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 برتر فلوربال   یگل یکنان باز یعملکرد ورزش  و اعتماد  بر  یانمرب  ی سبک رھبر تاثیر

 
 

 فواد عباسی  
 دکترای مدیریت ورزشی 

 
 

 چکیده
تاثیر   تحقیق  این   ھدف   ورزشی  عملکرد   با   مربی  بھ  اعتماد   و  مربیان  رھبری   ھای   سبک  بررسی 

  برتر   لیگ  در  حاضر  بازیکنان  لیھک  را  پژوھش   این  آماری   جامعھ .  بود   فلوربال  برتر   لیگ  بازیکنان
  شده   توزیع  پرسشنامھ   140  از.  بصورت تمام شمار بود   آماری  نمونھ  و  داد می  تشکیل   کشور  فلوربال

  روش .  گرفت   قرار  استفاده  مورد   آماری   آنالیز   در  و   شد   داده  برگشت   پرسشنامھ   120  تعداد   نھایت   در
  اطالعات   آوری  جمع   بھ   میدانی   روش   بھ   کھ   بود   پیمایشی   نوع   از  و   توصیفی  تحقیق،  انجام   برای 

  و   کوپر  ورزشی  عملکرد   استاندارد   پرسشنامھ  شامل  نیز  گیری   اندازه  ابزار .  است   شده  پرداختھ
  و   چالدورای  رھبری   رفتار   پرسشامھ    و)  2004( ژانگ  مربی  بھ   اعتماد   پرسشامھ  ، )  2011( ساتر

  آلفای   ضریب   از   بودن،  ستاندارد ا  علیرغم   ھا،   پرسشنامھ  پایایی   از   اطمینان   برای .  بود )  1980( صالح
  بھ   این   و)  7/0  از  باالتر(بوده  قبولي  قابل  حد   در  آنھا   از  یك  ھر  ھايشاخص   گردید کھ  استفاده  کرونباخ

  گرایش  اساتید   تائید   مورد   نیز  ھاآن  روایی   ھمچنین.  باشد مي  تحقیق   این   پرسشنامھ   بودن  پایا   منزلھ
  کالموگروف  آزمون  از  آمده  بدست   آماری   ایھ داده  تحلیل   بخش   در .  گرفت   قرار   ورزش   مدیریت 

  مشخص   تحقیق   ھاي   یافتھ  بھ   توجھ   با .  شد   استفاده  چندگانھ  رگرسیون  و   پیرسون   ھمبستگی   اسمیرنف،
  رابطھ   فلوربال   برتر   لیگ   بازیکنان   ورزشی   عملکرد   با   اعتماد   و   رھبری   ھای   سبک   بین   کھ   گردید 
  با رھبری   ھای   سبک  رابطھ   بررسی   زمینھ   رد   حاضر  تحقیق  نتایج مجموع   در .  دارد   وجود   داری   معنی 

  سھم  تمرین  و  آموزش رھبری  سبک  کھ  داد  نشان فلوربال  بازیکنان  ورزشی عملکرد  و  مربی  بھ   اعتماد 
  ویژگی  اینکھ  برای .  است   داشتھ   بازیکنان  عملکردورزشی  بھبود   و  اعتماد   افزایش  در  ای  مالحظھ   قابل
  برنامھ  تدوین   و   تھیھ   با   توان   می   بلکھ   شد؛   متوسل  ور ز  بھ   توان   نمی   گردد   متبلور   افراد   در  رھبر   ھای 
  ارائھ  و  رھبری  ھای   مھارت   پرورش   و  توسعھ  منظور  بھ   ھا   کارگاه   برگزاری  طریق  از  آموزشی   ھای 

  مربیان   اثربخشی  در  سربگذارند،  پشت   موفقیت   با  را  ھا  دوره  این  بتوانند   کھ  مربیانی  بھ  ویژه  امتیازات 
 .بود  تاثیرگذار

 
 فلوربال  عملکرد،  اعتماد، مربی، رھبری، سبک : کلیدی  کلمات 

 
 
 
 

 مقدمھ 
 

و    مدیریت   توجھ   محور   بھ   اوقات   اکثر   در   کھ  است   سنتی   و   پویا   گروھی،   موضوع   یک   رھبری 
مثابھ   دھنده  تعلیم   یا  کالس   معلم   تیم،   مربی  از  اغلب   اگرچھ .  است   شده  تبدیل  ورزش  روانشناسی    بھ 

  و خصوصیات   ھا   شیوه   ابعاد،  بلکھ   نیست،   فرد   یک   از   هساد   ویژگی   یک   رھبری  اما   شود   می  یاد   رھبر 
  فعالیت   و  وظایف   بھ   خوبی   بھ  بتوانند   مربیان  اینکھ  منظور  گیرد. بھ   می   بر   در  را   ای  پیچیده  و   گسترده
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  اعتماد .  اعتمادند   قابل   مربیانشان   کھ   باشند   داشتھ  را   احساس   بازیکنان این   بایستی   بپردازند،  خود   ھای 
  ھای  تیم   در  اعتماد   کاھش  بنابراین.  داشت   خواھد   زیادی   تأثیر   کیفیت مدیریت   ر ب  بازیکنان   و   مربی   بین

  کند   اجرای   و   شود   می  تفاوت   بی   و   انگیزه   بی   بازیکنانی  ایجاد   باعث   کھ   مسائلی است   از   یکی   ورزشی 
  بعید  شود،  وی  بھ  زیردستان   اعتماد   ایجاد   بھ منجر نتواند  رھبر  رفتار  اگر.  گردد   سبب می را  ھا  برنامھ 
عدم    شرایط   در  کھ   چرا  کند،  برقرار  خود   زیردستان   با   فردی   بین   ای  سازنده  رابطھ   یک   کھ بتواند   است 

و    1(کیم   دارند   را   دیگران  نفوذ   از   جلوگیری   و  تدافعی   عملکرد   گیری،   جبھھ  بھ   تمایل  افراد   اعتماد، 
 ). 2012ھمکاران، 

 
 
 

 مبانی نظری  
 

ممتاز بودن در آنھا افزایش می یابد و ھرکدام  با افزایش موفقیت طلبی در بین ورزشکاران تمایل بھ  
ش می کنند تا از حداکثر نیروی درونی خویش بھره گرفتھ و بتوانند در رقابت ھای  الاز ورزشکاران ت

. انسان ھا از نظر روانی و اجرا متفاوت ھستند. بنابراین  گروھی بھترین عملکرد را برجای گذارند 
ع بر  تاثیرگذار  مختلف  عوامل  توان  ورزشکاران  می  تمامی  داد.  قرار  توجھ  مورد  را  ھا  آن  ملکرد 

بھ راحتی بدست   داشت کھ عملکرد مطلوب  باید توجھ  اما  بھترین عملکرد خود ھستند  بدنبال  ھمیشھ 
این مورد موثرند. آید و عوامل زیادی در  این عوامل      نمی    ان یم  ی است کھ روابط اجتماع از جملھ 

  اریروابط بس   نی از ا  ی کی  .رد یگ  یشکل م   ی بدن  ھاي   ت یو فعال  ین یتمر   ،یورزش  ھاي  ت یافراد در موقع
رھبر    ن ی مرسوم ب  یاست کھ بھ لحاظ مدت زمان و شدت روابط  ی و مرب  ورزشکار  ن یخاص رابطھ ب 

  روان یپ  مؤثربودن رھبري، اعتماد   زان یم   نیی در تع   ديیمؤلفھ کل   ، ییھاطیمح  ن یاست. در چن   روان یو پ
بھ    روانیرھبر و پ  رود یانتظار م   ،یارتباط   الگوي   ن ی درنظرگرفتن ا  . با )2،1991(باتلر  بھ رھبر است 

   . باشند  در پِس رفتارھاي خود داشتھ  یخوب   ات یاعتماد کنند و ن گریکد ی
  ی حاصل م  گران یبر شناخت براساس دانش و درك از د   ی صاحبنظران، اعتماد مبتن  یبرخ  دگاهیاز د 
م   از.  شود  انتظار  کھ  کنش  گران ید   رود یآنجا  پھا در  برخ   شرو یي  رفتارھاي    ھا یژگ یو  یبراساس  و 
  یاعتماد بھ او تلق   ريی گ   اعتمادشونده مقدمات شکل   ی تی شخص  ھاي ی ژگیو   کنند،   بر اخالق عمل  ی مبتن

کھ عالئم رفتاري قابل اعتماد    افتند ی در مطالعھ خود در  4ی ). مولم و تاکاھاش1988،  3گامبتا شود (  یم
بودن معتمد است    اعتماد   کننده قابل  منعکس   ییھای ژگ یو  ن ی. چن بر اعتماد دارد   ی قابل توجھ  ریمعتمد تأث 

شرط الزم را    ) 2009(  5دالی ).  2000مولم و تاکاھاشی،شود (  یم   اعتماديی  ب   ا یکھ منجر بھ اعتماد  
بودن، صالح  دسترس  درا  ت،ی در  قول   ت،یثبات،  خوش  وفاداري، صراحت،    و   یانصاف، صداقت، 

ا   یرندگیپذ  بھ    جاد یدر  ز  رھبر اعتماد  جانب  کرد    ردستان یاز  ا  .مشخص  (    6سولومون حال،    نی با 
اصل  یرخواھیمشخصھ خ  گانھ ی)    1960 علت  را  تع  ريیگ  شکل  یمعتمد    رھبران.  کرد   نییاعتماد 

و برمبناي اعتماد    لیخود ھستند و عالقھ اي اص  ردستان یھستند کھ درواقع نگران ز  ی کسان  رخواه یخ
 

1.  Kim 
2 . Butler 
3. Gambetta   
4.  Molm & Takahashi 
5 .Daley 
6.  Solomom 
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شان  روابط  م   در  جاري  آنھا  زم  ی نگاھ  با   .کنند ی  با  در  )    2004(    7ژانگ   ، یورزش  نھ ی متفاوت 
  یمقدمات اعتماد ورزشکار بھ مرب  را ی  عدالت و شرافت مشھود مرب  ،یرخواھیخ   ،ییتوانا ھايی ژگیو

  ) 2011(  8بالک . در واقع در فرآیند اعتماد سازی نقش اصلی را مربیان بر عھده دارند.  مطرح کرد 
ھم تیم ھاي ورزشي ھستند. در بین سھ عامل ورزشكار،  معقتد است كھ مربیان محور اصلي و ركن م

مربي  و  مربي قوي  تماشاگر،  دھنده  سازمان  یك  عنوان  بھ  تیم  رھبري  پیشرفت    در  ھر  زیربناي  و 
پ   ینقش موثر   ی بھ ھرحال مرب  ).1379جباری، مطرح است( تاث  م ی ت  شرفت یدر    یرفتارھا   ر یداشتھ و 

بوجود آمده در ورزشکار اغلب    ی ھا  ت یست. موفققابل توجھ ا  ار یعملکرد ورزشکار بس ی رو   حی صح
ھا  العمل  عکس  مح  یانفراد   ی توسط  بھ  م   یطی نسبت  انجام  آن  در  تع  یکھ    یم   ن ییشود، 

). مارتنز بیان مي كند كھ مربیگري شغلي متفاوت با سایر مشاغل موجود در جامعھ  9،2007چنگردد(
ھاي نجیب و خوب بھ جامعھ تحویل دھد.  مي باشد و آنچھ از مربي انتظار مي رود این است كھ انسان 

توان    ی یري و پیشرفت ھرتیمي مورد توجھ بوده اند و نمگمربیان بھ عنوان یكي از اركان اساسي شكل
ھا در عملكرد بازیكنان چشم پوشي كرد. بر اساس مطالعات انجام شده شخصیت و    از نقش مھم آن

با عملكرد، میزان رضای انگیزه موفقیت طلبي  سبك رھبري و رفتاري مربیان  انسجام گروھي و  ت، 
و ویس (وستر  دارد  كارون  2009   ،10ارتباط  مربیان مي  2007(   چن   ).2002  ، ،  كھ  است  معتقد   (

توانند با انتخاب یك سبك رھبري موثر، میزان انسجام تیمي را افزایش داده و در نھایت میزان انگیزه  
 ورزشكاران خود را ارتقاء دھند.    پیشرفت 
بھ خصوص در كشور ما مشاھده مي شود كھ تیم ھاي ورزشي حتي با داشتن مربیان مجرب    امروزه

دھند  نشان  خود  از  مناسبي  گروھي  عملكرد  اند  نتوانستھ  نخبھ  بازیكنان    11مورای .) 1390(قوانلو،و 
  ی ھاورزش   یدر روانشناس قیموضوعات تحق  نی از مھمتر یکی  ی) معتقد است موضوع رھبر  2006(

ست.  بسیاري از مربیان بر این اعتقادند كھ اصل اساسي در گزینش بازیكنان، سطح  ا  افتھ یسازمان  
ھاي ورزشكاران  گروھي را نتیجھ مستقیم مجموع توانایي ازدھيبان ھا مي باشد. بنابراین آن  توانایي آن

ید  مي دانند. این مربیان اغلب از عوامل تاثیرگذار بر عملكرد گروھي بازیكنان بي اطالعند. بي ترد 
رھبری مناسب یا کمبود  عوامل مي تواند عدم    این  عوامل زیادي در این زمینھ دخالت دارند و یكي از 

مختلف  انجام شده است کھ    ی سبک ھا  نھی در زم  یاد یز   قات یتحقدر این تیم ھا باشد.    اعتماد بھ مربی
  ح ی و روابط صح یمرب  ت ینوع رفتار شخص یاشاره کرد. و   دلریف  قات یتوان بھ تحق  یھا م  آن  ان یاز م
  ی روزیاز عوامل مھم در پ  ی کیکھ   د یرس   جھینت  ن ی قرار داد و بھ ا  ی و ورزشکار را مورد بررس  ی مرب

و نوع روابط    کنانیخود بھ سطح باز  قات یتحق   یدر ط   دلریروابط است و البتھ ف  نگونھیتوجھ بھ ا  م،ی ت
 ).   1383مرادی،(د ینما  ی اشاره م
در    یمی ت  ت یساختار و موقع  رامونیپ  بالیزشکاران رشتھ والور  ی را بر رو  یقی ) تحق2006(  مورای

رھبر با  م   ی ارتباط  ورزش   رش یپذ   زان یو  ب   یرھبران  و  داد  سبک    ان یانجام  ورزشکاران  کھ  داشت 
  ت یبر موقع   یمبتن   یرھبر   ھینظر   ی اد یبن   زهیمقابل، انگ  دررا مؤثرتر دانستھ اند.    ییگرا انسان    ی رھبر

شرکت کننده ھا   یبا سطوح مختلف پختگ ی مرب ی ت کھ رفتار رھبر اس نی ) ا1977وبالنچارد  (   سیھر

 
7. Zhang 
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مطلب را    ن یا   می اندازیب   ق یدق  ی نظر  ،یبھ جامعھ ورزش   اگر).   1379کاظمی،کند(  یم  رییدر گروه تغ
ھا    خود با آن   ان یکنند کھ مرب  ی با ورزشکاران خود برخورد م   ی طور  ان ی کرد کھ مرب  م یدرک خواھ 

نسبت بھ مسائل تا    یمرب   ی ھا  یمسالھ است کھ آگاھ   نی گردد ا  ان ی است ببرخورد کرده اند و آنچھ الزم  
تواند    ی م  زان یفرد گردد و بھ چھ م  ی عملکرد ورزش  ش یو افزا  زه یانگ  جاد یتواند باعث ا   ی چھ اندازه م

 بگذارد.   ر یتاث  یو  ی و ذھن  یورزش ی ھا  ت یفعال ت یف یدر ک
  جاد یرا ا  ی فراوان  ی پژوھش ھا  یاجرا   نھ یم ز   ی،گریمرب   ی سبک ھا   یی کارا  نھ ی ابھام در زم  ت،ینھا   در

از    یکرد. ھرچند برخ   د یتاک  شرفت یپ   زش یتوان بھ خالء مرتبط با انگ   یکرده است کھ از آن جملھ م
  ) 12،2010(نوالن   دانند   ی موثر م   شرفت یپ   زش یانگ   ش یرا در افزا  ی مساع  ک یپژوھشگران سبک تشر 

تواند موجبات    یاوقات آمرانھ م   ی منشانھ و گاھآزاد    وهی اعتقاد دارند کھ ش   ز ین  یا   عدهدر مقابل    یول
آورد   شرفت یپ  زشیانگ  شیافزا وجود  بھ  ورزشکاران  در  ھاي    لذا  . )2002(کارون، را  سبك  بررسي 

  عملکرد ورزشی میزان  ،  بھ مربی  بازیكنان   اعتماد ورزشیرھبري مورد استفاده مربیان، تعیین میزان  
 ده باشد و بررسي عوامل مرتبط با آن مي تواند كمك كنن

 
 
 

 13رھبري
-ھاي رھبري توجھ بسیاري از پژوھشگران را بھ خود جلب نموده است. نظریھدر دو دھھ اخیر سبك

ھاي رھبري،  ھاي متعددي در مورد رھبري ارئھ شده است. براي شناخت بھتر نحوه شكل گرفتن سبك 
 د. شوبھ اختصار بھ موضوع رھبري و سیر تكاملي رویكردھاي رھبري پرداختھ مي

ظھور رھبري و اھمیت آن  -2-2-1  
باز مي انسان  اجتماعي  بھ شروع زندگي  یك گروه  ظھور رھبري  تشكیل  نفر  چند  یا  دو  وقتي  گردد. 

-كنند، تأثیري كھ افراد این گروه روي یكدیگر مي دھند و با یكدیگر رابطھ برقرار مياجتماعي را مي
نقش فعالتري بھ خود گرفتھ و تأثیر بیشتري روي  گذارند، یكسان و برابر نیست؛ بلكھ بعضي از افراد  

ي آغاز پیدایش  گیرند و این زمینھ طوري كھ بیش از دیگران مورد توجھ قرار ميگذارند، بھدیگران مي
رھبري در گروه است. با تثبیت گروه و افزایش پایداري و تداوم آن، خصوصیت تأثیرگذاري توسط  

تشد  گروه  از  معدودي  افراد  یا  فرد  ميیك  گروه  ید  رھبران  یا  رھبر  عنوان  بھ  تدریج  بھ  آنھا  و  شود 
ھاي قابل حصول  گردند. تثبیت وپایداري گروه ھمراه با تكامل و پیچیدگي آن بھ افزایش ھدفظاھر مي

مي منجر  گروه  ساختمان  در  بیشتر  مراتب  سلسلھ  ایجاد  یا  و  رھبر  وجود  بھ  نیاز  احساس  و  گردد 
 نماید. رھبران را بیشتر مي

مجموعھ در  رھبران  بیشتر  ظھور  وقتي  جھاني،  جامعھ  و  ملت  سازمان،  گروه،  از  اعم  انساني  ھاي 
ھا و فشارھاي داخلي یا خارجي مواجھ  ھا با مسائل، مشكالت،بحرانشود كھ این مجموعھ احساس مي

-شود و احساس عدم امنیت بوجود ميگردند. وقتي تھدیدھاي خارجي باعث ایجاد رعب و وحشت مي
سازد، افراد آن مجموعھ در جستجوي رھبر یا  رد و نظم وثبات را در آن مجموعھ انساني مختل ميآو

رھبراني خواھند بود كھ بھ دلیل داشتن شجاعت، تخصص و دانش، اعتماد بھ نفس یا ھر چیز دیگري،  
 

12-  Nolan 
13. Leadership 
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آنھا براي    قادر باشند آن مجموعھ را در مقابل تھدیدھا، منسجم و امیدوار كنند و موانع را از سر راه 
داخلي مجموعھ  تھدیدھاي  بردارند.  اھداف خود  بھ  براي  رسیدن  است  مناسبي  نیز زمینھ  انساني  ھاي 

یا بین گروه  ھاي فرعي و  ظھور رھبران ھستند. وقتي بین افراد داخل یك گروه، سازمان یا ملت، و 
حدي است كھ    ھاي آن مجموعھ، تضاد واختالف ایجاد میشود و بخصوص ھنگامي كھ تضاد بھدستھ

نماید، جستجو براي افرادي كھ قادر بھ از بین بردن یا حداقل، تخفیف این  حیات آن جامعھ را تھدید مي
-ھا را داشتھ باشند، احساس مياختالفات باشند و توانایي ایجاد تعادل و ھماھنگي بین افراد و گروه

-ھا قرار ميتعداد زیادي از گروه  گردد. افرادي كھ داراي چنین شرایطي ھستند و مورد قبول ھمھ یا
بھ صورت رھبر ظاھر مي بدون رھبر  گیرند،  پیروان  نھ  انساني  یك مجموعھ  در  در حقیقت  گردند. 

 ). 1386امكان ادامھ حیات خواھند داشت و نھ رھبران بدون پیروان(جاسبي،  

شناخت و تعریف رھبري -2-2-2  
سو  از  متفاوتي  نظرھاي  اظھار  رھبري  تعریف  بھ  بھ  راجع  است.  شده  مدیریت  صاحبنظران  ي 

استاگدیل  كھ  1948(14زعمرالف  افرادي  تعداد  بھ  تقریبا  ومدیریت  رھبري  پردازان  نظریھ  از  )یكي 
 ). 1382زاده، اند، براي رھبري تعریف وجود دارد (حسنراجع بھ رھبري اظھارنظر نموده

نگیزه و ارتباطي مؤثر انجام  رھبري فرایندي است كھ ضمن آن مدیریت سازمان میكوشد تا با ایجاد ا
سایر وظایف خود را در تحقق اھداف سازماني تسھیل و كاركنان را از روي میل و عالقھ بھ انجام  

 ). 1388وظایفشان ترغیب كند (الواني، 
تاننبوم  وچلر   15رابرت  ایرونیگ  مازاریك  16،  فرد  از  17و  میكنند:"استفاده  تعریف  اینگونھ  را  رھبري 

عیتي خاص، براي اعمال نفوذ در میان افراد و جھت دادن آنھا بسوي مقصد یا  فرایند ارتباط در موق
 ). 1387مقاصدي خاص" (زردشتیان،  

با میل و خواستھ خود در جھت  رھبري عبارت است از ھنر یا علم نفوذ در اشخاص، بھ طوري كھ 
 ). 1386حصول بھ اھداف تعیین شده گام بردارند (جاسبي، 

كامپل  جي  ر18ریچارد  فعالیت رھبري  آوردن  ا  فراھم  در  سعي  منابع،  بر  تمركز  با  كھ  میداند  ھایي 
 ). 1382زاده، برداري، دارند (حسنھاي مطلوب براي بھرهفرصت 

كھ از روي میل و  طوريرھبري عبارت است از: عمل تأثیرگذاري بر افراد، بھ  19از نظر جرج تري 
 ). 1381دین،  عالقھ براي دستیابي بھ اھداف گروھي تالش كنند (سید جوا

بدان علت  1998(  20یوكل  این  ابراز میكند كھ تعریف رھبري اغلب گیج كننده و مبھم است.  ) چنین 
پیچیده پدیده رفتاري  براي توصیف  بوده و  یك كلمھ عام  واژه رھبري  بكار مياست كھ  این  اي  رود. 

قدرت، مدیریت،    شود كھ اصطالح رھبري با اصطالحات دیگري ھمچون اختیار،ابھام زماني زیاد مي
پردازان را بھ  ھاي ذھني خود نظریھ ). چنانچھ برداشت 2005سرپرستي وكنترل ھمراه شود (یوسف،  

مي زیادتر  پیچیدگي  كنیم،  اضافھ  موضوع  بر  این  نفوذ  فرایند  رھبري  خالصھ  بطور  بنابراین  شود. 
 

14. Ralph Stagdill 

15. Robert Tannenbaum 

16. Iruing R.weschler 

17. Fred Massarik 

18. Richard J.Campbell 

19. Geore R. Trry 

20. Yukl 
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داد  با مدنظر قرار  تعیین شده  از پیش  بھ یك ھدف مشترك  ن سایر متغیرھاي  زیردستان، در رسیدن 
) تاكید میكند كھ: «استفاده از یك تعریف واحد از رھبري  1990(  21وضعیتي است. با این حال باس 

ي خاصي كھ  كند كھ واژه رھبري باید توسط محقق آن ھم از جنبھفایده است». بویژه او اظھار ميبي
 او خواھان بررسي پدیده رھبري است، تعریف شود. 

ي را یكي و یكسان تلقي میكنند. اما میان مفھوم این دو واژه تمایز وجود دارد.  غالباً مدیریت و رھبر
مي ھنگامي صورت  نقشمدیریت  در  مدیران  كھ  عمل  گیرد  بھ  سازماني،  ساختار  در  آمده  پدید  ھاي 

تواند پدید آید. توانایي  ھایي كھ ھیچ سازماني ندارند نیز ميپردازند، در حالي كھ رھبري حتي در گروه
 بري اثربخش، مھمترین كلید كارامد بودن مدیر است.  رھ

وظیفھ یا  عملیاتي  رویكرد  با  مطابق  نیست.  او  كار  تمام  اما  است  مدیریت  عمده  وظیفھ  اي  رھبري 
) اودانل  سیریل  و  كنتز  (  1985ھارولد  مدیریت  پیشین  رویكردھاي  سایر  بین  در  كھ  مدیریت،  در   (

ھا، رویكرد علم مدیریت و ...) از جامعیت بیشتري  د نظام براي نمونھ: رویكرد مدیریت علمي، رویكر
برنامھ بھ  ملزم  مدیران  است،  و  برخوردار  رھبري  انساني،  نیروي  بكارگیري  سازماندھي،  ریزي، 

آوردن   فراھم  با  مدیران  كھ  است  آن جائي  مدیریت  فرایند  در  جایگاه رھبري  بنابراین  ھستند.  كنترل 
ناخت نیازھا و انگیزش پیروان با نفوذ بر آنھا (بھ عنوان زیردست،  ھاي مساعد و با تكیھ بر ش زمینھ 

 ) . 1388دھند (حالجي، كارمند، پیرو و یا عضو)، آنھا را بھ سمت اھداف مشترك سوق مي
 
 

 مدل چند بعدي رھبري در ورزش 
مفھومتالش و  سازماندھي  براي  سبک ھا  زمینھ  در  تحقیقات  شد  سازي  موجب  مربیان  رھبري  ھاي 
مربي ارائھ نماید.    -) مدل چند بعدي رھبري را براي فرآیند تأثیر متقابل ورزشکار1990روي ( چاالد 

(شکل   مدل  این  لزوم 2-2اساس  مورد  رفتار  یعني  رھبر،  رفتار  از  حالت  سھ  بر  ترجیحي 22)  و    2، 
ھ  کننده رفتارھاي رھبري ھستند بھ سکھ تعیین  اي متمرکز است. در این مدل، متغیرھاي اولیھ  3واقعي

و    7اند و عملکرد تقسیم شده  6ھاي رھبري، و ویژگي 5ھاي موقعیت ، ویژگي4ھاي اعضاءدستھ، ویژگي 
مي  8رضایت  محسوب  پیآمدھا  عنوان  بھ  نیز  گروه  مناسب  اعضاي  پیآمد  مدل،  این  برطبق  شوند. 

ي  دھد کھ بین این سھ جنبھ رابطۀ ھمتراز(عملکرد عالي و رضایت باالي ورزشکاران)، وقتي رخ مي
شود کھ ھرگاه مربي محیط مناسبي را فراھم نماید و نیازھا  وجود داشتھ باشد. در این مدل پیشنھاد مي

و عالیق ورزشکاران را در نظر بگیرد، عملکرد تیمي و انفرادي و ھمچنین رضایتمندي ورزشکاران  
 

21. Bass 

22 - Required Behavior                                     
2 - Preferred Behavior                                              
3 - Actual Behavior                                              
 
 
 
  
4 - Member Characteristics                                      
5 - Situational Characteristics                                
6 - Leader Characteristics                                         
7 – Performance                                                     
8 - Satisfaction 
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ربي، عملکرد و  رسد. ضمناً، مدل چاالدوري بر رابطۀ متقابل بین رفتار مبھ باالترین سطح خود مي 
تأکید مي از رضایتمندي و عملکرد  رضایتمندي ورزشکاران  واقعي مربي  رفتار  مدل  این  کند. طبق 
گذار  طور کلي، ھر سھ بخش این مدل بر یکدیگر تأثیرپذیرد. بھ  ورزشکاران تأثیر بسیار زیادي مي

 ). 2004ھستند(روناین،
اولیھ                   رھبر                                    متغیرھاي                                              رفتار 

 برآیند 
 

                                                                                                                                         
                              

                                                                                                        
 

 )1990( مدل چند بعدي رھبري در ورزش چاالدروي -2-2شكل 

براي درک عواملي فراھم مي تعیین رفتار مربي  کند کھ ميمدل چاالدوري چھارچوبي را  در  توانند 
ند. بھ اعتقاد او رفتارھاي مربي (رفتار مورد لزوم، ترجیحي و واقعي)، متأثر از سھ متغیر  مؤثر باش

ویژگي اصلي مي  متغیرھا،  این  کھ  ویژگيباشند  ویژگيھاي رھبر،  موقعیتي و  اعضاء ميھاي  -ھاي 
ھاي موقعیتي (مانند  ھاي رھبر (مانند سن، جنسیت، تجربھ، شخصیت و غیره)، ویژگي باشند. ویژگي

ھاي اعضاء (مانند سن، سطح  شرایط سازماندھي گروه و تیم، امتیازات تیم و غیره) و ھمچنین ویژگي 
مھارت، فرھنگ و شخصیت) بر ھر سھ نوع رفتار مربي یعني، رفتار مورد لزوم، رفتار ترجیحي و  

اثر واقعي  تعیینرفتار  نقش  در کل  کاران  اي را بر عملکرد و رضایتمندي ورزشکنندهگذار ھستند و 
-کنند. در دھھ بعد از انتشار مدل چاالدوري، تحقیقات زیادي براي بررسي و آزمایش فرضیھایفاء مي

ھا از فرآیندھاي ارتباطي بین متغیرھاي مدل وي  ھاي موجود در این نظریھ انجام گرفت. این بررسي
 حمایت نمودند و این مدل را تأیید کردند. 

حمایت بر من خالف  برخي  عمومي،  محدودیت ھاي  شدهتقدان  قائل  مدل  این  براي  را  اولین  ھایي  اند. 
یعني   مربي  رفتار  از  ناشي  پیآمد  دو  روي  بر  فقط  مدل  این  در  کھ  است  این  نظریھ  این  محدودیت 
عملکرد تیمي و رضایتمندي ورزشکاران تأکید شده است. ھمچنین از متغیرھاي اثرگذار ورزشکاران  

ي، ھمکاري بین فردي، اصرار، پافشاري و احساس شادي (ادراک  بر رفتار مربي مانند رفتار اخالق
در مدل چاالدوري، فرآیندي را کھ رفتار  ھاي متقابل) چشم از خود و واکنش پوشي شده است. ضمناً 

گذارد، مورد توجھ قرار نداده است. سرانجام، اگرچھ در این مدل تعدادي  مربي بر ورزشکار تأثیر مي
اثر متغیرھاي  اثرگذار  از  اھمیت  و  تقدم  اما  متغیرھا  بر رفتار مربي مشخص شده است،  این  گذاري 

طور خالصھ، مدل چاالدوري اطالعات و رھنمودھایي را در رابطھ با رفتار    مشخص نشده است. بھ
-مربي و تأثیر آن بر عملکرد و رضایتمندي ورزشکاران فراھم آورده است، اما با این حال محدودیت 

 ھایي نیز دارد.
طراحي شد. مدل ھورن    2002ھاي رھبري مربیان توسط ھورن در سال  ومین مدل کارآمدي سبک د 

مستقیم رفتار مربي  باشد. زیرا مدل ھورن نھ فقط تأثیرات مستقیم و غیرتر از مدل چالدوري ميپیچیده
مي شناسایي  پیچیدهرا  فرآیند  مورد  در  را  بیشتري  بلکھ جزئیات  و    کند؛  بین ورزشکار  متقابل  تأثیر 

ھاي ویژگي
  

ھاي رھبر ویژگي  

ء ھاي اعضاگيویژ  

رفتار مورد لزوم  
  

 رفتار ترجیحي

 رفتار واقعي 

 عملکرد 
 
 
 

 رضایت 
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)، بھ سھ بخش تقسیم شده است. در  3-2مربي (رفتاري و شناختي) فراھم کرده است. این مدل (شکل  
تأثیر عوامل  اول،  زمینھ  بخش  است.  شده  تشریح  مربي  رفتار  بر  جو  23اجتماعي   -فرھنگيگذار   ،

گذار ھستند.  ، متغیرھایي ھستند کھ بر رفتار مربیان تأثیر25و خصوصیات شخصي مربیان   24سازماني 
ھا، عقاید و اھداف مربیان بر  در مدل ھورن، این سھ متغیر از طریق عواملي مانند، انتظارات، ارزش

مي اثر  آنان  فرھنگرفتار  زمینۀ  متغیر  سھ  ھر  بنابراین،  و    -يگذارد.  سازماني  جو  اجتماعي، 
نتیجھ رفتار مربیان  ھا، عقاید و اھداف مربیان و درخصوصیات شخصي مربیان بر انتظارات، ارزش 

 ). 2004روناین،(گذارند تأثیر
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ).2004روناین،(ھاي رھبري مربیانمدل کارآمدي سبک -3-2شکل 

دھد کھ  رفتار مربي بر عملکرد و رضایتمندي ورزشکاران را نشان مي  بخش دوم مدل ھورن، تأثیر
غیر و  مستقیم  صورت  بھ  تأثیر  رفتار  این  و  عملکرد  بر  مربیان  رفتار  نھایتاً  دارد.  وجود  مستقیم 

با  بازیکنان تأثیر مي گذارد و بین رفتار مربي در زمینۀ تمرین و رقابت (بازخورد، تقویت و غیره) 
صورت  تواند بھ  ، رفتار مربي ميعالوهبھ  ورزشکاران رابطة مستقیمي وجود دارد.  عملکرد و رفتار  

مستقیم در نتیجۀ ادراک  مستقیم بر عملکرد و رفتار ورزشکاران تأثیر داشتھ باشد کھ این تأثیر غیرغیر
د،  باشد. این ادراک از رفتار مربي با ادراک ورزشکاران از خوورزشکاران از رفتار مربیانشان مي 

گذارد. بر طبق این  طور غیرمستقیم تأثیر مي  عقاید، نگرش و انگیزش آنھا بر عملکرد و رفتارشان بھ
کند و این ادراک بر عملکرد  اي مختلف تفسیر و درک ميگونھمدل، ھر ورزشکار رفتار مربي را بھ  

 و رفتار آنھا تأثیر خواھد گذاشت.
ن رفتار مربي و عملکرد ورزشکاران بیشتر بررسي  مستقیم بی در بخش سوم مدل ھورن، روابط غیر

بھ   فردي  و  موقعیتي  متغیر  دو  گرفتن  درنظر  با  مربیان  کارآمدي  شناسایي  چون  است.  طور  شده 
بلکھ  جداگانھ الزم است. ھر ورزشکار نھ   دارد،  تفسیر خاصي  فقط از رفتار مربي خود برداشت و 

توجھ بھ نوع ورزش (سطح مھارت، سن و غیره) و  میزان کارآمدي انواع مختلف رفتار مربیگري با  
دھد، ادراک ورزشکاران  طور کھ مدل نشان ميکند. ھمان  متغیرھاي شخصي ورزشکاران تغییر مي

اجتماعي، جو سازماني و خصوصیات شخصي    -از رفتار مربیان تحت تأثیر متغیرھاي زمینۀ فرھنگي

 
23 - Sociocultural Context 
24 - Organizational Climate 
25 - Coaches' Personal Characteristics 

نوع انگیزش   و  سطح
 ورزشکاران 

راک ورزشکاران از خود،     اد
   و عقایدشاننگرش    

  ادراک ورزشکاران از رفتار 
مربیانشان     

            خصوصیات شخصي
 ورزشکاران 

عملکرد و  
دي  رضایتمن

 ورزشکاران 

  خصوصیات شخصي مربیان

 جو سازماني\
ھا، عقاید و  انتظارات، ارزش

 اھداف مربیان
 رفتار مربیان

اجتماعي  -فرھنگي زمینة  
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کارآ رھبر مي بھ  مربوط  تحقیقات  بازنگري  در  را  باشد.  زیادي  بسیار  مطالعات  مربیان، ھورن  مدي 
بنابراین مي ھاي مرتبط با مدل  توان از آنھا براي حمایت از فرضیھبراي گسترش مدل انجام داد کھ 

 ). 2004روناین، (کاري استفاده کرد 
ادراک   و  مربیانشان  رفتار  از  ورزشکاران  ادراک  بین  ارتباط  با  مرتبط  تحقیقات  و  مطالعات 

 موفقیت طلبي در ادامۀ این فصل بررسي شده است. نسجام و ورزشکاران از ا 

ھاي رھبري مربیان سبك -2-2-8  
ھاي رھبري متفاوتي را  تواند بر رفتار بازیكني اثر بگذارد؟ مربیان سبكمربي تا چھ اندازه واقعاً مي

تیم بھ   آیا یک سبكبرند كھ ممکن است موفقیت كار مي در  باشند.  ا  آمیز  ھاي  ز سبك مربیگري بیشتر 
دیگر بر عملكرد ورزشكار اثرگذار است؟ آیا انسجام یا عملکرد تیم، ارتباطي با سبک رھبري مربي  

بھ   آیا ھیچ فرقي ميدارد؟  دیگر،  بھ گونھعبارت  با ھمكند كھ ورزشكاري  یا مربي  تیمي اي مثبت  ھا 
ولي ھیچ سبکي بھ تنھایي و    ھاي مربیگري بسیار زیادي وجود دارند، رابطھ برقرار كند؟ با اینکھ سبك 

نمي  منتھي  موفقیت مطلوب  بھ  موقعیت براي ھمیشھ  را    ھا، شود و  اعضاي گروه  با  كار كردن  شیوه 
كھ مربي سبك رھبري اصلي خود را تعیین كند باید چند معیار  طور کلي، قبل از این    كنند. بھدیكتھ مي

 را مورد نظر قرار دھد. 
كند كسي باشد كھ نیست؛ یا  تر از رھبر تیمي نیست كھ تالش ميشخصیت مربي: ھیچ چیزي كم اثر

است. ناسازگار  او  مربیگري  و  ورزش  نوع  با  كھ  باشد  پژوھشگر   داراي شخصیتي  )  1986(   26دو 
و    10رفتارھاي   فوتبال  پي   5مربي  و  كردند  مقایسھ  را  موفق  بسیار  تنیس  مربیان    مربي  كھ  بردند 

كنند. بدون تردید شخصیت مربیان و نوع  دتر از مربیان تنیس عمل ميتر و منتقتر، آمرانھ فوتبال محکم 
موقعیت   و  مربي  شخصیت  باید  بنابراین  دارد،  دخالت  آنھا  رفتارھاي  نوع  در  آنھا  ورزشي  رشتھ 

 ). 1383سازگار باشد(مرادی،
ھاي  تر نیاز بھ ھدایت بیشتري دارند. با این وجود بھ شیوه ھاي ورزشكاران: ورزشكاران جوان ویژگي 

نمي پاسخ  آمرانھ  آن روي ميرفتاري  بھ  تفریحي ورزش  دلیل جنبھ  بھ  آنھا  در  دھند.  بنابراین  آورند؛ 
بازیكنان   گرفت.  نظر  در  نیاز  این  بھ  توجھ  با  را  رقابت  بودن  جدي  میزان  باید  نوجوانان  ورزش 

تكل  رویكرد  پذیراي  بیشتر  نیست)   مترادف  ھمیشھ  مھارت  سطح  و  (سن  ماھرتر  و  گرا  یفبزرگتر 
ھستند و این ورزشكاران بھ سبب مھارت بیشتر در معرض ماللت و از كارافتادگي بیشتر ھستند. در  

بردند كھ ورزشكاران نخبھ    ھاي مھمي ھستند. چالدوري و كارون پياینجا نوآوري و خالقیت رھیافت 
و  دانش  نگران  ور  بیشتر  ھمچنین  و  شخصي  ارتباطات  برقراري  تا  ھستند  مربي  زشكاران  آگاھي 

تصمیمجوان  ھنگام  مربیان  ھستند.  نیازمند  بیشتري  عاطفي  حمایت  بھ  کم،  مھارت  با  و  در  تر  گیري 
 مورد سبك رھبري مناسب باید نیازھاي عاطفي ورزشكاران را در نظر بگیرند. 

و  27موقعیت  كنترل  آن  در  تا  دارند  نیاز  مقتدر  و  بھ رھبري جدي  مسابقات  از رویدادھا و  بسیاري   :
-ھاي ورزشي مربي تصمیم نھایي را ميوجود داشتھ باشد. روشن است كھ در بیشتر موقعیت ھدایت  

از سبک تمرین،  یا در طول زمان  گیرد؛ ولي ممکن است مربي در طول  کند،  استفاده  ھاي متعددي 
شیوه  دارد،  ورزشکاران  از  کھ  شناختي  و  اطالعات  از  استفاده  با  بازیكنان،  مختلف  استراحت  ھاي 

 
26 - Claxton & Lacy 
27 - Situation 
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زشکاران را بھ کار گیرد. عالوه بر آن، ورزشكاري کھ آسیب دیده است بھ سبك رھبري  ھدایت ور
مي  سازگار  موقعیتي  نیازھاي  با  را  خود  موفق  مربیان  کلي،  بھ طور  دارد؛  نیاز    و   چو (كنند متفاوتي 

 ). 2014کیم، 

اعتماد  -2-3  
خوبي   بھ امروزي روابط در آن جاي كھ است  اندیشھ اي كھن از نوین بیاني اعتماد، مبناي بر مدیریت 
مي  سازوكارھاي   بھكارگیري   و   است   آشكار   و   نمایان    و  فردي   مطلوب   نتایج  كسب   در  تواند   آن 

  مي كار بھ  را آن  خود   روابط  در كھ انسانھا است   تكنیكي   اعتماد  مبناي بر مدیریت .  باشد   سازماني مؤثر
كنون   گیرند؛  تا عنوان   بدان  اما    ھاي   جایگاه   در  و   داد   آموزش  را   آن  شود   مي  كھ   رفتاري   تكنیك   بھ 

ھایي  رشتھ   از  و   است   اي رشتھ  بین  موضوع   یك  اعتماد   .نشدھاست   نگریستھ   بھره گرفت،   آن   از   مختلف
درك    براي  است   ساز  زمینھ  اعتماد   محققین معتقدند .  گیرد   مي  نشأت   جامعھ شناسي   و   روانشناسي   مانند 
  است   كلیدي   عنصر   یك  اعتماد   یعني   یم؛ایجاد كن  ھا سازمان  درون  در   را  مؤثر  مشاركت   چگونھ   اینكھ 

مشاركت  مشاركت   مي   كھ  ھمانطور   و  آفریند مي  را  زیرا    اھمیت   با   ھمیشھ   ھاسازمان   در  دانیم، 
ھمكاري   منجر   تواند   مي  اعتماد   كھ   دارند   باور   نظران   صاحب   .بودھاست    و   ھا گروه   افراد،  بین   بھ 
 ). 2011بشود(مولینا و ھمکاران،  ھاسازمان 

مدیریت   استقرار    امروزه  ابزارھا  این  از  یکی  است.  مختلفی  ابزارھای  نیازمند  کیفیت  ارتقای  برای 
). در ولقع موفقیت در دنیای رقابتی امروز   28،2003اعتماد میان اعضای یک سازمان است(ساندرز

ھم   کھ  دارند  نیاز  کارکنانی  بھ  ھا  سازمان  و  دارد  نیاز  اعتماد  بر  مبتنی  روابط  توسعھ  توانایی  بھ 
،   خودشان  کنند(مھداد و ھمکاران  اعتماد  یکدیگر  بھ  باشند و ھم  اعتماد  از  1391قابل  یکی  اعتماد   .(

یا مدیر را   انسانی است کھ احساس اعتماد زیر دستان بھ رھبر  موضوعات مھم در رفتار و روابط 
ھند  دھد. ھمچنین انتظاری است مبنی بر اینکھ کارکنان دیگر بھ خود اجازه نمی د تحت تاثیر قرار می

). مفھوم اعتماد  1388ھا وارد نمایند(مشفقی، در زمانی کھ دیگران آسیب پذیرند، ضرر و زیانی بھ آن
از جملھ مفاھیمی است کھ از سوی صاحبنظران رشتھ ھای علمی مختلف مورد بررسی قرار گرفتھ  

 است.

تعریف اعتماد -2-3-1  
اند کھ ھر یک بر جنبھ ھای  رار دادهمحققان موضوع اعتماد را از رویکردھای مختلف مورد بررسی ق

خاصی از مفھوم اعتماد تمرکز کرده اند کھ این خود منجر بھ ارائھ تعریفی ناقص از سازه اعتماد شده  
 ).  1388است(دانایی فرد و ھمکاران،

-) اعتماد را بھ عنوان انتظار رفتار منظم، صادقانھ و ھمکارانھ از دیگر افراد تعریف می2007وبر( 
 کند. در یک اجتماع بر اساس ھنجارھا نمود پیدا می کند کھ 

) اعتماد را بھ عنوان تمایل این کھ فردی با دیگری بھ طور داوطلبانھ تعامل  2007کازیر و ھمکاران( 
 برقرار نماید تعریف کرده اند. 

،  ) اعتماد را بھ عنوان انتظارات مثبتی کھ افراد، بر پایھ نقش ھای سازمانی2000شاکلی و ھمکاران( 
 کنند. مناسبات، تجربیات و رفتارھای مختلف اعضاء سازمان دارند، تعریف می

 
28 -Saunders 
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پدیدھاي   كھ   دھد   مي   نشان   باب   در   متنوع   تعاریف  ھاي  عامل  و   متقابل  كنش   بھ   كھ   است   پویا   اعتماد 
اعتماد   طرحي  ساخت   در  توانند   مي  كھ  است   مختلفي    در  ). 2012باشند(چانگ و ھمکاران،  مؤثر  از 
كرد   عنصر   سھ   بھ   باید   فردي  ن بی   اعتماد   تعریف  احساس    وابستگي؛  بالقوه؛  پیامدھاي شناختي :  توجھ 
  از   بعضي   .است   سازمشكل   حال،  عین   اما، در  كند   مي  اھمیت   با   را   اعتماد   شناختي؛  پیامدھاي   .امنیت 

  عدم تعریف   اطمینان  بھ   را  آن  دیگر  بعضي  درحالیكھ  دانند ریسك مي  یك  را  شناختي  پیامدھاي  محققان
  شناختي ممكن   نتایج   كھ   است   اعتماد   مند   نیاز   آنگاه  كھ تعامالت   معتقدند   محققان   حال،   ھر   بھ .  د كننمي

 یك .كنند  مي اشاره امر این بھ محققان از شماري  .است  مقابل طرف بھ وابستگي اعتماد  وابستگي؛باشد.  
  بھ  را  بستگي وا   امرسون   .كرد  نخواھد  وي اعتماد  بھ نباشد  دیگر طرف بھ وابستگي نیازمند  اگر طرف

دیگر  بھ  طرف  یك  كھ   وقتي  حالت،  این   در  كند؛  تعریف مي  قدرت   براي  منبعي    است   وابستھ  طرف 
  توجھ   و قدرت   اعتماد   بین  متقابل  ثیر  تأ  بھ  اعتماد   ادبیات   در.  كند   قدرت مي  اعمال   او  بر  مقابل  طرف

  با  فرد   اعتماد،  در  امنیت؛  احساس   .نشدھاند   تعریف  اعتماد واضح   و  قدرت   ،   حال  ھر  بھ   است،  شده
  دیگري  طرف  بھ  خود،  ؛ اختیار  با  باید   كند   امنیت   احساس   اینكھ   براي  و  است   شناختي مواجھ  پیامدھاي 

  این   از  بلكھ، باشد،  ترس نداشتھ  نمیشود   داده  انجام  وي  میل  مطابق  كارھا  از اینكھ  ھمچنین  شود؛  وابستھ
ھاي  زمینھ  مفھوم اعتماد بھ بیان در ). محققین2003و امنیت نسبی کند(ساندرز،  آرامش  احساس  لحاظ،

باورند   این بر آنھا اند. ھمھكرده خاصي توجھ اعتماد ھستند، كنندة تعیین كھ اموري یا شرایط و اجتماعي
مستلزم   كھ  دفاعي است؛ تعامل  نوع  ھر  در طرفھاي مختلف بین  دفاعي  تجربة  نوعي  از عبارت  اعتماد  كھ

ضعف   از دیگران، با خود  تعامل در طرفي ھیچ در آن و  نیست  ن دیگرا رفتار جانب  از خطري  یا و تھدید 
 .كند نمي استفاده سوء  دیگران

ابعاد اعتماد -2-3-2  
اند(الونن و   کرده پیشنھاد  را  گوناگونی ابعاد  سازمانی  اعتماد  پدیدة  براي مختلف  پژوھشگران 

  ذیل  شرح رابھ بعد   10پاین   کتی  سازمانی، اعتماد  ھاي مدل ترین  از جامع  یکی در )؛ 2008مکارن،
 :  است  کرده پیشنھاد 

دست    گوید،  می  و   خواھد   می   آنچھ   بھ   است   قادر  سازمان   کھ   دارد   اشاره  باور  این  بھ :  شایستگی .1
  می   سازمان   اینکھ   کنیم؛  می   درك   سازمان   از   ما  کھ   است   اثربخشی   میزان   گیرندة  بر   در  بعد   این .  یابد 

 .کند  تضمین  را  بقاي خود  و  رقابت  در بازار، تواند 
 .کند   می عمل منصفانھ  و  عادالنھ   سازمان اینکھ بھ   اعتقاد : صداقت  .2
اقداماتش    و   کرد   خواھد   عمل   گوید   می   آنچھ  بھ   سازمان   کھ   باور   این :  اعتماد   قابلیت   / اتکاپذیري .3

 .بود   خواھد   اطمینان مورد  و  ھمیشگی 
  است،  شده  تسھیم   اطالعات   صحت   و  میزان  گیرندة  بر   در  تنھا   نھ:  درستکاري  و   صراحت   .1
 .شود  می شامل نیز   را  یافتھ  انتقال اطالعات  تناسب  و  خلوص  لکھ میزان ب

سایر   با  تعامل و  تبادل  در  سازمان   ارزشھاي  و ھنجارھا  اھداف،  پذیري  آسیب   بھ: پذیري  آسیب  .2
  اشاره  اعتمادند،  مورد   و   دارند   صراحت   و   گشودگی  بوده،  تر  شایستھ   کھ   ھاییسازمان  یا   ھاگروه  افراد،
 .دارد 

این    بر.  است   امنیت   و  بردباري  و  تحمل  ھمدلی،  مراقبت،  احساس  شامل:  رکنانکا  بھ  توجھ .3
 .شود  می داده  نشان  شوند، می پذیر آسیب  کار  و  کسب  فعالیتھاي در  کارکنان کھ زمانی اساس،
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با    مرتبط  باورھاي  و   ارزشھا   ھنجارھا،  مشترك،  اھداف  بھ  پایبندي  و   حفظ  میزان:  ھویت   تعیین .4
  با   حد   چھ   تا   ما   کھ   دھد   می   نشان   بعد   این.  کند   می   گیري   اندازه  و   ینی ب  پیش   را   سازمانی   فرھنگ 
 .ایم ھمبستھ  و ھمکاران   مدیریت 

و    تأثیر براي  قانونی  قدرت  کسی  چھ  کھ  موضوع   این بر  بخشھا  توافق میزان  بھ: متقابل نظارت  .5
  این   با  ست،ا  طبیعی  ھا سازمان   در  قدرت   تعادل  عدم   چھ  اگر.  کند   می  اشاره  دارد،  را  دیگران  بر  نفوذ 
 .باشند   داشتھ  یکدیگر  روي بر  را  کنترل از  میزانی باید   افراد  و  ارتباطات سازمانھا براي پایداري حال

  .دارد   اشاره  دیگر  بخش   بھ  نسبت   بخش   یک   مساعد   و   مطلوب   احساس  میزان  بھ:  رضایت  .6
  کھ   ست ا  ارتباطی  بخش،  رضایت   ارتباط.  شد   خواھند   روابط  تقویت   موجب   مثبت   انتظارات   و   احساسھا

  گیرد   می   شکل  زمانی  رضایت   این،  بر  عالوه.  باشد   معایب   و   ھا   ھزینھ   از  بیشتر   مزایا  و  منافع  در آن
 . دھند  می انجام مثبت  رفتارھاي  رابطھ، حفظ  جھت  در ھا بخش سایر  باشد   داشتھ بخش باور  یک کھ
  طوري   بھ  دارد؛  اشاره  ارتباط   ارزشمندي  بھ  سازمان   بخش  یک  ایمان  و  باور  میزان   بھ:  تعھد  .7

  بھ   کھ   تعھد   پایداري   و  تدوام   یکی:  دارد   بعد   دو  تعھد .  کند   می   صرف  انرژي  آن   تقویت   و   حفظ  کھ براي 
معینی    پاین،.( است   عاطفی   گرایش   و  میل  کھ  اثربخش  تعھد   دیگري،  و  دارد   اشاره   عمل  از  خط 

2003 .( 

انواع اعتماد در سازمان -2-3-3  
 :دارد  وجود   اعتماد  نوع  سھ  سازماني  ارتباطات  در

 شناسایي  مبتني بر  آگاھي، بر  مبتني بازدارندگي،  بر  مبتني 
 بازدارندگي بر  مبتني  اعتماد  الف)

  ناھماھنگي   یك  یا  و   تخطي  یك .  شود   مي   بازدارندگي مھار   بر   مبتني   اعتماد   با  ارتباطات   ترین  شكننده
  از  كھ   آنگاه   است   تالفي جویي   از   ترس  مبتني بر   اعتماد   از   شكل  این .  كند   ضایع  را   ارتباط   ممكن است 

  از   زیرا  كنند؛  مي  عمل  گویند   مي   است، آنچھ   اینگونھ  ارتباطشان  كھ   كساني .  شود مي  تو استفاده  اعتماد 
  كھ   است   مؤثر   جایي   تا  بر بازدارندگي   مبتني   اعتماد .  دارند   ھراس  وظایفشان   انجام نرسیدن   بھ   عواقب 
 گیرد، قرار تخطي مورد  اد كھ اعتم  صورتي  در  و   است   روشن   كار  عواقب   دارد،  مجازات وجود   امكان

ً  مجازات   كارمند  و مدیر میان  بازدارندگي ارتباط بر  مبتني  اعتماد  از مثال یك .شد  اعمال خواھد  واقعا
كارفرماي كارمند  یك مقام در معموالً  انسان  .است  اي   كھ تجربھ اگر حتي میكند؛ اعتماد  خود  جدید  بھ 

مجازاتي   و كارفرما اقتدار اعتماد  این آورندة ند بھ وجود باشد. پیو  اندك كند  مي متكي آن بھ را خود  اعتماد 
 .كند  كارمند اعمال  بر ندادن انجام مقابل در تواند  مي كھ است 
 آگاھي  بر مبتني اعتماد  ب)

بر   است  مبتني  اعتماد  ، دیگر بھعبارت  .دارد  بر آگاھي مبتني اعتماد  در ریشھ سازماني  ارتباطات  بیشتر
كھ   است  مي ھنگا اعتمادي چنین وجود  .است  تعامل گذشتھ تجارب  حاصل كھ رفتاري بیني پذیري پیش

 را آنان محتمل فتار ر بتواند  تا باشد  داشتھ وافي كاركنان  و كافي درك براي  افراد  از الزم آگاھي  شخص 
آگاھي   از است. آگاھي بھ متكي بازداري، بھ جاي اتكاي بھ آگاھي بر مبتني اعتماد  .كند  پیشبیني  بھ درستي

بیشتر   كھ معمول را حقوقي ترتیبات  و ھا،قراردادھا، مجازات  جاي او رفتار پذیري ني پیشبي و ريدیگ
اي   تجربھ كنش بھ عنوان بیشتر و مرور، بھ اینگونھ اعتماد، .گیرد مي است  بازدارندگي  بر مبتني اعتماد 

 صحیح بیني پیش بشناسید  بھتر را كسي قدر ھر  .آید  مي بھوجود  كند، مي  بودن ارزش با  و اعتماد  ایجاد  كھ
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 بیني پیش اگر حتي كند؛ مي تقویت  را پذیري اعتماد  بینيپیش .داشت  خواھید  آینده در او تري از رفتار
 ھر .كرد  پیشبیني توان مي را اعتماد  از سوءاستفادة او راھھاي زیرا  نیست  اعتماد  قابل دیگري  كھ كنید 
 شد  خواھد  ایجاد  بیشتر اعتماد  از این شكل باشید، داشتھ  تر منظم تعامل و بیشتر ارتباط افراد دیگر با قدر

 متناقض  رفتار آگاھي بر مبتني سطح اعتماد  در كھ اینجاست  جالب  .بود  متكي توان آن مي بھ بیشتر و
 ً  .شود  نمي اعتماد  سبب شكست  لزوما

 شناسایي بر مبتني ج) اعتماد 
این   نوع  .باشد  داشتھ وجود  عاطفي ارتباط یك دو طرف میان  كھ  رسیم  مي اعتماد  سطح  باالترین بھ  زماني 
 بین مراوده در و كند  عمل دیگر طرف بھ عنوان كارگزار كھ دھد  مي اجازه طرفین از یكي بھ ارتباط

 وجود  اینجا  در  .گوییم مي شناسایي بر  مبتني  را اعتماد  اعتمادي  چنین  شود.  شخص  آن جانشین ھاي افراد 
 احترام ھم آرزوھاي ھا و خواستھ بھ و آگاھند  یكدیگر قصد  از دو طرف ھر كھ خاطراست  بدین اعتماد 

 اثر ايگونھ بھ تواند  طرف مي دو  از یك ھر  كھ كند  مي پیشرفت  آنجا  جانبھ تا  دو  تفاھم این  .گذارند  مي
 دیگري از مراقبت  نیازي بھ .است  حد  كمترین در كنترل سطح، این در . عمل كند  دیگري جاي بھ بخش

 ). 1384زاده،دارد(حسن  وجود  شرط قید و بدون ريوفادا زیرا نیست،
 
 
 

 منابع فارسی 
با میزان تنیدگي شغلي مدیران  )1386(ازمشا، طاھره،   • ، بررسي رابطھ بین سبک ھاي رھبري 

اداره ھاي تربیت بدني استان خوزستان، پایان نامھ کارشناسي ارشد. اھواز: دانشکده تربیت بدني  
 ران اھواز. و علوم ورزشي، دانشگاه شھید چم

•  ) اف.  اي.  جیمز  (ترجمھ  1382استونر،   .« كنترل  و  رھبري  سازماندھي،  مدیریت:   »  .(
 ھاي فرھنگي. پارسائیان، علي.، اعرابي، محمد). تھران: انتشارات دفتر پژوھش

 .ني نشر : تھران. »  عمومي  مدیریت  ). « 1388. (مھدي  سید  الواني، •
از تئوري تا عمل، ترجمھ سید علي اصغر  )، روانشناسي ورزش،  1380انشل، مارک اچ، ( •

 مسدد، انتشارات اطالعات. 

قدرت هللا،   • سبک )1384( باقري،  بین  ارتباط  و  ،  تعھد  میزان  با  فوتبال  مربیان  رھبري  ھاي 
دانشگاه   ورزشي،  علوم  و  بدني  تربیت  دانشکده  تھران،  دکتري،  نامھ  پایان  بازیکنان،  رفتگي  تحلیل 

 تربیت معلم. 

). ارتقا اعتماد درون سازمانی  1388. رجب زاده، علی؛ و حصیری، علی ( دانایی فرد، حسن  •
 . 101-97،  2) 4، ( در بخش دولتی؛بررسی نقش شایستگی ھای مدیران، پژوھش ھای مدیریت 

مت،   • روان )1384( جارویس،  دیدگاه  از  ورزش  بر  نگرش  پذیري،  جامعھ  و  مربیگري   ،  
 تحقیق. شناختي، ترجمھ مھناز مقیمي و ھمکاران، انتشارات 

  دانشگاه   پژوھشي  معاونت :  تھران».    مدیریت   مباني   و  اصول). «  1386.. . ( عبدا  جاسبي،  •
 .اسالمي آزاد 
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  )، بررسي سبک رھبري، توانایي 1379(   محمد   ، خبیری .ھاشم   ، چیانکوزه .  جباري، غالمرضا  •
حرکت،    ۀ یگان)، نشرآزاد   جام(  کشور  دوم  و  اول  دستھ  ھاي باشگاه   فوتبال  مربیان   عملکرد   نحوه  و  ھا
)6 (12 ،41-43 . 

  ت یموفق زشیبا انگ گري ی). ارتباط رفتار مرب 1392(  دونیفر س، یزھرا، تندنو ، ییانزھا  یحاج •
و رفتار    یورزش   ت ی ر یبرترھندبال کشور، دوفصلنامھ پژوھش در مد   گ یل   کنان یباز   ی م یو عملکرد ت

 . 122-110ص، ، 6شماره    ،یحرکت

 در آن بررسي و سازمان در اعتمادسازي بر مؤثر عوامل ). شناسایي1384حسن زاده، حسن ( •
 قم؛ پردیس تھران، دانشگاه كارشناسي ارشد، نامةپایان كشور،  اجرایي سازمانھاي

). « بررسي رابطھ بین سبك رھبري و خصوصیات شخصیتي و  1382زاده، محمدتقي. ( حسن •
پژو  عالي  موسسھ   ،« پرورش  و  آموزش  وزارت  بدني  تربیت  مسئول  كارشناسان  و  شخصي  ھش 

 آموزش، سازمان مدیریت و برنامھ ریزي. 
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