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 بارضایتمندي ورزشکاران رشته بدمینتون استان کرمانشاههاي رهبري مربیان سبک ارتباط
 ، علی کریمی،سمیه یوسفی،هادي پرنویوسف پرهوده

 .گروه تربیت بدنی. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی مرکز گیالنغرب-1
 گروه تربیت بدنی. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب-2

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و مدرس دانشگاه -3

 مقدمه

بی تردید مربیگري و به ویژه سبکهاي رهبري مربیان . مربیان به عنوان تعلیم دهنده و تربیت کننده ورزشکاران به شمار می آیند
خته شده است و مربیان بر حسب آموخته هاي علمی، تجربیات شخصی و یا الگو پذیري از در میدانهاي ورزشی تاحدي شنا

کنان خود را یزه بازیو انگ یین سبکها کارایست که با ایدیگران، روش خاصی را براي رهبري خود اتخاذ می نمایند؛اما معلوم ن
رفتاري و روانی می تواند اثربخشی مدیریت مربی و آشنایی مربیان با زمینه هاي . )1381سعیدي،( برند یتاچه اندازهباال م

بسیار مهم است ؛ زیرا با حفظ  بر اساس چنیندیدگاهی، رضایتمندیورزشکار در هر تیم و باشگاهی. کارایی تیم را افزایش دهد
 اجراي برنامه هايفرایندهاي مرتبط با برنامه ریزي و  کلیه هاي او بر آورده می شود؛ بلکه رضایتمندیورزشکار نه فقط انگیزه

. رضایتمندیورزشکار در واقع پاسخ عاطفی او به ابعاد و جنبه هاي مختلف تیم و باشگاه است. پیش خواهد رفت ورزشی به خوبی
 تأثیر اما به نظر می رسد که رفتار مربیان تیم، باشگاه، مربی و سایر عوامل بر رضایتمندي آنها تأثیرمی گذارند؛ اعضاي بنابر این
رضایتمندي  این کند ورزشکار را تأمین اگر رفتار مربی بتواند رضایت. ورزشکار خواهد گذاشت بر عملکرد و رضایتمندي بیشتري

-سبک از این رو هدف از پژوهش حاضرارتباط). 1387گوهر رستمی،(احتماالً می تواند تعهد گروهی و انسجام تیم را افزایش دهد
 .کرمانشاه می باشد استان بدمینتون رشته انورزشکار رضایتمندي با مربیان رهبري هاي

 روش پژوهش
ورزشکاران رشته بدمینتون استان کرمانشاه کلیه این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است است که جامعه آماري آن را  

رمول کوکران نمونه ها از بین کسانی انتخاب شدند که حداقل دوسال سابقه ورزشی داشته باشند که براساس ف. دهندتشکیل می
 و)LSS(هاي سبک هاي رهبري مربیانها از پرسشنامهبراي گردآوري داده. نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 42تعداد  

 %)81و  85/0به ترتیب، ( لفاي کرونباخآازها با استفاده  پایایی پرسشنامه شد، ضریب )ASQ( رضایتمندي ورزشکار پرسشنامه
استفاده ) کولموگراف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون(ها از آمار توصیفی و آمار استنباطیبراي تحلیل داده. به دست آمد

 .شد
 هاي پژوهشیافته

 18گروه سنی . درصد مرد بودند 27درصداز آزمودنی ها  زن و 73توصیف ویژگی هاي فردي آزمودنی ها ي تحقیق نشان داد که
درصد  9/24درصد از آزمودنی ها  مجرد و  1/75.هاي سنی داشتند ا در بین ردهبیشترین فراوانی ر) درصد 6/42با ( سال و کمتر
هاي تحقیق داراي تحصیالت دیپلم و پایین تر و بعد از آن به ترتیبدارایتحصیالت فوق دیپلم بیشتر آزمودنی . متأهل بودند

 . بودند) درصد3/4(و فوق لیسانس و باالتر ) درصد 4/18(و لیسانس ) درصد9/36(
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 ارتباط بین سبک هاي مربیگري باابعادرضایتمندي ورزشکاران رشته بدمینتون استان کرمانشاه -1جدول 

  بحث و نتیجه گیري

هاي ورزشی ، مربی به عنوان مغز متفکر و پویا در تعیین سرنوشت و کسب باالترین بازدة ممکن، نقش و اهمیت انکار در تیم
یک  هاي روانی افراد و تیم توجه کنندرضایتمنديید به مهارتهاي ورزشی، بلکه بافقط به اجراي مهارتناپذیري داردمربیان نه 

پیچیدهاي از ساختارها، فرایندها و پیامدهاي مرتبط با تجارب  عاطفی مثبت تعریف شده است که با ارزیابی یا حالت هیجانی
 همیزان مربی و غیرورزشکار نسبت به جنبه هاي مختلف تیم، باشگاه، رفتار  بنابراین، واکنشهاي. ورزشی به دست میآید

 رشته ورزشکاران رضایتمندي با مربیان رهبري هايسبک لذا هدف از پژوهش حاضرارتباط. رضایتمندي او را در بر  میگیرد
نتایج پژوهش نشان داد غیر از سبک آمرانه بکارگیري دیگر سبک هاي مربیگري به  کرمانشاه بود که استان بدمینتون

شود اما سبک آمرانه تنها با رضایت از عملکرد تیمی و رضایت از عملکرد فردي ارتباط  رضایتمندي ورزشکاران منجر می
بنابراین مربیانی که تنها به بهبود عملکرد ورزشی ورزشکاران توجه دارند باید از سبک آمرانه استفاده کنند . معناداري دارد

صی را به دنبال نخواهد داشت اما به تحقق اهداف هرچند که بکارگیري این روش رضایت از نحوه آموزش و تعامالت بین شخ
هاي ورزشی در پایان پشنهاد می شود که مربیان به منظور کسب نتایج مطلوب در رقابت. تیمی و فردي کمک زیادي خواهد کرد

هاي حمایت بیشتر از سبک آمرانه استفاده کنند و خارج از زمان مسابقات در جهت ایجاد روابط عاطفی با اعضاي تیم ار سبک 
 .ها به مانند دموکراتیک استفاده نماینداجتماعی و دیکرسبک

 سبک هاي مربیگري، رضایتمندي ورزشکاران، رشته بدمینتون :واژگان کلیدي
 منابع

 اجراي نظام پذیرش و بررسی مدیریت با تاکید بر عملکرد گیري کارکنان در تصمیم بررسی نقش مشارکت.1381سعیدي ، کیکاووس ،-1
 .کشور مدیریت و برنامه ریزي بدنی استان گلستان ، موسسه علمی آموزش و پژوهش تربیت هاد ها در اداره کلپیشن

خصوصی و دولتی مردان شهر تهران و رتبه بندي  بدنسازي مشتریان باشگاه هاي رضایتمندي بررسی.1387گوهر رستمی ، حمید رضا ،-2
، بامداد کتاب  -ایران اسالمی ساله جمهوري 20ورزشی با تا کید بر سند چشم انداز  یتمدیر ملی عوامل موثر برآن، چکیده مقاالت همایش

 .131، صفحه
 

 آماره متغیر
رضایت از 
عملکرد 

 تیمی

رضایت از 
تعامل 
 شخصی

رضایت از 
آموزش و 

 تمرین

رضایت از 
عملکرد 

 فردي

 R 252/0 459/0 398/0 499/0 سبک آموزش و تمرین
SIG 000/0 002/0 003/0 004/0 

 /R 118/0 215/0- 126/0- 111 آمرانه يسبک رهبر
SIG 000/0 002/0 003/0 001/0 

 R 182/0 214/0 198/0 320/0 سبک رهبري دموکراتیک
SIG 003/0 004/0 002/0 000/0 

 تیحما يسبک رهبر
 یاجتماع

R 265/0 318/0 418/0 325/0 
SIG 002/0 001/0 000/0 001/0 

خورد بازسبک رهبري 
 مثبت

R 325/0 214/0 510/0 412/0 
SIG 000/0 002/0 000/0 001/0 
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