
   ورزشي مديريت در كاربردي هاي پژوهش
  77 - 71، ص 1396بهار  پياپي)، 20( 4، شمارة پنجمسال 

Applied Research of Sport Management 
Vol.5, no.4, Spring 2017  

 

  پور عيدي كامران مسئول: سندهينو *
*Corresponding Author: Kamran Eidipour  E-mail: eidipour_kamran@yahoo.com  

 با انيمرب ياستقالل - يتيحما سبك بين رابطه تعيين حاضر تحقيق از هدف
 بود. نوجوان ورزشكاران در نفس به اعتماد و شكست از ترس

 بال،يوال( تيميهاي  رشته همه در پسر ورزشكار 300 شامل كنندگان شركت
 بوكس، تكواندو، ،كاراته ووشو،( يانفراد و )يهاك فوتسال، هندبال، بسكتبال،

 ملي سطح در و قهرماني واي  حرفه صورت به كه )يدانيوم دو ،يقرانيقا
 نوجوان ورزشكاران ميان از اي طبقه -تصادفي بطور بودند، فعاليت مشغول
 - حمايتي رفتارهاي ادراك هاي پرسشنامه و شدند انتخاب كرمانشاه، شهر

 ، (2007) همكاران و هاگر (PASSES) ورزش زمينه در مربيان استقاللي
 زير از نفس اعتمادبه پرسشنامه و )2002( كونروي ديويد شكست از ترس

 توسط كه )CSAL-2( 2 شماره ورزشي مسابقه اضطراب تست مقياس
 داده تحليل و تجزيه براي كردند. تكميل را )1990( بورتن و ولري مارتنز،

 كي رسونيپ يهمبستگ بيضر شد. استفاده 20 نسخه spssافزار نرم از ها،
 يك و نفس اعتمادبه با استقاللي حمايتي سبك نيب دار يمعن مثبت ارتباط
 تيقابل يونيرگرس ليتحل داد. نشان شكست از ترس با دار معني منفي ارتباط

 يتيحما سبك يرو از را نفس اعتمادبه و شكست از ترس ينبي شيپ
 از كه مربياني هك كرد عنوان توان مي كلي نتيجه در .ساخت آشكار ياستقالل
 و نفس  به اعتماد ايجاد در كنند، مي استفاده حمايتي -استقاللي يرفتارها
  هستند. موفق نوجوان ورزشكاران در شكست از ترس كاهش

  
  يديكل گانواژ
  نوجوان. ورزشكاران شكست، از ترس نفس، اعتمادبه استقاللي، - حمايتي سبك

The aim of the present study was to assess associate 
between Autonomy-Supportive Behaviors with Fear of 
Failure and Self-confidence in adolescent athletes. 
Participants were 300 male athletes In all team 
(Volleyball, basketball, handball, football, hockey) and 
individual (Wushu, karate, taekwondo, boxing, rowing) 
disciplines who were active professionally in the 
Championship and national, which be selected 
randomly-stratified of adolescent athletes in 
Kermanshah, and completed perceived autonomy 
support scale for exercise settings (Hagger et al, 2007), 
Fear of Failure questionnaire (Conroy, 2002) and Self-
confidence questionnaire of the subscale of Competitive 
State Anxiety Inventory 2 (CSAI-2). Pearson correlation 
coefficient showed a significant positive correlation 
between the Autonomy-Supportive Behaviors and Self-
confidence, and a significant negative correlation with 
Fear of Failure. Regression analysis revealed that Fear 
of Failure and Self-confidence can be predicted from 
Autonomy-Supportive Behaviors. The overall result is 
that as educators we behaviors Sideshow used to support 
the establish self confidence and reduce the fear of 
failure in adolescent athletes are successful . 
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  همقدم
 كه دارند برجسته ويژگي يك معموالً ورزشي فقمو هاي تيم
 و مديريت آن و سازد مي متمايز ناموفق هاي تيم از را ها آن

 مربي رفتار و رهبري سبك .است شايسته و فعال موثر، رهبري
 در مربي واقع، در .دارد گروه موفقيت و عملكرد در مهمي نقش
 شكارانورز پيشرفت زيربناي و قوي اي سازنده تيم، رهبر نقش

 است موفقيت و پيروزي شرايط از بزرگي بخش كننده فراهم و
)Nuorozi, Kozetchian, Ehsani, Faiz Askari & 

Norouzi 1, 1391 .( يريگ ميتصم در مهم ابعاد از يكي 
 يمرب كه نيا .است يگريمرب وهيش و سبك انتخاب ان،يمرب

 آموزش را ها ياستراتژ و ها مهارت كدام رد،يگ يم ميتصم چگونه
 چه از كند، يم يسازمانده را مسابقه و نيتمر چگونه دهد، يم

 از و كند يم استفاده يميت انضباط و نظم جاديا يبرا يها روش
 در ورزشكاران يبرا ينقش چه ها يريگ ميتصم در تر، مهم همه
 & Mohaddeth, Ramezani, Khabiri( رديگ يم نظر

Kadhim nejad 2, 1389.( به بايد رهبر يك نقش در مربي 
 را مؤثري و مطمئن هاي روش و ها راه برانگيزاننده، يك عنوان
 در مربيان كه سبكي .كند ايجاد ورزشكاران پيشرفت براي

 است خصوصيتي مهمترين گذارند، مي نمايش به خود رهبري
 اثر مربي، از آنان ادراك چگونگي و بازيكنان انگيزش بر كه
 نحوة و )مربي( رهبر كي تيهدا سبك و رفتار گذارند. مي

 و تيموفق تواند مي كه است مهمي عامل ورزشكاران، با ارتباط
 دهد قرار خود ريتأث تحت را ميت كي اي و نهاد كي شكست اي
)Zoroastrians, Tondnevis, Hadavi & Khabiri,3 

 ها هينظر نيدتريجد از يكي ،) 2003 ( 4والرند و ماگئو ).1388
 5ياستقالل - يتيحما رفتار يعني انيمرب يرهبر رفتار نةيزم در
 گفته ييرفتارها به ياستقالل – يتيحما رفتار .كردند يمعرف را
 استفاده دارد، قرار قدرت موضع در كه يفرد آن در كه شود يم
 بهره گرانيد دةيعق از رساند، يم حداقل به را دستور و فشار از
 و مناسب اتاطالع ها، آن احساسات گرفتن نظر در با و رديگ يم

 اساس بر .آورد يم فراهم ها آن يبرا را انتخاب يها فرصت
 بين ارتباط سبك دو واقع در )،2009( 6همكاران و آلوارز ديدگاه

 :از اند عبارت اند، كرده جلب خود به را توجه بيشترين كه يفرد
 با مقتدرانه يها شيوه به حاكم افراد آن در كه كنترلي سبك
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2. Mohaddeth, Ramezani, Khabiri & Kadhim nejad 
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 يخودپيرو - حمايتي سبك و كنند مي عمل اجبار و فشار اعمال
 در افراد همة و كنند مي حمايت يآزاد از حاكم افراد آن در كه

 - حمايتي يها محيط در دارند. دخالت يگير تصميم فرآيند
 حداقل به خاص رفتار يك انتخاب يبرا فشار ،يخودپيرو

 اهداف برپاية را شانيكارها كه شوند مي تشويق افراد و رسد مي
 7ريان و دسي ي نظريه طبق بر كنند. دنبال خود يها زشار و
 هاي محيط مثال، براي( استقاللي حمايتيهاي   محيط ،)1991(

 )كنند مي حمايت دانستن و سازي آشنا انتخاب، از كه اجتماعي
 هاي محيط مثال، براي( كننده كنترل هاي محيط مقابل در

 ،)كنند مي تحماي كردن القا و فشار استبداد، از كه اجتماعي
 و سالم رشد ترس، و اضطراب كاهش خودمختاري، انگيزش
 & Hagger) بخشند مي تسهيل را بهينه رواني عملكرد

(chatzisaranti8, 2006. خاطر به استقاللي -حمايتي رفتار 
 برجسته مربي، هاي برنامه ارتقاي و دهي شكل در اش توانايي
 كه انگيزشي جو از بخشي عنوان به تواند مي همچنين است.
 جو كاركردي ي جنبه .شود تعبير دهد، مي روي آن در ها فعاليت
 كه كنند احساس افراد كه است اين استقاللي - حمايتي

 بيروني نيازهاي و فشارها از نه و خودشان از رفتارشان
 - حمايتي جو كننده، كنترل جو با تضاد در .است گرفته سرچشمه
 اضطراب، كاهش رس،ت كاهش دروني، انگيزش با استقاللي
 اعتماد نفس، عزت مفهومي، يادگيري شناختي، پذيري انعطاف

 Conroy)است ارتباط در صداقت و شايستگي درك نفس، به

& Coatsworth9, 2007) . ترين محبوب از يكي ورزش 
 آن در كه است، نوجوانان و كودكان براي موفقيت هاي حوزه
 كسب و باال يورزش ياجراها به دنيرس يبرا فشار شيافزا
 در شكست از ترس در زياد بسيار شيافزا كي تواند يم يروزيپ
 Sagar, Bradley). باشد داشته همراه به ورزشكاران انيم

& Jowett10, 2010) 11شكست از ترس )FF( منبع كي 
 عملكرد و يروان طيشرا كه است اضطراب اي استرس از ثابت

 ترس نيشتريب ورزش، در .كند يم بيتخر را ورزشكاران
 و يباز اي عملكرد تياهم از ها آن درك اساس بر ورزشكاران

 فكر ها آن عملكرد مورد در گرانيد كنند، يم تصور كه آنچه
 ،همكارانش و يكونرو ).Cohn12, 2010( است كنند، يم

 يديتهد يابيارز و تحليل به ليتما عنوان به را شكست از ترس
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 مهم فرد براي كه ي،شخص معنادار اهداف به يابي  دست يبرا
 ,Sagar, .(Lavallee & Spray1) كردند مشاهده هستند،

 اي شكست از ترس ورزش، به مربوط قاتيتحق در 2009
 استرس و ينگران منابع نتري عيشا بعنوان يمنف ياجتماع يابيارز

 يرو بر قيتحق .است شده گزارش ورزشكاران انيم ناهنجار،
 نديفرا درباره يگرانن هردو كه داده نشان جوان ورزشكاران

 نيوالد انتقاد شكست، مانند( جينتا و )نكردن يباز خوب مانند(
 هاي ينگران مثال يبرا .است بوده مرتبط FF با )انيمرب اي

 يابيارز از ترس شكست، از ترس به اي حرفه جوان ورزشكاران
 مربوط ... و اميدي نا انگيزگي، بي ي،تكفاي يب احساس ،يمنف

 شكست از ترس Sagar & .(Lavallee, 2010) است
 توسعه يبرا كه كنند انتخاب را ياهداف افراد شود يم باعث

 جاديا نوجوانان در را الزم زهيانگ اي و ستين مطلوب مهارت،
 Wikman, .(Elbe & Stelter2, 2012) كند ينم

 يبرا اضطراب منبع كي كه FF به موثر ايي مقابله هاي پاسخ
 با مقابله .هستند مهم باشد، يم ييا حرفه سطح در ورزشكاران

 ثرؤم عملكرد در ياصل عنصر كي ورزش يازهاين و استرس
 (Sagar et al, 2007). است ايي حرفه سطح در ورزشكاران

 اضطراب با مرتبط يرهايمتغ جمله از زين يورزش نفس هاعتمادب
 افراد نانياطم از يا  درجه عنوان به و است ورزشكاران يرقابت

 فيتعر يورزش تيفعال در تيموفق يبرا شانيها يياناتو درباره
 نفس  هب اعتماد (Vealey & Chase3, 2007 ). است شده

 يعملكردها موفق ياجرا در يديكل و مهم عوامل از يكي
 تالش( مناسب راهبرد يبرقرار در نفس  هب اعتماد .است يورزش
 مؤثر ها رقابت و يورزش هاي تيفعال يبرا )تيموفق كسب يبرا

 ديشا .(Yousefi & Qany4, 1384) است شده شناخته
 عملكرد بر رگذاريتأث عامل نيتر مهم ،نفس اعتمادبه گفت بتوان
 با ورزشكاران اند هددا نشان ياديز مطالعات .است يورزش

 برخوردارند يبهتر عملكرد سطح از باال يورزش نفس هاعتمادب
(Dowlatabadi, Bahram & Farouki 5, 1388). 

 يرفتارها كه، دهد مي نشان مختلفهاي  نظريه و اتمطالع
 از لذت ورزشكاران، عملكرد سطح تواند يم ثر،ؤم يگريمرب

 را ها آن موفقيت و نفس هباعتماد بخشي، اثر پشتكار، ورزش،
  (Bartels & Jackson6, 2010 ). دهد قرار ريثأت تحت
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 را ترس تجارب ،خود پژوهش در )2013( 7يپوالماك نايمل
 هدف بااي   حرفه ورزشكاران از نفر 12 يرو بر نمونه كي در

 كردن دايپ يبرا و ورزشكاران در ترس تجارب يبررس
 .داد انجام عملكرد يرو بر آن اثرات به اي مقابله هاي پاسخ
 يبرا شكست از ترس كه دهد يم نشان يپوالماك قيتحق

 مضر عملكرد يبرا ترس از باال شدت و بوده مهم ورزشكاران
 براي مطلوب شرايط ايجاد با توانند مي مربيان همچنين، .است

 كاهش باعث حمايتي، رفتارهاي كارگيري به و ورزشكاران
 را آنها ورزشي عملكرد آن با متناسب و شده ورزشكاران ترس
 يبررس عنوان با كه تحقيقي در )،2011( 8لزيم يمورف ببرند. باال
 انجام يورزش امهبرن كي در ورزشكار -يمرب رفتار متقابل اثر

 سطح تواند يم ثر،ؤم يگريمرب يرفتارها كه دادند نشان دادند،
 نفس هباعتماد و پشتكار، ورزش، از لذت ورزشكاران، عملكرد

 در ،)2008( 9همكاران و آدي د.ده قرار ريثأت تحت را ها آن
 عملكرد و رضايت استقاللي، حمايت" عنوان با خود پژوهش
 روي بر تحقيق با ، "ورزشكار سالبزرگ زنان و مردان بهينه
 -حمايتي محيط ايجاد كه دادند نشان كننده، شركت 539

 آمادگي و اساسي رضايت پرورش موجب مربي، توسط استقاللي
 ميان در بهينه عملكرد وقوع باعث نتيجه در و شده رواني

 10همكاران و كريمي شود. مي زن و مرد بزرگسال ورزشكاران
 نمربيا يهبرر رفتار بين طتباار سيربر به تحقيقي در )،1394(
 تيم زن نيكنازبا در شكست از بجتناا و موفقيت انگيزش با
 يهارفتار بين كه داد نشان تحقيق نتايج پرداختند. لليباوا يها
 نگا اـب تـمثب ردخوزاـب و  اعيـجتما حمايت ،تمرين و زشموآ
 شيزنگا با و دار معني و مثبت بطهرا نيكنازبا موفقيت شزـي
 و يطالب دارد. وجود داري معني منفي طتباار شكست از بجتناا

 رفتار نيب ارتباط زمينه در كه تحقيقي در )،1391( 11يعبداله
 رانيا زنان برتر گيل باليوال يها ميت عملكرد و يانمرب يرهبر
 به و انيمرب مؤثر يرهبر كه رسيدند نتيجه اين به دادند، انجام

 اعتماد شيافزا باعث آنها، طرف از مناسب رفتارهاي كارگيري
 و شود يم ورزشكاران يخودكارآمد و شرفتيپ ةزيانگ نفس،  به

 دهد. مي كاهش زيادي خيلي ميزان به را آنها اضطراب ميزان
 يرفتارها ارتباط خود، تحقيق در )،1391( همكاران و نوروزي

 نخبة شربازانيشم يورزش تعهد با انيمرب ياستقالل – يتيحما
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 كه داد نشان آنها تحقيق نتايج دادند. قرار بررسي مورد را رانيا
 رابطة يورزش تعهد با انيمرب ياستقالل – يتيحما يرفتارها نيب

 شده ذكر يها شپژوه جينتا اساس بر .دارد وجود يدار يمعن
 رينظ يعوامل و انيمرب يرهبر رفتار كه داشت اذعان توان يم

 ياتيح عوامل ينتر مهم از نفس اعتمادبه و شكست از ترس
 يرفتارها از ادهفاست عدم و اند ورزش ةعرص در تقيموف يبرا

 در خصوص به ، يورزش يها ميت يگريمرب در يرهبر مناسب
 و اديز يها نهيهز صرف وجود با تواند يم نوجوانان با رابطه

 و شكست از ترس داشتن علت به بودجه و امكانات از ادهتفاس
 ميت شكست اي و يفضع جينتا به خود ةنوب به نفس اعتمادبه عدم
 كاهش در بتواند كه ييها سبك وها  شاخص لذا .شود يم منجر
 واقع ثرترؤم كنانيباز نفس اعتمادبه افزايش و شكست از ترس
 انجام از هدف بنابراين، .است برخوردار يا ژهيو تياهم از شود
 مربيان حمايتي -استقاللي سبك بين اتباط بررسي تحقيق، اين
 شهر نوجوان ورزشكاران نفس به اعتماد و شكست از ترس اب

  باشد. مي كرمانشاه،
  
  پژوهش يشناس روش

 جامعة .است يهمبستگ يفيتوص قاتيتحق نوع از حاضر قيتحق
 پسر نوجوان ورزشكاران هيكل شامل پژوهش نيا يآمار

 شهر يانفراد و يميت يورزش هاي رشته در كننده شركت
 ملي سطح در و قهرماني واي  رفهح صورت به كه ،كرمانشاه
 ،پژوهش يآمار نمونه تعداد .باشد يم هستند، فعاليت مشغول

 يميت يها ورزش بندي دسته به توجه با كه باشد يم نفر 300
 ووشو،( يانفراد و )يهاك فوتسال، هندبال، بسكتبال، بال،يوال(

 روش از ،)يدانيوم دو ،يقرانيقا بوكس، تكواندو، كاراته،
 از اطالعات يآور جمع منظور به .شد استفاده اي طبقه -يتصادف
 سبك پرسشنامه الف) : شد استفاده ريز شرح به پرسشنامه سه

 –حمايتي رفتارهاي ادراك پرسشنامه استقاللي حمايتي
 اين .(PASSES) 1 ورزش زمينه در مربيان استقاللي
 و توسعه )2007( سال در همكاران و هاگر توسط پرسشنامه

 اساس بر كه است سؤال شش داراي است. شده ابياعتباري
 كامالً )7( تا مخالفم كامالً )1( از يا درجه 7 ليكرت طيف

 احساس ورزشكاران كه اي اندازه و است، شده تنظيم موافقم
 گيري اندازه را كنند مي حمايت ها آن استقالل از مربيان كنند مي
 هاي مقياس زير از يكي كه بنفس اعتماد پرسشنامه )ب كند. مي

                                                                      
1. perceived autonomy support scale for exercise 
settings (PASSES) 

 كه بوده )CSAL-2( 2 شماره ورزشي مسابقه اضطراب تست
 9 داراي است. شده تهيه )1990( بورتن و ولري مارتنز، توسط
 زياد بسيار )4( تا هرگز )1( از چهارگزينه شامل كه است سوال
 يكونرو ديويد شكست از ترس پرسشنامه )ج است. شده تنظيم

 5 شامل كه پرسشنامه نيا هكوتا فرم از كه ،)2002( همكاران و
 را شكست از ورزشكاران ترس علت كه شد استفاده است سوال
 يبرا كرتيل يارزش پنج ييپاسخگو اسيمق از و دهد، يم نشان

 )موافق كامالً( 1 از اسيمق حدود .است شده استفاده ييپاسخگو
 ييايپا نييتع منظور به .است ) مخالف كامالً( 5 تا

 مطالعة كي در ق،يتحق يآمار جامعة رد مذكور يها پرسشنامه
 و يميت هاي رشته ورزشكاران نيب پرسشنامه 50 ،يمقدمات
 يبرا كرونباخ يآلفا آزمون جينتا كه شد عيتوز يانفراد

 از ترس پرسشنامه ،84/0 ياستقالل يتيحما سبك پرسشنامه
 نيا شد؛ گزارش 81/0بنفس اعتماد پرسشنامه و 85/0شكست

 آوري جمع براي ها پرسشنامه مطلوب ييايپا دهندة نشان جينتا
 اين انجام جهت همچنين .بود تحقيق با مرتبط اطالعات
 استاندارد، انحراف (ميانگين، توصيفي آمار هاي روش از تحقيق
 يبرا رنوفياسم – كلوموگروف (آزمون استنباطي آمار و جداول)

 پيرسون همبستگي ضريب آزمون ها، داده بودن نرمال نييتع
 نقش و سهم بيني پيش براي و متغيرها بين ارتباط عيينت جهت

 متغيره) چند رگرسيون از مالك متغير بر بين پيش متغيرهاي
 انجام SPSS 20 افزار نرم قيطر از يآمار اتيعمل شد. استفاده
 ليتحل و هيتجز >p) 01/0(ي دار يمعن سطح در ها  داد و گرفت
  شدند.

  
  پژوهش يها افتهي

 جمعيت هاي ويژگي « با مرتبط يفيتوص آمار ،1 جدول
 نيا جينتا اساس بر .دده يم نشان را كنانيباز »شناختي
 يمرب با كار سابقه و 40/16± 92/1 يسن نيانگيم پژوهش،

  .شد گزارش ورزشكاران يبرا 41/3±89/1 يفعل
  

  تحقيق آماري نمونه مورد در توصيفي آمار .1جدول

  ميانگين متغير
 انحراف
  معيار

  92/1  40/16  سن

 مربي با كار سابقه
  فعلي

41/3  89/1  
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 ترس با حمايتي - استقاللي رفتار نيب پيرسون يهمبستگ .2 جدول
  نفس به اعتماد و شكست از

  مستقل متغير
 متغير
  وابسته

  معناداري
 ضريب

  همبستگي
 - استقاللي سبك

  حمايتي
 از ترس

  شكست
000/0 26/0- 

 - استقاللي سبك
  حمايتي

 به اعتماد
  نفس

000/0  28/0 

 
 نشان را تحقيق متغيرهاي بين همبستگي ضريب ،2 جدول

 سبك نيب يدار  يمعن يمنف ي رابطه اساس، نيا بر دهد. مي
 داري معني مثبت ارتباط نيز و شكست از ترس با استقاللي حمايتي

  دارد. وجود نفس اعتمادبه با استقاللي حمايتي سبك بين
  

  حمايتي -قاللياست رفتار براي رگرسيون خالصه .3جدول

Std. error  R2 r مدل  

186/11  176/0  26/0-  
 استقاللي، رفتار

 از ترس -حمايتي
  شكست

243/10  182/0  28/0  
 استقاللي، رفتار

 اعتماد -حمايتي
  نفس به

 
 را حمايتي -استقاللي رفتار تعيين ضريب ميزان .3جدول

 - استقاللي رفتار متغير بين همبستگي ضريب دهد. مي نشان
 معادل ترتيب به نفس، به اعتماد و شكست از ترس با يحمايت
 ابعاد دهد؛ مي نشان كه است 172/0 و 176/0 تعيين ضريب
 و 176/0 اند، توانسته كلي طور به حمايتي - استقاللي رفتار
 تبيين را نفس به اعتماد و شكست از ترس تغييرات از 172/0
  كنند.

  
 و شكست از ترس« بيني پيش با مرتبط رگرسيون ضرايب .4جدول

  »حمايتي -استقاللي رفتار«متغير اساس بر »نفس اعتمادبه

 متغير
 پيش
  بين

 متغير
 B  β  t  sig  مالك

 رفتار
  استقاللي

 از ترس
  شكست

29/0-  26/0-  30/4-  001/0  

 رفتار
  استقاللي

 اعتماد
  نفس به

15/0 28/0  35/4  001/0  

 كه كه داد نشان .4 جدول در چندمتغيره رگرسيون نتايج
 رابطه ياستقالل يتيحما سبك با شكست از ترس متغير نيب

 حمايتي سبك با نفس به اعتماد بين نيز و معنادار منفي
 وجود =α 01/0 از كمتر سطح در معنادار مثبت رابطه استقاللي

 از ترس براي ياستقالل يتيحما سبك بيني پيش توان و دارد
 دهمشاه )β= -24/0( نفس اعتمادبه و )β= -24/0( شكست

  شد.
  
 يرگي جهينت و بحث

 و »انيمرب استقاللي حمايتي سبك« بين داد نشان جينتا
 وجود دار يمعن و يمنف رابطه »ورزشكاران شكست از ترس«

 سبك از مربيان استفاده كه گرفت نتيجه توان مي پس دارد.
 در شكست از ترس كاهش به منجر استقاللي حمايتي

 معتقد )،2010( يالوال و ساگار شود. مي نوجوان ورزشكاران
 يهيتنب يرفتارها گريد و انيمرب انتقاد و نكوهش كه هستند

 نييپا درك اضطراب، و استرس با )اديفر ارعاب، و ترس مانند(
 يابيارز از هراس كردن، اشتباه از ترس زش،يانگ و يستگيشا
 ورث كوتس و كونروي .است بوده همراه ورزشكاران در
 - حمايتي جو كاركردي ي جنبه كه هستند معتقد نيز )،2006(

 از رفتارشان كه كنند احساس افراد كه است اين استقاللي
 است گرفته سرچشمه بيروني نيازهاي و فشارها از نه و خودشان

 و اضطراب كاهش ترس، كاهش به منجر اين نتيجه در كه
 احساس فشار كه گفت توان مي شود. مي ورزشكاران در استرس

 را يباالتر خجالت و شرم تجربه از رست ،يمرب طرف از شده
 ورزشكاران در شكست از ترس به منجر و كند يم ينيب شيپ

 به ازين ترس، هاي تيموقع با مقابله در ورزشكاران گردد. مي
 از .دارند خود انيمرب جانب از ژهيو به يشتريب يعاطف تيحما
 به مربي دستور و فشار استقاللي حمايتي سبك در كه آنجا

 ،رديگ يم بهره ورزشكاران دةيعق از نيز و رسد مي حداقل
 كاهش در زيادي تأثير رهبري سبك اين از استفاده بنابراين
 تحقيق در ،)2013( يپوالماك دارد. ورزشكاران شكست از ترس
 تواند يم ،يمرب قدرت و رفتار كه رسيدند نتيجه اين به خود
 مربيان و دده قرار ريتأث تحت را ورزشكاران در شكست از ترس
 به و ورزشكاران براي مطلوب شرايط ايجاد با توانند مي

 ورزشكاران ترس كاهش باعث حمايتي، رفتارهاي كارگيري
 و طالبي ببرند. باال را آنها ورزشي عملكرد آن با متناسب و شده

 بازخورد كه دادند نشان خود تحقيق در نيز ،)1391( همكاران
 ورزشكاران، براي حمايتي رفتارهاي ايجاد و يمرب مثبت دادن
 در و ينگران و اضطراب كاهش نفس، اعتمادبه شيافزا باعث



 1396بهار  ،4شماره  ،پنجم سال، شيورز مديريت در كاربردي هاي پژوهش  76

. 

 نتايج با كه شود يم ورزشكار در كارآمدي خود شيافزا تينها
  دارند. خواني هم حاضر تحقيق

 استقاللي حمايتي سبك« بين داد نشان تحقيق جينتا ديگر
 وجود ردا يمعن و مثبت رابطه »نفس به اعتماد« « و »انيمرب

 سبك از مربيان استفاده كه گرفت نتيجه توان مي پس دارد.
 ورزشكاران در نفس اعتمادبه افزايش به منجر استقاللي حمايتي
 كه معتقدند )،2006( ورث كوتس و كونروي شود. مي نوجوان
 و دهي شكل در اش توانايي خاطر به استقاللي -حمايتي رفتار

 به تواند مي همچنين ست.ا برجسته مربي، هاي برنامه ارتقاي
 دهد، مي روي آن در ها فعاليت كه انگيزشي جو از بخشي عنوان
 خالقيت، دروني، انگيزش با استقاللي -حمايتي جو .شود تعبير
 ارتباط در و... شايستگي درك نفس، به اعتماد نفس، عزت
 با مربيان كه كردند بيان نيز )،2009( همكاران و آلوارز است.

 را آنان اعتمادبنفس توانند مي بازيكنان به بخشي اطمينان
 شيافزا باعث يمرب بازخورد آنها، نظر اساس بر دهند. افزايش
 .شود يم ورزشكار در زهيانگ شيافزا تينها در و نفس، اعتمادبه

 در كه، گفت توان مي تحقيقهاي  يافته از بخش اين تحليل در
 دارد، قرار قدرت موضع در كه يفرد ،ياستقالل – يتيحما رفتار
 از رساند، يم حداقل به را دستور و فشار از استفاده كه يحال در
 ها، آن احساسات گرفتن نظر در با و رديگ يم بهره گرانيد دةيعق

 فراهم ها آن يبرا را انتخاب يها فرصت و مناسب اطالعات
 كنند مي حمايت يآزاد از حاكم افراد رفتار، نوع اين در د.آور يم
 در بنابراين، دارند. دخالت يگير تصميم فرآيند در افراد همة و

 حداقل به خاص رفتار يك انتخاب يبرا فشار محيط، اين
 اهداف برپاية را شانيكارها كه شوند مي تشويق افراد و رسد مي
 اعتماد و كمتر روانيهاي  فشار با و كنند دنبال خود يها ارزش و
 لزيم يمورف .كنند دنبال را خودهاي  فعاليت بيشتري نفس به
 يگريمرب يرفتارها كه دادند نشان خود تحقيق در )،2011(
 ورزش، از لذت ورزشكاران، عملكرد سطح تواند يم ثر،ؤم

 و آدي د.ده قرار ريثأت تحت را ها آن نفس هباعتماد و پشتكار،
 محيط ايجاد كه دادند نشان خود پژوهش در ،)2008( همكاران
 اساسي رضايت پرورش جبمو مربي، توسط استقاللي حمايتي

 در بهينه عملكرد وقوع باعث نتيجه در و شده رواني آمادگي و
 و نوروزي .شود مي زن و مرد بزرگسال ورزشكاران ميان

 استفاده كه دادند نشان خود تحقيق در نيز )،1391( همكاران
 افزايش باعث تواند مي استقاللي، - حمايتي سبك از مربيان
 به رسيدن براي را آنها انگيزه و ودش ورزشكاران ورزشي تعهد

 همخواني تحقيق از بخش اين نتايج با كه دهد افزايش موفقيت
  دارند.
 رفتار متغير كه داد نشان رهيمتغ چند ونيرگرس جينتا

 اعتمادبه و شكست از ترس ينبي شيپ توان حمايتي -استقاللي
 ررفتا ريمتغ هم، مجموع در .دارند را نوجوان ورزشكاران در نفس

 به ،18/0 و17/0 نييتع بيضر مقدار با حمايتي -استقاللي
 افزايش و شكست از ترس كاهش ييتوانا و تيقابل ترتيب
 مى ن،يبنابرا .دارد را قيتحق يآمار نمونه در نفس به اعتماد
 نييتب عوامل از حمايتي -استقاللي رفتار :كه افتيدر توان
 كه است نورزشكارا نفس به اعتماد و شكست از ترس كننده
  .كند نييتب را آن راتييتغ از توجهى قابل مقدار تواند مى

 يرفتارها از مربيان، كرد عنوان توان مي كلي نتيجه در
 كاهش يبرا افراد به كمك جهت در يخودپيرو -حمايتي
 انتخاب و مشاركت يبرا هايي فرصت ايجاد خارجي، يها كنترل

 ايجاد در ترتيب ناي به و كنند، مي استفاده ها يگير تصميم در
 موفق ورزشكاران در شكست از ترس كاهش و نفس اعتمادبه
 بهتر نوجوان ورزشكاران مربيان رسد مي نظر به بنابراين هستند.
 كنند حمايت ورزشكاران استقالل از خود يرهبر شيوة در است

 و انتخاب بازيكنان به كه آورند فراهم را شرايطي خصوصاً و
 بيان توان يم جهينت نيا به توجه با .شود داده عمل در يآزاد
 استفاده يرهبر يها سبك نيچن از شتريب كه يانيمرب كرد
 يازهاين يكل صورت به و يروان و يروح يازهاين به كنند يم

هاي  صحنه در راها  آن توانند مي داده، پاسخ ورزشكاران يانسان
 ليتما و كنند برقرار يميصم روابط ها آن با و درك يورزش
 عرصة در شتريب چه هر تيموفق كسب يبرا را شكارانورز

  .آورند فراهم ورزش
  
  منابع

 منابع ).1386( .احمد ،يفرخ عباس؛ بهرام، ال؛يل ،يآباد دولت 
 عملكرد سطح در يورزش نفس  هب اعتماد كننده ينيب شيپ

 .3 شماره -پانزدهم سال .كيالمپ فصلنامه .كيمناستيژ دختران
 .28-16 ص

 يريخب ده؛يفر ،يهادو دون؛يفر س،يتندنو ن؛يريش ان،يزردشت، 
 انيمرب گراي عمل و گرا تحول سبك نيب ارتباط ).1388( .محمد

 .رانيا اليبسكت برتر گيل كنانيباز شكست از جتناب زشيانگ با
 ،13 شماره اول، جلد هفتم، سال .ورزش و حركت علوم هينشر

  .111-125 صص
 رفتار نيب ارتباط ).1391( .فاطمه ،يعبدالله د؛يناه ،يطالب 

 گيل باليوالهاي  ميت عملكرد و يگروه انسجام ،يمرب يرهبر
 ص ص .16 شماره .يورزش تيريمد مطالعات .رانيا زنان برتر
78 -63. 

 ،نوروزي، پروانه؛ نيا، شفيع صديقه؛ نژاد، حيدري مريم؛ كريمي 
 با نمربيا يهبرر رفتار بين طتباار سيربر ).1394( محمد علي

 يها تيم زن نيكنازبا در شكست از بجتناا و وفقيتم انگيزش
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 سال ورزشي. مديريت در كاربرديهاي  پژوهش نشريه .لليباوا
  .33-21 ص .12 پياپي .4 شماره سوم.

 ،نژاد، كاظم محمد؛ ،يريخب نژاد؛  يرمضان رحيم، فاطمه؛ محدث 
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