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با  انیمرب یسبک رهبر نیرابطه ب یپژوهش حاضر با هدف بررس     
برتر استان هرمزگان انجام شده  گیل یها ستیبالیوال یخودکارآمد

و براساس روش  یکاربرد ق،یبراساس هدف تحق قیتحق نیاست. ا
 یقطعاز نوع م یزمان اریباشد. از لحاظ مع یم یاز نوع همبستگ یفیتوص

ت مرد شرک ستیبالیبازیكنان وال هیکل لاست. جامعه آماری آن شام

نفر  31کننده در بازی های لیگ استان هرمزگان که تعداد آنها برابر با 
بر با برا یبه صورت کل شمار و به روش تصادف زیباشد و نمونه ن یم

پرسشنامه  35شده  عیپرسشنامه توز 31باشد، اما از  ینفر م 31همان 
 یبرا. قرار گرفت لیو تحل هیشده برگشت داده شد که مورد تجز لیتكم

 انیمرب یرهبر یسبک ها یداده ها از پرسشنامه ها یجمع آور

(LSSچالدورا  )شرر استفاده شد و  ی( و خودکارآمد5391و صالح ) ی

جهت  رهیچند متغ ونیو رگرس رسونیپ یآمار یآزمون ها تیدر نها

که  ددا نشان قیتحق یها هیفرض یاستفاده شد. بررس لیو تحل هیتجز
برتر  گیل یها ستیبالیوال یو خودکارآمد انیمرب یسبک رهبر نیب

ابعاد سبک  نیب نیدار وجود دارد. همچن یاستان هرمزگان رابطه معن

بازخورد  ،یاجتماع تیحما ک،یدموکرات ن،ی)آموزش و تمریرهبر
ه برتر استان هرمزگان رابط گیل یها ستیبالیوال یمثبت(و خودکارآمد

و  انیآمرانه مرب یرهبر سبک نیوجود دارد. اما ب میدار و مستق یمعن
دار  یبرتر استان هرمزگان رابطه معن گیل یها ستیبالیوال یخودکارآمد

 .و معكوس وجود دارد

 هاي کليديواژه
 .برتر گیل ستیبالیوال ان،یمرب ،یخودکارآمد ،یسبک رهبر     

 

 

 

      This study aimed to investigate the 

relationship between leadership style and self-

efficacy volleyball coaches in the Premier 

League this province is done. The study is based 

on research purpose, and is based on descriptive 

and correlational. The present s tudy is cross-

sectional in terms of standard time. 

The target population included all male 

volleyball players participated in league 

matches province whose number is equal to 96. 

Random samples of the total count is equal to 

the 96 people, To collect the data, the leadership 

styles of coaches (LSS) Chelladurai and Saleh 

(1980) and self-Scherrer was finally presented 

with Pearson and multivariate regression 

analysis were used. The survey research 

hypotheses showed that the leadership style of 

the Premier League volleyball coaches and 

efficacy province there is a significant 

relationship. 
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 مقدمه

از  یو س   ازمان، ااالعات تجرب تیریم د یکل اتی در ادب
کرده اس   ت. خودکار  جادیرا ا یهمس   ان جینتا یخودکار آمد

 فیاز پس وظا ،یبهره ور رینظ یکار  یبا عملكرد ها یآم د

ق و تطا شرفتیو پ یریادگیمش كل برآمدن، انتاا  ش غل،  ب
از جنبه  یكی ی(.خودکارآمد4مرتبط شده است) نینو یبافناور
 هیآلفرد بندورا اس   ت.نظر یش   ن اخت اجتماع هی نظر یاه 

کارگزارانه سرچشمه گرفته است  دگاهیداز  یاجتماع -یش ناخت

ق ریپذ ینیب شیکه در آن رفتار فرد به صورت هدفمند و پ  یتل
 تیرفتار و اهم یبر خواس   تگاه اجتماع هینظر نیش   ود، ا یم
 ،زشیانس   ان، انگ یدر تمام ابعاد زندگ یش   ناخت ین دهایفرا

 لهیافراد نه به وس   گاهید نیکند در ا یم دیو عمل تاک جانیه
 یهاروین لهیش  وند نه به وس   یم اتهیبرانگ یدرون یروهاین
ش  وند و عملكرد انس  ان در  یبه اور خودکار کنترل م یرونیب

ر آن شود که د یم نییسه جانبه تب یمدل تقابل کیچهارچو  
انواع  به دنیرس    یبرا نیاز ا یكی طیرفت ار ش   اص و مح

(.خودکار 5391، 5و جان نیش   ده اس   ت) پرو نییعملكرد تع

و  یاجتماع یروان ش   ناس    یحوزه  میاز مفاه یكی یآم د
 یهمم ارینقش بس یرفتار سازمان میاست که در مفاه یکاربرد
 یطیدارد. به منظور داش   تن مح رانیکارکنان و مد یدرب اره 

 نییعت ینقش خود ییتوانا زانیو کارآمد، ش ناخت افراد از م ایپو

 یاید. دردنکن یم فایآنان ا تیروند کار و فعال یکننده در ادامه 
 نیدارد. ا یاریبس   تیاهم یو فكر یانس  ان ی هیامروز، س رما

 یها ییاز خود، به توانا ییافراد هستند که، با شناخت جنبه ها

 ینروا یآمدن بر فشارها قیکنند و با فا یکسب م یخود آگاه
 یکمک بزرگ س   ازمانی – یفرد اهدافبه  یابیدر دس   ت 
 یو س  ازمان ها م رانیمنظور، مد نیش  وند.  بد یمحس  و  م

 یها و اس  تعداد ها ییرا به وجود آورند تا توانا یطیتوانند ش  را
 و ییتوانا یباور فرد درباره  یش   ود. خودکارآمد تی افراد تقو

 تیباور تقو نیاس  ت. چنان چه ا فهیوظ یادا یقدرت الزم برا

 یفراهم باشد، فرد م یو سازمان یطیمح طیش را ریس اش ود و 
 تیکار مقابله کند و موفق طیموجود در مح یتواند با چالش ها
به  ندیسازمان در رس تیکار موفق نیا ی جهیبه دست آورد. نت

 یخودکار آمد یش  ده اس  ت. مولفه ها یاراح شیاهداف از پ
ودکار خ یمولفه ها یشدند. با بررس نیدرقالب نه محور تدو زین

ذکر شده  یامدهایو پ جیتوان انتظار داش ت که نتا یم ،یآمد
ر به او دیبا امدهایپ نیرشكل حاصل شود. اگرچه هرکدام از اد

ه به مثاب جینتا نیپژوهش ها، ا یش  ود، با بررس   یبررس   ژهیو
 یاس تارا  ش ده است و در الگو قاتیاز تحق جینتا نیمهم تر
خودکار  نیارتباط ب ال،رود. ب ه اور مث  یب ه ک ار م یمفهوم

سطوح  یعنیشود،  یم دهید یو عملكرد  به صورت خط یآمد
با س  طوح باالتر عملكرد مرتبط اس  ت. از  یباالتر خودکار آمد

ضرورتا عملكرد  باال   یخودکارآمد یس طوح باال یرو، برا نیا

 یلیو تحل یش   ناخت ین دهای(.فرا1خواه د بود ) ریامك ان پ ذ
 ینشان داده اند که خودکارآمد یرهنگف نیمتفاوت و مطالعات ب
مرتبط با عزت نفس باالتر، اهداف باالتر،  یباال به صورت مثبت

ک  ه  یش   ود. در ح  ال یو بهبود عملكرد م زهیانگ شیافزا

 نییو عملكرد پا یبا اض   طرا ، افس   ردگ نییپا یخودکارآمد
از لحاظ  یخودکار آمد یباورها ،ی(. به اور کل3مرتبط اس  ت)

ب گریكدیبا  تیو عموم یرومندیسطح، ن ه متفاوت اند با توجه 

مؤلفه هاو ابعاد  یمطرح ش   ده درباره  یو عمل یرنظ یمب ان
مؤلفه ها به ش   رح  نیا نیتر جیو را نیمهم تر ،یخودکار آمد

 است: ریز

از لحاظ سطح متفاوت است.  یخودکار آمد ی: باورهاسطح
ممكن اس ت  یدر حوزه ا یخودکار آمد یکه باورها یبه اور

رو،  نیس اده، متوس ط و دش وار باش د. از ا یها تیدر حد فعال

اس احس    یرومندیو ن زانیبر م یمبتن دیها با تیانتاا  فعال
به  رمنج تیافراد باش  د. انتاا  نادرس  ت فعال یخودکار آمد

ا ب ییارویشود. افراد در رو یم یاحس اس خودکار آمد فیتض ع
 یساده، احساس کاذ  خودکار آمد یلیخ فیها و تكال تیفعال

دش   وار احس   اس  یلیخ فیها و تكال تیو در مواجهه با فعال
 خواهند کرد. یناخودکار آمد

 یمندرویبعد ن یاز ابعاد خود کار آمد گرید یكی: یرومندنی•

به  فیضع یخودکار آمد یاس ت. باورها در اثر تجار  ناموفق 
ه ب ییکه اعتماد باال یش  ود. اما افراد یاعتبار م یس  هولت ب

 شیخو یکارآمد زیها و مشكالت ن یخود دارند در برابر س ات

هرچه  ،یمداحس   اس خودکار آ ن،یکنن د. بن ابرا یرا حفظ م
 نیخواهد بود، هم چن ش تریباش د، ثبات و دوام آن ب رومندترین

 کند. یم دایبا رفتار پ یشتریب یرابطه 

 یفقط باش ایحوزه  کی: افراد ممكن اس در حد تعمومی•
 نیدر ا یخودکار آمد یاز آن حوزه خود را کارآمد بدانند. باورها

 ی طهیها و ح تیهم چون ش  باهت فعال یبعد متأثر از عوامل

 یاه یژگیو و طیش را تیفیک ،یعااق یبروز آن ها در رفتارها
 5است. بندورا دش و یکه آن رفتارها به آن ها مربوط م یافراد
س  ازه  گریبا د یخودکار آمد یباورها ی( بر مقاومت ها1111)

 یریو اندازه گ یمفهوم س   از نهیدر زم ژهیمرتبط، به و یه ا
 یمرتبط، ول یاز س  ازه ها یكیکرده اس  ت.  دیس  ازه ها، تاک

تظارات ان نیاست. بندورا ب امدیانتظار پ ،یمتفاوت با خودکار آمد
(. انتظارات 51قائل شده است) زیامد تمایو انتظارات پ یکارآمد
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 ییتواند رفتارها یم یاست که و نیفرد به ا نانیاام یکار آمد

به  یزیآم تیموفق یاست به گونه  امدیحصول پرا که مستلزم 
باور  نیبر ا امدیکه انتظارات پ یاثر در آورد در ح ال یمرحل ه 

 ایش   ود  یمنجر م امدهایپ یرفتارها به بعض    ایاس   ت که آ

 ،یرومندیدر س  ه بعد ن یابعاد خودکار آمد نی(.مهم تر51)ریخ
 یخودکار آمد یش ده است که باورها انیب تیس طح و عموم

س اده، متوسط و  تیتواند در حد فعال یفرد در س ازمان م یبرا
 ییو با شباهت ها فیو ضع یقو ،یرومندیاز نظر ن ا،یدشوار و 

 گریابعاد د اما. دیخاص بروز نما یا طهیدر ح تی از نظر فع ال
 کارکنان از نییتوان از انتظارات باال و پا یرا م یخود ک ار آمد

تفكرات آن ها، از نظر  زانیم ایآنان در سازمان  ی فهیکار و وظ

 یامدهایتواند به پ یکرد که م یس  طح و عمق، دس   ته بند
 زیآم تی(. تجار  موفق4نامطلو  منجر ش   ود ) ای مطلو  و 
 ،یخودکارآمد یمنبع داور نیرترو مؤث نیبا نفوذتر یش  اص  

 فیدر تكال یموفق قبل یعملكرد اس   ت. تجرب ه ها تی موفق
 یها تیاز سطح تسلط و قابل یمیمس تق یماتلف، نش انه ها
 یافراد را نش  ان م یها تیقابل یقبل یها تیفرد اس  ت. موفق

 یشاص یدهند کارآمد یرخ م یدهند و احس اس خودکارآمد
اگر افراد ص  رفا  گر،یکنند، واز ارف د یمادوش م ش  تریرا ب
س  هل الوص  ول داش  ته باش  ند در آن ها انتظار  یها تیموقع
به و بر اثر شكست دیآ یبه وجود م جیبه نتا عیسر یابیدس ت  ،

به  ،یخودکارآمد یاحساس قو جادیشوند. ا یس رعت دلسرد م
 یاز سات یدارد. بعض ازیتالش مداوم ن قیغلبه بر موانع از ار

رد شده و به ف یانسان تلق یها بیها در تعق ینیها و عقب نش

 یاست، آن ها در م داریمستلزم تالش پا تیآموزد که موفق یم
 یها تیحاص  ل پش  تكار در برخورد با موقع تیکه موفق دابنی

. 51است) ینیاز عقب نش عینامطلو  و دس ت بر داش تن سر )

 یعنوان م یرفتار سازمان تیریو بالنچارد  در کتا  مد یهرس
توافق  مسأله نیبر ا تیریمد س ندگانیاز نو یاریبس  هکنند ک

 یها تینفوذ در فعال ندیعبارت اس   ت از: فرا یدارند که رهبر
در  یبه هدف دنیرس    یگروه به منظور کوش   ش برا ای فرد 

 میرسینكته م نیبه ا یرهبر فیتعر نیمشاص. از ا یتیموقع
ت یو موقع رویرهبر، پ یرهایاز متغ یت ابع یرهبر ن دیک ه فرا

 لهیبه اهداف با کمک و به وس   دنیرس   یعنی یاس  ت. رهبر

 هلینفوذ اس  ت که به وس   ندیفرآ یرا نوع ی(. رهبر51)گرانید
شود  یم گرانیرفتار و نظرات د رییفرد س بب تغ کیآن کردار 

با هم س ر،ییداش ته باش د و تغ تیمش روع دینفوذ با نیکه ا و 

را به عنوان  یو همكاران ،رهبر ی(. اهو51)دیدآیاهداف فرد پد
 یها تیفعال تیو هدا یرگذاریتأث ندیفرآ ر،یمد فیاز وظ ا یكی

(. س  بک 14کنند ) یم فیها تعرگروه یاعض  امربوط به کار 

 روانیرفتار است که رهبر با استفاده از آن پ یالگو کی یرهبر

(. مربیان کارآمد کس   انی 14گذارد) یقرار م ریخود را تحت تأث

و جامعه شناختی تیم آشنا  شناختیهس تند که با مس ائل روان
ب اش   ن د، تا بتوانند از عهده مدیریت و رهبری تیم برآیند و با 

(.یكی 53بهبود مهار تهای مربیگری، عملكرد تیم را ارتقا دهند)

از جنبه ها و ابعاد مربیگری، انتاا  ش یوه و سبک رهبری در 
(. در واقع مربیان، رهبران تیم محسو  می شوند. 54تیم است)
فرآیند نفوذ بر اعض   ای تیم اس   ت، تا ورزش   كاران  رهبری،

باانگیزش، س ات کوش ی و تعهد و رض  ایت مندی به اهداف 

تیمی دس ت یابند. مطالعات فراوانی درباره سبک های رهبری 
مربی ان ب ا اس   تفاده از نظریه های رهبری در  مدیریت انجام 
 ن،گرفته و مدل های زیادی نیز ارائه ش  ده اس  ت. در این میا

(، برای س  بک های رهبری مربیان، 5391دورای و س  اله )چال
نه،  پنج س بک آموزش و تمرین، سبک دموکراتیک، سبک آمرا
س بک حمایت اجتماعی و س بک بازخورد مثبت را ش ناس ایی 

(، با معرفی این پنج 5391)1(. چالدورای و س   ال ه31کردن د)
س   ب ک، به مطالعه متغیرهای مرتبط با آنها پرداختند. آنها از 

ک رهبری مربی ان، به عنوان یكی از عوامل مهم برای س   ب 

ند  موفقیت تیم یاد کردند. یک مربی موفق کسی است که بتوا
به ورزشكاران در بهبود دامنه وسیعی از مهارت ها و توسعه آنها 
به ویژه در ابعاد جس  مانی، تكنیكی، تاکتیكی و روانش  ناختی 

را به نحو  خود ار(. برای اینك ه یک مربی بتواند ک31کم ک )

مناس بی انجام دهد، ضروری است که به ویژگی های روحی و 
روانی ورزش كار خود جهت خاصی بدهد، یكی از شاخص های 
روانی که در مباحث مربیگری بر آن تأکید می ش  ود، انگیزش 

است. پدیدة انگیزش، غالباً به علل رفتار پاسخ می دهد و اینكه 
فتارهای متفاوت می به ر تچرا انس  ان در مواقع ماتلف دس  

زن د. در واقع انج ام هر ک اری، به ویژه در زمینر ورزش، منبع 

انگیزش ی دارد و هدف انگیزش، تقویت اعمال و احساس های 
که در  رهای(. یكی از انواع متغ34مطلو  ورزش   كاران اس   ت)

ان اخیر و در سالی رییتواند تغ یم انیمرب یارتباط با سبک رهبر
اس ت. سازمان ها  یر گرفته، خودکارآمدقرا انمورد توجه محقق

 یقامروز با یپرتالام و رقابت طیک ه بتوانن د در مح نیا یبرا
 کسب و کار مجهز سازند نینو یخود را به تفكرها دیبمانند، با

گونه  نیا یو ب ه اور مس   تمر خود را بهبود باش   ند. رهبر

 تیحساس نیا یاست و زمان دهیچیحساس و پ اریسازمان ها بس
 نیدر برابر ا یانطباق یرهاییش  ود که رهبر با تغ یدو چندان م

 نیاز مهمتر یكی نهیزم نیگون ه راه حل متفاوت اس   ت. در ا

 رانیتواند به رهبران و مد یکه م یتیش   اص    یمه ارت ها
اس ت. توان اس تفاده از احس  اس و  یجانیکمک کند، هوش ه

 بدر جهت کس یوگروه یدر رفتار فرد گرانیخود و د جانیه

دانش  قیتلف نیاس  ت. بنابرا تیبا حداکثر رض  ا جیحداکثر نتا
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ق تواند در سو یم تیریدر مد یجانیه یها ییو توانا یتیریمد

 باش  د. دیبه هدف کارس  از ومف یابیدس  ت یدادن افراد به س و
ترین عامل در نیل به اهداف هرس  ازمان، نیروا انس  ان  مهم

ش ک موفقیت و پیشرفت هرسازمان نیز به نیروا اس ت و ب 

  هایانسان  بستگ  دارد. سازمان آموزش و پرورش، از سازمان
است که نیروا انسان  آن، اغلب افرادا پرتالش و متعهدند و 

یزش ، استعداد و در ص ورت مس اعد بودن ش رایط کارا و انگ
مهارت خود را در خدمت آن س   ازمان بیش   تر به کار خواهند 

هاا آن را بهتر به حرکت در خواهند آورد. یك  گرف ت و چرخ
از جوانب تأثیرگذار این س  ازمان در پرورش جس  م  و روح  

که در این میان نقش معلمان تربیت  تیآموزان باش تربدانش

این س ازمان است. به اور تر از دیگر اعض اا بدن  برجس ته 
خالص   ه تربی ت ب دن  مدارس به اور اخص به عنوان ابزار 

ها کودك و نوجوان میلیون بهفع الیت بدن   رمهم  براا ارائ 

شناخته شده است و معلمان تربیت بدن  نقش حیات  در تكامل 
ها و دادن ااالعات مورد نیاز آنها براا رفت ار، نگرش، مه ارت
زندگ  دارند. با توجه به کمبود معلمان  فع الیت بدن  در اول

را جذ  و به کارگی رمتاصص تربیت بدن ، عدم دقت در زمین
تر از هم ه م اهی ت پویا و جوان علم و مهم صافراد متاص   

ند کتربیت بدن ، لزوم ایجاد انگیزه در آنان را ص  د چندان م 
 یمباحث یخودکارآمد ،یاجتماع یشناخت ی(. مطابق با تئور55)

 زیآن شامل ادراك ن رد،یگ یاز دانش و مهارت را در بر م شیب
س  ازد تا بطور کارآمد عمل  یش  ود که ش  اص را قادر م یم

از  یریپذ ریبودن و تاث یگروه لیبه دل س  تیبالی(.  وال53کند)

 یخاص یها یژگیبا و انیمرب یتواند با س بک رهبر یم یمرب
ه از انجام شد قاتیدر ارتباط باشد. با توجه به تحق یخودکارآمد
ها در بندورا، در مطالعات خود بر نقش سرمشق نیجمله همچن

پرداخته  ییها یژگیو یرسکرده و به بر دیرفتار تأک یریگشكل
او نش  ان  یهاافتهیافراد مؤثرند.  یریگاس ت که در س رمش ق

 ند،ریگیسرمشق م یافراد از کس ان ادیکه به احتمال ز دهدیم
 نیر اد یقیمش اص شد که تحق قیقتح اتیادب یلذا با بررس 

بر  رابطه در اس تان هرمزگان ص ورت نگرفته است، لذا محقق 
 ستیبالیدر استان هرمزگان بر وال راحاض ر  قیآن ش د که تحق

سئله م نیا شتریب یبررس  جهیبرتر انجام ش د. در نت گیل یها

توان د چ ه رابط ه با  یم انی مرب یرهبر یک ه س   ب ک ه ا
کدام س  بک  ایها داش  ته باش  د و  س  تیبالیوال یخودکارآمد

هد ها خوا س تیبالیدر وال یمنجر به خودکارآمد ش تریب یرهبر

 ریتاث ی(، به بررس1151)3وانی. سالباشد یم تیاهم یش د، دارا
 نیپرداختند. ا نگیاز دوپ یریو جلوگ یبر خودک ارآمد انی مرب

 111از  یباش   د، در آن نمونه ا یم شیمایبر پ یمطالعه مبتن

شرر و ادراك در ورزش  یخودکارآمد اسیتوس ط مقورزش كار 

 یمدل س  از جیش  دند. نتا یابیپرس  ش  نامه ارز  قیاز ار زین

 شیباعث افزا انینش  ان داد که رفتار مرب یاختارمعادالت س  
ورزش   كاران خواهد  یخودکارآمد تیاعتم اد به نفس و در نها

ت افت،یآنها را کاهش  نگیدوپ زانیم جهیشد، و در نت  جهیدر ن

سان  ر،ی( .سو31) ابدی یم شیافزا زین یورزش تیموفق زشیانگ
 یرگیبس  بک رفتار مر نیرابطه ب ی(، به بررس 1154) ریو تالگ

ند. فوتبال پردا كنانیدر باز شرفتیپ زشیو انگ یخودکارآمد خت
 زهیگبازخورد مثبت و ان  یسبک رفتار نینشان داد که ب جی، نتا

 نیدار وجود دارد. همچن یرابطه معن یبا خودکار آمد تیموفق
ا ب یاجتماع تیو رفت ار حما کی س   ب ک رفت ار دموکرات نیب

 نیب تیاست. در نها اشتهدار وجود د یرابطه معن یخودکارآمد

وتبال ف كنانیدر باز ش   رفتیپ زشیو انگ یگریمرب یرفت ارها
در  ز،ی( ن1151)1(.  م اینز  و همك اران33رابط ه وجود دارد )

ر ب یجانیآموزش مهارت های هوش هب ا عنوان تاثیر  یقیتحق

 اتلیس االتیا یها رستانیدب یبدن تیخودکارآمدی معلمان ترب
پژوهش نش  ان  نیحاص  ل از ا جیرا مورد مطالعه قرار دادند. نتا

داد ک ه آنه ایی ک ه در این برن ام ه ش   رک ت کرده بودن  د، 

خودکارآمدی باالتری را در همه ابعاد آن کس  ب نمودند و این 
و  ی(. کش   اورز، فراهان55اثر ت ا ش   ش م اه ادامه داش   ت )

 یمدل ارتباا نیبا موض   وع تدو یقی(،در تحق5333)یاص   غر
و  در وزارت ورزش یس   ازمان هوشو  یش   غل یخودک ارآمد

و هوش  یش  غل ینش  ان دادند که  خودکارآمد  رانیجوانان ا
قرار ندارند  یدر وزارت ورزش و جوانان در حد مطلوب یس  ازمان

 ارتباط یبه بررس یقی(، در تحق5333و همكاران) یی( آقامال51)

 ریینس  بت به ورزش با مراحل تغ یمنافع، موانع و خود کارآمد
 پرداختند. نتایج یوس  ابوم رهیدر کارمندان جز یمجس   تیفعال

 9/51 ینش  ان داد از نظر مراحل تغییر رفتار فعالیت جس  مان

درصد در  51درمرحله پیش تفكر،  ،یدرص داز افراد مورد بررس 
درص   د  4/53 ،یدرص   د در مرحله آمادگ 5/35مرحله تفكر، 

 یدرص   د در مرحل ه حفظ و نگهدار 3/19درمرحل ه عم ل و 
 یبه بررس ی( در بزوهش 5333(. کش اورز و همكاران )5بودند)

 تیبرتر با هو گیل یها میت انی مرب یارتب اط س   ب ک رهبر
اده پرداختند. اس  تف رانینابه هندبال بانوان ا كنانیباز یورزش  
ابه ن كنانیباز یورزش تینش ان داد که هو قیتحق جیش د. نتا

 یبرد. سبک رهقرار دار یدر س طح مطلوب رانیهندبال بانوان ا
 یارتباط معنادار نیبرتر تحول گرا بوده و همچن گی ل انی مرب
د وجو كنانیباز یورزش    تیبا هو انیمرب یس   بک رهبر نیب

هوش  یمدل ارتباا نیی(، به تب5333)یدارد..کش  اورز و آزادوار
 یس  ازمان ورزش ش  هردار رانیمد یو س  بک رهبر یجانیه

 هوشنش   ان داد که  قیتحق یها افتهی تهران پرداختن د و  

 رانیمد یبر سبک رهبر 41/1 ریمس بیبا ضر رانیمد یجانیه
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هوش  نیگذارد و ب یتهران اثر م یس   ازمان ورزش ش   هردار

 یس  ازمان ورزش ش  هردار رانیمد یو س  بک رهبر یجانیه
 نیوجود دارد. در ارتباط ب یو معنادار میتهران ارتب اط مس   تق

ول تح یرهبر سبک بیبه ترت ،یو سبک رهبر یجانیهوش ه

  ،یزش   یخودانگ ،یهمدل ،یمهارت اجتماع ،یمیخودتنظ ن،یفرآ
عمل  یو سبک رهبر تیخاص  یب یس بک رهبر ،یخودآگاه
 یقیدل و همكاران در تحق کی(. ن3نقش را دارند ) نیشتریگرا ب

ب ه بررس   ی نقش خودک ارآم دی ح افظه بر عملكرد حافظه 

 یداریرویدادی و معنایی پرداختند که نتایج مطالعه ارتباط معن
، به رابطه س بک رهبری و مهارت  ی(. در امام1را نش ان داد )

ه ای ارتباای مدیران با س   المت روان کارکنان پرداخت که 

ا ب یآمدو خودکار یرهبر یسبک ها نینش ان داد که ب جینتا
غ یع م لكرد ش   غل  ریافراد رابط  ه معن  ادار وجود داردو مت

 یرت یقو نیب شیپ یرهبر ینسبت به سبک ها یخودکارآمد

 (.1باشد ) یم یعملكرد شغل یبرا
 یسبک رهبر نیراس تا، در پژوهش حاض ر  رابطه ب نیا در
برتراس   تان  گیل یها س   تیبالیوال یب ا خودکارآمد انی مرب

 شود. یم یهرمزگان بررس
 
  

 قیتحق روش

جه به است با تو یهمبستگ-یفیحاضر از نوع توص قیتحق 
و  یاز لحاظ اجرا مقطع نیاس  ت همچن ینوع اهدافش کاربرد

و پرسشنامه  یدانیداده ها م یحال نگر است. از نظر جمع آور

بازیكنان  هیاس   ت.ج امع ه آماری این تحقیق ش   امل کل یا
مرد ش   رکت کننده در بازی های لیگ اس   تان  س  تیبالیوال

باش   د)  ینفر م 31باش  د که تعداد آنها برابر با  یم نهرمزگا

ش هرس  تان بندرعباس  یبدن تیاداره کل ترب یماخذ: امور ادار
تعداد  یمحدود بودن تعداد جامعه آمار لی(، به دل5333در سال 
نفر جامعه  31و برابر با کل  یبه روش س   رش   مار زینمونه ن
 تیشدند، اما در نها نییاست که به صورت کل شمار تع یآمار

رار ق یابیو ارز لیپرس ش نامه برگشت داده شده و مورد تحل 35
 قیپژوهش از ار نیا یمورد نظر برا یگرفتند. مطالعات اسناد

مرتبط جمع  ینامه ها انیو پا ینترنتیا یها تی کت ا ، س   ا

از  س   ه  زیداده ه ا ن یجمع آور یبرا نیش   د. همچن یآور
نه نمو یفرد یاه یزگیپرس ش نامه اس تفاده ش د.پرسشنامه و

پزوهش ک ه ح اوی س   واالت ااالع ات فردی مثل، س   ن، 

پرس شنامه سبک  نیتاهل و.... همچن تی، وض ع التیتحص 
و ص   الح  ی(  که توس   ط چالدوراLSS)انیمرب یرهبر یه ا
در  انیمرب یو مط الع ه س   بک رهبر یبررس    ی( برا5391)

 41ش ده اس تفاده ش د، که شامل هیته یش ورز یها تیموقع

)س  بک آموزش و  انیمرب یپنج س  بک رهبر وس  وال بوده 
 تیس   بک حما ک،یس   بک آمرانه، س   بک دموکرات ن،یتمر

ورزشكاران مورد  دگاهیو س بک بازخورد مثبت( را از د یاجتماع

 كرت،یل یپنج ارزش   اسیداد. براس  اس مق یس  نجش قرار م
( 1) شهیو هم( 4، اغلب )(3) یگاهگاه، (1، به ندرت )(5هرگز )

 ،یو قاس  م زادهیش  دند ) ش  كور، بذرافكن، عل یارزش گذار
 بیض  ر قیاز ار زیآن ن ییایپا زانی( م5391)یوس  فی(. 5331

گزارش کرده اس ت.از پرس ش نامه  35/1کرونباخ برابر با  یآلفا
ار، رفت یبه آغازگر شیکه گرا یبا س ه عامل اصل یخودکارآمد

ورت در ص  فیدر انجام تكال یرفتار و پافش ار لیبه تكم لیتما

استفاده شده است.. . نساه  زیکندن یم یریرا اندازه گ یناکام
و  یماده بود که  توس  ط کرامت 31آزمون ش  امل  نیا یاص  ل

ماده  53به  یعامل لی(، بر اس  اس روش تحل5393)یش  هرآرا

  نیگانیبا م یعموم یماده خودکارآمد 53 نیاز ا افتیک اهش 
 لهر س  وا یس نجد، برا یم 51/91و انحراف اس تاندارد  33/1
 نیش ده است. به هم ش نهادیپاس خ پ 1 ،یخودکارآمد اسیمق

، 5. س واالت شماره ردیگ یتعلق م ازیامت 1به هر س وال  لیدل
 ابدی یم شیافزا ازشانیاز راس ت به چ  امت 51و  53، 3، 9، 3

از چ  به راس  ت  یعنیس  واالت به ص  ورت معكوس  هیو بق
االت سو راتاز جمع نم یکل ازی. امتابدی یم شیافزا ازش انیامت

تر  نییباالتر و پا اریانحراف مع کیکه  ی.افراددیآ یبه دست م
اال و ب یکس  ب کنند، به عنوان افراد با خودکارآمد نیانگیاز م
(. به 5331) ی(. برات5391ا،ین یش  وند )عل یمش اص م نییپا

 مهیاز روش دو ن یخودکارآمد اسیمق ییایپ ا یمنظور بررس   
 یکرونباخ همسان یآلفا بیضرکردن اس تفاده کرد، و براساس 

درصد به دست آمد  33/1پرسشنامه را برابر  نیس واالت ا یکل

ر عش   یش  د)اثن یابیباش ارز تیمذکور رض  ا قیکه در تحق
 ییایپا یبررس   یبرا زی(.در پژوهش حاض  ر ن5393 ،یکهنوج
کرونباخ  یآلفا قیازار یپژوهش به روش هم س  ان یرهایمتغ

 در حد باال یخودکارآمد یبرا همحاسبه شد زانیاستفاده شد، م

 نیا یبرا یقابل قبول ییاینشان دهنده پا نیمحاس به ش ده و ا
 اسیمق ییایپا یباش  د. . به منظور بررس   یپرس  ش  نامه ها م

کردن اس تفاده کرد، و براس اس  مهیاز روش دو ن یخودکارآمد

نامه را پرسش نیسواالت ا یکل یکرونباخ همسان یآلفا بیض ر
 تیمذکور رضا قیدرص د به دس ت آمد که در تحق 33/1برابر 

 (.5393 ،یعشر کهنوج یشد)اثن یابیباش ارز

 یرهایمتغ ییایپ ا یبررس    یبرا زیپژوهش ح اض   ر ن در
کرونباخ  یآلف ا قیاز ار یدرون یپژوهش ب ه روش هم س   ان

در حد   یخودکارآمد یمحاس به شده برا زانیاس تفاده ش د، م

 یبرا یقابل قبول ییاینشان دهنده پا نیباال محاس به ش ده و ا
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 یو جمع آور یباش د.    پس از بررس یپرس ش نامه ها م نیا

 از آزمون رهایمتغ عیاز نرمال بودن توز نانیاام یبرا عات،ااال
اس تفاده ش د، س س با استفاده از روش  رنفیاس م-کلموگراف

 ،یدرص   د فراوان ،ی)فراوانیفیش   امل آمار توص    یآمار یها

 یتگهمبس بی)ضر ی( و آمار استنباا اریو انحراف مع نیانگیم
 یرانجام شد، به او لی( تحلیریچند متغ ونیو رگرس رسونیپ

به ص  ورت دو به دو از  رهایمتغ نیرابطه ب یکه جهت بررس  
سته) واب ریمتغ ینیب شیو جهت پ رس ونیپ یآزمون همبس تگ

 ،یرهبر یمستقل) سبک ها یرهایمتغ قی( از اریخودکارآمد
و  کی دموکرات ،یاجتم اع تی حم  ا ن،یآمران ه، آموزش و تمر

فتن نظر گر دربا  رهیچند متغ ونیبازخورد مثبت( از آزمون رگرس

 خطا استفاده شد.   1/1
 

 قیتحق یها افتهی

تحلیل داده ها، مشاص شد که ضریب با توجه به تجزیه و 
س   ب ک ه ای رهبری مربیان و  نیب رس   ونیپ یهمبس   تگ
 pو با  511/1برتر برابر  گیل یها س   تیبالیوال یخودکارآمد

 یدار یب اش   د، ک ه معن یم 15/1( برابر یدار یمق دار )معن
= اس  ت، لذا در این س  طح %1 یدار یکوچكتر از س  طح معن

بک س نیشود، در نتیجه ب یوجود رابطه رد م عدم یعنیفرض  
برتر  گیل یها س   تیبالیوال یو خودک ارآم د انی مرب یرهبر

 بیض  ر نیدار وجود دارد. همچن یاس  تان هرمزگان رابطه معن
درص  د  3/1 یعنی=(  اس  ت 113/1برابر ) ریدو متغ نیب نییتع
 لهیبرتر به وس    گیل یها س  تیبالیوال یخودکارآمد راتییتغ

 . شود یم هیرهبری مربیان توج یسبک ها
 

 رسونیپ یآزمون همبستگ یآماره ها .5جدول 

  

 سبک رهبری

 نوع رابطه پیرسون
 

2R
 

 تعداد معنی داری ضریب همبستگی
 113/1 مستقیم

511/1 15/1 531 

 
 

با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، مش   اص ش   د که . 
مرین آموزش و ت یسبک رهبر نیب رسونیپ یهمبستگضریب 

برتر اس   تان  گیل یها س   تیبالیوال یمربی ان با خودکارآمد

 115/1( برابر یدار یمقدار )معن pو با  133/1هرمزگ ان برابر 
 p=%1 یدار یکوچكتر از سطح معن یدار یباشد، که معن یم

 یعدم وجود رابطه رد م یعنیاس ت، لذا در این س  طح فرض  

آموزش و تمرین مربیان با  یش ود. در نتیجه بین س  بک رهبر

 برتر استان هرمزگان ارتباط گیل یها ستیبالیوال یخودکارآمد
دو  نیب نییتع بیضر نیوجود دارد. همچن یو معنادار میمستق
 راتییدرص   د تغ 1/1 یعنی( (  اس   ت p=/056برابر   ریمتغ

برتر اس  تان هرمزگان به  گیل یها س  تیبالیوال یخودکارآمد
 یم هیآموزش و تمرین مربیان توج یس   بک رهبر ل هیوس   

 (.1شود)جدول

 

 یو  خودکار آمد انیمرب نیآموزش و تمر یبین سبک رهبر رسونیپ یآزمون همبستگ یآماره ها. 2جدول

  متغیر

 
 و رهبری آموزش
 تمرین

 نوع رابطه پیرسون
2R

 

 تعداد معنی داری ضریب همبستگی

 111/1 مستقیم
133/1 115/1 35 

 

 ی)رهبرنیبشیپ ریابعاد متغ نیب یرابطه خط یبررس یبرا
 تیحما یرهبر ک،یرفت ار دموکرات یآموزش   ی و تمرین، رهبر

 ریرفتارآمرانه( و متغ یبازخورد مثبت و رهبر یرهبر ،یاجتماع

چند گانه به روش هم زمان  ونی( از رگرسیمالك )خودکارآمد
 نیب یهمبستگ ونیرگرس یاس تفاده ش ده اس ت. قبل از اجرا

در مرحله  یو مالك توس   ط همبس   تگ نیبشیپ یره ایمتغ

 ونیرگرس یداریبه دست آورده شد تا در مرحله بعد معن نیشیپ
مقدار آماره دوربین  نكهی. ب ا توج ه ب ه اردیمورد آزمون قرار گ
توان گفت خطاها قرار دارد، لذا می 1/1و  1/5واتسون در دامنه 

 لیبه دست آمده از جدول تحل جینتا نیاند. همچننا هم بس ته
ار د یمعن یونیاس ت که مدل رگرس نینش ان دهنده ا انسیوار

 (.p=%1تر از کوچک یدار یاست )سطح معن
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ان داد که، بر اساس نش  لیتحل جی، نتا3توجه به جدول  با

ده ش نییتب انسیوار راتییدرصد از تغ 1/3شده  لیمقدار   تعد
موزش آ یبرتر توسط )رهبر گیل یها ستیبالیوال یخودکارآمد

 ،یاجتماع تیحما یرهبر ک،یرفت ار دموکرات یو تمرین، رهبر

 .د.شو یم نییرفتارآمرانه( تب یبازخورد مثبت و رهبر یرهبر
 

 ونیخالصه مدل رگرس . 2جدول

R 2R (adj)
2R 

 نیدورب

 واتسون

0/276 0/076 0/041 1/55 

 

رفت  ار  یآموزش و تمرین، رهبر یه  ا: رهبر نیب شیپ
 بازخورد. یرهبر ،یاجتماع تیحما یرهبر ک،یدموکرات

 یمالك: خودکارآمد ریمتغ
نش  ان داد  ونیآزمون رگرس  ی، آماره ها4توجه به جدول با
 یعنیباش   د،  یم دل معن ادار م نیدر ا انسی وار زانیک ه، م
ر رفت  ا یآموزش و تمرین، رهبر ی)رهبر نیب شیپ یره ایمتغ

بازخورد مثبت و  یرهبر ،یاجتماع تیحما یرهبر ک،یدموکرات
ش   ده  نییتب انسیدر وار رییتوانند تغ یرفت ارآمرانه( م یرهبر

برتر اس  تان هرمزگان را  گیل یها س  تیبالیوال یخود کارآمد
 . (p<4/067 ,F≤11/1) ندینما نییتب

 

 ونیرگرس انسیوار لیتحل .1جدول 

 معنی داری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 411/543 1 111/353 رگرسیون

 345/11 531 393/9311 باقیمانده 14/1* 113/4

  531 391/3453 کل
 

 نیهمزمان نش  ان داد که از ب ونیرگرس   ج،یبر اس  اس نتا
آموزش و تمرین به صورت مثبت  یس بک رهبر ،یس بک ها
و  کندیم ینیبشیبرتر را پ گیل یها ستیبالیوال یخودکارآمد
(، و س  بک رفتار Beta/=591و  p<11/1دارد ) یش  یاثر افزا

 یها تسیبالیوال یخودکارآمد مثبتبه صورت  زین کیدموکرات
و  p<11/1دارد ) یش یو اثر افزا کندیم ینیبشیبرتر را پ گیل

514/1Betaبر اس  اس مقدار  تی=(. در نهاR2 ش  ده  لیتعد
برتر  گیل یها ستیبالیوال یخودکارآمد راتییدرص د از تغ 1/3

آموزش و تمرین ب ا رفتار  یاس   ت ان هرمزگ ان توس   ط رهبر
 .شود یم نییتب کیدموکرات

 

 )در حالت استاندارد(رضایت شغلی برابعاد رفتار شهروند سازمانی  مدل معادالت ساختاری تأثیر . 5نمودار 

 

 

 بینمتغیرهای پیش

 ضریب استاندارد

 نشده

ضریب 

 استاندارد شده

Beta 

t P 

 خطای معیار Bضریب 

 1115/1* 13/3  91/3 59/31  ثابت

 

سبک 

 رهبری

 11/1* 335/5 591/1 139/1 391/1 تمرین و رهبری آموزش

 91/1 511/5 591/1 393/1 431/1 رهبری حمایت اجتماعی

 11/1* 991/1 514/1 313/1 119/1 رفتار دموکراتیک

 15/1 131/5 133/1 343/1 134/1 رهبری بازخورد مثبت

 955/1 141/1 145/1 499/1 553/1 رهبری رفتار آمرانه
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 گیریبحث و نتیجه

 نیآموزش و تمر یسبک رهبر نینشان داد که ب جینتا
ر استان برت گیل یها ستیبالیوال یبا خودکارآمد انیمرب

با  یعنیوجود دارد.  میدار و مستق یهرمزگان رابطه معن
 نیآموزش و تمر یرهبر یاستفاده از سبک ها شیافزا

 زیها ن ستیبالیوال یخودکارآمد زانیم انیمرب یاز سو
چاو و  قیتحق جیو برعكس، نتا دخواهد ش شتریب

انسجام  یکه سطوح باال افتندی(، در5333بروس)
ر ارتباط د نیتمر ،یرفتار آموزش یهبربا سبک ر فیتكل

که بیشتر از سبک رهبری آموزش و  یاست. مربیان
 یرابطه وجود دارد، هم راستا یرفتگ لیتمرین با تحل

. ورزشكارانی که در مسیر حرفه (53)اشندب یم افتهی نیا
ای ورزش اهداف مشاص و ویژه ای را برای خود 

 سعی و تدوین می کنند و برای رسیدن به آن اهداف
تالش کافی از خود نشان دهند و در کنار خود مربیانی 

می  یدارند که آن ها را برای رسیدن به اهداف راهنمای
در  یدهند و  به صورت مشارکت یکنند و آموزش م

تصمیم گیری ها ورزشكار را سهیم کرده و به رفتارها و 
دهند، مطمئناً  یم نیاجراهای مطلو  ورزشكار را تمر

 خواهد شد.  شتریورزشكاران ب یکارآمداحساس خود
 یسبک رهبر نیبدست آمده نشان داد که ب ااالعات
 یاه ستیبالیوال یبا خودکارآمد انیمرب کیدموکرات

 میدار و مستق یبرتر استان هرمزگان رابطه معن گیل
 یاستفاده از سبک ها شیبا افزا یعنیوجود دارد. 

 یخودکارآمد زانیم انیمرب یاز سو کیدموکرات یرهبر

 جیاشد و برعكس، نت هدخوا شتریب زیها ن ستیبالیوال
سبک  نی(، ب5335و همكاران)  یعسگر قیتحق

مربیگری مربیان بر مبنای سبک آزادمنشانه با رضایت 
و  یاتیب(. 9)مندی ورزشكاران رابطه وجود دارد

و  یرهبر یسبک ها نی(، ب5331همكاران)
 ر،یسو (.59)دار وجود دارد یرابطه معن یخودکارآمد

 و کیدموکرات ارسبک رفت نی(، ب1154)ریسان و تالگ
ار د یرابطه معن یبا خودکارآمد یاجتماع تیرفتار حما

 یبرا یباشد.در ایجاد خودکارآمد یوجود دارد، همسو م
نقش عمده ای ایفا می کنند. به  یورزشكاران مرب

عبارت دیگر، مربیانی که بیشتر از سبک رهبری 

دموکراتیک استفاده می کنند، می توانند احساس 
ر بیشتری د شرفتیپ یبرا یکارآمدو خود یتوانمند

. در راستای این نتیجه، (3)ورزشكاران خود ایجاد کنند
 یمربیان از روش های متفاوتی برای ایجاد خودکارآمد

در ورزشكاران خود استفاده می کنند، اگر تعامل بین 
نباشد امكان دارد ورزشكاران مربیان و بازیكنان مثبت 

نفی تجربیات م واحساسات ناخوشایندی را تجربه کنند 
در ورزش می تواند با عملكرد ضعیف بازیكنان، عملكرد 

ضعیف تیم و کناره گیری بازیكنان از تیم مرتبط 
 یسبک رهبر نینشان داد که ب نیج،همچنیباشد.نتا
 تسیبالیوال یبا خودکارآمد انیمرب یاجتماع تیحما
دار و  یبرتر استان هرمزگان رابطه معن گیل یها

 استفاده از سبک شیبا افزا یعنی. ردوجود دا میمستق
 زانیم انیمرب یاز سو یاجتماع تیحما یرهبر یها

 خواهد شد و شتریب زیها ن ستیبالیوال یخودکارآمد
(، 1154)ریسان و تالگ ر،یسو جیبا نتا افتهی نیبرعكس، ا

با  یماعاجت تیو رفتار حما کیسبک رفتار دموکرات نیب
و  یآلفرمن، ل دارد،دار وجود  یرابطه معن یخودکارآمد
 انی(، نشان داد جهت توسعه مهارت مرب1111ورث )
 رفتار یمیت یدر ورزشكاران رشته ها یمیت یورزش

مؤثر بود. اما در رشته  شتریب یاجتماع تیحما یرهبر
آموزش اثر گذارتر بود، و  نیسبک تمر یانفراد یها

دارد. با توجه به این نتیجه می توان بیان کرد  یهماوان
که ورزش کاران را در تصمیم گیری ها شرکت  یانیمرب

می دهند و به روابط بین فردی مثبت با ورزشكاران، 
توجه به رفاه آن ها و ایجاد جو گروهی مثبت، تأکید 

کرده و  تیدارند، در هنگام مشكالت از آنها حما
اجراهای خو  ورزشكار را شناسایی می کنند و به آن 

تالش  زهیبه آنها انگ نیها پاداش می دهند همچن
ر را د یو خودکارآمد یدهند حس توانمند یم یشتریب

 دهند. یم شیو افزا جادیآنها ا
ت بازخورد مثب یسبک رهبر نینشان داد که ب جینتا

ر استان برت گیل یها ستیبالیوال یبا خودکارآمد انیمرب
با  یعنیوجود دارد.  میدار و مستق یهرمزگان رابطه معن

بازخورد مثبت از  یرهبر یاستفاده از سبک ها شیافزا
 زیها ن ستیبالیوال یخودکارآمد زانیم انیمرب یسو
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 قیتحق جیبا نتا افتهی نیبرعكس، ا وخواهد شد  شتریب
 یرهبر یسبک ها نی(، ب5331و همكاران) ییاباابا

،  (51)رابطه وجود دارد یخودکارآمد زانیو م یتعامل
بر  انیمرب ری(، به تاث1151و همكاران) وانیسال

در ورزشكاران  نگیاز دوپ یریو جلوگ یخودکارآمد
. در واقع، مربیانی که (51)باشد یکردند، همسو م دیتاک

بیشتر از سبک های رهبری بازخورد مثبت استفاده می 
انگیزش پیشرفت بیشتری در کنند، می توانند 

ورزشكاران خود ایجاد کنند؛ بنابراین مربیانی که بیشتر 
از چنین سبک های رهبری استفاده می کنند به 
نیازهای روحی و روانی و به صورت کلی نیازهای 

آن ها را در  وانندانسانی ورزشكاران پاسخ داده، می ت
صحنه های ورزشی درك و با آن ها روابط صمیمی 

ار کنند و تمایل ورزشكاران را برای کسب موفقیت برقر

هر چه بیشتر در عرصر ورزش را فراهم آورند. زمانی 
که ارتباط مربی با ورزشكار بر اساس احترام و صمیمیت 
و ایجاد فرصت برای مشارکت و خالقیت باشد، درك و 

برای ورزشكار به همراه دارد که باعث افزایش  ینگرش
 شود.انگیزش پیشرفت او می 

با  انیآمرانه مرب یسبک رهبر نینشان داد که ب جینتا

برتر استان  گیل یها ستیبالیوال یخودکارآمد
ا ب یعنیدار و معكوس وجود دارد.  یهرمزگان رابطه معن

 یآمرانه از سو یرهبر یاستفاده از سبک ها شیافزا
 شتریها کاهش ب ستیبالیوال یخودکارآمد زانیم انیمرب

سرپاو  قیتحق جیبا نتا افتهی نیخواهد شد و برعكس، ا
گزارش کردند که  ی(، در پژوهش5339و سانتو) كویپان

 یآموزش یهم از نظر ورزشكاران و هم سبک رفتار
که سبک آمرانه کمتر مورد  یبود، در حال انیغالب مرب

 حاالجی و. (54)استفاده قرار گرفته بود
 سبک ییکه کارا گزارش کردند زی(، ن5339همكاران)

 یگر یاز سبک مرب شتریمدار ب باطارت یگر یمرب
نقش  ی. خودکارآمد(14)دارد یگرا بود، هماوان فیتكل
حس در ورزشكاران  نیدر انجام ورزش دارد و ا یمهم

مشارکت  ت،یحما قیاز ار یهمه جانبه ا تیدر اثر حما
 کیبودن و  یشود اما امر یم جادیا یریگ میدر تصم

 حس را نیو ورزشكار ا یمرب نیبودن رابطه ب هیسو

شود که احساس کنترل در  یداده و باعث م رییتغ
 شود. یورزشكاران م
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