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Abstract

چکیده

The purpose of this research was to determine the
effect of coaching behavior on self-efficacy and
sportspersonship of female Kabbadi athletes. Statistical
population of this research was all athletes, which
participated in the semifinal rounds of women's Kabbadi
premier leagues in 2017 and census method was used for
sampling.
The Research instrument was the
questionnaire that after confirming validity and
reliability, distributed statistical samples. For data
analysis, the Pearson correlation coefficient, leaner
regression, one way ANOVA and LSD post hoc have
been used. Regression analysis showed that positive
coaching behaviors increase self-efficacy and
sportspersonship while negative coaching behaviors
decrease self-efficacy and sportspersonship. In addition,
self-efficacy had a positive significant effect on
sportspersonship. Based on this research finding,
suggested that coaches know the behaviors that athletes
considered them as positive or negative and to be aware
of the effect of their behaviors on athletes' performance
and as they prepare athletes for competitions, coaches to
be presented in competitions with readiness
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هدف این پژوهش بررسی تأثیر رفتار مربیان بر خودکارآمدی و منش
 جامعة آماری این پژوهش.ورزشی ورزشکاران زن رشتة کبدی بود
شامل کلیة بازیکنان حاضر در دور نیمه نهایی لیگ برتر کبدی بانوان
. بود و برای نمونهگیری از روش کل شمار استفاده شد9311 در سال
ابزار پژوهش پرسشنامه بود که پس از تائید روایی و پایایی در بین
 برای تحلیل دادهها از آزمون های ضریب.نمونة آماری توزیع شد
 تحلیل واریانس یک راهه و، رگرسیون خطی،همبستگی پیرسون
 نتایچ تحلیل رگرسیونی نشان. دی استفاده شد.اس.ازمون تعقیبی ال
داد رفتارهای مثبت مربیان موجب افزایش خودکارآمدی و منش
ورزشی ورزشکاران میشود و رفتارهای منفی مربیان موجب کاهش
 همچنین.خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران میشود
.خودکارآمدی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر منش ورزشی داشت
براساس یافتههای این پژوهش پیشنهاد میشود مربیان با رفتارهایی
، رفتارهای مثبت و یا منفی تلقی میشوند،که از دیدگاه ورزشکاران
آشنا شده و از تأثیر رفتار خود بر عملکرد ورزشکاران مطلع شوند و
 خود نیز با،همانطورکه ورزشکاران را برای مسابقات آماده میکنند
.آمادگی در رقابتها حاضر شوند
واژههاي کليدي
. کبدی، منش ورزشی، خودکارآمدی،رفتار مربیان
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طی سالهای اخیر فاکتورهای اجتماعی و روانشناسی موثر
بر رفتار ورزشکاران به دقت مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته
است ( .)91پدر و مادر ،معلم ،همسر و همینطور هواداران ،نمونه-
هایی از افرادی هستند که یک ورزشکار به طور مستقیم یا غیر-
مستقیم از آنها تأثیر میپذیرد .اما مسئله مهم در این راستا،
ارتباط بین بازیکنان و مربی است که از اهمیت حیاتی برخوردار
است .در گذشته مربیان ،تنها به افزایش مهارتهای جسمانی،
فنی و تاکتیکی در بازیکنان جوان خود بسنده میکردند ،اما اکنون
مربی نه تنها از لحاظ جسمی بلکه توسعه مهارتهای روانی را
هم بر عهده دارد و به عنوان یک ناظر ،دوست و حامی به
بازیکنان نزدیک میشود ()99
رفتارهای مختلف مربی میتواند بر رفتار مثبت یا منفی
ورزشکاران تاثیرگذار باشد .برای مثال برخی رفتارها ممکن است
به کاهش اضطراب ،افزایش اعتماد به نفس و تمایل به ادامه
مشارکت در ورزش و توسعه مهارتها منجر شود ( )91و برخی
رفتارها نیز موجب عصبانیت ،پراکندگی در تیم و بیانگیزگی
ورزشکاران شود ( .)1بعالوه رفتار مربی میتواند روی کیفیت و
نوع ارتباط میان ورزشکار و مربی که بخش مرکزی فرایند
مربیگری است ،تاثیرگذار باشد .ارزیابی ورزشکاران از رفتار
مربیان معموال متأثر از سه عامل است؛ عامل اول متغیرهای
موقعیتی ،از قبیل ماهیت ورزش ،سطح و ماهیت رقابت و جو تیم
ورزشی است؛ عامل دوم متغیرهای مربوط به تفاوتهای فردی
بین ورزشکاران و مربیان است از قبیل جنسیت ،سن ،نگرشها و
انگیزهها؛ عامل سوم ادراکات مربی از رفتار ورزشکاران است
( .)91هرچند اغلب مربیان تالش میکنند به گونهای رفتار کنند
که موجب موفقیت و توسعه فردی ورزشکاران شود ،با این حال
معموال آگاهی کمی دربارة رفتارهایی دارند که میتواند اثربخشی
این تالشها را کاهش دهد ( .)52بعالوه پژوهشهای کمی
دربارة رفتارهای بهینه و همچنین فاکتورهای موثر بر اثربخشی
رفتارهای مربیان انجام شده است .کنو و ویلیامز )9115( 1برای
اولین بار ابزاری را تحت عنوان پرسشنامة رفتار مربی 5طراحی
کردند تا عکسالعملهای ورزشکاران را نسبت به رفتارهای مثبت
و منفی مربیان در حین مسابقه ارزیابی کنند .آنها در اولین
پژوهش خود به بررسی تأثیر اضطراب رقابتی ورزشکاران زن
رشته بسکتبال بر ارزیابی آنها از رفتارهای مربی پرداختند و
دریافتند ورزشکارانی که اضطراب رقابتی باالتر و اعتماد به نفس

پایینتری دارند ،رفتارهای مربی را بصورت منفیتری ارزیابی
کردهاند ( .)92کنو و ویلیامز ( )9111در پژوهش دیگری دریافتند
ورزشکارانی که احساس میکنند با مربی خود سازگاری بیشتری
دارند ،تاثیرات شناختی و جسمانی منفی کمتری از رفتار مربی
خود درک کردهاند ( .)91ویلیامز و همکاران ( )5113طی
پژوهشی به بررسی روایی سازه پرسشنامه رفتار مربی پرداختند.
نتایج پژوهش مدل دو عاملی رفتار مربی (رفتار منفی-رفتار مثبت
یا حمایتی) را تائید کرد ،همچنین مشخص شد ورزشکاران با
اضطراب بیشتر ،اعتماد به نفس پایینتر و سازگاری کمتر با مربی،
غالبا رفتار مربی را بصورت منفی ارزیابی کردهاند .همانطور که
نتایج این پژوهشها نیز نشان میدهد ،ادارک ورزشکاران از
تواناییهای خود میتواند بر درک آنها از رفتار مربی تاثیرگذار
باشد ( .)59بندورا )9111( 3این اعتقاد فرد به تواناییهای خود
برای سازماندهی و انجام اعمال مورد نیاز برای دستیابی به نتایج
مطلوب را تحت عنوان خودکارآمدی 1تعریف میکند ( )5که یکی
از مهمترین ویژگیها برای موفقیت ورزشکاران محسوب می-
شود.
5
بندورا ( )9111معتقد است چهار منبع تجربیات اصلی،
تجربیات جانشین ،تشویق کالمی ،وضعیت عاطفی و فیزیولوژیک
در شکلگیری باورهای خودکارآمدی دخیل هستند ،با این حال
از بین این چهار منبع ،تجربیات اصلی ،مهمترین منبع است (.)5
هرچند ممکن است ،فرد توانایی تشخیص کامل سهم خود در آن
تجربه را نداشته باشد .برای مثال وقتی یک ورزشکار هاکی نمی-
تواند امتیازی کسب کند ،برای او دشوار است که تعیین کند ،ایراد
از شکل اجرای مهارت است یا توانایی ذاتی او .بنابراین احتماال
ورزشکاران از بازخوردهایی که دریافت میکنند برای تفسیر
تجربیات خود استفاده میکنند .لذا مربی ،والدین یا هم تیمیها
با تشویقهای کالمی یا غیرکالمی میتوانند در شکلگیری
ادارک خودکارآمدی یک ورزشکار نقش تعیین کنندهای داشته
باشند ( .)51در این بین مربی نقش برجستهای دارد زیرا هر
رفتاری از مربی برای ورزشکارانش مهم است .حتی انتظارات
مربی از ورزشکاران نیز میتواند روی عملکرد آنها تأثیرگذار
باشد .جکسون ،ناپ و بوچامپ )5111( 1نیز دریافتند رفتارهای
کالمی و غیرکالمی مربیان در احساس خودکارآمدی ورزشکاران
تأثیرگذار است (.)93

1. Kenow & Williams
)2. Coaching Behavior Questionnaire (CBQ
3. Bandura.

4. Self-efficacy
5. Bandura
6. Jackson, Knapp & Beauchamp
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بندورا در تئوری شناختیاجتماعی خود رفتار انسان را به
عنوان تعاملی پویا و سهگانه بین ویژگیهای شخصیتی ،رفتار و
محیط در نظر میگیرد ،به نحوی که رفتار انسان به صورت
منحصر به فردی توسط هر یک از این سه عامل تعیین میشود
( .)91این تئوری بر این فرض استوار است که افراد از نوعی
خودباوری برخوردارند که به آنها اجازه میدهد تا افکار،
احساسات و اعمالشان را کنترل کنند ()5؛ بر همین اساس
خودکارآمدی یکی از پیشبینی کنندههای مهم رفتار به شمار
میرود .از این رو پیشبینی میشود مربیان با رفتار خود بتوانند
بر رفتار ورزشکاران تأثیرگذار باشند .چنانکه بالتر و کیپ)5191( 9
نیز معتقدند مربیانی که بر تالش ،یادگیری و مسائل اخالقی
تأکید دارند ،رفتارهای ورزشی خوب را در میان ورزشکاران رواج
میدهند و از سوی دیگر ،وقتی تأکید مربیان بر رفتارهایی است
که با منشورزشی مغایرت دارد ،رفتارهای غیرورزشی از سوی
ورزشکاران افزایش مییابد (.)1
منش ورزشی ،حوزهای از روانشناسی ورزشی است که هم
شامل رفتارهای اخالقی مرتبط با احترام و سالمتی دیگران (برای
مثال تشویق همتیمی ،کمک به حریف آسیب دیده) میشود و
هم شامل اقداماتی در راستای رعایت آداب و رسوم اجتماعی مثل
دست دادن با حریف پس از مسابقه است ( .)1منش ورزشی واژه-
ای است که در بطن مفهوم رفتار اخالقی اجتماعی جای گرفته
است؛ مفهومی که مکرراَ به عنوان اخالق یاد میشود و با ورزش،
پرورش مییابد .فیزل )9191(5منش ورزشی را به عنوان یک
رقابت منصفانه ،از طریق عمل کردن به عنوان یک ورزشکار
مسئول ،معرفی میکند ( .)1یکی از معروفترین مدلها برای
سنجش منش ورزشی ،مدل پنج بعدی ولراند ،بریر ،بالنچارد و
پرونچر )9111( 3است که ابعاد آن عبارتند از :احترام به قوانین و
مقرارت ،احترام به حریف ،احترام به عرف و قراردادهای اجتماعی،
تعهد به ورزش ،و رویکرد منفی به منش ورزشی مثل رقابت فقط
برای جایزه و مدال ( .)51رزاقی ،مهرابی و هنری ( )5191مدل
پنج عاملی ولراند و همکاران را اعتباریابی کرده و دریافتند که
دارای اعتبار و روایی قابل قبولی برای سنجش منشورزشی در
ایران است (.)55
با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد رفتار مربی هم
بتواند در شکلدهی به احساس خودکارآمدی تأثیرگذار باشد و
هم بر منش ورزشی ورزشکاران .از سوی دیگر با توجه به اینکه

خودکارآمدی از پیشبینی کنندههای رفتار است ،احتمال میرود
احساس خودکارآمدی بتواند بر منشورزشی ورزشکاران نیز
تأثیرگذار باشد .با اینحال در پژوهشهای پیشین کمتر روابط
میان رفتار مربی ،خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران مورد
بررسی قرار گرفته است .دانا ،سبزی و گوزلزاده ( )5191طی
پژوهشی در بین بانوان بسکتبالیست دریافتند کارآمدی مربیان
تأثیر مستقیمی بر خودکارآمدی بازیکنان و کارآمدی جمعی ندارد
ولی خودکارآمدی بازیکنان اثر مستقیم و منفی بر کارآمدی جمعی
دارد ( .)1نورمهیا ،جاللی فراهانی ،علیدوست قهفرخی و ابراهیم
نژاد ( )5191در بررسی والیبالیستهای لیگ برتر استان هرمزگان
دریافتند بین ابعاد سبک رهبری (آموزش و تمرین ،دموکراتیک،
حمایت اجتماعی ،بازخورد مثبت) و خودکارآمدی رابطه مثبت و
معنادار ،اما بین سبک رهبری آمرانه مربیان و خودکارآمدی رابطه
منفی و معنادار وجود دارد ( .)59چپری ،یوسفی و زردتشتیان
( )5199در بررسی بازیکنان لیگ برتر فوتبال زنان دریافتند رفتار
مربیگری طبیعی و رفتار مربیگری واکنشی مثبت ،تأثیر مثبت و
معناداری بر خودکارآمدی دارند ولی رفتار مربیگری واکنشی
منفی ،تأثیر منفی و معناداری بر خودکارآمدی دارد (.)2
ولجکویک ،جورویک ،دیمیک ،موجانویک و مارکویک)5191( 1
دریافتند رفتار ادراک شده مربیان از سوی ورزشکاران در ورزش-
های تیمی و انفرادی با هم تفاوت معناداری دارد .ورزشکاران
انفرادی نمره باالتری به سبکهای آموزش ،حمایت اجتماعی و
بازخورد مثبت مربیان دادند ،اما نمره پایینتری به رفتارهای منفی
مربیان دادند ( .)51هویگارد ،کویپر ،فرانسن ،بون و پترس2
( )5192طی پژوهشی به بررسی تأثیر رفتار مربی در حین تمرین
و مسابقه بر خودکارآمدی جمعی زنان هندبالیست نخبه پرداختند
و دریافتند سطوح باالتر آموزش ،رفتار آموزشی ،بازخورد مثبت،
حمایت اجتماعی و رفتار مثبت مربی (رفتارحمایتی) میتواند
سطح باالتری از خودکارآمدی جمعی را پیشبینی کند .در مقابل
سطوح باالتر رفتارهای منفی مربی ،سطوح پایینتری از
خودکارآمدی جمعی را پیشبینی میکند ( .)95سویل و بری6
( )5191طی پژوهشی دریافتند دیدگاه مربی نسبت به توانایی-
های ورزشکاران بر رفتار مربی و همچنین احساس خودکارآمدی
ورزشکاران جوان تأثیر مثبت و معناداری دارد ( .)51بالتر و کیپ7
( )5191طی پژوهشی دریافتند ادارک منش ورزشی در رفتارهای
مربی با افزایش رفتارهای اجتماعی و کاهش رفتارهای ضد

1. Bolter & Kipp
2. Fusel
3. Vallerand, Brière, Blanchard & Provencher
4.Veljkovic, Djurovic, Dimic, Mujanovic & Mar kovic
5. Hoigaard, Cuyper, Fransen, Boen & Peters

6. Saville & Bray
7. Bolter & Kipp
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اجتماعی نسبت به حریفان در ورزشکاران همراه است .از سوی
دیگر ادراک منش ورزشی از سوی همتیمیها با افزایش
رفتارهای اجتماعی نسبت به رقیبان و همچنین همتیمیها همراه
است ( .)1ساری و بیزیت )5191( 9به بررسی رابطه میان رفتار
ادراک شده مربی ،انگیزش و خودکارآمدی در بین کشتیگیران
پرداختند و دریافتند آموزش ادارک شده و رفتار آموزشی همراه با
رفتار حمایت اجتماعی ادراک شده ،بر خودکارآمدی و انگیزش
درونی تأثیر معناداری دارد ( .)53تومانیس ،بارکوکیس و
گوکیاردی )5191( 5نیز طی پژوهشی دریافتند رفتارهای کنترلی
مربی پیشبینی کنندة احساس ناامیدی در ورزشکاران است که
آن نیز موجب کاهش عملکرد اخالقی و تمایل به انجام دوپینگ
در ورزشکاران میشود .به نظر میرسد جنسیت یا نوع ورزش نیز
بر منش ورزشی تاثیرگذار است ( .)51چنانکه همتینژاد و
همکاران ( )5191نیز دریافتند که ورزشکاران رشتههای انفرادی
در مقیاسه با ورزشکاران رشتههای تیمی ،از نظر منش ورزشی
در سطح باالتری قرار دارند ( .)99همچنین کاندو)5199( 3
دریافت نمرات منش ورزشی در زنان بیش از مردان و در رشته
والیبال بیش از فوتبال بوده است (.)91
یکی از رشتههای ورزشی که در دو دوره اخیر بازیهای
آسیایی ( 5191و  )5191بانوان ورزشکار ایرانی در آن موفق به
کسب مدال شدهاند ،رشته کبدی است .کبدی یک ورزش اصیل
ایرانی است که در آن به انعطاف پذیری ،چابکی ،استقامت ،حضور
ذهن و جرأت نیاز است .به دلیل ماهیت این رشتة ورزشی که با
تمرکز ،سرعت عمل و برخوردهای فیزیکی همراه است ،آمادگی
روانی ورزشکاران میتواند بر عملکرد آنها نقش تعیین کنندهای
داشته باشد؛ با این حال پژوهشهای کمی در رابطه با ورزش
کبدی و همچنین در خصوص تأثیر رفتار مربیان در حین رقابت-
های ورزشی بر ادارکات و رفتار ورزشکاران انجام شده است .لذا
این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا رفتار
مربیان در حین رقابتهای ورزشی بر احساس خودکارآمدی و
منش ورزشی ورزشکاران زن رشته کبدی تأثیر گذار است؟

نیمه نهایی لیگ برتر کبدی بانوان در زمستان سال  9311بود
که مسابقات آن به میزبانی استان خراسان رضوی انجام شد .در
این مسابقات  99تیم شرکت کردند و هر تیم  95بازیکن داشت
( .)N=935تیمهای حاضر در این رقابتها عبارت بودند از تیم-
های خراسان رضوی ،فارس ،ساری ،گلستان ،آلومینیوم اراک،
قزوین ،ایالم ،قوچان ،تهران ،گیالن و اصفهان .برای نمونهگیری
در این پژوهش از روش نمونهگیری کل شمار استفاده شد و از
مجموع پرسشنامههای توزیع شده 991 ،پرسشنامه کامل و قابل
استفاده بود (ضریب بازگشت پرسشنامهها  %93بود).
ابزار گردآوری دادهها شامل چهار بخش بود .بخش اول شامل
سواالت جمعیت شناختی (سن ،تحصیالت ،سابقة فعالیت در
ورزش) بود .بخش دوم ،پرسشنامة رفتار مربیان در ورزش از کنو
و و ویلیامز ( )9115با دو بعد رفتارمثبت (حمایتی) و رفتارمنفی و
 51گویه بود که رفتار مربی را در حین رقابت ورزشی بررسی
میکند .بخش سوم ،پرسشنامه خودکارآمدی ریگس و همکاران1
( )9111با  91گویه بود و  1گویة آن (گویههای شماره ،3 ،5
 9 ،1،1و  )91بصورت معکوس نمرهگذاری شده بود .بخش
چهارم ،پرسشنامه منش ورزشی ولراند و همکاران ( )9111با پنج
بعد (احترام به روابط اجتماعی ،احترام به قوانین و مسؤالن ،تعهد
به ورزش ،احترام و توجه به حریف ،رویکرد منفی به منش
ورزشی) و  52گویه بود .گویههای عامل رویکرد منفی به منش
ورزشی (گویههای شماره  51 ،92 ،91 ،2و  )52بصورت معکوس
نمرهگذاری شده بود .پرسشنامههای رفتار مربی ،خودکارآمدی و
منش ورزشی براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت از کامال مخالف
( )9تا کامال موافق ( )2طراحی شده بود.
برای اطمینان از روایی 2صوری و محتوایی ابزار پژوهش،
پرسشنامهها بین  1تن از متخصصین مدیریت ورزشی توزیع شد
و پس از کسب و اعمال نظرات ،از روایی آن اطمینان حاصل شد.
پایایی 1ابزار پژوهش نیز به روش همسانی درونی بررسی شد و
مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامة رفتار مربی ،1/111
برای خودکارآمدی  1/992و برای منش ورزشی  1/955بدست
آمد که حاکی از ثبات درونی ابزار پژوهش بود.
برای تجزیه و تحلیل آماری یافتهها از آمار توصیفی (فراوانی،
درصد) و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون،
رگرسیون خطی و تحلیل واریانس یکراهه) استفاده شد .برای
انجام محاسبات آماری از نرم افزار اس.پی.اس.اس 1نسخة 55
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روش تحقيق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری
دادهها توصیفی -پیمایشی بود که به روش میدانی انجام شد.
جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة بازیکنان حاضر در دور
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تأثير رفتار مربيان بر خودکارآمدي و منش ورزشی ورزشکاران زن رشتة کبدي
استفاده شد.
یافته هاي تحقيق
 %11/3از شرکتکنندگان در این پژوهش ،دارای سنی کمتر از
 51سال %51/9 ،دارای سنی بین  59تا  52سال و  %51نیز بین
 51تا  31سال سن داشتند .همچنین  %31/1پاسخدهندگان
دارای مدرک تحصیلی دیپلم %55/1 ،دارای مدرک کاردانی،
 %59/5دارای مدرک کارشناسی و  %95/1نیزدارای مدرک
کارشناسی ارشد بودند .در بررسی سابقة ورزشی مشخص شد،
 %21/3دارای سابقه ورزشی یک تا پنج سال %31/1 ،دارای
سابقه ورزشی  1تا  91سال و  %1/9دارای سابقه ورزشی  99تا
 92سال بودند .در بررسی سابقه فعالیت در لیگ کبدی نیز
مشخص شد %51/1 ،دارای یک سال سابقه %31 ،دارای دو سال
سابقه و  %9/5دارای سه سال سابقه %9/5 ،دارای چهار سال
سابقه و  %51/3نیز دارای سابقة پنج سال و بیشتر بودند.

برای بررسی وضعیت توزیع دادهها از آزمون کولموگروف
اسمیرنوف استفاده شد .با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری
بدست آمده برای همه متغیرها از  1/12بزرگتر بود ،لذا نرمال
بودن توزیع دادهها تائید شد و برای تحلیل دادهها از آزمونهای
پارامتریک استفاده شد.
برای بررسی ارتباط میان رفتار مربیان با خودکارآمدی و منش
ورزشی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .با توجه
به نتایج جدول شماره  ،9رفتار مثبت مربیان با خودکارآمدی،
منش ورزشی ،احترام به عرف ،احترام به حریف و عدم رویکرد
منفی رابطه مثبت و معناداری دارد .رفتار منفی مربیان نیز با
خودکارآمدی ،منش ورزشی ،احترام به قوانین ،تعهد به ورزش و
عدم رویکرد منفی رابطة معنادار و منفی دارد .خودکارآمدی نیز با
احترام به قوانین و تعهد به ورزش و عدم رویکرد منفی رابطهای
مثبت و معنادار دارد.

جدول  .9همبستگی بین متغیرهای رفتار مربیان و خودکارآمدی ورزشی

رفتار مثبت
مربیان
رفتار منفی
مربیان
خودکارآمدی

خودکارآمدی

منش ورزشی

r= 1/195
sig =1/119
r= -1/159
sig.=1/119
-

r= 1/531
sig.=1/195
r= 1/513
sig.=1/111
r= 1/151
sig.=1/119

احترام به عرف
اجتماعی
r= 1/355
sig.=1/119
r= 1/111
sig.=1/123
r= 1/995
sig.=1/512

در جدول شمارة  ،5تأثیر رفتار مثبت و منفی مربیان بر
خودکارآمدی و منش ورزشی با استفاده از آزمون رگرسیون خطی
بررسی شده است .همانطور که دیده میشود رفتار منفی مربیان
بر خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران تأثیر معنادار و منفی
دارد؛ به عبارت دیگر رفتار منفی مربیان موجب کاهش
خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران میشود .همچنین رفتار
متغیرپیش
رفتاربینمنفی

احترام به
قوانین
=r
1/911
ومسوالن
sig.=1/191
r= -1/553
sig.=1/191
r= 1/393
sig.=1/119

تعهد به
ورزش
r= 1/935
sig.=1/911
r= -1/351
sig.=1/119
r= 1/192
sig.=1/119

احترام به
حریف
r= 1/311
sig.=1/119
r= 1/939
sig.=1/911
r= 1/159
sig.=1/951

عدم رویکرد
منفی
r= 1/515
sig.=1/199
r= -1/113
sig.=1/119
r= 1/393
sig.=1/119

مثبت مربیان بر خودکارآمدی و منش ورزشی تأثیر مثبت و
معنادرای دارد؛ به عبارت دیگر رفتار مثبت مربیان موجب افزایش
خودکارآمدی و منش ورزشی در ورزشکاران میشود .از سوی
دیگر خودکارآمدی ورزشکاران تأثیر مثبت و معناداری برمنش
ورزشی آنان دارد.

جدول  :8ضرایب رگرسیون بین رفتار مربی و خودکارآمدی و منش ورزشی
متغیر مالک
t
B
𝟐𝑹تعدیل

-1/513
-1/315
منش
-1/539
شده1
/111
ورزشی
-1/159
-1/111
خودکارآمدی
-1/113
1/391

Sig.
1/111

رفتارمربی
منفی
رفتارمربی
مثبت

خودکارآمدی

1/915

1/311

1/195

2/19

1/119

رفتارمربی
مثبت
مربی
خودکارآمدی

منش
ورزشی
منش

1/119

1/335

1/531

3/151

1/195

1/915

1/119

1/151

2/912

1/119

1/119

ورزشی

در جدول شماره  ،3تأثیر رفتار مثبت و منفی مربیان بر ابعاد منش
ورزشی ورزشی و همچنین تأثیر خودکارآمدی بر سه بعد منش

ورزشی بررسی شده است .با توجه به اینکه پیش فرض انجام
آزمون رگرسیون ،وجود همبستگی است ،لذا تحلیل رگرسیونی

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره پنجم ،شماره ( 3پياپی  ،)91پایيز 9311
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فقط برای مولفههایی انجام شد که همبستگی آنها معنادار شده
است.
جدول .3ضرایب رگرسیون بین رفتار مربی ،خودکارآمدی و ابعاد منش ورزشی
تعدیل 𝟐𝑹



t

Sig.

احترام بهعرف

1/911

شده1
/112

1/355

3/233

1/119

احترام به حریف

1/911

1/911

1/311

3/122

1/119

عدم رویکرد منفی

1/121

1/121

1/515

5/191

1/199

رفتار منفی

احترام به قوانین

1/121

1/119

-1/553

-5/395

1/191

مربی

تعهد به ورزش

1/911

1/119

-1/351

-3/211

1/119

عدم رویکرد منفی

1/911

1/999

-1/113

-1/539

1/119

احترام به قوانین

1/139

1/151

1/912

5/112

1/119

مسئوالن
ورزش
تعهد به

1/931

1/939

1/313

1/919

1/119

عدم رویکرد منفی

1/911

1/931

1/393

1/115

1/119

متغير پيش بين

𝟐𝑹

متغير مالک

رفتار مثبت مربی

خودکارآمدي

برای بررسی تأثیر سن بر منش ورزشی و خودکارآمدی از آزمون تحلیل واریانس یکراهه (آنوا) استفاده شد .با توجه به نتایج شماره ،1
سن بر منش ورزشی و خودکارآمدی تاثیرمعناداری دارد.
جدول . 8تأثیر سن بر منش ورزشی و خودکارآمدی
منشورزشی

مجذور مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

بین گروهی

9939/11

1

595/11

درون گروهی

99393/12

912

911/125

جمع

95112/922

911

خودکارآمدی
بین گروهی

مجذور مربعات
511/913

درجه آزادی
1

درون گروهی

5151/99

912

جمع

3551/12

911

الاسدی9

برای مقایسه بین گروههای سنی از آزمون تعقیبی
استفاده شد .مقایسه بین گروهها نشان داد ،میانگین منش ورزشی
ورزشکاران  51تا  31سال در مقایسه با افراد زیر  51سال
بصورت معناداری بیشتر است ( .)P>1/12مقایسه خودکارآمدی
بین گروههای مختلف سنی نیز نشان داد میانگین خودکارآمدی

میانگین
13/19
مربعات
51/91

مقدارF-

5/151

مقدارF-
5/112

مقدارP-

1/131

مقدارP-
1/139

ورزشکاران  39تا  32سال بصورت معناداری از دو گروه زیر 51
سال و  59تا  52سال بیشتر است ( .)P>1/12برای بررسی تأثیر
سابقة ورزشی بر منش ورزشی و خودکارآمدی نیز از آزمون تحلیل
واریانس یکراهه (آنوا) استفاده شد .با توجه به نتایج شماره ،2
سابقة ورزشی بر منش ورزشی و خودکارآمدی تأثیرمعناداری دارد.

جدول  .5تأثیر سابقة ورزشی بر منش ورزشی وخودکارآمدی
منش

مجذور

درجه

ميانگين

ورزشی

مربعات

آزادي

مربعات

1. LSD

مقدارF-

مقدارP-

تأثير رفتار مربيان بر خودکارآمدي و منش ورزشی ورزشکاران زن رشتة کبدي
بين گروهی

9313/91

3

121/15

درون گروهی

99199/19

911

911/21

جمع

291/51

911

خودکارامدي
بين گروهی

مجذور مربعات
291/51

درون گروهی

5111/12

درجه
3
آزادی
911

جمع

3551/12

911

برای مقایسة بین گروههای با سابقة ورزشی مختلف از آزمون
تعقیبی الاسدی استفاده شد .مقایسه بین گروههای مختلف
نشان داد میانگین منش ورزشی ورزشکاران با سابقه باالی 92
سال ،بصورت معناداری از سه گروه  99تا  92سال 1 ،تا  91سال
و  9تا  2سال بیشتر است ( .)P> 1/12همچنین میانگین منش
ورزشی  1تا  91سال نیز بصورت معناداری از  9تا  2سال بیشتر
است ( .)P>1/12مقایسة خودکارآمدی بین گروههای مختلف
نشان داد ،میانگین افراد با سابقه باالی  92سال بصورت
معناداری از گروههای  1تا  91سال سابقه و  9تا  2سال سابقه
بیشتر است ،میانگین  99تا  92سال نیز بصورت معناداری از  9تا
 2سال بیشتر است (.)P> 1/12
بحث و نتیجهگیری
ارتباط بین مربی و ورزشکار ،پدیده بسیار پیچیدهای است که
متأثر از متغیرهای بسیاری است ،با این حال ،این ارتباط میتواند
روی توسعه ورزشکاران و موقعیت حرفهای آنان تأثیرگذار باشد.
نگرش ورزشکاران و مربیان شبیه یک خیابان دوطرفه است و
آنچه را که ورزشکاران از رفتار مربیان ادراک میکنند ،روی همه
آنچه از ورزش به دست میآورند تأثیرگذار است .بنابراین
چگونگی تجربیات ورزشکاران یا ارزیابیهای آنها از مربیان و
رفتار آنها اهمیت دارد (.)51
هدف این پژوهش بررسی تأثیر رفتار مربیان بر خودکارآمدی و
منش ورزشی ورزشکاران زن شرکتکننده در مسابقات لیگ برتر
کبدی بود .یافتههای این پژوهش نشان داد رفتار مثبت مربی در
حین رقابت بر احساس خودکارآمدی ورزشکاران زن تأثیر
معناداری دارد .با توجه به مقدار مجذور  Rتعدیلشده ،رفتارهای
مثبت مربیان حدود  %19از تغییرات خودکارآمدی ورزشکاران را
پیشبینی میکند .این نتیجه با یافتههای نورمهیا و همکاران
( ،)5191چپری و همکاران ( ،)5199هویگارد و همکاران ()5192
و ساری و بیزیت ( )5191همسو است ( .)53 ،95 ،2 ،59کنو و
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ویلیامز ( )9115رفتارهای مثبت مربیان را شامل رفتارهایی می-
دانند که ضمن انتقال آرامش و اعتماد به نفس به ورزشکار ،مربی
خواستهها و انتظارات خود را بطور شفاف و روشن به ورزشکاران
منتقل کند ،از جمله بیان انتقادات به شکلی سازنده ،افزایش
اعتماد به نفس بازیکنان بین دو نیمه ،داشتن کالمی تسکین
دهنده و آرامشبخش ،خونسردی و آرامش ظاهری ،تأکید بر
آنچه که باید انجام شود نه آنچه که انجام شده است و کنترل
احساسات از سوی مربی ( .)92نورمهیا و همکاران ( )5191نیز
طی پژوهشی دریافتند استفاده از سبکهای رهبری حمایت
اجتماعی از سوی مربیان میزان خودکارآمدی والیبالیستها را
ارتقاء خواهد داد ( .)59فلتز و لیرگ )5119( 9معتقدند وضعیت
روانی ورزشکار میتواند در شکلدهی به احساس خودکارآمدی
تاثیرگذار باشد .تاثیرات مثبتی از قبیل شادی ،نشاط و اطمینان
خاطر میتواند موجب افزایش احساس خودکارآمدی در ورزشکار
شوند .بعالوه در ارتباط با ورزشکاران نخبه ،تشویق مثبت در
مقابل گفتار منفی ،مدلسازی ،القاء اعتماد به ورزشکاران ،استفاده
از آموزش و تمریناتی جهت اطمینان از بهبود عملکرد و استفاده
از عبارات پاداشدهنده موثرترین راهها برای افزایش
خودکارآمدی هستند .تکنیکهای تشویقی (متقاعدسازی)
ورزشکاران عبارتند از تشویق کالمی ،ارائه بازخورد ،گفتگوی با
خود ،تصویرسازی مثبت و  .)9( ...میزان تأثیرگذاری این روشها
به پرستیژ ،اعتبار ،تخصص و قابل اعتماد بودن فرد تشویق کننده
بستگی دارد و مربیان معموال منبع قابل اطمینان و موثقی برای
ورزشکاران هستند .بعالوه مربیان خبره فعالیتهایی را برای
ورزشکاران طراحی میکنند که در آنها موفق شوند و از قرار
گرفتن ورزشکاران در موقعیتهایی که احتماال بطور متناوب
شکست میخورند ،اجتناب میورزند (.)5
یافتههای این پژوهش همچنین نشان داد رفتار منفی مربیان در
حین رقابت بر احساس خودکارآمدی ورزشکاران زن تأثیر معنادار
و منفی دارد یا به عبارت دیگر موجب کاهش احساس
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خودکارآمدی در ورزشکاران میشود .با توجه به مقدار مجذور R
تعدیل شده سهم رفتار منفی مربیان در کاهش خودکارآمدی
ورزشکاران  %15است که تقریبا یک و نیم برابر بیشتر از تأثیر
رفتارهای مثبت مربیان در افزایش خودکارآمدی ( )%19است .به
بیان دیگر نقش مخرب رفتارهای منفی بسیار بیشتر از نقش
سازنده رفتارهای مثبت و حمایتی از سوی مربیان است .هویگارد
و همکاران ( )5192نیز دریافتند سطوح باالتر رفتارهای منفی
مربی ،سطوح پایینتری از خودکارآمدی جمعی را پیشبینی می-
کند ( .)95چپری ،یوسفی و زردتشتیان ( )5199نیز دریافتند رفتار
مربیگری واکنشی منفی ،تأثیر منفی و معناداری بر خودکارآمدی
دارد ( )2که با نتیجه این پژوهش همسو است .نورمهیا و همکاران
( )5191نیز اظهار میکنند اگر تعامل بین مربیان و بازیکنان مثبت
نباشد امکان دارد ورزشکاران احساسات ناخوشایندی را تجربه
کنند و تجربیات منفی در ورزش میتواند با عملکرد ضعیف
بازیکنان ،عملکرد ضعیف تیم و کنارهگیری بازیکنان از تیم مرتبط
باشد ( .)59از آنجاییی که خودکارآمدی در افزایش انگیزش،
انتخاب اهداف چالشیتر ،تالش بیشتر و عملکرد بهتر نقش دارد
( )5شناخت و آگاهی مربیان از این رفتارهای منفی اهمیت دارد.
کنو و ویلیامز ( )9115رفتارهای منفی مربیان را شامل رفتارهایی
میدانند که موجب میشود ورزشکار در حین رقابت احساس تنش
و فشار مضاعف داشته باشد .از جمله احساساتی شدن بیش از حد
مربی و نمایش این احساسات در کنار زمین مسابقه ،انجام
رفتارهای حاشیهای ،ابراز عصبانیت و نمایش استرس در کنار
زمین مسابقه (.)92
یکی دیگر از یافتههای این پژوهش ،تأثیر مثبت و معنادار
رفتارهای مثبت و یا حمایتی مربیان بر منش ورزشی بود .با توجه
به مقدار مجذور  Rتعدیل شده ،رفتار مثبت مربیان تقریباَ میتواند
 %53تغییرات منش ورزشی را تبیین کند .در این رابطه بالتر و
کیپ ( )5191نیز دریافتند ادارک ورزشکاران از منشورزشی در
رفتارهای مربی با افزایش رفتارهای اجتماعی و کاهش رفتارهای
ضداجتماعی نسبت به حریفان همراه است ( .)1بعالوه ورزشکاران
اغلب نگرشها و رفتارهای غیر ورزشی را زمانی نشان دادهاند که
احساس کردهاند مربیانشان چنین رفتارهایی را تائید میکنند ،که
با نتیجه این پژوهش همسو است .با توجه به نتیجة این پژوهش
میتوان گفت حفظ متانت و آرامش ظاهری از سوی مربی ،کالم
و صدای اطمینان بخش و تأکید مربی بر برنامههای تاکتیکی و
آنچه که از بازیکنان انتظار دارد به جای توهین و یا انتقاد از
بازیکنان میتواند ورزشکار را به سوی یک رقابت منصفانه سوق
دهد .بدیهی است حفظ آرامش از سوی مربیان در رقابتها کار
آسانی نبوده و نیاز به تمرین و تجربه دارد .هرچند پژوهشهای

کمی در این باره انجام شده و نمیتوان با قاطعیت درباره همه
عوامل شکلدهنده منش ورزشی در ورزشکاران صحبت کرد ،اما
با توجه به نتیجه این پژوهش ،رفتار مربیان میتواند در توسعة
رفتارهایی که از آن به عنوان منش ورزشی یاد میشود تاثیرگذار
باشد.
رفتارهای مثبت مربیان عالوه بر تأثیر بر منش ورزشی ،بر سه
بعد احترام به حریف ،احترام به عرف و عدم رویکرد منفی نیز
تأثیر مثبت و معناداری داشت .منظور از احترام به حریف مواردی
از قبیل کمک به حریف آسیب دیده ،گفتگو با داور در مواردی
که داور به اشتباه امتیازی به ورزشکار داده باشد یا امتیازی را به
اشتباه از حریف کسر کرده باشد و قرض دادن وسایل اضافی خود
به حریف برای انجام رقابت است .احترام به عرف یا قراردادهای
اجتماعی میتواند شامل مواردی چون دست دادن به حریف و
تبریک به او به خاطر عملکرد خوبش پس از پایان مسابقه و یا
دست دادن با مربیان حریف و داور باشد ( .)51بالتر و کیپ
( )5191با مروری بر پژوهشهای پیشین دریافتند مربیانی که بر
تالش ،یادگیری و بحثهای اخالقی تأکید میکنند میتوانند
رفتارهای ورزشی خوب را در میان ورزشکاران توسعه دهند (.)1
بالتر و ویس ( )5193نیز دریافتند مربیان با انجام شش رفتار
میتوانند بر منش ورزشی ورزشکاران خود تاثیرگذار باشند)9 :
انتظارات خود از منش ورزشی خوب را مشخص کنند )5 ،منش
ورزشی خوب را تشویق کنند )3 ،منش ورزشی خوب را آموزش
دهند )1 ،مربیان خود مدلهای خوبی از منش ورزشی باشند)2 ،
منش ورزشی ضعیف را تنبیه کنند و  )1مشخص کنند منش
ورزشی برای آنها اولویت دارد یا برد در مسابقه (.)3
یکی دیگر از یافتههای این پژوهش ،تأثیر معکوس و معنادار
رفتارهای منفی مربیان بر منش ورزشی بود .نتایج این پژوهش
نشان داد ،رفتارهای منفی مربیان میتواند  %51از تغییرات منش
ورزشی را تبیین کند .بارکوکیس و گوکیاردی ( )5191نیز طی
پژوهشی دریافتند رفتارهای کنترلی مربی پیشبینی کننده
احساس ناامیدی در ورزشکاران است که آن نیز موجب کاهش
عملکرد اخالقی و تمایل به انجام دوپینگ در ورزشکاران میشود
( .)51با توجه به نتیجه این پژوهش میتوان گفت استرس،
اضطراب ،عصبانیت ،رفتارهای حاشیهای مثل اعتراضهای
متوالی به داور ،فریادها و توهینهای مربیان در حاشیه زمین
مسابقه بر رفتار جوانمردانه ورزشکاران در زمین مسابقه تاثیرگذار
است .مربی با رفتارهای خود میتواند شرایط مسابقه ورزشی را
به سمتی سوق دهد که ورزشکار از مسابقه و عملکرد خود لذت
برده و نهایت تالش خود را در جهت بهبود عملکرد خویش و

تأثير رفتار مربيان بر خودکارآمدي و منش ورزشی ورزشکاران زن رشتة کبدي
موفقیت تیم بکارگیرد .از سوی دیگر مربی با رفتارهای خود می-
تواند شرایط مسابقه را به سمتی سوق دهد که ورزشکار فقط به
فکر کسب امتیاز و پیروزی در مسابقه به هر طریقی باشد .چنین
ورزشکاری نه تنها تمرکز خود بر مسابقه را از دست میدهد ،بلکه
همانطور که نتایج این پژوهش نیز نشان داد تمایل به انجام
رفتارهای اخالقی در وی کاهش مییابد و احتماال به سمت
رفتارهای خشن و یا غیراخالقی مثل دوپینگ گرایش مییابد.
رفتار منفی مربیان عالوه بر تأثیر معکوس بر منش ورزشی بر
سه بعد احترام به قوانین ،تعهد به ورزش و عدم رویکرد منفی نیز
تأثیرمعنادار و منفی داشت .به عبارت دیگر با افزایش رفتارهای
منفی در مربیان ،احترام به قوانین و مقررات ورزشی از سوی
ورزشکاران کاهش مییابد ،تعهد فرد برای حضور منظم در
جلسات تمرین و همچنین انجام رقابت با تمام وجود کاهش می-
یابد و همچنین رویکرد منفی نسبت به منش ورزشی در ورزشکار
افزایش مییابد که به معنای رسیدن به پیروزی به هر قیمتی
است و در نتیجه ورزشکار تالش میکند برای برنده شدن قوانین
را زیرپا بگذارد و از رفتار خشونتآمیز استفاده کند ( )55که اتفاقاَ
در میان این سه عامل بیشترین سهم نسبی از رفتار منفی مربیان
متعلق به رویکرد منفی ورزشکار است .ارتباط بین بازیکن و مربی
می تواند بر اساس ارزشگذاری متقابل ،تعهد ،همکاری،
وابستگی ،اعتماد ،تعصب و احترام به یکدیگر توسعه داده شود.
رابطه بین بازیکن و مربی یک فرآیند پویا و گاهی مواقع پیچیده
است .با این حال به طور کلی مربی و بازیکن از یکدیگر انتظار
داشته و تحقق نیازهای خود را توسط یکدیگر برآورده میسازند.
در گذشته مربیان ،تنها به افزایش مهارتهای جسمانی ،فنی و
تاکتیکی در بازیکنان جوان خود بسنده میکردند ،اما اکنون مربی
نه تنها از لحاظ جسمی بلکه توسعه مهارتهای روانی را هم بر
عهده دارد و به عنوان یک ناظر ،دوست و حامی به بازیکن
نزدیک میشود .اکنون مربیان دریافتهاند که رشد بازیکن جوان
از طریق همدلی ،صداقت ،حمایت و پذیرش انجام می شود .در
مقابل بعضی عناصر متضاد بین بازیکن و مربی میتواند منجر به
نزاع و جنگ شود .طنز طعنهآمیز ،انتقاد غیرمنصفانه ،تضعیف
اعتماد به نفس ،نزدیک شدن بیش از حد به بازیکن ،یک رابطه
بی اثر و یا ناکارآمد و بعضا مخرب را در پی خواهد داشت .فریب،
عدم عالقه ،عدم تعهد ،رفتارهای خشن و سواستفاده از بازیکن،
اثرات تخریب کنندهای بر روان بازیکنان جوان دارند .اجرای
مسائل اخالقی و درک اینکه مربی تا چه حد باید به بازیکن
نزدیک و نقش حمایتی داشته باشد ،از مسائل مهم در امر
مربیگری به شمار میرود (.)99
یکی دیگر از یافتههای این پژوهش که در پژوهشهای پیشین
کمتر به آن پرداخته شده ،تأثیر مثبت و معنادار خودکارآمدی بر

منش ورزشی بود .احساس خودکارآمدی بر سه بعد از منش
ورزشی نیز تأثیری مثبت و معنادار داشت که عبارتند احترام به
قوانین ،تعهد به ورزش و عدم رویکرد منفی به منش ورزشی.
بندورا تجربیات اصلی را مهمترین منبع خودکارآمدی میداند.
ورزشکاران طی تمرین و مسابقه تجربیاتی را بدست میآورند که
احتماال بازخوردهای مربیان در تفسیر این تجربیات تأثیرگذار
است .لذا مربیان با رفتارهای مثبت و منفی یا تشویقهای کالمی
و غیرکالمی خود میتوانند در شکلگیری ادارک خودکارآمدی
یک ورزشکار نقش تعیین کنندهای داشته باشند ( .)51از سوی
دیگر ادارک منش ورزشی در رفتارهای مربی با افزایش رفتارهای
اجتماعی و کاهش رفتارهای ضداجتماعی ورزشکاران نسبت به
حریفان همراه است .بعالوه ورزشکاران اغلب نگرشها و
رفتارهای غیرورزشی را زمانی نشان دادهاند که احساس کردهاند
مربیانشان چنین رفتارهایی را تائید میکنند ( .)1لذا با توجه به
نتایج این پژوهش میتوان گفت رفتار مربیان بر خودکارآمدی
ورزشکاران تأثیرگذار است و خودکارآمدی هم بر منش ورزشی
تأثیرگذار است.
مقایسة منش ورزشی و خودکارآمدی بین گروههای مختلف سنی
نیز نشان دارد ،با افزایش سن ورزشکاران میانگین منش ورزشی
و خودکارآمدی در آنان افزایش مییابد .مقایسة منش ورزشی و
خودکارآمدی بین گروههای با سابقة ورزشی مختلف نشان داد ،با
افزایش سابقة ورزشی ورزشکاران میانگین منش ورزشی و
خودکارآمدی در آنان افزایش مییابد .همچنین کاندو ( )5199نیز
دریافت با افزایش سن ،منش ورزشی ورزشکاران افزایش مییابد
( .)91به نظر میرسد با افزایش سن و سابقه فعالیت ورزشی در
ورزشکاران رشته کبدی ،تجربیات ورزشکاران افزایش مییابد و
به دنبال آن احساس خودکارآمدی و منش ورزشی در آنان
افزایش مییابد .با این حال قضاوت در این باره به پژوهشهای
بیشتری نیاز دارد.
با توجه به پیشرفتهایی که طی سالهای اخیر در رشتههای
مختلف ورزشی رخ داده ،معموال ورزشکاران تیمهای مختلف از
نظر آمادگی جسمانی و سطح فنی رقابت نزدیک و تنگاتنگی با
هم دارند .اما آنچه که موجب درخشش عملکرد یک گروه از
ورزشکاران در زمان مسابقه میشود ،صرف نظر از توان جسمانی،
آمادگی روانی آنها است .با توجه به نتایج این پژوهش ،مربیان
با رفتارهای مثبت و حمایتی خود میتوانند هم به افزایش
احساس خودکارآمدی در ورزشکاران کمک کنند و هم به پرورش
ورزشکارانی با اخالق و دارای منش ورزشی .بنابراین الزم است
مربیان ورزشی با رفتارهایی که از دیدگاه ورزشکاران ،رفتارهای
مثبت و یا منفی تلقی میشوند ،آشنا شده و از تأثیر رفتار خود بر
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عملکرد ورزشکاران مطلع شوند و همانطورکه ورزشکاران را برای
.مسابقات آماده میکنند خود نیز با آمادگی در رقابتها حاضر شوند
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