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 .1مربی گروه مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی .2
استاد گروه مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.3
دانشجوی دکتری مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکزی

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی خودکارامدی مربیان و ورزشکاران جوان میپردازد و در ادامه نیز لذتبخشی ورزشککاران جکوان
از فعالیت ورزشی بررسی شده است .در نهایت هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خودکارامدی بر لکذت فعالیکت بکدنی در
ورزشکاران جوان با بهره گیری از روش مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل بوده است .یافتهها حاکی
از عدم تأثیر معنادار خودکارامدی مربیان بر خودکارامدی دانش آموزان ،تأثیر مثبت و معنادار خودکارامدی جسکاانی بکر
لذتبخشی فعالیت بدنی دانش آموزان و هاچنین عدم تأثیر معنادار خودکارامدی مربیان بکر لکذتبخشکی فعالیکت بکدنی
دانش آموزان بود .ازاینرو با توجه به تأثیر خودکارامدی بر لذتبخشی ورزشکاران جوان به مربیان و دستاندرکاران تیمها
و مدارس ورزشی پیشنهاد میشود تا با برگزاری دورهها و کالسهای کوتاهمدت روانشناسی ،به تقویت مهارتهای روانی
و افزایش میزان خودکارامدی ورزشکاران بپردازند .هاچنین پیشنهاد میشود بر میزان لذتبخشی ورزشکاران بهخصکو
ورزشکاران جوان و نوجوان توجه شود ،زیرا لذت بخشی حاصک از فعالیکت جسکاانی بکهعنکوان منبکم مهکم مشکارکت و
هاچنین ادامۀ مشارکت ورزشکاران در نظر گرفته میشود.

واژههای کلیدی


نويسندة مسئول  :تلفن 09126628481 :

Email:j.manouchehri@iauctb.ac.ir

104

مديريت ورزشی ،دورة  ،8شمارة  ،1فروردين و ارديبهشت 1395

خودکارامدی ،دانشآموزان ،فعالیت بدنی ،لذتبخشی ،مربیان.
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مقدمه
ورزش بخش مهای از فرهنگ و جامعه بوده و دربرگیرندۀ ورزشکاران و مربیان ،در تاام مراح زندگی
است .ورزش بهعنوان پدیدۀ اجتااعی مؤثر در ابعاد مختلف جامعه و زندگی افراد نفوذ کرده و به بخش
جداییناپذیری از زندگی تبدی

شده است .ورزش و حرکات منظم بدنی عالوهبر سالمت جسم بر

سالمت روحی و روانی و اجتااعی فرد تأثیر زیادی دارد و در سازگاری فرد در جامعه و شخصیت فرد
مؤثر است .ورزش در درمان بیااریهایی مانند افسردگی و نیز تقویت حافظه تأثیر دارد .ورزش برای
جوانان تکیهگاهی امن بهحساب می آید تا در پناه آن به نهایت رشد و کاال مطلوب انسانی دست یابند.
تحقیقات بسیار نشان داده است که ورزش عالوهبر اینکه ابزار ارزشاندی برای سالمت جساانی است،
رابطۀ نزدیکی با سالمت روانی ،بهویژه جلوگیری از ناهنجاریهای روانی دارد .در واقم ورزش از
جنبههای مختلف اجتااعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،و سالمت حائز اهایت است.
در چند دهۀ اخیر روانشناسی ورزشی ،به بخش مهای از مربیگری ورزشی تبدی شده است،
بهخصو

اینکه مربیان بهعنوان افرادی آگاه و باتجربه قب از زمان مسابقه و هنگام آموزش و تارینات،

کنار ورزشکاران هستند و سعی میکنند تا سطح اعتااد به نفس و خودکارامدی را اندازهگیری کنند و
ارتباط این عوام را با موفقیت و عدم موفقیت ورزشکاران بسنجند .یکی از کاربردهای روانشناسی در
ورزش ،کاک به بهبود عالکردها ،یادگیری و اجرای صحیحتر و آسانتر مهارتهاست که با استفاده از
شیوهها و تکنیک های مختلف از جاله تارین ذهنی ،حس اعتااد به نفس و خودکارامدی صورت
میپذیرد ،البته مهارتهای روانی مذکور ،اجزای اصلی و اثباتشدۀ اجرای پیوسته در سطوح باالی رقابت
بهشاار میروند.
امروزه اهایت جایگاه و نقش مربیان در موفقیت یا عدم موفقیت تیمهای ورزشی بر کسی پوشیده
نیست .این جایگاه و اهایت در زمانیکه صحبت از بازیهای ملی و وجهه و اعتبار بینالاللی است،
مضاعف است .تیمهای موفق ورزشی معاوالً یک ویژگی برجسته دارند که آنها را از تیمهای ناموفق
متاایز می کند و آن مدیریت و رهبری مؤثر ،فعال و شایسته است .سبک رهبری و رفتار مربی نقش
مهای در عالکرد و موفقیت گروه دارد و مربی در رهبری تیم سازماندهندهای قوی و زیربنای هر
پیشرفت است .از دیدگاه مارتنز مربیان در ایفای نقش مربیگری بهدنبال ایجاد شرایطیاند که هر
ورزشکار حداکثر فرصت را برای موفقیت داشته باشد و در هاان حال نیز به موفقیت تیای برسد (.)3
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تحقیقات دو دهۀ اخیر در زمینۀ کارایی مربیگری بیشتر بر شناخت خصوصیات مربیگری 1و الگوهای
رفتاری مربی متارکز بودهاند .بهطور کلی ،در این مطالعات مربی کارامد فردی است که توانایی تغییر
نتایج ،اجرای موفقیتآمیز ،و واکنشهای روانی مثبت در تیم را دارد.

مربیگری در سطح ورزش قهرمانی به نهایت توانایی در سطح آموزش و عالکرد صحیح با اطاینان
باال نیاز دارد و این خود ارتباط مستقیم با آمادگی روانی ،یا بهتر بگوییم احساس خودکارامدی باالی
مربیان خواهد داشت .زمانی که تاام شرایط فیزیکی و محیطی برای افراد یکسان باشد ،شرایط روانی و
ویژگیهای فردی مربیان تعیینکنندۀ نتیجۀ اجرای ورزشکاران است و توجه به این تواناییهای فردی
میتواند تأثیر عادهای در عالکرد بازیکنان داشته باشد (.)19 ،28 ،30
خودکارامدی یعنی احساس شایستگی ،کفایت و قابلیت در کنار آمدن با زندگی .در ضان اصطالح
خودکارامدی ،به اعتقاد شخصی در قادر بودن و توانایی بر اجرای موفقیتآمیز عالی مشخص برای
دستیابی به یک نتیجۀ معین تعریف میشود (.)7 ،44 ،45 ،46
در مورد ورزشکاران نیز احساس خودکارامدی مسئلهای مهم است .خودکارامدی ورزشکاران از یک
سو تحت تأثیر متغیرهایی مانند تسلط ،ناایش تواناندی ،آمادگی جساانی و ذهنی ،خودناایی

2

جساانی ،حاایت اجتااعی ،رهبری و مربیگری ،تجربیات جانشین ،آسودگی محیطی ،و برتری موقعیتی
قرار میگیرد و از سویی دیگر عواملی مانند عالکرد ،موفقیت ،سالمت جساانی ،توانایی کنار آمدن با
استرس و به حداق رساندن آثار زیان بخش آن ،سالمت روانی ،بهبود انگیزش ،افزایش روحیه ،و حتی
لذتبخشی نیز بهطور مستقیم و حتی غیرمستقیم تحت تأثیر خودکارامدی قرار میگیرند .در چارچوب
نظری ارائهشده از سوی بندورا ( )2و هاچنین بندورا ( )3یکی از عواملی که ماکن است تحت تأثیر
خودکارامدی قرار گیرد ،لذتبخشی است .لذت بهعنوان پاسخ عاطفی مثبت به تجربۀ ورزشی که بهطور
عام احساساتی نظیر لذت دوست داشتن و سرگرمی را منعکس میکند ،در تحقیقات استفاده میشود
( )27 ،29 ،41 ،42و از طرفی لذت ورزشی را نیز میتوان لذت مرتبط با مشارکت در فعالیت جساانی
( ،)36طرفداری از ورزش ( )16و افزایش روحیه ( )36در نظر گرفت.

1. Coaches characteristics
2. Self-Presentation
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در مورد متغیرهای تحقیق حاضر نیز مطالعات متعددی به انجام رسیده است .دیسورباید،)9( 1
فیلیپ و بوسلوت )39( 2و ادموند ) 10( 3در مطالعات خود دریافتند که میزان احساس خودکارامدی
مربیان و ورزشکاران بر عالکرد ورزشکار تأثیری معنادار دارد و نیز تیمهایی که از سطوح خودکارامدی
گروهی باالتری برخوردار بودند ،بازیکنانشان تالش بیشتری برای دستیابی به موفقیت از خود نشان می-
دادند و در نتیجه از عالکرد بهتری برخوردار بودند .لنت و هاکاران ( )24و ابوالقاسای ( )1در پژوهشی
در میان دانشجویان نشان دادند که خودکارامدی و حاایت محیطی ،سازگاری تحصیلی ،پیشرفت در
اهداف ،و رضایت زندگی بعدی را پیشبینی میکنند .غالمی و حسین چاری ( )2در پژوهشی با عنوان
«پیشبینی شادمانی دانش آموزان با توجه به ادراك آنها از انتظارات معلم ،نحوۀ تعام
خودکارامدی» گزارش کردند که خودکارامدی میتواند نقش واسطهای بین ابعاد تعام

معلم و
معلم

–

دانشآموز و هاچنین انتظارات معلم و شادمانی داشته باشد .شافر و ویتِس ( ،)43هو و هاکاران (،)14
پرایس ،)40( 4کاالجا ( ،)22مک کارتی و هاکاران ( ،)31مک دونالد ( )25و مالِته ( )26در پژوهشهای
خود دریافتند که ورزشکاران با میزان ادراك بهتری نسبت به توانایی ورزشی ،عزت نفس و کارامدی
باالتر ،لذت ورزشی بیشتری را تجربه میکنند .مایر 5و هاکاران ( )38نشان دادند که بین کارامدی
شخصی مربیان مرد در تیمهای ورزشی زنان با رضایتمندی ورزشکاران ارتباط منفی وجود داشت .ولی
کارامدی انگیزش 6مربیان زن در تیمهای ورزشی زنان با رضایتمندی ورزشکاران ارتباط مثبت و معنا-
داری داشت ( .)13زیارمن )47( 7در تحقیقی با عنوان «خودکارامدی مربیان تربیت بدنی» نشان داد که
خودکارامدی در شاگردان به طور مثبت به انگیزش ،تالش و استقامت در گروه وابسته است .او نتیجه
گرفت هرچه خودکارامدی مربیان باالتر باشد ،شاگردان آنها خودکارامدی باالتری خواهند داشت ،زیرا
ارزیابی شاگردان از خود بیشتر به اعاال مربیان آنها بستگی دارد.
بهطور کلی عالکرد فرد در رقابتها نایتواند بهطور حدسی و اتفاقی باشد و رابطۀ مستقیای با
میزان خودکارامدی او دارد و با سنجش خودکارامدی وی میتوان چگونگی عالکرد وی را از قب
پیشبینی کرد .هاچنین با توجه به نقش حس اس و پراهایت مربیان در سطوح جوانان و نوجوانان که
1. Dithurbide
2 . Philippe &Busselut
3. Edmonds
4. Price
5 . Myers, Nicholas D., Et Al.
6. Motivation Efficacy
7. Zimmerman
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وظیفۀ خطیری در ارتباط با تربیت و تأثیرگذاری بر ورزشکاران جوان دارند ،رفتار مربیان و ویژگیهای
روانی آنها از اهایت ویژهای برخوردار است .مربیان در ردۀ سنی جوانان نه تنها میتوانند تأثیرات مثبتی
از خود بر جای گذارند ،بلکه در صورت نداشتن ویژگیهای الزم برای کار در چنین ردههای سنی ،ماکن
است عالکرد مورد انتظار را نداشته باشند .با توجه به عدم انجام پژوهشهای الزم در این زمینه ،نتایج
تحقیق حاضر میتواند مورد استفادۀ مربیان ورزشی ،برنامهریزان آموزشی برای دورههای مربیگری
ورزشی و روانشناسان ورزشی برای برنامهریزی جهت مؤثر بودن مربیان در بخشهای نامبرده قرار گیرد.
با این تفاسیر ،پژوهش حاضر به بررسی خودکارامدی مربیان و ورزشکاران جوان میپردازد و در ادامه نیز
لذتبخشی ورزشکاران جوان از فعالیت ورزشی بررسی خواهد شد .در نهایت هدف پژوهش حاضر بررسی
تأثیر خودکارامدی بر لذت فعالیت بدنی در ورزشکاران جوان است.
روششناسی
طرح تحقیق
روش پژوهش حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی ،از نظر نحوۀ جامآوری دادهها از نوع تحقیقات
توصیفی و استنباطی و از نظر زمان جامآوری دادهها جزء تحقیقات حالنگر است .در ابتدای انجام
فرایند پژوهش با ادارۀ آموزش و پرورش و هاچنین مدیران مدارس هااهنگیهای الزم صورت پذیرفت.
پژوهشگر پس از هااهنگی با سازمان آموزش و پرورش و مدارس فوتبال و اخذ مجوز ،هاراه با
پرسشنامه در مح حاضر و پرسشنامههای لذتبخشی و خودکارامدی نوآموزان و مربیان در  3نوبت با
فاصلۀ زمانی مشخص را در بین افراد توزیم کرد (قب از شروع آموزش ،در اواسط مراح آموزش ،انتهای
آموزشهای الزم و یادگیری دانش آموزان) .نکاتی که در روند پژوهش انجام پذیرفت به شرح زیر است:
 .1از آزمودنیها خواسته شد قب از پر کردن پرسشنامه بهدقت به توضیحات و دستورالعا های مربوط
که توسط پژوهشگر بیان شد توجه کنند و به تاامی پرسشها پاسخ دهند؛  .2از ورزشکاران خواسته شد
آنچه را که در هاان لحظه احساس می کنند ،با صداقت و دقت جواب دهند و روی هر سؤال زیاد فکر
نکنند و تنها احساس خودشان را بیان کنند ،چراکه جواب صحیح و غلط وجود ندارد؛  .3در مورد حفظ
پرسشنامهها بهصورت محرمانه نزد محقق اطاینان داده شد که نتایج در اختیار مربیان و
شرکتکنندگان قرار داده نایشود؛  .4بهعلت شرایط سنی نوآموزان و حساسیتهای روحی و روانی
موجود از ورزشکاران خواسته شد که نام و نام خانوادگی خود را در پرسشنامه درج نکنند؛  .5به تاامی
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سؤاالت ورزشکاران هنگام پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامهها ،راهناایی الزم انجام پذیرفت (بهعلت
شرایط سنی و احتاال مبهم و گنگ بودن سؤاالت برای نوآموزان)؛  .6نکات  1تا  ،3هنگام توزیم
پرسشنامههای خودکارامدی مربیان نیز رعایت شد.
آزمودنیهای تحقیق
جامعۀ پژوهش حاضر کلیۀ دانشآموزان ورزشکار مدارس فوتبال شهر تهران بودند .با استفاده از روش
ناونهگیری تصادفی و مراجعه به جدول مورگان و به روش طبقهای  225ورزشکار دانشآموز مدارس
فوتبال ردۀ سنی  12-14سال و  25مربی بهعنوان ناونۀ پژوهش انتخاب شدند .این پژوهش پس از
هااهنگیهای الزم با ادارۀ آموزش و پرورش و هاچنین مدیران مدارس ،در  2مدرسۀ ابتدایی و 6
مدرسۀ فوتبال در استان البرز انجام پذیرفت .پرسشنامههای لذتبخشی و خودکارامدی نوآموزان و
مربیان در  3نوبت با فاصلۀ زمانی مشخص توزیم شد (قب از شروع آموزش ،در اواسط مراح آموزش،
انتهای آموزشهای الزم و یادگیری دانشآموزان).
ابزار اندازهگیری
پرسشنامۀ ویژگیهای فردی ناونههای پژوهش :شام سن ،و سابقۀ فعالیت ورزشی است.
پرسشنامۀ خودکارامدی جساانی ریز تحلی بندورا ( :)1ESPاین پرسشنامه شام  10تکنیک پایۀ
فوتبال است که آزمودنیها براساس میزان توانایی و اعتااد به نفس ویژۀ خود (احساس خودکارامدی) در
هر یک از مهارتها نارهای بین  0-10را به خود اختصا

دادند و در نهایت نارۀ خودکارامدی هر فرد

با تقسیم حاص جام نارهها بر تعداد تکنیکها بهدست آمد .در پژوهش حاضر نیز ثبات درونی این
پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  α = 0/916بهدست آمد .در ضان سؤاالت پرسشنامهها
طوری طراحی شده است که برای دانشآموزان  12تا  14ساله قاب فهم باشد و افراد بتوانند بهراحتی به
پرسشنامه پاسخ دهند.
مقیاس لذتبخشی فعالیتهای بدنی ( :)2EECPSکه توسط کندزیرسکی و کارلو ( )23برای ردۀ
سنی دانشجویان دانشگاهی ساخته شده بود .این پرسشنامه توسط مت و هاکاران ( )37برای ردۀ سنی
مدارس در قالب  16سؤال و روی پیوستار  5ارزشی لیکرت خیلی کم تا خیلی زیاد مورد استفاده قرار
گرفت .این پرسشنامه دارای  2خردهمقیاس است .لذتبخشی درس تربیت بدنی :نارۀ عبارت  1تا 4
1. Physical Self-Efficacy Questionnaire
2. Physical Activity Enjoyment Scale
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پرسشنامه که از مقیاس لذتبخشی فعالیت بدنی کندزیرسکی و کارلو ( )23برگرفته شده و در مقیاس
فاصلهای اندازهگیری میشود .لذتبخشی فعالیت بدنی :میانگین نارۀ عبارتهای 14،13،16،15
 12،5،6،7،8،9،10،11،پرسشنامه که از مقیاس لذتبخشی فعالیت بدنی کندزیرسکی و کارلو ()23
برگرفته شده و در مقیاس فاصلهای اندازهگیری میشود .ثبات درونی این پرسشنامه در پژوهش حاضر
با استفاده از آلفای کرونباخ بدین شرح بهدست آمد :لذتبخشی  α = 0/921و برای خردهمقیاسهای
آن شام لذتبخشی درس تربیت بدنی  α = 0/833و افزایش آن به  .α = 0/891پس از حذف سؤال ،16
و لذتبخشی فعالیت بدنی ( .)α = 0/901پژوهشهای گذشته نیز روایی این پرسشنامه را تأیید کردهاند و
مک کارتی و هاکاران ( )35و دیشان و هاکاران ( )8نیز ثبات درونی این پرسشنامه را بهترتیب 0/85
و  0/84گزارش کردهاند.
در ضان سؤاالت پرسشنامهها طوری طراحی شده است که برای دانشآموزان  12تا  14ساله قاب
فهم باشد و افراد بتوانند بهراحتی به پرسشنامه پاسخ دهند .در نهایت پرسشنامۀ  24گزینهای
خودکارامدی مربیان که توسط فلت ز و هاکاران در خارج از کشور تهیه و ثبات درونی آن برابر با 0/78
گزارش شده است و بعد از ترجاه و روایی محتوای آن توسط استادان صاحبنظر در تربیت بدنی تأیید
شده است ،استفاده شد .پاسخنامه بهصورت اعداد از صفر تا نه ( )0-9برای هر جواب بوده و میزان
اطاینان از کم ( )0تا زیاد ( )9مشخص شده است و مربیان میتوانند میزان اطاینان و باور خود را بین
دو مقیاس ،عدم اطاینان تا اطاینان زیاد مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند .در پژوهش حاضر نیز ثبات
درونی این پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بدین شرح بهدست آمد :خودکارامدی مربی
( )α = 0/951و برای خردهمقیاسهای آن شام راهبرد ( )α = 0/781و افزایش آن به ()α = 0/821
پس از حذف سؤال  ،9انگیزه ( )α = 0/812و افزایش آن به ( )α = 0/871پس از حذف سؤاالت  3و ،16
ساختار شخصیت ( )α = 0/743و افزایش آن به ( )α = 0/789پس از حذف سؤال  ،12تکنیکهای
آموزشی ( )α = 0/822و افزایش آن به ( )α = 0/848پس از حذف سؤال .8
روش آماری
برای تجزیهوتحلی دادههای جامآوریشده ،ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخصهای آماری به
توصیف و تلخیص ویژگیهای جاعیتشناختی افراد ناونه در تحقیق شام وضعیت سنی و سابقۀ
ورزشی پرداخته شد .آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبۀ پایایی ابزارها استفاده شد .تحلی واریانس و
آزمون های میانگین دو جامعه برای مقایسۀ متغیرهای تحقیق در گروههای جاعیتشناختی و بهمنظور
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آزمودن معناداری میان متغیرهای مشاهدهگر 1و متغیرهای مکنون 2و هاچنین برازش مدلهای
اندازهگیری بهدستآمده از تحلی عاملی تأییدی 3استفاده شده است .سپس بهمنظور بررسی هابستگی
میان متغیرهای تحقیق از آزمون هابستگی پیرسون و در نهایت نیز بهمنظور بررسی روابط بین
متغیرهای تحقیق از مدل معادالت ساختاری ( 4)SEMبا استفاده از نرمافزار لیزرل 5استفاده شد.
یافتهها
هاانطورکه جدول  1نشان میدهد میانگین سنی دانشآموزان این پژوهش  12/54سال ،میانگین سنی
مربیان نیز  29/84سال ،میانگین سابقۀ ورزشی دانشآموزان  3/18سال و میانگین سابقۀ مربیگری
مربیان نیز  6/92سال است.
جدول  .1توصیف ويژگیهای آزمودنیها
ورزشکاران

میانگین
انحراف استاندارد
کاترین
بیشترین

مربیان

سن

سابقۀ ورزشی

سن

سابقۀ مربیگری

12/54
0/76
12
14

3/18
1/7
0
8

29/84
7/9
24
48

6/92
6/4
3
27

هاانطورکه جداول آمار توصیفی نشان میدهد ،با توجه به طیف  10تایی لیکرت ،متغیر
خودکارامدی مربیان و ابعادش و هاچنین خودکارامدی دانشآموزان در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار
دارند ،زیرا میانگین آنها در بازۀ  7و  8قرار دارد .هاچنین با توجه به طیف  5تایی لیکرت متغیر
لذتبخشی در وضعیت مناسبی قرار دارد ،زیرا مقدار میانگین برابر با  4/6است (جدول .)2
نتایج آزمون هابستگی اسپیرمن نشان داد که در هر  siمرحله از اندازهگیری بین سن با میزان
لذتبخشی ورزشکاران رابطۀ معناداری وجود ندارد .هاچنین بین سابقه با لذتبخشی ورزشکاران رابطۀ
معناداری مشاهده نشد.
1. Observer Variable
2. Latent Variable
3. Confirmatory factor analysis
4. Structural Equation Modeling
5. LISREL Software
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جدول  .2بررسی آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
خردهمقیاس

متغیر

عالمت اختصاری

SE.CO

خودکارامدی مربیان

راهبرد

1

2STR

7/9491

0/57973

7/9120

0/62127

3

7/9300

ساختار شخصیت

PER

4

7/9760

روشهای آموزشی

5EDU

7/9920

0/61450

6ENJOY

4/6184

0/54578

انگیزه

لذتبخشی

MOT

7

لذتبخشی درس تربیت بدنی

ENJ1

لذتبخشی فعالیت بدنی

8ENJ2

خودکارامدی دانشآموزان

میانگین

انحراف معیار

SE.ATH

9

0/63592
0/61146

4/6667

0/54691

4/5632

0/58578

8/0187

1/57475

نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین میزان لذتبخشی ورزشکاران در ابتدا ،اواسط و انتهای دورۀ
آموزش مهارتها تفاوت معناداری وجود دارد و بدی ن ترتیب میزان آن در انتهای دوره بیشتر از مراح
اول و دوم بوده است .هاچنین در دورۀ دوم اندازهگیری بیشتر از اندازهگیری اول بوده است .هاچنین
نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین میزان خودکارامدی ورزشکاران در ابتدا ،اواسط و انتهای دورۀ
آموزش مهارتها تفاوت معنا داری وجود دارد و بدین ترتیب که میزان آن در انتهای دوره بیشتر از
مراح اول و دوم بوده است .در دورۀ دوم از اندازهگیری نیز بیشتر از اندازهگیری اول بوده است.
نتایج آزمون ویلکاکسون با مقایسۀ دوبهدوی اندازهگیریهای لذتبخشی نشان میدهد که تفاوت
موجود بین اندازهگیری اول با دوم و اندازهگیری دوم با سوم معنادار نیست .درحالیکه تفاوت بین میزان
لذتبخشی ورزشکاران در بین اندازه گیری اول و دوم تفاوتی معنادار دارد .نتایج آزمون ویلکاکسون با
مقایسۀ دوبهدوی اندازهگیریهای خودکارامدی جساانی دانشآموزان نشان داد که تفاوت موجود بین
اندازهگیری اول با دوم ،اندازهگیری اول با سوم ،و اندازهگیری دوم با سوم معنادار است.

1. Coaching Efficacy
2. Strategy
3. Motivation
4. Personality Characters
5. Educational Techniques
6. Enjoyment
7. Physical Education Curriculum Enjoyment
8. Physical Activity Enjoyment
9. Athlete's Self-Efficacy
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تحلیل عاملی تأيیدی متغیرهای پژوهش
در شک

 2بارهای عاملی هر یک از سؤاالت تحقیق مشاهده میشود .بهعبارت دیگر بار عاملی

نشاندهندۀ میزان هابستگی هر متغیر مشاهدهگر (سؤال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عام ها) است.
برای مثال بار عاملی سؤال اول در بُعد لذتبخشی درس تربیت بدنی  0/71است .بهعبارت دیگر ،سؤال
اول تقریباً  50درصد از واریانس بُعد لذتبخشی درس تربیت بدنی را تبیین میکند .مقدار  0/50نیز
مقدار خطاست (مقدا ر واریانسی که توسط سؤال اول قاب تبیین نیست ،واضح است که هرچه مقدار
خطا کاتر باشد ضرایب تعیین باالتر و هابستگی بیشتری بین سؤال و عام مربوطه وجود دارد) .مقدار
ضریب تعیین عددی بین  0و  1است که هرچه به سات  1نزدیک شود ،مقدار تبیین واریانس بیشتر
میشود .شک  3نیز معناداری ضرایب و پارامترهای بهدستآمدۀ مدل اندازهگیری متغیر لذتبخشی را
نشان میدهد که تاامی ضرایب بهدستآمده معنادار شدهاند.
مدلسازی معادالت ساختاری
مدلهای ساختاری هاان مدلسازی معادالت ساختاری تحقیق یا بهعبارت دیگر بررسی متغیرهای
مکنون برونزا و درونزا بهطور هازمان است .شک های  1و  2میزان تأثیر متغیر مکنون برونزا
(خودکارامدی مربیان) را بر متغیرهای مکنون درونزا (خودکارامدی دانشآموزان و لذتبخشی) نشان
میدهد (شک های  1و  .)2چنانچه عدد معناداری آزمون (ضرایب  )Tدر آزمون رگرسیون بیشتر از
 1/96شود ،رابطه معنادار میشود .یافته های حاضر حاکی از معناداری رابطۀ خودکارامدی دانشآموزان
بر لذتبخشی با ضریب تأثیر  0/70و میزان معناداری  9/68و عدم معناداری رابطۀ خودکارامدی مربیان
بر خودکارامدی دانشآموزان با ضریب تأثیر  -0/07و میزان معناداری  ،-0/98و خودکارامدی مربیان بر
لذتبخشی با ضریب تأثیر  -0/07و میزان معناداری  -1/31است .با توجه به یافتههای مدل معادالت
ساختاری ،اوالً خروجی نرمافزار نشاندهندۀ مناسب بودن مدل ساختاری برازشیافته برای آزمون
فرضیات هستند (نسبت  χ2به  dfباالی  3است) .میزان  RMSEA =0/066نیز نشاندهندۀ مناسب بودن
برازش مدل ساختاری است .بهعبارت دیگر دادههای مشاهدهشده تا میزان زیادی منطبق بر مدل
مفهومی تحقیق است .مقدار  AGFI ،GFIو  NFIبهترتیب برابر با  0/89 ، 0/84و  0/93است که
نشاندهندۀ برازش نسبتاً مناسب مدل است.
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شکل  .1مدل در حالت ضرايب تخمین استاندارد

شکل  .2مدل در حالت ضرايب معناداری

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش مک اولی و هاکاران ( )33گزارش شده است که خودکارامدی باالتر به سالمت و روحیۀ
مثبت بیشتر در ورزشکاران منجر خواهد شد و این پژوهش از نظریۀ اجتااعی شناختی بندورا ()5
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حاایت میکند که در آن ارتباط متقابلی بین خودکارامدی و لذت وجود دارد .از طرفی دیگر ،در هر
سطحی ،نقش مربی یک نقش مرکزی و کامالً تأثیرگذار است .یک مربی مسئول آموزش ،انگیزه و توسعۀ
فردی بازیکنان است .خودکارامدی مربی ماکن است مؤثرترین سازۀ روانشناختی در روانشناسی
ورزش باشد .بنابراین مسلااً ارزش دارد که حس کارامدی مربی را افزایش داد ( .)12چهار منبم اولیۀ
خودکارامدی مربیان را میتوان میزان تجربیات مربیگری و آمادگی ،موفقیت قبلی ،مهارت ورزشی
بازیکنانش ،و حاایت دانست .بهطور کلی ،سوابق برد و باخت ،سالهای مربیگری ،توانایی مشاهدهشدۀ
تیم ،حاایت جامعه بهطور معناداری حداق با بعد کارامدی مربیگری در ارتباط است (.)11
در تحقیق حاضر نیز یافتهها در قیاس با یافتههای پیشین بحثبرانگیز است .یافتههای حاضر نشان
داد تأثیر خودکارامدی مربیان بر خودکارامدی دانشآموزان  -0/07و میزان معناداری آن  -0/98است
که این میزان حاکی از عدم تأثیر معنادار خودکارامدی مربیان بر خودکارامدی دانشآموزان است.
هاچنین زیارمن ،)47( 1غالمی و حسین چاری ( ،)2حسینی کشتان و رمضانینژاد ( ،)13مارتینز2و
ایلیونویز ( ،)31و پرایس )40( 3در تحقیقات خود نشان دادند که خودکارامدی در شاگردان بهطور مثبت
به انگیزش ،سطح تالش و استقامت در گروه وابسته است .هاچنین او نتیجه گرفت هرچه خودکارامدی
مربیان باالتر باشد ،شاگردان آنها خودکارامدی باالتری خواهند داشت ،زیرا ارزیابی شاگردان از خود
بیشتر به اعاال مربیان آنها بستگی دارد و این یافته با یافتۀ حاضر مبنی بر عدم تأثیر معنادار میزان
میزان خودکارامدی مربیان بر خودکارامدی ورزشکاران جوان در هر سه مرحله از اندازهگیری ،هاخوانی
نداشت .شاید اختالف بهوجودآمده در یافتههای حاضر و پیشین بهدلی تفاوتهای روشهای آماری
باشد ،چراکه در تحقیقات یادشده از روشهای هابستگی و رگرسیون استفاده شده ولی در تحقیق
حاضر ارتباط علی متغیرها به بهره گیری از تحلی معادالت ساختاری بررسی شده است .در هر صورت
مطالعۀ متغیرهای حاضر به لحاظ اهایت آنها باید مورد توجه پژوهشگران جهت انجام در جامعۀ آماری
مختلف سنی ،و رشتۀ ورزشی باشد .هاچنین یافته های حاضر نشان داد ،تأثیر خودکارامدی مربیان بر
لذتبخشی  -0/07و میزان معناداری آن  -1/31است که این میزان حاکی از عدم تأثیر معنادار
خودکارامدی مربیان بر لذتبخشی فعالیت بدنی دانشآموزان است .هاچنین بهنظر میرسد در این
زمینه تا کنون پژوهشی صورت نپذیرفته است .ولی در پژوهشهایی که تا حدی مشابه با این مسئله
1 . Zimmerman
2. Martinez
3. Price
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است ،غالمی و حسین چاری ( )2گزارش کردند که برخی از ابعاد تعام معلم -دانشآموز و انتظارات
معلم بهصورت مستقیم قدرت پیشبینی شادمانی را دارند .پرایس ( )40نشان داد رفتارهای تحولگرای
مربیان با لذتبخشی ورزشکاران ارتباط مثبت و معناداری دارد .برایا 1و هاکاران ( )6نیز گزارش کردند
که سبک رهبری حاایت اجتااعی و ساختاری تأثیر مثبت و معناداری بر افزایش لذتبخشی از فعالیت
جساانی افراد خواهد داشت که بهطور کلی با یافتۀ حاضر مبنی بر اینکه در هر سه مرحله از اندازهگیری
خودکارامدی مربیان بر میزان لذتبخشی ورزشکاران تأثیر معناداری نایگذارد ،هاخوانی ندارند.
هاچنین یافتههای حاضر نشان داد تأثیر خودکارامدی دانشآموزان بر لذتبخشی  0/70و میزان
معناداری آن  9/68است که این میزان حاکی از تأثیر مثبت و معنادار خودکارامدی جساانی بر
لذتبخشی فعالیت بدنی دانشآموزان است .هاچنین شافر و ویتِس ( ،)43هو و هاکاران ( ،)14پرایس
( ،)40کاالجا ( ،)22مک کارتی و هاکاران ( ،)35مک دونالد ( )25و مالِته ( )26در پژوهشهای خود
دریافتند که ورزشکاران با میزان ادراك بهتری نسبت به توانایی ورزشی ،عزت نفس و کارامدی باالتر،
لذت ورزشی بیشتری را تجربه میکنند و این یافته با یافتۀ حاضر هاخوانی دارد .شایان توضیح اینکه،
تجزیهوتحلی یافتههای پژوهش نشان داد که در هر سه مرحله از اندازهگیری میزان خودکارامدی
ورزشکاران جوان بر میزان لذتبخشی آنها از فعالیت ورزشی خود تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد و با
ادامۀ بررسی نتایج موجود مشخص شد که میزان تأثیر خودکارامدی ورزشکاران جوان بر لذتبخشی در
مرحلۀ سوم از اندازه گیری از مراح اول و دوم بیشتر بوده است .هاچنین در مرحلۀ دوم از مرحلۀ اول
بشتر بوده است .شاید دلی این امر نیز ارتقای مهارتها و بهدنبال آن افزایش خودکارامدی ورزشکاران
بوده باشد که به افزایش تدریجی لذتبخشی فعالیت بدنی منجر شده است.
با توجه به یافتههای حاضر و پیشین و چالشی بودن بحثهای مطرحشده بهطور کلی میتوان گفت
موضوع خودکارامدی میبایست مورد توجه مربیان و آموزشدهندگان باشد ،چراکه مطابق با یافتههای
پیشین مبنی بر اینکه که میزان احساس خودکارامدی مربیان و ورزشکاران بر عالکرد ورزشکار تأثیری
معنادار دارد ( )9 ،10 ،39و نیز تأثیر معنادار و مثبت عالکرد بر رضایتمندی و لذت فعالیت بدنی (،21
 )17 ،18 ،20میتوان گفت که در تبیین میزان لذتبخشی فعالیت بدنی کارامدی نیز بهطور
غیرمستقیم حائز اهایت است.

1. Bray
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بهعبارت دیگر ،تفاوت بین میزان لذتبخشی ورزشکاران در اندازهگیری اول با سوم معنادار است و
میزان آن در اندازهگیری سوم افزایش یافته است .هاانطورکه مشخص است میزان لذتبخشی و
هاچنین میزان خودکارامدی ورزشکاران در انتهای دوره که تارینات مربوط به مهارتها به ورزشکاران
آموزش داده شده بود ،نسبت به اواسط دوره و ابتدای دوره بهطور معناداری بیشتر بوده است .در ارتباط
با میزان خودکارامدی ورزشکاران که طبیعی بهنظر میرسد ،زیرا با توجه به تاریناتی که ورزشکاران
داشتهاند و به موازات این تارینات و بهبود عالکرد ورزشکاران در زمینۀ انجام مهارتها ،میزان
خودکارامدی ورزشکاران در ارتباط با مهارتهای مورد نظر بیشتر شده باشد ،البته این مسئله نیز
تأییدکنند ۀ این است که تارینات مربوط به مهارتها بهخوبی طرحریزی شده بوده است .هاچنین
به خوبی بر میزان مهارت ورزشکاران تأثیر داشته است و در نهایت اینکه ورزشکاران بهخوبی این مسئله
را درك کرده بودند.
بنابراین با توجه به تأثیر خودکارامدی بر لذتبخشی ورزشکاران جوان به مربیان و دستاندرکاران
تیمها و مدارس ورزشی پیشنهاد میشود تا از طریق برگزاری دورهها و کالسهای کوتاهمدت
روانشناسی ،به تقویت مهارت های روانی و افزایش میزان خودکارامدی ورزشکاران اقدام کنند .هاچنین
پیشنهاد میشود بر میزان لذتبخشی ورزشکاران بهخصو

ورزشکاران جوان و نوجوان توجه شود ،زیرا

لذتبخشی از فعالیت جساانی به عنوان منبم مهم مشارکت و هاچنین ادامۀ مشارکت ورزشکاران است.
بهعالوه ،پیشنهاد می شود تا با توجه به تأثیر خودکارامدی ورزشکاران بر عالکرد ،و هاچنین عالکرد بر
میزان خودکارامدی که یک رابطۀ دوطرفه است ،مربیان باشگاهها و مدارس ورزشی که با ورزشکاران
جوان و نوجوان که تازه به ورزش روی آورده اند سروکار دارند ،بر آموزش تارینات پایه و مهارتهای
ابتدایی مربوط به رشتۀ ورزش خود تأکید فراوانی داشته باشند تا از این طریق نه تنها بر میزان
خودکارامدی افراد و هاچنین عالکرد آنها ،بلکه بر میزان لذتبخشی از فعالیت جساانی و هاچنین
مشارکت و ادامۀ مشارکت ورزشی ورزشکاران نوجوان افزوده شود.
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