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چکیده
هدف از این حتقیق تعیین ارتباط بین ادراک از
منابع قدرت مربیان با رضایتمندی جودوکاران خنبه
ایران بود که با روش حتقیق مهبستگی و به صورت
میدانی به اجرا درآمد .جامعه آماری این حتقیق را
کلیه جودوکاران لیگ برتر تشکیل میدادند .در این
حتقیق منونه آماری  111جودوکار در نظر گرفته شد.
به منظور مجع آوری اطالعات از پرسشنامههای اطالعات
فردی ،پرسشنامه قدرت در ورزش( )α=1/99و پرسشنامه
رضایتمندی ورزشکار ( )α=1/99استفاده شد  .به
منظور جتزیه و حتلیل دادهها از روش آمار توصیفي،
و در راستای تعیني ارتباط از رگرسیون چند متغیره
استفاده گردید .نتایج جتزیه و حتلیل دادهها نشان
داد که بین منابع قدرت مربیان و رضایتمندی
بازیکنان رابطه معنی داری وجود دارد (.)p >1/11
مهچنین یافتههای حتقیق رابطه مثبت و معنی داری
بین قدرت مبتنی بر پاداش و قدرت مرجعیت با
رضایتمندی بازیکنان را نشان داد( ،)p >1/11ولی
 -1دانشجوی دکرتی مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
rasool.norouzi@yahoo.com
 -2دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس
 -3استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
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بین منابع قدرت مبتنی بر تنبیه ،قدرت قانونی و
قدرت ختصص با رضایتمندی بازیکنان ارتباط معنی
داری مشاهده نشد( .)p >1/05به طور کلی منابع
قدرت مربیان عاملی مهم
رضایتمندی ورزشکاران است.

و

پیشبینی

کننده

در

واژگان کلیدی :جودو ،لیگ برتر ،منابع قدرت،
مربیان ،رضایتمندی.

مقدمه
تیم به عنوان یک سازمان ورزشی از ساختار و
فرایندهای تشکیل شده است که باید به روش علمی
مورد بررسی قرارگیرد .در سازمان تیم ،مربی به
عنوان مدیر و رهرب و ورزشکاران به عنوان کارکنان
حمسوب میشوند (آیس ،مارک ،کارون ومهکاران ،5118 ،ص
 .)92به عقیده روبن فراس ت 1مربیان حمور اصلی و
رکن مهم تیمهای ورزشی هستند و در بین سه عامل
ورزشکار ،مربی و متاشاگر ،مربی در هدایت و رهربی
تیم به عنوان یک سازمان دهنده قوی و زیربنای هر
پیشرفت مطرح است(جباری ،کوزه چیان ،خبیری،9839 ،
ص  .)918امروزه رهربی در ورزش یا مربیگری 2در رده
مشکلترین شغل ها به حساب میآید (مارتینز ،ترمجه
خبیری)9883 ،؛ چرا که کار مربیگری؛ کاری هدفمند،
با برنامه ،مبتکرانه ،هیجان انگیز و اهلام انگیز
است ( )9و در واقع این حرفه ،حرفهای توقع
برانگیز و دشوار است که نیاز به مهارتهای
متفاوتی دارد(جباری ،کوزه چیان ،خبیری ،9839 ،ص
 .)918مربیان با اتکا به دانش ،جتربیات و اطالعات
خویش در جهت رساندن ورزشکار به سکوهای افتخار
نقش اصلی را ایفا می کنند .مربیان در توسعه و
پیشرفت بازیکنان نقش حیاتی دارند.آهنا بازیکنان
1. Roben b. Frast
2. Coaching

ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی
89
جودوکاران...

را با مهارتها و دانش موردنیاز آشنا میکنند و
باعث موفقیت آهنا در ورزش میشوند .بنابراین
آگاهی از سبکهای مربیگری و حنوه استفاده از قدرت
برای حفظ انگیزه ورزشکاران و کسب موفقیت و
پیشرفت ،ضروری است (انشل ،ترمجه مسدد0831 ،؛
نورخبش و حممدی .)0838 ،هدایت موفقیت آمیز
ورزشکاران در مترین و مسابقه نیازمند دارا بودن
تواناییها و اعمال نفوذ زیادی است که میبایست
به طور مرتب توسعه و تکامل یافته و با پیشرفت-
های روز تطابق داشته باشد .مربی باید بتواند
بازیکنان را طوری آماده سازد که آهنا توانایی به
کارگیری قابلیتهای فیزیکی و روانی خود را برای
بازدهی بیشرت و مطلوبتر داشته باشند(گودرزی و
امحدی .)0831 ،یکی از عوامل موفقیت مربیان جهت
دهی و سوق دادن ورزشکار به مست اهداف خاص می-
باشد .این امر از طریق منابع قدرت ی 1که در
اختیار مربی قرار دارد حمقق میشود .مفهوم قدرت
ارتباط نزدیکی با مفهوم رهربی دارد و به آن
وابسته است؛ زیرا قدرت یکی از ابزارهایی است که
رهربان از طریق آن می توانند بر رفتار پیروان
خود نفوذ کنند .با توجه به این ارتباط حتمی و
غیر قابل اجتناب  ،رهربان نه فقط باید رفتارهای
رهربی خود را مورد ارزیابی قرار دهند تا کشف
ً باید از چه طریقی در رفتار مردم
کنند که عمال
نفوذ داشته باشند  ،بلکه باید قدرتهایی را هم
که در اختیار دارند و طرز استفاده از آهنا را
نیز مورد ارزیابی قرار دهند (هرسی و بالنچارد،
 ،0111ص  .)221قدرت منبعی است که رهرب را توانا
میکند تا دیگران را به فرمانربداری یا قبول
مسئولیت وا دارد (کریمی طرقبه .)9888 ،وان و

1. Power sources
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مهکارا ن )5118( 1برای مربیان در عرصه ورزشی پنج
منبع قدرت را عنوان میکنند .این منابع قدرت در
انواع روابط مربی با ورزشکار وجود دارد .در یک
تیم امکان دارد هر منبعی از قدرت در مهه سطوح
وجود داشته باشد .قدرت پاداش تصور حاصل از
توانایی الزم برای تأمین آنچه مالکیتش مورد عالقه
مردم میباشد .به تعبیری دیگر قدرت پاداش 2عبارت
است از توانایی تغییر رفتار و نگرش بازیکن به
منظور دستیابی به پاداشهایی از قبیل زمان دادن
به بازیکن ،تشویق و حتسین لفظی و دیگر هدایا.
قدرت تنبی ه 3تصور حاصل از توانایی الزم برای
جمازات و پیامدهای حاصل از عدم عملکرد است .به
عبارت دیگر قدرت تنبیه عبارت است از توانایی
تغییر رفتار و نگرش بازیکن ،چرا که مربی دسرتسی
به تنبیهاتی شامل توبیخهای شفاهی ،جمبور کردن
ً
بازیکن به بازی در موقعیتهای متفاوتتر و احتماال
کمامهیتتر را دارد (کریمی طرقبه .)9888 ،قدرت
مرجعیت 4شامل تصور حاصل از جاذبه کنش متقابل با
فرد دیگر است .به عبارت دیگر قدرت مرجعیت شامل
توانایی حتت تأثیر قرار دادن رفتار و نگرش
بازیکنان به علت اینکه مربی مورد احرتام و عالقه
بازیکنان میباشد (کریمی طرقبه .)9888 ،قدرت
قانون ی 5از موقعیت فرد در سازمان نشأت میگیرد.
به عبارت دیگر شامل توامنندی تغییر در رفتار و
نگرش بازیکنان به علت موقعیت و جایگاه سازمانی
مربی در تیم است .قدرت ختص ص 6عبارت است از تصور
حاصل از اینکه رهرب حتصیالت ،جتربه و ختصص مربوطه را
دارد (وان و مهکاران .)5118 ،قدرت ختصص در واقع
1. WAnn et al
2. Reward power
3. Coercive power
4. Referent power
5. Legitimate power
6. Expert power
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شامل داشنت جتربه و استعداد مربی در یک زمینه خاص
است (کریمی طرقبه .)9888 ،حنوه استفاده مربی از
قدرت ممکن است مدیریت و رهربی او را اثر خبش یا
غیر اثرخبش سازد (آتانیوس و مهکاران.)2118 ،
بنابراین مدیران و مربیان ورزش نیز میتوانند با
یادگیری شیوه استفاده از قدرت در سازمان و
باشگاه ،مدیری اثرخبش باشند (رابینز ،0831 ،ترمجه
پارسایان و اعرابی؛ خبیری )0831 ،یکی از عواملی
است که میتواند در عملکرد تیمی مؤثر باشد؛
رابطه متقابل مربی با ورزشکا ر 1است (آتانیوس و
مهکاران .)2118 ،مربی به عنوان یک رهرب ،الزم است
از مهمرتین ابزار استفاده نفوذ بر ورزشکار ،یعنی
از منابع قدرت به خوبی استفاده کند و به نظر
میرسد که این شیوههای اعمال قدرت باید در جهت
رضایتمندی ورزشکاران و در نتیجه ارتقاء عملکرد
تیم باشد (آتانیوس و مهکاران ،2118 ،خبیری،
 ،0831انشل ،ترمجه مسدد.) 0831 ،
یکی از مهمرتین نتایج هر برنامه مترینی رضایتی
است که شرکت کنندگان از آن به دست میآورند؛ اگر
فردی از برنامه مترینی راضی باشد ،به ادامه آن
برنامه و ثبت نام در برنامههای آتی نیز متایل
پیدا میکند (لوفید و کارون .)5118 ،رضایت ،خبش
ذاتی مشارکت ورزشی و لذت است .بدون رضایت،
ورزشکاران به دنبال سایر منابع کسب موفقیت و
لذت میروند .موضوع رضایت را منیتوان در هیچ سنی
کم امهیت دانست .چالدوری ( )٩١٤٨نشان داد که
میزان رضایت ابراز شده از سوی ورزشکاران در
خصوص عملکردشان با میزان موفقیت یا شکست تیم به
هم گره خورده است .چالدوری و ریم ر)9998( 2

1. Coach-Athlete Interaction
2. Chelladurai & Riemer
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رضایتمندی ورزشکا ر 1را این گونه تعریف کردهاند
که رضایت ورزشکار عبارت است از حالت عاطفی
مثبتی که در نتیجه یک ارزشیابی پیچیده از
ساختارها ،فرآیندها و برون دادهای مرتبط با
جتارب ورزشی به وجود میآید .رضایت ورزشکار در
ارتباط با مربی چهار بعد رضایت از آموزش و
مترین ، 2رضایت از رفتار و تعامل با تیم و مربی، 3
5
رضایت از عملکرد فردی 4و رضایت از عملکرد تیمی
را در بر میگیرد .رضایت از آموزش و مترین،
رضایتمندی ورزشکار از مترین و آموزش فراهم شده
توسط مربی را در بر میگیرد؛ رضایت از رفتار و
تعامل مربی؛ رضایتمندی از آن رفتارهایی از
ً بر فرد و
مربیگری را در بر میگیرد که مستقیما
حتی بر هببود و توسعه تیم اثر میگذارد ،رضایت از
عملکرد فردی ،رضایتمندی یک ورزشکار از عملکرد
تکلیف و وظیفه خودش و رضایت از عملکرد تیمی؛
رضایت یک ورزشکار از سطح عملکرد تیمش را نشان
میدهد (چالدوری و ریمر9993 ،؛ نظرالدین و مهکاران،
 .)5119سازه رضایتمندی ناشی از ورزش (یعنی
ورزشهای سازمان یافته و رقابتی که اولین هدف
آهنا پیروزی میباشد) ،مورد عالقه حمققان بوده است.
ً به
برای بسیاری از مربیان ،رضایت و عملکرد ذاتا
هم مربوط هستند ،اما در خصوص رضایت ورزشکاران،
پژوهش کمرتی اجنام شده است ،به ویژه پژوهشهایی که
رضایت بازیکنان را در چارچوب یک بررسی علمی
مورد توجه قرار داده باشد (اندرو .)5119 ،در
مطالعه سویچ و دانل ی )0111( 6از زیر دستان
خواسته شد دلیل اطاعت و مهراهی خود را به ترتیب
1. Athlete's Satisfaction
2. Training & Instruction
3. Team And Coach Integration
4. Individual Performance
5. Team Performance
6. Switch & Danli
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امهیت بنویسند که قدرت ختصص ،قدرت قانونی  ،قدرت
زور ،قدرت رابطه و قدرت پاداش در رتبه اول الی
پنجم قرار گرفتند .قدرت رابطه و ختصص بیشرتین
رضایت خاطر را به مهراه داشتند .ارتباط قدرتهای
قانونی و پاداش هم با رضایت خاطر در حد متوسط
بودند و قدرت زور با کمرتین رضایت خاطر مهراه بود
(هرسی و بالنچارد ،0111 ،ص  .)221کریمی ()0838
با بررسی منابع قدرت مدیران تربیت بدنی شهرستان
مشهد و ارتباط آن با سطح آمادگی کارکنان به این
نتیجه رسید که مدیران تربیت بدنی مشهد از منابع
قدرت شخصی به ویژه قدرت ختصص بیشرت استفاده
میکنند .مهچنین مدیران در پایینترین سطح آمادگی
کارکنان تا باالترین سطح آمادگی ،از منابع قدرت
شخصی استفاده میکنند .ترتیب اولویت استفاده
مدیران از منابع قدرت شخصی :قدرت ختصص ،قدرت
مرجعیت ،قدرت اطالعات و در قدرت سازمانی به
ترتیب :قدرت قانونی ،قدرت پاداش ،قدرت ارتباط و
قدرت زور یا اجبار عنوان شده است.
دی تروم ن )2111( 1در مطالعهای درک ورزشکاران
از قدرت مربی و رابطۀ آن را با رضایتمندی ورزشی
را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید كه
قدرت مربی میتواند رضایتمندی ورزشکار را پیش
بینی کند .مهچنین نتایج نشان داد که استفاده
مربی از پایگاههای قدرت پاداش و ختصص تنها
عواملی بودند که تأثیر معناداری بر رضایتمندی
ورزشکار داشتند (وانگ.)2111 ،
وان گ )2111( 2در حتقیقی به این نتیجه رسید که
با
مربی
قدرت
منابع
بین
معنیداری
رابطۀ
رضایتمندی تکواندوکاران وجود دارد .مهچنین در
میان منابع قدرت مربیان به ترتیب قدرت مبتنی بر
1. D. Turman
2. Wang
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پاداش؛ قدرت مبتنی بر ختصص ،قدرت مرجعیت و قدرت
قانونی ،ارتباط مثبت و معنی داری با رضایتمندی
ورزشکاران داشت؛ اما بني قدرت مبتنی بر تنبیه
مربی با رضایتمندی ورزشکاران رابطۀ منفی مشاهده
شد .فالح ( )0831در حتقیقی به این نتیجه رسید که
اولویت قدرت با ختصص و کمرتین منبع قدرت مبتنی بر
تنبیه بود .مهچنین از بین شیوههای اعمال قدرت
مربیان؛ فقط بین قدرت ختصص ،پاداش و قدرت قانونی
مربیان با رضایتمندی ورزشکاران رابطه مثبت و
معنی داری وجود داشت.
چن گ )2113( 1در حتقیقی به این نتیجه رسید که
مربیانی که بیشرت از رفتار آموزش و مترین استفاده
میکنند و منبع قدرت آهنا بیشرت مبتنی بر پاداش و
ختصص است ،موجبات رضایتمندی بازیکنان را فراهم
میکنند .مهچنین مربیانی که بیشرت از رفتار آمرانه
استفاده میکنند و منبع قدرت آهنا مبتنی بر تنبیه
و زور است؛ کمرت موجب رضایتمندی بازیکنان
میشوند .از دیگر نتایج حتقیق این بود که منابع
قدرت مربیان به ترتیب قدرت مبتنی بر پاداش،
قدرت مبتنی بر ختصص ،قدرت قانونی ،قدرت مرجعیت و
قدرت مبتنی بر تنبیه و زور میباشد.
توون و هرنی گ )5112( 2در حتقیقی به این نتیجه
رسیدند که قدرتهای مرجعیت و ختصص استاد به طور
مثبت و مؤثر با رضایت دانشجویان در ارتباط است؛
در صورتی که قدرت اجبار مهبستگی معکوس با رضایت
دانشجویان داشت .مهچنین کاربرد قدرتهای پاداش،
ختصص و مرجعیت توسط استاد به طور مثبتی با
شایستگی ،صالحیت و قابلیت اعتماد استاد از
دیدگاه دانشجویان در ارتباط بود .بیورک و
ویلکاک س )9993( 3در حتقیقی گزارش کردند که منابع
1. Cheng
2. Teven & Herring
3. Burke & Welcox
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قدرت رهرب به ترتیب قدرت ختصص ،مشروعیت ،اجبار،
مرجعیت و پاداش است .مهچنین قدرت مرجعیت و ختصص
به بیشرتین رضایت خاطر ،قدرت مشروعیت و پاداش به
رضایت خاطر نسبی و قدرت اجبار به کمرتین میزان
رضایت خاطر مربوط میشوند .هتامی ( )9888در حتقیقی
گزارش کرد که منابع قدرت مربیان تیمهای لیگ
برتر والیبال به ترتیب شامل قدرت ختصص ،قدرت
قانونی ،مرجعیت ،پاداش و اجبار است .مهچنین بین
سبکهای رهربی مربیان و منابع قدرت رابطه معنی-
داری وجود دارد .عزیزی و مهکاران ( )9888در حتقیقی
گزارش کردند که بین قدرت مرجعیت و رضایتمندی
کارکنان سازمان تربیت بدنی ارتباط معنیداری
وجود دارد .مهچنین منابع قدرت مدیران به ترتیب
قدرت مرجعیت ،قانونی ،پاداش ،ختصص و قدرت اجبار
هستند .گوپتا و شارم ا )5118( 1در حتقیقی به این
نتیجه رسیدند که منابع قدرت ختصص ،مرجعیت و
اطالعات در مقایسه به منابع قدرت پاداش و قانون
موجب اطاعت و رضایت بیشرت در میان کارکنان می-
شود.
عدم استفاده از شیوههای قدرت مناسب در
مربیگری تیمهای ورزشی و به خصوص تیمهای حرفهای
میتواند با وجود صرف هزینههای زیاد و استفاده
از امکانات و بودجههای هنگفت به عدم ایجاد
رضایتمندی ورزشکار بیاجنامد که به نوبه خود منجر
به نتایج ضعیف و یا شکست تیم شود .از آجنا که
روشهاي مربیگری هر روز منطقیتر و مؤثرتر میشود؛
اگر مربیان در مربیگری خود رضایت ورزشکار را در
نظر نگیرند ،در واقع باعث بی انگیزگی و بیمیلی
آهنا در اجرا و ادامه فعالیت ورزشی خواهند شد و
آهنا رغبت کمرتی به اجرای فرامین مربیان پیدا
خواهند کرد .لذا این حتقیق با این هدف اجنام شد
1. Gupta & Sharman
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که ارتباط شیوه اعمال قدرت مربیان از دیدگاه
مربیان و ورزشکاران با رضایتمندی ورزشکاران را
مورد بررسی قرار دهد و به این سؤاالت پاسخ دهد؛
که چه ارتباطی بین منابع قدرت مربیان و
رضایتمندی بازیکنان وجود دارد؟ ،کدام یک از
منابع قدرت مربیان با رضایتمندی بازیکنان رابطه
دارد؟ و چه ارتباطی بین ویژگیهای دموگرافیکی و
رضایتمندی بازیکنان وجود دارد؟

روش شناسی حتقیق
با تو جه به این که ا ین پژوهش ارت باط ادراک از
م نابع قدرت مرب یان با ر ضایتمندی جودو کاران خن به
ایران را مورد مطالعه قرار ميدهدد ،مناسدبتدرین
روش براي ا جنام حتق یق ،مهب ستگی ا ست که به صورت
میدانی به اجرا درآمد .جامعه آماری این حتقیق را
کلیه جودوکاران لیگ برتر ( 261نفر) تشکیل دادند
که در مسابقات لیگ برتر سال  2831به رقابدت مدی-
پرداخت ند .در ا ین حتق یق منو نه آ ماری برا ساس جدول
ح جم منو نه گ یری مور گان  221ن فر تع یین شد که با
توجدده بدده افددت در بازگشددت پرسشددنامه هددا 211
پرسشنامه توزیع گردید.
به من ظور مجع آوری اطال عات از سه پرس شنامه به
شرح ذیل استفاده شد:
گزارش اطال عات فردی 1که شامل سن ،و ضعیت تأ هل،
م یزان حت صیالت ،سابقه فعال یت در با شگاه فع لی،
سابقه قهرمانی ،و نوع حضور در تیم میباشدد .بده
من ظور مجع آوری اطال عات در زمی نه م نابع قدرت
ددرت در ورزش 2ون و
دنامه قددد
دان از پرسشددد
مربیددد
مهکاران )1222(3استفاده شد .این پرسشنامه شامل 21
سؤال ا صلی ا ست که  1من بع قدرت مر بی شامل قدرت
مبت نی بر پاداش ( سؤاالت  ،)22 ،6 ،2قدرت مبت نی
1. Demography
2. power in sport Questioner
3. Wann et al
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بر تنب یه ( سؤاالت  )1،،،21قدرت خت صص ( سؤاالت ،1
 ،)21 ،22قدرت قانونی ( سؤاالت  )24 ،1 ،4و قدرت
مرجعیددت (سددؤاالت  )3،28 ،8را مددیسددنجد .ایددن
پرس شنامه برا ساس یک سی ستم  1ارز شی لی کرت (از
ً
ً واقع یت ندارد تا امت یاز  ،1کامال
امت یاز  ،2ا صال
واقعیت دارد) تدوین گردیده است.
پرسشنامه رضایت از ورزش  (ASQ) 1برای مجع آوری
اطالعات در زمینه رضایت مندی جودوکاران مورد
استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه توسط چالدوری و
ریمر ( )٩١١١تدوین شده است که توسط حالج ()٩٨٤١
هنجار یابی شده است .چهار خرده مقیاس از پانزده
خرده مقیاس رضایت بازیكن را از رفتارهای رهربی
مربی اندازه گريي ميکنند که عبارت اند از رضایت
از آموزش و مترین (سؤاالت  ،)81 ،11 ،24رضایت از
رفتار و تعامل مربی (سؤاالت ،)4،،11 ،41 ،11 ،21
رضایت از عملکرد فردی (سؤاالت  )42 ،14 ،6و
رضایت از عملکرد تیمی (سؤاالت  )81،28،82میباشند
که در مقیاس هفت گزینۀ لیكرت (از امتیاز 2؛ اصال
ً راضی هستم)
راضی نیسیتم تا امتیاز  ،کامال
اندازه گريي ميشود .برای تعیین روایی ابزار مجع
آوری اطالعات از اظهارنظر ختصصی  21نفر از اساتید
مدیریت ورزشی استفاده شد و پس از اعمال اصالحات
ظاهری و صوری؛ روایی ابزار حتقیق تأیید گردید.
به منظور تعیین پایایی پرسشنامههای مذکور در
جامعه آماری حتقیق؛ در یک مطالعه مقدماتی 82
پرسشنامه توزیع شد که نتایج آزمون آلفای
کرونباخ برای پرسشنامه قدرت در ورزش ()α=2/161
و برای پرسشنامه رضایت از ورزش( )α=2/146گزارش
شد؛ که این نتایج نشان دهنده پایایی مطلوب
پرسشنامهها برای مجع آوری اطالعات مرتبط با حتقیق
بود 211 .پرسشنامه به صورت تصادفی ساده در میان
1. Athlete' Satisfaction Questionnaire
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منونه آماری توزیع شد ،که در هنایت  ،پرسشنامه به
علت نقص اطالعات کنار گذاشته شد و جتزیه و حتلیل
آماری بر روی  223پرسشنامه اجنام شد .به منظور
سامان دادن و خالصه کردن منرات خام و توصیف
اندازههای به دست آمده از منونهها از شاخصهاي
آمار توصیفی (میانگین ،درصد ،فراوانی ،احنراف
معیار و انواع جدول ها) استفاده شد .مهچنین به
منظور تعیین رابطه از رگرسیون چند متغیره
استفاده شد .عملیات آماری توسط نرم افزار spss16
اجنام شد و دادهها در سطح معنی داری ()p>5/50
مورد جتزیه و حتلیل قرار گرفتند.

یافتههای حتقیق
با بررسی ویژگیهای فردی منونههای حتقیق مشدخص شدد
درد و % 72/1
دل؛  % 27/9جمد
دعیت تأهد
در وضد
ده از نظد
کد
متأ هل بود ند .از ن ظر سطح حت صیالت  % 27/7د یپلم و
پایین تر % 29 ،فوق دیپلم % 75/2 ،لیسانس% 8/0 ،
فوق لیسانس و باالتر بودند .از نظر سابقه فعالیت
ورزشی در باشگاه فعلی؛  % 70/4زیر دو سال% 0/1 ،
بین  4-7سال % 20/6 ،بین  2-0سال و  % 22/9باالتر
از  2سال سابقه دا شتند .از ن ظر سابقه قهر مانی
 8/0دارای مقدددام اسدددتانی % 1/2 ،دارای مقدددام
منطقهای % 22/2 ،مقام کشوری % 78/8 ،مقام آسیایی
و  % 72/2دارای م قام ج هانی بود ند .از ن ظر نوع
ع ضویت در با شگاه؛  % 86/4بازیکن ا صلی و % 12/6
بازیکن ذخیره بودند.
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1

1

1

50
0

1-

1-

1

منودار  .9توزیع درصد سن منونههای حتقیق

مهان گو نه که در منودار  1ن شان داده شده ا ست،
 % 75/2در دام نه سنی  75سال و پایین تر% 45/2،
در دام نه سنی  74 - 71سال % 72/1 ،در دام نه سنی
 78-70سال و  % 11/9در دامنه سنی  79سال و باالتر
قرار داشتند.

5.768

5.72

5.818
5.689

5.536

5.9
5.8
5.7
5.6
5.5
5.4
5.3

منودار  .2توزیع میانگین امتیازات منابع قدرت مربیان

در منودار مشاره  7م یانگین و ا حنراف مع یار منرات
منابع قدرت مربیان آمده است .در بین منابع قدرت
مرب یان ،قدرت مبت نی بر پاداش بی شرتین م یزان
 )0/818و قدرت مبتندی بدر تنبیده کمرتیدن
(1/08
میزان( )0/026±7/79را دارند.
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5
4
3
2
1
0

منودار  .3توزیع میانگین امتیازات ابعاد رضایتمندی

در منودار مشاره  2م یانگین و ا حنراف مع یار منرات
ر ضایتمندی ورز شکاران آ مده ا ست .در بین اب عاد
ر ضایتمندی ،ب عد ر ضایت از عمل کرد فردی بی شرتین
میزان ( )4/96±1/28و رضایت از عملکرد تیمی کمرتین
میزان( )2/028±1/21را دارند.
جدول  .9نتایج آزمون کلوموگروف -امسیرنوف برای بررسی
نرمال بودن دادهها
متغیر
قدرت مبتنی بر
پاداش
قدرت مبتنی بر
تنبیه

N

z

sig

118

1/558

5/528

1/521

5/728

1/216

5/69

5/205

5/676

1/107

5/141

1/778

5/509

5/990

5/017

1/162

5/126

998

قدرت ختصص

998

قدرت قانونی

998

قدرت مرجعیت

998

رضایت از عملکرد
فردی
رضایت از عملکرد
تیمی
رضایت از مترین و
آموزش مربی

998
998
998

نتیجه آزمون
توزیع دادهها
نرمال است
توزیع دادهها
نرمال است
توزیع دادهها
نرمال است
توزیع دادهها
نرمال است
توزیع دادهها
نرمال است
توزیع دادهها
نرمال است
توزیع دادهها
نرمال است
توزیع دادهها
نرمال است
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998

رضایت از رفتار و
تعامل با تیم و
مربی

1/178

5/62

توزیع دادهها
نرمال است

مهان گو نه که در جدول مشاره  1م شاهده مي گردد،
بر ا ساس آز مون کلو موگروف -امسیر نوف چون سطح
معنیداری متام مؤلفهها بیشدرت از  α=5/50مدیباشدد،
لذا توزیع کلیه داده ها نرمال بوده و یکی از پیش
شرط های اسا سی ا ستفاده از رگر سیون در ا ین حتق یق
رعایت شده است.
جدول  .2رگرسیون چند متغیری جهت پیشبیين «رضایتمندي
بازیكنان» از طریق «منابع قدرت مربیان»
منبع
تغیريات

جمموع
جمذورات

درجة
آزادي

میانگني
جمذورات

میزان
F

میزان
R2

سطح
معينداري

رگرسیون

229/219

2

991/919

8/933

1/995

1/119

باقیمانده
کل

9888/985
9988/982

995
993

95/829

آماره
دوربین
واتسون
9/899

بددا توجدده بدده جدددول مشدداره =8/933،P<1/12{ 5
ده
دود كدد
درح مندد
دوان مطدد
( ،}R2=1/995، F)91995مدديتدد
ارت باط م عينداري بني «م نابع قدرت مرب یان» با
«رضددایتمندي بازیكنددان» در سددطح  α=1/19مشدداهده
مدديشددود .مهچنددین بددا توجدده بدده آمددارۀ دوربددین
واتسددون کدده بددرای سددنجش فددرط اسددتقالل خطاهددا
(ت فاوت بین م قادیر واق عی و م قادیر پیش بی نی
شددده توسددط معادلدده در رگرسددیون) از یکدددیگر
مورد ا ستفاده قرار میگ یرد مالح ظه می گردد که
بددا توجدده بدده اینکدده مقدددار آمدداره ()9/899
ددیق
دن تصد
ده اید
دد کد
دیباشد
دک مد
ده  5نزدید
ً بد
تقریب دا
کننددده فددرط اسددتقالل خطاهددا بددوده و حدداکی از
اسددتفاده درسددت از رگرسددیون در ایددن مددورد مددی
با شد .از ا ین رو ،ج هت شنا سایي و ت بیني ضرایب
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رگرسددیون ،ضددروری اسددت تددا جدددول ضددرایب ثابددت
رگرسیون عنوان شود.
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جدول  .3ضرایب ثابت رگرسیون مرتبط با جدول مشاره 2
متغري مالك
رضایتمندي

میزانt

سطح
معينداري
1/119

متغريهاي
پیشبیين كننده
قدرت مبتنی بر
پاداش
قدرت مبتنی بر
تنبیه
قدرت ختصص

میزان
B
9/591

ضریب
بتا
1/955

8/395

-1/591

-1/982

-1/311

1/989

1/885

1/115

1/181

1/939

قدرت مرجعیت

-9/939

-1/583

-5/985

1/119

قدرت قانونی

1/151

1/191

1/193

1/993

با توجه بده جددول مشداره  8و ضدرایب رگرسدیون
درایب
دین ضد
دان و مهچند
دا روش ورود مهزمد
ددمتغريي بد
چند
رگر سیون به د ست آ مده ،مي توان م طرح منود كه
ارتبدداط مثبددت معددينداري بددین قدددرت مبتنددی بددر
پدداداش( )p >1/19و قدددرت مرجعیددت ( )p >1/19بددا
ر ضایتمندي بازیك نان م شاهده مي شود .بدین ترت یب
كه با ا فزایش م نابع « قدرت مبت نی بر پاداش» و
«قدددرت مرجعیددت»« ،رضددایتمندي بازیكنددان» نیددز
ا فزایش ميیا بد و با کاهش آ هنا« ،ر ضایتمندي
بازیكنان» نیز کاهش ميیابد.

حبث و نتیجه گیری
هدف از ا ین حتق یق تع یین ارت باط ادراک از م نابع
قدرت مرب یان با ر ضایتمندی جودو کاران خن به ا یران
بود .ن تایج ن شان داد كه بني «ادراک از م نابع
قدرت مرب یان» و «ر ضایتمندي بازیک نان» راب طه
مثبت و معنی داری وجود دارد( .)p >1/19به عبارتی
دیگر توان پیش بیين «رضایتمندي بازیکنان» از طریق
«ادارک از م نابع قدرت مرب یان» و جود دارد .ا ین
نتیجه با نتایج حتقیقدات سدویچ و دانلدی (،)0111
کریمددی ( ،)9888دی تددرومن ( ،)2111وانددگ (،)2111
فالح ( ،)0831چندگ ( ،)2113تدون و هرنیدگ (،)5112
بیورک و ویلکداکس ( ،)9993هتدامی ( ،)9888عزیدزی و
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دني
ده بد
دارما ( )5118کد
دا و شد
داران ( )9888و گوپتد
مهکد
م نابع قدرت و ر ضایتمندی راب طه مع نی داری را
گزارش منود ند؛ مه خوانی دارد .مهچ نین ن تایج ن شان
داد كه ارت باط مث بت م عينداري بین قدرت مبت نی بر
پدداداش ( )p >1/19و قدددرت مرجعیددت ( )p >1/19بددا
ر ضایتمندي بازیك نان م شاهده مي شود .بدین ترت یب
كه با ا فزایش م نابع « قدرت مبت نی بر پاداش» و
«قدددرت مرجعیددت»« ،رضددایتمندي بازیكنددان» نیددز
ا فزایش ميیا بد و با کاهش آ هنا« ،ر ضایتمندي
بازیكنان» نیز کاهش ميیابد .این نتیجه با نتایج
حتقیقات سویچ و دانلی ( ،)0111دی تدرومن (،)2111
دون و
دگ ( ،)2113تد
دالح ( ،)0831چند
دگ ( ،)2111فد
واند
هرنیگ ( ،)5112بیورک و ویلکداکس ( ،)9993عزیدزی و
دوانی
دارما ( )5118مهخد
دا و شد
داران ( )9888و گوپتد
مهکد
دارد .با توجه به این نتیجه میتوان عندوان کدرد
مربیانی که از منبع قدرت پاداش استفاده میکنندد
یع نی توا نایی تغی یر رف تار و ن گرش بازیکن به
منظور دستیابی به اهداف از طریدق اراهده پداداش-
هایی از قب یل ز مان دادن به بازیکن ،ت شویق و
حتسددین لفظددی و دیگددر هدددایا را دارنددد ،مراتددب
رضایتمندی بازیکنان را فراهم مدیآورندد .مهچندین
مربیانی که از قدرت مرجعیت استفاده مدیکنندد در
بازیکنان جاذبه و کنش متقابلی ایجاد میکنند؛ به
گونهای کده بدا توجده بده احدرتام و عالقدهای کده
بازیک نان به چ نین مرب یانی دار ند ،آ هنا به صورت
داوطلبانه در فعالیتها شرکت میکنندد و از چندین
جو به وجود آمده احساس شادمانی و رضایت میکنند.
در وا قع قدرت مرجع یت در سایه حت سینی که فرد از
دیگری میکند و آرزویی که برای شبیه شددن بده آن
شخص دارد؛ به وجود میآید .به بیانی دیگدر قددرت
مرجعیت چیزی شبیه به رهربان فرهمند اسدت کده بدا
قدرت جاذ به خود بر ز یر د ستان و بازیک نان تأثیر
گذارده و آ هنا را در ج هت ر سیدن به ا هداف مط لوب
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هدایت میکنندد .زیدر دسدتان از چندین مربیدان و
رهربانی احسانی رضایتمندی باالیی میکنند؛ زیرا که
به متام وجود رهرب و مربی را الگوی خود قرار داده
و از آن تبعیت و پیروی میکنند؛ مهین الگدو قدرار
دادن مر بی برای بازیکن ح سی ر ضایتی را به و جود
میآورد که میداند که تالشها و اعمال وی در هنایدت
در راستای رسیدن به هدف مطلوب خود است.
ن تایج ا ین حتق یق مهچ نین ن شان داد که مرب یان
بیشرت از منبع قدرت مبتنی بر پاداش اسدتفاده مدی-
کن ند .به طور ک لی به ن ظر میر سد با تو جه به
ماه یت آموز شی و مترین مداوم و م ستمر برای ک سب
مهارتهای ورزشی ،استفاده از منبع قدرت مبتنی بر
پاداش که در آن بر پاداش در ازای رف تار مط لوب
تأکید میشود؛ توجیه پذیر باشدد .از ایدن رو مدی-
توان اذ عان کرد که ا ین من بع ،روش منا سب و
کارآمدی برای تربیت ورزشکاران است و اگر مربیان
نتوان ند توا نایي آ موزش تكن یك ها و تاكت یك ها ،یا
درك ا سرتاتژی هاي ر قابتی تیم خود و حر یف را به
ورزشکاران و حتی مدیران تدیم و هدوا داراننشدان
ده ند ،بدون ترد ید هو یت شغلی آ نان متز لزل خوا هد
شد .برای نا هل شدن به چ نین شرایطی مرب یان
بای ستی از من بع قدرتی حتت ع نوان پاداش ا ستفاده
کن ند تا از ا ین طر یق در ورز شکاران برای ک سب
مهارتهدا و اجندام وظدایف انگیدزه الزم را ایجداد
کن ند .مو ضوع دی گر که در ا ین حتق یق مورد مطال عه
قرار گر فت؛ ر ضایتمندي ورز شکاران بود كه ن تایج
ن شان داد که ر ضایتمندی بازیک نان ميتوا ند به
ع نوان پیا مدی از م نابع قدرت مر بی تل قی گردد.
دق از
دن حتقید
دکاران در اید
دایتمندی ورزشد
دزان رضد
مید
عمل کرد فردی؛ بی شرت از سایر اب عاد ر ضایتمندی
بددود .ایددن نتیجدده نشددان از رضددایتمندی بدداالی
جودوکاران از اجنام وظالیف و تکالیف خود است .در
وا قع ا ین نتی جه بر ا ین ا مر تأک ید دارد که
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جودو کاران خن به ا یران در ا جنام و ظایف خود کو شا
ه ستند به طور ی که ر ضایت باالیی از ا جنام آن
دایتمندي
ده رضد
ده بد
ددم توجد
ده عد
دا کد
دد .از آجند
دارند
داري،
دم كد
درتاط ،كد
دث اعد
دت باعد
دن اسد
دکاران ممکد
ورزشد
ا شتباه ،جا به جایی به با شگاه هاي دی گر یا ترك
از ورزش و گرایش به ناهنجاریهاي اجتماعی گدردد؛
لذا بای ستی به حت قق ر ضایتمندی بازیک نان تو جه
ویژهای منود .در زمینه رضایتمندی ورزشکار ،حتقیدق
ز یادی در دا خل ک شور صورت نگرف ته ا ست .و لی با
تو جه به ا ین که اولو یت ر ضایت از عمل کرد فردی
باالتر از سایر اب عاد ر ضایتمندی بود ،می توان
ب یان کرد که اولو یت باالی من بع قدرت مبت نی بر
پاداش مرب یان با اولو یت ر ضایتمندی از عمل کرد
ً سازگار و متنا سب ا ست .ا ین یاف ته،
فردی؛ تقری با
امه یت كنش هاي رف تاری و شیوه بر خورد مرب یان را
در تأمین رضایتمندي ورزشکاران نشان مي دهد.
به صورت ک لي مي توان ع نوان کرد م نابع قدرت
مربیددان عدداملی مهددم و پددیش بینددی کننددده در
رضایتمندی ورزشکاران است .از این رو میتوان گفت
مربیان میتوانند نقش مهمی در شکلدهی رضدایتمندی
در ورز شکاران دا شته با شند .شنا سایی شیوه های
اع مال قدرت مرب یان از امه یت و یژهای بر خوردار
ا ست .خن ست با ید مر بی درک ک ند که قدرت حمدود ا ست؛
یع نی در هر جا م یزان مشخ صی قدرت و جود دارد.
مر بی با ید حمدوده قدرت را بشنا سد تا از آن برای
نفوذ در ورزشکار استفاده کند و این نفوذ نیز به
ر ضایتمندی ورز شکار من جر شود .در غ یر ا ین صورت،
ر ضایتمندی ورز شکار و کل تیم از حنوه اع مال قدرت
کاهش می یا بد یا تاثیر فرامین و د ستورات مر بی
برای هدایت تیم کم ا ثر خوا هد شد .از آ جنا که
ر ضایت خبش ذا تی م شارکت ورز شی ا ست؛ بدون ر ضایت
ورز شکاران به دن بال سایر م نابع ک سب موفق یت و
لذت می رو ند؛ لذا مرب یان بای ستی با ا ستفاده از
م نابع قدرت منا سب در ج هت ای جاد ر ضایتمندی در
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بازیکنان بکوشند .بر اساس نتایج به دست آمده از
حتقیق میتوان گفت که مربیان لیگ برتدر جدودو بدا
ا ستفاده از قدرت مبت نی بر پاداش و قدرت مرجع یت
در جهت ایجاد رضایتمندی در بازیکنان اقددام مدی-
کنند و سعی میکنند از ایدن طریدق در ورزشدکاران
ا شرایط ارتقای
خود رضایتمندی ایجاد کنند و هنایتً
عمل کرد تیم را م ساعد گردان ند .لذا با تو جه به
نتایج این حتقیق و حتقیقات پیشین؛ پیشنهاد میشدود
که مرب یان در ا ستفاده از م نابع قدرت خود د قت
الزم را م بذول دار ند؛ و در شرایط م کانی و ز مانی
منا سب از ا ین م نابع قدرت ا ستفاده کرده تا از
ا ین طر یق موج بات ر ضایتمندی بازیک نان را فراهم
آورند.
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