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  مقدمه

كه محور اصلي و سكاندار هاي ورزشي دارند و نقش آنان به حدي مهم است  مربيان جايگاه وااليي در برنامه
هاي  ، مربيان محور اصلي و ركن مهم تيم)1975(به عقيدة فراست ). 1، 8(هاي ورزشي تلقي مي شوند  تيم

سازمان دهندة قوي و به عنوان در بين سه عامل ورزشكار، مربي و تماشاگر، مربي در رهبري تيم . هستند يورزش
مربيان با اتكا به دانش، تجربيات و اطالعات خويش در جهت . )4، 6، 8، 10(زيربنايي هر پيشرفت مطرح است 

آنها در توسعه و پيشرفت بازيكنان نقش حياتي . كنند رساندن ورزشكار به سكوهاي افتخار نقش اصلي را ايفا مي
. )1(شوند  كنند و موجب موفقيت آنها در ورزش مي آشنا مي ها و دانش مورد نياز دارند و بازيكنان را با مهارت
كنند تا خود را از نظر  آنان به ورزشكاران كمك مي. كنند هاي متفاوت تالش مي مربيان براي رسيدن به هدف

كنند تا به منظور رسيدن به  رواني به بهترين وجه براي مسابقه آماده كنند و در بازيكنان انگيزة الزم را ايجاد مي
  ). 8(نند باالترين حد استعداد بالقوة خود به طور واقعي تالش ك

 ها و سازمان ورزشي از اهداف، مربي يا رهبر، مهارت در تحقيقات متعددي پيرامون عوامل حياتي موفقيت در تيم
نوع رفتار ). 1، 4، 6، 10(ترين متغيرها نام برده شده است  ها، امكانات مالي، انگيزش و نوآوري به عنوان مهم
چنانچه ديگر ). 18(دهد  ر موفقيت تيم را تحت شعاع قرار ميمربي از جمله عواملي است كه ديگر موارد مؤثر د

موارد مؤثر در موفقيت تيم ورزشي از شرايط مطلوبي برخوردار باشد، ولي رفتار مربي مناسب نباشد، به تبع 
شرايط و آمادگي الزم در پيروان ايجاد نمي شود، و نمي توان انتظار داشت كه آن تيم به هدف خود كه همانا 

تيم هاي موفق ورزشي به طور معمول يك صفت برجسته دارند كه آنها را ). 6(و پيروزي است، نائل آيد  موفقيت
مربيان كارامد، ). 2، 6، 9(از تيم هاي ناموفق متمايز مي سازد و آن مديريت و رهبري مؤثر، فعال و شايسته است 

از عهدة مديريت و رهبري تيم برآيند و با مسائل روانشناختي و جامعه شناختي تيم آشنا هستند تا بتوانند 
عملكرد تيم را با بهبود مهارت هاي مربيگري ارتقا دهند و اين موضوع را درك كنند كه نوع رفتار و مديريت 

در واقع، مربيان عالوه بر اجراي مهارت ). 1(مربيان مي تواند تأثير زيادي بر ورزشكاران و كل تيم داشته باشد 
بنابراين توجه به فرايندهاي فردي و گروهي يا . مهارت هاي رواني افراد و تيم توجه كنندهاي ورزشي، بايد به 

  ).34(نيازهاي فردي ورزشكاران و تيم ضروري است و جزيي از كارامدي مربي محسوب مي شود 
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ا و ه عامل موفقيت يكي مربي، اين است كه بتواند به ورزشكاران در بهبود دامنة وسيعي از مهارتترين  مهم
براي اينكه مربي بتواند كار . توسعة آنها به ويژه در ابعاد جسماني، تكنيكي، تاكتيكي و روانشناختي كمك كند

هاي روحي و رواني ورزشكار خود را مدنظر قرار داده و  خود را به نحو مناسبي انجام دهد، ضروري است كه ويژگي
ر بسيار زيادي در موفقيت ورزشكاران در صحنه هاي تواند تأثي اين رفتار مربي مي. به آنها جهت خاصي دهد

هاي ورزشي است و نقش مربي رهبري و  اجرا در رقابت ، بهبود 1هدف اصلي مربيگري). 33(ورزشي داشته باشد 
هاي ورزشي است كه در آن اهداف  به عبارت ديگر، مربيگري شكلي از رهبري در تيم. مديريت كردن است

كنند،  وقتي گروهي از افراد براي رسيدن به هدفي تالش مي). 18(شوند  دنبال مي شناخته شده به طور هدفمند
هاي  اين فرد بايد مهارت ها و ويژگي. گيرد به طور معمول كسي به عنوان رهبر، مسئوليت گروه را به عهده مي

انجام دهند و ل شده را والزم را براي رهبري به طور مشخص براي كمك به گروه انتخاب مي كند تا وظايف مح
). 10(سبك رهبري تمايل يك مربي براي هدايت اعضا به راه خاصي است . ضمن آن نيازهاي گروه برآورده شود

انتظارات مربي از ورزشكاف اغلب برنحوة رفتار گزينش سبك رهبري او با ورزشكار و در نتيجه بر اجراي ورزشكار 
  ). 5(گذارد  اثر مي

در آغاز مسئلة . بري در ورزش تا به امروز تالش هاي زيادي انجام گرفته استبراي يافتن الگوهاي اثربخش ره
  رهبري در مديريت صنعتي، دولتي و نظامي مطرح بود، بنابراين رهبري در ورزش و به ويژة در حوزة 

ري به هاي مربيگ تا اين زمان، در دوره. هاي موجود در حوزه هاي مذكور بهره مي برد ها و مدل مربيگري از نظريه
زياد نگران كننده اما اين موضوع . ها در مواردي به تجارب خود مربيان اكتفا مي شده است ها و مدل همين نظريه

ها در توصيف صفات و نظرية رفتاري موجب به وجود آمدن نظريه هاي  نبود، چرا كه به زودي ناكارامدي اين مدل
  ). 12(رهبري اقتضايي در رهبري شد 

 LSS(3(به نام مقياس رهبري ورزش براي ارزيابي رهبري در محيط ورزش، ابزاري ) 1980(2سالهچالدوري و 
، حمايت 4رفتار رهبري تمرين و آموزش:  سنجد كه عبارتند از اين ابزار سبك رهبري را در پنج بعد مي. ساختند

                                                           
1 - Coaching  
2 - Chelladurai & Saleh 
3 - Leadership Sclae for Sport 
4 - Training and instruction 
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در زمينة مدل ). 16() آزاد منشانه( 4و شيوة دموكراتيك )آمرانه( 3، شيوة استبدادي2، بازخورد مثبت1اجتماعي
  ). 12، 14، 16، 18، 33، 34، 39(رهبري ورزش تحقيقات متعددي صورت گرفته است 

 -يكي از جديدترين نظريه ها در زمينة رفتار رهبري مربيان يعني رفتار حمايتي ) 2003( 5ماگئو و والرند
گفته مي شود كه در آن فردي كه در  استقاللي به رفتارهايي –رفتار حمايتي ). 31(را معرفي كردند  6استقاللي

موضع قدرت قرار دارد، در حالي كه استفاده از فشار و دستور را به حداقل مي رساند، از عقيدة ديگران بهره مي 
). 31(آورد  گيرد و با در نظر گرفتن احساسات آنها، اطالعات مناسب و فرصت هاي انتخاب را براي آنها فراهم مي

استقاللي به شرايط محيطي ايجاد شده توسط مربي اشاره دارد كه مربي از  –رهاي حمايتي به عبارت ديگر، رفتا
تواند پيش  تحقيقات انجام  گرفته نيز نشان مي دهد كه اين رفتارهاي مربي مي. استقالل بازيكنان حمايت كند

 –فتارهاي حمايتي در قالب ر ).21(باشد  8و انگيزش خودمختاري 7بيني كنندة ارضاي نيازهاي رواني پايه
استقاللي مربي به بازيكن استقالل مي دهد و فرصتي را براي انتخاب و شركت در تصميم گيري براي وي فراهم 

اين رفتار برعكس رفتارهاي كنترلي است ). 26(مي آورد، درحالي كه از كمترين فشار و اجبار استفاده مي شود 
ين شده، گرفته مي شود كه در نتيجة آن نيازها و احساسات فرد كه بر فكر و احساس يا رفتار كردن در مسير تعي

  ). 31(شود  ناديده انگاشته مي

هاي مختلفي چون روش شناسي آموزش و مهارت هاي  براي اعمال رفتار مربيگري موفق مربيان بايد با توانايي
ركز، چگونگي ترتيب و تدوين رواني مانند تنظيم انرژي رواني، مقابله با استرس و فشار رواني، جلب توجه و تم

تيم به ). 8(ها، چگونگي رهبري، هنر برقراري ارتباط و چگونگي انتقال پيام آشنايي كامل داشته باشند  هدف
در . عنوان يك سازمان ورزشي از ساختار و فرايندهاي تشكيل شده است كه بايد به روش علمي بررسي شود

مربي بايد از ). 23(شوند  ورزشكاران به عنوان كاركنان محسوب ميسازمان تيم، مربي به عنوان مدير و رهبر و 
يكي از اين عوامل عملكردي كه . الزامات عملكردي را در ورزشكاران افزايش دهد ،طريق اعمال رفتارهاي مناسب

                                                           
1 - Social Support  
2 - Positive Feedback 
3 - Autocratic Style 
4 - Democratic Style 
5 - Mageau & Vallerand  
6 - Autonomy – Supportive  
7 - Basic Psychological needs 
8 - Self- Determination Theory 
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اي ه در مباحث نظري مديريت و در چارچوب مباحث تئوري. دهد، تعهد است التزام بازيكنان را به تيم افزايش مي
ها  دارد كه بيشتر تحقيقات انجام گرفته روي تعهد در سازمان اظهار مي )2004( 1اندرو. رفتار سازماني دارد

هاي بزرگي در تلفيق تعهد  با ارائة مدل تعهد ورزشي موفقيت) 1993(و همكاران  2اسكانالن). 12(متمركز است 
عبارت است از ساختار  3، تعهد ورزشي)1993(بنا به تعريف اسكانالن ). 36(اند  با ورزش به دست آورده

مدل تعهد ورزشي ). 37(هاي ورزشي دارد  روانشناختي كه نشان از تمايل و عزم فرد به تداوم مشاركت در فعاليت
آنها اين كار را با . شوند مندي از تجارب مثبت برانگيخته مي بر اين فرضيه استوار است كه مردم براي بهره

اين محاسبه متأثر از ميزان زمان، تالش، منابع . به دست آمده انجام مي دهند هز تجربمحاسبة منفعت حاصل ا
هاي ورزشي  بنابراين مردم زماني براي مشاركت در فعاليت. گذاري شده در فعاليت است مصرف شده يا سرمايه

گذاري شده  بع سرمايهسازند كه در ازاي زمان، تالش و منا شوند و خود را متعهد به ادامة آن مي برانگيخته مي
  ). 36، 37(منفعت زيادي ببرند 

همچنين اشاره كردند كه مدل آنها هم عوامل شناختي و هم عوامل عاطفي را در بر ) 1993(و همكاران  اسكانالن
هاي ورزشي و همچنين سهم عاطفي لذت  هاي شناختي حاصل از فعاليت اين ويژگي از طريق داده. گيرد مي

هاي روانشناختي و ديگر  آنها ابراز داشتند رفتار ورزشكار، تحت تأثير حالت). 36( شود ورزشي مشخص مي
گيري روابط بين  بنابراين از طريق اين مدل امكان تعيين ارزش هاي تعهد ورزشي و سپس اندازه. نيروهاست

ين اين متغيرها سازي روابط ب هاي تعهد ورزشي و خود تعهد ورزشي به عنوان يك مؤلفة جدا و كمي تعيين كننده
براي تعهد ورزشي چهار ) 1993(اسكانالن و همكاران ). 36، 38(با حالت روانشناختي تعهد ورزشي وجود دارد 

در اين مدل از تعهد به . اند را در نظر گرفته 7و فرصت هاي مشاركت 6، الزامات اجتماعي5، لذت4بعد اصلي تعهد
. شود هاي ورزشي است، ياد مي تداوم مشاركت در فعاليتدهندة عزم به  به عنوان حالت روانشناختي كه نشان

لذت ورزشي عبارت است از پاسخ عاطفي مثبت به تجارب ورزشي كه منعكس كنندة احساسات مثبتي همچون 

                                                           
1 - Andrew 
2 - Scalan 
3 - Sport Commitment  
4 - Commitmen  
5 - Sport Enjoyment 
6 - Social Constraints  
7 - Involvement Opportunity 
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الزامات اجتماعي بنا به تعريف عبارت است از انتظارات و ). 37(شادي، ارتباط داشتن با ديگران و خوشحالي است 
و فرصت هاي ) 37(ي كه باعث به وجود آمدن احساس اجبار به تداوم فعاليت مي شوند هنجارهاي اجتماع

مشاركت بهره مندي از فرصت هاي باارزشي را كه در صورت تداوم مشاركت ورزشكار در فعاليت از آنها بهره مند 
  ). 37(خواهد شد، شامل مي شود 

از اين رو . طوالني و لذت بخشي داشته باشند يكي از مسائل مهم در مورد ورزشكاران اين است كه تمرينات
اند كه سبك و  تحقيقات نشان داده). 30(نقش مربي در كسب سطح مطلوب تعهد ورزشي بسيار حساس است 
، 43، 13، 32، 25، 20، 7، 11، 27(است رفتار رهبري به عنوان يك ويژگي سازماني پيش بيني كنندة تعهد 

ر حمايتي مربي در بطن سبك رهبري تحول گرا نيز موجود است، كنت و با توجه به اين مهم كه رفتا). 35
اي در حيطة ورزشي دريافتند كه اين سبك رهبري به طور معناداري با تعهد  با مطالعه) 2001( 1چالوردي

 عنوان كرد مربياني كه معتقد به ) 1995(چالدوري ). 29(احساسي و هنجاري ورزشكاران دانشگاهي ارتباط دارد 

  ). 17(دهند  تعهد، خالقيت و نوآوري ورزشكاران را افزايش مي ،گيري مشاركتي هستند، انگيزش يمتصم

اثر همخواني رفتارهاي رهبري بر انگيزش، تعهد، رضايت بازيكنان "در تحقيقي با عنوان ) 2004( 2اندرو
ه بر تعهد ورزشي و به اين نتيجه رسيدند كه همخواني رفتارهاي رهبري ترجيح داده شده و درك شد "تنيس

در بخشي از پژوهش خود به مقايسة شرايط ) 2005(و همكاران 3ادموندز). 12(گذارد  لذت ورزشي تأثير مي
تمريني حمايتي و استقاللي و كنترل شده پرداختند و در هر دو موقعيت كاهش معناداري را در تعهد مشاهده 

گرا با فرهنگ سازماني و تعهد پيروان به  بري تحولدر تحقيقي گزارش كرد كه ره) 1995( 4ويز). 12(كردند 
 ). 11(سازمان رابطة مثبتي دارد 

در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه رفتار رهبر با تعهد مربيان به مديريت ) 1996( 5دوهرتي و دنيل چاك
ان تعامالت بين در تحقيقي با عنو) 1982( 6فيشر). 20(امور ورزش و مسابقات درون دانشگاهي ارتباطي ندارد 

                                                           
1 - Kent & Chelladurai 
2 - Andrew  
3 - Edmunds 
4 - Weese  
5 - Doherty & Danylchuk  
6 - Fisher 



 استقاللي مربيان با تعهد ورزشي شمشيربازان نخبة ايران  –حمايتي ارتباط رفتارهاي 

 

145

توانند انگيزش، تعهد و  مربي و ورزشكار و جو تيمي نشان داد كه مربيان با استفاده از شيوة انسان گرايي، مي
گرا،  گرا و عمل متغيرهاي رهبري تحولدر تحقيقي ) 1997( 1دوهرتي). 3(رضايت بازيكنان را افزايش دهند 

گرا با تعهد  سازماني را بررسي كرد و دريافت كه رهبري تحولعملكرد، تعهد سازماني و رفتار مبتني بر تابعيت 
ارتباط مربي و ورزشكار را ) 2005(و همكاران  2جووت ).19(داري دارد  سازماني كاركنان ارتباط مثبت معني

كنندة انگيزش، رضايت، تعهد، اعتماد به  ماهيت اين ارتباط تعيين. اساس و شالودة فرايند مربيگري معرفي كردند
گرا و تأثيرات سازماني  رهبري تحول"در تحقيقي با عنوا ن ) 2001( 3يين). 28(فس و عملكرد ورزشكار است ن

وري و پيشرفت سطح  ، به اين نتيجه رسيد كه رهبري تحول گرا به افزايش اتحاد، افزايش بهره"بر ساختار ورزش
حقيقي در زمينه تعهد، لذت و انگيزش در در ت) 2010(و همكاران  4گارسيا. )41(تعهدات كارمندان مرتبط است 

در بازيكنان رقابتي فوتبال، بيان كردند كه انگيزش و حمايت ادراك شده از سوي مربيان در تعهد، لذت و 
گرا با تأثير  در تحقيقي گزارش كرد كه سبك رهبري تحول) 2006( 5مايتو). 24(موفقيت ورزشي تأثيرگذار است 

). 6(دستيابي به اهداف سازماني در آنان ايجاد انگيزش و تعهد مي كند  تأثير بر نگرش و فرضيات پيروان منظور
رفتارهاي حمايت اجتماعي دريافت شده از سوي در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه ) 2010( 6يانگ و مديك

بر تأثيرات سازگاري رفتارهاي رهبري ) 2004( 7سرمونز). 42(مربي و والدين در افزايش تعهد ورزشي مؤثر است 
بر انگيزش، تعهد و رضايتمندي تنيس بازان را بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه رفتار رهبري ترجيحي و 
رفتار رهبري مشاهده شده با انگيزش دروني، تعهد ورزشي، لذت بردن از ورزش و رضايتمندي از تمرين و 

  ).39(آموزش رابطة معني داري دارد 

نشان داد كه ارتباطات مؤثر بين مربي و " روابط بين فردي در ورزش"در تحقيقي با عنوان ) 2000( 8وايلمن
ارتباط بين ) 2005( 9كارتن). 40(و ورزشكار نقش مهمي در انگيزش، تعهد و عملكردهاي ورزشي بازيكنان دارد 
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و  اي با مربيانشان را بررسي كرد و نشان داد مربياني كه براساس بازخورد مثبت، از خودگذشتگي ورزشكاران حرفه
حمايت اجتماعي رفتار مي كنند، داراي سبك رهبري پيروگرا هستند و بيشترين ميزان تعهد بازيكنان با استفادة 

هاي  الگوهاي رفتاري و تعامالت در حوزة ورزش به ديگر زمينه). 15(مربيان از اين سبك ارتباط مستقيم دارد 
هشي براي آزمايش نظريه هاي جديد رفتاري در اجتماعي شبيه است؛ ازاين رو ضروري است كه فعاليت هاي پژو

حوزة مربيگري و ورزش به موازات عملكرد مشابه در ديگر زمينه ها صورت گيرد، به همين دليل اين پژوهش با 
هدف اعتالي رفتارهاي مربيان در ورزش حرفه اي، به اندازة سهم خود بر آن است تا كاربرد يكي از نظريه هاي 

. استقاللي در تيم هاي ورزش حرفه اي بررسي كند –گري را با عنوان رفتارهاي حمايتي ارزشمند و جديد مربي
ر كردن وضعيت موجود، آثار مثبت ناشي از به ابررسي، مطالعه و جست وجوي اين سبك رفتاري در عين آشك

ه تأثير كارگيري رفتارهاي مطلوب مربيان را نيز نمايان مي كند، چرا كه ممكن است مربيان بدون توجه ب
رفتارهاي خود بخواهند از طريق روش هايي مانند مرعوب كردن، تهديد، انتقاد يا سرزنش ورزشكاران را 

بي شك اين روش ها كوتاه مدت بوده و براساس بررسي . برانگيزانند و به اهداف مورد نظر خود دست يابند
ازاين رو اين تحقيق با هدف . ر شودمحققان ممكن است به خستگي و حتي كناره گيري بازيكنان از ورزش منج

استقاللي مربيان و تعهد ورزشي بازيكنان انجام گرفت و به دنبال  –بررسي ارتباط بين رفتارهاي حمايتي 
استقاللي مربيان و تعهد ورزشي وجود  –پاسخگويي به اين پرسش ها بود كه چه ارتباطي بين رفتارهاي حمايتي 

استقاللي مربيان و تعهد و ابعاد آن در بين تيم هاي موفق و ناموفق تفاوت  –ي دارد؟ و آيا بين رفتارهاي حمايت
  وجود دارد؟

  

  روش تحقيق 

استقاللي مربيان با تعهد ورزشي شمشيربازان  –با توجه به اينكه در اين پژوهش ارتباط رفتارهاي حمايتي 
ي است كه به صورت ميداني به همبستگ –توصيفي نخبة ايران بررسي شد، مناسب ترين روش انجام تحقيق، 

به  1389جامعة آماري اين تحقيق كلية شمشيربازان ليگ برتر بودند كه در مسابقات ليگ برتر سال . اجرا درآمد
از هشت تيم حاضر در اين رقابت ها چهار تيم رده بااليي جدول امتيازات به عنوان تيم . پرداختند رقابت مي

با توجه به كوچك بودن جامعة . به عنوان تيم ناموفق در نظر گرفته شدموفق و چهار تيم ردة پايين جدول 
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پرسشنامه مورد استفاده  111انتخاب شد و در نهايت ) n=114(كل جامعة آماري به عنوان نمونة تحقيق  ،آماري
  :به منظور جمع آوري اطالعات از سه پرسشنامه به شرح زير استفاده شد . قرار گرفت

شامل سن، وضعيت تأهل، سطح تحصيالت، سابقة فعاليت در باشگاه فعلي، سابقة  1رديپرسشنامة اطالعات ف
استقاللي  –سابقة قهرماني و نوع حضور در تيم، به منظور جمع آوري اطالعات در زمينة رفتارهاي حمايتي 

اين . استفاده شد PASSES( 2(زمينة ورزش  راستقاللي د –مربيان از پرسشنامة ادراك رفتارهاي حمايتي 
 است و اندازه) گويه(پرسشنامة مذكور داراي دوازده سؤال . اند تدوين كرده) 2007(پرسشنامه را هاگر و همكاران 

در اين . گيرد كنند، اندازه مي اي را كه ورزشكاران احساس مي كنند مربيانشان از استقالل آنها حمايت مي
  پرسشنامه 

 پژوهشدر . قرار دارند) كامالً موافقم(تا هفت ) كامالً مخالفم(اي از يك  پاسخ ها براساس مقياس ليكرت در دامنه
  . گزارش شده استα=  91/0ثبات دروني اين پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ ) 2008(ژلت و همكاران 

كه  SCMS(3(اس تعهد ورزشي يآوري اطالعات در زمينة تعهد ورزشي از پرسشنامة مق به منظور جمع
. كند، استفاده شد و احساس و تمايل وي را  براي ادامة مشاركت در ورزش تعيين مي ميزان تعهد ورزشي فرد

پرسشنامة مذكور داراي چهارده سؤال و . تدوين شده است )1993(ن ااين پرسشنامه توسط اسكانالن و همكار
 آيتم و فرصتچهار خرده مقياس شامل تعهد با چهار آيتم، لذت ورزشي با چهار آيتم، الزامات اجتماعي با سه 

خيلي (تا پنج ) خيلي كم(اي از يك  پاسخ ها براساس مقياس ليكرت در دامنه. هاي مشاركت با سه آيتم است
  هاي مذكور در جامعة آماري تحقيق، در يك مطالعة  به منظور تعيين پايايي پرسشنامه. قرار دارند) زياد

استقاللي  –باخ براي پرسشنامة رفتارهاي حمايتي پرسشنامه توزيع شد كه نتايج آزمون آلفاي كرون 30مقدماتي 
)831/0=α ( و براي پرسشنامة تعهد ورزشي)869/0=α ( گزارش شد؛ اين نتايج نشان دهندة پايايي مطلوب

پرسشنامه در ميان نمونة آماري توزيع شد،  114. پرسشنامه ها براي جمع آوري اطالعات مرتبط با تحقيق بود
پرسشنامه  111به علت نقص اطالعات كنار گذاشته شد و تجزيه و تحليل آماري روي پرسشنامه  3كه در نهايت 
ها  هاي به دست آمده از نمونه هاي خام و توصيف اندازه به منظور سامان دادن و خالصه كردن نمره. انجام گرفت
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براي تعيين . فاده شداست) ها ميانگين، درصد، فراواني، انحراف معيار و انواع جدول(هاي آمار توصيفي  از شاخص
همچنين به منظور تعيين ارتباط از ضريب . اسميرنوف استفاده شد –ها از آزمون كلوموگروف  نرمال بودن داده

عمليات آماري از . مستقل استفاده شد tهاي موفق و ناموفق از آزمون  همبستگي پيرسون و براي مقايسة تيم
  . تجزيه و تحليل شدند) >P 05/0(ا در سطح معني داري ه انجام گرفت و داده SPSS 16طريق نرم افزار 

  

  هاي تحقيق نتايج و يافته

 2/34سال و  20درصد در دامنة سني  2/43هاي تحقيق مشخص شد كه  هاي فردي نمونه با بررسي ويژگي
 29درصد در دامنة سني  9/9سال و  25-28درصد در دامنة سني  6/12سال،  21-24درصد در دامنة سني 

 7/38درصد فوق ديپلم،  3/15درصد ديپلم و پايين تر ،  3/42از نظر سطح تحصيالت . و باالتر قرار داشتندسال 
 4/25از نظر سابقة فعاليت ورزشي در باشگاه فعلي، . درصد فوق ليسانس و باالتر بودند 6/3درصد ليسانس، 

سال  7درصد بيشتر از  9/33و  سال 5- 7درصد بين  6/35سال،  2-4درصد بين  1/5درصد كمتر از دو سال، 
درصد  9/36درصد داراي مقام منطقه اي،  5/13داراي مقام استاني،  6/12از نظر سابقة قهرماني . سابقه داشتند
 82از نظر نوع عضويت در باشگاه، . درصد داراي مقام جهاني بودند 6/3درصد مقام آسيايي و  3/33مقام كشوري، 

مالحظه مي شود رفتار  1همان گونه كه در جدول . ازيكن ذخيره بودنددرصد ب 18درصد بازيكن اصلي و 
و  06/14و تعهد ورزشي با ميانگين  28/7و انحراف معيار  45/30استقاللي مربيان داراي ميانگين  –حمايتي 

 91/0و انحراف معيار  71/3همچنين در بين ابعاد تعهد ورزشي، تعهد با ميانگين . است 26/3انحراف معيار 
كمترين ميانگين امتياز  240/1و انحراف معيار  02/3يشترين ميانگين امتياز و الزامات اجتماعي با ميانگين ب

  . هستند
  آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق  -1جدول 

  بيشترين  كمترين  انحراف معيار ميانگين متغير
  42  8  28/7  45/30  استقاللي مربيان –رفتارهاي حمايتي 

  20  8  26/3  06/14  تعهد ورزشي 
  5  1  07/1  65/3  فرصت مشاركت
  5  1  24/1  02/3  الزامات اجتماعي

  5  1  97/0  66/3  لذت ورزشي 
  5  1  91/0  71/3  تعهد 
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داري  اسميرنوف از آنجا كه سطح معني –، براساس آزمون كلوموگروف دهد نشان مي 2گونه كه جدول  همان
هاي آماري مربوط  داده ها نرمال است و براي بررسي فرضيهاست، توزيع كلية  α=  05/0تمام مؤلفه ها بيشتر از 

  . استفاده شد) مستقل tضريب همبستگي پيرسون و (هاي پارامتريك  به آنها از آزمون
  

  اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن داده ها –نتايج آزمون كلوموگروف  – 2جدول 
  نتيجة آزمون N  Z  Sig  متغير

  ها نرمال است دادهتوزيع   078/0  008/1  111  مربياناستقاللي  –رفتارهاي حمايتي 

  ها نرمال است داده  توزيع  238/0  031/1  111  تعهد ورزشي 

  ها نرمال است داده  توزيع  063/0  316/1  111  فرصت مشاركت

  ها نرمال است داده  توزيع  626/0  750/0  111  الزامات اجتماعي

  نرمال استها  داده  توزيع  141/0  152/1  111  لذت ورزشي 

  ها نرمال است داده  توزيع  059/0  228/1  111  تعهد 
  

مالحظه مي شود، با توجه به ضرايب همبستگي پيرسون و سطح معني داري،  3همان طور كه در جدول 
  ).>P 01/0(بين رفتارهاي حمايتي مربيان و تعهد ورزشي بازيكنان رابطة مثبت و معني داري وجود دارد 

  استقاللي مربيان با تعهد ورزشي بازيكنان –بين رفتارهاي حمايتي همبستگي  – 3جدول 
  تعهد ورزشي آماره متغير

  استقاللي –رفتارهاي حمايتي 
  617/0**  ضريب همبستگي
  001/0  سطح معني داري

  111 تعداد
  .معني دار است >P 01/0در سطح  **
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ي پيرسون و سطح معني داري، بين نشان مي دهد، با توجه به ضرايب همبستگ 4همان طور كه جدول 
). >P 01/0(استقاللي مربيان و ابعاد تعهد ورزش رابطة مثبت و معني داري وجود دارد  –رفتارهاي حمايتي 

استقاللي مربيان و لذت ورزشي، الزامات اجتماعي، فرصت مشاركت و تعهد  –همچنين بين رفتارهاي حمايتي 
  . رابطة مثبت و معني داري وجود دارد

  استقاللي مربيان با مؤلفه هاي تعهد ورزشي بازيكنان  –همبستگي بين رفتارهاي حمايتي  – 4دول ج

  تعهد  لذت ورزشي  الزامات اجتماعي  فرصت مشاركت  آماره  متغير

  استقاللي  –رفتار حمايتي 

  492/0**  534/0**  336/0**  586/0**  ضريب همبستگي

  001/0  001/0  001/0  001/0  سطح معني داري

  111  111  111  111  تعداد

  .معني دار است >P 01/0در سطح  **

استقاللي مربيان در تيم  –نشان مي دهد، تفاوت معني داري بين رفتارهاي حمايتي  5همان طور كه جدول 
همچنين تفاوت معني داري بين تعهد ورزشي در تيم هاي موفق و ). >P 01/0(هاي موفق و ناموفق وجود دارد 

در اين ابعاد تعهد ورزشي، بعد تعهد، الزامات اجتماعي و فرصت هاي مشاركت ) . >01/0P(شد  ناموفق مشاهده
، اما در بعد لذت در بين تيم )>P 01/0(در بين تيم هاي موفق و ناموفق تفاوت معني داري را نشان مي دهد 

  ).<P 01/0(هاي موفق و ناموفق تفاوت معني داري مشاهده نمي شود 
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  مستقل براي مقايسة تيم هاي موفق و ناموفق tج آزمون نتاي – 5جدول 

انحراف   ميانگين  n  نوع تيم  متغير
  t Sig  درجة آزادي  معيار

استقاللي  –رفتار حمايتي 
  مربيان

  75/7  00/35  59  موفق
109  410/3-  **001/0  

  26/7  12/30  52  ناموفق

  تعهد ورزشي 
  29/3  61/16  59  موفق

109  272/4-  **001/0  
  36/3  90/13  52  وفقنام

  لذت ورزشي 
  92/0  69/3  59  موفق

109  329/0-  743/0  
  00/1  63/3  52  ناموفق

  تعهد
  66/0  69/4  59  موفق

109  528/6-  **002/0  
  94/0  68/3  52  ناموفق

  الزامات اجتماعي
  13/1  15/4  59  موفق

109  066/5-  **001/0  
  30/1  98/2  52  ناموفق

  فرصت مشاركت
  85/0  50/4  59  قموف

109  993/4 -  **001/0  
  06/1  59/3  52  ناموفق

  .دار است معني  >P 01/0 در سطح**
  

  گيري  بحث و نتيجه

استقاللي مربيان با تعهد ورزشي شمشيربازان نخبة  –بررسي ارتباط رفتارهاي حمايتي هدف از اين تحقيق 
رابطة مثبت و » تعهد ورزشي«و » استقاللي مربيان –رفتارهاي حمايتي «نتايج نشان داد كه بين . ايران بود

عد تعهد، لذت، الزامات استقاللي مربيان با ب –همچنين رفتارهاي حمايتي ). >P 01/0(داري وجود دارد  معني
اين نتيجه با نتايج تحقيقات كنت ). >P 01/0(داري داشت  هاي مشاركت رابطة مثبت و معني اجتماعي و فرصت

، فيشر )1995(، ويز )2005(، ادموندز و همكاران )2004(، اندرو )1995(، چالدوري )2001(و چالدوري 
، ماتيو )2010(، گارسيا و همكاران )2001(، يين )2005(، جووت و همكاران )1997(، دوهرتي )1982(
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را كه ارتباط معني داري ) 2005(، كارتن )2000(، وايلمن )2004(، سرمونز )2010(، يانگ و مديك )2006(
از طرف ديگر، با . استقاللي مربيان و تعهد ورزشي گزارش كرده بودند، همخواني دارد –بين رفتارهاي حمايتي 

كه گزارش كردند رفتار رهبري با تعهد ارتباط معني داري ندارد، ) 1996(نتايج تحقيقات دوهرتي و دنيل چاك 
يكنان ارتباط داشته باشد، ولي ارتباط بين مربي و تواند با تعهد ورزشي در باز بسياري از عوامل مي. مغاير است

هاي  تواند در بازيكن تفاوت مربي مي. ترين عوامل مرتبط با تعهد ورزشي دانست ورزشكار را مي توان يكي از مهم
به همين دليل مطالعات زيادي بر اهميت ارتباط مؤثر بين مربي و . ي ايجاد كندشورز در مورد تعهدنگرشي 

  . در ارتقاي عملكرد ورزشكار است يكنندة مهم دارند، به طوري كه كيفيت اين ارتباط عامل تعيين بازيكن تأكيد

گزارش كرد، رفتار مربيان به طور مستقيم بر انگيزش، خود ادراكي، درك ) 1992(همان گونه كه هورن 
فتاري را كه مربي بايد با اين موضوع اهميت نوع ر. موفقيت، تعهد و رفتارهاي پيشرفتي ورزشكاران، اثرگذار است

را  چنانچه مربيان از رفتارهاي مناسبي كه شرايط استقالل بازيكن. كند بازيكنان از خود نشان دهد، مشخص مي
آورد استفاده نكنند، قادر نخواهند بود انگيزش و تعهد اثربخشي را در بازيكن ايجاد كنند، و ناتواني  فراهم مي

تواند با وجود صرفه هزينه هاي هنگفت و استفاده از همة امكانات، تسهيالت و مربي در ايجاد چنين شرايطي مي 
. بودجه هاي كالن، به علت عدم ايجاد تعهد بهينه در بازيكنان با عملكرد ضعيف و نتايج تلخ شكست همراه باشد

مربيان . فراهم سازند بنابراين مربيان با ارائة رفتاري مناسب مي توانند زمينة ايجاد تعهد ورزشي را در بازيكنان
توانند با ارائة رفتارهايي كه در آن از استقالل افراد حمايت مي شود، فرصت انتخاب بيشتر را مطابق قواعد و  مي

  . محدوديت هاي ويژه فراهم آورند و در راستاي تقويت و بهبود تعهد ورزشي بازيكنان اقدام كنند

عوامل متعددي با . هاست كاران در تمرين و رقابتمؤلفة لذت ورزشي عاملي مهم در شركت منظم ورزش
استقاللي مربي از جملة اين  –نتايج تحقيق نشان داد كه رفتار حمايتي . كاهش يا افزايش اين مؤلفه ارتباط دارند

استقاللي مربيان يافته ها بيشتر بر ارتباط نفوذ كمال گرايانة   –در بررسي رفتارهاي حمايتي . عوامل مرتبط است
هاي مرتبط  بي ترديد مقوله. ي در ورزشكار و روحية ايجاد انگيزش در تقويت حس لذت ورزشي حكايت داردمرب

از يك ...  گرايانه همچون ناديده گرفتن عاليق خود به خاطر ديگران، احترام، تواضع، شايستگي و  با نفوذ كمال
هاي جديد و  خوشبينانه از آينده و امكانهاي مرتبط با روحية ايجاد انگيزش همچون ارائة تصوير  سو و مقوله

 –رفتار حمايتي . سازد هيجان انگيز در رشتة ورزشي زمينه هاي لذت بردن از فعاليت هاي ورزشي را فراهم مي
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استقاللي به عنوان يكي از انواع رفتارهاي ارتباطي مربي با ورزشكار، رابطة زيادي با بهره مندي از فرصت هاي 
فته گواه اين موضوع است كه ابراز خصايصي همچون تأكيد بر باورها و متعهد بودن به اين يا. ورزشي دارد

مربيان با ارائة . اعتقادات در كنار صبر در برابر مشكالت فرصت بهره مندي از امكانات آينده را قوت مي بخشد
توقعات جامعه از ورزشكار  دهي ديدگاه بازيكنان از الزامات و فشار اجتماعي و سطح رفتارهايي مي توانند بر جهت

اين مسئله موجب مي شود كه ورزشكاران نسبت به مسئوليت اجتماعي خويش و انتظارات . نقش مهمي ايفا كنند
  . و توقعات پايبند و متعهد باشند

استقاللي از سوي مربي فضاي حمايتي را در رابطة دوسوية مربي و بازيكن ايجاد  –ارائة رفتارهاي حمايتي 
هاي فضاي حمايتي مواردي  اين خصوصيات و ويژگي. دهد ه تعهد ورزشي بازيكنان را افزايش ميمي كند ك

همچون احترام، تشويق ورزشكار براي رسيدن به حداكثر توان خود، ايجاد فرصت براي خالقيت، مشاركت دادن 
مقايسة پيشرفت هر  هاي فردي و ورزشكار در تصميم گيري، برقراري روابط دوستانه و صميمي، توجه به تفاوت

يك مربي كارا . آيد ها به حساب مي ترين شغل امروزه مربيگري در ردة مشكل. بازيكن با خودش را در بر مي گيرد
شرايط كار در . بايد مهارت و دانش فوق العاده اي داشته باشد تا بتواند ورزشكاران ماهر و متعهدي را پرورش دهد

ت، زيرا در اين حرفه، كار مربيان در زير ديد دقيق، موشكافانه و ريزبين حرفة مربيگري بسيار دشوار و سخت اس
. هاي گروهي و منتقدان جامعه قرار دارد افرادي چون تماشاگران، بازيكنان، مديران ورزشي، خبرنگاران رسانه

  هاي آن  تديگري داراي فراز و نشيب است، اما براي يك مربي آماده، فرازها و موفقي ةمربيگري مانند هر حرف
ها را به نحو مؤثري پرورش  احتمال موفقيت و پيروزي براي آن دسته از مربيان كه مهارت. تواند بيشتر باشد مي
پرورانند،  كنند و اشتياق و عواطف ورزشكاران را مي دهند و تعهد و انگيزش بيشتر در ورزشكاران ايجاد مي مي

كنند تا از تسلط يافتن  مربيان موفق به ورزشكاران كمك مي. ندآي بيش از افرادي است كه از عهدة اين كار برنمي
هاي  ها، رقابت با ديگران و داشتن احساس رضايت از خود لذت ببرند و براي شركت مستمر در فعاليت مهارت

  . ورزشي نشان دهند و به امور مرتبط به تيم و مربي متعهد باشند

استقاللي مربيان در تيم هاي موفق و ناموفق  –اي حمايتي داري بين رفتاره نتايج نشان دادكه تفاوت معني
هاي ناموفق بيشتر از رفتار  تيممقايسه با ، به اين گونه كه مربيان تيم هاي موفق در )>P 01/0(وجود دارد 

كه عنوان كردند ) 2010(اين نتيجه با نتايج تحقيقات گارسيا و همكاران . كنند استقاللي استفاده مي –حمايتي 
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اين نتيجة تحقيق بر اين موضوع صحه مي گذارد . ان موفقيت و تعهد با هم ارتباط دارند، همخواني داردميز
، ميزان تعهد ورزشي بازيكنان را افزايش مي دكنن استقاللي استفاده مي –مربياني كه بيشتر از رفتارهاي حمايتي 

دهد كه  اين مسئله نشان مي. مي انجامد هاي رقابتي دهند و اين امر خود به موفقيت و پيشرفت تيم در عرصه
هاي فردي ورزشكاران و حمايت از  ويژگي ترغيب به تالش فكري يا تحريك شناختي و نيز توجه به تفاوت

  . تواند با موفقيت تيم  ورزشي ارتباط داشته باشد استقالل بازيكنان از سوي مربيان مي

  هاي موفق و ناموفق وجود دارد  د ورزشي در تيمداري بين ميزان تعه نتايج نشان داد كه تفاوت معني
)01/0P<(ها  از ديگر يافته. هاي ناموفق بود ، به اين معني كه ميزان تعهد ورزشي در تيم هاي موفق بيشتر از تيم

هاي موفق و  هاي مشاركت در بين تيم اين بود كه در بين ابعاد تعهد ورزشي، بعد تعهد، الزامات اجتماعي و فرصت
  هاي موفق و ناموفق تفاوت  ، اما در بعد لذت در بين تيم)>P 01/0(داري را نشان داد  تفاوت معني ناموفق
مؤلفة الزامات اجتماعي گوياي اين واقعيت است كه يكي از عوامل مهم در  ).<P 01/0(داري مشاهده نشد  معني

  ن است از سوي والدين، هم اين فشار اجتماعي ممك. تعهد شخص به ادامة فعاليت، فشارهاي اجتماعي است
هاي  و رسيدن او به قله رها و مدارس و ديگر افرادي كه در تداوم فعاليت ورزشكا ها، مربيان در باشگاه تيمي

اين امر بدين معني است كه هر چه الزامات اجتماعي بيشتر شود، تعهد . موفقيت ذينفع هستند، اعمال شود
ها اعمالي از  ورزشكاران به منظور پرهيز از عوارض ناشي از تحريمبه طور خالصه . ورزشي نيز بيشتر مي شود

سوي اجتماع كه در صورت رها كردن تمرين و عدم شركت در رقابت هاي ورزشي به آن دچار مي شوند، مبادرت 
 از آنجا كه در تيم هاي حرفه اي و رده باال الزامات و فشارهاي. به تداوم مشاركت در رشتة ورزشي خود مي كنند

  . دهند ري وجود دارد، بازيكنان تعهد بيشتري در عرصة ورزشي خود نشان ميتاجتماعي بيش

ها در ورزش گوياي آن است كه فرصت ها و مزاياي گوناگون ورزش كه صرفاً در اثر  مندي از فرصت بهره
معني كه هر  حفظ فعاليت هاي ورزشي نصيب ورزشكار مي شود، در ميزان تعهد ورزشي تأثير مي گذارد، به اين

مندي  بهره. يابد شود بيشتر شود، تعهد او به تداوم مشاركت افزايش مي مند مي چه مزايايي كه ورزشكار از آن بهره
در ورزش مي تواند به شكل واقعي و كمي مطرح شود، مانند فرصت برتري در اجراي وظيفه و مهارت ها  از فرصت

مي تواند در باورها و اعتقادات جلوه گر شود، مانند باور به اين  همچنين. ورزشي، يا با دوستان ورزشي خود بودن
ازاين رو مي . موضوع كه كوتاهي در مشاركت در يك ورزش خاص به كاهش آمادگي جسماني منجر خواهد شد
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نتايج . توان گفت كه در تيم هاي موفق فرصت هاي مشاركت بيشتري در مقايسه با تيم هاي ناموفق وجود دارد
در تفسير اين نتيجه مي توان . بين بعد لذت در تيم هاي موفق و ناموفق تفاوت معني داري وجود ندارد نشان داد

گفت لذت مي تواند از منابع متنوع و متفاوتي ناشي شود؛ به اين گونه كه افراد ممكن است از منابعي غير از 
حاكي از آن بود كه رفتارهاي حمايتي  به طور كلي نتايج اين تحقيق. منابع لذت موجود درورزش بهره مند شوند

اين يافته نشان مي دهد كه شمشيربازان ليگ . داري دارد استقاللي مربيان با تعهد بازيكنان رابطة مثبت معني –
برتر ويژگي هاي همچون از خودگذشتگي، رفتارهاي توأم با احترام، شايستگي و حفظ آرامش در لحظات بحراني، 

از اين رو پيشنهاد مي شود كه . مربي خود درك و در ايجاد تعهد خود سهيم دانسته اند حمايت از استقالل را از
  . مربيان با تأكيد بيشتري بر اين رفتار و سبك مربيگري در ايجاد تعهد بازيكنان اقدام كنند
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