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  چكيده
هدف از تحقيق حاضر، بررسي ارتباط بين منابع قدرت مربيان و رضايتمندي ورزشكاران ليگ برتر هندبال بانوان ايران بود كه 

هاي ليگ برتر بانوان جامعة آماري تحقيق كلية هندباليست. شد صورت ميداني اجراهمبستگي و به –با روش تحقيق توصيفي 

هاي قدرت در ورزش اطالعات با استفاده از پرسشنامه. عنوان نمونة تحقيق بررسي شدندبازيكن به 115بودند كه از اين ميان 

)PSQ-O ( و رضايتمندي ورزشكار)ASQ (توصيفي و استنباطي شامل ها از آمار وتحليل دادهمنظور تجزيهبه. آوري شدجمع

نتايج نشان داد كه بين منابع قدرت مربيان  رضايتمندي . هاي همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چندمتغيره استفاده شدآزمون

همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه ادراك بازيكنان از منابع قدرت ). >P 01/0(بازيكنان رابطة معناداري وجود دارد 

  بنابراين مربيان با استفادة صحيح از منابع قدرت خود . كنددرصد تغييرات رضايتمندي در آنها را تبيين مي 50از مربيان بيش 

  .توانند مراتب رضايتمندي ورزشكاران را فراهم آورندمي

  

  هاي كليديواژه
  .منابع قدرت، مربيان، رضايتمندي ورزشكاران، هندبال، بانوان

                                                           
                                                                      09183351382Email :h.moradi18@gmail.com :تلفن : نويسندة مسئول  - 11
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  مقدمه 

. اي را به خود جلب كرده استوعاتي است كه در مباحث روانشناسي ورزشي توجه ويژهمربيگري يكي از موض
هاي صعود را تواند قلهچراكه در دنياي پيشرفتة امروزي هيچ ورزشكاري بدون داشتن مربي آگاه و مقتدر نمي

در بين سه عامل . هاي ورزشي هستند، مربيان محور اصلي و ركن مهم تيم1از ديدگاه روبن فراست). 4(طي كند 
دهندة قوي و زيربناي هر پيشرفتي مطرح عنوان يك سازمانورزشكار، مربي و تماشاگر، مربي در رهبري تيم به

توان گفت كه مربيگري، اولين و بهترين شكل رهبري است كه در آن يك فرد ديگران به بيان ديگر مي). 8(است 
آل بداند، دستورات او در اين بين اگر ورزشكار مربي خود را ايدهدهد و كند و تحت تأثير قرار ميرا راهنمايي مي

  ).10(دهد را با كمال ميل انجام مي

يكي از  2بدون شك قدرت). 1(توانند براي ايجاد تغيير در ديگران از قدرت خود استفاده كنند رهبران مي
قدرت منبعي است كه مربي را توانا ). 4(تواند بر رفتار پيروان نفوذ كند هايي است كه رهبر از طريق آن ميراه
مسئلة نفوذ رهبران و ). 11(ا قبول مسئوليت وادارد يوسيلة آن ورزشكاران را به فرمانبرداري سازد تا بتواند بهمي

  پذيرش پيروان در روانشناسي اجتماعي و سازماني بارها بررسي شده است و در درون چهارچوب تئوريكي 
تخصص، قانوني، (فردي پنج پايگاه قدرت بين 3فرنچ و ريون. انددرت اجتماعي شناخته شدههاي قعنوان پايگاهبه

  ).20(را در رهبري شناسايي كردند ) مرجعيت، تنبيه و پاداش

. عبارت است از تصور حاصل از اينكه مدير تحصيالت، تجربه و تخصص مربوطه را دارد 4قدرت تخصص
با تخصص در زمينة خاصي از ورزش مانند راهبرد، روانشناسي  داشتن تخصص كلي يا عمومي در مربيگري

زماني وجود دارد كه زيردست براي رئيس يا  5قدرت قانوني. هايي از قدرت تخصص استورزشي و قوانين، مثال
شود و از نظر قانوني وي را مستحق دادن چنين دستور يا اعمال مقام باالتر خود حق دستور دادن را قائل مي

  اي كه مربي گونهدهد بهجايگاه و مقام مربيگري به فرد اقتدار، برتري و حقوقي مشروع مي. داندينفوذي م

                                                           
1 . Roben B. Frast 
2  . Power 
3  . French and Raven 
4  . Expert power 
5 . Legitimate power 
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ماهيت  1قدرت مرجعيت. هاي ورزشي و غيرورزشي از آن استفاده كندتواند مانند هر مديري در سازمانمي
. رام هستند، قدرت مرجعيت دارندعلت راه و رسم، رفتار، تفكر و عملشان مورد احتمربياني كه به. احساسي دارد
بر توانايي شخص به تنبيه و مجازات كردن شخص ديگر در صورت عدم اطاعت يا انجام مبتني 2قدرت تنبيه

برخورد كردن مربي  سردقرار ندادن بازيكن خاطي در تركيب اصلي تيم، كاهش توجه و حتي . ندادن وظيفه است
  . است با خاطي از موارد استفاده از قدرت تنبيه

كه اين قدرت بر اين اساس قرار دارد كه فرد  3در نهايت پنجمين پايگاه قدرت عبارت است از قدرت پاداش
دليل مقام مربي نيز به. سبب اجراي دستورات يا انجام دادن كارها داشته باشدتوانايي پاداش دادن به ديگري را به

هايي مانند تحسين پاداش. براي آنها مهم و ارزشمند استهايي به ورزشكاران بدهد كه تواند پاداشمربيگري مي
  ).3، 6، 9(هاي مادي و تقدير، تعريف و تمجيد يا پاداش

هاي ورزشي فعاليت هاي قدرت، براي افرادي كه در سازمانشناخت پايگاه) 2005( 4به عقيدة پارك هوس
ها را دهد و اثربخشي سازمانت تأثير قرار ميهاي قدرت روابط بين فردي را تحزيرا پايگاه. كنند، حياتي استمي

  ).22(كند تعيين مي

ها و انديشيدن به بهترين برنامه نيست، بلكه توجه واقعي به ورزشكاران و مربيگري فقط سپردن تكنيك
از آنجا كه مربيان قادرند بر محيط زندگي ورزشكاران در سطوح مختلف ). 10(كسب رضايت در آنهاست 

هاي روانشناختي و بهزيستي ورزشكار، مهارت - مثبت و منفي داشته باشند، ارتباط خوب مربي قهرماني، آثار
شود بخشد و موجب رشد خودآگاهي و احساس رضايتمندي در ورزشكاران مياجتماعي ورزشكاران را بهبود مي

  مدهاي رفتار مربيان عملكرد تيمي و رضايتمندي بازيكنان را از پيا) 1990( 5اي كه چاالدورايبه گونه). 14(
تواند از آنجا كه رضايتمندي ورزشكار، نگرش كلي ورزشكاران نسبت به تيم و باشگاه است و مي). 8(داند مي

مثبت، منفي يا خنثي باشد الزم است مربيان با ورزشكاران رابطة عاطفي برقرار كنند و براي حفظ و افزايش 
  ).10(طور متناسب استفاده كنند رضايتمندي ورزشكاران، از منابع قدرت خود به

                                                           
1  . Referent power 
2  . Coercive power 
3  . Reward power 
4  . Parkhouse 
5  . Chelladurai 
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در تحقيقي كه در زمينة منابع قدرت مربيان و سبك رهبري آنها از ديدگاه بازيكنان ليگ ) 1388(تهامي 
ترتيب شامل قدرت تخصص، قانوني، به اين نتيجه رسيد كه اولويت منابع قدرت مربيان به. برتر واليبال انجام داد

هاي رهبري آموزش و تمرين و حمايت اجتماعي مربيان با قدرت چنين سبكهم. مرجعيت، پاداش و اجبار است
  ).4(تخصص همبستگي مثبت و معناداري را نشان دادند 

در تحقيقي نشان داد كه از بين پنج شيوة اعمال قدرت مربيان، تنها بين ) 1389(نژاد و همكاران رمضاني
ي ورزشكاران از رفتار و تعامل مربي رابطة مثبت، كم و قدرت تخصص، پاداش و قدرت قانوني مربيان با رضايتمند

  ).7(معناداري وجود دارد 

در پژوهشي نشان دادند كه استفاده از سرپرستاني با قدرت مرجعيت، به رضايت شغلي ) 1993(و افزا  1رحيم
هاي پايگاه«وان در متا آناليزي با عن) 1993( و همكاران 2كارسون). 23(بشتر در حسابداران آمريكايي منجر شد 

تعامالت و پيامدها كه منابع قدرت مرجعيت و تخصص رؤسا با رضايتمندي مرئوسان ارتباط » قدرت اجتماعي
در پژوهشي كه با هدف تعيين روايي پرسشنامة قدرت در ورزش انجام ) 2000(و همكاران  3ون). 13(دارد 

ضايتمندي ورزشكاران ارتباط مثبت قوي دارد دادند، دريافتند كه منابع قدرت تخصص و مرجعيت مربيان با ر
دريافتند كه ورزشكاران مربيان خود را داراي قدرت قانوني، سپس قدرت تخصص، ) 2001( 4ون و پاك). 28(

  ).27(دانند پاداش، تنبيه و مرجعيت مي

رامد، نشان دو فاكتور مهم براي مربيگري كا: در تحقيقي با عنوان رهبري و قدرت) 2003(و همكاران  5زاليو
بر زور دانند و قدرت قانوني، قدرت مبتنيهاي قدرت ميترين پايگاهدادند كه مربيان، تخصص و مرجعيت را مهم

اين در حالي است كه جنسيت و نوع ورزش، رضايتمندي را بين ). 21(و قدرت پاداش در ادامه قرار گرفتند 
ورزشكاران زن و . شركت داشتند، پيشگويي كرد) 2005(و همكاران  6دانشجويان ورزشكاري كه در تحقيق آنرو

                                                           
1 . Rahim  
2 . Carson 
3 . Wann 
4 . Wann & Pack 
5 . laios 
6 . Unruh 
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رضايتمندي بيشتري را نسبت به مربي ) مانند بسكتبال و بيسبال(ر زد و خورد پسهاي ورزشي ورزشكاران رشته
  ).25(سطح رقابت تأثير معناداري بر رضايتمندي نداشت . خود نشان دادند

پاداش، تخصص و مرجعيت رهبران، تأثير بيشتري در  هاي قدرتدر پژوهشي دريافت كه پايگاه) 2005( 1افزا
به بررسي ادراك ورزشكاران از قدرت مورد ) 2006( 2تورمن). 12(رضايت شغلي و تعهد سازماني پيروان دارند 

استفادة مربي و ارتباط وضعيت بازي و رضايتمندي در ميان دانشجويان فوتباليست و بسكتباليست پرداخت كه 
ها استفادة مربي از قدرت پاداش و تخصص با رضايتمندي ورزشكاران ارتباط معناداري دارد نتايج نشان داد تن

نشان داد رضايتمندي بازيكنان با منابع قدرت مرجعيت و تخصص مربيان ارتباط معنادار ) 2007( 3هوانگ). 24(
بر رضايتمندي مرئوسان در تحقيقي به بررسي تأثير منابع قدرت رؤسا ) 2008( 4كيم ليان). 15(و مثبتي دارد 

نتايج اين تحقيق ارتباط مثبت و معناداري را ميان منابع قدرت مرجعيت، تخصص و پاداش با . پرداخت
در پژوهشي به بررسي ارتباط منابع قدرت ) 2009( 5كيم ليان و گوان توي). 19(رضايتمندي نشان داد 

رتباط قوي بين قدرت مرجعيت با رضايتمندي سرپرست با رضايتمندي مرئوسان پرداختند كه نتايج حاكي از ا
  ).18(كاركنان بود 

بر زور، قدرت تخصص و در تحقيق خود بيان كرد كه تفاوت معناداري بين قدرت مبتني) 2010( 6كونتر
). 20(اما تفاوت معناداري در قدرت قانوني مشاهده نشد . قدرت مرجعيت در بين مربيان در تركيه وجود دارد

ها و رفتارهاي كاركنان پرداخت و يكي از در پژوهشي به بررسي منابع قدرت رهبري و نگرش )2010( 7واالس
  ).26(نتايج پژوهش وي وجود ارتباط منفي بين قدرت تنبيه با نارضايتي شغلي بود 

نكتة شايان توجه در تحقيقات مربوط به قدرت اين است كه همة محققان آنها معتقدند بايد به نقش فرهنگ 
كنند كه مطالعات دربارة قدرت در رو پيشنهاد ميازاين. لعة رابطة قدرت و متغيرهاي سازماني توجه كرددر مطا

معتقد است استفاده از قدرت از موقعيتي به ) 2007(در اين زمينه، هوانگ . هاي مختلف انجام گيردپهنة فرهنگ
                                                           
1 . High – profile sports  
2 . Afza 
3 . Turman 
4 . Kim Lian 
5 . Guan Tui 
6 . Konter 
7 . Wallace 
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همچنين . موقعيت و شرايط وابسته است هاي صاحب قدرت، افراد هدف وموقعيت ديگر متفاوت بوده و به ويژگي
رو محققان به بررسي ارتباط قدرت و ازاين. هاي متفاوتي دارد و در مقدار و شدت ثابت نيستقدرت شكل

- آنچه باعث نفوذ مي) 2001(و همكاران همچنين به اعتقاد هرسي . اندرضايتمندي در ورزشكاران ايراني پرداخته

در نتيجه در بررسي قدرت . وجود دارد، نيست بلكه تصور ديگران از قدرت است ا آنچه در واقعيتيشود، قدرت 
  .سرپرستان، بايد به ادراك زيردستان از قدرت سرپرست توجه ويژه شود

هاي برخي تحقيقات انجام گرفته در مديريت منابع انساني كه منابع قدرت را از در مجموع باتوجه به يافته
دانند و باتوجه به كمبود هاي شغلي مانند رضايتمندي كاركنان مييري نگرشگكننده در شكلعوامل تعيين

دنبال پاسخ به اين پرسش است ويژه ما در ميان ورزشكاران نخبه، تحقيق بهچنين تحقيقاتي در حيطة ورزشي، به
مربيان است و آيا  كه از ديدگاه بازيكنان ليگ برتر هندبال بانوان، كدام يك از منابع قدرت، بيشتر مورد استفادة

هاي ارتباطي بين منابع قدرت مورد استفادة مربيان و رضايتمندي ورزشكاران وجود دارد؟ همچنين ميان ويژگي
  دموگرافيكي يا رضايتمندي ورزشكاران ارتباطي وجود دارد؟

  

  روش تحقيق

پژوهش كليه جامعة آماري . صورت ميداني اجرا شدهمبستگي است كه به –روش انجام تحقيق توصيفي 
به  1389 – 90كه در مسابقات ليگ برتر سال  بازيكن 147بازيكنان ليگ برتر هندبال بانوان ايران، به تعداد 

منظور به. نفر در نظر گرفته شد 108نمونة تحقيق براساس جدول حجم نمونة مورگان . رقابت پرداختند
  :گردآوري اطالعات از سه پرسشنامه به شرح زير استفاده شد

هاي دموگرافيكي كه شامل سن، وضعيت تأهل، ميزان تحصيالت، وضعيت شغلي و سابقة رسشنامة ويژگيپ
  فعاليت ورزشي بود؛
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 15ساخته شده و شامل ) 2000(و همكاران  2كه توسط ون) ويژة ورزشكاران( 1پرسشنامة قدرت در ورزش
را از ديدگاه ) ، قانوني و مرجعيتبر پاداش، تنبيه، تخصصقدرت مبتني(منبع قدرت مربي  5سؤال است كه 

  .ارزشي ليكرت تدوين شده است 9اين پرسشنامه براساس مقياس . سنجدورزشكار مي

آوري اطالعات در زمينة رضايتمندي بازيكنان براي جمع) ASQ( 3از پرسشنامة رضايتمندي ورزشكاران
در ايران هنجاريابي ) 1387(سط حالج تدوين و تو) 1998( 4اين پرسشنامه توسط چالدوري و ريمر. استفاده شد

مقياس رضايت بازيكن را از رفتار مربي سؤال دارد كه چهار خرده 14پرسشنامة مذكور . هنجاريابي شده است
) رضايت از آموزش و تمرين، رضايت از رفتار و تعامل مربي، رضايت از عملكرد فردي و رضايت از عملكرد تيمي(

  .كندگيري ميارزشي ليكرت اندازه 7در مقياس 

پرسشنامه  30هاي مذكور در جامعة آماري تحقيق، در يك مطالعة مقدماتي منظور تعين پايايي پرسشنامهبه
و براي پرسشنامة  91/0توزيع شد كه با نتايج آزمون آلفاي كرونباخ براي پرسشنامة منابع قدرت مربيان 

آوري ها براي جمعي مطلوب پرسشنامهدهندة پاياياين نتايج نشان. گزارش شد 89/0رضايتمندي ورزشكاران 
صورت تصادفي ساده ميان پرسشنامه به 125ها، منظور جلوگيري از افت نمونهبه. اطالعات مرتبط با تحقيق بود

  . علت نقص اطالعات كنار گذاشته شدپرسشنامه به 13جامعة آماري توزيع شده و در نهايت 

پرسشنامه، از آمار توصيفي و استنباطي استفاده  112ده از آوري شهاي جمعوتحليل دادهمنظور تجزيهبه
ها، از آمده از نمونهدستهاي بههاي خام و توصيف اندازهمنظور سازمان دادن و خالصه كردن نمرهبه. شد

منظور تعيين ارتباط از ضريب همبستگي و به) درصدها، فراواني، جداول و نمودارها(هاي آمار توصيفي شاخص
ها در انجام گرفت و داده SPSSافزار  وسيلة نرمعمليات آماري به. و رگرسيون چندمتغيره استفاده شد اسپيرمن

  .وتحليل شدتجزيه >P 05/0سطح معناداري 

                                                           
1  . Power in sport questionnaire – other (PSQ – O for athletes) 
2  . Wann, Metcalf, Brewer, Whiteside 
3  . Athlete’ Satisfaction questionnaire 
4  . Chelladurai and Riemer 
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  هاي تحقيقيافتهنتايج و 

مطابق جدول . هاي تحقيق ارائه شده استهاي دموگرافيكي نمونه، توزيع فراواني برخي ويژگي1در جدول 
سال و  28درصد آنها در ردة سني  7/2سال و كمتر و تنها  20ها در دامنة سني درصد آزمودني 42ز بيش ا

 38ميزان تحصيالت بيش از . مجرد بودند) درصد 93(از نظر وضعيت تأهل بيشتر بازيكنان . بيشتر قرار داشتند
درصد  6سال و حدود  7بيش از  درصد بازيكنان داراي سابقة ورزشي 66. ها، ديپلم و كمتر بوددرصد آزمودني

  .سال بودند 2آنها نيز داراي سابقة ورزشي كمتر از 

  هاي دموگرافيكي بازيكنانتوزيع فراواني برخي ويژگي – 1جدول 
  درصد  فراواني متغيرهاي جمعيت شناختي

  سن
 9/42 48 سال و كمتر20

  3/39 44 سال24–21
 2/15 17 سال28–25

 7/2 3 ترسال و بيش29
 83 93 مجرد  وضعيت تأهل

 17 19 متأهل

  تحصيالت
  4/38 43 ديپلم و كمتر
 5/20 23 كارداني

  8/34 39 كارشناسي
 2/6 7 كارشناسي ارشد و باالتر

  وضعيت اشتغال
 6/28 32 بيكار
 1/57 64 دانشجو
 2/6 7 كارمند
 8 9 شغل آزاد

  سابقة ورزشي
 2/6 7 سال2كمتر از

 4/5 6 سال4–2
 3/22 25 سال7–5

 1/66 74 سال7بيشتر از

  

در بين منابع پنجگانة قدرت . دهد، ميانگين و انحراف استاندارد منابع قدرت مربيان را نشان مي1شكل 
نبع و كمترين آنها به م) 76/22 ± 7/4(مربيان از ديدگاه بازيكنان بيشترين ميانگين به منبع قدرت تخصص 

  .اختصاص دارد) 72/17 ± 1/7(قدرت پاداش 
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  ميانگين و انحراف استاندارد منابع قدرت مربيان – 1 شكل

از بين چهار . داده استشده هاي رضايتمندي ورزشكاران نشان ، ميانگين و انحراف استاندارد نمره2 شكلدر 
و رضايت از ) 39/27 ± 02/8(ميانگين  بعد رضايتمندي ورزشكاران، رضايت از رفتار و تعامل مربيان بيشترين

  .كمترين ميانگين را دارند) 91/14 ± 48/5(علمكرد فردي 

  
  ميانگين و انحراف استاندارد ابعاد رضايتمندي ورزشكاران – 2 شكل 
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شده در پژوهش، هاي گردآوريمنظور بررسي وجود ارتباط بين متغيرهاي پژوهش و باتوجه به اينكه دادهبه
ماتريس همبستگي زير گوياي ارتباط مثبت و . اي هستند، از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شدهاز نوع رتب
براساس ). 3جدول (، ميان منابع پنجگانة قدرت مربيان با رضايتمندي ورزشكاران است )>P 01/0(معناداري 
منبع قدرت تنبيه، و ) >r ،01/0P=604/0(آمده، منبع قدرت تخصص بيشترين شدت همبستگي دستضرايب به

  .را با رضايتمندي ورزشكاران دارند) >r ،01/0P=351/0(كمترين شدت همبستگي 

  رزشكارانونتايج ماتريس ضريب همبستگي اسپيرمن بين منابع پنجگانة قدرت مربيان و رضايتمندي  – 2جدول 
  قانوني  مرجعيت  تخصص  تنبيه  پاداش  آمارة آزمون  ابعاد

           R  پاداش
Sig         

          R *771/0  تنبيه
Sig 1%          

        R *763/0  *626/0  تخصص
Sig 1%  1%        

      R *671/0  *606/0  *77/0  مرجعيت
Sig 1%  1%  1%      

    R *673/0  *689/0  *641/0  **798/0  قانوني
Sig 1%  1%  1%  1%    

رضايتمندي 
  ورزشكار

R *601/0  *351/0  *604/0  *463/0  *381/0  
Sig 1%  1%  1%  1%  1%  

  .معني دار است >P 01/0در سطح  

بيني رضايتمندي بازيكنان از طريق منابع قدرت مورد استفادة مربيان ، توان پيش3براساس نتايج جدول 
كنندگي منابع قدرت مربيان در ارتباط با رضايتمندي بينيمنظور تعيين سهم نسبي پيشرو بهازاين. وجود دارد

  .استفاده شد) enterبا روش (ه بازيكنان، از رگرسيون چندمتغير
  

  منظور بررسي معناداري رگرسيونبه ANOVAآزمون  – 3جدول

ميانگين   )df(درجة آزادي   مجموع مجذورات  منبع تغييرات
 Fميزان   مجذورات

 سطح معني داري
)Sig(  

  984/234  106  306/24908  باقي مانده  01/0  281/25  53/5940  5  68/29702  رگرسيون
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و ) 5و  p ،28/25  =F) (106=  1/0(دهد نتايج آناليز واريانس، معناداري رگرسيون را نشان مي 4در جدول 
  .كنندبيني ميطور معناداري متغير وابسته را پيشبه اين معني است كه متغيرهاي مستقل به

منابع  بيندهند كه از پنج متغير پيشهاي تحليل رگرسيون ارائه شده، و نشان مي، مشخصه4در جدول 
كنندگي معنادار براي بينيقدرت، چهار متغير منبع قدرت پاداش، تنبيه، تخصص، و مرجعيت، توان پيش

درصد از تغييرات ميزان رضايتمندي  50دهد، بيش از ضريب تعيين نشان مي. رضايتمندي ورزشكار را دارند
  .شودورزشكار از طريق منابع قدرت مربي تبيين مي

  
  بيني رضايتمندي ورزشكاران از طريق منابع قدرت مربيانمنظور پيشليل رگرسيون بهنتايج تح – 4جدول 

متغير 
  مالك

 متغير
  پيش بيني كننده

مقدار 
B 

ضريب
  بتا

مقدار 
t 

سطح 
  معني داري

ضريب
  R R2  ثابت

Y  =
ران

شكا
ورز

ي 
ند
يتم

ضا
ر

  

منابع 
قدرت 
  مربيان

1 =01/0  94/5  71/0  21/2  پاداش  

58/28  737/0  544/0  

2 =01/0  -3/3  -36/0  -27/1  تنبيه  

3 =01/0  83/4  56/0  66/2  تخصص  

4 =78/0  27/0  033/0  135/0  قانوني  

5 =003/0  -006/3  -37/0  -6/1  مرجعيت  

  

  رضايتمندي ورزشكار  ،به ازاي هر واحد تغيير در منبع قدرت پاداش، تخصص و قانوني 4مطابق جدول 
افزايش خواهد يافت، اما به ازاي هر واحد افزايش در منبع قدرت تنبيه  135/0و  66/2، 21/2قدار ترتيب، به مبه

بنابراين باتوجه به ضريب ثابت و ضرايب . يابدكاهش مي 6/1و  27/1ترتيب و مرجعيت، رضايتمندي ورزشكار به
  :صورت زير نوشتتوان معادلة رگرسيوني چندمتغيره را بهرگرسيون مي

})5( 6/1 – )4 (135/0 ) +3 (66/2 ) +2 (27/1 – )2 (21/2 { +58/28 =Y 
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هاي دموگرافيكي و رضايتمندي ورزشكاران، از ضريب منظور بررسي وجود ارتباط بين ويژگيدر ادامه به
براساس ضرايب ماتريس . آورده شده است 5نتايج آزمون در جدول . اي اسپيرمن استفاده شدهمبستگي رتبه

هاي دموگرافيكي با رضايتمندي ورزشكاران، رابطة معنادار آماري مشاهده گي، بين هيچ يك از ويژگيهمبست
  .دنش

  
  هاي دموگرافيكي و رضايتمندي ورزشكاراننتايج ماتريس ضريب همبستگي اسپيرمن بين ويژگي – 5جدول 
وضعيت   سن  آماره آزمون  

رشته   تحصيالت  تأهل
  تحصيلي

وضعيت 
  اشتغال

سابقه 
  يورزش

رضايتمندي 
  ورزشكاران

R 11/0-  14/0  13/0-  12/0-  12/0-  2/0-  
Sig 24/0  14/0  16/0  21/0  26/0  84/0  

  

  گيريبحث و نتيجه

هدف از انجام تحقيق حاضر تعيين اولويت منابع قدرت مورد استفادة مربيان ليگ برتر هندبال بانوان و 
هاي تحقيق حاكي از آن بود يافته. يتمندي بازيكنان بودهمچنين تعيين ارتباط ميان منابع قدرت مربيان با رضا

كه قدرت اصلي مورد استفادة مربيان از ديدگاه بازيكنان قدرت تخصص است و در ادامه قدرت مرجعيت، قانوني، 
ژاد نهاي رمضاني، مغاير با يافته)2003( هاي اليوز و همكاراناين يافته همسو با يافته. تنبيه و پاداش قرار گرفتند

) 2007(و هوانگ ) 2001(ون و پاك هاي  همچنين مغاير با يافتهكه قدرت تخصص و قانوني ) 1389(  و همكاران
تأكيد بر قدرت تخصص اهميت آموزش، . كه قدرت قانوني را قدرت اصلي مورد استفادة مربيان يافتند، است

همچنين ). 4، 7، 21، 28(همخواني دارد دهد كه با نتايج بسياري از تحقيقات دانش و تخصص مربي را نشان مي
-نظر مياز آنجا كه بازيكنان پژوهش حاضر رضايتمندي بيشتري از رفتار و تعامل مربي گزارش دادند، طبيعي به

جالب توجه . رسد كه از جمله علل همراهي و پيروي آنها از مربيان خود، قدرت مرجعيت و شخصيت مربي باشد
اين يافته با نتايج تحقيقات تهامي . اندترين منبع قدرت مربيان دانستهاهميتراكم است كه بازيكنان قدرت پاداش

كه قدرت مرجعيت را در اولويت ) 2001(كه قدرت تنبيه، ون و پاك ) 1389(نژاد و همكاران ، رمضاني)1388(
داش مربيان از اهميت بودن قدرت پاكم. آخر منابع قدرت مورد استفادة مربيان گزارش كردند، متناقض است
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علت تخصص و شخصيت آنها دليل پيروي كردن بيشتر بازيكنان از مربيان بهديدگاه بازيكنان ممكن است به
كمبود منابع مالي و . انداي كه بازيكنان بدون انتظار هرگونه پاداش از مربيان خود اطاعت كردهباشد، به گونه

  .اين منبع قدرت منجر شود مادي نيز ممكن است به كم شدن استفادة مربيان از

هاي تحقيق، رضايتمندي بيشتر ورزشكاران از رفتار و تعامل مربي، نسبت به ديگر ابعاد از ديگر يافته
باتوجه . همسوست) 2005(  و آنرو و همكاران) 1389(نژاد و همكاران رضايتمندي بود كه با نتايج تحقيق رمضاني

فتاري و شيوة برخورد مربيان در تأمين رضايتمندي ورزشكاران كامالً هاي ررسد كنشنظر ميبه اين يافته، به
هاي روانشناختي، بهزيستي و اجتماعي ورزشكاران را بهبود ورزشكار، مهارت –مؤثر باشد، زيرا ارتباط خوب مربي 

  ).14(شود بخشد و موجب احساس رضايتمندي در ورزشكاران ميمي

هاي قدرت نشان داد ابطة دروني مثبت و معناداري را بين پايگاهنتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن ر
دهندة غيرمستقل بودن منابع قدرت مربيان اين مسئله نشان. همسوست) 2007(كه با نتايج تحقيق هوانگ 

ز حاكي اعبارت ديگر، اين مسئله به. منبع قدرت كل شناخته شوندعنوان يك توانند بهكه اين منابع ميطوريبه. است
  ).19(برند كار ميصورت همزمان براي نفوذ بر بازيكنان خود بهآن است كه مربيان منابع متفاوت قدرت را به

ضريب همبستگي اسپيرمن ارتباط مثبت و معناداري را بين منابع پنجگانة قدرت مربيان و رضايتمندي 
همچنين در . همخواني دارد) 2007(اين يافته با نتايج تحقيق هوانگ ). >P 01/0(ورزشكاران نشان داد 

، 19، 23، 28(تحقيقات مختلف تنها ارتباط برخي از منابع قدرت با رضايتمندي ورزشكاران گزارش شده است 
تري را ميان منبع قدرت تخصص و پاداش با رضايتمندي نشان نتايج تحقيق ارتباط قوي). 7، 12، 13، 15، 18

باتوجه به اين يافته مربيان براي ايجاد و حفظ . واني داردهمخ) 2006(داد كه با نتيجة تحقيق تورمن 
روزرساني اطالعات، دانش و مهارت خود بر تأكيد بر قدرت تخصص و بهرضايتمندي ورزشكاران الزم است عالوه

اگرچه بازيكنان قدرت پاداش را در اولويت آخر علت . در مربيگري، به قدرت پاداش نيز توجه ويژه داشته باشند
توان علت ارتباط به نسبت زياد آن با رضايتمندي ورزشكاران، مياند، بههي و پيروي از مربي بيان كردههمرا

منظور افزايش رضايتمندي بازيكنان خود بايد توجه بيشتري به اين منبع قدرت داشته عنوان كرد كه مربيان به
هاي مادي رضايتمندي هرچه همچنين پاداشباشند و با ارائة بازخور مناسب در برابر عملكرد مطلوب بازيكنان 

  .بيشتر آنان را سبب شوند
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اجبار مربيان و رضايتمندي / هاي تحقيق حاضر رابطة مثبت و معناداري را بين منبع قدرت تنبيه يافته
اگرچه ميزان ارتباط . همخواني دارد) 2010(و واالس ) 2007(ورزشكاران گزارش كرد كه با نتايج تحقيق هوانگ 

است ك در ديگر تحقيقات مشابه ارتباطي اين درحالي). r=  351/0(پژوهش حاضر چندان زياد نبوده است در 
  اين تناقض را ). 7، 12، 13، 23، 28(بين اين دو متغير گزارش نشده يا ارتباطي منفي مشاهده شده است 

هندبال بانوان در ايران و احتماالً  علت پويا بودن ليگ برترتوان به جامعة متفاوت تحقيق نسبت داد، زيرا بهمي
اي اندازهند، بهرمنظور تنبيه بازيكنان در اختيار داهاي حاضر در اين مسابقات بهميزان اختياري كه مربيان تيم

توان دليل ديگري كه براي اين امر مي. نبوده است كه بازيكنان از اعمال آن نارضايتي چنداني را احساس كنند
رود حتي شوند و انتظار ميت كه مربيان باالترين مرجع قدرت و اختيار در تيم محسوب ميبيان كرد، آن اس

طور كامل از اي غيرمعقول و بدون دليل از بازيكنان داشته باشد، بازيكنان بهزماني كه به ظاهر مربي خواسته
نين تيم تخلف ورزند، مربيان در چنين شرايطي اگر بازيكنان از مربي پيروي نكنند يا از قوا. مربي اطاعت كنند

در چنين شرايطي بازيكنان، استفادة مربي از . توانند تنبيهاتي را با هدف اصالح رفتار بازيكنان اعمال كنندمي
  .كننده خواهند دانستقدرت تنبيه را مشروع و قانع

يتمندي درصد ميزان تغييرات رضا 50همچنين از آنجا كه براساس نتايج تحليل رگرسيوني، بيش از 
يين شود، لزوم شناخت، يادگيري و شيوة استفادة مربيان بتواند از طريق منابع پنجگانة قدرت مربي تورزشكار مي

با وجود اين، درك اهميت نقش قدرت در تئوري و عمل، هنوز هم . دهداز قدرت مناسب در باشگاه را نشان مي
علت عدم شناخت كافي افراد نسبت ين موضوع بها. دانش و شناخت ما نسبت به آن محدود و گاهي مبهم است
. هاي ورزشي استها و تيمهاي مختلف مانند باشگاهبه ماهيت موضوع قدرت و عوامل مرتبط با آن در سازمان

ويژه در ايجاد رضايتمندي، ها و روابط موجود ميان افراد، بهعلت نقش عمدة قدرت، در مراودهباوجود اين، به
بنابراين مديران و ). 2(هاي مربيگري ناديده گرفت هاي تيمي يا گروهي و شيوهن را در كنشتوان تأثير آنمي

  توانند مدير و مربي مربيان ورزش با يادگيري شيوة استفاده از قدرت مناسب در سازمان و باشگاه، مي
  ).10(تري باشند اثربخش

هاي دموگرافيكي و رضايتمندي موضوع ديگري كه در تحقيق حاضر بررسي شد، ارتباط بين ويژگي
هاي دموگرافيكي و رضايتمندي هاي تحقيق گوياي نبود ارتباط معنادار آماري ميان ويژگييافته. ورزشكاران بود
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 125كه بين سن و ميزان تحصيالت، با رضايتمندي ) 2005(اين نتيجه با نتايج پژوهش هوانگ . ورزشكاران بود
همچنين با نتايج تحقيقات آيين موروتاي  و معناداري را مشاهده نكرد ژيمناست زن نخبه در تايوان تفاوت

 1هاي تحقيق نسبت داد، زيرا به گفتة لينتوان اين عدم ارتباط را به تعداد نمونهمي. ، همخواني دارد)2006(
است ارتباط،  ها بر ميزان ارتباط بين متغيرها كامالً تأثير دارد و در يك نمونة كوچك ممكنتعداد نمونه) 1991(

  ).15(تر ارتباطي مشاهده نشود كه در نمونة بزرگمعنادار گزارش شود، درحالي

كننده بينيباتوجه به مطالب ذكرشده، و با توجه به اينكه منابع قدرت مورد استفادة مربيان عامل مهم و پيش
بر منابع قدرت، به ويژه منابع  مربيان ليگ برتر هندبال بانوان كشور با تأكيد. در رضايتمندي ورزشكاران است

قدرت تخصص و پاداش، در جهت ايجاد و حفظ رضايتمندي در بازيكنان خود اقدام كنند، زيرا رضايمندي بيشتر 
افراد احساس تعلق و وابستگي آنها به تيم، عملكرد بهتر، كاهش غيبت و حتي عدم ترك تيم و در نهايت موفقيت 

  .ه داردو افزايش اثربخشي تيم را به همرا
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