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  چكيده  .1

تفاوت مردان و زنان ورزشكار و احساس آنها از يك مربي ايده آل در ارتباط با جايگاه كنترل ، رقابت پذيري، هدف اين تحقيق به بررسي 

مطالعه روي جايگاه كنترل داخلي و خارجي، رقابت پذيري، هدف گرايي و بردگرايي به عنوان پايه اي  اين .گرايي و بردگرايي مي پردازد

براي آناليز تفاوت مردان و زنان ورزشكار و احساس آنها از مربي ايده  .براي تعيين تفاوت احتمالي در يك مربي ايده آل متمركز شده است

و  يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه ورزشكاران مرد مربيانشان را بيشتر درون مدار .استفاده مي شود 1آل از آزمون تي دوگروه همبسته

يافته ها نشان داد كه مردان و زنان بنابراين ارزيابي مي كنند. رون مدار بشتر يرا ب انشانيمرب زنورزشكاران ارزيابي كرده و رقابت پذير

  هند اما آن مربي ايده آل را بر اساس شخصيت خودشان انتخاب نخواهند كرد.ورزشكار مربيان متفاوتي را ترجيح مي د

  لغات كليدي فارسي:

  جايگاه كنترل ، رقابت پذيري، هدف گرايي ، بردگرايي

Differences in Male and Female Athletes and their Perceptions of an Ideal Coach with respect to 

Locus of Control, Competitiveness, Goal-orientation and Win-orientation 

The current study examined differences between male and female athletes and their perceptions 
of an ideal coach. The study focused on internal vs. external locus of control, competitiveness, 
goal-orientation and win-orientation as a basis to determine possible differences in an ideal 
coach. An paired-samples t-test was run to test the similar-to-me effect that states that people 
will choose a leader or manager like themselves. 80 female and  male athletes participated in 
the study. Results indicated that men preferred a more internal locus, competitive coach than women 
did. Analysis of the similarto-me effect indicated that the athletes did not prefer a coach that is similar 
to themselves. Findings thus indicate that men and women will prefer different coaches, but will not 
choose that ideal coach according to their own personality. 
Keyword: 
Locus of Control, Competitiveness, Goal-orientation , Win-orientation 

  مقدمه. 2

صنعتي صورت گرفته، ويژگيهاي كلي رهبري را كشف كرده است بويژه تحقيقات  تحقيقاتي كه در روانشناسي سازماندهي و 

،  1940 2انجام شده كه ويژگيهاي شخصيتي مشخصي مربوط به رهبران بزرگ را كشف كرده است.(برد 1940زيادي از سال 

د كه مربي رهبر نيست ) . اگرچه بعضي ممكن است استدالل بياورن 1983 5، تربرت 1948 4، استگ ديل 1984 3گرين بالت

                                                            

1  -paired-samples t-test 
2  -  Bird 
3  -  Greenblatt 
4  - Stogdill 
5  -  Torbert 
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) . تحقيقات نشان مي دهد كه  1966، 6اما تحقيقي وجود ندارد كه مربي را به عنوان رهبر ورزشي بيان كند.(اوگيلوي و توتكو

استونز و  يافته هاي تحقيق بر اساس  ).7،1969 يهندر(همه مربيان به نظر مي رسد كه ويژگيهاي شخصيتي مشابهي دارند. 

نتايج فليپ و . همچنين حسب ارتباطات اجتماعي مي تواند فوايد انگيزشي مثبت در ورزش داشته باشد رقابت بر 8آرويس

ارتباط بين مربي و ورزشكار نقش مهمي را در مورد حفظ ارتباط خوب مربي با  بيانگراين است كه  2006در سال  9سيلر

روي موفقيت بدست آمده از مربيان اوليه را برمربي  -رابطه ورزشكار 2003در سال  10اس جوت وآي ام كوكريل .شناگران دارد

  است. متاثر دانستهورزشكار 

با توجه به تحقيقات انجام شده كه تنها به ويژگيهاي شخصيتي مديران يا رهبران پرداخته است ، اين تحقيق درنظر دارد  

شبيه به ويژگيهاي شخصيتي خودشان انتخاب تعيين كند كه آيا افراد ورزشكار يك مدير  يا مربي را با ويژگيهاي شخصيتي 

  خواهند كرد؟

  .خواهند كرد ارزيابي :مردان و زنان ورزشكار مربيان ايده آلشان را ارزيابي خواهند كرد شبيه به روشي كه خودشان را 1فرضيه 

در سال  11و ماهر تحقيقي كه احساس ورزشكاران را از مربيانشان تعيين كند تقريبا موجود نيست اما تحقيقي توسط لورد

  انجام شد كه احساس مدير را در روابط سرپرست/ كارگر ارزيابي كرد.  1993

 خواهند كرد. ارزيابي ورزشكاران مرد مربيانشان را بيشتر درون مدار   A: 2فرضيه 

Bرا بيشتر برون مدار ارزيابي خواهند كرد مربيانشان ورزشكاران زن. 

اجتماعي است كه ديدگاههاي احتمالي وقوع يك رفتار را بر اساس عملكرد احتمالي  -جايگاه كنترل كه يك ساختار شناختي

شخص با در نظرگرفتن ارزشهاي ذهني پاسخ مورد انتظار نشان مي دهد به دو نوع جايگاه كنترل داخلي و خارجي مي باشد. 

اس تالشهاي خود فرد است و جايگاه جايگاه كنترل داخلي به ويژگيهاي تخصيص نتيجه ها و اهداف اطالق مي شود كه بر اس

  )1966، 12كنترل خارجي بر اساس خود تقويتي است به عنوان يك عملكرد خارجي از محيط. (روتر

) . در مطالعه  13،1984در يك مطالعه كاپيتانهاي زن ومرد واليباليست دريافتند كه مردان درون مدارترند.(آگوگليا و ساپينزا

  )1984، 14سر كالج نشان داد كه زنان برون مدارترند.(راو و مارتيديگر روي دانشجويان دختر و پ

  مردان ورزشكار مربيان ايده آلشان را رقابت پذيرتر از زنان ورزشكار ارزيابي خواهند كرد. :3فرضيه 

                                                            

6  - Ogilvie and Tutko 
7  - Hendry 
8 -CherylP.Stuntz , Maureen R. Weiss 
9 - RobertaAntoniniPhilippe, Roland Seiler 
10 -S.Jowett , I.M. Cockerill 
11 -Lord & Maher 
12  - Rotter 
13 -Aguglia &Sapienza 
14 -Rao & Murthy 
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در رقابت پذيري موقعيت پيشرفت و موفقيت بارز و برجسته براي ورزش و وضعيتي است كه فرد تالش مي كند براي رضايت  

) و مالحظه 15،1976حضور سنجش ديگران در ورزش زمانيكه با استانداردهاي برتر تطبيق و مقايسه صورت مي گيرد(مارتينز

).تحقيقات نشان داد كه هم مردان و هم زنان ورزشكار 1993، 16شده است به عنوان يك نوع محرك موفقيت در ورزش(گيل

) و از طرف ديگر 17،1978با غير ورزشكاران مي دهند(هلمريچ و اسپنس امتياز بيشتري به ميزان رقابت پذيري در مقايسه

  )1992، 18مردان ورزشكار روي رقابت پذيري نسبت به ورزشكاران زن تمايل دارند كه امتياز باالتري بدهند.(براتن و اسويبك

  د كرد.زنان ورزشكار مربيان ايده آلشان را هدف گراتر از مردان ورزشكار ارزيابي خواهن :4فرضيه 

در سال  19هدف گرايي بازتاب اختالفات فردي در تعيين مفاهيم ذهني و معقوالنه به عنوان اهداف و نتايج است.اسويبك و كر

دليل همبستگي بين هدف گرايي و پايداري و استقامت ورزشكاران را دريافتند بنابراين ممكن است كه ورزشكاران يك  1989

داشته باشند و تمايل به يك مربي هدف گرا دارند و همچنين تحقيقات گيل و گرايش ويژه اي به سمت هدف گرايي 

  نشان داد كه زنان ورزشكار بيشتر از مردان ورزشكار هدفگرا هستند. 1988همكارانش در سال 

  مردان ورزشكار مربيان ايده آلشان را بردگراتر از زنان ورزشكار ارزيابي خواهند كرد. :5فرضيه 

و اساس فرد براي موفقيت به طوريكه به برد به عنوان نتيجه وابسته است. بردگرايي يك مفهوم جديد در بردگرايي : پايه 

روانشناسي ورزش است بنابراين تحقيقات زيادي در اين زمينه انجام نشده است .بردگرايي ورزشكار را از غير ورزشكار جدا 

  رزشكاران .كرده است و ورزشكاران بيشتر بردگرا هستند نسبت به غير و

مهم است كه توجه كنيم كه گيل و دوتر بين رقابت و برد و هدفگرايي همبستگي و ارتباطي را در نمونه هايشان پي بردند و 

دريافتند كه برد و هدف گرايي رابطه اي با هم ندارند و اين اشاره دارد به اينكه برد وهدف گرايي ساختارهاي مستقلي هستند 

  ن بردگرا تر از زنان هستند.و در پايان اينكه مردا

  روش شناسي تحقيق . 3

  تحقيقروش . 1.3

و احساس آنها از يك مربي ايده آل در ارتباط با جايگاه كنترل، رقابت پذيري، به منظور بررسي تفاوت مردان وزنان ورزشكار 

  تحقيقي از نوع كاربردي و بر اساس داده ها به روش توصيفي و حال نگر انجام شده است. هدف گرايي و بردگرايي

  آماريجامعه  .2.3

                                                            

15  - Martens 
16  - Gill 
17  - Helmreich and Spence 
18  - Braathen & Svebak 
19 -Svebak and Kerr 
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  ورزشكاران مرد و زن استان يزد جامعه آماري اين تحقيق را تشكيل مي دهد.

  نمونه آماري و روش نمونه گيري. 3.3

ي ، فوتبال و ورزش زورخانه نمونه آماري اين تحقيق را تشكيل نفر از ورزشكاران مرد و زن در رشته هاي پرورش اندام، رزم 80

  مي دهد.

  با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي دردسترس نمونه هاي مورد نظر انتخاب شدند.

  جمع آوري اطالعات : . 4.3

  ابزار اندازه گيري. 1.4.3

رقابت ) جهت ارزيابي 1988تمايالت ورزشي كه بوسيله گيل و ديتر( 20ابزار جمع آوري داده ها در اين تحقيق پرسشنامه

) براي ارزيابي جايگاه كنترل استفاده شده 1966(22كه بوسيله روتر 21گزارشي-پذيري و بردگرايي و هدف گرايي و مقياس خود

آن در مورد  شامل دوبخش است كه بخش اولسوال مي باشد و  107ارزشي است و جمعا شامل  7است با مقياس ليكرت 

سوال بعد  25سوال ابتدايي جايگاه كنترل را و  26سوال مي باشد كه  51احساس شركت كننده راجع به مربي ايده آل شامل

سوال مطرح  51رقابت پذيري و بردگرايي و هدف گرايي را مورد ارزيابي قرار مي دهد وبخش دوم درباره خود شركت كننده 

  سوال بعد رقابت پذيري و بردگرايي و هدف گرايي را ارزيابي مي كند. 25اه كنترل را و سوال ابتدايي جايگ 26مي شود كه 

  ابزار اندازه گيرياعتبار و پايايي .  2.4.3

نفر پرسشنامه هاي تهيه شده را به طور آزمايشي پر كردند بعد از بررسي نمونه هاي آزمايشي  20در مطالعه مقدماتي تعداد 

  % گزارش شد.90ه (آلفاي كرونباخ)تكميل شده روايي پرسشنام

  داده هاروش جمع آوري . 3.4.3

به منظور جمع آوري اطالعات از روش ميداني استفاده شده است و ابزار اندازه گيري اين تحقيق پرسشنامه است كه به 

يكسال در ورزش  ورزشكاران يزد در رشته هاي پرورش اندام، رزمي ، فوتبال ، ورزش زورخانه،كشتي و بدمينتون كه حداقل

  مورد نظر به صورت حرفه اي به تمرين مي پرداختنند، داده شد و بعد از تكميل توسط آنها، جمع آوري شد.

  روشهاي آماري. 5.3

                                                            

20-The Sports Orientation Questionnaire (SOQ) 
21  - The Self-Report scale 
22  -  Rotter 
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جهت تجزيه و تحليل يافته هاي اين تحقيق از روشهاي آمار توصيفي در دسته بندي و خالصه كردن داده ها ، تدوين جداول 

استفاده خواهد شد و براي آناليز تفاوت مردان و زنان  23د شد و براي آزمون فرضيه ها از  آزمون آنوافراواني استفاده خواه

استفاده مي شود .كليه محاسبات با استفاده از نرم  24ورزشكار و احساس آنها از مربي ايده آل از آزمون تي دوگروه همبسته

  خواهد بود.  spss16افزار

  يافته هاي تحقيق .4

  يافته هاي توصيفي. 1.4

  . نتايج آمار توصيفي فاكتورهاي مردان1.1.4شكل  .

  انحراف معيار                 واريانس          نام فاكتورها                                مقياس مربي ايده آل/مقياس خود گزارشي                   ميانگين                    
  35/792                5/98266                  5275/62                   جايگاه كنترل داخلي                   مقياس مربي ايده آل                       

  25/951                5/09417                 61/9495                      مقياس خود گزارشي                                                                  

  
  129/079              11/361                   44/0044                         جايگاه كنترل خارجي                  مقياس مربي ايده  آل                    

  91/958             9/58947                  46/3429                                   مقياس خود گزارشي                                                       

  
  115/092            10/728                    66/1297                                      رقابت پذيري                            مقياس مربي ايده آل             

  144/280            12/011                    65/3385                          مقياس خود گزارشي                                                                   

  
  17/712              4/20851                  28/6714                                 مقياس مربي ايده آل                            هدف گرايي                  

  21/602              4/64776                  28/5667                               مقياس خود گزارشي                                                             

  
  59/247              7/69721                   24/5667                               برد گرايي                                مقياس مربي ايده آل                

  66/101             8/13028                    25/4619                              مقياس خود گزارشي                                                             

مقياس خود گزارشي نشان مي دهد ميانگين مردان در مقياس مربي ايده آل در فاكتور رقابت پذيري و در . 1.1.4نتايج شكل 
  .در فاكتور جايگاه كنترل داخلي حداكثر بوده است و در فاكتور هدف گرايي كمترين انحراف معيار را داراست

                                                            

23 -Annova 
24  -paired-samples t-test 
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  . نتايج آمار توصيفي فاكتورهاي زنان2.1.4شكل 

  واريانس                 انحراف معيار                          ميانگين             نام فاكتورها                    مقياس مربي ايده آل/مقياي خود گزارشي          
  70/168               8/37666                58/5265جايگاه كنترل داخلي                   مقياس مربي ايده آل                            

  57/963              7/61332                 59/1538مقياس خود گزارشي                                                                      

  
  92/268               9/60561                48/1333جايگاه كنترل خارجي                  مقياس مربي ايده آل                           

  100/461            10/02341                51/3231مقياس خود گزارشي                                                                      

  
   122/301             11/059                  60/8940رقابت پذيري                            مقياس مربي ايده آل                           

  77/289              8/79140                 61/2291مقياس خود گزارشي                                                                      

  
  15/645              3/95538                 28/5370هدف گرايي                             مقياس مربي ايده آل                           

  16/473              4/05866                  28/1778مقياس خود گزارشي                                                                     

  
  25/308              5/03067                  23/5852برد گرايي                                مقياس مربي ايده آل                          

  106/978             10/343                    26/0778مقياس خود گزارشي                                                                     

گزارشي نيز در نشان مي دهد زنان در مقياس مربي ايده آل در فاكتور رقابت پذيري و در مقياس خود  . 2.1.4نتايج شكل 
  فاكتور رقابت پذيري، بيشترين  ميانگين را دارا بوده است و در فاكتور هدف گرايي كمترين انحراف معيار را داراست.

  . يافته هاي استنباطي2.4

 يابيارز فرضيه صفر يك: مردان و زنان ورزشكار مربيان ايده آلشان را ارزيابي خواهند كرد شبيه به روشي كه خودشان را 
  خواهند كرد.

  دو گروه همبسته  tيافته هاي آزمون. 1.2.4شكل 

t df p 
4/975  79  0/00  

. نشان مي دهد كه فرضيه صفر يك مبني بر اينكه مردان و زنان ورزشكار مربيان ايده آلشان را ارزيابي 1.2.4يافته هاي  شكل 
رد مي شود. بنابراين مردان و زنان ورزشكار مربيان ايده آلشان  خواهند كرد يابيارز خواهند كرد شبيه به روشي كه خودشان را

  را شبيه به روشي كه خودشان را ارزيابي مي كنند، ارزيابي نمي كنند. 
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  خواهند كرد. يابيارز فرضيه صفر دو : ورزشكاران مرد مربيانشان را بيشتر درون مدار

  يافته هاي آزمون آنوا. 2.2.4شكل 

  df  Square mean  F  P  گروهي بين گروهي/داخل  فاكتور
  بين گروهي  جايگاه كنترل داخلي

  داخل گروهي

1  

78  

315.154  

55.184  

5/711  019/  

 . نشان مي دهد كه  فرضيه صفر دو مبني بر اينكه ورزشكاران مرد مربيانشان را بيشتر درون مدار2.2.4يافته هاي  شكل 
  تاييد مي گردد. خواهند كرد يابيارز

  د.ارزيابي خواهند كررون مدار بشتر يرا ب انشانيمرب زنورزشكاران فرضيه يك دو: 

  يافته هاي آزمون آنوا.3.2.4شكل 

  df  Square mean  F  P  بين گروهي/داخل گروهي  فاكتور
  بين گروهي  جايگاه كنترل خارجي

  داخل گروهي

1  

78  

335/635  

108/314  

3/099  082/  

ارزيابي رون مدار بشتر يرا ب انشانيمرب زنورزشكاران . نشان مي دهد كه فرضيه يك دو مبني بر اينكه 3.2.4يافته هاي  شكل 
  تاييد مي گردد. دخواهند كر

  فرضيه صفر سه: مردان ورزشكار مربيان ايده آلشان را رقابت پذيرتر از زنان ورزشكار ارزيابي خواهند كرد.

  آزمون آنوا يافته هاي.4.2.4شكل 

  df  Square mean  F  P  بين گروهي/داخل گروهي  فاكتور

  بين گروهي  رقابت پذيري

  داخل گروهي

1  

78  

539/675  

119/159  

4/529  036/  

. نشان مي دهد كه فرضيه صفرسه مبني بر اينكه مردان ورزشكار مربيان ايده آلشان را رقابت پذيرتر از 4.2.4يافته هاي  شكل 
  .ارزيابي خواهند كرد تاييد مي گرددزنان ورزشكار 

  .فرضيه صفر چهار: زنان ورزشكار مربيان ايده آلشان را هدف گرا تر از مردان ورزشكار ارزيابي خواهند كرد 

  يافته هاي آزمون آنوا. 5.2.4شكل 

  df  Square mean  F  P  بين گروهي/داخل گروهي  فاكتور

  /884  /021  /356  1  بين گروهي  هدف گرايي
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  16/546  78  داخل گروهي

. نشان مي دهد كه فرضيه صفر چهار مبني بر اينكه زنان ورزشكار مربيان ايده آلشان را هدف گراتر از 5.2.4يافته هاي  شكل 
  مردان ورزشكار ارزيابي خواهند كرد رد مي شود.

  ارزيابي خواهند كرد.فرضيه صفر پنج: مردان ورزشكار مربيان ايده آلشان را بردگراتر از زنان ورزشكار 

  يافته هاي آزمون آنوا.6.2.4شكل 

  df  Square mean  F  P  بين گروهي/داخل گروهي  فاكتور
  بين گروهي  برد گرايي

  داخل گروهي

1  

78  

18/965  

40/102  

473/  494/  

را بردگراتر از  . نشان مي دهد كه فرضيه صفر پنج مبني بر اينكه مردان ورزشكار مربيان ايده آلشان6.2.4يافته هاي  شكل 
  زنان ورزشكار ارزيابي خواهند كرد رد مي گردد.

  بحث و نتيجه گيري .5

  خالصه يافته ها

  .خواهند كرد يابيارز ورزشكاران مرد مربيانشان را بيشتر درون مدار

  دارزيابي خواهند كررون مدار بشتر يرا ب انشانيمرب زنورزشكاران 

  رقابت پذيرتر از زنان ورزشكار ارزيابي خواهند كردمردان ورزشكار مربيان ايده آلشان را 

  مردان و زنان ورزشكار مربيان ايده آلشان را شبيه به روشي كه خودشان را ارزيابي مي كنند، ارزيابي نمي كنند. 

  

 نها از خودشاناز مربيان ايده آلشان و ارزيابي آ مردان و زنان ورزشكار ارزيابي يافته ها نشان داد كه ارتباط معني داري بين

مردان و زنان ورزشكار مربيان ايده آلشان را اينكه  ) مبني بر2003( 25جوسهوا اسپنسرجانسون وجود ندارد كه با يافته هاي

مي كنند همخواني دارد.نتيجه نشان داد كه مردان و زنان ورزشكار  ارزيابي ارزيابي نمي كنند شبيه به روشي كه خودشان را 

  .انتخاب نمي كنند ترجيح مي دهند اما مربيان ايده آلشان را مطابق با شخصيت خودشانمربيان مختلفي را 

                                                            

25 - Joshua Spencer Johnson 
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يافته ها نشان داد كه ارتباط معني داري بين درون مدار بودن بيشتر ورزشكاران مرد نسبت به مربيانشان وجود داردكه با يافته 

بر درون مداري بيشتر ورزشكاران مرد نسبت به  ) مبني 1984) و آگوگليا و ساپينزا(2003هاي جوسهوا اسپنسرجانسون (

  .دننك مي يابيارز مربيانشان همخواني دارد. نتيجه نشان داد كه ورزشكاران مرد مربيانشان را بيشتر درون مدار

ته يافته ها نشان داد كه ارتباط معني داري بين برون مداربودن بيشتر ورزشكاران زن نسبت به مربيانشان وجود داردكه با ياف

) مبني بر برون مداري بيشتر ورزشكاران زن نسبت به مربيانشان همخواني دارد. نتيجه نشان داد كه  1984هاي  راو و مارتي(

  .خواهند كرد يابيارز ورزشكاران زن مربيانشان را بيشتر برون مدار

به زنان وجود دارد كه با يافته هاي يافته ها نشان داد كه ارتباط معني داري بين رقابت پذيري بيشتر ورزشكاران مرد نسبت 

) و دنيل ال.گيل ، بتي سي. 2001)  و ايمانويل كي و همكاران (2003) و جوسهوا اسپنسرجانسون (1992براتن و اسويبك (

) مبني بر رقابت پذيري بيشتر ورزشكاران مرد نسبت به زنان همخواني 1991كلي ، جفري جي. مارتين و كريستينا ام. كاروسو(

  . نتيجه نشان داد كه  مردان ورزشكار مربيان ايده آلشان را رقابت پذيرتر از زنان ورزشكار ارزيابي خواهند كرد.دارد

يافته ها نشان داد كه ارتباط معني داري بين هدف گرايي ورزشكاران زن نسبت به مردان وجود ندارد كه با يافته گيل و 

) مبني بر هدف گرايي ورزشكاران زن نسبت 1986) و گيل دوتر (2001ن (و ايمانويل كي و همكارا 1988همكارانش در سال 

) مبني بر هدف گرايي مردان ورزشكار نسبت به زنان 2003به مردان همخواني ندارد اما با يافته هاي جوسهوا اسپنسرجانسون (

  نان ورزشكار ارزيابي خواهند كرد.همخواني دارد. نتيجه نشان داد كه مردان ورزشكار مربيان ايده آلشان را هدف گراتر از ز

يافته ها نشان داد كه ارتباط معني داري بين بردگرايي ورزشكاران مرد نسبت به زنان ورزشكار وجود ندارد كه با يافته هاي 

) مبني بر بردگرايي مردان ورزشكار نسبت به زنان و با يافته هاي ايمانويل كي و 2003جوسهوا اسپنسرجانسون (

) مبني بر يكسان بودن بردگرايي در زنان و مردان ورزشكار همخواني ندارد. نتيجه نشان داد كه  زنان ورزشكار 2001همكاران(

  مربيان ايده آلشان را بردگراتر از مردان ورزشكار ارزيابي خواهند كرد.

مربي ايده آل را بر اساس مردان و زنان ورزشكار مربيان متفاوتي را ترجيح مي دهند اما آن  به طوركلي براساس يافته ها

  .شخصيت خودشان انتخاب نخواهند كرد
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