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 چکیده

 یبهبود مهارت رهبر تواند بهمی آموزش و پرورش در شده نیتدو تیاحراز مسئول طیشرا

های های رهبری مدیران گروه بررسی سبک پژوهش،هدف این ی کمک کند. بدن تیترب رانیمد

مدیر با استفاده از  61از بین شرایط احراز مسئولیت بود.  و تعیین رابطة آن بابدنی  تربیت

و  سبک رهبری ةنام . از پرسشانتخاب شدندنفر  59تعداد  یاطبقه یتصادف گیریروش نمونه

 تیریمتخصص مد 6که روایی محتوایی آن توسط   رزیابی معیارهای کلی مدیریتا ةنام پرسش

های برای گروه تیبا استفاده از آزمون  پژوهشهای فرضیه. استفاده شد یید گردیدأت یورزش

یب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضر ،وابسته و مستقل و همچنین

گرایی ک رهبری وظیفهداری توجه بیشتری به سبار معنطو مدیران بهنتایج نشان داد که 

 های رهبری مدیرانداری بین شرایط احراز مسئولیت فعلی و سبکادارند. هیچ رابطة معن

در گرایی و میزان شرکت رهبری وظیفه سوابق علمی مدیران با سبک ،همچنین مشاهده نشد.

داری داشتند. اگرایی رابطة معنانرهبری انس و سوابق مربیگری با سبک های آموزشیدوره

معیارهای کلی  ،مجموع ها و درها و مهارتامتیاز وظایف، نقشنشان داد که  پژوهشنتایج این 

بین گزارش  پژوهشرابطة قوی و مثبتی دارد. در این  مدیران های رهبریمدیریت با سبک

 شد. داری مشاهده امعیارهای کلی مدیریت مدیران و کارکنان تفاوت معن

بدنی، آموزش و پرورش، شرایط احراز مسئولیت، شهر سبک رهبری، تربیت :گان کلیدیواژ

 تهران

 Email: a_yaghobi36@yahoo.com                                                    *نویسنده مسئول :
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  مقدمه
رهبری موضوعی است که همراه با زندگی اجتماعی  خصوص بحث هدایت و هب ،ریتدانش مدی

 تیریمستلزم مد یهر کار گروه زیآم تیانجام موفق .حتی قبل از آن مطرح بوده است و انسان

 دارند ازیرهبر ن ای ریبه مد یبه اهداف گروه یابی دست منظور افراد به مد است.او کار حیصح

 (.1311بخششی و همکاران، )

اساسی و بسیار مهم بوده  یند همواره نقشاهو تحوالت تاریخی داشت تغییر نقشی که رهبران در

دانند و برخی می و تحوالت تغییر ۀکننده در هم که برخی آن را تنها عامل تعیینطوری هب ؛است

 .(1331جاسبی، کنند )میمعرفی  قرن اخیر ها دردیگر آن را کلید پیشرفت جوامع و سازمان

پردازند از این امر مستثنی نبوده و ورزش می ۀهای ورزشی که به امر توسعسازمان ،بین این در

 الزاماً نیاز به مدیران و رهبران کارامد دارند.

 رو هستند و این حرکت هکه با تغییری سریع و پیچیده روب ندها و مدیران کامالً آگاه سازمان

است  د برای مشارکت بیشتر در همۀ سطوح سازمانی همراهسوی آینده، با تقاضای افرا نامعلوم به

 های ارتباطی بین پیرو و ویژه در نقش باعث تغییر ادراکات رهبری، به یانگیز طور شگفت و به

 .(1311خوشبختی و همکاران، ) رهبر شده است

های متفاوت و گاه متضادی برای هدایت کارکنان از روش یها در نقش رهبرمدیران سازمان

سبك رهبری را . (2003، 1بیران و بردلی) است عروفکنند که به سبك رهبری مستفاده میا

براساس برداشت دیگران از رفتار وی  های دیگرانهنگام نفوذ در فعالیتمدیر الگوی رفتاری 

مدیران و  ۀوسیل هشده ب های اتخاذکنند. نتایج بسیاری از مطالعات، ارتباط بین سبكقلمداد می

ردی، ف های شخصی،ها، ویژگیقبیل نگرش پیروان را با عوامل متعدد از ۀوسیل هك آن بیا ادرا

 (.1331بهاری، اند )ها تأیید کردهها و مهارتضعف

کمك جمعی از افراد برای اجرای کار  همکاری وعنوان  در معنای وسیع آن بهکه سازمان هر در 

شود، میمراتب اداری تعریف  همقصد مشترك تحت یك سلسل معینی در رسیدن به هدف و

واقع،  در .(2003، 2اگلی و کاریل)دارد  یمشخصکس در جایگاه سازمانی خود شرح وظایف   هر

بایست در انتصاب نفرات  که می ،(1333ابطحی، )هایی دارد هر جایگاه سازمانی نیاز به تخصص

انند با انجام صحیح وظایف تواین تخصص، افراد ب ۀها مدنظر قرار گیرد تا در سایبه آن جایگاه

منظور  رسمی سازمان به مسئولعنوان  هان بمدیرمیان،  این. دردناهداف سازمان را محقق ساز

 د و چگونگی اعمال مدیریت ونقرار دارسازمان س أدر ر کاراییایجاد هماهنگی و افزایش 

                                                 
1. Byrne & Bradley 

2. Eagly & Carli 
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 ،رو این د. ازتأثیرگذار خواهد بو تحقق اهدافو موفقیت سازمان توسط آنان در ثر ؤمرهبری 

یند اصولی برای هر پست مدیریتی معیارها و ضوابطی تعیین شود اطی یك فر کهضروری است 

 عنوانتحت  پژوهشاین ضوابط که در این  ،واقع تا افراد براساس آن معیارها انتخاب شوند. در

است  های جایگاهیها و تخصصمهارتۀ بازگوکنند ،شود از آن یاد می "شرایط احراز مسئولیت"

 .اند که برای آن تعریف شده

آموز  میلیون دانش 11ست که بیش از ا های دنیا را داراترین جمعیتایران یکی از جوان جامعۀ

آموزان  بدنی و ورزش این دانش ۀ تربیتدر مدارس آن مشغول به تحصیل هستند. نیازهای حوز

های رهبری و پرورش، شیوه بدنی و تندرستی ادارات آموزش و کند تا مدیران تربیتایجاب می

منابع و  ۀدهی کلیها بتوانند از عهدۀ سازمانهدایت صحیحی اتخاذ نمایند تا با وجود محدودیت

م آموزش و پرورش بهبود بخشند. تك منابع را در نظاوری تكاستعدادها برآیند و میزان بهره

ی از مشکالت نظام مدیریتی ها یک های خارج از تخصص آنحضور مدیران در جایگاه ،میان این در

کردن  سو عنوان شرایط احراز مسئولیت در هم ههای شغلی ب که تعیین برخی ویژگیکشور بوده 

وجود، پس از  این اما با ؛سزایی داشته است هتخصص مدیران با جایگاه مدیریتی آنان نقش ب

ای هماهنگ  قهو حتی منط بدنی و ورزش مدارس با استانداردهای جهانی ها تربیتگذشت سال

 (.1333معرفتی، نیست )

های افراد  داشتن شرایط سازمانی و ویژگی نظر کند تا مدیران با درمدیریت صحیح ایجاب می

طریق عملکرد سازمان  این های رهبری متفاوتی استفاده کنند تا ازاز سبك ،تحت مدیریت خود

عملکرد تبعیت آنان را  ،فراد(. آنان با ایجاد انگیزه در ا1333شهالیی، را بهبود بخشند )

مثبت در افراد  ۀبینی و اندیش گرا که با ایجاد خوش ویژه رهبری تحول به .دندهتأثیر قرار می تحت

گرا در  رهبران تحول ،(. همچنین2002، 1مك کول و اندرسوندهد )تابعیت آنان را افزایش می

جانگ و سزایی دارند ) هنقش بجمله نوآوری سازمانی  بهبود برخی متغیرهای مهم سازمانی از

-وری باال و توجه به انسانگرایی را با بهرهتوجه مدیران به وظیفه ،(. همچنین2003، 2همکاران

(. با وجود 1333مشرف جوادی و همکاران، دانند )می باالی سازمانی همراه ۀگرایی را با روحی

های رهبری در سی سبكکه به برر هایی پژوهشهنوز  هارهبری در سازمان ۀاهمیت مسأل

بدنی و تندرستی ادارت آموزش و پرورش شهر تهران پرداخته باشد  های تربیتمدیران گروه

اثربخش آن نیاز به سبك رهبری  ۀبسا موقعیت خاص تهران بزرگ و ادار دسترس نیست. چه در

 حاضر مشخص نیست. حال باشد که در

                                                 
1. McColl & Anderson 

2. Jung  et al 
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های فردی، سوابق و حتی  برخی از ویژگی ریدر زمینۀ رهب شده انجام های پژوهش ،دیگر سوی از

اند های رهبری و اثربخشی رهبری آنان دخیل دانستههای مدیران را در سبك باورها و ارزش

؛ 2003؛ بیران و بردلی، 1333؛ مهاجران، 1333؛ معرفتی، 1330؛ رابطی، 1331بهاری، )

این امکان را فراهم نکرده است آمده  دست هخوانی نتایج ب اما ناهم ؛(2001، 1ومربلهلمبرگ و ک

 ها پژوهشهای این بینی کرد. یافتههای فردی پیش تا سبك رهبری اثربخش را براساس ویژگی

گرایی رهبری  نشان داده است که بین سطح تحصیالت و میزان توجه مدیران به بُعد انسان

وجود رابطه  ،رخی دیگرکه ب حالی در ؛(1331؛ بهاری، 1333ارشاد، داری وجود ندارد )امعن ۀرابط

گزارش شده  ،(. همچنین1333؛ مهاجران، 1330رابطی، اند )بین این دو متغیر را گزارش کرده

دار و امعن ۀرابط گرایی رهبری است که بین سطح تحصیالت و میزان توجه مدیران به بُعد وظیفه

بطۀ بین این دو دیگر به وجود را های پژوهشکه  حالی در ؛(1331بهاری، مثبتی وجود دارد )

(. این نتایج متفاوت و 1333؛ معرفتی، 1333شهالیی،  ؛1333 ،ارشاداند )متغیر اعتقادی نداشته

خارج از کشور نیز تأثیر  های پژوهشخوان برای سایر متغیرها نیز تکرار شده است. در  ناهم

 2ارلیاِگلی و ک ,عنوان مثال به ؛های رهبری گزارش شده است های فردی در سبك ویژگی

گرفتن  نظر. با درمدیران زن و مرد تفاوت وجود داردهای رهبری بین سبك ( نشان دادند2003)

ای باشد تا وظایف و گونه بدنی به ولیت مدیران تربیتئرود شرایط احراز مسموارد فوق انتظار می

 رهبری را در حد باالیی تضمین نمایند. ،جمله آن های مدیریت و ازمهارت

های ای شرایط احراز مسئولیت مدیریت گروهنامه طی بخش 1330در سال  ،استار  این  در

بدنی و تندرستی ادارت آموزش و پرورش مشخص گردید که بر چهار محور سطح  تربیت

ال ؤس ،بین این تحصیالت، سوابق اجرایی، سابقۀ تدریس و سوابق قهرمانی تأکید داشته است. در

شده تا چه حد با بهبود مهارت رهبری   تدوین ز مسئولیتاین است که شرایط احرا شده مطرح

رسد تا برای داشتن نظر می  ضروری به ،دیگر  سوی  بدنی در ارتباط است. از مدیران تربیت

بر شرایط احراز مسئولیت،   بدنی عالوه های تربیترهبران اثربخش در جایگاه مدیریت گروه

های نوان شرایط احراز مسئولیت لحاظ شوند با سبكع توانند بهکه می ییهاارتباط سایر ویژگی

توان به سن، سابقۀ کل خدمت، ها میاین ویژگی ۀجمل رهبری مدیران مورد بررسی قرار گیرد. از

های آموزشی، سوابق ورزشی، مربیگری، داوری و رتبۀ اداری، سوابق علمی، گذراندن دوره

  بر کدام درهبری بایی ن نیست که برای ارتقاروش ،واقع  معیارهای کلی مدیریت اشاره کرد. در

ساالری  گرفتن در ضوابط شایسته هایی شایستگی قرارویژگی ها تأکید داشت و چهیك از ویژگی

                                                 
1. Holmberg & Kerblom 

2. Eagly & Carli 
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بر  عالوه ،اطمینان از صحت سطح رعایت معیارهای کلی مدیریت اب پژوهشد. در این نرا دار

بت به میزان رعایت معیارهای کلی های کارکنان نساز دیدگاه ،های مدیرانبررسی دیدگاه

 . (1330رابطی، ) مدیریت نیز بهره گرفته شده است

ها در امر  ترین سازمانبدنی در آموزش و پرورش که یکی از بنیادی ورزش و تربیت ،دیگر سوی از

در  شك های اصولی دارد و بینیاز به زیرساخته برای توسع ،باشدتعلیم و تربیت نسل جوان می

 توان به آن نائل شد.  یریت صحیح میمد ۀسای

عنوان  شایستگی انجام شد، پنج خصوصیت به ۀ( در زمین1131) 1که توسط شرودر پژوهشیدر 

 .ها و سبك مدیریتها، انگیزه، ارزشها، تواناییعوامل شایستگی مدیران بیان شده است: دانایی

ی رهبری و خصوصیات ها بررسی سبك"تحت عنوان ای  مطالعه( 1111) 2یوزویچ و اوکی

یك نوع  ،ها نتیجه گرفتند که هر زمان آن دادند.انجام  "دموگرافیکی رؤسای مراکز آموزشی

های  درك سبك و گیرد و بهترین سبك رهبری وجود نداردسبك رهبری مورد استفاده قرار می

ها  ها باعث ایجاد تغییراتی در سبكیك از سبك مدیریتی و آگاهی از نقاط قوت و ضعف هر

 .بخشدرا بهبود می عملکردنهایت،  درشود که می

 ،«ساالری احتیاج داریم بله، ما هنوز به شایسته»ای تحت عنوان  ( در مقاله2001) 3کلنر و جوال

د. محور اخالقی از این نکن اخالقی و اجتماعی را بیان  می ۀساالری دو محور عمد در شایسته

سب و موافق با تلفیق ذکاوت )هوش( و جدیت است تفکر منشأ گرفته است که شایستگی متنا

ثیر أت جدا ازهای موروثی هستند. در مبحث اجتماعی  ی این عوامل از مشخصهکه هر دو

الری موانع پیشرفت سا که شایسته ندمعتقد کلنر و جوالساالری در ایجاد اجتماع بهتر،  شایسته

 دارد. میرا از میان بر

فرایندی است  ،اولمؤلفۀ . کزی را برای رهبری شناسایی کرد( چهار ترکیب مر2005) 1توس نور

معنای  به .بلکه یك پیشامد متقابل بین رهبر و طرفداران است ،که یك ویژگی و خصلت نیست

مؤلفه دوم تأثیری است که رهبر  د.نک طریق پیروان اعمال می خود را ازرهبر تأثیر  ،دقیق کلمه

دهد و زمینه را برای رهبری ها رخ می م رهبری در گروهسو ۀلفؤگذارد. مبر طرفداران خود می

باید رهبری و راهنمایی افراد مفهوم که   . بدیناهداف است ،آخر رهبری ۀلفؤکند. متأمین می

 باشد.سوی هدف  به

                                                 
1. Schroder 

2. Uzique & Ouki 

3. Kellner & Jula 

4. Northouse 
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مربی و رهبری در ورزش  ۀرفتارهای رهبرانبه بررسی ی پژوهش( در 2005) 1و هاردی یدیلو

مربی و  د نشان دا پژوهشنتایج . تیم انجام شد 15قهرمان از  233روی  پژوهشاین . پرداختند

ها در رفتارهای آموزشی و ساختاری مربی .دهندرهبر از خود رفتارهای متفاوتی نشان می

ی همچون حمایت اجتماعی و یدر رفتارها انرهبر مقابل،در .تر از رهبر در گروه خود بودند موفق

تر بودند و با توجه به ذات و طبیعت رهبری، اعضای گروه  مثبت موفق ۀایجاد زمینه و روحی

 .(1330)به نقل از اسدی،  رهبری دقیق را ترجیح دادند

سازی مدیریت ورزش در آموزش و با توجه به اهمیت رهبری در مدیریت و نیاز مبرم تخصصی

ستی بدنی و تندر های تربیت های رهبری مدیران گروه آن است تا سبك بر پژوهشگرپرورش، 

آن با شرایط احراز  ۀمناطق آموزش و پرورش شهر تهران را مورد بررسی قرار داده و رابط

 تعیین نماید.را مسئولیت 
 

 شناسی  روش
انجام شده  به روش میدانی که باشد می همبستگی توصیفی و مطالعاتحاضر از نوع  پژوهش

بین متغیر پیش ،و در آنها  است بررسی روابط بین پدیده ،همبستگی های پژوهش. هدف است

شرایط و های رهبری سبكحاضر رابطۀ بین  پژوهشکند. در تغییرات متغیر مالك را تعیین می

 های پژوهشلحاظ هدف آن از نوع  حاضر به پژوهشاست.  پژوهشگرنظر  مداحراز مسئولیت 

  باشد.نگر می حال های پژوهشلحاظ رویکرد زمانی از نوع  کاربردی و به

بدنی و تندرستی ادارات آموزش و  های تربیتنفر( گروه 31مدیران ) ۀکل پژوهشاری این جامعه آم

کارشناسان مسئول : مدیر شامل 31از  ند.باشمی 1333در سال  شهر تهران ۀمنطق 11پرورش 

نفر(  33بدنی در بخش پسران و دختران ) درس تربیت ۀنفر(، کارشناسان مسابقات و توسع 11)

گیری  روش نمونه با نفر 53نفر( مناطق،  11اسان بهداشت و تندرستی )کارشن ،و همچنین

 پژوهشکنندگان در  شرکت کردند. شرکت پژوهشعنوان نمونه در این  به ای تصادفی طبقه

برای  سال بودند. همچنین 11/3 ± 13/5مدیریتی  ۀسال و سابق 5/10 ± 5/3دارای سن 

بدنی مناطق( با  رمند )معلمین و مربیان تربیتکا 31تعداد  ،ارزشیابی معیارهای کلی مدیریت

 11/3نفر با سن  53 ،نهایت ای  انتخاب شدند که درگیری تصادفی طبقه استفاده از روش نمونه

 را تکمیل کردند. پژوهشهای نامه سال پرسش 32/13 ± 15/3خدمت  ۀسال و سابق 31/10 ±

 ۀنام   پرسش :استفاده شامل  های موردنامه د. پرسشش انجامروش میدانی  به صورت پژوهشاین 
ش امل   ه ای ف ردی  ویژگ ی ال بسته و باز که برای تعیین ؤمورد س 13که شامل  اطالعات فردی

                                                 
1.Loughead & hardy 
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ه ای  حاضر برای تعی ین س بك   پژوهشدر طرح گردید.  سابقۀ اجرایی و سن، میزان تحصیالت
در نام ه   پرسش استفاده شد. این (1111) 1متزکاسسبك رهبری  ۀنام پرسشرهبری مدیران از 

 ،س بك رهب ری   ۀنام   ق رار گرف ت. پرس ش   نظ ر    مورد تجدی د  2جونز توسط فیفر و 1131سال 
ک ه   کن د گرایی مدیران را تعیین می گرایی و رابطه دو بعد وظیفهای استاندارد بوده و نامه پرسش

  رت،ن د  ههای هرگ ز، ب    ای با گزینهدرجه پنجلیکرت براساس مقیاس و  استال ؤس 35متشکل از 
سبك رهبری تلفیق ی   ر استدنامه قا و همیشه تدوین شده است. این پرسش  غالباً، گاهی اوقات

   مدیران را نیز مشخص کند.
( برای ارزیابی 1333ای که توسط بازیاری )نامه برای ارزشیابی معیارهای کلی مدیریت از پرسش

ط ی،  ه ای م دیریت )ارتب ا    شدهی، رهبری و کنترل(، نق   ریزی، سازمان وظایف مدیریت )برنامه
 های مدیریتی )ادراکی، انس انی و فن ی( ت دوین ش ده اس ت      گیری( و مهارت اطالعاتی و تصمیم

م ورد   ال درؤس   1مورد وظ ایف،   ال درؤس 12ال )ؤس 32نامه متشکل از  . این پرسشاستفاده شد
لیک رت  مقی اس  از  های آن با استفاده و پاسخ بوده های مدیر( مورد مهارت ال درؤس 11ها و  نقش
  بن دی ش ده اس ت.    درج ه و همیشه   غالباً، گاهی اوقات  ندرت، ههای هرگز، ب ای با گزینهدرجه پنج

کرونباخ  متخصص مدیریت ورزشی استفاده شد. آلفای هفتبرای بررسی روایی محتوایی از نظر 
و ب رای   331/0 باسبك رهبری برابر  ۀنام نفر( برای پرسش 30شده در آزمون مقدماتی ) محاسبه
دست آم د. ب رای تعی ین پای ایی از روش      هب 335/0با  معیارهای کلی مدیریت برابر  ۀنام پرسش

ب ا   سبك رهب ری براب ر    ۀنام شده برای پرسش بازآزمایی استفاده شد. ضریب همبستگی محاسبه
312/0 ،001/0≥P , 312/0=(21)r 335/0 ب ا  معیارهای کلی مدیریت برابر ۀنام و برای پرسش، 
001/0≥P ,335/0=(21)r دست آمد. هب 

جمله میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد  های آمار توصیفی از از روش پژوهشدر این 
برای های خام استفاده شد.  بندی داده کردن و طبقه رسم نمودار و جدول برای خالصهو  فراوانی

ها از آزمون  تجانس واریانس دادهبرای   وف،بودن توزیع از آزمون کالموگروف اسمیرن بررسی طبیعی
بین  ۀرابطبرای های وابسته، برای گروه tهای رهبری مدیران از آزمون سبك ۀمقایسبرای لوین، 

های مدیران و کارکنان از آزمون ارزشیابی ۀو برای مقایس متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون
اس. پی. افزار آماری  اطالعات با استفاده از نرمهای مستقل استفاده گردید. تمامی برای گروه تی

 مورد محاسبه قرار گرفت.  05/0در سطح آلفای  11 3اس. اس
 

                                                 
1. Metzcus 

2. Pfeiffer & Jones  

3. SPSS 
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 نتایج

 یبدنتیترب رانیمد ییگرافهیو وظ ییگراانسان یرهبر یهامربوط به سبك ازیامت ،1جدول 

 . کندیم فیمناطق آموزش و پرورش شهر تهران را توص
 

 گرایی مدیرانگرایی و وظیفهای رهبری انسانهتوصیف سبك  1جدول 

 شاخص
 سبك رهبری

 میانگین تعداد
 انحراف

 استاندارد
 حداکثر حداقل

 15 1 12/2 13/3 53 گراییانسان

 20 2 01/1 12/11 53 گراییوظیفه

و  13/3 با گرایی مدیران برابررهبری انسان ، میانگین امتیاز سبك1با توجه به اطالعات جدول 

دست آمد. نتایج فوق در  هب 12/11 با گرایی مدیران برابرگین امتیاز سبك رهبری وظیفهمیان

 مورد مقایسه قرار گرفته است. 1شکل 
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 گرایی مدیرانگرایی و وظیفههای رهبری انسانسبك  مقایسۀ 1شکل 
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بدنی مناطق  مدیران تربیت ،پژوهشگرفته در این  های صورتارزشیابی و 1شکل به  با توجه

 گرایی دارند. شهر تهران توجه بیشتری به سبك وظیفه

 یکل ازیها و امتها، مهارتنقش ف،یشامل وظا  رانیمد یکل یارهایمربوط به مع ازیامت ،2جدول 

 .دهدیرا نشان م تیریمد یارهایمع
 

 توصیف امتیازهای معیارهای کلی مدیریت مدیران   2جدول 
 شاخص

  معیار و گروه
 حداکثر حداقل استاندارد انحراف میانگین تعداد

 5 03/2 51/0 33/1 53 مدیران وظایف

 5 33/1 51/0 15/1 53 مدیران هانقش

 5 23/2 51/0 23/1 53 مدیران هامهارت

 31/11 13/1 50/1 35/12 53 مدیران امتیاز کلی

 

در  رانیشده توسط مد گزارش یازهایامت نیانگیم شود،یمالحظه م 2طور که در جدول همان
-عد مهارت، در ب15/1 بیترت  به تیریمد یها، در بُعد نقش33/1 بیترت به تیریمد فیبعد وظا

 35/12 بیترت  به تیریمد یارهایمع یکل ازیدر امت،  نیو همچن 23/1 بیترت به تیریمد یها
 دست آمد. هب

 

 گراییگرایی و وظیفهوجه مدیران به سبك رهبری انسانت ۀوابسته جهت مقایس tنتایج آزمون    3جدول 
 شاخص 

 آزمون 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

اختالف 

 میانگین
SD t df Sig 

 12/2 13/3 گراییانسان
15/3- 33/3 35/5- 52 001/0 

 01/1 12/11 گراییوظیفه
 

با های وابسته برابر وهبرای گر tآمده از آزمون  دست هب P، مقدار 3براساس اطالعات جدول 
فرض صفر رد و فرضیه  ،لذا براساس شواهد موجود ؛P 35/5- =(52)t≤001/0 ،باشد می 001/0

بدنی مناطق  حاضر، مدیران تربیت پژوهشهای  یافتهبا بنابراین مطابق  ؛گردد تأیید می پژوهش
گرایی در یفهداری توجه بیشتری به سبك رهبری وظاطور معن آموزش و پرورش شهر تهران به

 گرایی دارند.مقایسه با سبك رهبری انسان
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 های رهبری مدیراننتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطۀ بین معیارهای کلی مدیریت و سبك   1جدول 
 شاخص

 متغیرها
N R R2 sig 

معیارهای کلی مدیریت و 

 گراییانسان
53 113/0 111/0 ***001/0 

ریت و معیارهای کلی مدی

 گراییوظیفه
53 513/0 322/0 ***001/0 

 دار است. امعن α=001/0تفاوت در سطح ***                   
 

 برای آزمون رابطۀ امتیاز معیارهای کلی مدیریت با سبك P، مقدار 1ساس اطالعات جدول برا

گرایی وظیفهبری ره و با سبك P , 113/0=(53)r≤001/0، 001/0 با گرایی برابربری انسانره

با توجه به نتایج این  ،اساس براین .دست آمد هب P ،513/0=(53)r≤001/0، 001/0 با برابر

-گرایی و وظیفههای رهبری مدیران )انسانبین امتیاز معیارهای کلی مدیریت و سبك پژوهش

های کلی دهد که با بهبود در معیارداری وجود دارد. وجود این رابطه نشان میاگرایی( رابطۀ معن

آمده  دست هشود. ضریب تعیین بهای رهبری افزده میبر میزان توجه مدیران به سبك ،مدیریت

-از واریانس داده%  2/32و  1/11ترتیب حدود  نیز بیانگر این است که معیارهای کلی مدیریت به

 دهند.گرایی را توضیح میگرایی و وظیفههای سبك رهبری انسان
 

 گیری بحث و نتیجه
بدنی مناطق آموزش و  های تربیتها نشان داد که مدیران گروهیج حاصل از تجزیه و تحلیلنتا

مقایسه با  گرایی درداری توجه بیشتری به سبك رهبری وظیفهاطور معن پرورش شهر تهران به

ها از نوع که سبك رهبری غالب مدیران گروه معنی بدین ؛دارند گراییسبك رهبری انسان

گرایی مدیران در دهد که وظیفهنتایج آمار توصیفی نشان می ،حال این اما با ؛باشدگرا میوظیفه

دهندۀ سطح متوسط به باال  قرار دارد که نشان % 3/12گرایی آنان در سطح و انسان % 1/53سطح 

 ،حقیقت گرایی آنان است. درگرایی و انسانتر از متوسط برای سبك رهبری وظیفهو پایین

مطالعه در حد متوسطی قرار دارد. نتایج  رهبری مدیران مورد رسد که مهارتمینظر  چنین به

بدنی ادارات  مسئولین تربیتگرایی خصوص وظیفه ( در1333های ارشاد )حاضر با یافته پژوهش

های مدیریتی و  توصیف سبكخود به  پژوهشخوانی دارد. ارشاد که در  همآموزش و پرورش 

بدنی آموزش و پرورش تهران و  و شخصیتی مسئولین تربیتهای فردی برخی از ویژگی

دارای  ۀ وی،مطالع مورداز مدیران  % 53/23نشان داد که  پرداخته بودشهر  شهرستان ری و اسالم

ا گرایی خوب ت دارای سبك رهبری وظیفه%  12/31سبك رهبری انسانگرای ضعیف تا متوسط و

رسد نظر می ( چنین به1333ارشاد ) پژوهشبا  حاضر پژوهشنتایج  ۀاز مقایس د.نباشمی عالی
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-گرا میبدنی شهر تهران مایل به استفاده از سبك رهبری وظیفه های تربیتگروه که مدیران

 باشند.

بدنی بر چهار متغیر میزان تحصیالت،  های تربیتشرایط احراز مسئولیت برای مدیریت گروه

های مربوط به رابطۀ کید دارد. بررسی فرضیهسابقۀ اجرایی، سابقۀ تدریس و سوابق قهرمانی تأ

داری بین شرایط اهای رهبری مدیران نشان داد که هیچ رابطۀ معنبین این متغیرها و سبك

پذیری سبك  های رهبری مدیران وجود ندارد. این نتایج احتمال تأثیراحراز مسئولیت و سبك

 دهد. ریت را افزایش میهای افراد تحت مدیرهبری مدیران از شرایط محیطی و ویژگی

های میزان تحصیالت و سابقۀ اجرایی با سبكدار احاضر )عدم رابطۀ معن پژوهشنتایج اخیر 

 بدنی استان آذربایجان شرقی مدیران ادارات تربیت( در 1333های بهاری )با یافته رهبری(

های معاونین روهها و گ( در مدیران دانشکده1330اسدی ) های پژوهشخوان بوده و با نتایج  هم

های که مدیریت در موقعیت آنجا خوان است. از بدنی ناهم های تربیتها و مدیران گروهدانشکده

خوانی بین نتایج  رسد که ناهمنظر می چنین به ،های رهبری متفاوتی داردمتفاوت نیاز به سبك

 .بینی باشدپیش ها قابل پژوهش

بدنی مناطق  های تربیترایی در مدیران گروهگوجود گرایش به سمت وظیفه ،دیگر سوی از

پیشنهاد  های رهبریبین شرایط احراز مسئولیت و سبكدار اآموزش و پرورش و عدم رابطۀ معن

زند. های رهبری این مدیران را رقم میهای دیگری وجود دارد که سبكکند که شاید ویژگیمی

اشاره کرد که  مهارتی و مدیریتی مدیران فردی،های گیتوان به ویژها میاین ویژگی ۀجمل از

 را شکل داده است. پژوهشبعدی فرضیات  ۀدست

رهبری  سوابق علمی مدیران با سبكنشان داد که ها  دادهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 

های آموزشی )براساس ساعت( و سوابق مربیگری گرایی و میزان شرکت مدیران در دورهوظیفه

داری دارند. وجود رابطه بین سوابق علمی مدیران و اگرایی رابطۀ معنانرهبری انس با سبك

بر میزان توجه  ،دهد که با افزایش سوابق علمی مدیرانگرایی نشان میرهبری وظیفه سبك

میزان شرکت مدیران در  ۀرابط ،همچنینشود. گرایی افزده میآنان به سبك رهبری وظیفه

گر آن گرایی بیانرهبری انسان و سوابق مربیگری با سبكهای آموزشی )براساس ساعت( دوره

بر میزان  ،های آموزشی و سوابق مربیگریاست که با افزایش ساعات شرکت مدیران در دوره

-لفهؤکند که مشود. نتایج اخیر پیشنهاد میگرایی افزده میتوجه آنان به سبك رهبری انسان

جمله عواملی  از های آموزشی و سوابق مربیگریمیزان شرکت در دوره، هایی چون سوابق علمی

برای  ،رو این های رهبری مدیران نقش داشته باشند. ازتوانند در بهبود مهارتباشند که میمی

لفه تأکید بیشتری ؤتوان بر این سه مهای رهبری در سطح باال میداشتن مدیرانی با مهارت
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حاضر با  پژوهشنظر گرفت. نتایج اخیر  در عنوان شرایط احراز مسئولیت ها را به داشت و آن

سوابق علمی، میزان شرکت در دار بین ا( مبنی بر وجود رابطۀ معن1330اسدی ) هاییافته

های مدیریتی شامل دیگر، ویژگی سوی خوانی دارد. از هم های آموزشی و سوابق مربیگریدوره

هایی است که جمله توانایی از معیارهای کلی مدیریت ،مجموع ها و درمهارت، هاوظایف، نقش

حاضر  پژوهشتواند در تبدیل مدیران به رهبران اثربخش نقش داشته باشند. نتایج می

-مهارت ،هاامتیاز وظایف، نقشهای رهبری نشان داد که خصوص رابطۀ این متغیرها با سبك در

-ایی و وظیفهگرهای رهبری مدیران )انسانمعیارهای کلی مدیریت با سبك ،مجموع ها و در

بر  ،دهد که با بهبود معیارهای کلی مدیریتگرایی( در ارتباط است. وجود این رابطه نشان می

شود. از بین معیارهای مدیریت، توجه های رهبری نیز افزده میمیزان توجه مدیران به سبك

ه به اینکه اما با توج ؛های رهبری داشتندمدیران به وظایف مدیریتی بیشترین ارتباط را با سبك

-احاضر بین امتیاز معیارهای کلی مدیریت از دیدگاه مدیران و کارکنان تفاوت معن پژوهشدر 

های رهبری با معیارهای کلی مدیریت با بین سبك هخصوص رابط ، باید درداری وجود داشت

دادن  نظر قرار مد رسدنظر می به پژوهشگیری کرد. براساس نتایج این دقت بیشتری تصمیم

عنوان یکی از شرایط احراز  خصوص رعایت معیارهای مدیریت به های قبلی درزشیابیار

های بعدی تضمین نماید. شایان ذکر تواند سطوح اثربخش رهبری را در انتصابمسئولیت می

ها را بسیاری بر مزایای رهبری اشاره کرده و تأثیر آن بر عملکرد سازمان های پژوهشاست 

دادن شرایط احراز مسئولیت کارا  نظر قرار مد ،واقع (. در1335نخانی، اصالاند )گزارش کرده

های مدیریت ورزشی طوری که بتواند در شناسایی و هدایت مدیران اثربخش به جایگاه به

به تمامی مدیران ارشد و  ،رو این سزایی دارند. از همثمر ثمر باشد، اهمیت بآموزش و پرورش 

ها بر شرایط احراز شود برای افزایش عملکرد سازمانتوصیه میاندرکاران انتصاب مدیران  دست

ساالری را  ترین موانع و مشکالت بر سر راه شایسته مهم ها پژوهشمسئولیت تأکید داشته باشند. 

های گزینش، ها و مشاغل، ضعف روشعدم آگاهی و اطالع افراد واجد شرایط برای احراز پست

روابط انسانی و مسائل شخصی در انتخاب، حاکمیت مسائل آزمون و انتخاب کارکنان، حاکمیت 

منظور  هکارگیری مدیران، نبود نظام ارزشیابی دقیق و اصولی ب هسیاسی و حزبی در انتخاب و ب

های افراد، اعمال نظرهای شخصی و وجود مبناهای گیری دقیق عملکرد و شایستگی اندازه

ها مدنظر قرار ایست در بهبود شرایط انتصابباند که میغیراصولی در ارزشیابی عنوان کرده

 .(1330رابطی، ) گیرد

بدنی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران  های تربیتروی مدیران گروه پژوهشهای این بررسی

گرایی دارند که داری توجه بیشتری به سبك رهبری وظیفهاطور معن نشان داد که این مدیران به
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گردد که مشخص می % 3/12گرایی در حد و انسان % 1/53حد  گرایی درسطح وظیفه با توجه به

گرایی مدیران گرایی مدیران در سطح متوسط به باال و سبك رهبری انسانسبك رهبری وظیفه

برای حمایت از ارتباط شرایط  پژوهشهای این تر از متوسط قرار دارد. تالشدر سطح پایین

داری بین شرایط اکه هیچ رابطۀ معن چرا ؛ثمر بودهای رهبری بیاحراز فعلی با بهبود مهارت

های فردی های رهبری مدیران مشاهده نشد. بررسی سایر ویژگیاحراز مسئولیت فعلی و سبك

گرایی و میزان شرکت رهبری وظیفه و مهارتی نشان داد که سوابق علمی مدیران با سبك

گرایی رهبری انسان ری با سبكهای آموزشی )براساس ساعت( و سوابق مربیگمدیران در دوره

های رهبری بین مهم در بهبود مهارتداری دارند که نشان از وجود متغیرهای پیشارابطۀ معن

های مدیریتی با خصوص رابطۀ ویژگی حاضر در پژوهشهای بررسی ،مدیران است. همچنین

معیارهای کلی  ،مجموع ها و درمهارت ،هاهای رهبری نشان داد که امتیاز وظایف، نقشسبك

گرایی( در ارتباط باالیی است که از گرایی و وظیفههای رهبری مدیران )انسانمدیریت با سبك

های بین معیارهای مدیریت، توجه مدیران به وظایف مدیریتی بیشترین ارتباط را با سبك

ارهای گرفته از معی های صورتکند ارزشیابیرهبری آنان داشتند که این نتایج پیشنهاد می

های رهبری مدیران محسوب شوند که بینی مهارتتوانند عامل مهمی برای پیشمدیریتی می

بین گزارش  پژوهشتواند در شرایط احراز مسئولیت آتی مدنظر قرار گیرند. در این می

داری مشاهده شد که بر لزوم تدوین نظام امعیارهای کلی مدیریت مدیران و کارکنان تفاوت معن

 دقیق تأکید دارد. ارزشیابی 

 شود:های پژوهش حاضر پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه مییافته با توجه به

های طوری که مدیران منتصب دارای مهارت بازنگری شرایط احراز مسئولیت فعلی به -1

 شوند. به کار گرفته عنوان مثال رهبری( در حد باال مدیریتی )به

های آموزشی و سوابق مربیگری علمی، دوره شده بین سوابق با توجه به روابط مشاهده -2

بدنی  های تربیتشرایط احراز مسئولیت مدیریت گروه ،شود در تدوینپیشنهاد می

 نظر قرار گیرد. ق مدطمنا

-های رهبری آنان توصیه میهای مدیریتی مدیران با سبكبا توجه به رابطۀ ویژگی -3

شاخص معتبری برای  ،ای مدیریتای از معیارههای دورهاز ارزشیابیشود با استفاده 

 .های آتی فرآهم گرددانتصاب

با توجه به وجود تفاوت در گزارش معیارهای مدیریت مدیران و کارکنان و وجود  -1

های ارزشیابی شود بر دقت نظامهای این دو گروه، پیشنهاد میتفاوت در ارزشیابی

 توجه بیشتری شود.
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Abstract 
Responsibility to establish conditions formulated in Physical 
Education Leadership skills can help. The purpose of this 
investigation was to study Leadership styles (LS) among physical 
education and health group's managers in Tehran city educating and 
training offices and to determine its relationship with responsibility 
achieving conditions (RAC). Also for developing responsibility 
achieving conditions we examine the individual characteristics 
relationships with general management criterion (GMC) and LS. To 
this aim, from available 76 managers with Stratified random sampling, 
53 managers participated in this study. The content validity was 
confirmed by 7 Sports Management Specialist & Data collection 
performed using the Individual Characteristics, Leadership Style 
(α=0.87) and assessment general management criterion questionnaires 
(α=0.79). For more confidence, 54 employees completed the GMC 
questionnaire. Data analyzed using t test and Pearson coefficient. 
Result of this study showed that managers significantly tend to task-
oriented LS. Any significant relationship weren't observed between 
current RAC and LS. But scientific experiences and experience in 
training courses significantly related to LS. Result showed that scores 
of managers' functions, roles, skills and GMC significantly related to 
LS. Also significant difference was observed between managers and 
employees report of GMC.  
Keywords: leadership style, physical education, educating and 
training, general management criterion, Tehran city 
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