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 52/12/33تاریخ پذیرش:                                                                                  13/12/33تاریخ دریافت: 

 چکیده
های هدف پژوهش حاضر بررسی رفتارهای مربیگری ترجیحی بازیکنان والیبال شاغل در تیم

 های مختلف والیبال ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی وحاضر در لیگ

های سنی ایران بود كه های ردهجامعه آماری آن شامل كلیه بازیکنان والیبال شاغل در تیم

نفر بودند. نمونه آماری طبق جدول كرجسی و  3511طبق آمار فدراسیون والیبال تقریبا 

تیم مردان  31تیم ) 52بازیکن والیبال از  151درصد ریزش، شامل  31مورگان با درنظر گرفتن 

ها پرسشنامه آوری دادهنان( حاضر در لیگ برتر و دسته یك بود. ابزار جمعتیم ز 31و 

ساخته و پرسشنامه رفتار مربیگری )نسخه رفتارهای ترجیحی اطالعات فردی محقق

-داد اكثر ورزشکاران ترجیح می( بود. نتایج پژوهش نشان3333مربیگری( مارتین و بارنز )

قه در قبال عملکردهای آنها رفتارهای مربیگری دهند مربیانشان در زمان تمرین و مساب

دهند و از رفتارهای تنبیهی و عدم تقویت تشویقی، آموزشی و خودكنترلی از خود بروز

های مقیاسهای رفتارهای مربیگری زنان و مردان در خردهخودداری نمایند. ضمنا بین اولویت

یت تفاوت وجود داشت. زنان تقویت، آموزش فنی اقتضائی اشتباه، حفظ كنترل و عدم تقو

و مردان رفتارهای عدم تقویت و  رفتارهای تقویت، آموزش فنی اقتضائی اشتباه و حفظ كنترل

ای رسد موفقیت در مربیگری سطوح حرفهدادند. به نظر میآموزش فنی تنبیهی را ترجیح می

با تاكید بر  و متناسب با انتظارات ورزشکارانورزش، با تطبیق الگوهای رفتاری مربیان، 

 گردد. رویکرد تقویتی و آموزشی، محقق می

 : رفتارهای مربیگری، لیگ برتر، والیبالکلید واژگان

Email: Abbasnazarian@gmail.com                                                        ویسنده مسئول*ن       
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 مقدمه
زا در است که مهمترین رکن موفقیتها مطالعه پژوهشگران در زمینه مربیگري نشان دادهسال

رزشی( مدیریت در هاي ورزشی و چه در هدایت یک تیم یا باشگاه و)چه در سازمان ورزش

، در بین سه عامل ورزشکار، مربی 1(. به عقیده روبن فراست1) سازمان یا مربیگري در تیم است

هاي ورزشی هستند. مربی در رهبري تیم به ماشاگر، مربیان، محور اصلی و رکن مهم تیمو ت

(. مربیان در ایفاي نقش 2) دهنده قوي و زیربناي هر پیشرفتی مطرح استعنوان یک سازمان

مربیگري، به دنبال ایجاد شرایطی هستند که به وسیله آن ورزشکاران، حداکثر فرصت براي 

مربی نه فقط در رو از اینو در همان حال نیز به موفقیت تیمی برسد.  موفقیت داشته باشد

 را هم در هاي روانی و اجتماعیکی حساس است، بلکه همچنین باید محیطزیمورد محیط فی

سازماندر اجزاء حیاتی منابع انسانی ورزشی  مربیان (1891) 2(. به گفته کیس3) نظر بگیرد

از مربیان اعتقاد دارند که اصل اساسی در گزینش بازیکن بسیاري . (1،4) هستندهاي ورزشی 

هاي فنی یک بازیکن است و با اتکا به همین تفکر، بازدهی براي کسب موفقیت، سطح توانمندي

ربیگري ( در حالیکه م6) دانندهاي فنی بازیکنان میتیمی باال را نتیجه مستقیم مجموع توانایی

یند نفوذ بر بازیکنان و تیم به سمت اهداف آدر فر مستلزم اعمال رهبري است و ،ورزشدر 

از دیدگاه دیوید فرانسیس و دونالد است.  تعامل در بازیکنان باتعیین شده، مربی در نقش رهبر 

پوشند. به نظر هاي مشابه مییانگ، یک تیم، چیزي بیش از گروهی از افراد است که یونیفرم

اند تا به رسیدن به هدف مشترکی متعهد شده آنها یک تیم شامل گروه فعالی است که براي

خوبی باهم کار کنند و از کارکردن در کنار یکدیگر لذت ببرند و به نتایج مطلوبی دست یابند. 

-بنابراین با توجه به این دیدگاه، وظیفه یک مربی تنها تمرین و آموزش دادن نیست، بلکه تیم

رک و عمل به تعهدات تیمی، یک اصل سازي و مراقبت از تیم براي رسیدن به اهداف مشت

 (.7) باشدمی مربیگري حیاتی در موفقیت

، موجب توسعه تمایل به تدوین دانش و خصوص مربیگريگسترش بسترهاي تحقیقاتی در 

بطوریکه امروزه یکی از  ،مفهومی جامع از چهارچوب نظري ماهیت مربیگري شده است

( است. 2009) 3هورن الگوي ارائه شده توسط ،اثربخش مربیگري هايترین الگويشدهشناخته

ادراکی  -مطابق این الگو، رفتارهاي آشکار مربیان در تمرینات و مسابقات، بطور مستقیم از خود

هاي ادراکی-شود. این خودها، اعتقادات و اهداف( متاثر میویژه آنها )یعنی انتظارات، ارزش

                                                             
1. Reuben Frost 
2. Case 
3.Horn 
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هاي فرهنگی(، )ارزش فرهنگی -هاي اجتماعیمربی به نوبه خود توسط عواملی همچون زمینه

-هاي مربیگري )جنسیت و تجربه( تاثیر میژگی هاي سازمانی( و ویمحیط سازمانی )فرهنگ

پذیرد. مطابق این الگو، رفتارهاي مربیگري اثر مستقیم و غیر مستقیم متنوعی بر ادراکات 

  .(9) ها و رفتارهاي آنها داردها، نگرشورزشکاران، انگیزش

نهناده شنده اسنت کنه آنچنه       در مطالعات انجام شده در حوزه رهبري در ورزش، فرض بر اینن  

گردد، نوع رفتنار  اي و حتی خصوصی ورزشکاران میموجب تاثیر در زوایاي مختلف زندگی حرفه

هاي بسنیار زینادي بنه ارزینابی     . پژوهش(10،8ایش داده شده از طرف مربی آنهاست )رهبري نم

رزشکار و مربی و اثرگذاري رفتارهاي مربی بر ورزشکاران پرداختنند و نشنان دادنند    ارتباط بین و

( و رضایت عملکنرد ورزشنکاران،   12) (، رشد و تکامل ذهنی و فنی11) که مربیان، بر عزت نفس

داد کنه ینادگیري   هنا نینز، نشنان   (. ضمن اینکه نتایج برخی از پژوهش11،13،4گذارند )تاثیر می

ورزشکاران، بطور مستقیم متاثر از انواع مختلف رفتار مربیگنري ینک مربنی در    مهارت و عملکرد 

 (.9) زمان حضور در زمین ورزشی است

ساخت اولیه و مالحظات رفتارهاي ( با استفاده از پرسشنامة توصیف رفتار رهبري، 1877) 1برد

طح رقابت، با س و نتیجه گرفت که ماهر و غیرماهر بررسی کرد هايتیمانسانی مربیان را در 

در ادامه این روند،  .(14) رهبر، در کنش متقابل قرار داشت انسانی درک میزان مالحظات

ان مربی يرفتارهاي شاخصمحتواي  ،مقیاس رهبري ورزشیدر ( 1890) 2صالحي و اچالدور

 .معرفی کردندها و حمایت اجتماعی ها، شایستگیآموزش براي افزایش قابلیتورزشی را 

ها و ابزارهاي مختلفی را براي ارزیابی تاثیر هاي متعددي مدلراستا پژوهشدر همین  

به عنوان (. 16 ،17)اند کار گرفتهه هاي رهبري بر ورزشکاران برفتارهاي مربیگري و یا سبک

)مربیگري(، به منظور ارزیابی رفتار  اي رهبرينمونه، در رویکرد مشاهده رفتاري یا مدل واسطه

( 19) ( سیستم ارزیابی رفتار مربیگري را تهیه کردند1877) 3، اسمول و هانتمربیگري، اسمیت

داد تا پژوهشگران بتوانند از طریق مشاهده و کدگذاري رفتارهاي مربیگري یک که اجازه می

مربی در طول تمرین یا مسابقه، به ارزیابی رفتارهاي وي بپردازند. این سیستم شامل دوازده 

اقتضائی اشتباه، تنبیه، دم تقویت، تشویق اقتضایی اشتباه، آموزش فنیطبقه رفتاري تقویت، ع

عمومی، تشویق عمومی،  پوشی از اشتباه، حفظ کنترل، آموزش فنیتنبیهی، چشم آموزش فنی

( براي فهم رهبري در محیط 1890ي )االدور(. در ادامه، چ19) سازماندهی و روابط عمومی بود

                                                             
1.Bird 
2.Chelladurai & Saleh  
3.Smoll, Smith, Curtis & Hunt 
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را پیشنهاد کرد. در این مدل فرض بر آن است که  ورزشدر  ورزش، مدل چندبعدي رهبري

باید در یک موقعیت نشان دهد، رفتارهایی که ورزشکاران ترجیح  مربیتشابه رفتارهایی که 

دهد، بر رضایت ورزشکار و  واقعاً نشان می مربینشان دهد و رفتارهایی که  مربی ،دهند می

نظر گرفته  ، سه حالت درمربیمدل، براي رفتار عملکرد گروه اثر مثبت دارد. بنابراین، در این 

 ،در یک موقعیت مربیرفتارهاي ضروري  .واقعیو رفتار  ترجیحیرفتار ضروري ، رفتار شود:  می

با هنجارهاي تعیین شدة تیم یا سازمان است )مانند  رفتارهاي مربیشامل سازگاري و مطابقت 

 مربیی رفتارهایی که اعضاء تمایل دارند (. حالت دوم، یعنغیره اندازة تیم، ماهیت تکلیف و

هاي روانی و... عمدتاً برپایة خصوصیات ورزشکار مثل سن، سطح مهارت، ویژگی ،دهدنشان

نشان  مربی، یعنی رفتارهاي واقعی، رفتارهایی هستند که مربی است. آخرین حالت رهبري

 هاي رهبريیک از این حالت هر. گذارداثر می این رفتارهابر  اوی یتهاي شخصدهد و ویژگی می

هاي اعضاء قرار طور متفاوتی تحت شرایط مربوط به موقعیت، خصوصیات رهبر و ویژگی ، بهمربی

فتارهاي )مربیان( مطابق با ر زمانی که رفتار رهبران مجموع، براساس این مدل، در گیرد. می

 رسد. به حد مطلوب می ،رضایت ورزشکاران و موقعیت باشد، بازده گروه و ورزشکاران ترجیحی

، براي چندبعدي رهبري یا مربیگري در ورزش( با استفاده از مدل 1890) صالح ي واچالدور

رفتار رهبر که  ساختند رهبري ورزش معیارنام  رهبري در محیط ورزش، ابزاري بهرفتار ارزیابی 

شیوة و  ياستبداد شیوة را در پنج بعد تمرین و آموزش، حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت،

است که داده. مطالعات محققان بر روي این مدل نشانسنجدمی دموکراتیک )آزادمنشانه(

، ( و بهبود نتایج )ویس و فردریکس1884 ،1ي و ریمراافزایش رضایت ورزشکاران )چالدور

 . (16) ارتباط دارد ورزشکارانترجیحی رفتارهاي و مربی ، با تشابه رفتارهاي واقعی  (1896

،  (1888) 2هاي قبلی، مارتین و بارنزعه پژوهش در حوزه ورزش و با توجه به مدلبا توس

(. این پرسشنامه، سه حالت رفتار رهبري )رفتار 17) کردندپرسشنامه رفتار مربیگري را تهیه

 تر از پرسشنامه معیار رهبري ورزشضروري، رفتار واقعی، رفتار ترجیحی( را کمی تکامل یافته

 شناختیجمعیت) موردي دموگرافیک 12یک بخش  ؛بخش استشامل دو  و کردیگیري ماندازه

موردي دموگرافیک،  12موردي. بخش  19و یک بخش رفتار مربیگري  یا اطالعات شخصی(

شامل سواالتی در مورد سن، جنس، نژاد، سطح سواد، تعداد بازي سالیانه براي تیم، میزان 

مقیاس رفتار مربیگري است و بطور خرده 12شامل  موردي، 19باشد و بخش حضور در بازي می

-شوند و تنها بدنه اصلی براي هر مورد تغییر مییکسانی براي هر سه نوع پرسشنامه استفاده می

                                                             
1.Riemer & Chaladurai 
2.Martin & Barnes 
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یک مربی در این "شود که کند. در نوع رفتارهاي الزامی یک مربی، سوال با این شیوه شروع می

مربی "شود که یک مربی، سوال با این شیوه شروع میو در نوع رفتارهاي واقعی  "سطح باید......

من "شود که و در نوع رفتارهاي ترجیحی یک مربی، سوال با این شیوه شروع می "من......

طبقه رفتار مربیگري  12مقیاس، مبتنی بر خرده 12. این "دهم که......اي را ترجیح میمربی

 (. 19) ارائه شده در این پرسشنامه هستند

م مطالعات متعدد انجام شده در خارج از کشور در این زمینه، اما کماکان در ایران علیرغ

رو در این از اینمطالعات ویژه در خصوص رفتارهاي مربیگري مربیان کمتر گزارش شده است. 

هاي ایران از رفتارهاي بر اینست تا ضمن بررسی ادارک والیبالیستمحققین تالش پژوهش، 

 ترجیحی آنها را نیز مورد مقایسه قرار دهند. رفتارهاي مربیگري هاي خود،مربیگري مربیان تیم
 

  پژوهش  روش
از نوع همبستگی است. در این پژوهش رفتارهاي مربیگري  یابی()زمینه توصیفیحاضر پژوهش 

 بازیکنان والیبال جامعه آماري شامل کلیه ورزشکاران مورد بررسی قرارگرفت. از نگاه ترجیحی

نفر  1200هاي سنی ایران بود که طبق آمار فدراسیون والیبال تقریبا هاي ردهتیم شاغل در

درصد  10بودند. تعیین حجم نمونه آماري طبق جدول کرجسی و مورگان و با در نظر گرفتن 

مرد و  بازیکن والیبال 160) بازیکن والیبال 320شامل اي انجام شد که ریزش، بصورت طبقه

دسته و  تیم زنان( حاضر در لیگ برتر 13تیم مردان و  13) تیم 26زن( از  بازیکن والیبال 160

تیم  8تیم لیگ دسته یک مردان و  1تیم لیگ برتري،  8) باشدیک والیبال مردان و زنان، می

 هاي زیر استفادهآوري اطالعات از پرسشنامهور جمعبه منظتیم لیگ یک زنان  1لیگ برتر، 

 است:شده

یک  کنندهاست و هر شرکتشده وسط محقق تهیهات فردي ورزشکاران که تپرسشنامه اطالع 

سطح تحصیالت و سابقه  که شامل سن، جنس، نمودپرسشنامه در رابطه با اطالعات شخصی پر 

آوري شد. ها بین ورزشکاران توزیع و جمعباشد. این پرسشنامه در انتهاي فصل رقابتبازي می

( تهیه 1888که توسط مارتین و بارنز ) رفتارهاي ترجیحی( )نسخه پرسشنامه رفتار مربیگري

طراحان و  دهدمی را مورد ارزیابی قرار شده است و ادراک ورزشکاران از رفتار مربیانشان

 (. 17) کردندرا براي این پرسشنامه اعالم 70/0پرسشنامه پایایی درونی باالي 

-از لیگ والیبالنفر از بازیکنان  40یگري، به منظور تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رفتار مرب

ها به ترتیب سنجی پرسشنامهشدند. روانانتخابدر دو گروه زنان و مردان والیبال هاي مختلف 

ها در دو بخش روایی درونی و بیرونی در دو بخش روایی و پایایی انجام گرفت. روایی پرسشنامه
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یی ظاهري و روایی صوري و در روایی بیرونی، از . در روایی درونی، از روایی سازه، رواشدانجام 

 روایی همزمان استفاده شد. 

، هنگام حضور هاي ورزشیها، پژوهشگر با حضور در محل اقامت تیمآوري دادهبه منظور جمع

-آوري دادههاي مورد نظر، با توجیه بازیکنان، به جمعهاي تیمدر تهران یا مراجعه به شهرستان

کردن نمرات خام و توصیف دادن و خالصهبادرت نمودند. به منظور سامانها از بازیکنان م

آمده از نمونه، از آمار توصیفی )میانگین و درصد، فراوانی، انحراف معیار( هاي بدستاندازه

ها و طبیعی بودن توزیع با توجه به همگنی واریانس شود. همچنین در آمار استنباطیمیاستفاده

به منظور مقایسه دو  13 1اساسپیاس افزار نرمبا استفاده از  مستقل  tريمدل آمااز  هاداده

 تحلیل نتایج استفاده شد. گروه و
 

 نتایج
 10( یعنی نفر 16)بیشترین فراوانی  هاي مردان، در بین باشگاه2و  1شماره  ولابا توجه به جد

هاي گاه در بین باشگاهرسید، اگر چه از نظر سنی این باش "داماش گیالن"به باشگاه  درصد

سال و باشگاه ارتعاشات  91/29والیبال مردان ایران، داراي باالترین میانگین سنی یعنی، 

ترین میانگین سنی بود. از طرف دیگر، در داراي پائین 41/23صنعتی ایران با میانگین سنی 

 14ن باشگاه با فراوانی تریهاي والیبال زنان ایرانی، رکورد بیشترین فراوانی و جوانبین باشگاه

 اختصاص دارد.  "پاسارگاد شیراز"سال، به باشگاه  28/22و میانگین سنی  37/8نفر، یعنی 
 

 در مردان والیبالی هاي تحقیق نمونه «باشگاه»توزیع فراوانی مرتبط با متغیر   -1جدول 

 میانگین سنی درصد فراوانی سطح مسابقات نام تیم

 24/21 24/6 10 رلیگ برت بانک صادرات مشهد

 63/26 4/7 12 لیگ برتر سنگ آهن بافق

 94/24 97/6 11 لیگ برتر بیم مازندران

 31/26 12/9 13 لیگ برتر پیکان تهران

 27/24 62/4 8 لیگ برتر سایپا تهران

 68/21 24/6 10 لیگ برتر دانشگاه آزاد

 41/23 24/6 10 لیگ برتر ارتعاشات صنعتی

 76/29 74/9 11 رترلیگ ب گل گهر سیرجان

                                                             
1.SPSS 
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 91/29 10 16 لیگ برتر داماش گیالن

 13/26 37/8 14 لیگ دسته یک باریج اسانس کاشان

 11/26 37/8 14 لیگ دسته یک پاسار گاد شیراز

 39/27 12/9 13 لیگ دسته یک مقاومت بسیج سمنان

 74/9 11 لیگ دسته یک صنعت گاز سرخس
 

 

 

24/29  

 
 33/26 100 160 ***** کل

 

 والیبالی زنانهاي تحقیق در  نمونه «باشگاه»توزیع فراوانی مرتبط با متغیر   -2 جدول

 میانگین سنی درصد فراوانی سطح مسابقات نام تیم

 28/22 37/8 14 لیگ برتر پاسارگاد شیراز

 81/24 4/7 12 لیگ برتر شهرداري بندرعباس

 61/21 4/7 12 لیگ برتر چاي رحمت گیالن

 37/23 12/9 13 لیگ برتر شهرداري کرمان

 28/27 4/7 12 لیگ برتر گاز تهران

 61/21 4/7 12 لیگ برتر آهن اصفهان ذوب

 84/23 12/9 13 لیگ برتر دانشگاه آزاد تهران

 36/23 74/9 11 لیگ برتر امرسان شیراز

 17/24 4/7 12 لیگ برتر پرسپولیس تهران

 38/21 4/7 12 لیگ دسته یک فردوسی همدان

 14/24 4/7 12 لیگ دسته یک 9  بازرگانی سبز تهران 

 41/21 4/7 12 لیگ دسته یک عصر چوب زنجان

 49/26 4/7 12 لیگ دسته یک شهرداري سمنان

 73/21 100 160 ***** کل
 

 

 مربیگري مربیان والیبال ایرانهاي آماري مرتبط با متغیر رفتارهاي  شاخص -3 جدول

 
 گروه

 هاي توزیع شاخص هاي پراکندگی شاخص يهاي گرایش مرکز شاخص

 میانگین میانه نما
دامنة 

 تغییرات
 واریانس

انحراف 

 معیار

خطاي 

 معیار

ضریب 

 کجی

ضریب 

 کشیدگی

 11/0 39/0 66/0 96/7 98/61 72 94/123 40/123 124 مردان

 12/0 33/0 49/0 01/7 66/18 48 31/121 12/120 111 زنان
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در دو با تأکید بر اینکه تفاوت اندکی بین نما، میانه و میانگین  و 3شماره با توجه به جدول 

است،  1که میزان ضریب کجی و ضریب کشیدگی کمتر از رقم دارد و از آنجا وجودگروه 

توان از میانگین  را داراست و میکه توزیع فوق، مفروضه نرمال بودن نمود توان مطرح می

هاي آمار پارامتریک استفاده به  ده نمود و از مدلشاخص گرایش مرکزي استفا  عنوان معرف به

هاي مقیاسهاي خردهمستقل به منظور مقایسه میانگین  tدر نتیجه از مدل آماري عمل آورد.

  شد.مربیان زن و مرد والیبال ایران استفادهگانه رفتارهاي مربیگري دوازده
 

 ایرانیبال والبازیکنان  ترجیحی رفتارهاي مربیگري  مقایسه  -1 جدول
 میزان انحراف معیار میانگین گروه مؤلفه

t 

 سطح درجه آزادي

 داري معنی

 تقویت

 

 *   011/0 149 18/2 49/1 03/4 مردان

 68/1 01/7 زنان

 عدم تقویت

 

 *   036/0 149 01/2 41/1 80/7 مردان

 36/2 01/4 زنان
 تشویق اقتضایی اشتباه

 

 070/0 149 92/1 07/3 40/1 مردان

 81/2 61/1 زنان
 11/0 149 19/1 71/3 72/9 مردان تنبیه

 89/2 01/9 زنان
 *  023/0 149 28/2 60/2 16/4 مردان آموزش فنی اقتضایی اشتباه

 67/1 21/7 زنان

 *  018/0 149 37/2 06/2 01/4 مردان آموزش فنی تنبیهی
 81/1 19/1 زنان

 پوشی از اشتباه چشم
 091/0 149 98/1 12/1 88/7 انمرد

 63/1 32/7 زنان

 حفظ کنترل
 *  031/0 149 36/2 81/1 71/12 مردان
 36/1 82/11 زنان

 آموزش فنی عمومی
 *  018/0 149 89/1 82/1 27/13 مردان

 32/1 88/12 زنان

 تشویق عمومی
 07/0 149 93/1 78/1 71/13 مردان

 61/1 32/13 زنان

 زماندهیسا
 064/0 149 81/1 74/1 14/8 مردان

 41/1 97/8 زنان

 روابط عمومی
 *  017/0 149 88/1 78/1 76/11 مردان

 23/1 87/11 زنان
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 داده نشان 1شماره  هاي رفتارهاي مربیگري در جدولمقیاسانحراف استاندارد و میانگین خرده

دهند مربیانشان در قبال اران ترجیح میکه اکثر ورزشک دهدمینشان نتایجاست. شده

عملکردهاي آنها رفتارهاي مربیگري مثبت همچون تقویت، آموزش فنی اقتضائی اشتباه، حفظ 

کنترل و آموزش فنی عمومی، در زمان تمرین و مسابقه از خود بروز دهند. در عوض رفتارهاي 

تقویت از طرف  پوشی از خطا و عدممنفی همچون تنبیه، آموزش فنی تنبیهی، چشم

 نگرفت. ورزشکاران زن و مرد مورد اقبال قرار

گانه رفتارهاي هاي دوازدهدر بین مولفه شود،مشاهده می 1انطور که در جدول شماره هم 

آموزش فنی اقتضایی اشتباه، آموزش فنی تنبیهی، حفظ کنترل،  عدم تقویت، تقویت،مربیگري، 

بازیکنان که بطوريناداري بین دو گروه وجوددارد. تفاوت مع آموزش فنی عمومی، روابط عمومی

بازیکنان رفتارهاي تقویت، آموزش فنی اقتضائی اشتباه و حفظ کنترل را بیش از  زن والیبال

رفتارهاي عدم تقویت و آموزش فنی  والیبالیمردان  غعوض دادند. درترجیح میمرد والیبال 

 دادند.تنبیهی را بیش از زنان ترجیح می
 

 نتیجه گیری بحث و
( رفتارهاي مربیگري ترجیحی ورزشکاران بر انگیزش و 2011) هاي استوارت و اوونزطبق یافته

گاهی از رفتارهاي که اگر یک مربی رفتارهایش را با آطوريهگذارد. بعملکرد آنها تاثیر می

خود ترجیحی ورزشکارانش به نمایش بگذارد، ورزشکاران تالش بیشتري براي ارتقاي عملکرد 

در بین ورزشکاران  ترجیحی داد که رفتارهاي مربیگريمطالعه حاضر نشان نتایج(. 18) کنندمی

والیبالیست ایرانی شامل رفتارهائی است که  تقویت کننده و آموزشی باشند و ضمنا مربیان در 

د و برخورد با عملکردهاي بازیکنان، کنترل خود را حفظ نمایند و از رفتارهاي تنبیهی بپرهیزن

آمده از پژوهش اسمیت تفاوت نیز نباشند. نتایج مشاهده شده دراین پژوهش با نتایج بدستبی

داد که ورزشکاران غالبا به هاي این افراد نیز نشانراستا است. یافته( هم1887) و همکارانش

-یتدهند، تمایل بیشتري دارند. اولومربیانی که رفتارهاي آموزشی و حمایتی از خود نشان می

هاي رفتارهاي مربیگري این پژوهش برگرفته از پنج سبک مهم مربیگري معرفی شده از طرف 

( یعنی رفتارهاي آموزشی و تمرینی، رفتارهاي دموکراتیک، رفتارهاي 1879) چالدوراي و صالح

-دهد که مربیان میباشد. این نتایج نشان میاتوکراتیک، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت می

توجهی از طریق استفاده از رفتارهاي تقویتی و آموزشی بیش از رفتارهاي تنبیهی و بیتوانند 

)بارنت، اسمول  باشند در تمرینتري شاهد جلسات تمرینی مثبت و بازدهی کارآمد

کردند  ( اظهار2001-2) ( و چیس، لیرج و فلتز1877) اسمیت، اسمول و هانت(. 1882اسمیت،
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پردازند و نسبت به اشتباهات ارهاي حمایتی و اجتماعی میکه مربیانی که بیشتر به رفت

دهند، از نگاه بازیکنان، مربیان برتر محسوب بازیکنان با تشویق و توصیه فنی واکنش نشان می

کنند. در شوند و بازیکنان در اجراي تکالیف محوله از سوي این نوع مربیان بهتر عمل میمی

چون تقویت، آموزش فنی اقتضائی اشتباه و روابط پژوهش حاضر نیز رفتارهاي حمایتی هم

عمومی، موجب بهبود ادارک ورزشکاران از رفتارهاي مربیگري مربیان شد و در عوض الگوهاي 

هاي مربیگري مربیان گردید. رفتاري تنبیهی و آموزش تنبیهی باعث ادراک منفی از واکنش

که مربیانی که داراي بازخورد مثبت، ( اظهار کردند 2006) همچنین فلتز، هلپر، رومن و پیمنت

تشویق اقتضایی اشتباه و آموزش فنی اقتضائی اشتباه باشند، در ارزیابی ادراک ورزشکاران از 

اند. از آنجائیکه نتایج مطالعات فوق الذکر با کردهشان، نمره باالتري دریافترفتارهاي مربیگري

مربیان ورزش بویژه مربیان والیبال توصیه  هاي پژوهش حاضر همخوانی دارد، از اینرو بهیافته

گردد با توجه به تاثیر الگوهاي رفتاري تشویقی و حمایتی از جمله تقویت، آموزش فنی می

اقتضائی اشتباه و تشویق اقتضائی عمومی بر بهبود ادراک ورزشکاران از رفتارهاي مربیگري 

 یکنان توجه بیشتزي داشته باشند.   مربیان، نسبت به نمایش این نوع رفتارها در تعامل با باز

رفتارهاي تقویت، آموزش فنی اقتضائی اشتباه و حفظ کنترل از  والیبالیزنان  از طرف دیگر

با نتایج تحقیقات گذشته  این یافتهدهند. والیبال ترجیح میبازیکنان مرد طرف مربی را بیش از 

، جکسون و ریچاردسونو ویلر، ، مارتین(2001) ، مارتین، دال و جکسون(1880) چالدوراي

باشد که نشان داد زنان ورزشکار سبک مربیگري دموکراتیک و همراستا می( 1888) ویلرسون

)لیسی،  نتایج تحقیقات گذشته همچنیندهند. مشارکتی را بیشتر از ورزشکاران مرد ترجیح می

ر و رفتارهاي شویقی کمتدهد، مربیان مرد رفتارهاي تقویتی و ت( نشان می1880گلدستون،

دهند. میتري نسبت به مربیان زن در برخورد با عملکرد ورزشکاران از خود نشانتنبیهی بیش

ورزشکاران زن و مرد ممکن است متناسب با تجربیات ورزشی گذشته خود انتظارات متفاوتی از 

ت دهد که تجربیا( نشان می2010) نتایج پژوهش گولد و کارسونباشند. مربیان خود داشته

هاي رقابتی، آموزش مثبت از رفتارهاي مربیان بویژه رفتارهائی همچون آموزش استراتژي

گذاري، انگیزش و الگودهی ورزشکار خوب بودن باعث بهبود عملکرد و آمادگی ذهنی، هدف

بنابراین مربیان باید از نیازها و انتظارات (. 20) شودهاي ورزشی میتداوم مشارکت در رقابت

هاي خود و انتظارات ورزشکاران نزدیکی ایجاد نمایند. خود آگاه باشند و بین خواستهورزشکاران 

)آرنات و  تفاوت معناداري مشاهده شده است والیبالیها بین زنان و مردان اگرچه در این پژوهش

( 1889) (، اما تشابهاتی نیز در این مورد وجود دارد. به عنوان مثال، پینگ1894چالدوراي، 

هاي مربیگري دموکراتیک و زن و مرد بطور معناداري در سبک بازیکنان بسکتبالکه مود اظهار ن
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هاي اما تفاوت معناداري از نظر جنسیت در برخی از خرده مقیاس ؛وضعیتی باهم متفاوتند

رفتارهاي مربیگري از جمله بازخورد مثبت، رفتار اتوکراتیک، حمایت اجتماعی و رفتارهاي 

 جود ندارند. این نتیجه ممکن است به سن ورزشکاران نیز مربوط باشد. آموزشی بین آنها و

 نیزو  در رهبري یک تیم ورزشیبا توجه به اظهارات روبن فراست در رابطه با جایگاه مربیان 

هاي رهبري مربیان ( در خصوص اثرگذاري سبک2008) هاي پژوهشی رمضانی و همکارانیافته

هاي موفق سطح باالئی از رفتارهاي حمایت و اینکه مربیان تیمبر انسجام تیمی و موفقیت تیمی 

مربیان والبیال، بویژه شود توصیه می ،(21) گذارنداجتماعی و دموکراتیک از خود به نمایش می

هاي ملی و اي، در مواجهه با بازیکنان بزرگسال که در عرصهمربیان ورزشکاران سطوح حرفه

و ضمنا از سطح تحصیالت و دانش نسبتا باالئی نسبت به سایر المللی سوابق فعالیت دارند بین

)به زعم اکثر کارشناسان و مربیان ورزشی( الگوهاي رفتاري خود  هاي ورزشی برخوردارندرشته

هایشان در راستاي نیل به موفقیت تیمی و فردي بیش از را طوري تعیین نمایند تا اثرات تالش

یر نوع ادراک از رفتار مربیگري بر میزان پذیرش و مقبولیت با توجه به تاث پیش مشهودتر گردد.

 رفتار سازمانی، آموزشیهاي دورهشود حوزه آموزش فدراسیون والیبال مربیان پیشنهاد می

ورزش والیبال را برگزار نماید تا مربیان این رشته ورزشی با درک  شناسیجامعهروانشناسی و 

ان خود در تصمیمات مربیگري خویش با اشراف بر صحیح از فلسفه مربیگري و شناخت مخاطب

افزائی هاي دانشرسد حضور در دورهبه نظر می رفتارهاي ترجیحی ورزشکاران عمل نمایند.

 و همچنین عملکرد بهتر ورزشکاران بتواند کمک شایانی در تداوم توفیق مربیگري مربیان

 باشد.والیبال داشته

بود که در آن تنها از یکی از نسخ این پرسشنامه  این حاضر هاي پژوهشیکی از محدودیت

ارزیابی استفاده نشد. استفاده شد و از نسخه رفتارهاي واقعی و رفتارهاي ضروري مربیگري براي 

 (CBAS) در این پژوهش مشاهداتی که از طریق پرسشنامه معیار مربیگري براي ورزش ضمنا

در مطالعات و شود پیشنهاد میجرانشد. بنابراین ا ،شودمیبراي ارزیابی رفتارهاي مربیگري انجام

( استفاده 1888) مارتین و بارنزرفتارهاي مربیگري  از سایر نسخ پرسشنامههاي آینده پژوهش

از رفتارهاي مربیگري مربیانشان  هاي مختلف ورزشیشود و همچنین ادراک ورزشکاران رشته

 بررسی و با یکدیگر مقایسه شود.

ها و مسئولین محترم دانیم از کلیه بازیکنان، مربیان، سرپرستان تیمزم میدر پایان برخود ال

 فدراسیون والیبال که در اجراي این مطالعه ما را یاري کردند، تشکر نمائیم.
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