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 جنوبي و ورزشكاران زن و مرد استان خراسان
  
  2غفرانيمحسن   ،1 پور عادل رحمان

كارشناس ارشد، تربيت بدني، گروه تربيت بدني، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه فردوسي، . 1
استاديار، تربيت بدني، گروه تربيت بدني، دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه سيستان و .2مشهد، ايران؛

  .بلوچستان، زاهدان، ايران
  

  چكيده
يسة منابع قدرت مربيان و انسجام تيمي ورزشكاران از ديـدگاه مربيـان و ورزشـكاران زن و مـرد     هدف پژوهش حاضر، مقا

 120(جامعة آماري كلية مربيـان  . روش پژوهش توصيفي است و به شكل ميداني انجام گرفت. استان خراسان جنوبي بود
 260نفـر از مربيـان و    92گيري مورگـان،   جدول نمونه  براساس. در چهار رشتة تيمي بودند) نفر 800(و ورزشكاران ) نفر

گيري تصادفي ساده استفاده  ها از روش نمونه آوري داده آماري انتخاب شدند و براي جمع  عنوان نمونة نفر از ورزشكاران به
. اسـتفاده شـد  2(GEQ)  و پرسشـنامة انسـجام تيمـي    PSQ)(1براي گردآوري اطالعات از پرسشنامة منابع قدرت . شد

نظر مديريت ورزشي تأييد و پايـايي آنهـا بـا اسـتفاده از روش آلفـاي كرونبـاخ        ها توسط استادان صاحب شنامهروايي پرس
هاي ناپارامتري آزمون  با توجه به نتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف از روش. دست آمد به 81/0و  79/0 -78/0ترتيب  به

"U" 05/0(واليس استفاده شد  –ويتني و آزمون كروسكال -مان P≤ .(    نتايج نشان داد، از ديدگاه هـر دو گـروه، قـدرت
اولويـت انسـجام   . ترين اولويت منابع قدرت مربيان قرار گرفته اسـت  تخصص مربي در اولويت اول و قدرت تنبيه در پايين

و در سوي گروه  سوي تكليف گروه، يكپارچگي تكليف، كشش اجتماعي به ترتيب كشش به به) زن و مرد(تيمي ورزشكاران 
بين ديدگاه مربيان مرد و زن در خصوص قدرت پاداش، قدرت قهريه و قـدرت قـانوني   . نهايت يكپارچگي اجتماعي بودند

تفاوت معناداري مشاهده شد، اما بين ديدگاه آنها در مورد قدرت تخصص و قدرت مرجعيـت تفـاوت معنـاداري مشـاهده     
و باالتر از قـدرت تخصـص بيشـتر اسـتفاده كننـد، زيـرا قـدرت         شود مربيان براي انسجام تيمي بيشتر پيشنهاد مي. نشد

  .تخصص بيش از ساير منابع قدرت مورد استفادة مربيان و مورد قبول ورزشكاران است
  

  هاي كليدي  واژه
 .منابع، ورزشي تيم، قدرت، انسجام،

 

                                                           
   09151654048 :تلفن : نويسندة مسئول Email:adel.rahmanpour@yahoo.com                                                

1. Power in Sport Questionnaire   
2. Group Environment Questionnaire 
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   مقدمه
ام وظايفي كه به عهدة شك همكاري با ديگران و نفوذ داشتن روي آنها براي اداي مسئوليت و انج بي

در ورزش . انجامد مدير است، امري الزم و ضروري است و اين موضوعي است كه به اثربخشي رهبري مي
اين نقش بر عهدة مربي است و اوست كه رهبري بازيكنان را بر عهده دارد و رهبري كارامد وي، نقش 

اي متفاوت از  است مربيگري رشته تجربيات گذشته نشان داده .)2(مهمي بر عملكرد تيم خواهد داشت 
هاست و در آن دامنة وسيعي از ابزار مورد نياز است و قدرت يكي از ابزار مؤثر بودن مربيان  ساير حوزه

نفوذ بر ديگران از طريق ايجاد . مسئلة مهم در رهبري، فرايند نفوذ و اعمال قدرت بر ديگران است. است
مربيان با ). 18(قدرت مستلزم دسترسي به منابع قدرت است گيرد و ايجاد تصور  تصور قدرت صورت مي

توانند بر زندگي ورزشكاران تأثير بگذارند و با ايجاد ارتباط خوب با  استفاده از منابع قدرت خود مي
بازيكنان، به آنان انگيزه دهند تا مشكالت تيم را درك كنند و براي رسيدن به اهداف خود و تيم، بيشتر 

 . گذار انسجام در تيم باشد تواند پايه ين موضوع خود ميتالش كنند كه ا

اند و  نظران مطالب متنوع و گوناگوني را بيان كرده هاي آن صاحب در مورد حرفة مربيگري و ويژگي
شناسي ورزشي نيز هر كدام بخشي از مطالب خود را به بحث دربارة اين حرفة  هاي روان مؤلفان كتاب

ورزشي  شناسيروان زمينة در مربيان راهنمايدر كتاب  1مارتنز. اند دشوار و جذاب اختصاص داده
رود  مربيگري شغلي متفاوت با ساير مشاغل موجود در جامعه است و آنچه از مربي انتظار مي: گويد مي

برانگيز و دشوار  اي توقع اين حرفه، حرفه. هاي نجيب و خوب به جامعه تحويل دهد اين است كه انسان
. هاي متفاوتي نياز دارد، مربيگري يك حرفة مددكارانه است و بايد چنين نيز باشد رتاست و به مها

 ).5(ها و معرفت  مربيگري يعني مايه گذاشتن از خود، انرژي، دانش، مهارت

اند و در بين سه عامل  هاي ورزشي ، مربيان محور اصلي و ركن مهم تيم2به عقيدة روبن فراست
دهندة قوي و زيربناي هر پيشرفت  عنوان يك سازمان ربي در رهبري تيم بهورزشكار، مربي و تماشاگر، م

آيد، چراكه  حساب مي ها به ترين شغل امروزه رهبري در ورزش يا مربيگري، در ردة مشكل. مطرح است
استفاده از انواع ). 4(بخش است  انگيز و الهام مربيگري، كاري هدفمند، بابرنامه، مبتكرانه، هيجان

تواند نقش رهبري يك مدير را  ترين عواملي است كه مي منظور نفوذ، يكي از مهم ي قدرت بهها پايگاه
كار برند، از كساني كه  دانند چگونه آن را به شناسند و مي مديراني كه منابع قدرت را مي. متجلي سازد

                                                           
1. Martenz 
2. Roben Frast 
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هاي  ايي با پايگاهآشن. ترند و عملكرد بهتري خواهند داشت برند، اثربخش كار نمي دانند يا آن را به نمي
تواند عملكرد و  هاي مديريتي است، بنابراين استفادة صحيح از آنها مي قدرت، انگيزه براي انتخاب شيوه

  ). 17(اثربخشي مدير را افزايش دهد 
گذارد  ها تأثير مي از سوي ديگر نتايج تحقيقات اخير نشان داده كه انسجام تيمي باال بر عملكرد تيم

انسجام تيمي يكي از . هاي با انسجام كمتر نتايج بهتري را كسب كنند نسبت به تيمشود كه  و سبب مي
هاي گروهي زماني حاصل  كننده در موفقيت تيم است و موفقيت در ورزش عوامل تأثيرگذار و تعيين

 ورزشي، مديريت حوزة در). 11(اي مؤثر و هماهنگ با يكديگر كار كنند  شود كه اعضاي تيم به شيوه مي

 فعاليت مشترك هدف به رسيدن براي كه افرادي از متشكل و متعهد گروهي به دستيابي براي شتال

 بتواند كه مشتركي هدف تعيين كه معتقدند ورزش شناسان روان. است نياز مورد پيش از بيش كنند، مي

از ). 1( دارد حياتي جنبة موفقيت به دستيابي براي كند، متمركز آن به براي رسيدن را گروه هاي تالش
شود و اگر مربيان در مربيگري خود  تر و مؤثرتر مي هاي مربيگري هر روز منطقي طرف ديگر روش

ورزشكار را در نظر نگيرند، در واقع باعث انگيزش آنها نخواهند شد و آنها رغبت كمتري به اجراي 
ة عاطفي برقرار كنند و فرامين مربيان پيدا خواهند كرد، بنابراين الزم است مربيان با ورزشكاران رابط

  ).9،16،19(طور متناسب استفاده كنند  براي حفظ و افزايش انسجام ورزشكاران، از منابع قدرت خود به
خوبي استفاده  ترين ابزار نفوذ بر ورزشكار، يعني منابع قدرت به عنوان يك مدير، بايد از مهم مربي به

تحقيقات پيشين . استاي ارتقاي عملكرد تيم باشدرسد كه اين منابع قدرت بايد در ر نظر مي كند و به
و همچنين با ) 3،14،16،20(حاكي از آن است كه انسجام گروهي باال با عملكرد ورزشي موفق 

عبارت ديگر ارتباط بين رهبري و ميزان انسجام در  همراه است، به) 7،9،12(رضايتمندي ورزشكاران 
   . رهبر كارايي و عالقه به آسايش زيردستان داردشود كه در آن  گروه با رفتار رهبري آسان مي

در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از قدرت تخصصي ) 1389(نژاد و همكاران  رمضاني
از بين پنج شيوة اعمال قدرت مربيان . مربي در اولويت و استفاده از قدرت تنبيه در اولويت آخر قرار دارد

درت قانوني مربيان با رضايتمندي ورزشكاران از رفتار و تعامل مربي فقط بين قدرت تخصص، پاداش و ق
  ).7(رابطة مثبت و معناداري وجود دارد 

ترتيب عبارت بودند  در تحقيق خود نشان دادند كه منابع قدرت مربيان به) 1389(تهامي و همكاران 
پژوهشي بر روي مديران در ) 1383(كريمي ). 4(قدرت تخصصي، قانوني، مرجعيت، پاداش و اجبار : از

ويژه منبع قدرت تخصص  تربيت بدني شهرستان مشهد نشان داد كه مديران از منابع قدرت شخصي، به
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ترين سطح آمادگي كاركنان تا باالترين سطح، مديران از منابع  همچنين از پايين. كنند بيشتر استفاده مي
ن اين موضوع نيز تأييد شد كه منابع در ضم. كنند استفاده مي) ويژه قدرت تخصصي به(قدرت شخصي 

. تخصص، ارجاعي و اطالعات: اند از ترتيب عبارت كنند به قدرت شخصي كه مديران بيشتر استفاده مي
قانوني، پاداش، ارتباط : اند از ترتيب عبارت كنند نيز به منابع قدرت سازماني كه مديران بيشتر استفاده مي

 ). 10(و قهريه 

هاي رهبري آموزش و تمرين،  بيان داشتند، انسجام گروهي با سبك) 1389(ران نژاد و همكا رمضاني
حمايت اجتماعي و بازخورد مثبت، رابطة مثبت و معناداري داشته و با سبك رهبري آمرانه و 

مربيان بيشتر از سبك رهبري آموزش و تمرين و كمتر از سبك . دموكراتيك رابطة معناداري ندارد
هاي موفق بيشتر از سبك رهبري آموزش و  بر اين، مربيان تيم عالوه. كنند ه ميرهبري آمرانه استفاد

براي تعيين منابع قدرت مديران سازمان تربيت بدني نشان ) 1388(عزيزي ). 6(كنند  تمرين استفاده مي
داد قدرت مرجعيت در افراد با آمادگي كمتر قدرت اجبار، بيشترين ميزان رضايت از سرپرست را در 

  ).8(نان ايجاد كرده است كارك
تخصص، مرجعيت و (در پژوهشي اظهار داشتند كه منابع نرم قدرت ) 2008( 1امگوپتا و شار

موجب اطالعات سازماني بيشتر در ميان ) پاداش و قانون(در مقايسه با منابع سخت قدرت ) اطالعات
آمريكا براي توسعة در ايالت متحدة ) 2000(و همكاران  2پژوهش وان). 15(شود  كارمندان مي

پرسشنامة ورزشي قدرت نشان داد كه بين منبع قدرت مربيان با نظارت و رضايتمندي ورزشكاران رابطه 
نيز رابطة مثبت و معناداري را بين منبع قدرت مربيان ) 1387(فالح و همكاران ). 21(وجود دارد 

 ). 9(ن گزارش كردند و تمامي ابعاد رضايتمندي ورزشكارا) قدرت تخصص، پاداش و قانوني(

در تحقيقي در يك شركت بزرگ خدمات خانگي در زمينة منابع قدرت ) 1997( 3بورك و ويلكاكس
ترين منبع قدرت  عنوان مهم مدير و رضايت خاطر زيردستان به اين نتيجه رسيدند كه قدرت تخصص به
قدرت . اي بعدي قرار دارنده در مقام نخست قرار دارد و قدرت مشروع، قهريه، ارجاعي و پاداش در رده

ارجاعي و تخصص به بيشترين رضايت خاطر، قدرت مشروع و پاداش به رضايت خاطر نسبي و قدرت 
  . شود قهريه به كمترين ميزان رضايت خاطر مربوط مي

                                                           
1. Gupta and Sharam 
2. Wann 
3. Burke, R.J. and Wilcox 
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هاي مختلف قدرت آگاه  شك مربيان براي موفقيت ورزشكاران خود بايد از تأثير شيوه بنابراين، بي
هاي  هاي رهبري از عهدة ايفاي نقش ايد بتواند در مواقع گوناگون با استفاده از سبكمربي ب. باشند

هاي منطقي مؤثر، پيشرفت  عنوان يك مشوق و برانگيزاننده و با استفاده از روش گوناگون برآيد و به
انند يك ورزشكاران را اولين اولويت كاري خود قرار دهد و قادر باشد تا نسبت به عملكرد ورزشكاران، هم

پيشرفت و افزايش انسجام تيمي آنان را ) پاداش يا تنبيه(مدير سازماني با ارائة بازخوردهاي مناسب 
از جهت ديگر مربيان بايد توانايي استفاده از تمام امكانات براي انجام . هميشه مورد توجه قرار دهد

بر توانايي مديريتي، بايد به  الوهوظايف خود و موفقيت ورزشكاران را در اختيار داشته باشند، همچنين ع
ها  اصول علمي و اخالقي حرفة خود آگاه باشند تا بتوانند ورزشكاران خود را به نقطة اوج اجراي مهارت

رو با توجه به اهميت كاربرد مفهوم منابع قدرت مربيان و انسجام تيمي در ورزشكاران، اين  برسانند، ازاين
آيا تأثير هريك از منابع قدرت مربيان زن و مرد در انسجام پژوهش درصدد است تا مشخص كند كه 
   تيمي ورزشكاران زن و مرد متفاوت است؟

 

  روش تحقيق
اي انجام گرفته و با توجه به هدف، از نوع  مقايسه -اين تحقيق از نوع توصيفي است كه با روش علي

هاي گروهي فعال استان خراسان  تيم) مرد و زن(مربيان و ورزشكاران جامعة آماري كلية . كاربردي است
. هاي كشور و استان، در چهار رشتة ورزشي واليبال، بسكتبال، فوتبال و فوتسال بودند جنوبي در ليگ

ها  نفر و تعداد ورزشكاران زن و مرد در اين رشته 120هاي ورزشي تعداد مربيان زن و مرد در اين رشته
. شركت داشتند 1390رگساالن استان و كشور در سال نفر بودند كه در مسابقات جوانان و بز 800نيز 

عنوان نمونة  نفر به 260نفر و ورزشكاران  92گيري مورگان تعداد مربيان برابر با  جدول نمونه  براساس
ابزار مورد استفاده در . گيري تصادفي ساده انتخاب شدند آماري تحقيق تعيين و با استفاده از روش نمونه 

ساخته، شامل جنس، سن، وضعيت تأهل، سطح  امة اطالعات فردي محققاين تحقيق سه پرسشن
) از ديدگاه مربيان و ورزشكاران(تحصيالت، سطح رقابت تيم، رشتة ورزشي، پرسشنامة منابع قدرت 

قدرت پاداش، قهريه، (سؤال اصلي است كه پنج منبع قدرت مربي  15، كه شامل )2000(1ويتسايد و وان
سنجد؛ و پرسشنامة انسجام تيمي يا محيط گروهي توسط كارون و  را مي )مرجعيت، تخصص و قانون

كشش (، شامل هجده سؤال بود كه ميزان انسجام تيمي ورزشكاران را در چهار بعد )1998(همكاران 
                                                           

1. Harlord Whitesid & Danil Wan  
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از ديدگاه ) سوي تكليف گروه، كشش اجتماعي به گروه، يكپارچگي تكليف و يكپارچگي اجتماعي به
از امتياز (ارزشي ليكرت  7هاي هر دو پرسشنامه داراي يك سيستم  كند و گزينه گيري مي ورزشكار اندازه

 . است) ، كامالً موافقم7،كامالً مخالفم تا امتياز 1

براي روايي هر سه پرسشنامه، از استادان و متخصصان مديريت ورزشي و رفتار حركتي چند دانشگاه 
، نسخة اصلي پرسشنامه حاضر و مورد تأييد كشور استفاده شد و پس از تغييرات و اصالحات ضروري

، 78/0قرار گرفت و پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ، براي پرسشنامة منابع قدرت از ديدگاه مربيان 
  .دست آمد به 81/0و پرسشنامة انسجام تيمي  79/0پرسشنامة منابع قدرت از ديدگاه ورزشكاران 

  اتوتحليل اطالع آوري و تجزيه روش جمع
ا هماهنگي مسئوالن ادارة كل سازمان ورزش و جوانان استان خراسان جنوبي و اطالعاتي كه از ادارة ب 

ها قبل از جلسات تمرين بين  هاي استان گرفته شد، پرسشنامه هاي شهرستان تربيت بدني و هيأت
ز تمامي افراد ورزشكاران توزيع و در پايان تمرينات همان جلسه دريافت شد و سعي بر آن بوده كه ا

ها براي  آوري اطالعات جامعة آماري داده بعد از جمع. صورت دقيق و كامل اطالعات كسب شود نمونه به
 . وتحليل شد تجزيه 17نسخة  SPSSافزار  هاي تحقيق با استفاده از نرم آزمون فرضيه

ستنباطي هاي آمار توصيفي و ا آمده با استفاده از شيوه دست در تحقيق حاضر اطالعات به 
هاي خام، طراحي جدول توزيع  بندي نمره هاي آماري توصيفي براي طبقه از روش. وتحليل شد تجزيه

از آزمون . استفاده شد... هاي پراكندگي مانند ميانگين و انحراف استاندارد و  فراواني و محاسبة شاخص
به نتايج آزمون هاي تحقيق و نيز با توجه  منظور تحليل فرضيه ضريب همبستگي اسپيرمن به

واليس در  –ويتني و آزمون كروسكال  - مان "U"هاي ناپارامتري آزمون  اسميرنوف از روش-كولموگروف
  . استفاده شد ≥05/0Pسطح معناداري 

  
  هاي تحقيق نتايج و يافته

آماري از حيث متغيرهايي چون   وتحليل آماري به بررسي چگونگي توزيع نمونة در اين بخش از تجزيه
  .شود ، سن، وضعيت تأهل، تحصيالت و سابقة حضور در تيم پرداخته ميجنسيت
 41سن . درصد زن بودند 1/33دهندگان مرد و  درصد پاسخ 9/66هاي پژوهش نشان داد،  يافته

 1/12سال و  32تا  28درصد بين  9/10سال،  28تا  23درصد بين  9/35سال،  23تا  18درصد بين 
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 5/23. درصد ديگر متأهل بودند 33دهندگان مجرد و  درصد پاسخ 67اً تقريب. سال بود 32درصد باالي 
درصد  3/12درصد كارشناسي و  5/51درصد فوق ديپلم،  7/12تر،  درصد داراي تحصيالت ديپلم و پايين

  .داراي تحصيالت كارشناسي ارشد بودند
درصد بيش  3/12 سال و 10تا  8درصد  1/3سال،  7تا  4درصد  6/24سال،  3تا  1درصد افراد  60

درصد در سطح استان،  5/18درصد در سطح شهرستان،  7/7. سال سابقة حضور در تيم را داشتند 11از 
درصد در  2/1درصد در سطح آسيا و  9/6درصد در سطح كشوري،  6/54درصد در سطح دانشگاه،  2/11

  .سطح المپيك در مسابقات شركت داشتند
اولويت انسجام تيمي اين جدول دهد كه با توجه به  شان ميانسجام تيمي ورزشكاران را ن 1جدول 

سوي گروه و در  سوي تكليف گروه، يكپارچگي تكليف، كشش اجتماعي به ترتيب كشش به ورزشكاران به
  .نهايت يكپارچگي اجتماعي است
 )زن و مرد(بررسي انسجام تيمي ورزشكاران  .1 جدول

 انحراف استاندارد انگينمي بيشترين نمره كمترين نمره تعداد متغيرها
 85/0 58/5 7 3 260 سوي گروه كشش اجتماعي به

 75/0 80/5 7 3 260 سوي تكليف گروه كشش به

 91/0 02/5 7 3 260 يكپارچگي اجتماعي

 90/0 70/5 7 40/3 260 يكپارچگي تكليف

  
كاران، قدرت دهد، اولويت اول منابع قدرت مربيان از ديدگاه ورزش نشان مي 2طوركه جدول  همان

بر اين، از ديدگاه  عالوه. تخصص است و قدرت تنبيه در اولويت آخر منابع قدرت مربيان قرار گرفته است
مربيان، اولويت اول منابع قدرت مربيان قدرت تخصص است كه مشابه اولويت اول منابع قدرت مربيان از 

هاي  داش، مرجعيت و قانون در اولويتهمچنين از ديدگاه هر دو گروه، قدرت پا. ديدگاه ورزشكاران است
  .بعدي و در اولويت آخر تنبيه منبع قدرت مربيان به مانند ورزشكاران قرار دارد

 2و  3اولويت اول منابع قدرت از ديدگاه مربيان مرد با كارت مربيگري درجة  3با توجه به جدول 
اولويت اول منبع قدرت . اوت استقدرت تخصص است، اما اولويت بعدي منابع قدرت از ديدگاه آنان متف

المللي نيز، قدرت تخصص است و قدرت تنبيه در هر  و بين 1از ديدگاه مربيان با كارت مربيگري درجة 
 - با توجه به سطح معناداري در آزمون كروسكال. سه گروه، در اولويت آخر منابع قدرت مربيان قرار دارد

 . بين پنج منبع قدرت مربيان با درجات مربيگري مختلف، تفاوت معناداري وجود ندارد واليس،



 1393مستانز، 4شمارة ، 6دورة مديريت ورزشي،                                                                                   

 

664

  )زن و مرد(بررسي منابع قدرت مربيان از ديدگاه مربيان و ورزشكاران  .2 جدول

  )زن و مرد(بررسي منابع قدرت مربيان از ديدگاه مربيان 
 استانداردانحراف ميانگينبيشترين نمرهكمترين نمرهتعدادمتغيرها

 27/1 9233/2769/5قدرت پاداش

 23/1 92267/612/4قدرت قهريه

 628/0 924793/5قدرت تخصص

 04/1 9267/1758/5قدرت مرجعيت

 08/1 922724/5قدرت قانون

  )زن و مرد(بررسي منابع قدرت مربيان از ديدگاه ورزشكاران 
 05/1 26067/1769/5قدرت پاداش

 497/1 26033/174قدرت قهريه

 700/0 26067/4708/6قدرت تخصص

 782/0 26033/4753/5قدرت مرجعيت

 773/0 26067/3723/5قدرت قانون

 
 

قدرت  3اولويت اول منابع قدرت از ديدگاه مربيان زن با كارت مربيگري درجة  3با توجه به جدول 
و باالتر، قدرت تخصص 2ز ديدگاه مربيان با كارت مربيگري درجة اولويت اول منبع قدرت ا. پاداش است

با توجه به سطح . است و قدرت تنبيه در هر سه گروه، در اولويت آخر منابع قدرت مربيان قرار دارد
واليس، بين منبع قدرت تنبيه، قدرت پاداش و قدرت قانون مربيان زن با  - معناداري در آزمون كروسكال

  .تلف، تفاوت معناداري وجود دارددرجات مربيگري مخ
  مقايسة اولويت منابع قدرت مربيان با درجات مختلف مربيگري.3جدول 

 كروسكال واليس نتايج المللي درجة بين+1درجة  2درجة  3درجة  شاخص آماري

قدرت 
 تخصص

 = 97/5M مرد
776/0SD = 

80/5M = 
37/0SD = 

95/5 M =  
54/0SD = 

18/4=2  
123/0P = 

 = 94/5M زن
716/0SD = 

M = 14/6
SD= 46/0  

M = 45/6
SD = 60/3  

64/1=2  
440/0P = 

قدرت 
 مرجعيت

 = 28/5M مرد
38/1 SD = 

78/5M = 
82/0SD = 

50/5 M =  
71/0SD = 

75/1= 2  
415/0P = 

 = 65/5M زن
835/0SD = 

47/5M = 
377/0SD = 

34/5 M =  
945/0SD = 

68/2=2  
432/0P = 

قدرت 
 پاداش

45/5M مرد = 
36/1SD = 

50/5M = 
12/1 SD = 

66/4 M =  
88/1SD = 

830/0=  2  
660/0P = 

= M زن 25/6
SD = 01/1  

47/4M = 
33/1SD = 

13/5 M =  
45/0SD = 

52/11=2  
*003/0P = 

قدرت 
 قانوني

 = 48/4M مرد
13/1SD = 

29/5M = 
65/0SD = 

87/4 M =  
28/0SD = 

74/2=2  
254/0P = 

 = 58/5M زن
28/1SD = 

M = 14/5
SD = 72/0  

M = 94/4
SD = 32/1  

47/6=2  
*039/0P = 

قدرت 
 تنبيه

 = 10/4M مرد
89/0SD = 

96/3M = 
13/1 SD = 

83/4M =  
12/2 SD = 

392/0=  2  
822/0P = 

= M زن 56/4
SD = 48/1  

57/3M = 
35/1SD = 

M = 49/3
SD = 45/1  

25/8=2  
*016/0P = 



  ...مقايسة منابع قدرت مربيان و انسجام تيمي ورزشكاران از ديدگاه مربيان و ورزشكاران زن و مرد 

 

665

سطح معناداري در آزمون يومن ويتني، نتيجه گرفته  و Zبا توجه به مقدار  4براساس جدول 
شود كه بين ديدگاه ورزشكاران زن و مرد در خصوص تمامي منابع قدرت مربيان تفاوت معناداري  مي

شود  و سطح معناداري در آزمون يومن ويتني، نتيجه گرفته مي Zهمچنين با توجه به مقدار . وجود دارد
داري ادر خصوص قدرت پاداش، قدرت قهريه و قدرت قانوني تفاوت معنكه بين ديدگاه مربيان مرد و زن 

 .  وجود دارد، اما بين ديدگاه آنها در مورد قدرت تخصص و قدرت مرجعيت تفاوت معناداري وجود ندارد

 

 منابع قدرت مربيان از ديدگاه مربيان و ورزشكاران مرد و زن ةمقايس .4جدول 

 Sigويتني  z آزمون يومن ميانگين گروه متغيرها

 قدرت پاداش
 ورزشكاران

 46/5 مرد
-71/5 001/0* 

12/6زن
 مربيان

72/5مرد
97/5زن *006/0 75/2-

 قدرت زور يا تنبيه
 ورزشكاران

 *001/0 -71/5 59/3 مرد
7/4زن

 مربيان
20/4زن *001/0 -11/4345/0مرد

 قدرت مرجعيت
 ورزشكاران

25/5مرد
13/6زن *001/0 43/8-

 مربيان
  -63/5382/0مرد

 
70/5زن 703/0

 قدرت قانوني
 ورزشكاران

80/5زن *001/0 -95/7 95/4 مرد
 مربيان

20/5مرد
46/5زن *043/0 03/2-

 قدرت تخصص
 ورزشكاران

 85/5 مرد
-42/8 001/0* 

56/6زن
 مربيان

97/5زن 626/0 -92/5487/0مرد
 

  گيري بحث و نتيجه
توان بر رفتار پيروان  از طريق قدرت مي. اي دارد ها و روابط موجود ميان افراد نقش عمده قدرت در مراوده

ترتيب قدرت  اولويت منابع قدرت از ديدگاه مربيان و ورزشكاران به. خود نفوذ يافت و آن را ارزيابي كرد
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، )2008( 1قدرت تنبيه است كه با نتايج تحقيقات گوپتا و شارام تخصص، پاداش، مرجعيت، قانون و
همخواني دارد و با نتيجة ) 1384(و نعمتي ) 2003( و همكاران 3، الئوس)1997( 2بورك و ويلكاكس

 ).19،15،10(مغاير است ) 1383(تحقيق كريمي 

ظرية اقتضايي قدرت اين موضوع، همان ن. رسد نظر مي بندي منابع قدرت طبيعي به تفاوت در رتبه 
كند كه راهبرد خردمندانه اين است كه با توجه به شرايط،  نيز بر اين اساس بيان مي 4است كه فيدلر
طور استنباط كرد كه  توان اين بنابراين مي. هاي مناسب رهبري و منابع قدرت استفاده كند مربي از سبك

ه به موقعيت و شرايط از منابع مختلف قدرت منظور حفظ اتحاد در ورزشكاران خود، بايد با توج مربي به
  ).15،19(استفاده كند 

در اين تحقيق مشابه بيشتر تحقيقات گذشته، قدرت تنبيه در اولويت آخر از ديدگاه ورزشكاران و 
عنوان قدرت غالب استفاده  اگر مربي در سبك رهبري خود از قدرت تنبيه و زور به. مربيان قرار دارد
شايد دليل اولويت ). 4،15(دنبال خواهد داشت  ش سطح عملكرد و اثربخشي تيم را بهكند، احتماالً كاه

آخر منبع قدرت تنبيه اين باشد كه با توجه به شرايط حاكم بر جامعه، ديگر ورزشكاران پذيراي اين 
  ).4(اند  منبع قدرت مربيانشان نيستند و از اينكه به آنها امر و نهي شود گريزان

هاي قدرت با اثربخشي و عملكرد  در پژوهشي به بررسي رابطة بين پايگاه) 1383( مظفري و طبائيان
هاي قدرت مورد استفادة  هاي تربيت بدني پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه پايگاه رؤساي دانشكده

ترتيب شامل قدرت تخصصي اطالعات شخصي، قانوني، پاداش، رابطه، قانوني و اجبار بوده  مديران به
هاي قدرت مورد استفادة مديران با عملكرد آنان همبستگي معناداري  همچنين بين انواع پايگاه. است

هاي قدرت تخصصي، اطالعات شخصي و پاداش رابطة  در واقع بين عملكرد با پايگاه. وجود داشت
  ). 13(مستقيم و با پايگاه قانوني، رابطه و اجبار رابطة معكوس مشاهده شد 

هاي مربيگري درجة باال  ربيان زن و مرد با تحصيالت دانشگاهي و داراي كارتدر تحقيق حاضر، م
همراه با سابقة حضور باالي چهار سال مربيگري در مردان و يازده سال ) المللي و بين1، درجة 2درجة (

با تحصيالت غيردانشگاهي و مربيان زن داراي ) زن و مرد(در زنان، قدرت تخصص است، و مربيان 
و سابقة حضور اوليه در تيم، قدرت پاداش را در اولويت اول منابع قدرت  3مربيگري درجة  هاي كارت

                                                           
1. Gopta & Sharam 
2. Burke, R.J. and Wilcox 
3. Laios  
4. Fidler 
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بهره ) مخصوصاً در بانوان(خود قرار دادند و بيانگر آن است، مربياني كه از تخصص و مهارت كمتري 
  .ندكن برند، از قدرت پاداش بيشتري براي تثبيت خود و اعمال نفوذ در ورزشكاران استفاده مي مي

هاي  نتايج اين تحقيق، مربيان بايد منبع قدرت مورد استفادة خود را با توجه به ويژگي  براساس
اين موضوع در تحقيقات مختلف بررسي شده . هاي مختلف، متغير سازند فردي ورزشكاران در موقعيت

است يا ورزشكار با  تر گرا، مربي با كنترل و اقتدار باال مناسب براي مثال براي يك ورزشكار تكليف. است
ورزشكار ديگري ممكن است در چنين ). قدرت قانوني(كند  تر است و از او پيروي مي اين مربي راحت
گرايي نياز دارد و وقتي مربي با او دوستانه  اش پيروي نكند، يا ورزشكار ديگري به رابطه وضعيتي از مربي

يا در تحقيقي، قدرت برتر در ). ت استفاده كندمربي از قدرت مرجعي(رفتار كند از او پيروي خواهد كرد 
آموزان قدرت قانوني معلم است و از ديد دانشجويان كارشناسي، قدرت تنبيه و  كالس درس، از ديد دانش

  ).20(شود  ترين قدرت محسوب مي از ديد دانشجويان ارشد و دكتري قدرت تخصص قوي
باالترين ) تكليف گروه، يكپارچگي تكليف كشش به(در بررسي ابعاد انسجام تيمي، انسجام تكليف 

همخواني دارد ) 2000( 1هارلود  و) 1389(ها با نتايج تحقيقات محدث  اين يافته. اولويت را داشتند
پذيري بازيكنان در قبال  كه اهميت اتحاد و يكپارچگي در رسيدن به اهداف تيمي، مسئوليت) 16،12(

 .دهد يا تمرين نشان ميباخت يا عملكرد ضعيف را در زمان مسابقه 

هاي اساسي بازيكنان متوجه  شود كه انگيزه طور كلي، انسجام زماني سبب بهبود عملكرد مي به 
ممكن است تيمي از انسجام نيرومندي برخوردار ). مانند انسجام تكليف(موفقيت و عملكرد تيم باشد 

كنند،  پيوندجويي در تيم شركت مي دليل ارضاي نيازهاي اجتماعي و باشد، اما وقتي ورزشكاران فقط به
ها و رفاقت ميان اعضاي  اين تيم عملكرد خوبي ندارد؛ زيرا در اين حالت نيروهاي انسجام با رشد دوستي

دار باشد، سبب موفقيت تيم  هاي تكليف و موفقيت جهت ولي اگر انسجام بر پاية انگيزه. تيم ارتباط دارد
جو دوستانه و همدلي بازيكنان باشد، به ميزان كنش سازندة موفقيت بيش از اينكه در گرو . شود مي

 ).12،16(ها وابسته است  ها و رهيافت اعضاي تيم در طول مسابقه و استفاده از مهارت

وسال، انسجام اجتماعي اولويت  سن تجربه و كم گرفته و در ورزشكاران كم شكل هاي تازه در تيم
گرفته با ورزشكاران جوان، زمان نسبتاً زيادي براي تطبيق  شكل هاي تازه بيشتري دارد، زيرا در تيم

از آنجا كه بيشتر . ورزشكاران و مربيان با يكديگر مورد نياز است تا به انسجام اجتماعي برسند
هاي اين تحقيق از سابقة طوالني در تيم و خدمت به مربي برخوردارند، انسجام اجتماعي  آزمودني

                                                           
1.Harlod 
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باال رفتن در (بر است  ها در اين سطح فعاليت مهم و هزينه داف اين تيماز آنجا كه اه. بيشتري دارند
  ).5(ها شده است  ، سبب انسجام تكليف بيشتر در اين تيم)جدول و صعود به ليگ باالتر

كند كه مربي در وهلة اول بر  توان نتيجه گرفت كه حرفة مربيگري ايجاب مي در نهايت مي
باشد تا از اين طريق اعتماد ورزشكاران را كسب كند و متعاقباً  هاي فني و شخصي، تسلط داشته مهارت
اي دوستانه و متقابل با تكيه بر  موقع و دادن پاداش استفاده كند و رابطه هاي بازخورد مثبت و به از شيوه

عنوان آخرين حربه از قدرت تنبيه در اعمال نفوذ  همچنين به. قوانين حاكم در تيم با ورزشكار برقرار كند
  ).12(استفاده كند ) انسجام تيمي و رضايتمندي ورزشكاران(خود براي رسيدن به اهداف نهايي تيم 

شود مربيان براي انسجام تيمي بيشتر و باالتر از قدرت تخصص بيشتر استفاده كنند،  پيشنهاد مي
 . تچون قدرت تخصص بيش از ساير منابع قدرت مورد استفادة مربيان و مورد قبول ورزشكاران اس

تري نسبت  نقش اساسي و مهم) پيروان(در پيروي ورزشكاران ) مدير يا رهبر(تخصص و دانش مربي 
كند و در نهايت پيروان با اعتماد و آرامش خاطر در راستاي اهداف كلي و  به ديگر منابع قدرت ايفا مي

سازمان يا تيم ورزشي از وقتي مدير يا مربي در يك . پردازند جزئي سازمان، باشگاه يا تيم به فعاليت مي
طور جدي يكي از اهداف اصلي تيم  به(تخصص و دانش روز مربيگري برخوردار باشد، سطح عملكرد 

  .يابد افزايش مي) است
مربيان بايد به برقراري روابط دوستانه با بازيكنان و ايجاد آرامش اجتماعي و بررسي مسائل و 

اي تيم، ايجاد حس مالكيت در ميان بازيكنان نسبت به وفصل اختالفات بين اعض مشكالت بازيكنان، حل
ها و بهبود  ها و ضعف هاي تكنيكي و تاكتيكي هنگام رقابت و تمرين، آموزش قوت تيم، راهنمايي

بازد، توجه  كه تيم مي هاي موفقيت تيم، حتي هنگامي هاي بازيكنان و مشخص كردن محدوده مهارت
هاي مربوط  گيري ه و جدايي بين خود و بازيكنان بپرهيزند و تصميماي داشته باشند و از ايجاد فاصل ويژه

 .به تعيين اهداف گروهي و روش دستيابي به آن را با مشاركت بازيكنان انجام دهند

مربيان بايد در استفاده از قدرت تنبيه احتياط بيشتري به خرج دهند، زيرا استفادة نابجا از اين 
آيد كه اگر جنبة قانوني نداشته باشد، اثر خود را از دست  حساب مي منبع قدرت، يك نوع قدرت منفي به

دهد و تا حد امكان نبايد از اين منبع قدرت استفاده كرد، چون تا حد بسيار زيادي سطوح انسجام  مي
 ).6،7(برد  دهد و روحيه و اتحاد موجود بين بازيكنان را از بين مي گروهي را كاهش مي
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