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چکیده
هدف تحقیق حا ضر پیشبینی م شارکت دانشآموزان از طریق سبک رهبری دبیران تربیت بدنی با برر سی نقش میانجی
ر ضایت و انگیزه بود .روش تحقیق تو صیفی ـــــ همب ستگی و از نظر هدف کاربردی بود و به شکل میدانی انجام گرفت.
جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی دانشآموزان مقطع متوسطۀ شهر شاهیندژ در سال تحصیلی  98-97بود .نمونههای
تحقیق با ا ستفاده از روش نمونهگیری خو شهای  400نفر از بین دانشآموزان دختر و پ سر انتخاب شدند .برای گردآوری
دادهها از پر س شنامههای مقیاس رهبری در ورزش چالدورای و صالح ( ،)1980انگیزۀ ورز شی ریان و همکاران ()1997
ر ضایتمندی ورز شکاران چالدورای و ریمر ( )1988و م شارکت ورز شی بیتن و همکاران ( )2011ا ستفاده شد .بهمنظور
ارائۀ مدل تحقیق ،همچنین برقراری روایی همگرایی و واگرایی از نرمافزار امپالس استفاده شد .نتایج ن شان داد که سبک
رهبری دموکراتیک و بازخورد مثبت نقش مهمی در ایجاد انگیزۀ ورزشــی و افزایش رضــایت دانشآموزان دارد .همچنین
نتایج نقش میانجی انگیزۀ ورزشــی و رضــایت را در رابطۀ بین ســبکهای رهبری دبیران ورزش و مشــارکت ورزشــی
دانشآموزان برجسته کرد.
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مقدمه
رهبری بهمنزلۀ یکی از وظایف مهم ،علم و هنر نفوذ در افراد بهمنظور دستیابی به اهداف است .دبیران تربیت
بدنی بهعنوان مربی ورزشی 1باید دامنۀ وسیعی از مهارتها و علوم مختلف را بدانند و بدینمنظور برنامههای
آموزشی دبیران در تعداد زیادی از کشورهای جهان تدوین شده است تا این گروه از افراد عالوهبر تسلط بر
علوم مختلف مانند فیزیولوژی و تغذیۀ ورزشی تا روانشناسی و فلسفه در کنار مفاهیم رهبری و مدیریت
آموختهشده ،بهعنوان دبیر موفق شناخته شوند ( .)1برنامۀ درسی تربیت بدنی در نظام آموزشی چیزی
بیشتر از محتوای آن است .بهعبارتی دبیران تربیت بدنی که وظیفۀ تدریس را به عهده دارند نیز نقش مهمی
در انتقال محتوای درسی و اثربخشی دارند .وظایف معلمان تربیت بدنی ،تدریس و اداره کردن کالس ورزش
است و در کنار آن برگزاری مسابقات ورزشی ،جشنوارههای ورزشی ،ورزش صبحگاهی ،المپیادهای
درونمدرسهای ،برگزاری بازیهای بومی محلی ،برگزاری اردوهای ورزشی و مشارکت در کنار مشاوران
مدرسه ،معلمان بهداشت و کادر مدارس از جمله فعالیتهای فوقبرنامهای محسوب میشود که انجام آن
مستلزم تالش معلمان تربیت بدنی است .در این زمینه دبیر تربیت بدنی پاسخگو از باارزشترین نیروهای
انسانی در آموزش و پرورش محسوب میشود .منظور از دبیر پاسخگو ،دبیر مسئولیتپذیری است که بتواند
با فراهم کردن محتوای آموزش غنی و فعالیتهایی فراتر از چارچوب درسی توأم با همکاری با سایر دبیران
و کادر آموزشی با دانشآموزان ارتباط سازنده برقرار کند .در واقع میتوان گفت که موضوعات متنوعی که
برای برنامۀ درسی تربیت بدنی در نظر گرفته شده ،از جمله برگزاری مسابقات ورزشی و فعالیتهای خارج
از کالس و رویکردهای فوقبرنامه ،مؤثرترین روش برای انتقال معنادار برنامۀ تربیت بدنی محسوب میشوند
و رسیدن به فلسفۀ تربیت بدنی تنها از طریق تالش در کالس درس حاصل نمیشود ( .)2برخی محققان
تأیید کردهاند که تجارب یادگیری در فضای باز در ایجاد مهارتهای شناختی ،روانشناختی مؤثرتر از
یادگیری مبتنی بر کالس است ( .)3آموزشهایی با محتوای غنی و الزام پاسخگویی افراد دربارۀ یادگیری،
کلید موفقیت آموزش استعداد است ( .)4نتیجۀ تحقیقات بالتر و همکاران ( ،)2017نشان میدهد که دبیران
آموزشدیده تأثیرات مثبت بیشتری روی ورزشکاران جوان نسبت به همتایان آموزشندیده دارند ( .)5از
آنجا که رهبری بهعنوان بخشی از کار مدیریتی دبیران تربیت بدنی میتواند در ارزیابی عملکرد آنان مؤثر
باشد ( )6و روش تأثیرگذاری آنان بر دیگران اهمیت زیادی دارد ( ،)7ازاینرو بررسی سبکهای رهبری

 .1در این تحقیق منظور از مربیان ورزشی در سراسر متن همان دبیران تربیت بدنی است.
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دبیران تربیت بدنی و نقش آن در ورزش مدارس میتواند ضروری باشد .مربیان بهعنوان یکی از اجزای
حیاتی منابع انسانی در سازمانهای ورزشی ( )8میتوانند با رفتارهای خود بر تمایل به مشارکت افراد در
ورزش اثر بگذارند ( ،)9که یکی از این رفتارها میتواند سبک رهبری مورد استفادۀ آنها باشد .چالدورای

1

( )1993سبک رهبری مربیان را شامل پنج سبک رهبری متداول آموزش و تمرین ،حمایت اجتماعی،
بازخورد مثبت ،دموکراتیک و آمرانه معرفی کرد .تمرین و آموزش شامل رفتارهایی است که مربی برای
بهبود اجرای ورزشکار انجام میدهد .حمایت اجتماعی این است که مربی به روابط بینفردی مثبت با
ورزشکاران ،رفاه آنها و ایجاد جو گروهی مثبت توجه دارد .بازخورد مثبت به رفتارهایی اشاره میکند که
مستلزم شناسایی و ارائۀ پاداش به اجرای خوب است .در سبک دموکراتیک به ورزشکار اجازۀ شرکت در
تصمیمگیری مربوط به گروه داده میشود .از طرف دیگر ،سبک آمرانه شامل تصمیمگیریهای مستقل
مربی با تکیه بر اختیار و اقتدار شخصی مربی است ( .)10تحقیقات نشان داده است که نوع رهبری مربیان
نقش تعیینکنندهای در مشارکت ورزشی افراد دارد .این موضوع برای مربیان نیز روشن است که نقشی
اثرگذار و حیاتی بر ورزشکاران ،فرایندها و پیامدهای فردی و اجتماعی تیمهای ورزشی دارند .حتی وسعت
این اثرگذاری از محیط ورزشی هم فراتر میرود و سایر حوزههای زندگی ورزشکاران را در برمیگیرد.
بنابراین مربیان میتوانند بر محیط زندگی ورزشکاران ،تأثیرات مثبت و منفی داشته باشند ( .)11اهمیت
مشارکت ورزشی در نهاد اجتماعی ،سبب توجه اساسی دولتها به این سطح از ورزش شده است .ازاینرو
مدیریت توسعۀ ورزش و رویکردهای آن ،بیشتر فعالیت ورزشی هدفمند شهروندان را در محوریت خود
قرار داده است .ورزش شهروندی بهدلیل تنوع و گسترۀ وسیعی که دارد ،بخشهای زیادی از ورزش
آموزشی (پایه) و ورزش رقابتی (در سطح غیرحرفهای) را نیز در برمیگیرد ،با توجه به ویژگیهای جمعیتی
مردم ایران و وضعیت فعلی توسعۀ ورزش در کشور و همچنین اهمیت مشارکت ورزشی (سالمتی ،نشاط
عمومی ،پایۀ ورزش قهرمانی و مواردی دیگر) ،این سطح از ورزش دانشآموزی نیازمند مدیریت و عزم
جدی جهت توسعۀ پایدار مشارکت ورزشی است ( .)12مشارکت در چارچوب ورزش ،حالتی غیرقابل
مشاهده از انگیزش نسبت به یک فعالیت تعریف شده است که بهوسیلۀ یک محرک یا موقعیتی ویژه
برانگیخته میشود .مشارکت ورزشی ،ساختاری چندوجهی تصور شده است که نشاندهندۀ درجهای است
که شرکت در فعالیتهای ورزشی ،جزء اصلی زندگی فرد میشود و هر دو ارزش خوشی و نمادین را ارائه
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پیشبینی مشارکت روانشناختی دانشآموزان به ورزش از طريق سبک رهبری دبیران ورزش ...

311

میدهد .زیگلر ،)2007(1بیان میکند که درک چگونگی توسعۀ مشارکت ورزشی ،توانایی درک ارزش و
اهمیت اجتماعی ورزش را فراهم میکند ( .)13مشارکت فرایندی از خودآموزی اجتماعی و مدنی است،
زیرا فعالیت برای مشارکت مستلزم تغییر حالت ذهنی و روانی در تمامی سطوح اجتماعی است .این تغییر
موجب برقراری مناسبات اجتماعی و انسانی جدید میشود .این تشکلهای غیردولتی (مانند سازمانهای
ورزشی) است که میتواند این فعالیتها را نظاممند کند ( .)14در سالهای اخیر پژوهشهای بسیاری در
حوزۀ ورزش همگانی در جهان صورت گرفته است که بیشتر مطالعات عوامل جمعیتشناختی ،زیستی،
روان شناختی ،شناختی ،احساسی ،رفتاری ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی اثرگذار بر مشارکت ورزشی را
شناسایی و بررسی کردهاند ( .)16 ،15سالتر و تیگمان ،)2010(2در پژوهشی دریافتند دخترانی که از
سوی شبکههای اجتماعی همچون خانواده مورد حمایت واقع شدهاند ،تمایل بیشتری به مشارکت در
فعالیتهای ورزشی داشتهاند تا به نسبت دخترانی که حمایتی از سوی آنها دریافت نکردهاند ( .)17بیتن

3

و همکاران ( )2011بیان میکنند که در بین دختران دوستانی که در فعالیتهای بدنی مشارکت میکنند،
از مهمترین موارد همبسته با فعالیت بدنی آنان بودهاند ( .)18معلمان درس تربیت بدنی و مربیان ورزشی
در زمینۀ آموزش نیز نقش مهمی در مشارکت افراد در فعالیتهای ورزشی دارند .مربیان و معلمانی که از
روشهای تقویت و حمایت و بازخوردهای آگاهیدهنده بهطور مؤثری استفاده میکنند ،بهطور مطلوبی
تأثیرات مثبت روی کسانی دارند که در فعالیتهای ورزشی مشارکت میکنند ( .)19دریک4و همکاران
( ،)2014در پژوهشی در زمینۀ ورزش آموزشی به این نتیجه رسیدند که امروزه به یک راهبرد و رویکردی
جدید و متفاوت برای افزایش مشارکت در ورزش دانشآموزان پسر و دختر نیاز است .پیش از این برنامههای
ورزش مدارس اگر تنها مزیتهای سالمتی مانند آمادگی جسمانی و جلوگیری از چاقی را مدنظر داشتند،
امروزه افزونبر این موارد ،در مدارس باید به راهبردها و برنامههای ورزش قهرمانی نیز توجه شود (.)20
بنابه عقیدۀ آنتون 5و همکاران ( ،)2017رضایت به احساس حاصلشده بهوسیلۀ جنبههای شناختی و
عاطفی از خدمات ارائهشده و نیز بهعنوان فراهمکنندۀ ارزیابی از ویژگیهای مختلف اشاره دارد ( .)21کو

6
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( )2013رضایت را بهعنوان یک دلبستگی عاطفی نسبت به انواع محصوالت ملموس و ناملموس مبتنی بر
احساسات و تجارب مصرفکنندگان بیان کرد (.)22
یکی از مهمترین نتایج هر برنامۀ تمرینی ،رضایتی است که شرکتکنندگان از آن بهدست میآورند.
اگر فردی از برنامۀ تمرینی راضی باشد ،به ادامۀ آن برنامه و ثبتنام در برنامههای آتی نیز تمایل پیدا
میکند ( .)23رضایت ،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 کماهمیت دانست (.)24
تحقیقات در زمینۀ رهبری مربی میتواند سبب بهبود عملکرد مربی شود و ارزیابی مؤثر از رهبری مربی
نقش بسزایی در رضایت ورزشکاران و عملکرد آنان دارد .به همین سبب رفتار مؤثر مربی میتواند عامل
مهم و تعیینکنندهای در موفقیت و رضایت ورزشکاران باشد ( .)25چالدورای و ریمر (،)1998
رضایتمندی ورزشکار را اینگونه تعریف کردهاند :رضایت ورزشکار عبارت است از حالت عاطفی مثبتی
که در نتیجۀ ارزشیابی پیچیده از ساختارها ،فرایندها و بروندادهای مرتبط با تجارب ورزشی بهوجود میآید.
رضایت بهعنوان پیامد یا دستاورد کار مربی در تحقیقات متعدد رهبری که در چارچوب مدل چندبعدی
رهبری چالدورای انجام گرفته ،در نظر گرفته شده است ( .)26ریمر و چالدورای ( ،)1997رضایتمندی
ورزشکاران را در چهار بعد اصلی رضایت از رفتار و تعامل مربی ،رضایت از آموزش و تمرین ،رضایت از
عملکرد تیمی و رضایت از عملکرد فردی طبقهبندی کردند که در بیشتر تحقیقات بعدی استفاده شد
( .)26در مطالعات مهم بعدی هورن ،)2002(1رضایتمندی ورزشکار را پیامد مهم سبک رهبری مربیان
معرفی کرد .مرور تحقیقات خارجی نشان میدهد ،بیشتر این تحقیقات در خصوص مربی (بهویژه سبک
رهبری یا مربیگری) انجام گرفته و نشان دادهاند که مربیان میتوانند تأثیر زیادی روی رضایتمندی
ورزشکاران داشته باشند است ( .)28 ،27بعضی محققان نیز به بررسی انگیزش مشارکت دانشآموزان در
کالسهای تربیت بدنی پرداختهاند .نوربخش و مزارعی ( ،)1385نشان دادند که مهمترین انگیزۀ
دانشآموزان راهنمایی و دبیرستان از مشارکت در فعالیتهای ورزشی ،بهبود و یادگیری مهارتها است
( .)29سارازین2و همکاران ( )2002بیان کردند که انگیزش ،از متغیرهای مهم در پیشبینی تداوم مشارکت
ورزشی است ( .)30قربانی ( )2010بیان کرد انگیزش در اصطالح به معنای پویایی و حرکت است (.)31
قدرتنما و حیدرینژاد ( )1392بیان کردند برای تحلیل مشارکت ورزشی اقشار مختلف در هر جامعه،
1. Horen
2. Sarrazin
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بررسی سه عامل ویژگیها و عقاید ،اهداف و انگیزههای افراد ،محیط و رفتار فردی و گروهی ضروری است
( .)32تئودور و کالیدی )2013(1نشان دادند که ورزش آموزشی از بهترین شیوهها برای ایجاد مؤلفههای
انگیزشی برای ورزش در افراد است و موجب ایجاد نتایج مطلوب در فعالیتهای ورزشی میشود (.)33
فعالیتهای ورزشی دانشآموزان مطابق با برنامهریزی کالن آموزشی در سطح وزارت آموزش و پرورش در
سطح مدارس در غالب ساعت درسی ورزش و همچنین فعالیت صبحگاهی و فوقبرنامه در مدارس اجرا
میشود که در مدارس شهرستان شاهیندژ نیز این فعالیتها در مدارس دخترانه و پسرانه بهطور منظم
در حال انجام است .ازاینرو با توجه به اهمیت و ضرورت مطالعات مشارکت روانشناختی ورزشی ،با
استفاده از راهبرد پژوهش بر مبنای مفاهیم اصلی حاصل از دادهها و پارادایم تجزیهوتحلیل مدل پژوهش
شکل میگیرد که رویکرد نظاممند در این پژوهش به بررسی الگوی مشارکت روانشناختی ورزشی
دانشآموزان با سبک رهبری دبیران تربیت بدنی و نقش میانجی رضایت و انگیزۀ ورزشی را نشان میدهد.
روششناسی
روش پژوهش حاضر توصیفی است و از آنجا که به جمعآوری اطالعات مربوط به ویژگیهای
جمعیتشناختی و توصیف وضعیت موجود میپردازد ،از نوع توصیفی-پیمایشی و از طرفی با توجه به
فرضیات تحقیق که به سنجش رابطۀ میان متغیرها میپردازد ،از نوع همبستگی است که به شکل میدانی
انجام گرفته است و به لحاظ پارادایم هدف از نوع تحقیقات کاربردی است .در این پژوهش از مدلیابی
معادالت ساختاری 1برای بررسی اثرگذار ی متغیرهای پنهان (انگیزه و رضایت) بر متغیرهای مشاهدهشده
(سبکها ی رهبری و مشارکت) استفاده شده است .در پژوهش حاضر ابتدا با مطالعۀ اقدامهای مشابه در
دنیا و بررسی همهجانبۀ منابع مختلف اعم از کتابهای علمی و مقاالت متعدد علمی شاخصهای اثرگذار
بر پیادهسازی مدیریت رهبری و انواع سبکهای آن و مشارکت ،انگیزه ،رضایت در سازمانها تعیین و
براساس آن متغیرهای تحقیق انتخاب شدند .جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی دانشآموزان دختر و پسر
مقاطع متوسطۀ ادارۀ آموزش و پرورش شهر شاهیندژ واقع در جنوب استان آذربایجان غربی است که کل
جامعۀ آماری تحقیق  2522نفر بود ( 1378پسر و  1144دختر) .تعداد نمونههای تحقیق بهمنظورتعیین
حجم نمونه از بین افراد جامعه ،با توجه به جدول مورگان 178دختر و  222پسر دانشآموز با استفاده از

1. Teodor & Caludiu
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روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای هدفمند تعیین شد و در نهایت  400پرسشنامه تجزیهوتحلیل
نهایی شد.
ابزار مورد استفادۀ محقق در این پژوهش عبارتاند از .1 :پرسشنامۀ مقیاس رهبری در ورزش که در
سال 1980چالدورای و صالح براساس مدل چندبعدی رهبری در ورزش تهیه کردند .این ابزار در قالب40
سؤال ،سبک رهبری مربیان را در پنج بعد رفتار آموزش و تمرین ،آمرانه ،دموکراسی ،حمایت اجتماعی و
بازخورد مثبت ارزیابی میکند .پاسخها براساس مقیاس پنجارزشی لیکرت ،شامل هرگز ( ،)1بهندرت (،)2
گاهگاهی ( ،)3اغلب ( )4و همیشه ( )5ارزشگذاری شدند .ثبات درونی این پرسشنامه را محققان 0/75
= rگزارش کردند .یوسفی ( )1386نیز ثبات درونی این پرسشنامه را  r=0/91گزارش کرد (.2 .)34
پرسشنامۀ رضایتمندی ورزشکاران ،از پرسشنامۀ چالدوری و ریمر ( )1988که توسط محدث ()1389
نیز بهمنظور بررسی رضایتمندی ورزشکاران استفاده شده است .این پرسشنامه دارای  14سؤال با مقیاس
 5درجه ای لیکرت و دارای چهار بعد رضایت از آموزش و تمرین ( 3سؤال) ،رضایت از رفتار و تعامل مربی
( 5سؤال) ،رضایت از عملکرد فردی ( 3سؤال) و رضایت از عملکرد تیمی با ( 3سؤال) است .روایی
پرسشنامههای تحقیق توسط متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شده و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ
 0/ 90گزارش شده است .مرادی و همکاران ( )1392نیز در تحقیق خود از این پرسشنامه استفاده کرده
و پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/89گزارش کردهاند ( .3 .)35پرسشنامۀ انگیزۀ ورزشی
با  5گویه (لذت بردن ،رقابت و شایستگی ،ظاهر ،سالمت و تندرستی و روابط اجتماعی) ،دارای  15سؤال
با مقیاس  5درجهای لیکرت است که توسط ریان و همکاران ( )1997استفاده و تأیید شده است (.4 .)36
پرسشنامۀ مشارکت ورزشی بیتون و همکاران ( )2011در  9گویه در مقیاس  5ارزشی لیکرت تهیه شده
و شامل سه بعد مشارکت (لذت ،مرکزیت و نشان) است ( .)18بهنام و همکاران ( )1393مقدار پایایی را با
استفاده از روش آلفای کرونباخ برای سؤاالت مربوط به لذت  ،0/82مرکزیت  0/93و نشان  0/80گزارش
کره و پایایی کل پرسشنامه را  0/92گزارش کردهاند ( .)37نحوۀ پاسخگویی به پرسشها با استفاده از
مقیاس پنجارزشی لیکرت است .برای تحلیل دادههای تحقیق از روشهای مدلسازی معادالت ساختاری و
آمار توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد .این تحلیلها از طریق نرمافزارهای ام
پالس1نسخۀ  7/4و اسپیاساس نسخۀ  21انجام گرفت.

1. SmartPLS.3
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یافتهها
مشخصات دموگرافیک نمونۀ آماری به این شرح است :بیشترین درصد نمونۀ آماری مربوط به دوم متوسطه
با  54/5درصد و کمترین درصد مربوط به پیشدانشگاهی با  8درصد است .میانگین سنی آزمودنیها
 16/0±5/85سال بود .فراوانی جنسیت نمونهها 55/5 ،درصد آزمودنیها را پسران و  45/5درصد را دختران
تشکیل دادند.
برای بررسی برازش مدل اندازه گیری ،از معیارهای پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد.
برای سنجش پایایی مدل به بررسی پایایی مرکب پرداخته شد .پایایی مقیاسها با محاسبۀ میانگین
واریانس استخراجشده و پایایی مرکب ارزیابی شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی مدل
𝟐𝛘،SRMR=0/046 ،TLI=0/91 ،CFI=0/92 ،
اندازهگیری تحقیق برازش مناسبی را نشان داد=1/45 :
𝐟𝐝
 ،RMSEA =0/034این شاخصها رضایتبخشاند.
جدول  .1اجرای مدل در حالت معناداری
سازه

پايايی

میانگین

مرکب

واريانس

1

2

3

4

5

6

7

8

استخراجشده

.1

0/70

0/51

0/71

.2

0/75

0/53

0/57

0/73

.3

0/51

0/34

0/45

0/46

0/58

.4

0/61

0/46

0/67

0/31

0/51

0/68

.5

0/72

0/50

0/69

0/66

0/27

0/39

0/71

.6

0/89

0/78

0/56

0/43

-0/43

0/60

0/56

0/88

.7

0/97

0/90

0/58

0/65

-0/45

0/31

0/48

0/77

0/95

.8

0/96

0/89

0/55

0/56

-0/21

0/44

0/58

0/45

0/78

0/94

توجه .1 :سبک رهبری تمرین و دستورالعمل .2 ،سبک رهبری دموکراتیک .3 ،سبک رهبری استبدادی .4 ،سبک رهبری حمایت
اجتماعی .5 ،سبک رهبری بازخورد مثبت .6 ،انگیزۀ ورزشی .7 ،رضایت ورزشکاران .8 ،مشارکت روانشناختی ورزشی

نتایج حاکی از قابل قبول بودن سطوح پایایی مرکب برای همۀ سازههاست که در محدودۀ  0/51تا
 0/97هستند .از آنجا که مقادیر از  0/50نقطۀ برش فراترند ( ،)39 ،38ارزشهای میانگین واریانس
استخراجشده همه باالی  0/33بودند ،که نشان میدهد مقیاسها پایایی ساختاری قابل قبولی دارند ،در
محدودۀ  0/34تا  .)40( 0/90همانطورکه جدول  2نشان میدهد ،بارهای عاملی شاخصهای سازۀ همه
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باالی  0/50و در محدودۀ  0/53تا  0/82هستند و این نشاندهندۀ اعتبار همگرا برای هریک از موارد سازه
است ( .)41بنابراین ،اعتبار همگرای مقیاسها نیز تأیید شد .در قسمت روایی واگرا ،میزان همبستگی یک
سازه با شاخصهایی در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازهها مقایسه میشود .نتایج بهدستآمده از
روایی واگرای متغیرهای پژوهش که در خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهاند نیز نشان
میدهد که سازههای پژوهش ،تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارند تا با سازههای دیگر که نشان
میدهد روایی واگرای مدل در حد مناسبی است (جدول .)1
جدول  .2بار عاملی سازهها

انگیزۀ ورزشی

رضایت ورزشی

مشارکت

روانشناخت

ی ورزشی

سبکهای رهبری

سازه

بار عاملی

سبک رهبری تمرین و دستورالعمل (سؤاالت )13-1

0/0-58/79

سبک رهبری دموکراتیک (سؤاالت )22-14

0/0-65/77

سبک رهبری استبدادی (سؤاالت )27-23

0/0-53/64

سبک رهبری حمایت اجتماعی (سؤاالت )35-28

0/0-53/73

سبک رهبری بازخورد مثبت (سؤاالت )36-40

0/0-62/74

لذت

0/92

مرکزیت

0/93

نشان

0/96

رضایت از آموزش و تمرین

0/96

رضایت از رفتار و تعامل دبیر ورزش

0/96

رضایت از عملکرد فردی

0/95

رضایت از عملکرد گروهی (کالس)

0/91

انگیزۀ لذت بردن

0/84

انگیزۀ رقابت و شایستگی

0/97

انگیزۀ ظاهر مناسب

0/93

انگیزۀ سالمت و تندرستی

0/82

انگیزۀ روابط اجتماعی

0/84
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نتايج معادالت ساختاری برای بررسی مدل پیشنهادی
𝟐𝛘،SRMR=0/048 ،TLI=0/91 ،CFI=0/91 ،
تحقیق برازش مناسبی را نشان داد=1/46 :
𝐟𝐝
 ،RMSEA =0/034این شاخصها رضایتبخشاند .بنابراین فرض صفر رد میشود و مدل مفهومی پژوهش
از برازش مناسبی برخوردار است .طبق نتایج شکل  ،2سبکهای رهبری رفتار دموکراتیک (0/05

<P

 )β= 0/65،و بازخورد مثبت ( )β=0/66، P< 0/05دبیران ورزش بر انگیزۀ ورزشی دانشآموزان اثر معنادار
مثبتی دارند و رفتار استبدادی بر انگیزۀ ورزشی دانشآموزان اثر معنادار منفی دارد (-0/39، P< 0/05
= .)βهمچنین ،سبکهای رهبری تمرین و دستورالعمل و حمایت اجتماعی بر انگیزۀ ورزشی دانشآموزان
اثر معنادار ندارد .افزونبر این ،سبکهای رهبری رفتار دموکراتیک ( ،)β=0/23، P<0/05بازخورد مثبت
( )β=0/56، P<0/05و تمرین و دستورالعمل ( )β=0/23، P<0/05دبیران ورزش بر رضایت ورزشی
دانشآموزان اثر معنادار مثبتی دارند .همچنین سبکهای رهبری رفتار استبدادی و حمایت اجتماعی بر
رضایت ورزشی دانشآموزان اثر معنادار ندارد .در نهایت ،انگیزۀ ورزشی دانشآموزان ()β=0/50، P<0/05
و رضایت ورزشی دانشآموزان ( )β=0/44، P<0/05بر مشارکت روانشناختی ورزشی دانشآموزان اثر
معنادار مثبتی دارند (شکل .)2
از طرف دیگر ،انگیزۀ ورزشی دانشآموزان بر رابطۀ بین سبک رهبری رفتار دموکراتیک ( )β= 0/32و
بازخورد مثبت ( )β=0/33با مشارکت روانشناختی ورزشی دانشآموزان اثر میانجی معنادار مثبت و بر
رابطۀ بین سبک رهبری رفتار استبدادی ( )β= -0/20با مشارکت روانشناختی ورزشی دانشآموزان اثر
میانجی معنادار منفی دارد .همچنین انگیزۀ ورزشی دانشآموزان بر رابطۀ بین سبک رهبری دستورالعمل
و تمرین و حمایت اجتماعی اثر میانجی معناداری ندارد .همچنین رضایت ورزشی دانشآموزان بر رابطۀ
بین سبک رهبری رفتار دموکراتیک ( )β=0/10و بازخورد مثبت ( )β=0/24با مشارکت ورزشی
روانشناختی دانشآموزان اثر میانجی معنادار مثبتی دارد .همچنین رضایت ورزشی دانشآموزان بر رابطۀ
بین سبک رهبری رفتار استبدادی ،دستورالعمل و تمرین و حمایت اجتماعی اثر میانجی معناداری ندارد.
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شکل  .2مدل برازششدة تحقیق

بحث و نتیجهگیری
طبق نتایج تحقیق ،سبکهای رهبری رفتار دموکراتیک و بازخورد مثبت دبیران ورزش بر انگیزۀ ورزشی
دانشآموزان اثر مثبتی دارند و رفتار استبدادی بر انگیزۀ ورزشی دانشآموزان اثر منفی دارد .همچنین
سبکهای رهبری تمرین و دستورالعمل و حمایت اجتماعی بر انگیزۀ ورزشی دانشآموزان اثر ندارد .این
یافته با بخشی از مطالعات جلیلوند و واعظ موسوی ( ،)1398نیکوگفتار و همکاران ( ،)2019بابایی مبارکه
و همکاران ( )2019و صفری جعفرلو ( )1398همخوانی دارد ( .)45-42هر کدام از این محققان بهنحوی
در تحقیقات خود وجود ارتباط مثبت بین عوامل انگیزشی و سبکهای رهبری را تأیید کردهاند .محمد
( )2016بیان کرد به تعبیر مزلو ،اگر رهبران (دبیران ورزش) مراتب باالتری از سطوح انگیزش پیروان را
تحریک و فعال کنند ،ارتقای قوای انگیزش پیروان (دانشآموزان) نیز بهطور متقابل بر درجۀ اقتدار و توان
روحی رهبران (دبیران ورزش) اثر میگذارد ( .)46در این زمینه برخی پژوهشگران بیان کردند که دو عامل
نفوذ آرمانی و انگیزش الهامبخش زمانی فرصت ظهور خواهند یافت که رهبر(دبیر ورزش) بتواند چشمانداز
نویدبخشی را از آینده ترسیم کند ،روش رسیدن به این چشمانداز آرمانی را مشخص کند ،الگوی هدایتگری
را به دیگران(دانشآموزان) ارائه دهد ،استانداردهای باالیی را برای دیگران(دانشآموزان) تعریف کند و
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سرانجام عزم و جزم و اطمینان راسخ خود را به نمایش بگذارد ( .)47کانینگام و تورنر )2018(1دریافتند
که روشهای روانشناختی (نیازهای لذتبخشی) رفتاری در ورزشکاران بر کاهش باورهای منفی ،افزایش
انگیزش و عملکرد ورزشی مؤثر است ( .)48حالت روانی ورزشکاران(دانشآموزان) به اندازۀ آمادگی بدنی
بر عملکرد مؤثر است ( .)49نیکوگفتار و همکاران ( )2019بیان کردند اثربخشی مداخلۀ شناختی رفتاری
مبتنی بر ذهنآگاهی میتواند سطوح اضطراب را کاهش و انگیزش و در نتیجه عملکرد ورزشی را در
(دانشآموزان) ورزشکاران افزایش دهد ( .)45دبیران ورزش نظر دانشآموزان را برای تصمیمگیری و
تشریک مساعی در زمینۀ شیوههای تمرین و فعالیت مورد انتظار ،و اتخاذ تکنیکها و تاکتیکهای الزم
بهمنظور راهبرد و بازخورد مثبت مناسب برای فعالیت در ساعت ورزش که از مشخصههای رفتاری مربی
دموکراتیک است ،اتخاذ و در تصمیمات لحاظ کنند و از این طریق اثر مهمی بر انگیزش دانشآموزان
جهت ورزش کردن بگذارند .دبیران ورزش به عنوان انگیزانندۀ مناسب و زیبا از بازخورد مثبت در حین
آموزش و تمرین استفاده کنند و هنگامیکه دانشآموزان ایدهای در خصوص نحوۀ آموزش و تمرین دارند،
با تشویق و تحسین در تصمیم گیری لحاظ کنند و از این طریق موجب عملکرد بهتر ،انگیزش بیشتر و
ثبات بیشتر و در نهایت استمرار و تداوم بیشتر در فعالیت ورزشی دانشآموزان شوند.
نتایج نشان داد که سبکهای رهبری رفتار دموکراتیک ،بازخورد مثبت و تمرین و دستورالعمل دبیران
ورزش بر رضایت ورزشی دانشآموزان اثر مثبتی دارند .همچنین سبکهای رهبری رفتار استبدادی و
حمایت اجتماعی بر رضایت ورزشی دانشآموزان اثر معنادار ندارد .این یافتهها با بخشی از پژوهشهای
عیدی و همکاران ( ،)2019هاشمی مطلق ،اصالنخانی و صفانیا ( )2019و محمدی و آبیار ()2019
همسوست ( .)52-50با توجه به اصول حاکم بر سبکهای رهبری هرچه میزان آگاهی و شناخت
دانشآموزان در خصوص مسائل و مشکالت و فرایندهای حاکم بر محیط مدارس و زنگ ورزش باال باشد،
مشارکت دانشآموزان در تصمیمگیری بیشتر است و میزان رضایتمندی دانشآموزان از اصول و رفتارهای
سبکهای رهبری یادشده افزایش مییابد .بهزادنیا و کشتیدار ( ،)2019نشان دادند درصورتیکه مربی از
احساس استقالل و قابلیتهای تصمیمگیری دانشجویان در کالس حمایت کند و به انتخابهای آنها
اهمیت دهد و مربی با دید فرد خودتعیین و خودمختار به لحاظ رفتاری به دانشجو نگاه کند ،میتواند
موجب (رضایت) رضایتمندی از نیازهای اساسی روانشناختی دانشجویان در زمینۀ فعالیتهای تربیت
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بدنی شود ( )53که این همراستا با یافتههای قبلی در زمینۀ تربیت بدنی است ( .)55 ،54رفتارهای
حمایتی دبیر ورزش از طریق رضایت و رضایتمندی از نیازهای اساسی روانشناختی سبب میشود که
دانشآموز تمایل به تداوم ورزشی در آینده داشته باشد ،بدینمعنا که احترام به رفتارها و رویکردهای
دانشآموز در کالس ورزش و اینکه از دیدگاههای آنها حمایت کردن ،سبب میشود دانشآموزان رضایت
بیشتری از نیازهای اساسی را تجربه کنند ،که در نهایت پیامد مطلوب رفتاری در دانشآموز دارد .ازاینرو
دبیران ورزش میتوانند با اتخاذ سبک رهبری خدمتگزار در جهت ارتقای رضایتمندی دانشآموزان
بکوشند .زمانیکه دبیر ورزش از یک رویکرد حمایتی در خصوص دانشآموزان استفاده کند ،میتواند به
پیامد مطلوب رفتاری ،تمایل به تداوم و شرکت مجدد در فعالیت بدنی توسط دانشآموزان در آینده،
بینجامد .دبیر ورزش با شرکت دادن در تصمیمگیری و آگاهی از نظرهای دانشآموزان و اتخاذ تصمیمات
همراستا نهتنها موجب رضایت و مشارکت حداکثری میشود ،بلکه نیازهای روانشناختی ،شایستگی،
احساس تعلقخاطر ،ارتباط عمیق ،استقالل و نشاط ،تندرستی و تداوم فعالیت و شادی و لذت را تقویت
میکند و موجب تکرار و تداوم در زنگ ورزش مدرسه میشود.
براساس نتایج تحقیق ،انگیزۀ ورزشی دانشآموزان بر مشارکت ورزشی دانشآموزان اثر مثبتی دارد.
این یافته با بخشی از نتایج تحقیق کاندریک1و همکاران ( )2013و حسینی تهمینه و همکاران ()1397
همسوست ( ،)57 ،56ولی با نتایج سیراد ،پیفر و پیت )2007( 2مبنی بر عدم ارتباط انگیزههای
دانشآموزان دختر با میزان فعالیت بدنی ،ناهمخوان است ( .)58شاید یکی از دالیل ناهمخوانی این
تحقیقات با تحقیق انجامگرفت ه تفاوت در فرهنگ هر کشور باشد .در هر کشور با توجه به فرهنگ حاکم
بر آن انگیزههای متفاوتی سبب گرایش افراد به ورزش میشود؛ همچنین تفاوت در جامعۀ آماری و جامعۀ
مورد مطالعه است ،زیرا با توجه به محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی برای حضور دختران در جامعه و
هزینه ممکن است بهصورت زمان ،تالش افراد ،موانع فیزیکی و غیره مطرح شود ( .)59بنابراین انگیزههای
افراد برای مشارکت متفاوت است .همچنین استفاده از افراد مشهور و معروف مانند ورزشکاران برجسته،
هنرمندان و پیشکسوتان که بر فعالیت بدنی صحهگذاری کنند نیز راهکاری مطلوب برای تشویق
دانشآموزان به فعالیت بدنی است ( .)60وقتی دانشآموز در فعالیت ورزشی مشارکت میکند ،تجربه و
بازخورد مثبت مطلوب و اطمینانبخش موجب دلبستگی ،استمرار و ثبات ارتباط بین دانشآموز و فعالیت
1. Kandric
2. Sirard, Pfeiffer and Pate
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از یک طرف و ارتباط دانشآموز و دبیر ورزش از طرف دیگر ،استمرار مشارکت ارتباط روانشناختی را
تقویت و باثباتتر میسازد و توجه به عوامل زیباشناختی مدارس و عوامل اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی و
مدیریتی و عامل تجهیزات و امکانات ورزشی مدارس و عوامل روانشناختی (نیازهای لذتبخشی) و
انگیزش ،از عوامل اثرگذار افزایش مشارکت ورزشی دانشآموزان و نشاط آنان است .در نهایت مشارکت در
ورزش در تأمین سالمت جسمی و روانی تعمیم بهداشت ،آمادگی برای فعالیتهای دفاعی ،کسب شادابی
و نیل به موفقیت در وظایف حرفهای و شغلی آیندۀ آنان تأثیر بسیار زیادی دارد.
براساس نتایج تحقیق ،رضایت ورزشی دانشآموزان بر مشارکت ورزشی دانشآموزان اثر مثبتی دارد.
این یافته با بخشی از نتایج تحقیق سعیدپور و همکاران ( ،)2019صفاری و مرادی ( ،)2018بهزادنیا و
کشتی دار ( )2019و سهیلی و همکاران ( )2018مبنی بر رضایت و نقش والدین در مشارکت در فعالیت
بدنی و مشارکت ورزشی همخوانی دارد ( .)63-61 ،53ولی با نتایج پژوهش جاوت1و همکاران ()2012
همخوانی ندارد ( )64و احتماالً علت این ناهمخوانی ،در تفاوت در ابزار اندازهگیری و تفاوت در جامعۀ
تحقیق نهفته است .براساس نتایج پژوهش از میان چهار عامل تبیینکننده ،عامل فرایندها یا عوامل اثرگذار
بر رضایت دانشآموزان ،چهار مالک رضایت از آموزش و تمرین و رضایت از رفتار و تأمل مربی و رضایت
از عملکرد فردی و تیمی  ،بیشترین واریانس را در رضایت دانشآموزان داشتند .این یافته بسیار جالب
است که توانایی فنی و مهارتی دانشآموزان ،از بسترها و پیشنیازهای اساسی تأمین رضایت هستند و
دانشآموزان در ابتدا باید این تواناییها را در خود ارتقا دهند و خانواده نیز بتواند شرایط و حمایت الزم را
برای استمرار پیشرفت فردی فراهم آورد .البته در مدل چالدورای و ریمر ( ،)1997این موضوع چالشی
جدی است که عملکرد فردی یا تیم ،کدامیک بیشتر سبب رضایت ورزشکار میشود .در عامل پیامدها و
عملکردها ،رضایت از عملکرد فردی همچون مالک فردی نسبت به رضایت از عملکرد تیمی (مالک تیمی)،
مشابه نتایج فرایندها ،بیشترین واریانس رضایت را تبیین میکردند .بهعبارت بهتر ،مشابه مدل اولیۀ
تقسیمبندی چالدورای و ریمر ( ،)1997پیامدها یا عملکرد فردی بازیکنان بیشتر از عملکرد تیمی در
تأمین رضایت آنها نقش دارد ( .)26بهطور طبیعی ،دانشآموزان عالوهبر تحقق اهداف فردی مانند پیشرفت
فنی ،کسب تجربه و شهرت از طریق مشارکت در فعالیتهای ورزشی بهدنبال اهداف ورزشی مانند رفتار
منصفانه بین اعضای همکالسی و ارتقای رتبۀ تیم کالسی در مسابقات بینکالسی و بینمدارس هستند.
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البته این فرایندها بر پیامدها و عملکردهای فردی و تیمی بهصورت غیرمستقیم اثر میگذارند و از آنها نیز
تأثیر میپذیرند (نظریۀ برابری آدامز) .دبیران ورزش با شایستگی ،رشد شخصیتی باال و رعایت ارتباط
بینفردی ،ارزشهای اخالقی و ارائۀ رفتارهای جوانمردانه در موقعیتهای تمرینی و انتقال ارزشها و باورها
به دانشآموزان با ایجاد جو گرم و بانشاط موجبات رضایتشان را فراهم میکنند که این مسئله به میل،
رغبت و رضایت و مشارکت حداکثری با پذیرش احترام و احساس توجه و رضایت در دانشآموزان منجر
میشود و سطح رضایت و تجربیات موفقیتآمیز آنها را از ورزش افزایش میدهد.
طبق نتایج ارائهشده انگیزۀ ورزشی دانشآموزان بر رابطه بین سبک رهبری رفتار دموکراتیک و بازخورد
مثبت با مشارکت ورزشی دانشآموزان اثر میانجی مثبت و بر رابطۀ بین سبک رهبری رفتار استبدادی با
مشارکت ورزشی دانشآموزان اثر میانجی منفی دارد .همچنین انگیزۀ ورزشی دانشآموزان بر رابطۀ بین
سبک رهبری دستورالعمل و تمرین و حمایت اجتماعی اثر میانجی ندارد .این یافتهها با بخشی از مطالعات
صفاری ،معماری و سعادتی ( ،)2019ططری و همکاران ( ،)2019تجری ( )1398و هاشمی مطلق و
اصالنخانی و صفانیا ( ،)2019همخوانی دارد ( .)66 ،65 ،60 ،51ساالری و بادامی ( )2014نشان دادند که
حمایت دبیران تربیت بدنی بهطور مثبتی با مشارکت دانشآموزان متوسطه در فعالیتهای جسمانی رابطه
دارد .با توجه به پژوهشهای انجامگرفته میتوان گفت که یکی از دالیل رابطۀ مثبت و باالی انگیزش
دبیران تربیت بدنی با انگیزش شرکت دانشآموزان در فعالیتهای ورزشی این است که انگیزهها از عوامل
اجتماعی کلیدی در محیط اطراف شخص تأثیر میپذیرند و یکی از این عوامل کلیدی تأثیرگذار ،افراد
مهمی مانند معلم تربیت بدنی هستند ( .)67هنگامیکه ورزشکار (دانشآموز) به تواناییهای خود برای
بهکارگیری مهارتهای بدنی ،روانی و شناختی اطمینان داشته باشد ،انگیزش او در انجام کار بیشتر میشود
( .)68بهنظر میرسد که احساس خودکارامدی و شایستگی میتواند مشارکت افراد(دانشآموزان) را در
فعالیتهای بدنی افزایش دهد ( .)69با توجه به اینکه نقش عوامل موقعیتی در انگیزۀ مشارکت ورزشی
شامل نقش والدین و دوستان ورزشکار در راستای ادامۀ فعالیت ورزشی ،نقش مربی و ایجاد روابط دوستانه
با دانشآموز و عالقه به استفاده از تجهیزات ،امکانات و وسایل ورزشی توسط دانشآموز را در برمیگیرد،
در همین زمینه دوپاکو و ناو ،)2013(1انگیزههایی را که افراد را به مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه
وامیدارد ،اینچنین معرفی میکنند :نیازهای روانشناختی ،انگیزههای آگاهانه و فواید دریافتشده (.)70
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همچنین درک شایستگی با انگیزههای درونی ارتباط مثبت دارد .اگر دانشآموزان احساس کنند که در
کالس تربیت بدنی شایستهاند ،از مشارکتشان لذت میبرند و در فعالیتهای تربیت بدنی با میل و رغبت
بیشتری مشارکت میکنند .دبیران ورزش ،والدین و همساالن همراهان اجتماعی مهمیاند و هریک از آنها
ممکن است تأثیرات منحصربهفردی در توسعۀ شناختی و روانی دانشآموزان داشته باشند .دبیران ورزش
باید اصول و جایگاه مهم انگیزش در ورزش ،بهبود عملکرد ،زیباشناختی ،روانشناختی و هدایت
دانشآموزان به رفتارهای هدف و پیدا کردن روشهای افزایش مشارکت در ورزش را درک کنند و موجب
افزایش اعتمادبهنفس ،توجه به نیازهای روانشناختی ،درک ارتباط و احترام متقابل ،مشارکت در
تصمیمگیری را در دانشآموزان ارتقا دهند و مطلوبیت انگیزۀ مشارکت ورزشی تا حداکثر مشارکت با توجه
به جنبههای مفید فعالیت بدنی و جلوگیری از بیماریها و تقویت استخوانبندی و افزایش سالمتی را
هدف قرار دهند و از طریق راههای افزایش انگیزههای متفاوت موجب حداکثر مشارکت در فعالیت ورزشی
دانشآموزان شوند و دبیران با خالقیت و نوآوری ،موجب توسعه و استمرار و افزایش تداوم انگیزۀ مشارکت
در فعالیت بدنی در دانشآموزان شوند.
طبق نتایج ارائهشده رضایت ورزشی دانشآموزان بر رابطۀ بین سبک رهبری رفتار دموکراتیک و
بازخورد مثبت با مشارکت ورزشی دانشآموزان اثر میانجی مثبتی دارد .همچنین رضایت ورزشی
دانشآموزان بر رابطۀ بین سبک رهبری رفتار استبدادی ،دستورالعمل و تمرین و حمایت اجتماعی اثر
میانجی ندارد .نتایج این پژوهش با نتایج بخشی از پژوهشهای کلهری و اکبری یزدی ( ،)1398صالحی
مقدم و همکاران ( )2020و ساالری ،آذریان و مازیاری ( )1398همراستاست ( .)73-71مطابق با یافتههای
مطالعات قبلی ،رفتارهای حمایت از استقالل مربی ،شاگردان را بهسوی توسعۀ تواناییها و بهزیستیشان
سوق میدهند .افزونبراین ،رفتارهای حمایت از استقالل به رضایتمندی ورزشکاران(دانشآموزان) از
نیازهای روانشناختی پایه برای استقالل و رقابت منجر میشوند و بهوسیلۀ آن کامالً انگیزۀ فعالیت کردن
پیدا میکنند ،زیرا به احتمال زیاد آنها مهارتها و تجربیاتشان را خودشان سازماندهی میکنند (.)74
پژوهشگران بیان کردند که در میان ابعاد رضایتمندی رضایت از رفتار و تعامل شخصی در اولویت قرار
دارد ( .)76 ،75در پژوهش حاضر نیز رضایت از رفتار و تعامل شخصی ،اهمیت کنشهای رفتاری و شیوۀ
برخورد مربیان را در تأمین رضایتمندی دانشآموزان نشان میدهد .بنابراین ،دبیران ورزش میتوانند با
توجه به ابعاد رضایتمندی ،موجب افزایش رضایت دانشآموزان شوند .با توجه به نتایج این فرضیه ،رضایت
از رفتار و تعامل شخصی و سپس رضایت از آموزش و تمرین قرار گرفتهاند ،بنابراین دبیران ورزش باید با
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افزایش شناخت خود از دانشآموزان ،حمایت و پشتیبانی از آنها ،رفتارهای صادقانه و محبتآمیز و قدردانی
بهموقع و مناسب از آنها و نیز با بهکارگیری تخصص و تواناییهای خود در زمینۀ آموزش و تمرین تکنیکها،
تاکتیکها و راهبردهای ماهرانه ،ضمن بهبود عملکرد فردی وکالسی ،سبب ایجاد رضایت در دانشآموزان
شوند .رضایت دانشآموز از آموزش و تمرین ،نشاندهندۀ اهمیت دانش فنی و توانایی تخصصی دبیر ورزش
در بهبود سطح عملکرد دانشآموز و تأثیر مستقیم آن بر رضایتمندی دانشآموز است که این مسئله به
پیشرفت و بهبود و رضایت و رضایتمندی از عملکرد دانشآموزان منجر میشود .سبکهای رهبری مربیان
عاملی مهم و پیشبینیکننده در رضایت و رضایتمندی دانشآموزان است .از آنجا که رضایت بخش ذاتی
مشارکت ورزشی است ،بدون رضایت و لذت دانشآموزان بهدنبال دیگر منابع کسب موفقیت و لذت
میروند .ازاینرو دبیران ورزش باید با اتخاذ سبکهای رهبری مناسب در جهت ایجاد رضایت و توجه و
ارتباط بینفردی و مشارکت در تصمیمگیری و تشویق و بازخورد مثبت و آموزش و تمرین همراه با شادی
و هدایت به رفتارهای هدف و بهبود عملکرد و استفاده از خالقیت و نوآوری نوین باعث میل و رغبت و
اعتمادبهنفس و شایستگی مستمر و تداوم فعالیت ورزشی دانشآموزان شوند .دبیران ورزشی که
دانشآموزان را در تصمیمگیریها شرکت میدهند و به روابط بینفردی مثبت با دانشآموزان و ایجاد جو
گروهی مثبت ،تأکید دارند ،در ایجاد رضایت و رضایتمندی دانشآموزان نقش عمدهای ایفا میکنند.
بهعبارت دیگر ،مربیانی که بیشتر از سبک رهبری دموکراتیک استفاده میکنند ،میتوانند رضایت بیشتری
در دانشآموزان خود ایجاد کنند و به نیازهای روحی و روانی و بهصورت کلی نیازهای انسانی دانشآموزان
پاسخ میدهند و میتوانند آنها را در صحنههای ورزشی درک کرده و با آنها روابط صمیمی برقرار کنند و
تمایل دانشآموزان را برای کسب موفقیت هرچه بیشتر در عرصۀ ورزش فراهم آورند .زمانیکه ارتباط
مربی با دانشآموز براساس احترام و صمیمیت و ایجاد فرصت برای مشارکت ورزشی و خالقیت باشد ،هم
درک و نگرشی را برای دانشآموز بههمراه دارد و هم اهمیت کنشهای رفتاری و شیوۀ برخورد دبیران
ورزش را در تأمین رضایت و رضایتمندی مطلوب دانشآموزان نشان میدهد.
ورزش در آموزش و پرورش شالودۀ توسعۀ ورزش در هر جامعهای است .بهعبارتی مسیر توسعۀ ورزش
در جوامع ،بهطور حتم از ورزش در آموزش و پرورش میگذرد .بهمنظور توسعه و گسترش ورزش در تمامی
ابعاد نیازمند توجه ویژه به ورزش در آموزش و پرورش است ( .)77بهطور کلی نتایج این تحقیق نقش
سبکهای رهبری دبیران تربیت بدنی را در پیشبینی مشارکت روانشناختی دانشآموزان برجسته ساخت
و با در نظر گرفتن نقش میانجی انگیزه و رضایت ورزشی به تحقیقات قبلی در زمینۀ دبیران ورزش و
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 این یافتهها را میتوان از طریق مدل پیوستار.همچنین تحقیقات مرتبط با سبکهای رهبری افزود
 بهمنظور پیشروی در این مدل از سمت آگاهی به.)78( ) توضیح داد2006( روانشناختی فانک و جیمز
 این ارتباطات روانشناختی از طریق. ارتباطات روانشناختی باید شکل بگیرد و تقویت شود،سمت وفاداری
 سبک رهبری دبیران تربیت بدنی بهعنوان، طبق نتایج این تحقیق.عوامل درونی و بیرونی تحریک میشوند
یک عامل بیرونی بر انگیزه و رضایت ورزشی دانشآموزان بهعنوان یک عامل درونی نفوذ کرده و در نهایت
 نتایج نشان داد که رفتارهای، بهطور خاص.به مشارکت روانشناختی ورزشی دانشآموزان منجر شده است
 بازخورد مثبت و دموکراتیک دبیران تربیت بدنی نقش مؤثری در ایجاد انگیزۀ،تمرین و دستورالعمل
ورزشی و رضایت دانشآموزان از ورزش در مدارس دارد و از این طریق بر مشارکت روانشناختی ورزشی
.دانشآموزان نفوذ میکند
سپاسگزاری
. سپاسگزاری میشود،از کلیه دانشآموزانيکه ما را در راستای انجام این تحقیق یاری رساندند
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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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