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رابطه سبك رهبري و منابع قدرت مربیان با رضایتمندي بازیکنان والیبال
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تاریخ دریافت31/2/22 :

چکـیده

تاریخ تصویب31/6/6 :

هدف از تحقیق حاضر ،بررسی رابطهی سبك رهبری و منابع قدرت مربیان با رضایتمندی بازیکنان لیگ والیبال استان کردستان بود .تعداد  021نفر از
بازیکنان لیگ والیبال استان کردستان به عنوان نمونه انتخاب شدند ( )N=021و به پرسشنامههای استاندارد سبكهای رهبری مربیان ( ،)LSSقدرت در
ورزش ( ،)PSQرضایتمندی ورزشکاران ( )ASQپاسخ دادند .برای تعیین روایی صوری و محتوایی از نظرات متخصصین و پایایی درونی پرسشنامهها از
آلفای کرونباخ (پرسشنامه سبك رهبری  ،α=1/88منابع قدرت  α=1/47و رضایتمندی  )α=1/84استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان دادند بین سبك
رهبری آموزش و تمرین ( ،)r=1/232سبك حمایت اجتماعی ( )r=1/720و قدرت مبتنی بر تخصص ( )r=1/232با رضایتمندی بازیکنان ارتباط مثبت و
معنیدار وجود دارد .نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که از میان سبكهای رهبری و منابع قدرت مربیان ،تنها سبك حمایت اجتماعی ( P= 1/110و
 ،)  = 1/720پیشبینی کننده معنیدار رضایتمندی بازیکنان بود .با توجه به این نتایج انتظار میرود مربیان تخصص و دانش فنی خود را افزایش دهند و به
شیوههای تمرینی خود همچون امری حیاتی توجه نمایند.
کلید واژهها :سبك رهبری ،قدرت مبتنی بر تخصص ،سبك حمایت اجتماعی ،رضایتمندی ،بازیکنان والیبال

کردستان*

 .1استادیار دانشگاه
 .2کارشناس ارشد تربیت بدنی

Email: sardarmohammadii@gmail.com
Email: masoddoleti@gmail.com

2

رابطه سبك رهبری و منابع قدرت ...

مقدمه
رابطۀ مربی -ورزشکار یکی از موضوعاتی است که در مباحث مدیریت ورزشی توجه ویژهای را به خود جلب کرده است .در
دنیای پیشرفتۀ امروزی هیچ ورزشکاری بدون داشتن مربی آگاه و مقتدر نمیتواند قلههای صعود را طی کند (تهامی و
همکاران .)0381 ،مربیگری فقط سپردن تکنیكها و اندیشیدن به بهترین برنامه نیست ،بلکه توجه واقعی به ورزشکاران و
کسب رضایت در آنهاست؛ به گونهای که چالدورای عملکرد تیمی و رضایتمندی بازیکنان را از پیامدهای رفتار مربیان میداند
(رمضانی نژاد و همکاران .)0381 ،با توجه به ماهیت رابطه مربی و ورزشکار ،بسیاری از ورزشکاران رابطه عاطفی قوی با
مربیان بهوجود میآورند (هاوارد و سینا  .)2110 ،اگر مربیان در اقدامات خود رضایت ورزشکار را در نظر نگیرند ،در واقع باعث
انگیزش آنها نخواهند شد و آنها رغبت کمتری به اجرای فرامین مربیان پیدا میکنند (دولتی .)3 :0312 ،رضایتمندی ،یك
حالت هیجانی یا عاطفی مثبت تعریف شده است که با ارزیابی پیچیدهای از ساختارها ،فرایندها و پیامدهای مرتبط با تجارب
ورزشی بهدست میآید (چالدورای و ریمر  .)0114 ،از آنجایی که یکی از راههای دستیابی به نگرش مثبت و حضور موفق در
فعالیتهای ورزشی و رقابتی ،ایجاد تجارب خوش آیند و رضایت بخش میباشد (رمضانی نژاد و همکاران .)0311،میتوان
گفت مهمترین نتیجه هر برنامه تمرینی ،رضایتی است که شرکت کنندگان از آن بهدست میآورند .اگر فردی از برنامه
تمرینی راضی باشد ،به ادامه آن در آینده نیز تمایل پیدا میکند (لوگیاد و کارون.)2113 ،
مربیان محور و رکن اصلی تیمهای ورزشی هستند و از بین سه عامل ورزشکار ،مربی و تماشاگر ،مربی سازمان دهنده
قوی و زیربنای هر پیشرفت ورزشی یا تیمی است (مظفری و همکاران .)0387 ،امروزه رهبری در ورزش یا مربیگری ،در ردۀ
مشکلترین شغلها به حساب میآید (مارتنز .)82 :0172 ،کار مربیگری ،کاری هدفمند ،با برنامه ،مبتکرانه ،هیجان انگیز و
الهام انگیز است ،در واقع این حرفه ،حرفهای توقع برانگیز و دشوار است و به مهارتهای متفاوتی نیاز دارد (جباری و
همکاران  .)0341مربیان بهعنوان مهمترین عامل موفقیتزا ،در هدایت تیمهای ورزشی از سبكهای رهبری متفاوتی بهره
میبرند (مارتنز .)84 :0172 ،در تحقیق حاضر سبك رهبری مربیان شامل پنج سبك رهبری متداول آموزش و تمرین ،حمایت
اجتماعی ،بازخورد مثبت ،دموکراتیك و آمرانه است .تمرین و آموزش شامل رفتارهایی است که مربی برای بهبود اجرای
ورزشکار انجام میدهد .حمایت اجتماعی این است که مربی به روابط بین فردی مثبت با ورزشکاران ،رفاه آنها و ایجاد جو
گروهی مثبت توجه دارد .بازخورد مثبت به رفتارهایی اشاره میکند که مستلزم شناسایی و ارائه پاداش به اجرای خوب است.
در سبك دموکراتیك به ورزشکار اجازۀ شرکت در تصمیمگیری مربوط به گروه داده میشود .از طرف دیگر ،سبك آمرانه
شامل تصمیمگیریهای مستقل مربی با تکیه بر اختیار و اقتدار شخصی مربی است (چالدورای.)0113 ،
بدون شك قدرت یکی از راههایی است که رهبر از طریق آن میتواند بر رفتار پیروان نفوذ کند (تهامی و همکاران،
)0381؛ بنابراین ،نحوه استفاده مربی از قدرت ممکن است مدیریت و رهبری او را اثر بخش یا غیر اثر بخش سازد و قدرت
یکی از عواملی است که میتواند در عملکرد تیمی موثر باشد .رابطه مربی ،رابطهای متقابل و پویا با ورزشکاران است که این
رابطه ،استفاده مربی از قدرت را دربر میگیرد (الیوز و همکاران .)2113 ،بنابراین مدیران و مربیان ورزش نیز میتوانند با
یادگیری شیوه استفاده از قدرت در سازمان و باشگاه ،مدیری اثر بخشتر باشند (رابینز .)42 :0118 ،فرنچ و ریون قدرت را به
پنج مورد تقسیم کردند :اعمال قدرت با زور ،اعمال قدرت با پاداش ،اعمال قدرت با قانون ،اعمال قدرت با تخصص و اعمال
قدرت از طریق جاذبه شخصی (کوزه چیان و همکاران.)0382 ،
نزرودین و همکاران ( ،)2111در مطالعهای روی بسکتبالیستهای دانشگاهی مالزی ،نتیجه گرفت که همبستگی مثبت
زیادی بین هر پنج سبك رهبری با رضایت ورزشکاران وجود دارد .نتایج تحقیقات التهاینه ( ،)2113سوچین ( ،)2112وانگ
( )2112نشان داد رضایتمندی ورزشکار با رفتارهای ادراك شده رهبری رابطۀ مثبت و معنیداری دارد .تحقیق سرمونز
( )2117نشان داد رضایتمندی از آموزش و تمرین مربی ،مهمترین عوامل تأمین کنندۀ رضایتمندی در ورزشکاران هستند.
بوچر ( ،)2113در مقایسه مربیان موفق و ناموفق نشان داد که مربیان موفق از رفتار بازخورد مثبت و حمایت اجتماعی بیشتر
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استفاده میکردند .خوران و همکاران ( ،)0348نشان دادند که رابطه مثبتی بین رفتارهای رهبری درك شده توسط ورزشکاران
(تمرین و آموزش ،رفتار دموکراتیك ،حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت) با رضایت ورزشکاران وجود دارد .ولی بین رفتار
استبدادی رهبر و رضایتمندی رابطه معنیداری مشاهده نشد .در کل رابطۀ رفتارهای رهبری مربیان با رضایتمندی ورزشکاران
در رشتههای مختلف ورزشی در تحقیقات بهرامی و همکاران ( ،)0311وانگ و هنریك ( ،)2114آندرو ( ،)2117ببتسس و
تئودوراکیس ( ،)2113بکر ،یاردلی و کت ( ،)2113لوگیاد وکارون ( ،)2113دیویس ( ،)2112آلن و هاو ( ،)0118به اثبات رسید.
اما نتایج تحقیقات کوکاك و کاکیاوگلو ( ،)2112کالریك ( ،)2117کاکیاوگلو ( ،)2113ریمر و تون ( )2110نشان داد که
بین رفتارهای رهبری مربیان و رضایتمندی ورزشکاران رابطه معنیداری وجود ندارد.
ویس و فردریك ( ،)0182دیور و فیشر ( ،)0111در تحقیقات خود روی ورزشکاران رشتههای بسکتبال و کشتی نشان
دادند رفتارهای بازخورد مثبت ،حمایت اجتماعی و دموکراتیك ،به ترتیب پیشبینی کنندههای مهمی از رضایتمندی
ورزشکاران هستند؛ و همچنین فردریك ( ،)0187نشان داد رفتار حمایت اجتماعی بهترین پیشبینی کنندۀ رضایتمندی تیمی
بود .بکر ،یاردلی و کت ( )2113و مایرس و همکاران ( )2112در تحقیقات خود توان پیشبینی رضایتمندی را از رفتارهای
مربی بدون در نظر گرفتن سطح ورزشکار به اثبات رساندند.
اولین پژوهش در زمینۀ منابع قدرت مربیان ،پژوهش ون و همکاران ( )2111در ایاالت متحدۀ آمریکا بود .بر اساس نتایج
تحقیق آنان ،بین منابع قدرت تخصص و مرجعیت مربیان با رضایتمندی ورزشکاران رابطه وجود دارد .سپس ون و پاك
( )2110دریافتند که ورزشکاران مربیان خود را دارای قدرت قانونی ،سپس قدرت تخصص ،پاداش ،تنبیه و مرجعیت میدانند.
الیوز و همکاران ( ،)2113نشان دادند که مربیان ،تخصص و مرجعیت را مهمترین منابع قدرت میدانند و قدرت قانونی،
قدرت مبتنی بر زور و قدرت پاداش در ادامه قرار گرفتند .تورمن ( ،)2112به بررسی ادراك ورزشکاران از قدرت مورد استفادۀ
مربی و رضایتمندی در میان دانشجویان فوتبالیست و بسکتبالیست پرداخت که نتایج نشان داد که استفادۀ مربی از قدرت
پاداش و تخصص تنها عواملی بودند که تأثیر معنیدار بر رضایتمندی ورزشکار داشتند .کونتر ( )2101در تحقیقی بیان کرد که
تفاوت معناداری بین قدرت مبتنی بر زور ،قدرت تخصص و قدرت مرجعیت در بین مربیان در ترکیه وجود دارد .اما تفاوت
معناداری در قدرت قانونی مشاهده نشد .رمضانینژاد و همکاران ( )0381در تحقیقی نشان داد که از بین پنج شیوۀ اعمال
قدرت مربیان ،تنها بین قدرت تخصص ،پاداش و قدرت قانونی مربیان با رضایتمندی ورزشکاران از رفتار و تعامل مربی رابطۀ
مثبت ،کم و معناداری وجود دارد .مرادی و همکاران ( ،)0312در تحقیقی تحت عنوان رابطۀ بین منابع قدرت مربیان و
رضایتمندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال بانوان ایران نشان دادند ارتباط مثبت و معناداری ،میان منابع پنجگانۀ قدرت مربیان
با رضایتمندی ورزشکاران وجود دارد.
با توجه به موارد یاد شده ،رضایتمندی ورزشکار ،نگرش کلی ورزشکاران نسبت به تیم و باشگاه است و میتواند مثبت،
منفی و یا خنثی باشد .بنابراین آگاهی از سبكهای مربیگری و نحوه استفاده از قدرت برای حفظ رضایتمندی ورزشکاران و
کسب موفقیت و پیشرفت ،الزم است .بنابراین محقق در پی این پرسشها است که آیا بین سبك رهبری و منابع قدرت مربی
با میزان رضایتمندی بازیکنان ارتباط وجود دارد؟ و آیا ابعاد سبكهای رهبری و شیوههای اعمال قدرت مربیان میتواند
پیشبینی کننده میزان رضایت بازیکنان باشد .بنابراین با اجرای این پژوهش میتوان مشخص کرد که کدامیك از منابع
اعمال قدرت و سبكهای رهبری مربی ارتباط بیشتری با رضایتمندی ورزشکاران دارد .عالوه بر آن ،نتایج این تحقیق
کاربردی است و با ارائه اطالعات سودمند به مربیان میتواند زمینه مساعدی را برای بهرهگیری از شیوههای اعمال قدرت و
سبك رهبری در مربیگری و ایجاد رضایت ورزشکاران فراهم آورد.
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روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری تحقیق ،بازیکنان لیگ والیبال استان کردستان که در سال
 0312با حضور  01تیم برگزار گردید بود؛ از آنجاییکه هر تیم با  02بازیکن در این دوره از مسابقات حاضر بود ،تعداد 021
بازیکنان ،جامعه ما را تشکیل میدادند .که به علت کم بودن جامعه آماری ،نمونه برابر جامعه ( )n=Nبود .بهمنظور گردآوری
اطالعات از چهار پرسشنامه استفاده شد؛  -0پرسشنامۀ محقق ساختۀ ویژگیهای فردی که شامل سن و سابقۀ فعالیت در
رشته والیبال -2 .پرسشنامۀ استاندارد سبكهای رهبری مربیان ( ،)LSSکه شامل  71سؤال بود و پنج بعد سبك آموزش و
تمرین ،آمرانه ،دموکراتیك ،حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت مربی را در مقیاس  2ارزشی لیکرت ارزیابی میکند.
 -3پرسشنامۀ قدرت در ورزش ( )PSQکه توسط ون و همکاران ( )2111ساخته شده و شامل  02سؤال بود که  2منبع قدرت
مربی (قدرت مبتنی بر پاداش ،تنبیه ،تخصص ،قانونی و مرجعیت) را از دیدگاه ورزشکاران میسنجد .این پرسشنامه براساس
مقیاس  2ارزشی لیکرت تدوین شده است -7 .پرسشنامۀ رضایتمندی ورزشکاران ( ،)ASQکه توسط چالدوری و ریمر
( )0118تدوین شده ،پرسشنامه مذکور شامل  22سؤال بود که  02خرده مقیاس رضایت بازیکنان را در مقیاس  2ارزشی
لیکرت اندازهگیری میکند .برای تعیین پایایی پرسشنامهها از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن برای پرسشنامه سبك
رهبری ،α=1/88 ،منابع قدرت  ،α=1/47و رضایتمندی  ،α=1/84بهدست آمد .بهمنظور تعیین روایی و پایایی پرسشنامهها و
تشخیص و برطرف کردن ابهامات احتمالی ،مطالعۀ مقدماتی روی  21نفر از بازیکنان والیبال دانشگاه کردستان انجام شد .با
تأکید بر نرمافزار ( )spssنسخه  21در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادهها،
آزمون همبستگی چندگانه برای بررسی رابطۀ بین متغیرهای سبك رهبری و منابع قدرت با میزان رضایتمندی بازیکنان
استفاده گردید و از رگرسیون چند متغیری برای پیشبینی میزان رضایتمندی بازیکنان از روی سبكهای رهبری و منابع
قدرت استفاده گردید.

یافتههاي پژوهش
جدول ( )0ویژگیهای فردی بازیکنان حاضر در لیگ والیبال را توصیف میکند.
جدول  :1آمار توصیفي ويژگيهاي فردي بازيکنان
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نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادهها نشان داد که دادهها از توزیع نرمال برخوردارند.
همانطور که در جدول ( )2مالحظه میشود با توجه به ضرایب همبستگی پیرسون و سطح معنیداری ،بین دو بعد آموزش و
تمرین و حمایت اجتماعی با رضایتمندی بازیکنان ارتباط مثبت و معنیدار وجود دارد و بین سبك رهبری دموکراتیك ،آمرانه
و بازخورد مثبت با رضایتمندی بازیکنان ارتباط معنیداری وجود ندارد؛ و همچنین ،مالحظه میشود که بین هیچ یك از ابعاد
سبك رهبری با رضایتمندی بازیکنان ارتباط منفی وجود ندارد.
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جدول  :2ارتباط بین سبکهاي رهبري و رضايتمندي بازيکنان

متغیر
دموکراتیك
آمرانه
آموزش و تمرین
حمایت اجتماعی
بازخورد مثبت

M ± SD

1/77 ± 7/18
1/47 ± 3/21
1/28 ± 3/32
1/20 ±3/24
1/22 ± 3/81

سطح معنی داری
1/127
1/014
1/102
1/110
1/022

ضریب همبستگی پیرسون
1/084
1/024
*1/232
**1/720
1/020

*همبستگی در سطح  1/12معنیدار است.
** همبستگی در سطح  1/10معنیدار است.

نتایج جدول ( )3حاکی از آن است که تنها بین یك بعد قدرت مبتنی بر تخصص مربی و رضایتمندی بازیکنان ارتباط
مثبت و معنیدار وجود؛ و بین چهار بعد دیگر منابع قدرت مربی با رضایتمندی بازیکنان ارتباط معنیداری وجود ندارد.
جدول  :3ارتباط بین منابع قدرت با رضايتمندي بازيکنان

متغیر
اجبار
پاداش
قانون
تخصص
جاذبه شخصی

M ± SD

3/38
3/80
7/12
7/33
3/18

1/82 ±
1/48 ±
1/21 ±
1/24 ±
1/28 ±

سطح معنی داری
1/228
1/108
1/281
1/102
1/323

ضریب همبستگی پیرسون
1/128
1/101
1/017
*1/232
1/181

با توجه به جداول ( )8و ( ،)1نتایج آزمون رگرسیون گام به گام نشان داد که از میان منابع قدرت و سبكهای رهبری
مربیان ،تنها سبك حمایت اجتماعی (P = 1/111و  ،)  = 1/720پیشبینی کننده معنیدار رضایتمندی بازیکنان بود.
جدول  :4متغیرهاي غیره پیش بین

سبك رهبری

منابع قدرت

مدل
آموزش و تمرین
آمرانه
دموکراتیك
بازخورد مثبت
اجبار
پاداش
قانون
تخصص
جاذبه شخصی

Beta In

T

Sig.

1/130b
1/171b
1/102b
-1/182 b
-1/142 b
1/111 b
1/140 b
1/070 b
-1/171 b

1/211
1/237
1/027
-1/820
-1/811
1/017
1/411
0/271
-1/727

1/422
1/212
1/841
1/707
1/720
1/108
1/722
1/027
1/242

همبستگی جزئی
1/121
1/123
1/102
-1/180
-1/141
1/101
1/148
1/020
-1/172

دامنه تغییرات
1/472
1/131
1/821
1/472
1/101
0/111
1/117
1/171
1/100

جدول  :5خالصه ضرايب مدل پیشبیني سبک رهبري حمايت اجتماعي

مدل
سبك حمایت
اجتماعی

ضرایب استاندارد نشده
ضریب معیار
ضریب ورود )(B
1/014
2/231
1/123
1/221

ضرایب استاندارد شده
بتا ( ) 

t

سطح معنیداری

1/720

03/322
7/471

1/110
1/110
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بحث و نتیجهگیري
از نظر بازیکنان حاضر در لیگ والیبال استان کردستان مربیان آنها بیشتر از سبكهای رهبری آموزش و تمرین استفاده
میکنند .این مطلب گویای آن است که مربیان با هدف ارتقای عملکرد ورزشکاران و با تأکید بر تمرین و آموزش مهارتها،
فنون و راهکارها ،هدایت بازیکنان را برای بهبود سطح عملکرد آنها بر عهده میگیرند و به آنها برای کسب حداکثر توانایی
فیزیکیشان کمك میکنند .در مجموع با توجه به نتایج و مقایسۀ آن با تحقیقات که در سطوح حرفهای و آماتور انجام گرفته
میتوان احتمال داد با توجه به ماهیت پویای ورزش ،سبك آموزش و تمرین و سبك بازخورد مثبت در بیشتر سطوح ورزش
متداولتر است و مربیان بیشتر تمرکز و انرژی خود را بر آموزش راهکارها و فنون معطوف میکنند.
یافتههای تحقیق نشان داد که قدرت تخصص ،مهمترین منبع اعمال قدرت مربیان از دیدگاه بازیکنان حاضر در لیگ
والیبال استان کردستان بود که با نتایج یافتههای ون و پاك ( )2110و الیوز و همکاران ( )2113همخوان بود .سایر منابع
قدرت به ترتیب قدرت قانونی ،قدرت جاذبه شخصی و قدرت پاداش بودند همچنین قدرت اجبار و تنبیه کم کاربردترین منبع
قدرت بود .منبع قدرت تخصص مربی که با تخصص و کاردانی وی همراه است و شامل دانش فنی و توانایی آموزش فنون و
راهکارها یا درك راهبردهای رقابتی تیم خود و حریف و آموزش راهبردها و مهارتها میشود .استفادۀ بیشتر از این منبع
قدرت ممکن است موجب ایجاد تعهد و اثربخشی در بازیکنان شود و در نهایت رضایت و اعتماد آنها را در پی داشته باشد.
مطالعۀ نتایج تحقیقات گذشته ،نشان میدهد که قدرت تخصص در افزایش سطح عملکرد در مقایسه با سایر شیوههای اعمال
قدرت در مربیان نقش پررنگتری دارد .تخصص و دانش یك مربی در پیروی ورزشکاران نقش اساسی و مهمتری نسبت به
دیگر شیوه های اعمال قدرت ایفا میکند و در نهایت پیروان با اعتماد و آرامش خاطر در راستای اهداف کلی و جزئی باشگاه
یا تیم به فعالیت میپردازند.
نکته جالب توجه اینکه قدرت تخصص ،که از دیدگاه بازیکنان حاضر در لیگ والیبال استان کردستان مهمترین منبع
اعمال قدرت مربیان شناخته شده است با یافتۀ دیگر همین تحقیق مبنی بر استفادۀ بیشتر از سبك آموزش و تمرین
هماهنگی دارد ،چرا که انتظار میرود مربیانی که بیشتر از سبك آموزش و تمرین استفاده میکنند ،از قدرت تخصص بیشتری
نسبت به دیگر منابع قدرت برخوردار باشند.
در تحقیق حاضر رضایتمندی ورزشکاران در پانزده بعد بررسی گردید که بازیکنان ابراز کردند بیشترین میزان رضایت را به
ترتیب از رفتار مربی ،اخالق ،مشارکت اجتماعی ،مشارکت فردی و راهبرد تیمی داشتند .با توجه به اینکه رضایتمندی از رفتار
مربی در اولویت نخست تحقیق حاضر قرار دارد باید متذکر شد که دستاندرکاران ورزش و مدیران باشگاهها بیش از هر
چیزی به مربی ،و مربیان بیش از هر چیزی به رفتار شخصی خود توجه نمایند .مربیان باید بتوانند در رفتارهای خود از ثبات
برخوردار باشند تا برای بازیکنان رفتار قابل پیشبینی داشته باشند ،در غیر این صورت بازیکنان دچار سردرگمی در عملکرد و
رفتارهایشان میگردند .مربیان باید بدون در نظر گرفتن عملکرد بازیکنان با آنها رفتاری منطقی و صمیمانه داشته باشند تا
بازیکنان درك کنند که مربیان برای آنها احترام قائل هستند .شاید به دلیل همین اهمیت مؤثر رفتار مربی بر رضایتمندی و
عملکرد بازیکنان است که وقتی تیم نتایج خوبی کسب نمیکند ،مدیران باشگاهها در اولین گام اقدام به تغییر مربی تیم
میکنند.
نتایج تحقیق در جدول ( )2نشان داد که بین دو سبك آموزش و تمرین و حمایت اجتماعی با رضایتمندی بازیکنان ارتباط
مثبت و معنیداری وجود دارد و بین سبكهای رهبری دموکراتیك ،بازخورد مثبت و آمرانه با رضایتمندی بازیکنان ارتباط
معنیداری وجود ندارد .از تحقیقات مشابه انجام گرفته در این زمینه که نتایج آن با یافتههای این تحقیق همخوان بود
میتوان به تحقیقات بهرامی و همکاران ( ،)0311ببتسس و تئودوراکیس ( ،)2113التهاینه ( ،)2113آندرو ( ،)2117سرمونز
( ،)2117سوچین ( ،)2112وانگ ( )2112و نزرودین و همکاران ( )2111اشاره کرد که رابطه معنیداری را بین شیوۀ آموزش و
تمرین مربی با رضایتمندی ورزشکاران گزارش کردند .در کل رابطۀ رفتارهای رهبری مربیان با رضایتمندی ورزشکاران در
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رشتههای مختلف ورزشی در تحقیقات خوران و همکاران ( ،)0348وانگ و هنریك ( ،)2114آندرو ( ،)2117ببتسس و
تئودوراکیس ( ،)2113بکر ،یاردلی و کت ( ،)2113لوگیاد وکارون ( ،)2113دیویس ( ،)2112آلن و هاو ( )0118نیز به اثبات
رسید است .اما نتایج تحقیقات کوکاك و کاکیاوگلو ( ،)2112کالریك ( ،)2117کاکیاوگلو ( ،)2113ریمر و تون ()2110
نشان داد که بین سبك رهبری مربیان و رضایتمندی ورزشکاران رابطه معنیداری وجود ندارد .به اعتقاد چالدورای ()0113
رفتارهای مربی (رفتار الزم و ضروری ،ترجیحی و واقعی) ،متأثر از سه متغیر اصلی شامل ویژگیهای رهبر (مانند سن،
جنسیت ،تجربه ،شخصیت و غیره) ،ویژگیهای موقعیتی (مانند شرایط سازماندهی گروه و تیم ،امتیازات تیم و غیره) و هم
چنین ویژگیهای اعضاء (مانند سن ،سطح مهارت ،فرهنگ و شخصیت) است؛ و این اعتقاد چالدورای بیانگر حساسیت رفتار
مربی است که با تغییر هر یك از ویژگیهای رهبر ،ویژگیهای موقعیتی و ویژگیهای اعضاء احتمال تغییر در رفتار مربی با
بازیکنان وجود دارد که شاید یکی از دالیل وجود نتایج متفاوت در تحقیقات مختلف باشد .این حساسیت رفتار مربی و تأثیر
پذیری آن از هر یك از ابعاد سه متغیر اصلی ویژگیهای رهبر ،ویژگیهای موقعیتی و ویژگیهای اعضاء ،احساس نیاز به
تحقیقات دقیقتر و موشکافانهتری در این زمینه را آشکار میکند .همانطور که بیان شد بین سبك آموزش و تمرین و سبك
حمایت اجتماعی با رضایتمندی بازیکنان رابطۀ معنیدار وجود داشت که این یافته به مربیانی که به دنبال افزایش میزان
رضایتمندی بازیکنان و متعاقباً کسب موفقیت و پیشرفت تیم و باشگاه هستند یادآوری میکند که تسلط و دانش فنی خود را
جهت تمرینها و آموزشهای منظم و دقیقتر افزایش دهند به خواستهها و نیازهای بازیکنان بیشتر توجه کنند رفتاری
دوستانه و صمیمانهتر در برخورد با آنها داشته باشند .با توجه به ماهیت پویای ورزش ،و مقایسۀ این نتایج ،با تحقیقاتی که در
سطوح حرفهای و آماتور انجام گرفته میتوان احتمال داد سبك آموزش در بیشتر سطوح ورزش متداولتر است و مربیان
بیشتر تمرکز و انرژی خود را بر آموزش راهکارها و فنون معطوف میکنند و با توجه به ماهیت آموزشی و تمرین مداوم و
مستمر برای کسب مهارتهای ورزشی ،استفاده از سبك آموزش و تمرین که در آن بر انجام وظایف و تکالیف فنی تأکید
میشود روش مناسب و کارآمدی برای تربیت ورزشکاران است و مربیان بیشتر تالش خود را بر آموزش تمرینات پیشرفته و
بهکارگیری تاکتیكها و راهبردهای مناسب گذاشتهاند .اگر مربیان نتوانند توانایی آموزش تکنیكها و تاکتیكها ،یا درك
استراتژیهای رقابتی تیم خود و حریف را به ورزشکاران و حتی مدیران تیم و هواداران نشان دهند؛ بدون تردید هویت شغلی
آنان متزلزل خواهد شد .مربیان میتوانند با استفاده از سبكهای رهبری مناسب ،رضایت ورزشکاران را ارضاء کنند و با
افزایش شناخت خود از خصوصیات فردی بازیکنان ،حمایت و پشتیبانی از آنها توجه کنند و رفتارهای صادقانه و محبت آمیز و
دوستانه با آنها داشته باشند و در زمان و موقعیت مناسب به قدردانی و پاداشدهی آنها توجه نمایند و نیز با به روزکردن
تخصص و دانش فنی خود زمینۀ مناسبی برای آموزش و تمرین تکنیكها و تاکتیكهای مدنظر فراهم آورند تا به افزایش
رضایتمندی بازیکنان و بهبود عملکرد فردی و تیمی منجر شود و نهایتاً پیروزی و موفقیت را برای خود ،بازیکنان و باشگاه به
ارمغان آورند.
یافتههای تحقیق در مورد بررسی ارتباط بین منابع قدرت و ابعاد آن با رضایتمندی بازیکنان لیگ والیبال استان کردستان
در جدول ( )3حاکی از آن بود که تنها بین یك بعد قدرت مبتنی بر تخصص مربی با رضایتمندی بازیکنان ارتباط مثبت و
معنیدار وجود دارد؛ و بین چهار بعد دیگر منابع قدرت مربیان با رضایتمندی بازیکنان ارتباط معنیداری وجود ندارد .این
یافتهها را میتوان با نتایج تحقیقات مرادی و همکاران ( ،)0312رمضانینژاد و همکاران ( ،)0381فالح و همکاران (،)0384
ون و همکاران ( ،)2111تورمن ( )2112و کونتر ( )2101که ارتباط قدرت تخصص مربی با رضایت بازیکن به اثبات
رساندهاند ،همسو و همخوان دانست .قدرت تخصص یکی از منابع قدرت مثبت و مؤثر است که مربیان میتوانند آن را مورد
استفاده قرار دهند .اگر اعضای تیم ،مربی را بهعنوان یك متخصص واقعی قبول داشته باشند ،بسیار سادهتر میتواند آنها را
هدایت نموده و در آنها ایجاد انگیزه نماید ،اگر اعضای تیم ،متخصص بودن مربی را بپذیرند ،خواهند دانست که مربی میتواند
به آنها نشان بدهد که چگونه مؤثرتر عمل کنند ،و اگر اعضای تیم بتوانند مهارت مربی را مشاهده نمایند ،بهتر میتوانند باور
کنند که مربی دارای دانش و معرفتی هست که میتواند تالش آنها را به سوی هدفی واقعاً ارزشمند هدایت نماید .بهترین
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مربیان ،افرادی مطمئن هستند که از نیروها و ضعفهای خود آگاه هستند ،گاهی اوقات در کارگاههای آموزشی یا همایشها
شرکت و منابع تخصصی را مطالعه میکنند تا مهارتهای خود را بهبود بخشند .وقتی مربی در سازمان یا تیم ورزشی از
تخصص و دانش روز مربیگری برخوردار باشد ،احتماالً سطح عملکرد (یکی از اهداف اصلی تیم) نیز افزایش مییابد .این
موضوع بسیار مهم و ضروری است ،چون در دنیای پرشتاب امروزی ،مربیان مانند سایر گروههای شغلی فقط میتوانند با
افزایش دانش فنی و توانایی تخصصی خود گروه یا تیم را رهبری کنند .حرفۀ مربیگری ایجاب میکند که مربیان بر
مهارتهای فنی و تخصصی تسلط داشته باشد و مربیانی که آموزش تکنیکی بهتر ،تقویت مثبتتر و رفتارهای بیشتری برای
حفظ کنترل داشته باشند ،موفقتر هستند؛ که این گفته شاید تصدیقی بر یافتۀ این تحقیق و تحقیقات همخوان باشد که
نشان میدهد تخصص و دانش یك مربی بر رضایت ورزشکاران نقش اساسی و مهمتری نسبت به دیگر شیوههای اعمال
قدرت ایفا میکند و در نهایت پیروان با اعتماد و آرامش خاطر و روحیه تیمی مطلوب در راستای اهداف کلی و جزیی باشگاه
یا تیم به فعالیت میپردازند.
نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که از میان سبكهای رهبری (دموکراتیك ،آموزش و تمرین ،بازخورد مثبت ،حمایت
اجتماعی و آمرانه) و منابع قدرت (قدرت مبتنی بر پاداش ،مبتنی بر اجبار ،مبتنی بر قانون ،مبتنی بر تخصص ،مبتنی بر جاذبه
شخصی) مربیان ،تنها سبك حمایت اجتماعی پیشبینی کننده معنیدار رضایتمندی بازیکنان بود .میتوان این یافته را با
یافتههای خوران و همکاران ( ،)0348فردریك ( ،)0187ویس و فردریك ( ،)0182دیور و فیشر ( )0111و مك میلین
( ،)0111بکر ،یاردلی و کت ( )2113و مایرس و همکاران ( )2112که سبك حمایت اجتماعی را پیشبینی کنندۀ رضایتمندی
دانستند همسو دانست .بوچر ( )2113در مقایسه مربیان موفق و ناموفق نشان داد که مربیان موفق از رفتار حمایت اجتماعی
بیشتر استفاده میکردند .با توجه به این یافتهها ،مربیان باید روابط رسمی و غیره رسمیشان را با بازیکنان تقویت کنند و برای
ارضای نیازهای متقابل و شخصی ورزشکاران تالش کنند رابطهای دوستانه با بازیکنان برقرار نمایند .مسائل و مشکالت
بازیکنان را با نگرانی و عالقه بررسی و حل و فصل کنند ،اختالفات بین اعضای تیم را برطرف نمایند و از اشتباهات فردی و
تیمی بازیکنانش حمایت کند و آن را دستاوردی برای پیروزی قلمداد نماید.
در نهایت میتوان چنین نتیجه گرفت که مربیان میتوانند با استفاده از سبكهای رهبری و منابع قدرت مناسب،
رضایتمندی ورزشکاران را افزایش دهند .استفاده از سبكهای رهبری آموزش و تمرین ،حمایت اجتماعی و قدرت تخصص
بیشترین تأثیر را بر افزایش سطح رضایتمندی ورزشکاران دارد .حفظ رضایتمندی ورزشکار ،نه فقط انگیزههایشان افزایش
مییابد بلکه آنها را در جهت همسو کردن با اهداف و خواستههای مربی در تمرینات و مسابقات یاری خواهد کرد و زمینهساز
موفقیت و ماندگاری هر چه بیشتر ورزشکاران در محیطهای ورزشی خواهد شد؛ بنابراین رضایتمندی ورزشکار در هر تیم و
باشگاهی بسیار مهم است.
لذا باتوجه به نتایج پژوهش پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میشود:
با توجه به اینکه استفاده از سبكهای رهبری آموزش و تمرین ،حمایت اجتماعی و قدرت تخصص بیشترین تأثیر را بر
افزایش سطح رضایتمندی ورزشکاران دارد ،پیشنهاد میشود که مربیان از این سبكهای رهبری بیشتر استفاده کنند.
با توجه به نتایج آزمون رگرسیون که نشان داد تنها سبك حمایت اجتماعی پیشبینی کننده معنیدار رضایتمندی بازیکنان
است ،پیشنهاد میشود که مربیان از سبك حمایت اجتماعی بیشتر استفاده کنند.

منابع
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