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Abstract
Introduction: The coach is considered as one of the important factors in improving the performance 
and performance of sports teams and the main and central figure. The aim of the present study was 
to determine the correlation between the perception of coach competence, motivational climate 
with engagement for sports in athletes.
Methods: This study is a descriptive-correlation method. The statistical population included 
all female karate athletes in the Iranian Basic League in 1999, whose number is 2100 people. 
The statistical sample was 324 people based on Cochran's formula and was selected by simple 
random sampling. In this study, the demographic questionnaire, "The Coaching Competency 
Scale", "Empowering and Disempowering Motivational Climate Questionnaire-Coach", "Athlete 
Engagement Questionnaire" were used.  Construct and convergent validity and reliability were 
measured by internal consistency method by calculating the Cronbach's coefficient. The collected 
data were analyzed using SmartPls 3.0 software.
Results: There was a significant positive correlation between motivational climate (β = 0.44, P 
= 0.001) and coaching competence (β = 0.12, P = 0.045) with sports engagement. Also, there 
was a significant positive correlation between coaching competence (β = 0.20, P = 0.001) with 
motivational climate.
Conclusions: Motivational climate and coaching competence have a significant and positive 
correlation with sports engagement and coaching competence with motivational climate. 
Therefore, it is suggested that coaches participate in knowledge-enhancing courses, conferences 
and internships in order to develop the level of coaching skills. 
Keywords: Perception of Coach Competence, Motivational Climate, Engagement for Physical 
Activity.
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چکیده
مقدمــه: مربــی ورزش بــه عنــوان یکــی از عوامــل مهــم در بهبــود کارکــرد و عملکــرد تیــم هــای ورزشــی و چهــرۀ اصلــی و مرکــزی 
محســوب مــی شــود.  هــدف مطالعــه حاضــر تعییــن همبســتگی ادراک از شایســتگی مربــی، جــو انگیزشــی بــا اشــتیاق بــه ورزش در 

ورزشــکاران اســت.  
روش کار: مطالعــه حاضــر بــه روش توصیفــی- همبســتگی اســت. جامعــۀ آمــاری شــامل تمــام ورزشــکاران دختــر کاراتــۀ لیــگ پایــه 
ایــران در ســال 1398 بودنــد کــه تعــداد آن هــا 2100 تــن مــی باشــند کــه نمونــۀ آمــاری براســاس فرمــول کوکــران 324 تــن و بــه 
 Coaching( "صــورت تصادفــی ســاده انتخــاب شــد.  در ایــن مطالعــه از پرسشــنامه جمعیــت شــناختی، "مقیــاس شایســتگی مربیگــری
 Empowering and Disempowering( "پرسشــنامه جــو انگیزشــی تقویتــی و تضعیفــی مربــی" ،)Competency Scale
 Athlete Engagement( ورزشــکار"  اشــتیاق  "پرسشــنامه   ،)Motivational Climate Questionnaire-Coach
Questionnaire( اســتفاده شــد. روایــی ســازه، روایــی همگــرا  و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ 

انــدازه گیــری شــد. داده هــای جمــع آوری شــده بــا نــرم افــزار SmartPls 3.0  تحلیــل  شــد.  
یافتــه هــا: بیــن جــو انگیزشــی )P=0/001 ،β=0/44( و شایســتگی مربیگــری )P=0/045 ،β=0/12( بــا اشــتیاق ورزشــی همبســتگی 
ــت  ــو انگیزشــی همبســتگی مثب ــا ج ــن شایســتگی مربیگــری )P=0/001 ،β=0/20( ب ــن، بی ــود داشــت. همچنی ــاداری وج ــت معن مثب

معنــاداری وجــود داشــت. 
نتیجــه گیــری: جــو انگیزشــی و شایســتگی مربیگــری بــا اشــتیاق ورزشــی و شایســتگی مربیگــری بــا جــو انگیزشــی همبســتگی مثبت 
و معنــاداری دارنــد. لــذا پیشــنهاد مــی شــود مربیــان کاراتــه بــه منظــور توســعۀ میــزان شایســتگی هــای مربیگــری در دوره هــای دانــش 

افزایــی، همایــش هــا و دوره هــای کارآمــوزی شــرکت کننــد.
کلید واژه ها: ادراک از شایستگی مربی، جو انگیزشی، شرکت در فعالیت بدنی.

مقدمه  
در حــوزۀ ورزش، مربــی بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن عوامــل در 
بهبــود کارکــرد و عملکــرد تیم هــای ورزشــی ]1[ و چهــرۀ اصلی و 
مرکــزی محســوب مــی شــود و مســئولیت فراهــم آوردن فرصــت 
ــرای افزایــش توانایــی هــا و مهــارت هــای ورزشــکاران  ــی ب های
در زمینــه هــای گوناگــون فنــی، بدنــی و اخالقــی را برعهــده دارد 
]2[. مربیگــری شــامل: هدایــت و رهبــری ورزشــکاران در یادگیری 
و آمــوزش هــای فنــی و مهــارت هــای زندگــی از جملــه هماهنگی 

و راهنمایــی ورزشــکاران در اجــرای ایــن مهــارت هــا مــی باشــد. 
Drakou و همــکاران ]3[ بــه مربیگــری بــه عنــوان یــک فعالیت 
آموزشــی کــه بــه توســعه و پیشــرفت ورزشــکاران در حــوزۀ ورزش 
ــد. در حــوزۀ رفتارهــای مربیگــری،  ــد، مــی نگرن کمــک مــی کن
موضوعــی کــه اخیــراً مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، شایســتگی 
ــتگی  ــکاران ]4[ شایس ــت ]Myers .]1 و هم ــان اس ــای مربی ه
هــای مربیگــری را بــه عنــوان ادراک ورزشــکاران از توانایــی مربــی 
ــف  ــکاران تعری ــرد ورزش ــری و عملک ــر یادگی ــذاری ب در تاثیرگ
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ــان افــرادی هســتند کــه شایســتگی  ــد. بنابرایــن، بازیکن کــرده ان
ــد.  ــی مــی کنن ــی و مســابقات ارزیاب ــان را در جلســات تمرین مربی
ــتگی  ــه شایس ــد ک ــی دارن ــان م ــکاران ]5[ اذع Myers و هم
انگیزشــی، شایســتگی اســتراتژی بــازی، شایســتگی فنــی، 
شایســتگی شــخصیت ســاز و شایســتگی در آماده ســازی جســمانی 
ــد. در  ــی دهن ــکیل م ــری را تش ــتگی مربیگ ــی شایس ــاد اصل ابع
ــر  ــذاری ب ــی در تاثیرگ ــی مرب ــزان توانای شایســتگی انگیزشــی می
مهــارت هــا و حالــت هــای روان شــناختی ورزشــکار ارزیابــی مــی 
شــود. شایســتگی اســتراتژی بــازی بــه عنــوان ارزیابــی ورزشــکار 
ــری حیــن مســابقه تعریــف مــی شــود.  ــی در رهب ــی مرب از توانای
ــی ورزشــکار از توانایــی هــای آموزشــی  ــی، ارزیاب شایســتگی فن
ــی  ــن، ارزیاب ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی باش ــی م ــخیصی مرب و تش
ــرش  ــاد نگ ــرفت و ایج ــر پیش ــذاری ب ــی در تاثیرگ ــی مرب توانای
ــب شایســتگی شــخصیت ســاز  ــه ورزش در قال ــت نســبت ب مثب
شــناخته مــی شــود و در شایســتگی در آمــاده ســازی جســمانی 
ــی در آمــاده ســازی  ــوان ادراک ورزشــکار از توانایــی مرب ــه عن ب
ــرای شــرکت در مســابقه تعریــف شــده  جســمانی ورزشــکاران ب
اســت ]5[. برایــن اســاس، مربیــان از طریــق تمرینات و مســابقات 
مــی تواننــد شایســتگی هــای خــود را نشــان دهنــد چــرا کــه آن 
هــا بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن افــراد موثــر بــر تجربیــات 

ــتند ]6[.  ــان هس بازیکن
از ســوی دیگــر، تجربیــات ورزشــکاران در ورزش براســاس ویژگی 
هــای نظیــر ارتبــاط بــا مربــی، ســبک رهبــری مربــی، کارآمــدی 
در مربیگــری و رفتارهــای مربــی کــه شــامل بکارگیــری تشــویق 
هــای مثبــت و تنبیهــات اســت، قابــل تبییــن اســت ]7[. در ایــن 
راســتا، محیــط روان شــناختی و اجتماعــی یــا جــو انگیزشــی کــه 
ــاالت  ــا و ح ــاس رفتاره ــود براس ــی ش ــاد م ــی ایج ــط مرب توس
ــن، جــو انگیزشــی ایجــاد  ــوع اســت ]8[. بنابرای ورزشــکاران متن
ــه  ــود ک ــی ش ــامل م ــی را ش ــام کارهای ــی تم شــده توســط مرب
ــد و شــرایط و محیــط  ــی آن هــا را انجــام و تکــرار مــی کن مرب
تمریــن و مســابقه را شــکل مــی دهــد ]9[. جــو انگیزشــی مــی 
توانــد از طریــق معیارهــای تکلیــف گــرا )task involving( و 
خــود گــرا )ego-involving( در فعالیــت هایــی ماننــد ورزش 
کــه بــا موفقیــت ســر و کار دارنــد، تفســیر و واکنــش هــای افــراد 
ــر  ــرا ، ب ــف گ ــار تکلی ــری معی ــگام بکارگی ــد. هن ــکل ده را ش
تــالش، تســلط شــخصی و یــا پیشــرفت فــردی تأکیــد می شــود. 
فــرض بــر ایــن اســت کــه معیــار تکلیــف گــرا بــا جــو تکلیــف 
گــرا افزایــش مــی یابــد، کــه ایــن امــر بــا ســخت کوشــی، بهبــود 
مهــارت و یادگیــری گروهــی ورزشــکاران کــه بــرای مربــی مهــم 

هســتند، مشــخص مــی شــود. برعکــس، وقتــی معیــار خــود گــرا 
بــکار گرفتــه مــی شــود، فــرد "بهتریــن بــودن" در مقایســه بــا 
دیگــران را ارزشــمند تلقــی مــی کنــد. جــو انگیزشــی خــود گــرا 
ــه  ــی کــه ورزشــکاران ب ــد. زمان ــی تســهیل مــی یاب توســط مرب
ایــن ادراک برســند کــه اشــتباهات منجــر بــه تنبیــه مــی شــوند، 
در واقــع جــو خــود گــرا شــکل گرفتــه اســت و مربــی مداخــالت 
مجزایــی را براســاس ســطح توانایــی ورزشــکاران ارائــه مــی کنــد 
ــم تشــویق مــی شــوند  ــت در تی ــه رقاب ــم ب و ســایر اعضــای تی

 .]10[
از ســوی دیگــر، در عصــر حاضــر ورزش و فعالیــت هــای بدنــی به 
عنــوان یــک پدیــده اجتماعــی درخــور بررســی و تأمــل، جایــگاه 
برجســته ای بــه دســت آورده اســت ]11[. لــذا، فعالیــت بدنــی و 
ورزش مهــم تریــن دلیــل ســبک زندگــی ســالم محســوب مــی 
ــای نظــری  ــی از رویکرده ــز یک ــوزۀ ورزش نی ــود ]12[. در ح ش
اشــتیاق بــه ورزش اســت کــه بــه عنــوان یکــی از رویکردهــای 
نظــری بــرای افزایــش هیجانــات مثبــت در ورزش شــناخته مــی 
شــود. نکتــۀ قابــل توجــه ایــن مســئله هســت کــه اکثــر افــراد بــه 
برخــی از فعالیــت هــای ورزشــی اشــتیاق دارنــد ]13[. بنابرایــن، 
در حــوزۀ ورزش، مفهــوم اشــتیاق ورزشــکاران اغلــب بــه عنــوان 
پیامــد یــک تجربــه ورزشــی مــداوم و نســبتًا پایــدار توصیــف مــی 
شــود کــه بــه تأثیــرات مثبــت و شــناخت در مــورد مشــارکت افراد 
ــان  ــتا، مربی ــن راس ــاره دارد ]14[. در ای ــا ورزش اش ــن ی در تمری
نقــش مهمــی در شــکل دادن بــه تجربیــات روزانــه ورزشــکاران 
دارنــد، زیــرا آن هــا زمــان قابــل توجهــی را در کنــار ورزشــکاران 
 self( ــی ــود تعیین ــه خ ــتای نظری ــد. در راس ــی گذرانن ــود م خ
ــا  ــا ب ــتقالل، باره ــت از اس ــو حمای determination( ]15[ ج
ــکاران  ــرای ورزش ــاری ب ــی و رفت ــناختی، عاطف ــت ش ــج مثب نتای
پیونــد خــورده اســت ]16[. بــا توجــه بــه ایــن کــه در رده هــای 
ســنی پاییــن و در دوره هــای نوجوانــی و جوانــی ورزشــکاران بــه 
شــدت تحــت تاثیــر رفتارهــای مربیــان هســتند و نــوع رفتارهــای 
مربیــان مــی توانــد در اشــتیاق ورزشــکاران و یــا ایجــاد نگــرش 
ــه رشــته هــای ورزشــی نقــش مهمــی داشــته  ــی نســبت ب منف
باشــد، لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن همبســتگی ادراک 
ــه ورزش در  ــتیاق ب ــا اش ــی ب ــو انگیزش ــی، ج ــتگی مرب از شایس

نوجوانــان ورزشــکار انجــام گردیــد. 

روش کار 
ایــن مطالعــه بــه روش توصیفی-همبســتگی انجــام شــد. جامعــۀ 
ــران  ــه ای ــگ پای ــۀ لی ــر کارات ــکاران دخت ــام ورزش ــاری را تم آم
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ــن  ــا 2100 ت ــداد آن ه ــه تع ــد ک ــکیل دادن ــال 1398 تش در س
ــاس  ــاری براس ــۀ آم ــه نمون ــد ک ــف بودن ــهرهای مختل و از ش
ــه صــورت دردســترس و از بیــن  ــن و ب فرمــول کوکــران 324 ت
افــرادی کــه در ســالن مســابقات حضــور داشــتند، انتخــاب شــد. 
معیارهــای ورود بــه پژوهــش عبارتنــد از: 1- داشــتن قــرارداد بــا 
ــاه عضــو  ــل 3 م ــازی 2- حداق ــتن کارت ب ــی و داش ــم ورزش تی
تیــم ورزشــی باشــند 3- شــرکت در حداقــل 3 مســابقه در لیــگ. 
معیارهــای خــروج از مطالعــه شــامل کســانی بــود کــه بــه طــور 

ــد.  ــه پرسشــنامه هــا پاســخ دادن ناقــص ب
در ایــن مطالعــه بــرای گــردآوری اطالعــات از پرسشــنامه 
جمعیــت شــناختی شــامل 2 ســوال ســن و تحصیــالت اســتفاده 
شــد. همچنیــن، بــرای جمــع آوری داده هــا از ابــزار هــای زیــر 

ــد.  ــتفاده ش اس
 Coaching( مربیگــری"  شایســتگی  "مقیــاس 
همــکاران  و   Myers توســط   ،)Competency Scale
ــد.  ــی باش ــارت م ــامل 24 عب ــه ش ــت ک ــده اس ــی ش ]4[ طراح
ــا 7  ایــن مقیــاس 4 بعــد را مــی ســنجد کــه عبــارت هــای 1 ت
 ،motivation competency(( ــی ــتگی انگیزش ــد شایس بع

ــازی ــتراتژی ب ــتگی اس ــد شایس ــا 14 بع ــای 8 ت ــارت ه عب
 ))game strategy competency، عبــارت های 15 تا 20 
بعــد شایســتگی فنــی ))technique competency، عبــارت 
character-( ــاز ــخصیت س ــتگی ش ــا 24 شایس ــای 21 ت ه
ــوۀ  ــد. نح ــی کن ــخص م building competency( را مش
پاســخگویی بــه عبــارت هــا براســاس طیــف لیکــرت 5 درجــه ای 
کامــاًل مخالفــم )1( تــا کامــاًل موافقــم )5( بــود. حداقــل نمــره 24 
و حداکثــر نمــره 120 اســت کــه نمــرۀ کمتــر از40 نشــان دهنــدۀ 
شایســتگی پاییــن، نمــرۀ بیــن 41 تــا 81 متوســط و 82 تــا 120 
ــاس  ــازۀ "مقی ــی س ــد. روای ــی ده ــان م ــاال را نش ــتگی ب شایس
شایســتگی مربیگــری " در مطالعــۀ Myers و همــکاران ]4[ بــر 
روی 403 ورزشــکار از کشــور آمریــکا بررســی شــد. نتایــج تحلیل 
عاملــی تاییــدی حاکــی از مطلــوب بــودن بارهــای عاملــی ایــن 
ــری  ــدازه گی ــوی ان ــرازش الگ ــای ب ــود و شــاخص ه ــاس ب مقی
ــی  ــه روش همســانی درون ــی ب ــن، پایای ــد. همچنی ــوب بودن مطل
بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ مقیــاس بــر روی نمونــه فــوق 
بررســی و 0/92 گــزارش شــد. در مطالعــه  دیگــر Bosselut و 
همــکاران ]17[  روایــی ســازۀ "مقیــاس شایســتگی مربیگــری" 
ــد و  ــی کردن ــه بررس ــور فرانس ــکار از کش ــر روی 243 ورزش را ب
ــای  ــه شــاخص ه ــدی نشــان داد ک ــی تایی ــل عامل ــج تحلی نتای
ــه روش  ــی ب ــد. پایای ــی باش ــری م ــدازه گی ــو ان ــرازش الگ ب

ــر روی   ــاخ و ب ــب آلفاکرونب ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون همس
نمونــه فــوق 0/86 بــه دســت آمــد.       

در  ایــران تنهــا یــک مطالعــه از "مقیــاس شایســتگی مربیگــری"  
ــی صــوری  ــکاران ]18[ روای ــدام و هم ــرده اســت. ان ــتفاده ک اس
از  نظرســنجی  از طریــق  مربیگــری"  "مقیــاس شایســتگی 
تعــدادی از متخصصــان مدیریــت ورزشــي، مربیــان و ورزشــکاران 
مجــرب )کــه هیــچ اشــاره ای بــه تعــداد نشــده اســت( بررســي 
ــا  ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــالوه،  پایای ــد. بع ــد ش و تأیی
ــکار )48  ــرکت 153 ورزش ــا ش ــاخ ب ــب آلفاکرونب ــبه ضری محاس
جــودوکار و 105 والیبالیســت( بررســی و 0/95  گــزارش کردنــد. 
"پرسشــنامه جــو انگیزشــی  تقویتــی و تضعیفــی مربــی" 
 Empowering and Disempowering(
 ،)Motivational Climate Questionnaire-Coach
ــده  ــی ش ــا 31  طراح ــکاران ]8[ ب ــط Appleton و هم "توس
اســت . ایــن پرسشــنامه 5 بعــد اصلــی را مــی ســنجد کــه شــامل 
 ،)task-involving( عبــارت هــای 1 تــا 9 بعــد تکلیــف  گــرا
اســتقالل  از  حمایــت  بعــد   14 تــا   10 هــای  عبــارت 
)autonomy-supportive(، عبــارت هــای 15 تــا 17 بعــد 
حمایــت اجتماعــی )socially-supportive(، عبــارت هــای 
18 تــا 25 بعــد خــود گــرا )ego-involving(، عبــارت هــای 
 )controlling coaching( 26 تــا 31 بعد مربیگری کنترلــی
مــی باشــد. نحــوۀ پاســخگویی بــه عبــارت هــا براســاس طیــف 
لیکــرت 5 درجــه ای کامــاًل مخالفــم )1( تــا کامــاًل موافقــم )5( 
ــر نمــره 155 اســت کــه نمــرۀ  ــل نمــره 31 و حداکث ــود. حداق ب
ــی  ــی و تضعیف ــو انگیزشــی تقویت ــدۀ ج ــر از 51 نشــان دهن کمت
پاییــن، نمــرۀ بیــن 52 تــا 103 متوســط و نمــره  104 تــا 155 جو 
ــاال را نشــان مــی دهــد.  انگیزشــی تقویتــی و تضعیفــی مربــی ب
ــی  ــی و تضعیف ــی تقویت ــو انگیزش ــنامه ج ــازۀ "پرسش ــی س روای
مربــی" در مطالعــۀ Sukys و همــکاران ]19[ بــر روی 712 
ــی  ــل عامل ــج تحلی ــی بررســی شــد. نتای ورزشــکار کشــور لیتوان
ــنامه   ــی پرسش ــای عامل ــودن باره ــوب ب ــی از مطل ــدی حاک تایی
ــوب  ــری مطل ــدازه گی ــو ان ــرازش الگ ــای ب ــاخص ه ــود و ش ب
بودنــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب 
آلفاکرونبــاخ بــر روی نمونــه فــوق بررســی و 0/80 گــزارش شــد.  
در مطالعــه ای دیگــرCooper  و همــکاران ]20[ روایــی ســازۀ 
ــر  "پرسشــنامه جــو انگیزشــی تقویتــی و تضعیفــی مربــی"  را ب
ــان  ــی پرهیج ــای ورزش ــته ه ــکاران رش ــن از ورزش روی 150 ت
ــد و نتایــج تحلیــل عاملــی  از کشــورهای مختلــف بررســی کردن
ــن  ــای ای ــارت ه ــی عب ــای عامل ــه باره ــان داد ک ــدی نش تایی
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ــوب مــی باشــد. بعــالوه، شــاخص  ــاالی 0/4 و مطل پرسشــنامه ب
ــوب  ــز مطل ــاس نی ــن مقی ــی ای ــک عامل ــو ت ــرازش الگ ــای ب ه
ــبه  ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد. پایای ــزارش ش گ
ضریــب آلفاکرونبــاخ بــر روی نمونــه فــوق 0/86 بــه دســت آمــد.       
ــز تنهــا مطالعــه ای کــه از ایــن پرسشــنامه اســتفاده  ــران نی در ای
شــده اســت کاشــانی و همــکاران ]21[ روایــی ســازۀ "پرسشــنامه 
ــل  ــق تحلی ــی" را از طری ــی و تضعیفــی مرب جــو انگیزشــی تقویت
ــر و 100  ــر )235پس ــر و پس ــن 335 دخت ــدی در بی ــی تایی عامل
ــف  ــته های مختل ــی و در رش ــف مهارت ــطوح مختل ــر( در س دخت
ــه نســخه فارســی  ــج نشــان داد ک ــد. نتای ورزشــی بررســی کردن
پرسشــنامه از روایــی مطلوبــی برخــوردار اســت. همچنیــن، پایایــی 
ــاخ در  ــب آلفاکرونب ــا محاســبه ضری ــی ب ــه روش همســانی درون ب
نمونــه فــوق در ســطوح مختلــف مهارتــی و در رشــته های مختلــف 

ــد.  ــزارش گردی ورزشــی بررســی و 0/74 گ
 Athlete Engagement( "ــکار ــتیاق ورزش ــنامه اش "پرسش
 ]14[ همــکاران  و   Lonsdale توســط   )Questionnaire
طراحــی شــده اســت و شــامل 16 عبــارت اســت. ایــن پرسشــنامه 
ــاد  ــد اعتم ــا 4 بع ــای 1 ت ــارت ه ــه عب ــنجد ک ــی س ــد را م 4 بع
ــد  ــا 8 بع ــای 5 ت ــارت ه ــس )self confidence(، عب ــه نف ب
وقــف شــدن )dedication(، عبــارت هــای 9 تــا 12 بعــد 
ــتیاق  ــا اش ــد ب ــا 16 بع ــای 13 ت ــارت ه ــرژی )vigour(، و عب ان
)enthusiasm( را مــی ســنجد. نحــوۀ پاســخگویی بــه عبــارت 
هــا براســاس طیــف لیکــرت 5 درجــه ای کامــاًل مخالفــم )1( تــا 
ــر نمــره 80  ــل نمــره 16 و حداکث ــود.  حداق ــم )5( ب ــاًل موافق کام
اســت کــه نمــرۀ زیــر 26 نشــان دهنــدۀ اشــتیاق پاییــن، نمــرۀ بین 
26 تــا 53 متوســط و 54 تــا 80 اشــتیاق بــاال را نشــان مــی دهــد. 
 Martins روایــی ســازۀ "پرسشــنامه اشــتیاق ورزشــکار" توســط
و همــکاران ]22[ روی 771 ورزشــکار بــا میانگیــن ســنی 20 ســال 
در کشــور پرتغــال از طریــق عاملــي تاییــدي بررســی و شــاخص 
هــای بــرازش مطلــوب گــزارش شــد. همچنیــن پایایــی بــه روش 
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ بــا نمونــه فوق 
 De Francisco بررســی و 0/85 گــزارش شــد ]22[. در مطالعــه
ــی ســازۀ "پرسشــنامه اشــتیاق ورزشــکار"  و همــکاران ]23[ روای
ــا  ــنی 12 ت ــه س ــا دامن ــرد ب ــکار زن و م ــر روی 1157 ورزش را ب
ــدي بررســی و  ــي تایی ــق عامل 35 ســال از کشــور اســپانیا از طری
شــاخص هــای بــرازش مطلــوب گــزارش شــد. پایایــی بــه روش 
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ بــا نمونــه فوق 

بررســی و 0/81 گــزارش شــد ]22[.   
ــز تنهــا مطالعــه ای کــه از ایــن پرسشــنامه اســتفاده  ــران نی در ای

شــده اســت ســمیع نیــا و همــکاران ]24[ روایــی همگــرا 
ــق میانیگــن واریانــس  "پرسشــنامه اشــتیاق ورزشــکار" را از طری
مســتخرج از ســازه هــا )AVE( در بیــن 300 ورزشــکار از رشــته 
ــی،  ــکتبال، راگب ــال، بس ــال، فوتب ــال، هندب ــال، والیب ــای )فوتس ه
ایروبیــک، تنیــس روی میــز، تکوانــدو( بررســی و آن را 0/40 
ــا  ــی ب ــه روش همســانی درون ــی ب ــد. بعــالوه، پایای گــزارش کردن
ــی و 0/74  ــوق بررس ــه ف ــا نمون ــاخ ب ــب آلفاکرونب ــبه ضری محاس

ــد. ــزارش ش گ
ــای  ــنامه ه ــه پرسش ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــر ب ــه حاض  در مطالع
اســتفاده شــده قبــاًل در داخل کشــور توســط پژوهشــگران اســتفاده 
شــده اســت و روایــی صــوری و محتوایــی بــه تاییــد رســیده بــود 
بــه همیــن دلیــل روایــی صــوری و محتوایــی در مطالعــه حاضــر 
بررســی نشــده اســت. در مطالعــۀ حاضــر روایــی ســازۀ  "مقیــاس 
ــی و  ــی تقویت ــو انگیزش ــنامه ج ــری"، "پرسش ــتگی مربیگ شایس
تضعیفــی مربــی" و "پرسشــنامه اشــتیاق ورزشــکار" کــه از نســخه 
هــای ترجمه شــده اســتفاده شــد، بــر روی 324 تــن از ورزشــکاران 
دختــر کاراتــۀ لیــگ پایــه ایــران  از طریــق تحلیــل عاملــی تاییدی 
ــز  ــا نی ــاس ه ــن مقی ــی همگــرای ای ــد شــد. روای بررســی  و تایی
ــی و  ــا )AVE( بررس ــازه ه ــتخرج از س ــس مس ــق واریان از طری
ــن  ــد. براســاس ای ــه دســت آم ــب 0/63، 0/70 و 0/54 ب ــه ترتی ب
نتایــج قاعــده Magner و همــکاران ]25[ نیــز رعایــت شــد کــه 
در مجمــوع بیانگــر روایــی ســازه مناســب ایــن ابزارهــا در مطالعــه 
حاضــر بــود. بعــالوه، در مطالعــۀ حاضــر پایایــی بــه روش همســانی 
ــرای  ــه فــوق ب ــا نمون ــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ ب درونــی ب
ــی  ــو انگیزش ــنامه ج ــری"، "پرسش ــتگی مربیگ ــاس شایس "مقی
تقویتــی و تضعیفــی مربــی" و "پرسشــنامه اشــتیاق ورزشــکار" بــر 
ــب 0/91، 0/84 و 0/90  ــه ترتی ــی و ب ــوق  بررس ــه ف روی  نمون
بــه دســت آمــد کــه براســاس Cronbach ]26[ معیــار مطلــوب 

پایایــی 0/70 مــی باشــد.   
ــدا از ســوی دانشــگاه  ــرای جمــع آوری داده هــا، پژوهشــگر، ابت ب
آزاد اســالمی واحــد تهــران جنــوب بــرای انجــام پژوهــش خــود و 
توزیــع پرسشــنامه، معرفــی نامــه و مجــور دریافــت نمــود. ســپس 
ــورد  ــران م ــهر ته ــا در ش ــم ه ــن تی ــل تمری ــور در مح ــا حض ب
ــش  ــت پژوه ــداف و ماهی ــورد اه ــات الزم در م ــش توضیح پژوه
داده شــد. بعــالوه، بــه شــرکت کننــدگان در مــورد محرمانــه ماندن 
ــد  ــد و تاکی ــان داده ش ــنامه اطمین ــود در پرسش ــات موج اطالع
ــنامه  ــی در پرسش ــام خانوادگ ــام و ن ــر ن ــه ذک ــازی ب ــه نی ــد ک ش
هــا نمــی باشــد. نمونــه هــا داوطلبانــه در مطالعــه شــرکت کردنــد 
ــری از  ــاره گی ــورد پژوهــش حــق کن ــه هــای م ــه نمون ــه کلی و ب
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ــد. ســپس پرسشــنامه هــا  ــاد آوری گردی پژوهــش در حیــن کار ی
در بیــن ورزشــکاران توزیــع و گــرداوری شــد. جهــت تکمیــل هــر 
پرسشــنامه تقریبــاً 30 دقیقــه زمــان صــرف شــد. جمــع آوری داده 

هــا در مــدت حــدود 2 هفتــه انجــام شــد.
روش آمــاری مــورد اســتفاده در ایــن پژوهش در دو ســطح توصیفی 
و آمــار اســتنباطی انجــام گرفــت. بــرای تحلیــل داده هــای توصیفی 
از روش آمــاری توصیفــی اســتفاده شــد و از ایــن طریــق فراوانــی، 
درصــد، محاســبه شــد. جهــت تعییــن طبیعــی بــودن توزیــع داده 
هــا از شــاخص چولگــی و کشــیدگی اســتفاده شــد. بــرای بررســی 
روابــط بیــن متغیرهــا از الگــو ســازی معــادالت ســاختاری بــا نــرم 

افــزار SmartPls 3.0  اســتفاده شــد. 

یافته ها 
ــت  ــه از لحــاظ وضعی ــی نشــان داد ک ــای توصیف ــه ه ــج یافت نتای
ســنی، بیشــترین فراوانــی بــه تعــداد 179 تــن بــه دامنــۀ ســنی 10 
تــا 15 ســال )حــدود 36 درصــد(  و کمتریــن فراوانــی بــه تعــداد 12 
تــن بــه دامنــۀ ســنی زیــر 10 ســال )حــدود 6 درصــد( بودنــد. از 
لحــاظ وضعیــت تحصیلــی، بیشــترین فراوانــی بــه تعــداد 106 تــن 
ــی  ــن فراوان در مقطــع متوســطه دوم )حــدود 53 درصــد( و کمتری
بــه تعــداد 4 تــن دارای مــدرک دیپلــم )حــدود 2 درصــد( بودنــد.  

ــی و  ــزان چولگ ــه می ــد ک ــی ده ــان م ــدول 1( نش ــج )ج نتای
کشــیدگی در بــازۀ 2± قــرار دارد. بنابرایــن، توزیــع داده هــا از توزیع 

ــی باشــد.  ــوردار م ــال برخ نرم
جدول 1: میانگین و انحراف معیار متغیرهای مطالعه

کشیدگیچولگیانحراف معیارمیانگینمتغیرها
0/6190/794-4/861/11جو انگیزشی

0/2450/314-3/890/819شایستگی مربیگری
0/1410/323-3/620/641جو انگیزشی

3/190/5670/4760/580اشتیاق ورزشی

شکل 1: الگو در حالت تخمین ضرایب استاندارد  
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شکل 2: الگو برآورد آمارۀ تی

جدول 2: وزن های رگرسیون استاندارد شده الگو پیش فرض

نتیجهp-value آمارۀ tضرایب رگرسیونیمتغیر مستقل
تایید0/4408/7630/001جو انگیزشی---˂ اشتیاق ورزشی

تایید0/1232/0110/045شایستگی مربیگری --- اشتیاق ورزشی
تایید0/2063/3040/001شایستگی مربیگری ---˂ جو انگیزشی

نتایــج )جــدول 2( وزن هــای رگرســیونی اســتاندارد شــده الگــو را 
ــوان گفــت بیــن جــو  ــج، مــی ت نشــان مــی دهــد. براســاس نتای
انگیزشــی بــا ضریب رگرســیونی  0/44 و نســبت بحرانــی )8/76( و 
ســطح معنــاداری کوچکتــر از 0/05 با اشــتیاق ورزشــی همبســتگی 
مثبــت معنــاداری وجــود دارد. همچنیــن، بیــن شایســتگی مربیگری 
بــا ضریــب رگرســیونی  0/12 و نســبت بحرانــی )2/01( و ســطح 

معنــاداری کوچکتــر از 0/05 بــا اشــتیاق ورزشــی همبســتگی مثبت 
معنــاداری وجــود دارد. عــالوه بــر ایــن، بیــن شایســتگی مربیگــری 
ــی )3/30( و ســطح  ــا ضریــب رگرســیونی 0/20 و نســبت بحران ب
معنــاداری کوچکتــر از 0/05 بــا جــو انگیزشــی همبســتگی مثبــت 

معنــاداری وجــود دارد.

 جدول 3: معیارهای کلی کیفیت الگو
ضریب تعیینمیانگین واریانس استخراجی متغیرها

0/4470/231اشتیاق ورزشی
-0/702جو انگیزشی

-0/635شایستگی مربیگری

 GOF ــاخص ــو از ش ــرازش الگ ــی ب ــرای بررس ــن ب ــم چنی ه
اســتفاده مــی شــود. بــرای بدســت آوردن بــرازش الگــو در ابتــدا 
بایــد مقــدار اشــتراکی متغیر وابســته )اشــتیاق ورزشــی( را )0/447( 
ــت و  ــر گرف ــن )0/231( را در نظ ــب تعیی ــدار ضری ــپس مق و س

ــر گذاشــت. ــر را در فرمــول زی ســپس ایــن مقادی
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در نتیجــه مقــدار شــاخص GOF برابــر اســت بــا 0/321 کــه ایــن 
ــوان  ــه عن ــه ســه مقــدار 0/01، 0/25، و 0/41 ب ــا توجــه ب عــدد ب
مقادیــر ضعیــف، متوســط و قــوی بــرای GOF، حاکی از آن اســت 
کــه معیــار قــدرت کل الگــو متوســط مــی باشــد. الگــوی پژوهــش 

از بــرازش مطلوبــی برخــوردار اســت.
 

بحث 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن همبســتگی ادراک از شایســتگی 
مربــی، جــو انگیزشــی بــا اشــتیاق بــه ورزش در ورزشــکاران انجــام 
شــد. نتایــج نشــان داد کــه بیــن جــو انگیزشــی با اشــتیاق ورزشــی 
 Curran ،همبســتگی مثبــت معنــاداری وجــود دارد. در این راســتا
و همــکاران ]27[ بــا بررســی همبســتگی بیــن جــو انگیزشــی بــا 
ــا  ــی ب ــو انگیزش ــن ج ــه بی ــد ک ــان دادن ــکاران نش ــتیاق ورزش اش
اشــتیاق ورزشــکاران همبســتگی مثبــت معنــاداری وجــود دارد. بــر 
ایــن اســاس، مــی تــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه وقتــی مربیــان 
ــت و تنبیهــات  ــری تشــویق هــای مثب ــا بکارگی ــد ب ــه بتوانن کارات
ــر  ــی ب ــناختی و اجتماع ــاظ روان ش ــه از لح ــی ک ــاد فضای و ایج
رفتارهــا و حــاالت روحــی و عاطفــی ورزشــکاران موثــر باشــد. در 
نتیجــه ورزشــکاران بــرای حضــور و مشــارکت هــر چــه بیشــتر در 
ورزش و فعالیــت هــای ورزشــی مشــتاق تــر مــی شــوند. عــالوه بر 
ایــن، مربیــان کاراتــه مــی تواننــد از طریــق بکارگیــری معیارهــای 
متنــوع انگیزشــی و از جملــه تکلیــف گــرا و خودگــرا عکــس العمل 
و رفتارهــای افــراد نســبت بــه شــرکت در ورزش را شــکل دهنــد. 
ــتگی  ــن شایس ــه بی ــان داد ک ــر نش ــه حاض ــر مطالع ــج دیگ نتای
ــاداری  ــت معن ــتگی مثب ــی همبس ــتیاق ورزش ــا اش ــری ب مربیگ
ــج  ــکاران ]28[ از نتای ــتا، Chiu و هم ــن راس ــود دارد. در ای وج
مطالعــه خــود دریافتنــد کــه شایســتگی هــای مربــی بــا اشــتیاق 
ــادار دارد. Boardley و  ــت و معن ــتگی مثب ــکاران همبس ورزش
همــکاران ]29[ اذعــان مــی دارنــد کــه مربیــان مهــم تریــن رکــن 
تیــم هــای ورزشــی محســوب مــی شــوند کــه تــوان باالیــی در 
ــوان  ــه عن ــری ب ــار مربیگ ــد و رفت ــکاران دارن ــار ورزش ــاد رفت ایج
عاملــی کلیــدی در پیشــرفت ورزشــکاران شــناخته مــی شــود. بــر 
ــه را  ــن بخــش از مطال ــای ای ــه ه ــوان یافت ــی ت ــاس، م ــن اس ای
چنیــن تفســیر کــرد کــه وقتــی ورزشــکاران رشــتۀ ورزشــی کارانــه 
مربیــان خــود را بــه عنــوان فــردی شایســته بداننــد و بــه مهــارت و 
دانــش او اطمینــان داشــته باشــند ، بــا حضــور در تمرینات، اشــتیاق 
و تمایــل بــرای حضــور در ورزش و فعالیــت هــای ورزشــی افزایش 

پیــدا مــی کنــد.  
ــا  ــری ب ــتگی مربیگ ــن شایس ــه بی ــان داد ک ــر نش ــۀ حاض مطالع
جــو انگیزشــی همبســتگی مثبــت معنــاداری وجــود دارد. در ایــن 
راســتا، نتایــج مطالعــه González و همــکاران ]1[ نشــان داد که 
ــا جــو ارتباطــی انگیزشــی  درک از شایســتگی هــای مربیگــری ب
همبســتگی مثبــت  و معنــادار دارد. Horn  ]30[ اذعــان مــی دارد 
ــور  ــه ط ــي، ب ــار مرب ــا از رفت ــي ه ــکاران و ارزیاب ــه درک ورزش ک

ــا انگیــزه ورزشــکاران همبســتگی دارد.  مســتقیم ب

نتیجه گیری
یافتــه هــا نشــان داد که بین جــو انگیزشــی و شایســتگی مربیگری 
بــا اشــتیاق ورزشــی و بیــن شایســتگی مربیگــری بــا جو انگیزشــی 
همبســتگی مثبــت معنــاداری وجــود دارد. ایــن بــدان مفهــوم اســت 
کــه توجــه به ایــن متغیرهــا مــی تواند میــزان اشــتیاق ورزشــکاران 
رشــتۀ کاراتــه بــه انجــام و تــداوم حضــور در ایــن رشــته را افزایــش 
یابــد. از ایــن رو، پیشــنهاد مــی شــود مربیــان کاراتــه بــه منظــور 
توســعۀ میــزان شایســتگی هــای مربیگــری در دوره هــای دانــش 
افزایــی شــرکت کننــد. از محدودیــت هــای پژوهــش، جمــع آوری 
ــی  ــرایط روح ــی و ش ــای خودگزارش ــنامه ه ــا پرسش ــا ب داده ه
روانــی نمونــه هــا اســت. بعــالوه، محــدود بــودن قلمــرو مطالعــه 
بــه لیــگ پایــه دختــران از محدودیــت هــای ایــن پژوهــش بــود 
کــه تعمیــم آن بــه ســایر رده هــای ســنی لیــگ کاراتــه و از جملــه 
لیــگ بزرگســاالن و لیــگ آقایــان مــی بایســت بــا احتیــاط صورت 

گیــرد.  

سپاسگزاری 
ــه  ــری و ب ــانه باق ــجو افس ــری دانش ــالۀ دکت ــر از رس ــه حاض مقال
راهنمایــی خانــم دکتــر فریده شــریفی فر در دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحــد تهــران جنــوب در ســال 1399 مــی باشــد کــه بــا شناســه  
ــخ  1398/12/13 و  ــداک در تاری ــت ایران ــماره ثب 13785671 ش
ــیار1414800549429851399162364580  ــت پژوهش ــماره ثب ش
ثبــت شــده اســت. بدیــن وســیله از زحمــات تمامــی مســئوالن و 
ــدرکاران دانشــگاه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران  دســت ان

جنــوب کمــال تشــکر و قدردانــی مــی شــود.

تضاد منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارضی منافعی را گزارش نکرده اند. 
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