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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار مربیان با اعتماد به مربی و
عملکرد ورزشی ادراک شده دانشجویان ورزشکار بود .این پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع
همبستگی است .جامعۀ آماری آن را کلیه ورزشکاران رشتههای تیمی پسران و دختران ( 166نفر)
شرکتکننده در مسابقات منطقه  1دانشگاهی ( )3131تشکیل دادند و  116پرسشنامه برگشت
داده شد و به عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفت .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه سبک
رهبری خدمتگزار (هامرمایستر و همکاران ،)1661 ،اعتماد به مربی (ژانگ )1662 ،و عملکرد
ورزشی ادراک شده تیم (گلن )1661 ،استفاده گردید .برای تعیین روایی محتوایی این
پرسشنامهها از نظرات  36تن از اساتید صاحب نظر در این زمینه کمک گرفته شد .پایایی آنها نیز
با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب  6/15 ،6/32و  6/31محاسبه شد .جهت تجزیه و تحلیل
دادهها از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد .نتایج حاکی از آن بود
که از بین زیرمقیاسهای رهبری خدمتگزار ،زیرمقیاس خدمترسانی تأثیر مستقیم ،مثبت و
معناداری بر اعتماد به مربی و عملکرد ورزشی داشت .ضریب تعیین متغیرهای درونزا نشان داد
که به ترتیب  %72و  %11از واریانس متغیرهای اعتماد به مربی و عملکرد ورزشی توسط متغیرهای
برونزا قابل تبیین است .در نهایت ،کلیه شاخصهای مدل برازش مطلوب داشتند .نتایج تحقیق
نشان داد ورزشکاران با مربیان دارای سبک رهبری خدمتگزار ،سطوح باالتری از اعتماد را نسبت
به مربی نشان میدهند .همچنین این سبک رهبری میتواند موجب بهبود عملکرد ورزشکاران
شود.
واژگان کلیدی :سبک رهبری ،اعتماد به مربی ،ورزش دانشگاهی ،عملکرد تیمی

*نویسنده مسئول
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مقدمه
رهبری یک موضوع گروهی ،پویا و سنتی است که در اکثر اوقات به محور توجه مدیریت و
روانشناسی ورزش تبدیل شدهاست .اگرچه اغلب از مربی تیم ،معلم کالس یا تعلیم دهنده به
مثابه رهبر یاد می شود اما رهبری یک ویژگی ساده از یک فرد نیست ،بلکه ابعاد ،شیوهها و
خصوصیات گسترده و پیچیدهای را در بر میگیرد ( .)1رهبری عمل تأثیرگذار بر افراد است به
طوری که با میل و عالقه برای هدفهای گروهی تالش کنند ( .)2کیس )1891( 1مربیان را از
مهمترین منابع انسانی در سازمانهای ورزشی دانستهاست .به اعتقاد او مربیان حتی اگر واژه
رهبری را در مورد خود به کار نبرند ،اما وظایف آنان مانند فعالیتهای پیشرفته و سازمانیافته،
مستلزم اعمال رهبری است .مربیان در رسیدن به اهداف تیمی به وظایفی مانند هدفگذاری،
برنامه ریزی ،سازماندهی ،کنترل و هماهنگی و نفوذ بر بازیکنان برای رسیدن به اهداف
میپردازند که در واقع با تدوین این گونه سیاستها در فرایندهای گروهی و تعامالت اجتماعی
همان وظایف رهبر را به جا میآورند ( .)3مک نیلس )1883( 2بر این باور بود که رهبری
تیمهای نخبه ،موازی با رهبری در سازمان های پیشرفته است و عملکرد و وظایف یکسانی را در
بر میگیرد .نوع سبک رهبری نسبت به سایر عوامل موثر مانند انگیزش افراد ،امکانات مالی،
اهداف و غیره ،در به موفقیت رسیدن یک تیم ورزشی از اهمیت ویژهای برخوردار است .چنانچه
سایر عوامل در موف قیت یک تیم از شرایط مطلوبی برخوردار باشد ولی سبک رهبری در پیروان
انگیزش الزم را ایجاد نکند ،نمی توان انتظار داشت که آن تیم به اهداف خود که همانا موفقیت
و پیروزی است ،نائل آید ( .)1در دهه اخیر سبک رهبری خدمتگزار 3نظر بسیاری از محققان را
به خود جلب کرده است .نظریه های سنتی رهبری ،مبتنی بر مدل سلسله مراتبی بودند که
قدرت در رأس هرم سازمان وجود داشت و دستورات را از باال به پایین دیکته میکرد و پیروان
در سطوح پایینتر به عنوان یک عضو سازمانی ملزم به پیروی از این دستورات بودهاند .گذشته
از این ،محیط کاری در حال تغییر ،محققان زیادی را بر آن داشته که تئوریهای سنتی در
زمینه رهبری را مورد بازبینی قرار داده و نظریههای متناسب با این دوره را عرضه کنند (.)5
نظریه رهبری خدمتگزار به عنوان یک سبک اخالقی اثربخش در رهبری و مدیریت در بین
نظریههای رهبری از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است که میتوان آن را یکی از سبکهای

1.Case
2.Mc Neillis
3.Servant Leadership
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ایدهآل در توجه به عوامل انسانی 1به شمار آورد .پیروان در ساختارهای سنتی به عنوان
خدمتگزار رهبران به حساب می آیند و این در حالی است که در مدل هرم وارونه ،رهبران،
خدمتگزار پیروان خود قلمداد میشوند .در نتیجه میتوان مدل هرم وارونه را ذات و جوهر
رهبری خدمتگزار به شمار آورد ( .)6تئوری رهبری خدمتگزار برای نخستین بار توسط گرین
لیف )1881( 2در مقالهای تحت عنوان "خدمتگزاری در نقش رهبر"3وارد ادبیات رهبری شد .او
ایده خدمت به دیگران را گسترش داد و عبارت رهبری خدمتگزار را ابداع کرد .او معتقد است
که رهبری خدمتگزار بر فلسفه خدمترسانی استوار است و رهبرانی هستند که خدمترسانی به
پیروان ،برآوردن نیازهای آن ها و همچنین توسعه و پرورش پیروان را در اولویت نخست قرار
میدهند و در تعهد به خدمترسانی حرف اول را میزنند ( .)1رهبری خدمتگزار با یک تالش
آگاهانه برای ایجاد روابط صمیمی با پیروان آغاز میشود .این رهبران به دنبال ایجاد محیطی
برای رشد سالم ،عاقالنهتر ،آزادتر و مستقلتر پیروان هستند .رهبر خدمتگزار به کسی اطالق
میشود که در ابتدای به ساکن یک خدمتگزار است ( .)1گراهام )1881( 1رهبران ایدهآل را
رهبرانی با بصیرت ،عملگرا و الهام بخش میداند ( .)9این رهبران در تعامالتشان با پیروان به
تشویق و ترغیب آنان میپردازند ( .)8طرح کلی مدل مفهومی رهبری خدمتگزار وَن)2111( 5
شامل انگیزش (ریشه در توصیف تحقیقات گرین لیف ،ابتدا میل به خدمترسانی و پس از آن
انتخاب رهبری است) ،فرهنگ (بر اساس ابعاد مطالعه گلوب از بعد قدرت و گرایش انسانی
است) و ویژگیهای شخصی (به عنوان مثال :خودمختاری ،توسعه رشد اخالقی ،پیچیدگی
شناختی) است ( .)11اسپیرز ( )1886ده ویژگی گوش دادن ،همدلی ،6شفا بخشی ،1آگاهی،
متقاعد سازی ،9مفهوم سازی ،8آینده نگری و دور اندیشی ،11خدمترسانی و سرپرستی ،تعهد
به رشد افراد 11و ایجاد گروه 12را برای این رهبران برشمرده است (.)11
1.Human Factor
2.Greenleaf
3.Servant in leadership role
4.Graham
5.Van
6.Empathy
7.Healing
8.Persuasion
9. Conceptualization
10. Foresight
11.Commitment to the growth of people
12.Building community
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همچنین سان )2113( 1چهار ویژگی برای رهبری خدمتگزار به عنوان گوش دادن ،فروتنی،
همدلی و مهرورزی را نام برد ( .)12پاریس و پیچی )2113( 2به بررسی ادبیات سیستماتیک
مطالعات تجربی رهبری خدمتگزار پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این سبک رهبری یک
نقطه ارزشمند از مطالعه با نتایج مثبت برای پیروان است؛ اما متوجه شدند به عنوان یک رشتۀ
مطالعاتی توافق عمومی از تعریف رهبری خدمتگزار و چگونگی اندازهگیری آن وجود ندارد
( .)13رهبری خدمتگزار توصیف خوبی برای نقش مربیگری است .بسیاری از ابعاد رهبری
خدمتگزار مانند رهبری الهام بخش ،مفاهیمی هستند که برای مربیان ورزش ،مربیان تربیت
بدنی و روانشناسان ورزشی مناسب خواهند بود ( .)11اولین مطالعه مدل رهبری خدمتگزار در
ورزش ،مطالعه هامرمایستر3و همکاران ( )2119بود که تأثیر رفتار مربیگری را بر روی انگیزه
درونی ،مهارتهای ذهنی و رضایت  251دانشجوی ورزشکار مورد بررسی قرار داد .وی نشان
داد ورزشکارانی که مربیانشان سبک رهبری خدمتگزار را به کار گرفتهاند نسبت به ورزشکارانی
که مربیانشان خدمتگزار نبودند ،دارای ذهنی بادوام 1و رضایتمندی بیشتر از تجربیات ورزشی
خود هستند ( .)11در نتیجه ،معرفی رهبری خدمتگزار برای ورزش دارای پیامدهای مهمی
است ،زیرا این رهبری ،دیدگاه رابطه بین مربی و ورزشکار را از سلسله مراتب ساختاری به رابطه
افقی تغییر میدهد (.)15
به منظور اینکه مربیان بتوانند به خوبی به وظایف و فعالیتهای خود بپردازند ،بایستی بازیکنان
این احساس را داشته باشند که مربیانشان قابل اعتمادند .اعتماد بین مربی و بازیکنان بر کیفیت
مدیریت تأثیر زیادی خواهد داشت .بنابراین کاهش اعتماد در تیمهای ورزشی یکی از مسائلی
است که باعث ایجاد بازیکنانی بیانگیزه و بیتفاوت میشود و اجرای کند برنامهها را سبب
میگردد .اگر رفتار رهبر نتواند منجر به ایجاد اعتماد زیردستان به وی شود ،بعید است که
بتواند یک رابطه سازندهای بین فردی با زیردستان خود برقرار کند ،چرا که در شرایط عدم
اعتماد ،افراد تمایل به جبهه گیری ،عملکرد تدافعی و جلوگیری از نفوذ دیگران را دارند (.)16
گرینلیف ( )1811بیان میکند اعتماد اساس رهبری خدمتگزار است؛ چرا که مشروعیت رهبر
با اعتماد آغاز میشود ( .)1هووستون-جونز )2111( 5مشاهده کرد که اعتماد به عنوان سنگ
1.Sun
2.Parris & Peachey
3. Hammermeister
4.Mentally Tough
5.Howatson -Jones

رابطه سبک رهبری خدمتگزار مربیان با اعتماد به مربی و ...

21

بنای رهبری خدمتگزار عمل میکند ( .)11رهبران خدمتگزار از طریق ایجاد روابط دارای
اعتماد ،انگیزه دیگران را تحت تأثیر قرار میدهند ( .)19رهبران به علت همدلی با پیروان و
پذیرش کامل از جانب آنان و به علت رهبری از طریق الگوسازی و خلق نمونههای اخالقی مورد
اعتماد قرار میگیرند ( .)18راسل 1معتقد است که اعتماد ،جوهره رهبری خدمتگزار است ( به
نقل از منبع  .)21توجه به دیگران و مقدم دانستن منافع پیروان بر منافع شخصی رهبر ،نقش
اساسی را در ایجاد جو اعتماد در سازمان دار است ( .)21در محیط ورزشی اعتماد ورزشکار به
مربی منتج به همکاری او با مربی میشود ،همکاری نیز به نوبه خود عملکرد ورزشکار را بهبود
میبخشد .زند ( )1812اذعان کردهاست که در گروه های با اعتماد پایین به رهبری ،همکاری و
عملکرد نیز در حد پایینی است؛ چرا که روابط بین فردی با اعتماد پایین باعث اختالل و بد
جلوه دادن استنباطهای افراد از مشکل و یا مسئله میشود .لذا اعتماد به رهبری در یک تیم به
عنوان یک ویژگی تاثیرگذار بر عملکرد باالی تیم قلمداد میشود ( .)16رفتار رهبری بر عملکرد
پیروان تأثیر بسزایی دارد ،به طوری که رهبری خدمتگزار در بسیاری از سازمانها ،به عنوان
سبک رهبری مناسب برای باال بردن عملکرد سازمانی بیش از سایر سبکهای دیگر ترجیح داده
میشود ( .)15بر طبق مدل رهبری خدمتگزار راسل و استون ،)2112( 2اعتماد به رهبر یکی از
ویژگیهای عملکردی است ( .)22لی )2111( 3بیان میکند که این سبک در بازیهای
دانشگاهی نقش مهمی در ایجاد اعتماد به رهبری ایفا میکند .در همین راستا جاکوبز)2115( 1
پیشنهاد می کند پیروانی که به وسیله رهبری خدمتگزار هدایت میشوند ،سطح باالتری از
اعتماد به رهبری را دارند؛ تا پیروانی که بدون روح خدمتگزاری هدایت میشوند ( .)23چو و
کیم ( )2111با مطالعه ر وی دانشجویان ورزشکار به این نتیجه رسیدند مربیانی که دارای سبک
خدمتگزار هستند ،تأثیر قابل توجهی در مشارکت ورزشی دانشجویان دارند و همچنین مشارکت
ورزشی به عنوان یک متغیر میانجی باعث دستیابی به موفقیت ورزشی ورزشکاران میشود
(.)21
5
ژانگ ( )2111با ارائه یک مدل پیشنهادی تحت عنوان "مدل اعتماد به رهبری در ورزش"
مقدمات پیداش و پیامدهای حاصل از اعتماد به رهبری (مربی) را از دیدگاه ورزشکاران مورد
1.Rusll
2.Stone
3.Lee
4.Jacobs
5.Zhang
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مطالعه قرار داد .بنا بر اثبات برازش مدل ژانگ در ورزشهای همگانی ،او نتیجهگیری کرد که
علل پیدایش اعتماد ورزشکار به مربی ،ویژگیهای مشهود مربی (توانایی ،خیرخواهی و عدالت)
است و گرایش ورزشکار به اعتماد کردن در نقش یک متغیر میانجی ،اثر ویژگیهای مشهود
مربی به روی اعتماد ورزشکار به مربی را تعدیل میکند ( .)25دیرکس )2111(1مطالعهای در
رابطه با اعتماد به رهبر و عملکرد تیمی در ورزش قهرمانی انجام داده است .یافتههای او نشان
داد که اعتماد ورزشکار به رهبر اثر معناداری بر عملکرد تیم دارد .برطبق یافتههای این تحقیق
دو تیمی که در اوایل فصل باالترین سطح اعتماد به مربی را از خود نشان دادند ،بیشترین برد را
نسبت به رقبای خود دارا بودند ( .)26مچ 2و همکاران ( ) 2111در تحقیقی به این نتیجه دست
یافتند که اعتماد اعضای تیم با هر سه بعد کانونی(اعتماد بین بازیکنان ،اعتماد به مربی و
اعتماد به مدیر) به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد تیمی تاثیر مثبت دارد ( .)21حیدری
و همکاران ( )2113به مطالعه ارتباط بین رهبری خدمتگزار و توانمندسازی در میان مربیان
موفق و ناموفق تیمهای ملی ایران پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که مربیان موفق درک
بهتری از سبک رهبری خدمتگزار در مقایسه با مربیان ناموفق داشتند .همچنین مربیانی که
دارای سبک رهبری خدمتگزار هستند در توانمند سازی تیمها و ورزشکاران موفقتر عمل
میکنند (.)29
یکی از مهم ترین عواملی که بر موفقیت یک تیم تأثیر دارد ،رفتار رهبران تیم است (.)28-31
واضح است مربیان ورزشی باید زیستن در گذشته را متوقف کنند و خود را برای تامین نیازهای
امروزی ورزش آماده کنند .الزم است نگرش ،رفتار و راهبرد خود را تغییر داده و رویکرد نوین از
رهبری را اتخاذ کنند .از این رو ضروری است که نظریه های جدید رهبری در حوزه مربیگری و
ورزش مورد بررسی قرار گیرد .به همین دلیل این پژوهش با هدف اعتالی رهبری مربیان در
ورزش دانشگاهی ،بر آن است تا کاربرد یکی از نظریه های ارزشمند و جدید رهبری را با عنوان
سبک رهبری خدمتگزار بررسی کند .اگر چه در برخی تحقیقات ارتباط بین دیگر سبکهای
رهبری مربیان با عملکرد ورزشی مورد توجه قرار گرفته است ( ،)32،31،33اما پژوهشی درمورد
سبک رهبری خدمتگزار مربیان با اعتماد به مربی و عملکرد ورزشی دانشجویان تاکنون در ایران
صورت نگرفتهاست .به همین منظور ،این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط سبک رهبری
خدمتگزار مربیان و عملکرد ورزشی دانشجویان ورزشکار با توجه به نقش واسطهای اعتماد به
1.Dirks
2.Mach
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مربی است .بنابراین با استفاده از مدل مفهومی ارائه شده که بر اساس مطالعات مختلف طراحی
شده است ،رابطه سبک رهبری خدمتگزار و عملکرد ورزشی ورزشکاران و نقش میانجی اعتماد
به مربی مورد بررسی قرار میگیرد.
شکل -1مدل مفهومی تحقیق

اعتماد به مربی

عملکرد ورزشی

رهبری خدمتگزار

روش پژوهش
این پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شدهاست.
جامعۀ آماری این تحقیق را کلیه ورزشکاران رشتههای تیمی (والیبال ،بسکتبال و فوتسال)
پسران و دختران ( 311نفر ) شرکت کننده در مسابقات دانشگاهی منطقه ،)1382(13تشکیل
دادند .بر اساس جدول مورگان ،نمونه  115نفری کافی بود ولی با توجه به اینکه در روش
تحلیل مسیر هر چقدر حجم نمونه بیشتر باشد ،صحت و دقت نتایج بیشتر میشود ()31؛ 221
پرسشنامه به صورت تصادفی بین بازیکنان تیمها توزیع و به عنوان نمونه مورد تحلیل قرار
گرفت .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه ویژگیهای جمعیتشناختی و سه پرسشنامه
استاندارد سبک رهبری خدمتگزار( 2هامرمایستر و همکاران ،)2119 ،اعتماد به مربی( 3ژانگ،
 )2111و عملکرد ادراک شده تیم( 1گلن )2113 ،5استفاده گردید .برای تعیین روایی محتوایی
این پرسشنامهها از نظرات  11تن از اساتید صاحب نظر در این زمینه کمک گرفته شد .سپس،
یک مطالعه مقدماتی بر روی  31ورزشکار انجام گرفت و ضریب پایایی آنها با استفاده از آلفای
کرونباخ محاسبه گردید .پرسشنامه سبک رهبری خدمتگزار شامل  26گویه که چهار خرده
مقیاس قابلیت اعتماد ،فروتنی و تواضع ،خدمترسانی و مهرورزی را اندازهگیری میکند و
پایایی آن  1/81محاسبه شد .پرسشنامه اعتماد به مربی از پرسشنامه اعتماد به رهبری ژانگ
 -1استانهای سمنان ،مازندران ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و یزد
)1. Revised Servant Leadership Profile for Sport (RSLP-S
2. Coach trust
3. perceived team performance
4.Glenn
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که دارای بخشهای متعددی است استخراج شد که دارای پنج گویه است که پایایی آن 1/96
محاسبه گردید .پرسشنامه عملکرد ادراک شده یک پرسشنامه  5گویهای است که جهت
سنجش ادراک ورزشکاران از عملکرد تیم در طول یک فصل طراحی شدهاست و پایایی این
پرسشنامه نیز  1/83محاسبه گردید .هر سه پرسشنامه بر اساس مقیاس هفت ارزشی لیکرت
ارزشگذاری شده است .برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای تحلیل استنباطی دادهها از
ضریب همبستگی پیرسون و همچنین برای تعیین روابط میان متغیرها در قالب مدل علی از
تحلیل مسیر بهره گرفته شدهاست .در انجام آزمونهای فوق از نرم افزارهای آماری اس پی اس
اس 1و ایموس 2استفاده گردید.
نتایج
یکی از پیش فرضهای استفاده از روش آماری چند متغیره ،نرمال بودن چند متغیره است که
بی توجهی به آن توسط پژوهشگر میتواند منجر به نتیجهگیری نادرست شود .بنابراین برای
بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها به صورت تک متغیره از شاخص های کشیدگی و چولگی 1و
برای تعیین نرمال بودن چند متغیره از ضریب مردیا 5استفاده شد و با توجه به نسبتهای
بحرانی به دست آمده برای هر متغیر ( ،)2/59 < c.r.فرض عدم طبیعی بودن توزیع طبیعی
دادهها رد شد .بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نشان داد که از کل نمونه آماری  81نفر
پسر ( )%13و  126نفر دختر ( )%51بودند که بیشترین تعداد ( )%96در گروه سنی  18تا 21
سال قرار داشتند.
از آنجا که زیربنای اصلی مدلهای تحلیل مسیر ماتریس همبستگی است ،در جدول  ،1ماتریس
همبستگی ،میانگین و انحراف معیار بین متغیرهای تحقیق ارائه شده است .در مجموع ضریب
همبستگی بین رهبری خدمتگزار با اعتماد به مربی و عملکرد ورزشی ادراک شده در سطح
 P≤1/11به ترتیب برابر با  1/96و  1/51است  .بنابراین بین رهبری خدمتگزار با اعتماد به مربی
و عملکرد ورزشی ادراک شده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین زیرمقیاسهای
رهبری خدمتگزار با اعتماد به مربی و عملکرد ورزشی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
3

1.SPSS
2.AMOS
3.Multivariate Normality
4.Kurtosis & Skewness
5.Mardia`s Coefficient
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جدول  -1ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق
ردیف

متغیرها

1

1

قابلیت اعتماد

1

2

تواضع و فروتنی

**0/22

1

3

خدمت رسانی

**0/22

**0/20

1

4

مهرورزی

**0/21

**0/77

**0/72

1

5

سبک رهبری خدمتگزار

**0/27

**0/26

**0/22

**0/24

1

6

اعتماد به مربی

**0/75

**0/72

**0/72

**0/73

**0/76

1

7

عملکرد ورزشی ادراک شده

**0/51

**0/45

**0/46

**0/44

**0/50

**0/45

1

میانگین

5/52

5/46

5/55

5/71

5/57

5/33

4/62

انحراف استاندارد

1/31

1/30

1/41

1/35

1/22

1/34

1/41

دامنه

1-7

1-7

1-7

1-7

1-7

1-7

1-7

2

3

5

4

7

6

**P≤0.01
1

یکی از پیش فرضهای مدل سازی ،تعیین همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل است.
برای تشخیص وجود همخطی باید به بررسی دو شاخص عامل تورم واریانس( 2)VIFو پارامتر
تحمل 3پرداخت .با توجه به (جدول  )2عامل تورم همه متغیرهای مستقل به جز قابلیت اعتماد
کمتر از  11و پارامتر تحمل آنها بیشتر از صفر و نزدیک به یک است که نشان از میزان پایین
همخطی بین متغیرهای مستقل دارد .با توجه به وجود همخطی بین اعتماد به مربی و دیگر
متغیرهای مستقل ،این متغیر از ادامه تحلیلهای آماری کنار گذاشته شد.
جدول  -2شاخصهای همخطی چندگانه در متغیرهای پیش بینی کننده عملکرد ادراک شده
نام متغیرها

عامل تورم واریانس

پارامتر تحمل

قابلیت اعتماد
تواضع و فروتنی
خدمترسانی
مهرورزی
اعتماد به مربی

12/62
9/32
9/61
1/11
1/19

1/11
1/12
1/11
1/13
1/21

1. Multicollinearity
2. Variance inflation factor
3. Tolerance
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در ادامه به منظور بررسی اثر مستقیم ،غیرمستقیم و اثر کلی عوامل موثر بر عملکرد ورزشی
ادراک شده از روش تحلیل مسیر استفاده شد .در این مدل سبک رهبری خدمتگزار به عنوان
متغیر برونزا 1و فاکتورهای اعتماد به مربی و عملکرد ورزشی ادراک شده ،به عنوان متغیر
درونزا 2مدنظر قرار گرفتند.
شکل -2ضرایب استاندارد تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر اعتماد به مربی و عملکرد ادراک شده ورزشی

همانگونه که در جدول 3مشاهده میشود ستون مقادیر بحرانی کلیه مسیرها دارای تأثیر
معناداری ( )t≤±1/89هستن د ،به جز دو مسیری که مهرورزی و تواضع و فروتنی را به عملکرد
ادراک شده وصل میکردند .با توجه به عدم معناداری از مدل حذف شدند.
جدول - 3ضرایب استاندارد و مقادیر بحرانی مربوط به کلیه مسیرها
ضریب استاندارد

انحراف استاندارد

مقدار بحرانی

مسیرها
خدمترسانی

<---

اعتماد به مربی

0/22

0/02

2/11

تواضع و فروتنی

<---

اعتماد به مربی

0/22

0/02

3/02

مهرورزی

<---

اعتماد به مربی

0/32

0/07

4/37

خدمترسانی

<---

عملکرد ادراک شده

0/22

0/11

2/51

اعتماد به مربی

<---

عملکرد ادراک شده

0/22

0/12

1/27

1.Exogenous
2.Endogenous
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با توجه به جدول  1مدل کلیای که ترکیبی از سبک رهبری خدمتگزار ،اعتماد به مربی و
عملکرد ورزشی است ،ارائه شدهاست .متغیرها به طور مجزا ،متغیرهایی که صرفاً تأثیر مستقیم
دارند ،متغیرهایی که صرفاً تأثیر غیر مستقیم دارند و در نهایت متغیرهایی که هم تاثیر مستقیم
و هم تاثیر غیر مستقیم دارند ،مورد بحث و بررسی قرار میگیرند .همانطور که در شکل  2و
جدول  1مشاهده میشود ،اعتماد به مربی به صورت مستقیم بر عملکرد ادراک شده تیمها تأثیر
معنادار دارد ( .) β= 1/21چون این متغیر بالفاصله بعد از متغیر عملکرد ادراک شده وارد مدل
شده و به عنوان متغیر وابسته میانی در نظر گرفته شده است ،بنابراین تاثیر غیرمستقیم بر
عملکرد ادراک شده نداشتهاست .با توجه به جدول  1تواضع و فروتنی ( )β= 1/29و مهرورزی
( )β= 1/39تأثیر مستقیم ،مثبت و معناداری بر اعتماد به مربی داشتهاند ولی بر روی عملکرد
ادراک شده تأثیر مستقیم نداشتند و تنها متغیر خدمترسانی به صورت مستقیم بر اعتماد به
مربی ( )β= 1/21و عملکرد ورزشی ادراک شده ( )β= 1/29تأثیر داشتهاست .همچنین سه زیر
مقیاس رهبری خدمتگزار تأثیر غیرمستقیم بر عملکرد ورزشی دارند ،مهرورزی (،)β= 1/19
تواضع و فروتنی ( )β= 1/16و خدمترسانی ( )β= 1/15به ترتیب بیشترین تأثیر غیر مستقیم
را بر عملکرد ورزشی نشان دادند .در نهایت نتایج مندرج در ستون اثرات کل نشان داد که
خدمترسانی بیشترین ( )β= 1/33و مهرورزی کمترین ( )β= 1/19تأثیر را بر عملکرد ورزشی
1
ادراک شده داشتهاند .همان طور که در این مدل مشاهده میشود مقدار ضریب تعیین
متغیرهای درونزا نشان داد که  %23از کل تغییرات میزان عملکرد ورزشی توسط متغیرهای
اعتماد به مربی و خدمترسانی %11 ،از کل تغییرات اعتماد به مربی توسط خدمترسانی،
تواضع و فروتنی و مهرورزی در بین ورزشکاران تبین شده است.
جدول  - 1اثرات زیرمقیاسهای سبک رهبری خدمتگزار بر متغیرهای درونزا
اثر متغیرها
مستقیم

غیر مستقیم

کل

متغیرها
خدمترسانی

<---

اعتماد به مربی

1/21

---

1/21

تواضع و فروتنی

<---

اعتماد به مربی

1/29

---

1/29

مهرورزی

<---

اعتماد به مربی

1/39

---

1/39

اعتماد به مربی

<---

عملکرد ادراک شده

1/21

---

1/21

خدمترسانی

<---

عملکرد ادراک شده

1/29

1/15

1/33

تواضع و فروتنی

<---

عملکرد ادراک شده

---

1/16

1/16

مهرورزی

<---

عملکرد ادراک شده

---

1/19

1/19
1.R-Square
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با توجه به عدم توافق عمومی و کلی در بین متخصصان مدلیابی معادالت ساختاری بر روی
بهترین شاخص های برازندگی برآورد ،در تحقیق حاضر از بین شاخصهای برازندگی مطلق،
شاخص خی دو نسبی 1و شاخص ریشه میانگین مجذور برآورد تقریب 2و از بین شاخصهای
برازندگی تطبیقی ،شاخص برازندگی تطبیقی 3و شاخص برازش هنجار شده 1مورد استفاده قرار
گرفت که توسط کالین و تامسون ( )2111پیشنهاد شده است (به نقل از منبع .)35
در جدول شاخصهای آماری (جدول  ،)5همانطور که مشاهده میشود خیدو غیرمعنادار با
سطح معناداری بزرگتر از ( ،)1/15شاخص برازش تطبیقی ،شاخص توکر لویس ،5شاخص
برازندگی تطبیقی و شاخص برازش هنجار شده بزرگتر از ( ،)1/81همچنین شاخص ریشه
میانگین مجذور برآورد تقریب کوچکتر از ( )1/11و خی دو نسبی کوچکتر از  ،3نشان از
برازش خوب مدل دارند.
جدول  – 5شاخصهای آماری
شاخص برازندگی
تطبیقی

شاخص برازش
هنجار شده

خی دو
نسبی

1/111

1/111

1/111

ریشه میانگین
مجذور برآورد
تقریب
1/111

سطح
معناداری

خی دو

درجه آزادی

1/98

1/21

2

بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار با اعتماد به مربی و عملکرد
ورزشی ادراک شده تیم های دانشجویی بود که در مسابقات منطقه  3کشور شرکت داشتند.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین خرده مقیاس های سبک رهبری خدمتگزار با اعتماد به مربی
و عملکرد ورزشی ادراک شده ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد .این نتایج نشان میدهد زمانی
که ورزشکاران مربیان خود را دارای سطح باالیی از رفتار رهبری خدمتگزار درک میکنند،
باعث میشود اعتماد بیشتری به مربی خود داشته باشند و در نتیجه عملکرد ورزشی مطلوبی از
خود نشان دهند .این یافتهها با چو ( ،) 2111حیدری و همکاران ( ،)2113کیم و همکاران
( ،)2112لی ( ،)2111جوزف و واتسون ( )2115و رینک ( )2111همخوانی دارد .طبق نتایج

1. CMIN/DF
2.Root Mean Squared Error of Approximation
3.Comparative Fit Index
4.Normed Fit Index
5.Tucker-Lewis Index

رابطه سبک رهبری خدمتگزار مربیان با اعتماد به مربی و ...

63

این تحقیق و تحقیقات مشابه اعتماد به مربی از جمله عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد ورزشی به
شمار می رود .همچنین اعتماد زیربنای رهبری خدمتگزار و از عناصر اساسی و اولیه برای
رهبری حقیقی است .بنابراین مربیان میتوانند عملکرد تیم را از طریق بکاربردن رفتارهای
رهبری خدمتگزار بهبود دهند.
در همین راستا نتایج نشان داد خدمترسانی بر عملکرد ورزشی ( )β= 1/29و اعتماد به مربی
( )β= 1/21تأثیر مستقیم و مثبتی دارد که در سطح 1/11معنادار بود .بنابراین ،این مولفه توان
ایجاد اعتماد و بهبود عملکرد ورزشی را برای بازیکنان دارد .این یافته با ریک و همکاران
( )2119همخوان است .خدمت رسانی هسته محوری رهبری خدمتگزار بوده و یک ضرورت
اخالقی است .رهبر خدمتگزار خادمی محسوب می گردد که نیازهای سایرین را مقدم بر نیازها و
خواستههای خود قرار میدهد و خدمترسانی را ترویج میدهد و پیروان را تشویق میکند که
ایده ها و نظرات خود را برای رشد سازمان و ایجاد تغییرات اثربخش ارائه دهند ( .)11مربیانی
که خدمتگزاری را انتخاب میکنند ،منابع مورد نیاز بازیکنان برای موفقیتشان را فراهم
میسازند .مربیان به بازیکنان از طریق ارائه اط العات ،منابع مادی ،زمان ،توجه و غیره خدمت
میکنند که باعث مفهوم دادن به عملکرد آنها میگردد .همچنین تأثیر مستقیم تواضع و
فروتنی بر اعتماد به مربی برابر با ( )β= 1/29و در سطح  1/11معنادار بود و با عملکرد ورزشی
به طور غیرمستقیم و به واسطه اعتماد به مربی ارتباط دارد .فروتنی یک فضیلت ذاتی است و به
عنوان یک ویژگی شخصیتی پایدار در نظر گرفته میشود ( .)36از ویژگیهای مهم رهبری
خدمتگزار تواضع و فروتنی است .مربیان می توانند به وسیله نشان دادن این صفت و تشویق
بازیکنان به آن ،جو اعتماد را در تیم توسعه دهند و باعث بهبود عملکرد ورزشی آنان شوند .بر
اساس یافتهها ،مربیانی که دارای سبک رهبری خدمتگزار هستند انگیزههای جاهطلبی،
بزرگنمایی و خودخواهی را نمیپذیرند و فروتنی و تواضع باعث میشود که به نیازهای
بازیکنان باالتر از نیازهای خود توجه کنند .در نتیجه باعث ایجاد محیطی صمیمی و دوستانه
میان مربی و بازیکنان میشود که اعتماد را در بازیکنان افزایش میدهد .دنیس )2111( 1بیان
می دارد که رهبران خدمتگزار این ویژگی را به وسیله توجه به سایرین و اولویت دادن به
نیازهای پیروان خود نشان میدهند .همچنین نتایج نشان داد مهرورزی تآثیر مستقیم بر اعتماد
به مربی ( )β= 1/39و به واسطه اعتماد به مربی به طور غیرمستقیم با عملکرد ورزشی ارتباط
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دارد .نوردوس )2111( 1بیان می کند که رهبران خدمتگزار بر توجه به نگرانیهای پیروان خود
و همدردی با آنان تأکید دارند ( .)31مربیان میتوانند به وسیله مهرورزی و نشان دادن محبت
و دلسوزی به بازیکنان خود و ایجاد روابط باز و صادقانه ،روحیه اعتماد را در تیم زنده نگه دارند.
آنها با مهرورزی و یاری رساندن به بازیکنان بدون آن که از آنها چشم داشتی داشته باشند،
حتی اگر منافع خود را به خاطر منافع آنها در خطر بیاندازند ،برای موفقیت بازیکنان تالش
میکنند و زمینه اعتماد بازیکنان را فراهم مینمایند (.)39
در حالی که مولفههای رهبری خدمتگزار تأثیر مستقیم و مثبتی روی اعتماد به مربی دارد.
مربیان باید فلسفه خدمتگزاری را نه تنها در ساعات آموزش و تمرین بلکه در ساعات فراغت
برای به دست آوردن اعتماد ورزشکاران و در نتیجه بهبود عملکرد ورزشی آن ها به کار گیرند.
یافتههای تحقیق کورتیس )2111( 2نشان میدهد که اعتماد به طور کلی برای توسعه روابط
اثربخش و ارزش نهادن به روابط ،رفتار سازگار و بازخورد صادقانه مهم است و ارتباطات به طور
خاص ،نقش مهم در شناسایی و توسعه رهبری خدمتگزار ایفا میکند ( .)15رابطه بین رهبر
خدمتگزار و اعتماد با این واقعیت توصیف میشود که رهبر خدمتگزار درک پیروان از شایستگی
رهبر را افزایش میدهد ( .)38از طرفی اعتماد به رهبری به طور مستقیم و مثبت ()β= 1/21
روی عملکرد ورزشکاران تأثیر دارد .بنابراین مربیان باید به دنبال راههای مختلفی جهت کسب
اعتماد باشند تا از این طریق بتوانند بر عملکرد ورزشی آنها تأثیر مستقیم بگذارند .بهویژه در
ورزشهای تیمی ،اعتماد ورزشکاران به مربی و به همتیمیشان نقش مهم و حیاتی را ایفا
میکند .بر طبق نتایج تحقیق ،اعتماد به مربی متغیر میانجی ضروریای بین رهبری خدمتگزار
و عملکرد ورزشی است؛ بنابراین مربیان برای بهبود عملکرد ورزشی باید از سبک رهبری
خدمتگزار استفاده کنند و به دنبال افزایش اعتماد ورزشکاران نسبت به خود باشند .رهبری
خدمتگزار همبستگی مثبت و معناداری با اعتماد به مربی ( )p≤1/11 ، r=1/96و عملکرد
ورزشی ( )p≤1/11 ، r=1/51دارد .برطبق مدل رهبری خدمتگزار راسل و استون (،)2112
اعتماد یکی از ویژگیهای کاربردی است ( .)22همچنین لی ( )2111تأکید کرده است که
مربیان دارای سبک رهبری خدمتگزار در بازیهای دانشگاهی نقش مهمی در ایجاد اعتماد ایفا
میکنند.به گفته سِن و آندر ) 2111( 3پنج بعد رفتاری که برداشت پیروان از اعتماد به رهبر را
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تحت تأثیر قرار می دهند شامل ثبات رفتاری ،صداقت در رفتار ،تشکیل گروه و اشتراک گذاری،
ارتباطات و تظاهر به نگرانی است (.)38
سبک خدمتگزار به عنوان یک سبک اخالقی اثربخش در رهبری و مدیریت از جایگاه باالیی
برخوردار است ،لذا میتوان آن را یکی از سبکهای ایدهآل در توجه به عوامل انسانی به شمار
آورد .رهبران خدمتگزار به خاطر سبک رهبری خاص خودشان منحصر به فرد نیستند بلکه
نحوه نگاه آنان به دنیای اطرافشان است که آنها را از سایر رهبران متمایز میکند .بنابراین،
دیدگاه مثبت مربیان به خدمترسانی را میتوان در آنها پرورش داد و در تیم به کار گرفت.
آنها بایستی همواره سعی کنند تا به وسیله مشارکت دادن بازیکنان از یک سو به آنها کمک
کنند و از سوی دیگر روحیه همکاری و مساعدت را در تیم گسترش دهند؛ زیرا مشارکت
بازیکنان در جریان تصمیمگیری و انجام فعالیتهای تیم باع ث تقویت جو اعتماد میشود.
مربیان با پایبندی و عمل به تعهدات و وعدههای خود باعث کسب اعتبار و جلب اعتماد
بازیکنان نسبت به خود میشوند .مربیان بایستی به صحبتها و نظرات بازیکنان خود گوش
دهند ،به گونهای که در آنها این احساس ایجاد شود که برایشان ارزش قائلند .آنها میتوانند
به وسیله احترام گذاشتن و نشان دادن محبت و دلسوزی به بازیکنان و مهارت در برقراری
روابط باز و صادقانه و همچنین خوشرویی و گشادهرویی ،روحیه اعتماد را در تیم زنده نگه
دارند .اعتماد باعث توسعه رابطه میان رهبر و پیروان میشود .رهبر خدمتگزار خادمی محسوب
میگردد که نیازهای سایرین را بر نیازها و خواستههای خودش اولویت میدهد و این احساس را
در پیروان خود نهادینه می کند که رهبر به نیازهای آنها توجه دارد .همچنین از طریق تشویق
و قدردانی از تالش بازیکنان ،روابط خوبی را در تیم پرورش داده و به بهبود اعتماد کمک
نمایند .وقتی در بازیکنان حس اعتماد ایجاد گردد ،آنها نیز برای پیشبرد اهداف تیمی و بهبود
عملکرد خود تالش میکنند.
در مجموع نتایج تحقیق حاضر در زمینه بررسی رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد به مربی و
عملکرد ورزشی ادراک شده ورزشکاران نشان داد که سبک رهبری خدمتگزار سهم قابل
مالحظهای در افزایش اعتماد و بهبود عملکرد بازیکنان داشته است .برای اینکه ویژگیهای رهبر
خدمتگراز در افراد متبلور گردد نمیتوان به زور متوسل شد؛ بلکه میتوان با تهیه و تدوین
برنامههای آموزشی از طریق برگزاری کارگاهها به منظور توسعه و پرورش مهارتهای رهبری
خدمتگزار و ارائه امتیازات ویژه به مربیانی که بتوانند این دورهها را با موفقیت پشت سربگذارند،
ویژگیهای خدمتگزاری را ترویج داد و میتواند در اثربخشی مربیان بسیار کارآمد باشد.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship of coaches’ servant
leadership style with coach trust and perceived sport performance among
collegiate sport teams. This research is descriptive- correlational type. The
population of that consisted of all players of boy and girl collegiate sport teams
(N= 300) that participated in sport region 3 college, out of which 220 athletes
completed and returned the questionnaires, That analyzed as study sample. In
order to data gathering used Servant Leadership Style (Hammermeister, et al.,
2008), trust in coach (Zhang, 2004) and perceived team performance (Glenn,
2003) scales. To determine the content questionnaires validity was used of
comments 10 professors in the field. Their reliability using Cronbach's alpha,
have been reported respectively 0.94, 0.86 and 0.93. To analyze the data were
used of Pearson correlation and path analysis. Findings indicated that among
subscales of servant leadership, Service has direct, positive and significant effect
on coach trust and perceived sport performance. Endogenous Variables’ RSquare indicated that respectively 74% and 23% of the variance of coach trust
and sport performance is explained by exogenous variables. Finally, all model
indexes were favorable. The results show that athletes with coaches servant
leadership style, show higher levels of confidence in the coach. Also this
leadership style can improve athletic performance.
Keywords: Leadership style, Coach trust, College sport, team performance.
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