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چكنده
این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان زن ورزشی کشورر و مرقییو
آنها درسطح لیگ برتر و لیگ دسوهه یوک باشو اا هوای ایوران در رشوهه هوای تیبوی والیبوا
قرتسا هندبا و بسکهبا می باشد .نهوای تقییون نشوان موی دهود کوه بوین سوبک رهبوری
تشرییی -اسهداللی و سبک رهبری مشارکهی مربیان زن ورزشی کشرر بوا میونان مرقییو
آنها رابطه معنی داری وجرد دارد اما بین سبک رهبری دسهرری و سبک رهبری تفریضی با
 دريافت مقاله88/5/13 :
 پذيرش مقاله09/7/1 :

میوونان مرقیی و مربیووان زن ورزشووی کشوورر هببسووه ی وجوورد نوودارد.هبچنووین سووبکهووای
اسهداللی– تشرییی سبک تفریضی و سبک دسهرری به عنران سبکهای قرعوی(جوای نین) و
سبک مشارکهی (سبک اصلی) مربیان مرقن زن کشرر در رشهه های والیبا و قرتسا اس .
حا آنکوه در رشوهه هنودبا سوبک مشوارکهی بوه عنوران سوبک اصولی اسو و سوبک هوای

Scientific-Research
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Shahed University
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No. 50
Dec.Jan 2011-12

دسهرری اسهداللی تشرییی و تفریضی به ترتیب سبک های قرعی مربیان هندبا به شبار می
آیند .در رشهه بسکهبا سبک دسهرری به عنران سبک اصلی رهبری مربیان زن می باشد اما
سبک های اسهداللی -تشرییی مشارکهی و تفریضی بوه ترتیوب سوبک هوای قرعوی(جانشوین)
مربیان بسکهبا تلیی می گردند .به هر حا نهای پژوهش نشان می دهد که سوبک اصولی( یوا
غالب) رهبری حدود  07درصد از مربیان زن ورزشی کشرر سبک مشارکهی اس .

دوماهنامه علمي -پژوهشي
دانشگاه شاهد

اژگان كلند  :سبک رهبری مرقیی

سال هجدهم -دوره جديد
شماره 05
دي 0935
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دانشور

بررسي رابطه بين

سي ر رر ير

بررسي رابطه بين سبك رهبري و موفقيت مربيان زن ورزشي كشور
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رهبران ،مسئوليت تبيين اهداف ،راهبرر هرو ا ال رو هرو

کشور پر اخته شو  .ر راسرتو موضروت تحقير  ،چهرور

رفتور سوزمون را عهده ارند ( .)1ر طرو ترور ث بو رت

رشته تيمی االيبو  ،سکتبو  ،هنرد و ا فوتسرو ره ليرل

شده است که موفقيت و شکست ر کليه امرور ترو وردا

روزار منظ سوليونه ليگ رتر ا ليگ سته رک از رين

ه رهبر آن امور مر وط می شو ا پد ده رهبرر

شرردند ا ر محرردا ه

زو

سو ررشررته هررو ارزشرری انتخررو

زمونی ،تو ستون  15۳۱لغو ت تو سرتون  ،15۳1مر يرونی کره

تأبير ش فت ان يز ر عملکر ا رفتور انسون هرو ار  .ره
عنوان مثو

و س  )1991( 1ر مطولعه خرو اههرور مری

مر ي ر تي هو خو را رعهده اشرتند مرور سرنج
قرار ورفتند.

کند که سبک هو مختلف رهبر  ،سرط هرو متفروا
(کره 35

هره ار را ا جو می کنند  ،نتو ج ا رن پرهاه

مر ر

تن از انش وه ا ولتی ميشي ون ر آن وضور اشتند) نشون
ا که همه سبک هو ر ا جو هره ار

بر پنشننه تحقنق

موهيت پيچيده رهبر  ،مویب تعور ف متعد ر مور آن

وال موبر نخواهنرد

و  .دان شک ر ا اره هر ارزش قهرمونی "مر ی" نق

شده است .امو ر تموم تعور ف ا ن تواف ایرو ار کره

اسوسی را ه عنوان مرد ر ا رهبرر تري ا فرو مری نمو رد.

رهبر فرآ ند پو و ی است که ک فر ،

شکست ا موفقيت هو ارزشی ه طور عمده و مرد ر ت

توبير قرار می هد تو ر انجروم اهرو ف وراهری شررکت

ا رهبر مر يون تري هرو رقر ز ه مری شرو  .رتحقيقری

کنند( ) ا شومل توبير ،تغيير ا ابرورذار

رر پيرراان مری

اسوارتز ( )1915سرعی کرر  ،رفترور مر يرون موفر را از

شو  ،توبير ،شرط وتمی رهبر است ا ردان آن رهبرر

لحوظ سبک رهبر

ر مسو قو

ایو ندار  .رهبر

انش وه هرو (کرولج هرو

سته

ر وراه اتفرو مری افترد ،ورراه هرو

محيطی هستند که رهبر

ا ولت ميداسترن) مشخص کند ،اا سبک رهبر را ه سره

ااقع رهبر

طبقه ند کر  ،که عبورتند از -1 :سبک رهبرر

رران را تحرت

ر آن معنی پيدا مری کنرد ا ر

ه توبير وذار ن ا تغيير ا ن وراهی از افررا

کتوتور  -5سربک

که هدف عمومی مشترکی ارند ،اطرق مری ورر  ،ا رن

ا وررراه

وراه می تواند ک ورراه کرور کوچرک رو رک ورراه

مر يون ،موف ا نوموف  ،نتيجه وير مری کنرد کره هرر ا

ایتموعی ا و ک وراه زرگ شومل همه اعضو سروزمون

آزا (هرج ا مرج)  -سبک رهبر

موکراتيررک .اسررتوراتز ر مقو سرره

رهبررر
وراه ،موف

ه مشرخص کرر ن سربک رهبرر معينری از

رهبررر خررو نشرردند ،ر ا ررن تحقيرر تفرروا
چشم ير

وشد( .)5ر اسوس تئور اقتضو ی رهبر  ،اضعيت هرو

ر راش هو مر ي ر

هررو

ر را طه و سوا

ا وخت مشرخص ن ر رد .ر تحقيقرو

وونووون ا سربک هرو متفروا
رهبررر از خصوصرريو

ر

فررر

را مری طلبرد .نظر رو
رهبررر تررو ا عررو چندوونرره

رفتورهررو رهبررران تکومررل وفترره اسررت ( .)4نظر رره اره

فرو االشروره،

5

ر

زندوی و مد رهبر اضرعيتی هرسری ا قنچرور نيرز

ميزان موفقيت مر يرون از ردووه وز کنرون شرون پر اختره

کی از تئور هو اقتضو ی است ،ر ا ن نظر ه ا سبک

نشده است امو تحقي ووضر دنبو ررسی ا رن را طره از

کلی رهبر اهيفه مدار ا را طه مدار ر قولب چهور سبک

دووه وز کنون مر يون مور نظر می وشد که متأسرفونه ر

ترکيب شده است( .)3ر نظر ه رهبر اضعيتی هرسری ا

ررسی توبير سبک هو چهوروونه تئور اضعی رهبر

زمينه نحوه رهبر
پهاه

قنچور يون می شو که هتر ن راش را نفوذ ر افرا

ونوان ا موفقيت شون ره طرور یرد

هو قو ل تویهی صور

ایو ندار ( .)۱انتخو

نپذ رفته اسرت ،همرين

امر ه ان يزه ا تبد ل شد تو ر ا ن پرهاه

سبک رهبر

ه سره متغيرر مهر

ست ی ار که عبورتند از:

ره ررسری
5

Davis
Swartts

3

Hersey and Blanchard
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مقدمه

را طه ين سربک رهبرر ا موفقيرت مر يرون زن ارزشری

دكتر اسد اله كردنائيج و همكاران

 .5ميزان راهنمو ی ا هدا تی که توسط رهبرر اراهره مری

ه طور خقصه ر ا ن نظر ه هر چه ميزان آمو وی افرا از

ور (رفتور اهيفه مدار)
 .ميزان ومو ت ایتموعی -اوسوسری فرراه شرده ره

ه سو تفو ضی تغيير می و رد ا ره همرين ليرل آن را
نظر ه اره زندوی می نومند (.)1

اسيله رهبر (رفتور را طه ورا)
 .3سط آمو وی ز ر ستون را انجوم اهيفه مشخص

سبک رهبر

نظر ه پر از

مولفه هو

مد رهبر اقتضو ی فيدلر
(اضعيت مطلو  ،متوسط،
نومطلو

یو سوزمونی ،سوختور کور ،قدر

فيدلر(،19۱1ص )14

پست امقوم

رهبر )

مد اقتضو ی(سبک  ،سوختور،
توان)

هرفيت کورکنون( ریه ان يزه توفي طلبی ،نيوز ه
استقق ا ان

ا تجر ه کور )سوختور کور

استينسون ا یونشون
(،1913صص ) 3 - 4

نظر ه مسير -هدف(سبک
ستور  ،ومو تی،توفي طلبی،

هواس ا ميشل

ا هوی هو کورکنون ا هوی هو محيط کور

(،1911صص)91-۳1

مشورکتی)
مد سبک مد ر ت سه عد

ا ليوم ر ن(،19۳1ص) 5

ابر خشی ،عققه ه کور ،عققه ه راا ط

مد رهبر اضعی (سبک
ستور  ،استداللی -تشو قی،

هرسی ا قنچور

رفتور کور ،رفتور را طه ا ا ميزان لوغ کورکنون

(،19۳3صص)5 -19

مشورکتی،تفو ضی)

ويرند ا ه وونه ا عمل مری کننرد کره از نظرر

س ر رر ر زنان در مقايسه با مردان

رران،

ر زمينه رهبر زنون ا مر ان انجوم شده

طرف مقو ل رنده شو  .ه طور کلری زنرون ر مقو سره رو

است ،کره رو ررسری آنهرو ا نتيجره ووصرل مری شرو .

طلب ترر ،خو آوروه

تحقيقو

زو

سری يشرتر از

تر ا وومی ترر مری وشرند(  1ا 11ا  )11ا آنهرو تمو رل

هو آنهوست .ام ،چنونچه ه تفواتهو تویه نموهي ،

موکراتيک ا مشرورکتی

نخست ،شبوهت هو ا ن ا شيوه رهبر
تفوا

مر ان ایتموعی تر ،عو

تر ،مسواا

از مر ان سبک رهبر

ارند ي

چنين ه نظر می رسد که زنون ر شيوه رهبر خو مرر م

اسرتفو ه کننررد(9ا 1ا15ا )14ا ر مقو سرره ررو مررر ان ر

سوالرتر هستند ،ر ووليکه مر ان طرفردار سرتور هری ا

رخور ارند

موقعيت هو پيچيده از رقو ت پذ ر کمتر
( )13ا را

صدار فرمون می وشند(9ا .)۳شبوهت هو رهبر زنون ا

رآار ه سوختن نيوزهو عروطفی ا ارتبروطی

ست ه همکور

مر ان نبو د مویب ش فتی شو  .تقر بوً ر همه تحقيقروتی

ا ن کور را را

که ر ا ن زمينه انجوم شده ،مد ر را مترا ف رهبرر انسرته

و همکوران می زنند ر ووليکره مرر ان
رآار ه سوختن نيوزهو کنترلی انجوم مری

هند(،)1۱همچنرين زنرون ر عرصره آمروزش از توانرو ی

اند .امو اصوالً شيوه رهبر زنون ه وونه ا اسرت کره ر

يشتر

امر مذاکره ا چونه زنی هتر از مر ان عمل می کننرد ،ز ررا

رخور ارند ،ز را ست پرار ه هو خرو را هر

ندارنرد.

از نظر فنی ا ه از نظرر راانری ومو رت مری کننرد(.)11

آنهو ه هن وم مذاکره يشتر راا ط هميش ی را ر نظر مری

ر محرريط کررور از

همونند مر ان ه مسوهل ر ا وخت تویه ز رو

تویرره رره ا جررو ررک فرهنررگ قررو
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نظر مد ران يشتر وشد ،سبک رهبر مد ران آنهو از آمرانه

بررسي رابطه بين سبك رهبري و موفقيت مربيان زن ورزشي كشور

ه را ر زنون ا مر ان ر رقو تهو سوزمونی اشروره شرده

سيور اوسوسی ،وسوس ا نومصم هستند ا ا رن وروال
زمونی يشتر رخ می هد که و موقعيت هو کور

امو نتو ج پهاه

ر نيز نشون می هرد کره

هو

موایه می شوند( 5ا  )55همين موضوت می تواند اوتمو

آنهو ر مقو سه و مر ان ر موقعيت هو پيچيده از رقو رت
پذ ر کمتر

ههور زنون ه عنوان مد ران قو را کروه

رخور ارند ( . )13زنون از نظرر ایتمروعی

ر مور تصرورا

شروار

رخی از تحقيقو

هرد( .)54ر

ه طور خوص ه توبير ینسيت ر را

مر ان ری ا زنرون ی رو کليشره هرو ی

راا ط رهبر -ز ر ست پر اخته شده است( .)53ر اسروس

موایه هستند که اعتبور آنرون را عنروان رهبرران سروزمونی

مشخص شد ،ز ر سرتون زن ره سرپرسرتون

کرروه

مرری هررد( 1ا 1ا

ا ن تحقيقو

ا 5ا 4ا 3ا .) 9مررد

ینسيت محور نشون ر رک چنرين تمرو ق

مرر اعتمرو يشرتر

مر ان ری ا

ارنررد ا تمو رل ره رهبرر مررر ان

ارند( )5۱ز را مرر ان ر مقو سره رو زنرون از ز ر سرتون،

زنون ی می وشد ا ر ا ن ا عوست که ين زنون ا مر انری

ارز و ی هو

که از شيوه هو مد ر تی ا رفتور خوصی هره مری رنرد

تجر ی نيز نشون مری هرد کره ممکرن اسرت زنرون ررا

تفواتهو راانشنوسی ایو ار ( .) ۱ر اسوس ا ن مرد ،
سرپرستون موبر زنون ،ي

نظور

هترر را انجروم مری هنرد .رخری مردار
ران ره توانمنرد هو خرو

ر

از مر ان ر مقوظره ا راا رط

وشند(.) 1

شخصی توکيد ارند ر ووليکه مر ان تریي می هند رر

تحقيقو

شرک اشرته

ر نشون می هد کره زنرون ا مرر ان ره

رفتور هو کور توکيد کنند( ۱ا  1ا  .) ۳سبک هو کور

معيورهو متفوا  ،عققه نشون می هنرد( ،)51ره عنروان

محور رهبر معموالً مر انه تر ده می شوند ر ووليکره

مثرو  ،ره ررسری ا هوری هرو رفترور

رخری مررد ران

سبکهو را طه محور رهبر معموالً زنونه تر ارز رو ی مری

پر اختند ،نتو ج نشون ا آنهو ی که توسرعه مسرير شرغلی،

شو  ،از طرف
فر

ا ذکوا

ر مر ان ر زمينه انجوم فعوليتهو ،توانو ی

را شون و اهميت تر و  ،ر ميون مد ران زن ،ره مهرور

ر مقو سه و زنون از خرو نشرون

ران فر  ،وس یروه طلبری ا هدفمنرد اشرتيو

والتر

می هند( 9ا  )51ا ي

هو

از زنون موفقيتشون را منروط ره

اشتند ر ووليکه مر ان يشرتر مواقرع تلفير  ،تروزوی ا

ا ن ا هوی هو می انند ( .)51سيور از انشمندان ر ا ن

نوآار را عنروان فوکتورهرو کليرد

رموفقيرت مسرير

وارند که کليشه هو ی ر مور زنرون ایرو ار کره ره

شغلی شون مفيد می انستند.

اصطقح آن را سقف شيشه ا مری نومنرد( .)9ز ر سرتون
جدول  .2مقایسه سبک رهبری زنان و مردان

مولفه هو

سبک رهبر

راش ول
مسئله
ا هوی هو
فر

سبک رهبر زنون

مر م سوالر-مشورکتی
مقوظو

ا را طه مدار

چونه زنی ا مذاکره
ایتموعی،عو ،وومی،خو
آووه ا مسواا

طلب

سبک رهبر مر ان

نظر ه پر از

طرفدار ستور هی

کورا ا یونسون  199الی ا نوف 199

اصدارفرمون ا

لوهيس ا فووسون199۳هميچ اآکر199۳

کورمدار

ا لی ا کورا1991

رقو ت فر
فر ورا ،رقو ت طلب
561

ميکر ا اليو 199۱اان ا تيلور1995
ومور نو1991
ميکر ا اليو 199۱اان ا تيلور1995
ومور نو1991
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معيورهو مد ر ت زنون می وشد( .)1۳ر رخی تحقيقو

رهبران زن رخی ااقو

است(. )19

ا عرو مری کننرد کره مرد ران زن

دكتر اسد اله كردنائيج و همكاران

نيوز هو عوطفی ا

تویه ه نيوز

ارتبوطی
ابر خ

ون

ر فعوليت هو وراهی

ر فعوليت هو فر

اکس ا فور س1991

تقش افرا  ،هره ر ار از شو ست ی هو فنی )۱ ،نشرون

مختلفرری ر زمينرره تعيررين عوامررل موفقيررت ر

ا ن خو (فرصت رراز مهرور

مد ر ت انجوم ورفته اسرت ،کری از مهمترر ن مطولعرو

هرو ا قو ليرت هرو

ره

توسط آقو یون آپلين )191۳( 4انجوم شده اسرت .مرد

مد ران عولی)  )1شونس و فرصت(فرصت قو ل سرترس

مذکور مجموعه عوامل سط موفقيت مد ر را تعيرين مری

ر زمون ا ه شده رقو ت را پسرت هو،اسرتراته هرو ا

، 3عوامل

رو

کند .ا ن مجموعه عوامل عبورتند از :عوامل فر

رنومه هو سروزمون)مری وشرد( .)5۳ر ا رن پرهاه

محيطی ۱ا عوامل تصو فی (تعرد ل کننرده). 1فرر ررا
ا مهرور

کسب موفقيرت ،و سرتی صرفو

استفو ه از مد فو الذکر مولفه هرو موفقيرت اسرتخراج
ور د (یدا شموره . )۱

هرو فرر

مختلفی را ارا وشد ا وتی اور تمرومی شررا ط ا عوامرل
فر

ر ش شناسي تحقنق

مسوعد وشد ،موفقيت ووصل نخواهد شد م ر آنکه

عوامل محيطی ه شکل مطلو ی فراه ور  ،ر کنور ا رن

تحقي ووضر ،ک تحقي توصريفی از شروخه همبسرت ی

مهمی را ا فو می کننرد

پيمو شی مرور ررسری ا آزمرون قررار

عوامل فوکتورهو تصو فی نيز نق

است که ه طر

ا ه هو ،مطولعرو

کرره مررد ر ت کنتررر کمرری ررر را آنهررو ار  .یررون

ورفته است .ا زار یمع آار

آپلين،عوامل مرتبط رو موفقيرت را ر قولرب هفرت سرته

ا ا پرسشنومه می وشد .یومعه آمور

کتو خونره

و تویه ره طررح

ا مهورتهرو

تحقي ر ا اسررتعقم از سرروزمون تر يررت رردنی ر  4رشررته

شخصرری (زمينرره تحصرريقتی ،آمررو وی فنرری ،انرر

ارزشی تيمی ارزش ونوان که ر سط ليگ سته رک ا

طبقه ند کر ه است کره شرومل )1صرفو
وزروونی،توانو ی هوشمند  ،مهور

سوپر ليگ وضور فعو

هرو تحليلری/تفکرر

اشته انرد تعيرين ور رد .وجر

ه موقعيرت) )

یومعرره آمررور مر يررون زن ارزشرری کشررور  93نفررر ا ر

تصور مثبت از خو (اعتمو ه نفس ز و  ،اوسوس امنيرت

قسمت وز کنون تي هو ارزشی  131نفرر تعيرين شرد.

سيستمی ،توانو ی انطبو  ،توانو ی ااکن
خوطر ،عردم هرراس از

رران)  )5ال رو هرو رفترور
رران،

وز کنون ،چهور رشته مور نظر (االيبو  ،فوتسو  ،هند و ا

ران ،خبرر رسرونی ،معتمرد

سکتبو ) ر مبنو راش نمونه وير طبقه ا تعيين شرد،

(مهورتهو متقو ل شخصی ،همردر
رقرار ا تموس نز ک و
ررران ررو ن ،یررد

نمونه آمرور

رو اسرتفو ه از فرمرو ز رر ررا مر يرون ا

کرر ن رو

که ر آن pا qاوتمو موفقيت ا عدم موفقيرت اسرت ا

ررو ن ،مسررتقل ررو ن)  )4سرربک

ره راش اوتيروطی  1/3ر نظرر ورفتره شرده ا  zتوز ررع

مد ر ت سرپرستون مستقي (اهيفه ورا ی ،تویه ه نترو ج،

 199۱ا  εخطو مجوز است که  19193ر

تعيين اهداف ا هه ،هدا ت پراژه ،اراهره پرو اش ،مهرور

نرمو ا معو

هو متقو رل شخصری ،تویره ره مسرير ترقری شخصری،

نظر ورفته شده است.

مر ي ر

را افرا )  )3تخصيص شرغل(پرراژه ورا ری،
Aplin
Individualistic Factors
6
Environmental Factors
7
Random Factors
5

561
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محصو نهو ی تعر ف شده ،اهو ف غير مستمر ،نيروز ره

مفهوم موفقنت مديريت
مطولعررو

اکس1919
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نيوز هو کنترلی

اندرسون ا مورتين 1993

بررسي رابطه بين سبك رهبري و موفقيت مربيان زن ورزشي كشور

(1 ×)1.111( +)5.16( )1.1

N × (Z) 2 × p.q

(511 ×)5.16( ×)1.1

)(N-1) × ε2 + (Z)2 × (p.q

= وز کنون

(5115×)1.111( +)5.16( )1.1
(11×)5.16( ×)1.1

=.99

=مر يون n0
جدول  . 3حجم نمونه مربیان

وج نمونه مر يون

وج نمونه مر يون

وج نمونه مر يون

وج نمونه مر يون

االيبو

فوتسو

هند و

سکتبو

1۱

۳

14

14

وج نمونه وز کنون تي هو ی که مر ی آنهو ه عنروان
آزمو نی ا ن تحقير انتخرو

استفو ه از راش آمرور نمونره ويرر خوشره ا  ،تعردا
وز کنون را شرکت ر تحقي ا اههرور نظرر رایرع ره

شرده و نرد ره ميرزان 1

موفقيت مر يونشون ر مشخص شد.

رصد از تعدا کل وز کنرون هرر تري مری وشرد کره رو

جدول  .4حجم نمونه بازیكنان

وج نمونه وز کنون

وج نمونه وز کنون

وج نمونه وز کنون

وج نمونه وز کنون

االيبو

فوتسو

هند و

سکتبو

تعدا

ر ک تي

تي

4
را مثو

1۱

کلی

ر ک تي

کلی

۱4

5

4

تعدا
تي
۳

ر رشته االيبو وج نمونه مر يون ا وز کنون ه صور

= 5/۱ ~ 4

1

× 1۳

51
4 × 1۱ = ۱4 1

1 1

ر ک تي

کلی

4

3۱

تعدا
تي
14

ر ک تي

کلی

5

4

تعدا
تي
14

ز ر تعيين شد:

وج نمونه ر هر تي =

1

× تعدا وز کنون االيبو ک تي

511
وج نمونه وز کنون االيبو ه طور کلی = وج نمونه مر يون × وج نمونه ر هرتي

= وج نمونه وز کنون االيبو

× 99 = 5۱
511
516
= وج نمونه وز کنون فوتسو
~ × 99= 1 /91
511
56
= وج نمونه وز کنون هند و
~×99 = 1/41
511

(31/43) = 13/95 ~ 1۱
(31/43) = 1/45 ~ ۳

5
11
31
11

(31/43) = 15/۳1 ~ 14

511

6
11

= وج نمونه مر يون االيبو
= وج نمونه مر يون فوتسو
15
= وج نمونه مر يون هند و
۳
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= n0

=3

دكتر اسد اله كردنائيج و همكاران

31
×
1
511

= وجر نمونره وز کنرون سرکتبو

(31/43) = 15/ 1 ~14

(511 ×)5.16( ×)1.1

مر ي ر آشنو و نرد  -5خبرورونی کره همزمرون هر

استوندار و ه ا توسط ا تن از صووب نظرران مرد ر ت

رهبرر

عرصه انشر وهی ا هر

ره

شرمور مری آ ررد ا ر تحقيقرو

ر ارزش

قهرمررونی فعوليررت اشررتند .همچنررين رررا سررنج

سبک هو رهبر ا دات ور ده اسرت کره
متعرد

ر عرصره مر ي رر

اعتبور(پو و ی) پرسشنومه هو سبک رهبر ا موفقيرت ،از

سرربک

راش آلفو کرانبوخ استفو ه ور د که مقدار آلفرو معرو

مررور

 %۳1/۱را پرسشنومه سبک رهبرر ا ر وردا %۳3/۱

استفو ه قرار ورفته است ا از پرسشنومه ام ،را سنج

را پرسشنومه موفقيت دست آمد .ر ا امه مقولره وفتره

موفقيت مر يون زن ارزشی که راسوس مد موفقيت یون

ررسی می شو .

هو تحقي

آپلين تهيه شده است استفو ه ور د و تویه ه ا ن که می
نتايج تحقنق

و ست مولفه هو موفقيت ر وروزه ارزشری رومی مری
شدند ،ا تدا توسط محققون ا ن مولفه هرو رومی ور رد ا

را

سررپس از طر رر نظررر سررنجی از خبروررون ارزشرری ا

( ستور  ،استداللی

ررسی ميرزان همبسرت ی سربک هرو

رهبرر

تشو قی ،مشورکتی اتفو ضری)

انش وهی مور یرح ،تعد ل ا اصقح نهو ی قرار ورفت.

ا ميزان موفقيرت مر يرون زن ارزشری از ن روه پوسرث

خبروونی که ر ا ن تحقي مشرورکت اشرتند ،شرومل سره

هنرردوون( وز کنررون ترري هررو) ،از آزمررون همبسررت ی

سته می وشند -1 :خبروون انش وهی که و مقوله رهبر

اسپيرمن استفو ه شده است .نتو ج دست آمده از ا رن
آزمون ه شرح یدا شموره 3می وشد.

از ینبه تئور ک ا موضوت آمور ا تحليل هو آمور آشرنو

جدول  . 1همبستگی بین سبک های چهارگانه رهبری و موفقیت مربیان زن
مولفه هو

کورمدار

را طه مدار

-

-1/419

ميزان موفقيت

1/419

-

سبک رهبر استداللی تشو قی

-

1/4 4

ميزان موفقيت

1/4 4

-

سبک رهبر مشورکتی

-

1/519

ميزان موفقيت

1/519

-

سبک رهبر تفو ضی

-

1/199

ميزان موفقيت

1/199

سبک رهبر

ستور

ر

1/ 11
1/14
1/119

-

515

سط معنی ار

1/۳5
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ررسری سربک هرو رهبرر

رره عنرروان کرری از معتبرتررر ن ا زارهررو سررنج

وز کنون n0

(5115×)1.111( +)5.16( )1.1
و ند  -خبروونی که و مقوله رهبر ر ارزش ه ا هه

مر يون زن ارزشی کشور استفو ه شرد کره ا رن پرسشرنومه

منظور سنج

=

=

مر يون n0
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(1 ×)1.111( +)5.16( )1.1

= 99944

ا رفتور سوزمونی ،نوم پوا هرسری ا کنرت قنچرور

11

99= 5/1۱~ 4

(11×)5.16( ×)1.1

=3

از پرسشنومه اا ررا

1

= وجر نمونره مر يرون سرکتبو

بررسي رابطه بين سبك رهبري و موفقيت مربيان زن ورزشي كشور

موفقيت همبست ی معنرو ار ایرو نردار .از سرو

و تویه ه آنکه سط معنی ار را طه ين سربک
رهبر تشو قی -استداللی ا ميزان موفقيت مر يون زن

که ر سط

کمتر از  3رصد است ،لذا مریتروان وفرت کره رين

)تفوا

رهبر تشو قی – استداللی ا همچنين سبک رهبرر

معنی ار

هفتوونه پهاه

مشورکتی ا ميزان موفقيرت مر يرون زن از ن روه پوسرث

ين رتبه ميون ين هر ک از عوامل
ایو ار .رتبه هر رک از عوامرل

اصلی موفقيت ه شرح یدا شموره  ۱می وشد.

هندوون همبست ی ایو ار  .امو ر خصوص سبک
رهبر

اطمينون  93رصد (معنری ار α = %3

ستور ا سبک رهبرر تفو ضری رو ميرزان
جدول  . 6اولویتبندی عوامل اصلی موفقیت
ر ف

متغير مور ررسی

رتبه ميون ين

1

تحليل فنی

49۳۳

تویه ه هدف

49۱4

5
4

ان

ان مدار

مدار

کوروير ا هره ر ار از قو ليت هو فر

3

مطو

49 ۱

اخذ تصميمو

491
5934

اقتضوهی

۱

ا هوی هو شخصی

5953

1

ا جو ان يزه

5951

یدا شموره  ،9تحليل فنی ،تویه ه هردف ا

معنرری ار آزمررون  tر رشررته هررو ارزشرری چهوروونرره،

يشرتر ن اهميرت را ر موفقيرت مر يرون زن

کوچکتر از خطو  3رصد است .لذا میتوان وفرت کره

ارزشی ارند .ر ورولی کره ا جرو ان يرزه ،ا هوریهرو
شخصی ا اخذ تصميمو

ميررون ين موفقيررت موفقيررت مر يررون زن ر وررراههررو
ارزشی والتر از متوسط است(یدا شموره.)1

اقتضوهی کمترر ن اهميرت را ر

موفقيت مر يون زن کشور اشتهاند .امو ه طورکلی  ،سرط
جدول  . 7موفقیت مربیان زن رشته های ورزشی چهارگانه()Sig.=0.000

از سو

رشته ارزشی

ميون ين

انحراف معيور

آموره t

رشته االيبو

5914

1/4

1913

رشته فوتسو

5911

1/ 3

1999

رشته هند و

5934

1/54

39۳51

رشته سکتبو

5913

1/4۱

۱91۱۳

تفو ضی ا سبک ستور

ر همون طور که ر یدا  ۳مشوهده مری

ر ر ههو

شو سبک مشورکتی ه عنوان سبک اصرلی مر يرون موفر

ر رشته هو االيبو ا فوتسو

عد قرار ارند .ه عبور

رر سربکهرو

زن ر رشته هو االيبو  ،فوتسو ا هند و است .ا رن ر

استداللی– تشو قی ،سبک تفو ضی ا سبک سرتور

وولی است که سربکهرو اسرتداللی – تشرو قی ،سربک

عنوان سربکهرو فرعری(یرو ز ن) ا سربک مشرورکتی
51

ره
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ر آزمون تحليل اار ونس فر دمن نشرون مری هرد

دكتر اسد اله كردنائيج و همكاران

ا فوتسو است.

(سبک اصلی) مر يون موف زن کشور ر رشته هو االيبو

سبک اصلی

مشورکتی

مشورکتی

مشورکتی

ستور

سبک فرعی1

استداللی تشو قی

استداللی تشو قی

ستور

استداللی تشو قی

سبک فرعی

تفو ضی

تفو ضی

استداللی تشو قی

مشورکتی

سبک فرعی5

ستور

ستور

تفو ضی

تفو ضی

اسررت ا رررا تحليررل پرسشررنومه ام از منطرر خرروص
پرسرشنومه که توسرط انشرمندان مد رر رت "هررسی ا

وو آنکه ر رشته هند و سبک مشورکتی ره عنروان
ستور ،اسررتداللی

سرربک اصررلی اسررت ا سرربک هررو

تشو قی ا تفو ضی ه ترتيب سربک هرو فرعری مر يرون

قنچور " اراهه ور ده استفو ه شده است .ا ن پرسشرنومه

هند و شمور می آ ند .سرانجوم ر رشته سکتبو  ،سربک

سريور معتبرر ر زمينره

ستور

استوندار از یمله پرسشنومههرو

ه عنوان سبک اصلی رهبر مر يون زن می وشد

سبک رهبر است اتوسط پهاهشر ران سريور

سنج

امو سبک هو استداللی -تشو قی،مشورکتی ا تفو ضی ره

مور استفو ه قرار ورفته است .نتو ج تحقي ه شررح ذ رل

ترتيب سبک هو فرعی(یونشين) مر يرون سرکتبو تلقری

است:
ر اسروس نترو ج ایرو ارتبروط رين سربک رهبرر

می ور ند.

ستور ا ميزان موفقيت مر يون زن ارزشی کشور مرور
بحث نتنجه گنر

تأ يد قررار نمریويرر  .ره عبرور

رهبر

ر وراه معنی پيدا می کنرد ا شرومل تأبيرورذار ن

ر افرا

است که هدف عمومی مشترکی ارند .وراه می

ستور

رر سربک رهبرر

و ميزان موفقيت مر يون زن ارزشی کشور را طره

مستقي ندار  .مبونی نظر نيز مو د ا ن امر است ،ه زعر

تواند ک وراه کور کوچک و ک وراه ارزشی ا رک

هرسی ا قنچور ا ن سبک رهبر منوسب افرا

وراه زرگ شرومل همره اعضرو سروزمون وشرد .ر ا رن

که کومقً نو ولغ می وشند ا و د آنون را ه طرور آمرانره ا

پهاه

اسرت

را طه سبک رهبر ا موفقيت مر يون زن ارزشی

رهبر نمو  ،ارزشکوران ورفه ا شوغل ر سرط ليرگ

کشور ررسی شده است ،ر راستو تحقر اهرداف ا رن

نمری

سته ک ا سوپرليگ کشور افررا نو رولغ محسرو

پهاه  ،ا تدا ا ه هو مور نيروز یمرعآار  ،سرپس رو

شوند ،همچنين ررسی ضر ب آزمون کو  -ا نيز يرون ر

هرهويرر از تکنيرکهرو آمرور منوسربی کره رو راش

آن است که ارتبوط ين ا ن ا متغير چندان قو نيسرت ا

تحقي  ،نوت متغيرهو ا  ...سروزوور

ار  ، ،سرته نرد ا

تنهو  15رصد از مر يون مور ررسی ارا سبک رهبرر

تجز ه ا تحليل شدند .را ا ن منظور اضعيت عوامرل ا
متغيرهرو مطررح شرده ر سر اال

ستور

پرسشرنومههرو مرور

آنون خولت ار .

ررسی قرار ورفته اسرت ،از ا سرته پرسشرنومه ر ا رن
تحقير اسررتفو ه شررده اسررت .اطقعررو

همچنين ،ایو ارتبوط ين سبک رهبرر تشرو قی -

دسررت آمررده از

استداللی ا ميزان موفقيت مر يون زن ارزشی کشور مرور

پرسشنومه اا  ،ميزان موفقيت مر يون زن ارزشی کشرور را
نشون می هد ا اطقعو

و هاند اوتموالً عوامرل

رر نيرز ر موفقيرت

تأ يد قرار میور  .ه عبور

ر سبک رهبر تشو قی

استخراج شده از پرسشنومه ام

 -استداللی و ميرزان موفقيرت مر يرون زن ارزشری را طره

سبک رهبر مر يرون زن ارزشری کشرور را تعيرين کرر ه

ار  .ررسی ضر ب آزمون کرو  -ا نيرز يرون ر

مستقي

تأ يد ارتبوط ين ا ن ا متغير است ا  53رصد از مر يون
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ر ف

رشته االيبو

رشته فوتسو

رشته هند و

رشته سکتبو
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رو سربک

ارند از سبک هو مشورکتی ا استداللی -تشرو قی هرره

اند .نو را ن ميزان موفقيت آنون ارتبروط ز رو
رهبر آنون ار  .از طرف

رند ودا  11رصرد از مر يرون زن ارزشری کره مرور

ر ا ن اضرعيت نشرون مری

هد که اوتموالً ارزشکورانی که تحت نظرر ا رن سرته از

ررسی قرار ورفته اند ارا سبک اصلی رهبر مشورکتی

مر يون زن ارزشی کشور فعوليت می کنند ،از سط توان ا

ا سبک کمکی رهبرر اسرتداللی –تشرو قی رو ه انرد،

عققه منوسبی رخور ار و هاند ،تأ يد را طه ين ا متغيرر

همچنين ودا  ۱1رصد از آنون ارا مردر تحصريلی

سبک رهبر ا ميزان موفقيت م د ا ن موضوت است .ر

پل هستند،که و تویه ه یومعره آمرور مرور ررسری

خصوص سبک رهبر مشورکتی نيز ایو ارتبوط ين ا ن

(سط سوپر ليگ ا ليگ رتر) ا ن انتظور ایرو ار کره

سبک ا ميزان موفقيت مر يون زن مور تأ يد قرار میوير .

مور استفو ه مر يون ر ارزش سط اا کشور ره

ه عبور

ان

ر سبک رهبر مشورکتی و ميرزان موفقيرت

ميزان يشتر مبتنی ر عل راز وشد ،وو آنکه ه اکنون

ار  .تحليررل

يشتر را ر ارزش رونوان ا فرو مری کنرد،

مر يررون زن ارزشرری کشررور را طرره مسررتقي

تجر ه نق

ضر ب آزمون کو  -ا نيز مو د ارتبوط ين ا ن ا متغيرر

نو را ن پيشنهو می شو متصد ون ا ن ووزه اع ازمر يون

است ا میتوان چنين اههور نظر کر کره ميرزان موفقيرت

ارزشی  ،وز کنون ا مد ران ارزشی ،عقاه ر تحصيق

آنون ارتبوط ز و

علمی ر زمينه تر يت دنی ،ه آشنو ی و مفوهي راز شيوه

و سبک رهبر شون ار  ،ودا 5۱93

رصد از مر يون ارا سبک مشورکتی و هاند ا آنون را
افزا

هو سرپرستی ا مد ر ت یهت هدا ت تي هو خو نيز

ميزان موفقيت خو ر ورفه مر ي رر  ،از سربک

رهبر مشورکتی استفو ه کر ه اند .ر ا يرو

را آارند.

تحقير نيرز

اشوره شد که زنون ر شيوه رهبر خرو يشرتر ترر مرر م
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