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 (مطالعه موردي: استان سمنان) هایستوالیبال لذت و تعهد ورزشی با کارآمدي مربیگري ارتباط

  3اهللا نعمتینعمتدکتر ، 2حسن بحرالعلومدکتر ، 1حسینیبهناز علی

  چکیده:

مربیان  ،دهد که چقدر یک مربی توانایی اثرگذاري بر عملکرد و یادگیري ورزشکارانش دارد. بنابراینکارآمدي مربی نشان می :هدفمقدمه و 

لذت  ررسی ارتباط کارآمدي مربیگري باباز این پژوهش،  هدفکسانی هستند که با رفتارشان نتایج مثبتی را در ورزشکاران ایجاد می کنند.  ،اثربخش

  . است ي استان سمنانهاوالیبالیست و تعهد ورزشی

استان سمنان در رده  (زن و مرد) والیبالیستنفر  858جامعه آماري تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است.  ،روش تحقیق حاضر روش شناسی:

  .شدندانتخاب خوشه اي  -ر از آنان به روش تصادفینف 250که  هستندسال و باالتر  16سنی 

 تعهد ورزشیپرسشنامه ) و 1999( فلتز و همکارانمربیگري جمعیت شناختی، پرسشنامه کارآمدي  هايآوري اطالعات از پرسشنامه ویژگی براي جمع

 در بین نمونه آماري توزیع شدند. و پایایی رواییین هاي مذکور پس از تعی ) استفاده گردید. پرسشنامه1993( اسکانالن و همکاران و لذت از ورزش

براي پرسشنامه کارآمدي مربیگري و  α=  96/0پایایی ابزار  با استفاده از آلفاي کرونباخ از اعضاي نمونه، نفر  40یک مطالعه مقدماتی روي در 

70/0=α  71/0 تعهد ورزشیپرسشنامه براي  =α می بررسی کشیدگی و چولگی متغیرهاي تحقیق نشان  بدست آمد. براي پرسشنامه لذت از ورزش

مدل از حیطه معادالت ارائه  به همراه   آمار پارامتریکاز  هادهر تجزیه و تحلیل داوبه منظنرمال است بنابراین  ،که توزیع متغیرهاي تحقیق دهد

  استفاده شد.  هاي برازش مدلو شاخص )SEMاري(ساخت

هاي کارآمدي مربیگري با لذت و تعهد ورزشی وجود دارد. نتایج تحلیل رتباط مثبت و معناداري بین مؤلفها که می دهدنتایج نشان  یافته ها:

ز سازي و لذت امستقیم و از طریق کارآمدي شخصیت هاي کارآمدي مربیگري به صورت مستقیم و غیرکه مؤلفه می دهدنشان  ،ادالت ساختاريمع

  ) را بر تعهد ورزشی دارد. β=38/0یر لذت از ورزش بیشترین تأثیر ( ورزش بر تعهد ورزشی اثر گذارند و متغ

 که ادراك ورزشکاران از کارآمدي مربیان بر لذت و تعهد ورزشی آنان اثرگذار است؛ از بین ابعاد می دهدتحقیق نشان نتایج  :گیرينتیجهبحث و 

نتایج این تحقیق بر اهمیت توجه به ادراك  .لذت از ورزش داشته است سازي بیشترین تأثیر مستقیم را رويکارآمدي مربیگري، کارآمدي شخصیت

  . می دهدهمچنین مدل بدست آمده، برازش قابل قبولی را با داده هاي تحقیق نشان ورزشکاران تأکید می کند. 

  

  ادراك کارآمدي شخصیت سازي،والیبال،  کلیدي: واژگان
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 مقدمه

درك ي ورزشکاران توجه داشته باشند زیرا وامل بسیاري به منظور پیشرفت عملکرد تیمی و افزایش توانمندي هامربیان تیم هاي وزشی باید به ع

وي خواهند  هاي روانی از جمله رفتار، انگیزش، عملکرد و اضطرابمربی تأثیر بسیار زیادي روي جنبهورزشکار از رفتارها و بازخوردهاي 

   ).4است، زیرا ارتباط مستقیمی با رفتار مربیگري دارد( گريهاي روانی، کارآمدي مربیاي مرتبط با این جنبهرین فاکتورهیکی از مهمت .)1،2،3(داشت

اند که ). فلتز و همکاران استدالل کرده5( هاي مربیان است که تحت تأثیر انتظارات، عقاید و اهداف آنان قرار می گیردکارآمدي یکی از ویژگی

)، رفتار مربی 2008). مطابق با مدل هورن (5( ) که رفتارهاي مربی را تحت تأثیر قرار می دهد 6نقل از (به  اهی استآگکارآمدي در واقع یک خود

رفتار مربیانشان  د و رفتار ورزشکاران اثر بگذارد که این تأثیر غیر مستقیم در نتیجه ادراك ورزشکاران ازتواند به صورت غیر مستقیم بر عملکرمی

   ).5( است

تیمی ورزشکاران بررسی کرد و به این نتیجه رسید که مربیان  و 2شخصی کارآمدي بر اثرگذاري در مربی را ) نقش1997و 1986( 1باندورا     

  ).7به نقل از (ورزشکاران هستند  براي کارآمدي منبع تریناثرگذار

باندورا به عنوان چارچوب راهنما  4از تئوري خودکارآمدي ) گسترش یافت، آن ها1999( 3ساختار کارآمدي مربیگري توسط فلتز و همکاران     

استفاده کردند و کارآمدي مربیگري را میزان اعتقاد مربیان به ظرفیت و توانایی هاي خودشان به منظور اثرگذاري بر یادگیري و عملکرد 

 9و شخصیت سازي 8، استراتژي بازي7، آموزش تکنیک6داراي چهار زیر مقیاس انگیزش 5معیار کارآمدي مربیگري ).8ورزشکارانشان تعریف کردند(

. در سال هاي )9،3(دارد شکارانهرفتارهاي ورز رتباط مستقیمی با انگیزش، عملکرد وبر اساس تحقیقات انجام شده، کارآمدي مربیگري ا ).4می باشد(

  رده است و این امر حاکی از اهمیت موضوع است.اخیر، کارآمدي مربیگري توجه زیادي را در پژوهش هاي روانشناسی ورزشی به خود معطوف ک

به رفتارهاي  ی مثبتنگرش شتري دارند وبیشتر، عملکرد بهتر و اعتماد به نفس بی ، رضایتبا مربیان کارآمدتري کار می کنندورزشکارانی که      

به نقل ( مؤثر استان از مربیان در انگیزش آن ها ازیکنادراك ب) بیان کرده اند که 2001و همکاران ( 10ویس ،بعالوه ).8ورزشکارانه نشان می دهند(

   ).8از 

کرده اند و بیان داشته اند که پژوهش هاي مختلف با بررسی نقش ادراك ورزشکاران از اثربخشی مربیگري، بر اهمیت این موضوع تأکید بسیار      

 12کاواسانو و همکاران ).10، به نقل از 1989 11، اسمال و اسمیت2002رن بر تداوم یا خروج از فعالیت اثرگذار است(هو ورزشکار از رفتار مربی كدر

ها، رفتارهاي مربی می تواند بر ادراك، انگیزه). 11شرکت کنندگان ورزشی دارد(نتایج رفتاري ) بیان کردند که رفتار مربیان بیشترین تأثیر را بر 2008(

اثربخشی انگیزش به طور مثبت دو شاخص آن یعنی تالش و   ).9ستقیم تأثیر بگذارد(نگرش ها و رفتارهاي ورزشکاران به طور مستقیم یا غیر م

  ).8تعهد را پیش بینی می کند. با ادراك اثربخشی انگیزش، ورزشکاران تالش جدي تري می کنند و خود را وقف رشته ورزشی شان می کنند(

 است اختار روانی که نشان دهنده تمایل و تصمیم به ادامه مشارکت ورزشیرا به عنوان یک س 14)، تعهد ورزشی1993( 13الن و همکارانناسکا     

الن و همکاران از تعهد ورزشی، تعهد امري درونی و روانی است که از فاکتورهاي مختلف درونی یا بیرونی، تأثیر ن. بنابر تعریف اسکاتعریف کردند

ش به عنوان پاسخ اثرگذار مثبت به تجربه ورزشی تعریف می شود که احساس الن و همکاران، لذت از ورزنپذیرد. در مدل تعهد ورزشی اسکامی

  ).12( داشتن و سرگرمی را منعکس می کند خرسندي، دوست

هاي ورزشی دریافت که لذت از ورزش، مهمترین عامل در مدل تعهد هاي مرتبط با مشارکت مستمر در فعالیت) با بررسی انگیزه1390پارسامهر (     

) می نویسد لذت در فعالیت هاي جسمانی، یکی از دالیل اصلی تداوم و ماندگاري در فعالیت است و سابقه 1995(15میسون). 13( ورزشی است

)، 2002( 16تجارب منفی در تربیت بدنی و ورزش یکی از دالیل اصلی خروج افراد از فعالیت هاي جسمانی است. باتوجه به تحقیق ویرا و رادسپ
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) در مطالعه 2000( 1اله اعتقاد داشتند که لذت از ورزش یکی از دالیل اصلی ادامه تمرینات شدید و سخت است. لی و همکارانس 19تا  10نوجوانان 

  ).14(به نقل از  دیگري روي همین گروه سنی نشان دادند که از نظر ورزشکاران لذت مهمتر از پیروزي است

و در برخی  )14، 15، 16، 17(و ماندگاري افراد در فعالیت هاي ورزشی هستندمی در تداوم فاکتورهاي تعهد ورزشی و لذت از ورزش، عوامل مه     

(بشارت  و میزان تالش ورزشکاران مورد بررسی قرار گرفته اند فعالیت جسمانیمشارکت در تحقیقات به عنوان عوامل اثرگذار بر رفتار ورزشی، میزان 

   ) ).2008( 4)، فراسر و همکاران2008( 3)، ویلسون و همکاران2008( 2)، کاسپر1384(

با توجه به نقش بسیار مهم تعهد در حفظ مشارکت ورزشی، بررسی عوامل مؤثر بر آن ضروري است. مربیان ارتباط متقابل و بسیار زیادي با      

، بنابراین زشی، نقش بسیار مهمی ایفا کنندورزشکاران دارند و به همین دلیل می توانند در افزایش تعهد ورزشکار یا برعکس خروج وي از فعالیت ور

  .  )4(لزوم بررسی رفتارهاي مربیان نیز آشکار می گردد که در این راستا کارآمدي مربی ارتباط مستقیمی با رفتار وي دارد

مربیانی زیرا  ر داشته باشدمی تواند کاربردهاي آموزشی بسیاري را براي مربیان و مسئولین ورزش کشوو نتایج حاصل از آن  طرح این پژوهش     

)، مالت و 2002(لی و همکاران(، دارندکه دوره آموزش مربی را گذرانده اند، کارآمدي باالتري را نسبت به مربیانی که این دوره را نگذرانده اند

   .)1و  18) به نقل از 2005(6کامبل و سالیوان ،)2000(5فلتز

ورزشکارانی که با مربیان ) نشان داده اند 2009) و شارا و همکاران (2007ینگ و همکاران ()، کام1995پژوهش هاي اسمیت و همکاران (     

تیم  آموزش دیده (در مقایسه با مربیان آموزش ندیده) کار کرده اند، اضطراب کمتر، عزت نفس باالتر و انگیزش و سازگاري بیشتري را با مربی و

  ).19(به نقل از رج شونداز ورزش خا اند و به احتمال کمتري اعالم کرده

)، باتوجه به ارتباط مستقیم 10، 11پژوهش هاي انجام شده غالباً به ادراك ورزشکاران از اثربخشی مربیگري و صالحیت مربیگري پرداخته اند(     

قرار دهند، د این ادراك را تحت تأثیر عوامل زیادي می توانن متأسفانه پژوهشی در این زمینه یافت نشد.، )4( بین کارآمدي مربیگري با رفتار مربیگري

استفاده  و بادر این مقاله، ادراك ورزشکاران از کارآمدي مربیگري را به عنوان عامل مؤثر بر لذت و تعهد ورزشی آنان، مورد بررسی قرار خواهیم داد 

  آزمون معادالت ساختاري به بررسی روابط علی بین متغیرهاي تحقیق می پردازیم. از

ها آن و براي تقویت را شناسایی و تعهد ورزشی آن ها ورزشکاران ی توانند راهکارهاي بهبود ادراكیان عزیز با استفاده از نتایج این پژوهش ممرب     

ر سطوح مسئولین محترم فدراسیون هاي ورزشی نیز می توانند از نتایج این مقاله براي غنی تر کردن دوره هاي آموزش مربیان دبرنامه ریزي نمایند. 

  مختلف مربیگري استفاده کنند.

  
  

  مفهومی تعهد ورزشی، مدل )1(شکل

  روش شناسی پژوهش

از هیئت والیبال استان سمنان در تابستان  س آمار گرفته شدهبر اسا .نوع همبستگی است و طرح آن توصیفی و از، کاربردي از نظر هدف این تحقیق

نمونه  انتخاب. می باشند سال و باالتر 16) در رده سنی اي استان سمنان (زن و مردوالیبالیست هلیه نفر شامل ک 858جامعه آماري تحقیق ، 1392

نفر  250که در این تحقیق  ها باشدبرابر تعداد گویه 2انجام شد. در روش تحلیل عاملی، تعداد نمونه باید حداقل ساده پژوهش به شیوه تصادفی 

  (هشت برابر) انتخاب گردید.

 

1 Lee & Whitehead & Balchin 
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 و لذت از ورزش تعهد ورزشی) و 1999مربیگري فلتز و همکاران ( کارآمدي شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه هاي ابزار پژوهش 

ارزشی لیکرت در  10(بر اساس مقیاس  پرسشنامه کارآمدي مربیگري، دیدگاه ورزشکاران از کارآمدي مربیان ) هستند.1993اسکانالن و همکاران(

که ی و میزان لذت میزان تعهد ورزشی )5تا  1ارزشی لیکرت در دامنه  5مقیاس نامه تعهد ورزشی و لذت ورزشی (بر اساس پرسشو ) 9دامنه صفر تا 

اساتید و کارشناسان نفر از  9ی ابزار تحقیق از نظرات بررسی روای ارزیابی می کنند. به منظورمی کنند را  با مشارکت در تمرینات، تجربهورزشکاران 

نفر از اعضاي تیم هاي والیبال شهرستان  40پس از یک بررسی مقدماتی روي  استفاده گردید.نی و مربیان و ورزشکاران رشته والیبال رشته تربیت بد

 ، آلفاي کرونباخ96/0، (آلفاي کرونباخ کارآمدي مربیگري= نتایج آلفاي کرونباخ نشان داد که ابزار تحقیق از پایایی خوبی برخوردار هستنددامغان، 

 .)71/0، آلفاي کرونباخ پرسشنامه لذت از ورزش= 70/0 =تعهد ورزشی سشنامهپر

خیلی پایین بود، پس  6نتایج تحلیل عاملی تأییدي، روایی سازه کلیه متغیرهاي تحقیق به جز لذت از ورزش را تأیید کرد. چون بار عاملی سؤال      

داد که کلیه سؤاالت پژوهش از  یدي نشانر نیز تأیید گردید. نتایج تحلیل عاملی تأیاز حذف آن از پرسشنامه لذت از ورزش، روایی سازه این متغی

  اعتبار بیرونی مناسبی در ارزیابی متغیرهاي پژوهش برخوردارند.

یز نشان داد که ). نتایج آزمون کرویت بارتلت ن20( آلکین، کفایت تعداد اعضاي نمونه را به منظور تحلیل مسیر تأیید کرد -مایر -آزمون کایزر     

نیست و بنابراین امکان شناسایی و تعریف ساختار (مدل عاملی) بر اساس همبستگی  واحدماتریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیق یک ماتریس 

  ).1(جدول متغیرها وجود دارد 

  نتایج آزمون کفایت نمونه و آزمون بارتلت -)1(جدول

839/0   )KMO( مونهالکین براي کفایت ن -مایر -آزمون کایزر 

751/1058  

15 

0,000 

        آزمون کرویت بارتلت                               مقدار مجذور کاي

        درجه آزادي                                                                  

 سطح معنی داري                                                         

 
  یافته ها

ي جمعیت بررسی ویژگی هانفر از والیبالیست هاي استان سمنان تشکیل می دهند.  250نمونه آماري پژوهش را : توصیف آزمودنی هاي تحقیق

 16 – 20درصد زن می باشد، بیشترین تعداد در گروه سنی  5/42درصد مرد و  5/57نشان داد که نمونه آماري تحقیق شامل  شناختی آزمودنی ها

  ) قرار داشتند.%6/35سال(

جذابیت این رشته ) %5/50( درصد، داراي تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم بودند و 6/56سال سابقه فعالیت ورزشی داشتند.  5- 7) % 4/42اکثر آن ها ( 

  را علت جذب و حضورشان در رشته والیبال، اعالم کرده اند.

  

  نرمالیته متغیرهاي تحقیق

 3و چولگی 2و همینطور کشیدگی 1حقیق از شروط الزم براي تحلیل مسیر است، در برخی پژوهش ها از نرمالیته چند متغیرهنرمال بودن داده هاي ت

قرار دارند. همینطور  ±1و چولگی کلیه متغیرهاي تحقیق بین  )، در این پژوهش کشیدگی22، 21داده ها به منظور بررسی نرمالیته استفاده شده است(

  دمتغیره نیز کشیدگی و چولگی معنی داري را نشان داد، بنابراین نتیجه میگیریم که توزیع داده هاي تحقیق نرمال است. نتیجه نرمالیته چن

دهد که بین متغیرهاي تعهد ورزشی و لذت از ورزش با مؤلفه هاي کارآمدي مربیگري ، نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می2با توجه به جدول 

) و همینطور  r=  452/0 ، ارتباط مثبت و معنی داري وجود دارد. به عالوه بین متغیرهاي تعهد ورزشی با لذت از ورزش(  در سطح

  بین متغیرهاي کارآمدي مربیگري با یکدیگر، ارتباط مثبت و معناداري مشاهده شد.

)، به ترتیب، بیشترین M=  46/47آمدي استراتژي بازي () و کارM=  93/47همچنین از بین مؤلفه هاي کارآمدي مربیگري، کارآمدي تکنیکی (

راتژي میانگین را به خود اختصاص داده اند. این مطلب بیان می کند که  مربیان رشته والیبال از دیدگاه ورزشکاران، سطح کارآمدي تکنیکی و است

  باالتري نسبت به کارآمدي انگیزش و شخصیت سازي دارند. 

  

 

1 Multivariate normality 
2 Kurtosis 
3 Skewness 
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 تگی بین متغیرهاي تحقیق، ماتریس همبس) 2(جدول

  6  5  4  3  2  1  متغیرها

      1  .تعهد ورزشی1

452/0  .لذت از ورزش2 ** 1     

283/0  .کارآمدي انگیزش3 ** 251/0 ** 1    

300/0  .کارآمدي استراتژي بازي4 ** 255/0 ** 778/0 ** 1   

258/0  .کارآمدي تکنیکی5 ** 208/0 ** 799/0 ** 891/0 ** 1  

339/0  ازي.کارآمدي شخصیت س6 ** 339/0 ** 738/0 ** 823/0 ** 783/0 ** 1 

47/20  میانگین  37/16  43/46  46/47  93/47  46/34  

47/2  انحراف استاندارد  17/2  61/10  20/11  80/10  67/7  

-128/0  چولگی  223/0-  312/0-  579/0-  597/0-  490/0-  

-628/0  کشیدگی  111/0-  257/0-  205/0-  263/0-  289/0-  

1 – 5  دامنه  5 – 1  9  - 0  9  - 0  9  - 0  9  - 0  

 معنی دار است.در سطح    **

  

   مدل عاملی و تحلیل داده ها

به  نگیزش، کارآمدي تکنیکی، کارآمدي استراتژي بازي و کارآمدي شخصیت سازياکارآمدي مؤلفه هاي کارآمدي مربیگري شامل  در این مدل،

 برازش کفایت سنجش براي درون زا مدنظر قرار گرفتند.به عنوان متغیرهاي  ورزش و تعهد ورزشیاز برون زا و فاکتورهاي لذت  هايعنوان متغیر

کالین ( سازندمی منعکس را مدل برازش از خاصی جنبۀ تنها شاخصها این از یک هر که آنجا از .است شده عرضه مختلفی شاخصهاي و ها آماره مدل،

هاي از بین شاخصرازندگی مدل، ی ببه منظور ارزیاب )؛21( شودمی استفاده شاخص چندین از عموالًم مدل، برازش سنجش براي رو این از )،2005

هاي برازندگی و از بین شاخص RMSEAریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب  ) و شاخصCMIN/DFبرازندگی مطلق از شاخص خی دو نسبی(

مسیرهایی  AMOSپس از بررسی شاخص هاي برازندگی مدل مفهومی، نرم افزار  .شدند استفاده  CFI3, TLI2, IFI1NFI ,4 هاياز شاخصتطبیقی 

   مشخص شده اند.نقطه چین که در شکل زیر با مسیرهایی را به منظور برازش بهتر مدل پیشنهاد کرد 

 

1 Normed fit index 
2 Incremental fit index 
3 Tucker–Lewis index 
4 Comparative fit index 
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  سازي معادالت ساختاري)، مدل2شکل(

(sport commitment=  تعهد، sport enjoyment= ورزش ، لذت از characterbuilding= شخصیت سازي،   technique= تکنیک ، 

motivation ، انگیزش =   strategy= استراتژي(  

  

  سازي معادالت ساختاري، نتایج برازندگی مدل )3(جدول

CFI TLI  IFI  NFI CMIN/DF RMSEA  P value 

000/1  999/0  000/1  993/0  061/1  016/0  000/0  

آماري معنادار بودند به جز مسیري که کارآمدي تکنیکی را به کارآمدي شخصیت سازي  رها از نظرهمه مسی، 4و جدول  2با توجه به شکل      

 یک بودن معنادار از منظور مشخص شده است، قابل توجه است که مسیر غیرمعنادار از مدل حذف گردید. عالمت ضربدروصل می کند که با 

بزرگتر باشد، نشان دهنده آن  96/1باشد، عدد معناداري هرچقدر از  -96/1یا کوچکتر از  96/1گتر از زراید بب آن معنادار عدد که است این ضریب،

  .)23دارد( وابسته متغیر روي است که متغیر مستقل اثر قوي تري

  

  ، ضرایب استاندارد و غیر استاندارد مدل سازي معادالت ساختاري)4(جدول

  عدد معناداري  ستانداردضریب غیر ا  ضریب استاندارد    مسیر  

  98/20  81/0  79/0  تکنیک  > -----   انگیزش

  07/16  77/0  74/0  استراتژي  > -----   تکنیک

  90/3  19/0  18/0  استراتژي  > -----   انگیزش

  51/4  18/0  24/0  شخصیت سازي  > -----   انگیزش

  45/11  43/0  63/0  شخصیت سازي  > -----   استراتژي

  68/5  09/0  33/0  زشلذت از ور  > -----   شخصیت سازي

  50/6  43/0  38/0  تعهد ورزشی  > -----   لذت از ورزش

  57/3  06/0  21/0  تعهد ورزشی  > -----   شخصیت سازي

  

  

0/79 

0/74 

، مدل سازي معادالت ساختاري (2شکل   

0/79 

0/74 

0/18 
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  (مقادیر استاندارد) ادراك شده فاکتورهاي کارآمدي مربیگريبر ، اثرات عوامل مؤثر )5(جدول

    اثر متغیرها      متغیرها  

  کل  غیر مستقیم  مستقیم      

  25/0  25/0  0  لذت از ورزش  > -----   انگیزش کارآمدي

  16/0  16/0  0  لذت از ورزش  > -----   کارآمدي تکنیکی

  21/0  21/0  0  لذت از ورزش  > -----   کارآمدي استراتژي بازي

  34/0  0  34/0  لذت از ورزش  > -----   کارآمدي شخصیت سازي

  25/0  25/0  0  تعهد ورزشی  > -----   کارآمدي انگیزش

  16/0  16/0  0  تعهد ورزشی  > -----   یکارآمدي تکنیک

  21/0  21/0  0  تعهد ورزشی  > -----   کارآمدي استراتژي بازي

  34/0  13/0  21/0  تعهد ورزشی  > -----   کارآمدي شخصیت سازي

  38/0  0  38/0  تعهد ورزشی  > -----   لذت از ورزش

روي لذت  ادراك شده مدي مربیگري تنها کارآمدي شخصیت سازياز بین مؤلفه هاي کارآ مشاهده می شود، 5و جدول  2همانطور که در شکل      

  دارند. و تعهد ورزشی اثر مثبت و مستقیمی دارد و سایر مؤلفه هاي کارآمدي، اثر مثبت و غیر مستقیمی روي لذت از ورزش )β=  34/0از ورزش (

) و هم به صورت مثبت و β=  21/0و مستقیم ( تمثب هم به صورتتعهد ورزشی مؤلفه ي کارآمدي شخصیت سازي ادراك شده روي  بعالوه 

  ) تأثیر می گذارد.β=  13/0غیرمستقیم ( 

) β=  16/0) و کارآمدي تکنیکی ادراك شده کمترین (β=  38/0بررسی ستون اثرات کل، گویاي این مطلب است که لذت از ورزش بیشترین (     

ساختاري پیشنهاد شده با داده هاي پژوهش برازش مدل بین نشان می دهند که  3جدول شاخص هاي برازش مدل در  تأثیر را بر تعهد ورزشی دارند.

نشان ) 2کوچکتر از ( CMIN/DF) و 05/0کوچکتر از ( RMSEA) و 95/0بزرگتر از ( IFIو  NFI, TLI, CFIقابل قبولی وجود دارد. شاخص هاي  

  ).22( برازش خوب و قابل قبولی دارنداز 

  

    بحث و نتیجه گیري

بر اساس ادبیات  استان سمنان بود. بین تیم هاي والیبالاز ورزش در  و لذت ورزشی تعهد کارآمدي مربیگري، ارتباط بررسی ،پژوهش اینهدف از 

ادراك بین کارآمدي مربیگري  معناداريارتباط متغیرهاي فوق پیشنهاد شد، نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و اي به منظور بررسی تحقیق، مدل اولیه

)، بوردلی و 1999)، فلتز و همکاران (2009مالت و سالیوان (این یافته با نتایج پژوهش هاي  شده با لذت از ورزش و تعهد ورزشی وجود دارد.

الیت هاي ادراك ورزشکاران از مربیان با کسب لذت در فعدر این تحقیقات نیز  زیرا همخوانی داشت. )2008کاواسانو و همکاران ( و )2008همکاران (

  جسمانی و افزایش تعهد مرتبط است. 

، مؤلفه هاي کارآمدي مربیگري به طور غیر مستقیم و به واسطه مؤلفه کارآمدي شخصیت سازي روي تعهد ورزشی و لذت از 5با توجه به جدول      

ی است که می تواند لذت از ورزش و تعهد ورزش اثر گذارند این موضوع نشان می دهد، درك ورزشکار از کارآمدي شخصیت سازي، قویترین عامل

) و غیر مستقیم با میانجیگري لذت از β=  21/0به صورت مستقیم ( آمده است این متغیر 5ورزشی را تحت تأثیر قرار دهد. همانگونه که در جدول 

  ) گذاشته است.β=  34/0(از ورزش بیشترین تأثیر را روي لذت  ، متغیر تعهد ورزشی را تحت تأثیر قرار داد. کارآمدي شخصیت سازيورزش

=  24/0انگیزش ( و کارآمدي )β=  63/0( استراتژي بازي ادراك کارآمدي به ترتیب، ، از بین مؤلفه هاي کارآمدي مربیگري،4با توجه به جدول      

β (الزم به ذکر است که د گذاشتنهر مثبت و مستقیمی روي آن خواد بنابراین تأثینبیشترین بار عاملی را روي کارآمدي شخصیت سازي دار .

کارآمدي انگیزش به کارآمدي استراتژي بازي به مفهوم توانایی مربی در انتخاب بهترین روش و تاکتیک در حین رقابت براي موفقیت تیم است، 

ثبت به ورزش و رفتارهاي مفهوم توانایی مربی در برانگیختن ورزشکاران و کارآمدي شخصیت سازي به مفهوم توانایی مربی در ایجاد نگرش م

به طور غیر مستقیم و مثبت، تاکتیک ها و استراتژي هاي مربی در رقابت ها با توجه به مدل ارائه شده در این پژوهش، ادراك ؛ ورزشکارانه می باشد

  لذت و تعهد ورزشی ورزشکار را تحت تأثیر قرار می دهد.

ساله تشکیل داده اند می توان نتیجه گرفت که این گروه سنی نسبت به  16-20ق را جوانان با توجه به اینکه غالب اعضاي نمونه آماري تحقی     

تعهد ورزشی آنان را  در نهایتنگرش آن ها به فعالیت ورزشی و این موضوع برد و باخت و تاکتیک هاي مربی در حین رقابت حساس تر هستند و 

  خواهد داد.تحت تأثیر قرار 
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می  از طریق ایجاد انگیزهبنابراین مربیان روي کارآمدي شخصیت سازي بارگذاري شده است.  نیز د، کارآمدي انگیزشهمانطور که در باال ذکر ش

، و تیم هاي والیبال را در ورزشکاران تشویق نمایند. رشد و ترویج اینگونه رفتارها در محیط هاي ورزشی و اخالق مداري ، رفتارهاي ورزشکارانهتوانند

این یافته با  ایندي را ایجاد خواهد کرد که در نهایت با تأثیرگذاري بر ادراك ورزشکار، باعث احساس لذت از ورزش خواهد شد.و خوش جو دوستانه

، کارآمدي شخصیت 5در عین حال با توجه به جدول  .همخوانی داشت )2010) و گارسیا و همکاران (2008نتایج پژوهش هاي بوردلی و همکاران (

ادراك ورزشکاران از کارآمدي شخصیت سازي می تواند باعث ایجاد  ) روي تعهد ورزشی دارد.β=  21/0ثیر مثبت و مستقیمی (سازي ادراك شده تأ

  تعهد ورزشی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.به فعالیت هاي ورزشی شود و در نهایت نسبت نگرش مثبت 

مستقیمی بین لذت از ورزش با تعهد ورزشی وجود دارد. بعالوه لذت از  و مثبت ماتریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیق نشان داد که ارتباط     

هاي  ، بنابراین ورزشکارانی که لذت بیشتري را با تمرینات تجربه می کنند نسبت به فعالیت)2ورزش بیشترین تأثیر را بر تعهد ورزشی داشت(جدول 

، اسکانالن و )2008)، کاسپر (2009)، رایان و همکاران (2010کرینانثی و همکاران (ي ج پژوهش هااین یافته با نتایتمرینی متعهدتر خواهند بود، 

بت و مستقیمی روي تعهد این تحقیقات نشان داده اند که لذت از ورزش تأثیر مث همخوانی داشت.) و 1986اسکانالن و لوتوایت ( ) و1993همکاران (

  .)17، 16، 14، 12(ورزشی دارد

تحقیق نشان دادند که ادراك ورزشکاران از کارآمدي مربیان بر لذت و تعهد ورزشی آنان اثرگذار است؛ مؤلفه کارآمدي ج به طور کلی نتای     

 شخصیت سازي نقش میانجی را در ارتباط بین مؤلفه کارآمدي مربیگري، لذت و تعهد ورزشی بازي می کند. 

از توانایی مربی را در  ترویج رفتار ورزشکارانه در تیم، مقابله با غرور و برتري جویی از آن جا که ادراك کارآمدي شخصیت سازي، درك ورزشکار      

بنابراین با توجه به فاکتورهاي اخالقی در ورزش به منظور ترویج خصایص پهلوانی در  نگرش احترام به دیگران، می آزماید القايدر تیم و 

  یش لذت و تعهد ورزشی ورزشکاران شاهد بود.ورزشکاران می توان تأثیر قابل مالحظه اي را در افزا

توانایی مربیان در انگیزش ورزشکاران و تاکتیک آن ها در مسابقات، اثر مثبت و غیر مستقیمی بر لذت و تعهد بر اساس یافته هاي تحقیق،      

ت و مؤثر بودن در تیم را براي ورزشکار فراهم ورزشی داشت. بنابراین مربیان می توانند از استراتژي ها و محرك هایی استفاده کنند که حس مثب

  ورزشی گردد. تعهد کسب تجارب لذت بخش وآورد و او را به سوي رفتار ورزشی مناسب سوق دهد، این فرایند می تواند باعث افزایش 

ادراك ورزشکار از و از طرفی  )1، 18(اشته اندهمانطور که قبالً ذکر شد، مربیانی که دوره هاي آموزش مربی را گذرانده اند، کارآمدي باالتري را د     

ربرد بسیاري براي کا در این پژوهش مدل ارائه شده بنابراین ). 8، 2(کارآمدي مربیگري، انگیزه، نگرش و عملکرد آن ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد 

ق گنجاندن آموزش اصول کارآمدي یگري دارد؛ تا از طریبیان و برگزاري دوره هاي مربهاي آموزش مر در بخشفدراسیون والیبال کشور  مسئولین

بعالوه به مربیان عزیز کمک خواهد کرد تا از طریق افزایش لذت و تعهد ورزشی،  را افزایش دهند. دوره هاي مربیگري سطح کارآمدي مربیان در

  .ندداري ورزشکاران شایسته فراهم آورو نگه پیشرفت شرایط مناسبی را براي بهبود عملکرد،

  



  103ها (مطالعه موردي: استان سمنان) ارتباط کارآمدي مربیگري با لذت و تعهد ورزشی والیبالیست
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