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 چکیده

رهبری و برآورد روایی و پایاایی  یهاسبکتهیه ابزار سنجش  ،هدف اساس این مطالعه

به  دستیابی برای .است علوم انسانی یهاحوزهاستفاده و دسترسی پژوهشگران در  براین آ

آزاد اساتان  یهادانشاگاهورزشکاران و مربیاان ورزشای  از نفری 023 یانمونه این هدف،

. کردناد تکمیل را رهبری یهاسبک فرم و شدند انتخاب یاطبقه تصادفی صورتبه بوشهر

 نتایج. شد تحلیل 22نسخه  AMOSو  22نسخه  SPSS هایافزارنرم از استفاده با هاداده

 سااااتار دهناادهنشااان گیااریعاااملی مرتبااه دوم بااا اسااتفاده از مااد  اناادازه تحلیاال شور

نتایج تحلیل عاملی نشاان . است شدهمطالعه نمونه در رهبری یهاسبک مقیاس یامؤلفهپنج

 21/13درمجماو   ،بیشتر از یاک دارنادآمده که ارزش دستعامل اصلی به پنجکه  دهدیم

نتاایج ماد  عااملی تدییادی مرتباه دوم . کنندیماس را تبیین یدرصد از واریانس نمرات مق

، آمراناه)آموزشای،  بعد پنجکه این مفهوم از  دهدیمنشان  رهبری یهاسبکبرای سنجش 

و تطبیقای  یهاشااا ( تشاکیل شاده اسات. بازاورد اجتمااعیو  ، حمایتیدموکراسی

کاه شااا  بارازش  دنادهیماشده برای ارزیابی کلیت مد  عاملی نشان مقتصد محاسبه

باا برابار ( PCFI)شاده تطبیقای مقتصاد ، شاا  بارازش518/3 با برابر( CFI) تطبیقی

 و 310/3 باا برابار( RMSEA) مانادهیباا ، شاا  ریشه دوم میانگین مربعاات 727/3

کاه وعاعیت  اسات 528/2 باا برابار( CMIN/DF) نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
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ماد   از تواننادیمشده گردآوری یهادادهکه درمجمو   دهدیمبهبودی را برای مد  نشان 

  . استاین نتیجه براساس چارچوب نظری نیز منطقی و صحیح  کنند.حمایت 

 .، ورزشکاران، مربیانرهبری یهاسبک، روایی، پایایی: هاواژهكلید

  مقدمه .1

 ایهایتعمو رهبری از سوی مدیران در برااورد باا  هایسبکبه چگونگی اتخاذ توجه 

مباحا  اساسای علاوم  تارینمهماثربخشای، یکای از دستیابی به منظور متفاوت سازمانی به

که سبک انتخابی مدیر با مو عیت موجاود ساازگار ایگونهبه ؛رفتاری در حوزه رهبری است

عوامال موجاود در مو عیات و  هماهو تشاخی  صاحیح شناساایی  ۀنتیج باشد. این امر در

هماراه ، باهدهادمیتادثیر  ارار گر که سازمان را در شرایطی تحتلهاشناسایی نیروهای مدا

عامل، توان یا نیاروی  عنوانبهرهبری  نو و الاق مدیران تحقق پیدا اواهد کرد. هایاندیشه

ذ و همراه با ایجاد اطمینان در پیاروان است که مدیران و رهبران از طریق اعما  نفو یابالقوه

 کنندیمسازمانی یا گروهی از آن استفاده اعم از  نظردم یهانمارآاود برای تحقق اهداف و 

الگوی رفتاری بیانگر صفات و اصوصیات رفتااری  عنوانبهو  (310 ، ص.2332 ،1)دوربین

 .(2، ص. 2057 نیا و کلانتری،)بیگی رهبران است

مختلفای را در مادیریت شناساایی  یهاسابک هااپژوهشهمچنین نتاایج اندیشمندان و 

 ساازیو دگرگاون یاماراودهباه سابک رهباری  تاوانیم هایبندازجمله این دسته ؛نداهدکر

-یامشااورهباناه، آپدرم-استثماری، حمایتی-استبدادی (223 ، ص.2333 ،2و فلین )بنجامین

گارا و (، تحو 2، ص. 2057 نیا و کلانتری،بیگی) ایجابی-مشارکتی و سبک رهبری تفویضی

، (20  ، ص.2008 ،4طیبرهبری کارگرا و کارمندگرا ) (013 ، ص.1323 ،3)ولمومباگرا عمل

، گهرناژاد پااریزی و ساساانایرانو مشاارکتی ) یامشااورهایراواهاناه، -آمرانه، استبدادی

                                                 

1. Dubrin 

2. Benjamin & Flynn 

3. Walumbwa 

4. Tayeb  
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 لی، سابک دساتوریاستدلا-تشویقی حمایتی، سبک-تفویضی، سبک مشارکتی سبک(، 2078

گارا افارادی . رهبران تحو کرد( اشاره 2003، چلادروی ؛2050، ، حدادپور و ملکی) ربانیان

 یهااارزشاهداف و که  کنندمیهستند که با نشان دادن عواطف به زیردستان اود را متعهد 

ایان  نشاان دهناد تلاش فراتر از انتظار از ااود هاآنپذیرند و برای دسترسی به بسازمان را 

 )باس پیدا کنند دستان اودردلبستگی عاطفی با زی یتا رهبران نوع شودیمشیوه عمل باع  

 هابرناماهبه عواملی از بیال کنتار  و ثباات  یامراودهاما رهبران ، (20 ، ص.2003 ،1اویلوو 

لاش تفکر ت یهاوهیش ، هنجارها یاهانگرشو احتما  ندارد که برای تدثیر بر تغییر  مندندعلا ه

 .(3، ص. 2003 ،2)اینگرام ندنکرا تشویق  همکارانهروابط تا و نیز کمتر احتما  دارد  کنند
 

 پردازانتعاریف رهبری از دیدگاه برخی نظریه. 1جدول 
 منبع تعریف سال پردازنظریه ردیف

 2052 هامپ شن 2
رهبری یعنی نفوذ بر مرئوسان از طریق بر راری 

 سازمان. اهدافارتباط با آنان در جهت تحقق 

 یو کلانتر اینیگیب

(2057) 

2 
و  ، اویلوآنتوناکیس

  3برامانیامسیواسو
2330 

تغییر هدفداری است که از طریق آن رهبر و  ،فرایند

و  وندندیپیمپیروان از طریق مقصود مشترک به هم 

 .کنندیمانداز را آغاز سمت چشمحرکت به

و  آنتوناکیس

  (2330) همکاران

0 
  و  ادنژایران

 پاریزی 
2337 

 ،دافرا بر اثرگذاری از عمل است رهبری عبارت

روی تمایل و علا ه برای دست یافتن  از کهطوریبه

 تلاش کنند. گروهی یهابه هدف

 پاریزی و نژادایران

به نقل از  ،2337)

، هلالی پورنصیری

، بناب و رئبسی

2055) 

 2075 زاهدی 1
در جهت تحقق  ی گروهیهاتیفعالفرایند نفوذ بر 

 .کندیمتعریف  هاهدف
 (2075) زاهدی

 ربانیان و همکاران ست از الگوهای رفتاری دائمی ا عبارت سبک رهبری 2337 مقیمی 8

                                                 

1. Boss & Avolio 

2. Ingram  

3. Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam  
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 منبع تعریف سال پردازنظریه ردیف

 وسیلهکه افراد هنگام کار با دیگران یا کار به و مستمر

درک  و توسط دیگران کنندیدیگران از آن استفاده م

 .شودیم

 به نقل از مقیمی

(2337) 

 2051 روچ 3
 افتهیسازمان میت کی تیروش هدا عنوانبه یرهبر 

 شده است. فیبه اهداف اود تعر دنیرس یابر

 1المو و بابو

(2322) 

 2000 وست 7

 که همه تلاش و است روانیپ انیدر متی  در یرهبر

 منظوربهیرات اساسی سازمان یتغای سعی اود را بر

 کند.بهبود وکارایی صرف می

  المو و بابو

(2322) 

 2037 2دلریف 5
  و کنتر با یکار گروه تیریمد عنوانبه یرهبر 

 شده است. فیمناسب تعر یهماهنگ
(2037فیدلر )  

 

 مربیاان رهباری یهاسابک زمیناه در تحقیقاات سازی برای سازماندهی و مفهو هاتلاش

 یرتادث ینادافر بارای را ورزش در رهباری چندبعادی مد ( 2003) چلادروی که شد موجب

ار مربای، عملکارد و بین رفتا یمتقابل رابطۀ ،مد  این طبق. کند ارائه ورزشکار-مربی متقابل

 رهباری یهاسبک، مد  کارآمدی 2333در سا   دارد. هورن درعایتمندی ورزشکاران وجو

 رفتاار تادثیر نیز هورن مد . بود چلادوری مد  از ترجامع و تردهیچیپ که داد ارائه را مربیان

 و مستقیم صورتهب تدثیر این که دهدیم نشان را ورزشکاران رعایتمندی و عملکرد بر مربی

 .دارد وجود غیرمستقیم

 یهاامیتو مرکاز توجاه در میان سه عامل ورزشکار، مربای و تماشااگر، مربیاان محاور 

نکتاه باشند. از رفتار درست را برای پیروان اود  ییهانمونه تواندیم. مربیان هستند ورزشی

 منظاورروه باهگاوعوح برای کمک باه به روش او را ،این است که سبک رهبری مربیم مه

اساتفاده از باا  مربیاان موفاق ،و برای رفع نیازهای ایان گاروه کندیمتعیین انجام مسئولیت 

                                                 

1. Alemu & Babu  

2. Fiedler  
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گااهی او اات بلافاصاله  کهطوریبه ؛بسیار مؤثر باشند توانندیممربیگری مختلف  یهاسبک

 نتایج بارزی داشته باشد.  تواندیم ورزشی یهاتیفعالر نتایج رهبری د در سبک تغییر

زناد، سابک پرداب یتکه مربیان باید با توجه به آن باه مادیر ییهاجنبهورزش یکی از  رد

ینادها و ارهبار در ورزش، یاک چاارچوب بارای آزماایش و ارزیاابی فر ست.هاآنرهبری 

 یهامیتگیری و توسعه شکل. در استورزشکاران از طرف  هاتیفعالبه پاسخ برای شنااتی 

 ریتادثرا در عملکرد بازیکنان نادیده گرفت. نتایج مطالعات  یمربنقش مهم  توانینمورزشی 

. دهادیمارا نشاان  هااآنو تمامیات روانای  سبک رهبری بر عملکرد معلم، انگیزه، رعایت

ری ورزشاکاران و تصمیم گی هانگرشرفتارها،  است که سبک رهبری مربیگریاین وا عیت 

مربیاان، سابک مربیگاری  گیاریمر تصمیدمهم  یهاجنبه. از دهدیم رار  تدثیراود را تحت

 و هاامهارتو چگوناه باه آماوزش  ردیاگیماانتخاب شاده اسات. چگوناه مربای تصامیم 

 ؟آوردمیلازم برای تمرین و ر ابت سازمان یافته به اجرا در یهایاستراتژ

 میاان در رعاایت و تعهاد نباودانگیزه،  کاهش رای موا ع بهدر ب رهبری ایران رفتار در

 و مؤسسات ،هادانشگاه آموزشی مانند مراکز و کنندیم بازی باشگاه در جوان که و لغاب افراد

 شاود، رهباری ایجاد مشکلات این شودیمموجب  که عواملی از یکی .شودیممنجر  مدارس

 .استایران  در ورزش در ارکتکاهش مش برای ممکن دلایل از است که یکی ععیف

 عنوانباهتهیه ابازار سانجش  .2 :عبارت است از پژوهشاهمیت موعو  این  ،طورکلیبه

مسیر سخت هنجاریابی  تواندیماین مطالعه  -2؛ شوداستفاده  یکی از نیازهای اصلی محققان

 تساهیلرباط ذین اولئسایر مس و رهبری را برای پژوهشگران یهاسبکو تهیه ابزار سنجش 

  کند.

مربیاان و با تدکید بار  رهبری یهاکبسابزار  هدف کلی این مقاله برآورد پایایی و روایی

زیر اود را  های. اهداف جزئی این پژوهش در پاسخ به سؤا است بوشهرورزشکاران استان 

 :دهدیمنشان 
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   چقادر پاساخگویانرهبری به تفکیک ابعاد بارای  یهاسبک میانگین نمره .2سؤا 

 ست؟ا

   وجود دارد؟درونی  یهمبستگرهبری  یهاسبک گانهپنج یهامؤلفهآیا بین  .2سؤا 

   است؟ چگونهرهبری  یهاسبکدر ابعاد مختلف  هانیانگیمتفاوت  .0سؤا 

  ؟است مناسبی اعتبار دارایهای رهبری سبک تشخیصید او ابزار آیا .1 سؤا 

  ؟است مناسبی پایایی رایداهای رهبری سبک تشخیصید او ابزار آیا .8 سؤا 

 تحقیقمبانی نظری  .2

 قیتحق ۀپیشین. 1. 2

ی رهبری و اثربخشی در کارشناسان هاسبکبررسی رابطه ه ب( در پژوهشی 2050) فتاحی

پردااات. براسااس ر ورزش آموزش و پرورش و مدیران ادارات تربیت بدنی اساتان بوشاه

 مدار هستند.بدنی دارای سبک رهبری وظیفهکارشناسان مسئو  تربیت بیشتر ،ی تحقیقهاافتهی

انی بر سبک رهبری و اثربخشی ندارد، اما مادیرانی کاه تدثیر چند های فردیویژگی همچنین

 تاراثربخشانادکی  ،اندداشتهبدنی بوده و سطح تحصیلات بالاتری شان تربیترشته تحصیلی

باا عناوان ی امطالعاه( در 2003) رپوناژاد، انادام، زار  و صاادقهمتی، نژادی. رمضاناندبوده

ساازمانی دبیاران  مدیران مادارس باا تعهاد یگراو عمل گرارهبری تحو  یهارابطه سبک»

 یرهبار یهاسابک یهاااسیمقاارده هماه نیبا ،نشاان دادانجام دادند. نتایج  «بدنیتربیت

رابطاه  یدنباتیاترب رانیو مستمر دب یهنجار ،یو تعهد عاطف رانیمد یگراگرا و عملتحو 

گارا باا تعهاد تحو  یسبک رهبر نیب زین دارامعنرابطه  نیشتریوجود دارد. ب دارامثبت و معن

 نیبا یولا ،باود( r= 13/3)گرا با تعهد مساتمر عمل یسبک رهبربین و ( r= 15/3) یهنجار

 یدارارابطه معن رانیو مستمر دب یهنجار ،یبا تعهد عاطف رانیمد یبدون رهبر تیریسبک مد

گرا تحو  یرهبر یهاسبک بیمدارس با ترک رانیمد ق،یتحق یهاافتهیده نشد. براساس مشاه

( 2075) زاهادی ارتقا دهند. ورا حفظ کنند  رانیدب یتعهد سازمان زانیم توانندیمگرا عملو 
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 یهابا توجه به تفاوتبیان کرد که  «ی رهبریهاسبکبررسی تطبیقی »عنوان  بای امطالعهدر 

ها، سابک درمنشسکه - یالمللکارکنان در ابعاد بین یهاادراکات، نیازها و اواستفراوان در 

 -جهاان اسات یدر کشاورها یمتناو  در زمیناه مادیریت و رهبار یها و دستاوردهاروش

در زمیناه یاافتن  یو جهاان یفراملیتا یهاو اهمیت کار مدیران شااغل در ساازمان یدشوار

رو ازایان ؛شاودیها، نمایان مار کارکنان این  بیل سازمانایجاد انگیزه د برایمناسب  یهاراه

 لاازم یپذیرانعطاف ،یفرهنگ یهاتفاوت در برابر یفراملیت یهان سازمانت که مدیراسلازم ا

افراد را تشخی  دهند و متناسب  یهاها ارج گذارند، انگیزهرا از اود نشان دهند، به تفاوت

نظاارت زیرهدایت افاراد  برایو کرده را انتخاب  یوععیت، سبک مناسب رهبر یبا مقتضا

بین سبک رهبری  ،( نشان داد2070جباری ) معین ا دام کنند. یهافداود در جهت تحقق ه

مدرک تحصیلی، ساابقۀ  سن، مانند مربیان فردی هایویژگی برای با مداروظیفه و مداررابطه

 مربیاان سبک رهباری بین چنینهم. ندارد وجود داریامربیگری و درجه مربیگری رابطه معن

 ماد  ابعااد برالاف هاافتهی ینا. نشد مشاهده داریامعن تفاوت فوتبا  دو دسته و یک دسته

بار  تواندیم شخصی هایویژگی از برای مد ، این براساس چون است؛ کارون و چلادورای

راتیاک و مدار به دو سابک رهباری دموکالبته سبک رهبری رابطه ؛سبک مربیگری اثر بگذارد

کاه سابک رهباری ورتیصامشابه است؛ دربا آن حمایت اجتماعی پژوهش حاعر نزدیک و 

نزدیک  جباری پژوهش مدارو تمرین و سبک آمرانه پژوهش حاعر به رهبری وظیفه شآموز

 .است

بین سبک رهبری تشریک مساعی و انگیزش پیشرفت بازیکنان  ،نشان داد (2070) کاظمی

 رهباری یهاسابک درماورد همبساتگی ایان و دارد وجود داریابسکتبا  زن همبستگی معن

 عنوانبا ای ( مطالعه2050) سجادی، ایبری و الهی ،تهامی .نشد مشاهده آمرانه و دموکراتیک

از دیادگاه  «کشاور ی لیگ برتار والیباا هارابطه بین سبک رهبری و منبع  درت مربیان تیم»

ترتیاب از سابک آماوزش و تمارین، مربیان به ،داد ها نشانتحلیل داده .بازیکنان انجام دادند

د. همچنین منابع  درت کننزاورد مثبت، آمرانه و دموکراتیک استفاده میاحمایت اجتماعی، ب
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ترتیب عبارت است از:  درت تخص ،  انونی، مرجعیت، پاداش و اجبار. در باین مربیان به

ش و تمرین با  درت تخص  و های سبک رهبری و منبع  درت، تنها بین سبک آموزمؤلفه

دار اهاا همبساتگی مثبات و معنار آزمودنیدنیز سبک حمایت اجتماعی با  درت تخصا  

با توجه اما است،  شدنیمشاهده شد. نتایج با توجه به نظریه رهبری هرسی و بلانچارد توجیه

ی هااتر مساتلزم پژوهشرسد  ضاوت بهتار و د یاقبه بدیع بودن حوزه پژوهش، به نظر می

 رهباری هایسبک ایسهقم»عنوان  باای ( در مطالعه2057) زرندی پورسلطانی بیشتری است.

داری اتفاوت معنا ،نشان داد «گیلان استان ورزشی هایتئهی نیمسئول گرایعمل و گراتحو 

هاای ورزشای وجاود تئن هیاااصیت مسئولگرا و بیگرا، تحو های رهبری عملبین سبک

گارا بیشاتر از سابک رهباری ن از سابک رهباری تحاو ای و مسائولهای ورزشتئدارد. هی

داری باین سابک اارتبااط معنا ،اده کردند. همچنین نتایج پژوهش نشاان داداستف تااصیبی

ااصیت با جنسیت وجود دارد و زنان تمایال کمتاری باه اساتفاده از و بیگرا تحو رهبری 

. همچنین ارتباط مثبت و را دارندگتحو ااصیت در مقایسه با سبک رهبری سبک رهبری بی

ت و ارتبااط منفای و عاعیفی باین سان و سابک صیااععیفی بین سن و سبک رهبری بی

ااصیت اغلب ت از سبک رهبری بیئدبیران هی ،. از طرف دیگرشدگرا مشاهده رهبری عمل

( 2003) چیان، آذر و احسانیکوزه، عامری کردند.بیشتر از رئیسان و نواب رئیس استفاده می

 و بدنیتربیت مدیران اثربخشی نمیزا با الا یت و رهبری هایسبک رابطهدر زمینه ای مطالعه

فنااوری انجاام دادناد. نتاایج  و تحقیقات علوم، وزرات به وابسته هایورزشی دانشگاه علوم

های رهبری انتخابی و الا یت مدیران ارتباط دارد و نیاز اثربخشی مدیران با سبک داد،نشان 

شایخ یوسافی،  ،وحادانی در تعامل بین متغیرهاای پاژوهش مشااهده شاد. یدارارتباط معنا

رهبری مربای  یهارابطه بین سبک» عنوان بای امطالعه( 2322)زاده، اجا ی و صالحیان محرم

انجاام دادناد.  «آموزان پسارکننده در المپیاد ورزشی دانششرکت یهامیت و انسجام گروه در

و  یتعاامل یهااگروه یهاامیداری در کار و سطح اجتمااعی از تافاوت معنت، نتایج نشان داد



 765                    ...      ورزشكاران و ان،يمرب یرهبر یهاابزار سبک يۀته                           دومشمارة 

 

حمایات اجتمااعی و  در مربایرهباری  یهاسابک . همچنینشرکت اثر وجود دارد یهامیت

  .ندتدثیر معناداری دار هامیتانسجام گروهی میان 

ک رهباری رابطه بین سب»عنوان با ی امطالعه( 2320) زادعروف ، آزادی، فارسانی وریزی

 نشاان داد،ام دادناد. نتاایج نجا «ورزش از دانشگاه تهران و استرس مربیگری ورزشی در تیم

 . همچنایناساتدر ارتباط رهبری دموکراتیک و استبدادی مربیان  یهاافزایش امتیاز با سبک

 وجاود دارد. تیمای یهاابین سبک رهبری اساتبدادی و اساترس در ورزشی دارارابطه معن

بک سامربیگاری »عناوان  با( در پژوهشی 2330) 2وزی، جمالیس، گئوک و دینف ،نازارودین

باه مطالعاه  انجام دادناد و« تیم بسکتبا  دانشگاه مالزی و رعایت ورزشکار در میانرهبری 

و ارتباط بین سبک رهبری مربیاان و رعاایت  خشبشناسایی سبک رهبری مربیان، رعایت 

بطه معنااداری باین سابک رهباری مربیاان و رعاایت را نشان داد،ان پردااتند. نتایج بازیکن

مربی فوتبا  سبک رهبری و »عنوان  بای امطالعه( 2322) آلمو و بابو .دورزشکاران وجود دار

داری بین رفتار مربیان آموزش امعنو رابطه مثبت  ،نتایج نشان دادانجام دادند.  «بازیکنان تعهد

ورزش  تعهاد . بین رفتارهای استبدادی باردوجود داو رفتار دموکراتیک و حمایت اجتماعی 

رهبری مربیان نشاان  یها. مقایسه سبکاردداری وجود نداه معنطمشارکت راب یهاو فرصت

، ساارپیرا. اندبه نمایش گذاشاته کمتررا آموزش و رفتار استبدادی  ،مربیان آموزش عالی، داد

سابک رهباری مربیگاری و  رابطاه باین» عناوان بای امطالعه( در 2322)ادادای و محمدی 

بین سبک رهبری مربیگاری و انساجام رابطه  بررسیبه  «فردی یهاورزش انسجام در تیم و

انسجام تیم و آماوزش  یهارابطه مثبت بین همه جنبه ،نتایج نشان دادپردااتند. تیم در تبریز 

 .گرا وجود دارد، رهبری وظیفه گرا و سبک رهبری رابطهگراو رهبری عمل

                                                 

1. Nazardein, Fauzee, Jamalis, Geok & Din 
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 تحقیقنظری چارچوب  .2. 2

رابطه تبادلی بین رهبر و ، گرارهبری عمل ،طبق نظریه برن: 1برن گراییعمل یدگاه نظرید

 به نیازهای اولیه هاییپاداشکه در آن فرد زیردست  است)رابطه رئیس و مرئوس(  دسترزی

. کنادمیرهبار دریافات  هایاواساته)امنیت، وابستگی و شناات( در ازای اجابات کاردن 

در آن رهبر فرد زیردست  هکداند می ایرابطهگرا( را )تحو  همچنین برن رهبری تغییرناپذیر

بیشتر به  دستیابیبرای  قو این تشوی کندمی قاود را برای رسیدن به بالاترین حد توان تشوی

گرا باه بندی شده ازجمله موفقیت و اهداف گروهی است. شناسایی رهبر تحو نیازهای طبقه

جاود ری به وبدر ره را متفاوتی هاینگرششد و منجر آمدن دورنمای جدید رهبری دپدی به

  (218. ص، 2322 بابوم،و  )الوم آمد

یاک روش  عنوانباهرا گارا جیمز نظریه رهبری تحاو : 2جیمز یگرانظریه رهبری تحو 

نزلات انگیازه و م ترعاالیوسیله آن رهروان و رهبران را به ساطوح که به کرداالا ی مطرح 

 کندبررسی می قط تدثیراتی رافرهبری عمل گرا ، پردازان رهبری معتقدند. نظریهدهدمیسوق 

باع  شکست در مفهوم بخشیدن باه کاار و کااهش امر این که  که بین کار و دستمزد است

مادت موفقیت طولانی موجب ،. رهبری پرفایده و با اثربخشی بیشترشودمیالا یت کارکنان 

( 2331) گراسات. باروس و راسالکاه ایان هماان رهباری تحاو  شودمیرد و بهبود عملک

تعریف کند که افراد او را بپذیرند و  ایگونهگرا باید سااتار جدید را بهمدیر تحو ، تقدندعم

. رهباران آیددرنتیجه روحیه اوبی برای راهنمایی جدید و رفتار جدید در سازمان به وجود 

است کاه  هاییراهو این یکی از  دهندمیبه پیروان اود انگیزه بخش هستند و گرا الهامتحو 

 ادن به پیروان است.راء پاداش دوما

                                                 

1. Bern 

2. Jeimz 
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ورزشای،  هاایتیممربیگاری در  هایسابکدر زمیناه : 1مد  چندبعدی رهبری چلادوری

( مد  چندبعدی رهبری در ورزش را ارائه کرد. براساس ایان ماد ، رفتاار 2003) چلادوری

ند سان، نرهبر یا مربی ما هایویژگیمو عیتی مانند شرایط تیم،  هایویژگی تدثیرمربیان تحت

اعضای تیم یا ورزشکاران مانند سن، ساابقه و ساطح  هایویژگیقه مربیگری و درجه و ساب

رفتار مربیان موفقیت، عملکرد، رعایتمندی و حتی انسجام گروهای همچنین  است.بازیکنان 

 . دهدمی رار  تدثیررا تحت

مراناه و آکاه مربیاان از دو سابک مربیگاری  کنادمیایان تئاوری بیاان : 2کاارونی تئور

ن تماام آ. سابک مربیگاری آمراناه سابکی اسات کاه مربای در کننادمیآزادمنشانه اساتفاده 

. مربای بارای تسالط بار هستندمطیع و تابع دستورات  و بازیکنان کندمیتصمیمات را اتخاذ 

، اااراج و حاذف ورزشاکاران از رواباط تهدیادنبیاه، بازیکنان از ایجاد وحشت، تاوهین، ت

 هایحلو راه هاظرداش و مشارکت بازیکنان در انتخاب تمرینات و دریافت نادوستانه، ارائه پ

را انساجام تایم  بار ماؤثرعامل  چهار (2050) کارون .گیردمیبرای رفع مشکلات بهره  هاآن

  ند از:اکرد که عبارتشناسایی 

 ؛ملاحظات جغرافیایی و هاسازمانمانند ملاحظات فرهنگی عوامل محیطی،  .2

 ؛دارداشاره فردی  فردی، دانستن، انگیزه و رفتار یهایژگیو شخصی به عوامل .2

  ؛اندازه گروه، پیچیدگی نقش عضو گروه، اثر جمعی و گروهمانند عوامل تیم،  .0

، تیم، اعضای تیم مربی یهایریگرهبری و تصمیم  یهاسبکعوامل رهبری که شامل  .1

 .شودمی یم و مربیتروابط شخصی با یکدیگر و با مربی و روابط بین 

. این عوامل رهباری ممکان بگذارند ریتدثانسجام گروه بر را دارند که  ظرفیتاین مربیان 

از طریاق داالات تایم یاا عوامال فاردی اود را  نفوذ مستقیم یا غیرمستقیمطور بهاست یا 

 بگذارد.

                                                 

1. Chadori 

2. Carron   
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 یهااشورو  هاهیانظردر زمینه رهبری، برای چند دهه گذشته، انوا  : ارکرب نظریه صفت

رهبری شنااته شده یا توسعه یافته است. نظریه صفت یکای از اولاین تحولاات در مطالعاه 

شانااته بازر   انرهبار عنوانبهچه افراد ااصی اینکه رهبری است. این نظریه برای تعیین 

 یهاایژگایورهباران دارای  کردناد،دازان صافت اظهاار پار. نظریهشودمیمطالعه ، شوندیم

را « فرد بازر »( نظریه 2332بارکر ) .ند هستندشخصیتی همان یهایژگیو مشترک فیزیکی و

او از یک فرد عادی متمایز است. در مطالعه مجلاس، شاین و ی رهبر یهایژگیوکرد. عنوان 

قیات، صادا ت و تمایال و ویژگی یک رهبار برجساته بارای موف نیترمهم ،(2003هرولد )

 گیزه در کارکنان نسبت به اهداف مشترک است. نتوانایی برای به اشتراک گذاشتن و ایجاد ا

باه گاروه  ماؤثرکه عملکارد  کندیمتئوری ا تضایی فیدلر فرض : 1تئوری ا تضایی فیدلر

. عوامل مو عیتی که اثربخشی رهبار استوابسته مناسب از شخصیت رهبر و اوعا   مو عیت

 ظیفه و  درت مقام رهبروشامل روابط رهبر عضو، درجه سااتار  ،دهندیم رار  ریتدثرا تحت

. نفوذ رهبر بر اعضا شودیمکیفیت رابطه بین رهبر و عضو نامیده ، . روابط رهبر عضوشودمی

 هااروش وی افزایش یافت. سااتار وظیفه با اشاره باه وعاوح اهاداف و  یاز طریق ارتباط

 ،بر بر اعضاهبنابراین نفوذ ر ؛(37. ص، 2037 ،فیدلر) ه استبه اهداف اعلام شدبرای رسیدن 

نسابت ، حمایت از ساازمانهمچنین  و پاداش و تحریمسیستم کنتر   ، درت مو عیت رهبر

  .ا داردبین اعض در درت رهبر  امستقیم ب

ان حمایات این نظریه براساس جهت )رفتار کار( و میاز: 2بلانچارد نظریه رهبری مو عیتی

بیان شده یت و سطح بلوغ پیروان عاجتماعی و عاطفی )رفتار رابطه( یک رهبر با توجه به وع

و بایاد سابک رهباری ااود را بارای  نادنتوایما ماؤثرپیشنهاد کرد کاه رهباران  است. وی

بلانچارد  . هرسیکنند زیست تنظیمپاسخگویی به نیازهای چراه زندگی پیروان اود و محیط

 هاد کرد که سبک رهبری مناسب بارای وعاعیت اااص بلاوغ پیاروان تعیاین( پیشن2052)

                                                 

1. Feilder 

2. Belanchard 
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ظرفیت برای تنظیم و به دست آوردن اهداف، تمایل و توانایی به عهده گرفتن  ،بلوغ .شودیم

چهاار و بلانچاارد  یماد  هرسا. مسئولیت و آموزش و پرورش و تجربه تعریف شده است

 از:ند اکرده است که عبارت یرا معرف یسبک رهبر

توجاه باه کارمناد مکا اریشدت طرفدار کار و بساسبک که به نیا در: 1یسبک دستور. 2

راساتا دساتورات  نیادارد و در ا یچه تو عها آن زکه سازمان ا دانندمی د یقاًاست، کارکنان 

 ؛شودمیاز طرف رهبر به آنان ابلاغ  یروشن

به مقولاه  زمانهمصورت بهرهبر  ،سبک نیا در: 2یتیحما یرهبر ایکننده سبک عرعه .2

 و رهبار انیاارتباطاات م ،سابک نیادر ا بناابراین ؛دهادمینشان  دیکار و کارمند توجه شد

 اند؛انجام کار همواره در دسترس برایدوستانه است و کارکنان  ردستانیز

سابک  نیتوجه به کار است. ایبو طرفدار کارمند شدت بهسبک  نیا: 3یسبک مشارکت. 0

 یینها ماتیتصم باره گرفتندر اما ،کندمی افتیدر شنهادینظر و پ یعیطور وسن بهاز کارمندا

 ؛پذیردنمیصورت  اریاات ضیتفو

و  کنادنمی داالاتوجاه در اماور چیهارهبر به ،سبک نیا در: 4اریاات یسبک واگذار. 1

 ساتانردیاسات کاه ز نیاتصور بر ا رایز ؛شودمیواگذار  ردستانیطور کامل به زبه اراتیاات

 یناامبسابک بر نیا. ادهساتن وظایفو انجام  تیمو ع  یتشخ یبرا یکاف یستگیشا یدارا

 ( شکل گرفته است.y) یتئور

 تحقیق نظری چارچوب  یبندجمع. 3. 2

رسایدن باه اهاداف و  منظوربه برای بازیکنان توانندیمرهبری و رفتار مربیان  یهاسبک

ورزشاکاران ااود را باه بالااترین  تواننادیمچنین . مربیان همکنندایجاد  انگیزه ،موفق شدن

گرا بر اهمیت رابطاه . نظریه رهبری تحو برساننداود  یهاییتواناثر کعملکرد براساس حدا

                                                 

1. Directive leadership 

2. Supportive leadership 

3. Participative leadership 

4. Surrender option 
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مثا ، تعاملات مثبت باین عنوانبهبا توجه به این نظریه،  دارد. رهبر و پیرو تدکیدسااتی میان 

. شاودیمامنجر  هاآندر عهد، رعایت و انگیزه رهبران و پیروان به پیامدهای مطلوب مانند ت

اثرگاذاری آن بار رفتاار  و اسات جدیاد نسابتاً ورزش صاحنه در اگارتحاو  رهبری نظریه

ایان  بار همکاارانش بااس و. (07. ص، 2333 ،1ریجو و باس) است شده اثباتورزشکاران 

انگیازه  هااآندر  ان،پیرو یهانگرش و باورها در نفوذ و تغییر با گراتحو  رهبران که باورند

 تعبیار باه. هستند هاآنانتظارات اود  از فراتر هب در رسیدن هاآن بخشالهام و کنندمی ایجاد

 .2 ؛(شادهدادهنسابت) آ ایده ریتدث .2: از نداعبارت تحو  رهبری عوامل، همکارانش و باس

 در. انفارادی لاحظاهم .8 ؛فکاری تحریاک .1 ؛بخاشالهاام و انگیزه. 0 ؛(رفتار) آرمانی نفوذ

 تعهاد و بینیپیش تواندیم مربیان و حت رهبری سبک ند،داد نشان محققان ورزش، تنظیمات

 .(2170. ص، 2320 ،2، یوسف، سون، حسن و زردشتیانیناسایب)دهد  افزایش را اود پیروان

ورزشکاران  رعایت موجب افزایش مربیان تحو  رهبری سبک ند،داد نشان همچنین محققان

 هااآن تعهاد بر دنتوایم زیردستان رعایت دیگر، سوی . از(33. ص، 2000، 3)اولیوشود می

 ازجملاه مختلاف تنظیماات در تحاو  رهباری نظریاه در بسایاری مطالعاات .بگاذارد ریتدث

 مطالعااتاماا  اسات، شاده انجام بزر  یهاشرکت وکارکسب و ارتش صنعت، وکار،کسب

 صاحنه در تراکنشای رهباری نظریه و گراتحو  رهبریبررسی  به که وجود دارد کمی بسیار

 رهبری رفتارهای بین رابطه بررسی این راستا به در شدهانجام مطالعات .دپردااته باش ورزش

 ریتدث و مربیان و ورزشی مدیران ورزشی، مدیر مانند ورزشی رهبران از تراکنشی و گراتحو 

 توانادیما تحو  رفتارهای که رسیدند نتیجه نای به . محققاناندهپرداات پیروان تعهد بر اود

 اساتدلا  کردناد کاه رفتارهاای دیگار مطالعاات حاا ،بااین ؛دهدیم شیافزا را پیروان تعهد

 و تعهادباعا   ودرنتیجه  دارد پیروانبین  در کمی ریتدث معاملاتی رفتارهای و تحو  رهبری

  .عملکرد شده است
                                                 

1. Bass & Riggio  

2. Saybani, Yusof, Soon, Hassan & Zardoshtian 

3. Avolio 
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 تحقیقروش  .3

 یگاردآور برایانجام گرفت.  همبستگی و توصیفی مطالعه طرح از تفادهاس با مطالعه این

استفاده  ینترنتیجو اوو جست یاکتابخانهپژوهش از روش  لهئمس انیمرتبط و ب یهاشهپژو

 ادآز یهادانشاگاه انینظرات دانشاجو یگردآور برایاز پرسشنامه نیز  یدانیدر بخش م .شد

 انیدانشاجو، پژوهش نیا یآمار جامعه .شدش استفاده پژوه یرهایدرمورد متغ بوشهراستان 

و  یتصاادف یریگکه با استفاده از روش نمونه بودند بوشهراستان  آزاد یهاورزشکار دانشگاه

 یهاسابکنمونه انتخاب شدند و به پرسشانامه  عنوانبهنفر  033  ،فرمو  کوکرانمراجعه به 

( پاساخ دادناد. پرسشانامه ASQ) شاکارزور یتمندی( و پرسشنامه رعاLSS) انیمرب یرهبر

 یتمندیو پرسشانامه رعاا کارتیل یارزشاپانج  اؤسا 13دارای  انیامرب یرهبار یهاسبک

 قااتیتحق ناو  از حاعار پاژوهش باود. کارتیل یارزشسؤا  هفت 21 حاوی ورزشکاران

پرسشانامه  اساتفاده از اطلاعاات باا وانجام شده  یدانیاست که به روش م یلیتحل-یفیتوص

  شده است. یآورجمع

افازایش  بارای اسات کاه رنف 033 ،براساس فرمو  کوکران پژوهش نیدر احجم نمونه 

 .هستند و مبنای نمونه ندنفر در نظر گرفته شد 023 ،روایی و پایایی ابزار پژوهش
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هر  ،سوابدیویس و  هایتوصیهو مطابق با  داردیک ابزار معتبر سه مرحله متوالی  ۀتوسع

 ، ص.2003، 2ل از سندجایانق هب ،معمارزاده و صانعی) مرحله مبین یکی از ابعاد اعتبار است

از طریاق تجزیاه و  طراحای مقیااس طراحی مقیااس:. ند از: الفا(. این سه مرحله عبارت3

حاصل از مصاحبه، بررسی گساترده ادبیاات موعاوعی و تجزیاه و  هایدادهتحلیل محتوای 

                                                 

1. Sendjaya 
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. ب ؛کنادمایافراد ابره، اعتبار محتوایی ابازار را تادمین شده از سوی اشاره هایآیتمتحلیل 

بعدی یا چندبعادی آزمون، تکپیش هایدادهتوسعه مقیاس: براساس تجزیه و تحلیل تدییدی 

ارزیاابی مقیااس: از طریاق اعماا  ابازار  .ج ؛کنادمیرا تادمین  هاساازه، اعتباار هااآنبودن 

در ایان  ،ایان اسااس بار ؛کندمی، اعتبار همگرایی ابزار را تدمین جدید اینمونهدراصوص 

  .شودپذیری سازمانی ارزیابی ابزار جامعه شده است تاسعی  پژوهش

 :اند ازعبارت هادادهگردآوری  هایابزار ،در این مطالعه

 بارایگویاه  18 حاوی: این پرسشنامه (2330) پرسشنامه چندعاملی رهبری باس و آولیو

ن یا. ااسات)بادون رهبار(  گارا( و آزادگاذار)عمال ایماراودهگارا و هبری تحو سنجش ر

بخشای، تحریاک )جاذبه، تدثیر معناوی، الهاام گراتحو رهبری  بعد 8، گویه 12سشنامه با پر

بار )پااداش مشاروط، مادیریت مبتنای گراعمالرهباری  بعاد 0ملاحظاه فاردی( و  ذهنی و

یاک ویژگای باه درعمن، . گیردمی بر ا/ غیرفعا ( را دربر استثناستثنا/فعا  و مدیریت مبتنی

ارزشی لیکارت )هرگاز، یک مقیاس پنج پاسخ از هایگزینهاست. ط بورمسبک بدون رهبری 

 اندشادهتشاکیل  1 صافر تاارتیب نماره یاا امتیااز ت، گاهی، اغلب و همیشاه( و باهندرتبه

 ؛(37 ، ص.2003نژاد و همکاران، )رمضانی

و  را ساااتندپرسشانامه  نیاباردنز و متزکاس : باردنز و متزکاس بریپرسشنامه سبک ره

ایان  اسات. شادهچاا   یمایمق تادلیف یپژوهشا یکاردیرو تیریسازمان و مادتاب کدر 

گرایاناه، گویه است که در سه بعد سبک رهبری دموکراتیاک یاا انساان 08پرسشنامه دارای 

کاه نماره سابک  یدر صاورت ی است.یمدار، تلفیقی یا ا تضاسبک رهبری اودکامه یا وظیفه

 ،+ باشاد2از  شیاگر مثبت و باست،  یقیتلف تیرینو  سبک مد ،باشد -2 تا 2 نیب تیریمد

 تیریسابک ماد ، ناو باشاد -2و کمتار از  یو اگر منفااست اودکامه  تیریسبک مدنو  

 نه است؛ایگراانسان کیدموکرات

توساط یف رفتار رهباری مربیاان پرسشنامه توص :پرسشنامه توصیف رفتار رهبری مربیان

تدوین شده و براساس دو بعد وظیفه ماداری و  2087محققان دانشگاه ایالت اوهایو در سا  
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کاه براسااس مقیااس  اساتا  ؤسا 13دارای  . این پرسشانامهطه مداری تنظیم شده استراب

امتیااز( و  2) تنادرامتیاز(، به 2) امتیاز(، گاهی او ات 0) امتیاز(، غالباً 1) لیکرت از همیشه

ماداری و در دو بعاد رابطاهه دشا)صفر( تنظیم شده است. براساس امتیازات کسب هیچ گاه

مادار بالا و وظیفهمدار رابطهمدار پایین یا رابطه هایگروهدر  هاآنمداری و  رار گرفتن وظیفه

وه سابک درنهایت سبک رهبری سرپرستاران در یکای از چهاار گار، بالامدار وظیفهپایین یا 

 13. از گیاردمیی  ارار ض)متقاعدکننده(، مشارکتی و تفوی )دستوری(، فروشی رهبری آمرانه

ا  دیگار باه ؤسا 28ماداری و ا  به سانجش بعاد وظیفاهؤس 28 ،سؤا  مربوط به پرسشنامه

انثای محساوب  هاایا ؤس ومانده جزا  با یؤس 23 است.مربوط مداری سنجش بعد رابطه

دلیل آنکه در پرسشنامه اصلی مطرح درج شده ندارد و فقط بهتدثیر هش ر این پژوبو  شودمی

ماداری و امتیااز در بعاد وظیفاه بیشاترین ،د. باا توجاه باه ایان توعایحاتشد، حذف نوب

 ؛آن صفر بود کمترینو  33مداری رابطه

 این پرسشنامه حاوی موارد زیر است:: یپرسشنامه سبک رهبر

 کیاد دمنظور بهبود عملکرد ورزشکاران با تبی بهرفتار آموزش و تمرین: رفتار مر

 2های ا ؤس. هایکتاکتو  هایکتکن، هامهارتموزش آبر تمرین سخت و شدید، 

 ؛سنجندیماین بعد را  20تا 

 گیری مستقل و اعما   درت شخصیرفتار آمرانه: رفتار مربی با ویژگی تصمیم. 

 ؛دننکیمگیری این بعد را اندازه 25تا  21های ا ؤس

 گیری تصمیم رفتار دموکراتیک: رفتاری که مربی به ورزشکاران اجازه بیشتری در

بازی  هاییاستراتژو  هایکتاکتکارگیری تمرین و به یهاروشبرای اهداف تیم، 

 ؛دنسنجیماین بعد را  27تا  20های ا ؤس .دهدیم

 ویژگای نگاران باودن دو ماورد رفااه و  رفتار حمایت اجتماعی: رفتار مربی باا

تک ورزشکاران، ایجاد جو گروهی مثبت و روابط گرم بین اعضاای آسایش تک

 ؛دنکنیمگیری این بعد را اندازه 08تا  25های ا ؤس .تیم
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 واسطه عملکارد ااوبرفتار بازاورد مثبت: رفتاری که مربی ورزشکاران را به، 

 .(5. ص، 2320 همکاران، و )ریزی دهدیمتشویق و تمرین و پاداش  رار مورد 

براسااس  ی ایان پرسشانامههاپاساخ .دنسنجیماین بعد را  13تا  03ی هاا ؤس

(، اغلاب 0(، گاهگااهی )2ندرت )(، به2هرگز )شامل  ارزشی لیکرتپنجمقیاس 

 .شوندیمگذاری ( ارزش8( و همیشه )1)

 تحقیق یهاافتهی .4

نفار از ورزشاکاران و  023اسات کاه  ییهارسشنامهپحاصل استخراج  پژوهش یهاداده

و اسااس تجزیاه و  کردنادتکمیال  بوشهرآزاد اسلامی استان  یهادانشگاهمربیان ورزشی در 

، هاادادهوری آپاس از پایاان یاافتن گارد پژوهش حاعر  رار گرفته اسات. یهاافتهیتحلیل 

افزار نرمبسته سپس با استفاده از  و آنگاه به کامپیوتر انتقا  یافت وشد  استخراج هاپرسشنامه

 باا هاادادهتجزیه و تحلیل  .شدتجزیه و تحلیل  2اس(اسپی)اس ی علوم اجتماعیآماری برا

 و آمار استنباطی انجام شد. آمار توصیفی یهاشاا 

. از گاروه بودنادزن  8/20از پاساخگویان ورزشاکار مارد و  8/73، دهادیمانتایج نشان 

کاران و همچناین میازان ساابقه ورزشا نیکمتار. بودند زن 0/21و  درم درصد 7/78 ،مربیان

 5ساا  و بارای پاساخگویان ورزشاکار  12ولی بیشترین سابقه مربیان ، مربیان یک سا  بود

این دامنه دوره برای مربیان  بود وسا   8تا  یک. میزان دوره شرکت ورزشکاران بین بودسا  

 دو ،آموزشای یهاادورهان شرکت ورزشاکاران در . همچنین میانگین میزبودسا   21تا  یک

 بود. 21/1و انحراف معیار  ، هفت سا  و نیم  و برای مربیانسا

و برای ورزشکاران  28/88ی در بعد آموزشی پاسخگویان مربی سبک رهبرمیانگین میزان 

 ی در بعد آموزشی بیشتر از میاانگینسبک رهبر. ازآنجاکه میانگین وا عی میزان بود 238/80

 53/27پاسخگویان مربی  برای بعد آموزشی ی درسبک رهبرمیانگین میزان  ،استموردانتظار 

                                                 

1. Statistical Package for Social Science (SPSS) 
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 بارای ی در بعاد دموکراسایسابک رهبار. میاانگین میازان باود 21/27و برای ورزشکاران 

ی در بعد سبک رهبر. میانگین میزان بود 70/02و برای ورزشکاران  22/02پاسخگویان مربی 

سابک گین میزان . میانبود 38/02و برای ورزشکاران  83/02مربی پاسخگویان  برای حمایتی

 13/20و برای ورزشاکاران  31/23پاسخگویان مربی  برای ی در بعد بازاورد اجتماعیرهبر

 .بود

 ؟است مناسبی پایایی دارایپذیری سازمانی جامعه خودتشخیصی ابزار آیا. 1. 4

 ارزیابی پایایی به روش دو نیم كردن.  1. 1. 4

که هدف واحدی را اندازه گیاری  هاتمیآدر این روش میزانی از همسانی دو مجموعه از 

. برای محاسبه پایایی با این روش از دو شاا  عریب پایایی و دو شودیمارزیابی  ،کنندیم

به دسات  735/3. عریب اسپیرمن براون برابر شدنیم کردن اسپیرمن براون و گاتمن استفاده 

. دهادیماپاساخگویان نشاان  های میزان رعاایتمندیگویه برای بولی را  ابلآمد که پایایی 

. ساتهاتدثیر دو نیم کردن گویهتحت ،شده اسپیرمن براون استعریب گاتمن نیز که اصلاح

. همچنین نتاایج کندمیرعایتمندی را تدیید  یهاپایایی گویهنیز نتیجه حاصل از این عریب 

است. در این  815/3 با برابر هنیم همبستگی بین نمرات دو ،ددهیمنشان  2مندرج در جدو  

و  شودیمهای رعایتمندی به دو گروه تقسیم تعداد گویه SPSSافزار روش با استفاده از نرم

و درنهایت همبستگی درونی و مقادیری چون اسپیرمن براون و گااتمن  هاگروههر بار آلفای 

 .دهدیمرا نشان 
 

 زار سنجشآمده از روش دو نیم كردن برای اعتبار ابستدهمقادیر ب. 2جدول 

 گویه میانگین آلفای كرونباخ هاگروه
 همبستگی 

 درونی

 اسپیرمن

 براون 

 ضریب

 گاتمن 

 25 583/0 717/3 نیمه او 

 27 723/0 300/3 نیمه دوم 733/3 735/3 815/3

 08 700/0 527/3 کل
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 آلفای كرونباخروش  ارزیابی پایایی با .2. 1. 4

هاا . این سنجهشدندای آزموده های چندگویهسنجه نوانعبه هاسازهدر این پژوهش همه  

گزارشای باه دسات آمدناد. در ایان پاژوهش هار گویاه روی طیفای داز یک پرسشنامه او

. هنجاریاابی اسات شادهتعریاف  «کاملاً مخاالف»تا  «کاملاً موافق»از  یادامنهبا  یادرجهپنج

س نظارات اساتادان دانشاگاه در اساارآزماون و همچناین به با استفاده از عمل پیشپرسشنام

افرادی کاه در مطالعاه مقادماتی باه کاار  ،ذکر است شایانمقدماتی انجام گرفت.  ایمطالعه

تعیاین آلفاای کرونباار بارای ابازار  بناابراین ؛گرفته شدند، در پرسشنامه نهایی وارد نشدند

( بارای )آلفاای کرونباار عریب همساانی درونایبه دست آمد. سنجش در مطالعه مقدماتی 

حمایت همکاران مقیاس ارده، 50/3تفاهم مقیاس ارده، 73/3 با مقیاس آموزشی برابرارده

 . است 53/3 با انداز آینده برابرچشممقیاس اردهو  73/3
 

 میزان آلفای كرونباخ هریک از متغیرها. 3جدول 
 آلفای كرونباخ میزان تعداد گویه نام متغیر

 ی رهبریهاسبک

 750/3 20 آموزش

 301/3 8 آمرانه

 728/3 5 دموکراسی

 350/3 5 حمایتی

 321/3 8 بازاورد اجتماعی

 

 یاسازهاعتبار . 3. 1. 4

ای است. این سازه اعتبار ،برآورد روایی ابزار پژوهش در این مطالعه یهاراهیکی دیگر از 

. ازآنجاکه روایای دروبه کار میهای روایی محتوای و ملاکی نارسایی نو  روایی برای اصلاح

روایی نیز بین سازندگان آزماون  برای صوری بیش از اندازه بر  ضاوت ذهنی استوار است و

این مطلب اشااره دارد کاه آزماون تاا چاه به ای اغلب توافق کافی وجود ندارد، روایی سازه
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نظر دماای سه ملاک . در تحلیل سازهکندیمگیری اندازه نظر راداندازه سازه نظری یا صفت م

 محقق است:

  ؛ رار دهد دنظردیگر را م یرهایمتغاو  اینکه سازنده آزمون باید صفت با  

  ؛ رار دهد دنظرمچگونگی ارتباط صفت با متغیرهای دیگر را اینکه دوم  

  عااً وجاود از طریق آزمایش معلوم کند که آیا این رواباط فرعای وا اینکه سوم

 ایر.دارد یا 

نتایج تحلیل عااملی نشاان . شدپژوهش از تحلیل عاملی استفاده برآورد روایی ابزار  برای

هاا را توعایح درصد از تغییرپذیری یاا واریاانس گویاه 21/13 دنتوانمیپنج عامل ، دهدمی

. شادبه مانده محاسبا ی هایعاملها در دهند. پس از چراش، بارهای عاملی هریک از گویه

و برای سنجش هریک  دارد بعد متفاوت 8که  ای استهای رهبری سازهدر این مطالعه سبک

ای بارآورد اعتباار ساازه یهااروشاست. یکی از  ترمناسبای از ابعاد آن روش اعتبار سازه

برای شناساایی و سانجش نیرومنادی نسابی  توانیمروش تحلیل عاملی است، با این روش 

توجاه وجاود گی  ابالاز آن استفاده کرد. اگر بین چند آزمون همبسات ینرواصفات مختلف 

گیاری یاک عامال مشاترک در اندازه هاآنکه همه دهد میاین همبستگی نشان  ،داشته باشد

 هستند.

. این آزماون مقادار واریاانس دهدیمبرداری را نشان آزمون کفایت نمونهنتایج  1جدو  

مقیاس  عنوانبهشود. این آزمون  نییتبتوسط عوامل  تواندیمه دهد کها را نشان میدرون داده

گیریم که نتیجه می، است 502/3. ازآنجاکه این مقدار رودیمبرای توانایی عاملی بودن به کار 

 ،تار باشاددهد. این مقدار هر انادازه باه یاک نزدیاکوععیت بهتری را در تحلیل نشان می

ان های دیگری که در این تحلیل کاربرد فاراود. آزموندهمطلوبیت تحلیل عاملی را نشان می

 ،باشاد 38/3کمتار از آزمون کرویت بارتلت مقدار بارتلت است. اگر مقدار معناداری  ،دندار

باا  ،اسات 333/3کند. ازآنجاکاه مقادار معنااداری آن می دییتدها را توانایی عاملی بودن داده

  دهیم.تحلیل را ادامه  میتوانیماطمینان بیشتری 
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 های و عاملی بودن دادهبردارآزمون كفایت نمونه نتایج .4جدول 
 نتیجه آزمون مقدار ام آزمونن

 شود.می دییتدبه یک نزدیک است و  502/3 گیری(لکین )اندازه کفایت نمونهاُ-میر-کیزر

 شود.می دییتد و Sig=333/3 800/0528 آزمون کرویت بارتلت

  753 درجه آزادی

 

در پنج  را رهبری یهاسبکش های لازم برای سنجشده گویهنییتبکل واریانس  8جدو  

. استاز یک  بیشترمقدار ویژه پنج عامل او  ، دهدیم. نتایج حاصل نشان دهدیمعامل نشان 

وسایله باه هاادادهچه مقدار واریانس در کل  کنندیمهستند که تعیین  ییهااندازهاین عوامل 

 ،از یاک بیشاتر باشاد. هرچه مقدار ویاژه شودیم نییتب)ستون او (  صلیهرکدام از عناصر ا

بارای  تاوانیم. اندازه مقدار ویژه را شودیم نییتبمقدار بیشتری از واریانس توسط آن عامل 

کند تا عامال، می تبیینتعیین این امر به کاربرد که آیا به اندازه کافی واریانس برای آن عامل 

بنادی ارد که رتباهپنج عنصر احتمالی وجود د، دهدیمیجه جدو  نشان نت عاملی مفید باشد.

ک از عناصار یااز متغیار وارد تحلیال شاده اسات. بارای هر ییعنی به همان تعداد ؛اندشده

شاده برحساب درصادی از کال تبیاینواریاانس  ،کنادیما تبییناز واریانس که  یامجموعه

 شدهمقادیر عناصر استخراج ،م جدو واریانس و سپس درصد تراکمی آمده است.  سمت دو

مقدار و درصدهای مربوط ، دهدیمدهد. نتایج حاصل نشان چراش را نشان میپس از انجام 

شده با  بال شده توسط تمام عناصر استخراجتبییناما درصد تراکمی واریانس  ،اندکردهتغییر 

آمده  دست یل عامل بهپنج عامل اصلی از تحل، دهدیمنتایج نشان  است.مساوی از چراش 

درصد از واریانس نمرات مقیااس را  21/13دارند و درمجمو   که ارزش بیشتر از یکاست 

 بیشاترین درصاد واریاانس 07/3عامال او  باا ارزش ویاژه  ،به ایان ترتیاب ؛کنندیمتبیین 

(، عامل سوم باا ارزش 823/23) درصد واریانس 235/1(، عامل دوم با ارزش ویژه 125/27)

 درصاد واریاانس 821/2ارزش ویاژه (، عامل چهارم با 773/1) درصد واریانس 035/2ژه وی

 .کنندیم( کل را تبیین 325/0) درصد واریانس 117/2( و عامل پنجم با ارزش ویژه 523/0)
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 یرهبر یهاسنجش سبک یلازم برا هایهیشده گوتبیین انسیكل وار. 5جدول 
 ویژهمقدار  عناصر استخراجی پس از چرخش

 عناصر 

 اصلی
 واریانس 

 تجمعی

 درصد

 واریانس 
 كل

 مقدار 

 تجمعی

 درصد 

 واریانس
 كل

085/23 

023/20 

338/25 

223/01 

218/13 

085/23 

352/0 

351/5 

238/3 

303/3 

210/1 

858/0 

171/0 

112/2 

2/121 

125/27 

015/27 

725/02 

825/03 

218/13 

125/27 

823/23 

773/1 

523/0 

325/0 

072/3 

235/1 

035/2 

821/2 

117/2 

2 

2 

0 

1 

8 

  

از یک برای تصامیم گیاری  تربزر جای مقدار ویژه ریزه کل( بهسنگ نمودار) 2 شکل 

مقاادیر ریازه سنگ. در نمودار رودیمبه کار  ،درمورد اینکه کدام عوامل باید استخراج شوند

 ؛نامنادیماریزه سنگآن را دامنه  که ترتیب کاهش نشان داده شده است روی نمودار به ۀویژ

کاه پاای شایب تناد تپاه  آوردیمارا به یاد ها ریزهسنگاز  یادامنه ررمینزیرا شکل منحنی 

 . شوندیممتراکم 
 

 
 ریزه كلنمودار سنگ. 1شکل  
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مقاادیر منادرج در از ؛دهادیماچراش را نشاان  بارهای عاملی پس از اجرای 3جدو  

 و با عاملی که رندیگیمبا هم روی یک عامل  رار  بستههم یهاعاملگفت که  توانیمجدو  

 .رندیگیم رار  ،بیشترین بار عاملی داشته باشند
 

 ی رهبری پس از اجرای چرخشهاسبکبارهای عاملی متغیر   .6جدول 

Component 
 5 4 3 2 1 هاگویه

که هر بازیکن با توانایی  دهدیماین نکته را مدنظر  رار 

 .اودش کار کند
322/3- 217/3 823/3 023/3 227/3- 

 -232/3 223/3 837/3 273/3 -252/3 .دهدیمرا برای هر بازیکن توعیح  هاکیتاکتو  هاکیتکن

 -382/3 273/3 150/3 231/3 -332/3 توجه ااصی به اصلاح اشتباهات بازیکنان دارد.

که بازیکنان نقش او را در تیم درک  کندیماطمینان حاصل 

 .کنندیم
023/3 327/3 131/3 232/3 233/3 

طور انفرادی آموزش به هر بازیکن بهی ورزشی را هامهارت

 .دهدیم
210/3- 358/3 870/3 323/3 378/3 

 228/3 220/3 802/3 302/3 330/3 .کندیمریزی آنچه را باید انجام شود از  بل برنامه

 که چه کاری را باید انجام دهدیمتک بازیکنان توعیح به تک

 .دهند و چه کاری را انجام ندهند
217/3- 310/3- 887/3 023/3 220/3 

از هر بازیکن انتظار دارد وظایف و تکالیفش را با تمام 

 .جزئیات انجام دهد
202/3- 225/3 110/3 050/3 373/3 

 280/3 803/3 237/3 322/3 253/3  .شودیمنقاط ععف و  وت هر بازیکن را متذکر 

که در هر مو عیت چه  دهدیمی اژهیووزش به هر بازیکن آم

 انجام دهند. را کاری
217/3- 200/3 023/3 330/3 330/3 

 231/3 830/3 203/3 271/3 -383/3 .ی بازیکنان توجه داردهاتلاشبه هماهنگی بین 

در کل  تواندیمکه چگونه سهم یک ورزشکار  دهدیمتوعیح 

 .کار مؤثر وا ع شود
250/3 282/3 037/3 100/3 321/3 

 -353/3 050/3 327/3 302/3 122/3 .کندیماً مشخ  موارد موردانتظار هر بازیکن را د یق

 -333/3 232/3 253/3 233/3 853/3 .کندیمطور مستقل از بازیکنان عمل نسبتاً به
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Component 
 5 4 3 2 1 هاگویه

 -303/3 -312/3 -383/3 -202/3 702/3 .دهدینمهیچ توعیحی درمورد کارش 

 323/3 -235/3 223/3 -305/3 332/3 .کندیمنار آمدن اودداری از هرگونه مصالح و ک

 -223/3 -203/3 123/3 233/3 213/3 .دار استاویشتن

 207/3 -252/3 003/3 371/3 277/3 .که موردسؤا   رار نگیرد کندیمطوری صبحت 

نظرات بازیکنان را درمورد راهبردهای بازی در مسابقات 

 .شودیمااص جویا 
337/3 120/3 282/3 251/3 255/3 

 323/3 232/3 270/3 150/3 -385/3 .کندیما دامی موافقت گروه را جلب در موارد مهم  بل از هر 

 -337/3 222/3 233/3 311/3 322/3 .دهدیمرا  هایریگبه بازیکنان اجازه شرکت در تصمیم

ی اجرایی هاروشکه درمورد  کندیمبازیکنان را ترغیب 

 .دهندنهاد تمرینات پیش
320/3 385/3 250/3 327/3- 221/3 

 081/3 382/3 303/3 150/3 375/3  .اهدافش را اودش تعیین کند تا دهدیمتیم اجازه به 

نظرات بازیکنان را درمورد موعوعات مهم مربیگری جویا 

 .شودیم
333/3 835/3 080/3 353/3- 212/3 

 250/3 -313/3 380/3 028/3 133/3 .کار کنند تا با سرعت اودشان دهدیمبه بازیکنان اجازه 

در  شدهدرمورد شیوه بازی استفاده دهدیمبازیکنان اجازه به 

 .مسابقه تصمیم بگیرند
305/3 073/3 225/3 388/3 008/3 

حتی  ؛به شیوه اودشان تمرین کنند دهدیمبه بازیکنان اجازه 

 .اگر اشتباه کنند
303/3 135/3 232/3 233/3 053/3 

 127/3 300/3 122/3 208/3 330/3  .کندیمشان کمک تبه بازیکنان در حل مشکلات شخصی

 010/3 213/3 -323/3 237/3 135/3 .کندیمبه حل و فصل منازعات بین اعضای تیم کمک 

 231/3 -307/3 -223/3 373/3 312/3 .اواهان رفاه و آسایش شخصی بازیکنان است

 001/3 333/3 -303/3 -251/3 322/3 .کندیمو محبت  شخصاً به بازیکنان ابراز لطف

 202/3 -327/3 025/3 277/3 222/3 .کندیمرا به بازیکنان بیان  اشعلا هاحساس و 

 003/3 -220/3 328/3 -337/3 183/3 .به او اعتماد کنندتا  کندیمبازیکنان را ترغیب 

ق بازیکنانشان را به داشتن روابط نزدیک و غیررسمی تشوی

 .کندیم
282/3 305/3 273/3 035/3 127/3 

 827/3 022/3 327/3 285/3 320/3 .کندیمدعوت  اشاانهنان را به بازیک
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Component 
 5 4 3 2 1 هاگویه

 805/3 -330/3 -321/3 278/3 222/3 .کندیماز عملکرد بازیکنان در حضور دیگران تعریف 

این امر را  ،دهدیمهنگامی که ورزشکار کار درستی انجام 

 .کندیمبیان 
282/3 832/3 323/3- 232/3 308/3 

ااطر عملکرد که به بازیکن به دهدیمظر  رار این نکته را مدن

  .اویش پاداش داده شود
122/3 880/3 387/3- 202/3 371/3- 

 -303/3 230/3 -281/3 283/3 833/3  .شودیماز او  دردانی  ،و تی بازیکنی عملکرد اوبی دارد

 257/3 310/3 -205/3 228/3 822/3 .دهدیمزیکنان وعده هر کجا که لازم باشد به با

 

 ای فریدمنآزمون رتبه. 4. 1. 4

 یهارتباهعرورت دارد مقایساۀ  شد،عد سنجش پنج ببا توجه به اینکه سبک رهبری در 

بین میانگین رتبه ابعاد مختلاف متغیار ، دهدیم. نتایج نشان شودهرکدام از این ابعاد مقایسه 

فریادمن در ساطح  یارتباهعنادار وجود دارد و این تفاوت براساس آزماون مذکور تفاوت م

 .استدرصد معنادار  08حدا ل 
 

 ی متغیر سبک رهبریهارتبهی فریدمن برای مقایسه ارتبهآزمون . 7جدول 
 Chi-Square Sig درجه آزادی میانگین ابعاد سبک رهبری

 07/1 سبک رهبری آموزشی

 

 

1 

 

 

25/2231 

 

 

333/3 

 01/2 رهبری آمرانه سبک

 33/0 سبک رهبری دموکراسی

 00/0 سبک رهبری حمایتی

 73/2 سبک رهبری بازاور مثبت
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 آزمون مدل معادلات ساختاری. 5. 1. 4

. تحلیال دهادیمارا نشان  AMOSتجزیه و تحلیل سااتاری با استفاده از مد   5دو  ج

های رهبری مربیان با استفاده سبک، دهدیمشان ن AMOSهای مستخرج از مد  پیشرفته داده

. همچناین تحلیال شادندبعد و هر بعد با استفاده از تعدادی شاا  آشکار بررسای  پنجز ا

رهباری را باا اساتفاده از یاک ماد  عااملی مرتباه دوم  یهاسبکتوان می ،ها نشان دادداده

یک ساازه یاا  عنوانبههبری ر یهاسبک گانهپنجبر این اساس، هریک از ابعاد  ؛سنجش کرد

رهبری  یهاسبکهای ند و این پنج متغیر به نوبه اود در نقش معرفمتغیر پنهان تعریف شد

بار علااوه، دهادیماسازه پنهان و وابسته در مد  سااتاری  رار گرفتند. نتایج نشان  عنوانبه

ایای واگارا نیاز های فرعای، روشده برای هریک از مقیاسهای تعریفهماهنگی درونی آیتم

های فرعای دارای همبساتگی های هریک از مقیاسنها گویهتبه عبارت دیگر، نه ؛بر رار است

ها برای سه مقیاس دیگر با سایر گویه هاآنبلکه همبستگی  ،اندبا یکدیگر بوده زیادیدرونی 

ری از گیمد  اندازه، دهدیمرهبری نشان  یهاسبککمتر است. معیارهای برازش مد  عاملی 

 . استبرازش نسبتاً مناسبی براوردار 

شاا  ریشه دوم میاانگین  ،دهندیمعامل مرتبه دوم نشان  ،مندرج در مد  یهاشاا 

 دهادیمرا نشان  کمیشدت مقدار که به است 310/3( برابر با RMSEA) ماندهیبا مربعات 

و  Cfi ایان مطالعاه  لیکری برازش در یهاشاا . از طرفی کندیمکه برازش مد  را تدیید 

Pcfi باولی را و برازش نسابتاً  ابال دهندیمرا نشان  727/3دومی  و 518/3که اولی  هستند 

 .زنندیمبرای مد  عاملی مرتبه دوم ر م 

 
 های رهبریهای كلی برازش مدل سبکشاخص. 8جدول 

 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول هاانواع شاخص

CMIN 833/2025 058/2137 075/2228 

P-valve 333/3 333/3 333/3 

CMIN/Df 323/2 320/2 528/2 
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 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول هاانواع شاخص

RMR 220/3 223/3 222/3 

Cfi 302/3 775/3 518/3 

PCFI 801/3 308/3 727/3 

RMSEA 330/3 388/3 310/3 

 

 
 عاملی مرتبه دوم متغیر وابسته مدل .2شکل 
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 ین تیآزمون من وا . 6. 1. 4

ان و )مربیا هااگروهرهبری در ابعاد مختلاف بارای  یهاسبکرتبه متغیر  منظور مقایسهبه

نتایج در بعد آموزشای باا مقایساه براساس . شدورزشکاران( از آزمون من وایت نی استفاده 

بارای  u=83/22723و  z=-285/2پاسخگویان مربی و ورزشکار و نیز مقدار  یارتبهمیانگین 

 ضاوت کرد که باین دو گاروه  توانیم 0( در جدو  P=302/3) معناداری با مقداردو گروه 

یعنی  ؛شکاران از نظر میزان سبک رهبری آموزشی ااتلاف معناداری وجود داردمربیان و ورز

مربی یا ورزشکار بودن در چگونگی سبک رهبری تدثیر معناداری دارد. مقایساه رتباه متغیار 

باا مقادار برای دو گروه  u=83/02313و  z=223/2رهبری در بعد آمرانه با مقدار  یهاسبک

 ضاوت کرد که بین دو گاروه مربیاان و ورزشاکاران از نظار  توانیم( P=221/3) معناداری

یعنی مربی یا ورزشکار بودن در  ؛میزان سبک رهبری آموزشی ااتلاف معناداری وجود ندارد

هباری در بعاد ر یهاسابکچگونگی سبک رهبری تدثیر معناداری ندارد. مقایسه رتبه متغیار 

( P=333/3) معناداری با مقدارگروه  برای دو u=83/03072و  z=521/0دموکراتیک با مقدار 

بین دو گروه مربیان و ورزشکاران از نظار میازان سابک رهباری دموکراتیاک ، دهدیمنشان 

یعنی مربی یا ورزشکار بودن در چگونگی سبک رهبری تادثیر  ؛ااتلاف معناداری وجود دارد

 ی دارد. معنادار

 u=83/22527و  z=-220/3قدار رهبری در بعد حمایتی با م یهاسبکمقایسه رتبه متغیر 

باین دو گاروه مربیاان و ، دهادیما( نشاان P=023/3) معنااداری باا مقاداربرای دو گاروه 

یعنی مربی یا  ؛ورزشکاران از نظر میزان سبک رهبری حمایتی ااتلاف معناداری وجود ندارد

متغیار  ر چگونگی سبک رهبری تدثیر معناداری ندارد. همچنین مقایسه رتبهورزشکار بودن د

برای  u=83/00138و  z=-005/3رهبری در بعد بازاورد مثبت اجتماعی با مقدار  یهاسبک

( گویاای ایان اسات کاه باین دو گاروه مربیاان و P=708/3) معنااداری باا مقاداردو گروه 

رد مثبت اجتمااعی ااتلااف معنااداری وجاود ورزشکاران از نظر میزان سبک رهبری بازاو

 زشکار بودن در چگونگی سبک رهبری تدثیر معناداری ندارد.یعنی مربی یا ور ؛ندارد
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 ین تیمن وا مقایسه رتبه متغیر وابسته با استفاده از آزمون. 9جدول 

 سبک 

 رهبری 
 هاگروه

 میانگین

 رتبه 

 جمع كل

 رتبه 
 مقدار Sig. من وایت نی

 Z 
.Sig 

 دبع

 آموزشی 

 02/1 20/03 ورزشکار
070/0- 332/3  285/2-  302/3  

 82/1 38/02 بیمر

 بعد

 آمرانه 

 83/02313 23/230 ورزشکار
833/22813 221/3  223/2  221/3  

 82/1 38/02 مربی

 بعد 

 دموکراسی

 83/03072 53/282 ورزشکار
833/23272 333/3  521/0  333/3  

 83/23210 07/202 مربی

 بعد 

 حمایتی

 83/00705 00/235 ورزشکار
833/20832 023/3  220/3-  023/3  

 83/22527 75/237 مربی

 بازاورد 

 اجتماعی

 83/00138 30/237 ورزشکار
833/20038 708/3  005/3-  708/3  

 83/20223 37/273 مربی
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 5

باه  یابیدسات. بارای بود رهبری یهاسبکیی ابزار برآورد روایی و پایا ،هدف این مطالعه

. ایان شادمطالعه  بوشهرآزاد استان  یهادانشگاهمربیان و ورزشکاران از  یانمونه ،این هدف

است کاه هار  آموزشی، آمرانه، دموکراسی، حمایتی و بازاورد اجتماعیبعد  پنجابزار دارای 

 . شدگویه سنجش  تعدادیبعد آن با 

دارند آمده ارزش بیشتر از یک دستعامل اصلی به پنج ،دهدیملی نشان نتایج تحلیل عام

عامال  بیاترت نیبه ا ؛کنندیمدرصد از واریانس نمرات مقیاس را تبیین  21/13و درمجمو  

(، عامال 125/27) انسیدرصد وار نیشتریب 07/3 ژهیبا ارزش ومقیاس آموزشی یا اردهاو  

یاا (، عامال ساوم 823/23) انسیادرصد وار 235/1 ژهیو با ارزشمقیاس آمرانه یا اردهدوم 

یاا (، عامال چهاارم 773/1) انسیادرصاد وار 035/2 ژهیبا ارزش وموکراسی دمقیاس ارده

یاا ( و عامال پانجم 523/0) انسیادرصاد وار 821/2 ژهیاباا ارزش وحماایتی مقیاس ارده
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 نیای( کال را تب325/0) انسیاردرصد و 117/2 ژهیبا ارزش وبازاورد اجتماعی مقیاس ارده

   .کنندیم

افزار با استفاده از نرم رهبری یهاسبکوم برای سنجش نتایج مد  عاملی تدییدی مرتبه د

AMOS  و  دموکراسای، حماایتی، آمراناه)آموزشای،  بعادپانج این مفهاوم از ، دهدیمنشان

 مانادهیباا مربعات  نیانگیدوم م شهیشاا  ر( تشکیل شده است. بازاورد مثبت اجتماعی

(RMSEA برابر با )که برازش ماد  را  دهدیمن را نشا کمیشدت مقدار که به است 310/3

 یکه اول هستند Pcfiو  Cfiمطالعه  نیبرازش در ا یکریل یهاشاا  ی. از طرفکندیم دییتد

مرتباه  یمد  عامل یرا برا ی بولو برازش نسبتاً  ابل دهندیمرا نشان  727/3 یو دوم 518/3

 .زنندیم م دوم ر

بعد  پنجدر رهبری  یهاسبکنجش پرسشنامه برای س هایهمه سؤا ، دهدمینتایج نشان 

بر در ااتیار موجود در ادبیات موعو  مبنی دال تواندمیبنابراین این ابزار  اند؛مذکور مناسب

کشاور متناساب  هایسازماندر رهبری  یهاسبکسنجش مفهوم  براینبودن ابزار استاندارد 

کارگیری ابزار حاعر به ا بهب توانندمی هاسازمان. مدیران کندا مقتضیات فرهنگی را برطرف ب

 .کننداود ا دام رهبری  یهاسبکحسابرسی 

 اند از:دهای پژوهش عبارتپیشنها

در ایان مطالعاه، باا تمرکاز بار رهباری  یهاسابکبررسی اعتبار و روایی پرسشانامه  .2

ابزاری  عنوانبه تواندیم؛ بنابراین تحصیلی صورت گرفت مختلف سنی و جنسی و یهاگروه

 شود؛مختلف استفاده  یهاپژوهش بو  در مطالعات و بار و روایی  ابلبا اعت

 یاحرفاهبرای بساترهای مختلاف شاغلی و رهبری  یهاسبکهریک از ابعاد مختلف  .2

رات مختلف دولتی و غیردولتی و ادا هاسازمان شود،یمپیشنهاد رو ازاین ؛کاربرد فراوان دارند

 توانیمفرض چراکه با رعایت این پیش کنند؛استفاده  طالعاتمملاکی در  عنوانبهاز این ابزار 

نتاایج  مسلم استو به کار گرفت که کرد ق و توانمندی هایشان جذب یافراد را برحسب علا

 ؛شودیمبیشتر  نیز هاآنو کارایی 
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