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مربیان زن ورزشی شرکتکننده در دوازدهمین المپیاد دانشجویی کشور
سیدجعفرموسوی ،1مریم مهرپرور

2

 . 1دانشیارگروه تربیت بدنی و علوم ورزشیِ دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قائم شهر*
ی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آیتاهلل آملی آمل)
 .2گروه مدیریت ورزش ِ
تاریخ پذیرش91/8/9:

تاریخ دریافت91/7/4:

چکیده
مربیان از اجزای حیاتی منابع انسانی در سازمانهای ورزشی محسوب میشوند که تحت تأثیر
متغیرهای مختلفی قرار دارند .هدف این پژوهش ،تعیین رابطۀ «هوش هیجانی و سبک
رهبری» با «میانجیگری کارآمدی مربیان ورزشی زنِ شرکتکننده در دوازدهمین المپیاد
دانشجویی کشور» بود و اطالعاتِ الزم با استفاده از پرسشنامههای هوش هیجانی (شوت،
 ،)4998کارآمدی مربیگری (میرز و همکاران )1144 ،و سبک رهبری (چالدوری و ساله)4981 ،
جمعآوری شد .جامعۀ آماری  489مربی شرکتکننده در المپیاد ورزشی بودند که با استفاده
از فرمول تاباچنیک و فیدل ( )1117تعداد  91نفر به عنوان نمونه به صورت سهمیهای و
تصادفی انتخاب شدند .روایی و پایایی پرسشنامهها در تحقیقات متعددی به تأیید رسید؛ با
وجود این ،روایی صوری و محتوایی آن را چند تن از استادان دانشگاه تأیید کردند و پایایی
پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب  1/77 ،1/81و  1/94تعیین شد .تحلیل
دادهها با روش رگرسیون دوگانه و چندگانه بر اساس مدل چهارمرحلهای بارون و کنی ()4984
صورت پذیرفت .نتایج نشان داد که توانایی ادراکشدۀ مربیان از هوش هیجانی خود ،از جمله
ارزیابی و نظارت دقیق بر تغییرات هیجانی در طول تمرین و مسابقه و قابلیت کنترل و تنظیم
بهینۀ این هیجانات ،تأثیر مثبتی بر اعتماد مربیگری و باورهای کارآمدی مربیان دارد و این
رابطه موجب اتخاذ سبک رهبری و رفتار متناسب با شرایط مسابقه و ورزشکار و در نتیجه
بهبود اثربخشی کل فرایند مربیگری میشود .این تعامل میتواند نگرش و ارتباط ورزشکار با
مربی و در نتیجه عملکرد و یادگیری آنها را نیز بهبود بخشد.
واژگان کلیدی :سبک رهبری ،هوش هیجانی ،کارآمدی مربیگری ،مربیان ،المپیاد ورزشی
*نویسنده مسئول:
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مقدمه
از میان سه عامل مهم و تأثیرگذار در موفقیت تیمها یعنی ورزشکار ،مربیی و تماشیاگر) ،مربیی
در نقش رهبر تیم ،چونان یک سازماندهندۀ قوی و زیربنای هر پیشرفت ،مطرح است .تجربیات
گذشته نشان داده که مربیگریِ حرفهای متفاوت از حرفههای دیگر است و در آن ،داشتن طیف
وسیعی از مهارتها الزم است  .)1مطالعات نشان دادهاند که از میان مهارتهای مورد نیاز ییک
مربی ،برای رهبری و مدیریت موفقیتآمیز ییک تییم ،هیو هیجیانی ،کارآمیدی مربیگیری و
سبک رهبری ،اهمیت بیشتری دارند که شناخت آنها نهتنها منجر به موفقیت مربی و تبیدیل او
به یک مربی نخبه خواهد شد ،بلکه منجر به ارتباط بهتر با ورزشکاران و هیدایت بهتیر آنیان در
شرایط تمرینی و مسابقه نیز میشود و بدین ترتیب ،در موفقیت ورزشکار یا تییم و ییا حتیی در
ابعادی وسیعتر ،در سازمانهای ورزشی کمک شایانی خواهد کرد .)2
هو هیجانی نوعی از هو غیرشناختی است و شامل مجموعهای از تواناییهیا و مهیارتهیای
هیجانی و اجتماعی میشود و این مهیارتهیا توانیایی موفقییت فیرد را در مقابلیه بیا فشیارها و
اقتضاهای محیطی افزایش میدهند .هو هیجانی یکی از جنبههیای مهیم و می ثر رهبیری در
سازمان و همچنین یکی از ویژگیهای رهبران موفق است .هو هیجانی در زمینههای ورزشی
نیز مورد توجه بسیاری از روانشناسانِ ورز و مدیران ورزشی به منظور ارتباط با ورزشیکاران
است؛ اما تا حد زیادی تأثیر بالقوۀ آن بر کارآمدی مربیگری ،به عنوان عامل مهم عملکیردی در
موفقیت مربی ،ناشناخته باقی مانده است  .)3در این راستا کارآمدی عبارت اسیت از «درجیه و
میزانِ دستیابی به اهداف تعیینشده»؛ به بیان دیگر ،کارآمدی نشان میدهد که تا چیه مییزان
از تال های انجامشده ،نتایج مورد انتظار حاصل شده است .از دیدگاه دراکر )1691 1کارآمدی
کلید موفقیت سازمان محسوب میشود؛ به گفتۀ وی ،مدیران بیا ایجیاد شیرایط و فرصیتهیای
مطلوب و موفقیتآمیز در کار سازمانها ،تلویحاً کارآمدی را بیشتر از کارایی الزم مییشیمارنید.
بنابراین ،مسئلۀ اصلی در مرحلۀ نخست ،درست انجیامدادن کیار نیسیت ،بلکیه ییافتن کارهیای
درست و متمرکزساختن منابع و فعالیتها بر انجامدادن آنهاست .)1
به عقیدۀ فلتز 2و همکارانش  ،)1666کارآمدی مربیگری به «اعتماد مربیان به تواناییهایشیان
نسبت به اثرگذاری بر ورزشکاران موفق و یاددهی به آنان» اطالق میشیود و مربییانِ کارآمیدتر
بیشتر از مربیان دیگر بر ورزشکاران تأثیر میگذارند .تحقیقات در این زمینه نشیان دادهانید کیه
رابطۀ علّیِ معنیداری بین کارآمدی مربیان و پیروزی ورزشکار یا تیم وجیود دارد  .)5از طیرف
1. Dereker
2. Feltz
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دیگر ،نحوۀ استفادۀ رهبر از قدرت و نفوذ را سبک رهبری میگویند .سبک رهبری عبارت است
از الگوهای رفتاری دائمی و مستمری که افراد هنگام کار با دیگیران از آن اسیتفاده مییکننید و
دیگران آن الگوهای رفتاری را درک میکنند؛ وقتی گروهیی از افیراد بیرای رسییدن بیه هیدفی
تال میکنند ،به طور معمول کسی به عنوان رهبر ،مسئولیت گروه را به عهده میگییرد .ایین
فرد باید مهارتها و ویژگیهای الزم را برای رهبری گروه داشته باشد تا بتواند اعضا را به سیمت
هدف مورد نظر هدایت کند .در موقعیتهای ورزشی ،مربی این نقش را بر عهده دارد و بازیکنان
را هدایت و رهبری میکند .بنابراین ،سبک رهبری مربی نقیش مهمیی در عملکیرد و موفقییت
گروه دارد .)9
بیشتر مربیان م ثر ،سبکهای مربیگری گوناگونی را به کار میگیرند که گاهی اوقات بهسیرعت
آنها را عوض میکنند .برخی سبکهای رهبری در برخی موقعیتها نسبت به موقعیتهای دیگر
مناسبتر هستند .رهبری م ثر در ورز  ،تابعی از اجرای نقشها و سبکهای گوناگون است تا
نیازهای ورزشکاران را برآورده سازد و به هدفهای تیم دست یابید  .)7تحقیقیات متعیددی در
رابطه با هو هیجانی ،سبک رهبری و کارآمدی مربیگری به صیورت مجیزا ییا دوبیهدو انجیام
پذیرفته است .شعبانیبهار و همکاران  )1311در بررسی رابطۀ سبک رهبری و هو هیجیانیِ
مربیان تیمهای ورزشیِ گروهیِ شرکتکننده در نهمین المپیاد فرهنگی ی ورزشی دانشیجویان
پسر دانشگاه ای سراسر کشور دریافتند که سبک رهبریِ بیشتر مربییان ،وظیفیهگراییی اسیت.
بین «سبک رهبری انسانگرایی و سابقۀ مربیگری» با «سبک رهبری انسان و هو هیجانی»
همبستگی مستقیم و معنیداری مشاهده شد .یافتههیای تحقییق نشیاندهنیدۀ سیوق سیبک
رهبری مربیان به سمت انسانگرایی ،با افزایش هو هیجانی ،سن و سیابقۀ مربیگیری آنیان
است  .)1کیوانلو و همکاران  )1316در بررسی رابطۀ هو هیجانی و سیبک رهبیریِ مربییان
مردِ تیمهای ورزشی منطقۀ نُهِ دانشگاه آزاد اسالمی دریافتنید کیه بیا افیزایش هیو هیجیانیِ
مربیان ،تمایل آنها به سبک رهبریِ تحولبخش افزایش مییابد .)1
دروگ و مورفی )2002 1به این نتیجه رسیدند که هو هیجانی میتواند کمکی برای رشید و
بهبود رهبری و کارآمدی آن باشد .این مطالعه حاکی از آن بود که ادراکیات سیبک رهبیری بیا
هو هیجانیِ مدیران ارتباطی ندارد .همچنین رابطهای بیین کارآمیدیِ ادراکشیدۀ رهبیران و
هو هیجانی آنان وجود نداشته است .)1

1. Drog & Morfi
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وینبرگ )2002 1هم در مطالعۀ خود بیان کرد کیه هیی گونیه ارتبیاطی بیین هیو هیجیان ِ
ی
مدیران و رهبری اثربخش وجود ندارد و الزم است مطالعات بیشتری برای پرکردن شیکاف بیین
نظریههای موجود و رابطۀ میان رهبری کارآمد و هو هیجانی صورت پذیرد .)6
در مطالعۀ دیگری ،سولیوان و کنت )2003 2پژوهشی با عنوان رابطیۀ کارآمیدی مربیگیری و
سبک رهبری مربیان ،با جامعۀ آماریِ  221مربی ورزشی دانشکدهها 195مرد و  51زن) انجیام
دادند .نتایج این تحقیق نشان داد ارتباط مثبتیی بیین ایین دو متغییر وجیود دارد و کیارآمیدی
مربیگری  12درصد از تغییرات سبکهای رهبری مربیان را تبیین کیرده اسیت .همچنیین ،در
این تحقیق بین مربیان مرد و زن هی تفاوت معنیداری در متغیرهای اندازهگیریشده مشاهده
نشد .)10
به رغم کمبود پژوهش در حوزۀ ارتباط هو هیجانی با کارآمدی مربیگری ،بیه نظیر میرسید
اجزای هو هیجانی به عنوان مثال ،ادراک ،ارزیابی و تنظیم هیجانات) با کارآمدی مربیگیری
مرتبط باشد  .)5گولد 3و همکاران  ،)2002مربیان سیط المپییک را بیرای مییزان کارآمیدی
مربیگری بررسی کردند و مشخص شد که در رقابتهیای المپییک ،کنتیرل وتیعیت هیجیانیِ
برخی ورزشکاران و هو هیجانی ،فقط بعضی از جنبههای عملکردی کارآمدی یک مربی است.
از طرف دیگر ،توجیه ارتباط بین هو هیجانی و کارآمدی مربیگری ،میتواند از طریق ارتباط
بین کارآمدی مربیگری و سبک رهبری بیان شود .به این معنی که با استفاده از میدل هیورن1
 )2001در خصوص کارآمدی مربیگری ،برداشت مربیان از توانایی کنتیرل هیجانیات آنهیا بیه
عنوان یک صفت شخصیتی که انتظارات آنها را پیشبینی میکنید بیه عنیوان مثیال باورهیای
خودکارآمدی) میتواند به نوبۀ خود ،رفتار آنها نظیر سبک رهبری) را پیشبینی کنید .در ایین
بخش چند بار از واژۀ «آنها» استفاده شده که ارجاع برخی از این تمایر مبهم اسیت .اگیر همیۀ
این تمیرها به «مربیان» برمیگردد ،باید در جملهبندی تجدید نظر کلیی شیود؛ بیه هیر حیال،
بخش مشخصشده ،با صورت و ساختار فعلی ،مبهم است و معنی را بهدرستی نمیرساند .عیالوه
بر این ،سبک رهبریِ مربیان میتواند بر کارآمدی عملکیرد ،اعتقیادات و ادراک ورزشیکاران اثیر
بگذارد .)11
در مطالعییۀ تلییول 5و همکییاران  66 ،)2001مربییی مییرد و زنِ رشییتههای ورزشییی مختلییف،
پرسشیینامههای هییو هیجییانیِ شییوت )1661 1و نسییخۀ اولِ کارآمییدی مربیگییری فلتییز و
1. Winberger
2. Sullivan & Kent
3. Gould
4. Horn
5. Thelwell
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همکاران )1661 ،را تکمیل کردند .نتایج نشان داد که همبستگی معنیداری بین شیش بُعید از
هو هیجانی با چهار بُعد از کارآمدی مربیگری و نمرۀ کلی کارآمیدی مربیگیری وجیود دارد.
تلول 2و همکاران  )2001در تفسیر این نتایج گفتند که با افزایش هو هیجانیِ مربییان و بیه
عبارت بهتر ،آگاهی آنها از تغییرات هیجانی خود در طول تمرین و مسابقه و توانایی مناسیب در
تنظیم و تعدیل این هیجانات ،تأثیر بسزایی در یادگیری و عملکرد شاگردانشان ورزشیکاران) از
طریق افزایش کارآمدی مربیگری آنها خواهد داشت .)12
ریچارد3و همکاران  )2001در بررسی ارتباط هو هیجانی و کارآمدی مربییگری،بیه مطالعیۀ
 66مربی  71مرد و  25زن) پرداختند .نتایج نشان داد که ایین دو متغییر بیا یکیدیگر انسیجام
مثبتی دارند و م لفۀ «اثر انگیز » با «تنظیم احساسات خود و مهارتهای اجتمیاعی» ارتبیاط
دارد .اثر تکنیکِ آموزشی به میزان قابلتوجهی با ارزیابی احساسات خود و اثر شخصییتسیازی
با میزان خو بینی در ارتباط است .همچنین ،م لفههای ارزیابی احساسیات دیگیران و کنتیرل
احساسات خود ،با سط کلی کارآمدی مربیگری و ریز م لفههای آن ،انسجام دارد و بیه مییزان
زیادی آن را پیشبینی میکنید  .)13افخمیی و همکیاران  )2011نییز دریافتنید کیه ارتبیاط
معناداری بین هو هیجانی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار) و کارآمدی مربیگری وجیود دارد
 .)11هوانگ 1و همکاران  )2013هم به بررسی نقش واسطهای کارآمدی مربیگری در ارتبیاط
هو هیجیانی بیا سیبک رهبیری در بیین  323مربیی بسیکتبال آمریکیایی پرداختنید .نتیایج
نشاندهندۀ رابطۀ پییشبیین و معنییدارِ سیبک رهبیری ،توسیط هیو هیجیانی و کارآمیدی
مربیگری بود؛ به نحوی که مربیگری نقش واسطهای در رابطۀ هو هیجانی و سبک رهبیری
مربیان ایفا میکرد  .)15این محققان در مطالعۀ خود به یک محیدودیت و نقطیهتیعف عمیده
رسیدند؛ زیرا مطالعۀ آنها تنها به مربیان بسیکتبال محیدود میشید؛ ازایینرو ،رواییی بیرونیی و
قابلیت تعمیمپذیری نتایج مطالعۀ آنهیا بیه مربییان رشیتههای دیگیر ،محیدود شید .در نتیجیه
پیشنهاد کردند که مطالعات دیگری با محورییت مربییان رشیتههای ورزشیی متفیاوتِ تیمیی و
انفرادی و سطوح تجربه و مهارتیِ مختلفِ مربیان اجرا شود که تحقیق حاتر بر همیین اسیا
پیریزی و اجرا شد) .مطالعات نشان میدهد که توانایی ادراکشیدۀ مربییان از هیو هیجیانیِ
خود ،از جمله ارزیابی و نظارت دقیق بر تغییرات هیجانی در طیول تمیرین و مسیابقه و قابلییت
کنترل و تنظیم بهینۀ این هیجانیات ،احتمیاالً میتوانید تیأثیر مثبتیی بیر اعتمیاد مربیگیری و
1. Schutte
2. Thelwell
3. Richard
4. Hwang
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باورهای کارآمدی مربیان داشته باشد و این رابطه موجب اتخاذ سبک رهبری و رفتار متناسب با
شرایط مسابقه و ورزشکار و در نتیجه ،بهبود اثربخشی کل فرایند مربیگری میگردد .همچنیین
این تعامل میتواند نگر و ارتباط ورزشکار بیا مربیی خیود و در نتیجیه ،عملکیرد و ییادگیری
ورزشکاران را نیز بهبود بخشد.
بررسی مطالعات قبلی نشان میدهد که در زمینۀ روابط بین هو هیجیانی و سیبک رهبیری و
کارآمدی ،نتایج متناقضی وجود دارد و در پیشینهادهای محققیان ،بیر لیزوم بررسییِ بیشیتر و
پُرکردن شکاف موجود بین این دو ،تأکید شده است .از طرف دیگر ،در مطالعات قبلی بیه نقیش
متغیرهای میانجی در رابطۀ بین این دو توجه نشده است .با توجه به این موارد و نظر به اهمیت
تحقیقات حوزۀ ورز و بهویژه ورز دانشگاهی ،انجام چنین تحقیقاتی برای بررسی رابطۀ بین
این متغیرها ،خصوصاً با یک عامل واسطهای همانند کارآمدی مربیگری ی که دستکم در داخل
کشور انجام نپذیرفته است ی تروری به نظر میرسد .همچنین ،تحقیق حاتر بیر مبنیای میدل
مربیگری اثربخش هورن  )2001و برطرفکردن نقاط تعف و محدودیتهای مطالعۀ هوانگ و
همکاران  ،)2013با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری ،به بررسی ارتباط بین سه متغییرِ
هو هیجانی ،کارآمدی مربیگری و سبک رهبریِ مربیان زنِ ورز های مختلف دانشگاهی ،و
همچنین بررسی نقش میانجیگری یا واسطهایِ مربی ،پرداخته اسیت کیه بیه نوبیۀ خیود ،ییک
نوآوری در پژوهشهای داخل کشور است .در نهایت ،تحقیق حاتر در صدد بررسی این مسیائل
است که میزان هو هیجیانی ،کارآمیدی مربیگیری و سیبک رهبیریِ مربییان زنِ دانشیگاهی
چگونه است؟ و آیا ارتباط معنیداری بین ایین سیه عامیل وجیود دارد ییا خییر؟ و آییا مربیی و
کارآمدی او میتواند به عنوان میانجی بر ارتباط بین هو هیجانی و سیبک رهبیری تأثیرگیذار
باشد یا خیر؟
امیداست نتای این تحقیق به کارایی مدیران و مربیان ورزشی در عرصههیای مختلیف ورز و
تربیت بدنی و نقشی که هو هیجانی و سبکهای رهبری در این راستا دارند ،یاری برساند.
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شکل  -1مدل مفهومی تحقیق ،نقش واسطهای کارآمدی مربیگری در ارتباط بین هو
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هیجانی و سبک رهبری

روششناسی
این پژوهش از لحاظ هدف «کاربردی» ،از حیث نحیوۀ گیردآوری دادههیا «توصییفی» و از نیوع
«همبستگی» است .مربییان ورزشیی شیرکتکننده در دوازدهمیین المپییاد فرهنگیی ورزشیی
دختران که از  19تا  25مرداد سال  1363در دانشیگاه شیهید بهشیتی تهیران گیردهم آمدنید،
جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل میدهند .این مربیان که در مجموع  113نفرند ،در هشیت
رشتۀ فوتسال  19تیم) ،والیبال  15تیم) ،بسکتبال  19تییم) ،بیدمینتون  20تییم) ،تنیی
روی میز  20تیم) ،دو و میدانی  31تیم) ،شنا  31تیم) و تکواندو  31تییم) فعالییت دارنید.
تاباچنیک و فیدل:2007 1ص  )123یک فرمول برای تعییین حیداقل حجیم میورد نییاز بیرای
تحقیقات رگرسیون چندگانه پیشنهاد میکنند که بدین شرح است:
N> 50 + 8m

که  Nحداقل حجم نمونۀ مورد نیاز و  mتعداد متغیرهای پیشبین است  .)19بر اسا فرمول،
در تحقیق حاتر که شامل دو متغیرِ پیشبیین ،یعنیی هیو هیجیانی و کارآمیدی مربیگیری
متغیر واسطهای) است ،نمونهها باید دستکم  97نفر باشند .به همین منظور ،در ابتیدا اهیداف
پژوهش برای همۀ سرپرستان و مربیان تیمهای حاتر در المپیاد ورزشی تشری شید کیه 105
نفر از مربیان تیمهای مختلف ورزشی دختران آمادگی خود را برای شیرکت در پیژوهش اعیالم
کردند .در ادامه ،پرسشنامهها بهصورت سهمیهای و تصادفی ،بین رشیتههیای مختلیف ورزشییِ
شرکتکننده در المپیاد ورزشی توزیع گردید .پ از جمعآوری پرسشنامهها ،پانزده پرسشینامۀ
1. Tabachnick & Fidell
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ناقص کنار گذاشته شد و در نهایت نود نفر از هشت رشیتۀ ورزشیی مطیابق جیدول  ،)1نمونیۀ
پژوهش حاتر را تشکیل دادند .به منظور جمعآوری اطالعات مورد نیازِ آزمون ،فرتیات تحقیق
در سه پرسشنامه استاندارد ،به عنوان ابزار اندازهگیری گنجانده شدند:
 .1پرسشنامۀ مقیا رهبری در ورز  :)LSSچالدوری و سیاله )1610 1بیرای بررسیی ایین
موتوع که آیا تئوریهای رهبری در موقعیتهای ورزشی قابل استفاده هسیتند ییا خییر ،میدل
چندبُعدیِ رهبری در ورز را ابداع کردند .بر اسا همین مدل برای بررسی و مطالعه رهبیری
در ورز و ارتباط آن با سایر متغیرهای موجود در ورز  ،پرسشنامه مقیا رهبری در ورز
را ابداع کردند .این پرسشنامه چهل س ال دارد که سیزده س ال آن مربوط به رفتار آموزشی ،نُه
س ال مربوط به رفتار دموکراتیک ،پنج س ال مربوط به رفتار آمرانیه ،هشیت سی ال مربیوط بیه
حمایت اجتماعی و پنج س ال مربوط به بازخورد مثبیت اسیت .پاسی هیا بیر اسیا مقییا 5
پنجارزشی لیکرت هرگز ،1 :بهندرت ،2 :گاهی ،3 :اغلب 1 :و همیشیه )5 :ارز گیذاری شیدند.
تحقیقات فراوانی روایی و پایایی نسخۀ فارسی این پرسشنامه را بررسیی و تأییید کیردهانید .)1
برای مثال ،یوسفی و همکاران  )1319پایایی ایین پرسشینامه را از طرییق همسیانی درونیی و
تریب آلفای کرونباخ  0/61گزار کردهاند؛ در تحقیق حاتر نیز آلفای کرونباخ پرسشینامه در

یک آزمون مقدماتیِ مربیان 0/79 ،به دست آمد که در دامنۀ قابلقبول قرار دارد.
 .2مقیا کارآمدی مربیگری :این پرسشنامه را میرز 2و همکاران  )2001بیا توسیعۀ مطالعیۀ
اولیۀ فلتز و همکاران  )1666طراحی کردند .این پرسشنامه از هجده س ال تشکیل شده اسیت.
برای نمرهدهی از چهارگزینۀ اعتماد به نف یا اطمینان انیدک  1نمیره) ،اعتمیاد بیه نفی ییا
اطمینان متوسط  2نمره) ،اعتماد به نف ییا اطمینیان زییاد  3نمیره) ،اعتمیاد بیه نفی ییا
اطمینان کامل  1نمره) استفاده شد  .)17پایایی نسخۀ فارسیی ایین مقییا در بیین مربییان
ایرانی از طریق همسانی درونی و آزمون ی آزمون مجدد بررسی و تایید شد؛ به طوری که آلفیای
کرونباخ کل پرسشنامه برابر با  0/71و تریب همبستگی درونگروهیِ حاصل از آزمون ی آزمون
مجدد با دو هفته فاصله برابر با  0/79بود که در حید مطلیوب و قابیلقبیول قیرار دارد  .)11در
تحقیق حاتر نیز تریب آلفای کرونباخ پرسشنامه در نمونۀ مقدماتیِ مربیان زن 0/77 ،بود کیه

بیانگر قابلقبولبودن همسانی درونی و در نتیجه پایایی این پرسشنامه است.
 .3پرسشنامۀ هو هیجانی :به منظیور تعییین هیو هیجیانی مربییان ،از پرسشینامۀ هیو
هیجانی شوت و همکاران  )1661استفاده شد که این پرسشنامه بر اسا مدل نظیری میایر و
1. Chelladurai & Saleh
2. Myers
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سالوی )1666 1ساخته شده است .این پرسشنامه شامل  33س ال در سیه بُعید پینجدرجیهای
است و از یک تا پنج نمرهگذاری شده است .از این میان ،سیزده س ال در مورد مقیا ارزییابی
هیجانات ،ده س ال در زمینۀ مقییا تنظییم هیجیان و ده سی ال در حیوزۀ مقییا بهیرهوری
کاربرد) هیجان است .در این مقیا که یک آزمون خودگزار دهی است ،آزمودنی نظیر خیود
را با یکی از جملههای «کامالً مخالفم»« ،تا حدی مخالفم»« ،بینظرم»« ،تیا حیدی میوافقم» و
«کامالً موافقم» مشخص میکنید  .)16در داخیل کشیور ،خسیرو جاویید و همکیاران )1311
روایی ،پایایی و هنجاریابی نسخۀ فارسی این پرسشنامه را بررسی و تأیید کردهاند .برای تحلییل
و تأیید روایی ،از تحلیل عاملی اکتشافی و حفظ سه عامل با  33سی ال در عامیلهیای مفیروض
استفاده شد و برای محاسبۀ پایایی پرسشنامۀ هو هیجانی نیز از آلفای کرونبیاخ بهیره گرفتیه
شده که عاملها در دامنهای از  0/99تیا  0/11از مقیدار قابیلقبیولی برخیوردار بودنید  .)20در
تحقیق حاتر نیز تریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با  0/72به دست آمد کیه نشیاندهنیدۀ
قابلقبولبودن همسانی درونی و در نتیجه پایایی این پرسشنامه است.
در تحلیل آماری از رو آمیاری توصییفی بیرای تعییین شیاخصهای مرکیزی و پراکنیدگی و
استنباطی شامل همبستگی پیرسون بین ابعاد هیو هیجیانی ،کارآمیدی مربیگیری و سیبک
رهبری استفاده شد .در مرحلۀ بعد برای بررسی مدل مطرحشیده بیین متغیرهیا و تخمیین اثیر
میانجیگریِ کارآمدی از تحلیل رگرسیون دوگانه و چندگانیه و بیه منظیور مقایسیۀ تیرایب از
آزمون سوبل 2استفاده شد  .)21به منظور بررسیی نقیش واسیطهای کارآمیدی مربییگیری در
ارتباط بین هو هیجیانی و سیبک رهبیری ،از روشیی کیه بیارون و کنیی )1619 3پیشینهاد
دادهاند ،استفاده شد .در این رو برای اینکه بتوان نقش واسطهای یک متغیر را آزمود ،باید سه
معادلۀ رگرسیون تشکیل داد :در نخستین معادلۀ رگرسیون ،رابطۀ متغییر پییشبیین بیا متغییر
مالک ،در دومین معادلۀ رگرسیون ،رابطۀ متغیر پییشبیین بیا متغییر واسیطهای و در سیومین
معادلۀ رگرسیون ،رابطۀ میزان متغیر پییشبیین و متغییر واسیطهای بیا متغییر میالک بررسیی
میشود .مطابق پیشنهاد بارون و کنی  )1619هنگامی میتوان گفت متغیری در رابطۀ بیین دو
متغیر پیشبین و مالک ،نقش واسطهای ایفا کرده است کیه چهیار شیرط زییر برقیرار باشید.1 :
تریب رگرسیون استاندارد بتا) بین متغیر پیشبین هو هیجیانی) و متغییر میالک سیبک
رهبری) معنادار باشد؛  .2تیریب رگرسییون اسیتاندارد بتیا) بیین متغییر پییشبیین و متغییر
واسطهای کارآمدی مربیگری) معنادار باشد؛  .3پ از کنترل اثر متغیر پییشبیین بیر متغییر
1. Myer and Salvey
2. Sobel test
3. Baron and Kenny
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مالک ،متغیر واسطهای اثر معناداری بر متغیر مالک داشته باشید؛  .1در معادلیۀ سیوم ،تیریب
رگرسیون استانداردِ مربوط به رابطۀ متغیر پیشبین با متغیر مالک ،یا معناداری خود را بهطیور
کامل از دست بدهد و یا در صورت حفظ معناداری ،مقدار آن نسبت به همین تریب در معادلۀ
نخست به نحو معناداری کاهش یابد.
در صورتی که تریب رگرسیون استانداردِ مربوط به رابطۀ متغییر پییشبیین بیا متغییر میالک،
معناداری خود را بهطور کامل از دست بدهد ،میتوان گفت که متغیر بررسیشده بر رابطۀ بیین
دو متغیرِ پیشبین و مالک ،اثر واسطهای کامل داشته است؛ اما در صورتی که تریب رگرسیون
مربوط به متغیر پیشبین و مالک ،معنادار باقی بماند ،اما مقدار آن نسبت به همیین تیریب در
معادلۀ نخست به نحو معناداری کاهش یابد ،میتوان گفت متغیر پژوهششده بر رابطیۀ بیین دو
متغیر پیشبین و مالک ،اثر واسطهای داشته است .برای آزمون معناداریِ اثر واسطهای ی که اثر
غیرمستقیم خوانده میشود ی باید آزمون سوبل را انجام داد .این آزمون ،معناداریِ اثر واسطهای
را با آزمون فرض صفر مبنی بر اینکه تریب اثر غیرمستقیم برابر با صیفر اسیت یعنیی آییا اثیر
غیرمستقیم متغیر پیشبین بر متغیر مالک ،بهطور معناداری از صیفر متفیاوت اسیت) ،بررسیی
میکند  .)21تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار ا پییا ا ویراسیت  )20انجیام
شد.
نتایج
در بخش آمار توصیفی در جدول  1ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان پژوهش نشان
داده میشود.
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جدول -1ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان بر اسا

نوع رشتههای ورزشی

فوتسال

والیبال

بسکتبال

بدمینتون

سابقۀ
مربیگری
سال)

10±3

11±1

12±25

11±1

13±1

11±5

11±1

11±3

11±1

تنی

سن
سال)

7
35±

19±7

31±7

36±7

36±9

37±9

39±1

31±1

31±7

شنا

درصد

10

1

10

11/11

15/55

19/99

15/55

12/22

%100

تکواندو

تعداد

6

1

6

10

11

15

11

11

60

شرکتکنندگان

مربیان
زن

روی میز

شاخص

دو و میدانی

رشته

کل

همچنانکه در جدول  1مشاهده میشود ،نود مربی زن در تحقیق حاتر شیرکت داشیتهاند کیه
مربیان دو و میدانی بیشترین تعدادِ شیرکتکننده را داشیتند و کمتیرین مشیارکت مربیوط بیه
مربیان والیبال بود .همچنین ،میانگین باالترین سین را مربییان والیبیال بیا مقیدار  19±7سیال
داشتند و میانگین بیشترین سابقۀ مربیگری هم مربوط به مربیان والیبال با  11±1سال سیابقۀ
مربیگری بود.
برای بررسی پیشفرضهای آزمون رگرسیون ،با توجه به اینکه دادهها مقیا کمّی دارنید ،ایین
دادهها قبل از انجام آزمون همبستگی ،با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک سنجیده شیند و چیون
مقدار  Pبرابر با  0/092به دست آمد ،طبیعیبودن توزیع دادهها تأیید شد.
برای بررسی پیشفرضِ نبودنِ همخطی چندگانه در بین متغیرهیای پییشبیین ،از دو شیاخص
پارامتر تحمل و عامل تورم واریان استفاده شد .مقادیر بهدسیتآمیده از مربییان ،در شیاخص
پارامتر تحمل ،بزرگتر از  0/01و در شاخص عامل تیورم وارییان  ،کوچیکتیر از  10بیود کیه
نشانگرِ نبودِ هم خطی چندگانه بین متغیرهای پیشبین تحقیق حاتر است.
به منظور دو پیشفرضِ «یکسانیِ پراکنیدگی دادههیا» و «خطییبیودن» ،از نمیودار پراکنیدگی
باقیماندههیا اسیتفاده شید .مطیابق نظیر تاباچنییک و فییدل  ،)2007اگیر نمیودار پراکنیدگی
باقیماندهها به شکل منحنی و یا هاللیشکل باشد نشانۀ خطینبودن و اگر خروجی باقیماندهها
قیفیشکل باشد ،حاکی از نقض یکسانی پراکندگی است؛ در حالی که نمیودار مسیتطیلشیکل،
تأییدی بر هیر دو پییشفیرضِ خطییبیودن و یکسیانی پراکنیدگی اسیت .نمیودار «پراکنیدگیِ
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باقیماندهها»ی شرکتکنندگان در شیکل  2نمیایش داده شیده اسیت کیه نشیان مییدهید دو
مفروضِ «یکسانیِ پراکندگی» و «خطیبودن» در بین نمرات متغیرِ مالکِ تحقیقِ حاتر ،تأییید
شدهاند.

شکل -2نمودار پراکندگی باقیماندهها در شرکتکنندگان تحقیق

به منظور بررسی ارتباط بین هو هیجانی متغیر پیشبین) و سبک رهبری متغیر مالک) که
مطابق با شرط اول یا معادلۀ رگرسیون اولِ مدل چهارمرحلهای بارون و کنیی  )1619اسیت ،از
رگرسیون تکمتغیره ساده یا دوگانه) استفاده شد .خالصیۀ نتیایج میدل اول در جیداول  2و 3
نمایش داده شده است.
جدول  -2خالصۀ مدل رگرسیون پیشبینی سبک رهبری از طریق هو

هیجانی

مدل اول

تریب همبستگی
)R

مربع تریب همبستگی )R2

مربع تریب همبستگی
تعدیلشده )A.R2

1

0/52

0/279

0/291

نتایج جدول  2نشان میدهد که با ورود متغیر هو

هیجیانی در مرحلیۀ اول ،مجیذور تیریب

همبستگی یا همان تریب تعیین تعدیلشده  29/1 (A.R2درصید از تغیییرات متغییر میالک،
یعنی سبک رهبری مربیان زنِ حاتر در المپیاد دانشجویان دختر را تبیین و پیشبینی میکند.
در ادامیه ،در جییدول  ،3سییطوح معنیییداری و مقییدار تیرایب یییا وزن رگرسیییون هییر کییدام از
متغیرهای پیشبین در هر مرحله ،بر اسا

آزمون  tنشان داده شده است.
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جدول  -3آمارههای متغیرهای واردشده در مدل ارتباط هو
شاخص
مدل
مقدار ثابت

مدل اول

هو

هیجانی

هیجانی و سبک رهبری

تریب بتای غیراستاندارد
خطای معیار
تریب رگرسیونی
)SE
)B

تریب بتای
استاندارد )β

آماره t

1/21

0/31

-

-

0/99

0/11

**0/529

5/10

** در سط  P< 0/01معنیدار است.

نتایج ترایب بتای استاندارد در جدول  3نشان میدهد که تریب رگرسیون استاندارد یا بتا )β
بین متغیر پیشبین هو هیجانی) و متغیر مالک سبک رهبری) معنیادار اسیت .بیه عبیارت
دیگر ،شرط اول معادلۀ چهارمرحلهای بارون و کنی  )1619معنیادار اسیت؛ بیه عبیارت دیگیر،
هو هیجانی به شیکل معنییداری بیا سیبک رهبیری ارتبیاط دارد و در حیدود  27درصید از
تغییییرات آن را در مربیییان زن تبیییین میکنیید .در جییداول  1و  5نتییایج گییام دوم معادلییۀ
چهارمرحلهای بارون و کنی ،یعنی ارتباط بین هو هیجانی متغیر پیشبین ییا پییشبیین) و
کارآمدی مربیگری متغیر واسطهای) نمایش داده شده است.
جدول  -1خالصۀ مدل رگرسیون پیشبینی کارآمدی مربیگری از طریق هو

هیجانی

مدل اول

تریب همبستگی
)R

مربع تریب همبستگی
)R2

مربع تریب همبستگی تعدیلشده
)A.R2

1

0/19

0/211

0/205

نتایج جدول  1نشان میدهد که با ورود متغییر هیو هیجیانی در میدل دوم ،مجیذور تیریب
همبستگی یا همان تریب تعیین تعدیلشده  20/5 )A.R2درصد از تغییرات متغییر واسیطهای
در این مرحله مالک) یعنی کارآمدی مربیگریِ مربیان زنِ حاتر در المپیاد دانشجویان دختیر
را تبیین و پیشبینی میکند.
هیجانی و کارآمدی مربیگری

جدول  -5آمارههای متغیرهای واردشده در مدل ارتباط هو
تریب بتای غیراستاندارد
شاخص
خطای معیار
تریب رگرسیونی
مدل
)SE
)B
0/39
1/11
مقدار ثابت
مدل دوم
0/10
0/53
هو هیجانی
** در سط  P< 0/01معنیدار است.

تریب بتای
استاندارد )β

آماره t

**0/193

1/16
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نتایج ترایب بتای استاندارد در جدول  5نشان میدهد که تریب رگرسیون استاندارد یا بتا )β
بین متغیر پیشبین هو هیجانی) و متغیر واسطهای سبک رهبری) معنادار است .در نتیجیه
مشخص شد که شرط دومِ معادلۀ چهارمرحلهای بارون و کنی ،معنادار است؛ بیه عبیارت دیگیر،
هو هیجانی به شکل معنیداری با کارآمدی مربیگری ارتباط دارد و در حیدود  21درصید از
تغییییرات آن را در مربیییان زن تبیییین میکنیید .جییداول  9و  7نتییایج مرحلییۀ سییوم از مییدل
چهارمرحلهای بارون و کنی را نشان میدهند.
جدول  -9خالصۀ مدل رگرسیون پیشبینی سبک رهبری از طریق هو

هیجانی و کارآمدی مربیگری

مدل
اول

تریب همبستگی )R

مربع تریب همبستگی
)R2

مربع تریب همبستگی تعدیلشده
)A.R2

1

0/59

0/311

0/261

نتایج جدول  9نشان میدهد که ترکیب وزنی دو متغیر هو هیجانی و کارآمدی مربیگری در
مرحلۀ سوم ،مجذور تریب همبستگی یا همان تریب تعیین تعدیلشیده  26/1 )A.R2درصید
از تغییرات متغیر مالک ،یعنی سبک رهبری مربیانِ زنِ حاتر در المپیاد دانشیجویان دختیر را
تبیین و پیشبینی میکند.
جدول  -7آمارههای متغیرهای واردشده در مدل ارتباط بین کارآمدی مربیگری و سبک رهبری با کنترل هو
هیجانی
مقادیر همخطی
تریب
تریب بتای غیراستاندارد
بتای
شاخص
آماره
عامل تورم
پارامتر
خطای معیار
تریب
استاندارد
مدل
t
واریان
تحمل
)SE
رگرسیونی )B
)β
مقدار ثابت
مدل
سوم

هو

هیجانی

کارآمدی
مربیگری

0/179

0/105

-

-

-

-

0/535

0/129

**0/129

1/21

0/71

1/27

0/239

0/106

*0/217

2/19

0/71

1/27

** در سط  P< 0/01معنیدار است * .در سط  P< 0/05معنیدار است.

نتایج ترایب بتای استاندارد در جدول  7نشان میدهد که تریب رگرسیون استاندارد یا بتا )β
بین کارآمدی مربیگری و سبک رهبری ،پ از کنترل عامل هو هیجانی ،معنادار اسیت .بیه
عبارت دیگر ،شرط سومِ معادلۀ چهارمرحلهای بارون و کنی ،معنادار است و به عبارت دیگر پ
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از کنترل اثر متغیر پیشبین هو هیجانی) بر متغیر مالک سبک رهبری) ،مشخص شد کیه
متغیر واسطهای کارآمدی مربیگری) اثر معناداری بر متغیر مالک سبک رهبری) داشته است.
در نهایت و به منظور بررسی مرحلیۀ چهیارمِ معادلیۀ بیارون و کنیی و بررسیی معنییداری اثیر
واسطهای ،از آزمون «سوبل» استفاده شد .این آزمون ،معناداری اثر واسطهای را با آزمون فیرضِ
صفر ،مبنی بر اینکه تریب اثر غیرمستقیم برابر با صفر است ،بررسی میکند یعنیی بیه دنبیالِ
پاس به این پرسش است که آیا اثر غیرمستقیمِ متغییر پییشبیین بیر متغییر میالک ،بیهطیور
معناداری از صفر متفاوت است یا خیر؟) .به عبارت دیگر ،این آزمون نشان میدهد که آیا مقیدار
کاهش بین اثر متغیر پیشبین و مالک ،پ از ورود متغیر واسطهای ،یک مقدار معنیدار اسیت
یا خیر؟
به منظور محاسبۀاین آزمون ،باید از مقادیر ترایب رگرسیون غیراستاندارد و خطای اندازهگیری
آنهیا در معیادالت رگرسییون میدل دوم و سیوم اسیتفاده کیرد .بیا توجیه بیه اینکیه نیرمافیزار
قابلیت محاسبۀ این آزمون را نیدارد ،از محاسیبهکننیدههای آنالیین و تحیت وب1
ا پیا ا
استفاده شد.
این نتایج در شکل  3نمایش داده شدهاند .نتایج آزمون سوبل  )P=2/1 ،Z= 0/03نشان داد که
کاهش مقدار تریب رگرسیون غیراستانداردِ مسیر هو هیجانی به سبک رهبیری از  0/99بیه
 0/53پ از ورود کارآمدی مربیگری ،بییانگر نقیش واسیطهایِ نسیبی در ارتبیاط بیین هیو
هیجانی و سبک رهبری مربیان زنِ تیمهای دخترانِ حاتر در المپیاد دانشجویی دختران است.
گزار مقادیر غیراستاندارد و خطای اندازهگیری در شکل ،بیه دلییل اسیتفادۀ ایین مقیادیر در
فرمول محاسبۀ آزمون سوبل است .)21

1. http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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0/35
(0/12
)

کارآمدی مربیگری
0/25
()0/1

(متغیر واسطه ای)

0/32
()0/1

0/66

سبک رهبری
(متغیر مالک)

()0/11

هوش هیجانی
(متغیر پیش بین)

شکل -3نقش واسطهای کارآمدی مربیگری در ارتباط بین هو هیجانی و سبک رهبری ،مقادیر مشاهدهشده
ترایب غیراستاندارد و خطای اندازهگیری داخل پرانتز) هستند.

به طور خالصه نتایج ،نقش واسیطهایِ «کارآمیدی مربیگیری» را در ارتبیاط هیو هیجیانی و
سبک رهبریِ مربیان زنِ حاتر در المپیاد ورزشی دانشجویان دختر ،تأیید میکنند؛ زیرا:
 .1مطابق مرحلۀ اولِ معادلۀ بارون و کنی ،هو هیجانی بیهطیور معنیاداری بیا سیبک رهبیری
همراه است .)β=0/52 ،P<0/001
 .2مطابق مرحلۀ دومِ معادلیۀ بیارون و کنیی ،هیو هیجیانی بیهطیور معنیاداری بیا کارآمیدی
مربیگری همراه است .)β=0/19 ،P<0/001
 .3مطابق مرحلۀ سومِ معادلیۀ بیارون و کنیی ،پی از کنتیرل اثیر هیو هیجیانی ،کارآمیدی
مربیگری بهطور معناداری با سبک رهبری همراه بود .)β=0/12 ،P<0/001
 .1مطابق مرحلۀ چهارمِ معادلۀ بارون و کنی ،پ از کنترل اثر کارآمدی مربیگری ،اگرچه
تریب رگرسیون استاندارد بتا) مرتبط با رابطۀ هو هیجانی و سبک رهبری ،سط معناداری
خود را حفظ کرد ،مقدار آن از  0/52به  0/12کاهش داشت .این یافتهها حاکی از نقش
واسطهای نسبیِ «کارآمدی مربیگری» در رابطۀ بین هو هیجانی و سبک رهبری است .)11
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بحث و نتیجهگیری
بر اسا یافتههای تحقیق ،نتایج فرتیۀ اول مبنی بر معنیداربودن ارتباط و قابلیت تبیین و
پیشبینی معنیدار سبک رهبری مربیانِ زنِ ورزشی ،بوسیله هو هیجانی ،با مطالعه هوانگ و
همکاران  )2013و شعبانیبهار و همکاران  )1311و کیوانلو و همکاران  )1316همراستاست؛
در حالی که نتایج دروگ و مورفی  )2002و وینبرگ  )2002را تأیید نمیکند .در تبیین
احتمالی یافتههای تحقیق حاتر ،میتوان چنین گفت که ارزیابی مربیان زنِ ورزشی از
هیجانات خود میتوان د به شکل مستقیمی بر ادراکات آنها از سبک و رفتار رهبریشان در تیم و
به شکل غیرمستقیمی بر باورهای کارآمدی آنها تاثیر بگذارد .به عبارت دقیقتر ،مربیانی که
احسا و کنترل دقیقتری بر روی تنظیم هیجانات خود به منظور حفظ جوّ خُلقیِ مثبت بر
خود و ورزشکاران خود دارند ،سبکها و رفتارهای رهبری اثربخشی خواهند داشت و بازخورد
رفتاری مثبتنگرانهتر مانند تشویق ورزشکار به ادامۀ فعالیت ،علیرغم اشتباه در عملکرد) و
رفتار آموزشی و تمرینی بهینهتری مانند برنامهریزی م ثرترِ ساختار جلسات تمرین و ارزیابی
منظم و م ثر عملکرد ورزشکاران ،و انتحاب سبک مربیگری کارآمدتر و متناسب با سطوح
مهارتیِ متفاوتِ بازیکنان و مسابقه) به نمایش خواهند گذاشت  .)22از طرف دیگر ،عوامل
واسطهای در رابطۀ بین هو هو هیجانی و سبک رهبری میتوانند تأثیرگذار باشند که از
اهداف این تحقیق نیز بررسی نقش واسطهای است.
نتایج تحقیق حاتر مبنی بر ارتباط معنیدارِ هو هیجانی و کارآمدی مربیگری ،مطالعات
تلول و همکاران  ،)2001هوانگ و همکاران  )2013و بشیری و همکاران  )1361را تأیید
میکنند .در مطالعۀ تلول و همکاران  )2001همبستگی معنیداری بین شش بُعد هو
ی کارآمدی مربیگری وجود داشت .)12
هیجانی با چهار بُع ِد کارآمدی مربیگری و نمرۀ کل ِ
تلول و همکاران  )2001در تفسیر این نتایج گفتند که با افزایش هو هیجانیِ مربیان و به
عبارت بهتر ،آگاهی آنها از تغییرات هیجانی خود در طول تمرین و مسابقه و توانایی مناسب در
تنظیم و تعدیل این هیجانات ،تأثیر بسزایی در یادگیری و عملکرد ورزشکاران آنها از طریق
افزایش کارآمدی مربیگریشان خواهد داشت .برای مثال اگر مربی به شکل صحیحی بر
هیجانات منفی خود در یک مسابقه کنترل داشته باشد ،اثر مثبتی بر نگر ورزشکاران خواهد
گذاشت .همچنین ،توانایی مربی در تشخیص صحی و بهموقع حاالت هیجانی ورزشکار
مضطرب ،خسته و عصبی ،خشمگین) ،منجر به تقویت اعتماد به نف و این باور در مربی
خواهد شد که قابلیت اثرگذاری مناسب در انگیز بخشی و آموز راهبردهای مناسب را به
ورزشکاران خود به دست آورده است .گولد و همکاران  )2002در بررسی عوامل تأثیرگذار در
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اثربخشی مربیگریِ مربیانِ سط المپیکی به این نتیجه رسیدند که در مسابقات المپیک،
آگاهی مربی از هیجانات خود و توانایی کنترل آنها و همچنین پنهانکردن برخی هیجانات
منفی خود نگرانی و تر از مسابقۀ آتی) از ورزشکاران ،از اصلیترین ابعاد کارآمدی مربیگری
در سط المپیک قلمداد میشود  .)11همچنین این نتایج یعنی پیشبینی کارآمدی مربیگری
از طریق توانایی ارزیابی صحی و مدیریت و تنظیم بهینۀ هیجانات در مربیان ،با نظریۀ
خودکارآمدی بندورا )1667 1نیز بهخوبی تناسب دارد .بندورا  )1667میگوید یکی از راههای
تغییر باورهای کارآمدی در افراد ،کاهش هیجانات منفی و حاالت خُلقی منفی مانند خشم،
تر و اتطراب است  .)5در این راستا پترایدز 2و همکاران  )2001نیز به این نتیجه رسیدند
ی صفتی را میتوان به عنوان خودکارآمدی هیجانی نیز تعریف کرد؛ زیرا
که هو هیجان ِ
هیجانات بهراحتی میتوانند به عنوان منبع اصلی ی با تغییر در کیفیت کارکرد و عملکرد افراد ی
همراه باشند .)23
نتایج تحقیق حاتر مبنی بر ارتباط و قابلیت پیشبینی معنیدارِ سبک رهبری از طریق
کارآمدی مربیگری پ از کنترل هو هیجانی) و همچنین نقش واسطهای کارآمدی
مربیگری در ارتباط بین هو هیجانی و سبک رهبری ،نتایج مطالعات سالیوان و کنت
 )2003و هوانگ و همکاران  )2013را تأیید میکنند .سولیوان و کنت  )2003مطالعهای با
عنوان «رابطۀ کارآمدی مربیگری و سبک رهبری آنها در بین مربیان ورزشی دانشکدهها» انجام
دادند 221 .مربی 195مرد و  51زن) پرسشنامههای کارآمدی مربیگری فلتز  )1666و سبک
رهبری چالدورای و ساله  )1610را تکمیل کردند .نتایج تحقیق نشان داد بین این دو متغیر،
انسجام مثبتی وجود دارد و کارآمدی مربیگری  %12از تغییرات سبکهای رهبری مربیان را
تبیین کرد .همچنین ،در این تحقیق بین مربیان مرد و زن هی تفاوت معنیداری در
متغیرهای اندازهگیری مشاهده نشد  .)21بخش اصلی و نوآوری تحقیق حاتر ،از مطالعۀ
هوانگ و همکاران  )2013گرفته شد .این محققان به بررسی نقش واسطهای کارآمدی
مربیگری در ارتباط بین هو هیجانی و سبک رهبری در بین  323مربی بسکتبال آمریکایی
پرداختند .نتایج نشاندهندۀ رابطه پیشبینِ معنیدارِ سبک رهبری توسط هو هیجانی و
کارآمدی مربیگری بود که با نتایج تحقیق حاتر همراستا بود .همچنین ،هو هیجانی پیش
بین معنی دار کارآمدی مربیگری و کارآمدی مربیگری نقش واسطهای جزئی در رابطه بین
هو هیجانی و سبک رهبری ایفا کرد البته تفاوت و برتری تحقیق حاتر نسبت به مطالعۀ
1. Bandura Self-efficacy Theory
2. Petrides
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هوانگ و همکاران  )2013بر اسا محدودیتها و نقاط تعف مطالعۀ آن محققان بنا شده
است .این محققان در مطالعۀ خود به یک محدودیت و نقطهتعف عمده رسیدند؛ زیرا مطالعۀ
آنها تنها به مربیان بسکتبال محدود میشد؛ ازاینرو ،روایی بیرونی و قابلیت تعمیمپذیری نتایج
مطالعۀ آنها به مربیان رشتههای دیگر ،محدود شد .در نتیجه پیشنهاد کردند که مطالعات
دیگری با محوریت مربیان رشتههای ورزشی متفاوتِ تیمی و انفرادی و سطوح تجربه و مهارتیِ
مختلفِ مربیان اجرا شود که تحقیق حاتر بر همین اسا پیریزی و اجرا شد).
بر اسا نتایج بهدستآمده ،اگرچه کاهش تریب مسیر بین هو هیجانی و سبک رهبری به
شکل کامل نیست ،اما واریان قابلتوجهی از متغیر مالک سبک رهبری) در نتیجۀ اثر اعمال
متغیر واسطهای کارآمدی مربیگری) است .به عبارت دیگر ،نتایج آزمون سوبل نشان داد که
کاهش  0/1در تریب مسیر بین هو هیجانی و سبک رهبری مربیان زن پ از ورود
کارآمدی مربیگری معنیدار است که بیانگر نقش واسطهای نسبی این متغیر است .نتایج این
تحقیق تأییدکننده و همراستا با بخشی از مدل اثربخشی مربیگری ارائهشده توسط هورن
 )2002است .هورن در بخشی از مدل خود انتظارات ،عقاید ،باورها و اهداف مربیان را یک
عامل واسطهای در ارتباط بین خصوصیات فردی مربیان و رفتار آنها در نظر گرفته بود .نتایج
تحقیق حاتر نیز نشان داد که خودکارآمدی مربیان ،نقش واسطهای و تأثیرگذاری در ارتباط
بین هو هیجانی به عنوان یکی از خصوصیات فردی مربیان) و سبک رهبری رفتار مربی)
مربیان ایفا میکند .در تحقیق حاتر ،ادراک مربیان از توانایی هیجانی خود میتواند به عنوان
یک صفت شخصیتی پیشگو باورهای کارآمدی آنها و در واقع پیشگوی رفتار و سبکهای
مربیگری و رهبری آنها در هنگام آموز و تمرین ورزشکاران باشد  .)25به عبارت دیگر،
ویژگیهای شخصیتی مربیان ،باورها و عقاید آنها نسبت به تواناییهای خود و همچنین
رفتارهای رهبری و مربیگری آنها ،با یکدیگر ارتباط دارند که این تعامل ،نقش تأثیرگذاری در
عملکرد ،یادگیری نگر و رفتار ورزشکاران تحت نظارت آن مربیان خواهد داشت.
در جمعبندی میتوان گفت که توانایی ادراکشدۀ مربیان از هو هیجانی خود ،از جمله
ارزیابی و نظارت دقیق بر تغییرات هیجانی در طول تمرین و مسابقه و قابلیت کنترل و تنظیم
بهینۀ این هیجانات ،تأثیر مثبتی بر اعتماد مربیگری و باورهای کارآمدی آنها دارد و این رابطه،
موجب اتخاذ سبک رهبری و رفتار متناسب با شرایط مسابقه و ورزشکار و در نتیجه ،بهبود
اثربخشی کل فرایند مربیگری میگردد .همچنین ،این تعامل میتواند نگر و ارتباط ورزشکار
با مربی خود و در نتیجه ،عملکرد و یادگیری آنها را نیز بهبود بخشد .با توجه به اینکه نتایج
تحقیق حاتر نشان داد که در حدود یکسوم از تغییرات سبک رهبری مربیان زن را ترکیب
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وزنی کارآمدی مربیگری و هو هیجانی تبیین میکند و کارآمدی مربیگری ،نقش واسطهای
در رابطۀ بین هو هیجانی و سبک رهبری مربیان ایفا میکند و تعامل این سه متغیر ،نقش
تأثیرگذاری در نگر  ،رفتار و عملکرد ورزشکاران دارد .ازاینرو ،به مربیان ،مسئوالن و مدیران
سازمانها و تیمهای ورزشی پیشنهاد میشود به طور منظم و با استفاده از متخصصان مدیریت
ورزشی و روانشناسی ورزشی ،تمرینات و آموز های بهبود متغیرهای مذکور را در مربیان
دنبال کنند.
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