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انگيزش پيشرفت  رفتار مربيان با سوء مدل رابطة بين منابع قدرت و
 ورزشكاران زن نخبه

 
  2 افسر جعفري   - 1ليال صفاري

استاديار دانشگاه تهران، . 2دانشجوي دكتري مديريت ورزشي، دانشگاه تهران پرديس البرز،كرج،ايران .1
  تهران،ايران

  
  

  چكيده
روش  .نخبه بود انگيزش پيشرفت ورزشكاران زن رفتار مربيان با سوء مدل رابطة بين منابع قدرت و ارائة قيتحق نيهدف ا

رشتة  2تمامي ورزشكاران زن نخبة  را قيتحق يآمار ةجامع. لحاظ اجرا ميداني است و بهتحليل عاملي  نوع از قيتحق
تشكيل  1395هاي ملي در سال  شده به اردوهاي تيم سواري و قايقراني دعوت رشتة انفرادي شامل دوچرخه 2تيمي و 

 ي قدرتها پرسشنامهي اطالعات از آور جمعبراي . ار براي نمونه انتخاب شدندورزشك 190شمار  دادند، كه به روش تمام
 شرفتيپ زشيپرسشنامة انگ، )1392(زاده  پرسشنامة بررسي تجربة سوءرفتار بلوري، )2000(همكاران  و ون ورزش در

روش  بيني تغيير و منظور پيش به تحليل رگرسيونو  ضريب همبستگي پيرسونو از آزمون  )2006( سيالنگ و فر
-SMARTو  SPSS ،Excelافزار آماري  تعيين تأثير از طريق نرم بررسي برازش مدل و در tتحليل عاملي و آزمون 

PLS  نتايج نشان داد بين منابع قدرت با انگيزش پيشرفت ورزشكاران زن نخبه رابطة چندگانه وجود دارد و . شداستفاده
رفتار با انگيزش پيشرفت ورزشكاران زن  هاي سوء همچنين بين مؤلفه. كنند منابع قدرت انگيزش پيشرفت را تبيين مي

ي برازش نيكويي ها شاخص. كنند يمپيشرفت را تبيين رفتار انگيزش  ي سوءها مؤلفه. نخبه رابطة چندگانه وجود دارد
NFI ؛SRMR كه مدل برازش مناسبي ندارد و در  دهد يمهمراه تفسير آنها نشان  بهPLS-SMART بايد  ها شاخص
  .تفسير شوند اطيبااحت

  
  يديكل يهاواژه

  .زن ورزشكاران نخبه، ورزشكار منابع قدرت، انگيزش پيشرفت، سوء رفتار،

                                                           
 09123229849 :تلفن : نويسندة مسئول Email: l.saffari2000@gmail.com                                      
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 مقدمه

انسان در سرتاسر جهان از ورزشكار، مربي، داور و  ها ونيليماي است كه  گونه گسترش روزافزون ورزش به

هاي گروهي، همگي  اندركار مطبوعات ورزشي و ديگر رسانه مدير باشگاه گرفته تا عكاس، خبرنگار، دست

هنگ جامعة ما و به همين سبب ورزش بخش مهمي از فر). 6(هاي ورزشي مشغول به كارند  در فعاليت

مربيان قادرند بر محيط زندگي . دربرگيرندة مربيان، ورزشكاران و مردم در تمام مراحل زندگي است

مربيان، رهبران و مديران اصلي  .ورزشكاران در سطوح مختلف قهرماني آثار مثبت و منفي داشته باشند

استفاده از  ةرهبري تيم، نحو هاي شيوه، به همين دليل بايد با اصول و شوند ميهر تيم ورزشي محسوب 

امروزي هيچ  ةدر دنياي پيشرفت .)7( با ورزشكاران آشنا باشند اثربخشقدرت مربيگري و ارتباط 

از ديدگاه روبن فراست، . صعود را طي كند هاي قله تواند نميورزشكاري بدون داشتن مربي آگاه و مقتدر 

ورزش قهرماني، از يك سو موجب ايجاد انگيزه و  .ندا ورزشي هاي تيممربيان محور اصلي و ركن مهم 

ويژه جوانان شده و از سوي  هاي بدني در ميان اقشار مختلف جامعه و به الگوسازي براي انجام فعاليت

هاي مختلف با  المللي دارد، موجب آشنايي بيشتر كشورها و فرهنگ ديگر با آثار مثبتي كه در بعد بين

 منابع قدرت در دهد تحقيقات نشان مي. شود گوناگون از همديگر ميتر ملل  يكديگر، و شناخت عميق

 اي گونه به يروهاآن مسائل در ن وسيلة بهاست كه رهبر  يمسائل يقدرت شخص منابع. رفتار افراد مؤثرند

استفادة درست و  ).2(كنند  يروياو را اطاعت و پ هاي فرمانو رغبت،  يلكه آنان با م گذارد مي يرتأث

خصوص در حوزة ورزش قهرماني تأثير زيادي در عملكرد  مؤثر مربيان ورزش از منابع قدرت خود به

هاي  ها در رقابت در چند دهة گذشته رقابت بين كشورها براي افزايش تعداد مدال. ورزشكاران دارد

هاي ورزشي و  كشورها و تيمبر مزايايي كه براي  چنين ديدگاهي، عالوه. المللي شدت گرفته است بين

امروزه ورزشكاران براي كسب . همراه آورده است اي را نيز با خود به ورزشكاران دارد، تبعات ناخواسته

برتري در ورزش، اغلب از سوي مربيان خود به تحمل بار رواني و فيزيولوژيكي بسيار دشواري واداشته 

 ). 17(شوند  مي

ي، يا عاطفي، جنسيزيكي، فيي از خشونت الگو عبارت است رفتار سوءبا توجه به اين مقوله        

ي يا بالقوه در واقعيب آسكه به ) يمربين و والدمثل (ي مراقبتبا سمت     يفردتوجهي توسط  يب

 سوءرفتاري، بدن سوءرفتار: ين قرارندابه  سوءرفتارة شد شناخته يجراي  ها گونه. شود يمورزشكار منجر 

ي شده بررسبرخي موارد بروز سوءرفتار در ورزش  تاكنون). 15(توجهي  يبي و عاطف سوءرفتاري، جنس

هاي اخالقي كامالً احساس  نامه يينآين و قوان ينتدومنظور  يقات كاربردي بهتحقي خالي جااست، اما 
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امروزه ورزشكاران براي كسب برتري در ورزش، اغلب از سوي مربيان خود به تحمل بار رواني و  .شود يم

اي كه خط ميان سوءرفتار و تمرين نامشخص شده  گونه شوند، به فيزيولوژيكي بسيار دشواري واداشته مي

شرفت يكي انگيزش پي. تواند موجب انگيزش ورزشكاران شود مربي با رفتار مناسب خود مي). 17(است 

. شناختي است كه تأثير مستقيمي بر عملكرد ورزشكاران در ورزش رقابتي دارد هاي مهم روان از ويژگي

گراي فرد را تقويت كرده، جهت  شناختي كه رفتار پيشرفت هاي روان فرايندهاي انگيزشي توسط ويژگي

  .)16(شود  كند، تعريف مي داده و تنظيم مي

هاي رهبري و منابع قدرت مربيان با  به بررسي ارتباط بين سبك )1391(عبدالهي در اين زمينه 

نتايج حاكي از آن بود بين سبك رهبري و منابع . انگيزش موفقيت در ليگ برتر فوتبال ايران پرداخت

از . قدرت و بين سبك رهبري انتخابي مربيان و انگيزش موفقيت بازيكنان رابطة معناداري وجود دارد

  ).5(ت مربيان و انگيزش موفقيت بازيكنان رابطة معناداري مشاهده نشد طرفي بين منابع قدر

گيران نخبة  مندي كشتي رفتار مربيان با اثربخشي و رضايت ارتباط سوء به بررسي) 1393(افشار 

سوءرفتار مربي در مجموع داراي چهار زيرشاخص سوءرفتار  نتايج نشان داد بين. استان البرز پرداخت

مندي  توجهي مربي، با اثربخشي مربيگري و رضايت بدني، سوءرفتار جنسي و بي عاطفي، سوءرفتار

  ).1(دار وجود دارد  معنا ورزشكاران همبستگي منفي و

كاربرد مدل  پژوهشي به بررسي عملكرد مربي و رضايت در ورزشكاران و در) 2016(1كو  و لو

گرايانه و  شدة بين شخصيت كنش ها ارتباط خودفايدة ميانجي يافته. انگيزش كنشگرايانه پرداختند

 ). 14(عملكرد مربي با رضايت ورزشكاران را نشان داد 

يك : رابطة سبك رهبري مربيگري و انگيزش پيشرفت«در تحقيقي با عنوان ) 2014( 1فيكرت

هاي رهبري مربيان با انگيزش پيشرفت ورزشكاران  ن داد كه بين سبكنشا» پژوهش در بازيكنان فوتبال

هاي سبك رهبري مربيان رفتار  بين مؤلفه همچنين نتايج نشان داد كه از. داري وجود دارد رابطة معنا

  ). 10(دموكراتيك و رفتار حمايت اجتماعي با انگيزش پيشرفت ورزشكاران رابطة معنادار وجود دارد 

و استفاده از منابع قدرت اگر با ي گريمربي استاندارد ها روشي از برخكه  اند داده نشان ها پژوهش

در خصوص . نديآ يم حساب بهي كيولوژيزيفي و رواني سالمت براي ديتهد توانند يمدقت انتخاب نشوند، 
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ي وجود دارد، ضيضدونقمنابع قدرت در مربيان ورزش و همچنين نحوة استفاده از اين منابع تحقيقات 

مربيان را در استفاده از منابع قدرت خود متمايز كرده است، البته در داشتن منابع قدرت هم  كه يطور به

به آن همچنين در ورزش قهرماني  ازحد شيب ديتأكشدن و  بردهمربيان يكسان نيستند، اما سعي بر 

بهبود عملكرد، از ديدگاه مديران و پژوهش و مطالعه در زمينة ورزش قهرماني در جهت  .وجود دارد

در سطح انگيزش پيشرفت  حاميان مالي بسيار حائز اهميت است؛ چراكه شناسايي عوامل تأثيرگذار

با توجه به اهميت باالي اين  .كند ها كمك شاياني مي بازيكنان و در نهايت عملكرد تيمي به موفقيت تيم

هاي پيشرفت در  جامع در خصوص انگيزهنظري ها، مطالب معدودي در جهت رسيدن به مدل  ويژگي

چنانكه ارتباط . هاي ورزشي به بررسي متغيرهاي پيشايند انگيزش پيشرفت پرداخته است بازيكنان رشته

توان در قالب يك مدل  رفتار آنها را بدانيم، مي بين وضعيت انگيزشي بازيكنان، منابع قدرت مربيان و سوء

 زمينة در ابهام .هاي پيشرفت ورزشكاران نقش دارد در تبيين انگيزه خيرنظري فرض كرد كه دو متغير ا

 يها پژوهش اجراي زمينة ورزشكاران پيشرفت انگيزش باآنها  رابطة و مربيگري منابع قدرت در اييكار

 پژوهش اينمسئله  منبع پژوهش ةنيشيپ و نظري مباحث ةنيزم در تناقضات .است كرده ايجاد را فراواني

 منابع قدرت و ايآ ارائة مدل مفهومي زير در پي پاسخ به اين پرسش است حاضر باپژوهش . است

صورت داشتن رابطه مدل  در انگيزش پيشرفت ورزشكاران نخبة زن دارد؟ اي با رفتار مربيان رابطه سوء

  آن چگونه است؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل مفهومي تحقيق. 1شكل   

  هاي منابع قدرت مؤلفه  هاي سوءرفتار  مؤلفه

 قدرت مرجعيت
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  قيروش تحق

  .لحاظ اجرا ميداني است و بهتحليل عاملي  نوع ازماهيت از نوع كاربردي،  اين تحقيق به لحاظ هدف و

   قيتحقة و نمون يآمار ةجامع

هاي بسكتبال و فوتسال و  تمامي ورزشكاران زن نخبة دو رشتة تيمي شامل رشته نمونة تحقيق را

شده به اردوهاي  دعوت هاي برتر يا ليگ سواري و قايقراني كه در انفرادي شامل دوچرخهدو رشتة 

ورزشكار براي نمونه  190شمار  بودند، تشكيل دادند، كه به روش تمام1395هاي ملي در سال  تيم

  .انتخاب شدند

 ابزار تحقيق

 توسطكه ) ورزشكاران ژةيو( ورزش در قدرت ي پرسشنامةها پرسشنامهي اطالعات از آور جمعبراي 

پرسشنامة بررسي تجربة ، 91/0 كرونباخي آلفا بيضر زانيبا م شده  ساخته) 2000(همكاران  و ون

النگ و  شرفتيپ زشيپرسشنامة انگ، 90/0   كرونباخي آلفا بيضر زانيم) 1392(زاده  سوءرفتار، بلوري

ها توسط  پرسشنامه يصور ييروا ،بود 90/0پرسشنامه  كرونباخي آلفا بيضر زانيم )2006( سيفر

   .دش دييتأ يورزش تيريمد تاداناس

  هاي آماري وتحليل داده روش تجزيه
بندي  از آمار توصيفي و براي خالصه كردن و طبقه شده يآور جمعاطالعات  ليوتحل هيتجزبراي  

هاي خام و محاسبة ميانگين، فراواني، انحراف معيار و رسم نمودارها و جداول استفاده شد، از  داده

منظور بررسي رابطة بين  به ضريب همبستگي پيرسونهاي آمار استنباطي همچون آزمون  روش

 در tروش تحليل عاملي و از آزمون  بيني تغيير و ور پيشمنظ به تحليل رگرسيونمتغيرهاي تحقيق و از 

  .شداستفاده  SMART-PLSو  SPSS ،Excelافزار آماري  تعيين تأثير از طريق  نرم بررسي برازش مدل و
 

 هاي تحقيق يافته

سال و ميانگين سابقة  01/25كنندگان در تحقيق حاضر  نتايج تحقيق نشان داد، ميانگين سني شركت

درصد در  5/31كنندگان در رشتة تربيت بدني و  درصد شركت 5/68. سال است 5/4حضور در تيم ملي 

مترين ، ك7/46داراي مدرك ليسانس با  كنندگان شركتبيشتر . اند رشتة غير تربيت بدني تحصيل كرده

  .                            داراي مدرك دكتري نبودند كدام چيهاست و  9/10با  پلميد فوقتعداد مربوط به مدارك 

    .هاي تحقيق است دهندة انگيزش پيشرفت باالتر از ميانگين در نمونه نشان) 57/3(آمده  دست عدد به
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اجباري  و قدرتباالترين  95/4تخصصي  حاضر قدرتدر تحقيق  آمده دست بهبا توجه به اعداد     

  .اختصاص دادند به خودمقدار را  نيتر نييپا 26/2

عاطفي : رفتار مقياس سوء رفتار مربيان در چهار خرده با توجه به نتايج اين تحقيق كه ميانگين سوء 

ر در دهندة ميزان ناچيز سوءرفتا است، نشان 92/0توجهي مربي  و بي 44/0، جنسي 05/1، بدني 55/0

  .هاي مورد بررسي است ميان مربيان رشته

را طبيعي فرض  ها دادهتوزيع  توان يمبراساس نظرية حد مركزي  كنندگان شركتبا توجه به تعداد 

شده  از فواصل اطمينان بوت استراپ ها مفروضهدر برابر نقض  ها دادههمچنين براي مقاوم كردن . كرد

نتايج . استفاده شد SMART-PLS افزار نرمو آزمايش مدل از  منظور تدوين در نهايت، به. استفاده شد

نشان داد كه بين منابع قدرت با انگيزش پيشرفت ورزشكاران  2تحليل رگرسيون چندمتغيره در جدول 

با توجه به مقدار ضريب تعيين، منابع ). P ،96/7 =)185،4( F=000/0(زن نخبه رابطة چندگانه وجود دارد 

واتسون در -آزمون دوربين جينتاهمچنين . كنند يمواريانس انگيزش پيشرفت را تبيين  14/0قدرت 

ة برقراري مفروضة دهند نشانقرار دارد كه  3و  1كه مقدار اين آماره بين  دهد يمنشان  2جدول 

 .استقالل خطاها در رگرسيون است

  ي آماري رگرسيوناه مشخصه. 2جدول 
R R2 واتسون - دوربين دخطاي استاندار  

38/0 14/0 1/5  74/1  

  
  نتايج تحليل رگرسيون. 1جدول 

  .SS Df  MS  F  Sig  منبع

  رگرسيون

  باقيمانده

  كل

3/836  

3/4856  

7/5692  

4  

185  

189  

08/209  

2/26  

96/7  001/0  

، منابع قدرت ديكن يمكه مشاهده  گونه همان. دهد يمقدرت را نشان ي منابع ها بيضر 3جدول 

 .انگيزة پيشرفت هستند دار امعني ها نيب شيپاجبار و مرجعيت 
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  .3جدول 

 

بنابراين، . هستند 2/0ي تلرانس باالتر از ها آمارهو همة  10كمتر از  VIFهمة مقادير همچنين، 

شايان ذكر است  .وجود ندارد نيب شيپخطي بين متغيرهاي  با اطمينان نتيجه بگيريم كه هم ميتوان يم

  .حذف شد نيب شيپخطي چندگانه بين متغيرهاي  دليل ايجاد هم كه منبع قدرت پاداش به

رفتار با انگيزش  ي سوءها مؤلفهكه بين نشان داد 4نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيره در جدول 

با توجه به مقدار ). P ،27/9 =)185،4( F=000/0(پيشرفت ورزشكاران زن نخبه رابطة چندگانه وجود دارد 

بنابراين، فرضيه . كنند يمواريانس انگيزش پيشرفت را تبيين  16/0رفتار  ي سوءها مؤلفهضريب تعيين، 

  .شود يمصفر رد 

 3و  1كه مقدار اين آماره بين  دهد يمنشان  5واتسون در جدول -آزمون دوربين جينتاهمچنين 

  .ة برقراري مفروضة استقالل خطاها در رگرسيون استدهند نشانقرار دارد كه 

  
  ي آماري رگرسيونها مشخصه. 5جدول 

R R2 واتسون- دوربين خطاي استاندارد  
40/0 16/0 06/5  92/1  

  
  رگرسيوننتايج تحليل . 4جدول 

  .SS Df  MS  F  Sig  منبع
  رگرسيون
  باقيمانده

  كل

2/951  
5/4741  
7/5692  

4  
185  
189  

8/237  
6/25  27/9  001/0  

  

 B Beta t P BCa 95 % Tolerance VIF شاخص      

  مقدار ثابت
قدرت اجبار 

 )تنبيه(

  قدرت قانون
  قدرت تخصص
قدرت مرجعيت

1/34  
77/0 -  

007/0
 -  
15/0  
88/0 

 -  
22/0 -  

002/0
 -  
05/0  
23/0 

91/9  
39/2 -  
025/0 -  
621/0  
9/2 

001/0 

023/0  
975/0  
506/0  
011/0  

]2/41،3/27[  
]4/1 -،15/0 -[  
]58/0،59/0 -[  
]63/0،29/0 -[  

]21/0،4/1[  

 - 

537/0  
776/0  
644/0  
703/0  

 -  
86/1  
28/1  
55/1  
42/1 
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، تنها ديكن يمكه مشاهده  گونه همان. دهد يمرفتار را نشان  ي سوءها مؤلفهي ها بيضر 6جدول 

  .انگيزة پيشرفت هستند دار امعن نيب شيپرفتار جنسي  سوء

  ها بيضر. 6جدول 

  

. هستند 2/0ي تلرانس باالتر از ها آمارههستند و همه  10از  تر نييپا VIFهمه مقادير همچنين، 

   .وجود ندارد نيب شيپبا اطمينان نتيجه بگيريم كه هم خطي بين متغيرهاي  ميتوان يمبنابراين، 

  
  خطي بين متغيرهاي مستقل جهت مفروضة هم) عامل تورم واريانس( VIFمقدار . 7جدول 

 رفتار سوء انگيزش پيشرفت  متغيرها

  -   19/1  رفتار سوء

  86/1  86/1  قدرت اجباري

  55/1  69/1  قدرت تخصص

  28/1  30/1  قدرت قانوني

  42/1  43/1  قدرت مرجعيت

 
  پيشرفت   زشيبرانگرفتار  ي منابع قدرت با ميانجيگري سوءدار امعنضرايب و مقدار . 8جدول 

 .t Sig  ضريب   منابع قدرت  

  865/0  170/0  - 009/0  قدرت اجباري

  335/0  964/0  - 095/0  قدرت تخصص

  484/0  701/0  034/0  قدرت قانوني

  576/0  559/0  026/0  قدرت مرجعيت

 B Beta t P BCa 95 % Tolerance VIF شاخص      

  مقدار ثابت
 رفتار بدني سوء

  رفتار عاطفي سوء
  رفتار جنسي سوء
 يتوجه يبرفتار  سوء

7/36  
13/0  
08/1 -  
13/4 -  
4/1 

 -  
02/0  
16/0 -  
44/0 -  
19/0  

9/60  
205/0  

9/1 -  
5/4 -  

59/1 

001/0  
865/0  
057/0  
001/0  
151/0  
  

]09/38،4/35[  
]3/1،1/1-[  
]25/0،1/2 -[  
]08/2 -،1/6-[  
]04/3،46/0 -[  

 - 

92/2  
75/1  
17/2  
14/3  

 -  
342/0  
569/0  
460/0  
318/0 
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  شده مدل تدوين. 2شكل 

 

رفتار  و سوء 20/0انگيزش پيشرفت ) CV com(همچنين، مقدار شاخص اشتراك با روايي متقاطع 

انگيزش  زا درونبراي متغير ) CV Red(همچنين، مقدار شاخص افزونگي با روايي متقاطع . است 52/0

از صفرند كه است كه همة اين مقادير باالتر  10/0رفتار برابر با  و براي سوء 06/0پيشرفت برابر با 

  .ي داردنيب شيپتوانايي  4-4و مدل شكل  شده  يبازسازخوب  شده مشاهدهمعناست كه مقادير  بدين

و براي  شود يماست كه در حد متوسط ارزيابي  25/0براي انگيزش پيشرفت برابر با   R2در نهايت، 

  .شود يماست كه در حد متوسط ارزيابي  16/0رفتار برابر با  سوء

كه  دهد يمهمراه تفسير آنها نشان  را به SRMR؛ NFIي برازش نيكويي برازش ها شاخص 8جدول 

بايد  ها شاخص PLS-SMARTهرچند، در . شود يم دييتأمدل برازش مناسبي ندارد و فرضية صفر 

  .تفسير شوند اطيبااحت

  ي برازش نيكويي برازشها شاخص. 9جدول 
  تفسير  مقدار  ها شاخص

NFI 53/0   قابل قبول است 9/0باالي مقادير  

SRMR 15/0   در  10/0مقادير زيرPLS  قابل قبول است  
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  يريگ جهينتبحث و 
تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان داد كه بين منابع قدرت با انگيزش پيشرفت  نتايج تحقيق حاضر در

منابع قدرت واريانس ورزشكاران زن نخبه رابطة چندگانه وجود دارد، با توجه به مقدار ضريب تعيين، 

انگيزة  دار امعني ها نيب شيپقدرت اجبار و مرجعيت  منابع كنند و انگيزش پيشرفت را تبيين مي

، ندايي و )2014(فيكرت ، )2015(و همكاران  ١ونيكنتيجة حاضر با نتايج تحقيق  .پيشرفت هستند

توان  قدرت را مي. ، همخوان است)1389( همكاران و نژاد رمضاني، )1390(، حسيني)1392(همكاران 

وسيلة آن بر خود يا افراد ديگر و همچنين توان  اي دانست كه هر فرد داراست تا به توان بالقوه

قدرت در ). 9(شوند كاري را انجام دهند  اي كه افراد مجبور مي گونه گيري آنها اثرگذار باشد، به تصميم

عبارتي توانايي رهبر در استفاده  ري بر فرد يا افراد گروه، بهمنظور تأثيرگذا سطح سازماني، توانايي فرد به

توان در سطح سازماني  منظور دستيابي به اهداف سازمان را مي از منابع و امكانات مادي و معنوي به

تواند آن را بر ديگران  اي كه دارندة آن مي قدرت قلمداد كرد، قدرت عبارت است از عمل و نفوذ بالقوه

از سوي ديگر، نفوذ عبارت است از تأثير يك طرف عامل بر يك طرف هدف و نفوذ بر ). 11( اعمال كند 

 كه ييانگيزش عبارت است از مجموعه نيروهااز طرفي . انگيزش و رفتار افراد يا نفوذ بر رخدادها و اشيا

ارگانيزم از آمادگي يك  يا انگيزش اشاره دارد به درجه. خاص رفتار كند يها روش فرد به شود يم سبب

 پردازان هيكه هر دو از نظر 2چارديكمپبل و پر).4( ده استشبراي تعقيب تعدادي از اهدافي كه طراحي 

كه  يرمستقليغ ايمستقل  ريروابط متغ ةبه مجموع زشيدارند كه انگ دهيعق ،هستند زشيبنام در انگ

، استعداد، مهارت و راتيشرط كه تأث نيمربوط است، با ا ،ندكن يم نييرا تب يداريراستا، وسعت و پا

وين ماندي و  .ثابت نگه داشته شوند ،طيبر مح حاكم يها تيمحدود نيموردنظر و همچن ةفيدرك وظ

 يها به هدف لين يكه برا دانند يم ييها تيو عالقه به انجام فعال اقيرا عبارت از اشت زشيهمكاران انگ

 3نتايج مطالعات دوك. تحقيق غيرهمخوان با نتيجة تحقيق حاضر يافت نشد.موردنظر الزم است ستميس

از ناتواني ناشي شده  نكهياجاي  تأكيدي بر اين ادعاست كه شكست به) 1973( 4و ريبوچي) 1975(

با تغيير شيوة مربيگري بهبودي  توان يمدر اين وضعيت . گردد يمباشد، از فقدان انگيزه نتيجه 

ي ورزشي را به عوامل بيروني و ها شكسترو مربيان بايد  ازاين. آورد وجود بهچشمگيري در انگيزش 

                                                           
1 . Venik 
2. Kampel and perjad 
3. Dok 
4. Ribochi 
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يكي از عوامل مؤثر در افزايش . ي ورزشي را به عوامل دروني ورزشكاران مربوط سازندها تيموفق

ورزشكاران داراي نياز باال به . پيشرفت ورزشكاران استفاده از منابع قدرت مناسب از سوي مربي است

 دانند يمآنها . يي مسئول عملكردشان هستندتنها بهعموالً از اين حقيقت آگاهند كه خودشان پيشرفت م

ي ها تيموفقكه هميشه در  دانند يمو  اند شدهيا پيروز  اند خوردهكه آيا در يك تالش ويژه شكست 

بنابراين انتخاب منبع قدرت مناسب از سوي ). 13(ورزشي درصدي از خطرپذيري در نتايج وجود دارد 

كمك  تواند يمشد،  دييتأمربي با توجه به سطح ورزشكار و ردة سني و جنسيت او كه در تحقيق حاضر 

  .چشمگيري به مربيان براي ايجاد انگيزة بهتر ورزشكارانشان باشد

رفتار با  هاي سوء تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان داد كه بين مؤلفه حاضر بانتايج ديگر تحقيق 

با توجه به مقدار ضريب تعيين، . انگيزش پيشرفت ورزشكاران زن نخبه رابطة چندگانه وجود دارد

 نيب شيپ رفتار جنسي سوءو  كنند يمواريانس انگيزش پيشرفت را تبيين  16/0رفتار  ي سوءها مؤلفه

، )1392(زاده  و بلوري )1391(نتيجة حاضر با نتيجة تحقيق افشار . نگيزة پيشرفت هستندا دار امعن

ي فردتوجهي توسط  يبي، يا عاطفي، جنسيزيكي، فيي از خشونت الگو صورت به سوءرفتار. همخوان است

شود  يم ي يا بالقوه در ورزشكار منجرواقعيب آساست كه به ) يمربين و والدمثل (ي مراقبتبا سمت 

 سوءرفتاري، جنس سوءرفتاري، بدن سوءرفتار: ين قرارندابه  سوءرفتارة شد شناختهيج راة گونچهار ). 16(

 به لحاظيد روشن شود كه هم كودكان و هم بزرگساالن باين مطلب ايت، نهادر . توجهي يبي و عاطف

ي رويي كه تا امروز بر اه پژوهشياري از بس. پذيرند يبآسيي زورگوو  و آزار يتاذ، سوءرفتارتجربة 

بوده ي مصاحبه با بزرگساالن مبنايي در ورزش صورت گرفته، در واقع بر زورگوو  و آزار يتاذ، سوءرفتار

ي و ورزشكار مربين بياي قدرت نامتوازن پوكه  اند كردهين خصوص بحث ا، و تنها چند پژوهشگر در است

آورد،  يم وجود بهپذيري در برابر سوءرفتار در مورد ورزشكار را  يبآسيت موقعيط ورزش كه محدر 

و آزار و  يتسوءرفتار، اذين نكته توجه كرد كه ايد به باين، ا بر شود، افزون ينممحدود به سن ورزشكار 

هم مردان و هم زنان ممكن است مرتكب . يرندگيز صورت ن همجنسين افراد بتوانند  يميي زورگو

و آزار  يتسوءرفتار، اذ ي ازمواردينكه اخود شوند يا  همجنسانيي توسط زورگو ياو آزار  تيسوءرفتار، اذ

تحقيق غيرهمخوان با نتيجة ). 12(خود تجربه كنند  همجنساني توسط مردانيي را زنان يا و زورگو

ي رفتارهايختة ناخواسته يا آم هم بهاقدامات منفرد يا  صورت بهيت و آزار اذ. تحقيق حاضر يافت نشد

ي، مقامات مربمثل (ي دستوردهي اقتداريت موقعي در فردشود كه توسط  يميف تعري باالجبار

آزار خارج . اند رساني يبآسيي كه مستعد رفتارهاگيرد؛  يميه ورزشكار صورت عل) يرمدي و اداررتبه  يعال
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ين حقوق قوانگردد كه  يبرميي رفتارهاين اصطالح به ا). 16(گيرد  يمي صورت مراقبتينة روابط زماز 

ة نادرست از استفادي مبنابر  سوءاستفادهيز همچون نرسد آزار  يم نظر به. كنند يمي انسان را نقض فرد

. ي تجربه كنندگروهي يا فرد صورت بهافراد ممكن است آزار را ). 13(يگران است دقدرت و اعتماد 

تحقيق حاضر نيز . كنند يمييد تأرفتار در بين مربيان ورزش را  تحقيقات زيادي وجود سوء متأسفانه

كنندة كاهش انگيزش پيشرفت  بيني يشپرفتار جنسي  سوء خصوص رفتار مربيان به نشان داد سوء

دقت كامل مراقب نحوة برخورد  با شود يميد تأكين به مربيان ورزش بنابرا .ورزشكاران زن نخبه است

ي مطلوب برخورد با ورزشكاران در آموزش ،تمرين و ها روشو در راه شناسايي  باشندود با ورزشكاران خ

  .مسابقه بكوشند

مربيان قادرند بر محيط زندگي ورزشكاران در سطوح مختلف دهد  گيري كلي نشان مي نتيجه

و  رفتار افراد مؤثرند منابع قدرت در دهد تحقيقات نشان مي. قهرماني آثار مثبت و منفي داشته باشند

نفوذ  يمنابع قدرت برا اينكه در توانند موجبات انگيزش پيشرفت يا كاهش انگيزش را ايجاد كنند، اما مي

از طرفي امروزه ورزشكاران براي  .وجود دارد نظر اختالف محققان ينهستند در ب يچه عوامل يگراندر د

كسب برتري در ورزش، اغلب از سوي مربيان خود به تحمل بار رواني و فيزيولوژيكي بسيار دشواري 

نشان  نتايج تحقيق حاضر. اي كه خط ميان سوءرفتار و تمرين نامشخص است گونه شوند، به واداشته مي

هاي سوءرفتار با انگيزش پيشرفت ورزشكاران  مؤلفههاي منابع قدرت با انگيزش پيشرفت و  داد بين مؤلفه

ارزيابي   هاي ارتقا و دوره اندركاران ورزش كشور بايد در زن نخبه رابطه وجود دارد و مديران و دست

بر آشنايي مربيان با چگونگي استفاده از . مربيان و انتصاب آنان به اين متغيرها توجه ويژه داشته باشند

همچنين آثار مخرب  معايب آن و تأثير آن بر انگيزش پيشرفت ورزشكاران ومنابع قدرت، مزايا و 

همراه تفسير آنها  ي نيكويي برازش بهها شاخصاما وجود رابطة  شود، هاي آن تأكيد مي و مؤلفه رفتار سوء

  .     تفسير شوند اطيبااحتبايد  ها شاخصكه مدل برازش مناسبي ندارد و  دهد يمنشان 
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