
 

 

 

 

 

  ی نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد

 1395بهار ،  12 شمارة، 4دورة 

 57 – 68ص ص : 
  

 

  و اثربخشی درکمیتۀ ملی پارالمپیک خدمتگزار روابط بین رهبری تحلیل

 

 4سیدنصراهلل سجادی - 3محمدحسین رضوی – 2مهرزاد حمیدی – 1فرشته کتبی

گروه تربیت بدنی، دانشگاه تهران، دانشیار . 2گاه شمال، آمل، ایران . دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، دانش1
.استاد گروه تربیت بدنی، دانشگاه 4. استاد گروه تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران  3تهران، ایران 

 تهران، تهران، ایران
 (1394/  10 / 29، تاریخ تصویب :   1394/ 02/  10)تاریخ دریافت : 

 
 

 یدهچک

مطالعۀ حاضر به  اند. های جدید مدیریت بر اثربخشی تأکید دارند و مسیر تحقق آن را رهبری خدمتگزار ذکر کرده اندیشه

روش تحقیق  پرداخت. تحلیل روابط بین رهبری خدمتگزار و اثربخشی در کمیتۀ ملی پارالمپیک جمهوری اسالمی ایران

جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل همۀ معادالت ساختاری انجام گرفت.  توصیفی بود که در آن تحلیل روابط براساس مدل

نفعان کمیتۀ ملی پارالمپیک جمهوری اسالمی ایران )هیأت رئیسه و کارکنان، فدراسیون جانبازان و معلوالن، فدراسیون  ذی

لندن بود. نمونۀ آماری  2012 های پارالمپیک و کاروان فرهنگی ورزشی اعزامی به بازی1394بینایان( در سال  نابینایان و کم

( و پرسشنامۀ 2003پترسون )رهبری خدمتگزار  روایی و پایایی پرسشنامۀبرابر با جامعۀ آماری در نظر گرفته شد. 

وتحلیل شد. نتایج  پرسشنامه تجزیه 207و در نهایت،  توزیع پرسشنامه 230تأیید شد.  ساختۀ اثربخشی سازمانی محقق

در مدل تحقیق تمامی  .ندمعنادار ها همربوط به فرضی روابطۀ همآن است که  بیانگر  tر مربوط بهپارامت مقادیرنشان داد 

دهندة تأثیر شایان توجه ابعاد مدیریت خدمتگزار بر اثربخشی  بودند، که نشان 4/0تر از متغیرها دارای ضریب مسیر بزرگ

 و اثربخشی سازمانی داللت دارد. ای قوی بین رهبری خدمتگزار است. نتایج بر وجود رابطه سازمانی

 

  های کلیدی واژه

 دوستی. رسانی، رهبری خدمتگزار، کمیتۀ ملی پارالمپیک، نوع اثربخشی سازمانی، اعتماد، بینش، خدمت

                                                                 

                                                                                          Email: F.kotobe@yahoo.com 09131594984نویسنده مسئول : تلفن :  -  
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 مقدمه

حال عمیقی  رهبری خدمتگزار، ایدۀ ساده و در عین

وارد ادبیات  1970دارد. این نظریۀ رهبری در دهۀ 

های اعتقادی آن  است که ریشه مدیریت شد، اما روشن

های  متعلق به هزاران سال قبل است که تعالیم و آموزه

(. تأثیر رویکرد رهبری 16مذهبی و انسانی رواج داشت )

تر است، زیرا  خدمتگزار در فرهنگ شرقی بسیار گسترده

های اعتقادی آن در تعالیم مذهبی و اصول اخالقی  ریشه

 (.10است )

ی بینش و رویکرد رهبری است رهبری خدمتگزار، نوع

که مصلحت جمعی پیروان را بر منفعت شخصی رهبر 

(. ازآنجا که دیدگاه اصلی این نظریه 14دارد ) مقدم می

توجه به منافع پیروان مقدم بر منافع سازمان و حتی خود 

توان نتیجه گرفت که رهبری خدمتگزار  رهبر است، می

محسوب  های رهبری یک رویکرد پیرومحور در نظریه

شود. راهبردهای قدرت بخشی به پیروان از دیدگاه  می

اند از: به اشتراک گذاشتن  رهبری خدمتگزار عبارت

اطالعات، تفویض اختیار برای اجرای وظایف مهم، تشویق 

 (. 19اعضا برای تقویت و استفاده از استعدادهایشان )

اولین قوت « بشردوستی( »2012) 1نظر جانسون به

ار است. توجه به دیگران، بر توجه به خود رهبری خدمتگز

توانیم خدمت کنیم که  مقدم است و ما تنها در صورتی می

به اصل اولویت دادن به دیگران متعهد باشیم. براساس 

فرض فکر رهبری خدمتگزار، رهبر کسی است که  پیش

دنبال خدمت است و خدمت یک جزء طبیعی رهبری  به

 (.22است  )

شوند  یکم با نیازهایی مواجه می و رهبران در قرن بیست

( 2009) 2اند. هیس رو نبوده ای با آنها روبه که در هیچ دوره

در این قرن، رویکردهای رهبری که تا پیش از "گوید:  می

                                                                 

1 . Johnson 

2 . Hays  

ها و  شده و چالش  سرعت منسوخ شد، به این استفاده می

های این قرن، اتخاذ شیوۀ جدیدی برای رهبری در  فرصت

(. رهبران 17) "کند ن قرن را طلب میشرایط پرتالطم ای

های قرن  های گذشته جوابگوی نیازمندی فعلی با شیوه

یکم الگوهای  و یکم نخواهند بود. در قرن بیست و بیست

سنتی و اقتدارگرایانۀ رهبری به الگوهای جدید رهبری که 

قویاً براساس رفتارهای اخالقی دلسوزانه بنا شده، تبدیل 

 (. 24خواهند شد )

های پیشین بیان شد،  اساس مطالبی که در بخشبر

هرچند کانون توجه رهبر خدمتگزار منابع پیروان و 

ها، از بین بردن  خدمت به آنها از طریق ایجاد مهارت

موانع، تشویق ابداع و قدرتمندسازی است، ولی اعتقاد بر 

آن است که اهداف سازمان و اثربخشی سازمان از خالل 

 یابد.  خدمت به پیرو تحقق می

تحقیقات رهبری در حوزۀ مدیریت و  بیشتر

شناسی ورزشی طی سه دهۀ اخیر، در پی شناسایی  روان

رهبری بودند که بیشترین  یها رفتارهای ویژه یا سبک

پژوهش در مورد  ٣٥00را داشته باشند. بیش از  اثربخشی

موضوع رهبری منتشر شده است و هنوز هم محققان در 

 (.26) اند بخشیپی شناسایی عوامل اثر

بحث اثربخشی سازمانی اهمیت زیادی برای محققان و 

( محیط 2004) ٣مدیران اجرایی دارد. به گفتۀ وگنر

تجاری در طول چند دهۀ گذشته تغییرات زیادی کرده 

است. تغییرات سریع فناوری، به اضافۀ عوامل جهانی 

هایی ایجاد کرده که باید  اقتصادی و اجتماعی سازمان

به مسائل واکنش نشان دهند. کمتر کسی است  سرعت به

که دربارۀ اهمیت رهبری در کسب اثربخشی سازمان  

 (. 2٥تردید داشته باشد )

                                                                 

3. Wegner 
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 اش با طور خاص و رابطه در مورد رهبری خدمتگزار به

 ( از میان200٥)1اثربخشی سازمانی نیز به عقیدۀ دروری

 های متعدد رهبری، مفهوم رهبری که تعاریف و نظریه

 دانشگاه را دارد رهبری خدمتگزار شترین اثربخشی دربی

 می باشد. به عقیدۀ وی رهبران خدمتگزار در نگریستن

 عنوان نقش یادگیری و سپس تعلیم نقش خود به 

  .(1٣اند ) اثربخش

 شود این است که آنچه از مطالب باال استنباط می

 های جدید مدیریت بر اثربخشی تأکید دارند و اندیشه

 اند. براساس قق آن را رهبری خدمتگزار ذکر کردهمسیر تح

 گرفته در زمینۀ رهبری های انجام یکی از پژوهش

 خدمتگزار در قلمرو ورزش، رهبری خدمتگزار کاربرد

 های سازمانی و نهادهای ای در انواع محیط گسترده

 های یکی از (. در همین زمینه یافته27اجتماعی دارد )

 کند که معاونانی که ا تأیید میگیری ر ها این نتیجه رساله

 های رهبری خدمتگزار را در سرتاسر سازمان خود ویژگی

 کنند احتماالً سطوح باالتری از موفقیت تزریق می

 خصوص در ریاضیات، آموزان را انتظار دارند، به دانش

 (. در همین زمینه18خواندن، و معدل یادگیری ساالنه )

 ها و مرور صاحبه(، بر اساس شواهد، م200٥) 2پترسون

 هایی که با رهبران خادم ادبیات مطرح کرد که سازمان

 (.9گردند ) شوند سبب موفقیت سازمان می اداره می

 مدیران که داد نشان پژوهشی ( در200٣) ٣گروسمن

 مدار وظیفه مدیران به نسبت عملکرد بهتری مدار رابطه

 برخوردار بهتری اثربخشی از نیز آنها سازمان و دارند

 مدیران های مهارت از جزئی مداری واقع رابطه در  ست.ا

 همراه سازمان اثربخشی با داری معنا طور به که است امروز

 ( در پژوهشی با عنوان2007)4هاسر  دان (.1٥است )

 اثربخشیرهبری خدمتگزار، اعتماد، تعهد سازمانی و »
                                                                 

1 . Drury 

2 . Patterson 

3 . Grossman 

4 . Dannhauser 

 گزارش داد که ارتباط بین رهبری خدمتگزار و« تیمی

 ری خدمتگزار و تعهد سازمانی مثبت و معناداراعتماد، رهب

 ای با ( در مقاله2011و همکاران ) ٥. آستین (11است )

 شناختی بر ای پدیده رهبری خدمتگزار: مطالعه»عنوان 

 اظهار« اجرا، تجربیات، اثربخشی سازمانی و موانع موجود

 ای که از اعمال مدیریتی داشتند که موانع سازمانی

 ها، ترس از شامل فرهنگ سازمانکنند  جلوگیری می

 تغییرات، کمبود دانش موجود در رابطه با فلسفۀ رهبری

 (. 7خدمتگزار است )

 ترویج»( در مقالۀ خود با عنوان 2012) 6شکاری

 ها: مطالعۀ موردی در عوامل اثربخشی رهبری در سازمان

 نشان داد که برای بهبود« مؤثر رهبری خدمتگزار

 رفتارهای خدمتگزاری را گسترش ها باید اثربخشی، شرکت

 خصوص رفتارهایی از قبیل کمک به زیردستان دهند، به

 گیری روابط موفق، در اولویت قرار دادن زیردستان، شکل

 عادالنه با زیردستان، گوش دادن با دقت به دیگران،

 (.2٣بینی، آگاهی و نگرانی برای کمک به جامعه ) پیش

 امروزه که داد نشان پژوهشی ( در2014) 7ماهمب  

 های توسعه برای دستیابی به با چالش استراتژی مدارس

 رو هستند. شیوۀ رهبری خدمتگزار به توسعه اثربخشی روبه

 (. خائف الهی و همکاران21انجامد ) و ارتقای اثربخشی می

 تبیین الگوی اثربخشی"عنوان  با خود تحقیق در (1٣88)

 "ی خدمتگزارهای دولتی ایران براساس نقش رهبر سازمان

 تحقیق، های مؤلفه بین رابطۀ بررسی در که گرفتند نتیجه

 میانگین بودن کم اما شدند. تأیید بررسی مورد روابط کلیۀ

 میانگین از خدمتگزار رهبری گیری اندازه ابزار نمرۀ

 رهبری خدمتگزار و غلبۀ ضعیف اجرای معنای به متوسط،

 .(٣ران است )های دولتی ای سازمان رهبری پدرساالرانه در

 ( اظهار داشتند که1٣89)  نژاد و همکاران حیدری

                                                                 

5 . Austin 

6 . Shekari 

7 . Mahembe 
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 و ورزشی مدیران آگاهی و دانش سطح ارتقای منظور به

 برگزاری باید با مدیریتی، نوین های روش با آنان آشنایی

 با تا شود کمک آنان به ویژه آموزشی های کارگاه و ها دوره

 یورزش سازمان محیط در مناسب رهبری سبک انتخاب

 (.2باشند ) موفقی و مدیران اثربخش خود تحت پوشش

 بررسی تأثیر"ای با عنوان  ( در مقاله1٣92لطیفی ) 

 "رهبری خدمتگزار بر اعتماد در تیم و اثربخشی تیمی

 اظهار داشت که رهبری خدمتگزار و اعتماد در تیم،

 (.٥اند ) هایی قوی در ارتقا و بهبود اثربخشی تیمی اهرم

 ( در پژوهشی نشان دادند1٣9٣همکاران ) منتخب یگانه و

 کارگیری سبک رهبری توانند با به ها می که سازمان

 خدمتگزار سبب توانمندسازی کارکنان، عدالت سازمانی،

 افزایش خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در

 ( در1٣94چهرازی و همکاران ) (.6کارکنان شوند )

 رهبری روابط کلیۀه پژوهشی به این نتیجه دست یافتند ک

 دار کارکنان معنا وری بهره خدمتگزار و رفتارهای ضد

 طریق از خدمتگزار سبک رهبری نتیجه در  است.

 رفتارهای ضد بر کارکنان شناختی روان توانمندسازی

 (.1) دارد تأثیر وری ایشان بهره

 جهانی ، سازمان (IPC) 1پارالمپیک المللی بین کمیتۀ

 ساختن قادر به و متعهد کپارالمپی جنبش متولی

 ورزشی، و اعتالی به دستیابی برای پارالمپیکی ورزشکاران

 برتر و نخبه تا مبتدی از معلوالن، همۀ برای ورزش ترویج

 شامل پارالمپیک های هدف ارزش این، بر است. عالوه

 اصول سبکاست که با  برابری و بخشی الهام اراده، جرأت،

 رهبری خدمتگزار همسویی دارد.

 با توجه به اهمیت ایجاد پژوهشگراناز سوی دیگر 

 فعال شرکت برای الزم تدارک و مناسب های زمینه

 بینای یا کم نابینا معلول، و جانباز ورزشکاران و قهرمانان

 زمینۀ مناسب های ورزشی مختلف و ایجاد رقابت در کشور

                                                                 

1 . International Paralympic Committee 

 های برنامه آموزشی و احیای های فعالیت اجرای برای

 معلوالن، جانبازان،  ورزش توسعۀ ظورمن به پژوهشی

 بر ضرورت تحقیقات کاربردی در بینایان، کم و نابینایان

 زمینۀ رهبری خدمتگزار در ورزش تأکید کرده و آموزش

 اندرکاران در این سبک رهبری را به همۀ مسئوالن و دست

 (. با اینکه مطالعۀ20،8کنند ) حوزۀ ورزش توصیه می

 ستفاده از سبک رهبریادبیات مطلب، آموزش و ا

 حل مناسب برای چالش عنوان یک راه خدمتگزار را به

 کند، کارکرد موجود بین ابعاد مختلف ورزش مطرح می

 های ورزشی از جمله ویژه در سازمان این سبک رهبری به

 کمیتۀ ملی پارالمپیک جمهوری اسالمی ایران بررسی

 های شنشده و فقدان مطالعات تجربی، زمینه را برای پژوه

 توان استفاده از بیشتر ناهموار ساخته است. در صورتی می

 سبک رهبری خدمتگزار را به جامعۀ ورزش، حتی در

 های بر تأثیر بر جنبه سطوح آموزشی توصیه کرد که عالوه

 های تربیتی و اخالقی، کارکرد قابل قبولی در سازمان

 ورزشی نیز داشته باشد.

 

 روش تحقیق

 -نوع تحقیق، کمّی توصیفیتحقیق حاضر از لحاظ 

-ای تحلیلی از نوع همبستگی است و از نظر هدف، توسعه

 کاربردی است. ضمن آنکه چون این تحقیق در یک

 سازمان واقعی، عینی و زنده صورت گرفت، در زمرۀ

 مطالعات میدانی نیز قرار دارد. جامعۀ آماری تحقیق حاضر

 رینفعان کمیتۀ ملی پارالمپیک جمهو شامل کلیۀ ذی

 اسالمی ایران )هیأت رئیسه و کارکنان این کمیته،

 فدراسیون جانبازان و معلوالن، و فدراسیون نابینایان و

 و کاروان فرهنگی ورزشی 1٣94بینایان( در سال  کم

 آنجا لندن بود. و از 2012های پارالمپیک  اعزامی به بازی

  نفر( 207که محقق به کلیۀ اعضای جامعۀ آماری )
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 ت و کل جامعۀ آماری را سرشماری کرد،دسترسی داش

 نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری درنظر گرفته شد. 

 ،هلا  داده آوری جملع  حاضلر بلرای   اصللی تحقیلق   ابزار

 حاضلر  تحقیلق  در .بودپرسشنامه  و ای کتابخانه مطالعات

 آملد کله   دست به پرسشنامه طریق از ها داده عمده بخش

 (200٥پترسون )گزار رهبری خدمت های شامل پرسشنامه

 (.22) اثربخشی سازمانی بودو پرسشنامۀ محقق ساختۀ 

 سؤال ٥٣پرسشنامۀ رهبری خدمتگزار پترسون شامل 

 رسلانی، تواضلع و   مقیلاس )خلدمت   خلرده  6پاسخ و  بسته

 دوسلتی، بیلنش(   فروتنی، قابلیت اعتماد، عشق الهی، نلوع 

 ممخلالف  کلامالً ارزشی لیکرت،  بوده و براساس مقیاس پنج

 موافقم نمره(، 3ندارم ) نظری نمره(، 2) مخالفم نمره(، 1)

 اسلت. ضلریب آلفلای    نملره(  ٥) موافقم کامالً و نمره( 4)

 پرسشنامۀدست آمد.  ( بهr=84/0کرونباخ این پرسشنامه )

 بلا پاسلخ   سلؤال بسلته   ٥2ساختۀ اثربخشی شلامل   محقق

 کلامالً  تلا  1مخلالفم=  کامالً ) از لیکرتارزشی  پنج مقیاس

 ضلریب  از اسلتفاده  پایایی پرسشنامه بلا  ( بود. ٥= موافقم

 از ( برآورد شد. تعدادیr=86/0) کرونباخ آلفای همبستگی

 و روایلی صلوری   ملورد  در ورزشلی  ملدیریت  متخصصلان 

 کردند نظر اظهار محتوایی هر دو پرسشنامه

 ربط و کسلب اطالعلات   با مسئوالن ذی  طی هماهنگی

 همکلاری  اضر، درخواستدر مورد جامعۀ آماری تحقیق ح

 خواسلته  از افراد اطالعات صورت گرفت و آوری برای جمع

 کننلد. در  شلرکت  ایلن تحقیلق   در تمایلل  صورت در شد

 207نفر توزیع و در نهایت،  2٣0 ها بین نهایت پرسشنامه

 مشلغلۀ  بله  توجله  بلا  البته وتحلیل شد. پرسشنامه تجزیه

 هلا آن بله  دسترسلی  در احتملالی  مشلکالت  و نفعلان  ذی

 .شد آوری جمع و مناسبی توزیع هایزمان در ها پرسشنامه

 

 های تحقیق نتایج و یافته

 نفعان کمیتۀ ملی ، تعداد و درصد ذی1جدول 

 پارالمپیک جمهوری اسالمی ایران را در پژوهش حاضر

 دهد. نشان می

 

 کنندگان در پژوهش . توزیع شرکت1جدول 

 درصد تعداد کنندگان شرکت ردیف

 2٥/7 1٥ ان کمیتۀ ملی پارالمپیک کارمند 1

 2٥/7 1٥ های جانبازان و معلوالن  کارمندان فدراسیون ورزش 2

 41/2 ٥ بینایان  های نابینایان و کم کارمندان فدراسیون ورزش ٣

 80/٥ 12 اعضای هیأت رئیسه و اجرایی کمیتۀ ملی پارالمپیک 4

 80/٥ 12 لندن 2012مهمانان ویژۀ پارالمپیک  ٥

 7٣/7 16 لندن 2012عضای ستاد پارالمپیک ا 6

 ٣8/٣ 7 لندن 2012گروه پزشکی پارالمپیک  7

 76/6 14 لندن 2012گروه خبری پارالمپیک  8

 86/٣ 8 لندن 2012سرمربیان پارالمپیک  9

 12/11 2٣ لندن 2012مربیان پارالمپیک  10

 86/٣ 8 لندن 2012سرپرستان پارالمپیک  11

 78/٣4 72 لندن 2012المپیک ورزشکاران پار 12

 100 207  کل
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دهد که از نظر جنسیت  نشان می 2بررسی جدول 

درصد( متعلق به مردان است و  1٣/82بیشترین فراوانی )

هستند. بیشترین  زن دهندگان درصد از پاسخ 18حدود 

درصد به متأهالن و فراوانی کمتر به  82/76فراوانی با 

که  شود بر آن مالحظه می وهعال افراد مجرد تعلق دارد.

 41-٥0درصد بین  40/٣1کنندگان شامل  اکثر ارزیابی

درصد دارای  41/2سال با  61-70سال دارند و گروه سنی 

های سنی از نظر فراوانی  کمترین فراوانی است. بقیۀ گروه

 اند. در بین این دو سر طیف قرارگرفته

 نفر( 207عه )تعداد کل شناختی جامعۀ مورد مطال . مشخصات جمعیت2جدول 
 درصد تعداد  

 28/20 42 20-٣0 سن

40-٣1 ٥8 04/28 

٥0-41 6٥ 40/٣1 

60-٥1 ٣7 87/17 

70-61 ٥ 41/2 

 87/17 ٣7 زن جنسیت

 1٣/82 170 مرد

 18/2٣ 48 مجرد تأهل

 82/76 1٥9 متأهل

 

 هاوتحلیل داده تجزیه

اختاری در این تحقیق از تکنیک مدلسازی معادالت س

افزار لیزرل استفاده شده است. دلیل استفاده از  تحت نرم

تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری این است که در مدل 

پژوهش چندمتغیر مستقل )ابعاد مدیریت خدمتگزار( 

همزمان بر متغیر وابسته )اثربخشی سازمانی( تأثیر دارند. 

نفر  200همچنین چون تعداد نمونۀ آماری پژوهش از 

توان توزیع تر بوده است، بنابر قضیۀ حد مرکزی میبیش

 ها را نرمال در نظر گرفت. داده

 

 های برازندگی مدل. شاخص3جدول 

RMSEA GFI AGFI NFI NNFI CFI RFI  شاخص برازش
2
/df 

1/0 > دامنۀ مقبول  ≤ 9/0    < 9/0  < 9/0  < 9/0  < 9/0  < 9/0  < 00/2  

029/0 شده کسبمقادیر   92/0  99/0  97/0  94/0  9٥/0  9٣/0  ٥2/1  

 

دهندۀ  افزار لیزرل نشانیلۀ نرموس بهنتایج آزمون مدل 

. استهای برازندگی برازش مدل تحقیق، براساس شاخص

 (GFI) برازش نیکویی ارزش شاخص چنانچه کلی طور به

 مناسب برازشۀ دهندباشد نشان 9/0 مساوییا  تربزرگ

 میانگینۀ که ریش RMSEAی از طرف است.مدل 

هر  برای تفاوتۀ انداز عنوان به است و تقریب مجذورات

 باشد. 1/0از  کمتر شده، باید تعریف آزادیۀ درج

از  تربزرگ  NFIو  RFI،CFIمیزان ارزش  همچنین 

 نشان رامدل  برازش بخشرضایت که سطح است، 9/0

ین تر مهم عنوان به آزادیۀ درج به دوکای دهند. نسبت می
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 است 2تر از  کوچکین مدل در ا برازش، ینتعی در شاخص

  .دارد قرار مناسبیۀ دامن در که

های دیگری نیز های مزبور، شاخصبر شاخص عالوه

برای برازش مدل وجود دارد که مقادیر استاندارد و 

خالصه  صورت به ٣برای مدل، در جدول  آمده دست به

 آورده شده است. 

 اثبات هاداده با یمنطق طور بهمدل  برازش اینکه از بعد

 نیز متغیرها بین و روابطمدل  اجزای معناداری شد،

  .شود می ارزیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 t. مدل تحقیق در حالت آمارة 1شکل 

 

مدل در  را  tپارامتر مربوط به تخمین 1 شکل

 میزان همگی پارامترها دهد. این می نشان لیزرل شده تست

 را بر متغیر مستقل غیرهایاز مت یک هر همزمان اثرگذاری

  .دنده می نشان کلی الگوی دروابسته 

 از ترکوچک یا 96/1 از تربزرگ باید مقداری tمقادیر 

 باشند. داشته -96/1
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 . مدل تحقیق در حالت ضرایب مسیر2شکل 
 

برای  آمده دست بهمقادیر ضریب مسیر  2در شکل 

که مقدار ضریب  ه است. درصورتیمدل تحقیق آورده شد

باشد،  -4/0تر از یا کوچک 4/0تر از مسیر بزرگ

، که در استدهندۀ حداقل تأثیر بین اجزای مدل  نشان

تر مدل تحقیق تمامی متغیرها دارای ضریب مسیری بزرگ

دهندۀ تأثیر شایان توجه ابعاد  اند، که نشانبوده 4/0از 

در انتهای است.  انیمدیریت خدمتگزار بر اثربخشی سازم

و  tنتایج براساس مقادیر آمارۀ  4این بخش در جدول 

 ضریب مسیر نشان داده شده است. 

 . بررسی روابط مدل تحقیق4جدول 

 جهت رابطه رابطه 
ضریب 

 مسیر
 نتیجه آزمون tمقدار 

 تأیید ٣8/10 41/0 مستقیم اثربخشی سازمانی  عشق الهی 1

 تواضع و فروتنی 2
 تأیید ٣0/٣0 61/0 مستقیم سازمانی اثربخشی 

 دوستی نوع ٣
 تأیید 66/47 78/0 مستقیم اثربخشی سازمانی 

 قابلیت اعتماد 4
 تأیید 74/٥0 81/0 مستقیم اثربخشی سازمانی 

 تأیید 97/4٥ 79/0 مستقیم اثربخشی سازمانی  انداز چشم ٥

 دتأیی 78/٣٣ ٥9/0 مستقیم اثربخشی سازمانی  رسانی خدمت 6
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 گیری بحث و نتیجه

تحلیل روابط بین رهبری حاضر،  تحقیق از هدف

خدمتگزار و اثربخشی در کمیتۀ ملی پارالمپیک جمهوری 

 اسالمی ایران بود.

 نشان 2با توجه به جدول  تحقیق توصیفی های یافته

 جامعۀ آماری تحقیق حاضر را آقایان درصد 1٣/82 که داد

 به توجه با که دهند میها تشکیل  درصد را خانم 87/17 و

 وجود نیروهای و کشور سطح در بانوان ورزش ۀتوسع

 زن نیروهای از بیشتر استفادۀ لزوم تحصیلکرده، و خبره

 نفعان آن کمیتۀ ملی پارالمپیک و کلیۀ ذی ۀبدن در

 سنی ۀدامن سنی، مورد وضعیت در شود. می احساس

 از ترکیبی که است سال 20-٥0بین آنها درصد 72/79

 سنی وضعیت از مجموع در و دارند را تجربه و انیجو

 درصد آنها بین 01/20برخوردارند و دامنۀ سنی  مناسبی

 های مدیریتی )رئیس، سال است که در سمت ٥1-70

 و ها بخش در جوان نیروهای کنار نایب رئیس، دبیر....( در

 کمیته های فعالیت ۀتوسع به توانند مختلف می سطوح

 .کنند کمک

 اولویت و دادن ارزش خدمتگزار موجب بریره اصول

 رهبری، اثربخشی انسانی، روابط فضای به بخشیدن

 سازمان اثربخشی پیرو و در نهایت موجب اثربخشی

 محسوب شود، خدمتگزار شخصی اینکه برای .شود می

 مدلسازی کرد، بلکه دیکته او به را خدمتگزاری توان نمی

 مؤثر بسیار خدمتگزار رهبران و خصوصیات ها ویژگی

 خاص رهبری سبک دلیل به خدمتگزار رهبران .بود خواهد

 به آنان نگاه نحوۀ بلکه نیستند فرد منحصربه خودشان

 متمایز رهبران سایر از را آنها که است دنیای اطرافشان

 مدیران به و رهبران مثبت دیدگاه رو ازاین .کند می

 ر راو رهبری خدمتگزا داد پرورش توان می را رسانی خدمت

 موانعگرفت؛ زیرا یکی از  کار های ورزشی به سازمان در

 نظران، از نظر صاحب خدمتگزار رهبری های فعالیت

 از است؛ خدمتگزار رهبری فلسفۀ مورد در دانش نداشتن

 و دانش سطح ارتقای( بر 1٣89نژاد ) طرفی حیدری

 مناسب رهبری سبک انتخاب ورزشی برای مدیران آگاهی

 که به افزایش اثربخشی سازمان منجر ورزشی سازمان در

 (. 2شود، تأکید داشت )

 الهی عشقاست.  دوشرطیق یفداکارانه و بعشق الهی 

 . ایناستی درونی ها از مشخصهنیست و  صرفاً در رفتار

 به نتایجدهد، می رفتار دیگران را تحت تأثیر قرار عشق،

 شود و اثربخشی را افزایشمی مثبت برای سازمان منجر

 داری بین . در این پژوهش رابطۀ مثبت و معنادهد یم

 عشق الهی و اثربخشی مشاهده شد که این نتیجه با

 (.12ی دارد )همخوان( 201٥) دیرندونکهای  یافته

 های پژوهش حاضر ارتباط مستقیم تواضع و یافته

 فروتنی بر اثربخشی سازمانی را تأیید کرد. این یافته با

 (. تواضع و2٣همسوست ) (2012نتایج پژوهش شکاری )

 شود که افراد به فروتنی رهبران خدمتگزار سبب می

 رفتارهای اجتماعی سازمانی برای کمک به یکدیگر، گرفتن

 نظر های مختلف و در ابتکار عمل، شرکت در فعالیت

 عنوان طور مداوم به گرفتن مسئولیت توسعۀ خود به

 ایشرهبران بالقوۀ سازمانشان پاسخ دهند که موجب افز

 اثربخشی خواهد شد.

 دوستی بر اثربخشی نتایج پژوهش نشان داد که نوع

 امور روزمرۀ در داری دارد. شفافیت تأثیر مستقیم و معنا

 به سازمان های برنامه و اهداف روشن بیان ،سازمان

 کردن، کمک دلیل به صرفاً دیگران به کمککارکنان، 

 اعتماد جو تقویت سبب دیگران و ... به مسئولیت واگذاری

 شود؛ این ابعاد دارای رابطۀ می سازمان در دوستی و نوع

 مستقیم با اثربخشی سازمانی است که با نتیجۀ تحقیق

 مبنی بر تأثیر شایان توجه ابعاد (1٣86خائف الهی )

 (.٣همخوانی دارد ) مدیریت خدمتگزار بر اثربخشی سازمانی

 و تواضع مهربانی، و احترام بر مبتنی رفتار اعتماد، وجود
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 اعضا دیگر نیازهای به توجه و همچنین افراد فروتنی بین

 های ارج افراد از نشانه فردی های تفاوت پذیرش عین در

 بتوان شاید نهادن رهبر خدمتگزار به پیروانش است.

 همۀ در شده مطرح های ویژگی بودن قوی که استنباط کرد

 ورزش در بُعد این به توجه اما است، موارد ارزشمند

 های ویژگی است. برخوردار ای ویژه اهمیت از معلوالن

 تقویت که است ای گونه به معلوالن روحی نیازهای و روانی

 مربیان، کارمندان بازیکنان، بین مهربانی و احترام اعتماد،

 به معلوالن بیشتر انگیزۀ و دلگرمی موجب تواند می و...

 رهای پژوهش حاضر اث فعال شود. یافته زندگی داشتن

 مثبت قابلیت اعتماد بر اثربخشی کمیتۀ ملی پارالمپیک را

های دان هاسر  تأیید کرد. نتایج تحقیق حاضر با یافته

 زیرا ارتباط بین رهبری خدمتگزار( همخوانی دارد، 2007)

 (.11و اعتماد را مثبت و معنادار گزارش کرد )

 انداز بر های پژوهش حاضر ارتباط مستقیم چشم یافته

 این یافته همراستا با مطالعاترا تأیید کرد. اثربخشی 

 بُعد به توجه (. با٥( است )1٣92لطیفی و همکاران )

 در که داشت انتظار توان می خدمتگزار، رهبری انداز چشم

 شود، می اعمال رهبری سبک این هایی که سازمان

 سبب که ترسیم شود آینده از روشن و آرمانی تصویری

 با واقع، در .شود می آن به تنیاف دست برای پیوند اعضا

 توان می رهبری خدمتگزار های ویژگی و صفات دادن نشان

  بخشید. توسعه را سازمانی اثربخشی

 های تیم از استفاده با توانند می ها سازمان همچنین،

 از را اثربخشی که کنند ایجاد سازمان در محیطی کاری،

 و رانرهب واقع، دردهند.  ترویج رهبری خدمتگزار طریق

توانند  می رهبری رفتارهای نمایش با ها سازمان مدیران

 بهبود را آنها عملکرد و دهند افزایش را رضایت سطح

  .شوند  اثربخشی افزایش ترتیب موجب بدین و بخشند

رسانی در قلب رهبری خدمتگزار جای دارد.  خدمت

ها و  رسانی به دیگران را در رفتارها، نگرش رهبران خدمت

دهند. آنها به دیگران از طریق  خود نشان می های ارزش

ارائۀ اطالعات، منابع مادی، زمان، توجه و ... خدمت 

کنند و کارکنان نیز در برابر کسانی که به آنها خدمت  می

کنند. نتایج پژوهش نشان  کنند احساس مسئولیت می می

رسانی و اثربخشی رابطۀ مستقیمی  داد که بین خدمت

( همسوست 1٣92پور ) عیدیهای  فتهیاوجود دارد که با 

 رهبری خدمتگزار یک روش زندگی است که عمیقاً (.4)

 حال، رهبری با این دهد. فرهنگ و تجارت ما را ارتقا می

 های خدمتگزار هنوز یک مفهومی جدید در سازمان

 ها اهمیت آن را به رسمیت برخی از سازمان .ورزشی است

 در مجموع،کنند.  اند و سعی دارند آن را اجرا شناخته

 نتایج تحقیق حاضر در زمینۀ بررسی رابطۀ بین رهبری

 خدمتگزار با اثربخشی در کمیتۀ ملی پارالمپیک بیانگر این

 جامعۀ مورد بررسی سبک رهبری مطلب است که در

 خدمتگزار سهم زیادی در افزایش اثربخشی کمیتۀ ملی

 در در نتیجه برای بهبود اثربخشی پارالمپیک داشته است.

 کمیتۀ ملی پارالمپیک باید، رفتارهای خدمتگزاری را

 گسترش داد.
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