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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،مطالعة میزان اثربخشی یک دورة فشردة آموزش مهارتهای ارتباطی بر رابطة مربی
و ورزشکار بود .ماهیت فردی و ماهیت ورزشی (رشتة ورزشی) و ارتباط آنها با تفاوتهای موجود در رابطة
مربیان و ورزشکاران بررسی شد .پژوهش از نوع نیمهتجربی بود و همة ورزشکاران تیمهای بانوان باشگاه
ورزشی فوالد مبارکة سپاهان اصفهان که بالغ بر  400نفر میشدند ،جامعة آماری بودند .نمونة آماری تعداد 40
نفر از سه تیم بسکتبال ،کاراته و شنا بودند که ازطریق نمونهگیری خوشهای و بهصورتتصادفی ساده انتخاب
شدند .ابتدا ،ازطریق پرسشنامههای روابط مربی -ورزشکار و سیاهه کیفیت روابط پیشآزمون انجام شد.
سپس ،دورة آموزشی فشردة مهارتهای ارتباطی برگزار گردید و پس از دو هفته ،پسآزمون اجرا شد .گروه
اول ،بسکتبالیستها بهاتفاق مربی خود ،گروه دوم ،شناگرها بدون مربی و گروه سوم ،کاراتهکاها بودند که فقط
مربی آنها در دورة آموزشی شرکت کرد .اعضای گروههای اول و دوم از آموزشها برای گرمکردن روابط
استفاده کردند و مربی گروه سوم برای سردکردن روابط استفاده کرد .برحسب هدف ،دادهها توسط انواع آنوا
و رگرسیون چندعاملی تحلیل شد .نتایج نشان داد که در سه رشتة ورزشی ،روابط مربی ـ ورزشکار متفاوت
بود .در هر سه گروه ،دورة آموزشی مهارتهای ارتباطی مؤثر بود و خطوط تغییرات سه گروه دارای تعامل بود؛
شناگران ،پیشرفت؛ بسکتبالیستها پیشرفت بیشتر و کاراتهکاها پسرفت نشان دادند .براساس یافتهها
میتوان گفت که کیفیت روابط مربی ـ ورزشکار بیشتر تابع ویژگیهای فردی آنها است و ارتباط زیادی با
رشتة ورزشی ندارد .آموزش مربی و ورزشکار باهم ،مؤثرتر از آموزش هریک از آنها است.
واژگان کلیدی :مهارتهای ارتباطی ،روابط مربی ـ ورزشکار ،پرسشنامه

* نویسندۀ مسئول

Email: Asgari_2008@yahoo.com
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مقدمه
رابرت کتز )1974( 1مهارت های الزم برای مدیران را به سه گروه تقسیم کرده است :فني ،انساني و
ذهني یا ادراکي .تعریف مهارت فني 2عبارت است از توانایي مدیر در کاربرد دانش تخصصي یا تخصص-
های ویژه .مهارت انساني 3عبارت است از توانایي ایجاد ارتباط و کارکردن با دیگران با هدف درک و
جلب همکاری و مشارکت آنها .مهارتهای ذهني 4عبارت است از توانایي شناسایي و تحلیل مسائل
و مشکالت پیچیده و یافتن راهحلهای مناسب (رابینز.)1998 ،5
مربیان ورزش معموالً عاشق کار خود هستند و از صالحیتهای الزم فني و ادراکي برای اجرای وظایف
خویش بهرهمند هستند .عشق به مربیگری ذاتي است و افراد باید آن را در آغاز کار داشته باشند؛ اما،
صالحیتهای فني و ادراکي مربیان بهطوراکتسابي (درنتیجة آموزش و تجربه) بهدست ميآیند .مربیان
معموالً از افراد دارای سابقة خوب ورزشي انتخاب ميشوند و درنتیجه ،ازحیث تجربه نیز افراد باتجربهای
محسوب ميشوند .بااینوجود ،هنوز این پرسش مطرح است که باوجود داشتن عشق و عالقه و نیز
صالحیتهای فني و ادراکي الزم و کافي ،چرا هنوز برخي مربیان در کار خویش چندان موفق نیستند.
علت این مورد معموالً در ضعف و ناتواني آنها در برقراری ارتباط صحیح با ورزشکار است.
انسان موجودی اجتماعي است و گریزی از داشتن رابطه با دیگر انسانها ندارد .کیفیت رابطه با دیگر
انسانها در گروی توانایي در برقراری ارتباط و شناخت آنها است .در جهان سرشار از اطالعات و
پیچیدۀ هزارۀ سوم ،آموزش مهارتهای ارتباطي برای بیشتر مشاغل امری ضروری تلقي ميشود.
مربیگری ورزشي نیز از این امر مستثنا نیست و اتفاق ًا ازجمله مشاغلي است که بهصورتگسترده نیاز
به برقراری ارتباط حرفهای و هدفمند با دیگر انسانها و با نقشها و مأموریتهای متنوع ازقبیل مدیران
باشگاه ،هواداران ،اصحاب رسانه ،کادر پشتیبان ،کادر فني و اعضای تیم دارد .اعضای یک تیم ورزشي
افرادی هستند که با ریشههای فرهنگي و اقتصادی متنوع ،از چهارگوشة یک شهر (و گاهي جهان)
برای ساعات محدودی از روز گرد هم ميآیند و برای کسب موقعیت بهتر در تیم ،رقابتهای دروني با
هم دارند .مدیریت این افراد متنوع و رقیب ،جلب اطمینان آنها ،ایجاد رفاقت در آنها و جلب همکاری
صمیمانه با آنها با هدف دستیابي به هدفهای مشترک ،کار چندان سادهای نیست و بدون داشتن
روابط نیکو و انساني نميتوان از مجموعهای از افراد متفاوت ،تیم همدل و هماهنگي ساخت .در گذشته،
برای آمادهسازی بازیکنان بر آموزش مهارتها و افزایش آمادگي جسماني آنها تأکید ميشد .این
1. Katz
2. Technical Skills
3. Human Skills
4. Conceptual Skills
5. Robbins
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موارد هنوز ضروری هستند؛ اما ،برای اجرای خوب کافي نیستند .عالوهبر موارد یادشده ،امروزه بر
آمادگيهای رواني و اجتماعي بازیکنان نیز بسیار تأکید ميشود .بخش بزرگي از انواع آمادگيها در
گروی ارتباط همراه با حسنتفاهم و درنتیجه ،روابط سازندۀ اعضای تیم با یکدیگر است.
رابطه ،برآیند ارتباطات مکرر و مستمر افراد با یکدیگر است .رابطة افراد با یکدیگر ميتواند از خیلي
صمیمي تا خیلي خصمانه باشد .رابطة صمیمي ،رابطة هدفداری است که طي آن دو طرف با برقراری
تعامل مناسب برخي نیازهای یکدیگر را تأمین ميکنند و از رابطة خود احساس رضایت و سودمندی
ميکنند .رابطة صمیمي بدون درک احساسات ،افکار و ارزشهای طرف مقابل و احترام به آنها نمي-
تواند بهوجود آید .نیاز به فهمیدهشدن ،اهمیتداشتن ،دوستداشتهشدن ،احترامداشتن و
پشتیبانداشتن ،از زیربنایيترین نیازهای هر انساني است .شناخت این نیازهای اساسي و برآوردهشدن
آنها ازطریق مهارتهای ارتباطي ،رمز ایجاد روابط صمیمي است .باید توجه داشت که انسان
بیشازآنکه و پیشازآنکه نیاز به پند ،اندرز و راهنمایي داشته باشد ،نیاز به توجه ،شنیدهشدن و
درکشدن دارد .مربیگری ،مستلزم ارسال مکرر پیامها است؛ مربیان سازماندهي ميکنند ،تمرینات و
مسابقات را مدیریت ميکنند ،نظم و انضباط را برقرار ميکنند ،آموزش ميدهند ،تشویق و راهنمایي
ميکنند و عملکرد بازیکنان را ارزیابي ميکنند  .تمام این موارد نیاز به ارسال و دریافت پیام دارد.
مهارت ارتباطي مربیان براساس محتوا و شیوۀ ارسال و دریافت پیامها قضاوت ميشود .یکي از شرایط
موفقیت مربي ،ارسال پیامهای صحیح و بهموقع است؛ بهگونهای که بدون هیچ سوءتعبیری فهمیده
شوند؛ هرچند ،این بهتنهایي کافي نیست .مربي باید دریافتکنندۀ ماهری نیز باشد .به دالیل متعددی،
بازیکنان ممکن است ارسالکنندگان ماهری نباشند؛ یعني ،کمي تجربه ،نگذراندن دورههای آموزشي
مناسب ،بودن در موضع ضعیفتر نسبت به مربي یا همبازیها ،ترس از واکنشهای افراطي مخاطبان
و غیره ،همگي باعث ميشوند تا بازیکنان نتوانند آنطورکه باید مقاصد خود را بیان کنند .بههرحال،
این مربي است که باید با توانایيهای دریافتي خویش ضعف ارسالهای نارسای آنها را نیز بپوشاند.
او باید برای مخاطبان فرصت بیان ایجاد کند و برای درک آنها حوصلة بسیار زیادی داشته باشد.
پژوهشهای انجامشده نشان ميدهند که مهارتهای ارتباطي نقش بسیار زیادی در موفقیت انسان،
چه در زندگي اداری و حرفهای و چه در زندگي شخصي و خانوادگي وی دارند (بارکر .)2006 ،جویت
( )2007رابطة مربي -ورزشکار را بهصورت تمامي شرایطي که در آن ،احساسات مربي و ورزشکار،
افکار یا رفتار دروني است ،تعریف کرد .کیفیت رابطة بین یک ورزشکار و مربي او بسیار مهم است.
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رابطة مربي -ورزشکار ممکن است شادابي (الفرینر ،جویت ،والراند و کاربونیو ،)2011 ،1رقابت،
چالشها یا موقعیتهای تهدیدزا (نیکولز و پری )2016 ،2و عملکرد ورزشي یک بازیکن را تحتتأثیر
قرار دهد (جویت و کوکریل)2003 ،3؛ بهاینترتیب ،افزایش درک رابطة مربي-ورزشکار ممکن است
پیامدهای مهمي برای بهحداکثررساندن نتایج ورزشي و رواني درمیان بازیکنان و مربیان داشته باشد
(نیکولز و پری.)2016 ،
سه مدل نظری وجود دارند که در آنها ،بهطورخاص رابطة مربي -ورزشکار درک ميشود.
پوشواردووسکي،هنشن و باروت ،)2002( 4الوی )2004( 5و جویت )2007( 6این مدلها را مطرح
کردند .در ادبیات روانشناسي ورزشي ،بیشترین نقل قول ارتباط مربي -ورزشکار به مدل مفهومي 3
 1 +جویت مربوط است که چهارچوب ساختاری آن شامل این موارد است :نزدیکي (برای مثال ،برای
طرف مقابل ،مربي و ورزشکار چقدر مراقب ،پشتیبان و ارزشمند است) ،تعهد (برای مثال ،تاچهحد
مربي تیم و  /یا ورزشکار قصد دارند رابطة خود را حفظ کنند) ،مکملبودن (رفتارهای مربي و ورزشکار
تاچهحد با یکدیگر مطابقت دارند) و همکاری (دیدگاههای مشترک دربارۀ اینکه چگونه ورزشکار ممکن
است در ورزش خود پیشرفت کند) .هنگاميکه اجزای فرعي مدل  3+1جویت ترکیب ميشوند،
برداشتي از کیفیت رابطة کلي بین مربي و ورزشکار را نشان ميدهند (الفرینر و همکاران.)2011 ،
رابطة قوی مربي -ورزشکار با افزایش عملکرد (جویت و کوکریل  ،)2003 ،شادی (الفرینر و همکاران،
 )2011و خودپندارۀ برتر (جووت و کرامر )2010 ،7مرتبط است .مطالعات متعددی عواقب ناشي از
سه بعد رابطة مربي -ورزشکار را در مؤلفههای انگیزشي ،عاطفي و رفتاری در بین ورزشکاران بررسي
کردهاند .نتایج نشان ميدهد که کیفیت درکشده از رابطة مربي -ورزشکار مربوط به عملکرد ورزشکار
(رهیند و جویت ،)2010 ،8رضایت (جووت و آنتوانز )2004 ،9و اثربخشي گروهي پیشرفته است
(هامپسون و جووت .)2014 ،10عالوهبراین ،در برخي از مطالعات تأکید شده است که برداشت کیفیت
رابطة مربي -ورزشکار ممکن است بر تمایالت انگیزشي ورزشکاران (آدئي و جویت )2010 ،11تأثیر
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بگذارد؛ برای مثال ،پژوهشي روی ورزشکاران دوومیداني نشان داد که رابطة با کیفیت باالتر مربي-
ورزشکار ،با رویکرد تسلط بر اهداف ارتباط مثبت دارد و با اهداف عملکرد اجتنابي ،ارتباط منفي دارد
(آدني و جویت.)2010 ،
پني وردنر ،1عوامل موفقیت قهرمانان کانادایي المپیک و پارالمپیک تابستاني  2008پکن را بررسي
کرد .درمجموع ،از  27ورزشکار صاحب مدال المپیک  2008پکن و مربیان آنها ( 30نفر) مصاحبه
شد و چنین نتیجه گرفته شد که پنج شرط برای نیل به موفقیت ضروری هستند:
•

خودآگاهي و درک باالی ورزشي مبنيبر سختبودن ،تدریجيبودن و طوالنيبودن فرایند قهرماني
ورزش؛

•

رابطة صمیمانة مربي -ورزشکار؛

•

فضای رواني و اجتماعي برانگیزاننده برای تداوم تالش و تمرین؛

•

منابع مالي و امکانات تمریني و مسابقاتي مناسب؛

• کادر پشتیبان قوی برای مدیریت امور ورزشکار پیش از مسابقات و درجریان مسابقات (مشاوران
روانشناسي ،پزشکي ،بدنسازی ،مدیران تدارکاتي و غیره).
شرط دوم ،اهمیت رابطة قوی با مربي را بهعنوان معیاری حیاتي نشان ميدهد .یافتههای مطالعة وردنر
بر اهمیت وجود رابطة کاری قوی میان مربي و ورزشکار تأکید کرده است و نشان ميدهد که این
رابطة قوی چگونه ایجاد و نگهداری ميشود .به عقیدۀ وی ،ورزش قهرماني بهویژه در سطح جهاني و
المپیک ،بسیار عاطفي و احساسي است؛ بنابراین ،ورزشکاران نیازمند مربیاني هستند که ازحیث عاطفي
ال حمایت کنند؛ یعني ،درقبال آنها تعهد داشته باشند و به جنبههای انساني بیش از
آنها را کام ً
جنبههای ورزشکاری آنها بها دهند .این موضوع دقیق ًا همان چیزی است که مربیان موفق انجام
دادهاند؛ بهصورتيکه هنگام آمادهسازی ورزشکاران کامالً مراقب نیازهای انساني آنها بودهاند .کراور2
( )1998بیان ميکند که عالوهبر ویژگيهای رقابتکنندگان ،ارتباط مربي -ورزشکار ميتواند اثر مهمي
بر کیفیت تمرین و مسابقه داشته باشد .مربیان بر روابط بینفردی اثرگذار هستند و نیز اهداف و
ساختار تیم خود را تعیین ميکنند .طبق گزارش دائمي ( ،)1380بین سطح اضطراب مربي و عملکرد
ورزشکاران رابطة معکوس و معناداری وجود دارد .به عقیدۀ بیکر ،کوت و هاویس ،)2006( 3هرچه

 . 1استاد روانشناسي ورزشي دانشگاه ُاتاوای کانادا ،مشاور روانشناسي ورزشي تیمهای ملي.
2. Crover
3. Baker, Cote and Hawes
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سطح اضطراب مربي باالتر رود ،او بهعنوان منبع استرس نقشآفریني ميکند و عملکرد بازیکنان را
تضعیف ميکند؛ درنتیجه ،تیم به ردههای پایینتر جدول سقوط ميکند و این سقوط نیز بهنوبةخود
سطح اضطراب مربي و بازیکنان را باالتر ميبرد؛ برعکس ،اگر مربي منبع آرامش باشد و با برقراری
رابطة صمیمي و اصولي این آرامش را به ورزشکاران انتقال دهد ،برای تیم فضای رواني و اجتماعي
امني ایجاد ميشود که ورزشکاران ذهن خود را از حواشي پاک ميکنند و بر فعالیت ورزشي تمرکز
ميکنند .اضطراب ،موجب عصبيشدن و بيتابي مربي ميشود؛ درنتیجه ،او با نشاندادن بازخوردهای
بيمورد و بیشازحد موجب برهمخوردن تعادل رواني و تمرکز ورزشکاران ميشود .بدیهي است که
این امور منجر به عملکرد ضعیف مربي و تیم ميشوند .مدیران هوشیار ميدانند که در چنین مواردی،
نبودن مربي بسیار بهتر از بودن او است و بيدرنگ برای اضطرابزدایي از مربي اقدام ميکنند و
درصورت مؤثرنبودن اقدامات ،دست به تعویض مربي ميزنند .جویت و چاندی )2004( 1با مطالعة اثر
رابطة مربي -ورزشکار بر انسجام و همبستگي تیمي به این نتیجه رسیدند که این رابطه با انسجام
تیمي ارتباط مستقیم دارد .به عقیدۀ وات و پیتل ،)1998( 2آموزش و کارآموزی مربیان برای کسب
مهارتهای ارتباطي بسیار اثربخش است .بنتلر )1990( 3پژوهشي مروری درزمینة نیازهای آموزشي
مدیران و مربیان ورزشي انجام داد .او به این نتیجه رسید که مربیان برای پیشبرد اهداف ورزشي خود
به مهارتهای ارتباطي نیاز داشتند و بدون شرکت در کارگاههای آموزشي و دورههای کارآموزی
مناسب ،بسیاری از آنها نتوانستند بهطورمناسب با بازیکنان خود ارتباط برقرار کنند .نسبت به
بازیکنان دارای مربي آموزشندیده ،بازیکنان دارای مربیان آموزشدیده مربي خود را فهیمتر
ميدانستند و همتیميهای خود را نیز بیشتر دوست داشتند .آنها از بازی در تیم لذت بیشتری برده
بودند و تمایل داشتند سال دیگر نیز در همان تیم بازی کنند (واینبرگ و گلد .)1995 ،4در نقطة
مقابل ،نداشتن آگاهي از شیوههای صحیح مهارت در برقراری ارتباط باعث ميشود که انسانها در
محیطهای گوناگون خانوادگي ،اجتماعي و کاری یکدیگر را بهدرستي درک نکنند و این خود ،عامل
اصلي بروز اختالف بین آنها ميشود .به عقیدۀ برخي از صاحبنظران ،ناتواني انسانها در برقراری
ارتباط با یکدیگر ریشة اصلي تمام مشکالت انسانها است.
5
طي یک طرح پژوهشي دو ساله ،انجمنهای موسسه ملي ورزش و تربیت بدني و موسسه آمریکایي
بهداشت ،تربیت بدني ،خالقیت و رقص 6اصول ملي مربیگری ورزش آمریکا را تعریف کردند .این سند
1. Jowett & Chaundy
2. Vaught & Pettil
3. Bentler
4. Weinberg, Robert & Gould
5. National Association for Sport and Physical Educatioin.
6. American Association of Health, Physical Education, Recreation, and Dance
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ملي داری  37اصل است که این اصول ،در هشت فصل دستهبندی شدهاند .فصل پنجم ،اصول مربوط
به جنبههای رواني -حرکتي مربیگری را بیان ميکند .در آغاز این فصل تأکید شده است که مربي
باید تمرینات و رقابتها را بهگونهای رهبری کند که باعث ایجاد انگیزش و تسهیلکنندۀ رشد جسماني،
اجتماعي و عاطفي ورزشکاران شود .همچنین ،در فصل ششم ،برنامههای آموزشي موردنیاز یک مربي
بیان شده است .در بخش مهارتهای مدیریتي و روانشناختي موردنیاز مربیان ،تأکید شده است که
تمامي مربیان ورزش باید درزمینة ارتباط با ورزشکاران ،روابط تیمي ،و ایجاد تعادل پویا بین فرد و
گروه آموزش ببینند و صالحیتهای موردنیاز را کسب کنند.
جویت و کوکریل ( )2003رابطة مربي -ورزشکار را در  12قهرمان المپیک )سه زن و نه مرد) بررسي
کردند .یافتهها نشان داد که کیفیت رابطة مربي -ورزشکار ،در موفقیت و پیشرفتهای بهدستآمدۀ
ورزشي نقش اساسي داشته است .براساس نتایج پژوهش آنها پیشنهاد شد که برنامههای آموزشي
مربیان شامل اطالعاتي است که مربیان را در پیشرفت روابط مؤثر با ورزشکاران کمک ميکند .طي
سالهای  2001تا  ،2009جویت با همکاری دیگران چندین پژوهش درزمینة رابطة مربي -ورزشکار
داشته است .در پژوهش حاضر نیز از پرسشنامههای وی استفاده شده است.
هدف از انجام مطالعة حاضر ،تأکید بر اهمیت شناخت و کسب مهارتهای ارتباطي توسط مربیان و
توجهدادن آنها در بهکارگیری شیوههای ارتباطي مؤثر برای برقراری رابطه با دیگران ،با هدف
حسنتفاهم و تقویت درک و فهم دوجانبه است .با توجه به اهمیت نقش آموزش بهنظر ميرسد که
حتي با درنظرگرفتن چند جلسة آموزش یک ساعته برای مربیان ،بتوان عالوهبر باالبردن اطالعات آنها
درزمینة روحیات ورزشکاران و مهارتهای ارتباطي ،به بهبود کیفیت رابطة مربي– ورزشکار نیز کمک
کرد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،از نوع مطالعات نیمهتجربي است که به شیوۀ میداني انجام شده است .در این پژوهش،
سه گروه تجربي شرکت داشتند که هر گروه ،یک تیم نخبة بانوان باشگاه سپاهان بود که در سطح
ملي دارای مقام قهرماني بود و در فصلي از تمرینات بهسر ميبرد .از حیث انتخاب اولیة نمونهها،
گروههای یادشده قبل از اجرای مطالعه بهطورطبیعي شکل گرفته بودند؛ بنابراین ،نمونهگیری از نوع
در دسترس هدفمند محسوب ميشود .گروهبندی خوشهها بهصورتتصادفي ساده انجام شد .این
موضوع تقریباً برای تمامي مطالعاتي که روی ورزشکاران نخبه انجام ميشوند ،صادق است .همچنین،
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با توجه به طول زمان اجرای مطالعه ،پژوهش از نوع مقطعي است .بهلحاظ استفاده از نتایج
بهدستآمده ،پژوهش از نوع کاربردی است و هدف مطالعه ،بررسي اثر آموزش مهارتهای ارتباطي بر
روابط مربي -ورزشکار است .سؤالهای پژوهش عبارتاند از :آیا آموزش مهارتهای ارتباطي تغییری
در روابط ایجاد ميکند؟ درصورت تغییر در روابط ،آیا جهت تغییرات مثبت یا منفي است؟ نوع ارادۀ
مربي درجهت تقویت یا تضعیف روابط ،پس از آموزش چه نقشي دارد؟ آیا آموزش مربي و ورزشکار با
هم ،مطلوبتر است یا آموزش هرکدام بهتنهایي؟ بدینمنظور ،بالفاصله پس از اجرای پیشآزمون ،یک
کارگاه آموزشي کوتاهمدت مهارتهای ارتباطي برگزار شد که در گروههای یک (بسکتبال) ،دو (کاراته)
و سه (شنا) ،بهترتیب ورزشکار و مربي ،فقط مربي و فقط ورزشکاران شرکت کردند .پس از دو هفته
از گذشت کارگاه آموزشي ،در گروههای یادشده پسآزمون اجرا شد .در این دو هفته ،قرار بر این بود
که مربیان بسکتبال و شنا درجهت تقویت روابط خود با ورزشکاران تالش کنند؛ اما ،مربي کاراته
بهعمد درجهت تضعیف روابط تالش کند .در جدول شمارۀ یک با عنوان ،نمای کلي پژوهش نشان
داده شده است.
جدول  -1نمای کلی پژوهش
گروهها
گروه یک (بسکتبال)
گروه دو (کاراته)
گروه سه (شنا)

مشارکتجویان پیشآزمون کارگاه آموزشی
ورزشکاران
مربي
ورزشکاران
مربي
ورزشکاران
مربي

بلي
بلي
بلي
-

بلي
بلي
بلي
بلي
-

جهت تالش مربی
تقویت روابط
تضعیف روابط
تقویت روابط

پسآزمون
بلي
بلي
بلي
-

همة ورزشکاران تیمهای بانوان باشگاه ورزشي فوالد مبارکة سپاهان اصفهان که بالغ بر  400نفر بودند،
جامعة آماری مرجع این پژوهش بودند .شرط شرکت تیمها در مطالعه این بود که تیمها ازحیث سن،
سطح قهرماني و سابقة کار ،با مربي فعلي خود همسان باشند و عالوهبراین ،وضعیت مسابقات آنها
امکان شرکت در پژوهش را برایشان فراهم کند .درمجموع ،پس از مقایسة تیمها با معیارها ،نمونهای
شامل  40نفر از سه تیم بسکتبال (جوانان) ،کاراته (جوانان) و شنا (نوجوانان) ،انتخاب شد .ابزار
اندازهگیری ،شامل دو پرسشنامة استاندارد بود -1 :پرسشنامة روابط مربي -ورزشکار1؛  -2سیاهة
کیفیت روابط.2
)1. Coach-Athlete Relationship Questionnaire (CART-Q
)2. Quality of Relationships Inventory (QRI
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در سال  ،2001جویت و انتومانیس 1نسخة اول پرسشنامة روابط مربي -ورزشکار را معرفي کردند
(جویت و انتومانیس )2004 ،و در سالهای بعد ،روی آن پژوهشهای بیشتری انجام شد .در سال
 ،2009جویت دوباره پرسشنامه را روانسنجي کرد (جویت )2009 ،که یافتهها حاکي از اعتبار و
روایي باالی این پرسشنامه بود؛ برای مثال ،همبستگي سه بعد دروني آن از  0/90تا  0/93بود.
این پرسشنامه دارای  11پرسش لیکرت هفتگزینهای است که درمجموع ،این سه بعد را ميسنجند:
•
پرسش؛

بعد نزدیکبودن (دوستداشتن و قبولداشتن ،اعتماد ،احترام و قدرداني) شامل چهار

بعد تعهدداشتن (میل به فداکاری و ماندن درکنار مربیان در سختيها و شادکاميها) شامل
•
سه پرسش؛
بعد مکملبودن (ارتباط و توجه متقابل و همراه با تفاهم ،حمایت و پشتیباني کامل) شامل
•
چهار پرسش.
در سال  ،1997اولین نسخة سیاهة کیفیت روابط ابداع شد که برای ارتقابخشیدن به روابط گوناگون
شخصي و اجتماعي در سه بعد ایجاد گردید (پیرس ،ساراسون آی ،ساراسون بي ،سولکي-بوتزل و
ناگلي .)1997 ،2در سیاهة ابتدایي 25 ،پرسش وجود داشت .در نسخة اصالحشده ،پیرس و همکاران
تعداد پرسشها را به  18پرسش لیکرت چهارگزینهای تقلیل دادند و دوباره آن را روانسنجي کردند
(پیرس و همکاران .)1991 ،با سیاهة کیفیت روابط ،دو بعد مثبت (حمایت اجتماعي و عمق روابط) و
یک بعد منفي (تضاد منافع) روابط بین افراد شناسایي ميشود:
•

بعد حمایت اجتماعي (شش پرسش)؛

•

بعد عمق روابط (شش پرسش)؛

•

بعد تضاد منافع (شش پرسش).

نتایج
ال بررسي
با توجه به استانداردبودن پرسشنامههای مورداستفاده ،روایيهای منطقي و سازۀ آنها قب ً
شده است (جویت .)2009 ،در اینجا ،برای ایجاد امکان قضاوت درمورد روایي معیار نسخههای
ترجمهشدۀ پرسشنامهها ،با روش جویت ( ،)2009برای هر قسمت از پرسشنامة روابط ورزشکار-
1. Jowett & Ntoumanis
2. Pierce, Sarason I, Sarason B, Solky-Butzel & Nagle
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مربي رگرسیون چندگانه با سه قسمت پرسشنامة سیاهة کیفیت روابط انجام شده است .در جدول
شمارۀ دو ،نتایج نشان داده شده است که درمجموع ،ضرایب تعیین بهدستآمده بزرگ و معنادار
هستند.
جدول  -2میزان ارتباط عوامل ساختاری پرسشنامة روابط ورزشکار-مربی با عمق ،حمایت و تضاد
متغیرها

عمق
ضریبتعیین
تطبیقدادهشده

2

ضریب
بتا

3

**26/19

تطبیقدادهشده

بتا

تطبیقدادهشده

**8/94

**5/36

-0/02

0/26

مکملبودن

*0/50

0/31

-0/34

*

0/13

0/37

**21/89

0/40
*

0/52
-0/32
**0/62

**

0/25

ضریب اف

بتا

-0/43

0/61

0/38

ضریب اف

ضریب

ضریبتعیین

پرسشنامه -ورزشکار
نزدیکي تعهد

پرسشنامه -مربي
نزدیکي تعهد
مکملبودن

0/66

1

ضریب اف

حمایت
ضریبتعین

تضاد
ضریب

9/47

0/23
0/25

*

0/57
-0/04
0/15

**

5/28
-0/53
0/01
-0/04

** معناداری در سطح * 0/01معناداری در سطح 0/05

چهل آزمودني ،پرسشنامههای پژوهش را به فاصلة زماني دو هفته تکمیل کردند .پایایي
پرسشنامههای سیاهة کیفیت روابط و روابط ورزشکار-مربي ازطریق محاسبة ضریبهمبستگي
درونگروهي (آلفای کرونباخ) بین نوبت اول و دوم ،بهترتیب برابر با  0/85و  0/91بهدست آمد .اطالعات
در جداول شمارۀ سه و چهار ارائه شده است .این ضرایب برای اجزای دروني هر پرسشنامه نیز محاسبه
شده است که برای رعایت اختصار از آوردن جداول تفصیلي خودداری ميشود .برای اجزای دروني
پرسشنامة سیاهة کیفیت روابط؛ یعني حمایت ،عمق و تضاد ،آلفای کرونباخ بهترتیب برابر با ،0/63
 0/71و  0/46بود .برای اجزای دروني پرسشنامة روابط ورزشکار-مربي؛ یعني نزدیکي ،تعهد و
مکملبودن ،آلفای کرونباخ بهترتیب برابر با  0/82 ،0/79و  0/81بود.
با تحلیل واریانس نتایج متغیرهای پژوهش برای سه گروه شناگر ،بسکتبالیست و کاراتهکا ،بهتفکیک
در پیشآزمون و پسآزمون مشخص ميشود که نمرات این سه گروه بهجز در سه مورد ،در پیشآزمون
و پسآزمون متفاوت است .در جداول شمارۀ سه و شمارۀ چهار ،نتایج آمده است.
1. The Coefficient of Determination Adjusted
2. F-Factor
3. Beta Factor

115

تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر روابط مربی -ورزشکار
جدول  -3تحلیل واریانس عوامل پژوهش در پیشآزمون
میانگین  ±انحرافاستاندارد

ضریب

معنا

کاراته

بسکتبال

شنا

کل

اف

داری

حمایت

3/3±0/32

2/1±0/53

2/2±0/73

2/5±0/75

15/12

0/001

بسکتبال و کاراته

عمق

3/8±0/27

3/1±0/39

3/0±0/59

3/3±0/54

9/44

0/001

شنا و کاراته

تضاد

1/2±0/29

1/7±0/37

1/8±0/46

1/6±0/44

6/52

0/004

کاراته

سیاهة کیفیت
روابط –کل
نزدیکي-الف1
نزدیکي-ب2

2/7±0/14

2/3±0/29

2/3±0/36

2/4±0/34

9/05

0/001

کاراته

6/8±0/39
5/8±0/54

5/7±0/93
4/6±0/89

5/0±1/86
3/7±1/68

5/8±1/45
4/6±1/42

6/32
9/24

0/004
0/001

شنا و کاراته
شنا و کاراته

نزدیکي

6/3±0/32

5/1±0/83

4/4±1/62

5/2±1/34

9/29

0/001

شنا و کاراته

تعهد  -الف

6/3±0/71

5/0±1/45

3/9±1/70

4/9±1/67

9/23

0/001

شنا و کاراته

تعهد -ب
تعهد

5/4±0/66
5/8±0/53

4/4±1/21
4/7±1/25

3/4±1/59
3/7±1/53

4/3±1/46
4/6±1/48

7/82
10/05

0/001
0/001

شنا و کاراته
شنا و کاراته

مکمل -الف

6/8±0/21

5/7±0/90

5/6±1/33

5/9±1/09

5/70

0/007

شنا و کاراته

مکمل -ب

6/5±0/47

4/9±1/21

4/6±1/81

5/2±1/55

7/22

0/002

شنا و کاراته

مکمل

6/5±0/31

5/8±0/94

5/4±1/28

5/9±1/10

7/1

0/003

شنا و کاراته

روابط ورزشکار-
مربي -کل الف
روابط ورزشکار-
مربي -کل ب
روابط ورزشکار-
مربي – کل

6/3±0/41

5/1±0/98

4/4±1/40

5/2±1/28

4/91

0/013

شنا و کاراته

5/8±0/57

4/5±1/37

3/6±1/42

4/5±1/49

10/02

0/001

شنا و کاراته

6/0±0/48

4/8±1/15

4/0±1/38

4/8±1/37

10/35

0/001

شنا و کاراته

عامل

گروه متفاوت

جدول  -4تحلیل واریانس عوامل پژوهش در پسآزمون
عامل
حمایت
عمق
تضاد

میانگین  ±انحرافاستاندارد

ضریب

معنا

گروه

کاراته

بسکتبال

شنا

کل

اف

داری

متفاوت

2/83±0/43
3/73±0/18
1/51±/47

2/49±0/62
3/24±0/49
1/54±0/28

2/43±0/60
3/07±0/58
1/46±0/36

2/56±0/58
3/31±0/53
1/50±0/36

1/76
6/43
0/16

0/19
0/004
0/86

کاراته
-

 .1دیدگاه ورزشکاران نسبت به مربي (من مربيام را دوست دارم).
 .2دیدگاه مربیان نسبت به ورزشکار ،از دید ورزشکار (مربيام من را دوست دارد).
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ادامه جدول  -4تحلیل واریانس عوامل پژوهش در پسآزمون
میانگین  ±انحرافاستاندارد

ضریب

معنا

گروه

کاراته

بسکتبال

شنا

کل

اف

داری

متفاوت

2/68±/24

2/42±0/31

2/30±0/33

2/45±0/33

5/14

0/011

شنا و کاراته

6/95±0/15
5/82±/57

6/21±1/06
5/11±0/97

5/79±1/07
4/25±1/70

6/26±1/01
4/98±1/35

5/15
5/27

0/011
0/010

شنا و کاراته
شنا و کاراته

نزدیکي

6/39±0/29

5/64±0/99

5/02±1/24

5/62±1/10

6/30

0/004

شنا و کاراته

تعهد  -الف

5/82±/66

5/69±1/19

4/35±1/79

5/22±1/48

5/05

0/011

شنا

عامل
سیاهه کیفیت
روابط-کل
نزدیکي -الف
نزدیکي-ب

تعهد –ب

4/79±/61

4/90±1/20

3/75±1/77

4/44±1/41

3/21

0/052

-

تعهد

5/31±0/46

5/29±1/13

4/05±1/56

4/83±1/31

5/01

0/011

شنا

مکمل -الف

6/77±/24

6/13±0/90

5/85±1/16

6/20±0/95

3/40

0/044

شنا و کاراته

مکمل -ب

6/29±0/46

5/56±1/06

4/90±1/49

5/52±1/24

4/78

0/014

شنا و کاراته

مکمل
روابط ورزشکار-
مربي کل –الف
روابط ورزشکار-
مربي کل –ب
روابط ورزشکار-
مربي کل

6/53±/31

5/84±0/94

5/37±1/28

5/85±1/06

4/43

0/019

شنا و کاراته

6/52±0/25

5/98±0/99

5/32±1/24

5/88±1/07

4/91

0/013

شنا و کاراته

5/63±/33

5/19±0/98

4/29±1/55

4/97±1/24

4/86

0/013

شنا و کاراته

6/05±/22

5/58±0/97

4/80±1/30

5/42±1/10

5/36

0/009

شنا و کاراته

نتایج مربوط به تحلیل آماری تأثیرات درونگروهي آزمودنيها در بعد حمایت نشان داد هنگاميکه
معدل نمرات سه گروه در پیشآزمون با پسآزمون مقایسه شود ،تفاوتها معنادار نبودند (P = 0/47
و  37( = 0/54و  .)F )1تعامل تغییرات درونگروهي (شیب خط تغییرات) معنادار بود ( P = 0/001و
 37( = 8/99و .)F )2
در بعد عمق ،تأثیرات درونگروهي آزمودنيها هنگاميکه نمرات پیشآزمون و پسآزمون هر سه گروه
بهطوریکپارچه درنظر گرفته شوند ،معنادار نبود ( P = 0/50و  37( =0 /46و  .)F )1تعامل تغییرات
درونگروهي نیز معنادار نبود ( P =0/72و  37( = 0/33و .)F )2
در بعد تضاد ،تأثیرات درونگروهي آزمودنيها هنگاميکه نمرات پیشآزمون و پسآزمون هر سه گروه
بهطوریکپارچه درنظر گرفته شوند ،معنادار نبود ( P = 0/40و  37( = 0/72و )F )1؛ اما ،تعامل تغییرات
درونگروهي معنادار بود ( P =0/001و  37( = 8/84و .)F )2
در تمام پرسشنامة سیاهه کیفیت روابط ،تأثیرات درونگروهي آزمودنيها هنگاميکه نمرات
پیشآزمون و پسآزمون هر سه گروه بهطوریکپارچه درنظر گرفته شوند ،معنادار نبود ( P = 0/78و
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 37( = 0/083و  .)F)1تعامل تغییرات درونگروهي نیز معنادار نبود ( P = 0/095و  37( = 2/51و )2
.)F
در بعد نزدیکي ،تأثیرات درونگروهي آزمودنيها هنگاميکه نمرات پیشآزمون و پسآزمون هر سه
گروه بهطوریکپارچه درنظر گرفته شوند ،معنادار بود ( P = 0/003و  37( = 9/94و )F )1؛ اما ،تعامل
تغییرات درونگروهي معنادار نبود ( P = 0/243و  37( = 1/47و .)F )2
در بعد تعهد ،تأثیرات درونگروهي آزمودنيها هنگاميکه نمرات پیشآزمون و پسآزمون هر سه گروه
بهطوریکپارچه درنظر گرفته شوند ،معنادار نبود ( P = 0/220و  37( = 1/56و )F )1؛ اما ،تعامل
تغییرات درونگروهي معنادار بود ( P =0/002و  37( = 7/65و .)F )2
در بعد مکملبودن ،تأثیرات درونگروهي آزمودنيها هنگاميکه نمرات پیشآزمون و پسآزمون هر
سه گروه بهطوریکپارچه درنظر گرفته شوند ،معنادار بود ( P = 0/034و  37( = 4/86و )F )1؛ اما،
تعامل تغییرات درونگروهي معنادار نبود ( P =0/073و  37( = 2/82و .)F )2
در تمام پرسشنامة روابط ورزشکار -مربي ،تأثیرات درونگروهي آزمودنيها نشان داد که تأثیرات
درونگروهي آزمودنيها هنگاميکه نمرات پیشآزمون و پسآزمون هر سه گروه بهطوریکپارچه درنظر
گرفته شوند ،معنادار بود ( P = 0/001و  37( = 27/53و  .)F )1تعامل تغییرات درونگروهي نیز
معنادار بود ( P = 0/006و  37( = 5/81و .)F )2
بحث و نتیجهگیری
هدف کلي این پژوهش ،بررسي تأثیر برگزاری یک دورۀ آموزشي مهارتهای ارتباطي بر روابط متقابل
مربیان و ورزشکاران بود .این مطالعه از نوع پژوهشهای نیمهتجربي بود که به روش میداني انجام شد.
بهاینمنظور ،تعداد  40بانوی قهرمان باشگاه سپاهان از سه رشتة ورزشي بهعنوان نمونه انتخاب شدند
و ورزشکاران هریک از رشتهها بهصورت تصادفي در یکي از سه گروه آزمایشي قرار گرفتند .در
پیشآزمون ،ورزشکاران هر سه گروه پرسشنامهها را تکمیل کردند .سپس ،یک کارگاه آموزشي
مهارتهای ارتباطي فشرده بهمدت چهار ساعت ،ویژۀ مربیان و ورزشکاران برگزار شد .از گروه آزمایشي
یک (بسکتبالیستها) هم ورزشکاران و هم مربي ،از گروه آزمایشي دو (کاراتهکاها) فقط مربي و از
گروه آزمایشي سه (شناگران) فقط ورزشکاران در این کارگاه شرکت کردند .با گذشت دو هفته از
کارگاه ،در پسآزمون دوباره پرسشنامهها تکمیل شدند .دادهها ازطریق روش آماری آنوا برای اندازه-
گیری مکرر تحلیل شد .در ادامه ،نتایج همخانواده ادغام ميشوند و دربارۀ آنها بحث ميشود.
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تفاوتهای بینگروهي در پیشآزمون ،برای هر  16متغیر پژوهش ،نمرات کاراتهکاها بهترین ،نمرات
شناگران بدترین و نمرات بسکتبالیستها درحدمتوسط این دو بود؛ برای مثال ،کاراتهکاها کمترین
تضاد و بیشترین حمایت ،عمق ،نزدیکي ،تعهد و مکملبودن را در روابط خود گزارش کردند .تمامي
تفاوتها در سطح آلفای  0/01معنادار بود و بهخصوص گروه کاراتهکا در هر  16متغیر از گروه شناگران
متمایز بود .این یافته حاوی چند نکتة درخورتوجه است -1 :متغیرهای اندازهگیریشده با یکدیگر
ارتباطي قوی دارند و رابطة مربي با ورزشکار دارای یک جنبة کلي است که اجزای آن را نیز تحتتأثیر
قرار ميدهد .تکرار یک الگوی مشابه تفاوت در  16متغیر اندازهگیریشده سند خوبي برای این گفته
است؛  -2از روی پیشآزمون نميتوان تشخیص داد که تفاوت مالحظهشده تاچهحد مربوط به تفاوت
رشتههای ورزشي و تاچهحد مربوط به تفاوتهای فردی مربیان و بازیکنان است.
تفاوتهای بینگروهي در پسآزمون ،همچنان برای هر  16متغیر پژوهش ،نمرات کاراتهکاها بهترین،
نمرات شناگران بدترین و نمرات بسکتبالیستها درحدمتوسط این دو بود؛ اما ،این دفعه معناداری
تفاوت کاراتهکاها با بسکتبالیستها در تمامي  16عامل ازبین رفته بود که علت آن ،بدترشدن نمرات
کاراتهکاها و خوبترشدن نمرات بسکتبالیستها بود .با بهبود نمرات شناگران ،تفاوت معنادار آنها نیز
با دو گروه دیگر در سه مورد ازبین رفته بود .این یافته دربردارندۀ چند نکتة درخورتوجه است-1 :
متغیرهای اندازهگیریشده در پسآزمون رابطة قوی با هم دارند و همه در گروه کاراتهکا بهسمت
تضعیف و در گروههای شنا و بسکتبال بهسمت بهبود نسبي رفته بودند؛  -2تغییرات پسآزمون
پیشنهاد ميکند که تفاوتهای مالحظهشده باید تاحدزیادی مربوط به تفاوتهای فردی مربیان و
بازیکنان باشند و ربط چنداني به تفاوت رشتههای ورزشي ندارند .دلیل این موضوع این است که دو
رشتة انفرادی ،در طول دو هفته در دو جهت کامالً متفاوت تغییر داشتهاند .در تفاوتهای درونگروهي
تعاملي از پیشآزمون تا پسآزمون مهمترین کارکرد آنوا برای اندازههای تکرارشده ،کشف تغییرات
تعاملي است که در اینجا ،تغییرات تعاملي تحلیلهای هشتگانه انجام شده و در جدول شمارۀ پنج،
نتایج این تحلیلها بهصورت فشرده ارائه شده است .با توجه به این جدول مشخص ميشود که در
آموزش مهارتهای ارتباطي ،مداخلههای انجامشده تاچهحد اثربخش بودهاند .برای تفسیر این جدول
باید درنظر داشت که در گروه بسکتبال ،هم مربي و هم ورزشکاران آموزش دیدهاند و درمدت دو هفته
پس از پیشآزمون ،از آن برای بهبود رابطة خود استفاده کردهاند .در گروه شنا ،فقط ورزشکاران آموزش
دیدهاند و درمدت دو هفته پس از پیشآزمون ،از آن برای بهبود رابطة خود استفاده کردهاند .در گروه
کاراتهکا ،فقط مربي آموزش دیده است و درمدت دو هفته پس از پیشآزمون ،از آن برای تضعیف
رابطة خود استفاده کرده است .نتایج نیز گویای آن است که گروه بسکتبال بیشترین پیشرفت ،گروه
شنا پیشرفت متوسط و گروه کاراتهکا پسرفت داشته است .این یافتهها دربردارندۀ چند نتیجهگیری
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احتمالي است -1 :حجم تغییرات در تمامي گروهها اندک است؛ بهاینمعناکه حتي باوجود آموزش و
اراده برای تقویت یا تضعیف روابط مربي و ورزشکار ،نميتوان در کوتاهمدت تغییرات بزرگي در روابط
ایجاد کرد .متوسط تغییرات در اجزای پرسشنامههای سیاهه کیفیت روابط و روابط ورزشکار -مربي،
بهترتیب حدود  12و چهاردرصد بوده است که نشان ميدهد تغییرات سیاهه کیفت روابط بیشتر
بودهاند؛ هرچند این تغییرات در نمرۀ کلي سیاهه کیفت روابط انعکاس نداشتهاند .دلیل این موضوع
این موارد است -1 :ارزش نمرات تضاد ،عمق و حمایت که برای رفع این اشکال پیشنهاد ميشود که
محاسبات نمرات تضاد ،معکوس شوند؛  -2حمایت ،تضاد ،و تعهد ویژگيهایي هستند که بهنسبت
عمق ،نزدیکي و مکملبودن حساستر هستند و سریعتر تحتتأثیر قرار ميگیرند؛  -3آموزش و اراده
برای تقویت یا تضعیف روابط مربي با ورزشکار مؤثر هستند .این اثر در کوتاهمدت کم بود؛ اما احساس
ميشد و احتماالً در بلندمدت بازدهي بیشتری خواهد داشت .برای هر دو گروه مربي و ورزشکار ،اثر
آموزش مؤثرتر از آموزش مجرد مربي یا ورزشکار است؛  -4از مهارتهای ارتباطي مؤثرتر ميتوان در
هر دو جهت تقویت یا تضعیف روابط استفاده کرد که این بستگي به نیت مربي و ورزشکار دارد.
جدول  -5نتایج فشردة هشت اندازههای تکرارشده
عامل

حمایت

عمق

تضاد

سیاهه کیفیت روابط

نزدیکي

گروه

تفاوت تعاملی گروهها
اختالف پیشآزمون و پسآزمون

درصد

کاراته
بسکتبال
شنا
کاراته
بسکتبال
شنا
کاراته
بسکتبال
شنا

-0/50
0/39
0/23
-0/07
0/14
0/07
0/31
-0/16
-0/34

15
19
10
2
5
2
26
9
19

کاراته
بسکتبال
شنا
کاراته
بسکتبال
شنا

-0/02
0/12
0/00
0/09
0/54
0/62

1
5
0
1
11
14

معناداری
0/001

0/72

0/001

0/095

0/243
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ادامه جدول  -5نتایج فشردة هشت اندازههای تکرارشده
عامل

تعهد

مکمل

روابط ورزشکار -مربي

گروه
کاراته
بسکتبال
شنا
کاراته
بسکتبال
شنا
کاراته
بسکتبال
شنا

تفاوت تعاملی گروهها
اختالف پیشآزمون و پسآزمون

درصد

-0/49
0/04
0/35
0/03
0/04
-0/03
0/05
0/70
0/80

8
1
1
1
1
1
1
15
20

معناداری
0/002

0/073

0/006

بررسي نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که درمجموع هشت عامل اندازهگیریشده ،آموزش یک دوره
مهارتهای ارتباطي به مربیان و ورزشکاران بر روابط آنها تأثیر مثبت معنادار داشته است (.)P≤0/05
یافتههای این پژوهش با مطالعات دیگری که تأثیر مطلوب آموزش مهارتهای ارتباطي را برای مربیان
نشان دادهاند ،همخواني دارد (والرند ،جنویو ،مگیو و روبرت2003 ،1؛ واوت و پیتل1998 ،2؛ جویت و
چاندی2004 ،3؛ جویت و کوکریل2003 ،4؛ جویت .)2009 ،یافتههای این پژوهش با مطالعات دیگری
که تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطي را در زمینهها و مشاغل دیگر انجام دادهاند ،همخواني دارد.
یافتههای این مطالعات نشان داده است که آموزش مهارتهای ارتباطي موجب افزایش رضایتمندی
زناشویي ،سالمت رواني زوجها و بهبود مهارتهای حل مسئله ميشود و تأثیر معناداری بر افزایش
ابعاد مختلف سازگاری و باالرفتن کارایي خانواده در مقولههای حل مشکل ،ارتباط ،منشها ،آمیزش
عاطفي ،همدلي ،کنترل رفتار و عملکرد کل خانواده داشته است .درزمینة تأثیر مهارتهای ارتباطي
در بهبود کارآمدی سازماني و گروهي نیز تاکنون صدها پژوهش انجام شدهاند که نتایج آنها در دهها
جلد کتاب بهچاپ رسیده است.
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Abstract
The primary objective of this research was to study the effects of a concise (4
hours) educational class of communication skills on coach-athlete relationship.
The secondary objective was to find out that differences in coach-athletes
relationship are sport-related or individual-related. Two standard questionnaires
specialized on coach-athlete relationship were translated and validated. It was a
quasi-experimental research. Three female national champion teams were
randomly assigned to 3 experimental groups. Firstly, CART-Q and QRI
questionnaires were administered as pre-tests. Then, the communication skills
class was carried out and after two weeks post-tests were re-administered. The
participants of groups 1 and 2 used their education to improve their relationship,
whilst the coach of the third group used it to deteriorate her relationship.
Depending on statistical aims, the data were analyzed by different ANOVA and
multiple regression analyses. The results showed that At the point of pre-test,
coach-athlete relationship was different in 3 groups. There was a significant
interaction between changes of three groups, showing improvement in swimmers,
more improvement in basketball players, and declination in karate player. The
findings suggested that quality of coach-athlete relationship depends on their
individual characteristics and not their type of sport. A concise educational class
of communication skills may be used to improve coach-athletes relationships. A
simultaneous education for both coach and athletes is more effective than isolated
education for one of them.
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