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  چكيده

ي گراي) مربيان با خالقيت بازيكنان فوتبال انجام گرفت. جامعهگرا و تحولهاي رهبري(عمل اين تحقيق با هدف بررسي ارتباط بين سبك
نفر بود و از طريق جدول مورگان تعداد  550كه شامل  1388آماري اين تحقيق، كليه بازيكنان حاضر در ليگ دسته يك فوتبال كرمان در سال

گيري  ي پيمايشي انجام شد. ابزار اندازهنفر به صورت تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. اين تحقيق از نوع همبستگي و به شيوه 225
ها طي يك  رخ رهبري ساشكين و خالقيت رندسيپ بود. پايايي دروني پرسشنامه هاي فردي (محقق ساخته)، نيم ويژگي  يمل سه پرسشنامهشا

برآورد گرديد. تجزيه و تحليل  76/0ي خالقيت و پرسشنامه 98/0ي سبك رهبري ي مقدماتي و از روش آلفاي كرونباخ براي پرسشنامهمطالعه
انجام شد. نتايج تحقيق نشان داد كه بين سبك رهبري مربيان  SPSS 17يق آمار توصيفي و استنباطي و با استفاده از نرم افزارها از طر داده

) r=  - 28/0و  p> 001/0گرا( ي رهبري عمل) وجود دارد. همچنين زيرمجموعهr= - 27/0و  p=01/0داري( ي معنيبا خالقيت بازيكنان رابطه
) و بين r=- 12/0و p=08/0(  باشد. بين سن با خالقيت بازيكنان بيني خالقيت مي ي خطي با متغير معيار بوده و واجد شرايط پيشي رابطهدارا

داري بين  داري مشاهده نشد. همچنين تفاوت معني ي معني) رابطهr=  -02/0و p= 70/0ي ورزشي در فوتبال با خالقيت بازيكنان(سابقه
 ) مشاهده نگرديد. f=117/0و  p=97/0خالقيت در سطوح مختلف تحصيالت بازيكنان( ميانگين ميزان

  گرا، خالقيتگرا، رهبري تحول هاي رهبري، رهبري عمل: سبكواژگان كليدي
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Relationship between the styles of coaches leadership with creativity football  

Abstract 

This study was done with the aim of investigation the relationship between the styles of coaches 
leadership(transactional and transformational) with the creativity of football. players. Statistical community of this 
study consists of all present players in Kerman league- group one that is about 550 people in 1388 which through 
Morgan’s tables, 225 of these people were chosen accidentally as sample. This study was done according to 
correlation and survey method. Measurment devices consisted of 3 questionnaires: individual features (researcher- 
made), Sushkeen leadership profile and Randseep creativity. Questionnairs reliability was estimated through a 
primirary studying by the way of Kerenbach Alphay and the number is 0.98 for questionnaires of leadership style 
and 0.76 for questionnaires of creativity. Analysis of data were done by inferential and descriptive statistics and also 
by using of SPSS17 software. Results of the study showed that there is a significant relationship (r=-0.27 and p=0.01) 
between leadership style and creativity of players and the subset of transactional leadership (r=-0.28 and p<0.001) 
consists of linear relationship and criterion variable and it is eligible qualified of creativity prediction. But the 
significant relationship between the age and creativity of players (r=-0.12 p=0.08) and between the athletic record of 
players and their creativity (r=-0.02 p=0.70) haven’t been observed. Also there hasn’t been a significant difference 
between the average rate of creativity in different levels of player’s education (F=0.117 and p=0.97). 

 

Keywords: leadership style, transactional leadership, transformational leadership, creativity.  
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  مقدمه
برداشت و ها ملزم به مد نظر قرار دادن آن هستند، موضوع رهبري است.  يكي از موضوعات مهمي كه مديران موسسات و سازمان

بخشد. در حقيقت از مديران انتظار  درك لزوم اينكه مديران بايد كار هدايت و رهبري را انجام دهند، اهميت موضوع را فزوني مي
  .شود متصف به صفات رهبري باشند هايي كه به آنها واگذار مي رود به خاطر ماهيت وظايف رسمي و مسئوليت مي

ها را متوجه اين واقعيت نموده است كه براي دستيابي  اندركاران سازمان الن و دستامروزه عصر نوين مديريت، كليه مسئو
دارند كه تمايل به داشتن  هاي خالق باشند. بيشتر مديران اظهار مي  به حداكثر اثربخشي سازماني به فكر استفاده از انديشه

جهت افزايش خالقيت پيروان، چگونه بايد مديريت كنند. كارمنداني با خالقيت بيشتر دارند، اما هميشه روشن نيست كه مديران در 
اي جهت درك عوامل  هاي شخصيتي در ارتباط با خالقيت افراد مورد شناسايي قرار گرفته، نيازهاي فزآينده در حاليكه برخي ويژگي

هاي رهبري  دهد كه سبك اي موجود است كه ممكن است خالقيت افراد را افزايش و يا كاهش دهد. مطالعات اوليه نشان مي زمينه
  ). 2003، 3گرا، مشاركتي و دستوري ممكن است با خالقيت پيروان ارتباط داشته باشد(بروس گرا، عمل مانند تحول

گرا بسيار محدود  گرا و عمل هاي رهبري تحول هاي انجام شده در خصوص ارتباط بين سبك از طرف ديگر پژوهش    
ي گراي باس بررسي شده است و الگوي ساشكين براي مطالعه گرا و عمل الگوي رهبري تحولاست و در تحقيقات انجام شده بيشتر 

  سبك رهبري مربيان ورزشي كمتر مورد بررسي قرار گرفته است.
گرا و  هاي رهبري تحول سبك هاي انجام شده حاكي از آن است كه تحقيقات بسيار محدودي در زمينه همچنين بررسي

ي گرا را رويكردي مفيد براي مطالعه گرا و عمل هاي رهبري تحول ورزشي صورت پذيرفته است. بررسي سبكهاي  گرا در محيط عمل
رهبري مربيان ورزشي عنوان كرد و مطالعات انجام شده در اين زمينه و به خصوص در ارتباط با متغيرهايي مانند انگيزش، تالش، 

ي كرد. از سوي ديگر، در تحقيقات انجام شده، مديران ورزشي مورد توجه مندي، تعهد و عملكرد تيم را بسيار كم ارزياب رضايت
ها ناديده گرفت. مربي در نقش يك رهبر بايد به  اند، در حالي كه نبايد نقش مربي را به عنوان رهبر تيم در استفاده از اين سبك بوده

  ). 2006(4گومز ورزشكاران ايجاد كند هاي مطمئن و مؤثري را براي پيشرفت ها و روش عنوان يك برانگيزاننده، راه
هاي گذشته توانسته حرفه و تخصصي اي مهم و مورد توجه است و در طول دههمربيگري در دنياي كنوني ورزش، وظيفه

توان به سبك رهبري مربي، منابع مهم معرفي شود. موفقيت يك تيم ورزشي، به عوامل متعددي بستگي دارد كه از آن جمله مي
ها و راهكارهاي جديد و نو توسط مربي، وجود بازيكنان خالق و تكنيكي در تيم و انسجام تيمي و ... اشاره لي،ارائه تاكتيكمادي و ما
هاي رقابتي هر كسي را به ي چالشهاي شناخته شده مربيگري ديگر كارآيي ندارند، شدت فزآيندههاي كهنه و سيستمكرد. روش
دهي، افزايش تنوع، هايي همچون طراحي تغيير، تطبيقيط جديد تطبيق دهد. امروزه اهميت مهارتطلبد تا خود را با شرامبارزه مي

هاي فردي و گروهي  در ورزش خصوصاً در فوتبال رو به رشد امروز دوچندان هاي فردي و گروهي، خالقيتارائه ايده جديد، قابليت
ورزش فوتبال، ضرورت توجه به استعدادهاي انساني و اتخاذ مناسبي تر شدن فضاي رقابتي در عرصهتر و مشكلشده است.پيچيده

ترين سبك رهبري و همچنين توجه به بازيكنان خالق را بيش از گذشته آشكار ساخته است.امروزه شرايط محيطي به حدي 
ساختارها، روشها،  توانند با تغييرات سطحي و ظاهري در -هاي ورزشي ديگر نميپيچيده، پويا و نامطمئن گرديده كه سازمان

المللي تضمين كنند. تيماي، ملي و يا بينهاي منطقهمدت و حتي كوتاه مدت خود را در مرحله رقابتها و غيره حيات بلندسيستم

                                                            
3 .Bruce 
2.Gomes 



۵ 
 

هاي دروني خود را بشناسند، نقاط ضعف را ترميم و به تقويت ها و توانمنديهاي ورزشي براي ارتقاء و يا بقاي خود ناچارند، ظرفيت
هاي مهم، انتخاب شيوه و سبك مربيگري است. اين  ها و ابعاد مربيگري در تيم و از تصميم يكي از جنبه نقاط قوت خود بپردازند.

دهد؟ چگونه  ها را آموزش مي ها و استراتژي گيرد؟ كدام مهارت كننده اين است كه: يك مربي چگونه تصميم ميبعد تعيين
كند؟ و از  هايي براي ايجاد نظم و انضباط تيم استفاده مي رساند؟ از چه روش قه را به انجام ميسازماندهي الزم براي تمرين و مساب

ها و  هاي تيمي متكي است يا به تكنيك ها چه نقشي را براي ورزشكاران قايل است؟ بر تاكتيك گيري تر، در تصميم همه مهم
ها،  ال سيستماتيك متكي است يا در كنار كار گروهي به تكنيكهاي فردي نيز توجه دارد آيا فقط به كار گروهي و فوتب خالقيت
  هاي فردي نيز توجه دارد؟  ها و خالقيت توانايي

توانند از  هاي خود و بازيكنان مي ثابت شده است كه مربيان خوب حتي در صورت ضعف منابع با خالقيت و انديشه
متغيرهاي مخل دروني و بيروني، تيم را به سر منزل مقصود رهنمون باالترين ظرفيت تيم و باشگاه استفاده نموده و با غلبه بر 

  ).1384سازند(باقري، 
هاي كشور با  اي در ليگ واقعاً چه شيوه و سبكي متناسب با شرايط تيم است؟ آيا سبك مربيگري يك تيم فوتبال حرفه 

ها بازيكنان بزرگ،  روش مربيگري يك تيم دانشگاهي و يا محلي و پيشكسوتان تفاوتي دارد؟ چگونه است كه در بعضي از باشگاه
ها دالر هزينه كنند؟ اين افراد  بزرگ دنيا حاضرند براي به خدمت گرفتن آنها ميليون هاي يابند كه تيم تكنيكي و خالق پرورش مي

موفقيت يك تيم ورزشي به عوامل متعددي بستگي دارد. هر تيم و گروه ورزشي  يابند؟ تحت كدام سبك رهبري كشف و پرورش مي
هاي ورزشي بطور اخص، جهت نيل  ها بطور اعم و تيم گرا بودن سازمان از منابع انساني و مادي تشكيل شده است. با توجه به هدف

به اهداف، بايستي از نيروهاي انساني به عنوان عنصر اصلي، سرمايه، امكانات و تأسيسات استفاده بهينه و مطلوب نمود. از جمله 
ها،  ست. زيرا در سازمانها ا هاي ورزشي موثر است، مربي آن تيم گيري تيم دهي و يا عدم نتيجه عوامل بسيار مهمي كه در بهره

هاي ورزشي و بويژه در فوتبال مربي به عنوان مغز متفكر و پويا در تعيين سرنوشت و كسب باالترين بازده ممكن نقش و اهميت  تيم
ت خالقي غيرقابل انكاري دارد. همچنين در كنار نقش و خالقيت مربي، خالقيت فردي و تكنيكي بازيكنان را نيز نبايد ناديده گرفت.

ها خصوصاً در ورزش حائز اهميت بوده است. امروزه، خالقيت در ورزش چه در مربيگري و چه ي عرصهدر سراسر تاريخ بشر در همه
ها را ندارد. هاي شناخته شده مربيان، ديگر كارآيي الزم  براي پيروزي تيمتوسط بازيكنان يك نياز و ضرورت است. امروزه، سيستم

شك، يكي از  بي  شود.ها در ميادين ورزشي ميق مربيان و بازيكنان است كه سبب موفقيت و پيروزي تيمهاي نو و خالتنها ايده
تواند اهداف  ي همين ويژگي است كه انسان ميهاي انسان قدرت آفرينندگي يا خالقيت اوست و به واسطه زيباترين ويژگي

آيد زيرا  وفا سازد. ورزش نيز از ديدگاه فلسفي نوعي خالقيت به شمار ميهاي خود را شك گرايانه خود را پديد آورده و توانايي آرمان
هاي گوناگوني است كه مدارهاي اصلي ورزش و ورزش كردن را بوجود آورده و نتيجه ورزش كردن را  ورزش خود حاوي خالقيت

توانيم  ورزش را كه نگاه كنيم ميكند در واقع هر بخش از  رواني مي هاي حركتي، سالمت جسماني و سپس خلق سالمت خلق زيبايي
  شوند.تر مي هاي كلي و اساسي هاي مختلفي را مشاهده كنيم كه بوجود آورنده خالقيت خالقيت

توانند خالقيت  ترين سبك رهبري مي هاي بازيكنان و همچنين از طريق اتخاذ مناسب مربيان با شناخت اهداف و ويژگي
و در نتيجه عملكرد بهتر تيم پرورش دهند. آنچه مسلم است اين است كه با توجه به رشد  بازيكنان را به نفع افزايش عملكرد آنها

شود. لذا نقش آفرينان اين عرصه با بكارگيري تكنولوژي و علم  ياد مي عه كنوني از آن به عنوان يك صنعتروزافزون فوتبال در جام
دهد، سبك رهبري مناسب، استعداد  ن مشكلي تغيير ميكنند و آنچه نتايج را در عرصه چنان ميدا روز به سختي تالش مي

تواند نتيجه را به نفع خود و تيم رقم بزند. مربيان خدادادي و خالقيت فردي و ابتكار و خالقيت تيمي مربي و بازيكنان است كه مي
تدارك ببينند كه بتوانند كند تا محيط ورزشي را به نحوي  بايد بدانند كه شناخت اصول روانشناسي و مديريت به مربي كمك مي

خالقيت فردي و تيمي و در نتيجه عملكرد تيم را افزايش دهند. با توجه به موارد ياد شده و همچنين اهميت و جايگاه ورزش 
بخصوص ورزش فوتبال در نشاط، پويايي، اقتصاد و .... جامعه نياز به افراد خالق و نوآور چه در حيطه مربيگري و چه به عنوان 

و باالخره چه سبك رهبري مناسب فوتبال جامعه مورد نظر است؟ از آنجا كه چون  .كند در فوتبال اهميتي دوچندان پيدا مي بازيگر
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گرا) ممكن است  گرا و رهبري تحول اين احتمال وجود دارد كه هر كدام از دو سبك رهبري مورد نظر در اين تحقيق(رهبري عمل
هاي رهبري مربيان فوتبال  شود كه انواع سبك د. سوال اصلي تحقيق به اين شكل مطرح ميارتباط متفاوتي با خالقيت داشته باشن

  ي ورزشي در اين ليگ دارد.ليگ دسته يك كرمان چه ارتباطي با خالقيت بازيكنان اين رشته
  
  

 روش تحقيق
كه بر اساس  1388ر سال هاي فوتبال شركت كننده در ليگ دسته يك كرمان دي آماري پژوهش حاضر شامل كليه تيمجامعه

نفر از بازيكنـان را  225باشد كـه محقق تعـداد نفر مي 550آمـاري تعـداد  جامعه ،اطالعات گرفته شده از هيأت فوتبال كرمان
آوري اطالعات، با توجه به اهداف براي جمع بـراساس جـدول مورگان و به صورت تصادفي ساده به عنوان نمونه، انتخاب كرده است.

  ي اطالعات عمومي(فردي )، سبك رهبري ساشكين و خالقيت رندسيپ استفاده گرديد. پرسشنامه 3حقيق، از ت
ي سبك پرسشنامه باشد.ي بازيگري در فوتبال ميي اطالعات عمومي كه شامل سن، ميزان تحصيالت و سابقهپرسشنامه

كند. گيري ميسوال، يك شاخص را اندازه 5سوال است و هر  50) مارشال ساشكين كه مشتمل بر TLPرخ رهبري (رهبري يا نيم
هاي دكتري و تحقيقات ديگر برآورد گرديده است. با روايي و پايايي اين پرسشنامه توسط محققين ديگري جهت استفاده در رساله

نظر در علم مديريت و د صاحبنفر از اساتي 10اين حال، براي اطمينان از روايي پرسشنامه، از نظرات اساتيد راهنما و مشاور و 
نفر  30اي مقدماتي بر روي تربيت بدني، استفاده شد و اصالحات الزم لحاظ گرديد.براي اطمينان از پايايي پرسشنامه، طي مطالعه

  برآورد گرديد.   98/0ي آماري، پايايي دروني پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ از جامعه
به چاپ رسيده است. اين پرسشنامه نيز توسط  1979سط رندسيپ ابداع و در سال ي خالقيت رندسيپ كه توپرسشنامه

حال نظرات اصالحي  محققين ديگري در تحقيقات علمي مورد استفاده قرار گرفته و روايي و پايايي آن برآورد گرديده است. با اين
ناسي و تربيت بدني در پرسشنامه لحاظ گرديد. براي نفر از اساتيد صاحب نظر در علم مديريت، روانش 10اساتيد راهنما و مشاور و 

ي آماري، پايايي دروني پرسشنامه از روش آلفاي نفر از جامعه 30اي مقدماتي بر روي اطمينان از پايايي پرسشنامه، طي مطالعه
  برآورد گرديد.   86/0كرونباخ 

هاي گرايش مركزي نظير  نگيزش از شاخصجهت توصيف ويژگي هاي نمونه تحت بررسي و نيز تدوين مقياس ارزشيابي ا
آمار استنباطي از  استفاده گرديد. zانحراف چاركي و نمرات استاندارد  شاخص پراكندگي از انحراف معيار، نما و ميانه، ميانگين،

و در  SPSS17هاي آماري فوق به وسيله رايانه و با استفاده از نرم افزار  روشهمچوي ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. 
  انجام گرديد.  01/0سطح خطاي 

  
  يافته هاي تحقيق

  باشد.)زير  مي1جدول ( هاي پژوهش به شرحبرخي از يافته
          

  ) همبستگي بين سبك رهبري و ميزان خالقيت ورزشكاران1جدول(
  هاي آماريشاخص                     

  هاي سبك رهبريشاخص
  داريسطح معني  ضريب همبستگي

  000/0  -272/0 **  مديريت اليق
  000/0  -275/0 **  مديريت پاداش

  000/0  -287/0 **  گرارهبري عمل
  000/0  -267/0 **  رهبري ارتباطات
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  003/0  -211/0 **  رهبري اعتماد
  003/0  -215/0 **  رهبري احترام
  002/0  -225/0**  رهبري خالق

  001/0  -245/0 **  گرارفتار رهبري تحول
  004/0  -210/0 **  بخشاطمينانرهبري 

  001/0  -233/0 **  رهبري پيرو گرا
  000/0  -303/0 **  رهبري دورانديش

  000/0  -258/0 **  سازرهبري فرهنگ
  000/0  -273/0 **  گراويژگي هاي فردي رهبري تحول

  000/0  - 266/0**  گرارهبري تحول
  000/0  -274/0 **  سبك رهبري

  01/0دار در سطح **: معني                       
  

هاي هاي آن با خالقيت، از روش همبستگي پيرسون استفاده شده است، يافتهبراي بررسي ارتباط بين سبك رهبري و زيرمجموعه
ه سطح شود كهاي سبك رهبري با خالقيت مشاهده مي) آمده است.براساس جدول ضرايب همبستگي شاخص1آماري در جدول(

هاي سبك رهبري داري بين تمامي شاخصي منفي معنيباشد.بر اين اساس، رابطهمي α=01/0ها كمتر از دار تمامي شاخصمعني
 با خالقيت وجود دارد.

  

  بحث و نتيجه گيري
ي معكوس هاي آن با خالقيت ورزشكاران رابطه) نشان داد بين سبك رهبري و زيرمجموعه1نتايج بدست آمده از جدول (     

) بر روي كارگران يك شركت صنعتي، 1374پور(هاي اسالمينتايج تحقيق، با يافته ).r=-274/0و  P>01/0داري وجود دارد (معني
) بر روي اعضاي هيات 1384تبريزي(شود و  قهرمانت نيروي كار ميمشاركتي، موجب افزايش خالقيمبني بر اينكه اجراي مديريت 

دار بسن سبك رهبري با خالقيت و هاي كشور، مبني بر وجود ارتباط مثبت و معنيتربيت بدني دانشگاههاي علمي گروه
داري بين ي مثبت و معنيي كار در آنها وجود خالقيت و ارتباط مناسب بود و رابطه) در مورد چند كمپاني كه الزمه2004ديان(

ي ) بر روي دانشجويان دوره2003خواني ندارد. ولي نتايج تحقيق كيمبرلي(عضو وجود داشته، هم-خالقيت كاركنان با تبادل رهبر
كند. با توجه گرا با خالقيت گروهي را تأييد ميدار بين سبك رهبري تحولي منفي و معنيليسانس در آمريكا مبني بر وجود رابطه

گذاشته و موجب انگيزش و هدايت رفتار آنها شوند،  توانند، بر افكار، احساسات و آرزوهاي زيردستان خود اثربه اينكه مربيان مي
دستان كننده و يا بازدارنده، بطور مستقيم و يا غيرمستقيم بر خالقيت زيرتواند به عنوان عامل تسهيلبنابراين سبك رهبري آنان مي

  اثر بگذارد
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