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 بدنییتتربمندی دبیران رهبری توزیعی مدیران مدارس با میزان رضایت سبک رابطه

 9فاطمه زمانی علویجه،  1* رضا رضائی

 شهرستان اسدآباد، همدان، ایران بدنییتترب، دبیر ایران. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، 1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران2

 

 چکیده:

روش  بدنی بود.مندی دبیران تربیترهبری توزیعی مدیران مدارس با میزان رضایت سبک رابطههدف از این پژوهش، تعیین 

 جامعهبود و به روش میدانی انجام شد.  همبستگیع نواستراتژی توصیفی و از  ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظراین پژوهش 

نفر بودند و با توجه به برابر  22شامل تشکیل دادند. نمونه آماری  بدنی شهرستان اسدآبادکلیه دبیران تربیتآماری تحقیق را 

در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطالعات دو پرسشنامه  شمارتمام رت صوبودن نمونه آماری با جامعه آماری، نمونه آماری به

ها روایی پرسشنامههای آماری تقسیم شد. هنبود که بین نمو (1691) ( و رضایت شغلی مینه سوتا2222سبک رهبری ایلمور )

اخ با استفاده از ضریب آلفای کرونب هاثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامهنفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و  6به تائید 

ها از روش آمار توصیفی و داده وتحلیلیهتجز یاستفاده شد. برا 29نسخه  SPSS افزارنرمها از برای تحلیل داده .شدتائید 

استنباطی )جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون در سطح 

 سبکپژوهش نشان داد بین  یها( استفاده شد. یافتهF، آزمون رگرسیون خطی ساده چند متغیره، ≥ p 20/2 داریمعنی

رهبری توزیعی و رضایت شغلی دبیران  سبکرهبری توزیعی و رضایت بیرونی و  سبکرهبری توزیعی و رضایت درونی، 

مدیران مدارس باید در انجام امور  شدهکسببه نتایج  با توجهبنابراین،  داری وجود دارد.رابطه مثبت و معنیبدنی تربیت

 .مدرسه به معلمان اعتماد و اختیار بیشتری بدهند تا موجب ایجاد رضایت معلمان شود

 

 بدنیتربیترضایتمندی، ، مدیرتوزیعی،  رهبری، سبک کلیدی: واژگان 
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 مقدمه:

 ندگی، زگیرندیمار قرر هم کناجمعی از افراد در  کهیوقتها به وجود آمده است. انسان جتماعیا ندگیاز پیدایش ز هبریر

؛ مشخص است که تأثیر افراد بر یکدیگر مساوی نیست، در این میان گذارندیم تأثیریکدیگر  برو  کنندیمرا شروع  جتماعیا

ارد که بر باقی افراد بگذ یشود تأثیر بیشتررا دارد و بدین ترتیب موجب می یترکند و نقش پررنگعمل میتر فعالیکی 

که هدف آن شد بایی مذرهبری دربرگیرنده یک رابطه نفو (.1221)رضائی،  گرددمی یباعث شروع پیدایش رهبر یتدرنها

ها و ایجاد اهداف متقابل وابسته بندی ارزشاست که بر دسته شدهنییتعاهداف  یسوبهها یا گروهی از مردم حرکت سازمان

اثر مثبتی بر عملکرد سازمانی دارد،  تنهانهرهبری کند ( بیان می2226) 1(. یوکل1961، ، نوربخش و نوربخشاست )مرادی

مثابه رهبر، بلکه بر رضایت شغلی کارکنان، رضایت رهبران و انگیزش کارکنان و سرانجام بر خالقیت نیز مؤثر است. مدیر به

هبری، ر وری سازمان خویش شود.تواند سبب افزایش رضایت شغلی کارکنان و بهرهگیری از سبک صحیح رهبری، میبا بهره

ش ها برای نمایشود، بلکه توانمند کردن آنهای رهبری تسلط بر دیگران محسوب نمیکامگی و استبداد نیست، مهارتخود

شود، منظور مجموعه اشاره می 2(. زمانی که به سبک رهبری221، ص 1962بهترین عملکرد است )کارگر و سلطانی، 

فرایندی رفتاری  کنندهیانبسبک رهبری  (.2212، 9و فلفه کند )هرمنرفتارهایی است که مفهوم رهبری خاصی را بیان می

 اشدبباشد، که به دنبال تأثیر و به وجود آوردن انگیزه در اعضاء برای تحقق اهداف سازمان میمی یفرد ینبهمراه با ماهیت 

ن فرد اختصاص دارد. و نیازهایی که به آ بامهارترهبر نیز فردی است باتجربه، (. 1961، )خاکساری، صابونچی و سلیمانی

 زهایکند و یا نیاهای جدیدی کسب میکند، مهارتاست، زیرا تجربه رهبر تغییر می ییرتغقابلهای رهبری فردی نیز سبک

است.  یعیتوز یرهبر ک، سبین رهبرینو یهاکاز سب یکی (.2210، 2، کان و بورتونکنند )بورلنداش تغییر میشخصی

)ایلز  شبرد اهداف استیبر نقش اعضا در پ یدتأکف با یامل وظاکض یبر اعتماد و تفو یمبتن یاز رهبر ایگونه 0یعیتوز یرهبر

ی د دارایه باکباشند نان میکارکفاکتور در دستیابی به اهداف، اعضا و  ینمؤثرتر، یرهبر کن سبیدر ا .(2211، 9و فنگ

رچه م قدرت و انجام هیتسه یبه معنا یعیتوز یرد رهبریکباشند. رو هاها و انجام آنتیرش مسئولیت در پذکن مشاریشتریب

زمینه سبب ایجاد  شدهیعتوز(. سبک رهبری 1969، قاینی نژادو  ، کاشانیانزایییناستباشد )شتر امور به دست معلمان مییب

سالمت سازمانی و مشارکت آمدن  به وجودباعث نوبه خود که به گرددمی( 1اعتمادسازی در درون مدرسه )بین معلم و مدیر

با کاهش کنترل  شدهیعتوزرهبری (. 1969، یکمالیرمو  ، پورکریمیشود )عزیزیمیگسترده معلّمان در امور مدارس 

 1اموندیورسون و دهال ،النیاسپ (.1969راستا است )عزیزی و همکاران، بوروکراتیک در جهت همکاری کارکنان با یکدیگر هم

ه احساس تعلق در افراد شد سبباول  هوهلنفعان، در یگر ذین معلمان و دیدر ب یند رهبریع فرایه توزک کردندان یب( 2221)

در  یعیتوز یه رهبرکدارد یز اشاره می( ن1661) 6متیو. شودیرا موجب م یو تعهد سازمان یرد شغلکبهبود عمل تبعبهو 

شود. میها آن یرد شغلکبهبود عملموجب م یمستق صورتبهو  شودمعلمان می یبرا یت عاطفیمدرسه، سبب ایجاد حما

                                                           
1. Yukl 

2. Leadership Style 

3. Herrmann & Felfe 
4. Borland, Kane & Burton 
5. Distributive 

6. Iles & Feng 

7. Manager 

8. Spillane, Halverson & dyamond 

9. Mathieu 
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( مشخص شد که رهبری توزیعی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی 1222)، رضایی و هزاری پور صفرطبق یافته 

رهبری توزیعی را بر اثربخشی مدارس  هسازندمعلمان و اثربخشی مدارس دارد. سطوح باالتر رفتار شهروندی در معلمان، اثر 

حمایت معلمان، آگاهی انتقادی و  شدهیعتوز(، رهبری 2222) 1اوغلو گوکمنافزاید همچنین بر اساس تحقیق سونمز و می

 .دهدیمرفتار فراگیر را افزایش 

نی انسا یو محل تربیت نیرو منشأاست؛ زیرا  وپرورشآموزش وزارتای، موفقیت هر جامعه یترین سازمان برااصلیاز طرفی، 

(. به اعتقاد 1969، غالمیو  ، امجد زیردستجهت توسعه و پیشرفت جامعه است )نعمتی یازموردن یو محل پرورش استعدادها

(. 1961، موالناو  ، فرنیاباشند )حسینی نسب، معلمان مییتو ترب ان تعلیمین عامل مؤثر در جریترنظران، مهمصاحب

، رشوپروآموزشهدف نظام  کهییازآنجا وباشند می معلمان، وپرورشآموزشنظام  در ترین عنصر موفقیتمهم، دیگریعبارتبه

 دارای ها،نسبت به سایر سازمان وپرورشآموزش وزارتکه منابع انسانی در  بیان کردتوان ، میباشدمی هاتعلیم و تربیت انسان

دهند های ورزشی قرار میآموزان را مورد آموزشدانش 2بدنیلمان تربیتمع (.1966باالتری است )عباسی و رحیمی، اهمیت 

ها و طریقه های آنهای ورزشی و سالمت مربوط به دانش آموزان بر عهده آنان است؛ بنابراین، توجه به خواستهو اجرای برنامه

 یادر آموزشکبه  یدندررسن گام یتعهد منجر شود. اول یتدرنهاو  یشغل 9یمندتیتواند به رضایت، میرین آن توسط مدیتأم

افراد با  یت شغلین رضایب یمیرد معلمان مؤثر است، زیرا رابطه مستقکت عملیفکیه بر کاست  یعوامل کارآمد، درکموفق و 

 هک یدهند و افرادمیز بهتر انجام یار خود را نکت دارند یار خود رضاکه از ک یه افرادکرد آنان وجود دارد، به صورتی کعمل

یکی از نیروهای بدنی دبیران تربیت (.1911اصل،  یانجام نخواهند داد )محمد یدرستبهار خود را کباشند  یار خود ناراضکاز 

 توسعه و تکاملنقش حیاتی در  هستند و مؤثردانش آموزان  جسم و روحکه در پرورش  شوندتلقی می انسانی مهم در مدارس

 رفتارهای از طریق بدنیکنند. معلمان تربیتفعالیت بدنی ایفا می هیندرزم اطالعات الزمها و دادن ، رفتارها، مهارتافکار

محسوب آموزان دانش موردعالقهدبیران  عنوانبه شناسیو حس وظیفه ادب ،مهربانی، یرفتارخوشجوانمردانه همراه با 

 که نیروی انسانی(. 2211شوند )مالنوروزی و همکاران، میکمک به افزایش کیفیت در نظام تعلیم و تربیت  سبب و شوندمی

 دیگر کارکنان، موجب ترغیب و تشویق کندمی حرکتدر جهت اهداف سازمانی  شخود عالوه بر اینکه باشد راضی و خشنود

یجاد فرهنگ ا باشد سبب نیروی انسانی ناراضی و ناخشنود وقتی، و بالعکسشود می هایشانفعالیتبه ارتقای عملکرد و بهبود 

 یاری. به اعتقاد بس(1966، احمدیو  ، تابشزاده نصر الهشود )میسازمان در بین همکاران  مشکالتتوجهی به مسائل و بی

ت یریمد یهایمشو خط هااستیاز س یاریه بسیو پا یم سازمانیمفاه یزترینبرانگچالشاز  یکی یت شغلیارشناسان، رضاکاز 

 یبخشلذت یجانیعبارت است از حالت ه یت شغلی(. رضا1911سازمان است )هومن،  ییاراکو  یورش بهرهیدر جهت افزا

تمزد، ت از دسین بعد مجزا مانند: رضایشود و شامل چندیم یو نگرش فرد نسبت به شغل ناش ینش عاطفک، وایابیه از ارزک

(. به بیانی ساده، رضایت شغلی بیانگر حدی است 2226، 2است )بالچ یت و چالش شغلی، اهمیت شغلیارتقا، امن یهافرصت

(. رضایت شغلی، 1960، ، کوزه چیان و خطیب زادهدارند )ططریهستند و آن را دوست می یه افراد از شغل خود راضک

ه بر د ک(. رضایت شغلی یک فر2212، 0زهیرو  ، موسلدیلیباشد )زهیریابی به راهبردهای سازمان میعاملی مهم در دست

 برای تعیین مالکی ،شوداجتماعی آن فرد با شرایط کار ارزشیابی می - روانیهای ویژگیو  یافتگیسازش اساس تعیین درجه 

                                                           
1. Sonmez & Gokmenoglu  

2. Physical Education 

3. Satisfaction 

4. Baloch 

5. Zehir, Müceldili & Zehir 
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 در ، نقش بسزاییرضایت شغلی اند کهبیان کرده هاپژوهش (.2211، حسینی نسب و زارعی عملکرد شغلی است )زمینی و

. بهبود عملکرد در رفتار (1960، ، شادی و مقیم بیگیدارد )صادقیشود، وری سازمان میعواملی که موجب بهره بسیاری از

کاهش فرسودگی شغلی، کاهش رفتارهایی همچون غیبت  مت روانی کارکنان،الشغلی و س یبستگدلسازمانی، تعهد سازمانی، 

، میرکمالی، فرد یاریخدا )باشد میها ر کارکنان سازمانرضایت شغلی د پیامدهای ایجاد ازجملهترک خدمت  از شغل و

 .(2212، به پژوهو  ، هومننژادپاک

در تحقیق خود نتیجه گرفتند بین رضایت شغلی دبیران و شرایط کاری مدرسه ( 2222) 1، میربرگ و جوهانسونتروپووا

سازمانی و رضایت  سالمتدر تحقیق خود دریافتند بین ( 2211)، طباطبایی و جلیلی جلیلی. وجود دارد یتوجهقابلارتباط 

که هر چه  تیصوربدنی رابطه وجود دارد. به بدنی و بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان تربیتشغلی معلمان تربیت

ان همچنین هر چه میز شود؛میبدنی فرسودگی شغلی دبیران تربیت ، سبب کاهشیابد سازمانی در مدارس افزایش سالمت

 گردد.میبدنی میزان رضایت شغلی دبیران تربیت ، موجب افزایشفرسودگی شغلی کاهش یابد

نصفانه م صورتبهنان کارکسته است با یه شاک یانسان هجنبت است: نخست، از یاز دو منظر دارای اهم یت شغلیرضا همطالع 

ه بر کد نکت ینان را به صورتی هداکارک، رفتار یشغل تیه توجه به رضاک یرفتار جنبهو بر پایه احترام رفتار شود؛ دوم، از 

 (.2229، 2ها اثر بگذارد )اسپکتورآن یف سازمانیرد و وظاکارک

پاسخ دهد که: آیا بین سبک رهبری توزیعی مدیران در مدارس و میزان  سؤالاست که به این  بر آنلذا تحقیق حاضر 

 وجود دارد؟ ایبدنی رابطهمندی دبیران تربیترضایت

 :پژوهش روش

 صورتهبنیز  هاداده یآورجمع. باشدمی همبستگیع نواستراتژی توصیفی و از  ازلحاظهدف کاربردی و  ازنظر تحقیقاین روش 

نفر  22ند که برابر با دبدنی شهرستان اسدآباد تشکیل داجامعه آماری این تحقیق را دبیران تربیتمیدانی صورت گرفت. 

مام تگیری گرفته شد و از روش نمونه در نظربه محدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری برابر با جامعه آماری  توجهبا بودند. 

 (1691) ( و رضایت شغلی مینه سوتا2222استفاده گردید. ابزار گردآوری اطالعات دو پرسشنامه سبک رهبری ایلمور ) شمار

ثبات درونی نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و  6ها به تائید یی پرسشنامهرواهای آماری تقسیم شد. هنکه بین نمو ندبود

 29نسخه  SPSS افزارنرمها از برای تحلیل داده .ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید رسیدو ثبات زمانی پرسشنامه

)جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین،  ها از روش آمار توصیفی و استنباطیداده وتحلیلیهتجز یاستفاده شد. برا

، رگرسیون خطی ساده چند متغیره، ≥p 20/2 داریآزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی

 ( استفاده شد.Fآزمون 

 پژوهش: هاییافته

                                                           
1. Toropova, Myrberg & Johansson 

2. Spector 
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همچنین بر . بودند مرد هانمونه از درصد 92.9 که داد نشان پاسخگویان جنسیت وضعیت بررسی بخش در پژوهش نتایج

درصد دارای  181درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  0281درصد دارای مدرک کارشناسی،  9181اساس تحصیالت، 

سال داشتند. همچنین  02تا  21درصد  16 کهیدرحالسال بودند  22تا  92درصد  0680مدرک دکترا بودند. بر اساس سن 

 سال بودند. 12درصد باالی  1182سال و  12الی  0درصد  680سال،  0زیر درصد دارای سابقه شغلی  16
 شانن اسمیرنوف – کولموگروف آزمون نتایج. شد استفاده اسمیرنوف ـکولموگروف  آزمون از هاداده توزیع بررسی منظوربه

 تحقیق سؤاالت بررسی برای پارامتریک هایآزمون از بنابراین. باشدمی نرمال پژوهش متغیرهای در هاداده توزیع که داد

 .شودمی استفاده

 . نتایج آزمون همبستگی1جدول 

 رهبری توزیعی سبک 

 دارییمعنسطح  ضریب همبستگی تعداد

 21/2 09/2 22 رضایت درونی

 21/2 01/2 22 رضایت بیرونی

 21/2 91/2 22 رضایت شغلی

رهبری توزیعی و رضایت  سبک(، p ،09/2=42r=21/2رهبری توزیعی و رضایت درونی ) سبک، بین 1با توجه به نتایج جدول 

بدنی شهرستان ( دبیران تربیتp ،91/2=42r=21/2رهبری توزیعی و رضایت شغلی ) سبک( و p ،01/2=42r=21/2بیرونی )

 داری مشاهده شد.اسدآباد رابطه مثبت و معنی

 عنوانهببین سبک رهبری توزیعی مدیران  یرهدومتغرگرسیون خطی ساده جهت پاسخگویی به فرضیه تحقیق از تحلیل 

تفاده شد در اس زمانهممتغیر وابسته )مالک(، با روش  عنوانبه بدنییتترببین( و رضایت شغلی دبیران متغیر مستقل )پیش

 .باشدیماطالعات در مورد فرضیه پژوهش  وتحلیلیهتجزنتایج  2زیر جدول 

 بدنی و سبک رهبری توزیعی مدیران. نتایج همبستگی بین رضایت شغلی دبیران تربیت9جدول 
ضریب  همبستگی مدل

 تعیین

ضریب تعیین 

 شدهیلتعد

سطح  خطای باقیمانده

 دارییمعن

 دوربین واتسون

 12/1 221/2 12/2 22/2 20/2 91/2 رگرسیون

که با توجه به آن بین  باشدیم 91/2( بین متغیرها rضریب همبستگی ). مقدار دهدیمخالصه مدل را نشان  2نتایج جدول 

. شودیم( مشاهده p ،91/2=r=221/2مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق همبستگی مثبت و معناداری )

سط )مالک( تو از تغییرات متغیر وابسته شدهیینتع( که بیانگر درصد تغییرات 2r) شدهیلتعدهمچنین مقدار ضریب تعیین 

 به بدنییتتربدرصد از واریانس کل تغییرات رضایت شغلی دبیران  20که  دهدیم( است، نشان بینیشپ) متغیر مستقل

 .شودیمدرصد به عواملی خارج از مدل مذکور مربوط  00مؤلفه سبک رهبری توزیعی مدیران و 

 بررسی مدل رگرسیونی تحقیق منظوربه F. نتایج آزمون 5جدول 
 F Sig مربع میانگین درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 21/2 12/19 21/06 1 21/06 رگرسیون
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   26/2 21 22/119 ماندهیباق

    22 29/299 مجموع

تحقیق مرکب از متغیر  نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی توانیمF (21/2=p ،12/19=F )با توجه به معناداری مقدار آزمون 

غیر بدنی( مدل خوبی بوده و مجموعه متمستقل )سبک رهبری توزیعی مدیران( و متغیر وابسته )رضایت شغلی دبیران تربیت

 بدنی را تبیین کنند.مستقل قادرند تغییرات رضایت شغلی دبیران تربیت

 .دهدیمن ، متغیر مستقل را نشازمانهم( نتایج تحلیل رگرسیون به روش 2جدول )

 و سبک رهبری توزیعی مدیران یبدنتیتربرضایت شغلی دبیران  نیبشیپ. نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر 0جدول 
 زمانهمرگرسیون 

 

ضرایب  ضرایب استاندارد نشده

 استانداردشده

 t Sigمقدار 

B Std. Error Beta 

 221/2 66/20  12/2 09/2 عرض از مبدأ

 221/2 20/12 21/2 29/2 91/2 سبک رهبری

( 221/2sig= ،20/12=tکه سبک رهبری توزیعی مدیران ) دهدیم( نشان 2جدول ) یرهدومتغنتایج رگرسیون خطی ساده 

 دارد. را بدنییتتربرضایت شغلی دبیران  بینییشپتوانایی 

یران( بر )سبک رهبری توزیعی مد بینیشپبدنی با توجه به متغیر بنابراین معادله رگرسیون رضایت شغلی دبیران تربیت

 :باشدیمبه شرح زیر  2جدول  یهادادهاساس 

Y = a + bx 

Y = 35/2  + 53/0 (x  (  

( تغییر خواهد x( به ازای تغییر سبک رهبری توزیعی مدیران )Y) بدنییتترببر اساس رابطه فوق مقدار رضایت شغلی دبیران 

 کرد.

 :گیرییجهنتو بحث 

 تایجبود. نرهبری توزیعی مدیران مدارس با میزان رضایتمندی دبیران تربیت  سبک رابطههدف از تحقیق حاضر، تعیین 

 ،دارد بدنیارتباط مثبت معناداری با میزان رضایتمندی دبیران تربیت توزیعی مدیران مدارس رهبری سبکتحقیق نشان داد 

 بکسرهبری توزیعی و رضایت بیرونی و  سبکرهبری توزیعی و رضایت درونی،  سبکنتایج تحقیق نشان داد بین  دیگر

این پژوهش  نتایجداری مشاهده شد. بدنی شهرستان اسدآباد رابطه مثبت و معنیرهبری توزیعی و رضایت شغلی دبیران تربیت

 همسو با تحقیقات زیر بود:

اجتماعی دبیران رابطه مثبت معناداری  بانشاط( بیان کرد که رضایت شغلی 1966زاده و همکاران ) نتیجه تحقیق نصراله

را  یرضایت شغلی و خودکارآمد تواندمیسازمانی  شدهیعتوز یرهبر( در پژوهش خود دریافت که 1961دارد. کرائی )

در مدارس،  یعیتوز یرهبر کسب استفاده از( بیان کرد که 1969تحقیق ناستی زایی و همکاران ) جایبینی کند. نتپیش
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نیز بیان  (1962) ، عباسیان و یاسینینتیجه تحقیق یاسینی .دهدمیش یافزارا ران یدب یلیتحص ینیبو خوش یرد شغلکعمل

هنری  ،، کوزه چیانینیحس یدسنوروزی  کرد که سبک رهبری توزیعی رابطه مثبت معناداری با عملکرد شغلی معلمان دارد.

بینی کننده های رهبری مربیان عاملی مهم و پیش( در پژوهش خود نتیجه گرفتند که سبک1962) ینیحس یدسو نوروزی 

 یرهبر کن سبیب هرابط ی( در پژوهش خود با عنوان بررس2226) 1روسل و ، دوسایهولپمندی ورزشکاران است. در رضایت

د هم بهبو یعیتوز یه رهبرکدند یجه رسین نتیبه ا یرد شغلکو عمل یمعلمان، تعهد شغل یاز سو شدهادراکهم  یعیتوز

های سبک( در تحقیق خود دریافت که 1966امیری ) .ندکیم ینیبشیرا پ یتعهد سازمانو هم  یسازمان یرد شغلکعمل

های رضایت ( در پژوهش خود دریافتند که مؤلفه1960صادقی و همکاران ). رادارند بینی رضایت شغلیپیشتوانایی رهبری 

در پژوهش خود ( 2216) 2، اکسترمرا، کویینتانا و ریمریدا لوپز .بینی کننده فرسودگی شغلی پرستاران بودپیش ،شغلی

ی و رابطه مثبت و معناداری، و بین رضایت شغل بدنیسازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیت سالمتبین نتیجه گرفتند که 

( در پژوهشی دریافت که 2211) 9. گارسیا تورسبدنی رابطه معکوس و معناداری وجود داردشغلی معلمان تربیت فرسودگی

با  رباالت شدهیعتوز ی؛ نمرات رهبرکندبینی میپیشرا  یاکار معلمان و رضایت حرفه یدارمعنی طوربه شدهیعتوز یرهبر

 یمعنادارمثبت و رابطه  داد نشان ( نتایج2219) ، ترکان و حیدرییآبادشاه در تحقیق زارع .دهمراه بو باالترنمرات رضایت 

 .وجود داشتبین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی دبیران مقطع متوسطه 

دبیران ارتباط داشته باشد و موجب شود آنان رضایت  مندیتواند با رضایتهای رهبری، نحوه برخورد و نفوذ مدیران میسبک

شتر یشود و انجام بتوزیعی، قدرت بین معلمان تقسیم می یدر سبک رهبر درواقعبیشتری برای انجام امور داشته باشند. 

 یدتأکا ف بیامل وظاکض یباشد و تفوبر اعتماد می ی، مبتنیعیتوز یگیرد. رویکرد سبک رهبرکارها توسط معلمان صورت می

 سهیمو ت ، تقسیمشودمی افزایش عملکرد شغلی معلمان ی که سببهاییکی از روش شبرد اهداف است.یبر نقش اعضا در پ

ا ب شودسبب میکه  باشدمی هاآنگیری بر اساس سطح مسؤولیت تصمیم شرکت در قدرت و اجازه دادن به معلمان برای

باید  هاسازمان که باشدمیرضایت شغلی یک مفهوم مهم  .گام بردارداهداف خود  آنان، سازمان به سمتهمکاری و مشارکت 

 انجامآینده را  تعلیم و تربیت نسل هایی است کهسازمان ازجمله وپرورشآموزش. وزارت داشته باشند به آن خاصیتوجه 

 معلماناوقات خوشی را با  هاکه نزد دانش آموزان محبوب هستند و آن دبیرانی هستند ازجملهبدنی معلمان تربیت دهد.می

 گذرانند.بدنی میتربیت

ل در دبیران شاغ دیگربر روی بدنی صورت گرفته است، باید به اینکه این تحقیق تنها بر روی دبیران تربیت با توجه

طبق . تیافدستتا بتوان نتایج آن را باهم مقایسه کرد و به یک نتیجه کلی  این تحقیق صورت گیردنیز  وپرورشآموزش

، مدیران مدارس باید در انجام امور مدرسه به معلمان اعتماد و اختیار بیشتری بدهند تا موجب ایجاد رضایت نتایج این پژوهش

 شودمیشنهاد یپ وپرورشآموزش وزارتستادی و صفی ران یبه مد تحقیق،ن یا یهاافتهیبا توجه به  همچنین معلمان شود.

 ت ویو اهم یمبان ا اصول وران مدارس بیتا مد کنندبرگزار  یعیتوز یرهبر کضمن خدمت سب هدور تا برای مدیران مدارس

 .آشنا شوندآن  یامدهایپ

 تشکر و قدردانی:

                                                           
1. Hulpi, Devos & Rosseel 

2. Mérida‐  López, Extremer, Quintan & Rey 

3. García Torres 
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ودند، که در انجام این مطالعه همکاری نم بدنیمعلمان تربیت، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه وسیلهبدین

 .آورندمیبه عمل 

 

 :منابع

ارشد،  یکارشناس نامهیان. پایراندب یشغل یتو رضا یجانیگرا در ارتباط باهوش هتحول یرهبر یهاسبک یاهنقش واسط(. 1966عبدالخالق. ) یری،ام

 واحد مرودشت. ی،دانشگاه آزاد اسالم

 یرفتار شهروند یانجیو با نقش م یعیتوز یرهبر یقمدارس از طر یاثربخش ی(. مدل ساختار1222نرگس. ) ی،سجاد و هزار ی،رضائ ی؛عل ،پور صفر

 .119-100 ،(9)12 8هات بر آموزش سازمانیریمد یپژوهش یدو فصلنامه علم معلمان.

ران مدارس یکرت( مدیه لیبر اساس نظر ی)رهبر یهان سبکیرابطه ب ی(. بررس1961. )یروزهف ،و موالنا یمحمدعل یا،فرن ؛داوود یدس ،نسب ینیحس

 .19-92(، 22)0 ،یتیفصلنامه علوم ترب. 11-16 یلیآباد در سال تحصران مقطع متوسطه شهرستان پارسیدب یت شغلیبا رضا

 گیرانکشتی تعهد و موفقیت انگیزش در مربیان رهبری سبک و هیجانی هوش نقش(. 1961. )مجید سلیمانی، و رضا صابونچی، غالمرضا؛ خاکساری،

 .16 – 96 ،(11)6 ورزشی، مدیریت در معاصر عصر هایپژوهش. ایران نخبه

 نامهیان. پامختلف سنی هایرده گیرانکشتی موفقیت انگیزش با همدان استان کشتی مربیان رهبری هایسبک ارتباط(. 1221رضا. ) رضائی،

 .ورزشی علوم و بدنییتدانشکده ترب یی،ارشد، دانشگاه عالمه طباطبا یکارشناس

 و یدانشکده پرستار یمجله علمپرستاران.  یشغل یو فرسودگ یشغل یترضا ین(. رابطه ب1960عباس. ) یگی،ب یمو مق یدمج ی،شاد یر؛ام ی،صادق

 .229-291(، 2)22، همدان یمامائ

ت یریمد نشریه. بدنییتمعلمان ترب یت شغلیدر رضا ینقش اخالق کار بررسی(. 1960. )یمهد ،زاده یبهاشم و خط یان،کوزه چ ؛احسان ی،ططر

 .02-91 ،(1)1 ی،ورزش

مه فصلنامدارس متوسطه.  یراندب یو عملکرد شغل یسازمان یبر رفتار شهروند یشغل یدگیتندرهم یر(. تأث1966. )یدحم یمی،و رح یممر ی،عباس

 .166-112(، 2)1، مدرسه یریتمد یپژوهش یعلم

دوره متوسطه شهر  یراندب یو اعتماد سازمان یرانمد شدهیعتوز ی(. رابطه رهبر1969محمد. ) یدس یرکمالی،جواد و م یمی،پورکر ی؛مهد یزی،عز

 .09-90(، 19)2، یآموزش یریتو مد یرهبر یهافصلنامه پژوهش. 1962-1969 یلیتهران در سال تحص

 .یی. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبادر ورزش یرفتار سازمان یریتمد(. 1962. )یمصطف ی،انو سلط یغالمعل ،کارگر

 http://www.mgtsolution.com/show/566298004ت. یریت راهکار مدی. سامعلمان یت شغلیش رضایافزا(. 1911. )ادقاصل، ص یمحمد

 یسبانوان تن یکنانباز یورزش یتاثربخش با موفق یگریو مرب یانمرب یرابطه سبک رهبر(. 1961. )یوشپر ،مهوش و نوربخش ،نوربخش ؛حسنا ی،مراد

 .01-22(، 90)11، یفصلنامه علوم ورزشکشور. 
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امه فصلنران. یدب یلیتحص ینیبو خوش یبا عملکرد شغل یعیتوز ی(. رابطه سبک رهبر1969زهرا. ) ،نژاد ینیو قا یحهمل یان،کاشان ؛ناصر یی،زا یناست

 .129-121(، 6)91، یو سازمان یمشاوره شغل

 یراندب ینب یشغل یو فرسودگ یبانشاط اجتماع یشغل یترضا ینرابطه ب یلتحل (.1966محسن. ) ی،و احمد یدسع ،تابش ؛فاطمه ،نصراله زاده

 .111-191(، 21)1، یتیپژوهش در ورزش ترب: ارائه مدل. بدنییتترب یرو غ بدنییتترب

ان معلم یزشانگ یگرمدارس به واسطه یبر اثربخش یرانمد یعیتوز یسبک رهبر یر(. تأث1969. )یلخل ی،محمد و غالم ،امجد زبردست یه؛سم ی،نعمت

و  یآموزشگاه یادگیریپژوهش در  ی،پژوهش - یفصلنامه علممدل.  یکآنان در سطح مدارس متوسطه شهر سنندج: ارائه  یلیتحص ینیبو خوش

 .29-1(، 1)2، یمجاز

و  یانمرب یرهبر یهاسبک ین(. ارتباط ب1962. )یمابراه ینی،حس یدس یو نوروز یبحب ی،هنر ؛هاشم یان،کوزه چ ؛رسول ینی،حس یدس ینوروز

 .162-119(، 11)0، یورزش یریتمد. یرانجودوکاران نخبه ا مندییترضا
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Abstract: 

The purpose of this research was to determine the relation between management styles of school principals and 

the level of satisfaction of physical education teachers. The method of this research is designed in terms of 

practical purpose, according to the descriptive definition and using practical methods. The statistical population 

of the research was made up of all physical education teachers of Asadabad city. The statistical sample 

consisted of 42 people, and due to the statistical sample being equal to the statistical population, the statistical 

sample was considered as a total number. The data collection tools were two questionnaires, Elmore's 

leadership style (2000) and Minnesota's job satisfaction questionnaire (1967), which were divided among the 

statistical samples. The validity of the questionnaires was confirmed by 9 sports management professors, and 

the internal stability and temporal stability of the questionnaires were confirmed using Cronbach's alpha 

coefficient. SPSS version 26 software was used for data analysis. Descriptive and inferential statistics methods 

were used for data analysis (frequency table, frequency percentage, Kolmogorov Smirnov test, Pearson 

correlation coefficient at a significance level of p ≤ 0.05, simple linear regression of multiple tests, F test). The 

findings of the research showed that there is a positive and significant relationship between leadership styles 

and internal satisfaction, leadership styles of participation and external satisfaction, and managerial styles and 

job satisfaction of physical education teachers. Therefore, according to the obtained results, achool 

administrators should give more trust and authority to teachers in doing school affairs in order to create teachers 

satisfaction. 
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