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 چکیده

گ برتر یکنان لیانگیزشی و رضایتمندي باز ان بر جویمرب يرهبر يق تعیین اثر درك رفتارهایهدف از این تحق

نامـه  ، جـو انگیزشـی بـا پرسـش    LSSنامـه  ق پرسشیمربیان از طر يرهبر يران بود. رفتارهایبسکتبال زنان ا

PMCSQ نامه ق پرسشیکنان از طریو رضایتمندي بازASQ برابر کل جامعۀ  يگیري شد. نمونه آماراندازه

و  یلـ یهـاي تکم لیـ تحل يره و در راسـتا یون چندمتغیاز رگرس يل آماریه و تحلیبود. در تجز =174n يآمار

ان، رفتـار  یمرب ين رفتارهایها نشان داد در بافتهی) استفاده شد. SEM( يساختار تطه معادالیارائه مدل از ح

 ی). بین جو مهارت>01/0pکنان را داشتند (یرضایتمندي باز ینیبشیبازخورد مثبت توان پت و آموزش و یترب

کنان یرضایتمندي باز ینیبشیتوان پ ی) و جو مهارت>01/0pبرقرار بود ( یبا رضایتمندي بازیکنان ارتباط مثبت

م یصـورت مسـتق  ان بـه دو  یـ مرب يشـود کـه سـبک رهبـر    ن استنباط مـی یها چنافتهی). از >01/0pرا داشت (

)01/0p<01/0م (یرمستقی) و غp<کنـان اثرگـذار باشـد.    یباز يتمندیتواند بر رضایم یزشیق جو انگی) از طر

خـود و جـو    يد به دو عامل سبک رهبـر یکنان بایباز يتمندیجاد رضایا يان برایجه گرفت که مربیتوان نتیم

  ند.یکنند توجه نمایم تولید میکه در ت يایزشیانگ

 ، رضایتمندي، بسکتبال.ی، جو مهارتي، جو عملکرديرهبر: يدیکل يهاواژه
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١٠٢ 
 

  مقدمه

جـه  یها دربارة نتمیران و سرپرستان تیافزون مدت روزیو به دنبال آن حساس ياحرفه يایبا ورود ورزش به دن

م روز یت تی، نقش عوامل اثرگذار بر موفقيروزیاز پ یناش يماد يایو مزا يمسابقات و کسب افتخارات معنو

که  یکنان، عاملیباز یو روان یجسمان يهاگر، در کنار مهارتید یشود. از طرفیتر متر و حساسبه روز مهم

الزم جهـت   يدمان فاکتورهـا یو چ يآورکننده در جمعنییتع یبرخوردار است و نقش ییار باالیت بسیاز اهم

زا تیـ موفق یاتیـ گسترده عوامل ح یقیتحق ) در2000لبرتسون (ی). گ31م است (یت یت دارد، مربیکسب موفق

. يزش و نـوآور یـ هـا، امکانـات، انگ  ا رهبر، اهداف، مهـارت ی یکرد: مرب ین شرح معرفیرا بد یم ورزشیدر ت

ان از نظـر  یـ م برعهده دارند. اگرچه ممکن است مربیت تیدر موفق ییک از عوامل فوق نقش و سهم بسزایهر

ـ  یگر تفاوت داشته باشند، بدون شک بر عوامل جسمیکدیبا  يرهبر يو رفتارها ییت، توانایشخص  یو روان

م از یاز مطالعات نشان داده شده است که متوسط درك تـ  ی). در برخ12،27،23دارند ( ییر بسزایکنان تأثیباز

  ). 31،6،28ت در رقابت است (یکننده مهم موفقینیبشیپ یمرب يرفتار رهبر

 ۀدر ده يرهبر اتیخصوصو  یژگیو مطالعۀاست.  شدهانجام  کردیرو نیچند یط يرهبرهاي سبک یبررس

 ير سبک رهبریدر دهه اخ .افتیادامه  1970و  1950 ۀو اقتضایی در ده يرفتار کردیروآغاز شد و با  1930

ـ  يقات متعددیاز محققان را به خود جلب کرده است. تحق يارینظر بس 2گراو عمل 1گراتحول را رهبـر   یمرب

گر بـه  یکـد ی يجارا به یز واژه رهبر و مربیاز پژوهشگران ن ی). برخ1،29،16،13،12،6،9،11اند (کرده یمعرف

و  يرهبر ي، غالباً از الگوهایورزش يهاطیعنوان رهبر در محبه ی). به منظور مطالعه مرب11،9،29اند (کار برده

 پـردازان بـا توجـه بـه     هیـ ت. نظراستفاده شـده اسـ   یسازمان يهاطیدر مح يسبک رهبر يریگاندازه يابزارها

مبادرت  یورزش يهاطیدر مح يرهبر يهاها عنوان شده است، به ارائه مدلکه در سازمان يرهبر يهاهینظر

 MML(3( يچـالدور  ي) و مدل چندبعـد 1989ت (یان به مدل اسمول و اسمین میتوان در ایدند که میورز

 يجه تعامل سه جنبه رفتارینت شبخاثر ي، رهبريچالدور يرهبر ي) اشاره کرد. بر اساس مدل چندبعد1990(

)، با استفاده از 1980و صالح ( ي. چالدور6یواقع يو رفتارها 5یحیترج ي، رفتارها4يضرور ياست: رفتارها

ـ بـه نـام مق   يط ورزش ابـزار یدر مح يرهبر یابیارز ي، برايشنهادین مدل پیا  LSS(7ورزش ( ياس رهبـر ی

ت یـ ن و آمـوزش، حما یاز: تمـر  دانـ ن ابعـاد عبـارت  یسنجد. ایرفتار رهبر را در پنج بعد من ابزار یساختند. ا

ن و آمـوزش شـامل   ی(آزادمنشـانه). تمـر   10کیـ وة دموکراتیو شـ  9يوة اسـتبداد ی، ش8، بازخورد مثبتیاجتماع

بـه   یاین است که مرب یت اجتماعیدهد. حمایورزشکار انجام م يبهبود اجرا يبرا یاست که مرب ییرفتارها

                                                
1. Transformational leadership style 
2. Transactional leadership style 
3. Multidimensional Model of Leadership 
4. Required 
5. Preferred 
6. Actual 
7. Leadership Scale for Sport 
8. Positive feedback 
9. Autocratic style 
10. Democratic style 
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مثبـت توجـه دارد. بـازخورد     یجاد جو گروهـ یها و امثبت با ورزشکاران، توجه به رفاه آن ين فردیروابط ب

وة یخوب است. دو بعد آخر شـ  يو ارائه پاداش به اجرا ییکند که مستلزم شناسایاشاره م ییمثبت به رفتارها

مربوط به  يریگمیک به ورزشکار اجازة شرکت در تصمیدموکراتدهد. در سبک یرا نشان م یمرب يریگمیتصم

ار و یه بر اختیبا تک یمستقل مرب يهايریگمیشامل تصم يگر، سبک استبدادیشود. از طرف دگروه را داده می

تیم آشنا  یشناختو جامعه یشناخت). مربیان کارآمد کسانی هستند که با مسائل روان11اوست ( یاقتدار شخص

 يگریهاي مربند و عملکرد تیم را بهبود بخشند و مهارتیتیم برآ يتا بتوانند از عهده مدیریت و رهبر باشند،

د یتوجه داشته باشند، بلکه با یهاي ورزشمهارت يفقط به اجراگر، مربیان باید نه یرا ارتقا دهند. به عبارت د

 يفـرد  يازهـا ییا ن یو گروه يهاي فردندیبه فرآن، توجه یافراد و تیم توجه کنند. بنابرا یهاي روانبه مهارت

 يهـا از شـاخص  یکـ ی). 24شـود ( محسوب می یمرب ياست و جزئی از کارآمد يورزشکاران و تیم ضرور

نکه یزش غالباً به علل رفتار و ایدة انگیاست. پد 1زشیشود، انگید میبر آن تأک يگریکه در مباحث مرب یروان

ط یمحـ  يازهـا یدهـد. سـاختار و ن  یزند پاسـخ مـ  یمتفاوت م يبه رفتارها چرا انسان در مواقع مختلف دست

ـ را پد یمتفـاوت  یزشـ یانگ يمتفاوت الگـو  يهاشیتواند گرایم يریادگی   دتر کـه بـر   یـ د آورد. مطالعـات جد ی

ـ از عوامـل کل  یکـ ی ین باورند که مربیه دارند، بر ایتک یزش ورزشیمدرن انگ يهاهینظر جـاد جـو   یدر ا يدی

  ).7است ( یانگیزش

ط یط و محیر شرایمتفاوت تحت تأث يهاشیت، گراین موفقییگونه عنوان کرد که در تعنیا) 2001( هال

 کنندگان در کنند. از آنجا که شرکتیاد می 2یها به جو انگیزشطین محیابند. از ایپرورش می يریادگی

 یزشیکنند، جو انگ يریگا از آن کنارهیزه و عالقه به ورزش بپردازند یتوانند با انگیافته میسازمان يهاورزش

، جو 3يرا به دو صورت جو عملکرد ی) جو انگیزش1992). دودا و هارون (14دارد ( ياکنندهنیینقش تع

- ین درك در ورزشکار میدر ورزش باعث ا یمهارت یزشیاز هر دو عنوان کردند. جو انگ ـیبیا ترکی 4یارتـمه

ن درك ی، ايعملکرد یزشی، در جو انگیجه مطلوب همراه است. از طرفیاد با نتیشه تالش زیکه همشود یم

 5وانوی). پاپا15برخوردار باشد ( يگرینسبت به د يکند از عملکرد بهتر یشود که سعیجاد میدر ورزشکار ا

م یورزشکاران و عملکرد تت ین موفقیی، در تعیشده توسط مربجادیا یزشیکند که جو انگی) عنوان م2008(

و  یزشیاز مطالعه خود دربارة درك جو انگ ی) در بخش1997و (ی). باالگوئر، دودا و ما21ار اثرگذار است (یبس

 یت اجتماعیم و آموزش و حمایتعل يدند که درك رفتارهایجه رسین نتیبه ا یمرب يرهبر يدرك رفتارها

 يا) در مطالعه2003). پرلوس (5انجامد (یورزشکاران م یمهارت یزشیزان درك جو انگیم يبه ارتقا یمرب

گرا فیان تکلیج نشان داد که مربیقرار داد. نتا یمورد بررس یزشیجاد جو انگیرا در جهت ا یمرب يرفتارها

به اهداف  یابیدهند که در آن ورزشکاران بتوانند در جهت دستیر قرار میرا تحت تأث یمهارت یزشیجو انگ

) به مطالعه 2004ن (یو تمپل ي). ماو22ت کنند (یفعال یبخش و رقابت، لذتيطی جدیمحخود در  یشخص

                                                
1. Motivation 
2. Motivational climate 
3. Performance climate 
4. Mastery climate 
5. Papaioannou 
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 یافتند ورزشکارانیها درپرداختند. آن یرستانیدب یگروه يهادر ورزش یزشیو جو انگ یمرب يدرك رفتارها

 يرهبرشتر، رفتار ین بیبودند که آموزش و تمر یافت کرده بودند، کسانیدر ییباال يکه جو عملکرد

افت یدر نانشایاز مرب يکمتر ياستبداد يباالتر، بازخورد مثبت و رفتار رهبر یت اجتماعیک، حمایدموکرات

  ).19کردند(یم

ـ   ی) بـه بررسـ  2005ورث (یو و یآلفرمان، ل ـ    یارتبـاط ب  یزشـ یو جـو انگ  ین رشـد مهـارت، درك رفتـار مرب

   کـه از   یانیـ ن مطالعـه نشـان داد مرب  یـ ج اینتـا پرداختند.  یو گروه يانفراد يهاورزشکاران نوجوان در رشته

ـ تأک یکردند، بر جو مهارتیاستفاده م یت اجتماعیآموزش، بازخورد مثبت و حما يهاوهیش د داشـتند و جـو   ی

ط یدر محـ  یزشـ یبه مطالعـه جـو انگ   یقی) در تحق2006نبوت و دودا (ی). ر2کردند (یف میرا تضع يعملکرد

جـاد جـو   یان باعـث ا یـ مرب يخـود مختـار   ــ  یتیحما يدند که رفتارهایجه رسین نتیپرداختند و به ا یورزش

ـ )، در مطالعـات خـود بـه ا   2009ک (یچ و باسـ ی). بـار 23شـود ( یم یمهارت یزشیانگ دند کـه  یجـه رسـ  ین نتی

 یزشیانگ يدند، الگویوه ورزشکارمدار آموزش دیشتر به شیو ب اگران کمتر خودیله مربیوسکه به یورزشکاران

داشـتند. از   يباالتر یزش درونیم درك کرده و سطح انگیرا در ت یمهارت یزشیرا نشان دادند؛ جو انگ یمطلوب

دند، یوه ورزشکارمدار آموزش دیو کمتر به ش اار خودگریان بسیکه تحت تعلیم مرب یگر، ورزشکارانید یطرف

از مطالعه خـود   ی) در بخش2010(). مک دونالد 8م درك کردند (یرا در ت يکمتر یمهارت یزشیعالئم جو انگ

د یجه رسـ ین نتیپرداخت به ایدر رشد ورزشکاران م ینات مربیو تمر یزشینقش لذت، جو انگ یکه به بررس

ن مطالعه نشـان  یج ایدارد. نتا یاساس یدر ورزش نقش نگاکنندشرکت يو لذت در رشد فرد یزشیکه جو انگ

  ). 18کند (یدا میاو جهت پ يهامهو برنا یو لذت تحت تأثیر مرب یزشیداد جو انگ

 يآورند اگر فـرد یاز آن به دست م نگاکننداست که شرکت یتیرضا ینیج هر برنامه تمرین نتایتراز مهم یکی

ـ ن یآت يهاباشد، به ادامه آن برنامه و ثبت نام در برنامه یراض ینیاز برنامه تمر ). 17کنـد ( یدا مـ یـ ل پیـ ز تمای

ر منـابع کسـب   یت ورزشکاران به دنبـال سـا  یو لذت است. بدون رضا یمشارکت ورزش یت بخش ذاتیرضا

) نشان داد که 1984( يت دانست. چالدوریاهمکم یچ سنیتوان در هیت را نمیروند. رضایت و لذت میموفق

هم م بهیا شکست تیت یزان موفقیبا م نعملکردشا صورزشکاران در خصو يت ابراز شده از سویزان رضایم

ت را ی)، رضـا 2001( بونیانـد: سـر  ف کـرده یـ ت ورزشکار را به چند گونـه تعر ی). رضا10گره خورده است (

دانـد.  یمـ  یورزش يهاتیفعال يت و رهبریریمد یدانسته و آن را حاصل نگرش فرد به چگونگ یفیک یحالت

عبـارت اسـت از حالـت    ت ورزشـکار  یاند که رضاف کردهیگونه تعرنیز آن را ای) ن1997مر (یو ر يچالدور

به  یمرتبط با تجارب ورزش يدادهاندها و برونیده از ساختارها، فرآیچیپ یابیارزش هجیکه در نت یمثبت یعاطف

 يهـا میرا بر رضایتمندي ورزشکاران ت يرهبر ياثر رفتارها )1986چز (یس و فردری). و12،10د (یآیوجود م

کننده بر رضایتمندي ینیبشیعنوان فاکتور پبه يرهبر يرفتارهاج بر اثر یکردند. نتا یبررس یبسکتبال دانشگاه

د کـه رضـایتمندي ورزشـکار بـه     یجـه رسـ  ین نتیبه ا یقی) در تحق2004). اندرو (30د داشتند (یورزشکار تأک

و درك  یحـ ین رفتار ترجیب يرهبر وابسته است. در واقع سازگار یحیو ترج یادراک ين رفتارهایب يسازگار
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، رضـایتمندي  یمیو ت يرا در رضایتمندي از عملکرد فرد يش معناداری، افزایمرب ياستبداد يررهب يرفتارها

س، ی، جمـال ين، فـوز ی). نظرالـد 4ن و آموزش ورزشکاران فراهم آورد (یو رضایتمندي از تمر ياز رفتار فرد

ورزشکاران و ارتباط ان، رضایتمندي یمرب يرهبر يهاوهیش یبه بررس يامطالعه یز طی) ن2009ن (یژئوك و دا

ـ  یپرداختند و به ارتباط معنادار مثبتـ  يمالز يهادانشگاه يهاتسیبسکتبال ن ین دو در بین ایب  ين رفتارهـا یب

  ).20دند (یو رضایتمندي ورزشکاران رس یم مربیآموزش و تعل

است  یزشین جو انگیکنند و درك ایخاص را جهت شرکت در ورزش فراهم م يان جویرسد مربیبه نظر م

، )1988). آمس و آرچـر ( 25ت شرکت جوانان در ورزش نقش دارد (یفی، باورها و کيتمندیکه در لذت، رضا

ـ فـراهم کردنـد کـه از جملـه ا     يدیـ مف يرا در سـاختارها  يو عملکرد یمهارت یزشیجو انگ يهایژگیـو ن ی

ـ ). لوف3ز برشـمردند ( یرا ن يتمندیل رضایها دالیژگیو نشـان دادنـد کـه     ياالعـه ) در مط2003د و کـارون ( ی

 يرهـا یواسـطه متغ سـت و بـه  ین مین اثر مستقیبر رضایتمندي ورزشکاران دارد. ا یر مثبتیتأث يرهبر يرفتارها

 یزشـ ی) نشان دادند کـه درك ورزشـکار از جـو انگ   1993( ینگ، دودا و چی). وال17رد (یپذیگر صورت مید

را  یمهـارت  یزشـ یکـه جـو انگ   یکنـان یافتند بازیدرکند. محققان یجاد میت ایاز رضا ی، درجات متفاوتیرقابت

از عملکرد خود داشـتند.   يکمتر یم نشان دادند و نگرانیاز شرکت در ت يشتریاند رضایتمندي بافت کردهیدر

م یاز شرکت در ت يزان رضایتمندي کمتریافت کردند، میدر يعملکرد یزشیکه جو انگ یدر مقابل، ورزشکاران

ر یتـأث  یاز مطالعـه خـود بـه بررسـ     ی) در قسـمت 2006( ينگتـون و ال ی، ادهيرـت، فی). اسم28( دـنشان دادن

م پرداختنـد و بـه   یخود و ت يبر رضایتمندي ورزشکاران از عملکرد فرد یزشیموجود در جو انگ يهاتفاوت

 يز عملکرد فـرد اند، ا) را درك کردهیمدار (مهارتفیتکل یزشیکه جو انگ یدند که ورزشکارانیجه رسین نتیا

از مطالعه  ی) در بخش2008تس (یس و ساگویانیوانو، آمپادزگلو، کالوجی). پاپا26ت داشتند (یخود رضا یمیو ت

دند یجه رسـ ین نتیقرار دادند و به ا یرا بر رضایتمندي جوانان ورزشکار مورد بررس یزشیخود اثرات جو انگ

بـر   ير معناداریتأث يکه جو عملکرد یبا رضایتمندي در ارتباط است، در صورت یبه طور مثبت یکه جو مهارت

  ).21آن نداشت (

متعدد  يهامیان بر تیمرب يرهبر يرات رفتارهایم تأثیرمستقیم و غی، با وجود مشاهده مستقیبه طور کل

شود که درباره یم ان، همچنان مشاهدهیمرب يرهبر ينه رفتارهایو مطالعات فراوان و گوناگون در زم یورزش

 ی، بررسیوجود دارد. از طرف یاندک يهاگذارند، دانستهیم اثر میان بر عملکرد مؤثر تینکه چگونه مربیا

 گو رضایتمندي ورزشکار، با وجود ارتباط تنگاتن یر آن بر جو انگیزشیان و تأثیمرب يرهبر يهمزمان رفتارها

، یرفته است. به صورت کلیمستقل صورت پذ يادر مطالعه انجامد، کمتریم میها، که به عملکرد مؤثر تآن

به جو  یتوجهو بی یورزش يهاتیم يگریمناسب در مرب يرهبر يتوان گفت عدم استفاده از رفتارهامی

تاً شکست آن شود. لذا شناخت یف تیم و نهایتواند منجر به عملکرد ضعیکنان میباز يتمندیو رضا یزشیانگ

برخوردار  ياژهیت ویکنان مؤثر واقع شود از اهمیباز يتمندیش جو انگیزشی و رضایکه در افزا ییرفتارها

و  یزشیان بر جو انگیمرب يم سبک رهبریرمستقیم و غیاثرات مستق یاست. پژوهش حاضر به بررس
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جو  يهاریرا بر متغ يرهبر يآن بوده که سهم و نقش رفتارها یورزشکاران پرداخته است و در پ يتمندیرضا

 ورزشکار مشخص کند. يتمندیو رضا یزشیانگ

 

  شناسیروش

گ یـ و رضـایتمندي بازیکنـان ل   یمربیان با جو انگیزش ينکه این پژوهش ارتباط بین سبک رهبریبا توجه به ا

بـه صـورت    یفیق، روش توصین روش براي انجام تحقیتردهد، مناسببرتر بسکتبال را مورد مطالعه قرار می

ـ یل دادند. ایگ برتر بسکتبال زنان کشور تشکیکنان لیق را بازین تحقیا ياست. جامعه آمار یابینهیزم هـا  مین ت

 يهـا ل از روشیـ ه و تحلیـ تجز ينکه بـرا یبه رقابت پرداختند. با توجه به ا 1388گ برتر سال یدر مسابقات ل

د حجم نمونـه بـا توجـه بـه     یبا ين روش آماریکاربرد ا ياستفاده شد، برا يساختار تشرفته معادالیپ يآمار

به عنوان حجم نمونه انتخاب  ين رو، جامعه آماریکافی باشد. از ا ين روش آماریمورد نظر در ا يهاشاخص

ق برابر ین تحقیگر، نمونه مورد مطالعه در ایاست. به عبارت د يبه صورت سرشمار يریگشده و روش نمونه

بـودن  یدهنده مکفـ بود که نشان 821/0ق ین تحقیدر ا KMOنفر است. شاخص  174به تعداد  يجامعه آمار

  ها است.عامل ینیبشیپ يها برانمونه

ورزش  ياس رهبرینامه مقر استفاده شده است: پرسشینامه به شرح زاطالعات از سه پرسش يآوربراي جمع

)LSS(1 2و ساله ينامه توسط چالدورن پرسشی: ا )کـرده   یابیهنجار) ساخته شده است و محمدزاده 1978

، بـازخورد  یاجتمـاع و آمـوزش، حمایـت    نیاس تحت عنوان تمریمقخرده 5نامه مذکور شامل است. پرسش

سـؤال از نـوع بسـته دارد کـه بـر اسـاس        40است و  (آزادمنشانه) کیدموکراتو شیوة  ياستبداد شیوة مثبت،

سـؤال؛   13ن و آمـوزش  بـه وسـیلۀ    یرـاس تمـ یمقردهــشود. خیم يریـگرت اندازهـکیل یاس پنج ارزشیمق

وه یاس شـ یمقسؤال؛ خرده 5اس بازخورد مثبت  به واسطۀ یمقسؤال خرده  8با  یت اجتماعیاس حمایمقخرده

  شود.یم يریگسؤال اندازه 9ک توسط یوه دموکراتیاس شیمقسؤال و خرده 5با   ياستبداد

) 1992( 4یز، دودا و چـ یفریتوسـط سـا  اسـت کـه    3)PMCSQنامه جو انگیزشـی ( نامه دوم، پرسشپرسش

استفاده  يدییتأ یل عاملیو تحل يصور یی، روايظاهر یینامه از روان پرسشیا ییروا يساخته شده است. برا

اس تحـت عنـوان   یـ مقخرده 2نامه شامل ن پرسشید. ایاز آزمون و آزمون مجدد استفاده گرد ییایپا يشد. برا

 یاس پـنج ارزشـ  یـ سؤال از نوع بسته اسـت و بـر اسـاس مق    21ل است که شام يو جو عملکرد یجو مهارت

  شود. یم يریگکرت اندازهیل

مـر  یو ر ينامـه توسـط چـالدور   ن پرسـش یا 5(ASQ)ت از ورزش استینامه رضانامه سوم، پرسشپرسش

ـ مقا خـرده یـ کرده اسـت. پـنج عامـل     یابیران حالج آن را هنجارین شده که در ای) تدو1997(  اس از پـانزده  ی

اي لیکـرت  نـه یگزاس پـنج یـ کنند که در مقگیري میاندازه يت بازیکن را از رفتارهاي رهبریاس رضایمقخرده

                                                
1. Leadership Scale for Sport 
2. Chelladuria & Sale 
3. Perceived  Motivational  Climate in Sport Questionnaire-2 
4. Seifriz, Duda & Chi 
5. Athlete' Satisfaction Questionnaire 
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ـ گانـدازه ر یق زیها به طراسیمقن خردهیشود. اگیري میاندازه سـؤال)،   3( يشـوند: عملکـرد انفـراد   یمـ  يری

سـؤال   3س توسـط  یسؤال) و آمـوزش و تـدر   5( یسؤال)، رفتار شخص 6سؤال)، راهبرد ( 3( یمیعملکرد ت

، روایـی سـازه،   ییمحتـوا  یی، روايصور یی(روا یسنجهاي روانیژگین وییشود. به منظور تعگیري میاندازه

ق یتحق ين اجرایدر ح یاحتمال ياز هر گونه خطا يریگشیطور پنیق و همیتحق يهانامه) پرسشیثبات زمان

عنـوان مطالعـه   کنان بهیتن از باز 60نیها بنامه، پرسشیاصل يآن در زمان اجرا يریگکارو کسب تجربه و به

  شد.  يآورع و جمعیتوز یمقدمات

  هـا از  بـه دسـت آمـده از نمونـه     يهـا ف انـدازه یبه منظور سامان دادن و خالصه کردن نمرات خـام و توصـ  

ـ  انواع جدولار و ی، انحراف معین، درصد، فراوانیانگی(م یفیهاي آمار توصشاخص ن یها) استفاده شـد. همچن

طه معـادالت  یات پژوهش، از حیل فرضیتحل يشرفته استفاده شد، لذا در راستایپ يق از مدل آمارین تحقیدر ا

 ) استفاده شده است.  2/9( 1افزار لیزرلد بر نرمیروابط علّی با تأک يسازمدل يبرا يساختار

  

  هاافتهی

 درصـد  7/40) یعنـی  نفر 70( قیتحقهاي  نمونه ق نشان داد که: اکثریتحق يهانمونه يفرد يهایژگیو یبررس

 3/16یعنـی   نفر 28سال و سپس  20تا  17درصد  6/25نفر یعنی  44سال، پس از آن  24تا  21در دامنه سنی 

بقه سا يدارا درصد 39) یعنی نفر 67( قیتحقهاي  نمونه اکثر سال قرار داشتند. 28تا  25درصد در دامنۀ سنّی 

درصـد   6/18یعنـی   نفـر  32سال و سپس  15تا  11درصد  4/31نفر یعنی  54سال، پس از آن  10تا  6بازي 

نفـر   37سال، پس از آن  4تا  2 درصد 44) یعنی نفر 73هاي تحقیق ( نمونه اکثر سال سابقه داشتند. 5کمتر از 

ت یسال در باشـگاه فعلـی عضـو    7تا  5درصد  1/18یعنی  نفر 30سال و سپس  1درصد کمتر از  3/22یعنی 

نفـر   36سـانس، پـس از آن   یالت لیتحصـ  يدارا درصـد  6/47) یعنی نفر 80( قیتحقهاي  نمونه بیشتر داشتند.

  دیپلم بودند. درصد فوق 7/16یعنی  نفر 28پلم و سپس یدرصد د 4/21یعنی 

). بـه  p>01/0ود دارد (وجـ  يداریارتبـاط معنـ   یزشـ یان با جـو انگ یمرب ين سبک رهبریج نشان داد که بینتا

وجود دارد. از این رو، جهـت  » مربیان يرفتارهاي رهبر«ق یاز طر» یزشیجوانگ«بینی  گر، توان پیشید یعبارت

 .است تا جدول ضرایب رگرسیون عنوان شود يشناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون، ضرور

  
   

                                                
1. Lisler 
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  »رفتارهاي رهبري مربیان«از طریق » جو مهارتی « و  » جو عملکردي«بینی  ضرایب رگرسیون چند متغیري جهت پیش 1 -جدول 

  داري معنی سطح  tزانیم  ب بتایضر  Bزان یم  کنندهبینی متغیرهاي پیش  ر مالكیمتغ

  

 
 

جو 

  يعملکرد

  502/0  -67/0  -10/0  09/0  تربیت و آموزش

 069/0  84/1  27/0  55/0  بازخورد مثبت

 485/0  -70/0  -11/0  -13/0  کیرفتار دموکرات

 617/0  -50/0  -07/0  -11/0  یحمایت اجتماع

 001/0  29/3  38/0  76/0  يرفتار استبداد

  

  

  یجو مهارت

  001/0  29/3  40/0  20/0  تربیت و آموزش

  157/0  42/1  16/0  19/0  بازخورد مثبت

  439/0  -77/0  -10/0  -06/0  کیرفتار دموکرات

  019/0  39/2  28/0  24/0  یت اجتماعیحما

  898/0  12/0  01/0  01/0  يرفتار استبداد

 

ـ       1مطابق با جدول ن ضـرایب  یبا توجه به ضـرایب رگرسـیون چنـدمتغیري بـا روش ورود همزمـان و همچن

 يبا جو عملکـرد  يداري بین رفتار استبداد توان مطرح کرد که ارتباط مثبت معنی رگرسیون به دست آمده، می

یابـد   ش مییز افزاین» جو عملکردي«، »يرفتار استبداد«ش یب که با افزای). بدین ترتp>01/0شود ( مشاهده می

 ي) بـا جـو عملکـرد   ß=  76/0( ين رفتار استبدادییابد. همچن ز کاهش میین» جو عملکردي«و با کاهش آن، 

داري بین تربیت و  ن بود که ارتباط مثبت معنییج ایگر نتایآن را دارد. از د ینیبشیداشته و توان پ یرابطه خط

ب کـه بـا   یـ شـود. بـدین ترت   مشاهده مـی » یجو مهارت«) با p>05/0( ی) و حمایت اجتماعp>01/0آموزش (

جـو  «،  هـا  یابد و بـا کـاهش آن   ش مییز افزاین» یجو مهارت«، »یحمایت اجتماع«و » تربیت و آموزش«ش یافزا

ـ ) و تربß= 24/0( یت اجتمـاع یحما يب رفتارهاین به ترتییابد. همچن ز کاهش میین» یمهارت ت و آمـوزش  ی

)20/0 =ßآن را دارند. ینیبشیبوده و توان پ یرابطه خط يدارا ی) با جو مهارت 

شـود   مربیان با رضایتمندي بازیکنـان مشـاهده مـی    يداري بین رفتارهاي رهبر ج نشان داد که ارتباط معنیینتا

)01/0<pوجود » مربیان يرفتارهاي رهبر«ق یاز طر» رضایتمندي بازیکنان«بینی  گر، توان پیشید ی). به عبارت

است جدول ضرایب رگرسـیون عنـوان    يدارد. از این رو، جهت شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون، ضرور

  شود.
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  »رفتارهاي رهبري مربیان«از طریق » رضایتمندي بازیکنان«بینی  ضرایب رگرسیون چندمتغییري جهت پیش  2-جدول

  tزانیم  ب بتایضر  Bزان یم  کنندهبینی متغیرهاي پیش  ر مالكیمتغ
  سطح

  داري معنی

  رضایتمندي بازیکنان

  001/0  04/5  55/0  93/0  تربیت و آموزش

042/0  99/1  20/0  75/0  بازخورد مثبت  

916/0  10/0  01/0  02/0  کیرفتار دموکرات  

316/0  01/1  09/0  28/0  یحمایت اجتماع  

313/0  01/1  08/0  31/0  رفتار استبدادي  

 

ن ضرایب رگرسیون یبا توجه به ضرایب رگرسیون چندمتغیري با روش ورود همزمان و همچن 2جدولمطابق 

) و بازخورد مثبت p>01/0ت و آموزش (یداري بین رفتار ترب توان گفت ارتباط مثبت معنی به دست آمده، می

)05/0<p تربیت و آموزش« يرفتارهاشود. بدین ترتیب که با افزایش  مشاهده می» رضایتمندي بازیکنان«) با «

نیـز  » رضایتمندي بازیکنـان «ها،  یابد و با کاهش آن نیز افزایش می» رضایتمندي بازیکنان«، »بازخورد مثبت«و 

) و بـازخورد  ß=  93/0ت و آمـوزش ( یـ ب رفتـار ترب یـ دهد که به ترتیج نشان مین نتاییابد. همچن کاهش می

 بینی آن را دارند.شیبوده و توان پ یاراي رابطه خطکنان دیباز يتمندی) با رضاß=  75/0مثبت (

). به p>01/0شود ( داري بین جو انگیزشی با رضایتمندي بازیکنان مشاهده می ج نشان داد که ارتباط معنیینتا

وجـود دارد. از ایـن رو، جهـت    » جو انگیزشی«ق یاز طر» رضایتمندي بازیکنان«بینی  گر، توان پیشید یعبارت

 است تا جدول ضرایب رگرسیون عنوان شود.  يین ضرایب رگرسیون، ضرورشناسایی و تبی

  

 »جو انگیزشی«از طریق » رضایتمندي بازیکنان«بینی  ضرایب رگرسیون چندمتغیري جهت پیش 3-جدول

  tزانیم  ب بتایضر  Bزان یم  کنندهبینی متغیرهاي پیش  ر مالكیمتغ
  سطح

  داري معنی

  رضایتمندي بازیکنان
256/0  -58/0  -04/0  08/0  جو عملکردي  

001/0  92/5  50/0  80/1  یجو مهارت  

 

ـ       3مطابق جدول ن ضـرایب  یو با توجه به ضـرایب رگرسـیون چنـدمتغیري بـا روش ورود همزمـان و همچن

بـا رضـایتمندي بازیکنـان     یداري بین جـو مهـارت   توان گفت ارتباط مثبت معنی دست آمده، می رگرسیون به

ـ ن» رضـایتمندي بازیکنـان  «، »یجو مهـارت «ش یب که با افزایبدین ترت). p>01/0شود ( مشاهده می ش یز افـزا ی

م بـر  یتـ  یگـر، جـو مهـارت   ییابـد. بـه عبـارت د    ز کاهش میین» رضایتمندي بازیکنان«یابد و با کاهش آن،  می

=  80/1( ین نشان داد که جـو مهـارت  یره همچنیون چندمتغیج رگرسیکنان اثرگذار است و نتایباز يتمندیرضا

ßآن را دارد. ینیبشیبوده و توان پ یرابطه خط يکنان دارایباز يتمندی) با رضا  
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  گیريجهیبحث و نت

 وجـود دارد  »انیـ مرب يرهبـر  يرفتارهـا « قیـ طراز » جـو انگیزشـی  «بینـی   توان پیش ق،ین تحقیافته ایمطابق 

)01/0<pرابـرتس و همکـاران  2003()، مگـو و والرنـد   1999تـوان بـه تحقیقـات داو (   نه میین زمی). در ا ،( 

ـ نی)، ترن2008( وانوی)، پاپـا 2007چ (ی)، بـار 2005، هولمبرگ و آموروس ()2003( ، و )2009( ک و همکـاران ی

ان و جـو  یـ مرب يرهبـر  يارتباط مثبـت بـین رفتارهـا    ي) اشاره کرد که در مطالعات متعدد2010مک دونالد (

 یرابطه خط يدارا ي) با جو عملکردß=  76/0( يرفتار استبدادق تنها یدر این تحق اند.را تأیید کرده یزشیانگ

ـ ن» يجـو عملکـرد  «، »رفتار اسـتبدادي «ش یکه با افزا ياگونهآن را دارد؛ به ینیبشیاست و توان پ ش یز افـزا ی

) ß= 24/0( یت اجتمـاع یحما ين رفتارهاییابد. همچن ز کاهش میین» يجو عملکرد«یابد و با کاهش آن،  می

 ياگونهآن را دارند. به ینیبشیبوده و توان پ یرابطه خط يدارا ی) با جو مهارتß= 20/0آموزش ( ت ویو ترب

یابد و با کاهش  ش مییز افزاین» یجو مهارت«، »یحمایت اجتماع«و » ت و آموزشیترب«ش بین رفتار یکه با افزا

)، گـاردنر  1997قات باالگوئر و همکـارانش ( یج تحقیها با نتاافتهین ییابد. ا ز کاهش میین» یجو مهارت«،  ها آن

) و آلفرمــان و همکــارانش 2005ج (ی)، بــار2004ن (یو تمپلــ ي)، مــاو1999)، بـاالگوئر و همکــاران ( 1998(

چ و ی) و بار2006نبوت و دودا (ی)، ر2005ت و همکاران (یقات اسمیج تحقیدارد؛ اما با نتا ی) همخوان2005(

ان بـر رفتـار   یـ ن امر نهفتـه باشـد کـه مرب   یدر ا ین ناهمخوانیحتماالً علت اندارد. ا ی) همخوان2009ک (یباس

ارتی ـو مهـ ـامر باعث به وجود آمـدن جـ  ن یکنند؛ همیم يادید زیتأک یت اجتماعین و حمایوزش و تمرـآم

ورزشکاران  یکه درك جو مهارت اکند. از آنجیب میترغ یورزش يهاکنان را به کسب مهارتیشود که بازیم

ن و یل کمتـر بـه اجتنـاب از تمـر    ین، تمایو والد یم، ارتباط مثبت با مربیشتر، تالش، رضایتمندي تیبا لذت ب

 یمنفـ  يهـا العملهمراه با عکس ياز عملکرد همراه است و در مقابل جو عملکرد یناش یتجربه تنش/ نگران

م اسـت؛ در  یت کمتر در تـ ین و لذت و رضایاز تمر یشتر ناشیب یو خستگ ین، نگرانیان و والدیدر برابر مرب

ج این تحقیـق نشـان داد کـه جـو     ید شود. از آن جهت نتایتأک یافت جو مهارتیبر در یستیبا یورزش يهامیت

ان یـ مرب یت اجتمـاع یـ ن و آموزش و حمایتمر يبا رفتارها یان و جو مهارتیمرب يبا رفتار استبداد يعملکرد

در  یت اجتمـاع یـ ن و آموزش و حمایتوانند با اتخاذ رفتار تمریرتر بسکتبال زنان مگ بیان لیارتباط دارد، مرب

 ير ارتقـا ینظ یمهارت یجاد جو انگیزشید مثبت ایق از فواین طریکمک کنند و از ا یبه وجود آمدن جو مهارت

خشن، بـاالرفتن تـالش، لـذت     ي، کاهش بازیی، درك توانایت، کاهش خستگیش رضایت، افزایدرك صالح

  مند گردند.ش اعتماد به نفس بهرهیشتر و افزایب

ـ از طر» کنـان یرضـایتمندي باز «بینـی   ج نشان داد توان پـیش ینتا وجـود دارد  » انیـ مرب يرهبـر  يرفتارهـا «ق ی

)01/0p<ـ )، و1986و کـارن (  يج تحقیقـات چـالدور  یجه با نتای). این نت مـر و  ی)، ر1986چـز ( یس و فردری

ـ ی)، و2004)، اندرو (2003د و کارون (ی)، لوف1995( يرچالدو نبـوت و دودا  ی)، ر2004( یو سامولسـک  یالن

) و 1990شـر ( یر و فیـ دو يهاافتهیدارد و در طرف مقابل با  ی) همخوان2009ن و همکاران (ی) نظرالد2006(

وزش  و بازخورد مثبـت بـا   ت و آمیهاي تحقیق نشان داد رفتار تربندارد. یافته ی) همخوان2001مر و تون (یر
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ش یب که بـا افـزا  ی. بدین ترت)>05/0pبینی آن را دارند (شیداشته و توان پ یکنان رابطه خطیباز يتمندیرضا

هـا،   یابـد و بـا کـاهش آن    ش مییز افزاین» رضایتمندي بازیکنان«، »بازخورد مثبت«و » ت و آموزشیترب«رفتار 

)، هـور و کـارن   1984( يقـات چـالدور  یج تحقیجه بـا نتـا  ین نتیایابد.  ز کاهش میین» رضایتمندي بازیکنان«

قـات  یج تحقیدارد؛ امـا بـا نتـا    ی) همخوان2009ن و همکاران (ی) و نظرالد1985( يمر و چالدوری)، ر1985(

 يتـوان عنـوان کـرد رفتارهـا    ندارد. به صورت کلی مـی  ی) همخوان2004) و اندرو (1986چز (یس و فردریو

ـ  یورزشـکاران اسـت. از آنجـا کـه رضـا      يتمندیبر رضا يهم و اثرگذارمربیان عامل م يرهبر  یت بخـش ذات

رونـد؛ لـذا   یت و لذت مـ یر منابع کسب موفقیت ورزشکاران به دنبال سایاست، بدون رضا یمشارکت ورزش

کنان بکوشند. بـر اسـاس   یدر باز يتمندیجاد رضایمناسب در جهت ا يرهبر يبا اتخاذ رفتارها یستیان بایمرب

ن و ید بر رفتار تمریران با تأکیگ برتر بسکتبال زنان ایان لیتوان گفت که مربیق میج به دست آمده از تحقینتا

 ين رفتارهایکنند با ایم یکنان اقدام و سعیدر باز يتمندیجاد رضایآموزش و رفتار بازخورد مثبت در جهت ا

ـ   يط ارتقـا یشـرا  تاًیجاد کنند و نهایا ییباال يتمندیدر ورزشکاران خود رضا يرهبر م را مسـاعد  یعملکـرد ت

 گردانند.

). >01/0pوجـود دارد ( » جو انگیزشی«ق یاز طر» رضایتمندي بازیکنان«بینی  ج تحقیق نشان داد توان پیشینتا

ـ ن» رضـایتمندي بازیکنـان  «، »یجـو مهـارت  «ش یب که با افزایبدین ترت یابـد و بـا کـاهش آن،     ش مـی یز افـزا ی

کنـان اثرگـذار   یباز يتمندیم بر رضـا یت یگر جو مهارتییابد. به عبارت د کاهش می زین» رضایتمندي بازیکنان«

داشته و توان  یکنان رابطه خطیباز يتمندیبا رضا یره نشان داد که جو مهارتیون چندمتغیج رگرسیاست و نتا

)، کـارپنتر و  1999)، باالگوئر و همکـاران ( 1999قات داو (یتوان به تحقینه مین زمیآن را دارد. در ا ینیبشیپ

 ی) و برتول2008وانو و همکاران (ی)، پاپا2006ت و همکاران (ی)، اسم2006( اینبوت و دود)، ر1999مورگان (

ـ از طر» رضـایتمندي بازیکنـان  « ینـ یبشیج نشان داد که توان پین نتای) اشاره کرد. همچن2009و همکاران ( ق ی

ـ ن» رضـایتمندي بازیکنـان  «، »یجو مهـارت «ش یبا افزاب که ی). بدین ترت>01/0pوجود دارد (» یجو مهارت« ز ی

نگ یقات والیج تحقیجه با نتاین نتییابد. ا ز کاهش میین» رضایتمندي بازیکنان«یابد و با کاهش آن،  ش مییافزا

)، 2006ت و همکـاران ( ی)، اسـم 2006نبـوت و دودا ( ی)، ر1999)، بـاالگوئر و همکـاران (  1993و همکاران (

ـ یدارد. شا ی) همخوان2009و همکاران ( ی) و برتو ل2008اران (وانو و همکیپاپا  ینـ یبشید علت ناتوانی در پ

د دارند تنها یتأک يجاد جو عملکردیکه بر ا یانین باشد که مربیا يق جو عملکردیکنان از طریباز يتمندیرضا

ن امر منجـر  یکنند و ایمها توجه مهارت يکنان توجه دارند و کمتر به اجرایجه عمل بازیو نت یبه عملکرد فن

شود و یکنان میت در بازیر استرس و اضطراب و ترس از عدم موفقینظ یمنف یهاي رواند آمدن حالتیبه پد

ن یـ ج بـه دسـت آمـده از ا   یگردد. براساس نتـا یکن میباز يتمندیبر رضا یجاد اثرات منفیبه دنبال آن باعث ا

کنـان اثـر   یباز يتمندیران بـر رضـا  یگ برتر بسکتبال زنان ایدر ل یزشیتوان اذعان داشت که جو انگیق میتحق

، تـوان  يسه با جو عملکردیگ برتر بسکتبال زنان در مقایشده در لجادیا ین جو مهارتیدارد. همچن يداریمعن

نـه بـه وجـود آمـدن     یزم یجـاد جـو مهـارت   ید بـر ا ین رو با تأکیکنان را داشت. از ایباز يتمندیرضا ینیبشیپ

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1390،  پاییز و زمستان 2پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 

 

١١٢ 
 

نگـه   ییم در حد بـاال یت یو اثربخش ییق کارآین طریتوان فراهم آورد تا از ایکنان را میشتر بازیب يتمندیرضا

  د.یفراهم آ یورزش نیادیداشته شود و موجبات حضور فعال و گسترده ورزشکاران در م

 

  ر یبر مدل مس یلیبا تحلنتیجه گیري 

ق استناد یقرار داد، از طر یتحقیق را مورد بررس يرهایق متغیاي عم گونهنکه بتوان بهیا يدر تحقیق حاضر، برا

گونـه  تحقیق پرداخته شد. همـان  يرهایافزار لیزر، به روابط علّی بین متغ گیري از نرم و با بهره یبه مدل مفهوم

م و یان بـه صـورت مسـتق   یـ مرب يرهبـر  يگـردد، رفتارهـا  مشـاهده مـی   ریل مسیتحل يدر الگو 1که در شکل

 يج نشان داد که در بین رفتارهایکن اثرگذار است. نتایباز يتمندیبر رضا یزشیجو انگق یم و از طریرمستقیغ

کنان را یباز يتمندیرضا ینیبشین و رفتار بازخورد مثبت توان پیب رفتار آموزش و تمریمربیان، به ترت يرهبر

و  90/0ر یب مسـ یرن بـا ضـ  یب رفتار آموزش و تمریز نشان داده شد که به ترتیر نیل مسیدارند. در مدل تحل

ـ کنـان سـهم داشـتند.    يباز رضایتمندي جادیادر  72/0ر یب مسیرفتار بازخورد مثبت با ضر  ين رفتارهـا یاز ب

ن یبود. همچنـ  یکننده جو مهارتینیبشیپ یت اجتماعین و رفتار حمایان تنها رفتار آموزش و تمریمرب يرهبر

 ير مشخص شد که از بین رفتارهایل مسیرا داشت. در مدل تحل يجو عملکرد ینیبشیتوان پ يرفتار استبداد

ب یبـا ضـر   یت اجتمـاع یو رفتار حما 28/0ر یب مسین با ضریب رفتار آموزش و تمریمربیان، به ترت يرهبر

جاد جـو  یدر ا 56/0ر یب مسیبا ضر ين رفتار استبدادی. همچنداثرگذار هستن یجاد جو مهارتیدر ا 29/0ر یمس

ـ   یزشـ یج نشان داد کـه جـو انگ  یاثرگذار است. نتا يعملکرد کنـان را دارد.  یباز يتمندیرضـا  ینـ یبشیتـوان پ

ز مشخص شد کـه  یر نیل مسیکنان است. در مدل تحلیباز يتمندیکننده رضاینیبشیپ ین تنها جو مهارتیهمچن

کـه بـین ضـرایب     یانـدک کنان اثر دارد. تفاوت یجاد رضایتمندي در بازیبر ا 63/0ریب مسیبا ضر یجو مهارت

 يگیـري کمتـر  انـدازه  يسازي، خطاشود به این علت است که در مدلر مشاهده مییون و ضرایب مسیرگرس

 يرهـا یل براي تعیین سهم و نقـش متغ ین دلیگیرد. به همقرار می یرابطه علّی مورد بررس یوجود دارد و توال

ها و از ون براي آزمون فرضیهید. از این رو، از رگرسگردبرخوردار می يکننده از صحت و سقم باالتربینیشیپ

 يکـرد کـه رفتارهـا    يریـ گجـه یگونـه نت نیتوان ایم یر براي ارائه مدل استفاده شد. به صورت کلیل مسیتحل

 يتمندیدر رضـا  یجاد جو مهارتیق ایم از طریرمستقیم و هم به صورت غیان هم به صورت مستقیمرب يرهبر

شـتر  یم بیبه صورت مستق ين اثرگذاریتوان گفت ایر میزان جمع ضرایب مسیتوجه به م کنان اثر دارد. بایباز

 يرهبـر  يشود. چنانچه در فوق ذکر شد، رفتارهایجاد میا یاست که توسط جو مهارت یمیرمستقیاز حالت غ

 یزشـ ین جـو انگ یـ افت شده توسط ورزشـکاران اسـت و ا  یدر یبر جو انگیزش يان عامل مهم و اثرگذاریمرب

شود یشنهاد میان پین رو به مربیکنان باشد. از ایباز يتمندیکننده رضاینیبشیتواند پیم یجادشده توسط مربیا

ق، یـ ن تحقیل کنند. چون در ایم را تسهیرمستقیم و غیمستق ين اثرگذاریا يمناسب رهبر يتا با اتخاذ رفتارها

د بر آمـوزش و  ید با تأکیکنان بود، مربیان بایبازکننده رضایتمندي ینیبشین و بازخورد پیرفتار آموزش و تمر

ق قـرار دهنـد و از   یها را مـورد تشـو  ورزشکاران تالش کنند، آن یمتقابل شخص يازهاین براي ارضاي نیتمر

 يتمندیارتقـاي رضـا   ين رفتارهـا بـرا  یـ شـود از ا یشـنهاد مـ  یف کننـد و پ یآنان تعر يبازي، تالش و همکار

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ... انگیزشی و اثر سبک رهبري مربیان بر جو                                                                                                       

١١٣ 
 

   شـنهاد  یکنـان دارد، پ یباز يتمندیر را بـر رضـا  ین تـأث یشـتر یب یآنجا که جو مهارتورزشکاران استفاده کنند. از 

ـ تأک يسه بـا جـو عملکـرد   یدر مقا یجاد جو مهارتیکنان بر ایشتر در بازیب يتمندیجاد رضایا يشود برایم د ی

  شود.
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