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 چکیده
فوتبال زنان  و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر رفتارهاي مربیگري بر خودکارامدي یرتأثر بررسی هدف پژوهش حاض

ظر گرفته شد. درن تحقیق ۀنمون عنواننفر به 242بود که  بازیکن در هر تیم 22شامل  آماريو نمونۀ جامعه  کشور بود.
رل و ک )ESES( خودکارامديۀ و پرسشنام) 1999مارتین و بارنز ( )CBQرفتار مربیگري ( ۀمنظور از پرسشنامبدین

نها در جدول مالك آ ۀرتب زنان، فوتبال هايیمبراي ارزیابی عملکرد ت استفاده شد.ی پژوهش براي بررس) 2007همکاران (
 دست آمد.به )82/0 ديخودکارام ،75/0 بزار تحقیق با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ (رفتار مربیگريپایایی ا قرار گرفت.

ایموس استفاده  افزارنرمبه کمک  "CFA"تحلیل عاملی ؛ و آمار استنباطی از آمار توصیفی ها،وتحلیل دادهمنظور تجزیهبه
یر معناداري تأثاکنشی مثبت) بر خودکارامدي و عملکرد تیمی و-ها نشان داد که رفتارهاي مربیگري (طبیعیشد. یافته

یر تأثا توجه به ب  یر معناداري نداشته است.تأثداشته و رفتارهاي مربیگري واکنشی منفی برخودکارامدي و عملکرد تیمی 
ریق طشود که از این یمی به مربیان توصیه شناختروانعنوان یک فاکتور یمی بازیکنان، بهمثبت خودکارامدي بر عملکرد ت

ري هاي خودکارامدي بازیکنان را تقویت کرد و از تأثیرات رفتارهاي مثبت و تشویقی در روند مربیگییتواناتوان اعتماد به یم
 بهره گرفت.
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 مقدمه
شخصیتی و  هايیژگیو و انگیزش تمرین، ورزشی از نظر استعداد، ۀکنندگان در یک مسابقشرکت

 ايکنندهیینکه عملکرد ورزشی نقش تع رسدینظر مند. اما در این میان بهابا یکدیگر متفاوت یشناختروان

) در تحقیقی گسترده در خصوص عوامل حیاتی 2000( 1گیلبرتسون .)1( در کسب نتیجه داشته باشد

را ، امکانات مالی، انگیزش و نوآوري هامهارتزا در یک تیم یا سازمان ورزشی، اهداف، مربی یا رهبر، یتموفق

ي، بهبود عملکرد ورزشی احرفه گذاري در ورزشیهسرما. امروزه با افزایش )2(ین متغیرها دانسته است ترمهم

ی ورزشکاران شناختروانورزشی معتقدند متغیرهاي  شناسانو روانبیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است 

نگاتنگ با نتیجه و یکی از متغیرهایی که ارتباط ت .)3(کند یمو تیمی ایفا  نقش کلیدي در عملکرد فردي

. استو مسابقات  ها در طول تمریناتیمتعملکرد ورزشکاران دارد، مقولۀ مربیگري و سبک رهبري و هدایت 

هاي روحی و روانی یژگیونحو مناسبی انجام دهد، ضروري است که براي اینکه مربی بتواند کار خود را به

هاي جسمانی ینهزم. ورزشکاران معموالً در )4(جهت خاصی بدهد  آنهاورزشکار خود را مدنظر قرار داده و به 

شوند. این در حالی است یمها آشنایی بیشتري دارند و از ابعاد مهارتی و روانی غافل ینهزمنسبت به سایر 

بر ي روانی مثبت هامؤلفه شود، منوط به توجه ویژه بهیم اجراي تکنیک بهتر که به موفقیت بیشتر منجر که

عنوان یکی از ارکان اساسی رو مربیگري بهینازا. )5( است کنندهکمکاجرا و افزایش انرژي روانی مثبت و 

توان از نقش مهم آنها در عملکرد بازیکنان ینمیري و پیشرفت هر تیمی مورد توجه بوده است و گشکل

و در بین سه عامل ورزشکار، مربی و تماشاگر،  اندیورزش هايیممربیان محور و رکن اصلی تی کرد. پوشچشم

 یرندةمربیگري مؤثر دربرگ روینقوي و زیربناي هر پیشرفت ورزشی یا تیمی است، ازا ةدهندمربی سازمان

ي در این تحقیق، رفتارهاي طبیعی و دامنۀ رفتارهاي مربیگر. )17( گوناگون است يهاها و سبکنقش

گیرد. رفتارهاي ذاتی یا طبیعی، رفتارهایی هستند که از طرف مربیان یبرمرفتارهاي واکنشی مربیان را در 

یا مرتبط با بازي هستند یا  هاواکنششوند و از قبل مشخص نیستند. این یمدر پاسخ به فعالیتی خاص ارائه 

درنگ پس از بروز رفتار ورزشکار یبیی هستند که هاپاسخبه بازي ارتباطی ندارند. رفتارهاي واکنشی مربیان 

هم در قبال عملکرد مثبت و هم عملکرد ضعیف ورزشکار و هم عملکرد  هاواکنشکند. این یمیا تیم بروز 

ی یک معلول تنها در شناختروانعلوم انسانی و  در مطالعاتبا توجه به اینکه  .)6(شود یمبخشی از تیم ارائه 

رو در فرایند ارتباط متغیر مستقل که در این تحقیق سبک مربیان این ازاین آید،ینموجود اثر یک علت به

                                                           
1. Gillbertson 
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عنوان عهده دارد، بر متغیر وابسته یعنی عملکرد، محقق در پی بررسی متغیري بود که بتواند بهنقش را به

ژیکی تواند در فاکتورهاي استراتیمینی کند. با توجه به اینکه مربی در یک تیم ورزشی آفرنقشمیانجی 

تواند عملکرد ورزشی را تحت شعاع خود قرار یمهمچون باورهاي ورزشکار اثرگذار باشد که این خود نیز 

ید بر نقش میانجی خودکارامدي بود تا تأکدهد، محقق در پی بررسی ارتباط بین رفتار مربیان و عملکرد با 

یا باور داشتن به خود یکی از عوامل  1خودکارامديمدل پیشنهادي خود را در این پژوهش ارزیابی کند. 

خودکارامدي، ارزیابی فرد از توانایی خود در انجام یک شناسی تأثیرگذار بر نتایج و عملکرد تیم است. روان

در نظریۀ شناختی اجتماعی خود باورهاي  2ل از زردتشتیان و همکاران، بندورابه نق .)7( تکلیف است

انجام یک عمل ویژه در کنار آمدن با یک موقعیت  فرد درخودکارامد را مطرح کرد. وي خودکارامدي را توانایی 

عبارتی داند. بهیمي فرد در خصوص توانایی براي کسب نتیجه از عملکردهاي خود هاقضاوتخاص و همچنین 

منظور سازگاري با تغییرات یی بههاراهشوند که افراد را در انتخاب یمباورهاي خودکارامد ادراکاتی را شامل 

. انتظار )7(دهند یمرغم وجود موانع و شکست براي رسیدن به اهداف یاري و چگونگی حفظ تالش علی

هایی که براي یتفعال. 2کنند؛ یم . میزان تالشی که1تواند روي افراد در دو حیطه اثر بگذارد: یمکارامدي 

 کنند کهیم. از سوي دیگر، افرادي که خودکارامدي پایینی دارند، احساس )8(کنند یمانجام دادن انتخاب 

کنند، یممعتقدند که هرگونه تالشی که  آنهاتوانند رویدادهاي زندگی خود را کنترل کنند. ینماند و درمانده

هاي خود دارند، بنابراین این افراد ییتوانا. افراد با خودکارامدي کم، تفکرات بدبینانه دربارة )9(بیهوده است 

کنند. در تقابل با آن، افراد خودکارامد، یمهایشان باالتر باشد، دوري ییتوانادر هر موقعیتی که براساس آنها از 

با نگاهی  .)10(کنند یمبخشند و تالششان را حفظ یمهنگام مشکالت حس خودکارامدي خود را بهتر بهبود 

بر اجراي سطوح مختلف مسابقات، عدة زیادي از ورزشکاران با اینکه در سطح باالیی از قابلیت و مهارت 

در نهایت کاهش بازدهی عملکرد  اجرا وهاي خود سبب کاهش کیفیت ییتوانادلیل باور نداشتن بههستند، 

طور مداوم از جانب خود و دیگران قضاوت ورزشکاران در شرایطی قرار دارند که بهشوند. یمورزشی تیم 

چگونگی دید و درك دیگران نسبت به ورزشکار، حتی دید خودش  ة. نگرانی و اضطراب دربار)20( شوندمی

شناسان معتقدند مربیان نباید تنها به اجراي امروزه روان .)20( گیردینسبت به خودش، تمام وجودش را فرام

فوتبال زنان یک ي روانی افراد و تیم را درنظر داشته باشند. هامهارتمهارت ورزشی توجه کنند، بلکه باید 

                                                           
1. Self-efficacy 
2. Bandura 
3. Yoshie Iwasaki 
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ي ورزشی مربوط هارشتهدلیل اینکه از ت و با توجه به شرایط خاص برگزاري آن و بهنوآوري در کشور ماس

هاي خود (خودکارامدي) در بین بازیکنان زن این رشتۀ ییتواناشود، باور داشتن به یمبه مردان محسوب 

ر این زمینه مربیان نیز د البته که بتوانند در راستاي ارتقاي کیفیت عملکرد خود بکوشند،طوريورزشی، به

 دستخودکارامدي و مباحثی از این همراه و همکار خوبی براي آنها محسوب شوند، حائز اهمیت است. 

) در تحقیقی که 2016( 3یوشی ایواساکی .کندیمستقیم و غیرمستقیم با هدف و عملکرد ارتباط پیدا م

بود، اعالم کرد که تمرین خودکارامدي  45/0سال و سطح فعالیت بدنی در هفته  43میانگین سنی افراد در آن 

) در پژوهشی عنوان 2012( 1یوس لیزا. )11(یرگذار است تأثهاي بدنی یتفعالي شرکت در گذارهدفدر 

باید  ،مد باشدابراي اینکه فرد کار .)12(داري دارد امعنکرد که خودکارامدي با همدلی ارتباط مستقیم و 

 يورکنش ۀامدي داراي الگوهاي کنش متقابل باشد و در مجموع زمینجامعه یعنی بستر بیرونی رشد خودکار

 ةآزاد دارد. اراد ةصورت تاریخی ریشه در مفهوم ارادطور ضمنی این ایده بهبه .)13( را براي فرد آماده کند

)، 2007و همکاران ( 2حوز. )9( ل براي شخص اشاره داردقائل شدن حق انتخاب و آزادي عم ینوعآزاد به

مثبتی واریانس جاذبۀ گروهی فرد نسبت به وظایف  طوربهگزارش کردند که خودکارامدي گروهی آغاز فصل، 

 ،بدنی هايیتدریافتند که خودکارامدي در فعال، )2010و همکاران ( 3زوالتوسکیا. )14(کند یمبینی یشپرا 

 )2000( 4. در فراتحلیلی که موریتنر)15( ی ارزیابی شودسنین ابتدای در تواندیچندجزئی است و م ياسازه

 38/0خودکارامدي و عملکرد ورزشی  پژوهش انجام داد، دریافت که متوسط همبستگی بین 45با بررسی 

ساز یادگیري، ینهزم) در هتل تایوان نشان داد که خودکارامدي باالي کارکنان 2010( 5نتایج تحقیق نیئو بود.

)، دیوید، للوللین، آماندا،گرث 1392. به نقل از کشاورز و همکاران (آنهاستپذیري و تعهد در شغل یتمسئول

، دریافتند که تفاوت »ينوردصخرهخودکارامدي، خطرپذیري و عملکرد در «ی با عنوان در پژوهش)، 2008(

 .)16(اداري بین سن، جنسیت، خودکارامدي، تجربۀ صعود و اشکال خطرپذیري در صعود وجود دارد معن

یرپذیري خودکارامدي افراد و شرایط تأثدر این زمینه بیشتر  در خصوص نقش  گرفتهانجامتحقیقات 

شناسی بر نتایج و عملکرد تیمی و نقش یر نقش این فاکتور روانتأث هاي آنها بوده است؛ امایتفعالانجام 

هایشان بررسی نشده است. البته تحقیق یتفعالمربیان در افزایش یا کاهش خودباوري افراد در انجام موفق 

                                                           
1. YuslizaMohd 
2. Heuze 
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4. Moritner 
5. Neou 
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هاي خود را در خصوص ورزش زنان انجام داده است، از نوآوري در این یبررسحاضر با توجه به اینکه 

ي تیمی در ورزش بانوان کمک هارشتهتوان از نتایج آن در تعمیم به سایر یمخوردار است که زمینه بر

 گرفت.

 و عملکرد ورزشی، اجرا مندان زیاد ورزشی و توجه به علم مربوط به رفتار مربیگري،با وجود عالقه

 در ورزش زنانخصوص عملکرد بهفرایند نقش خودکارامدي ورزشکاران و ارتباط آن با سبک مربیگري و 

بر خودکارامدي با میانجیگري  رفتارهاي مربیگريبررسی تأثیر  تحقیق حاضر به کمتر بررسی شده است.

رهنمودهاي علمی  تا با شناسایی این متغیرها، پردازدیدر بازیکنان لیگ برتر فوتبال زنان کشور م عملکرد

 د.خصوص ورزش زنان فراهم سازبهورزش  ۀو کاربردي را براي جامع

ی بر شناختروانیر فاکتورهاي تأث)، در خصوص 1999با توجه به مدل مفهومی اسمول و اسمیت (

درك بازیکنان نسبت به رفتارهاي مربیگري و واکنش مربیان نسبت به نگرش و درك بازیکنان، مدل 

ي ارائه یرگذاري رفتارهاي مربیگري بر عملکرد تیمی با میانجیگري خودکارامدتأثمفهومی زیر در خصوص 

 شده است.

 

 

 

 

 

 مفهومی تحقیقمدل  .1شکل 

 روش

 آماري ۀجامع

-1395بازیکنان حاضر در لیگ برتر فوتبال زنان ایران در سال  تمامی آماري این تحقیق، ۀجامع

با توجه به بنابراین نمونۀ آماري این تحقیق برابر با جامعۀ آماري درنظر گرفته شده است.  است. 1394

 ۀنموننفر  242تیم، بازیکن براي هر  22تیم در لیگ برتر فوتبال زنان کشور و با درنظر گرفتن 11 حضور

تیم و  8فصل دوم مسابقات نمونۀ آماري به یمنتیم در  3علت انصراف اما به .بوده استآماري این تحقیق 

 نفر کاهش یافت. 176

 رفتارهاي مربیگري

 خودکارامدي

 عملکرد
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 هایاسمق

 2خودکارامدي ۀشنامسپر ،)CBQ(1مربیگري رفتارهاي ۀامل پرسشنامش شده،استفاده يهاپرسشنامه

)ESES کنندگان از مشارکت بود.و امتیاز آنها در پایان فصل  ها از طریق کسب رتبهیمت) و بررسی نتایج عملکرد

تجربه در بازي فوتبال و لیگ برتر را گزارش  يهادر مطالعه خواسته شد که اطالعات جمعیتی از جمله سن، سال

 کنند.

سؤال از نوع  48شامل و  )17( تهیه شده است) 1999( 3مارتین و بارنزمربیگري توسط  ۀپرسشنام

منظور ارزیابی ادراك هاین پرسشنامه ب رزشی لیکرت طراحی شده است.و براساس مقیاس پنج استبسته 

 طراحی شده است.از طریق ضریب آلفاي کرونباخ 75/0با پایایی  ورزشکاران از رفتار مربیانشان

 10این مقیاس داراي ) تهیه شده است. 2007و همکاران ( 4توسط کرلخودکارامدي  ۀپرسشنام 

ضریب ). پایایی این پرسشنامه از طریق 21، گاهی اوقات، همیشه) است (تندربه، اصالًجواب ( 4و  سؤال

. گزارش شده است 30/0روایی همزمان آن با مقیاس عزت نفس روزنبرگ  یبو ضر82/0آلفاي کرونباخ 

منظور به استفاده شد.در پایان فصل در جدول  هایمشده توسط تکسبۀ براي ارزیابی عملکرد از رتب

ي پژوهش، از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، جداول و نمودار) و از آمار هادادهوتحلیل تجزیه

، آلفاي کرونباخ جهت سنجش تجانس هادادهاستنباطی (چولگی و کشیدگی جهت تشخیص توزیع نرمال 

 ،هاداده، جهت سنجش روایی ابزار گردآوري  CFAییديتأ، تحلیل عامل هاپرسشنامه سؤاالتدرونی 

، جهت به آزمون گذاشتن مدل پیشنهادي و نیز آزمون SEMیابی معادالت ساختاري مدلاستفاده از 

 و مکنون) استفاده شد. شدهمشاهدهروابط بین متغیرهاي  در خصوصاموس  افزارنرمها و از یهفرض

 

 پژوهش هايیافته

 درصد اعضاي95 سال بودند. 31و  16ترتیب تحقیق نشان داد حداقل و حداکثر سن بازیکنان به هايیافته

ترتیب هب یگشرکت در ل ۀبیشترین و کمترین سابق داشتند. سال 14ورزشی کمتر از  ۀپژوهش سابق ۀجامع

نگین سن میا د.نسال داشت 5کمتر از  یگشرکت در ل ۀپژوهش سابق ۀدرصد از جامع 70سال بود.  1و  10

 است. سال بوده 58/3سال و سابقه در لیگ  23/7ورزشی  ۀسال، سابق 72/21پژوهش  ۀافراد در جامع

                                                           
1. Coching Behavior Questioner 
2. Exercise Self-Efficacy Scale 
3. Martin & Barnes 
4. Kerel 



 25            تأثیر رفتارهاي مربیگري بر خودکارامدي و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال زنان ایران 
 

 

هاي حاضر در پژوهشیمتي توصیفی مربوط به هاشاخص. 1جدول   

 میانگین نمونه 
خطاي استاندارد 

 برآورد

انحراف 

 استاندارد
 ماکزیمم مینیمم

72/21 176 سن  277/0  675/3  16 31 

23/7 176 سابقۀ ورزشی  281/0  729/3  2 20 

58/3 176 سابقه در لیگ  159/0  105/2  1 9 

 

ي رفتارهاي مربیگريهامؤلفهي آماري مربوط به هاشاخص. توصیف 2جدول   
 

هاعامل  میانگین نمونه 
خطاي استاندارد 

 برآورد

انحراف 

 استاندارد
 ماکزیمم مینیمم

77/3 176 رفتار مربیگري واکنشی مثبت  044/0  0583/0  94/1  31/3  

33/3 176 رفتار مربیگري واکنشی منفی  061/0  821/0  50/1  69/3  

67/3 176 رفتار مربیگري طبیعی  036/0  478/0  81/1  75/3  

94/12 176 عملکرد تیمی  453/0  011/6  4 23 

 

بیشترین  فیو واکنشی من ۀ مربیگري، رفتار مربیگري طبیعی، واکنشی مثبتگانسهدر بین رفتارهاي 

 ار واکنشی، و کمترین میانگین مربوط به رفت77/3میانگین مربوط به رفتار واکنشی مثبت با میانگین 

 گريفتار مربیاست. میانگین کلی متغیر ر 67/3رفتار طبیعی  ۀاست. میانگین مؤلف 33/3منفی با میانگین 

 باالتر است. 3که از میانگین نظري برابر با  است 59/3

ة دهندنشاناست که  GFI (876/0(1دهد که مقدار شاخص نیکویی برازش یمنشان  4یج جدول نتا

) AGFI(2 شدهاصالحقابل قبول بودن این میزان براي برازش مطلوب مدل است. شاخص نیکویی برازش 

ریشۀ  است. مقدار برخورداراست، بنابراین مدل از برازش مطلوب  8/0از  تربزرگکه  است 804/0برابر با 

، قابل است 1/0است که با توجه به اینکه کمتر از  084/0) نیز RMSEA(3میانگین مربعات خطاي برآورد

                                                           
1. Goodnees Fit Index 
2. Adjusted Goodnees of Fit Index   
3. Root Mean Squared Error of Approximation  



 1399، بهار 1، شمارة 12دیریت ورزشی، دورة م                                                                                               26

 

 

و  CFI (912/0(1. در ضمن شاخص برازش تطبیقیاستأیید مدل پژوهش تة دهندنشانقبول بوده و 

أیید تة برازش مطلوب و دهندنشانکه همگی  است PNFI (840/0شاخص برازش مقتصد هنجارشده (

 .استمدل پژوهش 

 . آزمون فرضیات تحقیق3جدول 

ضریب  هایهفرض
 مسیر

آمارة 
 آزمون

سطح 
 نتیجه معناداري

رفتار مربیگري واکنش منفی بر خودکارامدي 
 قبول 043/0 -99/1 -194/0 داري دارد.امعنیر تأثبازیکنان 

رفتار مربیگري واکنش مثبت بر خودکارامدي 
 قبول 035/0 89/2 261/0 داري دارد.امعنیر تأثبازیکنان 

رفتار مربیگري طبیعی بر خودکارامدي بازیکنان 
 قبول 002/0 879/4 375/0 داري دارد.یمعنیر تأث

یر تأثخودکارامدي بازیکنان بر عملکرد تیمی 
 قبول 032/0 332/5 409/0 داري دارد.یمعن

رفتار مربیگري واکنش منفی بر عملکرد تیمی 
 قبول 001/0 -324/7 -564/0 داري داردیمعنیر تأث

رفتار مربیگري واکنش مثبت بر عملکرد تیمی 
 قبول 039/0 76/2 317/0 داري داردیمعنیر تأث

یر تأثرفتار مربیگري طبیعی بر عملکرد تیمی 
 قبول 041/0 987/4 354/0 داري دارد.یمعن

 
ي برازش مدل ساختاريهاشاخص. 4جدول   

آمدهدستبهمقدار  نام شاخص  مقدار قابل قبول 

CMIN/DF 81/2 3کمتر از    
RMSEA 084/0 1/0کمتر از    

PNFI 840/0 5/0باالتر از    
GFI 876/0 8/0باالتر از    

AGFI 804/0 8/0باالتر از    
NFI 911/0 9/0باالتر از    
RFI 943/0 9/0باالتر از    
CFI 912/0 9/0باالتر از    
IFI 961/0 9/0باالتر از    

                                                           
1. Comparative  Fit  Index 
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 . اثر رفتارهاي مربیگري بر خودکارامدي و عملکرد تیمی بازیکنان لیگ برتر فوتبال زنان ایران1مدل 

 

یب با ضرشده، رفتار مربیگري واکنشی منفی بر خودکارامدي بازیکنان استاندارد ارائه 1با توجه به مدل 

معنا که به ازاي یک واحد و معناداري دارد. بدین یر منفیتأث) -99/1و مقدار آماري ( )-19/0مسیر (

خودکارامدي بازیکنان خواهیم بود. کاهش در  19/0افزایش در رفتار مربیگري واکنشی منفی، شاهد 

یر منفی رفتار تأثرو فرضیۀ است، ازاین – 96/1بیشتر از  ذکرشدهبنابراین چون مقدار آماري ضریب 

 شود.یم تأیید مربیگري واکنشی منفی بر خودکارامدي

با ضریب مسیر  خودکارامدي بازیکناننتایج تحقیق نشان داد که رفتار مربیگري واکنشی مثبت بر 

 ذکرشدهي ضریب مقدار آمارمعناداري دارد. بنابراین چون و  یر مثبتتأث) 89/2) و مقدار آماري (26/0(

 شود.یم تأییدمثبت بر خودکارامدي یر رفتار مربیگري واکنشی تأثرو فرضیۀ + است، ازاین96/1بیشتر از 

شده، رفتار مربیگري طبیعی بر شود، با توجه به مدل استاندارد ارائهیمکه مالحظه طورهمان

) تأثیر معناداري دارد. همچنین 879/4) و مقدار آماري (37/0با ضریب مسیر (خودکارامدي بازیکنان 

یر رفتار مربیگري طبیعی بر تأثرو فرضیۀ + است، ازاین96/1بیشتر از  ذکرشدهمقدار آماري ضریب 

 شود.یم تأییدخودکارامدي 

) و مقدار آماري 40/0با ضریب مسیر (، خودکارامدي بازیکنان شدهبا توجه به مدل استاندارد ارائه

خودکارامدي بازیکنان، یر معناداري دارد و این به معناي یک واحد افزایش در تأث) بر عملکرد تیمی 332/5(
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+ 96/1بیشتر از  ذکرشدهافزایش در عملکرد تیمی خواهیم بود. چون مقدار آماري ضریب  0/ 40شاهد 

 شود.یمأیید تبر عملکرد تیمی  خودکارامدي بازیکنانیر تأثرو فرضیۀ است، ازاین

) -324/7اري (و مقدار آم) -56/0رفتار مربیگري واکنشی منفی بر عملکرد تیمی با ضریب مسیر (

معنا که به ازاي یک واحد افزایش در رفتار مربیگري واکنشی منفی، شاهد داري دارد.  بدینامعنیر تأث

 -96/1بیشتر از  ذکرشده) کاهش در عملکرد تیمی خواهیم بود. بنابراین چون مقدار آماري ضریب -56/0(

 شود.یم تأییدبر عملکرد تیمی رو فرضیۀ تأثیر منفی رفتار مربیگري واکنشی منفی است، ازاین

) و مقدار آماري 31/0داري با ضریب مسیر (امعنیر تأثرفتار مربیگري واکنشی مثبت بر عملکرد تیمی 

یر رفتار مربیگري تأثرو فرضیۀ + است، ازاین96/1بیشتر از  ذکرشده) دارد. چون مقدار آماري ضریب 76/2(

 شود.یم تأییدواکنشی مثبت بر عملکرد تیمی 

یر تأث) 987/4) و مقدار آماري (35/0رفتار مربیگري طبیعی بر عملکرد تیمی با ضریب مسیر (

یر تأثرو فرضیۀ + است، ازاین96/1بیشتر از  ذکرشدهي ضریب مقدار آمارداري دارد، بنابراین چون امعن

 شود.یم تأییدرفتار مربیگري طبیعی بر عملکرد تیمی 

 

 گیريیجهنتبحث و 

یر رفتارهاي مربیگري بر خودکارامدي و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال تأثهدف این پژوهش 

)، رفتار مربیگري واکنشی 67/3یگري طبیعی (رفتار مربزنان ایران بود. آمار توصیفی نشان داد، میانگین 

شده در یینتعبه نورم که هر سه با توجه  است) 33/3مربیگري واکنشی منفی ( و رفتار) 77/3مثبت (

، نتایج این پژوهش اندداشتهسطح باالیی هستند. پس با توجه به اینکه بازیکنان در لیگ برتر فعالیت 

رسد. باال بودن میانگین رفتارهاي مربیگري بیانگر این است که بازیکنان لیگ برتر فوتبال یمنظر منطقی به

کنند. البته توجه به این نکته ضروري یمي مربیان تقویت زنان نتایج و عملکرد خود را بر مبناي رفتارها

تواند بیانگر ارتباط یمي زنان صورت گرفته است که خود احرفهاست که پژوهش حاضر بر جامعۀ ورزش 

 قبلی بیان يهاطورکه در بخشهمانکنند، باشد. یمي که با بازیکنان برقرار ارابطهیر باالي مربیان در تأثو 

مربیگري و سبک  ۀمتغیرهایی که ارتباط تنگاتنگ با نتیجه و عملکرد ورزشکاران دارد، مقولاز  یکی، شد

یند بیانگر این مسئله اعنوان یک فراست. مربیگري به در طول تمرینات و مسابقات هایمرهبري و هدایت ت

هاي پژوهش نشان یافته .)18( تعاملی دوطرفه بین رهبر و پیروان وجود داشته باشد ۀرابط دبای که است

داري بر عملکرد دارند. امعنیر مثبت و تأثی مثبت داد که رفتار مربیگري طبیعی و رفتار مربیگري واکنش
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) نسبت به 041/0داري (امعني مربیگري طبیعی با سطح پژوهش رفتارهااما نکتۀ شایان توجه در این 

اي یجهنت) تأثیر باالتري بر عملکرد داشته است که 039/0داري (امعنرفتار مربیگري واکنشی مثبت با سطح 

البته رفتار مربیگري طبیعی رفتارهایی هستند که در قبال یک فعالیت خاص ارائه  دور از انتظار بوده است.

اند که مربیان ییاقتضانحوي توان انتظار داشت که این رفتارها بهیمشوند و از قبل شناختی نیستند. یم

دهند. بازیکن یمشده از سوي آنها از خود بروز با توجه به وضعیت حاکم بر بازیکن و تیم و عملکرد ارائه

دهد، انتظار بازخوردي متناسب را دارد. از آنجا که متغیرهاي متعددي بر یمدر قبال عملکردي که ارائه 

توان گفت اثر رفتارهاي طبیعی از طرف مربیان بر عملکرد تیم، زمانی یمگذارند، یمعملکرد تیم اثر 

این مفهوم همچنین اعمال ترل شده باشند. پذیر است که سایر متغیرهاي اثرگذار بر عملکرد تیم کنتوجیه

مشترك و توجه به خیر و صالح افراد تأکید  يگذارو بر هدف کشدمیزور یا اجبار بر پیروان را به چالش ک

)، 1993-1990( 1چالدوري)، 2011)، رو و گرووور، (2010نورث هاوس، ( این یافته با نتایج .)19( دارد

 )،1986( 5وایس و فریدریش )،1990(4گارلند و باري )،2010( 3چی )،2002-1999و همکاران (2مارتین

آنها در تحقیقات خود  همخوان است. )2012( 7، جین)2000و همکاران ( 6شرمن )،2012رجبی (

حمایت اجتماعی و آموزش و تمرین را داشته  بازخورد مثبت،و دریافتند که افراد با رفتارهاي مربیگري 

 .)20( نتایج و عملکرد بهتري دارند باشند،

رفتار مربیگري واکنشی منفی اثر منفی و معنادار بر عملکرد تیم داشته  نتایج این تحقیق نشان داد که

)، ارتباط مربی و ورزشکار را اساس و شالودة فرایند مربیگري معرفی کرد. وي گفت 2005است. جووت (

و عملکرد ورزشکار است. بنابراین با توجه  نفساعتمادبهکنندة انگیزش رضایت، یینتعماهیت این ارتباط، 

به خود  و اعتمادظر جووت، اینکه ارائۀ رفتارهاي واکنشی منفی از سوي مربی سبب کاهش توانایی به ن

که ارتباط مربی با بازیکن براساس احترام و صمیمیت باشد و رسد. زمانییمنظر شود، طبیعی بهیم

، این موضوع شده از سوي مربی فرصت مشارکت و خودباوري را براي بازیکن فراهم سازدرفتارهاي ارائه

شود یمهمراه دارد که سبب بهبود عملکرد تیم گیري صحیح را براي بازیکن بهیمتصمباور به خود و توانایی 

                                                           
1. Chelladurai 
2. Martin 
3. CHi 
4. Garland & Bari 
5. Waeis&Feraedrish 
6. Sherman 
7. Jean 
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و همکاران  1کراویک این روش مربیگري نیز در تحقیقاتی مانند خصوصدر  ییهاتناقض . البته)21(

ورزشی کواکتیو، ترکیبی و تعاملی در  يهاکنندگان رشتهتفاوت معناداري بین شرکتکه )، 2002(

 ورزشی ترکیبی يهاکنندگان رشتهشرکتآنها دریافتند که ، وجود دارد. رفتارهاي ترجیحی رهبري یافتند

ورزشی کواکتیو ترجیح  يهارشته يهاکنندهفنی تنبیهی و تنبیه را بیش از شرکت ۀو تعاملی، توصی

بسکتبال  هايیمبر روي ت LSS ۀ) نیز که با استفاده از پرسشنام2007( 2. نتایج پژوهش نیولدهندیم

ک رهبري دموکراتیک مربیان هیچ ارتباط معناداري با حاکی از آن بود که سب گرفت،دانشگاهی انجام 

 مثبت  ۀاما سبک رهبري استبدادي رابط رد،نتایج عملکرد تیمی ندا

به نتایج پژوهش  توانیو معناداري با برخی از فاکتورهاي عملکرد تیمی داشت. مشابه این دو پژوهش م

 ياد که بر روي نمونهکر) اشاره 2006، 4س(به نقل از کرست و الرن 1974در سال  3من، هاستد و کوردزپن

د که مربیان موفق، بیشتر از سبک رهبري آمرانه در کرفوتبال و بسکتبال مشخص  يهااز مربیان رشته

. نتایج پژوهش پن من و همکاران با نتایج وایس و فریدریش کردندیمقایسه با مربیان کمتر موفق استفاده م

داشت که مربیانی که از سبک رهبري استبدادي  یاین منظر همخوان) از 2007) و پژوهش نیول (1986(

 هايیافتهتناقض در بتوان داشتند. شاید  يترموفق هايیمت کردند،یگروهی استفاده م يهادر ورزش

و پیامدهاي متغیر  آثارضروري است مربیان از و  دانست هایمت يهاپژوهش حاضر را در حساسیت رقابت

 آگاه شوند و تمهیداتی را در جهت کاهش این مهم در بین بازیکنان درنظر بگیرند. رفتارهاي مربیگري

بر عملکرد تیمی معنادار  بازیکنان خودکارامدي دیگر تحقیق حاکی از آن است که متغیر هايیافته

رهاي کا ها در برخورد با موانع،تا با استفاده از مهارت سازدیافراد را قادر م است. احساس خودکارامدي،

شده عاملی مهم براي انجام خودکارامدي درك ). بنابراین،1982وایت، انجام دهند ( ياالعادهفوق

نتایج برخی تحقیقات (شیخ و  انجام آن است. اساسی الزم براي يهارتمها عملکرد و آمیزیتموفق

؛ تل 2004، 7؛ دونپورت ولن2005و همکاران،  6؛ هاگر1991و همکاران،  5؛ فیتزي مونتر1385همکاران، 
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) با نتیجۀ تحقیق حاضر 2008و همکاران،  3؛ لوالین2007و همکاران،  2؛ روبرت2007و همکاران،  1ول

)، اشاره کرد که نشان دادند بین 2008توان به مطالعۀ لوالین و همکاران (یم نمونههمخوانی دارد. براي 

 روهایرجهتحقیقات بر روي شداري وجود دارد. امعنارتباط مثبت و  داننورصخرهخودکارامدي و عملکرد 

و این افزایش خود سبب  دهدمیخودکارامدي را افزایش  ،دستاوردهاي عملکردي دادنشان  هایمناستو ژ

 شودی) م1992، 1993) و همچنین تمرین (مک آلوي، 2002، 4بهبود عملکرد (مک آلوي و بلیسمر

 ).2008، 5(وینبرگ و گولد

فلتز،فربچ و  )2011( 7دگست و براون )،2001(6)، فلتز و لیرگ1391( عباس ابوالقاسمی و همکاران

خودکارامدي و کارایی تیمی که رسیدند مبنی بر اینخود به نتایج مشابهی  يهادر پژوهش )2000(8و مک

پایه  ةدهندخودکارامدي شکل، بیان کردند )1999(9پروین و جان .نداثرترین عامل بر عملکرد ورزشیؤم

 ،فعالیتشان ایجاد کنند از طریقمطلوب را  یجنتا توانندیافرادي که معتقدند م و اساس عملکرد افراد است.

 10البته محققانی مانند ونکوور .)22( براي دنبال کردن کارها در صورت برخورد با مشکالت دلگرمی دارند

)، در مرور دو مطالعه که بازي تحلیلی را بررسی کرده بودند، وجود ارتباط بین عملکرد 2002و همکاران (

 و خودکارامدي را نفی کردند.

ها نشان داد که رفتارهاي مربیگري طبیعی و واکنشی مثبت بر خودکارامدي بازیکنان مثبت و یافته

) بیشتر از رفتار 035/0شی مثبت با سطح معناداري (معنادار بوده است. در اینجا رفتار مربیگري واکن

یکی از  ) بر خودکارامدي بازیکنان تأثیرگذار بوده است.002/0مربیگري طبیعی با سطح معناداري (

معموالً به شکل تشویق از سوي مربی، والدین یا است که  ترغیب کالمیي افزایش خودکارامدي هاروش

 11ورگانس و تونسینگ) و 1997. این نتایج با نتایج تحقیقات بندورا ()23(شود یگروه همساالن ایجاد م

مدي از ابر باورهاي خودکار توانندیمربیان مشده است یان بهمخوانی دارد. در این تحقیقات ) 2004(
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، انتظارات و طرز برخورد، کنندهیابیامیدبخش، بازخوردهاي ارز هايیاممستقیم، پ يهاطریق درخواست

قبل از مسابقه به طرز  يها) پی بردند که صحبت2004تأثیر داشته باشند. ورگانس و تونسینگ (

دهد. همچنین نتایج نشان داد یباورهاي خودکارامدي ورزشکاران در مورد مسابقه را افزایش م چشمگیري

که با نتایج یر منفی و معناداري دارد تأثي بازیکنان که رفتارهاي مربیگري واکنشی منفی بر خودکارامد

هاي لیگ برتر استان یبالیستوال)، که بر روي خودکارامدي 1395تحقیق مجید فراهانی و همکاران (

دار و معکوسی مشاهده امعنهرمزگان انجام دادند بین سبک رهبري آمرانۀ مربیان و خودکارامدي رابطۀ 

شود مربیان از رفتارهاي واکنشی منفی در دادن بازخورد به یماین پیشنهاد کردند، همخوانی دارد. بنابر

بازیکن خود استفاده نکنند. البته شرایط حاکم بر تیم و بازیکنان امري است که نباید آن را در فرایند 

 شده از سوي مربیان فراموش کرد.رفتاري ارائه

ي بر خودکارامدي بازیکنان و عملکرد تیمی کلی با عنایت به تأثیرگذاري رفتارهاي مربیگر طوربه

منتج از این پژوهش هاي برتر کشور و همچنین مربیان از مدل یمتو  هاباشگاهشود که مسئوالن یمتوصیه 

 منظور توسعۀ عملکرد تیمی از طریق رفتار مربیگري و خودکارامدي بهره گیرند.به
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