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بررسی ارتباط میان سبک های رهبری مربیان بارضایتمندی وعملکردورزشکاران تیم های ملی
ناشنوایان شرکت کننده در بازی های المپیک2013
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مقدمه :هدف از پژوهش داضر،بررس( ارهباط میا سبک های رهبری مربیا بارضایتمندی وعملکردورزشکارا هیم های مل(
ناشنوایا ،شرکت کننده در مسابقات المپیک2013ناشنوایا بود.
روش شناسی :بدین منظور از پرسشنامه های استاندارد سبک های رهبری )LSSو ورضایتمندی ورزشکارتASQو همراه با
نتایج کسب شدهتعملکردوورزشکارا در مسابقات المپیک استفاده شد.پایای( پرسشنامه ها پس از یک مطالعه مقدماه( با استفاده
از آزمو آلفای کرونباخ به هرهیب ت0.84=aو،ت 0.87=aوبدست آمد .جامعه آماری مورد نظر این هحقیق همام( ورزشکارا ناشنوای
هیم های مل(تآقایا وبانوا و شرکت کننده در مسابقات المپیک 2013ناشنوایا تدرکشوربلغارستا ودر غالب  9رشته و به هعداد
 86نفر هشکیل م( دادندبرای هجییه وهحلیل داده ها از روش های آمار هوصیف( واستنباط(تجدول هوزیع فراوان(،آزمو
کلوموگروف اسمیرنف وضریب همبستگ( پیرسو واستفاده شد .
نتایج :یافته های هحقیق نشا

داد که بین سبکرای رهبری آموزش وهمرینتr=0/189،p<0/05و،دمایت

اجتماع(تr=0/280،p<0/01و و بازخوردمثبتتr=0/205،p<0/05و با رضایتمندی ورزشکارا ناشنوا معناداریتp<0/05و
وجود دارد.اما بین سبک های رهبری آمرانه ودموکراهیک با رضایتمندی ورزشکارا ،ارهباط معناداری مشاهده نشد.همچنین یافته
ها نشا داد که مربیا هیم های مل( ناشنوایا در مسابقات المپیک 2013ناشنوایا بیشتراز سبک آموزش وهمرین وسبک آمرانه
استفاده کرده اندوسبک بازخوردمثبت از نظراستفاده هوسط مربیا در رده آخر قرار داشت.
بحث و نتیجه گیری :از دیگر یافته های هحقیق،داک( از ارهباط معنادار میا سبک های رهبری آموزش وهمرینت
r=0/187،p<0/05و و دمایت اجتماع(تr=0/201، p<0/05و با عملکرد ورزشکارا بود.ضمن اینکه بین سایر سبک های
رهبری و عملکرد ورزشکارا ارهباط معناداری مشاهده نشد .همچنین بین عملکرد ورضایتمندی ورزشکارا نیی ارهباط معنادار
ومثبت( مشاهده شد.
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