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 چكيده

ان خراسان شمالي مندي ورزشكاران واليباليست و جودوكار است هدف كلي پژوهش حاضر بررسي ارتباط شايستگي مربيگري و رضايت
و جودوكاران استان  بازيكنان واليبالرا جامعه آماري پژوهش حاضر . روش پژوهش، توصيفي و از نوع مطالعات همبستگي بود. بود

 153بدين منظور ). n=N(با توجه به محدوديت در جامعه، نمونه آماري برابر با جامعه آماري انتخاب شد . خراسان شمالي تشكيل دادند
هاي فردي، درك ورزشكار از شايستگي مربيگري ميرز و همكاران  هاي ويژگي پرسشنامه) نفر واليباليست105نفر جودوكار و 48(نفر 

گيري از نظرات اصالحي اساتيد  ها با بهره روايي پرسشنامه. را تكميل كردند) 1998(مندي ورزشكار رمير و چالدوراي  و رضايت) 2010(
 953/0و  954/0شكاران بررسي و تاييد شد و پايايي آنها با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ به ترتيب مديريت ورزشي، مربيان و ورز

و  اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون- آزمون كالموگراف(هاي آماري توصيفي و استنباطي  ها با استفاده از آزمون داده. گرديدتعيين 
نتايج اين پژوهش نشان داد، شايستگي مربيگري با . تجزيه و تحليل شدند α≥05/0در سطح معناداري ) مستقل tرگرسيون چندگانه، 

كند و  بيني مي مندي ورزشكاران را پيش همچنين، رضايت) =p=710/0r, 001/0(رضايتمندي ورزشكاران رابطه مثبت و معناداري دارد 
نتايج، بر ضرورت توجه به ادراك و ارزيابي  اين. تفاوت معناداري بين شايستگي مربيگري بر اساس رشته ورزشي به دست آمد

هاي انفرادي، همچنين برگزيدن مربيان شايسته براي رضايت هر چه بيشتر  خصوص در رشته هاي آموزشي مربيان به ورزشكاران در برنامه
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 مقدمه

افراد، مزاياي متفاوتي براي  1هاي بررسي شايستگي
ها به  سازمان. ها و مديران در سطوح مختلف دارد سازمان

داليل گوناگوني نظير ارزيابي عملكرد كاركنان، اثربخشي 
  هاي شايستگيسازماني و تقويت رفتار تيمي از شاخص

هاي  نشان داد آزمون 2مك كلالند). 5(كنند  مياستفاده 
استعداد كه به طور سنتي توسط روانشناسان براي 

گيرد در واقع،  بيني عملكرد مورد استفاده قرار مي پيش
وي در جستجوي . كنند بيني نمي عملكرد شغلي را پيش
هاي سنتي هوش و استعداد،  جايگزيني براي آزمون

» شايستگي«را   كه آنآورد  دست تري به مقياس كامل
عنوان مجموعه رفتارها يا  شايستگي عموماً به. ناميد

هاست  ها و انگيزه هاي مرتبط، انواع دانش، مهارت فعاليت
نيازهاي رفتاري، فني و انگيزشي براي عملكرد  كه پيش
در  ).13(آميز در يك نقش يا شغل مشخص است  موفقيت

يستگي به درك از شا ،3نظريه شناخت اجتماعي بندورا
عنوان جنبه مهمي از اثربخشي آموزش و مربيگري مطالعه 

اي پيچيده است كه  مربيگري، وظيفه). 10(شده است 
ها و رفتارهاي مختلف، جهت  براي استفاده از استراتژي

در . برآوردن انتظارات بسياري از افراد مورد نياز است
هايي درباره  كه، مربي به طور مداوم ارزيابي حالي
دهد؛ ورزشكاران نيز پيوسته شخصيت  شكاران ارائه ميورز

درك از شايستگي . كنند مي  و رفتار مربي خود را ارزيابي
تواند عملكرد ورزشكار را تغيير داده و  مربيگري مي

  ).15(اطالعات ارزشمندي براي بهبود اين رابطه ارائه دهد 
تواند  مربي كارآمد با استفاده از دانش و تجربه خود مي

وجب بهبود عملكرد ورزشكاران و موفقيت تيم خود شود م
را به  5كارآمدي مربيگري) 1999( 4فلتز و همكاران). 1(

                                                           
1. Competencies 
2. McClelland 
3. The Social Cognitive Theory of Bandura 
4. Feltz et al. 
5. Coaching Efficacy  

شان براي تأثيرگذاري بر  عنوان باور مربيان در توانايي
يادگيري و عملكرد ورزشكاران خود تعريف كردند و چهار 
بعد ايجاد انگيزه، استراتژي بازي، تكنيك آموزشي و 

  ). 10(ازي را براي آن در نظر گرفتند س شخصيت
اثربخشي مربيگري را ) 2008( 6برادلي و همكاران

توانند دانش  حدي كه مربيان مي«: چنين تعريف كردند اين
هاي خود را براي تأثيرگذاري مثبت، بهبود  و مهارت

؛ آنها »نمايند) پياده(يادگيري و عملكرد ورزشكاران اجرا 
ش افرادي هستند كه بيان كردند مربيان اثربخ

در . كندرفتارهايشان، نتايج مثبت در ورزشكاران ايجاد مي
ها اثربخشي مربيگري بر اساس مدل كارآمدي  تحقيق آن

مربيگري ارائه شده است و چهار بعد اثربخشي ايجاد 
سازي  انگيزه، استراتژي بازي، تكنيك آموزشي و شخصيت

تغير حياتي در در واقع، م). 8(اند  براي آن در نظر گرفته
، ادراك خود ورزشكاران از رفتارهاي 7اثربخشي مربيگري

تواند بر انگيزه، عملكرد  شان است كه اين ادراك مي مربيان
ها  هاي ارزيابانه آن و رفتار ورزشكاران همچنين بر واكنش

در ادبيات كارآمدي مربيگري نيز، ). 6(تأثير بگذارند 
مربي، براي نتايج  اهميت ادراك ورزشكاران از رفتارهاي

  ). 14، 8، 1، 10(مرتبط با ورزشكاران شناسايي شده است 
امروزه بيشتر محققان رهبري در ورزش، به سوي 
شناسايي روش مربيگري مشخصي كه عملكرد موفق و 

شناختي مثبت ورزشكاران را موجب شود،  هاي روان پاسخ
 ادراك ورزشكاران از رفتار مربي، يك نقش. اند هدايت شده

هاي نظري مختلف از مربيگري ورزش بازي  مهم در مدل
) 1989( 8اي رهبري اسمول و اسميت مدل واسطه: كند مي

مشخص كرد كه ادراك ورزشكاران از رفتار مربي 
مانند رضايت (كند  بيني مي هاي ورزشكاران را پيش واكنش

                                                           
6. Broadly et al. 
7. Coaching Effectiveness 
8 .The Meditational Model of Leadership of Smoll 
& Smitt 
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) 1990( 1، مدل چندوجهي رهبري چالدوراي)از سرمربي
طراحي ) 2002( 2مربيگري هورن و مدل كاري اثربخشي

ها از رفتار مربي، اثر  كردند كه ادراك ورزشكاران و ارزيابي
و نگرش ) مثل خودكارآمدي(ادراكي رفتار مربي روي خود

كند كه به  ورزشكاران را تعديل مي) مثل رضايت از مربي(
طور مستقيم بر انگيزه و عملكرد ورزشكاران  نوبه خود، به

  ). 20(گذارد  تأثير مي
اظهار داشتند، ابزارها و ) 2006( 3ميرز و همكاران

هاي بسياري براي سنجش رفتار مربي طراحي شاخص
اند؛ با اين حال، مقياس ارزيابي رفتار مربيگري  شده

، مقياس رهبري ورزش )1977اسميت، اسمول و هانت، (
و پرسشنامه سبك ) 1980، 1978چالدوراي و صالح، (

تر از بقيه مهم) 1985ي، آرنوت، چالدورا(گيري  تصميم
در واقع، اين ابزارها براي ارزيابي ادراك . هستند

اند؛ ولي  ورزشكاران از رفتار مربي خود، نيز استفاده شده
يك ارزيابي ورزشكاران از رفتار مربي خود را اندازه  هيچ

آنها معتقدند سه بعد شايستگي در استانداردهاي . نگرفتند
دني براي مربيان ورزشي وجود دارد ملي ورزش و تربيت ب

اين . كه در پرسشنامه رفتار مربيگري لحاظ نشده است
رشد، توسعه و يادگيري ) الف« :ها شامل شايستگي

ها،  مهارت) هاي رواني مربيگري و ج جنبه) ورزشكار، ب
ها مقياس  بنابراين، آن. ها هستند ها و استراتژي تاكتيك

). 22(حي كردند را طرا) CCS( 4شايستگي مربيگري
شايستگي مربيگري منبعي براي مزيت رقابتي در هر رشته 
ورزشي بوده و يك وظيفه پيچيده است كه براي تحقق 

اي نياز دارد  و رفتارهاي ويژه  انتظارات خاص، به استراتژي
هاي  شايستگي. و از متغيرهاي مختلفي تشكيل شده است

                                                           
1 . Multidimensional model of leadership of 
Chelladurai 
2 . The working model of coaching effectiveness of 
Horn 
3 . Myers et al.  
4 . Coaching Competency Scale 

، شايستگي 5گيري شده شامل شايستگي ايجاد انگيزه اندازه
و شايستگي  7ها ، شايستگي آموزش مهارت6سازي استراتژي

چنين  شايستگي مربيگري اين. است 8رشد شخصيت
ارزيابي ورزشكاران از توانايي مربي «: تعريف شده است

به . »خود در تأثيرگذاري بر يادگيري و عملكرد ورزشكاران
عنوان يك حقيقت، يك مربي شايسته كه رضايت بااليي 

ها را براي  دهد ممكن است آن رزشكاران خود ميبه و
  ).15(هايشان برانگيزد  اجراي مطمئن در بازي
اظهار داشتند اثربخشي ) 2008( 9كاواسانو و همكاران

كند، مربوط به نتايج يا پيامدهايي كه يك نفر ايجاد مي
هايي فردي  كه شايستگي به مهارت شود؛ در حالي مي

اي كه به  اند مربي فرض كردهگردد و در تحقيق خود  برمي
عنوان يك مربي اثربخش درك شده است، احتماالً به 

در ). 14(شود  عنوان يك مربي شايسته نيز درك مي
ادعا كردند، ) 2010(همين راستا، ميرز و همكاران 

توانند به عنوان  هاي اثربخشي مربيگري مي شاخص
هاي شايستگي مربيگري به كار روند و شايستگي  شاخص

يجاد انگيزه در بازيكنان را به عنوان ارزيابي ورزشكاران از ا
توانايي سرمربي خود براي تأثيرگذاري بر حالت 

ها، شايستگي  هاي آن شناختي و مهارت روان
سازي را به عنوان ارزيابي ورزشكاران از توانايي  استراتژي
شان براي رهبري در حين رقابت، شايستگي  سرمربي

به عنوان ارزيابي ورزشكاران از ها را  آموزش مهارت
هاي ساختاري و تشخيصي مربي و شايستگي رشد  توانايي

شخصيت را به عنوان ارزيابي ورزشكاران از توانايي 
شان در تأثيرگذاري بر رشد شخصي و نگرش  سرمربي

ها  آن. ها تعريف كردند مثبت نسبت به ورزش در آن
 همچنين، بعد پنجمي با عنوان شايستگي شرايط

                                                           
5 . Motivating Competency 
6 . Strategizing Competency 
7 . Instruction of Skills Competency 
8 . Character Development Competency 
9 . Kavussanu et al 
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به مقياس شايستگي مربيگري افزودند و آنرا به  1جسماني
عنوان ارزيابي ورزشكاران در توانايي مربي خود براي 

). 6و  18(ها از نظر جسماني تعريف كردند  سازي آن آماده
توانايي مربيان ) 2008(در همين ارتباط ميرز و همكاران 

 اي  سازي ورزشكاران از نظر جسماني را زمينه در آماده
حياتي و مورد انتظار از شايستگي مربيگري بيان كردند 

)19.(  
در بين سه عامل ورزشكار، مربي و تماشاگر؛ 

. هاي ورزشي استورزشكاران محور اصلي و ركن مهم تيم
مندان و توليدكنندگان اصلي ورزش در  ورزشكاران، بهره

هاي ورزشي بوده و از هر دو جنبه، در توفيق و  سازمان
هاي ورزشي نقش اساسي  داف سازماني تيمكاميابي اه

ها و ادراك اين نيروي انساني  دارند؛ بنابراين بايد به نگرش
توجه زيادي شود؛ يكي از مهمترين نتايج هر برنامه 

دست  كنندگان از آن به تمريني رضايتي است كه شركت
از ديگر عوامل  2مندي ورزشكاران رضايت). 4(آورند  مي

هاي ورزشي است و  دي بهينه در تيممؤثر بر نتايج عملكر
هاي نگرش مثبت و حضور موفق و مستمر در  يكي از راه

هاي ورزشي و مسابقات، فراهم آوردن تجارب  فعاليت
نفعان چون ورزشكاران، ذي. بخش است خوشايند و رضايت

هاي ورزشي هستند و زمان و انرژي بسيار  اصلي سازمان
كنند، لذا  ت صرف ميزيادي را براي ورزش، تمرين و رقاب

تأمين . اي برخوردار است رضايت آنها از اهميت ويژه
رضايت ورزشكار كليد اصلي سازماندهي اثر بخش تمرينات 
و مسابقات ورزشي و متغيري مهم در سالمت رواني و 

  ).3(كارآيي ورزشكار است 
مندي به عنوان يك حالت هيجاني مثبت  رضايت

اي از ساختارها،  يچيدهتعريف شده است كه با ارزيابي پ
فرايندها و پيامدهاي مربوط به تجارب ورزشي حاصل 

اين ارزيابي بر تفاوت بين آنچه ورزشكار خواسته . شود مي
                                                           
1. Physical Conditioning Competency 
2. Athletes Satisfaction 

است و درك آنچه دريافت كرده است، پايه ريزي شده 
هاي رواني، جسماني و محيطي انجام  است و در زمينه

ان براي مندي ورزشكار بنابراين بررسي رضايت. گيرد مي
هاي آنان مفيد است  شناخت بخشي از احساسات و نگرش

ها  مندي ورزشكاران به ادراك آن در مجموع، رضايت). 9(
ها و  شان در انگيزه دادن به آن شود كه مربي مربوط مي

شناسي، چقدر  هاي روان ها و مهارت تأثيرگذاري بر حالت
  ).17(شايسته است 

هومي كارآمدي در مدل مف) 1999(فلتز و همكاران 
مربيگري پيشنهاد كردند كه مربيان با كارآمدي باال، 

تري، نسبت به  تر و با انگيزه تر، مطمئن ورزشكاران راضي
) 2012(ميرز و همكاران ). 10(مربيان كمتر كارآمد دارند 

در ارائه يك مدل چندسطحي از شايستگي مربيگري و 
يگري هاي شايستگي مرب مندي ورزشكاران، مقياس رضايت

را مورد بررسي قرار دادند و شواهدي مبني بر ارتباط 
شايستگي مربيگري و رضايت ورزشكار ارائه دادند و اظهار 

تواند رضايت ورزشكار را  كردند شايستگي مربيگري مي
) 2006(همچنين ميرز و همكاران ). 17(بيني كند  پيش

ارزيابي ورزشكاران از «در تحقيق خود تحت عنوان 
ضمن ارائه ابزاري » ربيگري سرمربي خودشايستگي م

معتبر براي سنجش شايستگي مربيگري، بر ارتباط بين 
مندي، خودباوري، انگيزه و  شايستگي مربيگري و رضايت
  ). 20(كنند  عملكرد ورزشكاران اشاره مي

در تحقيق ديگري با ارائه ) 2006(ميرز و همكاران 
مدرك معتبري براي مقياس چندبعدي شايستگي 
مربيگري و توسعه تحقيق قبلي، بر ارتباط مثبت و معنادار 
بين شايستگي مربيگري و رضايت ورزشكاران تأكيد كرده 

شان به  و معتقدند ارزيابي ورزشكاران از شايستگي مربي
ها  مندي آن طور مستقيم بر خودپنداره، نگرش و رضايت

  ). 22(گذارد  تأثير مي
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قيق خود با نيز در تح) 2013( 1موئن و همكاران
شايستگي مربيگري مربيان در رابطه با پيشرفت «عنوان 

بر ارتباط مثبت و » ادراك شده توسط ورزشكاران نخبه
مندي  معنادار شايستگي مربيگري ادراك شده و رضايت

ورزشكاران اشاره دارد و بيان كردند كه سطوح باالتري از 
شايستگي مربيگري درك شده به سطوح باالتر رضايت 

). 16(شود  شكار و پيشرفت او در ورزش مربوط ميورز
با بررسي ادراك ) 2013( 2چيو و همكاران كانگ

هاي  دانشجويان ورزشكار از شايستگي مربيگري در مؤسسه
هاي  آموزش عالي مالزي، تفاوت معناداري بين ورزش

نتايج تحقيق بر كاربرد . تيمي و انفرادي مشاهده نكردند
گري به عنوان راهنمايي براي ساختارهاي شايستگي مربي

عمل و رفتار مربيان تأكيد دارد همچنين، معتقدند در 
صورتي كه رفتار مربيان متناسب با نياز ورزشكاران باشد 
به توسعه و پيشرفت تيم و در نتيجه رضايت ورزشكاران 

در ) 2008(برادلي و همكاران ). 15(منجر خواهد شد 
ربيگري و نتايج بررسي ادراك ورزشكار از اثربخشي م

مربوط به بازيكنان راگبي، بر اهميت ابعاد مربيگري در 
). 8(كند  افزايش خوشي و رضايت ورزشكار تأكيد مي

در يك تجزيه و تحليل ) 2012( 3باسلت و همكارانش
چندسطحي بين ادراك ورزشكاران از ابهام نقش و 

هاي ورزشي، بين ابعاد ابهام  شايستگي مربيگري در تيم
شايستگي (دو بعد شايستگي مربيگري نقش و 

ارتباط ) ها سازي و شايستگي آموزش مهارت استراتژي
منفي و معنادار مشاهده كردند و خاطرنشان كردند كه 
ابعاد شايستگي مربيگري در ارتباط با رضايت ورزشكاران 

). 7(تفاوت دارد ) انفرادي يا تيمي(بر اساس سطح فعاليت 
نامه دكتري خود به بررسي  در پايان) 2010( 4هولستين

ادراك ورزشكاران از رفتارهاي مربيگري و اثر آن بر روي 
                                                           
1. Moen et al. 
2. Khong Chiu et al.  
3. Bosselut et al.  
4 . Holstein 

عملكرد فردي و رضايت تيمي ورزشكاران پرداخته و 
هاي ورزشي  نتيجه گرفت كه در زمينه ورزش و تيم

ادراكي كه ورزشكار از مربي خود دارد بر عملكرد فردي و 
و همكاران ميرز ). 12(رضايت ورزشكاران تأثير دارد 

كارآمدي مربيگري «در تحقيق خود با عنوان ) 2005(
مربيان دانشگاهي و ارتباط آن با منابع، رفتار مربيگري و 

نشان داد كارآمدي مربيگري كل، رفتار » متغيرهاي تيمي
هاي  مربيگري، رضايت تيمي و ميزان برد را براي تيم

  ).21(كند  بيني مي مردان پيش
هاي كارآمدي  زمينه مدل تحقيقات انجام شده در

مربيگري و اثربخشي مربيگري، نتايج مهمي هم براي 
مربيان و هم براي ورزشكاران ارائه دادند و بر ارزيابي 

) 8،10،12،14،15(ورزشكاران از رفتار مربي تأكيد كردند 
هاي شايستگي ورزشكاران نه  اند كه ارزيابي و اذعان داشته

لكرد، كارآمدي و تنها بر رفتار مربيان كه بر عم
همچنين، ). 17،18،6(ها تأثيرگذار است  مندي آن رضايت

گيري شده  رضايت ورزشكار يكي از مهمترين نتايج اندازه
با توجه به اينكه ). 2(از كارآمدي مربيگري بيان شده است 

تاكنون مطالعات محدودي در زمينه ارتباط ارزيابي 
ها  آنمندي  ورزشكاران از شايستگي مربي و رضايت

؛ در نتيجه اين تحقيق در )20،22،17(مشاهده شده است 
مندي  نظر دارد، تا رابطه بين شايستگي مربيگري و رضايت

ورزشكاران واليباليست و جودوكار استان خراسان شمالي 
را بررسي كند و اين سوال مطرح شد كه آيا شايستگي 

مندي ورزشكاران را پيش بيني  تواند رضايت مربيگري مي
د يا خير؟ پاسخ به اين سئوال عالوه بر توسعه آگاهي و كن

- شناخت در اين حيطه براي مربيان، محققان و افراد ذي

هاي ورزشي را نيز  نفع، بستر الزم براي انتخاب مربيان تيم
  .كند فراهم مي
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  روش تحقيق
جامعه . پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود

ليست و جودوكار استان آماري تحقيق را ورزشكاران واليبا
خراسان شمالي كه حداقل يك سال با مربي خود تمرين 

اند، تشكيل  هاي مختلف حضور داشته كرده و در رقابت
ها، نمونه آماري باتوجه به محدود بودن آزمودني. دادند

روش تمام (برابر با جامعه آماري در نظر گرفته شد 
جودوكار با  زيرا تعداد ورزشكاران واليباليست و ؛)شماري

نفر  105نفر جودوكار و  48(نفر  153اين شرايط، 
. ها را تكميل كردند بودند، همگي پرسشنامه) واليباليست

هاي فردي، پرسشنامه  ابزار پژوهش سه پرسشنامه ويژگي
و ) 2011(درك از شايستگي مربيگري ميرز و همكاران 

 1مندي ورزشكار رمير و چالدوراي پرسشنامه رضايت
پرسشنامه درك از شايستگي ). 23و  18(بود  )1998(

مقياس شايستگي ايجاد انگيزه،  مربيگري شامل پنج خرده
ها،  سازي، شايستگي آموزش مهارت شايستگي استراتژي

شايستگي رشد شخصيت و شايستگي شرايط جسماني در 
از اصالً (سوال در طيف پنج ارزشي ليكرت  32قالب 

بود و در ) 5= ايسته است تا كامالً ش 1= شايستگي ندارد 
سوال،  6مقياس شايستگي ايجاد انگيزه با  آن خرده

سوال،  7سازي با  مقياس شايستگي استراتژي خرده
سوال،  6ها با  مقياس شايستگي آموزش مهارت خرده
سوال و  6مقياس شايستگي رشد شخصيت با  خرده
سوال مورد  7مقياس شايستگي شرايط جسماني با  خرده

مندي ورزشكار  پرسشنامه رضايت. رار گرفتندارزيابي ق
سوال در طيف هفت  16مقياس در قالب  شامل چهار خرده

تا كامالً راضي  1= از اصالً راضي نيستم ( ارزشي ليكرت 
در مرحله اول اين مطالعه، با استفاده از . بود) 7= هستم 

 "Forward- Backward"روش ترجمه استاندارد 
از زبان انگليسي به زبان فارسي   ،ها نسخه اصلي پرسشنامه

                                                           
1 . Riemer and Chelladurai 

ها توسط متخصصان  روايي آنترجمه گرديد سپس، 
مديريت ورزشي، مربيان و ورزشكاران مجرب بررسي و 

ها، قبل از توزيع تأييد شد و براي تعيين پايايي پرسشنامه
پرسشنامه در ميان  30ي راهنما  نهايي در يك مطالعه

مون آلفاي كرونباخ جامعه آماري توزيع شد كه نتايج آز
 و 954/0 درك از شايستگي مربيگريبراي پرسشنامه 

گزارش  953/0مندي ورزشكار  براي پرسشنامه رضايت
  .شد

به منظور سامان دادن و خالصه كردن نمرات خام و 
هاي  ها از شاخص هاي به دست آمده از نمونه توصيف اندازه

ي و براي بررسي چگونگ) ميانگين، درصد(آمار توصيفي 
اسميرنوف  -ها از آزمون آماري كالموگراف توزيع داده
ها براي  با توجه به طبيعي بودن توزيع داده. استفاده شد

تعيين رابطه از آزمون همبستگي پيرسون، رگرسيون 
  ).≥05/0α(استفاده شد  مستقل tچندگانه و 

  
  هاي تحقيق نتايج و يافته

درصد  51وصيفي تحقيق، هاي ت بر اساس يافته
ها در رده سني  درصد زن و بيشتر آن 49ها مرد و آزمودني

 1ديگر اطالعات توصيفي در جدول . سال بودند 30-21
ها  به منظور بررسي چگونگي توزيع داده. گزارش شده است

نشان  ، نتايجاسميرنوف استفاده شد -از آزمون كالموگراف
 .ها نرمال است داد توزيع داده

يج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد رابطه مثبت نتا
مندي  و معناداري بين شايستگي مربيگري و رضايت

در مورد ). =p=710/0r, 001/0(ورزشكار وجود دارد 
هاي شايستگي مربيگري و  مقياس ارتباط خرده

مشاهده  2مندي ورزشكار، همانطور كه در جدول رضايت
ديك به يكديگر ها ارتباطي نز مقياس شود همه خرده مي

داشتند؛ با اين حال شايستگي انگيزه بيشترين ارتباط را با 
). =p=667/0r, 001/0(مندي ورزشكار نشان داد  رضايت
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هاي خود ارتباط  مقياس متغير شايستگي مربيگري با خرده
مقياس شايستگي  بااليي نشان داد كه در اين ميان، خرده

ي بيشترين سازي با متغير شايستگي مربيگر استراتژي
  ).=p=898/0r, 001/0(ارتباط را نشان داد 

 

 ويژگي هاي جمعيت شناختي. 1جدول

  درصد  تعداد  متغير  

  سن
20زير  53 6/34  
30-21  87 9/56  
40-31  13 5/8  

 51 78 مرد  جنسيت
 49 75 زن

4/31 48 جودو  رشته ورزشي  
6/68 105 واليبال  

  )سال(سابقه فعاليت 

5كمتر از   57 3/37  
10-5  71 4/46  
15-11  15 8/9  

15بيشتراز  10 5/6  
  

  مندي ورزشكار رضايت با شايستگي مربيگري هاي مقياس خرده بين ارتباط بررسي براي همبستگي ماتريس. 2 جدول
  شايستگي
شرايط 
 جسماني

  شايستگي
رشد 

 شخصيت

شايستگي 
آموزش 
 ها مهارت

شايستگي 
 سازي استراتژي

شايستگي 
 انگيزه

مندي  رضايت
 مربيگري متغيرهاي شايستگي  ورزشكار

همبستگي   **710/0  **859/0 **898/0  **886/0 **878/0  **891/0
 پيرسون

  شايستگي
  معناداري  001/0  001/0 001/0  001/0 001/0  001/0  مربيگري

همبستگي   **667/0 1 **702/0 **728/0 **748/0 **645/0
 پيرسون

شايستگي 
 معناداري 001/0  001/0 001/0 001/0 001/0 انگيزه

764/0** 724/0** 732/0** 1 
همبستگي  **653/0 

 پيرسون
شايستگي 

  معناداري  001/0   001/0 001/0 001/0 سازي استراتژي

770/0** 699/0** 1 
همبستگي  **604/0  

 پيرسون

شايستگي 
آموزش 
  معناداري  001/0    001/0 001/0 ها مهارت

729/0** 1 
همبستگي  **615/0   

 پيرسون
  شايستگي 

 معناداري 001/0     001/0 رشد شخصيت

همبستگي  **598/0        1
  پيرسون

  شايستگي 
شرايط 
  معناداري  001/0          جسماني

p≤ ** ۰/ ۰۱درسطح معناداری          
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گونه كه از نتايج آزمون تحليل رگرسيون بر  همان
در سطح  β=  710/0ايستگي مربيگري با آيد متغير ش مي

كننده قوي براي  بيني يك پيش 001/0معناداري 
هاي  مقياس از بين خرده. مندي ورزشكار است رضايت

هاي شايستگي انگيزه و  مقياس شايستگي مربيگري، خرده
مندي  كننده رضايت بيني سازي پيش شايستگي استراتژي

، β =254/0و  =β ،001/0 p =336/0(ورزشكار بودند 
013/0 p= .( نشان داده شده است 3نتايج در جدول.  

  
  هاي آن مقياس مندي ورزشكار از روي شايستگي مربيگري و خرده بيني رضايت پيش. 3جدول

سطح 
 معناداري

 Bضريب  βضريب  tميزان 
  متغيرهاي
 بين متغير پيش  مالك

  شايستگي مربيگري  257/1 710/0  402/12 001/0
  

  شايستگي انگيزه  529/0 336/0  449/3 001/0
  مندي رضايت  سازي شايستگي استراتژي 382/0 254/0 518/2 013/0

 شايستگي  070/0 044/0 428/0 670/0 ورزشكار
  ها آموزش مهارت

432/0 787/0 079/0 125/0 
 شايستگي

  رشد شخصيت
 

364/0 910/0 095/0 150/0 
 شايستگي

  شرايط جسماني
  

قل در بررسي تفاوت شايستگي مست tنتايج آزمون 
دهد تفاوت  مربيگري بر اساس رشته ورزشي نشان مي

آمده  4نتايج در جدول . ها وجود دارد معناداري بين آن
  .است

  
  مقايسه شايستگي مربيگري بر اساس رشته ورزشي. 4جدول 

    تعداد  ميانگين  t  معناداري
 

 جودو 48  15/4  694/2  008/0
  گريمربيشايستگي 

 واليبال 105  86/3   
  

  گيريبحث و نتيجه
هاي موثر در جهت انتخاب و انتصاب  بكارگيري نظام

ارائه  جهتآنها  هاي مربيگري شايستگيو ارزيابي  مربيان
جايگاه مهم و از  مندي ورزشكاران رضايت ي براييالگو
نتايج تحقيق حاضر نشان داد  .باشد اي برخوردار مي ويژه

مندي ورزشكاران  ي و رضايتبين شايستگي مربيگر
واليباليست و جودوكار استان خراسان شمالي رابطه مثبت 
و معناداري وجود دارد همچنين، شايستگي مربيگري 

اين يافته . بيني كند مندي ورزشكار را پيش توانست رضايت
، ميرز و همكاران )1999(با تحقيقات فلتز و همكاران 

ميرز و همكاران ، )2008(، برادلي و همكاران )2006(
فلتز و . همخواني دارد) 2010(، هولستين )2012(

رضايت ورزشكار را يكي از قويترين ) 1999(همكارانش 
گيري شده از مقياس كارآمدي مربيگري ذكر  نتايج اندازه

اند و معتقدند مربياني كه رفتارهايي مطابق با  كرده
دهند، رضايت بيشتري  ترجيحات ورزشكاران ارائه مي

ها نشان  نتايج تحقيق آن. كنند ط ورزشكاران جلب ميتوس
تواند رفتار مربيگري، رضايت  داد كارآمدي مربيگري مي

كند و نهايتاً  بيني  شان را پيش ورزشكاران و موفقيت
تري نسبت به  مربيان با كارآمدي باال بازيكنان راضي
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ميرز و همكاران ). 10(مربيان با كارآمدي پايين دارند 
ر تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند بين ارزيابي د) 2006(

ورزشكاران از شايستگي مربيگري و رضايت ورزشكار 
برادلي و ). 22(ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد 

در تحقيق خود نشان دادند ادراك ) 2008(همكارانش 
ورزشكاران از اثربخشي مربيگري نتايج مربوط به ورزشكار 

. كند بيني مي و رضايت را پيشچون تالش، تعهد، خوشي 
ها اذعان كردند رضايت ورزشكاران به ادراك  همچنين، آن

شود و بر اهميت ابعاد مربيگري در افزايش  ها مربوط مي آن
ميرز و ). 8(خوشي و رضايت ورزشكار تأكيد كردند 

يافته هاي قبلي خود مربوط به سال ) 2012(همكاران 
د رضايت ورزشكار را توسعه داده و اشاره كردن 2006

ممكن است ارتباط بااليي با ادراك ورزشكار از توانايي 
اش داشته باشد و نتيجه گرفتند شايستگي  سرمربي

مربيگري اثري مثبت و بزرگ روي رضايت تيم اعمال 
از تحقيق خود نتيجه ) 2010(هولستين ). 17(كند  مي

گرفت ادراك ورزشكاران از رفتارها و صفات مربيان بر روي 
ها تأثير دارد و معتقد است يك توليدكننده  رضايت آن

، مجري مؤثرتري )تيم(شاد و راضي از گروه ) ورزشكار(
به طور واضح ارزيابي و ادراك ورزشكاران ). 12(خواهد بود 

شان اين پتانسيل را دارد تا نقش مهمي  از شايستگي مربي
هد، تواند بر تع ها بازي كند و به نوبه خود مي در رضايت آن

اعمال و . موثر باشد... پويايي تيمي، مشاركت فعال و
بيند و درك  رفتارهايي كه ورزشكار از مربي خود مي

كند به عنوان منابع اطالعاتي در عملكرد و طرز برخورد  مي
كه ورزشكاران مربي خود را به  عالوه زماني او هستند به

عنوان فردي شايسته و اليق در ايجاد انگيزه، ارائه 
ها، رشد و توسعه دادن  تراتژي و آموزش مهارتاس

شخصيت و آمادگي جسماني درك كنند ميل و رغبت 
تر خواهند  بيشتري براي تمرين و رقابت داشته و راضي

  .  بود

هاي شايستگي  مقياس در رابطه با ارتباط خرده
مندي ورزشكار، يافته هاي تحقيق  مربيگري با رضايت

ها ارتباط خوبي با  اسمقي حاضر نشان داد تمام خرده
مندي ورزشكار دارند كه از بين اين ابعاد شايستگي  رضايت

عالوه توانايي  انگيزه بيشترين ارتباط را نشان داد به
اين يافته با نتايج . مندي را نيز دارا بود بيني رضايت پيش

، ميرز و همكاران )2005(تحقيقات ميرز و همكاران 
ميرز و . همراستا است) 2012(و ميرز و همكاران ) 2006(

نتيجه گرفتند كارآمدي انگيزه ارتباط ) 2005(همكاران 
ميرز و ). 21(مثبت و معناداري با رضايت تيمي دارد 

به طور تخصصي بر روي مفهوم ) 2006(همكاران 
شايستگي مربيگري تمركز كرده و مقياس معتبري براي 

ي گيري آن ارائه دادند و نتيجه گرفتند ارزياب اندازه
شان بر حاالت روانشناختي و  ورزشكاران از توانائي سرمربي

ها تأثيرگذار است و يك ارتباط مثبت و  هاي آن مهارت
ميرز و ). 22(مندي ورزشكار دارد  نسبتاً باال با رضايت

در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند ) 2012(همكارانش 
ي ها رابطه قو كه ادراك ورزشكار از سرمربي با رضايت آن

تواند اثري مثبت و بزرگ بر رضايت ورزشكار  دارد و مي
معتقد است مربيان در ) 2011(يانگ ). 17(اعمال كند 

كه  تر هستند زماني شان به عنوان انگيزاننده شايسته نقش
در استفاده از بازخورد مثبت و آموزش و تمرين مناسب 

در اين راستا نتايج ). 6به نقل از منبع (تر باشند  دقيق
كند كه مربيان با  حقيق حاضر از اين واقعيت حمايت ميت

شايستگي انگيزه باال قادر خواهند بود از انگيزه، عقايد و 
ادراك ورزشكاران خود آگاهي پيدا كرده و متناسب با 

ها عمل كنند و موجبات رضايت  ها و تمايالت آن خواسته
  .شان را فراهم كنند ورزشكاران

اضر، شايستگي هاي تحقيق ح بر طبق يافته
سازي نيز، بعد از شايستگي انگيزه بيشترين  استراتژي

مندي ورزشكاران نشان داد و توانست  ارتباط را با رضايت
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اين . بيني كند مندي را پيش در سطح معناداري رضايت
باشد  يافته با نتايج تحقيقات محققان همراستا مي

 در تحقيق خود) 2007( 1هيوز و همكارانش). 16،20،21(
ها بايد  خاطرنشان كردند كه مربيان براي پيشبرد استراتژي

بر ). 11(تر شوند  هاي ورزشكاران دقيق بر باورها و ارزيابي
توان گفت مربيان  هاي تحقيق حاضر مي اساس يافته

شان براي باال  ها و نظرات ورزشكاران توانند از ارزيابي مي
بهتر  هاي خود در زمينه به كارگيري هر چه بردن مهارت

ها در حين رقابت استفاده كنند همچنين،  استراتژي
سازي خود را در جهت افزايش نقاط  شايستگي استراتژي

قوت و كاهش نقاط ضعف تيم تقويت كرده و در نتيجه به 
و رضايت   ها، عملكرد بهتر ورزشكاران نتايج بهتر در رقابت

  .ها برسند آن
بين  نتايج تحقيق حاضر ارتباط مثبت و معناداري

ها، رشد شخصيت و شرايط  شايستگي آموزش مهارت
اين يافته با . مندي ورزشكار نشان داد جسماني و رضايت

). 8،17،21،22(نتايج تحقيقات گذشته همخواني دارد 
بر اهميت ابعاد مربيگري در ) 2008(برادلي و همكاران 

افزايش خوشي و رضايت ورزشكار اشاره دارد و بيان كرد 
يكي ادراك شده، به توانائي مربي براي اثربخشي تكن
گردد  هاي تكنيكي هر رشته ورزشي بر مي آموزش مهارت

هايي متناسب با سطح  دهد تا تمرين و به مربي اجازه مي
كه  مسلم است زماني). 8(مهارتي هر ورزشكار ارائه دهد 

ها برخوردار باشد  مربي از شايستگي آموزش مهارت
را بهتر تشخيص داده و خطاهاي فني ورزشكاران خود 

ها ارائه خواهد داد و در اين صورت  بازخورد مناسبي به آن
ها و بهبود  ورزشكاران نيز با پيشرفت در اجراي تكنيك

. شان خواهند داشت عملكرد خود رضايت بيشتري از مربي
معتقدند در زمينه شايستگي ) 2006(ميرز و همكاران 

هايي براي  ينرود تمر رشد شخصيت از مربي انتظار مي

                                                           
1 . Heuzé et al. 

ارتقاي روحيه جوانمردي و رشد شخصيتي و ايجاد نگرش 
). 22(مثبت نسبت به ورزش در ورزشكاران ارائه دهد 

اند  مربيان را افرادي دانسته) 2008(كاواسانو و همكاران 
كه در زندگي ورزشكاران موثر بوده و ورزشكاران، او را به 

؛ )14(كنند  عنوان الگويي براي اعمال خود فرض مي
تواند با  بنابراين، مربي با شايستگي رشد شخصيتي باال مي

هاي اخالقي و ارائه رفتارهاي جوانمردانه در  رعايت ارزش
ها و باورها را به  هاي تمريني يا رقابتي، اين ارزش موقعيت

ها نهادينه  ورزشكاران خود منتقل كرده و در ذهن آن
  . شان را فراهم كند نمايد و موجبات رضايت
با افزودن بعد شايستگي ) 2010(ميرز و همكاران 

شرايط جسماني به مقياس شايستگي مربيگري، توانائي 
سازي ورزشكاران از نظر جسماني را به  مربي در آماده

ميرز و ). 18(عنوان يك متغير كليدي در مقياس دانستند 
بر ارتباط شايستگي شرايط جسماني با ) 2012(همكاران 

فعاليت هاي ) 17(اند  كار اشاره كردهمندي ورزش رضايت
توسعه كيفيت هاي  هبدر حيطه شرايط جسماني مربيگري 

در ورزشكاران مربوط امت مناسب قاست قدرت و ،سرعت
 -سازي ورزشكاران از نظر جسماني از آنجا كه آماده. است

يكي از  -چه در فصل رقابت و چه در فصل استراحت
شود و ممكن  وب ميهاي پايه براي هر مربي محس مهارت

نفس و عملكرد ورزشكاران تأثير بگذارد،  است بر اعتماد به
تواند با بكارگيري دانش خود در اين  مربي شايسته مي

  .تري داشته باشد زمينه ورزشكاران راضي
بيان كردند مربيان ) 2013(چيو و همكارانش  كانگ

هاي خوب و انگيزه باال در  ورزشي مجبورند دانش و مهارت
هاي خود داشته باشند تا ورزشكاران با  جام مسئوليتان

كيفيت ارائه دهند و اينكه يك مربي شايسته كه رضايت 
ها  تواند آن كند مي بااليي براي ورزشكاران خود فراهم مي
  ). 15(ها برانگيزد  را براي اجرا و عملكرد مطمئن در رقابت
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نتايج تحقيق حاضر درباره تفاوت شايستگي مربيگري 
اساس رشته ورزشي معنادار بود و نشان داد جودوكاران بر 

ها ادراك باالتري از شايستگي  نسبت به واليباليست
مربيگري دارند كه اين يافته با نتايج باسلت و همكاران 

كه با نتايج تحقيق  راستا است؛ در حاليهم) 2012(
) 2012(و ميرز و همكاران ) 2013(چو و همكاران  كانگ

توان گفت از  بر اساس اين يافته مي. شدبا متناقض مي
هاي انفرادي چون جودو، مربي ارتباط  جا كه در ورزش آن

هاي عاطفي و اجتماعي با ورزشكاران  بيشتري از جنبه
مربي را مهم   خود دارد، بنابراين ورزشكاران شايستگي
  .اند دانسته و ارزش بيشتري براي آن قائل شده
ربردهاي مهمي نتايج حاصل از تحقيق حاضر كا

اين تحقيق نشان داد رابطه خوبي . تواند داشته باشد مي
مندي ورزشكاران  بين شايستگي مربيگري و رضايت

واليباليست و جودوكار استان خراسان شمالي وجود دارد 
مندي  عالوه شايستگي مربيگري توانست رضايت به

  . بيني كند ورزشكار را نيز پيش
توانند  انش، مربيان ميبنابراين، با توجه به اين د

هاي مربيگري را به عنوان  ساختارهاي مهمي از شايستگي
راهنمايي براي كار يا رفتار خود در شرايط مختلف به كار 

هاي ارزيابانه ورزشكاران به عنوان فرصتي  برند، از واكنش
ها، به كار  در جهت ارتقاي خود براي ايجاد انگيزه در آن

در حين رقابت، آموزش ها  بردن بهترين استراتژي
هاي مناسب، رشد شخصيت و ارائه تمرينات  تكنيك

عالوه . مناسب براي آمادگي جسماني ورزشكاران بهره ببرد

تواند  بر اين، دانش به دست آمده از اين تحقيق مي
هاي مربيگري در  اطالعات ارزشمندي براي توسعه برنامه

هاي مختلفي چون وزارت آموزش و پرورش،  بخش
هاي ورزشي، بدنه ورزشي كشور و اطالعاتي  سيونفدرا

به (هاي آموزش مربيگري ورزشي  ريزي برنامه براي برنامه
هاي  هاي اخذ مدرك مربيگري در رشته طور مثال كالس

  .تر ارائه دهد تر و منظم به صورت كامل) مختلف
تواند بر اهميت و  نتايج اين مطالعه همچنين، مي

ها و ارزيابي ورزشكاران  اهضرورت توجه مربيان به ديدگ
بخش تأكيد كند با توجه به اينكه  براي ايجاد جوي رضايت

كننده  در زمينه ورزش، ورزشكاران توليدكننده و مصرف
توانند هر  توان گفت مربيان شايسته مي اصلي هستند مي

چه بيشتر از اين نيروي ارزشمند بهره ببرند و با جلب 
ان نسبت به ورزش و ها در مشاركت و تعهدش رضايت آن

  .تيم خود كمك كنند
گردد با توجه به نتايج تحقيق  در نهايت، پيشنهاد مي

ساالري  هاي كشور بر نظام شايسته حاضر و توجه سياست
هاي ورزشي در تربيت،  ، سازمان)2(در نهادهاي آموزشي

هاي شايستگي  آموزش، انتخاب و گزينش مربيان به جنبه
هاي خود  را در برنامه  د آنمربيگري توجه كرده و ابعا

شود ارتباط شايستگي  بگنجانند همچنين، پيشنهاد مي
مربيگري با ديگر متغيرهاي ورزشي چون تعهد ورزشي، 

بررسي گردد و در مطالعات بعدي ... عملكرد ورزشكاران و 
  .  هاي ورزشي بيشتري مورد بررسي قرار گيرد رشته
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