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ورزشکار با  -یرابطه مرب یبررس ق،یتحق نیهدف از انجام ا
باشد. روش  یورزشکاران نخبه استان کرمانشاه م تیموفق زشیانگ

 یباشد. جامعه آمار یم یهمبستگ یفیبه صورت توص قیتحق
 441ورزشکاران نخبه استان کرمانشاه به تعداد  هیشامل کل  قیتحق

نفر به عنوان  022 عدادبر اساس جدول مورگان تباشد که  ینفر م
دو پرسش  ق،یانتخاب شدند. ابزار مورد استفاده تحق قینمونه تحق

( و 0224) زیورزشکار جووت و تومان -ینامه استاندارد رابطه مرب
آنها به  ییای( بود که پا5962هرمنس ) تیموفق زشیپرسشنامه انگ

داده  لیو تحل هیتجز یگزارش شده است. برا 54/2و  51/2 بیترت
 بیضر رنوف،یکلموگروف اسم یو استنباط یفیاز آمار توص اه

 بیضر جیچند گانه استفاده شد. نتا ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ
رابطه  نیدار ب ینشان داد که ارتباط مثبت معن رسونیپ یهمبستگ

 نیورزشکاران وجود دارد. همچن تیموفق زشیورزشکار با انگ یمرب
 تیموفق زشیبودن با انگ لتعهد و مکم ت،یمیفه صمسه مول نیب

 لیتحل جیوجود داشت.  نتا یورزشکاران ارتباط مثبت معنادار
ورزشکاران را از  تیموفق زشیانگ ینیب شیپ تیقابل زین یونیرگرس

 جهیتوان نت یورزشکار آشکار ساخت. م یرابطه مرب یمؤلفه ها یرو
و ورزشکار باعث باال  یمرب نیکرد که وجود روابط مناسب ب یریگ
بهبود  یرا برا نهیشود و زم یورزشکاران م تیموفق زشیانگ فتنر

 کند. یورزشکاران فراهم م تیعملکرد و موفق
 

 هاي کليديواژه
 زشیتعهد، مکمل، انگ ت،یمیورزشکار، صم یرابطه مرب

 .تیموفق
 
 

 

The purpose of this study, the relationship between 
job engagement with leaving the service staff of the 

General Directorate of Youth and Sports Kermanshah 

province. The method of research is The aim of this study 
correlated with success motivation coach - athletes are 

elite athletes Kermanshah province. The research 

methodology is descriptive and correlational. The study 
consisted of all elite athletes Kermanshah province to 445 

people, which according to Morgan, 200 subjects were 

selected. The instruments used in the study, two standard 
questionnaires about Mrby- athlete and Tvmanyz Jewett 

(2004) and Herman achievement motivation questionnaire 

(1970), which vary from 850 and 84/0 reliability in order 
reported. To analyze the data, descriptive and inferential 

statistics Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation and 

multiple regression were used. The data analysis showed 
that the positive relationship between motivation and 

success coach-player relationships with athletes. The three 

components of intimacy, commitment and 
complementarity there was a significant positive 

correlation with success motivation athletes. Regression 

analysis predictability of success motivation athletes on 
coach-athlete relationship factors disclosed. It can be 

concluded that the existence of good relations between the 

coach and athlete to increase the motivation of athletes 
success and areas for improvement and provides the 

performance and success of athletes. 
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coach-athlete relationship, intimacy, commitment, 
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 مقدمه
 مورد و مهم ای وظیفه ورزش، کنونی دنیای در مربیگری

 و حرفه توانسته گذشته های دهه طول در و است توجه
 به ورزشی، تیم یك موفقیت. شود معرفی مهم تخصصی

 سبك به توان می جمله آن از که دارد بستگی متعددی عوامل
 و ها تاکتیك ارائه مالی، و مادی منابع مربی، رهبری

 و خالق بازیکنان وجود مربی، توسط نو و جدید ایراهکاره
 مربی رفتار(. 5) کرد اشاره...  و تیمی انسجام و تیم در تکنیکی

 مربی واقع، در. دارد گروه موفقیت و عملکرد در مهمی نقش
 پیشرفت زیربنای و قوی ای سازنده تیم، رهبر نقش در

 و پیروزی شرایط از بزرگی بخش کننده فراهم و ورزشکاران
 درک توانایی که هستند افرادی مربیان(. 1) است موفقیت

 ورزشکاران به چگونه که دانند می و دارند را ورزشکاران
. کنند تالش بازی یك خاص قواعد و محدوده در بیاموزند

 تا گیرد؛ می بر در را متعددی موقعیتی های ویژگی مربیگری
 چگونه و ای ویژه چیزهای چه بداند باید مربی یك که آنجا
 رهبر یك هدایت سبك و رفتار (.6) بگوید ورزشکار به را آنها

 می که است مهمی فاکتور ورزشکاران با ارتباط نحوة و( مربی)
 تحت را تیم یك یا و نهاد یك شکست یا و موفقیت تواند
 مؤثر رهبری دهد می نشان تحقیقات (.0) دهد قرار خود تأثیر

 و پیشرفت انگیزة نفس، به اعتماد افزایش باعث مربیان
 یك سبك خاص، طور به شود. می بازیکنان خودکارآمدی

 یا مستقیم طور به اغلب مربی و نحوه ارتباط او با ورزشکاران
 می تأثیر جوانان پیشرفت و انگیزه، مشارکت، بر مستقیم غیر

 از بسیاری ورزشکاران و مربیان بین رابطه گذارد. بررسی
 های باشگاه و ها تیم در نمربیا و ورزشکاران بین مشکالت

 بر زیادی، مطالعات دلیل همین به. کند می حل را ورزشی
 طوری به دارند، تأکید بازیکن و مربی بین مؤثر ارتباط اهمیت

 ارتقای در مهمی کنندة تعیین عامل ارتباط این کیفیت که
 (.7) است ورزشکار عملکرد

 و مربیان بین رابطه ورزش حوزه در کلیدی رابطه یك
 اجتماعی پیشرفت در مهمی نقش رابطه این. است ورزشکاران

 5جووت. (55کند ) می بازی جوان ورزشکاران ورزشی و
 فرآیند شالودة و اساس را ورزشکار -مربی ارتباط ،(0221)

 انگیزش، کنندة تعیین ارتباط این ماهیت. کرد معرفی مربیگری
 اساس بر. است ورزشکار عملکرد و نفس به اعتماد رضایت،

 ورزشکار و مربی ارتباط مفهوم ،(59) متقابل وابستگی نظریه

                                                                     
Jowett 1.  

 احساسات، آن در که است شده تعریف وضعیتی عنوان به
 علّی طور به و متقابالا  ورزشکاران و مربیان رفتارهای و افکار
 تالش در ،(0224) 0تومانیز و جووت(. 5) هستند پیوسته بهم

 روش یك در ورزشکار و مربی رابطه ماهیت بررسی برای
 ،9صمیمیت و نزدیکی فردی بین های مؤلفه سیستماتیك،

 ادراک، احساسات، ترتیب به تا بردند کار به را  1مکمل و 4تعهد
 روابط واقع، در. کنند منعکس را ورزشکاران و مربیان رفتار و

 مکمل و صمیمیت، تعهد، عامل سه از ورزشکار -مربی بین
 این (، 0227رانش )همکا و جووت. (50است ) شده تشکیل

 شناخت، احساسات، که طوری به واحد مدل یك در را ها سازه
 گیرد، قرار بررسی مورد هم با ورزشکاران و مربیان رفتار و

 و مربی که عاطفی مفاهیم عنوان به صمیمیت؛. گنجاندند
 است شده تعریف دهند، می اختصاص خود رابطه به ورزشکار

 دهنده نشان تعهد؛(. عالقه د،اعتما احترام، مثال، عنوان به)
 و مربیان تمایل عنوان به و است رابطه شناختی عنصر

 از مکمل؛. شود می تعریف آینده در ارتباط ادامه به ورزشکاران
 اشاره اعضا بین همکاری رفتارهای به مکمل رفتاری، جنبه
 هم با ورزشکاران و مربیان رفتارهای چقدر اینکه و کند می

 .(52ست )ا وابسته و مرتبط

 پذیرد می تأثیر مربیان رفتار از که مهمی های ویژگی از یکی
 انگیزش گذارد، می اثر ورزشکاران عملکرد شدت و میزان بر و

 رفتارهای تقویت و تالش اصلی عامل انگیزش. باشد می
 حیطه در که باشد می هدف به رسیدن برای انسان ارادی

 عاملی هر. ستا برخوردار خاصی اهمیت از ورزش روانشناسی
 می محسوب انگیزش نماید وادار عمل به را ارگانیسم یك که

. کند می پیدا نمود رفتار تداوم و شدت انتخاب، در عمل،. شود
 پیچیده فرایندهای مورد در عمومی واژه یك انگیزش اصل در
 (.00) کند می کنترل را تالش شدت و جهت که است ای

 تالش، باعث هک است نیرویی صورت به ورزشی، نگیزش
 ورزشی میدان به ورود برای اشتیاق بیشتر، پذیری مسئولیت

 را باال جویی رقابت خصوصیت از برخورداری و گردد می
 برخوردار موفقیت انگیزه از که ورزشکاری. سازد می نمایان
 برای تمرین و تالش استمرار در عظیمی،  سرمایه از است،

 در پائین انگیزش با افراد که حالی در برد می سود مسابقه
 .(02) برند نمی لذت خود عملکرد از رقابتی شرایط

                                                                     
Jowett  &  Toumanis 2.  

Intimacy 3. 

Commitment 4.  

Supplement 5.  
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 یافتن هدف با خود پژوهش در ،(0250) 5چالدورای زانگو
 از نفر 051 روی بر تحقیق با مربی، به ورزشکار اعتماد نتایج

 از ورزشکار دادند که درک نشان ورزشی، های باشگاه اعضای
 بر مثبت مربی اثر یك صالحیت و کمال خیرخواهی، عدالت،

 می بهبود را ورزشکار عملکرد و دارد ورزشکاران انگیزه روی
 عنوان با تحقیقی در ،(0255) همکاران و فیلیپ .(09بخشد )

 ،«ورزشکار مربی رابطه ماهیت تکامل: دوستی تا ازمعلمی»
 می تاکید نکته این بر حاضر مطالعه های یافته .دادند انجام

 شخصی رشد برای ورزشکار و ربیم رابطه تکامل کندکه
 او ورزشی پیشرفت و ذهنی قدرت انگیزه، بهود ورزشکار،
 پژوهش در ،(0255) 0همکاران و الفرنیر .(55است) سودمند

 حمایتی استقاللی و کنترلی رفتارهای که دادند نشان خود
 تحت را ورزشکار -مربی ارتباط کیفیت خود نوبه به مربیان

 شده ذکر تحقیقات نتایج اساس بر. (54دهد ) می قرار تأثیر
 -مربی رابطه و رهبری سبك که داشت اذعان توان می

 است ورزش عرصة در موفقیت برای حیاتی عوامل از ورزشکار
 های تیم مربیگری در مناسب رهبری سبك از استفاده عدم و

 عملکرد به منجر تواند می ورزشکار -مربی رابطه و ورزشی
 9همکاران و سانچز .گردد آن ستشک نهایتاا و تیم ضعیف

 تیم مربیان و ورزشکاران روی بر که خود تحقیقی در( 0229)
 متقابل رابطه که کنند می بیان دادند، انجام ای حرفه های
 اثربخشی روی زیادی تأثیر مربیان و ورزشکاران بین مثبت

 و موفقیت انگیزه بهبود باعث نتیجه در و دارد تمرین جلسات
 ،(0225) 4همکاران و المپیو .(05شود) می ارانورزشک عملکرد

 -مربی رابطه بین ارتباط بررسی به که خود تحقیق در
 مختلف ورزشی های تیم ورزشکاران انگیزش و ورزشکار
 -مربی رابطه کلی طور به که دادند نشان بودند، پرداخته

 های تیم  در کننده شرکت ورزشکاران انگیزش بر ورزشکار
 در ،(5990) همکاران و ( صیادی56ست )ا اثرگذار ورزشی

 -مربی رابطه بین ارتباط بررسی به که خود نامه پایان
 ورزشکاران شکست از ترس و نفس به اعتماد با ورزشکار
 کلی طور به که دادند نشان پرداختند، کرمانشاه شهر نوجوان
 ترتیب به) ورزشکار -مربی رابطه بین معناداری مثبت ارتباط

 منفی ارتباط و نفس به اعتماد با( مکمل و تعهد صمیمیت،
 صمیمیت،: ترتیب به) ورزشکار -مربی رابطه بین معناداری

 و زردشتیان .(4دارد ) وجود شکست از ترس با( مکمل و تعهد

                                                                     
Zhang , Chelladurai 1. 

Lafrnyr et al 2. 

 et al Sánchez 3.  

 et al Olympiou 4.  

 رفتارهای ارتباط "عنوان با خود تحقیق در ،(5995) همکاران
 تعهد و خودمختاری انگیزش با مربیان خودپیروی-حمایتی
 رفتارهای که دادند نشان "هندبال لیگ نخبه بازیکنان ورزشی
 و بیرونی انگیزش درونی، انگیزش با خودپیروی -حمایتی

 بی با و دار معنی و مثبت ارتباط بازیکنان ورزشی تعهد
 .(9دارد ) داری معنی و منفی همبستگی بازیکنان انگیزگی

 داشت اذعان توان می شده ذکر های پژوهش نتایج اساس بر
 ورزشکار -مربی رابطه نظیر عواملی و مربیان مناسب رفتار که
 در موفقیت برای حیاتی عوامل ترین مهم از بازیکنان انگیزه و

 رهبری رفتارهای مناسب از استفاده عدم و اند ورزش عرصة
 با رابطه در خصوص به ورزشی، های تیم مربیگری در

 استفاده و زیاد های هزینه صرف وجود با تواند می ورزشکاران
 منجر ها تیم ناکارآمدی به خود نوبة به بودجه، و امکانات از

 رابطه اهمیت و شده گفته مطالب به توجه با بنابراین،. شود می
 انگیزه افزایش در تواند می که نقشی و ورزشکار -مربی

 می نظر به که آنجایی از و باشد داشته ورزشکاران موفقیت
 کشورمان داخل در رابطه این در زیادی خیلی تحقیقات رسد

 رابطه بررسی تحقیق، این انجام از هدف لذا است؛ نشده انجام
 ورزشکاران موفقیت انگیزش با آن ارتباط و ورزشکار -مربی
 .باشد می کرمانشاه استان نخبه

 روش تحقیق
 جامعه. باشد می همبستگی توصیفی صورت به تحقیق روش
که  کرمانشاه استان نخبه ورزشکاران کلیه تحقیق شامل آماری

به صورت حرفه ای و در سطح قهرمانی مشغول فعالیت 
 نیاز ب ورزشکاراناین  ق،یتحق نیدر اکه  هستند، می باشد

 ریکاراته، بوکس، تکواندو، ت ،یکشت بال،یفوتبال، وال یرشته ها
و شنا انتخاب شدند  یدانیهندبال، دو و م ،یوزنه بردار ،یانداز

)نوجوانان، جوانان، بزرگساالن(  یسن یکه در تمام رده ها
تعداد کل ورزشکاران نخبه بر اساس  بودند. تیمشغول فعال

 5994آمار اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در سال 
نمونه گیری  جدول اساس بر که باشد می نفر 441 برابر با
 نمونه عنوان به روش تصادفی ساده به نفر 022 تعداد مورگان
 پرسش دو تحقیق، استفاده مورد ابزار. شدند ابانتخ تحقیق

، (0224) تومانیز و جووت ورزشکار -مربی رابطه استاندارد نامه
که سه  گزینه ای لیکرت 1سوال و بر اساس طیف  59با 

 پرسشنامه مولفه صمیمیت، تعهد و مکمل بودن را می سنجد و
سوال و بر اساس  09با  (5962) هرمنس موفقیت انگیزش

بود. روایی و پایایی این پرسش نامه  گزینه ای لیکرت 4طیف 
 ها در تحقیقات داخلی مناسب گزارش شده است. صیادی و 
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 (، در تحقیق خود پایایی پرسش نامه رابطه 5990همکاران ) 

گزارش کردند. پایایی پرسش نامه  57/2ورزشکار را  -مربی 
( نیز، 5995انگیزش موفقیت در تحقیق نوحی و همکاران )

به منظور تعیین پایایی پرسشنامه  گزارش شده است. 54/2
 یاز روش آلفا ز،یمذکور در جامعة آماری تحقیق نهای 

کرونباخ استفاده شد که نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای 
و انگیزش  %51ورزشکار  –یمرب نیپرسشنامة ارتباط ب ییایپا

هم روایی محتوایی پرسش نامه ها  بدست آمد. 54/2موفقیت 
توسط خبرگان و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه مورد تایید 

بدین ترتیب که قبل از انجام تحقیق پرسش نامه  .قرار گرفت
های مذکور در اختیار اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه رازی 

نفر( قرار گرفتند که روایی آنها مورد تایید  7کرمانشاه )تعداد 
 و توصیفی آمار از ها هداد تحلیل و تجزیه برای قرار گرفت.

اسمیرنوف برای آگاهی از سطح نرمال  کلموگروف استنباطی
پیرسون برای ارتباط بین  همبستگی ضریب بودن داده ها،

گانه برای پیش بینی  چند رگرسیون و متغیر های تحقیق 

  spssاز نرم افزار آماری  .شد استفاده متغیر های تحقیق
داده ها و انجام کارهای هم برای تجزیه و تحلیل  02نسخه 

 آماری تحقیق استفاده شد.

 یافته های تحقیق 
نفر از  510پس از بررسی داده ها، در ابتدا مشخص شد که 

نفر  514نفر از آنها زن هستند.  45نمونه آماری تحقیق مرد و 
 نفر از آنها مجرد هستند.  47از نمونه آماری تحقیق متاهل و 

سال قرار  02ر فاصله سنی زیر نفر نمونه آماری تحقیق د 95
به -95نفر از آنها بین  9سال و  92-05نفر آنها بین  99دارند،

سال  52-7باال قرار دارند. بیشتر افراد دارای سابقه ورزشی 
 1( و کمترین آنها دارای سابقه ورزشی کمتر از %10هستند )

 (.%1سال هستند )

 آمار توصیفی در مورد متغیرهای تحقیق .5جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین معناداری داده ها .7 جدول
 

 

 

 

 

 

 ریمتغ یدهد که چون سطح معنادار ی، نشان م0جدول  جینتا
داده ها نرمال  عیتوز نیاست، بنابرا 21/2از  شتریب قیتحق یها

استفاده  كیداده ها از آمار پارامتر لیو تحل هیتجز یبوده و برا
 شود. یم

 

 

S.D M N متغیر  

 1 انگیزش موفقیت 200 34/2 643/0

 2 صمیمیت 200 61/5 839/0

 6 تعهد 200 40/5 863/0

 4 مکمل 200 68/5 864/0

 -رابطه مربی 200 45/5 849/0

 ورزشکار

5 

 ورزشکار -مربیرابطه  انگیزش موفقیت متغیر

Z 675/2 659/2 

sig 197/2 165/2 

N 022 022 
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 ریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق ض .9 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریب همبستگی مثبت و معناداری بین رابطه مربی ورزشکار و مولفه های آن با انگیزش موفقیت در . نشان می دهد که ض9نتایج جدول 
  وجود دارد. 225/2سطح معناداری 

 موفقیت انگیزش و ورزشکار -مربی ارتباط های مولفه برای رگرسیون الگوی خالصه .4جدول
 

 

 

 

 تعیین ضریب معادل ورزشکاران موفقیت انگیزش با ورزشکار -مربی ارتباط های مولفه بین همبستگی میزان که دهد می نشان ،4جدول
 انگیزش تغییرات از 964/2 اند توانسته کلی طور به ورزشکار -مربی ارتباط های مولفه که است این دهنده نشان یافته این است، 964/2

 .کنند تبیین را ورزشکاران موفقیت

 ورزشکار -رابطه مربیمولفه های  طریق از انگیزش موفقیت بینی پیش برای چندگانه واریانس تحلیل نتایج .1جدول

Sig T 

ضریب 

استاندارد 

B 

 ضرایب غیر استاندارد

 متغیر
B 

Std.error 

777/7 

775/7 

770/7 

797/7 

550/05 
056/5 

529/0 

055/2 

- 
545/2 

916/2 

590/2 

744/97 
215/2 

590/2 

229/2 

059/7 

001/2 
071/2 
050/2 

 مقدار ثابت
 تیمیصم

 تعهد

 مکمل
 

 تیموفق زشیانگ راتییدرصد از تغ 590/2و  916/2توانسته اند  بیتعهد و مکمل بودن به ترت ی، مولفه ها1جدول  جیبر اساس نتا
 کنند. نییورزشکاران را تب

 همبستگی معناداری متغیر وابسته متغیر مستقل

 19/2 222/2 انگیزش موفقیت ورزشکار -رابطه مربی

 45/2 222/2 انگیزش موفقیت صمیمیت

 16/2 222/2 انگیزش موفقیت تعهد

 44/2 222/2 انگیزش موفقیت مکمل

Std. 
error 

2R r مدل 

069/2 964/2 750/2 
ا ورزشکار ب -رابطه مربی

 انگیزش موفقیت



 04 5991، بهار 9وم، شماره سفتار سازمانی در ورزش، دوره مطالعات مدیریت ر

 
 

 گیریبحث و نتیجه

 با ورزشکار -مربی بین رابطه بین تحقیق های یافته اساس بر
 وجود داری معنی مثبت رابطه ورزشکاران موفقیت انگیزش

 -مربی رابطه صمیمیت افزایش با که معنی این به دارد،
. یابد می افزایش ورزشکاران موفقیت انگیزش میزان ورزشکار

 با ارتباط نحوة و( مربی) رهبر یك هدایت سبك و رفتار
 یا و موفقیت تواند می که است مهمی فاکتور ورزشکاران

 از. دهد قرار خود تأثیر تحت را تیم یك یا و نهاد یك شکست
 تقویت و تالش اصلی عامل انگیزش نیز، دیگر طرف

 باشد می هدف به رسیدن برای ورزشکاران ارادی رفتارهای
 برخوردار خاصی اهمیت از ورزش روانشناسی حیطه در که

 باعث که است فرد درون در نیرویی صورت به گیزشان. است
 جست در و دهد ترجیح را زا پیشرفت های موقعیت او شود می

 که است نیرویی صورت به ورزشی، انگیزش. باشد آنها وجوی
 به ورود برای اشتیاق بیشتر، پذیری مسئولیت تالش، باعث
 رقابت خصوصیت از برخورداری و گردد می ورزشی میدان
 مناسب ارتباطات وجود بنابراین،. سازد می نمایان را البا جویی

 در موفقیت انگیزش افزایش باعث ورزشکاران و مربیان بین
 می ورزشکاران موفقیت افزایش باعث و شود می ورزشکاران

 و اساس را ورزشکار -مربی ارتباط نیز،( 0221) جووت. شود
 که است معتقد و است کرده معرفی مربیگری فرآیند شالودة
 به اعتماد رضایت، انگیزش، کنندة تعیین ارتباط این ماهیت

 از بخش این نتایج. (55است ) ورزشکار عملکرد و نفس
 و فیلیپ ،(0250) همکاران و رهیند تحقیقات نتیجه با تحقیق

 جهت هم( 5999) همکاران و صیادی و (0255) همکاران
 بین که داد نشان تحقیق های دیگر یافته. (59،55،4است )
 انگیزش با ورزشکار -مربی بین رابطه در صمیمیت مولفه

 به دارد،  وجود داری معنی مثبت رابطه ورزشکاران موفقیت
 ورزشکار -مربی رابطه صمیمیت افزایش با که معنی این

 بنابراین،. یابد می افزایش ورزشکاران موفقیت انگیزش میزان
 می ی،ورزش های تیم مربیان طرف از صمیمیت کارگیری به

 افزایش. باشد موثر ورزشکاران انگیزه افزایش در تواند
 تمایالت تواند می بازیکن و مربی بین صمیمی ارتباطات

 شاید. دهد افزایش را بیشتر موفقیت جهت ورزشکار درونی
 در انگیزش حفظ و ایجاد که کرد بیان گونه این بتوان

 و یمرب بین صمیمی و نزدیك ارتباط وجود مستلزم بازیکنان
 ،(0224) تومانیز و جوویت دیدگاه اساس بر. است ورزشکار
 به ورزشکار و مربی که عاطفی مفاهیم عنوان به صمیمیت

 مانند است، شده تعریف دهند، می اختصاص خود رابطه
 ورزشی های تیم در اگر بنابراین،. عالقه اعتماد، احترام،

 مدیگره با ورزشکاران و مربیان که باشد داشته وجود شرایطی
 وجود عالقه و اعتماد از جوی روابطشان در و باشند صمیمی

 داشته اعتماد همدیگر به کارهایشان انجام در و باشد داشته
 به رسیدن برای انگیزش افزایش باعث مجموع در باشند؛

 بهبود را آنها ورزشی عملکرد و شود ورزشکاران در موفقیت
 روابط وجود هک است معتقد نیز ،(0221) جووت. (50ببخشد )
 فرآیند شالودة و اساس ورزشکار، -مربی بین رابطه در صمیمی

 انگیزش، کنندة تعیین ارتباط این ماهیت و است مربیگری
 رهیند. (55است ) ورزشکار عملکرد و نفس به اعتماد رضایت،

 حفظ که دادند نشان خود تحقیق در( 0250) همکاران و
 حفظ در اساسی قشن ورزشکار -مربی بین روابط در صمیمیت

 همکاران و فیلیپ (،59دارد ) ورزشکاران انگیزش کیفیت
 وجود که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق در نیز،( 0255)

 افزایش باعث ورزشکار -مربی بین روابط در صمیمیت
 همچنین (،55شود )می ورزشکاران در ورزشی پیشرفت
 که ددادن نشان خود تحقیق در( 5990) همکاران و صیادی

 افزایش باعث ورزشکار -مربی بین روابط در صمیمیت وجود
 در آنها شکست از ترس کاهش و ورزشکاران نفس به اعتماد

 خوانی هم تحقیق از بخش این نتایج با که شود می مسابقات
 با ورزشکار -مربی بین رابطه در تعهد مولفه بین .(4دارند )

 وجود داری معنی مثبت رابطه ورزشکاران موفقیت انگیزش
 های تیم مربیان طرف از تعهد کارگیری به بنابراین،. دارد

 موثر ورزشکاران موفقیت انگیزه افزایش در تواند می ورزشی،
 که است ایمولفه عنوان به تعهد کیفی، مطالعات در. باشد
 کارتر و جوویت. کند می تسهیل را روابط توسعه و رشد

 و ورزشکاران قصد عنوان به تعهد که هسند ، معتقد(0227)
 وقت از بیش) اضافه بطور ورزشی ارتباط حفظ برای مربیان
 شده تعریف آن، نتایج رساندن حداکثر به نتیجه، در و،( معین
 جهت و شناختی وابستگی کننده توصیف تعهد، واقع در و است

 در اگر (، بنابراین،52است ) یکدیگر به نسبت مدت بلند گیری
 دوستانه روابط بتوانند ورزشکاران و مربیان ورزشی های تیم
 می باعث این دهند؛ ادامه مدت بلند تا را آن و باشند داشته ای

 وابستگی و دوستی احساس یك ورزشکاران و مربیان که شود
 ورزشکاران ترس که طوری به باشند، داشته همدیگر به نسبت

 یك آنها و برسد حداقل به مسابقات در خوردن شکست از
 موفق برای بیشتری انگیزه با و بیاورند دست هب نسبی قدرت
زانك و . بکوشند مسابقات در پیروزی کسب و شدن

 که رسید نتیجه این به خود تحقیق در ، (0250) چاالدورای
 به ورزشکاران تعهد روی مثبت اثر مربی به ورزشکاران اعتماد
 تمایل  و دارد ورزشکار -مربی رابطه های مولفه از یکی عنوان
 (،09دهد ) می افزایش را مربی با همکاری به کارانورزش
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 که دادند نشان خود تحقیق در نیز،( 0255) همکاران و فیلیپ
 افزایش باعث ورزشکار و مربیان بین روابط در تعهد وجود

 از بخش این نتایج که شود می ورزشکاران در ورزشی پیشرفت
 انهمکار و صیادی همچنین. (55کنند ) می تایید را تحقیق

 در تعهد وجود که دادند نشان خود تحقیق در نیز،( 5990)
 نفس به اعتماد افزایش باعث ورزشکار و مربی روابط

 شکست از ترس میزان و شود می مسابقات در ورزشکاران
 این نتایج با که رسد می حداقل به مسابقات در آنها خوردن
 داد نشان تحقیق نتایج. (4دارد ) خوانی هم تحقیق از بخش

 ارتباط بازیکنان موفقیت انگیزش با بودن مکمل مولفه بین که
 که گرفت نتیجه توان می بنابراین. دارد وجود معناداری مثبت

 انگیزه افزایش باعث ورزشکار و مربی بین روابط بودن مکمل
 معتقد ،(0229) جوویت. شود می موفقیت به رسیدن برای آنها

 و پاسخگویی ،همکاری تبادل دهنده نشان مکمل که است
 توانایی عنوان به مکمل. است ورزشکاران و مربیان وابستگی

 دیگران های مسئولیت و وظایف ها، نقش پذیرش برای
 که متقابل عمل نوعی عنوان به مکمل. است شده تعریف
 افزایش را همکاری و دوجانبه حمایت و کمك تیمی؛ کار حس
 بودن کملم دیگر عبارت به. (9است ) شده شناخته دهد، می
 مربیان و ورزشکاران آن در که کند می فراهم را موقعیتی یك
 پیچیده غیر تقریباا و دوستانه، محیط یك و کنند می کار باهم

 تحقیق نتایج زمینه، این در. دارند را بهتر عملکرد سوی به
 و( 0255) همکاران و فیلیپ ،(0250) زانکو و چالدورای

 بین معنادار ارتباط وجود دمور در ،(5990) همکاران و صیادی

 بخش این نتایج با ورزشکاران موفقیت انگیزش و بودن مکمل
 رگرسیون آزمون نتایج .(09،55،4دارد ) خوانی هم تحقیق از

 مکمل و تعهد مولفه دو کلی طور به که داد نشان چندگانه
 کنندگی بینی پیش قابلیت ورزشکار -مربی بین روابط در بودن
 توان می بنابراین،. دارند را ورزشکاران یتموفق انگیزش برای

 مهم های شیوه از رفتاری مولفه دو این که گرفت نتیجه
 تغییرات از توجهی قابل مقدار اند توانسته که هستند مربیگری
 .کنند تبیین و بینی پیش را ورزشکاران موفقیت انگیزش

 رابطة برقراری با توانند می مربیان گفت، توان می کلی طور به
 حل همچنین بازیکنان، مشکالت بررسی بازیکنان، با دوستانه

 افزایش و حفظ صدد در تیم، اعضای بین اختالفات فصل و
 اینکه ضمن برآیند؛ ها تیم بهتر عملکرد و موفقیت انگیزش
 و رقابت هنگام در تاکتیکی و تکنیکی های راهنمایی با مربیان
 های ارتمه بهبود و قوت، و ضعف نقاط آموزش بر تمرین،

 خود بین ایجاد از است الزم نهایت، در. ورزند اهتمام بازیکنان
 تعیین به مربوط های گیری تصمیم و کنند پرهیز بازیکنان و

 بازیکنان مشارکت با را آن به دستیابی روش و گروهی اهداف
 و مربی بین مطمئن و گرم رابطة یك بنابراین. دهند انجام

 بر بیشتری کنترل و نفوذ تا داد خواهد اجازه مربی به ورزشکار
 باعث ورزشکارانش با مربی موثر رابطة. باشد داشته ورزشکاران
 انگیزش افزایش موجبات بالقوه، نیروهای برانگیختن

 موفقیت نهایت در و ورزشکاران عملکرد ارتقاء ورزشکاران،
 .گردد می تیمی
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