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   رانیمد یو اثربخش سازمانی فرهنگي  رهبر هايسبک ،یهاي ارتباط مهارتبررسی رابطه بین 

  سازي معادالت ساختاريی: مدلورزش يها سازماندر 

  3زهرا سهرابی ،2دکتر حمید قاسمی ،1دکتر رسول نظري

  چکیده

مدیران ورزشی و تبیین از مهارت هاي ارتباطی، سبکهاي رهبري مدیران، فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی آگاهی شناخت و  مقدمه و هدف:

   این تحقیق بود. روابط بین آنها هدف عمده

هاي سازمانمدیران ورزشی را پژوهش جامعه آماري می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید. همبستگی تحقیق حاضر از نوع  روش شناسی:

 . ابزارصورت تصادفی طبقه اي انتخاب شدندي آماري تحقیق به نفر به عنوان نمونه 245 جامعه آماري نفر 669ز میان ا .ایران بودندورزشی منتخب 

)، فرهنگ سازمانی دنیسون( 1996(آولیو )، سبکهاي رهبري باس و 1990مهارت هاي ارتباطی بارثون جی( اندازه گیري پژوهش شامل پرسشنامه هاي

  استفاده گردید.  براي تجزیه و تحلیل داده ها آماري توصیفی و استنباطیبود. از روش هاي  )2002) و اثربخشی سازمانی هسو(2007

بر اساس نتایج به دست آمده، وجود دارد رابطه معنی داري بین مهارت هاي ارتباطی، فرهنگ سازمانی، سبک رهبري و اثربخشی سازمانی  یافته ها:

 يساختارمعادالت خروجی نرم افزار نشان دهندة مناسب بودن برازش مدل از اجراي مدلهاي تحلیل مسیر نتایج حاصله  بین مدیران ورزشی وجود دارد.

  ). RMSEA=0.032 ، GFI=932  ،AGFI=0.905( است.

و یا  هاز آنجا که رهبران تحول گرا، به واسطه سطح قابل قبولی از مهارت هاي ارتباطی که به صورت بالقوه در آنها نهفت بحث و نتیجه گیري:

ارتباطی،  لذا توصیه می شود مهارتهاي کسب نموده اند بصورت غیر مستقیم از طریق فرهنگ سازمانی تاثیر مثبتی بر روي اثربخشی سازمانی دارند،

به در نهایت به مدیران عالی رت ورزشی، مد نظر متولیان قرار گیرد. سازمان هايبراي  ورزشی به عنوان یکی از فاکتورهاي اثر گذار در انتخاب مدیران

   تحقیق به عنوان مرجع در نظر گرفته شود. مدیران براي سازمانهاي ورزشی مدل ارائه شده در اینانتخاب ورزش پیشنهاد می گردد در فرایند 

  

  یورزش سازمان هايسازمانی،  یاثربخش ، یفرهنگ سازمان ، يرهبر هاي سبک ، یمهارتهاي ارتباط: لغات کلیدي
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  مقدمه

و  ريواثربخشی، کارایی و در نهایت بهره به  دسترسی جهت در افراد ، شناخت ویژگیهاي فردي و ارتباطیپیش فرضهاي مهم رفتار سازمانی از یکی

دست موفق در مدیران ).1دارد( فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، فردي، مختلف هاي جنبه با تنگاتنگی ارتباط موضوع این است. تحقق اهداف سازمانی

 ارتباطات توسعه ،فردي هايتفاوت به توجه با روند این و هستند کارکنان رفتارتغییر  و کنترل هدایت، بینی،پیش اندیشه سازمانی در اهداف به یابی

تلف درصد از ارتباط موثر براي حوزه هاي مخ 6/4در بین مدیران ورزشی تنها  ). بر اساس نتایج پژوهش2(انجام می گردد هاي فرهنگیانسانی و تفاوت

 .دارد ينیاز به توجه بیشتربه عنوان مهمترین عوامل اثر گذار در ارتباطات سازمانی  ارتباطات بین فردي از این رو. )3(مورد استفاده قرار گرفته است

به ) که مهارتهاي بنیادي ارتباط را مهارتهاي کالمی، شنودي و بازخوردي دسته بندي نمود 1990بر اساس مدل بارثون جی() 2011نظري و همکاران(

شامل آگاهی از خود و خود فاش سازي، خود نظمی و شفافیت، بر ارتباطات بین فردي مدیران  ارتباطکه مهارت هاي بنیادي  نداین نتیجه دست یافت

در بخش ضمن اینکه . )4(دارد نقش موثريبر اثربخشی سازمانی ول کردن بازخورد و ارزیابی و کنار آمدن با احساسات و تفاوتها آگاهی از دیگران، قب

باید توجه ). 5با هم متفاوت می باشد( زنان ارتباطات مردان و که دناشاره بر این دار محققان بین فردي ارتباطاتبا شخصیتی ویژگیهاي تفاوتهاي 

به ). 6ارتباطات مدیرانی که از مهارتهاي گفتاري، شنودي و بازخوردي بهتري برخوردار باشند، موفق به ایجاد ارتباط اثربخش خواهند شد( درداشت که 

 ) به عنوان مهارت هاي بنیادي ارتباطی به کار برده است در فرایند ارتباطات هنوز نقش غیر1990( 1نظر می رسد مهارت هاي سه گانه که بارتون جی

  ) مالحظه نمود. 1قابل انکاري دارند. مدل بارتون جی در مورد مهارت هاي ارتباطی را می توان در شکل (

  

  

  

  

 
  

  

  ) مدل مهارتهاي ارتباطی بارتون جی1شکل(

و بازخوردي بهتري برخوردار باشند، موفق به ایجاد ارتباط اثربخش  به نظر می رسد در ارتباطات مدیرانی که از مهارت هاي گفتاري، شنودي     

  خواهند شد.

سو منجر  کیانتخاب شود، از  یبه طور نامناسب ياست. چنانچه سبک رهبر مدیران تیو شخص ینیبدهنده طرز تفکر، جهاننشان يسبک رهبر     

. عاملی که سبک رهبري را شودیمحسوب ممدیران در  یبه عنوان عامل به وجود آورنده فشار روان گرید يو از سو شودیافراد م ییبه کاهش کارآ

 اقخود شان انطب هاي، داراي سبکی هستند که با ویژگیمدیراندهد، شیوه نگرش رهبر نسبت به نقش خود و کارکنان است. بیشتر تحت تأثیر قرار می

   .)7(سبک خود را با شرایط و افراد گوناگون منطبق سازندتوانند ، میمدیرانفقط معدودي از  دارد،

نند با استفاده می توا مدیران کهاشتند بر این داشاره  تقسیم نمود و نیز مدیران به سه دسته تحول گرا، ساختار گرا و بی تفاوت )1996(2 آولیوو  باس     

   .)8(رهنمون کنند را به سوي عملکرد بیش از انتظار گرا، پیروان خودهاي رفتاري رهبري تحولاز ویژگی

  

  

  

  

  

 
  

 )1996) مدل سبک هاي رهبري باس و آولیو(2شکل(

توانند دستیابی به اهداف، مدیران ورزشی با اتخاذ سبکهاي رهبري مختلف می ) 2001، (3بر اساس نتایج پژوهشهاي چانگ، توماس، الم و یو     

ت، رضایت شغلی کارکنان و نهایتاً فرایندهاي داخلی و خارجی سازمانی را جهت کسب اهداف سازمانی تسهیل نمایند ااحساس خوشبینی، افزایش ابتکار

 )؛2010( نانظري و همکار ؛)2005،(4کنت و چالدوريبر اساس نتایج تحقیقهاي ضمن اینکه ). 4(دهندو در نتیجه اثربخشی سازمانی را افزایش 

 

1 Barton. J.A 
2 Bass & Avolio 
3 Cheung Y Thomas, Lam &Yue 
4 Kent and Chelladurai 

 مهارتهاي ارتباطی

 بازخوردي شنودي کالمی

 سبکهاي رهبري
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 بی تفاوت

 ساختار گرا
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 ازمانیس ، اثربخشیفرهنگ سازمانیرابطه معنی داري بین سبک رهبري تحول گرا و تعهد سازمانی، رضایت از عملکرد، ) 2008( 1دایگوال و سیراکالر

  ).9، 10، 11(داردوجود 

فکیک و همین ویژگی موجب ت تعریف می نمایندسیستمی از استنباط مشترك اعضاء نسبت به یک سازمان  را فرهنگ سازمانی )2007( 2دنیسون     

باید توجه داشت که سازمانها داراي فرهنگ سازمانی  هرچند فرهنگ محیطی بر فرهنگ سازمانی اثر گذار است ولیخواهد شد. دو سازمان از یکدیگر 

مشارکت در فعالیتها، ثبات در رفتار، سازگاري با محیط و ماموریت گ سازمانی را با چهار زیر حیطه هندنیسون مدل فر .منحصر به خود می باشند

   .)12(سازمانی پیشنهاد دادند

   

  

  

    

  

  

  )2007) مدل فرهنگ سازمانی دنیسون(3شکل (

عنوان می کند که بین خصوصیات فرهنگ سازمانی و  )2000( 3ماسیارتباط بین فرهنگ سازمانی و عملکرد را ارزیابی کرده اند،  تحقیقات زیادي     

ردهاي موفق ونه تنها باید قوي، بلکه باید منحصر به فرد نیز باشد تا منجر به دستاسازمانی کارایی سازمان رابطه وجود دارد، به عالوه اینکه فرهنگ 

باید توجه داشت ). 14) بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی همبستگی وجود دارد(2004(بر اساس نتایج پژوهشهاي اسدي و رهاوي ).13(گردد

یایی باید جهت پوسازمانهاي ورزشی نیز همانند دیگر سازمانها با توجه به روح حاکم بر سازمان که همانا فرهنگ سازمانی آن سازمان قلمداد می شود 

ریق مدیران ورزشی نیاز دارند به طور پیوسته ارزشهاي فرهنگی را از ط ).15و زنده ماندن و موفقیت روز افزون از خود تالش بارزي نمایان نماید(

شیوه هاي  راد می بایست ازچرا که مدیران به منظور بهبود سطح کیفی تعهد سازمانی افارتقا دهند. روابط اجتماعی تالشهایی نظیر گفتگوي مداوم و 

 در سزایی به نقش سازمانی فرهنگ هستند، محور انسان سازمان هاي سازمان هاي ورزشی جزء اینکه به توجه ). با16مایند(نمناسب مدیریتی استفاده 

   داشت. خواهد این سازمان موفقیت میزان

 اشاره بر این دارد که )2009( 4لی ویز و همکاران اثربخشی سازمانی می باشد.، مقوله مورد توجه قرار گرفته است اًیکی از موضوعاتی که اخیر     

. اندیشمندان علم مدیریت، )17(هاي کارکنان و مدیران براي عملکرد بهتر در یک محیط پویا می باشد تمرکز بیشتر سازمانها در جهت افزایش توانایی

ضمن اینکه اثربخشی سازمانی یک مقوله . )18، 1ا و اثربخشی منابع تعریف می نمایند(اثربخشی را در سه حوزه اثربخشی اهداف، اثربخشی فراینده

و  تپیچیده و مناقشه آمیز بوده و به آسانی قابل درك نمی باشد و به همین خاطر رویکردهاي مختلفی براي سنجش اثربخشی سازمانی ارائه شده اس

مختلف اشاره بر این دارند که  سازمان هاي) پس از بررسی 1996( 5ز دارند. دنیسون و میشرااز اثربخشی تمرکم از این رویکردها بر جنبه اي هر کدا

در این  .)7(فرهنگ سازمانی به عنوان یک پیش بینی کننده قوي براي معیارهاي اثربخش سازمانی مانند کیفیت، رضایت کارکنان و عملکرد می باشد

) اثر بخشی فرایندهاي سازمانی می باشد که عواملی همچون سازماندهی، تصمیم گیري، 2002( 6تحقیق منظور از اثربخشی، مدل اثربخشی هسو

ر بخشی مدل اثمولفه هاي  ارتباطات بین افراد و رضایت شغلی به عنوان مهمترین عوامل اثر گذار بر اثربخشی سازمانها مورد بررسی قرار می گیرد.

  ود. ) مالحظه نم4را می توان در شکل ( ) 2002هسو (

   

  

  

    

  

  

  )2002هسو() مدل اثربخشی سازمانی 4شکل (

وجود ارتباطات مؤثر بین مدیر و کارکنان در کلیه سطوح سازمان براي اثربخشی و کارآیی سازمان ضروري باید توجه داشت که در اثربخشی فرایندي 

یت هاي ارتباطی براي موفقاگرچه لزوم برخورداري از مهارت سبک رهبري نیز در واقع نشان دهنده نحوه ارتباط مدیر با کارکنان است.از آنجا که است. 

 

1 Duygulu & Ciraklar 

2 Denison 
3 Masi 
4 Lewis and et al 

5 Mishra 
6 Hsu 
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هاي ارتباطی و سبک رهبري مدیران و نقشی که مهارتهاي ارتباطی و سبکهاي رابطه بین مهارتشناسایی روشن است، لذا ها کامالً یریت سازماندر مد

با توجه . نمایدل تسهی یش تعیین شدهپدسترسی به اهداف از سازمان را جهت  مسیرمی تواند مدیریتی بر فرهنگ سازمانی و نهایتاً اثربخشی سازمانی 

؟ ی باشداثر گذار ممهارتهاي ارتباطی بر انتخاب سبک رهبري  در بین مدیران ورزشیآیا در  حقق به دنبال پاسخ سواالتی نظیر:م به آنچه عنوان شد

ضمن  ؟موثر استاثربخشی سازمانی  اثر گذار می باشد؟ آیا فرهنگ سازمانی بر ورزشی بر فرهنگ سازمانی سازمان هايآیا سبکهاي رهبري مدیران 

هاي ارتباطی مدل مهارتدر نهایت آیا از مجموع هاي جمعیت شناختی و متغیرهاي اصلی تحقیق ارتباط و یا اختالفی وجود دارد یا خیر؟ اینکه بین ویژگی

) می تواند مدل تحقیق که از 2002) و اثر بخشی هسو(2007، فرهنگ سازمانی دنیسون()1995(آولیو مدل سبک رهبري باس و )، 1990بارثون جی(

  می باشد. برخوردار باشد ارائه نمود؟برازش خوبی 

شی بخو اثر ارتباطی، سبک رهبري مدیران ورزشی و تاثیري که این عوامل بر فرهنگ سازمانی مهارت هاي ازآگاهی و  شناخت ضرورت از این رو     

ی سطوح که با شناسایشود هایی یافته به منجر تواندمیبه نظر می رسد اجراي این تحقیق . است تحقیق این عمده سازمانهاي ورزشی می گذارد هدف

رهنگ ف انتخاب سبک مدیریت مطلوب سازمانهاي ورزش،  ،ارتباطات  بهبود سطحارتباطات بین فردي افراد نسبت به زیر دستان و باالدستان منجر به 

 آورد، ستددر بین نمونه آماري به  متغیرها این بین ارتباط وجود بر مبنی شواهدي بتوان اگر بنابراین سازمانی و در نهایت اثربخشی سازمانی شود.

ي سازمانها سازمانی اهداف دسترسی و تحقق امکان می توان حوزه این در پایه دانش و توسعه کار محیط شرایط بهتر درك زمینه ایجاد بر عالوه

  نماید. تسهیل ورزش در کشور بخش در را ورزشی مورد بررسی 

 
  روش شناسی

پیمایشی می باشد. ضمن اینکه جمع آوري اطالعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه  و از نظر اجرا هبستگیتحقیق حاضر از نظر استراتژي 

ي ورزش ایران شامل: وزارت ورزش و جوانان، یرهاي اصلی تحقیق در بین مدیران ورزشی سازمانهاآنجا که هدف تحقیق بررسی متغاز  می باشد.

هر چند سازمانهاي ورزشی هر یک ماموریتهاي متفاوتی را با توجه  .بود کمیته ملی المپیک، فدراسیونهاي ورزشی و ادارات کل ورزش و جوانان استانها

ردهاي کبه سطح فعالیت در حوزه هاي ورزش پرورشی، همگانی و تفریحی، قهرمانی و حرفه اي دارند. از این رو محقق براي آنکه سطح وسیعی از روی

معاونین و مدیران ستادي وزارت ورزش و  را جامعه آماري این پژوهشمختلف ماموریتی سازمانها و مدیران ورزشی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد 

ژوهش اري این پ. حجم جامعه آمدر نظر گرفتهاي ورزشی ته ملی المپیک و مدیران فدراسیونمدیران کمی ،ها و معاونین آنهاکل استان جوانان، مدیران

، از بین طبقه اي ي آماري تحقیق، به صورت تصادفی. نمونهبرآورد گردیدنفر  669نامبرده  سازمان هايبر اساس اطالعات دریافت شده از کارگزینی 

  نفر بدست آمد.245شد. حجم نمونه اي برابر   استفاده) 05/0اشتباه مجاز ( 1براي تعیین حجم نمونه از روش کوکران .شد جامعه آماري انتخاب

پرسشنامه سه بعد ارتباطی را محاسبه می شود. گویه دارد. به هر پاسخ در سیستم لیکرتی  18 ؛ این ابزار)1990بارتون( مهارت هاي ارتباطیپرسشنامه 

) بر اساس آلفاي کرونباخ 1389نظري و همکاران (این پرسشنامه طی پژوهشی توسط  2شامل ابعاد کالمی، شنودي و بازخوردي می سنجد. پایایی

  ) گزارش گردیده بود.  81/0محاسبه که برابر با (

سوالی چند عاملی  32؛ در این پژوهش امتیاز سبک رهبري مدیران از پاسخگویی به پرسشنامه )1995سبکهاي رهبري باس و آولیو(پرسشنامه      

درا ین پژوهش سبک رهبري تحول گرا از پاسخگویی در قالب پنج مولفه ویژگیهاي آرمانی، رفتارهاي  سنجید.گزینه اي لیکرت  5با مقیاس  3رهبري

سبک رهبري تعامل گرا( ساختار گرا) ؛ در در قالب سه مولفه پاداشهاي مشروط،  و آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و مالحظات فردي 

سوال  36الزم به ذکر است که پرسشنامه اصلی چند عاملی رهبري داراي  .ناي استثاء منفعل سنجیده شدمدیریت بر مبناي استثاء فعال و مدیریت بر مب

پایایی  سوال مربوط به سبک رهبري عدم مداخله را که در متغییرهاي تحقیق آز آنها استفاده نمی کرد را از پرسشنامه خارج نمود. 4است که محقق 

  ) گزارش گردیده بود.  85/0) بر اساس آلفاي کرونباخ محاسبه که برابر با (2010همکاران ( این پرسشنامه طی پژوهشی توسط نظري و

گزینه اي لیکرت سنجیده  5سوال پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون با مقیاس  60)؛ در این پژوهش 2007پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون(      

شد. پایایی این پرسشنامه ارزیابی گزینه اي  5ات یا یکپارچگی، سازگار و ماموریت در یک مقیاس شد. مؤلفه هاي فرهنگ سازمانی شامل:  مشارکت، ثب

  ) گزارش گردیده بود.  95/0) بر اساس آلفاي کرونباخ محاسبه که برابر با (1388طی پژوهشی توسط توسط قربانی و همکاران (

و رضایت  ارتباطات بین کارکنان ،تصمیم گیري ،بعد سازماندهی 4سوال در  19اراي پرسشنامه حاضر د )؛2002پرسشنامه اثربخشی سازمانی هسو(     

) بر اساس 1390( پایایی این پرسشنامه طی پژوهشی توسط توسط شیخعلی زاده و همکاران گزینه اي لیکرت طراحی شده است.  5با مقیاس  شغلی

روایی سازه پرسشنامه هاي استاندارد قبالً توسط ضمن اینکه می بایست اذعان نمود ) گزارش گردیده بود. 91/0آلفاي کرونباخ محاسبه که برابر با (

نامه هاي روایی صوري و محتوایی پرسشمحققان فوق الذکر از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تائید مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفته بود. همچنین 

  قرار گرفت.ورد بررسی و تائید م اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشیمذکور مجدداً توسط 

 

1 Chocran 

2 Reliability 
3 Multifactor Leadership Questionnaire 
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 بررسی براي و  SPSS/16. براي تحلیل داده ها  از نرم افزار شددر دو سطح توصیفی و استنباطی انجام  پژوهشتجزیه و تحلیل اطالعات این      

 متغیرهاي با متغیري چند تحلیل یا ساختاري معادالت مدل زمینه این در بخش نوید این روشهاي از یکی منسجم صورت به متغیرها بین علّی روابط

 استفاده شده است. LISREL/8.54لذا براي مدل معادالت ساختاري از نرم افزاري  .است مکنون

  

  نتایج

درصد مدیران داراي  84,9دهند. ضمن اینکه درصد را آقایان تشکیل می  76حدود از  مدیران ورزشی ایران را خانم ها و  24نتایج نشان داد که حدود 

  درصد از مدیران که در راس امور هستند داراي مدرك دکتري می باشند. 0,8درصد داراي مدرك فوق لیسانس و تنها  14,3مدرك لیسانس، 

  

 ) آزمون تفاوت میانگین حیطه هاي مهارتهاي ارتباطی1جدول(

  متغییر

هاي ارتباطیمهارت  

t 

9/93 
 درجه آزادي

126 

 سطح معنی داري

0/001 

در نظر گرفته شد. نمرات  54هاي ارتباطی می باشد، میانگین نمره مهارت 90و حداکثر آن  18هاي ارتباطی حداقل نمره اکتسابی مهارتدر آزمون      

ین سطح تفاوت ببراي بررسی هاي ارتباطی در نظر گرفته شدند. به عنوان سطح مطلوب و نمرات پائین تر به عنوان سطح نامطلوب مهارت 54باالتر از 

بر اساس اطالعات به عنوان میانگین ثابت استفاده شد.  54اي با در نظر گرفتن عدد تک نمونه tاز آزمون  ود و سطح مطلوب مهارتهاي ارتباطیموج

بت اهاي ارتباطی گروه نمونه بیشتر از میانگین ثدهد که میانگین مهارتسطح معنی داري و اختالف میانگین به دست آمده نشان می) 1جدول شماره (

  ).p=500/0بوده و در سطح مطلوبی قرار دارد (

 
  )نتایج آماري مربوط به ارتباط بین سن، سابقه کار و سابقه مدیریت و مهارتهاي ارتباطی2جدول (

  عوامل 

  

  مهارتهاي ارتباطی

  آماره

  ضریب پیرسون

  عدد معنی داري

  تعداد

  سن

037/0  

556/0  

  سابقه کار

214/0  

001/0  

  سابقه مدیریت  

206/0  

001/0  

245  

   

ارتباط معنی داري بین سابقه کار، مدیریت و مهارتهاي ) بین مهارتهاي ارتباطی و سن ارتباط معنی داري مشاهده نشد ولی 2بر اساس نتایج جدول (     

  ).p=005/0( ارتباطی مشاهده شد

  

  ، فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانیسبکهاي رهبري نیانگیآزمون تفاوت م) 3(جدول

  متغییرها

  سبکهاي رهبري

  فرهنگ سازمانی

  اثربخشی سازمانی

t 

7/88 

8/63 

-12/69 

 درجه آزادي

126 

126 

126 

 سطح معنی داري

0/061 

0/072 

0/001 

 و فرهنگ سازمانی در سبک رهبري اختالف میانگین به دست آمدهچنین استنباط می گردد  tآزمون  از نتایج) 3بر اساس اطالعات جدول شماره (

اي نشان داد یک نمونه tولی نتیجه آزمون  .)p=005/0( گروه نمونه باالتر از میانگین بوده و در سطح مطلوبی قرار داردبین میانگینهاي  دهدمی نشان

 ).p ،69/12-=t=500/0پائینی برخوردارند ( اثربخشی سازمانیپائین تر از میانگین ثابت بوده و  که میانگین اثربخشی سازمانی
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  بر سبک رهبري و نقش سبک رهبري بر شکل گیري فرهنگ سازمانی  یارتباط ياثر مهارتها) 5شکل(

  رانیا یورزش رانیمد یو اثر آنها بر  بر اثر بخش

در حالت تخمین استاندارد را نشان می  یسازمان یو اثربخش سبک هاي رهبري، فرهنگ سازمانی،یارتباط ياندازه گیري مهارتها )1شکل ( مدل     

 ) می باشد که مقدار نسبتا72/371ًدو ( یحاکی از مناسب بودن مدل است. با توجه به خروجی لیزرل مقدار خ) 1(نتایج تخمین قسمت زیرین شکل دهد.

هاي مشاهده شده تحقیق است. همچنین  است. پایین بودن میزان این شاخص نشان دهنده تفاوت اندك میان مدل مفهومی پژوهش با داده ییباال

شاخص کمتر باشد، مدل از برازش مناسب تري برخوردار است. به عبارت دیگر  نیهر چه ا را براي مدل نشان می دهد.RMSEA   1)0,032خروجی(

سبک هاي رهبري، فرهنگ سازمانی و  ،یارتباط يمهارتها 2ریاز تایید شدن تحلیل مس یاز برازش و تناسب خوبی برخوردار است، حاک نانمدل آنچ

 داده و بین مدل اختالف شاخص این واقع در است. مدل براي دو کاي آمارة میزان دهندة نشان که (χ2)شاخص کاي دو  .می باشد یسازمان یاثربخش

 کوواریانس-واریانس ماتریس کمتر بین اختالف از حاکی باشد، کمتر آن میزان که هرقدر لذا .است مدل بودن بد براي معیاري و دهد می نشان را ها

 این میزان که است ذکر به الزم البته دهد.می  نشان را بودن مدل بد و شده بوده اتخاذ مدل از حاصل کوواریانس-واریانس ماتریس و شده اتخاذ نمونۀ

 درجۀ شاخص ): اینdfمی باشد. درجه آزادي( 72/371میزان این شاخص در این مدل برابر با  .گیرد می قرار شده اتخاذ نمونۀ تعداد تأثیر تحت شاخص

 معیاري نیز شاخص : اینP-Valueمی باشد. شاخص  147جه آزادي این تحقیق برابر با باشد. در صفر از کوچکتر نباید و دهد می نشان را مدل آزادي

 آماري حوزة اندیشمندان از برخی ندارد. وجود نظري اجماع شاخص، این بودن قبول قابل میزان مورد در اما است. مدل بودن مناسب سنجش براي دیگر

 می باشد. شاخص 00/0تحقیق   P-Valueدارند.  تأکید میزان این بودن بیشتر بر برخی که حالی باشد در 05/0از  کمتر باید آن میزان که معتقدند

 است. مدل بودن بد براي معیاري دو، کاي شاخص همانند شده ساخته مدل خطاهاي براساس شاخص این(RMSEA):مدل خطاهاي مجذور میانگین

هستند. به هر حال میزان   08/0ر معتقد به /. باشد در حالی که برخی دیگ05از  کمتر باید شاخص این که اند عقیده این بر اندیشمندان از برخی

RMSEA  3(بدست آمد که نشان از برازش خوب این مدل می باشد. شاخص  032/0این تحقیق(GFIمیزان سنجش براي معیاري شاخص، : این 

 مدل براي شاخص این میزان است. ها داده به توجه با شده استخراج مدل بودن مناسب نشان دهندة09/0  از باالتر میزانی و است مدل بودن خوب

 باالتر نظر گرفتن درجه آزادي است. میزانی ) با درGFI( شاخص شدة داده تطبیق حالت واقع در شاخص، : اینAGFI)4 (شاخص .است 932/0 با برابر

 این NFI)5;(شاخص .است 905/0 با برابر آمده دست به مدل براي شاخص این میزان است. استخراجی مدل بودن مناسب نشان دهندة09/0  از

 است. استخراجی مدل بودن مناسب ةنشان دهند09/0  از باالتر نیز یکی دیگر از شاخص هاي میزان برازش و خوب بودن مدل است و میزانی شاخص،

  .است 911/0 با برابر آمده دست به مدل براي شاخص این میزان

  
 

  ریشه میانگین مربعات خطاي تقریب  1

2 Path analysis 
3 Goodness of Fit Index 

4 Adjusted Goodness of Fit Index 
5 Normed Fit Index 
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   بحث و نتیجه گیري

ارتباط معنی داري بین سابقه کار، سابقه مدیریت و مهارتهاي ارتباطی در همه حیطه هاي کالمی، شنودي و بازخوردي مشاهده بر اساس تحلیل نتایج 

و احساسات آنها و عقاید آنان از جمله عوامل اثر گذار در ارتباط  که مسائل شغلی) 1998گراهام ( با توجه به نظر ؛توان اذعان نمودشد از این رو می 

خود را در این محیط پیدا نموده و مهارتهاي الزم جایگاه بهتر  برخوردار باشد،می دانند به نوعی هر چقدر فرد از سابقه کار و سابقه مدیریت بیشتري 

باطات دارا بودن تواناییهاي و مهارتهاي ارتباطی و ارتچرا که که به آنها کمک می کند تا ارتباطات بهینه اي در محیط سازمانی برقرار نمایند کسب کنند. 

 رانیمد رتباطیا مهارتهاي سطحبودن  بنامناس بر یمبن قیبخش از تحق نیا هاي افتهیدر مجموع بین فرد در بین مدیران بسیار حائز اهمیت می باشد. 

   دارد. یهمخوان) 2008)، عروف زاد (2012، 2011(ي)، نظر1998گراهام( هاي افتهیبا  یورزش

ورزشی مورد مطالعه سبک رهبري تحول  سازمان هايورزشی نشان داد که سبک غالب مدیران در  سازمان هايسبکهاي رهبري در  نتایج بررسی     

ورزشی  ایران بیشتر از سبک رهبري تحول گرا نسبت به رهبري ساختار گرا بهره می برند. نتایج این  سازمان هايگرا است، به عبارت دیگر مدیران 

می  توسط مدیران این سبک رهبري ار دادنالگو قره با توجه داشت کهمخوانی دارد. ) 2010و نظري ( )2011بخش از تحقیق با نتایج شیخعلی زاده(

 . با توجه به اینکه بین نمرات وضعیت مطلوب وکارایی، اثربخشی و بهره وري گرددتواند منجر به افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عملکرد، 

 ازمان هايسفت که از نظر سبک رهبري داشت بنابراین می توان گنوضعیت موجود سبکهاي رهبري در بین مدیران ورزشی تفاوت معنی داري وجود 

، شاید دلیل این ناهمخوانی در تفاوت در نمونه ) همخوانی ندارد2010، این بخش از نتایج با نتایج نظري (دارندزشی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ور

ه بود، در حالی که تحقیق حاضر در بین مدیران ) در بین مدیران باشگاه هاي ورزشی انجام گردید2010آماري باشد چرا که تحقیق نظري و همکاران(

ا که از آنجوزارت ورزش و جوانان ، ادارات کل تابعه، فدراسیونهاي ورزشی انجام گردید که از نظر ماموریت با  باشگاه ها کامالً متفاوت است. ورزشی 

جهت پویایی و زنده ماندن و موفقیت روز افزون از خود تالش  روح حاکم بر سازمان ورزشی که همانا فرهنگ سازمانی آن سازمان قلمداد می شود باید

ستگی ببارزي نمایان نماید. با توجه به اینکه موفقیت هر سازمانی بخصوص سازمانهاي ورزشی تا حدود زیادي به تطبیق افراد با فرهنگ آن سازمان 

ا نظرات ب هبري بر فرهنگ سازمانی ارتباط می باشد. نتایج پژوهش حاضردارد. نتایج بدست آمده از مدل تحقیق حاکی از اثر مستقیم و مثبت سبکهاي ر

  ) همسو می باشد.2007و کارول( )2001(سید جوسپر

 قابل و به طور مثبتسازمانی  فرهنگ بر تمرکز کمک می نماید، لذا سازمانی انسجام به سازمانی فرهنگ هدایت عوامل این بر از این رو تأکید     

لفه مناسبی قرار دارند و مونااز مولفه هاي فرهنگ سازمانی مولفه هاي مشارکت، سازگاري و ماموریت در وضعیت . سازمانی دارد کارایی در توجه تاثیر

رتباط با تمرکز سازمان بر ا همناسب بودن وضعیت مولفه هاي سازگاري و ماموریت نشان دهندباید توجه داشت که قرار دارد.  ضعیفیثبات در وضعیت 

اي ه سازمان ضعفمناسبی می باشد و این حالت به عنوان نقطه ناورزشی در وضعیت  سازمان هايمحیط است و به عبارت دیگر تمرکز خارجی 

ي فرایندها و محیط بیرونی روندها شرایطچرا که بارها مشاهده شده است که سازمانهاي ورزشی بدون توجه به  ورزشی کشور محسوب می شود.

توجه به کار  ، در نتیجهکت نیز در وضعیت مناسبی می باشدهمچنین متغیر مشار فعالیتهاي داخلی خود را سپري نموده و دچار آسیبهاي جدي شده اند.

یمی و هاي کار تپدیده فرهنگی اجتماعی مقوله  به ورزش به عنوان وب صورت می گیرد. آنچه مسلم استصورت تقریباً مطلدر این سازمان ب تیمی

رسالت با  نهاي ورزشیهاي فرهنگ سازمانی سازما کار تیمی در مقولهباال بودن نمره فعالیتهاي گروهی را در بین افراد و سازمانها تقویت می نماید لذا 

 باشد. انسجام در سطح مناسبی نمیوافق و هماهنگی و تولی با توجه به اینکه ثبات در وضعیت ضعیفی قرار دارد لذا ورزشی همخوانی دارد.  سازمانهاي

شیخلعی زاده و دنیسون تحقیق خود را در بین مدیران  همخوانی ندارد. )2007و دنیسون ( )2011با نتایج شیخعلی زاده( هاينتایج این بخش از تحقیق

ل ماهیت دولتی دارند. لذا امکان دارد دالی ورزشی باشگاه هاي خصوصی انجام دادند در حالی که این تحقیق در بین سازمانهاي ورزشی انجام گردید که

  این همخوانی از این نشات گرفته شده باشد که در سازمانهاي ورزشی دولتی ثبات کمتر از باشگاه هاي خصوصی است. 

سبک رهبري تحول گرا و ساختار گرا تاثیر معنی داري در جهت مثبت بر فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی  با توجه به یافته هاي تحقیق حاضر     

رهبران تحول آفرین از توجه به نیازهاي موجود و پیش پا افتاده پا را فراتر می نهند و همواره سعی می کنند تا با نفوذ  لذا می توان اذعان داشت دارد.

شده آنها  به هر چه فعال تر. باید توجه داشت که اختار سلسله مراتب نیازهاي پیروان را به گونه اي دستخوش دگرگونی قرار دهندبه عمق باور افراد، س

 با کارکنان خود ارتباط برقرار کرده و به رزشو در در تقویت فرهنگ سازمانی و نهایتا اثربخشی در فرایندهاي سازمانی منجر شود. رهبران تحول گرا

هاي فردي آنها توجه می کنند و آنها را در جهت بکارگیري استعدادهاي بالقوه خود و افزایش حس مسئولیت پذیري نسبت به مسئولیتهاي خود تفاوت

 يدر سازمان یاري می کنند. ضمن اینکه استقالل و چالشهاي کاري را تقویت می کنند و با رواج دادن تفکر و اندیشدن در روند فرایندهاي کار

 اشهاي الهام بخشی را در سازمان تسري می بخشند و با این روش در راستاي تقویت فرهنگ سازمانی گام برداشته و نهایتاً اثربخشی سازمانی رانگیز

)، باس و 2007، دنیسون()2011شیخعلی زاده (، )2002متبوع خود به ارمغان می آورند. نتایج این بخش از تحقیق با نتایج هسو( سازمان هايبراي 

  همخوانی دارد. )2010و نظري(  )2000، ماسی()1996آلویو(

قیم ترهبران تحول گرا، به واسطه سطح قابل قبولی از مهارت هاي ارتباطی که به صورت بالقوه در آنها نهفته و یا کسب نموده اند بصورت غیر مس     

توجه به اینکه رهبران نیاز به توسعه مهارت هایی از جمله گسترش دامنه از طریق فرهنگ سازمانی تاثیر مثبتی بر روي اثربخشی سازمانی دارند. با 

با  نتایج این بخش از تحقیق .ر دهند، جنبه هاي فرهنگی سازمان را تغیمهارتهاي ارتباطی دارند تا آنها را قادر ساز به منظور بهبود عملکرد سازمانی
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در سازمان هاي ورزشی،  ضمن اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده ) همخوانی دارد.2011) و نظري(2011)، شیخعلی زاده(2000نتایج آگبو نا و هریس(

به دلیل ماهیت ورزش و فعالیت هاي ورزشی، اثربخشی رهبري هنگامی مطلوب خواهد بود که جامعه پذیري سازمانی باعث نزدیک شدن ارزش ها، 

 مدیرانلذا با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد  ).1393و عموزاده،  (کالتههنجارها و باورهاي کلیه سطوح سازمانی به یکدیگر گردد

ورزشی با توسعه یادگیریهاي سازمانی، افزایش انسجام سازمانی، افزایش فرهنگ کار تیمی تشویق خالقیت و نوآوري تزریق فرهنگ تفکر  هايسازمان

  به سطح مطلوبی ارتقا یابد. اثربخشی سازمانی  اشارایطی را فراهم آورند ت ورزشی سازمان هاياستراتژیک در 

فرهنگ سازمانی بر نگرشهاي کارکنان تاثیر می گذارد و نگرشهاي کارکنان نیز بر اثربخشی سازمانی اثرگذار خواهد بر اساس نتایج بدست آمده       

ابراین را نیز تقویت می نماید. بنستاي ماموریت هاي سازمانی ر راضمن اینکه فرهنگ سازمانی عالوه بر اثر گذاري بر نگرشها، رفتار با ثبات د ،بود

) که اشاره بر این دارد 2004(اسدي و رهاوردي نتایج این بخش از تحقیق با نتایج  فرهنگ سازمانی شرایط را براي اثربخشی سازمانی مهیا می کند.

)و 2007کارکنان نگرشهاي مثبت را تجربه می کنند، تالشهاي مشارکتی خود را افزایش می دهند. همچنین با نتایج دنیسون و همکارن( که وقتی که

  ) که فرهنگ سازمانی را به عنوان عاملی مستقیم و اثر گذار بر اثربخشی سازمانی معرفی نمود همخوانی دارد. 2011شیخعلی زاده (

  
  اثر مهارتهاي ارتباطی بر انواع سبکهاي رهبري و نقش آنها بر )مدل پیشنهادي 6شکل(

  فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی

) استنباط می گردد حاکی از این است که در فاکتور مهارتهاي ارتباطی مدل مذکور اهمیت حیطه هاي مهارت 2آنچه از مدل پیشنهادي(شکل      

 ی و شنودي می باشد. این مهارت ها به ترتیب سهم بیشتري در ارتباطات را به خود اختصاص داده اند.مذکور به ترتیب شامل مهارت بازخوردي، کالم

مهارت هاي ارتباطی را بر اساس اولویت اثر گذاري کالمی، شنودي و  )1990(این در حالی است که مدل مفهومی مهارت هاي ارتباطی باثون جی

د یدر بخش سبک رهبري تحول گرا اولویت هر یک از حیطه هاي این سبک مشخص گرد ). 2011بازخوردي معرفی نموده بود( نظري و همکاران،

ات فردي، نگرشهاي ایده آل، انگیزشهاي الهامی، رفتار ایده آل و در نهایت تحریک هاي عقالنی بیشترین ظکه به ترتیب اولویت در نظر گرفتن مالح

به  د کهیمدل سبک رهبري ساختار گرا اولویت هر یک از حیطه هاي این سبک مشخص گردهمچنین در  نقش را در سبک رهبري تحول گرا دارند.

تار خترتیب اولویت مدیریت بر مبناي استثناء منفی، پاداش مشروط و در نهایت مدیریت بر مبناي استثناء مثبت بیشترین نقش را در سبک رهبري سا

می باشد ضمن اینکه همین مدل در تحقیق نظري و  )1996(طابق با مدل مفهومی باسمدل پیشنهادي براي سبک هاي رهبري دقیقاً م گرا دارند.

در مدل فرهنگ سازمانی اولویت هر یک از حیطه هاي مشخص گردید که به ترتیب اولویت شامل  ) نیز مورد تائید قرار گرفته است.2010همکاران(

ابق با مدل دقیقاً مط فرهنگ سازمانی. مدل پیشنهادي براي فرهنگ سازمانی دارندثبات، مشارکت، سازگاري و ماموریت سازمانی بیشترین نقش را در 

در نهایت در بخش اثربخشی ) نیز مورد تائید قرار گرفته است. 2011می باشد ضمن اینکه همین مدل در تحقیق شیخعلی زاده( )2007(مفهومی دنیسون

، رضایت شغلی، تصمیم گیري و در نهایت ارتباط با افراد به عنوان فاکتورهاي اثرگذار در مدل ارائه شده حطیه هاي اثرگذار به ترتیب شامل سازماندهی



  101...  يها سازماندر  رانیمد یو اثربخش سازمانی فرهنگي  رهبر هايسبک ،یهاي ارتباط مهارتبررسی رابطه بین 

) می باشد ضمن اینکه همین مدل در 2002مدل پیشنهادي براي اثر بخشی نیز دقیقاً مطابق با مدل مفهومی هسو(اثربخشی سازمانی ارائه می گردد. 

   ر گرفته است.) نیز مورد تائید قرا2012تحقیق نظري و همکاران(

را سبک رهبري ساختار گمهارتهاي ارتباطی با ، ضمن اینکه اگر چه خود نمایندمدیران ورزشی می بایست سعی در تقویت مهارت هاي ارتباطی      

ارتباطی با سبک  هايالتر بودن میانگین رابطه بین مهارتولی با توجه بارابطه دارد و این سبک رهبري نیز بر شکل گیري فرهنگ سازمانی موثر است، 

بک رهبري و س رهبري تحول گرا و اثرگذاري بیشتر این سبک رهبري بر شکل گیري فرهنگ سازمانی قوي تر به مدیران ورزشی توصیه می گردد

اموریت م شده و ورزشی سازمان هايتقویت انسجام و ایجاد ثبات در مدیریت تبادلی منجر . چرا که نمایندبه عنوان الگوي خود انتخاب تحول گرا  را 

 چرا که بر اساس نتایج سایر پژوهش ها فعالیت هاي آموزشی می تواند منجر به بهبود .می گرددرا با اثربخشی هر چه بهتر انجام  سازمانهاپیچیده این 

  ).1389عملکرد مدیران و نهایتاً اثر بخشی سازمانی می گردد( حیدري نژاد، صابري، 

مسؤلین  سوي نسبت به شناخت و بررسی علل و عوامل پائین بودن سطح مهارتهاي ارتباطی ازن اذعان نمود می بایست به صورت کلی می توا     

به عنوان یک عامل اثر گذار در فرایند انتخاب و  سبک مدیریتی آنهابه سازمان هاي ورزشی اقدام شود. در انتخاب مدیران براي سازمانهاي ورزشی 

سبک  هاي ارتباطیبین مهارتباشند. سطح باالیی از مهارتهاي ارتباطی یرانی در راس این سازمانها استفاده نمود که داراي . از مدتوجه شودانتصاب 

بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی ارتباط وجود دارد لذا مدیران ورزشی با توجه به عوامل تشکیل دهند  همچنینرهبري ارتباط وجود دارد، 

فرهنگ سازمانی یک سازمان ورزشی این عوامل را شناسایی و با تقویت نقاط قوت آن و برطرف نمودن نقاط ضعف آن سعی در تقویت فرهنگ 

ی در فرایند انتخاب مدیران براي سازمانهاي ورزشبه مدیران عالی رتبه ورزش  در نهایتی را تقویت نمایند. سازمانی داشته و نهایتاً اثربخشی سازمان

  هاي مدیران قرار دهند. ها و انتصاب مدل ارائه شده در این پژوهش را به عنوان الگوي فرایند انتخاب
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