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 بررسی تأثیر سبک های رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت

 (شرکت سایپا یدک: مطالعه موردی)

 
 (نویسنده مسئول) دوستیفاطمه علی

 (farhadi@semnan.ac.ir )  نژادمحسن فرهادي 

  چکیده

در اید  راسدتا   . باشدد  سازمان آن رهبری سبک تأثیر تحت زیادی تا حدود تواند می سازمان یک در سازمان های امروزی ، عملکرد

تحوالت مدیریتی و حضور سازمان ها در دنیای رقابتی و پیچیدة امروز نیازمند ای  است که رهبری سازمان نیز به مانند سایر علدو   

 بدر  کده  مثبتی نفوذ طریق از توانند مناسب می رهبری سبک انتخاب با در ای  راستا، مدیران. نیازمند مهارت و تخصص ویژه باشد

بده  . شدوند  اخالقی و درنهایت بهبود شاخص های عملکدردی  رفتارهای افزایش و روحیه ارتقاء باعث دارند  کارکنان کاری رفتارهای

 .همی  منظور ای  پژوهش به دنبال بررسی تأثیر سبک رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت سایپا یدک می باشد

 همچنی  جامعه آماری پژوهش شامل کلیة مدیران. شی و همبستگی می باشدپیمای -روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی

حجم نمونه با استفاده . باشدنفر می 088های خدمات نر  افزاری به تعداد شرکت صادرات مدیران و فروش و بازرگانی مدیران عامل،

داده های پژوهش با روش کتابخانه . اشدنفر تعیی  گردید و روش نمونه گیری پژوهش تصادفی ساده  می ب 712از جدول کوکران 

و  8802پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ. ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است

 . روایی ابزار با روش محتوایی و روایی سازه مورد تأیید قرار گرفته اند

. لیزرل و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتاطالعات پژوهش به کمک نر  افزار 

که سبک های رهبری تحولی و پدرساالرانه بر عملکرد شرکت سایپا یدک تأثیر مثبت و معناداری  است آن از حاکی پژوهش نتایج

عالوه بر ای ، تأثیر سبک رهبری واکنشی بر عملکرد شرکت و تأثیر پرداخت پاداش به کارکنان و توسعه کارکنان بر کیفیت . دارد

 .  خدمات تأیید نشد

 شی، رهبری تحولی، رهبری پدرساالرانه، عملکردسبک های رهبری، رهبری واکن  :كلیدواژگان
 

  

                                                 
  1 .کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی علو  و تحقیقات سمنان.

.(جاده مشهد، پردیس شماره یک ، دانشکده اقتصاد و مدیریت 5سمنان، کیلومتر ) استادیار گروه مدیریت دانشگاه سمنان.  2  
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 مقدمه

 ها بنگاه و ها سازمان ادارة و شدن محیط تر پیچیده و سریع تغییرات به باتوجه کنیم می حرکت آینده سمت به هرچه امروزه

 با مواجهه و مشکالت رفع در آن ها باالی انعطاف پذیری که اند روبه رو شده بینی پیش غیرقابل مشکالت با ها سازمان رهبران

 با هاآن رهبران که بود خواهند اثربخش و موفق هایی سازمان(. 7885، ابراها )طلبد می را ها پیرامون سازمان طمپرتأل محیط

و  اهداف تحقق جهت در را آن ها های تالش و برانگیزند را آن ها بتوانند دارند، کارکنان بر که و نفوذی مناسب رهبری سبک اتخاذ

 تفکر مهارت رهبرانی با نیازمند هاسازمان امری نی چ به دستیابی برای لذا(. 7887، کوه )کنند منسجم و همسو سازمان تعالی

 یک بالندگی .کنند خلق سازمان برای مزیت رقابتی و دهند توسعه سازمان سطح در را مهارت ای  که بود، خواهند استراتژیک

 و نیازها ها، ویژگی سازمان، موقعیت و شرایط به ندارد و بستگی تنهایی به او تصمیمات و مدیر، تفکرات خود به صرفاً سازمان

 فعالیت دهیجهت نیز و سازمان اهداف راستای سبک های رهبری در که است مهم لذا .دارد بستگی سازمان کارکنان هایاولویت

سازمان  اهداف تحقق به را کارکنان های فعالیت بتواند که رهبری های سبک مهم تری  بنابرای  تشخیص .گیرد قرار کارکنان های

می  تلقی کنونی های سازمان مدیران  امروزی چالش به عنوان نماید عمل استراتژیک تفکر اساس بر حال عی  در و دهد سوق

به اصول و فنون و استفاده از بنابرای  رهبران نه تنها باید محیط پیرامون خود را بشناسند بلکه باید با اشراف (. 1805خداداد،)شود

 .(1801نقوی،)ابزارهای مورد نیاز، سازمان خود را اداره کنند

سه  از تواند می رهبر فرد راستا ای  در .شود می مطرح سازمانی اهداف به دستیابی برای دیگران بر نفوذ توانایی عنوان به رهبری

 از لحاظ که کند می پیشنهاد فیدلر . استراتژیک مطرح می شوند استفاده کندسبک اصلی تحولی، واکنشی و پدر ساالری که با دید 

رهبری  که معنا به ای . داند می نفوذ اعمال را رهبری اساسی عنصر وی . یابد انطباق موقعیتی مقتضیات با باید رهبر سبک کارایی،

 که است ای  مهم نکته .کند نفوذ اعمال دیگران بر مشترک وظیفة انجا  منظور به تا کوشد می شخص آن در که است ای رابطه

 سبک که آنجا از. (7881، بوول)بگیرد قرار مناسب مکان در و مقتضی زمان در شایسته فرد که است ای  به منوط رهبری کارآمد

 های سبک توجه به رسد می نظر به است، فرد تفکر و نگرش نوع تأثیر تحت ذهنی و شناختی هاینجریا سایر مانند به نیز رهبری

 به عملکرد بررسی .کند می اصلح و شایسته فرد انتخاب به شایانی کمک سازد، می مطرح را فرد تفکر ترجیحی شیوة که تفکر

می کند ،  را مطرح سؤال ای  که است گیری چشم تفاوت وجود از حاکی متفاوت، های محیط در افراد رفتاری برونداد یک عنوان

 دیگری که استدالل اما .رهبری است هایتوانایی در تفاوت رسد، می ذه  به که پاسخی اولی  شاید چیست؟ اختالفات ای  دلیل

 آن و کنند استفاده چگونه خود هایتوانایی از دهند می ها ترجیحرهبران سازمان که است ای  کنیم می استناد آن به جا ای  در

 .(7818، رازک)تفکر رهبری است سبک بیانگر

 .باشد سازمان آن رهبری سبک تأثیر تحت زیادی تاحدود تواند ها میآن ها نشان می دهد که عملکردامروزی سازمانتحوالت 

دارند اما عامل اساسی در بهره گیری بهینه از نیروی فکری و منابع مالی سازمان  تأثیرعوامل متعددی در عملکرد سازمان ها 

ایش دهد و از آن ، هدایت و انگیزش را در کارکنان افزمی تواند با اجرای سبک های صحیح رهبری در سازمان. رهبری کارآمد است

 طریق از توانند مناسب می رهبری سبک انتخاب با مدیران(. 1802رحمان سرشت،)های سازمانی بهره گیرددر جهت تحقق هدف

 به توجه با را مدیران .شوند آن ها اخالقی رفتارهای افزایش و روحیه ارتقاء باعث دارند  کارکنان کاری رفتارهای بر که مثبتی نفوذ

 عملکرد میان می دهند و نسبت آن رهبران به را سازمان یک شکست یا می دهند، موفقیت قرار قضاوت مورد سازمان عملکرد
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 بس و)دارد زیادی اهمیت سازمان در رهبری مسئله رو از ای  .هستند قائل رابطه ای تنگاتنگ مدیریتی سبک و سازمان

 .(7882، همکاران

 بوده( خدمات پس از فروش)شرکت های خودرو سازی امور مدیریت در ضروری صفات از رهبری و ابتکار نظارت، با توجه به ای  که

ها برای شرکت ای  هدایت و انسانی نیروی هدایت جهت رهبری در هایسبک انتخاب چگونگی از آگاهی و رهبری دانست  اصول و

  در هاتالش سایر نباشند، برخوردار ثرؤم رهبری از دیده انسانی آموزش نیروی چنانچه است، الز  خود اهداف به هاآن رسیدن

 رهبری اثربخش و مفید هایکارگیری شیوه به نهایت در. ماند نتیجه خواهدبی سازمان وریبهره و کارکنان انگیزه افزایش جهت

 و کیمبرلی( شود هاهای آن شاخص  بهبود های خودرو سازی وخدمات شرکت کیفیت افزایش و وریبهره افزایش باعث تواندمی

 .(7882، همکاران

ها حاکی از آن است که  وری و عملکرد سازمان نتایج بسیاری از پژوهش وجود اهمیت و ضرورت رهبری  استراتژیک در بهره با

عملکرد سازمانی ناتوان  وری و آنچه مدیریت عملکرد را در افزایش بهره. دبسیاری از شرکت ها در رسیدن به ای  هدف ناتوان بوده ان

. وری سازمانی است با دید استراتژیک جهت نیل به افزایش بهره گذار رهبری تأثیرکید آن بر بهبود  سبک های أساخته است عد  ت

و بلندمدت بکوشند تا با بهبود و بهسازی ای  است که شرکت ها با استراتژی جامع  باشدحائز اهمیت می  پژوهشآنچه در ای  

 .گذار، اهداف استراتژیک و بقای بلند مدت سازمان را تضمی  کند تأثیرهای رهبری سبک

تحقیقات نشان می دهد که رهبری و مدیریت نامناسب به عنوان عامل اصلی عملکرد ناموفق در بسیاری از شرکت ها می 

به همی  دلیل رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقاء و رشد در  .(7887و همکاران،  1دیویس)باشد

یکی از . شوند با مشکالت بسیاری مواجه می هاه عموماً مدیران برای پاسخ به آنطللبد ک های خاصی را می های جدید، ویژگی محیط

 رهبری .ی  تغییرات کمک کند، رهبری استراتژیک استتواند به رهبران و مدیران در پاسخ به ا ها که می مهم تری  خصیصه

 های شخصیتی، برنامه ها، ذی شامل نوعی تصمیم گیری استراتژیک است که با در نظر گرفت  کلیه تمایالت، تفاوت استراتژیک

، رهبری تحولی، ای  نوع رهبریمهمتری  سبک های  .(18،7817مونور)یابد های مختلف، تحقق مینفعان سازمان و فرهنگ

آورد که بر اساس آن قادر خواهد بود پیروانش را به  تحولی نوعی توانایی را در رهبر پدید می رهبری. واکنشی و پدرساالری است

رهبری تحولی عملکرد افراد را فراتر از  همچنی  . منظور دستیابی به فراتر از آنچه ممک  است به دست آورند، یاری دهد

پیرو صورت  -پیرو و پیرو -ای  کار از طریق افزایش تعلق و دلبستگی عاطفی رهبر. دهد انتظار پرورش می استاندارهای مورد

بخشی سازمانی مؤثر اثربه زعم صاحبنظران، رهبری تحولی در ارتقاء و بهبود  .(11،7882بروس،تاکر)گیرد می

ها، وظایف پیروان و اهداف را به طور واضح و قشن نیز واکنشی رهبری(. 7817و لینگ و لینگ 7818،دوبرای ،7818توریش،)است

دهد، ارزیابی و نظارت  های مثبت و منفی که به پیروان ارائه میکند و نتایج عملکرد افراد را با پاداش روش  بیان می

تواند بر عملکرد و  میبر مبنای اعتقاد و تعهد همچنی  رهبری پدرساالری . (7882اولیو و باس،   ؛2002، 17آنتوناکیس)نماید می

ای  سبک از رهبری . ارتباط خوبی بی  ای  سبک از رهبران  و کارکنان سازمان برقرار است . ثر بگذاردأرضایت شغلی کارکنان 

 .(18،7880ارب )پیاده سازی یک سیستم پاداش برای کارکنان  کمک کند همچنی  می تواند به
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) اهمیت فزاینده ای است که ای  سه  سبک کمتر شناخته شده استراتژیک بنابرای  اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر ناشی از 

ها در محیط و به تبع آن در موفقیت و شکست آنها ها و عملکرد مالی آندر ارزش واقعی شرکت( پدر ساالری تحولی، واکنشی و

 به که داده اند مختلف نشان انواع به هگذشت هایسال شرکت سایپا یدک در با ای  وجود، مدیران .رقابتی و پیچیده امروزی دارد

های رهبری سازمانی فعلی با تکیه بر آیا سبک اما اینکه. واقف هستند سازمان نقش استراتژیک آن در های رهبری واهمیت سبک

 دغدغه است و اهمیت ای حائز کند نکته می ایجاد شرکت برای رقابتی مزیت و شده منابع فکری شرکت ها به بهبود عملکرد منجر

 .باشد می شرکت مدیران اصلی

های زیر مجموعه آن ،  با توجه به تغییر زیاد در مدیریت ، نیازمند برنامه ریزی برای توسعه و با ای  حال صنعت خودرو و شرکت

ی جابجایی باال، تعویض سریع مدیران و های جدیدرفته به دلیل رشد عرصههای صورت گطبق بررسی. جایگزینی مناسب آن هاست

، سازمان موظف است برای پر کردن ای  جاهای خالی ، در نتیجه. ها خالی می شودآن ها در سطح گروه،  تعداد زیادی از منصب

بر همی  اساس ، به نظر می رسد در سال های آتی ، رقابت برای یافت  مدیران مستعد و کارآمد . ثری داشته باشد ؤبرنامه ریزی م

، به عنوان یکی از مهم کردن  ای  منصب ها و رهبری کلیدی در زمان مناسب ر شود و آمادگی برای پرروز بیشت در کشور ، روز به

ها دارای  ، چرا که تغییرات سریع مستلز  آن است که سازمانازمان های ای  صنعت  به شمار رودها در پیش روی ستری  چالش

ها و فرآیندها را بهبود بخشند و  پذیر بوده و به صورت مؤثر کار کنند، به طور مداو  سیستم رهبران و کارکنانی باشند که انطباق

به وضعیت  ر گرفته و برای رسیدنمورد مطالعه  در حال حاضر در چه نقطه ای قراکه پس بررسی ای  مسئله . مشتری مدار باشند

 ثیرأرهبری استراتژیک ت هایسبک درک بنابرای . هایی می باشد ، حائز اهمیت است نیازمند چه مدیرانی با چه مهارت ،مطلوب

 هایسبک و رهبری هایسبک متناسب تطابق سازمان در ترگسترده سطح در و سازمان دارد پیشرفت و عملکرد موفق در بسزایی

با توجه به ضرورت افزایش عملکرد سازمان های امروزی و اهمیتی که فرآیند رهبری  .شود سازمان شکوفایی سبب تواند می تفکر

سبک رهبری استراتژیک بر »کوشد فرضیات ، ای  پژوهش میمی تواند در اجرای موفقیت آمیز و تسهیل پذیرش آن داشته باشد

رهبری واکنشی » ، «رهبری تحولی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان دارد»، «عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد

رد را مو« رهبری پدرساالری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان دارد» و « تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان دارد

 .آزمون قرار دهد

 

 پیشینه پژوهش

ها تشخیص داده سازمان، امروزه (12،7880باس و رایگو)در سال های اخیر، رشد سریعی در گرایش به رهبری به وجود آمده است

الوه بر الها  های رهبری مناسب نیاز دارند تا عها به افرادی با مهارتدر نتیجه، سازمان. باشده رهبری فراتر از امور اجرایی میاند ک

توان به برخی  که می استمتعددی انجا  شده در همی  راستا پژوهش های (. 2013  دوبرای )بخشی بر افراد، در آنها نفوذ کنند

با منابع قدرت در مدیران سبک های رهبری   در تحقیقی به بررسی رابطه بی (1811)نوربخش و  محمدی: از آنها اشاره کرد

نشان داد سبک رهبری غالب مدیران سبک رهبری استداللی است و  آنها نتایج تحقیق .کشور پرداخت های تربیت بدنیدانشکده

همچنی  قدرت غالب مدیران قدرت تخصص . سبک های مشارکتی دستوری و تفویضی به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند

منابع قدرت  بی  میزان استفاده از. عدی قرار گرفتنداست و منابع قدرت مشروع ارجاعی قهریه و پاداش به ترتیب در رده های ب
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سابقه خدمت مدیریتی، مرتبه علمی و سطح تحصیالت رابطه مثبت و معنی داری مشاهده گردید که  ،مدیران و جنسیت ، س 

سابقه  یران ورابطه بی  سطح تحصیالت با قدرت قهریه بیشتر از بقیه منابع قدرت بود که بی  میزان استفاده از منابع قدرت مد

 زاده مهدینتایج پژوهش همچنی   .خدمت آموزشی در دانشکده های تربیت بدنی رابطه مثبت و معنی داری وجود نداشت

 رهبری سبکحاکی از آن است که  معلمان،  شغلی بیشتر رضایت با مدیران رهبری سبک بی  رابطه بررسی عنوان تحت (1385)

  مدار بیشتر رابطه 58/ 80انتفاعی غیر مدارس مدیران رهبری سبک و بیشتر کارمدار 82/22  میانگی  با دولتی مدارس مدیران

و  مدیران رهبری سبک بی  همچنی . است فرضی میانگی  از باالتر که است  27/8شغلی معلمان  رضایت میزان میانگی  و است

در  مدیران دیدگاه از رهبری نشان  داد سبک نیز (1811)زهرانی و همکارانپژوهش  .ندارد وجود رابطه معلمان شغلی رضایت

 روند مورد در  .بود خیرخواهانه-استبدادی نوع موارد از درصد 61 در کارکنان دیدگاه از و مشاورهای نوع از موارد درصد 8/82

 در مدیران دیدگاه از رهبری سبک بی  و مطلوب بوده نسبتا نتایج گفت می توان مادر دوست دار بیمارستان اقدامات اجرای

 اساس بر مادر دوست دار بیمارستان هفتم و دو ،چهار  اقدامات با کارکنان دیدگاه از و نهم و هشتم پنجم، سو ، اول، اقدامات

، (7817)چی،ل  و دورجتوفهمچنی   .داشت وجود معنی داری آماری تباط ار یک طرفه واریانس آنالیز آزمون

ی سازمانی ثر بخشکه رهبری تحولی با ا ددر تحقیقات خود نشان دادن( 7818)و هبرت( 7811)،کیم و کیم و کیم(7817)ووداسمال

 11در بی  « رهبری و مدیریت دانش»پژوهشی با عنواننیز ( 7818)آنالویی، داالریرت و سامبروک .رابطه مثبت و معناداری دارد

بیانگر آن است که، مدیران دانش، سبک های رهبری تحولی و تبادلی را انتخاب  ی آنهایافته ها. نفر از مدیران بریتانیا انجا  دادند

باعث افزایش مدیریت  یا واکنشی بادلیتبه عالوه سبک های رهبری تحولی و . می کنند و از آن ها در سازمان استفاده می نمایند

 .دانش می گردد

نشان داد که بی  « و تعامل گرا با تعهد سازمانی معلمانبررسی رابطه رهبری تحولی »طی پژوهشی پیرامون( 1818)جاودانی

 با خود مطالعه درنیز ( 7818)بیو یونگ و همکاران .رهبری تحولی با تعهد سازمانی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

سازمانی  سطح در ستراتژیک سبک استراتژیک و تفکر ا بر ثرؤم عوامل بررسی استراتژیک ، با سبک های تفکر نتایج و سوابق عنوان

 مدیریت و استراتژیک مدیریت بازاریابی، استراتژی جمله از مدیریت زمینه های گوناگون در بر مبنای سبک تحولی استراتژیک و

 رابطه یک و است سازمانی در سطح استراتژیک تفکر ترویج آوری، ف  تالطم و بازار آشفتگی نتیجه که دادند نشان منابع انسانی

نتایج  .وجود دارد همچنی  رابطه معناداری بی  سبک تحولی و استراتژی بازاریابی بازاریابی، عملکرد و استراتژیک تفکر بی  مثبت

 رضایت با قوی ارتباط یک های ارتباطیمهارت و تعاملی رهبری سبکنیز حاکی از آن است که (7817) همکاران منور وپژوهش 

 .ندارد بانک کارکنان شغلی رضایت بر آشکار تأثیر هیچ فردی گرا و تحول گرا رهبری اما . دارند شغلی

 بی  رابطه در رومانی کشور در سازمان یک رهبری سبک و شخصیت تجربی از چشم انداز عنوان با مطالعه ای در( 7817)رادولوان 

 با معاشرت به تمایل مواجه می شود دموکراتیک رهبر یک با که زمانی آزمون گروه که دادند نشان رهبری و سبک شخصیت ابعاد

 در آینده تحقیقات مطالعات توسعه به نیاز .دارد وجود رومانیایی در سازمان رهبری دیدگاه از سازمانی اهمیت بنابرای  .دارد توافق

 .شودرومانی احساس می  سازمان های در المللی بی  اقتصاد تقاضاهای و چالش ها با انطباق و پویا جامعه سازمانی یک

ازمان های در سی اندکی هاوهشدهد که پژهای رهبری بر عملکرد سازمان نشان میمرور سوابق پژوهشی در رابطه با سبک

خصوصی و دولتی انجا  گرفته است، به ویژه در شرکت سایپا یدک تاکنون پژوهشی در ارتباط با سبک های رهبری استراتژیک 

 استراتژیک بر   رهبری های سبک آیا که است بوده مسئله ای  درک اضر به دنبالدر همی  راستا پژوهش ح. انجا  نشده است

 .ارائه شده است پژوهشدارند؟ بر همی  اساس مدل مفهومی  عملکرد شرکت سایپا یدک تأثیر مثبت و معناداری
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 مدل مفهومی پژوهش

سبک های رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت  سایپا یدک را مورد ارزیابی قرار می دهد که ای  موضوع در  تأثیرای  پژوهش 

مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته تا مشخص شود شرکت در توجه به سبک های رهبری ( 1شکل)قالب مدل مفهومی زیر

در همی  راستا و با . ا چه حد به وظایف خود عمل کرده استبلندمدت خود، استفاده از فرصت های جدید و اهداف استراتژیک ت

سایپا یدک در مدل مفهومی ارائه شده در رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت توجه به فرضیات پژوهش، روابط بی  سبک های 

 .مشخص شده است 1 شکل

 
 .(4112  1سیهان به نقل از فوندا،) مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 

 روش تحقیق

بررسی می نماید ، از نظر هدف را سبک های رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت سایپا یدک  تأثیرحاضر به دلیل آنکه  پژوهش

پیمایشی و از نظر روش تحلیل فرضیه ها همبستگی است،  -توصیفی  ،از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطالعات  ،کاربردی 

 . همچنی  به لحاظ زمانی نیز ای  پژوهش از نوع مقطعی می باشد
 

 گیری جامعه آماری پژوهش ،حجم  نمونه و روش نمونه

بر اساس . اشدبجامعة آماری در پژوهش حاضر، کلیة مدیران ارشد، معاونی  و مدیران میانی، و کارشناسان شرکت سایپا یدک می

نفر  217لذا با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری . باشدنفر می 588بررسی به عمل آمده نیز حجم جامعة آماری برابر با 

 .تعیی  شده است
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با . قرار گرفت( زن02مرد و 188)آماری پژوهش در اختیار نمونه و پرسشنامه تعیی   نفر 217بدی  ترتیب حجم نمونة پژوهش با 

برای  تحقیقای   توجه به اینکه تعداد جامعه آماری ای  پژوهش، قابل دسترسی می باشند، از روش نمونه گیری تصادفی ساده در

 .انجا  پژوهش استفاده گردید

 

 ابزار گرد آوری داده ها

سؤال  21پرسشنامه مذکور متشکل از  .استفاده گردیده است حضوری پرسشنامه ازاطالعات  جمع آوری جهت پژوهش ای  در

مربوط به  87الی  78مربوط به رهبری واکنشی، سؤاالت  77الی  18مربوط به رهبری تحول، سؤاالت  17الی  1سؤاالت . است

  .گردید جمع آوری نمونه آماری  توزیع ومیان  مربوط به عملکرد سازمانی می باشد که در 21الی  88رهبری پدرساالری و سؤاالت 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه ها

جهت اطمینان از روایی پرسشنامه پژوهش، از روش کیفی، یعنی تخصص استادان و نظریه های کارشناسان و مطالعه پرسشنامه 

بحث و بررسی در پرسشنامه اعمال های مشابه، مقاله ها و کتاب ها استفاده شده و اصالحات و تغییرات مورد نظر آنها پس از 

  .گردیده است برای تعیی  پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است

 
آلفای کرونباخ .7جدول  

 متغیر تعداد سؤاالت ضریب آلفای کرونباخ ضریب کل سؤاالت به ازای هر متغیر

 
88022 

 
 

 رهبری تحول 17 88055

 رهبری واکنشی 11 88087

 رهبری پدر ساالری 1 88012

 عملکرد سازمانی 1 88082

در ضم  آلفای کرونباخ برای کل . باالتر می باشند و نشان از اعتبار باالی ابزار اندازه گیری است 2/8همه ضرایب از مقدار  ، 7با توجه به جدول

  .است 022/8پرسشنامه

       

 های تجزیه وتحلیل اطالعات روش

جدول، میانگی  و انحراف معیار و نیز از روش های آمار : برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از روش های آمار توصیفی مانند

و ضرایب استاندارد همچنی  برای بررسی معناداری متغیرها از  نر  افزار  tاسمیرنوف، آزمون  –استنباطی مانند آزمون کولموگروف 

 . ه استتفاده شداس پی اس اس و لیزرل اس

 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 

. اسمیرنوف انجا  گردید –پیش از آنکه روابط بی  متغیرها محاسبه گردد نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف 

 .ارائه شده است 8نتایج ای  آزمون در جدول
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 توزیع نرمال متغیرها .8جدول

 معنی داری کولموگروف اسمیرنوف مولفه

 88228 88882 رهبری تحول

 88880 88188 رهبری واکنشی

 88815 18585 رهبری پدرساالری

 88882 18818 عملکرد سازمانی

                               

کرد نر  افزار است و همچنی  باید خاطر نشان 8885نتایج ای  آزمون نشان می دهد سطح معناداری متغیرهای پژوهش بیشتر از 

Spss  طبق قضیه حد مرکزی نتایج ای  پرسشنامه را نرمال تشخیص داده است، لذا فرضیه صفر یعنی نرمال بودن متغیرها مورد

 .تأیید قرار می گیرد

 تجزیه و تحلیل یافته ها 

در ای  پژوهش برای تجزیه و تحلیل فرضیات از آزمون . و لیزرل  استفاده گردید spssبرای تجزیه و تحلیل داده ها از نر  افزار 

سازی معادالت در مدل. سازی معادالت ساختاری استفاده شده استررسی برازش کلی مدل پژوهش از مدلتحلیل مسیر و برای ب

برازش مناسب برخوردار است و از طرف ساختاری از یک طرف میزان انطباق داده پژوهش و مدل مفهومی بررسی شد که آیا از 

 .شددیگر، معناداری روابط در ای  مدل برازش یافته آزمون 

هر یک از گویه های مربوطه و  ی  بارهای عاملی پس از بررسی روابط بی  متغیرهای مشاهده شده با متغیرهای مکنون  و همچن

گیری در گا  اول، در گا  دو  برای آزمون فرضیه ها از لگوهای اندازهبود و تأیید ا 8/8حذف گویه هایی که بار عاملی آنها کمتر از 

 .شاخص های کلی برازش تحلیل مسیر ارائه شده است 2در جدول. شدر استفاده یتحلیل مس

 

 شاخص های برازندگی مدل مفهومی تحقیق. 2جدول 

 شاخص برازش مقدار مطلوب مقدار الگو نتیجه

χ <88/8 1،22 برازش مناسب
2
/df 

 GFI(Goodness of Fit Index) >18/8 15/8 برازش مناسب

 AGFI(Adjusted Goodness of Fit Index) >18/8 11/8 برازش مناسب

 RMR(Root Mean square Residual) <85/8 888/8 برازش مناسب

 NFI (Normed Fit Index) >18/8 15/8 برازش مناسب

 NNFI (Non-Normed Fit Index) >18/8 12/8 برازش مناسب

 IFI(Incremental Fit Index) >18/8 15/8 برازش مناسب

 CFI (Comparative Fit Index) >18/8 12/8 برازش مناسب

 RMSEA(Root Mean Square Error of <80/8 872/8 برازش مناسب

Approximation) 
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مقدار  .است پایینی و مناسب باشد  که مقدار می 3 زیر df به   با توجه به مطالب باال می توان نتیجه گرفت که نسبت

RMSEA  ( 0.027 )تا شده مشاهده داده های دیگر عبارت به .است ساختاری مدل برازش بودن مناسب دهنده نیز نشان 

 که شده محاسبه درصد 91 باالی CFI و NFI ، IFI ,RFI ، NNFI مقدار .است تحقیق مفهومی مدل بر منطبق زیادی میزان

به عبارتی دیگر می توان گفت که داده های جمع آوری شده به خوبی الگو را  مورد . باشد می مدل باالی برازش دهنده نشان

 . حمایت قرار می دهند

پس از بررسی و تأیید الگو، برای آزمون معناداری فرضیه ها از دو شاخص تحلیل رگرسیونی یا تحلیل واریانسی برای فرضیه اصلی و 

 .شدادالت ساختاری برای فرضیه های فرعی  استفاده همچنی  مدل مع

 آزمون فرضیه اصلی

تحلیل رگرسیونی یا تحلیل واریانسی ف  و . در ای  بخش از پژوهش فرضیه اصلی پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون آزمون شد

 :در جدول زیر نشان داده شده استنتایج تحلیل رگرسیون . سازی ارتباط بی  متغیرها است تکنیکی آماری برای بررسی و مدل

 آزمون فرضیه اصلی .5جدول

Model  مقدار آماره  ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 تی

 معنی داری

B  انحراف

 استاندارد

انحراف  B مقدار بتای استاندارد

 استاندارد

1 (Constant) 1.071 .168  6.359 .000 

سبک رهبری 

 استراتژیک

.693 .049 .671 14.259 .000 

 عملکرد سازمانی: متغیر وابسته

بدست آمده که کوچکتر از عدد استاندارد  88888مالحظه می گردد مقدار معنی داری برای ای  آزمون عدد  ،5با توجه به جدول

 .یید قرار گرفته استأمورد ت پژوهش ، از ای  رو فرضیه اصلیاست 8885

 

 از روابط ساختاریافته خطی آزمون فرضیات فرعی با استفاده

پس از تعیی  مدل های اندازه گیری به منظور ارزیابی مدل مفهومی تحقیق و همچنی  اطمینان یافت  از وجود یا عد  وجود رابطه 

علی میان متغیرهای پژوهش و بررسی تناسب داده های مشاهده شده با مدل مفهومی پژوهش، فرضیه های پژوهش با استفاده از 

 .استمنعکس شده  7و 1نتایج آزمون فرضیه ها در نمودار. ادالت ساختاری نیز آزمون شدندمدل مع
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 اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت استاندارد .1نمودار 

 

 
 اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت معنی دار .7نمودار 

با باالبودن ضریب معناداری رهبری تحول و پدرساالری و تأیید فرضیه های مربوطه، عدد معنی داری مسیر ما  ،7با توجه به نمودار 

می باشد، از ای  رو ای   1818می باشد و چون ای  مقدار کوچکتر از ( 1887)بی  دو متغیر رهبری واکنشی و عملکرد سازمانی برابر

 .فرضیه رد می شود

 

 تحلیل آمارینتیجه بدست آمده از  

با استفاده از ( اسمیرنوف-نتایج آزمون کولموگروف)نرمال تشخیص داده شد های پژوهش دادهتوزیع ، پیشی همانطور که در قسمت 

برای بررسی رابطه علی بی  متغیرهای مستقل و وابسته و تایید کل مدل از . نر  افزار لیزرل، همبستگی متغیرها آزمون شده است

نتایج . انجا  شده است LISREL تحلیل مسیر در ای  پژوهش با استفاده از نر  افزار . استفاده شده استروش تحلیل مسیر 

است و سایر شاخص های برازندگی  8حاصل از خروجی های لیزرل نشان می دهد که نسبت مجذور کای به درجه آزادی کمتر از 

اری و نتایج فرضیه های مطرح شده را به طور خالصه نشان می ضریب معناد 8جدول . برازش مدل را مورد تایید قرار می دهند

 .دهد

 نتایج فرضیه ها . 8جدول 
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 نتیجه معناداری استاندارد فرضیه ها

 فرضیه اصلی

 ییدتأ 88888 8882 .مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد تأثیرسبک رهبری استراتژیک 

 فرضیات فرعی

 ییدتأ 7888 8818 .مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد تأثیررهبری تحول 

 رد 1887 8880 .مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد تأثیررهبری واکنشی 

 ییدتأ 8871 8821 .مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد تأثیررهبری پدرساالری 

 

مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد که طبق  تأثیردر فرضیه اصلی پژوهش، ادعا شده بود که سبک رهبری استراتژیک 

چون ای  می باشد، ( 88888)دو متغیر برابر  ، تجزیه تحلیل آماری بی  ای  دو نشان می دهد عدد معنی داری مسیر مابی 5جدول

از طرفی چون عدد معنی داری به . یید قرار می گیردآمی باشد، از ای  رو ای  فرضیه مورد ت 8885مقدار کوچکتر از عدد استاندارد 

 .ثر مستقیم می باشدأدست آمده مثبت می باشد ای  

 ،8مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد که طبق جدول تأثیردر فرضیه اول فرعی پژوهش ادعا شده بود که رهبری تحول 

می باشد و چون ای  مقدار ( 7888)آماری بی  ای  دو نشان می دهد عدد معنی داری مسیر مابی  دو متغیر برابر تجزیه تحلیل

از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می . یید قرار می گیردأمی باشد، از ای  رو ای  فرضیه مورد ت 1818بزرگتر از 

 .ثر مستقیم می باشدأباشد ای  

 ،8مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد که طبق جدول تأثیرفرعی پژوهش ادعا شده بود که رهبری واکنشی  در فرضیه دو 

می باشد و چون ای  مقدار ( 1887)تجزیه تحلیل آماری بی  ای  دو نشان می دهد  عدد معنی داری مسیر مابی  دو متغیر برابر

 .رد می شود می باشد، از ای  رو ای  فرضیه 1818کوچکتر از 

مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد که تجزیه  تأثیردر فرضیه سو  فرعی پژوهش ادعا شده بود که رهبری پدرساالری 

می باشد و چون ای  مقدار بزرگتر از ( 8871)تحلیل آماری بی  ای  دو نشان می دهد  عدد معنی داری مسیر مابی  دو متغیر برابر

از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشد ای  . یید قرار می گیردأای  رو ای  فرضیه مورد تمی باشد، از  1818

 .ثر مستقیم می باشدأ

 

 نتیجه گیری 

 در مدیر . است مدیر رهبری مؤثر های و سبک مدیریت اعمال چگونگی گرو در اهداف تحقق در سازمان موفقیت عوامل از یکی

 هر در مدیر مناسب رفتاری الگوهای  .کند انتخاب انسانی نیروی هدایت در را متفاوتی هایسبک تواند می سازمان رهبری نقش

 افزایش خویش حرفه و شغل از را ها آن رضایت میزان و شودمی کارکنان در قوی انگیزش روحیه و آمدن بوجود باعث سازمان

 را خود سازمان عملکرد  و کارکنان سازمانی تعهد و شغلی رضایت توانندمی  رهبری صحیح سبک از استفاده با مدیران .دهدمی

 نتایجرا مورد بررسی قرار داد، ابعاد سبک رهبری استراتژیک بر عملکرد سازمان  تأثیر دهند در همی  راستا پژوهش حاضر افزایش

معناداری  تأثیرابعاد سبک رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت سایپا یدک  حاکی از آن است که  ها داده تحلیل از آمده بدست
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نیز مورد  (7817)و به نوعی در پژوهش منور و همکاران( 7818)مطالعات بیو یونگ و همکاران ای  نتیجه گیری در البته. دندار

د سبک های رهبری و تفکر استراتژیک در دادند رابطه معناداری میان عملکر نشان پژوهشگران به طوری که ای  .یید واقع شدأت

هاست که به عنوان یک برگ برنده در عرصه های مختلف اقتصادی سبک های رهبری استراتژیک مدت. سطح سازمانی می باشد

گرچه می دانند که راه . ای  مهارت معموالً در نگاه اول برای بسیاری از مدیران ابها  انگیز است. واجتماعی شناخته می شود

برای آنکه ای  مهارت را بتوان به صورت آگاهانه ارتقا داد، باید در شناخت آن . وفقیت در کسب و کار از شناسایی آن می گذردم

مثبت و  تأثیررهبری تحولی حاکی از آن است که ( فرعی)در فرضیه اول ها داده تحلیل از آمده بدست نتایجهمچنی  . کوشید

ت و یر، آنالویی،واالر(7818)دوبرای مطالعات  نتایج ای  پژوهش با. یدک داردمعنی داری بر عملکرد  شرکت سایپا 

جعفرنیا ، (7818)هربرت، (7811)، ووداسمال(7817)، چ ،ل  و دوجتوف(7817)، لینگ و لینگ(7817)، توریش(7818)سامبروک

دادند رابطه ای معنادار بی  رهبری  نشان پژوهشگران به طوری که ای . همسو می باشد( 1818)و جاودانی( 1817) و همکاران

رهبر تحول آفری  با نفوذ کاریزمای خود تحسی ، احترا  و وفاداری را در پیروان خود  .تحول آفری  و بهبود عملکرد وجود دارد

توسعه می دهد که موجب به وجود آمدن تعهدی مشترک در سازمان می شود و با ترغیب ذهنی کارکنان زمینة بروز خالقیت و 

به وسیلة انگیزش، شور و شوق و رفتار مناسب را در کارکنان ایجاد می کند و . لق راه حل های بدیع برای مسائل را به وجود آوردخ

با ارتباط مناسب با کارکنان نیازهای آنان را درک . را ترسیم می کند( چشم انداز مناسب)تصویر واضح و روشنی از آیندة سازمان

نیازهای آن ها در جهت توسعة ظرفیت های آن ها و درنتیجه افزایش تعهد و اثربخشی کارکنان گا  بر می کرده و با برآورده کردن 

ه کارکنان بتوانند ایده همچنی  سازمان ها می توانند با بهره گیری از ویژگی های رهبری تحول آفری  بستری را مهیا کنند ک. دارند

ارائه دهند و با تشویق ایده های افراد ... ورود به بازار جدید، افزایش فروش و ای در خصوص محصول جدید،های تازهحلها و راه

 .خالق، دیگر اعضای سازمان را به خالقیت ترغیب کنند

مثبت و معنی داری بر عملکرد   تأثیررهبری واکنشی  نشان داد که( فرعی)دو  در فرضیه هاداده تحلیل از آمده بدست نتایج 

یید أای  فرضیه مورد ت(  1808)مصدق راد و ( 7882)، اولیو و باس(7887)آنتو ناکیس در تحقیقات  البته. شرکت سایپا یدک ندارد

دادند فراهم نمودن پیش زمینه های مدیریت مشارکتی و آموزش مدیران در ای  زمینه  نشان پژوهشگران به طوری که ای  .گرفت

سبک رهبری واکنشی بر عملکرد شرکت سایپا  تأثیر ای  فرضیهدر . می تواند منجر به بکارگیری صحیح ای  سبک مدیریتی شود

پا یدک به ای  تحلیل دام  می زند که حتی با سبک رهبری واکنشی بر عملکرد شرکت سای تأثیربنابرای  عد  تایید . یدک رد  شد

لذا در . فرض اینکه کارکنان از دانش کافی برخوردار می شوند، نتوانسته اند منش الز  برای سبک رهبری واکنشی  را کسب نمایند

عالقه و تعهد بب ایجاد ای  راستا کارکنان نیازمند توجه از سوی مدیران و ایجاد انگیزه از سوی آن ها می باشند چرا که ای  امر س

 .، افزایش توانایی های بالقوه و درنهایت ارتقای عملکردشان در شرکت خواهد شدقوی متقابل به شرکت

مثبت و معنی داری بر  تأثیررهبری پدرساالری حاکی از آن است که  (فرعی)در فرضیه سو  ها داده تحلیل از آمده بدست نتایج

به طوری که در  .باشدنیز همسو می( 1802) آبادی قدرت و( 7880)اری  مطالعاتای  پژوهش با نتایج . عملکرد  شرکت سایپا دارد

نتایج حاکی از ( 7817) در مطالعه منور و همکاران .دارد وجود سازمانی ای  سبک و عملکرد معناداری بی  ای  تحقیقات رابطه

  .عد  رابطه معنی داری ای  سبک با عملکرد شغلی کارکنان داشت
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 پیشنهادات

 :شودبر اساس یافته های ای  پژوهش پیشنهاد می

تولید محصول جدید، ورود ) مدیران استفاده از سبک های رهبری استراتژیک را در جلسات مربوط به موضوعات استراتژیک سازمان

یشنهادات آنان استقبال و با مشارکت مدیران و کارکنان سطوح مختلف سازمان اعمال کرده و از نظرات و پ.. ( به بازار جدید و

ای  امر موجب می شود مدیران  شرکت از ایده ها و دیدگاه های مختلف آگاه شوند و در تصمیم گیری نهایی از آن . استفاده شود

 .ها بهره مند شوند

اد جو رقابتی و حمایت ازطریق تأکید بر چشم انداز، افکار کارکنان را در جهت هدف و تعالی سازمان به یکدیگر پیوند زده و با ایج  

همچنی  با تفویض . از ایده های خالقانه از طریق پاداش های معنوی و مادی، بسترساز توسعة ظرفیت های بالقوة کارکنان باشد

 .اختیار و مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری، موجب توانمندسازی و عملکرد بهتر آن ها در سازمان باشند

نگاه آنان را نسبت به سازمان تغییرداده و به آنان القاء کنند که سازمان را به عنوان یک سیستمی کلی و  مدیران با آموزش کارکنان،

دارای اجزاء به هم پیوسته درنظر بگیرند، و با درک روابط پدیده های درونی و بیرونی سازمان، تأثیر فعالیت و تصمیم های خود بر 

 .دیگر بخش های سازمان را در نظر بگیرند

 اعضا بی  دیران شرکت با برقراری روابط صمیمانه و دوستانه که منعکس کننده یک شبکه قوی و به هم پیوسته حمایت اجتماعیم

است،  جوی سرشار از اعتماد در سازمان به وجود آورده و با مشخص نمودن اهداف واضح و معی  سازمانی و شفاف نمودن نقش 

ش عادالنه متناسب با خدمات کارکنان و ایجاد سیستم ارتباطی موثر و روش های بهینه کارکنان و همچنی  ایجاد یک سیستم پادا

 .انجا  کار، زمینه ایجاد جوی باز و حمایت کننده را به وجود آورند

ا به عالیق و شایستگی کارکنان احترا  گذاشته، حامی و پشتیبان آنان باشند، عواطف و احساسات آنان را شناسایی کرده و بمدیران 

. برقراری رابطة دوستی نیازهای آنان را برآورده کرده، همچنی  از طریق پاداش و تشویق از تالش و کوشش آنان قدردانی کنند

همچنی  مدیران با مشارکت دادن کارکنان در خلق چشم انداز ، عالوه بر ایجاد تعهد مشترک موجب همسویی فعالیت های آنان در 

 .دجهت تحقق اهداف سازمان می شون
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