
 
 
 

 

 فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش

 22، پیاپی دوم، شماره نهمسال 
 

 های ورزشی در فدراسیوندرجه دنیسون  063الگوی رهبری  اعتباریابی

 3حسین زارعیان، 2*رضا صفری جعفرلوحمید، 1حسین قربانیمحمد

 

 20/20/8932تاریخ پذیرش:                                  22/22/8932تاریخ دریافت: 

 چکیده

 هایفدراسیون دنیسون در درجه 902 رهبری مدلتبیین هدف پژوهش حاضر، بررسی برازش و  :هدف

 ورزشی بود.

ود. ب پیمایشی-ها توصیفینظر شیوه گردآوری داده پژوهش به لحاظ هدف كاربردی و ازاین  :شناسیروش

نفر بود و بر  922به تعدادی ورزشی جمهوری اسالم هایفدراسیونشامل تمامی كارشناسان جامعه آماری 

ها برای گردآوری دادهتصادفی ساده انتخاب شدند.  گیرینمونهنفر به روش  878اساس جدول مورگان تعداد 

آلفای كرونباخ و )پایایی  ( بهره گرفته شد.2227ای دنیسون )درجه 902رهبری  سوالی 30 از پرسشنامه

 نفر از 88 توسطروایی محتوا  تأییدپس از ها نامهپرسش یروایی واگراو  روایی همگرا (،پایایی تركیبی

قرار گرفت. عالوه بر این، برازش مدل كلی با استفاده از آزمون تحلیل  تأییدمورد بررسی و  استادان و خبرگان

 .قرار گرفت تأییدمورد  Smart PLS 2افزار نرم و از طریق تأییدیعاملی 

 هایافتههمچنین  .هستند( 4/2دارای سطح مطلوبی )باالتر از  هاویهگنتایج نشان داد كه تمامی  :هایافته

 مأموریت( و 28/2(، سازگاری )28/2(، یکپارچگی )77/2درگیرشدن در كار ) هایمؤلفهحاكی از آن بود كه 

 دست به (GOF=720/2)برابر با نیز  برازش كلی مدلمقدار ( از بار عاملی مناسبی برخوردار بودند. 74/2)

 كه بیانگر برازش قوی آن بود.آمد 

های بود در فدراسیون مؤلفه 82بعد و  4الگوی توسعه رهبری دنیسون كه شامل  درنهایت :گیرینتیجه

اختیار  در ،برقراری یک رهبری اثربخش برایتواند می قرار گرفت. این ابزار ارزشمند تأییدرزشی ایران مورد و

   .گیردها قرار مدیران این فدراسیون

 دنیسون 902های ورزشی، مدل رهبری ، فدراسیوندر ورزش رهبری های کلیدی:اژهو
 

مدیریت . استادیار 2 وزارت علوم، تهران، ایران علوم ورزشیتربیت بدنی و پژوهشگاه مدیریت ورزشی . استادیار 9و8

 ، جهرم، ایراندانشگاه جهرمورزشی 
 ahoo.comhamidsafari83@y نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول: *
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 مقدمه

توانررایی دنیررای پرتالطم ورزش، در امرروزه و  

رهبری، الهام بخشریدن و انگیزش افراد سازمان،  

یکی از ویژگی مهم مرردیران ورزشررری اسررررت 

Arthur, 2016 ;Antonakis, 2004)).  با توجه

در صنعت كنونی ورزش، مستمر و حساسیت باال 

عامل حیاتی در توسرررعره رهبری تبدیل به یک  

الگوی  ،درواقع ورزشرری شررده اسرررت.  موفقیت 

 تواندیممدیریت ورزشی معاصر،  در رهبری قوی

، رونیازا ،باشد توجهقابلیک منبع مزیت رقابتی 

 ذاریگیهسرمارهبری و توسعه بر  یتمركز بیشتر

. (Frawley, 2018) شررودرشررد آن انمام میدر 

سنتی، تعریف رهبری اغلب با یک  هاییهنظردر 

گردیده اسررت و كمتر به  ارائهرهبر محور رویکرد 

ولیکن در  شرررودیمنقش پیروان در آن اشررراره 

فرآیند، نقش،  عنوانبهجدید، رهبری  هاییهنظر

 گیردیمقرار  موردبحثموقعیت و یا حتی پیامد 

 ,Day). كه بیشتر شبیه یک الگوی رفتاری است

رهبری در ورزش  ینهدرزم اولیه مطالعات (2014

و تا این زمان  شررررود شرررد 8372هه د اواخراز 

در این  یتوجهقابلو محققان  ادامه داشرته است 

 ,Chelladurai) اندپرداختهزمینره بره پژوهش   

1980; O’Boyle, 2015; Snyder, 1990; 

Hoye, 2004; Frisby, 1986; Mallia, 

2019).  

 مورداز ابعاد گوناگون در این مطالعات، رهبری 

یه سطوح فردی، گروهی، قرار گرفت تا كل یبررس

سازمانی و اجتماعی این موضود در میدان ورزش 

در مطالعات قرار گیرد.  یبررس موردو خارج از آن 

مربوط به رهبری در ورزش، دو دیدگاه كلی مورد 

بررسی قرار گرفته است: دیدگاه اول رهبر محور 

 دهندیمهستند كه رهبر را محور مطالعات قرار 

بری تبادلی، تحولی و ره هاییتئورمانند 

ورزشی  یهارسانهكاریزماتیک )اغلب توسط 

دیدگاه دوم در مقابل دیدگاه  و (گرددیممطرح 

ه ك كنندیماول، یک رویکرد پیرو محور را مطرح 

 دانندیمتعیین ماهیت رهبری  منشأپیروان را 
.(Ferkins, 2018) 

در جدیدترین مطالعات رهبری در ورزش هم 

ند رهبری خدمتگزار و رهبری برخی مفاهیم مان

از این نمونه قابل اعتماد مورد تحقیق هستند. 

اشاره كرد  كه  Burton et al  (2014) به توانیم

گزار، عواملی مانند بر رهبری خدمت تأكیدبا 

ی سازاعتماد، پاسخگویی، مشتری مداری، توانمند

و انسمام را در توسعه الگوی رهبری در 

های ورزشی بسیار مهم نها و سازمافدراسیون

  .دانندمی

رهبری دیگر تنها در كار كردن و قدرت واژه  اخیراً

 شود؛ بلکه چیزینمی خالصهدر افراد  یرگذاریتأث

در قالب گفتگو، عمل، زبان و  و بیشتر از این

 عریفت ،تعامالت بین افراد در یک زمینه خاص

(. Lester & Yammarino ،2016) گرددمی

 ;Kihl, 2010)در برخی مطالعات  لمثاعنوانبه

Day, 2014 رهبری در ورزش را فراتر از یک )

ساختار مدیریتی، بلکه یک ساختار اجتماعی 

ارتباطی،  یهاتمربهاز  تواندیمكه  پندارندیم

همکاری و اجتماعی حاصل از تعامالت بین افراد 

در مدل  برخی مطالعات هم. یک سازمان بروز یابد

و تعیین  یتوانمندساززشی، به خود از رهبر ور

اشاره در رهبری دو عامل مهم  عنوانبه مأموریت

 (2005). (Fletcher, 2015) كردندیم

Westerbeek & Smith كه  كنندیم نیز اشاره

عامل  ترینمهمتوانمندسازی و آموزش كاركنان 

 ورزشی هستند یوكارهاكسبدر موفقیت رهبران 

(Westerbeek, 2005). ین تنها بخشی از البته ا

 ست.ا گرفتهانماممطالعاتی است كه  در این زمینه 
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را رهبری یک سازمان ورزشی  مطالعات دیگر،

 ,Miller)انداز چشممانند  ییهاقسمتشامل 

، یکپارچگی (Ferkins, 2018) استراتژی، (2007

رهبران  .دانندمی (Frawley, 2018)و پویایی 

ته اثربخشی داش ورزشی برای اینکه بتوانند رهبری

پذیری و نظارت را در بین باشند باید مسئولیت

در  هاآنزیردستان خود به اشتراک بگذارند و 

د خود مشاركت دهن هایگیریتصمیم

.(Blanton, 2014) (2012) Voight نیز هدف-

 عنوانبهگذاری مشخص و خلق كار تیمی را 

عوامل توسعه دهنده رهبری در ورزش  ترینمهم

با توجه به اینکه . كندبیان می هادانشگاه

 در ورزش بسیاری در ارتباط با رهبری هاییهنظر

افزوده  هاآننیز به تعداد  هرروزهوجود دارد كه 

پیدا كردن یک نظریه  رسدیم به نظر، شودیم

و جزییات رهبری را در  هاییژگیوخاص كه تمام 

شرایط مختلف در خود جای دهد بسیار سخت 

، نظر به تحوالت درواقع  .(2016Arthur ,(است 

فراوان در صنعت ورزش، رهبر یک سازمان ورزشی 

باید هم محیط داخلی سازمان و هم محیط 

قرار دهد تا سازمان او بتواند  مدنظرخارجی را 

درونی، انعطاف بیرونی نیز  ییافزاهمعالوه بر 

داشته باشد. بنابراین تالش برای رسیدن به یک 

ر رهبری ورزشی كه شامل همه ساختار بهینه د

 ترینمهمدر سازمان باشد از  یرگذارتأث یهامؤلفه

 بوده است اهداف تحقیقات رهبری در ورزش

(Ferkins, 2018).  با توجه به اینکه رهبری و

انگیزش افراد در ورزش یکی از عوامل مهم در 

ورزشی محسوب  یتموفقموفقیت و یا عدم 

ت كه نیس یزرانگبتعمبشود، بنابراین خیلی می

در  بسیاری از تحقیقات ورزشی موضودهنوز هم 

اما شکاف . (Arthur, 2016(د نباش مورد رهبری

كند كه با یک بروز پیدا می ازآنماتحقیقاتی 

این  اغلب كه دریافتتوان بررسی اولیه می

رفتار تحقیقات در مورد رهبری مربیان و 

و كمتر به موضود رهبری در  هستورزشکاران 

و در سطح مدیران ارشد  های ورزشیازمانس

 ,Marjoribanks; است شدهپرداخته ورزشی

2016) (Fletcher, 2009 . یضرورذكر این نکته 

كه با رشد چشمگیر صنعت ورزش در طول  است

هم در سطح جهانی و هم در  ،سال گذشته 42

در این صنعت نیز  مدیریتاهمیت   ،سطح ملی

بر  اعث افزایش فشارب یمهدرنتبیشتر شده است و 

شده است كه  ییهاسازمانو روی افراد 

 رهبری كالن در ورزش را دارند هاییتموقع

(Fletcher, 2015).  ارشد  مدیران، درواقع

در  تنهانه ،هایونفدراسروسای  ورزشی مانند

 ،قرار دارند هارسانهدقیق تیررس نقد و بررسی 

-ذی ز سویبلکه باید استانداردهای باالیی را نیز ا

مانند طرفداران، حامیان مالی،  خود نفعان حیاتی

و جامعه  ورزشی المللیینب یهاسازمان، هادولت

رهبری را در  خودكارعمومی رعایت كنند كه این 

كند به چالشی بزرگ تبدیل می هاسازماناین 

(Frawley, 2018).  حال زمانی این چالش

بر  م،یشود كه در نظر داشته باشتر میعمیق

 اولین عنوانبهاثربخشی رهبری ، عامهاساس باور 

دلیل هر شکست و یا پیروزی در ورزش در نظر 

با این نگاه،  .(Schyns, 2016)شود گرفته می

بیان كرد كه تحقیقات آینده رهبری در  توانیم

های رهبری فراتر خواهد از این مدل غالباًورزش 

رهبری  یهایتموقعرفت و بر رفتارها، ادراكات و 

.(Fletcher, 2015) تمركز خواهد داشت
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تحقیقات كثیری كه پیرامون  باوجوددر ایران هم 

ه ت گرفتبحث رهبری در بین مدیران ورزشی صور

توان دید كه سهم است اما در كمال تعمب می

ها در این مطالعات، بسیار مدیران فدراسیون

 یمحدود و كمرنگ است. در تنها تحقیق معتبر

. حاصل گردیدمحققین ستموی از جكه 

Mokhtari Dinani et al (2017)  به بررسی

های مورد نیاز رهبری اثربخش در هوشمندی

های جمله فدراسیونبرخی مدیران ورزشی، از

 . نتایج این تحقیق به برخیورزشی، پرداخته بودند

، میل به سازگاریمهم مانند انسمام،  هایمؤلفه

 تراتژی و خالقیت درانداز مشترک، استغییر، چشم

قالب سه بعد هوش فرهنگی، هوش سازمانی و 

هوش هیمانی در جهت اثربخشی رهبری اشاره 

در دو تحقیق دیگر نیز تا حدی همچنین،  .داشتند

های ورزشی اشاره شده به رهبری در فدراسیون

 Abbassi .(Mokhtari Dinani, 2017) است

et al (2017) در تحقیق خود رهبری سازمانی 

ر د تأثیرگذارمهم و  مؤلفهیکی از سه  عنوانبهرا 

های ورزشی عنوان فدراسیون سازمانیفرهنگ

نیز  Saeedi Kia A, (2016)همچنین  .كردند

های رهبری ارتباط معناداری را بین سبک

ای هاقتضایی و موفقیت طلبی روسای فدراسیون

 Saeedi) ورزشی از دیدگاه كارشناسان یافتند

Kia, 2016). این تحقیقات و پیشنهادها، باوجود 

كه هنوز دانش تمربی در مورد  رسدیمبه نظر 

های بری در فدراسیونتوسعه ره اثربخش اجرای

 اصلی كه نبود یک مسئلهو  كافی نیستورزشی 

 هاییونفدراسالگوی جامع و فراگیر از رهبری در 

. عدم وجود باقیمانده است نشدهحلورزشی است 

دادن به مقاصد شترک، اولویتم یاندازهاچشم

شخصی و حزبی در مقابل مقاصد سازمانی، نادیده

گرفتن مشتریان اصلی فدراسیون مانند مربیان، 

ورزشکاران، داوران و تماشاگران و مقاومت در 

از  یاگوشهمقابل تغییرات محیطی؛ تنها 

مشکالتی است كه در نبود یک رهبری جامع 

 جلوروبهت بروز پیدا كند و حرك تواندیم

. با توجه به این یندازدبرا از شتاب  هایونفدراس

انمام تحقیقات در رابطه با رهبری  ،مشکالت

بهینه برای  یهاالگو ارائههای ورزشی و فدراسیون

 ئلهمساین  است. یرانکارناپذضرورتی  ،آنتوسعه 

پیشرفت مطالعات  باید مورد توجه باشد كه

برای ایماد یک  ها، فرصتیرهبری در این سازمان

دیدگاه تازه و راهی برای پیشرفت دانش و درک 

 درواقعكند. عموم از این موضود مهم را فراهم می

ای ایران، توسعه مطالعات رهبری در ورزش حرفه

ای سازی بسیاری از اجزای صنعت به دلیل حرفه

گری ورزشی، ، علم ورزش، مربیمثالعنوانبه)

خصوصاً  مهم است بسیارمدیریت ورزش، و غیره( 

كه، هنوز معلوم نیست كه آیا )و یا چگونه( این

های ورزشی ایران، در جهت توسعه فدراسیون

رهبران خود برای به دست آوردن امتیاز برتری در 

روبرو  هاآنای كه با پیچیده یهاچالشفشارها و 

ه با توجدر انتها،   اند.گذاری كردههستند، سرمایه

، رهبری مختلف یالگوهاری و به بررسی مبانی نظ

بر اساس مدل رهبری حاضر چهارچوب تحقیق 

این مدل  .( تدوین شد2227درجه دنیسون ) 902

درجه از چهار  902 مدلیدر یک نگرش جامع، 

ذیری، پانطباق،  )مشاركت،ویژگی مهم رهبری 

د كنمی ارائهها را در سازمان( مأموریتیکپارچگی، 

 مؤلفهخود شامل سه  هااز این ویژگی هركدامكه 

، مدل توسعه مؤلفه 82در  یتدرنهاهستند كه 

گردد.های ورزشی ترسیم میرهبری فدراسیون
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 پژوهش شناسی روش
 ازنظرپژوهش حاضر به لحاظ هدف كاربردی و 

. ودبپیمایشی  –ها توصیفی شیوه گردآوری داده

كارشناسان  تحقیق شاملجامعه آماری این 

ورزشی منتخب  هاینیوفدراسمختلف  یهابخش

 هایونفدراساین  د.جمهوری اسالمی ایران بو

 هاییبازبودند كه در  هایییونفدراسشامل 

المپیک و آسیایی عضویت داشتند. با یک برآورد 

نفر تخمین زده شد  922جامعه آماری  دكلی تعدا

نفر به  878كه بر اساس جدول مورگان تعداد 

نمونه  نوانعبهگیری تصادفی ساده روش نمونه

 یآورجمعپس از توزیع و آماری انتخاب شدند. 

مورد سالم پرسشنامه  878تعداد ها، پرسشنامه

 بررسی نهایی قرار گرفت. 

والی ئس 30 ها از پرسشنامهبرای گردآوری داده

براساس طیف پنج ای دنیسون درجه 902رهبری 

 .(Denison, 2008) استفاده شد یلیکرت ارزشی

شده تحقیق از دو قسمت تشکیلپرسشنامه این 

های جمعیت : قسمت اول، شامل پرسشبود

 مؤلفهو قسمت دوم، شامل چهار  بودهشناختی 

)شامل سه بخش  شدن كار درگیرالف. 

 تیمی، توسعه گیریجهت توانمندسازی، خلق

 )شامل سه یکپارچگیسازمانی(، ب.  هایقابلیت

های بنیادین، تالش برای بخش تعریف ارزش

د توافق، مدیریت هماهنگی و انسمام(، ج. ایما

توسعه ، )شامل سه بخش ایماد تغییر سازگاری

مداری( و بر مشتری تأكیدیادگیری سازمانی، 

انداز )شامل سه بخش خلق چشم مأموریت

مشترک، تعیین اهداف و مقاصد، تعیین نیت و 

آلفای كرونباخ و )پایایی  بود.جهت استراتژیک( 

روایی واگرا و  ایی همگرارو (،پایایی تركیبی

 Smart PLS 2افزار از طریق نرم ،هانامهپرسش

  .قرار گرفت تأییدمورد 
 

  های پژوهشیافته
ها سن آزمودنیمیانگین و انحراف استاندارد 

همچنین میانگین و  .بود( 37/48 ± 34/2)

ها به آزمودنیانحراف استاندارد سابقه خدمت 

اطالعات  ایرس ( بود.32/88 ± 29/2ترتیب )

 گزارش شده است.( 8توصیفی در جدول )
 

 جمعیت شناختی هایویژگی .1جدول 
 متغیرها طبقات تعداد درصد

 مرد 880 02
 جنسیت

 زن 88 92

 رئیس و نائب رئیس 0 4

 پست سازمانی
 دبیر 0 4

 مدیر كمیته  20 88

 كارشناس 899 72

 تردیپلم و پایین 3 8

 میزان تحصیالت

 كاردانی 82 0

 كارشناسی 39 84

 كارشناسی ارشد  82 94

 دكتری 8 8
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 82، میانگین هر یک از متغیرهای 8در شکل

درجه نمایش داده شده است.  902گانه رهبری 

شود، میانگین متغیرها كه مشاهده می گونههمان

 قرار دارد.  8/07تا  7/87در دامنه 

 

 

 
 متغیرهای پژوهشتوصیف میانگین هر یک از . 1شکل 

 
در  .پذیردیدر دو مرحله صورت م PLSیابی مدل

 هاییلطریق تحل از یریگمرحله اول، مدل اندازه

عاملی تأییدی بررسی روایی و پایایی و تحلیل

و در مرحله دوم، مدل ساختاری با برآورد  شودیم

 بارهای عاملی شود.یمسیر بین متغیرها بررسی م

مشاهده قابل  (2)و شکل  (9)جدول متغیرها در 

  است.

 عاملی ربا یبضرا .2 جدول

 بار عاملی شاخص سازه بار عاملی شاخص سازه

 شدن كار درگیر

 39/2 سازمانی هایقابلیت توسعه

 یکپارچگی

 22/2 انسمام و هماهنگی مدیریت

 73/2 توافق ایماد برای تالش 20/2 تیمی یریگجهت خلق

 72/2 بنیادین هایارزش 28/2 افراد توانمندسازی

 سازگاری

 38/2 سازمانی یادگیری توسعه

 مأموریت

 22/2 تعیین اهداف و مقاصد

 28/2 تعیین نیت و جهت استراتژیک 24/2 تغییر ایماد

 77/2 انداز مشترکخلق چشم 29/2 مشتری مداری بر تأكید
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مشخص است، تمام  2گونه كه در جدول همان

 4/2از  هاشاخصاملی اعداد ضرایب بارهای ع

ها با سازه بیشتر است؛ یعنی واریانس شاخص

دهنده قبول بود كه نشاناش در حد قابلمربوطه

 مناسب بودن این معیار است.

برای تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار )ضریب 

آلفای كرونباخ و ضریب پایایی مركب( استفاده 

یی روا ،نتایج پایایی (4( و )9)شد. در جدول 

 شده است.طور كامل آورده به و روایی واگرا همگرا

 

 

 پایایی و روایی همگرا یبضرا .3جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاییشده و نتایج خروجبر اساس مطالب عنوان

 یریگ، ابزار اندازه(4( و )9) یهاافزار در جدولنرم

از روایی )محتوا، همگرا و واگرا( و پایایی مناسب 

 برخوردارند 

درونی بیانگر  مدل: بررسی برازش مدل درونی

ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش است. با 

 هاییهفرض توانیاستفاده از مدل درونی م

پژوهش را بررسی كرد.

 متغیرها آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی روایی همگرا

 شدن کار درگیر 77/2 27/2 78/2

 افراد  توانمندسازی 22/2 28/2 03/2

 تیمی یریگجهت خلق 78/2 23/2 07/2

 سازمانی هایقابلیت توسعه 78/2 72/2 08/2

 یکپارچگی 72/2 24/2 72/2

 بنیادین هایارزش 70/2 23/2 72/2

 توافق ایماد برای تالش 28/2 22/2 72/2

 انسمام و هماهنگی مدیریت 72/2 73/2 02/2

 سازگاری 20/2 29/2 78/2

 تغییر ایماد 22/2 28/2 72/2

 سازمانی یادگیری توسعه 32/2 22/2 78/2

 مداری مشتری بر تأكید 29/2 70/2 09/2

 مأموریت 28/2 72/2 08/2

 انداز مشترکخلق چشم 28/2 79/2 03/2

 مقاصد و اهداف تعیین 22/2 70/2 03/2

 استراتژیک جهت و نیت تعیین 70/2 78/2 02/2
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 برازش روایی با استفاده از دیدگاه فورنر و الرکر .5جدول 
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 شاخص

 کار درگیر 24/2               

 شدن
  توانمندسازی 70/2 73/2              

 خلق 27/2 78/2 72/2             

  گیریجهت
 توسعه 22/2 77/2 22/2 74/2            

 هایقابلیت

 سازمانی
 یکپارچگی 20/2 28/2 28/2 28/2 27/2           

 هایارزش 09/2 78/2 02/2 07/2 72/2 23/2          

 بنیادین

 برای تالش 74/2 08/2 00/2 74/2 28/2 22/2 28/2         

 توافق ایماد

        
73/2 22/2 79/2 22/2 73/2 72/2 08/2 72/2 

 و هماهنگی

 انسمام

 سازگاری 78/2 20/2 00/2 73/2 78/2 08/2 83/2 08/2 24/2       

 تغییر ایماد 29/2 28/2 03/2 78/2 20/2 22/2 22/2 74/2 70/2 28/2      

 توسعه 28/2 72/2 29/2 77/2 08/2 82/2 08/2 78/2 77/2 78/2 73/2     

 یادگیری

 سازمانی

 بر تأكید 28/2 78/2 70/2 00/2 79/2 73/2 72/2 73/2 22/2 72/2 78/2 70/2    

 مشتری

 مداری

 مأموریت 02/2 74/2 72/2 79/2 70/2 28/2 22/2 78/2 02/2 78/2 73/2 77/2 29/2   

 خلق 88/2 87/2 02/2 72/2 78/2 72/2 78/2 02/2 80/2 28/2 03/2 03/2 22/2 72/2  

 اندازچشم

 مشترک

 تعیین 78/2 82/2 07/2 03/2 72/2 08/2 84/2 09/2 82/2 72/2 83/2 08/2 00/2 88/2 79/2 

 و اهداف

 مقاصد

 و نیت تعیین 82/2 88/2 03/2 02/2 72/2 87/2 04/2 02/2 07/2 88/2 09/2 73/2 78/2 22/2 22/2 78/2

 جهت

 استراتژیک
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نتایج برازش ( 2)و شکل ( 0) و (8)ی هادر جدول

 تریناولین و اساسی .شودیمدل درونی مشاهده م

معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش، 

 t-valuesیا همان مقادیر  zی ضرایب معنادار

بیشتر  30/8است. در صورتی كه مقدار آن اعداد از 

شود، نشان از صحت روابط است. مطابق با جدول 

بیشتر  30/8از  z(، تمامی ضرایب معناداری 8)

هستند كه این امر معنادار بودن تمامی روابط 

درصد  38را در سطح اطمینان  هامؤلفهمیان 

  دهد.نشان می

 

 (دارییمعن)مقدار  پژوهش ساختار درونی مدل برازش .5جدول 

 شاخص شاخص شدن کار درگیر یکپارچگی سازگاری مأموریت

42/0 23/89 24/87 92/88 t-values 
 ایدرجه 902رهبری 

000/0 000/0 000/0 000/0 P-values 

 

  ساختار پژوهش برازش مدل درونی یجنتا .6جدول 

 2R یارمع 2Q یارمع هاسازه 2R اریمع 2Q یارمع هاسازه

 40/2  04/2 یکپارچگی 02/2  78/2 شدن كار درگیر

 42/2 87/2 بنیادین هایارزش 88/2 72/2 افراد توانمندسازی

 89/2 03/2 توافق ایماد برای تالش 48/2 02/2 تیمی یریگجهت خلق

 49/2 74/2 انسمام و هماهنگی مدیریت 92/2 79/2 سازمانی هایقابلیت توسعه

 80/2  79/2 مأموریت 97/2  82/2 سازگاری

 88/2 70/2 انداز مشترکخلق چشم 82/2 04/2 تغییر ایماد

 83/2 02/2 تعیین اهداف و مقاصد 89/2 78/2 سازمانی یادگیری توسعه

 42/2 84/2 تعیین نیت و جهت استراتژیک 43/2 02/2 مشتری مداری بر تأكید

 برازش كلی مدل( 7با استفاده از جدول ) یتاًنها

، 28/2، 90/2سه مقدار  آورده شده است.

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای به28/2

. با توجه به مقدار است شدهیاین معیار معرف

آمده  به دست برازش كلی مدل

(728777/2=GOFو باالتر بودن آن )  از مقدار

 (، مدل نهایی در سطح قوی برآورد شد.7/2)

 برازش كلی مدل .7جدول 
 

 Rمجذور   مجذور واریانس شاخص

 53/0 61/0 شدن کار درگیر
 72/2 08/2 افراد توانمندسازی

 04/2 82/2 تیمی یریگجهت خلق
 07/2 04/2 سازمانی هایقابلیت توسعه
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 67/0 72/0 یکپارچگی
 70/2 78/2 ینبنیاد یهاارزش
 29/2 72/2 توافق ایماد برای تالش

 80/2 02/2 انسمام و هماهنگی مدیریت
 70/0 77/0 سازگاری

 72/2 04/2 تغییر ایجاد
 89/2 02/2 سازمانی یادگیری توسعه
 04/2 02/2 مداری مشتری بر تأكید

 57/0 66/0 مأموریت
 02/2 07/2 مشترکانداز چشم خلق

 89/2 04/2 صدمقا و اهداف تعیین
 07/2 73/2 استراتژیک جهت و نیت تعیین

 

 .بیشتر باشد 30/8هر مسیر از عدد  tبرای معنادار بودن ضریب مسیر الزم است مقدار 

 
 (دارییضرایب معنو  یمدل آزمون شده پژوهش )بارهای عامل .2شکل 
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 ه شده است.آورد مدل پژوهش دارییمعنو سطح  بار عاملی یجنتا (2)بر اساس جدول 
 

 مدل پژوهش دارییمعنو سطح عاملی  بار یجنتا .8جدول 

 ارتباط متغیرها بار عاملی (t)آماره  دارییمعن نتیجه

 درگیر كار شدن ← درجه 902رهبری : 8 یهفرض 77/2 22/7 تأیید

 یکپارچگی ←درجه  902رهبری : 2 یهفرض 28/2 42/3 تأیید

 سازگاری ← درجه 902رهبری : 9 یهفرض 28/2 89/2 تأیید

 مأموریت ←درجه  902رهبری : 4 یهفرض 74/2 93/0 تأیید

 

 گیریبحث و نتیجه
و آزمون الگوی  یابیاعتبارهدف از تحقیق حاضر 

های درجه دنیسون در فدراسیون 902رهبری 

نشان داد كه  های این تحقیقیافتهورزشی بود. 

. ار استشده از برازش مطلوبی برخورد ارائهالگوی 

در قالب چهار فرضیه اصلی  فرآیند این الگو

شود كه در ادامه بر بررسی هر یک از خالصه می

 .  شودیماین فرضیات پرداخته 

ن بخش از الگوی توسعه رهبری در یاول

یا همان  ها ورزشی درگیر شدن در كارفدراسیون

های تحقیق نشان بود كه یافته مشاركت گروهی

همسو ر مدل رهبری داشت. این بخش د تأییداز 

نیز  Burton et al (2014) تحقیق با این یافته

گیری و اعتقاد دارند كه مشاركت در تصمیم

مثبتی بر رهبری  یرتأثتواند ، میهاآناجرای 

. ورزشی داشته باشد هایسازماناثربخش 

 Westerbeekهای تحقیقیافتههمچنین 

(2005)، Voight (2012)   وPeachey et al 

 مهم یهامؤلفهاشاره با برخی نیز با  (2015)

مانند توانمندسازی، آموزش و خلق  مشاركت

های در رهبری اثربخش سازمان اهداف تیمی

افته تحقیق هم جهت ی، به نوعی با این ورزشی

-یکی از ویژگی ،كارشدن در در واقع درگیربودند. 

 ی ورزشیهاهای رهبری اثربخش در فدراسیون

بر خود را  تأكیدمدیران  كه طی آن است

، های كاریسازی كاركنان در قالب گروهتوانمند

ها و و توسعه قابلیت مشترکایماد اهداف 

بدیهی است، . گذارندمی هاآن فردی خصوصیات

ای خود را پاره هاآن، كاركنانمشاركت افزایش با 

بینند و عالوه بر ایماد انگیزه از پیکر سازمان می

، حس هاآنک به رشد فردی و كم در كاركنان

افزایش  هاآندر نیز  آن تعهد به سازمان و اهداف

با تحقیق  Fletcher & Arnold (2015) .یابدمی

ورزشی، اعتقاد دارند  یهاسازمانبر روی رهبری 

كه عدم درگیر كردن كاركنان در تصمیمات و 

شود كه رویکردهای اساسی سازمان باعث می

بین رفته و مدیران  حس اعتماد در سازمان از

حمایت كافی را در زیردستان خود برای دستیابی 

به اهداف نداشته باشند. خصوصاً این در مورد 

 هاییونفدراسورزشی نخبه، مانند  یهاسازمان

ای، مربیان و ورزشی كه غالباً ورزشکاران حرفه

عوامل اجرایی آن  عنوانبهها مدیران باشگاه

دتر باشد.  در این بسیار شدی تواندیمهستند 

ورزشی توصیه  هاییونفدراسبخش به مدیران 
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ویژه هر  یهامهارتكه با تمزیه و تحلیل  شودیم

بخش در فدراسیون و با توجه به نظر متخصصان، 

طراحی و  هاشغلتخصصی برای این  یهاآموزش

 یهامهارتآموزشی،  یهادورهضمن برگزاری 

 ش دهند.ویژه هر بخش را برای كاركنان افزای

یکپارچگی دومین بخش از الگوی توسعه رهبری 

های های ورزشی بود كه یافتهدر فدراسیون

كردند.  تأییدفرضیه مربوط به آن را  ،تحقیق

 و سوییهمیکپارچگی در این الگو به مفهوم 

های اجزای سازمان با توجه به ارزش هماهنگی در

 هاییافته بنیادین و ایماد توافق گروهی است.

همسو  Fletcher & Arnold (2015(قیق تح

كه رهبران ورزشی در  كندیمبا این تحقیق اشاره 

بنیادین، به  یهاارزشسطوح باال باید به خلق 

ای عنوان عناصر كلیدی رهبری خود اهمیت ویژه

نیز در مرور Peachey et al  (2015) دهند. 

تحقیقات انمام شده در حوزه رهبری در ورزش 

كه ایماد همسویی و مقاصد  دكننیماشاره 

رهبری  هاییهنظر یهامؤلفه ترینمهممشترک از 

 Mokhtari Dinani et al در ورزش هستند.

به ایماد  یا این تحقیق، جهت ، همنیز (2017)

در  انسمام و یکپارچگی برای رهبری اثربخش

در  هاگام ترینمهمیکی از اشاره داشتند.  ورزش

بنیادین  یهاارزشیماد ا تواندیمانسمام رهبری 

. اشدبمورد توافق اعضای فدراسیون البته كه  است

، كه در ارتباط متقابل با فلسفه هاارزشاین 

استراتژیک سازمان هستند،  یهابرنامهوجودی و 

به نوعی كدهای اخالقی و راهنمای كاركنان 

 ندباشیم بلندمدتسازمان در دستیابی به اهداف 

و سازمانی را در یک راستا اهداف فردی  ینوعبهو 

های ورزشی فدراسیون انمدیر .دهندیمقرار 

های د با مشاركت افراد در تعیین ارزشتواننمی

، عالوه بر ایماد توافق بیشتر در بنیادین سازمان

های مختلف سازمان را بین اعضای سازمان، واحد

دارای كاركردهای متقابل هستند، با  یگاههم كه 

آوردن  به دستالبته كنند. یکدیگر هماهنگ 

 ازجملهمهارت مدیریت تعارض و كار تیمی هم 

ها توانند مدیران فدراسیونمواردی هستند كه می

از  یاری كنند. آوردن یکپارچگی به دسترا در 

اد ، ایمبه ایماد جو دوستانه توانیم كارهاراهدیگر 

و برگزاری جلسات  حس اعتماد با وفای به عهد،

، اشاره هایونفدراسح مدیریتی متعدد در سطو

 ؤثرمارتباطی  یهاشبکهكرد تا در نهایت با ایماد 

توافق بر اهداف مشترک بتوان یکپارچگی و 

 سازمان را در حد اعالء گسترش داد. 

كه در الگوی توسعه  ییهامؤلفهیکی دیگر از 

های تحقیق، ها، بر اساس یافتهرهبری فدراسیون

سازمانی بود.  ازگاریسقرار گرفت،  تأییدمورد 

(2007) Denison & Neale را  سازگاری

ایماد تغییر، یادگیری  مؤلفهمتشکل از سه 

به نظر هم این داند. سازمانی و مشتری مداری می

فرآیند به شکل علی و معلولی برای سازگاری 

با توجه به  چراكهسازمانی مورد نیاز هستند 

ی كنونی در ورزش، آمادگی برا یرمتغشرایط 

تغییر بدیهی است كه برای این تغییر الزم است 

جدید شکل گیرد و محور این  هاییادگیری

سازمان هستند.  هایمشترهم  هایادگیری

Peachey et al (2015)  و دینانی و همکاران

تحقیقات همسو در این بخش  ازجمله (8930)

مداری، تحقیق بودند كه مواردی مانند مشتری

رهبری  یهامؤلفهغییر را از سازگاری و میل به ت

های ورزشی فدراسیونها و سازماندر 

دانستند.می
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ادگیری تغییر، یدر تبیین این یافته باید گفت كه  

 یهاسازمانو مشتری مداری الزمه رهبری در 

 ییهاسبکنوین است. گواه این ادعا هم وجود 

 رینتم، گراتعامل، ینآفرتحولمانند سبک رهبری 

رهبری  یهاسبکیا خدمتگزار در بین  آموزش و و

های مدیران فدراسیونبنابراین . هستدر ورزش 

 تغییرات بایدبرای رهبری اثربخش خود ورزشی، 

پیوسته رصد مشتریان خود را  ذائقهمحیطی و 

 هانآتا بتوانند در كمترین زمان مناسب به  كنند

 هاآنرا با  سازمان خودپاسخ دهند و شرایط 

اطالد از نقاط  البته الزمه این كار. سازگار كنند

یادگرفتن از اشتباهات ضعف و قوت سازمان، 

 مشابه(، یهاسازماندیگران ) گذشته و تمربیات

حس خدمتگزاری و مشتری و همچنین باال بردن 

 . هستكاركنان  مداری در بین 

آخرین بخش از الگوی توسعه رهبری در 

كه بر  هاستآن مأموریتها مربوط به فدراسیون

 أییدتاین بخش نیز مورد  ،های تحقیقاساس یافته

 Denison & Neale  (2007) قرار گرفته است.

انداز خلق چشمسه بعد این بخش را شامل 

 مشترک، تعیین اهداف و تدوین استراتژی مناسب

توان به تحقیقات از تحقیقات همسو می داند.می

)O’Boyle et al (2019 كه ایماد  ،اشاره كرد

مشترک را برای رهبری  مأموریتو  اندازچشم

ورزشی غیرانتفاعی بسیار مهم تلقی  یهاسازمان

نیز اعتقاد   et al (2018)  Ferkins.كنندیم

دارند كه ایماد اهداف مشترک یکی از امتیازهای 

 رقابتی رهبران نسبت به یکدیگر است. همچنین

(2007) Miller & Desmarais    نیز تدوین

سالت و استراتژی مشترک را یکی از پنج بیانیه ر

های رهبری تمرین كاركردی برای توسعه الگو

باید در نظر داشته  هاسازمانكه مدیران  دانندمی

خش ب ترینمهمگفت  جرئتبهشاید بتوان  .باشند

و استراتژی  مأموریتاز یک الگوی رهبری، ایماد 

 دانند بهمناسب است چراكه رهبرانی كه خود نمی

خود را نیز به بیراهه  وانخواهند بروند، پیرا میكم

در  دهند.كشند و سازمان را در خطر قرار میمی

 & Fletcher سطوح ورزشکاران نخبه نیز

Arnold (2015) كنند كه ایماد اهداف اشاره می

تواند موفقیت رهبری در و استراتژی مشترک می

این سطح را تضمین نماید و مسیر آینده را برای 

ک یبنابراین كند.  نكامالً روشو زیردستان هبران ر

فدراسیون موفق مطمئناً باید درک روشنی از 

انداز خود داشته باشد و استراتژی مشرسالت و چ

مناسبی را برای رسیدن به اهداف بلندمدت و 

برای این كار مدیران خود انتخاب كند.  مدتكوتاه

د شباید با تشکیل جلسات راهبردی با مدیران ار

 ،خود و با توجه به اسناد و نهادهای باالدستی

تعریف  یروشنبهاندازهای خود را و چشم مأموریت

 یهابخشند و سپس در سازمان و با مشاركت نك

اهداف كالن و فدراسیون خود به تعیین  مختلف

   اقدام نمایند.  اندازچشم جهتدر  یجزئ

 گویالنتایج تحقیق حاكی از این بود كه  درمممود

 82و  بعدتوسعه رهبری دنیسون كه شامل چهار 

های های و یا سازمانو در فرهنگبود  مؤلفه

های ورزشی مختلفی كاربرد دارد، در فدراسیون

 زاریابتواند میو  قرار گرفت تأییدمورد ایران نیز 

برای برقراری یک رهبری اثربخش را در  ارزشمند،

مدیران . دهدها قرار اختیار مدیران این فدراسیون

توانند با در نظر گرفتن های ورزشی میفدراسیون

 این الگو،مربوط به  یهامؤلفههریک از ابعاد و 

، و آنتوسعه  راهکارهای عملیاتی را در جهت

بهبود این ابعاد 
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در سازمان خود مدنظر قرار دهند.  هامؤلفهو 

كردن این الگوی رهبری در و بعد از پیاده یتدرنها

 ائهاراز الگوی  توان پیشنهاد كردمی ها،فدراسیون

 هاهای فدراسیونهر یک از زیرممموعهشده در 

یا و های ورزشی های ورزشی، باشگاهتأمانند هی

كه البته مقدم بر های ورزشی استفاده شود انممن

مام ان بارهیندراآن باید تحقیقات مقدماتی الزم را 

 . داد
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Abstract 

Objective :The purpose of this study was to investigate the goodness-of-fit 

and explanation of the 360-degree leadership model of Denison in sports 

federations. 

Methodology: This research was applied in terms of purpose and in terms of 

data collection method, it was descriptive-survey. The statistical population of 

this research included all experts of the Iran’s sports federations that number 

was 320 people. Based on Morgan table, 171 people were selected by simple 

random sampling method as a research sample. The Denison's 360-degree 

leadership questionnaire (2007) was used for data collection. Reliability 

(Cronbach's alpha and combined reliability), convergent validity, and 

divergent validity of the questionnaires were verified and confirmed after 

content reliability, which was verified by 11 professors and experts. 

Additionally, the fitting of the general model was confirmed by the 

Confirmatory Factor Analysis and via Smart PLS 2 software. 

Results: The results of Factor Analysis show that all of 12 dimensions have a 

desirable level (above 0.4). Also content validity, convergent validity (AVE) 

and divergent validity was at acceptable levels. Also, the general fitting value 

of the model was GOF = 0.726 indicating its strong goodness-of-fit. 

Conclusion: Overall, the results of the study indicated that the Denison 

leadership model, which included four dimensions and 12 components, was 

approved its applicability in the Iranian sports federations and could provide 

a valuable tool for the managers of these federations to establish an effective 

leadership. 

Keywords: Leadership in sport, Sports Federations, Denison 360 Degree 

Leadership Model 
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