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 چکیده

مربی  های ارتباطی بر رابطةآموزش مهارت مطالعة میزان اثربخشی یک دورة فشردة ،این پژوهش هدف اصلی

 های موجود در رابطةتفاوتها با ورزشی( و ارتباط آن ماهیت فردی و ماهیت ورزشی )رشتةو ورزشکار بود. 

های بانوان باشگاه همة ورزشکاران تیمتجربی بود و . پژوهش از نوع نیمهبررسی شدمربیان و ورزشکاران 

 40 نمونة آماری تعداد. ، جامعة آماری بودندشدندنفر می 400که بالغ بر سپاهان اصفهان  ورزشی فوالد مبارکة

انتخاب تصادفی ساده صورتبهای و خوشه گیریکه ازطریق نمونه بودند نفر از سه تیم بسکتبال، کاراته و شنا

. آزمون انجام شدپیشسیاهه کیفیت روابط و ورزشکار  -های روابط مربینامهپرسش ابتدا، ازطریق شدند.

آزمون اجرا شد. گروه پس ،و پس از دو هفتهگردید های ارتباطی برگزار مهارت فشردة، دورة آموزشی سپس

که فقط  ندبود هاکاکاراته ،گروه سومو بدون مربی  هاشناگر ،گروه دوم ،اتفاق مربی خودبهها اول، بسکتبالیست

کردن روابط ی گرمراها باز آموزش اول و دومهای . اعضای گروهها در دورة آموزشی شرکت کردمربی آن

ا توسط انواع آنوها داده. برحسب هدف، برای سردکردن روابط استفاده کرد و مربی گروه سوماستفاده کردند 

متفاوت  ورزشکار ـ روابط مربیدر سه رشتة ورزشی،  نشان داد که ایجتن. و رگرسیون چندعاملی تحلیل شد

خطوط تغییرات سه گروه دارای تعامل بود؛  وبود  مؤثرهای ارتباطی ارتآموزشی مه دورةدر هر سه گروه،  بود.

 هابراساس یافته ها پسرفت نشان دادند.کاتهو کارا ها پیشرفت بیشتربسکتبالیست ، پیشرفت؛شناگران

 زیادی باارتباط ست و ا هاهای فردی آنبیشتر تابع ویژگی ورزشکار ـ که کیفیت روابط مربی توان گفتمی

 ست.ا هایک از آنباهم، مؤثرتر از آموزش هرمربی و ورزشکار آموزش . دورزشی ندار رشتة

 

 نامهورزشکار، پرسش ـ روابط مربیهای ارتباطی، مهارت: کلیدی واژگان
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 مقدمه
و  روه تقسیم کرده است: فني، انساني( مهارت های الزم برای مدیران را به سه گ1974) 1رابرت کتز

-ش تخصصي یا تخصصتوانایي مدیر در کاربرد داناز  عبارت است 2ذهني یا ادراکي. تعریف مهارت فني

درک و  باط و کارکردن با دیگران با هدفتوانایي ایجاد ارت عبارت است از 3مهارت انسانيهای ویژه. 

تحلیل مسائل عبارت است از توانایي شناسایي و  4های ذهنيمهارتها. جلب همکاری و مشارکت آن

 (. 1998، 5)رابینزای مناسب هحلو مشکالت پیچیده و یافتن راه

اجرای وظایف  های الزم فني و ادراکي برایصالحیتو از  هستند  عاشق کار خودمربیان ورزش معموالً

 د آن را در آغاز کار داشته باشند؛ اما،مند هستند. عشق به مربیگری ذاتي است و افراد بایخویش بهره

آیند. مربیان دست ميهآموزش و تجربه( ب رنتیجةاکتسابي )دطورهای فني و ادراکي مربیان بهحیتصال

ای ، ازحیث تجربه نیز افراد باتجربهنتیجهشوند و در از افراد دارای سابقة خوب ورزشي انتخاب ميمعموالً

نیز و  عشق و عالقه هنوز این پرسش مطرح است که باوجود داشتنوجود، شوند. بااینمحسوب مي

مربیان در کار خویش چندان موفق نیستند. ي الزم و کافي، چرا هنوز برخي های فني و ادراکصالحیت

 ها در برقراری ارتباط صحیح با ورزشکار است.آن و ناتواني ضعفمورد معموالً در این  علت

. کیفیت رابطه با دیگر نداردها گریزی از داشتن رابطه با دیگر انسان و انسان موجودی اجتماعي است

و  اطالعاتسرشار از ر جهان دست. ا هاها در گروی توانایي در برقراری ارتباط و شناخت آنانسان

شود. های ارتباطي برای بیشتر مشاغل امری ضروری تلقي ميآموزش مهارت ،سوم ۀهزار پیچیدۀ

نیاز  گستردهصورتهمشاغلي است که ب جمله ازنیست و اتفاقاً  گری ورزشي نیز از این امر مستثنامربی

قبیل مدیران های متنوع ازها و مأموریتنقش ها و بایگر انسانای و هدفمند با دبه برقراری ارتباط حرفه

و اعضای تیم دارد. اعضای یک تیم ورزشي  ب رسانه، کادر پشتیبان، کادر فنيباشگاه، هواداران، اصحا

یک شهر )و گاهي جهان(  هنگي و اقتصادی متنوع، از چهارگوشةهای فرافرادی هستند که با ریشه

با های دروني رقابت، آیند و برای کسب موقعیت بهتر در تیمميهم گرد وز برای ساعات محدودی از ر

ها و جلب همکاری ها، ایجاد رفاقت در آنمتنوع و رقیب، جلب اطمینان آن هم دارند. مدیریت این افراد

داشتن و بدون  ای نیستکار چندان ساده ،های مشترکبه هدف با هدف دستیابيها آن صمیمانه با

در گذشته،  ساخت. يهمدل و هماهنگ ای از افراد متفاوت، تیمتوان از مجموعهاني نميو انس روابط نیکو

. این شدها تأکید ميآنها و افزایش آمادگي جسماني مهارتسازی بازیکنان بر آموزش برای آماده

                                                 
1. Katz 

2. Technical Skills 

3. Human Skills 

4. Conceptual Skills 

5. Robbins 



 

 107                                                                  ورزشکار -های ارتباطی بر روابط مربیمهارتتاثیر آموزش 
 

 

 

بر امروزه ، بر موارد یادشدهعالوهخوب کافي نیستند.  اجرایبرای  د هنوز ضروری هستند؛ اما،موار

ها در شود. بخش بزرگي از انواع آمادگيکید ميو اجتماعي بازیکنان نیز بسیار تأ های روانيآمادگي

 است.با یکدیگر اعضای تیم  ، روابط سازندۀنتیجهتفاهم و درگروی ارتباط همراه با حسن

تواند از خیلي افراد با یکدیگر مي با یکدیگر است. رابطةبرآیند ارتباطات مکرر و مستمر افراد  ،رابطه

برقراری داری است که طي آن دو طرف با هدف ، رابطةصمیمي خصمانه باشد. رابطةصمیمي تا خیلي 

رضایت و سودمندی  سخود احسا کنند و از رابطةنیازهای یکدیگر را تأمین ميسب برخي تعامل منا

-ها نميهای طرف مقابل و احترام به آنو ارزش بدون درک احساسات، افکار صمیمي کنند. رابطةمي

داشتن و احترامشدن، داشتهدوستداشتن، اهمیتشدن، یاز به فهمیدهوجود آید. نهتواند ب

 شدنزهای اساسي و برآوردهشناخت این نیا انساني است.هر ترین نیازهای از زیربنایي ،داشتنپشتیبان

ن رمز ایجاد روابط صمیمي است. باید توجه داشت که انسا ،های ارتباطيمهارت ها ازطریقآن

شدن و داشته باشد، نیاز به توجه، شنیدهو راهنمایي  ازآنکه نیاز به پند، اندرزو پیش ازآنکهبیش

تمرینات و  کنند،دهي ميبیان سازمانها است؛ مرمستلزم ارسال مکرر پیام ،گریمربی شدن دارد.درک

و راهنمایي دهند، تشویق کنند، آموزش ميبرقرار ميرا کنند، نظم و انضباط مسابقات را مدیریت مي

م دارد. . تمام این موارد نیاز به ارسال و دریافت پیاکنندکنند و عملکرد بازیکنان را ارزیابي ميمي

. یکي از شرایط شودها قضاوت ميبراساس محتوا و شیوۀ ارسال و دریافت پیام انمهارت ارتباطي مربی

تعبیری فهمیده ای که بدون هیچ سوءگونهموقع است؛ بهههای صحیح و بموفقیت مربي، ارسال پیام

، ماهری نیز باشد. به دالیل متعددی کنندۀایي کافي نیست. مربي باید دریافتتنهبهاین شوند؛ هرچند، 

های آموزشي کمي تجربه، نگذراندن دورهیعني، کنندگان ماهری نباشند؛ ممکن است ارسال زیکنانبا

های افراطي مخاطبان ، ترس از واکنشهابازیبت به مربي یا همتر نسمناسب، بودن در موضع ضعیف

هرحال، ه. برا بیان کنند خود مقاصدطورکه باید شوند تا بازیکنان نتوانند آنمي همگي باعث و غیره،

ها را نیز بپوشاند. های نارسای آنضعف ارسال های دریافتي خویشاید با توانایياین مربي است که ب

 .ها حوصلة بسیار زیادی داشته باشدو برای درک آن برای مخاطبان فرصت بیان ایجاد کنداو باید 

زیادی در موفقیت انسان، های ارتباطي نقش بسیار که مهارت دهندشده نشان ميهای انجامپژوهش

جویت . (2006دارند )بارکر، وی ای و چه در زندگي شخصي و خانوادگي چه در زندگي اداری و حرفه

 ،کارو ورزشمربي احساسات  ،که در آن يطیشرا يتمام صورتبه را ورزشکار -يمرب ةابطر( 2007)

 مهم است. اریاو بس يورزشکار و مرب کی نیب ةرابط تیفی. ککرد فیتعر ،است يرفتار درون ایافکار 
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 رقابت،(، 2011 ،1، جویت، والراند و کاربونیوالفرینر) شادابي ورزشکار ممکن است -يمرب ةرابط

 ریثأترا تحت کنیباز کیي و عملکرد ورزش (2016 ،2یو پر کولزی)ن زادیتهدهای موقعیت ای هاچالش

ورزشکار ممکن است -يمرب ةدرک رابط شیافزا ب،یترتنیابه (؛2003، 3کوکریلت و ی)جو قرار دهد

 داشته باشد انیو مرب کنانیباز انیمدر يو روان يورزش جیرساندن نتاحداکثربه یبرا يمهم یامدهایپ

 (.2016 ،یو پر کولزی)ن

 شود.ميدرک ورزشکار  -يمرب ةرابطخاص طوربهها، در آنکه وجود دارند  یسه مدل نظر

مطرح را  هامدل این( 2007) 6تیو جو (2004) 5الوی (،2002) 4باروت،هنشن و پوشواردووسکي

 3ي مدل مفهومبه ورزشکار  -يمربارتباط نقل قول  نیشتریب ،يورزش يشناسروان اتیدر ادب .کردند

برای ، رای مثال)ب يکینزداین موارد است:  شامل ی آنساختارچهارچوب  هک مربوط است تیجو 1+ 

حد تاچه برای مثال،(، تعهد )مند استو ارزش نبایپشت ،بمراقچقدر  و ورزشکار يمربطرف مقابل، 

و ورزشکار  يمرب ی)رفتارها بودن(، مکملحفظ کنندرا خود  ةرابط دنورزشکار قصد دار ایو /  میت يمرب

ه ورزشکار ممکن چگون بارۀ اینکهمشترک در یهادگاهی)د یهمکار( و دارند مطابقت گریکدی باحد تاچه

شوند، يم بیترک جویت 3+1مدل  يفرع یکه اجزايهنگام .(کند شرفتیپاست در ورزش خود 

 (.2011و همکاران،  الفرینر) دهندمي نشانرا و ورزشکار  يمرب نیب يکل ةرابط تیفیاز ک يبرداشت
و همکاران،  الفرینر) ی(، شاد2003،  کوکریلت و ی)جو افزایش عملکرد با ورزشکار -يمرب یقو ةرابط

از  يعواقب ناش یمطالعات متعدد ( مرتبط است.2010، 7برتر )جووت و کرامر ۀ( و خودپندار2011

 يبررسورزشکاران  بین در یو رفتار يعاطف ،يزشیانگ هایمؤلفه دررا ورزشکار  -يمرب ةسه بعد رابط

ورزشکار مربوط به عملکرد ورزشکار  -يمرب ةشده از رابطدرک تیفیدهد که کينشان م جینتا. اندکرده

 است هپیشرفت گروهي يبخش( و اثر2004، 9آنتوانز)جووت و  تی(، رضا2010، 8تیو جو رهیند)

 تیفیکبرداشت  تأکید شده است کهاز مطالعات  يبرخدر  ن،یابرعالوه (.2014، 10)هامپسون و جووت

 ریثأ( ت2010، 11تیجو ي ودئآورزشکاران ) يزشیانگ التیتمابر ورزشکار ممکن است  -يمرب ةرابط

                                                 
1. Lafreniere, Jowettt, Vallerand & Carbonneau 

2. Nicholls & Perry 

3. Jowett & Cockerill 

4. Poczwardowski, Henschen & Barott 

5. LaVoi 

6. Jowett 

7. Jowett & Cramer 

8. Rhind & Jowett 

9. Jowett & Antoumanis 

10. Hampson  & Jowett  

11. Adie & Jowett 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hampson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22966768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jowett%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22966768
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 -يمربباالتر  تیفیبا ک ةنشان داد که رابط يدانیمورزشکاران دوو پژوهشي رویمثال،  یبرابگذارد؛ 

 دارد يمنف ارتباطي، اهداف عملکرد اجتناب با و مثبت داردارتباط اهداف ر تسلط ب کردیرو با ،ورزشکار

 .(2010ت، یجو آدني و)

پکن را بررسي  2008تابستاني  عوامل موفقیت قهرمانان کانادایي المپیک و پارالمپیک ،1پني وردنر

مصاحبه نفر(  30ها )پکن و مربیان آن 2008ورزشکار صاحب مدال المپیک  27 ، ازمجموعکرد. در

 :برای نیل به موفقیت ضروری هستندپنج شرط چنین نتیجه گرفته شد که  شد و

یند قهرماني ابودن فرو طوالني بودن، تدریجيبودنبر سختورزشي مبنيخودآگاهي و درک باالی  •

 ؛ورزش

 ؛ورزشکار -مربي ةصمیمان ةرابط •

 ؛یزاننده برای تداوم تالش و تمرینفضای رواني و اجتماعي برانگ •

  ؛امکانات تمریني و مسابقاتي مناسبمنابع مالي و  •

ن امسابقات و درجریان مسابقات )مشاورمور ورزشکار پیش از مدیریت ا برایکادر پشتیبان قوی  •

 (.و غیره سازی، مدیران تدارکاتيشناسي، پزشکي، بدنروان

مطالعة وردنر های دهد. یافتهحیاتي نشان مي یمعیاران عنوشرط دوم، اهمیت رابطة قوی با مربي را به

دهد که این و نشان مياست کرده  کیدبر اهمیت وجود رابطة کاری قوی میان مربي و ورزشکار تأ

ویژه در سطح جهاني و شود. به عقیدۀ وی، ورزش قهرماني بهرابطة قوی چگونه ایجاد و نگهداری مي

حیث عاطفي ران نیازمند مربیاني هستند که ازبنابراین، ورزشکا بسیار عاطفي و احساسي است؛المپیک، 

های انساني بیش از و به جنبهد نباشها تعهد داشته قبال آن، دریعني د؛ن حمایت کنها را کامالً آن

 همان چیزی است که مربیان موفق انجام دقیقاً  موضوعد. این نها بها دههای ورزشکاری آنجنبه

 2ورارک اند.بوده هامراقب نیازهای انساني آن کامالً شکارانسازی ورزکه هنگام آمادهصورتيبه اند؛داده

تواند اثر مهمي ورزشکار مي -کنندگان، ارتباط مربيرقابتهای بر ویژگيکند که عالوه( بیان مي1998)

اف و اهد فردی اثرگذار هستند و نیزته باشد. مربیان بر روابط بینبر کیفیت تمرین و مسابقه داش

اب مربي و عملکرد بین سطح اضطر، (1380دائمي )طبق گزارش  کنند.ساختار تیم خود را تعیین مي

هرچه ، (2006) 3کوت و هاویس ،بیکربه عقیدۀ  ی وجود دارد.ادارمعکوس و معن ورزشکاران رابطة

                                                 
 های ملي.. استاد روانشناسي ورزشي دانشگاه ُاتاوای کانادا، مشاور روانشناسي ورزشي تیم1

2. Crover 

3. Baker, Cote and Hawes 
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عملکرد بازیکنان را و  کندآفریني ميعنوان منبع استرس نقشرود، او بهاضطراب مربي باالتر  سطح

خود نوبةکند و این سقوط نیز بهتر جدول سقوط ميهای پایینکند؛ درنتیجه، تیم به ردهتضعیف مي

برقراری برعکس، اگر مربي منبع آرامش باشد و با  برد؛بازیکنان را باالتر مي ربي وسطح اضطراب م

فضای رواني و اجتماعي زشکاران انتقال دهد، برای تیم را به ورصمیمي و اصولي این آرامش  رابطة

تمرکز بر فعالیت ورزشي و  کنندشکاران ذهن خود را از حواشي پاک ميورزشود که مي ي ایجادامن

دادن بازخوردهای شود؛ درنتیجه، او با نشانمربي ميتابي شدن و بي، موجب عصبي. اضطرابکنندمي

شود. بدیهي است که خوردن تعادل رواني و تمرکز ورزشکاران ميازحد موجب برهممورد و بیشبي

 ،دیدانند که در چنین موار. مدیران هوشیار ميشوندر به عملکرد ضعیف مربي و تیم مياین امور منج

کنند و دایي از مربي اقدام ميزدرنگ برای اضطراباست و بي نبودن مربي بسیار بهتر از بودن او

( با مطالعة اثر 2004) 1زنند. جویت و چاندیدست به تعویض مربي مي ،اقدامات مؤثرنبودن درصورت

ورزشکار بر انسجام و همبستگي تیمي به این نتیجه رسیدند که این رابطه با انسجام  -مربي رابطة

آموزش و کارآموزی مربیان برای کسب ، (1998) 2وات و پیتلبه عقیدۀ  تیمي ارتباط مستقیم دارد.

نیازهای آموزشي  مروری درزمینة ( پژوهشي1990) 3های ارتباطي بسیار اثربخش است. بنتلرمهارت

مدیران و مربیان ورزشي انجام داد. او به این نتیجه رسید که مربیان برای پیشبرد اهداف ورزشي خود 

کارآموزی های های آموزشي و دورهو بدون شرکت در کارگاه های ارتباطي نیاز داشتندتبه مهار

بت به د. نسبا بازیکنان خود ارتباط برقرار کنن مناسبطورهب ها نتوانستندمناسب، بسیاری از آن

تر دیده مربي خود را فهیمده، بازیکنان دارای مربیان آموزشندیبازیکنان دارای مربي آموزش

ازی در تیم لذت بیشتری برده ها از ب. آنهای خود را نیز بیشتر دوست داشتندتیميو هم دانستندمي

نقطة  (. در1995، 4گلددر همان تیم بازی کنند )واینبرگ و  بودند و تمایل داشتند سال دیگر نیز

ها در شود که انسانمهارت در برقراری ارتباط باعث ميهای صحیح مقابل، نداشتن آگاهي از شیوه

عامل  ،درستي درک نکنند و این خودگي، اجتماعي و کاری یکدیگر را بههای گوناگون خانوادمحیط

در برقراری ها ان، ناتواني انساننظراز صاحببرخي  شود. به عقیدۀها ميبین آناصلي بروز اختالف 

 . ها استصلي تمام مشکالت انسانا ارتباط با یکدیگر ریشة

موسسه آمریکایي  و 5موسسه ملي ورزش و تربیت بدني هایانجمنساله، ي یک طرح پژوهشي دو ط

. این سند تعریف کردند گری ورزش آمریکا رااصول ملي مربی 6بهداشت، تربیت بدني، خالقیت و رقص

                                                 
1. Jowett & Chaundy 

2. Vaught & Pettil 

3. Bentler 

4. Weinberg, Robert & Gould 

5. National Association for Sport and Physical Educatioin.  

6. American Association of Health, Physical Education, Recreation, and Dance 
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اصول مربوط  ،. فصل پنجماندبندی شدهدر هشت فصل دستهاین اصول، اصل است که  37ی ملي دار

ي کید شده است که مربکند. در آغاز این فصل تأبیان مي حرکتي مربیگری را -های روانيبه جنبه

شد جسماني، کنندۀ رد که باعث ایجاد انگیزش و تسهیلای رهبری کنگونهها را بهباید تمرینات و رقابت

نیاز یک مربي های آموزشي موردبرنامه ،در فصل ششمهمچنین،  .و عاطفي ورزشکاران شوداجتماعي 

است که  کید شدهاز مربیان، تأنیشناختي موردهای مدیریتي و روانبیان شده است. در بخش مهارت

تعادل پویا بین فرد و ورزشکاران، روابط تیمي، و ایجاد  ارتباط با تمامي مربیان ورزش باید درزمینة

 نیاز را کسب کنند.های موردببینند و صالحیت گروه آموزش

مرد( بررسي سه زن و نه (قهرمان المپیک  12ورزشکار را در  -مربي ( رابطة2003جویت و کوکریل )

آمدۀ دستههای ب، در موفقیت و پیشرفتورزشکار -مربي ها نشان داد که کیفیت رابطةیافتهکردند. 

آموزشي های که برنامهپیشنهاد شد  هاي نقش اساسي داشته است. براساس نتایج پژوهش آنورزش

کند. طي که مربیان را در پیشرفت روابط مؤثر با ورزشکاران کمک مي مربیان شامل اطالعاتي است

ورزشکار  -مربي ویت با همکاری دیگران چندین پژوهش درزمینة رابطة، ج2009 تا 2001 هایسال

 .استشده  های وی استفادهنامهپرسشدر پژوهش حاضر نیز از است.  داشته

های ارتباطي توسط مربیان و تأکید بر اهمیت شناخت و کسب مهارت ،حاضر هدف از انجام مطالعة

برقراری رابطه با دیگران، با هدف های ارتباطي مؤثر برای کارگیری شیوههها در بدادن آنتوجه

رسد که نظر ميبه با توجه به اهمیت نقش آموزش .درک و فهم دوجانبه استهم و تقویت تفاحسن

ها طالعات آنبردن ابر باال، بتوان عالوهآموزش یک ساعته برای مربیان حتي با درنظرگرفتن چند جلسة

ورزشکار نیز کمک  –مربي ای ارتباطي، به بهبود کیفیت رابطةهکاران و مهارتروحیات ورزش درزمینة

 کرد.

  

 پژوهششناسی روش
 ،در این پژوهش میداني انجام شده است. تجربي است که به شیوۀپژوهش حاضر، از نوع مطالعات نیمه

بانوان باشگاه سپاهان بود که در سطح  نخبة یک تیم ،هر گروه سه گروه تجربي شرکت داشتند که

ها، حیث انتخاب اولیة نمونه برد. ازسر ميملي دارای مقام قهرماني بود و در فصلي از تمرینات به

گیری از نوع ؛ بنابراین، نمونهبودند طبیعي شکل گرفتهطورهای یادشده قبل از اجرای مطالعه بهگروه

تصادفي ساده انجام شد. این صورتها بهبندی خوشهشود. گروهوب ميدر دسترس هدفمند محس

 صادق است. همچنین، شوند،ه انجام مي برای تمامي مطالعاتي که روی ورزشکاران نخبموضوع تقریباً
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لحاظ استفاده از نتایج با توجه به طول زمان اجرای مطالعه، پژوهش از نوع مقطعي است. به

های ارتباطي بر اثر آموزش مهارت هدف مطالعه، بررسي و ده، پژوهش از نوع کاربردی استآمدستبه

 های ارتباطي تغییریآیا آموزش مهارتاز:  اندهای پژوهش عبارت. سؤالورزشکار است -روابط مربي

جهت تغییرات مثبت یا منفي است؟ نوع ارادۀ آیا  کند؟ درصورت تغییر در روابط،در روابط ایجاد مي

با آموزش مربي و ورزشکار  یا تضعیف روابط، پس از آموزش چه نقشي دارد؟ آیامربي درجهت تقویت 

آزمون، یک منظور، بالفاصله پس از اجرای پیشتنهایي؟ بدینتر است یا آموزش هرکدام بههم، مطلوب

های یک )بسکتبال(، دو )کاراته( تباطي برگزار شد که در گروههای ارمدت مهارتکارگاه آموزشي کوتاه

. پس از دو هفته بي، فقط مربي و فقط ورزشکاران شرکت کردندمرترتیب ورزشکار و ، به)شنا(و سه 

د این دو هفته، قرار بر این بوآزمون اجرا شد. در های یادشده پس، در گروهياز گذشت کارگاه آموزش

ابط خود با ورزشکاران تالش کنند؛ اما، مربي کاراته تقویت رو درجهتکه مربیان بسکتبال و شنا 

نشان  پژوهشکلي  نمای ،با عنوان یکشمارۀ  جدول در ضعیف روابط تالش کند.ت درجهتعمد به

 .داده شده است
 پژوهش نمای کلی -1 جدول

 آزمونپس جهت تالش مربی کارگاه آموزشی آزمونپیش جویانمشارکت هاگروه

 )بسکتبال( گروه یک
 بلي بلي ورزشکاران

 تقویت روابط
 بلي

 - بلي - مربي

 )کاراته(گروه دو 
 - بلي ورزشکاران

 تضعیف روابط
 بلي

 - بلي - مربي

 )شنا(گروه سه 
 بلي بلي ورزشکاران

 تقویت روابط
 بلي

 - - - مربي
 

  

نفر بودند،  400فهان که بالغ بر سپاهان اص بانوان باشگاه ورزشي فوالد مبارکة هایورزشکاران تیمهمة 

ها ازحیث سن، بود که تیم این ها در مطالعهبودند. شرط شرکت تیم آماری مرجع این پژوهش جامعة

ها آن وضعیت مسابقات براین،فعلي خود همسان باشند و عالوه، با مربي کار سطح قهرماني و سابقة

 ایها با معیارها، نمونهتیم امکان شرکت در پژوهش را برایشان فراهم کند. درمجموع، پس از مقایسة

ابزار . )نوجوانان(، انتخاب شد نفر از سه تیم بسکتبال )جوانان(، کاراته )جوانان( و شنا 40شامل 

 سیاهة -2؛ 1ورزشکار -روابط مربي نامةپرسش -1نامة استاندارد بود: دو پرسش شاملگیری، اندازه

 . 2کیفیت روابط

                                                 
1. Coach-Athlete Relationship Questionnaire (CART-Q) 

2. Quality of Relationships Inventory (QRI) 
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 معرفي کردند را ورزشکار -روابط مربي نامةاول پرسش نسخة 1جویت و انتومانیس ،2001در سال 

 در سال های بیشتری انجام شد.، روی آن پژوهشهای بعدسالو در  (2004)جویت و انتومانیس، 

حاکي از اعتبار و  هاکه یافته (2009)جویت،  سنجي کردنامه را روانجویت دوباره پرسش ،2009

  بود. 93/0تا  90/0بعد دروني آن از نامه بود؛ برای مثال، همبستگي سه روایي باالی این پرسش

  سنجند:ای است که درمجموع، این سه بعد را ميگزینههفت پرسش لیکرت 11نامه دارای پرسشاین 

داشتن، اعتماد، احترام و قدرداني( شامل چهار داشتن و قبولبودن )دوستبعد نزدیک •

 پرسش؛

ها( شامل اميها و شادککنار مربیان در سختياشتن )میل به فداکاری و ماندن دردبعد تعهد •

 سه پرسش؛

، حمایت و پشتیباني کامل( شامل با تفاهم ودن )ارتباط و توجه متقابل و همراهببعد مکمل •

 پرسش.چهار 

بخشیدن به روابط گوناگون ابداع شد که برای ارتقاکیفیت روابط  اولین نسخة سیاهة، 1997در سال 

بوتزل و -، ساراسون آی، ساراسون بي، سولکيپیرس) خصي و اجتماعي در سه بعد ایجاد گردیدش

 پیرس و همکاران ،شدهدر نسخة اصالحپرسش وجود داشت.  25 ،ابتدایي (. در سیاهة1997 ،2ناگلي

سنجي کردند ای تقلیل دادند و دوباره آن را روانگزینهپرسش لیکرت چهار 18ها را به د پرسشتعدا

دو بعد مثبت )حمایت اجتماعي و عمق روابط( و  ،کیفیت روابط (. با سیاهة1991)پیرس و همکاران، 

  شود:روابط بین افراد شناسایي مي یک بعد منفي )تضاد منافع(

 بعد حمایت اجتماعي )شش پرسش(؛ •

 بعد عمق روابط )شش پرسش(؛ •

 پرسش(.بعد تضاد منافع )شش  •

 

 نتایج
بررسي  ها قبالً آن های منطقي و سازۀاستفاده، روایيهای موردنامهبودن پرسشبا توجه به استاندارد

های مورد روایي معیار نسخهامکان قضاوت در ، برای ایجاد(. در اینجا2009شده است )جویت، 

-روابط ورزشکار نامةپرسشبرای هر قسمت از  ،(2009) روش جویتها، با نامهپرسش شدۀترجمه

                                                 
1. Jowett & Ntoumanis 

2. Pierce, Sarason I, Sarason B, Solky-Butzel & Nagle  
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است. در جدول انجام شده  سیاهة کیفیت روابط نامةرگرسیون چندگانه با سه قسمت پرسش مربي

آمده بزرگ و معنادار دستضرایب تعیین بهاست که درمجموع، نشان داده شده ، نتایج دو شمارۀ

  .هستند
 

 و تضاد با عمق، حمایت مربی-روابط ورزشکار نامةمیزان ارتباط عوامل ساختاری پرسش -2 جدول

 متغیرها
 تضاد حمایت عمق

تعیین ضریب

 1شدهدادهتطبیق
 2ضریب اف

ضریب 

 3بتا

تعین ضریب

 شدهدادهتطبیق
 ضریب اف

ضریب 

 بتا

تعیین ضریب

 شدهدادهتطبیق
 ضریب اف

ضریب 

 بتا

  36/5** 25/0  94/8** 38/0  19/26** 66/0 ورزشکار -پرسشنامه

 -43/0   26/0   -02/0   تعهد نزدیکي

 -34/0   31/0   50/0*   بودنمکمل

   *37/0   13/0   23/0 

  28/5** 25/0  47/9** 40/0  89/21** 61/0 مربي -پرسشنامه

 -53/0   57/0*   52/0*   تعهد نزدیکي

 01/0   -04/0   -32/0   بودنمکمل

   **62/0   15/0   04/0- 
 05/0معناداری در سطح  *  01/0معناداری در سطح **

 

پایایي  های پژوهش را به فاصلة زماني دو هفته تکمیل کردند.نامهچهل آزمودني، پرسش

 همبستگيازطریق محاسبة ضریبمربي -روابط ورزشکارو  سیاهة کیفیت روابط هاینامهپرسش

دست آمد. اطالعات هب 91/0و  85/0 با ترتیب برابر، بهبین نوبت اول و دوم گروهي )آلفای کرونباخ(درون

نامه نیز محاسبه است. این ضرایب برای اجزای دروني هر پرسش ارائه شده سه و چهارشمارۀ  در جداول

شود. برای اجزای دروني ز آوردن جداول تفصیلي خودداری مياختصار ا شده است که برای رعایت

، 63/0ا ب ترتیب برابرحمایت، عمق و تضاد، آلفای کرونباخ به یعني ؛سیاهة کیفیت روابط نامةپرسش

نزدیکي، تعهد و  یعني ؛مربي-روابط ورزشکار نامةبود. برای اجزای دروني پرسش 46/0و  71/0

 بود.  81/0و  82/0، 79/0با  ترتیب برابرکرونباخ بهبودن، آلفای مکمل

تفکیک ، بهکاو کاراته پژوهش برای سه گروه شناگر، بسکتبالیستهای با تحلیل واریانس نتایج متغیر 

آزمون در پیشجز در سه مورد، شود که نمرات این سه گروه بهزمون مشخص ميآزمون و پسآدر پیش

 .آمده استنتایج ، چهارو شمارۀ  سهشمارۀ  در جداول آزمون متفاوت است.و پس
 

                                                 
1. The Coefficient of Determination Adjusted 

2. F-Factor 

3. Beta Factor 
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 آزمونتحلیل واریانس عوامل پژوهش در پیش -3جدول 

 عامل
 بضری استانداردانحراف ±میانگین 

 اف

 معنا

 داری
 گروه متفاوت

 کل شنا بسکتبال کاراته

 ال و کاراتهببسکت 001/0 12/15 5/2±75/0 2/2±73/0 1/2±53/0 3/3±32/0 حمایت

 شنا و کاراته 001/0 44/9 3/3±54/0 0/3±59/0 1/3±39/0 8/3±27/0 عمق

 کاراته 004/0 52/6 6/1±44/0 8/1±46/0 7/1±37/0 2/1±29/0 تضاد

سیاهة کیفیت 

 کل– روابط
 کاراته 001/0 05/9 34/0±4/2 36/0±3/2 29/0±3/2 14/0±7/2

 شنا و کاراته 004/0 32/6 8/5±45/1 0/5±86/1 7/5±93/0 8/6±39/0 1الف-نزدیکي

 شنا و کاراته 001/0 24/9 6/4±42/1 7/3±68/1 6/4±89/0 8/5±54/0 2ب-نزدیکي

 شنا و کاراته 001/0 29/9 2/5±34/1 4/4±62/1 1/5±83/0 3/6±32/0 نزدیکي

 شنا و کاراته 001/0 23/9 9/4±67/1 9/3±70/1 0/5±45/1 3/6±71/0 الف -تعهد 

 شنا و کاراته 001/0 82/7 3/4±46/1 4/3±59/1 4/4±21/1 4/5±66/0 ب- تعهد

 شنا و کاراته 001/0 05/10 6/4±48/1 7/3±53/1 7/4±25/1 8/5±53/0 تعهد

 شنا و کاراته 007/0 70/5 9/5±09/1 6/5±33/1 7/5±90/0 8/6±21/0 الف- مکمل

 شنا و کاراته 002/0 22/7 2/5±55/1 6/4±81/1 9/4±21/1 5/6±47/0 ب- مکمل

 شنا و کاراته 003/0 1/7 9/5±10/1 4/5±28/1 8/5±94/0 5/6±31/0 مکمل

-روابط ورزشکار

 الف کل-مربي 
 شنا و کاراته 013/0 91/4 28/1±2/5 40/1±4/4 98/0±1/5 41/0±3/6

-روابط ورزشکار

 ب کل -مربي
 شنا و کاراته 001/0 02/10 49/1±5/4 42/1±6/3 37/1±5/4 57/0±8/5

-روابط ورزشکار

 کل –مربي 
 شنا و کاراته 001/0 35/10 37/1±8/4 38/1±0/4 15/1±8/4 48/0±0/6

 
 آزمونحلیل واریانس عوامل پژوهش در پست -4جدول 

 عامل
ضریب  استانداردانحراف  ±میانگین 

 اف

 معنا

 داری

گروه 

 کل شنا بسکتبال کاراته متفاوت

 - 19/0 76/1 56/2±58/0 43/2±60/0 49/2±62/0 83/2±43/0 حمایت

 کاراته 004/0 43/6 31/3±53/0 07/3±58/0 24/3±49/0 73/3±18/0 عمق

 - 86/0 16/0 50/1±36/0 46/1±36/0 54/1±28/0 51/1±/47 تضاد

                                                 
 ام را دوست دارم(.  ورزشکاران نسبت به مربي )من مربي دیدگاه .1

 دوست دارد(.ام من را دیدگاه مربیان نسبت به ورزشکار، از دید ورزشکار )مربي 2.
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 آزمونحلیل واریانس عوامل پژوهش در پست -4جدول ادامه 

 عامل
ضریب  استانداردانحراف ±میانگین 

 اف

 معنا

 داری

گروه 

 کل شنا بسکتبال کاراته متفاوت

سیاهه کیفیت 

 کل-روابط
 شنا و کاراته 011/0 14/5 33/0±45/2 33/0±30/2 31/0±42/2 ±68/2/24

 شنا و کاراته 011/0 15/5 26/6±01/1 79/5±07/1 21/6±06/1 95/6±15/0 الف -نزدیکي

 کاراتهشنا و  010/0 27/5 98/4±35/1 25/4±70/1 11/5±97/0 82/5±/57 ب-نزدیکي

 شنا و کاراته 004/0 30/6 62/5±10/1 02/5±24/1 64/5±99/0 39/6±29/0 نزدیکي

 شنا 011/0 05/5 22/5±48/1 35/4±79/1 69/5±19/1 82/5±/66 الف -تعهد 

 - 052/0 21/3 44/4±41/1 75/3±77/1 90/4±20/1 79/4±/61 ب–تعهد 

 شنا 011/0 01/5 83/4±31/1 05/4±56/1 29/5±13/1 31/5±46/0 تعهد

 شنا و کاراته 044/0 40/3 20/6±95/0 85/5±16/1 13/6±90/0 77/6±/24 الف-مکمل 

 شنا و کاراته 014/0 78/4 52/5±24/1 90/4±49/1 56/5±06/1 29/6±46/0 ب-مکمل 

 شنا و کاراته 019/0 43/4 85/5±06/1 37/5±28/1 84/5±94/0 53/6±/31 مکمل

-روابط ورزشکار

 الف–مربي کل 
 شنا و کاراته 013/0 91/4 07/1±88/5 24/1±32/5 99/0±98/5 25/0±52/6

-روابط ورزشکار

 ب– مربي کل
 اراتهکشنا و  013/0 86/4 24/1±97/4 55/1±29/4 98/0±19/5 ±63/5/33

-روابط ورزشکار

 کل مربي
 شنا و کاراته 009/0 36/5 10/1±42/5 30/1±80/4 97/0±58/5 ±05/6/22

 

که هنگامي دادنشان  ها در بعد حمایتگروهي آزمودنيبه تحلیل آماری تأثیرات دروننتایج مربوط 

 P = 47/0) ها معنادار نبودندقایسه شود، تفاوتآزمون مآزمون با پسمعدل نمرات سه گروه در پیش

و  P = 001/0) وهي )شیب خط تغییرات( معنادار بودگر(. تعامل تغییرات درون F(1 و 37) = 54/0 و

 (.  F(2 و 37) = 99/8

آزمون هر سه گروه آزمون و پسنمرات پیش کههنگامي هاگروهي آزمودنيتأثیرات درون ،در بعد عمق

ت (. تعامل تغییرا F(1 و 37) =0 /46 و P = 50/0) ، معنادار نبودنظر گرفته شوندطوریکپارچه درهب

 .( F(2 و 37) = 33/0 و P =72/0گروهي نیز معنادار نبود )درون

آزمون هر سه گروه و پس ونمآزنمرات پیش کههنگامي هاگروهي آزمودنيتأثیرات درون ،در بعد تضاد

(؛ اما، تعامل تغییرات F (1و  37= ) 72/0و  P = 40/0معنادار نبود ) ،نظر گرفته شوندطوریکپارچه درهب

 (.F (2 و 37) = 84/8 و P =001/0گروهي معنادار بود )درون

نمرات  کههنگامي هاگروهي آزمودنيتأثیرات درون ،سیاهه کیفیت روابط نامةپرسش در تمام

 و P = 78/0معنادار نبود ) ،نظر گرفته شوندطوریکپارچه درهآزمون هر سه گروه بو پس آزمونپیش
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 (2 و 37) = 51/2 و P = 095/0گروهي نیز معنادار نبود )(. تعامل تغییرات درونF(1 و 37) = 083/0

F.) 

آزمون هر سه و پس آزموننمرات پیش کهها هنگاميگروهي آزمودنيأثیرات دروندر بعد نزدیکي، ت

(؛ اما، تعامل F (1 و 37) = 94/9 و P = 003/0معنادار بود ) ،نظر گرفته شوندطوریکپارچه درهگروه ب

 (.F (2 و 37) = 47/1 و P = 243/0گروهي معنادار نبود )تغییرات درون

آزمون هر سه گروه پس و آزموننمرات پیش کهها هنگاميگروهي آزمودنيبعد تعهد، تأثیرات دروندر 

(؛ اما، تعامل  F(1 و 37) = 56/1 و P = 220/0معنادار نبود ) ،نظر گرفته شوندطوریکپارچه درهب

 (.F (2 و 37) = 65/7 و P =002/0گروهي معنادار بود )تغییرات درون

آزمون هر و پس آزموننمرات پیش کههنگاميها گروهي آزمودنيثیرات درونأتبودن، در بعد مکمل

 اما، ؛(F (1 و 37) = 86/4 و P = 034/0معنادار بود ) ،یکپارچه درنظر گرفته شوندطورهسه گروه ب

 (.F (2 و 37) = 82/2 و P =073/0گروهي معنادار نبود )تعامل تغییرات درون

ها نشان داد که تأثیرات گروهي آزمودنيتأثیرات درون، مربي -روابط ورزشکار نامةپرسش در تمام

نظر یکپارچه درطورهآزمون هر سه گروه بو پس آزموننمرات پیش کهها هنگاميگروهي آزمودنيدرون

گروهي نیز (. تعامل تغییرات درونF (1 و 37) = 53/27 و P = 001/0معنادار بود ) ،گرفته شوند

 (.F (2 و 37) = 81/5 و P = 006/0بود )معنادار 

 

  گیریبحث و نتیجه
های ارتباطي بر روابط متقابل هدف کلي این پژوهش، بررسي تأثیر برگزاری یک دورۀ آموزشي مهارت

بود که به روش میداني انجام شد.  تجربيهای نیمهبود. این مطالعه از نوع پژوهش مربیان و ورزشکاران

مونه انتخاب شدند عنوان نبه ورزشي بانوی قهرمان باشگاه سپاهان از سه رشتة 40تعداد  منظور،اینبه

در تصادفي در یکي از سه گروه آزمایشي قرار گرفتند. صورتها بهو ورزشکاران هریک از رشته

 يآموزشیک کارگاه  ،. سپسها را تکمیل کردندنامهورزشکاران هر سه گروه پرسشآزمون، پیش

آزمایشي  ن برگزار شد. از گروهمربیان و ورزشکاراویژۀ  مدت چهار ساعت،ارتباطي فشرده به ایهمهارت

ها( فقط مربي و از کا)کاراتهآزمایشي دو  ان و هم مربي، از گروهها( هم ورزشکار)بسکتبالیستیک 

فته از ه گاه شرکت کردند. با گذشت دوکاراین )شناگران( فقط ورزشکاران در گروه آزمایشي سه 

-روش آماری آنوا برای اندازه ها ازطریقتکمیل شدند. دادهها نامهپرسشآزمون دوباره در پسکارگاه، 

 .شودها بحث ميشوند و دربارۀ آنخانواده ادغام مي، نتایج همدر ادامهگیری مکرر تحلیل شد. 
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ها بهترین، نمرات کاکاراته، نمرات متغیر پژوهش 16آزمون، برای هر یشپ گروهي دربینهای تفاوت

کاها کمترین برای مثال، کاراته ها درحدمتوسط این دو بود؛شناگران بدترین و نمرات بسکتبالیست

. تمامي ارش کردندبودن را در روابط خود گزیشترین حمایت، عمق، نزدیکي، تعهد و مکملتضاد و ب

 متغیر از گروه شناگران 16کا در هر کاراتهخصوص گروه همعنادار بود و ب 01/0ها در سطح آلفای تفاوت

یکدیگر شده با گیریمتغیرهای اندازه -1توجه است: ة درخورحاوی چند نکتبود. این یافته  متمایز

تأثیر ک جنبة کلي است که اجزای آن را نیز تحتمربي با ورزشکار دارای ی ارتباطي قوی دارند و رابطة

شده سند خوبي برای این گفته گیریمتغیر اندازه 16مشابه تفاوت در  دهد. تکرار یک الگویقرار مي

وط به تفاوت حد مربشده تاچهتوان تشخیص داد که تفاوت مالحظهآزمون نمياز روی پیش -2است؛ 

 های فردی مربیان و بازیکنان است. حد مربوط به تفاوتهای ورزشي و تاچهرشته

ها بهترین، کا، نمرات کاراتهمتغیر پژوهش 16همچنان برای هر  ن،آزمودر پسگروهي های بینتفاوت

معناداری  دفعه، این ها درحدمتوسط این دو بود؛ امانمرات شناگران بدترین و نمرات بسکتبالیست

شدن نمرات عامل ازبین رفته بود که علت آن، بدتر 16ها در تمامي کاها با بسکتبالیستتفاوت کاراته

ز ها نیها بود. با بهبود نمرات شناگران، تفاوت معنادار آنشدن نمرات بسکتبالیستترها و خوبکاکاراته

 -1توجه است: دربردارندۀ چند نکتة درخوربین رفته بود. این یافته با دو گروه دیگر در سه مورد از

سمت کا بههمه در گروه کاراته و آزمون رابطة قوی با هم دارندشده در پسگیریاندازهمتغیرهای 

آزمون تغییرات پس -2سمت بهبود نسبي رفته بودند؛ های شنا و بسکتبال بهتضعیف و در گروه

های فردی مربیان و زیادی مربوط به تفاوتشده باید تاحدهای مالحظهکند که تفاوتپیشنهاد مي

ت که دو ورزشي ندارند. دلیل این موضوع این اس هایبازیکنان باشند و ربط چنداني به تفاوت رشته

گروهي های درونتفاوتدر  اند.متفاوت تغییر داشته در طول دو هفته در دو جهت کامالً ،انفرادی رشتة

، کشف تغییرات شدههای تکرارآنوا برای اندازه ترین کارکردمهم آزمونآزمون تا پستعاملي از پیش

، پنجشمارۀ  در جدولو  شده انجام گانههای هشتغییرات تعاملي تحلیلتدر اینجا، که  تعاملي است

 که در شوديتوجه به این جدول مشخص مبا . ه شده استصورت فشرده ارائبه هانتایج این تحلیل

اند. برای تفسیر این جدول حد اثربخش بودهشده تاچههای انجاممداخله طي،های ارتباآموزش مهارت

 و درمدت دو هفته اندهم ورزشکاران آموزش دیدهمربي و باید درنظر داشت که در گروه بسکتبال، هم 

. در گروه شنا، فقط ورزشکاران آموزش اند، از آن برای بهبود رابطة خود استفاده کردهآزمونپس از پیش

گروه  . دراند، از آن برای بهبود رابطة خود استفاده کردهآزموندو هفته پس از پیش و درمدت انددیده

، از آن برای تضعیف آزموندو هفته پس از پیش آموزش دیده است و درمدتکا، فقط مربي کاراته

است. نتایج نیز گویای آن است که گروه بسکتبال بیشترین پیشرفت، گروه  رابطة خود استفاده کرده

گیری ها دربردارندۀ چند نتیجهکا پسرفت داشته است. این یافتهو گروه کاراته رفت متوسطشنا پیش
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و وجود آموزش معناکه حتي بااینها اندک است؛ بهییرات در تمامي گروهحجم تغ -1احتمالي است: 

بزرگي در روابط مدت تغییرات توان در کوتاهبي و ورزشکار، نميیا تضعیف روابط مراراده برای تقویت 

 ،مربي -روابط ورزشکارو  ت روابطیسیاهه کیف هاینامه. متوسط تغییرات در اجزای پرسشایجاد کرد

بیشتر  سیاهه کیفت روابطتغییرات دهد درصد بوده است که نشان ميچهار و 12ترتیب حدود به

 . دلیل این موضوعاندتهانعکاس نداش سیاهه کیفت روابطکلي  ؛ هرچند این تغییرات در نمرۀاندبوده

که شود برای رفع این اشکال پیشنهاد مي ق و حمایت کهارزش نمرات تضاد، عم -1این موارد است: 

نسبت د که بههایي هستنحمایت، تضاد، و تعهد ویژگي -2محاسبات نمرات تضاد، معکوس شوند؛ 

آموزش و اراده  -3گیرند؛ تأثیر قرار ميتر تحتتر هستند و سریعبودن حساسعمق، نزدیکي و مکمل

احساس اما  بود؛ ممدت کورزشکار مؤثر هستند. این اثر در کوتاه یا تضعیف روابط مربي بابرای تقویت 

اثر  ،برای هر دو گروه مربي و ورزشکارشد و احتماالً در بلندمدت بازدهي بیشتری خواهد داشت. مي

توان در های ارتباطي مؤثرتر مياز مهارت -4یا ورزشکار است؛ از آموزش مجرد مربي آموزش مؤثرتر 

 به نیت مربي و ورزشکار دارد.  تقویت یا تضعیف روابط استفاده کرد که این بستگيهر دو جهت 
 

 های تکرارشدهنتایج فشردة هشت اندازه -5 جدول

 گروه عامل
 هاتفاوت تعاملی گروه

 معناداری درصد آزمونو پس آزموناختالف پیش

 حمایت

 -50/0 کاراته

39/0 

23/0 

15 

 19 بسکتبال 001/0

 10 شنا

 عمق

 -07/0 کاراته

14/0 

07/0 

2 

 5 بسکتبال 72/0

 2 شنا

 تضاد

 31/0 کاراته

16/0- 

34/0- 

26 

 9 بسکتبال 001/0

 19 شنا

 سیاهه کیفیت روابط

 -02/0 کاراته

12/0 

00/0 

1 

 5 بسکتبال 095/0

 0 شنا

 نزدیکي

 09/0 کاراته

54/0 

62/0 

1 

 11 بسکتبال 243/0

 14 شنا
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 های تکرارشدهنتایج فشردة هشت اندازه -5 جدولادامه 

 

شده، آموزش یک دوره گیریعامل اندازههشت  مجموعبررسي نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در

. (≥05/0P) ثیر مثبت معنادار داشته استها تأهای ارتباطي به مربیان و ورزشکاران بر روابط آنمهارت

های ارتباطي را برای مربیان ثیر مطلوب آموزش مهارتهای این پژوهش با مطالعات دیگری که تأیافته

جویت و  ؛1998 ،2ت و پیتلووا ؛2003، 1، جنویو، مگیو و روبرتالرندوخواني دارد )هم ،اندنشان داده

های این پژوهش با مطالعات دیگری یافته (.2009جویت، ؛ 2003، 4؛ جویت و کوکریل2004 ،3چاندی

 همخواني دارد. ،اندها و مشاغل دیگر انجام دادهارتباطي را در زمینههای ثیر آموزش مهارتکه تأ

موجب افزایش رضایتمندی های ارتباطي نشان داده است که آموزش مهارت های این مطالعاتیافته

ثیر معناداری بر افزایش أتو شود ميهای حل مسئله بهبود مهارت و هاسالمت رواني زوج ،زناشویي

ها، آمیزش های حل مشکل، ارتباط، منشیي خانواده در مقولهاباالرفتن کار واری ابعاد مختلف سازگ

های ارتباطي ثیر مهارتدرزمینة تأ .داشته استو عملکرد کل خانواده  ، کنترل رفتارهمدلي ،عاطفي

ها ها در دهنتایج آن اند کهني و گروهي نیز تاکنون صدها پژوهش انجام شدهدر بهبود کارآمدی سازما

 .چاپ رسیده استجلد کتاب به

 

 

                                                 
1. Vallerand, Genevieve, Mageau and Robert J 

2. Vaught & Pettil 

3. Jowett & Chaundy 

4. Jowett & Cockerill  

 گروه عامل
 هاتفاوت تعاملی گروه

 معناداری درصد آزمونو پس آزموناختالف پیش

 تعهد

 -49/0 کاراته

04/0 

35/0 

8 

 1 بسکتبال 002/0

 1 شنا

 مکمل

 03/0 کاراته

04/0 

03/0- 

1 

 1 بسکتبال 073/0

 1 شنا

 مربي -روابط ورزشکار

 05/0 کاراته

70/0 

80/0 

1 

 15 بسکتبال 006/0

 20 شنا
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Abstract 
The primary objective of this research was to study the effects of a concise (4 

hours) educational class of communication skills on coach-athlete relationship. 

The secondary objective was to find out that differences in coach-athletes 

relationship are sport-related or individual-related. Two standard questionnaires 

specialized on coach-athlete relationship were translated and validated. It was a 

quasi-experimental research. Three female national champion teams were 

randomly assigned to 3 experimental groups. Firstly, CART-Q and QRI 

questionnaires were administered as pre-tests. Then, the communication skills 

class was carried out and after two weeks post-tests were re-administered. The 

participants of groups 1 and 2 used their education to improve their relationship, 

whilst the coach of the third group used it to deteriorate her relationship. 

Depending on statistical aims, the data were analyzed by different ANOVA and 

multiple regression analyses. The results showed that At the point of pre-test, 

coach-athlete relationship was different in 3 groups. There was a significant 

interaction between changes of three groups, showing improvement in swimmers, 

more improvement in basketball players, and declination in karate player. The 

findings suggested that quality of coach-athlete relationship depends on their 

individual characteristics and not their type of sport. A concise educational class 

of communication skills may be used to improve coach-athletes relationships. A 

simultaneous education for both coach and athletes is more effective than isolated 

education for one of them.  

 

Keywords: Communication Skills, Coach-Athletes Relationships, 

Questionnaires 
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