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Introduction: The purpose of this study was to investigate the Role of coaches' 
leadership styles and development of social culture in Kerman province women's 
futsal Super League. 

Methods: Research method was descriptive- correlation and was carried out based 
on a field study approach. The statistical population consisted of all players who 
contributed in women`s Futsal Super League and kerman provincial league in the 
season 2019-2020 (N=126). The whole population members contributed as a 
statistical sample in the current research. 103 Questionnaires were returned and 
data were analyzed from total  of 120. To collect data, a questionnaire leadership 
scale in Cheladori (1980), and miryousefi et al development of social culture 
questionnaire (2015) were utilized. 

Results: The results of multiple regression analysis indicated that only the 
leadership styles of the social support behavior and autocratic were capable of 
anticipating development of social culture within the five-leadership styles. 
Conclusion: Based on the underlying results of the current research, it is suggested 
that the women`s Futsal coaches of the country choose the appropriate leadership 
styles with respect to the players` personal characteristics as well as team 
conditions in order to properly control the development of social culture. Further, it 
is recommended that the coaches pay attention not only to the players` physical 
preparation, but also to the player’s social and moral factors and no athlete could be 
successful when he/she has not a cognizant and competent coach. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
Coaching, as one of the most difficult jobs, requires a lot of 
ability, skill, and knowledge to train and develop all-around 
athletes. These leaders should pay attention to the behavior of 
athletes from different aspects. Observing women's sports 
competitions, including futsal, shows that although these 
athletes usually have high-level potential executive 
capabilities, in terms of the lack of social skills, such as 
responsibility, trust, incorrect coaching styles and behaviors, 
and etc, they sometimes cannot express themselves, which 
results in decrease in efficiency and effectiveness, and 
consequently and their poor performance. The prominent role 
of women's futsal super league in Iran's sports, the presence 
of women in international events, the importance of the 
leadership styles of coaches, and developing the social 
culture of players in the success and team performance, and 
the emergence of social anomalies, such as aggression in 
team sports, such as futsal resulted in  the necessity of 
carrying out of the present study. On the one hand, 
considering the importance of well-known role of developing 
social culture on increasing the success rate of athletes and 
the effect of coaches' leadership style on the attitude and 
behavior of the followers, there were few studies on the 
effect of coaches' leadership styles on the development of the 
social culture of female futsal players. It is now seen that 
even with experienced coaches and elite players, sports teams 
couldn't show proper group performance because most of the 
coaches are not aware of the factors affecting the group 
performance of the players. Many factors are involved in this 
field, such as the poor of social culture. Therefore, studying 
coaching leadership styles and determining the development 
factors of players' social culture can be helpful. Therefore, an 
attempt is made to study the effect of coaching leadership 
styles on the development of the players' social culture and to 
answer the question: How is the relationship between the 
coaching leadership styles and developing the female futsal 
players' social culture in the Premier League of Kerman 
Province? 

 
Methods  
This is a descriptive-correlation study which was conducted 
using a field method. The study population included all 126 
female futsal players of the domestic super league of and the 
provincial league in the season 2019-2020. From the total 
questionnaires, 103 questionnaires were used and analyzed. 
To collect data, the Leadership Scale for Sport (LSS) 
(Chelladurai et al. 1980) and the social culture development 
questionnaire (Miryousofi et al., 2014) were used. Data 
analysis was carried out using descriptive statistics and 
inferential statistics; intra-group one-way ANOVA to study 
the difference among coaching leadership styles at a 
significant level (P≤0.05) using  SPSS software version 24. 

 

Results  
Descriptive findings showed that 17 to 25 years old 
group had the highest frequency (54.3%). Moreover, 
64 players were single, and 36 were married. The 
results showed that 58.2% participants had a high 
school diploma, 28.2% of whom with associate 
degrees, and these values for bachelor's degrees, 
master's degrees, or higher were 10.7%, and 2.9%, 
respectively. The results of multiple regression tests 
showed that out of the five coaching styles, only the 
social support and autocratic leadership style could 
predict the development of the social culture of 
players.  

Conclusion 
To improve team conditions, coaches play an important role. 
Coaches should not only pay attention to the training and 
implementation of sports skills, but also to the social 
processes of athlete and the whole team, because a person's 
sports performance is affected by various factors, such as 
social factors. Knowing these factors is very vital for 
coaching, because it will ensure athletes' satisfaction and thus 
increase their individual performance and ultimately team 
effectiveness. The researcher did not find any research that 
shows the effective role of coaching leadership styles in 
developing players' social culture, and it was the first study in 
this regard, which investigated social variables, such as social 
capital, and etc. among female futsal players. According to 
the research results, from the players' point of view, coaches 
use democratic training styles for their athletes more 
frequently. Moreover, coaching leadership styles can predict 
the development of the social culture of players. In general, 
using different coaching styles seems to affect the 
development of players' social culture.  
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تسال برتر فو گیلدر  یفرهنگ اجتماع توسعۀبر  انیمرب يرهبر يهاسبکنقش  یهدف پژوهش حاضر بررس مقدمه:

 .بانوان استان کرمان بود
 يمارآاست. جامعۀ  فتهرگانجام  یدانیاست که به روش م یهمبستگ -یفینوع توص پژوهش از نیاروش پژوهش: 

ستان در بانوان ا ور و لیگ فوتسالبرتر فوتسال بانوان کش گیدر مسابقات ل کنندهشرکت يهامیت کنانیشامل همۀ باز
ردند. از مجموع کشرکت  تحقیق در ينمونۀ آمار عنوانبهجامعه  ينفر بود. تمام اعضا 126به تعداد  1398-99 سال

د از پرسشنامۀ استاندار هاداده يآورجمع ي. براشد لیوتحلهیتجزابل استفاده بود که پرسشنامه ق 103، هاپرسشنامه
 .) استفاده شد1394( فرهنگ اجتماعی میریوسفی و همکاران توسعۀ) و 1980، ي(چالدورا در ورزش يرهبر اسیمق
ماعی مایت اجتح يبک رهبرفقط س ،يگریپنج سبک مرب نیاز بچندگانه نشان داد که  ونیآزمون رگرس جینتا: هاافتهی

 .را دارد کنانیباز یفرهنگ اجتماع توسعۀ ینیبشیپ تیو آمرانه قابل
 طیشرا ورزشکاران و یشخص يهایژگیوبا توجه به  انیمرب شودمی شنهادیپژوهش پ جیبراساس نتا: يریگجهینت
 نید. همچننترل کننهتر کبرا  کنانیباز یفرهنگ اجتماع توسعۀ قیطر نیتا از ا نندیمناسب را برگز يسبک رهبر ،یمیت

توجه  زین کنانیخالقی بازابه عامل اجتماعی و  کنان،یباز یو فن یجسمان يهایآمادگبر توجه به عالوهشود یم هیتوص
 .ابدیدست  تیبه موفق تواندینم ستهیآگاه و شا یبدون داشتن مرب يورزشکار چیو ه کنند
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 مقدمه 
ـ  تیمنظور ترببه ادیمهارت و دانش ز ،ییتوانا ازمندی، نهاشغل نیاز دشوارتر یکی عنوانبه يگریحاضر مرب عصر در  ۀجانبـ همـه رورش و پ

 ران،یمـد  کنـان، یورزش ماننـد تماشـاگران، باز   ۀجامعـ آن توسط  يامدهایپ و انیعملکرد مرب ۀموشکافانو  قیدق یورزشکاران است. بررس
مختلـف اخالقـی، روانـی،     يهـا جنبـه رفتار ورزشکاران را از  دیرهبران با نیحرفه است. ا نیا يدشوار لیدل یورزشخبرنگاران و منتقدان 

و رشـد نـامتوازن در    گـر ید يهـا جنبـه جنبه موجب غفلت از  کیتوجه نامتعادل به  رایز ،دهند اعی، جسمانی و غیره مورد توجه قراراجتم
، داشتن شودمی یورزش يهامیت تیوفقمعمول، آنچه موجب م طوربه ).1396نژاد، حسینی کشتان و احسانی، رمضانی( دشویمورزشکاران 

اساسی و گونـاگون ورزشـکاران کمـک کننـد.      يهامهارت توسعۀمدیران و رهبرانی که به  ؛است ستهیو رهبري مؤثر، فعال و شا تیریمد
0Fو همکاران نیبن نظرالدطورکه همان

ـ فقعامـل مو  نیتـر مهممعتقدند  )2009(  1 ـ  تی ـ  کی ـ پا يهـا مهـارت  توسـعۀ کمـک بـه    یمرب و  هی
ـ و غ یروان ،یکیتاکت ،یفن ،یجسم یمانند آمادگ یتخصص يهایآمادگو  یورزش يهامهارت سـطوح   ةمشـاهد در ورزشـکاران اسـت.    رهی

 هـا تیقابل يدارا معمول طوربهورزشکاران  نیا نکهیا با دهدیمجمله فوتسال بانوان نشان  بانوان از یورزش يهارقابتمختلف مسابقات و 
، اعتمـاد،  يریپـذ تیمسـئول مانند  یاجتماع  يهاتیقابلو  هامهارتسبب نداشتن به اًهستند، گاه ییبالقوه سطح باال ییاجرا يهامهارتو 

بابـایی فـرد،   ( اجتماعی ۀسرمای يهامؤلفهعنوان بهو همدلى  ثاریتعاون، ا گران،یمدارى، همکارى و مساعدت با دقانونصداقت، مشارکت، 
 ةبـالقو  ياسـتعدادها و  هـا ییتوانـا همۀ  توانندینم ،يگرینادرست مرب يو رفتارها هاسبکفرهنگ اجتماعی و وجود  توسعۀاز ابعاد  )1389

ـ ن )1F2 )1990يچالدوراو در نتیجه عملکرد ضعیف آنهاست.  یاثربخش و ییآن کاهش کارا ۀجینترا بروز دهند که  شیخو سـبک و رفتـار    زی
که رفتـار و   کندمی انیب )1378(  بحرالعلوم نی. همچنداندیمافراد مؤثر  یسطح عملکرد ورزش تیفیو ک یکاهش بازده را دراشتباه مربی 

افـراد،   زاننـدة یکننده و برانگلیتسهعامل  عنوانبهخود  میآرزوهاي ورزشکاران تحت تعل افکار، احساسات و بر ریبا تأث یمربسبک رهبري 
ننـد کـه ورزشـکاران    کنیز بیـان مـی   )1395( صابري و غرض، باقريبیاست.  اثرگذار انبر بازده کاري آن میرمستقیو غ میمستق صورتبه

ـ  تیبه موفق لیاز عوامل ن یکی، و شوندیمدر تیم محسوب  يو منشأ هرگونه تحول و نوآور میت يادیبن يهاهیسرماو  یمنابع انسان را  میت
و سبک  هویانتخاب ش م،یدر ت يگریمهم مرب يهامیتصماز ابعاد و  یکی نیبرا. بنادانندیماین ورزشکاران  یاجتماع ۀیسرما زانیم شیافزا

را با هم انجـام دهـد    رهیو غ یتیریمد ،یمعلم يهانقشهنگام لزوم و ضرورت، همزمان بهبتواند  دیبا یاست. هر مرب يگریدر مرب يرهبر
2Fهولتسو و مالت تلیک. )1391نامی، (

 ییبـر کـارا   زیادي ریتأث يرهبر يهاسبکاشاره کردند که  دمور نیخود به ا قیتحق در زین )2019(  3
زنان ورزشکار با مردان متفاوت  ۀیروحدر نظر گرفت که  دیبا نکهیخودشان دارد. ضمن ا يهامیت جینتا نیبرتر و همچن گیفوتبال ل انیمرب

منظـور  بـه ایـن   بـر عـالوه   .)1990چالدوراي، (د گیرانجام  يشتریبا دقت ب دیبا یهر مرب يسبک رهبر ۀموشکافانرو انتخاب نیازا است،
توجـه بـه    روازایـن بـروز دهنـد؛    ،اسـت ورزشکاران  رشیپذ را که مورد ییرفتارها انیضروري است مرب یبه بهبود عملکرد ورزش یابیدست
 چـالدوراي . شـود مـی محسـوب   یمربمدي اکاراز  یو بخش استضروري  میفردي ورزشکاران و ت ازهايین ای یفردي و گروه ندهايیفرا

. داندیمرهبري  يهایژگیوو  تیموقع يهایژگیوورزشکاران،  يهایژگیورا متأثر از  انیچندبعدي رهبري، رفتار مرب با طرح مدل )1990(
در قالب مدل پنج  انیدر پژوهش حاضر، سبک رهبري مرب .است انیرفتار مرب امدیپ کنان،یباز منديتیو رضا یمیوي، عملکرد ت دةیقبه ع

ـ دموکرات ،یاجتماع تیحما ،نیشامل رفتار آموزش و تمر )1990( چالدورايبعدي سبک رهبري در ورزش  و بـازخورد مثبـت    نـه آمرا ،کی
 ک،ی. رفتار دموکراتکندمی دیتأک کنانیباز يهامهارتبر آموزش نقاط قوت و ضعف و بهبود  یمرب ن،ی. در سبک آموزش و تمردش یابیارز

 نی. همچنـ شودمیبه آنها اطالق  یابیدست يهاروشو  یاهداف گروه نییمربوط به تع يهايریگمیتصمورزشکاران در  کتبه اجازة مشار
ـ  هايدستورفرمانبردار باید و  شوندینممشارکت داده  میو مسائل ت هايریگمیتصمدر  گاهچیه کنانیرفتار آمرانه رفتاري است که باز  یمرب

 کنانیدوستانه با باز يارابطه ،کندیمورزشکاران تالش  یمتقابل و شخص ازهايیارضاي ن منظوربه یمرب ،یجتماعا تیباشند. در رفتار حما
ـ  نیوفصل  و اختالفات بحلو  یرا بررس کنانی، مسائل و مشکالت بازکندمیار برقر ـ نها . درسـازد یرا برطـرف مـ   میاعضاي ت رفتـار   ت،ی
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ـ و همکـاري آنهـا تعر   کنـان یاز بـازي باز  وکـرده   ریاز ورزشکاران تقـد  یکه مرب استرفتاري  ،يدهپاداش ایبازخورد مثبت   دکنـ یمـ  فی
3Fچالدوراي و صالح(

1 ،1980.( 
 یشناسـ جامعـه  در یمهم امدهايیفرهنگ اجتماعی، پ توسعۀمانند  تیمؤثر بر موفق یشناختجامعه ندهايیفرا ییشناسا گر،یسوي د از     

ـ فیبـر ک  رگـذار یتأثاز عوامـل   یاجتمـاع  يهـا یسـتگ یشاو  هايتوانمند قت،یحق ورزش دارد. در یشناسجامعهکاربردي از جمله  روابـط   تی
 يهـا ورزشویـژه در  بـه ورزش  حـوزة طبع  ، به)1384بشارت، ( روندیمشمار به یو شغل یگوناگون زندگ يهاحوزهدر  تیو موفق یاجتماع

احسـاس   ،یزندگ تیفینیست. از بهبود در ک امستثنز این مقوله بازیکنان، ا زیاد مربی و و تعامالتدلیل روابط بهتیمی همچون فوتسال نیز 
متقابـل، احتـرام    یتعامل اجتماع ،یو گروه یجمع تیاحساس هو ،یجتماعا ستمیس کیدر  یو کار گروه ندهیمشترك از آ يریوجود تصو

بخشـی از   عنـوان بـه مشـترك،   بـه منـافع   یابیدسـت  منظـور بـه افـراد   یاجتمـاع  یو هماهنگ يق موجود، سهولت همکاریو سال دیبه عقا
ـ در  یفرهنـگ اجتمـاع   توسـعۀ  يهـا نشـانه  نام بـرد کـه   توانیم یاجتماع يهایستگیشاو  هايتوانمند میریوسـفی،  ( ک جامعـه اسـت  ی

کـارایی   وهی موجب کاهش اثربخشـی و گر يهاورزشدر  خصوصبه هايتوانمندو ممکن است فقدان این  )1396نژاد و رحمتی، رمضانی
 مانند فوتبـال  یمیت يهاورزش که چون در کنندیمبیان ه زمیندر این  )1395( بیغرض و همکارانت شود. ورزشکاران در رسیدن به موفقی

ـ م ،است شتریتقلب ب زیرفتن و ن کار در ریمسئولیت، از ز از بار کردن یشانه خال ،یطلبفرصتاحتمال  و فوتسال  ۀیاز سـرما  يشـتر یب زانی
ـ اکنون تغهمرفتارها الزم است. همچنین  نیاز ا يریشگیپ يفرهنگی برا توسعۀابعاد  یکی از عنوانبه یاجتماع  ،یطـ یپرشـتاب مح  راتیی

کـه   کنـد مـی  جـاب یمـداوم ا  شـرفت یو ضرورت پ تیخالق ،يبه نوآور ندهیآ يازهایو نرو به رشد به اطالعات  يازهایاطالعات، ن يفناور
چـون   یوجـود عوارضـ   لیدلبهطرفی  توجه قرار دهند. از مورد یاز منابع ارزشمند سازمان یکی عنوانبهرا  یاجتماع ۀی، سرماهامیترهبران 

 یتیهو يهابحران ،یجمات فرهنگدر برابر تها يریپذبیآسو  يزیستقانون ،يزیگرقانون ،یو روان یاخالق ،یاجتماع ماتیمنازعات و نامال
 ریتحت تأث زیورزش را ن ۀجامعکه متأسفانه  رهیو غ یاجتماع یۀضعف سرما ایو فقدان  ینسل يهاشکاف ،یاجتماع يهاشکاف ،یو فرهنگ

ـ نمایم يرا ضرور یماعفرهنگ اجت توسعۀتوجه به  ،)1395میریوسفی و همکاران، ( خود قرار داده است در  یفرهنـگ اجتمـاع   توسـعۀ . دی
ـ . از دشـود مـی  نیـی تب یاجتماع راثیم و یکنترل اجتماع،یاجتماع ۀیسرما ،یاجتماع يریپذتیمسئول ،یپنج بعد نشاط اجتماع قالب  دگاهی

ـ پد ،یشناسـان ورزشـ  جامعـه کـارکردگرا و   یشناسـ جامعهمتخصصان   جـاد یدر ا یمهمـ  نقـش  توانـد یمـ ورزش  یاجتمـاع  یفرهنگـ  ةدی
نتـایج  کند.  فایورزش ا ۀجامعدر  رهیو غ یهمبستگ تیتقو ،یکنترل اجتماع ،ینشاط اجتماع ،یمشارکت اجتماع ،یاجتماع يریپذتیمسئول

ـ   ۀاز وجـود رابطـ   یحاک گرفتهانجام يهاپژوهش و  یهمچـون سـرمایۀ اجتمـاع    یفرهنـگ اجتمـاع   توسـعۀ برخـی از ابعـاد    نیمعنـادار ب
 مختلف است.  يرهایمتغاجتماعی با  يریپذتیمسئول

ـ فرزعل ،)1398مـرادي (  و ادهمی ان،یصفار ،)1399( ییو معما یدرگاه ،)1399( يمراد ،)1399( و همکاران یعباس تحقیقات در  ان،ی
اجتماعی  ۀسرمایبین  رابطۀ )1393( فاطمهیبنو  یمیابراهو  )1394( يریمهرگان و دل ،)1398( و بالش يسنجر ،)1398نیازي ( و گنجی

 ،یعملکـرد سـازمان   ،یاجتمـاع  تیو حما یهوش اخالق ،یسبک زندگ ،یاجتماع تیامن ،یعاجتما یتفاوتیب ،یانسان توسعۀو عواملی چون 
 یبهرامـ  ،)1398( یو مقدسـ  یدراهکـ پـژوهش   جینتا نیا بروهعالاست.  شدهبررسی  یاخالق يو رهبر یجانیسازمانی، هوش ه يیادگیر

ـ آن در  يهـا مؤلفهو  یاجتماع یۀنقش سرما ةکنندبیان )1397( يدیع و یوسفی ،ياحمدو  )1397( ـ یبشیپ ـ م ین  یمشـارکت ورزشـ   زانی
مثبـت سـرمایۀ    يکارکنان وزارت ورزش و جوانان و اثرها در یسازمان تیو ظرف یاجتماع یۀسرما نینوجوانان دختر و پسر، ارتباط مثبت ب

پـذیري  مسـئولیت  زین )1395کاشف ( و زاده، خدامرادپورمحرمو  )1396( تمیحا و سبحانی، محمديخوب بود.  یبر ابعاد حکمران یاجتماع
از  ةخصـوص اسـتفاد   در يمتعدد يهاپژوهشهمچنین  کردند.بررسی ورزشی و تغییرات وفاداري در مدیران را  يهامجموعه در اجتماعی

 تـوان یمجمله  است؛ از رفتهیانجام پذ و بسکتبال بالیوال ال،مانند فوتبال، فوتس یتوپ يهاورزش انیبمتفاوت توسط مر يرهبر يهاسبک
 و یوضـ یع ،یحـاتم  )1395( محمدي و دولتی ،)1395هنري ( ري،یخب ،یگمیب ،)1397( يشتاب بوشهر و نژاديدریح ،ینجف تحقیقات به
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و  یوحـدان  ،)1391( یمـ یکر ،)1392زاده (محـرم  ،یوحـدان  ،یوسـف ی خیشـ  ،)1394( ایصفان و یدوست ،یمصلح ،)1394( يبروجرد یصادق
4Fفیلیپ و بروك گرت، تانجا ،)2009و همکاران (  نیبن نظرالد ،)1391( همکاران

5Fاوکادا و آلفرمن، گیسلرو  )2007( 1

 اشاره کرد. )2005(  2

 يهاتیموفقآن، در  فرهنگ اجتماعی از طریق برخی از ابعاد توسعۀو  يرهبر يهاسبکنقش  تیاز اهم یحاک نتایج تحقیقات مذکور
و  انیمرب يرهبر يهاسبکنقش  یی. از سواستورزشکاران  منديتیو رضا یتعهد ورزش شرفت،یپ زشیانگ جادیا ،یمیعملکرد ت ،یورزش

گرفته، مطالعات و  ، کمتر مورد توجه محققان قراررسدیمنظر بهاست که  يدیمهم و جد حثب یفرهنگ اجتماع توسعۀآن بر  ریتأث
 تیاست که ماه ذکر شایانو کاربرد از آن استفاده کرد.  يزیربرنامه منظوربهاست که بتوان ه گرفتنجام آن ان ةدربارجامع  یقاتیتحق
تعداد  ،هارشته یبا برخ سهیمقا که در ياگونهبهاست، ده کر لیران تبدیا پرطرفدار درو  جیرا یورزش فوتسال آن را به ورزش جانیپره

و  یاي و جهانقاره ،یمل ،یداخل دارهايید در انید اختصاص داده است. حضور انبوه تماشاچرا به خو يشتریورزشکاران و تماشاگران ب
. با )1395بیگمی، خبیري و هنري، (کرده است  لیتبد یدممر یفوتسال را به ورزش ،یونیزیپخش تلو نندگانیاز ب هارقابتبرخورداري 

 تی، اهمیالمللنیبو دالیلی چون نقش پررنگ فوتسال بانوان در عرصۀ ورزش کشور، حضور بانوان در رویدادهاي  ذکورمتوجه به موارد 
 نندما یاجتماع يهايناهنجارظهور  بروز و ،یمیو عملکرد ت تیدر موفق کنانیباز یفرهنگ اجتماع توسعۀو  انیمرب يرهبر يهاسبک

و  مانند فوتبال ياو حرفه یمیت يهاورزش در ژهیوبهورزش  ۀبدن در رهیو غ نگیدوپ ،یخالقرایغ يزدوبندها سم،یگانیهول ،يپرخاشگر
 ،یشخص يهاتیموفق بیضر شیبر افزا یفرهنگ اجتماع توسعۀشدة شناختهنقش  تی، اهم)1393احمدزاده، موسوي و دوستی، ( فوتسال
 ریتأث زمینۀدر  یجوهاي فراوان مؤلفان، پژوهشوجست با وجود روان،یپ اربر نگرش و رفت انیسبک رهبري مرب ریو تأث ياحرفه و یاجتماع
 شد. افتیفوتسال بانوان کمتر  کنانیباز یفرهنگ اجتماع توسعۀبر  انیمرب يرهبر يهاسبک

6Fاستوارت و همکاران 

 ردصنعت ورزش در مو ۀطیحدر  يکمتر قاتینکته اشاره کردند که تحق نیخود به ا قینیز در تحق )0202( 3
 يرهبر يهاسبک نیکه ا کنندیماستفاده  یسنت يرهبر يهاسبک يهاوهیشاز  انیمرب شتریاست و به گرفتانجام  يرهبر يهاسبک

با داشتن مربیان  یحت یورزش يهامیتکه  شودیر کشور ما مشاهده مخصوص دبه. همچنین امروزه ستندین یورزش يازهایمتناسب با ن
در  یاعتقادند که اصل اساس نیبر ا انیاز مرب ياز خود نشان دهند. بسیار یمناسب یاند عملکرد گروهتوانستهننخبه  کنانیمجرب و باز

حاتمی، ( دانندیورزشکاران م يهاییتوانامجموع  میتقمس ۀجینترا  یگروه یآنها بازده نی. بنابراستآنها ییسطح توانا کنان،یباز نشیگز
دخالت دارند و  نهیزم نیدر ا يعوامل زیاد دیتردیبند. ااطالعیب کنانیباز یبر عملکرد گروه رگذاریاغلب از عوامل تأث انیمرب نیا ).1395

 نییتع ان،یمرب ةاستفادمورد  يرهبر يهاسبک یبررس روازاینباشد.  هامیت نیدر ا یاجتماع فرهنگ توسعۀتواند عدم یماز عوامل  یکی
 نیبر ا یاساس، در پژوهش حاضر سع نیا باشد. بر کنندهکمکتواند یمعوامل مرتبط با آن  یو بررس کنانیباز یفرهنگ اجتماع توسعۀ

پژوهش در همۀ  نیا جیاست نتا دیام شود. یبررس کنانیباز یاعفرهنگ اجتم توسعۀبر  انیمرب يرهبر يهاسبک ریاست که تأث
و  انیسطح اطالعات مرب شیداشته باشد و به افزا يثربانوان نقش مؤ یو مسابقات آت ینیتمر يهابرنامه ،یورزش يهايزیربرنامه

 پرسش نیبه ا ییپاسخگو یدر پ پژوهش حاضر زمینه نیا کمک کند. در یدرخشش بانوان در مسابقات جهان ت،ینها در ورزشکاران و
 چگونه است؟ مانبرتر استان کر گیفوتسال بانوان ل کنانیباز یفرهنگ اجتماع توسعۀو  انیمرب يرهبر يهاسبک نیاست: ارتباط ب

 

  شناسی پژوهشروش
 يهامیت یکنانزبا تمامی شامل ياست. جامعۀ آمار گرفتهانجام  یدانیاست که به روش م یهمبستگ -یفینوع توص پژوهش از ینا

به  1399-1398 در سال لیگ فوتسال بانوان استان و کشوربرتر فوتسال بانوان  یگمسابقات ل در کنندهشرکتفوتسال استان کرمان 
 يتمام اعضا ین صورت کها استفاده شد؛ به سرشماري انتخاب نمونه از روش يبرا ي،جامعۀ آمار یتعلت محدودبهنفر است.  126تعداد 
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3. Stewart, Marciniec, Joyner-McGraw & Seungmin 
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 يآمار نمونۀ عنوانبهاستان  بانوان و لیگ فوتسال برتر فوتسال بانوان کشور یگدر مسابقات ل کنندهشرکتفوتسال استان کرمان  يهامیت
پرسشنامه  120 شده،یعتوزپرسشنامۀ  126. از دش یعتوز هایآزمودنین ب پرسشنامه یکنان،پژوهش شرکت کردند. به تعداد باز یندر ا

 هاداده يآورجمع يداد. برا یلرا تشک يدرصد از نمونۀ آمار 75/81تعداد  یناستفاده بودند که ا رسشنامه قابلپ 103 که شدبرگشت داده 
 ي. براگرفتیمرا اندازه  یرهو غ یلیرشتۀ تحص ورزشی، سن، سابقۀ یرهايمتغ ي،فرد يهایژگیوپرسشنامه استفاده شد. پرسشنامۀ سه از 

سؤال، رفتار  40قالب  پرسشنامه در یناستفاده شد. ا در ورزش يرهبر یاسمق استاندارد شنامۀاز پرس یانمرب يرهبر يهاسبک یبررس
و  يچالدورا( سنجدیم مثبت و بازخورد یاجتماع یترفتار آمرانه، رفتار حما یک،رفتار دموکرات ین،پنج بعد رفتار آموزش و تمر در را یانمرب
برتر فوتسال بانوان کشور و با  یگل يهامیتزن  بازیکن115 يپرسشنامه رو ینا يبا اجرا )1397( همکاران نجفی و .)1980لح، صا

 = r 77/0پرسشنامه  یکل یکرد. در پژوهش حاضر، ثبات درون گزارش = r 87/0آن را  یکرونباخ، ثبات درون ياستفاده از روش آلفا
) استفاده 1394( فرهنگ اجتماعی میریوسفی توسعۀاز پرسشنامۀ  فرهنگ اجتماعی، توسعۀ ینۀزم در هاداده يآورجمع براي شد. برآورد

 اجتماعی، کنترل يریپذتیمسئولاجتماعی،  ۀسرمای نشاط اجتماعی،بعد  پنج در فرهنگ اجتماعی را توسعۀ یسؤال 14 ۀپرسشنام ین. اشد
پژوهش  ینگزارش کرده است. در ا = r 84/0 پرسشنامه را ینا یاییپا )1391( میریوسفی. کندمی يریگاندازهاجتماعی  راثیم واجتماعی 

 یقبول قابل پایایی یزانشد که م برآورد = r 77/0کل پرسشنامه  يبرا کرونباخ يپرسشنامه با استفاده از روش آزمون آلفا یدرون ثبات یزن
 گرفتانجام  کرمان استان فوتبال بانوان تأیه رئیسالزم با  یپژوهش، ابتدا هماهنگ یازن مورد يهاداده يآورجمع براي. دهدیمرا نشان 

 يحضور هاپرسشنامه یلموضوع پژوهش و روند تکم دربارة مختلف يدر شهرها هامیت یان. سپس با مربدش یهو برنامۀ مسابقات ته
 یحات الزمتوضاز تکمیل پرسشنامه توسط بازیکنان  پیششدند.  یعورزشکاران توز ینب هاپرسشنامه یان،مرب یتصحبت شد و با رضا

شدند.  يآورجمعدر همان جلسه  پس از تکمیل هاپرسشنامهارائه شد.  یهرگونه ابهامبراي رفع پژوهشگر  یل آن توسطتکم ةنحو ةدربار
چندگانه به روش  یونرگرس یلتحل( یو آمار استنباط یره)و غ جداول یار،مع انحراف یانگین،م( یفیاز آمار توص هاداده لیوتحلهیتجز يبرا

با ( گروهیدرونیکراهۀ  یانسوار یزآنال ینپژوهش استفاده شد. همچن یرهايمتغ ینب ۀچندگان يهایهمبستگیین تع يبرا ینتر)ا( استاندارد
با استفاده از  هادادهبرده شد.   کاربه ≥05/0P يمعنادار در سطح انیمرب يرهبر يهاسبک ینتفاوت ب یبررس يبرا )مکرر يریگاندازه

 .شد وتحلیلیهتجز 24 نسخۀ SPSS افزارنرم

 

  پژوهشهاي یافته

ـ راوانی را درصد بیشترین ف 3/54با سال  25-17که گروه سنی  دهدیمنشان  هایآزمودنمربوط به  یفیتوص يهاافتهی  يهـا گـروه  نیدر ب
 است کـه  یحاک زیژوهش نپ ۀنمون یلیتحص تیوضع ی. بررسندبودمتأهل  گرینفر د 36مجرد و  کنانینفر از باز 64 نیچنسنی داشتند. هم

افـراد   نیدرصد ا7/10. دبودن یکاردان یلیدرصد آنها داراي مدرك تحص 2/28 و پلمید یلیتحقیق داراي مدرك تحص ۀنموندرصد از  2/58
 یچـولگ  بیاز ضرا ،یباط. در بخش آمار استنشتندداارشد و باالتر  یکارشناس یلیمدرك تحص زیدرصد ن 9/2و  یکارشناس یلیمدرك تحص

 عنـوان بـه ) -5/0+و5/0(  کارانـه را محافظـه آمارشناسـان آسـتانۀ    یاستفاده شد. برخـ  هاداده عیزبودن تو یعیطب یبررس يبرا یدگیو کش
هـردو   ای یدگیو کش یمورد کج ) در-2+ و 2تر را ( آزادانه ریتفس گرید یرخب کهیدرحال؛ اندرفتهیپذ عیبودن توز یعیشاخص انحراف از طب

   ل قبول است.قاب رهایدر همۀ متغ هاداده عی، توزشودمی اهدهمش 1طورکه در جدول همان نی؛ بنابرادهندیم حیترج
 

 هاداده یعتوز یدگیو کش یکج يهاشاخص .1جدول 
 ضریب کشیدگی ضریب چولگی متغیر

 046/0 -61/0 ینیتمر  یآموزشرفتار 
 27/1 -52/0 یکرفتار دموکرات

 -48/0 63/0 رفتار آمرانه
 17/1 26/1 یاجتماع یترفتار حما
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 63/0 -13/0 رفتار بازخورد مثبت
 33/0 -/61 نشاط اجتماعی

 -12/0 -57/0 اجتماعی ۀسرمای
 8/1 -67/0 اجتماعی يریپذتیمسئول

 -46/0 -25/0 کنترل اجتماعی
 -89/0 -23/0 یراث اجتماعیم

 

 نیانگی(با م )، سبک آمرانه59/0 اریو انحراف مع 84/3 نیانگی( با م کینشان داده شده است، سبک دموکرات 2که در جدول گونههمان
(با  یتماعاج تیسبک حما وبعد  نیشتری) ب76/0 اریو انحراف مع 54/3 نیانگی(با م نی) و سبک آموزش و تمر69/0 اریو انحراف مع 55/3

بـا  ( اجتمـاعی  يریپـذ تیمسئول. فوتسال بانوان هستند انیمرب يرهبر يهاسبکبعد از ابعاد  نیکمتر )95/0 اریو انحراف مع 12/2نیانگیم
مکرر نشـان   يریگاندازهبا  انسیوار لیآزمون تحل جیفرهنگ اجتماعی است. نتا توسعۀبعد  نیشتریب )69/0 اریو انحراف مع 86/3 نیانگیم

 .)3وجود دارد (جدول  انیمرب يرهبر يهاسبک نیانگیم نیب يکه تفاوت معنادار داد
 

 پژوهش یرهايمتغ یفیآمار توص .2جدول 
 یارمع انحراف یانگینم یاسمقخرده هامتغیر
 76/0 55/3 ینتمرو  یرفتار آموزش 
 59/0 84/3 یکرفتار دموکرات 

 69/0 54/3 رفتار آمرانه يرهبر يهاسبک
 95/0 12/2 یاجتماع یتمارفتار ح 
 60/0 25/3 رفتار بازخورد مثبت 
 81/0 84/3 نشاط اجتماعی 
 97/0 66/3 سرمایه اجتماعی 

 69/0 89/3 اجتماعی يریپذتیمسئول فرهنگ اجتماعی توسعۀ
 97/0 58/3 کنترل اجتماعی 
 01/1 66/3 میراث اجتماعی 

 
 يرهبر يهاسبک ینتفاوت ب یبررس يمکرر برا يریگاندازهبا  یانسوار یلآزمون تحل یجنتا .3جدول 
 سطح معناداري F میانگین مربعات آزادي ۀدرج مجموع مربعات منابع تغییرات

 0001/0 34/90 37/46 4 49/185 رهبري يهاسبک
05/0α= 

 فاوت معنادار وجود داردت هاسبک یتمامبین میانگین  دهدیمنشان  یزوج یساتجدول مقا يمعنادار یر، مقاد4به جدول  توجه با
)05/0P≤( ینتمر ي آموزش وسبک رهبرین تفاوت ب و فقط ) 981/0و آمرانهP= (يرهبر يهاسبک یبترت یست. بنابراینمعنادار ن 

 76/0ین (تمرو  یآموزش .3)=SD=،55/3M 69/0( آمرانه .2، )=SD=،84/3M 59/0( دموکراتیک .1 .خواهد بود ین صورتا به یانمرب
SD=،54/3M=( ،4. بازخورد مثبت )60/0 SD=،25/3M=(  اجتماع یتحما. 5و) 95/0ی SD=،12/3M=(. 

 
 يرهبر يهاسبک یبترت یینتع يبرا ی)بونفرون یبیتعق( یجفت یساتآزمون مقا یجنتا .4جدول 

 سطح معناداري خطاي استاندارد تفاوت میانگین رهبري مربیان يهاسبک ۀمقایس
 *034/0 1/0 30/0 تیکدموکرا آموزش تمرین و

 981/0 095/0 -008/0 آمرانه
 *0001/0 122/0 42/1 حمایت اجتماعی

 *037/0 097/0 28/0 مثبت بازخورد
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 *031/0 097/0 -29/0 تیکدموکرا آمرانه
 * 0001/0 111/0 42/1 حمایت اجتماعی

 * 011/0 088/0 58/0 مثبت بازخورد
 * 0001/0 099/0 72/1 حمایت اجتماعی دموکراتیک

 * 0001/0 078/0 58/0 مثبت بازخورد
 * 0001/0 105/0 -34/1 مثبت بازخورد حمایت اجتماعی

05/0 α= 

 یبترک ياچندگانه بر یهمبستگ بیضر یون چندگانه،رگرس یلحاصل از تحل یجبراساس نتا ،شودمیمشاهده  5جدول  که درطورهمان
 است که در سطح 2R= 157/0 یینتع یبو ضر R= 445/0 فرهنگ اجتماعی توسعۀیزان با م یانمرب يرهبر يهاسبکابعاد  یخط

0001/0P≤ فرهنگ  توسعۀیر متغ نسیادرصد از وار 16آمده، مشخص شده است که حدود دستبه یینتع یبتوجه به ضر . بامعنادار است
 .شودمی یینتب یگريمرب يهاسبکابعاد  بینیشپ یرهايمتغ از طریقاجتماعی 

 
 دروش استاندار به فرهنگ اجتماعی توسعۀ یانمرب يرهبر يهاسبکابعاد  ینچندگانه ب یونآزمون رگرس یکل یجانت .5 جدول

 سطح معناداري f ضریب تعیین همبستگی چندگانه شاخص آماري
 0001/0 79/4 157/0 445/0 فرهنگ اجتماعی توسعۀ

05/0 α=* 

 یربا متغ ومعنادارند  یاجتماع یتآمرانه و حما يرهبر يهاسبک تنها گري،یپنج سبک مرب انیم از گفت توانیم 6با توجه به جدول 
 )بتا( یاريمع یبضر نتایج .)≥05/0P( فرهنگ اجتماعی بازیکنان هستند توسعۀ یزانم ینیبشیپ یطدارند و واجد شرا یمالك رابطۀ خط

بک س ینو ب ،سمعکو نان رابطۀفرهنگ اجتماعی بازیک توسعۀآمرانه با  يسبک رهبر ینکه ب دهدیمنشان  نیبشیپ یرهايمورد متغ در
عوامل  نیترهممکه  دهدیمنشان  یبضر ینا همچنین وجود دارد. یمفرهنگ اجتماعی رابطۀ مستق توسعۀبا  یاجتماع یتحما يرهبر

 .ندهست )260/0( یاجتماع یتحماو  )-248/0 ( آمرانهیب ترتبهفرهنگ اجتماعی  توسعۀ کنندةبینییشپ

 
 انیکنفرهنگ اجتماعی باز توسعۀو  یانمرب يرهبر يهاسبکابعاد  ینچندگانه به روش استاندارد ب یونرگرس یبضرا . 6 جدول

 سطح معناداري میزان تی ضریب بتا میزان بی کنندهینیبشیپمتغیرهاي  مالك متغیر
 
 

فرهنگ  توسعۀ
 اجتماعی

 163/0 405/1 129/0 101/0 ینتمرو  یرفتار آموزش
 093/0 698/1 163/0 163/0 یکدموکرات رفتار

 01/0 -644/2 -248/0 -212/0 رفتار آمرانه
 007/0 739/2 260/0 162/0 یاجتماع یترفتار حما

 213/0 254/1 116/0 115/0 رفتار بازخورد مثبت
05/0 α= 

 

  يریگجهینتبحث و 
است.  تیحائز اهم انینقش بارز مرب یمیت طیبهبود شرا يورزش است. در راستا حوزةدر  رگذاریعوامل تأث نیترمهماز  يگریمبحث مرب

 دارند یالمللنیبو  یمسابقات مل ۀعرصحضور در  يبرا یو مل یباشگاه يهامیت لیدر تشک یورزشکاران زبده، نقش اساس تیبا ترب انیمرب
 ندهايیبه فرا دیبلکه با ،یورزش يهامهارتفقط به آموزش و اجراي نهامروزه  انیمرب طرفی. از )1398ن، چاپاري، یوسفی و زرتشتیا(

 نیعوامل مختلفی مانند عوامل اجتماعی قرار دارد. شناخت ا ریفرد تحت تأث یتوجه کنند. چون عملکرد ورزش میاجتماعی ورزشکار و کل ت
موجب  تیاحساس رضا نیا ۀجینت، که در شودمیدر ورزشکاران  منديرضایتزیرا موجب  ،ستا کنندهنییتع اریبس گريیعوامل براي مرب



  1401دورة چهاردهم، شمارة سوم، پاییز  ،مدیریت ورزشی                                                                                                                               340

 

 انیمرب يرهبر يهاسبکنقش  یپژوهش حاضر با هدف بررس رونیازاتیمی خواهد شد.  یاثربخش تیو در نها يو يعملکرد فرد شیافزا
 .گرفتانجام  ستیبانوان فوتسال یفرهنگ اجتماع توسعۀبر 

 يبرا نیو آموزش و تمر کیاز سبک دموکرات شتریب انیمرب کنان،یباز دگاهیآن است که از د ةدهندنشان يآمار لیتحل جینتا
مانند  نیتاکنون در خصوص سبک رفتار آموزش و تمر گرفتهتحقیقات انجام ربیشت . این یافته با نتایجکنندیمورزشکاران خود استفاده 

 نیبن نظرالد ،)1391( یمیکر ،)1395( نوربخش و بزماورد ،)1395و همکاران ( یگمیب ،)1396( سقر قنبرپور و ،)1397( نجفی و همکاران
 خیش و )1395( يو مراد یینجف آقاتحقیقات نتایج خصوص سبک رهبري دموکراتیک با  و در )2007بروك گرت و همکاران (و  )2009(
بهبود بازي ورزشکاران از آموزش  منظوربهرفتاري است که در آن  ن،یآموزش و تمر ارهمخوانی دارد. رفت )1392و همکاران ( یوسفی

. شودمیگفته  نیرفتار آموزش و تمر م،یاعضاي ت يهاتیفعالن ساختبه هماهنگ  زین یمیت يهاورزش. در شودمیبهره گرفته  هاکیتکن
که سبک  دهدیمنشان  جینتا نیا. کندمی دیتأک کنانیباز يهامهارتبهبود  زیبر آموزش نقاط قوت و ضعف و ن یسبک، مرب نیدر ا

. است انیمورد توجه مرب ییکارا شیو افزا یمیمطلوب ت جیبه نتا یابیمختلف براي دست يهارشتهو  یدر سطوح سن نیآموزش و تمر
 یو اطالعات درون میت ياعضا کتتک يبراساس ورود یاست که مرب يرهبر يهاسبکاز انواع  یکی کیدموکرات يسبک رهبر

 میت تیموفق ریمس نییاندازه در تع کیبه  کنانیاما تمام باز ،زندیحرف آخر را م یمرب ،ينوع سبک رهبر نی. در اکندیم يریگمیتصم
را  یو قدرت اریتا اخت دهدیاجازه م کنانیبه باز چراکه ،است يرهبر يهاسبک نیمؤثرترو  نیمدتراکاراز  کیدموکرات يند. رهبرنقش دار

این  نییدر تبعاقالنه و آگاهانه از آن استفاده کنند.  دیشود، با بشانیممکن است نص ندهیکه در آ ییهاو مقام گاهیاعمال کنند که در جا
 يهامیتدلیل حضور به، گرفتتحقیق که در سطح اول فوتسال بانوان استان کرمان انجام  نیگفت چون ا بتوان دیشاتحقیق  ۀیافت

انتقال  و باافزوده  برتر کشور گیحاضر در ل انیمرب یبرتر فوتسال بانوان کشور و داشتن تعامالت و مراودات به رشد فن گیدر ل رمانیک
 يو راهبردها هاکیتاکت يریکارگبهو  شرفتهیپ ناتیتالش خود را بر آموزش تمر انی، مربهاآموزهد به لیگ برتر استان و بهبو اربتجآن 

ورزشکاران  یانسان يازهاین یکل صورتبهو  یو روان یروح يازهایند تا با توجه به نادر تالش. از سویی مربیان همواره اندگذاشتهمناسب 
 يو مراد یینجف آقارهبري دموکراتیک استفاده کنند.  از سبکمنظور باید بدینلب کنند. خدمات مناسب رضایت بازیکنان را ج ۀارائو 
 از سبک رهبري دموکراتیک استفاده کنند. دبایمندي بازیکنان تحقیق خود بیان کردند مربیان براي جلب رضایت در زنی )1395(

ورزشکاران خود کمترین  يبرا یاجتماع تیرفتار حما ياز سبک رهبر انیمرب کنان،یباز دگاهید که از دپژوهش حاضر نشان دا جینتا
مانند توسط محقق یافت نشد. اما در برخی تحقیقات  ،مذکور همخوان باشد ۀیافتبا  میمستقطور به. تحقیقی که نتایج آن کنندیماستفاده 

به  ی، دادن آگاههاتیفعال ریاهمیت نقش ورزشکار بودن در رابطه با سا این سبک در تیبا نشان دادن اهم هک )1395( نوربخش و بزماورد
 یمنف ایاحساسات مثبت  ختنیاو و برانگ يهایمیتهمورزشکار از سوي  یشناخت ورزش شینقش ورزشکاري خود، افزا در خصوصفرد 

در  انیسبک حمایت اجتماعی توسط مرب از بیان اینکه استفاده با )1395( مرادي ونجف آقایی مطلوب و نامطلوب،  جیفرد در پاسخ به نتا
انسجام گروهی  نیز با اشاره به )1394( حاتمی و همکاران و ) 1394( مصلحی و همکارانو  دیافزایمورزشکاران  منديرضایتورزش بر 

مربیان از سبک حمایت اجتماعی را  ةاستفاداهمیت  نمربیان از این سبک، میزا ةاستفادصورت  ورزشکاران در و انسجام اجتماعی باالتر
 بالیوال يهامیتزن  انیمرب نیرا رفتار غالب ب یاجتماع تیکه رفتار حما )1391( یمیکرپژوهش  ۀیافتنوعی با به. این نتیجه اندشدهیادآور 

 ۀرشتپژوهش در  نیکه ا به این مورد اشاره کرد بتوانشاید  ییناهمسو نیا لیناهمسوست. از دال است، استان خوزستان بیان کرده
 کنانیبیشتري نسبت به باز یر تیمی و کارهاي گروهی و همچنین سطح باالتر و ورزشکاران با مهارت ورزشورزشی متفاوت از نظر تفک

 ازهايیمنظور ارضاي نبه یربم ،یاجتماع تیسبک رفتار حما گفت در توانیمتبیین این یافته  است. دره گرفتخوزستان انجام  بالیزن وال
و  یرا بررس کنانیدوستانه برقرار کند، مسائل و مشکالت باز يارابطه کنانی، با بازکندمیورزشکاران تالش  یمعنوي و شخص مادي،

 يهادهیا یاحتربهرا فراهم آورد تا افراد گروه بتوانند  یمیصم یطیتواند محیم را برطرف سازد، میاعضاي ت نیو اختالفات ب وفصلحل
دلیل به .کنند افتیدر انیحصول اهداف را از مرب منظوربه زانندهیبرانگ يهامشوقبرخوردار باشند و  یمرب تیخود را مطرح سازند و از حما

مورد نیاز براي برآورده ساختن  يهانهیهزنظر تأمین  دارند و از توجه حامیان مالی قرار ورزشی بانوان کمتر مورد يهامیت متأسفانه نکهیا
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ادي و شخصی از ورزشکاران کمتر یا نتوانند از سبک حمایت اجتماعی حمایت م در بخششاید حداقل  ،مذکور با مشکل مواجهند يازهاین
 .دارد مذکور ۀنتیجالبته این ادعا نیاز به تحقیقات بیشتر براي تأیید یا رد  ،استفاده کنند

 ینیبشیپ نیرا دارند؛ البته ا کنانیباز یفرهنگ اجتماع توسعۀ ینیبشیپ ییتوانا انیمرب يرهبر يهاسبکپژوهش نشان داد که  جینتا
 گنشان دادند که فرهن )1393( يریدهشو  )1393( و همکاران یفراهانمانند  یمعنادار بود. محققان یاجتماع تیدر سبک آمرانه و حما

 يهاشبکه و یانسجام و همبستگ ،و احترام متقابل یهمدل ،يتماد، حمایت، تعاون و همکارمانند، اع يهامؤلفه تیتقو قیاز طر یاجتماع
 یخوب ةکنندینیبشیپرا  انیمرب ۀآمران يسبک رهبر ،)1397( همکاران نجفی وهاي همسو با یافتهمذکور  ۀیافت. ابدییمتوسعه  یاجتماع

استفاده از سبک که بیان کردند  )1394( حاتمی و همکاراننتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات . داندیم کنانیباز یگروهسجام ان يبرا
که به این نتیجه رسیدند که  )1395( آوردبزمنوربخش و ، شودمیو ورزشکاران  میانسجام اجتماعی باالتر در ت موجب یحمایت اجتماع

که بیان کردند  )1394( و همکاران یمصلحمربیانی که سبک رهبري آمرانه داشتند، رابطۀ مثبت معناداري با انسجام گروهی نشان دادند، 
عی و آمرانه داشتند، رابطۀ مثبت معناداري با انسجام گروهی و انسجام اجتماعی نشان دادند، مربیانی که سبک رهبري حمایت اجتما

7Fو بابو منگیتو

8Fو ایز رنجو  ندکه رابطۀ مثبت و معناداري را میان سبک آمرانه با انسجام اجتماعی نشان داد )2012( 1

 انیب که )2002( 2
و  یوسفی خیشپژوهش نتایج همسو بود. اما با  ،دارند يترمنسجم يهامیت، کنندیماستفاده  یاجتماع تیاز سبک حما که یانیمربکردند 

گفت  توانیمندارد. در تبیین این یافته  یهمخوان یانه با انسجام گروهآمر يسبک رهبر نیبر نبود رابطۀ معنادار ب یمبن )1392همکاران (
جهت کسب انسجام گروهی و انسجام اجتماعی ورزشکاران و متعاقب  بیشتري در ییو سبک آمرانه کارا یاجتماع تیکه سبک رفتار حما

سریع، کسب  ماتیورزشکار، انضباط تیمی، اتخاذ تصماز  یمرب تیحما ،یزیرا توجه به رفاه اجتماع ،فرهنگ اجتماعی آنها دارند توسعۀآن 
تواند تأثیر زیادي بر می مذکوردو سبک  يهاشاخصعنوان برخی به کنانیو دادن پاداش به باز قیوو تش موقعبهنتایج خوب و موفقیت و 

فرهنگ اجتماعی داشته  توسعۀعاد عنوان بخشی از اببهاجتماعی و نشاط اجتماعی بازیکنان  يریپذتیمسئولاجتماعی،  ۀسرمایافزایش 
که معتقدند  )1394و همکاران ( یحاتم از جملهکید دارند. أبر این نکته ته زمیناین  درگرفته طورکه اندك تحقیقات انجامهمان ؛باشد
 يهاتیمسئولرا با  کنانیو باز ردهکورزشکاران را برآورده  يازهاین دیمختلف با يهاتیموقع مناسب در يرهبر با استفاده از سبک انیمرب
براي تقویت  )1395( آوردبزمنوربخش و شود. منجر پذیري بازیکنان مسئولیت دتواند به تقویت بعمیآشنا سازند که  شانیهایمیتهم

از ورزشکار و رفتار  یمرب یبانیو پشت تیهنگام انجام دادن کار درست، حمابهاز ورزشکار  یمرب ینشاط اجتماعی ورزشکار، قدردان
که از سبک رهبري حمایت  ییهامیتبیان کردند  )1394( مصلحی و همکاران .دندانیمرا نسبت به ورزشکار مؤثر  یمرب زیآممحبت

به  يتا حدود توانندیم انیمطلب است که مرب نیا انگریب هاافتهی. بنابراین اندآوردهدست به يترموفقکردند، نتایج  اجتماعی استفاده
بدهند. همچنین  امسابقات ر يمناسب برا راهبردو اتخاذ  ینیتمر يهاوهیشمربوط به  يهايریگمیتصمشرکت در  ةاجاز کنانیباز
 یو بررس کنانیدوستانه با باز رابطۀ يبا برقرارباشند و توجه داشته  کنانیو دادن پاداش به باز قیتشو ت،یحما ،یبه رفاه اجتماع توانندیم

 توسعۀمتعاقب آن  و انسجام اجتماعی تیم و یانسجام گروه شیدرصدد حفظ و افزا م،یت ياعضا نیاختالفات ب وفصلحلمشکالت آنها و 
 نظارت بر مقررات و و نیقوان کسانی يدر اجرا توانندیم دو سبککه این  این باشددیگر . شاید دلیل ندیفرهنگ اجتماعی بازیکنان برآ

عنوان بهو رفتاري  القیمسائل غیرفنی مانند مسائل اخ يادر پارهبازیکنان، کنترل بازیکنان  يفرد بر منافعمنافع تیمی  حیآنها، ترج
 يهادگاهیددلیل وجود بهامروز  يایدر دنزیرا  ،دنباش اجتماعی بازیکنان مؤثرفرهنگ  توسعۀبعد کنترل اجتماعی از ابعاد دیگر  يهاشاخص

 ياندوزثروت ۀغلب ،یو مشکالت اجتماع هابیآسوجود  ،یمدن ينبود نهادها ،مسائل اجتماعی، خودباختگی فرهنگی ةدربارسنتی و مدرن 
آن را  توسعۀو  یسوخ کرده است، لزوم توجه به فرهنگ اجتماعر زیورزش ن ۀبدنکه متأسفانه در  يریپذتیمسئولو زورگویی بر تعهد و 

 يهايناهنجاردلیل وجود مشکالت و عوارض در قالب بهنیز در تحقیق خود  )1393( و همکاران احمدزادهطورکه شود. همانمی یادآور
مانند فوتبال،  ياحرفهو  یمیت يهاورزشدر  ژهیوبه رهیو غ نگیدوپ ،یراخالقیغ يوبندهازد سم،یگانیهول ،يرمانند پرخاشگ یاجتماع

 .دهدیمرا نشان  یفرهنگ اجتماع توسعۀ تیضرورت و اهم
                                                 
1. Mengitu & Babu 
2. Range & Eys 
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وسط محقق ت ،باشد کنانیازب یفرهنگ اجتماع توسعۀدر  انیمرب يرهبر يهاسبکمستقیم بیانگر نقش مؤثر  طوربهکه  پژوهشی
 توسعۀ رخی ابعادبو  انیمرب يرمختلف رهب يهاسبک نیاین خصوص است. اما مطالعات ب نوعی اولین مورد دربهتحقیق یافت نشد و این 

 انیمرب يرهبر يهاسبک نقش زین تحقیقات ی. برخاندشدهاجتماعی گزارش  يریپذتیمسئولو  اجتماعی ۀسرمایفرهنگ اجتماعی مانند 
 يریپذتیمسئولی، اجتماع ۀرمایسبه افزایش  توانندیممندي و غیره که نسجام تیمی، رضایتا ،یچون انسجام گروه ییهامؤلفهرا بر 

توجه  است که ییقاتتحقحاصل  اغلبشته تحقیقات گذ جیاند. نتاکرده گزارش، وندشمنجر اجتماعی و نشاط اجتماعی در بین ورزشکاران 
 نیم در ا. موضوع مهاندداشتهنقی و رفتاري ورزشکاران زن فوتسالیست اجتماعی، اخال طور اخص بعدهبه فوتسال بانوان و ب ياژهیو

 .بود ستیدر دختران فوتسال ،یاصاختص طوربهمهم در ورزش بانوان و  يرهایمتغهمزمان این  یتحقیق بررس

ار قر ریتأث را تحت کنانیباز یماعاجت یفرهنگ توسعۀ ،يگریمختلف مرب يهاسبکاز  انیمرب ةاستفاد رسدیمنظر به ،یکل طوربه  
رکز و کانون توجهات مدر  دیبا باشگاه شتریهرچه ب ییایو پو یبالندگ يزیرا برا ،نداتیورزشکاران داراي اهم عتاًیطب هاباشگاه. در دهدیم

 يا از ارتباطات بهترنهآ کنانیند که بازاموفق ییهامیتباشگاه نگاه کرد. در ورزش،  ياعضا نیگیرند و به آنها به چشم مؤثرتر قرار هباشگا
 یوانند رفتار مناسببت کنانیزبا نکهیا يبرا نیباشند. بنابرا يشتریب يو فداکار یازخودگذشتگ يبرخوردارند و دارا شانیهایمیتهم نیدر ب

در  نیمچنهو م باشند سهی و باشگاهتیم  يهاتیموفقجان و دل در خدمت باشگاه باشند و در  مختلف از خود نشان دهند و با اقعدر مو
وي سی آنها از فرهنگ اجتماع عۀتوس دیبا ،باشندمناسب رفتاري، اخالقی و غیره مطرح  يالگو عنوانبه و جوانمنظر نسل نوجوان 
مناسب در  يسبک رهبر با استفاده از شودمی شنهادیپ انیبه مرب ان،یگیرد. در پا مورد توجه قرار مربیان ژهیوبهمسئوالن باشگاه و 

ه اجراي ب، پایبندي يریپذتیولمسئ اجتماعی آنها، بهبود ۀسرمایافزایش  کنان،یو بهبود عملکرد باز یمختلف به اثربخش ياهتیموقع
 کمک ،شودیممنجر  ی بازیکناننشاط اجتماع بهکه  يو معنوپشتیبانی مادي  حمایت و قیاز طرمقررات ورزشی، ایجاد انگیزه  قوانین و
موقع و به ات صحیح وفتن تصمیمگر ه،ندینداشتن انتظارات سخت و فرسا م،یت يبا اعضا افتهیارتباط سازمان يربا برقرا دیبا انیکنند. مرب

 رانیبه مد نیهند. همچند شیفزارا ا کنانیباز نیاتحاد موجود ب و هیروح ن،یمسابقه و تمر نیپاداش در زم و دادناستفاده از تشویق 
 جیتات و کسب ندر طول رقاب نانکیباز یفرهنگ اجتماع توسعۀ يبانوان برا يهامیتدر  یششناسان ورزاز روان شودمی هیورزش توص

 استفاده کنند. یعال

 

 تقدیر و تشکر
 يهاهباشگاحترم مویژه از مدیران و مربیان به. میکنیمقدردانی  و ، تشکراندکردهنگارش این مقاله همکاري  عزیزانی که درهمۀ  از

  .مانورزشی بانوان استان کر
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