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نقش مهارتهای ارتباطی بر سبکهای رهربی تحول گرا
و ساختار گرا و اثربخشی سازمانی سازمانهای ورزشی
طیبه زرگر
رسول نظری
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تاریخ دریافت مقاله1394/10/12 :
تاریخ پذیرش مقاله1395/3/3:

ش��ناخت و آگاهی از مهارت های ارتباطی ،س��بك های رهبری مدیران و اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی و
تبیین روابط بین آنها ،هدف عمده این تحقیق بود .تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد که به روش پیمایشی
انجام گردید .تعداد  245نفر از بین حدود  700مدیر ورزش��ی فدراس��یون های ورزشی به عنوان نمونه آماری به
صورت تصادفی طبقه ای انتخاب ش��دند .ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های مهارت های ارتباطی،
س��بك های رهبری ،فرهنگ س��ازمانی و اثربخشی س��ازمانی بود .برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،از روش های
آماری توصیفی و استنباطی شامل تحلیل مسیر استفاده شد .بر اساس یافته های پژوهش ،ارتباط معنی داری بین
مهارت های ارتباطی و س��بك های رهبری و اثربخشی س��ازمانی مدیران ورزشی وجود دارد .نتایج حاصله نشان
دهنده مناسب بودن برازش مدل معادالت ساختاری است)AGFI=0/90,RMSEA= 0/054 ,GFI=0/91( .
نتایج اجرای مدل های تحلیل مس��یر مهارت های ارتباطی ،س��بك های رهبری و اثربخشی سازمانی نشان دهنده
تایید مدل های مفهومی تحقیق است .لذا توصیه می شود مهارت های ارتباطی به عنوان یکی از فاکتورهای اثر
گذار در انتخاب مدیران برای سازمان های ورزشی مد نظر متولیان قرار گیرد.
واژگان کلیدی :مهارت های ارتباطی ،سبک های رهبری  ،اثربخشی سازمانی و سازمان های ورزشی
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یکی از فرض های اساس��ی رفتار سازمانی ،ش��ناخت ویژگی های فردی و ارتباطی افراد در جهت دسترسی به
اثربخشی ،کارایی و در نهایت بهره وری و تحقق اهداف سازمانی است( .رضائیان )1383 ،این موضوع ارتباط
تنگاتنگی با جنبه های مختلف فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی دارد( .ش��یخ علیزاده و تجاری )1392 ،از
آنجا که بروز یک رفتار معین ،به ش �رایط تعریف ش��ده ای وابسته است ،لذا مدیران موفق در دست یابی به اهداف
س��ازمانی در اندیش��ه   پیش بینی ،هدایت ،کنترل و تغییر رفتار کارکنان هس��تند و این روند با توجه به تفاوت های
فردی و توس��عه ارتباطات انس��انی در دنیای امروز و تفاوت های فرهنگی در جوامع مختلف  ،نیازمند تحقیقات
گسترده ای   است( .نظری ،قاسمی و سهرابی)1394 ،
در جهان معاصر که س��ازمان ها در حال تغییر و تحول هستند ،مدیران سازمان ها باید اندیشه و افکار نو داشته
باش��ند .مدیران قرن بیس��ت و یکم باید با هوش��یاری و گوش به زنگی ،حس��اس بودن ،س��خت کوشی و عالقه و
یادگیری مس��تمر موفق ش��وند( .نظری ،دادخواه و یکتایار )1392 ،باید توجه داش��ت که مدیریت در محیط های
رقابتی از مزیت های نس��بی و اساس��ی سازمان هاست .در دنیای کنونی که در هر سازمان بزرگی نام یک مدیر به
چش��م می خورد ،مدیران باید برای رس��یدن به موفقیت و اهداف راهبردی سازمان هایش��ان اثربخش و کارا عمل
کنند( .گابریل و آلیانا ) 2015 ،1در این راستا سازمان های ورزشی نیز که به امر توسعه ورزش میپردازند از این
ً
امر مستثنی نیستند و الزاما نیاز به مدیران و رهبران کارآمد دارند( .یعقوبی و فرقانی )1394 ،به بیان دیگر ،برای
س��اخت و نگهداشت پایدار س��ازمانی مؤثر ،به مدیرانی با کفایت دارای ویژگی های ویژهای از قبیل مهارت های
فنی ،انسانی ،ادراکی ،اجتماعی ،مهارت خالقانه ،مهارت مخالفت پذیری و مهارت معنوی نیاز است .بر اساس
نتایج پژوهش ها ،در بین مدیران ورزش��ی تنها  4/6درصد از ارتباط موثر برای حوزه های مختلف مورد اس��تفاده
قرار گرفته است( .گیو )2009 ،2این نشان از آن دارد که حوزه های ارتباطات بین فردی نیاز به توجه بیشتری دارد.
نظری و همكاران( )2011به این نتیجه دس��ت یافتند كه مهارت های بنیادی بر ارتباطات بین فردی مدیران و نیز
اثربخشی سازمانی آنان تاثیر معنی داری دارد .ضمن اینکه در بخش تفاوت های شخصیتی در ارتباطات اشاره بر
این دارد که ارتباطات مردان و زنان با هم متفاوت می باشد .باید توجه داشت مدیرانی که از مهارت های گفتاری،
شنودی و بازخوردی بهتری برخوردار باشند ،موفق به ایجاد ارتباط اثربخش خواهند شد( .گراهام)1998 ،3
بح��ث رهبری ،موضوعی اس��ت که همواره با زندگی اجتماعی انس��ان مطرح بوده اس��ت .انجام موفقیت آمیز
هر کار گروهی مس��تلزم مدیریت صحیح و کارآمد اس��ت .بنابراین افراد به منظور دس��تیابی به اهداف گروهی به
مدیر یا رهبر توانمند و اثرگذار نیاز دارند( .مرادی و همکاران )1392 ،رهبری در س��ازمانها برای ش��کل دادن به
دیدگاه کارکنان ،پاس��خ به تغییر و پذیرش نوآوری اهمیت زیادی دارد؛ به حدی که مطالعات نش��ان داده است که
سازمانها در صورتی میتوانند موفق باشند که مدیران و کارکنان انطباق پذیر باشند و با یکدیگر در جهت بهبود
سیستمها و فرآیندهای کاری تالش نمایند( .اورگین 4و همکاران )2015 ،الگوی مدیریتی ،نوعی الگوی رفتاری
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به نسبت پایدار است که از ویژگیهای یک رهبر به حساب میآید .محققان معتقدند رویکردهای جدید رهبری
قادر است اثرات مطلوبی را بر نگرش و رفتارهای پیروان داشته باشد و تعهد و رضایت کارکنان را افزایش دهند.
اتخاذ الگوی رهبری جهت بقا و توس��عه س��ازمان در بلند مدت به صورت تجلی مدیریت اثربخش بس��یار مهم
اس��ت( .ناظم و حدادپور )1392 ،از آنجا که الگوی مدیریتی نش��ان دهنده طرز تفکر ،جهانبینی و ش��خصیت
مدیران اس��ت ،عاملی که الگوی مدیریتی را تحت تأثیر قرار دهد ،بس��تگی به ش��یوه نگرش رهبر نسبت به نقش
خود و کارکنان سازمان دارد( .نظری ،قاسمی و سهرابی )1394 ،از این رو ،استفاده صحیح از الگو های مناسب
رهبری می تواند به افزایش تعهد و وفاداری پیروان منجر شود( .حالجی ،زرتشتیان و تندنویس)1390،
نظریه رهبری تحولگرا و س��اختار گرا ،یکی از چارچوب های نظری اس��ت که از سوی باس )1996( 1مطرح
ش��د .بررسی نتایج بیش��تر تحقیقات نش��ان میدهد که رهبری تحولگرا ،در مقایسه با س��ایر سبکهای مدیرتی
س��اختارگرا و ب��ی تفاوت تأثیر مثبت��ی بر انگیزش ک��اری ،عملکرد ،موفقیت س��ازمانی ،رضایت ش��غلی ،تعهد
س��ازمانی ،کارایی ،اثربخش��ی و به طور کلی بهره س��ازمانی دارد( .ش��یخعلی زاده و تج��اری )1392 ،محققان
اش��اره ب��ر این دارند که رهبری تحولگ �را موجب افزایش قابلیتهای کارکنان ،بهب��ود خالقیت ،نظم و انضباط و
مس��ئولیت پذیری میش��ود .بنابراین ،رهبری تحولگرا باید با توجه به توجه فردی ،رفتار ایده آل ،تحریک فردی،
انگی��زه اله��ام بخش و ویژگی های ایده آل در س��ازمان به عنوان یک راهنما مورد اس��تفاده قرار بگیرد و راهنمایی
برای سازمانهای ورزشی باشد( .اورگین و همکاران )2015 ،سبک رهبری نشان دهنده طرز تفکر ،جهان بینی و
شخصیت رهبران است .چنانچه سبک رهبری به طور نامناسبی انتخاب شود ،از یک سو منجر به کاهش کارآیی
افراد می ش��ود و از س��وی دیگر ،به عنوان عامل به وجود آورنده تنیدگی روانی یا فش��ار روانی در آنها محس��وب
می ش��ود( .س��ولیوان )2004،2عاملی كه س��بك رهبری را تحت تأثیر قرار می دهد ،ش��یوه نگرش رهبر نسبت به
نقش خود و كاركنان اس��ت .بیش��تر رهبران ،دارای س��بكی هستند كه با ویژگی های خود ش��ان انطباق دارد .فقط
معدودی از رهبران می توانند س��بك خود را با ش �رایط و افراد گوناگون منطبق س��ازند .باس( )1996اشاره بر این
دارد كه رهبران می توانند با استفاده از ویژگی های رفتاری رهبری تحول گرا ،پیروان خود را به سوی عملكرد بیش
از انتظار رهنمون كنند .بر اساس نتایج پژوهش های چانگ ،توماس ،الم و یو )2001( 3مدیران ورزشی با اتخاذ
س��بک های رهبری مختلف می توانند دس��تیابی به اهداف ،احساس خوش��بینی ،افزایش ابتکار ،رضایت شغلی
کارکنان و در نهایت فرایندهای داخلی و خارجی س��ازمانی را جهت کس��ب اهداف سازمانی تسهیل نمایند و در
نتیجه اثربخشی سازمانی را افزایش دهند .ضمن اینکه بر اساس نتایج تحقیق های كنت و چالدوری،)2005( 4
نظری و همكارن ( )2010و دایگوال و سیراكالر )2008(5رابطه معنی داری بین سبك رهبری تحول گرا و تعهد
سازمانی ،رضایت از عملكرد ،اثربخشی و در نهایت بهره وری وجود دارد.
6
یکی از موضوعاتی که بتازگی مورد توجه قرار گرفته است ،مقوله اثربخشی سازمانی می باشد( .چو )2007 ،
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لی ویز و همکاران )2009( 1بر این نکته اش��اره دارند که تمرکز بیش��تر سازمان ها در جهت افزایش توانایی های
کارکنان و مدیران برای عملکرد بهتر در یک محیط پویا می باشد .میانهای و جان )2008( 2در تعریف اثربخشی
بیان می کنند که اندیشمندان علم مدیریت ،اثربخشی را میزان دستیابی به اهداف می دانند .ضمن اینكه اثربخشی
س��ازمانی یک مقوله پیچیده و مناقش��ه آمیز اس��ت و به آسانی قابل درک نمی باش��د .به همین دلیل ،رویکردهای
3
مختلفی برای سنجش اثربخشی سازمانی ارائه شده است و هر کدام بر جنبه ای از اثربخشی تمرکز دارند( .هسو
 )2002،از این رو ،باید توجه داشت که وجود ارتباطات مؤثر بین مدیر و کارکنان در کلیه سطوح سازمان برای
اثربخشی و کارآیی سازمان ضروری است .اگرچه سبک رهبری در واقع نشان دهنده نحوه ارتباط مدیر با کارکنان
ً
می باشد و لزوم برخورداری از مهارت های ارتباطی برای موفقیت در مدیریت سازمان ها کامال روشن است .در
واقع ،شناس��ایی رابطه بین مهارت های ارتباطی و سبک رهبری مدیران و نقش مهارت های ارتباطی و سبك های
مدیریتی بر اثربخش��ی سازمانی می تواند مسیر س��ازمان را جهت دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده تسهیل
نماید.
ش��اید این پژوهش گام تازهای برای ادامه پژوهش های بعدی باش��د و در آینده ،توجه علمی بیش��تری در زمینه
مطالعه مهارت های ارتباطی بر انتخاب الگوی مدیریتی صحیح مدیران ورزشی جلب نماید .فقدان پژوهشهای
کاف��ی در زمین��ه تأثیر مهارت های ارتباطی بر نوع مدیریت مدیران ورزش��ی ،از یک س��و و بررس��ی ضعیف این
مهارت ها به صورت ترکیبی ،از سوی دیگر محقق را بر آن داشت تا پژوهش گسترده ای در این حوزه انجام دهد.
نتایج این پژوهش می تواند به مدیران ورزش��ی در دستیابی به اهداف سازمانی خود ،یاری رساند .با توجه به این
مالحظات ،پژوهش حاضر جهت بررس��ی تأثیر مهارت های ارتباطی بر سبک های رهبری مدیران ورزشی و اثر
آن بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی انجام گرفت .بدین ترتیب ،سوال اصلی این پژوهش آن است:
آیا در بین مدیران ورزشی مهارت های ارتباطی بر انتخاب سبك رهبری و در نهایت اثربخشی سازمانی نقشی
دارد و می توان بر اساس مولفه های هر یک از این متغیرها ،مدلی ارائه نمود؟

روش شناسی پژوهش

تحقی��ق حاضر به لحاظ هدف از ن��وع تحقیقات کاربردی ،از نظر چگونگی گ��ردآوری داده ها ،توصیفی و از
نظر ماهیت از انواع تحقیقات همبس��تگی اس��ت ،زیرا هدف این پژوهش کش��ف اثر متغیرهاست که به صورت
پیمایشی انجام شد .جامعه آماری این پژوهش را معاونان و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان ،مدیران كل
اس��تان ها و معاونان آنها ،مدیران کمیته ملی المپیک و مدیران فدراس��یون های ورزش��ی ایران تش��کیل می دادند.
حج��م جامع��ه آماری این پژوهش بر اس��اس اطالعات دریافت ش��ده از کارگزینی س��ازمان های نامبرده669 ،
نف��ر برآورد گردید .نمون��ه آماری تحقیق ،به صورت تصادفی طبقه ای ،از بین جامعه آماری انتخاب ش��د .برای
تعیی��ن حجم نمونه ،از روش کوکران( 4با اش��تباه مجاز  )0/05اس��تفاده ش��د .حجم نمونه برابر ب��ا  245نفر به
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دس��ت آمد .از پرسشنامه های «مهارت های ارتباطی» بارثون جی( )1990با ابعاد مهارت های کالمی ،شنودی
و بازخوردی« ،س��بك های رهبری» باس و آولیو( )1995با مولفه های س��بک رهبری س��اختارگرا و سبک رهبری
تحول گرا و «اثربخشی سازمانی» هسو( )2002با مولفه های تصمیم گیری ،ارتباطات ،سازماندهی و رضایت
ش��غلی به عنوان ابزار اندازه گیری پژوهش اس��تفاده شد .پایایی پرسش��نامه «مهارت های ارتباطی» توسط نظری
و همكاران ( )2011حدود « ،0/81پرسش��نامه س��بك های رهبری» توس��ط نظری و همك��اران ( )2010نزدیک
 0/85و پرسش��نامه «اثربخشی س��ازمانی» توسط ش��یخعلی زاده ( )1390حدود  0/91گزارش گردیده -ضمن
اینکه روایی پرسشنامه ها نیز توسط محققان یاد شده مورد تصدیق قرار گرفته است .تجزیه و تحلیل داده های این
پژوهش در دو س��طح توصیفی و اس��تنباطی انجام ش��د و از روش های آماری توصیفی و استنباطی شامل تحلیل
مس��یر اس��تفاده گردید .برای تحلیل داده ها از بس��ته نرم افزاری آماری علوم اجتماعی 1نسخه  16و لیزرل 2نسخه
 8/54با سطح اطمینان  95درصد بهره گیری شد.

یافتههایپژوهش

نتایج نش��ان داد كه حدود  23/7از مدیران ورزش��ی ایران را خانم ها و حدود  76/3درصد را آقایان تش��کیل
می دهند .ضمن اینکه  84/9درصد مدیران دارای مدرک لیسانس 14/3 ،درصد دارای مدرک فوق لیسانس و تنها
 0/8درصد از مدیران که در راس امور هس��تند دارای مدرک دکتری می باش��ند .در مورد رش��ته تحصیلی مدیران
ورزش��ی 51/4 ،درصد در رش��ته تربیت بدنی و  48/6درصد در سایر رش��ته ها تحصیل نموده بودند .ابتدا برای
آزمون نرمال بودن نمونه ها ،از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و برای همگنی واریانس از آزمون لوین استفاده شد.
( )p≥0/05بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده ،نمونه آماری تحقیق از توزیع نرم��ال تبعیت می کردند و متغیرهای
تحقیق از تجانس واریانس برخوردار بودند.
جدول  :1آزمون تفاوت میانگین حیطههای مهارتهای ارتباطی
متغیر

درجه آزادی

آماره آزمون t

سطح معناداری

مهارت ارتباطی

16

9/938

0/035

از نتایج چنین اس��تنباط می گردد که تفاوت معنی داری بین میانگین های وضعیت موجود و وضعیت مطلوب
حیطه های کالمی ،شنودی و بازخوردی مهارت های ارتباطی مدیران ورزشی وجود دارد)p<0/05(.

1. SPSS
2. Lisrel
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جدول : 2نتایج آماری مربوط به ارتباط بین سن ،سابقه کار و سابقه مدیریت و مهارتهای ارتباطی
عوامل
مهارت های ارتباطی

آماره

سن

سابقه کار

سابقه مدیریت

ضریب پیرسون

0/280

0/035

0/049

عدد معنی داری

0/505

0/001

0/001

تعداد

245

245

245

نتایج حاکی از این اس��ت که ارتباط معنی داری بین سابقه کار ،مدیریت و مهارت های ارتباطی مشاهده شد.
()p<0/05
جدول :3آزمون تفاوت میانگین سبكهای رهبری

194

آماره
آماره
آزمون t

درجه آزادی

سبک ساختار گرا

سبک تحول گرا
نگرش های
ایده آل

رفتارهای
ایده آل

انگیزشی
الهامی

تحریکی
عقالنی

مالحضات
فردی

پاداش
مشروط

مدیریت
فعال

مدیریت
منفعل

183/63

16/20

163/22

125/61

178/89

134/84

197/76

216/08

14

15

15

15

16

15

16

14

0/001

عدد معنی داری

از نتایج چنین اس��تنباط می گردد که تفاوت معنی داری بین میانگین های وضعیت موجود و وضعیت مطلوب
در تمامی حیطه های سبك های رهبری تحول گرا و ساختار گرا در بین مدیران ورزشی وجود دارد)p<0/05( .
جدول :4آزمون تفاوت میانگین اثر بخشی سازمانی

اثر بخشی سازمانی

آماره

سازماندهی

تصمیم گیری

ارتباطات افراد

رضایت شغلی

آماره آزمون t

141/8

125/6

116/2

138/7

درجه آزادی

20

18

12

23

عدد معنی داری

0/001

از نتایج چنین اس��تنباط می گردد که تفاوت معنی داری بین میانگین های وضعیت موجود و وضعیت مطلوب
در حیطه های اثر بخش��ی س��ازمانی سازمان های ورزشی مورد بررس��ی وجود دارد .در مجموع می توان نتیجه
گرفت که مدیران از وضعیت مطلوبی در اثربخشی سازمانی برخوردار نیستند)p<0/05( .
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شكل  :1اثر مهارتهای ارتباطی بر سبك رهبری و نقش سبك رهبری بر اثر بخشی مدیران ورزشی ایران

م��دل اول ان��دازه گیری مهارت ه��ای ارتباطی ،س��بک های رهبری و اثربخش��ی س��ازمانی در حالت تخمین
اس��تاندارد را نش��ان می دهد .نتایج تخمین قسمت زیرین شكل 1حاكی از مناس��ب بودن مدل است .با توجه به
ً
خروجی لیزرل ،مقدار خی دو  574/20می باش��د كه مقدار نس��بتا باالیی است .پایین بودن میزان این شاخص
نش��ان دهنده تفاوت اندك میان مدل مفهومی پژوهش با داده های مشاهده شده تحقیق است .همچنین خروجی
لی��زرل1 RMSEA =0/054 ،را ب �رای مدل نش��ان می  دهد .هر چه این ش��اخص كمتر باش��د ،مدل از برازش
مناس��ب تری برخوردار اس��ت .به عبارت دیگر ،مدل از برازش و تناس��ب خوبی برخوردار است و از تایید شدن
تحلیل مسیر مهارت های ارتباطی ،سبك های رهبری و اثربخشی سازمانی حکایت دارد.

 .1ریشه میانگین مربعات خطای تقریب

شزرویاه نامزاس ینامزاس یشخبرثا و ارگ راتخاس و ارگ لوحت یربهر یاه کبس رب یطابترا یاه تراهم  شقن
جدول  :5شاخصهای نیکویی برازش مدل مفهومی پژوهش
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عدد شاخص

وضعیت شاخص

شاخص کای دو

574/20

وضعیت مناسب از جهت اختالف بین داده ها و مدل است.

df

85

مناسب زیرا نباید کمتر از صفر باشد.

P-Value

0/001

شاخص سنجش مدل عدد حاکی از مناسب بودن مدل است.

RMSEA

0/054

نباید از  0/08باالتر باشد .عدد حاکی از برازش مدل دارد.

)>?<(GFI

0/91

باالتر بودن این عدد از  0/09حاکی از مناسب بودن مدل است.

)>?<(AGFI

0/90

باالتر بودن این عدد از  0/09حاکی از مناسب بودن مدل است.

)>?<(NFI

0/90

باالتر بودن این عدد از 0/09حاکی از مناسب بودن مدل است.

ً
با توجه به خروجی لیزرل ،مقدار خی دو برابر با  574/20می باشد كه مقدار نسبتا باالیی است .پایین بودن
میزان این ش��اخص نش��ان دهنده تفاوت اندك میان مدل مفهومی پژوهش با داده های مش��اهده ش��ده پژوهش
است .همچنین خروجی لیزرل1 RMSEA =0/054 ،را برای مدل نشان می دهد .هر چه این شاخص كمتر
باشد ،مدل از برازش مناسب تری برخوردار است .به عبارت دیگر ،مدل از برازش و تناسب خوبی برخوردار
اس��ت و از تأیید ش��دن تحلیل مس��یر تعیین اثر مهارت های ارتباطی بر س��بك رهبری و نقش سبك رهبری بر اثر
بخشی مدیران ورزشی ایران حکایت دارد.

بحث و نتیجه گیری

براس��اس تحلیل ه��ای به عمل آم��ده ،مدی �ران وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل اس��تان ها در مهارت های
کالمی و بازخوردی نس��بت به مدیران کمیته ملی المپیک و فدراس��یون های ورزش��ی وضعیت بهتری دارند ،ولی
ً
در مهارت ش��نودی وضعیت کامال برعکس است و مدیران فدراس��یون ها وضعیت بهتری دارند .به نظر می رسد
دلیل آن را بتوان در نوع تعامالت متفاوتی که مدیران س��ازمانی و اداره کل با افراد مختلف از طیف های ورزش��ی،
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی دارند ،جستجو نمود .همچنین ،نوع مدیریت شفافی که در بین مدیران فدراسیون ها
بیشتر از مدیران سازمانی یا ادارات کل ورزش و جوانان استانها دیده می شود در این امر تاثیر گذار بوده است .به
نظر می رس��د با توجه به ماهیت پیچیده فرآیند ارتباط و ضرورت توسعه مهارت های ارتباطی بین فردی ،مدیران
بنابر نیاز حرفه ای خود باید س��عی در بهبود مهارت های ارتباطی داش��ته باش��ند .براس��اس نتایج به دست آمده،
مدیران مرد در حیطه های مهارت های ارتباطی نسبت به مدیران زن وضعیت مطلوب تری دارند .شاید بتوان نتایج
ف��وق را این گون��ه تحلیل نمود که علیرغم تصور رایج در جامعه ،مدی �ران زن از قدرت ارتباطی بهتری برخوردار
می باشند .نتایج این بخش از تحقیق با نتایج سولیوان -)2004( 2که بیان می دارد خانم ها در بیشتر مواقع تمایل
 .1ریشه میانگین مربعات خطای تقریب

2. Sullivan
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به خود فاش سازی دارند و اغلب در کارها عکس العمل های رساتر و واکنشی از خود بروز می دهند -عروف زاد
( -)1387بین جنسیت و مقیاس ارتباط گریزی از مؤلفه های مهارت ارتباطی تفاوت معنی داری وجود دارد -و
نظری و همکاران ( -)2011بین مردان و زنان ورزش��کار در مولفه های کالمی و ش��نیداری اختالف معنی داری
مشاهده می شود -همخوانی وجود دارد.
از آنج��ا ک��ه ارتباط معنی داری بین س��ابقه کار ،س��ابقه مدیری��ت و مهارت های ارتباط��ی در همه حیطه های
کالمی ،ش��نودی و بازخوردی مش��اهده ش��د ،می توان گفت با توجه به نظر گراهام ( )1998که مسائل شغلی و
احساس��ات و عقاید افراد از جمله عوامل اثرگذار در ارتباط آنهاس��ت ،پس هر چقدر فرد از س��ابقه کار و س��ابقه
مدیریت بیش��تری برخوردار باش��د ،جایگاه خود را در این محیط بهتر پی��دا می کند و مهارت های الزم را جهت
برق �راری ارتباطات بهینه در محیط س��ازمانی کس��ب می نماید .ب��ی تردید ،دارا بودن توانایی ه��ا و مهارت های
ارتباطی و ارتباطات بین فردی در بین مدیران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باش��د .بدین ترتیب ،یافته های این
بخش از تحقیق مبنی بر نامناسب بودن سطح مهارت های ارتباطی مدیران ورزشی با یافته های گراهام(،)1998
نظری( )2012 ،2011و عروف زاد ( )1387همخوانی دارد.
نتایج بررس��ی س��بك های رهبری در سازمان های ورزش��ی نشان داد كه س��بك غالب مدیران در سازمان های
ورزش��ی مورد مطالعه س��بك رهبری تحول گراست .به عبارت دیگر ،مدیران سازمان های ورزشی ایران بیشتر از
سبك رهبری تحول گرا نسبت به رهبری ساختارگرا بهره می برند .این یافته با نتایج بررسی شیخعلی زاده()1390
همخوانی دارد .باید توجه داش��ت که الگو قرار دادن این س��بك رهبری از سوی مدیران می تواند منجر به افزایش
رضایت ش��غلی ،تعهد س��ازمانی ،عملكرد ،كارایی ،اثربخش��ی و بهره وری گردد( .نظری و همکاران )2010،با
توجه به اینكه بین نمرات وضعیت مطلوب و وضعیت موجود س��بك های رهبری در بین مدیران ورزش��ی تفاوت
معنی داری وجود داشت ،می توان گفت كه سازمان های ورزشی ایران از نظر سبك رهبری در وضعیت مطلوبی
قرار ندارند .با توجه به یافته های تحقیق حاضر ،سبك رهبری تحول گرا و ساختارگرا تاثیر معنی داری بر اثربخشی
س��ازمانی دارد .ب��ه عقیده بس( )2003رهبران تحول آفرین از توجه ب��ه نیازهای موجود و پیش پا افتاده پا را فراتر
می نهند و همواره سعی می كنند تا با نفوذ به عمق باور افراد ،ساختار سلسله مراتب نیازهای پیروان را به گونه ای
دستخوش دگرگونی قرار دهند( .بس )1996 ،رهبران تحول گرای ورزشی با كاركنان خود ارتباط برقرار می کنند،
به تفاوت های فردی آنها توجه می نمایند و آنها را در جهت به كارگیری اس��تعدادهای بالقوه خود و افزایش حس
مس��ئولیت پذیری نس��بت به مس��ئولیت های خود در س��ازمان یاری می كنند .این مدیران ضمن اینكه استقالل و
چالش ه��ای ك��اری را تقویت می كنند ،با رواج دادن تفكر و اندیش��دن در روند فراینده��ای كاری انگیزش های
الهام بخش��ی را در س��ازمان تسری می بخشند و با این روش در نهایت اثربخش��ی سازمانی را برای سازمان های
متب��وع خود ب��ه ارمغان می آورند .نتایج این بخش از تحقیق با نتایج هس��و( ،)2002ش��یخعلی زاده ( )1390و
نظ��ری( )2010همخوان��ی دارد .رهبران تحول گرا ،به واس��طه س��طح قابل قبولی از مهارت ه��ای ارتباطی كه به
صورت بالقوه در آنها نهفته و یا كسب نموده اند ،تاثیر مثبتی بر روی اثربخشی سازمانی دارند.
با توجه به اینكه رهبران نیاز به توسعه مهارت هایی از جمله گسترش دامنه مهارت های ارتباطی دارند تا آنها را
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قادر به بهبود عملكرد س��ازمانی و تغییر جنبه های فرهنگی س��ازمان سازد و بنابر نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد
مدیران س��ازمان های ورزش��ی با توسعه یادگیری های س��ازمانی ،افزایش انسجام س��ازمانی ،افزایش فرهنگ كار
تیمی ،تش��ویق خالقیت و نوآوری و تزریق فرهنگ تفكر اس��تراتژیك در س��ازمان های ورزش��ی ،سطح عملكرد
و اثربخش��ی س��ازمانی را ارتقا بخش��ند .نتایج این بخش از تحقیق با نتایج آگبو نا و هریس( ،)2000شیخعلی
زاده( )1390و نظری( )2011همخوانی دارد.
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شكل : 2مدل پیشنهادی اثر مهارتهای ارتباطی بر انواع سبكهای رهبری و نقش آنها بر اثربخشی سازمانی

از مدل پیشنهادی(ش��كل  )2چنین اس��تنباط می گردد که به ترتیب مهارت بازخوردی ،کالمی و شنودی سهم
بیش��تری در ارتباطات را به خود اختصاص داده اند ،در حالی که م��دل مفهومی مهارت های ارتباطی باثون جی
مهارت های ارتباطی را بر اس��اس اولویت اثر گذاری کالمی ،ش��نودی و بازخوردی معرفی نموده است( .نظری
و همک��اران )2011،در بخش س��بك رهبری تحول گرا ،به ترتیب در نظر گرفت��ن مالحضات فردی ،نگرش های
ایدهآل ،انگیزش های الهامی ،رفتار ایده آل و در نهایت تحریك های عقالنی بیشترین نقش را بر عهده دارند .در
مدل سبك رهبری ساختار گرا ،به ترتیب مدیریت بر مبنای استثنای منفی ،پاداش مشروط و در نهایت مدیریت بر
ً
مبنای استثنای مثبت بیشترین نقش را بر دوش دارند .مدل پیشنهادی برای سبک های رهبری دقیقا مطابق با مدل
مفهومی باس می باش��د -ضمن اینکه همین مدل در تحقیق نظری و همکاران( )2010نیز مورد تایید قرار گرفته
اس��ت .در کل ،فاکتورهای اثرگذار در اثربخشی سازمانی به ترتیب عبارت اند از :سازماندهی ،رضایت شغلی،
ً
تصمیم گیری و ارتباط با افراد .مدل پیش��نهادی برای اثر بخش��ی نیز دقیقا مطابق با مدل مفهومی هسو()2002
می باشد -ضمن اینکه همین مدل در تحقیق نظری و همکاران( )2012نیز مورد تایید قرار گرفته است.
در مجموع ،می توان گفت که مدیران ورزشی باید در تقویت مهارت های ارتباطی خود بکوشند ،سبك رهبری
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تحول گرا را به عنوان س��بك رهبری اثرگذار در س��ازمان های ورزش��ی خود برگزینند و س��عی در مطلوب نمودن
سبک های رهبری خود داشته باشند ،چرا که با تقویت انسجام و ایجاد ثبات در سازمان های ورزشی ،ماموریت
پیچیده این سازمان ها با اثربخشی بهتری انجام خواهد شد.
از آنج��ا که مهارت های ارتباطی می تواند منجر به تقویت كارایی و افزایش كارایی در كنار اثربخش��ی ،بهبود
بهره وری را برای سازمان های ورزشی به ارمغان خواهد آورد ،استفاده از مدیران دارای مهارت های ارتباطی باال
پیش��نهاد می گردد .ضروری است که در انتخاب مدیران س��ازمان های ورزشی ،سبك مدیریتی آنها به عنوان یك
عامل اثر گذار در فرایند انتخاب و انتصاب آنها در دستور كار مدیران عالی رتبه وزارت ورزش و جوانان به عنوان
متولی اول ورزش كش��ور قرار گیرد .همچنین ،مدیرانی به کار گرفته ش��وند که دارای سطح باالیی از مهارت های
ارتباطی باشند.
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