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بررسی ارتباط میان منابع قدرت مربیان با تعهد ورزشی  ،پژوهش حاضرهدف از انجام 

ورزشی  کنندگی متغیرهای سن و سابقه و نقش تعدیل بانوان کشوربازیکنان لیگ برتر هندبال 
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 مقدمه
 ،، مربیان در کمک به توسعه و موفقیت ورزشکاران در جهان ورزشتاکنون از اوایل قرن نوزدهم

، ورزشی ی تمریناتیراهنما :فی از قبیل. مربیان دارای وظایف مختلنداهنمود ایفا نقش مهمی را

 ورزشکاران بر یادگیری و عملکرد ظارتو ن های مناسبو بازخور هادستورالعمل ادندارائه

های بالقوه تحقق بخشیدن به توانایی به منظور و انکه همگی برای کمک به ورزشکار هستند

 چونهم هایید از عهده ایفای نقشنباید بتوانین، مربیان اند. عالوه بر اطراحی شده ها آن

بنابر دالیل ذکر شده، جای  .دنبرآیبودن  روانشناسو  ، استراتژیستدادن، انگیزه دادن آموزش

  .(1) ای شده استدر ادبیات ورزشی به مربیگری توجه گسترده کهتعجب نیست 

های ورزشی هستند. در بین سه تیم ، مربیان محور اصلی و رکن مهم1روبن فراستاز دیدگاه 

دهنده قوی و مربی در رهبری تیم به عنوان یک سازمان ،کار، مربی و تماشاگرشعامل ورز

رهبری به شکلی از رهبری است و  ،در واقع مربیگری. (2) زیربنای هر پیشرفت مطرح است

شی و عملکرد موفقیت تیم ورز ای کهبه گونه .عنوان بخش مهمی از ورزش شناخته شده است

 هبیان داشت( 1894) 2کاس در این ارتباط، همچنین(. 4،3) دهند ورزشکار را به آن نسبت می

به اعتقاد او  باشند.های ورزشی می سازماناجزا حیاتی منابع انسانی در از  ،مربیان است که

های  فعالیت سایر انندوظایف آنان هم را در مورد خود به کار نبرند،مربیان حتی اگر واژه رهبری 

رهبری را عمل یا رفتاری که موجب (. 5) یافته، مستلزم اعمال رهبری است پیشرفته و سازمان

 به یابی اثری که یک فرد بر گروهی از افراد برای دست ،شود یا به طور کلتغییر در گروه می

ران از توانند برای ایجاد تغییر در دیگرهبران می اند.گذارد تعریف نمودهمشترک می هدف

 3کننده قدرت جای تعجب نیست که رهبران، اعمال قدرت خود استفاده نمایند. در بحث رهبری

 . (6) شوند توصیف می هستند و به عنوان کسانی که بر دیگران مسلط

وجود دارد که مربیان در آن همانند رهبرانی  های بسیار متنوعیموقعیت ،ورزشمحیط در 

مالت اجتماعی را در ورزش آغاز کرده و یا این تعامالت )با هستند که روابط متقابل یا تعا

ها محسوب  ن برای آ ایوسیلهکنند و قدرت نیز ورزشکاران و دیگران( را در ورزش برقرار می

  .(7) شودمی

ناپذیر رهبری و مربیگری در تیم است. آگاهی از منابع قدرت و یادگیری بخش جدایی ،4قدرت

شود روابط سالم و ک مهارت اساسی در مربیگری است که باعث می، یاستفاده از آن نحوه

                                                           
1. Roben B.Frast 
2. Case 
3. Wielders of power 
4. Power 
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 .(7) منجر شودر نهایت به عملکرد بهتر ورزشکار ورزشکار شکل گیرد و دو  مناسبی بین مربی

د تا بتواند ورزشکاران را به سازدر زمینه ورزش، قدرت به عنوان منبعی که مربی را توانا می

 (.9) دارد تعریف شده است لیت واوئنبرداری یا قبول مسافرم

ای شناسی اجتماعی توجه قابل مالحظهشناسان و متخصصان روان جامعه ،های گذشته طی سال

بندی که بیشترین ترین طبقه اند. شناخته شدهبندی منابع قدرت معطوف داشتهبه طبقه

پنج  ها . آناست (1858)1فرنچ و ریون بندیآن انجام شده است، طبقه نیز درباره مطالعات

، مرجعیت، تنبیه و پاداش( را در رهبری شناسایی ی)تخصص، قانون پایگاه قدرت بین فردی

تحصیالت، تجربه و تخصص  ،تصور حاصل از اینکه مدیر عبارت است از 2قدرت تخصصنمودند. 

گیری بر اساس عنوان یا مقام  شایستگی مدیر در تصمیم را 3قدرت قانونی .مربوطه را دارد

تعریف شده  حاصل جاذبه و کشش متقابل با فرد دیگر نیز  4قدرت مرجعیتاند. انستهد سازمانی

، در ارتباط با اعمال این نوع قدرتدارای ماهیت احساسی است و کارکنان  ،این قدرتاست. 

 ،قدرت تنبیه حالت مجذوبیت و شیفتگی، وفاداری و تعهد نسبت به رئیس دارند.
مبتنی بر 5

اطاعت یا انجام ندادن  عدم در صورت، شخص دیگرو مجازات کردن  توانایی شخص به تنبیه

که  6قدرت پاداشپنجمین پایگاه قدرت عبارت است از  ،در نهایت .ها است وظیفه در سازمان

این توانایی را دارد که بر کسی که تحت  ،کننده نفوذ این قدرت بر این اساس قرار دارد که اعمال

         دهدورات یا انجام دادن کارها پاداش ه سبب اجرای دستب گیردقرار میوی اعمال نفوذ 

(11-8 .) 

کند تا دیگران را به منبعی است که رهبر را توانا می ؛توان نفوذ است ،قدرتبه طور کل 

ای برای رهبران از قدرت به منزله وسیله حقیقتفرمانبرداری با قبول مسئولیت وادارد. در 

 ،و اغلب ستا ها وسیله تسهیل موفقیت آن ،قدرت کنند وفاده میهای گروه است رسیدن به هدف

برای  معتقد است،( 2005) 7پارکوس .(12) انگیزدهای احساسی مثبت و منفی را برمی واکنش

زیرا  ؛های قدرت حیاتی است کنند، شناخت پایگاه های ورزشی را هدایت می افرادی که سازمان

ها را تعیین  و اثربخشی سازمان دندهثیر قرار میاتحت ت روابط بین فردی را ،های قدرتپایگاه

  .(13) دنکن می

                                                           
1. French   & Raven 
2. Expert power  
3. Legitimate power 
4. Referent power 
5.Coercive power 
6. Reward power 
7. Parkhouse 
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 3و مقاومت 2پذیرش ،اجابت :1تعهد هنگام استفاده رهبر از قدرت، سه نتیجه بالقوهاز طرفی 

های شود. این نتایج بستگی به منبع قدرت رهبر، چگونگی بکارگیری آن، ویژگیحاصل می

  .(12) دها از این منابع دار آن اکفردی زیردستان و همچنین ادر

توانند با عملکرد مطلوب و مناسب خود سبب وفاداری، وابستگی عاطفی، تالش بسیار مربیان می

های تیم، تمایل به عضویت در آن، مشارکت در یابی به اهداف گروه، اعتقاد به ارزش برای دست

(. 14) در بازیکنان نمایند تعهد دایجاعضویت در آن باشگاه و امور، احساس افتخار به واسطه 

ادامه  جهتشناختی است که عموما در ورزش برای اشاره به انگیزه  تعهد یک سازه روان

 ا( تعهد ورزشی را ب1883) 4. اسکنالن و همکاران(15) شودتمرینات ورزشی به کار برده می

  .(16) اندتعریف نموده "تمایل و تصمیم به ادامه مشارکت ورزشی"عنوان 

کند تا رفتارهای  مدیران را وادار می ،های سازمانیموقعیتتوان بیان داشت که به طور کلی می

خاصی از خود بروز دهند. از آنجا که رفتار انسان تحت تاثیر متغیرهای پیچیده روانی، 

منابع  ن باید با علم به مسائل ذکر شده،گیرد، مدیرابیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی شکل می

تی را به کار گیرند که موجب ایجاد حس تعهد در کارکنان گردد و بتوانند رفتار آنان را قدر

و  ورزش یک عنصر حیاتی در زمینه ،تعهد .(17) مطابق خواست و انتظارات سازمان تغییر دهند

 مهم  مسائل از یکی(. 19) باشدمییابی به عملکرد عالی در ورزش  تای ضروری برای دسلفهوم

 رو این از باشند.  داشته  بخشی لذت  و  طوالنی  تمرینات  که  است این ورزشکاران  مورد  در

و از طرفی چون به  است حساس بسیار، ورزشی تعهد  مطلوب  سطح  کسب  در مربی نقش

عنوان یکی از نتایج بالقوه حاصل از اعمال قدرت مربیان شناخته شده است، الزم است در این 

 رار گیرد.بررسی ق ارتباط مورد

ای که ارتباط منابع قدرت مربیان با  مطالعه ،پژوهشگرانانجام گرفته شده توسط های  با بررسی

 .گردیدمشاهده ن ،تعهد ورزشکاران را در ایران بررسی نماید

 بین رابطه"ای تحت عنوان  ( مطالعه1397) سرشت و فیاضی در حیطه غیر ورزشی: رحمان

و همچنین مالحسینی و  "تعهد و عملکرد کارکنان با زمانیسا شناسی سیاست و قدرت  انگاشت

 تعهد با مدیران قدرت گانه پنج منابع بررسی "ای تحت عنوان  ( مطالعه1396) کهنوجی

اما در زمینه  ؛(18،17) اند انجام داده "رفسنجان شهرستان دولتی های در سازمان کارکنان

 مشاهده نشد. ،ای که این ارتباط را بررسی نماید مطالعه ،ورزشی

                                                           
1 .Commitment 
2. Compliance 
3. Resistance 
4 . Scanlan & et al 
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مندی  های اعمال قدرت مربیان و رضایت  در پژوهش خود به بررسی شیوه (1397)فالح 

های  زرگسال رشتهبرا ورزشکاران زن نوجوان، جوان و  پژوهشورزشکاران پرداختند. جامعه 

نشان داد که از دیدگاه  پژوهش  نتایج  .ورزشی انفرادی و گروهی استان مازندران تشکیل دادند

 ،تنبیهاولویت اول و استفاده از قدرت  ربیان و ورزشکاران، استفاده از قدرت تخصص مربی درم

بین سبک رهبری و منبع قدرت تعیین ارتباط  با( 1399) تهامی .(3)در اولویت آخر قرار دارد 

بع به این نتیجه رسید که اولویت منا ،های لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه بازیکنانمربیان تیم

لیوز  .(20) نونی، مرجعیت، پاداش و اجبار است، قاقدرت تخصص :ن به ترتیب شاملقدرت مربیا

دو فاکتور مهم برای مربیگری  ؛رهبری و قدرت"پژوهشی تحت عنوان ( در  2003) 1و همکاران

های قدرت ترین پایگاه نشان دادند که مربیان، تخصص و مرجعیت را به عنوان مهم "کارآمد

 2کونتر(. 21) و قدرت قانونی، قدرت مبتنی بر زور و قدرت پاداش در ادامه قرار گرفتند دانندمی

( بیان کرد که تفاوت معناداری در قدرت مبتنی بر زور، قدرت تخصص و قدرت 2010)

اما تفاوت معناداری در قدرت قانونی مشاهده  ؛مرجعیت در بین مربیان در ترکیه وجود دارد

 (.22) نشد

گانه قدرت مدیران با تعهد  ای به بررسی منابع پنج( در مطالعه1396کهنوجی ) مالحسینی و

بیانگر آن بود که در  پژوهشیج اهای دولتی شهر رفسنجان پرداختند که نتکارکنان در سازمان

ای مثبت و قدرت گانه قدرت، قدرت تخصص و مرجعیت با تعهد کارکنان رابطه میان منابع پنج

 .(17) ای منفی داردنون و پاداش با میزان تعهد کارکنان رابطهمبتنی بر اجبار، قا

میان قدرت تخصص و مرجعیت با تعهد را مثبت  ی( ارتباط1898) 3کین و شرایز هایم هین

تنها ارتباط میان قدرت تخصص و تعهد  ،قبلی های پژوهشکه در  گزارش دادند در صورتی

بررسی منابع قدرت رهبر و  تعهد در حسابداران  اب( 1883) 4رحیم و افزا. (23) گزارش شده بود

های قدرت تخصص و مرجعیت با تعهد ارتباطی که پایگاهبه این نتیجه رسیدند  ،آمریکایی

سا بر رفتارها و تعهد وثیر منابع قدرت را( ت1889) 5مندویت و دورادو .(24) مثبت دارند

های قدرت پاداش و تخصص پایگاه که نتایج نشان داد که را بررسی نمودند سازمانی زیردستان

ارتباط مثبتی دارد و بر رفتارها و تعهد سازمانی مرئوسان  ها با پایگاه قدرت مرجعیت در آن

                                                           
1 . Laios & et al 
2 . Konter 
3. Hinkin and Schriesheim 
4 . Rahim & Afza 
5 . Munduate &  Dorado  
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های قدرت پاداش، تخصص و مرجعیت ( دریافت پایگاه2005) 1افزا .(25) ثیرگذار استات

 .(26) هستندثر ورهبران، بیشتر در رضایت شغلی و تعهد سازمانی پیروان م

-خود به بررسی اثر قدرت ادراک شده سرپرستان بر نگرش پژوهش( در 2000) 2النگوون و زی

. نتایج پژوهش نشان داد ندپرداخت تعهدمندی و  استرس، رضایتهای شغلی زیردستان از قبیل 

 ؛با قدرت ادراک شده قانونی، پاداش، مرجعیت و تخصص ارتباط مثبت دارد ،که تعهد زیردستان

اثرات سازگاری ( 2004) 3سرمونز. (27) نشان دادارتباطی منفی  ،اجبار با تعهداما قدرت 

باز بررسی کرد و به این نتیجه  تنیس 245رفتارهای رهبری را بر انگیزش، تعهد و رضایتمندی 

انگیزش درونی ، تعهد به  با رسید که رفتار رهبری ترجیحی و رفتار رهبری مشاهده شده

مندی از عملکرد  مندی از عملکرد، اجرای شخصی، رضایت ، رضایتورزش، لذت بردن از ورزش

 .(29) داری دارد ارابطه معن ،مندی از تمرین و آموزش اجرای تیمی و رضایت

در رابطه با تعهد، لذت و انگیزش در بازیکنان که ی پژوهش( در 2010) 4گارسیا و همکاران

ثیرگذار ادرونی( در تعهد و لذت ورزشی ت فوتبال انجام دادند بیان کردند که انگیزش )بیرونی و

که انگیزش  در صورتی .سهم بیشتری در لذت دارد ،اما باید توجه کرد که انگیزش بیرونی ؛است

ای به این نتیجه ( در مطالعه2007سوسا و همکاران ). (28) در تعهد نقش بیشتری دارد ،درونی

اما اجبار اجتماعی  ؛باشدد ورزشی میکننده تعهبینیترین پیشقوی ،رسیدند که  لذت ورزشی

خصوص خانواده ه ( حمایت اجتماعی ب2010) 5یانگ و مدیک (.15) کندبینی نمی تعهد را پیش

 .(30) را در افزایش تعهد ورزشی در ورزشکاران نشان دادند

 معرفی مربیگری یندآفر  شالودة و را اساس ورزشکار و مربی ارتباط( 2005) 6همکاران و جووت

به نفس و عملکرد  اعتماد تعهد، رضایت، انگیزش، کنندة تعیین ،ارتباط این دند. ماهیتکر

 (.31) مطلوب ورزشکار است

به میزان  ،ست که قدرتا له کلیدی در مفهوم قدرت آناالزم به ذکر است که مس در اینجا

 .دارند بلکه متکی به تصوری است که پیروان از آن ؛واقعی قدرتی که مدیر دارد متکی نیست
  نینهمچ (.32) دهد، تصور دیگران در مورد قدرت وی است آنچه که به رهبر توانایی نفوذ می

 واقعیت در چه کهآن یا قدرت شودمی نفوذ باعث چهآن( 2001) 7کارانهم و یهرس اعتقاد به

                                                           
1. Afza 
2.  Elangovan   & Xie 
3. Sermons 
4. Garcia & et al 
5. Young & Medic 
6. Jowett & et all 
7. Hersey & et al 
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 قدرت بررسی در جهنتی  در (.33) است قدرت از دیگران تصور کهبل ؛تنیس دارد وجود

 تهنکهمچنین  .شود ویژه جهتو سرپرست قدرت از زیردستان ادراک به است الزم سرپرستان

 هب باید معتقدند اه آن محققین همه هک است این قدرت هب مربوط های پژوهش در جهتو قابل

 هک ندکنمی ادهپیشن رو این از .کرد هتوج اهمتغیردیگر  و قدرت هرابط همطالع در نگهفر نقش

( 2007) 1وانگه هرابط این در. شود انجام مختلف ایهنگهفر هنهپ در ،قدرت درباره مطالعات

 هب هوابست و بوده متفاوت دیگر موقعیت هب موقعیت یک از قدرت از استفادهت: اس معتقد

 (.34) شدبامی شرایط و موقعیت و فهد افراد قدرت، صاحب هایژگی   وی

متغیرهای دیگر رتباط منابع قدرت با به بررسی و مطالعه امختلفی در سطح جهان  مطالعاتدر 

 رت گرفته شده توسط پژوهشگرانهای صوبا توجه به بررسی .شده است پرداخته از جمله تعهد

بپردازد  حیطه ورزشیبه بررسی ارتباط منابع قدرت با تعهد در ای که  تا کنون مطالعه ،در ایران

 .باشندورزشی می غیر زمینهو اکثر مطالعات صورت گرفته شده در  نشده است انجام

 که انسانی ابعنم مدیریت در شده انجام های پژوهش از برخی ایهتهیاف جه بهتو با  مجموع در

-می کارکنان تعهد مانند شغلی ایهشنگر گیریشکل در کننده تعیین عوامل از را قدرت منابع

 ورزشکاران یانم دربه ویژه  ورزشی طهحی در یهای پژوهش چنین کمبودا توجه به ب و دانند

 ندباله برتر لیگ بازیکنان دیدگاه از که  است الوس این به پاسخ دنبال به پژوهشاین   ،بهنخ

 ارتباطی آیا و شود؟ می واقع استفاده مورد مربیان توسط بیشتر قدرت، منابع از یک کدام بانوان،

  ؟دارد وجودبازیکنان  تعهد ورزشی و مربیان استفاده مورد قدرت منابع میان

 

 پژوهش روش
 .ه استکه به شکل میدانی اجرا شد همبستگی استـ  توصیفی ،حاضر پژوهشروش انجام 

به  و 1398ـ80 در سالکشور بانوان جامعه آماری پژوهش را کلیه بازیکنان لیگ برتر هندبال 

فشار روانی قبل و بعد از  استرس و جلوگیری از اثربه منظور . دهند میتشکیل نفر  147تعداد 

های  نامه پرسش ،، با هماهنگی و کسب اجازه از مربیاندهی بازیکنانپاسخنحوه مسابقه در 

اساس جدول  بر پژوهشنمونه  تعداد در طی فصل توزیع گردید.و در جلسات تمرین  پژوهش

 125ها، تعداد جلوگیری از افت نمونه به منظور .نفر تعیین شد 109 ،مورگان حجم نمونه

نامه به  پرسش 13 ،ت تصادفی ساده میان جامعه آماری توزیع و در نهایتنامه به صور پرسش

                                                           
1. Huang 
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نامه انجام  پرسش 112علت نقص اطالعات کنار گذاشته شد. تجزیه و تحلیل آماری بر روی 

 :گردید زیر استفاده هاینامه عات از پرسشآوری اطالبه منظور گردگرفت. 

 ابقه ورزشی بازیکنان. متغیرهای سن و س :شناختی شامل نامه جمعیت پرسش

آوری اطالعات در زمینه  جمع جهت( 2000) 2ون و همکاران 1نامه قدرت در ورزش از پرسش

 منبع قدرت مربی 5باشد که  سوال می 15نامه شامل  استفاده شد. این پرسش قدرت مربیان

 بر نامه سنجد. این پرسشرا می (مرجعیتداش، تنبیه، تخصص، قانونی و قدرت مبتنی بر پا)

، کامال واقعیت 8، اصال واقعیت ندارد تا امتیاز 1 ارزشی لیکرت ) از امتیاز 8اساس یک سیستم 

 .(35) دارد( تدوین گردیده است

میزان تعهد ورزشی فرد و احساس و تمایل وی را برای ادامه که  3نامه تعهد ورزشی پرسشاز  

 همکاران نامه توسط اسکنالن و د. این پرسشیاستفاده گرد ،کندمشارکت در ورزش تعیین می

اجتماعی و  محدودیت ،لذت تعهد، ) مقیاس خرده 4سوال و  14دارای  که ارائه شد (1883)

)خیلی کم( تا  1ای از ساس مقیاس لیکرت در دامنهها بر اپاسخ باشد.می (های مشارکتفرصت

 .(16) )خیلی زیاد( قرار دارد 5

در یک مطالعه مقدماتی  ،پژوهشر در جامعه آماری های مذکونامه تعیین پایایی پرسش جهت

نامه منابع قدرت مربیان  نامه توزیع شد که نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای پرسش پرسش 30

دهنده  نشان ،( گزارش شد که این نتایج93/0نامه تعهد ورزشکاران ) ( و برای پرسش81/0)

  بود. پژوهشمرتبط با آوری اطالعات جمع جهتها نامه پایایی مطلوب پرسش

از آمار توصیفی  ،های نمونه به منظور سازمان دادن و خالصه کردن نمرات خام و توصیف اندازه

های این پژوهش از آزمون د. دریگردو جداول( استفاده  ، نمودارمعیار ، انحراف)میانگین

تغیره رگرسیون چند مو  ، ضریب همبستگی جزئیپیرسون ، ضریب همبستگیK-Sیاستنباط

4اس اس پی اس افزار استفاده شد. عملیات آماری توسط نرم
ها در سطح نجام گرفت و دادها  16 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. (P<05/0داری )معنی
 

 نتایج

ارائه شده  پژوهش های نمونه متغیرهای سن و سابقه ورزشی، توزیع فراوانی 1 در جدول شماره

 7/2سال و کمتر و تنها  20ها در دامنه سنی درصد آزمودنی 42بیش از  ،است. مطابق جدول

                                                           
1  . Power in Sport Questioner 
2.Wann, Metcalf, Brewer, Whiteside 
3 Sport Commitment Model)SCM) 
4. Sciences Statistical Package for the Social 
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درصد بازیکنان دارای سابقه ورزشی  66 .ارندسال و بیشتر قرار د 29ها در رده سنی  درصد آن

 سال هستند. 2ها نیز دارای سابقه ورزشی کمتر از  درصد آن 6سال و حدود  7بیش از 
 

 قه ورزشی بازیکنانمتغیرهای سن و ساب فراوانی توزیع ـ1جدول

 

 
 
 
 
 
 

 
 

راف استاندارد منابع قدرت مربیان و تعهد ورزشی بازیکنان را ، میانگین و انح2 شمارهجدول 

مربیان از دیدگاه بازیکنان به ترتیب شامل:  منابع قدرتاولویت دهد. مطابق جدول، نشان می

 (، تنبیه5/20±4/5) (، قانونی7/21±4/5) (، مرجعیت76/22±7/4) تخصص منبع قدرت

 باشد.می( 72/17±12/7( و پاداش )3/6±9/17)
 

 مربیان و تعهد ورزشی تمیانگین و انحراف استاندارد منابع قدرـ 2دولج

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 12/7 72/17 قدرت پاداش

 3/6 98/17 قدرت تنبیه

 7/4 76/22 قدرت تخصص

 47/5 7/21 قدرت مرجعیت

 49/5 55/20 /قانونیقدرت مشروع

 64/0 94/3 تعهد ورزشی

 
 

 متغیر فراوانی  درصد

 سال و کمتر 20 49 8/42

 سن
 سال 24ـ21 44 3/38

 سال 29ـ25 17 2/15

 سال و بیشتر 28 3 7/2

 سال 2کمتر از  7 2/6

 سابقه ورزشی
 سال 4ـ2 6 4/5

 سال 7ـ5 25 3/22

 سال 7بیشتر از  74 1/66
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 مربیان قدرت منابع استاندارد انحراف و میانگین  -1شکل

 

( و 76/22±7/4قدرت تخصص، باالترین میانگین )گردد مالحظه می 1 شکلهمانطور که در 
گانه قدرت مربیان از  ( را در بین منابع پنج72/17±12/7قدرت پاداش، کمترین میانگین )

 باشند. دیدگاه بازیکنان دارا می

استفاده شد که نتایج  اسمیرنف ـ کلموگروف ها از آزمونهجهت بررسی نرمال بودن توزیع داد
 (.3 )جدول شماره باشدها میحاکی از توزیع نرمال داده ،آزمون

 

 ها برای تعیین نرمال بودن داده K-Sنتایج آزمون  ـ3جدول

 n Z متغیر
داری  اسطح معن

(Sig) 
 نتیجه آزمون

 ها دهنرمال بودن دا 04145 14146 112 منابع قدرت مربیان

 ها نرمال بودن داده 04057 1433 112 تعهد ورزشی بازیکنان
 

، از K-Sبه منظور بررسی وجود ارتباط میان متغیرهای پژوهش و با توجه به نتیجه آزمون 
 4 شماره جدولدر همانگونه که آزمون پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. 

و مثبت  یارتباط ،قدرت مربیان با تعهد ورزشی بازیکنانگانه  ، بین منابع پنجشودمشاهده می
و قدرت  (=r 498/0بیشترین )قدرت تنبیه  ،گانه قدرت دار وجود دارد. از بین منابع پنج معنی

 (.>05/0P)دارند ( را با تعهد ورزشی =378/0r)کمترین شدت همبستگی  ،مرجعیت
 

 بازیکنان ورزشی تعهد و مربیان قدرت نهگا پنج منابع بین پیرسون همبستگی ضریب نتایجـ 4جدول

 (Sigداری ) اسطح معن R متغیر

 قدرت پاداش

 تعهد ورزشی

432./  01./ 

/.498 قدرت تنبیه  01./ 

/.448 قدرت تخصص  01./ 

/.376 قدرت مرجعیت  01./ 

/.388 قدرت مشروعیت  01./ 
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-کنان با کنترل اثر تعدیلجهت بررسی ارتباط میان منابع قدرت مربیان با تعهد ورزشی بازی

استفاده گردید. بر اساس  1کنندگی متغیرهای سن و سابقه ورزشی، از آزمون همبستگی جزئی

دار میان منابع قدرت و تعهد ورزشی  ( ارتباط مثبت و معنی 5شماره  )جدول نتایج این آزمون

میزان شدت  اما ؛شودیید میاکنندگی سن و سابقه ورزشی بازیکنان تتعدیل  با کنترل اثر

بر دهد. نشان میرا افزایش  ،گانه قدرت با تعهد ورزشی همبستگی در هر یک از منابع پنج

توان گفت متغیرهایی از قبیل سن و سابقه فعالیت ورزشی بازیکنان بر ها میاساس این یافته

 ثیرگذار هستند.ات پژوهشمیزان ارتباط میان متغیرهای 
 

جهت کنترل اثر سن و سابقه ورزشی در ارتباط میان منابع قدرت مربیان  جزئی همبستگی ضریب نتایج ـ5جدول

 و تعهد ورزشی بازیکنان

 ( (Sigداری  اسطح معن R متغیر

 قدرت پاداش

 تعهد ورزشی

443./  01/0 

/.52 قدرت تنبیه  01/0 

/.525 قدرت تخصص  01/0 

/.435 قدرت مرجعیت  01/0 

/.455 قدرت مشروعیت  01/0 
 

در )منابع قدرت مربیان(  بینپیشمتغیر  بینی کنندگیسهم نسبی پیشمنظور تعیین به 

 اینترروش  ااز تحلیل رگرسیون چند متغیره ب، )تعهد ورزشی بازیکنان( متغیر مالک ارتباط با

دهنده معناداری آزمون  نشان ANOVAآزمون  نتایج ،6 در جدول شمارهاستفاده گردید. 

 بینپیشو بدین معنی است که متغیرهای  (F(5و106)=P=، 87/7 01/0باشد )رگرسیون می

 کنند.بینی میرا پیش مالکداری متغیر  به طور معنی
 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی معناداری رگرسیون ـ6جدول

 

و بیانگر این امر است  گزارش شده است 7 در جدول شماره چند متغیرهنتایج تحلیل رگرسیون 

 مالکدار با متغیر ا، تنها منبع قدرت تنبیه دارای همبستگی معنبینپیشدر بین متغیرهای  که

                                                           
1. Partial Correlation 

(داری  اسطح معن Fمیزان  میانگین مجذورات (dfدرجه آزادی) مجموع مجذورات منبع تغییرات Sig( 

سیونرگر  12453 5 245 
7487 0401 

مانده باقی  33434 106 04315 
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درصد از تغییرات میزان تعهد ورزشی  27بیش از دهد مینشان  1است. همچنین ضریب تعیین

 شود.ط منابع قدرت مربی تبیین میبازیکنان، توس
 

 ورزشکاران از طریق منابع قدرت مربیان تعهد ورزشیبینی رگرسیون جهت پیش تحلیل نتایج ـ7 جدول

 بین پیشهای  متغیر
میزان 

B 

ضریب 

 بتا
 tمیزان 

سطح 

 داری امعن

ضریب 

 ثابت
R R

2 

منابع قدرت 

 مربیان

 88/0 -01/0 -002/0 001/0 پاداش

49/2 523/0 273/0 

 01/0 37/2 33/0 033/0 تنبیه

 1/0 6/1 24/0 33/0 تخصص

 74/0 32/0 05/0 006/0 قانونی

 91/0 -23/0 -39/0 -004/0 مرجعیت

 (-0439( + مرجعیت )0405+ قانونی ) (0424( + تخصص )0433( + تنبیه )-04002ورزشی= قدرت پاداش )تعهد 
 

 گیریبحث و نتیجه

تعیین ارتباط منابع قدرت مربیان با تعهد ورزشی بازیکنان لیگ  ،حاضر پژوهشجام نهدف از ا

منبع قدرت از منابع قدرت مربیان نشان داد  دیدگاه بازیکنان بررسیبرتر هندبال بانوان بود. 

گانه  در بین منابع پنجرا ترین میانگین پایین ،پاداشباالترین میانگین و منبع قدرت  ،تخصص

قدرت غالب مربیان از دیدگاه بازیکنان است و منابع قدرت  ،قدرت تخصص. هستنددارا  قدرت

 (1399) (، تهامی1397) فالحهای بعدی قرار گرفتند. مرجعیت، مشروع، تنبیه و پاداش در رده

بع ادر استفاده از من اول یجه رسیدند که اولویتخود به این نت های پژوهش( در 2003) و لیوز

منابع قدرت پاداش و  و همچنینباشد ، شامل منبع قدرت تخصص میرهبران و مدیران قدرت

ترین دلیل اطاعت و همراهی  مهم ،مختلف های پژوهش. در دارندتنبیه در اولویت آخر قرار 

نش مربی بیش از تخصص و دا پیروان از رهبر، قدرت تخصص بوده است. در ورزش نیز قدرت

بازیکنان تحت نظارت  ورد استفاده مربیان و مورد قبول بازیکنان است.م ،منابع قدرت دیگر

تر، عملکرد تیمی باالتر و رضایتمندی بیشتری را دارا حیه تیمی مطلوبور ،دیده مربیان آموزش

وی رت تخصص و اطالعات اولین و بهترین منبع قدرت مربی، قد ،باشند. از دیدگاه بازیکنانمی

به ترکیبی از  ،البته باید توجه داشت که مربیان و رهبران برای نفوذ در پیروان خودباشد. می

های ها و تیم ها در سازمان اما درصد و میزان استفاده از آن رند؛این منابع قدرت احتیاج دا

الزم است  شود میکید اهای ورزشی بر قدرت تخصص ت مختلف، متفاوت است. اینکه در محیط

                                                           
1. R Square(R2)  
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کید بر قدرت تخصص، ات و اطالعات فنی کافی مجهز باشند. مربیان به دانش، تخصص، مهارت

 (.3) دهداهمیت آموزش، دانش، و تخصص مربی را نشان می

همبستگی پیرسون نشان داد بین منابع قدرت پاداش، تنبیه، تخصص، مشروعیت ضریب نتایج 

این یافته . (>01/0P) داری وجود دارد اارتباط مثبت و معن ،زشی بازیکنانو مرجعیت با تعهد ور

 مندویت و دورادو، (1883) حیم و افزا، ر(1396مالحسینی و کهنوجی ) های پژوهشبا نتایج 

ارتباط مثبتی را میان منابع قدرت تخصص، در مطالعات خود که  (2005) افزا، (1889)

 ها پژوهشدر این اما  ؛همخوانی دارددند سا با تعهد مرئوسین گزارش کرومرجعیت و پاداش ر

مشروعیت و تنبیه با تعهد مرئوسین، منفی گزارش شده است.  ،ارتباط میان منابع قدرت

ارتباط میان قدرت ادراک شده تخصص،  ،( نیز در مطالعه خود2000) همچنین النگوون و زی

منبع قدرت تنبیه یا اجبار مثبت و ارتباط  ،سا را با تعهد مرئوسانومرجعیت، پاداش و قانونی ر

در ارتباط منفی مطالعه حاضر، های  یافتهبا  منفی گزارش دادند. علت این ناهمخوانی ،را با تعهد

 :تواند به دالیل مختلفی مربوط باشد از جملهیان منبع قدرت تنبیه و تعهد میگزارش شده م

ثیرگذار باشد. ابیان این ارتباط تتواند در نوع و میزان تنبیه اعمال شده از جانب مربیان نیز می

ن وظایف بازیکنان کوتاهی یا انجام نداد برابربه عبارتی ممکن است تنبیه در نظر گرفته شده در 

 عنوان شد،در مقدمه همچنین همانگونه که  .که اثر تنبیهی الزم را نداشته است بودهای گونهبه 

که  زمانی .است آن از سوی پیروان پذیرش و اجابت ،یکی از پیامدهای اعمال قدرت رهبران

ها جنبه همکاری دارد و مانع  اعمال شده بر آن تنبیه و اجبار پیروان احساس نمایند که قدرت

 نمایند و در مقابل آن مقاومت نمی آن را پذیرا هستند ،شودها از هدف گروه می انحراف آن

)تخصص و  قدرت شخصی د کهانانجام گرفته شده بیان کرده مطالعاتگرچه اکثر  .(12)

گیری را با احتیاط تفسیر نمود؛  اما باید این نتیجه ؛تری در سازمان دارنداثرات مثبت مرجعیت( 

همگی  امطالعات مربوط به قدرت نیز مانند اکثر مطالعات مرتبط با رهبری و انگیزش، تقریبزیرا 

های ال دارد بیانگر ارزشهای مندرج در آن مبتنی است. در نتیجه احتمنامه و پاسخ بر پرسش

 1دهندگان و نه استفاده واقعی از قدرت در سازمان باشد. در این رابطه باچنفرهنگی پاسخ

ثر )مانند اثیر و تاهای تدهندگان به گفتگو از شیوهعنوان کرد: احتمال دارد بعضی از پاسخ

  . (36) تفاوت باشندپاداش و تنبیه( بی

گری از قبیل سن و سابقه ورزشی  ن داد که متغیرهای مداخلهنتایج ضریب همبستگی جزئی نشا

ای که با به گونه ؛گذار باشند اثر پژوهشتواند در شدت ارتباط میان متغیرهای بازیکنان می

                                                           
1. Patchen 



 3131، آذر و دی 62اره مطالعات مدیریت ورزشی شم                                                      630

 

گر سن و سابقه ورزشی، میزان ارتباط هر یک از منابع قدرت مربیان با کنترل متغیرهای مداخله

متعددی گزارش شده است که مواردی از  مطالعاتداد. در  تعهد ورزشی بازیکنان افزایش نشان

های ملی قبیل سن، سابقه فعالیت، جنسیت، نژاد، نوع ورزش، سطح بازی و حتی تعداد بازی

 (. 37-40) ثیرگذار هستندات ها از منابع قدرت و ادراک آن در میزان تعهد افراد ،انجام داده شده

 )تخصص، مرجعیت، مشروع، پاداش و تنبیه( ت مربیاننتایج رگرسیون نشان داد که منابع قدر

R=273/0) کند بینی می د ورزشی بازیکنان را پیشبه طور معناداری تعه
کم بودن ضریب  (.2

در میزان  نیز دهنده آن است که متغیرهایی غیر از منابع قدرت ادراک شده مربیان نشان ،تعیین

اگر  توان عنوان کرد. با این وجود میندهستتعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر بانوان دخیل 

مربیان از منابع قدرت خود به طور صحیح استفاده نمایند دارای این توانایی هستند که بر 

 ثیر گذارند.اتمایل ورزشکار برای تصمیم یا ادامه مشارکت ورزشی ت

منابع  نسبت به دیگرنشان داد که قدرت ادراک شده تنبیه یا اجبار همچنین نتایج رگرسیون 

 . این یافته با نتایج مطالعهاستیکنان زتعهد با تری برایکننده قویبینیپیش ،قدرت مربیان

انی دارد که ( همخو2000) النگوون و زی مغایر و با نتایج پژوهش (2007) 1سوسا و همکاران

 در پژوهشگران. بودمندی و تعهد زیردستان  کننده مهمی برای رضایتبینیپیش ،قدرت اجبار

و گذشته اغلب قدرت تخصص و مرجعیت را به عنوان منابع قدرت مثبت و قدرت قانونی، پاداش 

د چنین دههای این مطالعه پیشنهاد مینمودند. یافته میبندی  تنبیه را منابع قدرت منفی طبقه

سا وهای خاصی از قدرت رانگارانه است. فرم بسیار سطحی و ساده از منابع قدرت، ای بندی طبقه

مندی و  ، افزایش اثربخشی و بهبود عملکرد، رضایتمانطور که ممکن است باعث ایجاد انگیزهه

بنابراین  ؛نیز شوند ، غیبت و یا ترک خدمتتوانند منجر به استرسد مینشو تعهد زیردستان

 د.ا به طور جدی مورد توجه قرار گیرسوالزم است اثرات چندگانه انواع متفاوت قدرت اکتسابی ر

اما مربیان  ؛اند اهمیت دانسته منبع قدرت پاداش را برای پذیرش مربی خود کم ،بازیکناناگرچه 

در رابطه با اثر تقویت بر یادگیری نشان  ها پژوهشنباید از اهمیت این منبع قدرت غافل شوند. 

به  اتواند تغییرات رفتاری مطلوب را در فرد هدف ایجاد کند و شدیدداده که تقویت مثبت می

هایی از قبیل افزایش زمان (. مربیان با استفاده از پاداش34) اده از آن توصیه شده استاستف

 ها توانند بر رفتارهای بازیکنان اثر گذاشته و پذیرش و همراهی آنمیغیره  بازی، تشویق زبانی و

ن همچنین با توجه به میانگین باالتر منبع قدرت تنبیه نسبت به پاداش، ممک را به دست آورند.

اطاعت و پذیرش بازیکنان را به دست آورند؛ اما این احتمال وجود  ،است مربیان با استفاده از آن

دارد که استفاده از این منبع قدرت باعث رنجش و حتی تنفر بازیکنان از مربی گردد و در 

                                                           
1 . Sousa & et all 
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 بنابراین باید مربیان به استفاده کمتر از این منبع ؛نتیجه قدرت مرجعیت مربیان کاهش یابد

 ،با توجه به اینکه قدرت تخصص  قدرت تشویق گردند و یا با احتیاط از آن استفاده کنند.

الزم است مربیان در جهان پیشرفته  ،ترین منبع قدرت مربیان از دیدگاه بازیکنان بوده مهم

کید بیشتری بر استفاده از این منبع قدرت اامروزی دانش و تخصص خود را به روز کرده و ت

ازیکنان ببا تعهد  ،حاکی از آن بود که منابع قدرت مربیان پژوهشطور کلی نتایج این  به نمایند.

استفاده  ،هندبال لیگ برتر بازیکناندهد که دارد. این یافته نشان می یداررابطه مثبت معنی

رو  اند. از اینرا در ایجاد تعهد خود بیشتر دخیل دانسته مربیان را از تخصص، دانش و تنبیه

در ایجاد تعهد در بازیکنان اقدام  ،کید بیشتر بر این منابع قدرتابا تشود که مربیان اد میپیشنه

  نمایند.

باشد. مربیان باید با شناخت و درک منابع یند رهبری میآعاملی بنیادی در فر ،بین فردیقدرت 

 عوامل فردی و موقعیتی اثرگذار بر اثربخشی رهبری را قبل انتخاب سبک رهبری ،قدرت

خویش بشناسند. همچنین الزم است مربیان به خاطر داشته باشند که منابع قدرت وابسته به 

در نتیجه مربیان موفق الزم است برای نفوذ در بازیکنان خود از منابع مختلف  ؛هم هستند

 قدرت استفاده نمایند.

ربیانی همه مربیان برای حفظ موقعیت خود و تیمشان، نیازمند بکارگیری قدرت هستند و م

ها و با در نظر گرفتن شرایط  موفق هستند که ضمن شناخت منابع قدرت و آگاهی از اثرات آن

و جو تیمی، درست و بجا از آن منابع استفاده کنند تا در انگیزش  بازیکنانروحی و روانی 

  ثر واقع شود.وبازیکنان و تقویت تعهد در آنان م
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