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  در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان رهبري سازمانی با اثربخشی ارتباط جامعه پذیري

  2زهرا عمو زاده، 1معصومه کالته سیفريدکتر 

  :چکیده

؛ به همین دلیل، سازمانها به طور مستمر در جستجوي رهبران هستندکمیاب  هامنابع اساسی همه سازمان درمدیران و رهبران  :هدفمقدمه و 

جامعه پذیري سازمانی ارتباط موثري داشته باشد،  ،بخش بودن رهبري یک سازمانبا اثراز جمله متغیرهاي سازمانی که می تواند  .اثربخش هستند

   استدر ادارات ورزش و جوانان استان گلستان  رهبري سازمانی با اثربخشی ارتباط جامعه پذیريمطالعه هدف از این پژوهش، بنابراین . است

گلستان، به  روش تحقیق، از نوع همبستگی بوده و جامعه آماري شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان :روش شناسی

براي جمع آوري  است،ساده تصادفی  گیري،روش نمونه. مونه در نظر گرفته شدبه عنوان ننفر  164طبق جدول مورگان ، تعداد . هستندنفر 280تعداد

براساس آزمون آلفاي  ضریب پایایی .گردیداستفاده  ) 1388صابري،(رهبرياثربخشی و ) 2004تاورمینا، (پذیري سازمانی جامعه پرسشنامهدو ها ازداده

روایی سازه پرسشنامه ها به روش تحلیل عاملی . بدست آمد 91/0،رهبري و براي اثر بخشی 88/0سازمانی  جامعه پذیريبراي پرسشنامه کرونباخ 

و همبستگی پیرسون ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون به منظور تجزیه و تحلیل داده. تاییدي مورد بررسی و تایید قرار گرفت

  . استفاده شد) آزمون کولموگروف اسمیرنوف از ،نرمال بودن توزیع متغیرها اثباتپس از (رگرسیون چندگانه 

همچنین  .ردمثبت و معناداري وجود داارتباط  )r=566/0( رهبري با اثربخشی سازمانی جامعه پذیريکه بین  می دهدنتایج آزمون نشان  :یافته ها

 .و آموزش و تمرین قابل تبیین است نگر آینده اثربخشی رهبري از طریق دیدگاهواریانس درصد از 35که  می دهدنشان چندگانه  رگرسیوننتایج 

 مطلوبهنگامی رهبري ، در سازمان هاي ورزشی، به دلیل ماهیت ورزش و فعالیت هاي ورزشی، اثربخشی به طور کلی :نتیجه گیريبحث و 

  .گرددازمانی باعث نزدیک شدن ارزش ها، هنجارها و باورهاي کلیه سطوح سازمانی به یکدیگر جامعه پذیري س خواهد بود که

  

  .ورزش و جوانان ره، ادارهبري ، اثربخشی سازمانی جامعه پذیري: واژه هاي کلیدي
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  : مقدمه

گران مالی و ان سازمانی، فالسفه مدیریت، تحلیلپردازوري، کارآیی و برتري سازمانها مورد توجه نظریهاز دیرباز بحث در مورد اثربخشی، بهره

پردازان و کارشناسانی که روي سازمان تحقیق و بررسی کردند، عموما کار خود را با موضوع دانشمندان، نظریه. اقتصادي و مدیران اجرایی بوده است

مفاهیمی است که درمدیریت نوین نیز، توجه  جملهاز هاست و اثربخشیتالش براي اثربخشی وجه اشتراك همه سازمان. اثربخشی آغاز نمودند

اند اي که اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه سازمان و مدیریت آگاهانه یا ناآگاهانه و مستقیم و غیرمستقیم به آن پرداختهخاصی به آن شده، به گونه

معتقدند ) 1996( 2که هرسی، بالنچارد و جانسون به طوري، است 1هاي مربوط به اثربخشی سازمان، اثربخشی رهبريی از مهمترین مقولهیک). 1(

هاي غیرموفق هاي موفق یک ویژگی عمده دارند که آنها را از سازماناین است که سازمان ،یک نکته روشن که در کل ادبیات رهبري جریان دارد

ترین منابع اساسی بسازد که مدیران و رهبران کمیاطرنشان میپیتر دراکر نیز خا). 2(کند و آن ویژگی عبارتست از رهبري پویا و اثربخش متمایز می

تحقیقات  ،)2004(3بر اساس مطالب پارولینی .ر در جستجوي رهبران اثربخش هستندها به طور مستمها هستند؛ به همین دلیل، سازمانهمه سازمان

ها و در نهایت به اهداف  دهند و سپس به بافت و سیستمها میدهد که رهبران اثربخش اول به مردم بهاي رقابتی، بطور تجربی نشان میارزش

توان گفت لذا می). 3(سازي عملکرد تجاري و مالی و نیز اثربخشی سازمانی ارتباط دارد ها بصورت تجربی با بیشینه وضع این اولویت. تولیدي

  .شوداثربخشی رهبري موجب اثربخشی سازمانی نیز می

اي از دانش، رهبري اثربخش توانایی شخص براي نفوذ موثر بر دیگران در موقعیتی است که رهبر آمیزه) 2004(4و وارنبه اعتقاد استیونسون      

رهبري اثربخش در  .اصلی است هدایتگر عنصر عنوان به رهبر با گروهی برفرآیند مشتمل رهبري، اثربخشی ).4(مهارتها و تلقی خود را به کار ببندد

فکري و نظر  ساختارکسانی هستند که بتوانند افراد متفاوت را در زیر  ،ساسی در ایجاد همفکري و همدلی است و رهبران موثرسازمان عامل اصلی و ا

 ).6،5(اهمیت بوده، روح جمعی است که واجد ارزش و اعتبار است واحد گرد آورند و این درك را ایجاد کنند که اختالفات فردي، جزئی و کم

 دهند، می قرار رود،انتظارمی ازآنها که آنچه درجریان را خود زیردستان غیراثربخش، رهبران برخالف اثربخش ویدکه رهبرانگمی ،چنین5استوگدیل

 تریناثربخش .شوندمی جویا جدید طرح یک اتخاذ از قبل آنهارا نظر و دهندتوضیح می را گیريتصمیم دالیل سازند،می مطلع تغییرات ازروند آنانرا

 ).7(دهند تطبیق متناقض و تغییر درحال با تقاضاهاي را خود رفتار سازدمی قادر را آنها که دهندمی بروز ازخود بیشتري پذیريانطباق رجهد رهبران،

اند از طریق ارائه نوعی بحث از رهبري اثربخش در قالب هاي مختلف مدیریت تالش کردهرسد که هر یک از نهضتبه نظر میدر مجموع آنچه 

هاي مدیریتی که به کارآیی و داللت تلویحی نظریه. اثربخشی رهبري یا اثربخشی سازمانی را تحقق بخشند... گرا، خدمتگزار و را، تحولگعمل

آیی و اثربخشی، اعمال روشهاي این است که براي تحقق کار ،کنندهاي سنتی تأکید میدهند و در بحث رهبري نیز بر روشاثربخشی اهمیت می

هاي زیرا این روش؛گرا ضرورت داردنظریه صفات، نظریات رفتاري، نظریات اقتضایی و وضعیتی و حتی نظریه رهبري تحول ؛مانندري سنتی رهب

  .)5(رهبري با این رویکردهاي مدیریتی سازگاري دارند و کارآیی و اثربخشی را به دنبال خواهند داشت

ه رفتارهاي مربوط به اثربخشی رهبري انجام گرفته است، اما بیشتر این تحقیقات، مقوالت اگر چه طی دهه اخیر مطالعاتی براي تحقیق دربار    

اند که ربط دادن آنها به را مورد مطالعه قرار داده) توجه به کارکنان /از قبیل ایجاد ساختار و مالحظه(مدار مدار و رابطهاي از رفتارهاي وظیفهگسترده

این است که دست کم میان  هایکی از این چالش). 8(هاي گوناگون با آنها روبرو هستند، دشوار استر موقعیتهایی که مدیران دمقتضیات و چالش

خشی رهبري مستلزم اثرب. هاي آشکاري وجود داردیت سطوح پایین یا کارکنان، تفاوتارزش ها و هنجارهاي مدیریت سطوح عالی با مدیر آرزوها،

، فرایندي است که به وسیله آن 6پذیري سازمانیجامعه ازطرفی .)9(رهاي کلیه سطوح سازمانی به یکدیگر استها، هنجارها و باونزدیک شدن ارزش

شود تا به عنوان عضوي از سازمان در ه بواسطه آن به وي اجازه داده میپردازد کنیاز میها، هنجارها و رفتارهاي مورد ص به یادگیري ارزشیک شخ

 براي کارکنان به چارچوبی دادن و سازمان اصلی هايارزش استمرار پذیري،جامعه اولیۀ هدفباتوجه به اینکه ). 10(باشدکارها و امور مشارکت داشته 

ا و باورهاي ها، هنجارهاسب بین سبک رهبري مدیران و ارزش، بنابراین لزوم تن)11( دیگراست باکارکنان وهماهنگی کارشان محیط به پاسخ

 از. رسدو اثربخشی رهبري منطقی به نظر میپذیري بوده و بررسی رابطه بین جامعهگنجد، انکارناپذیر ي سازمانی میپذیرکارکنان که در جامعه

 الزم اجتماعی ودانش شغلی بارفتارهاي مرتبط انتظارات سازمانی، هايارزش افراد که است فرایندي هادرسازمان افراد پذیريجامعه دیگر، منظري

 اطمینانعدم  کاهش براي هاسازمان که است شهاییور شامل فرایند این ).12(گیرندمی یاد و کنندمی شناسایی را، سازمان در نقشها قبول براي

. )13،14(کنندمی استفاده ضروري، دانش و رفتارها نگرشها، به دستیابی و جدید سازمان به وارد تازه افراد ورود واقعیتاز  باشک، مرتبط واضطراب

7منن وان
8ینشا و 

 ارائه شود می استفاده واردهاتازه پذیري ساختاردهی جامع براي هاسازمان وسیلۀ به که را قطبی دو روش شش ، 1979 سال در 

-هاي جامعهروش چگونه که دهدمی توضیح نظري جنبۀ از و است آزمون قابل پذیريجامعه مدل نظري ترینرایج و ترینیافته رشد مدل این  دادند

 

1. Leadership Effectiveness 
2. hersey , blanchard& Johnson 
3. Parolini 
4. Stevenson & Warn 
5. Stogdill 
6. organizational socialization 
7. Van Maanen 
8. Schein 
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 هايروش زیرا ؛دهندمی پاسخ متفاوت ايگونه به هابه نقش هاوارد تازه نظریه، این اساس بر .دهندمی قرار تأثیر تحت را خاص ةستاد کی ، پذیري

 تمطالعا براي چارچوب نظري یک شاین و منن وان مدل .دهدمی شکل را واردها تازه دریافتی اطالعات کنند،استفاده می هاسازمان که پذیريجامعه

  .شد دیگر

 فردي و 2 نهادي پذیريجامعه هاي روش دسته دو به و .داد قرار طیف یک را در شاین و منن وان پذیريجامعه روش شش ،1جونز 1986 سال در     
 تشویق خود شنق انجام هايروش يتوسعه و کنونی مورد موقعیت در سؤال به را واردهاتازه که هستند پذیريجامعه فردي هايروش .کرد تقسیم3

 در کار به شروع با هاروش این کارگیري با به .است9 تأیید و 8 پیوسته ،7 متوالی ،6 ثابت ،5 رسمی ،4 جمعی هايروش :شامل نهادي هايروش .کندمی

 یک در واردهاتازه جمعی، پذیريجامعه روش در .شودمی داده وارد تازه به ، دهدمی کاهش را، واضطراب اطمینان عدم که اطالعاتی سازمان، در کار

 زمانی دوره یک براي دیگر سازمانی اعضاي از وارد تازه آن در که فرایندهایی به رسمی روش. گیرندمی یاد را مشترکی آموزشی هايگروه بسته

یک  در ها وارد زهتا هايموقعیت و وظایف متوالی و ثابت هايشرو در .دارد اشاره شود،می جدا آموزشی هايکالس در شرکت منظور به محدود

 براي نقش، هايعنوان مدل به تجربه، با سازمانی اعضاي آیا اینکه به دارد اشارهنیز  پیوسته، پذیريجامعه استراتژي. شودمی مشخص زمانی جدول

 این از که شوندمی وتشویق شودیم داده ارزش واردها تازه قبلی هویت و تجارب به تأیید، پذیري جامع روش درو باالخره  .کنندمی عمل واردها تازه

  .)24 ، 23(کنند استفاده جدیدشان هاينقش در تجارب

10بیکر ،سازمانی پذیريجامعه اهمیت درمورد زیاد هايبحث وجود علیرغم     
 صنعتی روانشناسی مختلف هايدرزمینه ايمقایسه با)2002( 

 .تقرارگرف توجه مورد 1990هده دراواسط کوتاهی هدردور تنها و است شده گرفته نادیده نسبتاً تاکنون سازمانی پذیريجامعه که داد نشان وسازمانی،

در . )12،15(پذیرشودامکان وکارفرمایان کارکنان براي فوایدآن و سازمانی پذیريجامعه به دستیابی تا گیرد صورت باید بیشتري هايپژوهش بنابراین

 سازمانی، پذیريجامعه که رسید نتیجه ایندر تحقیقی به  )2008(11یانگ .ذیري آورده شده استپجامعه موردضی از تحقیقات در اینجا نتایج بع

-جامعه هايروش که داد نشان تحقیقیدر) 2008(12کوثا. )16(دهدارکنان کاهش میک رادرمیان شغل وترك افزایش را شغلی ورضایت تعهدسازمانی

 و رضایت افزایش به اولیه هايستاده این دهدمی قرار تأثیر راتحت شغلی وسلطۀ کاري روهگ انسجام کار،تازه نقش وضوح زیادي مقدار به پذیري

 هاسازمان سازمانی، پذیريجامعه روشهاي که رسیدند نتیجه این به مشابهی درتحقیقات)2002(13وچائو) 2006(آلن .)17(شودمی منجر تعهدسازمانی

 بین روابط و دارد شغل ترك با منفی رابطۀ کار به شدن جذب که دادند نشان همچنین ،دکنن سازمان جذب را جدید کارکنان که سازد می قادر را

در رابطه با اثربخشی رهبري تحقیقات محدودي وجود دارد، . )18(کندمی تعدیل را وترك شغل تعهدسازمانی پذیري،جامعه هايروش از برخی

فروزنده و . )19(معناداري بین خودکارامدي مدیران و اثربخشی رهبري وجود دارد در تحقیقی نشان دادند همبستگی) 1391(شیربگی و همکاران

داري وجود ثبات عاطفی همبستگی مستقیم ومعنیبا انجام تحقیقی در بیمارستانها به این نتیجه رسیدند که بین رهبري اثربخش و )  1392(همکاران

 زمینه در دوکشور بین معناداري تفاوتي مدیران ایران و هندوستان بیان داشت که با بررسی اثربخشی رهبر) 1389(نیز مورکانیشمس . )20(دارد

  . )21(وجوددارد مدیران رهبري اثربخشی ابعاد همه

از شود که از آن جهت امري مهم تلقی می از جمله ادارات ورزش و جوانان هاي ورزشیها آن هم سازمانپذیري در سازمانبهبود سطح جامعه     

جهت ترویج و شان در ش و تمرین کارکنان در خصوص وظایفآموز. تواند در اثربخشی سازمان نقش مهمی را ایفا نمایدناگون میجهات گو

در ، حمایت همه جانبه کارکنان هادراك کامل آنان از محتواي برنامهقهرمانی، ا آوري ورزشمدالهاي ورزش همگانی و سازي برنامهپرمخاطب

مدت مدت و بلند، آشنایی با اهداف میانهاي اصطکاکی گیريارتقاي ورزش استان و دوري از جهتاستان و کمک به هاي مختلف ورزش بخش

ربخشی در ساز اثاندازي زمینهدوري از هر گونه دست ادارات ورزش و جوانان استان گلستان و توجیه نمودن کارکنان به منظور اجراي هرچه بهتر و

در صورت اثر بخش توان گفت واقع می در. باشدرهبري اثربخش ساز زمینهآید که تر به چشم میپررنگآن زمان  ،هاسازمان است و تمامی این

 ،جهتین بدکارکنان به مخاطره خواهد افتاد که و وفاداري  ف سازمان و حتی انگیزشتوسعه و تحقق اهدا ،نبودن رهبري، انسجام گروهی، رشد

، از اهمیت باالیی ورزشی مرتبط باشندهاي رهبري اثربخش آن هم در سازمانمی توانند با  عواملی که و .استچالشی مهم پیش روي سازمان 

  .برخوردارند

 تحقیقی که دهدمی نشان ورزشی مدیریت با مرتبط تحقیقات سوابق زیرا ؛دارد ورزشی مدیریت با رابطه در مهمی کاربردهاي زمینه دراین مطالعه     

ازطرفی موفقیت سازمان متضمن . است نگرفته انجام ایران، در بدنیتربیت ادارات در اثربخشی رهبري و پذیريعهجام تأثیر سیبرر درزمینۀ مستقل
 

1. Jones 
2 .  Institutional 
3 .  Individual 
4 .  Collective 
5 .  Formal 
6 .  Fixed 
7 .  Sequential 
8 .  Serial 
9 .  Investiture 
10 .  Baker 
11 .  Yang 
12 .  Kowtha 
13 .  Chow 
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پذیري سازمانی، شناخت و انسجام جامعهارتباط  بنابراین بررسی. هبري اثربخش استپذیري سازمانی و سبک رجاد پلی محکم و استوار بین جامعهای

بدنی در اثربخش ساختن سبک رهبریشان کمک ن ابزار کارآمدي به مدیران تربیتتواند به عنواو تحول در جهت اهداف سازمانی می بخشیدن به آن

    .صورت گرفته استورزش و جوانان  ادارات اثربخشی رهبري درو سازمانی پذیريجامعه بررسی رابطه بین هدف با تحقیق این ،بنابراین .کند

  

  : روش شناسی

آماري تحقیق ، کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان جامعه . که به روش میدانی اجرا شد استحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی این ت

طبق براي تعیین حجم نمونه . گیري تصادفی ساده استفاده شده است در این پژوهش از روش نمونه که هستندنفر  280استان گلستان  به تعداد 

  .شدنفر اطالعات جمع آوري  164از ورگانجدول م

  :پرسشنامه به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفت دوهت گرداوري داده هاي مورد نیاز ج

انطباق، تحقق (این پرسشنامه که داراي چهار بعد  .استفاده شده است )1388(صابري محقق ساخته پرسشنامه، از  رهبري اثربخشیبراي سنجش ـ 

هاي دکتراي متعددي در سطح تحقیقات داخل کشور مورد بررسی قرار گرفته و روایی و ها و رسالهنامهدر پایان است،) اوم و پایاییهدف، انسجام و تد

این  .)22(را براي آن گزارش نمود 82/0صابري، در پژوهش خود ضمن تعیین روایی، ضریب پایایی . استپایایی آن قبال تعیین شده و مورد قبول 

کارکنان خود را (هایی مانند گویه. سنجدبعد انطباق را می )بین افراد و شغلشان تناسب وجود دارد (از قبیل هاییگویه. است گویه 24اراي پرسشنامه د

 هاییویهگانسجام را  .سنجدبعد تحقق هدف را می) دانندیافته میان، اهداف و نیازهاي خود را تحققدانند و با تحقق اهداف سازمجزئی از سازمان می

در نهایت تداوم و و  سنجدمی )هماهنگی و توافق به عمل آیدشوند که بین آنان تشویق میکارکنان ها، به هنگام تنوع و گوناگونی دیدگاه( مانند

هزینه و با نظر مشاورین  براي انجام امور سازمان از جدول زمانبندي شده استفاده کرده و کارها طبق برنامه و با حداقل (از قبیلهایی پایایی را گویه

   .سنجدمی )رودمتخصص به پیش می

این پرسشنامه  .استفاده شد) 2004(2تاورمینا) OSQ(1پذیري سازمانیپذیري سازمانی از پرسشنامه جامعهآوري اطالعات در رابطه با جامعهبراي جمعـ 

 اساس مقیاس رب است و6نماي آیندهو دور5ایت همکارانمح4دراك، ا3مقیاس آموزش و تمریناست که شامل چهار خردهگویه  20پرسشنامه داراي 

 (از قبیل اینکه هاییگویهآموزش و تمرین با  .شود یمگذاري ارزش) 5= تا کامالً موافقم 1=از کامالً مخالفم(گزینه  5شامل  لیکرت يا نهیگز پنج

من به (مانند اینکه هاییگویهبراي سنجش ادراك از  .شودده میسنجی)توانا ساخته است ا به طور مناسبآموزش در این سازمان مرا براي انجام کاره

همکاران معموالً براي کمک و راهنمایی دادن به (مانند هاییپرسش. استفاده شده است )شودها چگونه در این سازمان انجام میدانم که کارخوبی می

هاي پیشرفت در این سازمان براي هر کسی دست فرصت ( یی از قبیلگویه هاو باالخره  .سنجدمیزان حمایت همکاران را می )من تمایل دارند

 . استمربوط به دورنماي آینده  )یافتنی است

کامال موافقم = 5کامال مخالفم تا = 1ارزشی لیکرت از  5از طیف  پذیري سازمانیپرسشنامه اثربخشی رهبري و جامعه هر دوهاي براي سنجش گویه

  .استفاده شد

مورد  آنها و محتوایی صوريروایی  ،تن از متخصصان مدیریت ورزشی توزیع شد و پس از اعمال اصالحات 12ي تحقیق در بین اه پرسشنامه     

پرسشنامه توزیع شد که نتایج  30هاي مذکور در جامعه آماري پژوهش؛ در یک مطالعه مقدماتی به منظور تعیین پایایی پرسشنامه. قرار گرفتتأیید 

محاسبه شد که این نتایج نشان دهنده ) α=884/0 (پذیري سازمانیو براي جامعه) α=91/0 (باخ براي پرسشنامه اثربخشی رهبريآزمون آلفاي کرون

  . آوري اطالعات مرتبط با پژوهش بودها براي جمعپایایی مطلوب پرسشنامه

و شاخص  حاصل از تحلیل عاملی تأییدي KMOدار شاخص مق. استفاده شد) CFA(يدییتأاز تحلیل عاملی پرسشنامه به منظور تعیین روایی سازه 

  . )1جدول (پذیري سازمانی و اثربخشی رهبري محاسبه شدآزمون بارتلت براي جامعه

  

 و تحلیل عاملی تأییدي متغیرهاي تحقیق KMOنتایج آزمون . )1( شماره جدول

  متغیر  KMOشاخص آزمون   شاخص آزمون بارتلت مقدار ویژه

  رهبرياثربخشی   924/0 001/0 01/10

  جامعه پذیري سازمانی 894/0 001/0 517/5

  

  

 

1 . Organizational Socialization Questionnaire 
2 . Taormina 
3 . Training 
4 . Understanding 
5 . Co-Worker Support 
6 . Future Prospects 
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  یافته ها

، بصورت )جنسیت، سن، وضعیت تاهل، رشته تحصیلی، میزان تحصیالت و پست سازمانی(کنندگان تحقیق اطالعات جمعیت شناختی شرکت

درصد فراوانی بیشتري  5/55گردد، از نظر جنسیت مردان با همانطور که مشاهده می). 2 شماره جدول(، ارائه شده است )فراوانی و درصد(توصیفی

 ،در قسمت تحصیالت. هستنددرصد آنها متاهل  9/77سال سن دارند و  35مدیران وکارشناسان باالي  درصد 41نزدیک به . دارندها نسبت به زن

رشته تربیت بدنی تحصیل  درصد از مدیران و کارشناسان در 36بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است و فقط  3/54مدرك کارشناسی با 

   .نموده اند

 اطالعات جمعیت شناختی تحقیق  .)2( شمارهجدول 

  درصد  فراوانی  متغیرها                                شاخص هاي آماري

 5/55  91  مرد  جنسیت

 5/44 73  زن

  

  سن

24-20 5  3  

29-25  28  1/17  

35-30  64  39 

  9/40  67  ایرس

  1/20  33  مجرد  تاهل

  9/79  131  متاهل

 36  59  تربیت بدنی  رشته تحصیلی

  64  105  سایر رشته ها

  

  میزان تحصیالت

  3/29 48  فوق دیپلم

  3/54  89  لیسانی

  4/16  27  فوق لیسانس

  

  پست سازمانی

  9/4 8  مدیر

  4/3  7  معاون

  9/90 149  کارشناس

  100  164  کل آزمودنی ها

، پیش فرض آمار پارامتریک است) جامعه پذیري سازمانی و اثربخشی رهبري(ت آزمون فرضیات تحقیق که مبنی بر سنجش ارتباط میان دو متغیرجه

  ).3 شماره جدول(هستندنرمال شان داد که هر دو متغیر داراي توزیع نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف . انجام شد

  

  )K-S(وگروف اسمیرنوف نتایج آزمون کلم ).3(شمارهجدول 

  )دو طرفه(سطح معناداري   کلموگروف اسمیرنوف  Z  متغیر

  22/0 050/1  جامعه پذیري سازمانی

  82/0 625/0  اثربخشی رهبري

 
 .ده شدها از آزمون همبستگی پیرسون استفاعی بودن توزیع، براي بررسی رابطهمبنی بر طبی1با توجه به نتایج حاصله ازآزمون کولموگروف اسمیرنوف

-مقیاساز میان خرده. داردرهبري با اثربخشی ) =566/0r(داري سازمانی رابطه مثبت و معنی پذیريجامعهنشان داد  نتایج ضریب همبستگی پیرسون

  ).4جدول (دارد رهبريرا با اثربخشی )=561/0r(باالترین همبستگی  نگردیدگاه آیندهسازمانی،  پذیريجامعههاي 

 رهبري هایش با اثربخشیخرده مقیاس پذیري سازمانی وجامعهتباط بین ار -)4(شمارهجدول 

  میانگین  متغیرهاي تحقیق
انحراف 

  استاندارد
  حداکثر  حداقل

ضریب همبستگی با 

  رهبري اثربخشی
  سطح معناداري

  ---  1  77/4  71/1  66/0  56/3  اثربخشی رهبري

 *001/0 566/0  85/4  1  69/0  53/3  جامعه پذیري سازمانی

 

1.K-S Test 
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 *001/0 52/0  5  1  93/0  28/3  زش و تمرینآمو

  *001/0  51/0  5  1  78/0  64/3  ادراك

  *001/0  33/0  5  1  72/0  67/3  حمایت همکاران

  *001/0  561/0  5  1  81/0  52/3  آینده نگر دیدگاه
*p< 05/0  

در ادارات ورزش و جوانان استان  رهبري شیاثربخمعناداري براي  بینسازمانی پیش پذیريجامعه آمده)6(و )5( شماره جدول در همانطور که     

-یعنی از بین خرده مقیاس ؛نگر و آموزش و تمرین قابل تبیین استدرصد از اثربخشی رهبري از طریق دیدگاه آینده 35 که، بطوریکه استگلستان 

   .براي اثربخشی رهبري هستند معناداريهاي بینی کنندهپذیري، این دو ، پیشهاي جامعه

معادله  به وسیلهبینی شده تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش(  از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می گیرد، استقالل خطاها یکی     

در صورتی که فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون . از یکدیگر است) رگرسیون

شود و در غیر این پذیرفته می) عدم همبستگی بین خطاها(  H0قرار گیرد آزمون  5/2تا 5/1دوربین واتسون در بازه  هچنانچه در آمار. نداردوجود 

  .)همبستگی بین خطاها وجود دارد( شودرد می H0صورت 

قرار گرفته و بدین معنی  5/2تا 5/1بین واتسون در بازه شود، میزان به دست آمده براي آزمون دورمشاهده می 5 شماره طور که در جدولهمان     

سازد که مشخص می) ضریب تعیین( بدست آمده   R2همچنین مقدار . توان از رگرسیون استفاده کرداست که همبستگی بین خطاها وجود ندارد می

  . بینی استون قابل پیشهاي مستقل و از طریق رگرسیچند درصد از تغییرات متغیر وابسته به وسیله تغییرات مدل

دیگر عامل معتبر بودن معادله رگرسیون، هم خطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیرمستقل تابعی خطی از سایر متغیرهاي متسقل     

مکن است با اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون باال باشد، بدین معنی است که بین متغیرهاي مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و م .است

- ولی داراي متغیرهاي مستقل معنی ،رسدبه عبارت دیگر ، با وجود آن که مدل خوب به نظر می. مدل داراي اعتبار باالیی نباشد R2وجود باال بودن 

  .داري نیست

مربوط به متغیرها کم بوده و  هر چقدر تولرانس کم باشد اطالعات. گیرندمورد بررسی قرار می) عامل تورم واریانس( VIFدر این آزمون، تولرانس

شود واریانس عامل تورم واریانس نیز معکوس تولرانس بوده و هر چقدر افزایش یابد باعث می. شودمشکالتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می

  .سازدضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را براي پیش بینی نامناسب می

ها به تغییرات بزرگ ها زیاد است و تغییرات کوچک در مقادیر دادهبینیدهد همبستگی داخلی پیشه صفر نشان میهمچنین مقادیر ویژه نزدیک ب    

 .استبدست آمده، مورد تأیید  VIFبا توجه به توضیحات فوق، در این آزمون میزان تولرانس و . شوددر برآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می

  .سیون گام به گام نیز در ادامه آورده شده استمعادله رگر. )6( ل شمارهجدو

  

  پذیري سازمانیرهبري از طریق جامعهپیش بینی اثربخشی  -)5(شماره جدول

متغیرهاي وارد شده به 

  مدل
R R2  F دوربین واتسون  سطح معنا داري  

 *001/0 230/74 314/0 561/0  دیدگاه آینده نگر
861/1 

 *001/0 794/43 352/0  594/0  آموزش و تمرین
*p< 05/0  

  سازمانیرهبري از طریق جامعه پذیري  بینی اثربخشیضرایب پیش -)6(شمارهول جد

  رگرسیون گام به گام
متغیرهاي وارد شده به 

  مدل
 عرض از مبدا

شیب خط 

  رگرسیون
 سطح معناداري

  آماره هم خطی

 VIF  تولرانس

 1 1 *05/0  485/2  423/23  دیدگاه آینده نگر  گام اول

  م دومگا
،  دیدگاه آینده نگر

  آموزش و تمرین
014/24  

705/1  05/0*  552/0  812/1  

015/1  01/0*  552/0 812/1 
*p< 05/0  

  :استبدین صورت  رهبري بینی اثربخشیرگرسیونی جهت پیش همعادل ،بر اساس جدول فوق

  اثربخشی رهبري=014/24) +075/1×دیدگاه آینده نگر) + (آموزش و تمرین×015/1(
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  بحث و نتیجه گیري

با  )و دیدگاه آینده نگر آموزش و تمرین، ادراك، همکاران(هایشمقیاسسازمانی و خرده پذیريجامعهبین که  می دهدهاي تحقیق نشان یافته

به تحقیق مشابهی ارتباط بین این دو متغیر، محقق  ي وجود درباره .در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان ارتباط وجود دارد رهبري اثربخشی

ي آن باید تحقیقات بیشتري انجام شود تا به  دربارهي نوظهوري است که  دهیپدپذیري سازمانی در این باشد که جامعه شاید علت آن. دست نیافت

نی منجر به پذیري سازماعان داشت که گسترش و تقویت جامعهاذ گونه نیا توان یم در واقع .صورت قاطع و محکم بتوان در موردش بحث کرد

و نظامات اساسی در سازمان است که آموزش توجیهی  پذیري سازمانی آموزش قواعدیکی از اهداف جامعه .شودیش اثربخشی رهبري میاافز

ها و سردرگمی ها در ادارات ورزشی ریشه در شاید بسیاري از نافرجامی. ها می شودکارکنان و اجتماعی شدن آنان موجب کاهش ابهام براي آن

هاي علمی را در راستاي تقویت انطباق کارکنان هاي آموزشی و کارگاهکالسبرگزاري می توان  ي،از این رو .باشدداشته  وزش نامناسب کارکنان آم

ي همچنین با برگزاري کالس هاي موثر و عملی در حوزه .مهم تلقی نمود بخش هاي مختلف ورزش در سطح استانجام با اهداف سازمان و انس

هاي سازد که از نشانهو به نوعی وحدت رویه را حاکم می رساندز برنامه ها را به حداقل ممکن می، تعارض ها و سوء برداشت ها ااستان ورزش

درجه اشتباهات و  ،که رهبري سازمان ازآنان دارد اتیانتظار در خصوصکارکنان  دادن به به خاطر آگاهی هاي آموزشیکالس. اثربخشی رهبري است

دهد، که در نهایت هاي مدیریتی را کاهش میمستقیم و مراقبت و رهبري پذیري نیاز به سرپرستیجامعهاز سویی دیگر، . دهدکاهش می ها راتنش 

  .گردده اثربخشی رهبري منتهی میب

شد که با اثربخشی رهبري مشخص  هاي تحقیقکه در یافته استشان وظایفنسبت به ازمانی ، درك کارکنان پذیري سیکی دیگر از ابعاد جامعه     

در ها بسیاري از کندي ازتوجیه کارکنان از اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ورزشی در سطح استان می تواند  که ییاز آنجا. استمرتبط 

-می زیردستان،گاه سهیم دانستن . زندخود را آگاه سا زیردستان، ضروري است که در جلسات متعدد، رهبران ، ها پیشگیري نمایدمسیر اجراي برنامه

  . تواند بیش از هر عاملی به اثربخشی رهبري کمک نماید

 که شوندمی منجر سازمان–شخص تناسب به پذیريجامعه يندهایفرا این است که ،پذیري سازمانیپیامدهاي جامعه نیتر مهمیکی از در واقع      

- فرایندهاي جامعه بنابراین، نکننداز هیچ کوشش و تالشی دریغ  آنهاهداف خود دانسته و در تحقق هاي سازمان را در جهت ااهداف و ارزش کارکنان

تواند عامل مهمی هاي سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر فعالیت کند، مینیروي انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزشبا تربیت پذیري 

ها، هنجارها مستلزم نزدیک شدن ارزش رف دیگر اثربخشی رهبرياز ط. است اثربخشی رهبري هاي مهماسکه از خرده مقی باشد، تحقق اهدافدر 

  .پذیر استپذیري سازمانی امکانطریق جامعهکه از  ،و باورهاي کلیه سطوح سازمانی به یکدیگر است

حمایت سازمان از کارکنان با انجام . شود مینزد یکدیگر  باعث افزایش کرامت کارکنان پذیري است کهعامل دیگري ازجامعهحمایت همکاران      

، هاي درخور آنان ها و پاداششورتی، جشنجلسات منظرات آنان، يریبه کارگهاي سازمان و گیرينظیر شرکت دادن کارکنان در تصمیمهایی فعالیت

همواره  دبر همین اساس مدیران بای. را به همراه دارد هبريهاي مشخص شده از سوي رقبال اجراي برنامهپذیري و تعهد در افزایش حس مسئولیت

 ودهند اره آنان را در کنار خود قرار میهموگیرند بلکه کارکنان را جداي از خود در نظر نمی ،رهبران اثربخش. را مورد حمایت قرار دهند خود کارکنان

  .دهندمیاز این طریق اثربخشی رهبري را افزایش 

تواند اثربخشی میهاي ورزشی در سطح استان ت دورنماي برنامهپذیري سازمانی است که از طریق شفافیه از دیگر عوامل جامعهدورنماي آیند     

همواره در جستجوي تواند امورات روزمره خود را با هدف غایی هر برنامه تطبیق دهند و کارکنان همواره می از این جهت که. سازمان را بهبود بخشد

-و گرفتن کمک در خصوص گرهرهبري در سازمان با اشاره به مقصد نهایی . و باصرفه براي رسیدن به دورنماي آینده سازمانی باشند هاي نوراه

  .داهاي اصلی خود نشان خواهد دان را مهرههاي پیش روي سازمان، کارکنگشایی

 تريهاي قويکنندهبینیآموزش و تمرین پیش ،دیدگاه آینده نگر پذیري، هاي جامعهمقیاساز میان خرده که نشان دادنیز نتایج تحلیل رگرسیون      

همچنین آموزش و تمرین باعث آگاهی به موقع کارکنان از تغییرات و سازگاري سریع باتغییرات در روش ها و  .براي اثربخشی رهبري هستند

بیان شده حاصل از دیدگاه آینده نگر  گردد، که نتایجبرون سازمانی میهاي درون و تجهیزات و افزایش دانش و تجارب مفید از طریق شرکت دردوره

  .و آموزش و تمرین در واقع افزایش دهنده اثربخشی رهبري در سازمان هستند

ز ، درك کلی اجمعیو ترسیم دورنماي  همکاري و تعاون، آموزش و تمرینات گروهیهاي ورزشی، گرایی در سازمانبه طور کلی، روحیه تیم     

 افزاید، سازمان را بهانسجام گروهی را میرفتارها، از آن جهت که تداوم این . تواند نقش رهبري را در سازمان اثربخش نمایدمی وظایف سازمانی

تقا اربه رهبري سازمان  آنانو وفاداري یابد می کارکنان افزایش ت شغلی ، رضایسازدرا مستحکم می و آن سازدتحقق اهداف گروهی نزدیک می

  .یابدمی

رهبري ندارد، براي پررنگ نمودن لزوماً اما  ،شود از آنجا که هر سازمانی مدیریت داردپیشنهاد میبه مدیران ادارات ورزش و جوانان  ي،رواز این     

مانی از آن دسته عواملی است پذیري سازجامعه. مهم بیفزاید توجه نمایند تواند بر اینرهبري در سازمان آن هم رهبري اثربخش به عواملی که می

توانند وکار ورزش و روحیه ورزشی می هاي ورزشی به دلیل سازسازماناز آن جهت که . رهبري در سازمان استاثربخشی که در ارتباط نزدیک با 

ل وحدت و وتباط نزدیک با اصکه در ار را پذیريشود عامل جامعهباشند، پیشنهاد میدر اجتماعی شدن کارکنانشان مستعدتر از سایر سازمان ها 
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قدرت ابتکار  تاانسجام گروهی، در سازمان خود ارتقا دهند ،است هاي گروهی گیرياهمیت دادن به تصمیمات گروهی و ، تمریندر سازمان یکپارچگی

  .افزایش یابدو توسعه سازمانی ، موفقیت و ارتقا کیفیت خدمات سازمان و وفاداري کارکنان 
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