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 چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و عملگرا مدیران ورزشی کشور 

مدیران کل، معاونین و رؤسای فدراسیون ورزشی، دو نایب )نفر مدیران ورزشی  142نفر از مجموع937. دبو

ابزار اندازه گیری دو . با استفاده از جدول مورگان و مشخص و به شکل تصادفی انتخاب شدند( رئیس آن ها

سؤال بود که روایی  33سؤال و عزت نفس کوپر اسمیت با  49با  MIQپرسشنامه استاندارد سبک رهبری 

عزت نفس تایید 19/2سبک رهبری و 71/2و با استفاده از آلفای کرونباخ ( محتوایی)پرسشنامه به شکل صوری 

از روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی رو . شد

بین سبک رهبری تحول گرا و عزت نفس : ر استمهم ترین یافته های تحقیق به شرح زی. اسپیرمن استفاده شد

بین عزت نفس مدیران ورزش کشور تفاوت معنی داری وجود . مدیران ورزش کشور رابطه معناداری وجود دارد

مدیرانی که دارای سبک رهبری تحول گرا هستند بیشترین عزت نفس را دارند و سپس به ترتیب مدیران . دارد

 .عملگرا قرار دارند

 .رهبری تحول گرا، رهبری عملگرا، عزت نفس و وزارت ورزش و جوانان:یدیواژگان کل
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 مقدمه

در پی  ها، باعث شد که اندیشمندان و محققان مدیریتاهمیت موضوع رهبری در سازمان

باشند تا  ها برآیند و همواره در تالشها و خصوصیات رهبران موفق در سازمانکشف ویژگی

-است که یک چشم انداز را می رهبر شخصی. مان ذکر کنندمشخصات رهبر موفق را در ساز

دهد و دیگران را به عنوان انجام می بیند و اقدامات الزم را برای رسیدن به آن چشم انداز

ای در در این بین رهبران از شیوه(. 1224، 9لوب)کندشریک در تعقیب و انجام تغییر همراه می

سبک رهبری  برند کهاهداف مورد نظر استفاده میاعمال نفوذ بر گروه و سوق دادن آن به 

در  های جدیدی، دیدگاهی فراوان در این حوزههادر پی تالش(. 9377رابینز، )شود نامیده می

 گراعمل – گراتحول رهبریبه ها می توان رهبری شکل گرفتند که از جدیدترین این دیدگاه

  .اشاره نمود

ها و اهداف است که رهبر بر باورها، ارزش گرا سبکی از رهبریسبک رهبری تحول

ای بر پیروان خود بر شود و تاثیر فوق العادهگذارد و به عنوان قهرمان شناخته میپیروان تاثیر می

گرا جاذبه،  تاثیر معنوی، الهام بخش، خرده مقیاس های سبک رهبری تحول. گذاردجای می

سبکی از رهبری است که رهبر  گراسبک رهبری عمل. نگرش بخشی و مالحظه فردی است

این رهبران کار خوب زیردستان را . انگیزاندپیروان خود را در جهت اهداف تعیین شده بر می

های خرده مقیاس. کنندتشویق و با برانگیختن زیردستان آنان را برای تالش بیشتر آماده می

و مدیریت مبتنی بر ( عالف)  گرا پاداش مشروط، مدیریت مبتنی بر استثناءسبک رهبری عمل

خاصیت است و رهبر دراین حالت بینابین این دو سبک رهبری بی. است( غیرفعال)استثناء 

کند و هیچ تالشی در جهت تشخیص نیازهای سبک رهبری، زیردستان را تشویق به فعالیت نمی

ورتی که در این شیوه، رهبر ارتباطی با زیردستان ندارد و در ص. دهدزیردستان انجام نمی

همچنین (. 9113، 9و آولیو 1باس) نماید انحراف یا اشتباهی صورت گیرد خود را مبرا از آن می
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های روانی مدیر از دیگر مقوالت تاثیرگذار بر بحث مدیریت در سازمان، توسعه ویژگی

 بوده و قائلاحترامی است که فرد برای خود  میزانعزت نفس . است... همچون عزت نفس و

که این خود نیز موجب احساس کرامت و افزایش  کندمیو ارزش خود احساس غرور  نسبت به

  .تعهد مدیر شده و در نتیجه افزایش بهره وری را به دنبال دارد

نتایج مطالعات انجام گرفته در مورد سبک رهبری نشان دهنده آن است که سبک رهبری 

و  1لیم)شی سازمان تأثیر داشته باشد تواند بر فرآیند تصمیم گیری و در نتیجه بر اثر بخمی

گرا و رهبری در نظریه رهبری انتقالی خود به تبیین رهبری عمل 4برن(. 1229، 3کروماتی

گرا را شامل یک رابطه تبادلی بین رهبر و پرداخت و رهبری عمل( گراتحول)تغییرپذیر 

اولیه در ازای اجابت هایی وابسته به نیازهای زیردست دانست که در آن فرد زیردست پاداش

ای دانست که در آن گرا را نیز رابطهرهبری تحول. کندهای رهبر دریافت میکردن خواسته

کند و این تشویق برای رهبر زیردست خود را برای رسیدن به باالترین حد توان تشویق می

ناسایی ش. دستیابی بیشتر به نیازهای طبقه بندی شده از جمله موفقیت و اهداف گروهی است

گرا منجر به بوجود آمدن دورنمای جدید رهبری شد و نگرش های متفاوتی در رهبر تحول

 (. 9114، 3دراسکات)رهبری به وجود آمد 

احساس  عزت نفس نیز از ابزار مهم صالحیت و توانایی هر مدیر محسوب شده و به

-یافته. شوده خود گفته میو اعتماد فرد بارزشمندی، توانایی، قابلیت مثمرثمر بودن و اطمینان 

ها، مهم و گرا موجب الگودهی، ایجاد و تشریح ارزشهای علمی حاکی است، رهبری تحول
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دار بودن، حس هدفمندی، اعتماد و اطمینان به پیروان، عزت نفس، حس کنترل عاطفی و معنی

 (. 1227، 9گلیآ)شود می( خود تعیینی)خود سازمانی 

، تشکیالتی است (سازمان تربیت بدنی سابق)و جوانان سازمانی همچون وزارت ورزش 

بدیهی است موفقیت . شودو رهبری که باید توسط مدیر دارای صالحیت و توانایی الزم اداره 

های هر سازمان در تحقق اهداف از پیش تعیین شده در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک

ورزشی از فنون و دانش مدیریت و از طرفی آگاه نبودن مدیران . موثر رهبری، مدیر است

-عواملی هستند که می... های ایجاد ارزشمندی و مثمرثمر بودن، رشد توانایی ورهبری، شیوه

توانند عملکرد مدیران ورزشی را تحت تاثیر قرار دهند، و به عدم موفقیت در حصول به اهداف 

ی و بی اعتمادی در مدیران، از طرف دیگر، موجب دلسرد. و ناکامی در تعالی سازمان بیانجامند

 . شودکارمندان و سرانجام جامعه ورزشی می

میان رؤسای  گرا در پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول رابطه، (9316)نورشاهی 

های پژوهش نشان داد که  یافته. را مورد مطالعه قرار داددانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

حد انتظار در  مندی و تالش باالتر ازدر افزایش رضایت نقش مؤثری گرا سبک رهبری تحول

-رابطه بین سبک رهبری تحول( 9316)انصاری و تیموری  .دارد میان همکاران رؤسای مذکور

که سبک  گرا و سبک تفکر خالق در مدیران مدارس را بررسی نمودند و مشاهدن نمودند

جز انعطاف پذیری دارای رابطه ه ب( سیالی پویایی، ابداع و)گرا با ابعاد تفکر خالق رهبری تحول

گرای گرا و عملارتباط بین سبک رهبری تحول، (9317) زردشتیان. باشدمثبت و معنادار می

ها فتهیا .را بررسی نمود اجتناب از شکست بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران مربیان با انگیزش

شکست بازیکنان رابطه  نگیزش اجتناب ازگرای مربیان با اسبک رهبری تحول نشان داد که بین

 گرای مربیان در کاهشهمچنین خصوصیات رهبری تحول .دداری وجود دارمنفی و معنی

گرا به نسبت به رفتارهای رهبری تحول انگیزش اجتناب از شکست بازیکنان سهم بیشتری را

ربیان با گرای ملدر عین حال معلوم گردید که بین سبک رهبری عم. داد خود اختصاص
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، رهبری و مدیریت (9311) وارث .ندارد ای وجودرابطه انگیزش اجتناب از شکست بازیکنان

را به سوی رویارویی و  رهبری سوداگرایانه جهاندر هزاره سوم را بررسی و اعالم نمود، 

معنوی،  گرا، اخالقی وکشاند، مگر آنکه رهبران تحول می ها ها و تمدن برخورد فرهنگ

ساز تحول معنوی  ترتیبات نهادی الزم، زمینه دهی ان را در دست گیرند و با شکلمدیریت جه

 .گردند جهان

گرا که  تعامل گرا و نشان داد که رفتارهای رهبری تحول (9311) فردمطالعه حقیقی نتایج

برعکس . هستند شود، تاثیرگذارترین رفتارهای رهبری دنبال می فعال با مدیریت مبتنی بر استثناء

. هستند قید و بند کم اثرگذارترین رفتارهای رهبریبی اجتنابی و ،رفتارهای رهبری منفعل آن

خصوص   گرا، به گرا و هم از رهبری تعامل تحول تواند هم از رهبری همچنین یک رهبر می

اثرگذارترین . استفاده کند باشد گرا می مشروط که یکی از رفتارهای رهبری تعامل پاداش

فردی،  مالحظات) طور منظم هم از رفتارهای رهبری تحولی  به هستند که هایی رهبران آن

 در. کنند گرا استفاده می پاداش مشروط رهبری تعامل و هم از( الهام، تحریک عقالنی، کاریزما

پژوهشی ( 1226) 9توکر و همکارانش .گراست تعامل گرا مکمل رهبری این مورد رهبری تحول

یخ در کانادا انجام دادند که مشخص شد داورانی که نسبت به  را در مورد داوران هاکی روی

. کردندگرا استفاده میکردند بیشتر از سبک رهبری تحولداوری اشتباه خود عذرخواهی می

زنان بیشتر از مردان در مورد کارهای اشتباه . همچنین عذرخواهی با جنسیت نیز ارتباط داشت

تحقیقات حاکی . کردنددان از عذرخواهی پرهیز میخواستند و بر خالف آن مرخود پوزش می

. گرا نسبت به مردان استاز تالش بیشتر زنان در سازمان و برتری زنان در سبک رهبری  تحول

گرا مردان های عملگرا برتر از مردان بودند و در مقیاسهای تحولزنان در خرده مقیاس

دهد که رهبرانی که از سبک رهبری شان میتحقیقات ن. میانگین باالتری نسبت به زنان داشتند

کنند در مورد کارهای کنند به نسبت کسانی که از این سبک استفاده نمیگرا استفاده میتحول
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در پژوهشی سبک ( 1221) 1و لوکمن 9آنوپ. کنند خواهی میاشتباه خود از دیگران عذر

. ر استرالیا را بررسی کردندهای لوکس دگرا، رقابت بازار و عملکرد اداری هتلرهبری تحول

گرا به طور مثبتی با عملکردهای غیر مالی مرتبط نتایج مطالعه نشان داد که سبک رهبری تحول

ای بین گرچه هیچ رابطه. بود، که به نوبه خود به طور مثبتی با عملکرد مالی ادارات مرتبط بود

درباره ( 1292)و همکارانش  3شلدن. رقابت بازار و عملکردهای مالی و غیر مالی پیدا نشد

. گیری اخالقی رهبر در یک دانشگاه کانادایی پژوهشی انجام دادند گرا و جهترهبری تحول

دار و مثبتی مربوط به طور خاص، گرایش رهبر در مورد استفاده از اخالق مراقبت به طور معنی

-عدالت به طور معنی تمایل رهبر نسبت به اخالق. گرای پیروان آنها بودبه درک رهبری تحول

 .گرای پیروان بوددار و مثبتی مربوط به درک رهبری عمل

های فردی نتایج ضد و نقیض به دست آمده در خصوص ارتباط  سبک رهبری  و ویژگی

. نمایدهای موقعیتی و اقتضایی رهبری را تایید میو شخصیتی نیاز به مطالعه بیشتر در مورد نظریه

که مدیران ورزشی که به عنوان متولیان اصلی ورزش محسوب  اینک این سوال مطرح است

خاصیت را برای هدایت گرا یا بیگرا، تحولهای رهبری عملشوند، کدامیک از سبکمی

داری از نظر آماری بین سبک رهبری و عزت کنند؟ و آیا رابطه معنیسازمان خود استفاده می

 نفس مدیران وجود دارد؟

اهمیت رهبری در سازمان های ورزشی، در تحقیق حاضر سعی بر این بنابراین با توجه به  

 .مدیران ورزش کشور مورد بررسی قرار گیردو میزان عزت نفس است که سبک رهبری 

 

 تحقیق روش شناسی
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روش تحقیق با توجه به اینکه در پی توصیف و کشف رابطه بین سبک های رهبری و 

همبستگی و از نظر هدف  -حقیقات توصیفیعزت نفس مدیران ورزش کشور است، از نوع ت

 . کاربردی است، که به صورت میدانی انجام گرفته است

جامعه آماری این تحقیق را بخشی از مدیران ورزش کشور شامل مدیران کل و معاونین 

ها ورزشی و دو نایب ها و روسای فدراسیوناستان( تربیت بدنی سابق)اداره ورزش و جوانان 

ابتدا با بهره گیری از جدول حجم نمونه کوهن، . تشکیل می دهند( نفر 142)ها رئیس آن

 -نفر به عنوان حجم نمونه مشخص شد و محقق پس از پیگیری 912مورگان و کرجسای تعداد 

را  76/2پرسشنامه یعنی 937های متعدد موفق شد، با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 

 . ار دهدجمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قر

 -سوال به شرح زیر مورد اندازه 91خرده مقیاس که با  3شامل : سبک رهبری تحول گرا

 . گیری قرار گرفت

 

 ابزار اندازه گیری 

ها در تحقیقات خارج و در این تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد که اعتبار و روایی آن

  .داخل ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است، استفاده گردید

. ساخته شده است 9113پرسشنامه چند عاملی رهبری توسط باس و آولیو در سال  -9

سوال جمع بندی شده  49خرده مقیاس سبک رهبری است که در  1دارای  MLQپرسشنامه 

پرسشنامه از نوع پاسخ بسته بوده و مقیاس اندازه گیری سؤاالت پرسشنامه، مقیاس لیکرت . است

در تحقیقاتی که در خارج از ایران انجام  MLQچند عاملی رهبری  پایایی پرسشنامه. باشدمی

همچنین پایایی این پرسشنامه در ایران توسط حمید . گزارش شده است 14/2تا  71/2شده 

 .به دست آمده است 76/2و شعله خداداد  12/2خداداد 
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ش اسمیت این پرسشنامه که برای اندازه گیری و سنج -پرسشنامه عزت نفس کوپر  -1

توسط کوپر اسمیت بر اساس تجدید نظری که وی بر  9167رود در سال  عزت نفس به کار می

. باشدسوال می 33پرسشنامه دارای . روی مقیاس راجر و دایموند انجام داد تهیه و تدوین شد

 9374چنان که کهانی . اعتبار و پایایی این پرسشنامه در مواردی مورد تایید قرار گرفته است

 4، مورسی9136 3، کمپل9179 1، بایچر9167 9نماید که اعتبار آن توسط اسمیتیاشاره م

 . تایید شده است 9136 6، و هورنس9161 3، وایف9179

روایی پرسشنامه ها در این تحقیق با بهره گیری از نظرات اساتید راهنما و مشاور و تعدادی 

ز پرسشنامه در جامعه آماری عدد ا96همچنین ابتدا . از متخصصان به شکل صوری تایید شد

توزیع و پس از جمع آوری با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه سبک رهبری 

 .  تایید شد 19/2و پایایی پرسشنامه عزت نفس 71/2

 -باشند، لذا از آمار توصیفی برای طبقهدر این تحقیق متغیرهای تحت بررسی کیفی می

-ها و نمودارها و جدولنگین، انحراف استانداردها، درصدها، فراوانیبندی، تنظیم، محاسبه میا

سپس با آزمون کلموگروف اسمیرنوف مشخص شد . ها استفاده شده استهای مربوط به داده

ها از در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل یافته. ها دارای توزیع طبیعی نیستندکه داده

استفاده شده  SPSS91زمون کروسکال والیس و  نرم افزار ضریب همبستگی رو اسپیرمن و آ

  .است

 های تحقیقیافته

ها مربوط به رشته تحصیلی، سن، سابقه مدیریت، عزت نفس و توصیف داده 1و  9جداول 

 .دهدسبک رهبری پاسخگویان را نشان می

                                                 
 
 . Smith 
 
 . baycher 
 
 . campel 
 
 . moursi 
 
 . woaif 
 
 . hornes 
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 آماره های توصیفی رشته تحصیلی، سن و سابقه مدیریت پاسخگویان -1جدول

                     

 فراوانی

 رشته تحصیلی 

 درصد تعداد

میانگین و انحراف 

 استاندارد

 سن

میانگین و انحراف 

 استاندارد  سابقه مدیریت

 77/16±88/7 77/61±64/6 32/46 88 تربیت بدنی 

 81/16±48/7 71/63±41/6 77/26 64 غیر تربیت بدنی

 74/16±84/8 63/63±82/4 177 127 جمع

 

درصد پاسخگویان رشته تحصیلی تربیت بدنی  64دول فوق مشاهده می گردد حدود در ج

همچنین میانگین سن پاسخگویان . درصد رشته تحصیلی غیر تربیت بدنی دارند 36و حدود 

 .سال است 94سال و میانگین سابقه مدیریت آنان حدود  41حدود 

 
 نآماره های توصیفی عزت نفس و سبک رهبری پاسخگویا -3جدول

           

 فراوانی

 

 سبک رهبری

 درصد تعداد

میانگین و 

انحراف 

 استاندارد 

 تحول گرا

میانگین و 

انحراف 

استاندارد  

 عملگرا

میانگین و 

انحراف استاندارد 

 بی خاصیت

میانگین و 

انحراف استاندارد  

 عزت نفس

 44/3±67/7 47/1±48/7 23/3±67/7 48/3±28/7 76/26 68 تحول گرا

 62/3±64/7 74/3±77/7 74/2±61/7 76/3±24/7 74/62 47 عملگرا

 72/3±27/7 44/3±32/7 68/3±67/7 41/3±34/7 17/31 34 بی خاصیت

 62/3±67/7- - -  177 127 جمع

 

گرا و ها سبک رهبری تحولدرصد آزمودنی 33شود، حدود درجدول فوق مشاهده می

درصد سبک رهبری  19و حدود  گرادرصد سبک رهبری عمل 44باالترین عزت نفس، حدود 

 .ترین عزت نفس را دارندخاصیت پایینبی
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 اسمیرنوف -نتایج آزمون كلموگروف -2جدول 

 آماره

 متغیر های تحقیق
Z sig 

 7771/7 84/16 عزت نفس

 7771/7 67/13 رهبری تحول گرا

 7771/7 44/17 رهبری عملگرا

 7771/7 44/7 رهبری بی خاصیت

 

های تحقیق حاضر ، کلیه داده3داری مشاهده شده در جدول معنیبا توجه به سطوح 

 .غیرطبیعی هستنند

 
 گرا و عزت نفسگرا، عملنتایج آزمون رو اسپیرمن در مورد رهبری تحول -6جدول

 آماره

 متغیر 
s.d ± mean rho sig 

 48/3±28/7 رهبری تحول گرا
714/7 7771/7 

 44/3±67/7 عزت نفس

 74/2±61/7 رهبری عملگرا  
171/7 628/7 

 62/3±64/7 عزت نفس

 44/3±32/7 رهبری بی خاصیت
744/7 433/7 

 72/3±27/7 عزت نفس

 

گرا و عزت نفس مدیران سبک رهبری تحول بیندر جدول فوق مشاهده می شود که 

گرا  و عزت نفس مدیران سبک رهبری عمل بینداری وجود دارد، ورزش کشور رابطه معنی

خاصیت و عزت نفس سبک رهبری بی بینور رابطه معنی داری وجود ندارد و ورزش کش

 .مدیران ورزش کشور رابطه معنی داری وجود ندارد
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گرا، عملگرا و بی نتایج آزمون كروسکال والیس در مورد تفاوت سبک های رهبری مدیران تحول -6جدول

 خاصیت

 آماره

 متغیر
 میانگین رتبه ها

Z   کروسکال

 والیس
sig 

 عزت نفس

 12/177 رهبری تحول گرا

 17/42 رهبری عملگرا 7771/7 27/64

 44/34 رهبری بی خاصیت

 تحول گرا

 41/84 رهبری تحول گرا

 46/42 رهبری عملگرا 7771/7 31/17

 62/67 رهبری بی خاصیت

 گراعمل

 71/61 رهبری تحول گرا

 72/48 رهبری عملگرا 7771/7 34/41

 47/63 بی خاصیت رهبری

 بی خاصیت

 83/68 رهبری تحول گرا

 22/43 رهبری عملگرا 7771/7 44/66

 31/114 رهبری بی خاصیت

 

داری وجود عزت نفس مدیران ورزش کشور تفاوت معنی بیننشان می دهد که  3جدول 

ت نفس را گرا هستند، بیشترین عزبر این اساس مدیرانی که دارای سبک رهبری تحول. دارد

استفاده مدیران ورزش   بین. خاصیت قرار دارندگرا و بیدارند و سپس به ترتیب مدیران عمل

گرا بعد از سبک داری وجود دارد و مدیران تحولهای رهبری تفاوت معنیگرا، از سبکتحول

 استفاده مدیران ورزش  بین. برندگرایی، از سبک های عملگرایی و بی خاصیت بهره میتحول

گرا بعد از سبک داری وجود دارد و مدیران عملهای رهبری تفاوت معنیگرا، از سبکعمل

 .نمایندگرا استفاده میخاصیت و تحولهای بیگرا به ترتیب از سبکعمل
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داری وجود دارد های رهبری تفاوت معنیخاصیت، از سبکاستفاده مدیران ورزش بی بین

گرا گرا و تحولهای عملخاصیت به ترتیب از سبکخاصیت بعد از سبک بیو مدیران بی

 .نماینداستفاده می
 

 بحث و نتیجه گیری

سبک بین گرا بیشترین عزت نفس را دارند و لمدیران تحوهای تحقیق بر اساس یافته

اگر بتوان این  .گرا و عزت نفس مدیران ورزش کشور رابطه معناداری وجود داردرهبری تحول

 -گرا و دیگر متغیرهای روانی، فرهنگیای با روابط سبک رهبری تحولان نمونهرابطه را به عنو

، (9316)، نورشاهی(9313)ها با نتایج تحقیقات اشراقی این یافته مقایسه نمود،... اجتماعی و 

، ترنر و بارلینگ (1229)، لیم و کروماتی (1222)، مارینو (9311)فرد ، حقیقی(9317)زردشتیان 

مبنی بر رابطه ... و ( 1292)، شلدن و همکارانش (1221)، آنوپ و لوکمن (1223) ، هود(1223)

مندی، انگیزش، سوددهی، فرهنگ گرا با بازدهی، رضایتدار سبک رهبری تحولمعنی

 .همخوانی دارد... سازمانی، اخالق مداری، شایسته ساالری، عملکرد بهتر و 

بهینه اجرا شدن این فرآیند موجب . د استرهبری فرآیند نفوذ در پیروان به شکل هدفمن 

-رهبران تحولدر این بین . شودمی... وری و نگری، بهرهافزایش نوآوری، توسعه پایدار، آینده

گرا، زیردستان را برای کوشش بیشتر برای اطاعت از مدیر، تالش بیشتر از حد مشخص شده و 

بخش، پر فایده و با گرا، الهام ولرهبری تح. نمایندبینش بیشتر درباره سازمان تشویق می

های خود در سازمان نمایند که بیشتر از توانمندیاثربخشی است و افراد را طوری رهبری می

انگیزش  باال بردن، چون و چرای پیروان از رهبریفرهمندی، احترام و وفاداری بی .تالش نمایند

های فردی تفاوت توجه به ،جدیدهای برانگیختن پیروان به منظور کشف راه حل، در پیروان

از مسئولیت برای یادگیری  پیروان و ارتباط با تک تک آنها و تحریک آنها از طریق واگذاری

های تحت از آنجا که مدیران ورزش در سازمان. گرا استهای رهبران تحولدیگر ویژگی

تخصص، نیروهای سرپرستی با مجموعه متنوعی از نیروهای انسانی همچون کارکنان، نیروهای م
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های ای، قهرمان و آماتور، متقاضیان و شرکت کنندگان در برنامهداوطلب، ورزشکاران حرفه

ها از نظر شکل ظاهری با سر و کار دارند و به همان نسبت که انسان... های تفریحی و ورزشی

بر این . شندباهای روانی هم بسیار متفاوت مییکدیگر تفاوت دارند، از نظر رفتاری و پیچیدگی

بایستی اساس مدیران  ورزش برای هدایت و ایجاد هماهنگی موثر جهت دستیابی به اهداف می

های این تحقیق نیز حاکی از ارتباط های رهبری مناسب بهره گیرند و یافتهها و شیوهاز سبک

بک گرا و عزت نفس دارد، به عبارتی مدیرانی که سدار بین رهبری تحولمثبت، قوی و معنی

ی، پذیرلیتئومس، استقالل عمل، ودباوری، خرزشمند بودنگرا دارند احساس ارهبری تحول

شایستگی، چیرگی، پیشرفت ، توانمندی، ، تحمل ناکامی ،هیجانات و احساسات توانایی کنترل

حقارت، ، احساس ناتوانیکنند، در نتیجه را در خود بیشتر حس می... و  کفایت، اطمینان

... به آسانی تحت تاثیر احساسات، خشم و  و  کندنمیو دلسردی و ناامیدی  درماندگی، ضعف

گرا بر پیروان خود اثر بسیار قوی خالصه، رهبری تحول طوره ب (.9319مفتاح،)گیرند قرار نمی

دهد و چگونگی ای جذاب و روشن شکل میاندازی را به شیوهگرا چشمرهبر تحول. گذاردمی

کند و این  کند و با اعتماد به نفس و با خوش بینی عمل میبیان می ز رارسیدن به آن چشم اندا

 کند، با الگو بودنها را با اقدامات نمادین تاکید میدهد، ارزشزیردستان انتقال می اطمینان را به

 (. 1224استون، جرج و راسل،)سازدکارکنان را برای رسیدن به چشم انداز توانمند می

با  گراعملرهبری . برندگرا بهره میان ورزش کشور از سبک عملاز طرفی بیشتر مدیر

 هاها و روششیوه، هایسازمانی مانند پاداش، ارتباطات، سیاست هایاستفاده از مکانیزم

 گراعمل شود که رهبریکه این فرهنگ موجب میدارد، موجود  تمایل به حفظ وضع سازمانی

. استگرا تر از رهبری تحولویا ناموفقهای پدر محیط اماعمل کند  ترهای ثابت موفقدر محیط

-و به نظر میرای دوره ثبات و آرامش در سازمان مناسب کند ــرهبری را ب کــاین سبدر واقع 

گرا بهتر های ورزشی به پویایی و به روز بودن سبک رهبری تحولرسد با توجه به نیاز محیط

بر این اساس در کنار سایر عوامل شاید بتوان یکی  .تواند جوابگوی نیازهای این بخش باشدمی
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از مشکالت ورزش کشور را استفاده مدیران این حوزه از سبک رهبری نا مناسب قلمداد نمود، 

 .شودتر در این زمینه احساس میالبته نیاز به تحقیقات جامع

ش و گرا با عزت نفس، آموزدار سبک رهبری تحولبا توجه به همبستگی مثبت و معنی

های مؤثر در گرا به عنوان یکی از راهآشنایی مدیران ورزش کشور با سبک رهبری تحول

دهد که در مقیاس لیکرت نمره نتایج نشان می. شوددستیابی به اهداف سازمانی پیشنهاد می

های رهبری است، به عبارتی مدیران ورزش کشور گرا بیشتر از سایر سبکسبک رهبری عمل

را حفظ  موجود وضع سازمانی هایها و روششیوه، هااداش، ارتباطات، سیاستپ سعی دارند با

رسد این به نظر می. های ورزشی باشدتواند نشانی بر نبود پویایی در محیطنمایند و این می

شود، به این مدیران آزادی بنابراین پیشنهاد می. روش به دلیل نبود آزادی عمل مدیران باشد

 .ود تا از خالقیت و نوآوری خود جهت انجام امور بهره گیرندعمل بیشتری داده ش
 

  فارسیمنابع 

و بازدهی رهبری ( تحولی)بررسی رابطه بین سبک رهبری نوین (. 9313. )اشراقی، حسام 

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه. مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا (. 9316). ی، هادیانصاری، محمداسماعیل و تیمور

 .911ماهنامه تدبیر، شماره . وسبک تفکر خالق در مدیران مدارس ابتدایی شهرستان اصفهان

های تهران و های ورزشی فوق برنامه دانشگاهتعیین اثر بخشی فعالیت(. 9314. )خداداد، حمید 

 . گاه تربیت مدرسارائه الگوی اثربخش، رساله دکتری، دانش

گرا و بدون رهبری و گرا و عملهای رهبری تحولارتباط بین سبک(. 9313. )خداداد، شعله 

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. بدنی شهر تهرانهای تربیتتعالی سازمان دانشکده

محمد اعرابی،  و سید ترجمه علی پارسایان. رفتار سازمانی مبانی(. 9377. )رابینز، پی، استیفن 

 .های فرهنگیانتشارات دفتر پژوهش چاپ اول،
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ارتباط بین (. 9317)  .فریده و خبیری، محمد  زردشتیان، شیرین و تندنویس، فریدون و هادوی، 

گرای مربیان با انگیزش اجتناب از شکست بازیکنان لیگ برتر گرا و عملسبک رهبری تحول

 .93شماره   تی و ورزش، سال هفتم، جلد اول،نشریه علوم حرک. بسکتبال ایران

گرا در بررسی رابطه پیامدهای رهبری وابعاد سبک رهبری تحول(. 9316. )نورشاهی، نسرین 

مطالعات تربیتی وروانشناسی دانشگاه . ها و موسسات عالی شهر تهرانمیان روسای دانشگاه

 .3فردوسی مشهد، دوره دهم، شماره 

 .937شماره  سال هجدهم،   رهبری و مدیریت در هزاره سوم،(. 9311. )وارث، سیدحامد 
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