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 چكيده

اين . ي استبا استفاده از مدل معادالت ساختار يرانا ةنخب گيران يو تعهد كشت يتموفق يزشدر انگ يانمرب ينقش سبك رهبرهدف از اين تحقيق 
، كه تعداد استحاضر در اردوي تيم ملي  گيران جامعة آماري تحقيق شامل كلية كشتي. تحقيق از نظر هدف، كاربردي و از نظر راهبرد، همبستگي بود

و تعهد ) 1998(انگيزش موفقيت رابرتز و ترشو  ،)1980(ها از پرسشنامة سبك رهبري چالدوراي  آوري دادهدر اين تحقيق براي جمع. نفر بود 156آنها 
ها از وتحليل داده براي تجزيه. دست آمد به 81/0، 70/0، 744/0ترتيب  ها به پايايي تركيبي پرسشنامه. استفاده شد) 1993(ورزشي اسكانالن و همكاران 

نتايج تحقيق نشان داد كه ضريب . هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي مانند آزمون كولموگروف اسميرنوف و مدل معادالت ساختاري استفاده شد روش
، در تعهد )684/0(در انگيزش موفقيت مربيان  آمرانةسبك ، )587/0(تعهد  ، در)579/0(در انگيزش موفقيت مربيان  و تمرين آموزش يسبك رهبر تأثير

توان گفت  رو مي دار بوده است، ازاين معنا α=05/0در سطح آلفاي ) 836/0(و در تعهد ) 844/0(در انگيزش موفقيت مربيان  دموكراتيكسبك و ) 701/0(
  .داري دارد تأثير مثبت و معنا گيران در انگيزش موفقيت و تعهد ورزشي كشتي ذكرشدههاي رهبري  كه سبك

 

  هاي كليدي واژه

  .يتموفق ، مربيان،نخبه گيران يكشت ي،سبك رهبر ،تعهد يزشانگ
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 مقدمه

در چند دهة اخير اهميت علم ورزش در تمامي 

سرعت  بهويژه در ورزش قهرماني  هاي ورزشي به حوزه

ريزان  مربيان، ورزشكاران و برنامه. افزايش يافته است

ورزشي بر اين باورند كه رسيدن به عملكرد عالي و 

دستيابي به ركوردهاي برتر بدون آشنايي و ارتباط با 

آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي ناممكن است و 

تحقق اين امر به تداوم همكاري با پژوهشگران نياز دارد 

)13.(  

براي  يقتحق يناي ا حاضر، در ورزش حرفه در حال

به  توانند يگر نميكننده آشكار شده است كه د افراد شركت

 يانباشند و مرب يهاي گذشته متك دهه يسنت يها روش

شركت در  منظور به كه ند ا يافتهدر يشاز پ يشب يزن

 استفاده كنند يدجد ياز راهبردهاي علم بايدمسابقات 

)2.(  

هاي موفق ورزشي داراي يك صنعت تيممعموالً 

سازد و متمايز مي هاي ناموفقتيم ند كه آنها را ازا برجسته

. آن مديريت و رهبري مؤثر، فعال و شايسته است

گيري و پيشرفت همچنين يكي از اركان اساسي شكل

هاي ورزشي مربيان هستند و از نقش مهم آنان بر تيم

  ).12،11(پوشي كرد توان چشمعملكرد بازيكنان نمي

فرايندي است رفتاري، با ماهيت  1سبك رهبري

فردي كه با هدف تأثير و ايجاد انگيزه در اعضا و براي  بين

سبك رهبري . شودسازمان يا گروه ايجاد ميتحقق اهداف 

هنگام اقدام براي نفوذ  نيز الگوي رفتاري فرد است كه به

يكي ). 10(دهد هاي ديگران، از خود نشان ميدر فعاليت

گيري مربيان، انتخاب سبك و  از ابعاد مهم در تصميم

گيرد،  مي شيوة مربيگري است؛ اينكه مربي چگونه تصميم 

دهد، چگونه  ها را آموزش مي ها و راهبرد كدام مهارت

سازماندهي الزم را براي تمرين و مسابقه را به انجام 
                                                           
1. Leadership style 

ضباط هايي براي ايجاد نظم و ان رساند، از چه روش مي

ها  گيري تر، در تصميم كند و از همه مهم تيمي استفاده مي

از نظر ). 8(گيرد  چه نقشي را براي ورزشكاران در نظر مي

مربي موفق كسي است كه بتواند به  ،)1395(حسن نايبي 

 ةو توسع ها وسيعي از مهارت ةورزشكاران در بهبود دامن

ي و ويژه در ابعاد جسماني، تكنيكي، تاكتيك آنها به

يك مربي بتواند كار  براي اينكه. شناختي كمك كند روان

نحو مناسبي انجام دهد، ضروري است كه به  خود را به

رواني ورزشكار خود جهت خاصي  هاي روحي و ويژگي

ها و ابعاد مربيگري، انتخاب امروزه يكي از جنبه ).4( بدهد

در تيم است، زيرا در واقع مربيان  2شيوه و سبك مربيگري

كه رهبري،  گونه همان. شوندهمان رهبران تيم محسوب مي

توانند با نفوذ  نيز مي ان، مربيفرايند نفوذ بر كاركنان است

كوشي، تعهد و بر اعضاي تيم و با ايجاد انگيزش، سخت

مربي موفق . مندي به اهداف تيمي خود دست يابندرضايت

د به ورزشكاران در بهبود دامنة وسيعي كسي است كه بتوان

ويژه در ابعاد جسماني،  ها و توسعة آنها به از مهارت

  ). 7(شناختي كمك كند تكنيكي، تاكتيكي و روان

دهد كه نشان مي) 1391(نتايج مطالعات گوديني 

رابطة سبك رهبري و رفتارهاي مربيان با عملكرد، 

دار هي معناانگيزش، ميزان رضايت و انجام كارهاي گرو

ها واقعيت اين است كه شيوة رهبري، رفتارها، ادراك. است

هاي او ورزشكاران و پيامدهاي تيمي را تحت و تصميم

مربي براي مديريت تيم، قدرت قانوني . دهدتأثير قرار مي

تواند بر ورزشكاران تأثير بگذارد و از ورزشكاران دارد و مي

كند، بنابراين  خود تالش بيش از حد انتظاري را طلب

- مطالعات زيادي در زمينة سبك. مربي قدرت رهبري دارد

هاي رهبري در مديريت هاي رهبري با استفاده از نظريه

هاي زيادي نيز ارائه شده است كه در انجام گرفته و مدل

                                                           
2.Coaching style 
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در براي رهبري مربي ) 1980( 1ميان، مدل چالدوارياين 

كردند ي ورزشي، پنج سبك رهبري شناسايي ها تيموقع

كه عبارت است از سبك آموزش و تمرين، سبك 

دموكراتيك، سبك آمرانه، سبك حمايت اجتماعي و سبك 

  ).11(بازخورد مثبت 

شناختي در اهميتي كه اخيراً براي نقش مسائل روان

اند، در چند سال هاي ورزشكاران قائل شدهبهبود توانايي

اند ردهبوده و مربيان و ورزشكاران پي ب سابقه يبگذشته 

كه موفقيت در ورزش تنها نتيجة فعاليت و كارايي 

شناختي هم بايد مورد هاي روان جسماني نيست و جنبه

شناسي كه در از موضوعات مهم روان. توجه قرار گيرد

هاي اخير مورد بحث جدي قرار گرفته، انگيزش سال

هاي  يكي از ويژگي). 5( پيشرفت و تعهد ورزشكاران است

پذيرند و بر ميزان و  از رفتار رهبر تأثير ميبازيكنان كه 

. استگذارد، انگيزش  شدت عملكرد ورزشكاران اثر مي

انگيزش عامل اصلي تالش و تقويت رفتارهاي ارادي انسان 

يا موفقيت  2انگيزش پيشرفت. استبراي رسيدن به هدف 

شناسي  كه در حيطة روان استيكي از انواع انگيزش 

انگيزش موفقيت ورزشي،  .ورزش اهميت خاصي دارد

پذيري بيشتر، اشتياق  نيرويي است كه به تالش، مسئوليت

شود و برخورداري از  مي براي ورود به ميدان ورزشي منجر

ورزشكاري . سازد جويي باال را نمايان مي خصوصيت رقابت

كه از انگيزة موفقيت برخوردار است، از سرماية عظيمي در 

برد،  سابقه سود مياستمرار تالش و تمرين براي م

كه افراد با انگيزش موفقيت پايين در شرايط  درحالي

رسد نظر مي به. برند رقابتي از عملكرد خود لذت نمي

انگيزش پيشرفت بر بسياري از رفتارها، افكار و احساسات 

از جمله انتخاب نوع فعاليت، تالش براي پيگيري اهداف و 

از  ).14(دنبال مواجهه با شكست تأثير دارد  پشتكار به

                                                           
1. Chelladurai 
2. Achievement motivation 

انگيزش موفقيت ) 2016(و همكاران  3ديدگاه آله مايو

پذيري بيشتر،  نيرويي است كه موجب تالش، مسئوليت

اشتياق براي ورود به ميدان ورزشي و رقابت با حريفان و 

شود، خود را  جويي باال مي برخورداري از خصوصيت رقابت

رزشكاري كه از انگيزة موفقيت بااليي سازد و و نمايان مي

برخوردار است، از يك سرماية عظيم در استمرار تالش و 

 4توروس اعتقاد به). 15(برد  تمرين براي مسابقه سود مي

 موفقيت، به فرد تمايل به موفقيت، انگيزش) 2010(

 برتري معيارهاي با رقابت به تمايل و شكست از پرهيز

 باال موفقيت انگيزش با فرد يها يژگيو. شود يم اطالق

 اعتقاد سخت، كارهاي انجام به فرد تمايل: از است عبارت

 شناسي، وظيفه متفاوت، پيامدهاي ايجاد در يباور شخص و

 و خشنودي و رضايت باالي سطح بيني، خوش طلبي، جاه

  ).18(مدت  طوالني هاي فعاليت در شركت

- مي رفتار مربي متغيرهاي متعددي را تحت تأثير قرار

دهد و با توجه به اينكه ورزشكاران و مربيان پيوسته در 

رسد كه نظر مي از هم هستند، به متأثرتعامل با يكديگر و 

نيز از جملة اين متغيرها باشد و از تعهد ورزشكاران 

تحت تأثير رفتاري مربي قرار  تواند يممتغيرهايي كه 

كاران و هم 5به اعتقاد بوم). 10(گيرد، تعهد ورزشكار است 

-عبارت است از ساختار روان 6تعهد ورزشي) 2015(

شناختي كه نشان از تمايل و عزم فرد به تداوم مشاركت 

مدل تعهد اخيراً با ارائة . هاي ورزشي دارددر فعاليت

هاي بزرگي در تلفيق تعهد با ورزش انجام ورزشي، موفقيت

، تعهد ورزشي )1993( 7بنابر تعريف اسكانالن. گرفته است

شناختي كه نشان از تمايل و عبارت است از ساختار روان

به . هاي ورزشي داردعزم فرد به تداوم مشاركت در فعاليت

شود كه  عقيدة اسكانالن تعهد ورزشي شامل پنج عامل مي
                                                           
3 . Alemayehu 
4. Toros 
5. Bum 
6. Sport commitment 
7. Eskalnlan 
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هاي مشاركتي، لذت ورزشي، جايگزين: اند از عبارت

فرصت  گذاري شخصي، محدوديت اجتماعي و سرمايه

ترين و فراگيرترين كشتي از قديمي ).16(مشاركت 

هاي دنياست و احتماالً در دوران ماقبل تاريخ با ورزش

هاي تن به تن و جايگزين كردن تغيير شكل در جنگ

مرگ يا صدمات شديد با يك پيروزي نمادين ايجاد شده 

عنوان رشتة ورزشي ملي مطرح  كشتي در ايران به. است

در چند سال اخير و  شده كسبهاي و مدالها مقام. است

گيران در مسابقات المپيك و كسب حضور مداوم كشتي

-مدال براي كشور ايران، دال بر اهميت اين رشته و كشتي

 كه است ييها ورزش جمله از يكشت). 1( استگيران 

. است ورزشكار باخت و برد ةكنند نييتع ها هيثان و لحظات

 يبرا ييباال يروان يها تيقابل از يدبا رانيگ يكشت نيبنابرا

 نيا ةجمل از. باشند برخوردار مختلف نياديم در تيموفق

 و يروزيپ و رقابت يبرا يكاف زشيانگ داشتن ها تيقابل

 و يكاف ةزيانگ نداشتن. است مسابقات در هدف داشتن

 از يكي تواند يم رانيگ يكشت در يگر رقابت يةروح عدم

 و نياديم در در حد انتظار چندان نه جينتا عوامل

اين  .باشد گيران ي و كاهش تعهد كشتيورزش يها عرصه

ويژه موجب از دست  ي، بها حرفهموضوع در سطح ورزش 

هاي  شود و هزينه دادن ورزشكاران نخبه و مستعد مي

كند  تحميل مي ها ميتو  ها باشگاهگزاف مادي و معنوي به 

 مختلف طوحس اجراي به دقيق نظري همچنين با). 6(

 تعداد كه شود مي مشاهده ورزشي يها رقابت و مسابقات

 از بااليي سطوح داراي اينكه با ورزشكاران از زيادي

 نداشتن انگيزه و ليدل به د،ان اجرايي هايمهارت و ها قابليت

 ارائة به قادر مربيگري، نادرست رفتارهاي و هاسبك وجود

 در نتيجه، عدم و نيستند بالقوة خويش يها ييتوانا كلية

 ي وريگ ميتصم تسلط، توجه، تمركز، تفكر، ميزان از انگيزه

 كاهش اين عوارض، تمامي پيامد .است كاسته آنان تعهد

 .است افراد ورزشي عملكرد سطح كيفيت و بازدهي

 پردردسر، يبا شغل نكهيبه لحاظ ا همچنين مربيان

 بوده،رو  هروب اديز يو حجم كار تيپرمسئول ن،آفري مشكل

 بابنابراين . شوند يدچار استرس م ياز افراد عاد شتريب

 مهم عوامل از يكي عنوان به انيمرب يرهبر نقش به توجه

 مناسب يها سبك از استفاده با ورزشكاران ةزاننديبرانگ

 رفتار هر بروز سبك رهبري در نقش به توجه ي و بارهبر

 جديد تحقيقات بودن نادر به توجه با و ورزش جمله از

 موفقيت و انگيزش سبك رهبري مربيان در دربارة نقش

 مدل معادالت ساختاري براساسورزشكاران  تعهد ورزشي

 تحقيقات متعدد و مدل مفهومي نتايج به توجه با و

 ، محقق در پي يافتن)1شكل (در اين تحقيق  شده استفاده

 پاسخ پرسش اصلي تحقيق مبني بر تعيين نقش سبك

 گيران انگيزش موفقيت و تعهد كشتيرهبري مربيان در 

 .استنخبة ايران 

 

  
	مفهومي تحقيقمدل . 1شكل 
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  روش تحقيق
 ينقش سبك رهبربا توجه به هدف اصلي تحقيق كه 

 ةنخب گيران يو تعهد كشت يتموفق يزشدر انگ يانمرب

، اين است يبا استفاده از مدل معادالت ساختار يرانا

تحقيق از نظر هدف، كاربردي، از نظر راهبرد، همبستگي 

جامعة آماري .   شوداست كه به روش ميداني اجرا مي

ر حاضر د) آزاد و فرنگي(گيران  تحقيق شامل كلية كشتي

در اردوي تيم ملي است كه تعداد  1396نيمة اول سال 

= 156( است) نفر فرنگي 78نفر آزاد و  78(نفر  156آنها 

N .(علت محدود بودن جامعة آماري، تعداد نمونه با  به

كه )   n=N=156(جامعة آماري برابر در نظر گرفته شد 

 صورت بهنفر  144ها  ي پرسشنامهآور جمعپس از توزيع و 

  .ها پاسخ دادند به پرسشنامه صحيح

در اين پژوهش از سه پرسشنامة زير براي گردآوري 

  :ها استفاده شد داده

پرسشنامة مقياس رهبري در ورزش چالدوري 

، پرسشنامة انگيزش پيشرفت سؤال 40داراي ) 1980(

و پرسشنامة تعهد  سؤال 12داراي  )1998( 1رابرتز و ترشر

 سؤال 26داراي  )1993(ورزشي اسكانالن و همكاران 

ي ا درجه پنجمقياس  براساسپرسشنامه  3كه هر  است

پايايي . كنند يمارزيابي را ي مورد نظر هايرمتغ ليكرت

، 72/0، 70/0ترتيب  بهكرونباخ  يآلفاپرسشنامه به روش 

، 744/0ترتيب  ، به)سازه ييايپا( يبيترك ييايپاو  72/0

نكه بار عاملي و با توجه به اي. دست آمد به 81/0، 70/0

بيشتر از  )AVE( ياستخراج هاي يانسوار نيانگيم يزانم

ها  پرسشنامه يرو روايي همگرا محاسبه شد، ازاين 5/0

ي آمار ها روشها از وتحليل داده براي تجزيه. شد دييتأ

توصيفي و استنباطي مانند آزمون كولموگروف اسميرنوف، 

ي افزارها نرممدل معادالت ساختاري و همچنين 

18SPSS ،PLS SMART استفاده شد.  

                                                           
1. Robert & Tersher 

  هاي تحقيق نتايج و يافته
 داد، از نشان ها يآزمودن به مربوط توصيفي يها افتهي

 21 تعداد بررسي مورد نمونة كل ازدهنده  پاسخ 144 بين

 36 تعداد ،)درصد 60/14( زير ديپلم و ديپلم مقطع در نفر

 در نفر 54 تعداد ،)درصد25(  پلميد فوق مقطع در نفر

 در نفر 33 تعداد و )درصد 50/37( كارشناسي مقطع

 در) درصد 90/22 حدود(و باالتر  ارشد كارشناسي مقطع

 سن همچنين وضعيت .بودند تحصيل حال

 نمونه افراد بين از بررسي نشان داد موردكنندگان  شركت

 تا 20بين نفر 39 ،)درصد 50/12(سال  20زير  نفر 18

 سال 30 تا 26 بين نفر 76 ،)درصد 10/27( سال 25

) درصد 60/7( سال 31نفر باالي  11 و )درصد 80/52(

 8زير  نفر 21 كه همچنين نتايج نشان داد .داشتند سن

 50/28(سال  12 تا 8بين  نفر 41 ،)درصد 21(سال 

 31 و )درصد 40/35( سال 15 تا 13 بين نفر 51 ،)درصد

  .داشتند ة ورزشيسابق )درصد 50/21( سال 15نفر باالي 

 2در آمار استنباطي اين پژوهش با توجه به شكل 

دهد كه سبك رهبري آموزش و تمرين  نتايج نشان مي

گيران نخبة  مربيان در انگيزش موفقيت و تعهد كشتي

 .ايران نقش دارد

نشان داد كه  2ي مربوط به شكل ها ليتحلنتايج 

 و تمرين سبك آموزشضريب تأثير يا ضريب مسير 

 محاسبه 579/0گيران  انگيزش موفقيت كشتي دريان مرب

و سطح  است 46/3همچنين مقدار آمارة تي . است شده 

با توجه به اين . دست آمده است به 001/0داري نيز  معنا

 در سبك آموزش مربيانگفت كه  توان يمداري  سطح معنا

گيران تأثير مستقيم، مثبت و  انگيزش موفقيت كشتي

كمتر از  آمده دست بهداري  يرا سطح معناداري دارد، ز معنا

 ياتأثير  يبنشان داد كه ضر يجنتاهمچنين . است 05/0

يران گ يكشت تعهدسبك آموزش مربيان بر  يرمس يبضر

 46/2 يت ةمقدار آمار ينهمچن .شده است  محاسبه 587/0



 1397، بهار 20، شمارة 6نشرية رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي، دورة                                                                     100

 

با  .دست آمده است به 05/0 يزن يدار است و سطح معنا

كه سبك  گفت توان يم يدار سطح معنا ينتوجه به ا

تأثير  يرانگ يكشت يتموفق يزشانگ درآموزش مربيان 

 يدار سطح معنا يراز ،دارد يدار مثبت و معنا يم،مستق

 .)1جدول ( است 05/0آمده كمتر از  دست به

 

  
 گيران نخبه كشتيو تعهد  يتموفق يزشدر انگنتايج نقش سبك رهبري آموزش و تمرين مربيان نمودار . 2 شكل

 

و تعهد يتموفق يزشدر انگ آموزش و تمرينسبك نتايج نقش . 1جدول   

 

همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه سبك رهبري 

گيران  آمرانة مربيان در انگيزش موفقيت و تعهد كشتي

 ).3شكل (نخبة ايران نقش دارد 

نشان داد كه  3 ي مربوط به شكلها ليتحلنتايج 

 درمربيان  ةسبك آمرانضريب تأثير يا ضريب مسير 

. است شده  محاسبه 684/0گيران  انگيزش موفقيت كشتي

 001/0داري نيز  و سطح معنا است 55/17مقدار آمارة تي 

داري  با توجه به اين سطح معنا. دست آمده است به

انگيزش موفقيت  در مربيان ةسبك آمرانگفت كه  توان يم

داري دارد، زيرا  گيران تأثير مستقيم، مثبت و معنا كشتي

. است 05/0آمده كمتر از  دست داري به سطح معنا

 يرمس يبضر ياتأثير  يبنشان داد كه ضر يجنتاهمچنين 

محاسبه  701/0يران گ يكشت تعهدمربيان بر  ةسبك آمران

است و سطح  68/16 يت ةمقدار آمار ينهمچن .شده است

 ينبا توجه به ا .دست آمده است به 001/0 يزن يدار معنا

 درمربيان  ةرانكه سبك آم گفت توان يم يدار سطح معنا

 نتيجه داري سطح معنا آمارة تي ضريب مسير

 دييتأ 001/0 46/3  579/0 انگيزش موفقيت ≥ مربيان سبك آموزش و تمرين

 دييتأ 001/0 46/2 587/0 تعهد ≥سبك آموزش و تمرين مربيان 
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مثبت و  يم،تأثير مستق يرانگ يكشت يتموفق يزشانگ

آمده كمتر از  دست به يدار سطح معنا يراز ،دارد يدار معنا

 ).2جدول ( است 05/0

 

 
 گيران نخبه كشتيو تعهد  يتموفق يزشدر انگنتايج نقش سبك رهبري آمرانة مربيان نمودار . 3 شكل

 
  و تعهد  يتموفق يزشدر انگ آمرانهسبك نتايج نقش . 2جدول 

  
 

 

 

 

 

سبك رهبري همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه 

دموكراتيك مربيان در انگيزش موفقيت و تعهد 

 ).4شكل (گيران نخبة ايران نقش دارد  كشتي

نشان داد كه  4 ي مربوط به شكلها ليتحلنتايج 

در سبك دموكراتيك مربيان ضريب تأثير يا ضريب مسير 

. محاسبه شده است 844/0گيران  انگيزش موفقيت كشتي

داري  و سطح معنا است 74/33همچنين مقدار آمارة تي 

داري  با توجه به اين سطح معنا. دست آمده است به 001/0

بر انگيزش  سبك دموكراتيك مربيانگفت كه  توان يم

داري  گيران تأثير مستقيم، مثبت و معنا موفقيت كشتي

 05/0مده كمتر از آ دست داري به دارد، زيرا سطح معنا

 يبضر ياتأثير  يبنشان داد كه ضر يجنتاهمچنين . است

 تعهد درسبك دموكراتيك مربيان  يرمس

 يت ةمقدار آمار .محاسبه شده است 836/0يرانگ يكشت

داري سطح معناآمارة تي ضريب مسير  نتيجه  

انگيزش موفقيت ≥مربيان  ةسبك آمران  684/0  55/17  001/0 ييدتأ   

تعهد ≥مربيان  ةسبك آمران  701/0  68/16  001/0 ييدتأ   
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دست آمده  به 001/0 يزن يدار است و سطح معنا 25/41

كه  گفت توان يم يدار سطح معنا ينبا توجه به ا .است

 يرانگ يكشت تعهد ورزشي درسبك دموكراتيك مربيان 

سطح  يراز ،دارد يدار مثبت و معنا يم،تأثير مستق

 ).3جدول ( است 05/0آمده كمتر از  دست به يدار معنا

 

 

 نخبهگيران  كشتيو تعهد  يتموفق يزشدر انگنتايج نقش سبك رهبري دموكراتيك مربيان نمودار . 4 شكل

 

  و تعهد  يتموفق يزشدر انگ دموكراتيكسبك نتايج نقش . 3جدول 
  
 

 

 

 

 

  گيري  نتيجه و بحث
براي  يقتحق يناي ا حاضر، در ورزش حرفهحال  در

به  توانند يگر نميكننده آشكار شده است كه د افراد شركت

 يانباشند و مرب يهاي گذشته متك دهه يسنت هاي روش

شركت در  منظور به كه ند ا يافتهدر يشاز پ يشب يزن

  .استفاده كنند يدجد ياز راهبردهاي علم بايدمسابقات 

ها و ابعاد مربيگري، انتخاب شيوه جنبهامروزه يكي از 

و سبك مربيگري درتيم است، زيرا در واقع مربيان همان 

كه رهبري،  گونه همان. شوندرهبران تيم محسوب مي

فرايند نفوذ بر كاركنان است، مربي نيز با نفوذ بر اعضاي 

مندي كوشي و تعهد و رضايتتيم با ايجاد انگيزش، سخت

مربي موفق كسي است كه . يابد يبه اهداف تيمي دست م

داري سطح معنا آمارة تي ضريب مسير  نتيجه  

انگيزش موفقيت ≥مربيان  ةسبك آمران  844/0  74/33  001/0 ييدتأ   

تعهد ≥سبك آمرانه مربيان   836/0  25/41  001/0 ييدتأ   
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ها و  بتواند به ورزشكاران در بهبود دامنة وسيعي از مهارت

ويژه در ابعاد جسماني، تكنيكي، تاكتيكي و  توسعة آنها به

  .شناختي كمك كندروان

هاي تحقيق نشان داد، با توجه به ضريب تأثير يافته

در انگيزش موفقيت مربيان  و تمرين سبك آموزش

سبك و همچنين ضريب تأثير ) 579/0(گيران  كشتي

) 587/0(گيران  در تعهد كشتيمربيان  و تمرين آموزش

ي سبك رهبرتوان گفت كه  مي α=05/0در سطح آلفاي 

يان در انگيزش موفقيت و تعهد مرب آموزش و تمرين

داري  گيران تأثير مستقيم، مثبت و معنا ورزشي كشتي

، )2015(نتايج با نتايج تحقيقات بوم و همكاران اين  .دارد

همخواني ) 2009(و واسيليكي و ديميترا ) 1394(كياني 

رسد دليل احتمالي اين است  نظر مي به). 19،16،10( دارد

تمرينات و مسابقات  ارضاي نيازهاي فردي در انجامكه 

مساعدي را براي گرايش به فعاليت  ةتواند زمين ورزشي مي

 . دكنايجاد  يتربيت بدنسوي  بهنگيزش و ا يورزش

همچنين استفاده از سبك رهبري آموزش و تمرين، تعهد 

 يلدلاز طرف ديگر، . دهد را افزايش مي ورزشي ورزشكاران

كه ذكرشده اين است  يقاتبا تحق يجنتا ينا يهمخوان

دهد  نشان مي يانرفتار مرب يبر روگرفته  يقات انجامتحق

تأثير  تعهدو  يزشبر انگ تواند ميكه  يعامل ترين مهم

 يگريمرب يا يرفتار آنها در رهبر ياسبك  ،داشته باشد

  .باشد

از ديگر نتايج تحقيق اين بود كه با توجه به ضريب 

در انگيزش موفقيت مربيان  آمرانةسبك تأثير 

در مربيان  آمرانةسبك و همچنين ) 684/0(گيران  كشتي

 α=05/0در سطح آلفاي ) 701/0(گيران  تعهد كشتي

يان در انگيزش مرب ي آمرانةسبك رهبرتوان گفت كه  مي

گيران تأثير مستقيم، مثبت  موفقيت و تعهد ورزشي كشتي

مايو و  اين نتيجه با نتايج تحقيقات آله. داري دارد و معنا

، بوم و )1395(، حسن نايبي و هادوي )2016(همكاران 

و سوير و ) 1394(، كريمي و همكاران )2015(ن همكارا

همخواني ندارد، اما با نتايج تحقيق ) 2014(همكاران 

). 17،16،15،10،9،3(همخواني دارد ) 1394(كياني 

رسد دليل احتمالي همخواني اين باشد كه  نظر مي به

استفاده از سبك آمرانه را در موفقيت و انسجام تيم مؤثر 

آمرانه در رشتة ورزشي كشتي دانند، چراكه سبك  مي

شود و موجب  هاي ورزشي ديگر استفاده مي بيشتر از رشته

انسجام بيشتر و موفقيت در عملكرد بهتر تيم و افزايش 

گردد، كه اين نياز به تحقيقات  گيران مي تعهد كشتي

اي  از آنجا كه رشتة ورزشي كشتي، رشته. خاص خود دارد

سبك مربيگري مشابه توان در آن از  انفرادي است، نمي

هاي  در رشته. هاي انفرادي و گروهي استفاده كرد رشته

انفرادي مانند كشتي اين تنها فرد است كه بايد در قبال 

اش جوابگو باشد و تكنيك اولويت  عملكرد و نتيجه

هاي گروهي عملكرد و  كه در ورزش بيشتري دارد، درحالي

ي از گروه عنوان عضو نتيجة تيم مهم است و به افراد به

تاكتيك نيز در كنار تكنيك اهميت فراواني . شود توجه مي

هاي ورزشي را با اعمال زور به  شايد بتوان تكنيك. دارد

ورزشكاران آموخت، اما اين امر در مورد تاكتيك صدق 

اي برخوردي است و  همچنين كشتي رشته. كند نمي

گيران به برانگيختگي زيادي نياز دارند، به همين  كشتي

دليل مربيان كشتي از سبك رهبري آمرانه استفاده 

  . كنند مي

هاي تحقيق نشان داد كه با توجه به  در نهايت يافته

در انگيزش موفقيت سبك دموكراتيك مربيان ضريب تأثير 

در دموكراتيك مربيان و سبك ) 844/0(گيران  كشتي

 α=05/0در سطح آلفاي ) 836/0(گيران  تعهد كشتي

يان در دموكراتيك مربي سبك رهبرتوان گفت كه  مي

گيران تأثير  انگيزش موفقيت و تعهد ورزشي كشتي

اين نتيجه با نتايج . داري دارد مستقيم، مثبت و معنا

مايو و همكاران  ، آله)1392(تحقيقات فتحي و نوروزي 
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) 2010(و توروس ) 2014(، سوير و همكاران )2016(

سد مشاركت ر نظر مي به). 18،15،17،7(همخواني دارد 

هاي مربوط به تعيين اهداف  گيري در تصميم ورزشكاران

هاي دستيابي به آن اهداف موجب افزايش  گروهي و روش

از طرف ديگر، .  شود انگيزش موفقيت و افزايش تعهد مي

نوع ورزش كشتي و نحوة تعامل و برخورد مربي با 

هاي ورزشي متفاوت است و مربي  ورزشكاران با ساير رشته

هاي مشترك  يجاد فضاي مناسب و ايجاد باورها و ارزشبا ا

تواند فضايي ايجاد كند كه با افزايش انگيزه سبب  مي

با . گيران و پيشرفت ورزشي آنها شود افزايش تعهد كشتي

را  خود هاي رهبري توجه به اين نتيجه مربيان بايد سبك

 گيران، كشتيبا  تر يمانهاطات صمبارت يبرقرار جهت در

آنها  يالزم برا يوردهاخز آنها و فراهم كردن بازا يتحما

تعهد انگيزش پيشرفت و  تا بدين وسيلهدهند،  ييرتغ

  .خود افزايش دهند ت بهبرا نس يمت ياعضا

طور كلي به مسئوالن فدراسيون كشتي پيشنهاد  به

و  ها تكنيك يانبه مرب يگريمرب يها دوره درشود كه  مي

 هآموزش داد يكنانباز يتموفق يزشانگ يشافزا يراهكارها

هاي آموزشي براي ارتقاي  ؛ اقدام به برگزاري دوره شود

هاي  هاي اين سبك دانش و آگاهي مربيان نسبت به ويژگي

هاي  ؛ با ايجاد فضاي مناسب و باورها و ارزش رهبري كنند

مشترك بتوانند محيطي ايجاد كنند كه با افزايش انگيزه 

يشرفت ورزشي آنها موجب افزايش تعهد ورزشكاران و پ

  .شود
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