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 چکیده

ورزشکار به عنوان یک ساختار چند بعدی و موقعیتی شامل سه فاکتور صمیمیت، تعهد و مکمل بودن است. هدف  -ارتباط بین مربی

یابی بود، که در ورزشکار بود. روش پژوهش زمینه -این مطالعه نیز بررسی اثر ارتباط بین رفتارهای غیر کالمی مربی بر ارتباط مربیاز 

زنی(، شرکت کنندگان به های رزمی و مشتهای انفرادی )کشتی، ورزشسال در ورزش 17تا  14از ورزشکاران نوجوان  293یک نمونه 

یابی معادالت ورزشکار و مقیاس رفتارهای غیر کالمی مربی پاسخ دادند. در تجزیه و تحلیل اطالعات از مدل -پرسشنامه ارتباط مربی

تشویقی مربی اثرات مثبت و در مقابل  -معادالت ساختاری نشان داد که رفتارهای غیر کالمی حمایتی استفاده گردید. (SEMساختاری)

ورزشکار )صمیمیت، تعهد و مکمل بودن( دارد. این مطالعه  -بر ابعاد ساختاری ارتباط مربیرفتارهای غیر کالمی منفی مربی اثرات منفی 

 کیفیت ارتباط با ورزشکاران خود را ارتقاء دهند. دهدبینشی را در مورد عوامل ارتباطی فراهم آورد که به مربیان اجازه می

 

 : کلیدی هایواژه

 یت، تعهد، مکمل بودن، تشویق، تنبیه.ورزشکار، صمیم -رفتار غیر کالمی، رابطه مربی

                                                           

  - : 09181315184 نویسنده مسئول : تلفنEmail:bahramyoosefy@yahoo.com                                                                     
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 مقدمه

های اخیر برای درک بهتر ای در سالمطالعات گسترده

ماهیت روابط بین فردی در ورزش صورت گرفته است. این 

ها در حوزه روابط ورزشکاران با یکدیگر، والدین و پژوهش

ورزشکاران و مربیان با ورزشکاران تمرکز داشته است 

ورزشکار در  -(. روابط مربی1،2004)جوویت و چاندی

ای از اهداف مختلف مانند توسعه عملکرد، دستیابی دامنه

از تر لذت بردن به موفقیت، حفظ آمادگی و یا به طور ساده

. در (8)(2012، 2)موین گیردشکل می های جسمانیفعالیت

، بر اساس چند (22) (2007؛ 2005این زمینه جووت )

می از روابط مربی و ورزشکار مطالعۀ کیفی یک مدل مفهو

. این مدل (22)(2008، 3کریالرا ارائه داد )جووت و کاک

)افکار(، صمیمیت  هایی شامل احساس تعهداز سازه

)احساسات( ، مکمل بودن )رفتار( و هماهنگی تشکیل 

شده است. در این مدل مفهومی، تعهد به عنوان بعد 

یل برای شناختی روابط مربی و ورزشکار، به معنی تما

. (10) ادامه ارتباط در زمان حال و آینده تعریف شده است

صمیمیت به عنوان بعد عاطفی با مفاهیمی مانند دوست 

داشتن، احترام و اعتماد پیوند دارد، و مکمل بودن به 

برگیرنده احساس  هایی برای همکاری  و درمعنی اقدام

آرامش، آسودگی و شایستگی یکی نفر در حضور دیگری 

خوانی ت. عامل نهایی به عنوان میزان تجانس و هماس

ادراک از ارتباطات در بین دو عنصر ارتباطی یعنی زوج 

(. 2012، 4مربی و ورزشکار است )رهیند، جوویت و یانگ

های ورزشکار در بررسی -استفاده از مدل روابط مربی

، 5مربوط به رویکردهای انگیزشی، تئوری مبادله اجتماعی

 7و تئوری روابط بین فردی  6ی متقابلتئوری وابستگ

                                                           

1. Jowett, & Chaundy 

2 . Moen 

3 . Cockerill 

4 .Rhind, Jowett  &Yang, 

5 . Social exchange theories 

6 . Nterdependence theory 

7 . Interpersonal theory 

ورزشکار برای  -بازتاب دهنده اهمیت روابط مربی

)جوویت، کارآمدی و موفقیت مربیگری در ورزش است 

 . (17،27) (2011، 8والرند و کاربانو

ورزشکار، برای  –عالوه بر مدل مفهومی روابط مربی

 9های آتی ، جووت و پُکزوادویسکیتسهیل مسیر پژوهش

آمدهای روابط آیندها و پی( مدلی یکپارچه از پیش2007)

. این مدل در شکل (12) اندورزشکار پیشنهاد داده -مربی

های نشان داده شده است. آنها با مرور مطالعات و مدل 1

؛ 10،2000ورزشکار )ویلیام -مفهومی از روابط مربی

، و جوویت، 2004، 11؛ الووی1997پُکزوادویسکی، 

انند سن، جنسیت، تجربه و شخصیت را (، عواملی م2005

های فردی، عواملی از به عنوان طبقه تفاوت در ویژگی

ها، سُنن اجتماعی و زمینه فرهنگی ورزش را به جمله نُرم

مواردی مانند  اجتماعی و -عنوان طبقه عوامل فرهنگی

مدت زمان رابطه، جنس مخالف یا موافق بودن طرف 

به  های رابطهبه ویژگیرابطه را در طبقه عوامل مربوط 

اند. این عوامل بر کیفیت آیندها پیشنهاد کردهعنوان پیش

 رابطه در ابعاد احساسی، شناختی و رفتاری تاثیر 

(. کیفیت رابطه 12،2013)به نقل از نورد براک گذارندمی

هایی در بعد فردی آمدورزشکار نیز منجر به پی -مربی

ی، رضایت و اجرای مانند انگیزش، عواطف مثبت و یا منف

ورزشکار در بعد  -آمدهای رابطه مربیپی شود.ورزشی می

بین فردی شامل رضایت از ارتباط، تعارض و یا ثبات و 

-. در نهایت در بعد گروهی پی(24) پایداری رابطه است

تواند مواردی مانند ورزشکار می -آمدهای رابطه مربی

جتماعی انسجام تیمی، وضوح یا ابهام نقش، و پذیرش ا

باشد. همچنین در این مدل، ارتباطات بین فردی به عنوان 

 -های روابط مربیبینعامل میانجی در رابطۀ بین پیش

                                                           

8. Lafreniere, Vallerand & Carbonneau 

9 . Podzwardowski 

10 . Wylleman 

11 . LaVoi 

12 . Nordbrock   
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آمدها مطرح ورزشکار با پی –ورزشکار و بین روابط مربی 

شده است. از این رو فرایند ارتباطات در تعامل مربیان و 

ی مهم و ورزشکاران و دستاوردهای ناشی از آن دارای نقش

 تعیین کننده است. 

 

 ورزشکار  -مربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2007)جووت و پُکزوادویسکی،  ورزشکار -: مدل یکپارچه روابط مربی1شکل 

 

در واقع ارتباطات فرآیندی مستمر از ارسال و دریافت 

 ه به مردم اجازه اشتراک در دانش، هایی است کپیام

ها و نگرش را ها، افکار، اطالعات، احساسات، هیجانایده

(. ارتباطات به دو نوع کالمی و غیر 2009، 1دهد )نکی می

ارتباطات غیر کالمی عبارتست کالمی قابل تقسیم است. 

هایی که افراد عالوه بر خودکالم ، آنها را نیز از کلیه پیام

 طرز قرار گرفتن، راه رفتن، ایستادن،د. ننکمبادله می

ها، لحن چهره و چشمحاالت و حرکات ، جسمیحرکات 

های جملگی نشانه غیرهلباس پوشیدن و  صدا، طرز

بیشتر  1970. تا دهه ارتباطات غیر کالمی هستند

مطالعات بر نوع کالمی ارتباطات متمرکز بود، اما با تالش 

                                                           

1.Negi 

( 1992) 3( و آرجیلی1979)2محققان پیشگامی مانند هال

موضوع ارتباطات غیر کالمی کانون توجه بیشتری قرار 

های گرفت،  به طوری که ارتباطات غیر کالمی در سال

شناسی، اخیر در حوزه علوم مختلف از جمله مردم

روانشناسی، سالمت، تجارت، قانون و آموزش مورد عالقه 

بایی، محققان بوده است )به نقل از کریمی، دباغی و طباط

2012)(31). 

های غیر کالمی  نقش مهمی در روابط رفتارها و پیام 

اند که اجتماعی دارد. بسیاری از پژوهشگران بر آن بوده

حجم موثر رفتارهای غیر کالمی را در روابط اجتماعی و 

معتقد است که این نوع از  4فردی تعیین کنند.  بیرودسل

                                                           

2 .Hall 

3.Argyle 

4.Birdwhistell 

 

  

 ارتباطات بین فردی

 

 

 ارتباطات بین فردی

تعهد -افکار صمیمیت -احساسات  مکمل بودن  -رفتار 

آمدهای بین فردیپی آمدهای فردیپی آمدهای گروهیپی   

 ویژگی روابط های  فردیتفاوت فرهنگی -زمینه اجتماعی
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روابط اجتماعی را درصد تفسیر معانی در  70تا  65ها پیام

(.  مهرابیان و 2012گیرند )کریمی و همکاران، دربر می

هایی ارتباطات بین فردی به ( در تحلیل پیام1967)1فریز

درصد از معانی به شکل  3این نتیجه رسید که تنها 

درصد مابقی به شکل غیر  97کالمی منتقل می شود و 

ر است که (. قابل ذک1977، 2کالمی است )به نقل از الپاکو

رفتارهای غیر کالمی و ارتباطات غیر کالمی اگر چه در 

 های مترادف به کار برده اغلب اوقات به عنوان واژه

. اما رفتار های غیر کالمی دایرۀ محدودتری (19) شوندمی

، 3نسبت به ارتباطات غیر کالمی دارند )بارکر و کولینز

ه است که نشان داد (. در قلمرو تعلیم و تربیت نتایج1970

ضرایب اثر همبستگی بین رفتار غیر کالمی به موقع و 

مناسب با یادگیری عاطفی و یادگیری شناختی بیشتراز 

(. 1391رفتارهای کالمی معلم است )زاهد بابالن، 

یابی به اهداف تدریس تاثیر بیشتری همچنین در دست

های . در ورزش پیام(5)(2012،  4دارد )چاودری و اریف

دارای کاربردهای متنوعی هستند. به طور مثال  غیر کالمی

نتایج یک بررسی کیفی نشان داده است که از دیدگاه 

هایی مانند شنا و کشتی مربیان برجسته در ورزش

ارتباطات غیر کالمی بین مربی و ورزشکار در محیط و 

شرایط رقابتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به ارتباطات 

یا به طور مثال ورزشکاران (. 2007کالمی است )آمروس، 

والیبالیست از عالئم غیر کالمی به منظور بیان نحوه 

)رایوال و  های بازی با هم ارتباط برقرار می کنندتاکتیک

. در زمینه آموزش، تمرین و آماده (3،25) (2012، 5توری

سازی ورزشکاران، مربیان با تجربه و موفق بیشتر بر 

جاد لذت، تالش، تقویت و رفتارهای تشویقی و مبنتی بر ای

تاکید دارند و  آموزش مبتنی بر بازخوردهای اصالحی

                                                           

1 . Mehrabian and Ferris 

2 . Lapakko 

3 . Barker & Collins 

4 . Chaudhry   & Arif 

5 . Raiola & Tore 

کمتر از تنبیه و مجازات استفاده می کنند. از دیدگاه 

(، روش های تشویقی و 1997)  6اسمیت، اسمول و هانت

آمدهای رفتاری مثبتی از جمله رفتار همراه با احترام پی

ختی مانند های روانشناآوردکاهش ترک ورزش و دست

بهبود نگرش ورزشکاران نسبت به مربیان را به همراه دارد. 

تواند منجر به طور معکوس رفتار های نامناسب مربی می

به ایجاد اضطراب رقابتی، تحلیل رفتگی، کاهش عزت 

، 7نفس و عملکرد ضعیف در ورزشکار شود )آمروس

2007)(3.) 

 اگرچه پژوهش های متعددی به پیامد های مربوط به

ورزشکار اختصاص یافته است، اما  -کیفیت روابط مربی

آیندهای حفظ و ارتقاء کیفیت تحقیقات مربوط به پیش

. (26) (2010)رهیند و جووت،  روابط محدود بوده است

عالوه بر آن، با این که در مدل یکپارچه جووت و 

،  ارتباطات دارای نقشی مهم (12)(2007پُکزوادویسکی )

ورزشکار و عوامل پیش  –ت روابط مربی در رابطه با کیفی

های آن ذکر شده است. با این وجود، در مدل آمدبین وپی

مورد اشاره،  نقش و مفهوم عملیاتی ارتباطات بین فردی 

مورد توجه قرار نگرفته است.  بنابراین، هدف پژوهش 

حاضر بررسی اثر رفتار غیر کالمی مربی در دو بعد 

 -بر کیفیت روابط مربی رفتارهای تشویقی و تنبیهی

ورزشکار از دیدگاه ورزشکاران نوجوان رشته های ورزش 

انفرادی است. فرضیه های این تحقیق بر اساس مدل 

نیز نشان داده شده   2مفهومی ارائه شده که در شکل 

 است به قرار زیر می باشند:

رفتار غیر کالمی مثبت )تشویقی، حمایتی( بر  -1

شکار )احساس صمیمیت، تعهد ورز –کیفیت روابط مربی 

 و احساس مکمل بودن( تاثیر مثبت دارد.

                                                           

6.Smith, Smoll & Hunt 

7.Amorose 
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 رفتار غیر کالمی

 مثبت

 صمیمیت 

 تعهد 

 مکمل بودن 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

رفتار غیر کالمی منفی )توبیخی، تنبیهی( بر  -2

ورزشکار )احساس صمیمیت، تعهد  –کیفیت روابط مربی 

 و احساس مکمل بودن( تاثیر منفی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یق، مدل مفهومی و فرضیه های تحق2شکل 
 

 تحقیق روش

 معادالت یابیمدل نوع از همبستگی حاضر پژوهشی

1ساختاری
متغیرها  بین روابط پژوهش، این در زیرا است؛ 

  .گیردمی قرار بررسی مورد علّی الگوی در قالب

 آماری نمونه و جامعه

 پسر ورزشکاران تمامی را حاضر پژوهش آماری جامعه

 های ورزشیشتهر بین شهر کرمانشاه از سال 17 تا 14

 که دهندمی تشکیل های رزمیکشتی، مشت زنی و ورزش

 فعالیت هستند. به مشغول شهر  این ورزشی سالنهای در

 ساختاری معادالت یابیمدل نظرانییکه صاحباز آنجا

حجم نمونه  هاپژوهش گونهاین در که کنندمی توصیه

 از نفر 350 در پژوهش حاضر نفر باشد، 200حداقل 

 293شدند که از این تعداد  انتخاب نمونه پژوهش نعنوا

 بطور کامل تکمیل شده بود که در پژوهش  پرسشنامه

 

                                                           

1.Structural Equation Modeling (SEM) 

 

های ناقص از روند تجزیه و استفاده و بقیه پرسشنامه

 تحلیل حذف گردید. 

 

 هاداده گردآوری ابزارهای

 برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شد:

-CART)ورزشکار ) -پرسشنامه روابط مربی

Q
برای اندازه گیری کیفیت روابط مربی و ورزشکار از   :2

 3این مقیاس ارتباط مربی و ورزشکار جوویت و نومینس

( استفاده شد. در این پرسشنامه بر اساس مدل 2004)

مفهومی،  روابط مربی و ورزشکار در سه بعد میزان 

 4سوال( و مکمل بودن ) 4سوال(، تعهد ) 4صمیمیت )

 1390شود. این پرسشنامه در سال سوال( اندازه گیری می

در ایران هنجاریابی شده است )بال زاده وتجاری و 

(. در این بررسی آلفا برای خرده مقیاس 1390کامکاری، 

                                                           

2.Coach- Athlete Relationship Questionnaire 

3.Ntoumanis 

 رفتار غیر کالمی 

 منفی
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و برای  78/0برای تعهد  83/0هابه ترتیب برای صمیمت 

 به دست آمد. 84/0مکمل بودن 

برای  :1ممقیاس اصالح شده ادراک بازخورد معل

 2اندازه گیری رفتارهای غیر کالمی از تحقیق کوکا و هیین

سئوال است  6( استفاده شد. این پرسشنامه شامل 2003)

سئوال  3که دو بعد رفتار غیر کالمی مثبت )تشویقی( در 

)به طور مثال: مربی ام در واکنش به اجرای خوب یک 

تمرین، به من لبخند می زند(،  و رفتار غیر کالمی 

سئوال )به طور مثال: مربی ام در  3منفی)تنبیهی( را در 

واکنش به اجرای ضعیف تمرین من با اوقات تلخی به من 

گزینه ای لیکرت از خیلی کم  7نگاه می کند(، را در طیف 

های مقدماتی برای اندازه سنجد. بررسیتا خیلی زیاد می

سنجی انجام شد. نتایج تحلیل گیری ویژگی های روان

اکتشافی با چرخش واریماکس دو عاملی بودن  عامل

رفتارهای غیر کالمی را تأیید کرد که عامل اول با سه 

مربوط به رفتار غیر کالمی  33/2سئوال و ارزش ویژه 

 53/1مثبت و عامل دوم نیز با سه سئوال با ارزش ویژه 

مربوط به رفتارهای غیر کالمی منفی بود. بار عاملی 

 -مایر -بود. شاخص کایزر 85/0تا  74/0سئواالت از 

در سطح  4و آزمون بارتلت 70/0( برابر با KMO) 3اولکین

بود. واریانس تجمعی تبیین شده برای  001/0معنی دار 

/. بود.  پایایی درونی به وسیله آلفای 66دو عامل برابر 

و برای  72/0کرونباخ برای رفتار غیر کالمی مثبت برابر با 

 به دست آمد. 76/0برابر با رفتار غیر کالمی منفی 

 

 اجرا روش

بر اساس زمان ها و مکان های مختلف تمرین  

درسالن های ورزشی توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها در 

                                                           

1 . Modified Perceptions of Teacher’s Feedback 

scale (PTF) 

2 . Koka. & Hein 

3 . Kaiser- Meyer- Olkin 

4 . Bartlett's Test Of Sphericity 

محل تمرین و به شکل نمونه گیری  خوشه ای انجام شد. 

به این منظور فهرستی از اماکن و جلسات تمرین ورزش 

قرعه اماکن های مورد نظر تهیه شد و سپس به قید 

ماه  6وساعات تمرینی مشخص شد. معیار ورود حد اقل 

سابقه تمرین در یک سالن و پیش یک مربی در نظر 

ها اهداف تحقیق و گرفته شد. پیش از توزیع پرسشنامه

ها توضیح داده شد و به طور گویی برای نمونهشیوه پاسخ

شفاهی رضایت آنان اخذ شد.  برای ایجاد اطمینان در 

دهندگان پرسشنامه ها به آنان خاطر نشان شد که پاسخ 

ضرورتی به ذکر نام نیست، پاسخ دهندگان پس از تکمیل 

ای که به این منظورتهیه پرسشنامه ها آنها را در جعبه

انداختند. شده و در سالن تمرین قرار داده شده بود می

  AMOSو   SPSSبرای تحلیل داده ها از نرم افزار 

 شده است. استفاده 18نسخه 

 

 ی تحقیقهایافتهنتایج و 

 293پرسشنامه توزیع شده تعداد  350از تعداد 

%( پرسشنامه تکمیل و قابل بررسی بود. از این تعداد 84)

های نفر در ورزش 92%(، 43نفر کشتی گیر) 125

%( در رشته مشت زنی فعالیت 26نفر ) 76%( و 31رزمی)

ر با داشتند. میانگین سنی شرکت کنندگان براب

( بود. نتایج توصیفی مربوط به متغیر های 57/0±77/15)

ارائه شده است. این نتایج  1تحقیق در جدول شماره 

گویای آن است که به طور متوسط از نظرورزشکاران، 

رفتارهای غیر کالمی مثبت مربیان اندکی بیشتر از رفتار 

های روابط های غیرکالمی منفی است. اولویت میانگین

شکار به ترتیب مربوط به احساس صمیمیت، ورز-مربی

مکمل بودن و تعهد است. میانگین همه متغیرهای تحقیق 

 گیری بیشتر است. از متوسط دامنه اندازه

، نتایج مربوط به مدل های معادالت 3در شکل 

اندازه گیری در حالت تخمین استاندارد  ساختاری و
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لی گزارش شده است. که هم ضرایب مسیر و هم بار عام

دهد. گیری را نشان میمتغیرهای نشانگر در مدل اندازه

های برازش مدل شامل: همچنین نتایج مربوط به شاخص

(85/1X2/df=  05/0؛ =RMSEA 54/0؛=RMR ،

93/0=GFI 90/0؛ =AGFI 92/0؛ =NFI 93/0؛ =CFI 

 ( همگی در سطح قابل قبول بود.IFI= 93/0و 

ح بیشتر،  به منظور وضو 2همچنین در جدول شماره 

نتایج ضرایب مسیر در حالت تخمین استاندارد گزارش 

دهد باالترین ضریب تاثیر شده است. این نتایج نشان می

رفتارهای غیر کالمی مثبت بر تعهد )تمایل برای ادامه 

روابط ورزشکار با مربی( سپس احساس صمیمیت با مربی 

و پس از آن احساس مکمل بودن مربی برای ورزشکار 

رفتارهای غیر کالمی منفی نیز به طور معکوس بر است. 

 تعهد، صمیمیت و مکمل بودن تاثیر دارد.

 

 نتایج توصیفی متغیر های تحقیق -1جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین دامنه 

47/3  1-5 رفتار غیرکالمی مثبت  52/1  

1 -5 رفتار غیر کالمی منفی  31/3  63/1  

1 -7 صمیمیت  35/5  50/1  

1 -7 تعهد  09/5  33/1  

1 -7 مکمل بودن  17/5  45/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج ترسیمی مدل های ساختاری و اندازه گیری در حالت تخمین استاندارد -3شکل 
 

PPNVF *توجه شود که 
PNNVF کالمی مثبت و  به عنوان مخفف برای رفتار غیر1

عنوان مخفف برای رفتار غیر کالمی منفی  به2

 است

                                                           

1 . Perceived positive nonverbal feedback 

2 . Perceived negative nonverbal feedback 

رفتار غیر کالمی 

 مثبت

 رفتار غیر کالمی
 منفی

 مکمل بودن

 تعهد

 صمیمیت

Q1 

PPNVF 
Q2 

PPNVF 

Q3 

PPNVF 

Q6 

PPNVF 

Q5 

PPNVF 

Q4 

PPNVF 

Q3closeness 

 Q4closeness 

 

Q6Commitment 

commitment 

 

Q5Commitment 

commitment 

Q1closeness 

Q2closeness 

 

Q8Commitment 

commitment 

 

Q7Commitment 

commitment 

 

Q12Complement 
 

Q11Complement 
complementarily 

Q10complement

arilyq1q 

Q9Complement 

54/0  

49/0  

51/0  

67/0  

75/0  
72/0  

71/0  

82/0  
85/0  

65/0  

66/0  

78/0  
63/0  

64/0  

65/0  

81/0  

78/0  

82/0  

86/0 

00/1  

99/0  

40/0-  

56/0-  

42/0-  
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 نتایج تحلیل مسیر بر اساس مدل معادالت ساختاری -2جدول 

 

 گیری نتیجهبحث و 
مطالعات مربوط به کنش های  1980اگرچه در دهه 

 متقابل مربی و ورزشکار متمرکز بر رویکرد بررسی 

هبری مربی و چگونگی تاثیر و یا ارتباط آن با های رمهارت

ایجاد انگیزه، رفتار و عملکرد ورزشکار بود، اما از سال های 

پژوهش ها بیشتر به سمت رویکرد موضوعی  1990دهه 

روابط بین فردی و آثار شناختی، عاطفی و رفتاری آن در 

ورزشکار تمرکز یافته است )میلر،  -روابط متقابل مربی

(. از این رو پژوهش حاضر به 2007، 1کیفیرفرانکِن و 

منظور بررسی اثر رفتار غیر کالمی مربی بر کیفیت روابط 

ورزشکار انجام شد. مدل مورد بررسی از برازش  –مربی 

قابل قبولی برخوردار بود. نتایج مؤید آن بود که رفتار غیر 

کالمی مربی که همراه با احساس تشویق و تأیید ورزشکار 

داری در ایجاد احساس صمیمیت، ب تأثیر معنیباشد، ضری

تعهد و مکمل بودن دارد. به طور معکوس رفتارهای غیر 

هایی از توبیخ و تنبیه را ها و نشانهکالمی که با خود پیام

ورزشکار اثر  -به همراه دارد به شکل منفی  بر روابط مربی

ای که نتایج این تحقیق به های مشابهگذار است. پژوهش

مستقیم با آنها مقایسه شود یافت نشد. اما نتایج این طور 

های موجود و تحقیقاتی ها و مدلبررسی بر اساس  نظریه

که به طور غیر مستقیم با تحقیق حاضر اشتراک موضوعی 

 2دارند قابل تفسیر است. بر مبنای تئوری وابستگی متقابل

                                                           

1 . Miller, Franken & Kiefer 

2 . Interdependence Theory 

ها و آمدهای تاثیر افراد در کنش متقابل شامل هزینهپی

تواند شامل اضطراب، ها مینافعی است. این هزینهم

هایی مانند شادکامی، کامیابی تعارض، ستیز و یا دستاورد

. از این رو، (9)(2011، 3و خوشنودی باشد )جووت و نزلک

های ارتباطی سازنده همراه با احترام استفاده از روش

 ورزشکار، ضامن  -متقابل عالوه بر تقویت روابط مربی

آمدها مثبت و دستاوردهای مهمی در ورزش چه به پی

شکل قهرمانی و چه به شکل تفریحی است )جووت و 

(.  همچنین،  بر اساس مدل یکپارچه روابط 2004چاندی، 

ورزشکار که از سوی جووت و پُکزوادویسکی  –مربی 

، پیشنهاد شده است، کیفیت روابط مربی و (12) (2007)

مهمی در ابعاد  فردی، میان  آمدهایتواند پیورزشکار می

های فردی و گروهی داشته باشد. این ادعا از طریق بررسی

علمی مورد تائید بوده است. شواهدی مؤید آن است که 

کیفیت روابط بین فردی مربی و ورزشکار با متغیرهایی 

، (11)(2004 4مانند رضایت ورزشکار )جووت و نومینس

، 5وت و کاکریالعزت نفس و عملکرد موفق ورزشکار )جو

، شادکامی و رفاه ورزشکار)جووت و کالرک (10)(2003

تعصب ورزشی )الفرنییر،جوویت،  (13)(6،2006کارتر

، و انسجام تیمی (17)(2008،  7والرند، دانهودو و لوریمیر

(، همبسته است. اما این پی 2004)جووت و چاندی، 

                                                           

3 . Nezlek 

4 . Ntoumanis 

5 . Cockerill 

6 . Clark-Carter 

7 . Donahue & Lorimer 

 سطح معنی داری

p≤ 01/0  

ضرایب تخمین در 

 حالت استاندارد

  

 مسیر
 

99/0 معنی دار   ---> صمیمیت 
 ---> تعهد 1 معنی دار  رفتار غیر کالمی مثبت

دار معنی  86/0  ---> مکمل بودن 

-42/0 معنی دار   ---> صمیمیت 
-56/0 معنی دار  رفتار غیر کالمی منفی  ---> تعهد 

-40/0 معنی دار  ---> مکمل بودن 
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در مقدمه این  1آمدهای مثبت همانگونه که در شکل 

ش نشان داده شده است از مسیر ارتباطات و چگونگی گزار

 شود.ورزشکار امکان پذیر می –کیفیت روابط مربی 

ورزشکاران نوجوان از پرداختن به ورزش اهداف 

متفاوتی را دنبال می کنند، بسیاری از آنان  ممکن است 

های به دنبال کسب مقام و قهرمانی باشند. عالوه بر ویژگی

د ورزشکار و عوامل محیطی،  مربیان فردی مانند استعدا

مسیر ورزشکاران در دارای نقش بسیار مهمی در پیشرفت 

قهرمانی هستند.  بررسی ها در مورد قهرمانان المپیکی و 

جهانی نشان داده است که این ورزشکاران احساس 

صمیمیمت باالیی با مربیان خود داشته اند. به طور مثال، 

صاحبه با ورزشکاران ( از طریق م1986بررسی همری)

درصد مصاحبه  68نخبه در رده جهانی نشان داد که 

توانستند به شوندگان معتقد بودند بدون حمایت مربی نمی

موفقیت های بزرگ و دشوار دست یابند )به نقل از جووت 

. یک بررسی در مجارستان نشان (11)(2004و نومینس، 

دارای مقام داد که از دیدگاه مربیان برجسته و ورزشکاران 

المپییکی، ایجاد یک محیط الهام بخش از سوی مربی با 

ورزشکار برای کسب موفقیت  -تاکید بر روابط کیفی مربی

های جهانی ضروری است )ترزاسکوما، بوگنر، ریوس در رده

. همچنین جووت و کاکریال، (31)(2012، 1و جاکزی

 -،  در بررسی روابط بین فردی مربی(10)(2003)

مدالیست المپیکی دریافت که آنها  12در بین ورزشکار 

مربیان  خود را به عنوان دوستی بسیار نزدیک و در 

انگاشتند. این پیوند جایگاهی همانند پدر و مادر خود می

هایی مربوط به احترام و اعتماد عاطفی با بیان عبارت

 -متقابل همراه بود. بنابراین، حفظ و بهبود روابط مربی

اند به عنوان یکی از متغیرهای اثر گذار بر ورزشکار می تو

موفقیت ورزشکاران مستعد قهرمانی تلقی شود. از سوی 

دیگر، واقعیت آن است که همه کسانی که در دوران 

                                                           

1 . Trzaskoma-Bicserdy, Bognar, Revesz & Geczi, 

های بزرگ توانند به مقامکنند نمینوجوانی ورزش می

دست یابند. با این حال شرکت نوجوانان در ورزش دارای 

سالمت جسمی و روانی آنان  دستارودهای بسیار مهم در

شروع فعالیت جسمانی ممکن است با انگیزه های  است.

اولیه متعددی همراه باشد، اما ادامه فعالیت جسمانی بدون 

تردید تا حدود زیادی وابسته به تجربه های خوشایند یا 

ناخوشایند از فعالیت های ورزشی در دوران کودکی و 

( 2012، 2و بلوم نوجوانی است )سالیوان، پوکت، هولت

. یکی از چالش های کلیدی برای مربیان و محققان (30)

ای مثبت در ورزش همکاری برای اطمینان از ایجاد تجربه

. از این رو، (18)(2013، 3دیلاست )النگان، بالک و النس

برقراری ارتباط مناسب از سوی مربیان با ورزشکاران یک 

یجاد تاثیرات اقدام ضروری و غیر قابل اجتناب برای ا

مثبت در فعالیت های مربوط به یادگیری، پیشرفت و  

 موفقیت در فعالیت های ورزشی است. 

تحقیق حاضر بر ارتباط غیر کالمی متمرکز بوده است. 

دلیل این موضوع آن است که مهارت های ارتباط غیر 

کالمی از این جهت که دارای ظرفیت و توانایی انتقال 

لف مانند خشم، شادی، احساسات وهیجانات مخت

عصبانیت و غیره می باشد، دارای اهمیت زیادی است. از 

ای وجود های ناگفته و ناشنیدهاین منظر، بسیاری از پیام

دارند که دارای تأثیر عمیق ادراکی و احساسی هستند. 

های برقراری ارتباط این توجه به نوع پیام و شیوهبنابر

 بسیار مهم هستند. 

های ارتباط موثر آموزش پذیر است، هارتاز آنجا که م

و با توجه به اهمیت مهارت های ارتباطی در اثربخشی 

های آموزشی ارتباطات برای مربیگری، گذراندن دوره

برقراری رابطه مناسب و اثر بخش مربیان با ورزشکاران 

 4کمک کننده است. محققانی مانند کوته و گیلبرت

                                                           

2 . Sullivan, Paquette, Holt & Bloom 

3 . Langan, Blake &  Lonsdale 

4 . Cote  & Gilbert 
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و توصیه به جستجوی نیز مربیان را تشویق  (7)(2007)

هایی می کنند که منجر به بهبود مستمر دانش روش

 ارتباط بین فردی می شود.

به لحاظ نظری، تحقیق حاضر تالش داشته است که  

ورزشکار بیافزاید.  –بر غنای ادبیات مربوط به روابط مربی 

همچنین از مواردی که تحقیق حاضر بر آن تاکید داشته 

ای برای افزایش آگاهی مربیان از است فراهم سازی زمینه

های تعامل با ورزشکار بود. کسب آمدهای نوع و شیوهپی

آگاهی از دیدگاه و احساس ورزشکاران نسبت به مربیان 

 -برای موفقیت در ارتباط اثر بخش و متقابل مربی

ورزشکار ضروری است. به گفته محققانی مانند لوریمر و 

ربیان تا حدود زیادی ، بسیاری از م(20)(2009) 1جووت 

در استنباط احساس و تفکر ورزشکاران نسبت به خودشان 

کنند. بااین حال و به طور منطقی مربیانی که از اشتباه می

دیدگاه ورزشکاران نسبت به خودشان آگاهی دارند در 

تر و دستاوردهای بهتری خواهند داشت. گری موفقمربی

ارتباط نگرش یکی از روش های کسب و تعمیق آگاهی در 

آمدهای ورزشکاران نسبت به خودشان توجه به آثار و پی

رفتارهای کالمی و غیر کالمی مربی در ارتباط با ورزشکار 

 است.  

سو با در نتیجه گیری کاربردی، بررسی حاضر هم 

؛ اسمیت و 2،2006ورت و کنروینتایج تحقیقات )کوست

رهای ( بر این نکته تاکید دارد که رفتا1990اسمول، 

تشویقی و حمایتی مربی عالوه بر تحکیم رابطه مربی و 

 ورزشکار موجب تسهیل در رشد و توسعه ورزشکاران 

شود. بنابر این اگرچه در برخی از موارد ممکن است می

رفتار یا بازخورد مبتنی بر تذکر و یا حتی توبیخ ازسوی 

مربی برای حصول اهداف آموزشی و تربیتی اجتناب ناپذیر 

های حمایتی و تشویقی ظر برسد، اما استفاده از روشبه ن

تواند مسیر دستیابی به اهداف را هموارتر کند و در می
                                                           

1 . Lorimer 

2 . Coatsworth & Conroy  

آمدهای عین حال به تحیکم روابط مربی و ورزشکارو پی

آن منجر شود. از این رو شایسته است که مربیان به 

رفتارهای غیر کالمی خود در ارتباط با ورزشکاران توجه 

ته باشند و از بازخوردهای غیر کالمی مثبت بیشتری داش

همراه با تشویق و ایجاد حس احترام استفاده بیشتری 

نمایند. از سوی دیگر با توجه به اهمیت ارتباطات در 

های آموزشی برقراری اثربخشی مربیگری برگذاری دوره

 ارتباط موفق در مربیگری از طرف فدراسیون ها و 

می موثر برای تقویت روابط تواند گاهای ورزشی میهیئت

 آمدهای مثبت آن باشد. ورزشکار و پی -مربی
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