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چکیده
 خودکارآمدی بازیکنان و کارآمدی جمعی در تیمهای حرفهای،هدف این پژوهش تعیین روابط ساختاری کارآمدی مربیگری
 مقیاس، بازیکن) از اعضای تیمهای حرفهای بسکتبال بانوان881  سرمربی و82(  نفر821 ، به این منظور.بسکتبال بانوان بود
 نتایج نشان داد اثر. مقیاس خودکارآمدی و پرسشنامة کارآمدی جمعی برای ورزش را تکمیل نمودند،کارآمدی مربیگری
مستقیم کارآمدی مربیگری بر خودکارآمدی بازیکنان و کارآمدی جمعی معنادار نیست و خودکارآمدی بازیکنان اثر مستقیم و
 مدل مفهومی کارآمدی مربیگری با دادههای گردآوری شده از تیمهای، براساس این نتایج.منفی بر کارآمدی جمعی دارد
 احتمال وجود متغیرهای میانجی در، در راستای بازنگری و توسعة این مدل مفهومی.حرفهای بسکتبال بانوان حمایت نمیشود
.ارتباط کارامدی مربیگری با متغیرهای تیمی مورد بحث میباشد
. تیم بسکتبال، کارآمدی جمعی، خودکارآمدی بازیکن، کارآمدی مربیگری:کلیدواژهها

The Structural Relationships of Coaching Efficacy, Players' SelfEfficacy, and Collective Efficacy in Female Professional Basketball
Teams
Amir Dana, Amir Hamzeh Sabzi, and Elmira Gozalzadeh
Abstract
The purpose of this study was to determine the structural relationships of coaching efficacy,
players' self-efficacy, and collective efficacy in female professional basketball teams. To this
aim, 128 individuals (12 head coaches and 116 players) from members of female basketball
professional teams were completed coaching efficacy scale, self-efficacy scale, and collective
efficacy questionnaire for sport. Results shaowed that the direct effects of coaching efficacy
on players’ self-efficacy and collective efficacy were not significant, and players’ selfefficacy have a direct and negative effect on collective efficacy. Based on the results, the
conceptual model of coaching efficacy is not supported by collected data from female
professional basketball teams. To revise and extend this conceptual model, the possibility of
existence of mediating variables in relationship of coaching efficacy with team variables is
discussed.
Keywords: Coaching Efficacy, Player's Self-Efficacy, Collective Efficacy, Basketball Team.
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مقدمه
براساس تئوری شناختی اجتماعی (باندورا ،8711 ،
 ،)8771 ،8711خودکارآمدی 3یکی از پیشبینیکننده-
های مهم رفتار به شمار میرود و به عنوان میزان
اطمینان فرد در قبال توانایی خود در سازماندهی و
اداره منابع مورد نیاز عمل در جهت تولید دستاوردهای
معین تعریف میشود .چهار منبع شامل دستیابی به
عملکرد ،4تجربههای جانشین ،5متقاعدسازی کالمی1
به همراه سایر انواع نفوذ اجتماعی و انگیختگی
فیزیولوژیک 1در فراهم نمودن اطالعات مورد نیاز
برای شکلگیری باورهای خودکارآمدی دخیل هستند.
باورهای خودکارآمدی بر آرزوها و میزان تعهد به آنها،
کیفیت تفکر تحلیلی و راهبردی ،سطح انگیزش و
پشتکار در رویارویی با مشکالت ،گریز از شکست،
اسنادهای علّی برای موفقیت و آسیبپذیری از
استرس و افسردگی تأثیرگذار است (باندورا،8711 ،
 .)8771 ،8711مطالعات اولیه نشان داده است که
خودکارآمدی عمومی با موفقیتهای کسب شده در
زمینههای تحصیلی ،شغلی و نظامی در ارتباط است
(شرر و همکاران .)8712 ،1با این حال ،مطالعات بعدی
نشان داد که با وجود شباهت باال بین تکالیف مختلف،
ممکن است خودکارآمدی در قبال یک تکلیف
ضرورتاً به خودکارآمدی در قبال تکلیف دیگر منجر
نشود (کروگر .)2003 ،7در واقع ،خودکارآمدی به
عنوان یک سازة خاص-تکلیف 80مطرح است (باندورا،
 .)2008براین اساس ،در راستای به کارگیری مفهوم
خودکارآمدی در زمینه ورزش ،باورهای خودکارآمدی
8
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1. Social Cognitive Theory
2. Bandura
3. Self-Efficacy
4. Peroformance Attainment
5. Vicarious Experiences
6. Verbal Persuasion
7. Physiological Arousal
8. Sherer et al.
9. Krueger
10. Task-Specific

ورزشکاران ،تیمها و مربیان به طور جداگانه مفهوم-
سازی شده است.
باورهای کارآمدی در سطح تیم به عنوان عامل
هماهنگ کننده اعضاء ،تنها از ارزیابی فردی
خودکارآمدی اعضای تیم و تجمیع آنها حاصل نمی-
شود ،چرا که ممکن است یک تیم از ترکیب اعضایی
که سطوح خودکارآمدی متفاوتی دارند تشکیل شده
باشد و اعضاء به تواناییهای تیم به عنوان یک کل
بیشتر از تواناییهای فردی خود اطمینان داشته باشد.
در نقطه مقابل ،ممکن است اعضاء به توانایی فردی
خود برای اجرای بازی مطلوب در طول مسابقه
اطمینان داشته باشند (خودکارآمدی) ،اما معتقد باشد
که تیم در توانایی خود برای کسب موفقیت دچار
کمبود است (باندورا .)8771 ،در واقع ،ارزیابی فرد به
فرد خودکارآمدی و جمع آن برای سنجش باورهای
کارآمدی در سطح تیم ،مولفههایی نظیر هماهنگی،
تعامل و یکپارچگی را که هر تیم به طور ذاتی نیازمند
آنها است ،نادیده میگیرد (زاکارو ،بلیر ،پیترسون و
زازانیس .)8775 ،88براین اساس ،کارآمدی جمعی 82به
عنوان باورهای مشترک یک گروه درباره ظرفیتهای
گروه در سازمان بخشیدن و انجام اعمالی که برای
رسیدن به پیشرفت مطلوب مورد نیاز است در نظر
گرفته میشود .شواهد پژوهشی در زمینة عمومی
(برای مثال ،ریجز و نایت )8774 ،83و زمینة ورزشی
(فلتز و لیرج8771 ،84؛ مورتیز8771 ،85؛ واستون ،چمرز
چمرز و پریسر )2008 ،81نشان میدهد که بین
خودکارآمدی و کارآمدی جمعی ارتباط مثبت و در حد
متوسط وجود دارد .اگرچه ممکن است در اثر برد یا
باخت تیم ،ادراکات بازیکنان از کارآمدی جمعی
11. Zaccaro, Blair, Peterson, & Zazanis
12. Collective Efficacy
13. Riggs & Knight
14. Feltz & Lirgg
15. Moritz
16. Watson, Chemers, & Preiser

روابط ساختاری کارآمدی مربیگری ،خودکارآمدی بازیکنان ...

افزایش یا کاهش یابد ،اما خودکارآمدی در سطح
فردی ثبات بیشتری در مقابل برد و باخت از خود
نشان میدهد (واستون و همکاران .)2008 ،از لحاظ
نظری ،باورهای کارآمدی جمعی بر نحوه مشارکت،
سطح انگیزه ،اندازة تالش ،ایستادگی در شرایط دشوار
(مانند رویارویی با حریف قوی) ،بازیابی شرایط از
دست رفته و اجرای قویتر اعضای تیم تأثیرگذار
است (باندورا .)2008 ،8771 ،8711 ،شورت ،سالیوان
و فلتز )2005( 8در مفهومسازی کارآمدی جمعی در
ورزش ،این سازه متشکل از پنج بُعد توانایی ،2تالش،3
پایداری ،4آمادگی 5و اتحاد 1معرفی شده است .با توجه
به این که کارآمدی جمعی ریشه در مفهوم
خودکارآمدی دارد ،منابع اطالعاتی مشابهی در شکل-
گیری کارآمدی جمعی تأثیرگذارند ،با این تفاوت که
منابع اطالعاتی باورهای خودکارآمدی در سطح تیم
مطرح میشود (فلتز و لیرج .)2008 ،1واستون و چمرز1
( )8771پیشنهاد کردند که سه گروه از متغیرهای
تأثیرگذار بر کارآمدی جمعی از اهمیت بیشتری
برخوردارند که شامل ترکیب گروه (برای مثال اندازه
گروه ،تفاوتهای اداراکی اعضاء برحسب موقعیت آنها
در گروه) ،تجربیات قبلی گروه و اثربخشی رهبر گروه
میباشند.
تمامی اهمیت خودکارآمدی در زمینه ورزش ،چه در
سطح فردی و چه در سطح تیمی ،به نقش کلیدی آن
در عملکرد ورزشی نسبت داده میشود .نتایج به دست
آمده از رشتههای ورزشی مختلف نشان میدهد که
باورهای خودکارآمدی با عملکرد ورزشکاران رشته-
های انفرادی نظیر ژیمناستیک ،ماراتُن ،وزنه برداری،
1. Short, Sullivan, & Feltz
2. Ability
3. Effort
4. Persistence
5. Perparation
6. Unity
7. Feltz & Lirgg
8. Watson & Chemers
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کشتی ،سهگانه ،بولینگ ،گلف ،اسب دوانی ،صخره
نوردی ،شمشیربازی و تنیس روی میز (برای مثال،
لیولین ،سانچز ،اصغر و جونز2001 ،7؛ خامه سیفی،
 )2080و نیز عملکرد ورزشکاران رشتههای تیمی
نظیر بیسبال ،بسکتبال ،فوتبال ،والیبال و سافتبال
(برای مثال ،چاس ،اوینگ ،لیرج و جورج8774 ،80؛
واستون و همکاران2008 ،؛ مییرز ،فلتز و شورت،88
 )2004در ارتباط است .عالوه براین ،در فراتحلیل
صورت گرفته توسط موریتز ،فلتز ،فاربچ و مک82
( )2000روی  45مطالعه که به بررسی ارتباط
خودکارآمدی و عملکرد اختصاص داشتند (شامل 80
پژوهش ورزشی) ،مشخص شد بین خودکارآمدی و
عملکرد ورزشی ارتباط مثبت وجود دارد (.)r=0/31
حتی در مطالعاتی که از مقیاسهای خاص-تکلیف
برای سنجش خودکارآمدی استفاده شده است ،ارتباط
قویتری بین خودکارآمدی و عملکرد ورزشی مشاهده
میشود ( .)r=0/45به طور کلی ،ادبیات پژوهشی
مستندات قابل قبولی ارائه میکند که بیانگر قابلیت
پیشبینی عملکرد ورزشی براساس سطح خودکارآمدی
ورزشکاران و کارآمدی جمعی در رشتههای مختلف
ورزشی است.
از سوی دیگر ،نقش مربیان در ساختاربندی و هدایت
تیمها به سوی پیشرفت و کسب موفقیت را نمیتوان
نادیده گرفت .به طور قطع ،قابلیتهای فنی و حتی
قابلیتهای روانشناختی مربیان در این امر اثرگذار
است .از جمله این قابلیتها که ممکن است نقش
تعیین کنندهای در رفتارهای مربیگری داشته باشد،
باورهای خودکارآمدی مربیان است .کارآمدی
مربیگری 83از مفهوم خودکارآمدی باندورا (،8711

9. Llewellyn, Sanchez, Asghar, & Jones
10. Chase, Ewing, Lirgg, & George
11. Myers, Feltz, & Short
12 Moritz
13. Coaching Efficacy
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 )8771 ،8711و مدل نظری خودکارآمدی
(دنهام و میشل )8718 ،2برگرفته شده و به عنوان
میزان اطمینان مربی در تأثیرگذاری بر یادگیری و
اجرای ورزشکاران تعریف شده است که دارای چهار
بُعد کارآمدی تکنیک ،3راهبرد بازی ،4انگیزش 5و
شخصیتسازی 1است (فلتز ،چاس ،موریتز و سالیوان،1
 .)8777کارآمدی تکنیک ،انعکاس دهنده این باور
است که مربیان در آموزش مهارتهای شناختی تا چه
اندازه به تواناییهای خود باور دارند .کارآمدی راهبرد
بازی به میزان اطمینان مربی به توانایی مربیگری
خود در طول مسابقه و رهبری تیم به سمت موفقیت
اشاره دارد .کارآمدی انگیزش به عنوان اطمینان مربی
به توانایی تأثیرگذاری خود بر مهارتهای روان-
شناختی و وضعیت انگیزشی بازیکنان تعریف میشود.
در نهایت ،کارآمدی شخصیتسازی به اطمینان مربی
به توانایی تاثیرگذاری خود بر رشد شخصیتی و نگرش
بازیکنان نسبت به ورزش اطالق میشود (فلتز و
همکاران .)8777 ،فلتز و همکاران ( )8777در مدل
مفهومی کارآمدی مربیگری (شکل  )8پیشنهاد کرده-
اند که منابع اطالعاتی باورهای کارآمدی مربیان
متشکل از تجربه و آمادگی برای مربیگری ،موفقیت
قبلی (سابقه برد و باخت) ،مهارت و توانایی ادراک
شده از ورزشکاران و حمایت اجتماعی ادراک شده از
سوی جامعه و سازمانهای ورزشی است که بر چهار
بُعد کارآمدی مربیگری اثرگذارند .همچنین ،این
پژوهشگران پیشنهاد کردهاند که کارآمدی مربیگری
ممکن است اثرات مثبت خود را در رفتارهای
مربیگری ،رضایت بازیکنان /تیم و باورهای کارآمدی
بازیکنان /تیم نمایان سازد.
1. Teachers Self-Efficacy
2. Denham & Michael
3. Technique Efficacy
4. Game Strategy Efficacy
5. Motivation Efficacy
6. Character-Bulding Efficacy
7. Feltz, Chase, Moritz, & Sullivan

منابع اطالعاتی طرح شده در مدل مفهومی
کارآمدی مربیگری طی شواهد تجربی ارائه شده
توسط فلتز و همکاران ( )8777مورد تأیید قرار گرفته
و توسط مطالعات چاس ،هایاشی و فلتز،)8777( 1
مالت و فلتز )2000( 7و مییرز ،وارگاس-تونسیگ و
فلتز )2005( 80توسعه یافته است .همچنین ،فلتز و
همکاران ( )8777در بررسی پیامدهای طرح شده
دریافتند ،مربیانی که باورهای کارآمدی قویتری
دارند ،از درصد برد ،رضایت بازیکنان و رفتارهای
تشویقی بیشتر و رفتارهای آموزشی و سازمانی کمتر
برخوردارند .اگرچه این شواهد حمایتهای اولیهای
برای مدل مفهومی کارآمدی مربیگری فراهم کرد ،اما
در این پژوهش اثرات علّی کارآمدی مربیگری بر
خودکارآمدی بازیکنان و کارآمدی جمعی مورد
آزمایش قرار نگرفت .در راستای آزمون مدل کارآمدی
مربیگری ،وارگاس-تونسیگ ،وارنرز و فلتز)2003( 88
روابط بین کارآمدی مربیگری ،خودکارآمدی بازیکنان
و کارآمدی جمعی را در  82تیم دبیرستانی والبیال
دختران مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که هیچ
ارتباط معناداری بین ابعاد کارآمدی مربیگری و
خودکارآمدی بازیکنان وجود ندارد .عالوه براین ،از
بین ابعاد کارآمدی مربیگری ،تنها کارآمدی شخصیت
سازی به طور معکوس با کارآمدی جمعی ارتباط
معنادار داشت ( .)r= -0/1با این حال ،وارگاس-
تونسیگ و همکاران ( )2003گزارش کردند که
کارآمدی انگیزش به طور مثبت ( )β = 8/05و
کارآمدی شخصیتسازی به طور منفی ()β = -8/43
قادر به پیشبینی کارآمدی جمعی هستند .بوردلی،
کاوسانو و رینگ )2001( 82روابط باورهای
خودکارآمدی را براساس ادراکات بازیکنان مورد
8. Chase, Hayashi, & Feltz
9. Malete & Feltz
10. Myers, Vargas-Tonsing, & Feltz
11. Vargas-Tonsing, Warners, & Feltz
12. Boardley, Kavussanu, & Ring
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مطالعه قرار دادند .یافتههای این پژوهش نشان داد که
بین ادراکات بازیکنان راگبی از کارآمدی مربیان و
خودکارآمدی آنها در اجرای راگبی ارتباط مثبت وجود
دارد ،اما از بین ابعاد کارآمدی مربیان تنها کارآمدی
تکنیک قادر به پیشبینی سطح خودکارآمدی بازیکنان
بود ( .)β = 0/27تقی ( )2007با مطالعه تیمهای لیگ
برتر و دسته یک فوتبال مردان دریافت که از بین ابعاد
کارآمدی مربیگری ،کارآمدی تکنیک با ابعاد توانایی و
آمادگی کارآمدی جمعی ارتباط منفی داشته و
کارآمدی انگیزش به طور مثبت با تمامی ابعاد
کارآمدی جمعی (توانایی ،تالش ،پایداری ،آمادگی و
اتحاد) در ارتباط است .با این حال ،ارتباط ابعاد
کارآمدی راهبرد بازی و شخصیتسازی با هیچ یک از
ابعاد کارآمدی جمعی معنادار نبود .در یک جمعبندی،
شواهد محدود و متناقض ارائه شده در ادبیات
خودکارآمدی ،مستندات قابل قبولی در حمایت از مدل
مفهومی کارآمدی مربیگری فلتز و همکاران ()8777
فراهم نکرده است و ضعف پژوهشی روشنی در این
زمینه مشاهده میشود .از این رو ،در مطالعه حاضر،
برای درک پویایی باورهای خودکارآمدی مربیان،
بازیکنان و تیمها ،روابط ساختاری بین کارآمدی
مربیگری ،خودکارآمدی بازیکنان و کارآمدی جمعی در
پیامدها
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تیمهای حرفهای بسکتبال بانوان مورد مطالعه قرار
گرفته است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کمّی بوده و با
توجه به هدف آن از نوع مطالعات بنیادی به شمار
میرود .همچنین در طبقهبندی براساس روش،
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی -همبستگی
از نوع مدلیابی معادالت ساختاری است.
شرکت کنندگان
به منظور بررسی قابلیت تعمیمپذیری و جامع بودن
مدل کارآمدی مربیگری (فلتز و همکاران،)8777 ،
طیف وسیعی از مربیان و بازیکنان در سطوح مختلف
مهارت و تجربه در انتخاب جامعه و نمونه پژوهش
حاضر مد نظر قرار گرفت .از این رو جامعه پژوهش،
مربیان و بازیکنان زن بسکتبال حاضر در تیمهای لیگ
برتر ،دسته یک و دسته دو رقابتهای حرفهای
فدراسیون بسکتبال جمهوری اسالمی ایران در سال
 8374انتخاب گردید.

ابعاد کارآمدی مربیگری

منابع اطالعاتی کارآمدی
مربیگری

– رفتار مربیگری
– رضایت بازیکن /تیم
– کارآمدی بازیکن /تیم

– تکنیک
– راهبرد بازی
– انگیزش
– شخصیت
سازی

– تجربه و آمادگی برای
مربیگری
– موفقیت قبلی (سابقه برد و
باخت)
– مهارت ادراک شده از
ورزشکاران

حمایت اجتماعی ادراک
–
)8333
شکل  .8مدل مفهومی کارآمدی مربیگری (فلتز و همکاران،
شده
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براساس آمار ،به ترتیب  82 ،81و  84تیم در لیگ
برتر ،دستة یک و دستة دو رقابت داشتند که هر تیم
متشکل از یک سرمربی ،یک کمک مربی و حداکثر
 85بازیکن بود .براین اساس ،جامعه آماری پژوهش
 42تیم متشکل از  42سرمربی و  130بازیکن بود .در
نمونهگیری  82تیم ( 1تیم از لیگ برتر 4 ،تیم از لیگ
دستة یک و دو تیم از لیگ دستة دو) متشکل از 82
سرمربی و  810بازیکن برای شرکت در پژوهش
اعالم آمادگی کردند .در مجموع از بین پرسشنامههای
توزیع شده ،دادههای مربوط به  82سرمربی (سن:
 48/48±1/12سال ،سابقه مربیگری81/25±1/41 :
سال) و  881بازیکن (سن 23/14±4/31 :سال ،سابقة
ورزشی 7/14±4/08 :سال ،سابقة رقابت حرفهای:
 4/32±2/71سال) در تحلیلهای نهایی مورد استفاده
قرار گرفت .سن مربیان در دامنه  30تا  55سال و سن
بازیکنان در دامنه  81تا  35سال قرار داشت.
ابزار پژوهش
برای گردآوری اطالعات از پرسشنامة اطالعات
فردی ،مقیاس کارآمدی مربیگری و پرسشنامة
کارآمدی جمعی برای ورزش استفاده شد که جزئیات
مربوط به این ابزار به شرح ذیل است:
فرم اطالعات فردی
از یک فرم تنظیم شده توسط پژوهشگر در دو
ویرایش برای مربیان و بازیکنان برای گردآوری
اطالعات فردی شرکتکنندهها استفاده شد .فرم
اطالعات فردی مربیان شامل هفت سوال برای تعیین
نام تیم ،سن ،سابقه مربیگری ،وضعیت تاهل ،نوع
لیگ (لیگ برتر /دسته یک /دسته دو) ،سابقة
مربیگری در تیمهای مختلف (تیم ملی ،لیگ برتر،
دستة یک و دو) و عناوین قهرمانی در جایگاه
مربیگری بود .به طور مشابه ،فرم اطالعات فردی
بازیکنان شامل هفت سوال برای تعیین نام تیم ،سن،
سابقه ورزشی ،وضعیت تاهل ،نوع لیگ (لیگ برتر/
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دسته یک /دسته دو) ،سابقة بازی در تیمهای مختلف
(تیم ملی ،لیگ برتر ،دسته یک و دسته دو) و عناوین
قهرمانی در جایگاه ورزشکاری بود.
مقیاس کارآمدی مربیگری( 8سی.ای.اس)
این مقیاس توسط مییرز و همکاران ( )2005و برپایة
مدل کارآمدی مربیگری و پرسشنامههای قبلی
ساخته و اعتباریابی شده است که دارای  24عبارت در
چهار خرده مقیاس کارآمدی تکنیک (شش عبارت)،
کارآمدی راهبرد بازی (هفت عبارت) ،کارآمدی
انگیزش (هفت عبارت) و کارآمدی شخصیتسازی
(چهار عبارت) است .پاسخهای این مقیاس روی
پیوستار  80درجهای لیکرت از یک (کامالً مطمئن
هستم) تا ( 80اصالً مطمئن نیستم) درجهبندی می-
شود .میر و همکاران ( )2005با استفاده از تحلیل
عاملی تأییدی ،برازش ساختار چهار عاملی این مقیاس
را در مقایسه با ساختار سه عاملی و تک عاملی
براساس دادههای گردآوری شده از  115مربی از
رشتههای ورزشی مختلف باالتر و در حد مطلوب
گزارش کردهاند .همچنین ،رحمانی ( )2080در ایران
با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ساختار چهار عاملی
این مقیاس را بین مربیان تنیس روی میز و ووشو
مورد تأیید قرار داده است (IFI = 0/77, CFI = 0/77
= 22/05, df = 7, p = 0/001, SRMR = 0/025,
 .)χ2در پژوهش حاضر با توجه به محدود بودن تعداد
مربیان شرکت کننده ( ،)n = 82روایی سازه این
مقیاس مورد بررسی قرار نگرفت .پایایی این مقیاس
در مطالعات متعدد خارجی و داخل کشور در حد
مطلوب گزارش شده است (برای مثال ،مییرز و
همکاران2005 ،؛ تقی2007 ،؛ رحمانی .)2080 ،در
پژوهش حاضر همسانی درونی این مقیاس با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ برای بُعد کارآمدی تکنیک
 ،0/782کارآمدی راهبرد بازی  ،0/782کارآمدی
1. Coaching Efficacy Scale
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انگیزش  ،0/113کارآمدی شخصیتسازی  0/113و
برای کل مقیاس  0/711به دست آمد .همچنین،
همبستگی عبارت -کل مقیاس برای تمامی عبارت-
های این مقیاس بین  0/352تا  0/745قرار داشت که
نشان میدهد تمامی عبارات از همبستگی الزم با کل
مقیاس برخوردارند.
مقیاس خودکارآمدی( 8اس.ای.اس)
این مقیاس توسط شرر و همکاران ( )8712ساخته
شده و دارای  23عبارت روی دو خرده مقیاس
خودکارآمدی عمومی ( 81عبارت) و خودکارآمدی
اجتماعی (شش عبارت) است .پاسخهای مقیاس روی
پیوستار پنج درجهای لیکرت از یک (کامالً مؤافقم) تا
پنج (کامالً مخالفم) درجه بندی میشود .روایی سازة
نسخة اصلی مقیاس خودکارآمدی براساس روابط
مثبت آن با سایر سازههای شخصیتی (مانند منبع
کنترل ،کنترل شخصی ،حرمت نفس و  )...و نیز سطح
موفقیت شغلی و تحصیلی مورد تأیید بوده است (شرر
و همکاران8712 ،؛ شرر و آدامز .)8713 ،2همسانی
درونی نسخة اصلی این مقیاس براساس دادههای
 311دانشجو برای خرده مقیاس خودکارآمدی عمومی
 0/11و برای خرده مقیاس خودکارآمدی اجتماعی
 0/18گزارش شده است (شرر و همکاران .)8712 ،در
پژوهش حاضر برای به کارگیری این مقیاس ،نسخه
اصلی با استفاده از روش ترجمه /ترجمة معکوس 3به
فارسی ترجمه شد .در ادامه ،روایی صوری و محتوایی
پرسشنامه با نظرخواهی از متخصصین روانشناسی و
روانشناسی ورزش مورد تأیید قرار گرفت .جهت
بررسی روایی سازه مقیاس ،ابتدا عبارتهایی که اثر
منفی در همسانی درونی مقیاس داشتند (محاسبه
همسانی درونی مقیاس با حذف هر عبارت) ،برای
عبارتهای مربوط به هر دو خرده مقیاس محاسبه
1. Self-Efficacy Scale
2. Sherer & Adams
3. Translation / Back Translation
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گردید .نتایج حاصله نشان داد که با حذف عبارت ”در
انجام کارهای ناخوشایند ،تا زمان اتمام آن ،به کار
خود ادامه میدهم“ و نیز عبارت ”در هنگام دوست
شدن با فردی که زیاد عالقمند به دوستی نیست ،به
راحتی از دوست شدن با وی منصرف نمیشوم“

همسانی درونی مقیاس افزایش مییابد که نشان می-
دهد حضور دو عبارت مذکور در مقیاس باعث کاهش
روایی سازه میشود .همچنین ،همبستگی عبارت-
کل مقیاس برای دو عبارت مذکور کمتر از  0/3بود.
در ادامه پس از حذف دو عبارت مذکور ،نتایج تحلیل
عاملی تأییدی نشان داد که مدل اندازهگیری
خودکارآمدی برازش الزم را با دادههای گردآوری شده
دارد (SRMR = 0/01, IFI = 0/78, CFI = 0/78
 .)χ2 = 340/11, df = 811, p ≥ 0/0008,براساس
این مدل ،همسانی درونی بُعد خودکارآمدی عمومی
 ،0/113خودکارآمدی اجتماعی  0/141و کل مقیاس
 0/115به دست آمد.
4
پرسشنامة کارآمدی جمعی برای ورزش

(سی.ای.کیو.اس)
این پرسشنامه توسط شورت و همکاران ()2005
ساخته و اعتباریابی شده است و دارای  20عبارت در
پنج خرده مقیاس توانایی ،تالش ،پایداری ،آمادگی و
اتحاد میباشد (چهار عبارت برای هر خرده مقیاس).
پاسخهای پرسشنامه روی پیوستار  80درجهای
لیکرت از یک (کامالً مطمئن هستم) تا ( 80اصالً
مطمئن نیستم) درجهبندی میشود .شورت و همکاران
با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی نشان دادند که
ساختار پنج عاملی این پرسشنامه از برازش قابل
قبولی برخوردار است (= 0/72, RSEMA = 0/07
0/008, SRMR = 0/04, NNFI = 0/70, CFI
= .)χ2 = 514/27, df=810p,در ایران ،براساس داده-
های گردآوری شده از  838والیبالیست زن تیمهای
4. Collective Efficacy Questionnaire for Sport
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لیگ برتر و با به کارگیری تحلیل عاملی تأییدی،
رمضان ( )2080نشان داد که ساختار پنج عاملی
پرسشنامه کارآمدی جمعی برای ورزش از برازش
قابل قبولی برخوردار است (= 0/72, CFI = 0/70
df = 5, p = 0/012, SRMR = 0/041, IFI
 .)χ2 = 81/37,در پژوهش حاضر ،همبستگی عبارت-
کل مقیاس برای تمامی عبارتهای این
پرسشنامهبین  0/475تا  0/110قرار داشت که نشان
میدهد تمامی عبارات از همبستگی الزم با کل
پرسشنامه برخوردارند .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز
نشان داد که مدل اندازهگیری پنج عاملی کارآمدی
جمعی برازش قابل قبولی با دادههای گردآوری شده
دارد (SRMR = 0/015, IFI = 0/75, CFI =0/75
 .)χ2=477/81 ،df= 810P ,≥0/008,اگرچه شاخص-
های تعدیل ارائه شده نشان داد که با ترسیم
کوواریانس خطا میتوان برازش این مدل اندازهگیری
را بهبود بخشید ،با این حال با توجه به مورد تأیید
بودن روایی سازة پرسشنامة کارآمدی جمعی برای
ورزش ،ادامه تحلیلها صورت نگرفت .همسانی
درونی پرسشنامة کارآمدی جمعی برای ورزش
براساس گزارشهای مختلف حاکی از پایایی مطلوب
این پرسشنامه است (شورت و همکاران2005 ،؛ تقی،
2007؛ رمضان .)2080 ،در پژوهش حاضر ،همسانی
درونی این پرسشنامه برای بُعد توانایی ،0/118
تالش  ،0/151پایداری  ،0/110آمادگی  ،0/104اتحاد
 0/125و برای کل مقیاس  0/741به دست آمد.
شیوة گردآوری دادهها
برای اجرای پژوهش ابتدا مکاتبات و هماهنگیهای
الزم جهت معرفی پژوهشگر به فدراسیون بسکتبال
جمهوری اسالمی ایران و سازمان لیگ بعمل آمد.
پس از مشخص شدن تیمهای شرکت کننده در
رقابتهای لیگ ،اسامی سرپرست و مسئولین تیمها
به همراه تلفن و آدرس محل باشگاه تهیه و فهرست
شد .در ادامه با هماهنگیهای انجام شده و اخذ
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رضایت سرمربیان تیمها ،زمان مشخصی برای تکمیل
پرسشنامهها تعیین شد .براساس زمانبندی و برنامه
تعیین شده ،پژوهشگر در محل مقرر حاضر شده و
پس از تنظیم شرایط تکمیل پرسشنامهو ارائه
توضیحات الزم در خصوص اهداف پژوهش ،کاربرد
نتایج ،اختیاری بودن تکمیل پرسشنامهها ،محرمانه
بودن اطالعات گردآوری شده ،کاربری علمی
اطالعات و نحوه تکمیل و پاسخ به پرسشنامهها،
اطالعات مورد نیاز گردآوری شدند (نرخ بازگشت
 14/4درصد).
روشهای آماری
در تحلیل دادهها ،از آزمون کالموگروف-اسمیرنُف جهت
بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها ،از ضریب آلفای
کرونباخ جهت تعیین همسانی درونی ابزار اندازهگیری،
از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی-
های دوسویه بین متغیرها ،از تحلیل عامل تأییدی
برای بررسی مدلهای اندازهگیری و در نهایت از مدل
معادالت ساختاری برای بررسی میزان برازش مدل
مفهومی با دادهها گردآوری شده و آزمون فرضیهها
استفاده شد .در پژوهش حاضر ،برپایه توصیههای هو
و بنتلر ،)8777( 8با توجه پایین بودن حجم نمونه
( ،)N > 250از شاخصهای  CFI3 ، SRMR2و
 IFI4استفاده شد چرا که برای ارزیابی برازش
افزایشی و مطلق ساختار مقیاسهای اندازهگیری و
مدلهای ساختاری فرض شده ،شاخصهایی استفاده
میشود که نوعاً در نمونههایی با حجم کوچک کارایی
داشته باشند .به عنوان مثال ،شاخص  SRMRنسبت
به شاخص رمزی 5ترجیح داده میشود چرا که شاخص
رمزی تمایل به رد مدلهای صحیح در نمونههای
کوچک دارد .همچنین ،برای ارزیابی برازش افزایشی،
1. Hu & Bentler
2. Standardized Root Mean Square Residual
3. Comparative Fit Index
4. Incremental Fit Index
5. Root Mean Square Error of Approximation
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از شاخص برازش تطبیقی (سی.اف.آی) و شاخص
برازش افزایشی (آی.اف.آی) بهره گرفته شد ،چرا که
این شاخصها در تعیین برازش مدل ،حجم نمونه را
مد نظر قرار میدهند .مقادیر مورد قبول برای
 SRMRمقادیر کوچکتر از  0/01و برای دو شاخص
سی.اف.آی و آی.اف.آی مقادیر باالتر از  0/70می-
باشد (هو و بنتلر .)8777 ،تمامی تحلیلها در سطح
اطمینان  75درصد و با استفاده از نرمافزارهای
اس.پی.اس.اس نسخة  85و لیزرل نسخة  1/53انجام
شدند.
یافتهها
جدول  8آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای
پژوهش و همبستگیهای دو سویه بین آنها را نشان
میدهد .همان طور که در این جدول مشاهده می-
شود ،ارتباط کارآمدی تکنیک با خودکارآمدی عمومی
( ،)r)885( = -0/81 , P ≥ 0/05خودکارآمدی
اجتماعی ( )r)885( = -0/28P ,≥0/05و سطح کلی
خودکارآمدی ( )r)885( = -0/22P ,≥0/05از لحاظ
آماری معنادار است .همچنین ،ارتباط کارآمدی
انگیزش با خودکارآمدی عمومی (= -0/87P ,≥0/05
( ،)r)885خودکارآمدی اجتماعی (= -0/2P ,≥0/05
( )r)885و سطح کلی خودکارآمدی (P ≥0/05
 )r)885( = -0/22,معنادار میباشد .عالوه براین،
ارتباط کارآمدی شخصیتسازی با تالش (, P ≥0/05
 ،)r)885( = -0/28پایداری (= -0/2, P≥0/05
( ،)r)885اتحاد ( )r)885( =-0/28 ,P≥0/05و سطح
کلی کارآمدی جمعی ( )r)885( = -0/28P ,≥0/05از
لحاظ آماری معنادار بوده و ارتباط سطح کلی کارآمدی
مربیگری با خودکارآمدی اجتماعی (-0/28, P≥0/05
= ( )r)885و سطح کلی خودکارآمدی (, P≥0/05
 )r)885( = -0/28از لحاظ آماری معنادار است .در
خصوص روابط بین خودکارآمدی و کارآمدی جمعی،
تنها ارتباط خودکارآمدی اجتماعی با پایداری

883
(P ≥0/05

( ،)r)885( = -0/81P ,≥0/05آمادگی
 )r)885( = -0/24,و سطح کلی کارآمدی جمعی
( )r)885( = -0/81P ,≥0/05از لحاظ آماری معنادار
است .جهت روابط فوقالذکر منفی بوده و از لحاظ
قدرت ارتباط در سطح ضعیفی قرار دارند (.)r >0/3
همچنین براساس جدول  ،8بین ابعاد کارآمدی
مربیگری ( )p≥0/008و همچنین بین ابعاد
خودکارآمدی ( )p≥0/008و نیز بین ابعاد کارآمدی
جمعی ( )p≥0/008روابط مثبت ،معنیدار و قوی
برقرار است ( .)r <0/5در سایر موارد ،از لحاظ آماری
روابط معنادار بین متغیرهای پژوهش وجود ندارد
(.)P<0/05
مدل مبناء طرحریزی براساس فرضیههای پژوهش با
استفاده از مدل معادالت ساختاری مورد آزمون قرار
گرفت .نتایج حاصل از آزمون مدل مبناء نشان داد
مدل طراحی شده از برازش الزم برخوردار است
(SRMR =0/014 , IFI =0/72 , CFI =0/72
 ،)χ2 =821/41 , df = 48 , p>0/008,چرا که
حاصل کسر خی دو بر درجة آزادی در دامنه  2تا 5
قرار دارد ( )χ2/ df = 3/83و شاخص  SRMRاز
 0/01کوچکتر است .همچنین ،مقادیر شاخصهای
آی.اف.آی و سی.اف.آی از حد معیار  0/70باالتر
است .شکل  2ضرایب استاندارد شده مسیر را برای
این مدل نشان میدهد .نتایج بدست آمده از مدل
معادالت ساختاری نشان داد که ضریب مسیر → CE
 PSEاز لحاظ آماری معنادار نیست (-8/05 > 8/71
=تی  = -0/83 ,بتا) ،بدین معنی که کارآمدی
مربیگری اثر مستقیمی بر خودکارآمدی بازیکنان
ندارد .همچنین ،نتایج بدست آمده نشان داد که
ضرایب مسیر  CE → CoEاز لحاظ آماری معنادار
نیست (= -8/80 > 8/71تی  = -0/88 ,بتا) ،بدین
معنی که کارآمدی مربیگری اثر مستقیمی بر کارآمدی
جمعی ندارد .در نهایت ،نتایج بدست آمده نشان داد
که ضرایب مسیر  PSE → CoEاز لحاظ آماری
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معنادار است (= -2/82تی  = -0/87 ,بتا) ،بدین معنی
که خودکارآمدی بازیکنان اثر مستقیم و منفی بر
کارآمدی جمعی دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش تعیین روابط ساختاری بین
کارآمدی مربیگری ،خودکارآمدی و کارآمدی جمعی
در تیمهای حرفهای بسکتبال بانوان بود .در این راستا،
تحلیلهای مقدماتی جهت تعیین همبستگیهای دو
سویه بین ابعاد کارآمدی مربیگری ،خودکارآمدی
بازیکنان و کارآمدی جمعی نشان داد که ابعاد
کارآمدی تکنیک و انگیزش و همچنین سطح کلی
کارآمدی مربیگری ارتباط منفی ،اما در حد ضعیف با
خودکارآمدی عمومی و خودکارآمدی اجتماعی و نیز
سطح کلی خودکارآمدی بازیکنان دارند .اگرچه
ظرفیت مفهومی در نظر گرفته شده برای سازه
کارآمدی مربیگری ایجاب میکند که مربیانی که از
احساس کارآمدی باالتری برخوردارند ،قادر به پرورش
بازیکنانی باشند که خودکارآمدی باالیی احساس کنند
(فلتز و همکاران ،)8777 ،اما اثرات علّی کارآمدی
مربیگری باید براساس شواهد تجربی و اطالعاتی که
از بطن تیمهای ورزشی گردآوری میشود مورد
حمایت قرار گیرند .برای آزمایش این ادعا ،اثر
کارآمدی مربیگری بر خودکارآمدی بازیکنان مورد
بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که کارآمدی
مربیگری نقش مستقیم و معنادار در خودکارآمدی
بازیکنان تیمهای حرفهای بسکتبال بانوان ایفاء نمی-
کند .این شواهد از مدل مفهومی کارآمدی مربیگری
حمایت نمیکند و ضرورت بازنگری این مدل را
نمایان میکند؛ طوری که در آن متغیرهایی که ممکن
است ارتباط بین این دو متغیر را تغییر دهد مشخص
گردد .به بیان دیگر ،عدم وجود رابطه علّی بین
کارآمدی مربیگری و خودکارآمدی بازیکنان ممکن
است در ارتباط با متغیرهای واسطهای باشد .به عنوان
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مثال ،براساس نظریه خودکارآمدی باندورا ،کسب
موفقیت یکی از منبع ایجاد باورهای خودکارآمدی
است (باندورا )8711 ،و از این رو ،صفات انگیزشی
بازیکنان در قبال پیشرفت و احساس موفقیت ممکن
است از جمله متغیرهایی محسوب شوند که در
میانجیگری این ارتباط تعیینکننده باشند .در واقع،
هدفگرا بودن بازیکنان ممکن است شرایطی را در
جو تیمی به وجود آورد که شایستگیهای تکنیکی و
تاکتیکی بازیکنان که در اثر تالشهای آموزشی
مربیان در قبال تکنیک و تاکتیک ایجاد میشود ،منبع
بهینهای برای احساس پیشرفت و موفقیت ادراک
نگردد؛ بدین معنی که بازیکن به واسطه رقابت با هم-
تیمیها و بازیکنان تیم حریف ،خود را از رسیدن به
احساس پیشرفت و موفقیت محروم ساخته و اثر
کارآمدی مربیان بر خودکارآمدی بازیکنان ،از طریق
انگیزش پیشرفت و به ویژه هدفگرا بودن بازیکنان
دستخوش تغییر گردد .همچنین ،رفتارهای انگیزشی
مربیان که ممکن است نشأت گرفته از کارآمدی
انگیزش باال در آنان باشد ،در صورتی که بازیکنان از
کفایت فنی و بدنی الزم برخوردار نباشند ،موجب
کاهش اعتماد به نفس و متعاقب آن کاهش احساس
خودکارآمدی خواهد شد .یکی دیگر از دالیل احتمالی
عدم اثرگذاری کارآمدی مربیگری بر خودکارآمدی
بازیکنان ،عدم توانایی مربیان در درک پویاییهای
روانشناختی بازیکنان است .در این خصوص،
مارکوس ،میگول ،اولیوا و کالوو )2080( 8شواهدی را
از تیمهای نیمه حرفهای فوتبال و بسکتبال فراهم
آوردهاند که نشان میدهد ،ارتباط ضعیفی بین میزان
درک مربیان از خودکارآمدی بازیکنان با سطح واقعی
خودکارآمدی گزارش شده توسط بازیکنان وجود دارد؛
بدین معنی که مربیان توان باالیی در شناخت
ویژگیهای روانشناختی بازیکنان نداشتهاند.
1. Marcos, Miguel, Oliva, & Calvo
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جدول  -8آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش و همبستگیهای دو سویه بین آنها (.)n =881
متغیرها

M±SD

1

 -1کارآمدی تکنیک

99/0±94/8

-

 -2کارآمدی راهبرد
بازی
 -3کارآمدی
انگیزش
 -4کارآمدی
شخصیتسازی
 -5سطح کلی
کارآمدی مربیگری
 -6خودکارآمدی
عمومی
 -7خودکارآمدی
اج تماعی
 -8سطح کلی
خودکارآمدی

99/0±69/8
95/0±96/8
86/0±04/9

***

-

***

96/0

84/0
83/0

***

92/0

***

64/3±64/35

94/0

69/0±65/2

-18/0

72/0±73/2

*

*

-21/0

*

25/1±39/5

-22/0

4

3

2

***

***

87/0

***

96/0

5

7

6

9

***

84/0

***

95/0

***

95/0

-

-17/0 -13/0 *-19/0 -14/0
-13/0

8

10

11

12

*

-2/0

***

57/0 *-18/0 -12/0

***

88/0 *-2/0 -14/0 *-22/0 -16/0

***

89/0

-

 -9توانایی

44/1±23/8

-15/0

-08/0

-11/0 -16/0 -03/0 -11/0 -18/0 -02/0

 -10تالش

56/1±80/7

-16/0

-08/0

***

76/0 -06/0 -09/0 -01/0 -13/0 *-21/0 -04/0

 -11پایداری

61/1±85/7

-16/0

-11/0

***

***

 -12آمادگی

51/1±02/8

-1/0

0.01

***

***

***

 -13اتحاد

60/1±83/7

-15/0

-12/0

***

8/0 -06/0 -14/0 -04/0 -14/0 *-21/0 -06/0

***

***

***

99/6±75/39

-16/0

-09/0

***

87/0 -11/0 *-18/0 -01/0 -13/0 *-21/0 -03/0

***

***

***

 -14سطح کلی
کارآمدی جمعی

13

65/0 -11/0 *-18/0 -01/0 -14/0 *-21/0 -07/0
82/0 -15/0 *-24/0 -03/0 -06/0 -16/0 -04/0

77/0
83/0
81/0
92/0

73/0
75/0
87/0

81/0
92/0

***

92/0

* ارتباط در سطح  P≥0/05معنیدار است؛ ** ارتباط در سطح  P≥0/08معنیدار است؛ *** ارتباط در سطح  P≥0/008معنیدار است.

مطالعات روانشناسی ورزشی ،شمارة  ،81زمستان 8931

822

شکل  .2نتایج مدل معادالت ساختاری برای مدل مبناء

از این رو ،هرچند ممکن است مربیان از نظر باورهای
کارآمدی در حیطه وظایف مربیگری خود در سطح
باالیی قرار داشته باشند ،اما ممکن است عدم شناخت
پویاییهای روانشناختی بازیکنان ،شایستگیها و
تالشهای آنان را در جهت افزایش خودکارآمدی
بازیکنان به مرحله فعل در نیاورد .به هر حال،
مطالعات معدودی ارتباط بین کارآمدی مربیگری و
خودکارآمدی بازیکنان را مورد بررسی قرار داده است
و نتیجهگیری در این خصوص نیاز به مطالعات
بیشتری دارد .به عنوان مثال ،وارگاس-تونسیگ و
همکاران ( )2003در بررسی قابلیت پیشبینی
خودکارآمدی بازیکنان توسط ابعاد کارآمدی مربیگری
در تیمهای والیبال نشان دادند که ابعاد کارآمدی
مربیگری (کارآمدی تکنیک ،راهبرد بازی ،انگیزش و
شخصیتسازی) قادر به پیشبینی خودکارآمدی
بازیکنان نیست که با یافتههای پژوهش حاضر
همخوان است .به طور کلی ،نتایج پژوهش حاضر در
خصوص کارآمدی مربیگری و خودکارآمدی بازیکنان

نشان داد که برخی از ابعاد کارآمدی مربیگری (به
ویژه کارآمدی تکنیک و کارآمدی انگیزش) با
خودکارآمدی بازیکنان همبستگیهای دوسویه منفی
داشته و کارآمدی مربیگری اثر علّی مستقیم و معنا-
داری بر خودکارآمدی بازیکنان ندارد.
یافتههای پژوهش حاضر در خصوص ارتباط کارآمدی
مربیگری و کارآمدی جمعی نشان داد که تنها بُعد
کارآمدی شخصیتسازی مربیان ارتباط معناداری با
ابعاد کارآمدی جمعی دارد ،طوری که قدرت این
ارتباط ضعیف و جهت آن نیز منفی است .مطابق با
یافتههای پژوهش حاضر ،وارگاس-تونسیگ و
همکاران ( )2003بین کارآمدی شخصیت سازی و
کارآمدی جمعی و تقی ( )2007بین کارآمدی تکنیک
و ابعاد توانایی و آمادگی ارتباط منفی گزارش نمودهاند.
این شواهد همسو با یافتههای پژوهش حاضر از مدل
مفهومی کارآمدی مربیگری حمایت نمیکنند .با این
حال ،برخی از یافتههای مطالعات از ارتباط مثبت بین
ابعاد کارآمدی مربیگری و کارآمدی جمعی حمایت

روابط ساختاری کارآمدی مربیگری ،خودکارآمدی بازیکنان ...
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میکنند که با یافتههای پژوهش حاضر ناهمخوان
است .به عنوان مثال ،تقی ( )2007گزارش کرد که
کارآمدی انگیزش با تمامی ابعاد کارآمدی جمعی
ارتباط معنادار و مثبت دارد .همچنین ،رمضان ()2080
بین ابعاد کارآمدی مربیگری و ابعاد کارآمدی جمعی
روابط دو سویه مثبت گزارش نمود ،طوری که
کارآمدی مربیگری اثر علّی مستقیم و مثبتی بر
کارآمدی جمعی به همراه داشت .دلیل ناهمخوانی این
پژوهشها ممکن است در ارتباط با متفاوت بودن
جنسیت نمونهها ،متفاوت بودن رشته ورزشی و سطح
رقابتی در تیمهای مورد مطالعه باشد .به هر حال،
ارتباط منفی مشاهده شده در پژوهش حاضر بین
کارآمدی شخصیت سازی و باورهای تیمی در قبال
تالش ،پایداری ،اتحاد و سطح کلی کارآمدی جمعی با
در نظر داشتن برخی از شواهد پژوهشی قابل تفسیر
است .کارآمدی شخصیتسازی به این باور اشاره دارد
که مربیان به توانایی خود در تأثیرگذاری بر رشد
شخصیتی و تغییر نگرشهای بازیکنان نسبت به
ورزش اطمینان داشته باشند (میرز و همکاران،
 .)2005تری )8778( 8نیز تأکید کرده است که
مربیگری فراتر از آموزش اطالعات خاص به فراگیران
است .همچنین ،براساس نظریة یادگیری اجتماعی،
مربی در جایگاهی قرار دارد که میتواند بعنوان یک
الگو مطرح شود و رفتارهای مناسب را تقویت کرده و
رفتارهای نامطلوب را تنبیه کند (هورن .)2002 ،2در
این بین ،به نظر میرسد که توانایی مربی در ایجاد
ارتباط موثر با بازیکنان از اهمیت ویژهای برخوردار
بوده و نقش تعیینکنندهای در تأثیر باورهای
شخصیتسازی مربیان بر باورهای تیمی داشته باشد.
به عنوان مثال ،مییرز و همکاران ( )2005در بررسی
منابع کارآمدی مربیگری و تأثیر کارآمدی مربیگری بر
متغیرهای تیمی نشان دادند که در تیمهای زنان،

جنسیت مربی نقش تعیینکنندهای در ارتباط بین
شخصیتسازی و رضایت تیمی دارد؛ طوری که در
تیمهایی که مربیان مرد دارند ،کارآمدی شخصیت-
سازی با رضایت تیمی ارتباط منفی دارد .در واقع ،عدم
پذیرش الگوی شخصیتی و نگرشی که توسط نفوذ
اجتماعی مربی بین مربی -ورزشکار تبادل میشود،
ممکن است موجبات نارضایتی تیمی و در نهایت،
کاهش کارآمدی جمعی را در پی داشته باشد .شواهد
ارائه شده توسط مرادی و همکاران ( )2001نیز از این
ادعا حمایت میکند که سبک رهبری آمرانه مربیان
بسکتبال با انسجام اجتماعی و وظیفهای درک شده
توسط بازیکنان ارتباط منفی دارد (الزم به توضیح
است که انسجام گروهی یکی از متغیرهای تیمی
است که در مطالعات متعدد ،همبستگی باالیی با
کارآمدی جمعی داشته است؛ برای مثال خوزه،
بوسلوت و توماس2001 ،3؛ کوزوب و مکدونل،4
 .)2000در نتیجه ،رفتارهایی که در قبال شخصیت-
سازی بازیکنان از مربیان مشاهده میشود ،ممکن
است با نارضایتی و کاهش انسجام تیمی و در نهایت
اُفت باورهای کارآمدی جمعی همراه شود .به هر حال،
براساس یافتههای پژوهش حاضر ،کارآمدی مربیگری
اثر مستقیم و معناداری بر کارآمدی جمعی ندارد که
با در نظر داشتن شواهد ضد و نقیض موجود در ادبیات
پژوهشی نمیتوان به طور قطعی در خصوص آن
نتیجهگیری کرد و نیاز به مطالعات بیشتری دارد.
در نهایت ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که
از بین ابعاد خودکارآمدی بازیکنان تنها خودکارآمدی
اجتماعی با ابعاد پایداری و آمادگی کارآمدی جمعی و
نیز سطحی کلی آن ارتباط معنادار و منفی دارد .عالوه
براین ،نتایج حاصل از بررسی روابط علّی نیز بیانگر آن
بود که خودکارآمدی اثر مستقیم و منفی بر کارآمدی
جمعی دارد .این یافتهها با شواهد پژوهشی ارائه شده در
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زمینه عمومی (برای مثال ،ریجز و نایت )8774 ،و در
زمینه ورزشی (فلتز و لیرگ8771 ،؛ مورتیز8771 ،؛
واستون و همکاران )2008 ،که بین خودکارآمدی و
کارآمدی جمعی ارتباط مثبت گزارش نمودهاند
ناهمخوان است .نظر به این که خودکارآمدی یک سازه
خاص -تکلیف است ،دلیل ناهمخوانیهای مشاهده
شده را میتوان به متفاوت بودن ابزار سنجش
خودکارآمدی میتوان نسبت داد؛ بدین معنی که جنبه-
های مورد سنجش خودکارآمدی در پژوهشهای
مختلف متفاوت بوده است .به نظر میرسد ،در پژوهش
حاضر وجود اثر منفی خودکارآمدی بر کارآمدی جمعی
با تفاوتهای ادراکی بازیکنان از تواناییهای فردی و
تیمی در ارتباط است؛ مانند زمانی که بازیکنی میگوید
”من اطمینان دارم که میتوانم از عهده تکلیف گروهی
برآیم“ ،اما اگر به تواناییهای سایرین اطمینان کنم،
ممکن است دیگر ” نتوانیم با یکدیگر از عهده تکلیف
گروهی بر آییم“ .بخشی از این تفاوتهای ادراکی
ممکن است به نوع شخصیت بازیکنان بستگی داشته
باشد .در واقع ،شخصیت پذیرا ،8ریسک پذیر ،2تعامل
گرا 3و از این قبیل ویژگیهای شخصیتی که الزمه
جامعهپذیری بازیکنان است ،در ایجاد ارتباط مثبت بین
خودکارآمدی و ادراکات خودکارآمدی جمعی موثر است.
عالوه براین ،شواهد فراهم شده از دو مسیر پژوهشی در
زمینه خودکارآمدی و عملکرد ورزشی نیز پیشنهاد می-
کند که میبایست خودکارآمدی در سطح فردی با
باورهای خودکارآمدی در سطح تیمی در ارتباط مثبت
قرار داشته باشند؛ چرا که روابط گزارش شده بین
باورهای کارآمدی در سطح فردی و عملکرد ورزشی از
یک سو (برای مثال ،لیولین ،سانچز ،اصغر و جونز،4
2001؛ خامه سیفی)2007 ،؛ و از سوی دیگر ،روابط

گزارش شده بین باورهای کارآمدی در سطح تیمی و
عملکرد ورزشی (چاس و همکاران8774 ،؛ مییرز و
همکاران ،)2004 ،در اغلب مطالعات مثبت و معنادار
گزارش شده است و دور از انتظار نیست که این دو
سازه به صورت موازی با یکدیگر تأثیرات مثبت بر
عملکرد ورزشی داشته و در نتیجه ،ارتباط مثبتی با
یکدیگر داشته باشند .با تمامی این تفاسیر ،نتایج برخی
از مطالعات سالهای اخیر بیانگر آن است که
خودکارآمدی فردی باال بر عملکرد تکالیف گروهی
تأثیر منفی دارد (ونکور ،مور و یودر2001 ،5؛ یئو و نیل،1
)2001؛ بدین معنا که ماهیت تکلیف ممکن است نیاز
باالیی به کارآمدی در سطح تیمی داشته باشد که در
این صورت انتظار میرود رابطه بین خودکارآمدی
بازیکنان و کارآمدی جمعی به شکل منفی پیریزی
شود .در این راستا ،بررسیهای انجام شده در شرایط
آزمایشگاهی توسط کاتز-ناون و اِرز )2005( 1در مورد
نقش ”به هم پیوستگی تکلیف“ 1در تأثیرات
خودکارآمدی و کارآمدی جمعی بر عملکرد تیمی نشان
داد ،در شرایطی که تکلیف از به هم پیوستگی باالیی
برخوردار باشد ،کارآمدی جمعی اثر معناداری بر عملکرد
تیمی دارد ،در حالی که اگر تکلیف به هم پیوستگی
پایینی داشته باشد ،خودکارآمدی فردی اعضای گروه بر
عملکرد تیمی تأثیر دارد .در واقع ،عملکرد موفق در
تکالیفی که از به هم پیوستگی باالیی برخوردارند (مانند
شرایط ضدحمله در ورزشهای تیمی) ،متأثر از زنجیره-
ای از فرایندهای تیمی به هم پیوسته است که نقش
اعضاء در حد باالیی بر یکدیگر اثر متقابل گذاشته و در
نتیجه آن ،عملکرد هر فرد تحت تأثیر عملکرد اعضای
دیگر گروه قرار میگیرد (کاتز-ناون و اِرز .)2005 ،با در
نظر داشتن این که اجرای بسکتبال در قالب تیمی به
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شدت نیازمند انسجام وظیفهای باال بین اعضای تیم
دارد و همچنین با توجه به نتایج توصیفی به دست آمده
در پژوهش حاضر برای سطوح خودکارآمدی و کارآمدی
جمعی ،میتوان نتیجهگیری کرد که شرکتکنندههای
مورد مطالعه از نظر کارآمدی جمعی در حد باال و از نظر
خودکارآمدی در حد پایین قرار داشتهاند و دلیل آن نیاز
رشته بسکتبال به کارآمدی جمعی باالتر است .در این
بین ،کیفیت گروه و نحوه ساختاربندی و پویایی آن (در
پژوهش حاضر تیمهای بسکتبال) ،نقش مهمی در
رضایت اعضای تیم ،شکل گیری هویت اجتماعی
اعضای گروه به عنوان یک کل و ادراک کارآمدی
جمعی ایفاء میکند .براساس نظریه هویت اجتماعی8
(تارنر و آکس ،)8711 ،2هنگامی که فرد حد و مرز گروه
را نفوذپذیر میبیند – مانند شرایطی که قادر است خود
را از یک گروه ضعیف به یک گروه قویتر جابجا کند
– باعث ایجاد ”میل به تحرک اجتماعی“ 3شده و منجر
میشود تا فرد استراتژیهای را پیش رو بگیرد که به
جای عملکرد تیمی ،عملکرد فردی خود را ارتقاء دهد
(هاسلم .)2008 ،4در واقع ،انتظار میرود که میل به
تحرک اجتماعی منجر به سطوح باالی خودکارآمدی و
سطوح پایین کارآمدی جمعی در گروههای ضعیف شود.
به هر حال ،براساس پژوهش حاضر ،خودکارآمدی
بازیکنان بسکتبال در مقایسه با کارآمدی جمعی در حد
پایینتر قرار داشت ،طوری که خودکارآمدی بازیکنان
بر کارآمدی جمعی تیمهای حرفهای بسکتبال بانوان اثر
مستقیم و منفی به همراه داشت.
به طور کلی ،شواهد پژوهش حاضر پیشنهاد میکند
که مدل مفهومی کارآمدی مربیگری در خصوص
اثرات مثبت ابعاد کارآمدی مربیگری بر باورهای
کارآمدی بازیکنان و تیمها نیازمند بازنگری و توسعه
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میباشد ،چرا که براساس یافتههای این مطالعه،
باورهای کارآمدی مربیان تیمهای حرفهای بسکتبال
اثر مستقیمی بر سطح خودکارآمدی بازیکنان و
کارآمدی جمعی به همراه نداشت .همچنین ،یافتههای
پژوهش حاضر بر این ضرورت اشاره دارد که در
رشتههای ورزشی تیمی نظیر بسکتبال ،راهبردهای
افزایش باورهای خودکارآمدی میبایست بر باورهای
جمعی تأکید داشته باشد چرا که سطح خودکارآمدی
بازیکنان اثر مستقیم و منفی بر میزان کارآمدی جمعی
دارد و تأکید بر باورهای فردی بازیکنان ممکن است
موجبات کاهش کارآمدی جمعی و در پی آن اُفت
انسجام گروهی و عملکرد تیمی را در پی داشته باشد.
از این رو ،به تمامی دستاندرکاران رشتههای تیمی (به
ویژه بسکتبال) اعم از ورزشکاران ،مربیان و روان-
شناسان ورزشی توصیه میشود که با تأکید بر
باورهای جمعی مقدمات بهبود عملکرد تیمهای
ورزشی را فراهم نمایند .این مهم ،به ویژه در ساختار-
بندی تیم و فرآیندهای گزینش بازیکنان به منظور
تشکیل تیمهایی که از باورهای جمعی قوی
برخوردارند ،میتواند کارآمد باشد.
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