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  چکيده

کارگيري نيروي انساني، نيازمند وجود رهبران شايسته و ها و موسسات معتبر و بهبه دليل ارزشمندبودن مورد توجه سازمان نيروي انساني کارآمد :اهداف

هدف اين مطالعه، . هاي رهبري موثر است تا بتوانند تعهد سازماني را افزايش دهند و فرهنگ سازماني مطلوب در سازمان ايجاد نماينداستفاده از سبک

  .طه سبک رهبري با فرهنگ و تعهد سازماني بودبررسي راب

. گيري تصادفي انجام شدنفر از کارکنان يک نيروی نظامی به روش نمونه ۲۳۷مطالعه حاضر مقطعي و به شيوه همبستگي است که روي  :هاروش

ير و ميو تعهد سازماني براساس مدل  کوئين و گارت، فرهنگ سازماني براساس مدل (MLQ)نامه چندعاملي رهبري سبک رهبري براساس پرسش

طرفه و ضريب همبستگی پيرسون و با کمک آزمون آناليز واريانس يک SPSS 11افزار وسيله نرمها بهتجزيه و تحليل داده. مورد بررسی قرار گرفت آلن

  .انجام شد

 .يي بودفرهنگ عقالي غالب فرهنگ سازمان. ا تبادلي بودسبک رهبري مورد استفاده فرماندهان از نظر کارکنان سبک رهبري تعاملي ي :هايافته

دار و آفرين و تبادلي با فرهنگ و تعهد سازماني ارتباط معنيبين سبک رهبري تحول. باالترين نمره ميانگين تعهد سازمانی به تعهد تکليفي تعلق گرفت

  .دار و معکوس وجود داشتسازماني ارتباط معنیبا فرهنگ و تعهد ) آزاد(بين سبک رهبري عدم مداخله . مثبتی وجود داشت

   .تواند مستقيم يا معکوس باشدکاررفته در نيروهای نظامی با فرهنگ و تعهد سازمانی نيروها در ارتباط است که میسبک رهبری به :گيرینتيجه

  سبک رهبري، فرهنگ سازماني، تعهد سازماني، نيروي نظامي :هاکليدواژه
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and organizational culture and commitment in military forces 
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Abstract 
Aims: Efficient human resource, due to its value is a matter of concern of reliable organizations and institutions, 

and recruitment of human resource requires competent leaders and the use of effective leadership styles, in order 

to enhance the organizational commitment and creating a desirable organizational culture. The aim of this study 

was to investigate the relationship between leadership style and organizational culture and commitment.  

Methods: The present study is a cross-sectional one and was conducted by correlation method on 237 

employees of a military force using random sampling method. The leadership style was analyzed based on multi-

factorial leadership questionnaire (MLQ), organizational culture based on the Queen & Garrett model and 

organizational commitment based on the Meyer & Allen model. Data were analyzed using the SPSS 11 software 
and one-way ANOVA test and Pearson correlation coefficient. 

Results: From the staffs’ point of view, the leadership style used by the commanders was interactive or 

exchange style. The dominant organizational culture was rational culture. The highest mean score of 

organizational commitment was attributed to obligating commitment. There was significant and positive 

relationship between the exchange and change-inducing leadership style and organizational culture and 

commitment. There was a significant and inverse relationship between the laissez-faire leadership style (free) 

and organizational culture and commitment.  

Conclusion:  Leadership style used in military forces is associated with organizational culture and commitment 

of forces that can be direct or inverse.  
Keywords: Leadership Style, Organizational Culture, Organizational Commitment, Military Force 
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  مقدمه

ترين ثروت و دارايي هر نيروي انساني کارآمد، پر بهاترين و ارزنده

بسياري از جوامع با وجود داشتن منابع طبيعي سرشار، . کشور است

اين دليل فقدان نيروي انساني شايسته و اليق، توان استفاده از  به

ها، به رغم کمبود منابع طبيعي، در ديگر ملت. مواهب الهي را ندارند

نتيجه داشتن نيروي انساني کار آزموده و مناسب، به آسايش و رفاه 

هاي بلند و استوار مسير پيشرفت و ترقي را طي اند و با گامرسيده

هاي نظامي نيز از اين موضوع مستثني نيستند؛ نيروي سازمان. کنند مي

تغييرات سريع . نساني کارآمد باعث افزايش توان رزم آنها خواهد شدا

فنّاوري اقتصادی، سياسي و اجتماعي سبب شده است تا مديران با 

ها مواجه مسايل جديدتري در خصوص نوع رفتار با کارکنان در سازمان

هاي علمي و در هر حال، رفتار سازماني، در پي يافتن روش. باشند

ف افزايش کارآمدي و اثربخشي کارکنان در سازمان کاربردي، با هد

هاي سازمان و در واقع، دانش رفتار سازماني از درون نظريه. است

است که با برخورد مناسب  يانساني روين. مديريت بيرون آمده است

، تيسازمان و در صورت عدم هدا اهدافراستای تواند مثبت و در يم

رو شناخت رفتار  نياز ا. داردسازمان گام بر اهدافمسير در خالف 

و  شناختين البته ا ].١[ارد د ياژهيو تياهم ،تيريدر مد يانساني روين

 ؛ستين سازمان نگهداشتن افراد در صرفاً ي،از منابع انسان ينگهدار

متقابل فرد و  يهمبستگ جاديآنها با سازمان و ا كردنمتصلبلکه 

عامل  يمانند وليسازمان مها در سال که يبسا افرادچه. سازمان است

از دوش سازمان  ينه تنها بار ،صورت نيدر ا ؛ماندن آنها اجبار است

 بر دوش سازمان ينيکنند بار سنگ داياگر فرصت پ بلکه، دارنديبرنم

 تعهد و يشغل تيو رضا هيروح شيافزا يبرا بنابراين، ].٢[ گذارنديم

در  آناني ازهايطرف ساختن ن الزم است به بر ،کارکنان يسازمان

کردن برطرف توانند امکانيم ينرايتنها مد. شودکار توجه  طيمح

را فراهم سازند که  دوخ نظارت کارکنان تحت يمرتبه باال يازهاين

د نروجود آوهمناسب را درون سازمان ب) يسازماني فضا( يروان يفضا

 در .نامشهود است هايدارايي مولد ،سازمانبه کارکنان تعهد ].٣[

 کانون و سازماني مهم مطالعات بخش سازماني تعهد اخير، هاي سال

 اثبات سازمان، زندگي کيفيت آن با ارتباط زيرا .تاس بوده مطالعات

 قوي نيروي کارکنان، تعهد که دهندمی ها نشانپژوهش و است شده

 سازماني، تعهد ].٤[رود شمار میها بهسازمان در موفقيت موثر و

 است مستمر فرآيند يک و سازمان به کارکنان وفاداريدرباره  نگرش

 افراد، به توجه سازماني، تصميمات در افراد مشارکت واسطهبه که

در  عملکرد فرد وهيش ].٥[رساند مي را سازمان رفاه و موفقيت سازمان،

 طيو شرا تيموقع زيو ن يسازمان نقش و فرد تينوع شخصبه ،سازمان

 و طيعنوان محبه طيشرا اي تيموقع نيا. دارد يبستگي وی سازمان

 فرهنگ سازماني، ].٦[ قرار گرفته است فرهنگ، مورد مطالعه و توجه

از ، سازمان را کيشود که ياطالق م هايژگياز و يابه مجموعه

 اتيبه خصوص ،تيشخص همچنان که. سازديم زيمتما گريسازمان د

ها سازمان داريپا يهايگژيو به زين فرهنگفرد اشاره دارد،  ياساس

 يعاد و جابدر همه ا يزمانفرهنگ سا نکهينظر به ا ].٧[ شوديمربوط م

در سلوک و حالت  يرگذاريثاضمن ت نيبنابرا؛ دارد انيسازمان جر يجا

 قرار ريثاتحت ت زيآنها را ن ياز جمله تعهد سازمان يسازمان اعضا، رفتار

که در  شود ضعف آن اي زشيتواند موجب انگيم راتيثات نيا ؛دهديم

 توسعه و آييکار. بندديم نقش يانسان يرويدر عملکرد ن ،هر صورت

 ].٨[ دارد يبستگ يانسان يروين حيکاربرد صحبه ياديتا حد ز ،سازمان

عمده  شاخص ،کارآمد يانسان يرويتوان گفت که نيم يکل طورهب

 يرويوجود ن. است گريد يهاسازمان نسبت به سازمان کي يبرتر

را  نهيمهم جلوه داده و زم ،اجتماع متعهد، وجهه سازمان را در يانسان

کارکنان  نيبنابرا ].٩[ کنديم فراهم رشد و توسعه سازمان يبرا

 هزيانگ يدارا ،يها و اهداف سازمانبا ارزش سازگار متخصص، وفادار،

 وي اصل يازهاي، از نيسازمان تيحفظ عضوو متعهد به ليمتما ،يقو

 ازمندين يکارکنان سازمان به رايز. هستند يهر سازمان يضرور اريبس

 تيکار و فعالبه ،خود معمول مقرر و فياست که فراتر از شرح وظا

 بت،يهر سازمان ضمن کاهش غ دريي روهاين نيوجود چن. بپردازند

عملکرد سازمان، نشاط  ريچشمگ شيافزا باعث ،ييو جابجا ريخات

به  يابيدست زيسازمان و ن يبهتر اهداف متعال يتجل کارکنان و يروح

 ،نييسطح پادر  تعهد ياعدم احساس تعهد . خواهد شد يفرد اهداف

 بتيغ خدمت، ترک ؛دنبال داردفرد و سازمان به يرا برا يمنف جينتا

از نتايج تعهد در سطح پايين  فبه ماندن در سازمان يليميب و اديز

  .است

ي، کار يهاطيها و محسازمان تيموفق، بالنچاردو  يهرس دهيعق به

علوم  هيبر پا يانساني رويبه استفاده کارآمد از منابع ن يبستگ کامالً

ن، سرپرستا ندهيفزا ياگونهاست که به يچالش نيدارد و ا يرفتار

و سازمان را به خود مشغول کرده  کار اندرکاران امورو دست رانيمد

انجام  يکار شودش میکوشکه در آن  يطيشرا، بدون شک. است

ی که زمان .و سرعت کوشش اثر بگذارد يتواند بر کارآمديم ،شود

 يبرا يواقع ييبه اندازه توانا هصلابالف طيمح ،شودمی انجام کاری

توان يم ن،يشيپ يهاتوجه به پژوهش با. شودآماده می ،دادن آنانجام

 به يکديگري، نسبت سازمان يرهايبر متغ يسازمان فرهنگو د گفت تعه

توان يم ي،تعهد سازمان راتيثات از .هستند ريپذريثات و گذارريثات اريبس

آن بر  مثبت ريثاو ت ريتاخ و بتيترک شغل، غ بر معکوس آن ريثابه ت

 تعهد نيهمچن. اشاره کرد عملکرد ريچشمگ شيافزا ي وشغل تيرضا

 ريي، تغيهمچون عدالت سازمان يعوامل با يشغل شرفتيو پ سازماني

  ].١٠[ رابطه متقابل دارد يو سبک رهبر يسازمان

و  يوربهرهاز جمله عملکرد  ياريبا عوامل بس زين يسازمان فرهنگ

 يريادگيو  يشغل تيرضا يي،جابجا کاهش يسبک رهبري، اثربخش

از  شيدو موضوع را ب نيا تياهم ،فوق موارد .مرتبط است يسازمان

سازد؛ زيرا ماندگاري نمايان ميهاي نظامي، در سازمان ژهيوهب شيپ

رزمنده در صف مبارزه و دفاع، نيازمند آن است که از تعهد سازماني 

  ].١١[بااليي برخوردار باشد 

و  نيتحول آفر يرهبر جاديبر عوامل موثر در ا ي،قيدر تحق يموغل

Archive OF SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


 ۶۷   در نيروهای نظامی سبک رهبري با فرهنگ و تعهد سازماني رابطه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Vol. 12, No. 2, Summer 2010               ۱۳۸۹، تابستان ۲، شماره ۱۲دوره                                                              

متاثر از  يسازمان جينتا زيکرده و ن ديتاک ،هاسنجش ابعاد آن در سازمان

تعهد کارکنان مورد  تالش و ،يشغل يمندتيمثل رضا ينوع رهبر نيا

است که در صورت  هشد انيب قيتحق نيدر ا. داده استقرار  يبررس

احتمال وجود دارد  نيا ،روانيرهبران و پ يتلق در نگرش و طرز رييتغ

  .]۱۲[ دينما رييتغ زين رانيا يادار يهاسازمان يرهبر يکه الگو

سبک  انياست که م رسيده جهينت به اين خود قيدر تحق ،مهاجران

؛ وجود دارد يداريرابطه معن ،رانيمد يرفتار يو اثربخش يرهبر

 رانيمد يرفتار يبا اثربخش رانيمد تيريسابقه مدو  سن نيب همچنين

  ].۱۳[ رابطه مثبت وجود دارد زين

 زانيم نيب اين نتيجه رسيده است که به ،خود قيدر تحق يجاودان

دار وجود یرابطه مثبت و معن ي،با تعهد سازمان رانيمد ينيتحول آفر

و تعهد معلمان رابطه  رانيمد ييتعامل گرا زانيم نيب ولی دارد

   ].۱۴[ دار وجود ندارد یمعن

 تيگذار در موفقريمهم و تاث ريبه مطالعه دو متغ ،خود قيدر تحق يچورل

پرداخته است  يو تعهد سازمان يسبک رهبر يعنيسازمان،  يو اثربخش

 يتعهد سازمان با نيتحول آفر يسبک رهبرآن اين است که  جهيکه نت

با تعهد  يتبادل يسبک رهبرو دار يرابطه مثبت و معن ،کارکنان

 يهايژگيو همچنين، .دارددار يو معن يرابطه منف ،کارکنان يسازمان

با تعهد ) تاهل عتيوض و تي، جنسانهيمتوسط حقوق ماه زانيم( يفرد

  ].۱۵[ ندارد يداريکارکنان رابطه معن يزمانسا

 زانيبا م يفرهنگ سازمان نيب، نشان دادي قيدر تحق يزيتبر قهرمان

مثبت و ي بستگهم، تيخالق زانيبا م يو سبک رهبر تيخالق

  ].۱۶[ دار وجود دارد يمعن

و  نيتحول آفر يرابطه متقابل رهبر يخود به بررس قيدر تحق آغاز

. پرداخته است عياجتما نيدر وزارت رفاه و تام يفرهنگ سازمان

 يابيارز نيد رهبران خود را تحول آفردهمینشان  قيتحق يها افتهي

دانند و از لحاظ ينم نيرا تحول آفر خود رهبران ،روانياما پ ،کننديم

را   ينييپا تيهر دو گروه، انسجام و هو روانيرهبران و پ يفرهنگ

  ].۱۷[ ندکنياعالم م

 نيکه ب دهدمصر نشان میدانشگاه  در ينيحسيفتح محمد قيتحق

دار وجود یارتباط معن يبا تعهد سازمان ،آزاد و يگرا تبادلتحول يرهبر

 دار وجود نداردیرابطه معن ي،سابقه خدمت با سبک رهبر نيب دارد و

]۱۸.[  

 چندان دو تياهم هاثر بر آنموعوامل  فرهنگ سازماني و تعهد و ،لذا

سبک  .است ، سبک رهبري مديرانثروعوامل م نياز ا يکي. دنابييم

و  سازمان هياز سرما يميتواند بخش عظينامناسب م رهبري

 يوربهره سطحبه يابيدست منظوربهرا  ستهيکارکنان شا يها تالش

رابطه  نييتع يپژوهش حاضر با هدف کل ،لذا ].١٩[ کند عيضا يسازمان

ازماني در يک نيروی نظامی سبک رهبري با فرهنگ و تعهد س نيب

 .انجام شد

  

  

  هاروش

. اين مطالعه ميداني و از نوع مقطعي به شيوه همبستگي انجام شد

. بودند ۱۳۸۸جامعه مورد مطالعه کارکنان يک نيروی نظامی در سال 

نفر تعيين و با استفاده از  ۲۳۴حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 

منظور کنترل عوامل به. انتخاب شداي گيري تصادفي طبقهروش نمونه

گر، افرادي که سابقه سوءمصرف مواد داشتند يا دچار اختالالت مداخله

  . رواني بودند از مطالعه خارج شدند

ها مربوط به مشخصات فردي و آوری دادهنامه جمعقسمت اول پرسش

نامه مربوط به سبک رهبري، تعهد قسمت دوم آن، شامل سه پرسش

  . رهنگ سازماني بودسازمانی و ف

در سال  بساولين بار توسط  ،(MLQ) نامه چندعاملي رهبريپرسش

گرا، تحريک هاي توسعهنفوذ آرماني، حمايت با پنج مقياس ۱۹۸۵

و در  طراحیفرهيختگي، پاداش مشروط و مديريت برمبناي استثناء 

 بازنگري و از پنج مقياس به نه مقياس بس و آووليوتوسط  ۱۹۹۵سال 

انگيزش  ،نفوذ آرماني رفتاري رهبر ،نفوذ آرماني خصوصيات رهبر(

 ،پاداش مشروط ،مالحظات فردي ،تحريک فرهيختگي ،بخشالهام

 و منفعلی مديريت برمبناي استثنا ،فعال یمديريت برمبناي استثنا

رهبري "مقياس در سه گروه  ۹اين . تبديل شد) عدم مداخله

بندی طبقه "هبري عدم مداخلهر"و  "رهبري تبادلي" ،"آفرين تحول

اي درجهبراساس مقياس پنج سئوال ۳۶نامه داراي پرسشاين . شدند

 وغليمتوسط  ۱۳۸۲در سال  آني يي و پايايروا .ليکرت مرتب شد

روش دلفي، توزيع مقدماتي  بانامه ي پرسشيروا .و تاييد شد بررسي

ي يپايا براي تعيين. تاييد شدنامه و دريافت نظرات اصالحي پرسش

عنوان نمونه انتخاب نفر از جامعه مورد مطالعه به ۳۶ابتدا نامه پرسش

نامه و تجزيه و تحليل آماري آوري اطالعات پرسششدند و با جمع

   ].۱۲[ دست آمدهب ۹۵/۰آلفاي کرونباخ  آمده،عمل به

کوئين و نامه فرهنگ سازماني پرسشبرای ارزيابي فرهنگ سازماني از 

بود اي ليکرت درجهبراساس طيف پنج سئوال ۳۲اي دارکه  گارت

دسته  ۴و همکاران، فرهنگ سازماني را به  کوئين .استفاده شد

عقاليي، ايدئولوژيک، توافق و مشارکت و سلسله مراتبي تقسيم نمودند 

هدف سازماني، معيار عملکرد سازمان، مرجع (متغير عمده سازماني  ۹و 

گيري، سبک رهبري، وه تصميمقدرت در سازمان، منبع قدرت، نح

را ) شيوه پيروي و قبول، معيار ارزشيابي اعضا و انگيزش کارکنان

صوري از  روايیاز اين بخش ي يبراي تعيين روا ].۲۰[معرفي کردند 

 .ن استفاده شداطريق دريافت نظر اساتيد راهنما و مشاور و متخصص

]. ۲۱[ دشمحاسبه  ۹۴/۰ي از طريق فرمول آلفاي کرونباخ يپايا

گزارش  ۹۸/۰نامه را نيز ضريب آلفاي کرونباخ اين پزسش پور حاجي

  .کرده است

 ير و آلنمينامه تعهد سازماني پرسش بررسي تعهد سازماني از برای

 ۳ که بوداي گزينه۷سئوال  ۱۷نامه مشتمل بر اين پرسش. شدستفاده ا
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و تعهد تکليفي را مورد سنجش قرار  سطح تعهد عاطفي، تعهد مستمر

به اساتيد راهنما و مشاور آن ه ينامه با اراپرسش ایمحتو روايی. ددا

 ،نامه از روش آلفاي کرونباخي پرسشيپايا. يد قرار گرفتيمورد تا

  ].۲۲[ دشتعيين  ۸۷/۰

و فرهنگ  يرهبر يهاسبک نيب يهمبستگ زانيم نييتع برای

های آناليز از آزمون. استفاده شد رسونيپ يهمبستگ بياز ضر يسازمان

های تعيين روابط ويژگی براي زوجيTطرفه و يکواريانس 

  .شناختی استفاده شد جمعيت

  

  نتايج

های مورد مطالعه در مجموع از جمعيت نسبتاً جوانی برخوردار نمونه

 ).١جدول (متاهل بودند % ٦٥و ) سال ٣٠تا  ٢٠ن ين سنيب% ٤/٧٣(

نمره بيشتري در فرهنگ ) ۵۵/۲±۷۳/۰(سال  ۳۱-۴۰گروه سني 

کسب ) ۳۳/۲±۵۶/۰(سال  ۲۱-۳۰تر سازماني نسبت به گروه جوان

در مورد نوع مسئوليت و سابقه . دار بودکردند که اين تفاوت معنی

ها در نمره فرهنگ سازماني داری بين گروهخدمت، تفاوت معنی

  . مشاهده نشد

  
  عيت مورد مطالعهشناختي جمهاي جمعيتيافته )۱جدول 

  �آماره

  متغير�
  درصد  تعداد

  )سال( سن

۲۰-۳۰  ۱۴۷  ۴/۷۳  

۳۱-۴۱  ۳۱  ۱/۱۳  

۵۲-۴۲  ۱  ۴/۰  

  ۱/۱۳  ۳۱  پاسخبي

  تحصيالت

  ۹/۵۹  ۱۴۷  تاديپلم

  ۵/۳۲  ۷۷  فوق ديپلم

  ۲/۴  ۱۰  ليسانس

  ۴/۳  ۸  پاسخبي

  وضعيت تاهل

  ۶۵  ۱۵۴  متاهل

  ۳/۳۳  ۷۹  مجرد

  ۷/۱  ۴  پاسخبي

  خدمتسابقه 

  )سال(

۱ -۵  ۱۲۸  ۵۴  

۶ -۱۰  ۵۸  ۵/۲۴  

۱۱-۱۵  ۲۶  ۱۱  

۱۶-۲۰  ۴  ۷/۱  

۲۱-۲۵  ۴  ۷/۱  

  ۲/۷  ۱۷  پاسخبي

  )سال( سابقه فرماندهي

۱ -۳  ۴۱  ۳/۱۷  

۴ -۶  ۱۶  ۸/۶  

۷ -۹  ۸  ۴/۳  

۱۰-۱۲  ۱  ۴/۰  

۱۳-۱۵  ۱  ۴/۰  

  ۷/۷۱  ۱۷۰  پاسخبي

  

سبک ). ۳±۶۶/۰(بود " تبادلي"سبک رهبري غالب در فرماندهان 

در رتبه دوم و سبک عدم  ۹۱/۲±۸۹/۰آفرين با ميانگين رهبري تحول

در . قرار گرفت) ۵۹/۲±۷۷/۰(در رتبه سوم ) آزاد(مداخله 

آفرين، باالترين ميانگين به هاي سبک رهبري تحول زيرمقياس

به ) ۷۹/۲±۸۲/۰(ترين نمره و پايين) ۴۷/۳±۹۶/۰(رفتارهاي آرماني 

  . مالحظات فردي تعلق گرفت

در ). ۲۳/۷۵(در بررسي فرهنگ سازماني، فرهنگ عقاليي غالب بود 

ري باالترين ميانگين هاي فرهنگ سازماني، سبک رهبزيرمقياس

را ) ۳۵/۲±۷۷/۰(و هدف سازماني کمترين ميانگين ) ۷۶/۰±۸۷/۲(

در بررسي تعهد سازماني، باالترين نمره ميانگين به تعهد . دست آوردبه

کمترين نمره ميانگين به تعهد مستمر  و) ۶۶/۵±۷۳/۱(تکليفي 

  .گرفتتعلق ) ۶۱/۱±۱۵/۴(

را با فرهنگ  ميرابطه مستق نيشتريب نيآفرتحول يسبک رهبر

رابطه معکوس را  نيشتريب) آزاد( عدم مداخله يو سبک رهبر يسازمان

  ). ۲جدول ( ندشتدا يبا فرهنگ سازمان

  
هاي سبك رهبري و فرهنگ  ضريب همبستگي بين زيرمقياس )۲جدول 

  سازماني

  عدم مداخله  تبادلي  آفرينتحول شاخص

    ۱  آفرينتحول

   ۱ ۸۱۹/۰  تبادلي

 ۱  - ۳۳/۰ -۴۵۱/۰  عدم مداخله

 -۴۱۵/۰ ۵۷/۰ ۶۶۱/۰  فرهنگ سازماني

  >۰۰۱/۰pدر همه موارد 
  

  فرهنگ سازماني آفرين وضريب همبستگي بين ابعاد رهبري تحول )۳جدول 

 ابعاد
هاي  ويژگي

  آرماني

رفتارهاي 

  آرماني

ترغيب 

  ذهني

انگيزش 

  الهام بخش

مالحظات 

  فردي

هاي  ويژگي

  آرماني
۱     

رفتارهاي 

  آرماني
۷۲۷/۰  ۱    

ترغيب 

  ذهني
۶۲۴/۰  ۵۹۲/۰  ۱   

انگيزش 

  بخشالهام
۷۵۵/۰  ۷۶۷/۰  ۶۰۸/۰  ۱  

مالحظات 

  فردي
۷۱۴/۰  ۷۰۸/۰  ۶۱۲/۰  ۷۵۳/۰  ۱ 

فرهنگ 

  سازماني
۶۲۴/۰  ۵۲۰/۰  ۴۹۰/۰  ۵۸۶/۰  ۵۲۰/۰  

  >۰۰۱/۰pدر همه موارد 
  

آفرين، بيشترين رابطه هاي آرماني سبك رهبري تحول بعد ويژگي

بين فرهنگ سازماني ). ۳جدول (مستقيم را با فرهنگ سازماني داشت 
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 ۵۰۸/۰دار با ضريب همبستگي و تعهد سازماني رابطه مستقيم و معنی

  . وجود داشت

  

  بحث

ها، نيروي انساني است که تحت تاثير رفتار و مساله مهم در سازمان

وري در منظور افزايش بهرهلذا، به. منش مدير يا فرمانده خود هستند

، تعهد و فرهنگ سازمان، الزم است به سبک رهبري فرماندهان

رسد کمي توجه نظر ميبه. يردسازماني کارکنان، توجه خاص صورت گ

هاي شخصي کارکنان نظامی، خود گوياي مشکالت ترکيب ويژگيبه

ها که جدا از نسل جوان ايران اي براي جمعيت جوان نظامیعديده

معيشت و مسکن، از مشکالت جدي اين گروه سني، با . نيستند، باشد

اين مسايل . دروشمار میتوجه به اينکه اکثر آنها متاهل نيز هستند، به

عنوان عوامل برون سازماني موثر در رفتار سازمانی، تاثير نامطلوب بر به

گذارد و از طرفي با توجه به تحصيالت پايين و نداشتن تجربه جای مي

و تخصص، امکان جبران درآمد مکفي براي حل مشکالت در خارج 

هد سازماني لذا، در ارزيابي تعهد سازماني، با تع. سازمان نيز وجود ندارد

پايين يا در حد متوسط روبرو شده و تعهد تکليفي، باالترين نمره 

نمايد؛ يعني اگر امکان استخدام بهتري پيش آيد، ميانگين را کسب مي

سازمان وجود حتماً از سازمان جدا شده و هيچ گونه تعهد عاطفي به

نبودن سبک رهبري فرماندهان، وضعيت از طرفي، مناسب. ندارد

طور که قبالً نيز اشاره شد، يکي نمايد؛ زيرا همانرا تشديد ميموجود 

ها، از عوامل اصلي اثرگذار بر تعهد و فرهنگ سازماني در سازمان

سبک رهبري مورد استفاده فرماندهان بود و باالترين همبستگي بين 

سبک رهبري تحول آفرين با تعهد و فرهنگ سازماني وجود داشت که 

سبک . کردنداز اين سبک خيلي استفاده نمي متاسفانه فرماندهان

تواند رهبري غالب در نيروهای نظامی، سبک رهبري تبادلي بود که مي

داليل متعددي داشته باشد؛ از جمله عدم آشنايي فرماندهان با 

هاي موفق يا عدم گذراندن هاي رهبري موثر در سازمان سبک

هاي کلي از نقيصه هاي آموزشي فرماندهي که البته اين موضوع دوره

توان به آن اشاره نمود و مربوط به مطلب ديگر که مي. سازمان است

رفتار آنها در  يبه اصالح و اقدامات جد ازين فرماندهان است، رفتار

 شده، انجام قاتيتحق جهيبا توجه به نت رايزست؛ ا کارکنان برابر

 ديگر از. شتسازمان دا فرهنگ و تعهدنقش را در  نيرشتيب فرمانده

تواند يمفرماندهان، و عملکرد  ييايپو ،بودن نفوذنييپا ياحتمال ليدال

به کارکنان، تالش  کمک زحمت انداختن خود، به يبرا زهينداشتن انگ

  .و الگو قراردادن خود باشد اديز

  

  گيرینتيجه

توجه به عملكرد مديران، ايجاد انگيزه در کارکنان و توجه به آنها از 

تواند باعث ايجاد عالقه و تعهد کارکنان به سازمان میسوی مديران، 

عملكردشان  آنها و ارتقا بالقوهي هاييتوانا افزايشباعث  و همچنين

تواند ايجاد انگيزه کند که خود انگيزه داشته و از مدير زمانی می. شود

بر  غيره، وي تعهد سازمان ،يشغل تيکارکنان همچون رضا نگرشتاثير 

  .آگاه باشد عملکرد سازمان
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