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 10/09/1398:پذیرشتاریخ                        1/06/1398: دریافتتاریخ 

با    رانیمد نیتحول آفر یسبک رهبر   انیارتباط م  یابیارزش
    ی در مراکز آموزش عال یتعهدسازمان

  علیرضا  عل یزاده  سودمند 1، محمود ابراهیمی  مقدمیان 2، مهدی بهرام ی 3 و شیما  نرگس ی 4

 

 چکیده
در مراکرر    تعهدسررازما یبررا    مرردیران  تحول آفرررین  رهبریسبک    ارزیابی ارتباط میاناین پژوهش با هدف  

از  ظررر روش اارررا   از  ظر زما ی مقطعی وروش پژوهش از  ظر هدف کاربردی،  آموزش عالی صورت پذیرفت.  
روسررای ادرات و... رئیس دا شکده هررا، معرراو ین، بود. اامعه آماری این پژوهش، مدیران،    همبستگی  -توصیفی

 مو ه های مربوطه ا تخاب  ، مو ه گیری تصادفی دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات بود د که براساس 
، که از فرمول کوکران برای اوامررم متهرراهی برررای مشررخ   فر( بوده  260. اامعه آماری مورد مطالعه )گردید

پس از امررم آوری پرسشررهامه هررا برررای سررهجش روایرری، از روایرری  فر(.  156کردن حجم  مو ه استفاده شد )
محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرو باخ استفاده شده و برره مهظررور تحلیرر  داده هررا و آزمررون -صوری

استفاده گردید. گردآوری داده ها با استفاده از دو پرسشهامه محقق سرراهته شررده  SPSSفرضیه ها از  رم اف ار  
ا جام پذیرفت. در بخش آمار توصرریفی از اررداول   تعهدسازما یو پرسشهامه استا دارد برای    رهبریسبک  برای  

مال بودن داده اسمیر ف اهت  ر  -فراوا ی و... استفاده شده و در بخش آمار استهباطی از آزمو های کولموگروف
 تایج حاص  از تج یرره و ها و از ضریب همبستگی پیرسون اهت بررسی ارتباط میان متغییرها  استفاده گردید.  

 تحلی  داده ها  شان داد از چهار فرضیه مواود، تمامی فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته و ارتباط معهاداری میان
در بخش رتبرره   واود دارد. همچهین سایر  تایج تحقیق  ما یتعهدسازو    مدیران  تحول آفرین  رهبریسبک های  

هیچ اولویتی میان متغییرها واود  داشته و تفاوت معهاداری میان آ ها واررود  رردارد. و   متغییرها  شان داد،بهدی  
 متغییرهای تحقیق از اولویت یکسا ی برهودار د.

    ، مراک  آموزش عالیتعهدسازما ی تحول آفرین، رهبری، سبک رهبریسبک  کلمات کلیدی: 

 
  رانیتهران، ا  قات، یواحد علوم و تحق  ، یدانشگاه آزاد اسالم 1
 نور امیدانشگاه پ  یعلم  اتیعضو ه 2
 (محاسبات کشور وانی)د  یو حسابرس یمشاور معاون فن 3
  رانیتهران، ا  ت، یریواحد تهران مرکز دانشکده مد  یاطالعات دانشگاه آزاد اسالم یفناور تیریرشته مد  یدکتر یدانشجو 4
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 مقدمه: 

ها با    ها و شرکت  بسیاری از سازمانتغییرات بهیادین در حوزه های مختلف سازما ی باعث شده تا  امروزه  
ف ایهده روبه  رقابت  و  امطمئهی  تغییراترو  پایدار  این  همچهین  تکهولوژیکی،   شو د.  های  واسطه  وآوری  به 

درح و  یازهای  بازاری  های  محیط  این  تغییر  است.  یافته  شدت  مشتریان،  تغییر  عمدهال  مواب   ،تغییرات 
بازبیهی مدلهای سهتی و حتی    ک سازمان، اولویت های کسب وکاری،ا داز استراتژیدر چشم  اساسیاصالحات  

رقابتی بازار  در  است.  شده  معاصر  های  سبتاً  توسعه وین  مدل  به  مبرمی  ها  ،  یاز  بهبود    زیرساهت  و 
حلهای رویکردها و راه به عقیده بسیاری از هبرگان، سازمان واود دارد.مهاسب ی  پاسخگویی پذیری و  ا عطاف

محیط بیرو ی را از دست مسائ   های سازما ی و    گذشته دیگر قابلیت و توا ایی هود برای رویارویی با چالش
تغییرات ساز ده ای در  وانتحتی می  ،های ادیدی اایگ ین شو د بهتر است با رویکردها و دیدگاه لذاا د؛ داده 

های پاسخگویی به  رو، یکی از راهاز این(.  2018همکاران،    و  علی اده سودمهد)   مایهدساهتار سازمان ها ایجاد  
عوام  تحول   اتتغییر  ،این  تحولی  ،سازما ی  تو  آفرین  یا  رهبری  تحول  همین است.    1رهبری  براساس 

اساسی،   پویاتغییرات  ها  پیرامون سازمان  قب  شدهمحیط  از  موفقیت   و  است  تر  به  برای رسیدن  ها  سازمان 
از   یکی  به عهوان  گرا  به سمت تحول حرکت  مایهد. رهبری تحول  است  رهبری   روش های  وینضروری 

با قابلیت برا گیختن کارکهان  ارتقای عملکرد سازمان در محیط متالطم امروزی  حمایت های  توسعه    ،اهت 
اف ای اعتماد و  ایجاد  ش تعهدسازما ی کارکهان  کارکهان و الب  قوی سازما ی پایدار و  یک رهبری  سعی در  

، یک ههجار رفتاری تلقی شده  ما هد اعتماد، تعهد به عهوان رویه های اهالقی    در رهبری تحول آفریناست.  
و مراک  آموزش   پژوهشی  -مراک  علمیهمسو با این تغییرات،  سعی در پیش بیهی تغییرات محیطی دارد.    که
 یرویی مضاعف را در عرصه های مختلف ااتماعی، اامعه شهاهتی و ... برای افراد اامعه ایجاد  موده    ،لیعا

آید می  به شمار  اوامم  وین  اساسی  ال امات  از  یکی  محیط ها  این  به  تواه  لذا  پیرامونا د،  محیط  مراک     . 
عالی   هاص،  آموزش  ویژگیهای  داشتن  با  ها  دا شگاه  شده  و  قب   از  تا  پویاتر  گردیده  باعث  و مراک   این  و 

در چهین   پیشرفت این سازما هاپویایی ها باشهد. برای موفقیت و  این  در پی یافتن پاسخهایی برای  دا شگاه ها  
 یازسهجی رفتاری    ،مجرب  هانبا بهره گیری از کارکو دا شگاه ها  مراک  آموزش عالی    ،محیطی ضروری است

هویشکارامد و   مدیران  سمت  ی  باشهد.    شاف ای  به  هویش  کارکهان  رفتاری  های  به    تعهدسازما یقابلیت 
می توا د مدیران را در دستیابی به اهداف   قابلیت های رفتاری و عملکردی کارکهانعهوان یکی از مهمترین  

 (. 1390وهمکاران،  موحدزاده)  ماید.  مساعدتکالن سازما ی 
 طرح مساله : -1

 شاید  .است کرده الب هود به را ، متفکرین مختلفحققانم  ظر باز دیر از که است رهبری موضوعی

وگسترده بسیار فرآیهدی رهبری، که است این رهبری گسترده اذابیت علت که پیچیده  تمامی   در است 
ا سان شهاهتی  اامعه  و  اقتصادی  سیاسی،  ااتماعی،   علوم دا شمهدان  موارد، بیشتر در دارد. واود  ز دگی 

 با یا قدرت  مهابم رفتارها، ها، توا ایی ها، ویژگی چه اساس  بدا هد بر تا ا د هکوشید و اامعه شهاسی رفتاری

 
1Agility 
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 تعیین توان می را گروهی اهداف تحقق و پیروان بر تأثیر در رهبر توان موقعیت، از هایی اهبه چه بر تکیه

رفتار    وع  چه که است این کرده الب  هود  به را  محققان  اکثر تواه  اهیراً که موضعی  ).1382  .1یوک )  کرد
 پیروان رفتار با تبادلی صورت به باید رهبران که این بود. هواهد و موثر مفید سازما ی تغییر فرآیهد در رهبری

 را پیروان سطح بالی  یازهای که این یا و کههد هدایت مطلوب اهت در را آ ان تهبیه و پاداش  با و کرده

دو مواب موضوع این  مایهد، و رضایت ا گی ه ایجاد آ ها در  و داده قرار هطاب گیری   سبک  وع شک  

 (. 1390رضائیان،) هستهد معروف 3آفرین  تحول رهبری و2تبادلی  رهبری  ام به که گشته رهبری
شود و مدیران ها به مهابم ا سا ی به عهوان مهمترین مهابم سازمان  گریسته میامروزه در سازمانهمچهین 

باشهد، از این رو امروزه    کسب م یت رقابتی، مهابم ا سا ی سازمان میا د که مهمترین عامبه هوبی دریافته
های اهتصاص یافته به آ ها  تواه به مقوله تعهد و وفاداری مهابم ا سا ی به سازمان و ا جام هر چه بهتر  قش

دغدغه از  یکی  ا سا ی  مهابم  توسط  فرا قشی  وظایف  حتی  سازمان  مهمهای  و  میمدیران   تعهد  باشد. ها 
است. یک حالت روا ی است که  شان دههدة  وعی تمای ،  یاز و ال ام اهت اامم و کلی  سازما ی یک  گرش  

تمای  یعهی عالقه و هواست قلبی فرد  (.1393همکاران،  و مهدی هادی) باشدمان میادامه اشتغال در یک ساز
هایی که در سازمان کرده  اچار به ادامة  گذاریامه هدمت در سازمان،  یاز یعهی فرد به هاطر سرمایهبرای اد

هدمت در آن است و ال ام عبارت از دین، مسؤولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و هود را مل م  
می  آن  در  ما دن  احساس به  تعهد سازما ی  وعی  دیگر،  دیدگاهی  از  به سازمان   بیهد  تعلق هاطر  و  وابستگی 

بهابراین تعهد سازما ی »یک  گرش دربارة وفاداری کارمهدان به سازمان است، و یک فرایهد مستمری   است.
  . دههداست که از طریق آن اعضای سازمان عالقة هود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن  شان می

زما  کارکهان  سازما ی  تعهد  است  مثبت بدیهی  تاثیر  سازمان  عملکرد  روی  بر  که  گردید  هواهد  ارزشمهد  ی 
 (. 1397همکاران،  و علی اده سودمهد) . وری سازمان گرددداشته و مواب ارتقاء بهره

 اهداف تحقیق:  -2
 :  هدف کلی 

 در مراک  آموزش عالی تعهد سازما یبا  مدیرانرهبری سبک های  ارتباط میانبررسی  ❖
 اهداف فرعی : 

در  سازما ی  تعهد  در راستایتحول آفرین(  )  رهبری تحولی  سبک  باط قابلیت مولفه  فوذ آرما ی درارت  تبیین ❖
 مراک  آموزش عالی 

الهام بخش در    تبیین ❖ ا گی ش  تعهد   در راستایتحول آفرین(  )  رهبری تحولیسبک  ارتباط قابلیت مولفه 
 مراک  آموزش عالیدر  سازما ی

 
1 Yukl, G. 
2 Transactional Leadership 
3 Transformational Leadership 

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/469193
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مولفه تحری  تبیین ❖ میان  قابلیت  آفرین(  )   رهبری تحولی  سبک  ک فرهیختگی درارتباط   در راستای تحول 
 مراک  آموزش عالی در  سازما یتعهد
رشد  تبیین ❖ حمایت  مولفه  قابلیت  درارتباط  تحولی  سبک  دههده  آفرین(  )  رهبری  راستایتحول   در 

 مراک  آموزش عالی در سازما ی تعهد

 تحقیق   چارچوب  ظری -3
ها به شمار   سازمان  در  یکی از عوام  مهم پیشرفت و ترقی عهوان  در اامعه کهو ی بهمهابم  بهره گیری از  

های   تا در سال   و رفتار رهبری و تأثیر آن بر  گرشهای اهیر مواب شده استسبک های رهبری    می آید.
ترین عوام  موثر  یکی از مهمهمچهین    اهیر به بررسی سبک های مختلف رهبری در سازما ها پرداهته شود.

می توا هد ساهتاری    رهبریهای  سبک  مدیران است. مدیران با بهره گیری از    سبک رهبری  ،سازما یتعهدبر  
امور و مدیریت   ا جام  بهبود  سازمان  مهاسب را اهت  این رویه مواب  آور د.  به واود  با تعهد  هویش همراه 

بین ارزشهای   تعهد سازما ی  وعی ارزیابی است از هماههگیمی گردد.  سازما یتعهدساهتار سازما ی و اف ایش  
)اسلوایل  به سازمان  اعتقاداتشان  سبت  با  فرد  و   (.2002،  1هود  دلبستگی  از  اشکالی  به  مربوط  تعهدسازما ی 

دهه محققان مفهوم تعهد سازما ی را با تواه به این اشکال معها داده  سه  وابستگی به سازمان می باشد. حدود  
و   است  ای  پیچیده  مفهوم  دارای  اکهون  هم  اما  در  ا د.  که  اموری  هالصه  عهوان  به  آن  از  رفتاری  محققان 

ارتباط با تجارب کاری است یاد می کههد و به طور معهاداری رفتارهای مهاسب کار و سایر مقاصد رفتاری را  
 پیش بیهی می کهد. 

 ابعاد و تعاریف تعهد سازما ی -

بر گرش   تعهد ❖ تأکید  سازما ی،  رفتار  مطالعات  می  در  کار  به  مربوط  در بهای  مطالعات  این  بیشتر  و  اشد 
 . (1385 سازما ی است.) رابیه ،وابستگی شغلی، رضایت شغلی و تعهدارتباط به سه  گرش، 

است ❖ شده  سازما ی  رفتار  مطالعه  به  زیادی  تواهات  روان  اهیراً  مفاهیم  از  هیلی  ما هد  شهاسی  بهابراین 
شیوه  سازما یتعهدسازما ی،   متفاوتبه  مفاه  های  از  گیری  مدیران   شهاسیروانیم  بهره  توسط  سازمان  در 

و سهجش  قابلیت  و  شود گیری  ا دازه  وکارکهان  می  شام   سازمان  در  را  ا سا ی  مهایم  و الوا ی    )   رضایت 
 (. 1392همکاران؛ 

شود، ولی هر یک از آ ها یکی موضوع یافت میسازما ی  در ادبیات    سازما یتعهداگر چه تعاریف متفاوتی از   ❖
کلی   موضوع  سه  ه یههاز  درک  عاطفی،  میوابستگی  مهعکس  را  تکلیف  احساس  و  میر ها  و   2کههد.)آلن 

،1993)  . 

رهبری - زور  :ماهیت  بدون  از  فوذ  استفاده  معهی  به  فرایهد،  یک  عهوان  به  رهبری  سازما ی،  از  قطه  ظر 
   های سازما ی است . فعالیتبرای هدایت و هماههگی 

 
1 Slowis 
2 Meyer & Allen 



 81 ❑   یدر مراکز آموزش عال یبا تعهدسازمان رانیمد نیتحول آفر یسبک رهبر  انیارتباط م  یابیارزش

 

، به معهی مجموعه  و الگو  به عهوان یک صفت  یک گروه و  های اعضای  فعالیت، هماههگ کههده  رهبری ❖
 (. 2017 همکاران، و 1)ژی یا گ ست و ااتماعی ا ، امعیی فردیها ویژگی ای از

رهبری  یرومهدتر  ❖ از  ظر  سازما ی  چه  هر  دارد.  سازمان  در  گروه  و  فرد  رفتار  بر  قدرتمهدی  رهبری  فوذ 
 (. 1392یان، رضائ) باشد، موفقیت آن سازمان بیشتر هواهد بود

 : رهبری تحول گرا -

ها و ضرورت چاره ا دیشی در اهت تطبیق   امروزه برای توایه ااتهاب  اپذیر بودن پدیده تغییر در سازمان
شود. این دیدگاه سازمان را قاب  تشبیه به  های  اآرام« استفاده می  ساز ده و صحیح با تغییرات از دیدگاه »آب

از یک روقایقی می باید  پرتالطم بگذرد که اریان آب آن همواره طوفا ی استدا د که  در   تغییرات،  .دها ه 
 اارایی و مدیریتی های فعالیت بهبود مورد در سازمان می بایست بر اساس اهداف سازما ی و  قش رهبران

 که  است این گیرد، قرار کافی تواه مورد باید  میان این در که  مهم مسالة مشخ  و مبین باشد.  ولی

 تعلق و  هاست آن هود به کار متعلق کههد احساس  که داشت هواههد العاده ای فوق عملکرد زما ی نکارکها

 عبارتی به . دههد  سبت به سازمان را هود  هویت یا و باشهد به عبارت دیگر داشته سازمان به  سبت روا ی

ان کارکهان در سازمان ها می  ا گی ش شغلی  باعثرهبری تحول آفرین  .  باشهد بالیی تعهدسازما ی  دارای بهتر
 (. 1390و همکاران،  سیادتی) می شود.

  رهبری تفاوت میان سبک های مختلف-

 از  ادا  "آفرین  تحول رهبری تبادلی، و رهبری تحولی و رهبری " رهبری  های  سبک که گویهد می محققان

 با ارتباط در مختلفی تحقیقات تاکهون و داشت هواههد تأثیری هاص پیروان و سازمان بر یک هر و بوده هم

 آفرین تحول رهبران که است این از حاکی مختلف تحقیقات  تایج .است صورت گرفته رهبری  سبک دو این

ا گی ه پیروان در  این مچهینه  شو د.  می آ ان عملکرد بهبود مواب و  موده ایجاد را العاده ای فوق هود 

 (. اریان2001 همکاران، و 2آر ولد ) شد هواههد انپیرو تیمی آیی کار و تعهد اعتماد، اف ایش رهبران مواب

 از پس رهبران سازمان های مختلف (.  1999همکاران، و 3)ایسهباخ هواههد  مود. هموار را سازما ی تغییرات

دادن داد.   تغییرات، ا جام  هواههد  ا جام  را  اصالحی  های   بهبود مورد در  رهبران این رههمودهای  فعالیت 

  (. 2003، 4بود. )پو در هواهدآ ان  گر راههدایت  اارایی و مدیریتی های فعالیت
 تر    قوی   سازما ی   تعهد لزمه    تر   طول ی   و   بهتر   هدمتی   سوابق -

 برای   که  کارکها ی  ؛دار د  تعهد  بی  کارکهان   به   سبت  رت  طول ی  و  بهتر  هدمتی  سوابق  متعهد  کارکهان
 دار د   بیشتری  سابقه  که  آ ها  مجموع  در  . دار د  یقو  سازما ی  تعهد  معموًل  ا د   ما ده  سازمان  در  طول ی  مدت

 می   شان  سازمان  به  مثبتی  احساس   و  رفتار  و  ا د  داشته  هایشان  شغ   در  بیشتری  شایستگی  و  اعتماد  احتماًل
   قش   هدمت،   سابق  شغلی،می ان  سطوح  فعالیت،   وعشغلی،  ساهتار  هدمت،   وع  ب رگ  های  سازمان  در  دههد.
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 مختلف   های  بخش  در  فعالیت  می ان  افراد،  ااتماعی  و  فردی  رفتار  در  شغ   ردیف  تاثیرات  سازمان،  در  فرد
  بیان   گو ه   این  توان  می  هالصه  طور  به  است.  تاثیرگذار  کارکهان  تعهدسازما ی  تقویت  و  تداوم  در  و...  یشغل

  1یا گ  های ای )  تر می باشد.ت  تر و باکیفی  قوی  سازما ی  تعهدلزمه    تر  طول ی  و  بهتر  هدمتی  سوابق   مود؛
 (. 2018و همکاران، 

 بیشتر   تعهدسازما ی   لزمه   ی سازما    بالی   طوح س -

  موضوع   این   دار د  تر  پایین   سطوح  افراد  به    سبت  بالتری  سازما ی  تعهد  معموًل   ی   سازمان  بالی  طوحس  در 
 در   دوبگذار  تأثیر  سازمان  گیری  تصمیم  بر   دهد  می  اااره  افراد   به  قدرت  های  موقعیت  که  است  علت  بدان

  سطح  کههد. متمرک  شغ  روی  را رفتارشان  تا دار د بیشتری  آزادی دار د بالتری اهتیار سطوح که آ ها مجموع
 کارکهان  ا تخاب  قابلیت  و  است  همراه  تصمیم   در  مشارکت  و  تعام   برای  فرصت  و   استقالل  با  بال   شغلی

 سازمان  به  پایبهدی  و  وفاداری  به  جرمه  و  دهد  می  اف ایش  آن  در  را  محیط  روی  کهترل  احساس   بال،  سطوح
 در   مدیران  توا د  می  کارکهان،  دا ش  و  سازما ی  رفتاری  تبیین  سازما ها،  در  کارکهان  عملکرد   وع  .شود  می

 لزمه   یسازما   بالی  طوحس  در  لذا   ماید.   کمک  سازمان  روی  پیش  های  چالش  و  سازمان  شهاهت
و همکاران،   2ژی آوو شان)  شود.   می  ها  سازمان  در  تر  پایین   سطوح  افراد   به   سبت  بهتر  و  بالتر  تعهدسازما ی

2017 .) 
 تعهدسازما ی اثرگذار بر    عوام  سازما ی -

عوام  سازما ی چون حیطه شغ ، بازهورد، استقالل و هودمختاری در کار، چالش شغلی و اهمیت شغلی،  ❖
می اف ایش  را  رفتاری  مشارکت  و  تصمیمدرگیری  در  مشارکت  توا ایی  بر  گدهد.  شغ   به  مربوط  یری 

 (. 1390)رضائیان، باشد.مؤثر می تعهدسازما یسطح 
سازما ی،   ❖ اهداف  و  کاری  گروه  اهداف  بین  اف ایش   تعهدسازما ی سازگاری  را  اهداف  این  به   سبت 

چون، تواه به مهافم بهتر کارکهان و مالکیت کارکهان، بطور مثبت باعث   یهای سازما   دهد. ویژگیمی
 (. 1372، مرتضوی) .شودزما ی میاف ایش تعهد سا

  یافته   اعتبارسهجی ساهتساهتار و     وعیسازما ی  تعهدبر    آفرین تحول رهبری  رهبری تحولی و قش   ❖
میان سازما ی مختلف در درون وبیرون سازمان براساس تعام   . تعامالت  می کهدمشخ   فرایهدها را  

 (. 1397 همکاران، و علی اده سودمهد)صورت می گیرد. مولفه دو این 
توسط رهبری   ❖ الگو ها وهطمشی سازما ی  ها،  رویه  اداری،  مقررات  و  قوا ین   رهبری تحولی وصدور 

اف ایش    آفرین تحول و  ارزش  ایجاد  ، و همکاران  مجاهد گیوریا)  کارکهان می شودسازما ی  تعهدباعث 
2019 .) 
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 : رهبری تحولی   و   سازما ی   تعهد   میان   تعام    مختلف   های   اهبه -

را می توان به طور هالصه به صورت ذی     رهبری تحولی  ،سازما ی  تعهد  میان  تعام   فمختل  های  اهبه
 بیان  مود:
  رهبری تحولی و سازما ی تعهد اساس  بر ااتماعی  هاد هر مسئولیتهای  تبیین ❖
  رهبری تحولی و سازما ی تعهد راستای در کلی اهداف به  ی  ❖
 رهبری تحولی  و سازما ی تعهد س براسا  ها هاد  در  یکاستراتژ و واودی علت تبین ❖
  رهبری تحولی و سازما ی تعهد مبهای  بر سازمان مشخ  گیری شک  ❖

 بیان مختصر پیشیهه تحقیقات ا جام شده: -

مورد تواه قرار گرفت ولی تا    رهبریو سازمان ها، موضوع   ی  ا ساگرچه هم مان با پیدایش گروه های  
و اایگاه ویژه هود را در بین    رهبریمراح  اولیه ا قالب صهعتی در سال های آغازین قرن  وزدهم، که  قش  

بررسی   داده  می شد. تحقیقات و  اهمیت زیادی  این موضوع  به  بود  پیدا  کرده  امور  اداره  تولید و در  عوام  
فرد اهمیت  رابی   و    دفت  ی  های  تا  شد  و   رهبریسبب  علم  تغییرات  و  زمان  گذشت  شود  روشن  امور  در 

مطرح و به شک  های   رهبری تحولیشد تا این که ا دیشه    رهبریتکهولوژی سبب پیدایش تغییر در تفکرات  
لمی گرچه با گسترش ا قالب صهعتی در سال های ابتدایی قرن بیستم، مکتب مدیریت ع  گو اگون  مایان شد.

افراد   به  این مکتب  اما  را  مایان کرد.  اهمیت مدیریت  اب ار کار  گاه می کرد و  ا سا ی  تا حدودی  به عهوان 
با مطالعات   یروی کار در این دوره به عهوان دستان اایر شده شها هته شده بود. دوران بلوغ ا قالب صهعتی 

مفهوم    شک  گرفت.ا سا ی  محققا ی ما هد مازلو، چتر بار ارد و لیکرت سبک ادیدی در مدیریت به  ام روابط  
و   2بعدی از سوی بَس  ارائره شرد و در تحقیقرات(  1978)    1از سوی بِر ر    یآفرین و تبادل  حولت  اولیه رهبر

آن    3یو آول عملیاتی  و  کاربردی  و  ،  شد  کام  مفاهیم  ا گاعتماد  عهاصر  از  کارکهان  ی   در  یتعهد  که  بود   شی 
حقیقات متفاوتی در و تکمی  گردید. تمطررح    علمیآن را به صورت    شهمکارا    و  4پورتر توسط    1974سرال

بررسی   میان سبکهصوص  تعهردسازما ی کارکهان    های  ارتباط  و  مختلف سازما ی رهبری  بخش های  در 
 (. در ذی  به برهی از این تحقیقات اشاره می شود:1974، پورتر و همکارانصورت گرفته است )

های رهبر   رابطه سبکارزیابی  موضوع  با    1388و همکارا ش در سال    تیموری  طی تحقیقی که توسط
اصفهان شهر  پسرا ه  متوسطه  مدارس  مدیران  کاری  تعهد  و  کاری  وادان  با  .   باس  پذیرفت  این    صورت 

به )تحولتحقیق  باس  رهبری  سبکهای  بین  رابطه  تعیین  مداهلهمهظور  عدم  و  تبادلی  وادان  آفرین،  با  ای( 
و تعهد کاری مدیران مدارس متوسطه پسرا ه شهر اصفهان ا جام گرفته است.  تایج پژوهش  شان داد    کاری

بین  و  مدیران  تعهدکاری  با  بین سبک رهبری تحولی  و  مدیران  با وادان کاری  بین سبک رهبری تحولی 
رابطه    ی مدیراندان کارای با واو بین سبک رهبری عدم مداهله  سبک رهبری تبادلی با تعهد کاری مدیران
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ای با مداهله و بین سبک رهبری عدم بری تبادلی با وادان کاری مدیرانمعهاداری واود دارد و بین سبک ره
مداهله عدم  و  تبادلی  تحولی،  بین سبکهای رهبری  از  و  معهاداری واود  دارد  رابطه  مدیران  ای  تعهد کاری 

 (. 1388وهمکاران،  تیموری) .تحولی است کههده تعهد کاری مدیران، سبک رهبریبیهیبهترین پیش 
بررسی رابطه بین سبک رهبری   با موضوع  1390و همکارا ش در سال    موحدزادهطی تحقیقی که توسط  

سبک در این تحقیق ارتباط میان    ا جام پذیرفت.  تحولی آموزشی مدیران با رفتار شهرو دی سازما ی دبیران
با رفتار شهرو ارزیابی قرار گرفت.     دی سازما ی دبیرانرهبری تحولی آموزشی مدیران    تایج حاص  ازمورد 

ها   داده  داد تج یه وتحلی   مولفه های     شان  دبیران و    سبک رهبری تحولیمیان    رفتار شهرو دی سازما ی 
دارد. همچهین   بهبود عملکردی    سبک رهبری تحولیارتباط معهاداری واود  رفتار شهرو دی سازما ی باعث 

 طی تحقیقی که توسط  (.1390همکاران،    و  موحدزاده)  می گردد.ی شهر ق وین  های پسرا هدبیران دبیرستان 
آزمون    تحولی و تعهد سازما ی: رسی رابطه بین رهبری  برموضوع  با    1393و همکارا ش در سال    مهدی هادی

 قش میا جی و تعدی  کههده توا مهدسازی روا شهاهتی و فاصله ساهتاری در بین کارکهان اداره ک  کار،تعاون  
غربی آذربایجان  استان  ااتماعی  رفاه  .  و  پذیرفت  رهبری  این    صورت  بین  رابطه  بررسی  هدف  با  پژوهش 

ش میا جی و تعدی  کههده توا مهد سازی روا شهاهتی در بین  تحولی و تعهد سازما ی صورت گرفت: آزمون  ق
توصیفی روش  از  تحقیق  این  در  ارومیه.  شهر  ااتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  ک   اداره  همبستگی   -کارکهان 

داده توزیم  بودن  برای  رمال  است.  شده  کولموگروفاستفاده  آزمون  اپارامتری  از  شد. -ها  استفاده  اسمیر ف 
پیرسون  شان داد که بین رهبری تحولی و تعهد سازما ی و توا مهد سازی روا شهاهتی رابطه   تایج همبستگی  

سازی   توا مهد  بین  که  داد  گا ه  شان  چهد  رگرسیون  تحلی   دارد،همچهین  تایج  واود  داری  ومعها  مثبت 
هتاری در رابطه روا شهاهتی و تعهد سازما ی رابطه مثبت و معهاداری واود دارد. قش تعدی  کههدگی فاصله سا 

بین رهبری تحولی با تعهد سازما ی  ی  تایید شد ولی  قش میا جی توا مهد سازی روا شهاهتی در رابطه بین  

راب   ط طی تحقیقی که توس  (.1393همکاران،    و  مهدی هادی)   .رهبری تحولی وتعهد سازما ی تایید  گردید
بررسی ارتباط هوش معهوی با رهبری تحول آفرین مدیران و تعهد موضوع با    1394و همکارا ش در سال     ژاد

کارکهان پذیرفت   سازما ی  سازما ی   .صورت  تعهد  و  مدیران  آفرین  تحول  رهبری  با  معهوی  هوش  ارتباط 
هوش معهوی با رهبری تحول  ان  مورد مطالعه قرا گرفت و  تایج  حاص  از تحقیق بیا گر ارتباط می  کارکهان

کارکهان سازما ی  تعهد  و  مدیران  تهران  آفرین  پ شکی  علوم  دا شگاه  همکاران،   و  راب  ژاد)بود.    ستادی 
ارتباط سبکهای رهبری، بررسی   با موضوع  1394و همکارا ش در سال    دادگرطی تحقیقی که توسط    (.1394

ورت گرفت. در این تحقیق  شان داده شد میان سبک ص  ارانتتعهدسازما ی و شادکامی با رضایت شغلی پرس
و  مثبت  ارتباط  ههجاری  تعهد  مستمر،  تعهد  و  عاطفی  تعهد  و  تبادلی  رهبری  سبک  افرین،  تحول  رهبری 

همچهین   دارد.  واود  اف ایش    رهبریمختلف  سبکهای  معهاداری  شغلی و  شادکامی  باعث  میان    رضایت 
و همکارا ش در سال    کرباسیطی تحقیق دیگری که توسط    (.1394،  و همکاران  دادگر)  می شود.  ارانتپرس

تاثیر   ا جام پذیرفت. بررسی تاثیر اعتماد، سکوت و تعهد سازما ی بر عملکرد سازما ی کارکهان با موضوع 1397
تج یه    تایج حاص  از  مورد ارزیابی قرار گرفت.  اعتماد، سکوت و تعهد سازما ی بر عملکرد سازما ی کارکهان
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ها  وتحلی    دادداده  سکوت     شان  اف ایش  اعتماد،  در  مستقیمی  همچهین   تعهدسازما ی قش  دارد.  کارکهان 
بر عملکرد سازما ی کارکهان مدیریت شعب با ک کشاورزی در تاثیر معهاداری    اعتماد، سکوت و تعهد سازما ی 

با   1397 ش در سال  و همکارا  بساکطی تحقیقی که توسط    (.1397،  و همکاران  کرباسی)  دارد.  تهران ب رگ
ا سا ی  موضوع مهابم  سازی  چابک  بر  سازما ی  تعهد  و  سازما ی  عدالت  تاثیر  پذیرفت.   بررسی   تایج    ا جام 

دارد. همچهین سایر   عهد سازما یمعهاداری بر ت عدالت سازما ی تاثیر   شان دادتج یه وتحلی  داده ها  حاص  از
چابک سازی مهابم  تاثیر مستقیمی بر  ما ی و تعهد سازما ی  عدالت سازیافته های تحقیق  شان داد مولفه های  

ایراندر سازمان    ا سا ی اسالمی  مطابق تحقیق    (.1397،  و همکاران  بساک)  دارد.  صدا و سیمای امهوری 
می   2ی آهه  قفس ن هما هدآفری تحولهصوصا سبک رهبری رهبری  های سبک ( 2002ش )  و همکارا  1آر ولد 

به عهوان یک   اعتمراد، تعهرد  ییهیشپ  باشهد، که  بررای  باشد. که میکههده هوبی  توا د   سازما ی مطرح می 
همچهین سایر  تایج    گردد.کارآیی تیمی کارکهان  د کارکهان سازمان و اف ایش بهره وری و  رکباعث ارتقا عمل

داد   این تحقیق  شان  از  را  که سبک رهبری تحولحاص   تریم  کرارآیی  و  تعهرد  اعتمراد،  برا  بطره  آفررین 
 با موضوع 2002و همکارا ش در سال  3یو طی تحقیقی که توسط  (.2002، آر ولد و همکاران) .معهراداری دارد

تحول رهبری  آثار  کهگ  بررسی  ههگ  معلمان  میان  در  تغییرات  به  تعهد  بر  گرفت.  آفرین  به   صورت   تایج 
مثبت و معهاداری دارد و رهبری  آفرین رابطه    با سبک رهبری تحول  دست آمده  شان داد که تعهرد معلمران

باشد. البته موضوع قاب  تواه    معلمان می  سازما یدرصد از واریا س تعهد 10.7 آفرین پیش بیهی کههرده  تحول
ا رداز    آفرین که مورد بررسی قرار گرفته بود د، چرشم  از میان ابعاد رهبری تحول  ،که  در این پژوهش این بود 

م  بریشتررین  تعهد  با  را  داشتهمبستگی  توسط    (.2002،  و همکاران   یو  .)علمان  که  و   رافرتریطی تحقیقی 
 صورت گرفت.سازما ی کارکهان  آفرین بر تعهد  بررسی آثار رهبری تحول با موضوع  2004همکارا ش در سال  

چرشم ایجراد  کره  گردید  برا    مشخ   سرازمان  آیهرده  از  کارکهانتعهدا ردازی  و   سازما ی  مثبت  رابطه 
همچهین وظایف سازما ی کارکهان مبتهی بر چشم ا دازها و اهداف کالن سازما ی می باشد که    .دمعهاداری دار

پریالی طی تحقیقی که توسط  (.4200، و همکاران  4رافرتری )  دارای اولویت های استراتژیک در سازمان است.
ا سجام گروهی،    بررسی رابطه میان رهبری تحوآلفرین، کفایت  فس،  با موضوع  2004و همکارا ش در سال  

   فر از کارکهان آتش  شا ی ا جام پرذیرفت و  رشان   303این پژوهش بر روی  صورت گرفت.    تعهد و عملکرد
ا سجام   آفرین ضرمن ترأثیرگرذاری برر کفایرت  فرس و  های کاری، فرآیهد رهبری تحول  داد که در گروه

طی تحقیقی   (.2004،  و همکاران  5پریالی ).  گروهی، مواب اف ایش تعهد و بهبود عملکرد پیروان هواهد شد
آفرین بر تعهد و تالش    بررسی آثار رهبری تحول  با موضوع   2004و همکارا ش در سال    6ایجس که توسط  
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آفرین بر می ان تعهد   تحول   تایج حاص  از آن  شان داد کره ابعراد رهبرری  صورت گرفت.  معلمان در مدارس 
فوق ترأ  معلمان و تالش  آ ان  ایرن مطالعرهالعاده  در  دارد. همچهرین   گردید کره هلرق چرشم   مشخ   ثیر 

دار د   اثررچشمگیری  فرآیهرد  ایرن  در  پیرروان  ذههری  تحریرک  و  آیهرده  از  همکاران)ا ردازی  و  ، ایجس  
توسط    (.2004 که  تحقیقی  سال    1بتول طی  در  همکارا ش  موضوع  2013و  رهبری   بررسی  با  سبک  تأثیر 

تج یه وتحلی  داده     تایج حاص  از  در با ک صهعتی پاکستان صورت گرفت.  ما ی کارکهانتحوّلی بر تعهّد ساز
 (.2013،  و همکاران  بتول)  کارکهان دارد.  تعهد سازما یتاثیر معهاداری بر  سبک رهبری تحوّلی   شان داد  ها  

عهد شغلی و  رهبری تحوّلی، رضایت و ت  با موضوع  4201و همکارا ش در سال    2براونطی تحقیقی که توسط  
تاثیر مستقیمی    رهبری تحوّلی   شان دادتج یه وتحلی  داده ها     تایج حاص  از  صورت گرفت.تیمی    عملکرد

تیمی   عملکردبر رضایت شغلی کارکهان در سازما ها دارد. همچهین میان سبک رهبری، اعتماد و تعهدشغلی و
دارد. واود  مستقیمی  همکاران  براون)  ارتباط  تحق   (.4201،  و  توسط  طی  که  دیگری  لمبرتیق  و   3اریک 

تاثیر عدالت سازما ی و طرز عملکرد مدیران در رضایت شغلی و بررسی    با موضوع  2019همکارا ش در سال  
روش  و  و  حوه  توزیعی  عدالت  تاثیر  برروی  مطالعه  تحقیق  این  در  پذیرفت.  ا جام  کارکهان  سازما ی  تعهد 

شغلی رضایت  بر  آ ها  تاثیر  و  مدیران  قرار   عملکرد  مطالعه  مورد  سازمان  ستادی  کارکهان  سازما ی  تعهد  و 
میان مولفه های عدالت سازما ی و عملکرد مدیران با     شان داد تج یه وتحلی  داده ها     تایج حاص  از  گرفت.

دارد واود  معهاداری  رابطه  کارکهان  سازما ی  تعهد  و  شغلی  لمبرت)  رضایت  همکاران   اریک  طی   (.2019،  و 
تو که  گیوریسط  تحقیقی  اثرات  با    2019در سال  و همکاران    4ا مجاهد  مشارکتهای عهوان  در  تعهد سازما ی 

در این تحقیق به   صورت پذیرفت.  استراتژیک اها ی:  قش بهیان های هرد سطح فردی و تحولت ااتماعی
ازما ی تعهد سپرداهته شد.  قش  های استراتژیک اها ی بهیادهای هرد سطح فردی در بهبود مشارکتبررسی 
فرایهدها مشخ  گردید. همچهین تعامالت   اعتبارسهجی ساهت، ارزشی، ههجاری، مستمر بر ساهتار و  عاطفی

ک  سیستم مورد مطالعه قرار گرفت.  تایج حاص  از تج یه وتحلی    اعتبارسهجی ساهتمیان این مولفه ها با  
  ساهت ههجاری، مستمر و  ارزشی،    ،تعهد سازما ی عاطفیداد ههای امم آوری شده تحقیق  شان داد میان  

 (.2019، و همکاران امجاهد گیوری)رابطه معهاداری واود دارد.  در مشارکتهای استراتژیک اها یفرایهدها 
 روش پژوهش -4
 های تحقیق: فرضیه   -

در (1 آرما ی  مولفه  فوذ  تحولیسبک  میان  آفرین(  )   رهبری  سازمانتحول  سازما ی  و    در  مراک   در  تعهد 
 معها داری واود دارد .  ابطهر آموزش عالی

در   تعهد سازما یو  در سازمان  (  )تحول آفرین  رهبری تحولی  سبک  میان مولفه ا گی ش الهام بخش در (2
 معها داری واود دارد . رابطه مراک  آموزش عالی
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در تعهد سازما ی  و    در سازمان(  )تحول آفرین  رهبری تحولی  سبک  میان مولفه تحریک فرهیختگی در (3
 معها داری واود دارد . رابطه ش عالیمراک  آموز

در در  تعهد سازما ی  و  در سازمان  )تحول آفرین(    رهبری تحولی  سبک  میان مولفه حمایت رشد دههده در (4
 معها داری واود دارد . رابطه مراک  آموزش عالی

با    مدیرانرهبری  مولفه های سبکهای  از ا جا که پژوهش حاضر تبیین ارتباط میان     وع پژوهش حاضر: -
در مراک  آموزش عالی می باشد. روش پژوهش براساس ماهیت داده ها کمی، از لحاظ ساهتار   تعهد سازما ی

از  ظر هدف کاربردی، از  ظر زما ی مقطعی و  -تدوین کتابخا ه ای  -از  ظر روش اارا توصیفی  میدا ی، و 
 همبستگی می باشد. 

 : گیری روش  مو ه   و   آماری   اامعة    -

مدیران عالی، مدیران میا ی، مدیران عملیاتی، رییس دا شکده ها،  مورد مطالعه کلیه    آماری  اامعة   
معاو ین، روسای ادارات مختلف، کارشهاسان مسئول و سرپرستان بخشها و حوزه های مختلف دا شگاه  

گان در این تحقیق با راههمایی اساتید مختلف و هبرآزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشهد.  

و  ها  مولفه  تحقیق،  ساهتار  بررسی  اهت  تحقیق  فرضیات  و  متغییرها  و  تحقیق  و  وع  موضوع  با  متهاسب 
  متغییرهای مورد مطالعه از به روش  مو ه گیری تصادفی استفاده گردید.

با تواه به این که تعداد اامعه آماری مورد مطالعه   ،در این تحقیق حجم  مو هاهت براورد  : حجم  مو ه   -
(. پس از فرمول کوکران برای اوامم متهاهی برای مشخ  کردن حجم  مو ه به   فر  260شخ  بود.) حدود  م

 شرح ذی  استفاده شده است :  

𝒏 =
𝑵𝒛𝟐𝜶

𝟐⁄ .𝒑.𝒒

(𝑵−𝟏)𝜺𝟐+𝒛𝟐𝜶
𝟐⁄ .𝒑.𝒒

  .1رابطه 

N    ،آماری اامعه  ،n=حجم  لزم  حجم  مو ه   =    P  = موفقیت  احتمال   =0.5  ،q=( 1-p)  احتمال  =
 0.5شکست =

ε=  0.05=یا همان حداکثر هطاست  مایهده دقت برآورد 

=  𝑍𝛼
اطمیهان⁄2 فاصله  برای  مورد  ظر  اطمیهان  با سطح  متهاظر  متغییر  با    %95مقدار  برابر  می    1.96که 

 فر می باشد. در ا جام تحقیق    155حجم  مو ه به دست آمده اهت مطالعه یا اامعه آماری مورد مطالعه  باشد.  
پرسشهامه در بین اامعه    180تمامی پرسشهامه ها تکمی   گرد د. لذا  چون احتمال این مورد واود داشت که  

تعداد   دقیقا  پایان  در  و  گردید  پخش  مطالعه  مورد  آوری   156اماری  گرفته و امم  قرار  تایید  مورد  پرسشهامه 
 گردید.  

عات مربوطه در این تحقیق به مهظور گردآوری داده ها و اطال  اب ار گردآوری داده ها، پایایی و روایی تحقیق: -
ای به همراه فعالیتهای تحقیقاتی معتبر ایهتر تی، مجالت و مقالت در  مباحث  ظری از فعالیت های کتابخا ه

به همراه روشها و متدلوژی ا دازه گیری و ارزیابی مورد استفاده قرار هواهد گرفت. همچهین در بخش میدا ی از 
محقق پرسشهامه  سهجش  اب ار  بخش  س  در  های  پرسشهامه  مدیرانرهبری  بکهای  مولفه  اهت   استا دارد  و 
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های   مولفه  سازما یسهجش  در  تعهد  شد.،  استفاده  تحلی   و  تج یه  و  تحقیق  تکمی   بخش    اهت  این  در 
و   مشابه  تحقیقات  پرسشهامه های  از  برگرفته  محقق ساهته  پرسشهامه  از  ها  داده  گردآوری  مهظور  به  تحقیق 

 استفاده گردید.   استا دارد و پرسشهامه بهره گیری از هبرگان 
 گویه های پرسشهامه شام  دو بخش اصلی می باشهد: 

عمومی:  بخش  پاسخگویان   الف(  از  عمومی و اامعه شهاهتی  اطالعات  کسب  از سوالت هدف،  بخش  در 
مورد  و...  مطالعه تحقیق(    )افراد  می ان تحصیالت  از قبی  اهسیت، سن،  مختلفی  موارد  باشهد، کم شام   می 

 است. 
این بخش هود دارای دو پرسشهامه اصلی است. پرسشهامه اول   ب( بخش تخصصی)پرسشهامه محقق ساهته(:

مورد سهجش قرار   مدیرانتحول آفرین  رهبری    سبکمختلف  مولفه های     محقق ساهته است،   پرسشهامه  که
استفاده    24. شام   می دهد پهج گ یهه ای لیکرت اهت تکمی  آن  از طیف  باشد. که  این  گویه می  گردید. 

اصلی   مولفه  چهار  شام   )پرسشهامه  آرما ی  )،  گویه(  6 فوذ  بخش  الهام  تحریک  ،  گویه(  6ا گی ش 
 است.  گویه(   6)  رهبری تحولی سبک  حمایت رشد دههده در، گویه( 6فرهیختگی )

استا دارد اهت معتبر و  پرسشهامه    ،را موردسهجش قرار می دهد  تعهد سازما یپرسشهامه دوم که متغییر  

 استفاده شد.  (1OCQ)    تعهد سازما یسهجش مولفه های 
همچهین در .  استفاده گردید  واییحتروایی م   و  مهظور محاسبه روایی از روایی صوری  در این پژوهش به

اساتید مختلف و هبرگان   از  ظر  م )تاییدیه  هایی پرسشهامه  بهره    (واییحتروایی  این حوزه  و صاحب  ظران 
پذیرفت. صورت  پرسشهامه  ضمها    گیری  استا دارد    درهصوص  و  سازما یمعتبر  این  (OCQ)  تعهد  چون   ،

 می باشد.  قاب  قبولیپرسشهامه بارها توسط محققین مختلف استفاده شده است لذا دارای روایی 
در ضمن درهصوص سؤالت تحقیق از آزمون های مورد تایید و معتبر همچون آزمون آلفای کرو باخ برای 

پرسش سوالت  ضریب پایایی  می  ماید.  تایید  را  پرسشهامه  سوالت  پایایی  می ان  که  است  شده  استفاده  هامه 
اف ار   از  رم  استفاده  با  این تحقیق  برای  1که در ادول    spssآلفای کرو باخ در  داده شده  پرسشهامه  .  شان 

پس  0.80ر است با  براب  تعهد سازما یپرسشهامه  و برای    0.77برابر است با    مدیرانرهبری  سبکهای  مولفه های  
  . توان این گو ه بیان  مود پرسشهامه تحقیق فوق از اعتبار قاب  قبولی برهوردار است می

 ها پرسشهامه ضریب آلفای کرو باخ .ادول 1ادول
ضریب آلفای   پرسشهامه  وع  

 کرو باخ 
 0.77 مدیران رهبری  سبکهای  پرسشهامه مولفه های  

 0.80 تعهد سازما ی پرسشهامه  

 

 
1 Organizational commitment questionnaire 
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 ی تحقیق: ها تج یه وتحلی  داده   ر ساهتا-5

در قسمت   شده واستفاده     Spss  Excel,ما هد   رم اف ارهای  از    ی تحقیقهاتج یه وتحلی  دادهاهت  
استفاده گردید.  دستیابی به اطالعات کلی تحقیق از مولفه های اامعه شهاهتی تحقیق  آمار توصیفی به مهظور  

های مربوطه متهاسب با و  مودار  ا ی  سبی، فراوا ی  سبی تجمعیفراوا ی مطلق، فراوول  ا، از اددر این بخش
 محاسبه بررسی و    اهت ابتدا   ی   در بخش آمار استهباطی  .  شدبرای تج یه و تحلی  داده ها استفاده    هر بخش

با تواه به سپس    ه وشد  استفاده  اسمیر وف  –کولوموگروف   آماری  آزمون  از   رمال بودن متغیرهای تحقیق
و حوه ارتباط میان مولفه ها و    بررسی فرضیه هااهت  آزمون ضریب همبستگی پیرسون  ها، از  هروای داده  

با  تعام  ت  مولفه ها  پایا ی  استفاده گردید. همچهین در بخش  بررسی، یکدیگر  مولفه های مورد  میان   حقیق 
 اولویت بهدی صورت پذیرفت. 

ا  آمار توصیفی داده ها : -   ین فرضیه ها را شام  می شو د مشخ  در این بخش می بایست سوالتی که 
و گردید وسپس براساس داده های مواود فراوا ی مطلق، فراوا ی  سبی، فراوا ی  سبی تجمعی را به دست آورد  

 های مربوط به هر ادول ترسیم گردید. مودار
 اهسیت افراد مورد مطالعه : آمار توصیفی  -

ذی   به شرح  .  1. و  مودار  2این تحقیق مطابق ادول  اهسیت افراد مورد مطالعه در    آمار توصیفی  اطالعات
 می باشد :

 دههدگان . توزیم فراوا ی مربوط به اهسیت پاسخ2ادول

فراوا ی  سبی  فراوا ی  سبی  فراوا ی اهسیت 
 تجمعی 

 16.7 16.7 26 زن

 100 83.3 130 مرد 

  100 156 امم 

بوده   مرد  دههدگان  پاسخ  بیشتر  دههدگان  در  83.3حدود   فر    190اهسیت  پاسخ  پاسخ و  صد  کمترین 
 می باشد درصد پاسخ دههدگان 16.7بوده حدود   فر زن 16دههدگان 

 
 دههدگان  : توزیم فراوا ی مربوط به اهسیت پاسخ 1 مودار

Series1, 
, زن

16.7  ,
17%

Series1, 
, مرد

83.3  ,
83%
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 :   افراد مورد مطالعه گروه سهی    آمار توصیفی -

 می باشد :به شرح ذی   2 و  مودار 3در این تحقیق مطابق ادول دههدگان  سن پاسخ آمار توصیفی اطالعات
 دههدگان  : توزیم فراوا ی مربوط به سن پاسخ3ادول

فراوا ی  فراوا ی سن 
  سبی 

فراوا ی  سبی 
 تجمعی 

 9.6 9.6 15 سال  30-20

 35.2 25.6 40 سال  40-30

 67.2 32.00 50 سال  50-40

 89.6 22.4 35 سال 60-50

 100 10.4 16 سال  60بالتر از

  100 156 امم 

 

درصد می باشد و گروه سهی    32حدود   فر    50یعهی    سال  40-50سهی بیشترین پاسخ دههدگان حدود    گروه
 درصد می باشد  9.6حدود  فر  15یعهی  سال 20-30کمترین پاسخ دههدگان 

 
 دههدگان  . توزیم فراوا ی مربوط به سن پاسخ2 مودار

 :   آمار توصیفی می ان تحصیالت افراد مورد مطالعه -

در ایرن تحقیرق دههردگان  میر ان تحصریالت پاسرخعات بدست آمده از پرسشهامه براساس اطال
 مطابق ادول و  مودار ذی  می باشد :

 
 
 
 
 
 

Series1, 30-
20 9.6, سال

Series1, 40-
30 , سال

25.6

Series1, 50-
40 32, سال

Series1, 60-
22.4, سال50

Series1, 
60باالتر از

10.4, سال
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 دههدگان    : توزیم فراوا ی مربوط به می ان تحصیالت پاسخ 3-4ادول

 فراوا ی  سبی تجمعی فراوا ی  سبی  فراوا ی سن 

 0 0 0 دیپلم 

 0 0 0 فوق دیپلم

 0 0 0 لیسا س

 39.1 39.1 61 یسا سفوق ل

 100 60.9 95 دکتری 

  100 156 امم 

 
درصد مرری باشررد و   60.9حدود    فر    95می باشد یعهی    دکتریبیشترین پاسخ دههدگان  می ان تحصیالت  

 درصد می باشررد . 39.1حدود   فر  61یعهی   فوق لیسا س می باشدکمترین پاسخ دههدگان می ان تحصیالت 
ص  از این بخش  شان می دهد تمامی مدیران در این مرکرر  دا شررگاهی دارای تحصرریالت اهمچهین  تایج ح
 عالی می باشهد.

 

 
 دههدگان    : توزیم فراوا ی مربوط به می ان تحصیالت پاسخ 3-4 مودار 

 
 آمار استهباطی داده ها : -

  مدیران رهبری  سبک های    بررسی ارتباط میان  ها وشام  بررسی  رمال بودن داده    ،آمار استهباطی داده ها
رهبری  مولفه های سبک های    ارتباط میاندر این تحقیق    می باشد.  در مراک  آموزش عالی  تعهد سازما یبا  

لزم به  مورد بررسی قرار گرفت.  دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  در    تعهد سازما یبا    مدیران
بررسی   امذکر است  این  داده ها  بودن  بد رمال  بتوا د و  تا  ایجاد می  ماید  برای محقق  را  از چه  وع  کان  ا د 

 در تحقیق استفاده  ماید.حال باتواه به مطالب فوق داریم :همبستگی می بایست 

 0Hداده ها  رمال هستهد : 

 1Hداده ها  رمال  یستهد : 

Series1, 
0, دیپلم

Series1, 
0, فوق دیپلم

Series1, 
0, لیسانس

Series1, 
,  فوق لیسانس

39.1

Series1, 
,  دكتري
60.9
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 :   ارزیابی و  رمال بودن داده ها 

ولفه اثر گذار در فرضیه های تحقیق می باشد که به طور م   چهارفرض  رمال بودن داده ها در واقم شام   
 اداگا ه،  رمال بودن  مرات این مولفه ها مورد سهجش قرار گرفته است :

 آمار استهباطی  رمال بودن داده ها . 4ادول 

 مقدار   -  p تعداد  متغییر 

  استایدر ر)تحول آفرین(  رهبری تحولی سبک  تبیین می ان ارتباط مولفه  فوذ آرما ی در 
 مراک  آموزش عالیدر  سازما ی تعهد

156 0.485 

در  )تحول آفرین(  رهبری تحولیسبک تبیین می ان ارتباط مولفه ا گی ش الهام بخش در 
 مراک  آموزش عالیدر  سازما یتعهد  راستای

156 0.356 

در  )تحول آفرین(  رهبری تحولی سبک تبیین می ان ارتباط میان مولفه تحریک فرهیختگی در
 مراک  آموزش عالیدر  سازما یتعهد  راستای

156 0.247 

  در راستای)تحول آفرین(  رهبری تحولی  سبک  دههده درین می ان ارتباط مولفه حمایت رشد تبی
 مراک  آموزش عالیدر  تعهدسازما ی 

156 0.301 

 

ادول   از    -Pچون  4مطابق  کمتر  بررسی  مورد  های  مولفه  تمامی  برای  آمده  دست  به  است 05/0مقدار 

 . (  sig<0.05) بهابراین فرض صفر مبهی بر  رمال بودن داده ها در این مولفه ها برقرار  یست
)تحول    رهبری تحولی  سبک  ارتباط مولفه  فوذ آرما ی در  برای تبیین می ان  مقدار به دست آمده  -Pیعهی  

ی ان ارتباط مولفه ا گی ش الهام تبیین م  ،0.485برابر با    مراک  آموزش عالیدر  سازما ی  تعهد  در راستایآفرین(  
  ، 0.356برابر با    مراک  آموزش عالیدر    سازما یتعهد  در راستای)تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک  بخش در  

در فرهیختگی  تحریک  مولفه  میان  ارتباط  می ان  تحولی  سبک  تبیین  آفرین(    رهبری  راستای )تحول   در 
عالیدر    سازما یتعهد آموزش  با    مراک   رشدتبی  ،0.247برابر  حمایت  مولفه  ارتباط  می ان  درین   سبک  دههده 

است. بهابراین از    0.301برابر با    مراک  آموزش عالیدر  سازما ی  تعهد   در راستای)تحول آفرین(    رهبری تحولی
مورد 0Hفرض  رد می شود  و  1Hفرض  می باشد    0.05ب رگتر از   مقدارهای به دست آمده از  - Pا جا که همه

 می باشهد.و به عبارت ساده تر داده ها  رمال گیرد  میپذیرش  قرار 
 های تحقیق: فرضیه   بررسی 

 چهار فرضیه تحقیق عبارتهداز : 

در (1 آرما ی  مولفه  فوذ  تحولیسبک  میان  آفرین(    رهبری  سازمان)تحول  مراک   در  سازما ی  تعهدو    در 
 معها داری واود دارد .  رابطه آموزش عالی

در   سازما یتعهدو  در سازمان  )تحول آفرین(    رهبری تحولی  سبک  رمیان مولفه ا گی ش الهام بخش د (2
 معها داری واود دارد . رابطه مراک  آموزش عالی

در سازما ی  تعهدو    در سازمان)تحول آفرین(    رهبری تحولی  سبک  میان مولفه تحریک فرهیختگی در (3
 معها داری واود دارد . رابطه مراک  آموزش عالی
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در در سازما ی  تعهدو  در سازمان  )تحول آفرین(    رهبری تحولی  سبک  ده دردههمیان مولفه حمایت رشد (4
 معها داری واود دارد . رابطه مراک  آموزش عالی

 
 فرضیه اول :  

مراک   در  سازما ی  تعهدو   در سازمان )تحول آفرین(    رهبری تحولی سبک  میان مولفه  فوذ آرما ی در   "
 " . معها داری واود دارد    رابطه   آموزش عالی 

 
در   این فرضیه برای تعیین ارتباط میان دو مولفه می بایست بررسی گردد آیا داده ها  رمال هستهد یا  ه؟!  در

به )  مرحله قب   رمال بودن داده ها مشخ  گردید. لذا مرحله برای تعیین  وع ارتباط و تعیین  وع همبستگی
این در این مرحله هدف ا جام آزمون فرض بهابر  زمون پیرسون استفاده می شود.آاز  (  داده ها  علت  رمال بودن

 زیر است: 

 
دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  در  تعهدسازما ی  و    در سازمان )تحول آفرین(    رهبری تحولی سبک  میان مولفه  فوذ آرما ی در 

 0H دارد :  واود  معها داری    تحقیقات تهران رابطه 

دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  در  تعهدسازما ی  و    در سازمان ین(  )تحول آفر   رهبری تحولی سبک  میان مولفه  فوذ آرما ی در 
 1H:    . معها داری واود دارد   تحقیقات تهران رابطه 

مقدار اگر  بال  مطالب  در  باشد  sig <0.05مطابق  آرما ی  مولفه  فوذ  تحولیسبک  میان  )تحول    رهبری 
معها داری واود   رابطهعلوم و تحقیقات تهران  دا شگاه آزاد اسالمی واحد  در  سازما ی  تعهدو    در سازمان آفرین(  

به    5 تایج به دست آمده از آزمون فرض فوق در ادول    رد هواهد شد.  0Hمورد تایید می باشد و    1Hو    دارد
 شرح زیر می باشد :

 

 فرضیه اول آمار استهباطی بررسی آمار استهباطی بررسی . 5ادول

)تحول  هبری تحولیرسبک ارتباط میان مولفه  فوذ آرما ی دربررسی 
 مراک  آموزش عالی در سازما ی تعهدو آفرین( 

 متغییرها 

 تعداد  156

0.001 p-   مقدار 

 ضریب همبستگی  0.375

 

 همان طور که در ادول بال بیان شده:
 می باشد.  0.05و کمتر از 0.001مقدار برابر با -pچون می باشد و  156تعداد برابر با   ❖
مراک   در  سازما ی  تعهدو    در سازمان)تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک  آرما ی درمیان مولفه  فوذ  بهابراین   ❖

 و فرضیه اول تایید می گردد.معها داری واود دارد  رابطه آموزش عالی
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درصد مورد تایید قرار  می گیرد و فرض   95. بهابراین فرض صفر در سطح  رد می شود0Hبهابراین فرض   ❖
 مقاب  تایید می گردد.  

 (. =0.375rمثبت است ) پیرسونر است از آ جا که مقدار ضریب همبستگی لزم به ذک ❖
 

 :    دوم فرضیه  
در    سازما ی تعهد و  در سازمان  )تحول آفرین(    رهبری تحولی   سبک   میان مولفه ا گی ش الهام بخش در   "

 " .معها داری واود دارد   رابطه   مراک  آموزش عالی 

 

در   می بایست بررسی گردد آیا داده ها  رمال هستهد یا  ه؟!  در این فرضیه برای تعیین ارتباط میان دو مولفه
به )  مرحله قب   رمال بودن داده ها مشخ  گردید. لذا مرحله برای تعیین  وع ارتباط و تعیین  وع همبستگی

بهابراین در این مرحله هدف ا جام آزمون فرض   زمون پیرسون استفاده می شود.آاز  علت  رمال بودن داده ها  
 ت: زیر اس

  مراک  آموزش عالی در    تعهدسازما ی و  در سازمان  )تحول آفرین(    رهبری تحولی   سبک   میان مولفه ا گی ش الهام بخش در 
 0H دارد :  واود  معها داری    رابطه 

  مراک  آموزش عالی در    تعهدسازما ی و  در سازمان  )تحول آفرین(    رهبری تحولی   سبک   میان مولفه ا گی ش الهام بخش در 
 1H:  .  ری واود دارد معها دا   رابطه 

مقدار اگر  بال  مطالب  مولفه    باشد  sig <0.05مطابق  بخش  میان  الهام  تحولیسبک  درا گی ش   رهبری 
معها داری  دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران رابطهدر سازما ی عهدتو  در سازمان)تحول آفرین( 

شد.  تایج به دست آمده از آزمون فرض فوق در ادول  رد هواهد    0Hمورد تایید می باشد و    1Hو  واود دارد  
 به شرح زیر می باشد : 6

 

 دوم فرضیه آمار استهباطی بررسی آمار استهباطی بررسی . 6ادول

 رهبری تحولیسبک درا گی ش الهام بخش بررسی ارتباط میان مولفه 
 مراک  آموزش عالیدر تعهدسازما ی و )تحول آفرین( 

 متغییرها 

 تعداد  156

0.003 p-   مقدار 

 ضریب همبستگی  0.415

 

 همان طور که در ادول بال بیان شده:
 می باشد.  0.05و کمتر از 0.003مقدار برابر با -pچون می باشد و  156تعداد برابر با   ❖
سازما ی تعهدو    در سازمان)تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک  درا گی ش الهام بخش  میان مولفه  بهابراین   ❖

 تایید می گردد.  دوم  ی و فرضیه معها داری واود دارد  رابطه ش عالیمراک  آموزدر 
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درصد مورد تایید قرار  می گیرد و فرض   95. بهابراین فرض صفر در سطح  رد می شود0Hبهابراین فرض   ❖
 مقاب  تایید می گردد.  

 (. =0.415rمثبت است ) پیرسونلزم به ذکر است از آ جا که مقدار ضریب همبستگی  ❖

 
 :    وم س فرضیه  

در  سازما ی  تعهد و    در سازمان )تحول آفرین(    رهبری تحولی   سبک   میان مولفه تحریک فرهیختگی در   "
 " .داری واود دارد معها   رابطه   مراک  آموزش عالی 

در برای تعیین ارتباط میان دو مولفه می بایست بررسی گردد آیا داده ها  رمال هستهد یا  ه؟!   ی   در این فرضیه
به )بودن داده ها مشخ  گردید. لذا مرحله برای تعیین  وع ارتباط و تعیین  وع همبستگی  مرحله قب   رمال  
بهابراین در این مرحله هدف ا جام آزمون فرض   زمون پیرسون استفاده می شود.آاز  (  داده هاعلت  رمال بودن  

 زیر است: 

دا شگاه آزاد اسالمی  در  تعهدسازما ی    و   در سازمان )تحول آفرین(    رهبری تحولی سبک  در تحریک فرهیختگی  میان مولفه  
 0H دارد :  واود  داری  معها   واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه 

دا شگاه آزاد اسالمی  در  تعهدسازما ی  و    در سازمان )تحول آفرین(    رهبری تحولی سبک  در تحریک فرهیختگی  میان مولفه  
 1H:  .  معهاداری واود دارد   واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه 

مقدارمط اگر  بال  مطالب  مولفه    باشد  sig <0.05ابق  فرهیختگی  میان  تحولی سبک  درتحریک    رهبری 
داری معها  دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران رابطهدر  سازما ی  تعهدو    در سازمان )تحول آفرین(  

آزمون فرض فوق در ادول    رد هواهد شد.  تایج به دست آمده از  0Hمورد تایید می باشد و    1Hو  واود دارد  
 به شرح زیر می باشد : 7

 

 سوم فرضیه آمار استهباطی بررسی آمار استهباطی بررسی . 7ادول

 رهبری تحولی سبک در تحریک فرهیختگی بررسی ارتباط میان مولفه
 مراک  آموزش عالی در تعهد سازما ی و )تحول آفرین( 

 متغییرها 

 تعداد  156

0.002 p-   مقدار 

 همبستگی   ضریب  0.336

 

 همان طور که در ادول بال بیان شده:
 می باشد.  0.05و کمتر از 0.002مقدار برابر با -pچون می باشد و  156تعداد برابر با   ❖
سازما ی تعهدو    در سازمان)تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک    درتحریک فرهیختگی  میان مولفه  بهابراین   ❖

 تایید می گردد.  سومو فرضیه د دارد معها داری واو رابطه مراک  آموزش عالیدر 
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درصد مورد تایید قرار  می گیرد و فرض   95. بهابراین فرض صفر در سطح  رد می شود0Hبهابراین فرض   ❖
 مقاب  تایید می گردد.  

 (. =0.336rمثبت است ) پیرسونلزم به ذکر است از آ جا که مقدار ضریب همبستگی  ❖
 

 :    چهارم فرضیه  
در  سازما ی  تعهدو   در سازمان )تحول آفرین(    رهبری تحولی سبک  دردههده  حمایت رشد میان مولفه    "

 " . داری واود دارد  معها   رابطه   مراک  آموزش عالی 

 

در   در این فرضیه برای تعیین ارتباط میان دو مولفه می بایست بررسی گردد آیا داده ها  رمال هستهد یا  ه؟!
به )  ن  وع همبستگیرحله برای تعیین  وع ارتباط و تعییمرحله قب   رمال بودن داده ها مشخ  گردید. لذا م

بهابراین در این مرحله هدف ا جام آزمون فرض   استفاده می شود.از آزمون پیرسون    داده ها   علت  رمال بودن
 زیر است: 

المی واحد  دا شگاه آزاد اس در  سازما ی  تعهد و    در سازمان )تحول آفرین(    رهبری تحولی سبک  در حمایت رشددههده  میان مولفه  
 0H دارد :  واود  داری  معها   علوم و تحقیقات تهران رابطه 

دا شگاه آزاد اسالمی واحد  در  تعهدسازما ی  و    در سازمان )تحول آفرین(    رهبری تحولی سبک  در حمایت رشددههده  میان مولفه  
 1H:  .  داری واود دارد معها   علوم و تحقیقات تهران رابطه 

مقدار اگر  بال  مطالب  مولفه    باشد  sig <0.05مطابق  رشدمیان  تحولی سبک  دردههده  حمایت    رهبری 
داری معها  دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران رابطهدر  سازما ی  تعهدو    در سازمان )تحول آفرین(  

رد هواهد شد.  تایج به دست آمده از آزمون فرض فوق در ادول    0Hمورد تایید می باشد و    1Hو  واود دارد  
 زیر می باشد : به شرح 8

 

 چهارم فرضیه آمار استهباطی بررسی آمار استهباطی بررسی . 8ادول

  رهبری تحولیسبک درحمایت رشد دههده بررسی ارتباط میان مولفه 
 مراک  آموزش عالی در تعهد سازما ی و )تحول آفرین( 

 متغییرها 

 تعداد  156

0.000 p-   مقدار 

 ضریب همبستگی  0.295

 ل بال بیان شده:همان طور که در ادو
 می باشد.  0.05و کمتر از 0.000مقدار برابر با -pچون می باشد و  156تعداد برابر با   ❖
سازما ی تعهدو    در سازمان)تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک    دردههده  حمایت رشدمیان مولفه  بهابراین   ❖

 گردد. تایید می  چهارمو فرضیه داری واود دارد معها رابطه مراک  آموزش عالیدر 
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درصد مورد تایید قرار  می گیرد و فرض   95. بهابراین فرض صفر در سطح  رد می شود0Hبهابراین فرض   ❖
 مقاب  تایید می گردد.  

 (. =0.295rلزم به ذکر است از آ جا که مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن مثبت است ) ❖

 
 رتبه بهدی متغییرهای تحقیق : -6

 0Hق یکسان است :  اولویت میان متغییر مورد بررسی تحقی 

 1Hاولویت میان متغییر مورد بررسی تحقیق یکسان  یست : 

 به عبارت دیگر می توان این گو ه بیان  مود:
 میان متغییر مورد بررسی تحقیق اهتالف معهاداری واود  دارد.   فرض صفر : 

 میان متغییر مورد بررسی تحقیق اهتالف معهاداری واود دارد.   فرض مقاب  : 

س از بررسی فرضیه ها ومتغییرهای تحقیق و ارتباط میان آ ها و ارزیابی همبستگی میان متغییر  در ادامه پ
 ها در این بخش می بایست متغییرهای مورد بررسی رتبه بهدی شو د :

آرما ی   (1 مولفه  فوذ  ارتباط  تحولیسبک  می ان  آفرین(    رهبری  اسالمی در  سازما ی  تعهد  در )تحول  آزاد  دا شگاه 
 تحقیقات  واحد علوم و

دا شگاه در  تعهدسازما ی  در  )تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک  می ان ارتباط میان مولفه ا گی ش الهام بخش   (2
 آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

فرهیختگی   (3 تحریک  مولفه  ارتباط  تحولیسبک  می ان  آفرین(    رهبری  آزاد در  سازما ی  تعهد  در)تحول  دا شگاه 
 ت اسالمی واحد علوم و تحقیقا

مولفه   (4 ارتباط  رشدمی ان  تحولیسبک  دههده  حمایت  آفرین(    رهبری  آزاد در  سازما ی  تعهد  در)تحول  دا شگاه 
 اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

 آزمون فریدمن متغییرهای مورد بررسی تحقیق آمار توصیفی . .8ادول

میا گین  مرات   متغییرهای مورد بررسی تحقیق 
 ()میا گین رتبه متغییر

در  سازما ی تعهددر )تحول آفرین(  رهبری تحولیسبک ارتباط مولفه  فوذ آرما ی می ان 
 دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

2.52 

در  )تحول آفرین(  رهبری تحولیسبک می ان ارتباط میان مولفه ا گی ش الهام بخش 
 دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در  سازما ی تعهد

2.60 

در  )تحول آفرین(  تحولی رهبریسبک ن ارتباط مولفه تحریک فرهیختگی  می ا
 دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در  سازما ی تعهد

2.48 

در  )تحول آفرین(  رهبری تحولیسبک دههده می ان ارتباط مولفه حمایت رشد
 دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در  سازما ی تعهد

2.50 
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به  8ادول    مطابق آمار توصیفی مربوط  این ادول متغییر.  بیان شده است در  بررسی تحقیق  های مورد 
 میا گین  مرات هر متغییر  شان داده شده است. بر اساس  تایج به دست آمده : 

سازما ی تعهددر  )تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک  می ان ارتباط مولفه  فوذ آرما ی  میا گین رتبه متغییر  
با  دا شگدر   آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات)برابر است  میان  ،  (2.52اه  ارتباط  میا گین رتبه متغییر می ان 

دا شگاه آزاد اسالمی واحد در  سازما ی  تعهددر  )تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک  مولفه ا گی ش الهام بخش  
تحقیقات و  با    علوم  است  ارتباط،  (2.60)برابر  می ان  متغییر  رتبه  فرهیختگی    میا گین  تحریک  سبک مولفه 

)برابر است با   دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتدر  سازما ی  تعهددر  )تحول آفرین(    رهبری تحولی
رشددههده    ،(2.48 حمایت  مولفه  ارتباط  می ان  متغییر  رتبه  تحولیسبک  میا گین  آفرین(    رهبری    در)تحول 

 همچهین با تواه به ادول  .(2.50)برابر است با    علوم و تحقیقاتدا شگاه آزاد اسالمی واحد  در  تعهدسازما ی  
 میا گین رتبه متغییرهای مواود در ادول، این مقادیر به هم بسیار   دیک می باشد .   8

 . مقادیر آزمون فریدمن متغییرهای مورد بررسی تحقیق  9ادول

مقادیر آزمون   اقدامات متغییرهای تحقیق 
 فریدمن 

 156 متغییر تعداد داده های هر 
 0.147 مقدار آماره کای دو.

 3 دراه آزادی 
 0.975 (sigسطح معهاداری متغییرها ) 

 

مربوط به  9مطابق ادول   استباطی  آمار  این ادول متغییر.  بیان شده است در  بررسی تحقیق  های مورد 
  ( متغییرها  معهاداری  از  sigسطح  بیشتر  ایهکه  علت  به  فرض  0.05(  تایید   0Hاست  و  مورد  گیرد  می  قرار 

آ ها واود  دارد به عبارت دیگربه عبارت دیگر    می شود.  رد 1Hفرض   ه  از لحاظ رتب  تفاوت معهاداری میان 
 قرار می گیرد.   واود  دارد و فرض صفرمورد تایید  بهدی میان این متغییرها تفاوتی

 و بحث روی  تایج تحقیق (: تحلی   )    های تحقیق یافته -7
 ایج حاص  از فرضیّة اّول: تحلی  و بررسی  ت   -

 می باشد.  0.05و کمتر از 0.001مقدار برابر با -pچون می باشد و  156تعداد برابر با  ❖
مراک   در  سازما ی  تعهدو    در سازمان)تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک  میان مولفه  فوذ آرما ی دربهابراین   ❖

 ی گردد.و فرضیه اول تایید ممعها داری واود دارد  رابطه آموزش عالی

درصد مورد تایید قرار  می گیرد و فرض   95. بهابراین فرض صفر در سطح  رد می شود0Hبهابراین فرض   ❖
 مقاب  تایید می گردد.  
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❖ ( است  مثبت  پیرسون  همبستگی  ضریب  مقدار  که  آ جا  از  است  ذکر  به  در  (.=0.375rلزم  ارتباط  بهابراین 
 اهت مستقیم می باشد.

 بر شاه  دیگر  ی  اثر مثبت و مستقیمی می گذارد.   با اف ایش هر یک از شاه  ها ❖

 می ان هماههگی یافته ها تحقیق ) فرضیه اول ( با سایر تحقیقات مرتبط : -

 می ان هماههگی یافته ها تحقیق ) فرضیه اول( با سایر تحقیقات مرتبط به شرح ذی  می باشد : 

مهدی   ،(1388) و همکاران    تیموریبط ما هد   تایج حاص  از این فرضیه ما هد  تایج تحقیقات مشابه و مرت
پورتر و (،  1992یوک )  (،  1397)   و همکاران  کرباسی(،  1394)و همکاران    راب  ژاد  (،1393)و همکاران    هادی

و    پریالی(،  2002)  و همکاران  رافرتری،  (2002)    و همکاران  یو(،  2002،)  آر ولد و همکاران(،  1974)  همکاران
 ، ( 2019)  و همکاران  اریک لمبرت  (،2014)  و همکاران  براون(،  2004)  ایجس  و همکاران،  (2004)  همکاران

گیوریک همکاران   مجاهد  تحقیقات   (2019)و  به  تواه  با  فرضیه  این  تایید  بهتر  عبارت  به  باشد.  می  همسو 
با سایر    ییهمراستا وعی  بوده و  دارای سهخیت  سبی    پیشین صورت گرفته میان  تایج حاص  از این تحقیق 

 تحقیقات مشابه می باشد.
 تحلی  و بررسی  تایج حاص  از فرضیّة دوم :   -

 می باشد.  0.05و کمتر از 0.003مقدار برابر با -pچون می باشد و  156تعداد برابر با  ❖
تعهدسازما ی و    در سازمان)تحول آفرین(    لیرهبری تحوسبک  میان مولفه ا گی ش الهام بخش دربهابراین   ❖

 و فرضیه دوم  ی  تایید می گردد. معها داری واود دارد  رابطه مراک  آموزش عالیدر 

درصد مورد تایید قرار  می گیرد و فرض   95. بهابراین فرض صفر در سطح  رد می شود0Hبهابراین فرض   ❖
 مقاب  تایید می گردد.  

آ جا که م ❖ از  به ذکر است  مثبت است )لزم  پیرسون  ارتباط در    (.=0.415rقدار ضریب همبستگی  بهابراین 
 اهت مستقیم میباشد.

 با اف ایش هر یک از شاه  ها بر شاه  دیگر  ی  اثر مثبت و مستقیمی می گذارد.  ❖

 می ان هماههگی یافته ها تحقیق ) فرضیه دوم ( با سایر تحقیقات مرتبط : -

ه ها تحقیق ) فرضیه دوم ( با سایر تحقیقات مرتبط به شرح ذی  می  می ان هماههگی و عدم هماههگی یافت
 باشد :

راب    (،1389همکاران)  و  موحدزاده   تایج حاص  از این فرضیه ما هد  تایج تحقیقات مشابه و مرتبط ما هد
 (،1397)   و همکاران  بساک(،  1397)  و همکاران  کرباسی(،  1394و همکاران )   دادگر(،  1394)و همکاران     ژاد

همکاران (،  1992یوک )   و  همکاران(،  1974)  پورتر  و  همکاران  یو(،  2002،)  آر ولد  و    رافرتری(،  2002)    و 
اریک (،  2013)  و همکاران  بتول(،  2004)  ایجس  و همکاران،  ( 2004)  و همکاران  پریالی(،  2002)  همکاران

همکاران  لمبرت گیوریک  ،( 2019)  و  همکاران  مجاهد  باشد.    (2019)و  می  این  همسو  تایید  بهتر  عبارت  به 
گرفته صورت  پیشین  تحقیقات  به  تواه  با  و    فرضیه  بوده  میان  تایج   یی وعی همراستادارای سهخیت  سبی 

 حاص  از این تحقیق با سایر تحقیقات مشابه می باشد.

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/469193
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/469193
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 تحلی  و بررسی  تایج حاص  از فرضیّة سوم : -
 می باشد.  0.05و کمتر از 0.002 مقدار برابر با-pچون می باشد و  156تعداد برابر با  ❖
سازما ی تعهدو    در سازمان)تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک  میان مولفه تحریک فرهیختگی در  بهابراین   ❖

 و فرضیه سوم تایید می گردد. معها داری واود دارد  رابطه مراک  آموزش عالیدر 

تایید قرار  می گیرد و فرض   درصد مورد  95. بهابراین فرض صفر در سطح  رد می شود0Hبهابراین فرض   ❖
 مقاب  تایید می گردد.  

❖ ( مثبت است  پیرسون  آ جا که مقدار ضریب همبستگی  از  به ذکر است  ارتباط در    (.=0.336rلزم  بهابراین 
 اهت مستقیم می باشد.

 با اف ایش هر یک از شاه  ها بر شاه  دیگر  ی  اثر مثبت و مستقیمی می گذارد.   ❖

 ها تحقیق ) فرضیه سوم ( با سایر تحقیقات مرتبط : می ان هماههگی یافته  -

با سایر تحقیقات مرتبط به شرح ذی    می ان هماههگی و عدم هماههگی یافته ها تحقیق ) فرضیه سوم ( 
 می باشد :

مهدی   (،1389وهمکاران)   موحدزاده   تایج حاص  از این فرضیه ما هد  تایج تحقیقات مشابه و مرتبط ما هد
همکاران    هادی همکاران    راب  ژاد  (،1393)و  )  دادگر(،  1394)و  همکاران  همکاران   بساک(،  1394و    و 

  رافرتری (، 2002)  و همکاران یو(، 2002،) آر ولد و همکاران (، 1974)  پورتر و همکاران(، 1992یوک ) (، 1397)
همکاران همکاران  یپریال(،  2002)  و  همکاران،  (2004)  و  و  همکاران  براون(،  2004  )ایجس    (،2014)   و 

همسو می باشد. به عبارت بهتر تایید این    (2019)و همکاران  مجاهد گیوریک  ،( 2019)  و همکاران  اریک لمبرت
گرفته صورت  پیشین  تحقیقات  به  تواه  با  و    فرضیه  بوده   میان  تایج   یی وعی همراستادارای سهخیت  سبی 

 حاص  از این تحقیق با سایر تحقیقات مشابه می باشد.
 تحلی  و بررسی  تایج حاص  از فرضیّة چهارم : -
 می باشد.  0.05و کمتر از 0.000مقدار برابر با -pچون می باشد و  156تعداد برابر با  ❖
در سازما ی  تعهدو    در سازمان)تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک    دههده درحمایت رشدمیان مولفه  بهابراین   ❖

 و فرضیه چهارم تایید می گردد. معها داری واود دارد  رابطه مراک  آموزش عالی

درصد مورد تایید قرار  می گیرد و فرض   95. بهابراین فرض صفر در سطح  رد می شود0Hبهابراین فرض   ❖
 مقاب  تایید می گردد.  

مثبت است ❖ اسپیرمن  ضریب همبستگی  مقدار  که  آ جا  از  است  ذکر  به  در  (.=0.295r)  لزم  ارتباط  بهابراین 
 اهت مستقیم می باشد.

 با اف ایش هر یک از شاه  ها بر شاه  دیگر  ی  اثر مثبت و مستقیمی می گذارد.   ❖

 می ان هماههگی یافته ها تحقیق ) فرضیه چهارم ( با سایر تحقیقات مرتبط : -

حقیقات مرتبط به شرح ذی   سایر تمی ان هماههگی و عدم هماههگی یافته ها تحقیق ) فرضیه چهارم ( با  
 : می باشد
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مهدی ،  (1388) و همکاران    تیموری   تایج حاص  از این فرضیه ما هد  تایج تحقیقات مشابه و مرتبط ما هد
همکاران    هادی همکاران    راب  ژاد  (،1393)و  همکارا  دادگر(،  1394)و  )و  همکاران   کرباسی(،  1394ن    و 

و   یو(،  2002،)  آر ولد و همکاران(،  1974)  پورتر و همکاران (،  1992یوک )  (،  1397)  و همکاران  بساک(،  1397)
(، 2004)،  ایجس  و همکاران،  (2004)  و همکاران  پریالی(،  2002)  و همکاران  رافرتری(،  2002)    همکاران

همکاران  بتول همکارا  براون(،  2013)  و  لمبرت   (،2014)  نو  همکاران  اریک  گیوریک  ،(2019)  و  و   مجاهد 
  همسو می باشد. به عبارت بهتر تایید این فرضیه با تواه به تحقیقات پیشین صورت گرفته  (2019)همکاران 

و   بوده  مشابه می   یی وعی همراستادارای سهخیت  سبی  تحقیقات  با سایر  این تحقیق  از  میان  تایج حاص  
 باشد. 
 گیری  تیجه   -8

 ها پرداهته می شود: دراین بخش  تایج بد ست آمده از تج یه وتحلی  داده
 گیری فرضیه اول :  تیجه -

در ❖ آرما ی  مولفه  فوذ  تحولیسبک  میان  آفرین(    رهبری  آموزش در  تعهدسازما ی  و    در سازمان)تحول  مراک  
 و فرضیه اول تایید می گردد. معها داری واود دارد  رابطه عالی

قاب ❖ در  توسعه  آرما ی  تحولیسبک  لیت  فوذ  آفرین(  رهبری  سازمان)تحول  اف ایش  در  میان    باعث  ارتباط 
دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  در  کارکهان  تعهدسازما ی  های مختلف سازما ی و قاعدتا باعث اف ایش  بخش

 می شود. تحقیقات تهران

دوستی و کمک   وع   باعث اف ایش  سازماندر  )تحول آفرین(  رهبری تحولیسبک  توسعه قابلیت  فوذ آرما ی در   ❖
همکارا  راستای  به  در  سازما ی  مختلف  های  بخش  و در  تعهدسازما ی  در   علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دا شگاه 

 .تحقیقات تهران می شود.

در    کاهش استرس شغلیباعث    در سازمان)تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک  توسعه قابلیت  فوذ آرما ی در   ❖
 می شود. د اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهراندا شگاه آزا

 گیری فرضیه دوم :  تیجه 

الهام بخش در ❖ ا گی ش  مراک  در  تعهدسازما ی  و    در سازمان)تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک  میان مولفه 
 و فرضیه دوم  ی  تایید می گردد.معها داری واود دارد  رابطه آموزش عالی

 باعث  در سازمان)تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک  گی ش الهام بخش در  گسترش مفاهیم مرتبط با مولفه ا   ❖
تهراندر  تعهدسازما ی    درراستای  ،کارکهان  احساس رضایت تحقیقات  و  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  می    دا شگاه 

 شود.

الهام بخش در   ❖ ا گی ش  با مولفه   باعث   در سازمان)تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک  توسعه مفاهیم مرتبط 
به سازمان،    اد حسایج دلبستگی کارکهان  و  وابستگی  اسالمی در  تعهدسازما ی    درراستایتعلق،  آزاد  دا شگاه 

 تحقیقات تهران می شود.واحد علوم و
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باعث   در سازمان)تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک  توسعه مفاهیم مرتبط با مولفه ا گی ش الهام بخش در   ❖
 می شود. ه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهراندا شگادر   کاهش هروج کارکهان از سازمان،

 گیری فرضیه سوم :  تیجه -

مولفه تحریک فرهیختگی در   ❖ آفرین(    رهبری تحولیسبک  میان  مراک   در  تعهدسازما ی  و    در سازمان )تحول 
 و فرضیه سوم تایید می گردد.معها داری واود دارد  رابطه آموزش عالی

اف ایش هالقیت    باعث  در سازمان)تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک  ر  توسعه قابلیت تحریک فرهیختگی د ❖
دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران می  در  کارکهان  تعهدسازما ی    در راستای    و  وآوری کارکهان،

 شود.

در   ❖ فرهیختگی  تحریک  مولفه  به  ویژه  تواه  گسترش  تحولیسبک  همچهین  آفرین(    رهبری  در  )تحول 
فعال،  اعثب  سازمان ااتماعی  کارکهان  رفتار  فعالیت  ااتماعی  فعالیتها  راستای  ،پویایی  در  تعهدسازما ی    در 

 دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران می شود.

 گیری فرضیه چهارم :  تیجه -

اک   مردر  تعهدسازما ی  و    در سازمان)تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک    میان مولفه حمایت رشددههده در ❖
 و فرضیه چهارم تایید می گردد.معها داری واود دارد  رابطه آموزش عالی

در تعهدسازما ی  )تحول آفرین( درراستای    رهبری تحولیسبک  توسعه مفاهیم قابلیت حمایت رشددههده در   ❖
 باعث بهبود فرایهدهای ذی  می گردد: سازمان

اف ایش ❖ مطلوبتر  باعث  آزدر  ،  کارکهان عملکرد شغلی  تهراندا شگاه  تحقیقات  و  علوم  واحد  اسالمی  می    اد 
 شود.

 می شود. دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهراندر  های مالی سازما یموفقیتباعث  ❖

 می شود.  دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهراندر  شغلی و سازما ی اف ایش اثربخشیباعث  ❖

 می شود.  دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهراندر  نو بهره وری سازما ارتقا کاراییباعث  ❖

 رتبه بهدی متغییرهای تحقیق :   گیری  تیجه -
در  که  متغییرها  دقیق  وتحلی   تج یه  و  بررسی  تایج  از  پس  تحقیق،  متغییرهای  بهدی  رتبه  هصوص  در 

تحقیق،   بررسی  مورد  متغییرهای  میان  گردید  مشخ   شد،  بیان  مقاله  اول  مولفه  فوذ  مقسمت  ارتباط  ی ان 
آفرین(    رهبری تحولیسبک  آرما ی   آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتدر  تعهدسازما ی  در  )تحول  ،  دا شگاه 

دا شگاه  در  تعهدسازما ی  در  )تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک  می ان ارتباط میان مولفه ا گی ش الهام بخش  
تحقیقات و  علوم  واحد  اسالمی  ارت،  آزاد  فرهیختگی  می ان  تحریک  مولفه  تحولی سبک  باط  )تحول    رهبری 

می ان ارتباط مولفه حمایت رشددههده   ،دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتدر  تعهدسازما ی  در  آفرین(  
، هیچ گو ه دا شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتدر  تعهدسازما ی  در  )تحول آفرین(    رهبری تحولیسبک  

 دارد به عبارت دیگر تفاوت معهاداری میان آ ها واود  دارد به عبارت دیگر از لحاظ رتبه بهدی   اولویتی واود
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اولویت  میان این متغییرها تفاوتی واود  دارد و فرض صفر مورد تایید قرار می گیرد. و متغییرهای تحقیق از 
 یکسا ی برهودار د.
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