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     چکیده
گستره سبک های رهبری و مدیریتی که طی سالیان متمادی توسط بسیاری از متفکران و دانشگاهیان  

  از طرفی سازمان ها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی باید ضعف ها و قوت های پیشنهاد شده است.
رهبری لیکرت و  فرهنگی را شناسایی و به اصالح آنان بپردازند.از این رو هدف این پژوهش بررسی سبک 

رابطۀ آن با ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران است.این پژوهش، مطالعه 
ای پیمایشی از حیث هدف کاربردی است.جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت های دانش بنیان شهر 

ین کارکنان شرکت های دانش  که نمونه به صورت تصادفی طبقه ای از  ب  نفر است 11800تهران بود که
گویه(   25هااز طریق پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی کاتورن)بنیان صنعتی تهران انتخاب شده است.داده

دنیسون) سازمانی  فرهنگ  پرسشنامۀ  است.   36و  شده  با)آلفای   گویه(گرداوری  ها  پرسشنامه  این  پایایی 
( و پرسشنامۀ فرهنگ  86/0رکتی کاتورن)کرونباخ( محاسبه شده، که برای پرسشنامه سبک رهبری مشا

دنیسون است.   91/0سازمانی  رسیده  تایید  رهبری    به  سبک  بین  پژوهش  این  های  یافته  اساس  بر 
( با ارتقاء فرهنگ   > p=0/000 0.01لیکرت)عدالت، مشارکت، پاسخگویی و مالکیت(در سطح معنی داری )

توان نتیجه گرفت  معنی داری وجود دارد.می  سازمانی در کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی رابطه
ارتقاء فرهنگ   با چهار مؤلفۀ )عدالت، مشارکت، پاسخگویی و مالکیت( سبب  که  سبک رهبری لیکرت 

 شود.   سازمانی، افزایش انگیزه و کارایی در کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی می

 

لیکرت، فرهنگ سازمانی، شرکت های دانش  رهبری، سبک رهبری، سبک رهبری    :ی  کلید  یواژه ها

 بنیان صنعتی
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 مقدمه  -1
تغییرات     نمیتوانند با  نامطمئن شده که سازمان ها  امروزه به حدی پیچیده، پویا و  شرایط محیطی 

بقای بلندمدت خود را تضمین کنند. سازمان ها    ساختارها، روش ها، سیستم هاو....  سطحی و ظاهری در
استفاده از فرصت های پیش رو، به ناچار ظرفیت ها و توانمندی های    یدات محیطی و برای مقابله با تهد

فرهنگی خود را شناسایی کنند و به ترمیم و اصالح ضعف    درونی خود را بشناسند، ضعف ها و قوت های
ها و تقویت قوت های خود بپردازند. در یک سازمان،فرهنگ سازمانی فضایی است که موجب تمایز سازمان  

دیگر سازمان ها می شود و در واقع به سازمان شخصیت منحصر به فرد می دهد و در نتیجه هویت    از
گستره سبک های رهبری و    .(Masoumi and Faizi,2021)  اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند  

مدیریتی که طی سالیان متمادی توسط بسیاری از متفکران و دانشگاهیان پیشنهاد شده است به قدری 
گسترده است که نمی توان یک »سبک ناب« را مطرح کرد. هر سبکی مزایا و معایب خود را دارد. نشان  
داده شد که اکثر مدیران شاغل به جای پایبندی به یک سبک واحد، از سبک های مختلف استفاده می  

ت از کمک (. رهبری فرآیندی از نفوذ اجتماعی است که از طریق آن یک فرد قادر اس1،2021کنند)داس 
اند، و  ها در نقش رهبری گنجانده شده دیگران برای رسیدن به یک هدف استفاده کند. تعدادی از فعالیت

این فعالیت بیرونی روشننگاه به  با کارکردهای سازمانی نگهداری داخلی و سازگاری  رابطه  کننده ها در 
ند کـه در آن رهبـران در هنگـام  فرهنگ و رهبری  دو روی یک سکه هست(.  2010و همکاران،  2است)آوان 

سازمان ها ، در ابتدا فرهنگ را ایجاد می کنند و زمانی که فرهنگ ها وجود داشته    ایجـاد گـروه هـا و
این ترتیب مشخص خواهد کرد که چه کسی رهبر خواهد شد و   باشد معیار رهبری تعیین مـی شـود. بـه

ش برانگیز مدیریت را در سازمان ها ی گوناگون در  چه کسی رهبر نخواهد شد. هنگامی که مشکالت چال
نظر می گیریم در می یابیم که آزمون واقعی ویژگی های مدیران ورهبران تاچه اندازه اهمیت دارد از جمله  
این ویژگی ها که بیش از همه مورد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است سبک مدیریت است .این مفهوم 

قیت رهبری و تعیین کننده فرهنگ وجو و راهبردهای حاکم برسازمان است یکی از مهمترین عناصر موف
  (. Jan Ahmadi Maryan,et al,2021تقریبا بیشتر متخصصان دانش مدیریت براین نکته توافق دارند )

رهبری همواره موضوعی بحث برانگیز در میان محققان و فیلسوفان بوده است. صدها تحقیق در این زمینه  

رهبری یکی از مشاهده  "( اظهار داشت که  1978؛3انجام شده و هزاران کتاب و مقاله منتشر شده است.)بارنز 

زمانی ضروری هستند و . افراد برای زندگی سا"شده ترین و کم درک ترین پدیده های روی زمین است
وقتی افراد برای موفقیت   تالش خود را به صورت هماهنگ برای خروجی های خاص به کار می گیرند.

های خاصی با هم کار می کنند، تشکیل گروه ها طبیعی است. هر یک از اعضای گروه به طریقی بر فعالیت 
به صورت رسمی یا غیر رسمی توسعه  نقش رهبری در نهایت در درون گروه .های دیگران تأثیر می گذارد

ها، ایجاد های رسمی که دارای تعامل و هماهنگی ساختاری هستند، سازماندهی فعالیت می یابد. در گروه
انگیزه در گروه، تعیین تکلیف و در نهایت دستیابی به اهداف، نقش اساسی رهبر است. باید توجه داشت که  
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سازمانی نیز برای موفقیت و توسعه شرکت ضروری است، با   رهبری، بلکه کارکرد فرهنگ نه تنها قدرت

سوق داده   "اشتباه"توجه به اینکه فرهنگ سازمانی قوی ممکن است ناکارآمد باشد، یعنی به سمت اهداف  
 شود. در دنیای شتابان امروز یکی از مسائل مورد توجه متخصصان و صاحب نظران، سبکهای رهبری

 Shirgir).یران غالباً به باورها و ارزشها و شخصیت مدیر بستگی داردمدیران است. سبکهای رهبری مد

and Dadgar Arabloo,2021)    نقش رهبری ضروری است، زیرا باید تصمیم بگیرد که به جای نتایج و
کند افراد، جهت گیری به سیاست های داخلی یا خارجی مناسب اتخاذ کند. این شیوه رهبری را تعیین می 

موفقیت به کارگیری شیوه ها و تکنیک های عملکرد آنهاست.  شیوه عملکرد مدیران و شیوهدهنده  که نشان
راه و رسم زندگی   ها و فرهنگ و های مدیریت و رهبری متضمن ایجاد پلی محکم و استوار بین این روش

گر  یکدی   در هر جامعه و هر نظام اجتماعی است و اگر بپذیریم که ویژگی های فرهنگی جوامع مختلف با
 تفاوت دارد، می توان ادعا کرد که رفتارها، عملکردها و حتی هدف زندگی آنها نیز از تفاوتهای چشمگیری

ای از نگرش ها و باورهای مشترکی برخوردار است، بسیاری از صاحبان اندیشه، فرهنگ سازمانی را مجموعه
و سازمان یا مؤسسه از یکدیگر میشود  بر رفتار افرد تأثیر میگذارد و همین ویژگی موجب جدایی د  میدانند که

(2018Abbaspur,et al,  رهبـری از عناصـر اصـلی و مشـترک در انـواع فرهنـگ هـای سازمانی است .)
و نقش رهبری و هدایت کارکنان در سازمان بدیهی می باشد.بنا براین باتوجه به وجود انواع فرهنگ های 

با   متناسب  رهبری  سبک  از  استفاده  ضروری  سازمانی،  سازمان  آن  فرهنگ  تغییر  جهت  در  سازمان 
   (.(Bagheri,and Batmani,2017است

چستر بارنارد، فیلیپ سلزنیک، پیترز و واترمن بیان مـی کننـد که وظیفه اساسی مدیریت شکل دهی  
و هدایت ارزش های اساسی و فرهنگ سـازمانی اسـت. آنهـا نقـش اساسـی رهبـران سازمان را مدیریت  

ها در سازمان می پندارند. برخی معتقدند هرگونه دگرگونی در سازمان بـدون توجـه بـه فرهنـگ  ارزش  
سازمانی، مؤثر واقع نمی شود. برهمین اساس مدیران موفق ، اقدام به شناسایی، تغییر ، توسعه و هـدایت  

ثیر گذاشته و موجبات  فرهنـگ سـازمانی می نمایند. آنها از این طریق بر رفتار فردی در سطح سازمانی تأ
 .(Bagheri and Batmani,2017 )دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم نموده اند

یکی از عوامل موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای مؤثر 
انسانی    رهبری مدیر است. مدیر در نقش رهبری سازمان میتواند سبک های متفاوتی را در هدایت نیروی 

انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در  
مدیران با استفاده از سبک   .کارکنان میشود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش میدهد
سازمان خود را افزایش دهند  صحیح رهبری میتوانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری  

(Mossadegh Rad,2006 اقتصاد از  را  رویکرد خود  نیز  اقتصاد جهانی  فناوری،  روزافزون  باگسترش   .)
سنتی به سمت اقتصاد دانش بنیان با پایه علم و فناوری سوق داده است. و با توجه به سودآوری باالی 

مانند امریکا، ژاپن و غیره از یک سو و ضرورت شرکت های فعال در حوزه دانش بنیان در کشورهای پیشرو  
 Nazarpour and Shah)فعالیت مؤثراقتصاد دانش بنیان، در سطح کشور بیش از پیش پررنگ شده است  

Siah,2021)  .  از طرفی نقش رهبری تا حد زیادی توسط فرهنگ سازمان تعیین می شود. استدالل شده
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کنند اهمیت حیاتی سازمان برای سبک کلی که رهبران اتخاذ می ها و مفروضات  است که »باورها، ارزش 
دارند. با توجه به اهمیت باالی فرهنگ سازمانی و ارتباط ناگسستنی با رهبری و اختیارات یا تفویض اختیار،  
نوع قدرت، نحوه کنترل، تخصیص منابع، سیاست های کنترل منابع انسانی، سیستم پاداش دهی، نحوه  

... به این نتیجه میرسیم که فرهنگ سازمانی قوی، پیش نیاز موفقیت و توسعه سازمان های  برنامه ریزی و  
این پژوهش نیز از این جهت است که سعی دارد   اهمیتمدرن از جمله شرکت های دانش بنیان است.

رهبری سازمانی است را با ارتقاع فرهنگ    سبک رهبری لیکرت را که یکی از سبک های کاربردی  رابطه
مانی که پیوند دهنده ارزش ها و رفتار ها و دیدگاه های افراد هر سازمان است را در رابطه با شرکت  ساز

تهران مورد سنجش  بنیان صنعتی  دانش  میان    های  افزایش هماهنگی  برای  مناسبی  راهکار  و  قرارداده 
به این سوال    .در نتیجه تحقیق حاضر در پی پاسخگوییسبک رهبری و ارتقاع فرهنگ سازمانی ارائه دهد

است که آیا بین سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران  
 رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ 

 

 ادبیات و پیشینه پژوهشی -2

 رهبری و سبک رهبری -2-1
ن یـک نفـر  مارتین تسمرز، در تعریف رهبری آورده است: فرآیند تأثیرگذاری اجتماعی است کـه در آ

قـادر است کمک و حمایت دیگران را در دستیابی به کار مشترک به دست آورد. بنابراین رهبر کسی اسـت  
کـه قـادر باشـد نفـوذ اجتماعی را بر دیگران برای رسیدن به هدفی مشترک اعمال کند. شاین نیز رهبری  

با   به طور کلی فرآیند اجتماعی تعریـف می کند که در آن فرد  بر رفتار دیگران در جهت را  یک گروه 
دسـتیابی بـه هـدفی مشـترک تـأثیر مـی گـذارد؛ رهبـری در سازمان، هم به صورت رسمی و هم به  
صورت غیر رسمی در سطحی گسترده، توزیع شده اسـت و دارای پایـه هـای مـنظم اجتماعی و عاطفی  

تاکنون تئوریزه شده است بیشتر معطوف به این  سبک رهبری که (Hoy and Miskel ,2015) می باشد 
را که  بگذارند تا داوطلبانه اقدامات مشترک مختلفی  تأثیر  بر پیروان  است که چگونه رهبران می توانند 
توسط رهبر دستور داده می شود انجام دهند بدون اینکه احساس کنند برای دستیابی به اهداف سازمانی  

هر سازمانی ترکیبی منحصر به فرد از کارگران، وظایف و اهداف آن  (.2021تحت فشار هستند)محمود ،  
است. فرد خالق با مجموعه ای از استعدادها به عنوان رئیس سازمان شناخته می شود. هر مدیری با در  
نظر گرفتن هر دو جنبه عینی و ذهنی و تنظیم آنها در شرایط خاص، سبک مدیریت خود را توسعه می  

مدیریت نقش کلیدی دارد. بینش، اشتیاق و صداقت مدیر پیشرفت و سودآوری او را  دهد. در هر شرکتی،  
مشخص می کند. هر مدیری روش خود را برای انجام وظایف مختلف مانند ایجاد اهداف، تدوین برنامه  
برای دستیابی به آنها، نظارت و هماهنگی فعالیت ها، مدیریت زیست محیطی و توسعه منابع انسانی دارد.  

 (.2021ک مدیریت به این تکنیک خاص برای اجرای چیزها گفته می شود)داس،سب
منظور از سبک رهبری طرز برخوردی است که مدیران تحت تاثیرر عواملی چون، دانش و مهارت، نگرش  
به خود و زیردستان، مدیریرت شرایط و موقعیت سازمانی از خود بروز میدهد، که قابل انتساب به یکی از  
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استبدادی  -لیکرت )مشارکتی، مشورتی، استبدادیچهار سبک   آمرانه( میباشد مهمترین    -خیرخواهانه و 
اقدام برای اصالح و تقویت هر سازمانی بهبود و تقویت مدیران آن سازمان میباشد و اینکه خصایص و  

ای ویژگی های مختلف شخصیتی و موقعیتی، مدیران را به نحوهی عملکرد متفاوتی سوق  میدهد و در از
این شاخص ها است که مدیران به ایفای سبکی خاص برای مدیریت خویش مبادرت می نمایند، بنابراین  

  Amerion,et al,2021)انتخاب  سبک رهبری از اولویت خاصی برخوردار میباشد)

 فرهنگ سازمانی -2-2
یک سازمان ایجاد  ها، مفروضات، باورها، عاداتی که در  فرهنگ سازمانی عبارت است از هنجارها، ارزش

های آن هم شود و توسط همه اعضای سازمان به عنوان راهنما یا مرجع در سازمان در انجام فعالیتمی
( نشان می  2018نتایج بابا  ) (.2022شود)عبیداهلل و کهایونی ،برای کارکنان و هم به نفع دیگران تأیید می 

های کار، نگرش ها، رفتارها و دیدگاه های  دهد که فرهنگ سازمانی زمینه ای مرتبط با محیط، شیوه  
.سبک رهبری الگوی رفتاری است که توسط   کارکنان نسبت به سازمانی که در آن هستند ایجاد می کند

شود. چندین سبک مختلف رهبری وجود دارد که می توان آنها  رهبر برای حل مسائل سازمانی استفاده می
مجموعه ای از ویژگی های خوب و نه چندان خوب خود را   را در رهبران مختلف شناسایی کرد هر سبکی

 (.2010دارد)آوان و محمود ،

 فرهنگ سازمانی و شرکت های دانش بنیان -2-3
فرهنگ سازمانی یکی از مهم ترین عوامل حمایت و محدودیت برای موفقیت یا شکست سازمان در 

از سازماننظر گرفته میشود و هر سازمانی فرهنگی مخصوص به خود داشته که   را  را  ¬آن  های دیگر 
متمایز میسازد و به اعضا این احساس را میدهد که به فرهنگی متفاوت تعلق دارند. فرهنگ سازمانی که  
توسط اعضا موردپذیرش قرارگرفته ست تأثیری قوی و مستقیم بر رفتار، وظایف و ارتباط آن ها با مافوق، 

عقاید در صورت قوی بودن می توانند هدایتگر، یکپارچه  زیردست، همکاران و مشتریان دارد. ارزش ها و  
(.  2020کننده و انسجام بخش فعالیت های افراد در سازمان در غیاب نظامهای کنترل رسمی باشند )والکر ،

در شرکت های دانش بنیان، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق مییابد. بدین  
حقیق و توسعه به طور پیوسته از طریق سرمایه گذاری بر روی محصول، فرایند و معنی که دستاوردهای ت

و  کارآفرینان  برای  گذاری  سرمایه  های  ظرفیت  به  دسترسی  و  شود  می  حاص  نوین  های  سیستم  یا 
برداری از توان فناوری در اقتصاد خواهد بود.بدون داشتن    پژوهشگران عامل مهمی در ایجاد نوآوری و بهره

مشخص از دانش، هیچ پروژه مدیریت دانش نمیتواند موفقیت آمیز باشد؛ بنابراین، مهم است که  ایدهای  
  Masoumi and Faizi,2021)درک کنید دانش چه چیزی را تشکیل میدهد )

 پیشینه پژوهش -4-2
( با هدف تجزیه و تحلیل تأثیر مستقیم سبک رهبری، شایستگی،  2021)  1در پژوهش  الساقا و آکیورک

فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان در دفتری در ماکاسار و تأثیر غیرمستقیم آن از طریق انگیزه کاری و 
رضایت از کار انجام شد. نتایج این مطالعه یافته های تجربی را به دست آورد که سبک رهبری، شایستگی  

 
1 Alsaqqa and Akyürek 
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ند به طور قابل توجهی بر بهبود عملکرد کارکنان تأثیر بگذارد. در این میان فرهنگ سازمانی تأثیر  می توا 
میانجی آزمون  نتایج  نداشت.  عملکرد  محسوسی  بر  شایستگی  و  رهبری  تأثیر سبک  که  داد  نشان  گری 

زش تأثیرگذار  توجه است، در حالی که فرهنگ سازمانی از طریق انگیکارکنان از طریق انگیزش کاری قابل
 نبود. سبک رهبری، شایستگی و فرهنگ سازمانی از طریق رضایت همگی تأثیر بسزایی داشتند. 

یکی از پژوهش ها در مورد فرهنگ که مورد استقبال بسیار زیادی نیز قرار گرفته توسط هاوس و  
آن محققان،  انجام شده است. این مطالعه به پژوهش گلوب معروف است که در    2002همکارانش در سال  

روابط میان فرهنگ اجتماعی، فرهنگ سازمانی و رهبری سازمانی را بررسی کرده اند. در  این پژوهش،  
فرهنگ به عنوان مجموعه ای از ارزش ها و اعتقادات مشترک تعریف شده است. که یافته های فرهنگی   

را در    62 می دهد که تفاوت های  بعد فرهنگی ترکیب کرده است و نتایج مطالعه گلوب نشان  9کشور 
فرهنگی تاثیرمهمی بر اقدامات سازمان ها داشته و نقش مهمی در نگرش ها و رفتارهای رهبران و اعضای  

 (2020سازمان ها دارد )پیزام ،
( به این نتیجه رسیدند که سبک رهبری می تواند تأثیر فرهنگ  2022)  1طبق مطالعه عبیداهلل و کهایونی

هنگ سازمانی را بر پاسخگویی مدیریت صندوق روستا به طور معنادار و مثبت  سازمانی و شایستگی و فر
تعدیل کند. مدیریت پاسخگوی صندوق های روستایی نیازمند دهیارانی است که بتوانند وظایف رهبری را 
انجام   به  به طوری که فرهنگ سازمانی در دهیاری ها عادت  انجام دهند.  با قوانین تعیین شده  مطابق 

ها بر اساس استانداردها و قوانین از پیش تعیین شده دارد. عالوه بر این، دهیار می تواند با آموزش  فعالیت 
های مختلف و مطالعات بیشتر بر زیردستان خود برای ارتقای شایستگی مقامات دولتی روستا تأثیر بگذارد 

 تا مدیریت اعتبارات روستا بهتر و پاسخگوتر شود. 
( با بررسی ادبیات سبک های مختلف رهبری و چگونگی ارتباط نظری  2022)   2بر اساس مطالعه ژنکو 

و تجربی آنها با فرهنگ سازمانی بر روی الف( تأثیر تعاملی رهبری و فرهنگ بر نتایج سازمانی ب( رهبری  
به عنوان پیشینه فرهنگ سازمانی تمرکز داشت. در نهایت، جریانی از تحقیقات تجربی اثر میانجی جهت 

ای فرهنگ را در پیوند نتایج سازمانی رهبری بررسی می کند. در نتیجه، مطالعه اثر تعاملی بین  گیری ه
های مهم سازمانی، مانند رهبری و فرهنگ، نقش مکمل رهبری را در پیوند فرهنگ سازمانی و سایر سازه

 دهد. ادراک از سازمان را نشان می 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ubaidillah and Cahayuni 
2 Xeniko 



 

 
 

 ...یسازمان فرهنگ ارتقاء با آن ۀرابط و کرتیل یرهبر سبک یبررس: عنوان مقاله   9

 

 مدل مفهومی -3
 

 
 تحقیق مدل مفهومی  -1شکل

طبق )مدل لیکرت ( وی یک مدل دوقطبی از مدیریت را پیشنهاد می کند که دو نوع متمایز از مدیران  
را شناسایی می کند:آنهایی که روی کار متمرکز بودند و آنهایی که روی کارکنان متمرکز بودند. این نتایج 

 بیانگر چهار رویکرد مدیریتی متمایز است. 
افراد  مقتدر: مدیر  -استثمارگر  -1 نفس هستند،  به  اعتماد  فاقد  اقتدارگرا هستند،  از حد  بیش  ان آن 

زیردستی ندارند، کارگران را با انگیزه های اندک به ترس و تنبیه سوق می دهند، درگیر ارتباطات رو به  
  پایین هستند و تصمیم گیری را به باالترین سطح تفویض می کنند. ارتباطات رو به پایین از افراد در سطوح 
باالتر در ساختار سازمانی به سطوح پایین تر جریان می یابد. در جریان رهبری مقتدر ارتباط رو به باال وجود  

 ندارد. 
خیرخواه: این شبیه به مورد قبلی است که انتخاب های مدیریتی از باال به پایین انجام  -استبدادی  -2

ای تنبیهی تقویت می شود. کار تیمی در این  می شود، اما ترس از اقتدار همراه با  انگیزه به جای روش ه
 جو تقریباً دشوار است. 

مدیریت مشورتی: مدیران در این سیستم از اعتماد باالیی به زیردستان خود برخوردارند. با این   -3
حال، آنها همیشه به طور کامل به آنها اتکا نمی کنند، اغلب به دنبال ترکیب ایده ها و نظرات زیردستان، 

از پاداش برای انگیزه یا تنبیه گاه و بیگاه ، مشارکت در ارتباطات پایین و باالدست، اتخاذ سیاست   استفاده
های گسترده و تصمیمات کلی در باال و در عین حال واگذاری تصمیمات خاص به سطوح پایین تر هستند. 

ارد. مدیر به عنوان  ، و سیستم مشاوره یک استراتژی انگیزشی است که بر انگیزه ها و همکاری تاکید د
یک مشاور برای رسیدگی به مسائل مختلف در داخل شرکت عمل می کند. کارمندان تا حدی به عنوان  

 یک انگیزه درگیر هستندو بهره وری باال است
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سبک رهبری مشارکتی: عوامل انگیزشی در این رویکرد مدیریتی از خود، مشارکت گروهی در    -4
ه می گیرد. تماس گسترده ای وجود دارد که با درجه باالیی از اعتماد  تصمیم گیری و تعیین هدف سرچشم

و احترام متقابل مشخص می شود، کنترل های مدیریتی به طور گسترده توسط خود افراد نظارت می شوند  
 (. 2021و بهره وری تحت ساختار رهبری آنها استثنایی است)داس،

 

 فرضیۀ پژوهش -4
لیکرت با ارتقاء فرهنگ سازمانی سرکت های دانش بنیان صنعتی  فرضیۀ اصلی: بین سبک رهبری 

 رابطه وجود دارد. 
 فرضیه های فرعی

بین مالکیت از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش   (1
 بنیان صنعتی رابطه وجود دارد. 

ازمانی شرکت های دانش  بین مشارکت از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ س (2
 بنیان صنعتی رابطه وجود دارد. 

بین عدالت از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش   (3
 بنیان صنعتی رابطه وجود دارد. 

بین پاسخگویی از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش   (4
 ه وجود دارد. بنیان صنعتی رابط

      

 روش تحقیق -5
این پژوهش، از حیث هدف کاربردی است زیرا میتـوان از از نتایج این پژوهش در جهت ارتقاء فرهنگ  

صورت پیمایشی بوده که از مهمترین  سازمانی، در شرکت های دانش بنیان استفاده کرد. روش انجام به
آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت های دانش بنیان شهر  مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج است. جامعه  

و    25/0نفر است. تعداد نمونه براساس فرمول کوکران با حداکثر واریانس    11800تهران بود که شامل  
نفر است؛ که به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با    371درصد  95درصد و در سطح اطمینان    5خطای  

سبک رهبری لیکرت از سبک رهبری    4اند. در پژوهش حاضر از بین  اندازه در بین کارکنان توزیع شده  
ابزار اصلی گردآوری داده استفاده شد.  ( و 2010ها پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی کاتورن)مشارکتی 

 باشد که به شرح زیر است: ( می 2000پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی دنیسون)

توسط کاتورن انجام شد که شامل    2010ال  پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی: این پرسشنامه  در س
گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار بعد مشارکت، عدالت،   25

توسط   پرسشنامه  این  دهد،  می  قرار  سنجش  مورد  را  مالکیت  و   Rajabi  Farjad andپاسخگویی 

Motieian Najjar (2018 اعتباریابی شده است ).    طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج
 باشد )شامل: کامالً موافقم تا کامال مخالفم( در جدول زیر نشان داده شده است. ای لیکرت می گزینه
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گویه   36( که شامل  2000پرسشنامه فرهنگ سازمانی: پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون )
نمند سازی،تیم محوری،قابلیت توسعه(، ثبات و یکپاچگی )ارزش های  و دارای مولفه های  مشارکتی )توا

یادگیری سازمانی(  بر مشتری،  تمرکز  تغییر،  آوردن  )به وجود  انعطاف پذیری  یکپارچگی(  بنیادی،توافق، 
 ،ماموریتی)هدایت راهبردی،اهداف و مقاصد،فرادید(  می باشد. 

بابت روایی از نظرات استاد راهنما، استاد مشاور و    اعتبار روایی و پایایی  ابزار پژوهش: در این پژوهش
عدد پرسشنامه    30متخصصان حوزۀ مدیریت و مهندسی استفاده شده است. همچنین برای پایایی پژوهش  

ضریب    25نسخه   SPSS بین کارکنان توزیع شده است و پس بررسی پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار
(  2010حاسبه شده، که برای پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی کاتورن)پایایی پژوهش)آلفای کرونباخ( م

 است.  91/0و  86/0( به ترتیب 2000و پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی دنیسون)
های آماری تعداد و درصد( استفاده شده است. داده(ها از جدول فراوانی  برای ارائه آمار توصیفی داده

های مورد نظر در  های جمعیت شناختی و سایر ویژگیس ویژگیدهندگان براسامربوط به نحوه توزیع پاسخ
های تحلیلی )آمار استنباطی( از های توصیفی آورده شده است. در بخش یافتهپرسشنامه در بخش یافته

های پژوهش استفاده شد. همچنین برای ساختن شاخص و پاسخگویی به سؤال  25نسخه   SPSS افزارنرم
 ر فرضیات ذکر شده، از آزمون همبستگی استفاده شده است. به منظور سنجش رابطه که د

 

 ها یافته-6
 (. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های آماری پژوهش1جدول)

 

 
 
 

 درصد فراوانی فراوانی

 63/53 199 زن جنسیت

 36/46 172 مرد 

 63/46 173 کارشناسی  تحصیالت 

 92/36 137 کارشناسی ارشد 
 44/16 61 دکتری 

( و بر اساس  63/53( بیشتر درصد پاسخگویان متعلق به زنان)1اساس نتایج به دست آمده از جدول)بر  
 باشد.  ( می63/46تحصیالت متعلق به مدرک کارشناسی)

 

 مشارکت مقیاس خرده مؤلفه های درباره شرکت های دانش بنیان صنعتی کارکنان نظر (.2جدول)

 مشارکتی لیکرت رهبری درسبک

 

مشارکت سبک رهبری  مولفه های  
 مشارکتی لیکرت 

خیلی  مبنا
 زیاد 

خیلی  کم  زیاد 
 کم 

 میانگین  جمع  هرگز
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هر گاه مدیر من در تصمیم گیری  
کاری با من مشورت کند برای  
اثربخش شدن تصمیمات گرفته  
شده همکارانم را به تالش بیشتر  
 تشویق می کنم 

 
داد 

تع
 

125 101 86 38 21 371 3.9461 

اداره امور به من  هر گاه در 
مسئولیت واگذار شود درگیری  
ذهنی من با کار در اوقات فراغت  
 افزایش پیدا می کند 

118 70 57 83 43 371 4.0135 

وقتی که رئیس من در تصمیم  
گیری های شغلی با من مشورت  
می کند نسبت به کار دلگرم شده و 
 تالش بیشتری از خود نشان دهم 

104 88 67 55 56 371 3.5310 

چنانچه در تصمیم گیری های  
شغلی با من مشورت کنند احساس  
 رضایت در من افزایش پیدا می کند 

71 66 67 72 95 371 3.0216 

 
دهد  در خصوص مولفه های خرده مقیاس مشارکت در سبک رهبر مشارکتی لیکرت، نتایج نشان می

هر گاه مدیر من در تصمیم گیری کاری "معتقدند  نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی    125که  
با من مشورت کند برای اثربخش شدن تصمیمات گرفته شده همکارانم را به تالش بیشتر تشویق می  

هر گاه در اداره امور به من مسئولیت واگذار شود درگیری ذهنی من با کار "نفر  گفته اند که   118و  "کنم

وقتی که رئیس  "نفر از کارکنان نیز بیان کردند که    104و همچنین    "ند در اوقات فراغت افزایش پیدا می ک
من در تصمیم گیری های شغلی با من مشورت می کند نسبت به کار دلگرم شده و تالش بیشتری از خود  

 ."نشان دهم

 مالکیت مقیاس خرده مؤلفه های درباره شرکت های دانش بنیان صنعتی کارکنان نظر (.3جدول)

 مشارکتی لیکرت رهبری درسبک

مولفه های مالکیت سبک رهبری  
 مشارکتی لیکرت 

خیلی  مبنا
 زیاد 

خیلی  کم  زیاد 
 کم 

 میانگین  جمع  هرگز

مشارکت دادن کارکنان در مالکیت  
سهام شرکت باعث می شود تا  
کارکنان نسبت به آینده سازمان بی  
داد  تفاوت نباشند 

تع
 

156 87 58 35 25 371 3.1051 

چنانچه بخش کوچکی از سهام  
شرکت به من واگذار شود در جهت  

95 106 84 56 30 371 3.5000 
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افزایش تولید تالش بیشتری خواهم  
 کرد 
در صورت سهیم شدن در سود  
سازمان سعی می کنم سودآوری  
 شرکت را باال ببرم 

109 91 62 54 55 371 3.2075 

چنانچه در مالکیت شرکت سهیم  
مشکالت سازمان  گردم برای حل 

 در کنار مدیریت تالش خواهم کرد 

108 101 70 55 37 371 3.5876 

سهیم شدن کارکنان در مالکیت  
سازمان از جابجایی نیروهای  
 متخصص شرکت جلوگیری می کند 

95 106 84 56 30 371 3.9784 

چنانچه بخشی از سهام شرکت به  
من واگذار شود انگیزه استفاده موثر  

منابع و امکانات سازمانی که در  از 
 اختیار دارم در من تقویت می شود 

118 107 63 44 39 371 3.3827 

به نظر من واگذاری بخشی از سهام  
شرکت به کارکنان باعث خشنودی  
 شغلی آنان می شود 

132 103 80 31 24 371 3.6927 

هر گاه در منافع سازمان شریک  
کاریم  شوم میزان ساعات اضافه  

 افزایش پیدا می کند 

135 84 59 46 47 371 3.3801 

 
دهد که در خصوص مولفه های خرده مقیاس مالکیت در سبک رهبر مشارکتی لیکرت، نتایج نشان می

مشارکت دادن کارکنان در مالکیت سهام  "نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی معتقدند    156

هر  "نفر گفته اند که    135و    "کارکنان نسبت به آینده سازمان بی تفاوت نباشند شرکت باعث می شود تا  

نفر بیان  132و تعداد  "گاه در منافع سازمان شریک شوم میزان ساعات اضافه کاریم افزایش پیدا می کند

 "به نظر من واگذاری بخشی از سهام شرکت به کارکنان باعث خشنودی شغلی آنان می شود."کردند که 

 عدالت مقیاس خرده مؤلفه های درباره شرکت های دانش بنیان صنعتی کارکنان نظر (.4ول)جد

 مشارکتی لیکرت رهبری درسبک
مولفه های عدالت سبک رهبری  

 مشارکتی لیکرت 

خیلی   مبنا 
 زیاد

خیلی   کم زیاد
 کم

 میانگین جمع هرگز 

بنظر من مشارکت دادن زیر دستان  
در تصمیم گیری باید در تمام 
سطوح مدیریت انجام پذیرید تا 
 سودآوری شرکت محقق گردد 

داد 
تع

 

119 67 58 75 52 371 3.5687 
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وقتی که احساس کنم مقداری از  
سود سازمان به من تعلق می گیرد  
جهت افزایش این سود تالش  
 بیشتری می کنم 

96 89 89 62 37 371 3.9946 

چنانچه در اداره امور مربوطه با من 
باعث می شود تا تمام  مشورت شود 

تواناییم را در اختیار شرکت قرار  
 دهم

119 76 89 52 35 371 3.4744 

اعطای مسئولیت به من در زمینه  
اداره مربوطه باعث می شود تا 
 خشنودی من از کارم بیشتر گردد 

133 95 26 46 71 371 4.0027 

هر گاه در اداره به من مسئولیت 
برای  داده شود انگیزه تالش 

دستیابی به میزان تولید نهایی  
 سازمان در من تقویت می شود 

100 80 79 71 41 371 3.3720 

هر گاه در اداره امور به من 
مسئولیت داده شود نتیجه عملکرد  
 مدیران برایم با اهمیت است 

131 100 44 72 34 371 3.3854 

 
دهد که مشارکتی لیکرت، نتایج نشان میدر خصوص مولفه های خرده مقیاس عدالت در سبک رهبر 

بنیان صنعتی معتقدند    133 از کارکنان شرکت های دانش  اداره  "نفر  به من در زمینه  اعطای مسئولیت 

هر گاه در اداره امور  "نفر گفته اند که     131و    "مربوطه باعث می شود تا خشنودی من از کارم بیشتر گردد

 "د مدیران برایم با اهمیت است.به من مسئولیت داده شود نتیجه عملکر
 پاسخگویی مقیاس خرده مؤلفه های درباره شرکت های دانش بنیان صنعتی کارکنان نظر (.5جدول)

 مشارکتی لیکرت رهبری درسبک

مولفه های پاسخگویی سبک  
 رهبری مشارکتی لیکرت 

خیلی  مبنا
 زیاد 

خیلی  کم  زیاد 
 کم 

 میانگین  جمع  هرگز

پیشنهادهای من  وقتی به نظرات و 
در مورد مشکالت موجود توجه  
شود نسبت به رعایت مقررات  

 شرکت تشویق می شوم 

 127 50 81 60 53 371 3.4420 

وقتی شخصیت من مورد احترام  
قرار گیرد و از من نظر خواهی شود  
خود را فرد مهمی در شرکت تلقی 
 می کنم و تالش مضاعف می شود 

123 73 80 50 45 371 3.5175 
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چنانجه بخشی از سهام شرکت به  
من واگذار شود در جهت کاهش  
هزینه های شرکت تشویق می  

 شوم

143 63 74 67 24 371 3.6900 

چنانچه جز مالکین سهام شرکت  
دربیایم سعی می کنم محصوالت  

 شرکتم را به دیگران معرفی کنم 

120 83 76 39 53 371 3.3235 

منافع  مشارکت دادن من در  
سازمان باعث افزایش تعهد من به  

 سازمان می شود 

 121 85 76 53 36 371 3.3288 

هر گاه در اداره مربوط به مسئولیت 
داده شود میزان غیبت از کارم کمتر  

 می شود 

104 99 96 44 28 371 3.3747 

 
 

دهد  نتایج نشان میدر خصوص مولفه های خرده مقیاس پاسخگویی در سبک رهبر مشارکتی لیکرت،  

چنانجه بخشی از سهام شرکت به من  "نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی معتقدند    144که  

وقتی به  "نفر  گفته اند که    127و    "واگذار شود در جهت کاهش هزینه های شرکت تشویق می شوم  
مقررات شرکت تشویق    نظرات و پیشنهادهای من در مورد مشکالت موجود توجه شود نسبت به رعایت

 "می شوم.

 های توصیفی مربوط به ابعاد رهبری مشارکتی لیکرت و فرهنگ سازمانی ( آماره6جدول)
شاخ متغیرها 

 ص
شاخص های   شاخص های تمرکز 

 پراکندگی 
شاخص های  
 توزیعی 

کمت  میانه  میانگین آماره  
رین 
 مقدار 

بیشت
رین 
 مقدار 

انحراف  
 استاندارد 

چولگ  واریانس
 ی

کشید
 گی 

فرهنگی  
 سازمانی

128.0
0 

120.337
8 

121.000
0 

79 162 19.7304
9 

389.29
2 

.001 -1.072 

مولفۀ  
 مشارکت 

12.00 14.5121 14.0000 5 26 4.06923 16.559 .099 -.743 

مولفۀ  
 عدالت 

19.00 21.7978 14.0000 10 69 5.58324 31.173 2.15
7 

1.413 
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مولفۀ  
پاسخگ 
 ویی

15.00 23.6981 23.0000 11 40 7.93558 62.973 .279 -1.185 

مولفۀ  
 مالکیت 

27.00 27.8405 27.0000 15 43 5.96821 35.619 .222 -.557 

  
( و کمترین  120.3378( بیشترین میانگین مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی ) 6بر اساس نتایج جدول)

 ( می باشد. 14.5121)  میانگین مربوط به متغیر مشارکت
 

 آزمون فرضیه ها 
بین مالکیت از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش  .1

 بنیان صنعتی رابطه وجود دارد. 
 ( ضریب همبستگی بین مالکیت و فرهنگ سازمانی7جدول)

 متغیر
 

 آزمون 

 مالکیت و فرهنگ سازمانی 
 
 

 **316. ضریب همبستگی پیرسون 

 سطح معنی داری 
 

000/0 
 

 371 تعداد 

 01/0در سطح معنی داری 
و    316/0ضریب همبستگی  بین مولفۀ مالکیت در سبک رهبری مشارکتی لیکرت و فرهنگ سازمانی  

بین مولفۀ مالکیت و   01/0( است. بنابراین در سطح معنی داری p= 000/0 <01/0سطح معنی داری آن )
 بنیان صنعتی تهران رابطه معنی داری وجود دارد.ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش 

 
 (. توزیع ضرایب تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مالکیت و فرهنگ سازمانی 8جدول) 

 
مرب  R نام تغیر 

 ع
R 

تنظ 
یم 
 شده 

F   سطح
معنادار

 ی

درج 
ه 

آزاد
 ی

  ۀآمار
دوربی 

-ن
واتس

 ون

ضرایب  
غیراست 

 β اندارد

ضرا 

یب 

استاند

 ارد

β 

t   سطح

معنادا 

 ری 

Tol
eran

ce 

VIF 
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مالیکت و 
ارتقاء 

فرهنگ 
 سازمانی 

0/

31

6 

0/97 40.

719 
000

/0 
1 1/3

62 
1.044 0/3

16 
6.38

1 
0/0

00 
1/0

00 
1/00

0 

 
بنیان   .2 ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش  از مولفه های سبک رهبری لیکرت و  بین مشارکت 

 .صنعتی رابطه وجود دارد
 مشارکت و فرهنگ سازمانی ( ضریب همبستگی بین 9جدول) 

 آزمون  متغیر

مشارکت  
فرهنگ  و 

 سازمانی
 
 

 ضریب همبستگی پیرسون
 

320/0 ** 

 سطح معناداری 
 

000/0 
 

 371 تعداد 

 01/0در سطح معنی داری 
  320/0ضریب همبستگی  بین مولفۀ مشارکت در سبک رهبری مشارکتی لیکرت و فرهنگ سازمانی 

بین مولفۀ مشارکت   01/0( است. بنابراین در سطح معنی داری  p=  000/0  <01/0)و سطح معنی داری آن  
 و ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

 (. ضرایب تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مشارکت و فرهنگ سازمانی 10جدول)
مرب  R نام تغیر 

 ع
R 

تنظ 
یم 
 شده 

F   سطح
معنادار

 ی

درج 
ه 

آزاد
 ی

  ۀآمار
دوربی 

-ن
واتس

 ون

ضرایب  
غیراست 

 β اندارد

ضرا 

یب 

استاند

 ارد

β 

t   سطح

معنادا 

 ری 

Tol
eran

ce 

VIF 

مشارکت 
ارتقاء  و 
فرهنگ 
 سازمانی 

0/

32

0 

0/100 41.

905 
0/0

00 
1 1/3

47 
1/548 0/3

20 
6.47

3 
0/0

00 
1/0

00 
1/00

0 

 
لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش بین عدالت از مولفه های سبک رهبری   .3

 بنیان صنعتی رابطه وجود دارد. 
 ( ضریب همبستگی بین عدالت و فرهنگ سازمانی  11جدول)

 آزمون  متغیر
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و   عدالت 
فرهنگ 
 سازمانی
 
 

 ضریب همبستگی پیرسون 
 

271/0 ** 

 سطح معناداری 
 

000/0 
 

 371 تعداد 

 01/0در سطح معنی داری 
و 271/0همبستگی  بین مولفۀ عدالت در سبک رهبری مشارکتی لیکرت و فرهنگ سازمانی  ضریب  

بین مولفۀ عدالت و    01/0( است. بنابراین در سطح معنی داری  p=  000/0  <01/0سطح معنی داری آن )
 ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

 
 عدالت و فرهنگ سازمانی (. ضرایب تحلیل رگرسیون خطی چندگانه12جدول) 

مرب  R نام تغیر 
 ع

R 
تنظ 
یم 
 شده 

F   سطح
معنادار

 ی

درج 
ه 

آزاد
 ی

  ۀآمار
دوربی 

-ن
واتس

 ون

ضرایب  
غیراست 

 β اندارد

ضرای
ب 

استاندا
 رد
β 

t   سطح
معنادار

 ی

Tol
eran

ce 

VIF 

و   عدالت 
ارتقاء 

فرهنگ 
 سازمانی 

0/

27
1 

0/71 29/

144 
0/0

00 
1 1/3

14 
0/957 0/3

20 
6.47

3 
0/0

00 
1/0

00 
1/00

0 

 
بین پاسخگویی از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش   .4

 بنیان صنعتی رابطه وجود دارد. 
 ( ضریب همبستگی بین پاسخگویی و فرهنگ سازمانی13جدول) 

 متغیر
 

 آزمون 

فرهنگ   و  پاسخگویی 
 سازمانی
 
 

 ضریب همبستگی پیرسون 
 

244/0  ** 

 سطح معناداری 
 

000/0 
 

 371 تعداد 

 01/0در سطح معنی داری 
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سازمانی   فرهنگ  و  لیکرت  مشارکتی  رهبری  سبک  در  پاسخگویی  مولفۀ  بین  همبستگی   ضریب 

بین مولفۀ   01/0( است. بنابراین در سطح معنی داری  p=  000/0  <01/0و سطح معنی داری آن )244/0
پاسخگویی و ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران رابطه معنی داری وجود 

 دارد.
 

 (. ضرایب تحلیل رگرسیون خطی چندگانه پاسخگویی و فرهنگ سازمانی14جدول) 
  

مرب  R نام تغیر 
 ع

R 
تنظ 
یم 
 شده 

F   سطح
معنادار

 ی

درج 
ه 

آزاد
 ی

  ۀآمار
دوربی 

-ن
واتس

 ون

ضرایب  
یراست غ

 β اندارد

ضرای
ب 

استاندا
 رد
β 

t   سطح
معنادار

 ی

Tol

eran
ce 

VIF 

مشارکت 
ارتقاء  و 
فرهنگ 
 سازمانی 

0/

24

4 

0/57 23.

243 
0/0

00 
1 1/2

67 
0/605 0/2

44 
4.82

1 
0/0

00 
1/0

00 
1/00

0 

 
 

 گیریبحث و نتیجه-7
این پژوهش با هدف  بررسی سبک رهبری لیکرت و رابطۀ آن با ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های 

تحلیلی -دانش بنیان صنعتی تهران به روش پیمایشی انجام شده است. پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی
روش نمونه  نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان شهر تهران است که با  371است. نمونه آماری پژوهش  

گیری طبقه ای متناسب با اندازه به صورت سیستماتیک از فهرست کارکنان انتخاب شدند. تجزیه و تحلیلی  
 انجام شده است. نتایج این پژوهش به شرح زیر است:  SPSS25داده ها با استفاده از نرم افزار 

ت های دانش  بین مالکیت از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرک  .1
 بنیان صنعتی رابطه وجود دارد. 

بین مولفۀ مالکیت در سبک رهبری مشارکتی لیکرت و فرهنگ سازمانی   و    316/0ضریب همبستگی  

بین مولفۀ مالکیت و   01/0( است. بنابراین در سطح معنی داری p= 000/0 <01/0سطح معنی داری آن )
نعتی تهران رابطه معنی داری وجود دارد. در تبیین  ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان ص

می رابطه  برای این  ای  زمینه  کند  منتقل  کارکنان  به  را  مالکیت  رهبری که حس  که  داشت  بیان  توان 
خشنودی شغلی کارکنان، تالش برای حل مشکالت سازمان، جلوگیری از انصراف نیروهای متخصص و  

باید فرصتی ایجاد شود که کارکنان سازمان را متعلق به خود    شود. بنابراینافزایش سوداوری سازمان می
بدانند و برای بهبود سازمان احساس مالکیت و مسئولیت کنند تا بدین طریق توانایی های آن ها شکوفا  

 شده و استعداد و تخصص آن ها به کار گرفته شود. 
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 هم خوانی دارد  Ubaidillah(2022) نتایج این فرضیه با پژوهش    ،
ن مشارکت از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش  بی .2

 .بنیان صنعتی رابطه وجود دارد
و    320/0ضریب همبستگی  بین مولفۀ مشارکت در سبک رهبری مشارکتی لیکرت و فرهنگ سازمانی  

بین مولفۀ مشارکت   01/0( است. بنابراین در سطح معنی داری  p=  000/0  <01/0سطح معنی داری آن )
و ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس  

این فرضیه می توسعه در  نتایج  قابلیت  و  تیم محوری  توانمندسازی،  باعث  نمود که مشارکت  بیان  توان 
ردد. از جهت دیگر مشورت رهبری در امور سازمان به عنوان عناصر فرهنگ سازمانی مشارکت محور میگ

شود بنابراین مشارکت در  منجر به افزایش انگیزه و کارایی کارکنان شده و این امر باعث تشویق آن ها می
گردد؛ همچنین عامل مشارکت  رهبری باعث افزایش تالش کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان می 

باعث می شود تا کارکنان نسبت به آینده سازمان  ارکنان شده،  باعث ایجاد دغدغه های ذهنی مفید برای ک
 دهد.  و دلگرمی در کار را افزایش می بی تفاوت نباشند

 هم خوانی دارد. Robbins(2001)نتایج این فرضیه با پژوهش 
بین عدالت از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش  .3

 جود دارد. بنیان صنعتی رابطه و
و سطح  271/0ضریب همبستگی  بین مولفۀ عدالت در سبک رهبری مشارکتی لیکرت و فرهنگ سازمانی  

بین مولفۀ عدالت و ارتقاء    01/0( است. بنابراین در سطح معنی داری  p=  000/0  <01/0معنی داری آن )
ارد. در تبیین این  فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران رابطه معنی داری وجود د

شود که انعطاف پذیری جزء اصلی ارزش های سازمان گردد توان بیان داشت که عدالت باعث میرابطه می
گیرد. عدالت  و به ارزش های بنیادین نیز توجه ویژه شود بنابراین در فرهنگ سازمانی یکپارچگی صورت می

ابی به میزان تولید نهایی سازمان در کارکنان، رهبری در سازمان منجر به افزایش انگیزۀ تالش برای دستی
افزایش خشنودی و انگیزۀ درونی در آن ها و به کارگیری حداکثر توانایی کارکنان برای سوددهی بیشتر  

 شود.  سازمان می
 هم خوانی دارد.  David (2004)   ،(2021)Hafeez,et alنتایج این فرضیه با پژوهش 

رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش  بین پاسخگویی از مولفه های سبک   .4
 بنیان صنعتی رابطه وجود دارد. 

و 244/0ضریب همبستگی  بین مولفۀ پاسخگویی در سبک رهبری مشارکتی لیکرت و فرهنگ سازمانی  

بین مولفۀ پاسخگویی    01/0( است. بنابراین در سطح معنی داری  p=  000/0  <01/0سطح معنی داری آن )
اء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس  و ارتق

پاسخگویی تغییراتی در رهبری راهبردی و اصول رهبری سازمانی  توان بیان نمود که نتایج این فرضیه می
به پاسخگویی و نظرات  توجه  آورد. بنابراین  کند که تغییراتی را در فرهنگ سازمانی به وجود میایجاد می

کارکنان توسط رهبری باعث تشویق کارکنان برای رسیدگی به مشکالت سازمان شده، توجه به شخصیت  
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نفس آن ها می افزایش تالش آن ها و عزت  باعث  باعث میکارکنان  امر  این  شود که شود. همچنین 
ر پاسخگویی موجب شناسایی نسبت به موفقیت شرکت احساس تعهد و مسئولیت داشته باشند. عنصکارکنان  

 گردد.نقاط ضعف و قوت کارکنان و تقویت توانایی ها و استعدادهای آن ها می
 هم خوانی دارد.   Xeniko(2022)نتایج این فرضیه با پژوهش  

 

 پیشنهادات 

توان نتیجه گرفت که  سبک رهبری لیکرت با چهار مؤلفۀ   در نهایت بر اساس یافته های این پژوهش می
)عدالت، مشارکت، پاسخگویی و مالکیت( سبب ارتقاء فرهنگ سازمانی، افزایش انگیزه و کارایی در کارکنان 

شود که مشارکت کارکنان در امور صورت   شود. بنابراین پیشنهاد می شرکت های دانش بنیان صنعتی می
برنامه ریزی شود، احساس مال توانایی های کارکنان  به  نیروهای  بگیرد. همچنین جهت شناسایی  کیت 

متخصص ممنتقل شود و از استعدادهای آن ها به درستی استفاده شود و در نهایت تشویق کارکنان برای  
 مشورت و همکاری در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان صورت گیرد.
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A study of Likert leadership style and its relationship with the 

promotion of organizational culture in Tehran industrial 

knowledge-based companies 

 
3, Mohammad Javad Heydari abravan *2, Ashkan Hodaei1Saeid Shahrahmani 

 

Abstract  
The range of leadership and management styles that have been 

proposed by many thinkers and academics over the years. On the other 

hand, organizations must identify and correct cultural weaknesses and 

strengths to deal with internal and external threats. This research is a 

study of Likert leadership style and its relationship with the promotion 

of organizational culture in Tehran industrial knowledge-based 

companies. This research is a survey study in terms of practical purpose. 

The statistical population of the study was all employees of knowledge-

based companies in Tehran, which is 11800 people. The sample was 

randomly selected from among the employees of Tehran's industrial 

knowledge-based companies. Data were collected through the Katornen 

Participatory Leadership Style Questionnaire (25 items) and the 

Denison Organizational Culture Questionnaire (36 items). The 

reliability of these questionnaires was calculated with (Cronbach's 

alpha), which was confirmed for Katurn's participatory leadership style 

questionnaire (0.86) and Denison's organizational culture questionnaire 

(0.91). Based on the findings of this study, there is a significant 

relationship between Likert leadership style (justice, participation, 

accountability and ownership) at a significant level (p = 0.01 >0.000) 

with the promotion of organizational culture in the employees of 

knowledge-based industrial companies. It can be concluded that Likert 

leadership style with four components (justice, participation, 

accountability and ownership) promotes organizational culture, 

increases motivation and efficiency in the employees of knowledge-

based industrial companies. 

Keywords:  Leadership, leadership style; Likert leadership style; 

organizational culture; industrial knowledge-based companies 
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