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 48/11/38تاریخ پذیرش:                                                                                  82/41/34یخ دریافت: رتا

 چكیده
های رهبری بر کارآفرینی سازمانی در اداره کل تاثیر سبکبررسی هدف پژوهش حاضر، 

 یهانفر از مدیران ورزشی، پرسشنامه 91، بدین منظور باشد.می تربیت بدنی استان تهران

( و پرسشنامه 4932) ، کارآفرینی سازمانی صمدآقاییو آولیو های رهبری باسسبک

مشخصات فردی را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین سبک رهبری 

-وجود دارد. همچنین بین سبک داریاگرا و کارآفرینی سازمانی همبستگی مثبت و معنتحول

بدنی استان در اداره کل تربیتگرا و عدم مداخله با کارآفرینی سازمانی های رهبری عمل

وجود دارد. نتایج تحیل رگرسیونی داده ها نیز نشان داد  داریاتهران همبستگی منفی و معن

درصد از متغیر سبک های رهبری تاثیر  3/23که تغییرات متغیر کارآفرینی سازمانی به اندازه 

داره کل تربیت بدنی سبک رهبری غالب در اهای تحقیق، با توجه به یافتهپذیرفته است. 

. لذا راستا با شرایط کارآفرینی سازمانی نیستگرا(، هماستان تهران )سبک رهبری عمل

کارآفرینی سازمانی را در  احتماالً ،(گرا سبک رهبری تحول) موثر رهبری هایسبک بکارگیری

 اداره کل تربیت بدنی استان تهران رشد و توسعه خواهد داد.

کارآفرینی سازمانی، رهبری عدم مداخله،  رهبری عملگرا،، تحولگرا رهبری کلیدی: گانواژ

 استان تهران بدنیمدیران تربیت

  Email: s.pourhasan@iau-ahar.ac.ir                                                      : *نویسندۀ مسئول
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 مقدمه
 بیانگر جامعه در کنونی وضعیت است. ینیب پیش غیرقابل و شتابنده تحوالت دوره کنونی عصر
 و بینی پیش در هاسازمان این توانایی عدم و هاسازمان افزون هاي روزتوازن پیچیدگی عدم

 استفاده و محیطی تهدیدات با مقابله ها برايسازمان .هاست و پیچیدگی تحوالت این با مقابله

 ضعف نقاط را بشناسند، خود درونی ايهو توانمندي هاظرفیتناچارند  احتمالی هايفرصت از
 هايسازمان موفقیتعلماي مدیریت و رفتار سازمانی،  بپردازند. قوت نقاط تقویت به و ترمیم را

بنابراین به منظور  .دانندمی 1کارآفرینی و نوآوري خالقیت، بر متکی زیاد نسبت به را امروزي

ها ترویج داد و روحیه کارآفرینی را در سازمانهاي کارآفرینانه را در باید فعالیت ،تحقق این امر

؛ این امر مستلزم ایجاد نمودرآفرینانه در سازمان و در نهایت یک محیط کا داده مدیران پرورش

 کارآفرینی (.1831، احمدپور داریانی)مفهوم و فرایند کارآفرینی است  شناخت، تبیین و تشریح

از دیرباز در زندگی اجتماعی و اقتصادي بشر هاي شغلی جدید به معنی ایجاد مشاغل و فرصت

وجود داشته و بر تحوالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي تاثیر گذاشته است. با ورود کارآفرینی 

ها و میالدي و تغییرات شتابان محیط پیرامون سازمان 1831به مباحث دانشگاهی از دهه 

هرچند براي کارآفرینی  (.1831، رپوفروغی)تري به این پدیده مبذول شد جوامع، توجه جدي

 -1، لیکن در همه تعاریف در سه مورد کلی توافق وجود دارد: ارائه نشده استیک تعریف جامع 

ساز و کارهاي اجتماعی و اقتصادي را براي تبدیل منابع و  -2اي پیشگام است. کارآفرینی پدیده

 احتماالًو ریسک پذیري و  با مخاطره -8کند. ها به وضعیت عملی سازماندهی میموقعیت

ي در یک طبقه بندي کلی، کارآفرینی به دو دسته (.2118، 2وکچیو)شکست همراه است 

شود؛ اگر نوآوري و ساخت محصول جدید یا ارائه فردي تقسیم میارآفرینی سازمانی و ک

تالش یک خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد، آن را کارآفرینی فردي و اگر حاصل 

  (.2118، 8گربل، پایکا، هانوش)نامند در یک سازمان باشد، آن را کارآفرینی سازمانی میگروه 

باشد؛ لذا به اعتقاد بسیاري از صاحب نظران، کارآفرینی نیروي محرکه تغییرات اقتصادي می

صادي را با هاي اقتتواند خالءگردد و میها میکارآفرینی سازمانی باعث توسعه اقتصادي سازمان

براي دستیابی به کارآفرینی سازمانی  (.1881، 1کوموال و پرلمن)رونق بخشیدن به آن پر کند 

 5نیاز به ابزار است. یکی از ابزارهاي مناسب براي رشد کارآفرینی سازمانی وجود سبک رهبري

                                                
1. Entrepreneurship 

2. Vecchio 

3. Grebel, Pyka, Hanusch 

4. Cornwall, Perlman 

5. Leadership Style 
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ثیر رهبري به عنوان فرایند تا. مناسب و منطبق بر مفاهیم کارآفرینی در سطح سازمان است

گذاري بر اهداف و استراتژیها، تعهد و پذیرش کار در جهت رسیدن به اهداف، حفظ و نگهداري 

در طول دهه هاي  (.2112، 1آلوسون) شودگروه و تاثیر گذاري بر فرهنگ سازمان تعریف می 

اما اکثر اخیر تحقیقات فراوانی در مورد رهبري و سبک هاي مختلف آن صورت گرفته است، 

ی و سازمان هاي تجاري و صنعتی بوده و در زمینه ورزشنظامی، هاي اداري، زهآنها در حو

گرا( و با گرا و عملهاي رهبري تحول)سبکرهبري در چارچوب مدل هاي جدید  ورزشی

مهمترین مرحله  (.2112، 2روالد)جامعه آماري ورزشی، تحقیقات کمتري به چشم می خورد 

8نهاي رهبري توسط برایمتوسعه رویکرد
آن  (1831برنز ) و  شدمطرح رهبري جدید بعنوان  

( با الهام از 1835) 1گرا تفسیر نمود و باسگرا وعملرا به دو شکل متفاوت رهبري تحول

 2برنز (.2112، 5جنز)ها برد تري به آن داد و آن را به درون سازمانکارهاي برنز ساختار منظم

به دو گروه   شانبر حسب سبک رهبريوان تمیتمامی مدیران را که ( معتقد است 2111)

نیازها و انگیزه هاي پیروان را باال برده و باعث  گرارهبران تحولگرا تقسیم کرد. گرا و عملتحول

و از طریق  (2112، 1گاردنر و استاگ) برجسته در افراد، گروهها و سازمانها می شوند اتتغییر

اما رهبران . پردازندابتکاري در حل مشکالت می هاي نو وحله تعامل با پیروان به جستجوي را

در این نوع سبک گرا در تعامل با پیروان خود یک رابطه قراردادي و یا داد ستدي دارند، عمل

رهبران در محیط موجود عمل کرده، کارایی و قابل پیش بینی بودن را به تغییر و خالقیت 

گرا در کی از آن است که رهبران تحولشواهد تحقیقاتی حا (.2118، 3بالک) ترجیح می دهند

تر هستند و زیردستان خود را به کار و تالش و همچنین ، موفقگرامقایسه با رهبران عمل

 (.2118، 8مولدون)انگیزند نوآوري و خالقیت بیشتري برمی

سبک  می دهد که بین ( نشان2118) 11نیپول و یوچنگ و (2113) 11یانگنتایج پژوهش هاي 

دارد. لذا کارآفرینی اگر مرتبط با سبک ارتباط معناداري وجود آفرینی سازمانی رهبري و کار

م براي فضاي تا شرایط الزمناسبی اتخاذ شود باید سبک رهبري بنا به ضرورت رهبري باشد، 

                                                
1. Alvesson 

2. Rowold 
3. Bryman 
4. Bass 
5. Jens 
6. Boronz 
7. Gardner &  Stough 
8. Block 
9. Muldoon 

10.Yang 
11. Nipool & Ucheng 
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قادر نخواهند بکار نگیرند سبک رهبري مناسب را  ،کارآفرینی آماده شود، در صورتیکه مدیران

، ص. 2113یانگ، ) آورندفراهم خالق و کارآفرین را  زم براي حضور افرادبود محیط و شرایط ال

محیط هاي پویاي به عنوان سازمان هاي ورزشی  .(288-253، ص. 2118، 1؛ نایپول215-251

رهبري هاي سبک اتخاذ هاي فراوانی از اشتغال را در دل خود دارد که در صورت جامعه، زمینه

دیدي را براي فعالیت کارآفرینان نوآور و خالق در سطح سازمان هاي جتواند زمینهمناسب، می

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 1838) همکاران و رضازادهارائه نماید. هاي ورزشی 

 هاي اندیشه و بارور کردن افکار چه هر در تواندمی شده اتخاذ رهبري سبک و مدیریتی شیوه

 روحیه و تزریق فضا و فرهنگ کارآفرینانه تقویت و ایجاد یکل بطور و خالقانه کارکنان، و نو

ورزش و ( 2111) 2به عقیده راتن (.1833، کالته سیفري) کند بسزایی ایفا نقش گامیپیش

لذا ، هاي جدید اقتصادي هستندفرصتبراي ایجاد هاي ورزشی جایگاهی مناسب سازمان

وز افزون، سریع و پیچیده در سطح هاي ورزشی جهت سازگاري با تغییرات رمدیران سازمان

کشور و حتی در سطوح بین المللی، نیازمند برخورداري از یک سبک رهبري مناسبی هستند 

، 8راتن) کنند هدایتتا افراد و کارکنان سازمان را به چالش و خالقیت و نوآورري روز افزون 

بر کارآفرینی سازمانی در گرچه مطالعات زیادي درمورد ارتباط عوامل متعدد و اثرگذار . (2111

، مدیریت مشارکتی، ساختارسازمانی، توانمندسازي شناختیروان عواملچون: همجوامع ورزشی 

غفرانی، و  حیدري نژاد،؛ 2111راتن، ) و... انجام شده است سرمایه اجتماعی، فرهنگ سازمانی

-توسعه آن در سازمان اما یکی از عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی و. (1881جلیلوند، 

با بررسی باشد. هاي ورزشی میهاي رهبري مدیران سازمانسبک هاي ورزشی، احتماالً

خارجی مشخص گردید که تحقیقات کشورهاي داخل کشور و در هاي انجام شده پژوهش

اندکی در خصوص تاثیر سبک رهبري بر کارآفرینی سازمانی صورت گرفته است و  خصوصاً این 

لذا باتوجه به وجود ، ر حوره ورزشی و سازمانهاي ورزشی به ندرت مشاهده می شودتحقیقات د

هاي رهبري تحقیق حاضر بر آن است تا به بررسی ارتباط سبک ،خال مطالعاتی در این زمینه

گرا و عدم مداخله مدیران اداره کل تربیت بدنی استان تهران با کارآفرینی تحولگرا، عمل

در اداره ،بر توسعه کارآفرینی سازمانیرا )مدل باس(  هاي رهبريثیر سبکتا و سازمانی بپردازد

  .بررسی نماید کل تربیت بدنی استان تهران
 

 

                                                
1. Yang, Naipaul 

2. Ratten 
3 . Ratten 
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 شناسی روش
 

نحووه جموع آوري داده هوا از    لحاظ  و از کاربردي جمع آوري داده هاهدف از لحاظ  تحقیقاین 

استفاده از ابزار پرسشونامه صوورت   جمع آوري داده ها به شکل میدانی و با  . بود همبستگینوع 

 گرفت. 

هاي ها و قسمترؤساي گروهمعاونین و  مدیران )مدیرکل، کلیه تحقیق را این آماري جامعه

-غرب، شمالهاي شمالهاي مربوطه )حوزهتهران و حوزه استان بدنی اداره کل تربیتمختلف( 

ه آماري نمونو  تشکیل می دهندنفر  81شرق( به تعداد غرب و جنوبشرق، جنوب

ماري به عنوان با توجه به اینکه تمام جامعه آماري می باشد. برابر جامعه آ( n=81پژوهش)

 ري از نوع سرشماري می باشد. ینمونه آماري در نظر گرفته شده است، بنابراین روش نمونه گ

و  یفردي، کارآفرینی سازمانی صمد آقای مشخصاتبراي جمع آوري داده ها از سه پرسشنامه 

  .( استفاده شد2112) ساپرسشنامه چند عاملی رهبري ب

تن از اساتید مدیریت ورزشی، مدیریت دولتی و مدیریت  11ها توسط  روایی پرسشنامه

هاي تحقیق نیز برخوردار بودند، هاي الزم در زمینه علم آمار و روشکارآفرینی که از تخصص

 مورد تایید قرار گرفت.

 سن، جنسیت، به مربوط هايداده پرسشنامه، این طریق از ي:فرد مشخصات پرسشنامه -1

آوري  جمع شرکت کنندگان و رشته تحصیلی تحصیالت میزان  خدمت، سابقه وضعیت تاهل،

 شد. 

 سازمانی کارآفرینی پرسشنامه از کارآفرینی سنجش پرسشنامه کارآفرینی سازمانی: براي -2

 شاخص شش که است سوال 81مشتمل بر این پرسشنامه شد، ( استفاده1813) صمدآقایی

ساختار، فرهنگ سازمانی، اهداف و استراتژیها، سیستم پاداش، حمایت ) سازمانی یینکارآفر

براي کامالً  1)از امتیاز  گزینه اي لیکرت 5مقیاس یک در  را (سیستم آموزش و مدیریت

 . (1835، صمدآقایی) می سنجدبراي کامالً موافقم(  5مخالفم تا 

( در سازمان تربیت بدنی ایران 1833) ( و کالته سیفري1835) سشنامه توسط زارعاین پر

 85/1و  82/1استفاده شده است که پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ به ترتیب 

. در تحقیق حاضر نیز، براي تعیین پایایی از (1-21، ص. 1833، کالته سیفري) اندگزارش کرده

 به دست آمد. 852/1نباخ استفاده شد که پایایی کل روش آلفاي کرو
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  2و  آولیو سابز پرسشنامه چند عاملی رهبري : ا 1باس و آولیو پرسشنامه رهبري چند عاملی -8

استفاده شد. پرسشنامه شامل ورزشی مورد نظر رهبري مدیران هاي براي بررسی نیمرخ سبک 

، 5ترغیب ذهنی -8، 1رفتارهاي آرمانی -2 ،8یویژگیهاي آرمان -1سوال در قالب پنج مولفه:  82

پاداش  -1راي رهبري تحول گرا و سه مولفه ب 1مالحظات فردي -5، و 2انگیزش الهام بخش -1

)غیر  مدیریت بر مبناي استثناء -8و  8)فعال( مدیریت بر مبناي استثناء -2 3هاي مشروط

می باشد  براي رهبري غیر فعال 11عدم مداخله -1براي رهبري تعامل گرا و یک مولفه:  11فعال(

آولیو و همکاران  گزینه اي لیکرت به سواالت پاسخ دادند. 5شرکت کنندگان در یک مقیاس که 

( به منظور =1881N) ( بر روي یک نمونه بزرگCFA) 12( از تحلیل عاملی تاییدي1888)

کی از آن بود نتایج این بررسی حا. استفاده نمودند MLQ-5Xپرسشنامه  18تعیین اعتبار سازه

 ؛1888آولیو، بس و جانگ، ) می باشند 11داراي ثبات درونی باالیی MLQ- 5Xکه مقیاسهاي 

 (.2118، 15آولیو، بس، جانگ و برسون

و  زاده ( و شیخعلی2111) پایایی پرسشنامه رهبري چند عاملی توسط تجاري و همکاران

و براي رهبري  32/1عملگرا برابر ، براي رهبري 82/1رهبري تحولگرا برابر  ( براي1882) تجاري

؛ تجاري، شیخعلی 1882شیخعلی زاده و تجاري، محاسبه شده است ) 15/1عدم مداخله برابر 

در تحقیق حاضر نیز براي تعیین پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده  (.2111، 12زاده و زارعی

 به دست آمد. 811/1پایایی کل  که شد 

مراجعه حضوري به شرکت کنندگان مورد نظر پرسشنامه ها از طریق ، داده هابراي جمع آوري  

پرسشنامه  81شد. در مجموع از  ها داده شد و پس از یک هفته اقدام به جمع آوري پرسشنامه

در این پژوهش بصورت کامل تکمیل و عودت داده شد.  (% 38/81) پرسشنامه 81توزیع شده، 

                                                
1. Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-5x) 
2. Bass & Avolio 
3. Idealized Attributes 
4. Idealized Behaviors 
5 .Intellectual Stimulation 
6 . Inspirational Motivation 

7. Individual Consideration 
8. Contingent Reward 
9 . Management- by- Exception (Active) 
10 . Management- by- Exception (Passive) 
11 . Laissez faire 
12 .Confirmatory Factor Analysis  
13 .Construct Validity  
14. .Internal Consistency  

15 . Avolio,Bass, Jung, Berson 
16 . Tojari, Sheikhalizadeh, Zarei 
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و رسم نمودارها و جداول  استاندارد انحراف ،میانگین ،فراوانی محاسبة براياز آمار توصیفی 

، براي تعیین بررسی توزیع طبیعی داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوفاستفاده شد و براي 

و ارتباط و براي بررسی سبک رهبري غالب در سازمان مورد مطالعه از آزمون آماري فریدمن 

 استفاده شد.  پیرسون و رگرسیون چندگانه از ضریب همبستگی  بین متغیرهاي تحقیقتاثیر 
 

 نتایج
 

مورد بودنود.    % 85/32زن و  شورکت کننودگان   % 25/11 نتایج نشان داد کوه در ایون پوژوهش   

سال و مسن ترین شوان   88سال بود. جوان ترین مدیر  88/18±18/5 میانگین سن آزمودنی ها

سوال بوود. بررسوی     18/22±25/5 هاي خدمت آزمودنی سال سن داشت. میانگین سابقه 51نیز 

کواردانی،  داراي مدرک تحصیلی افراد  % 12/11نشان داد که شرکت کنندگان وضعیت تحصیلی 

تحصیلی کارشناسی ارشد داراي مدرک  % 11/28و  کارشناسیداراي مدرک تحصیلی  % 32/53

 %81/82و   ي مودیریت  در رشته % 21/11،  تربیت بدنیتحصیلی  ةدر رشتمدیران  % 51بودند. 

 . تحصیل کرده بودندي دانشگاهی هادر سایر رشته

نتایج نشان داد کوه  به منظور تعیین سبک رهبري غالب از آزمون آماري فریدمن استفاده شد و 

باشود و  در اداره کل تربیت بدنی استان تهران تفاوت در میانگین سبک هاي رهبري معنادار موی 

بوه عنووان سوبک رهبوري غالوب       21/1نگین رتبوه  با میا به عبارت دیگر سبک رهبري عمل گرا

 (.1)جدول  باشدمدیران مورد مطالعه می
 

  (n=81) آماره هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق -1 جدول

 آزمون آماري  میانگین رتبه  انحراف استاندارد  میانگین  متغیرهاي تحقیق 

2= 21/13 1018 10812 1011 سبک  تحول گرا
χ 

2 =df 

111/1 =sig 

 1021 10853 1011 ک  عمل گرا  سب

 8 10181 2083 سبک  عدم مداخله 
 

همبستگی  آزمون از کارآفرینی سازمانی مدیران، رهبري و سبک بین ارتباط بررسی منظوربه

 و نتایج نشان داد که: شد  پیرسون استفاده

استان تهران، ي کل تربیت بدنی  بین سبک رهبري تحول گرا و کارآفرینی سازمانی در اداره -1

 (. r=132/1و  >11/1Pداري وجود دارد)اهمبستگی مثبت و معن

داري وجود امعنمنفی و بین سبک رهبري عمل گرا و کارآفرینی سازمانی، همبستگی  -2

 (. r= -111/1و  >15/1Pدارد)
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داري وجود ابین سبک رهبري عدم مداخله و کارآفرینی سازمانی، همبستگی منفی و معن -8

  (.2)جدول  (r= -521/1و  >11/1Pدارد)
 

 

 هاي آنسازمانی و شاخصهاي رهبري و کارآفرینیماتریس همبستگی بین سبک -2جدول

ی کل
کارآفرین

ش 
سیستم آموز

 

ش
سیستم پادا

ت 
ت مدیری

حمایت
 

ی
گ سازمان

فرهن
ي 

ف و استراتژ
اهدا

ها
 

ساختار
 

 

122/1 **
 131/1 851/1 112/1 *

 818/1 123/1 **
 151/1 *

 گرارهبري تحول 

143/1-* 122/1- 113/1-* 121/-**
 گرارهبري عمل -115/1 -218/1 *-152/1 

281/1-**
 181/1-* 851/1- 215/-**

 مداخله عدم -155/1 -122/1 *-121/1 

  (14/1 >  P)  داری**                     اسطح معن                                              (12/1 >  P  )  داریاسطح معن * 

هاي رهبري با کارآفرینی سازمانی از اهداف پژوهش حاضر بود که تعیین مدل رگرسیونی سبک

، مقادیر متغیر چندگانهبا معادله رگرسیون خطی مورد بررسی قرارگرفت. در رگرسیون 

به ( پیش بین  هايسبک رهبري )متغیر  هاي کارآفرینی سازمانی)متغیر مالک( از روي متغیر

نشان می دهد که تغییرات متغیر کارآفرینی  8جدول شود. کمک یک معادله خطی برآورد می

 از متغیر سبک هاي رهبري تاثیر پذیرفته است. % 1/51سازمانی به اندازه 
 

 هاي رهبري و کارآفرینی سازمانیارتباط خطی بین سبک -8جدول

 مدل
ضریب 
 (rهمبستگی)

ضریب تعیین تعدیل   ضریب تعیین
 دهش

خطاي انحراف 
 استاندارد تخمین

1 a185/1 53/1 58/1 82/3 

a. متغیر پیش بین: سبک هاي رهبري 

b. متغیر وابسته: کارآفرینی سازمانی 
 

هاي رهبري  تحلیل رگرسیون متغیر مالک)کارآفرینی سازمانی( بر متغیرهاي پیش بین)سبک -1 جدول

 گرا و عدم مداخله(گرا، عملتحول

P F مدل جمع مجذورات درجه آزادي میانگین مجذورات 

111/1 31/11 

 رگرسیون 35/2315 8 22/813

 باقیمانده  11/2133 22 81/31 کلی

 کل 31/1888 28 
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 گرا و عدم مداخلهگرا، عملهاي رهبري تحولپیش بینی کارآفرینی سازمانی از روي سبک -5 جدول

 مدل
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد 

 T P شده

B خطاي معیار Beta 

 کلی

 118/1 28/8  25/22 21/11 )ثابت(

 111/1 82/8 52/1 22/1 32/1  گراتحول

 115/1 -21/2 -83/1 11/1 -11/1  گراعمل

 122/1 -81/2 -81/1 51/1 -81/1  عدم مداخله
 

دار  امعنو  مانیهاي رهبري بور کوارآفرینی سواز   دل رگرسیونی تاثیر سبکدهد که م نشان می 1جدول 

سوبک  ي متغیرهواي پویش بوین )    (، و بدین معنی است که مجموعهF=31/11؛  P=111/1باشد ) می

داري متغیر مالک )کارآفرینی سوازمانی(   اطور معن ( بهگرا و عدم مداخلهگرا، عملهاي رهبري تحول

گرسویون  ي ر ضریب استاندارد شوده مشخص می شود که  5با توجه به جدول کنند. را تبیین می

(. t=82/8؛  P=111/1) باشوود دار موویاو معنوو =521/1βگوورا برابوور بووراي سووبک رهبووري تحووول

و  β = -83/1 گورا  ي رگرسویون بوراي سوبک رهبوري عمول      طور، ضریب استاندارد شوده  همین

ي رگرسویون بوراي سوبک     (. همچنین ضریب استاندارد شدهt= -21/2؛  P=115/1دار است)امعن

(. به عبوارتی، بوه ترتیوب    t= -81/2؛  P=122/1دار است)او معن β=  -81/1 رهبري عدم مداخله

داري، متغیور موالک    تواننود بوه طوور معنوا    میگرا و عدم مداخله گرا، عملهاي رهبري تحولسبک

   مدل رگرسیونی:   5بر  اساس جدول  کنند.مینی سازمانی( را تبیین )کارآفری

رهبري عدم  )81/1 – (رهبري عملگرا )111/1 – (رهبري تحولگرا )32/1 سازمانی =کارآفرینی

 )+21/11( مداخله

مقادیر متغیر نشان می دهد که  ( رگرسیون چندگانه بدست آمده ) معادله رگرسیون خطی

کارآفرینی سازمانی)متغیر مالک( از روي متغیر هاي سبک رهبري )متغیر هاي پیش بین ( به 

 ورد می شود.این رابطه خطی برآکمک 

سابقه جنسیت، وضعیت تاهل، )سن،  هاي جمعیت شناختیویژگی بین ارتباط بررسیدر 

نتایج نشان داد که  کارآفرینی سازمانی، و میزان تحصیالت( مدیران و ، رشته تحصیلیخدمت

ارتباط  α= 15/1ویژگیهاي جمعیت شناختی با کارآفرینی سازمانی در سطح هیچ کدام از بین 

  معناداري وجود ندارد. 
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 گیریو نتیجهبحث 
، در پژوهش شرکت کنندگان در این هاي آماري نشان داد که میانگین سنیتوصیف یافته

سال است که نشان  22ي خدمت نیز حدود  باشد و میانگین سابقهمی ي میانسالی دامنه

 باشد. چرا که مدیران نسبتاًي کل تربیت بدنی استان تهران می ي قوت اداره ي نقطه دهنده

ي خدمت( عهده دار امور تصمیم گیري  یانسال )از نظر سنی( و با تجربه )از نظر سابقهجوان و م

و اجرایی در رأس سازمان هستند. در مورد میزان تحصیالت مدیران، نتایج تحقیق نشان داد که  

مدیران ورزشی داراي  % 2/11. ي تحصیالت تکمیلی را گذرانده اند مدیران دوره % 28تنها 

به عنوان که  داراي مدرک کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی می باشند % 12و مدرک مدیریت 

ي  لذا ضرورت امور اجرایی و مدیریتی در زمینه ،شودیک نقطه ضعف براي سازمان محسوب می

رساند که به کارشناسان و مدیران با ورزش در سطح استان پهناوري مثل تهران این مهم را می

هاي تخصصی )مدیریت ورزشی( نیاز شدیدي اال در رشتهمدرک تحصیلی کارشناسی به ب

 . شوداحساس می

، در درجه اول، سبک رهبري غالب در اداره کل تربیت بدنی استان دادنتایج بدست آمده نشان 

باشد و در نهایت کمتر از همه سبک عدم مداخله  گرا میگرا و در درجه دوم تحولتهران، عمل

(، در مدیران و 1833) سیفري کالتههاي در این قسمت، با یافته شود. نتایج تحقیقاعمال می

باشد. احتمال هاي تهران ناهمخوان میهاي تربیت بدنی دانشگاهها و دانشکدهکارکنان گروه

 .(1833کالته سیفري، ) رود که علت این ناهمخوانی بدلیل تفاوت در جامعه تحقیق باشدمی

گرا و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی تحولبین سبک رهبري نشان داد که  نتایج

رگرسیونی نیز نتایج  یافته هايدر بررسی  رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.استان تهران 

نتایج  نشان داد که رهبري تحول گرا تاثیر مثبت و معناداري بر روي کارآفرینی سازمانی دارد.

؛ 2113)یانگ،  باشدمیهمسو  (2113) یانگ و (2118) نیپول هايیافته نتایجاین تحقیق با 

گرا شود که سبک رهبري تحولهاي تحقیق، چنین استنباط میباتوجه به یافته(. 2118نایپل، 

گردد، ساختار سازمانی پویا و ارگانیک در سازمان تشکیل گردد و انعطاف در سازمان موجب می

مدون و قوانین و مقررات، ساختاري تخت  در وظایف و آزادي عمل به جاي وجود شرح وظایف

ها صورت گیرد و گیريجاي تعدد سطوح مدیریت و تفویض اختیار به جاي تمرکز در تصمیمبه 

نتایج در کل محیطی مساعد در جهت توسعه کارآفرینی در سازمان شکل گیرد. همچنین، 

ي هدفمند، نوآوري و تحقیقات بر این امر تاکید دارند که سبک رهبري که حامی تغییر پذیر

هاي جدید در همه سطوح سازمانی باشد، اعتماد بین کارکنان و مدیریت سازمان را تقویت ایده

کند، کارکنان را جزو منابع با ارزش و کلیدي سازمان به حساب آورد، کنترل کارکنان همراه با 
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)شیخعلی است آزادي باشد؛ چنین سبکی محرک و تسریع کننده فرایند کارآفرینی در سازمان

  (.1831پور، ؛ فروغی1833؛ کالته سیفري، 1882زاده و تجاري، 

 بر روي کارآفرینی سازمانی تاثیر منفی و معناداريگرا نتایج نشان داد که سبک رهبري عمل

سبک رهبري که در آن ارتباط مدیر و نتیجه گیري کرد که بحث و می توان چنین  دارد.

هاي کاري فاقد ف از قوانین اداري غیر قابل بخشش باشد، تیمزیردستان اجباري باشد، انحرا

روحیه همدلی ریسک پذیري، پویایی، صداقت و اعتماد کارکنان و مدیریت باشند، از عوامل باز 

 روابط ازي سر یک شامل گراعملي دارنده کارآفرینی سازمانی در محیط سازمان است. رهبر

 انیم مشخص، اهداف بهی ابیدست و عملکرد اساس بر هاپاداش و هامحرک مبادله وي قرارداد

 کرده، عمل موجود طیمح در رهبران ،يرهبر سبک نوع نیا در. باشدیم روانیپ و رهبران

 سازمان یک داخل دهند. دری م حیترج تیخالق و رییتغ به را بودنی نیب شیپ قابل ویی کارا

 کارکنان رشیپذ و مدار فهیوظ اهداف ف،یوظا ،يکاري استانداردها بر دیتاک گرا عمل رهبران

 بر گرا تحول رهبران کهیحال در. دارند آنها عملکرد بري رگذاریتاثي برا هیتنب و پاداش با همراه

 )شیخعلی زاده و تجاري، کنندیم دیتاکي کار طیمح در تیموفق بهی ابیدستي باال سطوح

2111 .) 

منفی و تاثیر   ارآفرینی سازمانی بر روي ک سبک رهبري عدم مداخلهنشان داد که نتایج 

مقوله کارآفرینی سازمانی نیازمند وجود رهبرانی فعال بوده که از توجه به دارد.  معناداري

نیازهاي موجود و پیش افتاده پیروان پا فراتر نهد و همواره سعی کند تا با نفوذ به عمق باور 

ي دستخوش دگرگونی و تحول قرار دهد. اافراد، ساختار سلسله مراتب نیازهاي پیروان را به گونه

با توجه به اینکه سبک رهبري عدم مداخله در طیف رهبري به عنوان غیرفعال ترین نوع 

کند، بنابراین آید و در این حالت رهبر از نقش فعال رهبري خودداري میرهبري به شمار می

ی سازمانی یک ارتباط رسد بین سبک رهبري عدم مداخله با متغیر کارآفرینمنطقی به نظر می

 منفی برقرار باشد.
ارآفرینی سازمانی و ک هاي دموگرافیکمتغیربین هیچ کدام از پژوهش حاضر نشان داد که نتایج 

دالیل  احتماالً یکی از. نداردارتباط معناداري وجود در اداره کل تربیت بدنی استان تهران 

 امعه آماري سایر تحقیقات مذکور باشد. آماري این پژوهش با جناهمخوانی متفاوت بودن جامعه 

مهم پیش نشان داد که سبک رهبري بعنوان یکی از متغیرهاي طور کلی نتایج این تحقیق به

سبک رهبري تحول گرا  ،بین در کارآفرینی سازمانی می باشد. از میان سه سبک مورد مطالعه

 شیوهلذا با توجه به اینکه . بعنوان قوي ترین متغیر پیش بین در کارآفرینی سازمانی می باشد
 و نو هاي اندیشه و بارور کردن افکار چه هر در تواندمی شده اتخاذ رهبري سبک و مدیریتی
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-پیش روحیه و تزریق فضا و فرهنگ کارآفرینانه تقویت و ایجاد کلی بطور و خالقانه کارکنان

اره کل تربیت بدنی استان مدیریت ادبنابراین پیشنهاد می شود که کند،  بسزایی ایفا نقش گامی

هاي رهبري برنامه ریزي هایی در جهت آشنا ساختن مدیران با انواع سبک ، بهتر استتهران

را در ورزشی داشته باشند تا از این طریق مدیران و بخصوص سبک رهبري تحول گرا موثر 

گیري هاي ورزشی یاري رسانند. بکارهاي رهبري موثر و موفق در سازمانجهت اتخاذ سبک

اي هاي ورزشی کشور را در جهت فزایندههاي رهبري موثر)تحول گرا(، کارآفرینی سازمانسبک

 رشد و توسعه خواهد داد.

بررسی ادبیات پیشینه داخل کشور در خصوص متغیرهاي مورد بررسی این پژوهش نشان می 

است، لذا این  دهد که تحقیقی با این عنوان در سازمان هاي ورزشی داخل کشور انجام نگرفته

پژوهش بعنوان اولین تالش در جهت بررسی متغیرهاي سبک رهبري با مدل باس و کارآفرینی 

 سازمانی می باشد. 
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Abstract 
The present research aims to investigate the influence of leadership styles 
(Bass model) on the development of entrepreneurship in Administration of 
Physical Education of Tehran province. For this purpose, 34 sport managers 
filled out the Bass and Avolio leadership style, Samadaghayi’s (1999) 
organizational entrepreneurship and the demographic characteristics 
questionnaires. Statistical analysis of data (e.g. Pearson correlation and 
multivariate regression) indicated that there is a positive significant 
correlation (r=0.486; p<0.01) between the transformational leadership and 
organizational entrepreneurship. Also there is a significant negative 
correlation (r= -0.417; p<0.05 & r= -0.524; p<0.01) between the 
transactional and passive-avoidant leadership styles and organizational 
entrepreneurship. The results of the regression analysis of the data indicated 
that the variations of the organizational entrepreneurship variable have been 
57.7% influenced by the variable of leadership styles (F= 11.812; p= 0.001). 
Considering the findings of this study, the prevalent leadership style 
(transactional leadership style) in the general organization of Tehran 
province, was not in accord with the proper situation of organizational 
entrepreneurship. Therefore, the application of effective leadership styles 
(transformational), can lead to the increasing development of 
entrepreneurship in the organizations dealing with sports in the country. 
Keywords: transformational leadership, transactional leadership, passive-
avoidant leadership, Organizational Entrepreneurship, Physical Education 
Managers in Tehran province 
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