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مطالعات مدیریت ورزشی

ارتباط بین سبکهای رهبری مربیان ،انسجام گروهی و اضطراب رقابتی در لیگ
برتر فوتسال بانوان
3

فرنگیس نجفی ،1صدیقه حیدرینژاد ،2سیدهناهید شتاب بوشهری
*

 .1دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2استاد مدیریت ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .3دانشیار روانشناسی ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ دریافت1394/07/17 :

تاریخ پذیرش1395/09/29 :

چکیده
هیچ ورزشکاری بدون داشتن مربی آگاه و شایسته نمیتواند به موفقیت دست یابد .هدف پژوهش
حاضر بررسی ارتباط بین سبکهای رهبری مربیان ،انسجام گروهی و اضطراب رقابتی در لیگ برتر
فوتسال بانوان ایران بود .پژوهش ازنوع توصیفی -همبستگی و به روش میدانی انجام شده است.
جامعة آماری شامل همة بازیکنان  11تیم شرکتکننده در نهمین دورة مسابقات لیگ برتر فوتسال
بانوان کشور در سال  1392-93به تعداد  123نفر بود .تمام اعضای جامعه بهعنوان نمونة آماری در
مطالعه شرکت کردند .نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که ازبین پنج سبک مربیگری ،فقط
سبک رهبری بازخورد مثبت و آمرانه قابلیت پیشبینی انسجام گروهی بازیکنان را دارد .همچنین،
نتایج این آزمون سبک رهبری آموزش و تمرین را بهعنوان قویترین عامل برای پیشبینی اضطراب
شناختی و جسمانی نشان داد .براساس نتایج پژوهش پیشنهاد میشود مربیان با توجه به ویژگیهای
شخصی ورزشکاران و شرایط تیمی ،سبک رهبری مناسب را برگزینند تا از این طریق انسجام گروهی
و اضطراب رقابتی بازیکنان را بهتر کنترل کنند .همچنین ،توصیه میشود عالوهبر توجه به
آمادگیهای جسمانی و فنی بازیکنان ،به عامل روانی و اضطراب رقابتی بازیکنان نیز توجه کنند؛
زیرا ،اضطراب پیش از رقابت میتواند بر آمادگیهای جسمانی و فنی بازیکنان تأثیر بگذارد و باعث
ایجاد اختالل در عملکرد ورزشکاران شود.
واژگان کلیدی :سبکهای رهبری ،انسجام گروهی ،اضطراب رقابتی ،فوتسال بانوان

* نویسندۀ مسئول

Email: Najafi.farangis@yahoo.com
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مقدمه
امروزه ،شغل مربیگری بهعنوان یکی از مشکلترین مشاغل دنیا نیاز به مهارت و دانش زیادی برای
پرورش ورزشکاران ماهر دارد .علت اطالق صفت «مشکل» به این حرفه این است که نتیجة کار مربیان
زیر نگاه دقیق و موشکافانة تماشاگران ،بازیکنان ،مدیران ورزشی ،خبرنگاران و منتقدان جامعه است.
این رهبران باید به رفتار ورزشکاران از جنبههای ذهنی و بدنی توجه کنند؛ زیرا ،توجه نامتعادل به
یک بعد موجب غفلت از بعد دیگر میشود (رمضانینژاد ،حسینی کشتان و احسانی .)1389 ،تیمهای
موفق ورزشی معموالً دارای صفتی برجسته هستند که آنها را از تیمهای ناموفق متمایز میکند و
آن ،رهبری و مدیریت مؤثر ،فعال و شایسته است (کریس و هاردی .)1997، 1با نظری دقیق به اجرای
سطوح مختلف مسابقات و رقابتهای ورزشی مشاهده میشود که تعداد زیادی از ورزشکاران با اینکه
دارای قابلیتها و مهارتهای اجرایی سطح باالیی هستند ،بهسبب نداشتن انگیزه و وجود سبکها و
رفتارهای نادرست مربیگری ،نمیتوانند همة تواناییهای بالقوۀ خویش را نشان دهند و درنتیجه ،از
میزان تفکر ،تمرکز ،توجه ،تسلط و تصمیمگیری آنان کاسته میشود .پیامد تمامی این عوارض ،کاهش
بازدهی و کیفیت سطح عملکرد ورزشی افراد است (چالدورای)1990،2؛ بنابراین ،یکی از ابعاد و تصمیم
های مهم مربیگری در تیم ،انتخاب شیوه و سبک مربیگری است .این بعد تعیینکنندۀ این است که
یک مربی چگونه تصمیم میگیرد؟ کدام مهارت و راهبرد را آموزش میدهد؟ این مهارت را چگونه
آموزش میدهد؟ چگونه سازماندهی الزم برای تمرین و مسابقه را انجام میدهد؟ از چه روشهایی
برای ایجاد نظم و انضباط تیم استفاده میکند؟ و ازهمهمهمتر ،در تصمیمگیریها چه نقشی برای
ورزشکاران قائل است؟ برخی اوقات شرایط بهگونه ای است که مربی باید بتواند دو یا چند نقش را با
هم ترکیب و استفاده کند؛ برای مثال ،هر مربی باید بتواند بههنگام لزوم و ضرورت ،بهطور همزمان
نقشهای معلمی ،مدیریتی و غیره را با هم انجام دهد (نامی.)1391 ،
درزمینة سبکهای مربیگری در تیمهای ورزشی ،چالدورای ( )1990مدل چندبعدی رهبری در ورزش
را ارائه کرد .براساس این مدل ،رفتار مربیان تحتتأثیر ویژگیهای موقعیتی مانند شرایط تیم ،ویژگی-
های رهبر یا مربی مانند سن ،درجه و سابقة مربیگری و نیز ویژگیهای اعضای تیم یا ورزشکاران مانند
سن ،سابقه و سطح بازیکنان است و درنهایت ،رفتار مربیان بر موفقیت ،عملکرد ،رضایتمندی و حتی
انسجام گروهی 3تأثیر دارد (چالدورای .)1990 ،در مدل چالدورای و صالح ،)1980( 4برای رفتار رهبر
در موقعیتهای ورزشی پنج بعد درنظر گرفته شده است .1 :رفتار تمرین و آموزش :رفتارهایی که
1. Crace & Hardy
2. Chelladurai
3. Group Cohesion
4. Chelladurai & Saleh
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مربی برای بهبود اجرای ورزشکار ازطریق آموزشهای تکنیکی و در ورزشهای تیمی برای
هماهنگکردن فعالیتهای اعضای تیم طرحریزی میکند؛  -2رفتار دموکراتیک :رفتاری است که
مربی به ورزشکاران اجازۀ مشارکت در تصمیمگیریهای مربوط به تعیین اهداف گروهی و روشهای
دستیابی به آن اهداف را میدهد؛  -3رفتار مستبدانه (آمرانه) :بدینصورت بازتاب پیدا میکند که
مربی خود را از ورزشکاران جدا کرده و بر قدرت خویش تأکید میکند؛  -4رفتار حمایت اجتماعی:
به این موضوع مربوط میشود که مربی تا چه حد در برآوردن نیازهای متقابل شخصی ورزشکاران
درگیر و دخیل است؛  -5بازخورد مثبت :محدودهای که مربی از ورزشکاران تشویق و تقدیر کرده و
از بازی و همکاری آنها تعریف میکند (چالدورای و صالح .)1980 ،پژوهشهای داخلی و خارجی
بسیاری درزمینة استفادۀ مربیان از سبکهای رهبری متفاوت انجام شدهاند؛ ازجمله مطالعات وحدانی،
محرمزاده ،آقایی ،حسینپور ( ،)1391شیخیوسفی ،وحدانی و محرم زاده ( ،)1392کشتان ،رمضانی-
نژاد ،کردشولی و پناهی ( ،)2010خلجی ،خبیری و سجادی ( ،)2011اسدی ( ،)2012روحانی ،جانانی
و طالبیان نیا ( ،)2013تقیزاده منعمی و مقدم ( )2013و یگانه ،خسروی قوشه بالغ و فرقانی اوزرودی
( )2014نشان دادند که مربیان سبک رهبری آموزش و تمرین را بیشتر بهکار میبرند؛ اما ،پژوهش
آلفیرمن ،گیسلر و اوکاد )2013( 1روی مربیان ژاپنی نشان داد که مربیان سبک رهبری بازخورد مثبت
را بیشتر بهکار میبرند .همچنین ،یافتههای مطالعات کریمی ( )1391و بروک گرت ،تانجا و فیلیپ2
( )2007مبنی بر بیشترین استفادۀ مربیان از سبک حمایت اجتماعی است .نتایج پژوهشهای الهی،
پیمان فر و محمدی ( ،)1392فتحی و نوروزی ( )1392و نظارودین ،فوزی ،جمالیس ،گوک و دین3
( )2009نشان داد که مربیان از سبک رهبری آمرانه کمترین استفاده را کردند؛ اما ،یافتههای مطالعات
رمضانینژاد ،حسینی کشتان و احسانی ( )1389در تیمهای فوتبال لیگ برتر ،مطالعات روحانی ،جانانی
و طالبیان نیا ( )2013و آلفیرمن ،گیسلر و اوکاد ( )2013در مربیان آلمانی نشان داد که مربیان از
سبک دموکراسی کمترین استفاده را کردند .همچنین ،پژوهشهای بسیاری حاکی از ارتباط میان
انواع رفتارهای رهبری مربیان با افزایش سطح انسجام گروهی تیمهای ورزشی است؛ ازجمله ،مطالعات
طالبی و عبدالهی ( ،)1391شیخیوسفی ،وحدانی و محرم زاده ( ،)1392وینسر و لوگهد )2010( 4و

1. Alfermann, Geisler & Okade
2. Broek Gert, Tanja & Filip
3. Nazarudin, Fauzee, Jamalis, Geok & Din
4. Vincer & Loughead
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آئویاگی ،ککس و مک گور .)2008( 1کارون ،اسپینک و پراپاوسیس )1997( 2انسجام گروهی را
بهعنوان فریند پویایی در گرایش افراد برای تشکیل و حفظ یک گروه با هدف دستیابی به اهداف
ابزاری یا برآوردن نیازهای عاطفی اعضا تعریف کردند (کارون ،اسپینک و پراپاوسیس.)1997 ،
عالوهبراین ،انسجام گروهی بهعنوان عنصری مرکزی و تعیینکننده در توسعة تیمی و ویژگی پایهای
برای تیمهای موفق معرفی میشود (استیون .)2003 ،3پژوهشگران دو نوع متفاوت از انسجام را
مشخص کردهاند -1 :انسجام اجتماعی :میزان جذابیت بینفردی بین اعضای گروه یا میزانی که گروه
اجازه میدهد شخص به هدف دلخواه خود برسد؛  -2انسجام تکلیف :ارزیابی عینی ورزشکاران از
سطح تالش هماهنگ یا کار تیمی گروههایشان یا میزانی که نشان میدهد تا چه اندازه تیم ،فرد و
گروه به هدفهای مربوط به خود میرسند (کارون ،بری و ایز)2002 ،4؛ اما ،در این زمینه برخی نتایج
ضدونقیض نیز وجود دارد؛ برای مثال ،پیس و کوزاب )1994( 5در تیمهای بسکتبال دبیرستانهای
دخترانه ،رابطة معناداری میان ابعاد رفتاری رهبری مربیان و انسجام اجتماعی نیافتند .شمسایی ،خانی
و یوسفی ( )1388در بررسی بازیکنان لیگ برتر فوتبال نوجوانان درمورد رفتار آمرانه و دموکراتیک
با انسجام گروهی ،رابطة منفی و معناداری یافتند.
مهمترین عامل موفقیت هر مربی این است که بتواند به ورزشکاران در بهبود و توسعة دامنة وسیعی
از مهارتها بهویژه در ابعاد جسمانی ،تکنیکی ،تاکتیکی و روانشناختی کمک کند .برای اینکه مربی
بتواند کار خود را بهصورت مناسبی انجام دهد ،ضروری است که ویژگیهای روحی و روانی ورزشکار
خود را مدنظر قرار داده و به آنها جهت خاصی دهد .این رفتار مربی میتواند تأثیر بسیار زیادی بر
موفقیت ورزشکاران در صحنههای ورزشی داشته باشد (چن)2007 ،6؛ اما آنچه درعمل دیده شده و
بیشترین توجه مربیان را بهخود معطوف داشته است ،دو عامل آمادگیهای جسمانی و فنی هستند و
اغلب از عامل بااهمیتی؛ یعنی عامل روانی غفلت میشود .عامل روانی بهخودیخود میتواند بر آمادگی-
های جسمانی و فنی تأثیر بگذارد (صابونچی ،شیخ اسالمی ،کوثری فرد و کوثری فرد .)1392 ،یکی
از ویژگیهای روانی بازیکنان که از سبکهای رهبری مربیان تأثیر میپذیرد و بر میزان و شدت عملکرد
ورزشکاران اثر میگذارد ،اضطراب رقابتی 7است (روحانی و همکاران .)2013 ،اضطراب رقابتی شامل

1. Aoyagi, Cox & McGuire
2. Carron, Spink & Prapavessis
3. Stevens
4. Carron, Bry & Eys
5. Peace & Kozub
6. Chen
7. Anxiety
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اضطراب حالتی رقابتی 1و صفتی رقابتی 2است .اضطراب حالتی رقابتی نیز به سه بعد اصلی اضطراب
شناختی ، 3اضطراب بدنی 4و اعتمادبهنفس 5تقسیم میشود (مارتنز .)1990 ،6تقیزاده منعمی و مقدم
( )2013در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین سبک دموکراتیک با اضطراب رقابتی و
اعتمادبهنفس ورزشکاران رشتههای تیمی و انفرادی ،ارتباط معنادار وجود دارد و بین سبک آموزش و
تمرین و اضطراب جسمانی ارتباط منفی معناداری وجود دارد .نتایج مطالعة روحانی ،جانانی و طالبیان
نیا ( )2013نشان داد که اضطراب شناختی با سبک رهبری آمرانه و بازخورد مثبت رابطة مثبت و
معناداری دارد؛ اما با سبک رهبری آموزش و تمرین ،دموکراسی و حمایت اجتماعی رابطة معناداری
ندارد .بای ،شیک ،راد و انزهای )2013( 7در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که بین رفتارهای
رهبری مربیان و اضطراب رقابتی ،همبستگی منفی و معناداری وجود دارد .ویللی ،آرمسترونگ ،کامر
و گرینلیف )1998( 8نشان دادند که رفتارهای رهبری مربیان توانایی پیشبینی اضطراب ورزشکاران
را ندارد .همچنین ،نتایج پژوهش هورن ،گلن و کمپبل )2010(9نشان داد که بین سبک مربیگری
آمرانه با اضطراب شناختی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین سبکهای رهبری آموزش
و تمرین ،دموکراسی و حمایت اجتماعی با اضطراب شناختی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
نتایج پژوهش باکر ،کوت و هاوس )2000( 10رابطة منفی و معناداری را بین سبک رهبری آموزش و
تمرین با اضطراب شناختی نشان داد .پرایس و ویس )2000( 11در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
بین سبک رهبری آمرانه و اضطراب شناختی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد .همانطورکه مشاهده
میشود ،نتایج ضد و نقیضی درمورد ارتباط سبکهای رهبری مربیان و اضطراب رقابتی بازیکنان وجود
دارد.

1. State Anxiety
2. Trait Anxiety
3. Cognitive Anxiety
4. Physical Anxiety
5. Self-Confidence
6. Martens
7. Bai, Sheikh, Rad & Anzehaie
8. Vealey, Armstrong, Comer & Greenleaf
9. Horn, Glenn & Campbell
10. Baker, Cote & Hawes
11. Price & Weiss
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در دهة  ،1380فوتسال و فوتبال بانوان ایران رشد قابلتوجهی کرد .بازیکنان این دو رشته در سال
 1384اولین حضور خود را در مسابقات غرب آسیا تجربه کردند و به مقام دوم دست یافتند .در دهة
 1390نیز تیمهای ورزشی بانوان در مسابقات خارجی حضور بیشتری داشتهاند؛ بهصورتیکه
نایبقهرمانی تیم فوتسال بانوان ایران در مسابقات آسیایی کرۀجنوبی و عنوان قهرمانی مسابقات آسیا
در مالزی ،تازهترین دستاورد بانوان در این دهه بوده است؛ بنابراین ،با توجه به نقش پررنگ فوتسال
بانوان در عرصة ورزش کشور و اهمیت سبکهای رهبری مربیان ،انسجام گروهی و اضطراب رقابتی
بازیکنان در موفقیت و عملکرد تیمی ،پژوهشهای زیادی بهویژه در سطح کشور در این زمینه انجام
نشدهاند؛ برایناساس ،در پژوهش حاضر سعی بر این است که به بررسی تأثیر سبکهای رهبری مربیان
بر انسجام گروهی بازیکنان پرداخته شود و اضطراب رقابتی بهعنوان یک پیامد مرتبط با سبک رهبری
مطالعه شود .امید است نتایج این پژوهش در همة برنامهریزیهای ورزشی ،برنامههای تمرینی و
مسابقات آتی بانوان نقش مؤثری داشته باشد و به افزایش سطح اطالعات مربیان و ورزشکاران و
درنهایت ،درخشش بانوان در مسابقات جهانی کمک کند .دراینراستا ،پژوهش حاضر درپی پاسخگویی
به این سؤال است :ارتباط بین سبکهای رهبری مربیان ،انسجام گروهی و اضطراب رقابتی بازیکنان
فوتسال بانوان لیگ برتر ایران چگونه است؟
روششناسی پژوهش
این پژوهش ازنوع توصیفی -همبستگی است که به روش میدانی انجام شده است .جامعة آماری شامل
تمامی بازیکنان  11تیم شرکتکننده در نهمین دورۀ مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان کشور در سال
 93-1392به تعداد  123نفر است .بهعلت محدودیت جامعة آماری ،برای انتخاب نمونه از روش
سرشماری استفاده شد؛ بهاینصورتکه تمام اعضای تیمهای لیگ برتر فوتسال بانوان کشور بهعنوان
نمونة آماری در این پژوهش شرکت کردند .به تعداد بازیکنان ،پرسشنامههای الزم تکثیر شد و بین
آزمودنیها توزیع گردید .از  123پرسشنامة توزیعشده ،تعداد 122پرسشنامه برگشت داده شد که
115پرسشنامه قابلاستفاده بودند که این تعداد  93/49درصد از نمونة آماری را تشکیل داد .برای
جمعآوری دادهها از چهار پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامة ویژگیهای فردی ،متغیرهای سن ،سابقة
ورزشی ،رشتة تحصیلی و غیره را اندازه میگرفت .برای بررسی سبکهای رهبری مربیان از پرسشنامة
استاندارد مقیاس رهبری در ورزش 1استفاده شد .این پرسشنامه درقالب  40سؤال ،رفتار مربیان را
در پنج بعد رفتار آموزش و تمرین ،رفتار دموکراتیک ،رفتار آمرانه ،رفتار حمایت اجتماعی و بازخورد
مثبت میسنجد (چالدورای و صالح .)1980 ،کریمی ( )1391با اجرای این پرسشنامه روی 122
)1. Leaderships Scale for Sport (LLS
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بازیکن زن تیمهای والیبال استان خوزستان و با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،ثبات درونی آن را
 r=0/87گزارش کرد .در پژوهش حاضر ،ثبات درونی این پرسشنامه با استفاده از روش آزمون آلفای
کرونباخ در  5خرده مقیاس رفتار آموزش و تمرین ،آمرانه ،دموکراتیک ،حمایت اجتماعی و بازخورد
مثبت ،بهترتیب  78 ،82 ،68 ،91و  85درصد بود و ثبات درونی کلی پرسشنامه  r=0/87برآورد شد.
برای جمعآوری دادهها درزمینة انسجام گروهی ،از پرسشنامة محیط گروهی 1استفاده شد .کارون،
وید مایر و براولی )1985( 2براساس مدل ادراکی کارون ( )1982این پرسشنامه را برای اندازهگیری
میزان انسجام گروهی در تیمهای ورزشی تهیه کردهاند .این پرسشنامه  18سؤالی انسجام گروهی را
در دو بعد انسجام تکلیف و اجتماعی اندازهگیری میکند .وحدانی ( )1391پایایی این پرسشنامه را
برای بعد انسجام تکلیف 0/78 ،و برای انسجام اجتماعی 0/83 ،گزارش کرده است .در این پژوهش نیز
ثبات درونی پرسشنامه با استفاده از روش آزمون آلفای کرونباخ بـرای خردهمقیاسهای انســجام
اجتمـاعی  ،r=0/66انسجام تکلیف  r=0/69و برای کل پرسشنامه  r=0/79برآورد شد که میزان
پایایی قابلقبولی را نشان میدهد .اضطراب حالتی رقابتی ورزشکاران با مقیاس اضطراب حالتی
رقابتی 32-مارتنز و همکاران ( )1990اندازهگیری شد .این پرسشنامه متشکل از  27سؤال است و به
سه عامل شناختی ،جسمانی و اعتمادبهنفس تقسیم میشود .در پژوهشهای متعدد داخلی و خارجی،
روایی و پایایی پرسشنامة اضطراب رقابتی تأیید شده است .مارتنز و همکاران ( )1990پایایی این
پرسشنامه را با ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی کرده و دامنة ضرایب را  0/79تا  0/90گزارش کردند.
همچنین ،روایی پرسشنامه را با استفاده از روایی همزمان محاسبه کردند .اصفهانی و قزل سفلو
( )1390نیز پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/81گزارش کرده است .در
پژوهش حاضر نیز ثبات درونی پرسشنامه با استفاده از روش آزمون آلفای کرونباخ برای کل پرسش-
نامه  r=0/75برآورد شد که میزان پایایی قابلقبولی را نشان میدهد.
برای جمعآوری دادههای موردنیاز پژوهش ،ابتدا هماهنگی الزم با نایبرئیس هیئت فوتبال بانوان
استان خوزستان انجام شد و برنامة مسابقات تهیه گردید .سپس ،با مربیان تیمها در شهرهای مختلف
دربارۀ موضوع پژوهش و روند تکمیل پرسشنامهها حضوری صحبت شد و با رضایت مربیان ،پرسش-
نامهها در دو زمان بین ورزشکاران توزیع شدند .در زمان اول ،دو پرسشنامة سبکهای رهبری مربیان
و انسجام گروهی ،روز قبل از مسابقه و در هتل اقامت تیمها دراختیار بازیکنان قرار گرفت .توضیحات
)1. Group Enviroment Questionnaire (GEQ
2. Carron, Widmeyer & Brawly
)3. Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2
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الزم دربارۀ نحوۀ تکمیل پرسشنامهها به آنها ارائه شد و پژوهشگر هرگونه ابهامی را برای آنها توضیح
داد .پرسشنامهها در همان جلسه جمعآوری شدند .این دو پرسشنامه روز قبل از مسابقه توزیع شدند؛
بنابراین ،از تأثیرات منفی یا مثبت بردوباخت مسابقه در پاسخهای آزمودنیها اجتناب شد .در زمان
دوم ،پرسشنامة اضطراب رقابتی طبق دستورالعمل پرسشنامه و دقیقاً یک ساعت قبل از شروع مسابقه
بین بازیکنان توزیع شد و از ورزشکاران خواسته شد با توجه به احساسات خود ،قبل از شروع مسابقه
به سؤالها پاسخ دهند .پرسشنامهها در همان مکان جمعآوری شدند .شایان ذکر است که از مسابقات
لیگ برتر فوتسال بانوان 11 ،بازی بهصورت غیرتصادفی انتخاب شدند و پرسشنامة اضطراب رقابتی
قبل از شروع این بازیها توزیع شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین ،انحرافمعیار،
جداول و غیره) و آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چندگانه به روش استاندارد (اینتر) 1برای تعیین
همبستگیهای چندگانه بین متغیرهای پژوهش استفاده شد .همچنین ،آنالیز واریانس یکراهة
درونگروهی (با اندازهگیری مکرر) برای بررسی تفاوت بین سبکهای رهبری مربیان در سطح
معناداری ( ) P≤0/05بهکار برده شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس2
نسخة  17انجام شد.
نتایج
خالصهای از مهمترین ویژگیهای فردی آزمودنیها در جدول شمارۀ یک ارائه شده است.
جدول  - 1توصیف برخی ویژگیهای فردی آزمودنیها
گروه ها
سن

سابقهی ورزشی

رشتهی تحصیلی
جمع کل

24-15
34-25
باالی 35
 5-1سال
 10-6سال
 15-11سال
تربیتبدنی
سایر رشتهها

فراوانی

درصد

58
56
1
14
58
43
49
66
115

50/4
48/7
0/9
12/2
50/4
37/4
42/6
57/4
100

1. Enter
2. SPSS
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در بخش آمار استنباطی ،از ضرایب چولگی و کشیدگی برای بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها استفاده
شد .برخی آمارشناسان آستانة محافظهکارانه را ( +0/5و  )-0/5بهعنوان شاخص انحراف از طبیعیبودن
توزیع پذیرفتهاند؛ درحالیکه برخی دیگر تفسیر آزادانهتر را ( +1و  )-1درمورد کجی ،کشیدگی یا هر
دو ترجیح میدهند؛ بنابراین ،همانطورکه در جدول شمارۀ دو مشاهده میشود ،توزیع دادهها در همة
متغیرها قابلقبول است.
جدول  -2شاخصهای کجی و کشیدگی توزیع دادهها
ضریب چولگی

ضریب کشیدگی

ردیف

متغیر

1

آموزش وتمرین

0/21

-0/65

2
3
4
5
6
7
8

دموکراتیک
آمرانه
حمایت اجتماعی
بازخورد مثبت
اضطراب شناختی
اضطراب جسمانی
اعتمادبهنفس

-0/16
0/18
-0/36
0/07
0/07
0/42
0/06

-0/41
-0/78
-0/64
-0/68
-0/46
-0/45
-0/26

همانگونه که در جدول شمارۀ سه نشان داده شده است ،سبک آموزش و تمرین (با میانگین  4/22و
انحرافمعیار  )0/67و سبک بازخورد مثبت (با میانگین  4/02و انحرافمعیار  )0/81بیشترین بعد و
سبک آمرانه (با میانگین  2/23و انحرافمعیار  )0/87کمترین بعد از ابعاد سبک های رهبری مربیان
فوتسال بانوان هستند .انسجام تکلیف (با میانگین 6/81و انحرافمعیار  )1/32بیشترین بعد انسجام
گروهی است .عامل اعتمادبهنفس نیز (با میانگین  3/14و انحرافمعیار  )0/46بیشترین بعد از ابعاد
اضطراب رقابتی بازیکنان است .نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نشان داد که تفاوت
معناداری بین میانگین سبکهای رهبری مربیان وجود دارد (جدول شمارۀ چهار).
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جدول  -3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
خردهمقیاس

متغیرها

سبکهای رهبری

انسجام گروهی

اضطراب رقابتی

میانگین

انحرافمعیار

آموزش و تمرین

4/22

06/7

دموکراتیک
آمرانه
حمایت اجتماعی
بازخورد مثبت
انسجام اجتماعی
انسجام تکلیف
اضطراب شناختی
اضطراب جسمانی
اعتمادبهنفس

3/15
2/23
3/7
4/02
6/45
6/81
1/91
1/59
3/14

0/78
0/87
0/75
0/81
1/25
1/32
0/51
0/41
0/46

جدول  -4نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای بررسی تفاوت بین سبکهای رهبری
منابع تغییرات

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

سبکهای رهبری

292/67

4

17/73

140/81

0/0001

* α=0/05
باتوجه به جدول شمارۀ پنج ،مقادیر معناداری جدول مقایسات زوجی نشان میدهد که بین میانگین
تمامی سبکها تفاوت معنادار وجود دارد ( )P<0/0001و فقط تفاوت بین (سبک رهبری تمرین و
آموزش و بازخورد مثبت) معنادار نیست ()P=0/22؛ بنابراین ،ترتیب سبکهای رهبری
مربیان بهاینصورت خواهد بود -1 :تمرین و آموزش ( )M=4/22, SD=0/68و بازخـورد مثــــبت
()M=4/02, SD=0/81؛  -2حمایت اجتماعی ()M=3/70, SD=0/75؛  -3دمــوکـراسی
()M=3/16 , SD=0/78؛  -4آمرانه (.)M=2/23, SD=0/87
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جدول  -5نتایج آزمون مقایسات جفتی (تعقیبی بونفرونی) برای تعیین ترتیب سبکهای رهبری
مقایسة سبک رهبری مربیان

تمرین و آموزش

دموکراسی

آمرانه
حمایت اجتماعی

دموکراسی
آمرانه
حمایت اجتماعی
بازخورد مثبت
آمرانه
حمایت اجتماعی
بازخورد مثبت
حمایت اجتماعی
بازخورد مثبت
بازخورد مثبت

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

سطح معناداری

1/063
1/984
0/514
0/196
0/921
-0/549
-0/867
-1/470
-1/788
-0/318

0/084
0/110
0/083
0/085
0/106
0/077
0/078
0/118
0/123
0/070

* 0/0001
* 0/0001
* 0/0001
0/225
* 0/0001
* 0/0001
* 0/0001
* 0/0001
* 0/0001
* 0/0001

* α=0/05
همانطور که درجدول شمارۀ شش مشاهده میشود ،براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون
چندگانه ،ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی ابعاد سبکهای رهبری مربیان با میزان
انسجام گروهی  R = 0/476و ضریب تعیین  R2= 0/226است که در سطح  P≥ 0/0001معنادار است.
با توجه به ضریب تعیین بهدستآمده ،مشخص شده است که حدود  22درصد از واریانس متغیر
انسجام گروهی توسط متغیرهای پیشبین ابعاد سبکهای مربیگری تبیین میشود.
جدول  -6نتایج کلی آزمون رگرسیون چندگانه بین ابعاد سبکهای رهبری مربیان و انسجام گروهی تیمها
به روش استاندارد
شاخص آماری

همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

F

سطح معناداری

انسجام گروهی

0/476

0/226

6/376

0/0001

* α=0/05
همچنین ،با توجه به جدول شمارۀ هفت میتوان مطرح کرد ازمیان پنج سبک مربیگری ،تنها
سبکهای رهبری آمرانه و بازخورد مثبت معنادار هستند و با متغیر مالک رابطة خطی دارند و واجد
شرایط پیشبینی میزان انسجام گروهی تیمها هستند ( .)P≤0/05نتایج مربوط به ضریب معیاری
(بتا) 1درمورد متغیرهای پیشبین نشان میدهد که بین سبک رهبری آمرانه با انسجام گروهی رابطة
1. Beta
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معکوس وجود دارد و بین سبک رهبری بازخورد مثبت با انسجام گروهی رابطة مستقیم وجود دارد.
همچنین ،این ضریب نشان میدهد که مهمترین عوامل پیشبینیکنندۀ انسجام گروهی بهترتیب
سبک بازخورد مثبت ( )0/308و آمرانه ( )-0/222هستند.
جدول  -7ضرایب رگرسیون چندگانه به روش استاندارد بین ابعاد سبکهای رهبری مربیان و انسجام
گروهی تیمها
متغیر مالک

متغیرهای پیشبینیکننده

انسجام گروهی

آموزش و تمرین
دموکراسی
آمرانه
حمایت اجتماعی
بازخورد مثبت

میزان بی

ضریب بتا

میزان تی

سطح معناداری

0/044
-0/125
-0/287
0/185
0/426

0/027
-0/087
-0/222
0/124
0/308

0/300
-0/865
-2/484
1/178
2/847

0/765
0/389
0/015
0/241
0/005

* α=0/05
همانطورکه در جدول شمارۀ هشت مشاهده میشود ،براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون
چندگانه ،ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی ابعاد سبکهای رهبری مربیان با اضطراب
شناختی  R=0/297و ضریب تعیین  R2=0/172است که در سطح  P≥0/0001معنادار است .با توجه
به ضریب تعیین بهدستآمده مشخص شده است که حدود  17درصد از واریانس متغیر اضطراب
شناختی ،توسط متغیرهای پیشبین ابعاد سبکهای مربیگری تبیین میشود.
جدول  - 8نتایج کلی آزمون رگرسیون چندگانه بین ابعاد سبکهای رهبری مربیان و اضطراب شناختی
بازیکنان
شاخص آماری

همبستگی چندگانه

اضطراب شناختی

0/297

1

ضریب تعیین
0/172

2

F
3/617

باتوجه به جدول شمارۀ نه میتوان مطرح کرد که ازمیان پنج سبک مربیگری ،سبکهای رهبری
آموزش و تمرین ،آمرانه و بازخورد مثبت ،معنادار هستند و با متغیر مالک رابطة خطی دارند و واجد
شرایط پیشبینی اضطراب شناختی بازیکنان هستند ( .)P≤0/05نتایج مربوط به ضریب معیاری (بتا)
درمورد متغیرهای پیشبین نشان میدهد که بین سبک رهبری آموزش و تمرین و بازخورد مثبت با
اضطراب شناختی رابطة معکوس وجود دارد و بین سبک رهبری آمرانه با اضطراب شناختی رابطة
1. R
2. R2
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مستقیم برقرار است .همچنین ،این ضریب نشان میدهد که مهمترین عوامل پیشبینیکنندۀ اضطراب
شناختی بهترتیب سبک آموزش و تمرین ( )-0/184و بازخورد مثبت ( (0/146هستند.
جدول  -9ضرایب رگرسیون چندگانه به روش استاندارد بین ابعاد سبکهای رهبری مربیان و اضطراب
شناختی بازیکنان
متغیر مالک

اضطراب
شناختی

متغیرهای پیش بینیکننده
آموزش و تمرین
دموکراسی
آمرانه
حمایت اجتماعی
بازخورد مثبت

میزان بی

ضریب بتا

میزان تی

سطح معناداری

-0/776
-0/136
0/132
-0/195
-0/663

-0/184
-0/056
0/114
-0/079
-0/146

-2/703
-0/942
2/442
-1/341
-2/521

0/002
0/623
0/001
0/321
0/006

* α=0/05
همانطورکه در جدول شمارۀ ده مشاهده میشود ،براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه،
ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی ابعاد سبکهای رهبری مربیان با اضطراب بدنی معنادار
است .با توجه به ضریب تعیین بهدستآمده مشخص شده است که حدود  13درصد از واریانس متغیر
اضطراب بدنی ،توسط متغیرهای پیشبین ابعاد سبکهای مربیگری تبیین میشود.
جدول  -10نتایج کلی آزمون رگرسیون چندگانه بین ابعاد سبکهای رهبری مربیان و اضطراب بدنی
بازیکنان به روش استاندارد
شاخص آماری

همبستگی چند گانه

ضریب تعیین

F

سطح معناداری

اضطراب بدنی

0/197

0/139

2/852

0/016

* α=0/05
همچنین ،باتوجه به جدول شمارۀ یازده میتوان مطرح کرد ازمیان پنج سبک مربیگری ،سبکهای
رهبری آموزش و تمرین و آمرانه ،معنادار هستند و با متغیر مالک رابطة خطی دارند و واجد شرایط
پیشبینی اضطراب بدنی بازیکنان هستند ( .)P≤0/05نتایج مربوط به ضریب معیاری (بتا) درمورد
متغیرهای پیشبین نشان میدهد که بین سبک رهبری آموزش و تمرین با اضطراب بدنی رابطة
معکوس برقرار است و بین سبک رهبری آمرانه با اضطراب بدنی رابطة مستقیم وجود دارد .همچنین،
این ضریب نشان میدهد که مهمترین عوامل پیشبینیکنندۀ اضطراب بدنی بهترتیب سبک آموزش
و تمرین ( )-0/232و آمرانه ( )0/164هستند.
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جدول  -11ضرایب رگرسیون چندگانه به روش استاندارد بین ابعاد سبک های رهبری مربیان و اضطراب
بدنی بازیکنان
متغیر مالک

اضطراب
بدنی

متغیرهای بینیکننده

میزان بی

ضریب بتا

میزان تی

سطح معناداری

آموزش و تمرین
دموکراسی
آمرانه
حمایت اجتماعی
بازخورد مثبت

-0/874
-0/115
0/543
-0/259
-0/017

-0/232
-0/031
0/164
-0/068
-0/035

-3/193
-0/656
2/638
-0/872
-0/265

0/002
0/798
0/001
0/386
0/795

* α=0/05
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مربیان تیمهای فوتسال بانوان لیگ برتر کشور بیشتر از سبک
رهبری آموزش و تمرین و بازخورد مثبت استفاده میکنند .این یافته بیان میکند که از دیدگاه
بازیکنان ،مربیان بیشتر به آموزشهای تکنیکی و تاکتیکی و دادن بازخورد مثبت به ورزشکاران توجه
میکنند .این یافته با نتایج پژوهشهای وحدانی و همکاران ( ،)1391شیخیوسفی و همکاران (،)1392
الهی و همکاران ( ،)1392کشتان و همکاران ( ،)2010خلجی و همکاران ( ،)2011اسدی (،)2012
روحانی و همکاران ( )2013و تقیزاده منعمی و مقدم ( )2013مبنی بر اینکه مربیان سبک رهبری
آموزش و تمرین را بیشتر بهکار میبرند و نیز با پژوهشهای یگانه و همکاران ( )2014و آلفیرمن و
همکاران ( )2013در مربیان ژاپنی ،مبنی بر بیشترین استفادۀ مربیان از سبک رهبری بازخورد مثبت،
همخوانی دارد .با توجه به نتایج این پژوهشها و پژوهش حاضر که در سطح اول فوتسال بانوان کشور
انجام شد ،بهنظر میرسد رشد فنی مربیان حاضر در لیگ برتر کشور بهبود یافته است و مربیان تالش
خود را بر آموزش تمرینات پیشرفته و بهکارگیری تاکتیکها و راهبردهای مناسب گذاشتهاند .این
مسئله در بهبود و پیشرفت روز افزون لیگ برتر فوتسال بانوان و نتایج خوب تیم ملی کشورمان در
مسابقات آسیایی مشهود است؛ اما استفاده بیشتر مربیان تیم های فوتسال بانوان از سبک رهبری
آموزش و تمرین و بازخورد مثبت با مطالعات کریمی ( )1391و بروک گرت و همکاران ( )2007مبنی
بر بیشترین استفاده از سبک حمایت اجتماعی ناهمسو است .از دالیل احتمالی این ناهمخوانی میتوان
به تفاوت در سطح مهارت ورزشکاران و شرایط متفاوت سایر کشورها در نحوۀ استفاده از سبکهای
رهبری و تفاوت در نوع رشتة ورزشی اشاره کرد؛ برای مثال ،کریمی ( )1391در پژوهش خود که روی
بازیکنان زن تیم های والیبال استان خوزستان انجام داده بود ،به این نتیجه رسید که رفتار حمایت
اجتماعی رفتار غالب بین مربیان است؛ بنابراین ،بدیهی است نتایج پژوهش حاضر که در سطح کشور
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و روی بازیکنان با مهارت بیشتر انجام شده است ،با مطالعه تأثیر ابعاد رفتار رهبری مربیان بر انگیزش
موفقیت و عملکرد تیمی بازیکنان زن تیم های والیبال استان خوزستان ناهمخوان باشد.
همچنین ،یافتههای پژوهش نشان داد مربیان تیمها کمتر از سبک رهبری آمرانه استفاده میکنند که
گویای این مطلب است که مربیان تاحدودی به بازیکنان اجازۀ شرکت در تصمیمگیریهای مربرط به
تعیین اهداف گروهی و روشهای دستیابی به اهداف را میدهند .این یافته با نتایج مطالعات کریمی
( ،)1391فتحی و نوروزی ( ،)1392نظارودین و همکاران ( )2009همخوانی دارد؛ اما با نتایج پژوهش
رمضانینژاد و همکاران ( )1389در تیمهای فوتبال لیگ برتر ،کشتان و همکاران ( )2010و آلفیرمن
و همکاران ( )2013در مربیان آلمانی و ژاپنی ،مبنی بر کمترین استفادۀ مربیان آلمانی از سبک
دموکراسی و کمترین استفادۀ مربیان ژاپنی از سبک حمایت اجتماعی ناهمخوان است .براساس مدل
چالدوری ( ،)1990رفتار مربی متأثر از ویژگیهای موقعیتی (سطح ورزشی ،ضعف یا قدرت حریف و
شرایط تیم) ،ویژگیهای مربی (سن ،درجه و سابقة مربیگری) و ویژگیهای ورزشکاران (ملیت ،سن،
جنس ،سابقه و سطح بازیکنان) است .با درنظرگرفتن این توضیحات ،ناهمخوانبودن نتایج پژوهش
حاضر با برخی پژوهشهای پیشین قابلتوجیه است .درمجموع ،مقایسة رفتار مربیان نشان میدهد
مربیان فوتسال بانوان حاضر در لیگ برتر کشور از سبکها و رفتارهای متفاوتی استفاده میکنند و به
مسائل اجتماعی ،رفاهی و تشویق بازیکنان نیز توجه دارند؛ اما توجه به ماهیت و شرایط این رشته و
سطحی که مربیان در آن فعالیت میکنند ،باعث شده است این مربیان دو سبک آموزش و تمرین و
بازخورد مثبت را در اولویت قرار دهند.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که سبکهای رهبری مربیان پیشبینیکنندۀ خوبی برای انسجام
گروهی بازیکنان هستند؛ البته این پیشبینی در سبک رهبری آمرانه و بازخورد مثبت معنادار بود .این
یافته با نتایج مطالعات رمضانینژاد و همکاران ( ،)1389وحدانی و همکاران ( ،)1391طالبی و عبدالهی
( )1391و وینسر و لوگهد ( )2010همخوانی دارد؛ اما با پژوهش شیخیوسفی و همکاران ()1392
مبنی بر نبود رابطة معنادار بین سبکهای رهبری بازخورد مثبت و آمرانه با انسجام گروهی و نیز
پژوهش آئویاگی و همکاران ( )2008مبنی بر نبود رابطة معنادار بین سبک رهبری آمرانه با انسجام
گروهی همخوانی ندارد .با توجه به اینکه جامعة موردبررسی در پژوهشهای ناهمخوان آئویاگی و
همکاران ( )2008و شیخیوسفی و همکاران ( )1392دانشجویان هستند ،احتماالً دلیل ناهمخوانی
مربوط به تفاوت در سطح رقابتهای دانشجویان با رقابتهای لیگ برتر باشد .از این یافته اینگونه
میتوان نتیجه گرفت که رفتارهای خشک و غیرمنعطف مربیان ،اعتقاد به تصمیمگیری یکجانبه،
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نبود ارتباط سازمانیافته با افراد تیم و انتظارات سخت و فرساینده از بازیکنان بهنوعی سطوح انسجام
گروهی را کاهش میدهد و روحیه و اتحاد موجود بین بازیکنان را ازبین میبرد؛ بنابراین ،از دیدگاه
ورزشکاران ،سبک رهبری آمرانه و بازخورد مثبت قابلیت پیشبینیکنندگی بیشتری برای انسجام
گروهی دارند .این موضوع بیانگر این است که تأکید مربی بر قدرت خویش ،باعث کاهش انسجام
گروهی و استفادۀ مربیان از بازخورد مثبت در زمین مسابقه و تمرین و افزایش انسجام گروهی تیم
میشود.
یافتههای پژوهش نشان داد که سبکهای رهبری مربیان توانایی پیشبینی اضطراب شناختی و بدنی
بازیکنان را دارند؛ البته این پیشبینی در سبک رهبری آموزش و تمرین ،آمرانه و بازخورد مثبت،
معنادار بود .این یافته با نتایج پژوهش هورن و همکاران ( )2010مبنی بر رابطة منفی و معنادار بین
سبک رهبری آموزش و تمرین با اضطراب شناختی و مبنی بر ارتباط مثبت و معنادار بین سبک
رهبری آمرانه با اضطراب شناختی و بدنی ،پژوهش باکر و همکاران ( )2000مبنی بر رابطة منفی و
معنادار بین سبک رهبری آموزش و تمرین با اضطراب شناختی و مبنی بر ارتباط معنادار بین رفتار
روابط شخصی منفی با اضطراب جسمانی و نگرانی و اختالل در تمرکز ورزشکاران ،پژوهش بای و
همکاران ( )2013مبنی بر ارتباط مثبت و معنادار بین رفتارهای واکنشی منفی و اضطراب رقابتی
همخوانی دارد؛ اما با نتایج مطالعة روحانی و همکاران ( )2013مبنی بر نبود رابطه بین سبک رهبری
آموزش و تمرین با اضطراب شناختی و بدنی ،پژوهش تقیزاده منعمی و مقدم ( )2013مبنی بر نبود
ارتباط معنادار بین سبک رهبری آمرانه با اضطراب شناختی و پژوهش پرایس و ویس ( )2000مبنی
بر ارتباط منفی معنادار بین سبک رهبری آمرانه و اضطراب شناختی همخوانی ندارد .احتما ًال دلیل
این ناهمخوانی در پژوهش پرایس و ویس ( )2000مربوط به کمتربودن سابقة ورزشی دانشآموزان
نسبت به بازیکنان لیگ برتر است .بهبیاندیگر ،ورزش مرتب و منظم و انجام مسابقات رسمی در سطوح
مختلف و تجربة بیشتر بازیکنان لیگ برتر موجب میشود ورزشکاران حرفهای درمقابل رفتارهای آمرانة
مربیان از خود واکنش نامناسب نشان دهند و درنتیجه ممکن است این رفتار مربی برای آنها تنشزا
باشد .نتایج نشان میدهد از دیدگاه ورزشکاران ،سبک رهبری آموزش و تمرین مربیان یکی از عامل-
هایی است که میتواند باعث کاهش اضطراب شناختی و بدنی ورزشکاران شود .بهبیاندیگر ،ورزشکاران
بر این باورند که وقتی مربی آنها بر آموزش تمرینات تکنیکی و تاکتیکی تمرکز دارد ،عملکرد تیمی
و انفرادی و هماهنگی اعضای تیم بیشتر میشود .این هماهنگی میتواند نشانهای برای انسجام تیم
باشد که منجر به اثربخشی و بهبود عملکرد بازیکنان و کاهش اضطراب شناختی و بدنی آنها میشود.
همچنین ،در سبک آمرانه ،مربی هرگز بازیکنان را در روند تصمیمگیریها و تعیین اهدف تیم دخالت
نمیدهد و بازیکنان فقط به دستورات مربی خود گوش میدهند؛ بنابراین ،عاملهای اجتماعی که از
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متغیرهای بسیار مهم در اضطراب شناختی هستند ،نادیده گرفته میشوند (روحانی ،جانانی و طالبیان
نیا  .)2013فشار مربیان و مشارکتنکردن ورزشکاران در تصمیمگیریها میتوانند اضطراب ورزشکاران
را افزایش دهند و درنتیجه ،عملکرد ورزشکاران را تضعیف کنند و احتماالً زمانیکه مربی تیم از بهترین
عملکرد بازیکنان قدردانی میکند ،منجر به شکلگیری افکار مثبت در ذهن آنها میشود و اضطراب
شناختی بازیکنان کاهش مییابد.
پژوهشها حاکی از نقش مؤثر سبکهای رهبری مربیان در ایجاد انسجام گروهی بازیکنان هستند.
همچنین ،مطالعات بین سبکهای رهبری مربیان و اشکال اضطراب رقابتی بازیکنان ارتباط معناداری
را گزارش دادهاند .برخی پژوهشها نیز هیچگونه ارتباط معناداری را بین انواع سبکهای رهبری مربیان
با انسجام گروهی و اضطراب رقابتی گزارش نکردهاند .نتایج پژوهشهای پیشین عمدتاً حاصل مطالعاتی
است که توجه ویژهای به فوتسال بانوان نداشتهاند .موضوع موردعالقه در این پژوهش بررسی همزمان
سه متغیر مورداشاره در ورزش بانوان و بهطور اختصاصی ،در دختران فوتسالیست بود .نتایج پژوهش
حاضر با نتایج سایر پژوهشها همخوانی داشت .سبکهای رهبری مربیان توانایی پیشبینی انسجام
گروهی و اضطراب رقابتی بازیکنان را داشتند و ازبین پنج سبک مربیگری ،تنها سبکهای رهبری
بازخورد مثبت و آمرانه قابلیت پیشبینی انسجام گروهی بازیکنان را داشتند و همچنین ،سبک رهبری
آموزش و تمرین بهعنوان قویترین عامل برای پیشبینی اضطراب شناختی و جسمانی بازیکنان تعیین
شد.
بهطورکلی ،بهنظر میرسد استفادۀ مربیان از سبکهای مختلف مربیگری ،سطوح انسجام گروهی و
اضطراب رقابتی بازیکنان را تحتتأثیر قرار میدهد .در پایان ،به مربیان پیشنهاد میشود با استفاده از
سبک رهبری مناسب در موقعیتهای مختلف به اثربخشی و بهبود عملکرد بازیکنان کمک کنند.
مربیان باید با برقراری ارتباط سازمانیافته با اعضای تیم ،نداشتن انتظارات سخت و فرساینده و استفاده
از بازخورد مثبت در زمین مسابقه و تمرین ،روحیه و اتحاد موجود بین بازیکنان را افزایش
دهند.عالوهبراین ،با ارائة طرحها و برنامههای تکنیکی و تاکتیکی مناسب سعی در افزایش نقاط قوت
و کاهش نقاط ضعف بازیکنان داشته باشند .همچنین ،به مدیران ورزش توصیه میشود از روانشناسان
ورزشی در تیمهای بانوان برای کنترل اضطراب قبل و درطول رقابت و کسب نتایج عالی استفاده کنند.
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Abstract
No athlete can be successful when he/she has not a cognizant and competent
coach. The Purpose of this study was to investigate the relationship between
coaches' leadership styles and team cohesion and competitive anxiety in Iranian
women's futsal Premier League. Research method was descriptive- correlation
and carried out based on a field study approach. The statistical population was
consisting of the all players of eleven teams who contributed in the 9th annual
women`s Futsal league championship in the year 92-93(N=123). The whole
population members contributed as a statistical sample in the current research.
The results of multiple regression analysis indicated that only the leadership style
of positive feedback and autocrat are capable of anticipating Group cohesion
within the five-leadership style. The results of this test have determined the
leadership method of education and training as the most powerful reason for
anticipating the cognitive and physical anxiety. Based on the underlying results of
the current research, it is suggested that the women`s Futsal coaches of the country
should choose the appropriate leadership styles with respect to the players`
personal characteristics as well as team conditions in order to properly control the
Group cohesion and competitive anxiety. Further, it is recommended that the
coaches pay attention not only to the players` physical preparation, but also to the
physiological aspect and the players` competitive anxiety because precompetition anxiety can affect the players` technical and physical preparation
leading to disorders in the athlete's performance.
Keywords: Leadership Styles, Group Cohesion, Competitive Anxiety, Women’s
Futsal
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