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چکیده
 بازیکن از نگاه مربيان در ليگ- هدف از انجام این پژوهش تعيين رابطه ميان ویژگي های شخصيتي مربيان با روابط مربي:هدف تحقیق
 سرمربي و مربي در تيم های ليگ برتر خليج فارس مورد مطالعه قرار46  به این منظور تعداد: روش تحقیق.برتر فوتبال ایران است
 همبستگي و، تحقيق حاضر از نوع توصيفي.گرفتند و مربيان با نمونه برداری غيراحتمالي و از روش نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند
، برای سنجش ویژگيهای شخصيتي مربيان از آزمون استاندارد ویژگيهای شخصيتي رهبر با چهار زیر مقياس كمالگرایي.پيمایشي است
پيرو مورد-بازیکن پرسشنامه استاندارد رابطه رهبر- خود كارآمدی و عزت نفس استفاده شد و برای سنجش رابطه مربي،خود شيفتگي
 از آزمونSPSS19  با استفاده از نرمافزار. محاسبه شد%712  و% 844  آلفای كرونباخ پرسشنامهها به ترتيب.استفاده قرار گرفت
،t كلموگروف اسميرنف برای تعيين نرمال بودن جامعه و بر اساس آن از آزمون های متناسب پارامتریک یا ناپارامتریک مانند آزمونهای
 تأیيد شد و مشخص شد بين ویژگيهای77%  فرض اصلي تحقيق با سطح اطمينان.همبستگي پيرسون و رگسيون چندگانه استفاده شد
 همچنين با.بازیکن رابطه معنادار وجود دارد- خودكارآمدی و عزت نفس مربيان و رابطه مربي، خود شيفتگي،شخصيتي كمالگرایي
بازیکن رابطه- عزت نفس و كفایت نفس با رابطه مربي، خودشيفتگي،استفاده از آزمون رگرسيون چندگانه مشخص شد كه بين كمالگرایي
 در پایان براساس نتایج به دست آمده از ضرایب استاندارد مشخص شد كه در بين چهار متغير بيشترین عامل،چندگانه وجود دارد
.بازیکن شاخص عزت نفس بوده است و كمترین تاثيرگذاری را كمالگرایي داشته است-تاثيرگذار بر رابطه مربي
 فوتبال، ليگ برتر،بازیکن- رابطه مربيان، ویژگيهای شخصيتي:واژههای كلیدی

The relationship between personality characteristics of coaches and coachplayer relationship in Iran football premier league
Abstract
The aim of this research is to determine the relationship between personality characteristics of coaches
and coach-player relationships from the view point of coaches in premier league of Iran. In order to this
aim 64 head coaches and coaches of Persian Gulf premier league were selected by convenience and
available sampling method. The present study is descriptive, correlational survey. Personality
characteristics of coaches standard test with four subscales of perfectionism, narcissism, self-efficacy and
self-esteem was used in order to measure the personality characteristics of coaches, and leader-follower
relationship standard questionnaire was used for assessing coach-player relationship. Cronbach's alpha of
the questionnaires was calculated respectively 766% and 802%. Kolmogorov Smirnov test was used for
determining the normality of population and based on that, appropriate parametric or nonparametric tests
such as T test, Pearson Correlation and Multiple Regression were used by SPSS19 software. The main
assumption of research was confirmed with 99% confidence level and it was determined that there was a
significant relationship between perfectionism, narcissism, self-efficacy and self-esteem and coach-player
relationship. Also a multiple relationship was determined between perfectionism, narcissism, self-efficacy
and self-esteem and coach-player relationship by Multiple Regression. At the end it was determined that
among four variables, self-esteem was the most effective factor on coach-player relationship, and
perfectionism had been the least effect.
Key words: Personality Characteristics, Coach-player Relationship, Premier League, Football
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مقدمه
ليگ برتر فوتبال ایران باالترین سطح فوتبال كشور است
كه بخش اعظمي از هزینهها و توجهات تخصصي ورزش
كشور را به خود اختصاص ميدهد .مربيان و بازیکنان
تيمها ،از اصليترین عناصر تشکيل دهندهی سازمان انساني
ليگ برتر هستند .شناخت تاثير و كنش متقابل مربيان و
بازیکنان در باال بردن كيفيت عملکرد حرفهای ورزش كشور
غيرقابل انکار است .با در نظر گرفتن یک تيم ورزشي به
عنوان یک سازمان ،ميتوان اذعان كرد رفتارها و
خصوصيات شخصي و فردی و نيز انگيزههای انساني ،تاثير
پيچيدهای در فرآیند رابطهی كنشگران ورزشي در جهت
رسيدن به اهداف سازماني خویش دارند.
شخصيت به عنوان جنبهها و ویژگيهای یکتا و نسبتاً
پایدار دروني و بيروني فرد تعریف شده است كه در
موقعيتهای مختلف بر رفتار فرد تاثير گذاشته و در واقع
الگوهای پایدار پاسخ به موقعيتها را تبيين ميكند ( .)9بر
اساس تفاوتهای فردی كه ميان انسان حاكم است
شخصيتهای متفاوتي شکل گرفتهاند و هر یک از انسانها
با داشتن شخصيت مخصوص و منحصر به فرد ،رفتارهای
خاصي را از خود نشان ميدهد .این پيچيدگيهای رفتاری
در انسان اجازه نميدهد كه بتوان همه عناصر الزم برای
توصيف و تبيين آن را در چارچوب واحدی فراهم آورد.
مربيان یکي از مهمترین عناصر حياتي نيروی انساني در
سازمان های ورزشي هستند .بر این اساس اگرچه برای
مربيان از كلمه رهبر استفاده نميشود اما وظایف ایشان
رفتارهای ضروری یک رهبر را مانند دیگر فعاليت ها ملزم
ميكند.
از آنجا كه مربيان به عنوان رهبر یک تيم فوتبال به
حساب ميآید ،به همين منظور شناخت ویژگي ها و
خصوصيات آنها ،علتهای رفتاری و چگونگي برانگيخته
شدن آنها از جمله مباحث جدی روانشناسي ورزشي است
( .)2تحقيقات متعددی مربي را رهبر معرفي كرده اند ،و
برخي پژوهشگران نيز واژهی رهبری و مربي را به جای
یکدیگر به كار بردهاند ( .)3دیوید.بي.فراست اعتقاد دارد كه
در بين سه عامل :ورزشکار ،مربي و تماشاگر ،مربي در
رهبری تيم به عنوان یک سازمان دهنده قوی و زیربنایي
هر پيشرفت است (.)6
در رابطه با شخصيت و ویژگيها و صفات آن تعاریف و
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طبقه بندیهای متنوعي توسط محققان ارائه شده است كه
در ادامه به بررسي بعضي از آنها ميپردازیم.
از نظر وودورث شخصيت عبارت است از چگونگي
رفتارهای مربوط به فرد.
چن ( )2118شخصيت را عبارت از ویژگيهای دائم
روانشناختي افراد كه روی رفتار و افکار آنها جلوهگر
ميشود تعریف ميكند ( .)5شخصيت عبارت است از
ویژگيها ،خلق و خو ،تفکر ،و حتي ویژگيهای جسماني
فرد كه كمابيش ثابت و پایدار بوده و سازگاری منحصر به
فرد او با محيط را مشخص ميكند (.)9
مکكری و كاستا ( )9771ویژگيهای شخصيتي را به
عنوان «ابعاد تفاوتهای فردی در تمایل به نشان دادن
الگوهای پایدار فکر ،احساس و عمل» تعریف ميكنند (.)9
یکي از طبقه بندیهای صفات شخصيت ،طبقه بندی پنج
عامل بزرگ شخصيت است .شيوهی اصلي برای تعيين
عوامل این بوده است كه افراد ،خود یا دیگران را در صفات
مختلف درجهبندی كرده و سپس نتایج ،تحليل عاملي شده
و وجود ابعاد پنج گانه اصلي تایيد شده است ،كه این پنج
عامل اصلي شخصيت عبارتند از :برون گرایي ،سازش
پذیری ،وظيفه گرایي ،روانرنجورگرایي و پذیرا بودن نسبت
به تجارب (.)9
ویژگيهای شخصيتي بر ادراک و تفسير فرد از عوامل
بيروني اثر مي گذارد .بنابراین شخصيت فرد باید با شغل و
حرفهی او متناسب باشد ( .)4امروزه ،مربي موفق تنها معمار
تاكتيک نيست ،بلکه رهبری است كه توانایيهای رواني خود
را برای رهبری بازیکنان به شکل مطلوبي به كار ميگيرد و
آنها را هدایت ميكند ( .)3ویژگي های شخصيتي كه در
این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت عبارتند از كمالگرایي،
خودشيفتگي ،خودكارآمدی و عزت نفس كه به تفصيل
مورد بحث قرار خواهد گرفت.
كمالگرایی

فروید در توصيف افراد كمالگرا اظهار ميكند كه محرک
اصلي در زندگي این افراد رسيدن به خوشبختي نيست،
بلکه تکامل و برتری یافتن است .زندگي آنها در یکسری
حتم ها ،بایدها و نبایدها خالصه شده است .آنها در هر
كاری باید به كمال برسند و به بهترین شيوه آن را انجام
دهند وگرنه خرسند نخواهند شد و نرسيدن به كماالت
آنها را دچار اضطراب و افسردگي شدید ميكند .این
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توقعات بيجا و عهدهدار شدن مسؤوليت سنگين و
غيرمنطقي ،عرصة زندگي را بر آنان تنگ ميكند (.)8
كمال گرایي یعني گرایش فرد به داشتن مجموع های از
معيارهای افراطي و تمركز برشکست ها و نقص ها در
عملکرد و اعتقاد به كامل بودن و احساس اضطراب و فشار
رواني باال و ترس از اینکه نتواند مطابق انتظارات خود
زندگي كند (.)8
كمال گرایي شيوهای از زندگي است كه افراد برای رهایي
از اضطراب اساسي آن را به كار مي بندند و كمال گرایي را
گرایش روان رنجورانه به بيعيب و نقص بودن ،كوچکترین
اشتباه خود را گناهي نابخشودني پنداشتن و مضطربانه
انتظار پيامدهای شوم داشتن ،تعریف ميكنند (.)7

خودكارآمدی به توضيح چگونگي ادراكات فرد از توانایي
تغيير رفتار ،سطح انگيختگي ،الگوهای فکری و واكنشهای
احساسي ميپردازد .براساس نظریه شناختي اجتماعي
باندورا ،تغيير رفتار و حفظ آن تابعي از انتظارهای فرد
دربارة توانایي خود در انجام رفتار معين (خودكارآمدی)
است .پژوهش ها نشان داده اند كه خود كارآمدی به باور یا
ادراک افراد از استعدادهایشان در انجام فعاليت یا رفتار
معين مربوط است (.)92
خودكارآمدی به عنوان «باور به توامندیهای فردی به
منظور سازماندهي و اجرای ميداني از عمل كه برای
دستیابي به اهداف داده شده نياز است» .تحقيقات نشان
داده است كه خودكارآمدی اثربخشي معناداری بر رهبری
دارد (.)96

اصطالح خودشيفتگي ریشه در توصيف های باليني دارد و
نخستين بار پل ناک در سال  9777آن را بکار برد (.)7
اختالل شخصيت خود شيفته یک اختالل عاطفي مهم است
كه تکبر ،مبالغه ،خود ستایي از مشخصات آن است .افراد
مبتال به این اختالل نسبت به مردم هيچ گونه احساس
یگانگي و دلسوزی ندارند .یک فرد خود شيفته نهایت از
خود راضي بودن ،ناتواني برای همدلي با دیگران و
حساسيت تأثير آور به انتقاد از خودشان را دارد .خود
درگيری و فقدان همدلي از مشخصات این اختالل شخصيت
است .افراد با اختالل شخصيت خود شيفته خيلي اوقات
ميخواهند در اخالق به حد كمال برسند و نياز دارند در
مركز توجه قرار گيرند ،عاطفه و تحسين دریافت كنند و
موقعيت را در دست بگيرند (.)91
شخصيت خود شيفته با نشانههای احساس خود بزرگ
بيني ،اشتغال ذهني با تخليالت موفقيت ،قدرت،
استعداد،زیبایي و اعتقاد به این كه فردی استثنایي و خاص
است ،احساس همه تواني ،استثمارگر بودن در روابط بين
فردی ،فقدان همدلي و نياز به تمجيد افراطي خود مشخص
ميشود .خود شيفتگي با پيامدهای مثبت و منفي همراه
است و برخي از پيامدهای مثبت آن شامل كاهش
افسردگي ،برون گرایي ،خوشایندی اوليه و عملکرد بهتر در
جمع مي باشد .از سوی دیگر عطش توجه ،اطمينان افراطي
به خود ،فقدان همدلي ،پرخاشگری و ناسازگاری اجتماعي
برخي از پيامدهای منفي خود شيفتگي است (.)99

عزت نفس

خود شیفتگی

خودكارآمدی

عزت نفس عبارت از احساس ارزشمند بودن است .این
حس از مجموع افکار ،احساس ها ،عواطف و تجربياتمان در
طول زندگي ناشي ميشود .از نظر «كالرک» ،همه افراد
صرفنظر از سن ،جنس ،زمينه فرهنگي و جهت و نوع كاری
كه در زندگي دارند ،نيازمند عزت نفس هستند ( .)96عزت
نفس مي تواند به عنوان احساس مردم نست به خود ،كه
حاصل تأثيرپذیری و تأثيرگذاری از تعامل با محيط و
افرادی كه در محيط با آنها سروكار دارند ،درک شود (.)95
همچنين عزت نفس مي تواند بر همه سطوح زندگي اثر
ميگذارد (.)96
عزت نفس از مهم ترین جنبههای شخصيت و تعيين
كنندة ویژگيهای رفتاری و شکوفایي انسان است و بيشتر
صاحب نظران ،آن را عامل مهم و اساسي در سازگاری
عاطفي و اجتماعي ميدانند (.)94
عزت نفس یکي از عوامل تعيين كنندهی رفتار انسان به
شمار ميرود .در حقيقت ،برداشت و قضاوتي كه افراد از
خود دارند تعيين كنندهی چگونگي برخورد آنها با مسائل
مختلف است .معروفترین تعریف برای عزت نفس تعریفي
است كه روزنبرگ در سال  9745ارائه كرده است؛ از نظر
وی عزت نفس نگرش مطلوب و نامطلوب نسبت به خود
است .عزت نفس را ميتوان مجموعهای از افکار ،احساسات،
عواطف و تجربههایي تصور كرد كه در فرایند زندگي
اجتماعي شکل ميگيرند .افرادی كه عزت نفس باالیي
دارند ،دارای ویژگيهایي چون پختگي رواني ،ثبات،
واقعگرایي ،آرامش ،توانایي باال در تحمل ناكامي و شکست
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ميباشند .فردی كه عزت نفس پایين دارد و برای خود
ارزش و احترامي قایل نيست ،ممکن است دچار انزوا،
گوشهگيری و یا پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعي شود
(.)98
ارتباط بین مربی-بازیکن

كلي ( )9773تالش كرد به سادگي روابط بين دو نفر را به
این ترتيب كه" هریک از افراد زنجيرهای از اتفاقاتي است
كه به صورت علي به هم متصل هستند" تعریف كند.
ماهيت گسترده این تعریف به خاطر قابليت آن در استفاده
شدن در دیگر مفاهيم و حوزه های مورد مطالعه ،بویژه در
ورزش و روابط بين مربي-ورزشکار كاربرد دارد (.)97
برچيد ،دانشمند برجسته و محقق در زمينه روابط بيان
كرده كه "ما در روابط زاده ميشویم ،زندگيمان را در
روابط با دیگران سپری ميكنيم ،و بعد از مرگ ما ،اثرات
روابط ما در زندگي ما زنده است ،و در سرتاسر بافت رابطه
منعکس ميشود .)97( .جووت ( )2115نيز ارتباط مربي و
ورزشکار را اساس و شالودهی فرآیند مربيگری معرفي كرد
(.)3
روابط ميان افراد ،هنجارها و اعتماد ،همه كمک به تسهيل
هماهنگي و همکاری بين افراد كمک ميكند و منجر به
افزایش بهرهوری ميشود .نبود روابط مناسب بين نيروی
كار و مدیر و همين طور بين الیههای مختلف یک سازمان،
تأثير منفي بر كارایي سازمان ميگذارد (.)21
واضح است كه در ورزش ،مربيان و ورزشکاران به طور
همزمان در انواع مختلف روابط ميان فردی درگير هستند.
در واقع ،تعامل ورزشکارن با افراد تأثيرگذار به طور بالقوه بر
عملکرد و سالمت رواني آنها تأثير گذار است .بنابراین،
محققان خاطر نشان كرده اند كه ورزش یک محيط
اجتماعي بالغ است كه در آن ماهيت روابط ميان فردی
مورد كاوش قرار ميگيرد ،زیرا شامل فرصت های فراوان و
متنوعي برای برقرار كردن تعامالت اجتماعي ،به خصوص
بين مربي و ورزشکار است (.)97
محققان دریافتند ارتباط ميان مربي و ورزشکار از طریق
تعامالت ذاتي در فرآیند مربيگری شکل گرفته است و در
مفهوم ورزش جاسازی شده است .محققان بيان كرده اند
كه مربيگری بين افراد و زندگي ارتباط برقرار مي كند
( .)29به عنوان بخشي از فرایند مربيگری ،روابط هم بر
پيشرفت عملکرد و هم بر فرد تأثير گذار است .همچنين
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روابط بين مربي-ورزشکار در شرایطي كه آنها با هم تعامل
ميکنند قابل پيش بيني است و وابستگي روابط شکل گرفته
بين مربي و ورزشکار و محيط باشگاه ،یک نکته كليدی در
فرایند مربيگری است .این وابستگي از آنجایي نکته مهمي
است كه هيچ یک از عوامل درگير به طور انفرادی توانایي
فعاليت را ندارد (.)29
الزم به ذكر است رابطه مربي-ورزشکار به عنوان ابزاری
برای رسيدن به موفقيت و رضایت در درون رشته های
ورزشي سازمان یافته شناخته شده است (.)22
جووت( )2191ارتباط را به این شکل كه احساسات،
تفکرات و رفتارهای اعضاء به یکدیگر وابسته است تعریف
كرد .بنابراین ،هنگامي كه در مورد رابطه مربي-ورزشکار
بحث ميشود ،مطالعات بر این امر داللت دارد كه تأثيرات،
شناخت ،و رفتارهای مربي-ورزشکار به طور علي به یکدیگر
مرتبط هستند (.)97
الیل ( )9777استدالل كرد برترین ارتباط ،رابطه توسعه
داده شده بين مربي و ورزشکار است.
پژوهشگران به این نتيجه رسيدند كه محصول رابطة مؤثر
مربي-ورزشکار مزایای رواني متعد و مبتني بر عملکرد است
( .)23عالوه بر این محققان دریافتند افزایش ارتباط بين
مربي و ورزشکاران ابعاد اجتماعي و انسجام تيم را محکمتر
ميكند ( .)26عالوه بر این شخصيت نيز به عنوان یک
مرجع بالقوهی كيفيت رابطه مربي-ورزشکار نشان داده شده
است (.)25
یکي از عوامل اصلي در موفقيت تيمي تعامل بين مربي و
بازیکنان و نقش رهبری تيمي است كه برعهدهی مربي
است ( .)3برای اینکه مربي بتواند كار خود را به نحو
مناسبي انجام دهد ،ضروری است كه ویژگيهای رواني
ورزشکار خود را مد نظر قرار داده و به آنها جهت خاصي
دهد ( .)3اگرچه یک بازیکن ميتواند به تنهایي در رقابتي
ورزشي فعاليت كند اما مربي و بازیکن در یک همکاری
شانس بيشتر و بهتری برای موفقيت دارند (.)29
الزم به ذكر است كه پویایي ميان مربي و ورزشکار در
ابتدا از دیدگاه رهبری مورد مطالعه قرار گرفته شد .پژوهش
بر روی رابطه مربي-ورزشکار همچنين بر ادارک ورزشکار از
كيفيت رابطه مربي-ورزشکار نگاهي انداخته است .اما
تحقيقات كمي ادراک كيفيت رابطه را از دیدگاه ویژگيهای
شخصيتي بررسي كرده اند .با ارزیابي درک اعضا (مربي و
ورزشکار) ،ممکن است به محققان برای اینکه یک رابطه
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تأثيرگذار بين مربي ورزشکار ایجاد كنند چشم انداز بهتری
بدهد.

كلموگروف اسميرنوف استفاده گردید.
جدول  .1نتایج توصیفی ویژگیهای دموگرافیک

روش تحقیق
تحقيق حاضر از نوع توصيفي ،همبستگي و پيمایشي
است .به این منظور تعداد  46سرمربي و مربي در تيم های
ليگ برتر فوتبال  73-72خليج فارس مورد مطالعه قرار
گرفتند و مربيان با نمونه برداری غيراحتمالي و از روش
نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند .برای سنجش ویژگي
های شخصيتي مربيان از پرسشنامه استاندارد ویژگيهای
شخصيتي رهبر با  72سؤال در  7بخش كه ویژگيهای
خودشيفتگي ،كمالگرایي ،خودكارآمدی وعزت نفس
مربيان را ميسنجد و برای رابطه مربي-بازیکن پرسشنامه
استاندارد رابطه رهبر-پيرو (از دیدگاه مربيان) با  7سؤال كه
در سه سطح خوب ،متوسط و ضعيف را مورد سنجش قرار
گرفت .آلفای كرونباخ پرسشنامهها به ترتيب  1/844و
 1/712محاسبه شد.
برای دستيابي به یافتههای این پژوهش نياز به
طبقهبندی ،خالصهسازی و تجزیه و تحليل اطالعات است
كه این كار در قالب روشهای آماری توصيفي و استنباطي
انجام ميشود .در سطح توصيفي با استفاده از مشخصههای
آماری نظير فراواني ،درصد و ميانگين به تحليل و توصيف
ویژگيهای جامعه پرداخته شده است (جدول  )9و در
سطح استنباطي با استفاده از مقادیر نمونه ،آمارهها محاسبه
شده و سپس با كمک تخمين یا آزمون فرض آماری،
آمارهها به پارامترهای جامعه تعميم داده ميشود.
برای بررسي نرمال بودن مولفه های ابعاد الگو از آزمون

مربيان( )n=46

متغيرها

گروه

مدرک مربيگری

A
دیگر مدارک

4

35-21

3

5

65-35

97

31

65

62

45

دیپلم و پایينتر

65

81

فوق دیپلم

91

95

ليسانس و باالتر

91

95

9

22

35

3-9

35

55

5-3

5

7

5

9

2

سن

تحصيالت

سابقه فعاليت

فراواني

درصد

57

71
91

نتایج
در جدول  3مقدار ضریب همبستگي بين دو متغير
ویژگيهای شخصيتي مربيان و رابطه بين مربي-بازیکن
برابر  1/817شده است و با توجه به كمتر بودن مقدار سطح
معناداری از  %9مي توان گفت در سطح اطمينان  77درصد
فرضيه اصلي محقق تایيد ميشود و مثبت بودن این ضریب
در واقع نشاندهنده مثبت و هم جهت بودن رابطه
ویژگيهای شخصيتي مربيان و رابطه بين مربي-بازیکن
ميشود.

جدول  .2شاخصهای توصیفی برای همه متغیرهای تحقیق
متغيرهای تحقيق

مينيمم

ماكزیمم

ميانگين

انحرف استاندارد

شاخص های توزیعي
چولگي

كشيدگي

ارزیابي

كمال گرایي

21

76

48/8928

96/87897

-1/766

9/25

مطلوب

خود شيفتگي

39

74

42/6993

92/26866

-1/397

-1/517

مطلوب

خودكارآمدی

21

911

85/2774

93/57559

-1/76

2/578

مطلوب

عزت نفس

21

62

34/3414

4/6794

-1/449

-1/666

مطلوب

ویژگيهای شخصيتي مربيان

73

394

269/8739

37/46356

-1/876

2/169

مطلوب

رابطه بين مربي بازیکن

92

41

66/1774

7/48865

-1/884

9/569

مطلوب
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جدول  .1نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون
ویژگيهای شخصيتي مربيان
ضریب همبستگي پيرسون
ویژگيهای شخصيتي مربيان

1/817

9

1/119

سطح معناداری
اندازه نمونه

46
1/817

ضریب همبستگي پيرسون
رابطه بين مربي-بازیکن

رابطه بين مربي-بازیکن
**

46
**

سطح معناداری

1/119

اندازه نمونه

46

9
46

** معناداری ضریب همبستگي در سطح خطای كمتر از %9
جدول  .4آزمون همبستگی بین رابطه مربی بازیکن با زیرمقیاسهای ویژگیهای شخصیتی مربیان
متغير وابسته
رابطه بين مربي بازیکن

متغيرهای مستقل

كمال گرایي

خودشيفتگي

عزت نفس

ضریب همبستگي پيرسون

1/595

1/677

1/437

1/871

سطح معناداری

1/119

1/119

1/119

1/119

در جدول  6مقدار ضریب همبستگي بين رابطه بين
مربي-بازیکن با زیرمقياسهای ویژگيهای شخصيتي
مربيان شامل كمال گرایي ،خودشيفتگي ،عزت نفس و
كفایت نفس نشان داده شده است با توجه به بيشتر بودن
مقدار سطح معناداری در هر چهار زیر مقياس از %9
ميتوان گفت در سطح اطمينان  77درصد فرضيه فرعي2
تا  5تایيد ميشود و بين ویژگيهای شخصيتي مربيان با
زیرمقياسهای روابط مربي-بازیکن رابطه معنادار وجود
دارد .و مثبت بودن این ضرایب در واقع نشان دهنده مثبت
و هم جهت بودن رابطه ابعاد ویژگيهای شخصيتي مربيان
و رابطه بين مربي-بازیکن مي باشد.
همان طور كه در جدول  5مشاهده ميشود مقدار
معناداری كمتر از یک درصد شده است و بنابراین آماره  Fو
مدل معنادار است ( 351( =9/79> 942/497و  )F )6در
نتيجه بين كمال گرایي ،خودشيفتگي ،عزت نفس و كفایت
نفس و رابطه مربي-بازیکن رابطه چندگانه وجود دارد .این
نتایج نشان مي دهد كه حداقل یکي از متغيرهای كمال
گرایي ،خودشيفتگي ،عزت نفس و كفایت نفس بر رابطه
مربي-بازیکن تأثير معنادار دارد .ضریب تعيين این مدل
 1/45بوده است .برای بررسي اینکه كدام یک از چهار متغير
كمال گرایي ،خودشيفتگي ،عزت نفس و كفایت نفس بر
رابطه مربي-بازیکن تاثير داشته است و كدام متغير تاثير
نداشته است و همچنين اینکه استنباط كرد كدام یک تاثير
بيشتری داشته است از جدول ضرایب استاندارد و غير

كفایت نفس

استاندارد استفاده ميشود كه در زیر آورده شده است.
در جدول شمارة  4ضرایب غير استاندارد و آماره  tو سطح
معناداری نشان ميدهد:
مقدار  tبرای خود كارآمدی و عزت نفس (طبق قاعده خطای
پنج درصد در ناحيه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه
 9/74تا  -9/74هر پارامتر مدل) ،بزرگتر از  9/74محاسبه شده
است .لذا ميتوان بيان نمود كه فرض محقق با  75درصد
اطمينان تایيد ميشود ،به عبارت دیگر خود كارآمدی و عزت
نفس بر رابطه بازیکن-مربي دارای اثر معنيداری به لحاظ
آماری است و با توجه به مثبت بودن ضریب مسير ميتوان
گفت نوع رابطه دو متغير مثبت و معنادار ميباشد.
اما مقدار  tبرای كمال گرایي و خود شيفتگي (طبق قاعده
خطای پنج درصد در ناحيه رد فرض صفر برای مقادیر خارج
بازه  9/74تا  -9/74هر پارامتر مدل) ،درون بازه محاسبه شده
است .لذا ميتوان بيان نمود كه فرض محقق با  75درصد
اطمينان رد ميشود ،به عبارت دیگر خود كارآمدی و عزت
نفس بر رابطه مربي-بازیکن دارای اثر معنيداری به لحاظ
آماری در سطح اطمينان  %75نمي باشد .اما اگر سطح
اطمينان را تا  %71كاهش دهيم مي توان گفت كه این دو
متغير در سطح خطای كمتر از  %91بر رابطه مربي-بازیکن
تاثيرگذار هستند (طبق قاعده خطای ده درصد در ناحيه رد
فرض صفر برای مقادیر خارج بازه  9/465تا  -9/465هر
پارامتر مدل ) و با توجه به مثبت بودن ضریب مسير ميتوان
گفت نوع رابطه دو متغير مثبت و معنادار ميباشد.
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جدول  .5رگرسیون كمال گرایی ،خودشیفتگی ،عزت نفس و كفایت نفس بر رابطه مربی بازیکن
مدل

مجموع مجذورها

درجه آزادی

ميانگين مجذورها

F

رگرسيون

98331/512

6

6332/424

497/942

باقيمانده

7325/168

351

24/463

كل

24455/567

356

R2

Sig

1/451

1/119

R

1/714

پيشبينيكننده :مقدار ثابت ،كمالگرایي ،خودشيفتگي ،عزت نفس و كفایت نفس
جدول  .6ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد ،آماره معناداری( )t-valueمتغیر وارد شده در معادله رگرسیون
متغيرهای پيش بين

ضرایب غير استاندارد
B

Std. Error

مقدار ثابت

1/562

9/877

ضرایب استاندارد

آماره

t

سطح معناداری

نتيجه فرضيه

Beta

1/319

1/843

كمال گرایي

1/163

1/126

1/186

9/72

1/18

رد ميشود

خود شيفتگي

1/155

1/13

1/187

9/743

1/143

رد مي شود

خودكارآمدی

1/918

1/13

1/948

3/526

1

تایيد ميشود

عزت نفس

1/712

1/158

1/4

96/178

1

تایيد ميشود

بحث و نتیجهگیری
از یافتهها مشخص شد كه بهبود ویژگيهای شخصيتي
مربيان ،در سطح اطمينان  %77مي تواند منجر به بهبود
رابطه بين مربي-بازیکن گردد .همچنين متغيرهای كمال
گرایي ،خودشيفتگي ،عزت نفس و كفایت نفس روی هم
رفته توانسته اند  %45از تغييرات رابطه مربي-بازیکن را
پيشبيني كند .ضریب تعيين  %45نشانگر تأثير باالی این
عوامل بر روابط مربي-بازیکن ميباشد.
با توجه به مقدار  tبرای ویژگي های خود كارآمدی و عزت
نفس ميتوان بيان نمود كه تأثير ویژگي های خود كارآمدی
و عزت نفس بر روی روابط مربي-بازیکن با  75درصد
اطمينان تأیيد ميشود،
همچنين بر اساس مقدار  tبرای ویژگيهای كمالگرایي و
خود شيفتگي ميتوان بيان نمود كه این دو متغير در سطح
خطای كمتر از  %91بر رابطه بازیکن-مربي تاثيرگذار
هستند این به معني تأثيرگذاری كمتر این ویژگيها نسبت
به عزت نفس و خودكارآمدی است.
براساس نتایج به دست آمده از ضرایب استاندارد مي توان
گفت كه در بين چهار متغير بيشترین عامل تاثيرگذار بر
رابطه مربي-بازیکن شاخص عزت نفس بوده است (باالترین
مقدار ضریب استاندارد) و كمترین تاثير گذاری را شاخص
كمال گرایي مربيان داشته است.

واضح است كه عزت نفس مربيان جنبههای مثبت فراواني
دارد و افراد با عزت نفس باال تعامل بهتری با محيط خود
برقرار ميكنند .نتایج تحقيقات گذشته نيز نشان دادند كه
عزت نفس ميتواند به عنوان احساس مردم نسبت به خود،
كه حاصل تأثيرپذیری و تأثيرگذاری از تعامل با محيط و
افرادی كه در محيط با آنها سروكار دارند ،درک شود (،)95
همچنين محققان به این نتيجه رسيدند كه عزت نفس
جوانان بر سازگاری اجتماعي آنان اثر مثبت و معناداری
دارد ( .)98تأثير عزت نفس مربيان بر روی روابط مربي-
بازیکن احتماالً بدین دليل است كه برداشتها و
قضاوتهای مربيان دربارة خود ،درجه تأیيد و تصویب
خویش و نيز ميزان ارزش و احترامي كه برای خود قائل
هستند در چگونگي انجام وظایف ،احترام به حقوق و قوانين
اجتماعي ،و نيز برقراری رابطهی متقابل مناسب با بازیکنان
و دیگران نقش بسيار حائز اهميتي دارند .عالوه براین
كوپراسميت دریافت ،عزت نفس باال در فرد ایجاد حس
اعتماد به خود ميكند كه این احساس وی را قادر به تطابق
با موقعيتهای سخت ميكند ( .)24یک ارتباط نامناسب در
محيط كار ممکن است ناشي از فقدان سرمایه اجتماعي و
عزت نفس افراد باشد .عزت نفس افراد نقش كليدی در
نحوهی نگرش و درک افراد از خود و عملکردشان دارد
( .)21تحقيقات گذشته تأثير شاخص عزت نفس در روابط
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افراد و در محيطهای اجتماعي را تأیيد ميكند .بنابراین
ميتوان بيان كرد عزت نفس مربي یکي از مهمترین عوامل
در جهت رسيدگي به سطح مطلوب رابطه به بازیکنان
ميباشد.
از آنجایي خودكارآمدی به توضيح چگونگي ادراكات فرد از
توانایي تغيير رفتار ،سطح انگيختگي ،الگوهای فکری و
واكنشهای احساسي ميپردازد ( ،)92ميتوان دليل تأثير
زیاد خودكارآمدی مربيان بر رابطه مربي-بازیکن را فهميد.
در تحقيقات ،خودكارآمدی رهبری در تمامي زمينه ها
معنادار گزارش شده است كه با نتایج این تحقيق همسویي
دارد ( .)28عالوه بر این تحقيقات نشان داد كه
خودكارآمدی جوانان بر سازگاری اجتماعي آنان اثر مثبت و
معناداری دارد (.)98
تأثير خودكارآمدی مربيان بر رابطه مربي-بازیکن احتماالً
بدین دليل است كه اعتقادات مربيان مبني بر توانایي انجام
كارها در شرایط خاص ،توانمندیها و قابليتهایشان و نيز
پشتکار و نحوه مواجهه با موانع و چالشها نقش حياتي در
چگونگي انجام وظایف ،احترام به حقوق و قوانين اجتماعي
و نيز برقراری رابطه متقابل مناسب با بازیکنان و دیگران
دارد .چرا كه مشاهده این رفتارها از مربيان موجب بروز
عالقه بيشتر در بازیکنان برای برقراری ارتباط با مربيان
خود ميشود.
همچنين ميتوان نتيجه گرفت كه تأثير كمتر
خودكارآمدی نسبت به عزت نفس در رابطه مربي-بازیکن
ممکن است بدليل این باشد اگر فرد از عزت نفس پایيني
برخوردار باشد ،با تکيه بر ادراک باال در شناخت توانایي
خود و خودكارآمدی خود نميتواند رابطه مطلوب را
بازیکنان خود ایجاد كند .چرا كه شناخت توانایي و
خودكارآمدی خود بيشتر جنبه شخصي و فردی دارد و این
عزت نفس فرد است كه باعث بروز و استفاده از این
خودكارآمدی در محيط های اجتماعي ميشود.
با توجه به تأثير كم ویژگي كمالگرایي در رابطه مربي
بازیکن و با عنایت به این موضوع كه تالش برای كمال،
هنگامي مثبت و سازنده است كه درجهت عالقة اجتماعي
باشد و توانایي شخص را به حداكثر برساند و هنگامي منفي
و مخرب است كه فرد آن را در جهت زیر سلطه قرار دادن
دیگران ،به كار گيرد ( .)99كامالً مشحص است كه شاخص
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كمالگرایي در برقراری ارتباط در تمام محيط های اجتماعي
مخرب و منفي است .با توجه به اینکه تيم های ورزشي هم
نمونه ایي از محيط اجتماعي كوچک هستند ،این موضوع
در رابطه مربي-بازیکن نيز مخرب بودن ویژگي كمالگرایي
مربيان را در برقراری رابطه با بازیکنان بسيار واضح است.
خودشيفتگي نيز تأثير كمي بر رابطه مربي-بازیکن دارد،
چرا كه افراد خودشيفته دارای احساس برتری و بزرگ
منشي نسبت به دیگران دارند لذا سازگاری اجتماعي
كمتری را نشان ميدهند چون تا زماني با دیگران كنار
ميآیند كه حس بزرگ منشي و برتری آنها مورد تهدید
قرار نگيرد ( ،)99اما واضح است كه محيط های ورزشي به
دور از هرگونه فرهنگ خود بزرگ بيني و خود شيفتگي
است ،و نتيجه تحقيق ،واقعيت موجود در ورزش و بخصوص
در فوتبال كشور را تأیيد ميكند.
مدل انگيزشي ماگيو و والراند ( )2113روابط مربي
ورزشکار را از جنبه های انگيزشي از این منظر كه رفتارهای
مربي چگونه بر انگيزش ورزشکاران تأثيرگذار است مورد
مطالعه قرار داد و نتایجش با نتایج این تحقيق همسویي
دارد (.)97
رابطهی مشابهي نيز توسط كوته و سجویک ()2113
بدست آمده كه تعامل بين مربي و ورزشکار دارای اثرات
قابل توجهي هم بر مربي و هم بر ورزشکار است .همچنين
شواهد بيشتر نشان ميدهد كه كيفيت روابط مربي ورزشکار
ممکن است در تصميم ورزشکاران برای پيوستن یا ترک
یک باشگاه یا تيم مؤثر باشد (.)97
همچنين پژوهشگران همواره به تأثير ویژگيهای
شخصيتي در متغيرهای موجود در زندگي از قبيل عملکرد
شغلي و تحصيلي ،روابط بين فردی ،تالش برای رسيدن به
هدف و انگيزهی افراد توجه ویژهایي نشان داده است (.)27
امروزه ،مربي موفق تنها معمار تاكتيک نيست ،بلکه
رهبری است كه توانایيهای رواني خود را برای رهبری
بازیکنان به شکل مطلوبي به كار مي گيرد و آنها راهدایت
ميكند .الزم به ذكر است چنانچه افراد بر اساس
ویژگيهای شخصيتي خود شغلي را انتخاب كنند احتمال
موفقيت شغلي آنها فزوني ميیابد (.)27
انجام چنين مطالعهای از دو جنبه اهميت دارد .نخست
اینکه بيتوجهي به ویژگيهای شخصيت در جوامعي
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همچون ایران كه احساسات و عواطف نقش مهمي در رفتار
افراد بازی ميكند ،مانع تبيين دقيق چرایي رفتار ميشود؛
دوم اینکه بهعلت تمرینات سخت جسمي و روحي ،امکان
پيروزی و شکست ،فشار طرفداران و تماشاگران و دوری از
خانواده در زمان اردو ،ورزشکاران بيشتر در معرض هيجانات
مثبت و منفي قرار دارند .از اینرو ،به نظر ميرسد مربياني كه
از ویژگيهای شخصيت مناسب و مهارتهای ادراكي و
عاطفي باالیي برخوردارند ،بهتر ميتوانند ورزشکارانشان را
رهبری كنند.
رابطه مربي-بازیکن به نوبه خود به عنوان یک پدیده نسبتاً
جدید در تحقيقات حوزه علمي همچنان باقي خواهد
ميماند ،و در پایان محققيق این پژوهش درک عميق تری
از پایه و زمينه روابط انساني و درک روشن تری از
موضوعات روش شناختي ،ذهني و اخالقي برای پيشبرد
نظریه ميان فردی زوج مربي-بازیکن را الزم مي دانند.
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