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بين کارکنان آفرين در بين فرهنگ سازماني و رهبری تحول رابطه

 های فارساداره کل زندان

 3محسن انصاری منش، *2، قاسم اسکندری1حميد تابلي

 13/11/94تاریخ پذیرش:           195-218صص      23/10/94 تاریخ دریافت:

 

 چکيده

ای و ویژه )سلسله مراتبی، بازاری، طایفهینتوصیف رابطه بین چهار نوع فرهنگ سازما ،هدف این تحقیق

های فارس بوده است. در این تحقیق از روش میدانی و از آفرین در اداره کل زندانساالری( و رهبری تحول

پرسشنامه استفاده شده است. همچنین جامعه هدف در تحقیق تمامی مدیران، معاونان و کارکنان اداره کل 

نفر کارکنان بوده و تعداد  380نفر مدیر، معاون و 40فر بوده، که از این تعدادن 420های فارس که جمعازندان

گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول اب شدند. در تحقیق، از روش نمونهعنوان نمونه انتخه نفر ب 207

نی و ها از دو پرسشنامه ابزار سنجش فرهنگ سازمافاده شده است. برای گردآوری دادهاعداد تصادفی است

اده شده است. تجزیه و تحلیل و بین دو گروه رهبران و پیروان استفشد وجوه چند عاملی رهبری استفاده 

در تحقیق  انجام گرفت. SPSSهای پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار داده

واع فرهنگ سازمانی بر از ان یکستفاده شد و برای تعیین تاثیر هراز آزمون ضریب همبستگی پیرسون ا

آفرین از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که نوع فرهنگ غالب رهبری تحول

دانند و پیروان نیز عنوان آفرین میسلسله بوده و رهبران خود را تحولاز دیدگاه رهبران و پیروان، فرهنگ 

از ضریب همبستگی پیرسون نشان  گیرند. نتایج حاصلرا به کار می آفریناند، رهبرانشان رهبری تحولکرده

آفرین از نظر رهبران رابطه مثبت و معناداری وجود نواع فرهنگ سازمانی و رهبری تحولدهد که بین امی

ج رگرسیون چندگانه نیز برداشت از نتای باشد.وان این رابطه مثبت و معنادار میندارد، در حالی که از نظر پیر

 ایساالری و طایفهری، ویژهشود که از نظر رهبران و پیروان به ترتیب فرهنگ سلسله مراتبی، بازامی

                                                           
 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 1

 ، کرمان، ایراندانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانواحد ،دانشجوی دکتری مدیریت تطبیقی و توسعه 2

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 3

 Ansari_6666@yahoo.comنویسنده مسئول:*
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گذار آفرین تاثیرهر چهار نوع فرهنگ بر رهبری تحولآفرین دارند. بنابراین بیشترین تاثیر را بر رهبری تحول

 بوده است.

 

گ ی، فرهننگ ویژه ساالری، فرهنگ بازارای، فرهرهبری تحول آفرین، فرهنگ طایفه واژگان کليدی:

 سلسله مراتبی

 

 مقدمه

امروزه فرهنگ سازمانی یکی از موضوعات مورد بحث رفتار سازمانی است و اعتقاد بر این است 

رود و گیرد، به آسانی از بین نمیهنگی است که با گذشت زمان شکل میکه هر سازمانی دارای فر

ای از باورها و ت. فرهنگ سازمانی در قالب مجموعهخواهد داش تاثیر به سزایی در رفتار سازمانی

 تواند به عنوان سرچشمه، میگذاردهای اعضا سازمان اثر میی مشترک که بر رفتار و اندیشههاارزش

ین درک نوآوری و تحول باشد. بنابرا ای برای دستیابی به محیطی خالق، فضای ترویج، ترغیب،

 ریزی هرگونه فعالیتی در زمینه تحول ضروری است.مفاهیم فرهنگی قبل از طرح

های غییرات  بنیادی و تحول در سازماندر میان سازوکارهایی که رهبران به منظور ایجاد ت

کار فرهنگی از درجه اهمیت باالتری برخوردار است. علت دهند، سازومتبوع مورد استفاده قرار می

توفیق آنان در ارتقاء سطح  هر چیز در گرو میزاناین است که درجه موفقیت این رهبران بیش از 

های ت حمایت جدی و نیرومند از برنامهها جهکری مدیران و کارکنان سازمانباورهای ف نگرش،

 باشد.موردنظر می

گذارد شارکت بر فرهنگ سازمانی تاثیر میهای مآوری انرژیآفرین از طریق جمعرهبری تحول

 کند. فرهنگ سازمانیی جدید برای تجدید سازمان عمل میجاد انرژیک مکانیسم در ای و به عنوان

نی بوسیله هایی که به عنوان یک چارچوب برای تفسیر وقایع سازماشدن در باورها و ارزشبه سهیم

 اشاره دارد. ،کندافراد عمل می

گیری د. ساختار سازمانی که شامل تصمیمآفرین تاثیر دارفرهنگ سازمانی نیز بر رهبری تحول

های آمرانه و پرهیز از ریسک باالست، متناقض با حضور کیفیت متمرکز، خط مشی رسمی و روش

 (Waldman,1987)های رهبری تحول آفرین است. 

رهبری موضوعی است که از دیرباز نظر محققان و عامه مردم را به خود جلب کرده است، شاید 

یندی بسیار اسرارآمیز است که در زندگی علت جذابیت گسترده رهبری این باشد که رهبری، فرا
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های علمی درباره باز مورد مطالعه بوده، اما پژوهشهمه افراد وجود دارد. موضوعات رهبری از دیر

کننده اثربخشی رهبری محور بیشتر تحقیقات عوامل تعیین رهبری از قرن بیستم آغاز گردیده و

 بوده است.

بع ها، منا، رفتارهاها، تواناییاساس چه ویژگیبدانند براند تا  دانشمندان علوم رفتاری کوشیده

را  ف گروهیقق اهداپیروان و تحهایی از موقعیت، توان رهبر در تاثیر بر بر چه جنبهقدرت و با تکیه 

 (Yuki,1989)توان تعیین کرد.می

های برنز باز می و فعالیت 1978آفرین به سال تحولپیشینه تئوریک رهبری 

اشد و بپس از آن برنارد بس شاید در راس تحقیقات رهبری قرار داشته  (Moogheli,2003)گردد.

 آنو  یکی از اولین کسانی باشد که در مورد سبک جدید رهبری که جانشین شکل تبادلی است

 (Kark,2004)کند.آفرین است، بحث میرهبری تحول

آن  نند که باکه میمدلی ارائکنند، را بیان می انداز آینده سازمانآفرین چشمرهبران تحول

هم می راد فرافرد افای دهند و حمایتی برا رشد میانداز سازگار است، پذیرش اهداف گروهی رچشم

 .نمایند

ا و هایده شود که درصدند تا با خلقبه آن دسته از رهبرانی اطالق می آفرینرهبران تحول

یجاد اهند و با دها قرار را فرا روی سازمانرشد و شکوفایی ای از اندازهای جدید، مسیر تازهچشم

و  بنیادی ییراتتعهد و اشتیاق وافر در بین مدیران و کارکنان، اعضای سازمانی را برای ایجاد تغ

کت در جهت حرهای الزم ن به منظور کسب آگاهی و توانمندیتحول در ارکان و شالوده سازما

 (Sanjeghi,2000).مانی بسیج نمایندهای باالتری از عملکرد آرمسیر جدید و فتح قله

 کندمی آفرین است، بس استداللآن وظیفه رهبر تحول ساختن منافع سازمان و اعضایهمسو

ت اثر تغییرا های ضروری وهای جامعه، موقعیتآفرین بیشتر دوست دارند بر ارزشکه رهبران تحول

ی ایت الزامات جامعه ممند به رعتی که رهبران تبادلی بیشتر عالقهبگذارد، در صور

 (Bass,Avolio,Jang,Berson,2003)باشد.

ها منشا های جدیدند، زیرا آنترسیم مسیرهای ضروری برای سازمانآفرین قادر به تحولرهبران 

تغییراتند، بر تغییرات حاکم بر سازمان اشراف کامل دارند و بر موج تغییرات سوارند 

(Moogheli,2003)آفرین، رهبر تبادلی در محیط موجود عمل رهبران تحول که بر خالف. در حالی
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به جای تغییر  بودنبینیدهد و بر روی کارایی و قابل پیشز ریسک را ترجیح میمی کند، اجتناب ا

 (Waldman,1987) کند.و خالقیت تمرکر می

: آفریناز رهبری تبادلی تا رهبری تحول"ر مقاله ارزشمند خود تحت عنوان برنارد بس د

کند، بری چنین بیان میباره تفاوت این دو نوع رهدر "ری برای ایجاد بینش و بصیرت واحدیادگی

 کند:از یک یا چند روش زیر استفاده مینظر فرین برای دستیابی به نتایج موردآرهبری تحول

 ها الهام ببخشند.آفرین ممکن است از نظر پیروانشان پرجاذبه باشند و به آنرهبران تحول .1

 ها ممکن است نیازهای روحی هر یک از کارکنان را تامین کنند.آن .2

 آنان ممکن است از نظر ذهنی کارکنان خود را ترغیب کنند. .3

 

 (1999-1985آفرين بس)نظريه رهبری تحول

ر ه داد. بس بآفرین ارائتری از رهبری تحولهای برنز، مفهوم توسعه یافتهبس با استفاده از یافته

پا فراتر  پا افتاده پیرواناز توجه به نیازهای موجود و پیش آفرینه رهبران تحولاین اعتقاد بود ک

مراتب نیازهای پیروان را کنند تا با نفوذ به عمق باور افراد، ساختار سلسله نهاده و همواره سعی می

مد تر شدن نیازهای برتر بینجاتحول قرار دهند که به هر چه فعالای دستخوش دگرگونی و به گونه

 و موجبات تکاپو و درخشش عملکرد آنان را فراهم سازد.

 شود:اساس چهار عنصر زیر محقق میآفرین از این دیدگاه برلرهبری تحو

ساس ماموریت سازمان را کند، احر و اعتقاد و احترام را القاء مینفوذ آرمانی)جاذبه(: افتخا .1

موریت شخص را ت شخصی است، ماکند که فراسوی تمایالدهد، اهدافی را بیان میانتقال می

بینش شدن در ودیابی زیردستان را از طریق سهیمنماید، خدار میبرای زیردستان معنی

بتی را برای ارتقاء دهد، به عنوان یک مدل، نقش مثعمومی و یک تعهد متقابل ارائه می

 ردد.گو چرای پیروان نسبت به رهبران میکند و سبب وفاداری بی چون نگرش ایفا می

هایی برای باال بردن انگیزش از طریق به چالش بخشی(: رهبر راهبخش)الهامالهامانگیزش  .2

برد، تاکید انگیزش الهام بخش بر احساسات و درونیات کشیدن احساسات پیروان را بکار می

 است نه بر تبادالت روزانه بین رهبر و پیرو.
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و از  دهدپذیری پاداش میبه ریسکشود، که فرهیختگی: باعث ارتقاء فرهنگی میتحریک  .3

ان ارمندهایی که مدیریت عالی در تفکرات کسخ به ارزشطریق تسهیل فرایند نوآوری و پا

 شود.، باعث رشد سازمان میجای داده است

حل  موردهای جدید و تفکر مجدد در حلرا به اتخاذ سواالت، کشف راه رهبر پیروانش .4

 کند.مشکالت سازمانی ترغیب می

 حظات فردی:مال .5

 هایی که شده بوسیله دادن آگاهی به آندایتاز قدرت ه -نش متقابلک -قابلدرخواست مت

 اند.آفرینی قرار گرفتهدر فرایند تحول

 .توجه به خودیابی و خود ادراکی کارکنان دارد 

  ،ا و هاستتوانایی پیروان، رسیدگی به خوبه کیفیت و روابط رهبر و پیرو شامل انگیزش

 ها بستگی دارد.ها و حمایت از آنی آننیازها

 د رش بی بهرهبر به عنوان یک مربی به نیازهای شخصی هر فرد توجه نموده و در دستیا

 (Bass,Avolio,Jang,Berson,2003) کند.شخصی به پیروان کمک می

 

نگ . فرهستهاز آن سازمان نسبت به سایر سازمانفرهنگ هر سازمان مؤید جوهره و وجه تمای

تقادات ت، اعوع تعهداکند که ترکیبی از مجمز محیط داخلی سازمان را توصیه میمانی قسمتی اساز

ن ظایفشاوان در انجام باشد و برای راهنمایی کارکنهای مشترک بین اعضای سازمان میو ارزش

 (Farahi boozenjani,2006)شود.استفاده می

رار قه اگر نظران بر این نظر هستند کهنگ سازمانی تا جایی است که صاحبضرورت توجه به فر

تغییر  ستخوشفرهنگ آن سازمان باید د ،است در یک سازمان تغییرات موثر و پایدار به وجود آید

ان با مدیرذا لها را باید در فرهنگ آن جستجو کرد. عبارت دیگر موفقیت و شکست سازمانشود. به 

-اه حلساخته و ر های گذشته رهاحلرا بند راهتوانند خود آن می جستن ازاتکاء به فرهنگ و بهره

 (Rabinz,2006) ای برای سازمان و پیشرفت آن فراهم آورند.های تازه

عه ه مجموکردن عوامل گوناگون و تبدیل این عوامل بهنگ سازمانی از طریق یکپارچه عملفر

گردد یباعث م هاآن ها و رفتارهای متاثر ازها، فرضاز طریق اعتقادات، ارزش ای به هم پیوسته

 (Saatchi,2007)سازمان از ویژگی همسانی برخوردار شود.
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ها و هنجارهای رفتاری مشترک هنگی اعضای سازمان، باورها، ارزشوجود هویت مشترک فر

ها به سازمان و درک تعهد درونی آن های ایشان،موجب انسجام و یکپارچگی در کوشش هابین آن

شود. به ها میمات آن و در نتیجه موفقیت سازمانهت گیری اقداروشن از فلسفه وجودی و ج

مند در فرهنگ های موفق در عوامل غیر ملموس قدرتگیر سازمانموفقیت چشم عبارت دیگر،

 (Cameron,Quinn,1999)ها و باورهای کارکنان نهفته است.ها، ارزشسازمانی آن

گیرد، مدل کامرون و تفاده قرار مینگ سازمانی مورد اسمدلی که در این پژوهش برای فره

 گیرند:بندی فرهنگ در نظر میعد را برای دستهکوئین است. این دو دانشمند دو ب

 گیری خارجی، تفکیک و رقابتی، یکپارچگی و وحدت در برابر جهتگیری داخلجهت .1

 (Zahedi,2000)پذیری و پویایی در برابر ثبات، نظم و کنترل.بعد انعطاف .2

 

مودن این دو بعد و چهار ارزش مورد اشاره با هم، چهار نوع فرهنگ سازمانی به شرح با منظور ن

 زیر خواهیم داشت:

 های این فرهنگ تمرکز بر داخل و انعطاف و پویایی محیطی است.مشخصه ای:فرهنگ طایفه .1

فرهنگ ویژه ساالری: این نوع فرهنگ دارای شرایط محیطی منعطف و تمرکز و توجه آن  .2

 سازمان است. برخارج از

 تمرکز این فرهنگ به خارج سازمان و دارای شرایط محیطی با ثبات است. فرهنگ بازاری: .3

توجه و تمرکز بر درون  رهنگ دارای شرایط محیطی با ثبات،فرهنگ سلسله مراتبی: این ف .4

 سازمان و یکپارچگی است.

 

های امروزی است ازمانکالت و تهدیداتی که متوجه سبا توجه به موارد فوق، برای غلبه بر مش

 باشد. بسترها میآفرینی در سازمانحولتنها یک راه حل کارساز است و آن هم ایجاد بستر فرهنگ ت

آفرینی، ساس سایر بسترهای الزم برای تحولیا حتی مبنا و ا فرهنگی به عنوان عامل زیربنایی

 ق کارکنان سازمان است.مستلزم تحوالت عمیقی در شناخت باورها، حقوق، آداب و رسوم و اخال

 های ما باید دارای فرهنگی باشند که در آن:با این حال سازمان

 های جدید افراد همه سطوح سازمان حمایت شود.پذیری، نوآوری و ایدهاز ریسک 

 .کارگروهی با ارزش تلقی گردیده و مورد تشویق قرار گیرد 
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 ت کنندآفرینانه تشویق و حمایتشریفات افراد را در رفتار تحول ها ودر مراسم، جشن. 

 رار ن برقرستی در بین کارکناصداقت و دماد، افراد نسبت به هم احساس وظیفه کرده و اعت

 .گردد

پسند و لدهای یر باشد در سازمانی معین، دگرگوننظران بر این گمانند که اگر قراگروهی از صاحب

ازگار سازمان های سی شود و با دگرگونیدستخوش دگرگونپایدار پدید آید، فرهنگ آن سازمان باید 

 (Nedai,1999)آید.

غییرات خم تویچعبور از مراحل دشوار و پر پ های خود،ین برای پیشبرد برنامهآفرتحولرهبران 

کوی نوان سعاندیشند و از آن به ه تحول در بافت فرهنگی سازمان میبنیادی، بیش از هر چیز ب

یکی از  ه تعبیرنظر خویش سود می جویند. بهای موردسیدن به افقهای سازمان برای رمهپرتاب برنا

د است ن بعیدانشمندان، تالش مدیریت عالی برای ایجاد تحوالت بنیادی و یا تجدید حیات سازما

 (Sanjeghi,2000)که قرین موفقیت باشد مگر اینکه فرهنگ سازمان تغییر یابد.

 

 پيشينه تحقيق

هنگ آفرین و فرنوان بررسی رابطه متقابل رهبری تحولتحقیقی با ع 1384آغاز در سال 

رت رفاه ران وزاه رهب. نتایج داللت بر این دارد کانجام داد سازمانی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی

رهنگی فاز نظر  دانند وآفرین نمی، اما پیروان رهبران خود را تحولدانندآفرین میخود را تحول

 دارند.نی را در وزارتخانه خود اعالم میو هویت پایی انسجام ،رهبران و پیروان

م نشگاه پیاآفرین مدیران داطفی با رهبری تحولطرح تحقیقاتی رابطه هوش عا(، 1385موغلی )

تاً ای نسبرابطه ی وجوددهنده، نشان. نتایج بدست آمده از این تحقیقرا انجام داد نور منطقه پنج

 باشد. یقوی میان دو متغیر مورد اشاره م

ربیت تنشگاه یت دانایی در دابررسی رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار مدیر ، به(1385حسینی )

 یریت،های حمایت مدانگر این مطلب است که بین مولفهبی ،نتایج بدست آمده مدرس پرداخت.

 رد ودا وجود تعلق سازمانی، خالقیت فردی و سبک رهبری با استقرار مدیریت دانایی رابطه مثبتی

 داری ندارد.ستقرار مدیریت دانایی رابطه معناسازش با پدیده تعارض با ا

سازمان آفرین در گی و رهبری تحولبررسی رابطه بین ابعاد هوش فرهن ( به1387بهاری )

دهد که این امکان وجود دارد که تامین اجتماعی استان فارس پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می

ت در بازارهای مختلف داخلی و نیاز برای موفقیهای موردقاء دهیم که دارای مهارتی را ارتما رهبران

آفرین با هوش فرهنگی وسعه رهبران تحولاساس تتند. توسعه رهبران آینده باید برالمللی هسبین
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مختلف هستند، در مواجهه با های ادر به درک احساسات مردم و فرهنگباشند، افرادی که ق

 کنند.ف موثر عمل میهای مختلفرهنگ

آفرین و عملکردهای تیمی انجام دادند که (، تحقیقی با عنوان رهبری تحول2004اسپنگر )

تواند یک چارچوب برای اثرگذاری آفرین میدهد که چگونه تئوری رهبری تحولنتایج نشان می

آفرین بر ولیج داللت بر اثرگذاری رهبری تحرهبر بر عملکردهای تیمی فراهم کند، همچنین نتا

 ارتباطات تیمی و تعارضات مدیریتی دارد.

اط بین شخصیت و رهبری تحول آفرین انجام دادند که ارتبای با عنوان (، مطالعه2006هکلتا )

توانند رابطه شخصیت و رهبری تحول دهد که پیروان و رهبران نمینتایج این تحقیق نشان می

، بیشتر با ی که تمایل به خود مدیریتی پیروان دارندآفرین را نادیده بگیرند. مدیران با شخصیت

 شوند.آفرین مرتبط میسبک رهبری تحول

کننده مانی و رهبری تحول آفرین پیشگوییفرهنگ ساز ، به بررسی(2006زنیکو و سیموسی )

عامل فرهنگ دهد که هر دو العه نشان مینتایج این مط عملکرد واحدهای تجاری پرداختند که

 آفرین بر عملکردهای تجاری اثرگذار است.رهبری تحولسازمانی و 

های اجتماعی و فرهنگ ارتباط رفتارهای رهبری بر سازمان (، تحقیقی با عنوان2008تارمینا )

گرا مطابق با فرهنگ دهد که رفتارهای رهبری وظیفهسازمانی انجام دادند، نتایج نشان می

 باشد.مطابق با فرهنگ حمایتی میگرا ای رهبری رابطهبوروکراسی است و رفتاره

آفرین رویکردی نوین در رهبری تحول ( با بررسی2010)فرجادی نژاد و فردوسی ،گودرزوند چگینی

-همچنین بیان ویژگی گرا ورهبران تحول ی بین رهبران سنتی ومقایسهضمن  ،های موفقسازمان

 نقشی اساسی دارند.ازمانی موفقیت س این رهبران درکه  دریافتند آفرینهای رهبران تحول

 فرهنگ سازمان و تاثیر آن بر عملکرد رفتار شهروندی (، به بررسی2013)سیدی و ایزدی

با توجه به اهمیت رفتارهای شهروندی و همچنین نقش فرهنگ  دهد کهپرداخت و نتایج نشان می

ه قوت یافت ،امعسازمانی در کنترل رفتار کارکنان، رفتارهای شهروندی رفته رفته با پیشرفت جو

 است.

انجام داد که نتایج نشان  نقش فرهنگ سازمانی در نوآوری ای با عنوان(، مطالعه2014فرهادی)

-هآید. بدیهی استراتژی نوآوری به شمار میکننده بفرهنگ سازمانی یک عامل تعیین دهد کهمی

 دهند و فرهنگرورش میهای نوآوری را پهای ادهوکراسی)سازمان موقتی(، استراتژیعالوه، فرهنگ

  .دهندهای تقلید را ترویج میراتبی، فرهنگهای سلسله م
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 سواالت تحقیق این است: ،با توجه به بیانات فوق

 دارد؟ طه وجودهای فارس رابآفرین در اداره کل زندانای و رهبری تحولآیا بین فرهنگ طایفه .1

جود ابطه ورهای فارس اداره کل زندان آفرین درفرهنگ ویژه ساالری و رهبری تحول آیا بین .2

 دارد؟

 ارد؟ده وجود های فارس رابطآفرین در اداره کل زندانا بین فرهنگ بازاری و رهبری تحولآی .3

جود ورابطه  های فارسآفرین در اداره کل زندانفرهنگ سلسله مراتبی و رهبری تحولآیا بین  .4

 دارد؟

 

 های تحقيقفرضيه

طه وجود های فارس رابآفرین در اداره کل زندانو رهبری تحول فرهنگ سلسله مراتبیبین   .1

 دارد. 

  ود دارد.های فارس رابطه وجآفرین در اداره کل زندانبین فرهنگ بازاری و رهبری تحول  .2

  جود دارد.وهای فارس رابطه آفرین در اداره کل زندانای و رهبری تحولبین فرهنگ طایفه  .3

 ارد. ده وجود های فارس رابطآفرین در اداره کل زندانهبری تحولفرهنگ ویژه ساالری و ر بین .4

 

 شناسيروش

دنبال  بها که آوری اطالعات از نوع پیمایشی و از آنجپژوهش از نظر شیوه گردآوری و جمعاین 

ز ذا پس است. لاز نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بوده ا ،یر بودهتعیین رابطه بین دو متغ

ژوهش پیلی مدل تحل ،حقیق، با استفاده از مطالعات متعدد در منابع داخلی و خارجیطرح نظری ت

جام س از انر و پا راهنمایی اساتید محترم راهنما، مشاوب شد. سپس دو نوع پرسشنامه تنظیم، آماده

زیع ارس توهای فبین مدیران و کارکنان اداره کل زندان شد، پرسشنامه آماده ،مطالعهیک پیش

 ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.آوری شد و دادهجمع گردید،

ه کل ادار های مختلفی مدیران، معاونان و کارکنان بخشبه منظور انجام این تحقیق از تمام

-به کار می در این اداره کل مشغولنفر  420های فارس بهره گرفته شده است که در مجموعزندان

 باشند.یمنفر کارکنان اداری و شیفتی  380معاون و  نفر مدیر و 40باشند که از این تعداد 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 30 ياپي،پ96 تابستان ،2شماره هشتم، سال آموزشي، مديريت در نو رهيافتي پژوهشي –علمي فصلنامه 204

است. بر این اساس تعداد از فرمول کوکران بهره گرفته شده  ،گیری در این تحقیقجهت نمونه

باشند و از طرفی مایلیم نفر می 50تعداد مدیران که حدودا باشد و با توجه به  207ها باید کل نمونه

پرسشنامه توزیع گردید 207ان به طور کامل بدست آوریم تعداد اطالعات پرسشنامه را در مورد آن

نسخه مربوط به کارکنان ( عودت  129نسخه مربوط به مدیران و  43) ه آننسخ 172که تعداد 

 گردید.

تغیر فرهنگ سازمانی و پرسشنامه بوده که برای هر یک از دو م ،گیری در این تحقیقابزار اندازه

 ه جداگانه استفاده شده است.آفرین پرسشنامرهبری تحول

ندارد شده برنارد بس و آولیو اساس طیف استاآفرین برهای پرسشنامه رهبری تحولمقیاس داده

ن گزینه دهی به ایون قرار گرفته است و نحوه امتیازنقطه مختلف دنیا مورد آزم 200در بیش از که 

 :ها به صورت زیر بوده است

  همیشه =5  = اغلب4  = گاهی3  = به ندرت2  = هرگز1

، برنارد بس و آولیو (MLQ)ریآفرین از پرسشنامه چند عاملی رهببرای سنجش رهبری تحول

شاخص، رهبری تبادلی با  4آفرین با است. در این پرسشنامه رهبری تحولسوال استفاده شده  36

 گردند. شاخص معرفی می 1ی عدم مداخله با شاخص و رهبر 3

ای بوده و در سواالت پرسشنامه فرهنگ دو پرسشنامه مقیاس فاصلهگیری هر مقیاس اندازه

ست استفاده شده است. نحوه زیاد اکم تا خیلیهای از خیلیز طیف لیکرت که شامل گزینهسازمانی ا

 :        ها به صورت زیر بوده استامتیازدهی به این گزینه

  د= خیلی زیا5  = زیاد4    متوسط =3  = کم2  = خیلی کم1 

رای چهار بعد ، داOCAIبرای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی 

سوال  24ای، فرهنگ ویژه ساالری، فرهنگ بازاری، فرهنگ سلسله مراتبی( و شامل )فرهنگ طایفه

های مربوطه محاسبه شده است و در بیش از هزار سازمان در ده است. اعتبار این ابزار با روشبو

 ورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.کش

. برای تعیین روایی ی از روایی)اعتبار( محتوا استفاده شده استدر این تحقیق برای تعیین روای

-شده در مورد پرسشنامه و انجام پیش ها و مطالعات انجامرسشنامه این تحقیق، بعد از بررسیپ

 رار گرفت.پرسشنامه مورد تأیید اساتید مربوطه ق ،آزمون
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 ویروان پهای رهبران، امهبرای تعیین پایایی در این تحقیق، پس از ورود اطالعات پرسشن

 مگی بیشاتی هفرهنگ سازمانی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید. مقادیر آلفای محاسب

 هاست.ه نشان از پایایی باالی پرسشنامهبوده ک 83/0از 

توجه  د و باگیرسطح توصیفی و استنباطی انجام می پژوهش در دو های اینتجزیه و تحلیل داده

کردن صهدر سطح آمار توصیفی و برای خالاستفاده شده است.  SPSSها از نرم افزار هبه فرضی

د ستاندارانحراف میانگین و ا ر توصیفی از قبیل درصد، فراوانی،های آماانبوهی از اطالعات از روش

رعی فصلی و ات. در سطح آمار استنباطی و برای آزمون همبستگی پیرسون ها استفاده شده اسداده

ه ده شدو پاسخگویی به سواالت تحقیق در این پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفا

زمون آن از آفریواع فرهنگ سازمانی بر رهبری تحولیک از اناست. همچنین برای تعیین تأثیر هر

 ده است.رگرسیون چندگانه استفاده ش

 

 های پژوهشيافته

رهنگ گردد در ففرهنگ سازمانی مشاهده می با توجه به جدول درصد و فراوانی پرسشنامه

های گینی، ویژاستراتژیک، پیوند سازماای به ترتیب رهبری سازمان، معیار موفقیت، تاکید طایفه

 ه ترتیبالری بنگ ویژه سااند. در فرهدارای بیشترین درصد فراوانی بودهغالب و مدیریت کارکنان 

یت و مدیر های غالب، رهبری سازمان، معیار موفقیتسازمانی، تاکید استراتژیک، ویژگیپیوند 

الب، های غیدر فرهنگ بازاری به ترتیب ویژگ اند.دارای بیشترین درصد فراوانی بودهکارکنان 

ین ای بیشتردارن رهبری سازما مدیریت کارکنان، پیوند سازمانی، تاکید استراتژیک، معیار موفقیت و

 هایژگینی، ویی به ترتیب پیوند سازمادر فرهنگ سلسله مراتب اند. در نهایتدرصد فراوانی بوده

درصد  شتریندارای بیغالب، رهبری سازمان، معیار موفقیت، تاکید استراتژیک و مدیریت کارکنان 

 اند.فراوانی بوده

گردد، هده میآفرین فرم پیروان مشانامه رهبری تحول، پرسشبا توجه به جدول درصد و فراوانی

رای ردی دافبخشی، رفتار آرمانی، تحریک فرهیختگی، ویژگی آرمانی و مالحظات به ترتیب الهام

 د.گردآفرین فرم پیروان را شامل میفراوانی در پرسشنامه رهبری تحول بیشترین درصد

ردد، گده میآفرین فرم رهبران مشاهی تحولد و فراوانی پرسشنامه رهبربا توجه به جدول درص

ارای مانی دبخشی و ویژگی آرتار آرمانی، مالحظات فردی، الهامبه ترتیب تحریک فرهیختگی، رف

 د.گردآفرین فرم رهبران را شامل میفراوانی در پرسشنامه رهبری تحول بیشترین درصد
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آفرین، تبادلی، نوع رهبری) تحولوالیس سه  -زمون کرسکالبندی انواع رهبری با آبرای طبقه

در این کلی بررسی گردید. با توجه به جداول زیر یروان و به طور( را از دید رهبران، پعدم مداخله

ه های متفاوتی از دید تمامی افراد بوده و بیشترین رتبه در دو گروسه نوع رهبری، دارای رتبه

 شده است.آفرین اختصاص داده رهبران و پیروان به رهبری تحول

 

 بندی انواع رهبریرتبه .1جدول

  رهبران پيروان کلي

 آفرینرهبری تحول 79/94 81/254 65/348

 رهبری تبادلی  07/72 39/235 23/308

 رهبری عدم مداخله 14/28 80/91 62/118

 

آفرین از دید تمامی افراد رهبری غالب رسد که رهبری تحوله نظر میبا توجه به جدول باال ب

 اساس این نوع رهبری استخراج گردید.بنابراین از این به بعد نتایج بروده، ب

 

 مربع کای .2جدول

  رهبران پيروان کلي

 مقدار مربع کای  754/70 66/163 63/233

 درجه آزادی  2 2 2

 دارای سطح معنا  000/0** 000/0** 000/0**

 

ها دارای مقدار شود، سه نوع نگرش به رهبریه در جدول مربع کای باال دیده میهمانگونه ک

 دهد.ها را نشان میبوده که تفاوت چشمگیر آن %1معناداری در سطح 
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 :آزمون ضريب همبستگي پيرسون

 : های مرتبط با پرسشنامه رهبرانيافته

س های فارآفرين در اداره کل زندانفرهنگ سلسله مراتبي و رهبری تحولآيا بين  -

 د؟رابطه وجود دار

 

 نتایج ضریب همبستگی فرضیه اول با توجه به پرسشنامه رهبران .3جدول

 

بی له مراتگ سلسیافته های جدول باال نشان  داد که  با توجه  به  پرسشنامه رهبران بین  فرهن

که  رد، چراد نداو  رهبری تحول آفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه  مثبت و  معنا داری وجو

معنا  01/0ی نفر در سطح آلفا 43( به  دست  آمده با فراوانی   =088/0rمیزان  ضریب همبستگی )

 دار نیست.

طه های فارس رابآفرين در اداره کل زندانا بين فرهنگ بازاری و رهبری تحولآي -

 وجود دارد؟

 

 نتایج ضریب همبستگی فرضیه دوم با توجه به پرسشنامه رهبران. 4جدول

 آفرينرهبری تحول مراتبيفرهنگ سلسله شاخص آماری متغير

 088/0** --- همبستگی پیرسون فرهنگ سلسله مراتبي

 576/0 --- (sigداری)سطح معنی

 43 --- تعداد

 --- 088/0** همبستگی پیرسون آفرينرهبری تحول

 --- 576/0 (sigسطح معنی داری)

 --- 43 تعداد

 آفرينلرهبری تحو فرهنگ  بازاری شاخص آماری متغير

 097/0** --- همبستگی پیرسون فرهنگ  بازاری

 535/0 --- (sigسطح معنی داری)

 43 --- تعداد

 --- 097/0** همبستگی پیرسون آفرينرهبری تحول

 --- 535/0 (sigسطح معنی داری)

 --- 43 تعداد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 30 ياپي،پ96 تابستان ،2شماره هشتم، سال آموزشي، مديريت در نو رهيافتي پژوهشي –علمي فصلنامه 208

گ بازاری و رهبری امه رهبران بین  فرهنپرسشن های جدول باال نشان داد که با توجه بهیافته

ارد، چرا که میزان  داری وجود ندابطه مثبت و معناهای فارس رآفرین در اداره کل زندانتحول

 معنا دار نیست. 01/0نفر در سطح آلفای  43( به دست آمده با فراوانی =097/0rضریب همبستگی)

 

رابطه  آيا بين فرهنگ طايفه ای و رهبری تحول آفرين در اداره کل زندانهای فارس -

 وجود دارد؟

 نتایج ضریب همبستگی فرضیه سوم با توجه به پرسشنامه رهبران. 5جدول

 

ای و رهبری رسشنامه رهبران بین فرهنگ طایفهپ های جدول باال نشان داد که با توجه بهیافته

ارد، چرا که میزان  ند داری وجودهای فارس رابطه مثبت و معنااداره کل زندانآفرین در تحول

 دار نیست.معنا 01/0نفر در سطح آلفای  43ی مده با فراوانآ( به  دست =17/0rضریب همبستگی)

 

های فارس آفرين در اداره کل زندانفرهنگ ويژه ساالری و رهبری تحول آيا بين -

 رابطه وجود دارد؟

 نتایج ضریب همبستگی فرضیه فرعی چهارم با توجه به پرسشنامه رهبران .6جدول

 آفرينرهبری تحول فرهنگ طايفه ای شاخص آماری متغير

 17/0** --- همبستگی پیرسون فرهنگ طايفه ای

 274/0 --- (sigسطح معنی داری)

 43 --- تعداد

 --- 17/0** همبستگی پیرسون آفرينرهبری تحول

 --- 274/0 (sigسطح معنی داری)

 --- 43 تعداد

 آفرينحولرهبری ت فرهنگ ويژه ساالری شاخص آماری متغير

 027/0** --- همبستگی پیرسون فرهنگ ويژه ساالری

 863/0 --- (sigسطح معنی داری)

 43 --- تعداد

 --- 027/0** همبستگی پیرسون آفرينرهبری تحول

 --- 863/0 (sigسطح معنی داری)

 --- 43 تعداد
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و   ساالری فرهنگ ویژه ینپرسشنامه رهبران بهای جدول باال نشان داد که با توجه به یافته

که  رد، چراهای فارس رابطه مثبت و معناداری وجود نداآفرین در اداره کل زندانرهبری تحول

دار معنا 01/0نفر در سطح آلفای  43ی آمده با فراوان ( به دست=027/0rمیزان ضریب همبستگی)

 نیست.

 

 گيرینتيجه
زاری، نگ بارهای، فترتیب فرهنگ طایفه ن انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه رهبران بهاز میا

ی دارا 027/0و  088/0و  097/0و  17/0و فرهنگ ویژه ساالری با ضرایب فرهنگ سلسله مراتبی

 آفرین می باشند. بیشترین همبستگی با رهبری تحول

 

  :های مرتبط با پرسشنامه پيروانيافته

س های فارره کل زندانآفرين در ادافرهنگ سلسله مراتبي و رهبری تحولآيا بين  -

 رابطه وجود دارد؟

 
 نتایج ضریب همبستگی فرضیه اول با توجه به پرسشنامه پیروان .7جدول

 

اتبی لسله مررهنگ سپرسشنامه پیروان بین فدهد که با توجه به های جدول باال نشان مییافته

تگی ضریب همبس زانکه میآفرین رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، چرا تحول و رهبری

(436/0r= به دست ) دار است.معنا 01/0نفر در سطح آلفای  129 آمده با فراوانی 

 

 

 

 

 آفرينرهبری تحول فرهنگ سلسله مراتبي شاخص آماری متغير

 436/0** --- همبستگی پیرسون مراتبيفرهنگ سلسله

 000/0 --- (sigسطح معنی داری)

 129 --- تعداد

 --- 436/0** همبستگی پیرسون آفرينتحولرهبری 

 --- 000/0 (sigداری)سطح معنی

 --- 129 تعداد
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های فارس رابطه آفرين در اداره کل زندانا بين فرهنگ بازاری و رهبری تحولآي -

 وجود دارد؟

 نتایج ضریب همبستگی فرضیه دوم با توجه به پرسشنامه پیروان .8جدول

 

فرهنگ بازاری و رهبری  با توجه به پرسشنامه پیروان بین های جدول باال نشان داد کهیافته

های فارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، چرا که میزان ضریب آفرین در اداره کل زندانتحول

 دار است.معنا 01/0نفر در سطح آلفای  129 آمده با فراوانی ( به  دست=239/0r)همبستگی
 

فارس رابطه های آفرين در اداره کل زندانرهبری تحول ای ويا بين فرهنگ طايفهآ -

 وجود دارد؟

 نتایج ضریب همبستگی فرضیه سوم با توجه به پرسشنامه پیروان. 9جدول

 

ای و رهبری های جدول باال نشان داد که با توجه به پرسشنامه پیروان بین فرهنگ طایفهیافته

وجود دارد، چرا که میزان ضریب  داریهای فارس رابطه مثبت و معناآفرین در اداره کل زندانتحول

 دار است.معنا 01/0نفر در سطح آلفای  129 آمده با فراوانی ه  دست( ب=r 374/0)همبستگی

 آفرينتحولرهبری  فرهنگ  بازاری شاخص آماری متغير

 239/0** --- همبستگی پیرسون فرهنگ  بازاری

 000/0 --- (sigداری)معنی سطح

 129 --- تعداد

 --- 239/0** همبستگی پیرسون آفرينرهبری تحول

 --- 000/0 (sigداری)سطح معنی

 --- 129 تعداد

 آفرينرهبری تحول ایفرهنگ طايفه شاخص آماری متغير

 374/0** --- همبستگی پیرسون ایفرهنگ طايفه

 000/0 --- (sigداری)سطح معنی

 129 --- تعداد

 --- 374/0** همبستگی پیرسون آفرينرهبری تحول

 --- 000/0 (sigداری)سطح معنی

 --- 129 تعداد
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 های فارسآفرين در اداره کل زندانفرهنگ ويژه ساالری و رهبری تحول آيا بين -

 رابطه وجود دارد؟

 نتایج ضریب همبستگی فرضیه چهارم با توجه به پرسشنامه پیروان . 10جدول

 

ری و  ه ساالفرهنگ ویژ روان بینهای جدول باال نشان داد که  با توجه به پرسشنامه پییافته

  ه میزانک، چرا اردداری وجود دهای فارس رابطه مثبت و معناآفرین در اداره کل زندانرهبری تحول

 ار است.دمعنا 01/0نفر در سطح آلفای  129آمده با فراوانی  ( به دست=385/0r)ضریب همبستگی

 

 تعيين فرهنگ غالب

ه د مقایسگر موردیگر آزمون شده و چهار نوع فرهنگ با یکدیها نیز با یکدر ادامه انواع فرهنگ

نجام و االیس و –های کلی آزمون کرسکاللب تعیین گردید. با توجه به دادهقرار گرفته و فرهنگ غا

 نوع فرهنگ وجود دارد.  4داری بین مشخص گردید که تفاوت معنا

رار عدی قبساالری در رتبه  بیشترین رتبه مربوط به فرهنگ سلسله مراتبی و پس از آن ویژه

اتبی له مرلسهنگ سدارد. کمترین رتبه متعلق به فرهنگ بازاری بوده است. بنابراین از دید افراد فر

 آید.فرهنگ غالب به شمار می

 فته کهتغیره دست یابایست که  توسط رگرسیون گام به گام به معادله خطی چند محال می

 لب را در برگیرد.یک از ابعاد فرهنگ غانقش و سهم هر 

                     

 

         

 آفرينری تحولرهب فرهنگ ويژه ساالری شاخص آماری متغير

 385/0** --- همبستگی پیرسون فرهنگ ويژه ساالری

 000/0 --- (sigسطح معنی داری)

 129 --- تعداد

 --- 385/0** همبستگی پیرسون آفرينرهبری تحول

 --- 000/0 (sigسطح معنی داری)

 --- 129 تعداد
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 های فارستعیین فرهنگ غالب در اداره کل زندان. 11جدول

   ميانگين رتبه

 

 

 

  فرهنگ سازماني

 مربع کای 225/19 فرهنگ طایفه ای 15/328 3

 درجه آزادی 3 ویژه ساالری 81/336 2

 سطح معناداری 000/0** بازاری 69/314 4

 سلسله مراتبي 35/398 1

 

  آزمون رگرسيون چندگانه

آفرین به ان متغیرهای مستقل و رهبری  تحولگانه فرهنگ سازمانی به عنودر تحلیل انواع چهار

 باشند. عنوان متغیر وابسته مورد توجه می

تبی، فرهنگ بازاری، چهارگانه فرهنگ سازمانی)فرهنگ سلسله مرادهد که ابعاد نشان میجدول 

ییر در متغیر وابسته درصد از تغ 8/55با یکدیگر  مجموعدر  ای و فرهنگ ویژه ساالریطایفه فرهنگ

مرحله ورود متغیرها به معادله رگرسیون، روابط  4کنند. در آفرین( را تبیین می)رهبری تحول

 دار بوده است.درصد معنی 95متغیرها از نظر آماری در سطح باالی 

 

 یونخالصه تحلیل رگرس. 12جدول

ضريب همبستگي 

 چندگانه 

واريانس تبيين شده 

(R) 

واريانس تبيين شده 

 اصالح شده 

 خطای استاندارد برآورد

660/0 558/0 464/0 55/56 

 

رسیون گام به گام بین ها، رگای با در نظر گرفتن تمامی فرهنگافتن معادلهنهایت برای یدر 

کلی انجام و مشخص گردید که ابعاد مدیریت ین و ابعاد فرهنگ سازمانی به طورآفررهبری تحول

ا توجه به مقدار ضرایب آفرین دارند. بتژیک نقش معناداری در رهبری تحولکارکنان و تاکید استرا

بیشتری در رهبری  سهم238/0ه مدیریت کارکنان با مقدار شود که مشخص میشداستاندارد 

 آفرین دارد.تحول
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 Yن(=)رهبری تحول آفری3x 148/0 +894/2+ )مدیریت کارکنان(  5x 125/0)تاکید استراتژیک( . 13جدول

سطح  

 معناداری

ضرايب استاندارد  tمقدار 

 شده

  ضرايب انحراف معيار

 ثابت 894/2 178/0 --- 28/16 000/0

 مديريت کارکنان 148/0 056/0 238/0 65/2 009/0

 تاکيد استراتژيک 125/0 06/0 188/0 092/2 038/0

 

 گيریيجهبحث و نت

حراف ، میانگین و انطور که ذکر شد آمار توصیفی این پژوهش شامل درصد فراوانیهمان

ه هبران بگاه ریدهای انجام شده از میان انواع فرهنگ سازمانی از دباشد. در بررسیاستاندارد می

 یدارا ای، فرهنگ بازاری، فرهنگ سلسله مراتبی و فرهنگ ویژه ساالریترتیب فرهنگ طایفه

نگ واع فرهباشند و از دیدگاه پیروان از میان انآفرین میبیشترین همبستگی با رهبری تحول

ازاری هنگ بای و فرنگ طایفهسازمانی به ترتیب فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ ویژه ساالری، فره

 .باشندآفرین میی بیشترین همبستگی با رهبری تحولدارا

ار آزمون شده و چهار نوع فرهنگ با یکدیگر مورد مقایسه قر ها با یکدیگردر نهایت انواع فرهنگ

داری بین چهار نوع والیس مشخص گردید که تفاوت معنا –گرفته و از طریق آزمون کرسکال

تبی پس از آن ویژه فرهنگ وجود دارد. بر این اساس بیشترین رتبه مربوط به فرهنگ سلسله مرا

باشد. بنابراین از دید افراد فرهنگ فرهنگ بازاری می ن رتبه متعلق بهای و کمتریساالری، طایفه

گردد در به رگرسیون گام به گام مشاهده میآید. با توجه له مراتبی فرهنگ غالب به شمار میسلس

گام چهارم ابعاد رهبری سازمانی، پیوند سازمانی و معیار موفقیت به عنوان متغیرهای مستقل وارد 

بیشترین سهم مربوط به  ،شودمشخص می Betaن ضریب استاندارد معادله شده که با در نظر گرفت

ها مربوط به رهبری سازمانی است و پیوند سازمانی در حد فاصل این معیار موفقیت و کمترین آن

بعد فرهنگ سازمانی بر ها نمایانگر اثر مثبت این سه چند که ضرایب مثبت آنگیرد هرو قرار مید

ها، ای با در نظرگرفتن تمامی فرهنگایت برای یافتن معادلهآفرین است در نهرهبری تحول

کلی انجام و مشخص ین و ابعاد فرهنگ سازمانی به طورآفررسیون گام به گام بین رهبری تحولرگ
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رند. با آفرین داتژیک نقش معناداری در رهبری تحولگردید که ابعاد مدیریت کارکنان و تأکید استرا

-ارکنان سهم بیشتری در رهبری تحولیابیم که مدیریت کده در میتوجه به ضرایب استانداردش

 .آفرین دارد

ای به سبک رهبری، بایست توجه ویژهفت و تعالی سازمان مورد بررسی میبنابراین جهت پیشر

نوآوری در سازمان، امنیت کارکنان و بهبود روابط گردد. همچنین با تاکید بر استراتژی سازمان، 

یی جهت افزایش ه راهکارهاکارکنان، افزایش بالندگی و در نهایت ارائظ روحیه افزایش تعهد و حف

وری در این بهره افزایش اثربخشی و ن نسبت به بهبود مستمر فرایندها،تواکارایی کارکنان می

 سازمان اقدام نمود.

تمرکز و توجه آن  ساالری دارای شرایط محیطی منعطف،طور که بیان شد فرهنگ ویژه همان

، مورد این فرهنگ در شرایطی که نیاز به تغییرات پر شتاب و سریع است .ه خارج سازمان استب

می  دهد بلکه خود تغییر را نیز ایجادع فرهنگ فقط به تغییرات پاسخ نمیگیرد. این نوتوجه قرار می

ی آخر ری است و سه ویژگپذیدادن نوآوری و خطرها توأم با بصیرتکند. رهبری در این نوع فرهنگ

فرین برای آهای فرهنگی است که رهبران تحول، همچنان که بیان شد جزو ویژگیهااین فرهنگ

 .باشندمی هاهای خود به دنبال پرورش آنپیشبرد اهداف و برنامه

توان بیان کرد که فرهنگ سازمانی نقش موثری در میزان تحول با توجه به نتایج این تحقیق می

های فارس باید سعی نظر دارد. پس مدیران اداره کل زندانسازمان موردفرین بودن رهبران در آ

های رهبری گیآفرین، زمینه الزم برای بروز ویژرگیری فرهنگ مناسب با رهبری تحولکنند با بکا

 آفرین را آماده کند. تحول

 دهد که فرهنگ سلسله مراتبی از دید هر دو گروه رهبران و پیروان داراینتایج نشان می

. به این معنی که فرهنگ غالب در باشدبه سایر انواع فرهنگ سازمانی می باالترین میانگین نسبت

فرم رهبران دیده شد، باشد. از آنجا که در نتایج پرسشنامه ین سازمان فرهنگ سلسله مراتبی میا

غالب اداره کل آفرین دارد. لذا با توجه به فرهنگ بیشترین تأثیر را بر رهبری تحول ایفرهنگ طایفه

 :ازمان موارد زیر را تقویت نمایندکند که رهبران در این س، محقق پیشنهاد میهای فارسزندان

های غالب سازمان را از یک محیط کار رسمی به یک محیط دوستانه و شخصی تغییر ویژگی

 دهند.

 .ت را در انجام وظایف بکار بگیرند، توافق و مشارکهای کار تیمیویژگی
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زمان در سا های رسمیمشیجانبه را جایگزین قواعد و خطی، سنت، اعتماد و سازگاری دووفادار

 .نمایند

مدت ندنافع بلاال، مبینی و کارایی به تعهد بش، قابلیت پیاستراتژیک سازمان را از پایداری تاکید

 .فظ روحیه کارکنان تغییر جهت دهندناشی از بالندگی کارکنان و ح

شارکت و م رکنان، تعهد کایق توسعه منابع انسانی، کار تیمیرا از طر معیار موفقیت سازمان

 .افراد تعریف کنند

، باشدهای فارس میفرهنگ غالب اداره کل زندان ،فرهنگ سلسله مراتبی ،چنانچه بیان شد

ه با م است ک، الزحال که تفاوتی بین دیدگاه رهبران و پیروان در زمینه فرهنگ سازمانی وجود ندارد

ورد. آعمل  مداد از این وضعیت بهترین استفاده را در جهت تحقق اهداف و رسالت سازمان بهاست

ست مانی اهای مختلف سازسوبودن جنبهاین عامل بیانگر سازگاری فرهنگی است که به مفهوم هم

 باشد.های مختلف سازمان مورد توجه میی اینکه نوع فرهنگ یکسانی در بخشیعن

 وهبران آن است که در این تحقیق میان نتایج حاصل از پرسشنامه رنتایج تحقیق حاکی از 

ه ین زمیناه در کالفی آفرین اختالف وجود دارد. با توجه به اختپیروان در مورد عوامل رهبری تحول

مل ویت عوان در جهت تقهای آموزشی برای آموزش رهبراای از دورهشود، ایجاد مجموعهدیده می

 .تواند مثمرثمر باشدط متخصصین میآفرین توسرهبری تحول

 رین درآففرهنگ سلسله مراتبی و رهبری تحولفرضیه اول این تحقیق به بررسی رابطه بین 

 پردازد.های فارس میاداره کل زندان

یب آفرین از ضرفرهنگ سلسله مراتبی و رهبری تحولبرای بررسی رابطه بین دو متغیر 

رهنگ فدهد که بین دو متغیر ها نشان میبررسی دادهسون استفاده شده است. همبستگی پیر

ناداری ابطه معهای فارس از دید رهبران رآفرین در اداره کل زندانسلسله مراتبی و رهبری تحول

داری برابر با باشد و سطح معنامی 088/0گی محاسبه شده برابر با وجود ندارد، زیرا ضریب همبست

 .شودنابراین این فرضیه رد میر است، ببیشت 5/0که از سطح  576/0

ن دو را بی های مربوط به پرسشنامه پیروان، رابطه مثبت و معناداریهمچنین در بررسی داده

کمتر  01/0از سطح آلفای  = sig  000/0بوده و سطح معناداری = 436/0rمتغیر نشان داده، زیرا 

ار می یید قروی پیروان مورد تأبنابراین فرضیه فرعی اول تحقیق از سوی رهبران رد و از س است.

 گیرد.
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-یا خیر؟)پیش آفرین داردسله مراتبی تاثیری بر رهبری تحولبرای تعیین اینکه آیا فرهنگ سل

 گانه استفاده شده است.ییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل( از تحلیل چندبینی تغ

آفرین توسط فرهنگ ی تحولشده رهبربدست آمده، میزان واریانس تعیین با توجه به نتایج

بینی آفرین توسط متغیر فوق قابل پیشاست. تغییرات رهبری تحول 714/2سلسله مراتبی برابر با 

باشد. بنابراین دار میمعنی 000/0مشاهده شده در سطح  t= 830/12با توجه به  بوده و همچنین

و دار بوده از نظر آماری معنی تبیین شده فوقگیریم که مدل رگرسیون و میزان واریانس نتیجه می

 .آفرین را داردفرهنگ سلسله مراتبی توان تاثیرگذاری بر رهبری تحول

آفرین در اداره کل بطه بین فرهنگ بازاری رهبری تحولفرضیه دوم این تحقیق به بررسی را

 پردازد.های فارس میزندان

آفرین در اداره کل و رهبری تحولمتغیر فرهنگ بازاری دهد که بین دو ها نشان میبررسی داده

های فارس از دید رهبران رابطه معناداری وجود ندارد، زیرا ضریب همبستگی محاسبه شده زندان

بیشتر است،  01/0که از سطح آلفای  535/0د و سطح معناداری برابر با باشمی097/0ا برابر ب

 .شودبنابراین فرضیه رد می

دهد که ضریب همبستگی بین این دو مه پیروان نشان میربوط به پرسشناهای مبررسی داده

کمتر  01/0بوده که از سطح آلفای  001/0محاسبه شده است و سطح معناداری آن  239/0متغیر 

است و رابطه معناداری وجود دارد، بنابراین فرضیه دوم از دید رهبران رد و از دید پیروان تأیید می 

 گردد.

آفرین توسط فرهنگ ان واریانس تبیین شده رهبری تحول، میزبا توجه به نتایج بدست آمده

بینی بوده و قابل پیشآفرین توسط متغیر فوق است. تغییرات رهبری تحول 678/2ا بازاری برابر ب

باشد. بنابراین نتیجه می معنادار می 01/0شاهده شد در سطح م t =575/12همچنین با توجه به 

نادار و فرهنگ بازاری واریانس تبیین شده فوق از نظر آمار معگیریم که مدل رگرسیون و میزان 

 باشد.آفرین را دارا میگذاری بر رهبری تحولتوان تأثیر

خارج  در این فرضیه فرهنگ بازاری به جای تمرکز بر داخل سازمان و کارکنان، تمرکز به

.... است  کنندگان، پیمانکاران وا این نوع فرهنگ بر تعامل بر ارائههایی بسازمان دارد. تمرکز سازمان

گراست. این مطالب با آنچه یک رهبری احساسی، تهاجمی و نتیجهها نمونه و رهبری در این سازمان

 ،رسدباشد. بنابراین به نظر می، سازگار نمیآفرین بیان شدهای رهبری تحوله در مورد ویژگیک

 .بطه بین این دو متغیر منطقی باشدعدم را

آفرین در اداره ای و رهبری تحولبه بررسی رابطه بین فرهنگ طایفه این تحقیقفرضیه سوم 

 .پردازدهای فارس میکل زندان
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ین شده ب های مربوط به پرسشنامه رهبران نشان داده که ضریب همبستگی محاسبهبررسی داده

ی بیشتر م 01/0از  بوده که 274/0نشان داده و سطح معناداری آن برابر  17/0این دو متغیر را برابر 

 .شودباشد، بنابراین آن فرضیه رد می

 374/0غیر دهد که ضریب همبستگی بین این دو متربوط به پرسشنامه پیروان نشان میم نتایج

متر می ک 01/0بوده که از سطح آلفای 000/0محاسبه شده است و سطح معناداری آن برابر با 

 .گیردمی ین این فرضیه مورد تأیید قرارباشد. بنابرا

ای یفههنگ طاآفرین توسط فران واریانس تبیین شده رهبری تحولبا توجه به نتایج حاصله، میز

و  بینی بودهیشپآفرین توسط متغیر فوق قابل براین تغییرات رهبری تحولاست. بنا 650/2برابر با 

جه می ن نتیمعنادار است. بنابرای 01/0مشاهده شده در سطح  t =441/11توجه به  همچنین با

رهنگ فده و ماری معنادار بوگیریم که مدل رگرسیون و میزان واریانس تبیین شده فوق از نظر آ

 آفرین را داراست.اری بر رهبری تحولگذای توان تاثیرطایفه

ار نجام کاهای این فرهنگ کار تیمی، تعهد به کارکنان و ایجاد محیط دوستانه برای ویژگی

ا همانین سازاشوند و میزان تعهد در فرهنگ به عنوان والدین تلقی می عاست. رهبران در این نو

ا از هم ببد که ها وجود دارای انعطاف و آزادی عمل در انجام کارباالست. همچنین در فرهنگ طایفه

 .آفرین سازگار استهای رهبران تحولویژگی

ر دفرین آرهبری تحول فرهنگ ویژه ساالری و فرضیه چهارم این پژوهش به بررسی رابطه بین

 .پردازدهای فارس میاداره کل زندان

به شده دهد که ضریب همبستگی محاسربوط به پرسشنامه رهبران نشان میهای مبررسی داده

این این فرضیه باشد، بنابربیشتر می 01/0از سطح آلفای 863/0و سطح معناداری 027/0ن برابر با آ

 .شودرد می

برابر  ده آنمه پیروان حاکی از این بوده که ضریب همبستگی محاسبه شنتایج مربوط به پرسشنا

کمتر است،  01/0باشد که از سطح آلفای می 000/0ح معناداری آن برابر با است و سط 385/0با 

 .گیردان این فرضیه مورد تأیید قرار میبنابراین با عنایت به پرسشنامه پیرو

ژه رهنگ ویآفرین توسط فی رهبری تحولس تبیین شدهان واریانمیز با توجه به نتایج حاصله،

 بینیقابل پیش تغیر فوقآفرین توسط مست، بنابراین تغییرات رهبری تحولا 655/2ساالری برابر با 

این نتیجه معنادار است. بنابر01/0مشاهده شده در سطح  t= 585/11بوده و همچنین با توجه به 

ر معنادا آماری شده فوق از نظریون و میزان واریانس تبیینل رگرسحاصله حاکی از این بوده که مد

 آفرین را دارد.و فرهنگ ویژه ساالری توان تاثیرگذاری بر رهبری تحول بوده
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فرهنگ  ،این انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه رهبران به  ترتیب فرهنگ طایفههمچنین از میا

 027/0و  088/0و  097/0و  17/0با ضرایب و فرهنگ ویژه ساالری فرهنگ سلسله مراتبی  ،بازاری

 باشند. آفرین میی بیشترین همبستگی با رهبری تحولدارا

ز میان انواع فرهنگ سازمانی به ترتیب فرهنگ سلسله ه فرم پیروان ابا توجه به پرسشنام

 374/0، 385/0، 436/0ای و فرهنگ بازاری با ضرایب فرهنگ ویژه ساالری، فرهنگ طایفه مراتبی،

 باشند.آفرین میی بیشترین همبستگی با رهبری تحولدارا 239/0و 
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