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  چكيده:
براساس مدل چندبعدي در ورزش) و ( رابطه بين رفتارهاي رهبري مربيانحاضر، تعيين هدف از تحقيق 

نفر از  313 همبستگي و نمونه آماري شامل - . روش تحقيق، توصيفيانگيزش ورزشكاران بوده است
شامل  اندازه گيريابزار بودند. نفر از مربيان دانشگاه هاي آزاد اسالمي استان فارس  118ورزشكاران و 

) و پرسشنامه 1980 چالدوري و صالح( پرسشنامه مقياس رهبري در ورزش  پرسشنامه اطالعات فردي،
 77/0 براي انگيزش مشاركت و  84/0 )بود كه پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ 1983انگيزش مشاركت (گيل 

ادراك خود را از رفتار رهبري مربي و انگيزش  ان با استفاده از دو پرسشنامهبازيكن براي رهبري بدست آمد و
ضريب همبستگي  به منظور تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از پرسش نامه ها ازند. مشخص نمود مشاركت،
 . يافته هااستفاده شده است چندگانهتحت بررسي از رگرسيون  ونهنمجهت پيشگويي متغيرها در و پيرسون 

 =000/0p( نشان داد كه : ارتباط مثبت و معني داري بين رفتارهاي رهبري مربيان شامل تربيت و آموزش
،155/0=r(  رفتار دموكراتيك،)017/0p= ،134/0=r( حمايت اجتماعي،)041/0p=  ،112/0=r(  و بازخورد

 029/0p= ، 123/ - =r( داري بين رفتار استبدادي مربيانو ارتباط منفي و معني  ) 011/0p= ، 142/0=r(مثبت
باتوجه به نتايج تحقيق اين گونه استنباط مي گردد كه  .)p >05/0( با انگيزش ورزشكاران مشاهده شد)

  . رفتارهاي رهبري مربيان از عوامل مرتبط با انگيزش ورزشكاران مي باشد
 بازيكنان مربي، انگيزش مشاركت، كليدي:رفتار رهبري،كلمات 
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Title: Relationship between Leadership behaviors of Coaches and Motivation of 
Athletes´Men   
 
Abstract:  
The purpose of this study to determine the relation between leadership behaviors of 
instructors (based on multidimensional models in sports) and motivation of athletic. 
Research methods, descriptive - Solidarity and the sample includes 313 athletes and 118 
people were teachers of Islamic Azad University, Fars province. Gauges, including personal 
information questionnaire, a questionnaire on exercise leadership scale (Chelladurai  and 
Saleh 1980), and participation motivation questionnaire (McGill 1983) was a Cronbach's 
alpha reliability through 84 / 0 for the participation and motivation 77 / 0 was obtained for the 
leadership and using two questionnaires were identified  players perceived their leadership 
behavior and motivation instructor participation. In order to analyze data obtained from the 
questionnaire and the correlation coefficient for the prediction of variables in the sample 
under study, was used multiple regression. Results showed: a significant positive 
relationship between leadership behaviors of coaches includes education and training 
(000/0p =, 155 / 0 = r), democratic behavior (017/0p =, 134 / 0 = r), social support ( 041/0p 
=, 112 / 0 = r) and positive feedback (011/0p =, 142 / 0 = r) and significant correlations 
between the despotic behavior of coaches (029/0p =, 123 / - = r) with the motivation 
Athletes (05 / 0> p). Based on these results will be deduced that the leadership behaviors of 
coaches factors are motivating athletes.  
Keywords: leadership behavior, motivation to participate, coach, players  
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  مقدمه:

با استناد به اين يافته ها مي توان  منابع انساني را سرمايه هاي اصلي سازمان ها مي داند. يافته هاي علم مديريت،
ه اده بهينه از نيروهاي بالقوه بويژدريافت كه موفقيت و اثربخشي در سازمان ها تا حدود زيادي در گرو استف

محققان و صاحب نظران علم مديريت معتقدند در عصر حاضر كه بخش عمده اي از  انساني است.نيروهاي 
شناخت الگوهاي رفتاري و روان شناختي و رابطه آن با  اوقات و تفكرات انسان در سازمان ها سپري مي شود،
  .)20ر اداره بهينه امور سازماني دارد(بازدهي و اثربخشي و انگيزش كاركنان نقش مهمي د

از نقش اثرگذار مديريت در  رآمد است،انجام موفق هر كار گروهي مستلزم مديريت صحيح و كااز آنجايي كه 
وقتي گروهي از افراد براي رسيدن . موفقيت يا عدم موفقيت گروه ها و سازمان ها به سادگي نمي توان گذشت

اين فرد بايد . گروه را بر عهده مي گيردمعموالً كسي به عنوان مدير و رهبر مسئوليت  به هدفي تالش مي كنند،
داراي مهارت ها و ويژگي هاي الزم براي رهبري گروه باشد تا بتواند اعضاي گروه را به سمت هدف مورد نظر 

وي نقش در موقعيت هاي ورزشي اين نقش را مربي بر عهده دارد و رهبري و رفتارهاي كارآمد . هدايت كند
  . )4مهمي بر عملكرد گروه دارد (

مربي و  در بين سه عامل ورزشكار،. مربيان محور اصلي و ركن مهم تيم هاي ورزشي هستند 2به عقيده فراست
  . مربي در رهبري تيم به عنوان يك سازمان دهنده قوي و زيربناي هر پيشرفت مطرح است تماشاگر،

ي و انگيزش به عنوان با توجه به اين گرايش مدتهاست متغيرهاي مختلفي چون سبك ها و رفتارهاي رهبر
اگرچه در سازمان هاي  وهان قرار گرفته است.تارهاي سازماني مورد توجه دانش پژعوامل تعيين كننده در رف

مختلف تجاري و صنعتي مدتهاست چنين مطالعاتي احساس شده است ولي در سازمان ها و تيم هاي ورزشي 
و تيم هاي ورزشي و موفقيت آنان در روند رو با توجه به اهميت ورزش  كمبود اين مطالعات محسوس است.

به نظر مي رسد كاربرد يافته هاي علمي و جديد  به رشد مسائل فرهنگي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي،
موجبات ترغيب ورزشكاران و مربيان و ارتقاي كيفيت  مديريت در اين تيم ها ضمن افزايش كارايي و اثربخشي،

  كار را فراهم مي آورد.
ام موفقيت آميز هر كار گروهي مستلزم وجود همبستگي در بين اعضاي گروه است. در ورزش شرط الزم انج 

براي تحقق هدف مشترك، داشتن وحدت و ارتباط گروهي است كه بي ترديد نقش مربي به عنوان رهبر تيم كه 
طات رفتاري بين مربيان و ارتبا). 26است( وظيفه هدايت بازيكنان را بر عهده دارد در اين زمينه نقشي كليدي
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ورزشكاران مقوله بسيار مهمي در ورزش است و شواهد حاكي از اين است كه بسياري از ورزشكاران به دليل 
  ).27ت هاي چشمگيري برخوردار بوده اند(ارتباط اساسي با مربيان از موفقي

مي تواند ما را در بهبود  ي كند،بررسي رفتار مربيان و تأثيراتي كه برروي رفتار وانگيزش ورزشكاران ايجاد م
كسب آگاهي از رفتار مربيان ورابطه اي  ورزشكار واتخاذ تصميمات وبرنامه ريزي بهتر ياري دهد. - روابط مربي

آماده سازي  مي تواند به تصميم گيري مناسب تر نسبت به برنامه ريزي و  كه با انگيزش ورزشكاران دارند،
جايگاه رهبري و رفتارهاي مربيان نسبت به ورزشكاران وتأثيراتي كه  ديگر،از طرف  تيمهاي ورزشي منجر شود.
  ضرورت توجه بيشتر به اين مهم را معطوف مي سازد. مربيان بر ورزشكاران دارند،

سپس . بدين منظور الزم است كه عوامل تأثيرگذار در آن با انجام تحقيقات وسيع تر و گسترده تر مشخص گردد
با آنچه كه مي تواند وجود داشته باشد، را  مورد نياز را كسب نموده و آنچه كه وجود دارد،اطالعات و دانش 

  . بررسي و ارزيابي نمود و در جهت رسيدن به اهداف مربوطه حركت نمود
بدين ترتيب مي توان از يك سو مربياني را به كار گرفت تا بتوانند بيشترين انگيزه را در بازيكنان ايجاد كنند و 

سوي ديگر مي توان تغييراتي را در رفتار مربيان در خصوص مربيگري آنها ايجاد نمود كه رهبري و هدايت از 
با توجه به شرايط و موقعيت هاي مختلف صورت گيرد و از موانعي كه ممكن است در خصوص  مناسب گروه،

  ). 8راد به وجود آيد، جلوگيري نمود (رشد و گسترش زمينه هاي فكري و جسمي اف
تعداد زيادي از  با نظري دقيق به اجراي سطوح مختلف مسابقات و رقابت هاي ورزشي مشاهده مي شود كه،

به دليل عدم انگيزه  ورزشكاران با وجود اينكه داراي سطوح بااليي از قابليت ها و مهارت هاي اجرايي هستند،
ايي هاي بالقوه خويش نيستند و در قادر به ارائه كليه توان و وجود سبك ها و رفتارهاي نادرست مربيگري،

پيامد تمامي اين . توجه، تسلط و تصميم گيري آنان كاسته است تمركز، عدم انگيزه از ميزان تفكر، نتيجه،
  ). 8سطح عملكرد ورزشي افراد مي باشد ( كاهش بازدهي و كيفيت عوارض،

براي  شتر از آنچه در توان دارد،بازيكن با داشتن انگيزه تا حدود زيادي در حد توان و همچنين خيلي بي
ولي عدم اين انگيزه تا حدود زيادي مي تواند بازيكن را كم . خشنودي مربي و پيشرفت خود تالش مي كند

   . تالش بار آورده و عدم توجه به مسائل بيان شده از طرف مربي مي تواند عامل ديگري در اين كمبود باشد
تن آنان با تكيه بر همين نيازها، شكوفا ساختن استعدادهاي آنان و نتيجه شناخت نيازها در ورزشكاران و برانگيخ

مربيان را ملزم به شناخت مسائل روان شناسي و در كنار آنها  گيري از تالش هاي خود و گروه ورزشكاران،
  . نظريه هاي انگيزش و به كارگيري آنها خواهد ساخت
خصيت و رفتار رهبري مديران و مربيان با متغيرهايي نظير نتايج تحقيقات در داخل و خارج نشان مي دهد كه ش

در مورد ارتباط بين رفتارهاي رهبري مربيان با . رضايت و عملكرد گروه يا سازمان ارتباط دارد انگيزش،
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اكثر تحقيقات از اين فرضيه كه بين رفتارهاي رهبري مربيان و انگيزش ورزشكاران ارتباط  انگيزش ورزشكاران،
مورد ) رابطة بين مربي و ورزشكار و رفتار مربيگري را 2002( 3سالمينن و لوكنن. دفاع نموده اند ،وجود دارد

كه روش رهبري دوستانة مربيان در رشد و تعالي و كارآيي بازيكنان تأثير  ندنشان داد بررسي قرار دادند و
   ). 43( فراوان دارد
به اين نتيجه  روي ورزشكاران بوكس انجام دادندبر  كهتحقيقي در ) 2002(  4وتو و ميزاكوممياهو چنين 

رسيدند كه مربيان بايد سبك ها و رفتارهايي را به كار گيرند كه رويارويي با خطر در اين گونه ورزشكاران را 
، توانايي مساعدت ،ه و انگيزه ورزشي آنان بيشتر شود. نمونه هاي مسئوليت پذيري اجتماعيافزايش داد

  ). 28ت را از مهمترين عوامل دانستند (ويي باخطر براي پيشرفاجتماعي و رويار
) در پژوهشي با عنوان ارتباط بين سبك هاي رهبري مربيان تيم هاي بسكتبال بانوان باشگاه هاي 1379( كاظمي

تهران با ميزان انگيزش پيشرفت در بازيكنان به اين نتيجه رسيد كه بين سبك رهبري تشريك مساعي و انگيزش 
  ). 23كنان همبستگي معناداري وجود دارد (فت بازيپيشر
از آنجا كه ارتباط بين ورزشكار ومربي اجتناب ناپذيراست، پرداختن به رفتار مربيگري و رهبري و بررسي حال 

ارتباط آن با انگيزش ورزشكاران، بسياري از سؤاالت را پاسخ خواهد داد. بنابراين تحقيق حاضر به بررسي 
نتايج اين تحقيق به جنبه  عالوه بر اين، رهاي رهبري مربيان با انگيزش ورزشكاران مي پردازد.ارتباط بين رفتا

تواند زمينه مي  ،اطالعات سودمند به مربيان ورزشي است كه ارائه هاي كاربردي متكي بوده و محقق معتقد
حمايت  رفتار استبدادي، ك،فتار دموكراتي و آموزش، ربيتت( مساعدي را براي بهره گيري از رفتارهاي مربيگري

    . بر انگيزش مطرح سازد اجتماعي و بازخورد مثبت)
  

  تحقيق: شناسي روش
و بر روي رفتارهاي رهبري و كه به روش پيمايشي صورت گرفته  هاز نوع توصيفي و همبستگي بود اين تحقيق

. جامعه آماري اين تحقيق شده استجمع آوري  و با استفاده از پرسشنامه داده ها انگيزش متمركز مي باشد
نفر  1898به تعداد   كه براساس آخرين اطالعات ورزشكاران و مربيان مرد دانشگاه هاي آزاد استان فارس شامل

  بودند. 
  :روش نمونه گيرينمونه و حجم 

 313روش نمونه گيري اين تحقيق روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي و مبتني بر اين هدف است كه تعداد 
با مراجعه به دانشگاه . نفر از مربيان دانشگاه هاي آزاد استان فارس انتخاب شده اند 118ورزشكاران و  نفر از

                                                            
1- Salminen,simo   Liukkonen,jarmo 
1- Miyamoto   Misako 
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عات مورد نظر اطال هاي آزاد استان و هماهنگي با مسئولين مربوطه تا سقف تعداد و با استفاده از پرسشنامه،
  جمع آوري گرديد. 
  ابزار اندازه گيري:

  تفاده عبارتند از:ابزار اندازه گيري مورد اس
 جهت انگيزش ورزشكاران از پرسشنامه انگيزش مشاركت ورزشكاران گيل :ورزشكاران مشاركت انگيزش-1
)1983 ( )PMQ (5 استفاده شده است .  

     اين پرسشنامه يك مقياس چند بعدي است كه جهت اندازه گيري انگيزش ورزشكاران مورد استفاده قرار 
سؤال مي باشد كه آزمودني با استفاده از مقياس سه  امتيازي ليكرت از دامنه  30داراي اين پرسشنامه . مي گيرد

  شد. اصالً مهم نيست) براي پاسخگويي به سؤاالت استفاده ( خيلي مهم است) تا سه ( يك 
به محاس 84/0شد كه ضريب پايايي آلفاي كرونباخ جهت محاسبه پايايي از ضريب پايايي آلفاي كرانباخ استفاده 

   گرديد. 
و  يجهت مقياس هاي رفتارهاي رهبري در ورزشها از مقياس رهبري چالدور :مربيان رفتارهاي رهبري-2

  ). 37استفاده شده است LSS(6 )( ) 1980( صالح
پاسخ براي هر جنبه بر اساس مقياس پنج امتيازي ليكرت . سؤال رفتار رهبري مي باشد 43اين پرسشنامه شامل

  . هميشه) مي باشد( ز) تا پنجهرگ( از دامنه يك
 تربيت و آموزش پنج خرده مقياسپنج حوزه رفتار مربيگري را اندازه گيري مي نمايد كه شامل  LSSپرسشنامه 

سؤال) و بازخورد  8( حمايت اجتماعي سؤال)، 5( رفتار استبدادي سؤال)، 10( رفتار دموكراتيك سؤال)، 14(
   . مي باشد سؤال)  6( مثبت

به ترتيب براي جنبه هاي تربيت و  75/0و  74/0، 77/0، 81/0، 79/0آلفاي كرونباخ) ( ضرايب پاياييهمچنين 
حمايت اجتماعي و بازخورد مثبت و ضريب پايايي كل سؤاالت  رفتار استبدادي، رفتار دموكراتيك، آموزش،

  . تعيين گرديد 77/0
  روش هاي تجزيه و تحليل داده ها:

و  به دست آوردن ارتباط بين متغيرهاي تحقيق از ضريب همبستگي پيرسونا براي در تجزيه و تحليل داده ه
. محاسبات آماري استفاده شده است چندگانهتحت بررسي از رگرسيون  نمونهجهت پيشگويي متغيرها در 

  ادر نظر گرفته شد. α=05/0 و spss )16(نرم افزار مربوط به تحقيق، توسط
  

                                                            
1-Participation  motivation  questionnaire    
1- Lerdership Scale in Sports 



٨ 
 

  يافته هاي پژوهش:
بيشترين فراواني مربوط به رشته تنيس با . وضعيت شركت ورزشكاران در تحقيق را نشان مي دهد 1 جدول

  . درصد مي باشد 9/1درصد و كمترين فراواني مربوط به رشته آمادگي جسماني با  3/15
  ورزشكاران)( ها  توزيع آزمودني - 1 جدول

رشته 
  ورزشي

  كشتي
كارا
  ته

دو و 
  ميداني

  تنيس  واليبال  تكواندو
آمادگي 
  جسماني

  مجموع  شنا  فوتسال  هندبال  بدمينتون  بسكتبال  فوتبال

  313  16  11  13  38  23  47  6  48  24  15  25  12  35  فراواني
  100  2/5  5/3  2/4  1/12  3/7  15  9/1  3/15  7/7  8/4  8  8/3  2/11  درصد

  
همان طوركه مشاهده مي شود بيشترين . وضعيت مربيان شركت كننده در تحقيق را نشان مي دهد 2  جدول

  باشد.درصد مي   1/5درصد و كمترين فراواني مربوط به رشته فوتبال با  6/13فراواني مربوط به دو و ميداني با 
  مربيان)( ها توزيع آزمودني  -2 جدول

رشته 
  مربيگري

  كاراته  كشتي
دو و 
  ميداني

  تنيس  واليبال  تكواندو
آمادگي 
  جسماني

  مجموع  فوتسال  هندبال  بدمينتون  بسكتبال  فوتبال

  118  7  11  7  10  6  10  8  10  12  16  8  13  فراواني
  100  9/5  3/9  9/5  5/8  1/5  5/8  8/6  5/8  2/10  6/13  8/6  11  درصد

  
. مي دهده سال را در گروه ورزشكاران نشان توزيع افراد تحت بررسي برحسب سابقه ورزشي ب 3جدول 

ورزشي افرادي است كه در دامنه بيش از چهار سال در رشته مورد نظر  بيشترين درصد توزيع مربوط به سابقه
فعاليت داشته و كمترين درصد مربوط به افرادي است كه جديدالورود بوده و به تازگي آن رشته را انتخاب 

   . نموده اند
  وضعيت سابقه ورزشي ورزشكاران  -3 جدول

  سابقه
  

بيش از   سال جهارم  سال سوم  سال دوم  سال اول
  چهارسال

  مجموع

  313  179  51  43  25  15  فراواني
  100  2/57  3/16  7/13  8  8/4  درصد
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بيشترين فراواني . مي دهد درصد وضعيت درجه مربيگري مربيان شركت كننده در تحقيق را نشان 4جدول 
درصد)  6/12(  با سه درصد) و كمترين فراواني مربوط به درجه مربيگري 8/39( مربوط به درجه مربيگري يك

  .مي باشد
  درجه مربيگري مربيان -4 جدول

  درجه مربيگري
  رشته ورزشي

  درجه سه  درجه دو  درجه يك
ملي  و         

  بين المللي
 19 12 39 47  فراواني

 54/2 74/1 9/2 38/3  كشتي

 84/0 84/0 2 54/2  كاراته

 8/1 84/0 2 32/9  دو و ميداني

 8/1 84/0 2 09/5  تكواندو

 84/0 84/0 2 09/5  واليبال

 84/0 84/0 2 4/3  تنيس

 84/0 84/0 54/2 4/3  آمادگي جسماني

 54/2 84/0 2 84/0  فوتبال

 84/0 84/0 2 59/1  بسكتبال

 84/0 84/0 54/2 7/1  بدمينتون

 84/0 68/1 93/5 54/2  هندبال

 84/0 68/1 29/4 84/0  فوتسال

 4/15 6/12 2/32 8/39  مجموع

  
  

  ضريب همبستگي بين رفتارهاي رهبري مربيان و انگيزش مشاركت ورزشكاران - 5جدول
 N  سطح معني داري ضريب همبستگي پيرسون  رفتارهاي رهبري مربيان

انگيزش مشاركت 
  ورزشكاران

276/0  031/0  313  

مالحظه مي گردد، ضريب همبستگي بين رفتارهاي رهبري مربيان و انگيزش  5همان طور كه در جدول 
معني دار مي باشد. بنابراين اين يافته بيانگر رابطه P =031/0مي باشد كه در سطح 276/0ورزشكاران برابر با 

  معني دار و مثبت بين دو متغير مي باشد. 
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  نتايج ضريب همبستگي جهت بررسي روابط بين متغيرها -6جدول                        
  شاخص           

  روابط
  سطح معني داري  مجذور همبستگي  پيرسونضريب همبستگي 

انگيزش و  تربيت و آموزش
  مشاركت

155/0  024/0  000/0  

دموكراتيك و انگيزش رفتار 
  مشاركت

134/0  017/0  017/0  

استبدادي و انگيزش رفتار 
  مشاركت

123/0 -  015/0  029/0  

حمايت اجتماعي و انگيزش 
  مشاركت

112/0  012/0  041/0  

انگيزش بازخورد مثبت و 
  مشاركت

142/0  020/0  011/0  

و   155 /=rبين تربيت و آموزش مربيان و انگيزش ورزشكاران  مشاهده مي شود، 6همان طوركه در جدول 
001/0=p   ،ورزشكاران رفتار دموكراتيك مربيان و انگيزش  134/0=r  017و=/p   ، حمايت اجتماعي

و  142=/rبازخورد مثبت مربيان و انگيزش ورزشكاران ،  p /=041و   112=/rمربيان و انگيزش ورزشكاران 
011=/p  بر نمرات  ،يكي از متغيرهابا افزايش يا كاهش نمرات د دارد يعني رابطه مستقيم و معني داري وجو

  . انگيزش نيز افزوده يا كاسته مي گردد
معني داري  معكوس رابطه p  /=029و   123/- =rبين رفتاراستبدادي مربيان و انگيزش ورزشكاران هم چنين

ميزان انگيزش در ورزشكاران كاهش  هر چه ميزان نمرات متغير رفتار استبدادي افزايش يابد،وجود دارد يعني 
  . مي يابد
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  نتايج تحليل رگرسيون چندگانه بين رفتارهاي رهبري مربيان با انگيزش مشاركت ورزشكاران -7 جدول

متغير 
  مالك

متغير هاي 
  پيش بيني

همبستگي 
 چندگانه 

)MR( 

ضريب 
 تعيين 

)RS(  

F 
P 

O 

  ضرايب رگرسيون
تربيت و 
  آموزش

حمايت 
  اجتماعي

بازخورد 
  مثبت

رفتار 
  استبدادي

رفتار 
  دموكراتيك

انگيزش 
  مشاركت

تربيت و 
  آموزش

216/0  047/0  
014/3  
011/0  

01/0  

026B=/  007B= -/   002B= /  014B= -/   035B= -/   

حمايت 
  اجتماعي

123=/  095= -/  010= /  093= -/  174= -/  

بازخورد 
  مثبت

737/1t=  932/ - t=  147/0 t=  559/1 - t=  633/2 - t=  

رفتار 
  استبدادي

083p=/ 352p=/ 883p= / 120p= / 009p= / 

رفتار 
  دموكراتيك

          

  
مالحظه مي شود،ضريب همبستگي چندگانه براي تركيب خطي متغيرهاي مربوط به  7همان طور كه در جدول 

/.  است. اين يافته نشان مي دهد كه رفتارهاي 216رفتارهاي رهبري با انگيزش مشاركت در كل نمونه برابر
  درصد از واريانس انگيزش مشاركت را پيش بيني مي كنند.  5رهبري مجموعاً 

  
  بحث و نتيجه گيري:

با مرور مباحث نظري و پيشينه تحقيق در زمينه ارتباط بين رفتارهاي مربيگري و انگيزش مشاركت مي توان 
عنوان كرد كه رفتار مربيگري مي تواند اثرات خاصي را در ويژگي هاي شخصيتي و همچنين انگيزه هاي 

به عنوان يكي از نظريه پردازان انگيزش اعتقاد  )1953( ندلهمان گونه كه مك كل. گذاردمي ورزشكاران برجاي 
دارد كه اگر رفتارهاي مربيگري با تشويق و حالت هاي مثبت همراه باشد مي تواند به عنوان يك تجربه مثبت 

  . مالحظه شده، در نتيجه انگيزش شخص را افزايش دهد
و انگيزة بچه ها نسبت به مشاركتشان ) دريافتند كه رابطة روشني بين رفتار مربيان 1985و همكارانش (اسميت 

  . وجود دارد
با مرور كلي عقايد مربوط به رهبري مي توان عنوان كرد كه رهبري يك تيم ورزشي به صورت مستقيم در 

  . انگيزش ورزشكاران مؤثر است و مي توان با رهبري مطلوب انگيزش ورزشكاران را افزايش داد
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يد كه رفتارهاي خاص مربيگري مي تواند با انگيزش در ارتباط با توجه به تحليل هاي آماري مشخص گرد
ترين شيوه  در اين زمينه مي توان به نظريه كورتون اشاره كرد كه فضاي حاكم بر تيم در انتخاب مناسب. باشد

  . مربيگري مؤثر است و گزينش شيوه مربيگري صحيح مي تواند انگيزش را افزايش دهد
نشان مي دهد كه رفتارهاي خاصي از رفتارهاي مربيگري مي تواند موجبات  نتايج بررسي هاي صورت گرفته
با بررسي اهداف اختصاصي در رابطه با رفتار رهبري استبدادي و انگيزش نيز . افزايش انگيزش را فراهم سازد

در اين زمينه مي توان به نظرات فيدلر . مشخص گرديد كه رفتار استبدادي داراي كمترين مقدار فراواني است
اعتقاد دارد در رابطه با بازيكنان بسيار ماهر بايد رفتار و سبك مربيگري به صورت متمركز بر حل كه تأكيد كرد 

مسأله باشد و جهت گيري هاي ورزشي براساس دموكراتيك صورت گيرد و به صورت استبدادي و ديكتاتوري 
ل شيوه استبدادي مي تواند به عنوان يك عامل بيروني اثرات مخربي را در كاهش بنابراين اعما. انجام نپذيرد

زيرا ورزشكار احساس مي كند مربي تمايل چنداني براي تصميم گيري هاي گروهي  انگيزش به وجود آورد،
از ندارد و او فقط بايد وظيفه خاصي را كه بر عهده اش است انجام دهد و در مواقعي كه خالقيت هاي فردي 

شاهد اين مي باشيم كه انگيزه دروني كاهش يافته و عوامل بيروني در رفتارهاي  ورزشكاران سلب مي شود،
كه اگر فرصت خاصي را براي به نمايش گذاردن خالقيت هاي  در حالي ورزشكار مؤثر واقع مي شود،

از اين . ان افزايش مي يابدورزشكاران در صحنه هاي ورزشي ايجاد كنيم شاهد خواهيم بود كه انگيزه ورزشي آن
رو در زمينه بررسي رفتار استبدادي و اثرات آن مي توان عنوان كرد كه رفتار استبدادي مربي ميزان اختيار و اراده 
. ورزشكار را تا حدودي كاهش مي دهد و در نتيجه فرصت چنداني براي افزايش انگيزش ايجاد نمي كند

ن بايد شيوه هايي را به كار گيرند كه مسئوليت پذيري اجتماعي بيشتري را )اعتقاد دارد كه مربيا1976( دانيلسون
  . براي ورزشكاران ايجاد كنند تا از اين طريق انگيزش آنان افزايش يابد

در اين تحقيق نيز مشخص شد كه بهره گيري از رفتار استبدادي نمي تواند موجبات افزايش انگيزش را فراهم 
بت معني داري بين بهره گيري از اين شيوه خاص در مربيگري و انگيزش وجود سازد و هيچ گونه ارتباط مث

بنابراين يافته هاي مرتبط با رفتار استبدادي و انگيزش با پيشينه تحقيق و نظريه هاي موجود هماهنگ . ندارد
عي و روابط )اعتقاد دارد كه با بهره گيري بيشتر از مسئوليت پذيري اجتما1373( چنان چه حيدري اناركي. است

           مربي مي تواند انگيزش را افزايش دهد و اين روابط صميمي در مواقعي افزايش -صميمي بين ورزشكار
        از اين رو نتيجه . مي يابد كه ورزشكار خود را در حيطه هاي تاكتيك تيمي در قدرت مربي سهيم مي بيند

            سئوليت پذيري ورزشكار را كاهش داده و در نتيجهمي گيريم كه رفتار استبدادي،آزادي هاي فردي و م
  . نمي تواند به عنوان يك عامل مؤثر در انگيزش به شمار آيد
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معني داري انگيزش مشخص شد كه ارتباط مثبت و در زمينه تحليل هاي مربوط به رفتار رهبري دموكراتيك و 
) اعتقاد دارد روابط صميمي بين مربي 1977( كه لينگهمان گونه . بين رفتار دموكراتيك و انگيزش وجود دارد

و بازيكن و رفتار دموكراتيك مي تواند موجبات كاهش خودكامگي مربي را فراهم آورده و در نتيجه انگيزش 
  . ورزشكاران را افزايش دهد

و بازيكن تأكيد  بنابراين با بهره گيري از شيوه رفتار دموكراتيك مي توان به افزايش الگوهاي انساني بين مربي
  . كرد و ارتباطات صميمي بين آنها مي تواند تمايالت دروني ورزشكار جهت موفقيت بيشتر را افزايش دهد

) نشان مي دهد كه رفتار دموكراتيك با انگيزش ارتباط 1980( و صالح يضمن اينكه نتايج تحقيقات چالدور
  . مثبت و رفتار استبدادي با انگيزش ارتباط منفي دارند

معني انگيزش مشخص شد كه ارتباط مثبت و در زمينه تحليل هاي مربوط به رفتار رهبري بازخورد مثبت و 
نشان ها  ،) بيان كردكه يادبودها ، مدال ها2001( چه هوم . چنانداري بين بازخورد مثبت و انگيزش وجود دارد

در  . احتمال كسب آن را داشته باشدو امتيازات، شكلي از كنترل احتماالت انگيزشي است كه شخص توقع دارد 
بنابراين مربيان بايد اين كنترل انگيزشي را در افزايش . واقع اين ها انگيزة ورزشي فرد را افزايش مي دهند

 همچنين دين ريان . انگيزش ورزشكاران با توجه به سبك هاو رفتارهاي مختلف خود مورد بررسي قرار دهند
بازيكنان فوتبال انجام داد پي برد كه بازيكناني كه بورس دريافت كرده  )بر اساس تحقيقاتي كه روي1984(

بدين ترتيب كه اعمال شرايط محيطي مساعد مي تواند شخص  ،يزه دروني بيشتري برخوردار بودندبودند از انگ
لند و همكارانش مك كل. سرانجام را از محيط فارغ كرده و انگيزه وي را به سوي عوامل دروني سوق دهد

) درتحقيقي در زمينة ارتباط بين انگيزش و سبك مربيگري به اين نتيجه رسيدند كه سبك مربيگري توأم 1960(
با تشويق افراد و ارائه تجارب مثبت همراه با افزايش انگيزش است و شخص را به سوي مراحل تكامل در 

   . كسب فراكاميابي جهت مي دهد
تربيت و آموزش و انگيزش مشخص شد كه ارتباط مثبت و معني  در زمينه تحليل هاي مربوط به رفتار رهبري

) حاكي از اين است كه 1992( همان طور كه يافته هاي فيشر. داري بين تربيت و آموزش و انگيزش وجود دارد
بتواند  ،امكانات محيطي و فرصت هاي رقابتييك مربي بايد بتواند نيازهاي ورزشكاران را شناخته و بر اساس 

ارضاي نيازهاي فردي در انجام  .نيازها را در جهت افزايش بازدهي فردي و گروهي بكار گيرد اين گونه
تمرينات و مسابقات ورزشي مي تواند زمينه مساعدي را براي گرايش به فعاليت ورزش و انگيزش به سوي 

   . تربيت بدن ايجاد نمايد
تماعي و انگيزش مشخص شد كه ارتباط مثبت سرانجام در زمينه تحليل هاي مربوط به رفتار رهبري حمايت اج

) تحقيقي را 2001( همان گونه كه ريكمن و هامل . و معني داري بين حمايت اجتماعي و انگيزش وجود دارد
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توسط مربي )و افزايش انگيزش نوجوانان مؤنث (پيرامون شناسايي اثرات سازماندهي گروهي و ريتم ورزشي 
 –ربيان بتوانند تيم را به گونه اي خوب سازماندهي كنند و حمايت هيجانصورت داده و متوجه شدند كه اگر م

  . اجتماعي را در اين سازماندهي بكار گيرند، آن گاه موجبات افزايش انگيزش در ورزشكاران ايجاد مي شود
رتباط در نهايت از بررسي ارتباط رفتارهاي رهبري مربيان با انگيزش ورزشكاران به اين نكته پي مي بريم كه ا

همچنين رفتارهاي مربوط به . معني داري بين رفتارهاي رهبري مربيان با انگيزش ورزشكاران وجود دارد
حمايت اجتماعي و رفتار دموكراتيك با انگيزش ورزشكار  بازخورد مثبت، مربيگري از جمله تربيت و آموزش،

  . ستغير مستقيم)داشته ا( ارتباط مستقيم و رفتار استبدادي ارتباط معكوس
  

  منابع:
).روانشناسي ورزش.ترجمه سيد علي اصغر مسدد،تهران: انتشارات اطالعات، چاپ 1380انشل، مارك( - 1
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