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  چکیده

 انیـ مرب رییـ تغ تیریمـد  ییو توانـا ) و تعاملگرا نیتحول آفر(يسبک رهبر نیحاضر بررسی رابطه ب قیهدف تحق

برتـر   يگهـا یمنتخـب ل  يمهـا یت کنانیجامعه آماري تحقیق شامل کلیه باز. بود رانیبرتر ا يها گیاز ل یمنتخب

حجم نمونه بر اساس جدول ).  N = 390(بود 1388در سال ) کاراته ،یکشت نتون،یبسکتبال، بدم بال،یوال(کشور 

ها  یآزمودن). n=  309(انتخاب شد یهر رشته ورزش يبرا کیانتخاب حجم نمونه مورگان به طور تصادفی به تفک

 تیاز آنها  سابقه عضو% 2/59سال بوده و  01/5 گیدر ل يسابقه باز نیانگیسال، م 01/25 یسن نیانگیم يدارا

 تیریمـد  ییو توانـا  ياستفاده از دو پرسشنامه، ادراك خود را از سبک رهبـر با  کنانیباز. را داشتند یمل میدر ت

، به )1985(باس يپژوهش از شکل اصالح شده پرسشنامه سبک رهبر نیدر ا. خود مشخص نمودند یمرب رییتغ

ـ ) 1998(کارنـال  نیکـال  رییـ تغ تیریو از پرسشنامه مد  انیمرب ییو تعاملگرا ینیتحول آفر زانیسنجش م  يراب

و هم از آمار  یفیداده ها هم از آمار توص لیو تحل هیتجز يبرا. استفاده شد انیمرب رییتغ تیریمد ییسنجش توانا

و از  یبه مرکز و پراکنـدگ  لیتما ياز شاخص ها یصفات کم فیتوص يکه برا ياستفاده شد  به طور یاستنباط

. داده ها استفاده شد ریو تفس لیتحل ه،یتجز يبرا)رسونیپ یهمبستگ بیانس، و ضریوار لیتحل( یآمار استنباط

  . دار وجود دارد ارتباط مثبت ومعنی رییتغ تیریمد يرهبري با مهارت ها يسبک ها نینشان داد که ب جینتا

 برتر يها گیل انیمرب ،رییتغ تیریمد ییتواناي، سبک رهبر :واژه هاي کلیدي
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  مقدمه

شـناختی و کـنش متقابـل فـرد،      هـاي روان  دهند و مطالعه ویژگی ها را تشکیل می ها اجزاي اصلی سازمانانسان

از آنجـا کـه رهبـري    . تواند مفید و حائز اهمیت باشد ترین عنصر سازمانی می انگیزش و نگرش او به عنوان اصلی

دهنـد و هنگـام    ي آن نسـبت مـی  فرآیند اساسی در هر سازمان است و پیروزي یا شکست هر سازمان را به رهبر

هـا و   تـوان گفـت کـه دیـدگاه     موفقیت یا شکست سازمان، معموالً رهبري سازمان مد نظـر اسـت، بنـابراین مـی    

 ).2001میچل،(هاي افراد در سازمان نیز بستگی به سبک و سیاق رهبري سازمان دارد  نگرش

هاي رهبري وظیفه مـدار و   اشی از آن به سبکاکثر تحقیقات انجام شده در زمینه رهبري و پیامدهاي سازمانی ن

از طرف دیگر، به اعتقاد برخـی از محققـان رویکردهـاي اقتضـایی رهبـري هـم کـه        . اند رابطه مدار تمرکز داشته

هـا از جملـه چگـونگی ادراك زیردسـتان از رهبـر و       جانشین این رویکردها گردیده است، به بسیاري از موقعیـت 

ترین رویکردهـاي مطـرح شـده در زمینـه رهبـري،       از این رو، یکی از تازه. جه نداردپیرو تو -کیفیت روابط رهبر

نظریـه  ). 1386مقـدمی، (گرا است که تحقیقـات مربـوط بـه آن در کشـور انـدك اسـت        گرا و عمل رهبري تحول

 و باس) 2007(بلون هاي نظري در دنیاست که از سوي  گرا یکی از چهارچوب گرا و عمل هاي رهبري تحول سبک

رهبري تحول گرا بر روابط عاطفی و شخصی بین رهبر و زیردست استوار اسـت و بـه   . مطرح شده است) 1985(

تحریک و انگیزش پیروان در جهت عملکرد بیش از حد انتظار توجه دارد در حالیکه رهبري عمل گرا بر تبادالت 

. هاي اقتضایی اعتقاد دارد اعمال پاداش بین رهبر و زیردستان استوار است و به افزایش انگیزش پیروان به واسطه

کنـد   به اعتقاد بسیاري از محققان، رفتارهاي رهبري تحول گرا در افزایش انگیزش پیروان نقش مؤثري را ایفا می

  ).1999پیالي،(

ها  گیرد، محققین ورزشی الگوي رهبري را از سازمان در مطالعاتی که در مورد نقش مربی به عنوان رهبر انجام می

کنند، معمـوالً کسـی بـه عنـوان      وقتی گروهی از افراد براي رسیدن به هدفی تالش می). 2003هادن،(اند رفتهگ

هاي الزم براي رهبري گروه باشد تـا   این فرد باید داراي مهارت. گیرد مدیر و رهبر، مسئولیت گروه را برعهده می

هاي ورزشی این نقش را مربی بـه عهـده    قعیتدر مو. بتواند اعضاي گروه را به سمت هدف مورد نظر هدایت کند
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دارد و اوست که کار هدایت و رهبري بازیکنان را انجام می دهد و رهبري کارآمد وي، نقش مهمـی بـر عملکـرد    

  ).1997انشل،(گروه دارد 

تلقـی  با توجه به اینکه تغییر امري غیر قابل انکار است و می تواند به صورت مثبت یا منفی در بین افراد مختلف 

شود؛ لذا ذکر این نکته در تغییر ضروري است که اگر تغییر، با مدیریت صحیح همراه باشد؛ مـی تـوان از آن بـه    

اما اگر مدیر توانائی برخورد صحیح با عا مل تغییر را نداشـته باشـد؛ عامـل    . نحو مثبت براي سازمان بهره جست

با توجه به نتایج . اردي حتی به شکست نیز منجر شودتغییر به عامل بحران تبدیل خواهد شد که می تواند در مو

بسیاري از تحقیقات می توان دید که عنصر اصلی پیشرفت و توسعه ابعاد مختلـف انسـان در جوامـع گونـاگون،     

هاي آن و ارزیابی نتایج حاصل از آن بوده است؛ کـه تحـت عنـوان    مسئله طراحی و پذیرش تغییر، اجراي برنامه

بنابراین مدیریت تغییر عبارت است از فرایند اصولی برنامه ریزي، سازماندهی و . شده است مدیریت تغییر مطرح

اعمال تغییر از مرحله برهم زدن وضع موجود تا تحقق حالت کامالً آماده به کار در آینده است؛ به عبـارت دیگـر   

  .ایط مطلوب در آینده، استمدیریت تغییر تشخیص ناکارآمدي شرایط حال و انجام اقداماتی براي رسیدن به شر

اهمیت رهبري در مدیریت تغییر به وسیله این حقیقت که مدیریت تغییر، برحسب تعریف، نیازمنـد ایجـاد یـک    

بدون تردیـد رفتـار و    .سیستم جدید و سپس نهادینه کردن رویکردهاي جدید است مورد تایید قرار گرفته است

چگونگی واکنش و نگرش ورزشکاران . ازها و آگاهی ورزشکاران داردسبک رهبري مربیان تاثیر به سزایی بر نوع نی

در تیم هاي ورزشی به تغییرات و این که از تغییرات حمایت کرده یا در مقابل آن مقاومت نشان دهنـد تـا حـد    

رابطـه بـین سـبک     بررسـی  بنـابراین . زیادي به سبک رهبري مربی به عنوان الگوي رفتاري ثابت او بستگی دارد

هدف کلی تحقیق حاضر را  توانایی مدیریت تغییر مربیان لیگ هاي برتر ایران و) تحول آفرین و تعاملگرا(رهبري

  .تشکیل می دهد

  پیشینه تحقیق

مقایسه نگرش مدیران، اعضاي هیات علمی و دانشجویان نسبت به ابعاد  در تحقیقی با عنوان )1388(فالح 

بین نگرش چنین نتیجه گرفت که  گروه هاي تربیت بدنی دانشگاه هاي آزاد اسالمی مدیریت تغییر در مدیران
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 .اختالفی معنی دار وجود دارد ،آزمودنی ها نسبت به اعمال مدیریت تغییر مدیران بر حسب نوع عضویت در گروه

تغییر در سازمان بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش "در تحقیقی با عنوان ) 1386( مهرجو کماکلی

اشاره می کند که میزان پذیرش تغییر در بین مدیرانی که داراي سبک تفکر  "مدیریت و برنامه ریزي کشور

. هاي تفکر هستند تفاوت معناداري وجود ندارداجرایی و یا قضاوتی هستند با مدیرانی که کمتر داراي این سبک

کند که مدیران ارشد در برنامه هاي تغییر، بیان میدر تحقیقی با عنوان چگونگی عملکرد ) 1385(حنیفی 

مدیرانی که بانی تغییر در سازمان می باشند اشتباهاتی چون قطع ارتباط ازفرآیند تغییر و قصور در ایجاد اتحاد 

. بین رهبران کسب و کار و سهامداران ذي نفع براي پشتیبانی از برنامه تغییر در سازمان را مرتکب می شوند

درك آمادگی سازمانی براي تغییر و نگرش کارمندان نسبت به تغییر در "در تحقیقی با عنوان ) 2006(سینیته 

در تحقیقی با ) 1382(نامدار. نشان داد که بین نوع شغل و نگرش به تغییر ارتباطی وجود ندارد "بخش عمومی

تیجه گرفته است که متوسط چنین ن) دبیر(عنوان بررسی رابطه بین مدیریت تغییر و عملکرد آموزش دهنده 

عملکرد دبیرانی که مدیران آنها از مدیریت تغییر پیروي می کنند بیش از عملکرد دبیرانی که مدیران آنها از 

) تحول آفرین و تعاملگرا(در بررسی تاثیر نوع رهبري )  1380(دهقانیان  .مدیریت تغییر پیروي نمی کنند

معلمانی که مدیران آنها تحول آفرین هستند در مقایسه با معلمانی که  مدیران بر فشار روانی معلمان دریافت که

دریافت که بین هوش عاطفی و سبک ) 1384(مرتضوي . مدیران آنها تعاملگرا هستند فشار روانی کمتري دارند

بین ) 2002(ونگ و سوسیک ج. رهبري تحول آفرین در مقایسه با سبک رهبري تعاملگرا رابطه قوي وجود دارد

  . ک رهبري و اثربخشی و انسجام گروهی ارتباط مثبتی یافتندسب

با متغیر هـاي چـون    متغییر هاي تحقیقتحقیقاتی که تا کنون در این زمینه انجام شده، عمدتاً به بررسی رابطه 

خالقیت، هوش عاطفی، ویژگیهاي شخصیتی، انسجام گروهی، اثربخشی و قدرتمندي گروه پرداخته انـد کـه آن   

بنابراین با توجه بـه ضـرورت تغییـر در سـازمان هـاي      . در سازمانهاي صنعتی و تولیدي اجرا شده است هم غالباً

ورزشی و اهمیتی که فرایند رهبري در اجراي موفقیت آمیز و تسهیل پذیرش آن می تواند داشته باشـد و خـالء   
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ین نوع سبک هاي رهبري بـا  تحقیقاتی، بخصوص در تیم هاي لیگ برتر، انگیزه اي شد تا پژوهش حاضر رابطه ا

  .توانایی مدیریت تغییر را بررسی کند 

  تحقیقروش 

که داده ها . همبستگی می باشد -با توجه به موضوع و اهداف تحقیق، روش انجام پژوهش حاضر از نوع توصیفی

برتـر  جامعه آماري تحقیق شامل کلیه بازیکنان تیمهـاي منتخـب لیگهـاي    به صورت میدانی جمع آوري شدند؛ 

؛ حجم نمونه بـر اسـاس جـدول    ) = 390N(بودند 1389در )والیبال، بسکتبال، بدمینتون، کشتی، کاراته(کشور 

 ).  = 309n(مورگان به طور تصادفی به تفکیک براي هر رشته ورزشی انتخاب شد

ایـن  . می شودداده هاي مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه سبک رهبري و توانایی مدیریت تغییر جمع آوري 

اما . پرسشنامه ها یک ابزارهاي اندازه گیري استاندارد هستند و بارها در داخل و خارج از ایران بکار برده شده اند

به لحاظ دقت علمی و افزایش اعتبار پژوهش، بار دیگـر روایـی و پایـایی پرسشـنامه مـذکور در جامعـه آمـاري        

یایی درونی از روش آلفاي کرونباخ اسـتفاده شـد کـه ضـریب     براي محاسبه پا .پژوهش، مورد بررسی قرار گرفت

 .به دست آمده اسـت  84/0توانایی مدیریت تغییر و  86/0پایایی درونی براي پرسشنامه هاي سبک هاي رهبري 

همچنین از آمـار اسـتنباطی   . براي توصیف صفات کمی از شاخص هاي تمایل به مرکز و پراکندگی استفاده شد

  .براي تجزیه، تحلیل و تفسیر داده ها استفاده شد)سونضریب همبستگی پیر(

کـه  ) 1985(در این پژوهش از شکل اصالح شـده پرسشـنامه سـبک رهبـري بـاس     : پرسشنامه سبک رهبري

مورد استفاده قرار دادند، به سنجش میزان تحـول آفرینـی و    MLQ-1تحت عنوان )1993(هاکت، بایسیو و آلن

گویـه آن مربـوط بـه رهبـري      27گویه است؛ کـه   40این پرسشنامه شامل . تعاملگرایی مربیان خواهیم پرداخت

  . گویه آن مربوط به رهبري تعاملگرا می باشد 13تحول آفرین و 

براي سنجش توانایی مدیریت تغییر مربیان از پرسشنامه مـدیریت تغییـر   : پرسشنامه توانایی مدیریت تغییر

شنامه بر اساس چهار مولفه آمادگی براي تغییـر، برنامـه ریـزي    این پرس. استفاده می شود) 1998(کالین کارنال

 .براي تغییر، اجراي تغییر، پایداري تغییر طراحی شده است
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  نتایج

% 8/32کارشناسـی، %  7/33کارشناسـی ارشـد،    تحصـیالت داراي % 7/12در بین آزمودنی ها  نتایج نشان داد که

 01/5میانگین سابقه بـازي در لیـگ    سال، 01/25 آنهامیانگین سنی کل  ؛دیپلم و کمتر بودند%  6/20کاردانی، 

  .داشتندسابقه عضویت در تیم ملی را  آنهااز % 2/59و بود  فصل

  مدیریت تغییرتوانایی و  توصیف آماري داده هاي مربوط به سبک رهبري. 1جدول

  شاخص آماري

  متغیر

  میانگین و انحراف استاندارد

  کل کاراته بدمینتون کشتی بسکتبال والیبال

  72/093/2  73/038/3  62/061/3  92/059/3  72/022/3  77/033/3  رهبري تحولگرا

  76/089/2  63/037/3  64/053/3  75/050/3  67/015/3  72/027/3  رهبري تعاملگرا

  67/001/3  62/039/3  66/050/3  65/060/3  63/005/3  68/030/3  مدیریت تغییر

بـا   33/3براي سبک رهبري تحولگرا، میانگین کل آزمودنی ها،  5از حداکثر میانگین   1با توجه به نتایج جدول 

با انحـراف   27/3  ها یکل آزمودن نیانگی، متعاملگرا يسبک رهبر يبرا در حالی که .بود 77/0انحراف استاندارد 

بـا   30/3براي توانایی مدیریت تغییـر، میـانگین کـل آزمـودنی هـا،       5از حداکثر میانگین و  .بود 72/0استاندارد 

  . بود 68/0انحراف استاندارد 

  هاي رهبري و متغیر مدیریت تغییر مربیان  ضریب همبستگی بین متغیر سبک. 2جدول 

  مدیریت تغییر 

  رهبري   سبک
  آمادگی تغییر

برنامه ریزي 

  تغییر

اجراي 

  تغییر

تثبیت 

  غییرت

مدیریت 

  تغییر

  رهبري فرمند
* 67/0 =r * 66/0  =r * 61/0  =r  * 73/0 =r * 75/0 =r 

  توجه فردي
* 62/0 =r * 59/0  =r * 63/0  =r  * 63/0 =r * 69/0 =r 

  تحریک ذهنی
* 61/0 =r * 60/0  =r * 59/0  =r  * 65/0 =r * 69/0 =r 

  رهبري تحولگرا
* 71/0 =r * 69/0  =r * 67/0  =r  * 75/0 =r * 79/0 =r 

  پاداش مشروط
* 62/0 =r * 61/0  =r * 60/0  =r  * 67/0 =r * 70/0 =r 

  مدیریت استثنا
* 53/0 =r * 52/0  =r * 55/0  =r  * 60/0 =r * 62/0 =r 

  رهبري تعاملگرا
* 64/0 =r * 63/0  =r * 64/0  =r  * 71/0 =r * 73/0 =r 

      α=  01/0دار در سطح  همبستگی معنی: *
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هـاي رهبـري و مهـارت مـدیریت تغییـر       تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین سـبک   نتایج حاصل از آزمون فرضیه

دار دارد  نشان داد که بین سبک هاي رهبري با مهارت مدیریت تغییر ارتباط مثبت و معنـی  2مربیان در جدول 

)01/0 P<.(  

  گیري نتیجه و بحث

هاي   تحول گرا و عمل گرا، مطالعات رهبري در زمینه نظریه سبک قبل از پیدایش نظریه سبک هاي رهبري

بیان می کند که سبک رهبري تحول گرا بر ) 1996(باس . رهبري انسان گرایی و سازمان گرایی انجام می شد

گرا بر پایه سبک رهبري سازمان   پایه خصوصیات و رفتارهاي سبک رهبري انسان گرایی و سبک رهبري عمل

مهم ترین ویژگی هاي سبک رهبري انسان گرایی را با مالحظه بودن، ) 1989(یوکل . است گرایی بنا شده

حمایت گر بودن، قدرت بخشیدن، ایجاد فرصت مناسب براي رشد و توسعه پیروان، مشارکت دادن پیروان در 

یات سبک هاي فوق با برخی از رفتارها و خصوص ویژگی. تصمیم گیري و توجه به رفاه پیروان عنوان می کند

و مالحظات فردي ) تحریک ذهنی(، ترغیب به تالش فکري )الهام(روحیه ایجاد انگیزش : رهبري تحول گرا مانند

بنابراین تحقیقاتی را که در مورد ارتباط سبک هاي رهبري انسان گرایی و ). 1387زردشتیان، (باشد   همسو می

توان به عنوان تحقیقات موازي با تحقیق حاضر تلقی یسازمان گرایی با توانایی مدیریت تغییر انجام شده است، م

  . کرد

نتایج تحقیق نشان داد که سبک رهبري مربیان لیگ هاي منتخب از دیدگاه بازیکنان در هر دو حالت بیشتر از 

که در ) 1385(اشکوه طاهري  و) 2004(لواسیور نتایج این تحقیق با یافته هاي تحقیقات . حد متوسط است

 )1388(و هالجی  در لیگ برتر فوتسال) 1389(اند، و نتایج تحقیق جنانی انجام شده غیر ورزشیي ها  سازمان

نتایج تحقیق نشان داد که توانایی مدیریت . همخوانی دارد نداین متغییر را بررسی نموده بوددر لیگ هندبال 

نتایج به دست آمده در این . تغییر مربیان لیگ هاي منتخب از دیدگاه بازیکنان بیشتر از حد متوسط است

تحقیق نشانگر این موضوع است که ورزشکاران مدعی این موضوع هستند که مربیان آنها تغییر را درك کرده و 

این نتایج با نتایج . و پس از اجراي تغییرات سعی می کنند آن را تثبیت نمایند براي آن برنامه ریزي می کنند
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که به بررسی مدیریت موجود در مدارس متوسطه از در آموزش و پرورش  )1382(نامدار و ) 1384(صفربگلو

رس دیدگاه مدیران و معلمان و مقایسه آن با شاخص هاي مدیریت پرداخته بود و نشان داده بود که در مدا

گردد و بین دیدگاه مدیران و معلمان در زمینه اعمال مدیریت تغییر در  متوسطه تهران مدیریت تغییر اعمال نمی

که این موضوع را در گروه هاي تربیت ) 1388(مدارس متوسطه دولتی شهر تهران تفاوت وجود دارد و فالح 

   .در تعارض داردبدنی دانشگاه هاي آزاد بررسی نموده بود؛ 

داري  ق به این نتیجه رسید که بین سبک هاي رهبري با مهارت هاي مدیریت تغییر ارتباط مثبت و معنیتحقی

در شرکت هاي کره اي، الیت وود، ) 2002(که نتایج این تحقیق با یافته هاي یونک و سوسیک. وجود دارد

و فرازجا در ادارات آموزش و در مدارس ابتدایی هنگ کنگ ) 2002(در دبیرستان هاي کانادا، یو ) 1993( لیتوود

  .پرورش استان فارس همخوانی دارد

هـاي مـرتبط بـا ورزش در جهـت      هدف اساسی از این تحقیق کمک و مساعدت به تیم هاي حرفه اي  و سازمان

توسعه همه جانبه آینده ورزش کشور است که امید است قدمی کوچک در ایجاد شناخت بیشتر از وضع موجـود  

عنوان نهاد رسمی و مسئول در جهت پرورش و توسعه ورزش قهرمانی و  همچنین جلب توجه لیگ هاي برتر به 

مسئوالن و مدیران در تقویت این نهاد در سازگاري با تغییرات سریع و شتابان محیط داخلی و خارجی تیم هاي 

 . ورزشی  باشد

  منابع

 . ، تهران، اطالعات)1380ترجمه سید علی اصغر مسدد،( روانشناسی ورزش، ). 1997(اچ .انشل، مارك  .1

پایان نامه . بررسی سبک هاي مدیریت تعارض و رهبري مدیران تربیت بدنی استان مازندران). 1385. (شکوه طاهري،رضاا .2

  .کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

 .104، ماهنامه تدبیر، شماره مروري بر مدیریت تغییر و ارایه مدلی براي اعمال آن در سازمان). 1385(، فریباحنیفی .3

ارتباط سبک هاي رهبري تحول گرا و عمل گراي مربیان با انگیزش رقابت بازیکنان لیگ برتر ). 1387(زردشتیان، شیرین .4

  .شگاه تربیت معلم تهرانرساله دکتري مدیریت تربیت بدنی ، دان. بسکتبال ایران
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پایا امه کارشناسی . بر فشار روانی معلمان) تحول آفرین و تعاملگرا(بررسی تاثیر نوع رهبري ). 1380(دهقانیان، محمد حسین .5

 .ارشد، دانشگاه شیراز

معلمان و  بررسی مدیریت موجود در مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهر تهران از دیدگاه مدیران و). 1384(صفربگلو، آزاده .6

 .مقایسه آن با شاخص هاي مدیریت تحول

 تیریمد يرساله دکتر ارتباط بین سبک رهبري و راهبردهاي مدیریت تعارض در لیگ هندبال،). 1389( حمید، جنانی .7

 .تهران قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ،یبدن تیترب

 هندبال برتر لیگ بازیکنان تعهد و بررضایت مربیان گراي عمل و گرا تحول رهبري هاي سبک اثر). 1388( محسن، هالجی .8

 .تهران تربیت معلمدانشگاه  بدنی، تربیت مدیریت دکتري رساله ،ایران
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 190-167ص . 3فصلنامه مدرس، شماره. بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبري). 1384(مرتضوي، سعید  .10
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The Relationship between Coaches Leadership Style   & Change 

Management Ability in Iranian Super Leagues 

 

Zynolabedin Fallah 

Ph.D, Assistant Professor of Physical Education Dept., Islamic Azad University, Gorgan Branch 

 

This research aims to study the relationship between leadership styles with change 

management abilities among Iranian super-leagues coaches. Study population 

included all Iranian super-leagues players (volleyball, basketball, badminton, 

wrestling, karate) (N =390). The samples included 309 players. They were 

randomly selected from the super-leagues. Coaches leadership style and change 

management abilities were measured by MLQ (1996) and karnal (1991) 

questionnaires. The validity and reliability of the questionnaire in the target 

population were examined and approved at α=0.05. In order to data analysis 

descriptive statistics and inferential statistics were employed. In order to determine 

the relationship between leadership styles and change management abilities, 

pearson correlation coefficient was used. Results show that there was a significant 

positive relationship between leadership style and change management abilities 

among Iranian super-leagues coaches. 

Key word: leadership styles, change management abilities, super-leagues and 

coaches 

 


