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   تعهدي مدیران با ابعاد گراعملو  گراتحولارتباط بین سبک رهبري 

  سازمانی کارشناسان تربیت بدنی استان فارس

  1دکتر مهرزاد حمیدي

2دعماد حسینیسی  

 3دعلی جهاندیدهمحم  

  چکیده

هـاي  سـازمانی کارشناسـان اداره   تعهدي مدیران با ابعاد گراعملو  گراتحولبین سبک رهبري بررسی ارتباط  ،هدف این پژوهش

پژوهشی  جامعۀ آماريتربیت بدنی استان فارس بود. از آنجایی که بررسی سبک رهبري از دیدگاه کارشناسان صورت گرفته است، 

هـاي  نامـه از پرسـش  آوري اطّالعـات جمـع دهند. بـراي  کیل مینفر تش 40تعهداد مذکور به  هايادارهرا کارشناسان تربیت بدنی 

سازمانی میر و آلن، و در تجزیه  تعهدنامه ) باس و اولیو و پرسش(MLQنامه استاندارد سؤال، پرسش 9هاي شخصی با طرح ویژگی

 گراتحولکه بین سبک رهبري  ددهمیها از روش آماري توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان و تحلیل یافته

، تعهـد ). بین سن، سابقه خدمت کارشناسان با ابعاد عاطفی و مسـتمر  >05/0P(دار و مثبتی وجود دارد معنی ، رابطۀعاطفی تعهدبا 

 اهده نشدمش داريمعنی ، رابطۀسازمانی تعهد). بین سطح تحصیالت کارشناسان با ابعاد >05/0P(دار مثبتی مشاهده شد معنی رابطۀ

)01/0P<.(  

یکی از عوامل تأثیرگذار  ،ي مدیرانگراتحولگفت که سبک رهبري  توانمی آمدهبه دسته به نتایج ی با توجطور کلّه ب

  سازمانی پیروان است. تعهددر 

  

  .هنجاري تعهدمستمر،  تعهدعاطفی،  تعهد، گراعمل، رهبري گراتحولرهبري  :هاي کلیديواژه

___________________________________________________________ 
  . استادیار دانشگاه تهران1

  موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمال مربی. 2

  . دانشجوي کارشناس ارشد مؤسسۀ آموزش عالی غیرانتفاعی شمال3
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  مقدمه

ت، فرایند برانگیختن و یاري هاست. مدیریاز افراد و دستگاه پراکنده ايمجموعهسازمان بدون رهبر، تنها  هر

 ،عامـل انسـانی   ،این ها است. بنابربه هدف یابیدستانگیز به منظور دادن به دیگران جهت کار کردن شوق

در همین ارتباط اخیراً  .)1( انگیزدها برمیهدف را براي رسیدن به هاآند و نزمیها را به هم پیوند افراد و گروه

ـ     تعهـد رفتارهاي رهبري مدیران و پیامدهاي سازمانی ناشی از آن از جمله  ه سـازمانی، مـورد عالقـه و توج

ه ب ی مانند جابه رفتارهاي مهم بنديو پاي تعهدقان قرار گرفته است. اغلب بر این باورند که بسیاري از محقّ

ـ  دي داشته باشد.پیامدهاي مثبت و متعد تواندمیبندي و پاي تعهد چنینهمگذارند. اثر میجایی و غیبت  ه ب

ت بیشـتري در  بندي هستند، نظم بیشتري در کـار خـود دارنـد، مـد    و پاي تعهدکه افرادي که داراي  طوري

  .کنندمیو بیشتر کار  مانندسازمان می

ادبیات رهبري و مدیریـ  گذش دو دهۀ ت، طی ت یـافتن طیـف جدیـدي از    ته، شاهد تکـوین و مقبولی

هنظریههاي مربوط به رهبر اثربخش بوده است. در میان این دسته از نظریل رهبري «ه ها، نظریو 1گـرا تحـو 

ـ   تفکّربه مرور توانسته است نزد دانشمندان و م 2»گراعمل ت بیشـتري  ان این حوزه از معـارف علمـی، مقبولی

  .)3(کسب کند 

 کردعمل، گراتحولرهبري  اهمیتتن از دانشمندان براي دست یافتن به درك بهتري از ارزش و دو 

جـو را کـه در عـین حـال از فرهنـگ غنـی و       دار و کمـال ي طالیههاسازماناي از سایر شمار قابل مالحظه

انـد کـه در وراي ایـن    بندي دست یافتـه قرار داده و در پایان به این جمعمنسجمی برخوردارند، مورد مطالعه 

 در برخـی از مراحـل توسـعۀ    گـرا تحولیک رهبر  اقل حدهاي سرشار، هاي چشمگیر و این فرهنگکردعمل

  .)5( )1986پیترز و واترمن (سازمان مربوطه، ایفاي نقش کرده است 

ـ  گـرا عملکند که در سبک رهبري ) بیان می1996( 3شرمو هورن اي از گسـترده  واسـطۀ ه ، رهبـر ب

تأمین نیازهایشان ضـمن   به منظور هاآنها و ساختارها براي کمک به مالت با زیردستان، وظایف، پاداشتعا

بخشی از  ةکنندتنها تأمین گراعملنماید. رهبري به اهداف سازمانی بر هم منطبق می یابیدستتالش براي 

لبد و عصر حاضر، عصر رهبران طهاي رهبري سازمان است و زمان پویایی امروزي چیز بیشتري مینیازمندي

ی، تـأثیري  شخصـیت برخورداري از دیدگاه بلند و روشن از آینده و قـدرت   ه واسطۀ. رهبرانی که باستبزرگ 

  .)5( بخش بر زیردستان دارندالهام

 ،بـودنش  گراعملو  گراتحول اته به خصوصیبا توج توانمیمعتقد است که رهبر را  ،)1985( 4باس

عی هاي متنواز طریق بازده تواندمی گراتحولچنین معتقد است که رهبري یف نمود. وي همکم و بیش توص

اثر مضاعف ایفا نماید. به عبـارت   ،گرامانند تالش پیروان، رضایت پیروان و مفهوم اثربخشی بر رهبري عمل

ا بعضی از ام ؛دهنداش میپاد ،کردعملهستند. به این شکل که بر اساس  گراعملي تمام رهبران تا حد ،دیگر

___________________________________________________________ 
1  . Transformational Leadership 
2  . Transactional Leadership 
3  . Shermohorn 
4  . Bass 



 15  ................................. گراي مدیران با ابعاد تعهد...گرا و عملرهبري تحول ارتباط بین سبک

 

عوامل متمایزي  ،گذارند. باسساده بین رهبر و پیرو پا را فراتر می هستند و از روابط مبادلۀ گراتحول ،رهبران

کاریزمـاي  ( گـرا تحولکند که عبارتند از: عوامل رهبري بیان می گراعمل و گراتحولرا در رفتارهاي رهبري 

پاداش ( گراعملی شده، الهام، تحریک ذهنی، مالحظات فردي) و عوامل رهبري نسبت داده شده، تأثیر آرمان

اقتضایی، مدیری11، 7( ال و انفعالی با رعایت استثناها، یک عامل غیر رهبري)ت فع(.   

اعضا  تعهدشود. به وفاي به عهد به چیزي یا فردي محدود می ،Commitmentیا  Commitکلمۀ 

 تعهـد هـاي برتـر،   ورزشکاران براي صعود به مقـام  تعهدبراي شکوفایی علمی، و هیأت علمی یک دانشکده 

یان براي اجراي یک برنامـۀ  مرب تعهدشده سازمان، کارمندان یک سازمان ورزشی بر رسیدن به اهداف تعیین

  .)2( بدنی و ورزش استدر حیطۀ تربیت تعهدتمرینی یا رژیم غذایی، از معانی کاربردي 

 تعهـد  )1عد مطرح کردند که عبارتنـد از :  سازمانی را در سه ب تعهد) 1987( 1ا میر و آلندر این راست

این است که یـک حالـت    ،تعهدمشترك هر سه  هنجاري). نقطۀ( 4تکلیفی تعهد )3 3مستمر تعهد )2 2عاطفی

ت فـرد در  ع عضـوی طور ضمنی اشاره به تداوم یا قطه کند و بمی مشخّصروانی روابط کارمند را با سازمان 

  .)2( سازمان دارد

هاي اعضاي سازمانی، ها و گرایشدر ارزش تحولد با ایجاد تغییر و کوشمی گراتحولدر واقع رهبر 

  ت مطلوب یاري کنند.تحوالاي توانمند سازند تا بتوانند سازمان متبوع را براي رسیدن به آنان را به گونه

ـ گذاردمیبر افراد تأثیر متفاوتی  ،این دو سبک رهبري  میـزان عالقـه و   توانـد مـی طـوري کـه   ه ، ب

) در تحقیق کـه رفتارهـاي   1995( 5به سازمان را در افراد تعیین کند. بایسیو و کالیگیوس تعهدبستگی و دل

ابعـاد   یـۀ کـه کلّ  ندبه این نتیجه رسید ند،سازمانی کارکنان را مورد بررسی قرار داد تعهدو  گراتحولرهبري 

) در تحقیقی در 1995( 6بایسیو. هاکت و آلن .)6( مثبتی دارد ، رابطۀسازمانی تعهدعاطفی،  تعهدعد با ب رهبري

 ،عاطفی تعهد ،یعنی ؛سازمانی تعهدبا یکی از ابعاد  گراتحولهمین خصوص به این نتیجه رسیدند که رهبري 

 .دست نیاوردنـد ه هیچ ارتباطی ب ،سازمانی دتعهکه بین رهبري تبادلی و  در حالی ارتباط محکم و قوي دارد.

که  دارندباالیی  هاي، نسبت به مرد از نمرهي زنگراتحول) بیان داشت که مدیران ورزشی 1997( 7) دورتی9(

و  )2000( 8توماس .)8( شودمینسبت به سازمان  هاآنسازمانی بیشتر در پیروان  تعهدکه این منجر به ایجاد 

ا ام ؛ارتباط وجود دارد ،سازمانی تعهدو  گراعملد که بین رهبري نداراظهار می )2001( 9گودین و وایتینگتون

، هـاي فـردي  هاي خود به این نتیجه رسید که بین ویژگی) در بررسی1380( گلشنی .)6(در جهت معکوس 

. میـزان  وجـود دارد  داريمعنـی  ، رابطۀسازمانی تعهد تحصیلی با شتۀخدمت، ر سن، مدرك تحصیلی، سابقۀ

___________________________________________________________ 
1. Alean and Mear 
2  . Affective Commitment 
3  . Continuance Commitment 
4  . Normative Commitment 
5  . Bycio and Collcagues 
6. Haket and Alean 
7   . Dorti 
8  . Tomas 
9  . Goodwin and Whitington 
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  .)5( معنی دار ندارد ، رابطۀسازمانی تعهدل با هحقوق، جنس و تأ

ترین یکی از مهم ،یی هستند که نیروي انسانیهاسازمانیکی از  ،ي ورزشیهاسازمانواضح است که 

هـاي  خـاذ سـبک  تی جدیـد و اتّ هاي مـدیری مدیران با استفاده از یافته ،بنابراین گردد.میمنابع آن محسوب 

بندي کارکنان به سازمان را افزایش دهند. لذا در ند عهد و پايتوانمیت تی منطبق با علم امروز مدیرییریمد

بـه   ،مـورد نظـر   ۀهاي فردي کارشناسان جامعکوشیده شده است تا عالوه بر توصیف ویژگی ،پژوهش حاضر

تربیت بدنی استان  هايادارهان ي مدیران از دیدگاه کارشناسگراعملو  گراتحولت هاي مدیریبررسی سبک

  .پرداخته گرددسازمانی کارشناسان مربوطه  تعهدفارس و میزان 

  

  شناسی تحقیقروش

عـات  از طریـق مطال  آوري اطّالعاتجمعپیمایشی است که  ـتحقیق حاضر از نوع توصیفی   روش تحقیق:

  س انجام گرفته است.تربیت بدنی استان فار هايادارهکارشناسان شاغل در  میدانی در جامعۀ

سـتان  تربیـت بـدنی ا   هايادارهکارشناسان  یۀجامعۀ آماري این تحقیق، شامل کلّ آماري: جامعه و نمونۀ

  همگی در تحقیق شرکت کردند. ،و به دلیل عدم کثرت نفرند 40فارس بودند که جمعاً 

ده اسـت کـه شـامل    نامـه اسـتفاده شـ   در این تحقیـق از پرسـش   آوري اطّالعاتجمعجهت  ابزار تحقیق:

و  1) بـاس و اولیـو  MLQ( سبک رهبري نامه استانداردشدةسئوال، پرسش 9هاي فردي با ویژگی نامۀپرسش

ت علمـی  ضـو هیـأ  ع 15هاي تحقیق از طریـق  نامهلذا براي اعتبار محتواي پرسش .سازمانی میر و آلن تعهد

تص در متخصهـاي مـورد   نامهین منظور که پرسشصورت گرفته است، بد ورزشی نظر خواهی رشتۀ مدیری

مفهوم  هاآنهاي مندرج در نامهار محتوا بر خوردارند و پرسشاستفاده براي سنجش مفاهیم مورد نظر از اعتب

آلفاي کرونباخ) ( ها از طریق محاسبه ضریبنامهدهند. براي پایایی پرسشمورد نظر را مورد سنجش قرار می

نفـر از کارشناسـان    10ماتی بـر روي  مقد یک مطالعۀ هاي مذکور طیامهناستفاده شد ضریب پایایی پرسش

تربیت بدنی استان فارس از طریق فرمول آلفاي کرونباخ محاسبه گردید که به ترتیب سبک رهبري برابر بـا  

81/0 =α  دو79/0سازمانی برابر با  تعه =α ت ها جهنامه از مصاحبه با آزمودنیبه دست آمد. عالوه بر پرسش

چنین ها همهاي آزمودنیکسب آگاهی در مورد عقاید و نگرش نامه،العات پرسشروشن کردن نکات مبهم اطّ

  ها استفاده شده است.نامهاز پرسش آمدهبه دستالعات ت و اعتبار اطّجهت بررسی دقّ

ن کالموگراف آزمو( آمار استنباطی عالوه بر آمار توصیفی از هاجهت تجزیه تحلیل داده هاي آماري:روش

ها با استفاده از آزمون چون نتایج داده و پیرسون) استفاده شد. بستگی اسپیر مناسمیرنوف، آزمون ضریب هم

بسـتگی دو  کالموگراف اسمیرنف نشان داد که داراي توزیع نرمال بودند توانستیم از پیرسون جهت تعیین هم

بسـتگی  ده کنیم. در ضمن از اسپیر من جهت تعیین همسازمانی از آن استفا تعهدسبک رهبري و ابعاد  متغیر

  استفاده شد. تعهدخدمت و سطح تحصیالت با ابعاد  هاي اسمی سن، سابقۀمتغیر

___________________________________________________________ 
1. Bass and Avolio 
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  هاي تحقیقنتایج و یافته

هاي فـردي از  هاي فردي جامعه مورد بررسی جهت بهتر شناختن افراد جامعه از لحاظ ویژگیتوصیف ویژگی

انی و درصـد فراوانـی در   هاي فراو) با استفاده از آمارهت استخدامی و...ل، وضعیأهت تت، وضعیجنسی(جمله 

  نشان داده شده است. 1 جدول شمارة

  مورد بررسیهاي فردي کارشناسان جامعۀ توصیف ویژگی .1جدول 

  آماره                 

  متغیر
  درصد  فراوانی

  آماره                    

  متغیر
  درصد  فراوانی

سی
جن

ت
  

  70  28  مرد 

ن
س

 ) 
ل )

سا
  

30-25  14  35  

  5/22  9  31-36  30  12  زن

  25  10  37-42  100  40  جمع

عی
ض

و
أه

ت ت
ل

  

  5/12  5  43-48  5/77  31  لهمتأ

  5  2  49باالتر از   5/22  9  دمجرّ

  100  40  جمع  100  40  جمع

ضعی
و

ی
دام

خ
ست

ت ا
  

  5/17  7  قراردادي

ت
دم

 خ
قه

ساب
  

  5/37  15  سال 7کمتر از 

  35  14  8-15  15  6  پیمانی

  20  8  16-24  5/67  27  رسمی قطعی

  5/7  3  سال 25باالتر از   100  40  جمع

ی
صیل

ح
ك ت

در
 م

ح
سط

  

  100  40  جمع  10  4  دیپلم

  15  6  فوق دیپلم

تۀ
رش

 
ی

صیل
تح

  

  60  26  تربیت بدنی

  40  16  هاسایر رشته  5/72  29  لیسانس

  100  40  جمع  5/2  1  فوق لیسانس

    100  40  معج

  

ي مورد گراعملو  گراتحولهاي رهبري که سبک دهدمینشان  2 نتایج تحقیق در جدول شمارة  

و انحراف معیار  49برابر  گراتحولاستفاده مدیران از دیدگاه کارشناسان به ترتیب میانگین سبک رهبري 

  .است 27/6ر و انحراف معیا 24ر براب گراعملچنین میانگین سبک رهبري هم ،49/9

  

  تحت بررسی هاي رهبري مدیران جامعۀهاي مربوط سبکشاخص .2جدول 

  آماره              

  

  متغیر

  میانگین
 دامنۀ

  هانمره

 ترینپایین

  نمره

باالترین 

  نمره
  واریانس  انحراف معیار

  09/90  49/9  67  31  0-72  49  گراتحولرهبري 

  34/39  27/6  37  14  0-56  24  گراعملرهبري 
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کـه   دهدمینشان  3 سازمانی و ابعاد آن در جدول شمارة تعهدمربوط به  آمدهبه دستهاي شاخص

 تعهـد ( تعهـد و میانگین هر یک از ابعـاد   70مورد بررسی برابر  سازمانی کارشناسان در جامعۀ تعهدمیانگین 

  .است 22، 18، 30عاطفی، مستمر و تکلیفی) به ترتیب برابر 

  

  تحت بررسی کارشناسان جامعۀ تعهدسازمانی و ابعاد  تعهدي مربوط به هاشاخص .3جدول 

  

ي گـرا عمـل و  گـرا تحولمیزان همبستگی بین سبک هاي رهبري  4نتایج تحقیق در جدول شماره 

که بین سبک هاي رهبري با ابعاد دهدمیعاطفی، مستمر، هنجاري) را نشان  ( سازمانی تعهدمدیران با ابعاد 

دار معنـی  ، رابطۀعاطفی کارشناسان تعهدمدیران با  گراتحولسازمانی، تنها بین سبک رهبري  تعهدمختلف 

  وجود ندارد.  داريمعنیرابطه  ،سازمانی تعهدبا ابعاد  گراعملبین سبک  )، و p >01/0( وجود دارد

  

  سازمانی کارشناسان تعهدمدیران با ابعاد  گراعملو  گراتحول هاي رهبريبستگی بین سبک. هم4جدول 

  بستگی پیرسون)ضریب هم ( 

  تعهدابعاد                        

  تکلیفی)( هنجاري  مستمر  عاطفی  شاخص آماري  سبک رهبري

  گراتحول
  280/0  111/0  510/0*  بستگیضریب هم

  081/0  496/0  001/0  داريمعنیسطح 

  اگرعمل
  -026/0  -014/0  188/0  بستگیضریب هم

  874/0  934/0  245/0  داريمعنیسطح 

  دار است.معنی 01/0در سطح *

  

  آماره              

  

  متغیر

  میانگین
دامنۀ 

  هانمره

 ترینپایین

  نمره

باالترین 

  نمره
  واریانس  انحراف معیار

  54/125  20/11  92  50  20-100  70  سازمانی تعهد

  80/38  23/6  40  17  8ـ 40  30  عاطفی تعهد

  86/9  14/3  24  12  6ـ 30  18  مستمر تعهد

  19/22  71/4  30  11  6ـ 30  22  تکلفی تعهد
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 ، رابطۀبا سطح تحصیالت کارشناسان تعهدبین ابعاد  دهدمینشان  5 نتایج پژوهش در جدول شمارة

 خـدمت و سـنّ   مانی و سـابقۀ سـاز  تعهـد ا بین ابعاد عـاطفی و مسـتمر   ام ؛)>05/0p( وجود ندارد داريمعنی

  ).>05/0p( مشاهده شد داريمعنی ، رابطۀکارشناسان

  

خدمت، سطح تحصیالت و  ر سابقۀسازمانی کارشناسان با سه متغی تعهدبستگی بین ابعاد . هم5ة جدول شمار

  ضریب همستگی اسپیرمن)(کارشناسان  سنّ

  تعهدابعاد              

  تکلیفی)( هنجاري  تمرمس  عاطفی  شاخص آماري  متغیر

  خدمت سابقۀ
  142/0  410/0*  347/0*  بستگیضریب هم

  107/0  001/0  001/0  داريمعنیسطح 

  سطح تحصیالت
  -124/0  -090/0  083/0  بستگیضریب هم

  444/0  580/0  610/0  داريمعنیسطح 

  سن
  296/0  381/0**  417/0*  بستگیضریب هم

  063/0  022/0  002/0  داريمعنیسطح 

  .دار استمعنی 05/0در سطح  **                    .دار استمعنی 01/0در سطح  *

  

  گیريبحث و نتیجه

 ،در همـین ارتبـاط   منابع به ویژه منابع انسـانی اسـت.   در گرو هدایت صحیح هاسازمانو اثربخشی  موفّقیت

ها با نگاهی علمی و دقیق این ویژگیر بر ارتقا یا بهبود ثّؤهاي رفتاري منابع انسانی و عوامل مبررسی ویژگی

یکـی از   ،کـه منبـع انسـانی    ي ورزشی که عالوه بـر ایـن  هاسازمانمخصوصاً  .استاز واجبات یک سازمان 

  ، وظیفۀ اصلی آن هم پرورش انسان است.است ترین منابع آنمهم

 سـتان تعداد کارشناسان تربیت بـدنی زن در سـطح ا  ، هاي توصیف آماري پژوهش حاضرطبق یافته

کارگیري این ه هایی در خصوص بریزيبرنامه توانمیت حاضر وضعی يکه جهت اصالح و ارتقا است )30%(

 ،سـال کمتـر اسـت. ایـن آمـار      35 صد کارشناسان سنشان ازدر 55چنین حدود قشر از جامعه انجام داد. هم

 ،تحت بررسـی  سان جامعۀنظر سطح تحصیالت کارشنا مورد بررسی است. از امعۀجوان بودن ج ةدهندنشان

ـ   ،درصد داراي مدرك دیپلم و فـوق دیـپلم هسـتند    25شد که حدود  مشخّص ه بـه رشـد روزافـزون    بـا توج

خاذ نمایـد.  هاي مناسبی را اتّبرنامه ،هاآنسطح علمی  يباید براي ارتقا هاسازمانها و این اصل که دانشگاه

  .سال است 15بررسی در حدود تحت  چنین میانگین سابقۀ خدمت کارشناسان جامعۀمه

 تعهدي مدیران و گراعملو  گراتحولسبک هاي رهبري  ،یعنی هاي اصلی تحقیق؛متغیردر بررسی 

هاي آماري منـدرج در  نتایجی به دست آمد که عبارتند از: شاخص ،کارشناسان تعهدسازمانی و ابعاد مختلف 
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هستند. به این شکل که  گراعملي ه تمام رهبران تا حداین نکته است ک ةکنندبیانگر و اثبات 1ول شمارةجد

گذارند و در ساده بین رهبر و پیرو پا را فراتر می روابط مبادلۀ ا بعضی ازام ؛دهندپاداش می کردعملبر اساس 

 چنین دیددهند. همتري از خود نشان میتالش بیشتر و گسترده ترهاي عالیپیروان براي تعقیب هدف ،نتیجه

انتظـار از خـود نشـان     ي ماورايکردعملگزینند و در نهایت پیروان، مییعی براي سازمان متبوع خود بروس

  ).6( دهندمی

دست ه ، نتایجی به شرح ذیل باست آن سازمانی و ابعاد تعهددیگر تحقیق که همان  متغیردر مورد 

 و دامنه 30عاطفی تعهد) و میانگین ابعاد 20-100( و دامنه 70سازمانی  تعهدبراي  آمدهبه دستآمد. میانگین 

  .)6-30( و دامنه 22) هنجاري 6-30( و دامنه 18) مستمر 40-8(

ه به نقطۀبا توج دعد مشترك هر سه بو  استیک حالت روانی کارآمد با سازمان  ةدهندکه نشان تعه

 ،بیشتر باشد آمدهبه دستانگین هرچه می ،ت فرد در سازمان داردطور ضمنی اشاره بر تداوم یا قطع عضویه ب

مسـتمر)   تعهـد ( وقفی، موافقـت عـاطفی) و خـود   تعهـد (باال بودن وفاداري، شیفتگی، خشنودي  ةدهندنشان

هنجاري) در کل تداوم و مستحکم بـودن روابـط بـین     تعهد( ها و رسالتچنین وابستگی به اهداف ارزشهم

  ).2( استکارمند و سازمان 

ها به این نتیجه رسید که بین دو سبک رهبري تنها متغیردر مورد روابط بین چنین این پژوهش هم

چنین نتیجه گرفت که  توانمیدار و مثبتی دیده شد. روابط معنی ،عاطفی تعهدبا  گراتحولدر سبک رهبري 

سازمانی  دتعهعاطفی و در نتیجه  تعهددر بین مدیران افزایش یابد،  گراتحولهرچه رفتارهاي سبک رهبري 

)، 1995( و همکـاران  1کارشناسان تحت سرپرستی افزایش خواهد یافت. این یافته با نتیجه تحقیقات بایسیو

 ) گلشـنی 2005( 5)،تانگ چین 2000( و همکاران4)، توماس 1999( 3)، پیالي و ویلیامز1993( 2باس و آولیو

  خوانی دارد.) هم1384( نیکوفر )،1380(

که  دیده نشد داريمعنی آن، رابطۀ سازمانی و ابعاد تعهدبا  گراعملرهبري  در نتایج مربوط به سبک

ولی با تحقیقات دیگري  ؛)10( خوانی دارد) هم2002( 6) و گرین و شرونی1995( با تحقیقات بایسیو و هاکت

ـ   ) هـم 1384( )، و نیکوفر2000( )، توماس و همکاران2001( 7از جمله وگودوین و وایتینگتون  دارد.خـوانی ن

  چنین ابزار مورد استفاده در تحقیقات دیگران باشد.متفاوت مورد بررسی، هم به جامعۀ ، ممکن استت آنعلّ

مدیران براي کارشناسان در جامعه مورد  به وسیلۀي هاي مادبنابراین شاید بتوان گفت اعمال پاداش

وراي منافع فردي و بیش از آنچـه مـورد    کردعملو موجب  زدرا برآورده سا هاآنانتظارات  تواندمیبررسی ن

تحسین و  ،ات نیاز است که شامل مواردي از جمله احترام، اعتمادیبلکه به چیزي بیش از ماد ؛انتظار است شود

  .استغیره 

___________________________________________________________ 
1   . Bycio 
2   . Bass and  Avolio 
3 . Pilliai and Wiliams 
4   . Tomas 
5   . Tung chen 
6   . Sherony and Gerrn 
7   . Goodwin and Whitington 
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عـاطفی و   تعهـد  ،شـد بابیشـتر   ،خدمت کارشناسان که هر چه سن و سابقۀ دهدمیتحقیقات نشان 

ارتباط  ،هاآنعاطفی و مستمر  تعهدخدمت کارشناسان با  ، سن و سابقۀعبارتی به .شودمیبیشتر  هاآنمستمر 

شـاید   مشاهده نشده است. داريمعنیارتباط  ،هنجاري تعهدعد که با ب در حالی .دار و مثبتی وجود داردمعنی

ي، شـیفتگی و  میـزان وفـادار   ،خدمت که با افزایش سن و سابقۀ به این گرددمیاین ارتباط و عدم ارتباط بر

بیانگر این نکته  ،خدمت و سن مستمر با سابقۀ تعهدچنین ارتباط مثبت هم .رودوابستگی احساسی باالتر می

هـایی کـه در سـازمان فعلـی کسـب کـرده،       که فرد با باال رفتن سابقه آن در سـازمان بـراي مهـارت    است

ر فـرد از عـدم   چنین تصـو واهد شد و همعاید آن خ ،هایی که دیده، و حقوق بازنشستگی که در آیندهآموزش

باعث باال رفتن  ،ارزش قائل است و همین نکته ،دسترسی به مشاغل جایگزین در خارج از سازمان ارتباط دارد

  .گرددمیش به سازمان تعهد

) و 1382( )، حمیدي1998( 9)، کاسکلی همکاران1990( 8نتایج ذکر شده با تحقیقات ماتیو و راجاك

اي بین سـطح مـدرك تحصـیلی    رابطه ،هاي دیگر از این تحقیقخوانی دارد. در یافتههم )2005(تانگ چین 

) و شیخ 1382( ارتباط معناداري دیده نشد که این نتایج با تحقیقات حمیدي ،سازمانی تعهدکارشناسان با ابعاد 

  ) مطابقت دارد.1384( و همکاران

چنـین   تـوان مـی هاي دیگران هاي تحقیق و یافتههی با استناد به آزمون فرضیبندي کلّدر یک جمع

 تر و قویتر بـوده محکم گراعملنسبت به رهبر  گراتحولنتیجه گرفت که چون در اکثر موارد ارتباطات رهبر 

سازمانی بیشتري در نـزد کارشناسـان تحـت نظـارت خـود       تعهد ،ي مدیران گراتحولو سبک رهبري  است

رسد که این به نظر می تر است. بنابرمورد بررسی تا حدودي مناسب براي جامعۀاین سبک رهبري  انجامد،می

تبیین  ،مین احترام، اعتماد، تحسین افراد، تفویض اختیارهایی نظیر تأه به ویژگیبا توج گراتحولسبک رهبري 

ند انتظارات توانمییگري و مشاوره نسبت به کارکنان هاي سازمانی به طرز ساده و روشن با وظایف مربهدف

و نیز  ،وراي منافع فردي و بیش از آنچه مورد انتظار است کردعملرا به  هاآنو  زدپیروان خود را دگرگون سا

  بیشتر نسبت به اهداف و سازمان برانگیزد. تعهددر نهایت به داشتن 

 ،رهبري مدیران ریزي براي بهبود سبکرسد که برنامههاي این پژوهش به نظر میبا عنایت به یافته

نـد بـا   توانمـی مـدیران   وري بیشتر سازمان گردد.اثرات مثبتی بگذارد و در نهایت منجر به اثربخشی و بهره

ـ  هـا آنهاي مختلف رهبري و تجزیه و تحلیل شناخت صحیح از سبک کـارگیري سـبک مناسـب بـر     ه در ب

و  موفّقیـت خود شوند. بـدون تردیـد،    سازمان موفّقیتد به نحوي که باعث نزیردستان خود اثرات مفید گذار

 .تا حدود زیادي بستگی به شایستگی مدیرانشـان دارد  هاسازماني ورزشی همانند سایر هاسازماناثربخشی 

ـ  ةکنندتعیین ،شایستگی مدیر سازمان ت پویـا و اثـربخش   مـدیری  ،عبـارتی ه شایستگی سازمان خواهد بود. ب

   .گرددمی مشخّصق ي ناموفّهاسازمانآن از  ۀوسیله بکه  استق ي موفّهاسازماناصلی ۀ مشخّص

  

___________________________________________________________ 
8   . Matyo and Rajak 
9   . Cuskelly and et 
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