
 

 
 

 مهندسی صنایع و مدیریتدانشکده 

 پایان نامه کارشناسی ارشد           

 

 مندی ورزشکاران ارتباط درک از شایستگی مربی و رضایت

 

 سهیال روح پرور

 

 

 استاد راهنما :

 دکتر رضا اندام

 

 29شهریور 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب 

 

 

 

 

 

 دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت

 و علوم ورزشی تربیت بدنی گروه

 

 مندی ورزشکاران از شایستگی مربی و رضایتارتباط درک 

 

 سهیال روح پروردانشجو: 

 

 استاد راهنما :

 دکتر رضا اندام

 استاد مشاور:

 زاده دکتر رحیمه مهدی

 

 کارشناسی ارشدجهت اخذ درجه پایان نامه 

 29شهریور 

 

 



 ج 

 

 
 

 



 د 

 

 

 

 تقدیم هب :

 پدر زعزیم

 و

 مهربانممارد 

 اهی زندگی رب من آسان گشت و هب من زندگی آموختند و خالصاهن هب من محبت کردند.زبرگانی هک رد ساهی زبرگواریشان همواره سختی

 

 و

 هک هب رنج رد جستجویند.آانن 

 

 

 

 

 

 



 ه 

 

وند یکت هک رپستیدن و عشق ورزیدن را رد وجود ما نهاد.  سپاس بیکران رب اخدا
 

پدر و ماردم ربای وجود بخشیدن هب من تقدری و تشکر از 

 

تحصیلی وربای لطف بی   زبرگوار جناب آاقی تیداساامکل احترام و ادب هب 
وسعت و دقت نظر   ردیغ رد طول دوره  م دکتر  رضا اندا

یت   .انهمپایان فراوان رد هدا

 

زاده رحیمه مهدی  دکتر  .ربای مشاوره رد اجرای پایان انهم مشاورسرکار خانم    سپاس فراوان از استاد

 

 را دارم. یامکل تشکر و قدردان  دکتر بحرالعلوم آاقی  ارجمند جناب اریبس  داتاس  یز از و ن 

همچنین از  و   خراسان شمالیاستان  والیبال و جودو اهی هیئت ان،  دبیراداره کل ورزش و جواانن  ریاست محترم  ز ارد پایان 
تکمیل  هک انیکلیه دوست

هب نحوی رد 

 .رپسشناهم  و پایان انهم مساعدت نموده اند نهایت تشکر و قدردانی را دارم

 

 

 

 

 

 

 



 و 

 

 

  



 ز 

 

 

 چکیده

 مندی ورزشکاران تگی مربی و رضایتارتباط درک از شایس

 استان مندی ورزشکاران و رضایت درک از شایستگی مربیهدف کلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط 

خراسان شمالی بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش 

ها و جودوکاران استان خراسان شمالی تشکیل دادند. با توجه به محدودیت در  حاضر را والیبالیست

های  هنفر پرسشنام 942(. بدین منظور n=Nجامعه، نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد )

مندی  ( و رضایت9202های فردی، درک ورزشکار از شایستگی مربیگری میرز و همکاران ) ویژگی

گیری از نظرات  ها با بهره ( را تکمیل کردند. روایی پرسشنامه0222ورزشکار رمیر و چالدورای )

ه از آزمون اصالحی اساتید مدیریت ورزشی، مربیان و ورزشکاران به دست آمد و پایایی آنها با استفاد

های آماری  ها با استفاده از آزمون تعیین گردیدند. داده 259/2و  254/2آلفای کرونباخ به ترتیب 

( در سطح مستقل t و اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون-توصیفی و استنباطی )آزمون کالموگراف

 از شایستگی مربیابعاد درک تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد،  α≤25/2معناداری 

رک از شایستگی مربیگری بین دو  ران ارتباط مثبت و معناداری داردمندی ورزشکا با رضایت

این نتایج، بر ضرورت  دارد.وجود رشته ورزشی اختالف معنادار نسیت و نوع جبراساس ورزشکاران 

برگزیدن مربیان های آموزشی مربیان، همچنین  توجه به ادراکات و ارزیابی ورزشکاران در برنامه

 شایسته برای رضایت هر چه بیشتر ورزشکاران تأکید دارد.

 

 مندی ورزشکار مربیگری، رضایت اثربخشی، کارآمدی مربیگری: های فارسی کلید واژه

 

 

 

 

 

 

 



 ح 

 

 

 فهرست مطالب

       

                                                                                                  صفحه                                                                                                            عنوان 

   

 طرح پژوهش -فصل اول

 

 9----------------------------------------------------------------------مقدمه 0-0

 5-------------------------------------------------------------------لهأمس انیب 0-9

 2-------------------------------------------------------شهپژو تیضرورت و اهم 0-9

 09--------------------------------------------------------------شاهداف پژوه 0-4

 09----------------------------------------------------پژوهش یکل هدف 0-4-0

 09-----------------------------------------------------یاختصاص اهداف 0-4-9

 09-------------------------------------------------------------پژوهش اتیفرض 0-5

 09--------------------------------------------------------شپژوه یهاتیمحدود 0-6

 09---------------------------------------------کنترل قابل های محدودیت 0-6-0

 09-----------------------------------------کنترل قابل غیر یها تیمحدود 0-6-9

 04--------------------------------------------------------اهواژهمفاهیم و  فیتعر 0-7

 05---------------------------------------------------------ها تعریف عملیاتی واژه 0-2

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -فصل دوم

 02---------------------------------------------------------------------مقدمه 9-0

 02------------------------------------------------------------------------ادراکمفهوم  9-9

 92--------------------------------------------------------------------مفهوم شایستگی 9-9

 99-----------------------------------------------------------رفتارهای رهبری در ورزش 9-4

 99----------------------------------------------------ای رهبری مدل واسطه 9-4-0   

 94---------------------------------------------------مدل چند بعدی رهبری 9-4-9   

 97-------------------------------------------------------------------کارآمدی مربیگری 9-5

 92------------------------------------------------------------------مربیگری اثربخشی  9-6

 90------------------------------------------------------------------یستگی مربیگریشا 9-7

 95   --------------------------------------------------شایستگی ایجاد انگیزه 9-7-0    

 97-------------------------------------------------سازی شایستگی استراتژی 9-7-9    



 ط 

 

 92-----------------------------------------------ها شایستگی آموزش مهارت 9-7-9    

 92--------------------------------------------------شایستگی رشد شخصیت 9-7-4   

 92-------------------------------------------------شایستگی شرایط جسمانی 9-7-5   

 92-----------------------------------------------------------------------رضایت شغلی 9-2

 42---------------------------------------------------------------------رضایت ورزشکار 9-2

 49-------------------------------------مندی ورزشکار بندی عوامل رضایت طبقه 9-2-0    

 52--------------------------------------------------------------------پیشینه پژوهش 9-02

 52--------------------------------------پیشینه تحقیقات شایستگی مربیگری 9-02-0    

 52------------------------------------مندی ورزشکار پیشینه تحقیقات رضایت 9-02-9    

 69-------------------------------------------------------------------------بندی جمع 9-00

 

 شناسی پژوهشروش -فصل سوم

 65---------------------------------------------------------------------مهمقد 9-0

 65-----------------------------------------------------------------نوع پژوهش 9-9

 65---------------------------------------------------------جامعه و نمونه آماری 9-9

 65----------------------------------------------------------------پژوهشابزار  9-4

 67-------------------------------------آوری اطالعاتو جمع ها روش توزیع پرسشنامه 9-5

 67-------------------------------------------------های تجزیه و تحلیل آماریشرو 9-6

 

 

 های پژوهشیافتهتجزیه و تحلیل  -فصل چهارم

 62------------------------------------------------------------------------------مقدمه 4-0

 62---------------------------------------------------هاهای فردی آزمودنیتوصیف ویژگی 4-9

 79------------------------------------------------------------های پژوهش توصیف یافته 4-9

 79------------------------------------------------------------های پژوهشآزمون فرضیه 4-4

 

 گیریبحث و نتیجه -فصل پنجم

 77---------------------------------------------------------------------مقدمه 5-0

 77--------------------------------------------------------------خالصه پژوهش 5-9

 20---------------------------------------------------------------بررسیبحث و  5-9

 27---------------------------------------------------------پیشنهادهای پژوهش 5-4

 27------------------------------------------------کاربردی پیشنهادهای 0 -5-4



 ی 

 

 22-------------------------------------------------پژوهشی پیشنهادهای 5-4-9

 

 

 

 45---------------------------------------------مندی ورزشکاران  ابعاد رضایت 0-9جدول

 66-------------------های اصلی پرسشنامه درک از شایستگی مربیثبات درونی عامل 0-9جدول

 67--------------------مندی ورزشکار های اصلی پرسشنامه رضایت. ثبات درونی عامل9-9جدول

 62------------------------------------------ها. توصیف وضعیت سنی آزمودنی0-4جدول 

 72---------------------------------------حسب جنسیتها بر  . توصیف آزمودنی9-4جدول 

 72----------------------------------ها به تفکیک رشته ورزشی توصیف آزمودنی 9-4جدول 

 70----------------------------------ها بر حسب سابقه ورزشی . توصیف آزمودنی4-4جدول 

 70--------------------------------یالتها بر حسب سطح تحص . توصیف آزمودنی5-4جدول 

 79----------------------------------------اسمیرنوف -. نتایج آزمون کالموگراف6-4جدول 

 79------------------------------------------ابعاد شایستگی مربیگری توصیف. 7-4جدول 

 79----------------------------------------مندی ورزشکار ابعاد رضایت توصیف. 2-4جدول 

 79--------------مندی ورزشکاران . ارتباط بین ابعاد درک از شایستگی مربی و رضایت2-4جدول 

 74-------------مندی ورزشکاران . ارتباط بین درک از شایستگی مربی و ابعاد رضایت02-4جدول 

 75--------------------------------جنسیت. مقایسه درک از شایستگی بر اساس 00-4جدول 

 75----------------------------. مقایسه درک از شایستگی بر اساس رشته ورزشی09-4جدول 

 

 ها فهرست شکل

 

 94--------------------------------------ای رهبری اسمول و اسمیت مدل واسطه 0-9شکل 

 95---------------------------------------------------مدل چندبعدی رهبری 9-9شکل 

 92-------------------------------------------مدل مفهومی کارآمدی مربیگری 9-9شکل 

 90---------------------------------------------مدل کاری اثربخشی مربیگری 4-9شکل 

 ها فهرست پیوست

 27-------------------------------------------------------------------پیوست یک

 22---------------------------------------------------------------------پیوست دو

22----------------------------------------------------------------------سه پیوست

 فهرست جدول ها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف

 ص

 ل

 اول

 طرح پژوهش



9 

 

 مقدمه. 1-1 

ها در فناوری مدیریت عملکرد شناسایی  های گذشته یکی از مهمترین پیشرفت در خالل سال

ها برای همه اعضای سازمان  است. شایستگیها بوده  وسیله سازمان  به« های محوری شایستگی»

هایی است که از هر عضو سازمان  ها، عوامل عملکردی و تخصص ها، ویژگی عواملی چون رفتارها، مهارت

ها را نمایان سازند. این عوامل هر چند از لحاظ تعداد  ها برخوردار باشند و آن رود از آن انتظار می

روند. سیستم ارزیابی عملکرد در  های حیاتی به شمار می ملمحدودند، ولی برای موفقیت سازمان عا

کند. نخست، ساز و کاری که به شناسایی و روشن ساختن تعداد کمی از  اینجا چندین نقش ایفا می

کند که در مقابل، هر یک از کارکنان به تنهایی قادر  ها و رفتارهای بسیار مهم سازمان کمک می مهارت

کند تا  د. عالوه بر این، سیستم ارزیابی عملکرد جدید به سازمان کمک میبه ارزیابی آن خواهند بو

ها یا عواملی که واقعاً در محوریت و کانون توجه سازمانند، تعریف شوند. در  صرفاً آن دسته از ویژگی

شده هستند  ها کامالً قابل فهم و نهادینه تواند تضمین کند که این شایستگی نهایت، سیستم ارزیابی می

[0.] 

بینی  های استعداد که به طور سنتی توسط روانشناسان برای پیش نشان داد، آزمون 0مک کلالند

عالوه چون اغلب  کنند؛ به بینی نمی گیرد در واقع عملکرد شغلی را پیش عملکرد مورد استفاده قرار می

دیگر  اند در معرض سوگیری هستند. او همچنین نشان داد بر پایه عوامل فرهنگی طراحی شده

همان اندازه، در  های سنتی استفاده شده در فرایند استخدام چون بررسی نتایج و منابع، به  مقیاس

های سنتی هوش و  کلالند در یافتن جایگزینی برای آزمون بینی موفقیت شغلی ضعیف بودند. مک پیش

عنوان ویژگی  هنامید. شایستگی ب« 9شایستگی»را  آورد که آن  دست تری به استعداد، مقیاس کامل

سازد تا عملکرد برتر را در شغل، نقش و موقعیت  اساسی یک شخص تعریف شده است که او را قادر می

ها یک ابزار ارزیابی برای همه افراد یا حداقل یک گروه گسترده از افراد  [. شایستگی9معین ارائه کند]

                                                 

1.McClelland 

2  . Competency  
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ستگی اهداف استراتژیک یک سازمان را دهند. مدیریت مبتنی بر شای تواند ارزیابی شود، ارائه می که می

 [.9کند ] پشتیبانی و تسهیل می

ویژه کاربردهای آن  ه، بررسی و بزیادی دارداز آنجا که موضوع ادراک بر رفتار سازمانی تأثیر بسیار 

های  شناخت رفتار سازمانی بدون شناخت ادراک و چرایی تفاوت دیدگاه. حائز اهمیت بسیار است

 .[4] مشاهده رخداد واحد ممکن نیستمختلف در برابر 

ها و رفتارهای مختلف جهت  مربیگری، یک وظیفه پیچیده و موردنیاز برای استفاده از استراتژی

ها و انگیزه باال در انجام  برآوردن انتظارات بسیاری است. مربیان ورزشی مجبورند دانش خوب، مهارت

ربیت کنند. رفتار یک مربی ممکن است شایستگی ها داشته باشند تا ورزشکاران با کیفیت ت مسئولیت

رو بر پیشرفت عالی در بین ورزشکاران خود تأثیر بگذارد  او را در طراحی تمرین مؤثر تعیین کند؛ از این

[5]. 

های نظری مختلف از مربیگری ورزش  ادراک ورزشکاران از رفتار مربی، یک نقش مهم در مدل 

( مشخص کرد ادراک 0222) 0رهبری اسمول و اسمیت ای واسطهمدل کند؛ برای مثال  بازی می

کند )مانند رضایت از  بینی می ی ورزشکاران را پیش کننده های ارزیابی ورزشکاران از رفتار مربی واکنش

( و مدل کاری اثربخشی مربیگری 0222) 9سرمربی(. همچنین، مدل چندوجهی رهبری چالدورای

ها از رفتار مربی، اثری که رفتار یک مربی  ( بیان کردند که ادراک ورزشکاران و ارزیابی9229) 9هورن

روی خود ادراکی )مثل خودکارآمدی( و نگرش )مثل رضایت از مربی( ورزشکاران دارد را تعدیل 

های  لگذارد و مد طور مستقیم بر انگیزه و عملکرد ورزشکاران تأثیر می کند که به نوبه خود، به می

 [.6]اند  تری از مربیگری ورزش که مورد استفاده قرار گرفته کلی

و  اقتیل، تیظرفیی، توانای هر سازمان به داریپاو بازدهی، بقاء و  تردیدی نیست که سودمندی

های  کارکنان جهت رفع و جبران کاستی کهنیبا توجه به ای دارد، بستگآن سازمان  کارکنانی ستگیشا

                                                 

1 .The Mediational Model of Leadership of Smoll & Smitt 

2.
 
Multidimentional model of leadership of Chladurai

 

3.
 
The working model of coaching effectiveness of Horn 
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عملکرد  زانیخود، به اطالع از انتظارات سازمان در مورد خود و م هایییشف تواناک نیگذشته، همچن

ورزش،  وسعهامروزه با ت است.ارزشمند  اریبس یندیفرا یانسان یرویعملکرد ن یابیدارند، ارز ازیخود ن

ها آن نتریاز مهم یکرو هستند که یروبه ایدهیچیو پ دهیو مشکالت عد لیبا مساها باشگاه رانیمد

که مربیان  [. در حالی7است ]را به خود جلب کرده  یادکه توجه زی استارزیابی عملکرد مربیان 

هایی  کنند، دانشجویان ورزشکار هم ارزیابی هایی درباره ورزشکاران خود ارائه می طور مداوم، ارزیابی به

توانست عملکرد  0یگریدرباره شخصیت و رفتار مربیان خود تدوین کردند. این ادراک از شایستگی مرب

ویلیامز و رای بهبود این ارتباط ارائه کند. های مهمی ب دانشجویان ورزشکار را تغییر دهد و دیدگاه

( ادعا کردند مربی مهمترین فرد در تعیین کیفیت و موفقیت تجربه ورزشی 9229همکارانش )

ها همچنین نشان داد، دانشجویان ورزشکار باید نقش محوری در ارزیابی  باشد. تحقیق آن ورزشکار می

ر اثربخشی های ورزشکاران از یک مربی، نقشی مهم د مربیان خود بازی کنند، ادراکات و ارزیابی

کند. ورزشکاران قادر به ارزیابی شخصیت و رفتارهای مربیان در رابطه با نقش  مربیگری بازی می

هایی  دهند و قادرند شایستگی های مربیگری را تشخیص می مربیگری هستند. ورزشکاران ارزش ارزیابی

طورکلی، اثری  هکه برای عملکرد مربی مهم است را درک کرده و شناسایی کنند. این ادراکات، ب

های انگیزشی او و سطح کلی اثربخشی مربیگری  مستقیم روی سبک مربیگری و رهبری مربی، روش

نیازی برای تعیین حداکثر اثربخشی مربیگری  ها پیش دارد. ارزیابی مربیان و ادراکات ورزشکاران از آن

شان را بهتر درک  ربیگریهای م و موفقیت شده است. اگر مربیان نظرات ورزشکاران خود درباره نقش

های مربیگری خود برای بهبود اتحاد تیمی و استنباط از ورزشکاران خود با  کنند، قادر به انطباق روش

یک روحیه رقابتی بیشتر خواهند بود. با استفاده از اطالعات ادراک ورزشکاران، مربیان رفتارها، 

 .[2 به نقل از]خواهند کرد شخصیت و رابطه خود با دانشجویان ورزشکار را بهتر درک 

                                                 

1 . The Perception of Coaching Competency 
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 0های مدیریت و رهبری، رضایت شغلی در هر سازمان، یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با شیوه

های مثبتی است که افراد نسبت به شغل خود  کارکنان است. رضایت شغلی عبارت از احساسات و نگرش

یک مدیر و رهبر تیم به آن توجه کنند، هایی که مربیان باید به عنوان  دارند. در ورزش نیز یکی از جنبه

های  های نگرش مثبت و حضور موفق و مستمر در فعالیت . یکی از راه[2]است  9رضایت ورزشکاران

چون ورزشکاران ذینفعان  [02]بخش است  ورزشی و مسابقات، فراهم آوردن تجارب خوشایند و رضایت

رقابت صرف زیادی را برای ورزش، تمرین و های ورزشی هستند و زمان و انرژی بسیار  اصلی سازمان

ای برخوردار است. تأمین رضایت ورزشکار کلید اصلی سازماندهی  لذا رضایت آنها از اهمیت ویژه کنند؛ می

 . [00]اثربخش تمرینات و مسابقات ورزشی و متغیری مهم در سالمت روانی و کارآیی ورزشکار است 

. با توجه به اهمیت ادراک [09]ورزش دارد  شایستگی مربیگری مفاهیم مهمی در زمینه

مندی  ورزشکار و رضایت -ورزشکاران از شایستگی مربیگری در عملکرد مربیان، ارتباط مربی

مندی ورزشکاران را  ورزشکاران، تحقیق حاضر بر آنست تا ارتباط درک از شایستگی مربیان و رضایت

 بررسی کند.

 

 لهبیان مسأ. 1-2

ریزی  ای، دانشی یکپارچه را برای برنامه یسته، باید ببینیم او در چه گسترهبرای درک یک معلم شا

تواند به عنوان  . شایستگی می[09]برد  ها و اصالح محتویات دروس خود به کار می و اجرای آموزش

 .[9]تعریف شود « شود ویژگی اساسی یک فرد که به عملکرد برتر و مؤثر از یک شغل منجر می»

ی از آگاه نیهمچنی مؤثر در آن و گذارهیو سرمای انسانساختن منابع  تر بالندهی هر چه برا

منابع انسان  عملکردی ابیارز، داشتن نظام ها ضعفو  ها قدرتها،  ، شایستگیها یتوانمند، ها تیظرف

که ورزشکاران، کمک  یبر اساس اطالعاتتواند می انیعملکرد مرب. دیآ یمی و مهم به حساب ضرور

                                                 

1 . Job satisfaction 

2 . Athletes satisfaction 
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[. در متون مختلف 7] شوند یابیارز هاسایر تیم انیها و مرب مثل رسانه یرونی، عوامل برانی، مدانیمرب

هایی را که برای مربیان ضروری است،  ها و شایستگی ای از ویژگی نویسندگان از نظر خود مجموعه

المللی مربیگری، یازده شایستگی  تواند به ما کمک کند. فدراسیون بین ها می اند که همه آن برشمرده

ای به  های حرفه که شایستگی ی. زمان[04]های مربی تدوین کرده است  محوری برای درک بهتر مهارت

ها بخش مهمی از فرایند مربیگری  دهد، شایستگی کار بردن تئوری در عمل را می ی به مربیان اجازه

  .[05]طور کامل درک شوند  شوند و به منظور افزایش اثربخشی مربیگری، باید به می

توانند به طور مثبت بر  یان میاند. مرب مربیان، افرادی تأثیرگذار در زندگی ورزشکاران مالحظه شده

هایی  عملکرد، رفتار و آرامش روانی و عاطفی ورزشکاران تأثیر بگذارند. رفتارهای رهبری اثربخش آن

شوند. بنابراین،  هستند که به عملکرد موفق و نتایج روانی مثبت ورزشکاران مثل عزت نفس منتج می

ی ورزشی داشته باشند. کارآمدی  ت تجربههای متفاو توانند اثری روی جنبه مربیان اثربخش می

مربیگری، ساختاری است که مفاهیمی برای اثربخشی مربیگری دارد. کارآمدی مربیگری به عنوان 

باوری که مربیان به توانایی خود در تأثیرگذاری بر یادگیری و عملکرد ورزشکاران دارند، تعریف شده و 

سازی، کارآمدی تکنیک آموزشی و  دی استراتژیشامل چهار بعد کارآمدی ایجاد انگیزه، کارآم

( نتایج مطلوبی از سطوح باالی کارآمدی 0222) 0سازی است. فلتز و همکارانش کارآمدی شخصیت

هایی از این نتایج برای مربیان تعهد  مربیگری را هم برای مربیان و هم ورزشکاران ارائه کردند. مثال

ثر و برای ورزشکاران رضایت، عملکرد و انگیزه هستند. مؤ زشیهای انگی مربیگری و استفاده از تکنیک

کارآمدی ایجاد انگیزه و تکنیک آموزشی به گزارشات مربیان از مشارکت در آموزش، راهنمایی و دادن 

شود. کارآمدی مربیگری همچنین، با کارآمدی تیمی،  شان مربوط می بازخورد مثبت به بازیکنان

 .[06] رزشکاران ارتباط داردرضایت از مربی و عملکرد تیمی و

                                                 

1 . Feltz et al. 
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ی انتظارات مربوط به نقش است همچنین، مربی را به عنوان   های ورزشی، مربی منبع اولیه در تیم

( ساختار 9226) 0. میرز و همکارانش[09]منبع ادراکات ورزشکار از ابهام نقش بررسی کردند 

شان در الف(  وانایی سرمربیرا طرح کردند که به ارزیابی ورزشکاران از ت 9شایستگی مربیگری

9ها )شامل شایستگی انگیزه تأثیرگذاری بر حالت روانی و مهارت آن
MC )  ب( تأثیرگذاری مثبت بر ،

4سازی شان در ورزش )شایستگی شخصیت رشد شخصیت
CBC  ج( رهبری در حین رقابت ،)

 GSCبازی )شایستگی استراتژی
 TCی تکنیکهایی در حین تمرین)شایستگ ( و د( ایجاد تشخیص5

6 )

( بعد پنجمی تعریف کردند که به ادراک ورزشکار از 9202. اخیراً، میرز و همکاران )[6] گردد بر می

)شایستگی شرایط  اش در آماده کردن ورزشکار از نظر جسمانی برای رقابت ورزشی توانایی سرمربی

. شایستگی مربیگری مفاهیم مهمی در زمینه ورزش دارد. نتایج [07] گردد ( بر میPCC  7جسمانی

در سطح انفرادی، از یک ارتباط مثبت و نسبتاً زیاد بین شایستگی انگیزه و رضایت از سرمربی در بین 

( و ارتباط باالتر و مثبت 9226های دانشگاهی حمایت کردند )میرز، ولف و همکاران،  ای از تیم نمونه

های دبیرستان  ای از تیم زه و شایستگی تکنیک و رضایت از سرمربی در نمونهبین شایستگی انگی

حمایت کردند، نتایج همچنین نشان داد که شایستگی مربیگری، یک تأثیر مثبت و زیاد روی رضایت 

 .[02]از مربی در سطح تیمی دارد 

ایت ورزشکاران از ( نوشتند که ابعاد شایستگی مربیگری در ارتباط با رض9200میرز و همکارانش )

( در یک 9209) 2. باسلت و همکارانش[02] سرمربی خود، بر اساس سطح مالحظه شده تفاوت دارد

های  تجزیه و تحلیل چند سطحی از ادراک ورزشکاران از ابهام نقش و شایستگی مربیگری در تیم

 .[09]ورزشی نشان دادند که بین این دو متغیر ارتباط معنادار وجود دارد 

                                                 

1 . Myers et al. 

2 . Coaching Competency 

3 . Motivating Competency 

4 . Character Building Competency 

5 . Game Strategy competency 

6 . Technique Competency 

7 . Physical Condition Competency 

8 . Bosselut et al. 
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شود در  شود(، مربوط می کند )موجب می خشی به نتایج یا پیامدهایی که یک نفر تولید میاثرب

گردد. یک مربی که به عنوان مربی اثربخش  هایی که یک نفر دارد، برمی که شایستگی به مهارت حالی

 گردد شود. اثربخشی مربیگری برمی درک شده است، احتماالً به عنوان یک مربی شایسته نیز درک می

های خود را برای تأثیرگذاری مثبت و بهبود  توانند دانش و مهارت به اینکه تا چه حد مربیان می

 .[02] یادگیری و عملکرد ورزشکاران، اجرا کنند

( در مدل مفهومی کارآمدی مربیگری پیشنهاد کردند که مربیان با 0222فلتز و همکارانش )

هر   تری نسبت به مربیان کمتر کارآمد دارند. به با انگیزه تر و تر، مطمئن کارآمدی باال، ورزشکاران راضی

شان است. فرض  حال، متغیر حیاتی در اثربخشی مربیگری، ادراکات خود ورزشکار از رفتارهای مربیان

های ارزیابانه ورزشکاران  شده است که این ادراکات بر انگیزه، عملکرد و رفتار ورزشکار و نیز بر واکنش

 .[06] تأثیر بگذارد

، دیگر متغیری است که فرض شده است از کارآمدی باالی مربی منتج 0مندی ورزشکار رضایت 

ی ساختارها،  ثر مثبت از یک ارزیابی پیچیدهمندی ورزشکار به عنوان یک حالت مؤ شود. رضایت می

ران مندی ورزشکا . در مجموع، رضایت[92]فرایندها و نتایج مربوط به تجربه ورزشی تعریف شده است 

ها و  ها و تأثیرگذاری بر حالت شان در انگیزه دادن به آن شود که مربی ها مربوط می به ادراکات آن

شناسی، چقدر شایسته است. مدل کارآمدی مربیگری نشان داد که سطوح  های روان مهارت

ان مدیر .[90]یافته از کارآمدی مربیگری  باید به سطوح باالتر رضایت ورزشی منتج شود  افزایش

مندی ورزشکار به عوامل فردی، مربیان، مدیریت،  ورزش باید درک کنند که تا چه اندازه رضایت

ورزشکار نمود پیدا  -اعضای تیم و خانواده و اجتماع وابسته است و چگونه این عوامل در تعامل مربی

تیجه سبب مندی ورزشکار  و در ن های ارضاء نیازهای ورزشکار سبب رضایت کند. آگاهی از روش می

شود. اگر چه بسیار مشکل است که بتوان همه ابعاد  تعادل و آرامش روانی و اثربخشی ورزشکار می

مندی ورزشکار را به طور مستقیم و دقیق به مربیان شناساند، اما مربیان با آگاهی از این جنبه  رضایت

                                                 

1 . Athlete satisfaction 
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ظ و ثبات روانی ورزشکار توانند گام اساسی در حف های رفتاری، تمرین و آموزش رفتارهای مطلوب می

 بردارند.

تاکنون تنها دو مطالعه ارتباط شایستگی مربیگری را با رضایت ورزشکار از سرمربی خود بررسی 

. بنابراین با توجه به نقش درک ورزشکاران از شایستگی مربی در عملکرد ورزشکار، اثربخشی اند کرده

که چه ارتباطی ممکن است بین درک از  مربیگری و رضایت مندی ورزشکاران، این سوال پیش آمد

 مندی ورزشکاران وجود داشته باشد؟ شایستگی مربیان و رضایت

 

 پژوهشضرورت و اهمیت . 1-3

در کشور ما در تعیین شایستگی یک مربی الیق، عمدتاً چهارچوب و ضابطه و معیار خاصی وجود 

های ورزشی است که به  اثربخشی سازمانندارد. ارزشیابی مربیان یکی از عوامل انسانی تأثیرگذار در 

رود،  چه که انتظار می عنوان یک فرایند رسمی جهت ایجاد بازخورد در جهت تطبیق عملکرد با آن

. ارزیابی عملکرد فرایندی است که از طریق آن، مدیران و سرپرستان رفتار [99] تعریف شده است

ها  شخیصی در مورد نقاط قوت و ضعف آندهند تا بازخوردی ت کارکنان را مورد مشاهده قرار می

دست آورند. مقیاس رفتار مربیان ورزش، هفت بعد عملکرد مربیان نخبه را به شرح زیر مشخص  به

های فنی، مناسبات  گذاری، آمادگی ذهنی، مهارت ریزی، هدف کند: تمرین جسمانی و برنامه می

( 9229حقیق کانیگهام و دیکسون )شخصی منفی، مناسبات شخصی و راهبردهای رقابتی. بر اساس ت

ی علمی، رفتار  ی ورزش قهرمانی، فرآورده عامل خالصه شد: فرآورده 6مدل ارزیابی عملکرد در 

فرآیند  .[99]به نقل از پذیری مالی، درجه و رتبه فنی مربی و رضایت ورزشکاران  اخالقی، مسئولیت

ایجاد بازخورد در جهت تطبیق اهداف سازمان  ارزیابی مربیان به عنوان یکی از نیروهای اثر بخش برای

از اهمیت  کند یمکرد، اینکه چه کسی مربی را ارزیابی  انی( ب9220) 0یبرادل. ضروری و مهم است

 یابیارز ندیمختلف در فرآ هایعملکرد، استفاده از گروه یابی. روند موجود در ارززیادی برخوردار است

                                                 

1 . Broadly 
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مربوط به  هاینهیدر زم یدانش مرب شیدر افزا یسهم مهم توانندی. ورزشکاران مکنندیم شنهادیرا پ

 [.7به نقل از ]خود داشته باشند. 

شان تأثیر مثبتی بگذارند. ادراک  توانند با رفتارهای خود روی ورزشکاران مربیان اثربخش، می

مربیگری و نتایج تواند ارتباط بین رفتارهای  ورزشکاران از رفتارهای مربیان، متغیر مهمی است که می

کننده را میانجیگری کند.  های ارزیابی ها و واکنش ورزشکار مثل انگیزه، عملکرد، رفتار، باورها، نگرش

در ادبیات کارآمدی مربیگری، اهمیت ادراک ورزشکاران از رفتارهای مربی، برای نتایج مربوط به 

 .[90] (9226ورزشکاران شناخته شده است )مثل: میرز و همکاران، 

باشد، یک وظیفه پیچیده  شایستگی مربیگری منبعی برای مزیت رقابتی در هر رشته ورزشی می

ای نیاز دارد. شایستگی مربیگری از  و رفتارهای ویژه  است که برای تحقق انتظارات خاص، به استراتژی

به متغیرهای مختلفی تشکیل شده است. به عنوان یک حقیقت، یک مربی شایسته که رضایت باالیی 

اگر  .[5]هایشان برانگیزد  ها را برای اجرای مطمئن در بازی دهد ممکن است آن ورزشکاران خود می

ازهای یک ورزشکار نی ها و ن مطلب خواستهآچیز مبهمی در انگیزش بازیکنان وجود داشته باشد، 

 .[94] لذا کمک به حل آن کلید ایجاد انگیزه در ورزشکار است ؛باشد می

دهد مربیانی که از  لحاظ فنی و دانش مربیگری  ای، تجارب نشان می رمانی و حرفهدر سطح ورزش قه

هایشان و ارائه کار گروهی بهتر و رضایت بازیکنان نقش مؤثرتری را ایفا  در موفقیت تیم ،سرآمد هستند

دست  کنندگان از آن به یکی از مهمترین نتایج هر برنامه تمرینی رضایتی است که شرکت .[00]اند  کرده

همچنین تولیدکننده و  ترین نیروی انسانی در ورزش و اصلی  از طرف دیگر ورزشکاران. [95]آورند  می

پیامدهای  های اثربخشی فرایندها و مندی آنها یکی از مالک کننده واقعی ورزش هستند و رضایت مصرف

مندی ورزشکار باید به مثابه یک پیامد اصلی و مستقل از سایر پیامدها، که  رضایت گردد. تیم محسوب می

مندی جزء الینفک مشارکت ورزشی است و حفظ  آنها نیز ارزشمند هستند، مورد توجه قرار گیرد. رضایت

سطح رضایت ورزشکاران در جهت دستیابی به سطوح مورد انتظار برای دستیابی به اهداف و موفقیت 

های  های ورزشی نباید دست کم گرفته شود. رضایت ورزشکار باید یکی از اهداف اساسی برنامه تیم
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های ارضای نیازها و عالیق ورزشکار و درک میزان وابستگی  ورزشی باشد. مربیان باید با آگاهی از روش

گی نمود این رضایت ورزشکار به عوامل فردی، مربیان، مدیریت، اعضای تیم و خانواده و اجتماع و چگون

مندی ورزشکار، تعادل و آرامش روانی و اثربخشی ورزشکار را  ورزشکار، رضایت –عوامل در تعامل مربی 

بخش اهتمام  بهبود بخشند. الزم است که مربیان و مدیران ورزشی به ایجاد تجارب خوشایند و رضایت

های رشته ورزشی خود را از سوی  ها و تاکتیک ورزند. ورزشکاران نه فقط باید اطالعات مربوط به تکنیک

کنند تا  مربی دریافت کنند، بلکه باید آن را درک نمایند و بپذیرند. مربیان موفق به ورزشکاران کمک می

های جدید به تبحر برسند، از رقابت با دیگران لذت ببرند و احساس خشنودی کنند.  آنها در مهارت

های  های ورزشی خود، نباید فقط به شایستگی یت تیمارزشیابی و بررسی وضعیت مربیان به لحاظ مدیر

های ورزشی دخالت  فنی آنها محدود شود، بلکه باید به عوامل دیگری که در موفقیت یا شکست تیم

های مربیگری و ارتباط آن  . هنوز موضوعات بسیاری برای کشف شایستگی[00]دارند، نیز پرداخته شود 

های یادگیری مالحظه  های آموزشی و استراتژی که باید در برنامه وجود دارد مندی ورزشکاران با رضایت

مندی ورزشکاران انجام  شوند. به طور کلی، مطالعاتی که تاکنون با هدف ارزیابی عملکرد مربیان و رضایت

ای را مورد مطالعه قرار داده و یا  های حرفه شده است، به نوعی مربیان و ورزشکاران دانشگاهی، باشگاه

اهمیت مسئله توسعه ورزش و اشاعه فرهنگ با توجه به لذا اند؛  ک رشته ورزشی را بررسی کردهتنها ی

های مختلف و اهمیت  کارگیری مربیان شایسته در استان های کشوری، به ساالری در سیاست شایسته

اند در تو ، ارزیابی ورزشکاران از شایستگی مربی میهای والیبال و جودو در استان خراسان شمالی رشته

آگاهی مربیان، مدیران و مسئوالن مربوطه از سطح شایستگی مربیان استان همچنین، سطح 

مندی ورزشکاران به عنوان عاملی تأثیرگذار در مشارکت، انگیزه، عملکرد و... ورزشکاران و نهایتاً  رضایت

 توسعه ورزش در استان کمک شایانی نماید.
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 اهداف تحقیق. 1-4

 هدف کلی. 1-4-1

مندی ورزشکاران  هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین درک از شایستگی مربیان و رضایت

 استان خراسان شمالی است.

 

 اهداف اختصاصی .1-4-2

مندی ورزشکاران )والیبال و  . تعیین ارتباط بین ابعاد درک از شایستگی مربی و رضایت0-4-9-0

 جودو( استان خراسان شمالی

والیبال و   مندی ورزشکاران ) باط بین درک از شایستگی مربی و ابعاد رضایت. تعیین ارت0-4-9-9

 جودو( استان خراسان شمالی

مرد و زن ورزشکاران )والیبال و جودو(  گریشایستگی مربی درک از. تعیین اختالف بین 0-4-9-9

 استان خراسان شمالی

زشکاران )والیبال و جودو( ور درک از شایستگی مربیگری. تعیین اختالف بین ابعاد 0-4-9-4

 بر اساس رشته ورزشی  استان خراسان شمالی

 

 پژوهشهای  فرضیه. 1-5

مندی ورزشکاران )والیبال و جودو( استان  . بین ابعاد درک از شایستگی مربی و رضایت0-5-0

 خراسان شمالی رابطه معنادار وجود دارد.

والیبال و جودو( استان   ورزشکاران ) مندی . بین درک از شایستگی مربی و ابعاد رضایت0-5-9

 خراسان شمالی رابطه معنادار وجود دارد.
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استان خراسان مرد و زن . بین ابعاد شایستگی مربی از دیدگاه ورزشکاران )والیبال و جودو( 0-5-9

 شمالی اختالف معنادار وجود دارد.

ورزشکاران )والیبال و جودو( استان خراسان شمالی  درک از شایستگی مربیگری. بین ابعاد 0-5-4

 اختالف معنادار وجود دارد.بر اساس رشته ورزشی 

 

 :پژوهشمحدودیت های . 1-6

 کنترل  های قابل محدودیت. 1-6-1

 .بوده است 0929دوره زمانی این پژوهش بهار . 0-6-0-0

 جودو در نظر گرفته شده است.های والیبال و  . نمونه آماری تحقیق، ورزشکاران رشته0-6-0-9

مندی ورزشکار به عوامل مختلفی وابسته است، در تحقیق حاضر فقط چهار  . چون رضایت0-6-0-9

 بعد رضایت مرتبط با شایستگی مربیگری اندازه گیری شد.

 

 کنترل های غیرقابل محدودیت. 1-6-2

وانست به صورت مصاحبه ت ها که می . عدم آگاهی محقق از برخی نظرات شخصی آزمودنی0-6-9-0

 آوری شود. جمع

های متفاوت آزمودنی از برخی سواالت به دلیل عواملی از قبیل عدم توجه  . احتمال برداشت0-6-9-9

 و دقت کافی.

 . عدم تکمیل به موقع پرسشنامه توسط برخی از ورزشکاران0-6-9-9
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 ها تعریف مفاهیم و واژه. 1-7

: تعبیر و تفسیر احساس. ادراک عبارت است از فرایندهای میانجی که احساس  0. ادراک1-7ـ1

اندازد. ادراک فرایندی است که به آن وسیله فرد احساس خود را  ها را به راه می طور مستقیم آن به

 .[96]کند تا بتواند به محیط خود معنا بدهد  تفسیر می

 .[97]گذاری بر یادگیری و عملکرد ورزشکاران : باور مربیان در تأثیر9. کارآمدی مربیگری2-7ـ1

های خود را برای تأثیرگذاری  توانند دانش و مهارت : تا چه حد مربیان می9. اثربخشی مربیگری3-7ـ1

 .[02]مثبت و بهبود یادگیری و عملکرد ورزشکاران، اجرا )پیاده( کنند 

ی خود در تأثیرگذاری بر یادگیری و : ارزیابی ورزشکاران از توانایی سرمرب. شایستگی مربیگری4-7ـ1

 ها؛ عملکرد آن

: ادراک ورزشکار از توانایی مربی برای تأثیرگذاری بر حالت روانی 4. شایستگی ایجاد انگیزه5-7ـ1

 های ورزشکاران؛ و مهارت

: ادراک ورزشکار از توانایی مربی برای رهبری ورزشکاران در 5سازی  . شایستگی استراتژی6ـ7ـ1

 حین رقابت؛

: ادراک ورزشکار از توانایی مربی در تشخیص خطاها و ارائه 6ها . شایستگی آموزش مهارت7ـ7ـ1

 دستورالعمل به ورزشکاران؛

: ادراک ورزشکار از توانایی مربی برای تأثیرگذاری و نفوذ در 7. شایستگی رشد شخصیت8ـ7ـ1

 توسعه شخصیتی ورزشکاران و ایجاد نگرش مثبت نسبت به ورزش؛

                                                 

1 . Conception 

2 . Coaching Efficacy 

3 . Coaching Effectiveness 

4 . Motivation Competency 

5 . Strategizing Competency 

6 . Instruction of Skills Competency 

7 . Character Development Competency 
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اش در آماده کردن ورزشکار  : ادراک ورزشکار از توانایی سرمربی0شایستگی شرایط جسمانی. 9ـ7ـ1

 .[07] از نظر جسمانی برای رقابت ورزشی

ای از  ی ارزشیابی پیچیده : حالت عاطفی مثبتی که در نتیجه9مندی ورزشکار . رضایت11ـ7ـ1

 .[92] آید جود میساختارها، فرایندها و بروندادهای مرتبط با تجارب ورزشی به و

مندی ورزشکار از تمرین و آموزش فراهم شده توسط  : رضایت9. رضایت از آموزش و تمرین11ـ7ـ1

 ؛مربی

مندی از آن دسته رفتارهای مربی را در بر  : رضایت4. رضایت از رفتار و تعامل شخصی12ـ7ـ1

 گذارد؛ گیرد که به طور مستقیم بر فرد و حتی بر بهبود و توسعه تیم اثر می می

 مندی ورزشکار از عملکرد تکلیف و وظیفه خود؛ : رضایت5. رضایت از عملکرد فردی13ـ7ـ1

 [.2]: رضایت ورزشکار از سطح عملکرد تیمش 6. رضایت از عملکرد تیمی14ـ7ـ1

شود که از راه تمرین و ورزش، قدرت و مهارت زیادی  : ورزشکار به فردی گفته می7. ورزشکار15ـ7ـ1

یافته برای نیل به اهدف مختلف به رقابت  آورد و در رشته ورزشی خاصی به طور سازمان میبه دست 

 .[00] پردازد می

 

 ها تعریف عملیاتی واژه. 1-8

 90و  92، 94، 07، 05، 4: در این تحقیق، این متغیر با سواالت شایستگی ایجاد انگیزه. 1ـ8ـ1      

 سنجیده شده است.

                                                 
1 . Physical Conditioning Competency 
2 . Athlete satisfaction 
3 . Training and Instruction Satisfaction 
4  Personal Treatment Satisfaction 
5 . Individual Performance Satisfaction 
6 . Team Performance Satisfaction 
7 . Athlete 
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 99، 02، 04، 09، 9، 0: در این تحقیق، این متغیر با سواالت سازی  . شایستگی استراتژی2ـ8ـ1

 سنجیده شده است. 97و 

 99و  92 ، 92، 2، 7، 6: در این تحقیق، این متغیر با سواالت ها . شایستگی آموزش مهارت3ـ8ـ1

 سنجیده شده است.

 92و  90، 06 ،00، 02، 2: در این تحقیق، این متغیر با سواالت شایستگی رشد شخصیت 4ـ8ـ1

 سنجیده شده است.

 95، 99، 02، 09، 5، 9: در این تحقیق، این متغیر با سواالت . شایستگی شرایط جسمانی5ـ8ـ1

 سنجیده شده است. 96و 

: در این تحقیق رضایت از تمرین و آموزش مربی، تمرینات . رضایت از آموزش و تمرین 6ـ8ـ1

شود و با  های مربوط به پست ورزشکاران را شامل می تاکتیکها و  مربی در طی فصل و آموزش تکنیک

 گیری شده است. اندازه 09و  09، 00، 02، 2سواالت 

با  شخصیرضایت از رفتار و تعامل  : در این تحقیقشخصی . رضایت از رفتار و تعامل7ـ8ـ1

، 4و با سواالت شود  میزان شناخت، صداقت، قدردانی و حمایت و پشتیبانی مربی از ورزشکار مشخص می

 گیری شده است. اندازه 2و  7، 6، 5

: در این تحقیق رضایت از عملکرد فردی بهبود در سطح . رضایت از عملکرد فردی8ـ8ـ1

گیرد و در این تحقیق با سواالت  های فردی و دستیابی به اهداف عملکردی ورزشکار را در بر می مهارت

 گیری شده است. اندازه 06و  05، 04

مندی عملکرد تکلیف، عملکرد  در این تحقیق این بعد از رضایت رضایت از عملکرد تیمی:. 9ـ8ـ1

 گیری شده است. اندازه 9و  9، 0گیرد و با سواالت  واقعی و دستیابی به اهداف را در بر می
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ها و جودوکاران استان خراسان شمالی هستند  : در این تحقیق منظور والیبالیست. ورزشکار11ـ8ـ1

 اند و در سطوح  طور مستمر در تمرینات حضور داشته و با مربی خود تمرین کرده که حداقل یکسال به

 رقابتی مختلف شرکت داشته اند.
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 مقدمه. 2-1

 بررسی شده است. مندی ورزشکار و رضایت شایستگی مربیگریدر این فصل ابتدا مبانی نظری 

قسمت پایانی فصل دوم را تشکیل ورزشکاران  مندی و رضایت شایستگی مربیگریتحقیقات مرتبط با 

مندی  رضایت به صورت جداگانه با دهد که بیشتر این تحقیقات نیز سبک های رهبری مربیان را می

 .اند ورزشکار بررسی کرده

 

 مفهوم ادراک .2-2

ویژه کاربردهای آن  ه، بررسی و بسازمانی تأثیر بسیار زیادی دارد بر رفتار 0از آنجا که موضوع ادراک

. «بیند یا را با دیدگان متفاوتی میهر کس دن»شود که  یار است. اغلب گفته میحائز اهمیت بس

ابر مشاهده های مختلف در بر بدون شناخت ادراک و چرایی تفاوت دیدگاهشناخت رفتار سازمانی 

رخالف آنچه شعور متعارف حکم ها بیانگر این نکته است که ب . تفاوت دیدگاهرخداد واحد ممکن نیست

، سخن دیگر، شخص از طریق ادراکات . بهکند یای اطراف خود را مستقیم درک نمیکند انسان دن می

ای  تصویر یا جلوه، بلکه بازیگری است که فعاالنه نفعالی بر گستره زندگی خود نیستاگری  نظارهصرفاً 

سازد و بر اساس آن برنامه زندگی  و پویای ذهنی میاز دنیای پیرامون خود را از طریق فراگرد پیچیده 

. این موجودی به اندازه سعه وجودی اوست. ادراک هر کند ود را تدوین کرده و ایفای نقش میخ

مدیر باید این مطلب را بداند که . ستراکات نه تنها بر رفتار شخص بلکه بر رفتار دیگران نیز مؤثر ااد

واکنش کارکنان براساس نوع پنداشت یا برداشت آنان قرار دارد. بنابراین، نوع پنداشت و برداشت فرد 

عمال نظر شخصی مورد صورت عینی و بدون ا تر از این است که آیا مدیر او را به از سازمان بسی مهم

دهد. مدیر باید به نوع پنداشت کارمند به دقت توجه نماید، هم از نظر پنداشتی که  قضاوت قرار می

  .[96] ای که درباره شیوه رفتار مدیریت دارد وی از کار و شغل خود دارد و هم نوع اندیشه

                                                 
1 . Perception 
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تار فرد بر اساس تعبیر و رف .های محیطی را ادراک گویند فرایند دریافت و تعبیر و تفسیر محرک

، یعنی رفتار شخص بر مبنای ادراک او از واقعیت است نه کند سیر از واقعیتی است که مشاهده میتف

 .[4] خود واقعیت

طور  ادراک یعنی تعبیر و تفسیر احساس. ادراک عبارت است از فرایندهای میانجی که احساس به 

ایندی است که به آن وسیله فرد احساس خود را تفسیر اندازد. ادراک فر ها را به راه می مستقیم آن

 .[04]کند تا بتواند به محیط خود معنا بدهد  می

 

 مفهوم شایستگی. 2-3

ها و بررسی تعاریفی که در مورد شایستگی ارائه شده  با بررسی ادبیات موضوع مربوط به شایستگی

شناسی مشخص در  شود فقدان تعریف واحد و اصطالح است، اولین چیزی که به خوبی مشخص می

 [. 92مورد شایستگی و معنا و مفهوم آن است ]

( 0279کللند ) ارائه شد. دیوید مک 0279ل در ادبیات روانشناسی در سا اولین بار واژه شایستگی

های سنتی  کند که محتوای آزمون ادعا می« آزمودن شایستگی بجای هوش»در مقاله خود با عنوان 

کرد. از آن زمان به  بینی نمی استعداد و دانش علمی در واقع، نه عملکرد شغلی و نه موفقیت را پیش

تواند به عنوان  ابع انسانی شده است. شایستگی میهای توسعه من بعد شایستگی عاملی مهم در روش

شایستگی تعریف شود. « شود یک شغل منجر می ویژگی اساسی یک فرد که به عملکرد برتر و مؤثر از»

، توانائی و  ها را با مهارت ای از شایستگی دهنده توانائی است. افراد مجموعه در یک شغل، نشان

ای از الگوهای رفتاری توصیف  تواند به عنوان مجموعه می کنند. شایستگی رفتارهایشان منعکس می

شود که یک فرد نیاز دارد تا موقعیتی بوجود آورد که وظایف و اعمال خود را برای رسیدن به نتایج 

ها، صفات، تصور از خود، دانش و  های شایستگی عبارتند از انگیزه مطلوب، ایفا کند. پنج نوع از ویژگی

های فرد را در راستای  سیستم آموزش و توسعه مبتنی بر شایستگی، شایستگیها هستند. یک  مهارت
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های خود را  کند تا شایستگی افراد طراحی می سازد و روندی برای گیری می ل اندازهبعملکرد عالی قا

 . [9ا را شناسایی کنند و پرورش دهند ]شناخته و برای سازمان استعداده

بینی  طور سنتی توسط روانشناسان برای پیش عداد، که بههای است ان داد آزمونمک کلالند نش

عالوه چون اغلب  کنند به بینی نمی واقع، عملکرد شغلی را پیشگیرد در  رد مورد استفاده قرار میعملک

اند در معرض سوگیری هستند. او همچنین نشان داد که دیگر  بر پایه عوامل فرهنگی طراحی شده

همان اندازه، در  ر فرایند استخدام چون بررسی نتایج و منابع، بههای سنتی استفاده شده د مقیاس

های سنتی هوش و  جایگزینی برای آزمون جستجویدر  ویبینی موفقیت شغلی ضعیف بودند.  پیش

ها یک ابزار ارزیابی  شایستگی .[9] نامید« شایستگی»را  آورد که آن دست تری به استعداد، مقیاس کامل

مدیریت دهند.  اند ارزیابی شود، ارائه میتو اقل یک گروه گسترده از افراد که میبرای همه افراد یا حد

 .[9] کند مبتنی بر شایستگی اهداف استراتژیک یک سازمان را پشتیبانی و تسهیل می

ها، انتظارات نقش یا  ها، وظایف، دانش، مسئولیت ها، خروجی ها را با مهارت محققان شایستگی

ترین مشکالت  یکی از مهم دانند. برد، مربوط می خاص بکار می ای در زمینهفرایندهایی که یک شخص 

قیق برای های شایستگی اینست که توافقی بین معنای د های مدیریتی و مدل در تحقیقات شایستگی

یک دانش، مهارت یا نگرش موردنیاز برای »(، شایستگی را 0272) 0. باتلرواژه شایستگی وجود ندارد

 تعریف کرده است. « ای فرد انجام مناسب یک فعالیت مهم جهت موفقیت در زندگی حرفه

ای ترکیبی از شش نوع هستند: الف(  های حرفه اظهار داشتند شایستگی 9استارک و همکارانش

6ت( شایستگی فنی، 5تباطات بین فردیپ( ار ،4شایستگی منسجم ، ب(9شایستگی ادراکی
ث( ، 

7شایستگی انطباقی
تصدیق کرد عملکرد شایسته باید  ( 9220) 9لین مک. 0ای زمینهج( شایستگی  و 

                                                 
1 . Butler 
2 . Starck et al. 
3 . Conceptual Competency 
4 . Integrative Competency 
5
 . Interpersonal Communication Competency 

6 . Technical Competency 
7
 . Adaptive Competency 
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رهبری و نظارت، سازمان و مدیریت و به دنبال آن، ارتباطات شفاهی و کتبی را شامل شوند. این 

مفهوم  (0227) 9کمک خواهد کرد. دمپیها به موفقیت فرد در یک وظیفه شغلی خاص  شایستگی

ای،  نظر حرفه کار بردن آن تفسیر کرده و چهار روش اتفاق شایستگی را به عنوان کسب دانش و به

  برای کسب شایستگی پیشنهاد کرد. را آموز های دانش اعتقاد فردی، اعتقاد حمایتی و پیشرفت

 ها را شرح داد:  ( پنج نوع متفاوت از شایستگی7991)4الگان مک

 شود. ی خاص مربوط می دست آوردن یک نتیجه : به توانایی کارکنان در به5های نتیجه شایستگی .0

ها نتایجی از  هایی برای اجرا وجود دارد. آن : در هر شغل، وظایف و فعالیت6های وظیفه شایستگی .9

هستند که تغییرپذیری عملکرد را حذف کرده و بندی کار در داخل وظایف قابل مدیریت  طبقه

 دهد. ها را گسترش می بهترین تمرین

 دهد. کند یا ارائه می کند، فراهم می : یک فرد یا تیم ایجاد می7های خروجی شایستگی .9

ها را دارند و  گردد که مجریان برتر آن هایی برمی : به آن شایستگی2های عملکرد برتر شایستگی .4

 ند.دیگر کارکنان ندار

ها و تعهداتی  ها، نگرش ها به تمایالت، ارزش این:  2ها و نگرش های دانش، مهارت شایستگی .5

ها مهم هستند  ها اهمیت دارد. این تفاوت گردد که برای یک موضوع خاص و فرایند مهارت برمی

شود و به تشخیص بین متقاضیان شایسته و  هایی است که به عملکرد برتر مربوط می چون ویژگی

 کند.  شایسته کار کمک مینا

                                                                                                                                               
1 . Contextual Competency 
2 . Maclean 
3 . Dempey 
4   . McLagan 
5 . The result competencies 
6 . The task competencies 
7
 .The output competencies 

8
 . The superior performance competencies 

9
 . The knowledge, skills, and attitude competencies 
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طور  های مرکب موردنیاز مدیر است تا به ی رفتارها، دانش و مهارت دهنده ها نشان در نتیجه، شایستگی

 [.92]های خود عمل کند  موفق در حوزه مسئولیت

 

 ی رهبری در ورزشهارفتار . 2-4

اخیراً دو چارچوب نظری خاص برای کمک به توضیح رفتارهای رهبری در ورزش ارائه شده که در 

 زیر آمده است: 

اساس رفتارهای رهبری ویژه بر  (0222) 0اسمول و اسمیت: ای رهبری . مدل واسطه2-4-1

تیره رنگ (. فرایند اصلی این مدل با خطوط 0-9تار مربی را معرفی کردند )شکل، مدلی از رف9موقعیت

مختلف را بر فرایند اصلی نشان مشخص شده است. خطوط منقطع در این مدل، اثر متغیرهای 

دهد. متغیرهای گوناگون مربوط به مربیان شامل اهداف، مقاصد، شناخت مربی از خود ، از  می

شناخت  ورزشکاران و جنسیت است. متغیرهای مربوط به بازیکنان مواردی مانند سن، جنسیت،

ار از مربی، انگیزه، اشتیاق و اعتماد به نفس است و عوامل موقعیتی مختلف ماهیت رشته ورزشک

گیرد. بنابراین متغیرهای مختلف  شکست و انسجام تیمی را در بر می ورزشی، سطح رقابت، موفقیت /

ر های وضعیتی بر رفتامربوط به ورزشکاران، خود مربی، شناخت مربی از هر یک از ورزشکاران و متغیر

زیکن با دهد که واکنش معروف است و نشان میای رهبری  مدل به مدل واسطهگذارد. این  مربی اثر می

یعنی مربی به روش خاصی  ن رفتارها بستگی دارد.آها و ادراک بازیکن از  به رفتارهای مربی به برداشت

بر پایه ادراک و فراخوانی  کند و ورزشکار این رفتارها را دریافت )برداشت( و فراخوانی می کند، رفتار می

ممکن است درک و نگرش بازیکن از دهد. بنابراین  ارزیابی خود را انجام و پاسخ می ذهنی، ورزشکار

ها نشان داد رفتار مربیانی که  . نتایج تحقیقات آنرفتار سبب بروز پاسخ شود نه رفتار واقعی مربی

                                                 
1
 - Smoll & Smith 

2
 - Situational Specific Leadership Behaviores                                                    
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ه منفی ارزیابی شده بودند کامالً متفاوت بود. در ها را مثبت ارزیابی کردند با مربیانی ک ورزشکاران آن

 . [92]ای دارند  این مدل ادراک بازیکنان نقش واسطه

 

  

   

  

                                               

 

 

  

 

 

 [92] ای رهبری اسمول و اسمیت . مدل واسطه0-9شکل 

چارچوب مناسبی برای درک رهبری در  (0272) 0چالدورای: . مدل چند بعدی رهبری2-4-2

 ورزش ارائه کند که به مدل چند بعدی رهبری معروف شد.

 مربی ارائه نمود -بعدی رهبری را برای فرآیند تعامل ورزشکار( مدل چند 0222چالدورای )

. رفتار متمرکز است (، که بر سه نوع رفتار رهبر، یعنی رفتار مورد لزوم، ترجیحی  و واقعی9-9)شکل

. شوداعمال ن وضعیت آ، رفتاری است که در یک موقعیت خاص الزم است و باید با توجه به مورد لزوم

ن نوع رفتار را دوست دارند. رفتار آن را می پسندند یا آرفتار ترجیحی، رفتاری است که ورزشکاران 

 کنند. واقعی رهبر ، رفتاری است که ورزشکاران از رفتار مربی درک می

                                                 
1 . Chelladurai 

های فردی تفاوت

 بازیکن

 بازیکنواکنش
 ادراک بازیکن

های فردی تفاوت

 مربی

 رفتارهای مربی

 ادراک مربی از نگرش بازیکن

 متغیرهای موقعیتی
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های هستند به سه دسته ویژگیکننده رفتارهای رهبری که تعیین ایدر این مدل، متغیرهای اولیه

اعضای گروه نیز به  و رضایت اند و عملکردتقسیم شده های رهبریو ویژگی  های موقعیتویژگی اعضا،

مد مناسب )عملکرد عالی و رضایت باالی ا، پیشوند. براساس این مدلها محسوب میمثابه پیامد

شد. دهد که میان این سه جنبه، رابطۀ متعادل ومتوازنی وجود داشته باورزشکاران(، هنگامی روی می

در این مدل پیشنهاد شده است که هرگاه مربی محیط مناسبی را فراهم نماید و نیازها و عالیق 

مندی ورزشکاران به باالترین  ورزشکاران را در نظر بگیرد، عملکرد تیمی و انفرادی و همچنین رضایت

مندی  رضایت ی بر رابطۀ متقابل بین رفتار مربی، عملکرد وارسد. ضمناً، مدل چالدورسطح خود می

مندی و عملکرد ورزشکاران تأثیر  از رضایت . طبق این مدل، رفتار واقعی مربیکندورزشکاران تأکید می

 [. 92]پذیرد بسیار زیادی می

 

 

 

 

 

 [92]مدل چند بعدی رهبری: . 9-9شکل 

 

را در های ورزشی  هبر در موقعیتر ، رفتار(0222) 0سالهی و اچالدورنیز در زمینه ورزش و مربیگری 

رفتار بازخورد  و رفتار حمایت اجتماعی ،رفتار دموکراتیک، رفتار آمرانه ،رفتار آموزش و تمرینبعد  5

ی ورزشکاران از طریق آموزش و تمرین، رفتاری است برای بهبود باز. سبک کردند خالصه مثبت

شود.  های اعضای تیم اطالق می های تیمی به هماهنگ نمودن فعالیت ها، و در ورزش آموزش تکنیک

کید بود مهارت های بازیکنان تأدر سبک آموزش و تمرین مربی بر آموزش نقاط قوت و ضعف و به

دهد و از بازی  ورزشکاران را مورد تقدیر قرار میفتاری است که مربی کند. سبک بازخورد مثبت، ر می
                                                 

1 - Chelladurai & Saleh  

 موقعیتیهایویژگی

 های رهبرویژگی

 های اعضاءویژگی

رفتار مورد لزوم 

 رفتار ترجیحی

 رفتار واقعی

 عملکرد

 رضایت
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 مربی با استفاده از آن برای ارضایکند. سبک حمایت اجتماعی، رفتاری است که  ها تعریف  می آن

ازیکنان دارد، مسائل و مشکالت کند، رابطه دوستانه با ب ی متقابل شخصی ورزشکاران تالش مینیازها

کند. این سبک با نیازهای  ل اختالفات بین اعضای تیم کمک میو به حل و فصها را بررسی  آن

اتیک، مربی به ورزشکاران اجتماعی ورزشکاران، به صورت فردی و گروهی سروکار دارد. در رفتار دموکر

گیری های مربوط به تعیین اهداف گروهی و روش دستیابی به آن اهداف  دهددر تصمیم فرصت می

هم های م ر مورد روش بازی و تمرین و موضوعگیری د ظر بازیکنان را در تصمیمکنند و نمشارکت 

به هیچ وجه شود. در مقابل رفتار دموکراتیک، سبک آمرانه رفتاری است که مربی  مربیگری جویا می

دهد و بازیکنان باید دستورات مربی را اجرا  ها و مسائل تیم دخالت نمی گیری بازیکنان را در تصمیم

 [.90] کنند
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 کارآمدی مربیگری. 2-5

مربیان ورزشی معلمانی هستند که آموزش و راهنمایی برای مهارتهای تمرینی را ارایه داده و به 

های  نقش مربیانها نگران هستند.  دهند و برای یادگیری و عملکرد آن ورزشکاران خود بازخورد می

ساز، سازمان دهنده و  ها معلم، برانگیزاننده، استراتژی کنند به عنوان مثال آن ای ایفا می چندگانه

 ساز هستند.  شخصیت

( 0222) 9رود. فلتز و همکاران کار می مفهومی است که در ارتباط با مربی به 0کارآمدی مربیگری

ذاری بر یادگیری و عملکرد ورزشکاران تعریف کارآمدی مربیگری را به عنوان باور مربیان در تاثیرگ

اند که چهار بُعد کارآمدی استراتژی بازی، کارآمدی ایجاد انگیزه، کارآمدی تکنیکی و کارآمدی  کرده

ها کارآمدی استراتژی بازی را به عنوان باور مربیان در توانایی  شود. آن سازی را شامل می شخصیت

هبری تیم برای یک عملکرد موفق، کارآمدی ایجاد انگیزه را به خود برای مربیگری در حین رقابت و ر

شناختی و حاالت ورزشکاران،  های روان ثیرگذاری بر مهارتباور مربی در توانایی خود برای تأعنوان 

های آموزشی و تشخیصی به  کارآمدی تکنیکی را به عنوان باور مربی در توانایی خود برای ارایه مهارت

ثیرگذاری بر رشد فردی و ایجاد سازی را به عنوان باور مربی در تأ مدی شخصیتورزشکاران و کارآ

ها مدل مفهومی کارآمدی مربیگری را  اند. آن نگرش مثبت نسبت به ورزش در ورزشکاران تعریف کرده

 .[06] (9-9 ارایه دادند )شکل

 

                                                 
1 . Coaching Efficacy 
2 . Feltz et al. 
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 منابع اطالعاتی کارآمدی مربیگری  مدی مربیگری               نتایج                                       ابعاد کارآ            

 

 [06] . مدل مفهومی کارآمدی مربیگری9-9شکل

 

اند ابعاد  همانطور که در شکل نشان داده شده است فلتز و همکارانش در این مدل فرض کرده

کارآمدی مربیگری توسط تجربه گذشته و عملکرد هر فرد )مثل تجربه مربیگری، آمادگی مربیگری و 

باخت( مهارت ادراک شده یا استعداد ورزشکاران و حمایت اجتماعی ادراک شده )مانند رکورد برد و 

گیرند. همچنین، فرض کردند کارآمدی  ثیر قرار میه، جامعه و حمایت والدینی( تحت تأمدرس

نگرش و سطوح کارآمدی  ها، رفتار، مربیگری روی رفتار مربیگری، رضایت بازیکنان، عملکرد آن

 .[07] داردثیر بازیکنان تأ

کند  ها همچنین اظهار کردند کارآمدی مربیگری باید اثری روی اینکه مربی چطور مربیگری  آن

ها، سبک مربیگری و ...(، بازیکن چطور اجرا کند،  )مانند بازخورد مورد استفاده، مدیریت استراتژی

ورزشکاران را راضی کند، ها را برانگیزد و اینکه چطور  نفس دهد و آن چگونه به ورزشکاران اعتماد به

های فنی  ا کارآمدی پایین مهارتها معتقدند مربیان با کارآمدی باال نسبت به مربیان ب آن. داشته باشد

تری  کنند، بازیکنان راضی های بازخورد انگیزشی و اصالحی بهتر استفاده می ثرتری دارند، از تکنیکمؤ

 

 تجربه/ آمادگی مربیگری

 موفقیت گذشته)رکورد برد و باخت(

 شده ورزشکاران  مهارت ادراک

 حمایت جامعه/ مدرسه

 

 رفتار مربیگری

 رضایت تیم/ بازیکن

 عملکرد  تیم/ بازیکن

 کارآمدی  تیم/ بازیکن

 

 استراتژی بازی

 ایجاد انگیزه

 تکنیک

 شخصیت سازی
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ها کارآمدی  تری دارند. آن کنند و بازیکنان با انگیزه یتر هدایت م دارند، تیم خود را برای عملکرد موفق

 اند. مربیگری را متغیری مهم در اثربخشی مربیگری و عملکرد ورزشی دانسته

گیری شده از کارآمدی مربیگری بود. این یافته با مدل  رضایت ورزشکار یکی از قویترین نتایج اندازه

( در ارتباط بود که در آن فرض شده بود مربیانی که 0222اثربخشی رهبری در ورزش چالدورای )

 [.06] تری دارند دهند ورزشکاران راضی رفتارهای رهبری مطابق با ترجیحات ورزشکاران ارایه می

( بُعد جدیدی به نام کارآمدی شرایط جسمانی به مقیاس کارآمدی 9222) 0میرز و همکاران

اش برای آماده کردن ورزشکاران از نظر جسمانی  مربیگری افزودند و آنرا به عنوان باور مربی در توانایی

 [. 99] جهت مشارکت در رشته ورزشی خود تعریف کردند

 

 اثربخشی مربیگری. 2-6

هایی هستند که رفتارهایشان نتایج مثبت در ورزشکاران ایجاد کند. با این حال،  مربیان اثربخش آن

ثیرگذاری شکاران از رفتارهای مربیگری در تأبا نقش مرکزی ادراکات ورز 9های اثربخشی مربیگری مدل

ررسی ادراکات شود. بنابراین در مطالعات اثربخشی مربیگری ب بر نتایج مربوط به ورزشکار بیان می

  [.90]ورزشکاران از رفتار مربیگری مهم است 

( اثربخشی 9222) 9اند. کاواسانو و همکاران ثر در زندگی ورزشکاران مالحظه شدهمربیان افرادی مؤ

های خود را برای اثرگذاری مثبت روی  توانند دانش و مهارت مربیگری را به عنوان حدی که مربیان می

را شامل چهار بُعد اثربخشی ایجاد  اند و آن شان اجرا کنند تعریف کرده یادگیری و عملکرد ورزشکاران

سازی دانسته و اثربخشی را به  شخصیتانگیزه، اثربخشی استراتژی بازی، اثربخشی تکنیکی و اثربخشی 

 [.02]دانند  کند مربوط می نتایج یا پیامدهایی که یک نفر تولید می

                                                 
1 . Myers et al. 
2 . Coaching effectiveness 
3 . Kavussanu et al. 
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امروزه بیشتر محققان رهبری در ورزش، به سوی شناسایی روش مربیگری مشخصی که عملکرد 

اران از اند. ادراک ورزشک های روانشناختی مثبت ورزشکاران را موجب شود، هدایت شده موفق و پاسخ

دو مدل مهم کند؛  های نظری مختلف از مربیگری ورزش بازی می رفتار مربی، یک نقش مهم در مدل

مدل چند وجهی  و( 0222رهبری اسمول و اسمیت ) ای واسطهمدل از اثربخشی رهبری در ورزش 

ار هایی برای بسیاری از تحقیقات مربوط بک هستند که به عنوان چارچوب (0222رهبری چالدورای )

اثربخشی مربیگری از  مدل کاریعناصری از دو مدل را برای ایجاد یک  0هورن رفته است. اخیراً

 [. 6ترکیب کرده است ]

تار مربی گذار بر رفل هورن از اثربخشی مربیگری روی سه فرضیه بنا شده است: اول،  عوامل اثرمد

خصوصیات شخصی مربیان متغیرهایی و  اجتماعی، جو سازمانی -گیرد. زمینه فرهنگی را دربر می

 گذار هستند. در مدل هورن، این سه متغیر از طریق عواملی مانندهستند که بر رفتار مربیان اثر

گذارد. بنابراین، هر سه متغیر زمینۀ ها، عقاید و اهداف مربیان بر رفتار آنان اثر میانتظارات، ارزش

ها، عقاید و اهداف مربیان بر انتظارات، ارزش اجتماعی، جو سازمانی و خصوصیات شخصی -فرهنگی

گذارهستند. دوم، ، تأثیر رفتار مربی بر عملکرد و رضایتمندی نتیجه رفتار مربیان اثرمربیان و در

مستقیم وجود دارد. نهایتاً رفتار دهد که این تأثیر به صورت مستقیم و غیرورزشکاران را نشان می

گذارد و بین رفتار مربی در زمینۀ تمرین و رقابت )بازخورد، کنان اثر میمربیان بر عملکرد و رفتار بازی

تواند به ، رفتار مربی میسومتقویت و غیره( با عملکرد و رفتار ورزشکاران رابطۀ مستقیمی وجود دارد. 

ک مستقیم در نتیجه ادرامستقیم بر عملکرد و رفتار ورزشکاران اثر بگذارد که این تأثیر غیرصورت غیر

ورزشکاران از رفتار مربیانشان است. این ادراک از رفتار مربی با ادراک ورزشکاران از خود، عقاید، 

گذارد. بر طبق این مدل، هر طور غیرمستقیم بر عملکرد و رفتارشان اثر می نگرش و انگیزش آنها به

بر عملکرد و رفتار آنها کند و این ادراک ای مختلف تفسیر و درک میگونهورزشکار رفتار مربی را به 

زیرا اعتقاد دارند ادراکات و ارزیابی ورزشکاران از رفتار مربی نقش حیاتی در اثر خواهد گذاشت. 

                                                 

1 . Horn 



90 

 

های کلیدی مربیگری  کند، ابزاری برای ارزیابی ورزشکاران از شایستگی اثربخشی مربیگری بازی می

 ز اثربخشی مربیگری اهمیت دارد.های بهتری ا است که برای بهبود مستمر مربیگری و توسعه مدل

 .[99] نشان داده شده است 4- 9مدل کاری اثربخشی مربیگری هورن در شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [99. مدل کاری اثربخشی مربیگری هورن ]4-9شکل

 

 شایستگی مربیگری. 2-7

 داند: های محوری برای مربیان را شامل موارد زیر می شایستگی ICF 0المللی مربیان فدراسیون بین

نامه  ای و ایجاد توافق الف( موقعیت پایه که تشکیل جلسه رهنمودهای اخالقی و استانداردهای حرفه

 شود. مربیگری را شامل می

 شود. ب( برقراری ارتباط شامل ایجاد اعتماد و صمیمیت با ورزشکار و حضور مربی می

 شود.  ثر شامل گوش دادن فعال، حس پرسشگری قوی و ارتباطات مستقیم میری ارتباط مؤج( برقرا

                                                 
1 . International Coach Federation 

 فرهنگی-زمینه اجتماعی

 جو سازمانی

 های فردی مربیویژگی

انتظارات، باورها و 

 اهداف مربی

 رفتار مربی

 ورزشکار ضایتعملکرد و ر

 های فردی ورزشکارویژگی

 ادراکات و ارزیابی ورزشکاران

 از رفتار مربی

 هایخودپنداره، باورها و نگرش

 ورزشکاران

 ورزشکاران سطح و نوع انگیزه
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ریزی  گیری که مهارت ایجاد آگاهی، طراحی اعمال و اقدامات، برنامه د( تسهیل کردن یادگیری و نتیجه

 شود.  گذاری و مدیریت کردن پیشرفت و پاسخگویی را شامل می و هدف

کید شده است که مربی باید به ادراکات ورزشکاران خود ین نکته تأخش برقراری ارتباط بر ادر ب

های ورزشکاران را درک  ثر نیز ذکر شده که مربی باید خواستهحترام بگذارد. در بخش ارتباطات مؤا

ها عمل کند و  ها را بشنود، تفسیر کند و با توجه به آن ها و باورهای آن ها، اهداف، ارزش کند، نگرانی

 [.94]ا برای بیان احساسات، ادراکات، باورها، پیشنهادات و ... تشویق کند ورزشکاران ر

های مدیریتی رشته  ( پنج شایستگی محوری چون تکنیک9209) 0استاوروپولوس و همکاران

ها را برای مربیان دو و میدانی  ورزشی، علم ورزشی، زیست شناسی، مدیریت خطر و آموزش مهارت

شان الزم و  ها را برای اجرای مناسب و موفقیت در نقش مربیگری گیشناسایی کردند و این شایست

 [.92]ها بر محدود بودن مطالعات در حوزه شایستگی مربیگری اشاره دارند  ضروری دانستند. آن

که این  دانند زمانی ها را بخش مهمی از فرایند مربیگری می ( شایستگی9202سانتوس و همکاران )

ها( بدهند و در این صورت، باید به  ها را در عمل )تمرین ازه بکار بردن تئوریها به مربیان اج شایستگی

ها معتقدند طیف وسیعی از  منظور افزایش اثربخشی مربیگری به طور کامل درک شوند. آن

ای مربیان  ثر ایفا کنند و تجربه حرفهشان را به طور مؤ نیاز است تا نقشها برای مربیان مورد شایستگی

ن یک منبع مهم از دانش و شایستگی دانستند همچنین، با تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل را به عنوا

ریزی، شایستگی در ارایه تمرین و رقابت و شایستگی فردی و آموزش مربیگری را  شایستگی در برنامه

شناسایی کردند. درک از شایستگی به عنوان یک جنبه مهم از تدریس و اثربخشی مطالعه شده است 

9[. نظریه شناخت اجتماعی بندورا05]
( درک از شایستگی را به عنوان یک فرایند شناختی 0227) 

های  توصیف کرده است که در آن افراد یک قضاوت ذهنی درباره توانایی خود برای مقابله با خواسته

    [.  95]سازند  محیطی مشخص می

                                                 
1 . Stavropoulos et al. 
30

. The Social Cognitive Theory of Bandura 
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های الزم برای مربیان بسکتبال اذعان داشت مربی  ( در شناسایی شایستگی9200) 0کاستوپولوس

اشته و قادر به ها(، مسائل اقتصادی و اداری د باید اطالعاتی از رشته ورزشی خود )قوانین و تکنیک

های ورزشی باشد همچنین،  ثر با ورزشکاران، همکاران و همه افراد درگیر در سازمانبرقراری ارتباط مؤ

گیری سریع و دقیق را دارا باشد. وی پنج عامل علم ورزش،  های رهبری برای تصمیم او باید مهارت

ریزی را برای  های کامپیوتری و برنامه های اولیه/ مدیریت خطر، مهارت ارتباطات/ رهبری، کمک

 [.96]های مربیان بسکتبال شناسایی کرد  شایستگی

های مختلف و رفتارهای متفاوت  ای استفاده از استراتژیو موردنیاز بر مربیگری یک وظیفه پیچیده

ها و انگیزه باال در  برای برآوردن انتظارات بسیاری است. مربیان ورزشی مجبورند دانش خوب، مهارت

ها داشته باشند تا ورزشکاران با کیفیت ارائه دهند. یک مربی شایسته برای برقراری  انجام مسئولیت

هایی برای انتخاب رویکرد صحیح، تکنیک و لحن زبان دارا باشد.  باید مهارت ارتباط با ورزشکاران خود

ها معلم، سازمان دهنده، محرک،  کنند برای مثال آن های گوناگونی در حرفه خود بازی می مربیان نقش

رهبر و مشاور هستند. مربیان باید از کیفیت و اثربخشی هر برنامه ورزشی اطمینان حاصل کنند. با این 

ل، مهمترین عامل موفقیت یک مربی اینست که به ورزشکاران کمک کند تا مهارت ورزشی خود را حا

های پایه مبتدیان را توسعه دهد و به طور  ای از وظایف بهبود بخشند، مهارت در طیف گسترده

د. های آمادگی بدنی، فنی، روانی، تاکتیکی و روانی کار کن ای در حوزه تر با ورزشکاران حرفه تخصصی

کند  های مربی نه تنها به ورزشکاران در افزایش توانایی جسمانی، تکنیکی و روانی کمک می مهارت

 ها نیز تاثیر بگذارد. بلکه ممکن است در زندگی اجتماعی آن

ای پیچیده است که  باشد. وظیفه شایستگی مربیگری منبعی برای مزیت رقابتی در هر ورزش می

های  نیاز دارد تا انتظارات خاص ورزشکاران را تحقق بخشد. شایستگیای  ها و رفتار ویژه استراتژی

های ناشی  ( نوشتند نگرانی9209) 9مربیگری از متغیرهای مختلفی تشکیل شده است. چو و همکاران

از شایستگی مربیگری در بین مربیان ورزشی در کشورهایی که در زمینه ورزش موفق هستند برای 
                                                 

1 . Kostopoulos 
2 . Chiu et al. 



94 

 

ها یکی از مشکالت ورزش مالزی را عدم  و استرالیا امری معمول است. آن مثال آلمان، ایاالت متحده

کفایت  اند و یکی از عوامل این مشکل را مربیان بی های بزرگ و جهانی ذکر کرده کسب موفقیت

 .[5] اند دانسته

( اظهار داشتند ابزارهای بسیاری برای سنجش رفتار مربی طراحی 9226میرز و همکارانش )

تر هستند شامل مقیاس ارزیابی رفتار مربیگری )اسمیت،  این حال، سه ابزاری که مهم اند. با شده

( و پرسشنامه سبک 0222، 0272(، مقیاس رهبری ورزش )چالدورای و صالح، 0277اسمول و هانت، 

شود. در واقع، این ابزارها برای ارزیابی ادراک ورزشکاران  ( می0225گیری )چالدورای، آرنوت،  تصمیم

یک ارزیابی ورزشکاران از رفتار مربی خود را اندازه  اند؛ ولی هیچ رفتار مربی خود، نیز استفاده شدهاز 

نگرفتند. آنها معتقدند سه بعد شایستگی در استانداردهای ملی ورزش و تربیت بدنی برای مربیان 

الف( رشد، » شامل:ها  ورزشی وجود دارد که از پرسشنامه رفتار مربیگری جا افتاده است. این شایستگی

« ها ها و استراتژی ها، تاکتیک های روانی مربیگری و ج( مهارت توسعه و یادگیری ورزشکار، ب( جنبه

های  ( را طراحی کردند. شایستگیCCS) 0ها مقیاس شایستگی مربیگری هستند. بنابراین، آن

بازی، شایستگی آموزش   گیری شده عبارتند از شایستگی ایجاد انگیزه، شایستگی استراتژی اندازه

  ها و شایستگی رشد شخصیت هستند. مهارت

که یک  های موردانتظار شامل اینست شناختی در زمینه مربیگری شایستگی های روان در بین جنبه

هایی برای ارتقای رشد اجتماعی و  ها و رقابت ثر را ارایه دهند، تمرینهای انگیزشی مؤ مربی مهارت

ها  ها، تاکتیک ه جوانمردی را در ورزشکاران توسعه دهتد. در زمینه مهارتعاطفی هدایت کنند و روحی

 [.97]های رقابتی مناسب را بکار برد  ها شایستگی مورد انتظار اینست که مربی استراتژی و استراتژی

افتد که آستانه تجربیات  ( معتقدند شایستگی مربیگری زمانی اتفاق می9222) 9کوت و همکارانش

 [.92]شود. تجربیات مربیگری افزایشی هستند  مربیگری کسب

                                                 
33. Coaching Competency Scale

 
2
 . Cote` et al. 
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ارزیابی ورزشکاران از توانایی مربی خود در ( شایستگی مربیگری را 9226میرز و همکاران )

شایستگی ایجاد انگیزه ، و چهار بُعد  تأثیرگذاری بر یادگیری و عملکرد ورزشکاران تعریف کردند

را برای آن در نظر  ها و شایستگی رشد شخصیت بازی، شایستگی آموزش مهارت  شایستگی استراتژی

( بعد پنجمی با عنوان شایستگی شرایط جسمانی به مقیاس 9202. میرز و همکاران )[6] گرفتند

 [.07] شایستگی مربیگری افزودند

( اظهار داشتند اثربخشی به نتایج یا پیامدهایی که یک نفر تولید 9222کاواسانو و همکارانش )

هایی که یک نفر دارد،  که شایستگی به مهارت شود، در حالی شود(، مربوط می میکند )موجب  می

ای که به عنوان یک مربی اثربخش درک شده است،  اند مربی گردد و در تحقیق خود فرض کرده برمی

. در همین راستا، میرز و همکارانش [02] شود احتماالً به عنوان یک مربی شایسته نیز درک می

های شایستگی  توانند به عنوان شاخص های اثربخشی مربیگری می ردند، شاخص( ادعا ک9202)

 [.07وند ]مربیگری به کار ر

 

 شایستگی ایجاد انگیزه. 2-7-1

ها، نیازها و امیالی است که جهت، شدت و ثبات رفتار را به سمت هدف تنظیم  انگیزش سائق

بخشد  دارد و پایان می کند، نگه می می دهد، هدایت کند. به سخی دیگر، آنچه رفتار را نیرو می می

انجامد، انگیزه خوانده  که به ایجاد انگیزش می -چه درونی، چه بیرونی -انگیزش نام دارد و هر عاملی

که منبع پاداش از بیرون فرد باشد  شود. زمانی شود. انگیزه به دو گروه درونی و بیرونی تقسیم می می

نامند. در مقابل، رضایت حاصل از انجام رفتار که از درون فرد  می را انگیزه بیرونی )مانند جایزه( آن

آید انگیزه درونی است. آن دسته از کسانی که دارای انگیزه درونی هستند دوست دارند در کارشان  می

برند و  ها از خود ورزش و بازی لذت می کنند. آن خاطر افتخار و غرور درونی بازی می موفق شوند و به

کنند؛ صرف نظر از موفقیت یا عدم موفقیت، ستایش هنگامی باید صورت گیرد  می میاحساس سرگر

ها به ما  که شایسته و الزم است؛ به این معنی که پاداش دادن باید با شناخت صورت گیرد. انگیزه



96 

 

ها را از فرد استنباط کنیم و اگر  بینی کنیم. اگر ما انگیزه کنند تا درباره رفتار پیش کمک می

گیریم تا درباره آنچه آن شخص در آینده  هایمان درست باشند، در موقعیت خوبی قرار می اطاستنب

 بینی کنیم. انجام خواهد داد پیش

مفهوم انگیزه در ورزش و مشارکت در فعالیت گروهی بسیار مهم است. میزان تالش و فعالیت هر 

های ورزشی در  ه شرکت در فعالیتورزشکار در مسیر موفقیت به میزان انگیزه وی بستگی دارد. انگیز

های مربیانی که با گروهی از  ترین گرفتاری ورزشکاران مختلف با هم متفاوت است. یکی از مهم

های متمایز دارند، پدید آوردن فضای انگیزشی است که پیشرفت  کنند که انگیزه ورزشکارانی کار می

 کند. ها را تسهیل می همه این انگیزه

یلی همچون تجارب منفی ورزشکار، عدم عالقه او به مربی، کمبود فرصت برای مربی خوب باید دال

ورزش و بازی، فشار بیش از حد در ورزش، وقت گیر بودن آن، تأکید بسیار بر باخت در مسابقات 

ورزشی، نبود تفریح و شادی، پیشرفت نکردن در مهارت و عدم کسب پیروزی و موفقیت را مدنظر 

ها پیشگیری کند. اگر این تجارب منفی باعث  ا که ممکن است، از رخ دادن آنج داشته باشد و تا آن

گیری او از ورزش شوند، ممکن است صدمات روانی بسیاری به ورزشکار  کاهش انگیزه ورزشکار و کناره

 اش اجتناب ورزد. های ورزشی در سراسر زندگی وارد آید و او از حضور در فعالیت

ن ورزشکاران، برای هر ورزشکاری عوامل خاصی با اهمیت است و برای های موجود بی بنا بر تفاوت

تواند برای  می ها های برانگیزاندن آن دیگر ورزشکاران عوامل دیگری. آگاهی از این عوامل مهم و راه

 [.92] ثر باشدبازیکنان بسیار مؤ

ها )مربیان( تأثیر  کند درک مربیان از انگیزه ورزشکار بر رفتار آن ( بیان می9209) 0تریویسونو

های فردی ورزشکاران تحت تأثیر قرار  های مربیگری توسط توانایی که روش طوری گذارد به می

 [.42]گیرد می

                                                 
1 . Trivisonno 
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تعریف  ( در ارایه مدل کارآمدی مربیگری، بُعد کارآمدی ایجاد انگیزه را0222فلتز و همکارانش )

عنوان باور مربیان از تأثیرگذاری بر یادگیری و عملکرد ورزشکاران  ها کارآمدی انگیزه را به کردند. آن

شناسانه، رفتارها و کار تیمی ورزشکاران  های روان تعریف کردند. منظور از عملکرد دراین جمله مهارت

 [.06]تند باشد. مربیان برای یادگیری و عملکرد ورزشکاران خود نگران هس می

( شایستگی ایجاد انگیزه را به عنوان ارزیابی ورزشکاران از توانایی سرمربی 9226میرز و همکاران )

 [.6]ها تعریف کردند  های آن شناختی و مهارت خود برای تأثیرگذاری بر حالت روان

 

 سازی شایستگی استراتژی. 2-7-2

برای مثال اینکه یک تیم فوتبال هجومی  های کلی بازی در یک تیم است. استراتژی به معنای ایده

کند یا تدافعی، استراتژی بازی آن تیم است. مربیان مجرب معموالً نحوه انتخاب بازیکنان را  بازی می

 [.40]دهند  بر مبنای استراتژی بازی قرار می

ی ( کارآمدی استراتژی بازی را به عنوان باور مربی در توانایی خود برا0222فلتز و همکاران )

 [.06]مربیگری در حین رقابت و رهبری تیمش برای یک عملکرد موفق تعریف کردند 

سازی را به عنوان ارزیابی ورزشکاران از توانایی  ( شایستگی استراتژی9226میرز و همکاران )

رود  . در این بُعد از مربی انتظار می[6]شان برای رهبری در حین رقابت تعریف کردند  سرمربی

هایی جهت افزایش نقاط  تواند شامل طراحی استراتژی کار برد که می ی رقابتی مناسب بهها استراتژی

هایی برای افزایش نقاط ضعف و کاهش نقاط  قوت و کاهش نقاط ضعف تیم خود و متقابالً استراتژی

یط ثر در شراگیری مؤ رایط متغیر مسابقه، تصمیمکارگیری استراتژی موفق در ش قوت تیم حریف، به

 ثر در حین مسابقه شود. های مؤ بازی و ارایه تعویضسخت 
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 ها شایستگی آموزش مهارت. 2-7-3

کار  شود که برای بهبود عملکرد ورزشکاران به ای را شامل می آموزش و تمرین، رفتارهای مربیگری

کید دارد های ورزشی تأ ها و تاکتیک ها، تکنیک رود و بر ارایه تمرینات مناسب، آموزش مهارت می

را به عنوان باور مربی به  کارآمدی آموزش تکنیکی را معرفی کرده و آن( 0222)فلتز و همکاران [. 49]

 [.06] اند های آموزشی و تشخیصی تعریف کرده توانایی خود در ارایه مهارت

های  ها را به عنوان ارزیابی ورزشکاران از توانایی شایستگی آموزش مهارت( 9226)میرز و همکاران 

های مناسب و  رود تکنیک در این بُعد از مربی انتظار می .[6]آموزشی و تشخیصی مربی تعریف کردند 

ها را تشخیص  های پیشرفته را به بازیکنان آموزش دهد، خطاهای فنی آن ای، تکنیک در سطوح حرفه

د این خطاها و مشکالت فنی و تکنیکی را بهبود بخشد. ضمناً، این بُعد بر ارایه این دهد و بتوان

 کید دارد.   ها و راهکارها در موقعیت تمرین تأ آموزش

 

 شایستگی رشد شخصیت. 2-7-4

روی  درباره اثر ورزش بر. های حیات معنوی هر فرد شخصیت اوست یکی از متمایزترین جنبه

گسترده ترین عقاید این است که ورزش از راه های گوناگون در روحیه و شخصیت انسان یکی از 

ها و مشکالت در ورزش، ممکن  غلبه کردن بر کشمکش. شخصیت ورزشکاران اثر مثبت می گذارد

است احساس شخصی فرد را از شایستگی و کنترل خود افزایش داده، انگیزه درونی او را برای بروز 

 [.94] ثیر قرار دهدأاو را به شکلی بسیار مثبت تحت ت شخصیترفتار شایسته بیشتر کند و 

باور مربیان از توانایی خود در سازی را به عنوان  شخصیت کارآمدی( 0222)فلتز و همکاران 

 ثیرگذاری بر رشد فردی و توسعه نگرش مثبت نسبت به ورزش در ورزشکاران خود تعریف کردندتأ

توانایی مربی در  رشد شخصیت را ارزیابی ورزشکاران از شایستگی( 9226)میرز و همکاران  .[06]

در این بُعد [. 6]تعریف کردند  ها و توسعه نگرش مثبت نسبت به ورزش ثیرگذاری بر رشد فردی آنتأ
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هایی برای توسعه رشد اجتماعی/ عاطفی ورزشکاران ارایه دهد  ها و رقابت رود تمرین از مربی انتظار می

 ها ارتقا دهد. ی را در آنو روحیه جوانمرد

 

 شایستگی شرایط جسمانی. 2-7-5

ای است  گونه باشد. اهمیت این رکن به یکی از ارکان اساسی هر رشته ورزشی آمادگی جسمانی می

ثیر قرار دهد. در واقع، این رکن تواند تمامی ارکان دیگر را تحت تأ که در صورت عدم حضور آن می

( بُعد شرایط جسمانی را به 9222میرز و همکاران )[. 40]بازی است  مبنای اولیه تمامی ارکان دیگر

اش برای آماده کردن ورزشکاران خود از  را باور مربی در توانایی مقیاس کارآمدی مربیگری افزودند و آن

  [.99]نظر فیزیکی جهت مشارکت در ورزش تعریف کردند 

نوان ارزیابی ورزشکاران از سرمربی ( شایستگی شرایط جسمانی را به ع9202میرز و همکاران )

 .[07]ها از نظر جسمانی برای مشارکت در ورزش تعریف کردند  خود برای آماده کردن آن

 

 رضایت شغلی. 2-8

ترین و شاید  رضایت شغلی به اعتقاد متخصصین مدیریت و علوم رفتاری یکی از عمده

نظری زیادی را به خود معطوف ساخته و های  برانگیزترین مفاهیمی است که از یک سو تالش جنجال

ها اهمیت زیادی پیدا کرده است. این اهمیت به دلیل  از طرف دیگر، در تمامی سطوح مدیریت سازمان

ها و سالمت نیروی کار دارد. مفهوم  مندی در پیشرفت و بهبود سازمان نقشی است که رضایت

ت شغلی اقتباس شده و گسترش یافته است ها و تحقیقات رضای مندی ورزشکاران نیز از نظریه رضایت

[44.] 
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در برخی تعاریف، رضایت شغلی به عنوان نوعی فرایند ارزشیابی مورد توجه قرار گرفته است مثالً 

داند که ناشی از ارزیابی شغلی یا  ( رضایت شغلی را حالت هیجانی خوشایند و مثبتی می0276) 0لوک

ضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان از هر آن چیزی است توان گفت ر های شغلی فرد است. می تجربه

دهد و احساس مثبت و مطلوبی است که پیامد و نتیجه  که محتوا و زمینه شغل آنان را تشکیل می

 [.44کند ] ارزیابی شغلی یا تجربه فردی بوده و کمک زیادی به سالمت جسمانی و روانی افراد می

ی عواملی نظیر شرایط  بت به شغلش است، زاییدهرضایت شغلی که نوعی احساس مثبت فرد نس

رضایت شغلی،  محیط کار، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط کار و تأثیر عوامل فرهنگی است.

تر مقصود از رضایت شغلی  به بیان ساده پذیرد. احساس روانی است که از عوامل اجتماعی نیز تأثیر می

کسی که رضایت شغلی او در سطح باالست، نسبت به شغل یا ی کارش است.  نگرش کلی فرد درباره

گردند  برخی از عوامل مهمی که موجب رضایت شغلی می. کار خود نگرش مثبتی دارد و بالعکس

عبارتند از: گیرایی کار، سیستم پاداش که بر اساس عدل و مساوات قرار گرفته باشد، شرایط کاری که 

 [.96] ان شغلی که فرد را یاری دهند و پشتیبان وی باشندفرد را حمایت کنند و همکاران و یار

 

 رضایت ورزشکار. 2-9

ولیدکنندگان و بحث درباره رضایت ورزشکار از چند جنبه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ورزشکاران ت

ها هستند، ورزش به مثابه یک تفریح و شغل موردتوجه ورزشکاران است و  ذینفعان اصلی ورزش

 [.00] گذرانند تا در مسابقه و رقابت مرینات میورزشکاران زمان بسیار زیادی را در تسرانجام این که 

ر بخشی از سازمان ورزشی تشکیل کنندگان اصلی ورزش را د مندان و تولید ورزشکاران، بهره

ی دارند. های ورزش امیابی اهداف سازمانی تیمدهند و از هر دو جنبه، نقش اساسی در توفیق یا ک می

مدار و زیادی برای ولی تالش نظا ؛ های این نیروی انسانی مهم توجه زیادی شود ین، باید به نگرشبنابرا

های مختلف  نگرفته است، بررسی جنبههای ورزشکاران نسبت به تجربیات آنها انجام  ارزیابی واکنش

                                                 
1 . Locke 
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های  ای شناخت بخشی از احساسات و نگرشمندی ورزشکاران در ارتباط با تجارب ورزشی بر رضایت

اران چیزی را تولید کند. تواند بدون مشارکت ورزشک . باید بدانیم که مربی نمیها مفید است آن

سرگرمی را تولید کنند. بنابراین ممکن است  او توانند بدون مربی و جدا از که ورزشکاران می درحالی

ین منابع انسانی درگیر تر نظر گرفته شوند، چون آنها اساسی ورزشکاران به عنوان کارمندان سازمانی در

مندی ورزشکاران در  های مختلف رضایت بررسی جنبه .و فعال در تولید سرگرمی و ورزش هستند

از طرف دیگر،  های آنها مفید است. ای شناخت بخشی از احساسات و نگرشارتباط با تجارب ورزشی بر

ورزشی  تیم( و یک برنامۀگیری نهایی اثربخشی سازمان ) مندی ورزشکار برای اندازه رضایت بررسی

 شود. نخست به گفته د جنبه ویژه از مسابقات حمایت میچن این نظر با مالحظه .باشد مورد نیاز می

های اجرا یا عملکرد در مسابقات توسط عواملی مانند شادی،  گیری ( اندازه0220) 0کارنیا و چالدورای

که به دنبال شود. دوم فعالیتهایی محدود نمیاجرای شگفت انگیز حریف مقابل، اشتباه داور و نظیر آن 

قضاوت قرار ها مورد  ها و باخت هایی مانند پیروزی سادگی با اندازه توانند به عالی بودن هستند نمی

یعنی برای هر برنده باید یک بازنده وجود داشته باشد.  هستند ها جمع صفر گیرند. چون این رقابت

راضی  هایشان کامالً ولی آنها ممکن است به دلیل تالش کام شوند؛شان نا شاید بازندگان بر اثر باخت

مند باشند.  باشند یا حتی به دلیل کار تیمی، جلسات تمرین و نوع مربیگری و با وجود باخت رضایت

که  این سوممندی مهم است و شاید به رکورد و اجرا مرتبط نباشد.  های رضایت بنابراین احساس

های واقعی(.  و عملکرد مربوط است )مانند رقابتفقط به مرحله ای از اجرا  رکوردهای پیروزی و باخت

یشتر از مراحل اجرا هستند. گیرد که ب زشی، مراحل تمرین را نیز دربر میولی کل تجارب ور

 های ورزشکاران به تجربیات مراحل تمرینی کامالً با مراحل مسابقه برابر است. بنابراین واکنش

های اجرا  گیری ، عالوه بر اندازهمندی ورزشکار ورزشی و مربیان آن باید رضایت ارزشیابی یک مسابقه

ضوع اساسی مانند رکوردهای برد و باخت، سایر تجارب ورزشی مانند تجارب تمرین را در بر بگیرد. مو

های ورزشی باید بیشتر به این موضوع جلب شود که هر سازمان شاید از چند  این است که نظر سازمان

                                                 
1 . Courneya & Chelldurai 
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مند اصلی تعیین شود. این بهره مند اصلی،  تواند به عنوان بهره ها می ین گروهه بهره ببرد، یکی از اگرو

مندان اصلی تیم هستند. همچنین،  به عنوان بهره ورزشکارانمنطق و اساس وجودی سازمان است. 

جزء مهم  کشان باید ی فی ورزشکار نسبت به مشارکت ورزشیهای عاط واکنشعالقه و نگرانی در مورد 

بخش  ه در مورد ایجاد تجارب ورزشی لذتگرایان این دیدگاه انسان در ارزشیابی هر برنامه ورزشی باشد.

بیشتر تأکید ای  تور و آموزشی در مقابل ورزش حرفهو ابزاری برای رشد و تکامل ورزشکار در ورزش آما

ند حقوق( قرار کاران )مانهای دیگری از پاداش در اختیار ورزش ای شکل شود. در ورزش حرفه می

مندی ورزشکار باید به عنوان یک پیامد اصلی مستقل از سایر  گیرد. به همین دالیل، رضایت می

 [.45]ها نیز ارزشمند هستند، در نظر گرفته شود.  پیامدهای سازمانی که آن

سایر منابع  بخش ذاتی مشارکت ورزشی و لذت است. بدون رضایت، ورزشکاران به دنبال ،رضایت

ها فراهم آوردن  از محققان معتقدند هدف اصلی ورزشروند. برخی  کسب موفقیت و لذت می

 [.00]هایی برای ورزشکاران از طریق مشارکت ورزشی است  فرصت

 ی ورزشکاران است. ها و تشکیالت ورزشی، تحقق نیازها ن دلیل کارآمدی و اثربخشی سازماناولی

 به سبب داشتن حالت رقابتی، آفرینندگی و جذب شدن ذهن و جسم،ورزش کیفیتی است که بیشتر 

توانند با تمرینات بیش از حد این کیفیت را  ولی مربیان می .دهد امکان فعالیت مفرح را افزایش می

ه هاست که نیاز ب ند. مربیان شایسته و باتجربه مدتآور کاهش دهند یا یک محیط منفی به وجود

 [.46] سازند رده میتفریح ورزشکاران را برآو

( معتقدد اسدت کده    0229) 0مندی ورزشکار به چند دلیل مهم است: نخست، دانیل رضایت مطالعه

منددی افدراد در    مندی حیاتی است. چون سازگاری بین کسب هدف سازمانی و رضدایت  بررسی رضایت

منددی و لدذت    درون سازمان یک هدف الزامی و روشن است. مربیان و مدیران باید برای جلب رضایت

گیری  ( معتقدند اندازه0262) 9بخشی در تجارب ورزشکار حساس باشند. دوم، اسمیت، کندال و هالین

تواند در تحقیقات آتدی   تدوین یک نظریۀ عمومی است که می مندی ورزشکار، گام مهمی برای رضایت
                                                 

1 . Daniel 
2 . Kendall and Hulin 
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حقیقدات  ن یدک متغیدر در ت  مندی ورزشکار به عندوا  ، با اینکه از رضایتمورد استفاده قرار گیرد. نهایتاً

 [.44] های عملی کردن آن از نظر تاریخی ناکافی بوده است استفاده شده است، ولی روش

یف کرده است که با به عنوان یک حالت هیجانی مثبت تعررا مندی ورزشکار  رضایتچالدورای 

ب ورزشی حاصل ای مربوط به تجارها( و پیامده ای از ساختارها، فرایندها )پروسه ارزیابی پیچیده

چه دریافت کرده است،  چه ورزشکار خواسته است و درک آن ود. این ارزیابی بر تفاوت بین آنش می

اضافه این  هگیرد. ب روانی، جسمانی و محیطی انجام می های ه است. این ارزیابی در زمینهگذاری شد پایه

و  یافته اجتماعیواقعیات ساختاره همان اندازه از حاالت عاطفی از اسنادهای مربوط به پیامدها و ب

 [.45] پذیرد مشاهده شده در محیط، تأثیر می

چه  ( رضایت ورزشکار را کیفیت زندگی یا کیفیت مدیریت در سازمان به عنوان آن9229) 0سیربون

 [.49ورزشکار درک کرده است، مالحظه کردند ]به نقل از 

 

 بندی عوامل رضایتمندی ورزشکار طبقه. 2-9-1

ورزشکار به عوامل متعددی بستگی دارد که چه در تئوری و چه در عمل، شناخت آن برای رضایت 

های مختلف  ( ابعاد و جنبه9229) 9[. ریمر و چالدورای44مدیریت نیز نقش بسیار مهمی دارد ]

مندی ورزشکار تعریف کردند. این  ها پانزده بُعد برای رضایت بندی کردند. آن رضایت ورزشکار را طبقه

 [.47نمایش داده شده است ] 0-9عاد در جدول اب

 .بندی شد تقسیم و پیامدها مندی ورزشکار در دو طبقه اصلی فرایندها کننده رضایت عوامل تأمین

ای  پیامدها جنبه وکنند  نتیجه را تسهیل می ها یا روندهایی هستند که نیل به پیامد یا فرایندها، پروسه

هدف، وحدت تیمی و غیره  پیروزی، اجرای مطلق، رسیدن به مندی ورزشکار است که به از رضایت

دو عامل از سوی مدیران و  مندی ورزشکار توجه به این بندی عوامل رضایت . برای طبقهشود مربوط می

                                                 
1 . Sirbon 
2 . Riemer and Chelladurai 
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ها و مسابقات ورزشی وجود دارد که این  ای بین برنامه و مربیان ضروری است. تفاوت عمده ریزان برنامه

ها و  بوط است، بنابراین فرایندورزشکاران به فرایندها و پیامدهای تیمی یا فردی مرتفاوت به توجه 

 .[45] تقسیم بندی کرد توان به فردی و تیمی ها را می پیامد

 فرایند های فردی. 2-9-1-1

. فرایندهای شوند یف و فرایندهای اجتماعی تقسیم میاین فرایندها به دودسته فرایندهای تکل

کنش  وظیفه و وافتد و یا جز صورت فردی اتفاق می به و ورزشکارهر  ایهایی است که بر تکلیف جنبه

 بی با آنها به عنوان یک تیم ومرنچه که آولی ،اگرچه ورزشکار در کل تیم فعال است  هاست. فردی آن

یی استفاده از توانا.دشو می های متفاوتی در او واکنشسبب  ،کند رفتار میبا او به عنوان یک فرد 

شناخت  مشارکت ورزشکار در تیم،، فردی  دادهای درون ،، باز خوردمثبتورزشکار، تمرین و آموزش

 معموالً های مالی و خانوادگی از فرایندهای تکلیف فردی هستند. حمایتو مربی نسبت به ورزشکار 

در  را هیجانی او روانی و ذهنی یا های جسمانی، تالشفردی که  دادهای درون ورزشکار با یک سری از

یا  های خود و به نحوه استفاده از توانایی . اوشود گیرد وارد تیم ورزشی می تمرین و مسابقه در برمی

مربی  به وسیلهای در او باشد که  اگر توانایی ویژه هایش حساس و نگران است و عدم استفاده از توانایی

 ترین ابعاد رفتار موزش به عنوان یکی از مهمآ تمرین و راضی سازد.نا او راممکن است ، استفاده نشود

 در تمرین و پیوسته، بنابراین مربی باید است مندی ورزشکار رضایت ترین جنبه مهم ورهبری مربی 

های ورزش  ی و تاکتیکدرک استراتژ های جسمانی و شکاران فعال باشد و به رشد مهارتآموزش ورز

 .[45] دکنتوجه 
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 [47]مندی ورزشکاران  . ابعاد رضایت0-9جدول

 

 

ف
دی

ر
 

 توضیحات ابعاد رضایت

0 
رضایت از عملکرد 

 فردی

اش که این عملکرد وظیفه کامل بودن،   رضایت فرد در رابطه با عملکرد وظیفه

 گیرد. عملکرد، بهبود در اجرا و دستیابی به اهداف وظیفه را در بر می

9 
رضایت از عملکرد 

 تیمی

کند. عملکرد وظیفه  عامل به رضایت فرد از سطح عملکرد تیمش اشاره میاین 

تیمی، اجرای کامل تیمی، دستیابی به اهداف تیمی و بهبود عملکرد تیمی را در بر 

 گیرد. می

9 
کار گرفتن  رضایت از به

 ها توانایی

ها  یا آنکند و  های فرد استفاده می رضایت از میزانی که مربی از استعدادها و توانایی

 رساند )بالفعل کردن استعدادهای بالقوه( را به حداکثر می

 شود. رضایت از تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی که توسط مربی به کار گرفته می رضایت از استراتژی 4

 رضایت از تعامل مربی 5

که  ثر است در حالیطورمستقیم روی فرد مؤ مربی که به رضایت از رفتارهایی از

ثر است. این رفتارها حمایت اجتماعی و غیرمستقیم، روی توسعه تیمی نیز مؤطور به

 گیرد. بازخورد مثبت را در بر می

6 
رضایت از آموزش و 

 تمرین
 شود. رضایت از آموزش و تمرین که توسط مربی ارایه می

7 
رضایت از نقش فرد در 

 وظایف تیمی
 نگرد. و مربی میعنوان یک جانشین رهبری  میزانی که گروه به فرد به

2 
رضایت از مشارکت 

 اجتماعی در تیم

ها او را در  تیمی رضایت از موقعیت و نقش اجتماعی فرد در تیم و میزانی که هم

 پذیرند. سطح اجتماعی می

2 
رضایت از رعایت 

 اخالق
 رضایت از وضعیت اخالقی حاکم بر تیم

02 
رضایت از انسجام 

 تیمی

از همکاری و هماهنگی اعضای تیم با یکدیگر برای این عامل به رضایت ورزشکار 

 کند. انجام وظایف تیمی اشاره می

00 
رضایت از فداکاری 

 شخصی

رضایت ورزشکار از کمک خودش به تیم و میزانی که ورزشکار خودش را وقف تیم 

 کند. می

 شود. میمیزان پولی که توسط دپارتمان ورزش برای تیم در نظر گرفته  رضایت از بودجه 09

 رضایت از کارکنان پزشکی تیم رضایت از کادر پزشکی 09

04 
رضایت از پشتیبانی 

 علمی
 گیرد. های آکادمیک و علمی که از ورزشکاران صورت می رضایت از حمایت

05 
رضایت از عوامل 

 بیرونی

رضایت از عناصر و عواملی که در خارج از سازمان ممکن است در عملکرد تیم سهیم 

 ها، جامعه محلی و ...( )مانند تماشاگران، رسانهباشند 
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 فرایندهای تیمی. 2-9-1-2

فرایندهای اجتماعی تقسیم  مشابه فرایندهای فردی به دو دسته فرایندهای تکلیف و این فرایندها

ایجاد تحرک در  ،های تیمی به اثر بخش کردن تیم مربوط است. انتخاب استراتژیفرایند .شوند می

 ،تیم رفتار منصفانه و عادالنه در جلسات تمرین، تدارک و آرایش ورزشکاران کلیدی، تیم، تاکتیک،

 های جانبی، حمایت بودجه کافی، تسهیالت، تالش و هماهنگی تیمی، گیری، مشارکت در تصمیم

در صورتی که  و هستندمندی ورزشکار  گذار بر رضایتفرایندهای تیمی اثر وخانوادگی و اجتماعی جز

شوند. مربی  تی و عدم آرامش روانی ورزشکار مینارضای سبب دقیقی هدایت نشوند در جهت درست و

در  متداولطوالنی نسبت به زمان مسابقه به اضافه سایر فرایندهای  وکه تمرین ممتد  باید آگاه باشد

 تمرینات متناسب و اثر بخش باشد. بنابراین باید گذارد، اجرای مسابقه اثر می بر ،طی جلسات تمرین

صورت  ولی در هر ،آورد به مربی فشار میزمان و مرحله مسابقه  هدف مسابقه، اگرچه قوانین بازی،

های انتخابی مربی حساس و نگران هستند.  های مسابقه و استراتژی ورزشکاران نسبت به تاکتیک 

با آرایش  شان و های ها، استعداد و توانایی نتخاب افراد مستعد به لحاظ ویژگیمربی باید با جذب وا

ت در مسابقات کردن استعدادهای مختلف در تیم که سبب موفقی تیمی مطلوب جهت هماهنگ

 .[45] رضایتمندی ورزشکاران را نیز تامین کند ،شود می

 

  پیامد های فردی. 2-9-1-3

 ،تقسیم است. عملکرد فدردی  به پیامدهای مربوط به تکلیف و اجتماعی قابلپیامدها و نتایج فردی 

نقدش تکلیدف فدردی و لدذت فدردی از       ،رشد فردی ،پیشرفت عملکرد فردی ،دستیابی به هدف فردی

هدای تیمدی تدالش و     شپیامدهای تکلیف فردی هستند. عملکرد پیامد مهمی در مسابقه است. در ورز
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د. اگدر افدراد تدیم درک    تواند درمیان تالش و عملکرد سایر اعضای تدیم پوشدیده بماند    عملکرد فرد می

توانند جدا از عملکرد تیمی بده یدک رضدایت نسدبی برسدند.       می ،روشنی از عملکرد خود داشته باشند

به هر دو عملکرد تیمی و عملکدرد فدردی توجده کندد.      بنابراین مربی باید برای حفظ رضایت ورزشکار

بده سدایر ابعداد رشدد      ،مربی باید ضمن توجه به رشد مهارتی و تکنیکدی )پیشدرفت عملکدرد فدردی(    

تفداوت نقدش تکلیدف خدود و دیگدر       اجتماعی و روانی ورزشکار) رشد فردی( و به شناخت ورزشکار از

تواند منبدع رضدایت و یدا عددم رضدایت در       زیرا هر یک ازاین پیامدها می، هایش کمک نماید تیمی هم

 .[45] ورزشکار باشد

 

 پیامدهای تیمی. 2-9-1-4

نیز از دو جنبه پیامدهای مربوط به تکلیف و اجتماعی بررسی شده است. پیامدها و نتایج تیمی 

پیامدهای تکلیف به پنج خرده مقیاس اجرا و عملکرد  ،(0227) براساس مطالعات چالدورای و ریمر

رشد تیم و انسجام گروهی قابل تقسیم است.  ،پیشرفت عملکرد تیم ،دستیابی به هدف تیم ،تیم

کنند تا در زمان کوتاه مسابقه عملکرد خود را به نمایش  در تمرین صرف می ن زمان زیادی راورزشکارا

اما یک پیامد مهم در  ،باشد. اگرچه پیروزی همه چیز نیستپس شاید اجرا بهترین پیامد  ،بگذارند

مربی باید در کنار پیروزی در  ،وجود ایندر تامین رضایت ورزشکار است. با ای  عمده مسابقه و عنصر

 ،به سایر اهداف تیم در یک دوره فصل یا لیگ که با توجه به توانایی ورزشکاران تیم و مربیمسابقات 

د. اهداف سبب آرامش و رضایت ورزشکاران شو توجه کند و ،شود رکوردها و نتایج قبلی تدوین می

تواند سبب پیشرفت عملکرد تیم نسبت به گذشته و یا رشد ورزشکاران  تدوین شده توسط مربی می

 .[45] ها شود ها و تاکتیک مهارت ،آمادگی جسمانی ،در زمینه سالمتی تیم

، های ورزشی و مسابقات ت و حضور موفق و مستمر در فعالیتهای نگرش مثب راهبنابراین یکی از 

های اساسی زندگی است که  آمیز است. رضایتمندی جز لذت مند و رضایت فراهم آوردن تجارب رضایت

آید. رضایت ورزشکار نیز یکی از  ضای نیازهای اساسی فرد به دست میار از طریق منابع مختلف و
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اندرکاران ورزشی باید درک کنند که تا چه اندازه  [. دست45] های ورزشی است امهاهداف اساسی برن

اجتماع وابسته است و  مندی ورزشکار به عوامل فردی، مربیان، مدیریت، اعضای تیم و خانواده و رضایت

نیازهای  های ارضای کنند. آگاهی از روش ورزشکار، نمود پیدا می -تعامل مربی عوامل درچگونه این 

رامش روانی و اثربخشی ورزشکار مندی ورزشکار و در نتیجه به تعادل و آ ورزشکار سبب رضایت

مندی  های روانی بسیار مشکل است که بتوان همه ابعاد رضایت انگیزه شود. اگرچه در قلمرو رفتار و می

های رفتاری،  اما مربیان با آگاهی از این جنبهمستقیم و دقیق به مربیان شناساند، طور  ورزشکار را به

. در [2] توانند گام اساسی در حفظ ثبات روانی ورزشکار بردارند تمرین و آموزش رفتارهای مطلوب می

 :  شوند میگونه عنوان  اینتمرکز شده و رضایت در ورزشکاران بر چهار بعد این تحقیق 

  ؛الف( رضایت از عملکرد فردی 

   ؛رضایت از عملکرد تیمی ( ب

 ؛ مربی رضایت از رفتار و تعاملج( 

 .د( رضایت از آموزش و تمرین

 

 الف( رضایت از عملکرد فردی

به رضایت ورزشکار از میزان عملکردش برای رسیدن به اهداف و میزان پیشرفتش گفته می شود 

با پیامدهای تیمی هستند. البته تفاوت هایی نیز وجود دارد. این پیامدها های فردی مشابه پیامد.

پیامدهای تکلیف فردی و پیامدهای اجتماعی فردی تقسیم شده  ابه با پیامدهای تیمی به دو دستۀمش

 .[2] است

 

 رضایت از عملکرد تیمی  ب ( 

 .شود ه اهدافش گفته مین دستیابی تیم بشان و میزا به رضایت ورزشکاران از نحوه عملکرد تیم

ی، یک ورزشکار های مشارکت ورزشی ممکن است از جنبه تیمی و فردی در نظر گرفته شود. یعنپیامد
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تعلق مندی برسد و پیامدها به او  ها یا نتایج یک تیم به عنوان یک کل به رضایتممکن است با پیامد

و فرایندهای اجتماعی تیم تیم  توان به دو دسته پیامدهای تکلیف بگیرد. پیامدهای تیمی را می

 .[2] بندی کرد تقسیم

 

 رضایت از رفتار و تعامل؛ ج( 

ثر است ؤمستقیم در گسترش تیم مطور مستقیم و غیر ورزشکار از رفتارهای مربی که به به رضایت

ربی( و بازخورد مثبت را در بر وفاداری، قدردانی و رفتار دوستانه م ،که حمایت اجتماعی ) حمایت

 .گویند گیرد می می

شود که فرد از  کمک، یاری و یا اطالعاتی گفته میحمایت اجتماعی عموماً به آسایش )راحتی(، 

ت اجتماعی در ورزش، حمای .کند ها دریافت می سمی یا غیر رسمی با افراد و گروههای ر طریق تماس

شده و در اصل حمایتی و گرم شود که با نگرانی و عالقه به ورزشکار مشخص  به رفتار مربی گفته می

رزشکار از طرف مربی بروز پیدا است. البته این رفتار بدون در نظر گرفتن اجرا یا عملکرد تکلیف و

آمیز تکالیف هر ورزشکار در طی  هایی برای اجرای موفقیت مقدمۀ تقویت بازخورد مثبت .کند می

 . [2] جلسات تمرین و مسابقه است

 

 یند( رضایت از آموزش و تمر

های مربی در ورزشکار ایجاد  راهنماییو  (ها هاو تاکتیک تکنیکرضایتی است که در اثر آموزش )

های انتخابی مربی بستگی دارد. ورزشکاران  ی ورزشی تا حد زیادی به استراتژیها موفقیت تیم .شود می

 [.2] به انتخاب استراتژی مربی حساس هستند

ه مربی در طول مسابقات شود ک های خاصی تعیین می کتیکتاموفقیت یک تیم تا حد بسیار زیادی با 

های مختلف  های ویژه وابسته هستند، تاکتیک ها به موقعیت همان طور که تاکتیک کند. انتخاب می

کلی بازی  هایی متضاد باشند. در حالی که استراتژی به رویکرد ممکن است کامالً مجزا و در زمان شاید
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قعیت ویژه در ای در واکنش به یک مو های ویژه ها به انتخاب د، تاکتیکشو در طی کل فصل اطالق می

 گردد. طی مسابقه اطالق می

ها و  های ورزشکاران و آموزش استراتژی های مشخص مربی، رشد مهارت یکی از مسئولیت

ر د .های ورزش است. بنابراین مربی باید در تمرین و آموزش افراد ورزشکار درگیر و فعال شود تاکتیک

 [.2عد است ]ترین بُ تمرین و آموزش مهم ،رفتار رهبری مربیادبیات 

 

 پیشینه پژوهش .2-11

 سپس پیشینهو ت سعی شده است ابتدا پیشینه تحقیقات شایستگی مربیگری در این قسم

 . شودبررسی  مندی ورزشکاران ضایتتحقیقات ر

 

 پیشینه تحقیقات شایستگی مربیگری. 2-11-1

های مدیران سازمان  ها و شایستگی در پژوهشی به تعیین مهارت( 1381) مظفری و همکاران

های  ها مهارت ها و ارایه الگویی مدیریتی در این زمینه پرداختند. آن بدنی از دیدگاه خود آن تربیت

های  ها را در سه بُعد مجموعه دانش، ویژگی مدیران را در سه سطح انسانی، ادراکی و فنی و شایستگی

مدیر ورزشی بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان  925های فردی در بین  رفتاری و ویژگی شخصیتی و

ها بیش از میانگین نیاز دارند و ارتباط معنادار بین سطح  گانه به ابعاد شایستگی داد مدیران سطوح سه

  [.42ها و ابعاد شایستگی مالحظه شد ] مهارت

های ملی کشتی آزاد و فرنگی را  بی مربیان تیمدر تحقیق خود معیارهای ارزشیا( 1381) تبریزی

بندی کرد و الگویی برای ارزشیابی مربیان ارائه داد. وی این  گیران اولویت از دیدگاه مربیان و کشتی

بندی کرد. این  سوالی در هشت بُعد اصلی مربیگری دسته 50ای  معیارها را با استفاده از پرسشنامه

های ورزشی،  انسانی، ویژگی -های عاطفی تخصصی، مهارت -ای علمیه ابعاد عبارت بودند از: ویژگی
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ادراکی  -های شخصیتی های اجتماعی، ویژگی های شخصی و فردی مربی، ویژگی سوابق کاری، ویژگی

ها از دیدگاه مربیان و ورزشکاران  های مدیریتی. نتایج تحقیق اختالف معناداری بین اولویت و مهارت

 -های شخصیتی بندی زیر از ابعاد مربیگری را ارائه داد: ویژگی ی اولویتنشان داد. وی به طور کل

 -های علمی ویژگی های مدیریتی، انسانی، مهارت -های عاطفی مهارت های اجتماعی، ادراکی، ویژگی

های شخصی و فردی مربی. در این تحقیق بر  سوابق کاری و ویژگی های ورزشی، ویژگی تخصصی،

های ورزشی جهت موفقیت هر چه  و الیق برای احراز پست مربیگری تیمانتخاب مربیان شایسته 

 [.42ها تأکید شده است ] بیشتر تیم

 یها میدر ت یگریابعاد مرب یابیارز یبند تیاولو یدر بررس (1386) یلیپور و اسماعطالب 

عد شامل که هر بُ کردند یبند عد دستهبُ هنُرا در  انیکشور ابعاد عملکرد مرب یها دانشگاه یورزش

 ،یگذار هیسرما یها مهارت ،یکیتکن یها ابعاد شامل مهارت نیا بود. یمرب یها یژگیاز و یا مجموعه

 ،ینقش مدل ،یتیریمد یها مهارت کن،یو باز یمرب نیب ارتباطات ،یروابط عموم برنامه، تیموفق

پژوهش شامل  یآمار جامعهند. بود دیجد یروین یرورزشکار و به کار گی –از مدل دانشجو  تیحما

نفر(  549شامل) ینمونۀ آمارو کشور  یدانشگاه یها میو ورزشکاران ت سرپرستان ان،یمرب ،رانیمد

 994) و ورزشکاران نفر( 072) سرپرستان، نفر( 22) انیمرب، نفر( 40) رانیاست که از چهار گروه مد

 ان،یو مرب رانیمد دگاهیاز دنتایج پژوهش نشان داد  انتخاب شدند. یبه صورت تصادفبودند که نفر( 

 دگاهیاز د دیجد یروین یریگکار بهداشت، ولی ابعاد  انیرا در م تیاولو نیباالتر یکیتکن یها مهارت

 یمدل و الگو بودن برا نیهمچن داشت. انتخاب قرار تیو اولو تیدرجۀ اهم نیسرپرستان در باالتر

 [.52] ورزشکاران داشت دگاهیرا از د تیاولو نورزشکار باالتری –دانشجو 

در تحقیق خود همبستگی بین شایستگی بالینی پرستاران و رضایت  (1387) قلجه و همکاران

بیماران از خدمات پرستاری را بررسی کردند و رابطه مثبت، قوی و معناداری بین این دو متغیر یافتند 

پرستار کیفیت خدمات پرستاری ارتقا یافته و این  و نتیجه گرفتند که با افزایش شایستگی بالینی
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تواند با ارتقا شایستگی بالینی  منجر به رضایت بیماران خواهد شد؛ لذا سیستم خدمات بهداشتی می

 [.50کارگیری پرستاران با شایستگی بیشتر رضایت مددجویان را فراهم نماید ] پرستاران یا به

ارشد خود معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور را  نامه کارشناسی در پایان( 1388) منظمی

های فنی و  های مدیریتی، مهارت های شخصیتی، مهارت تدوین کرد و چهار بعد اصلی ویژگی

بندی کرد:  ها را اولویت های اجتماعی را برای مربیان در نظر گرفت و به صورت زیر آن ویژگی

و اجتماعی. وی بیان داشت با توجه به نقش مربی در  های شخصیتی های فنی، مدیریتی، ویژگی مهارت

ها در مسابقات ورزشی، انتخاب مربی واجدشرایط و شایسته  توسعه عملکرد ورزشکاران و موفقیت آن

باشد همچنین، تأکید داشت در  برای رهبری یک تیم ورزشی از درجه اهمیت باالیی برخوردار می

توانند جواب  وجود ندارد و مسئوالن مربوط نمیتعیین صالحیت مربی عمدتاً چارچوب خاصی 

   [.59باشند ]ای برای نحوه انتخاب یا رد صالحیت یک مربی داشته  کننده قانع

های ارزیابی عملکرد مربیان  نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی شاخص در پایان (1391) روحانی

در این تحقیق، بر اساس نفر( پرداخت.  027نفر( و بازیکنان )72لیگ برتر ایران از دیدگاه مربیان )

 -گویه در پنج عامل قرار گرفت. عوامل فنی 57گویه ارزیابی عملکرد،  62نتایج تحلیل عاملی از 

ی، رفتاری و تربیتی، مدیریت تیمی و فردی، حفظ و ارتقای تیم و عامل سابقه و تجربه به آموزش

-ترین عوامل ارزیابی عملکرد مربیان فوتبال شناخته شدند. از دیدگاه مربیان عامل فنیترتیب مهم

چون  توی نتیجه گرف .آموزشی و از دیدگاه بازیکنان عامل رفتاری و تربیتی در اولویت اول قرار گرفت

های رفتاری و ارتباطی مربیان نیز بسیار مهم بازیکنان بیشترین ارتباط را با مربی دارند، ارزیابی مهارت

 .[7] است

استفاده از تجزیه مدلی مفهومی برای کارآمدی مربیگری ارایه دادند و با ( 1999) فلتز و همکاران

ارآمدی استراتژی بازی، کارآمدی تکنیکی و و تحلیل عاملی تأییدی چهار بُعد کارآمدی ایجاد انگیزه، ک

ها رضایت ورزشکار را  آنسازی را برای مقیاس کارآمدی مربیگری در نظر گرفتند.  کارآمدی شخصیت
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نتایج تحقیق نشان داد گیری شده از مقیاس کارآمدی مربیگری دانستند.  یکی از قویترین نتایج اندازه

  .[06] بینی کند ، رضایت بازیکن و موفقیت را پیشتواند رفتار مربیگری کارآمدی مربیگری می

کارآمدی مربیگری مربیان دانشگاهی: منابع، رفتار »با عنوان  یتحقیق (2115) میرز و همکاران

ورزشکار انجام دادند. نتایج نشان داد کارآمدی  0602مربی و  020بین  «مربیگری و متغیرهای تیمی

های زنان تنها  های مردان و برای تیم مربیگری کل رفتار مربیگری، رضایت تیمی و درصد برد را در تیم

های زنان با  بینی کرد. همچنین، کارآمدی ایجاد انگیزه با رضایت تیمی در تیم رفتار مربیگری را پیش

سازی ارتباط منفی با رضایت تیمی در  که کارآمدی شخصیت زن ارتباط مثبت داشت درحالیمربی 

 .[59] کردند داشت های زنانی که با مربی مرد تمرین می تیم

 525ارزیابی ورزشکاران از شایستگی مربیگری سرمربی خود را بین  (2116) میرز و همکاران

گیری چندبُعدی از شایستگی مربیگری  برای اندازه دانشجوی ورزشکار بررسی کردند و مدارک معتبری

و نهایتاً مقیاس شایستگی مربیگری را با چهار بُعد شایستگی ایجاد انگیزه، شایستگی استراتژی بازی، 

 [.6]سازی با پایایی درونی عالی ارایه دادند  شایستگی تکنیکی و شایستگی شخصیت

های  توسعه مدرکی معتبر برای مقیاس»ن در تحقیق خود تحت عنوا (2116) میرز و همکاران

به بررسی مقیاس و ارتباط آن با رضایت ورزشکار از سرمربی خود « چندبعدی شایستگی مربیگری

پرداختند. نتایج نشان داد مقیاس شایستگی مربیگری از اعتبار الزم برخوردار است همچنین، بین 

اً باال، مثبت و معنادار وجود دارد و شایستگی شایستگی ایجاد انگیزه و رضایت از سرمربی ارتباط نسبت

 [.97کننده قابل توجه از رضایت ورزشکار است ] بینی ایجاد انگیزه یک پیش

در تحقیق خود به دنبال ساخت ابزاری پایا و روا جهت  (2117) 1تریپولیتسیوتی و همکاران

های  شت عامل تکنیکهای موردنیاز مدیران اماکن سرپوشیده ورزشی یونان، ه تعیین شایستگی

های رایانه، مدیریت اماکن، مدیریت خطر  مدیریت، علم ورزش، مدیریت رویداد، روابط عمومی، مهارت

 [.54مداری را شناسایی کردند ] و قانون

                                                 

1 . Tripolitsioti et al. 
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کارآمدی مربیگری و اثربخشی مربیگری: »در تحقیق خود با عنوان ( 2118) کاواسانو و همکاران

ورزشکار  920مربی و  96در بین « ها و مقایسه گزارشات مربیان و ورزشکاران کننده بینی ارزیابی پیش

های دانشگاهی انگلیس بررسی کردند. نتایج نشان داد  در هشت رشته ورزشی تیمی و انفرادی از تیم

بینی کرد؛  ربه مربیگری، به طور منفی، همه ابعاد اثربخشی مربیگری را پیشبرای ورزشکاران، تج

   [. 02]کننده ادراک از اثربخشی مربیگری نبود  بینی که جنسیت ورزشکاران پیش درحالی

در تحقیق خود رابطه ادراکات ورزشکاران از اثربخشی مربیگری و  (2118) برادلی و همکاران

الش، تعهد، خوشی، خودکارآمدی، رفتار اجتماعی و ضد اجتماعی( را بین نتایج مربوط به ورزشکار )ت

بازیکن مرد راگبی بررسی کردند و نشان دادند که ادراک ورزشکاران از اثربخشی انگیزه، تالش،  066

سازی رفتار  تعهد و خوشی، ادراک از اثربخشی تکنیک خودکارآمدی و ادراک از اثربخشی شخصیت

ها ذکر کردند که از نظر مفهومی خوشی مشابه رضایت  بینی کردند. آن ثبت پیشطور م اجتماعی را به

های اثربخشی  کند. به طور ویژه آیتم بینی می شود و اثربخشی انگیزه رضایت را پیش فرض می

سازی بر ارتقای شخصیت اخالقی خوب، نگرش جوانمردانه به بازی، روحیه ورزشکاری خوب  شخصیت

های مثبتی از اخالقیات هستند. نتایج همچنین، بر  کند که همه جنبه مرکز میو احترام به دیگران ت

تکنیک، استراتژی و  گیری ادراکات ورزشکاران از اثربخشی مربیگری روی انگیزه، اهمیت اندازه

 [. 90کید دارد ]سازی تأ شخصیت

های  در تیمادراک دانشجویان ورزشکار از شایستگی مربیان خود ( 2119) 1فیلیپز و جوبنویل

تیم انجمن ملی  05دانشجوی ورزشکار از  096ها  بسکتبال مردان را بررسی کردند. در تحقیق آن

سوالی شایستگی مربیگری را تکمیل کردند. نتایج نشان داد بین  94بسکتبال شرکت کردند و مقیاس 

م دوم، ترم سوم ادراک دانشجویان ورزشکار از شایستگی مربیگری بر اساس سطح علمی ) ترم اول، تر

 [.55ها در بازی )حمله یا دفاع( تفاوت معناداری وجود ندارد ] و ترم آخر( و پست آن

                                                 

1 . Phillips & Jubenville 
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در تحقیقی مقیاس ادراکات ورزشکاران از شایستگی مربیگری را  (2111) میرز و همکاران

 ورزشکار در هفت رشته ورزشی 742های تحقیق از  را توسعه دادند. داده اعتبارسنجی کردند و آن

ها با تجزیه و تحلیل عاملی اکتشافی عامل پنجمی به مقیاس اضافه کردند  آوری شد. آن جمع

که نسخه قبلی مقیاس شایستگی مربیگری شامل چهار بُعد شایستگی ایجاد انگیزه، شایستگی  طوری به

ها و شایستگی توسعه شخصیت بود و در این تحقیق بُعد  سازی، شایستگی آموزش مهارت استراتژی

ها بُعد شایستگی شرایط جسمانی را کلید  ایستگی شرایط جسمانی به مقیاس اضافه گردید. آنش

 [.07] شایستگی مربیگری دانستند

ثیر شهرت و جنسیت مربی روی انتظارات ورزشکاران از شایستگی تأ (2111) 0مانلی و همکاران

داد هر دو متغیر شهرت و ورزشکار دختر و پسر بررسی کردند. نتایج نشان  924مربیگری را بین 

گذارد؛ ولی اثر شهرت در ابعاد شایستگی مربیگری  ثیر مییت مربی بر انتظارات ورزشکاران تأجنس

تر از  ها مربیان مرد را در شایستگی تکنیکی و استراتژی بازی شایسته باشد. همچنین، آن بیشتر می

 [.56]مربیان زن ارزیابی کردند 

های معلمان و تمرینات تدریس برای اثربخشی مدرسه را در  گیشایست( 2111) 2یدیقیسکالیم 

مدارس پاکستان بررسی کرد. او در رساله دکتری خود شش شایستگی اساسی را برای معلمان در نظر 

شناسی تدریس، ایجاد انگیزه، فرآیند آموزشی، استفاده از مواد  گرفت که شامل شایستگی روش

آموزان  دانشباشد. وی ذکر کرده است که  عامل و بحث کردن میآموزشی، ارزیابی تدریس و فرایند ت

آموزان به  برند. تشویق دانش کار نمی های خود را به دلیل نداشتن انگیزه کافی به بیشتر ظرفیت

های معلمان با  نتایج نشان داد شایستگی یادگیری به طور طبیعی به شایستگی معلمان وابسته است.

ها نیاز دارد. همچنین،  د و اینکه یک معلم کارآمد به تمام این شایستگیاثربخشی مدرسه ارتباط دار

                                                 

1 . Manley et al. 

2 . Kaleem Siddiqui 
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ها رفتار و  برند زیرا آن کار نمی  ثر بهطور شایسته و مؤ ای ارزیابی را بهه نتیجه گرفتند معلمان تکنیک

 [.09]ها ندارند  کنند و تعاملی با آن آموزان را در یک حالت اثربخش ارزیابی نمی اعمال دانش

درک مربیان از شایستگی و قبول »در تحقیق خود با عنوان  (2111) 1سانتوس و همکاران

ها با تحلیل  مربی بررسی کردند. آن 949بین « ای های حرفه نیازهای آموزشی مربوط به شایستگی

مدت و بلندمدت، شایستگی در تمرین و  ریزی کوتاه عاملی اکتشافی سه عامل شایستگی در برنامه

های فردی و آموزش مربیگری را شناسایی کردند. نتایج نشان داد درک مربیان با  شایستگیرقابت و 

تجربه خود را در سطوح پایینی از شایستگی و نیازمند  که مربیان کم طوری ها مرتبط بود، به تجربه آن

ه عنوان بدنی، خود را ب طور متقابل مربیان با آموزش عالی در تربیت به آموزش بیشتر درک کردند به

کردند و اینکه اکثر مربیان برای افزایش دانش خود  تر از مربیان بدون آموزش عالی درک می شایسته

 [.05مند بودند ] عالقه

نفس ورزشی و  ارشد خود اثر رفتار مربیگری بر اعتمادبه نامه کارشناسی در پایان (2111) 2یانگ

عملکرد اشتباه را بررسی کرد. نتایج نشان داد ادراکات ورزشکاران از شایستگی مربیگری به دنبال یک 

کرد ورزشکاران  که مربی ورزشکاران را به دنبال یک عملکرد اشتباه از بازی اخراج می زمانی

کردند همچنین، سطح پایینی از شایستگی را برای مربی  تری را تجربه می نفس ورزشی پایین اعتمادبه

تگی باالتری داشتند رفتارهایی نشان دادند که اعتماد کردند و مربیانی که سطوح شایس خود درک می

داد و اینکه سطح ادراک از شایستگی مردان باالتر از سطح ادراک از  نفس ورزشکار را افزایش می به

 [.57شایستگی زنان بود ]

های موردنیاز مربیان بسکتبال در یونان را بررسی کرد و با تحلیل  شایستگی (2111) کاستوپولوس

های اولیه/  مربی بسکتبال پنج عامل علم ورزش، ارتباطات/ رهبری، کمک 945اکتشافی از بین عاملی 

ریزی را برای مربیان شناسایی کرد. نتایج نشان داد  ای و برنامه های رایانه مدیریت خطر، مهارت

                                                 

1 . Santos et al. 

2 . Young 
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ها کسب  های آموزشی و علم ورزشی، باالترین رتبه را در بین عامل های اولیه و مهارت های کمک عامل

 [.96]کردند 

در تحقیق خود شایستگی مربیگری و رضایت از مربی را با یک مدل  (2111) میرز و همکاران

ورزشکار دبیرستانی از هفت رشته ورزشی در دو کشور  742چند سطحی معادالت ساختاری در بین 

رده و مدارکی های شایستگی مربیگری را مالحظه ک ها مقیاس آمریکا و انگلستان بررسی کردند. آن

بینی رضایت ورزشکار از طریق شایستگی مربیگری در دو سطح انفرادی )شایستگی  مبنی بر پیش

ها نتیجه گرفتند رضایت  تکنیکی و ایجاد انگیزه( و تیمی )شایستگی مربیگری کل( ارایه دادند. آن

 [.02]د اش ارتباط باالیی داشته باش ورزشکار ممکن است با ادراکات ورزشکار از سرمربی

های مربیان  در یک مطالعه اکتشافی به شناسایی شایستگی (2112) استاوروپولوس و همکاران

ها با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل  دو و میدانی در یونان مبادرت ورزیدند. آن

را  ها مهارتهای مدیریتی رشته ورزشی، علم ورزشی، زیست شناسی، مدیریت خطر و آموزش  تکنیک

ها را در رویدادها،  سوال ارایه دادند. همچنین بیان کردند که مطالعات زیادی، شایستگی 99در قالب 

ای بین کشورها  های فرهنگی و زمینه اند؛ اما تفاوت ها، اماکن و مراکز ورزشی رسیدگی کرده کلوپ

 [.92است ]ها دشوار  های موردنیاز و درک اهمیت آن دهد تشخیص شایستگی نشان می

در یک تجزیه و تحلیل چند سطحی به بررسی ارتباط ادراکات  (2112) باسلت و همکاران

ورزشی پرداختند. در   تیم 96بازیکن از  949ورزشکاران از ابهام نقش و شایستگی مربیگری در بین 

در نظر این تحقیق تنها دو بُعد شایستگی تکنیکی و شایستگی استراتژی بازی از شایستگی مربیگری 

گرفته شده است. نتایج تحقیق از ارتباط معنادار و منفی چهار بُعد ابهام نقش با دو بُعد شایستگی 

مربیگری در هر دو سطح انفرادی و تیمی حمایت کرد. قوت ارتباط در سطح انفرادی باالتر مشاهده 

 [.09]شد 

در موسسات آموزش  ادراک ورزشکاران دانشجو از شایستگی مربیگری( 2113) چو و همکاران 

 999سوالی شایستگی مربیگری را برای  94ها در تحقیق خود مقیاس  عالی مالزی را بررسی کردند. آن
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ورزشکار دانشجو به کار بردند. نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین ادراک ورزشکاران زن و مرد از 

ها در سطح انفرادی و تیمی وجود  شایستگی مربیگری وجود ندارد؛ اما تفاوت معنادار بین ادراک آن

های انفردی در تمام ابعاد  های تیمی نسبت به ورزشکاران ورزش که ورزشکاران ورزش طوری دارد به

های خود  های ورزشی در ایفای نقش نمرات باالتری به مربیان خود دادند و اظهار داشتند مربیان تیم

سازی  های خوب مربیگری و شخصیت ارایه تکنیکبرای ایجاد انگیزه، انتخاب استراتژی بازی مناسب، 

 [.5های انفرادی هستند ] تر از مربیان در ورزش موفق شایسته

به بررسی ارتباط شایستگی مربیگری مربیان با پیشرفت ادراک شده  (2113) 1موئن و فدریسی

گری به ورزشکاران در ورزش نخبگان پرداختند و نشان دادند ادراکات باالتری از شایستگی مربی

رضایت باالتری از ورزشکاران مربوط است. در این تحقیق از مقیاس شایستگی مربیگری موئن و 

های ارتباطی مربیگری تمرکز دارد و مقیاسی متفاوت با  ( استفاده کردند که بر جنبه9202همکاران )

 [. 52] مقیاس شایستگی مربیگری میرز و همکارانش است

 

 مندی ورزشکاران یتپیشینه تحقیقات رضا. 2-11-2

های اعمال قدرت  نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی ارتباط بین شیوه در پایان( 1387) فالح

کلیه مربیان و  های ورزشی بانوان استان مازندران پرداخت. مندی ورزشکاران در تیم مربیان و رضایت

های تحقیق  یافته کردند.رشته انفرادی در این تحقیق شرکت  4رشته گروهی و  4ورزشکار از  925

شیوه اعمال قدرت مربیان فقط بین قدرت تخصص، پاداش و قدرت قانونی مربیان  5نشان داد از بین 

 داری وجود داشت و معنی پایین ،ز رفتار و تعامل مربی رابطه مثبتمندی ورزشکاران ا با رضایت

یت از رفتار و تعامل مربی، رضایت مندی ورزشکار به ترتیب رضا بندی ابعاد رضایت همچنین، در اولویت

 [.2] از عملکرد فردی، رضایت از آموزش و تمرین مربی و رضایت از عملکرد تیمی قرار گرفتند

                                                 

1 . Moen & Federici 
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بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان با »عنوان  دکتری خود تحتدر رساله  (1389) محدث

و ملی ایران و ارایه الگوی سبک های لیگ برتر  های باشگاه انسجام تیمی و رضایت ورزشکاران مرد تیم

چهار بُعد رضایت از عملکرد فردی، رضایت « مندی ورزشکاران رهبری مربیان، انسجام تیمی و رضایت

از عملکرد تیمی، رضایت از آموزش و تمرین و رضایت از رفتار و تعامل مربی را در نظر گرفت. نتایج 

رزشکار رضایت از آموزش و تمرین باالتر بود و پس مقایسه بین ابعاد نشان داد در میان ابعاد رضایت و

از آن به ترتیب رضایت از رفتار و تعامل مربی)رضایت از فرایندها(، رضایت از عملکرد فردی و رضایت 

های رهبری آموزش و تمرین،  چنین بین سبک رضایت از پیامدها( قرار داشت. هماز عملکرد تیمی )

دار مشاهده شد و در همه  بعاد رضایت ورزشکار رابطه مثبت و معنیمدار با همه ا مدار و تکلیف رابطه

های رهبری مربیان بود.  موارد رابطه ابعاد رضایت با سبک رهبری آموزش و تمرین بیشتر از سایر سبک

در مورد رابطه بین انسجام تیمی و رضایت ورزشکار نتایج تحقیق آشکار ساخت که بین همه ابعاد 

داری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان  ابعاد رضایت ورزشکار رابطه مثبت و معنیانسجام تیمی با همه 

مندی ورزشکاران است.  کننده رفتار رهبری مربیان بر انسجام تیمی و بر رضایت دهنده نقش تعیین

بنابراین مربیان باید با انتخاب سبک رهبری مناسب و کار آمد به بهبود انسجام تیمی و رضایت 

گیری دانش فنی و  کار مربیان باید با به براساس مدل پیشنهادی تحقیقتمام ورزند. ورزشکاران اه

تخصص خود مسائل آموزشی، تکنیکی و تاکتیکی بازیکنان را در اولویت قرار دهند و با تاکید بر رفتار 

 . [00] های فنی تیم افزایش دهند آموزش و تمرین، تصور بازیکنان را از توانایی

بررسی ارتباط رفتار مربیان و »نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  در پایان (1391) احمدی

نتیجه گرفت ارتباط معنادار و مثبت « مندی با عملکرد ورزشکاران در لیگ برتر تکواندوی ایران رضایت

مندی  های آموزش و تمرین، دموکراتیک، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت با رضایت بین سبک

 [.44مندی ارتباطی مشاهده نشد ] که بین سبک رفتار آمرانه و رضایت ود دارد درحالیورزشکاران وج

مندی  های رضایت در پژوهشی به مقایسه اولویت جنبه (1391) نژاد و همکاران رمضانی

سوالی  56ورزشکار لیگ کشوری استان مازندران پرسشنامه  076ورزشکاران پرداختند که در آن 
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بُعد داشت تکمیل کردند. نتایج نشان داد رضایت از رفتار مربی، مشارکت  مندی که پانزده رضایت

فردی در تیم، راهبرد تیمی، عملکرد فردی، اخالقیات تیمی، انسجام تیمی و آموزش مربی به ترتیب 

مندی، ورزشکاران زن  مندی ورزشکاران بودند. در همه ابعاد رضایت اولویت جزو عوامل اصلی رضایت

های گروهی  نسبت به ورزشکاران مرد نشان دادند و در اکثر ابعاد ورزشکاران رشته رضایت باالتری

طورکلی، فرایندهای فردی و تیمی اولویت  های انفرادی داشتند. به رضایت بیشتری نسبت به رشته

 [. 52باالتری از پیامدهای تیمی داشت ]

اثر ادراک رفتارهای رهبری مربیان بر تعهد ورزشی، انگیزش  (1391) سیدحسینی و همکاران

ها نشان داد  جودوکار لیگ برتر ایران را بررسی کردند. نتایج تحقیق آن 069مندی  پیشرفت و رضایت

مندی ورزشکاران اثرگذار است.  تعهد ورزشی، انگیزش پیشرفت و رضایت رفتارهای رهبری مربیان بر

های رقابتی  ها یا درک استراتژی ها و تاکتیک نتوانند توانایی آموزش تکنیکها نوشتند اگر مربیان  آن

. نتایج همچنین ها متزلزل خواهد شد تیم خود و حریف را به ورزشکاران نشان دهند هویت شغلی آن

ها رضایت  باشد. آن تواند پیامدی از رفتارهای رهبری مربیان  مندی ورزشکاران می نشان داد رضایت

مندی  ی رضایت دهنده را نشان ز عملکرد فردی را بیشتر از دیگر ابعاد مالحظه کردند و آنورزشکار ا

زیاد جودوکاران از انجام وظایف و تکالیف خود دانستند و ذکر کردند اولویت باالی رفتار رهبری 

توجهی به  بیآموزش و تمرین با اولویت رضایت از عملکرد فردی تقریباً سازگار است و معتقدند 

های دیگر یا  کاری، اشتباه و جابجایی به باشگاه مندی ورزشکاران ممکن است باعث اعتراض، کم رضایت

 [.  95] های اجتماعی شود ترک ورزش و گرایش به ناهنجاری

رفتگی و رفتارهای مربیان روی سطوح  در رساله دکتری خود ارتباط بین تحلیل( 2113) 1آلتاهاینه

نتایج را بررسی کرد.  اردن( دانشگاه 2ورزشکار از  409مربی و  49)رفتگی ورزشکاران  رضایت و تحلیل

تحقیق در رابطه با رفتارهای رهبری و رضایتمندی ورزشکار نشان داد که رفتارهای ادراک شده 

                                                 

1 . Altahayneh 
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آموزش و تمرین، دموکراتیک، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت با رضایتمندی رهبری شامل 

  .[49] دار دارد منفی و معنی ای رابطهدار و با رفتار آمرانه  مثبت و معنی ای رابطهورزشکاران 

فوتبالیست  092مندی  رهبری و رضایتهای  سبکرابطه  در تحقیقی ،(2113) 1کاکیوگلیو

بین رفتارهای ترجیحی و ادراک نتایج تحقیق نشان داد های دانشگاهی را مورد مطالعه قرار داد.  تیم

داری  همچنین رابطه معنی دارد.نشده در میان بازیکنان مهاجم، مدافع و میانه زمین تفاوت وجود 

 .[62] مندی ورزشکاران با رفتارهای رهبری مشاهده نشد میان رضایت

های رهبری و رضایت ورزشکار  به بررسی سبکای  طی مطالعه (2119) 2دین و همکارانونظر

و  LSSهای  زن( پرسشنامه 55مرد و  46ورزشکار ) 020. های بسکتبال دانشگاهی مالزی پرداخت تیم

ASQ  ،را تکمیل کردند و نتایج نشان داد که ورزشکاران به ترتیب رفتارهای رهبری تمرین و آموزش

دهند، و رفتار آمرانه نیز کمترین میانگین  بازخورد مثبت، حمایت اجتماعی و دموکراتیک را ترجیح می

یمی، عامل انسجام ت 4مندی ورزشکار،  خرده مقیاس رضایت 05را به خود اختصاص داد. در میان 

آموزش و تمرین، مشارکت اجتماعی در تیم و مشارکت فردی در تیم باالترین اولویت را نشان داد. 

چنین نتایج نشان داد که بیشترین همبستگی بین شاخص رضایت ورزشکار و رفتارهای رهبری  هم

تماعی، مربیان به ترتیب با رفتارهای آموزش و تمرین، مالحظات اجتماعی، بازخورد مثبت، حمایت اج

 [.60] دموکراتیک و آمرانه وجود دارد

بازیکن از  020های رهبری و رضایت ورزشکاران در بین  ارتباط سبک( 2119) 3آسیاه و روسلی

های رهبری و رضایت ورزشکاران  های هاکی را بررسی کردند. نتایج حاکی از ارتباط متوسط سبک تیم

دهند همچنین  و تمرین را ترجیح می های رهبری آموزش بود و نشان داد ورزشکاران سبک

                                                 

1. Cakioglu 

2 . Nazarudin 

3 . Asiah and Rosli 
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مندی نشان داد که ورزشکاران به ترتیب رضایت از آموزش و تمرین،  بندی بین ابعاد رضایت اولویت

 [. 02رضایت از عملکرد تیمی، رضایت از تعامل مربی و رضایت از عملکرد فردی را مهم دانستند ]

هایی از  در مصاحبهز مربیگری ضعیف را ادراک ورزشکاران ا در یک تحقیق کیفی( 2119) 1گریتی

های بیسبال،  ای و ...( در رشته ورزشکار در سطوح رقابتی مختلف )جوانان، دانشگاهی، حرفه 06

ورزشکاران بیان کردند که مربیان ضعیف . بررسی کردبال  بسکتبال، فوتبال، فوتبال آمریکایی و سافت

ای جلسات تمرینی ندارند همچنین، مربیان خود را از ای بر محیط یادگیری منفی ایجاد کرده و برنامه

جنبه آموزشی، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت ناشایسته درک کردند. نتایج نشان داد ورزشکارانی 

که مربی ضعیف را تجربه کردند از مربی خود رضایت نداشتند و خواستار تمرین با مربی دیگری بودند 

[69.] 

مندی  ق خود بر نقش میانجی انسجام در ارتباط بین رهبری و رضایتدر تحقی (2111) 2پارادایز

های رهبری در ورزش  ورزشکار پرسشنامه 925ساله تمرکز داشت. در این تحقیق  09-07ورزشکاران 

(LSSو رضایت ) ( مندی ورزشکارASQ( و محیط گروهی در ورزش )YSEQ .را تکمیل کردند )

مندی را میانجیگری  انسجام اجتماعی ارتباط بین رهبری و رضایتنتایج نشان داد انسجام تکلیف و 

 [.69مندی ورزشکاران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ] کند و اینکه بین رهبری و رضایت می

بازیکن  690مربی و  29گرا بین  در تحقیق خود به بررسی رهبری تحول (2112) 3دیلیپ کومار

گرا با  های رهبری تحول مقیاس ایج از ارتباط مثبت خردهفوتبال در هند پرداخته است. نت

های رضایت بازیکن حمایت کرد. وی نتیجه گرفت دیدگاه القایی و انگیزشی رهبران  مقیاس خرده

ها،  های آموزشی و تمرین، استراتژی گرا بر ادراکات بازیکنان تیم نسبت به دنبال کردن برنامه تحول

 [.64گذارد ] ها و ... تأثیر می خالقی آنعملکرد، خصوصیات فردی، ثبات ا

                                                 

1 . Gearity 
2
 . Paradis 

3
 . Dileep Kumar 
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 075مندی ورزشکار را بین  ارتباط بین هویت ورزشی و رضایت (2112) 1بورنز و همکاران

را بررسی کردند و ارتباط مثبت و معنادار بین هویت ورزشی و رضایت  NCAAهای  ورزشکار تیم

 [.65ورزشکار نشان دادند ]

مندی ورزشکار به عنوان یک میانجی در ارتباط  رسی رضایتبه بر (2113) 2سایبانی و همکاران

گرای مربیان و تعهد ورزشی بازیکنان فوتبال پرداختند. نمونه آماری این تحقیق را  بین رهبری تحول

سال تشکیل دادند. نتایج از ارتباط مثبت و معنادار بین رهبری  05-92بازیکن فوتبال  552

تواند  رزشکاران حمایت کرد و نشان دادند که رضایت ورزشکار میمندی و گرای مربیان و رضایت تحول

های ورزشی  ها و رقابت ها در فعالیت یک میانجی برای افزایش تعهد ورزشکاران و مشارکت مستمر آن

 [.66باشد ]

 

  جمع بندی. 11 -2

های  های موفق را از تیم ثر، فعال و شایسته یک ویژگی برجسته است که تیممدیریت و رهبری مؤ

سازد. مربیان در ایفای نقش مربیگری به دنبال ایجاد شرایطی هستند که به وسیله  ناموفق متمایز می

آن هر ورزشکار حداکثر فرصت را برای موفقیت داشته باشد و در همان حال نیز به موفقیت تیمی 

های روانی مثبت  آمیز و واکنش ایسته فردی است که توانایی تغییر نتایج، اجرای موفقیتبرسد. مربی ش

های روانی افراد و تیم  های ورزشی، بلکه باید به مهارت را در تیم دارد. مربیان نه فقط به اجرای مهارت

روری است و توجه کنند؛ زیرا توجه به فرایندهای فردی و گروهی و نیازهای فردی ورزشکاران و تیم ض

 شود.  جزئی از شایستگی مربیگری محسوب می

ارزیابی عملکرد برای حفظ مربیگری شایسته و اثربخش، حیاتی است. ورزشکاران قادر به ارزیابی 

دراکات و ارزیابی ورزشکاران از یک مربی شان هستند. ا شخصیت و رفتارهای مربیان در نقش مربیگری

                                                 
1
 . Burns et al. 

2
 . Saybani 
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اهمیت نقش ورزشکاران در ارزیابی با توجه به کند؛ لیکن  نقش مهمی در شایستگی مربی بازی می

ها در عملکرد فردی و تیمی، تحقیقات محدودی در این  مندی آن مربیان ورزشی همچنین رضایت

که تاکنون انجام شده بر رفتارهای رهبری و زمینه انجام شده است. از طرفی بیشتر منابع تحقیقاتی 

اند و شایستگی مربیگری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین این  کارآمدی مربی تأکید داشته

مندی ورزشکاران را مورد مطالعه  تحقیق برآنست تا ارتباط درک از شایستگی مربیگری را با رضایت

قرار دهد.
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 ل

 سوم

 پژوهش روش
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 مقدمه. 3-1

گیری، ابزار تحقیق، روش اجرای تحقیق،  این فصل به توضیح نوع تحقیق، جامعه آماری و نحوه نمونه

 آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات اختصاص یافته است. روش جمع

 نوع پژوهش. 3-2

از نوع مطالعات و  یفیتوصها، و به لحاظ گردآوری داده یبه لحاظ هدف کاربرد حاضر تحقیق

مندی ورزشکاران پرداخته  به بررسی رابطه درک از شایستگی مربیان و رضایت همبستگی است که

 است.

 جامعه و نمونه آماری. 3-3

جامعه آماری تحقیق، ورزشکاران زن و مرد در رشته های والیبال و جودو در استان خراسان شمالی 

نفر بودند.  57نفر و در رشته جودو  020د ورزشکاران در رشته والیبال مورد تحقیق قرار گرفتند. تعدا

 با توجه به تعداد ورزشکاران، نمونه آماری برابر جامعه در نظر گرفته شد.

 . ابزار پژوهش3-4

های فردی  ابزار گردآوری اطالعات این تحقیق، شامل سه پرسشنامه بود. پرسشنامه اول شامل ویژگی

جامعه آماری نظیر سن، جنسیت، رشته ورزشی، سابقه فعالیت در رشته ورزشی خود، سطح تحصیالت 

ن و سطح رقابتی ورزشکاران بود. پرسشنامه دوم، پرسشنامه درک از شایستگی مربی میرز و همکارا

( بود که بعد از ترجمه نسخه اصلی، نسخه ترجمه شده به انگلیسی برگردان شد سپس، نسخه 9202)

نفر از  09اصلی و نسخه برگردان شده مطابقت داده شدند. برای تعیین روایی اولیه در اختیار 

 ارشد مدیریت نفر کارشناسی 9دانشجوی دکتری،  0استادیار،  9دانشیار، 0نظران که شامل  صاحب

ورزشکار بودند، قرار گرفت. پس از تغییرات و اصالحات  9استادیار فیزیولوژی ورزش و  0ورزشی، 

سوال است که  99ضروری، نسخه اصلی پرسشنامه حاضر شد. پرسشنامه شایستگی مربیگری شامل 
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= 0ارزشی لیکرت )از  سنجد.  این پرسشنامه در طیف پنج مقیاس شایستگی مربیگری را می پنج خرده

کامالً شایسته است( تنظیم شد. آزمودنی با توجه به درک خود از  =5صالً شایستگی ندارد تا ا

 نماید. را انتخاب می 5ویا 0،9،9،4شایستگی مربی، یکی از نمرات 

اند  میالدی تهیه شده0222مندی ورزشکاران توسط ریمر و چالدورای در سال  پرسشنامه سوم رضایت

 4مندی ورزشکاران را در  سوال بود که میزان رضایت 06ران شامل مندی ورزشکا پرسشنامه رضایت

مندی ورزشکاران در طیف هفت  های پرسشنامه رضایت گیری کرد. گزینه بعد از دیدگاه ورزشکار اندازه

کامالً راضی هستم( تنظیم شده است. ورزشکار با توجه  =7اصالً راضی نیستم تا  =0ارزشی لیکرت )از 

 را انتخاب کند. 7و یا  0،9،9،4،5،6توانست یکی از نمرات  ود از هر فرایند تیمی میبه میزان رضایت خ

نفر از ورزشکاران توزیع شد. با  92ها بین  برای تعیین پایایی، در یک مطالعه راهنما این پرسشنامه

و برای  =25/2αاستفاده از آلفای کرونباخ، میزان ثبات درونی برای پرسشنامه شایستگی مربیگری 

 به دست آمد. = 24/2αمندی ورزشکاران  پرسشنامه رضایت

 

 های اصلی پرسشنامه درک از شایستگی مربی. ثبات درونی عامل1-3جدول

 مقدار آلفای کرونباخ ابعاد شایستگی مربیگری

 29/2 شایستگی ایجاد انگیزه

 24/2 سازی شایستگی استراتژی

 29/2 ها شایستگی آموزش مهارت

 29/2 رشد شخصیت شایستگی

 72/2 شایستگی شرایط جسمانی

 25/2 ثبات کلی
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 مندی ورزشکار های اصلی پرسشنامه رضایت. ثبات درونی عامل2-3جدول

 مقدار آلفای کرونباخ مندی ورزشکار رضایت ابعاد

 72/2 رضایت از عملکرد فردی

 62/2 رضایت از عملکرد تیمی

 22/2 رضایت از رفتار و تعامل مربی

 20/2 رضایت از آموزش و تمرین

 25/2 ثبات کلی

 

  آوری اطالعات ها و جمع روش توزیع پرسشنامه. 3-5

بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شاهرود به اداره  ای از طرف دانشکده تربیت نامه ارائه معرفی بادر ابتدا، 

هماهنگی الزم بین اداره ورزش و جوانان خراسان شمالی و  ،ورزش و جوانان خراسان شمالی

ها و با همکاری مربیان و بازیکنان از کسب رضایت هیئت ،های والیبال و جودو در کل استان هیئت

 9ها  آوری پرسشنامهها خواسته شد تا در صورت تمایل در این پژوهش شرکت کنند. توزیع و جمع آن

این دو رشته در تحقیق شرکت کردند و به  ورزشکاراننفر از  942. تعداد ماه به طول انجامید

 ها پاسخ دادند. پرسشنامه

 های تجزیه و تحلیل آماری روش. 9-6

معیار( برای ارزیابی های آمار توصیفی )فراوانی، میانگین و انحراف  آوری اطالعات از روش پس از جمع

های تحقیق با استفاده از نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار  های فردی استفاده شد. یافته ویژگی

اسمیرنوف استفاده شد. برای  -ها از آزمون کولموگروفگرفتند. برای آزمون نرمال بودن توزیع داده

ها از آزمون همبستگی عی بودن دادهتجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیات تحقیق با توجه به طبی

      ≥p 25/2داری برای تعیین تفاوت در سطح معنی مستقل tپیرسون برای تعیین ارتباط و آزمون 

آلفای چنین از برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد. هم 02نسخه  SPSSافزار تفاده شد. از نرماس

ده شد.ها استفاپرسشنامهکرونباخ برای تعیین پایایی 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف

 ص

 ل

 چهارم

 تجزیه و تحلیل   

  های پژوهشیافته       
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  مقدمه. 4-1

های  های تحقیق به صورت توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته و با جدول در این فصل یافته

ها  برای آزمون طبیعی بودن توزیع دادهاسمیرنوف  -توزیع فراوانی ارائه شده است. از آزمون کالموگراف

های تحقیق استفاده  های آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای آزمون فرضیه و آزمون

 شده است.

 

 هاهای فردی آزمودنیتوصیف ویژگی. 4-2

 اند. جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران والیبالیست و جودوکار استان خراسان شمالی تشکیل داده

درصد( قرار  56 سال ) 90-92کنندگان در رده سنی  بیشترین تعداد شرکت 0-4با توجه به جدول 

 داشتند.  

 ها. توصیف وضعیت سنی آزمودنی1-4جدول 

 

 دامنه سنی )سال(

 

 تعداد

 

 درصد

 5/99 29 سال 21زیر 

31- 21 092 56 

41-31 99 9/2 

 9/0 9 41بیشتر از 

 022 942 جمع
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 ها مرد بودند. درصد آن 2/42ها زن و  درصد آزمودنی 9/50، 9-4توجه به جدول با 

 

 ها بر حسب جنسیت . توصیف آزمودنی2-4جدول 

 

 جنسیت

 

 تعداد

 

 درصد

 9/50 097 مرد

 2/42 090 زن

 022 942 جمع

 

نفر  020که  طوری  دهد. به تعداد ورزشکاران به تفکیک رشته ورزشی را نشان می 9-4جدول

 اند. نفر جودوکار در تحقیق مشارکت داشته 57والیبالیست و 

 ها به تفکیک رشته ورزشی . توصیف آزمودنی3-4جدول 

 

 رشته ورزشی

 

 تعداد

 

 درصد

 77 020 والیبال

 99 57 جودو

 022 942 جمع
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سابقه سال در رشته ورزشی خود  5-02ها  درصد آزمودنی 0/49ها  در توصیف سابقه ورزشی آزمودنی

 آمده است. 4-4اند. دیگر اطالعات در جدول  فعالیت داشته

 ها بر حسب سابقه ورزشی . توصیف آزمودنی4-4جدول 

 

 سابقه ورزشی )سال(

 

 تعداد

 

 درصد

 0/40 029 سال 5زیر 

11- 5 027 0/49 

15-11 99 9/2 

 5/6 06 15بیشتر از 

 022 942 جمع

 

ها  کند. بر طبق این جدول، اکثریت آزمودنی توصیف می ها را سطح تحصیالت آزمودنی 5-4جدول 

 اند. درصد( در مقطع کاردانی بوده 97)

 ها بر حسب سطح تحصیالت . توصیف آزمودنی5-4جدول 

 

 سطح تحصیالت

 

 تعداد

 

 درصد

 9/92 52 زیر دیپلم

 9/96 65 دیپلم

 97 67 کاردانی

 2/99 52 کارشناسی

 2/9 7 کارشناسی ارشد و باالتر

 022 942 جمع
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 پژوهشهای  توصیف یافته. 4-3

-ها با استفاده از آزمون کالموگراف های تحقیق، میزان طبیعی بودن توزیع داده قبل از آزمون فرضیه

 اسمیرنوف بررسی شده است. 

اسمیرنوف، متغیرها توزیع نرمال توزیع  -و سطح معناداری در آزمون کالموگراف Zبا توجه به میزان 

 های آماری پارامتریک استفاده شده است. ها، از آزمون دارند؛ بنابراین برای تجزیه و تحلیل داده

 اسمیرنوف -. نتایج آزمون کالموگراف6-4جدول 

 متغیرها
 

 تعداد

 

 میانگین
 معناداری سطح Zنمره  استاندارد انحراف

 99/2 29/0 67/2 25/9 942 شایستگی مربیگری

 40/2 22/2 92/0 22/5 942 مندی ورزشکار رضایت

 

، اولویت ابعاد شایستگی مربیگری به ترتیب شایستگی رشد شخصیت، 7-4با توجه به جدول 

شرایط سازی و شایستگی  ها، شایستگی ایجاد انگیزه، شایستگی استراتژی شایستگی آموزش مهارت

 جسمانی است.

 ابعاد شایستگی مربیگری توصیف. 7-4جدول 

 

 متغیرها

 

 تعداد

 

 استاندارد انحراف میانگین

 79/2 20/9 946 شایستگی ایجاد انگیزه

 76/2 75/9 949 سازی شایستگی استراتژی

 72/2 29/9 947 ها شایستگی آموزش مهارت

 70/2 25/9 949 شایستگی رشد شخصیت

 79/9 949 شرایط جسمانیشایستگی  72/2
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مندی ورزشکاران به ترتیب رضایت از  دهد اولویت ابعاد رضایت نشان می 2-4طور که جدول  همان

رفتار و تعامل مربی، رضایت از عملکرد فردی، رضایت از آموزش و تمرین و در نهایت رضایت از 

 باشد. عملکرد تیمی می

 

 مندی ورزشکار ابعاد رضایت توصیف. 8-4جدول 

 

 متغیرها

 

 تعداد

 

 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 96/0 92/5 942 رضایت از عملکرد فردی

 92/0 74/4 947 رضایت از عملکرد تیمی

 44/0 5 945 رضایت از آموزش و تمرین

 92/0 92/5 947 مربی رضایت از رفتار و تعامل

 

 

 پژوهشهای  آزمون فرضیه. 4-4

ها از  اند. برای آزمون فرضیه ( مورد بررسی قرار گرفتهα≤25/2های تحقیق ) قسمت فرضیهدر این 

ا در جداول مربوطه ه مستقل استفاده شده و نتایج حاصل از آن tضریب همبستگی پیرسون و آزمون 

 ارائه شده است.

 فرضیه اول: 

مندی ورزشکاران )والیبال و جودو( استان  بین ابعاد درک از شایستگی مربی و رضایت: (0Hفرض صفر )

 ندارد.خراسان شمالی رابطه معناداری وجود 

 مندی ورزشکاران . ارتباط بین ابعاد درک از شایستگی مربی و رضایت9-4جدول 

شایستگی 

 جسمانی شرایط

 شایستگی 

 سازی شخصیت

شایستگی 

 ها مهارت آموزش

شایستگی 

 سازی استراتژی

 شایستگی 

 ایجاد انگیزه

 متغیرهای شایستگی      

 متغیر

مندی  رضایت همبستگی پیرسون **605/2 **576/2 **522/2 **560/2 **605/2

 معناداری 220/2 220/2 220/2 220/2 220/2 ورزشکار 

P≤   ** 2/ 20درسطح معناداری 
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و سطح معناداری مشاهده شده و ضریب همبستگی پیرسون فرض صفر رد  2-4برطبق جدول 

مندی ورزشکاران ارتباط مثبت، متوسط و  شود؛ بنابراین بین ابعاد درک از شایستگی مربی و رضایت می

 معناداری وجود دارد. 

 فرضیه دوم: 

والیبال و جودو( استان  رزشکاران )مندی و : بین درک از شایستگی مربی و ابعاد رضایت(0Hفرض صفر )

 خراسان شمالی رابطه معنادار وجود ندارد.

 مندی ورزشکاران . ارتباط بین درک از شایستگی مربی و ابعاد رضایت11-4جدول 

 رضایت از 

 مربی رفتار و تعامل

 رضایت از 

 آموزش و تمرین

 رضایت از 

 عملکرد تیمی

  رضایت از

 عملکرد فردی
 مندی متغیرهای رضایت      

 متغیر

درک از  همبستگی  پیرسون **452/2 **579/2 **654/2 **526/2

 معناداری 220/2 220/2 220/2 220/2 مربی  شایستگی

P≤   ** 2/ 20درسطح معناداری 

 

و سطح معناداری مشاهده شده و ضریب همبستگی پیرسون فرض صفر رد  02-4برطبق جدول 

ارتباط مثبت، متوسط و مندی ورزشکاران  شود؛ بنابراین بین درک از شایستگی مربی و ابعاد رضایت می

 معناداری وجود دارد. 
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 فرضیه سوم:

بین درک از شایستگی مربی از دیدگاه ورزشکاران )والیبال و جودو( مرد و زن استان : (0Hفرض صفر )

 .خراسان شمالی اختالف معنادار وجود ندارد

 . مقایسه درک از شایستگی بر اساس جنسیت11-4جدول 

  تعداد میانگین t معناداری
 

 درک از شایستگی  مرد 090 29/9 22/0 242/2

 مربی زن 009 76/9  

 

شود؛ بنابراین بین درک از  و سطح معناداری مشاهده شده فرض صفر رد می 00-4برطبق جدول 

 شایستگی مردان و زنان اختالف معناداری وجود دارد. 

 فرضیه چهارم:

بین درک از شایستگی مربیگری ورزشکاران )والیبال و جودو( استان خراسان شمالی : (0Hفرض صفر )

 وجود ندارد.براساس رشته ورزشی اختالف معنادار 

 . مقایسه درک از شایستگی مربی براساس رشته ورزشی12-4جدول 

 تعداد میانگین t معناداری
       

 

 درک از شایستگی  جودو 55 052/4 274/9 220/2

 والیبال 072 760/9   مربی

 

شود؛  و سطح معناداری مشاهده شده فرض صفر رد می t، با توجه به مقدار 09-4برطبق جدول 

که  طوری بنابراین بین درک از شایستگی مربی بر اساس رشته ورزشی اختالف معناداری وجود دارد به

ها مشاهده شد. شتر از والیبالیستدرک از شایستگی جودوکاران بی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ف

 ص

 ل

 پنجم

 گیریبحث و نتیجه  
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 مقدمه. 5-1

در این فصل ابتدا و به طور اجمالی طرح پژوهشی، مبانی نظری، پیشینه و نتایج پژوهش مرور شده 

ی کاربردی برای های پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در پایان پیشنهادهااست. سپس یافته

 شده است.چنین پیشنهاداتی برای مطالعات آینده ارایه و هممربیان، مدیران 

 

 خالصه پژوهش. 5-9

امروزه بیشتر محققان رهبری در ورزش، به سوی شناسایی روش مربیگری مشخصی که عملکرد موفق 

ادراک ورزشکاران از رفتار اند.  های روانشناختی مثبت ورزشکاران را موجب شود، هدایت شده و پاسخ

 90، 92، 02، 02] کند بازی میهای نظری مختلف از مربیگری ورزش  مربی، یک نقش مهم در مدل

[. در ادبیات کارآمدی مربیگری نیز، اهمیت ادراک ورزشکاران از رفتارهای مربی، برای 99، 95،92،

متغیر حیاتی در اثربخشی  [.99، 02، 07، 06نتایج مرتبط با ورزشکاران شناسایی شده است ]

تواند بر انگیزه،  که این ادراکات می شان است مربیگری، ادراکات خود ورزشکاران از رفتارهای مربیان

شایستگی مربیگری  ها تأثیر بگذارند. های ارزیابانه آن عملکرد و رفتار ورزشکاران همچنین بر واکنش

که، مربی به طور مداوم  در حالی[. 02باشد ] منبعی برای مزیت رقابتی در هر رشته ورزشی می

بی خود را رزشکاران نیز، پیوسته شخصیت و رفتار مردهد و هایی درباره ورزشکاران ارائه می ارزیابی

های ورزشی  ورزشکاران، ذینفعان و تولیدکنندگان اصلی ورزش در سازمان [.5کنند ] می  ارزیابی

های ورزشی نقش اساسی دارند؛  هستند و از هر دو جنبه، در توفیق و کامیابی اهداف سازمانی تیم

 .[44]ین نیروی انسانی توجه زیادی شود ها و ادراکات ا بنابراین باید به نگرش

تحقیقات محدودی در زمینه شایستگی مربیگری انجام شده است. بیشتر تحقیقات موجود بر 

متمرکز بوده  انمربی ارزیابی عملکردالگوهای رفتار مربی و  ،های رهبری کارآمدی مربیگری، سبک

سعی بر این بوده است که . در این مطالعات [ 66، 64، 52، 92، 92، 95، 99 ،92، 06 ،2،02، 7] است
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در مطالعات بعدی با طراحی مقیاس درک از  .ارزیابی کنندسنجش و ک ورزشکار از رفتار مربی را ادرا

پنج در این مقیاس  تمرکز شده است. مربیانعملکرد و رفتارهای تر  مربی، بر سنجش دقیقشایستگی 

ها، شایستگی رشد  سازی، شایستگی آموزش مهارت اتژیایجاد انگیزه، شایستگی استرشایستگی بُعد 

 [.02شخصیت و شایستگی شرایط جسمانی برای سنجش شایستگی مربیگری شناسایی شده است ]

پور و اسماعیلی  (، طالب0922تبریزی )نتایج تحقیقات  انمربی های و قابلیت در خصوص شایستگی

کالیم سیدیقی (، 9227تریپولیتسیونی و همکاران ) (،0922روحانی )(، 0922(، منظمی )0926)

و همکاران  استاوروپولوس(، 9200کاستوپولوس و همکاران )(، 9202(، سانتوس و همکاران )9202)

آموزشی، رفتاری، انگیزشی و شخصیتی مربی در رفتار با ورزشکاران اشاره  های شایستگیر ب (9209)

یک وظیفه ( مربیگری را 9226) و همکاران میرز [.54 ،96، 05، 09، 92، 7، 59، 52، 42کردند ]

و  ای نیاز دارد و رفتارهای ویژه  ، به استراتژیاند که برای تحقق انتظارات ورزشکاران دانستهپیچیده 

ها داشته باشند تا  ها و انگیزه باال در انجام مسئولیت مربیان ورزشی مجبورند دانش خوب، مهارت

  .[6کنند ] ورزشکاران با کیفیت تربیت

رضای های ا . آگاهی از روشهای ورزشی رضایت ورزشکار است یکی دیگر از اهداف اساسی برنامه

رامش روانی و اثربخشی مندی ورزشکار منجر و در نتیجه سبب تعادل و آ نیازهای ورزشکار به رضایت

مربیان ورزشی بوده مندی، بیشتر تحقیقات مربوط به رضایت شغلی  شود. در زمینه رضایت ورزشکار می

[. ولی به دلیل اهمیت 45مندی ورزشکاران انجام شده است ] و تحقیقات اندکی در خصوص رضایت

هبری چالدورای، رضایت اعضای گروه یکی از پیامدها محسوب این موضوع، در مدل چند بعدی ر

یق ورزشکاران را شود. براساس این مدل هرگاه مربی محیط مناسبی را فراهم نماید و نیازها و عال می

سطح خود  مندی ورزشکاران به باالترین در نظر بگیرد، عملکرد تیمی و انفرادی و همچنین رضایت

کید شده مندی ورزشکاران تأ رسد. در این مدل بر رابطه متقابل بین رفتار مربی، عملکرد و رضایت می

 عوامل، نیا از یکی. هستند رضایت ورزشکار کننده بینیپیش یا رابطه در زیادی عوامل. [90] است

های رهبری،  بیشتر تحقیقات موجود در این زمینه بر رابطه سبک .است شایستگی مربیگری عامل
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، 49، 95، 06، 02،00اند ] مندی ورزشکاران تمرکز داشته رفتار مربیان و کارآمدی مربیگری با رضایت

44 ،62 ،60 ،69 ،69 ،64 ،66]. 

تحقیقات محدودی مشاهده مندی ورزشکاران  شایستگی مربیگری و رضایت در مورد رابطه بین

( رابطه 9209( و موئن و فدریسی )9200(، میرز و همکاران )9226شذه است. میرز و همکاران )

  [.52، 02، 6مندی ورزشکار گزارش کردند ] مثبت و معناداری بین شایستگی مربیگری و رضایت

بر تعیین های مربیان انجام شده است  ها و صالحیت شایستگی مطالعاتی که تا کنون در زمینه

ها متمرکز بوده و بیشتر بر نظرات مربیان توجه شده  معیارهای انتخاب مربیان، کارآمدی و رفتار آن

و نقش مربیان شایسته در نتایج های کشور  ساالری در سیاست با توجه به اهمیت نظام شایستهاست. 

 بر آن شد تاتحقیق حاضر   های ورزشی مثل عملکرد، موفقیت، رضایت و ... مرتبط با ورزشکار و تیم

ها )انفرادی یا  گری را از دیدگاه مردان و زنان ورزشکار و بر اساس نوع رشته ورزشی آنشایستگی مربی

 بررسی کند.مندی ورزشکاران را  تیمی( و ارتباط آن با رضایت

ورزشکاران استان کلیه  راجامعه آماری این پژوهش  .است یشیمایپاز نوع و  یفیتوصمطالعه حاضر 

سال با مربی خود تمرین  که یکنفر(  020) والیبالنفر( و  57) های جودو خراسان شمالی در رشته

نمونه با توجه به محدودیت،  اند.تشکیل دادهاند،  های مختلف حضور داشته ند و در رقابتودکرده ب

 99جودوکار ) 57 درصد( و 77) والیبالبازیکن  020 ر گرفته شد.با جامعه آماری در نظ برابرآماری 

آوری اطالعات  ابزار جمعها را تکمیل کردند.  ورزشکار از دو رشته پرسشنامه 942درصد( و در مجموع 

مندی ورزشکاران بود که  شامل دو پرسشنامه درک از شایستگی مربی و رضایتدر این پژوهش 

( Forward-Backwardی پس از ترجمه و برگردان )به روش پرسشنامه درک از شایستگی مرب

نظران مدیریت ورزشی نفر از صاحب 2نهایی در اختیار  های پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. سپس

قرار گرفت تا نظرات تخصصی خود را در مورد چگونگی  مربیان و ورزشکاران این دو رشتهنفر از  4و 

و هماهنگی سواالت با اهداف تحقیق اعالم نمایند. ها، محتوای پرسشنامه ها، تعداد سوالنگارش سوال

پس از بررسی و لحاظ کردن نظرات و پیشنهادات )روایی صوری و محتوایی( پرسشنامه نهایی تنظیم و 
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بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شاهرود به  ای از طرف دانشکده تربیت نامه ارائه معرفیتأیید شد. پس از 

و اداره ورزش و جوانان خراسان شمالی هماهنگی الزم بین ش و جوانان خراسان شمالی و اداره ورز

از ها و با همکاری مربیان و بازیکنان هیئتکسب رضایت های والیبال و جودو در کل استان و  هیئت

 9 ها آوری پرسشنامهتوزیع و جمع کنند.خواسته شد تا در صورت تمایل در این پژوهش شرکت ها  آن

مقیاس شایستگی ایجاد انگیزه،  . پرسشنامه درک از شایستگی شامل پنج خردهاه به طول انجامیدم

ها، شایستگی رشد شخصیت و شایستگی شرایط  سازی، شایستگی آموزش مهارت شایستگی استراتژی

مقیاس رضایت از عملکرد فردی،  مندی ورزشکار شامل چهار خرده جسمانی و پرسشنامه رضایت

میزان و تعامل مربی و رضایت از آموزش و تمرین بودند.  ملکرد تیمی، رضایت از رفتاررضایت از ع

و برای پرسشنامه  α= 25/2 درک از شایستگی مربی ثبات درونی یا پایایی کلی پرسشنامه

های ضریب همبستگی  محاسبه شد. فرضیات پژوهش با آزمون α =24/2مندی ورزشکار  رضایت

 تجزیه و تحلیل شد.≥p 25/2داری مستقل در سطح معنی tآزمون پیرسون و 

 2/42نفر( و  097ها مرد ) درصد آزمودنی 9/50که  ها نشان داد های فردی آزمودنی توصیف ویژگی

 0/49 درصد( قرار داشتند. 56سال )  90-92در رده سنی  ها آزمودنیبیشتر نفر(،  090درصد زن )

 ند.بودمدرک تحصیلی کاردانی دارای ها  درصد آن 97شته و سال دا 5-02ی ورزشی ها سابقه درصد آن

بندی ابعاد شایستگی مربیگری به ترتیب ابعاد شایستگی رشد  در اولویتها نشان داد  یافته

سازی و شایستگی  ها، شایستگی ایجاد انگیزه، شایستگی استراتژی شخصیت، شایستگی آموزش مهارت

مندی به ترتیب ابعاد رضایت از رفتار و تعامل مربی،  رضایتبندی ابعاد  شرایط جسمانی و در اولویت

 رضایت از عملکرد فردی، رضایت از آموزش و تمرین و رضایت از عملکرد تیمی قرار گرفتند.

مندی ورزشکار ارتباط  های این تحقیق، بین تمام ابعاد شایستگی مربیگری و رضایت اساس یافتهبر 

مندی ورزشکار  ، بین شایستگی مربیگری و تمام ابعاد رضایتمثبت و معناداری وجود داشت همچنین

ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد. در بررسی اختالف ابعاد شایستگی مربیگری بر اساس جنسیت، 

که ورزشکاران مرد ادراکات باالتری نسبت به ورزشکاران زن  طوری اختالف معناداری به دست آمد به
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د شایستگی مربیگری بر اساس نوع رشته ورزشی )ورزشکاران در رشته داشتند و در نهایت بین ابعا

جودو و والیبال( اختالف معناداری مشاهده شد و ورزشکاران جودوکار ادراکات باالتری نسبت به 

 ها نشان دادند. والیبالیست

 

 بحث و بررسی. 5-9

مربیان از دیدگاه بُعد شایستگی رشد شخصیت، مهمترین شایستگی موردنیاز حاضر  پژوهشدر 

ورزشکاران است و شایستگی شرایط جسمانی در اولویت آخر قرار دارد. ترتیب اولویت ابعاد شایستگی 

ها، شایستگی ایجاد انگیزه و  مربیگری از رتبه دوم تا رتبه چهارم به ترتیب شایستگی آموزش مهارت

  سازی است. شایستگی استراتژی

طور جزیی برخی از محققان نیز بهاولویت اول قرار گرفت.  در پژوهش حاضر بُعد رشد شخصیتی در

با نتایج تحقیقات تبریزی نحوی   بهاین یافته اند. کید کردهتأ بُعدبر اهمیت متغیرهای مختلف این 

، 59، 42باشد ] همسو می (9222( و برادلی و همکاران )0922(، روحانی )0922منظمی )، (0920)

ادراکی را در اولویت اول گزارش  -های شخصیتی حقیق خود ویژگی( در ت0920تبریزی )[. 90، 7

( بر 0922) . منظمی[42] بر انتخاب مربیان شایسته برای موفقیت تیم تأکید کرده استکرده و 

عامل ( 0922روحانی )، [59] والیبال به عنوان یک عامل مهم اشاره دارد مربیان های شخصیتی ویژگی

مربیان باید از را مهمترین عامل از دیدگاه ورزشکاران شناسایی کرده و اذعان دارد رفتاری و تربیتی 

رهای مربیان کلیه گفتارها و رفتاچون  های مثبت را در خود پرورش دهندنظر رفتاری و تربیتی ویژگی

بر  سازی شخصیت تأثیر بُعد اثربخشیبر  (9222و برادلی و همکاران ) [7] گذارد بر ورزشکاران اثر می

توانند بر کیفیت تجربه  و معتقدند مربیان با رفتارشان میرفتار اجتماعی ورزشکاران تأکید داشته 

رسد با توجه به شرایط فرهنگی کشور و اهمیت دادن به مسایل به نظر می [.90ورزشی تأثیر بگذارند ]

رسد. بنابراین ه نظر میبدیهی و بسیار جالب ب ت اولیقرار گرفتن این بُعد در اولو، شخصیتی و تربیتی

 گیرد.قرار  مربیانهای اخالقی و تربیتی همیشه مورد توجه رود ویژگیانتظار می
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سانتوس و همکاران ها در اولویت دوم قرار گرفت.  در این پژوهش شایستگی آموزش مهارت

ویژگی ( شایستگی آموزشی را یک 9209( و استاوروپولوس و همکاران )9200(، کاستوپولوس )9202)

باید  ،نقش مربیگری خودبهتر ها برای ایفای  و بیان کردند آن اسی برای مربیان شناسایی کردهاس

در اکثر مطالعات با محوریت سبک رهبری مربیان، سبک [. 05] کار برند های آموزشی را به مهارت

(، 0922محدث )توان با تحقیق  این یافته را می. آموزش و تمرین در اولویت اول قرار گرفت

( همخوان 9222(، آسیاه و روسلی )9222(، نظرودین و همکاران )0922سیدحسینی و همکاران )

، 95، 00] سبک آموزش و تمرین به عنوان اولویت اول اشاره شده استتحقیقات بر دانست. در این 

ها و تکنیکها، ، مربیان بر آموزش مهارتورزشکارانکه از دیدگاه  دهد موضوع نشان میاین  .[02، 60

با تاکید بر رفتار آموزش و توانند  می مربیان .ای دارندکید ویژهاها و همچنین انجام تمرینات تتیکتاک

 .های فنی تیم افزایش دهند تمرین، تصور بازیکنان را از توانایی

های  وجود اهمیت مهارتبا  .در این پژوهش شایستگی ایجاد انگیزه در رتبه سوم قرار گرفت

های انگیزاننده مربیان را  ورزشکاران مهارتدر این پژوهش مربی در عملکرد و نتایج ورزشکار،  انگیزشی

توان گفت ورزشکاران استان  . میاند ها مهم دانسته بعد از شایستگی رشد شخصیت و آموزش مهارت

انگیزشی ها بیش از بُعد  خراسان شمالی بر توانایی مربی خود در رشد شخصیتی و آموزش مهارت

 .ارزش قائلند

سازی اختصاص یافت.  مربی به شایستگی استراتژی رتبه چهارم اولویت ابعاد درک از شایستگی

های بازی، انتخاب های رشته ورزشی مورد نظر، شناخت انواع سیستمها و تکنیکآگاهی از تمام مهارت

 . ت یک مربی استها و مسابقات مختلف از ضروریات موفقیهای مختلف در بازیاستراتژی

در نهایت، ورزشکاران بُعد شایستگی شرایط جسمانی را بعد از چهار بُعد دیگر در اولویت آخر قرار 

های رفتاری، شخصیتی، آموزشی و  دهد ورزشکاران استان خراسان شمالی ویژگی دادند. این نشان می

 اند. مهم دانسته شرایط جسمانیبیش از را تکنیکی 
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 مندی ورزشکار به ترتیب ابعاد رضایت از رفتار و تعامل مربی، بندی ابعاد رضایت اولویتدر رابطه با 

این نتایج رضایت از عملکرد فردی، رضایت از آموزش و تمرین و رضایت از عملکرد تیمی قرار گرفتند. 

 [. 52، 2( کامالً همخوانی دارد ]0922( و رمضانی نژاد و همکاران )0927با تحقیقات فالح )

( و رمضانی 0927)ت اول قرار گرفت. فالح یدر اولو رضایت از رفتار و تعامل مربیدر پژوهش حاضر 

( این بُعد را در 0922محدث ) ( نیز این بُعد را در اولویت اول گزارش کردند.0922نژاد و همکاران )

اهمیت وضوع این م [.02( در اولویت سوم گزارش کردند ]9222[ و آسیاه و روسلی )00اولویت دوم ]

رضایت از رفتار  دهد. مندی ورزشکار نشان می ا در رضایتتعامل، حمایت و ارتباط مربی با ورزشکاران ر

ست، حمایت و ربه هنگام انجام دادن کار د های قدردانی مربی از ورزشکارو تعامل مربی متغیر

 دهد. نشان می نسبت به ورزشکاررا مربی آمیز  نی مربی از ورزشکار و رفتار محبتپشتیبا

. محدث مندی ورزشکاران به دست آورد رضایت از عملکرد فردی رتبه دوم را بین ابعاد رضایت

این نشان دادند. [ 02]چهارم  ( در اولویت9222آسیاه و روسلی ) و [ 00]را در رتبه سوم  ( آن0922)

برای رسیدن به نتایج و  دهد ورزشکاران هر دو رشته )والیبال و جودو( از عملکرد خود نتیجه نشان می

تواند  ها و عملکرد فردی می عملکرد پیامد مهمی در مسابقات است، تالشموفقیت تیم راضی هستند. 

 ثر باشد. تالش و عملکرد سایر اعضای تیم مؤ در کل

، رضایت از آموزش و تمرین در اولویت در بررسی اولویت ابعاد رضایت ورزشکاردر پژوهش حاضر 

و نظرودین و همکاران ( 9222آسیاه و روسلی ) ،(0922) اما در تحقیق محدث سوم قرار گرفت.

ک رضایت ورزشکار از سب .[60، 02، 00] داشترا  اولویترین االترضایت از تمرین و آموزش ب( 9222)

در بهبود سطح عملکرد دهنده اهمیت دانش فنی و توانایی تخصصی مربی  آموزش و تمرین نشان

 . در نهایت رضایت از عملکرد تیمی قرار گرفتمستقیم آن در رضایت  ورزشکار استثیر أورزشکار و ت

کامالً همخوان  (0922( و رمضانی نژاد و همکاران )0922(، محدث )0927فالح ) که با نتایج تخقیقات

که  طوری رسد ورزشکاران از عملکرد تیمی رضایت مناسبی نداشته به [. به نظر می52، 00، 2است ]
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تر  عملکرد فردی نسبت به عملکرد تیمی مهماز نظر ورزشکاران در اولویت آخر ابعاد قرار دادند و را  آن

 .است

مندی ورزشکاران ارتباط  و رضایت درک از شایستگی مربیدر خصوص ارتباط ابعاد در این پژوهش، 

 هده شد.مشا مندی ورزشکاران درک از شایستگی مربی و رضایت مثبت و معناداری بین تمام ابعاد

مندی ورزشکار نشان داد که  بیشترین ارتباط را در بُعد شایستگی ایجاد انگیزه با رضایتنتایج پژوهش 

 با( مبنی بر ارتباط مثبت و معنادار شایستگی ایجاد انگیزه 9226با تحقیق میرز و همکاران )

مبنی بر ارتباط مثبت و معنادار شایستگی ایجاد ( 9200میرز و همکاران ) ،[6مندی ورزشکار ] رضایت

مبنی ( 9222[ و برادلی و همکاران )02]مندی ورزشکار  رضایت باها  و شایستگی آموزش مهارتانگیزه 

بر  [ همخوانی دارد.90خوشی و لذت ورزشکار ] بابر ارتباط مثبت و معنادار شایستگی ایجاد انگیزه 

 ،نفس ورزشکاران را افزایش داده مربیان بتوانند باور و اعتمادبه توان گفت هر چه اساس این یافته می

شان  انگیزهد و با ایجاد انگیزه در بازیکنان و تیم نتر کن ها را آماده آن از نظر روانیدر مقابل حریف قوی 

 تری خواهند داشت. را افزایش دهند ورزشکاران راضی

(، 0922(، احمدی )0922ون محدث )ی سبک رهبری مربیان چ تحقیقات انجام شده در حوزه

(، آسیاه و روسلی 9222(، نظرودین و همکاران )9229(، آلتاهاینه )0922سید حسینی و همکاران )

مندی  ( بر ارتباط مثبت و معنادار سبک رهبری آموزش و تمرین با رضایت9202( و پارادایز )9222)

جه به تعریف سبک رهبری آموزش و تمرین باتو[. 69، 02، 60، 49، 44، 00ورزشکاران اشاره دارند ]

های تیمی به  ها و در ورزش ی ورزشکاران از طریق آموزش تکنیکرفتاری است برای بهبود باز)

قاط قوت و ضعف و بهبود مربی بر آموزش نآن در  های اعضای تیم اطالق و هماهنگ نمودن فعالیت

ی دو بُعد شایستگی آموزش  را دربرگیرنده عدشاید بتوان این بُ (شود میکید های بازیکنان تأ مهارت

معنا دانستن سبک آموزش و تمرین با ابعاد  با هم سازی دانست. ها و شایستگی استراتژی مهارت

نتایج پژوهش حاضر را با این تحقیقات همخوان  توان سازی می ها و استراتژی شایستگی آموزش مهارت

، تکنیکی و تاکتیکی و تخصص خود مسائل آموزشیانش فنی مربیان باید با به کار گیری د دانست.



25 

 

و تکنیکی در دانش فنی  به آموزش وبرآوردن نیاز ورزشکاران قرار دهند و با  موردتوجهبازیکنان را 

 .بازیکنان را افزایش دهند رضایتحین تمرین و رقابت 

وان با ت مندی ورزشکار، نتایج پژوهش را می در خصوص ارتباط شایستگی رشد شخصیت و رضایت

( بر موضوعات ارتباطی 9209( همخوان دانست. موئن و فدریسی )9209تحقیق موئن و فدریسی )

اند  ثیرگذاری بر ورزشکاران تمرکز کردهنگرش مثبت نسبت به ورزش و قدرت تأچون اعتماد و احترام، 

مربی با القای شخصیت توان گفت  می [ که شایستگی رشد شخصیت نیز به این نکات اشاره دارد.52]

افزایش روحیه جوانمردی و رشد و ارتقای در بازیکنان، نسبت به دیگران مثبت و رفتار محترمانه 

 ها بیفزاید. تواند بر رضایت آن شخصیت ورزشکاران می

ارتباط مثبت و مندی ورزشکار  شایستگی شرایط جسمانی و رضایت بیندر پژوهش حاضر 

دهد مربیان برای جلب رضایت ورزشکاران باید به شرایط  فته نشان میاین یامشاهده شد. معناداری 

فیزیکی و آمادگی جسمانی ورزشکاران خود هم در فصل رقابت و هم فصل استراحت توجه داشته 

باره،  درایناین بُعد اخیراً به مقیاس شایستگی مربیگری افزوده شده است که  با توجه به اینباشند. 

و یا کمتر مورد مورد بررسی قرار نگرفته این بُعد احتماالً شاهده نکرده است و محقق تاکنون تحقیقی م

  است.توجه تحقیقات مربیگری بوده 

مندی  حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین شایستگی مربیگری و ابعاد رضایتنتایج پژوهش 

تحقیقات موجود بر ارتباط که  طوری توسط محقق یافت نشد بهورزشکاران است. در این زمینه تحقیقی 

این نتیجه بر لزوم اند.  ابعاد رضایت ورزشکار را در نظر نگرفته لیکلی بین این دو متغیر اشاره داشته و

 مندی ورزشکار تأکید دارد. تر بر ارتباط بین شایستگی مربی و ابعاد رضایت توجه بیشتر و دقیق

ان مرد و زن از شایستگی مربی حمایت رزشکارنتایج پژوهش از تفاوت معنادار بین ادراکات و

که ورزشکاران مرد سطوح باالتری از ادراکات شایستگی را نسبت به زنان ورزشکار  طوری کند به می

( نیز در تحقیق خود سطح 9200یانگ ) ( همخوان است.9200نشان دادند که با نتایج تحقیق یانگ )

با تحقیقات این نتیجه  .[57] گزارش کرداز ادراکات زنان ورزشکار ادراکات مردان ورزشکار را باالتر 
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تفاوتی بین ادراک ها  آن باشد. ( متناقض می9209( و چو و همکاران )9222کاواسانو و همکاران )

 شان داد نمراتن( 9209چو و همکاران )نتایج تحقیق [. 02شایستگی ورزشکاران زن و مرد نیافتند ]

مناسبی جهت تعیین نارو جنسیت را معیار  از این وجود نداردبا یکدیگر تفاوتی  زنان و مردان ورزشکار

توان  جنسیت را می ،[. با توجه به نتایج پژوهش حاضر5مربیگری تشخیص دادند ]سطح شایستگی 

و تناقض موجود ممکن است به  مربیگری ورزشکاران در نظر گرفتثر در ادراکات شایستگی عاملی مؤ

 .ها دانست نمونهدلیل تفاوت در 

در نهایت، پژوهش بین ادراک ورزشکاران از شایستگی مربی بر اساس رشته ورزشی )تیمی یا 

که جودوکاران ادراکات باالتری نسبت به  طوری انفرادی( اختالف معناداری مشاهده کرد به

تحقیق چو و  ( همخوان و با9209باسلت و همکاران ) با تحقیقاین نتایج  .ها نشان دادند والیبالیست

اذعان  (9209باسلت و همکاران )با توجه به وجود این اختالف، ( متناقض است. 9209همکاران )

[. چو 09های انفرادی بررسی شود ] داشتند درک از شایستگی مربی بیشتر روی سطح فردی و ورزش

رشته  اختالف معناداری بین ادراک ورزشکاران از شایستگی مربی بر اساس( 9209و همکاران )

های تیمی باالتر از نمرات ورزشکاران  ها نمرات ورزشکاران رشته ورزشی نشان دادند؛ اما در تحقیق آن

های انفرادی بودند و معتقدند مربیان در ایفای نقش خود برای ایجاد انگیزه، انتخاب استراتژی  رشته

 تر هستند. تههای تیمی شایس سازی موفق در رشته های خوب و شخصیت بازی، ارائه تکنیک

های انفرادی چون جودو، مربی ارتباط  جا که در ورزش توان گفت از آن بر اساس این یافته می

مربی   های عاطفی و اجتماعی با ورزشکاران خود دارد، بنابراین ورزشکاران شایستگی بیشتری از جنبه

 اند. را مهم دانسته و ارزش بیشتری برای آن قائل شده
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 ی پژوهشپیشنهادها .5-4

-در این قسمت پیشنهادهای نتایج پژوهش در دو بخش پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی ارایه می

 شود.

 

 پیشنهادهای کاربردی .5-4-1

  لدذا   شدد؛ شناسدایی   بُعد شایسدتگی مربیگدری  ترین مهمشایستگی رشد شخصیت در پژوهش حاضر

بدرای انتخداب   را  شداخص  یدن ا مسدئولین  هدا و  باشگاه مدیرانها،  روسای فدراسیونشود پیشنهاد می

تری  ترین مربی، ورزشکاران راضی و با انتخاب شایسته بیشتر مدنظر قرار دهند والیبال و جودومربیان 

بخش دولتی با مشارکت فعال ورزشدکاران  و رسد  میوصی به سود بیشتر داشته و احتماالً بخش خص

 .شود مواجه می

 های مربیگری را به عنوان راهنمایی برای کار یا رفتار  از شایستگی توانند ساختارهای مهمی مربیان می

های ارزیابانه ورزشکاران به عنوان فرصتی در جهت  خود در شرایط مختلف به کار برند، از واکنش

ها در حین رقابت، آموزش  ها، به کار بردن بهترین استراتژی ارتقای خود برای ایجاد انگیزه در آن

رشد شخصیت و ارائه تمرینات مناسب برای آمادگی جسمانی ورزشکاران بهره  های مناسب، تکنیک

 د.نببر

  های مربیگری در  تواند اطالعات ارزشمندی برای توسعه برنامه می پژوهشدانش به دست آمده از این

های ورزشی، بدنه ورزشی کشور و  های مختلفی چون وزارت آموزش و پرورش، فدراسیون بخش

های اخذ مدرک  های آموزش مربیگری ورزشی )به طور مثال کالس ریزی برنامه اطالعاتی برای برنامه

 تر ارائه دهد. تر و منظم صورت کاملهای مختلف( به  مربیگری در رشته

  ساالری در نهادهای  های کشور بر نظام شایسته حاضر و توجه سیاست پژوهشبا توجه به نتایج

های شایستگی  های ورزشی در تربیت، آموزش، انتخاب و گزینش مربیان به جنبه آموزشی سازمان
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ترین مربی،  تا با انتخاب شایسته نندهای خود بگنجا را در برنامه  مربیگری توجه کرده و ابعاد آن

 . ورزشکاران راضی و متعهد تربیت کنند

 منددی ورزشدکاران    رضدایت  ابعاددر اولویت اول  تعامل مربیرفتار و رضایت از که عامل با توجه به این

لکرد قرار گرفت و از آنجا که بازیکنان بیشترین ارتباط را با مربی دارند و عملکرد آنها در زمین بازی عم

 شود مهارت های الزم را در این زمینه کسب کنند.دهد، به مربیان پیشنهاد میمربی را نشان می

  ،شود که در ارزیابی عملکرد و انتخاب مربیان در رشته  پیشنهاد میبا توجه به نتایج این پژوهش

 جودو بیش از والیبال، به ابعاد شایستگی مربی توجه شود.  ورزشی

 

 ای پژوهشیپیشنهاده .5-4-2

 مندی از دیدگاه مربیان بررسی ارتباط شایستگی مربیگری و رضایت 

  های ورزشی دیگر  در رشته مندی ارتباط شایستگی مربیگری و رضایتبررسی 

 بررسی ابعاد شایستگی مربیگری بر اساس تجربه ورزشی ورزشکاران 

های برتر کشور مندی در لیگ بررسی ارتباط شایستگی مربیگری و رضایت
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 های فردی پرسشنامه ویژگی پیوست یک.

 تعالی بسمه

 پاسخ دهنده گرامی 

  با سالم 

ارتباط "های مربوط به پایان نامه اینجانب با عنوان آوری دادههایی که پیش روی شماست، برای جمع نامهپرسش   

سواالت  باشد؛ لذا خواهشمند است ضمن مطالعه دقیقمی "مندی ورزشکاران ن و رضایتدرک از شایستگی مربیا

نامه نزد محقق به امانت محفوظ خواهد بود و جز برای تجزیه و اقدام فرمایید. اطالعات پرسش ها نسبت به تکمیل آن

 تحلیل و استخراج نتایج، استفاده دیگری نخواهد شد.

 با تقدیم احترام

 سهیال روح پرور

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

 

 

 

 فردی مشخصاتپرسشنامه 

  سال    . . .  . . . . : سن. 0     
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 سال     . . . . . : رشته این در فعالیت سابقه .4    
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 □ارشد و باالتر
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 یپیوست دو. پرسشنامه شایستگی مربیگر

 .دهید نشان 5 تا 0 اعداد از یکی کردن مشخص با جمله هر خواندن از پس را خود موافقت میزان پرسشنامه این تکمیل برای لطفاً

 : کامالً شایسته است.5 : شایستگی خوبی دارد؛4: تقریباً شایسته است؛ 3: شایستگی کمی دارد؛ 2اصالً شایستگی ندارد؛ : 1
 ردیف ...که دارد شایستگی چقدر شمامربی      

 0 نماید؟ طراحی تیم قوت نقاط برای افزایش هایی استراتژی ، مسابقه حین در 0 9 9 4 5

 9 نماید؟ طراحی تیم ضعف نقاط برای کاهش هایی استراتژی ، مسابقه حین در 0 9 9 4 5

 9 ؟کند آماده یمناسب برنامه جسمانی بازیکنان،  ، برای حفظ آمادگیاستراحت فصلدر  0 9 9 4 5

 4 ؟دهد انگیزه بازیکنان به 0 9 9 4 5

 5 نظر جسمانی، تحت فشار هستند؟ از بازیکنان موقع چه دهد تشخیص 0 9 9 4 5

 6 ؟دهد آموزش بازیکنان به را و پیشرفته پیچیده های تکنیک تمرین، حین در 0 9 9 4 5

 7 تشخیص دهد؟ را بازیکنان نامحسوس فنی خطاهای تمرین، طول در 0 9 9 4 5

 2 ؟کند القا بازیکنان ثر، بهؤم طور به را دیگران به نسبت محترمانه رفتار 0 9 9 4 5

 2 ؟دهد آموزش بازیکنان به  را الزم هایتکنیک تمرین، حین در 0 9 9 4 5

 02 د؟بگذار تأثیر بازیکنان شخصیتی رشد در مثبت، طور به 0 9 9 4 5

 00 اخالقی مثبت به بازیکنان القا کند؟ ثر، شخصیتطور مؤ به 0 9 9 4 5

 09 ؟کند طراحی بازیکنان برای مناسب قدرتی تمرینی برنامه فصل، طی در 0 9 9 4 5

 09 ؟بگیرد اساسی و ثرؤم تصمیمات ،مسابقه سخت شرایط در 0 9 9 4 5

 04 کار گیرد؟ را به موفقی استراتژیمسابقه،  متغیر شرایط در 0 9 9 4 5

 05 د؟بگذارمثبتی  ریثتأ بازیکنان نفس به اعتماد بر، تیم انگیزهبرای افزایش  0 9 9 4 5

 06 ا در صورت بازی خوب، بیش از حد به خود مغرور نشوند؟ت کند کمک بازیکنان به 0 9 9 4 5

 07 ؟کند آمادهاز نظر روانی،  ،قوی حریف مقابل در بازی برای را بازیکنان 0 9 9 4 5

 02 ؟کند طراحی بازیکنان برای مناسب استقامتی تمرینی برنامه فصل، طی در 0 9 9 4 5

 02 ؟ببرد سود مقابل تیم ضعف نقطه از تا کند یحاطر هایی در حین مسابقه ، استراتژی 0 9 9 4 5

 92 ؟دهد آموزش بازیکنان یهمه به را هر پست  مناسب های تکنیک تمرین، حین در 0 9 9 4 5

 90 افزایش دهد؟ بازیکنان دررا  جوانمردی روحیه ثر،ؤم طور به 0 9 9 4 5

 99 ؟اجراکند  فصل مسابقه در ، برنامه مناسبیبازیکنانجسمانی  آمادگی باتوجه به وضعیت 0 9 9 4 5

 99 ؟دهد انجام ثریؤم های تعویض ،مسابقه طول در 0 9 9 4 5

 94 ؟یابد افزایش تیم انگیزه تا کند منسجم را تیم 0 9 9 4 5

 95 ؟کند طراحی بازیکنان برای مناسب سرعتی تمرینی برنامه فصل، طی در 0 9 9 4 5

 96 ؟کند ارزیابی دقت به را بازیکنانوضعیت جسمانی  0 9 9 4 5

 97 کاهش یابد؟ رقابت در حریف تیم قوت نقاط تا کند یحاطر هایی برنامه 0 9 9 4 5

 92 بهتر کند؟در طول تمرین، تکنیک بازیکنان را  0 9 9 4 5

 92 تا در صورت عملکرد ضعیف، خود را باور داشته باشند؟  کند کمک بازیکنان به 0 9 9 4 5

 92 شان را ارتقا دهد؟ بازیکنان را طوری تربیت کند که شخصیت 0 9 9 4 5

 90 ؟دهد انگیزه بازیکنان به ضعیف، حریف مقابل در بازی برای 0 9 9 4 5

 99 ؟دهد تشخیص را بازیکنان خاص تکنیکی مشکالت دقت به تمرین، حین در 0 9 9 4 5

 *لطفاً اگر موارد دیگری در خصوص شایستگی مربیان مدنظر شماست، در ذیل اشاره نمائید:

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 مندی ورزشکار پیوست سه. پرسشنامه رضایت

 پاسخ دهنده گرامی

میزان رضایت  ،لطفاً پس از مطالعه دقیق کند، ارزیابی میهای مختلف تیم  را از جنبه رضایت شماسؤاالت زیر میزان 

 مشخص نمائید. 7 تا 0دور هر یک از اعداد  ○نسبت به هر یک از سؤاالت مطروحه ذیل با گذاشتن عالمت خود را 

 

  هستم راضی کامالً =7  تا  نیستم راضی اصالً =0 از

ف
دی

ر
 

 7 6 5 4 9 9 0 شما رضایت

 7 6 5 4 9 9 0 شدن بهتر برای تیم عملکرد نحوه از 0

 7 6 5 4 9 9 0 فصل این در تیم کلی عملکرد از 9

 7 6 5 4 9 9 0 فصل این در خود اهداف به تیم دستیابی میزان از 9

 7 6 5 4 9 9 0 ورزشکاران یا تیم به نسبت مربی شناخت میزان از 4

 7 6 5 4 9 9 0 ورزشکاران یا تیم به نسبت مربی دوستانه رفتار میزان از 5

 7 6 5 4 9 9 0 ورزشکاران یا تیم درست و خوب عملکرد از مربی قدردانی میزان از 6

 7 6 5 4 9 9 0 ورزشکاران یا تیم به نسبت مربی وفاداری میزان از 7

 7 6 5 4 9 9 0 ورزشکاران یا تیم به نسبت مربی حمایت میزان از 2

 7 6 5 4 9 9 0 فصل طول ورزشکاران در یا تیم برای مربی تمرینات کمیت از 2

 7 6 5 4 9 9 0 فصل طول ورزشکاران در یا تیم برای مربی تمرینات کیفیتاز  02

 7 6 5 4 9 9 0 فصل این در ورزشکاران یا تیم برای مربی های راهنمایی و آموزش میزان از 00

 7 6 5 4 9 9 0 بازی در من پست برای مربیی هاتکنیک آموزش از 09

 7 6 5 4 9 9 0 بازی در من پست برای مربی هایتاکتیک آموزش از 09

 7 6 5 4 9 9 0 فصل این در اهداف، به دستیابی برای خودم عملکرد میزان از 04

 7 6 5 4 9 9 0 گذشته فصل به نسبت عملکردم در پیشرفت میزان از 05

 7 6 5 4 9 9 0 فصل این در من پیشرفت میزان از 06



 

 

Abstract 

The relationship between perception of the coach’s competency and athletes satisfaction 

  

The purpose of this study was to investigate the relationship between perception 

of coach’s competency and athletes satisfaction among volleyball and judo 

players of North Khorasan province. The method of this study was descriptive-

correlation. The statistical population comprised of volleyball and judo players of 

North Khorasan province. Due to the limitation in community, the statistical 

sample was equal to statistical population (n=N). So, 153 people (48 judo player 
& 153 volleyball player) completed demographics, athletes’ perceptions of 

coaching competency (APCC II–HST) of Myers et al (2010) and athlete 

satisfaction of Riemer & Chelladurai (1998) questionnaires. The validity of 

questionnaires was confirmed by constructive comments of sport management 

professors, coaches and athletes and their reliability determined by Cronbach’s 

alpha coefficient of 0.954 (APCC II–HST) and 0.953 (ASQ) respectively. The 

data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Kolmogorov – 

Smirnov test (K–S test), Pearson Correlation, and t-test (α≤0.05)). The result of 

this study indicated that perception of coach’s competency correlate with athlete 

satisfaction significantly (r= 0.710, p=0.001). Also, perception of coach’s 

competency forecasts athlete satisfaction and it differed significantly by gender 

and type of sport. These results emphasize the necessity of noticing to athletes’ 

perceptions and evaluations in coaches training programs especially in individual 

sports. It highlights the importance of selecting competent coaches for increased 

athletes’ satisfaction. 

 

Key words: Coaching Efficacy, Coaching Effectiveness, Athlete Satisfaction



 

 

 

Shahrood University of Technology 

Faculty Physical Education and Sport Sciences 

 

The relationship between perception of the coach’s competency 

and athletes satisfaction 
 

 

 

Soheila Rouhparvar 

 

 

Supervisor: 

Reza Andam(Ph.D) 

 

 

September 2013 


