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چکیده
مقدمه :رهبری مؤثر یک عامل مهم در موفقیت سازمانی است .در قرن حاضر به رهبری تحول آفرین توجه زیادی شده است و این اعتقااد
وجود دارد که این روش میتواند باعث افزایش تعهد سازمانی کارکنان شود .این پژوهش با هدف تعیین ارتباط باین رهباری تحاول آفارین
مدیران با تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
روش بررسی :پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -تحلیلی بود که به صورت مقطعی بر روی  07نفر از مدیران در سطوح مختلف و  115نفر
از کارکنان ستادی انجام شد .پرسشنامه رهبری تحول آفرین چندعاملی و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر مورد استفاده قرار گرفت .برای
محاسبه آمارههای توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار و آزمونهای تحلیلی نظیر تی ،آنالیز واریاانس یاک طرفاه و ضاریب همبساتگی
پیرسون از نرم افزار آماری  SPSSنسخه  25استفاده شد.
یافتهها :مدیران ستادی با کسب میانگین امتیاز  ،3دارای سبک رهبری تحول آفارین مطلاو و کارکناان ساتادی نیاز از تعهاد ساازمانی
متوسط برخوردار بودند .بین سبک رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی کارکنان و مؤلفههای آنها ارتباط معنیدار و مستقیم وجاود
داشت (.)P=7/770
بحث و نتیجهگیری :با توجه به ارتباط معنیدار بین رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان در واحادهای ساتادی دانشاگاه علاوم
پزشکی تهران ،انتظار میرود تا مدیران ارشد دانشگاه به مؤلفههای رهبری تحولآفرین توجه ویژهای داشته باشند و همچنین از ایان شایوه
بتوان به عنوان یکی از شاخصهای انتخا مدیران جهت افزایش تعهد سازمانی کارکنان استفاده کرد.
واژگان کلیدی :رهبری تحول آفرین مدیران ،تعهد سازمانی ،کارکنان ستادی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
ارجاع :درگاهی حسین ،رجب نژاد زینب ،رشادت جو حمیده .بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
مجله پژوهشهای سالمت محور 3115؛ .311-341 :)2(2
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 .1استادیار ،گروه مدیریت آموزش عالی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران.

بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی

حسین درگاهی و همکاران

مقدمه

با فرصتها و تهدیدهای محیطی ضاروری اسات .در

مدیریت یک سازمان یکی از چالشهاای مها دنیاای

چنین شرایطی سازمانها ،خصوصی یاا دولتای بارای

امروز و آینده به شمار میآید ،زیرا جهتدهای مسایر

ادامه حیات ،رشد و تحوآ خود نیاز به رهبران تحاوآ

سازمان از طریق تفکر و عمل مدیران امکانپذیر است

آفرین دارند (.)6

(.)1

مشااخ

شااده اساات کااه در ااارن بیساات و یک ا

از آنجایی که جهان امروز پار راابات و پار چاالش

بسیاری از رهبران سازمانهای صن تی و غیرصن تی از

است ،این تالط محیطی مدیران را بر آن داشته اسات

شیوه رهبری تحوآ آفرین در مدیریت خاود اساتفاده

که بهباود عمککارد کارکناان را باه عناوان اساتراتژی

میکنند (.)7

راابتی خود در جهان امروز برگزینند (.)2

وظیفه اولیه رهبری در دوران جدید ،اعتمادساازی و

امروزه رهبری مؤثر به عنوان یک اصل بیبدیل برای

هدایت جریان تغییر و تحوآ است .رهبران به وسایکه

موفقیت سازمانی شاناخته شاده اسات .ساازمانهاای

بیان واضح چش انداز و جاری ساختن م ناای آن ،در

امروزی نسبت باه ابال اهمیات بیشاتری باه توسا ه

سازمان اعماآ رهبری میکنند .این رهبران که رهباران

رهبری میدهند .رهبری را میتوان اثری که یاک فارد

تحوآ آفرین نامیده میشوند ،از سبک رهبری ت اامکی

بر گروهی از افراد برای دستیابی به یک هدف مشترک

که تنها مبتنای بار ان یازش از طریاق پااداش و تنبیاه

میگذارد ،ت ریف نماود ( .)3پیشارفتهاای اخیار در

است ،فراتر میروناد و باا جکاب اعتمااد و وفااداری

نظریههای رهبری ،از رهبری کاریزماتیاک باه سامت

دی ران ،ترسی چشا انادازی مهایج از فرصاتهاای

نئوکاریزماتیااک و رهبااری تحااوآ آفاارین کااه بااه

بالقوه و نیز با الهام بخشیدن به پیروان ،موجب ایجااد

توانمندسازی عمککرد مستقل پیروان توجاه مایکناد،

ت هد به تحوآ و خود کنترلی باال در آنها مایشاوند.

تغییر یافته است (.)3

بدین ترتیب رهبران تحوآ آفرین ،به تک تک کارکنان

در اکثر موارد ،دانشمندان عکوم رفتاری کوشایدهاناد

سازمان کمک میکنند که هر یک خود به یاک عامال

تا بدانند بر اساس چه ویژگیها ،تواناییهاا ،رفتارهاا،

تحوآ آفرین مبدآ گردند و سازمان را به سمت آیناده

منابع ادرت یا با تکیه بر چه جنباههاایی از موا یات،

ترسی شده ،حرکت دهند (.)8

گروهی را میتوان ت یاین کارد ( .)4پاژوهش دربااره

ترسی مسیرهای ضروری نوین را برای ساازمانهاای

رهبری از ارن بیست آغاز گردید و محور اصکی بیشتر

جدید دارند .این نوع رهبران ،سرچشمه تغییارات باه

پژوهشها ،عوامل ت یین کننده اثربخشی رهبری یا باه

شمار میآیناد ( .)9رهباران تحاوآ آفارین ،اسااس و

عبارتی تحوآآفرین بوده است (.)5

شااالوده تغیی ارات بکندماادت سااازمانی را فااراه م ای

به عبارتی سازمانهای امروزی اگر اادر به انطباق باا

سازند ،سازمانها را از حاآ به آینده حرکت میدهناد،

تغییرات محیطی نباشند ،به سرعت از گردوناه راابات

نیازهای محیطی را میشناسند ،و ایجاد تحوآ مناساب

خارج میشوند و جای خود را باه راباا خواهناد داد.

را تسهیل میکنند (.)11

بنابراین ،شناسایی نقاط ض ف و اوت درونای هماراه

از سوی دی ر ،نیروی انسانی مت هد در یک سازمان با
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تااوان رهبااران در تاأثیر باار پیاروان و تحقااق اهااداف

رهبران تحوآ آفارین رهبرانای هساتند کاه تواناایی

بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی

حسین درگاهی و همکاران

رفتار و اعماآ خویش و اتخاذ تصمیمات باه موااع و

استقامت و پشتکار باشد و یا شاتام زده عمال کناد،

همواره برای سازمان ارزش افزوده و فایده ایجاد مای

مبتکر و خودرأی باشد و از رأفت و لطف نسابت باه

کند و به سرمایههای مادی سازمان میافزایاد .اماروزه

همکاران و زیر دستان خود بهره مند نباشد ،از اجارای

باارای ماناادگاری نیااروی انسااانی و جکااوگیری از

برنامهها و ایجاد هماهن ی ،کنترآ و سااماندهی افاراد

هازینههای ماجدد در ساازمان ،باید ت هد کاارکنان را

مختکف تحت مدیریت خود ناتوان خواهد شد (.)14

بران یخاات تااا از نتااایج سااودمند ت هاااد سااااازمانی
بهارهمند شد (.)11

ت هااد سااازمانی ،یااک موضااوع م نویاات محااور،
ضروری و اابل تأمل در سازمان میباشد که تاأثیر باه

در ابااآ دی اری

سزایی در موفقیت امور دارد ( .)15به نظار مایرساد

هر رفتاری که در موا یتی خاا

صورت میگیرد ،نشان ر ت هدی است که فرد در اباآ

همبساات ی مثباات و م ن ایداری ب این سااطوت ت هااد

دی ران دارد .بدون ت هد ،رفتارهای انساانی ،م نای و

سازمانی با شیوه رهبری تحوآ آفارین در ساازمانهاا

مفهوم خود را از دست میدهند .ت هد سازمانی را می

وجود دارد ( .)16بدین م نی که مدیران سازمانها می

توان رضایت اکبی و التزام عمکی نسابت باه وظاایف

توانند با رویکرد رهبری تحوآ آفرین بار روی ت هاد

ت یین شده برای انسان ت ریف کرد ،با ایان شارط کاه

سازمانی و اعتماد سازمانی ،تأثیر مثبات داشاته باشاند

بدون هرگونه سیست نظارتی ،شخ

وظایف خود را

به بهترین نحو ممکن به انجام رساند (.)12

(.)17
 Kennarlyو  Mc Guireدر طی پژوهشی بر روی

سازمانی است که در طاوآ سااآهاای گذشاته ماورد

توساام ماادیران پرسااتاری و توس ا ه ت هااد سااازمانی

عالاه بسیاری از پژوهش ران رشتههای رفتار سازمانی

پرستاران انجام دادند ،اعالم کردند با توسا ه ساازمان،

و روانشناسی خصوصاً روانشناسای اجتمااعی اارار

فاصکه بین مدیران ارشاد و کارکناان حرفاه پرساتاری

گرفته است .این ن ارش در طاوآ ساه دهاه گذشاته

افزایش مییابد .انتخام روش رهبری توسام مادیران

دستخوش تغییراتی شده است .ت هاد ساازمانی مانناد

پرستاری بر روی عمککرد پرستاران تأثیرگاذار اسات.

مفاهی دی ر رفتار ساازمانی باه شایوههاای متفااوت

بنابراین آن گروه از مدیران پرستاری که روش رهبری

ت ریف شده است .بر این اساس ،فردی که باه شادت

تحوآ آفرین را انتخام میکنند ،از کارکنان مت هدتری

مت هد است ،هویت خود را از ساازمان مایگیارد ،در

برخوردارناااد ( Al-Hussami .)18در سااااآ 2118

سااازمان مشااارکت دارد و بااا آن درماایآمیاازد و از

توانست ارتباط بین رضایت شغکی پرستاران با رهبری

عضااویت در آن لااذت ماایباارد .در ت هااد سااازمانی،

تحوآ آفرین ( ،)P=1/116ت هد سازمانی باا رضاایت

نسبت به سازمان احساس وفاداری ااوی دارد

شغکی ( )P=1/117و ت هد سازمانی پرستاران با روش

شخ

و از این طریق ،خود را م رفی میکند (.)13
از مها تاارین دالیال دساتیابی بااه وفاااداری باااال در

رهبااری تحااوآ آفاارین توساام ماادیران پرسااتاری
( )P=1/111را گزارش کند که در نتیجه ارتباط م نای

کارکنااان ،عمککاارد اخالا ای مطکااوم ماادیر سااازمان

دار بین متغیرهای مورد نظر دیده شد (.)19

میباشد .بنابراین اگار مادیر بترساد ،متزلازآ و فاااد

 Walumbwaو همکاران در بررسی مقایساهای باین
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از این رو ،ت هد سازمانی ،یک ن رش مه شاغکی و

ارتباط باین اساتفاده از روش رهباری تحاوآ آفارین

بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی

حسین درگاهی و همکاران

دو فرهنگ کشورهای کنیا و ایاالت متحده آمریکاا باه

بهداشت ،دانشجویی ،امور بینالمکل ،توس ه مادیریت

این نتیجه رسیدند که در هر دو فرهنگ رهبری تحوآ

و برنامهریزی منابع و فرهن ی دانش اه بودناد .ت اداد

آفرین اثر مثبت و م نیداری بر روی ت هد سازمانی و

مدیران مستقر در واحدهای ذکار شاده  81نفار باود.

رضایت شغکی کارکنان دارد (.)21

نمونه گیری در این بخش به صورت سرشماری انجام

پرنااده و همکاااران در مطال ااه خااود در بیمارسااتان

شد .جام ه آماری کارکنان ستادی نیز 1912 ،نفر باود

نظامی اعالم کردند با افزایش ت هد ساازمانی در میاان

که با استفاده از فرموآ ت یاین حجا نموناه کاوکران،

پرستاران ،نظ پذیری آنها افزایش یافته و پرستاران باا

ت داد  321نفر با توجه به جام ه پژوهش هار یاک از

عالامندی بیشتری به ارائه خدمت میپردازند (.)21

واحدهای ستادی تخصی

داده شد و در هر یاک از

از آنجا که تاکنون در زمینه ارتباط بین رهبری تحوآ

واحدهای ستادی نیاز کارکناان باه صاورت تصاادفی

آفرین و ت هد سازمانی ،پژوهشهای اندکی در حاوزه

انتخام شدند .پس از توزیع پرسشانامههاای رهباری

نظام سالمت انجام شده است ،مطال ه حاضر با هادف

تحوآ آفرین بین  81نفر از مدیران ستادی ،ت اداد 71

ت یین ارتباط بین سبک رهبری تحوآ آفرین مدیران با

پرسشنامه عودت داده شد(نرخ پاسا دهای= .)%87/5

ت هد سازمانی کارکنان در واحدهای ساتادی دانشا اه

همچنین از بین  321پرسشنامه ت هد ساازمانی توزیاع

عکوم پزشاکی تهاران انجاام شاد .انتظاار مایرود در

شده ،ت داد  225پرسشنامه به پژوهشا ر عاودت داده

صورت اثبات تأثیر رهبری تحوآ آفارین مادیران بار

شد (نرخ پاس دهی=.)%71

ت هد سازمانی کارکناان ،بساتری جدیاد و مناساب و

در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه استفاده شد .در

راهکارهای نوین باا انتخاام مادیرانی کاه از اادرت

ابتدای هر پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک مدیران و

رهبری تحوآ آفرین باالتری برخوردار هستند ،فاراه

کارکنان نظیار سان ،جنسایت ،وضا یت تأهال ،ناوع

شود و بدین ترتیب ت هد ساازمانی کارکناان افازایش

استخدام ،محل خادمت ،ساطح تحصایالت و ساابقه

یابااد و در نتیجااه عمککاارد و بهاارهوری سااازمانی در

خدمت مد نظر اارار گرفات .پرسشانامه اوآ باه ناام

دانش اه عکوم پزشکی تهران به عنوان یکی از ساازمان

پرسشنامه سبک رهبری تحوآ آفرین بود که اولین بار

های ارائه دهنده مراابت سالمت ارتقاء یابد.

در پژوهش  Bassدر ساآ  1985به کاار گرفتاه شاد.
این ابزار که پرسشنامه رهبری چنادعامکی یاا MLQ

پژوهش حاضر مطال های توصیفی -تحکیکی بود که به

دارد در مجموع دارای  36سؤاآ می باشد که می توان

صورت مقط ی در ساآ  1394در واحادهای ساتادی

به پاس هر ساؤاآ نماره  1تاا  5ی نای از همیشاه تاا

دانش اه عکوم پزشاکی تهاران انجاام گردیاد .جام اه

هیچگاه را طبق طبقهبندی لیکرت اختصا

داد (.)22

آماری این پژوهش شامل ککیه مدیران ساطوت ارشاد،

این پرسشنامه ب داً توسام افارادی چاون  Avolioو

میانی و عمکیاتی و کارکنان واحدهای ستادی م اونات

همکاران مورد آزماون اارار گرفات ( .)23پرسشانامه

های مختکاف دانشا اه عکاوم پزشاکی تهاران شاامل

مذکور ،سه نوع سبک رهبری شامل رهباری تحاولی،

م اوناات آموزشاای ،تحقیقااات و فناااوری ،درمااان،

تبادلی و عدم مداخکه را مورد آزمون ارار میدهاد .در
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روش بررسی

( )Multifactor Leadership Questionnaireناام

بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی

حسین درگاهی و همکاران

پژوهش حاضار سابک رهباری تحاوآ آفارین ماورد

در نهایت در بررسای اعتباار عکمای پرسشانامههاا باا

ارزیابی ارار گرفت که مشتمل بر  21سؤاآ و شامل 5

استفاده از ابازار شااخ

روایای محتاوایی( CVIیاا

مؤلفه ویژگیهای آرمانی ( 4سؤآ) ،رفتارهای آرمانی

 ،)Content Validity Indexای ان شاااخ

( 4سؤاآ) ،ان یزش الهاام بخاش ( 4ساؤاآ) ،ترغیاب

پرسشنامه رهبری تحاوآ آفارین برابار  1/82و بارای

ذهناای ( 4سااؤاآ) و مالحظااات فااردی ( 4سااؤاآ)

پرسشنامه ت هد سازمانی برابر  1/83به دست آماد کاه

میباشد.

حاکی از اعتماد و اعتبار عکمی پرسشنامههاای ماذکور

دومین پرسشنامه نیز شامل پرسشنامه ت هد ساازمانی

باارای

بود.

بود که اولاین باار توسام  Allenو  Mayerدر سااآ

به منظور بررسی پایایی پرسشنامههاا باا توجاه باه

 1993طراحی شاده اسات .ایان پرسشانامه شاامل 3

روش آزمون  -بازآزمون ،ککیه پرسشنامهها بین ت اداد

بخااش ت هااد عاااطفی (سااؤاالت  1تااا  ،)8ت هااد

 21نفر از کارکنان و  15نفر از مدیران ستادی دانش اه

مستمر(سؤاآ  9تا  )14و ت هاد هنجااری ( 15تاا )21

عکااوم پزشااکی تهااران کااه در نمونااه پااژوهش ااارار

میباشد ( .)24رتبه بندی امتیازات به دسات آماده در

نداشتند ،توزیع گردید و پاس از تکمیال ،جماعآوری

پرسشنامه با توجه به نظر تی تحقیاق شاامل 1-1/66

شدند .س س این پرسشنامهها به فاصکه دو هفتاه ب اد

نامطکوم 1/66-3/33 ،متوسم و  3/33-5مطکوم ،در

به منظور اجتنام از خطای یادآوری در اختیاار هماان

نظر گرفته شد.

افراد ارار گرفت و مجدداً پس از تکمیال ،پرسشانامه

پرسشنامه ،از روش اعتبار محتاوا اساتفاده شاد .بارای

حاصاال از  2مرحکااه ،میاازان ارتباااط درون طبقااهای

این منظور ،نسخههای اصاکی پرسشانامههاای مزباور

(Intra-class correlation coefficient)ICC

ابتدا توسم دو مترج زبان ان کیسی به زبان مادری به

برای پرسشنامه رهباری تحاوآ آفارین برابار  1/89و

صورت جداگانه برگردانده شادند .سا س دو متارج

برای پرسشنامه ت هد ساازمانی برابار  1/81باه دسات

دی ر نسخه فارسی تهیه شده را از نظر کیفیت ترجمه،

آمد .عالوه بر ایان ،باه منظاور محاسابه همااهن ی و

شامل وضوت ،کاربرد زباان مشاترک و م اادآساازی

انسااجام درون ای ابزارهااای ای ان پااژوهش از فرمااوآ

مفهومی ،مورد ارزیاابی اارار دادناد .در مرحکاه ب اد،

کرونباخ استفاده شد .در نتیجه ضریب آلفای کرونبااخ

نسخههای فارسی پرسشنامهها توسم متارج دی اری

برای پرسشنامه رهبری تحوآآفرین برابر  1/82و برای

به زبان ان کیسی برگردانده شد و در نهایت ترجمههاا

پرسشنامه ت هد سازمانی برابر  1/75ت یین گردیاد کاه

با یکدی ر مقایسه شدند .در ادامه ککیه پرسشنامهها در

بیان ر همسانی درونی اوی پرسشنامه مزبور بود.

اختیار  15نفر از متخصصان ،صاحبنظران و اساتادان

پژوهش ر شخصاً و به صورت حضوری پرسشانامه

رشااتههااای ماادیریت خاادمات بهداشااتی -درمااانی،

ها را به کارکناان و مادیران ساتادی دانشا اه کاه در

مدیریت رفتار سازمانی و روانشناسی اارار گرفات و

نمونه پژوهش ارار داشتند ،ارائه کرده و پس از  2باار

پیشنهادات الزم دریافت گردید.

مراج ه مجدد و پی یری ،آنهاا را از پاسا دهنادگان
تحویال گرفات .باه منظاور رعایات ماوازین اخاالق
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بااه منظااور ت یااین روایاای ی اا اعتبااار عکم ای هاار 2

ها جمعآوری شد و پاس از بررسای و تحکیال نتاایج

بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی

حسین درگاهی و همکاران

پژوهش ،ابل از تحویل پرسشانامههاا ،مجاوز الزم از

کارکناان بااا ماادرک تحصایکی کارشناسای و کمتاارین

مدیران ارشد واحدهای ستادی دانشا اه اخاذ شاد و

فراوانی ( )%7/5در اختیار افاراد باا مادرک تحصایکی

اهداف پژوهش نیز بارای کارکناان و مادیرانی کاه در

فوق دیا ک و سارانجام بیشاترین فراوانای ( )%48باه

نمونه پژوهش ارار داشتند ،تشریح گردیاد و تضامین

کارکنان اراردادی و کمترین فراوانای ( )%5مت کاق باه

داده شد تا مشخصات آنها در پرسشنامه به هیچ وجه

کارکنان پیمانی بود.

افشا نخواهد شد و همچناین نتاایج و یافتاههاای باه

نتایج بررسی وض یت دموگرافیک مدیران ستادی در

دست آمده از این مطال ه به مدیران ارشاد واحادهای

حوزه م اونتهای دانش اه عکوم پزشکی تهران نشاان

ستادی دانش اه تحویال داده شاود .در شاروع جماع

داد بیشترین فراوانی ( )%52/9مربوط به رده سنی-51

آوری اطالعات و توزیع پرسشنامه نیز همااهن ی الزم

 41و کمترین فراوانای ( )%4/3مرباوط باه رده سانی

با مدیران واحدهای ستادی به عمل آمد .به این ترتیب

بیشتر از  51سااآ 57/1 ،درصاد مارد و  42/9درصاد

رضایت پاس دهندگان به پرسشنامهها اخذ شد.

زن 15/7 ،درصااد آنهااا مجاارد و  84/3درصااد نیااز

از آمارههای توصیفی نظیر میان ین و انحراف م یاار

متأهل ،بیشترین سابقه مدیریت ( )%41/5در دامناه 11

و همچنین از آزمونهای آماری تحکیکی نظیار تای دو

تا  21ساآ و کمترین سابقه مادیریت ( )%27/1مت کاق

نموناهای ( )Two Sample t-testو آناالیز واریاانس

به دامنه  1تا  11بود .بیشترین فراوانی ( )%35/7مت کق

یک طرفه و ضریب همبست ی پیرساون جهات ارائاه

به مدیران با مدرک تحصایکی کارشناسای ارشاد و در

نتایج تحکیکی استفاده شد .دادههای جماع آوری شاده

مقابل کمترین فراوانی ( )%2/8مرباوط باه مادیران باا

با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  19ماورد تحکیال

مدرک تحصیکی دی ک بود و سرانجام بیشترین فراوانی

ارار گرفت.

( )%78/6مربااوط بااه وض ا یت اسااتخدامی رساامی و
کمترین فراوانی ( )%7/1مربوط به وض یت پیمانی باه

یافتهها

بررس ای ویژگ ایهااای دموگرافی اک کارکنااان سااتادی
دانش اه عکوم پزشکی تهاران نشاان داد کاه بیشاترین
فراوانی ( )%44مربوط به رده سانی 31-41و کمتارین
فراوانی ( )%7/1آن به رده سنی بیشتر از  51ساآ ت کق
 26/6درصااد مجاارد و  73/4درصااد متأهاال بودنااد.
بیشترین سابقه کاری ( )%24مربوط به دامناه  5تاا 11
ساآ و کمترین سابقه کاری ( )%15/1مربوط به دامناه

با توجه به جدوآ  1و رتبه بندی امتیازات به دسات
آمده از پرسشنامه رهبری تحاوآآفارین ،باه نظار مای
رسد مدیران ستادی دانش اه عکوم پزشاکی تهاران باه
جزء در ب د مالحظات فاردی ،در زمیناه ساایر اب ااد
رهبری تحوآ آفرین از وضا یت مطکاوم برخاوردار
بودند .همچنین رهبری تحوآ آفارین مادیران نیاز باه
طور ککی در شرایم مطکوم ارار داشت.

 11تا  15ساآ ،بیشترین فراوانای ( )%46/2مت کاق باه

310

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال دوم /شماره / 2اتبستان 5931

] [ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2023-01-07

داشت 28/9 .درصد کارکناان زن 71/1 ،درصاد مارد،

دست آمد.

بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی

حسین درگاهی و همکاران

جدول  :1میانگین و انحراف معیار سبک رهبری تحول آفرین در میان مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آماره توصیفی

میانگین

انحراف معیار

مؤلفههای سبک رهبری تحول آفرین
ویژگی آرمانی

1/05

8/12

انگیزش الهام بخش

1/15

8/10

ترغیب ذهنی

1/55

8/00

رفتار آرمانی

1/58

8/11

مالحظات فردی

1/13

8/51

رهبری تحول آفرین

3/96

8/13

با توجه به جدوآ  2و رتبهبندی امتیاازات باه دسات

ککیه اب اد ت هاد ساازمانی وضا یت متوسام داشاتند.

آمده از پرسشنامه ت هد ساازمانی ،باه نظار مایرساد

همچنین وض یت ت هد سازمانی کل نیز در میان افاراد

کارکنان ستادی دانش اه عکوم پزشکی تهران در زمیناه

در شرایم متوسم ارار داشت (میان ین .)2/75

جدول  :2میانگین و انحراف معیار تعهد سازمانی و مؤلفههای آن در میان کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آماره توصیفی

میانگین

انحراف معیار

مؤلفههای تعهد سازمانی
تعهد مستمر

2/03

8/51

تعهد هنجاری

2/11

8/55

تعهد عاطفی

2/10

8/01

تعهد سازمانی

2/15

8/41

فردی رهبری تحوآآفرین با وض یت تأهل مدیران

تحکیل واریانس دو طرفه رابطه بین اب اد رهبری

رابطه آماری م ناداری دیده شد به گونهای که

تحوآ آفرین با مؤلفههای ت هد سازمانی را نشان داده

مالحظات فردی در مدیران متأهل بیشتر از مدیران

است .این آزمون فقم همبست ی م نیداری را بین

مجرد بود ( .)P=1/12همچنین ،رابطه آماری م ناداری

ب د ترغیب ذهنی رهبری تحوآ آفرین با ت هد مستمر

بین ب د مالحظات فردی و سابقه مدیریت مدیران

نشان نداد ،اما بین دی ر اب اد رهبری تحوآآفرین و

مورد مطال ه مالحظه شد به طوری که با افزایش

ت هد سازمانی با یکدی ر و همچنین بین اب اد رهبری

سابقه مدیریت ،مالحظات فردی نیز افزایش مییافت

تحوآ آفرین با مؤلفههای ت هد سازمانی همبست ی

( .)P=1/114بین هیچیک از اب اد رهبری تحوآ

م ناداری را به دست آورد ( .)P˂1/15در نهایت این

آفرین با عوامل دموگرافیک مدیران رابطه م ناداری

که ،با استفاده از آزمون تی مشخ

شد که بین

دی ده نشد .عالوه بر این ،بین ت هد سازمانی و اب اد آن

رهبری تحوآآفرین مدیران با ت هد سازمانی کارکنان

با عوامل دموگرافیک کارکنان رابطه م نیداری وجود

ارتباط م نیداری وجود داشت ( .)P=1/117به

نداشت .طبق جدوآ  ،3آزمون همبست ی پیرسون

عبارتی استفاده مدیران از سبک رهبری تحوآ آفرین

رابطه بین اب اد رهبری تحوآ آفرین مدیران با یکدی ر

میتواند باعث افزایش ت هد سازمانی کارکنان شود.
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین مؤلفه مالحظات

و همچنین اب اد ت هد سازمانی کارکنان با یکدی ر و

بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی

حسین درگاهی و همکاران

جدول  :3رابطه بین مؤلفههای رهبری تحول آفرین مدیران با مؤلفههای تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سبک رهبری تحول آفرین
متغیرهای پژوهش

ویژگیهای آرمانی
ترغیب ذهنی
مالحظات فردی
انگیزش الهام بخش
رفتار آرمانی

ویژگیهای آرمانی

تعهد سازمانی

ترغیب

مالحظات

انگیزش

رفتار

تعهد

تعهد

تعهد

ذهنی

فردی

الهام بخش

آرمانی

عاطفی

مستمر

هنجاری

ضریب همبستگی

3

8/125

8/508

8/184

8/101

-8/415

8/141

-8/431

سطح معنی داری

-

8/888

8/888

8/888

8/888

8/888

8/881

8/888

ضریب همبستگی

8/125

3

8/511

8/411

8/111

-8/531

8/343

-8/101

سطح معنی داری

8/888

-

8/888

8/888

8/888

8/888

8/801

8/888

ضریب همبستگی

8/508

8/511

3

8/511

8/051

-8/113

8/235

-8/515

سطح معنی داری

8/888

8/888

-

8/888

8/888

8/888

8/880

8/888

ضریب همبستگی

8/184

8/411

8/511

3

8/111

-8/121

8/130

-8/445

سطح معنی داری

8/888

8/888

8/888

-

8/888

8/888

8/880

8/888

ضریب همبستگی

8/101

8/111

8/051

8/111

3

-8/111

8/235

-8/542

سطح معنی داری

8/888

8/888

8/888

8/888

-

8/888

8/880

8/888

یافتهها نشان داد که مدیران ستادی از سطح رهبری

داد Laschinger .و  Fineganنیز در ماطال ه خود

تحوآ آفرین مطکوبی برخوردار هستند و از بین مؤلفه

که بر روی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر

های آن ،ب د ویژگیهای آرمانی ( ،)3/85بیشترین

انتاریو انجام شد ،میزان ت هد سازمانی را متوسم

میان ین و مالحظات فردی ( )3/31کمترین امتیاز را

گزارش نمودند ( .)26دل شایی و همکاران نیز در

دادند.عابدی ج فری و همکاران

مطال ه خود ت هد عاطفی ( )27/18را ت هد غالب و

گزارش کردند ککیه اب اد رهبری تحوآآفرین به جزء

ت هد هنجاری ( )25/31را پایینترین ت هد کارکنان و

مالحظات فردی با توجه به میان ین رتبهها در میان

مدیران بیمارستانهای آموزشی همدان بیان نمودند

مدیران یکی از شرکتهای تولیدی در سطح پایینی

( .)27ی قوبی و همکاران نیز در مطال ه خود ت هد

ارار دارد ( )5که با نتایج پژوهش حاضر انطباق ندارد.

عاطفی را بیشترین و ت هد هنجاری را کمترین ت هد

مالزمیان و همکاران نشان دادند که میان ین امتیازهای

کارکنان بیمارستانهای منتخب دانش اه عکوم پزشکی

سبک رهبری تحوآ آفرین  27/77از  51امتیاز در میان

اصفهان م رفی کردند ( .)28همچنین در مطال ه Han

مدیران پرستاری بیمارستانهای آموزشی و غیرآموزشی

و همکاران که با هدف مقایسه میزان توانمندسازی،

استان خراسان رضوی از سطح مطکوم برخوردار

رضایت شغکی و ت هد سازمانی در کره جنوبی انجام

است که با نتایج پژوهش حاضر سازگار میباشد

شده بود 416 ،پرستار در  2گروه دائمی و مواتی مورد

(.)25

مقایسه ارار گرفتند .نتایج نشان داد که در هر دو گروه،

یافتهها نشان داد که کارکنان از ت هد سازمانی متوسم

ت هد عاطفی باالترین و ت هد مستمر پایینترین ب د

( )2/75برخوردار هستند و از بین مؤلفهها ،ب د تا هد

ت هد سازمانی بود که با نتایج مطال ه حاضر مغایرت

دارد ( )29اما نتیجه حاضر با نتاایج مطال اه اساکندری

ت اهد غالب پارستاران بیمارستانهای زناجان گازارش

مناطبق است .در ماطال ه اساکندری ،ت اهد مساتمر را

نموده است ( .)31تفاوت نتایج مطال ه حاضر با

به خود اختصا
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بحث و نتیجهگیری

مستمر ( ،)2/81میان ین بیشتری را به خود اختصا

بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی

حسین درگاهی و همکاران

مطال ات پیش فت و باالتر بودن ت هد مستمر کارکناان

سازمانی ارتباط م نیداری دیده شد باه طاوری کاه باا

و رهبری تحوآ آفرین در میان مادیران ساتاد دانشا اه

افزایش سان و ساابقه کاار و متأهال باودن و داشاتن

عکوم پزشکی تهران ،شاید باه عکات تفااوت در شایوه

مسااکن شخص ای ،ت هااد سااازمانی افاازایش م اییابااد

رهبری ،ناوع مادیریت مناابع انساانی ،کیفیات روابام

( )33،34که در این خصو

با پژوهش حاضر منافات

کارکنان با مدیران در محایمهاای مختکاف و فرهناگ

دارد .نتایج پژوهش حاضر باا مطال اه  Salamiتطاابق

سازمانی غالب باشد.

دارد که هیچ گونه رابطهای باین عوامال دموگرافیاک و

یافتههای این پژوهش نشاان داد کاه فقام باین ب اد

ت هد سازمانی را گزارش نکرد ( .)35به نظر مایرساد

مالحظات فردی رهبری تحوآ آفرین با سابقه مدیریت

یافتههای موجود با توجه به شرایم فردی و شخصایتی

( )P=1/14و وضاا یت تأهاال ( )P=1/12بااه عواماال

کارکنان و فرهن ی و اجتماعی ساازمانهاا نمایتواناد

دموگرافیک مدیران ،رابطه آماری م ناداری دیده شد به

الزاماً با ه  ،همسو باشند.

طوری که مالحظات فاردی در افاراد متأهال بیشاتر از

هوشایار در مطال ااه خااود بااه ساانجش میازان ت هااد

افراد مجرد بود .همچناین باا افازایش ساابقه خادمت،

سازمانی در اعضای هیأت عکمی بالینی دانشا اه عکاوم

مالحظات فردی نیز افزایش مای یافات .ارتبااط م نای

پزشکی شیراز پرداخت .یافتههای تحقیاق فاوق بیاان ر

داری بااین رهبااری تحااوآآفاارین بااا دی اار عواماال

این است کاه باین متغیرهاای گاروه آموزشای ،ساطح

کارد کاه

تحصیالت ،داشتن مطاب خصوصای از یاک طارف و

بین میزان تحوآآفرینی رهبران زن و مرد تفااوت م ناا

مؤلفههای ت هد سازمانی از سوی دی ر در بین اعضاای

داری وجود دارد؛ باه طاوری کاه رهباران زن ،تحاوآ

هیئت عکمی بالینی دانش اه عکوم پزشکی شیراز رابطاه

آفرینی بیشتری را از خود نشان میدهناد ( )31کاه باا

م ن ایداری وجااود داشاات بااه طااوری کااه پزشااکان

پژوهش حاضر منافات دارد .این تفاوت ممکن است با

متخص

داخکی ،ت هاد ساازمانی و تاداومی بیشاتری

توجه به جام اه پاژوهش و ناوع فرهناگ ساازمانی و

داشتند و نیز اعضای هیأت عکمی دارای فوق تخصا

شرایم محیطای و جغرافیاایی و تفااوت ناژادی در دو

و فکوشیپ دارای ت هد عااطفی ،هنجااری و ساازمانی

جام ه پژوهش باشد.

بیشتری بودند و اعضای هیأت عکمی بالینی فااد مطاب

دموگرافیک به دست نیامد .جاودانی مشخ

در پژوهش حاضر هیچ ارتباط آماری م نیداری باین

خصوصی در مقایسه باا اعضاای هیاأت عکمای دارای

جنسیت ،میزان تحصایالت ،ساابقه خادمت ،وضا یت

 Changو هماکاران در ماطال ه ای به باررسی تاا هد

تأهل و وض یت استخدام کارکنان دیده نشد .یافتههاای

سازمانی ،جو ساازمانی و تمایال باه تارک خادمت و

ی قوبی و همکاران و دل شاایی و همکااران نشاان داد

ارتباط آنها باا یکادی ر در  486پرساتار شااغل در 8

که میزان ت هاد کارکناان باا درجاه تحصایکی کارکناان

بیمارستان جنوم تایکند پرداختناد .یافتاههاای مطال اه

تفاوت پیدا نمیکند ( )27،32که با نتایج مطال ه حاضر

بیان ر تا هد ساازمانی پایین و تمایل به ترک خاادمت

تطابق دارد .در پاژوهش ناحریر و اهللدادی بین ساابقه

پایاین بود .هماچنین پارستاران ماجرد در مقاایسه بااا

کار ،سن ،وض یت مسکن و تأهل با میزان ت هد

پرستاران متأهل ،دارای ت هد سازمانی باالتری بودند و
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ت هااد سااازمانی و عواماال دموگرافیااک شااامل ساان،

مطب خصوصی ت هد تداومی بیشتری داشتند (.)36

بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی

حسین درگاهی و همکاران

تمایل آن ها به ترک خدمت کمتر بود ( .)37با توجه به

بین کارکنان شاهد وفاداری بیشتری نسبت به ساازمان

این که عوامل سازمانی بسیاری در سازمانهای مختکف

دیده میشود (.)41

از جو سازمانی ،فرهناگ ساازمانی ،رضاایت شاغکی و

 Angelو  Periمطال های را برای نشان دادن اثر ت هاد

عدالت سازمانی و همچنین ویژگیها و عوامال فاردی

سازمانی بر روی ترک خادمت کارکناان انجاام دادناد.

میتواند بر روی میزان ت هاد ساازمانی کارکناان تاأثیر

یافتههای آنها نشان داد رابطه منفی بین تارک خادمت

ب ذارد .لذا به نظر میرسد تفاوت در بین نتایج حاصل

و ت هد سازمانی وجود دارد؛ بدین م نی کارکناانی کاه

از میزان ت هد سازمانی و اب اد آن در پژوهش حاضر و

ت هد سازمانی باالتری دارند ،تمایال کمتاری باه تارک

دی ر پژوهشهای انجام شده به دالیل باال باشد.

خدمت خود دارند (.)42

طبق یافته های به دسات آماده ،باین رهباری تحاوآ

نتایج پژوهش حاضر نشان داد باین دو متغیار رهباری

آفرین مدیران با ت هد سازمانی کارکنان ارتبااط وجاود

تحاوآآفاارین ماادیران بااا ت هااد سااازمانی کارکنااان در

داشت کاه باا نتاایج مارادی و همکااران ،جااودانی و

واحدهای ستادی دانش اه عکوم پزشکی تهاران ارتبااط

 Tredgentهمخاااوانی دارد ( .)31،38،39همچناااین،

مستقی و م نیداری وجود دارد.

 Avolioو همکاران برمبنای مطال های کاه بارای 521
بزرگ سن اپور انجام دادند ،اعالم کردناد باین رهباری

از آنجا که مه ترین و ارزشمندتارین سارمایه ساازمان

تحوآآفرین و ت هد سازمانی ارتباط م نایداری وجاود

ها ،نیروی انسانی است ،هرچه به ایان سارمایه بیشاتر

دارد .همچنین ،فاصکه ساختاری باین رهاابر و پیاروان

توجه شود ،به هماان انادازه موفقیات ساازمانهاا نیاز

میتواناد ارتبااط باین رهباری تحاوآ آفارین و ت هاد

افزوده خواهد شد .لاذا مادیران بایاد تاالش کنناد باه

سازمانی را به طور متوسم نشاان دهاد (Batool .)23

عنوان رهبران تحوآآفرین در سازمانهاا عمال کنناد و

گزارش کرد که رهبران باناکهاای صان تی در کشاور

کارکنان را به ت هاد ساازمانی ترغیاب کنناد ،در آنهاا

پاکستان از شیوه رهبری تحوآ آفرین در مدیریت خود

ان یزش ایجاد نمایند ،عوامل اخالای را به میازان زیااد

استفاده میکنند .همچنین او توانست ارتباط باین روش

رعایت کنند و از انجام عوامل غیر اخالای ب رهیزند تاا

رهبری تحوآآفرین را باا ت هاد ساازمانی باه صاورت

بتوانند موجب رشد و ارتقاء ساازمان گردناد .مادیران

مثبت و ارزشمند نشان دهد (.)41

سازمان باید با اصالت روشهای مادیریتی ،شایوههاای

امیارکبیری و هماکاران نشان دادند که بین سابکهای

ارتبااطی با کاارکنان و بهباود شارایام کاری کاارکنان

رهباری تحااوآآفاارین باا ت هااد سااازمانی کارکنااان در

نسبت به حفظ و ارتقاء ت هد سازمانی کارکناان تاالش

شرکت توزیع بارق سراساری ایاران رابطاهای م ناادار

نمایند .بنابراین ،برای افزایش ت هد سازمانی ،برگازاری

وجود دارد و رهبرانی که از سبک رهبری تحوآآفارین

دورههای آموزشی کافی و مناسب به منظور آشنا شادن

استفاده میکنند در افزایش میزان ت هد کارکناان نسابت

کاارکنان با اصوآ و مابانی تا هد ساازمانی ،بااال بردن

به سازمان ،موفقترند و هر اندازه سبک رهبری مدیران

امنیاات شااغکی ،اصااالت ساااختار تشااکیالتی و نظااام

از تبادلی به سمت تحوآآفرین حارکت کرده است ،در

استخدامی ،جذم مدیران از داخل سازمان متناسب با
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نفر از کارکنان پرستاری در یک بیمارساتان عماومی و

پیشنهادها

بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی

حسین درگاهی و همکاران

 اگرچاه در.محیطی و فرهن ای نیاز بایاد توجاه شاود

 اجارای برناماه،فرهنگ سازمانی و غنیسازی مشااغل

 سایر متغیرها،افزایش ت هد سازمانی کارکنان

خصو

های توجیهی و امکان پیشرفت تحصیکی و تشاویقی و

مانند عدالت سازمانی و رضایت شاغکی نیاز تأثیرگاذار

.افزایش مهارت ها پیشنهاد می شود

خواهند بود که باید در پاژوهشهاای جداگاناه ماورد

با توجه به این که رهبری تحوآ آفرین مدیران با ت هاد

.بررسی ارار گیرد

سازمانی کارکنان رابطه مثبتی با یکدی ر دارند؛ مدیرانی
 باعاث،که دارای مهارت رهبری تحوآ آفارین هساتند

سپاسگزاری

میشوند که در کارکنان ت هد بااالتری ایجااد گاردد و

از مدیران و کارکنان حوزه های ستادی م اونات هاای

 البتاه عوامال.خود را نسبت به سازمان مت هدتر بدانند

دانش اه عکاوم پزشاکی تهاران کاه پژوهشا ران را در

پیرامون بر روی متغیرهای تحقیق تأثیرگذار خواهد بود

 تشکر و اادردانی مای،انجام این مطال ه یاری کردهاند

و همیان امر ماوجب میگردد که پیاشنهاد شاود تا به

 این مقاله حاصل پایاننامه دوره کارشناسی ارشاد. کنی

مؤلفه های رهبری تحوآ آفرین نیز توجه ویژهای شاود

 دانشا اه،در رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

و از آنها حتی در انتاخام و گازینش و انجام آزماون

.آزاد اسالمی واحد عکوم و تحقیقات تهران میباشد

 همچنین به مؤلفههای.های پیش از استخدام بهره برد
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Abstract
Introduction: Effective Leadership is an essential factor for success of an organization. In
new century, it is believed that using transformative leadership style by managers cause
increase of organizational commitment by the employees. Therefore, this research is aimed to
determine the relationship of transformative leadership style of managers with organizational
commitment of employees in Tehran University of Medical Sciences (TUMS) at 2015.
Methods: The study was a cross - the cross on the 70 managers and 225 staff were made at
various levels. Multifactorial questionnaire transformational leadership and organizational
commitment Allan Mayer questionnaire was used. To calculate descriptive statistics such as
mean and standard deviation and analytical tests such as t-test, and Pearson correlation
coefficient was used statistical software SPSS version 19.
Results: The headquarters managers had desired transformative leadership style, and also the
employees had moderate organizational commitment. Moreover, There was significant
relationship between the managers’ transformational leadership style with employees’
organizational commitment (P=0.007).
Conclusion: Concerning with significant relationship between transformative leadership style
with organizational commitment, it is expected that with paying attention to using
transformative leadership, it is used for selection of headquarters managers in order to
improvement of the employees organizational commitment as an one of the important factor.
Keywords: Transformative leadership style, Organizational Commitment, Tehran University
of Medical Sciences.
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