
  121-134 ص ص:                                             11/09/93پذیرش:                                             03/11/92دریافت:

  

   ورزشکاران منديرضایت  و ورزشی هویت با مربیان رهبري هاي سبک بین ارتباط

  منتخب تیمی و انفراديرشته هاي ورزشی در 

  2، سروش بزماورد1وربخشپریوش ندکتر 

  چکیده 

سبک هاي رهبري که مربیان به کار می برند، جایگاه ویژه اي در شناسایی، هویت و رضایت مندي ورزشکاران ایفا  :مقدمه و هدف

رشته  در مردمندي ورزشکاران  با هویت ورزشی و رضایت مربیان بین سبک هاي رهبري بررسی ارتباطرا این تحقیق  هدفمی کند. 

  .یل دادتیمی و انفرادي منتخب تشک ورزشی يها

تیمی و  مرد ورزشکاراننفر از  240این تحقیق را آماري  نمونه  .حقیق توصیفی و از نوع همبستگی استروش این ت :روش شناسی

هویت ، )1980( و صالح  پرسشنامه  مقیاس رهبري در ورزش چالدوري 3از  . جهت گردآوري داده هادادتشکیل  منتخب انفرادي

  استفاده شد. )1389( و رضایت مندي ورزشی محدث)2004(ورزشی چزالك 

د. وهش نشان داد که بین سبک هاي مربیان با هویت ورزشی  و رضایت مندي ورزشکاران ارتباط چندگانه وجود دارنتایج پژ :یافته ها

سبک هاي رهبري را پیش بینی به ترتیب  در رشته هاي تیمی رضایت مندي و در رشته هاي انفرادي هویت ورزشی و رضایت مندي

هم در ورزشکاران تیمی و هم در  )آموزش و تمرینرفتار آموزشی مربی (در بین خرده مقیاس هاي سبک رهبري، . دنمی کن

  ورزشکاران انفرادي باالترین همبستگی را نسبت به سایر خرده مقیاس ها  با هویت ورزشی و رضایت مندي داشت.

: به طور کلی یافته ها از روابط بین سبک رهبري مربیان و هویت ورزشی ورزشکاران حمایت می کند که به يو نتیجه گیر بحث

آموزش و  رهبري ان سبکمربیپیشنهاد می شود که نوبه خود با رضایتمندي ورزشکاران در رشته هاي انفرادي و تیمی ارتباط دارد.  

  انتخاب کنند.خود هویت ورزشی در شناسایی انشکاررضایت ورز را جهت بهبودتمرین 

  

 ، مربیورزشکار مندي رضایت ورزشی، هویت ، رهبري سبک  :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه

 به دالیل مختلفی از جملهرهبري فرآیندي اساسی در هر سازمان یا گروه است و پیروزي یا شکست هر سازمان 

فرایند نفوذ و تابعی از رهبر،  رهبري را) 1966( 1الن نسبت داده می شود. ریچارد و گرینآو یا تیم  به رهبري

تنن بام و  .د که رهبر باید انعطاف پذیر باشدند و پیشنهاد می کننتعریف می کنپیرووان و ماهیت موقعیت خاص 

تابعی از رهبر، پیرووان و متغیرهاي اقتضایی می دانند. مربیان اثربخش را ) رهبري اثربخش 1988( 2اشمیت

 3. استراببا نیازهاي موقعیت تغییر دهند خود را وفق در صنعت می توانند سبک هاي رهبريمانند مدیران م

     .)1() رهبري را در ورزش  نفوذ مربی در ورزشکار خود و ماهیت موقعیت خاص می داند 1980(

مهمترین عامل موفقیت یک مربی، کمک به ورزشکاران در بهبود مهارت ورزشی آن ها در دا منه      

اي از وظایف از توسعه متوالی تبحرهاي حرکتی تا آمادگی تخصصی فیزیکی، تکنیکی، تاکتیکی و تردهگس

روانشناختی است. سازمان هاي ورزشی مکان هاي حیاتی هستند که بازیکنان به خوبی مهارت ها را یاد می 

در سازمان هاي ورزشی  بیگیرند و مربیان بار سنگینی از مسئولیت ها را براي ورزشکاران تحمل می کنند. مر

. بر الش هاي نگهداري اهداف سازمان مواجه هستندمشابه رهبري در سازمان هاي دیگر است و به ناچار با چ

شرایطی براي توسعه تجارب لذت بخش و ) مربیان و مدیران باید 1969(4طبق نظر اسمیت، کندال و هالین

فت عملکرد ورزشکار، الزم است که رفتار مربی طوري براي پیشررضایت مندي ورزشکاران خود فراهم آورند. 

ورزشکار را توانایی  - ه رابطه خوب مربی) مهمترین جنب2002(5دیفن باخ باشد که ورزشکار آن را قبول کند.

نیازها با توجه به مناسب بودن آن با سبک مربی گري  ر ورزشکار به طور انفرادي و کاربرددرك مربی در درك ه

نی که از فرایند مربی گري خود ناراضی هستند تاثیر منفی در اثر بخشی بازیکنان دارند. اندازه مربیا می داند.

. مفهوم موقعیت پایه اي براي تحقیقات آینده است گیري رضایت ورزشکار عامل پیشرو درایجاد تئوري و

یم و افزایش ه اهداف تتعیین کننده رسیدن بموارد رفتار رهبري مناسب  و و ورزشکار ورزشی، ویژگی هاي مربی

  .)2اثر بخشی تیم می باشد(

رهبري را مورد  جهت درك بهتر از پدیده رهبري، دانشمندان اجتماعی و روانشناسان رفتاري چندین دهه     

د طبقه بندي شدند. و تئوري هاي رهبري را ارایه دادند. تئوري هاي رهبري در سه رویکر مطالعه قرار داده

رفتار رهبري اثربخش و رویکرد سوم بر اساس عوامل  ی هاي رهبري، رویکرد دوم برویژگ رویکرد اول بر

موقعیتی  متمرکز بود. رویکرد موقعیتی بر این فرض استوار بود که بهترین سبک رهبري وجود ندارد و اثر 

شده  ، دو رویکرد مطرحبحشی رهبر بستگی به تعامل بین رهبر و موقعیت دارد. در مطالعه رهبري در ورزش

را ارایه دادند. در این  7رفتاري -ارایه شد. آن ها مدل شناختی 6. رویکرد اول توسط اسمول و اسمیت)3است(

مدل تفاوت هاي فردي، عوامل اقتضایی، و فرایند شناختی به عنوان متغیر میانجی در رفتار مربی و عکس العمل 

که روي سه وضعیت  8چند بعدي چالدوراي . رویکرد دوم توسط مدلمشخص شدند ورزشکاران نسبت به آن ها
 

1 . Richards & Greenlaw 

2 . Tannenbaum & Schimidt’s Model 

3 . Straub 

4 . Smith, Kendall & Hulin 

5 .  Diffenbachia  

6 . Smoll & Smith 

7 . Cognitive behavioral model 

8 . Chelladurai’s multidimensional model 
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رفتار رهبري یعنی مورد نیاز، واقعی و ترجیحی  متمرکز بود ارایه گردید. این سه وضعیت رفتار رهبري در 

   .)6، 5، 4(حقیقت همان ویژگی هاي موقعیت، رهبر و پیرووان بود

کار ، سطح مهارت ورزشورزش و یا فعالیت ابعاد رفتار رهبري در ارتباط با توانایی و آمادگی مربی، موقعیت     

مربی را مشتق از چهار عامل : آموزش، تعلیم، تمرین و ) 2010( 1مگنوسن . یا آمادگی سطح مشتري مطرح شد

طور مسلط و دقیق مورد استفاده ه برا مربیگري می داند و معتقد است که یک مربی باید بتواند چهار مقوله باال 

ه است که جفریز واستفان اعتقاد دارند نوان یک شغل به قدري داراي اهمیت و پیچیدقرار دهد. مربیگري به ع

براي موفقیت یک فرد در سمت مربیگري، وي باید از جنبه هاي مختلف داراي مهارت و تخصص باشد. در که 

 2نبرنز و دیگرا.  )7(است همین راستا یکی از ویژگی هاي مهم احراز پست مربیگري، ویژگی هاي مربیان

بررسی ویژگی هاي شخصیتی مربیان به این نتیجه رسید که مربیانی که از لحاظ شخصیتی به  در)2012(

ي دیگران برتري دارند، موفق ترند. وي اعتماد به نفس، هوش باال و مسئولیت پذیري مربیان را جزء ویژگی ها

مربیان کارامد که بتوانند  تعیین در) معتقد است 2002( 3وایتمور. )8(مهم شخصیتی آنها بیان می کند

ورزشکارانی شاخص تربیت نمایند، بایستی به عواملی از قبیل : عادت هاي کاري، شخصیت فردي و کار 

عادت هاي  گروهی، سطح مهارت، توانایی استرس زدایی، قابلیت آموزش همراه با تفکرات حرفه اي، ظاهر و

با توجه به نقش مربی در توسعه عملکرد ورزشکاران در  .توجه نمایندوپیگیري کار مربیان و ورزشکاران  فردي

موفقیت آنها درمسابقات ورزشی، مالحظه می گردد که انتخاب مربی واجد شرایط و شایسته براي رهبري یک 

  ).9(تیم ورزشی از درجه اهمیت باالیی برخوردار می باشد

ي ورزشی و مسابقات، فراهم آوردن هاهاي نگرش مثبت و حضور موفق ومستمر در فعالیتیکی از راه     

هاي ورزشی هستند و زمان و تجارب خوشایند و رضایت بخش است، چون ورزشکاران ذینفعان اصلی سازمان

اي برخوردار ا از اهمیت ویژهکنند، لذا رضایت آنهانرژي بسیار زیادي را براي ورزش، تمرین و رقابت صرف می

که تا چه اندازه رضایت مندي ورزشکار به عوامل فردي، مربیان، مدیران ورزش نیز باید درك کنند  .است

ورزشکار نمود پیدا  -مدیریت، اعضاي تیم و خانواده و اجتماع وابسته است و چگونه این عوامل در تعامل مربی

هاي ارضاء نیازهاي ورزشکار سبب رضایت مندي ورزشکار و در نتیجه سبب تعادل و کند. آگاهی از روشمی

 .)9(شودروانی و اثربخشی ورزشکارمیآرامش 

اگر چه بسیار مشکل است که بتوان همه ابعاد رضایت مندي ورزشکار را بطور مستقیم و دقیق به مربیان      

ی ستوانند گام اساهاي رفتاري، تمرین و آموزش رفتارهاي مطلوب میشناساند، اما مربیان با آگاهی از این جنبه

رضایت مندي ورزشکار باید مثابه یک پیامد اصلی مستقل از سایر پیامدها  کار بردارند.در حفظ وثبات روانی ورزش

است و حفظ  که آنها نیز ارزشمند هستند، مورد توجه قرار گیرد، رضایت مندي جزء الینفک مشارکت ورزشی

ورزشکاران جهت دستیابی به سطوح مورد انتظار، دستیابی به اهداف و موفقیت هاي  سطح رضایت ورزشکاران 

ش نباید دست کم گرفته شود. الزم است که مربیان و مدیران ورزشی به ایجاد تجارب خوشایند و رضایت بخ

از و تاکتیک هاي رشته ورزشی خود  تکنیک ها آموزش  اطالعاتعالوه بر دریافت اهتمام ورزند. ورزشکاران 

 

1 . Magnuson 

2 . Burns et al. 

3 . Whitemore 
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ورزشکاران کمک می کنند تا آنها در مهارت هاي  باید آنرا درك نمایند و بپذیرند. مربیان موفق به ، سوي مربی 

   ). 10جدید به تبحر برسند، از رقابت با دیگران لذت ببرند و احساس خشنودي کنند (

، هویت ورزشی با 1980تا سال بر رفتار مربیان هویت ورزشی ورزشکاران است. دیگر  از عوامل تاثیر گذار     

ن اند با یافته است. مربیان ورزشی در طول سال ها تالش کردهاي متنوعی مرتبط بوده  نگرش ها و سبک

،آنان را در کسب موفقیت هاي بیشتر یاري رسانند و درمیان این شناختی واقعی از هویت ورزشی ورزشکاران 

به عنوان بخشی از یک خود هویت  ی دراین راستا دست یافته است.هویت ها، هویت ورزشی به جایگاه مهم

هاي ورزشکار ارائه نموده و به  باورها و سبک نگرش ها، در است تعریف دقیقی از نقش ها،قا نداره بزرگ،پ

  .در نظر گرفته شود» خود«عنوان مبناي عزت و ارزش قائل شده ورزشکار براي نفس 

شامل مولفه هاي بیرونی و مولفه  ارایه داد. این مدل هویت ورزشیبراي پیشرفته  یمدل) 2004( 1چزالك     

هویت از خود و تاثیر پذیري مثبت انحصار گرایی و هویت اجتماعی مولفه هاي بیرونی و  رونی است.هاي د

مولفه هاي بیرونی هویت ورزشی  به  واسطه  گروه هاي درون جامعه (مانند هاي درونی را تشکیل دادند.  همولف

یزان تاثیر جامعه بر فرد مرتبط خانواده، دوستان، مربیان، معلمان) و زمینه ها (تحصیل، ورزش، مذهب)، با م

اطالق می  یر ارزیابی و تفسیر نقش ورزشکاريمولفه هاي درونی به درجه تاثیر پذیري ادراکات نظ هستند.

از طرفی مربیانی که نوجوانان و جوانان را در حیطه ورزش آموزش می دهند، ارتباط عاطفی نزدیکی با  .شوند

داشته  یسزایشخصیت و هویت ورزشکاران تاثیر بري آنان می تواند بر آنان دارند ، در نتیجه سبک هاي مربیگ

درك ورزشکاران از سبک رهبري مربیان بر ادراك و باورهاي ورزشکاران و در نتیجه بر فرآیندها و  باشد.

  .)11(پیامدهاي مختلفی مانند عملکرد، کارآیی گروهی، هویت ورزشی و رضایت مندي آنها اثر می گذارد

و سبک هاي ،  و رضایت مندي سبک هاي رهبري، رابطه قات مختلف در داخل و خارج از کشور تحقی     

ارتباط بین سبک هاي رهبري ) 1388رسی قرار داده اند. گلبهار (مورد بر ورزشکاران را رهبري و هویت ورزشی

و نتیجه گرفت  راردادرکت کننده در مسابقات والیبال را مورد بررسی قمربیان بر هویت ورزشی بازیکنان پسر ش

بین سبک نها ارتباط معناداري وجود ندارد ولی که بین رفتار دموکراتیک و استبدادي مربیان با هویت ورزشی آ

بین سبک هاي آموزش و تمرین و تباط مثبت و معناداري وجود دارد. هویت ورزشی ار رهبري بازخورد مثبت با

) 1388ل (عرب جبل عام .)12(ی ارتباط معناداري وجود داشتبا مؤلفه هاي درونی هویت ورزشحمایت اجتماعی 

هاي رهبري مربیان و رضایتمندي ورزشکاران استان گلستان به این نتیجه رسید که  رابطه بین سبکبا بررسی 

بین رفتارهاي رهبري درك شده توسط ورزشکاران (آموزش و تمرین، بازخورد مثبت، حمایت اجتماعی و 

ورزشکاران ارتباط مثبت و معنی داري وجود دارد، ولی بین سبک آمرانه و کلیه شاخص  دموکراتیک) با رضایت

هاي رضایتمندي رابطه معنی داري مشاهده نشد. همچنین از یافته ها مشخص شد که مربیان به ترتیب از 

 .)13(ندیک و سبک آمرانه استفاده می کنسبک هاي آموزش و تمرین، بازخورد مثبت، حمایت اجتماعی، دموکرات

دریافت که بین سبک در بازیکنان ارتباط سبک هاي رهبري مربیان با هویت ورزشی  ) با مطالعه1390قایی (آ

رهبري دموکراتیک با هویت اجتماعی، انحصارگرایی، هویت خود و تأثیرپذیري مثبت ارتباط مثبت و معناداري 

هویت ابعاد و حمایت اجتماعی با تمامی بین سبک هاي رهبري بازخورد مثبت، آموزش و تمرین  ارد.وجود د

تریان ) در یافتند که رضایت مش1392رخوش(کشاورز و س. )14(رتباط مثبت و معناداري وجود داشتورزشی ا

   .)15(مراجعه کننده به اداره کل ورزش و جوانان با خودکارامدي شغلی مدیران ارتباط مستقیم و معنی دار دارد
 

1 . Cieslak 
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تیم هاي بسکتبال  انرو رضایت ورزشکا مربیان به بررسی سبک هاي رهبري)، 2009( 1و دیگران نظروردین

، باز خورد مثبت، آموزش و تمرینپرداخت. نتایج نشان داد که ورزشکاران به ترتیب رفتارهاي رهبري  دانشگاهی

ص داد. را به خود اختصا کمترین میانگین حمایت اجتماعی و دموکراتیک را ترجیح می دهند، و رفتار آمرانه نیز

رفتارهاي آموزش و تمرین، ، باز  و رفتار رهبري مربیان به ترتیب بیشترین همبستگی بین رضایت ورزشکار 

) در پژوهشی نشان داد مربیان 2010( 2حسینی . )16(بودندعی، دموکراتیک و آمرانه خورد مثبت، حمایت اجتما

کمتر از سبک دموکراتیک استفاده لیگ برتر فوتبال ایران بیشتر از سبک رهبري آموزش و تمرین و 

)، در تحقیق خود با عنوان سبک هاي رهبري مربیان، انسجام تیمی و 2010( 3و دیگران . محدث)17(کنندمی

رضایت ورزشکار در تیم هاي حرفه اي ایران نشان دادند که مربیان در آموزش و تمرین، دموکراتیک و حمایت 

وه، نتایج رابطه مثبت و معنی دار بین رضایت ورزشکار و سبک هاي اجتماعی عملکرد باالتري داشتند. به عال

، کردند. همچنین نتایج نشان داد کهرهبري مربیان (آموزش و تمرین، بازخورد مثبت و حمایت اجتماعی) را تأیید 

نسجام تیمی و کاري مربیان می توانند سبک هاي رهبري مختلفی را براي حمایت و حفظ رضایت ورزشکار و ا

  .)18(نده کار ببندب

 رهبري مربیان با رضایت بازیکنان هاي با بررسی ارتباط سبک به ترتیب)2009( 5جاشیاه ح و )2012(4باسا     

سبک آموزش و در بین سبک هاي رهبري مربیان، هاکی، نتیجه گرفتند که  فوتبال ودر رشته هاي ورزشی 

و میزان استفاده از سبک رهبري دموکراتیک بیشتر از  بیشترین همبستگی را با رضایت ورزشکاران دارد تمرین

)در تحقیقی نتیجه گرفت که از نظر ورزشکاران رشته هاي تیمی و 2000(6). آموروس 1،2(سبک استبدادي است

بستگی انفرادي دانشگاهی، به ترتیب سبک آموزش و تمرین بیشترین همبستگی و سبک استبدادي کمترین هم

در رشته هاي  استرالیایی در ورزشکاران در تحقیقی، رفتار ترجیحی مربیان .)21( اردرا با رضایت ورزشکاران د

حی ورزشکاران آموزش و تمرین که سبک ترجی رد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادمو تیمی و انفرادي

وزش و الگوي ترجیحی رفتاري مربیان از نظر ورزشکاران هندبال به ترتیب سبک آمدیگر ر تحقیقی). د22(بود

      ). 23تمرین، بازخورد مثبت و رفتار دموکراتیک بود(

بازیکنان براي هدف مشترك با یکدیگر براي  هستند که فوتبال از جمله ورزش هاي گروهیوالیبال و      

کاراته و تکواندو از جمله ورزش هاي انفرادي است  رسیدن به موفقیت همکاري می کنند. در مقابل، دو ورزش

به فعالیت می  است که بیشتر جهت نشان دادن قابلیت هاي خود در میادین ورزشیر تحت نظر مربی که ورزشکا

یی چون هویت ورزشی و رضایتمندي ورزشکاران ویژگی هابا  سبک هاي رهبري مدیرانپردازد. امکان اینکه 

کدامیک از وال است که وهش پاسخ به این سژبنا بر این، هدف پ تیمی و انفرادي رابطه داشته باشد وجود دارد.

در رشته هاي ورزشی انفرادي و   د هویت ورزشی و رضایتمندي ورزشکاران رانسبک هاي رهبري می توا

و  پاسخ به این مفروضه پژوهش امکان دارد بتواند سبک رهبري مربیان را ارتقا بخشد پیش بینی کند؟ گروهی

  . به موفقیت ورزشکاران در میادین ورزشی یاري رساند
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  ش شناسی پژوهشرو

از بین جامعه ورزشکاران . که به روش میدانی انجام شد نوع همبستگی است روش تحقیق توصیفی و از 

کاراته کار نمونه هاي در دسترس این تحقیق را در رشته انفرادي تشکیل دادند.  60تکواندو کار و  60بزرگسال 

 60بازیکن بسکتبال و  60گیري در دسترس مشابهی از بین جامعه آماري ورزشکاران رشته هاي تیمی نیز نمونه 

بازیکن والیبال انتخاب گردیدند. نمونه گیري ها در رشته هاي انفرادي و تیمی عمدتا ورزشکاران مرد در سطوح 

  مهارت هاي پیشرفته بزرگساالن در شهر کرج بودند. 

. این مقیاس رهبري در ورزش سشنامهپراز سه پرسشنامه جهت اندازه گیري متغیرهاي تحقیق استفاده شد:      

بعدي رفتار مربیان در موقعیت هاي ورزشی تهیه  بر اساس مدل چند )1980(و صالح توسط چالدورايپرسشنامه 

 5(، آمرانهسوال) 15(بعد رفتار آموزش و تمرین 5سوال، رفتار مربیان را در  43. این ابزار در قالب )19(شده است

سوال مورد اندازه گیري قرار  10با را  و بازخورد مثبت سوال) 8(حمایت اجتماعی ،سوال) 6(، دموکراتیکسوال)

)، و 4)، اغلب (3)، گاهی اوقات (2)، به ندرت (1هرگز ( ، پاسخ ها بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت می دهد.

ون آلفاي از طریق آزمروایی آن توسط متخصصان تایید گردید. پایایی آن ) ارزش گذاري شدند. 5همیشه (

  گزارش شد. 84/0کرونباخ  

آیتم هویت  25) ساخته شده و با 2004توسط چزالك ( این پرسشنامه  اندازه گیري هویت ورزشی. مقیاس     

هویت ورزشی  ، سوال) 7(انحصارگرایی و سوال) 5(یابی می کند. هویت اجتماعیشرا ارز درونی و بیرونی ورزشی

هویت ورزشی بیرونی ، سوال) 4(و تاثیرپذیري منفی سوال) 4(یرپذیري مثبت، تاثسوال) 5(هویت خوددرونی ؛ و 

امال موافقم ارزش از کامال مخالفم تا ک درجه اي 10. پاسخ ها در مقیاس )11(را مورد اندازه گیري قرار می دهد

گزارش  91/0 ) ثبات درونی این پرسشنامه را با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ1388گذاري شده اند. توکلی (

ثبات درونی پرسشنامه ها در این تحقیق  کرده است. روایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت.

  به دست آمد.  87/0 استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  با

) جهت بررسی رضایت مندي ورزشکاران استفاده 1389از پرسشنامه محدث(. رضایت مندي ورزشکاران    

چهار بعد رضایت از  درجه اي لیکرت می باشد و داراي 7 سوال با مقیاس 14این پرسشنامه داراي  .)20(گردید

و رضایت  سوال) 3(، رضایت از عملکرد فرديسوال) 5(، رضایت از رفتار و تعامل مربیسوال) 4(آموزش و تمرین

زشی تایید شد. ن مدیریت ورمتخصصا رسشنامه هاي تحقیق توسطمی باشد. روایی پسوال  3با  از عملکرد تیمی

  گزارش شد. 90/0در این تحقیق  پایایی آن به روش آلفاي کرونباخ 

از ضریب همبستگی پیرسون و در این پژوهش جهت بررسی رابطه ساده و چند گانه متغیر هاي تحقیق      

جهت  18نسخه   SPSSتعیین شد و از نرم افزار  α=05/0چند گانه استفاده شد. سطح معنی داري  رگرسیون

  تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته هاي تحقیق

ماتریس اطالعات فردي اشاره می شود. سپس  توصیفی بعضی شاخص هايدر بخش یافته هاي تحقیق ابتدا به 

در قالب جدول ها نشان داده می شود و نهایتا نتایج رگرسیون چند گانه در رشته هاي ورزش تیمی و همبستگی 

  ي ارایه می شود انفراد
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مار توصیفی نشان داد که میانگین و انحراف معیار سن ازمودنی ها در رشته هاي تیمی به ترتیب آیافته هاي      

است. میانگین و انحراف معیار سابقه  4/2و  1/24، و در رشته هاي انفرادي به ترتیب برابر با 4/3و  9/21برابر با 

، و در رشته هاي انفرادي به ترتیب برابر با 1/5و  2/9ی به ترتیب برابر با فعالیت هاي ورزشی در رشته هاي تیم

  است    9/4و  76/10

ماتریس همبستگی متغیرهاي سبک رهبري، هویت ورزشی و رضایتمندي ورزشکاران را در  ،1جدول     

  دهد.نشان می و انفرادي هاي تیمیورزشکاران رشته

  هویت ورزشی و رضایتمندي ورزشکاران سبک رهبري،ماتریس همبستگی . 1جدول 

  رضایت مندي          هویت ورزشی           سبک رهبري                            

  تیمی      انفرادي        تیمی    انفرادي   تیمی    انفرادي                        

  33/0*           54/0*       38/0*      33/0*        -        -                             سبک رهبري  

                                                                   30/0*        42/0*          -         -                    -              -                              شیهویت ورز

  -              -           -          -                       -             -                            رضایت مندي

           >05/0p در سطح معنی داري*    

و  در ورزشکاران رشته هاي تیمی همبستگی بین کلیه متغیرهاي تحقیق 1طبق نتایج مندرج در جدول     

رهبري باالترین همبستگی را با  متغیر سبکزشکاران تیمی، در وراست.  معنی دار  >05/0pدر سطح  انفرادي

اي بین متغیره داشت. ضریب همبستگی 33/0آن با متغیر هویت ورزشی و بعد از  54/0متغیر رضایتمندي 

رهبري باالترین همبستگی  در ورزشکاران انفرادي نیز متغیر سبک باشد.می 42/0هویت ورزشی و رضایتمندي 

. ضریب همبستگی بین متغیرهاي داشت 33/0آن با متغیر رضایت مندي و بعد از 38/0هویت ورزشی  را با متغیر

، ماتریس همبستگی خرده مقیاس هاي سبک رهبري، 2جدول  باشد.می 30/0هویت ورزشی و رضایتمندي 

    مولفه هاي هویت ورزشی را در ورزشکاران رشته هاي تیمی نشان می دهد.

و  هاي سبک رهبري، مولفه هاي هویت ورزشیتگی خرده مقیاسماتریس همبس .2جدول 

  در ورزشکاران رشته هاي تیمی رضایت مندي

  8          7     6         5        4            3             2                   1 متغیر                     

  1            تمرین و آموزش. 1

  1       62/0*         . رفتار دموکراتیک 2

  1      57/0*     67/0 *         . بازخورد مثبت    3

    1     41/0 *   43/0*      37/0*        . حمایت اجتماعی  4

  1     0/*41    37/0 *   23/0 *     18/0 *       . رفتار استبدادي  5

  1     26/0*     23/0*     20/0*    24/0 *     30/0 *  درونی هویت هاي  فهل. مو 6

  1     83/0 *    11/0            15/0          15/0     21/0*     22/0*  بیرونی هویت هاي . مولفه7

  1     25/0 *   96/0 *    18/0 *    20/0*      24/0*     19/0*         26/0*  . رضایت مندي        8

  05/0در سطح  معنی داري*  
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 ،به ترتیب هاي رهبري مربیانسبک در میانرشته هاي تیمی در  نشان می دهد 2 جدول طور که همان     

مندي ورزشکاران دارد.  با رضایترا بیشترین رابطه بازخورد مثبت و حمایت اجتماعی  ،آموزش و تمرینسبک 

  هد.مولفه هاي درونی و بیرونی هویت با سبک آموزش و تمرین بیشترین ارتباط را نشان می د

، ماتریس همبستگی خرده مقیاس هاي سبک رهبري، مولفه هاي هویت ورزشی و رضایت مندي را در 3جدول 

  ورزشکاران رشته هاي انفرادي نشان می دهد.

و  هاي سبک رهبري، مولفه هاي هویت ورزشیماتریس همبستگی خرده مقیاس  .3جدول 

  در ورزشکاران رشته هاي انفرادي رضایت مندي

  8      7       6        5        4        3        2         1                                    متغیر    

  1              تمرین و آموزش. 1

  1       56/0* . رفتار دموکراتیک        2

  1      58/0*       57/0 *. بازخورد مثبت            3

    1          52/0 *   47/0*      47/0*     . حمایت اجتماعی        4

  1     45/0*     29/0 *   33/0 *     26/0 * . رفتار استبدادي         5

  1     22/0*     19/0*     28/0*    20/0 *     16/0         درونی هویت  . مو لفه 6

  1     82/0 *    18/0 *      21/0*     31/0*          17/0         20/0 *    بیرونی هویت  . مولفه 7

 *       20/0 *     21/0*        30/0*     20/0*        31/0*                        . رضایت مندي    8

95/0     * 95/0   1  

   05/0در سطح  معنی داري* 

یان به ترتیب سبک در رشته هاي انفرادي در بین سبک هاي رهبري مرب 3طبق نتایج مندرج در جدول      

موزش و تمرین، بازخورد مثبت و حمایت اجتماعی بیشترین ارتباط را با رضایت مندي دارد. مولفه بیرونی و آ

  درونی هویت با سبک حمایت اجتماعی بیشترین رابطه را دارد.

ه شده است. در این پژوهش به منظور بررسی رابطه چندگانه متغیرهاي تحقیق از رگرسیون چندگانه استفاد     

بین هویت ورزشی و رضایتمندي با سبک هاي رهبري ورزشکاران رشته هاي ، نتایج ارتباط چندگانه 4جدول 

به منظور انجام تحلیل رگرسیون با استفاده از روش همزمان به ترتیب متغیرهاي هویت را نشان می دهد.  تیمی 

نشان  4مانطور که نتایج مندرج در جدول ورزشی و رضایتمندي ورزشکاران انتخاب و وارد مدل شدند.  ه

و ضریب  56/0هاي رهبري دهد ضریب همبستگی چندگانه متغیرهاي هویت ورزشی و رضایتمندي با سبکمی

هاي رهبري را در درصد واریانس سبک 31باشد. بنابراین متغیرهاي مذکور می 31/0تعیین در این رابطه برابر با 

 001/0و سطح معناداري  =80/18Fکند.  همچنین معادله رگرسیون با ن  میهاي تیمی تبییورزشکاران رشته

  کامال ًمعنادار است.
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  ورزشکاران رشته هاي تیمی درتحقیق ضریب همبستگی چندگانه متغیرهاي  .4جدول 

 F p آماره R R2 متغیر پیش بین متغیر مالك

 هاي رهبريسبک 
 هویت ورزشی

56/0 31/0 80/18 001/0 
 يرضایتمند

  ورزشکاران رشته هاي تیمیدر تحقیق ضرایب معادله رگرسیون متغیرهاي . 5جدول 

 В t p متغیر پیش بین متغیر مالك

 سبک هاي رهبري

 002/0 20/3 70/59 مقدار ثابت

 08/0 70/1 17/0 هویت ورزشی

 001/0 50/4 71/0 رضایتمندي

و مقدار آماره آزمون  В=17/0یر هویت ورزشی ضریب رگرسیونی متغ 5طبق نتایج مندرج در جدول     

باشد. بیشتر و معنادار  نمی 05/0که از =Sig T 08/0و سطح معناداري آن  t=70/1معناداري ضریب رگرسیون 

و سطح  t=50/4و مقدار آماره آزمون معناداري ضریب رگرسیون  В=71/0ضریب رگرسیونی رضایتمندي 

باشد.بنابراین معادله رگرسیون در متر است بنابراین معنادار میک 05/0که از Sig T =001/0معناداري 

  هاي تیمی با متغیر رضایتمندي و عدد ثابت به صورت زیر بدست می آید.ورزشکاران رشته

1x17/0+07/59 =y'  

بین هویت ورزشی و رضایتمندي با سبک هاي رهبري ورزشکاران رشته نتایج ارتباط چند گانه  6جدول      

به منظور انجام تحلیل رگرسیون با استفاده از روش همزمان به ترتیب متغیرهاي را نشان می دهد. رادي هاي انف

نشان  6هویت ورزشی و رضایتمندي ورزشکاران انتخاب و وارد مدل شدند.  همانطور که نتایج مندرج در جدول 

و ضریب 40/0هاي رهبريدهد ضریب همبستگی چندگانه متغیرهاي هویت ورزشی و رضایتمندي با سبکمی

هاي رهبري را در درصد واریانس سبک 16باشد.بنابراین متغیرهاي مذکور می 16/0تعیین در این رابطه برابر با 

 001/0يو سطح معنادار =10/10Fکند. همچنین معادله رگرسیون با هاي انفرادي تبیین  میورزشکاران رشته

  کامال ًمعنادار است.  

  در ورزشکاران رشته هاي انفرادي تحقیق گی چندگانه متغیرهايضریب همبست. 6جدول 

 R R2 F p متغیر پیش بین متغیر مالك

 سبک هاي رهبري
 هویت ورزشی

40/0 16/0 10/10 001/0 
 رضایتمندي

  در ورزشکاران رشته هاي انفراديتحقیق ضرایب معادله رگرسیون متغیرهاي . 7جدول

 В t p متغیر پیش بین متغیر مالك

 سبک هاي رهبري

 001/0 40/8 20/106 مقدار ثابت

 04/0 90/1 13/0 هویت ورزشی

 004/0 90/2 31/0 رضایتمندي
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و مقدار آماره آزمون معناداري  В=13/0ضریب رگرسیونی متغیر هویت ورزشی  7طبق نتایج مندرج در جدول

باشد. ضریب میکمتر و معنادار  05/0که از =Sig T 04/0و سطح معناداري آن  t=90/1ضریب رگرسیون 

و سطح معناداري  t=90/2و مقدار آماره آزمون معناداري ضریب رگرسیون  В=31/0رگرسیونی رضایتمندي 

004/0= Sig T باشد. بنابراین معادله رگرسیون در ورزشکاران کمتر است بنابراین معنادار می 05/0که از

  رضایتمندي و عدد ثابت به صورت زیر بدست می آید. هاي انفرادي با متغیرهاي هویت ورزشی ورشته

2x31/0+1x31/0+02/106=y'  

     و نتیجه گیري بحث

ورزشکاران  مندي رضایت و ورزشی هویت با مربیان هاي رهبري بین سبک ارتباط هدف از این تحقیق بررسی 

بیشتر از  اد که مربیان حاضرتحقیق نشان دهاي این یافته در منتخبی از ورزش هاي تیمی و انفرادي بود.مرد 

نتایج  با هاي رهبريمربیان از سبککنند که در خصوص استفاده سبک رهبري آموزش و تمرین استفاده می

و  )2010()، حسینی2009دین (ر)،  نظرو1999)، سرپا (1998)، چالدوراي و ریمر (1990ات ، چالدوراي (قتحقی

، 23، 3، 5(دکنند همخوانی دامرین استفاده میاز سبک آموزش و ت که مربیان بیشتر که نشان دادند) 2012( برنز

ورزشکاران نخبه بیشتر درباره دانش و آگاهی مربیان خود نسبت به برقراري ارتباطات شخصی . )8، 17، 16

هاي ورزشی، بلکه باید به فرایندهاي مهارت ينگران هستند. مسلم است که مربی نه فقط به آموزش و اجرا

زشکار و کل تیم توجه کند. چون عملکرد ورزشی فرد تحت تأثیر عوامل روانی و فیزیکی زیادي قرار روانی ور

، هویت ورزشی، انگیزش و رضایت ورزشکار است.شناخت این عوامل براي مربیگري بسیار تعیین کننده  .دارد

  . اندبررسی شده عملکرد برخی از این عوامل هستند که در تحقیقات مختلف به مثابه فرایند و پیامد

کردند استفاده می و استبدادي از دیدگاه ورزشکاران در این تحقیق مربیان کمتر از سبک رهبري دموکراتیک     

، 22، 21، 13()، همخوانی دارد2000شرمن () و 2000آموروس( )،1388عرب جبل عاملی( که با نتایج تحقیقات

نشان دادند که میزان استفاده از سبک رهبري دموکراتیک  )2009ج( اشیاه ح) و 1999سرپا(  البته . )2، 23

توان این دو سبک را جزو بیشتر از سبک استبدادي است، ولی در هر دو حال با توجه به مبانی نظري می

. بنابراین مربیان نظر )22، 23(کنندهاي تصمیم گیري قلمداد کرد که مربیان کمتر از آن استفاده میشیوه

هاي تمرین و اتخاذ استراتژي مناسب براي مسابقات و به طور گیري در رابطه با شیوهي تصمیمبازیکنان را برا

دهند و معموال به تنهایی کلی مسائل مربوط به تیم (سبک دموکراتیک)، کمتر از همه مورد توجه قرار می

یکنان در تصمیم نظرخواهی از بازیکنان در مورد موضوعات مهم مربیگري و مشارکت باز .گیرندتصمیم می

  هاي رفتاري یک مربی دموکراتیک است.گیري براي شیوه بازي مورد انتظار در هنگام مسابقه از مشخصه

انفرادي رابطه چندگانه وجود هاي رهبري مربیان و رضایتمندي ورزشکاران تیمی و در این تحقیق بین سبک     

رادي هویت ورزشی و رضایت مندي سبک هاي . در رشته هاي تیمی رضایت مندي و در رشته هاي انفداشت

) و محدث 1392اورز و سرخوش(کش )،1388)، گلبهار(1390اقایی( که با تحقیقات رهبري را پیش بینی می کند

مربیانی که نوجوانان و جوانان را در حیطه ورزش آموزش  . )15، 12، 14(همخوانی دارد )2011و دیگران(

آنان دارند ، در نتیجه سبک هاي مربیگري آنان می تواند بر شخصیت و دهند، ارتباط عاطفی نزدیکی با می

هویت ورزشکاران تاثیر به سزاي داشته باشد. درك ورزشکاران از سبک رهبري مربیان بر ادراك و باورهاي 
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ورزشکاران و در نتیجه بر فرآیندها و پیامدهاي مختلفی مانند عملکرد، کارآیی گروهی، هویت ورزشی و رضایت 

قدردانی مربی از ورزشکار به هنگام انجام دادن کار درست، حمایت و پشتیبانی مربی از ندي آنها اثر می گذارد. م

  دهد که با یافته تحقیق حاضر همخوانی دارد.ورزشکار و رفتار محبت آمیز مربی را نسبت به ورزشکار نشان می

ت و حمایت ي آموزش و تمرین و بازخورد مثبهاي رهبربیشتر از سبکبه ترتیب در این تحقیق مربیان      

استفاده کردند. بنابراین از دیدگاه بازیکنان، مربیان بیشتر به و استبدادي  دموکراتیکاجتماعی و کمتر از سبک 

هاي تکنیکی و تاکتیکی افراد و تیم در انجام تمرینات، همچنین دادن بازخورد در طول تمرینات و آموزش

ها، دادن آگاهی به فرد نسبت به نقش همیت نقش ورزشکار بودن در رابطه با سایر فعالیتمسابقات، نشان دادن ا

هاي او و برانگیختن احساسات مثبت یا ورزشکاري خود، افزایش شناخت ورزشی ورزشکار از سوي هم تیمی

ک بیانگر آن و کمتر بودن میزان سبک دموکراتی آورندیج مطلوب و نامطلوب روي میمنفی فرد در پاسخ به نتا

هاي مربوط به تعیین اهداف گروهی و است که مربیان کمتر به بازیکنان اجازه شرکت در تصمیم گیري

  دهند. هاي دستیابی به اهداف را میروش

هاي این پژوهش، نشان دهنده نقش تعیین کننده سبک رهبري مربیان در هویت ورزشی به طور کلی یافته     

است. بنابراین مربیان باید با انتخاب سبک رهبري مناسب و کارآمد به بهبود هویت و رضایتمندي ورزشکاران 

بیشترین  آموزش و تمرین هاي رهبري مربیان سبکورزشی و رضایت ورزشکاران تالش کنند. در میان سبک

ا هویت کمترین رابطه را ب دموکراتیکبا ابعاد هویت ورزشی و رضایت ورزشکاران داشت و سبک رفتار را رابطه 

بنابراین مربیان باید با به کارگیري دانش فنی و تخصصی خود مسائل  ،ورزشکاران داشت منديورزشی و رضایت

هاي فنی تیم آموزشی، تکنیکی و تاکتیکی بازیکنان را در اولویت قرار دهند تا تصور بازیکنان را از توانایی

سبک رهبري خود را  موقعیت هاجه به شرایط و هاي ورزشی با توافزایش دهند. به طور کلی مربیان در تیم

اجتماعی مورد توجه قرار دهند و با  –انتخاب نموده و همواره هویت ورزشی را به عنوان یک سازه مهم روانی 

 و از هاي خود بردارندهر چه بیشتر تیمهاي ارزشمندي به سوي موفقیت کشف ابعاد تأثیر گذار بر آن، گام

هاي فنی، زمینه را براي ي مهارتدر کنار توسعهرزشکاران به عرصه ورزش تا بزرگسالی وهاي اولیه ورود دوره

د، ارتقاء هویت ورزشی نفراهم آوررقابت هاي ورزشی هاي هر چه بیشتر ورزشکاران در بروز استعدادها و موفقیت

ها با قدرت بیشتري مورد تواند تا آنجا پیش رود که نقش ورزشکاري فرد در مقایسه با سایر نقشدر یک فرد می

تأیید قرار گیرد، این مسئله در مورد ارتباط رفتارهاي رهبري مربیان با هویت ورزشی قابل رویت بود که با 

بررسی تأثیرات نسبی آن مشاهده گردید که رفتارهاي رهبري در شرایط مختلف بر روي شناخت و آگاهی هویت 

  ورزشی ورزشکاران مؤثر است. 

مربیان،  به ترتیب سبک آموزش و تمرین،  هاي رهبريسبکهاي تیمی و انفرادي در میان در رشته       

بازخورد مثبت و حمایت اجتماعی بیشترین رابطه با رضایت مندي ورزشکاران داشت. در رشته هاي تیمی سبک 

با تماعی سبک حمایت اج آموزش و تمرین با مولفه هاي بیرونی و درونی هویت، و در رشته هاي انفرادي  

آگاهی هاي الزم شود به مربیان توصیه می . لذاارتباط معناداري داشتویت ورزشی ه و درونی هاي بیرونیمولفه

را در اختیار  نقش هر ورزشکار هنگام کسب نتایج مطلوب مشارکت در فعالیت هاي ورزشی را در ارتباط با

شتن ورزشکاران با هویت ورزشی باال، پیشنهاد با توجه به اهمیت موضوع مبنی بر دا .ورزشکاران قرار دهند

مربیان باید براي تقویت هویت  شود از مربیان با تجربه و آگاه براي آموزش و تربیت ورزشکاران استفاده شود.می
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هاي تکنیکی و تاکتیکی با مشارکت مستقیم ورزشکاران استفاده ورزشی ورزشکاران از آموزشدرونی و بیرونی 

ه با توجتمجید کنند.  مورد تشویق قرار داده و از بازي بازیکنان و تالش و همکاري آنان تعریف وکنند و آنها را 

با  بطه رایشترین رافرادي بتیمی و ان رشته هاي ورزشیورزشکار در هر دو  مندي رضایت به نتایج تحقیق حاضر

و نهایتا شرایط  استفاده کنندبیشتر  شود که از این سبکن توصیه میداشتند به مربیابک آموزش و تمرین س

  کنند. ارتقاي عملکرد تیم را مساعد
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