 26,Q 25,Q 24,Q 23,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 

 

مناسب بودن مزایای دریافتی )حق 
( با میزان هاپاداش، هاتیمأمور

بر تقویت انگیزه شغلی  هاتیفعال
 است مؤثرمربیان 

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q

 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 18,Q 17,Q 16,Q 15,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q

 26,Q 25,Q 24,Q 23,,Q

29Q 28,Q 27,Q 
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ارتباط با 
 دیگران

نحوه ارتباط مدیریت با مربیان 
ورزشی بر تقویت انگیزه شغلی 

 است مؤثرمربیان 

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q

 16,Q14Q13,Q 12,Q 11,Q

 20,Q19,Q 18,Q 17,Q

 24,Q 23,,Q 22,Q 21,Q

 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q

30,Q 29,Q 

 
نحوه ارتباط مربیان ورزشی با سایر 

کارکنان بر تقویت انگیزه شغلی 
 است مؤثرمربیان 

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q

 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 18,Q 17,Q 16,Q 15,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q

 26,Q 25,Q 24,Q 23,,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 

 
نحوه ارتباط سرپرستان با مربیان 
ورزشی بر تقویت انگیزه شغلی 

 است مؤثرمربیان 

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 11,Q 10,Q9,Q 8,Q7,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q

 18,Q 17,Q 16,Q

22,Q 21,Q 20,Q19,Q 

 29,Q 25,Q 24,Q 23,,Q

30,Q 

 

امنیت 
 شغلی

برخورداری مربیان ورزشی از ایمنی 
در محیط کار بر تقویت انگیزه شغلی 

 است مؤثرآنان 
 

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q

 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 24,Q 17,,Q 16,Q 15,Q

30,Q 29,Q 28,Q 25,Q 

 
برخورداری مربیان ورزشی از نظام 

اجتماعی و درمانی مناسب بر  نیتأم
 تاس مؤثرتقویت انگیزه شغلی آنان 

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q

 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 18,Q 17,Q 16,Q 15,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q

 26,Q 25,Q 24,Q 23,,Q

30,Q 29,Q 

 

برخورداری مربیان ورزشی از امنیت 
نسبی در خصوص وضعیت استخدامی 

ثبات شغلی بر تقویت انگیزه شغلی و 
 است مؤثر آنان

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q

 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 18,Q 17,Q 16,Q 15,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q

 26,Q 25,Q 24,Q 23,,Q

30,Q 28Q 27,Q 

 

شرایط 
کار محیط 

ارگونومی )
 محیط کار،

، زاتیتجه

فیزیکی محل کار )نور، صدا، شرایط 
ورزشی بر  انی( مربآلودگی و ...

 تاس مؤثرتقویت انگیزه شغلی آنان 

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q

 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 18,,Q 17,Q 16,Q 15,Q

 29,Q 26,,Q 25,Q 24,Q

30,Q 
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امکانات و 
 ابزار کار(

وجود تجهیزات، امکانات و ابزار 
کار مناسب بر تقویت انگیزه شغلی 

 است مؤثرمربیان 

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q

 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 18,Q 17,Q 16,Q 15,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q

 28,Q 27,Q24,Q 23,,Q

30,Q 29,Q 

 
کار  وجود امکانات رفاهی در محل
 ؤثرمبر تقویت انگیزه شغلی مربیان 

 است

 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q

 11,Q 10,Q9,Q 8,Q7,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q

 24,Q 18,Q 17,Q 16,Q

 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q

30,Q 29,Q 

 

نحوه 
سرپرستی و 

 نظارت

دسترسی راحت مربیان ورزشی به 
مسئولین در مواقع ازوم بر تقویت 

 است مؤثر انگیزه شغلی آنان

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q

 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 18,Q 17,Q 16,Q 15,Q

 23,,Q21Q 20,Q19,Q

 27,Q 26,Q 25,Q 24,Q

30,Q 29,Q 28,Q 

 

غیرمستقیم( -نحوه نظارت )مستقیم
مسئولین از کار مربیان ورزشی بر 

 مؤثرتقویت انگیزه شغلی مربیان 
 است

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q

 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 18,Q 17,Q 16,Q 15,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q

 26,Q 25,Q 24,Q 23,,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 

 
نحوه ارزشیابی مسئولین از کار 
مربیان ورزشی بر تقویت انگیزه 

 است مؤثر شغلی آنان

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q

 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 18,Q 17,Q 16,Q 15,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q

 27,Q 26,Q 25,Q 24,Q

30,Q 29,Q 28,Q 

 

شناخت و  انگیزشی
 قدردانی

مورد قدردانی و پاداش قرارگرفتن 
مربیان ورزشی در صورت ارائه 

کاری باارزش از طرف مسئولین بر 
 ت.اس مؤثرتقویت انگیزه شغلی آنان 

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q

 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 18,Q 17,Q 16,Q 15,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q

 26,Q 25,Q 24,Q 23,,Q

27,Q 

 

احساس مسئولیت مسئولین سازمان 
ورزشی در رابطه با مشکالت مربیان 
ورزشی بر تقویت انگیزه شغلی آنان 

 است. مؤثر

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q

 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 18,Q 17,Q 16,Q 15,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q
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 26,Q 25,Q 24,Q 23,,Q

29,Q 28,Q 27,Q 

 
تقدیر مناسب و شایسته از 

ی مربیان ورزشی بر هاتیموفق
 ت.اس مؤثرتقویت انگیزه شغلی آنان 

 8,Q7,Q 6,Q 5,Q 4,Q3,Q

 12,Q 11,Q 10,Q9,Q

 16,Q 15,Q 14,Q13,Q

 20,Q19,Q 18,Q 17,Q

 24,Q 23,,Q 22,Q 21,Q

 28,Q 27,Q 26,Q 25,Q

30,Q 29,Q 

  
حمایت کافی مدیران و مسئولین از 
مربیان ورزشی در مراجع قانونی بر 

 ت.اس مؤثرتقویت انگیزه شغلی آنان 

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q

 14,Q13,Q 12,Q 11,Q

 18,Q 17,Q 16,Q 15,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q

 26,Q 25,Q 24,Q 23,Q

30,Q 27Q 

 

پیشرفت و 
توسعه 
 شغلی

وجود تمکان ارتقاء شغلی در حرفه 
مربیگری بر تقویت انگیزه شغلی 

 است. مؤثرآنان 

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q

 23,Q 13,Q 12,Q 11,Q

 27,Q 26,Q 25,Q 24,Q

30,Q 29,Q 28,Q 

 
پذیرش پیشنهادات و نظرات در 

بر تقویت انگیزه  هایریگتصمیم 
 است. مؤثرشغلی آنان 

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 10,Q9,Q 8,Q7,Q 6,Q

 17,Q14Q13,Q 12,Q 11,Q

 21,Q 20,Q19,Q 18,Q

 25,Q 24,Q 23,,Q 22,Q

 29,Q 28,Q 27,Q 26,Q

30,Q 

 
وجود استقالل عمل در ارائه خدمات 
مرتبط با شغل مربیگری بر تقویت 

 است. مؤثرانگیزه شغلی آنان 

 5,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 11,Q9Q 8,Q7,Q 6,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q

 18,Q 17,Q 16,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q

 26,Q 25,Q 24,Q 23,,Q

30,Q 29,Q 28,Q 27,Q 

 

موفقیت 
 شغلی

داشتن امکان ارتقاء به درجات باالی 
مربیگری بر تقویت انگیزه شغلی 

 است. مؤثرآنان 

 6,Q 5,Q 4,Q3,Q 2,Q

 11,Q 10,Q9,Q 8,Q7,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q

 18,Q 17,Q 16,Q

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q

 26,Q 25,Q 24,Q 23,,Q

29Q 28,Q 27,Q 

 

این احساس که سازمان )محیط کار( 
فرصتی را برای خودشکوفایی 

)احساس توانایی برای استفاده از 
ی منحصر بفرد از قوه به هاتیظرف

 6,Q 4,Q3,Q 2,Q 1,Q

 11,Q 10,Q9,Q 8,Q7,Q

 15,Q 14,Q13,Q 12,Q

 18,Q 17,Q 16,Q
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ی بالقوه هاییتوانافعل درآوردن 
 ()مربیان ورزشی کارکنان (فردی

، بر تقویت انگیزه دینمایمفراهمم 
 است. مؤثرشغلی آنان 

 22,Q 21,Q 20,Q19,Q

 28,Q 25,Q 24,Q 23,,Q

30,Q 

 دوم پژوهش: سؤالبرای پاسخ به 
ی دبیران تربیت بدنی و احرفهبر بالندگی  مؤثرآیا بین عوامل 
 اولویت بندی معناداری وجود دارد؟ هاآنزیرمقیاس های 

 .(5از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده گردید )جدول 
 

 
 بر انگیزه شغلی مربیان ورزش مؤثرعوامل  : نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن بین5جدول 

 (sig) داریاسطح معن (dfدرجه آزادی ) (Chi-Square) خی دوآماره 
509/080 0 330/3 

 معنی سطح و 509/080 با برابر دو خی آماره با توجه به مقدار
 اب بنابراین باشدیم کمتر 35/3 از که 330/3 با برابر آزمون داری

بر انگیزه شغلی  مؤثرعوامل  گفت بین توانیم درصد 95 اطمینان
 0با توجه به نمودار  معنی داری وجود دارد. مربیان ورزش اولویت

دارای اولویت اول، بعد  05/0ی ارتبهبعد سازمانی با میانگین 
رهبری -اولویت دوم، بعد مدیریتی  98/0ی رتبهی با میانگین انهیزم

اولویت سوم و بعد فردی با میانگین  50/0یرتبهبا میانگین 
 .(0اولویت چهارم قرار دارد )نمودار در 00/0یرتبه

 
 رتبه میانگین اساس بر انگیزه شغلی مربیان ورزش بر مؤثررتبه بندی عوامل  :0نمودار 

 
سی تائیدی مورد برر استفاده از تحلیل عاملیسوم پژوهش که با  سؤال

 است: سؤالقرارگرفت در صدد پاسخگویی به این 
 آیا مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است؟ 

برای این که مدل اندازه گیری یا همان مدل تحلیل عاملی تأییدی، 
( معنی دار باشند، به t-value) tباید مقادیر آماره  اوالًتأیید شود، 

 یا 95/0 ازتر بزرگباید   %95 اطمینان سطح در این معنی که
 ی )کای اسکوئر نسبی کههاشاخصباشندوثانیا  -95/0 از کوچکتر

 از تقسیم ساده مقدار کای اسکوئر بر درجه آزادی 

_________________________________ 
1. Root mean squared error of approximation 
2. Adjusted Goodness of Fit Index 
3. Goodness – for- fit index 
4. Incremental Fit Index 

( که مقدار قابل قبول برای این شاخص χ2/df) شودیممدل محاسبه 
 باشد.می 0تا  0مقادیر بین 

 
که مقدار قابل قبول دارای مقدار کمتر از  0RMSEAشاخص

ی  هاشاخص مقدادیر قابل قبول برای همچنینهستند.  38/3
0AGFI ،0GFI  ،3IFI  ،5CFI  5وNFI   9/3باید بزرگتر از 

ی مورد نظررا بر آورده ساختند. ارهایمعی این مقادیر تمام باشد.
مربوط  t و مقادیر آماره مسیر ضرایب ، به ترتیب نمودار0نمودار 

در تحلیل عاملی تائیدی  نیهمچن .دهدیمبه مدل پژوهش را نشان 

5. Comparative Fit Index 
6. Normal Fit Index 
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باشد در واقع گویای  ترکینزدهر چه میزان بار عاملی به عدد یک 
ی رهایمتغپرسشنامه ارتباط قویتری با  سؤاالتاین مسئله است که 

 مکنون دارند.

 
 استاندارد tمدل مفهومی بامقادیر  -0نمودار 

خالصه  نتایج تحلیل عاملی تائیدی مدل پژوهش با توجه به 
 نمودارهای فوق، در جدول زیر ارائه شده است.

 

 
 نتایج تحلیل عاملی تائیدی مدل -5جدول 

 tآماره  بار عاملی 

 39/03 58/3 بر انگیزه شغلی مربیان ورزش مؤثرعوامل فردی 

 83/00 80/3 بر انگیزه شغلی مربیان ورزش مؤثری انهیزمعوامل 

 53/00 83/3 بر انگیزه شغلی مربیان مؤثررهبری  -عوامل مدیریتی

 80/00 90/3 بر بر انگیزه شغلی مربیان مؤثرعوامل سازمانی 

در تمام  t مقدار آماره شودیمبا توجه به جدول فوق مشاهده 
و  باشدیم تربزرگ 95/0از  مؤثرمربوط به عوامل ی هامؤلفه

؛ باشندیم 3/3 از بیشتر ،موارد  تمام عاملی بارهای همچنین مقادیر
 یارهاساختانتخاب شده  سؤاالتنتیجه گرفت که  توانیمبنابراین 

مورد مطالعه  متغیرها و ابعادعاملی مناسبی را جهت اندازه گیری 
 . کنندیدر مدل تحقیق فراهم م

ی برازش مدل نیز در جدول زیر نشان داده هاشاخصهمچنین 
 300/3برابر با  RMSEA. با توجه به این جدول، مقدار اندشده

دهد است نشان می 38/3باشد و با توجه به اینکه کمتر از می
ل میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است و مدل قابل قبو

( ]08/58[/38. همچنین مقدار کای دو به درجه آزادی )باشدیم
 NFIهای باشد و میزان شاخصمی 0و  0است و  بین  09/0برابر با 

،GFI،  AGFI ،IFI و  CFI  ؛ باشندیمبیشتر  9/3نیز از
مقدار شاخصها، با مالک  گفت که توانیمبنابراین در مجموع 

امل عوتفسیری آنها مطابقت دارند و تحلیل عاملی تائیدی، ساختار 
 . دینمایممورد بررسی در مدل را تائید 
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 ی برازش مدلهاشاخص . 8جدول 

CFI IFI AGFI GFI NFI RMSEA χ2/df 
90/3 90/3 90/3 90/3 93/3 300/3 09/0 

گفت مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار  توانیمبنابراین 
 است و مدل نهایی پژوهش به صورت زیر است:

 
 مدل پارادایمی پژوهش: 0شکل 

 )تقویت انگیزه شغلی مربیان ورزشی مبتنی بر شناسایی شده فوق(  
 

 نتیجه گیری
 تیاولو (دوم  ( واول )شناسایی عوامل  سؤالگیری  نتیجه و بحث

 بندی بین عوامل ( پژوهش 
عوامل کیفی  یهامصاحبه از حاصل تحقیق یهاافتهی براساس
 رهبری –ی ، مدیریتیانهیزم،   سازمانی

 عوامل ترتیب اولویت )اولویت اول تا چهارم ( به عنوان و فردی به

 شناسایی تقویت  انگیزه شغلی در مربیان ورزش  کشور بر مؤثر

 .شدند
 آن افزایش درپی درمربیان ورزشی و انگیزش وارتقای ایجاد بحث

 در مدیریت مباحث مهم ازجمله آنها، شغلی رضایت و وری بهره

 علم ازدیدگاه .است برخوردار باالیی اهمیت از که است ورزشی 

 کار انجام وعامل زمینه نیترمهم انگیزش، انسانی، ومنابع مدیریت

شود یم کارکنان وری افزایش بهره به منجر که درسازمانهاست
 وری بهره افزایش با انگیزه نشان می دهدداشتن مطالعات (. 03)

 تابعی فرد یک عملکرد میزان .دارد ارتباط مستقیم انسانی نیروی

 تعیین فرد توانایی یعنی عامل اولین .اوست و انگیزش توانایی از

یعنی  عامل ودومین دهد انجام تواندیم را کاری چه او که کندیم

دهد  میخواهدانجام را کاری چه فرد که کندیم مشخص انگیزش
(00  ) 

( نظریه دو عاملی هرزبزگ مؤلفه )عوامل سازمانی در قالب دو 
رایط ش ، امنیت شغلی ،ارتباط با دیگران حقوق و دستمزذ ،ی )بهداشت

ی )شناخت و زشی( وانگ نحوه سرپرستی و نظارت ،محیط کار
سازمانی  عوامل شغلی(. تیموفق و توسعه شغلی ، شرفتیپ قدردانی ،

 در باید به که دارد اشاره هاییزمینه و شرایط از آن دسته به

 های ورزشی طرف سازمان از مربیان و فعالیت( محیط )سازمان 

 گردد. فراهم
 در تبیین این یافته باید گفت:

ی به انگیزشی  یا بعبارت-انداره سازمان بیشتر به غوامل بهداشتی  هر
 های آن )حقوق و دستمزد ، پاداشو مؤلفه کاری زندگی کیفیت

های قابلیت توسعه بهداشتی، و ایمن کاری شرایط منصفانه، و کافی
 اجتماعی، کیفیت یکپارچگی امنیت ، و رشد فرصت انسانی،

 میزان بپردازد بهمان نسبت ، ( کار در قانونگرایی کاری زندگی

انگیزه شغلی مربیان افزایش یافته وتمایل آنان به رشد و پیشرفت 
انگیزشی  –عوامل بهداشتی  (کاری زندگی یابد. کیفیتافزایش می

 سازمان یک کارکنان برداشت و درک ذهنی، تصور معنی ( به

 حاضر مطالعه در سازمان است. روانی و فیزیکی مطلوبیت از

 عوامل سازمانی:

های بهداشتی ـ انگیزشیمولفه  

 عوامل سازمانی

های بهداشتی ـ انگیزشیمولفه  

ی 
رد

ل ف
وام

 ع
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ها
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ای عوامل زمینه  

های کیفیت زندگی، برابری و عدالت، حمایت مولفه

سازانی ، فرهنگ و جوسازمانی، فن آوری اطالعات و 

 ارتباطات

 

 تقویت انگیزه شغلی

ورزشیمربیان   
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  و همکاران     قادرنژاد اکبر علی  02

 

 0330، تابستان 5 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

شرایط محیط  مناسب، دستمزد و حقوق شغلی، امنیت هایمؤلفه
 ، نحوه سرپرستی و نظارتو ابزار کار ( امکانات تجهیزات ،) کار

نقطه  از( بیرونی یا بهداشنی ازنظریه دو عاملی هرزبرگ)عوامل 
درمقایسه با عوامل  های ورزشی مورد مطالعه مربیان سازمان نظر 

 انگیزشی یا درونی در بر انگیختن مربیان ازاهمیت بیشتری

 جوامع برخوردار است. در تبیین این یافته باید گفت که: در

 زیادی حد تا ایمنی و فیزیولوژیک نیازهای که صنعتی یپیشرفته

 بیشتری پیوستگی اهمیت و عشق تعلق، نیازهای است، شده ارضا

بویژه در این پژوهش  رشد، حال در جوامع در حالیکه در .دارند
 سطوح نیازهای ارضای صرف کارکنان  انرژی و وقت بیشتر ،

مادی(  ویابه عبارتی عوامل بهداشتی )حقوق و پاداشهای شود.می پایین
 میو دهندمی شکل را رفتار غالب انگیزاننده دارندونیازنقش 

های یافته .شندبا داشته نها آ شغلی انگیزش در سزایی به سهم ندنتوا
 میان در ( 00نحقیق فوق در این ارتباط با نتایج تحقیقات  بخشی )

 همچنین و رفسنجان پزشکی علوم علمی دانشگاه اعضای هیات

 و  بهشتی شهید پزشکی )علوم دانشگاهدرکارکنان ( 00)برنجیان
(، گاتیر  05رابرتز و همکاران ) و( 03همکاران ) و مطالعه اسمیت

( با عنوان 08( و پژوهش خسروی زاده و همکاران ) 05و همکاران )
 ورزشی هایهیئت دربارۀ ایمطالعه  :زن مربیان مشکالت"

تسهیالت  اماکن ، خصوص در مربیان ورزشی که مشکالتی  "اراک
و رضایت  اندبوده مواجه هاآن با و ابزار کار   تجهیزات ورزشی ،

شغلی و عامل انگیزشی خودرا در کنار حقوق و مزایا و امنیت شغلی 
همخوانی و با نتایج  دانند ،در فراهم بودن ابزار مناسب کار می

در ارتباط با ناهمسو  ناهمسو است. ( وشستل08های عبادی )یافته
خی از تحقیات با نتایج این تحقیق باید توجیه امر فوق را بودن بر

سیاسی و فرهنگی جامعه بر  تأثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی ،
زندگی شخصی و سازمانی جامعه ماری )مربیان ( تحقیق فوق 

 عوامل (09پژوهش محمودی و همکاران ) همچنیین در دانست.

 ارتباط، نحوه ونظارت، سرپرستی شامل اهمیت ترتیب به بیرونی

 و کار محیط شغلی، شرایط امنیت کار، محیط بر حاکم خطمشی
 عامل یک توان به عنوانمی را حقوق .بود دستمزد و حقوق

 حقوق اگر پرداخت و آورد حساب به انگیزش در قوی محرک

 عادالنه پرداخت به صورت مشی و خط در مشاغل، اساس بر

 و لو درمطالعه شد. خواهد کارکنان در نارضایتی باعث نشود
 پرسنل درمانی برای بهداشتی عامل مهمترین ویتنام در( 03) نگویان

که با نتایج این  کردند ارزیابی کار محیط شرایط و حقوق را
 باشد.پژوهش همسو می

 این در کهدومین عامل  تأثیر گذار برتقویت انگیزه شغلی مربیان 

های ای با مؤلفهزمینه( )بعده عامل شد پرداخته نآ به پژوهش
برابری و عدالت ، فرهنگ و  )کیفیت زندگی ، حمایت سازمانی،

باشد. این عامل جو سازمانی و فناوری اطالعات و ارتباطات ( می
همچنین در بین عوامل مؤثر بر برتقویت انگیزه شغلی مربیان ازمنظر 

های از مؤلفه زندگی کیفیت .میزان تأثیر گذاری در اولویت دوم بود
ای برتقویت انگیزه شغلی مربیان مؤثر است. بر اساس عامل زمینه

 آسایشاز زندگی، های تحقیقات هر چقدر احساس رضایتمندی یافته
 یابد، و رفاه عمومی درمربیان توسعه جسمی و روانی و شادکامی

رغبت و انگیزه آنان برای انجام وظایف محوله بیشتر  میزان میل،

 ازدیگر ، یابد تمایل آنان به رشد و پیشرفت افزایش می شده و

 مطالعه در درتقویت انگیزه شغلی مربیان  مؤثر اساسی هایمؤلفه

 بنای زیر فرهنگ واقع در .باشدفرهنگ و جو سازمانی می حاضر

 کلیدی مطلعین اظهارات .باشدمی پرورشی ودانشی  هایفعالیت
 و که انتقادات دادمی ننشا هافرایند مصاحبه خبرگان ( در)

ورزشی  نظام ساختار بر حاکم برفرهنگ جدی ایرادات
 شایسته عدم و بازی سیاسی و مداری رابطه بر بیشتر داشتندورزشی 

 دارد.  ساالری تاکید
های )مدیریت مشارکتی  و رهبری با مؤلفه –بعد ( مدیریتی )عامل 

تقویت انگیزه  رهبری تحول آفرین ( سومین عامل تأثیر گذار بر
 پرداخته نآ به پژوهش این در که باشدشغلی مربیان ورزشی  می

 ه است. شد
ای دبیران این عامل همچنین در بین عوامل مؤثر بر بالندگی حرفه

 .ازمنظر میزان تأثیر گذاری در اولویت سوم بود
مثبتی  اثرات مشارکتی مدیریت شده، انجام تحقیقات براساس

 برآورده موجب زیرا دارد؛ شغلی رضایت و وری بهره برعملکرد،

  مختاری خود افزایش یعنی کار بودن انسانی اساسی نیاز سه شدن

 شود.می شغلی انزوای کاهش و شغل بودن معنی دار در افزایش ،
 00های تحقیق در این ارتباط با نتایج تحقیقات هی و همکاران )یافته

و  "شغلی کارکنان نقش مدیریت مشارکتی در رضایت "( با عنوان 
یعنی  "باشد. درتبیین این یافته ( همسو می 00زوار و همکاران )

مشارکتی بر تقویت انگیزه شغلی و متعاقب آن بهبود  نقش مدیریت"
 که مربیان ورزشی  باید گفت: زمانی "عملکرد مربیان ورزشی  

 مراتب به اهدافی انتخاب به کنندمی مشارکت هدف تعیین در

 ها برآن مدیریت که پردازندمی اهدافی از ترعالی و ترمشکل

 .دنبال دارد به را باالتری عملکرد سطح امر این که کند؛تاکید می

 مشارکتی طور به اهداف که است صادق زمانی تنها مطلب این

رهبری تحول آفرین هم مانند مدیریت  مشارکتی از   .شوند تعیین
عوامل شناسایی شده تأثیر گذار بر تقویت انگیزه شغلی مربیان  

 دادن انگیزه راعامل تحول گرا هامفریزو انیستن رهبری باشد.می

 وارزش های باالتر هایآرمان کردن جذاب طریق از پیروان  به

در این ارتباط با نتایج  های تحقیق فوقیافته .کرد تعریف اخالقی
 باشد. ( همسو می00سنجقی) تحقیقات اسمیت و همکاران ،

از دیگرعوامل تأثیر گذار برتقویت انگیزه شغلی  فردیبعد( ) عامل
ه است. این شد پرداخته نآ به پژوهش این در که باشدمربیان می

عامل همچنین ازمنظر میزان تأثیر گذاری در اولویت چهارم قرار 
 دارد.

هایی هستند که به خود فرد عوامل فردی آن دسته از شرایط و زمینه
دبیران در عامل )بعد  یبالندگ دهنده یلتشک هایگردد. مؤلفهبر می

های شخصیتی ،  انگیزه ، ویژگی) ( فردی به مؤلفه روانشناختی
نگرش روانشناسی مثبت گرا چون خوش بینی ، امیدواری ، هوش 

بصیرت )ی روانشناختی (  ، مؤلفه اعتقادی هیجانی ، توانمند  ساز
ای دینی ، اخالق و مسولیت اخالقی و اجتماعی ( و مؤلفه حرفه

 ی های دانشی ، هیجانشایستگی تفکر انتقادی ، توانایی حل مساله ،)
 و فرهنگی( اشاره دارد.

،  هایمؤلفه) نقش عوامل فردی"های تحقیق در این ارتباط یافته
روانشناختی( تأثیر گذار در انگیزه  ای ،، حرفه اخالقی  اعتقادی
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کارکنان  با نتایج تحقیقات اسپریتزر و طالب نیا، رجب  - شغلی
انگیزه شغلی  بر ایحرفه اخالق تأثیر بررسی "دری با عنوان 

 و باشد. همچنیین  با نتایج تحقیقات کالرکهمسو می"کارکنان 
 یان ورزشی به اصول ،پای بندی  دبیران تربیت بدنی ومرب"اوزولد 

تقویت انگیزه شغلی و متعاقب بر و تأثیر آن  ها  و اخالقیات ارزش
ه سرمای تأثیربررسی "بیک راد و عالی  ،"مربیان  عملکردآن بر

 وشه نقش "وشریفی "روانشناختی کارکنان بر بالندگی سازمانی 
و پژوهش صالحی با عنوان   "برتر عملکردهای هیجانی در بالندگی و

شخصیتی و  هایویژگیعزت نفس در رابطه بین  ایواسطهنقش  "
  باشد.همسو می عملکرد شغلی دبیران شهر مرودشت

های پژوهش حاضرهمچنیین نشان داد که مدل شناسایی شده یافته
توانیم بگوییم که مدل دارای دارای برازش مطلوب است. زمانی می

 مدل مفهومی و نظریتجربی با  هایدادهبین برازش مطلوبی است که 
ها و معیارهای استفاده شاخص پژوهش همخوانی وجود داشته باشد.

شده نشان دادکه مدل بدست آمده در پژوهش از برازش مطلوبی 
برخوردار است. همچنیین  کفایت نمونه گیری برای انجام تحلیل 

ها برای انجام برازش عاملی اکتشافی و مناسب بودن ساختار داده
باشد. معنی دار های برازش مطلوب مدل میی از شاخصمدل ساختار

بودن بارهای عاملی همه گویه ها خود نشان از برازش مطلوب مدل 
در  t شود. مقدار آمارهباشد. با توجه به جدول فوق مشاهده میمی

باشد و تر میبزرگ 95/0های مربوط به عوامل مؤثر از تمام مؤلفه
 باشند؛می 3/3 از بیشتر موارد ، مامت عاملی بارهای همچنین مقادیر

 توان نتیجه گرفت که سؤاالت انتخاب شده ساختارهایبنابراین می
مورد مطالعه  متغیرها و ابعادعاملی مناسبی را جهت اندازه گیری 

های برازش مدل با کنند. همچنین شاخصمیدر مدل تحقیق فراهم 
 350/3برابر با  RMSEAتوجه به مقادیر به دست آمده ، مقدار 

دهد است نشان می 38/3باشد و با توجه به اینکه کمتر از می
میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است و مدل قابل قبول 

( ]00/085[/000باشد. همچنین مقدار کای دو به درجه آزادی )می
 NFIهای باشد و میزان شاخصمی 0و  0است و  بین  50/0برابر با 

،GFI ، AGFI ،IFI   وCFI  باشند؛بیشتر می 9/3نیز از 
توان گفت که مقدار شاخصها، با مالک بنابراین در مجموع می

تفسیری آنها مطابقت دارند و تحلیل عاملی تائیدی، ساختار عوامل 
 نماید.مورد بررسی در مدل را تائید می

 دهد مدل پارادایمی پژوهش را نشان می 0شکل  
 

هرزبرگ  تحقیقات نتایج راستای در رمطالعه حاض نتایج درمجموع
کار  در وجودشان بهداشتی عوامل است معتقد وی چراکه باشدمی

عوامل  آن دنبال به نماید،می مشکل ایجاد نبودشان و است ضروری
پیشرفت  و توفیق هایزمینه و شده کارکنان ترغیب باعث انگیزشی

 کند.می فراهم هاآن برای را شغل از رضایت احساس و کار در
عوامل  بررسی به خصوص کارکنان شغلی انگیزش به توجه لذا،

ها به عنوان سازمان اغلب در امروزه شغلی انگیزش در تأثیرگذار
تأثیر  و اهمیت مورد در زیادی مطالعات و پذیرفته شده اصل یک

 انگیزه امری ایجاد اینکه به توجه با طرفی از . است شده انجام آن

 در تواناست، نمی پیچیده و متغیر بی انتها، دائمی، موقعیتی، فردی،

 قاطعیت با هاییو دستورالعمل قوانین هاانسان انگیزش ایجاد زمینه

 مطلوب نیازها که شناخت اینجاست و کرد وضع کلی اعتبار و

 ایجاد به نسبت محیط فرد و هایویژگی اساس بر باید و شده تلقی

 بیشتر عوامل نقش دلیل بهدر این پژوهش  نمود. اقدام انگیزش

 توصیه انگیزش شغلی، ایجاد در دستمزد و حقوق بخصوص بهداشتی

 هایفرصت ماهیت کار، انگیزشی نقش به توجه ضمن که شودمی

 و شغلی نظیر امنیت عوامل این ارتقای و پیشرفت جهت مناسبی
 یک فراهم و بررسی تحت جامعه در خوب مزایای و حقوق

 و پرداخت عملکردها بر مبتنی ارزشیابی معقول و صحیح سیستم

 .گردد اعمال فردی نیازهای به توجه با هاپاداش
مدل تقویت انگیزه شغلی مربیان ورزش  طراحی شناسایی رغم به

درسازمان های متولی ورزش  موجود وضع تبیین و آماتوری کشور
 بازتاب صرفاً پژوهش، از حاصل هایداده که S این با تحقیق این ،

 آن نتایج لذا و نظرات مربیان ورزش سازمان مورد مطالعه است

همچنین  شوند. داده تعمیم و تفسیر محدودیت، این مالحظه با باید
 الزم به ذکر

هایی های پژوهش حاضر به محدودیتاست که در تفسیر یافته 
نظیر عدم تفسیر علت و معلولی تام از نتایج پژوهش و محدود کردن 

مربیان ورزش آماتوری  توجه و احتیاط الزم صورت گروه نمونه به 
های سازمان مدیران به پژوهش این هاییافته به باتوجهگیرد. 

 مربیان ورزشی شغلی انگیزش تقویت برای شودمی توصیه ورزشی 

 استفاده عملی یراهنما عنوان به  پژوهش این یپیشنهاد یالگو از

 ات نتظارانیازهاو قادرند هامؤلفه عوامل و ازاین هریک .کنند

 جامع یالگو این یکارگیر به .سازند برآورده را مربیان متفاوت

 نیازها، برای سازمان که بود خواهد معنا این به یمربیان برا

  درنتیجه،. است قائل احترام و ارزش آنها آفرینی نقش و انتظارها

 شغلی انگیزش و آیند برمی متقابل جبران درصدد هم کارکنان

  .کندمی پیدا  افزایش آنها
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