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Abstract
The aim of this study was to determine the
effect of the perception of leadership style in sport,
practices of applying power by coaches and sport
commitment on the satisfaction of athletes
Individual and team disciplines in the city of
Kermanshah. The population of this study sample
included individual and team athletes who had
continuous exercise for at least 6 months that using
variance estimation of 30 prototypes, 301 persons
were considered as sample size. Also, the construct
validity of the questionnaire was examined using
confirmatory factor analysis and the Composit
reliability and Cronbach's alpha was used to assess
the reliability of the questions which the results of
all questionnaires were obtained above 0.7. For data
analysis, was used using two spss22 and LISREL
software 8.80. The results showed that the factors of
leadership in sports, practices of coaches for
applying powerand sport commitment can predict
and explain 0.55 of changes in satisfaction of
athletes. Therefore, it is suggested that coaches to
achieve satisfaction of their athletes, which can lead
to success and the effectiveness of individual and
group performance, pay special attention to
particular types of democratic leadership styles and
practices of applying specialized power.
Keywords
Leadership in Sport, Coaches power, Sport
Commitment, Athlete satisfaction, LISREL
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تبیین تأثیرگذاری ادراک سبک رهبری
 شیوهی اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر،در ورزش
رضایتمندی ورزشکاران رشتههای انفرادی و گروهی شهر کرمانشاه
 جامعهی آماری پژوهش حاضر را ورزشکاران رشتههای انفرادی و.بود
 ماه فعالیت ورزشی به صورت مسمتر را6 تیمی که سابقهی حداقل
 نمونه اولیه91 داشتند تشکیل دادند که با استفاده از برآورد واریانس
 همچنین. نفر در نظر گرفته شد910 حجم نمونه آماری برابر با
رواییسازه پرسشنامهها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور
سنجش پایایی سؤاالت از پایایی مرکب و آلفای کرونباخ استفاده شد
 برای تحلیل دادهها. بدست آمد./7 که نتایج تمام پرسشنامهها باالتر از
 یافتهها نشان. استفاده شد0/01  و لیزرلspss22 از دو نرم افزار
 شیوههای اعمال قدرت مربیان،داد که عوامل سبکرهبری در ورزش
 از تغییرات رضایتمندی./11 و تعهد ورزشی توان پیشبینی و تبیین
 بنابراین به مربیان پیشنهاد میشود که جهت.ورزشکاران را دارد
رضایتمندی ورزشکاران خود که در نتیجه میتواند منجر به کسب
موفقیت و اثربخشی عملکرد فردی و گروهی را در پی داشته باشد
توجه ویژهای را به انواع سبکهای رهبری ویژه سبکرهبری
.دموکراتیک و شیوهی اعمال قدرت تخصصی داشته باشند
واژههای کلیدی
، تعهد ورزشی، اعمال قدرت مربیان،سبکرهبری در ورزش
 لیزرل،رضایت ورزشکار

 عرفان مرادی:* نویسنده مسئول
*Corresponding Author: Erfan Moradi

E-mail :erfan_moradi1@yahoo.com

70

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره سوم ،شماره  ،01تابستان 0931

مقدمه
یکی از مهمترین نتایج هر برنامهی تمرینی ،رضایتی 0است که
شرکت کنندگان از آن بهدست میآورند .اگر فردی از برنامه
تمرینی راضی باشد ،به ادامهی آن برنامه و ثبت نام در
برنامههای آتی نیز تمایل پیدا میکند .رضایت ،بخش ذاتی
مشارکت ورزشی و لذت است .بدون رضایت ،ورزشکاران
بهدنبال دیگر منابع کسب موفقیت و لذت میروند .موضوع
رضایت را نمیتوان در هیچ سنی کم اهمیت دانست (.)00
چالدورای )0301( 2در یافتههای خود نشان داد که میزان
رضایت ابرازشده از سوی ورزشکاران در خصوص عملکردشان
با میزان موفقیت یا شکست تیم به هم گره خورده است (،)03
این در حالی است که باشگاهها یا تیمهای ورزشی
سازمانهایی هستند که ورزشکاران ،کارکنان آنها محسوب
میشوند .در این سازمان همهی مدیران ،سرپرستان و مربیان
باید با شناخت نیازها و انگیزههای ورزشکاران در جهت
رضایتمندی آنها گام بردارند .ورزشکاران تولید کنندهگان
اصلی ورزش و اصلیترین و محوریترین نیروی انسانی
محسوب میشوند .از طرفی رضایتمندی ورزشکار ،نگرش و
حالت هیجانی مثبتی است که به ارزیابی او از ساختارها و
فرآیندهای مرتبط با تجارب ورزشی در تیم یا باشگاه مربوط
میشود ( .)1از طرفی نیز چالدوری و ریمر )0337( 9رضایت
ورزشکار را اینگونه تعریف کردهاند؛ حالت عاطفی مثبتی که
در نتیجه ارزشیابی پیچیده از ساختارها و فرآیندهای مرتبط با
تجارب ورزشی بهوجود میآید ( ،)16بر این اساس میتوان
گفت که یکی از ویژگیهای روانی ورزشکاران که از سبک
رهبری 1مربیانشان تأثیر میپذیرد رضایتمندی آنهاست .از
طرفی نیز میتوان اذعان نمود که اگر ورزشکاران از رفتار و
سبک رهبری مربی رضایت داشته باشند ،میتوان به نتیجه و
عملکرد مطلوب امیدوار بود ( .)06همچنین در مدل چند بعدی
رهبری چالدوری رضایت ورزشکار یکی از پیامدهای مهم
رفتار مربیان تیم محسوب میشود ( .)29مارن 1در تحقیق خود
به این نتیجه رسید که رفتار و تعامل مربی با ورزشکار یکی از
ابعاد رضایتمندی ورزشکار است ( .)17اندرو )2111( 6در
پژوهش خود به این نتیجه رسید که رضایتمندی ورزشکار به
سازگاری بین رفتارهای ادراکی و ترجیحی رهبر وابسته است

( ،)07از طرفی در دنیای پیشرفتهی امروزی ،هیچ ورزشکاری
بدون داشتن مربی آگاه و مقتدر نمیتواند قلههای صعود را طی
کند ( )2و از آنجا که مربیان محور اصلی و رکن مهم تیمهای
ورزشی هستند ،یا به عبارت دیگر میتوان گفت که مربیگری،
اولین و بهترین شکل رهبری است که در آن یک فرد دیگران
را راهنمایی میکند و تحت تأثیر قرار میدهد ،در این بین است
که اگر ورزشکار مربی خود را ایدهآل بداند ،دستورات او را با
کمال میل انجام میدهد ( .)1مربی در نقش یک رهبر باید به
عنوان یک برانگیزاننده ،راهها و روشهای مطمئن و مؤثری را
برای پیشرفت ورزشکاران ایجاد کند .سبکی که مربیان در
رهبری خود به نمایش میگذارند ،مهمترین خصوصیتی است
که بر چگونگی ادراک آنان از مربی اثر میگذارد (.)02
چالدوری و صالح ( )0301برای ارزیابی رهبری در محیط
ورزش ،ابزاری به نام مقیاس رهبری ورزش )LSS( 7ساختند.
این ابزار سبک رهبری را در پنج بعد میسنجد .این ابعاد
عبارتند از؛ تمرین و آموزش ،0حمایت اجتماعی ،3بازخورد
مثبت ،01شیوه استبدادی (آمرانه) 00و شیوه دموکراتیک.02
تمرین و آموزش شامل رفتارهایی است که مربی برای بهبود
اجرای ورزشکار انجام میدهد .حمایت اجتماعی به رفتارهایی
اشاره دارد که مربی به روابط بینفردی مثبت با ورزشکاران،
توجه به رفاه آنها و ایجاد جوگروهی مثبت ،توجه دارد .بازخورد
مثبت به رفتارهایی اشاره میکند که مستلزم شناسایی و ارائهی
پاداش به اجرای خوب است .دو بعد آخر ،شیوهی تصمیمگیری
مربی را نشان میدهد .سبک دموکراتیک ،رفتارهایی هستند
که به ورزشکار اجازهی شرکت در تصمیمگیری مربوط به گروه
را میدهند .از طرف دیگر ،سبک استبدادی ،شامل
تصمیمگیریهای مستقل مربی با تکیه بر اختیار و اقتدار
شخصی اوست ( .)21همچنین رضایت ورزشکار در ارتباط با
سبک رهبری مربی چهار بعد رضایت از آموزش و تمرین،
رضایت از رفتار و تعامل مربی ،رضایت از عملکرد فردی و
رضایت از عملکرد تیمی را در بر میگیرد .رضایت از آموزش و
تمرین ،رضایتمندی ورزشکار از تمرین و آموزش فراهم شده
توسط مربی را دربرمیگیرد .رضایت از رفتار و تعامل مربی،
رضایتمندی از آن رفتارهایی از مربیگری را دربرمیگیرد که

1. Satisfaction
2. Chelladurai
3. Chelladurai & Riemer
4. Leadership style
5. Maureen
6. Andrew

7. Leadership Scale for Sport
8. Training and instruction
9. Social support
10. Positive feedback
11. Autocratic style
12. Democratic style
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بهطور مستقیم بر فرد و حتی بر بهبود و توسعهی تیم اثر
میگذارد .رضایت از عملکرد فردی ،رضایتمندی یک
ورزشکار از عملکرد تکلیف و وظیفهی خودش و رضایت از
عملکرد تیمی ،رضایت یک ورزشکار از سطح عملکرد تیمش را
نشان میدهد ( ،)11از طرفی پژوهشهایی در زمینه ارتباط
سبک رهبری مربی با رضایتمندی ورزشکاران انجام شده
است که به عنوان نمونه میتوان به تحقیق نوروزی سید
حسینی ( )0931اشاره کرد ،وی به این نتیجه رسید که بین
رفتارهای رهبری مربیان با رضایتمندی بسکتبالیستهای زن
نخبهی ایران ارتباط معناداری دارد ( .)00در مطالعهی دیگر
خلج ،خبیری و سجادی ( )2100دریافتند که بین ادراکات
رفتارهای مربیان و رضایتمندی زنان اسکیتباز رابطهی
معناداری وجود دارد ( .)96همچنین سایبانی و همکاران
( )2109در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ،رابطه مثبت
و معناداری بین سبک رهبری تحول آفرین مربیان و رضایت
ورزشکاران وجود دارد ( .)10در تحقیقی دیگر آیس و
همکاران )2117( 0نشان دادند که سبکهای حمایتی مربی با
رضایتمندی بازیکنان رابطهی مثبتی دارد ( ،)26همچنین
اویاگی و همکاران )2110( 2رابطهی مثبت و معنیداری را بین
سبک رهبری مربی (بهجز سبک آمرانه) و رضایت ورزشکاران
گزارش کردند ( ،)00در پژوهشی دیگر هافمن )2101( 9در
مطالعهای به بررسی عملکرد مربیان ورزشی و ارتباط رفتار
مربی با رضایت شاگرد به این نتیجه رسید که رابطهی مثبت و
معناداری بین رفتار رهبری تحولگرا با انگیزش الهام بخش و
پاداش مشروط و در نهایت رضایتمندی شاگردان وجود دارد
( .)90در تحقیقی دیگر چیا و همکاران )2101( 1به بررسی
تأثیر تجانس رهبری ادراک شده و ترجیح بر رضایت در بین
دانشجویان ورزشکار در کالج سنگاپور پرداختند ،نتایج مطالعه
حاکی از آن بود که ،تناسب رفتار درک شده از جانب مربی و
ترجیح از حمایت اجتماعی یک شاخص قابل توجهی از
رضایت ورزشکاران بود ( ،)22همچنین کائو و همکاران1
( )2101در مطالعهی خود به این نتیجه رسیدند که بین رفتار
رهبری ادراک شده مربی و رضایتمندی ورزشکاران رابطه
معناداری وجود دارد (.)91
از طرفی دیگر ،قدرت مربی با رضایت مندی ورزشکار نیز
مرتبط میباشد .تیم ،سازمانی ورزشی است که مربی ،رهبر ،و
1. Eys et al
2. Aoyagi et al
3. Haffman
4. Chia et al
5. Kao et al

مدیر ورزشکاران است و باید از منابع قدرت خود به طورمتناسب
استفاده کند ( )16و مربیان از طریق قدرت میتوانند بر
ورزشکاران خود نفوذ کرده و با استفاده از آن ورزشکاران را نیز
ارزیابی نمایند ( ،)93همچنین رهبران نیز میتوانند برای ایجاد
تغییر در دیگران از قدرت خود استفاده کنند .قدرت منبعی است
که مربی را توانا میسازد تا بتواند بهوسیلهی آن ورزشکاران را
به قبول مسؤلیت وادارد ( .)0فرنچ و ریون 6در سال ()0331
پنج پایگاه قدرت را در رهبری شناسایی کردند ( ،)97این پنج
پایگاه قدرت عبارتند از؛ قدرت تخصص( 7تصور حاصل از
اینکه مدیر تحصیالت ،تجربه و تخصص مربوطه را دارد)،
قدرت قانونی( 0زمانیکه زیردست برای رئیس یا مقام باالتر
خود حق دستور دادن را قائل میشود و از نظر قانونی وی را
مستحق دادن چنین دستور یا اعمال نفوذی میداند) ،قدرت
مرجعیت( 3ماهیت احساسی دارد .مربیانی که بهعلت راه و
رسم ،رفتار ،تفکر و عملشان مورد احترام هستند ،قدرت
مرجعیت دارند) ،قدرت تنبیه( 01مبتنی بر توانایی شخص به
تنبیه و مجازات کردن شخص دیگر در صورت عدم اطاعت یا
انجام ندادن وظیفه است.برای نمونه؛ قرار ندادن بازیکن خاطی
در ترکیب اصلی تیم) و در نهایت پنجمین پایگاه قدرت ،قدرت
پاداش 00است (این قدرت بر این اساس قرار دارد که فرد
توانایی پاداش دادن به دیگری را بهسبب اجرای دستورات یا
انجام دادن کارها داشته باشد ،مربی میتواند پاداشهایی به
ورزشکار بدهد مانند؛ تحسین ،تقدیر ،تمجید) ( )0و از آنجا که
مربیان قادرند بر محیط زندگی ورزشکاران در سطوح مختلف
قهرمانی ،آثار مثبت و منفی داشته باشند ،ارتباط خوب مربی -
ورزشکار ،مهارتهای روانشناختی و بهزیستی اجتماعی
ورزشکاران را بهبود میبخشد و موجب رشد خودآگاهی و
احساس رضایتمندی در ورزشکاران میشود (.)21
رمضانینژاد و همکاران ( )0907در تحقیقی با بررسی
شیوههای اعمال قدرت مربیان زن استان مازندران ،اظهار
داشتند که از دیدگاه هر دو گروه مربیان و ورزشکاران ،اولین
منبع قدرت مورد نیاز مربیان برای اعمال نفوذ و پیروی
ورزشکاران ،قدرت فنی و تخصصی مربیان است و وقتی مدیر
یا مربی از تخصص و دانش روز مربیگری برخوردار باشد ،سطح
عملکرد تیم افزایش مییابد .این در حالی است که در این
6. French & Raven
7. Expert power
8. Legitimate power
9. Referent power
10. Coercive power
11. Reward power
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تحقیق ،قدرت تنبیه در ردهی آخر قرار گرفت و در سایر منابع
قدرت ،بین دیدگاه ورزشکاران و مربیان اختالف نظر وجود
داشت ( .)1هوانگ )2117( 0نشان داد رضایتمندی بازیکنان با
منابع قدرت مرجعیت و تخصص مربیان ارتباط معنیدار و
مثبتی دارد ( .)92در مطالعهی دیگر کونتر )2101( 2در تحقیق
خود بیان کرد که تفاوت معناداری بین قدرت مبتنی بر زور،
قدرت تخصص و قدرت مرجعیت در بین مربیان در ترکیه وجود
دارد .اما تفاوت معناداری در قدرت قانونی مشاهده نشد (،)97
همچنین رینالدر )2101( 9در پژوهشی خود با عنوان
پایگاههای قدرت مربی؛ توسعه برخی از دانشهای پایه و
پذیرش از سوی ورزشکاران با مربیان تیمهای ورزشی در
فرانسه پرداخت و به این نتیجه رسید که انطباق پذیری
ورزشکاران اغلب به قدرت قانونی و تخصصی مربیان مربوط
میشود ( .)13همچنین میتوان منابع اعمال قدرت مربیان را
از منظری دیگر مورد بررسی قرار داد بهطوریکه ،استفاده
صحیح از منابع قدرت می تواند سبب وفاداری ،وابستگی
عاطفی ،اعتقاد به ارزش های تیمی ،مشارکت در امور ،تالش
برای دستیابی به اهداف گروه و به طور کلی ایجاد تعهد 1در
بازیکنان شود ( .)92لئو و همکاران )2113( 1نقش مربی را در
کسب سطح مطلوب تعهد ورزشی 6بسیار حساس دانستند (.)90
تعهد ،یک عنصر حیاتی و مهم در زمینه ورزش و مؤلفهای
ضروری بهمنظور دستیابی به عملکرد مطلوب در ورزش است
( .)11از نظر اسکنالن و همکاران )0339( 7تعهد ورزشی
شامل پنج بعد است .تعهد یک سازه روانشناختی است که
عموماً به انگیزه برای ادامه تمرینات ورزشی اشاره دارد و این
ابعاد عبارتند از؛ لذت ورزشی ( 0پاسخ احساسی و عاطفی مثبت
به تجربه ورزشی) ،جایگزینهای مشارکت( 3ورزشکار در
صورت خروج از ورزش فعلی ،میتواند در ورزشهای دیگر به
فعالیت بپردازد) ،سرمایههای فردی( 01منابع باارزشی همچون
زمان ،تجربه و پول که افراد صرف فعالیتهای کنونی خود
کردهاند) ،بعد دیگر ،محدودیتهای اجتماعی 00است که
(انتظارات و هنجارهای اجتماعیاند و احساس اجبار را برای
1. Huang
2. Konter
3. Renalder
4. commitment
5. Leo & et al
6. Sport commitment
7. Scanlan et al
8. Sport Enjoyment
9. Involvement Alternative
10. Personal Investment
11. Social Constraints

ادامه فعالیت ایجاد میکند) و در نهایت بعد فرصتهای
مشارکت( 02به فرصتهایی گفته میشود که فقط از طریق
ادامهی مشارکت بهدست میآیند) تعریف میشود ( .)19با
بررسیهای انجام گرفته شده توسط پژوهشگران ،مطالعهای که
ارتباط منابع قدرت مربیان با تعهد ورزشکاران را در ایران
بررسی نماید ،بسیار اندک بود .در یکی از این پژوهشها،
مرادی و همکاران ( )0930در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که روابط مثبت و معناداری را میان منابع پنج گانه
قدرت مربیان با تعهد ورزشی بازیکنان وجود دارد ( )3در
پژوهشی دیگر امیرتاش و همکاران ( )0932در مطالعهی خود
با عنوان تعیین رابطه بین شیوههای اعمال قدرت مربیان و
تعهد ورزشی جودکاران باشگاههای تهران به این نتیجه
رسیدند که فقط قدرت تخصصی مربیان پیشبین معنیداری
برای تعهد ورزشی جودکاران میباشد ( .)0سایبانی و همکاران
( )2109در مطالعهی خود به این نتیجه رسیدند که رابطهی
معنیداری بین رفتار رهبری مربی با تعهد ورزشی بازیکنان
مدرسه فوتبال وجود دارد ( )12با توجه به مطالب گفته شده از
آنجا که سبک و رفتار مربی متغیرهای متعددی را تحت
تأثیرخود قرار میدهد و با توجه به اینکه ورزشکاران و مربیان
دائماً در تعامل با یکدیگرند و از هم تأثیر میپذیرند ،میتوان
نتیجهگیری کرد که تعهد ورزشکاران از جملهی این متغیرها
باشد که میتواند تحت تأثیر رفتار رهبری مربی قرار گیرد
( .)90امروزه یکی از جنبهها و ابعاد مربیگری ،انتخاب شیوه و
سبک رهبری در تیم است .در واقع مربیان ،رهبران تیم
محسوب میشوند .رهبری ،فرآیند نفوذ بر اعضای تیم است ،تا
ورزشکاران با انگیزش ،سخت کوشی و تعهد و رضایتمندی به
اهداف تیمی دست یابند (.)6
پژوهشهایی در ارتباط با سبک رهبری مربیان و تعهد در
ورزش ،بهخصوص در داخل کشور هر چند اندک انجام شده
است ،برای مثال نوروزی و همکاران ( )0931در پژوهشی با
عنوان ارتباط رفتارهای حمایتی – استقاللی مربیان با تعهد
ورزش شمیشربازان نخبهی ایران به این نتیجه رسید که بین
رفتارهای حمایتی – استقاللی مربیان تعهد ورزشی رابطه
معنیداری وجود دارد ( ،)09در تحقیقی دیگر فتحی و نوروزی
( )0931به این نتیجه رسیدند که بین سبکهای رهبری
مربیان با انگیزش پیشرفت و تعهد ورزشی جودوکاران لیگ
برتر ایران ارتباط معنیداری وجود دارد ( .)6سایبانی و
همکاران ( )2109در تحقیق خود به این نتیجه رسید که
12. Involvement Opportunity

تأثیرادراک سبک رهبری در ورزش ،شیوهی اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایتمندی ورزشکاران

رابطهی معناداری بین رهبری تحول تحولگرا با تعهد ورزشی
و رضایتمندی فوتبالیستهای دبیرستانی در ایران وجود دارد
( ،)10همچنین در پژوهشی دیگر شوهانی و همکاران ()2101
در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بین سبک رهبری و
تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران رابطهی
معناداری وجود دارد ( .)11گارسیا و همکاران )2101( 0در
تحقیقی در زمینه تعهد ،لذت و انگیزش در بازیکنان رقابتی
فوتبال ،بیان کردند که انگیزش و حمایت ادراک شده از سوی
مربیان در تعهد ،لذت و موفقیت ورزشی تأثیرگذار است (.)23
یانگ و مدیک )2100( 2در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که
رفتارهای حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی مربی و
والدین در افزایش تعهد ورزشی مؤثر است (.)13
از طرفی یکی دیگر از عواملی که بر رضایتمندی ورزشکاران
اثرمیگذارد تعهد ورزشی است .شرکت افراد مختلف در فعالیت
های جسمانی و ورزشی به مثابه یک رفتار ،همواره مورد توجه
متخصصان علوم ورزشی بوده است .از مفاهیم مهمی که
امروزه به منظور درک و شناخت عوامل تعیینکننده رفتار
مشارکت ورزشی به کار میرود ،تعهد است ( ،)10بدیهی است
که هرچه تعهد ورزشکاران به باشگاه و تیم ورزشی باالتر باشد،
و از سویی دیگر رضایتمندی ورزشکاران نیز باال خواهد بود،
که این امر کارایی و اثربخشی آن تیم و باشگاه نیز به طور
مثبتی تحت تأثیر قرار میگیرند .اندرو )2111( 9اظهار میدارد
که بیشتر تحقیقات انجام گرفته روی تعهد در سازمانها
متمرکز است ( ،)07از اینرو تحقیقات محدودی بر روی تعهد
ورزشی و رابطهی آن با رضایتمندی ورزشکاران انجام شده
است .همتینژاد و دانش سانی ( )2102در مطالعهی خود به
این نتیجه رسیدند که بازیکنان واترپلو دارای عملکرد باال و
مطلوب نسبت به بازیکنانی که عملکرد متوسط و ضعیف
میباشند ،از سطح تعهد ورزشی باالتری برخوردار هستند (.)10
در مطالعهای که ریمر و چالدوری ( )2110در بین دانشجویان
ورزشکار دانشگاههای کانادا انجام دادند به این نتیجه دست
یافتند که تعهد ورزشی پیش بینی کننده رضایت ورزشی
دانشجویان ورزشکار است ( .)17مطالعه اندرو ( )2111نشان
داد در بین ورزشکاران تنیس بین تعهد ورزشی و رضایت
ورزشی رابطه وجود دارد ( .)07بنار و لقمانی ( )2102در نتایج
پژوهش خود نشان دادند که از سازههای مهم برای پیشبینی
تعهد ورزشی دانشجویان ورزشکار ،هدفمداری آنهاست
1. Garcia
2. Young & Medic
3. Anderw

( .)12سایبانی و همکاران ( )2109در تحقیق خود بر روی
بازیکنان مدرسه فوتبال به این نتیجه رسیدند که بین تعهد و
رضایت ورزشی بازیکنان رابطهی معناداری وجود دارد (.)12
همچنین در پژوهشی دیگر گرانرو و همکاران )2101( 1در
تحقیقی بر روی زنان چند فدراسیون ورزشی در اسپانیا به این
نتیجه رسیدند که بین رضایت و تعهد ورزشی ورزشکاران
رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد ( .)91براساس نتایج
پژوهشهای ذکر شده میتوان اذعان داشت که سبک رهبری
مربیان و عواملی نظیر اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی از
عوامل مؤثر بر رضایتمندی ورزشکاران هستند .از طرفی نیز
رفتارهای مناسب مربیگری در تیمهای ورزشی میتواند منجر
به عدم رضایت ورزشکاران خود و در نتیجه نتایج ضعیف و
شکست تیم شود .از سویی دیگر ورزشکاران اصلیترین نیروی
انسانی در ورزش ،همچنین تولید کننده و مصرف کنندهی
واقعی ورزشاند و رضایتمندی آنها یکی از مهمترین
مالکها بر اثربخشی و پیامدهای تیم محسوب میشود.
نکتهی حائز اهمیت در اینجا این است که موضوع سبکهای
رهبری به موضوع پایگاههای قدرت مربیان بسیار نزدیک
است؛ زیرا مربیان برای استفاده از سبکهای مختلف مربیگری،
باید دارای منابع قدرت متناسب باشند تا بتوانند آن سبک را
اعمال کنند .در هر صورت با توجه به تحقیقات اندکی که در
زمینهی ارتباط میان منابع قدرت مربیان و رضایتمندی
ورزشکاران صورت گرفته است و از طرف دیگر تعهد که اغلب
با عنوان تعهد سازمانی مطالعه شده و کمتر در ایران این متغیر
را با رضایتمندی ورزشکاران مورد مطالعه قرار دادهاند و
همچنین با توجه با تحقیقات هر چند اندک صورت گرفته
پیرامون ارتباط بین تعهد ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران،
میتوان چنین استنباط کرد که هرچه تعهد ورزشکاران به
باشگاه و تیم ورزشی باالتر باشد ،کارایی و اثربخشی آن تیم و
باشگاه نیز به طور مثبتی تحت تأثیر قرار میگیرند و در نتیجه
رضایتمندی ورزشکاران نیز افزایش خواهد یافت .باتوجه به
مطالب گفته شده و از آنجا با وجود اینکه تحقیقاتی پیرامون
ارزیابی متغیرهای این تحقیق یعنی سبک رهبری مربیان با
رضایتمندی ورزشکاران ،منابع اعمال قدرت مربیان و رضایت
ورزشکاران ،سبک رهبری مربیان و تعهد ورزشی ،منابع قدرت
مربیان و تعهد ورزشی و در نهایت تعهد ورزشی و
رضایتمندی ورزشکاران انجام گرفته اما وجه تمایز پژوهش
حاضر با تحقیقات پیشین ارزیابی همزمان و در کنار همدیگر
4. Granero
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هر  1متغیر باهم است و محققین به دنبال پاسخ به این مسأله
هستند که سهم هریک از متغیرهای تحقیق به عنوان عوامل
تأثیرگذار بر رضایتمندی ورزشکاران نخبهی استان کرمانشاه
چه اندازه است؟ و نیز با شناسایی میزان تأثیرگذاری هریک از
متغیرها بر رضایتمندی ورزشکاران به طراحی و تدوین الگوی
پیشنهادی پیرامون رضایتمندی ورزشکاران شهرکرمانشاه
بپردازند( .منابع الگوی مفهومی پژوهشی برگرفته از پیشینه
تحقیق)

روش تحقیق
از آنجا که هدف پژوهش حاضر ،تعیین روابط علی میان
متغیرهای سبک رهبری در ورزش ،منابع اعمال قدرت مربیان،
تعهد ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران رشتههای انفرادی و
تیمی شهر کرمانشاه در قالب مدل مفهومی بود ،روششناسی
تحقیق از منظر هدف؛ کاربردی و از حیث نحوهی گردآوری
اطالعات؛ از نوع همبستگی که به طور مشخص مبتنی بر
مدلیابی معادالت ساختاری است .در مدل مفهومی سبک
رهبری در ورزش و منابع اعمال قدرت مربیان به عنوان متغیر
مستقل ،تعهد ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران به عنوان
متغیر وابسته در نظر گرفته شدهاند .محدودهی مطالعات
پژوهش استان کرمانشاه و جامعهی آماری آن ،ورزشکارانی که
حداقل ( 6ماه سابقهی فعالیت ورزشی به صورت مستمر) در
رشتههای انفرادی (کشتی ،جودو ،کاراته و تکواندو) و
رشتههای تیمی (فوتبال ،بسکتبال ،والیبال و هندبال) در سطح
باشگاههای شهر کرمانشاه را در سال  0931تشکیل دادند .از
آنجا که تعیین حجم نمونه اهمیت فراوانی در قابلیت تعمیم
نتایج آزمون به جامعه دارد روشهای مختلفی جهت تعیین
حجم نمونه وجود دارد که یکی از دقیقترین روشها،
روشهای ریاضی جهت محاسبه حجم نمونه است .در این
پژوهش نیز باتوجه به این که حجم جامعه نامحدود است از
روش ریاضی که در ادامه توضیح داده خواهد شد استفاده
گردید.

= 0/36Z α/2
/11d =.
= . /0319s2
( = 910) ≈ . /1121) / (. /0319 * 9/0106X
بدین ترتیب حجم نمونه برابر با ( )910نفر در نظر گرفته شد و
برای جمع آوری داده ها از روش نمونهگیری دردسترس،
سپس تصادفی استفاده شد .پس از توضیحات الزم در مورد
اهداف پژوهش و توجیه آزمودنیها پرسشنامهها در بین
نمونهها توزیع و تکمیل گردید .که در جدول شماره 0
اطالعات مربوط به جامعه و نمونهی آماری پژوهش به
تفکیک نشان داده شدهاست .همچنین به منظور تجزیه و
تحلیل دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از
نرم افزار لیزرل  0/01استفاده شد.
ابزارگردآوری دادهها در این تحقیق از  1پرسشنامه تعدیلیافته،
سبک رهبری در ورزش چالدوری و صالح ( ،)0307اعمال
قدرت مربیان ون و همکاران ( ،)2111تعهد ورزشی اسکانالن
و همکاران ( )0339و رضایتمندی ورزشکاران ریمر و
چالدوری ( )0300که روایی صوری و محتوایی آن توسط 01
تن از اساتید مدیریت ورزشی در حیطهی رفتار سازمانی در دو
مرحله بازبینی و اعمال نظرات اصالحی آنها ،مورد استفاده
قرار گرفت.
فرض نرمال بودن دادهها با مقادیر چولگی بررسی شد .حبیب
پور و صفری ( )0931بیان کردند که اگر نسبت ضریب چولگی
به خطای استاندارد چولگی بین  2و  -2باشد ،در آن صورت
فرض نرمال بودن دادهها تأیید میشود .با توجه به اینکه برای
تمام متغیرها این نسبت بین دامنه مناسب  2تا  -2است،
درنتیجه دادهها از توزیع نرمال برخوردار بودند ( .)9همچنین به
منظور پایایی ابزارهای تحقیق از روش پایایی مرکب و آلفای
کرونباخ استفاده گردید .نتایج مربوط به پایایی ابزارهای
تحقیق در جدول  2آمده است .از طرفی نیز مقدار شاخص
آزمون آزمون کایزر -مایر -آلکین ،کفایت تعداد اعضای نمونه
را به منظور تحلیل مسیر تأیید کرد .نتایج آزمون کرویت
بارتلت نیز نشان داد که ماتریس همبستگی بین متغیرهای
تحقیق یک ماتریس واحد نیست و بنابراین امکان شناسایی و
تعریف ساختار (مدل تحلیل عاملی) بر اساس همبستگی
متغیرها وجود دارد( .جدول شماره  )9و برای تعیین روایی سازه
از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد (شکل شماره .)0
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ابعاد توصیفی نمونه

فراوانی

مرد

زن

00تا22
سال

29تا27
سال

20سال
به باال

010

019

079

013

03

میانگین

0٫1710

0٫1001

انحراف معیار

٫11120

٫6019

نام رشته

جدول .2نتایج توصیفی
میانگین
فراوانی

کشتی

90

جودو

97

کاراته
تکواندو
فوتبال
والیبال
بسکتبال
هندبال

16
03
92
12
17
91

نتایج جدول شماره  ،0نشان میدهد که به عنوان مثال
 010نفر از نمونههای تحقیق را ورزشکاران مرد و  019نفر را
ورزشکاران زن تشکیل دادند .همچنین نتایج نشان میدهد که
از میان رشتههای ورزشی مورد بررسی در این تحقیق والیبال
با  12نمونه و تکواندو با  03نمونه به ترتیب بیشترین و
کمترین نمونه را در این تحقیق شامل میشوند .اطالعات
کامل در جدول  0آورده شده است.
جدول  .0ارزیابی پایایی

متغیر
سبک رهبری در ورزش
اعمال قدرت مربیان
تعهد ورزشی
رضایتمندی ورزشکار

سن

CR
٫002
٫320
٫300
٫301

آلفای
کرونباخ
٫091
٫039
٫070
٫077

1٫9003

انحراف معیار

2٫20761

به منظور تأیید پایایی از روش سطوح سازگاری درونی
(پایایی) استفاده شد .سطوح سازگاری درونی (پایایی) تمام
پرسشنامهها قابلقبول بودند .)19( )α ≤ 1/7( .و از آنجا که
در نظر گرفتن بار عاملی هر یک از گویه ها در محاسبه
شاخص پایایی ضروری است از اینرو ضریب آلفای کرونباخ
وزن برابری به گویه ها میدهد و در نتیجه پایایی را کمتر
نشان میدهد ،بنابراین در این پژوهش در کنار آلفای کرونباخ
از روش برآورد پایایی ترکیبی استفاده گردید ( )11که مقادیری
قابل پذیرش هستند  1/7یا بیشتر باشند.
جدول  .2آزمون KMO

آزمون کایزر -مایر -الکین برای کفایت
نمونه ()KMO
مقدار مجذور کای

٫019
0711٫079

آزمون
کرویت

درجه آزادی

0111

09

01
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بارتلت

سطح معنی داری

٫111

است .همچنین ریشهی دوم برآورد واریانس خطای تقریبی در
این مدل نیز عدد  ./116را نشان میدهد و از آنجا که این
عدد کمتر از  ./10است نشاندهنده برازش مطلوب مدل
میباشد ( .)11دیگر شاخصهای برآورد برازش مدل معادالت
ساختاری در جدول ذیل به صورت کامل ارائه شده است.

نتایج جدول  9حکایت از آن دارد که آزمون کایزر -مایر-
آلکین ،کفایت تعداد اعضای نمونه را به منظور تحلیل مسیر
تأیید کرد .نتایج آزمون کرویت بارتلت نیز نشان داد که
ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق یک ماتریس واحد
نیست و بنابراین امکان شناسایی و تعریف ساختار (مدل
عاملی) بر اساس همبستگی متغیرها وجود دارد.

شاخص

عنوان

شکل  .0مدل اندازهگیری در حالت تخمین استاندارد

X2 / df

مجذور کای دو
به درجه آزادی

2٫017

RMSEA

ریشه دوم برآورد
واریانس خطای
تقریبی

٫116

کوچکتر از
٫0

RMR

ریشه دوم
میانگین مجذور
پسماندهها
شاخص
برازندگی
شاخص تعدیل
برازندگی
شاخص نرم شده
برازندگی
نرم
شاخص
نشده برازندگی
شاخص
برازندگی
تطبیقی

٫113

نزدیک
صفر

به

٫30

بیشتر از ٫3

٫00

بیشتر از ٫0

٫36

بیشتر از ٫3

٫37

بیشتر از ٫3

٫30

بیشتر از ٫3

٫30

بیشتر از ٫3

جدول .4نتایج برازش مدل

GFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI

IFI

نتایج مدل اندازه گیری نشان دهنده تعیین روایی سازه تمام
متغیرهای تحقیق میباشد.
نتایج جدول  1شاخصهای مربوط به برازش مدل از تحلیل
دادهها بر اساس مدل معادالت ساختاری ارائهشده را نمایش
میدهد .در این جدول ،نسبت مجذور کای دو به درجه آزادی
برابر  2/017گزارش شده است که با توجه به اینکه عددی
کمتر از  9بدست آمده ،بیانگر برازش مناسب مدل ارائهشده

شاخص
برازندگی فزاینده

مقدار

دامنه مورد
پذیرش
کوچکتر از 9

با توجه به نتایج استخراج شده از مدل که در جدول فوق آمده
است میتوان چنین استنباط کرد که دادههای جمعآوری شده
بخوبی از الگو حمایت میکنند .مدل مستخرج معادالت
ساختاری در شکل ذیل آمده است.
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شکل  .2مدل ساختاری در حالت معناداری

شکل  .2برآورد مدل در حالت استاندارد

همانطور که در شکل  2مشخص است تمام روابط موجود
بین متغیرهای مکنون و روابط بین متغیرهای مکنون با
متغیرهای آشکار معنادار است .بدین معنی که عالوه بر تأیید
تأثیرگذاری متغیرهای تحقیق بر روی یکدیگر ،مدل روابط
موجود را معنادار گزارش میدهد.
همچنین در شکل  1مدل تحقیق بر اساس مدل ساختاری
استاندارد شده آمده است.

شکل  .9مدل ساختاری در حالت استاندارد
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06
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براساس نتایج حاصل از مدل ساختاری استاندارد شده متغیر
سبک رهبری در ورزش با ضریب  ./12بر روی تعهد ورزشی و
با ضریب  ./00بر رضایتمندی ورزشکاران اثرگذار است.
همچنین مدل نشان میدهد که منابع اعمال قدرت مربیان با
ضریب  ./91بر نعهد ورزشی و ضریب  ./12بر رضایتمندی
ورزشکاران تأثیر معناداری دارد و در نهایت متغیر تعهد ورزشی
با ضریب  ./21بر رضایتمندی ورزشکاران به طور معناداری
اثر گذار است.
بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ادراک سبکهای رهبری
مربیان در ورزش ،شیوههای اعمال قدرت مربیان ،تعهد
ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران شهر کرمانشاه بود .از آنجا
که امروزه ،دستیابی به عملکرد مناسب در ورزش جز با ایجاد
رضایتمندی در ورزشکار میسر نخواهد شد ،اولین قدم جهت
رسیدن به این موفقیت عواملی است که بر کیفیت فعالیت
ورزشکاران اثرگذار است که یکی از این عوامل رضایتمندی
ورزشکاران است ( .)01از طرفی نیز میتوان چنین برداشت
کرد که مربیان امروزه با توجه به درک اهمیت رضایتمندی
ورزشکاران بیش از پیش به این مسأله توجه مینمایند ،نکتهی
قابل توجه این است که وجود تنها یک عامل ،منجر به
رضایتمندی در ورزشکاران نمیشود ،بلکه ترکیبی از مجموعه
عوامل گوناگون سبب می شود که ورزشکاران احساس رضایت
نماید که در نتیجه این احساس رضایت موجب افزایش
عملکرد فردی وی و در نهایت اثر بخشی در پی خواهد داشت.
به استناد نتایج تحقیق حاضر میتوان نتیجه گرفت که
استفادهی مربیان از سبکهای رهبری مناسب با توجه به
موقعیتهای مختلف و همچنین انواع شیوههای اعمال قدرت
مربیان و نیز وجود تعهد ورزشی منجر به رضایتمندی
ورزشکاران خواهد شد.
نتایج این تحقیق نشان داد که بین تمامی متغیرهای این
تحقیق با یکدیگر روابط مثبت و معنیداری وجود دارد؛ که در
این بخش به تفصیل در مورد هریک از روابط و تأثیرگذاری
متغیرها بر یکدیگر صحبت خواهیم کرد .نتایج مدل تحلیل
مسیرنشان داد که ادراک از سبکهای رهبری مربیان در
ورزش بر رضایتمندی ورزشکاران اثرگذار است .نتایج نشان
داد که بین سبکرهبری مربیان در ورزش و رضایتمندی
ورزشکاران رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد .این نتیجه
با نتایج تحقیقات ( )11 ،96 ،91 ،99 ،90 ،27 ،20همسوست و

با نتایج تحقیقات ( )10( ،)21همخوانی ندارد .شاید علت این نا
همخوانی تفاوت در جامعهی مورد تحقیق باشد.
از سویی دیگر همانگونه که در مدل تحلیل مسیر (شکل
شماره  )9نشان دادهشد از این نتایج که برگرفته از دادههای
تحقیق است میتوان چنین استنباط کرد که در اثر گذاری
سبکهای رهبری مربیان در ورزش بر رضایتمندی
ورزشکاران و تعهد ورزشی ،به ترتیب سبکهای رهبری
دموکراتیک با بارعاملی  ./70حمایت اجتماعی با بارعاملی
 ./60تمرین و آموزش با بارعاملی  ./67بازخورد مثبت با
بارعاملی  ./66و نیز آمرانه با بارعاملی  ./66بیشترین نقش را
دارند ،بنابراین توصیه میشود که مربیان به منظور جلب
رضایت ورزشکاران سبک رهبری دموکراتیک را بیشتر از
سبکهای رهبری دیگر مد نظر خود قرار دهند .همچنین
نتایج مدل تحلیل مسیر نشان داد که سبکهای رهبری
مربیان در ورزش با ضریب اثر  ./00بر رضایتمندی
ورزشکاران اثرگذار است .در واقع مربیانی که بیشتر از این
سبک رهبری استفاده میکنند ،به نیازهای روحی و روانی و به
صورت کلی نیازهای انسانی ورزشکاران پاسخ میدهند و
میتوانند آنها را در صحنههای ورزشی درک کرده و با آنها
روابط صمیمی برقرار کنند و تمایل ورزشکاران را برای کسب
موفقیت هرچه بیشتر در عرصهی ورزش فراهم آورند و بالطبع
در ورزشکاران خود رضایتمندی مطلوبی را ایجاد کنند (.)09
یکی دیگر از نتایج تحقیق این بود که سبکهای رهبری در
ورزش بر تعهد ورزشی اثرگذار است .این نتیجه با نتایج
پژوهشهای انجام شده ()11 ،10 ،90 ،23 ،07 ،01 ،09 ،6
همخوانی دارد که ارتباط مثبت و معنیداری را بین سبک
رهبری مربیان در ورزش و تعهد ورزشی گزارش کردند.
همچنین میتوان در این قسمت به بخشی از نتایج تحقیق
یوسفی و همکاران ( )0931اشاره کرد که به وسیلهی سبک
رهبری در ورزش تعهد در بین ورزشکاران افزایش مییابد
( )01که این نیجه نیز با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد .از
طرفی نیز نتایج مدل تحلیل مسیر نشان داد که سبکهای
رهبری مربیان در ورزش با ضریب اثر  ./12بر تعهد ورزشی
تأثیرگذار است .همچنین در تحلیل متغیرهای تعهد ورزشی
میتوان چنین نتیجهگیری کرد که به ترتیب جایگزینهای
مشارکت با بار عاملی  ./07سرمایههای فردی با بارعاملی
 ./02لذت ورزشی با بار عاملی  ./70فرصتهای مشارکتی با
بارعاملی  ./7و در نهایت محدودیتهای اجتماعی با بارعاملی
 ./67بیشترین نقش را در تعهد ورزشی دارند .در خصوص این
نتیجه میتوان چنین گفت که سبک رهبری مربیان در ورزش
عاملی اثرگذار بر تعهد ورزشی ورزشکاران است .مربیان با
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اعمال رفتارهای مناسب رهبری باید بتوانند تعهد ورزشکاران را
افزایش دهند .سبکهای دموکراتیک ،حمایت اجتماعی و
آموزش و تمرین مربیان بیشترین تأثیر را بر تعهد ورزشی دارند؛
از این رو میتوان گفت اگر ورزشکاران در تصمیمهای مربوط
به تیم و باشگاه شرکت داشته باشند و خود را فردی تلقی کنند
که میتواند بر تصمیمات اثر بگذارد ،احساس تعهد کرده ،به
ادامهی شرکت در فعالیت ورزشی مشتاق میشوند.
نتایج دیگر تحقیق حاکی از اثرگذاری مثبت و معنیدار
شیوههای اعمال قدرت مربیان بر رضایتمندی ورزشکاران
دارد و با نتایج تحقیق ( )11 ،92 ،01 ،0همخوانی دارد.
همچنین میتوان به نتایج مدل تحلیل مسیر اشاره کرد که
نتایج حاکی از آن بود که در اثر گذاری شیوههای اعمال قدرت
مربیان در ورزش بر رضایتمندی ورزشکاران به ترتیب قدرت
تخصص با بار عاملی  ./06قدرت پاداش و مرجعیت با بار
عاملی  ./00قدرت قانونی با بارعاملی  ./70و سرانجام قدرت
تنبیه با بارعاملی  ./63بیشترین نقش را دارند .قدرت تخصص
مهمترین شیوهی اعمال قدرت مربیان از دیدگاه مربیان و
ورزشکاران بود؛ که این نتیجه با نتایج پژوهش ()11 ،1
همجهت بود .تأکیید بر قدرت تخصص اهمیت آموزش ،دانش
و تخصص مربی را نشان میدهد که با نتایج تحقیقات ()1 ،2
همخوانی دارد .از طرفی در تحلیل نتایج تحلیل مسیر
شیوههای اعمال قدرت مربیان با ضریب اثر  ./12بر
رضایتمندی ورزشکاران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتایج دیگر تحقیق حاکی از تأثیر گذاری شیوههای اعمال
قدرت مربیان در ورزش بر تعهد ورزشی ورزشکاران دارد به
طوریکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،قدرت تخصص
مهمترین شیوه اعمال قدرت مربیان ،از دیدگاه ورزشکاران بود
و قدرت تنبیه نیز در اولویت آخر شیوههای اعمال قدرت مربیان
قرار داشت که با یافتههای تحقیق ( )12 ،1 ،2 ،0همجهت
است .از نتایج میتوان چنین استنباط کرد که هر چقدر مربیان
تخصص و قابلیت فنی باالیی داشته باشند ،به احتمال زیاد
ورزشکاران احساس تعهد کرده و به ادامهی فعالیت ورزشی
مشتاق میشوند .نتایج ضریب مسیر شیوههای اعمال قدرت
مربیان در ورزش بر تعهد ورزشی ورزشکاران برآمده از

دادههای این تحقیق نیز برابر با  ./91بدست آمد که نشان
دهندهی تأثیر مثبت و معنیدار شیوههای اعمال قدرت مربیان
بر تعهد ورزشکاران میباشد.
از سویی دیگر نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر
رضایتمندی ورزشکاران در این تحقیق به ترتیب رضایت از
عملکرد فردی با بارعاملی  ./00رضایت از عملکرد تیمی با
بارعاملی  ./06رفتار و تعامل با بار عاملی /79؛ و آموزش و
تمرین با بارعاملی  ./61بیشترین و کمترین اثر را در بین
مؤلفههای رضایتمندی ورزشکاران دارند .نتایج پژوهش نشان
داد رضایتمندی بازیکنان میتواند پیامدی از سبکهای
رهبری مربی باشد .از سویی دیگر میزان رضایتمندی
ورزشکاران در این پژوهش از عملکرد فردی بیشتر از سایر ابعاد
رضایتمندی بود که این نتیجه با پژوهش ( )01مطابقت دارد.
در واقع این نتیجه بر این امر تأکید دارد که ورزشکاران در
انجام وظایف خود کوشا هستند و از انجام آن رضایت دارند.
یافتههای تحقیق نشان داد که تعهد ورزشی با ضریب  ./21بر
رضایتمندی ورزشکاران اثرگذار است و این تأثیرگذاری به
صورت مثبت و معنیدار میباشد که نتیجه تحقیق با نتایج
تحقیق ( )17 ،91 ،20 ،01 ،7همخوانی دارد .همچنین نتایج
تحلیل مسیر نشان داد که متغیر رضایتمندی به عنوان متغغیر
وابسته نهایی  ./11از کل واریانسهای سه متغیر تأثیرگذار بر
آن را تبیین میکند.
در نتیجهگیری کلی میتوان گفت که سبکهای رهبری
مربیان در ورزش و شیوههای اعمال قدرت مربیان عاملی
اثرگذار بر تعهد ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران رشتههای
انفرادی و تیمی منتخب در شهر کرمانشاه است .همچنین با
توجه به نتایج در هریک از متغیرهای جداگانه تحقیق و تأثیر
گذاری هریک بر رضایتمندی ورزشکاران که مورد بررسی و
تحلیل قرار گرفت ،پیشنهاد میشود که در جهت افزایش
رضایتمندی ورزشکاران و در نتیجه کسب موفقیت و
اثربخشی عملکرد فردی و گروهی ،مربیان در انتخاب
سبکرهبری خود بیشتر از سبک رهبری دموکراتیک ،در
شیوههای اعمال قدرت ،تخصص را مالک قرار دهند.
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