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رهبری تحول آفرین بر   پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل اثر سبک
مهارتانطباق میانجی  نقش  با  سازمانی  سازگاری  پذیری  و  ارتباطی  های 

جامعه آماری پژوهش های ورزشی ایران انجام گرفت.  شغلی در فدراسیون
های ورزشی زیرمجموعه آن تشکیل دادند های ورزشی و هیئتفدراسیونرا  

  ر از کارکنان و مدیران آنها از طریق پرسشنامه حضوری و آنالین نف  386که  
انتخاب و نتایج آن با استفاده از روش مدل   با روش نمونه گیری در دسترس 

نهایی  ایموس محاسبه و مدل  افزار  نرم  سازی معادالت ساختاری توسط 
پرسشنامه پایایی  گردید.  آفرین،    سبکهای  ارایه  تحول  رهبری 

با استفاده از  های ارتباطی و سازگاری شغلی  پذیری سازمانی، مهارتانطباق
با استفاده از روش   درصد    89و    84،  88،  92روش آلفای کرونباخ به ترتیب  

نتایج حاکی از برازش مناسب مدل مبنی  آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد.  
نشان داد که   نتایج تمامی مسیرهای مدل پیشنهادی پژوهش بود.  بر تاثیر  

های ارتباطی و سازگاری شغلی، اثر  رهبری تحول آفرین از طریق مهارت
گذارد. در این میان  می مثبت و معناداری بر ارتقای انطباق پذیری سازمانی

های ارتباطی با  بیشترین اثر مربوط به نقش رهبری تحول آفرین بر مهارت
های  ها و هیئتفدراسیون  انباشد. از اینرو به مدیرمی  درصد  69میزان اثر  

رهبری خود و استفاده از    توصیه می گردد با تغییر رویه در سبک   ورزشی
مهارت بهبود  به  منجر  که  آفرین  تحول  رهبری  و سبک  ارتباطی  های 

متغیر   شرایط  در  را  پذیری  انطباق  شد،  خواهد  کارکنان  شغلی  سازگاری 
 کنونی تسهیل بخشند.

 هاي کليدي واژه 
انطباقرهبری   آفرین،  مهارتتحول  سازمانی،  ارتباطی،  پذیری  های 

 سازگاری شغلی 
 

 

This study was conducted in Iran with the aim of 

presenting a model of the effect of transformational 

leadership style on organizational adaptability, with the 

mediating role of communication skills and job 

adjustment in sports federations. The statistical 

population of the study consisted of sports federations 

and sports delegations, of which  386 employees and their 

managers were selected through face-to-face and online 

questionnaires by available sampling method and the 

results were calculated using structural equation 

modeling method by Emos software and the final model 

was presented. Reliability of transformational leadership 

style questionnaires, organizational adaptability, 

communication skills and job adjustment using 

Cronbach's alpha method 92, 88, 84 and 89%. The 

results showed that the appropriate fit of the model was 

based on the effect of all paths of the proposed research 

model. The results showed that transformational 

leadership through communication skills and job 

adaptation has a positive and significant effect on 

promoting organizational adaptability. Among them, the 

most effect is related to the role of transformational 

leadership on communication skills with an effect rate of 

69%. Therefore, the directors of sports federations and 

boards are advised to facilitate adaptation to the current 

changing conditions by changing the practice in their 

leadership style and using a transformational leadership 

style that will lead to improved communication skills and 

job adaptation of employees.  
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   Abstract چکيده
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 ه مقدم
شدن،    جهانی   خطرات،  افزایش  تکنولوژی،  سریع  تحوالت

قوانین مداوم  های چالش   از  سازی  خصوصی  انتظارات  و  تغیییر 
مواجه    آنها  با  ورزشی  هایفدراسیون  امروزه  که  هستند  جدیدی
روی رهبران های پیشاز بزرگترین چالش  یکیدر واقع    (.3)  هستند

لزوم    با توجه به تغییر و تحوالت فراوان و سریع جهانی،  ها،سازمان
ها و کارکنان برای سازگاری  یابی و فعال نگهداشتن سازمان موقعیت

مقابل محیط  پویا میدر  و  این شرایط،   (.19)  باشدهای متغیر    در 
برای اینکه بتوانند به طور مؤثر تقاضاهای در    ی ورزشیهاسازمان

ط امروزی را برآورده کنند، نیازمند توسعة ظرفیت  حال تغییر محی
 هستة (.12) پذیری، به مثابه مزیت رقابتی سازمان هستندانطباق
 یادگیری سیستمی، تفکر نوآوری، پذیری،انطباق  ظرفیت اصلی

(. 27است ) تغییر ایجاد و مشتری گرایی مشترک، بینش سازمانی،
 است سازمان بقای عامل سازمانی پذیریانطباق  ظرفیت واقع، در
دارد  سازمانی عملکرد ارتقای در اساسی نقش یادشده مفهوم  و
پیش  ،پذیریانطباق  (.23) تغییرات  به  فرایند  که  است  گستر 

کند تا به طور خودکار برای تغییرات آگاهانه و  ها کمک میسازمان
( نمایند  اقدام  نظر (.  5مستمر  اساس  ( 2۰13)  1دوالتا  بر 

ها برای پاسخگویی به  پذیری، بیانگر میزان ظرفیت سازمانانطباق
انطباق  رویکرد سازمان  این  براساس  است؛  پذیر  تغییرات محیطی 

و فرصت بینی میها  مسائل  راه حلرا پیش  و کند،  مناسب  های 
ها را در جهت اددهد و به طور مستمر رویدهای جدید ارائه می رویه

  دهد ها و پیشگامی در رقابت تغییر می ش هزینه بهبود کیفیت، کاه
پذیری ( نیز معتقدند: ظرفیت انطباق 2۰۰3)  2کوتولی و یورک.  (8)

ها برای یادگیری مستمر و پاسخگویی به  سازمانی، توانایی سازمان
تغییرات درون و برون سازمانی جهت افزایش کارآیی و اثربخشی  

پذیری ( انطباق 2۰۰2)  3(. همسو با این تعاریف، ساویکاس1)است  
های  بینی، حضور در نقش را آمادگی مقابله با وظایف غیرقابل پیش

موقعیت با  سازگاری  و  می مبهم  تردید  با  توام  این  های  بر  داند. 
فعالیت و  فرایندها  که  سازمانی  با  اساس،  مداوم  طور  به  آن  های 

ا  شرکای اصلی، عرضه کنندگان و مشتریان یکپارچه شود و بتواند ب
های خارجی های و تهدیدسرعت به تقاضاهای مشتریان، فرصت

اما (.  2شود )پذیر محسوب میواکنش مناسب نشان دهد، انطباق 
ورزشی   های  سازمان  در  اصولی  و  درست  پذیری  انطباق  الزمه 
سازمان  در  رویکردی  چنین  پیشبرد  برای  موفق  رهبری  داشتن 

توان  از طریق رهبری می ( فقط2۰۰8) 4بر اساس گفته کاتراست. 
  به درستی فرهنگی را که منطبق با تغییر است توسعه و پرورش داد 

رهبری را به عنوان یک فرآیند (  2۰۰3)و همکاران    5ستروف . ا(18)

 
1. Dolata 

2. Connolly & York 

3. Savickas 

است،   مؤثر  سازمانی  فرهنگ  بر  هم  و  جو  بر  هم  که  ضروری 
واقع    .(21)  کردندشناسایی   دارای  در  آفرین  تحول  رهبران 

بر ر را  خود  پیروان  که  هستند  می فتارهایی  در  کنند  انگیخته  تا 
را محقق   آنها  و  نمایند  و عالیق سازمانی تالش  اهداف  راستای 
جهت  کارکنان  تحریک  قابلیت  رهبران  این  همچنین  سازند. 

نیز دارند. در نتیجه کارکنان   عملکرد را  انتظار  از حد  کاری فراتر 
کنند و آن را به صورت  ن پیدا می احساس التزام به کار و پیامدهای آ

  (.1۰) دهندافزایش رضایت شغلی و تالش بیشتر بروز می 

فرهنگ و  رهبری  ارتباط  درباره  متفاوت  دیدگاه    دو 
وجود دارد. در دیدگاه کارکردگرا، رهبران معمار تغییر    پذیریانطباق

های  فرهنگ از طریق اقدامات اساسی و قابل لمس یا اجرای نقش 
این    .تندنمادین هس انسان شناسی صحت  از طرف دیگر، دیدگاه 

باشند، زیر سؤال  تغییر می نکته را که رهبران قادر به خلق فرهنگ 
برد. در این دیدگاه رهبران بخشی از فرهنگ هستند نه جدای  می

به نفع دیدگاه کارکردگرا .  از آن با این حال حجم شواهد موجود 
غییر فرهنگ سازمان قرار  باشد که در آن رهبران در جایگاه تمی

نظر  24)  دارند اساس  بر  مدیران  (،  2۰۰5)  و همکاران  6اشنایدر(. 
در بسیاری از موارد نوع رهبری مورد نیاز برای  .  سازندمحیط را می

آفرین می تحول  رهبری  فرهنگ،  فرهنگ  تغییر  تغییر  زیرا  باشد؛ 
می نتایج  به  نیل  فراوان جهت  تعهد  و  انرژی   (.26)  باشدنیازمند 

می  هابررسی  انطباق نشان  برای  رهبری  سبک  که  پذیری  دهد 
امر شامل   این  است.  متفاوت  پیشرو  یا  با رهبری سنتی  سازمانی 

هایی است که توسط  با ایجاد فضایی برای ایدهایجاد فرآیند تطبیقی  
می گرا  تحولرهبران   انجام  و  و خالق  شوند  تنش  درگیر  تا  شود 
را  نوآوری به  هایی  پاسخگویی  برای  سازمان  در  که  دهند  انجام 

  (.28شود )نیازهای سازگار سازمان و محیط آن ایجاد می

عنصری که در همه جای چرخه عملیات وحیات   از سوی دیگر،
ایفا می  ترینیک سازمان مهم را  ارتباطی مهارتکند،  نقش  های 

زمان آن سازمان هستند. اجرا و پیشبرد فرآیندهای یک سا  کارکنان
به عهده کارکنان آن است. چنانچه این امربه خوبی صورت پذیرد  

می  بهبود سازمان  جهت  در  را  خود  و  بوده  اثربخش  و  پویا  تواند 
رضایت دهد.  سوق  اربابمستمر  معیارهای  رجوعمندی  از  یکی 

(. 15ت )های دولتی اسجدید سنجش عملکرد سازمانی در سازمان
هایی هستند که دسته از  مهارت  های ارتباطی به منزله آنمهارت

های بین فردی و فرآیند توانند درگیر تعاملمی  به واسطه آن افراد
افکار و   ارتباط شوند، یعنی فرایندی که افراد در طی آن اطالعات،

های خود را از طریق مبادله کالمی و غیر کالمی با یکدیگر  احساس
میان )می   در  مهارت 13گذارند  انسان  (.  زندگی  در  ارتباطی  های 

4. Kotter 

5. Ostroff 

6. Schneider 
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های بالقوه انسان جز در  باشند. هیچ یک از توانمندیمی  بسیار مهم
نمی رشد  فردی  بین  روابط  )سایه  یادگیری 2کند  واقع  در   .)

به  مهارت به نفس در رسیدن  اعتماد  افزایش  ارتباطی باعث  های 
بهره با  بهبود عملکرد  و  از یک خود کارااهداف  توانمند  گیری   و 

شود که همین افزایش کارایی، تالش و اعتماد به نفس زمینه  می
توان گفت یادگیری می  کند. همچنینمی  را برای موفقیت فراهم 

گیری و ایجاد احساسات بیشتر و  های ارتباطی باعث شکل مهارت
 متنوع تر در ارتباط با دیگران جهت افزایش حس وجود و شایستگی 

که همینمی مفید    شود  دیگران،  با  روابط  در  احساس شایستگی 
 بودن و احساس وجود داشتن سبب افزایش اعتماد به نفس در افراد 

)می سازمان11شود  مدیران  بنابراین  ورزشیها(.  از  می   ی  توانند 
مهارت تقویت  روند  طریق  خود،  کارکنان  میان  در  ارتباطی  های 

 ری را در سازمان خود تسریع بخشند.پذیانطباق
پذیری دیگر عامل اثرگذار بر انطباق  1همچنین سازگاری شغلی 

حالت کنش   باشد. سازگاری شغلی به دنبال یکی از دوسازمانی می
شود. در روش فعال، افراد )فعال( یا واکنش )غیرفعال( حاصل می

های موجود کنند با تغییرات ملزومات محیطی و یا پاداشسعی می
کاهش دهند؛ ولی در روش واکنشی،    در محیط کار، عدم انطباق را

توان چنین برداشت کرد که  (. می2۰افراد سعی در تغییر خود دارند )
کارکنانی که سازگاری شغلی باالیی با محیط کاری خود دارند، بهتر 

انطباقمی و  یابند  سازگاری  محیطی  تغییرات  با  پذیری توانند 
 ند.بیشتری را از خود نسبت به تغییرات محیطی نشان ده

های متعددی در زمینه ارتباط هر یک از متغیرهای نام پژوهش
است.   گردیده  انجام  شده  ابراهیم نتایجبرده  و  تحقیق  سنجقی 

( داد139۰همکاران  نشان  رهبری (   بر عالوه آفرین تحول که 

 انطباق فرهنگ  طریق از و مستقیم غیر طور  به  مستقیم، تأثیر

 تأثیر شدت که این و گذارد می تأثیر نوآوری سازمانی بر نیز پذیر

نتایج    .(14)  است بیشتر مستقیم تأثیر از مراتب به مستقیم غیر
)تحقیق   همکاران  و  فیروز  بیشترین (  1395یمنی  داد،  نشان 

های   ویژگی  مولفه،  به  مربوط  تحقیق  متغیرهای  میانگین 
باشد و مهمترین عامل در رهبری تحول گرایی،   کاریزماتیک می

پژوهش یزدان پناه و  (. 3۰) ویژگی های کاریزماتیک رهبران است 
( رهبری  1397همکاران  سبک  و  کالمی  هوش  که  دریافتند   )

و   مثبت  رابطه  کالمی  داری  معنیتحولی  هوش  و  دارد  وجود 
باشد تحولی می  برای سبک هبری    (.31) پیشبینی کننده خوبی 

( نیا  که،  1398حاجی  دریافت  خود  پژوهش  در  و  رابطه  (  مثبت 
میان  معنادار رهبریسبکی  انطباق و    های  وجود   پذیریظرفیت 

 
1. Adjustment Occupational 

2. Charbonnier 

3. Wang 

سیار.  (12)  دارد و  )عسکری  داد 1398نژاد  نشان  بین    ند(  که 
افزایش  مهارت بر  ارتباطی  ورزشی هیاتوری  بهرههای  های 

دارد معناداری  تاثیر  بابل  ابراهیمی  .  (4)   شهرستان  پژوهش  نتایج 
بین  1399) داد   نشان  با عملکرد سازمانی  مهارت(  ارتباطی  های 

 .  (9) رابطه معنی دار وجود دارد

اثر  گرا  تحول ( دریافتند که رهبری  2۰1۰و همکاران )  2چاربونیر 
پذیری سازمان دارد که نشان  مثبت و معناداری بر عملکرد و انطباق 

پذیری سازمان دهنده اهمیت این سبک رهبری بر تقویت انطباق 
( نشان داد که این سبک  2۰17و همکاران )  3تحقیق وانگ   .(7)  دارد

تواند در کارکنان اثر مثبتی داشته باشد و آنهارا با کارشان  رهبری می
( در پژوهش خود دریافتند  2۰18)  4بین و آرنا. آل  (29)  سازگارتر کند

با   تا سازمان بتواند  را بکار برد  باید سبک خاصی  تغییر شرایط  با 
انط پیدا کندشرایط جدید  پژوهش  2۰19)  5کوداما   .(28)  باق  ( در 

پذیری سازمانی که بکارگیری رهبری جامع بر انطباق  دریافتخود 
 . (17) اثرگذار هستند و نوآوری را به همراه خواهد داشت

توان به اهمیت می  با توجه به پیشینه و مبانی نظری پژوهش
سا کردن  منطبق  زمینه  در  شده  یاد  متغیرهای  از  با  هریک  زمان 

فدراسیون برد.  پی  جامعه  متغیر  با  شرایط  ورزشی کشورمان  های 
کنند که یکی از مهمترین  مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می
انطباق و  انعطاف  نداشتن  آن،  و  دالیل  تغییر  با  نادرست  پذیری 

باشد. ویروس کرونا به یکباره کل ورزش کشور  تحوالت کنونی می
های ورزشی را به تعطیلی کشاند. به  شگاهرا درگیر خود نمود و با

ها منجر به یکباره سیاست کشور مبنی بر عدم بکارگیری بازنشسته
فدراسیون مدیران  در  بسیاری  هیئتتغییرات  و  ورزشی  ها  های 

عملکرد  قبلی،  ریزی  برنامه  و  آمادگی  عدم  دلیل  به  که  گردید 
های بین ها مختل گردید. قوانین و فشارهای فدراسیونفدراسیون 

المللی بر کشورمان بخاطر مسایل سیاسی مثل بازی نکردن با رژیم 
ها، مهاجرت و اشغالگر قدس، فشار برای ورود بانوان به ورزشگاه

در  تغییرات  دیگر،  کشورهای  به  ورزشکارانمان  تابعیت  پذیرفتن 
رشته  ساختار  و  اینقوانین  موارد  و  ورزشی  چنینی های 

کشورمافدراسیون  ورزشی  بسیاری های  تحوالت  و  تغییر  با  را  ن 
روبرو ساخته است که نیاز به عکس العمل و انعطاف بیشتری برای  

توجه    دالیلترین  یکی از اصلیپذیری با این تغییرات دارند.  انطباق
انطباق فدراسیونپذیری  به ظرفیت  ورزشیدر  اصل    های  این  بر 

از   کاری،  در محیط  مذکور  سازمان  کارکنان  اگر  که  است  استوار 
انطباق  نوآوری ظرفیت  مقابل  تغییرات    و  هاپذیری و سازگاری در 

4. Uhl-Bien & Arena 

5. Kodama 
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سازمانی، اداری و    مشکالتبرخوردار نباشند، امکان مرتفع کردن  
سازمانی و  وری  بهرههمچنین تحقق اهداف سازمانی و در نهایت  

ممکن  شغلی،  عدم    رضایت  دیگر  طرف  از  بود.  نخواهد  مقدور  و 
رضایت نیز باعث کم کاری، غیبت و سهل انگاری شده و حتی در  

ها  تواند اثرات نامطلوب و مخربی بر برنامه ریزی می  باالتردرجات  
 و رضایت ارباب رجوع داشته باشد و آنرا مواجه با شکست سازد. 

متغ بین  ارتباط  در  پژوهش های متعددی که  یرهای با وجود 

یادشده انجام گرفته است، اما پژوهشی که تمامی این متغیرها را 
در قالب مدلی یکپارچه بسنجد مشاهده نگردید؛ لذا پژوهش حاضر 

پذیری  رهبری تحول آفرین بر انطباق ارائه مدل اثر سبک با هدف 
های ارتباطی و سازگاری شغلی در  سازمانی با نقش میانجی مهارت

 انجام گرفته است.   ی ایرانهای ورزشفدراسیون 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل پیشنهادی پژوهش . 1شکل 

 

 روش شناسی 
نوع  پژوهش   از  بر  حاضر  مبتنی  و  پیمایشی   مدلتوصیفی 

و از لحاظ هدف در دسته انجام شد؛    (SEM)ساختاری  معادالت
قرار    هایپژوهش از  داردکاربردی  میدانی    ،اجرا  نظر و  به شکل 

کلیه مدیران و کارکنان  جامعه آماری پژوهش شامل    . گرفتانجام  
های ورزشی فدراسیون( و هیئت  51های ورزشی کشور )فدراسیون 

باشد. با توجه به تعداد  می  1399و    1398زیر مجموعه آنها در سال  
باالی کارکنان آنها، و بر اساس نمونه گیری مورگان برای جوامع 

آماری که   نمونه  باالی  با روش  نفر می   384نامحدود، حد  باشد، 
با توجه به گستردگی ونه گیری در دسترس در نظر گرفته شد.  نم

 ها به صورت آنالین توزیع  جامعه آماری، تعدادی از پرسشنامه
 پرسشنامه صحیح گرداوری گردید. 386گردید. در نهایت تعداد 

 

گردید   استفاده  پرسشنامه  ابزار  از  حاضر  پژوهش  انجام  که  برای 
پرسشنامه  از  استاندارد  برگرفته  سازمانانطباق های   یپذیری 

( رهبری2۰۰5استریکمن   و رافرتی  الگوى از آفرین تحول (، 
( 1397گانه قاسمی )  7های ارتباطی مؤثر  مهارت(،  2۰۰9گیریفین )

سوال بر    81در قالب    (1389شهرابی )پرسشنامه سازگاری شغلی  و  
گرفته   نظر در لیکرت طیف ای ازگزینه  5 مقیاس ترتیبی اساس
این  شد.   برای  شده  طراحی  پرسشنامه  محتوایی  و  روایی صوری 

تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید    4پژوهش توسط اساتید  
آن   پایایی  کرونباخ،و  آلفای  روش  پرسشنامه  با   سبکهای  برای 

های ارتباطی  پذیری سازمانی، مهارترهبری تحول آفرین، انطباق
  ، استفاده گردیددرصد    89و    84،  88،  92به ترتیب  و سازگاری شغلی  

 بدست آمد. 93/۰که مقدار کلی پایایی پرسشنامه 
 

 آلفای کرونباخ نهایی متغیرهای پژوهش .  1 جدول

 متغیر پایایی  پایایی گویه ابعاد  متغیر 

 88/۰ 78/۰ ایجاد تغییر پذیری انطباق 

 81/۰ یادگیری سازمانی 

 76/۰ مشتری گرایی

 8۰/۰ تمرکز بیرونی 

 88/۰ بینش مشترک

 76/۰ تفکر سیستمی 

 79/۰ نوآوری

 92/۰ 74/۰ چشم انداز  رهبری تحول آفرین 

 72/۰ الهام بخش ارتباط  

 رهبری تحول آفرین

 های ارتباطیمهارت

 سازگاری شغلی

 انطباق پذیری
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 79/۰ تحریک فرهیختگی 

 7۰/۰ رهبری حمایتی

 88/۰ تصدیق شخصیت

 84/۰ 8۰/۰ سخن گفتن  های ارتباطی مهارت 

 85/۰ نوشتن

 71/۰ خواندن

 81/۰ گوش دادن 

 83/۰ زبان بدن

 77/۰ دیدن

های اطالعاتی  کار با فناوری
 و ارتباطی 

81/۰ 

 89/۰ 71/۰ ارزش پیشرفت سازگاری شغلی 

 76/۰ ارزش راحتی 

 78/۰ ارزش پایگاه 

 81/۰ ارزش نوع دوستی

 73/۰ ارزش ایمنی

 7۰/۰ ارزش خودمختاری 

 71/۰ سبک سازگاری 

 
( آلفای    ضریبگردد،  ( مشاهده می1همانگونه که در جدول 

 درصد  93،  الگوی پژوهش حاضر  کرونباخ برای پایایی پرسشنامه
بیشتر است،    8/۰آنجاکه ضریب به دست آمده از    از  به دست آمد.

 گیری باال است. توان تفسیر نمود که پایایی ابزار اندازهمی
های توصیفی که شامل آزمونبرای انجام این پژوهش از آمار  

)آزمون آلفای   جداول و آمار استنباطی  ،انحراف استاندارد   ،میانگین
متغیر پایایی  سنجش  جهت  آزمون  کرونباخ  از  و  پژوهش  های 

ها( استفاده کلموگروف اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن داده

 spssها نیز به کمک نرم افزار  است و تجزیه و تحلیل داده شده
شده  22نسخه   روش  است  انجام  بخش  در  و  و  استنباطی  های 

تحلیلی به منظور پاسخگویی به سؤاالت پژوهش از آزمون تحلیل 
اکتشافی مسیرو    عاملی  نیکویی    تحلیل  شاخص  از  همچنین  و 

شد    (RMR,AGFI,GFI RMSR) برازش  .استفاده 
به  تحلیلآزمون   از  ،پژوهش  هایسوالبررسی   منظور همچنین 

  24به وسیله نرم افزار ایموس نسخه  (SEM)  معادالت ساختاری 
  .شد  استفاده

 

 هایافته 
های پژوهش توزیع فراوانی مشخصات فردی نمونه جدول زیر،  

 .دهدنشان می را 

 

های جمعیت شناختی  نمونه های آماری پژوهشتوزیع ویژگی . 2جدول 

 درصد   فراوانی  ابعاد متغیر درصد   فراوانی  ابعاد متغیر

 تحصیالت 39/۰ 149 زن جنسیت 
 

 4/۰ 16 فوق دیپلم 

 63/۰ 243 لیسانس 61/۰ 237 مرد

 سن

 

 24/۰ 95 لیسانسفوق  15/۰ 59 سال 3۰ -2۰

 8/۰ 32 دکتری  39/۰ 152 سال 4۰ -31

    33/۰ 126 سال 5۰ -41

 54/۰ 25 مدیر ارشد پست سازمانی 13/۰ 49 سال 51باالی 

 37/۰ 17 مدیر میانی 7 3 سال  1۰ا ت 5
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 9/۰ 4 مدیر عملیاتی 71 33 سال  2۰تا  1۰ سابقه کاری
 22 1۰ سال  2۰باالتر از 

  38 نفر نمونه آماری،  386از    همانگونه که مشاهده می گردد، 
درصد را مردان تشکیل دادند؛ که از این بین    62درصد را زنان و  

درصد ارشد    24درصد مدرک لیسانس،    63درصد مدرک کاردانی،    4
یر درصد آنها مد  3درصد نیز دارای مدرک دکتری بودند که    8و  

درصد   73درصد مدیر عملیاتی و    13درصد مدیر میانی،    1۰ارشد،  
از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت  همچنین    نیز کارمند بودند. 

های پژوهش استفاده شد. نتایج نشان  هدادتعیین توزیع نرمال بودن  
سطح   از  باالتر  تحقیق  اصلی  متغیرهای  معناداری  سطح  که  داد 

ها توزیع نرمال بوده و برای  هدادباشند، بنابراین  می  ۰5/۰معناداری  
جدول  شود.  ها از آمار پارامتریک استفاده میهدادتجزیه و تحلیل  

بین متغیرهای اصلی پژوهش را در بین  معیار انحراف ین،( میانگ3)
 دهد. های آماری پژوهش نشان مینمونه 

 

 بین متغیرهای اصلی پژوهش  همبستگی و معیار انحراف  میانگین،  . 3جدول 

 آزمون همبستگی پیرسون  انحراف معیار میانگین  متغیر  ردیف

 سطح معناداری  پذیریانطباق

 ۰۰1/۰ 1 53/۰ 75/3 پذیریانطباق 1

 ۰۰1/۰ 66/۰** 78/۰ 5۰/3 رهبری تحول آفرین  2

 ۰۰1/۰ 61/۰** 49/۰ 65/3 های ارتباطی مهارت  3

 321/۰ 41/۰** 69/۰ 66/3 سازگاری شغلی  4

( جدول  در  که  می3همانطور  مشاهده  منظر  (  از  شود، 
بیشترین میانگین را در میان    پذیریانطباق،  های پژوهشنمونه 

به منظور ارتباط سنجی    .(75/3متغیرهای پژوهش داشته است )
پیرسون   همبستگی  آزمون  از  نیز  تحقیق  متغیرهای  میان 

ارتباط مثبت و معنادار باالیی   که  گردداستفاده شد؛ مشاهده می

)کلیه    یریپذانطباق بین   دارد  تحقیق  متغیرهای  در هدادبا  ها 
 باشند(.می ۰۰1/۰سطح معناداری 

 

 
 مدل پیشنهادی پژوهش آزمون تحلیل معادالت ساختاری  . 1شکل 

تحلیل   روش  از  پژوهش  پیشنهادی  الگوی  آزمون  معادالت ساختاری استفاده گردید. سطح معناداری این آزمون در 
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می مشخص  تی  استاندارد  ضریب  ضریب با  اگر  گردد. 
% معنادار    95باشد، در اطمینان   96/1استاندارد تی بیشتر از  

 خواهد بود. همانگونه که در  
 

نشان داده شده است، تمامی مسیرهای   4جدول   و  1شکل  

 مدل 
گرفتند. در این بین نیز   قرار تایید پیشنهادی پژوهش مورد

به   مربوط  اثر  میزان  بر بیشترین  آفرین  تحول  رهبری  اثر 
 باشد. درصد می  57با  های ارتباطی مهارت

 

 نتایج تحلیل معادالت ساختاری مدل پژوهش به ترتیب میزان اثر  .4جدول 

 سطح معناداری  آماره تی  میزان اثر  مسیر  رتبه 

 ۰۰1/۰ 43/6 53/۰ پذیریانطباق   ---> رهبری تحول آفرین  1

 ۰۰1/۰ 16/5 43/۰ پذیریانطباق   ---> های ارتباطی  مهارت  2

 ۰۰1/۰ 66/2 17/۰ پذیریانطباق   ---> سازگاری شغلی  3

 ۰۰1/۰ 19/7 57/۰  های ارتباطی مهارت   ---> رهبری تحول آفرین  4

 ۰۰1/۰ 63/4 34/۰ سازگاری شغلی  ---> رهبری تحول آفرین  5

 
جدول   به  توجه  آزمون  4با  جهت  پیشنهادی  ،  مدل 

تی مسیر   دهد که مقدار قدر مطلق آمارهنشان می  پژوهش
و بزرگتر از    43/6برابر    پذیریرهبری تحول آفرین بر انطباق

رهبری  درصد    95است، یعنی در سطح اطمینان    96/1مقدار  
آفرین بر    تحول  معناداری  مقدار    پذیریانطباقتاثیر  و  دارد 

با   برابر  می  53تأثیر  بادرصد  ا به  توجه باشد.  ثر  میزان 
پژوهش  مشخصمتغیرهای   این  در  های  مهارت  ،شده 
با   با    43ارتباطی  شغلی  سازگاری  و  اثر   17درصد  درصد، 

سازمان پذیری  انطباق  بر  رهبری  می  معناداری  و  گذارند؛ 
اثر   نیز  آفرین  بر    34و    69تحول  های مهارت درصدی 

  26گذارد. همچنین میزان اثر  می   و سازگاری شغلی ارتباطی  
مشاهده  قابل  باال  نمودار  در  نیز  اصلی  متغیرهای  بر  مولفه 
است که تمامی مسیرهای ترسیم شده، اثر مثبت و معناداری 

 دهد.می را نشان 
 مدل، باید برازش آن نیز مورد تایید قرار گیرد.  جهت تایید

 با مدل کلی برازش نیکویی برآورد برای متعددی طرق

این وجود  شده مشاهده هایداده  این به هاآزمون دارد. 

 و خوب چقدر نظر مورد  مدل که دهندمی پاسخ سؤال
ها به همراه  شاخص است. این پژوهش هایداده یبرازنده 

 .اندشده ذکر زیر جدول در ضرایب به دست آمده از پژوهش،
 

 های تناسب برازش برای مدل پژوهش شاخص  . 5جدول 
 AGFI GFI CFI IFI NFI RMR RMSEA CMIN/DF شاخص ها

 3> 1/۰> 1/۰> 8۰/۰< 8۰/۰< 8۰/۰< 8۰/۰< 8۰/۰< مقدار قابل قبول 

 69/2 43/۰ 39/۰ 92/۰ 88/۰ 91/۰ 9۰/۰ 89/۰ مقادیر برازش 

 
جدول در   های ارائه شده برای این مدلشاخص با توجه به مقادیر  

دو به درجه آزادی  گردد، شاخص کایطور که مالحظه می همان  ،5
از   کوچکتر  کرد.  3آن  تایید  را  مدل  برازش  که  همچنین   بود 

بزرگتر   AGFIو    GFIو    NFI  ،CFI  ،IFIهای برازش  شاخص
است که اعتبار    1/۰نیز کوچکتر از    RMRو    RMSEA،  8/۰از  

 ا تایید نمودند. مدل ر
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 گیریبحث و نتیجه 
 طور به بتوانند اینکه برای ها سازمان همانگونه که اشاره گردید،  

 کنند،  برآورده را امروزی محیط تغییر  حال در  تقاضاهای مؤثر

 رقابتی مزیت مثابه به پذیری،انطباق  ظرفیت توسعة نیازمند

ورزشی سازمان .هستند سازمان  قاعده این  ازجدای   نیز های 

 و های پویامحیط  و شرایط با؛ چراکه که به طور فزاینده  نیستند
کهمواجه تغییر، حال  در  با را خود مجبورند بقا،  منظور  به اند 

 پذیریانطباق  ظرفیت  است طبیعی.  کنند سازگار محیطی تغییرات

 گذارد،تأثیر می  های اجتماعیپدیده بیشتر بر اینکه ضمن سازمانی،

از جمله آن سبکپذیرتأثیر میهایی  پدیده از نیز خود های  د که 
 که های ورزشیفدراسیون  در  خصوص بهباشند.  می نوین رهبری

 سیستمی، تفکر سازمانی،  یادگیری فرهنگ  ارتقای  دنبال به

  هست؛ سازمانی پذیریانطباق ظرفیت معنا یک به و نوآوری
 طرف از  .شود توجه گرا عمل و آفرین تحول رهبری به بایستی

 سهل و غیبت  کاری، کم باعث نیز  سازگاری با شغل  عدم دیگر

  و  نامطلوب اثرات تواندباالتر می  درجات در حتی و شده انگاری
 آنرا و باشد داشته رجوع ارباب رضایت ها وریزی برنامه بر مخربی

. الزمه تمامی موارد یاد شده برای موفقیت  سازد شکست با مواجه
باشد که  های ارتباطی میپذیری سازمانی، داشتن مهارتدر انطباق

سازمان اصلی  میشریان  میباشد.  ها  کمک  بزرگ  کنند رهبران 
های ارتباطی را ایجاد کنند یا تغییر دهند به طوری که آنها  فرهنگ
و قابل اعتماد و قابل ترویج برای حداکثر تبادل اطالعات و  روشن

میزان اثر  از اینرو در این پژوهش به بررسی    .قابل یادگیری هستند
انطباق  سبک بر  آفرین  تحول  نقش  رهبری  با  سازمانی  پذیری 

های های ارتباطی و سازگاری شغلی در فدراسیونمیانجی مهارت
انج مدل  یک  قالب  در  ایران  نتایج  ورزشی  که  است.  گرفته  ام 

 پژوهش حاضر برازش مدل  پیشنهادی را تایید نمود. 
مهارت طریق  از  آفرین  تحول  رهبری  که  داد  نشان  های  نتایج 

ارتباطی و سازگاری شغلی، اثر مثبت و معناداری بر ارتقای انطباق  
گذارد. در این میان بیشترین اثر مربوط به نقش  می   پذیری سازمانی

 درصد   69های ارتباطی با میزان اثر  رهبری تحول آفرین بر مهارت
عسکری و سیار نژاد   با نتایج تحقیق از  بخش  این نتایجباشد.  می

 این یافته نشان  (.4،9دارد ) همخوانی   (1399ابراهیمی )و    (1398)
های ورزشی نقش  در سازمان  دهد، سبک رهبری تحول آفرینمی

بر مهارت ارتباطی کارکنان سازمانیبسیار مهمی    گذارد. می  های 
 های مهارت از قبولی قابل سطح واسطه  به  گرا،  تحول رهبران
 اند نموده کسب یا و نهفته آنها در بالقوه صورت به که ارتباطی
انطباق   روی بهبود روند سازمان و بر مثبتی مستقیم تاثیر بصورت

 
1. Wang 

 توسعه به نیاز رهبران اینکه به توجه با دارند. سازمانی پذیری
 تا دارند ارتباطی دامنه مهارت های گسترش جمله ازهایی مهارت

 های جنبه  سازمانی، عملکرد بهبود منظور به  ساز قادر را آنها
 تحقیقات اساس  بر  اینکه  ضمن دهند. تغیر  را سازمان فرهنگی

به های سازمان در شده انجام  و ورزش ماهیت دلیل ورزشی، 
 بود خواهد مطلوب  هنگامی رهبری  اثربخشی ورزشی، های فعالیت

 هنجارهاها،  ارزش  شدن نزدیک باعث  سازمانی پذیری جامعه که
بایستی   (.16)گردد   یکدیگر به سازمانی سطوح کلیه باورهای و

کارکنان  و  مدیران  ارتباطی  های  مهارت  تقویت  در  راهکارهایی 
و   بین مدیر  موثر دو جانبه  ارتباط  ارائه نمود، چرا که  سازمان ها 
زیردستان، سبک رهبری تحول آفرین مدیران سازمان ها را بهبود 

بخشید پیشنهاد می.  خواهد  روابط    بنابراین  ایجاد  با  شود رهبران 
ارتباط با کارکنان و اهمیت نهادن به ارزشهای  غیررسمی، افزایش 

فردی و سازمانی مورد قبول کارکنان در بهبود این مولفه تأثر گذار  
بکوشند تا پیشرفت و اثربخشی سازمان را در  گرا  تحولبر رهبری  

 . پی داشته باشند

دیگر یافته پژوهش حاضر نشان داد که رهبری تحول آفرین اثر  
و   شغلیمثبت  سازگاری  بر  را  پژوهش  می  معناداری  با  که  گذارد 

)  1وانگ  همکاران  )  (2۰17و  دارد  اساس، (.  29همخوانی  این  بر 
های موفق به رهبرانی نیازمندند تا با ژرفنگری، مسیر آینده    سازمان

سازمان را مشخص سازند، افراد را در مسیر مناسب هدایت کنند و 
های    ان به وجود آورند، جزء سازمانانگیزه ایجاد تحول را در کارکن

آفرین با تاکید بر روی   موفق خواهند بود. در حقیقت رهبری تحول
ارزش  ایجاد مسها  نیازها،  پیروان در  در    اخالقی ولیت  ئو روحیات 

به   می   تالشپیروان   ماریون   نماید.  و  اوسبورن  ( 2۰۰9)  2زعم 
اندازی جدید و با ایجاد   و چشمها  آفرین با خلق ایده  رهبران تحول

اعتماد و شور و شوق در میان مدیران و کارکنان در جهت تغییر و 
در سازمان می ها  تحول  بهبود    عمل  و  توسعه  نویدبخش  و  کنند 

کارکنان هستند. آنها همچنین در ارتباط با طیف    سازگاری شغلی
تیم کارمندان،  برای  مثبت  پیامدهای  از  و    وسیعی  گروهی  های 

هس را سازمان  کارکنان  بین  در  شغلی  عملکرد  نهایت  در  که  تند 
می فدراسیون 21)  دهند  افزایش  مدیران  به  لذا  ورزشی  (.  های 

فاکتورهای سبک رهبری تحول آفرین را هرچه  گردد،می پیشنهاد
فاکتورهای رفتاری مغایر    بیشتر مورد توجه و پرورش قرار دهند و از

در سطوح باالی   مدیرانبا سبک رهبری تحول آفرین، پرهیز کنند؛  
دوره برگزاری  طریق  از  گیری،  برنامه تصمیم  وکارگاهها،  های  ها 

را به روز   کارکنانآموزشی پیرامون رهبری تحول آفرین اطالعات 
های آنان در مدیریت و رهبری تحول  نموده و زمینه ارتقای مهارت

2. Osborn & Marion 
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 .آفرین را فراهم آورند

ارتباطی نیز به صورت    هایها نشان داد که مهارتهمچنین یافته
باشد. که این میزان  می  مستقیم بر انطباق پذیری سازمانی اثرگذار

باشد که با بهبود می  باشد. این یافته بدان معنامی   درصد  43اثر،  
مهارت در  واحد  ارتباطی،  یک  پذیری    43های  انطباق  بر  درصد 

افزوده خواهد شد. تحوالتسازمان سریع و اجتناب    های ورزشی 
و... اقتصادی  اجتماعی،  افزایش دالیل  به    ناپذیر  بویژه  مختلفی 

گذشته    برخالفکند  می  های عمومی در جامعه ایجابمیزان آگاهی
های ارتباطات روزمره برنامه  همواره برای بکارگیری تسهیل کننده

شدهنمود.  ریزی   تسهیل  و  تقویت  ارتباطات  برقراری  با   صرفا 
تعیین  کارکنان  اورهای  توان نگرش، احساسات و بمی در کرد.  را 

واقع یکی از رموز موفقیت شغلی در دنیای رقابتی امروزی استفاده 
روزمره  یارتباطهای  مهارتاز   ارتباطات  برقراری  با    .باشدمی  در 

توجه به جایگاه ارتباط در سازمان از نظر تخصصی بودن وظایف 
  است الزم  شی  های ورزتطبیق با شرایط متغیر کنونی، سازمان  برای

 مندارتباط نظام   ،که ارتباط سازمانی در وضعیت مطلوبی قرار گیرد
به    ،بنابراین عدم توجه به این مهم.  شودای سازمان را موجب میبر 

می  موجب  را  سازمان  ریختگی  ارتباط    ،شودهم  کردن  قانونی 
را روان و پایه استوار می سازمانی جریان آن  را  به سازدهای آن   .  

 منظور آشنایی با فرایند ارتباط و عوامل مرتبط با آن برگزاری کارگاه 
می موثر  آموزشی  از  های  قدردانی  و  تشویق  همچنین  باشد. 

زه  کنند نیز باعث ایجاد انگی  مسئولینی که ارتباط مؤثری برقرار می
 .  شود در بهبود ارتباطات می

در نهایت مشخص گردید سازگاری شغلی هم اثر مثبت و معناداری 
باشد. از بین تمامی مسیرهای  می  بر انطباق پذیری سازمانی اثرگذار

کمترین   رابطه  این  پژوهش،  پیشنهادی  مدل  در  شده  مشخص 
  دهندۀسازگاری در مدیران نشان درصد داشت.    17میزان اثر را با  

بخش  ادغام  در  مدیر  سازمانهای  توانایی  یک  ارائة    مختلف  و 
توانند با تغییرات  رهبرانی که می   موقع است.خدمات باکیفیت و به 

به   انطباق هستند،  باانگیزه  و  باشند  داشته  دلسرد پذیری  راحتی 
 کنند.تر از یک کارمند معمولی عمل میشوند و معموالً خالق نمی

های  ال کارمندانی هستند که بتوانند مهارتبه دنب  مدیران  از طرفی
انطباق و  نشان دهند  را  قابلیت رهبری    سازگاری قوی  و  پذیری 

در واقع اگر کارکنان سازمان به سازگاری شغلی دست  داشته باشند.  
ها، توانند در شرایط در حال تغییر سازمان می  یافته باشند به راحتی 

های مطرح شده، داشته  رنامهانطباق پذیری الزم را با تصمیمات و ب

تبیین انطباق پذیری سازمانی   باشند. در  با  رابطه سازگاری شغلی 
توان گفت سازگاری شغلی منجر به اجرای موثر و خوب وظایف  می

گردد  مورد نیاز افراد و نگرش مثبت به سوی نقش کاری جدید می 

نتیجه  و با کاهش تعارض و افزایش کارآیی در کار همراه است در 
افراد سازگاز در محیط کار خود انطباق پذیری بیشتری را تجربه  

و  می فردی  هماهنگی  پیامد  و  نتیجه  که  شغلی  سازگاری  کنند. 
شود که کارکنان کمتر عوامل فرسودگی  محیطی است سبب می 

های شغلی، شغلی از قبیل عدم تعادل میان تقاضای شغلی و مهارت
و واقعیات شغلی و استرس شغلی را در  تفاوت میان منابع، انتظارات  

بنابراین کنند.  تجربه  کار  سازمان محیط  کارکنان  های هرگاه 

باشند برخوردار  باالتری  شغلی  سازگاری  از  فرسودگی   ورزشی  از 
ای که کمتر احساس شغلی کمتری برخوردار خواهند بود به گونه 

 کنند. فشار خواهند نمود و منابع هیجانی خود را کنترل می

در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سبک رهبری تحول  
آفرین هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق 

های ارتباطی و سازگاری شغلی بر انطباق پذیری سازمانی  مهارت
فدراسیون معناداریدر  و  مثبت  اثر  ورزشی  به  می  های  لذا  گذارد 

 رزشی زیرمجموعه آنها توصیه های وها و هیت مدیران فدراسیون 
های رهبری سنتی خود و استفاده گردد با تغییر رویه در سبکمی

مهارت بهبود  به  منجر  که  آفرین  تحول  رهبری  سبک  های از 
ارتباطی و سازگاری شغلی کارکنان خواهد شد که در نهایت منجر  

فدراسیون انطباق پذیری سازمانی در  روند  بهبود   های ورزشی به 
 د. شومی
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