
 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

 11-91، صص: 9311 پاییز(، 91 یاپی)پ  3 شمارهدوره پنجم، 

Organizational Behavior Management in Sport Studies 
Vol. 5, No.3(19), autumn 2018, Pp: 79-89 

 

 

 امین خطیبی نویسنده مسئول: *
*Corresponding Author:  Amin khatibi  E-mail :khatibi83@yaho.com 

 

 

رفتار مربیان بر خودکارآمدی و منش  تأثیرهدف این پژوهش بررسی     

ورزشی ورزشکاران زن رشتة کبدی بود. جامعة آماری این پژوهش 

شامل کلیة بازیکنان حاضر در دور نیمه نهایی لیگ برتر کبدی بانوان 

 شمار استفاده شد. گیری از روش کلبود و برای نمونه 9311در سال 

ن وایی و پایایی در بیابزار پژوهش پرسشنامه بود که پس از تائید ر

 ضریب ها از آزمون هاینمونة آماری توزیع شد. برای تحلیل داده

همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، تحلیل واریانس یک راهه و 

ازمون تعقیبی ال.اس. دی استفاده شد. نتایچ تحلیل رگرسیونی نشان 

داد رفتارهای مثبت مربیان موجب افزایش خودکارآمدی و منش 

شود و رفتارهای منفی مربیان موجب کاهش ورزشی ورزشکاران می

شود. همچنین ن میخودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکارا

مثبت و معناداری بر منش ورزشی داشت.  تأثیرخودکارآمدی نیز 

 شود مربیان با رفتارهاییهای این پژوهش پیشنهاد میبراساس یافته

وند، شکه از دیدگاه ورزشکاران، رفتارهای مثبت و یا منفی تلقی می

 و رفتار خود بر عملکرد ورزشکاران مطلع شوند تأثیرآشنا شده و از 

کنند، خود نیز با همانطورکه ورزشکاران را برای مسابقات آماده می

 ها حاضر شوند. آمادگی در رقابت

 هاي کليديواژه

 .رفتار مربیان، خودکارآمدی، منش ورزشی، کبدی    
 

 

 

 

    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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sportspersonship, Kabbadi. 
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 مقدمه

های اخیر فاکتورهای اجتماعی و روانشناسی موثر طی سال
بر رفتار ورزشکاران به دقت مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته 

-طور هواداران، نمونه(. پدر و مادر، معلم، همسر و همین91)است 

-هایی از افرادی هستند که یک ورزشکار به طور مستقیم یا غیر

پذیرد. اما مسئله مهم در این راستا، می تأثیرها مستقیم از آن
ارتباط بین بازیکنان و مربی است که از اهمیت حیاتی برخوردار 

های جسمانی، به افزایش مهارت است. در گذشته مربیان، تنها
اما اکنون  کردند،فنی و تاکتیکی در بازیکنان جوان خود بسنده می

های روانی را مربی نه تنها از لحاظ جسمی بلکه توسعه مهارت
هم بر عهده دارد و به عنوان یک ناظر، دوست و حامی به 

 (99شود )بازیکنان نزدیک می
رفتار مثبت یا منفی تواند بر رفتارهای مختلف مربی می

ورزشکاران تاثیرگذار باشد. برای مثال برخی رفتارها ممکن است 
به کاهش اضطراب، افزایش اعتماد به نفس و تمایل به ادامه 

( و برخی 91ها منجر شود )مشارکت در ورزش و توسعه مهارت
یزگی انگرفتارها نیز موجب عصبانیت، پراکندگی در تیم و بی

تواند روی کیفیت و . بعلاوه رفتار مربی می(1ورزشکاران شود )
نوع ارتباط میان ورزشکار و مربی که بخش مرکزی فرایند 
مربیگری است، تاثیرگذار باشد. ارزیابی ورزشکاران از رفتار 
مربیان معمولا متأثر از سه عامل است؛ عامل اول متغیرهای 

 مموقعیتی، از قبیل ماهیت ورزش، سطح و ماهیت رقابت و جو تی
های فردی ورزشی است؛ عامل دوم متغیرهای مربوط به تفاوت

ا و هبین ورزشکاران و مربیان است از قبیل جنسیت، سن، نگرش
ها؛ عامل سوم ادراکات مربی از رفتار ورزشکاران است انگیزه

نند ای رفتار کگونه کنند به(. هرچند اغلب مربیان تلاش می91)
رزشکاران شود، با این حال که موجب موفقیت و توسعه فردی و

ی تواند اثربخشمعمولا آگاهی کمی دربارة رفتارهایی دارند که می
های کمی دربارة (. بعلاوه پژوهش52ها را کاهش دهد )این تلاش

رفتارهای بهینه و همچنین فاکتورهای موثر بر اثربخشی 
( برای 9115) 1رفتارهای مربیان انجام شده است. کنو و ویلیامز

طراحی  5بار ابزاری را تحت عنوان پرسشنامة رفتار مربی اولین
بت رفتارهای مث های ورزشکاران را نسبت بهالعملکردند تا عکس

 ها در اولینو منفی مربیان در حین مسابقه ارزیابی کنند. آن
اضطراب رقابتی ورزشکاران زن  تأثیرپژوهش خود به بررسی 

ها از رفتارهای مربی پرداختند و رشته بسکتبال بر ارزیابی آن
دریافتند ورزشکارانی که اضطراب رقابتی بالاتر و اعتماد به نفس 

                                                                                                                                                                        

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

ی تری ارزیابتری دارند، رفتارهای مربی را بصورت منفیپایین
( در پژوهش دیگری دریافتند 9111کنو و ویلیامز ). (92اند )کرده

شتری بیکنند با مربی خود سازگاری ورزشکارانی که احساس می
دارند، تاثیرات شناختی و جسمانی منفی کمتری از رفتار مربی 

( طی 5113(. ویلیامز و همکاران )91اند )خود درک کرده
پژوهشی به بررسی روایی سازه پرسشنامه رفتار مربی پرداختند. 

ار مثبت رفت-نتایج پژوهش مدل دو عاملی رفتار مربی )رفتار منفی
همچنین مشخص شد ورزشکاران با یا حمایتی( را تائید کرد، 

ا مربی، تر و سازگاری کمتر باضطراب بیشتر، اعتماد به نفس پایین
ه اند. همانطور کارزیابی کرده غالبا رفتار مربی را بصورت منفی

دهد، ادارک ورزشکاران از ها نیز نشان مینتایج این پژوهش
ار ی تاثیرگذها از رفتار مربتواند بر درک آنهای خود میتوانایی
های خود ( این اعتقاد فرد به توانایی9111) 3(. بندورا59باشد )

برای سازماندهی و انجام اعمال مورد نیاز برای دستیابی به نتایج 
( که یکی 5کند )تعریف می 1مطلوب را تحت عنوان خودکارآمدی

-ها برای موفقیت ورزشکاران محسوب میاز مهمترین ویژگی

 شود.
ا ( معتقد است چهار منبع تجربیات اصلی، 9111)  5بندور

تجربیات جانشین، تشویق کلامی، وضعیت عاطفی و فیزیولوژیک 
گیری باورهای خودکارآمدی دخیل هستند، با این حال در شکل

(. 5از بین این چهار منبع، تجربیات اصلی، مهمترین منبع است )
آن  رهرچند ممکن است، فرد توانایی تشخیص کامل سهم خود د

-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 احتمالا 

کنند برای تفسیر ورزشکاران از بازخوردهایی که دریافت می
ا هکنند. لذا مربی، والدین یا هم تیمیمی تجربیات خود استفاده

ری ادارک گیتوانند در شکلهای کلامی یا غیرکلامی میبا تشویق
ند ای داشته باشخودکارآمدی یک ورزشکار نقش تعیین کننده

ای دارد زیرا هر رفتاری از (. در این بین مربی نقش برجسته51)
ربی از مربی برای ورزشکارانش مهم است. حتی انتظارات م

ها تأثیرگذار باشد. تواند روی عملکرد آنورزشکاران نیز می
( نیز دریافتند رفتارهای کلامی 5111) 1جکسون، ناپ و بوچامپ

و غیرکلامی مربیان در احساس خودکارآمدی ورزشکاران 
 (.93تأثیرگذار است )

4. Self-efficacy 
5. Bandura 
6. Jackson, Knapp & Beauchamp 
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اجتماعی خود رفتار انسان را به بندورا در تئوری شناختی
تار و های شخصیتی، رفگانه بین ویژگییا و سهعنوان تعاملی پو

گیرد، به نحوی که رفتار انسان به صورت محیط در نظر می
ود شمنحصر به فردی توسط هر یک از این سه عامل تعیین می

(. این تئوری بر این فرض استوار است که افراد از نوعی 91)
، دهد تا افکارها اجازه میخودباوری برخوردارند که به آن

(؛ بر همین اساس 5احساسات و اعمالشان را کنترل کنند )
های مهم رفتار به شمار بینی کنندهخودکارآمدی یکی از پیش

 شود مربیان با رفتار خود بتوانندبینی میرود. از این رو پیشمی
( 5191) 9بر رفتار ورزشکاران تأثیرگذار باشند. چنانکه بالتر و کیپ

أکید بر تلاش، یادگیری و مسائل اخلاقی تنیز معتقدند مربیانی که 
-دارند، رفتارهای ورزشی خوب را در میان ورزشکاران رواج می

دهند و از سوی دیگر، وقتی تأکید مربیان بر رفتارهایی است که 
ورزشی مغایرت دارد، رفتارهای غیرورزشی از سوی با منش

 (. 1یابد )ورزشکاران افزایش می
وانشناسی ورزشی است که هم ای از رمنش ورزشی، حوزه

شامل رفتارهای اخلاقی مرتبط با احترام و سلامتی دیگران )برای 
د و شوتیمی، کمک به حریف آسیب دیده( میمثال تشویق هم

هم شامل اقداماتی در راستای رعایت آداب و رسوم اجتماعی مثل 
-(. منش ورزشی واژه1دست دادن با حریف پس از مسابقه است )

در بطن مفهوم رفتار اخلاقی اجتماعی جای گرفته  ای است که
شود و با ورزش، است؛ مفهومی که مکرراَ به عنوان اخلاق یاد می

( منش ورزشی را به عنوان یک 9191)5یابد. فیزلپرورش می
رقابت منصفانه، از طریق عمل کردن به عنوان یک ورزشکار 

ا برای هترین مدل(. یکی از معروف1کند )مسئول، معرفی می
سنجش منش ورزشی، مدل پنج بعدی ولراند، بریر، بلانچارد و 

( است که ابعاد آن عبارتند از: احترام به قوانین و 9111) 3پرونچر
مقرارت، احترام به حریف، احترام به عرف و قراردادهای اجتماعی، 
تعهد به ورزش، و رویکرد منفی به منش ورزشی مثل رقابت فقط 

( مدل 5191(. رزاقی، مهرابی و هنری )51)برای جایزه و مدال 
پنج عاملی ولراند و همکاران را اعتباریابی کرده و دریافتند که 

در  ورزشیدارای اعتبار و روایی قابل قبولی برای سنجش منش
 (. 55ایران است )

رسد رفتار مربی هم با توجه به آنچه گفته شد به نظر می
مدی تأثیرگذار باشد و دهی به احساس خودکارآبتواند در شکل

هم بر منش ورزشی ورزشکاران. از سوی دیگر با توجه به اینکه 

                                                                                                                                                                        

1. Bolter & Kipp 

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

ود رهای رفتار است، احتمال میبینی کنندهخودکارآمدی از پیش
ورزشی ورزشکاران نیز احساس خودکارآمدی بتواند بر منش

های پیشین کمتر روابط حال در پژوهشتأثیرگذار باشد. با این
بی، خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران مورد میان رفتار مر

( طی 5191زاده )و گوزل بررسی قرار گرفته است. دانا، سبزی
پژوهشی در بین بانوان بسکتبالیست دریافتند کارآمدی مربیان 

مستقیمی بر خودکارآمدی بازیکنان و کارآمدی جمعی ندارد  تأثیر
جمعی  کارآمدی ولی خودکارآمدی بازیکنان اثر مستقیم و منفی بر

(. نورمهیا، جلالی فراهانی، علیدوست قهفرخی و ابراهیم 1دارد )
 های لیگ برتر استان هرمزگان( در بررسی والیبالیست5191نژاد )

 )آموزش و تمرین، دموکراتیک، بین ابعاد سبک رهبریدریافتند 
 مثبت و و خودکارآمدی رابطه حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت(

طه راب اما بین سبک رهبری آمرانه مربیان و خودکارآمدی ،دارامعن
چپری، یوسفی و زردتشتیان  .(59) دارددار وجود امعنمنفی و 

رفتار تند دریافازیکنان لیگ برتر فوتبال زنان ( در بررسی ب5199)
مثبت و  ثیرتأ ،مربیگری طبیعی و رفتار مربیگری واکنشی مثبت

رفتار مربیگری واکنشی  یلو دارندمعناداری بر خودکارآمدی 
 .(2) منفی و معناداری بر خودکارآمدی دارد تأثیر ،منفی

( 5191) 1ولجکویک، جورویک، دیمیک، موجانویک و مارکویک
-دریافتند رفتار ادراک شده مربیان از سوی ورزشکاران در ورزش

های تیمی و انفرادی با هم تفاوت معناداری دارد. ورزشکاران 
های آموزش، حمایت اجتماعی و بالاتری به سبکانفرادی نمره 

فی تری به رفتارهای منبازخورد مثبت مربیان دادند، اما نمره پایین
 2(. هویگارد، کویپر، فرانسن، بون و پترس51مربیان دادند )

ن رفتار مربی در حین تمری تأثیر( طی پژوهشی به بررسی 5192)
تند نخبه پرداخ ستو مسابقه بر خودکارآمدی جمعی زنان هندبالی

و دریافتند سطوح بالاتر آموزش، رفتار آموزشی، بازخورد مثبت، 
اند توحمایت اجتماعی و رفتار مثبت مربی )رفتارحمایتی( می

ل بینی کند. در مقابسطح بالاتری از خودکارآمدی جمعی را پیش
تری از سطوح بالاتر رفتارهای منفی مربی، سطوح پایین

 6(. سویل و بری95کند )بینی میپیش خودکارآمدی جمعی را
-( طی پژوهشی دریافتند دیدگاه مربی نسبت به توانایی5191)

های ورزشکاران بر رفتار مربی و همچنین احساس خودکارآمدی 
 7(. بالتر و کیپ51مثبت و معناداری دارد ) تأثیرورزشکاران جوان 

ورزشی در رفتارهای ( طی پژوهشی دریافتند ادارک منش 5191)
مربی با افزایش رفتارهای اجتماعی و کاهش رفتارهای ضد 

6. Saville & Bray 

7. Bolter & Kipp 
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اجتماعی نسبت به حریفان در ورزشکاران همراه است. از سوی 
ها با افزایش تیمیورزشی از سوی همدیگر ادراک منش 

مراه ها هتیمیرفتارهای اجتماعی نسبت به رقیبان و همچنین هم
( به بررسی رابطه میان رفتار 1915) 9(. ساری و بیزیت1است )

ران گیادراک شده مربی، انگیزش و خودکارآمدی در بین کشتی
پرداختند و دریافتند آموزش ادارک شده و رفتار آموزشی همراه با 
رفتار حمایت اجتماعی ادراک شده، بر خودکارآمدی و انگیزش 

(. تومانیس، بارکوکیس و 53معناداری دارد ) تأثیردرونی 
( نیز طی پژوهشی دریافتند رفتارهای کنترلی 5191) 5ردیگوکیا

بینی کنندة احساس ناامیدی در ورزشکاران است که مربی پیش
آن نیز موجب کاهش عملکرد اخلاقی و تمایل به انجام دوپینگ 

رسد جنسیت یا نوع ورزش نیز شود. به نظر میدر ورزشکاران می
نژاد و که همتی(. چنان51بر منش ورزشی تاثیرگذار است )

 های انفرادی( نیز دریافتند که ورزشکاران رشته5191همکاران )
های تیمی، از نظر منش ورزشی در مقیاسه با ورزشکاران رشته

و99در سطح بالاتری قرار دارند ) ( 5199)  3(. همچنین کاند
دریافت نمرات منش ورزشی در زنان بیش از مردان و در رشته 

 (.91بوده است ) والیبال بیش از فوتبال
های های ورزشی که در دو دوره اخیر بازییکی از رشته

( بانوان ورزشکار ایرانی در آن موفق به 5191و  5191آسیایی )
اند، رشته کبدی است. کبدی یک ورزش اصیل کسب مدال شده

ایرانی است که در آن به انعطاف پذیری، چابکی، استقامت، حضور 
دلیل ماهیت این رشتة ورزشی که با ذهن و جرأت نیاز است. به 

تمرکز، سرعت عمل و برخوردهای فیزیکی همراه است، آمادگی 
ی اها نقش تعیین کنندهتواند بر عملکرد آنروانی ورزشکاران می

های کمی در رابطه با ورزش داشته باشد؛ با این حال پژوهش
-رفتار مربیان در حین رقابت تأثیرکبدی و همچنین در خصوص 

ورزشی بر ادارکات و رفتار ورزشکاران انجام شده است. لذا  های
گویی به این سوال است که آیا رفتار این پژوهش در پی پاسخ

های ورزشی بر احساس خودکارآمدی و مربیان در حین رقابت
 گذار است؟ تأثیرمنش ورزشی ورزشکاران زن رشته کبدی 

 

 روش تحقيق 
از نظر نحوه گردآوری پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و  

 پیمایشی بود که به روش میدانی انجام شد.  -ها توصیفیداده

                                                                                                                                                                        

1. Sari & Bayazit 

2. Ntoumanis, Barkoukis & Gucciardi 
3  . Kundu 
4. Reges et al. 
5. Validity 

حاضر در دور جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة بازیکنان 
بود  9311نیمه نهایی لیگ برتر کبدی بانوان در زمستان سال 

انجام شد. در  که مسابقات آن به میزبانی استان خراسان رضوی
داشت  کنیباز 95شرکت کردند و هر تیم  میت 99این مسابقات 

(935=Nتیم .)ها عبارت بودند از تیمهای حاضر در این رقابت-

خراسان رضوی، فارس، ساری، گلستان، آلومینیوم اراک، های 
یری گ. برای نمونهقزوین، ایلام، قوچان، تهران، گیلان و اصفهان

شد و از گیری کل شمار استفاده در این پژوهش از روش نمونه
پرسشنامه کامل و قابل  991های توزیع شده، مجموع پرسشنامه

 بود(.  %93ها استفاده بود )ضریب بازگشت پرسشنامه
ها شامل چهار بخش بود. بخش اول شامل ابزار گردآوری داده

سوالات جمعیت شناختی )سن، تحصیلات، سابقة فعالیت در 
 ن در ورزش از کنوورزش( بود. بخش دوم، پرسشنامة رفتار مربیا

( با دو بعد رفتارمثبت )حمایتی( و رفتارمنفی و 9115و و ویلیامز )
گویه بود که رفتار مربی را در حین رقابت ورزشی بررسی  51
 1کند. بخش سوم، پرسشنامه خودکارآمدی ریگس و همکارانمی

، 3، 5های شماره گویة آن )گویه 1گویه بود و  91( با 9111)
گذاری شده بود. بخش بصورت معکوس نمره( 91و  9، 1،1

( با پنج 9111ولراند و همکاران ) چهارم، پرسشنامه منش ورزشی
بعد )احترام به روابط اجتماعی، احترام به قوانین و مسؤلان، تعهد 
به ورزش، احترام و توجه به حریف، رویکرد منفی به منش 

 منش های عامل رویکرد منفی بهگویه بود. گویه 52ورزشی( و 
( بصورت معکوس 52و  51، 92، 91، 2های شماره ورزشی )گویه

های رفتار مربی، خودکارآمدی و گذاری شده بود. پرسشنامهنمره
براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت از کاملا مخالف  منش ورزشی

 ( طراحی شده بود.2( تا کاملا موافق )9)
ی هش، صوری و محتوایی ابزار پژو  2برای اطمینان از روای

تن از متخصصین مدیریت ورزشی توزیع شد  1ها بین پرسشنامه
و پس از کسب و اعمال نظرات، از روایی آن اطمینان حاصل شد. 

ابزار پژوهش نیز به روش همسانی درونی بررسی شد و  1پایایی
، 111/1مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامة رفتار مربی 

بدست  955/1نش ورزشی و برای م 992/1برای خودکارآمدی 
 آمد که حاکی از ثبات درونی ابزار پژوهش بود. 

ها از آمار توصیفی )فراوانی، آماری یافتهتجزیه و تحلیل برای 
درصد( و آمار استنباطی )آزمون ضریب همبستگی پیرسون، 

6. Reliability 
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راهه( استفاده شد. برای رگرسیون خطی و تحلیل واریانس یک
 55نسخة  9اساس.پی.افزار اس.انجام محاسبات آماری از نرم 

 استفاده شد.

 یافته هاي تحقيق
دارای سنی کمتر از ، پژوهشکنندگان در این از شرکت 3/11%

نیز بین  %51سال و  52تا  59دارای سنی بین  %9/51سال،  51
دهندگان پاسخ %1/31سال سن داشتند. همچنین  31تا  51

دارای مدرک کاردانی،  %1/55دارای مدرک تحصیلی دیپلم، 
نیزدارای مدرک  %1/95دارای مدرک کارشناسی و  5/59%

کارشناسی ارشد بودند. در بررسی سابقة ورزشی مشخص شد، 
دارای  %1/31دارای سابقه ورزشی یک تا پنج سال،  3/21%

تا  99ی دارای سابقه ورزش %9/1سال و  91تا  1سابقه ورزشی 
سال بودند. در بررسی سابقه فعالیت در لیگ کبدی نیز  92

دارای دو سال  %31دارای یک سال سابقه،  %1/51مشخص شد، 
دارای چهار سال  %5/9دارای سه سال سابقه،  %5/9سابقه و 
 نیز دارای سابقة پنج سال و بیشتر بودند.  %3/51سابقه و 

آزمون کولموگروف ها از برای بررسی وضعیت توزیع داده
اسمیرنوف استفاده شد. با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری 

بزرگتر بود، لذا نرمال  12/1بدست آمده برای همه متغیرها از 
 هایها از آزمونها تائید شد و برای تحلیل دادهبودن توزیع داده

 پارامتریک استفاده شد.  
خودکارآمدی و منش برای بررسی ارتباط میان رفتار مربیان با 

ورزشی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. با توجه 
، رفتار مثبت مربیان با خودکارآمدی، 9به نتایج جدول شماره 

منش ورزشی، احترام به عرف، احترام به حریف و عدم رویکرد 
منفی رابطه مثبت و معناداری دارد. رفتار منفی مربیان نیز با 

ورزشی، احترام به قوانین، تعهد به ورزش و خودکارآمدی، منش 
عدم رویکرد منفی رابطة معنادار و منفی دارد. خودکارآمدی نیز با 

ی ااحترام به قوانین و تعهد به ورزش و عدم رویکرد منفی رابطه
 مثبت و معنادار دارد.

 

 یورزش یو خودکارآمد انیرفتار مرب یرهایمتغ نیب یهمبستگ. 9جدول 
احترام به عرف  منش ورزشی خودکارآمدی 

 اجتماعی
احترام به 
قوانین 
 ومسولان

تعهد به 
 ورزش

احترام به 
 حریف

عدم رویکرد 
 منفی 

رفتار مثبت 
 مربیان

r= 195/1  

sig = 119/1  

 

r= 531/1  

sig.= 195/1  

 

r= 355/1  

sig.= 119/1  

 

r= 911/1  
sig.= 191/1  

 

r= 935/1  
sig.= 911/1  

 

r= 311/1  
sig.= 119/1  

 

r= 515/1  

sig.= 199/1  

رفتار منفی  
 مربیان

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

r= 513/1  
sig.= 111/1  

 

r= 111/1  
sig.= 123/1  

 

r= 553/1-  
sig.= 191/1  

 

r= 351/1-  
sig.= 119/1  

 

r= 939/1  
sig.= 911/1  

 

r= - 113/1  
sig.= 119/1  

r= 151/1 - خودکارآمدی   

sig.= 119/1  

 

r= 995/1  

sig.= 512/1  

 

r= 393/1  
sig.=1/119 

 

r= 192/1  
sig.=1/119 

 

r= 159/1  
sig.= 951/1  

 

r= 393/1  
sig.= 119/1  

  

بر  انیمرب یرفتار مثبت و منف تأثیر، 5در جدول شمارة 
 یخط ونیبا استفاده از آزمون رگرس یو منش ورزش یخودکارآمد

 انیمرب یرفتار منف شودیم دهیشده است. همانطور که د یبررس
 یمعنادار و منف تأثیرورزشکاران  یو منش ورزش یبر خودکارآمد

موجب کاهش  انیمرب یرفتار منف گریبه عبارت د ؛دارد
 رفتار نی. همچنشودیورزشکاران م یو منش ورزش یخودکارآمد

 مثبت و تأثیر یو منش ورزش یبر خودکارآمد انیمثبت مرب
 شیموجب افزا انیرفتار مثبت مرب گریبه عبارت د ؛دارد یمعنادرا

 ی. از سوشودیدر ورزشکاران م یو منش ورزش یخودکارآمد
 برمنش یمثبت و معنادار تأثیرورزشکاران  یخودکارآمد گرید

 آنان دارد.  یورزش
 

 یو منش ورزش یو خودکارآمد یرفتار مرب نیب ونیرگرس بیضرا :8جدول 

متغیرپیش 
 بین

تعدیل 𝑹𝟐 متغیر ملاک
 شده

B  t Sig. 

رفتار منفی 
 مربی

منش 
 ورزشی

111/1 315/1- 513/1- 539/1- 111/1 

رفتار منفی 
 مربی

 خودکارآمدی
 

391/1 111/1- 159/1- 113/1- 119/1 

رفتار مثبت 
 مربی

 119/1 19/2 195/1 311/1 915/1 خودکارآمدی

رفتار مثبت 
 مربی

منش 
 ورزشی

119/1 335/1 531/1 151/3 195/1 

                                                                                                                                                                        

1. SPSS  
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منش  خودکارآمدی
 ورزشی

915/1 119/1 151/1 912/2 119/1 

اد منش بر ابع انیمرب یرفتار مثبت و منف تأثیر، 3در جدول شماره 
بر سه بعد منش  یخودکارآمد تأثیر نیو همچن یورزش یورزش
جام فرض ان شیپ نکهیشده است. با توجه به ا یبررس یورزش

 یونیرگرس لیاست، لذا تحل یوجود همبستگ ون،یآزمون رگرس

 شده معنادار هاآن یانجام شد که همبستگ هاییمولفه یفقط برا
 .است

 

 

 یو ابعاد منش ورزش یخودکارآمد ،یرفتار مرب نیب ونیرگرس بیضرا. 3جدول

𝑹𝟐 𝑹𝟐 متغير ملاک متغير پيش بين تعدیل  

 شده

 t Sig. 

 

 رفتار مثبت مربی

 

عرفاحترام به  911/1  112/1  355/1  233/3  119/1  

911/1 احترام به حریف  911/1  311/1  122/3  119/1  

121/1 عدم رویکرد منفی  121/1  515/1  191/5  199/1  

رفتار منفی 

 مربی

121/1 احترام به قوانین  119/1  553/1-  395/5-  191/1  

911/1 تعهد به ورزش  119/1  351/1-  211/3-  119/1  

911/1 عدم رویکرد منفی  999/1  113/1-  539/1-  119/1  

احترام به قوانین   خودکارآمدي

 مسئولان

139/1  151/1  912/1  112/5  119/1  

931/1 تعهد به ورزش  939/1  313/1  919/1  119/1  

911/1 عدم رویکرد منفی  931/1  393/1  115/1  119/1  

 

، 1ره با توجه به نتایج شما راهه )آنوا( استفاده شد.سن بر منش ورزشی و خودکارآمدی از آزمون تحلیل واریانس یک تأثیربرای بررسی 
 سن بر منش ورزشی و خودکارآمدی تاثیرمعناداری دارد. 

 

 یو خودکارآمد یسن بر منش ورزش تأثیر . 8جدول

 P-مقدار F-مقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجذور مربعات ورزشیمنش

 131/1 151/5 11/595 1 11/9939 بین گروهی

  125/911 912 12/99393 درون گروهی

  911 922/95112 جمع

میانگین  درجه آزادی مجذور مربعات خودکارآمدی

 مربعات

 P-مقدار F-مقدار

 139/1 112/5 19/13 1 913/511 بین گروهی

   91/51 912 99/5151 درون گروهی

    911 12/3551 جمع

 

 9یداسآزمون تعقیبی ال های سنی ازبرای مقایسه بین گروه
ی ها نشان داد، میانگین منش ورزشاستفاده شد. مقایسه بین گروه

سال  51سال در مقایسه با افراد زیر  31تا  51ورزشکاران 

                                                                                                                                                                        

1. LSD 

(. مقایسه خودکارآمدی P<12/1بصورت معناداری بیشتر است )
های مختلف سنی نیز نشان داد میانگین خودکارآمدی بین گروه

 51سال بصورت معناداری از دو گروه زیر  32تا  39ورزشکاران 
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 تأثیر(. برای بررسی P<12/1سال بیشتر است ) 52تا  59سال و 
سابقة ورزشی بر منش ورزشی و خودکارآمدی نیز از آزمون تحلیل 

، 2راهه )آنوا( استفاده شد. با توجه به نتایج شماره واریانس یک
 . تأثیرمعناداری داردسابقة ورزشی بر منش ورزشی و خودکارآمدی 

 

 یوخودکارآمد یبر منش ورزش یسابقة ورزش تأثیر. 8جدول 
منش 

 ورزشی

مجذور 

 مربعات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مربعات

 P-مقدار F-مقدار

 111/1 31/1 15/121 3 91/9313 بين گروهی

  21/911 911 19/99199 درون گروهی

  911 51/291 جمع

درجه  مجذور مربعات خودکارامدي
 آزادی

میانگین 
 مربعات

 P-مقدار F-مقدار

 119/1 12/1 13/913 3 51/291 بين گروهی

   19/51 911 12/5111 درون گروهی

    911 12/3551 جمع
 

ون آزمهای با سابقة ورزشی مختلف از برای مقایسة بین گروه
ف های مختلدی استفاده شد. مقایسه بین گروهاستعقیبی ال

 92نشان داد میانگین منش ورزشی ورزشکاران با سابقه بالای 
سال  91تا  1سال،  92تا  99سال، بصورت معناداری از سه گروه 

(. همچنین میانگین منش P< 12/1سال بیشتر است ) 2تا  9و 
سال بیشتر  2تا  9اداری از سال نیز بصورت معن 91تا  1ورزشی 

های مختلف (. مقایسة خودکارآمدی بین گروهP<12/1است )
سال بصورت معناداری  92نشان داد، میانگین افراد با سابقه بالای 

سال سابقه بیشتر است،  2تا  9سال سابقه و  91تا  1های از گروه
سال  2تا  9سال نیز بصورت معناداری از  92تا  99میانگین 

 (. P< 12/1ر است )بیشت
 

 گیریبحث و نتیجه

ت که ای اسبسیار پیچیده پدیدهارتباط بین مربی و ورزشکار، 
واند تمتأثر از متغیرهای بسیاری است، با این حال، این ارتباط می

اشد. ب تأثیرگذارای آنان روی توسعه ورزشکاران و موقعیت حرفه
نگرش ورزشکاران و مربیان شبیه یک خیابان دوطرفه است و 

کنند، روی همه آنچه را که ورزشکاران از رفتار مربیان ادراک می
است. بنابراین  تأثیرگذارآورند می دست بهاز ورزش  آنچه

 ها از مربیان وهای آنچگونگی تجربیات ورزشکاران یا ارزیابی
 (.51ها اهمیت دارد )رفتار آن

رفتار مربیان بر خودکارآمدی و  تأثیرهدف این پژوهش بررسی  
ر در مسابقات لیگ برت کنندهشرکتمنش ورزشی ورزشکاران زن 

های این پژوهش نشان داد رفتار مثبت مربی در . یافتهبود کبدی
 تأثیربر احساس خودکارآمدی ورزشکاران زن  حین رقابت

                                                                                                                                                                        

1  . Feltz & Lirgg 

، رفتارهای شدهتعدیل Rور معناداری دارد. با توجه به مقدار مجذ
از تغییرات خودکارآمدی ورزشکاران را  %19مثبت مربیان حدود 

اران نورمهیا و همکهای کند. این نتیجه با یافتهمی بینیپیش
( 5192(، هویگارد و همکاران )5199، چپری و همکاران )(5191)

کنو و (. 53، 95، 2، 59( همسو است )5191و ساری و بیزیت )
-رفتارهای مثبت مربیان را شامل رفتارهایی می( 9115ویلیامز )

دانند که ضمن انتقال آرامش و اعتماد به نفس به ورزشکار، مربی 
ها و انتظارات خود را بطور شفاف و روشن به ورزشکاران خواسته

منتقل کند، از جمله بیان انتقادات به شکلی سازنده، افزایش 
 دو نیمه، داشتن کلامی تسکین اعتماد به نفس بازیکنان بین

بخش، خونسردی و آرامش ظاهری، تأکید بر دهنده و آرامش
آنچه که باید انجام شود نه آنچه که انجام شده است و کنترل 

( نیز 5191(. نورمهیا و همکاران )92احساسات از سوی مربی )
 حمایت رهبری هایسبک از طی پژوهشی دریافتند استفاده

ا ر هاوالیبالیست میزان خودکارآمدی ربیانم سوی از اجتماعی
وضعیت ( معتقدند 5119) 9(. فلتز و لیرگ59ارتقاء خواهد داد )
دهی به احساس خودکارآمدی تواند در شکلروانی ورزشکار می

تاثیرگذار باشد. تاثیرات مثبتی از قبیل شادی، نشاط و اطمینان 
تواند موجب افزایش احساس خودکارآمدی در ورزشکار خاطر می

در ارتباط با ورزشکاران نخبه، تشویق مثبت در مقابل شوند. بعلاوه 
سازی، القاء اعتماد به ورزشکاران، استفاده از گفتار منفی، مدل

آموزش و تمریناتی جهت اطمینان از بهبود عملکرد و استفاده از 
ها برای افزایش خودکارآمدی هموثرترین را دهندهعبارات پاداش

های تشویقی )متقاعدسازی( ورزشکاران عبارتند هستند. تکنیک
از تشویق کلامی، ارائه بازخورد، گفتگوی با خود، تصویرسازی 
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 ها به پرستیژ، اعتبار،گذاری این روشتأثیر(. میزان 9مثبت و ... )
تخصص و قابل اعتماد بودن فرد تشویق کننده بستگی دارد و 

ربیان معمولا منبع قابل اطمینان و موثقی برای ورزشکاران م
 هایی را برای ورزشکارانهستند. بعلاوه مربیان خبره فعالیت

ها موفق شوند و از قرار گرفتن کنند که در آنطراحی می
هایی که احتمالا بطور متناوب شکست ورزشکاران در موقعیت

 (. 5ورزند )خورند، اجتناب میمی
ی این پژوهش همچنین نشان داد رفتار منفی مربیان در هایافته

ادار معن تأثیربر احساس خودکارآمدی ورزشکاران زن  حین رقابت
و منفی دارد یا به عبارت دیگر موجب کاهش احساس 

 Rشود. با توجه به مقدار مجذور خودکارآمدی در ورزشکاران می
تعدیل شده سهم رفتار منفی مربیان در کاهش خودکارآمدی 

 أثیرتاست که تقریبا یک و نیم برابر بیشتر از  %15ورزشکاران 
( است. به %19رفتارهای مثبت مربیان در افزایش خودکارآمدی )

بیان دیگر نقش مخرب رفتارهای منفی بسیار بیشتر از نقش 
د ربیان است. هویگارسازنده رفتارهای مثبت و حمایتی از سوی م

سطوح بالاتر رفتارهای منفی ( نیز دریافتند 5192و همکاران )
-می بینیتری از خودکارآمدی جمعی را پیشمربی، سطوح پایین

 رفتار ( نیز دریافتند5199(. چپری، یوسفی و زردتشتیان )95کند )
ی منفی و معناداری بر خودکارآمد تأثیر ،مربیگری واکنشی منفی

که با نتیجه این پژوهش همسو است. نورمهیا و همکاران  (2) دارد
 مثبت انبازیکن و بین مربیان تعامل کنند اگر( نیز اظهار می5191)

 هتجرب را ناخوشایندی ورزشکاران احساسات دارد امکان نباشد
 فضعی عملکرد با تواندمی ورزش منفی در تجربیات و کنند

مرتبط  تیم زا بازیکنان گیریکناره و تیم عملکرد ضعیف بازیکنان،
(. از آنجاییی که خودکارآمدی در افزایش انگیزش، 59باشد )

تر، تلاش بیشتر و عملکرد بهتر نقش دارد انتخاب اهداف چالشی
( شناخت و آگاهی مربیان از این رفتارهای منفی اهمیت دارد. 5)

رفتارهای منفی مربیان را شامل رفتارهایی ( 9115کنو و ویلیامز )
شود ورزشکار در حین رقابت احساس تنش دانند که موجب میمی

و فشار مضاعف داشته باشد. از جمله احساساتی شدن بیش از حد 
مربی و نمایش این احساسات در کنار زمین مسابقه، انجام 

ای، ابراز عصبانیت و نمایش استرس در کنار رفتارهای حاشیه
 (. 92زمین مسابقه )

مثبت و معنادار  تأثیرهای این پژوهش، یکی دیگر از یافته
رفتارهای مثبت و یا حمایتی مربیان بر منش ورزشی بود. با توجه 

واند تتعدیل شده، رفتار مثبت مربیان تقریباَ می Rبه مقدار مجذور 
التر و بتغییرات منش ورزشی را تبیین کند. در این رابطه  53%

ورزشی در ز منش( نیز دریافتند ادارک ورزشکاران ا5191کیپ )
رفتارهای مربی با افزایش رفتارهای اجتماعی و کاهش رفتارهای 

ورزشکاران (. بعلاوه 1ضداجتماعی نسبت به حریفان همراه است )
ه اند کها و رفتارهای غیر ورزشی را زمانی نشان دادهاغلب نگرش

نند، که کاند مربیانشان چنین رفتارهایی را تائید میاحساس کرده
جه این پژوهش همسو است. با توجه به نتیجة این پژوهش با نتی
توان گفت حفظ متانت و آرامش ظاهری از سوی مربی، کلام می

ی و های تاکتیکو صدای اطمینان بخش و تأکید مربی بر برنامه
آنچه که از بازیکنان انتظار دارد به جای توهین و یا انتقاد از 

وق رقابت منصفانه سیک تواند ورزشکار را به سوی بازیکنان می
ها کار دهد. بدیهی است حفظ آرامش از سوی مربیان در رقابت

ای هآسانی نبوده و نیاز به تمرین و تجربه دارد. هرچند پژوهش
توان با قاطعیت درباره همه کمی در این باره انجام شده و نمی

منش ورزشی در ورزشکاران صحبت کرد، اما دهنده عوامل شکل
سعة تواند در تونتیجه این پژوهش، رفتار مربیان میبا توجه به 

ذار شود تاثیرگرفتارهایی که از آن به عنوان منش ورزشی یاد می
 باشد. 

ه بعد بر منش ورزشی، بر س تأثیررفتارهای مثبت مربیان علاوه بر 
 ثیرتأاحترام به حریف، احترام به عرف و عدم رویکرد منفی نیز 

ظور از احترام به حریف مواردی از مثبت و معناداری داشت. من
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 

 ادهایبه حریف برای انجام رقابت است. احترام به عرف یا قرارد
تواند شامل مواردی چون دست دادن به حریف و اجتماعی می

تبریک به او به خاطر عملکرد خوبش پس از پایان مسابقه و یا 
(. بالتر و کیپ 51دست دادن با مربیان حریف و داور باشد )

های پیشین دریافتند مربیانی که بر ( با مروری بر پژوهش5191)
انند توکنند میتأکید می های اخلاقیتلاش، یادگیری و بحث

(. 1رفتارهای ورزشی خوب را در میان ورزشکاران توسعه دهند )
( نیز دریافتند مربیان با انجام شش رفتار 5193بالتر و ویس )

( 9توانند بر منش ورزشی ورزشکاران خود تاثیرگذار باشند: می
( منش 5انتظارات خود از منش ورزشی خوب را مشخص کنند، 

( منش ورزشی خوب را آموزش 3را تشویق کنند، ورزشی خوب 
( 2های خوبی از منش ورزشی باشند، ( مربیان خود مدل1دهند، 

( مشخص کنند منش 1منش ورزشی ضعیف را تنبیه کنند و 
 (. 3ها اولویت دارد یا برد در مسابقه )ورزشی برای آن

معکوس و معنادار  تأثیرهای این پژوهش، یکی دیگر از یافته
رهای منفی مربیان بر منش ورزشی بود. نتایج این پژوهش رفتا

از تغییرات منش  %51تواند نشان داد، رفتارهای منفی مربیان می
نیز طی  (5191) بارکوکیس و گوکیاردیورزشی را تبیین کند. 

ننده بینی کپژوهشی دریافتند رفتارهای کنترلی مربی پیش
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ز موجب کاهش احساس ناامیدی در ورزشکاران است که آن نی
ود شعملکرد اخلاقی و تمایل به انجام دوپینگ در ورزشکاران می

توان گفت استرس، با توجه به نتیجه این پژوهش می (.51)
های ای مثل اعتراضاضطراب، عصبانیت، رفتارهای حاشیه

های مربیان در حاشیه زمین متوالی به داور، فریادها و توهین
 ورزشکاران در زمین مسابقه تاثیرگذارمسابقه بر رفتار جوانمردانه 

تواند شرایط مسابقه ورزشی را است. مربی با رفتارهای خود می
به سمتی سوق دهد که ورزشکار از مسابقه و عملکرد خود لذت 
برده و نهایت تلاش خود را در جهت بهبود عملکرد خویش و 

-موفقیت تیم بکارگیرد. از سوی دیگر مربی با رفتارهای خود می

واند شرایط مسابقه را به سمتی سوق دهد که ورزشکار فقط به ت
فکر کسب امتیاز و پیروزی در مسابقه به هر طریقی باشد. چنین 

لکه دهد، بورزشکاری نه تنها تمرکز خود بر مسابقه را از دست می
همانطور که نتایج این پژوهش نیز نشان داد تمایل به انجام 

یابد و احتمالا به سمت رفتارهای اخلاقی در وی کاهش می
 ابد.یرفتارهای خشن و یا غیراخلاقی مثل دوپینگ گرایش می

ر معکوس بر منش ورزشی ب تأثیررفتار منفی مربیان علاوه بر  
سه بعد احترام به قوانین، تعهد به ورزش و عدم رویکرد منفی نیز 
تأثیرمعنادار و منفی داشت. به عبارت دیگر با افزایش رفتارهای 

در مربیان، احترام به قوانین و مقررات ورزشی از سوی  منفی
یابد، تعهد فرد برای حضور منظم در ورزشکاران کاهش می

-جلسات تمرین و همچنین انجام رقابت با تمام وجود کاهش می

یابد و همچنین رویکرد منفی نسبت به منش ورزشی در ورزشکار 
متی هر قی یابد که به معنای رسیدن به پیروزی بهافزایش می

 کند برای برنده شدن قوانیناست و در نتیجه ورزشکار تلاش می
( که اتفاقاَ 55آمیز استفاده کند )را زیرپا بگذارد و از رفتار خشونت

در میان این سه عامل بیشترین سهم نسبی از رفتار منفی مربیان 
متعلق به رویکرد منفی ورزشکار است. ارتباط بین بازیکن و مربی 

گذاری متقابل، تعهد، همکاری، ند بر اساس ارزشمی توا
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 

ازند. سر برآورده میداشته و تحقق نیازهای خود را توسط یکدیگ
های جسمانی، فنی و در گذشته مربیان، تنها به افزایش مهارت
مربی  کردند، اما اکنونتاکتیکی در بازیکنان جوان خود بسنده می

های روانی را هم بر نه تنها از لحاظ جسمی بلکه توسعه مهارت
عهده دارد و به عنوان یک ناظر، دوست و حامی به بازیکن 

 اند که رشد بازیکن جوانشود. اکنون مربیان دریافتهنزدیک می
از طریق همدلی، صداقت، حمایت و پذیرش انجام می شود. در 

ند منجر به توامقابل بعضی عناصر متضاد بین بازیکن و مربی می

 منصفانه، تضعیفآمیز، انتقاد غیرنزاع و جنگ شود. طنز طعنه
طه ازیکن، یک راباعتماد به نفس، نزدیک شدن بیش از حد به ب

بی اثر و یا ناکارآمد و بعضا مخرب را در پی خواهد داشت. فریب، 
عدم علاقه، عدم تعهد، رفتارهای خشن و سواستفاده از بازیکن، 

ای بر روان بازیکنان جوان دارند. اجرای اثرات تخریب کننده
مسائل اخلاقی و درک اینکه مربی تا چه حد باید به بازیکن 

مایتی داشته باشد، از مسائل مهم در امر نزدیک و نقش ح
 (.99رود )مربیگری به شمار می

ن های پیشیهای این پژوهش که در پژوهشیکی دیگر از یافته
مثبت و معنادار خودکارآمدی بر  تأثیرکمتر به آن پرداخته شده، 

منش ورزشی بود. احساس خودکارآمدی بر سه بعد از منش 
ادار داشت که عبارتند احترام به ورزشی نیز تأثیری مثبت و معن

 ورزشی. قوانین، تعهد به ورزش و عدم رویکرد منفی به منش
د. دانبندورا تجربیات اصلی را مهمترین منبع خودکارآمدی می

ورند که آورزشکاران طی تمرین و مسابقه تجربیاتی را بدست می
احتمالا بازخوردهای مربیان در تفسیر این تجربیات تأثیرگذار 

کلامی  هایست. لذا مربیان با رفتارهای مثبت و منفی یا تشویقا
گیری ادارک خودکارآمدی توانند در شکلو غیرکلامی خود می

(. از سوی 51ای داشته باشند )یک ورزشکار نقش تعیین کننده
ورزشی در رفتارهای مربی با افزایش رفتارهای دیگر ادارک منش 

اجتماعی و کاهش رفتارهای ضداجتماعی ورزشکاران نسبت به 
ها و ورزشکاران اغلب نگرشحریفان همراه است. بعلاوه 

ند ااند که احساس کردهرفتارهای غیرورزشی را زمانی نشان داده
توجه به  (. لذا با1کنند )مربیانشان چنین رفتارهایی را تائید می

توان گفت رفتار مربیان بر خودکارآمدی نتایج این پژوهش می
گذار است و خودکارآمدی هم بر منش ورزشی تأثیرورزشکاران 

 گذار است.تأثیر
 های مختلف سنیمقایسة منش ورزشی و خودکارآمدی بین گروه

نیز نشان دارد، با افزایش سن ورزشکاران میانگین منش ورزشی 
یابد. مقایسة منش ورزشی و آنان افزایش می و خودکارآمدی در

های با سابقة ورزشی مختلف نشان داد، با خودکارآمدی بین گروه
افزایش سابقة ورزشی ورزشکاران میانگین منش ورزشی و 

نیز  (5199همچنین کاندو )یابد. خودکارآمدی در آنان افزایش می
یابد یدریافت با افزایش سن، منش ورزشی ورزشکاران افزایش م

رسد با افزایش سن و سابقه فعالیت ورزشی در (. به نظر می91)
ابد و یورزشکاران رشته کبدی، تجربیات ورزشکاران افزایش می

به دنبال آن احساس خودکارآمدی و منش ورزشی در آنان 
ای هیابد. با این حال قضاوت در این باره به پژوهشافزایش می

 بیشتری نیاز دارد. 
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 هایهای اخیر در رشتههایی که طی سالبا توجه به پیشرفت

های مختلف از مختلف ورزشی رخ داده، معمولا ورزشکاران تیم

نظر آمادگی جسمانی و سطح فنی رقابت نزدیک و تنگاتنگی با 

هم دارند. اما آنچه که موجب درخشش عملکرد یک گروه از 

شود، صرف نظر از توان جسمانی، ان در زمان مسابقه میورزشکار

ها است. با توجه به نتایج این پژوهش، مربیان آمادگی روانی آن

توانند هم به افزایش با رفتارهای مثبت و حمایتی خود می

احساس خودکارآمدی در ورزشکاران کمک کنند و هم به پرورش 

ابراین لازم است ورزشکارانی با اخلاق و دارای منش ورزشی. بن

مربیان ورزشی با رفتارهایی که از دیدگاه ورزشکاران، رفتارهای 

تار خود بر رف تأثیرشوند، آشنا شده و از مثبت و یا منفی تلقی می

عملکرد ورزشکاران مطلع شوند و همانطورکه ورزشکاران را برای 

.وندها حاضر شکنند خود نیز با آمادگی در رقابتمسابقات آماده می
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