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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران تربیتبدنی آموزش و پرورش شهر تهران با توانمندی
کارکنان آنها می پردازد .این تحقیق برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب روش گردآوری
اطالعات توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان تربیت بدنی
آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل دادند که  103نفر می باشند .نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان برابر با
 80نفر می باشد که پس از توزیع پرسشنامه تعداد  77پرسشنامه به طور صحیح برای تجزیه و تحلیل آماری عودت
داده شد .ابزار تحقیق شامل پرسشنامه سبکهای رهبری مدیران سالزمن و اندرکولک ( )۱۹۸۲بوده که نیمرخ مرتبط
با سبک های رهبری در سه طیف رهبری آزادمنشانه ،رهبری تلفیقی و رهبری آمرانه را ترسیم می نماید .و نیز
پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپريتزر ( )1995که مؤلفه های مؤثربودن ،معنیداری ،احساس شایستگی و حق
انتخاب را در برمی گیرد .روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تأیید متخصصان علوم تربیتی قرار گرفته است .پایایی
پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبکهای رهبری مدیران  0/87و برای توانمندسازی
کارکنان اسپريتزر  ./89برآورد گردید .برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی استفاده
شد .نتایج نشان داد بین مولفه سبک رهبری مدیران با توانمندی کارکنان (  P=0/000≥0/05و  ،) r=0/698ارتباط
مثبت و معنی داری وجود دارد .نتایج همچنین نشان داد بین رهبری آزادمنشانه و رهبری تلفیقی با توانمندی کارکنان
رابطه مثبت و معنی دار و بین رهبری آمرانه با توانمندی کارکنان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.
کلید واژه ها :سبک های رهبری ،توانمندی و کارکنان تربیت بدنی.
دریافت مقاله1397/5/10 :

پذیرش مقاله1397/9/21 :

 -1دانش آموخته مدیریت استراتژیک ورزش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران جنوب (نویسنده مسئول)
khodabakhsh.rahdar@gmail.com
 - 2کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه ali_mobaser@yahoo.com
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مقدمه
اهميت هدايت به حدي است كه برخي از صاحبنظران علم مديريت ،موفقيت هر رد ار  ريدم    
گرو توان وي در هدايت نيروي انساني ميدانند ،شيوههاي رهبري به ش  تحت تد ت طيحم ريثأ     
فرهنگي جوامع قرار دارد؛ به طوري كه ميت تفگ ناو   

«ش وي ههه و يربهر يا

يدم ري تتت تتتت» در هر

تمدن ،جلوهاي از ساخت فرهنگي آن تمدن است .بديهي است كه ساختار فرهنگي هر جامعه نيز
تحت تأثير محيطهاي اجتم نآ يرنه و يداقتعا و يسايس ،يداصتقا ،يعا   

   جامع ارق ه ر ،دراد    

بنابراين مدير تا حد زيادي تابع ساخت فرهنگي محيط است .و همچنين هنگام كاربرد نظريههاي
راهبردي باید دانست كه اين نظريهها با توجه به چه محيطي ارائ دش ه هه هههان يگراك هب و د ر اهنآ ي     
مستلزم وجود چه مقتض يئاضر( تسا يتاي ا ،ن      .)1387ه ب ريدم شالت رب ،تياد رر رر ررررررراي انگ شزي
كاركنان به منظور نيل به اهداف سازماني ،داللت دارد .اين تالش به سه طريق صورت ميگير :د
رهبري ،انگيزش و برقراري ارتباطات (آگراوال)1982 1،
در مورد مفهوم رهبري ،تفاوتآرا و نظريهها بسيار است .گروهي رهبر فياظو زا يشخب ار ي    
مدير محس م بو ييييي كنن يلاح رد ؛د   

فم هنماد رگيد يهورگ هك هوم       «رهبر ييي » را وسيعععتر زا 

«مديريت» ميدانند و به نظر این گروه رهبري عبارت اس زا ت «اق هب نارگيد بيغرت يارب ماد    
تالش مشتاقانه براي نيل به اهداف معين» ( يك تديويس )1981 2،برخ ندقتعم زين ي د هك 

يربهر      

يعني «فعاليتهاي كه مردم را براي تالشهاي مشتاقانه در جهت تحقق اه حت ،يهورگ فاد ت    
تأثير قرار ميدهد» (تري .)19773،به ديگر سخن ،رهبري عبارت اس زا ت «تح ارق ريثأت ت ردا ند    
ديگران براي كسب هدف مشترك» (كوانتز .)1988 4،در تف زين تيريدم و يربهر موهفم توا

    

گاهي گفته ميشود كه رهبري يعني نفوذ در ديگران براي نيل به هدف ،حال اگر اين نفوذ براي
نيل به اهداف سازماني باشد ،آن را مديريت مينامند ،زيرا براي مدير ،اهداف س تيولوا ينامزا   
دارد ،در حالي كه رهبر ممكن است هدفهاي متنوع و متعددي داشته باش ،نايئاضر( د    .)1387
بتکس5و سهرابیفرد ( )2012در تحقیق خود توانمندس نکراک یزا اا ااان را فرآین تیعضو دوبهب د    
1 .Agrawal
2 .Davis.Keith
3 .Terry
4. Koountz
5
.Bektes
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گ راک ر زین و یهو شیازفا       

کگداش و تاعالطا نت
کارکنان با استفاده از آم ا هب ،شزو ارتش ککک ککک
اختیارات کارکنان برای تصمیمگیری تعریف کردهاند.
هسفید 1،توانمندسازی را فرآیندی میداند که به فر و ناکما د

اتفر ،ندرکرکف رایتخا ر ،ندرک      

کنترل و تصمیمگیری مستقل در مورد انجام وظایف شغلی را میدهد و این حالتی از حس خ دو
توانمندکردن است که شخص میتواند وظایف مربوط به ش فالخرب .دنک لرتنک ار دوخ لغ      
آنچه افراد فکر می کنند که مدیر به واسطه داشتن قدرت باید توانمندسازی را به کارکن دوخ نا   
القاء کند ،بلکه باید توانمندسازی را به عنوان فرآیندی فردی نگاه کرد که فر د را قادر میس دزا
بهطور مستقل تصمیمگیری کند ،فعالیتهایش را انجام دهد و بتواند اعمالش را کنترل و بررسی
نماید و در این راستا سازمانه هک دنتسه لوئسم ا
توانمندس پ هب یزار وقت ،شرو

یراک طیحم

مهارف ار  ات دنزاس از قیرط          

یییییی ی یی ت ،توان اک لیامت و قایتشا ،ییا رکمک دوخ نانک

.دنیامن     

         

توانمندسازی افراد را ملزم به کسب مهارت ،دانش و قدرت میداند تا بتوانند به زندگیشان تأثیر
و نفوذ داشته باشند (هوبس.)2009 2،
همچنین در مورد شرایط سازمانی زمینهساز توانمندس یرظن :تفگ دیاب نانکراک یزا ههههه ههههههپر زاد اان
و بس اهرت ییی

مدیریت و سازمان معتقدند برای اینکه کارکنان احساس توانمندی کنند باید شر طیا

الزم در سازمان فراهم شود .سازمان ،مدیریت و کارکنان باید آمادگیهای الزم را داشته باش ششند.
داشتن اهداف و بینش روش مزاس راتخاس ،ن ا پ ماظن ،ین ا اد ششششش ششششششده فرح دشر ،ی ههه ههههای کارکنا ان،
دسترسی کارکنان به منابع ،راهبردهای رهبری و مدیریت توانمندسازی کارکن رف ،نا اا اااهمنم دو ننن
اطالعات ،اعتمادسازی ،سبک رهبری ،م اشم تیرید ر  ،رایتخا ضیوفت ،یتک ا آ و لالقتس

ززززز ززززززادی

عمل کارکنان مواردی هستند که در توانمندسازی کارکنان مورد اهمیت می باشند.
یکی دیگر از فنون و راهبردهایی که با توانمندسازی کارکنان ارتباط دارد و محقق هم ب لابند ه   
تاثیر این دو مولفه با هم می باشد ،سبک رهبری اس و تاکسا( ت
 ،1988نس و نا

لوه تتتت تت ،20023ف یو     ،197رم ندز     ،1997توم و سا

هفاژ      ،191ک وگناناک و رگنا   
و سوهتل     

 .)1990س کب   

مدیریت مستبدانه ،کنترل و اظهارنظر کارکنان را محدود و حس ناتوانی را در آن م داجیا نا ییی یییی-
Heathfied
Hobbs

1
.
2
.
3.Nesan & Holt
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نماید (بالک  ،1987کانتر  1986نقل از ک ،وگنانا و رگنا     .)1988در س امزا نننه کبس یتنس یا    
رهبری دستوری و در سازمانهای شبکهای سبک رهبری دمکراتیک یا اشتراک مساعی معم لو
است (اسکات و ژافه.)1991 ،
سازمانهایی که از طرق مختلف مشارکت کارکنان را در تصمیمگیری فراهم میکنن  د احتما  ًالًال
کارکنان آنان بیشتر احساس توانمندی میکنند (کانگر و کانانگو  ،1988اسپریتزر  ،1996ب و نوا
الولر  ،1995مارکور  ،1996زیمرن  ،1995اسکات و ژافه  1991و س چا

یکساولساک و    .)2000

در جوه دق ،تیقالخ یتکراشم یا ر ناد یییییییی ی و آزادی عم انکراک ل ن و تسا دایز  یاهوج رد   

       

شبین ناملس و دروا( دنتسه مهم ی       1989نق زا ل
غیرمشارکتی کنترل ،دس وما و روت ر یپ لباق  شششش شششش
اسپریتزر .)1996 ،عالوه بر این جوهای مشارکتی تأکید بر کمک فردی و ابتکار نسبت به زنجیر
فرماندهی و کنترل دارند .چنین جوی به سرمایه انسانی برای موفقیت سازمان و خالقیت کارکنان
و ابتکار برای پاسخگویی سازمانی در قب اد دیکأت یتباقر یجراخ طیحم لا رد نواب(        و الولر،
.)1995
به زعم بنیس 1،توانمندسازی از طریق مدیریت مش د ساسحا نیا تیوقت لماش ،یتکرا ر دارفا        
است که آنها در مرکز رویدادهای سازمان قرار دارند نه در پیرامون آن .این امر بهط دمآراک رو   
باعث خواهد شد هر فردی در سازمان احساس کند در موفقیت سازمانش نقش دارد و ب نیمه ه   
دلیل ،سازمان برای او آزادی عمل و تعهد قائل است .حرکت به سمت خود رهبری یک فرآیند
است .فرآیندی که رهبران باید به موازات بل  کبس ،ناتسدریز غو ررر ررررهبر ا ردوخ ی نوگ هب هههه هههههای
تنظیم کنند که آنها را از حالت «وابستگی» به سمت عدم وابستگی و در نهایت وابس لباقتم یگت   
سوق دهد (احمدی و همکاران .)1390 ،استقالل و ازادی عمل در حیطه کاری یک یلماوع زا ی   
است که با توانمندسازی کارکن ندزمر( دراد طابترا نا      ،1997ف سکو

 ،1998ما ارکور ،1996

ساج و کاسلواسکی  2000و دنتون و همکاران  .)2001استقالل به درجه اعمال کنترل بر ور  ششش-
های انجام کار ،طرحریزی انجام شغل و معیارهای مورد استفاده در ارزشیابی عملکر ماجنا رد د   
وظایف شغلی اشاره دارد (دنتون و همکاران.)2001 ،

1 .Bennis
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که و یربهر یا
سوئید )2014(1در پژوهشی با عنوان تصور افسران پل وم رد سی ر بس موهفم د کککک کککک
کاربردشان که بر روی  154نفر از افسران پلیس در دو کشور خاورمیانه انجام داده بود ،دریافت
که ارتباط مثبت و معنیداری بین بعضی از ابعاد رهبری تبادلی و تحولی و رضایت رهبری وجود
دارد .ارتباط منفی و خطی بین رهبری بی بند و بار با رض جو یربهر زا تیا و بترا .تشاد د اط      
باالیی بین سبک رهبری تحولی و تعهد سازمانی وجود داشت .ناتگراس )2014(2در پژوهش اب ی   
عنوان ارتباط بین تصورات پیروان از کیفیت ارتباط و سبک رهبری ترجیحی ،ک  رب ه ر یو    105
نفر از کارکنان شرکتی در آمریکا انجام شده بود ،دریافت ک نعم و تبثم طابترا ه یییی یییییداری ب نی
کیفیت تصورات پیروان از رهبری و سبک رهبری تحولی نشان دادند .همچن داد ناشن جیاتن نی    
که سبک رهبری تب  رد نودب ،یبیکرت سایقم حطس رد یلدا ن یک نتفرگرظ ف تی

،هطبار

سن بت  ًاًا        

سازگار باقی مانده است .چامپن3و همکاران( )2014در پژوهشی با عنوان س هدافتسا یربهر کب    
شده توسط مدیران پزشکی که بر روی  224مدیر بیمارستان انجام شده بود ،دریافتند که رهبران،
ترکیبی از سبکهای رهبری را استفاده کردند .همچنین رهبران در تصمیمگیریهایشان ،نمونههای
خوبی از رهبری فعال را نشان دادند .فرهنگ سازمانی ،زمینه ،گرایش شخصی و تاریخچه س کب
در طول تجزیه و تحلیلهای قیاسی به عنوان فاکتورهای مهم در تعیین نوع سبک رهبری به وسیله
رهبران (مدیران) پزشکی ،ظاهر شدند .ریتا من و اس ات ککک )2013(4در پژوهش  رب هک ی ر یو     700
کارمند از  500شرکت آمریکایی انجام داده بودند ،دریافتند که رهبری تحولی به صورت مثبتی
بر درک کارکنان از ش م ریثأت ینامزاس تره یییی یییییگذاش هب طقف هن ،ت

یقتسم تروص م هکلب ،

     

غیرمستقیم ،از طریق توانمندسازی کارکنان .رهبر نعم یفنم طابترا یلدابت ی ییییی ییییییداری برش تره
سازمانی درک شده کارکنان داشت .گارسیا و همکاران ( ،)2010به بررسی تأثیر ل و دهعت تذ
انگیزه در بازیکنان جوان فوتبال رقابتی پرداختند که ه ی یارب شالت اهنآ فد ا نیب هطبار نتف        
انگیزه و تعهد در ورزش جوانان بود .برای این منطور  454بازیکن جوان فوتبال رقابتی را انتخاب

کردند .برای انگیزه ورزش از پرسشنامه  SMSو برای تعهد از پرسشنامه  SCQاستفاده شد .یافته-
ها ارائه یک الگوی روشنی از تأثیر انگیزه و تعهد در لذت بردن از ورزش را نشان داد ،که نتیجه
- Swid
- Notgrass
3
- Chapman
4
- Rita Men & Stacks
1
2
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آن سهم مثبت لذت از انگیزه درونی ،بیرونی و تعهد بود .الزم به ذکر اس ینوریب هزیگنا هک ت     
سهم باالتری در لذتبردن داشت.
طاهری و همکاران( )1393در پژوهشی با عنوان ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران گروهه یا
آموزشی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دریافتند که رضایت شغلی اعض یملع تئیه یا    
در حد متوسط بوده و رابطهی مستقیم و معنیداری بین سبک رهبری مدیران گروههای آموزشی
و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه وجود دارد .همچنین بین سبک ساختار مند (وظیفه
مدار) مدیران گروههای آموزشی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی ارتباط آماری معنیداری
مشاهده شد .یوسفی و همکاران( )1393در پژوهشی با عن رب ناو ر و یتیصخش پیت طابترا یس    
سبک رهبری مدیران بیمارستانهای آموزشی علوم پزشکی شیراز دریافتند که در مورد تیپ های
شخصیتی بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای تمایل به تیپ شخصیتی  Aب  مادک چیه و دو از   
افراد مورد مطالعه تمایل شدید به تیپ شخصیتی  Bنداشتند .از نظر سبکهای رهبری م رد نارید
بعد انسان گرا در سطح متوسط و در بعد وظیفها ی در سطح متوسط به باال و ق ارق یو ر اد  شش ش ششششتند.
بین تیپ شخصیتی و سبک رهبری انسان گر  یرامآ رظن زا ا ر نعم هطبا ییییی ییییییداری وج .تشاد دو

  

حیدری و همکاران( ،)1393در پژوهش طبار ناونع اب ی هههه هههههی توانمندس مزاس یلاعت یاهزا ا و ین
قابلیتهای چابکی سازمانی در دانشگاههای دولتی شهر اصفهان که بر روی  312نفر یاضعا زا    
هیئت علمی دانشگاهه ب ناهفصا رهش یتلود یا ا یکباچ هتخاس ققحم همانشسرپ زا هدافتسا     

      

سازمانی ،دریافتند که بین توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیتهای چ و ینامزاس یکبا

داعبا    

آن رابطه معنیدار وجود دارد و بهترین پیشبینی کننده قابلیتهای چ بیترت هب ینامزاس یکبا     
کارکنان ،فرآیندها ،محصوالت و خدمات ،رهبری ،شرکاء و منابع و استراتژی میباشد .مقامی و
عاصفی ( )1392در پژوهشی با عنوان ارتباط بین سبک رهبری با رفتارهای م رد کسیر تیرید   
مدیران گروه و رؤسای تربیت بدنی دانشگاههای آزاد اسالمی مراکز استانهای کش دنتفایرد رو   
یداری مش .دش هدها   
که بین سبکهای رهبری و رفتارهای مدیریت ریسک مدیران ارتب نعم طا یی یی

حیدری ساربان( )1392در پژوهشی به این نتیجه رسید که بین ابعاد شایستگی ،اثرگذاری ،معنی-
داری و خودتعیینی توانمندسازی روانشناختی ب فآراک تیوقت ا ر نعم و تبثم هطبار ینی یییییی یییییییداری
وجود دارد .ابعاد شایستگی ،اثرگذاری و خودتعیینی ،توانایی تبیین  0/92درصد از تغییرات متغیر
تقویت کارآفرینی را دارا می باشد .عسکر اوغلی و عابدی( )1392در پژوهش خود به این نت جیا
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دست یافتند که رابطهی معنیداری بین ابعاد توانمندسازی کارکنان با عملکرد شغلی وجود دارد.
همچنین نتایج نشان داد که شخصیت کارآفرینانه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان غربی
بر اهنآ یلغش درکلمع 

 میقتسم تروص هب و یزاسدنمناوت قیرط زا میقتسمریغ تروص هب 

                    

روانشناختی تأثیر میگذارد.
س و هقجال ناراکمه (((( ( )1392در پ مامت نیب هک دیسر هجیتن نیا هب وخ شهوژ

فلؤم هههههههههههههههههههه ههه یا   

توانمندسازی و مدیریت دانش ارتباط معنیداری وجود دارد و وضعیت توانمندسازی در جامعه-
ی مورد تحقیق مناسب است .شائمی برزکی و همکاران( )1392در پژوهش خ ن نیا هب دو تتت ت تتتتتایج
دست یافت که اگر فرهن  رد ینامزاس گ ر  یاتسا ا ک یزاسدنمناوت یاقتر ا ،دشاب نانکر اا ااااا اااااااافر دا
باانگیزه و اشتیاق بیشتری به انجام وظایف شغلی میپردازند .همچنین اگر توانایییه اک یا رررکن نا
استفاده شود ،امک لمع راکتبا و تیقالخ زورب نا خ دوجو یرتشیب و اجاقآ .تشاد دها نننننننننن نننننننننننی و
همکاران( )1392در پژوهش خود به این نتایج رسیدند که رابطهی بین توانمندسازی روانشناختی
با رفتار شهروندی س و تبثم ،ینامزا

عم نن ن ننننیدار میییباش ناراکمه و یفسوی خیش .د (((( ((((( ،)1392در

پژوهش خود تحت عنوان رابطهی سبکهای رهبری مربیان و انسجام گروهی تیمه سب یا کک کککتبال
حاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور دریافتند که انسجام گروهی با سبکهای
رهبری آموزش و تمرین ،دموکراتیک و حمایت اجتماعی رابطه مثبت و معنیداری دارد .ام اب ا   
سبکهای رهبری آمرانه و بازخورد مثبت رابطهی معنیداری وجود ن یش .دراد ر  یگب

وو ووو ح جا ییی-

زاده( )1391در پژوهشی با عنوان بررسی رابطهی ویژگیهای سبک رهبری خدمتگزار مدیران
مدارس متوسطه با توانمند سازی دبیران دریافتند که بین رهبری خ خخدمتگ ناوت و راز مممن یزاس د   
دیران رابطهی مثبت و باالیی وجود دارد .از میان خرده مقیاسهای رهبری خدمتگزززار ،ش تد

رابطهی چشمانداز و اعتماد به عنوان دو ویژگی رفتاری مدیران بر اساس سبک رهبری خ مد تتت-
گزار با توانمند سازی دبیران زیاد و مثبت بود .همچنین نتایج نشان داد که دو مؤلفه چشمان و زاد
شبین م ی یی یییکنن رط زا .د یی یییق
اعتماد به لحاظ آماری به طور معنیداری توانمند سازی دبیران را پیش ش
دیگر سایر خرده مقیاسهای این سبک رهبری رابطهی معنی دار آماری با توانمند س سسازی دبیر نا
نداشتند.
پورسلطانی و همکاران( )1390در پژوهشی با عنوان بررسی سبک رهبری خالق مسئوالن هیئت
های ورزشی استان قم با توجه به سه دیدگاه رهبری تحولگرا ،عملگرا و مردممدار دریافتند که
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تفاوت معنیداری بین هر سه سبک رهبری خالق بر اساس جنسیت مسئوالن هیئتهای ورزشی
وجود داشت .همچنین به طور مجزا تفاوت معنیداری بین س یربهر کب    خ وحت قال لل لللگر رب ا   
اساس جنسیت مسئوالن ،بین سبک رهبری خالق مردمگر سا رب ا اس دوجو نالوئسم تیسنج 

     

داشت .همچنین تفاوت معنیداری بین هر سه سبک رهبری خالق بر اس  تمس هب سا م نالوئس     
هیئتهای ورزشی وبه طور مجزا تفاوت معنیداری بین سبک رهبری خالق تحولگرا بر اس سا
سمت مسئوالن و تفاوت معنیداری بین سبک رهبری خالق مردممدار بر اساس سمت مس نالوئ
وجود داشت .ولی بین سبک رهبری خالق عملگرا بر اساس سمت مسئوالن تفاوت معنیییداری
وجود نداشت .از طرفی دیگر ،تفاوت معنیداری ب  کبس هس ره نی ر ساسا رب قالخ یربه         
وضعیت استخدامی مسئوالن هیئتهای ورزشی و تفاوت معنیداری بین هر بهر کبس هس  ری     
خ  ساسا رب قال س هقبا

ئیه نالوئسم تیلاعف تتتتتتتتتتتتتت تتتتتته .تشاد دوجو یشزرو یا و یماهت        

م-
همکاران( ،)1389در پژوهش خود با عنوان رابطهی بین سبک رهبری و منبع قدرت مربیان تیم م
که یا
های لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه بازیکنان دریافتن برم هک د یی ی ییییان ب بس زا بیترت ه ککک ککک
آموزش و تمرین ،حمایت اجتماعی ،بازخورد مثب و هنارمآ ،ت م هدافتسا کیتارکومد ییییی ییییییکنن .د

دهقان و همکاران( ،)1387با بررسی رابطه رفتار مربیان با گروه گرایی اعضای تیم مل ینارقیاق ی   
بانوان نشان دادند که مربیان بیشتر از رفتار آموزش و تمرین و کمتر از رفتار دموکراتیک استفاده
میکردند .گروه گرایی نیز به ترتیب اهمیت فقط با رفتارهای بازخورد مثبت ،حمایت اجتماعی و
دموکراتیک ارتباط معنیدار و مثبتی داشت .حسینی ( ،)1386نشان داد که مربیان حاضر در لیگ
برتر فوتبال ایران بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک رهبر کیتارکومد ی   
استفاده میکردند .نتایج تحقیق رابط و تبثم ه

ب یراد ینعم ی جسنا ن ا اب یعامتجا و فیلکت م         

سبکهای رهبری آموزش و تمرین ،دموکراتیک ،حمایت اجتم هطبار و تبثم دروخزاب و یعا     
منفی معنی داری با سبک رهبری آمرانه نشان داد.
لذا پژوهش حاضر به طرح این پرسش میپردازد که آیا ارتباطی بین سبکهای رهبر  ی مم مممدیران
تربیتبدنی آموزش و پرورش شهر تهران با توانمندی کارکنان آنه  دوجو ا د ای درا     خیر زا و ؟
آنجا که پژوهش ذکر شده تاکنون در این مورد انجام نگردیده به نظر میرسد نتایج این پژوهش
کمک شایانی به مدیران ورزش آموزش و پرورش شهر تهران نماید.
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فرضیات تحقیق
بین سبک های رهبری مدیران با توانمندی کارکنان ادارات تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر
تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
 -1بین سبک رهبری آزادمنشانه مدیران با توانمندی کارکنان ادارات تربیت بدنی آموزش و
پرورش شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
شو
ی آم زو ش ش
 -2بین سبک رهبری تلفیقی مدیران با توانمندییی کارکناننن ادارات تربیتتت ب ند ی ی
پرورش شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
شو
ی آم زو ش ش
 -3بین سبک رهبری آمرانه مدیران با ا توانمندییی کارکناننن ادارات تربیتتت ب ند ی ی
پرورش شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
روش تحقیق
این تحقیق برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب روش گردآوری اطالعات
توصیفی از نوع همبستگی است که برای جمعآوری اطالعات و نظرات ذینفعان از طریق
میدانی و با استفاده از پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و
کارکنان تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل دادند که حدودا  103نفر می باشند.
نمونه آماری از جدول مورگان استخراج شد ،که تعداد آن برابر با  80نفر می باشد ،که پس از
توزیع پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری در انتها حدود  77پرسشنامه به طور صحیح برای
تجزیه و تحلیل آماری عودت داده شد .ابزار تحقیق شامل -1 :پرسشنامه سبکهای رهبری
مدیران(سالزمن و اندر کولک : )۱۹۸۲ ،هدف آن خودارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه
مداری است ،دارای  35بیانیه توصیفی می باشد ،توسط خود مدیران و روسا پاسخ داده می شود
و نیمرخ مرتبط با سبک های رهبری در سه طیف رهبری آزادمنشانه ،رهبری تلفیقی و رهبری
آمرانه را ترسیم می نماید -2 .پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپريتزر ( )1995که مشتمل بر
 12سؤال بوده و شامل مؤلفه های مؤثربودن ،معنیداری ،احساس شایستگی و حق انتخاب می
باشد .روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید متخصصان علوم تربیتی قرار گرفته است .پایایی
پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبکهای رهبری مدیران  0/87و
برای توانمندسازی کارکنان اسپريتزر  ./89برآورد گردید .برای تجزیه و تحلیل از روش های
آماری توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.
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یافته ها

بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها :برای بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون

کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد .بر اساس این آزمون ،وقتی توزیع دادهها نرمال میباشد که
مقدار یا سطح معناداری بیشتر از عدد بحرانی در سطح  0/05باشد .با توجه به جدول  ،1نتایج
آزمون نشان میدهد که توزیع دادههای به دست آمده نرمال میباشد .در نتیجه امکان استفاده از
آزمونهای پارامتریک وجود دارد و از این آزمون جهت بررسی معناداری فرضیهها استفاده شد.
جدول  .1نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف

Z

Sig

1/302

0/067

1/665

0/098

رهبری تلفیقی

0/493

0/340

رهبری آمرانه خودکامه

0/970

0/280

1/543

0/089

مؤثر بودن

0/495

0/220

معنیداری

0/902

0/390

احساس شایستگی

0/812

0/140

حق انتخاب

0/454

0/064

سبک رهبری مدیران
مولفه های

رهبری آزادمنشانه

سبک رهبری مدیران

توانمندسازی کارکنان
مؤلفههای توانمندسازی کارکنان

ت
فرضیه اول :بین سبک های رهبری مدیران با توانمندی کارکنان ادارات تربیت ت
بدنی آموزش و پرورش شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول  .2نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیه اول
متغیرها

توانمندی کارکنان
ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد نمونه های تحقیق

0/698

0/000

77

()r

سبکهای رهبری مدیران

با توجه به آزمون ضریب همبستگی پیرسون به عمل آمده و نتایج ارائه شده در جدول  ،2مشاهده
میشود که بین مولفه سبک رهبری مدیران و توانمن ( نانکراک ید

 P=0/000≥0/05و r=0/698

) ،ارتباط معنی داری وجود دارد ،بنابراین فر فص ض ر ر رد و هدش د نیب هجیتن کبس
مدیران و توانمندی کارکنان در کارکنان ادارات تربیت ب و شزومآ یند

    

رهبری

ورپ ر  رهش ش تتتت تتتتتهر ،نا

ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
ی کارکناننن ادارات
فرضیه دوم :بین سبک رهبری آزادمنشانه مدیران با توانمندی ی
تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
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جدول  .3نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیه دوم
متغیرها

توانمندی کارکنان
ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد نمونه های تحقیق

0/628

0/000

77

()r

سبک رهبری آزادمنشانه

با توجه به آزمون ضریب همبستگی پیرسون به عمل آمده و نتایج ارائه شده در جدول  ،3مشاهده
میشود که بین مولفه سبک رهبری آزادمنشانه مدیران با توانمندی کارکنان (  P=0/000≥0/05و
 ،) r=0/628ارتباط معنی داری وجود دارد ،بنابراین فرض صفر رد ش هجیتن رد و هد    ب ببین س کب
رهبری آزادمنشانه م انکراک یدنمناوت و نارید ن ددد ددددر کارکن آ یندب تیبرت تارادا نا ممم م ممممموزش و
پرورش شهر تهران ،ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
ی کارکناننن ادارات
فرضیه سوم :بین سبک رهبری تلفیق اریدم ی نن ننن باا توانمندی ی
تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول  .4نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیه سوم
متغیرها

توانمندی کارکنان
ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد نمونه های تحقیق

0/633

0/000

77

()r

سبک رهبری تلفیقی

با توجه به آزمون ضریب همبستگی پیرسون به عمل آمده و نتایج ارائه شده در جدول  ،4مشاهده
میشود که بین مولفه سبک رهبری تلفیق یدم ی رر ررران ب انکراک یدنمناوت ا ن ( 

 P=0/000≥0/05و

 ،) r=0/633ارتباط معنی داری وجود دارد ،بنابراین فرض صفر رد ش هجیتن رد و هد    ب ببین س کب
رهبری تلفیقی مدیران با توانمندی کارکنان در کارکنان ادارات تربیت بدنی آموزش و پر رو ششش
شهر تهران ،ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
ی کارکناننن ادارات
فرضیه چهارم :بین سبک رهبری آمرانه مدیران باا توانمندی ی
تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول  .5نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیه چهارم
متغیرها

توانمندی کارکنان
ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد نمونه های تحقیق

-0/612

0/000

77

()r

سبک رهبری آمرانه
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با توجه به آزمون ضریب همبستگی پیرسون به عمل آمده و نتایج ارائه شده در جدول  ،5مشاهده
میشود که بین مولفه سبک رهبری آمران نکراک یدنمناوت اب ناریدم ه ا ( ن    

 P=0/000≥0/05و

 ،) r=-0/612ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد ،بنابراین فرض صفر رد شده و در نتیجه بیین
سبک رهبری آمرانه مدیران با توانمندی کارکنان در کارکن  یندب تیبرت تارادا نا آآآ آآآآم و شزو
پرورش شهر تهران ،ارتباط منفی و معنیداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری

نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بین سبک های رهبری مدیران با توانمندی کارکنان

ادارات تربیت بندی آموزش و پرورش شهر تهران ارتباط معنیداری وجود دارد بن با ررراین فرض
صفر رد و فرض پژوهشی مورد تأیید قرار گرفت .هیچ تردیدی نیست که موفقیت هر سازمان یا
گروه در درون سازمان تا حد زیادی به شایستگی رهبر سازمان بستگی دارد .یک سازمان ،خ خخواه
واحد تجاری ،نهاد دولتی یا آموزشی باشد ،شایستگی رهبری س یعت ،نامزا ی  هدننک ن ششش ششششایس یگت
سازمان خواهد بود .رهبران موفق ،همواره در پی ایجاد تحولاند و میییکوش  ات دن ا زز ززز موفقیتتته هها
بیشترین استفاده را ببرند ،در کارکنان خود ایجاد انگیزش میکنند تا بازدهی خووود را باالالال ببرن ،د
اشتباهات را اصالح میکنند و سازمان را در جهت اهدافش سوق میییدهن هر تیمها .د بب ب ببببری در
موفقیت سازمان ،در نیازی نهفته اس مزاس هک ت ا هب ن تهج

نآ هب ،لرتنک و یگنهامه

       دارد.

موجودیت هر سازمان برای تأمین یا دستیابی به هدفی است که افراد نمیتوانن هب د    تنه یا ی ب  دد دددان
دست یابند .رهبری بر متغیرهای از جمله توانمندسازی کارکنان در ارتب شاب یم طا ددد دددد و ق ردا ب ببه
رساندن کارکنان سازمان به حد اعالی قابلیت های خود می باشد .نتایج تحقی ضاح ق ررررر ب اتن ا یی یییج
تحقی گبریش ق ی جاح و  یییییی ییزاده( ،)1391غفور و ی

ناراکمه (((( ( ،)1388مر  یدا

(( ( ،)1383س یئو دد د

( ،)2014رنگ ( )2002و اولیویانوالن و همکاران ( )2000که نشان دادند بین سبک های رهبری
و توانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؛ همسو می باشد.
شیربگی و حاجیزاده( )1391در پژوهشی با عنوان بررسی رابطهی ویژگیییه یربهر کبس یا    
خدمتگزار مدیران مدارس متوسطه با توانمند سازی دبیران دریافتند که بین رهبری خدمتگزار
سه یربهر یا   
و توانمند سازی دیران رابطهی مثبت و ب یالا ی  دوجو  د ایقم هدرخ نایم زا .درا سسسسس سسسسس
خدمتگزار ،شدت رابطهی چشمانداز و اعتماد به عنوان دو ویژگ اتفر ی ر یدم ی ر رب نا ساسا      
سبک رهبری خدمتگزار با توانمند سازی دبیران زیاد و مثبت بود .همچنین نتایج نش هک داد نا   
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دو مؤلفه چشمانداز و اعتماد به لحاظ آماری به طور معنیداری توانمند سازی دبیران را پیشبینی
میکنند .از طریق دیگر سایر خرده مقیاسهای این س طبار یربهر کب ههه ههههی معنی دار آم اب یرا   
توانمند سازی دبیران نداشتند .عدالتی و همکاران( )1389در پژوهشی با عنوان بررسي رابطه ب ني
سبكهاي رهبري مديران و توانمندسازي كاركنان صنايع كوچك شهركهاي صنعتي استان كرمان
پی بردند که ين سبكهاي رهبري مديران سازمان مورد مطالعه و ميزان توانمندي كاركنان ش لغا

ک-
رابطه معنا داري وجود دارد .غفوری و همکاران( )1388در پژوهشی با عنوان رابطه ب بس نی کک کک
های رهبری و بهرهوری مدیران سازمانهای ورزشی دریافتند که بین میزان توجه ب اسنا دعب ه ننن نننن-

گرایی وهمچنین بعد وظیفهگرایی رهبری و میزان بهرهوری م طبار نارید هه هههی معنیییداری وج دو
ندارد .با این حال ،زمانی که انسانگرایی و وظیفهگرایی در سطح متوسطی قرار داشتند ،می نیگنا

بهرهوری در حد باالتری بود .از آنجایی که بین میزان توجه به هر دو بعد انسانگرایی و وظیفههه-
گرایی (سبک تلفیقی) با بهرهوری رابطهی معنیدار منفی مشاهده ش م ،د یی یییت ظابنتسا نینچ ناو    
کرد که با استفاده از سبک تلفیقی(به دلیل منفی بودن رابطه) میزان بهرهوری کاهش یافته اس .ت
به طور کلی یافتههای این تحقیق ،بر لزوم توجه مدیران به بعد انسانگرایی یا وظیفه گرایی بر یا
داشتن سطوح بهرهوری باالتر تأکید دارد.
رنگ ،)2002(1در پژوهشی به بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان با انسجام گروه ادعت و ی د   
بردهای تیمهای فوتبال دانشگاهی پرداخت و نشان داد که تفاوت معنیداری بین انسجام گروهی
که اتفر یا ر ،نیرمت و شزومآ      
تیمهای موفق و تیمهای ناموفق وجود دارد .مربیانی که از سبک ک
دموکراتیک ،حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت استفاده میکردند تیمهای منسجمتر .دنتشاد ی   
تیمهای دختران نمرات باالتری را در انسجام گروهی بدست آورند.
کارمندان هر سازمانی دارای عالیق و خصوصیات متفاوتی می باشند .به طور حتم ویژگی تمامی
کارمندان یک سازمان نمی تواند به صورت صد در صد مشترک باشد .این تفاوت از سازمانی به
سازمان دیگر نیز متفاوت می باشد .هر سازمانی به صورت کلی کارکنان متفاوت تر  بسن ی به    
سازمان های دیگر را دارد .با این اوصاف این سبک های رهبری مدیر می باشد که می توان اب د   
توجه به شرایط گوناگون کارکنان را توانمند سازد .یک مدیر با سبک رهبری مناسب خ یم دو   
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تواند کارکنان هر سازمانی را توانمند سازد .نتایج تحقیق حاضر در سبک رهبری آمرانه با تحقیق
غفوری و همکاران( ،)1388حسینی( ،)1386مر یدا (( ،)1386ع اکمه و یتلاد ران (( ((( )1389و ریتا
من و استاک )2013(1همسو بود .آنان در تحقیقات خود به نحوی اش کبس نیب هک دندومن هرا

    

رهبری آمرانه و موفقیت ،توانمندسازی و بهره وری کارکنان رابطه منفی وجود دارد.
ادارات تربیت بدنی آموزش و پرورش یکی از سازمان های کلیدی و مهم در جامعه حاض ضضر می
باشد .این اداره متولی ورزش در مدارس شهر تهران می باشد .اهمیت این سازمان در پیاده سازی
استاندارد ورزش در مدارس به خوبی درک می شود .با توجه به اهمی دا نیا ت ارا  ،ت

تت تتتوجه به

کارکنان آن نیز ضروری می باشد .توانمندی کارکنان در این اداره به خوبی می تواند بار اض یفا
را از روی مدیران این س هک یتروص رد .درادرب نامزا ک نکرا ا ادا نیا ن ر  تا دارای تتتتتت تتتتتتتوانمن ید
مناسبی باشند به طور حتم در پیشبرد اهداف سازمانی ادارات تربیت بدنی آموزش و پرورش نیززز
کمک ساز می گردد .با توجه به نتایج تحقیق مشخص گردید در صورتی که مدیران ب  ا اانتخ با
سبک رهبری مناسب با سازمان و کارکنان؛ می توانند به راحتی کارکنان خود را توانمند سازد و
این امر از آن جهت ضرورت دارد که سبب ساز ایجاد حس انگی داش و هز ا نکراک رد یب ااا اااان می
گردد و کارکنان را نسبت به سازمان و وظایف خود متعهد تر می نماید .با این توضیح انتظار می
رود مدیران ادارات تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران با انتخاب س  یربهر کب

مم مممناسب

در اداره خود سبب ایجاد توانمندی در کارکنان خود گردند.
منابع
اسکات ،دیسینتیا و تیژافه ( .)1988تواناسازی کارکنان .ترجمه :مهدی ایراننژاد( ،)1375کرج :مؤسسهی
تحقیقات و آموزش مدیریت.
افجه ،سید علی اکبر .میری ،عبدالرضا ،)1388(.الگوی توانمندی برای ارتقاء عملکرد کارکنان صنعت قطعهسازی
خودرو در ایران ،فصلنامهی علوم مدیریت ایران ،شماره  ،14صص.149-169 :
آقاجانی ،حسنعلی ،صمدی میارکالئی ،حسین ،صمدی میارکالئی ،حمزه ،)1392(.ارتباط رفتار شهروندی سازمانی
و توانمندسازی روانشناختی کارکنان ،مدیریت دولتی ،دوره  ،5شماره  ،2صص.1-18 :
بنسبردی ،علی ( .)1390رابطه توانمندسازی با آمادگی برای تغییر در کارکنان اداره تربیت بدنی
کرج ،اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،آمل :دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اله آملی.

- Rita Men & Stacks
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پایمزد ،مرتضی( .)1391ارتباط بین هوش عاطفی با سبک رهبری تحول آفرین مدیران ادارات
ورزش و جوانان استان قم ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه ارومیه ،دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی.
پورسلطانی ،حسین ،واقفی راحله ،زارعیان ،حسین ،موسویراد ،سیده طاهره .)1390(.بررسی سبک رهبری خالق
مسئوالن هیئتهای ورزشی استان قم با توجه به سه دیدگاه رهبری تحولگرا ،عملگرا و مردممدار .دوفصلنامه
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.43-31 :)2(1 ،
جباری ،غالمرضا ( .)1379بررسی سبک رهبری ،توانایی ها و نحوه عملکرد مربیان فوتبال باشگاه
های دسته اول و دوم کشور (جام آزادگان) ،پایان نامه کارشناسی ارشد .تهران :دانشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت مدرس.
حسینی کشتان ،میثاق .)1386(.ارتباط بین سبکهای رهبری مربیان و انسجام تیمی تیمهای فوتبال
لیگ برتر ایران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن.
حیدری ساربان ،وکیل ،)1392(.نقش توانمندسازی روانشناختی بر تقویت کارآفرینی روستایی(مطالعه موردی :
استان اردبیل) ،مجله جغرافیا و توسعهی ناحیهای ،شماره  ،29صص.217-237 :
حیدری ،مرضیه ،سیادت ،سیدعلی ،هویدا ،رضا ،شاهین ،آرش ( .)1393رابطهی توانمندسازهای تعایل سازمانی و
قابلیتهای چابکی سازمانی در دانشگاههای دولتی شهر اصفهان ،فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در
مدیریت آموزشی.37-21 :)1(5 ،
سالجقه ،سنجر ،پوررشیدی ،رستم ،موسایی ،محمود ( ،)1392تحلیل توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رابطه آن
با مدیریت دانش ،فصلنامه مطالعات مدیریت(بهبود و تحول) .118-99 :)72(23
شائمی برزکی ،علی ،حاتمپور آذرخوارانی ،فاطمه ،رادمهر ،رضا ،)1392(.رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی
کارکنان دانشگاه ،مجله تحقیقات نظام سالمت ،دوره  ،9شماره  ،6صص.630-639 :
شکور ،مهسا ،بذرافکن ،لیال ،علیزاده ،مریم ،قاسمی ،مژده .)1390(.سبک رهبری و رهبری اثربخش در مدیران
سطوح میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  .1388مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ،ویژه-
نامه توسعه آموزش و ارتقای سالمت.1264-1255 :)9(11 ،
شیربگی ،ناصر ،حاجیزاده ،سارا .)1391( .بررسی رابطهی ویژگیهای سبک رهبری خدمتگزار مدیران مدارس
متوسطه با توانمندسازی دبیران .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
گرمسار.99-81 :)4(6 ،
طاهری ،ماهدخت ،اسدی لویه ،عطاا ،..خوشرنگ ،حسین .)1393( .ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران گروههای
آموزشی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی ،پرستاری و مامایی جامعنگر.63-56 :)71(24 ،
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) بررسی رابطه هوش هیجانی با سبکهای رهبری(تحولگرا و عملگرا.)1391(  فاطمه،طرخان
 پایان نامه کارشناسی،مدیران میانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی در شهر تهران
.  دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،ارشد
 رابطه بین سبکهای رهبری و بهرهوری مدیران سازمانهای.)1388(. صالح، بهاری، فرشاد، تجاری، فرزاد،غفوری
.41-50 :25 ، پژوهش در علوم ورزشی،ورزشی
 ارتباط بین سبک رهبری با رفتارهای مدیریت ریسک در مدیران گروه و.)1392(. احمدعلی، عاصفی،مقامی
.97-113 :16 ، مدیریت ورزشی،رؤسای تربیتبدنی دانشگاههای آزاد اسالمی مراکز استانهای کشور
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