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Abstract
The aim of this study was to assess the effective indicators
on transformation-oriented leadership from the perspective
of staff of sport & youth administration of Alborz
province. This study was a descriptive - analytic survey
which was applicable in terms of its purpose and was
fieldwork in terms of the methodology. Statistical
pupiolation of the present study were selected from all
employees of sport and youth administration in Alborz
provinc. Castiglione (2006) transformational leadership
standardized questionnaire was used to collect data in
which Cronbach's alpha coefficient obtained (0.98).
Descriptive statistics and the KS test, UMann-Whitney,
Kruskal-Wallis tests were used at the significant level α=
0.05 in order to analyze the data. The results showed the
highest mean of variables related to the component of the
charismatic characteristics and the lowest one was
belonged to the component of individual motivation.
Kruskal-Wallis test results also indicated that there was a
significant relationship between the components of
charismatic characteristics and the employment status of
staff. The results of this study express that the most
important factor in transformation-oriented leadership is
the charismatic characteristics of leaders. Therefore, it is
recommended that Leaders try to improve this effective
component in transformation-oriented leadership with
creating the informal relationships, enhancing the
communication with employees and attaching importance
to the individual and organizational values accepted by the
staff in order to make progress and effectiveness in the
organization, consequently.

Keywords
transformation-oriented, charismatic
Sport & Youth Administration, staff.

چکیده
 ارزیابی شاخصهای تأثیرگذار بر رهبری تحول،هدف از این تحقیق
.گرا از دیدگاه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز می باشد
 تحلیلی از نوع پیمایشی بوده و جامعه-روش تحقیق حاضر توصیفی
آماری این تحقیق را کلیه کارکنان ادارهکل ورزش و جوانان استان
 کارمند) که به صورت تمام شمار انتخاب15( البرز تشکیل میدهند
 برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد رهبری تحول.گردیدند
) استفاده شد که میزان ضریب آلفایکرونباخ5112( گرا کاستیگلون
 به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای. ) به دست آمد1/35(
 کروسکال، یومن ویتنی،آمار توصیفی و آزمون کلموگروف اسمیرنوف
 نتایج تحقیق. استفاده شده استα=1/11 والیس درسطح معناداری
 ویژگی، بیشترین میانگین متغیرهای تحقیق مربوط به مولفه،نشان داد
) و کمترین آن مربوط به مولفه انگیزه9/51±1/51( های کاریزماتیك
 همچنین نتایج آزمون کروسکال والیس.) میباشد9/19±1/52( فردی
 ویژگیهای کاریزماتیك و وضعیت استخدامی،نشان داد بین مولفه
 با توجه به نتیجه.)Sig=1/19( کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد
تحقیق حاضر میتوان گفت که مهمترین عامل در رهبری تحول
 بنابراین پیشنهاد میشود. ویژگیهای کاریزماتیك رهبران است،گرایی
 افزایش ارتباط با کارکنان و اهمیت،رهبران با ایجاد روابط غیررسمی
نهادن به ارزشهای فردی و سازمانی مورد قبول کارکنان در بهبود
این مولفه تأثر گذار بر رهبری تحولگرا بکوشند تا پیشرفت و
.اثربخشی سازمان را در پی داشته باشند

characteristic,
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مقدمه
رهبران اثربخش ،اساسیترین و نایابترین منابع هر
سازمان هستند .شکست هر سازمان را در زمینه دستیابی به
بهرهوری بهینه میتوان تا حدودی مربوط به مدیریت و
رهبری غیرکارآمد آن سازمان دانست ( .)01از آن جایی که
رهبری یك عامل کلیدی برای بهبود عملکرد سازمان است،
موفقیت یا شکست سازمان وابسته به سبك مدیریتی اوست.
ما اکنون در عصری قرار داریم که مهمترین ویژگی آن عدم
اطمینان ،پیچیدگی ،جهانی سازی و تغییرات فزاینده
تکنولوژیکی است .موفقیت سازمانی تحت این شرایط ،تغییر در
فعالیتهای سازمانی و بهویژه رهبری و اداره سازمانهای
هزاره سوم را ضروری میسازد ( .)5امروزه مدیریت و رهبری
سنتی پاسخگوی محیط و سازمانهای متالطم و غیر قابل
پیش بینی نخواهد بود ،بنابراین جهان نیازمند رهبری و
مدیریت تحولگرا است .رهبری تحول گرا با رویکردی صحیح
و کارآمد میتواند از ضعیفترین سازمانها ،قویترین سازمان-
ها را بسازد و رهبر میتواند قدرتها را متمرکز ،سازمان بخشد
و استعدادهای نهفته کارکنان را بارور و شکوفا سازد (.)01
رهبران تحولگرا نقش بسیار مهم و تسهیلکنندهای را در
ورود نوآوری به شرکت یا سازمان بازی میکنند که امکان
رقابتپذیری بیشتر را هم فراهم میکنند ( )90و میتواند
بدبینی نسبت به تغییر را کاهش دهد (.)99
سازمانهایی مانند ،ادارههای ورزش و جوانان ،تربیت بدنی
آموزش و پرورش ،دانشکدههای تربیت بدنی ،فدراسیونهای
ورزشی و  ...تشکیالتی هستند که باید توسط مدیر اداره شوند.
چنانچه افراد فاقد صالحیت و توانایی الزم برای اداره این
تشکیالت باشند ،مشکالت فراوانی به این تشکیالت و
سازمانهای ورزشی تحمیل خواهد شد .بنابراین وجود مدیران
کارآمد و اثر بخش برای تعالی همه سازمانها ،از جمله اداره-
های ورزش و جوانان امر بدیهی و اجتناب ناپذیر است(.)9
امروزه سازمانها به مدیران اثر بخش و کارآمد نیاز دارند تا
بتوانند به اهداف تعیین شده در جهت رشد و توسعه همه جانبه
دست یابند .موفقیت هر سازمان در تحقق اهداف از پیش
تعیین شده و در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبك های
موثر مدیریتی ،مدیران است .الگوهای رفتاری مناسب مدیر در
سازمان باعث به وجودآمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان
میشود و میزان رضایت شغلی آنان را افزایش میدهد (.)0
شاخصها و سبكهای مدیریت به عنوان یك عامل
تسهیلکننده و برانیگزاننده به طور مستقیم و غیرمستقیم بر
بهرهوری سازمان و بهرهوری کارکنان اثرگذار است ( .)95اما

اینکه چه شاخصهایی میتواند تأثیرگذاری بیشتری در بهره-
وری و بهبود عملکرد سازمانهای ورزشی داشته باشد ،متفاوت
است که خود سوالی است که یك قرن تحقیق و پژوهش در
عرصه مدیریت به دنبال یافتن پاسخ آن بوده است( .)91بروس
و راسل )5119(0معتقدند که مدیریت تحول گرا باید ساختار
جدید و رفتار جدید را به گونه ای تعریف کند که افراد او را
بپذیرند و در نتیجه روحیهی خوبی برای راهنمایی جدید و
رفتار جدید در سازمان به وجود آید ( .)50مدیران تحولگرا
الهام بخش هستند و به کارکنان خود انیگزه میدهند و این
یکی از راههایی است که ماوراء پاداش دادن به پیروان است.
نظریه پردازان معتقدند که رهبری عمل گرا فقط تأثیرات بین
کار و دستمزد را مورد بررسی قرار میدهد که این باعث
شکست در مفهوم بخشیدن به کار و کاهش خالقیت کارکنان
میشود .رهبری پرفایده و با اثر بخشی بیشتر باعث موفقیت
طوالنی مدت و بهبود عملکرد میشود که این همان رهبری
تحولگراست (.)52
مدیریت تحولگرا در نظریههای جدید به عنوان یکی از
سبكهای رهبری اثر بخش شناخته شده است .این سبك از
چهار بعد تشکیل شده است که در تحقیقات مختلف با عناوین
گوناگون معرفی شده اند ولی معنای مشابهی دارند که می
توان به نظریه استوری 5اشاره کرد که مدیریت تحولگرا را
شامل چهار بعد تآثیرگذاری ایدهالی ،9انگیزش الهام بخش،9
برانگیزندگی ذهنی 1و مالحظات فردی 2میداند .همچنین
جیمز کاستیگلون )5112( 2چهار مولفه مدیریت تحولگرا را
ویژگیهای کاریزماتیك ،انگیزه فکری ،مالحظات فردی و
تسهیل در تحولگرایی میداند ( .)52اِمبری )5101( 5یکی از
اجزای اصلی در موفقیت سبك رهبری تحولگرا را توانایی
رهبر در ایجاد اعتماد در زیردستان اظهار کرده است .ویژگی-
های رهبری تحولآفرین با پرورش و مراقبت مرتبط هستند،
به گونهای که نقش رهبران تحولگرا نوعاً به عنوان توانایی
مورد مالحظه قراردادن و ایجاد پیروانی که ظرفیت بالقوه خود
را به بالفعل درآورند ،مورد توجه قرار گرفته است ( .)52مدیران
به جهتی گرایش پیدا کرده اند که با استفاده از شیوههای
1. Bruce & Russell
2. Storey
3. Ideal Influence
4. Inspirational Motivation
5. Intellectual Stimulation
6. Individualized Consideration
7. James Castiglione
8. Embry
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مختلف نسبت به تشویق و ایجاد انگیزه در پیروان اهتمام
نمایندو بر این اساس پرورش روحیه خودارزشمندی و اعتماد
به نفس در میان زیردستان وجه ممیزی سبك رهبری تحول-
آفرین است ( .)53سبكهای مدیریت تحولگرا مرکب از
رفتارهایی است که ویژگیهای رفتاری مشترکی همچون
تقویت کارتیمی ،بهبود مهارتهای زیردستان و حمایت از افراد
در جهت دستیابی به اهداف را مورد توجه قرار میدهد .این
ویژگیها برای رهبر تحولآفرین اصیل ،امری بایسته است؛
چراکه آنها به ایجاد انگیزه ،تعهد و بهرهوری اعضای سازمان
کمك مینماید (.)01
تحقیقات گوناگونی در زمینه مدیریت و رهبری و شیوههای
آن انجام شده است .بر اساس یافتههای اولیه مطالعات رهبری
تحولگرا و تعاملگرا ،باس و آوولیو )0339( 0الگوی رهبری
تمام عیار را به منظور تبیین بهتر فرایندهای رهبری مؤثر ایجاد
نمودند .با توجه به این که افراد از دامنه گستردهای از رفتارهای
رهبری برای تأثیرگذاری بر پیروان استفاده میکنند ،باس و
آوولیو رفتارهای رهبری تحولگرا و تعاملگرا را در الگوی
یکسانی ،یکپارچه کردند .آنها در این الگو هم چنین تأثیر
سبكها و رفتارهای رهبری را بر پیامدهای رهبری نشان دادند
(.)05

شکل .0الگوی رهبری تمام عیار و جایگاه رهبری
تحولگرا در فرایند مدیریتی موثر (.)3
موغلی( )0950در خصوص الگوی رهبری تحول آفرین در
سازمانهای اداری ایران ،دریافت که بین رضایت مندی،
تالش و تعهد کارکنان و الگوی رهبری تحول گرا در سازمان
های موفق اداری ایران رابطۀ معنی داری وجود دارد (.)00
نورشاهی در تحقیق خود به بررسی رابطۀ پیامدهای رهبری و
ابعاد سبك رهبری تحولگرا در میان رؤسای دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی شهر تهران پرداخت که نتایج نشان داد
1. Bass & Avolio
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که اکثریت رؤسای مذکور در بعد تأثیرگذاری ایدهالی نمره باال،
در دو بعد انگیزش الهام بخش و برانگیزندگی ذهنی نمره
متوسط و در بعد مالحظهفردی نمره پایین کسب بودهاند (.)09
پورسلطانی ( )0952در مقایسه سبكهای رهبری تحولگرا و
عملگرای مسئولین هیئتهای ورزشی استان گیالن به این
نتیجه دست یافت که تفاوت معنیداری بین سبكهای
رهبری تحولگرا ،عملگرا و بیخاصیت مسئولین هیأتهای
ورزشی وجود دارد .بدین معنی که هیأتها و مسئولین از
سبك رهبری تحولگرا بیشتر استفاده کرده اند .همچنین نتایج
نشان داد که ارتباط معنیداری بین سبك رهبری تحولگرا و
بیخاصیت با جنسیت وجود دارد و زنان تمایل کمتری به
استفاده از سبك رهبری بیخاصیت در مقایسه با سبك
رهبری تحولگرا داشته اند ( .)9نیاز آذری و همکارانش در
بررسی نقش مدیریت تحولگرا در ارتقای کارایی سازمانی در
واحدهای بسیار بزرگ دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران به
این نتیجه دست یافتند که مدیریت تحولگرا بر ارتقای کارایی
سازمان ،توانمند سازی استادان ،شکوفاسازی استعدادهای
بالقوه استادان ،مشارکت استادان در تحقق اهداف سازمان،
پرورش استادان خشنود و اثر بخش و در نهایت ترویج روحیه
همکاری در استادان در دانشگاهها موثر بوده است ( .)09معایر
حقیقی فرد و همکارانش در تحقیق خود به بررسی سبك
رهبری و پیامدهای آن در چارچوب الگوی رهبری تمام عیار
به این نتیجه دست یافتند که رفتارهای رهبری تحولگرا و
تعاملگرا که با مدیریت مبتنی بر استثناء (فعال) دنبال میشود،
تأثیرگذارترین رفتارهای رهبری هستند و اثرگذارترین رهبران
آنهایی هستند که به طور منظم هم از رفتارهای رهبری
تحولی (مالحظات فردی ،الهام ،تحریك عقالنی ،کاریزما ) و
هم از پاداش مشروط رهبری تعاملگرا استفاده میکنند .در این
مورد رهبری تحولگرا مکمل رهبری تعاملگراست (.)3
جلیلیان و همکارانش ( )0953در پژوهش خود بیان داشتند
سبك رهبری تحولگرا یکی از عوامل موثر و زمینه ساز مهم
برای خالقیت کارکنان و سازمانهاست .رهبران تحولگرا از
طریق تقویت انگیزش درونی ،تحریك عقالنی ،حمایت از
نوآوری و آزادی نسبی میتوانند خالقیت کارکنان خود را
افزایش دهند ( .)1پورسلطانی زرندی و همکارانش ( )0931در
بررسی سبك رهبری خالق مسئوالن هیئتهای ورزشی
استان قم با توجه به سه دیدگاه رهبری تحولگرا ،عملگرا و
مردممدار به این نتیجه دست یافت که تفاوت معنی داری بین
سبك رهبیر خالق تحولگرا بر اساس جنسیت و سمت
سازمانی مسئوالن ورزشی وجود دارد .همچنین نتایج این
تحقیق حاکی از آن بود که تفاوت معنی داری بین هر سه
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سبك رهبری بر اساس وضعیت استخدامی و سابقه فعالیت
مسئوالن هیئتهای ورزشی وجود داشته است ( .)5ناظم و
حدادپور ( )0930در تحقیق خود بیان داشتن که از بین مولفه-
های رهبری تحولگرا مولفههای روحیه ایجاد انگیزش با
میانگین ( )9/12و رفتار کاریزما با میانگین ( )5/32به ترتیب
بیشترین و کمترین میانیگن را در بین متغیرهای رهبری
تحولگرا را دارا بودهاند ( .)05مطالعه شیخعلیزاده هریس و
تجاری ( )0935نشان داد که رهبری تحولگرا تاثیر مثبت و
معناداری بر اثر بخشی سازمانی دارد ( .)2همچنین تابلی و
همکارن ( )0935نشان می دهد که بین تحصیالت با رهبری
تحول آفرین و خالقیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که
هر چه میزان تحصیالت بیشتر باشد کارکنان معتقدند نمره
رهبری تحول آفرین افزایش و خالقیت کارکنان نیز بیشتر
میشود (.)9
آلبرت )5119(0به آزمون نظریه رهبری تحولگرا در محی-
های کاری کشور جامائیکا پرداخت که نتایج این تحقیق نشان
داد بین بعد مالحظه فردی و پیامد رضایت رابطه همبستگی
وجود دارد ( .)02انگونی و همکاران )5112(5در پژوهش خود
نشان دادند که ابعاد رهبری تحولآفرین تأثیر قوی بر برخی
نگرشهای شغلی مانند رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار
شهروند سازمانی معلمان دارد ( .)99چارلز و همکاران)5112(9
در پژوهش خود بیان کردند بین عوامل رهبری تحول-
گرا(تحریك ذهنی و مالحظات فردی) با رضایت و تعهد شغلی
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ( .)59لمسیال و
اونگانالنا )5115(9بعد از انجام پژوهش خود به این نتیجه
دست یافتند که سبك رهبری تحولگرا با عملکرد و تعهد
کارکنان نسبت به سبك رهبری عملگرا از ارتباط مثبت و
قویتری برخوردار است ( .)91بوکنیوک 1و همکاران ()5113
در پژوهش خود اظهار کردند که ادراک کارکنان از توانایی
رهبر در ایجاد تغییر با آمادگی کارکنان برای تغییر ،رابطه
مثبت و معنی داری وجود دارد ( .)51برنارد و همکارن2
( )5109در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که نوآوری و
تحولگرایی برای رشد اقتصادی و اثربخشی سازمانی حیاتی
است ( .)03با توجه به مباحث گفته شده نقش مدیریت تحول-
گرا در سازمانها امری اجتناب ناپذیر است ،در این بین ،نقش
1. Albert
2. Nguni&et al
3. Charls&et al
4. Limsila&Ogunlana
5. Bouckenooghe
6. Bernard and et al

مدیریت را در سازمانی مانند اداره ورزش و جوانان نمیتوان
نادیده گرفت .بنابراین اهمیت این موضوع ،محققین را به این
امر واداشت تا بررسی و ارزیابی شاخصهای تأثیرگذار بر
رهبری تحولگرا را در ادارهکل ورزش و جوانان استان البزر
مورد پژوهش گذاشته و با توجه به یافتههای تحقیق
پیشنهاداتی ارائه نمایند.
روش تحقيق
روش تحقیق حاضر توصیفی -تحلیلی از نوع پیمایشی
بوده ،به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا میدانی
است .جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق را کلیه کارکنان
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز تشکیل میدهند(15
کارمند) که به صورت تمام شمار به عنوان نمونه انتخاب
گردیدند .ابزار گرداوری اطالعات این تحقیق پرسشنامه
استاندارد رهبری تحولگرا کاستیگلون )5112( 2میباشد که
بر اساس مقیاس  1گزینهای لیکرت (کامالً موافقم ،موافقم ،نه
موافقم و نه مخالفم ،مخالفم ،کامالً مخالفم) تنظیم شده است
( .)55این پرسشنامه شامل دو بخش میباشد که بخش اول
شامل اطالعات جمعیت شناختی(جنسیت ،سابقه کار ،مقطع
تحصیلی و وضعیت استخدامی) و بخش دوم شامل سواالت
اصلی( 93سوال) که در چهار بخش مجزا مشتمل بر .0
ویژگیهای رهبری مرتبط با مدیریت کاریزماتیك (شامل 3
سوال)  .5ویژگیهای رهبری مرتبط با ایجاد انگیزه فکری در
کارکنان (شامل  01سوال)  .9ویژگیهای رهبری که
مالحظات فردی را نشان میدهد (شامل  01سوال) .9
ویژگیهای رهبری که تحول را تسهیل میکند (شامل 01
سوال) می باشد .روایی پرسشنامه توسط  2نفر از اساتید
مدیریت و همچنین استاد راهنما در این مقاله مورد تأیید قرار
گرفته است و برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده گردید که روایی این پرسشنامه ( )1/35به
دست آمد .برای آزمون فرضیههای تحقیق و تحلیل دادهها از
نرم افزار  spssنسخه  02و با استفاده از آمار توصیفی (حداقل،
حداکثر ،میانگین و انحراف معیار) به توصیف متغیر ها و در
بخش آمار استنباطی از آزمون کالموگراف اسمیرنف ،یومن
ویتنی ،کروسکال والیس درسطح معناداری  α=1/11استفاده
شده است.

7. Castiglione
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یافته هاي تحقيق
جدول .0نتایج توصیفی اطالعات جمعیت شناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
جنسيت

تعداد

درصد

سابقه کار

تعداد

درصد

مقطع تحصيلی

تعداد

درصد

وضعيت استخدامی

تعداد

درصد

51
09
 59/0رسمی
05
 22/9کاردانی
91
1-01
11
52
مرد
03/5
01
 19/5پیمانی
55
 59/0کارشناسی
05
00-51
11
52
زن
10/3
52
 59/0قراردادی
کارشناسی ارشد 05
3/2
1
50-91
9/5
5
تبدیل وضعیت
011
15
 011جمع
15
 011جمع
15
 011جمع
15
جمع
زن بوده اند .از نطر سابقه کار نیز  22/9درصد زیر ده سال،
جدول  0وضعیت توصیفی کارکنان اداره کل ورزش و
فعالیت کاری داشتهاند .بیشترین درصد مقطع تحصیلی نیز
جوانان استان البرز را نشان میدهد .همانطور که در جدول
مربوط به کارشناسی ارشد و از لحاظ وضعیت استخدامی نیز
ذیل قابل مشاهده هست ،از بین  15کارمند اداره کل ورزش و
کارکنان قراردادی با  10/3درصد در اولویت میباشند.
جوانان استان البرز  11درصد کارمند مرد و  11درصد کارمند
جدول .5نتایج توصیفی مولفه های تأثیر گذار بر مدیریت تحولگرایی از دیدگاه کارکنان
انحراف استاندارد
میانگین
حداکثر
حداقل
تعداد
متغیرها
1/51
9/51
9/53
0
ویژیگیهای کاریزماتیك
1/52
9/19
9/51
0
انگیزه فکری
15
1/35
9/12
1
0
مالحظات فردی
1/55
9/19
9/11
0
تسهیل در تحول گرایی
در جدول  ،5به بیان نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق
( )9/51±1/51میباشد و کمترین آن مربوط به مولفه انگیزه
پرداختهایم که نتایج تحقیق نشان داد ،بیشترین میانگین
فردی ( )9/19±1/52است.
متغیرهای تحقیق مربوط به مولفه ویژگیهای کاریزماتیك
جدول .9نتایج آزمون یومن ویتنی در مورد تفاوت شاخصهای موثر بر رهبری تحول گرا از لحاظ جنسیت کارکنان
میانگین رتبه
تعداد
گروه
متغیرها
Sig
Mann-Whitney U
Z
51/21
52
مرد
1/222
909/11
-1/990
ویژگی کاریزماتیك
25/91
52
زن
59/91
52
مرد
1/099
512
-0/11
انگیزه فکری
53/21
52
زن
51/02
52
مرد
1/152
919/11
-1/295
مالحظات فردی
52/59
52
زن
51/91
52
مرد
1/210
913/11
-1/159
تسهیل در تحولگرایی
52/21
52
زن
بین شاخصهای رهبری تحولگرا و جنسیت را نشان
درخصوص تفاوت معناداری بین رهبری تحولگرا بر اساس
داد(جدول .)9
جنسیت ،نتایج آزمون یومن ویتنی نشان از عدم تفاوت معنادار
جدول  .4نتایج ازمون کروسکال والیس در مورد تفاوت بین شاخصهای موثر بر رهبری تحولگرا و وضعیت استخدامی کارکنان
درجه ازادی()df
میانگین رتبه
تعداد
گروه
متغیرها
sig
Chi-Square
51/21
09
رسمی
کاریزماتیك
1/193
5/92
9
02/11
01
پیمانی
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انگیزه فکری

مالحظات فردی

تسهیل در تحول

قراردادی
تبدیل وضعیت
رسمی
پیمانی
قراردادی
تبدیل وضعیت
رسمی
پیمانی
قراردادی
تبدیل وضعیت
رسمی
پیمانی
قراردادی
تبدیل وضعیت

52
5
09
01
52
5
09
01
52
5
09
01
52
5

همچنین نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد بین
مولفههای تأثیرگذار بر رهبری تحولگرا و وضعیت استخدامی
کارکنان در سه مولفه ،انگیزه فکری ،مالحظات فردی و
تسهیل در تحولگرایی رابطه معنیدار مشاهده نشد ولی بین
مولفه ویژگیهای کاریزماتیك و وضعیت استخدامی کارکنان
رابطه معنیدار مشاهده گردید(جدول .)9همچنین نتایج آزمون
کروسکال والیس نشان داد بین شاخصهای تاثیرگذار بر
رهبری تحول گرا و مقطع تحصیلی و سابقه کار کارکنان اداره
کل ورزش و جوانان استان البرز تفاوت معنیداری وجود ندارد
چرا که سطح معناداری این شاخصها برابر با )(p>0/05
بوده است.
بحث و نتيجهگيري
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که در بین مولفههای
تأثیرگذار بر رهبری تحولگرا ،بیشترین تأثیر را ،مولفه مربوط
به ویژگیهای کاریزماتیك مدیران داراست .این یافته با نتیجه
تحقیق نورشاهی( )0955همخوانی دارد ،چراکه ایشان نیز در
نتایج خود اعالم کردند تأثیرگذاری ایدهآلی(کاریزما) باالترین
نمره را در بین دیگر مولفههای مدیریت تحولگرا
داراست( .)05( )M=05/12ناظم و حدادپور( )0935نیز در کار
تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که مولفه کاریزماتیك
مدیران کمترین میانگین را در بین مولفههای مدیریت تحول
گرا داشته است( )M=5/32که با تحقیق حاضر همخوانی ندارد
( .)00رهبری کاریزماتیك بر رفتار نمادین رهبر ،پیامهای الهام
بخش و رؤیایی ،ارتباطات غیرکالمی ،گرایش به ارزشهای

55/52
92/51
59/21
51/31
53/95
52
59/22
51/91
53/39
55/21
59/11
03/31
91/00
59/11

9

5/13

1/913

9

9/19

1/901

9

9/25

1/539

ایدئولوژیك ،تحریك فکری پیروان توسط مدیر تأکید میورزد،
هم چنین نمایانگر درجه اعتماد پیروان به رهبر و انتظارات
رهبر از کارکنان در زمینه فداکاری و عملکرد آنهاست.
رهبری کاریزماتیك میتواند تغییرات قابل توجهی را در نتایج
سازمانی به وجود آورد ،زیرا کارکنان به واسطه این شیوه
رهبری است که اهداف سازمانی را بر منافع شخصی ترجیح
میدهند .دومین شاخص تأثیرگذار بر رهبری تحولگرا از
دیدگاه کارکنان مولفه مالحظات فردی می باشد .داکت و مك
فارلن )5119(0در تحقیق خود مالحظات فردی را ارائه توجه
فردی ،رفتار با کارکنان به شکل انفرادی ،مربیگری و توصیه
به کارکنان معرفی میکند .که با توجه به تعریف داده شده و
با توجه به محوریت خاص این بعد در رهبری تحولگرا ،توجه
ویژهای را میطلبد ( .)59نورشاهی( )0955نیز در تحقیق خود
بیان میکند که بین بعد مالحظهفردی و پیامد رضایت رابطه
همبستگی مثبت وجود دارد ( .)05نتیجه تحقیق حاضر با
نتیجه کار پژوهشی آلبرت ( )5119همخوانی دارد ( .)02از آنجا
که بعد مالحظه فردی توجه به نیازهای فردی ،هویت مستقل
افراد و داشتن استقالل و آزادی را شامل می شود ،توجه
مدیران و رهبران به این مقوله میتواند نقش مهمی در ایجاد
تحولگرایی در سازمان در پی داشته باشد.
در مورد دیگر شاخص های تأثیرگذار نیز نتایج نشان داد
انگیزه فکری در پایین ترین تاثیرگذاری قرار گرفته که با
نتیجه تحقیق پورسلطانی همخوانی ندارد ( .)9سبك رهبری
1. Duckett & Macfarlane
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تحولگرا به دلیل توجه به روحیات و برانگیختن انگیزههای
درونی افراد و همچنین توجه به باورها و ارزشهای افراد تأثیر
بسزایی در مدیریت انسانی و بخصوص در بخش مدیریت
ورزش میتواند داشته باشد .مسئولین ورزشی که از این سبك
پیروی میکنند به عنوان رهبرام موفق شناخته شده و تأثیر
فوقالعادهای بر پیروان خود بر جای میگذارند(.)9
بین مولفههای رهبری تحولگرا و جنسیت کارکنان ارتباط
معنیداری مشاهده نشد ،به این معنی که کارکنان مرد و زن
برداشت و تصور شبیه به هم از مولفههای تأثیرگذار بر رهبری
تحولگرا داشتهاند .که با تحقیق نیاز آذری و همکاران()0953
همخوانی دارد ( )09و با نتیجه تحقیق پورسلطانی زرندی
( )0952و اگلی و جوهانسن ( )5119همخوانی ندارد (.)51 ،9
پورسلطانی در تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین سبك-
های رهبری تحولگرا با جنسیت مسئولین هیئتهای ورزشی
ارتباط معنیداری وجود داشته است .به این معنی که میانگین
زنان در سبكهای رهبری تحولگرا بیشتر از مردان بوده
است .این مطلب گویای آن است که جنسیت بر شاخصهای
رهبری تحولگرا میتواند تأثیر گذار باشد .به نقل از
پورسلطانی زرندی ( )0952میتوان گفت که زنان تمایل
بیشتری به روحیه بخشیدن به زیردستان و همکاران خود دارند
که این از ویژگیهای رهبری تحولگرا می باشد ( .)9اگلی و
جوهانسن )5119( 0نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که
زنان بیشتر از مردان از سبك رهبری تحولگرا پیروی میکنند
( .)51جنسیت میتواند عامل مهمی در کاربرد سبكهای
رهبری داشته باشد .زنان به دلیل داشتن ویژگیهای روحی
متفاوت نسبت به مردان تمایل دارند از لحاظ عاطفی و با
ایجاد انگیزه و روحیه بخشیدن به زیر دستان مدیریت کنند که
این از ویژگیهای سبك رهبری تحولگرا است .شاید از
دالیل عدم همخوانی تحقیق حاضر با نتایج پورسلطانی
زرندی( )0952اگلی و جوهانسن ( )5119تفاوت در محیطهای
جغرافیایی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی جامعه آماری
دانست (.)51 ،9
یافتههای تحقیق نشان داد بین شاخصهای رهبری
تحولگرا و مقطع تحصیلی کارکنان تفاوت معنیداری وجود
ندارد .که نتیجه تحقیق حاضر با نتیجه تحقیقهای
پورسلطانیزرندی و همکاران( ،)0931نیاز آذری و
همکاران( )0953و همتی نژاد( )0929همخوانی دارد (،09 ،5
1. Eagle and Johannesen
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 .)02به نظر میرسد داشتن مدرک تحصیلی باال دلیلی برای
انتخاب سبك رهبری و مدیریت خالق نباشد .کارکنان از
تجربیات خود در تعیین تأثیرپذیری شاخصهای مدیریت
تحولگرا استفاده نمودند و داشتن مدرک تحصیلی باال نمی-
تواند برای بکارگیری رهبری تحولگرا متناسب باشد .ولی با
نتیجه تحقیق تابلی و همکارن ( )0935همخوانی ندارد چراکه
این محققین به این نتیجه رسیدند که بین تحصیالت با
رهبری تحول آفرین و خالقیت رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد ( )9که هر چه میزان تحصیالت بیشتر باشد کارکنان
معتقدند نمره رهبری تحول آفرین افزایش و خالقیت کارکنان
نیز بیشتر میشود .همچنین تفاوت معنیداری بین سابقه کار و
شاخصهای تأثیرگذار بر رهبری تحولگرا مشاهد نگردید.که
با تحقیق نیاز آذری و همکاران( )0953همخوانی دارد ( .)09به
عقیده این محققین ،مدیرانی که مدت زمان بیشتری به فعالیت
مشغولند به دلیل آشنایی بیشتر با مسائل و مشکالت ،از
راهکارها و شیوههای مختلفی برای از میان برداشتن موانع و
مشکالت استفاده میکنند که این خود بدون نوآوری و تحول-
گرایی امکان پذیر نیست.
از دیگر نتایج تحقیق ،رابطه معنی دار بین ویژگیهای
کاریزماتیك و وضعیت استخدامی کارکنان بوده
است( .)sig=1/192این نتیجه با نتیجه تحقیق پورسلطانی-
زرندی و همکاران( )0931همخوانی ندارد ( )5چراکه در این
تحقیق بین سبك رهبری خالق تحولگرا بر اسا وضعیت
استخدامی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید .در کل وضعیت
استخدامی میتواند بر مدیریت و رهبری تحولگرا موثر باشد.
هرچه مدیران از ثبات و امنیت شغلی باالتری برخوردار باشند،
با ارامش و اطمینان بیشتری به وظایف خود میپردازند و بهتر
میتوانند از تفکر مثبت برای بهبود وضعیت سازمان استفاده
کنند که این خود منجر به بروز خالقیت ،نوآوری ودر نتیجه
تحولگرایی در مدیران میشود.
با توجه به نتیجه تحقیق حاضر میتوان گفت که مهمترین
عامل در مدیریت و رهبری تحولگرایی ویژگیهای
کاریزماتیك رهبران است که میتواند به واسطه باال بردن
انگیزه کارکنان ،همسو کردن آنان با رهبر ،ایجاد انسجام میان
اعضاء گروههایکاری و هم چنین افزایش عزت نفس و خود
اثربخشی در کارکنان تغییرات اساسی درآنها به وجود آورد
( .)2همچنین رهبران تحولگرا میتوانند با این ویژگی ،افکار
پیروان خود را دگرگون کنند و آنها را به فراتر رفتن از منافع
شخصی خودشان با تغییر آرمانها ،منافع و ارزشها سوق -
دهند در نتیجه کارهای فراتر از انتظار را از کارکنان و
زیردستان خود مشاهده کنند .)03( .بنابراین پیشنهاد میشود
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رهبران با ایجاد روابط غیررسمی ،افزایش ارتباط با کارکنان و
اهمیت نهادن به ارزش های فردی و سازمانی مورد قبول
کارکنان در بهبود این مولفه تأثر گذار بر رهبری تحول گرا
بکوشند تا پیشرفت و اثر بخشی سازمان را در پی داشته باشند.
رهبران تنها با ابتکار و نوآوری میتوانند خود را با شرایط جدید
وفق داده و همگام با دگرگونیها پیش روند .بدیهی است در
دنیای پیچیده کنونی سازمانهایی در رقابت با دیگران موفق
هستند که بتواند از فرصتها به بهترین نحو استفاده نمایند و
این امر جز با افزایش خالقیت ،نواوری و تسهیل در تحول
گرایی امکان پذیر نمی باشد .بنابراین پیشنهاد میگردد با
افزایش انگیزش در میان کارکنان ،اعطای شغل به کارکنان با
توجه به تخصص انان ،دادن ازادی عمل بیشتر به کارکنان،
دادن زمان مناسب ،حمایت از اندیشههای کارکنان اشتیاق
آنان را به کار و دست یابی به خالقیت و نواوری که زمینه ساز
تحولگرایی است بیشتر نمایند.
باتوجه به تأثیر مهم شاخص مالحظات فردی(توجه به
هویت ،استقالل ،نیازها ،استعدادها و توانایی های کارکنان) بر
پیامدهایی چون ،تالش باالتر از حد انتظار ،رضایتمندی،

اثربخشی و در نهایت تحولگرایی در سازمانهای ورزشی را در
پی دارد ،پیشنهاد میگردد رهبران و مسئولین سازمانهای
ورزشی به راحتی از کنار این مقوله مهم نگذرند و با برنامه
ریزی مناسب و ایجاد شرایط بهتر برای کارکنان و توجه به
تك تك کارکنان برای آنان رضایت شغلی را ایجاد نمایند تا
به تحولگرایی که هدف سازمانهای امروزی است دست یابند.
پیشنهاد میشود با ایجاد واحدهای آموزشی خاص و
برگزاری کالسهای آموزشی برای مدیران سازمانهای
ورزشی تمامی شاخصهای رهبری تحولگرا شامل ویژگی-
های کاریزماتیك ،انگیزه فکری ،مالحظه فردی و تسهیل در
تحول برای آنان قابل تبدیل و ترجمه به مهارت و شایستگی
نظیر مهارتهای برقراری ارتباط ،مهارت تأثیرگذاری بر
دیگران ،مهارت اعتماد به دیگران ،مهارت توجه به افراد و
دادن استقالل کافی به آنان داده شود تا نقش مهمی در
موفقیت رهبران سازمانی بویژه در سازمانهای ورزشی ایجاد
گردد تا راه برای تسهیل تحولگرایی و نوآوری در سازمانهای
مربوطه باز گردد.
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