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سبک  از طريق ورزشآموزان به شناختی دانشروانمشارکت بینی پیش

 ورزشی ةو انگیز میانجی رضايتورزش: نقش دبیران رهبری 

 
  

  3محسن بهنام  – 2دمحمد کاشفسی  – 1ايرج نجارزاده هاچه سو 
 . دانشجوی دکتری مديريت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ايران1

 ، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ايرانمديريت ورزشی  . استاد2
 ، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ايرانمديريت ورزشی  . استاديار3 

 
 

 چکیده

ضر قیهدف تحق شارکت دانش ینیبشیپ حا س یبدن تیترب رانیدب یسبک رهبر قیآموزان از طرم  ینجاینقش م یبا برر

ضا صیفی زهیو انگ تیر ستگی و ـــــ بود. روش تحقیق تو  .گرفت انجام میدانی شکل به بود و کاربردی هدف از نظر همب

 هایهبود. نمون 98-97 یلیدر سال تحص دژنیشهر شاه ۀآموزان مقطع متوسطدانش تمامیپژوهش شامل  یآمار ۀجامع

ستفاده از روش نمونه قیتحق شه یریگبا ا سر  آموزان دختر ودانش نینفر از ب 400 یاخو  یگردآور یبرا .ندشد نتخاباپ

شنامه از هاداده س صالح ) یدر ورزش چالدورا یرهبر اسمقی هایپر ش ۀزی(، انگ1980و  ( 1997اران )و همک انیر یورز

ضا شکاران چالدورا یمندتیر ش1988) مریو ر یورز شارکت ورز ستفاده 2011و همکاران ) تنیب ی( و م  منظورهب .دش( ا

ستفاده شد پالسامافزار برقراری روایی همگرایی و واگرایی از نرمهمچنین ، تحقیق مدل ۀارائ شان داد که سبک ا . نتایج ن

ــایت دانش ــی و افزایش رض همچنین  .آموزان داردرهبری دموکراتیک و بازخورد مثبت نقش مهمی در ایجاد انگیزۀ ورزش

های رهبری دبیران ورزش و مشــارکت ورزشــی ر رابطۀ بین ســبکنتایج نقش میانجی انگیزۀ ورزشــی و رضــایت را د

 آموزان برجسته کرد.دانش
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 مقدمه
دبیران تربیت . است اهداف به دستیابی منظوربه افراد در نفوذ هنر و علم مهم، وظایف از یکی منزلۀبه رهبری

ی هابرنامه منظوربدین و بدانند را مختلف علوم و هامهارت از وسیعی دامنۀ باید 1عنوان مربی ورزشیبدنی به

 بر تسلط برعالوه افراد از گروه این تا است شده تدوین جهان یکشورها از یادیز تعداد در دبیران آموزشی

 مدیریت و یرهبر مفاهیم کنار در فلسفه و شناسیروان تا ورزشی تغذیۀ و یولوژیزیف مانند مختلف علوم

 چیزی آموزشی نظام در تربیت بدنی درسی برنامۀ. (1) شوند شناخته موفق دبیرعنوان به ،شدهآموخته

 مهمی نقش نیز دارند عهده به را تدریس وظیفۀ که دبیران تربیت بدنی عبارتیبه است. آن محتوای از بیشتر

 ورزش کالس کردن اداره و تدریس تربیت بدنی، معلمان وظایف دارند. اثربخشی و درسی محتوای انتقال در

 المپیادهای صبحگاهی، ورزش ورزشی، هایجشنواره ورزشی، مسابقات برگزاری آن کنار در و است

 مشاوران کنار در مشارکت و ورزشی اردوهای برگزاری محلی، بومی هایبازی برگزاری ای،مدرسهدرون

 آن انجام که شودمی محسوب ایبرنامهفوق یهاتیفعال جمله از مدارس کادر و بهداشت معلمان مدرسه،

 نیروهای نیترباارزش از پاسخگو دبیر تربیت بدنی زمینه این در است. تربیت بدنی معلمان تالش مستلزم

 بتواند که است پذیریمسئولیت دبیر پاسخگو، از دبیر منظور .شودمی محسوب آموزش و پرورش در انسانی

 دبیرانسایر  با همکاری با توأم درسی چارچوب از فراتر هاییفعالیت و غنی آموزش محتوای کردن فراهم با

 که متنوعی موضوعات که گفت توانمی واقع در .کند برقرار سازنده ارتباط آموزاندانش با آموزشی کادر و

 خارج هایفعالیت و ورزشی مسابقات برگزاری جمله از، شده گرفته نظر در تربیت بدنی درسی برنامۀ برای

 شوندمی محسوب تربیت بدنی برنامۀ دارمعنا انتقال برای روش مؤثرترین برنامه،فوق رویکردهای و کالس از

 محققان برخی. (2) شودنمی حاصل درس کالس در تالش طریق از تنها تربیت بدنی فلسفۀ به رسیدن و

 از شناختی مؤثرترشناختی، روان هایمهارت ایجاد در باز فضای در یادگیری تجارب که اندکرده تأیید

 ی،ریادگی دربارۀ افراد پاسخگویی الزام و غنی یمحتوا با هاییآموزش .(3) است کالس بر مبتنی یادگیری

که دبیران  دهدمی (، نشان2017و همکاران ) بالتر تحقیقات نتیجۀ .(4) است استعداد آموزش موفقیت کلید

از . (5)دارند  ندیدهآموزش همتایان به نسبت جوان ورزشکاران یرو یشتریب مثبت تأثیرات دهیدآموزش

عملکرد آنان مؤثر  یابیدر ارز تواندیم یبدن تیترب رانیدب یتیریمد از کار یعنوان بخشبه یآنجا که رهبر

 یرهبر یهاسبک یبررس رونیازا ،(7) زیادی دارد تیاهم گرانیروش تأثیرگذاری آنان بر دو  (6) باشد

                                                           
 در این تحقیق منظور از مربیان ورزشی در سراسر متن همان دبیران تربیت بدنی است. .1
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 یاجزاعنوان یکی از به مربیان باشد. یضرور تواندیو نقش آن در ورزش مدارس م یبدن تیترب رانیدب

با رفتارهای خود بر تمایل به مشارکت افراد در  توانندیم (8) یورزش یهادر سازمان یمنابع انسان یاتیح

 1چالدورایتواند سبک رهبری مورد استفادۀ آنها باشد. ، که یکی از این رفتارها می(9) گذارندب اثرورزش 

شامل پنج سبک رهبری متداول آموزش و تمرین، حمایت اجتماعی، را ( سبک رهبری مربیان 1993)

د. تمرین و آموزش شامل رفتارهایی است که مربی برای کرو آمرانه معرفی  کیبازخورد مثبت، دموکرات

ا فردی مثبت بدهد. حمایت اجتماعی این است که مربی به روابط بینبهبود اجرای ورزشکار انجام می

کند که ورزشکاران، رفاه آنها و ایجاد جو گروهی مثبت توجه دارد. بازخورد مثبت به رفتارهایی اشاره می

به ورزشکار اجازۀ شرکت در  کیدر سبک دموکرات پاداش به اجرای خوب است. ۀمستلزم شناسایی و ارائ

های مستقل گیریمیمشود. از طرف دیگر، سبک آمرانه شامل تصگیری مربوط به گروه داده میتصمیم

 انیمرب ینشان داده است که نوع رهبر قاتیتحق .(10) مربی با تکیه بر اختیار و اقتدار شخصی مربی است

 یروشن است که نقش زین انیمرب یموضوع برا نیافراد دارد. ا یمشارکت ورزش در یاکنندهنیینقش تع

وسعت  ی. حتدارند یورزش یهامیت یو اجتماع یفرد یامدهایو پ ندهاایبر ورزشکاران، فر یاتیاثرگذار و ح

. ردیگیورزشکاران را در برم یزندگ یهاحوزه ریو سا رودیهم فراتر م یورزش طیاز مح یاثرگذار نیا

اهمیت  .(11) داشته باشند یمثبت و منف تأثیراتورزشکاران،  یزندگ طیبر مح توانندیم انیمرب نیبنابرا

 رونیها به این سطح از ورزش شده است. ازامشارکت ورزشی در نهاد اجتماعی، سبب توجه اساسی دولت

ورزش و رویکردهای آن، بیشتر فعالیت ورزشی هدفمند شهروندان را در محوریت خود  ۀمدیریت توسع

های زیادی از ورزش ی که دارد، بخشوسیع ۀدلیل تنوع و گسترهروندی بهقرار داده است. ورزش ش

های جمعیتی با توجه به ویژگی ،ردیگیرا نیز در برمی( ارحرفهیدر سطح غ) و ورزش رقابتی (پایه) آموزشی

سالمتی، نشاط )ورزش در کشور و همچنین اهمیت مشارکت ورزشی  ۀمردم ایران و وضعیت فعلی توسع

نیازمند مدیریت و عزم آموزی دانش، این سطح از ورزش (ورزش قهرمانی و مواردی دیگر ۀیعمومی، پا

 رقابلیغ یحالت ورزش، چارچوب در مشارکت .(12) پایدار مشارکت ورزشی است ۀجدی جهت توسع

 ژهیو یتیموقع ای محرک کی لۀیوسبه که است شده فیتعر تیفعال کی به نسبت زشیانگ از مشاهده

 است یادرجه دهندۀنشان که است شده تصور چندوجهیی ساختار ،یورزش مشارکت. شودمی ختهیبرانگ

 ارائه را نینماد و یخوش ارزش دو هر و شودیم فرد یزندگ یاصل جزء ،یورزش یهاتیفعال در شرکت که

                                                           
1. Chelladurai 
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 و ارزش درک ییتوانا ،یورزش مشارکت توسعۀ یچگونگ درک که کندیم انیب(، 2007) 1زیگلر .دهدیم

یندی از خودآموزی اجتماعی و مدنی است، امشارکت فر. (13) کندیم فراهم را ورزش یاجتماع تیاهم

زیرا فعالیت برای مشارکت مستلزم تغییر حالت ذهنی و روانی در تمامی سطوح اجتماعی است. این تغییر 

های )مانند سازمان های غیردولتیشود. این تشکلسانی جدید میموجب برقراری مناسبات اجتماعی و ان

های بسیاری در های اخیر پژوهشدر سال .(14) مند کندها را نظامتواند این فعالیتاست که می ورزشی(

شناختی، زیستی، ر مطالعات عوامل جمعیتبیشتورزش همگانی در جهان صورت گرفته است که  ۀحوز

شناختی، شناختی، احساسی، رفتاری، اجتماعی، فرهنگی و محیطی اثرگذار بر مشارکت ورزشی را روان

در پژوهشی دریافتند دخترانی که از ، (2010) 2سالتر و تیگمان .(16 ،15) اندرسی کردهشناسایی و بر

به مشارکت در  یشتریتمایل ب ،انداجتماعی همچون خانواده مورد حمایت واقع شده یهاشبکه یسو

 3بیتن. (17) اندآنها دریافت نکرده یمایتی از سواند تا به نسبت دخترانی که حورزشی داشته یهاتیفعال

 ،کنندبدنی مشارکت می یهاتیکه در بین دختران دوستانی که در فعال کنند( بیان می2011و همکاران )

معلمان درس تربیت بدنی و مربیان ورزشی  .(18) اندترین موارد همبسته با فعالیت بدنی آنان بودهاز مهم

. مربیان و معلمانی که از دارندورزشی  یهاتیافراد در فعالآموزش نیز نقش مهمی در مشارکت زمینۀ در 

طور مطلوبی کنند، بهطور مؤثری استفاده میبه دهندهیآگاه یتقویت و حمایت و بازخوردها یهاروش

همکاران  و 4دریک .(19) کنندورزشی مشارکت می یهاتیند که در فعالدارکسانی  یمثبت رو تأثیرات

و رویکردی  راهبردورزش آموزشی به این نتیجه رسیدند که امروزه به یک  زمینۀدر پژوهشی در ، (2014)

های پیش از این برنامه است.آموزان پسر و دختر نیاز جدید و متفاوت برای افزایش مشارکت در ورزش دانش

 ند،آمادگی جسمانی و جلوگیری از چاقی را مدنظر داشت مانندهای سالمتی ورزش مدارس اگر تنها مزیت

 .(20) دشوهای ورزش قهرمانی نیز توجه و برنامه راهبردهابه باید بر این موارد، در مدارس افزونامروزه 

 و شناختی هایجنبه ۀلیوسبه شدهحاصل احساس به (، رضایت2017و همکاران ) 5بنابه عقیدۀ آنتون

 6کو .(21)د دار مختلف اشاره هایویژگی از ارزیابی ۀکنندفراهم عنوانبه نیز و شدهارائهخدمات  از عاطفی

                                                           
1. Zeigler 

2. Slater  & Tiggemann 

3. Beaton 

4. Drake 

5. Anton 

6. Koo 
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بر  ینسبت به انواع محصوالت ملموس و ناملموس مبتن یعاطفی دلبستگ کیعنوان را به تیرضا (2013)

 .(22)کرد  بیان کنندگانمصرف تجارب واحساسات 

. آورندیدست مکنندگان از آن بهاست که شرکت یتی، رضاینیهر برنامۀ تمر جیترین نتااز مهم یکی

 دایپ لیتما زین یآت یهابرنامه ردنام باشد، به ادامۀ آن برنامه و ثبت یراض ینیاز برنامۀ تمر یاگر فرد

 گریدنبال د، ورزشکاران بهتیو لذت است. بدون رضا یمشارکت ورزش ی، بخش ذاتتیرضا .(23) کندیم

 .(24) دانست تیاهمکم یسن چیدر ه توانیرا نم تی. موضوع رضاروندیو لذت م تیمنابع کسب موفق

مربی  یبهبود عملکرد مربی شود و ارزیابی مؤثر از رهبر سببتواند مربی می یرهبر ۀتحقیقات در زمین

تواند عامل رفتار مؤثر مربی می سببنقش بسزایی در رضایت ورزشکاران و عملکرد آنان دارد. به همین 

، (1998) مریو ر یچالدورا .(25) در موفقیت و رضایت ورزشکاران باشد یاکنندهنییمهم و تع

 یمثبت یورزشکار عبارت است از حالت عاطف تیرضا: اندکرده فیتعر گونهنیورزشکار را ا یمندتیرضا

. دیآیوجود مبه یمرتبط با تجارب ورزش یو بروندادها ندهایاز ساختارها، فرا دهیچیپ یابیارزش جۀیکه در نت

 یکه در چارچوب مدل چندبعد یمتعدد رهبر قاتیدر تحق یدستاورد کار مرب ای امدیعنوان پبه تیرضا

مندی رضایت، (1997ریمر و چالدورای ) .(26) فته، در نظر گرفته شده استانجام گر یچالدورا یرهبر

ورزشکاران را در چهار بعد اصلی رضایت از رفتار و تعامل مربی، رضایت از آموزش و تمرین، رضایت از 

 شدر تحقیقات بعدی استفاده بیشتکردند که در  یبندعملکرد تیمی و رضایت از عملکرد فردی طبقه

سبک رهبری مربیان مندی ورزشکار را پیامد مهم ضایت، ر(2002) 1. در مطالعات مهم بعدی هورن(26)

سبک  ژهیومربی )به خصوصدهد، بیشتر این تحقیقات در معرفی کرد. مرور تحقیقات خارجی نشان می

مندی زیادی روی رضایت ریتأثتوانند اند که مربیان میو نشان داده هگرفترهبری یا مربیگری( انجام 

آموزان در محققان نیز به بررسی انگیزش مشارکت دانشعضی . ب(28 ،27) است ورزشکاران داشته باشند

ترین انگیزۀ نشان دادند که مهم، (1385) اند. نوربخش و مزارعیهای تربیت بدنی پرداختهکالس

 ها استهای ورزشی، بهبود و یادگیری مهارتآموزان راهنمایی و دبیرستان از مشارکت در فعالیتدانش

بینی تداوم مشارکت پیشانگیزش، از متغیرهای مهم در ( بیان کردند که 2002و همکاران ) 2سارازین. (29)

. (31) انگیزش در اصطالح به معنای پویایی و حرکت است( بیان کرد 2010قربانی ). (30) ورزشی است

اقشار مختلف در هر جامعه،  یمشارکت ورزش لیتحل یبرا( بیان کردند 1392نژاد )نما و حیدریقدرت

                                                           
1. Horen 

2. Sarrazin 



 313                     ..دبیران ورزش . سبک رهبری از طريق ورزشآموزان به شناختی دانشروانمشارکت بینی پیش 

 

 

 است یضرور یو گروه یو رفتار فرد طیافراد، مح یهازهی، اهداف و انگدیو عقا هایژگیسه عامل و یبررس

 یهاها برای ایجاد مؤلفهد که ورزش آموزشی از بهترین شیوهدن( نشان دا2013) 1و کالیدی تئودور .(32)

 .(33) دشوهای ورزشی میانگیزشی برای ورزش در افراد است و موجب ایجاد نتایج مطلوب در فعالیت

ریزی کالن آموزشی در سطح وزارت آموزش و پرورش در مطابق با برنامه آموزانهای ورزشی دانشفعالیت

برنامه در مدارس اجرا سطح مدارس در غالب ساعت درسی ورزش و همچنین فعالیت صبحگاهی و فوق

منظم  طوربهها در مدارس دخترانه و پسرانه دژ نیز این فعالیتشود که در مدارس شهرستان شاهینمی

 باورزشی،  شناختیروان با توجه به اهمیت و ضرورت مطالعات مشارکت رونیازا. استدر حال انجام 

پژوهش مدل  لیوتحلهیها و پارادایم تجزمبنای مفاهیم اصلی حاصل از داده پژوهش بر راهبرداستفاده از 

ورزشی  شناختیروان الگوی مشارکت بررسیدر این پژوهش به  مندنظامرویکرد  کهگیرد می شکل

 دهد.ۀ ورزشی را نشان مینقش میانجی رضایت و انگیز آموزان با سبک رهبری دبیران تربیت بدنی ودانش

 

 ی شناسروش

ی هایژگیوی اطالعات مربوط به رآوجمعروش پژوهش حاضر توصیفی است و از آنجا که به 

پیمایشی و از طرفی با توجه به -، از نوع توصیفیپردازدیمشناختی و توصیف وضعیت موجود جمعیت

، از نوع همبستگی است که به شکل میدانی پردازدیمفرضیات تحقیق که به سنجش رابطۀ میان متغیرها 

یابی . در این پژوهش از مدلاستاست و به لحاظ پارادایم هدف از نوع تحقیقات کاربردی  هگرفت انجام

 شدهمشاهدهی متغیرهای پنهان )انگیزه و رضایت( بر متغیرهای اثرگذاربرای بررسی  1معادالت ساختاری

شابه در های می رهبری و مشارکت( استفاده شده است. در پژوهش حاضر ابتدا با مطالعۀ اقدامهاسبک)

 اثرگذاری هاشاخصعلمی و مقاالت متعدد علمی  هایۀ منابع مختلف اعم از کتابجانبهمهدنیا و بررسی 

تعیین و  هاسازمانی آن و مشارکت، انگیزه، رضایت در هاسبکی مدیریت رهبری و انواع سازادهیپبر 

و پسر  دختر آموزاندانش تمامی شامل پژوهش آماری . جامعۀبراساس آن متغیرهای تحقیق انتخاب شدند

 کل کهاست  یغرب جانیآذربا استان جنوب در واقع دژشاهین شهر پرورش و آموزش ادارۀ متوسطۀ مقاطع

منظورتعیین بهی تحقیق هانمونهتعداد  دختر(. 1144 و پسر 1378) بود نفر 2522 تحقیق آماری جامعۀ

با استفاده از  آموزدانشپسر  222دختر و 178حجم نمونه از بین افراد جامعه، با توجه به جدول مورگان 

                                                           
1. Teodor  & Caludiu 
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 لیوتحلهیتجز پرسشنامه 400 تیدر نهاهدفمند تعیین شد و  یاچندمرحلهی اخوشه یریگنمونهروش 

 یی شد.نها

مقیاس رهبری در ورزش که در  ۀپرسشنام. 1از:  اندعبارتابزار مورد استفادۀ محقق در این پژوهش 

 40رهبری در ورزش تهیه کردند. این ابزار در قالب یی و صالح براساس مدل چندبعداچالدور 1980سال

سؤال، سبک رهبری مربیان را در پنج بعد رفتار آموزش و تمرین، آمرانه، دموکراسی، حمایت اجتماعی و 

 (،2ندرت )(، به1) ارزشی لیکرت، شامل هرگزراساس مقیاس پنجها بکند. پاسخبازخورد مثبت ارزیابی می

 75/0شدند. ثبات درونی این پرسشنامه را محققان  یگذار( ارزش5(  و همیشه )4) اغلب (،3)ی گاهگاه

=r .91/0 ( نیز ثبات درونی این پرسشنامه را1386) یوسفی گزارش کردند r=2. (34) گزارش کرد .

( 1389)که توسط محدث ( 1988)ۀ چالدوری و ریمر پرسشنام ورزشکاران، از یمندتیضار ۀپرسشنام

 مقیاس با سؤال 14 دارایپرسشنامه  این. است استفاده شده ورزشکاران مندیرضایت بررسی منظورنیز به

 تعامل مربیرفتار و  سؤال(، رضایت از 3) ای لیکرت  و دارای چهار بعد رضایت از آموزش و تمرینجهدر 5

روایی  سؤال( است. 3) عملکرد تیمی با سؤال( و رضایت از 3) سؤال(، رضایت از عملکرد فردی 5)

تحقیق توسط متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شده و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ  یهاپرسشنامه

شنامه استفاده کرده ( نیز در تحقیق خود از این پرس1392. مرادی و همکاران )گزارش شده است 0/ 90

 ورزشی انگیزۀ ۀپرسشنام .3. (35)اند گزارش کرده 89/0و پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

سؤال  15گویه )لذت بردن، رقابت و شایستگی، ظاهر، سالمت و تندرستی و روابط اجتماعی(، دارای  5 با

 .4 .(36)( استفاده و تأیید شده است 1997که توسط ریان و همکاران ) استای لیکرت درجه 5با مقیاس 

 شده هیته کرتیل یارزش 5 اسیمق درگویه  9 در (2011ورزشی بیتون و همکاران ) مشارکت ۀپرسشنام

 بارا  ییایپا مقدار( 1393بهنام و همکاران ). (18) است (نشان و تیمرکز لذت،) مشارکت بعد سه شامل و

گزارش  80/0و نشان  93/0، مرکزیت 82/0ت لذ به مربوط سؤاالت یبرا کرونباخ یآلفا روش از استفاده

استفاده از  ها با. نحوۀ پاسخگویی به پرسش(37)اند گزارش کرده 92/0کره و پایایی کل پرسشنامه را 

ی معادالت ساختاری و مدلسازهای ی تحقیق از روشهاداده. برای تحلیل استارزشی لیکرت مقیاس پنج

ی ام افزارهانرمها از طریق آمار توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. این تحلیل

 انجام گرفت. 21اس نسخۀ اسپیو اس 4/7نسخۀ  1پالس

                                                           
1. SmartPLS.3 
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 هایافته

 دوم متوسطهآماری مربوط به  ۀبیشترین درصد نمون :استبه این شرح آماری  ۀنمون مشخصات دموگرافیک

ها میانگین سنی آزمودنی درصد است. 8با  یدانشگاهشیدرصد و کمترین درصد مربوط به پ 5/54با 

 دختراندرصد را  5/45و  پسرانها را درصد آزمودنی 5/55ها، جنسیت نمونه فراوانیسال بود.  85/0±5/16

 .تشکیل دادند

گیری، از معیارهای پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد. برای بررسی برازش مدل اندازه

ها با محاسبۀ میانگین برای سنجش پایایی مدل به بررسی پایایی مرکب پرداخته شد. پایایی مقیاس

ی برای بررسی مدل دییتأتایج تحلیل عاملی و پایایی مرکب ارزیابی شد. ن شدهاستخراجواریانس 

𝛘𝟐 =45/1گیری تحقیق برازش مناسبی را نشان داد: اندازه

𝐝𝐟
 ،92/0CFI= ،91/0TLI=، 046/0SRMR= ،

034/0RMSEA =اندبخشها رضایت، این شاخص . 

 اجرای مدل در حالت معناداری .1جدول 

پايايی  سازه

 مرکب

میانگین 

واريانس 

شدهاستخراج  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  70/0  51/0  71/0         

2.  75/0  53/0  57/0  73/0        

3.  51/0  34/0  45/0  46/0  58/0       

4.  61/0  46/0  67/0  31/0  51/0  68/0      

5.  72/0  50/0  69/0  66/0  27/0  39/0  71/0     

6.  89/0  78/0  56/0  43/0  43/0-  60/0  56/0  88/0    

7.  97/0  90/0  58/0  65/0  45/0-  31/0  48/0  77/0  95/0   

8.  96/0  89/0  55/0  56/0  21/0-  44/0  58/0  45/0  78/0  94/0  

حمایت . سبک رهبری 4. سبک رهبری استبدادی، 3. سبک رهبری دموکراتیک، 2. سبک رهبری تمرین و دستورالعمل، 1توجه: 

 شناختی ورزشی. مشارکت روان8ورزشکاران، . رضایت 7. انگیزۀ ورزشی، 6. سبک رهبری بازخورد مثبت، 5اجتماعی، 

 

تا  51/0که در محدودۀ  ستهانتایج حاکی از قابل قبول بودن سطوح پایایی مرکب برای همۀ سازه

های میانگین واریانس ، ارزش(39 ،38)نقطۀ برش فراترند  50/0هستند. از آنجا که مقادیر از  97/0

ها پایایی ساختاری قابل قبولی دارند، در دهد مقیاسبودند، که نشان می 33/0همه باالی  شدهاستخراج

های سازۀ همه دهد، بارهای عاملی شاخصنشان می 2که جدول طورهمان. (40) 90/0تا  34/0محدودۀ 
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ک از موارد سازه ۀ اعتبار همگرا برای هریدهندنشانهستند و این  82/0تا  53/0و در محدودۀ  50/0باالی 

یک  ها نیز تأیید شد. در قسمت روایی واگرا، میزان همبستگی. بنابراین، اعتبار همگرای مقیاس(41) است

از  آمدهدستبهشود. نتایج ها مقایسه میهایی در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازهسازه با شاخص

اند نیز نشان های موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهروایی واگرای متغیرهای پژوهش که در خانه

 نشانهای دیگر که ا سازههای خود دارند تا بهای پژوهش، تعامل بیشتری با شاخصدهد که سازهمی

 (.1دهد روایی واگرای مدل در حد مناسبی است )جدول می

 

 هابار عاملی سازه .2جدول 

 بار عاملی سازه 

ک
سب

ی
ی رهبر

ها
 58/0-79/0 (13-1سبک رهبری تمرین و دستورالعمل )سؤاالت  

 65/0-77/0 (22-14سبک رهبری دموکراتیک )سؤاالت 

 53/0-64/0 (27-23)سؤاالت سبک رهبری استبدادی 

 53/0-73/0 (35-28سبک رهبری حمایت اجتماعی )سؤاالت 

 62/0-74/0 (36-40سبک رهبری بازخورد مثبت )سؤاالت 

ت 
روانمشارک

ت
شناخ

ی
ی ورزش

 92/0 لذت 

 93/0 مرکزیت

 96/0 نشان

ی
ت ورزش

رضای
 96/0 رضایت از آموزش و تمرین 

 96/0 دبیر ورزشرضایت از رفتار و تعامل 

 95/0 رضایت از عملکرد فردی

 91/0 رضایت از عملکرد گروهی )کالس(

ی
انگیزۀ ورزش

 

 84/0 انگیزۀ لذت بردن

 97/0 انگیزۀ رقابت و شایستگی

 93/0 انگیزۀ ظاهر مناسب

 82/0 انگیزۀ سالمت و تندرستی

 84/0 انگیزۀ روابط اجتماعی
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 برای بررسی مدل پیشنهادینتايج معادالت ساختاری 

𝛘𝟐 =46/1تحقیق برازش مناسبی را نشان داد: 

𝐝𝐟
 ،91/0CFI= ،91/0TLI=، 048/0SRMR= ،

034/0RMSEA =شود و مدل مفهومی پژوهش ند. بنابراین فرض صفر رد میابخشها رضایت، این شاخص

 >P 05/0ر دموکراتیک )های رهبری رفتا، سبک2از برازش مناسبی برخوردار است. طبق نتایج شکل 

،65/0 β=( و بازخورد مثبت )05/0 P< ،66/0β=اثر معنادار  آموزاندانش ورزشی ( دبیران ورزش بر انگیزۀ

 -P< ،39/0 05/0اثر معنادار منفی دارد ) آموزاندانش ورزشی مثبتی دارند و رفتار استبدادی بر انگیزۀ

β=آموزاندانش ورزشی و حمایت اجتماعی بر انگیزۀ های رهبری تمرین و دستورالعمل(. همچنین، سبک 

(، بازخورد مثبت =05/0P< ،23/0βهای رهبری رفتار دموکراتیک )سبکبر این، افزون اثر معنادار ندارد.

(05/0P< ،56/0β=( و تمرین و دستورالعمل )05/0P< ،23/0β= دبیران ورزش بر ) ورزشیرضایت 

های رهبری رفتار استبدادی و حمایت اجتماعی بر . همچنین سبکاثر معنادار مثبتی دارند آموزاندانش

( =05/0P< ،50/0β) آموزاندانشورزشی  ۀانگیزدر نهایت،  اثر معنادار ندارد. آموزاندانش ورزشیرضایت 

آموزان اثر دانشورزشی شناختی روانمشارکت ( بر =05/0P< ،44/0β) آموزاندانشورزشی  و رضایت

 (.2ند )شکل معنادار مثبتی دار

( و =β 32/0بر رابطۀ بین سبک رهبری رفتار دموکراتیک ) آموزاندانشورزشی  از طرف دیگر، انگیزۀ

آموزان اثر میانجی معنادار مثبت و بر دانشورزشی شناختی روانمشارکت ( با =33/0βبازخورد مثبت )

آموزان اثر دانشورزشی شناختی روانمشارکت ( با =β -20/0رابطۀ بین سبک رهبری رفتار استبدادی )

بر رابطۀ بین سبک رهبری دستورالعمل  آموزاندانشورزشی  میانجی معنادار منفی دارد. همچنین انگیزۀ

بر رابطۀ  آموزاندانشورزشی  و تمرین و حمایت اجتماعی اثر میانجی معناداری ندارد. همچنین رضایت

مشارکت ورزشی ( با =24/0βو بازخورد مثبت )( =10/0βبین سبک رهبری رفتار دموکراتیک )

بر رابطۀ  آموزاندانشورزشی  آموزان اثر میانجی معنادار مثبتی دارد. همچنین رضایتشناختی دانشروان

 بین سبک رهبری رفتار استبدادی، دستورالعمل و تمرین و حمایت اجتماعی اثر میانجی معناداری ندارد.
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 شدة تحقیق. مدل برازش2شکل 

 گیریبحث و نتیجه

 یورزشۀ زیورزش بر انگ رانیو بازخورد مثبت دب کیرفتار دموکرات یرهبر یهاسبک ق،یتحق جیطبق نتا

 نیندارد. همچ یآموزان اثر منفدانش یورزش ۀزیبر انگ یرفتار استبدادو دارند  یآموزان اثر مثبتدانش

 نیا آموزان اثر ندارد.دانش یورزش ۀزیبر انگ یاجتماع تیو دستورالعمل و حما نیتمر یرهبر یهاسبک

مبارکه  یی(، بابا2019) همکاران و کوگفتاری(، ن1398)ی و واعظ موسو لوندیاز مطالعات جل یبا بخش افتهی

 ینحومحققان به نیا ز. هر کدام ا(45-42) دارد ی( همخوان1398) جعفرلو ی( و صفر2019) و همکاران

محمد اند. را تأیید کرده یرهبر یهاو سبک یزشیعوامل انگ نیخود وجود ارتباط مثبت ب تحقیقاتدر 

را  روانیپ زشیاز سطوح انگ ی( مراتب باالترورزش رانی)دب رهبراناگر  مزلو، ریبه تعب بیان کرد (2016)

اقتدار و توان  ۀمتقابل بر درجطور به زیآموزان( ن)دانش روانیپ زشیانگ یقوا یو فعال کنند، ارتقا کیتحر

دو عامل  برخی پژوهشگران بیان کردند که زمینه نی. در ا(46) گذاردی( اثر مورزش رانی)دب رهبران یروح

انداز ( بتواند چشمدبیر ورزشکه رهبر) افتیفرصت ظهور خواهند  یبخش زمانالهام زشیو انگ ینفوذ آرمان

 یتگریهدا یرا مشخص کند، الگو یانداز آرمانچشم نیبه ا دنیکند، روش رس میترس ندهیرا از آ یدبخشینو

کند و  فیآموزان( تعر)دانشگرانیدی را برا ییباال یآموزان( ارائه دهد، استانداردها)دانشگرانید را به
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ند افتی( در2018) 1و تورنر نگامیکان. (47) گذاردب شیراسخ خود را به نما نانیسرانجام عزم و جزم و اطم

 شیافزا ،یمنف یدر ورزشکاران بر کاهش باورها ی( رفتاریبخشلذت یازهای)نی شناختروان یهاکه روش

 یبدن یآموزان(  به اندازۀ آمادگورزشکاران)دانش یروان حالت. (48) مؤثر است یو عملکرد ورزش زشیانگ

 یرفتار یشناخت ۀمداخل یاثربخش بیان کردند (2019) و همکاران کوگفتاری. ن(49) بر عملکرد مؤثر است

 را در یعملکرد ورزش جهیو در نت زشیوح اضطراب را کاهش و انگتواند سطمی یآگاهبر ذهن یمبتن

و  یریگمیتصم یآموزان را برانظر دانش ورزش رانیدب. (45) دهد شیآموزان( ورزشکاران افزا)دانش

الزم  یهاکیو تاکت هاکیمورد انتظار، و اتخاذ تکن تیو فعال نیتمر یهاوهیش زمینۀدر  یمساع کیتشر

 یمرب یرفتار یهاکه از مشخصه در ساعت ورزش تیفعال یمناسب برامثبت و بازخورد  راهبرد منظوربه

آموزان کنند و از این طریق اثر مهمی بر انگیزش دانشمات لحاظ یاست، اتخاذ و در تصم کیدموکرات

 نیدر حعنوان انگیزانندۀ مناسب و زیبا از بازخورد مثبت به ورزش جهت ورزش کردن بگذارند. دبیران

دارند،  ای در خصوص نحوۀ آموزش و تمرینآموزان ایدهدانش کهیهنگامآموزش و تمرین استفاده کنند و 

گیری لحاظ کنند و از این طریق موجب عملکرد بهتر، انگیزش بیشتر و با تشویق و تحسین در تصمیم

 آموزان شوند.ثبات بیشتر و در نهایت استمرار و تداوم بیشتر در فعالیت ورزشی دانش

 رانیو دستورالعمل دب نی، بازخورد مثبت و تمرکیرفتار دموکرات یرهبر یهاسبک نشان داد که جینتا

و  یرفتار استبداد یرهبر یهاسبک نیدارند. همچن یآموزان اثر مثبتدانش یورزش تیورزش بر رضا

 یهااز پژوهش یها با بخشافتهی نیا آموزان اثر معنادار ندارد.دانش یورزش تیبر رضا یاجتماع تیحما

( 2019) اریو آب یمحمد و (2019)، اصالنخانی و صفانیا مطلق ی(، هاشم2019) و همکاران یدیع

و شناخت  یآگاه زانیهرچه م یرهبر یهابا توجه به اصول حاکم بر سبک .(52-50) همسوست

مدارس و زنگ ورزش باال باشد،  طیحاکم بر مح یندهاایمسائل و مشکالت و فر در خصوصآموزان دانش

 یآموزان از اصول و رفتارهادانش یمندتیرضا زانیاست و م شتریب یریگمیتصم آموزان درمشارکت دانش

از  یمرب کهیدرصورت ند(، نشان داد2019دار )یکشت و ای. بهزادنابدییم شیافزا ادشدهی یرهبر یهاسبک

آنها  یهاکند و به انتخاب تیدر کالس حما انیدانشجو یریگمیتصم یهاتیاحساس استقالل و قابل

تواند دانشجو نگاه کند، می به یمختار به لحاظ رفتارو خود نییتعفرد خود دیبا د یدهد و مرب تیاهم

 تیترب یهاتیفعال ۀنیدر زم انیدانشجوی شناختروان یاساس یازهایاز ن یمندتی( رضاتی)رضاموجب 

                                                           
1. Cunningham  & Turner  
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 یرفتارها. (55 ،54) است یبدن تیترب ۀنیدر زم قبلی یهاافتهیهمراستا با این که  (53) شود یبدن

شود که می سبب یشناختروان یاساس یازهایاز ن یمندتیرضا و تیرضا قیورزش از طر ریدب یتیحما

 یهاکردیکه احترام به رفتارها و رو امعننیبد ،داشته باشد ندهیدر آ یبه تداوم ورزش لیتما آموزدانش

 تیآموزان رضاشود دانشمی سبب ،کردن تیآنها حما یهادگاهیاز د نکهیآموز در کالس ورزش و ادانش

 رونیآموز دارد. ازادر دانش یمطلوب رفتار امدیپ تیرا تجربه کنند، که در نها یاساس یازهایاز ن یشتریب

 انآموزدانش یمندتیرضا یخدمتگزار در جهت ارتقا یبا اتخاذ سبک رهبر توانندیم ورزش رانیدب

تواند به استفاده کند، می انآموزدانش خصوصدر  یتیحما کردیرو کیاز  ورزش ریکه دبیزمان .بکوشند

 نده،یدر آ انآموزدانش ی توسطبدن تیدر فعالبه تداوم و شرکت مجدد  لی، تمایمطلوب رفتار امدیپ

 ماتیآموزان و اتخاذ تصمدانش هایاز نظر یو آگاه یریگمیبا شرکت دادن در تصم ورزش ریدب .نجامدیب

 ،یستگیشا شناختی،روان یهاازیبلکه ن ،شودمی یو مشارکت حداکثر تیتنها موجب رضاهمراستا نه

 تیتقو لذت را و یو شاد تیو تداوم فعال یتندرست نشاط، و استقالل ق،یارتباط عم خاطر،احساس تعلق

 شود.یم مدرسه زنگ ورزش موجب تکرار و تداوم در وکند می

 دارد. یآموزان اثر مثبتدانش یآموزان بر مشارکت ورزشدانش یورزش ۀزیانگ ق،یتحق جینتابراساس 

( 1397) و همکاران نهیتهم ینیحسو  (2013) و همکاران 1کیکاندر قیتحق جیاز نتا یبا بخش افتهی نیا

 یهازهیبر عدم ارتباط انگ ی( مبن2007) 2پیتو  فریپسیراد،  جیبا نتا یول ،(57 ،56) همسوست

 نیا یناهمخوان لیاز دال یکی دی. شا(58) ناهمخوان است ،یبدن تیفعال زانیآموزان دختر با مدانش

ه تفاوت در فرهنگ هر کشور باشد. در هر کشور با توجه به فرهنگ حاکم گرفتانجام قیبا تحق قاتیتحق

 ۀو جامع یآمار ۀتفاوت در جامع نیهمچن؛ شودافراد به ورزش می شیسبب گرا یمتفاوت یهازهیبر آن انگ

 حضور دختران در جامعه و یبرا یو اجتماع یفرهنگ یهاتیبا توجه به محدود رایز ،مورد مطالعه است

 یهازهیانگ نیبنابرا .(59) مطرح شود رهیو غ یکیزیصورت زمان، تالش افراد، موانع فممکن است به نهیهز

استفاده از افراد مشهور و معروف مانند ورزشکاران برجسته،  نیمشارکت متفاوت است. همچن یبراافراد 

 قیتشو برایمطلوب  یراهکار زیکنند ن یگذارصحه یبدن تیکه بر فعال شکسوتانیهنرمندان و پ

، تجربه و دکنیمآموز در فعالیت ورزشی مشارکت وقتی دانش .(60) است یبدن تیآموزان به فعالدانش

آموز و فعالیت ی، استمرار و ثبات ارتباط بین دانشدلبستگموجب  بخشنانیاطمبازخورد مثبت مطلوب و 

                                                           
1. Kandric 

2. Sirard, Pfeiffer and Pate 
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ی را شناخترواناز طرف دیگر، استمرار مشارکت ارتباط  ورزش ریدبآموز و از یک طرف و ارتباط دانش

و  یاجتماع-یفرهنگ ،یمدارس و عوامل اقتصاد یباشناختیو توجه به عوامل ز دسازیم ترباثباتتقویت و 

( و یبخشلذت یازهای)ن شناختیمدارس و عوامل روان یو امکانات ورزش زاتیو عامل تجه یتیریمد

مشارکت در  تیآموزان و نشاط آنان است. در نهادانش یزشمشارکت ور شیزااز عوامل اثرگذار اف زش،یانگ

 یکسب شاداب ،یدفاع یهاتیفعال یبرا یبهداشت، آمادگ میتعم یو روان یسالمت جسم نیورزش در تأم

 .دارد یادیز اریبس ریآنان تأث ۀندیآ یو شغل یاحرفه فیدر وظا تیبه موفق لیو ن

 دارد. یآموزان اثر مثبتدانش یبر مشارکت ورزش آموزاندانش یورزش تیرضا ق،یتحق جینتا براساس

 و ای(، بهزادن2018)ی مراد و ی(، صفار2019) همکاران پور ودیسع قیتحق جیاز نتا یبا بخش افتهی نیا

 تیدر مشارکت در فعال نیو نقش والد تیرضا بر ی( مبن2018و همکاران ) یلیسهو ( 2019) دار یکشت

( 2012) و همکاران 1جاوتنتایج پژوهش با  یول .(63-61 ،53) دارد یهمخوان یو مشارکت ورزش یبدن

 ۀو تفاوت در جامع یریگتفاوت در ابزار اندازهدر  ،یخوانهمنا نیا  علتو احتماالً (64) ندارد یهمخوان

عوامل اثرگذار  ای ندهاای، عامل فرکنندهنییچهار عامل تب انیپژوهش از م جیبراساس نتا .نهفته است قیتحق

 تیو رضا یاز رفتار و تأمل مرب تیو رضا نیاز آموزش و تمر تیآموزان، چهار مالک رضادانش تیبر رضا

جالب  اریبس افتهی نیآموزان داشتند. ادانش تیرا در رضا انسیوار نیشتری، ب یمیو ت یاز عملکرد فرد

 هستند و تیرضا نیتأم یاساس یازهاینشیآموزان، از بسترها و پدانش یو مهارت یفن ییاست که توانا

الزم را  تیو حما طیبتواند شرا زین را در خود ارتقا دهند و خانواده هاییتوانا نیا دیآموزان در ابتدا بادانش

 یموضوع چالش نی(، ا1997) مریو ری فراهم آورد. البته در مدل چالدورا یفرد شرفتیاستمرار پ یبرا

و  امدهایدر عامل پ .شودورزشکار می تیسبب رضا شتریب کیکدام م،یت ای یاست که عملکرد فرد یجد

(، یمی)مالک ت یمیاز عملکرد ت تینسبت به رضا یهمچون مالک فرد یاز عملکرد فرد تیعملکردها، رضا

 یۀمشابه مدل اول ،عبارت بهتر. بهکردندیم نییرا تب تیرضا انسیوار نیشتریب ندها،ایفر جیمشابه نتا

در  یمیاز عملکرد ت شتریب کنانیباز یفرد دعملکر ای امدهای(، پ1997) مریو ری چالدورا یبندمیتقس

 شرفتیمانند پ یبر تحقق اهداف فردآموزان عالوهدانش ،یعیطور طب. به(26) آنها نقش دارد تیرضا نیتأم

مانند رفتار  یورزشدنبال اهداف به یورزش یهافعالیت مشارکت در قیکسب تجربه و شهرت از طر ،یفن

مدارس هستند. نیو ب یکالسنیدر مسابقات ب یکالس میتۀ رتب یو ارتقا یکالسهم یاعضا نیمنصفانه ب

                                                           
1. Jowett 
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 زیاز آنها ن و گذارندیاثر م میرمستقیصورت غبه یمیت و یفرد یعملکردها و امدهایبر پ ندهاایفر نیالبته ا

ارتباط  تیرعا باال و یتیرشد شخص ،یستگیشا ورزش با رانیدبز(. آدام یبرابر یۀ)نظر رندیپذیم ریتأث

باورها  ها وانتقال ارزش و ینیتمر یهاتیموقع جوانمردانه در یرفتارها ۀو ارائ یاخالق یهاارزش ،یفردنیب

 ل،یم که این مسئله بهکنند را فراهم می تشانیرضا اتجو گرم و بانشاط موجب جادیآموزان با ابه دانش

 منجرآموزان در دانش تیاحترام و احساس توجه و رضا رشیبا پذ یو مشارکت حداکثر تیرضا رغبت و

 .دهدیم شیافزااز ورزش آنها را  زیآمتیموفق اتیو تجرب تیسطح رضا و شودمی

و بازخورد  کیرفتار دموکرات یسبک رهبر نیآموزان بر رابطه بدانش یورزش ۀزیشده انگارائه جیطبق نتا

با  یرفتار استبداد یسبک رهبر نیب ۀمثبت و بر رابط یانجیآموزان اثر مدانش یمثبت با مشارکت ورزش

 نیب ۀآموزان بر رابطدانش یورزش ۀزیانگ نیدارد. همچن یمنف یانجیآموزان اثر مدانش یمشارکت ورزش

از مطالعات  یبا بخش هاافتهی نیندارد. ا یانجیاثر م یاجتماع تیو حما نیدستورالعمل و تمر یسبک رهبر

 مطلق و یهاشم ( و1398)ی (، تجر2019) و همکاران ی(، ططر2019)ی سعادت و یمعمار ،یصفار

( نشان دادند که 2014) یو بادام ی. ساالر(66 ،65 ،60 ،51) دارد ی(، همخوان2019) ایصفان و یاصالنخان

رابطه  یجسمان یهاآموزان متوسطه در فعالیتبا مشارکت دانش یطور مثبتبه یبدن تیترب رانیدب تیحما

 زشیانگ یرابطۀ مثبت و باال لیاز دال یکیتوان گفت که ه میگرفتانجام یهادارد. با توجه به پژوهش

از عوامل  هازهیاست که انگ نیا یورزش یهاآموزان در فعالیتشرکت دانش زشیانگ اب یبدن تیترب رانیدب

افراد  رگذار،یتأث یدیعوامل کل نیاز ا یکیو  رندیپذیم ریاطراف شخص تأث طیدر مح یدیکل یاجتماع

 یخود برا یهاییآموز( به توانا)دانش ورزشکار کهی. هنگام(67) هستند یبدن تیمانند معلم ترب یمهم

 شودمی شتریاو در انجام کار ب زشیداشته باشد، انگ نانیاطم یو شناخت یروان ،یبدن یهامهارت یریکارگبه

آموزان( را در افراد)دانش تواند مشارکتمی یستگیو شا یمداکه احساس خودکار رسدینظر م. به(68)

 یمشارکت ورزش زۀیدر انگ یتینقش عوامل موقع نکهی. با توجه به ا(69) دهد شیافزا یبدن یهافعالیت

روابط دوستانه  جادیو ا ینقش مرب ،یت ورزشیفعال ۀادام یو دوستان ورزشکار در راستا نیشامل نقش والد

 ،ردیگیآموز را در برمدانش توسط یورزش لیامکانات و وسا زات،یآموز و عالقه به استفاده از تجهدانش با

داوطلبانه  یهاکه افراد را به مشارکت در فعالیترا  ییهازهی(، انگ2013) 1دوپاکو و ناوزمینه  نیدر هم

. (70) شدهافتیدر دیآگاهانه و فوا یهازهیانگ ،یشناختروان یازهایکنند: نمی یمعرف نیچننیا دارد،یوام

                                                           
1. Dopaco  & Nave 
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آموزان احساس کنند که در . اگر دانشداردارتباط مثبت  یدرون یهازهیبا انگ یستگیدرک شا نیهمچن

و رغبت  لیبا م یبدن تیترب یهاو در فعالیت برندیند، از مشارکتشان لذت ماستهیشا یبدن تیکالس ترب

از آنها  کیند و هرایمهم یو همساالن همراهان اجتماع نی، والدورزش رانیدب کنند.مشارکت می یشتریب

ورزش  رانیدب .آموزان داشته باشنددانش یو روان یشناخت ۀدر توسع یفردمنحصربه راتیممکن است تأث

 تیو هدا یشناختروان ،یباشناختیدر ورزش، بهبود عملکرد، ز زشیمهم انگ گاهیاصول و جا دیبا

و موجب  نندمشارکت در ورزش را درک ک شیافزا یهاکردن روش دایهدف و پ یآموزان به رفتارهادانش

درک ارتباط و احترام متقابل، مشارکت در  ،یشناختروان یازهاینفس، توجه به ناعتمادبه شیافزا

تا حداکثر مشارکت با توجه  یمشارکت ورزش ۀزیانگ تیآموزان ارتقا دهند و مطلوبرا در دانش یریگمیتصم

را  یسالمت شیو افزا یبنداستخوان تیو تقو هایماریاز ب یریو جلوگ یبدن تیفعال دیمف یهابه جنبه

ورزشی  تیمتفاوت موجب حداکثر مشارکت در فعال یهازهیانگ شیافزا یهاراه قیو از طرقرار دهند هدف 

مشارکت  ۀزیتداوم انگ شیاستمرار و افزا توسعه و وجبم ،یو نوآور تیبا خالق رانیدب و ندشوآموزان دانش

 ند.شوآموزان در دانش یبدن تیدر فعال

و  کیرفتار دموکرات یسبک رهبر نیب ۀآموزان بر رابطدانش یورزش تیشده رضاارائه جیطبق نتا

 یورزش تیرضا نیدارد. همچن یمثبت یانجیآموزان اثر مدانش یبازخورد مثبت با مشارکت ورزش

اثر  یاجتماع تیو حما نیمردستورالعمل و ت ،یرفتار استبداد یسبک رهبر نیب ۀآموزان بر رابطدانش

 ی(، صالح1398)ی زدی یو اکبر یکلهر یهااز پژوهش یبخشنتایج پژوهش با  نیانتایج ندارد.  یانجیم

 یهاافتهی مطابق با. (73-71) ( همراستاست1398)االری، آذریان و مازیاری ( و س2020) مقدم و همکاران

 شانیستیو بهز هاییتوسعۀ توانا یسوشاگردان را به ،یاز استقالل مرب تیحما ی، رفتارهامطالعات قبلی

آموزان( از ورزشکاران)دانشی مندتیاز استقالل به رضا تیحما یرفتارها ن،یبراافزون. دهندیسوق م

کردن  تیفعال زۀیآن کامالً انگ لۀیوسو به شوندیاستقالل و رقابت منجر م یبرا هیپا یشناختروان یازهاین

. (74) کنندمی یرا خودشان سازمانده اتشانیها و تجربآنها مهارت ادیبه احتمال ز رایز ،کنندمی دایپ

 قرار تیدر اولو یاز رفتار و تعامل شخص تیرضا یمندتیابعاد رضا انیدر م پژوهشگران بیان کردند که

 وۀیو ش یرفتار یهاکنش تیاهم ،یتعامل شخص از رفتار و تیرضا زیحاضر ن پژوهشدر  .(76 ،75) دارد

توانند با میورزش  رانیدب ن،ی. بنابرادهدیآموزان نشان مدانش یمندتیرضا نیرا در تأم انیبرخورد مرب

ت یرضا ه،یفرض نیا جیآموزان شوند. با توجه به نتادانش تیرضا شیموجب افزا ،یمندتیتوجه به ابعاد رضا

با  دیباورزش  رانیدب نیاند، بنابراقرار گرفته نیاز آموزش و تمر تیو سپس رضا یاز رفتار و تعامل شخص
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 یو قدردان زیآمصادقانه و محبت یاز آنها، رفتارها یبانیو پشت تیآموزان، حمادانش شناخت خود از شیافزا

، هاکیتکن نیآموزش و تمر ۀنیزم رخود د یهاییتخصص و توانا یریکارگبا به زیمناسب از آنها و ن موقع وبه

آموزان در دانش تیرضا جادیسبب ا ،یوکالس یماهرانه، ضمن بهبود عملکرد فرد یهاراهبردو  هاکیتاکت

ورزش  ریدب یتخصص ییو توانا یدانش فن تیدهندۀ اهمنشان ن،یآموز از آموزش و تمردانش تیرضا .شوند

به  مسئله نیآموز است که ادانش یمندتیم آن بر رضایمستق ریآموز و تأثدر بهبود سطح عملکرد دانش

 انیمرب یرهبر یهاشود. سبکآموزان منجر میاز عملکرد دانش یمندتیو رضا تیو بهبود و رضا شرفتیپ

 یذات بخش تیآموزان است. از آنجا که رضادانش یمندتیو رضا تیکننده در رضاینیبشیمهم و پ یعامل

و لذت  تیمنابع کسب موفق گریدنبال دآموزان بهو لذت دانش تیاست، بدون رضا یمشارکت ورزش

توجه و  و تیرضا جادیمناسب در جهت ا یرهبر یهابا اتخاذ سبک دیباورزش  رانیدب رونی. ازاروندیم

 یهمراه با شاد نیتمر آموزش و بازخورد مثبت و و قیتشو و یریگمیصمو مشارکت در ت یفردنیارتباط ب

 رغبت و و لیباعث م نینو ینوآور و تیاستفاده از خالق و بهبود عملکرد و فهد یبه رفتارها تیو هدا

که ورزشی  رانیند. دبشوآموزان دانش یورزش تیمستمر و تداوم فعال یستگینفس و شااعتمادبه

جو  جادیآموزان و امثبت با دانش یفردنیو به روابط بدهند میشرکت  هایریگمیتصمآموزان را در دانش

. کنندیم فایا یاآموزان نقش عمدهدانش یمندتیو رضا تیرضا جادیدر ا ند،دار دیمثبت، تأک یگروه

 یشتریب تیرضا توانندی، مکنندیاستفاده م کیدموکرات یاز سبک رهبر شتریکه ب یانی، مربگریعبارت دبه

آموزان دانش یانسان یازهاین یصورت کلو به یو روان یروح یازهایو به نکنند  جادیآموزان خود ادر دانش

برقرار کنند و  یمیدرک کرده و با آنها روابط صم یورزش یهاصحنه آنها را در توانندیو م دهندیپاسخ م

که ارتباط یدر عرصۀ ورزش فراهم آورند. زمان شتریهرچه ب تیکسب موفق یآموزان را برادانش لیتما

باشد، هم  تیو خالق ورزشی مشارکت یفرصت برا جادیو ا تیمیآموز براساس احترام و صمبا دانش یمرب

 رانیبرخورد دب وۀیو ش یرفتار یهاکنش تیهم اهم همراه دارد وآموز بهدانش یرا برا یدرک و نگرش

  .دهدیآموزان نشان ممطلوب دانش یندمتیو رضا تیرضا نیرا در تأمورزش 

 ورزش توسعۀ مسیر عبارتیبه .است ایجامعه هر در ورزش توسعۀ شالودۀ پرورش و آموزش در ورزش

 تمامی در ورزش گسترش و منظور توسعهگذرد. بهمی پرورش و آموزش در ورزش از حتم طوربه جوامع، در

نقش  قیتحق نیا جینتا یطور کلبه .(77) است پرورش و آموزش در ورزش به ویژه توجه نیازمند ابعاد

آموزان برجسته ساخت شناختی دانشمشارکت روان ینیبشیرا در پ دبیران تربیت بدنی یرهبر یهاسبک

ورزش و  رانیدب ۀنیدر زم یقبل قاتیبه تحق یورزش تیو رضا زهیانگ یانجیو با در نظر گرفتن نقش م
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توان از طریق مدل پیوستار ها را میاین یافته افزود. یرهبر یهامرتبط با سبک قاتیتحق نیهمچن

منظور پیشروی در این مدل از سمت آگاهی به . به(78) ( توضیح داد2006شناختی فانک و جیمز )روان

شناختی از طریق شناختی باید شکل بگیرد و تقویت شود. این ارتباطات روانسمت وفاداری، ارتباطات روان

عنوان دبیران تربیت بدنی به یسبک رهبرشوند. طبق نتایج این تحقیق، عوامل درونی و بیرونی تحریک می

 عنوان یک عامل درونی نفوذ کرده و در نهایتآموزان بهیک عامل بیرونی بر انگیزه و رضایت ورزشی دانش

طور خاص، نتایج نشان داد که رفتارهای به شده است. آموزان منجرشناختی ورزشی دانشبه مشارکت روان

ی در ایجاد انگیزۀ مؤثردبیران تربیت بدنی نقش  کیو دستورالعمل، بازخورد مثبت و دموکرات نیتمر

شناختی ورزشی روانآموزان از ورزش در مدارس دارد و از این طریق بر مشارکت ورزشی و رضایت دانش

 کند.آموزان نفوذ میدانش

 سپاسگزاری

  شود.که ما را در راستای انجام این تحقیق یاری رساندند، سپاسگزاری میيآموزاندانشاز کلیه 
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Abstract 
The purpose of the present study was to predict the sports involvement of 

students through leadership style of physical education teachers with 

investiging the the mediating role of satisfaction and sports motivation. The 

research method was descriptive - correlational; in terms of objectives, it was 

an applied research conducted through a field study. The statistical population 

of this study included all the High school students in Shahindezh in the 97-98 

academic year. The number of samples in this research was determined using 

a cluster sampling method and 242 individuals were sampled among male and 

female students. To collect the data, leadership scale for sport of Chelladurai 

and Saleh (1980), sports motivation of Ryan et al. (1997), athletes' satisfaction 

of Chelladurai and Riemer (1988) and sports involvement of Beaton et al. 

(2011) questionnaires were used. In order to present the research model, and 

convergence and divergence validity, the Mplus software was applied. The 

results showed that democratic and positive feedback leadership styles play 

an important role in creating sports motivation and increasing student 

satisfaction. Moreover, the results highlighted the mediating role of sports 

motivation and satisfaction in the relationship between leadership styles of 

sports teachers and sports involvement of student. 
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