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 ارتباط تحلیل رفتگی با خودکارآمدی مربیان رشته های منتخب لیگ برتر 
 

 9و امیر شمس ،2محمدرضا مرادی، 4سمیرا نافیان
41/20/31تاریخ پذیرش:       49/22/31تاریخ دریافت:   

 چکیده
 آماری ةنمونهدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط تحلیل رفتگی با خودکارآمدی مربیان رشته های منتخب لیگ برتر بود. 

کواندو، ووشو و ت)های انفرادی  مربی در رشته 555و  (بسکتبال، والیبال، فوتسال)های گروهی  مربی در رشته 531پژوهش را 
ارتباط  میزان تحلیل رفتگی با خودکارآمدی در مربیان رشته های گروهی و انفرادیبین نتایج نشان داد  تشکیل دادند.( کاراته

های مسخ شخصیت  ؤلفهمعکوس بین م ةنشان داد رابط گانههمچنین نتایج آزمون رگرسیون چندداری وجود دارد. منفی و معنا
در خودکارآمدی مربیان رشته های گروهی و انفرادی را پیش بینی می کنند. نتایج نشان داد  ،و کاهش عملکرد شغلی

همچنین . (>0.1P.)داری وجود دارد دیگر تفاوت معنا ةتبال با دو رشتبین تحلیل رفتگی مربیان بسکتنها  های گروهی رشته
اختالف در نهایت های انفرادی نشان داد اختالف معناداری میان مؤلفه های تحلیل رفتگی وجود ندارد.  نتایج  در مربیان رشته

دست آمده  راساس نتایج بهب .(<0.1P.) نداشتوجود های گروهی و انفرادی  رشتهداری بین میزان خودکارآمدی مربیان معنا
 باالبودن میزان خودکارآمدی به توانایی کنارآمدن با تحلیل رفتگی و استرس موثر است. توان اظهار نمود احتماالً می

 

 انفرادی.های  های گروهی، مربیان رشته یان رشتهتحلیل رفتگی، خودکارآمدی، مرب :ها کلید واژه
 

Relationship between Burnout with Self-Sfficacy among Super League 

Coaches in Selected Sports 
 

Samira Nafian, Mohammad Reza Moradi, and Amir Shams 
Abstract 
The purpose of present research was to investigate the relationship between burnout with self-

efficacy among super league selected sports coaches. The sample population included 135 

coaches in group (basketball, volleyball and footstall) and 111 coaches in individual 

(Taekwondo, Wushu and Karate) sports. Results showed that there were significant and 

negative correlations between burnout with self-efficacy among group and individual sports 

coaches. Furthermore, multiple regression analysis results showed that there were inverse 

relationships between depersonalization and personal accomplishment components with self-

efficacy could be anticipated the self-efficacy among group and individual sports coaches. 

Also, results showed that only there were significant differences among burnout and its 

components among group sports coaches, but there were not significant in these variables 

among individual sports coaches.  Finally, the present research results showed that there were 

no significant differences between self-efficacy among individual sports coaches. Based on 

these results, could be stated that the high self-efficacy there was significant and powerful role 

in suffer of burnout and stress.  
 

Key Words: Burnout, Self-Efficacy, Group Sports Coaches, Individual Sports Coaches. 
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 مقدمه
 و مهم ویژگی های از افراد، سالمت جسمانی و روانی

محسوب می شود.  انسانی روابط و ها سازمان در موثر
 تنیدگی بررسی قلمرو در پژوهش های اخیر اغلب

 که اند نموده آشکار را نکته این شغل، از ناشی های

 از ناشی آنکه از بیش متداول بیماری های از بسیاری

سازش  فقدان اثر بر ویروسی باشند عوامل میکروبی و
می آیند  وجود استرس به ایجاد فشار و و با محیط کار

 (. 2..2احیاکننده و همکاران، )
اهمیت شغل در زندگی افراد با امروزه اهمیت و نقش 

بر کسی پوشیده نیست. شغل عالوه بر تامین نیازهای 
مادی فرد، زمینه ساز ارضای بسیاری از نیاز های غیر 

استرس و فشار روانی  ةمادی او نیز می باشد. لذا پدید
بخش جدا ناپذیری از زندگی حرفه ای و شغلی افراد 

ل ها با را تشکیل می دهد. به طور کلی تمامی شغ
در این میان مربیگری به  استرس همراه هستند اما

عنوان شغلی تعریف می شود که متغیر های استرس 
زای زیادی مانند برخورد های ناشایست طرفداران و 
مسئولین باشگاه ها در ارتباط با نتایج به دست آمده، 
فشار های غیر معقول باشگاه برای بردن بازی و 

کافی از جانب باشگاه و  کسب امتیاز، عدم حمایت
مصدومیت بازیکنان کلیدی تیم بر آن حاکم است 

از (. 2..2، 2، کاراباتوس و همکاران5991، 5)کلی
سوی دیگر وظایفی مانند انتقال طرح و نقشه بازی به 
بازیکنان، روابط فردی و اجتماعی با اطرافیان تیم و 
مسئولین، درخواست افزایش بودجه تیم همراه طرح و 

امه تنظیم شده، و در نهایت مدیریت روابط با برن
مربیان دیگر به عنوان مولفه های دیگری مطرح 
هستند که این حرفه را بیش از پیش استرس زا 

لذا   (.2..2، 3معرفی می نماید )هجالم و همکاران
مربیان برای حفظ جایگاه و موقعیت شغلی خود باید 

                                                                                
1 Kelly 

2 Karabatsos at al. 
3 Hjalm at al. 

زمان این فشار ها و استرس ها را تحمل نموده و 
زیادی را برای آمادگی تیم خود و شناسایی نقاط 

، 1)پاستوره و جودضعف و قوت حریفان صرف نمایند 
5992.) 

روانی محسوب  فشار نوعی شغل از ناشی استرس های
و  اجتماعی فردی، بر زندگی منفی تاثیر و می شوند
روانشناسان حوزه مدیریت  گذارند. فرد می خانوادگی

شغل  از ناشی فشارها و استرس های عوارض از یکی
1تحلیل رفتگی را تحت عنوان

 مسلچ) معرفی می کنند 

معتقدند تحلیل رفتگی  . آنها(5..2و همکاران، 2
 فشارهای در برابر که آدمی است پاسخ هایی شامل

تحلیل  (5925) مسلچ. دهند می بروز خود از روانی
 کرده شناختی تعریف روان سندروم نوعی را رفتگی

 مسخ ،2فرسودگی عاطفی شامل عوامل کهاست 

 و2 )تهی شدن از ویژگی های فردی( شخصیت

وی  می باشد. 9عملکرد شخصی کاهش احساس
متخصصانی  در میان سندروم بیشتر معتقد است این

 دیگر کار با افراد چالش برانگیز، موقعیت های در که

 مسلچ(. 5..2، 5925می افتد )مسلچ،  اتفاق می کنند،

عامل سازمانی را معرفی  ( شش5..2همکاران ) و
تحلیل رفتگی دارای اهمیت  ایجاد نمودند که در

یا  کم کار بسیاری هستند. این عوامل شامل حجم
 کم، نداشتن پاداش کار، بر کم میزان کنترل زیاد،

ارزش  بین تضاد کار، محیط در تبعیض اجتماعی ارتباط
 کار هستند. و محیط فرد های

براین اساس در سال های اخیر مفهوم تحلیل رفتگی 
در زمینه های مختلف ورزشی مورد بررسی قرار گرفته 
است. به طور کلی مطالعات انجام شده در این زمینه 

شناختی، -چندین مدل را مانند مدل استرس عاطفی

                                                                                
4 Pastore & Jude 

5 Burnout 

6 Maslach  
7 Emotional Exhaustion 

8 Depersonalization 

9 Personal Accomplishment 
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استرس و مدل رشد تک -مدل پاسخ منفی به تمرین
 ه نموده اندبعدی هویت و کنترل بیرونی را ارائ

. در این میان محققان مختلفی به (5992 5)کوکلی،
تحلیل رفتگی در مربیان  ةبررسی میزان و شیوع پدید

عنوان مثال  بهاند.  های مختلف پرداخته ای رشته حرفه
دریافتند مربیان  (2..2سوس و همکاران )تکارابا

و  دو و میدانیورزشی  های تهبسکتبال نسبت به رش
سطح فرسودگی عاطفی و مسخ  دارایوالیبال 

شخصیت باالتری بودند. همچنین مربیان والیبال 
دارای سطح متوسطی از تحلیل رفتگی بودند درحالی 
که مربیان دو و میدانی دارای سطح پایینی از 

( نیز به 2.52) 2فرسودگی عاطفی بودند. نیکوالس
نتایج مشابهی در ارتباط با مربیان بسکتبال دست 

درصد از مربیان بسکتبالی  22یافت. وی اظهار نمود 
که مورد مطالعه قرار داده بود دارای میزان باالیی از 

درصد آنها دارای میزان  12فرسودگی عاطفی و 
. متوسط تا باالیی در مولفه مسخ شخصیت بودند

که روی  پژوهشی( نیز در 2.55) 3جنکای و جنکای
مربیان جودوی ترکیه انجام دادند، دریافتند این مربیان 

 دارای میزان متوسطی از تحلیل رفتگی می باشند. 

( نیز دریافتند هرچه سطح 2.52) 1تاشمن و همکاران
مسابقات باالتر باشد، میزان تحلیل رفتگی نیز در 

زشی هایی مربیان باالتر است. آنها اظهار نمودند ور
مانند بسکتبال، والیبال، تنیس، بیسبال و شنا که تیم 
ها در سطوح باالتری به رقابت می پردازند، میزان 
تحلیل رفتگی مربیان بسیار باالتر از تیم های دیگر 

( در دو .5،2.5..2) 1بود. از سوی دیگر کاستلیوس
جداگانه که روی مربیان فوتبال و تنیس  پژوهش

دریافت که این مربیان دارای مقدار  یونان انجام داد،
کاراباتسوس پایین و نرمالی از تحلیل رفتگی هستند. 

                                                                                
1 Coakley 
2 Nikolaos 
3 Gencay & Gencay 

4 Tashman et al. 
5 Koustelios 

( و کاراباتسوس و همکاران 2.52) نیکالسو 
( در پژوهش های خود دریافتند مربیان 2..2،2..2)

دو و میدانی دارای میزان بسیار پایینی از تحلیل 
( نیز در 5922مسلچ و همکاران )رفتگی هستند. 

مربی تنیس و بسکتبال  951وهش خود میان پژ
دریافتند این مربیان دارای مقدار پایینی از تحلیل 

 (.5..2)به نقل از مسلچ و همکاران رفتگی می باشند 
( نیز در پژوهشی که روی 5929) 2دال و وینبرگ

مربیان ورزش های گروهی )بسکتبال و والیبال( و 
هار نمودند با انفرادی )دو و میدانی( انجام دادند، اظ

توجه به آنکه مربیان بسکتبال دارای میزان باالتری از 
بین هر سه رشته ورزشی تحلیل رفتگی بودند اما 

به نقل از مسلچ و داری مشاهده نشد )تفاوت معنا
 2(. همچنین کرول و جندرشیم5..2همکاران 

یز دریافتند مربیان ( ن5921) 2( و ویلسون و بیرد5922)
مورد مطالعه آنها دارای میزان های ورزشی  رشته

وکلی، ک)به نقل از پایینی از تحلیل رفتگی بودند 
5991.)  

 کلی محققان و صاحبنظران حوزه مدیریت، تحلیل طور به

شغلی معرفی  با استرس مقابله در شکست نتیجه را رفتگی
 اشتیاقی بی را رفتگی تحلیل دیدگاه این نموده اند. لذا

 به طوری که عالئم آن از کند می کردن تعریف کار برای

 گوشه و شخصیت، افسردگی مسخ انرژی، تخلیة طریق

مسلچ و شود ) مشخص می اخالقی – احساسی گیری
(. این امر درحالی است که عوامل روانی 5992جکسون، 

و اجتماعی فراوانی با سبب شناسی تحلیل رفتگی و به 
طبع آن استرس و افسردگی در ارتباط اند و نظریه های 
مختلفی مانند در ارتباط با آن ارائه شده اند )طهماسیان و 

 -(. در این میان، نظریه شناختی 2..2همکاران، 
عاملی را ارائه می دهد که در  یک مدل 9اجتماعی باندورا

آن فرد به جای آنکه دستخوش تاثیر استرس های 
                                                                                
6 Dale & Weinberg 
7 Kroll & Gendersheim 

8 Wilson & Bird 

9 Bandura social cognitive theory 
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محیطی شود، نقش مهمی در سازگاری خود دارد )باندورا، 
( در این مدل، 5999(. بر اساس نظر باندورا )5999

دارای مفهومی محوری است.  5خودکارآمدی
خودکارآمدی به معنای باور فرد به توانایی خود در انجام 
یک فعالیت و مقابله با موقعیت های خاص است و بدون 
آن مشوق اندکی برای انجام یک رفتار یا رویارویی با 

 چگونگی به توضیح رخداد ها باقی می ماند. خودکارآمدی

سطح انگیختگی،  رفتار، تغییر توانایی از فرد ادراکات
 از و واکنش های احساسی می پردازد و الگوهای فکری

 کالمی یا اجرا، تشویق های لیه پیشرفتاو منبع چهار

 تجربیات یا الگوسازی اجتماعی طرف دیگران، از دلگرمی

 فیزیکی نشأت حالت نشانه های و همچنین جایگزینی

 (. 1..2می گیرد )باندورا، 

 احساسی ( خودکارآمدی1..2براساس نظر باندورا )

 آمدن کنار برای قابلیت فرد و لیاقت از روشن و پایدار

. است زا موقعیت های تنش از بسیاری با مؤثر
 ارزش خود، و نفس عزت احساس به خودکارآمدی

 زندگی اطالق با برخورد  در کارآیی و کفایت احساس

 فرد است خودکارآمدی معتقد (...2) 2شود. بورك می

 رفتار او در پایداری یا بازداری حساسی در نقش

می کند )به نقل از باندورا،  ایفا گوناگون های موقعیت
(، 2.52و همکاران ) 3(، پاس2.53خزرلو )(. 1..2

 1( و اسکالویک و اسکالویک9..2) 1والکر و همکاران
 در بهبود خودکارآمدی که باورند این ( نیز بر.2.5)

وجود و  ابراز افسردگی، رضایت شغل، مسائلی مانند
رابطه حیاتی دارد. آنها معتقدند  تحلیل رفتگی نقش

میان میزان تحلیل رفتگی و میزان خودکارآمدی در 
ست، به طوری که با افزایش افراد، رابطه ای منفی ا

فرد، میزان تحلیل رفتگی کاهش  خودکارآمدی میزان
باتوجه به شواهد و نتایج متضاد یابد و بالعکس.  می

                                                                                
1 Self-efficacy 

2 Burke 
3 Pas et al. 

4 Volker et al. 

5 Skaalvik & Skaalvik 

پژوهش های انجام شده در این زمینه و نظر به 
های  و ویژگی اهمیت پدیدة تحلیل رفتگی

شناختی همچون خودکارآمدی در مربیان  روان
ای کشور پژوهش حاضر با هدف ارتباط بین  حرفه

مربیان میزان تحلیل رفتگی  با خودکارآمدی 
 انجام شد. های منتخب لیگ برتر کشور رشته

 روش پژوهش
با توجه به هدف آن کاربردی است و پژوهش حاضر 

 ةدر زمربر اساس روش جمع آوری اطالعات 
همبستگی  مطالعاتتوصیفی و از نوع    های پژوهش
 قرار دارد.

 جامعه و نمونة آماری
مربیان مرد  ةآماری پژوهش حاضر را کلی ةجامع
های بسکتبال، ورزش ای لیگ های برتر  حرفه

والیبال، فوتسال، تکواندو، ووشو و کاراته تشکیل دادند 
 .51که براساس آمار فدراسیون های مربوطه شامل 

 12های گروهی والیبال )ورزش مربی و سرمربی در 
 551نفر( و  12نفر( و فوتسال ) .1نفر(، بسکتبال )

 31های انفرادی تکواندو )ورزش مربی و سرمربی در 
نفر( بودند. براساس  .1نفر( و ووشو ) .1ته )نفر(، کارا

نفر، تعداد  .51آماری  ةجدول مورگان نیز برای جامع
نفر تعداد  .52تا  551آماری  ةنفر و برای جامع 5.3
 آماری انتخاب می شوند، لذا ةنفر به عنوان نمون 92

ها و تاثیرگذاری آن  برای اطمینان از عدم ریزش نمونه
 ةآماری به عنوان نمون ةتمامی جامع پژوهشبر نتایج 

آماری در نظر گرفته شد. همچنین پس از جمع آوری 
بسکتبال تعداد  ةمشخص شد در رشتها  نامه پرسش

مربی،  .1مربی، در فوتسال  12مربی، در والیبال  32
کاراته  ةو در رشت 39مربی، در ووشو  31در تکواندو 

سخ داده نامه ها پا مربی به طور کامل به پرسش 32
آماری مربیان و  ةتوزیع جامعبودند. همچنین 

سرمربیان حرفه ای لیگ های برتر ورزش های 
 . ارائه شده است 5منتخب در جدول 
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 لیگ های برتر های منتخب  ورزش رشتهمربیان و سر مربیان حرفه ای  یآمار ةو نمون جامعه عیتوز. 4جدول 

 آماری ةنمون تعدادکل رشتة ورزشی

 نفر 32 نفر .1 بسکتبال ةرشت

 نفر 12 نفر 12 والیبال رشتة

 نفر .1 نفر 12 فوتسال رشتة

 نفر 31 نفر 31 تکواندو رشتة

 نفر 39 نفر .1 ووشو رشتة

 نفر 32 نفر .1 کاراته رشتة

 

 آوری داده ها گردهای ابزار

نامه  آوری اطالعات از سه نوع پرسشگردجهت 
 استفاده شد که عبارتند از:

از   اطالعات جمعیت شناختی: ةنام پرسش

نامه برای سنجش ویژگی های جمعیت  این پرسش
شناختی مربیان نظیر سن، وضعیت تاهل، میزان 
تحصیالت، سابقه مربیگری و سابقه قهرمانی استفاده 

 شد. 

 این: 4(MBIتحلیل رفتگی مسلچ ) ةسیاه

تحلیل  گیری اندازهابزار برای  ترین رایج سیاهه
 از و است مستقل ةلفؤم سه شامل که باشد می رفتگی

 های جنبه که است شده تشکیل جداگانه سوال 22

مورد ارزیابی قرار  را تحلیل رفتگی سندرم مختلف
 به الؤس پنج ،فرسودگی عاطفی به الؤس نُه دهند. می

 کاهش عملکرد به الؤس هشت و شخصیت مسخ

 از نمراتی با احساسات این فراوانی. پردازد می شخصی

 . شود می سنجیده )هر روز( 2)هرگز( تا  صفر
 یک هر های گزاره به مربوط نمرات مجموعهمچنین، 

 می محاسبه جداگانهبه طور  تحلیل رفتگی ابعاد از
 بیشتر یا 22 نمرات ،فرسودگی عاطفی بعد در .شود

 یا 53 نمرات شخصیت، مسخ بعد در باال، سطح بیانگر

کاهش عملکرد  بعد در و باال سطح بیانگر بیشتر
می  پایین سطح بیانگر کمتر یا 35 نمراتشخصی، 

                                                                                
1 Maslach Burnout Inventory (MBI) 

االت این ؤباشند. الزم به ذکر است امتیازبندی س
می  2امتیازی از صفر تا  2سیاهه در قالب لیکرت 

، 55، .5، 2، 2، 1، 3، 2، 5االت ؤباشد. همچنین س
به صورت معکوس و  22و  .2 ،52، 51، 51، 53
به صورت  25و  59، 52، 52، 52، 9، 2، 1االت ؤس

 سه هر در درونی همبستگیمستقیم محاسبه می شود. 

 بانفر  ...55با   اصلی نمونه درتحلیل رفتگی  بعد

به  قبولی قابل حد در ./.9تا  ./25 بین کرانباخ آلفای
 ایران در(. 5925دست آمده است )مسلچ و جکسون، 

 گرفته قرار بررسی مورد رابزا این روایی و پایایی نیز
( نیز روایی و پایایی 2.55اکبری و همکاران ) .است

این سیاهه را در حد باالیی گزارش نموده اند. در 
پژوهش حاضر نیز پایایی آن به روش ضریب آلفای 

ها  برای تمامی مؤلفه ./23تا  ./25 از کرونباخ
  . محاسبه شد

 ،مقیاساین  :2مقیاس خودکارآمدی شرر

افراد را مورد ارزیابی قرار می دهد. این  خودکارآمدی
 ال نیزؤس هر برای. باشد می الؤس 52 دارای مقیاس

 و موافق نظر، بی مخالف، مخالف، کامالً)  پاسخ پنج
 به ( در مقیاس لیکرت ارائه شده است وموافق کامالً
 باالتریند. گیر می تعلق امتیاز پنج تا یک ال نیزؤس هر
 ترین پایین و 21 مقیاس این در خودکارآمدی ةنمر

 خودکارآمدی بیانگر باالتر نمرات .باشد می 52 نمره

 ضعیف خودکارآمدی بیانگر تر پایین نمرات و تر قوی

                                                                                
2 Scherer Self-efficacy Scale 
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(. 2.53 ابراهیمی مقدم و پور احمد،) باشد می تر
( در پژوهش های 2.53ابراهیمی مقدم و پور احمد )

 ./25تا  ./29خود همسانی درونی این مقیاس را بین 
در گزارش نموده اند.  ./21و پایایی آن را در حد 

پژوهش حاضر نیز پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 
 محاسبه شد.   ./25در حد 

 آوری داده ها  گردروش 
پس از اخذ مجوز از فدراسیون های منتخب، جهت 

-نامه های مورد نیاز، تعدادی از پرسشآوری دادهجمع

، حاوی نکات الزم درخصوص پژوهش شدههای تهیه 
ها، به و محرمانه بودن اطالعات شخصی آزمودنی

 دلیل بعد مسافت و عدم امکان حضور محقق، از
های پست طریق پست الکترونیک به آدرس

های الزم جهت الکترونیک آنها ارسال شد و پیگیری
های تکمیل شده به صورت نامه سشبرگرداندن پر

ها توسط  نامه پرسش ةبقی تماس تلفنی انجام شد.
پژوهشگر، به دلیل امکان دسترسی آسان و سهولت 

جویی در زمان، به صورت حضوری در توزیع و صرفه
به مربیان و سرمربیان تیم ها تحویل داده شد. در این 

ده شد ها به آنها تحویل دا نامه مرحله هریک از پرسش
 تا شخصا آنها را تکمیل نمایند. 

 روش های تحلیل داده ها                                                                                                   

در پژوهش حاضر از شاخص های آمار توصیفی نظیر 
و از روش های آمار میانگین، انحراف استاندارد، 

نظیر ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تنباطی اس
و آزمون تحلیل واریانس یک راهه  تحلیل رگرسیون،

استفاده شد. همچنین از آزمون  آزمون تعقیبی توکی
اسمیرنف برای بررسی وضعیت طبیعی -کولموگروف

بودن توزیع و آزمون لوین برای بررسی تجانس 
 تمامی داده ها نیز با استفاده .واریانس ها استفاده شد

در سطح  51از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخة 
 مورد تحلیل قرار گرفت. >P./1.معناداری  

 های پژوهش یافته
میانگین سنی نشان داد پژوهش حاضر  یافته های

و  22/11 ±12/1 برابر با مربیان رشته های گروهی
نتایج  .بود 15/12 ±32/1برابر با انفرادی رشته های 

توصیفی مربوط به متغیر تحلیل رفتگی و مؤلفه های 
ارائه شده اند. براساس اطاعات این  5آن در جدول 

جدول، مربیان رشتة بسکتبال نسبت به رشته های 
دیگر دارای نمرات باالتری در متغیر تحلیل رفتگی 

های فرسودگی عاطفی و کاهش  بودند. در مؤلفة
بال دارای نمرات عملکرد شخصی نیز مربیان بسکت

باالتری نسبت به مربیان دیگر بودند. در مؤلفة مسخ 
شخصیت نیز مربیان رشته والیبال دارای نمرات 
باالتری نسبت به رشته های دیگر بودند. همچنین در 

های آن مربیان رشته  متغیر تحلیل رفتگی و مؤلفه
های گروهی دارای نمرات باالتری نسبت به مربیان 

 ادی بودند.رشته های انفر

  
 های آن در مربیان رشته های گروهی و انفرادی لفهؤمیانگین و انحراف استاندارد تحلیل رفتگی و م . 4جدول 

 رشته های ورزشی تحلیل رفتگی عاطفی فرسودگی شخصیت مسخ شخصی عملکرد کاهش

 بسکتبال 1015±12031 .2029±2202 5099±2092 1012±21025

 والیبال 20.2±15032 .3021±5905 5052±20.5 ±21025.102

 فوتسال ±15011.202 1012±52051 5011±2022 1092±22022

 رشته های گروهی ةکلی 2022±130.2 ±59091.302 .5012±209 ±21011.109

 تکواندو ±11023.202 3011±52022 5011±2011 ±25015.202

 ووشو ±11022.203 3022±520.2 5022±2022 1022±2.022
 کاراته 2022±12052 2022±52012 5023±20.2 1021±25022
 رشته های انفرادیة کلی 2022±11012 3032±52011 5025±2022 1099±25032
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نتایج توصیفی مربوط به متغیر خودکارآمدی مربیان 
ارائه  3و  2رشته های گروهی و انفرادی در جداول 

اند. براساس اطاعات این جداول، در رشته های  شده
( و در 22025±9092گروهی مربیان رشته بسکتبال )

رشته های انفرادی، مربیان رشته تکواندو 
ارای ( نسبت به رشته های دیگر د2095±2.012)

نمرات باالتری در متغیر خودکارآمدی بودند. همچنین 
( دارای 22029±2011مربیان رشته های انفرادی )

نمرات باالتری در متغیر خودکارآمدی نسبت به 
( بودند.21029±53012مربیان رشته های گروهی )

 
 . میانگین و انحراف استاندارد خودکارآمدی در مربیان رشته های گروهی 2جدول 

 بسکتبال والیبال فوتسال رشته های گروهی ةکلی
 رشته های ورزشی 

 متغیر          

 خودکارآمدی 5.022±22011 53033±22059 51091±23022 53025±21025

 
 . میانگین و انحراف استاندارد خودکارآمدی در مربیان رشته های انفرادی 9جدول 

 تکواندو ووشو کاراته رشته های انفرادی ةکلی
 رشته های ورزشی

 متغیر

 خودکارآمدی 5.022±2.0.3 51029±22032 ±22029.5302 .530.9±2209

 
 خودکارآمدی، جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات

-لفه های آن از آزمون کالموگروفؤرفتگی و م تحلیل
تمامی برای نشان داد اسمیرنف استفاده شد. نتایج 

 0.1.بیشتر از  سطح معناداری متغیرهای مورد مطالعه
 مورد تایید قرار گرفت. آنهابنابراین توزیع نرمال  ،است
آزمون نشان داد که آزمون همبستگی پیرسون نتایج 

 P=./5..دی )بین میزان تحلیل رفتگی  با خودکارآم
( در تمامی مربیان رشته های گروهی r=-./335و 

داری وجود دارد. همچنین نتایج اارتباط منفی و معن
برای هر رشته گروهی به طور جداگانه  این آزمون

و  P=./39.نشان داد که در در رشته های بسکتبال )
31./.-=r( والیبال ،)..2/.=P  322و/.-=r و )

( ارتباط منفی و r=-./321و  P=./2..فوتسال )
رفتگی و خودکارآمدی  داری بین میزان تحلیلمعنا

همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون  .وجود دارد
 P=./25.فرسودگی عاطفی  ) ةنشان داد که بین نمر

کاهش عملکرد شغلی  ة(،  نمرr=-./2.5و 
(.39/.=P  522و/.- =rو نمر )مسخ شخصیت  ة

(..5/.=P  325و/.- =r با خودکارآمدی در تمامی  )
داری ته های گروهی ارتباط منفی و معنامربیان رش
آزمون ضریب همبستگی  همچنین نتایج وجود دارد. 
نشان داد بین میزان تحلیل رفتگی  با پیرسون 

( در تمامی r=-./119و  P=./5..خودکارآمدی )
داری های انفرادی ارتباط منفی و معنا مربیان رشته
 وجود دارد. 

همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای هر 
جداگانه نشان داد که در در  رشته انفرادی به طور

(، ووشو r=-./112و  P=./5..های تکواندو ) رشته
(..2/.=P  195و/.-=r( و کاراته ).52/.=P  و

322/.-=rداری بین میزان ( ارتباط منفی و معنا
طورکلی تحلیل رفتگی و خودکارآمدی وجود دارد. به 

لیل داری بین میزان تحاداشتن ارتباط منفی و معن
است که با افزایش  رفتگی و خودکارآمدی بدین معنا

 ،میزان تحلیل رفتگی مربیان رشته های انفرادی
میزان خودکارآمدی آنها کاهش و با کاهش میزان 

میزان خودکارآمدی آنها افزایش تحلیل رفتگی 
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ریب همبستگی نتایج آزمون ض در نهایت یابد. می
فرسودگی عاطفی  ةپیرسون نشان داد که بین نمر

(..5/.=P  322و/.- =rو نمر )کاهش عملکرد  ة
( با خودکارآمدی در r= -./353و  P=./5..شغلی )
های انفرادی ارتباط منفی و  ربیان رشتهتمامی م

مسخ شخصیت  با  ةداری وجود دارد، اما بین نمرامعن
ارتباط  (r= -./13.و  P=./125) خودکارآمدی

 های انفرادی مشاهده نشد.  مربیان رشتهداری در معنا

پرریش بینرری مؤلفرره هررای تحلیررل    ارزیررابیبرررای 
رفتگرری، میررزان خودکارآمرردی مربیرران حرفرره ای    

از آزمررون تحلیررل  و انفرررادی رشررته هررای گروهرری
برره روش ورود اسررتفاده شررد و  رگرسرریون چندگانرره 

)فرسررودگی عرراطفی، لفرره هررای تحلیررل رفتگرری  ؤم
مسخ شخصیت، کاهش عملکررد شرغلی( بره عنروان     
متغیر پریش برین و خودکارآمردی بره عنروان متغیرر       

 مالك تحلیل شدند.
 

 مالک )خودکارآمدی(لفه های تحلیل رفتگی( و ؤ. تحلیل واریانس رگرسیون بین متغیر های پیش بین )م1جدول 

 درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات 
   میانگین

 مجذورات
 میزان اف

 سطح 

 معناداری

 
 رشته های گروهی

 *./5.. 292/2 325/52.5 3 513/32.1 رگرسیون

   222/521 535 222/25123 باقی مانده

    531 21522/.92 کل

 
 رشته های انفرادی

 *./5.. 232/52 1.9/5222 3 122/1352 رگرسیون

   511/539 5.2 51229/..1 باقی مانده

    .55 122/2.2.2 کل
 >P 0.1.داری در سطحمعنا*          

 

مشراهده مری شرود سرطح      1همانطور که در جردول  
درصررد  99اسررت پررس بررا  ./1.داری کمتررر از معنررا

اطمینان می توان گفرت کره روابرط برین متغیرهرای      
مسررتقل )پرریش بررین( بررا متغیررر وابسررته )مررالك(    

ناشی از تصادف نیسرت بلکره ترکیرب خطری متغیرر      
و تعیرین تغییررات متغیرر وابسرته     قادر به پیش بینری  

جردول نیکرویی بررازش مردل و      1باشرد. جردول    می
 را نشان می دهد. یا تناسب مدل 

 
 نیکویی برازش مدل رگرسیون بین متغیرهای پیش بین )مولفه های تحلیل رفتگی( و مالک )خودکارآمدی( .0جدول 

 خطای معیار ضریب تعیین ضریب همبستگی نوع رشته ها

 231/52 ./513 ./322 رشته های گروهی

 292/55 ./223 ./123 رشته های انفرادی

 
بیران گرر اینسرت     1اطالعات ارائره شرده در جردول    

)ضرررریب همبسرررتگی( برررین ارزش هرررای  Rکررره 
هررای  در رشررته مشرراهده شررده و متغیررر وابسررته   

و در رشررته هررای انفرررادی    درصررد 2/32 گروهرری
 ةاسررت. بررا توجرره برره ایررن کرره دامنرر  درصررد 3/12

از صفر تا یرک متغیرر اسرت و هرر چقردر       همبستگی

محاسربه شرده از صرفر بره یرک نزدیرک       همبستگی 
لرذا برا    ،می شود بیرانگر قردرت بیشرتر رابطره اسرت     

تروان  در رگرسریون مری  همبسرتگی  توجه بره مقردار   
متغیرهرای  گفت که رابطره خطری نسربتا قروی برین      

پرریش بررین و مررالك وجررود دارد. برره بیرران دیگررر   
 میررزان رابطرره بررین متغیرهررای پرریش بررین و مررالك
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و در رشررته درصررد  2/32 در رشررته هررای گروهرری 
اسررت. بررا ایررن حررال  درصررد  3/12هررای انفرررادی 

مهمترررین شرراخص برررای برررازش و نیکررویی مرردل  
ضریب تعیرین اسرت. ایرن ضرریب میرزان تناسرب و       

دهرد. در جردول فروق    شران مری  سازگاری مردل را ن 
ضررریب =./513برررای رشررته هررای گروهرری مقرردار 

و برررررای رشررررته هررررای انفرررررادی     تعیررررین
برره ایررن مفهرروم اسررت کرره  ضررریب تعیررین=./223

و  درصررد 5103 برره ترتیررب متغیرهررای پرریش بررین 
از تغییررررررات متغیرررررر مرررررالك  درصرررررد 3/22

د. همچنررین بررا  نررکن)خودکارآمرردی( را تعیررین مرری 
ینران از سرازگار برودن مردل و     توجه بره جردول، اطم  

عنراداری رابطره برین    تاثیر برازش مدل و نیرز تراثیر م  
بررین و مررالك ضرررایب رگرسرریون  متغیرهررای پرریش

 ارائه شده است. 2در جدول 

 

 )خودکارآمدی(لفه های تحلیل رفتگی( و مالک ؤضرایب رگرسیون بین متغیرهای پیش بین )م .8جدول 

 متغیر 
 خطای

 استاندارد شده بتا

 خطای

 استاندارد نشده
 میزان تی

 سطح 

 معناداری

 ای گروهیهرشته 

 *./5.. 12/52. --- 222/5.1 مقدار ثابت

 ./221 -22/5. -./92. -./291 فرسودگی عاطفی

 *./33. -591/2 -./521 -122/5 مسخ شخصیت

 *./5.. -325/2 -./295 -./222 کاهش عملکرد شغلی 

 *./5.. 225/55 --- 122/552 مقدار ثابت 

 رشته های انفرادی

 *./5.. -1/.25 -./155 -212/5 فرسودگی عاطفی

 ./.29 -./539 -./52. -./92. مسخ شخصیت

 *./5.. -222/1 -./312 -./2.5 کاهش عملکرد شغلی
 >P 0.1.داری در سطحمعنا*      

 
داری محاسبه شده برای هر یک با توجه به سطح معنا

دار بودن روابط متغیر های از متغیر ها می توان معنی
مستقل با نمره خودکارآمدی را تحلیل کرد. با توجه به 

 ةتوان گفت که رابطمی 2اطالعات ارائه در جدول 
معکوس بین مولفه های مسخ شخصیت و کاهش 

توان عملکرد شغلی با خودکارآمدی تایید شد و می
نتیجه گرفت که این مولفه ها، خودکارآمدی مربیان 

  را پیش بینی می کنند.  و انفرادی رشته های گروهی

های آن  ؤلفهبرای مقایسة میزان تحلیل رفتگی و م
ملکرد )فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش ع

 شخصی( در مربیان حرفه ای رشته های گروهی
)والیبال بسکتبال و فوتسال( لیگ برتر کشور از آزمون 

نتایج مربوط تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. 

بین ( >0.1P.)داری انشان داد اختالف معناین آزمون 
 آزمونهمچنین نتایج  (. 2سه گروه وجود دارد )جدول 

های تحلیل  لفهراهه برای مؤ تحلیل واریانس یک
نشان داد اختالف های انفرادی  رفتگی در مربیان رشته

معناداری میان مؤلفه های تحلیل رفتگی )فرسودگی 
و کاهش عملکرد شغلی(  عاطفی، مسخ شخصیت

 وجود ندارد.
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 و انفرادی تحلیل واریانس یک راهه تحلیل رفتگی در مربیان رشته های گروهی. نتایج 9 جدول

  رشته ورزشی
مجذور 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 میزان اف

سطح 

 معناداری

 
 رشته های گروهی

 192/329 2 521/219 بین گروهی
515/2 ..3/.* 

 121/13 532 521/2.23 درون گروهی

    531 2232/.32 کل

 
 رشته های انفرادی

 ./211 ./112 .553/2 2 .222/1 بین گروهی

   119/11 5.2 215/1959 درون گروهی

    .55 122/1919 کل
 >0.1P.داری در سطح معنا*

 
در ادامه جهت تعیین تفاوت زوجی بین گروه ها از 

تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج این آزمون آزمون 
تبال با دو نشان داد بین تحلیل رفتگی مربیان بسک

به  (،> 0.1P.)داری وجود دارد رشته دیگر تفاوت معنا
طوری که مربیان بسکتبال دارای میانگین تحلیل 
رفتگی باالتری نسبت به دو رشته دیگر بودند. 

والیبال و فوتسال یان همچنین بین تحلیل رفتگی مرب
نتایج مربوط . (<0.1P.)داری مشاهده نشد تفاوت معنا
در ارتباط مقایسة تحلیل واریانس یک راهه آزمون 

خودکارآمدی در مربیان حرفه ای رشته های گروهی 
بین ( <0.1P.)داری ااختالف معن ،نشان داد و انفرادی

 (. 2وجود ندارد )جدول  آنها
 

 و انفرادی . نتایج تحلیل واریانس یک راهه خودکارآمدی در رشته های گروهی9جدول 

 مجذور مجذورات رشتة ورزشی
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F سطح معناداری 

 
 رشته های گروهی

 ./152 ./222 521/.25 2 .159/33 بین گروهی

   351/522 532 115/21212 درون گروهی

    531 21522/.92 کل

 
 رشته های انفرادی

 ./1.5 ./292 1.1/522 2 212/.5. بین گروهی

   222/521 5.2 .52/5991. درون گروهی

    .55 22/2.2.2. کل

 

 بحث و نتیجه گیری 
پژوهش حاضر با هردف بررسری ارتبراط برین میرزان      
تحلیل رفتگی برا خودکارآمردی مربیران رشرته هرای      
منتخب لیگ برتر کشور انجام شرد. نترایج نشران داد    

و  یکلر یزان تحلیرل رفتگری برا خودکارآمردی     بین م
در تمامی مربیان رشرته هرای گروهری    های آن  مؤلفه

داری وجود دارد. نتایج بدست آمده اارتباط منفی و معن
(، کرراپری و 2.53خزرلررو ) پررژوهش هررایبررا نتررایج 

،  (.2.5) 29(، جکسررون و بیوچامرر 2.52همکرراران )
و  (9..2(، والکرر ) .2.5) .3مالینوسکاس و همکراران 

( 5991کلی )براین اساس، ( همسو است. 5991کلی )
یرل رفتگری   نیز در یک مطالعه به بررسی میرزان تحل 

هررای گروهرری هنرردبال و  سرررمربیان رشررته مربیرران و
سافتبال و ارتباط آن با متغیر های استرس ادارك شده 

                                                                                
29 Jackson & Beauchamp 

30 Malinauskas et al. 
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و میران خودکارآمدی آنها پرداختنرد. در ایرن مطالعره    
مربی و سرمربی دانشگاهی  219اطالعات مربوط به  

مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشران داد مربیران در   
تحلیل رفتگی باالیی این سطح از رقابت دارای میزان 

مرورد   هستند به طوری کره تحلیرل رفتگری مربیران    
داری با میزان خودکارآمدی مطالعه ارتباط منفی و معنا

 و ارتباط مثبت و مستقیمی با استرس داشت. 
داری بین میزان طورکلی داشتن ارتباط منفی و معنابه 
لفه های آن با خودکارآمدی در ؤرفتگی و م لیلتح

ش میزان ست که با افزایحاضر بدین معنا پژوهش
های گروهی میزان  تحلیل رفتگی مربیان رشته

خودکارآمدی آنها کاهش می یابد و با کاهش میزان 
تحلیل رفتگی میزان خودکارآمدی آنها افزایش می 
یابد. براین اساس محققان معتقدند احساس 

 احساس گیری در شکل مهمی متغیرخودکارآمدی 

 است. عملکرد مؤثر ها انسان در فقیتمو و شایستگی

ای  ی الزم و حرفهمهارت ها بودن دارا نیازمند تنها نه
 آن انجام توانایی باید فرد بلکه ،است در هر شغل
 احساس بنابراین باشد. داشته باور نیز را مهارت ها

 کارگیری به با تا کند می کمک افراد به خودکارآمدی،

 پیرامون، مسائل و مشکالت برابر در خود، مهارت های

 موفقیت احساس و کنند عمل مطلوبی صورت به

 عبارت به یابد. افزایش یا شده آنها ایجاد در فردی

 بودن دارا معنای به لزوماً خودکارآمدی احساس دیگر

 است معنی این به بلکه شخصی نیست، های مهارت

 به وظایف انجام توانایی که باشد داشته باور فرد که

دارد )اسکالویک و  را شرایط مختلف در و مطلوب نحو
 .(5999اسکالویک، 
نشان داد بین ضریب همبستگی پیرسون نتایج آزمون 

کلری و مؤلفره   میزان تحلیل رفتگی  با خودکارآمردی  
های انفرادی ارتبراط   در تمامی مربیان رشته های آن

داری وجرود دارد. نترایج بدسرت آمرده برا      منفی و معنا

(، کرراپری و 2.52) 35گونرردوز ایپررژوهش هررنتررایج 
(، جکسون 2.52(، پاس و همکاران )2.52همکاران )
 (،.2.5، مالینوسکاس و همکاران ) (.2.5و بیوچام  )

همسرو اسرت. کلری و     (9..2و همکاران  ) 32یو چو و
( نیز در مطالعه ای به بررسی میرزان  5999همکاران )

ربیرران تنرریس و ارتبرراط آن بررا    تحلیررل رفتگرری م 
های شخصیتی مانند خودکارآمردی و اسرترس    ویژگی

پرداختند. ننایج این مطالعه نشان داد ارتبراط منفری و   
لفه هرای آن  ؤرفتگی و م داری میان میزان تحلیلامعن

بررا خودکارآمرردی مربیرران مررورد مطالعرره وجررود دارد. 
همچنین نتایج این مطالعه نشران داد تحلیرل رفتگری    

س مربیران مری   دارای ارتباط مستقیمی با میزان استر
( نیرز مطالعره ای را برا    2..2) 33باشد.  اجید و شورت

هدف بررسی تحلیل رفتگی و خودکارآمردی معلمران   
انجام دادند. در این مطالعه تحلیل رفتگی با استفاده از 

مسلچ و خودکارآمردی نیرز برا اسرتفاده از      ةنام پرسش
شرر مورد ارزیابی قرار گرفت. نترایج ایرن    ةنام پرسش
داری میان تحلیل شان داد ارتباط منفی و معنالعه نمطا

لفه های آن با میزان خودکارآمدی معلمان ؤرفتگی و م
وجود دارد. براساس نتایج ایرن مطالعره خودکارآمردی    
باال منجر به کراهش اثررات مخررب و زیران بخرش      
سندروم تحلیرل رفتگری برر کراهش عملکررد شرغلی       

مرود  ( نیرز اظهرار ن  5999معلمان مری شرود. بانردورا )   
خودکارآمدی اعتقاد فرد به توانایی خود جهرت موفرق   
شدن در یک وضعیت خاص است. این اعتقراد عامرل   
تعیین کننده چگونگی تفکرر، احسراس و رفترار افرراد     
است. لذا این عامل می تواند منجر به بروز رفتار های 

 مثبتی و تعیین کننده در شغل و زندگی افراد شود.  
 ةرابطررآزمررون تحلیررل رگرسرریون چندگانرره    نتررایج

لفرره هررای مسررخ شخصرریت و    ؤمعکرروس بررین م 
 نمرود ییرد  أکاهش عملکرد شرغلی برا خودکارآمردی ت   

                                                                                
31 Gündüz 
32 Chu Yo et al. 
33 Egyed & Short 
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لفرره هررا،  ؤترروان نتیجرره گرفررت کرره ایررن م  و مرری
خودکارآمدی مربیران رشرته هرای گروهری را پریش      

نتررایج بدسررت آمررده بررا نتررایج    بینرری مرری کننررد. 
، فیرل هررا  (2.52پراس و همکرراران )  پرژوهش هررای 
یرررو و همکررراران    (، چرررو2.55) 31و همکررراران

( و اسررکالویک و 5991(، کلرری و همکرراران ) 9..2)
( همسررو اسررت. نتررایج مطالعررات  5999اسررکالویک )

لفره هرای تحلیرل رفتگری     ؤآنها نیز نشان داد برین م 
 توانررایی پرریش بینرری میررزان خودکارآمرردی را دارنررد. 

( در 9..2برررراین اسررراس، چرررو یرررو و همکررراران )
خرررود دریافتنرررد مولفررره هرررای کررراهش  پرررژوهش

عملکرد شخصری و مسرخ شخصریت توانرایی پریش      
درصررد میررزان خودکارآمرردی را دارنررد.   2202بینرری 

همچنررین در مطالعرره دیگررری فیررل هررا و همکرراران 
فررره کررراهش لؤ(  اظهرررار نمودنرررد اگرچررره م2.55)

داری بررا تحلیررل  عملکرررد شخصرری ارتبرراط معنررا   
ی آن نبرود، امرا   رفتگی نداشت و قرادر بره پریش بینر    

لفرره هررای مسررخ شخصرریت و فرسررودگی عرراطفی ؤم
درصررد از میررزان خودکارامرردی را در معلمرران   3101

 جنوبی پیش بینی می نمایند.  ةتربیت بدنی کر
 گیری شکل در که نمود اذعان ( نیز5999ویکلینسون )

 دارد امکان شغلی و ای حرفه یندهایآفر تحقق و

 ایجاد شرایطی مجموعاً شغلی، و فردی متعدد عوامل

 از و بیگانگی بیهودگی احساس به فرد آن، در که کنند

 در شخص نتیجه در و شده مبتال آن نتایج و شغل

و  شخصیت مسخ به شغلی های فعالیت یندآفر
 وی شغلی بازده نتیجه، در و گردد دچار ناسازگاری

 تحلیل رفتگی بروز نشانگر وضعیت این یابد. تقلیل

( معتقد است  5999براین اساس باندورا )است.  شغلی
 که است شناختی کار و ساز یک خودکارآمدی ادراك

 می ایجاد شخص در را سخت موارد کنترل توانایی

. سازد می مشکالت با رویارویی به قادر را او و کند

                                                                                
34 Pil Ha et al. 

 رفتارهایی شخص که شود می باعث تواناییاین  درك

 دارای که لذا مدیران و مربیانی .کند دور خود از را

 شده، تعریف خوب واضح، خودکارآمدی احساس

 روان سالمت از هستند باثبات تقریباً و هماهنگ

 به افراد این .برخوردارند و باالتری بیشتر شناختی

 تأثیر تحت و اند رسیده خود مورد در روشن دیدگاهی

شرایط و رویداد های سخت و استرس زا می توانند 
 کنند.بهترین تصمیمات را اتخاذ 

آزمون تحلیل رگرسیون چنرد متغیرره    همچنین نتایج 
نشان داد رابطه معکروس برین   در رشته های انفرادی 

مولفه های فرسودگی عاطفی و کاهش عملکرد شغلی 
توان نتیجه گرفرت کره   با خودکارآمدی تایید شد و می

لفه ها، خودکارآمدی مربیان رشته های انفرادی ؤاین م
نتایج بدسرت آمرده برا نترایج      را پیش بینی می کنند.

(، پراس و  2.52کاراباتوس و نریکالس )  های پژوهش
(، والکرر  2.55(، فیل ها و همکاران )2.52همکاران )

(، ابراهیمرری مقرردم و پررور احمررد  9..2و همکرراران )
(، کلی و همکاران 9..2یو و همکاران  ) (، چو2.53)
( همسررو 5999( و اسررکالویک و اسررکالویک )5999)

لفه های ؤمطالعات آنها نیز نشان داد بین م است. نتایج
تحلیل رفتگی توانایی پیش بینی میزان خودکارآمردی  

 را دارند. 
( مطالعره  2.52براین اساس، کاراباتوس و نریکالس ) 

ای را روی مربیان دو و میدانی یونان انجام دادنرد. در  
این مطالعه میزان تحلیل رفتگی مربیان و ارتباط آن با 
متغیر های استرس و خودکارآمدی مورد بررسی قررار  
گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد مولفه های کاهش 

شخصیت توانرایی پریش بینری     عملکرد شغلی و مسخ
درصد از میزان خودکارآمدی را در مربیران دو و   2905

میرردانی دارنررد. همچنررین در مطالعرره دیگررری اورز و 
(  اظهار نمودند اگرچه مولفه کراهش  2.22همکاران )

و معنراداری برا تحلیرل    عملکرد شخصی ارتباط مثبت 
 29022فرسرودگی عراطفی    ةلفر ؤ، امرا م رفتگی داشت
درصد از میزان  .3102مسخ شخصیت  ةلفؤدرصد و م
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 محققان معتقدند بابینی می نمایند.  آمدی پیشخودکار

شرغلی و   هرر  در تحلیرل رفتگری   است ممکن که این
مسرری   و بیمراری  مشرکل  اما یک دهد، رخ حرفه ای
و  کارابرراتوسمحسرروب مرری شررود ) جهررانی شررایع

( نیرز اظهرار نمرود    .2.5(. اوبررین ) 2..2همکاران، 
در فرآیند تحلیل رفتگی  ثیر بسزاییأت سازمانی عوامل
برر   هزینه ةپدید یک ها سازمان برای و این فرآیند دارند

 اروپرایی،  ةاتحادیر  در موجود اطالعات است. براساس

 از ناشری  مخرار   بره  یرورو  میلیرون  بیسرت  ساله همه
ایراالت   در مری شرود.   داده اختصراص  رفتگری  تحلیل

 سال هر در دالر میلیون .31 به هزینه این متحده نیز

( نیرز  5992. مسرلچ و لیترر )  (.2.5اوبرین، )رسد  می
معتقدند شش عامل عمرده و مروثر در ایجراد تحلیرل     
رفتگی وجود دارند که شرامل بارکراری زیراد، فقردان     
کنترل، فقدان پراداش، نداشرتن حمایرت اجتمراعی و     
عدالت، و در نهایت تعارض ارزش ها می باشرند. لرذا   

( اظهررار 5992) 31نررد ویلرری و همکررارانمحققررانی مان
نمودند دو عامل بارکاری زیاد و فقردان پراداش دارای   
ارتباط بسریار براالیی برا تحلیرل رفتگری در مربیران       

 هستند. 
( اظهار نمودند عوامل مرتبط 1..2گیگز و همکاران )

گری در این پیام مربی ةبا پیچیدگی و سخت بودن حرف
، اجراکننده، تعلیم شود که مربیان به وضوح روشن می

، انگیزش دهنده، طراحدهنده، نظارت گر، رهبر، 
مذاکره کننده، و مدیرند اما با تمامی این موارد آنها نیز 
انسان هستند. از سوی دیگر وظایفی مانند انتقال طرح 
و نقشه بازی به بازیکنان، روابط فردی و اجتماعی با 

دجه اطرافیان تیم و مسئولین، درخواست افزایش بو
تیم همراه طرح و برنامه تنظیم شده، و در نهایت 
مدیریت روابط با مربیان دیگر به عنوان مولفه های 
دیگری مطرح هستند که این حرفه را بیش از پیش 
استرس زا معرفی می نماید )هجالم و همکاران، 

                                                                                
35 Vealey et al. 

ه عنوان های ورزشی، مربیان ب لذا در محیط  (.2..2
که بیشتر از  شوند افراد و جمعیتی معرفی می

های ورزشی در  رزشکاران، هوادارن و مسئوالن تیمو
 معرض پدیده و سندروم تحلیل رفتگی قرار دارند. 

مدل  تحلیل  5922براین اساس، اسمیت در سال 
شناختی -رفتگی ورزشی را براساس مدل عاطفی

های  ؤلفهاسمیت در این مدل م استرس ارائه نمود.
و موقعیتی را معرفی  شناختی، شناختی، رفتاری روان

لفه موقعیتی، دالیل ایجاد تحلیل ؤنمود. در سطح م
رفتگی شامل نظم و انظباط خشک و خشن، نداشتن 
اختیارات فردی، و حمایت اجتناعی بسیار کم می 

شناختی تحلیل رفتگی از  ةلفؤباشند. در سطح م
عواملی مانند درك بار کاری زیاد، عدم کنترل بر 

زش و معنا به فعالیت های انجام کارها و درك عدم ار
شناختی  لفه روانؤشده ایجاد می شوند. در سطح م

استرس، خشم و افسردگی به این پدیده منجر می 
شوند. همچنین در سطح رفتاری نیز عواملی مانند 

ی نامناسب، کاهش عملکرد و بروز در رفتار ها
های مرتبط با حرفه مربیگری به ایجاد تحلیل  فعالیت

ت نجر خواهند شد. مدل تحلیل رفتگی اسمیرفتگی م
ای برای بررسی و  به سه دلیل عمده به عنوان پایه

مورد قبول همگان قرار گرفته  تعیین تحلیل رفتگی
. دلیل اول این است که مدل اسمیت به عنوان است

یک مفهوم اختصاصی ورزشی از تحلیل رفتگی مطرح 
را در ده این پدیده است که عوامل مختلف ایجاد کنن

های ورزشی مورد بررسی قرار می دهد.  زمینه و محیط
دلیل دوم به عوامل مولفه های شناختی و 

ا ایجاد استرس  و در نهایت شناختی مرتبط ب روان
رفتگی مرتبط است. در نهایت دلیل سوم به  تحلیل

ویژگی های شخصیتی و برآورد شناختی است که در 
 این مدل دارای نقش اصلی هستند. 

( نیز اظهار نمود مبنای نظری مفهومی 5..2چ )مسل
 ةکه او به عنوان تحلیل رفتگی مطرح نمود، ریش

اجتماعی دارد. وی معتقد است  -روانی شناختی
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تعامالت اجتماعی افراد با یکدیگر به عنوان منشاء 
تنش تلقی شده و مقابله های روانی انسان در حالت 

این تنش ها  های تعادلی می تواند به مقابله موثر با
بپردازد. اما در صورتی که عوامل محیطی تقاضایی 
باالتر از استعداد ها و توانمندی های روانی فردداشته 
باشند، مقابله های روانی عقب نشینی کرده و حاصل 

تنی )مانند سردرد،  -آن به صورت واکنش های روانی
زخم معده(، واکنش های شناختی )مانند عدم تمرکز و 

هیجانی )مانند دلهره،  -کنش های عاطفیتوجه(، وا
ترس و سرخوردگی( و در نهایت واکنش های رفتاری 
 )مانند بی تفاوتی و رفتار های تکانشی( بروز می کند. 

تحلیل  ةهمچنین، طی مطالعات انجام شده در زمین
وده اند به بیماری ها، محققان اظهار نم ءرفتگی و ابتال

توان به چهار دسته تقسیم  عالئم تحلیل رفتگی را می
نمود. این چهار دسته شامل عالئم جسمانی، هیجانی، 
اجتماعی و سازمانی است. در این تقسیم بندی 
خستگی، مشکالت خواب و تغذیه در قسمت عالئم 
جسمانی قرار می گیرند. نومیدی؛ نگرش منفی نسبت 
به خود، تغیییرات خلقی، کاهش تحمل و عالئکی از 

سمت عالئم هیجانی تحلیل رفتگی این قبیل در ق
قرار می گیرند. کم شدن ارتباط فرد با دیگران و 
اجتماع، گوشه گیری، بدبینی و درگیری با اعضای 
خانوده با همکاران در قسمت عالئم اجتماعی جای 
دارند. در نهایت غیبت از کار، بازدهی اندك و نگرش 
منفی نسبت به کار در قسمت عالئم سازمانی جای 

 گیرند. می 
به  داشتن فرد باور هر شغل با مرتبط عوامل از یکی

گفت  توان است. می خود قوت نقاط و ها توانایی
 آمیز موفقیت انجام برای مهم خودکارآمدی عاملی

آن  انجام برای الزم اساسی مهارت های و عملکرد
 به هم و ها مهارت داشتن به هم موثر، است. عملکرد

لذا است.  نیازمند ها مهارت آن انجام توانایی در باور
پیش بینی میزان خودکارآمدی مربیان از روی مولفه 

تواند مبین این موضوع باشد  های تحلیل رفتگی می

 بدان که است ای سازنده خودکارآمدی، توانکه 

و  عاطفی شناختی، اجتماعی، های مهارت وسیله،
 ای گونه به مختلف تحقق اهداف انسان برای رفتاری

 آزمون نتایج .(5992نمود )باندورا،  سازماندهی موثر
بین  داری انشان داد اختالف معنتحلیل واریانس 

تعقیبی  نتایج آزمونوجود دارد.  رشته های گروهی
نشان داد بین تحلیل رفتگی مربیان  توکی نیز

 ،اداری وجود داردبسکتبال با دو رشته دیگر تفاوت معن
میانگین تحلیل به طوری که مربیان بسکتبال دارای 

رفتگی باالتری نسبت به دو رشته دیگر بودند. 
یان والیبال و فوتسال همچنین بین تحلیل رفتگی مرب

نتایج به دست آمده در داری مشاهده نشد. تفاوت معنا
(، 2.52، نیکالس )های پژوهشقسمت با نتایج 

(، کاراباتوس و .2.5(، تاشمن ).2.5کاستلوس )
( همسو 5922( و کاپل و همکاران )2..2همکاران )

است. این محققان نیز دریافتند میزان تحلیل رفتگی 
در مربیان بسکتبال نسبت به ورزش های دیگر باالتر 

 است. 
با نتایج  قسمتدر این  به دست آمدهنتایج 
(، دال و وینبرگ .2.5لیوس )کاست های پژوهش

( ،کرول و جندرشیم 5922(، مسلچ و همکاران )5929)
( نا همسو است. 5921( و ویلسون و بیرد )5922)

که  پژوهشی( در .2.5براین اساس، کاستلیوس )
روی مربیان فوتبال انجام داد، دریافت که این مربیان 
دارای سطوح پایین و نرمالی از تحلیل رفتگی هستند. 

( نیز در پژوهش خود میان 5922لچ و همکاران )مس
مربی بسکتبال و تنیس دریافتند این مربیان  951

)به دارای سطوح پایینی از تحلیل رفتگی می باشند 
دال و وینبرگ  (.5..2نقل از مسلچ و همکاران 

( نیز در پژوهشی که روی مربیان ورزش های 5929)
و و میدانی( گروهی )بسکتبال و والیبال( و انفرادی )د

انجام دادند، اظهار نمودند با توجه به آنکه مربیان 
بسکتبال دارای سطوح باالتری از تحلیل رفتگی بودند 

داری مشاهده ورزشی تفاوت معنااما بین هر سه رشته 
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از سوی  (. 5..2به نقل از مسلچ و همکاران نشد )
( نیز در یک پژوهش 2.52تاشمن و همکاران )دیگر 

سی میزان تحلیل رفتگی مربیان رشته جامع به برر
بسکتبال، بیسبال، سافتبال، شنا، تنیس، دوچرخه  های

سواری، شیرجه، والیبال، بولینگ و قایق سواری 
پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد  دانشگاه فلوریدا

هرچه سطح مسابقات باالتر باشد، میزان تحلیل 
ظهار نمودند رفتگی نیز در مربیان باالتر است. آنها ا

ورزشی هایی مانند بسکتبال، والیبال، تنیس، بیسبال و 
شنا که تیم ها در سطوح باالتری به رقابت می 
پردازند، میزان تحلیل رفتگی مربیان بسیار باالتر از 
تیم های دیگر بود. نتایج این مطالعه در ارتباط با 

این  مربیان والیبال بر خالف پژوهش حاضر نشان داد
داری از تحلیل رفتگی و نیز دارای سطوح معنتمربیان 

لفه های آن نسبت به رشته های سافتبال، قایق ؤم
 رانی، بولینگ و شنا هستند.

در پژوهش  (2..2سوس و همکاران )تهمچنین کارابا
خود تحت عنوان ارزیابی سطوح تحلیل رفتگی مربیان 
تیم های دو و میدانی، بسکتبال و والیبال دریافتند 

بسکتبال نسبت به دو رشته ورزشی دیگر مربیان 
دارای سطح فرسودگی عاطفی و مسخ شخصیت 
 باالتری بودند. همچنین آنها بر خالف پژوهش حاضر

بیان دو و یسه با مردریافتند مربیان والیبال در مقا
داری از تحلیل رفتگی و میدانی دارای سطح معنا

مولفه های آن هستند. از سوی دیگر هجالم و 
( معتقدند هرچه سطح رقابت باالتر 2..2) همکاران

باشد، مربیان به میزان بیشتری تحلیل رفتگی و 
های آن را تجربه می کنند. این محققان در  ؤلفهم

پژوهش خود در میان مربیان حرفه ای فوتبال 
 ةلفؤدرصد از آنها در م 32آمریکایی دریافتند 
مسخ شخصیت  ةلفؤدرصد در م .1فرسودگی عاطفی، 

کاهش عملکرد شخصی سطح  ةلفؤدرصد در م .3و 
 را شغلی باالیی را نشان دادند. به طور کلی فرسودگی

 فشارهای برابر در واکنش یک عنوان به توان می

 معرفی سازمانی یا کاری فشارهای به پاسخ و مزمن

 افراد مبتال به برای مسئله اولین مسلچ دیدگاه از د.نمو

 آن از که است جسمانی فرسودگی شغلی، فرسودگی

 انجام برای شان توانایی که معنا این برند. به می رنج

 ناتوان و خسته مواقع، اکثر در و کرده پیدا کاهش کار

 مانند فیزیولوژیک مرضی عالیم عالوه هستند. به

 تغییر و خواب اختالالت تهوع، حالت مکرر، سردردهای

 دهد. دومین می رنج را آنها تغذیه، به بوط مر عادات

 افسردگی، است. هیجانی مشکالت وجود آنها مشکل

 شغل، در افتادن گیر احساس و درماندگی احساس

 افراد است. قبیل این هیجانی مشکالت از بخشی

 به بدگمانی است. مشکل سومین نگرشی، فرسودگی

 شیء یک همانند دیگران با که این به تمایل دیگران،

 به نسبت منفی نگرش و کردن برخورد انسان، نه و
 (.5..2)مسلچ،  است آن های ویژگی از آنها
های انفرادی  در رشتهتحلیل واریانس  آزمون نتایج

های آن  ؤلفهو مدر میزان تحلیل رفتگی نشان داد 
وجود ندارد. نتایج به دست آمده با   تفاوت معناداری

(، 2.55جنکای و جنکای ) های پژوهشنتایج 
کاراباتسوس و (، .5،2.5..2کاستلیوس )
( و کاراباتسوس و همکاران 2.52آپوستولیدیس )

(، دال و 5922مسلچ و همکاران )(، 2..2،2..2)
 های پژوهش( همسو است، اما با نتایج 5929وینبرگ )
( ناهمسو 5999کلی و همکاران )و (، .2.5تاشمن )

 پژوهش( در 5..2براین اساس کاستلیوس ) است.
خود که روی مربیان تنیس یونان انجام داد، دریافت 
که این مربیان دارای سطوح پایین و نرمالی از تحلیل 

( و 2.52کاراباتسوس و آپوستولیدیس )رفتگی هستند. 
( نیز در پژوهش 2..2،2..2کاراباتسوس و همکاران )

های خود دریافتند مربیان دو و میدانی دارای سطوح 
ی از تحلیل رفتگی هستند. بسیار پایین و نرمال

( نیز پژوهشی با 5922مسلچ و همکاران )همچنین 
فتگی مربیان تنیس و هدف بررسی میزان تحلیل ر

دادند. نتایج این مطالعه نشان داد این  بسکتبال انجام
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مربیان دارای سطوح پایینی از تحلیل رفتگی می 
دال و (. 5..2)به نقل از مسلچ و همکاران باشند 

( نیز پژوهشی را روی مربیان ورزش 5929وینبرگ )
های گروهی )بسکتبال و والیبال( و انفرادی )دو و 
میدانی( انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان داد اگرچه 

بال دارای سطوح باالتری از مربیان بسکت
بین هر سه رشته ورزشی رفتگی بودند اما  تحلیل

و  به نقل از مسلچداری مشاهده نشد )تفاوت معنا
به طورکلی مطالعات انجام شده در (. 5..2همکاران 

این زمینه به این نکته اشاره نموده اند که عواملی 
مانند سطح رقابت و مسابقه، میزان آمادگی تیم و 
ورزشکاران، وضعیت تیم یا ورزشکار در جدول و در 

ن و هواداران در تحلیل والئنهایت میزان حمایت مس
در این راستا میت هستند. رفتگی مربیان بسیار بااه

 ةنتیج را رفتگی تحلیل نیز (5992مسلچ و جکسون )
شغلی معرفی نموده اند و  با استرس مقابله   در شکست

بین  ةمعتقدند تحلیل رفتگی اولین توضیح برای رابط
کاهش عملکرد فرد و ابتال به بیماری های مزمنی 
مانند استرس، افسردگی است. براین اساس مسلچ و 

( معتقدند تحلیل رفتگی باعث کاهش 5..2همکاران )
قدرت سازگاری فرد با عوامل تنش زا می شود و 

نشانگانی از خستگی جسمانی و عاطفی  ةدربرگیرند
منفی از خود و  است. این امر منجر به تیجاد تصویر

 نگرش منفی از شغل می شود. این نشانگان ممکن
های جسمانی و  است فرد را به سوی انواع بیماری

 روانی سوق دهد.
نشان تحلیل واریانس یک راهه  آزموندر نهایت نتایج 
رشته داری بین میزان حودکارآمدی داد اختالف معنا

وجود ندارد. نتایج به دست  های گروهی و انفرادی
(، 9..2چویو و همکاران ) پژوهش هاینتایج با آمده 

 32(، گولد و همکاران.599وینبرگ و جکسون )
همسو است. از سوی دیگر نتایج به دست   (5999)
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(، پاس و 2.53خزرلو ) های پژوهشآمده با نتایج 
(، والکر 2.55فیل ها و همکاران )(، 2.52همکاران )
( .2.5(، اسکالویک و اسکالویک )9..2)و همکاران 

 ( ناهمسو است. این5992و چاس و همکاران )
داری در میزان محققان اظهار نمودند تفاوت معنا

های مورد مطالعه آنها وجود دارد،  خودکارآمدی گروه
 در بهبود خودکارآمدی که باورند لذا آنها بر این

وجود و  ابراز افسردگی، رضایت شغل، مسائلی مانند
 های پژوهش از آنچه تحلیل رفتگی نقش حیاتی دارد. 

 این شود می استنباط مورد این در ورزش شناسی روان
ویژگی شخصیتی  گروهی ورزش های در که است

 های ورزش ها و رشته از تر پایین خودکارآمدی

 در شخص که است این امر این علت است. انفرادی

 های توانایی و ها مهارت با فقط انفرادی های ورزش

 های رشته در که حالی در دارد کار و سر خودش

 تأثیر تحت شخص والیبال و بسکتبال مانند گروهی

 گرو در او عملکرد و گیرد می قرار تیمش اعضای

 نیز او عملکرد مقابل بود، در خواهد گروهی عملکرد

همکاران،  و )بیوکام  است گروه عملکرد تأثیر تحت
 وقتی می کند بیان خودکارامدی (. نظریة1..2

 موجود کافی های محرك و ضروری های مهارت

 خواهد بینی پیش را طبیعی اجرای خودکارامدی باشند،

 (. 5999کرد )باندورا، 
( در پژوهشی که 5992براین اساس چاس و همکاران )

روی خودکارآمدی مربیان انجام دادند دریافتند این ویژگی 
شخصیتی دارای اثرات بسیار مهمی در عملکرد آنها می 

این مطالعه نشان داد تفاوت باشد. همچنین نتایج 
داری در میزان خودکارآمدی مربیان مورد مطالعه آنها معنا

( نیز به نتایج 5992ینبرگ و همکاران )وجود دارد. و
( 5992) باندورا که طور همانمشابهی دست یافتند. 

 هایش توانایی مورد در فرد ویژه انتظارات است معتقد
 در فرد کوشش بر خاص اعمال انجام )خودکارامدی( برای

های  انگیزه ایجاد و آن انجام در پایداری و عمل یک انجام
( نیز معتقد 5922) همکاران و تأثیر دارد. شرر مناسب
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رابطة  فرد گذشتة های موفقیت با مدیآاست خودکار
دارد، لذا با توجه به آنکه مربیان مورد  مثبتی و عمیقی

مطالعه )در هر دو رشته های انفرادی و گروهی( در 
باالترین سطح لیگ کشور مشغول به کار و فعالیت 

داری تفاوت معناهستند، بنابراین میزان خودکارآمدی آنها 
  با یکدیگر نداشت.

از سوی دیگر مطالعات نشان داده اند افرادی که 
دارای احساس خودکارآمدی باالیی هستند می توانند 
بر توانایی های خود کنترل داشته باشند و در برابر 
فشار ها و استرس های ناشی از شغل خود به طور 
معقولی تالش و مقاوت کنند. محققان معتقدند 

ودکارآمدی به افراد کمک می کند تا با بکارگیری خ
مهارت های خود در برابر مشکالت و مسائل پیرامون 
خود به صورت مطلوبی عمل کنند و احساس موفقیت 
شغلی در آنها افزایش یابد )ابراهیمی مقدم و پور احمد، 

باورهای خودکارآمدی نقشی اساسی در (. 2.53
زندگی افراد ایفا می کنند. این باورها عالوه بر تفسیر 
و معنادهی به رویداد ها و تجارب محیطی به عنوان 
یک عامل تعیین کننده مستقیم و با واسطه در 

(. 5999انگیزش و رفتار انسان عمل می کنند )باندورا، 
نظیر عزت خودکارآمدی ادراك شده با سازه هایی 

 39خود ارزشی 32انتظارات پیامد، 32نفس، مکان کنترل،
متفاوت است. بنابر نظر  .1و شایستگی ادراك شده

( خودکارآمدی ادراك شده قضاوتی از 5..2باندورا )
لیاقت است در حالی که عزت نفس قضاوت راجع به 
خودارزشی است. مکان کنترل به باورها درباره 

د. مهمترین تمایز وابستگی پیامدها مربوط می شو
مربوط به انتظار پیامد عملکرد است. از بعد نظری 
باورهای خودکارآمدی از این جهت دارای اهمیت 
است که نیل به اهداف، خودباوری، جستجوی تکالیف 
چالش انگیز و پشتکار را در افراد پرورش می دهد. 
                                                                                
37 Locus of control  
38 Outcome expectancies  

39 Self-worth 

40 Perceived competence  

ه کار می گیرند و افرادی که حداکثر کوشش خود را ب
های خود، علی رغم موانع موجود  هدر تحقق خواست

پافشاری می کنند و احتمال موفقیت خود را افزایش 
( نیز معتقد است ارزیابی های 5999می دهند. باندورا )

خودکارآمدی، تاثیر عمیقی بر سطح انگیزش فرد دارد. 
زمانی که فرد معتقد باشد که در تکالیف به خوبی 

داد.  عمل می کند، تالش خود را افزایش خواهد
باالبودن خودکارآمدی و احساس کنترل بر رویدادهای 
موجود در زندگی شخصی و اجتماعی یه صورت مثبت 
به توانایی کنارآمدن با استرس و تحلیل رفتگی و به 
حداقل رساندن اثرات زیان بخش آن بر کارکرد 

با توجه به ماهیت  زیستی مربوط است. کنترل پذیری
دهنده مهمی است. استرس، اصل و مولفه تشکیل 

این شرایط زندگی استرس زا، به خودی خود نیست 
که آثار زیان بخش زیستی را تولید می کنند، بلکه 
ناتوانی اداك شده در کنترل منجر به استرس می شود 

(. خودکارآمدی باال، با تقویت دستگاه 5999)باندورا، 
ایمنی بدن، کاهش آزاد شدن هورمون های مرتبط با 

اهش آسیب پذیری نسبت به عفونت های استرس و ک
همچنین از محدودیت های تنفسی مربوط است. 

مطالعة حاضر می توان به عدم استفاده از مربیان زن و 
های ورزشی اشاره نمود که پیشنهاد می  تمامی رشته

شود در مطالعات دیگری این موارد بررسی شوند.  در 
شود نهایت براساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می 

مربیان رشته های انفرادی و تیمی و همچنین 
مسئولین و دست اندرکاران نظام سالمت و ورزش به 

های  پدیدة تحلیل رفتگی و اثرات آن بر ویژگی
 ای داشته باشند. شناختی توجه ویژه روان
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