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گرا با فرهنگ سازمانی بررسی رابطه بین رهبری خدمت گرا و تحول

 استان اردبیل  اداره کل  امور  مالیاتی کارکنان 
 

 2، هادی گنجی1فرهاد  زاهدی
 

 1399شهریور  5تاریخ پذیرش:                                          1399 تیر 20 دریافت:تاریخ 
 

 چکیده
گرا با فرهنگ سازمانی کارکنان ررسی رابطه بین رهبری خدمت گرا و تحولبهدف از پژوهش حاضر 

ها از نوع نظر هدف کاربردی است و ازنظر گردآوری داده باشد. این تحقیق ازمیاداره کل امور مالیاتی 
شود. جامعه آماری ها از نوع همبستگی محسوب میباشد و از نظر تحلیل دادهتحقیق پیمایشی می

اند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول تشکیل دادهکارکنان  اداره کل امور مالیاتی ر را تحقیق حاض
های ضریب های تحقیق از آزمونتحلیل فرضیه وآمده است. برای تجزیهدستنفر به 178کوکران 

ی خدمت رهبرها نشان داد که، بین وتحلیل دادهیهتجزهمبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از 
 وگرا رهبری تحولداری وجود دارد و همچنین بین یمعنارتباط  فرهنگ سازمانی کارکنان وگرا 

 ارتباط معنی داری وجود دارد.  فرهنگ سازمانی کارکنان
 

  فرهنگ سازمانی ،گرا تحول ، رهبریرهبری خدمت گرا  واژه های کلیدی:

 

 مقدمه -1
و به شکل یک گروه دور هم جمع می شوند و سیر انسانها به صورت اجتماع زندگی می کنند 

زندگی را ادامه می دهند؛ طبیعی است هر اجتماع و گروه احتیاج مبرم به یک رهبر یا مدیر برای 
ها به (. امروز نیاز سازمآنForouzandeh  & Jokar , 2012: 1هدایت و نظام مندی خود دارد )

کار آنان در جریان تغییرات زمان و پیشرفت های روز قرار ای که بتوانند گونهرهبری تأثیرگذار است به
دهند. کارکنانی که بیشتر نگران کارهای روزمره و بودجه و هزینه های جاری بر حسب مقررات و 
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قوانین مالی استاندارد و سخت هستند به طور حتم در روز تحت مدیریت شدید بیش از پنج درصد 
ن است )و حتما اینطور هست( جهش پنجاه درصدی در پیشرفت نخواهند داشت. ولی رهبری ممک

 (. Afjeh, 2014:175ها ایجاد کند. این هنر رهبری است که ان را از مدیریت متمایز می سازد )آن
 کشف پی در مدیریت محققان و اندیشمندان که شد باعث سازمانها، در رهبری موضوع اهمیت

 رهبر مشخصات تا باشند تالش در همواره و آیند بر سازمانها در موفق رهبران خصوصیات و ها ویژگی
 متعددی نظریات و رهبری مکاتب اخیر های دهه در تالشها این پی در. کنند ذکر سازمان در را موفق

 جریان یا رهبری وجود است. بدون شده معرفی علمی جامعه به و گرفته شکل رهبری زمینه در
 این گسست. شود گسسته و ضعیف سازمانی و دیفر اهداف میان اتصال حلقه است ممکن هدایت،

. است سازمان منافع و اهداف مقابل در فردی منافع و اهداف اهمیت به نسبت تردید معنی به حلقه،
 ,Kwong & Zhenاست) سازمانی اعتماد گیری شکل در جدی آفت یک تردیدی، چنین وجود

2014.) 
 آفرین، تحول و گراتحول رهبری اهدیدگ توان می به رهبری ها دیدگاه این جدیدترین از
 رهبری سبکهای. برد نام را خدمتگزار رهبری و دیدگاه کاریزماتیک فرهمند، عملگرا، تعاملگرا،

 رهبری سبکهای این دوی هر واقع در. دارند و مشابهی یکسان تقریباً ویژگیهای گراتحول و خدمتگزار
 زمینه تواند می خدمتگزار رهبری تئوری .(1392دارند )میرزایی،  کاریزماتیک رهبری مفهوم در ریشه
 رهبری تئوری قوت نقطه 1باس. باشد رهبری سازمانی و مدیریت زمینه در بسیاری تحقیقات ساز

 رخ سازمانها در آن بالطبع و جوامع وسیعی که در تغییرات به توجه با که داند می این در را خدمتگزار
 معتقد وی. کند ایفا جوامع و رهبری سازمانها آینده در حیاتی و مهم نقشی تواند می تئوری این داده،
 نیازمند زمینه رهبری در پر طرفدار و جدید تئوری یک عنوانبه خدمتگزار، رهبری مفهوم که است

 (.  Hampzr, 2005; Beheshti, 2015باشد ) می بیشتری تجربی تحقیقات
 از هدف رسیدن به مسیر یابد میناناط نخست که است آن گراتحول رهبری هدف راستا این در

 در را و دیگران برطرف را سیستم درون بالقوه موانع است، سپس شده درک داخلی بازیگران سوی
 (. Mohammadi, 2010کند ) ترغیب شده تعیین پیش از اهداف به رسیدن

 صورت های بررسی و مطالعات از بسیاری در که است اهمیت حایز جهت آن از حاضر تحقیق
. است شده انگاشته نادیده سازمانها فرهنگ سازمانی بررسی در نظری بحثهای اهمیت رفته،گ

  اند. پرداخته فرهنگ سازمانی با سبکهای رهبری همزمان بررسی به اندکی مطالعات همچنین،
رابطه بین رهبری خدمت گرا و رهبری تحول آفرین  که است این حاضر مسأله اصلی تحقیق

یافته  می رود انتظار بنابراین،. می کند مشخص کارکنان  اداره کل  امور مالیاتی رابا فرهنگ سازمانی 
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 .……… یسازمان فرهنگ با گراتحول و گرا خدمت یرهبر نیب رابطه یبررس عنوان مقاله :

متغیرهای  ماهیت از بهتری درک دنبال به که سیاستگذارانی و مدیران، مشاوران برای مطالعه این های
  .باشد ارزش با هستند، تغییر حال در در محیطهای ویژه مورد مطالعه به

 

 حقیقتو پیشینه ادبیات  -2
تعریف « رهبری»به گمان علمای رفتار شاید هیچ یک از وازه های سازما و مدیریت به اندازه  

های گوناگونی ندارد، به طوری که برخی از این اندیشمندان بر این باور هستند که به تعداد و فراوانی 
ود دارد. در زیر به کسانی که کوشیده اند این واژه را تعریف کنند، تعریف های متفاوتی از رهبری وج

 چند مورد از تعاریف رهبری اشاره شده است. 
 هدایت و افراد کردن هماهنگ سازمان، برای هدف و مسیر گزینش شامل رهبری فرایند

 توانمندسازی طریق از چه عمل، به مردم برانگیختن ارتباط، طریق از شده تعیین اهداف سمت به هاآن
 در تغییر و قطعیت عدم ایجاد باعث رهبری فرایند. باشدمی یاساس نیازهای ارضای طریق از چه و

 (.Nelson & Campy, 2011:485)شود می سازمان
 نفوذ مستلزم رهبری. است سازمان اعضای بر نفوذ و دادن جهت رهبری، در نکته ترینمهم

 سرپرستی تحت افراد بر بتواند که است کسی رهبر نقش در مدیر و است افراد بر اثرگذاری و کردن
 قدرت و نفوذ یمسئله. بپذیرند را او قدرت و نفوذ مرئوسان، دیگر عبارت به و باشد مؤثر و نافذ خود

 عبارت  قدرت اصوالً. کندمی پیدا ارتباط گیردمی سرچشمه آن از نفوذ و قدرت که منابعی به رهبری
 باعث غیرمستقیم یا مستقیم که است اعمالی از عبارت  نفوذ و دیگران بر نفوذ اعمال توانایی از است
 مسئله و انددرآمیخته یکدیگر با نفوذ و قدرت ترتیب بدین. شوندمی دیگران نظرات یا رفتار در تغییر

 از نیز نفوذ و یابدمی تحقق دیگران بر نفوذ با رهبری زیرا است، ارتباط در هاآن دوی هر با رهبری
 (.Alwani, 2011:142)گیردمی سرچشمه قدرت

 

 رهبری خدمت گرا -2-1
می  ابتدا رهبر، که است آن نشان دهنده که رهبر از رفتارهایی به دارد اشاره خدمت گرا رهبری
 تمرکز هاآن پیشرفت و توسعه و اهداف مجموعه زیردستان، شخصی نیازهای بر و کند خواهد خدمت

 به همچنین و می کند هتوج زیردستان نیاز به خود نیازهای به توجه از قبل رهبر در واقع،. کند
 به رسیدن برای و کنند استفاده خود بالقوه تواناییهای از کامل طور به تا کمک می کند زیردستان

 (.Chan & Mak, 2014) می نماید تشویق را هاآن شغلی، مطلوب موفقیت
رتبه  در را دیگران به کردن خدمت که است، رهبری الگوی از جدید نوع یک خدمتگزار، رهبری

 .است کردن خدمت به تمایل رهبری، نوع این برای اولیه انگیزه واقع، در. میدهد قرار اولویت خستن
اشاره  خادم عنوانبه رهبر نقش از درستی درک به خود، جای به دیگران بر خدمتگزار رهبری تمرکز
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است  پیروان پیشرفت به کمک و توسعه نیاز، به پاسخگویی رهبری، نوع این اصلی هدف. می کند
(Stone, et al, 2004; Bagri, 2015 .) 

ای که رهبر منافع دیگران را بر منافع و گونهرهبری خدمتگزار عبارتست از درک و عمل به
 (.Ghasemi, 2013تمایل و عالقه شخصی خود ترجیح دهد )

ها ها. آنرهبر خدمتگزار، کسی است که بیشترین تأکیدش بر پیروان خوب است نه عالقه آن
ش می کنند پیروان خود را رشد دهند و به جای استفاده از قدرت بر سلطه و نفوذ بر آنان، کارکنان تال

 (.Nasrasfahani & Nasrasfahani, 2010را توانمند سازند )
 مقاله در( 1977) سال در " گرین لیف رابرت" توسط بار نخستین برای خدمتگزار رهبری نظریه

را  محققان از بسیاری نظر  خدمتگزار رهبری سبک اخیر دهه در. دش مطرح"رهبر نقش در خدمتگزار''
 در که قدرت بودند مراتبی سلسله مدل بر مبتنی رهبری، سنتی های نظریه. است کرده جلب خود به

 پایین سطوح پیروان در و کرد می دیکته پایین به باال از را دستورات و داشت وجود سازمان هرم رأس
 در کاری محیط این، گذشته از. اند بوده دستورات این از پیروی به ملزم ازمانیس عضو یک عنوانبه تر

 قرار بازبینی مورد را رهبری در زمینه سنتی های تئوری که داشته آن بر را زیادی محققان تغییر، حال
 سبک یک عنوانبه خدمتگزار رهبری نظریه کنند. عرضه را دوره این با متناسب های نظریه و داده
 برخوردار باالیی بسیار اهمیت از رهبری های بین نظریه در مدیریت و رهبری در اثربخش قیاخال
 در پیروان. آورد شمار به  انسانی عوامل به توجه در آل های ایده سبک از یکی را آن توانمی که است

 هرم مدل در که است حالی در این و آیند می حساب به رهبران عنوان خدمتگزاربه سنتی ساختارهای
 و ذات را وارونه هرم مدل توانمی نتیجه در. شوند می قلمداد خود پیروان رهبران، خدمتگزار وارونه،

 (Ashura, 2014آورد ) شمار به خدمتگزار جوهر رهبری
موضوع رهبری خدمت گرا روی این عقیده که رهبران ملزم به خدمت به سایرین تا منافع 

ن عقیده ریشه در کتابهای آسمانی دارد. بنابراین رهبرانی که خودشان هستند تأکید می کند و ای
ها مهارتهای شغلی و درآمدهای شخصی و ارضاء نیاز به قدرت یا ترکیبی از آنهاست توجهات اولیه آن

از تأمین حداقل نیازهای رهبری خدمتگزار محروم هستند. از این دیدگاه رهبران باید توجه خود را از 
خدمت کردن به » د به نیازها و منافع مردم انتقال می دهند و باور داشته باشند که: نیازها و منافع خو

)خدمتکاری( نیاز به فروتنی و  1پیتر بالک«.  دیگران با شکوه ترین و بهترین پاداش رهبری است
ی ها متواضع و میل به مشارکت دارد. رهبران خدمتگزار و یا خدمتکار از این که مقام رهبری چه به آن

تواند عنوان رهبر چه خدمتی برای دیگران میها بهدهد برانگیخته نمی شوند بلکه از این که نقش آن
 (.Afjeh , 2014:186-187انجام دهد برانگیخته می شوند)
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 .……… یسازمان فرهنگ با گراتحول و گرا خدمت یرهبر نیب رابطه یبررس عنوان مقاله :

 ابعاد پرداز نظریه

به
 

نقل
از 

 
آندرسون)

 ( 2
0

0
9

 

 اخالقی و بخشیالهام ابعاد (1991) 1گراهام
 نگری آینده رابطه، ایجاد ، متقابل روابط برای ظرفیت هویتی، خود ( 1998)  2باچن

 به خادمیت، تعهد نگری، آینده سازی، مفهوم متقاعدسازی، همدلی،آگاهی، دادن، گوش ( 1998) 3اسپیرز
 گروه ایجاد رشد،

 محیط دوستانه، ایجاد افراد، توانمندسازی خود، رهبری ارائه افراد، برای شدن قائل ارزش ( 1999)  4لوب
 خود اعتبار دادن نشان

 بصیرت و بینش اعتماد، اعتبار، نفوذ، رسانی، خدمت ( 1999)  5فارلینگ
 متو خد توانمندسازی دیگران، از تقدیر پیشگامی، الگودهی، اعتماد، اعتبار، بصیرت، ( 2001)  6راسل

 رسانی
 و اسل

 (2002)7استون
 دیگران، توانمندسازی از تقدیر پیشقدمی، خدمت رسانی، اعتماد، صداقت، بینش،

رسانی،  خدمت انداز، چشم اعتماد، دوستی، نوع فروتنی، و تواضع الهی، عشق ( 2003)  پترسون
 توانمندسازی

 گرا: رهبری تحول -2-2
 به رسیدن چگونگی و می دهد شکل روشن و جذاب ای هشیو به را اندازی چشم گراتحول رهبر

 به را اطمینان این و کند می عم بینی خوش با و به نفس اعتماد با و میکند بیان را انداز چشم آن
 و هدایت می کند، بودن الگو با می کند، تاکید نمادین اقدامات با را هاارزش می دهد، انتقال زیردستان
 بر اثربخشی ترجیح با آفرین تحول می سازد. رهبران توانمند انداز چشم به رسیدن برای را کارکنان
 اهداف سازمانی به رسیدن جهت در موثر گونه ای به سازمان انسانی منابع کارگیری به در سعی کارایی

 به را رهبری مطالعه او. نمود جلب پیروان و رهبران متعامل روابط ماهیت به را توجه برنز .دارند را
 رهبری اخالقی مبنای و اهمیت عمدی تغییر واقعی جمعی اهداف قدرت و تعارض های یاییپو سمت

 برنز دیدگاه آفرین. از تحول و تبادلی: نمود مطرح را رهبری مدل نوع دو سپس و کشانید پیروی و
 به پیروان توجه جلب وی، هدف و بوده پیروان در بالقوه های انگیزه جستجوی در آفرین تحول رهبر

 برتر عموما آفرین تحول رهبری برنز، ازنظر. است جمعی منافع به منافع فردی تبدیل و برتر های زنیا
 ایجاد در پیروان روحیات و ها ارزش نیازها، روی بر باتاکید آفرین تحول است. رهبری تبادلی از

 ندازهایا چشم و ها ایده خلق با تحول آفرین رهبران. می نماید تالش پیروان در اخالقی مسولیت
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5 Farlyng 
6 Russell 
7 Esal &Stone 
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ها  سازمان در تحول و تغییر جهت در کارکنان و مدیران میان در شوو و شور و اعتماد ایجاد با و جدید
 , Mousavi Hosseini, et alهستند ) سازمان عملکرد بهبود و توسعه بخش نوید و می نمایند عمل

2015). 
 را سازمان و افراد تغییر فرایند و شوند می خود پیروان فوقالعاده عملکرد موجب چنین رهبرانی

 با گراتحول رهبران که شد مشخص 1پیالیی و واتسون ایزنباخ، پژوهش نتیجۀ در. کنند تسهیل می
 نکردنی باور و واقعی جذاب، اندازی چشم خود سازمانی واحد یا سازمان برای موجود به موقعیت توجه

(. Skandari, 2014) شوند می سازمانی تغییرات آمیز موفقیت اجرای موجب و کنند می ایجاد از آینده
 . باشدمی گراتحول رهبری سبک مهم جنبه های از تغییر ایجاد پس

 (Skandari, 2014گرا ): ویژگی های رهبری تحول2جدول 

 کنند؛ بخشیالهام و کرده جذب را دیگران توانندمی .2  هستند؛ راهبردی تفکر دارای .1

می  رگیرد ابهامها و اطمینان عدم پیچیدگی، با .3
 شوند؛

 هستند؛ اشتیاق دارای .4

 می کنند؛ مربیگری .6  می کنند؛ عمل تغییر عامل عنوانبه .5
 تا می دهند فرا گوش نظرات نقطه تمامی به .7

  بخشند؛ توسعه روحیه همکاری را
 هستند؛ کار عاشق .8

 دارند؛ نظر در را کارکنان نیازهای .10  دارند؛ یادگیری به دائمی تمایل .9

 می کنند؛ درک را افراد عموم یازهاین .12  هستند؛ شناس خود .11
 ندارند؛ باور را شکست .14  هستند؛ استقامت و ایستادگی دارای .13
 هستند؛ بصیرت دارای .16  دارند؛ باالیی انتظارات .15
 می کنند؛ تقسیم دیگران با را کار ریسک .18  هستند؛ استواری نقش مدل دارای .17
 متجانس رفتارهای و محوری های ارزش دارای .19

  هستند؛
 دارند؛ ارزشی انگیزه .20

 هستند؛ کننده ترغیب .22  پذیرند؛ ریسک .21
می  بیان سادگی به را آن و دارند هدف از روشنی احساس .24  هستند؛ احساسی بلوغ دارای .23

 کنند؛
  دارند اثربخشی های ارتباط .25

 گرامؤلفه های رهبری تحول 2-2-1
 ذهنی، بترغی ، آرمانی نفوذ عامل چهار براساس برنارد بس مدل طبق بر آفرین تحول رهبری

 رهبری عوامل( 1) ی شماره شکل. یابد می تحقق گرا های توسعه حمایت و بخشالهام انگیزش
 :دهد می نشان صورت شماتیک به را آفرین تحول

                                                           
1 Eisenbach, R, Watson, K. and Pillai, R. 
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 .……… یسازمان فرهنگ با گراتحول و گرا خدمت یرهبر نیب رابطه یبررس عنوان مقاله :

 
 ل آفرین تحو رهبری : عوامل1شکل 

 : 1نفوذ آرمانی -
اسایی و شامل رفتارهایی همچون ایجاد اعتماد، احترام بین افراد، ترغیب زیردستان برای شن

یک رهبر غرور و افتخار می »شود: الگوبرداری از رفتار رهبر است. نفوذ آرمانی با این بیانیه معرفی می
باشد، که این احساس را نفوذ آرمانی متناسب با رهبران کاریزما می«. کند زیرا زیر دستانش با او هستند

 و قابلیتهای فوق العاده ای است.  در میان زیردستان ایجاد ایجاد می کند که رهبر صاحب ویژگیها
 : 2بخشانگیزه الهام

شامل گونه ای از رفتار است که زیردستان را نسبت به یک بینش مشترک ترغیب کرده و مقرر می 
سازد. این بینش از طریق فرایند مباحثه و مذاکره مشکل می گیرد و بروی ویژگیهای منفی وضع 

توان با این بیانیه بخش را مینده تاکید دارد. انگیزه الهامموجودو برجسته کردن ویژگیهای مثبت آی

 .«رهبر بینش و تصویری از آینده را ترسیم می کند»معرفی کرد: 

 :  3فکری محرک
نوعی رفتار است که زیردستان را در خصوص موقعیت های کنونی و مفروضات موجود به چالش می 

رهبری کسی »شود: فکری با این بیانیه معرفی میکشاند تا دست به خالقیت و نوآوری بزنند. محرک 
 «.است که به مسائل و مشکالت از زوایای مختلفی نگاه می کند

                                                           
1 Idealized influence 
2 Inspirational Motivation 
3 Intellectual stimulus 



 
 1399 تابستان  ،3 یاپیپ ،2 شماره دوم، سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه 58

 : 1مالحظات فردی
نوعی رفتار است که به زیردستتان کمک می کند تا از طریق مربی گری و توسعه روابط مرشدیت 

فردی با بحث رعایت حال دیگران در  قابلیتها و توانمندی های بالقوه خود را بالفعل کنند. مالحظه
دانشگاه ایالتی اوهایو متفاوت است. زیرا در اینجا مالحظه فردی رفتار ویژه با کارکنان است که در ان 

شود و این الهام را بصورت ویژه و منحصر به فرد به نیازها و توانایی های تخصصی فرد نگریسته می
ماداره کل  امور   یتی واحد است. مالحظه فردی با این بیانیه به افراد می دهد که نیازهای او همسو با 

 .«بی گری و آموزش زیردستان می کندرهبر کسی است که زمان زیادی صرف مر»شود: معرفی می

 می کنند؛ اما تقسیم دسته چهار به را آفرین تحول رهبری دهنده تشکیل عوامل محققان بیشتر اگرچه
 را رویکرد  دو این (3) شماره جدول. کنند می بیان مورد شش در را ها ویژگی این 2جانتزی و لیتود

  :کند می مقایسه
 (Skandari, 2014گرا ): مؤلفه های رهبری تحول3جدول 

 عاملی چهار مدل لیتود عاملی شش مدل

 پیروی که رفتاری و پرجاذبه بصیرت: آرمانی نفوذ. 1 اهداف؛ و بصیرت بناکردن. 1
 ی کند؛م القا به دیگران را

 به تا دیگران برانگیختن ظرفیت: الهامی انگیزش. 2 می سازد؛ فراهم را ذهنی ترغیب. 2
 باشند؛ بصیرت متعهد

 نوآوری؛ و ابداع ترغیب: ذهنی ترغیب. 3 افراد؛ از فردی حمایت. 3
 پردازی نماد را ای حرفه شهای ارز و رفتار. 4

 می کند؛
 سازی آماده و مربیگری: شده فردی مالحظات. 4

 .پیروان خاص برای نیازهای
  عملکرد؛ انتظارات تشریح و توصیف. 5
 در مشارکت توسعه برای ساختارهایی ایجاد. 6

 .تصمیمات

 فرهنگ سازمانی -2-3
شخصیت هایی می باشند، که این قالب شخصیتی سازمان  یدارا یزها ن همانند افراد، سازمانسازمانها 

سازمان فرهنگ نقش  یک(. در Ghadami M. & Azari, 2010) درا، فرهنگ آن سازمان می گوین
 یکه، نوعیندوم ا .سازمان است کننده مرزیینکه فرهنگ، تعیننخست ا ؛کندیم یفارا ا یمتفاوت یها

شود که در افراد  یسوم فرهنگ باعث م. کند یم یق سازمان تزر یدر وجود اعضا یتاحساس هو
 ,Arabiدارد ) یتاهم یشخص فعاز منا یشترب یارکه بس یدبه وجود آ یزیتعهد نسبت به چ ینوع

2008 .) 
                                                           

1 individual considerations 
2 Leithwood&Jantzi 
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 .……… یسازمان فرهنگ با گراتحول و گرا خدمت یرهبر نیب رابطه یبررس عنوان مقاله :

 یرشطور عام مورد پذه که ب یفیتعر یعنی یستن یرامکانپذ یدر قالب مشخص یفرهنگ سازمان یفتعر
فرهنگ سازمانی را نیروی ، (2000) 1دنیسون(. Sharifzadeh & Mehdi, 2006باشد وجود ندارد )

دارد فرهنگ  عقیده او. کند می تعیین را ها کردن و چگونگی عملیات می داند که نحوه عمل قدرتمند
محکم به نظام  ای که همچون شالوده ی شودارجاع م یباورها و اصولی، اساس های به ارزش یسازمان

آن  یتباعث تقویریتی، هم نظام مد و باورها و زش ها. عالوه بر آن، هم اری کنندخدمت م یریتیمد
و  یمعان یسازمان، حاو یاعضا یبرا ماندگارند، زیرا ارزش ها و ها اصولین   . اگردندی م یهاصول اول

با  یکیبه طور نزد یو برداشت فرهنگ سازمان یاممعتقد است که پ یهستند. و یخاص یممفاه
ی کنند، سازمان کار م که در یبر افراد یادیز یارمرتبط هستند و تأثیر بس یسازمان ی هایاستراتژ

 ای اما افراد سازمان به گونه یست؛و تماس ن ؤیتقابل ر یفرهنگ به آسانی دارد م یانب یسوندارند. دن
از  یاریاست. در بس تری قو یگریو قانون فرهنگ از هر قانون د ی شناسندمی آن را به خوبیت، با اهم

 (. Iranzadeh & Mahmoudi, 2009و برداشت از فرهنگ است ) یامپ ینمهمتر این ها سازمان

 

 ی تحقیقهاهیفرض -2-3  
احتمالی در مورد جمعیت آزمایشی  صورتبهشده را فرضیه رابطه بین دو یا چند متغیر تعریف

باشد و اگر کند. فرضیه جان کالم تحقیق است و عصاره تز و موضوع پژوهش میمعین را بیان می
رحیمی و همکاران، رد )ککتاب یا مقاله بخواهد در یک یا دو جمله خالصه شود باید به فرضیه رجوع 

(. هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه آماری، توانمند کردن محقق در آزمون 100ص ، 1392
های آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به طورکلی هدف از آزمون فرضفرضیه است. به

تأیید است یا ، قویاً قابلایمآمده از نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جمعیت زدهدستاطالعات به
صورت هایی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و بهها یا عبارتهای آماری، جملهخیر؟ فرضیه

 .است ها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری و نقش آن شوندیمپارامتر نوشته 
رهبری خدمت گرا  شده در رابطه بیندر تحقیق حاضر بر اساس ادبیات و مبانی نظری مطرح

 شدهیطراحهای زیر و رهبری تحول آفرین با فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی فرضیه
 گرفته است.ها را مورد آزمون قرار و در مراحل کار این فرضیه

داری وجود رابطه معنی فرهنگ سازمانی کارکنان  اداره کل  امور مالیاتی و رهبری خدمت گرا بین .1
 .دارد

داری وجود رابطه معنی کارکنان اداره کل  امور مالیاتی فرهنگ سازمانی و گرارهبری تحول بین .2
 دارد.

                                                           
1 Denison 
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 مدل تحلیلی تحقیق -2-4
مدل تحلیلی تحقیق حاضر بر اساس ادبیات و پیشینه تحقیق بدست آمده است که در آن رهبری 

 و باس پرسشنامهبر اساس  آفرینتحول رهبری ،(2004)  دنیز پرسشنامهخدمت گرا بر اساس 
استفاده  (2006) همکاران و سونیدن پرسشنامه از یسازمان فرهنگو  (MLQ( )0200) 1آولیو

 مدل مفهومی تحقیق را نشان می دهد. 2شده است. شکل شماره 
 

 

 

 

 

 
 

 : مدل مفهومی تحقیق )منبع محقق ساخته( 2شکل 

 

 تحقیق شناسی روش -3
حاضر،  تحقیق آوری اطالعات موردنیازجمع لذا . است شیپیمای پژوهش این در تحقیق روش

اطالعات آن به  آوریجمعبود که روش  یو با توجه به هدف از نوع کاربرد یشیمایپ -یفیاز نوع توص
مالیاتی استان  کارکنان، شرکت  اداره کل امور تحقیق  یجامعه آمار شودمیانجام  ایپرسشنامهشکل 
 توزیع کارکنان بین در آماری نمونه حجم از بیشتر تعدادی یعنی پرسشنامه 190 باشد. تعدادمی اردبیل

 .گرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد پرسشنامه178 که شد آوریپرسشنامه جمع 183 و شد
اداره کل  امور مالیاتی استان اردبیل  رکنان رسمی، پیمانی، روزمزد دائمجامعه آماری تحقیق حاضر کا

 دهند.باشد تشکیل مینفر می 331ها که تعداد آندیپلم با تحصیالت باالی فوق 
 آماری جامعه اعضای همه تا بود خواهد ساده تصادفی حاضر تحقیق در گیری نمونه روش

باشند. تعدا نمونه بر اساس فرمول کوکران  داشته را آماری نمونه انتخاب در مساوی انتخاب شانس
  باشد.نفر می 178

منظور  همین شود. بهمی انجام ایپرسشنامه حاضر، تحقیق موردنیاز اطالعات آوریجمع ابزار
 .گردید توزیع و گرا و فرهنگ سازمانی تهیهرهبری خدمت گرا ، رهبری تحول استاندارد پرسشنامه سه

                                                           
1 Bass & Avolio 

 آفرینتحول رهبری

 گرا خدمت رهبری

 یسازمان فرهنگ
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 .……… یسازمان فرهنگ با گراتحول و گرا خدمت یرهبر نیب رابطه یبررس عنوان مقاله :

 شاده اسات کاه سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق از آزمون آلفاای کرونبااخ اساتفاده  برای
آمده دساتآمده است. با توجه به ضارایب به 5ها در جدول شنامهخالصه ضرایب آلفای کرونباخ پرس

ها از پایاایی قابال قباولی توان گفت که پرسشانامهباشند( میمی 7/0تر از ها )بزرگبرای پرسشنامه
 برخوردار هستند.

 ها: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه4جدول 

 مقدار ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه پرسشنامه

852/0 28 خدمت گرا رهبری   

754/0 20 گرارهبری تحول  

820/0 36 فرهنگ سازمانی  

 
شده از روش انجام قاتیو سوابق تحق ینظر یمبان نیو تدو هیمنظور تهتحقق به نیدر ا

شود. بهره گرفته می یدانیاز روش م هافرضیهآوری اطالعات جهت آزمون منظور جمعو به ایکتابخانه
جدول  صورتبه شدهآوریجمع هایدادهصورت گرفت.  SPSS افزارنرم قیاز طر هادادهتحلیل  وتجزیه

 یتحلیل استنباط و و در مرحله دوم که تجزیه است شدهارائه ستوگرامیو نمودار ه یفیآمار توص
 بیضر اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن نمونه آماری و-کولموگروف باشد با استفاده از آزمونمی

 شده است. استفاده برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها یگهمبست

 
 یافته های تحقیق -4

گرا و فرهنگ سازمانی که از اند از رهبری خدمت گرا، رهبری تحولعبارت تحقیقمتغیرهای موجود در 
شایستگی، شوند. متغیر رهبری خدمت گرا دارای چهار بعد طریق گویه های پرسشنامه محاسبه می

گرا دارای چهار بعد مالحظه ی، قابلیت اعتماد و همدلی و همچنین متغیر رهبری تحولتواضع و فروتن
هایی ازجمله باشد. در این بخش شاخصمی بخش و نفوذ آرمانیفردی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام

 شود.میانگین، کران پایین و کران باال برای میانگین متغیرهای فوق در جداول جداگانه ارائه می
 های آماری مربوط به متغیرهای تحقیقشاخص :5جدول

 ماکزیمم مینیمم انحراف معیار میانگین متغیر

71/74 رهبری خدمتگزار  70/10  42 99 

گرارهبری تحول  02/52  17/10  29 84 

56/95 فرهنگ سازمانی   12/13  70 160 



 
 1399 تابستان  ،3 یاپیپ ،2 شماره دوم، سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه 62

 

 بودن نرمال آزمون- 4-1
پارامتری  نا آزمون از توانمی باشدمی لنرما تحقیق متغیرهای توزیع اینکه به بردن پی برای

 :است زیر صورتبه آزمون این مقابل فرض و صفر کرد. فرض استفاده اسمیرنوف -کولموگوروف
 .باشدمی نرمال هاداده صفر: توزیع فرض
 معیار: نقیض فرض صفر. فرض

 اسمیرنوف متغیرهای تحقیق-آزمون کلموگروف  :6جدول 
 داریمعنی سطح میرنوفاس -کولموگوروفZ آماره متغیر

(sig) 

 نتیجه

 نرمال است 231/0 38/1 رهبری خدمتگزار

 نرمال است 214/0 38/1 گرارهبری تحول

 نرمال است 399/0 896/0 فرهنگ سازمانی

 
 

در این ) باشد آنگاه متغیر مربوطه نرمال خواهد بود 05/0آمده بیشتر از دستداری بهاگر سطح معنی
های پارامتریک استفاده کرد( در غیر این صورت متغیر از توزیع نرمال تبعیت زمونتوان از آحالت می

پارامتریک بسنده  های پارامتریک مجاز نیست و باید به آمار نادر این حالت استفاده از آزمون) کندنمی
همه هستند و با توجه به آن 05/0داری موجود در جدول فوق همگی بیشتر از کرد(. سطح معنی

کنند و استفاده از آمار پارامتریک الزم و کافی است. با غیرهای موردمطالعه از توزیع نرمال تبعیت میمت
اسمیرنوف ضریب همبستگی پیرسون انتخاب -شده و جدول آزمون کلموگروفتوجه به توضیحات داده
 شود.ها پاسخ داده میو از طریق آن به فرضیه

 

 تحقیق فرضیات آزمون -4-2
از  باشدمی نرمال متغیرها توزیع اینکه به توجه با تحقیق، فرضیات آزمودن برای تحقیق از بخش این در

 .شودمی استفاده پیرسون همبستگی ضریب

 نی کارکنان در اداره کل امورفرهنگ سازما و رهبری خدمت گرا فرضیه اول: بین

 داری وجود دارد.رابطه معنی مالیاتی

کارکنان در اداره کل  امور     فرهنگ سازمانی با خدمت گرا رهبری مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین
که کمتر از  000/0داری برای ضریب همبستگیباشد. با توجه به سطح معنیمی 423/0برابر با  مالیاتی

فرهنگ  و خدمت گرا داری بین رهبریتوان نتیجه گرفت که رابطه معنیباشد میمی 01/0سطح خطا 
توان وجود دارد. همچنین با توجه به ضریب همبستگی می اداره کل  امور مالیاتی در کارکنان سازمانی



 

 
 

63 

 

 .……… یسازمان فرهنگ با گراتحول و گرا خدمت یرهبر نیب رابطه یبررس عنوان مقاله :

فرهنگ سازمانی کارکنان وجود دارد. بنابراین با  و خدمت گرا داری بین رهبریگفت که رابطه معنی
کارکنان با  فرهنگ سازمانی با خدمت گرا دار بین رهبریشده و وجود رابطه معنیتوجه مطالب گفته

یعنی  1توان گفت که فرضیه باشد( مینیز می 0.01داری کمتر از درصد )چون سطح معنی 99نان اطمی
 داریمعنی رابطه اداره کل  امور مالیاتی  در کارکنان فرهنگ سازمانی  و خدمت گرا بین رهبری "

  (.7جدول )شود تأیید می "دارد. وجود
 

 را  و ابعاد آن با  فرهنگ سازمانیضریب همبستگی پیرسون بین  رهبری خدمت گ :7جدول 

رهبری  
رخدمتگزا  

گیشایست  وتواضع  
 فروتنی

 قابلیت
 اعتماد

فرهنگ  همدلی
 سازمانی

رهبری 
 خدمتگزار

      1  همبستگی

       معنی داری

گیشایست 630/0  همبستگی   1     

000/0 معنی داری       

 و تواضع
 فروتنی

423/0  همبستگی  241/0  1    

ی داریمعن  000/0  000/0      

 قابلیت
 اعتماد

876/0  همبستگی  388/0  231/0  1   

000/0 معنی داری  000/0  000/0     

796/0  همبستگی همدلی  407/0  20/0  611/0  1  

000/0 معنی داری  000/0  002/0  000/0    

فرهنگ 
 سازمانی

423/0  همبستگی  202/0  197/0  440/0  498/0  1 

000/0 معنی داری  000/0  004/0  000/0  000/0   

 
 
 

رابطه  اداره کل امور مالیاتی فرهنگ سازمانی  وگرا رهبری تحول بینفرضیه دوم : 

 داری وجود دارد.معنی
 امور کارکنان در  اداره کل فرهنگ سازمانی و گراتحول رهبری مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین

که کمتر از  000/0داری برای ضریب همبستگیسطح معنیباشد. با توجه به می 610/0برابر با  مالیاتی
فرهنگ   و گراداری بین رهبری تحولتوان نتیجه گرفت که رابطه معنیباشد میمی 01/0سطح خطا 

توان وجود دارد. همچنین با توجه ضریب همبستگی می مالیاتی در اداره کل امور کارکنان سازمانی
فرهنگ سازمانی کارکنان وجود دارد. بنابراین با  و گراتحولرهبری داری بین گفت که رابطه معنی

کارکنان با  فرهنگ سازمانی و گراتحول دار بین رهبریشده و وجود رابطه معنیتوجه مطالب گفته
یعنی  2توان گفت که فرضیه باشد( مینیز می 0.01داری کمتر از درصد )چون سطح معنی 99اطمینان 
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 وجود داریمعنی رابطه مالیاتی امور اداره کل در کارکنان فرهنگ سازمانیو  گراتحول بین رهبری "
  (.8جدول )شود تأیید می "دارد.

 گرا و ابعاد آن و  فرهنگ سازمانیضریب همبستگی پیرسون بین  رهبری تحول-8جدول 

 

 

 

 و پیشنهادات گیرینتیجه-5
 بیضر نوع چه از نشان داده شود ی بود و برای اینکههمبستگ رتصوی که نوع مطالعه بهقاتیتحق در

نشان داد که  آزمون نیا جینتا شود استفاده دیبا( رمنیاسپ: پارامتری نا ای رسونیپ: یپارامتر) یهمبستگ
 رهایمتغ یتمام یبرا. باشدمی هاداده عیتوز بودن نرمال دهندهنشان 0.05 تربزرگ داریمعنی سطح
. باشندمی نرمال متغیرها این که گونه نتیجه شداین باشدمی 0.05 از تربزرگ داریمعنی سطح چون
 شد. استفاده رسونیپ یهمبستگ بیضر از اتیفرض لیتحل یبرا نیبنابرا

و بین ابعاد رهبری خدمت گرا  نشان داد کهپیرسون  آزموندر بررسی فرضیه اصلی اول و با استفاده از 
و مقدار ضریب همبستگی پیرسون  داری وجود داردرابطه معنی مالیاتی امور اداره کل فرهنگ سازمانی

باشد. می 423/0برابر با  کارکنان در اداره کل امور مالیاتی فرهنگ سازمانی با خدمت گرا رهبری بین

رهبری  
اگرتحول  

 مالحظه
 فردی

 ترغیب
 ذهنی

 انگیزش 
بخشالهام  

 نفوذ
 آرمانی

 رفتارهای
نگ فره 

 سازمانی

رهبری 
 گراتحول

      1 همبستگی 

معنی 
 داری

      

مالحظه 
 فردی

745/0 همبستگی   1     

معنی 
 داری

000/0       

ترغیب 
 ذهنی

435/0 همبستگی   435/0  1    

معنی 
 داری

000/0  000/0      

 انگیزش
 بخشالهام

745/0 همبستگی   452/0  363/0  1   

معنی 
 داری

000/0  000/0  000/0     

نفوذ 
 آرمانی

762/0 همبستگی   528/0  328/0  524/0  1  

معنی 
 داری

000/0  000/0  002/0  000/0    

فرهنگ 
 سازمانی

610/0 همبستگی   421/0  320/0  240/0  487/0  1 

معنی 
 داری

000/0  000/0  000/0  000/0  000/0   
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 .……… یسازمان فرهنگ با گراتحول و گرا خدمت یرهبر نیب رابطه یبررس عنوان مقاله :

 و تواضعآمده برای شایستگی، دستداری بهسطح معنی همچنین در بین ابعاد رهبری خدمت گرا 
داری وجود دارد و همچنین ابعاد رهبری خدمت گذار لیت اعتماد و همدلی رابطه معنیی ، قابفروتن

  و خدمت گرا رابطه معنی داری با فرهنگ سازمانی کارکنان دارد، لذا می توان ادعا کرد بین رهبری
 دارد. وجود داریمعنی رابطه اداره کل امور مالیاتی  در کارکنان فرهنگ سازمانی

 رابطه مالیاتی  اداره کل امور  فرهنگ سازمانی  وگرا رهبری تحول بین صلی دوم،فرضیه ا اساس بر

 وگرا رهبری تحول بین پیرسون همبستگی ضریب مقدار گرفت توان نتیجهمی دارد وجود معناداری
که کمتر  000/0داری برای ضریب همبستگیبا توجه به سطح معنی. باشدمی 610/0فرهنگ سازمانی 

  و گراداری بین رهبری تحولتوان نتیجه گرفت که رابطه معنیباشد میمی 01/0از سطح خطا 
وجود دارد. همچنین با توجه ضریب همبستگی  در اداره کل امور مالیاتی کارکنان فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی کارکنان وجود دارد.  و گرارهبری تحولداری بین توان گفت که رابطه معنیمی
فرهنگ  و گراتحول دار بین ابعاد رهبری رهبریشده و وجود رابطه معنیتوجه مطالب گفتهبنابراین با 

 درصد وجود دارد. 99کارکنان با اطمینان  سازمانی
در قسمت پیشینه پژوهش اشاره شد در تحقیقات  3شده ، چنانچه در فصل با توجه به مطالعات بررسی

فرهنگ سازمانی کارکنان توسط محققان مورد تأیید   وگرا زیر رابطه بین رهبری خدمت گرا و تحول
 قرارگرفته است:

 تأثیر ( با عنوان بررسی1394(،  تحقیق ، چهرازی و همکاران )2013) 1تحقیق چودهاری و همکاران
( در 1395کارکنان تحقیق رضایی و روحی عیسی لو ) فرهنگ سازمانی بر خدمتگزار سبک رهبری

 بین رابطه که نقشی فرا رفتارهای با آفرینتحول و خدمتگزار رهبری هرابط تحقیقی با عنوان بررسی
 .گرفت قرار تأیید مورد فرهنگ سازمانی و خدمتگزار رهبری

گرا با فرهنگ سازمانی کارکنان در تحقیقات رابطه بین رهبری خدمت گرا و تحولچنانچه اشاره شد 
شده و با بر تحقیقات انجامشد. بنابراین با تکیه باال تأییدشده چنانچه در تحقیق ما هم این رابطه تأیید

 توان بر تأیید فرضیه تحقیق اطمینان داد.آمده میدستتوجه به نتایج به
 :آن ابعاد و اول یاصل هیفرض دییتأ یراستا در شنهاداتیپ

شایستگی، قابلیت اعتماد و ) آنبا توجه به نتایج پژوهش که نشان داد رهبری خدمت گرا و ابعاد 
 فرهنگ سازمانی کارکنان دارد.  با دار همدلی( رابطه معنی

 آمده از این تحقیق، شایستگی، قابلیت اعتماد و همدلی از ضروریات دستبر اساس نتایج به
فرهنگ سازمانی در شرکت اداره کل  امور  مالیاتی تاثر گذاری بر مهم رهبری خدمت گرا 

ی تقویت ابعاد فوق در بین مدیران و مسئولین بدین منظور، پیشنهاداتی در راستا .باشدمی
 :گرددیممالیاتی به شرح زیر ارائه  امور اداره کل

                                                           
1 Choudhary et al 
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 یی است مدیران وگوراستی بارز رهبران خدمت گرا صداقت و هایژگیویکی از  کهییازآنجا 
 فضای آن، به کارکنان تشویق و هایژگیو و صفات این دادن نشان با توانندیم رهبران
 دهند. توسعه سازمان را در اعتماد

 شود که: فضای اعتماد را در سازمان از به مدیران و مسئولین اداره کل امور مالیاتی توصیه می
مساعدت از سوی  و همکاری و گسترش روحیه سویک از کارکنان دادن طریق مشارکت

 گسترش دهند. دیگر

 یریگمیتصم ی،گذارهدف یانجر فضای اعتماد در سازمان را از طریق مشارکت دادن افراد در 
 کنند. تقویت سازمان، یهاتیفعال و

 اهداف روشن بیان همچنین و مدیران رفتار سازمان، روزمره یاتیمال امور کل ادارهدر  شفافیت 
 .شودیم سازمان در اعتماد فضای تقویت باعث برای کارکنان، سازمان یهابرنامه و

 به احترام و رشد به توجه نیز و یریگمیتصم در انمدیران و مسئولین با مشارکت دادن کارکن 
 دهند. ارتقاء کارکنان را  فرهنگ سازمانی توانندمی کارکنان

 شود که کارکنان را برای انجام کار گروهی تشویق و روحیه همکاری و به مدیران پیشنهاد می
 شود بهبود ببخشند.فرهنگ سازمانی می  افزایشهمدلی را در سازمان که باعث 

در مورد رهبری خدمت  الزم دادن اطالعات برای خدمت ضمن آموزشی هایدوره برگزاری -
 فرهنگ سازمانی کارکنان.  ارتقاءگرا به مدیران و مزایای استفاده از آن در سازمان جهت 

 

 پیشنهادات در راستای تأیید فرضیه اصلی دوم و ابعاد آن:
 ".دارد کارکنان فرهنگ سازمانی  با داریمعنی رابطه گرارهبری تحول " دوم فرضیه تأیید به توجه با

 ذهنی، ترغیب فردی، مالحظه) آنگرا و ابعاد و با توجه به نتایج پژوهش که نشان داد رهبری تحول
دارد، بنابراین پیشنهاد  کارکنان فرهنگ سازمانی  بادار آرمانی( رابطه معنی نفوذ و بخشالهام انگیزش

 شود :می
 کارکنان، ضعف و قوت نقاط ،هاییتوانا استعدادها، نیازها، کارکنان، مستقل هویت به توجه 

 جهت در وقت صرف ، پیروان یکایک نیازهای به توجه دوستانه، و حمایتی جو ایجاد
 فردی مالحظات عامل بیشتر تقویت جهت پیروان رشد به کمک برای یگریمرب و آموزش
 .گرددیم پیشنهاد

 ایجاد طریق از رهبران با پیروان بیشتر مشارکت و همکاری تسهیل را از طریق آرمانی نفوذ 
 طریق از بالقوه یهاتیظرف توسعه جهت سالم رقابت ایجاد انداز مشترک، چشمکی

یی توسعه دهند تا فرهنگ سازمانی گراجمع روحیه و تقویت  معنوی و مادی یهاپاداش
 یابد. ارتقاء

 ردن اطالعات مدیران و کارکنان جهت فاصلهک روزبه :ذهنی ترغیب عامل توسعه جهت 
اختیار و  تفویض جدید، یهاحلراه کارکنان به ارائه تشویق و سنتی یهاارزش از گرفتن
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 .……… یسازمان فرهنگ با گراتحول و گرا خدمت یرهبر نیب رابطه یبررس عنوان مقاله :

ی جدید، تشویق و پاداش به فکرهای بدیع و نو، دادن پاداش و هاکیتکنفنون و  از استفاده
 .گرددیم پیشنهاد بیشتر به کارکنان با خالقیت و نوآوری باال اریاخت

 از  باال انتظارات داشتن بیشتر، مشارکت جهت آینده اندازچشم ارائه و پیروان کردن ریدرگ
 بخشانگیزش الهام عامل تقویت پیروان، ایجاد آمادگی پذیرش تغییر در کارکنان جهت

 .گرددیم پیشنهاد
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Abstract 

The purpose of this study is investigating the relationship between service-

oriented and transformational leadership with the organizational culture of 

employees at General Directorate of Taxation. This research is applied in terms of 

purpose and in terms of data collection is a survey research and in terms of data 

analysis is a correlational. The statistical population of the present study is the 

staff of the General Directorate of Taxation. The statistical sample size was 178 

using Cochran's formula. Pearson correlation coefficient tests were used to 

analyze the research hypotheses. The results of data analysis showed that there is a 

significant relationship between service-oriented leadership and organizational 

culture of employees and also there is a significant relationship between 

transformational leadership and organizational culture of employees. 
 
Keywords: Service-oriented leadership, Transformational leadership, 

Organizational culture 
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