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  1390 زمستانو  پاییز پیاپی)، 18( 2سال اول (نهم پیاپی)، شماره           دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 

  یمیت ییایو پو يگری) مربي(کارآمد یبرکارای يگریمرب ير رفتارهایتأث

 

 

  *** ير احمدمظفرید امی، س**سیدون تندنوی، فر*یان مادوانیعباس نظر

  یدانشگاه خوارزم یو علوم ورزش یت بدنیدانشکده ترب یت ورزشیریمد يدکتر يدانشجو  *

  یدانشگاه خوارزم یو علوم ورزش یت بدنیدانشکده ترب استاد  **

  یدانشگاه خوارزم یو علوم ورزش یت بدنیدانشکده ترب دانشیار  ***

 

  09/88       مقاله: رشیپذخ یتار                                                                                                                                                                                   08/88       افت مقاله:یخ دریتار

 

 

  دهیچک

حاضر  يهامیت 3یمیت ییایو پو 2يگریمرب یبر کارای 1يگریمرب ير رفتارهایهدف پژوهش حاضر، بررسی تأث

 ياست. جامعه آمار یاست. روش پژوهش از نوع همبستگبوده  88 - 87بال کشور در سال یگ برتر والیدر ل

ز ین يم، و نمونه آماریت 13 یعنیبال مردان، یگ برتر والیحاضر در ل يهامیان و ورزشکاران تین پژوهش مربیا

نامه اطالعات فردي ورزشکاران و از پرسشبودند ها عبارت داده يآوراست. ابزار جمع يآمار برابر با جامعه

)،  1985کارن، براولی ویدمایر ( یمینامه انسجام ت)، پرسش1999س و سالیوان (یمربیان فلتز، مورتیز، چ

)، 1999مارتین و بارنز ( يگرینامه رفتار مرب)، پرسش1998فلتز و لیرج ( یمشارکت ینامه کارایپرسش

ون یل رگرسیج حاصل از تحلی). نتا1999س و سالیوان (یفلتز، مورتیز، چ يگریمرب ینامه کارایپرسش

ر یتأث يگریمرب یبر کارای یک مربی يگریمرب ياز آن بود که رفتارها یحاک 0.05در سطح آلفاي ره یچندمتغ

 ينکه رفتارهایگذارد. ضمن ایر می) تأثیمی(انسجام ت یمیت ییایبه نوبه خود بر پو يگریمرب یدارد و کارای

 يمشاهده شد که رفتارها یرگذار است. به طور کلیتأث یمیو انسجام ت يگریمرب یز بر کارایین يگریمرب

کنان) را دارد. یباز یمشارکت یو کارای یمی(انسجام ت یمیت ییایو پو يگریمرب یکارای ینیبشیتوان پ يگریمرب

دهد یج پژوهش نشان می) را دارد. نتایمی(انسجام ت یمیت ییایپو ینیبشیز توان پین يگریمرب یکارای نیهمچن

و  یاشتباه، و روابط عموم یاقتضای یت، آموزش فنیهمچون تقو يگریگانه مرباز عناصر دوازده یکه برخ

ن نوع یزان استفاده از ایرا دارند و هرچه بر م یمیت ییایو پو يگریمرب یکارای ینیبشیتوان پ یسازمانده

  مشاهده  یمیت ییایو پو یمرب يگریمرب یزان کاراییدر م يشتریشود، بهبود بیافزوده م يرفتار يالگوها

                                                
1. Coaching behaviors 
2. Coaching efficacy 
3. Team dynamic 
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بر  یر منفیتأث یهیتنب یه و آموزش فنیهمچون تنب یمنف يرفتار يالگوها يریکارگگر، بهیگردد. از طرف دیم

  دارد.  یمرب يزان کارآمدیم

)، یمیو انسجام ت یمشارکت ی(کارای یمیت ییای، پويگری) مربي(کارآمدی، کارایيگریمرب يرفتارها :ي کلیديهاواژه

 بال.یوال

 

  مقدمه

 يهايت، سطح توانمندیکسب موفق يکن براینش بازیدر گز ین اعتقادند که اصل اساسیان بر ایاز مرب ياریبس

هاي فنی بـازیکنان ییم مجموع توانایجه مستقیباال را نت یمیت یتفکر، بازدهن یاو است و با اتکا به هم یفن

از افراد  یش از گروهیب يزیم چیانگ، تیس و دونالد ید فرانسیویدگاه دیگر، از دی). از طرف د33دانند (یم

ف دن به هدیرس ياست که برا یم گروه فعالیها تپوشند. به نظر آنیمتحدالشکل م يهااست که لباس

 یج مطلوبیگر لذت ببرند و به نتایکدیباهم کار کنند و از کارکردن در کنار  یخوباند تا بهمتعهد شده یمشترک

و  يسازمیست، بلکه تیدادن نن و آموزشیتنها تمر یفه مربیدگاه، وظین دین، با توجه به ایابند. بنابرایدست 

  ).2ت است (یموفق یاتی، اصل حیمیتعهدات تدن به اهداف مشترك و عمل به یرس يم برایمراقبت از ت

در  یورزش يهامیا مستمر در عملکرد ورزشکاران و تی یناگهان يهابیو فراز و نش یبازده یامد نوسانیپ

در  یران، مسئوالن و هواداران ورزشیم همراه است و مدیت يگریمرب یر و تحول در کرسیین مرحله با تغیاول

ند یفرآ(دار را متأثر از یت پایریکه اگر مد یروند. در حالیان را نشانه میباشگاه مربن واکنش به عملکرد یاول

 يت و کنترل برایو هدا ی، سازماندهيزیردر برنامه یو انسان ی، ماليمؤثر و کارآمد منابع ماد يریکارگبه

ق عملکرد ین رکن در توفیتررا مهم ی) و منابع انسان4) (1382ان، یم (رضائیبدان» یبه اهداف سازمان یابیدست

شوند و یمحسوب م یم ورزشیت یدهنده منابع انسانلیاز عناصر تشک یکیتنها  یان ورزشیم، مربیبشناس

نکه غالباً در زمان افت عملکرد یگاه قرار دارند. این جایز در ایر کارکنان نیران، ورزشکاران، هواداران و سایمد

 یروند و عامل اصلیم را نشانه میت يگریمرب ی، کرسیورزش يهارسانه یم و حتی، مسئوالن تیم ورزشیت

ه عوامل یکل یمیت تیدانند و در زمان موفقین حوزه میا يمات و عملکردهایاز تصم یم را ناشیق تیعدم توف

ق و یدق یاز به بررسیاست که ن یدانند موضوعیران باشگاه را مؤثر میژه مدیم و به طور ویاندرکار تدست

  دارد.  یعلم

کارآمد  یبراساس شبکه ارتباط یمنابع انسان یتیریوه مناسب مدیش يریکارگ، بهیت منابع انسانیریاز منظر مد

ش یش از پیب یبه اهداف سازمان یابیدست يدر راستا یرفتار سازمان یچگونگ یعلم ییو مؤثر و شناسا

ان ی(حام یمنابع مال يهارشاخهیز یبررس یت ورزشیریمد يهاکه در اکثر پژوهشیاست. درحال يضرور

مورد توجه قرار  یسازمان يهاا ساختاریو...)  یزات و اماکن ورزشیت تجهی(وضع يورزش و ...)، منابع ماد

اي نیازمند مــنابع مالی قوي و هـ، حضور در ورزش حرفیت منابع مالیرین از منظر مدیگرفته است. همچن

ژه یوها بهباشگاه یمنابع انسان یآگاه ل به اهداف است.ین يموجود در راستا يهاتیظرف یتمام يریکارگبه
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د یفا نمایا یمیت ییایو پو يت کارآمدیدر وضع یتواند نقش مهمیها با ورزشکاران مان و نحوه تعامل آنیمرب

ورزش، با توجه به اظهارنظر  یشناسبه عمل آورد. از نگاه جامعه يریجلوگ یو از هدررفت منابع سازمان

جامعه همچون خانواده،  يهار جنبهین ورزش و سایارتباط ب یدر بررس یورزش سع یشناسجامعه 1،یکواکل

در  یواکنش اجتماع يو الگوها یگروه ي، رفتارهایالت اجتماعی، تشکیگروه يهات، رسانهیم و تربیتعل

، تحرك و یهمچون اتحاد و انسجام گروه یاجتماع يندهایفرآ یاز اهداف آن بررس یکیورزش و... دارد و 

 يها). باشگاه1است ( ین گروهیو ب ين فردیب ي، همکاریگروه ییایو پو ی، سرزندگیتحول اجتماع

 يهایا ناکامیها يروزیجاد پی، خط مقدم ایالت اجتماعیعنوان تشکان، بهیورزشکاران و مربژه یوو به یورزش

و  يرفتار يهایژگیو ییگروه به منظور شناسان دو یشوند. کاوش در عملکرد ایم یحوزه ورزش تلق

ا یج مطلوب یها در کسب نتااز نقش آن یو آگاه یگروهنیو ب يفردنیها در تعامالت بآن يعملکرد

مطلوب و  يعملکرد يارهاین معیی، باعث تعیمیت یو سرزندگ ییایو پو ینامطلوب، اتحاد و انسجام گروه

ان یبه ورزشکاران و مرب يجاد بازخورد عملکردیمسئوالن باشگاه و ا یح و اصولیت صحیریند مدیمؤثر در فرآ

  گردد. یگر میمثبت از طرف د یجاد تحرك و تحول اجتماعیک طرف و ایاز 

 يهازا در ورزش (چه در سازمانتین رکن موفقیتراست که مهمها مطالعه پژوهشگران نشان داده سال

م یت يگریا مربیت در سازمان یری) مدیرزشا باشگاه ویم یت تیها و چه در هدار سازمانیهمچون سا یورزش

و رکن  یان، محور اصلیو تماشاگر، مرب ین سه عامل ورزشکار، مربیده روبن فراست، در بی). به عق5است (

است (الوسن،  یشرفتیهر پ يربنایو ز يدهندة قوم سازمانیت يدر رهبر یهستند. مرب یورزش يهامیمهم ت

له آن ورزشکاران حداکثر یوسهستند که به یطیجاد شرایبه دنبال ا يگرینقش مرب يفایان در ای). مرب1381

نه فقط در مورد  یبرسند. مرب یمیت تیز به موفقیو در همان حال ن ت را داشته باشندیموفق يفرصت برا

). به 7رد (یرا هم درنظر بگ  یو اجتماع یروان يهاطید محین بایحساس است، بلکه همچن یکیزیط فیمح

در گري مربی .هستندهاي ورزشی سازماندر حیاتی منابع انسانی  ياجزا، یورزش مربیان)، 1984گفته کیس (

یند نفوذ بر بازیکنان و تیم به سمت اهداف تعیین شده، مربی در آزم اعمال رهبري است و در فرورزش مستل

در ورزش، فرض  ي). در مطالعات انجام شده در حوزه رهبر14، 13است ( تعامل در بازیکنان بارهبر  سمت

 یخصوص یو حت ياحرفه یمختلف زندگ يایر در زواینهاده شده است که آنچه موجب تأث نیبر ا

ار یبس يها). پژوهش28، 8هاست (آن یش داده شده از طرف مربینما يگردد، نوع رفتار رهبریورزشکاران م

بر ورزشکاران پرداختند و نشان  یمرب يرفتارها يو اثرگذار ین ورزشکار و مربیارتباط ب یابیبه ارز يادیز

ر یت عملکرد ورزشکاران تأثی) و رضا21( 2یو فن ی)، رشد و تکامل ذهن30ان بر عزت نفس (یدادند که مرب

مهارت و عملکرد  يریادگیز نشان داد که یها ناز پژوهش یج برخینکه نتای). ضمن ا29، 27، 14گذارند (یم

 ین ورزشیدر زمان حضور در زم یمرب يگریم متأثر از انواع مختلف رفتار مربیورزشکاران به طور مستق

  ).23است (

                                                
1. Coacley  
2. Technical and Mental Growth 
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، سبک یات مربیشتر بر شناخت خصوصی، بيگریمرب یر دربارة کاراییدودهه اخقات یگر، تحقیطرف داز 

کارآمد  ین است که مربیاز ا ین مطالعات، حاکیج ایاو تمرکز کرده است. نتا يرفتار يو الگوها يرهبر

دارد م را یدر ت یمثبت روان يهاز و ارائه واکنشیآمتیموفق يگریج، مربیر نتاییتغ ییاست که توانا يفرد

 يهاد به مهارتیحساس باشند، بلکه با یورزش يهامهارت يد به اجرایان نه تنها بایرو، مربنی). از ا16(

 یو گروه يفرد يازهایا نی يو فرد یگروه يندهایز توجه کنند و توجه به فرآیم نیافراد و ت یروان

 کارآیی» فلتز( ).28د (گردیدر ورزش محسوب م یک مربی یاز کارای یاست و جزئ يورزشکاران ضرور

 يکارآمد در راستا يگری). مرب32کرده است ( یمعرف بر عملکرد ورزشکارتوانایی تأثیر مربی گري را مربی

م یمناسب جهت تفه يجاد بستریازمند ای، نیگروه يهاژه ورزشیوا در ورزش و بهیم فعال و پویت يسازآماده

معتقدند،  یشناسان ورزش). روان5است ( یگروه یو کارای یمیاهداف مشترك، داشتن وحدت و انسجام ت

ت در یبه موفق یابیدست يگروه را به سمت آن متمرکز کرد، برا يهاکه بتوان تالش ین هدف مشترکییتع

ده ینام یاست که انسجام گروه یمیت یژگین گروه، احساس باهم بودن ویدگاه ایاست. از د یاتیح يگریمرب

  ). 5ر داشته باشد (یتأث یم ورزشیت یگروه ین مؤلفه و کاراییتواند بر ایم یربم يشود و رفتارهایم

 نامۀ توصیف رفتار رهبريپرسش ،)1957( »کیدر(و » ذلهارت(، »دانیلسون(، »اوهایو( مطالعاتموازي با 

)LBDQ (را با محیط) نامۀ توصیف رفتار با استفاده از پرسش ،)1977( برد) و 17هاي ورزشی تطبیق دادند

و نتیجه  ماهر و غیرماهر بررسی کرد هايتیمساخت اولیه و مالحظات انسانی مربیان را در رفتارهاي رهبري، 

ي و اچالدور .)3( رهبر در کنش متقابل قرار داشت انسانی سطح رقابت با درك میزان مالحظات گرفت که

آموزش براي ان ورزشی را مربی يرفتار يهاشاخص يمحتوامقیاس رهبري ورزشی در ) 1980(صالح 

ها مدل يمتعدد يهان راستا پژوهشیدر هم. کردند یمعرفها و حمایت اجتماعی ها، شایستگیافزایش قابلیت

بر ورزشکاران به کار  يرهبر يهاا سبکیو  يگریمرب ير رفتارهایتأث یابیارز يرا برا یمختلف يو ابزارها

)، به يگری(مرب يرهبر ياا مدل واسطهی يکرد مشاهده رفتاریونه، در رو). براي نم15،25،31اند (گرفته

ه یرا ته يگریرفتار مرب یابیستم ارزی)، س1977ت، اسمول و هانت (ی، اسميگریرفتار مرب یابیمنظور ارز

در  یمرب يگریمرب يرفتارها يق مشاهده و کدگذاریداد پژوهشگران بتوانند از طری) که اجازه م31کردند (

ت، عدم یتقو يستم شامل دوازده طبقه رفتارین سیبپردازند. ا يو يرفتارها یابیا مسابقه، به ارزین یطول تمر

از اشتباه،  یپوش، چشمیهیتنبیه، آموزش فنیاشتباه، تنب یاقتضاییاشتباه، آموزش فن ییق اقتضایت، تشویتقو

ي االدور). در ادامه، چ31بود ( یو روابط عموم ی، سازماندهیق عمومی، تشویعمومیحفظ کنترل، آموزش فن

را پیشنهاد کرد. در این مدل  در ورزش ) براي فهم رهبري در محیط ورزش مدل چندبعدي رهبري1980(

باید در یک موقعیت نشان دهد، رفتارهایی که ورزشکاران  مربیفرض بر آن است که تشابه رفتارهایی که 

دهد، بر رضایت ورزشکار و عملکرد  واقعاً نشان می مربیفتارهایی که و ر ،نشان دهد مربیدهند  ترجیح می

ضروري، رفتار شود:  سه حالت درنظر گرفته می مربیگروه اثر مثبت دارد. بنابراین، در این مدل، براي رفتار 

رفتارهاي شامل سازگاري و مطابقت  ،در یک موقعیت مربیرفتارهاي ضروري  .واقعیو رفتار  ترجیحیرفتار 
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با هنجارهاي تعیین شدة تیم یا سازمان است (مانند اندازة تیم، ماهیت تکلیف و...). حالت دوم، یعنی  ربیم

عمدتاً برپایۀ خصوصیات ورزشکار مثل سن، سطح مهارت،  ،نشان دهد مربیرفتارهایی که اعضا تمایل دارند 

 مربیقعی، رفتارهایی هستند که ، یعنی رفتارهاي وامربی هاي روانی و... است. آخرین حالت رهبريویژگی

، مربی هاي رهبريهریک از این حالت. گذارد اثر می این رفتارهابر  اوهاي شخصی دهد و ویژگی نشان می

 در گیرد. هاي اعضا قرار میطور متفاوتی تحت شرایط مربوط به موقعیت، خصوصیات رهبر و ویژگی به

و  ورزشکاران فتارهاي ترجیحی(مربیان) مطابق با ر زمانی که رفتار رهبران مجموع، براساس این مدل،

)، با 1980(ل یس ي واچالدورسپس رسد.  رضایت ورزشکاران به حد مطلوب می موقعیت باشد، بازده گروه و

نام  ، براي ارزیابی رهبري در محیط ورزش، ابزاري بهدر ورزش يگریا مربی يرهبر يچندبعداستفاده از مدل 

رفتار رهبر را در پنج بعد تمرین و آموزش، حمایت اجتماعی، بازخورد که  رهبري ورزش  ساختند اریمع

این مدل نشان داده  دربارة. مطالعات محققان سنجدیم شیوة دموکراتیک (آزادمنشانه)و  استبدادي شیوة مثبت،

) 1986، س و فردریکس) و بهبود نتایج (وی1995، ي و ریمرااست که افزایش رضایت ورزشکاران (چالدور

  . )15( ارتباط دارد ورزشکارانترجیحی رفتارهاي و مربی با تشابه رفتارهاي واقعی 

نامه رفتار ) پرسش1999ن و بارنز (ی، مارتیقبل يهابا توسعه پژوهش در حوزه ورزش و با توجه به مدل

، رفتار ی، رفتار واقعي(رفتار ضرور ينامه سه حالت رفتار رهبرن پرسشی). ا25ه کردند (یرا ته يگریمرب

ک یدو بخش دارد  و کندیم يریگاندازه ورزش يار رهبرینامه معتر از پرسشافتهیتکامل ی) را کمیحیترج

. يمورد 48 يگریک بخش رفتار مربی) و یا اطالعات شخصی یشناسک (جامعهیدموگراف يمورد 12بخش 

 يانه برایسال يدر مورد سن، جنس، نژاد، سطح سواد، تعداد باز یک شامل سؤاالتیدموگراف يمورد 12بخش 

است و به طور  يگریاس رفتار مربیمقخرده 12شامل  يمورد 48است و بخش  يزان حضور در بازیم، و میت

کند. در نوع یر مییهر مورد تغ يبرا یشود و تنها بدنه اصلینامه استفاده مهر سه نوع پرسش يبرا یکسانی

و در نوع  "د......ین سطح بایدر ا یمرب "شود که یوه شروع مین شی، سؤال با ایمرب یالزام يرفتارها

 یحیترج يو در نوع رفتارها "من...... یمرب"شود که یوه شروع مین شی، سؤال با ایمرب یواقع يرفتارها

 یاس مبتنیمقخرده 12ن یا. "دهم که......یح میرا ترج يایمن مرب"شود که یوه شروع مین شی، سؤال با ایمرب

  ). 31نامه هستند (ن پرسشیشده در اارائه يگریطبقه رفتار مرب 12بر 

م (برد و باخت) و ی، عملکرد ورزشکاران و تیمرب يگریتواند با رفتار مربیان میمرب يگریمرب ییسطح کارا

ن باورها و یل به ارتباط بیاش تمی) مرتبط باشد. افزايم (خودکارآمدیورزشکاران و ت يادراکات و باورها

)، 1999وان (یز و سالیس، مورتیورزشکاران باعث شد تا فلتز، چ يو فرد یمیج تیو نتا يگریمرب يرفتارها

 ین الگو شامل سه رکن اصلیند. این نمایرا تدو 1يگریمرب ییار کارایو مع يگریمرب ییکارا یمفهوم يالگو

است. با توجه  يگریمرب ییکارا یا بازدهیج یو نتا يگریمرب ییکارا ، ابعاديگریمرب ییکارا یمنابع اطالعات

و  يریادگیبر  يرگذاریاز تأث يبه برخوردار یزان باور و اعتقاد مربیعنوان مبه يگریمرب یین الگو، کارایبه ا

                                                
1. The coaching efficacy scale 
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 ياستراتژ ییکارا یشامل چهار بعد اصل يگریمرب ییار کارایف شده است و معیعملکرد ورزشکارانش تعر

). 14است ( يسازتیشخص ییو کارا یرشته ورزش يهاآموزش فنون و مهارت ییزش، کارایانگ یی، کارايباز

گري در طول رقابت و رهبري تیمشان عنوان اطمینان مربیان از داشتن توانایی مربیبه 1کارایی استراتژي بازي

هاي ذهنی داشتن توانایی اثرگذاري بر مهارتعنوان اطمینان مربیان از به 2آمیز؛ کارایی انگیزشبه طور موفقیت

عنوان اعتقاد مربیان از اثرگذاري به  3ها و فنون رشته ورزشیو حاالت ورزشکاران؛ کارایی آموزش مهارت

 4سازيتیهاي آموزشی و تشخیصی در حین تمرین بر عملکرد ورزشکاران؛ و کارایی شخصآموزش مهارت

کنان و توسعه نگرش مثبت یگذاري بر تکامل شخصیت بازتوانایی در تأثیر عنوان اطمینان مربیان از داشتنبه

  ف شده است.یخود تعر یدر ورزشکاران رشته ورزش

ت یبه سمت موفق یم ورزشیت تیمؤثر در هدا یگر انسانیان، مؤلفه دیبنابر اظهار روبن فراست، عالوه بر مرب

بر  يار قویرات بسیها تأثن گروهیشوند و ایم یم ورزشیا تیورزشکاران آن هستند. ورزشکاران عضو گروه 

ت مشترك، یهو يا چند نفر است که دارایاز دو  ياعنوان مجموعهبه یم ورزشیگروه دارند. ت يک اعضایکای

افته، ادراك مشترك درباره ساختار گروه، یساختار یو تعامل یارتباط يت مشترك، الگویهدف مشترك، وضع

ن بابت در یاز ا یمیت ییای). واژه پو10متقابل و گروه بودن، هستند ( ين فردیب يها، جاذبهیدرون یوابستگ

، يهمچون انرژ ییهایژگیو يها دارامین تیمورد استفاده قرار گرفته است که ا یورزش يهامیت یبررس

 ییایپو یس). دو مؤلفه اسا11ر هستند (ییبه طور دائم در حال تغ یعنیاند، ات، رشد و تکامل هستند و فعالیح

  .یمشارکت یو کارای یمیاند از انسجام تعبارت یمیت

روه و متحد ــکننده شدت تالش هماهنگ گا که منعکسیپو يندیدر ورزش، فرا یا گروهی یمیانسجام ت

ف شده است. با توجه یمؤثر اعضاست، تعر يازهاین يارضا يا برایاهداف  يریگیها به منظور پماندن آنیباق

  6یو انسجام اجتماع5فیانسجام تکل یشامل دو بعد اصل یورزش يهادر رشته یمیانسجام ت ف،ین تعریبه ا

 يها برازان تعهد آنیگروه و م ياعضا یا درجه سازماندهیزان یدهنده مف نشانی). انسجام تکل28است (

 يهاجنبه ایانگر جاذبه گروه یب یف است. در مقابل، انسجام اجتماعیا تکالیف یدن به اهداف و وظایرس

  ).10ها است (بهیغر يبرا یگروه يهاکننده جاذبهجادیا

 يا باورهایبسیار وابسته به ادراکات  یورزش يهازش و عملکرد در حوزهیرسد انگیگر، به نظر میاز طرف د

و ها يباورن خودیف دلخواه باشد. ایا تکلیفه یز وظیآمتیموفق يت خود در اجرایو صالح ییفرد دربارة توانا

شان یهاییتواناعنوان تشخیص افراد از به يکارآمد -ه خودی) در نظر1977است که بندورا ( يزیادراکات آن چ

دگاه ی). د9ف کرده است (یشده تعر یات طراحیانواع عمل ياز براینمورد يهاتیفعال يو اجرا یدر سازمانده

 يکارآمد -از خود ییسطح باال يداراکه  ين است که افرادیا يکارآمد -ه بندورا در باب خودینظر یاصل

                                                
1. Game Strategy efficacy 
2. Motivation efficacy 
3. Teaching of techniques efficacy 
4. Character building efficacy 
5. Task cohesion 
6. Social cohesion 
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دن به هدف یرس يد، براـدارن يترــشیب یادگــف آمیوظا يراـاج يف هستند، برایتکال يراــاج يبرا

    ترنییکه از سطوح پا يدارترند و نسبت به افرادیوانع و مشکالت پاـترند، در برابر مکوشسخت

انجام شده  يهااز پژوهش يادیار زی). تعداد بس22رسند (یم يبرخوردارند، به درجات باالتر يخودکارآمد

 یعموم يو عملکرد افراد و رفتارها يکارآمد -ن خودیه بندورا در حوزه ورزش به رابطه بینظر یابیدربارة ارز

) نشان 2002( سمر،یلیو ب ی) مک اول2001رج (ینمونه پژوهش فلتز، ل ياند. براپرداخته یورزش يو رفتارها

 ،19افراد و عملکرد و رفتارشان وجود دارد ( يکارآمد -ن سطح خودیم و معنادار بیاي مستقکه رابطهدهند یم

  ) در حوزه ورزش است و 1977بندورا ( يکارآمد -ه خودیم نظری، تعمیا جمعی یمیت ییمفهوم کارا ).26

مورد  يهاتیفعال ياجراو  یمشترکشان در سازمانده يهايا قضاوت گروه دربارة توانمندیص یعنوان تشخبه

 یا مشارکتی یجمع ییا کارای ين، واژه کارآمدیشود. بنابرایف میژه عملکرد تعریش سطوح وینما ياز براین

). عناصر 28له بندورا توسعه داده شد (یوسبه يکارآمد -از خود يترژهیو يرسازیتصو يبرا یعنوان مکملبه

ن اعضا، منابع یب یهماهنگ يهاییم، تواناین تیمشترك در ب يشامل باورها یجمع ییا کارای يکارآمد يدیکل

  ). 32ازها است(ین یتیموقع یژگیف و ویت تکلیموفق يبرا یمشارکت

  

  یشناسروش

خود و  يگریمرب ییان دربارة کارایدگاه مربین پژوهش دی. در ایابی بودنهیو از نوع زم یفیاین پژوهش توص

. رفتقرار گ یف و بررسیم خود، مورد توصیت تیان و وضعیمرب يگریمرب يکنان دربارة رفتارهایدگاه بازید

هاي کشور در سال ه مربیان و بازیکنان والیبال حاضر در لیگ برتر باشگاهیجامعه آماري این پژوهش شامل کل

 12 که با توجه به اینکها جامعه آماري در نظر گرفته شد ق برابر بین تحقیا ي. نمونه آماربود 1388 -1387

بازیکن و دو مربی براي هر تیم،  12گرفتن نظرتیم در لیگ برتر والیبال مردان کشور حضور دارند، با در

مالك  يمربیان و متغیرها يگریمرب يبین در این پژوهش رفتارها. متغیر پیشمی باشند نفر 170حدوداً 

  :هاي زیر استفاده شدنامهپرسش اطالعات از يآوربود. به منظور جمع یمیت ییایو پو يگریمرب یکارای

هر  استفاده شد و )1999س و سالیوان (ینامه اطالعات فردي ورزشکاران و مربیان فلتز، مورتیز، چپرسشاز  

الت و ید که شامل سن، جنس، سطح تحصکرینامه دربارة اطالعات شخصی پر مکننده یک پرسششرکت

بردن و احساس ؤاالتی به منظور ارزیابی سطح لذتنامه همچنین شامل ساست. این پرسش يسابقه باز

بین در نامه این پرسش ها، فصل رقابت در انتهاي). 18( می باشدهاي فصل موفقیت ورزشکاران در کل بازي

  آوري شد. ورزشکاران توزیع و جمع

نامه، سه پرسشن ی. ا) نیز در این تحقیق بکار گرفته شد1999 ،مارتین و بارنز( گرينامه رفتار مربیپرسش

ار ینامه معتر از پرسشافتهتوسعه ی ی) را کمیحی، رفتار ترجی، رفتار واقعي(رفتار ضرور يحالت رفتار رهبر

 یشناسک (جامعهیدموگراف يمورد 12ک بخش یشامل دو بخش است:  و کندیم يریگاندازه ورزش يرهبر

 یک شامل سؤاالتیدموگراف يمورد 12. بخش يمورد 48 يگریک بخش رفتار مربی) و یا اطالعات شخصی
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 48است و بخش  يزان حضور در بازیم، میت يانه برایسال يدر مورد سن، جنس، نژاد، سطح سواد، تعداد باز

نامه استفاده هر سه نوع پرسش يبرا یکسانیاست که به طور  يگریاس رفتار مربیمقخرده 12، شامل يمورد

وه ین شی، سؤال با ایمرب یالزام يکند. در نوع رفتارهایر مییرد تغهر مو يبرا یشوند و تنها بدنه اصلیم

وه شروع ین شی، سؤال با ایمرب یواقع يو در نوع رفتارها "د......ین سطح بایدر ا یمرب "شود که یشروع م

من "شود که یوه شروع مین شی، سؤال با ایمرب یحیترج يو در نوع رفتارها "من...... یمرب"شود که یم

ن یارائه شده در ا يگریطبقه رفتار مرب 12بر  یاس، مبتنیمقخرده 12ن ی. ا"دهم که......یح میرا ترج يایمرب

آوري شد. ها بین ورزشکاران توزیع و جمعنامه در انتهاي فصل رقابتپرسش). این 31(نامه هستند پرسش

نامه معیار ). پرسش25نامه اعالم کردند (را براي این پرسش 70/0نامه پایایی درونی باالي ن پرسشیطراحان ا

ها بین ) تهیه شده است و در انتهاي فصل بازي1999س و سالیوان (یگري توسط فلتز، مورتیز، چکارایی مربی

/. را براي این 80 ينامه پایایی درونی باالد. طراحان پرسشیآوري گردها توزیع و جمعورزشکاران تیم

) براي ارزیابی 1985یدمایر (نامه انسجام گروهی توسط کارون، براولی و . پرسش)18نامه اعالم کردند (پرسش

ها بین ورزشکاران کاران از انسجام تیمشان طراحی شده است و در ابتدا و انتهاي فصل بازيـادراك ورزش

مه اعالم نارا براي این پرسش 70/0درونی باالي  ییاینامه پاآوري شد. طراحان پرسشجمعها، توزیع و تیم

) به منظور ارزیابی ادراك ورزشکاران از 1998نامه کارایی مشارکتی توسط فلتز و لیرج (). پرسش12کردند (

توانایی تیمشان براي سازماندهی و سطح عملکرد مورد نظرشان تهیه شده است و در ابتدا و انتهاي فصل 

به دست آمده است  85/0نامه رونی این پرسشآوري شد. پایایی دها توزیع و جمعها بین ورزشکاران تیمبازي

)20 .( 

بال انتخاب یان دسته یک والینفر از مرب 8نفر از بازیکنان و  48ها، نامهن روایی و پایایی پرسشییبه منظور تع

ها در نامهها به ترتیب در دو بخش روایی و پایایی انجام گرفت. روایی پرسشنامهسنجی پرسششدند. روان

دو بخش روایی درونی و بیرونی انجام گرفت. در روایی درونی، از روایی سازه، روایی ظاهري و روایی 

  صوري و در روایی بیرونی از روایی همزمان استفاده شد. 

با حضور در  87ماه آبان یعنی 88-87بال در سال یگ برتر والیها همزمان با شروع لداده يآوربه منظور جمع

هاي ا مراجعه به شهرستانیابقه، هنگام حضور در تهران ــدر شب قبل از مس یورزش يهامیت تمحل اقام

گ یبال حاضر در لیان والیکنان و مربیها از بازداده يآورکنان به جمعیان و بازیه مربیمورد نظر، با توج يهامیت

  ل اسفندماه براي یماه و اوادر مرحله اول مبادرت شد. و سپس در اواخر بهمن 1388 -1387برتر سال 

، با توجه يگریمرب یو کارای يگریمرب يرفتارها يهانامهها در مرحله دوم اقدام شد. پرسشداده يآورجمع

شدند. به منظور سامان دادن و خالصه  يآورها جمعگ دادهیفصل دوم لمیبودن، در طول ن يامرحلهکیبه 

به دست آمده از نمونه، از آمار توصیفی (میانگین و درصد، فراوانی، هاي کردن نمرات خام و توصیف اندازه

ره در یون چندمتغیانحراف معیار، انواع نمودار و جدول) استفاده شد. همچنین در آمار استنباطی از رگرس

  ج استفاده شد.یل نتایتحل

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   گري بر کارایی ...تأثیر رفتارهاي مربی                                                                               

 

١٩ 
 

  هاافتهی

راي تحصیالت دا درصد 3/68 ، وسال) 25تا  21(در دامنه سنی ) نفر 77هاي تحقیق ( نمونه درصد 2/54

  بودند. دیپلم)  (دیپلم و فوق

 

. 1جدول  t دو گروه همبسته   

بال مردانیهاي لیگ برتر وال بازي یو انتهای یدر دو مرحله ابتدای )کارایی مشارکتی(  مقایسه  

 انحراف معیار میانگین مراحل اجرا مؤلفه

 میزان

t 

 درجه آزادي

 سطح

داري معنی  

 توانایی

31/101  هاي لیگ بازيابتداي    61/28  

49/2  162 014/0  

07/94  هاي لیگ انتهاي بازي  62/38  

 اتحاد

22/19  هاي لیگ ابتداي  بازي  01/8  

01/2  162 046/0  

79/17  هاي لیگ انتهاي بازي  31/7  

 ثبات

11/62  هاي لیگ ابتداي  بازي  45/18  

82/1  162 070/0  

78/58  هاي لیگ انتهاي بازي  30/24  

 آمادگی

83/75  هاي لیگ ابتداي  بازي  82/20  

48/2  162 014/0  

60/70  هاي لیگ انتهاي بازي  06/29  

 تالش

50/50  هاي لیگ ابتداي  بازي  89/13  

29/2  162 023/0  

28/47  هاي لیگ انتهاي بازي  33/19  

مشارکتی کارایی  

98/308  هاي لیگ ابتداي  بازي  72/84  

37/2  162 019/0  

55/288  هاي لیگ انتهاي بازي  38/118  

جه یتوان نت است، می 96/1به دست آمده، که بیشتر از رقم  tمیزان مقادیر  و با توجه به 1با توجه به جدول 

هاي مرتبط با  یگ در تمامی مؤلفههاي ل هاي ابتدا و انتهاي بازي داري بین میانگین گرفت که تفاوت معنی

هاي  رو، با رجوع به میانگین وجود دارد. از این 05/0 يدر سطح آلفا) ثبات(به جز مؤلفه  (کارایی مشارکتی)

هاي  هاي لیگ باالتر از میانگین هاي ابتداي بازي هاي لیگ و با توجه به اینکه میانگین ابتدا و انتهاي بازي

ش و به طور کلی کارایی شود که توانایی، اتحاد، آمادگی، تالیم يریگجهیهاي لیگ است، نت انتهاي بازي

هاي لیگ است. گفتنی است از آنجا که در مؤلفه  هاي لیگ بیشتر از انتهاي بازي مشارکتی در ابتداي بازي
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٢٠ 
 

  هاي لیگ مشاهده نشده است، بنابراین،  ها در ابتدا و انتهاي بازي داري بین میانگین تفاوت معنی »ثبات«

  شود که ثبات در ابتدا و انتهاي لیگ به یک میزان است. می يریگجهینت

  دو گروه همبسته t .2جدول 

  بال مردانیهاي لیگ برتر وال بازي یو انتهای یدر دو مرحله ابتدای )انسجام تیمی(   مقایسه

 میانگین مراحل اجرا مؤلفه
انحراف 

 معیار

 میزان

t 

درجه 

 آزادي

 سطح

داري معنی  

 انسجام

 تکلیف 

93/38  هاي لیگ ابتداي  بازي  10/15  

33/1-  162 184/0  

97/40  هاي لیگ انتهاي بازي  89/17  

 انسجام

 اجتماع 

73/30  هاي لیگ ابتداي  بازي  65/5  

88/2  162 004/0  

01/29  هاي لیگ انتهاي بازي  13/4  

 انسجام تیمی

66/69  هاي لیگ ابتداي  بازي  86/15  

17/0-  162 860/0  

98/69  هاي لیگ بازيانتهاي   18/21  

 

داري  جه گرفت که تفاوت معنییتوان نت به دست آمده، می tو با تأکید بر میزان مقادیر  2با توجه به جدول 

شود. از  مشاهده می 05/0 يهاي لیگ در سطح آلفا هاي ابتدا و انتهاي بازي در میانگین »یانسجام اجتماع«بین 

هاي لیگ  هاي لیگ و با توجه به اینکه میانگین ابتداي بازي هاي ابتدا و انتهاي بازي رو، با رجوع به میانگین این

هاي لیگ  در ابتداي بازي یشود که انسجام اجتماع هاي لیگ است، مشخص می انتهاي بازي  باالتر از میانگین

و به طور کلی  )انسجام تکلیف(است. گفتنی است از آنجا که در مؤلفه  هاي لیگ باالتر از انتهاي بازي

هاي لیگ مشاهده نشده است، بنابراین،  ها در ابتدا و انتهاي بازي داري بین میانگین تفاوت معنی (انسجام تیمی)

  است. هاي لیگ یکسان انسجام تیمی در ابتدا و انتهاي بازي یشود که انسجام تکلیف و به طور کل مطرح می

را نشان » گريرفتارهاي مربی«از طریق  گري)کارایی مربی(بینی بعد  ضرایب رگرسیون مرتبط با پیش 3جدول

ت، آموزش یتقوداري بین ( معنیگرفت که ارتباط مثبت  جهیتوان نت دهد. با توجه به ضرایب حاصله مییم

قتضایی اشتباه ه و تشویق ایتنبداري بین ( معنیاشتباه، سازماندهی و روابط عمومی) و ارتباط منفی اقتضایی فنی

شود. بدین ترتیب که با  یمشاهده م 05/0 يدر سطح آلفا گري)کارایی مربیو آموزش فنی عمومی) با (

یابد؛ در  نیز افزایش می گري)کارایی مربینی اقتضایی اشتباه و روابط عمومی)، (ت و آموزش فیتقوافزایش (

  یابد. کاهش می گري)کارایی مربیتضایی اشتباه و آموزش فنی عمومی) (، تشویق اقهیتنببا افزایش ( حالی که
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  )گريکارایی مربی(بینی بعد  ضرایب رگرسیون مرتبط با پیش. 3جدول 

  )گريرفتارهاي مربی(از طریق 

  tمیزان  ضریب بتا  کنندهبینی متغیر پیش  متغیر مالك
  سطح

  داري معنی

  گريکارایی مربی

  012/0  27/2  26/0  تقویت

  821/0  22/0  04/0  عدم تقویت

  037/0  -18/2  -34/0  تشویق اقتضایی اشتباه

  002/0  -68/2  45/0  تنبیه

  001/0  52/3  54/0  آموزش فنی اقتضایی اشتباه

  444/0  -77/0  -17/0  آموزش فنی تنبیهی

  326/0  - 1  -16/0  پوشی از اشتباه چشم

  269/0  12/1  17/0  حفظ کنترل

  025/0  -36/2  -35/0  آموزش فنی عمومی

  467/0  73/0  11/0  تشویق عمومی

  041/0  17/2  39/0  سازماندهی

  048/0  34/2  38/0  روابط عمومی

 

از طریق (رفتارهاي (بعد انسجام تیمی)  یمیت ییایـوـبینی پ رتبط با پیشـرایب رگرسیون مـض 4جدول 

ت، یتقوارتباط مثبت معناداري بین ( توان گفت ضرایب حاصله میدهد. با توجه به یرا نشان م گري)مربی

زش فنی تنبیهی و ه و آمویتنبداري بین ( ی اشتباه) و ارتباط منفی معنیاقتضای یو آموزش فن یسازمانده

 شود. بدین ترتیب که با افزایش /. مشاهده می05 يدر سطح آلفا آموزش فنی عمومی) با (انسجام تیمی)

ش یکه با افزا ییابد، در حال افزایش می ی اشتباه و سازماندهی)، (انسجام تیمی)اقتضای یفن ت و آموزشیتقو(

  یابد. کاهش می زش فنی تنبیهی و آموزش فنی عمومی) (انسجام تیمی)ه، آمویتنب(
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٢٢ 
 

  (بعد انسجام تیمی) یمیت ییایبینی پو . ضرایب رگرسیون مرتبط با پیش4جدول 

  )گريرفتارهاي مربی(از طریق 

  tمیزان  ضریب بتا  کنندهبینی متغیر پیش  متغیر مالك
  سطح

  داري معنی

  انسجام تیمی

  041/0  06/2  33/0  تقویت

  941/0  -07/0  -01/0  عدم تقویت

  205/0  -27/1  -11/0  تشویق اقتضایی اشتباه

  029/0  -90/3  -33/0  تنبیه

  037/0  19/2  41/0  آموزش فنی اقتضایی اشتباه

  013/0  -69/2  -29/0  آموزش فنی تنبیهی

  132/0  51/1  16/0  پوشی از اشتباه چشم

  520/0  -64/0  -05/0  حفظ کنترل

  001/0  -38/3  -29/0  آموزش فنی عمومی

  398/0  84/0  08/0  تشویق عمومی

  046/0  74/2  27/0  سازماندهی

  908/0  -11/0  -01/0  روابط عمومی

 

 گري)هاي مربی رفتار((کارایی مشارکتی) از طریق  یمیت ییایبینی پو مرتبط با پیشضرایب رگرسیون  5جدول 

ت، یتقو(داري بین  جه گرفت که ارتباط مثبت معنییتوان نت دهد. با توجه به ضرایب حاصله مییرا نشان م

یق عمومی، ، حفظ کنترل، تشویعموم یاشتباه، آموزش فن یاقتضای یاشتباه، آموزش فن یق اقتضاییتشو

 ی مشارکتی)کارای(با  یه و آموزش فنی تنبیهی)تنب(ن یب يو معنادار یو ارتباط منفسازماندهی، روابط عمومی 

اشتباه، آموزش  یق اقتضاییت، تشویتقو(شود. بدین ترتیب که با افزایش  مشاهده می 05/0 يدر سطح آلفا

ی کارای(، سازماندهی، روابط عمومی) ،یعمومق ی، حفظ کنترل، تشویعموم یاشتباه، آموزش فن یاقتضای یفن

 یمشارکت یزان کارایی، مو آموزش فنی تنبیهی)ه یتنب(ش یکه  با افزاییابد، درحال نیز افزایش می مشارکتی)

  .کندیدا میکاهش پ
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  (کارایی مشارکتی) یمیت ییایبینی پو . ضرایب رگرسیون مرتبط با پیش5جدول 

  )گريهاي مربی رفتار(از طریق 

  tمیزان  ضریب بتا  کنندهبینی متغیر پیش  متغیر مالك
  سطح

  داري معنی

  یمشارکت یکارای

  021/0  10/3  34/0  تقویت

  081/0  -78/0  -07/0  عدم تقویت

  029/0  79/2  -35/0  تشویق اقتضایی اشتباه

  038/0  -20/2  -33/0  تنبیه

  045/0  59/0  07/0  آموزش فنی اقتضایی اشتباه

  019/0  -68/2  -32/0  آموزش فنی تنبیهی

  077/0  -23/1  -12/0  پوشی از اشتباه چشم

  016/0  89/2  42/0  حفظ کنترل

  042/0  09/2  38/0  آموزش فنی عمومی

  037/0  53/2  35/0  تشویق عمومی

  020/0  12/2  -41/0  سازماندهی

  034/0  56/2  29/0  روابط عمومی

 

» گريکارآیی مربی((بعد انسجام تیمی) از طریق  یمیت ییایبینی پو مرتبط با پیشضرایب رگرسیون  6جدول 

استراتژي (داري بین  جه گرفت که ارتباط مثبت معنییتوان نت دهد. با توجه به ضرایب حاصله مییرا نشان م

سجام ان(با » آموزش فنون(داري بین  و ارتباط منفی معنی (انسجام تیمی)با سازي) تیزش و شخصیبازي، انگ

زش و یاستراتژي بازي، انگ(شود. بدین ترتیب که با افزایش  مشاهده می 05/0 يدر سطح آلفا تیمی)

یابد و با کاهش آن انسجام تیمی نیز کاهش  در بازیکنان نیز افزایش می (انسجام تیمی)، سازي)تیشخص

یابد و با کاهش آن  کنان کاهش میدر بازی (انسجام تیمی)، »آموزش فنون(یابد. در حالی که با افزایش  می

  یابد. انسجام تیمی افزایش می

  (بعد انسجام تیمی) یمیت ییایبینی پو . ضرایب رگرسیون مرتبط با پیش6جدول 

  )گريکارآیی مربی(از طریق 

  tمیزان  ضریب بتا  کنندهبینی متغیر پیش  متغیر مالك
  سطح

  داري معنی

  انسجام تیمی

  019/0  25/2  51/0  استراتژي بازي

  041/0  89/0  -22/0  انگیزش

  051/0  -90/1  -17/0  آموزش فنون

  036/0  28/2  35/0  سازي شخصیت
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  يریگجهیبحث و نت

 يگریمرب یکارای ینیبشیت پیبال، قابلیان والیمرب يگریمرب يج پژوهش حاضر نشان داد که رفتارهاینتا

ار یو انحراف مع 25/123بال یان والیمرب يگریمرب يرفتارها نیانگیها، مافتهین یان را دارد. با توجه به ایمرب

ون یج رگرسیبه دست آمد و نتا  55/6ار یو انحراف مع 85/84ان یمرب يگریمرب ین کاراییانگیو م 86/7

معنادار   05/0 يدر سطح آلفا يگریمرب يق رفتارهایرا از طر يگریمرب یکارای ینیبشیتوان پ يریچندمتغ

اشتباه، روابط  یاقتضای یت، آموزش فنیتقو(، يگریمرب ين رفتارهایمشاهده شد که ب ینشان داد. به طور کل

ارتباط » یعموم یه و آموزش فنیاشتباه، تنب یق اقتضاییتشو(ارتباط مثبت و معنادار و  عمومی و سازماندهی)

 -  2001رج و فلتز (یس، لی) و چ1977اسمول و هانت (ت، یدارند. اسم يگریمرب یمعنادار با کارای یمنف

کنان یپردازند، و به اشتباهات بازیم یو اجتماع یتیحما يشتر به رفتارهایکه ب یانی) اظهار کردند که مرب2002

ز یدارند. در پژوهش حاضر ن يبهتر یکنان کاراییدهند، از نگاه بازیواکنش نشان م یه فنیق و توصیبا تشو

   ی، موجب بهبود کاراییاشتباه و روابط عموم یاقتضای یت، آموزش فنیهمچون تقو یتیحما يرفتارها

 د. در یگرد يگریمرب يزان کارآمدیباعث کاهش م یهیو آموزش تنب یهیتنب يو درعوض رفتارها يگریمرب

را مثبت و  يگریمرب يو رفتارها يگریمرب ین کارایی)، رابطه ب2004و (ی. و شرت ام.دبليضمن شرت اس.ا

) 2005و هلپر ( یاشین راستا فلتز، هیه است. در همین ارتباط دوسویها امعنادار اعالم نمودند. به نظر آن

 يسازتیشخص ییزش و کارایانگ ی)، کارای2003وان و کنت (یزش و سالیانگ یو کارای يباز ياستراتژ یکارای

) اظهار 2006منت (ین فلتز، هلپر، رومن و پیهمچندانستند.  ینیبشیقابل پ يگریمرب يق رفتارهایرا از طر

اشتباه بودند، در  یاقتضای یاشتباه و آموزش فن ییق اقتضایبازخورد مثبت، تشو يکه دارا یانیکردند مرب

افت کرده یدر ينمره باالتر یآموزش فنون رشته ورزش یزش و کاراییانگ ی، کارایيباز ياستراتژ یکارای

ژه یوان ورزش بهیدارد، به مرب یژوهش حاضر همخوان  پ يهاافتهیج مطالعات فوق با یبودند. از آنجا که نتا

و  يباز ياستراتژ یژه کاراییوبه يگریمرب یت کاراییگردد به منظور بهبود وضعیه میبال توصیان والیمرب

و چه  ياحرفه يهاتیکنان، چه فعالیباز يهاتیبرخورد با فعال یبه چگونگ ياژهیزش، توجه ویانگ یکارای

از جمله  یتیو حما یقیتشو يرفتار ير الگوهایها، داشته باشند و با توجه به تأثآن یشخص يهاتیفعال

ط ی، با درك شرايگریمرب یبر بهبود کارای یعموم یق اقتضاییاشتباه و تشو یاقتضای یت، آموزش فنیتقو

  ند.   یکنان اقدام نماین نوع رفتارها در تعامل با بازیش ایبه نما يو فرد ياحرفه

 یدر بعد کارای یمیت ییایپو ینیبشیت پیبال، قابلیان والیمرب يگریمرب يج نشان داد که رفتارهاین نتایهمچن

و  25/123بال یان والیمرب يگریمرب ين رفتارهایانگیها مافتهین یکنان را دارد. با توجه به ایباز یمشارکت

گ و یل يدر ابتدا 63/6ار یو انحراف مع 98/308کنان یباز یمشارکت ین کاراییانگیو م 86/7ار یانحراف مع

، توان يریون چندمتغیج رگرسیگ به دست آمد و نتایل يدر انتها 27/9ار یو انحراف مع 55/288ن یانگیم

معنادار نشان داد.   05/0 يرا در سطح آلفا يگریمرب يق رفتارهایکنان از طریباز یمشارکت یکارای ینیبشیپ

 یاقتضای یاشتباه، آموزش فن یق اقتضاییت، تشویتقو يگریمرب ين رفتارهایمشاهده شد که ب یطورکلبه
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، یمشارکت یبا کارای یو روابط عموم ی، سازماندهیق عمومی، حفظ کنترل، تشویعموم یاشتباه، آموزش فن

 یبا کارای یهیتنب یزش فنه و آمویتنب يگریمرب ين رفتارهایکه ب یارتباط مثبت معنادار وجود دارد، در حال

   را رفتار  یمشارکت ین کاراییبشی) دو پ2005وجود دارد. زاکارو و همکارانش ( یارتباط منف یمشارکت

 يگریمرب يار قابل توجه رفتارهایر بسیانگر تأثیها بق آنیج تحقیعنوان کردند و نتا یمیو انسجام ت يگریمرب

نه ین زمیکه در ا ی) در پژوهش2004ن (یرونا یندسیگر، لیبود. از طرف دکنان یباز یمشارکت یزان کاراییبر م

 یمشارکت یزان ادراك ورزشکاران از کارایی، ميگریمرب ير نوع رفتارهایل تأثیاجرا کرد، اظهار نمود که به دل

 یر منفیتأث یاثرات مثبت و برخ يگریمرب يرفتارها يهااز مؤلفه یکند و برخیر مییها تغيدر طول فصل باز

ن پژوهش نشان داده شده است که بازخورد یج ایند. در نتاینمایکنان اعمال میباز یمشارکت یزان کاراییبر م

زان و درك یبر م یر مثبتیو بازخورد اطالعات، تأث یت اجتماعی، حماینیو تمر یآموزش يمثبت، رفتارها

ک یاتوکرات يه، رفتارهایهمچون تنب یمنف يهاوهیش يریکارگگر بهیکنان دارد و از طرف دیباز یمشارکت یکارای

ن در طول یا تمری ين بازیها حآن یمشارکت یزان کاراییمثبت ورزشکارن، در م يهاتیت فعالیو عدم تقو

 يهاافتهیشود، ین دو پژوهش مشاهده میا يهاافتهیکه از يطورگذارد. همانیجا مبه یر منفیها تأثيفصل باز

ج را ینتا ینوعی همسان یمشارکت یر آن بر کاراییو تاث يگریمرب يرفتارها يهاپژوهش حاضر در اکثر مؤلفه

دو پژوهش باال منطبق و همراستا است. اگرچه  يهاافتهیج پژوهش حاضر با ینتا ینشان داد و به نوع

گونه چین عناصر هیاز ا یبرخ ن پژوهش بوده است و دریگانه در ادوازده يشامل عناصر يگریمرب يرفتارها

و  یقیتشو يرفتار يالگوها یمشاهده نشده است، اما به طور کل یمشارکت یاز طرف کارای يریا اثرپذیارتباط 

ن مهم ید به ایبال بایان والین، مربیجاگذاشته است. بنابراکنان بهیباز یمشارکت یبر کارای یرات مثبتیتأث یتیتقو

ت و بازخورد یمثبت مانند تقو يرفتار يا، ارائه الگوهایپو يط کاریک محیارك تد يتوجه کنند که در راستا

  است. یاتیار حیکنان بسیمثبت به باز

از  یمیدر بعد انسجام ت یمیت ییایپو ینیبشیتوان به معنادار بودن توان پیگر پژوهش حاضر میج دیاز نتا

ن یره نشان داد که بیمتغون چندیج رگرسی/. اشاره کرد. نتا05 يدر سطح آلفا يگریمرب يق رفتارهایطر

رابطه مثبت معنادار و  یمیبا انسجام ت یاشتباه و سازمانده یاقتضای یت، آموزش فنی، تقويگریمرب يرفتارها

 یرابطه منف یمیبا انسجام ت یعموم یو آموزش فن یهیتنب یه، آموزش فنیتنب يگریمرب يبین رفتارها

انسجام  ینیبشیت پیقابل يگریمرب ين بود که رفتارهایاز ا یج حاکینتا یوجود دارد. به طور کل يمعنادار

اشتباه،  یاقتضای یآموزش فن يگریمرب ين دو نوع انسجام، رفتارهایرا دارد و در ا یمیف و انسجام تیتکل

ک رابطه مثبت و یف در ین انسجام تکلیدر تأم يشتریر بیتأث یو سازمانده یعموم یحفظ کنترل، آموزش فن

نکه در رابطه با انسجام یف نشان دادند. ضمن این انسجام تکلیدر تأم یرابطه منف یهیتنب یه و آموزش فنیتنب

ن یو همچن یو روابط عموم یق عمومیت، بازخورد مثبت، تشویهمچون تقو یتیحما ي، رفتارهایاجتماع

ج ینتا یهیتنب يداد و رفتارها م نشانیت یاجتماع در انسجام ییر بسزایمناسب، تأث ینش رفتار آموزشیگز

  به همراه داشت.  یمعکوس
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) اظهار کردند آن دسته از 1991س (ین وستر و وی)  و همچن1996ر و بوستون (ییلدز، برد میگاردنر، ش

کردند، یم یت اجتماعیکنان حمایک داشتند، از بازیدموکرات یتیریانشان سبک مدیکه مرب یورزشکاران

شان وجود داشت، یهاها در برنامهتین و آموزش فعالیدادند و تمریکنان میبازخورد مثبت به عملکرد باز

ه که سبک ین فرضین پژوهش از این، ایان کرده بودند. بنابرایب ییخود را در سطح باال یمیت انسجام تیوضع

با  یز به نوعیپژوهش حاضر ن ت کرد.یمشان ارتباط دارد حمایان با سطح انسجام تیمرب يت و رهبریریمد

زان یدر م یاشتباه و سازمانده یاقتضای یت، آموزش فنیش تقویکه با افزايطورپژوهش باال همراستا است، به

، یعموم یو آموزش فن یهیتنب یوه آموزش فنیش استفاده از شیشود، اما با افزایبهبود مشاهده م یمیانسجام ت

  آید. پایین می یمیزان انسجام تیم

سرزنده و  يهامیارداشتن تیشود به منظور دراختیه میبال، توصیان والیژه مربیو، بهیان ورزشین، به مربیبنابرا

 يرفتار يکنند الگوها یش، سعیخو يکنان تحت رهبریتک بازات تکی، ضمن شناخت روحيآماده و پرانرژ

م را درنوع یت یاز عوامل مشاهده خستگ یکیند و یانتخاب نما یم و رشته ورزشیط تیخود را متناسب با شرا

د به خاطر ینکه بایند. ضمن ایجستجو نما يا بازین یش داده شده از طرف خود در زمان تمرینما يرفتارها

 یو غالباً با سطح سن يابال سطح باال و حرفهیکنان والین پژوهش، بازیدر ا یتحت بررس يداشت نمونه آمار

ن موارد و یان به این، توجه مربیکردند. بنابرایت میفعال یمل میها در تآناز  یسال بودند و برخ 20 يباال

 يهاتواند متفاوت با گروهیکنان میباز يان با عملکرد و رفتارهایبرخورد مرب یکنان از چگونگیانتظارات باز

  ان را تحت الشعاع قرار دهد.یمرب يرفتار يباشد و الگوها یر سطوح رقابتیگر و ساید یسن

 ت یقابل يگریمرب ین پژوهش، کاراییمورد نظر ا ياست در جامعه آمار یپژوهش حاضر حاک يهاافتهی

 ییایپو ینیبشیتوان پ يگریمرب ییکنان را ندارد، اما کارایباز یمشارکت یدر بعد کارای یمیت ییایپو ینیبشیپ

ج یدارد. نتا 05/0 يدر سطح آلفا، را یف و چه انسجام اجتماعی، چه انسجام تکلیمیدر بعد انسجام ت یمیت

 زش و ی، انگ»يباز ياستراتژ«اس یمق، خردهيگریمرب ین کاراییره نشان داد که بیون چندمتغیرگرس

آموزش فنون رشته «اس یمقوجود داشت و خرده يارتباط مثبت و معنادار» یمیانسجام ت«با  يسازتیشخص

، يباز ياستراتژ یش کاراییب که با افزاین ترتیداشت. بد يمعنادار یارتباط منف» یمیانسجام ت«با »  یورزش

آموزش  یش کارایییافت و با افزاش میی، افزایمیزان انسجام تی، ميسازتیشخص یزش و کاراییانگ یکارای

 ياستراتژ یکارای ن است که مؤلفهیانگر ایج بیافت. نتاییکاهش م یمیزان انسجام تی، میفنون رشته ورزش

توان  یآموزش فنون رشته ورزش یف را به طور مثبت و معنادار دارد و کاراییانسجام تکل ینیبشیتوان پ يباز

 ی، کارایيباز ياستراتژ یگر، کاراییو معنادار داراست. از طرف د یف را به طور منفیانسجام تکل ینیبشیپ

ن یرا به طور مثبت دارا هستند. در ا یانسجام اجتماع ینیبشیتوان پ ی، همگيسازتیشخص یزش و کاراییانگ

پرداخت و  یمیان و عملکرد تیمرب يگریمرب یکارای یبه بررس ی) در پژوهش2005و پرتر (ینه ترنس دبلیزم

نشان داد  يپژوهش و يهاافتهیاشاره کرد.  یمیدر  عملکرد ت یمین پژوهش به نقش انسجام تیاز ا یدر بخش

در  يگریمرب ین پژوهش نقش کاراییدارد و از آنجا که در ا یمیملکرد تدر ع یر بسزاییتأث یمیکه انسجام ت
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د و به یز مهم اظهار گردین یمیدر انسجام ت يگریمرب ین نقش کاراییمهم انگاشته شد، بنابرا یمیعملکرد ت

قابل مالحظه مشاهده  یمیجاد و بهبود انسجام تیزش در ایانگ یو کارای يباز ياستراتژ یطور خاص کارای

ز معنادار بود. از آنجا که ین یبه طور کل یمیدر عملکرد ت یآموزش فنون رشته ورزش یشد. هرچند کارای

جز ران است، بهیژه در ایو، بهیورزش يهار موضوعی نو در عرصه پژوهشین دو متغین ایارتباط ب یبررس

ق یج تحقیپژوهش حاضر با نتا يهاافتهینکه یمشاهده نشد. ضمن ا يگرینه مطالعات دین زمیپژوهش باال در ا

بر  يگریمرب يکه رفتارهايطورشود همانین، مشاهده میکند. بنابراید مییها را تأباال منطبق است و آن

 يه گزارش شده است، کارآمدیو دوسو ین ارتباط تعاملیموارد ا یگذارد و در برخیر میتأث يگریمرب ییکارا

ها، میر تیم منسجم و متحد در رقابت با سایک تیژه تدارك یو، بهیمیت ییایزان پویز بر میان نیمرب يح باالسط

از عوامل مؤثر در  یکیشود توجه داشته باشند که یه میبال توصیان والیکند. پس به مربیفا میمهم ا ینقش

و  یمیدر برخورد با موضوعات مختلف ت يرفتار ي، نوع الگويگریدر عرصه مرب یمرب يزان کارآمدیبهبود م

ژه یوان بهیمرب يکارآمد ي، سطح باالیمیت ییایاز عناصر مؤثر در توسعه پو یکیگر، یاست. از طرف د يفرد

ل به ین يان در راستایاست که مرب ين، ضروریکنان است؛ بنابرایبه باز یدهزشیو انگ يباز يدر استراتژ

 يرا برا یی، فضایتیحما يش رفتارهاین خود و نمایط مخاطبیشراح از ی، با درك صحيات حرفهیموفق

 ینه بهبود کاراییـ، زمیمیل به اهداف تیها به سمت نت آنیجاد کنند که ضمن هدایش ایورزشکاران خو

 يا عدم ارائه بازخوردهای یهیتنب یو آموزش یهیتنب ينکه رفتارهایند. ضمن ایش را فراهم نمایخو يگریمرب

و چه در  يباز ياستراتژ یان چه در مورد کاراییمرب يزان کارآمدیکنان، در اکثر مواقع با کاهش میمثبت به باز

ها و ق آنیتاً موجب عدم توفیهمراه بوده و نها يدر حوزه کار يسازتیزش و شخصیانگ یمورد کارای

است. از  يگریمرب ییکارامتأثر از سه مؤلفه از چهار مؤلفه  یمیانسجام ت یاست. به طور کلکنانشان شده یباز

 يگریتحت مرب يهامیت یمیت انسجام تیبال به منظور بهبود وضعیان والیشود که مربیشنهاد مین رو پیا

ت ینها يسازتیزش و شخصی، انگيباز ياستراتژ يهادر مؤلفه يکنند نسبت به بهبود کارآمد یش سعیخو

  ند.یت نمایها را تقوتالش را داشته باشند و به طور مداوم آن

عنوان محور ان بهیگاه مربید کننده اظهارات روبن فراست دربارة جاین پژوهش تأییبرآمده از ا ییجه نهاینت

) است. 1381و تماشاگر (الوسن،  ین سه عامل ورزشکار، مربیدر ب یورزش يهامیو رکن مهم ت ـیاصل

ک طرف و یاز  يگریمرب یان بر کاراییمرب يگریمرب ير رفتارهایز با توجه به تأثیپژوهش حاضر ن يهاافتهی

ژه یوان والیبال، بهیشود مربیه مین اظهارات است. توصیبر ا يگرید دییگر، مهر تأیاز طرف د یمیت ییایپو

 یالمللنیو ب یمل يهاکنان بزرگسال که در عرصهی، در مواجهه با بازياان ورزشکاران سطوح حرفهیمرب

برخوردارند (به زعم اکثر کارشناسان  یالت و دانش نسبتاً باالییضمن از سطح تحصت دارند و در یسوابق فعال

شان در یهان کنند تا اثر تالشییمثبت و متناسب با گروه هدف را تع يرفتار ي) الگوهایان ورزشیو مرب

  ش مشهود گردد.یش از پیب يو فرد یمیت تیل به موفقین يراستا
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