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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان با
خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان هرمزگان انجام شده
است .این تحقیق براساس هدف تحقیق ،کاربردی و براساس روش
توصیفی از نوع همبستگی می باشد .از لحاظ معیار زمانی از نوع مقطعی
است .جامعه آماری آن شامل کلیه بازیكنان والیبالیست مرد شرکت
کننده در بازی های لیگ استان هرمزگان که تعداد آنها برابر با  31نفر
می باشد و نمونه نیز به صورت کل شمار و به روش تصادفی برابر با
همان  31نفر می باشد ،اما از  31پرسشنامه توزی ع شده  35پرسشنامه
تكمیل شده برگشت داده شد که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای
جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک های رهبری مربیان
( )LSSچالدورای و صالح ( )5391و خودکارآمدی شرر استفاده شد و
در نهایت آزمون های آماری پیرسون و رگرسیون چند متغیره جهت
تجزیه و تحلیل استفاده شد .بررسی فرضیه های تحقیق نشان داد که
بین سبک رهبری مربیان و خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر
استان هرمزگان رابطه معنی دار وجود دارد .همچنین بین ابعاد سبک
رهبری(آموزش و تمرین ،دموکراتیک ،حمایت اجتماعی ،بازخورد
مثبت)و خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان هرمزگان رابطه
معنی دار و مستقیم وجود دارد .اما بین سبک رهبری آمرانه مربیان و
خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان هرمزگان رابطه معنی دار
و معكوس وجود دارد.

Abstract
This study aimed to investigate the
relationship between leadership style and selfefficacy volleyball coaches in the Premier
League this province is done. The study is based
on research purpose, and is based on descriptive
and correlational. The present s tudy is crosssectional in terms of standard time.
The target population included all male
volleyball players participated in league
matches province whose number is equal to 96.
Random samples of the total count is equal to
the 96 people, To collect the data, the leadership
styles of coaches (LSS) Chelladurai and Saleh
(1980) and self-Scherrer was finally presented
with Pearson and multivariate regression
analysis were used. The survey research
hypotheses showed that the leadership style of
the Premier League volleyball coaches and
efficacy province there is a significant
relationship.
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مقدمه
در ادبی ات کلی م دیریت و س ازمان ،ااالعات تجربی از
خودکار آمدی نتایج همس انی را ایجاد کرده اس ت .خودکار
آم دی با عملكرد های کاری نظیر بهره وری ،از پس وظایف
مش كل برآمدن ،انتاا ش غل ،یادگیری و پیشرفت و تطا بق
بافناوری نوین مرتبط شده است(.) 4خودکارآمدی یكی از جنبه
ه ای نظری ه ش ن اخت اجتماعی آلفرد بندورا اس ت.نظریه
ش ناختی -اجتماعی از دیدگاه کارگزارانه سرچشمه گرفته است
که در آن رفتار فرد به صورت هدفمند و پیش بینی پذیر تلق ی
می ش ود ،این نظریه بر خواس تگاه اجتماعی رفتار و اهمیت
فراین دهای ش ناختی در تمام ابعاد زندگی انس ان ،انگیزش،
هیجان و عمل تاکید می کند در این دیگاه افراد نه به وس یله
نیروهای درونی برانگیاته می ش وند نه به وس یله نیروهای
بیرونی به اور خودکار کنترل می ش وند و عملكرد انس ان در
چهارچو یک مدل تقابلی سه جانبه تبیین می شود که در آن
رفت ار ش اص و محیط یكی از این برای رس یدن به انواع
عملكرد تعیین ش ده اس ت( پروین و جان.) 5391 ،5خودکار
آم دی یكی از مفاهیم حوزه ی روان ش ناس ی اجتماعی و
کاربردی است که در مفاهیم رفتار سازمانی نقش بسیار م هم ی
درب اره ی کارکنان و مدیران دارد .به منظور داش تن محیطی
پویا و کارآمد ،ش ناخت افراد از میزان توانایی خود نقشی ت عیین
کننده در ادامه ی روند کار و فعالیت آنان ایفا می کند .دردنیای
امروز ،س رمایه ی انس انی و فكری اهمیت بس یاری دارد .این
افراد هستند که ،با شناخت جنبه هایی از خود ،به توانایی ها ی
خود آگاهی کسب می کنند و با فای ق آمدن بر فشارهای روان ی
در دس ت یابی به اهداف فردی – س ازمانی کمک بزرگی
محس و می ش وند .بدین منظور ،مدیران و س ازمان ها می
توانند ش رایطی را به وجود آورند تا توانایی ها و اس تعداد های
افراد تقوی ت ش ود .خودکارآمدی باور فرد درباره ی توانایی و
قدرت الزم برای ادای وظیفه اس ت .چنان چه این باور تقویت
ش ود و س ایر ش رایط محیطی و سازمانی فراهم باشد ،فرد م ی
تواند با چالش های موجود در محیط کار مقابله کند و موفقیت
به دست آورد .نتیجه ی این کار موفقیت سازمان در رسیدن به
اهداف از پیش اراحی ش ده اس ت .مولفه های خودکار آمدی
نیز درقالب نه محور تدوین شدند .با بررسی مولفه های خودکار
آمدی ،می توان انتظار داش ت که نتایج و پیامدهای ذکر شده
درشكل حاصل شود .اگرچه هرکدام از این پیامدها باید به او ر
ویژه بررس ی ش ود ،با بررس ی پژوهش ها ،این نتایج به مثابه
مهم ترین نتایج از تحقیقات اس تارا ش ده است و در الگو ی
مفهومی ب ه ک ار می رود .ب ه اور مث ال ،ارتباط بین خودکار

آمدی و عملكرد به صورت خطی دیده می شود ،ی عنی سطوح
باالتر خودکار آمدی با س طوح باالتر عملكرد مرتبط اس ت .از
این رو ،برای س طوح باالی خودکارآمدی ضرورتا عملكرد باال
امك ان پ ذیر خواه د بود (.) 1فراین دهای ش ناختی و تحلیلی
متفاوت و مطالعات بین فرهنگی نشان داده اند که خودکارآمدی
باال به صورت مثبتی مرتبط با عزت نفس باالتر ،اهداف باالتر،
افزایش انگیزه و بهبود عملكرد می ش ود .در ح الی ک ه
خودکارآمدی پایین با اض طرا  ،افس ردگی و عملكرد پایین
مرتبط اس ت( .) 3به اور کلی ،باورهای خودکار آمدی از لحاظ
سطح ،نیرومندی و عمومیت با یكدیگر متفاوت اند با توجه ب ه
مب انی نظری و عملی مطرح ش ده درباره ی مؤلفه هاو ابعاد
خودکار آمدی ،مهم ترین و رایج ترین این مؤلفه ها به ش رح
زیر است:
سطح :باورهای خودکار آمدی از لحاظ سطح متفاوت است.
به اوری که باورهای خودکار آمدی در حوزه ای ممكن اس ت
در حد فعالیت های س اده ،متوس ط و دش وار باش د .از این رو،
انتاا فعالیت ها باید مبتنی بر میزان و نیرومندی احس اس
خودکار آمدی افراد باش د .انتاا نادرس ت فعالیت منجر به
تض عیف احس اس خودکار آمدی می شود .افراد در رویارویی با
فعالیت ها و تكالیف خیلی ساده ،احساس کاذ خودکار آمد ی
و در مواجهه با فعالیت ها و تكالیف خیلی دش وار احس اس
ناخودکار آمدی خواهند کرد.
•نیرومندی :یكی دیگر از ابعاد خود کار آمدی بعد نیرومندی
اس ت .باورهای خودکار آمدی ضعیف در اثر تجار ناموفق به
س هولت بی اعتبار می ش ود .اما افرادی که اعتماد باالیی به
خود دارند در برابر س اتی ها و مشكالت نیز کارآمدی خویش
را حفظ می کنن د .بن ابراین ،احس اس خودکار آمدی ،هرچه
نیرومندتر باش د ،ثبات و دوام آن بیش تر خواهد بود ،هم چنین
رابطه ی بیشتری با رفتار پیدا می کند.
•عمومیت  :افراد ممكن اس در حد یک حوزه یا فقط باشی
از آن حوزه خود را کارآمد بدانند .باورهای خودکار آمدی در این
بعد متأثر از عواملی هم چون ش باهت فعالیت ها و حیطه ی
بروز آن ها در رفتارهای عااقی ،کیفیت ش رایط و ویژگی های
افرادی که آن رفتارها به آن ها مربوط می ش ود است .بندورا 5
( ) 1111بر مقاومت های باورهای خودکار آمدی با دیگر س ازه
ه ای مرتبط ،به ویژه در زمینه مفهوم س ازی و اندازه گیری
س ازه ها ،تاکید کرده اس ت .یكی از س ازه های مرتبط ،ولی
متفاوت با خودکار آمدی ،انتظار پیامد است .بندورا بین انتظارات
کارآمدی و انتظارات پیامد تمایز قائل شده است( .) 51انتظارات
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کار آمدی اامینان فرد به این است که وی می تواند رفتارهایی
را که مستلزم حصول پیامد است به گونه ی موفقیت آمیزی به
مرحل ه ی اثر در آورد در ح الی که انتظارات پیامد بر این باور
اس ت که آیا رفتارها به بعض ی پیامدها منجر می ش ود یا
خیر(.) 51مهم ترین ابعاد خودکار آمدی در س ه بعد نیرومندی،
س طح و عمومیت بیان ش ده است که باورهای خودکار آمد ی
برای فرد در س ازمان می تواند در حد فعالیت س اده ،متوسط و
دشوار و یا ،از نظر نیرومندی ،قوی و ضعیف و با شباهت های ی
از نظر فع الی ت در حیطه ای خاص بروز نماید .اما ابعاد دیگر
خود ک ار آمدی را می توان از انتظارات باال و پایین کارکنان از
کار و وظیفه ی آنان در سازمان یا میزان تفكرات آن ها ،از نظر
س طح و عمق ،دس ته بندی کرد که می تواند به پیامدهای
مطلو و ی ا نامطلو منجر ش ود ( .) 4تجار موفقیت آمیز
ش اص ی با نفوذترین و مؤثرترین منبع داوری خودکارآمدی،
موفقی ت عملكرد اس ت .تجرب ه های موفق قبلی در تكالیف
ماتلف ،نش انه های مس تقیمی از سطح تسلط و قابلیت ها ی
فرد اس ت .موفقیت های قبلی قابلیت های افراد را نش ان می
دهند و احس اس خودکارآمدی رخ می دهند کارآمدی شاص ی
را بیش تر مادوش می کنند ،واز ارف دیگر ،اگر افراد ص رفا
موقعیت های س هل الوص ول داش ته باش ند در آن ها انتظار
دس تیابی سریع به نتایج به وجود می آید و بر اثر شكست  ،به
س رعت دلسرد می شوند .ایجاد احساس قوی خودکارآمدی ،به
غلبه بر موانع از اریق تالش مداوم نیاز دارد .بعضی از سات ی
ها و عقب نشینی ها در تعقیب های انسان تلقی شده و به فرد
می آموزد که موفقیت مستلزم تالش پایدار است ،آن ها در می
یابند که موفقیت حاص ل پش تكار در برخورد با موقعیت های
نامطلو و دس ت بر داش تن سریع از عقب نشینی است(.) 51
هرسی و بالنچارد در کتا مدیریت رفتار سازمانی عنوان م ی
کنند که بس یاری از نویس ندگان مدیریت بر این مسأله توافق
دارند که رهبری عبارت اس ت از :فرایند نفوذ در فعالیت های
فرد ی ا گروه به منظور کوش ش برای رس یدن به هدفی در
موقعیتی مشاص .از این تعریف رهبری به این نكته می رسیم
ک ه فراین د رهبری ت ابعی از متغیرهای رهبر ،پیرو و موقعیت
اس ت .رهبری ی عنی رس یدن به اهداف با کمک و به وس یله
دیگران( .) 51رهبری را نوعی فرآیند نفوذ اس ت که به وس یله
آن کردار یک فرد س بب تغییر رفتار و نظرات دیگران می شود
که این نفوذ باید مش روعیت داش ته باش د و تغییر ،هم س و با
اهداف فرد پدیدآید( .) 51اهوی و همكاران ،رهبری را به عنوان
یكی از وظ ایف مدیر ،فرآیند تأثیرگذاری و هدایت فعالیت های
مربوط به کار اعض ای گروهها تعریف می کنند ( .) 14س بک
رهبری یک الگوی رفتار است که رهبر با استفاده از آن پیروان
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خود را تحت تأثیر قرار می گذارد( .) 14مربیان کارآمد کس انی
هس تند که با مس ائل روانشناختی و جامعه شناختی تیم آشنا
ب اش ن د ،تا بتوانند از عهده مدیریت و رهبری تیم برآیند و با
بهبود مهار تهای مربیگری ،عملكرد تیم را ارتقا دهند(.) 53یكی
از جنبه ها و ابعاد مربیگری ،انتاا ش یوه و سبک رهبری در
تیم است( .) 54در واقع مربیان ،رهبران تیم محسو می شوند.
رهبری ،فرآیند نفوذ بر اعض ای تیم اس ت ،تا ورزش كاران
باانگیزش ،س ات کوش ی و تعهد و رض ایت مندی به اهداف
تیمی دس ت یابند .مطالعات فراوانی درباره سبک های رهبری
مربی ان ب ا اس تفاده از نظریه های رهبری در مدیریت انجام
گرفته و مدل های زیادی نیز ارائه ش ده اس ت .در این میان،
چالدورای و س اله ( ،) 5391برای س بک های رهبری مربیان،
پنج س بک آموزش و تمرین ،سبک دموکراتیک ،سبک آمرانه،
س بک حمایت اجتماعی و س بک بازخورد مثبت را ش ناس ایی
کردن د( .) 31چالدورای و س ال ه ،) 5391(1با معرفی این پنج
س ب ک ،به مطالعه متغیرهای مرتبط با آنها پرداختند .آنها از
س ب ک رهبری مربی ان ،به عنوان یكی از عوامل مهم برای
موفقیت تیم یاد کردند .یک مربی موفق کسی است که بتواند
به ورزشكاران در بهبود دامنه وسیعی از مهارت ها و توسعه آنها
به ویژه در ابعاد جس مانی ،تكنیكی ،تاکتیكی و روانش ناختی
کم ک ( .) 31برای اینك ه یک مربی بتواند کار خود را به نحو
مناس بی انجام دهد ،ضروری است که به ویژگی های روحی و
روانی ورزش كار خود جهت خاصی بدهد ،یكی از شاخص های
روانی که در مباحث مربیگری بر آن تأکید می ش ود ،انگیزش
است .پدیدة انگیزش ،غالباً به علل رفتار پاسخ می دهد و اینكه
چرا انس ان در مواقع ماتلف دس ت به رفتارهای متفاوت می
زن د .در واقع انج ام هر ک اری ،به ویژه در زمینر ورزش ،منبع
انگیزش ی دارد و هدف انگیزش ،تقویت اعمال و احساس های
مطلو ورزش كاران اس ت( .) 34یكی از انواع متغیرها که در
ارتباط با سبک رهبری مربیان می تواند تغییر و در سالیان اخیر
مورد توجه محققان قرار گرفته ،خودکارآمدی اس ت .سازمان ها
برای این ک ه بتوانن د در محیط پرتالام و رقابتی امروز باقی
بمانند ،باید خود را به تفكرهای نوین کسب و کار مجهز سازند
و ب ه اور مس تمر خود را بهبود باش ند .رهبری این گونه
سازمان ها بسیار حساس و پیچیده است و زمانی این حساسیت
دو چندان می ش ود که رهبر با تغییرهای انطباقی در برابر این
گون ه راه حل متفاوت اس ت .در این زمینه یكی از مهمترین
مه ارت های ش اص یتی که می تواند به رهبران و مدیران
کمک کند ،هوش هیجانی اس ت .توان اس تفاده از احس اس و
هیجان خود و دیگران در رفتار فردی وگروهی در جهت کس ب
حداکثر نتایج با حداکثر رض ایت اس ت .بنابراین تلفیق دانش
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مدیریتی و توانایی های هیجانی در مدیریت می تواند در سو ق
دادن افراد به س وی دس تیابی به هدف کارس از ومفید باش د.
مهم ترین عامل در نیل به اهداف هرس ازمان ،نیروا انس ان
اس ت و ب ش ک موفقیت و پیشرفت هرسازمان نیز به نیروا
انسان بستگ دارد .سازمان آموزش و پرورش ،از سازمان های
است که نیروا انسان آن ،اغلب افرادا پرتالش و متعهدند و
در ص ورت مس اعد بودن ش رایط کارا و انگ یزش  ،استعداد و
مهارت خود را در خدمت آن س ازمان بیش تر به کار خواهند
گرف ت و چرخهاا آن را بهتر به حرکت در خواهند آورد .یك
از جوانب تأثیرگذار این س ازمان در پرورش جس م و روح
دانشآموزان باش تربیت که در این میان نقش معلمان تربیت
بدن برجس ته تر از دیگر اعض اا این س ازمان است .به اور
خالص ه تربی ت ب دن مدارس به اور اخص به عنوان ابزار
مهم براا ارائ ر فع الیت بدن به میلیونها کودك و نوجوان
شناخته شده است و معلمان تربیت بدن نقش حیات در تكامل
رفت ار ،نگرش ،مه ارتها و دادن ااالعات مورد نیاز آنها براا
فع الیت بدن در اول زندگ دارند .با توجه به کمبود معلمان
متاصص تربیت بدن  ،عدم دقت در زمینر جذ و به کارگیرا
افراد متاص ص و مهمتر از هم ه م اهی ت پویا و جوان علم
تربیت بدن  ،لزوم ایجاد انگیزه در آنان را ص د چندان م کند
( .) 55مطابق با تئوری شناختی اجتماعی ،خودکارآمدی مباحثی
بیش از دانش و مهارت را در بر می گیرد ،آن شامل ادراك نیز
می ش ود که ش اص را قادر می س ازد تا بطور کارآمد عمل
کند( .) 53والیبالیس ت به دلیل گروهی بودن و تاثیر پذیری از
مربی می تواند با س بک رهبری مربیان با ویژگی های خاص ی
خودکارآمدی در ارتباط باشد .با توجه به تحقیقات انجام شده از
جمله همچنین بندورا ،در مطالعات خود بر نقش سرمشقها در
شكلگیری رفتار تأکید کرده و به بررسی ویژگی هایی پرداخته
اس ت که در س رمش قگیری افراد مؤثرند .یافتههای او نش ان
میدهد که به احتمال زیاد افراد از کس انی سرمشق میگیر ند،
لذا با بررس ی ادبیات تحقیق مش اص شد که تحقیقی در این
رابطه در اس تان هرمزگان ص ورت نگرفته است ،لذا محقق بر
آن ش د که تحقیق حاض ر را در استان هرمزگان بر والیبالیست
های لیگ برتر انجام ش د .در نتیجه بررس ی بیشتر این مسئله
ک ه س ب ک ه ای رهبری مربی ان می توان د چ ه رابط ه با
خودکارآمدی والیبالیس ت ها داش ته باش د و یا کدام س بک
رهبری بیش تر منجر به خودکارآمدی در والیبالیس ت ها خواهد
ش د ،دارای اهمیت می باشد .سالیوان ،) 1151(3به بررسی تاثیر
مربی ان بر خودک ارآمدی و جلوگیری از دوپینگ پرداختند .این
مطالعه مبتنی بر پیمایش می باش د ،در آن نمونه ای از 111
ورزش كار توس ط مقیاس خودکارآمدی شرر و ادراك در ورزش

نیز از اریق پرس ش نامه ارزیابی ش دند .نتایج مدل س ازی
معادالت س اختاری نش ان داد که رفتار مربیان باعث افزایش
اعتم اد به نفس و در نهایت خودکارآمدی ورزش كاران خواهد
شد ،و در نتیجه میزان دوپینگ آنها را کاهش یافت ،در نت ی جه
انگیزش موفقیت ورزشی نیز افزایش می یابد (. ) 31سویر ،سان
و تالگیر ( ،) 1154به بررس ی رابطه بین س بک رفتار مربیگری
خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت در بازیكنان فوتبال پردا ختند.
 ،نتایج نشان داد که بین سبک رفتاری بازخورد مثبت و انگیزه
موفقیت با خودکار آمدی رابطه معنی دار وجود دارد .همچنین
بین س ب ک رفت ار دموکراتی ک و رفت ار حمایت اجتماعی با
خودکارآمدی رابطه معنی دار وجود داشته است .در نهایت ب ی ن
رفت ارهای مربیگری و انگیزش پیش رفت در بازیكنان فوتبال
رابط ه وجود دارد ( .) 33م اینز و همك اران ) 1151(1نیز ،در
تحقیقی ب ا عنوان تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر
خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی دبیرستان های ایاالت سیاتل
را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج حاص ل از این پژوهش نش ان
داد ک ه آنه ایی ک ه در این برن ام ه ش رک ت کرده بودن د،
خودکارآمدی باالتری را در همه ابعاد آن کس ب نمودند و این
اثر ت ا ش ش م اه ادامه داش ت ( .) 55کش اورز ،فراهانی و
اص غری(،) 5333در تحقیقی با موض وع تدوین مدل ارتباای
خودک ارآمدی ش غلی و هوش س ازمانی در وزارت ورزش و
جوانان ایران نش ان دادند که خودکارآمدی ش غلی و هوش
س ازمانی در وزارت ورزش و جوانان در حد مطلوبی قرار ندارند
( ) 51آقامالیی و همكاران( ،) 5333در تحقیقی به بررسی ارتباط
منافع ،موانع و خود کارآمدی نس بت به ورزش با مراحل تغییر
فعالیت جس می در کارمندان جزیره ابوموس ی پرداختند .نتایج
نش ان داد از نظر مراحل تغییر رفتار فعالیت جس مانی 51/9
درص داز افراد مورد بررس ی ،درمرحله پیش تفكر 51 ،درصد در
مرحله تفكر 35/5 ،درص د در مرحله آمادگی 53/4 ،درص د
درمرحل ه عم ل و  19/3درص د در مرحل ه حفظ و نگهداری
بودند( .) 5کش اورز و همكاران ( ) 5333در بزوهش ی به بررس ی
ارتب اط س ب ک رهبری مربی ان تیم های لیگ برتر با هویت
ورزش ی بازیكنان نابه هندبال بانوان ایران پرداختند .اس تفاده
ش د .نتایج تحقیق نش ان داد که هویت ورزشی بازیكنان نابه
هندبال بانوان ایران در س طح مطلوبی قرار دارد .سبک رهبر ی
مربی ان لی گ برتر تحول گرا بوده و همچنین ارتباط معناداری
بین س بک رهبری مربیان با هویت ورزش ی بازیكنان وجود
دارد..کش اورز و آزادواری( ،) 5333به تبیین مدل ارتباای هوش
هیجانی و س بک رهبری مدیران س ازمان ورزش ش هرداری
تهران پرداختن د و ی افته های تحقی ق نش ان داد که هوش
هیجانی مدیران با ضریب مسیر  1/41بر سبک رهبری مدیران

بررسی رابطه بی ن سبک رهبری مربیان با خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان هرمزگان

س ازمان ورزش ش هرداری تهران اثر می گذارد و بین هوش
هیجانی و س بک رهبری مدیران س ازمان ورزش ش هرداری
تهران ارتب اط مس تقیم و معناداری وجود دارد .در ارتباط بین
هوش هیجانی و سبک رهبری ،به ترتیب سبک رهبری تح ول
آفرین ،خودتنظیمی ،مهارت اجتماعی ،همدلی ،خودانگیزش ی،
خودآگاهی ،س بک رهبری بی خاص یت و سبک رهبری عمل
گرا بیشترین نقش را دارند ( .) 3نیک دل و همكاران در تحقیقی
ب ه بررس ی نقش خودک ارآم دی ح افظه بر عملكرد حافظه
رویدادی و معنایی پرداختند که نتایج مطالعه ارتباط معنیداری
را نش ان داد ( .) 1در امامی  ،به رابطه س بک رهبری و مهارت
ه ای ارتباای مدیران با س المت روان کارکنان پرداخت که
نتایج نش ان داد که بین سبک های رهبری و خودکارآمد ی ب ا
ع م لكرد ش غلی افراد رابط ه معن ادار وجود داردو متغ ی ر
خودکارآمدی نسبت به سبک های رهبری پیش بین قوی تری
برای عملكرد شغلی می باشد (.)1
در این راس تا ،در پژوهش حاض ر رابطه بین سبک رهبری
مربی ان ب ا خودکارآمدی والیبالیس ت های لیگ برتراس تان
هرمزگان بررسی می شود.

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است با تو جه به
نوع اهدافش کاربردی اس ت همچنین از لحاظ اجرا مقطعی و
حال نگر است .از نظر جمع آوری داده ها میدانی و پرسشنامه
ای اس ت.ج امع ه آماری این تحقیق ش امل کلیه بازیكنان
والیبالیس ت مرد ش رکت کننده در بازی های لیگ اس تان
هرمزگان می باش د که تعداد آنها برابر با  31نفر می باش د(
ماخذ :امور اداری اداره کل تربیت بدنی ش هرس تان بندرعباس
در سال  ،) 5333به دلیل محدود بودن تعداد جامعه آماری تعداد
نمونه نیز به روش س رش ماری و برابر با کل  31نفر جامعه
آماری است که به صورت کل شمار تعیین شدند ،اما در نهای ت
 35پرس ش نامه برگشت داده شده و مورد تحلیل و ارزیابی قرار
گرفتند .مطالعات اسنادی مورد نظر برای این پژوهش از ار ی ق
کت ا  ،س ای ت های اینترنتی و پایان نامه های مرتبط جمع
آوری ش د .همچنین برای جمع آوری داده ه ا نیز از س ه
پرس ش نامه اس تفاده ش د.پرسشنامه ویزگی های فردی نمو نه
پزوهش ک ه ح اوی س واالت ااالع ات فردی مثل ،س ن،
تحص ی الت  ،وض عیت تاهل و ....همچنین پرس شنامه سبک
ه ای رهبری مربیان( ) LSSکه توس ط چالدورای و ص الح
( ) 5391برای بررس ی و مط الع ه س بک رهبری مربیان در
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موقعیت های ورزش ی تهیه ش ده اس تفاده ش د ،که شامل 41
س وال بوده و پنج س بک رهبری مربیان (س بک آموزش و
تمرین ،س بک آمرانه ،س بک دموکراتیک ،س بک حمایت
اجتماعی و س بک بازخورد مثبت) را از دیدگاه ورزشكاران مورد
س نجش قرار می داد .براس اس مقیاس پنج ارزش ی لیكرت،
هرگز ( ،) 5به ندرت ( ،)1گاهگاهی ( ،)3اغلب ( )4و همیشه () 1
ارزش گذاری ش دند ( ش كور ،بذرافكن ،علیزاده و قاس می،
 .)5331یوس فی( )5391میزان پایایی آن نیز از اری ق ض ریب
آلفای کرونباخ برابر با  1/35گزارش کرده اس ت.از پرس ش نامه
خودکارآمدی با س ه عامل اصلی که گرایش به آغازگری رفتار،
تمایل به تكمیل رفتار و پافش اری در انجام تكالیف در ص ورت
ناکامی را اندازه گیری می کندنیز استفاده شده است . ..نساه
اص لی این آزمون ش امل  31ماده بود که توس ط کرامتی و
ش هرآرای( ،) 5393بر اس اس روش تحلیل عاملی به  53ماده
ک اهش یافت از این  53ماده خودکارآمدی عمومی با میانگین
 1/33و انحراف اس تاندارد  91/51می س نجد ،برای هر س وال
مقیاس خودکارآمدی 1 ،پاس خ پیش نهاد ش ده است .به همین
دلیل به هر س وال  1امتیاز تعلق می گیرد  .س واالت شماره ، 5
 53 ،3 ،9 ،3و  51از راس ت به چ امتیازشان افزایش می یابد
و بقیه س واالت به ص ورت معكوس ی عنی از چ به راس ت
امتیازش ان افزایش می یابد .امتیاز کلی از جمع نمرات سواالت
به دست می آید.افرادی که یک انحراف معیار باالتر و پایین تر
از میانگین کس ب کنند ،به عنوان افراد با خودکارآمدی باال و
پایین مش اص می ش وند (علی نیا .) 5391،براتی ( .) 5331به
منظور بررس ی پ ایایی مقیاس خودکارآمدی از روش دو نیمه
کردن اس تفاده کرد ،و براساس ضریب آلفای کرونباخ همسان ی
کلی س واالت این پرسشنامه را برابر  1/33درصد به دست آمد
که در تحقیق مذکور رض ایت باش ارزیابی ش د(اثنی عش ر
کهنوجی.) 5393 ،در پژوهش حاض ر نیز برای بررس ی پایایی
متغیرهای پژوهش به روش هم س انی ازاریق آلفای کرونباخ
استفاده شد ،میزان محاسبه شده برای خودکارآمدی در حد باال
محاس به ش ده و این نشان دهنده پایایی قابل قبولی برای این
پرس ش نامه ها می باش د . .به منظور بررس ی پایایی مقیاس
خودکارآمدی از روش دو نیمه کردن اس تفاده کرد ،و براس اس
ض ریب آلفای کرونباخ همسانی کلی سواالت این پرسشنامه را
برابر  1/33درص د به دس ت آمد که در تحقی ق مذکور رضا ی ت
باش ارزیابی شد(اثنی عشر کهنوجی.) 5393 ،
در پژوهش ح اض ر نیز برای بررس ی پ ایایی متغیرهای
پژوهش ب ه روش هم س انی درونی از اری ق آلف ای کرونباخ
اس تفاده ش د ،میزان محاس به شده برای خودکارآمدی در حد
باال محاس به ش ده و این نشان دهنده پایایی قابل قبولی برای
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این پرس ش نامه ها می باش د .پس از بررسی و جمع آور ی
ااالعات ،برای اامینان از نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون
کلموگراف-اس میرنف اس تفاده ش د ،س س با استفاده از روش
های آماری ش امل آمار توص یفی(فراوانی ،درص د فراوانی،
میانگین و انحراف معیار ) و آمار استنباای (ضریب همبستگ ی
پیرسون و رگرسیون چند متغیری ) تحلیل انجام شد ،به او ر ی
که جهت بررس ی رابطه بین متغیرها به ص ورت دو به دو از
آزمون همبس تگی پیرس ون و جهت پیش بینی متغیر وابسته(
خودکارآمدی ) از اریق متغیرهای مستقل( سبک های رهبری،
آمران ه ،آموزش و تمرین ،حم ای ت اجتم اعی ،دموکراتی ک و
بازخورد مثبت) از آزمون رگرسیون چند متغیره با در نظر گرفتن
 1/1خطا استفاده شد.

یافته های تحقیق
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ،مشاص شد که ضریب
همبس تگی پیرس ون بین س ب ک ه ای رهبری مربیان و
خودکارآمدی والیبالیس ت های لیگ برتر برابر  1/511و با p
مق دار (معنی داری ) برابر  1/15می ب اش د ،ک ه معنی داری
کوچكتر از س طح معنی داری  =%1اس ت ،لذا در این س طح
فرض ی عنی عدم وجود رابطه رد می شود ،در نتیجه بین سبک
رهبری مربی ان و خودک ارآم دی والیبالیس ت های لیگ برتر
اس تان هرمزگان رابطه معنی دار وجود دارد .همچنین ض ریب
تعیین بین دو متغیر برابر ( )=1/113اس ت ی عنی  1/3درص د
تغییرات خودکارآمدی والیبالیس ت های لیگ برتر به وس یله
سبک های رهبری مربیان توجیه می شود.

جدول  .5آماره های آزمون همبستگی پیرسون
پیرسون
سبک رهبری

ضریب همبستگی
1/511

نوع رابطه

معنی داری
1/15

تعداد
531

مستقیم

R2
1/113

خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان هرمزگان ارتباط
مستقیم و معناداری وجود دارد .همچنین ضریب تعیین بین دو
متغیر برابر  ) ) p=/056اس ت ی عنی  1/1درص د تغییرات
خودکارآمدی والیبالیس ت های لیگ برتر اس تان هرمزگان به
وس یل ه س بک رهبری آموزش و تمرین مربیان توجیه می
شود(جدول.) 1

 .با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ،مش اص ش د که
ضریب همبستگی پیرسون بین سبک رهبری آموزش و تمرین
مربی ان با خودکارآمدی والیبالیس ت های لیگ برتر اس تان
هرمزگ ان برابر  1/133و با  pمقدار (معنی داری ) برابر 1/115
می باشد ،که معنی داری کوچكتر از سطح معنی داری p=%1
اس ت ،لذا در این س طح فرض ی عنی عدم وجود رابطه رد می
ش ود .در نتیجه بین س بک رهبری آموزش و تمرین مربیان با
جدول  .2آماره های آزمون همبستگی پیرسون بین سبک رهبری آموزش و تمرین مربیان و خودکار آمدی
متغیر
پیرسون
رهبری آموزش و
تمرین

نوع رابطه

ضریب همبستگی

معنی داری

تعداد

1/133

1/115
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برای بررسی رابطه خطی بین ابعاد متغیر پیشبین (رهبر ی
آموزش ی و تمرین ،رهبری رفت ار دموکراتیک ،رهبری حمایت
اجتماعی ،رهبری بازخورد مثبت و رهبری رفتارآمرانه) و متغیر
مالك (خودکارآمدی ) از رگرسیون چند گانه به روش هم زمان
اس تفاده ش ده اس ت .قبل از اجرای رگرسیون همبستگی ب ی ن
متغیره ای پیشبین و مالك توس ط همبس تگی در مرحله

مستقیم

R2
1/111

پیشین به دست آورده شد تا در مرحله بعد معنیداری رگرسیون
مورد آزمون قرار گیرد  .ب ا توج ه ب ه اینكه مقدار آماره دوربین
واتسون در دامنه  5/1و  1/1قرار دارد ،لذا میتوان گفت خطاها
نا هم بس تهاند .همچنین نتایج به دست آمده از جدول تحل ی ل
واریانس نش ان دهنده این اس ت که مدل رگرسیونی معنی دار
است (سطح معنی داری کوچکتر از .)p=%1

بررسی رابطه بی ن سبک رهبری مربیان با خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان هرمزگان
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و تمرین ،رهبری رفت ار دموکراتیک ،رهبری حمایت اجتماعی،
رهبری بازخورد مثبت و رهبری رفتارآمرانه) تبیین می شود..

با توجه به جدول  ،3نتایج تحلیل نش ان داد که ،بر اساس
مقدار تعدیل شده  3/1درصد از تغییرات واریانس تبیین ش ده
خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر توسط (رهبری آموزش
جدول  .2خالصه مدل رگرسیون
دوربین
)R2 (adj
R2
R
واتسون
0/276

0/041

0/076

پیش بین ه ا :رهبری آموزش و تمرین ،رهبری رفت ار
دموکراتیک ،رهبری حمایت اجتماعی ،رهبری بازخورد.
متغیر مالك :خودکارآمدی
با توجه به جدول ،4آماره های آزمون رگرس یون نش ان داد
ک ه ،میزان واری انس در این م دل معن ادار می باش د ،ی عنی
متغیره ای پیش بین (رهبری آموزش و تمرین ،رهبری رفت ار
مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

1/55

دموکراتیک ،رهبری حمایت اجتماعی ،رهبری بازخورد مثبت و
رهبری رفت ارآمرانه) می توانند تغییر در واریانس تبیین ش ده
خود کارآمدی والیبالیس ت های لیگ برتر اس تان هرمزگان را
تبیین نمایند (.)p<4/067 ,F≥1/11

جدول  .1تحلیل واریانس رگرسیون
میانگین مربعات
درجه آزادی
543/411
1
11/345
531
531

مجموع مربعات
353/111
9311/393
3453/391

آماره F

معنی داری
*1/14

4/113

 .)=Beta1/514در نهایت بر اس اس مقدار  R2تعدیل ش ده
 3/1درص د از تغییرات خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر
اس ت ان هرمزگ ان توس ط رهبری آموزش و تمرین ب ا رفتار
دموکراتیک تبیین می شود.

بر اس اس نتایج ،رگرس یون همزمان نش ان داد که از بین
س بک های ،س بک رهبری آموزش و تمرین به صورت مثبت
خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر را پیشبینی میکند و
اثر افزایش ی دارد ( p>1/11و  ،) Beta=/591و س بک رفتار
دموکراتیک نیز به صورت مثبت خودکارآمدی والیبالیست ها ی
لیگ برتر را پیشبینی میکند و اثر افزایش ی دارد ( p>1/11و

نمودار  .5مدل معادالت ساختاری تأثیر رضایت شغلی برابعاد رفتار شهروند سازمانی (در حالت استاندارد)
ضریب استاندارد
نشده

متغیرهای پیش بین
ضریب B
ثابت

سبک
رهبری

رهبری آموزش و تمرین
رهبری حمایت اجتماعی
رفتار دموکراتیک
رهبری بازخورد مثبت
رهبری رفتار آمرانه

31/59
1/391
1/431
1/119
1/134
1/553

خطای معیار
3/91
1/139
1/393
1/313
1/343
1/499

ضریب
استاندارد شده

P

t

Beta

1/591
1/591
1/514
1/133
1/145

3/13
5/335
5/511
1/991
5/131
1/141

*1/1115
*1/11
1/91
*1/11
1/15
1/955
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مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)51پاییز 5331

بحث و نتیجهگیری

نتایج نشان داد که بین سبک رهبری آموزش و تمرین
مربیان با خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان
هرمزگان رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد .یعنی با
افزایش استفاده از سبک های رهبری آموزش و تمرین
از سوی مربیان میزان خودکارآمدی والیبالیست ها نیز
بیشتر خواهد شد و برعكس ،نتایج تحقیق چاو و
بروس( ،)5333دریافتند که سطوح باالی انسجام
تكلیف با سبک رهبری رفتار آموزشی ،تمرین در ارتباط
است .مربیانی که بیشتر از سبک رهبری آموزش و
تمرین با تحلیل رفتگی رابطه وجود دارد ،هم راستای
این یافته می باشند( . )53ورزشكارانی که در مسیر حرفه
ای ورزش اهداف مشاص و ویژه ای را برای خود
تدوین می کنند و برای رسیدن به آن اهداف سعی و
تالش کافی از خود نشان دهند و در کنار خود مربیانی
دارند که آن ها را برای رسیدن به اهداف راهنمایی می
کنند و آموزش می دهند و به صورت مشارکتی در
تصمیم گیری ها ورزشكار را سهیم کرده و به رفتارها و
اجراهای مطلو ورزشكار را تمرین می دهند ،مطمئناً
احساس خودکارآمدی ورزشكاران بیشتر خواهد شد.
ااالعات بدست آمده نشان داد که بین سبک رهبری
دموکراتیک مربیان با خودکارآمدی والیبالیست های
لیگ برتر استان هرمزگان رابطه معنی دار و مستقیم
وجود دارد .یعنی با افزایش استفاده از سبک های
رهبری دموکراتیک از سوی مربیان میزان خودکارآمدی
والیبالیست ها نیز بیشتر خواهد شد و برعكس ،نتایج
تحقیق عسگری و همكاران(  ،)5335بین سبک
مربیگری مربیان بر مبنای سبک آزادمنشانه با رضایت
مندی ورزشكاران رابطه وجود دارد( .)9بیاتی و
همكاران( ،)5331بین سبک های رهبری و
خودکارآمدی رابطه معنی دار وجود دارد( .)59سویر،
سان و تالگیر( ،)1154بین سبک رفتار دموکراتیک و
رفتار حمایت اجتماعی با خودکارآمدی رابطه معنی دار
وجود دارد ،همسو می باشد.در ایجاد خودکارآمدی برای
ورزشكاران مربی نقش عمده ای ایفا می کنند .به
عبارت دیگر ،مربیانی که بیشتر از سبک رهبری

دموکراتیک استفاده می کنند ،می توانند احساس
توانمندی و خودکارآمدی برای پیشرفت بیشتری در
ورزشكاران خود ایجاد کنند( . )3در راستای این نتیجه،
مربیان از روش های متفاوتی برای ایجاد خودکارآمدی
در ورزشكاران خود استفاده می کنند ،اگر تعامل بین
مربیان و بازیكنان مثبت نباشد امكان دارد ورزشكاران
احساسات ناخوشایندی را تجربه کنند و تجربیات منفی
در ورزش می تواند با عملكرد ضعیف بازیكنان ،عملكرد
ضعیف تیم و کناره گیری بازیكنان از تیم مرتبط
باشد.نتایج،همچنین نشان داد که بین سبک رهبری
حمایت اجتماعی مربیان با خودکارآمدی والیبالیست
های لیگ برتر استان هرمزگان رابطه معنی دار و
مستقیم وجود دارد .یعنی با افزایش استفاده از سبک
های رهبری حمایت اجتماعی از سوی مربیان میزان
خودکارآمدی والیبالیست ها نیز بیشتر خواهد شد و
برعكس ،این یافته با نتایج سویر ،سان و تالگیر(،)1154
بین سبک رفتار دموکراتیک و رفتار حمایت اجت ماعی با
خودکارآمدی رابطه معنی دار وجود دارد ،آلفرمن ،لی و
ورث ( ،) 1111نشان داد جهت توسعه مهارت مربیان
ورزشی تیمی در ورزشكاران رشته های تیمی رفتار
رهبری حمایت اجتماعی بیشتر مؤثر بود .اما در رشته
های انفرادی سبک تمرین و آموزش اثر گذارتر بود،
هماوانی دارد .با توجه به این نتیجه می توان بیان کرد
مربیانی که ورزش کاران را در تصمیم گیری ها شرکت
می دهند و به روابط بین فردی مثبت با ورزشكاران،
توجه به رفاه آن ها و ایجاد جو گروهی مثبت ،تأکید
دارند ،در هنگام مشكالت از آنها حمایت کرده و
اجراهای خو ورزشكار را شناسایی می کنند و به آن
ها پاداش می دهند همچنین به آنها انگیزه تالش
بیشتری می دهند حس توانمندی و خودکارآمدی را در
آنها ایجاد و افزایش می دهند.
نتایج نشان داد که بین سبک رهبری بازخورد مثبت
مربیان با خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان
هرمزگان رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد .یعنی با
افزایش استفاده از سبک های رهبری بازخورد مثبت از
سوی مربیان میزان خودکارآمدی والیبالیست ها نیز

بررسی رابطه بی ن سبک رهبری مربیان با خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان هرمزگان

بیشتر خواهد شد و برعكس ،این یافته با نتایج تحقیق
اباابایی و همكاران( ،)5331بین سبک های رهبری
تعاملی و میزان خودکارآمدی رابطه وجود دارد(،)51
سالیوان و همكاران( ،)1151به تاثیر مربیان بر
خودکارآمدی و جلوگیری از دوپینگ در ورزشكاران
تاکید کردند ،همسو می باشد( . )51در واقع ،مربیانی که
بیشتر از سبک های رهبری بازخورد مثبت استفاده می
کنند ،می توانند انگیزش پیشرفت بیشتری در
ورزشكاران خود ایجاد کنند؛ بنابراین مربیانی که بیشتر
از چنین سبک های رهبری استفاده می کنند به
نیازهای روحی و روانی و به صورت کلی نیازهای
انسانی ورزشكاران پاسخ داده ،می توانند آن ها را در
صحنه های ورزشی درك و با آن ها روابط صمیمی
برقر ار کنند و تمایل ورزشكاران را برای کسب موفقیت
هر چه بیشتر در عرصر ورزش را فراهم آورند .زمانی
که ارتباط مربی با ورزشكار بر اساس احترام و صمیمیت
و ایجاد فرصت برای مشارکت و خالقیت باشد ،درك و
نگرشی برای ورزشكار به همراه دارد که باعث افزایش
انگیزش پیشرفت او می شود.
نتایج نشان داد که بین سبک رهبری آمرانه مربیان با
خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان
هرمزگان رابطه معنی دار و معكوس وجود دارد .یعنی با
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افزایش استفاده از سبک های رهبری آمرانه از سوی
مربیان میزان خودکارآمدی والیبالیست ها کاهش بیشتر
خواهد شد و برعكس ،این یافته با نتایج تحقیق سرپاو
پانیكو و سانتو( ،)5339در پژوهشی گزارش کردند که
هم از نظر ورزشكاران و هم سبک رفتاری آموزشی
غالب مربیان بود ،در حالی که سبک آمرانه کمتر مورد
استفاده قرار گرفته بود( .)54حاالجی و
همكاران( ،)5339نیز گزارش کردند که کارایی سبک
مربی گری ارتباط مدار بیشتر از سبک مربی گری
تكلیف گرا بود ،هماوانی دارد( .)14خودکارآمدی نقش
مهمی در انجام ورزش دارد و این حس در ورزشكاران
در اثر حمایت همه جانبه ای از اریق حمایت ،مشارکت
در تصمیم گیری ایجاد می شود اما امری بودن و یک
سویه بودن رابطه بین مربی و ورزشكار این حس را
تغییر داده و باعث می شود که احساس کنترل در
ورزشكاران می شود.
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