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 چکيده
های هدف اصلی این تحقیق تعیین ادراک اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص سبک

در این راستا به بررسی رابطه   رهبری مدیران ارشد دانشگاه و فرهنگ سازمانی در دانشگاه است.

ی این پرداخته شد. سبک های رهبری با  مولفه های فرهنگ سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علم

های آن با روش رگرسیون چندگانه تجریه و پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و داده

تحلیل گردید. نمونه آماری آن از میان اعضای هیات علمی دانشگاه تهران با روش نمونه گیری 

  نامه های استانداردها از طریق پرسشای تصادفی انتخاب و   مورد مطالعه قرار گرفتند. دادهطبقه

ها نشان داد رایطه آماری معنی رهبری چند عاملی بس و کامرون و کوئین گردآوری شدند. یافته

داری بین سبک های رهبری )تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله( و فرهنگهای سازمانی وجود 

ص شد سبک رهبری دارد. در تحلیل واریانس با توجه به معناداری پارامتر ضرایب استاندارد مشخ

تحول آفرین قدرت پیش بینی معناداری بر فرهنگ های تیمی، ادهوکراسی و مبتنی بر بازاردارد 

.سبک رهبری تبادلی نیز قدرت پیش بینی فرهنگهای ادهوکراسی و سلسله مراتبی را دارد. 

همچنین، سبک رهبری عدم مداخله قدرت پیش بینی معناداری برای فرهنگهای ادهوکراسی و 

 .مبتنی بر بازار داشت

 .سبک رهبری، فرهنگ سازمانی، دانشگاه اژگان کليدي:و
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 2 نسرین نيکفال آذر،  1 پيده طيريس

 .دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران 1
 .، تهران، ایراندانشگاهمدرس  2

 
  نام نویسنده مسئول:

 نسرین نيکفال آذر

 تبيين رابطه سبک رهبري مدیران ارشد با  فرهنگ سازمانی 

 )مطالعه موردي: دانشگاه تهران(
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 مقدمه
شوند. فرهنگ سازمانی تصویری از فرآیندهای کالن ترین مفاهیم مرتبط با کارکرد موثر سازمانها محسوب میرهبری و فرهنگ از مهم

وری اطالعات و ارتباطات، پدیده جهانی شدن و چگونگی برخورد با آن، دگرگونی هایی مانند فنافرهنگی محیط سازمان است که با ظهور مقوله

های جمعیت شناختی، بحرانهای اخالقی، توجه به کیفیت و اثربخشی در سازمانها و غیره، ضرورت بسترسازی مناسب در فرهنگ سازمانی را 

 . (Julia,2011,p.56)نماید در همه سطوح سازمانی ایجاد می

ترین کارکرد رهبران سازمانها را شکل دهی فرهنگ سازمانی عنوان نموده است. رهبری موفق خواهد بود که بتواند ارزیابی یکی از مهم

تواند ابزار مهمی برای شناخت باورها و رفتارهای دقیقی از فرهنگ سامان ارائه نموده و کارکنان را مورد حمایت قرار دهد. دانش سازمانی می

 زنندها باشد. موفقیت یا شکست فرهنگ را رهبران و کارکنانی که توسط  آنها تعیین شده اند رقم میکارکنان در سازمان

Schein,2004,pp.209).) 

اهمیت مطالعه رابطه بین رهبری و  فرهنگ سازمانی، بویژه توسعه و تغییر در ایدئولوژی فرهنگی به تصویر کشیده شده است. نتایج  

اند های قوی برخوردار هستند و فرهنگهای قوی توسط رهبران سازمانها خلق شدهانهای موفق از فرهنگدهد که سازمتحقیق نشان می

(Peter&Waterman,1982) .( و خالق خواه و همکاران )ص 1931های شوقی )توان به یافتههای تحقیقات داخلی میاز میان یافته

 های سبک رهبری و فرهنگ سازمانی حکایت دارد. ( اشاره نمود که از رابطه مثبت معنادار  مولفه19،1931

هایی مانند های مختلف آن که در حوزهرهبران موسسات آموزش عالی باید فرهنگ سازمان را ارزیابی نموده وتغییراتی را در جنبه

به این امر  ت ایجاد نمایند. توجهاسرسالت، بیانیه فلسفه، خط مشی نیروی انسانی، هدف گذاری، استراتژی بازاریابی و تصویرسازی متبلور شده

برای اعتبار موسسات آموزشی عالی الزم بوده و استانداردها و معیارهای موسسات مختلف اعتبارسنجی و همچنین استاندارهای تعالی آموزشی 

ی مستقل، مطمئن فرهنگهای سازمان .Marriner-Tomey,1993,p25) (گرددرا تامین نموده و موجب جذب و نگهداری اساتید شایسته می

 ,نند)کهای سنت رهبری مانند اختیار سلسله مراتبی تکیه نمیها هستند بر شیوهو خالق بوده و مشوق مشارکت کارکنان در تصمیم گیری

,1991, p.178  Lowery)(معقتدند فرهنگ تاثیر بسزایی بر عملکرد و اثربخشی بلندمدت سازمانها دارد. نتایج 1333. کامرون و کوئین )

 اند .تحقیقات تجربی اهمیت فرهنگ را در بهبود عملکرد سازمانی نشان داده

ای انجام شد، تحلیلگران عملکرد دوازده سازمان سرآمد را که عملکرد بسیار مطلوبی تحلیلگر مالی مصاحبه 57در پژوهشی که  با 

رهنگ را عامل مهمی در موفقیت سازمان معرفی نمودند داشتند با یکدیگر مقایسه نمودند. کلیه مصاحبه شوندگان باستثناء یک مورد  ف

(Cameron & Quinn, Ettington,1988; p.357).  بنابراین با توجه به فرهنگهای متفاوت حاکم در سازمانها و نقش فرهنگ سازمانی

 ا و دانشگاهها اهمیت و ضرورت دارد. در تاثیرگذاری و هدایت کارکنان ،بررسی و ارزیابی فرهنگ سازمان دانشگاه تهران همانند سایر سازمانه

انگیزه اصلی این مطالعه کسب شناختی جامع و عمیق در رابطه با سبک های رهبری و فرهنک سازمانی حاکم بر دانشگاه بوده و 

و فرهنگ  همچنین رابطه بین این دو متغیر )سبک رهبری و فرهنگ سازمانی( در دانشگاه تهران بوده است. زیرا درک روابط میان رهبری

ا از کوشند تشود. تمام نظامهای انسانی میسازمانی مووجب افزایش اثربخشی رهبری و در نتیجه اطالعات ارزشمند برای سازمان دانشگاه می

های حاکم بر جامعه، توازن طریق هماهنگی عملکرد ساختارهای غیرمادی سازمان همچون باورها، مفاهمی، ارزشها، فرضیات مطابق با آمیزه

ای از رفتارها و کردارها از این ساختارها سرچشمه گرفته است و همچنین بخشی بین سازمان و محیط را حفظ نمایند. بخص قابل مالحظه

شد. بنابراین باید در فرهنگ سازمان تفحص شود تا مطابق با آن زیادی از این رفتارها از سازمانی به سازمان دیگر و افراد به جامعه منتقل می

صورت گیرد. بدین لحاظ باید در سازمانها مدیران اثربخش و کارآمد قرار گیرند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه  رهبری

نند کجانبه دست یابند. مدیران ان سازمان در شکل دهی و تغییر فرهنگ سازمان نقش اساسی دارند. رهبران سازمان از طریق آنچه بیان می

گردند. دانشمندان مدیریت معتقدند خود موجب حفظ و تقویت فرهنگ سازمانی یا تضعیف عناصر اساسی و فرهنگ سازمانی میو نحوه رفتار 

 پردازند.که رهبران سازمان فقط از فرهنگ سازمان تبعیت نمی گنند، بلکه بیشتر به فرهنگ سازی می

 .دشو می اعضا فردی توسعه برای زمینه آوردن فراهم و آموزشی بهبود وضعیت موجب آموزشی مدیران بودن اثربخش عمل، و تئوری در

 زنیا رو، این باشد. ازمی هاسازمان ارشد مدیران هایقابلیت ارتقای در اهرم سازمانی، مهمترین فرهنگ که دهندمی نشان تحقیقات چنینهم

نظر  هب حیاتی زمان، سا توفیق در نماید، اصالح و تنظیم سازمان اهداف پیشبرد جهت در را سازمان فرهنگ بتواند که مناسب رهبری سبک به

 با تاس قادر توانمند و کارآمد مدیریت.  رود می به شمار جهانی نظام در یافتگی توسعه های شناسه از یکی اثربخش رهبری امروزه، .رسد می

 .پدید آورد جانبه همه و پایدار توسعه برای مناسب بستری سازمان، مستعد و بالقوه و امکانات ها پتانسیل کارگیری به
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در این تحقیق فرهنگ حاکم بر سازمان دانشگاه تهران و تاثیر سبک رهبری آنها بر فرهنگ بررسی شده و سپس راهبردهای شایسته 

 ی سبک هایهای این پژوهش بر پایه مبانی نظری غنفرضیه شود تا این این طریق راه رسیدن سازمان به اهدافش میسر گردد. لذا ارائه می

 اند:رهبری و فرهنگ سازمانی بشرح زیر تدوین شده

 داری وجود دارد؟های فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران رابطه معنیبین رهبری تحول آفرین و مولفه .1

 داری  وجود دارد؟های فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران رابطه معنیبین رهبری تعاملی و  مولفه .2

 فه های فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران رابطه معنی داری  وجود دارد.بین رهبری عدم مداخله و مول .9

 بین سبک رهبری و پیامدهای رهبری دانشگاه تهران رابطه معنی داری وجود دارد.  .1

 

 چارچوب مفهومی تحقيق
جام ان  Qunii,1999)&(Cameronومدل فرهنگی کامرون و کوئین (Bass,1985)تحقیق حاضر بر اساس مدل رهبری تحول بس 

تهران متناسب است. بنابراین، در این   پذیرد. در این مطالعه فرض پژوهشگر بر آن است که این مدل با سبک رهبری مدیران دانشگاهمی

 تحقیق برآنیم تا رابطه متقابل بین رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی را در قالب مدل زیر بررسی نماییم.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 وش تحقيقر
هدف از این پژوهش تعیین  ها توصیفی از نوع همبستگی  و رگرسیون است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر گردآوری داده

 است،  فرهنگ سازمانی های سبک های رهبری و مولفه روابط علی میان متغیرهای

 روش و ابزار گرد آوری داده ها

 ای و میدانی می باشد .کتابخانه های این تحقیق،روش گردآوری داده

ها از دو پرسشنامه استاندارد پاسخ بسته رهبری و فرهنگ : در این تحقیق برای جمع آوری دادههاي تحقيقابزار گردآورد داده

رهبری با امتیازی است که اعضای هیات استفاده شده است. (Bass,1994) و پرسنامه رهبری  (Cameron&Quinn,1999)سازمانی

آید، برای بدست می Multifactor leadership questionnaire version 5X MLQ (Bass,1994) می از پاسخ به پرسشنامهعل

 . (Bass,Avolio, &Goodheim,1987)  تبادلی و عدم مداخله های رهبری تحولی،مولفه

تحولی که توسط اعضای هیات علمی این  مربوط به رهبری MLQگویه پرسشنامه   22رهبری تحولی شامل میانگین نمره حاصل از -

 گرددواحد تکمیل می

 ک رهبری سب

 :پیامدهای رهبری

 تالش مضاعف

 اثربخشی

 رضایت مندی

 فرهنگ بازار

فرهنگ  

 ادهوکراسی

 عدم مداخله

 تحول آفرین

 فرهنگ سلسله مراتبی مبادله ای

 فرهنگ تیم

   Qunii,1999)&(Cameronو  (Bass,1985): مدل مفهومی تحقيق برگرفته از مدل1نمودار 
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مربوط به رهبری تبادلی که توسط اعضای هیات علمی این  MLQگویه پرسشنامه   12رهبری تبادلی شامل میانگین نمره حاصل از -

 گردد. واحد تکمیل می

وط به رهبری عدم مداخله که توسط اعضای هیات مرب MLQگویه پرسشنامه    1رهبری عدم مداخله شامل میانگین نمره حاصل از -

 گردد. علمی این واحد تکمیل می

 Organizational Culture Assessment Inventory فرهنگ سازمانی از امتیاز حاصل از ابزار سنجش فرهنگ سازمانی-9

(Cameron&Quinn,1999)  آیدبدست می. 
بدست آمد  399/2سوال پرسشنامه سبک رهبری تحول آفرین مقدار آلفای  29ی در تحقیق مورد نظر به کمک روش آلفای کرونباخ برا

 بوده و گویای اعتبار بسیار باالی پرسشنامه توزیع شده در بین جامعه آماری دارد. 5/2که باالی 

ی آلفای این بدست آمد که مقدار بدست آمده برا 315/2سوالی فرهنگ سازمانی  11مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  

 پرسشنامه نیز گویای اعتبار بسیار باالی پرسشنامه دارد.

 

 متغيرهاي مورد مطالعه
سبک رهبری رهبران مدیران دانشگاه شامل سبک رهبری تحول آفرین، سبک رهبری تبادلی و سبک رهبری عدم متغیرهای مستقل :

 مداخله.

بیش ار حد مورد انتظار تا  دهدیم زهیانگکارکنان که به  یکس"وان را به عن رهبری تحول آفرین(1317باس )رهبری تحول آفرین: 

 (.22)ص  کندیم فیتوص " فعالیت کند

کند اما مقدار رهبری تبادلی اساسی برای رهبری موثر فراهم می "کند که ( تاکید می1317رهبری تبادلی: در مدل رهبری باس ) 

 (.91، ص.1332)باس و آوولیو،  "گرا ممکن است ویت رهبری تبادالتی با رهبری تحولباالی تالش، تاثیرگذاری و رضایت کارمندان با تق

آید. در مقابل رهبری تبادلی، حالت عدم ای، غیرفعال ترین نوع رهبری بشمار میرهبری عدم مداخله: رهبری عدم مداخله یا غیرمراوده

ا کند و سئولیت ها رد. بدین صورت که رهبر از تصمیم گیری خودداری میسازمداخله یک حالت کامالً غیرتبادلی و بی تفاوت را نمایان می

 ( 35ص  1919رود)موغلی،رسد و دوراندیشی در رهبر از بین میکند. انگیزش و رضایت پیروان به حداقل موجود میواگذار می

 متغیرهای وابسته: 

( برای معرفی اهمیت فرهنگ سازمانی،ابزار ارزیابی 1333وئین)برای ارزیابی فرهنگ سازمانی مدلهای متعددی وجود دارد. کامرون و ک

محلی رسمی و ساختارمند   2کند. فرهنگ سلسله مراتبیرا  تدوین نمودند .ابزار فوق چهار نوع فرهنگ مجزا را شناسایی می 1فرهنگ سازمانی

شود. مقررات قابل پیش بینی بودن و کارآیی مربوط می به ثبات،1های بلندمدترمز اداره سازمانها است. دغدغه9هابرای کارکردن است.رویه

 کند. ها سازمان را منسجم میرسمی و خط مشی

فرهنگ نتیجه مدار است. تمرکز اصلی سازمامنها در این نوع فرهنگ بر انجام معامالت با سایر ذینفعان و  7فرهنگ مبتنی بر بازار

دهد.در وری در واقع پایه واساس فرهنگ بازاد محور در سازمان را تشکیل میری و بهرهسهامداران برای ایجاد مزیت رقابتی است.رقابت پذی

رود.این رقابت برای بردن به سطوح فردی فرهنگ سازمانی رسوخ سازمانی با نوع فرهنگی بازاری بر برد و باخت همه چیز است و انتظار می

 کند. 

کنند. همچنین بر توسعه بلند ت است. رهبران در نقش مشاور و مربی عمل میمحیطی دوستانه برای کارکردن و فعالی6تیم گرا فرهنگ

 شود. در این فرهنگ وفاداری و سنت عناصری مهم هستند. مدت کار تیمی و مشارکت تاکید می

بران دارای شود. کارکنان ریسک پذیر بوده و رهبه محیط کاری پویا، کارآفرین و خالق اطالق می 5فرهنگ ادهوکراسی یا توسعه گرا

 های مهم این نوع فرهنگ هستند. انداز، خالق و ریسک محور هستند. آمادگی و تمایل برای ایجاد تغییر دو جنبهچشم

 

 

                                                           
1 Organizational Culture Assessment Instrument(OCAI) 
2 Hierachy Culture 

Procedures 3  
4 Long term concern 
5 Market Culture 
6Clan Culture 
7Adhocracy Culture 
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 جامعه آماري و نمونه
باشد که نمونه تحقیق از میان آنها به روش نمونه جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی رسمی تمام وقت دانشگاه تهران می

 نفر تعیین شد.   113ی در دسترس تعداد گیر

 

 هاي تحقيقیافته
های تحقیق را با محاسبه ضریب هبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل در این قست، ابتدا آمار توصیفی، سپس فرضیه

، سال 91-12درصد بین سنین  225سن درصد مرد هستند. از لحاظ  1529پاسخ دهندگان زن و  1225های این تحقیق نشان داد،  شد. یافته

 22از لحاظ تجربه مدیریتی باشند. به باالمی 61در صد از سن  16.2سال و  71-62بین سنین  30سال،  11-.72درصد بین سنین  40.5

 درصد تجربه مدیریتی نداشتند.  12درصد دارای سابقه مدیریتی بودند و 

در صد  24.2سال، 11-17درصد بین  1.7سال تجربه کاری دارند. همچنین  6-12ن از  پاسخ دهندگان بی 625از لحاظ تجربه کاری 

 20.1 درصد مرتبی استادیار، 34.2درصداز پاسخ دهندگان مرتبه مربی؛ 2221از نظر رتبه علمی و باالتر هستند. 21درصد 34.2، 16-22بین 

 در صد دارای مرتبه علمی استاد هستند.  13.7درصد مرتبه دانشیار ، و 

های رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله را براساس فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد آنها  را نشان آمار توصیفی متغیر سبک

 (2و  1دهد.در ادامه، ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق محاسبه شد)جداول می

 MLQ5X . آمار توصيفی متغيرهاي تحقيق پرسشنامه سبک رهبري1 جدول

 انحراف استاندارد میانگین فراوانی متغیرهای مستقل

 2252 2239 113 رهبری تحول آفر ین

 2211 2227 113 رهبری تبادلی

 2233 1.43 113 رهبری عدم مداخله

    متغیرهای وابسته

 2232 3.21 113 تالش بیشتر

 2217 3.22 113 رضایت مندی

 2213 3.19 113 اثربخشی رهبر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ان اند به نظرشنمودهرا انتخاب تا اکثر اوقات  گاهی اوقاتهای اسخ دهندگانی که گزینهدهد پنتایج حاصله از آمار توصیفی نشان می

اما انتخاب گزینه گاهی اوقات حکایت از سبک رهبری و تعاملی است،  آفرین سبک های رهبری تحولسبک رهبری مدیران ارشد ترکیبی از  

 ارکنانک سبک رهبری نشان دهنده تالش بیشتر تا اثربخشی و رضایت مندیدر خصوص همیشه  افزون برآن، انتخاب گزینه عدم مداخله دارد.

در هدایت  و کارکنان از آنها رضایت داشته باشند داشته باشند وآنها  انگیزند تا عملکردی فراتر از انتظاراست. اینگونه رهبران دیگران را بر می

 گروه و تامین نیازهای شغلی آنها  کارآمد هستند. 

در از نظر آنها رهبران . همچنین اندها قرار داشتهپرسشنامهپاسخ دهندگان مورد تحسین، مورد احترام و  اعتماد   ل آفرینرهبران تحو

دیگر  از سوی میباشند.خالقیت هستند و به رشد فردی و توسعه شغلی کارکنان اهمیت قایل  محرک و مشوقکارکنان ایجاد انگیزه نموده، و 

 توصيفی متغيرهاي  فرهنگ سازمانی .آمار2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین فراوانی متغیرهای وابسته

 0.97 2.96 67 فرهنگ تیم گرا

 0.78 2.17 67 فرهنگ ادهوکراسی
 0.73 2.30 67 ارفرهنگ مبتنی بر باز

 0.86 2.25 67 فرهنگ سلسله مراتبی
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و از تعیین اهداف  وقت تدوین در اسرع برای آنها ، استانداردهای کاری اصالحی را نان در تحقق اهداف حمایت نمودهاز کارکرهبران تعاملی 

 کنند. کنند. در حالیکه رهبران عدم مداخله در مباحث و تصمیم گیری های اضطراری دخالت نمیو استانداردها خودداری می

 هستند، اما 2کلیه اعداد باالی میانگین  گرچه  ،دهدفرهنگ سازمانی نشان میری در خصوص نتایج آما 1-7.همانطور که جدول 1-7

 .باشدمیباالتر از دیگر فرهنگ ها می باشد و فرهنگ ادهوکراسی پایین تر از دیگر فرهنگ ها  تیم گرافرهنگ  میانگین

 

 نتایج تحليل سئواالت تحقيق
،  اعفکوشش مضچندگانه با استفاده از تحلیل واریانس در مورد متغیرهای وابسته   برای ارزیابی سئواالت تحقیق ابتدا از رگرسیون

 نتایج  آن در جدول بعدی آورده شده است. استفاده شده است که مولفه  متغیرهای پیش بین ) پرسشنامه رهبری(  3اثربخشی و رضایت و 

سبک های رهبری را کارآمد  آن است که  اعضای هیات علمی دانشگاهنتایج حاکی از  تعیین شده است. 0.05آزمونها  سطح معناداری تحلیل

  اند. و رضایت بخش ارزیابی نموده

 های فرهنگ سازمانی هستند؟تری برای مولفههای رهبری پیش بینی کننده قویسئوال کدامیک از سبک

در هر یک از تحلیل های استفاده شد. ( beta coefficientبرای پاسخ به این سئوال از تحلیل رگرسیون بر اساس پارامتر ضریب بتا  )

 .، نتایج نشان داد ارگرسیون بر اساس پارامتر ضریب بت

 (β=0.401)، بازار (β=0.201)،ادهوکراسی   (β=0.552)سبک رهبری تحولی قدرت پیش بینی معناداری با فرهنگهای تیمی  

همان نسبت فرهنگ سازمانی مبتنی بر تیم، ادهوکراسی و بازار بیشتر تجربه  یعنی هر جه سبک رهبری تحول آفرین بیشتر اعمال شود بهدارد.

 شود. می

. یعنی  .دارد (β=0.220)، سلسله مراتبی(β=0.185)نیز قدرت بیش بین معناداری با فر هنگهای ادهوکراسی  دلیسبک رهبری تبا

کم بیشتری در سازمان حانگ ادهوکراسی و سلسله مراتبی به همان نسبت فرهداشته باشند سبک رهبری تبادلی  مدیران ارشد بیشترهر 

 گردد. می

 (β=0.267)و بازار  (β=0.251)فرهنگ های ادهوکرسی  برای بیشتری معناداریتبیین در صورتیکه سبک رهبری عدم مداخله قدرت 
    شود.رد. یعنی هر چه سبک رهبری عدم مداخله بیشتر اعمال شود به همان نسبت فرهنگ ادهوکراسی و فرهنگ بازار بیشتر تجربه میدا

 

 significant relationship at p<0.05*هاي رهبري                : رگرسيون چندگانه سبک3جدول 

p-value Statistic F- MS df Model 
0.00* 112635 72225 11 Extra effort:         Regression 

  22971 191 Residual 
   Adjusted R2 =0.56 R2 = 0.61 

0.00* 922292 72392 11 Effectiveness:      Regression 
  22111 191 Residual 
   Adjusted R2 =0.75 R2 = 0.77 

0.00* 252213 62222 11 Satisfaction:              Regression 

  22221 191 Residual 

   Adjusted R2 =0.7 R2 = 0.74 

 

 رگرسیون تاثیر سبک های رهبری بر فرهنگ های سازمانی: 1جدول

p-value F-Statistic df R2 Model 
 فرهنگ مبتنی بر تیم 0.297 145 ,3 20.403 *0.00

 فرهنگ ادهوکراسی 0.171 145 ,3 9.978 *0.00 9.978

 رفرهنگ بازا 0.180 145 ,3 10.629 *0.00

 فرهنگ سلسله مراتب 0.117 145 ,3 6.401 *0.00

* Significant relationship at p<0.05 
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 آزمون فرضيه هاي تحقيق

 های فرهنگ سازمانی رابطه آماری مثبت معناداری وجود دارد.رهبری تحول آفرین و مولفه هایفرضیه اصلی: بین سبک

برای بررسی رابطه مولفه های سبک رهبری  )تحولی، تبادلی و عدم مداخله( با مولفه های فرهنگ سازمانی  از پاسخ فرضیه اصلی: 

بین سبک های دهد ه شده است. همانطور که جدول فوق نشان میبه تصویر کشید1که نتیجه آن در جدول همبستگی پیرسون  استفاده شد

 .رابطه مثبت معناداری فرهنگ سازمانی وجود داردهای فرهنگ سازمانی مولفهرهبری و 

برای ارزیابی معناداری رابطه بین سه سبک رهبری اصلی و فرهنگ سازمانی تحلیل آماری دیگری با روش رگرسیون چندگانه انجام شد 

 هایمولفهبرای هر یک از چهار فرهنگ اصلی، یافته ها نشان داد که سبک های رهبری تاثیر معناداری بر دهد، ر که جدول  نشان میهمانطو. 

 فرهنگ سازمانی دارد.

 های فرهنگ های سازمانی رابطه آماری مثبت معناداری وجود دارد.: بین سبک رهبری تحول آفرین با مولفه1فرضیه 

 های فرهنک سازمانی رابطه آماری مثبت معناداری وجود دارد.ن سبک رهبری تحول آفرین و مولفه: بی1پاسخ فرضیه 

 های فرهنگ های سازمانی رابطه آماری مثبت معناداری وجود دارد.: بین سبک رهبری تبادلی و مولفه2فرضیه

 ری مثبت معناداری وجود دارد.های فرهنک سازمانی رابطه آما: بین سبک رهبری تحول آفرین و مولفه2پاسخ فرضیه 

 های فرهنگ های سازمانی رابطه آماری مثبت معناداری وجود دارد.: بین سبک رهبری عدم مداخله و مولفه9فرضیه 

دهد سبک رهبری عدم مداخله فقط با فرهنگ ادهوکراسی و نشان می5-1: همانطور که نتایج تحلیل آماری جدول 9پاسخ فرضیه

 ر رابطه آماری معناداری دارد. فرهنگ مبتنی بر بازا

ه ب .رابطه مثبت معناداری وجود دارد فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران  بین سبک های رهبری و  ،نتیجه این بررسی نشان داددر  کل 

ات عضای هیاست که اآن که همبستگی معناداری با فرهنگ های تیمی  و سلسله مراتبی ندارد.نتایج حاکی از  اخلهسبک رهبری عدم مد جز

اند. به عبارت دیگر، سبک و همیشه داده اکثراوقاتعلمی در هر دو گویه فرهنگ سازمانی و سبک رهبری پاسخهای مشابهی در گزینه های 

 های رهبری همبستگی معناداری با فرهنگهای سازمانی دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي تحقيقیافته
ها همچنین با نتایج تحقیقات محققان شود. یافتههای تحقیق ارائه  میهای تحقیق مربوط به سئواالت و فرضیهقسمت یافته در این

شود. داده های تحقیق ابتدا با روش رگرسیون چندگانه با استفاده از تحلیل واریانس رابطه متغیرهای وابسته شامل تالش دیگر مقایسه می

گیرد  مورد تجزیه و تحلیل مولفه )خرده مقیاس( پرسشنامه سبک رهبری را در بر می 3یت و متغیرهای پیش بین که بیشتر، اثربخشی و رضا

 دانند.قرار گرفتند. نتایج نشان داد، اعضای هیات علمی دانشگاه تهران  هر سه نوع سبک رهبری را اثربخش و رضایت بخش می

ای فرهنگ دانشگاه از روش همبستگی پیرسون استفاده و میزان همبستگی آنها مشخص هبرای بررسی رابطه سبک های رهبری با مولفه

 گردید. . 
های رهبری )تحولی، تبادلی و عدم مداخله( و فرهنگ سازمان نشان داد بین سبک 9های ا تا نتایج تحلیل آماری برای فرضیه-1

های تیمی و تگی معنادار بین سبک رهبری عدم مداخله و فرهنگهمبستگی  رابطه  مثبت معناداری وجود دارد.در خصوص علت عدم همبس

های تحقیق برای هر دو پرسشنامه سبک رهبری و فرهنگ سلسله مراتبی می توان گفت که پاسخ دهندگان  به احتمال زیاد به پرسشنامه

به عبارت دیگر سبک های رهبری رابطه معناداری با های اکثراوقات و همیشه را انتخاب نمودند(. یا اند )گزینهدانشگاه پاسخهای مشابهی داده

 فرهنگ سازمانی دارد. 

 پیامدهایو  )تحول آفرین، تبادلی، عدم مداخله( همچنین نتایج نشان داد رابطه معناداری بین سه سبک رهبری شناسایی شده-2

که می توانند دیگران را به انجام کاری دانند می افرادی  مثابه رهبران را پیامدها ( وجود دارد. outcomes from the MLQ5X) رهبری 

 هاي رهبري و فرهنگ سازمانی: همبستگی پيرسون بين سبک7-4جدول  

 فرهنگ سلسله

 مراتبی
 فرهنگ بازار

فرهنگ 

 ادهوکراسی

فرهنگ تیم 

 گرا
 متغیرها

 ل آفرینرهبری تحو *0.216 *0.341 *0.206 *0.304

 ادلیتبرهبری  *0.519 *0.184 *0.337 *0.196

 رهبری عدم مداخله 0.037 *0.284 *0.170 0.159

* Significant relationship at p<0.05 
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گروهها را به خوبی هدایت نموده و و  توانایی همکاری با دیگران به طور رضایت بخش را داشته و قادر هستند تا  انگیخته وبیش از انتظار بر

 .نیازهای شغلی کارکنان را تامین نمانید

 

 هاي آنپژوهش و تفسير یافتههاي استنباطی مربوط به سئواالت خالصه یافته
های سازمانی  با استفاده  از رگرسیون چندگانه مورد تحلیل و بررسی قرار معناداری رابطه بین سه سبک اصلی رهبری و فرهنگ-

  گرفت. تحلیل رابطه با چهار فرهنگ اصلی نشان داد سبک رهبری رابطه معناداری با فرهنگ سازمانی دارد.
واریانس با توجه به معناداری ضریب بتا، نتایج نشان داد که سبک رهبری تحولی قدرت پیش بینی معناداری  در هر مرحله از تحلیل

دارند. سبک رهبری تعاملی نیز قدرت پیش بینی  β) (0.401=و بازار  β)  (0.201=ادهوکراسی ، ( β (0.552=برای فرهنگهای تیمی 

دارد . در حالیکه سبک رهبری عدم  (β=0.220) سلسله مراتبی و سلسله مراتبی، و  ) (β=0.185معناداری برای فرهنگ ادهوکراسی 

 دارد. ( (β =0.267و فرهنگ بازار  ((β =0.251مداخله قدرت پیش بینی معناداری برای فرهنگهای ادهوکراسی 

، بین سبک های رهبری تحولی های بدست آمده در خصوص پاسخ به سئواالت اصلی تحقیق نشان دارد، که رابطه آماری معنادارییافته-

تبادلی و عدم مداخله با فرهنگ سازمانی وجود دارد.گرچه هر سه نوع سبک رهبری قدرت پیش بینی معناداری برای فرهنگ سازمانی نداشتند 

 داده ها حاکی از آن بود که اعضای هیات علمی دانشگاه احترام خاصی برای مدیران دانشگاه هستند.

های رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله با پیامدهای رفتار رهبری رابطه معنی داری اللت می کند سبکنتایج از این امر د 

کنند تا بتوانند عملکردی بیش از حد انتظار ای ایجاد میوجود دارد. پاسخ دهندگان از رهبران اینگونه یاد نمودند که آنها در دیگران انگیزه

 کنند و در هدایت گروه و تامین نیارهای شغلی آنها کارآمد هستند. ای رضایت بخش رفتار میکارکنان به شیوهداشته باشند، رهبرانی که با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 42 -52  ، ص4317 ، تابستان41رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 گيريبحث و نتيجه
انگیزه اصلی این مطالعه کسب شناختی جامع و عمیق در رابطه با سبک های رهبری و فرهنک سازمانی حاکم بر دانشگاه بوده و 

متغیر )سبک رهبری و فرهنگ سازمانی( در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب بوده است. زیرا درک روابط میان همچنین رابطه بین این دو 

شود. تمام نظامهای انسانی رهبری و فرهنگ سازمانی مووجب افزایش اثربخشی رهبری و در نتیجه اطالعات ارزشمند برای سازمان دانشگاه می

های حاکم بر اختارهای غیرمادی سازمان همچون باورها، مفاهمی، ارزشها، فرضیات مطابق با آمیزهکوشند تا از طریق هماهنگی عملکرد سمی

ای از رفتارها و کردارها از این ساختارها سرچشمه گرفته است و جامعه، توازن بین سازمان و محیط را حفظ نمایند. بخص قابل مالحظه

شد. بنابراین باید در فرهنگ سازمان تفحص شود سازمان دیگر و افراد به جامعه منتقل میهمچنین بخشی زیادی از این رفتارها از سازمانی به 

د شتا مطابق با آن رهبری صورت گیرد. بدین لحاظ باید در سازمانها مدیران اثربخش و کارآمد قرار گیرند تا بتوانند به اهداف خود در جهت ر

ر شکل دهی و تغییر فرهنگ سازمان نقش اساسی دارند. رهبران سازمان از طریق آنچه و توسعه همه جانبه دست یابند. مدیران ان سازمان د

 گردند. دانشمندانکنند و نحوه رفتار خود موجب حفظ و تقویت فرهنگ سازمانی یا تضعیف عناصر اساسی و فرهنگ سازمانی میبیان می

 پردازند.نند، بلکه بیشتر به فرهنگ سازی میمدیریت معتقدند که رهبران سازمان فقط از فرهنگ سازمان تبعیت نمی گ

سبک  باشد. همبستگی بینبنابراین یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر فرهنگ سازمانی در سازمانها، سبک رهبری مورد استفاده مدیران می

آن  رسد نتایج پژوهش بیانگریرهبری تحولی و تبادلی با فرهنگ سازمانی در این پژوهش و پژوهشهای گدشته گواه این مطلب است.به نظر م

های فرهنگ سازمانی از جمله توجه به استکه سازمان دانشگاه ازاد اسالمی تهران جنوب باید از سبک رهبری برخوردار باشد که به مولفه

یجه چنین د. در نتخالقیت ونوآوری، خطر پذیری، توجه به اعضای سازمان، تاثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان ، تیم گرایی توجه بیشتری شو

ای هشود.؛ سرپرستان مستقیم معموالً از نوآوریتوجهی می توان شاهد بود که در سازمان برای ارائه پیشنهادهای جدید به افراد فرصت داده می

های ال از موقعیترود، کارکنان به استقبکنند؛ رورود؛ روحیه تالش و مسئولیت پذیری کارکنان در محیط کار باال میکارکنان قدردانی می

شود در تصمیمات مربوط به کار خود اظهار نظر کنند؛کارکنان با مسئوالن در انجام شوند ؛ به کارکنان اجازه داده میدشوار کاری تشویق می

زی ریکنند ؛ روحیه تعاون وهمکاری در برنامهکنند؛ مسئول مستقیم برای حل مشکل تک تک کارکنان کمک میامور سازمان مشارکت می

ود شدهند؛ به رشد سازمان در آینده بیش از وضعیت فعلی آن توجه میوجود خواهد داشت؛ مسئولین به نتایج کار گروهی اهمیت بیشتری می

 شوند. و کارکنان برای انجام موفق کارهای خود به ابزارهی مورد نیاز مجهز می

د که هر باشر پیشینه وادبیات تحقیق نیز آورده شده است همراستا میهای این تحقیق با نتایج تحقیقات ایرانی و خارجی که دیافته

های رهبری با فرهنگ سازمانی را مورد آزمون قرار دادند و نتایج آنها مانند پژوهش حاضر نشان از یک رابطه کدام به نوعی رابطه میان سبک

 دهد . مثبت و معنادار را می
 گردد:های پژوهش پیشنهادات زیر ارائه میه و تحلیل فرضیهبر اساس نتایج به دست آمده از تجزی

 پيشنهادات تحقيق

گردد بستری در محیط دانشگاه فراهم گردد که اعضای هیات علمی بتوانند آزادانه در امور کاری تصمیم بگیرند و خالقیت پیشنهاد می

های نوین مدیریت و نحوه انتخاب گردد به مدیران شیوه.پیشنهاد میهای خود را به منصه ظهور قرار داده و مورد تشویق قرار گیرندو نوآوری

 سبک رهبری مناسب آموزش داده شود. 

سازمان از رهبری برخوردار باشد که پیروان خود را به چالش بیاندازند  با اعتقادات و ارزشهای خود به رهبر و سازمان بیاندیشند و 

و عالوه بر آن رهبر در امور کاری دخالت نداشته باشد مگر زمانی که استانداردها رعایت نشوند مشوق خالقیت و نوآوری باشند )تحریک فکری( 

 )مدیریت منفعل انتظار(. 

مدیران دانشگاه با اشتیاق در مورد آنچه که باید انجام بگیرد با  پیروان خود صحبت کنند. در امر آموزش وقت صرف کنند کارکنان را 

ی مختلف به مسائل بیاندیشند و بر اهمیت داشتن درک گروهی از ماموریت، ارزشها، اهداف و جهات سازمان  تاکید ترغیب نمایند تا از زوایا

 داشته باشند. رعایت آنها منجر به افزایش سطح خالقیت و نوآوری، خطرپذیری و توجه به کار مشارکتی و تیمی از جانب پیروان خواهد شد. 

 پيشنهادات تحقيقات آتی
های رهبری و فرهنگ سازمانی مطلوب اعضای هیات علمی این دانشگاه. هر دو پرسشنامه سبک رهبری و ارزیابی سبک بررسی و-1

های رهبری و فرهنگ سازمانی مطلوب فرهنگ سازمانی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است قابلیت سنجش و ارزیابی سبک

 اعضای هیات علمی را دارند.

توان در خصوص رابطه بین سبک رهبری، فرهنگ و دیگر متغیرهای مربوط به اعضای هیات علمی مانند قاتی را میهمچنین تحقی-2

 حقوق، سابقه کار، مرتبه علمی، رضایت شغلی، میزان استرس، جابه جایی شغلی، دانش افزایی، فشار کاری و ماندگاری انجام داد.

http://www.rassjournal.ir/


 42 -52  ، ص4317 ، تابستان41رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مراجعمنابع و 
(، ارتباط میان عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه، پایان نامه 1931بهزاد) ،شوقی [1]

 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی ساوه. 

« ادلیبررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری تحول آفرین و تب» (،1911حسینی، فرشید و همکاران ) [2]

 .77-52، ص1913، بهار و تابستان 1، شماره 2، دوره نشریه مدیریت دولتی؛ 

های دانشگاه علوم بررسی رابطه بین ویژگیهای فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران دانشکده» (،1912دهقان، آزاده) [9]

.، 19،پایز و زمستان 2اول، شماره ، سال مجله مدیریت و اطالعات در بهداشت و درمان؛ « 1912پزشکی اصفهان در سال 

 96-11ص 

 ،دورهمجله طب نظامی، «رابطه بین سبک رهبری  با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی»(، 1913کرمی، رضا) [1]

 ..67-52، ص 1913تابستان  ،2 شماره ، 12

بود کیفیت آموزش عالی کشاورزی بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با به» ، 1931سارانی، ولی اله و همکاراه،  [7]

)مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران( ، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران،دوره 

 . 277-267، ص 2شماره  16

ر فرهنگ (؛تاثیر رهبری تحول آفرین ب1932سنجقی، محمدابراهیم،برزو فرهی پور زنجانی، سید محمدحسینی سرخوش ) [6]

 .111-196. ص 92،سال نهم، شماره فصلنامه راهبرد دفاعیسازمانی و تعهد سازمانی در یک سازمانی دفاعی،
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 .1-16، ص96،شماره فصلنامه توسعه،«آمل( شهر انتظامی نیروی کارکنان

بک رهبری بر فرهنگ سازمانی)مورد مطالعه: شرکت آلومینیوم پارس،شهر (،بررسی تاثیر س1931طهمورث، آقاجانی،) [3]

 .66-12،شماره شانزدهم،ص مجله مدیریت فرهنگیصنعتی کاوه(،

تبیین نقش سبک رهبری تحول آفرین  (،1937صمدی، میارکالیی؛حسین؛صمدی میارکالیی، حمزه؛آقاجانی،حسنعلی) [12]

 .12سازمانی،سال چهاردهم،شماره ،مجله مدیریت فرهنگ در فرهنگ سازمانی

(؛رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی)مطالعه موردی در وزارت رفاه و تامین 1915عابدی، جعفری،حسن؛آغاز،عسل) [11]

 . 55-32،ص1915، بهار 12،شماره 21، دوره دانش مدیریتاجتماعی(،
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