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چکيده
هدف این تحقیق ،توصیف رابطه بین چهار نوع فرهنگ سازمانی(سلسله مراتبی ،بازاری ،طایفهای و ویژه
ساالری) و رهبری تحولآفرین در اداره کل زندانهای فارس بوده است .در این تحقیق از روش میدانی و از
پرسشنامه استفاده شده است .همچنین جامعه هدف در تحقیق تمامی مدیران ،معاونان و کارکنان اداره کل
زندانهای فارس که جمعا 420نفر بوده ،که از این تعداد 40نفر مدیر ،معاون و 380نفر کارکنان بوده و تعداد
 207نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .در تحقیق ،از روش نمونهگیری تصادفی ساده با استفاده از جدول
اعداد تصادفی استفاده شده است .برای گردآوری دادهها از دو پرسشنامه ابزار سنجش فرهنگ سازمانی و
وجوه چند عاملی رهبری استفاده شد و بین دو گروه رهبران و پیروان استفاده شده است .تجزیه و تحلیل
داده های پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام گرفت .در تحقیق
از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و برای تعیین تاثیر هریک از انواع فرهنگ سازمانی بر
رهبری تحول آفرین از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده گردید .نتایج نشان می دهند که نوع فرهنگ غالب
از دیدگاه رهبران و پیروان ،فرهنگ سلسله بوده و رهبران خود را تحولآفرین میدانند و پیروان نیز عنوان
کردهاند ،رهبرانشان رهبری تحولآفرین را به کار میگیرند .نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان
میدهد که بین انواع فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین از نظر رهبران رابطه مثبت و معناداری وجود
ندارد ،در حالی که از نظر پیروان این رابطه مثبت و معنادار میباشد .از نتایج رگرسیون چندگانه نیز برداشت
می شود که از نظر رهبران و پیروان به ترتیب فرهنگ سلسله مراتبی ،بازاری ،ویژهساالری و طایفهای
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بیشترین تاثیر را بر رهبری تحولآفرین دارند .بنابراین هر چهار نوع فرهنگ بر رهبری تحولآفرین تاثیرگذار
بوده است.
واژگان کليدی :رهبری تحول آفرین ،فرهنگ طایفهای ،فرهنگ ویژه ساالری ،فرهنگ بازاری ،فرهنگ
سلسله مراتبی

مقدمه
امروزه فرهنگ سازمانی یکی از موضوعات مورد بحث رفتار سازمانی است و اعتقاد بر این است
که هر سازمانی دارای فرهنگی است که با گذشت زمان شکل میگیرد ،به آسانی از بین نمیرود و
تاثیر به سزایی در رفتار سازمانی خواهد داشت .فرهنگ سازمانی در قالب مجموعهای از باورها و
ارزشهای مشترک که بر رفتار و اندیشههای اعضا سازمان اثر میگذارد ،میتواند به عنوان سرچشمه
ای برای دستیابی به محیطی خالق ،فضای ترویج ،ترغیب ،نوآوری و تحول باشد .بنابراین درک
مفاهیم فرهنگی قبل از طرحریزی هرگونه فعالیتی در زمینه تحول ضروری است.
در میان سازوکارهایی که رهبران به منظور ایجاد تغییرات بنیادی و تحول در سازمانهای
متبوع مورد استفاده قرار میدهند ،سازوکار فرهنگی از درجه اهمیت باالتری برخوردار است .علت
این است که درجه موفقیت این رهبران بیش از هر چیز در گرو میزان توفیق آنان در ارتقاء سطح
نگرش ،باورهای فکری مدیران و کارکنان سازمانها جه ت حمایت جدی و نیرومند از برنامههای
موردنظر میباشد.
رهبری تحولآفرین از طریق جمعآوری انرژیهای مشارکت بر فرهنگ سازمانی تاثیر میگذارد
و به عنوان یک مکانیسم در ایجاد انرژی جدید برای تجدید سازمان عمل میکند .فرهنگ سازمانی
به سهیمشدن در باورها و ارزشهایی که به عنوان یک چارچوب برای تفسیر وقایع سازمانی بوسیله
افراد عمل میکند ،اشاره دارد.
فرهنگ سازمانی نیز بر رهبری تحولآفرین تاثیر دارد .ساختار سازمانی که شامل تصمیمگیری
متمرکز ،خط مشی رسمی و روشهای آمرانه و پرهیز از ریسک باالست ،متناقض با حضور کیفیت
های رهبری تحول آفرین است(Waldman,1987) .

رهبری موضوعی است که از دیرباز نظر محققان و عامه مردم را به خود جلب کرده است ،شاید
علت جذابیت گسترده رهبری این باشد که رهبری ،فرایندی بسیار اسرارآمیز است که در زندگی
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همه افراد وجود دارد .موضوعات رهبری از دیرباز مورد مطالعه بوده ،اما پژوهشهای علمی درباره
رهبری از قرن بیستم آغاز گردیده و محور بیشتر تحقیقات عوامل تعیینکننده اثربخشی رهبری
بوده است.
دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بدانند براساس چه ویژگیها ،تواناییها ،رفتارها ،منابع
قدرت و با تکیه بر چه جنبههایی از موقعیت ،توان رهبر در تاثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی را
میتوان تعیین کرد(Yuki,1989).

پیشینه تئوریک رهبری تحولآفرین به سال  1978و فعالیتهای برنز باز می
گردد (Moogheli,2003).پس از آن برنارد بس شاید در راس تحقیقات رهبری قرار داشته باشد و
یکی از اولین کسانی باشد که در مورد سبک جدید رهبری که جانشین شکل تبادلی است و آن
رهبری تحولآفرین است ،بحث میکند(Kark,2004).

رهبران تحولآفرین چشمانداز آینده سازمان را بیان میکنند ،مدلی ارائه میکنند که با آن
چشمانداز سازگار است ،پذیرش اهداف گروهی را رشد میدهند و حمایتی برای فرد افراد فراهم می
نمایند.
رهبران تحولآفرین به آن دسته از رهبرانی اطالق میشود که درصدند تا با خلق ایدهها و
چشماندازهای جدید ،مسیر تازهای از رشد و شکوفایی را فرا روی سازمانها قرار دهند و با ایجاد
تعهد و اشتیاق وافر در بین مدیران و کارکنان ،اعضای سازمانی را برای ایجاد تغییرات بنیادی و
تحول در ارکان و شالوده سازمان به منظور کسب آگاهی و توانمندیهای الزم جهت حرکت در
مسیر جدید و فتح قلههای باالتری از عملکرد آرمانی بسیج نمایند).(Sanjeghi,2000

همسوساختن منافع سازمان و اعضای آن وظیفه رهبر تحولآفرین است ،بس استدالل میکند
که رهبران تحولآفرین بیشتر دوست دارند بر ارزشهای جامعه ،موقعیتهای ضروری و تغییرات اثر
بگذارد ،در صورتی که رهبران تبادلی بیشتر عالقهمند به رعایت الزامات جامعه می
باشد(Bass,Avolio,Jang,Berson,2003).

رهبران تحولآفرین قادر به ترسیم مسیرهای ضروری برای سازمانهای جدیدند ،زیرا آنها منشا
تغییراتند ،بر تغییرات حاکم بر سازمان اشراف کامل دارند و بر موج تغییرات سوارند
) .(Moogheli,2003در حالیکه بر خالف رهبران تحولآفرین ،رهبر تبادلی در محیط موجود عمل
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می کند ،اجتناب از ریسک را ترجیح میدهد و بر روی کارایی و قابل پیشبینیبودن به جای تغییر
و خالقیت تمرکر میکند(Waldman,1987).

برنارد بس در مقاله ارزشمند خود تحت عنوان "از رهبری تبادلی تا رهبری تحولآفرین:
یادگیری برای ایجاد بینش و بصیرت واحد" درباره تفاوت این دو نوع رهبری چنین بیان میکند،
رهبری تحولآفرین برای دستیابی به نتایج موردنظر از یک یا چند روش زیر استفاده میکند:
 .1رهبران تحولآفرین ممکن است از نظر پیروانشان پرجاذبه باشند و به آنها الهام ببخشند.
 .2آنها ممکن است نیازهای روحی هر یک از کارکنان را تامین کنند.
 .3آنان ممکن است از نظر ذهنی کارکنان خود را ترغیب کنند.
نظريه رهبری تحولآفرين بس()1999-1985
بس با استفاده از یافتههای برنز ،مفهوم توسعه یافتهتری از رهبری تحولآفرین ارائه داد .بس بر
این اعتقاد بود که رهبران تحولآفرین از توجه به نیازهای موجود و پیشپا افتاده پیروان پا فراتر
نهاده و همواره سعی میکنند تا با نفوذ به عمق باور افراد ،ساختار سلسله مراتب نیازهای پیروان را
به گونهای دستخوش دگرگونی و تحول قرار دهند که به هر چه فعالتر شدن نیازهای برتر بینجامد
و موجبات تکاپو و درخشش عملکرد آنان را فراهم سازد.
رهبری تحولآفرین از این دیدگاه براساس چهار عنصر زیر محقق میشود:
 .1نفوذ آرمانی(جاذبه) :افتخار و اعتقاد و احترام را القاء میکند ،احساس ماموریت سازمان را
انتقال میدهد ،اهدافی را بیان میکند که فراسوی تمایالت شخصی است ،ماموریت شخص را
برای زیردستان معنیدار مینماید ،خودیابی زیردستان را از طریق سهیمشدن در بینش
عمومی و یک تعهد متقابل ارائه میدهد ،به عنوان یک مدل ،نقش مثبتی را برای ارتقاء
نگرش ایفا میکند و سبب وفاداری بی چون و چرای پیروان نسبت به رهبران میگردد.
 .2انگیزش الهامبخش(الهامبخشی) :رهبر راههایی برای باال بردن انگیزش از طریق به چالش
کشیدن احساسات پیروان را بکار میبرد ،تاکید انگیزش الهام بخش بر احساسات و درونیات
است نه بر تبادالت روزانه بین رهبر و پیرو.
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 .3تحریک فرهیختگی :باعث ارتقاء فرهنگی میشود ،که به ریسکپذیری پاداش میدهد و از
طریق تسهیل فرایند نوآوری و پاسخ به ارزشهایی که مدیریت عالی در تفکرات کارمندان
جای داده است ،باعث رشد سازمان میشود.
 .4رهبر پیروانش را به اتخاذ سواالت ،کشف راهحلهای جدید و تفکر مجدد در مورد حل
مشکالت سازمانی ترغیب میکند.
 .5مالحظات فردی:
 درخواست متقابل -کنش متقابل -از قدرت هدایتشده بوسیله دادن آگاهی به آنهایی که
در فرایند تحولآفرینی قرار گرفتهاند.
 توجه به خودیابی و خود ادراکی کارکنان دارد.
 به کیفیت و روابط رهبر و پیرو شامل انگیزش ،توانایی پیروان ،رسیدگی به خواستها و
نیازهای آنها و حمایت از آنها بستگی دارد.
 رهبر به عنوان یک مربی به نیازهای شخصی هر فرد توجه نموده و در دستیابی به رشد
شخصی به پیروان کمک میکند(Bass,Avolio,Jang,Berson,2003).

فرهنگ هر سازمان مؤید جوهره و وجه تمایز آن سازمان نسبت به سایر سازمانهاست .فرهنگ
سازمانی قسمتی از محیط داخلی سازمان را توصیه میکند که ترکیبی از مجموع تعهدات ،اعتقادات
و ارزشهای مشترک بین اعضای سازمان میباشد و برای راهنمایی کارکنان در انجام وظایفشان
استفاده میشود(Farahi boozenjani,2006).

ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی تا جایی است که صاحبنظران بر این نظر هستند که اگر قرار
است در یک سازمان تغییرات موثر و پایدار به وجود آید ،فرهنگ آن سازمان باید دستخوش تغییر
شود .به عبارت دیگر موفقیت و شکست سازمانها را باید در فرهنگ آن جستجو کرد .لذا مدیران با
اتکاء به فرهنگ و بهرهجستن از آن میتوانند خود را بند راهحلهای گذشته رها ساخته و راه حل-
های تازهای برای سازمان و پیشرفت آن فراهم آورند(Rabinz,2006).

فرهنگ سازمانی از طریق یکپارچه عملکردن عوامل گوناگون و تبدیل این عوامل به مجموعه
ای به هم پیوسته از طریق اعتقادات ،ارزشها ،فرضها و رفتارهای متاثر از آنها باعث میگردد
سازمان از ویژگی همسانی برخوردار شود(Saatchi,2007).
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وجود هویت مشترک فرهنگی اعضای سازمان ،باورها ،ارزشها و هنجارهای رفتاری مشترک
بین آنها موجب انسجام و یکپارچگی در کوششهای ایشان ،تعهد درونی آنها به سازمان و درک
روشن از فلسفه وجودی و جهت گیری اقدامات آن و در نتیجه موفقیت سازمانها میشود .به
عبارت دیگر ،موفقیت چشمگیر سازمانهای موفق در عوامل غیر ملموس قدرتمند در فرهنگ
سازمانی آنها ،ارزشها و باورهای کارکنان نهفته است(Cameron,Quinn,1999).

مدلی که در این پژوهش برای فرهنگ سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد ،مدل کامرون و
کوئین است .این دو دانشمند دو بعد را برای دستهبندی فرهنگ در نظر میگیرند:
 .1جهتگیری داخلی ،یکپارچگی و وحدت در برابر جهتگیری خارجی ،تفکیک و رقابت
.2

بعد انعطافپذیری و پویایی در برابر ثبات ،نظم و کنترل(Zahedi,2000).

با منظور ن مودن این دو بعد و چهار ارزش مورد اشاره با هم ،چهار نوع فرهنگ سازمانی به شرح
زیر خواهیم داشت:
 .1فرهنگ طایفهای :مشخصههای این فرهنگ تمرکز بر داخل و انعطاف و پویایی محیطی است.
 .2فرهنگ ویژه ساالری :این نوع فرهنگ دارای شرایط محیطی منعطف و تمرکز و توجه آن
برخارج از سازمان است.
 .3فرهنگ بازاری :تمرکز این فرهنگ به خارج سازمان و دارای شرایط محیطی با ثبات است.
 .4فرهنگ سلسله مراتبی :این فرهنگ دارای شرایط محیطی با ثبات ،توجه و تمرکز بر درون
سازمان و یکپارچگی است.
با توجه به موارد فوق ،برای غلبه بر مشکالت و تهدیداتی که متوجه سازمانهای امروزی است
تنها یک راه حل کارساز است و آن هم ایجاد بستر فرهنگ تحولآفرینی در سازمانها میباشد .بستر
فرهنگی به عنوان عامل زیربنایی یا حتی مبنا و اساس سایر بسترهای الزم برای تحولآفرینی،
مستلزم تحوالت عمیقی در شناخت باورها ،حقوق ،آداب و رسوم و اخالق کارکنان سازمان است.
با این حال سازمانهای ما باید دارای فرهنگی باشند که در آن:
 از ریسکپذیری ،نوآوری و ایدههای جدید افراد همه سطوح سازمان حمایت شود.
 کارگروهی با ارزش تلقی گردیده و مورد تشویق قرار گیرد.
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 در مراسم ،جشنها و تشریفات افراد را در رفتار تحولآفرینانه تشویق و حمایت کنند.
 افراد نسبت به هم احساس وظیفه کرده و اعتماد ،صداقت و درستی در بین کارکنان برقرار
گردد.
گروهی از صاحبنظران بر این گمانند که اگر قرار باشد در سازمانی معین ،دگرگونیهای دلپسند و
پایدار پدید آید ،فرهنگ آن سازمان باید دستخوش دگرگونی شود و با دگرگونیهای سازمان سازگار
آید(Nedai,1999).

رهبران تحولآفرین برای پیشبرد برنامههای خود ،عبور از مراحل دشوار و پر پیچوخم تغییرات
بنیادی ،بیش از هر چیز به تحول در بافت فرهنگی سازمان میاندیشند و از آن به عنوان سکوی
پرتاب برنامههای سازمان برای رسیدن به افقهای موردنظر خویش سود می جویند .به تعبیر یکی از
دانشمندان ،تالش مدیریت عالی برای ایجاد تحوالت بنیادی و یا تجدید حیات سازمان بعید است
که قرین موفقیت باشد مگر اینکه فرهنگ سازمان تغییر یابد(Sanjeghi,2000).

پيشينه تحقيق
آغاز در سال  1384تحقیقی با عنوان بررسی رابطه متقابل رهبری تحولآفرین و فرهنگ
سازمانی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی انجام داد .نتایج داللت بر این دارد که رهبران وزارت رفاه
خود را تحولآفرین میدانند ،اما پیروان رهبران خود را تحولآفرین نمیدانند و از نظر فرهنگی
رهبران و پیروان ،انسجام و هویت پایینی را در وزارتخانه خود اعالم میدارند.
موغلی ( ،)1385طرح تحقیقاتی رابطه هوش عاطفی با رهبری تحولآفرین مدیران دانشگاه پیام
نور منطقه پنج را انجام داد .نتایج بدست آمده از این تحقیق ،نشاندهندهی وجود رابطهای نسبتاً
قوی میان دو متغیر مورد اشاره میباشد.
حسینی ( ،)1385به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانایی در دانشگاه تربیت
مدرس پرداخت .نتایج بدست آمده ،بیانگر این مطلب است که بین مولفههای حمایت مدیریت،
تعلق سازمانی ،خالقیت فردی و سبک رهبری با استقرار مدیریت دانایی رابطه مثبتی وجود دارد و
سازش با پدیده تعارض با استقرار مدیریت دانایی رابطه معناداری ندارد.
بهاری ( )1387به بررسی رابطه بین ابعاد هوش فرهنگی و رهبری تحولآفرین در سازمان
تامین اجتماعی استان فارس پرداختند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که این امکان وجود دارد که
ما رهبرانی را ارتقاء دهیم که دارای مهارتهای موردنیاز برای موفقیت در بازارهای مختلف داخلی و
بینالمللی هستند .توسعه رهبران آینده باید براساس توسعه رهبران تحولآفرین با هوش فرهنگی
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باشند ،افرادی که قادر به درک احساسات مردم و فرهنگهای مختلف هستند ،در مواجهه با
فرهنگهای مختلف موثر عمل میکنند.
اسپنگر ( ،)2004تحقیقی با عنوان رهبری تحولآفرین و عملکردهای تیمی انجام دادند که
نتایج نشان میدهد که چگونه تئوری رهبری تحولآفرین میتواند یک چارچوب برای اثرگذاری
رهبر بر عملکردهای تیمی فراهم کند ،همچنین نتایج داللت بر اثرگذاری رهبری تحولآفرین بر
ارتباطات تیمی و تعارضات مدیریتی دارد.
هکلتا ( ،)2006مطالعهای با عنوان ارتباط بین شخصیت و رهبری تحول آفرین انجام دادند که
نتایج این تحقیق نشان میدهد که پیروان و رهبران نمیتوانند رابطه شخصیت و رهبری تحول
آفرین را نادیده بگیرند .مدیران با شخصیتی که تمایل به خود مدیریتی پیروان دارند ،بیشتر با
سبک رهبری تحولآفرین مرتبط میشوند.
زنیکو و سیموسی ( ،)2006به بررسی فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین پیشگوییکننده
عملکرد واحدهای تجاری پرداختند که نتایج این مطالعه نشان میدهد که هر دو عامل فرهنگ
سازمانی و رهبری تحولآفرین بر عملکردهای تجاری اثرگذار است.
تارمینا ( ،)2008تحقیقی با عنوان ارتباط رفتارهای رهبری بر سازمانهای اجتماعی و فرهنگ
سازمانی انجام دادند ،نتایج نشان میدهد که رفتارهای رهبری وظیفهگرا مطابق با فرهنگ
بوروکراسی است و رفتارهای رهبری رابطهگرا مطابق با فرهنگ حمایتی میباشد.
گودرزوند چگینی ،فرجادی نژاد و فردوسی( )2010با بررسی رهبری تحولآفرین رویکردی نوین در
سازمانهای موفق ،ضمن مقایسهی بین رهبران سنتی و رهبران تحولگرا و همچنین بیان ویژگی-
های رهبران تحولآفرین دریافتند که این رهبران در موفقیت سازمانی نقشی اساسی دارند.
سیدی و ایزدی( ،)2013به بررسی فرهنگ سازمان و تاثیر آن بر عملکرد رفتار شهروندی
پرداخت و نتایج نشان میدهد که با توجه به اهمیت رفتارهای شهروندی و همچنین نقش فرهنگ
سازمانی در کنترل رفتار کارکنان ،رفتارهای شهروندی رفته رفته با پیشرفت جوامع ،قوت یافته
است.
فرهادی( ،)2014مطالعهای با عنوان نقش فرهنگ سازمانی در نوآوری انجام داد که نتایج نشان
میدهد که فرهنگ سازمانی یک عامل تعیینکننده بدیهی استراتژی نوآوری به شمار میآید .به-
عالوه ،فرهنگهای ادهوکراسی(سازمان موقتی) ،استراتژیهای نوآوری را پرورش میدهند و فرهنگ
های سلسله مراتبی ،فرهنگهای تقلید را ترویج میدهند.
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با توجه به بیانات فوق ،سواالت تحقیق این است:
 .1آیا بین فرهنگ طایفهای و رهبری تحولآفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه وجود دارد؟
 .2آیا بین فرهنگ ویژه ساالری و رهبری تحولآفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه وجود
دارد؟
 .3آیا بین فرهنگ بازاری و رهبری تحولآفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه وجود دارد؟
 .4آیا بین فرهنگ سلسله مراتبی و رهبری تحولآفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه وجود
دارد؟

فرضيههای تحقيق
 .1بین فرهنگ سلسله مراتبی و رهبری تحولآفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه وجود
دارد.
 .2بین فرهنگ بازاری و رهبری تحولآفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه وجود دارد.
 .3بین فرهنگ طایفهای و رهبری تحولآفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه وجود دارد.
 .4بین فرهنگ ویژه ساالری و رهبری تحولآفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه وجود دارد.

روششناسي
این پژوهش از نظر شیوه گردآوری و جمعآوری اطالعات از نوع پیمایشی و از آنجا که به دنبال
تعیین رابطه بین دو متغیر بوده ،از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بوده است .لذا پس از
طرح نظری ت حقیق ،با استفاده از مطالعات متعدد در منابع داخلی و خارجی ،مدل تحلیلی پژوهش
آماده شد .سپس دو نوع پرسشنامه تنظیم ،با راهنمایی اساتید محترم راهنما ،مشاور و پس از انجام
یک پیشمطالعه ،پرسشنامه آماده شد ،بین مدیران و کارکنان اداره کل زندانهای فارس توزیع
گردید ،جمعآوری شد و دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
به منظور انجام این تحقیق از تمامی مدیران ،معاونان و کارکنان بخشهای مختلف اداره کل
زندانهای فارس بهره گرفته شده است که در مجموع 420نفر در این اداره کل مشغول به کار می-
باشند که از این تعداد  40نفر مدیر و معاون و  380نفر کارکنان اداری و شیفتی میباشند.
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جهت نمونهگیری در این تحقیق ،از فرمول کوکران بهره گرفته شده است .بر این اساس تعداد
کل نمونهها باید  207باشد و با توجه به تعداد مدیران که حدودا  50نفر میباشند و از طرفی مایلیم
اطالعات پرسشنامه را در مورد آنان به طور کامل بدست آوریم تعداد 207پرسشنامه توزیع گردید
که تعداد  172نسخه آن(  43نسخه مربوط به مدیران و  129نسخه مربوط به کارکنان ) عودت
گردید.
ابزار اندازهگیری در این تحقیق ،پرسشنامه بوده که برای هر یک از دو متغیر فرهنگ سازمانی و
رهبری تحولآفرین پرسشنامه جداگانه استفاده شده است.
مقیاس دادههای پرسشنامه رهبری تحولآفرین براساس طیف استاندارد شده برنارد بس و آولیو
که در بیش از  200نقطه مختلف دنیا مورد آزمون قرار گرفته است و نحوه امتیازدهی به این گزینه
ها به صورت زیر بوده است:
 =1هرگز

 =2به ندرت

 =3گاهی

 =4اغلب

 =5همیشه

برای سنجش رهبری تحولآفرین از پرسشنامه چند عاملی رهبری) (MLQبرنارد بس و آولیو،
 36سوال استفاده شده است .در این پرسشنامه رهبری تحولآفرین با  4شاخص ،رهبری تبادلی با
 3شاخص و رهبری عدم مداخله با  1شاخص معرفی میگردند.
مقیاس اندازهگیری هر دو پرسشنامه مقیاس فاصلهای بوده و در سواالت پرسشنامه فرهنگ
سازمانی از طیف لیکرت که شامل گزینههای از خیلیکم تا خیلیزیاد است استفاده شده است .نحوه
امتیازدهی به این گزینهها به صورت زیر بوده است:
 =1خیلی کم

 =2کم

 =3متوسط

 =4زیاد

 =5خیلی زیاد

برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی  ،OCAIدارای چهار بعد
(فرهنگ طایفه ای ،فرهنگ ویژه ساالری ،فرهنگ بازاری ،فرهنگ سلسله مراتبی) و شامل  24سوال
بوده است .اعتبار این ابزار با روشهای مربوطه محاسبه شده است و در بیش از هزار سازمان در
کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
در این تحقیق برای تعیین روایی از روایی(اعتبار) محتوا استفاده شده است .برای تعیین روایی
پرسشنامه این تحقیق ،بعد از بررسیها و مطالعات انجام شده در مورد پرسشنامه و انجام پیش-
آزمون ،پرسشنامه مورد تأیید اساتید مربوطه قرار گرفت.
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برای تعیین پایایی در این تحقیق ،پس از ورود اطالعات پرسشنامههای رهبران ،پیروان و
فرهنگ سازمانی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید .مقادیر آلفای محاسباتی همگی بیش
از  0/83بوده که نشان از پایایی باالی پرسشنامههاست.
تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام میگیرد و با توجه
به فرضیهها از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .در سطح آمار توصیفی و برای خالصهکردن
انبوهی از اطالعات از روشهای آمار توصیفی از قبیل درصد ،فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد
دادهها استفاده شده اس ت .در سطح آمار استنباطی و برای آزمون همبستگی پیرسون اصلی و فرعی
و پاسخگویی به سواالت تحقیق در این پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده
است .همچنین برای تعیین تأثیر هریک از انواع فرهنگ سازمانی بر رهبری تحولآفرین از آزمون
رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

يافتههای پژوهش
با توجه به جدول درصد و فراوانی پرسشنامه فرهنگ سازمانی مشاهده میگردد در فرهنگ
طایفهای به ترتیب رهبری سازمان ،معیار موفقیت ،تاکید استراتژیک ،پیوند سازمانی ،ویژگیهای
غالب و مدیریت کارکنان دارای بیشترین درصد فراوانی بودهاند .در فرهنگ ویژه ساالری به ترتیب
پیوند سازمانی ،تاکید استراتژیک ،ویژگیهای غالب ،رهبری سازمان ،معیار موفقیت و مدیریت
کارکنان دارای بیشترین درصد فراوانی بودهاند .در فرهنگ بازاری به ترتیب ویژگیهای غالب،
مدیریت کارکنان ،پیوند سازمانی ،تاکید استراتژیک ،معیار موفقیت و رهبری سازمان دارای بیشترین
درصد فراوانی بودهاند .در نهایت در فرهنگ سلسله مراتبی به ترتیب پیوند سازمانی ،ویژگیهای
غالب ،رهبری سازمان ،معیار موفقیت ،تاکید استراتژیک و مدیریت کارکنان دارای بیشترین درصد
فراوانی بودهاند.
با توجه به جدول درصد و فراوانی ،پرسشنامه رهبری تحولآفرین فرم پیروان مشاهده میگردد،
به ترتیب الهامبخشی ،رفتار آرمانی ،تحریک فرهیختگی ،ویژگی آرمانی و مالحظات فردی دارای
بیشترین درصد فراوانی در پرسشنامه رهبری تحولآفرین فرم پیروان را شامل میگردد.
با توجه به جدول درصد و فراوانی پرسشنامه رهبری تحولآفرین فرم رهبران مشاهده میگردد،
به ترتیب تحریک فرهیختگی ،رفتار آرمانی ،مالحظات فردی ،الهامبخشی و ویژگی آرمانی دارای
بیشترین درصد فراوانی در پرسشنامه رهبری تحولآفرین فرم رهبران را شامل میگردد.
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برای طبقهبندی انواع رهبری با آزمون کرسکال -والیس سه نوع رهبری( تحولآفرین ،تبادلی،
عدم مداخله) را از دید رهبران ،پیروان و به طورکلی بررسی گردید .با توجه به جداول زیر در این
سه نوع رهبری ،دارای رتبه های متفاوتی از دید تمامی افراد بوده و بیشترین رتبه در دو گروه
رهبران و پیروان به رهبری تحولآفرین اختصاص داده شده است.
جدول .1رتبهبندی انواع رهبری
کلي

پيروان

رهبران

348/65

254/81

94/79

رهبری تحولآفرین

308/23

235/39

72/07

رهبری تبادلی

118/62

91/80

28/14

رهبری عدم مداخله

با توجه به جدول باال به نظر میرسد که رهبری تحولآفرین از دید تمامی افراد رهبری غالب
بوده ،بنابراین از این به بعد نتایج براساس این نوع رهبری استخراج گردید.
جدول .2مربع کای
کلي

پيروان

رهبران

233/63

163/66

70/754

مقدار مربع کای

2

2

2

درجه آزادی

**0/000

**0/000

**0/000

سطح معنادارای

همانگونه که در جدول مربع کای باال دیده میشود ،سه نوع نگرش به رهبریها دارای مقدار
معناداری در سطح  %1بوده که تفاوت چشمگیر آنها را نشان میدهد.
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آزمون ضريب همبستگي پيرسون:
يافتههای مرتبط با پرسشنامه رهبران:
 آيا بين فرهنگ سلسله مراتبي و رهبری تحولآفرين در اداره کل زندانهای فارسرابطه وجود دارد؟
جدول .3نتایج ضریب همبستگی فرضیه اول با توجه به پرسشنامه رهبران
شاخص آماری

متغير
فرهنگ سلسله مراتبي

رهبری تحولآفرين

همبستگی پیرسون
سطح معنیداری()sig
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معنی داری()sig
تعداد

فرهنگ سلسلهمراتبي

رهبری تحولآفرين

------**0/088
0/576
43

**0/088
0/576
43
-------

یافته های جدول باال نشان داد که با توجه به پرسشنامه رهبران بین فرهنگ سلسله مراتبی
و رهبری تحول آفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه مثبت و معنا داری وجود ندارد ،چرا که
میزان ضریب همبستگی ( ) r= 0/088به دست آمده با فراوانی  43نفر در سطح آلفای  0/01معنا
دار نیست.
 آيا بين فرهنگ بازاری و رهبری تحولآفرين در اداره کل زندانهای فارس رابطهوجود دارد؟
جدول .4نتایج ضریب همبستگی فرضیه دوم با توجه به پرسشنامه رهبران
متغير

شاخص آماری

فرهنگ بازاری

رهبری تحولآفرين

فرهنگ بازاری

همبستگی پیرسون
سطح معنی داری()sig
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معنی داری()sig
تعداد

------**0/097
0/535
43

**0/097
0/535
43
-------

رهبری تحولآفرين
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یافتههای جدول باال نشان داد که با توجه به پرسشنامه رهبران بین فرهنگ بازاری و رهبری
تحولآفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد ،چرا که میزان
ضریب همبستگی( ) r=0/097به دست آمده با فراوانی 43نفر در سطح آلفای  0/01معنا دار نیست.
 آيا بين فرهنگ طايفه ای و رهبری تحول آفرين در اداره کل زندانهای فارس رابطهوجود دارد؟
جدول .5نتایج ضریب همبستگی فرضیه سوم با توجه به پرسشنامه رهبران
متغير

شاخص آماری

فرهنگ طايفه ای

همبستگی پیرسون
سطح معنی داری()sig
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معنی داری()sig
تعداد

رهبری تحولآفرين

فرهنگ طايفه ای
------**0/17
0/274
43

رهبری تحولآفرين
**0/17
0/274
43
-------

یافتههای جدول باال نشان داد که با توجه به پرسشنامه رهبران بین فرهنگ طایفهای و رهبری
تحولآفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد ،چرا که میزان
ضریب همبستگی( )r=0/17به دست آمده با فراوانی  43نفر در سطح آلفای  0/01معنادار نیست.
 آيا بين فرهنگ ويژه ساالری و رهبری تحولآفرين در اداره کل زندانهای فارسرابطه وجود دارد؟
جدول .6نتایج ضریب همبستگی فرضیه فرعی چهارم با توجه به پرسشنامه رهبران
متغير

شاخص آماری

فرهنگ ويژه ساالری

رهبری تحولآفرين

فرهنگ ويژه ساالری

همبستگی پیرسون
سطح معنی داری()sig
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معنی داری()sig
تعداد

------**0/027
0/863
43

**0/027
0/863
43
-------

رهبری تحولآفرين
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یافتههای جدول باال نشان داد که با توجه به پرسشنامه رهبران بین فرهنگ ویژه ساالری و
رهبری تحولآفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد ،چرا که
میزان ضریب همبستگی( )r=0/027به دست آمده با فراوانی  43نفر در سطح آلفای  0/01معنادار
نیست.

نتيجهگيری
از میان انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه رهبران به ترتیب فرهنگ طایفهای ،فرهنگ بازاری،
فرهنگ سلسله مراتبی و فرهنگ ویژه ساالری با ضرایب 0/17و  0/097و  0/088و  0/027دارای
بیشترین همبستگی با رهبری تحولآفرین می باشند.
يافتههای مرتبط با پرسشنامه پيروان:
 آيا بين فرهنگ سلسله مراتبي و رهبری تحولآفرين در اداره کل زندانهای فارسرابطه وجود دارد؟
جدول .7نتایج ضریب همبستگی فرضیه اول با توجه به پرسشنامه پیروان
متغير

شاخص آماری

فرهنگ سلسله مراتبي

رهبری تحولآفرين

فرهنگ سلسلهمراتبي

همبستگی پیرسون
سطح معنی داری()sig
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری()sig
تعداد

------**0/436
0/000
129

**0/436
0/000
129
-------

رهبری تحولآفرين

یافتههای جدول باال نشان میدهد که با توجه به پرسشنامه پیروان بین فرهنگ سلسله مراتبی
و رهبری تحولآفرین رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،چرا که میزان ضریب همبستگی
( )r= 0/436به دست آمده با فراوانی  129نفر در سطح آلفای  0/01معنادار است.
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 آيا بين فرهنگ بازاری و رهبری تحولآفرين در اداره کل زندانهای فارس رابطهوجود دارد؟
جدول .8نتایج ضریب همبستگی فرضیه دوم با توجه به پرسشنامه پیروان
متغير

شاخص آماری

فرهنگ بازاری

رهبری تحولآفرين

فرهنگ بازاری

همبستگی پیرسون
سطح معنیداری()sig
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری()sig
تعداد

------**0/239
0/000
129

**0/239
0/000
129
-------

رهبری تحولآفرين

یافتههای جدول باال نشان داد که با توجه به پرسشنامه پیروان بین فرهنگ بازاری و رهبری
تحولآفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،چرا که میزان ضریب
همبستگی( )r=0/239به دست آمده با فراوانی  129نفر در سطح آلفای  0/01معنادار است.
 آيا بين فرهنگ طايفهای و رهبری تحولآفرين در اداره کل زندانهای فارس رابطهوجود دارد؟
جدول .9نتایج ضریب همبستگی فرضیه سوم با توجه به پرسشنامه پیروان
متغير

شاخص آماری

فرهنگ طايفهای

رهبری تحولآفرين

فرهنگ طايفهای

همبستگی پیرسون
سطح معنیداری()sig
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری()sig
تعداد

------**0/374
0/000
129

**0/374
0/000
129
-------

رهبری تحولآفرين

یافته های جدول باال نشان داد که با توجه به پرسشنامه پیروان بین فرهنگ طایفهای و رهبری
تحولآفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،چرا که میزان ضریب
همبستگی( )r= 0/374به دست آمده با فراوانی  129نفر در سطح آلفای  0/01معنادار است.
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 آيا بين فرهنگ ويژه ساالری و رهبری تحولآفرين در اداره کل زندانهای فارسرابطه وجود دارد؟
جدول .10نتایج ضریب همبستگی فرضیه چهارم با توجه به پرسشنامه پیروان
متغير

شاخص آماری

فرهنگ ويژه ساالری

رهبری تحولآفرين

فرهنگ ويژه ساالری

همبستگی پیرسون
سطح معنی داری()sig
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معنی داری()sig
تعداد

------**0/385
0/000
129

**0/385
0/000
129
-------

رهبری تحولآفرين

یافتههای جدول باال نشان داد که با توجه به پرسشنامه پیروان بین فرهنگ ویژه ساالری و
رهبری تحولآفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،چرا که میزان
ضریب همبستگی( )r=0/385به دست آمده با فراوانی  129نفر در سطح آلفای  0/01معنادار است.
تعيين فرهنگ غالب
در ادامه انواع فرهنگها نیز با یکدیگر آزمون شده و چهار نوع فرهنگ با یکدیگر مورد مقایسه
قرار گرفته و فرهنگ غالب تعیین گردید .با توجه به دادههای کلی آزمون کرسکال– والیس انجام و
مشخص گردید که تفاوت معناداری بین  4نوع فرهنگ وجود دارد.
بیشترین رتبه مربوط به فرهنگ سلسله مراتبی و پس از آن ویژه ساالری در رتبه بعدی قرار
دارد .کمترین رتبه متعلق به فرهنگ بازاری بوده است .بنابراین از دید افراد فرهنگ سلسله مراتبی
فرهنگ غالب به شمار میآید.
حال میبایست که توسط رگرسیون گام به گام به معادله خطی چند متغیره دست یافته که
نقش و سهم هر یک از ابعاد فرهنگ غالب را در برگیرد.
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جدول .11تعیین فرهنگ غالب در اداره کل زندانهای فارس
رتبه

ميانگين

فرهنگ سازماني

3

328/15

فرهنگ طایفه ای

19/225

مربع کای

2

336/81

ویژه ساالری

3

درجه آزادی

4

314/69

بازاری

**0/000

سطح معناداری

1

398/35

سلسله مراتبي

آزمون رگرسيون چندگانه
در تحلیل انواع چهارگانه فرهنگ سازمانی به عنوان متغیرهای مستقل و رهبری تحولآفرین به
عنوان متغیر وابسته مورد توجه میباشند.
جدول نشان میدهد که ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی(فرهنگ سلسله مراتبی ،فرهنگ بازاری،
فرهنگ طایفهای و فرهنگ ویژه ساالری در مجموع با یکدیگر  55/8درصد از تغییر در متغیر وابسته
(رهبری تحولآفرین) را تبیین میکنند .در  4مرحله ورود متغیرها به معادله رگرسیون ،روابط
متغیرها از نظر آماری در سطح باالی  95درصد معنیدار بوده است.
جدول .12خالصه تحلیل رگرسیون
واريانس تبيين شده

واريانس تبيين شده

ضريب

همبستگي

چندگانه

() R

اصالح شده

0/660

0/558

0/464

خطای استاندارد برآورد

56/55

در نهایت برای یافتن معادلهای با در نظر گرفتن تمامی فرهنگها ،رگرسیون گام به گام بین
رهبری تحولآفرین و ابعاد فرهنگ سازمانی به طورکلی انجام و مشخص گردید که ابعاد مدیریت
کارکنان و تاکید استراتژیک نقش معناداری در رهبری تحولآفرین دارند .با توجه به مقدار ضرایب
استاندارد شده مشخص میشود که مدیریت کارکنان با مقدار 0/238سهم بیشتری در رهبری
تحولآفرین دارد.
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جدول( .13تاکید استراتژیک) ( + 0/5x 125مدیریت کارکنان) (=2/0 +894/3x 148رهبری تحول آفرین)Y
سطح

مقدار t

معناداری

ضرايب استاندارد

انحراف معيار

ضرايب

شده

0/000

16/28

---

0/178

2/894

ثابت

0/009

2/65

0/238

0/056

0/148

مديريت کارکنان

0/038

2/092

0/188

0/06

0/125

تاکيد استراتژيک

بحث و نتيجهگيری
همان طور که ذکر شد آمار توصیفی این پژوهش شامل درصد فراوانی ،میانگین و انحراف
استاندارد میباشد .در بررسیهای انجام شده از میان انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه رهبران به
ترتیب فرهنگ طایفه ای ،فرهنگ بازاری ،فرهنگ سلسله مراتبی و فرهنگ ویژه ساالری دارای
بیشترین همبستگی با رهبری تحولآفرین میباشند و از دیدگاه پیروان از میان انواع فرهنگ
سازمانی به ترتیب فرهنگ سلسله مراتبی ،فرهنگ ویژه ساالری ،فرهنگ طایفهای و فرهنگ بازاری
دارای بیشترین همبستگی با رهبری تحولآفرین میباشند.
در نهایت انواع فرهنگها با یکدیگر آزمون شده و چهار نوع فرهنگ با یکدیگر مورد مقایسه قرار
گرفته و از طریق آزمون کرسکال– والیس مشخص گردید که تفاوت معناداری بین چهار نوع
فرهنگ وجود دارد .بر این اساس بیشترین رتبه مربوط به فرهنگ سلسله مراتبی پس از آن ویژه
ساالری ،طایفهای و کمترین رتبه متعلق به فرهنگ بازاری میباشد .بنابراین از دید افراد فرهنگ
سلسله مراتبی فرهنگ غالب به شمار میآید .با توجه به رگرسیون گام به گام مشاهده میگردد در
گام چهارم ابعاد رهبری سازمانی ،پیوند سازمانی و معیار موفقیت به عنوان متغیرهای مستقل وارد
معادله شده که با در نظر گرفتن ضریب استاندارد  Betaمشخص میشود ،بیشترین سهم مربوط به
معیار موفقیت و کمترین آنها مربوط به رهبری سازمانی است و پیوند سازمانی در حد فاصل این
دو قرار میگیرد هرچند که ضرایب مثبت آنها نمایانگر اثر مثبت این سه بعد فرهنگ سازمانی بر
رهبری تحولآفرین است در نهایت برای یافتن معادلهای با در نظرگرفتن تمامی فرهنگها،
رگرسیون گام به گام بین رهبری تحولآفرین و ابعاد فرهنگ سازمانی به طورکلی انجام و مشخص
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گردید که ابعاد مدیریت کارکنان و تأکید استراتژیک نقش معناداری در رهبری تحولآفرین دارند .با
توجه به ضرایب استانداردشده در مییابیم که مدیریت کارکنان سهم بیشتری در رهبری تحول-
آفرین دارد.
بنابراین جهت پیشرفت و تعالی سازمان مورد بررسی میبایست توجه ویژهای به سبک رهبری،
نوآوری در سازمان ،امنیت کارکنان و بهبود روابط گردد .همچنین با تاکید بر استراتژی سازمان،
افزایش تعهد و حفظ روحیه کارکنان ،افزایش بالندگی و در نهایت ارائه راهکارهایی جهت افزایش
کارایی کارکنان میتوان نسبت به بهبود مستمر فرایندها ،افزایش اثربخشی و بهرهوری در این
سازمان اقدام نمود.
همانطور که بیان شد فرهنگ ویژه ساالری دارای شرایط محیطی منعطف ،تمرکز و توجه آن
به خارج سازمان است .این فرهنگ در شرایطی که نیاز به تغییرات پر شتاب و سریع است ،مورد
توجه قرار میگیرد .این نوع فرهنگ فقط به تغییرات پاسخ نمیدهد بلکه خود تغییر را نیز ایجاد می
کند .رهبری در این نوع فرهنگها توأم با بصیرتدادن نوآوری و خطرپذیری است و سه ویژگی آخر
این فرهنگها ،همچنان که بیان شد جزو ویژگیهای فرهنگی است که رهبران تحولآفرین برای
پیشبرد اهداف و برنامههای خود به دنبال پرورش آنها میباشند.
با توجه به نتایج این تحقیق میتوان بیان کرد که فرهنگ سازمانی نقش موثری در میزان تحول
آفرین بودن رهبران در سازمان موردنظر دارد .پس مدیران اداره کل زندانهای فارس باید سعی
کنند با بکارگیری فرهنگ مناسب با رهبری تحولآفرین ،زمینه الزم برای بروز ویژگیهای رهبری
تحولآفرین را آماده کند.
نتایج نشان می دهد که فرهنگ سلسله مراتبی از دید هر دو گروه رهبران و پیروان دارای
باالترین میانگین نسبت به سایر انواع فرهنگ سازمانی میباشد .به این معنی که فرهنگ غالب در
این سازمان فرهنگ سلسله مراتبی میباشد .از آنجا که در نتایج پرسشنامه فرم رهبران دیده شد،
فرهنگ طایفهای بیشترین تأثیر را بر رهبری تحولآفرین دارد .لذا با توجه به فرهنگ غالب اداره کل
زندانهای فارس ،محقق پیشنهاد میکند که رهبران در این سازمان موارد زیر را تقویت نمایند:
ویژگی های غالب سازمان را از یک محیط کار رسمی به یک محیط دوستانه و شخصی تغییر
دهند.
ویژگیهای کار تیمی ،توافق و مشارکت را در انجام وظایف بکار بگیرند.
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وفاداری ،سنت ،اعتماد و سازگاری دوجانبه را جایگزین قواعد و خطمشیهای رسمی در سازمان
نمایند.
تاکید استراتژیک سازمان را از پایداری ،قابلیت پیشبینی و کارایی به تعهد باال ،منافع بلندمدت
ناشی از بالندگی کارکنان و حفظ روحیه کارکنان تغییر جهت دهند.
معیار موفقیت سازمان را از طریق توسعه منابع انسانی ،کار تیمی ،تعهد کارکنان و مشارکت
افراد تعریف کنند.
چنانچه بیان شد ،فرهنگ سلسله مراتبی ،فرهنگ غالب اداره کل زندانهای فارس میباشد،
حال که تفاوتی بین دیدگاه رهبران و پیروان در زمینه فرهنگ سازمانی وجود ندارد ،الزم است که با
است مداد از این وضعیت بهترین استفاده را در جهت تحقق اهداف و رسالت سازمان به عمل آورد.
این عامل بیانگر سازگاری فرهنگی است که به مفهوم همسوبودن جنبههای مختلف سازمانی است
یعنی اینکه نوع فرهنگ یکسانی در بخشهای مختلف سازمان مورد توجه میباشد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که در این تحقیق میان نتایج حاصل از پرسشنامه رهبران و
پیروان در مورد عوامل رهبری تحولآفرین اختالف وجود دارد .با توجه به اختالفی که در این زمینه
دیده میشود ،ایجاد مجموعهای از دورههای آموزشی برای آموزش رهبران در جهت تقویت عوامل
رهبری تحولآفرین توسط متخصصین میتواند مثمرثمر باشد.
فرضیه اول این تحقیق به بررسی رابطه بین فرهنگ سلسله مراتبی و رهبری تحولآفرین در
اداره کل زندانهای فارس میپردازد.
برای بررسی رابطه بین دو متغیر فرهنگ سلسله مراتبی و رهبری تحولآفرین از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شده است .بررسی دادهها نشان میدهد که بین دو متغیر فرهنگ
سلسله مراتبی و رهبری تحولآفرین در اداره کل زندانهای فارس از دید رهبران رابطه معناداری
وجود ندارد ،زیرا ضریب همبستگی محاسبه شده برابر با  0/088میباشد و سطح معناداری برابر با
 0/576که از سطح  0/5بیشتر است ،بنابراین این فرضیه رد میشود.
همچنین در بررسی دادههای مربوط به پرسشنامه پیروان ،رابطه مثبت و معناداری را بین دو
متغیر نشان داده ،زیرا  r =0/436بوده و سطح معناداری sig = 0/000از سطح آلفای  0/01کمتر
است .بنابراین فرضیه فرعی اول تحقیق از سوی رهبران رد و از سوی پیروان مورد تأیید قرار می
گیرد.
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برای تعیین اینکه آیا فرهنگ سلسله مراتبی تاثیری بر رهبری تحولآفرین دارد یا خیر؟(پیش-
بینی تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل) از تحلیل چندگانه استفاده شده است.
با توجه به نتایج بدست آمده ،میزان واریانس تعیینشده رهبری تحولآفرین توسط فرهنگ
سلسله مراتبی برابر با  2/714است .تغییرات رهبری تحولآفرین توسط متغیر فوق قابل پیشبینی
بوده و همچنین با توجه به  t =12/830مشاهده شده در سطح  0/000معنیدار میباشد .بنابراین
نتیجه میگیریم که مدل رگرسیون و میزان واریانس تبیین شده فوق از نظر آماری معنیدار بوده و
فرهنگ سلسله مراتبی توان تاثیرگذاری بر رهبری تحولآفرین را دارد.
فرضیه دوم این تحقیق به بررسی رابطه بین فرهنگ بازاری رهبری تحولآفرین در اداره کل
زندانهای فارس میپردازد.
بررسی دادهها نشان میدهد که بین دو متغیر فرهنگ بازاری و رهبری تحولآفرین در اداره کل
زندان های فارس از دید رهبران رابطه معناداری وجود ندارد ،زیرا ضریب همبستگی محاسبه شده
برابر با 0/097میباشد و سطح معناداری برابر با  0/535که از سطح آلفای  0/01بیشتر است،
بنابراین فرضیه رد میشود.
بررسی دادههای مربوط به پرسشنامه پیروان نشان میدهد که ضریب همبستگی بین این دو
متغیر  0/239محاسبه شده است و سطح معناداری آن  0/001بوده که از سطح آلفای  0/01کمتر
است و رابطه معناداری وجود دارد ،بنابراین فرضیه دوم از دید رهبران رد و از دید پیروان تأیید می
گردد.
با توجه به نتایج بدست آمده ،میزان واریانس تبیین شده رهبری تحولآفرین توسط فرهنگ
بازاری برابر با  2/678است .تغییرات رهبری تحولآفرین توسط متغیر فوق قابل پیشبینی بوده و
همچنین با توجه به  t =12/575مشاهده شد در سطح  0/01معنادار میباشد .بنابراین نتیجه می
گیریم که مدل رگرسیون و میزان واریانس تبیین شده فوق از نظر آمار معنادار و فرهنگ بازاری
توان تأثیرگذاری بر رهبری تحولآفرین را دارا میباشد.
در این فرضیه فرهنگ بازاری به جای تمرکز بر داخل سازمان و کارکنان ،تمرکز به خارج
سازمان دارد .تمرکز سازمانهایی با این نوع فرهنگ بر تعامل بر ارائهکنندگان ،پیمانکاران و  ....است
و رهبری در این سازمانها نمونه یک رهبری احساسی ،تهاجمی و نتیجهگراست .این مطالب با آنچه
که در مورد ویژگیهای رهبری تحولآفرین بیان شد ،سازگار نمیباشد .بنابراین به نظر میرسد،
عدم رابطه بین این دو متغیر منطقی باشد.
فرضیه سوم این تحقیق به بررسی رابطه بین فرهنگ طایفهای و رهبری تحولآفرین در اداره
کل زندانهای فارس میپردازد.
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بررسی دادههای مربوط به پرسشنامه رهبران نشان داده که ضریب همبستگی محاسبه شده بین
این دو متغیر را برابر  0/17نشان داده و سطح معناداری آن برابر  0/274بوده که از  0/01بیشتر می
باشد ،بنابراین آن فرضیه رد میشود.
نتایج مربوط به پرسشنامه پیروان نشان میدهد که ضریب همبستگی بین این دو متغیر 0/374
محاسبه شده است و سطح معناداری آن برابر با  0/000بوده که از سطح آلفای 0/01کمتر می
باشد .بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد.
با توجه به نتایج حاصله ،میزان واریانس تبیین شده رهبری تحولآفرین توسط فرهنگ طایفهای
برابر با  2/650است .بنابراین تغییرات رهبری تحولآفرین توسط متغیر فوق قابل پیشبینی بوده و
همچنین با توجه به  t =11/441مشاهده شده در سطح  0/01معنادار است .بنابراین نتیجه می
گیریم که مدل رگرسیون و میزان واریانس تبیین شده فوق از نظر آماری معنادار بوده و فرهنگ
طایفهای توان تاثیرگذاری بر رهبری تحولآفرین را داراست.
ویژگی های این فرهنگ کار تیمی ،تعهد به کارکنان و ایجاد محیط دوستانه برای انجام کار
است .رهبران در این نوع فرهنگ به عنوان والدین تلقی میشوند و میزان تعهد در این سازمانها
باالست .همچنین در فرهنگ طایفهای انعطاف و آزادی عمل در انجام کارها وجود دارد که باز هم با
ویژگیهای رهبران تحولآفرین سازگار است.
فرضیه چهارم این پژوهش به بررسی رابطه بین فرهنگ ویژه ساالری و رهبری تحولآفرین در
اداره کل زندانهای فارس میپردازد.
بررسی دادههای مربوط به پرسشنامه رهبران نشان میدهد که ضریب همبستگی محاسبه شده
آن برابر با  0/027و سطح معناداری 0/863از سطح آلفای 0/01بیشتر میباشد ،بنابراین این فرضیه
رد میشود.
نتایج مربوط به پرسشنامه پیروان حاکی از این بوده که ضریب همبستگی محاسبه شده آن برابر
با  0/385است و سطح معناداری آن برابر با  0/000میباشد که از سطح آلفای  0/01کمتر است،
بنابراین با عنایت به پرسشنامه پیروان این فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد.
با توجه به نتایج حاصله ،میزان واریانس تبیین شدهی رهبری تحولآفرین توسط فرهنگ ویژه
ساالری برابر با  2/655است ،بنابراین تغییرات رهبری تحولآفرین توسط متغیر فوق قابل پیشبینی
بوده و همچنین با توجه به  t =11/585مشاهده شده در سطح 0/01معنادار است .بنابراین نتیجه
حاصله حاکی از این بوده که مدل رگرسیون و میزان واریانس تبیینشده فوق از نظر آماری معنادار
بوده و فرهنگ ویژه ساالری توان تاثیرگذاری بر رهبری تحولآفرین را دارد.
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 فرهنگ،همچنین از میا ن انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه رهبران به ترتیب فرهنگ طایفهای
0/027  و0/088  و0/097  و0/17  فرهنگ سلسله مراتبی و فرهنگ ویژه ساالری با ضرایب،بازاری
.دارای بیشترین همبستگی با رهبری تحولآفرین میباشند
با توجه به پرسشنامه فرم پیروان از میان انواع فرهنگ سازمانی به ترتیب فرهنگ سلسله
0/374 ،0/385 ،0/436  فرهنگ طایفهای و فرهنگ بازاری با ضرایب، فرهنگ ویژه ساالری،مراتبی
. دارای بیشترین همبستگی با رهبری تحولآفرین میباشند0/239 و
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