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 مقدمه

 مدراکا و صحیح مدیریت ممستلز هر کاری موفق منجاا

 معد یا موفقیت در مدیریت ارثرگذا نقش از و ستا

گذشت  انتو نمی گیدبهسا هانمازسا و هاوهگر موفقیت

 شتال هدفی به نسیدر ایبر هیوگر ه(. هر گا17)

 را وهگر مسئولیت و یهبرر کسی لمعموطور  به ،میکنند

 و هارتمها دارای باید دفر ینا. دمیگیر هبر عهد

 را وهگر یعضاا ندابتو تا باشد یهبرر ایبر زمال ییژگیهاو

 مربی ،شیرزو یموقعیتهادر . کند یتاهد فهد سمت به

 و مربی یهارفتار رو، ینازا. دارد هبر عهد را نقش ینا تیم

 موفقیت و دعملکر در مهمی نقش او، یمربیگر سبک

دارد و همچنین مربیگری نوعی رهبری رودرروست  وهگر

ها و عالقه به هم نزدیک و  ها، استعداد که افراد را با تجربه

بی به آنها را به قبول مسئولیت و تالش برای دستیا

 (.25،2کند ) موفقیت تشویق می

 ستا ارثرگذا نیکنازبا شنگر بر هبرر هجایگادر  مربی

 ینابنابر. هستند ریفتار یهاهنگیزا مولد هاشنگر ینا و

 شنگیزا دیجاا در یتر یقوتأثیرات  که هاییرفتار شناسایی

 ،باشد شتهدا بهتر جوییرزهمبا ایبر رشکاورز در موفقیت

 یمربیگر یهارفتار. ندردارخوبر بیشتری همیتا از

 را نمربیا طبیعی یهارفتار و کنشیوا یهارفتار

 پاسخهایی یمربیگر کنشیوا یهارفتار. دگیر برمیدر

 وزبر تیم یا رشکاورز رفتار وزبر از بعد نگدربی که هستند

در  هم و مثبت دعملکر لقبادر  هم کنشهاوا ینا. کند می

 دعملکر لاقبدر  هم و رشکاورز ضعیف دعملکر لقبا

 طبیعی یا تیذا یهارفتار. دمیشو ئهارا تیم از بخشی

 فعالیتی به پاسخ در نمربیا فطراز  که هستند هاییرفتار

 ینا. نیستند مشخص قبل از و میشوند ئهارا صخا

 تباطیار زیبا به یا هستند زیبا با مرتبط یا کنشهاوا

در تحقیقات نشان داده شده است که عوامل ند. ارند

بر ورزشکار تأثیرگذار است. از این میان رفتار متعددی 

 (. 23،18،6مربیگری بیشترین اثر را دارد )

 طتباار ایحرفه ورزش در مهم و صلیا ایجزا از یکی

از  رشکاورز در شنگیزا دیجاا طتباار ینا یندافر در ؛ستا

 یفاا موفقیت به ستابید در را نقش ترین مهم ،مربی یسو

رزشی جزء حیاتی منابع انسانی همچنین مربیان ومیکند. 

اند. مربیان حتی اگر واژۀ رهبری را  های ورزشیدر سازمان

کار نبرند، وظایف آنان همچون سایر  در مورد خود به

یافته، مستلزم اعمال  های پیشرفته و سازمانفعالیت

رهبری است. زیرا، مربیان در رسیدن به اهداف تیمی، به 

ازماندهی، کنترل، هماهنگی، ریزی، سوظایفی مانند برنامه

پردازند که در واقع با تدوین و نفوذ بر بازیکنان، می

ها در فرایندهای گروهی، همان وظایف گونه سیاست این

آورند. نتایج تحقیقات در خصوص رابطۀ جا میرهبر را به

بین رفتار حمایتی مربیان و استقالل ورزشکاران نشان 

ی حمایتی استفاده دهد، مربیانی که از رفتارهامی

کنند، تأثیر بسزایی در اخالق و رفتار ورزشکاران خود  می

 (.19،12،11،3خواهند داشت )

-های نخبه، موازی با رهبری در سازمانرهبری تیم 

های پیشرفته است و عملکرد و وظایف یکسانی را در بر 

سبک »گیرد. در بسیاری از تحقیقات، از اصطالح می

استفاده شده است. در « رفتار مربی»برای مطالعۀ « رهبری

تحقیقات دیگر نشان داده شده است مربیانی که از 

رفتارهای دموکراتیک و واکنشی مثبت، بیشتر از رفتارهای 

کنند، ورزشکارانشان  واکنشی منفی و تنبه استفاده می

 (. 16،8دهند ) رفتار و اخالق بهتری از خود نشان می

ی و مسائل مرتبط با برای تعیین مفهوم اخالق ورزش 

آن در ابتدا به تعریف دو واژۀ اخالق و ورزش اشاره 

گونی وجود شود. دربارۀ ماهیت اخالق تعاریف گونا می

 دارد. 
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های خارجی اطالق ای از رفتاربرخی آن را به مجموعه

هایی باشد که نظریۀ اخالقی کنند که مطابق با معیارمی

ای از ای مجموعهاند. بعضی آن را به معنمطرح کرده

واسطۀ وجود همین ملکات  دانند.  به ملکات نفسانی می

 خوب و بد است که انسان به افراد خوب و بد تقسیم 

 (.24،5شوند )می

 جامعه روزافزون تأکید در اثر دهدمی نشان مطالعات

های  از رفتار ورزشکاران آگاهی ورزشکاران، بر اخالق

 در مچنین آنهااست. ه افزایش حال نیز در اخالقی

 برای مناسب روش تعیین و اخالقی معضالت شناسایی

 (.13) اند معضالت در تالش این حل

نتایج پژوهشی دیگر نشان داد که رفتار مربیان بر 

عملکرد ورزشکاران بیشترین تأثیر را دارد. بنابراین آشنایی 

زمینۀ مربیان از ورزشکاران، موجب  رفتاری و روانی و پس

 (.9،18شود ) های ورزشی می تر در تیماثربخشی بیش

یکی از عوامل تأثیرگذار بر ورزشکاران رفتار مربی 

ترین مشخصۀ یک  است که مربیگری پویا و مؤثر مهم

ترین چیزی است که  سازمان ورزشی است که این مهم

های ورزشی  موجب تمایز سازمان ورزشی از دیگر سازمان

ی ورزشی موفق مدیریت ها  تردید راز موفقیت تیم شود. بی می

 (.14،4و رهبری یا همان مربیگری مؤثر و فعال تیم است )

 در حیطۀ علم اخالق شده با توجه به مطالب عنوان

چگونگی بروز رفتارهای  دربارۀ کمی  دانش هنوز ورزشی

 اخالقی افراد با توجه به شرایط محیطی که در آن قرار

 (. 16دارند وجود دارد )

اخالق در ورزش پیدا کردن روشی  هاییکی از کارکرد

افراد ورزشکار  عالیق و منافع تداخل هنگام که است

بتوانند آنچه را که اخالقاً درست است انجام دهند، یعنی 

ترین نحوۀ  اینکه بتوانند از بین یک یا چند گزینه درست

 (.19برخورد را اعمال کنند )

باشد ای همراه  ای باید با مدیر حرفه ورزش حرفه اساساً

تا بتواند در فضای آرام و قابل قبول، اهداف خود را دنبال 

 کند. 

در همین زمینه مربیان باید اطالعات کافی در مورد 

 (.1نحوۀ برخورد صحیح با ورزشکاران خود داشته باشند )

در همین زمینه رفتار اخالقی و جوانمردانۀ حاکم بر  

نشان دهد هایی را در جامعه تواند ارزشجامعۀ ورزشی می

تواند با به نقد کشیدن اند، میکه مورد غفلت قرار گرفته

های حقیقی و اصیل های حاکم بر جامعه، ارزشناهنجاری

 را جایگزین کند و در مجموع موجب شود تا مردم 

های اخالقی را نفی کنند و نسبت به ارزشهای غیرارزش

معه به انگیخته شوند و به این ترتیب افراد و جااخالقی بر

سمت اخالقی شدن پیش بروند. نیروهای متخصص در 

سازمان ورزشی مثل کارشناسان ورزشی، مربیان و داوران 

باید به اصول اخالقی حاکم بر شغل خود پایبند باشند و 

کار  در ارائۀ خدمات تخصصی اصول و ضوابط اخالقی را به

در  کمی تتحقیقاشایان ذکر است  (.15،10گیرند )

جو اخالقی انجام  نمربیا یهبرر یهارفتار طتباار صخصو

 یهارفتار بین طتباار در مورد تحقیقی ماا گرفته،

و جو اخالقی تیمی در ورزشکاران لیگ برتر  یمربیگر

انجام نگرفته است. بنابراین مسئلۀ مورد توجه، پی بردن به 

 .ستا های تیمی در ورزش نمربیا رفتار عنو ترین مناسب

مربیگری و جو اخالقی تیمی  یهارافتر بین تباطیار چه

 در پی حاضر تحقیق دارد؟ دجوو در ورزشکاران لیگ

جو  با یمربیگر یهارفتار بین همبستگی بطروا یافتن

 فهد ینا با ،ستا اخالقی تیمی در ورزشکاران لیگ برتر

 وزبر از بجتناا ایبر هنماییرا ه،کسبشد نتایج که

 ورزشی یهاهباشگا و نمربیا ،ها تیم ایبر یجد تمشکال

 . دشو رکشو
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و  یمربیگر یهارفتار سیربر و مطالعه با هشوپژ ینا

 ضعیتو دنشن کررو ضمن جو اخالقی تیمی ورزشکاران،

 بیشتر که نیراکارندا ستد و نمربیا دشومی سبب دموجو

 و ندا دهکر متمرکز یکیژفیزیولو یهازنیا به را دخو توجه

 اپید یبهتر نشبی کنند، می سیربر را متغیرها ینا کمتر

 ن،یکنازبا با مناسب رفتار ذتخاا با و گاهانهآ نندابتو و کنند

. باشند شتهدا مناسب ردبرخو نگیزشیا وتمتفا حسطو در

 و یمربیگر یهارفتار یابیارز با انمیتو ،یگرد یسو از

 آورد همافر قیقید تطالعاا ،مؤثرتر یهارفتار به ستیابید

 دیجاا و نگیختنابر در نندابتو که دکر دهستفاا مربیانی از و

 رداربرخو باالیی زمتیاا از نیکنازبا در مناسب شنگیزا

 رفتار باید تنها نه موفق مربی ینکها به توجه با. باشند

 را دخو رفتار تغییر رتقد باید بلکه ،کند بنتخاا را مناسب

 یها برنامه از جویی هبهر با (.23،22،21،7باشد ) شتهدا نیز

حاضر در  نمربیا تعلیم و زشموآ ایبر مناسب شیزموآ

 و علمی ینههااپشتو بر تکیه با ر،کشو سطح در لیگ برتر

 راه ینا در انتو می، عینی نتایج به سترسید و هشیوپژ

 و همیتا بر ییگرد محکم لیلد و دکر رییا را نمربیا

 ینا نتایج همچنین. داد ئهارا هشوپژ ینا ایجرا ورتضر

 میدا و ستا دهبو کیمت دیبررکا یجنبهها بر تحقیق

های  ن ورزشمربیا به منددسو تطالعاا ۀئارا که ستا

 از یگیرهبهر ایبر را یمساعد ۀمینز ندابتو تیمی،

 جو اخالقی ضعیتو یتقاار و دبهبو در یهبرر یسبکها

 ایبهگونه تجربی یهاداده کسب با و آورد همافر نیکنازبا

جو  پیشبینی ۀمینز و دازدبپرمذکور  ۀبطرا به قیقد

 کند همافر نمربیا یمربیگر یهارفتار طریقاز  را اخالقی

 .هدد ئهارا را مدلی و

 

 روش تحقیق

های  به لحاظ هدف از نوع پژوهش این پژوهش

توصیفی از نوع  کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده

و به روش میدانی اجرا شد. جامعۀ آماری  همبستگی است

ن تیمی حاضر در نفر از ورزشکارا 1359پژوهش، شامل 

نفر  300لیگ برتر است که با استفاده از جدول کوکران 

های عنوان نمونه انتخاب شدند که از این میان رشته به

والیبال، بسکتبال، هندبال، فوتبال، با استفاده از روش 

آوری  منظور جمع تصادفی ساده انتخاب شدند و به

 :شداطالعات از سه پرسشنامه به شرح زیر استفاده 

ترتیب  سؤال به 8شامل  پرسشنامۀ اطالعات فردی:

برای تعیین جنسیت، سن، وضعیت تأهل، میزان 

 تحصیالت، رشتۀ ورزشی، سابقۀ ورزشی و سابقۀ قهرمانی.

 این پرسشنامه توسط: مربیگری رفتار پرسشنامۀ

 براساس و سؤال 48 بر ( مشتمل1999) بارنز و مارتین

 این. است هشد طراحی لیکرت ارزشی پنج مقیاس

گیری  مقیاس دارد و برای اندازه خرده 12 پرسشنامه،

ظور ارزیابی ادراک ورزشکاران از رفتار مربیانشان تهیه من

 .شده است

ویکتور این پرسشنامه توسط  جو اخالقی: پرسشنامۀ

است، در مقیاس  خرده 9 سؤال و 36 شامل( که 1993کالن )

ای درجه سازمان استفاده شد و از طریق مقیاس پنج

 لیکرت تنظیم شده است.

پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و با استفاده 

 که در آن جو اخالقی دست آمد به SPSSافزار  از نرم

78/0 a=76/0 و پرسشنامۀ رفتار مربیگری a= است که

-دهد پرسشنامۀ مورد استفاده از پایایی الزم بر نشان می

 .خوردار است

ها، از آمار توصیفی یل دادهوتحل منظور تجزیه به

)میانگین، انحراف استاندارد، جدول و نمودار( و آمار 

من ویتنی،  u استنباطی کولموگروف اسمیرنوف، آزمون

استفاده  آزمون اسپیرمن و آزمون رگرسیون چندمتغیره

 شد. 
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ضرایب  ۀمحاسب منظور بهروش کرونباخ  همچنین

افزار وسیلۀ نرم به ها وتحلیل داده تجزیهو  کار رفت به پایایی

SPSS .انجام گرفت 

 

 های تحقیق نتایج و یافته

های تحقیق  درصد آزمودنی 3/2ها نشان داد   یافته

درصد از افراد دارای مدرک  6/15دارای مدرک زیر دیپلم، 

 1/37درصد از افراد دارای مدرک کاردانی،  8/38دیپلم، 

افراد  درصد 9/5درصد از افراد دارای مدرک کارشناسی، 

درصد افراد دارای  3/0ارشد و  دارای مدرک کارشناسی

 مدرک دکتری هستند.

درصد  2/6درصد دارای سابقۀ المپیکی،  3/1حدود 

درصد دارای سابقۀ آسیایی،  4/12دارای سابقۀ جهانی، 

دارای درصد 6/15دارای سابقۀ کشوری، درصد  7/55

ای درصد نیز دارای سابقۀ منطقه 8/8سابقۀ استانی و 

 بودند.

نفر  55درصد مجرد و  1/81نفر معادل  249همچنین 

 نفر هم پاسخگو نبودند. 3درصد متأهل و 9/17معادل 

 

 هاهای آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن توزیع داده . آماره1جدول 

 معیارهای پرسشنامه ردیف
 آماره ها

Z P توزیع میانگین 

 طبیعی 282/3 006/0 703/1 جو اخالقی 1

 طبیعی 355/3 002/0 896/1 رفتار مربیگری 2

 

فرضی  دلیل پیش های آماری و بهپیش از انجام آزمون

های پارامتریک منظور استفاده یا عدم استفاده از آزمون به

از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. بر این 

اساس ابزار مورد استفاده در این پژوهش بررسی شد 

 (. 1)جدول 

 

 

 یاخالق جوبا  یعیطب رفتارو  یمنفی واکنشی هارفتار مثبت،ی واکنشی رفتارها. نتایج همبستگی چندگانۀ بین 2جدول 

 R تعداد مدل رگرسیون

ضریب 

 تعیین

سطح 

 معناداری

 آمارة دوربین

 واتسون

 763/1 <001/0 251/0 501/0 307 همزمان

 

ی نشواکی هارفتار مثبت،ی واکنشی رفتارهابین 

رابطۀ مثبت و ی اخالق جوبا  یعیطب رفتارو  یمنف

( وجود دارد. همچنین p،501/0=r<01/0معناداری )

Rضریب تعیین 
شده از  که بیانگر درصد تغییرات تعیین 2

تغییرات متغیر وابسته )مالک( توسط متغیرهای مستقل 

درصد واریانس  1/25دهد که ( است، نشان میبین )پیش

 مثبت،ی واکنشی رفتارهاران مربوط به ورزشکای اخالق جو

 9/74است و  یعیطب رفتارو  یمنفی واکنشی هارفتار

شود درصد به عواملی، خارج از مدل مذکور مربوط می

 (. 2)جدول 

 مثبت،ی واکنشی رفتارها) رفتارهای مربیگریبین 

ی اخالق جو با ی(عیطب رفتار ،یمنفی واکنشی رفتارها

. بنابراین هرچه رفتار مربیان از وجود دارد یمعنادار رابطۀ
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ظ رفتارهای واکنشی مثبت، منفی و طبیعی افزایش لحا

 یابد. یابد، جو اخالقی در میان ورزشکاران افزایش می

 

اسپیرمن ضرایب همبستگی بین  با استفاده از آزمون

رفتارهای واکنشی منفی و جو اخالقی در ورزشکاران نشان 

ی واکنشی رفتارهابین  داد ارتباط معکوس و معناداری

( p،249/0- =r=001/0ورزشکاران )ی اخالق جو ومنفی 

منظور پاسخگویی به  وجود دارد. شایان ذکر است که به

ورزشکاران ی اخالق جو وطبیعی ی رفتارهابین  اینکه آیا

اسپیرمن استفاده  نیز از آزمون دارد وجودی معنادار رابطۀ

تباط مستقیم و دهندۀ ار شد. نتایج این آزمون نشان

ورزشکاران ی اخالق جو وطبیعی ی رفتارهامعنادار بین 

(001/0=p،373/0 =r است. شایان ذکر است ضرایب )

 در میان یاخالق جو وطبیعی ی رفتارهاهمبستگی بین 

 قابل مشاهده است. 3ورزشکاران در جدول 

 

 

 ورزشکارانی اخالق جوبا  منفی، رفتار طبیعی (ی واکنش)ی رفتارها. ضرایب همبستگی بین 3جدول 

 سطح معناداری تعداد r متغیر دوم متغیر اول

 یاخالق جو منفیی واکنشی رفتارها
**249/0- 307 001/0> 

 <001/0 307 373/0** یاخالق جو طبیعیی رفتارها

01/0>p     ** :05/0>p  *: 

 

 یاخالق جوبا  یعیطب رفتارو  یمنفی واکنشی هارفتار مثبت،ی واکنشی رفتارهارگرسیون بین . نتایج تحلیل 4جدول 

 رگرسیون همزمان
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 داریاسطح معن Tمقدار

B Sd.Er Beta 

 001/0 818/7 - 241/0 883/1 أعرض از مبد

 000/0 346/4 244/0 49/0 212/0 رفتارهای واکنشی مثبت

 267/0 -113/1 -060/0 38/0 -42/0 های واکنشی منفیرفتار

 001/0 510/6 342/0 31/0 202/0 طبیعی رفتار

 

دهد که عوامل نتایج رگرسیون چندگانه نشان می

 رفتار( و  p ،34/4=t<01/0) مثبت یواکنشی رفتارها

 جوبین خوبی برای  ( پیش P ،51/6 =t<01/0) یعیطب

اند. همچنین نتایج مربوط به شیب خط  یاخالق

دهد بین نشان می ورد متغیرهای پیش( در مBرگرسیون)

 رفتار(، و B=  212/0) مثبت یواکنشی رفتارهاکه بین 

( رابطۀ مستقیمی وجود دارد. ضریب B= 202/0) یعیطب

عنوان مقیاسی از اهمیت نسبی  ( نیز بهβمعیاری بتا )

 یواکنشی رفتارهارو از مقایسۀ  متغیرها کاربرد دارد. ازاین

توان به (، می342/0) یعیطب اررفت( و 244/0) مثبت

بینی تغییرات  در پیش یعیطب رفتاراهمیت بیشتر متغیر 

 4نسبت به متغیر دیگر پی برد که در جدول ی اخالق جو

 قابل مشاهده است.

Y=a₊ b1x1 ₊  b2x2₊  b3x3 

Y= 883/1212/0  + (x1)  202/0  + (x3)  

X1= مثبتی واکنشی رفتارها     

X2= منفیی واکنشی رفتارها     

X3= یعیطب رفتار   
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 بیندر همبستگی چندگانه بین متغیرهای پیش 

 رفتارو  یمنفی واکنشی هارفتار مثبت،ی واکنشی رفتارها

توان  و متغیر مالک جو اخالقی ورزشکاران می یعیطب

( به ازای Yراساس رابطۀ مذکور مقدار جو اخالقی را )ب

 یعیطب رفتارو  (x1) مثبتی واکنشی رفتارهاتغییرات 

(x3 قرار داد. به بیان بهتر، بخشی از میزان جو اخالقی را )

به شکل مستقیم  یعیطب رفتارو  مثبتی واکنشی رفتارها

 (.1)شکل کننده است  تعیین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یعیبط رفتارو  یمنفی واکنشی هارفتار مثبت،ی واکنشی رفتارها بین. همبستگی چندگانه بین متغیرهای پیش1شکل 

 

اسپیرمن ضرایب همبستگی بین  با استفاده از آزمون

رفتارهای واکنشی منفی و جو اخالقی در ورزشکاران نشان 

ی واکنشی رفتارهاداد ارتباط معکوس و معناداری بین 

( p،249/0- =r=001/0ورزشکاران )ی اخالق جو ومنفی 

 وجود دارد. 

 

 

 یدگاه ورزشکاران زن و مرد در مورد رفتارهای مربیگری و جو اخالقیویتنی بین دیو من نتایج از آزمون . 5 جدول

 ةآمار
 متغیرها

 N Mann-Whitney U z p میانگین رتبه جنسیت

 رفتارهای مربیگری
 79 30/155 مرد

5/8903 151/0- 88/0 
 228 55/153 زن

 اخالقی جو
 79 47/172 مرد

5/7546 147/2- 032/0 
 228 60/147 زن

 

ی رفتارهابین ویتنی  مناستفاده از آزمون یوبا 

 ورزشکار زنان و مردان نیب دری اخالق جو وی گریمرب

 P>05/0در سطح معناداری  .دارد وجودی معنادار اختالف

 زنان و مردان نیب دری گریمربی رفتارهابین شده  استفاده

 (، =P،151/0-z=88/0) داردن وجودی معنادار اختالف ورزشکار

 ورزشکار زنان و مردان نیب دری اخالق جو بینی در ول

( که  =P،147/2-z=032/0) دارد وجودی معنادار اختالف

 قابل مشاهده است. 5در جدول 

 

 گیری بحث و نتیجه

یر
اد

مق
 

ن
 بی

ش
پی

 

1 

8/0  

6/0  

4/0  

2/0  

0 

8/0  

8/0  1 6/0  4/0  2/0  0 

 متغیر وابسته)جو اخالقی(
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بین رفتار مربیگری و که  داد ننشا تحقیق یها یافته

جو اخالقی تیمی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. 

ود رابطۀ قوی میان این دو متغیر است. نتایج حاکی از وج

همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که رفتار 

بینی جو  مربیگری بر جو اخالقی تأثیر دارد و شرایط پیش

آمده مربی نه  دست های به اخالقی را دارد. براساس یافته

تنها بر اخالق بلکه بر عملکرد ورزشکاران نیز تأثیرگذار 

ذکر است اهمیت رفتار مربی جزء  بوده است. شایان

 شود الینفک جو اخالقی در ورزشکاران محسوب می

 هایی مثبت وشود که مربیان از رفتار بنابراین پیشنهاد می.

طبیعی در هنگام برخورد با ورزشکاران خود استفاده کنند 

و از رفتار منفی کمتر استفاده کنند تا جو اخالقی درمیان 

های نتایج  . این نتایج با یافتهورزشکاران افزایش یابد

( و چن و همکاران 1999( و کلت )1989)  1کراتی

 (.12، 14، 20( همخوانی دارد ) 2013)

در مورد وجود رابطۀ بین رفتار واکنشی مثبت و جو 

توان گفت رفتار مربی با ورزشکاران  اخالقی ورزشکاران می

ظر ترین مواردی است که مربیان باید در ن خود از ضروری

کنندۀ داشته باشند. همچنین ماهیت این ارتباط تعیین

رفتار، بازخورد و عملکرد ورزشکار است. با توجه به اینکه 

رفتار ناشی از شکست تأثیرات نامطلوبی بر رفتار ورزشکار 

گذارد، در این میان نقش مربی در شناسایی چرایی آن می

-ن میگوهای گونااهمیت بسزایی دارد. یک مربی به شیوه

تواند برخورد صحیح با رفتار ورزشکاران خود داشته باشد 

که این نوع رفتار موجب افزایش جو اخالقی و حتی 

ترین  عملکرد تیمی شود. سبک و رفتار مربیان مهم

خصوصیتی است که بر جو اخالقی ورزشکاران اثر 

توان به این نتیجه رسید که  گذارد. از این یافته می می

های واکنشی مثبت در ارائۀ بازخورد  رفتارهرچه مربیان از 

و آموزش به ورزشکاران خود استفاده کنند، جو اخالقی در 

                                                           

1.Crraty 

های اخالقی در طول  کارگیری رفتار ورزشکاران و به

تمرینات و مسابقات و در نهایت رفتار اخالقی فردی و 

یابد. همچنین  اجتماعی در میان ورزشکاران افزایش می

ها از سوی مربیان، زمینه و  رفتار گونه توان گفت این می

های الزم را برای بروز خالقیت و نوآوری در  فرصت

 یهارفتار از نمربیا هرچه کند وبازیکنان ایجاد می

 رانشکاورز به زشموآ و ردخوزبا ۀئارا در مثبت کنشیوا

 لصوا منجاا در رانشکاجو اخالقی ورز ،کنند دهستفاا دخو

 یگیرربهکا و مربی یسو از هئهشدارا تمرینی و شیزموآ

 کلی دعملکر نهایتدر  و مییابد یشافزا زیبا لطو در آنها

 ینابنابر. یابد می تقاار تیمی و دیفر دبعاا در رشکاورز

 ر،کشو برتر لیگ در حاضر نمربیا دشو می دپیشنها

 کنشیوا یهارفتار از حاصل یپیامدهاکاملی از  شناخت

ان داشته باشند. رشکاورز جو اخالقی بر آن آثار و مثبت

(، 2005این نتایج با نتایج تحقیقات هولنبرک و آمروس )

( و یوخمنکو و 1989(، ویلز )2009(، بانک )2005ردادون )یا

 (.28،27،26،18،9( مطابقت دارد )2015لسکرات )

وجود رابطۀ بین رفتار طبیعی مربیگری با جو اخالقی 

اند در تو تیمی در پژوهشی نشان داد که رفتار طبیعی می

جو اخالقی ورزشکاران تأثیر بسزایی داشته باشد. بنابراین 

شود که مربیان رفتار طبیعی در برخورد با  پیشنهاد می

های  ورزشکاران خود ارائه دهند. با توجه به اینکه رفتار

طبیعی رفتارهایی هستند که در قبال یک فعالیت خاص 

ن گفت توا شوند و از قبل شناختنی نیستند، می ارائه می

 با توجه بهاند که مربیان  نحوی اقتضایی که این رفتارها به

شده از  وضعیت حاکم بر بازیکن و تیم و نحوۀ رفتار ارائه

دهند. هر ورزشکار در قبال  سوی آنها از خود بروز می

کند، انتظار بازخوردی متناسب را  عملکردی که ارائه می

زخورد منفی دارد، یعنی ورزشکار در قبال عملکرد منفی با

و در قبال عملکرد مثبت انتظار بازخورد مثبت از سوی 

مربی خود دارد، بنابراین مربیان باید از رفتار طبیعی 
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این نتایج  .هنگام برخورد با ورزشکاران خود استفاده کنند

 (.28( همسوست ) 2005با یافتۀ تحقیق یاردادون )

منفی ی واکنشی رفتارها در خصوص وجود رابطۀ میان

توان گفت که رفتار واکنشی  ورزشکاران میی اخالق جو و

شود جو اخالقی و  منفی از سوی مربیان موجب می

که ارتباط  عملکرد در میان ورزشکاران کاهش یابد. زمانی

مربی با ورزشکار براساس احترام و صمیمیت باشد، فرصت 

بروز رفتارهای متناسب از سوی ورزشکار را فراهم 

رک و نگرش ورزشکاران موجب سازد. همچنین د می

شود. بنابراین پیشنهاد  افزایش جو اخالقی در بین آنها می

شود مربیان از رفتارهای واکنشی منفی در ارائۀ  می

بازخورد ورزشکاران خود استفاده نکنند و در صورت 

جا استفاده کنند تا ورزشکار  استفاده در مواقع ضروری و به

و سرخوردگی نشود.  از مسیر و هدف خود دچار دلسردی

(، جووت 1989این نتایج با نتایج ویلیس و همکاران )

( همسوست 1392) و همکاران حاجی انزهایی (،2009)

(26،20،3.) 

 نیب دری گریمربی رفتارهابین نتایج نشان داد که 

، ولی داردن وجودی معنادار اختالف ورزشکار زنان و مردان

 اختالف ورزشکار نزنا و مردان نیب دری اخالق جو بیندر 

این نتایج با نتایج چالدوری  .دارد وجودی معنادار

همخوان است  (2014چن و همکاران ) (،1983)

(14،13.) 

ضمن  شود های تحقیق پیشنهاد می با توجه به یافته

های واکنشی مثبت که  شناخت پیامدهای حاصل از رفتار

شامل تقویت، تشویق اقتضایی اشتباه، آموزش فنی 

پوشی از اشتباه و تأثیر آن بر جو  ی اشتباه و چشماقتضای

اخالقی در بین ورزشکاران، مربیان در ارائۀ بازخورد و 

های واکنشی مثبت و  تشویق ورزشکاران خود از رفتار

طبیعی استفاده کنند و عوامل اثرگذار بر جو اخالقی را در 

های فردی هر بازیکن بشناسند  بازیکنان با توجه به ویژگی

. آن برای ارتقای سطح جو اخالقی آنها استفاده کنند و از

همچنین در خصوص رفتار مربیگری صحیح نسبت به 

 های آموزشی گمارده شود. ها و دوره ورزشکاران کالس
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