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های رهبری مربیان رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با سبک
 ورزش استان قم

 
 2ابوالفضل شمسی -1همت اهلل بسطامی

 
                    _ ایرانعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران  -1

 _ ایراندانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران  -2

 
 

 چکیده 
های رهبری مربیان ورزش بطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با سبکراهدف از پژوهش حاضر بررسی 

روش تحقیق این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق را استان قم می باشد. 
شود و باالتر بود، شامل می 3شان درجه کلیه مربیان ورزشی زن و مرد استان قم که مدرک مربیگری

N=044)سبک نفرزن  در نظر گرفته شد. ابزارپژوهش،  پرسشنامه  22نفر مرد و   162ماری ، ی آ(. نمونه
های رهبری در ورزش باردنز ومتزکاس ،  مقیاس هوش اجتماعی سیلورا، مارتین یوسن و داهل و پرسشنامه 

 های آمار توصیفیها از شاخصبه منظور تجزیه و تحلیل دادههوش معنوی بدیع و همکاران می باشد. و
)فراوانی، میانگین، انحراف معیار(، و در بخش آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون 

ابعاد هوش معنوی کروسکال والیس و تحلیل واریانس)آنوا( استفاده شد.و نتایج تحقیق نشان می دهد که بین 
وجود دارد و همچنین بین ابعاد  های رهبری مربیان ورزش استان قم ارتباط مثبت و معنی داریبا سبک

های رهبری مربیان ورزش استان داری وجود دارد.بین سبکهای رهبری ارتباط معنیهوش اجتماعی با سبک
 داری وجود دارد.قم بر حسب تحصیالت، همچنین بر حسب سابقه مربیگری تفاوت معنی

 
 ی: هوش معنوی، هوش اجتماعی، سبک های رهبرواژگان کلیدی

 
مقدمه   

-های بدیعی در میادین ورزشی ایجاد کنند، مربیان تیمگروهی از رهبران عرصه ورزش که با هدایت خالقانه خویش توانستند جلوه

های ورزشی ایفا که  نقشی اثرگذار و حیاتی در مورد ورزشکاران و فرآیندها و پیامدهای فردی و اجتماعی تیمهای ورزشی هستند

های روانی خود را برای رهبری بازیکنان وزه  یک معمار تاکتیک نیست، بلکه مدیری است که توانایی. یک مربی موفق امر .کنتدمی

های رهبری آشنایی کامل های مختلفی مثل مهارت( وباید با توانایی1کند)ها را هدایت میگیرد و آنبه شکل مطلوبی به کار می

ح برای رفتار رهبر )مربیگری(  پنج بعد را تعیین کردند.: رفتار آموزش و .در زمینه ورزش و مربیگری چالدورای و صالداشته باشند

(.به اعتقاد چالدورای رفتارهای مربی متأثر 2تمرین ،رفتار دموکراتیک، رفتار آمرانه، رفتار حمایت اجتماعی و رفتار بازخورد مثبت )

دگاه در اء باشد که ازجمله متغیرهای رهبر می توانهای اعضهای موقعیتی و ویژگیهای رهبر، ویژگیاز سه متغیر اصلی ویژگی

،هوش میادین مسابقات و گاه در زمان تمرین و رویارویی با بازیکنان. باعث شود مربیان بتوانند تصمیمات درست و به جایی بگیرند

 (3معنوی وهوش اجتماعی می باشد.)
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های ضروری برای کاربرد معنویت در جهت و توانایی هاایمونز هوش معنوی را چارچوبی برای شناسایی و سازماندهی مهارت

کند، تا معنا را در زندگی فردی را در شخص ایجاد میکینگ معتقد است هوش معنوی توانایی منحصربه(.4داند)سازگاری می

 -2ادی وجودی ،تفکر انتق -1های معنوی باالتر راه یابد . . از نظرکینگ ابعاد هوش معنوی عبارتنداز: درک کند و به موقعیت

 (.5ایجاد موقعیت هوشیاری) -4آگاهی متعالی،  -3ایجاد معنای شخصی، 

ثرندایک هوش اجتماعی را توانایی برقراری روابط بین فردی در گروه و همکاری با دیگران، استفاده از توان ذهن و جسم برای 

دی و رفتار دوستانه در دیگران. می داند و در حقیقت برقراری ارتباط با دیگران و درک بهتر آنان، رشد و توسعه روابط بین فر

یک توان خاص و ارجمند است که هوش اجتماعی نام « سیاست برقرار کردن رابطه» ایجاد روابط سالم یا به دیگر سخن

و  بینی رفتارهای هوش اجتماعی عبارتنداز: پردازش اطالعات اجتماعی؛ یعنی توانایی درک و فهم و پیش(. مؤلفه6دارد)

های اجتماعی. و در فعالیت ها و احساسات سایرین از ارکان موفقیتاحساسات دیگران. آگاهی اجتماعی؛ درک مناسب از نگرانی

های اجتماعی؛ حساسیت به دیگران، برای کسب عملکرد شغلی برتر، توانایی شناخت نیازهای دیگران؛ و در نهایت مهارت

بررسی پژوهش های گذشته نشان میدهد که سبک های رهبری با مولفه های زیادی  (7های دیگران)توانایی شناسایی نگرانی

  (.11( ،هوش معنوی )3(،هوش هیجانی)9(هوش اجتماعی وتیپ شخصیتی )8رابطه دارد  از جمله :هوش عاطفی)

رهبری  هایرابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با سبکبررسی  "با توجه به مطالب ذکرشده هدف اصلی  پژوهش حاضر

 ودرصدد پاسخگویی به سوالت اصلی زیر می باشد: "مربیان ورزش استان قم می باشد 

 آیا بین هوش معنوی با سبک رهبری مربیان رابطه وجود دارد؟-1

 آیا بین هوش اجتماعی با سبک رهبری مربیان رابطه وجود دارد؟-2

 
   وهم چنین پژوهش حاضر  هدف فرعی زیر  را دنبال می کند:

 های رهبری مربیان ورزش استان قم با توجه به سطح تحصیالت سه سبکمقای .1

 های رهبری مربیان ورزش استان قم براساس سابقه مربیگری مقایسه  سبک .2

 

 روش ،جامعه ونمونه  پژوهش 

که  کلیه مربیان ورزشی زن و مرد استان قم پژوهش حاضر توصیفی و از  نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری این پژوهش

نفر مربی مرد و  281نفر می باشد )  411شودکه حجم جامعه برابر با و باالتر بود، شامل می  3شان درجه مدرک مربیگری

نفر و برای  162نفر می باشد )مربیان مرد،  254ی آماری تحقیق حاضر با توجه به جدول مورگان،نمونه(.نفر مربی زن 121

 نفر (.  92مربیان زن، 

 

 هش ابزار پژو 

 پرسشنامه سبك هاي رهبري در ورزش باردنز ومتزكاس:

 

سوال می باشدو هدف آن خودارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است، می باشد و  35این پرسشنامه  دارای 

رسیم می نیمرخ مرتبط با سبک های رهبری در سه طیف رهبری  آزادمنشانه، رهبری تلفیقی و رهبری آمرانه خودکامه( را ت

  نماید.
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 ه وظیفهتوجه به افراد                                                                                    توجه ب

 

 

 

 

 «نیمرخ سبك رهبري»                                                      

 

( اعتبار پرسشنامهسبک رهبری را با استفاده از ضریب الفای 1389نمره گذاری این پرسشنامه لیکرتی می باشد. محمدی )

رسانده  ریت و تربیت بدنی کشور به تاییدگزارش کرده و نیز روایی محتوایی آن را توسط اساتید مدی 73/1کرونباخ 

در پژوهش حاضر نیز اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ، سبک های انسان گرایی (.12است)

 به دست آمد .  91/1و 76/1، 91/1وظیفه گراییو 

 پرسشنامه هوش اجتماعی

( تهیه شده است که سه حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش 2111داهل) این پرسشنامه توسط سیلورا، مارتین یوسن و

گویه تشکیل شده است. شیوه  21سنجد. این پرسشنامه از های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را میاطالعات اجتماعی، مهارت

انشگاه تبریز ضریب از دانشجویان د 413( با اجرای مقیاس مذکور بر 1389نمره گذاری به صورت لیکرتی  می باشد رضایی)

های اجتماعی و آگاهی اجتماعی های پردازش اطالعات اجتماعی، مهارتمقیاسو برای خرده 75/1پایایی را برای کل مقیاس 

های پردازش اطالعات مقیاس، برای خرده 69/1(ودر این پژوهش نیز اعتبار کل مقیاس13بدست آورد) 64/1و  66/1، 73/1

 به دست آمد. 66/1و آگاهی اجتماعی68/1اجتماعی  های، مهارت 67/1اجتماعی

 

 پرسشنامه هوش معنوي

سؤالی می باشد  ویک مقیاس لیکرتی می باشد که چهار مؤلفه تفکر  42(1389پرسشنامه هوش معنوی)بدیع وهمکاران ،

و عشق و عالقه را می  کلی و بعد اعتقادی ،توانایی مقابله و تعامل با مشکالت ،پرداختن به سجایای اخالقی، و خودآگاهی 

/ توسط بدیع 85و پایایی کلی پرسشنامه  72/1، 71/1، 81/1، 82/1های آن به ترتیب باال عبارتند از: سنجد پایایی مؤلفه

، توانایی مقابله و  81/1، تفکر کلی و بعد اعتقادی75/1دراین تحقیق پایایی برای کل مقیاس (14)وهمکاران  محاسبه گردید.

 ،دست آمد .72/1و خودآگاهی و عشق و عالقه  63/1، پرداختن به سجایای اخالقی   74/1تتعامل با مشکال
 

  

 

 رهبری آمرانه )خودکامه(

 )بهره وری(

 رهبری تلفیقی

 )روحیه باال و بهره وری باال(

 رهبری  آزادمنشانه

 باال( )روحیه
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 یافته ها

 بررسی جمعیت شناختی 

 

 . توزیع فراوانی میزان تحصیالت افراد شرکت کننده در تحقیق1جدول 

 

 

 

 

 مجموع  دكتري ک. ارشد كارشناسی كاردانی دیپلم  

مربیان 

 ورزش 

 515 01 35 99 55 9 تعداد 

 

 

 

 

 

 .توزیع درصد فراوانی سابقه مربیگري افراد شركت كننده در تحقیق 5جدول 

 

 

 
  55تا  06 سال  05تا 6 سال  5زیر  

 سال 

 56باالي 

 سال 

 مجموع 

مربیان 

 ورزش 

 515 01 50 09 01 تعداد 
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  در ادامه به بررسی فرضیه های پژوهش می پردازیم 

 

ل:فرضیه او    

 

 داری وجود ندارد.های رهبری مربیان ورزش استان قم ارتباط معنیبین ابعاد هوش معنوی با سبک

 

 هاي رهبري مربیان ورزش استان قمارتباط بین ابعاد هوش معنوي با سبك. 3جدول

 شاخص آماري

 متغیرها

ضریب 

 همبستگی

 (r) 

 درجه آزادي

(df) 

 سطح معناداري

(5-tailed)(sig) 

و بعد تفکركلی 

 اعتقادي 

 110/1 513 55/1 گراییانسان

 110/1 513 59/1 گراییوظیفه

توانایی مقابله و 

 تعامل با مشکالت

 110/1 513 -55/1 گراییانسان

 110/1 513 65/1 گراییوظیفه

پرداختن به 

 سجایاي اخالقی

 110/1 513 50/1 گراییانسان

 110/1 513 95/1 گراییوظیفه

عشق خودآگاهی و 

 و عالقه

 110/1 513 90/1 گراییانسان

 110/1 513 69/1 گراییوظیفه

 هوش معنوي
 110/1 513 95/1 گراییانسان

 110/1 513 56/1 گراییوظیفه

 
 

ها، شود که در تمام ارتباطمشاهده می 3 با توجه به آزمون ضریب همبستگی پیرسون به عمل آمده و نتایج ارائه شده در جدول

های رهبری مربیان بین هوش معنوی)و ابعاد آن( با سبکدار گردید. بنابراین فرض صفر رد شده و در نتیجه ها معنیگیهمبست

  داری وجود دارد.ورزش استان قم ارتباط معنی
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 فرضیه دوم:

 ارد.داری وجود ندهای رهبری مربیان ورزش استان قم ارتباط معنیبین ابعاد هوش اجتماعی با سبک

 

 

 هاي رهبري مربیان ورزش استان قمارتباط بین ابعاد هوش اجتماعی با سبك. 5جدول

 شاخص آماري

 متغیرها

ضریب 

 همبستگی

 (r) 

 درجه آزادي

(df) 

 سطح معناداري

(5-tailed)(sig) 

پردازش اطالعات 

 اجتماعی

 156/1 513 65/1 گراییانسان

 103/1 513 69/1 گراییوظیفه

هاي مهارت

 جتماعیا

 110/1 513 93/1 گراییانسان

 150/1 513 69/1 گراییوظیفه

 110/1 513 90/1 گراییانسان آگاهی اجتماعی

 699/1 513 -159/1 گراییوظیفه

 هوش اجتماعی
 055/1 513 106/1 گراییانسان

 139/1 513 95/1 گراییوظیفه

 P≤1. 15*معنادار در سطح 

 

ها، شود که در تمام ارتباطمشاهده می4بستگی اسپیرمن به عمل آمده و نتایج ارائه شده در جدول با توجه به آزمون ضریب هم

ی آگاهی اجتماعی. بنابراین فرض صفر رد شده و های رهبری با مؤلفهدار گردید به غیر از ارتباط بین سبکها معنیهمبستگی

داری های رهبری مربیان ورزش استان قم ارتباط معنیبا سبک بین هوش اجتماعی و ابعاد آن)به غیر از دو مورد(در نتیجه 

 وجود دارد.

 

 فرضیه سوم: 

 داری وجود ندارد.های رهبری مربیان ورزش استان قم بر حسب تحصیالت تفاوت معنیبین سبک 

هاي رهبري مربیان ورزش استان قم بر حسب نتایج آزمون كروسکال والیس براي مقایسه سبك 5جدول 

 تتحصیال

 39/95 رتبه میانگین دیپلم

 53/010 رتبه میانگین فوق دیپلم

 95/95 رتبه میانگین لیسانس

 91/053 رتبه میانگین فوق لیسانس
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 01/99 رتبه میانگین دكتري 

H 506/0 

Df 5 

P 105/1 

 P≤1. 15*معنادار در سطح 

 
مشخص شده که بین مربیان ورزش استان قم با توجه به )آزمون کروسکال والیس(،  5با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 

 .داری وجود نداردها تفاوت معنیتحصیالت مختلف در سبک رهبری آن

 

 

 فرضیه چهارم

 داری وجود ندارد.های رهبری مربیان ورزش استان قم بر حسب سابقه مربیگری تفاوت معنیبین سبک 

هاي رهبري مربیان ورزش استان قم بر حسب سابقه ه سبك: نتایج آزمون كروسکال والیس براي مقایس6جدول 

 مربیگري

 56/96 سال 5رتبه میانگین زیر 

 00/005 سال 05-6رتبه میانگین 

 05/003 سال 55تا  06رتبه میانگین 

 95/001 56رتبه میانگین بیشتر از 

H 000/39 

Df 3 

P 110/1 

 
 P≤1. 15*معنادار در سطح 

)آزمون کروسکال والیس(، مشخص شده که بین مربیان ورزش استان قم با  19-4ست آمده از جدول با توجه به نتایج به د

 داری وجود دارد.ها تفاوت معنیهای رهبری آنتوجه به سوابق مربیگری مختلف در سبک

 گیريبحث و نتیجه

 فرضیه اول: 

 داری وجود ندارد.های رهبری مربیان ورزش استان قم ارتباط معنیبین ابعاد هوش معنوی با سبک

بین هوش معنوی)و ابعاد آن( با دار گردید. ها معنیها، همبستگینتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که در تمام ارتباط

دارد بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهشی مورد تأیید داری وجود های رهبری مربیان ورزش استان قم ارتباط معنیسبک

 قرار گرفت .

هوش معنوی مفاهیم معنویت و هوش را درون یک سازه جدید ترکیب می کند و به انسان این فرصت را می دهد که در  

و نقش ها دنبال کند. مقابل واقعیت های مادی ومعنوی حساس باشد و تعالی را هر روز در البه الی اشیاء، مکان ها، ارتباطات 
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محققان و صاحبنظران علم مدیریت نیز معتقدند که موفقیت هر سازمان در تحقق اهداف از پیش تعیین شده و در گرو اعمال 

مدیریت و سبک های موثر رهبری است. بنابراین سبک رهبری به عنوان یک عامل تسهیل کننده و برانگیزاننده به طور 

 (.2ره وری سازمان و کارکنان اثر می گذارد)مستقیم و غیر مستقیم بر به

از جمله هوش های چندگانه که به رهبری اثربخش کمک می کند هوش معنوی است که در بردارنده نوعی سازگاری و رفتار 

حل مسئله است و باالترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی، اخالقی، هیجانی، بین فردی و ... شامل می شود و 

 (3را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید.)فرد 

( و همچنین 1388(، رقیب )1389(، عسکری) 1392(، میر علی اکبری)1393نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق ساده) 

(، آمرام 2113(، مندال و پرونی ) 2115یو)(، ر2113(، فرای) 2111(،  باس) 2111(، اشکلناسی و تسی)2112گلمن )

 (.2(، که نشان دادند هوش معنوی می تواند باعث اثربخشی رهبری شود همسو می باشد )2119)

 

 فرضیه دوم:

 داری وجود ندارد.های رهبری مربیان ورزش استان قم ارتباط معنیبین ابعاد هوش اجتماعی با سبک
های دار گردید به غیر از ارتباط بین سبکها معنیها، همبستگیکه در تمام ارتباطنتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد 

های رهبری مربیان بین هوش اجتماعی و ابعاد آن )به غیر از یک مورد( با سبکی آگاهی اجتماعی. بنابراین رهبری با مؤلفه

 داری وجود دارد.ورزش استان قم ارتباط معنی

شناختی و رفتاری )مهارتها( میباشد. افراد باهوش اجتماعی باال دارای  -ی ادراکی، تحلیلیهوش اجتماعی دارای مؤلفهها

توانایی شناسایی انگیزهها و تلههای شناختی  مربوط به افراد دیگر میباشد. به عالوه،این  افراد قادر به تولید رفتار کافی برای به 

ند. به عنوان  مثال، در موقعیتهای متضاد، هوش اجتماعی دست آوردن و رسیدن به اهداف اجتماعی خواستنی خود هست

دردستیابی به یک راهحل مسالمتآمیز به عنوان یک عنصر مفید و با ارزش میباشد که آیا فرد پرخاشگری را انتخاب میکند یا 

 (11آرام بودن را.)

(، 1393(، طرخان )1393، نیک کار)( 2111(، پیراسته مطلق )1391نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات مشابه، پایمزد)

 (13(، که نشان دادند هوش اجتماعی با سبک رهبری مدیران رابطه دارد ، همسو می باشد.)1393چیالن )

 

 

 :فرضیه سوم

 داری وجود ندارد.های رهبری مربیان ورزش استان قم بر حسب تحصیالت تفاوت معنیبین سبک

ها ین مربیان ورزش استان قم با توجه به تحصیالت مختلف در سبک رهبری آننتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که ب

 داری وجود دارد. تفاوت معنی

یافته های تحقیق نشان داد که بین سبک رهبری با میزان تحصیالت رابطه معنی دار وجود دارد. به این تعبیر که، هر چه 

رهبری وظیفه مدار کمتر میشود. در واقع مدیران با تحصیالت میزان تحصیالت مربیان بیشتر باشد، تمایل آن ها به سبک 

(، پتینگر 2113جی فوت ) -باالتر، کمتر از سبک رهبری وظیفه مدار استفاده می کنند. نتایج این یافته با نتایج تحقیقات دی 

مبنی بر وجود رابطه  (1373( و حلقه ای )1381(، زارع نظری )1381(، محمدی )1385(، الجزایری )1983(، الندری )2111)

(، 1994معنی دار بین میزان تحصیالت و سبک رهبری انتخابی به طور کلی همخوانی دارد. هم چنین با نتایج تحقیق اوکی )

( مبنی بر عدم وجود رابطه معنی دار بین سبک رهبری مدیران با میزان 1373( و رخ بخش )1379(، جباری )1971فیدلر )

به طور کلی افراد تحصیلکرده با توجه به آموزش هایی که دیده اند و بالطبع این امر منجر به تحصیالت همخوانی ندارد. 
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افزایش دانش تکنیکی و فنی در آنان شده، لذا؛ این دسته از مدیران به تعامل با منابع سازمانی اهمیت ویژه ای می دهند و 

و اهداف سازمانی در زیر سایه مدیریت صحیح می دانند.از  رسیدن به اهداف سازمانی را در گرو تفسیر قوانین به نفع افراد

 (1طرفی دلیل ناهمخوان بودن نتایج با بعضی پژوهش ها شاید ناشی از تفاوت در نوع آزمودنی ها باشد.)

  

 فرضیه چهارم 

 داری وجود ندارد.های رهبری مربیان ورزش استان قم بر حسب سابقه مربیگری تفاوت معنیبین سبک

های زمون کروسکال والیس نشان داد که بین مربیان ورزش استان قم با توجه به سوابق مربیگری مختلف در سبکنتایج آ

 داری وجود دارد. ها تفاوت معنیرهبری آن

با بررسی پژوهش های انجام شده پژوهشی که متغییرها را با توجه به تفاوت سطح مربیگری بررسی کرده باشد جهت یافتن 

 خوان و ناهمخوان یافت نشد ولی در جوامع آماری مشابه پژوهش های هم

(، زارع نظری 1382(، معین ریزی )1385(، الجزایری )1971(، فیدلر )1993(، هنری )1992با نتایج تحقیقات ویلیامز و میلر )

یریت به طور ( مبنی بر عدم رابطه معنی دار بین سبک رهبری با سابقه مد1373(، رخ بخش )1375(، خسروی زاده )1381)

( مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین سبک های رهبری با سابقه ی 1373کلی همخوانی دارد؛ و با نتیجه تحقیق حلقه ای )

مدیریت به طور کلی همخوانی ندارد. اما در ارتباط با سبک رهبری تلفیقی نتیجه متفاوتی گزارش شده است. بدین معنی که با 

ن، آن ها تمایل بیشتری به انتخاب سبک رهبری تلفیقی دارند. نتیجه این یافته با نتایج تحقیقات افزایش سابقه مدیریت مدیرا

( همخوانی دارد. با توجه به مبانی پژوهش، چنین بر می آید که 1373( و حلقه ای )1381(، محمدی )2113جی فوت ) –دی 

مربیان موثر باشد، ولی در تمام شرایط و موقعیت ها  در هر صورت سابقه مربیگری مربیان می تواند در کارآیی و اثر بخشی

نمی تواند تعیین کننده سبک و روش رهبری و مدیریتی خاص در مدیریت مربیان باشد که این امر به نوبه خود تحت مسایلی 

 است که همواره و در طول زمان در حول وحوش مدیریت مربیان  اتفاق می افتد.

 

 گیري كلینتیجه

بین ابعاد هوش توان چنین استنباط کرد که های تحقیق حاضر و استفاده از ادبیات و پیشینه، میتوجه به یافته در مجموع و با

های رهبری مربیان ورزش استان قم ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین بین ابعاد هوش معنوی با سبک

داری وجود دارد . همچنین بین هوش اجتماعی با مثبت و معنیهای رهبری مربیان ورزش استان قم ارتباط اجتماعی با سبک

های رهبری داری وجود دارد.بین هوش معنوی، هوش اجتماعی و سبکهوش معنوی مربیان ورزش استان قم ارتباط معنی

داری وجود دارد همچنین بین هوش معنوی، هوش اجتماعی و مربیان ورزش استان قم بر حسب تحصیالت تفاوت معنی

 داری وجود دارد.های رهبری مربیان ورزش استان قم بر حسب سابقه مربیگری تفاوت معنیکسب

های بدیعی در میادین ورزشی ایجاد کنند، مربیان گروهی از رهبران عرصه ورزش، که با هدایت خالقانه خویش توانستند جلوه

-کنند و این عمل خود را در مسابقات رشتهبازی میها ای در عملکرد تیمهای ورزشی هستند. مربیان نقش تعیین کنندهتیم

مربیان نقشی اثرگذار و حیاتی در مورد ورزشکاران و فرآیندها و پیامدهای فردی و کند.  های ورزشی گروهی بیشتر نمایان می

اثرات مثبت و توانند بر محیط زندگی و تیمی ورزشکاران سطوح مختلف قهرمانی کنتد و میهای ورزشی ایفا میاجتماعی تیم

های روانی افراد و های ورزشی و هم به مهارت(. مربیان باید هم به اجرای مهارت2114منفی داشته باشند)جوئیت و چاندی، 

ها و شناختی را بر عملکرد تیمی بررسی کرده و نظریههای اخیر، برخی پژوهشگران تأثیر عوامل روانتیم توجه کنند. در سال

اند که عملکرد تیمی را تحت تأثیر قرار ها عوامل یکسانی را گزارش کردهاند. تقریباً بیشتر پژوهشرائه دادههای مختلفی را امدل

ی گذشته درخور توجه بوده است. یک دهند و در این میان مطالعات افرادی مانند چالدورای، کارون و اسپینک در دو دههمی
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های روانی خود را برای رهبری بازیکنان به شکل مدیریت است که تواناییمربی موفق امروزی یک معمار تاکتیک نیست، بلکه 

 (. 1386کند)حسینی کشتان، ها را هدایت میگیرد و آنمطلوبی به کار می

گری مطلوب نیست، مربیان باید با ی اعمال مربیکنندهی بازیگری درخشان، لزوماً تضمینتوانایی، خالقیت و داشتن سابقه

های رهبری آشنایی کامل داشته باشند همچنین به عقیده فراست در بین سه عامل ورزشکار، مختلفی مثل مهارتهای توانایی

دهنده قوی و های ورزشی هستند. مربی در رهبری تیم به عنوان سازمانمربی و تماشاگر، مربیان محور اصلی و رکن مهم تیم

 (.1388زیربنای هر پیشرفت مطرح است)جاریوس، 

باشد که وضعیت هوش به اهمیت سبک های رهبری و تأثیر و ارتباط آن با هوش در حوزه مربیان ورزشی، الزم می با توجه

 شان مشخص گردد.های رهبریبا سبک هامعنوی و هوش اجتماعی مربیان ورزشی سنجیده شود و ارتباط هر یک از آن
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