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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین الگوی رهبرری تبرادلی برا تههرد سرازمانی کارکنران
شرکت عمران شهر بهارستان بود .روش پژوهش توصیفی نوع همبستگی و جامهه آماری شرام
همه کارکنان شرکت عمران شهر بهارستان در سال  4031که تهرداد آنهرا  406نفرر برود .حجرم
نمونه آماری بر اساس جدول کرجیس و مورگان ( )4373برابر با  434نفرر حاصر شرد .جهرت
انتخاب کارکنان از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای متناسب با جامهره آمراری اسرتفاده شرد.
ابزار اندازه گیری شام پرسشنامه  45سوالی رهبری تبادلی براس( ،)MLQ( )4395و پرسشرنامه
 31سروالی تههررد سرازمانی مرری یرر و آلررن ( )4333برود .برره منررور تللیر اسرتنباطی دادههررا از
روشهای آماری تللی رگرسیون ،ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون کلمروگروف اسرمیرن
و تللی واریانس چندمتغیره (مانوا) استفاده شد .بر اساس نتایج حاصله rمشاهده شده در سرط
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کارکنان شررکت عمرران شرهر بهارسرتان نشران داد .تفراو مهنراداری را برین میرانگین نرررا
کارکنان در خصوص الگوی رهبری تبادلی در شرکت عمران بر اساس سابقه کار نشان داد.
واژههای کلیدی :الگروی رهبرری تبرادلی ،تههرد سرازمانی ،کارکنران ،شررکت عمرران شرهر
بهارستان.
مقدمه و بیان مسأله
سازمانها به عنوان زیر مجموعهای از حیا انسانی ،بایرد بررای بقرا و بالنردگی ،خرود را در
رویارویی با این تلوال عریم آماده نمایند ،در غیر این صور از گردونه دنیای رقابتی خارج
می شوند .در این میان نقش مدیران و سبک رهبری آنها در توانمندسازی کارکنان و بدنبال آن
افزایش تههد سازمانی بسیار مهم و اساسی است .در دنیای جدید سازمانی دایم التغییر ،رقرابتی و
پرتالطم ،اصول سنتی مدیریت و سازمان مانند دیوان ساالری ،فرماندهی و کنترل مرورد تاخرت
و تاز قرار گرفته است .راهبردهرای مبتنری برر کنتررل دیروان سراالرانه؛ یهنری کراربرد مقرررا ،
قوانین ،دستورالهم ها ،سلسله مراتب اختیار و استانداردسازی فهالیرتهرا بررای یونواخرت ردن
رفتارهای کارکنان ،کارآیی چندانی در بر نداشته است .نیرروی انسرانی بررای بروزاسرتهدادها و
خالقیتهای خود در پیچ و خم دیوان ساالری گرفتار شده و نمی تواننرد از توانرایهرای برالقوه
خود استفاده کنند و به ح مسائ و مشوال بپردازند .در ایرن زمران اسرت کره نقرش رهبرری
بیشتر مشهود میشود (عبدالهی و نوه ابراهیم.)4095 ،
هارولد کونتز 4مدیریت را مهمترین زمینه فهالیت انسانی میدانرد و مهتقداسرت کره مردیران
باید ملیطی را طراحی کنند تا در آن همه اعضا بتوانند به صور گروهی با یودیگر کار کننرد
و به اهداف تهیین شده دست یابند (الوانی .)4099 ،یوی از الگوهای مردیریتی ،الگروی رهبرری
تبادلی 3است .رهبری تبادلی زمانی رخ میدهد که روابط برین رهبرر و پیرروان برر مبنرای نروعی
مراوده یا مبادله مانند پول یا تشویق نامه ،یرا تبرادل رفتارهرای احتررام آمیرز و رعایرت بره خراطر
وفراداری یرا تههررد کارمنرد قرررار داشرته باشررد .رهبرری اسررتلالهای برا تغییررر ارزشهرا ،عقایررد و
1 Harold Koontz
2 Transactional leadership
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نگرشهای پیروان توسط رهبر سرو کار دارد .به عبار دیگر در رویوردهای استلالهای رهبرر
و پیروان درگیر توافقی شفاف یا ضمنی بوده و از این طریق پیروان وقت و انرژی خود را در برر
آوردن اهداف سازمانی صرف کرده و رهبر به تالفی ،برای آنها پراداش و امنیرت الزم را ترنمین
میکند .بنابراین ،رهبری استلالهای با ایجاد نوعی بینش دربارۀ اینوه گروه باید به کجا بررود ،و
ایجاد یک فرهنگ کاری که برای فهالیتهای عملوردی براال انگیرزه ایجراد کنرد الهرام بخرش
پیروان خواهد بود (رضائیان.)4033 ،
بر این اساس سبک و الگوی رهبری میتواند بر بسیاری از متغیرهای سازمانی اثرگذار باشد.
دو متغیری که در این پژوهش بواسطه رابطه آنها با الگوی رهبرری تبرادلی مرورد سرنجش قررار
میگیرند ،تههد سازمانی 4است.
ماکال )4335( 3تههد سازمانی را به اشوال مختلفی به عنروان وابسرتگی عراطفی بره سرازمان،
پررذیرش هویررت سررازمان و شناسررایی و دلبسررتگی برره سررازمان تهریر

نمرروده اسررت .پررورتر 0و

هموارانش ( )3333نیز ،تههد سازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیر شردن در سرازمان
تهری

میکنند و مهیارهای اندازه گیری آن را شام انگیزه ،تمای برای ادامره کرار و پرذیرش

ارزشهای سازمان میدانند.
می یر وآلن)4333( 1انواع تههد سازمانی را در قالب سه نوع تهری

و اندازه گیری نمودنرد

که در پژوهش حاضر نیز بر مبنای سنجش تههد سازمانی است .این سه بهد شام  ،تههد عراطفی
به مهنی ،نوعی وابستگی عاطفی وتهصب آمیز به ارزشها واهداف سازمان تهریر

شرده اسرت.

تههد عقالنی نوعی تههد است که ناشی از غیر ممون بودند انتخاب یک شرغ دیگرر وناشری از
زیانهای از دست دادن شغ در کارکنان ایجاد میشرود .و در بهرد سروم تههرد ،تههرد هنجراری
(احساس تولی )قرار دارد که نوعی تههد است که که شرام احساسرا افرراد نسربت بره دیرن
ووظیفه نسبت به سازمان تهری

شده است.

1 organizational commitment
2 Maccaul
3 Portar
4 Mayer & Alen
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با توجه به مطالب مطرح شده و تاثیری که سبک و الگوی مردیریتی برر متغیرهرای سرازمانی
دارد ،حال این سوال مطرح میشود که آیا در شرکت عمرران شرهر بهارسرتان ،الگروی رهبرری
تبادلی میتواند بر تههد سازمانی کارکنان اثرر گرذار باشردر برر همرین اسراس ،پرژوهش حاضرر
درصدد پاسخگویی به سوال مذکور است و هدف آن تهیین رابطه بین رهبرری تبرادلی برا تههرد
سازمانی کارکنان شرکت عمران شهر بهارستان است.
روش
با توجه به اینوه در این پژوهش ،پژوهشگر درصدد بررسی رابطه بین الگوی رهبری تبرادلی
با توانمندسازی روانشرناختی و تههرد سرازمانی کارکنران شررکت عمرران شرهر بهارسرتان بروده
بنابراین ،روش پرژوهش توصریفی نروع همبسرتگی اسرت .جامهره پرژوهش حاضرر ،شرام همره
کارکنان شرکت عمران شهر بهارستان در سال  4031که تهداد آنها  406نفر است .بررای تهیرین
حجم نمونه آماری از جدول کرجیس و مورگان )4373( 4استفاده شد .بر اساس ملاسبا ایرن
جدول برای جامهه آماری با  406نفر حجم نمونهای برابر با  434نفر کفایرت مریکنرد ،بنرابراین
حجم نمونه پژوهش  434نفر انتخاب شد و به همین میزان پرسشنامه بین کارکنان توزیع گردید.
با توجه به این که تهداد کارکنان مرد و زن شرکت عمران شرهر بهارسرتان متفراو بروده ،و
برای این که بتوان سهم کارکنان مرد و زن را با توجه بره حجرم جامهره آمراری آنهرا در تلقیرق
گنجاند ،بنابراین ،از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای متناسب با جامهه آماری استفاده شد .بره
منرور تللی استنباطی داده های بدست آمرده از ابزارهرای انردازه گیرری از روشهرای آمراری
تللی رگرسیون ،ضریب همبستگی پیرسون ،و تللی واریانس چندمتغیره (مرانوا) برا نررم افرزار
 SPSS/20با سط اطمینان  35درصد استفاده شد.

1 Krejcie & Morgan
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ابزار اندازه گیری
در این پژوهش از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده خواهد شد:
 )1پرسشنامه رهبری تبادلی
پرسشررنامه سرربک رهبررری تبررادلی از پرسشررنامه چنررد عرراملی رهبررری برراس()MLQ( )4395
استخراج خواهد شد .این پرسشنامه سبک رهبری را در سه حیطه مورد مطالهه قرار میدهرد کره
برای پژوهش حاضر از  45سوال آن که مربوط به سبک رهبری تبادلی است ،استفاده میشود.
باس( )4395روایی و پایایی حیطه سبک رهبری تبادلی را به ترتیب  3/75و  3/93گزارش نموده
است .در پژوهش حاضر نیز جهرت سرنجش پایرایی آن پرس از انجرام یرک مطالهره مقردماتی و
اجرای پرسشنامه برر روی  03نفرر از افرراد جامهره آمراری و تهیرین واریرانس سرؤاال از طریرق
ضریب آلفای کرونباخ مورد ملاسبه قرار گرفت که ضریب 3/99بدست آمد.
 )2پرسشنامه تعهد سازمانی
این پرسشنامه توسط می یر و آلن ( )4333تهیه شد .دارای  31سوال با طی

پرنج گزینره ای

(کامالً موافقم ،موافقم ،نرری ندارم ،مخالفم ،کامالً مخالفم) بوده که بره ترتیرب نمرره -0-1-5
 4-3به آنها تهلق می گیرد .این پرسشرنامه ،تههرد سرازمانی را در سره بهرد تههرد عراطفی ،تههرد
عقالنی و تههد هنجاری مرورد بررسری قررار مری دهرد .مری یرر ( )4333روایری و پایرایی کلری
پرسشنامه را به ترتیب  3/65و  3/96گزارش نموده است .در پژوهش حاضر نیز جهرت سرنجش
پایایی آزمون پس از انجام یک مطالهه مقدماتی و توزیع پرسشنامه برین  03نفرر از افرراد جامهره
آماری با استفاده از ضریب الفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که ضریب  3/97به دسرت
آمد.
یافتههای پژوهش
فرضیه اول پژوهش
بین الگوی رهبری تبادلی با تههد سازمانی کارکنان شرکت عمران شهر بهارسرتان رابطره وجرود
دارد.
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جدول ( )1نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه الگوی رهبری تبادلی با تعهد
سازمانی کارکنان شرکت عمران شهر بهارستان
فراوانی

منبع

r

سط مهناداری

ضریب اثر

الگوی رهبری تبادلی با تههد
سازمانی کارکنان شرکت مسون و

434

3/36

3/333

3/37

شهرسازی شهر بهارستان

بنابر نتایج حاصله r ،مشاهده شده در سط  p  3/35همبستگی مثبرت و مهنراداری را برین
الگوی رهبری تبادلی با تههد سازمانی کارکنان شرکت عمران شهر بهارستان نشان مریدهرد .بره
عبار دیگر ،استفاده مدیران از الگوی رهبری تبادلی در شرکت عمران شهر بهارستان موجرب
میشود تا تههد سازمانی کارکنان افزایش یابد .اندازه اثرر برین الگروی رهبرری تبرادلی برا تههرد
سازمانی  3/37است.
جدول( )2نتایج ضریب رگرسیون پیش بینی تعهد سازمانی کارکنان بر اساس الگوی
رهبری تبادلی
منبع
تههد سازمانی

ضریب غیر

خطای

ضریب

استاندارد()Beta

مهیار

رگرسیون

3/31

3/35

3/03

ارزش t

0/37

ضریب

سط

تهیین

مهناداری

3/45

3/334

بنابر نتایج حاصله ،تههد سازمانی کارکنان تلت تاثیر الگوی رهبری تبرادلی قررار دارد و در
صورتی که در شرکت عمران شهر بهارستان مردیران از الگروی رهبرری تبرادلی اسرتفاده کننرد،
می توان پیش بینی کرد که تههد سازمانی کارکنان افزایش یابرد .بنرابراین بررای سراخت مهادلره
رگرسیون ،باید تههد سازمانی کارکنان در کنار الگوی رهبری تبادلی قرار داشته باشرد .ضرریب
تهیین نشان می دهد که  3/45از نمررا تههرد سرازمانی کارکنران تلرت ترنثیر الگروی رهبرری
تبادلی قرار دارد.
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فرضیه دوم پژوهش
بین الگوی رهبری تبادلی با ابهاد تههد سازمانی کارکنان شرکت عمران شهر بهارستان رابطه
وجود دارد.
جدول ( )3نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه الگوی رهبری تبادلی با ابعاد تعهد
سازمانی کارکنان شرکت عمران شهر بهارستان
منبع

فراوانی

r

سط مهناداری

الگوی رهبری تبادلی با تههد عاطفی

434

3/03

3/334

الگوی رهبری تبادلی با تههد عقالنی

434

3/07

3/334

الگوی رهبری تبادلی با تههد هنجاری

434

3/03

3/334

بنابر نتایج حاصله r ،مشاهده شده در سط  p  3/35همبستگی مثبرت و مهنراداری را برین
الگوی رهبری تبادلی با ابهاد تههد عاطفی ،تههد عقالنری ،و تههرد هنجراری نشران مریدهرد .بره
عبار دیگر ،استفاده مدیران از الگوی رهبری تبادلی در شرکت عمران شهر بهارستان موجرب
میشود تا تههد عاطفی ،تههد عقالنی ،و تههد هنجاری کارکنان نیز افزایش یابد.
فرضیه سوم پژوهش
بین ابهاد تههرد سرازمانی کارکنران شررکت عمرران برر اسراس متغیرهرای جمهیرت شرناختی
(جنس ،تلصیال  ،سابقه کار) تفاو وجود دارد.

 / 63فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی ،سال نهم ،شماره سوم ،پیاپی ( ،)03پاییز 4031

جدول( )4نتایج آزمون (Fمانوا) مقایسه میانگین ابعاد تعهد سازمانی کارکنان بر اساس
متغیرهای جمعیت شناختی (جنس ،سابقه خدمت ،تحصیالت)
متغیر

جنس

سابقه
خدمت

تلصیال

منبع

مجموع
مجذورا

df

میانگین
مجذورا

f

سط
مهناداری

تههد عاطفی

443/19

4

443/19

4/37

3/03

تههد عقالنی

447/33

4

447/33

4/33

3/39

تههد هنجاری

94/61

4

94/61

3/34

3/09

تههد عاطفی

01/90

3

47/14

3/53

3/63

تههد عقالنی

167/17

3

300/73

3/09

3/43

تههد هنجاری

465/60

3

93/94

3/75

3/17

تههد عاطفی

359/35

0

473/43

4/95

3/47

تههد عقالنی

54/46

0

35/59

3/53

3/57

تههد هنجاری

63/99

0

04/41

3/53

3/53

 Fمشرراهده در سررط  P  %5بررین میررانگین ابهرراد تههررد عرراطفی ،تههرد عقالنرری و تههررد
هنجاری کارکنان بر اساس جنس ،سابقه خدمت ،و تلصیال

تفاو مهناداری وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری
یافتهها در خصوص رابطه بین الگروی رهبرری تبرادلی برا تههرد سرازمانی کارکنران شررکت
عمران شهر بهارستان نشان داد که همبستگی مثبت و مهناداری بین الگوی رهبری تبادلی با تههد
سازمانی کارکنان شرکت عمران شهر بهارستان وجود دارد .به عبار دیگر ،استفاده مردیران از
الگوی رهبری تبرادلی در شررکت عمرران شرهر بهارسرتان موجرب مریشرود ترا تههرد سرازمانی
کارکنان افزایش یابد .اندازه اثر بین الگوی رهبری تبادلی با تههد سازمانی  3/37است.
بنابر نتایج تللی رگرسیون ،تههد سازمانی کارکنان تلت تاثیر الگوی رهبرری تبرادلی قررار
دارد و در صورتی که در شرکت عمران شهر بهارستان مدیران از الگوی رهبری تبادلی اسرتفاده
کنند ،میتوان پیش بینی کرد که تههد سازمانی کارکنان افزایش یابد.
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یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش جاودانی ( ،)4094گلشنی ( ،)4093گر پررور
و وکیلی ( ،)4093بنون( ،)3336کوئی چن و شو چن ( ،)3339والومبا و هموارانش ( )3340در
خصوص رابطه سبک رهبری تبادلی با تههد سازمانی همسو است .بنابراین با توجه بره همسرویی
نتایج پژوهش حاضر مطالها مذکور میتوان گفت که سبک رهبری تبادلی موجب میگرردد
تا مدیر رفتارهایی از قبی  :کمک به کارکنان متناسب با تالش آنها ،مشخص کرردن انتررارا
برای دیگران ،احساس رضایت مبتنی بر دستیابی به اهداف ،توجه به اشتباها و بی نرمیهرا در
سازمان ،توجه به استانداردها ،عدم دخالت در امور جز در موارد حسراس و بلرانری ،را از خرود
نشان دهد و این گونه رفتارها باعر

مریگرردد ترا احسراس توانمندسرازی روانشرناختی و تههرد

سازمانی کارکنان در شرکت عمران شهر بهارستان افزایش یابد.
مرکز کرارآفرینی دانشرگاه میرامی در اوهرایو)3343( 4نقرش مردیریت تبرادلی را در تررویج
کارآفرینی ،کلیدی مهرفی کرده است و علت آن را ایجاد تههد دانسته کره در کارکنران ایجراد
میکنند به گونهای که کارکنان در هر شرایطی از تمامی توانایی و مهار خود در جهت بهبرود
عملورد شغلی و سازمانی خود استفاده میکنند . .همچنین در مدل پیشاب و کرون و ویور 3نیرز
نقش مدیران تلول گرا و تبادلی را در پویایی سازمان و توانمندسازی افراد بسیار مهم و اساسری
مهرفی نموده است.
یافتهها در خصوص رابطه بین الگوی رهبری تبادلی با ابهاد تههد سازمانی کارکنران شررکت
عمران شهر بهارستان نشان داد که همبستگی مثبت و مهناداری بین الگوی رهبری تبادلی با ابهراد
تههد عاطفی ،تههد عقالنی ،و تههرد هنجراری وجرود داشرته اسرت .بره عبرار دیگرر ،اسرتفاده
مدیران از الگوی رهبری تبادلی در شررکت عمرران شرهر بهارسرتان موجرب مریشرود ترا تههرد
عاطفی (احساس ،عالقه ،تمای و بروز هیجانا ) ،تههد عقالنی(احساس همبستگی و پیوسرتگی
با سازمان ،نگاه واقع گرایانه و متفورانه فرد به سرازمان) ،و تههرد هنجراری (احسراس وفراداری،
ماندن در شغ و سازمان و متههد بودن به سازمان) کارکنان نیز افزایش یابد.

1 Maiami university Ohayo
2 Bishop, Crown,Weaver
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یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش جاودانی ( ،)4094گلشنی ( ،)4093گر پررور
و وکیلی ( ،)4093بنون( ،)3336کوئی چن و شو چن ( ،)3339والومبا و همورارانش ()3340در
خصوص رابطه سبک رهبری تبادلی با تههد سازمانی همسو است .بنابراین با توجه بره همسرویی
نتایج پژوهش حاضر مطالها مذکور میتوان گفت که سبک رهبری تبادلی موجب میگرردد
تا احساس رضایت از موقهیت شغلی و خوشربختی در شرغ برحراال روانری فررد غلبره کنرد و
بدین گونه فرد تمام تالش خود را برای حفر شرغ و بهبرود عملوررد خرود انجرام دهرد زیررا،
عملورد وی برابر با احساس شادی و خوشلالی خواهد بود و موفقیت سازمان بررای او ،هماننرد
موفقیت در زندگی خصوصی ملسوب می شود .نقش سبک رهبرری تبرادلی در سرازمانهرا بره
گونهای است کره مصرد راد ( )4093و یوکر ( )3335سربکهرای رهبرری تبرادلی عراملی در
جهت افزایش کارآیی و اثر بخشی مدیران گزارش نموده اند.
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