
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

  1390 زمستانو  پاییز پیاپی)، 18( 2پیاپی)، شماره  نهمسال اول (          پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیدوفصلنامه 

 
 

با توجه به  استان قم هاي ورزشیسبک رهبري خالق مسئوالن هیئت بررسی

 مدارگرا و مردمگرا، عملسه دیدگاه رهبري تحول

 

  

****رادطاهره موسوي ه، سید***، حسین زارعیان**، راحله واقفی*حسین پورسلطانی
 

  استادیار پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی *          

         دانشگاه پیام نور کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی     **    

  دانشجوي دکتري تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی ***      

  دانشجوي دکتري تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور ****    

  

 12/88 تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                                                                                                                    02/88       تاریخ دریافت مقاله:

  

  

  چکیده 

 ،گراتحولي رهبر دگاهیبا توجه به سه درا استان قم  یورزش يهاتیئه رانیمدخالق  يسبک رهبرتحقیق حاضر 

هیئت ورزشی  33هیئت، نواب رئیس و دبیران  35بین  را مورد بررسی قرار داده است. از مدارگرا و مردمعمل

)63 n=ک رهبري خالق ـنامه سبپرسشردي و ـهاي فنامه ویژگی) دو پرسش(CLQ)  .را تکمیل کردند

مدار را گرا و مردمگرا، تحولبعد سبک رهبري شامل سبک عمل 3سؤال بود که  20شامل  CLQنامه پرسش

به دست آمد. براي تجزیه  α= 97/0آلفاي کرونباخ آزمون نامه با استفاده از گیري کرده است. پایایی پرسشاندازه

 05/0داري در سطح معنی اسمیرنوف، یومان ویتنی و کروسکال والیسهاي کلموگروف ها، آزمونو تحلیل داده

≤P    .به کار گرفته شد 

هاي ورزشی جنسیت مسئوالن هیئت براساسداري بین هر سه سبک رهبري خالق تفاوت معنی نتایج نشان داد

)05/0 ≤P 51/0و- =Zداري بین سبک رهبري خالق ) وجود داشت. همچنین به طور مجزا تفاوت معنی  

 بر اساسگرا )، بین سبک رهبري خالق عملZ=  -48/0و P≥ 01/0جنسیت مسئوالن ( بر اساسگرا تحول

 بر اساسمدار داري بین سبک رهبري خالق مردم) و تفاوت معنیZ= -64/0و P≥ 05/0جنسیت مسئوالن (

داري بین هر سه سبک رهبري تفاوت معنی) وجود داشت. همچنین =Z -41/0و P≥ 01/0جنسیت مسئوالن (

داري ) و به طور مجزا تفاوت معنی=Z -60/0و P≥ 05/0هاي ورزشی (خالق بر اساس سمت مسئوالن هیئت

داري بین ) و تفاوت معنی=Z-44/0و P≥ 05/0گرا بر اساس سمت مسئوالن (بین سبک رهبري خالق تحول
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) وجود داشت. ولی بین سبک =Z -60/0و P≥ 05/0الن (مدار بر اساس سمت مسئوسبک رهبري خالق مردم

داري وجود نداشت. از ) تفاوت معنیZ = -78/0و P≥ 05/0گرا بر اساس سمت مسئوالن (رهبري خالق عمل

هاي داري بین هر سه سبک رهبري خالق براساس وضعیت استخدامی مسئوالن هیئتطرفی دیگر، تفاوت معنی

داري بین هر سه سبک رهبري خالق براساس سابقه فعالیت و تفاوت معنی) X2 = 41/9و P≥ 05/0ورزشی (

 ) وجود داشت.  X2 =25/13و P≥ 01/0هاي ورزشی (مسئوالن هیئت

 هاي ورزشی.  گرا، مردم مدار، هیئتگرا، عمل: سبک رهبري خالق، تحوليکلیدهاي واژه

 

  مقدمه 

گیرند و زندگی اجتماعی اي کنار یکدیگر قرار می. عدهاستگشته شروع رهبري از ظهور زندگی اجتماعی پدیدار 

رهبري را عمل اثرگذاري بر افراد  ،). ایگري و تري1گذارند (را آغاز کنند و در رابطه با یکدیگر برهم تأثیر می

). 2کنند (هاي گروهی تالش میاي که از روي عالقه و تمایل براي دست یافتن به هدفگونهاند، بهتعریف کرده

). رهبري و مدیریت در 3هاست (اي پراکنده از افراد و دستگاهسازمان بدون رهبر خالق و نوآور فقط مجموعه

اي فردي متشکل از گردد و این ساخت مجموعهاي از ساخت فرهنگی آن تمدن محسوب میبستر هر تمدن چهره

گر مدیر و بافت اجتماعی سازمان جلوههاي مذهبی، فلسفی، هنري، سیاسی و غیره است که در شکل رفتار ارزش

  ). 4شود (می

هاي همه کارکنان براي به انجام رساندن اهداف سازمان رهبري خالق باید مسیري را در جهت هدایت تالش

فراهم آورد. بدون وجود رهبر نوآور و خالق ممکن است حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردي و سازمانی، 

براي اینکه سازمان موفق باقی بماند، وجود رهبر خالق در سازمان، واجب و ضروري  ضعیف یا گسیخته شود.

ها جهت ایجاد فرهنگی است که در آن سازي در بین انساناست. یکی از عوامل مؤثر براي پیشرفت جامعه زمینه

 1خالقیتکنند. دادن دیگري هستند و با تأثیر بر یکدیگر به پیشرفت جامعه کمک میهمگان در تالش براي رشد

کردن راهی تازه یا هاي ذهنی براي ایجاد فکر یا مفهومی جدید است و به عبارت دیگر طیکارگیري تواناییبه

 هر نوع فراگرد تفکريمعتقد است خالقیت  2فوکس). از طرفی، 5شده قبلی به طرزي تازه است (پیمودن راه طی

دادن شدن) و پاسختوانایی دیدن (آگاه را خالقیت 3فرومیا  .ل کندـاي را به طور مفید و بدیع حلهئکه مس است

ساختن آن اندیشه و که نوآوري عملی در حالی ؛تولید اندیشه و فکر نو است در ايهدر کل خالقیت پدید .نامدمی

مدیران موفق کسانی هستند که بتوانند نیروهاي خالق و نوآور را در سازمان به کار بگیرند و در  فکر است.

و سازمان  درکارگیري و جذب نیروهاي خالق و نوآور هبهاي آنان تالش کنند. مدیران با ساختن اندیشهعملی

                                                
1. Creativity 
2. Fox 
3. Froom  
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آزادي عمل کافی در انجام و نیز با دادن  هاي نوآورانهامکانات مناسب تحقیقاتی و مالی براي کوششساختن فراهم

هاي خالق و دادن پاداش مناسب به افراد از فعالیتکارگیري نتایج حاصل هبآنان و با  هاي خالقفعالیت و تالش

کنند. مطالعه رهبري در طول چندین مرحله توسعه پیدا در جهت ترقی و پیشرفت سازمان خود تالش می خالق

آغاز شده و با نگرش رفتارگرایانه و وضعیتی شناختی در  1930کرده است که با نگرش و برخوردي ویژه در دهه 

  ادامه پیدا کرده است. 1970و  1950هاي دهه

) 1978) آن را دورنماي جدید رهبري نامید، جهش و حرکت خود را از نظریه برن (1992مرحله اخیر که بریمان (

شود (رهبري تغییرپذیر در گرا و تغییرپذیر، را شامل میآغاز کرد. این نظریه دوگونۀ مجزاي رهبري، یعنی عمل

گرا شامل عمل  گرا تغییر نام داد). طبق نظریه برن، رهبري ري تحولبه رهب توسط باس و دیگران 1985سال 

هایی وابسته به اي تبادلی بین رهبر و زیردست (رابطه رئیس و مرئوس) است که در آن فرد زیردست پاداشرابطه

نین برن کند. همچهاي رهبر دریافت میکردن خواستهنیازهاي اولیه (امنیت، وابستگی و شناخت) در ازاي اجابت

اي که در آن رهبر فرد زیردست خود را براي رسیدن گرا) را این گونه توضیح داد: رابطهرهبري تغییرپذیر (تحول

شده از جمله موفقیت بنديکند و این تشویق براي دستیابی بیشتر به نیازهاي طبقهبه باالترین حد توان تشویق می

هاي متفاوتی نجر به ایجاد دورنماي جدید رهبري شد و نگرشگرا مو اهداف گروهی است. شناسایی رهبر تحول

  ).6در رهبري به وجود آمد (

تر گرا را روشی اخالقی مطرح کرد که به وسیله آن رهروان و رهبران را به سطوح عالیجیمز نظریه رهبري تحول

کند که طوري رهبري می بخش و خالق است و افراد راگرا الهام). رهبر تحول7دهد (انگیزه و منزلت سوق می

هاي خود در سازمان تالش کنند. و نیز دست به ابداع و نوآوري در حیطه کاري خود بزند. بیشتر از توانمندي

رهبرانی که ). 8دانند (گرا میتر از رهبران عملگرا را اثربخشپردازان مدیریت رهبري تحولنظران و نظریهصاحب

دهند پی ببرند. کنند تا به ارزش کاري که انجام میخالق) به کارکنان تفهیم میگردند (رهبران موجب تحول می

تر به منافع شخصی خود تعالی ببخشد، شود که به خاطر تیم، در یک نهاد بزرگبنابراین احساسی به فرد القا می

شکوفایی برآید تر مطرح سازد، مناعت طبع داشته باشد و در صدد خود یعنی نیازهاي خود را در سطحی عالی

هاي پیشین رهبري براي توضیح انگیزه فعالیت کردن کافی نیستند. همچنین ) معتقد بود که نظریه1985). باس (9(

). تفاوت مهم بین 6دهند (اي در تضاد با رهبري انعکاس میگونههاي پیشین مدیریت را بهبیان کرد که نظریه

ها گرا سیاستگرا فردي نوآور و خالق است و مدیر عملتحول گرا این است که مدیرگرا و عملمدیریت تحول

کند، اما هاي جدیدي براي سازمان تعریف میگرا راهکند. به عبارت دیگر، مدیر تحولها را مدیریت میو برنامه

گرا، با تأثیر بر احساسات، باعث تالش و کوشش گرا وابسته به ساختار موجود است. رهبري تحولمدیر عمل

آورد گردد که این مسئله رضایت شغلی بیشتر افراد را در محیط کار فراهم میفوق انتظار افراد در سازمان میما

کنند و همچنین در کنند اعضاي گروه را در کارهایشان یاري میگرا پیروي می). رهبرانی که از سبک تحول10(
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خالقیت در بین کارکنان در زمان مواجهه با  ارتقا بخشیدن به نگرش کارکنان مؤثرند و باعث بهبود نوآوري و

گرا بیشتر بر مبادله بین رهبر و پیرو تأکید دارد و پیروان در مقابل ). در مقابل، رهبر عمل11شوند (مشکالت می

یابند. پاداش و تقویت مثبت رسیدن به معیارهاي عملکردشان و نیز اهداف خاص سازمان به پاداش دست می

  ). 12گردد (یتوسط رهبر فراهم م

هاي رهبري، خالقیت و اثربخشی بعدي سبکدر تحقیقی با عنوان طراحی و تبیین مدل سه )1381(سید عامري 

هاي رهبري داري بین اثربخشی مدیران با سبکهاي ایران، نشان داد که رابطه معنیمدیران ورزشی و دانشگاه

اي هاي توسعههاي اولیه و سبکخالقیت مدیران با سبک انتخابی و نیز با خالقیت مدیران وجود دارد و نیز بین

هاي رهبري مدیران داري مشاهده شد. همچنین نتایج تحقیق دیگري نشان داد رابطه سبکانتخابی آنان رابطه معنی

هاي با میزان اثربخشی بیشتر از رابطه خالقیت مدیران با میزان اثربخشی آنان است. همچنین رابطه توأم سبک

انتخابی و خالقیت مدیران، با توجه به اثربخشی آنان، بیشتر از رابطه هریک از متغیرهاي تحقیق به طور  رهبري

گراي مدیران ورزشی و رضایت شغلی اي قوي بین رفتار مالحظه) نیز رابطه2001نایدر (اش). 13(جداگانه است 

گرا با رضایت شغلی، گرا و عملیت تحولدر تحقیقات مربوط به ارتباط بین مدیر ).14(زیردستان به دست آورد 

) مدارك محکمی ارائه دادند که مدیران 1989) و هاول و هیگنز (1989)، فراست و هاول (1988باس و هیتر(

گرا بر تحقیقاتی نیز دربارة تأثیر رهبري تحول). 15(تر از دیگر مدیران دارند گرا و خالق زیردستانی راضیتحول

بیگن و  ).16(گرا اثر مثبتی بر خالقیت زیردستان دارد دارد که نشان دادند رهبري تحول خالقیت و نوآوري وجود

) در تحقیقی تحت عنوان مطالعه و بررسی شخصیت زنان بالقوه مدیر دریافتند که تفاوت بین 2004همکاران (

یران ناشی از توان هاست و اظهار کردند اثربخشی مدمدیران اثربخش و غیراثربخش ناشی از میزان خالقیت آن

ها در تشخیص نقاط قوت و ضعف کارکنان و فراهم کردن محیطی براي شکوفایی استعدادهاي آنان است. آن

ها همچنین دریافتند شود، آنبنابراین نتیجه می گیرند که خالقیت مدیران به اثربخشی یا غیراثر بخشی منتهی می

  .)17(که جنسیت در این باره تأثیر چندانی ندارد 

گري و جنسیت، سن، میزان تحصیالت، سابقه مدیریت، سابقه مربی قبیل هاي رهبري ازویژگی )1997(دوهرتی 

گرا مورد بررسی قرار داد. نتایج گرا و عملسابقه قهرمانی را با خالقیت و نوآوري در دو روش مدیریت تحول

مثبتی دارد و از طرفی مدیران زن جوان بیشتر گرا ارتباط نشان داد که خالقیت و نوآوري با سبک رهبري تحول

دادند. برعکس مدیران مردي که سن باالتري گرا از خود نشان میگرا و کمتر رهبري عملرفتار رهبري تحول

) با 2001آرمسترانگ (). 18(گرا از خود نشان دادند کمتر رفتار رهبري تحول گرا ودارند، بیشتر رفتار رهبري عمل

هاي ورزشی چند ویژگی شخصیتی این سبک را مشخص کرد که گراي مربیان تیمري تحولبررسی سبک رهب

بخشی و از همه رفتار اخالقی، برخورداري از بصیرت و هدفمندي، بهبود عملکرد از طریق رهبري، الهام  شامل

هاي شرکت در ) در تحقیقی 2002( مانینگ ).19(هاي تمرینی مناسب است کارگیري شیوهتر خالقیت در بهمهم
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گراي مدیران زن و مرد و خالقیت و نوآوري را بررسی کرد. او به خدمات عمومی آمریکا ارتباط مدیریت تحول

ها بوده ترین عامل در ایجاد رضایت آنکارگیري مناسب کارکنان مهماین نتیجه رسید که خالقیت مدیران در به

گرا و خالقیت و نوآوري انجام دادند. نتایج نشان رهبري تحولتحقیقی دربارة  )2002(ترنر و بارلینگ ). 20(است 

کردند و ارتباط می  گرا استفاده داد مدیرانی که از خالقیت باالیی برخوردار بودند بیشتر از سبک رهبري تحول

در پژوهشی ارتباط بین  )2003د (هو ).21(گرا مشاهده نشد داري بین خالقیت و نوآوري و رهبري عملمعنی

دار بین نوآوري سبک رهبري و خالقیت در سازمان را مورد بررسی قرار داد. شواهد حاکی از ارتباط مثبت و معنی

هاي گرا و خالقیت و ویژگیعمل  داري بین سبک رهبري گرا بود. همچنین ارتباط مثبت و معنیبا رهبري تحول

  ).22شخصی مشاهده نشد (

  

  شناسیروش

 هاي ورزشیمسئوالن هیئت )CLQ( 1سبک رهبري خالق بررسی تحقیق مبتنی بر با توجه به هدف وش تحقیق،ر

ه به ک ، از نوع تحقیقات توصیفی بودمدارگرا و مردمگرا و عملسه دیدگاه رهبري تحولاساس بر  استان قم

ند که نواب رئیس و بودها دبیران هیئت. جامعه آماري این تحقیق تنها نواب رئیس و صورت میدانی انجام گرفت

 شامل  ند. نمونه آماري این تحقیق برابر با جامعه آماريرا ارزیابی کرد دبیران سبک رهبري مربوط به رئیس خود

ها توزیع شد نامه بین مسئوالن هیئتپرسش 70  نفر بودند. 70و برابر  هاي ورزشی در استان قمهیئتگروه  35

ها و هیئت نامهآوري شد. هیئت سوارکاري به دلیل عودت ندادن پرسشنامه جمعپرسش 63که از این تعداد 

  بودن مورد بررسی قرار نگرفتند. پزشکی به دلیل غیرورزشی

اي استاندارد که اعتبار و روایی آن در تحقیقات خارج و داخل ایران مورد ارزیابی نامهدر این تحقیق از پرسش

این . استفاده شد )2007( 2جیم کالینز )CLQ(  خالق نامه سبک رهبريپرسشاز قرار گرفته استفاده شد. 

بندي سؤال جمع 20مدار است که در گرا و مردمگرا، عملمقیاس سبک رهبري تحولداراي سه خردهنامه پرسش

  در این  .نامه، لیکرت استگیري سؤاالت پرسشو مقیاس اندازه نامه از نوع پاسخ بسته بودهشده است. پرسش

  شده کند. گزینه انتخابگزینه وجود دارد. آزمودنی یکی از ده گزینه را انتخاب مینامه براي هر سؤال دهپرسش

نامه سبک رهبري خالق براي دهنده است. به طور کلی، در پرسشکننده خالقیت رهبري از نظر پاسختوصیف

تعداد سؤاالت مربوط به  بندي شدند.ر تا ده درجهاینکه جواب سؤاالت کیفی اهمیت کمی پیدا کنند از صف

پایایی  سؤال تشکیل شده است. 27نامه از سؤال است که مجموعاً پرسش 7مشخصات فردي جامعه آماري 

گزارش شده است.  87/0تا  79/0نامه سبک رهبري خالق در تحقیقاتی که در خارج از ایران انجام شده پرسش

                                                
1. Creative Leadership Style 
2. Jim Collins 
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 قماستان  هاي ورزشینواب و دبیران هیئت نینامه بپرسش 20 ،ي در ایرانریگابزار اندازه ییایدر خصوص پا

 بود. 97/0دست آمده برابر با ه ب ییایو پا شد يآورو جمع عیتوز

  

  هایافته

به کار گرفته شد و براي انحراف استاندارد و جدول)  ن،یانگیدرصد، م ،ی(فراوانها براي تحلیل توصیفی داده

ها به صورت غیرطبیعی توزیع دادهو با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف  ،های دادهاستنباط تحلیل

)04/0 P= 69/1و Z= با  هاداده لیتحل و هیتجز گردید. استفاده یومان ویتنی و کروسکال والیس يهاآزمون) از

نفر از  63میانگین و انحراف استاندارد سن  1جدول  .انجام گرفته است  SPSS يوتریافزار کامپاستفاده از نرم

  دهد.می هاي ورزشی را نشانمدیران هیئت

  یورزش يهاتیئه . میانگین و انحراف استاندارد سن مسئوالن1جدول 

   تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف استاندارد

  سن

  
72/8 76/33 57 21 63 

و انحراف استاندارد آن  نیانگیو م استسال  57 و حداکثر 21 داقلـح یـاي ورزشـهتـوالن هیئـمسئن ـس

درصد بود.  46درصد و دبیران  54هاي تحقیق، تعداد نواب رئیس با توجه به یافته باشد.یم ±76/33 72/8

درصد  30درصد زن بودند. در خصوص میزان تحصیالت  48درصد از مسئوالن مرد و  52درخصوص جنسیت، 

 70اند. از طرفی درصد کارشناسی ارشد بوده 5درصد کارشناسی و  52درصد فوق دیپلم،  13داراي مدرك دیپلم، 

  هاي ورزشی را داشتند. سال سابقه مدیریت در هیئت 5درصد از مسئوالن کمتر از 

هاي ورزشی نتایج زیر به دست هاي رهبري خالق براساس جنسیت مسئوالن هیئتدر خصوص تفاوت سبک

 آمد. 

  هاي ورزشیهاي رهبري خالق بر اساس جنسیت مسئوالن هیئتیج آزمون یومان ویتنی در مورد تفاوت سبک. نتا2جدول 

  N MR1  Z  Sig  گروه  متغیرها

  گراتحول
  34/34  34  مرد

48/0 -  *01/0  
  26/29  29  زن

  گراعمل
  65/33  34  مرد

64/0 -  *05/0  
  07/30  29  زن

  مدارمردم
  69/34  34  مرد

41/0 -  *01/0  
  84/28  29  زن

  مجموع هر سه گروه
  49/34  34  مرد

51/0 -  *03/0  
  09/29  29  زن

 است                                                                                                دار) معنی≥05/0Pر سطح (د*   
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     میانگین رتبه - 1 

 هاي ورزشیبراساس جنسیت مسئوالن هیئت خالق هاي رهبريبین سبکدهنده آن است که نشان 2نتایج جدول 

هاي رهبري خالق هر سه گروه ، بین سبک≥P 05/0شده در سطح با توجه به آزمون یومان ویتنی محاسبه

جنسیت  براساسگرا ) و به طور مجزا بین سبک رهبري خالق تحولZ = -/51و  =03/0Pجنسیت ( براساس

)01/0 P= 48/0 و- = Z05/0جنسیت ( بر اساسگرا )، بین سبک رهبري خالق عملP=  64/0و- = Z و بین (

  داري وجود دارد.) تفاوت معنیZ = -41/0و =P 01/0جنسیت ( بر اساسمدار سبک رهبري خالق مردم

  نتایج زیر به دست آمد. هاي ورزشی نیز هاي رهبري خالق براساس سمت مسئوالن هیئتدر مورد تفاوت سبک

  هاي ورزشیهاي رهبري خالق براساس سمت مسئوالن هیئت. نتایج آزمون یومان ویتنی در مورد تفاوت سبک3جدول 

  N MR  Z  Sig  گروه  متغیرها

  گراتحول
  65/31  34  نائب رئیس

44/0 -   *03/0  
  41/32  29  دبیر

  گراعمل
  65/30  34  نائب رئیس

78/0 -   07/0  
  59/33  29  دبیر

  مدارمردم
  12/31  34  نائب رئیس

60/0 -   *05/0  
  03/30  29  دبیر

  مجموع هر سه گروه
  84/30  34  نائب رئیس

60/0 -   *05/0  
  36/33  29  دبیر

  دار است                                 ) معنی≥05/0Pر سطح (د*   

  

با توجه به  هاي ورزشیسمت مسئوالن هیئت براساس خالق هاي رهبريبین سبکنشان داد  3نتایج جدول 

 هاي رهبري خالق هر سه گروه براساس سمت، بین سبک≥P 05/0آزمون یومان ویتنی محاسبه شده در سطح 

 مسئوالن گرا براساس سمت) و به طور مجزا بین سبک رهبري خالق تحولZ = -/60و =P 05/0( مسئوالن

)03/0 P= 44/0و- = Z05/0( مسئوالن مدار براساس سمتالق مردم) و بین سبک رهبري خ P=  60/0و = Z (

 -/78و =P 07/0(مسئوالن گرا براساس سمت داري وجود دارد. ولی بین سبک رهبري خالق عملاوت معنیـتف

= Zداري وجود ندارد.) تفاوت معنی  

هاي ورزشی نتایج زیر به مسئوالن هیئت مدرك تحصیلیاساس هاي رهبري خالق بردر خصوص تفاوت سبک

  دست آمد. 
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  هاي ورزشیمسئوالن هیئت مدرك تحصیلیاساس هاي رهبري خالق بر. نتایج آزمون کروسکال والیس در مورد تفاوت بین سبک4جدول 

  N MR  df Z  Sig  گروه  متغیرها

  گراتحول

  37/26  19  دیپلم

3  93/5  8/0  
  94/34  8  فوق دیپلم

  17/35  33  کارشناس

  00/25  3  کارشناس ارشد

  گراعمل

  74/27  19  دیپلم

3  57/3  16/0  
  44/34  8  فوق دیپلم

  45/33  33  کارشناس

  50/28  3  کارشناس ارشد

  مدارمردم

  68/30  19  دیپلم

3  87/11  *05/0  
  06/38  8  فوق دیپلم

  67/37  33  کارشناس

  83/30  3  کارشناس ارشد

سه مجموع هر 

  گروه

  63/26  19  دیپلم

3  99/4   11/0  
  69/36  8  فوق دیپلم

  44/34  33  کارشناس

  67/26  3  کارشناس ارشد

  دار است                                    ) معنی≥05/0Pر سطح (د*   

                                                                                                      

، با هاي ورزشیمدرك تحصیلی مسئوالن هیئت اساسبر خالق هاي رهبريبین سبکنشان داد که  4نتایج جدول 

هاي رهبري خالق هر سه گروه بر سبک )، بین≥P 05/0شده در سطح (توجه به آزمون کروسکال والیس محاسبه

     گرا ) و به طور مجزا بین سبک رهبري خالق تحول11/0P= 99/4 = X2(مسئوالن  مدرك تحصیلیاساس 

مدرك گرا بر اساس ) و بین سبک رهبري خالق عملX2 = 93/5و =P 8/0( مدرك تحصیلی مسئوالناساس بر

   داري وجود ندارد. ولی بین سبک رهبري خالق معنی) تفاوت X2 =57/3و =P 16/0( تحصیلی مسئوالن

  داري وجود دارد. ) تفاوت معنیX2 = 87/11و =P 5/0( مدرك تحصیلی مسئوالناساس مدار برمردم

هاي ورزشی نتایج زیر اساس وضعیت استخدامی مسئوالن هیئتهاي رهبري خالق بردر خصوص تفاوت سبک

  به دست آمد. 
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هاي اساس وضعیت استخدامی مسئوالن هیئتهاي رهبري خالق برآزمون کروسکال والیس در مورد تفاوت بین سبک. نتایج 5جدول 

  ورزشی

  N MR  df Z  Sig  گروه  متغیرها

  گراتحول
  45/34  19  رسمی

1  12/6  08/0  
  94/30  44  قراردادي

  گراعمل
  84/33  19  رسمی

1  68/10  *03/0  
  20/31  44  قراردادي

  مدارمردم
  92/33  19  رسمی

1  66/12  *01/0  
  17/31  44  قراردادي

مجموع هر سه 

  گروه

  61/34  19  رسمی
1  41/9   *04/0  

  88/30  44  قراردادي

  دار است                                                                                                     ) معنی≥05/0Pر سطح (د*   

 

با  هاي ورزشیمسئوالن هیئت وضعیت استخدامی اساسبر خالق هاي رهبريبین سبکنشان داد  5نتایج جدول 

هاي رهبري خالق هر سه گروه کـن سبـ، بی≥P 05/0شده در سطح س محاسبهـتوجه به آزمون کروسکال والی

گرا ) و به طور مجزا بین سبک رهبري خالق عملX2 = 41/9و =P 04/0( مسئوالن اساس وضعیت استخدامیبر

اساس مدار بر) و بین سبک رهبري خالق مردمX2 =68/10و =P 03/0(مسئوالن  بر اساس وضعیت استخدامی

داري وجود دارد. ولی بین سبک رهبري ) تفاوت معنیX2 = 66/12و=P  01/0( مسئوالن وضعیت استخدامی

  داري وجود ندارد.) تفاوت معنیX2 =12/6و =P 08/0( مسئوالن اساس وضعیت استخدامیگرا برخالق تحول
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 اساس سابقه فعالیت نتایج زیر به دست آمد. هاي رهبري خالق بردر مورد  تفاوت سبک

  

  هاي ورزشیمسئوالن هیئت اساس سابقه فعالیتهاي رهبري خالق برکروسکال والیس در مورد تفاوت بین سبک. نتایج آزمون 6جدول 

  N MR  df Z  Sig  گروه  متغیرها

  گراتحول

  35/33  44  سال 5کمتر از 

3  18/12  *01/0  
  00/23  9  سال 10-6

  75/43  4  سال 15-11

  75/27  6  سال  15بیشتر از 

  گراعمل

  67/32  44  سال 5کمتر از 

3  53/11  *02/0  
  44/25  9  سال 10-6

  75/45  4  سال 15-11

  75/27  6  سال  15بیشتر از 

  مدارمردم

  48/31  44  سال 5کمتر از 

3  77/14  *01/0  
  50/26  9  سال 10-6

  00/57  4  سال 15-11

  42/27  6  سال  15بیشتر از 

مجموع هر سه 

  گروه

  50/32  44  سال 5کمتر از 

3  25/13  *01/0  
  00/25  9  سال 10-6

  50/48  4  سال 15-11

  83/27  6  سال  15بیشتر از 

  دار است                                     ) معنی≥05/0Pر سطح (د*   

                                                                                                     

با توجه  هاي ورزشیمسئوالن هیئت سابقه فعالیت اساسبر خالق هاي رهبريبین سبکنشان داد  6نتایج جدول 

 اي رهبري خالق هر سه گروه خالقه، بین سبک≥P 05/0شده در سطح به آزمون کروسکال والیس محاسبه

گرا ) و به طور مجزا بین سبک رهبري خالق تحولX2 = 25/13و =P 01/0( مسئوالن براساس سابقه فعالیت

 گرا خالق)، بین سبک رهبري خالق عملX2 =18/12و =01/0P( مسئوالن اساس سابقه فعالیتبر خالق

اساس بر مدار خالق) و بین سبک رهبري خالق مردمX2 =53/11و =P 02/0(مسئوالن  اساس سابقه فعالیتبر

  داري وجود دارد. ) تفاوت معنیX2 = 77/14و=P 01/0( مسئوالن سابقه فعالیت
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  گیريبحث و نتیجه

هاي مدار مسئوالن هیئتگرا و مردمگرا و عملهاي رهبري خالق تحولنتایج تحقیق نشان داد که بین سبک

تواند این مطلب گویاي آن است که در کل جنسیت میداري وجود داشت. معنیاساس جنسیت تفاوت ورزشی بر

) جنسیت را با خالقیت 1997هاي ورزشی تأثیرگذار باشد. دوهرتی (هاي رهبري خالق مسئوالن هیئتبر سبک

رفتار  گرا مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که مدیران زن جوان بیشترگرا و عملدر دو روش مدیریت تحول

) نشان داد که زنان بیشتر از مردان از 2003اگلی ( گرا از خود نشان دادند.رهبري تحول گرا و کمتر رهبري عمل

گرا با خالقیت و نوآوري ارتباط معناداري کنند. از طرفی، سبک رهبري تحولگرا پیروي میسبک رهبري تحول

تواند عامل مهمی در دهد جنسیت میو نشان می داشت. نتایج تحقیق حاضر با این تحقیقات همخوانی دارد

هاي روحی متفاوت با مردان تمایل دارند از باشد. زنان به دلیل داشتن ویژگی خالق هاي رهبريکاربرد سبک

لحاظ عاطفی و با ایجاد انگیزه و روحیه بخشیدن به زیردستان مدیریت کنند و افراد را به ابتکار و نوآوري در 

بین  نشان داد کههاي تحقیق یافتهگرا است. تحول خالقهاي سبک رهبري یند که این از ویژگیکارها تشویق نما

اساس سمت آنان تفاوت بر هاي ورزشی خالقمدار مسئوالن هیئتگرا و مردمهاي رهبري خالق تحولسبک

اساس سمت بر هاي ورزشی خالقگرا مسئوالن هیئتداري وجود دارد، ولی بین سبک رهبري خالق عملمعنی

تواند بر سبک رهبري خالق توان اذعان داشت سمت افراد میداري وجود ندارد. در کل میآنان تفاوت معنی

گرا به دلیل توجه به روحیات و تحول خالق دهند که سبک رهبريتحقیقات نشان میمدیران تأثیرگذار باشد. 

نمودن استعدادهایشان و نیز هاي افراد براي بارورییهاي درونی افراد و همچنین پرورش توانابرانگیختن انگیزه

دیریت ورزش ـانی و بخصوص در بخش مـدیریت انسـأثیر بسزایی در مـراد تـهاي افتوجه به باورها و ارزش

ر شوند و تأثیکنند رهبران موفق شناخته میروي میـتواند داشته باشد. مسئوالن ورزشی که از این سبک پیمی

  گذارند.جاي میبر پیروان خود بر ايالعادهفوق

 هاي ورزشی خالقگرا مسئوالن هیئتگرا و عملهاي رهبري خالق تحولبین سبک هاي تحقیق نشان داد کهیافته

اساس بر مدار خالقاساس مدرك تحصیلی تفاوت معناداري وجود ندارد. ولی بین سبک رهبري خالق مردمبر

این مطلب گویاي آن است که هاي تحقیق بود. دارد که این از دیگر یافتهمدرك تحصیلی تفاوت معناداري وجود 

) سبک 1373نژاد (همتی هاي ورزشی ندارد.در کل مدرك تحصیلی، تأثیري بر سبک رهبري مسئوالن هیئت

رهبري معلمان و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار داد و نشان داد سبک رهبري افراد با مدرك تحصیلی دیپلم 

نتایج تحقیق حاضر با  و فوق دیپلم و افراد با مدرك تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس هر دو ضعیف بوده است.

هاي ) ارتباط بین سبک1375زاده (. خسروي) همخوانی دارد1385) و روستا (1373بخش (تحقیقات محمود رخ

گرا و ه بین سبک رهبري انسانهاي شخصی مدیران تربیت بدنی را بررسی کرد و نشان داد کرهبري و ویژگی

رسد داشتن مدرك تحصیلی باال داري وجود ندارد. به نظر میگرا با مدرك تحصیلی مدیران رابطه معنیوظیفه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1390،  پاییز و زمستان 2پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 

 

٤٢ 
 

ها بیشتر ها نیست. چون مسئوالن در هیئتدلیلی براي انتخاب سبک رهبري خالق مناسب توسط مسئوالن هیئت

تواند دلیلی کافی براي کنند و داشتن مدرك تحصیلی باال نمیاستفاده میاز تجربه خود براي اداره هیئت مربوطه 

  کارگیري سبک رهبري خالق مناسب باشد.به

هاي ورزشی مدار مسئوالن هیئتگرا و مردمهاي رهبري عملبین خالقیت در سبک نتایج تحقیق نشان داد که

اساس گرا بری بین سبک رهبري خالق تحولاساس وضعیت استخدامی تفاوت معناداري وجود دارد. ولبر خالق

این مطلب گویاي آن هاي تحقیق بود. وضعیت استخدامی تفاوت معناداري وجود نداشت که این از دیگر یافته

هاي ورزشی مؤثر باشد. هرچه تواند بر سبک رهبري خالق مسئوالن هیئتاست که در کل وضعیت استخدامی می

پردازند و باالتري برخوردار باشند، با آرامش و اطمینان بیشتري به وظایف خود میمدیران از ثبات و امنیت شغلی 

توانند از تفکر مثبت براي بهبود وضعیت سازمان استفاده کنند که این خود منجر به بروز خالقیت و بهتر می

گرا و را و عملگهاي رهبري خالق تحولبین سبک هاي تحقیق نشان داد کهیافتهشود. نوآوري در مدیران می

این مطلب گویاي آن است داري وجود داشت. هاي ورزشی با سابقه فعالیت تفاوت معنیمدار مسئوالن هیئتمردم

هاي ورزشی تأثیرگذار باشد. گلشنی هاي رهبري خالق مسئوالن هیئتتواند بر سبککه در کل سابقه فعالیت می

داري وجود دارد. مدیرانی که مدت مانی کارکنان رابطه معنی) نشان داد که بین سابقه خدمت با تعهد ساز1380(

مشغول به فعالیت بودند، به دلیل آشنایی بیشتر با مسائل و مشکالت آن، از راهکارها و  زمان بیشتري در هیئت

 کردند که این خود بدون خالقیت و نوآوريهاي مختلفی براي از میان برداشتن موانع و مشکالت استفاده میشیوه

  پذیر نیست. امکان

گسترش و سرعت تغییرات در سراسر جهان باعث شده است که خالقیت بیش از پیش اهمیت پیدا کند. مدیران 

ها پیش روند. بدیهی توانند خود را با شرایط جدید وفق داده و همگام با دگرگونیتنها با ابتکار و نوآوري می

ها به بهترین نحو ترند که بتوانند از فرصتابت با دیگران موفقهایی در رقاست در دنیاي پیچیده کنونی سازمان

ترین راهکارهاي ایجاد و پذیر نیست. از مهماستفاده کنند و این امر جز با افزایش خالقیت و نوآوري امکان

کارکنان، توان به افزایش انگیزش در میان افزایش خالقیت در کارکنان، که باید توسط مدیران به کار بسته شود، می

ها و عدم اعطاي شغل نامناسب به افراد و دادن آزادي عمل و انتصاب متناسب افراد با توجه به تخصص آن

تفویض اختیار اشاره کرد. همچنین در اختیار قرار دادن منابع مهمی چون زمان و بودجه مناسب انگیزش را در 

ها هاي کاري و حمایت از آنفید خواهد بود. ایجاد گروههاي افراد مدهد و در به ثمر رساندن ایدهافراد افزایش می

تواند اشتیاق افراد را به کار و دستیابی به هدف افزایش داده و در نتیجه تجربیات هاي متفاوت میو ترکیب اندیشه

مله هاي تفکر خالق را ارتقا بخشد. پاداش و تشویق، ارتقاي شغلی، اعتنا و اعتماد به افراد، همه از جو مهارت

ها و نیز اثرگذاري بر دو مؤلفه دیگر، یعنی تخصص و تفکر خالق، عوامل مهمی هستند که مدیران با توجه به آن

  توانند به ارتقا و پیشرفت سازمان خود و در نتیجه ترقی جامعه کمک کنند. می
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   هاي ...بررسی سبک رهبري خالق مسئوالن هیئت                                                              
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