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 چکیده

باشد مطالعه حاضر میترین تعامالت موجود در درون سازمان، تعامالت و تبادالت میان رهبر و دیگر اعضاء سازمان  یکی از مهم

 نقش میانجى رفتارهاى مدیریت احساسى پیرو با-هاى شخصیتى بر تبادالت رهبرویژگى تالش کرده است تا به بررسی تأثیر
 این آماری جامعه. باشد می پیمایشی-توصیفی ها داده گردآوری ماهیت اساس بر و کاربردی هدف اساس بر تحقیق این. بپردازد

بوده و نمونه آماری مورداستفاده که به روش نفر  094شرکت رایتل در شهر تهران به تعداد  مندانکار از متشکل پژوهش

های موردنیاز پژوهش از طریق پرسشنامه استاندارد داده. باشد تن می 612آمده متشکل از  دست تصادفی سیستماتیک به

افزار ایموس مورد  یابی معادالت ساختاری و نرممدل آوری گردیده و با استفاده از روششده در میان این افراد جمع توزیع

شناسی و برونگرایی یک کارمند رابطه مثبت و معناداری با  بدست آمده نشان میدهد که وظیفه نتایج. وتحلیل قرار گرفت تجزیه

ین مشخص شد همچن. عضو ندارد -عضو دارد ولی ویژگی شخصیتی توافق محوری رابطه معناداری با تبادل رهبر-تبادل رهبر

عضو نقش میانجی دارد ولی نقش -شناسی و برونگرایی یک کارمند با تبادل رهبر که رفتار مدیریت اثر در رابطه بین وظیفه

نهایتاً اینکه مشخص شد . عضو مورد تأیید قرار نگرفت -میانجی آن در رابطه بین توافق محوری یک کارمند با تبادل رهبر

  .کندعضو را تعدیل می-ر مدیریت اثر و تبادل رهبرانسجام گروهی رابطه بین رفتا

 شناسی، رفتار مدیریت اثر، انسجام گروهی، برونگرایی عضو، وظیفه –توافق محوری، تبادل رهبر : کلمات کلیدی
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 مقدمه

به  سازمان. از اهمیتی بسیار باال برخوردار است سازمان در عملکرد آن نقش که پیچیده است موضوعی سازمانی ارتباطات

 فردی هستند هایهدف دارای آن اعضای از کدام هر که ایمجموعه .شودمی اطالق مدار وظیفه و دار هدف اجتماعی، ایمجموعه

 در نوعی هماهنگی به هایشفعالیت مانجا برای مجموعه این .باشدمی سازمانی اهداف دارای نظام یک عنوانبه مجموعه کل و

 ریزی،برنامه بدون ارتباطات، .است مدیریتی وظایف کلیه آغاز نقطه ارتباطات. است نیازمند سازمانی ساختار یک چارچوب

 ارسال فرایند از است عبارت ارتباطات. نیست ممکن ها آن انتقال و اطالعات درك زیرا نیست؛ مقدور کنترل و سازماندهی

 عقاید و ها اندیشه در شدن سهیم و انتقال یعنی. گیرنده شخص توسط آن درك و دیگر شخص به شخص یک طریق از تاطالعا

 افراد آن وسیله به که است فرایندی دیگر ارتباطات عبارت به .کند درك و دریافت را ها آن گیرنده، که ای گونه به هاواقعیت و

ترین تعامالت موجود در درون  یکی از مهم. دست یابند مشترك مفاهیم به نمادین ایهپیام مبادله سایه در تا آیندبرمی درصدد

عنوان یک سری از تعامالت  عضو به-تبادالت رهبر. باشدسازمان، تعامالت و تبادالت میان رهبر و دیگر اعضاء سازمان می

ن زمینه، مطالعه حاضر تالش داشته است تا در ای(. 1992، 1دینش و لیدن)شود دوطرفه مابین مدیران و کارمندان شناخته می

 -به بررسی اهمیت تبادالت میان رهبر ( نفوذ بر افکار دیگران)های سیاسی اعضاء بر مبنای اصل ارتباطات سازمانی و مهارت

. ردازداثرگذاری بر روابط بین عضو و رهبر بپ  در زمینه 6عضو و نقش یکی از رفتارهای سیاسی کارمندان به نام مدیریت اثر

 عنوان گذاری بر ادراکات دیگران بهدهد، نقش توانمندی افراد در زمینه اثرواقع آنچه مسئله اصلی این مطالعه را تشکیل می به

  .باشدبر کیفیت روابط ایشان با مدیران ارشد سازمانی می( 6441،  پیوینگر و ابرت)مدیریت اثر 

مند از یک سری اند که افرادی که تعامالت باالتری با مدیران ارشد سازمانی دارند، همواره بهره لعات پیشین نشان دادهمطا

تر شغلی های پیشرفت شغلی باالتر در آینده و توسعه محتملهای ناشی از این روابط هستند؛ مزایایی چون فرصتمزیت

منظور موفقیت در وظائف محوله، عموماً افراد مطلوب و  یل است که مدیران بهاین امر بدین دل(. 6414، 0اردوگان و اندرس)

رو  ازاین(. 6444،  یانگ) گزینند که باالترین تعامالت و تبادالت را با وی داشته باشند منتخب خود را از میان کسانی برمی

مدیریت اثر . خود را با باالدستان توسعه بخشندها بتوانند روابط هایی هستند که به کمک آنکارمندان همواره به دنبال رویه

تواند از سوی کارمندان های مختلف مدیریت اثر می، تاکتیک(6440) 2ها بوده و بر مبنای مطالعه کینگیکی از این روش

رهبر و از سویی تبادل میان . منظور اثرگذاری بر ادراکات، احساسات و تصمیمات مدیران ارشد سازمان به کار گرفته شود به

های  ، نقش ویژگی( 641)  در مطالعه حاضر و بر مبنای پژوهش ونگ و چانگ. است عضو، خود متأثر از عوامل گوناگونی

 وال رو دو س ازاین. عضو موردبررسی قرار گرفته است-عنوان پیشایندی اثرگذار بر کیفیت رابطه رهیر خصیتی کارمندان بهش

طرح شدن هستند؛ نخست اینکه چگونه خصوصیات شخصیتی کارمندان  مطالعه حاضر قابلهای اصلی در عنوان مسئله مده بهع

اثرگذار بر رفتارهای مدیریت اثر کارمندان خواهد بود و ثانیاً اینکه مدیریت مؤثر احساسی از سوی کارمندان چه نقشی در زمینه 

-در این مطالعه و در سطح گروهی، نقش تعدیلهمچنین، . بهبود کیفی کمی ارتباطات بین مدیریت ارشد و عضو خواهد داشت

گری انسجام گروهی در رابطه بین مدیریت اثر و تبادالت میان رهبر و عضو موردبررسی قرار گرفته است؛ این پدیده سازمانی 

قادر خواهد ، (1991، 9شاو)باشد گروهی می های درونکه به معنای تمایل افراد به ماندن در گروه و مشارکت فعاالنه در فعالیت

رنگ  خصوص مدیریت اثر ایشان را تا حدودی کم های سیاسی کارمندان بهگر، تأثیرات مهارتبود تا با ارائه مکانیسمی خنثی
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خصوص در روابط میان رهبر و   و به سازمانی با توجه به این تأثیر مهم، در مطالعه حاضر نقش این متغیر در روابط درون. نماید

   .شده است عضای سازمان بررسیا

های نفوذ و ایجاد تغییر در ادراکات اطرافیان به عنوانی مهارتی ارتباطی بر کیفیت در مجموع مطالعه حاضر به نقش مهارت

یت ارشد و فرد پرداخته و به دنبال این موضوع است که آیا مدیریت اثر تأثیر معناداری بر تبادالت رهبر عضو روابط میان مدیر

و ( یا مدیران و سرپرستان)دارد؟ و اینکه آیا خصوصیات شخصیتی فرد کارمند دارای تأثیر معناداری بر تبادالت میان رهبران 

ر تبادالت میان مدیر و فرد گر تأثیر خصوصیات شخصیتی فرد کارمند بد میانجیتوانباشد؟ و اینکه آیا مدیریت اثر میفرد می

 ؟باشد

 

 مفاهیم نظری و مدل مفهومی

  عضو-رهبر تبادالت

ای یا گوید که یک رهبر الگوی رابطهمطرح شد می(   19)و همکاران  14عضو که در ابتدا توسط گراین -تئوری رابطه رهبر

فرض اصلی این تئوری این است که رهبران رابطه . کندفردی را با هر یک از زیردستان ایجاد میبهای یگانه و منحصرمبادله

طور که دو گروه در فرایند ایجاد نقشِ متقابل مشارکت دهند؛ بلکه در عوض، همانای را با هر زیردست شکل نمیهمگانی یگانه

عضو با سطوح باالی اعتماد، دوست داشتن  -هر جفت از رهبر. کندای با هر زیردست ایجاد میجداگانهکنند، رهبران روابط می

. کنندهای قرارداد کاری یا شغلی به یکدیگر کمک میکنند و فراتر از نیازمندیای قوی را ایجاد میو احترام، رابطه مبادله

طور تجربی به. شودهای رسمی قرارداد کاری میه انجام نیازمندیدیگر، کیفیت پایین و ضعیف رابطه فقط منجر ب عبارت به

عضو و بسیاری از نتایج کاری مثل رضایت زیردستان از سرپرست، وضوح نقش، رضایت  -تحقیقات روابط مهمی بین رابطه رهبر

  (.99 1جواهری کامل، )دهند کلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را نشان می

 

   مدیریت اثر

( 9 19) 16این ایده را اولین بار گافمن. دیریت تأثیر در میان متخصصان علوم رفتاری توجه زیادی را به خود جلب کرده استم

. کنندیت میبخشی به هویت خود، تأثیرات موردنظر خود بر دیگران را مدیربه زعم او، افراد برای شکل. مطرح کرد

های دیگران به حضور و رفتار ماست ها و پاسخدیگر، مدیریت تأثیر، تالش برای تحریک و کنترل اثرات و ارزیابی عبارت به

مدیریت تأثیر اغلب بد . شود که بخشی از شرح شغلی فرد نیستندمدیریت تأثیر رفتارهایی را شامل می(.  9 1سیدجوادین، )

که بر مبنای تعامالتمان با حالیدر. استفاده از دیگران را دارندکند که قصد سوءا در ذهن مجسم میشود و افرادی رتعبیر می

هایمان را برای کسب پیامدهای مطلوب و حداقل کردن پیامدهای کنیم، اهداف و برنامهمحیط و بازخوری که دریافت می

-دست میه این اهداف تا حدودی از طریق مدیریت تأثیر بهاسچلنکر بیان کرد ک(. 1994اسچلنکر، )کنیم نامطلوب تنظیم می

برای تأثیرگذاری بر درك )ها اغلب در رفتارهای مدیریت تأثیر دهند که افراد در سازمانتحقیقات بسیاری نشان می. آیند

 .شونددرگیر می( هادیگران از آن

   انسجام گروهی

انسجام گروهی درجه تمایل اعضای گروه به ماندن در . ی گروهی داردهاهای پویاییانسجام گروهی جایگاه خاصی در نظریه

به نظر سامر گروه وقتی از انسجام برخوردار است که . های منسجم افراد تعصب و تعلق خاصی به گروه دارنددر گروه. گروه است
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ه بسیار حساس است؛ اهداف تر، نسبت به پیشرفت گروهای منسجمفرد در گروه. اعضای آن حس کنند به گروه تعلق دارند

ها و ابزارهای رسیدن به اهداف برای فرد اهمیت دارد؛ عضویت در گروه جذابیت خاصی برای اعضا دارد و گروه همچنین فعالیت

جذابیت گروهای جایگزین کمتر است؛ وفاداری اعضا به گروه بیشتر است؛ گروه در تأمین اهداف و ارضای نیازهای اعضا قوی 

هرچقدر گروه بتواند این یگانگی )دلیل یگانگی بین اهداف گروه و اهداف افراد، وحدت و انسجام زیاد است به کند؛عمل می

دهند؛ صداقت و اعتماد ؛ افراد منافع گروهی را بر منافع فردی ترجیح می(یابداهداف را بیشتر کند، انسجام گروهی افزایش می

کند؛ فشارهای گروهی و سازگاری با گروه شدیدتر است و گروه بیشتری میبین اعضای گروه زیاد است؛ فرد احساس امنیت 

گیری برای اعضا وجود دارد؛ جو گروهی، مثبت و سازنده و روحیه افراد قدرت زیادی روی افراد دارد؛ فرصت مشارکت در تصمیم

 (.90 1رضازاده، )باالست 

 های شخصیتیویژگی

نظریه پنج عاملی بزرگ ولی در این تحقیق به تعریف آن با توجه به  ائه شده استدر روانشناسی تعاریف بسیاری از شخصیت ار

 کاستا و مک . بندی پنج عامل بزرگ شخصیت استهای صفات شخصیت، طبقهبندییکی از طبقه .پردازیم می شخصیت نئو

گرایی و وجدان  1پذیریوافق، ت12گرایی، تجربه 1گرایی، برون10رنجوریپنج عامل اصلی شخصیت روان  199گری در سال 

 .اندو شش خصوصیت در هر عامل را مشخص کرده 19(شناسیوظیفه)

-می بزرگ لذت هایجمع در حضور و دیگران کنار بودن از گرابرون افراد. دارد اشاره روابط در فرد بودن راحت به گراییبرون -1

 هستند؛ بشاش طورمعمول به و دارند را دوست هیجان و سازیهشبی هاآن. باشند پرحرف و فعال جسور، که دارند تمایل و برند

افزون بر این آنان در عمل قاطع، . های این افراد استگراها افرادی اجتماعی هستند اما اجتماعی بودن فقط یکی از ویژگیبرون

. وفقیت در آینده امیدوار باشنداین افراد هیجان و تحرك را دوست دارند و برآنند که به م. فعال و حراف یا اهل گفتگو هستند

 .دهنده عالقه افراد به توسعه صنعت و کار خود استگرایی نشانمقیاس برون

 دیگران به کمک برای مشتاق و صادق دیگران، به نسبت دلسوز افراد سازگار،. دارد دیگران به احترام به اشاره سازگاری -6

 و رقابتی مردد، فریبکار، ناسازگار افراد مقابل، در هستند، مفید افراد سایر برای خود نوبهبه نیز دیگران دارند که اعتقاد و هستند

دوست فرد موافق اساساً نوع. های ارتباط بین فردی تأکید داردگرایی، شاخص توافق، بر گرایشهستند؛ همانند برون خودمحور

و اعتقاد دارد که دیگران نیز با وی همین رابطه را ا. کند، و مشتاق به کمک به آنان استاست، با دیگران احساس همدردی می

در مقایسه، شخص ناموافق یا مخالف، خودمحور بوده و به قصد و نیت دیگران مظنون است و بیشتر اهل رقابت است تا . دارند

 .همکاری

 و هستند مصمم و اراده با ز،متمرک افرادی باوجدان، افراد .داللت دارد فرد بودن اعتمادقابل به باوجدانی و شناسیوظیفه  - 

-می شناسی کسبوظیفه در پایینی نمره که افرادی کهدرحالی .باشند سالم و گراموفقیت کوش،وابسته، سخت که دارند تمایل

 را شده دهیسازمان ترکم محیط هاآن .باشند 61خود امیال تابع بیشتر و 64ترپریشان ،19گراترلذت که دارند بیشتری تمایل کنند،

های فردی در این شود و تفاوتدهند؛ کنترل خویشتن به فرایند فعال طراحی، سازماندهی و اجرای وظایف گفته میمی رجیحت

کارگیری طرح ها و تمایالت و بهطور خالصه، دو ویژگی عمده توانایی کنترل تکانهبه. زمینه، مبنای شاخص وجدانی بودن است

 .گیرندشناسی قرار میهداف مورد بررسی، در شاخص وظیفهو برنامه در رفتار، برای رسیدن به ا

                                                           
14

 . Neuroticism 
15

 . Extraversion 
16

 . Openness to experience 
17

 . Agreeableness 
18

 . Conscientiousness 
19

 . Hedonistic 
20

 . Distractible 
21

 . Impulsive 
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این  با همراه. باشدمی بیتابی و عصبانیت دستپاچگی، ناراحتی، ترس، نظیر احساساتی تجربه کردن به میل رنجوری،روان -0

 احساسات کنترل ایبر توان کمتری و دارند غیرمنطقی هایایده زمینه در بودن مستعد به تمایل رنجورروان افراد احساسات

-به کنند،می کسب رنجوریروان در پایینی نمره که افرادی. کنندمی پیدا انطباق استرس با ضعیفی نحوبه و دارند خود منفی

 رنجورخویی به سازگاری، ثبات عاطفی فرد، ناسازگاری و روان هستند؛  6دارخویشتن و 66مالیم آرام، باثبات، احساسی لحاظ

داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کالفگی دائمی . وط استنژندی مربروان

 .دهندو فراگیر مبنای این مقیاس را تشکیل می

 

 چنین .دارد داللت جدید هایتجربه ها وپدیده به فرد شیفتگی و عالقه به (پذیریانعطاف) تجربه استقبال از و گشودگی - 

 دهندهتشکیل عناصر. ترندراحت آشنا شرایط در گیرند،می قرار طیف طرف آن که در افرادی .اندحساس و کنجکاو ق،خال افرادی،

 افراد. باشدمستقل می داوری و درونی عاطفی هایتجربه به توجه زیبایی، به حساسیت فعال، به تجربه، تصورات نسبت گشودگی

 این. است تجربه از سرشار هاآن زندگی بوده و کنجکاو پیرامون دنیای و درونی های تجربه باروری در که هستند هاییانسان باز

 منفی و مثبت ، احساسات«بسته»افراد  با مقایسه در و هستند های غیرمتعارفارزش و جدید هاینظریه از بردن لذت طالب افراد

 (.6442، 60تیلور و دبروین)دارند  بیشتری

 .معرفی شده است 1ل مفهومی پژوهش در شکل مطالب ذکر شده، مد باتوجه به

 

 
 بیان مسئله

به  سازمان. ارتباطات سازمانی موضوعی پیچیده است که نقش آن در عملکرد سازمان از اهمیتی بسیار باال برخوردار است

فردی  هایهدف دارای آن اعضای از کدام هر که ایمجموعه .شودمی اطالق مدار وظیفه و دار هدف اجتماعی، ایمجموعه

نوعی  به هایشفعالیت انجام برای مجموعه این .باشدمی سازمانی اهداف دارای نظام یک عنوانبه مجموعه کل و هستند

بدون ارتباطات، . است ارتباطات نقطه آغاز کلیه وظایف مدیریتی است نیازمند سازمانی ساختار یک چارچوب در هماهنگی

ارتباطات عبارت است از فرایند  .ها ممکن نیست ریزی، سازماندهی و کنترل مقدور نیست زیرا درك اطالعات و انتقال آنبرنامه

ها و  ارسال اطالعات از طریق یک شخص به شخص دیگر و درك آن توسط شخص گیرنده یعنی انتقال و سهیم شدن در اندیشه

وسیله آن افراد  دیگر ارتباطات فرایندی است که به عبارت به. را دریافت و درك کند ها ای که گیرنده، آن گونه ها بهعقاید و واقعیت

 ترین تعامالت موجود در درون  های نمادین به مفاهیم مشترك دست یابند یکی از مهمآیند تا در سایه مبادله پیامدرصدد برمی

 

                                                           
22

 . Even-tempered 
23

 . Composed 
24

 . Taylor and de Bruin 

 انسجام گروهی

-بادالت رهبرت
 عضو

 مدیریت اثر

محورتوافق  

شناسوظیفه  

گراییبرون  

های شخصیتیویژگی  

              (2 51ونگ و چانگ، )مدل مفهومی پژوهش  - شکل 
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عنوان یک سری از تعامالت دوطرفه  عضو به-رابطه رهبر. شدباسازمان، تعامالت و تبادالت میان رهبر و دیگر اعضاء سازمان می

در این زمینه، مطالعه حاضر تالش خواهد داشت تا بر (. 1992،  6دینش و لیدن)شود مابین مدیران و کارمندان شناخته می

عضو  -ت میان رهبر به بررسی اهمیت تبادال( نفوذ بر افکار دیگران)های سیاسی اعضاء مبنای اصل ارتباطات سازمانی و مهارت

واقع  به. در زمینه اثرگذاری بر روابط بین عضو و رهبر بپردازد 62و نقش یکی از رفتارهای سیاسی کارمندان به نام مدیریت اثر

عنوان مدیریت  دهد، نقش توانمندی افراد در زمینه اثرگذاری بر ادراکات دیگران بهآنچه مسئله اصلی این مطالعه را تشکیل می

 .باشدبر کیفیت روابط ایشان با مدیران ارشد سازمانی می( 6441،  6ینگر و ابرتپیو)اثر 

مند از یک سری اند که افرادی که تعامالت باالتری با مدیران ارشد سازمانی دارند، همواره بهره مطالعات پیشین نشان داده

تر شغلی تر در آینده و توسعه محتملهای پیشرفت شغلی باالهای ناشی از این روابط هستند؛ مزایایی چون فرصتمزیت

منظور موفقیت در وظائف محوله، عموماً افراد مطلوب و  این امر بدین دلیل است که مدیران به(. 6414، 69اردوگان و اندرس)

رو  نازای(. 6444، 69یانگ) گزینند که باالترین تعامالت و تبادالت را با وی داشته باشند منتخب خود را از میان کسانی برمی

مدیریت اثر . ها بتوانند روابط خود را با باالدستان توسعه بخشندهایی هستند که به کمک آنکارمندان همواره به دنبال رویه

تواند از سوی کارمندان های مختلف مدیریت اثر می، تاکتیک(6440) 4 ها بوده و بر مبنای مطالعه کینگیکی از این روش

از سویی تبادل میان رهبر و . ، احساسات و تصمیمات مدیران ارشد سازمان به کار گرفته شودمنظور اثرگذاری بر ادراکات به

های ، نقش ویژگی( 641) 1 در مطالعه حاضر و بر مبنای پژوهش ونگ و چانگ. عضو، خود متأثر از عوامل گوناگونی است

رو دو سؤال  ازاین. دبررسی قرار گرفته استعضو مور-عنوان پیشایندی اثرگذار بر کیفیت رابطه رهیر شخصیتی کارمندان به

طرح شدن هستند؛ نخست اینکه چگونه خصوصیات شخصیتی کارمندان  های اصلی در مطالعه حاضر قابلعنوان مسئله عمده به

زمینه اثرگذار بر رفتارهای مدیریت اثر کارمندان خواهد بود و ثانیاً اینکه مدیریت مؤثر احساسی از سوی کارمندان چه نقشی در 

-همچنین، در این مطالعه و در سطح گروهی، نقش تعدیل. بهبود کیفی کمی ارتباطات بین مدیریت ارشد و عضو خواهد داشت

گری انسجام گروهی در رابطه بین مدیریت اثر و تبادالت میان رهبر و عضو موردبررسی قرار گرفته است؛ این پدیده سازمانی 

، قادر خواهد (1991، 6 شاو)باشد گروهی می های دروندر گروه و مشارکت فعاالنه در فعالیتکه به معنای تمایل افراد به ماندن 

رنگ  خصوص مدیریت اثر ایشان را تا حدودی کم های سیاسی کارمندان بهگر، تأثیرات مهارتبود تا با ارائه مکانیسمی خنثی

خصوص در روابط میان رهبر و  سازمانی و به در روابط درونبا توجه به این تأثیر مهم، در مطالعه حاضر نقش این متغیر . نماید

 .اعضای سازمان بررسی شده است

های مبتنی بر گوشی همراه یکی های پیشرو در امر توسعه خدمات راه دور و ارائه فناوریشرکت رایتل به عنوان یکی از شرکت

 باشد که این امر در کنار شدت رقابت شدید این ان میاز بازیگران اصلی در صحنه توسعه کیفی و کمی این گونه خدمات در ایر

شرکت با دو اپراتور پرقدرت دیگر و به زودی اپراتورهای خارجی، نیاز به وجود کارکنانی متعهد، متخصص و آشنا به امور 

ارائه کننده خدمات اما تجربیات نگارنده به عنوان بخش کوچکی از این جامعه . سازدمختلف را بیش از پیش دارای اهمیت می

اف، کیفیت و کمیت روابط سازمانی بین سلسله نشان داده است که به دلیل وجود ساختارهای سلسله مراتبی صلب و فاقد انعط

ها به طور عام و بین کارکنان و مدیران به خصوص مدیران اثرگذار بر تصمیمات کلی شرکت، بسیار ضعیف بوده و در طی مراتب

تر ها قویسالیان گذشته نه تنها بر کیفیت روابط افزوده نشده بلکه روز به روز این ساختار مکانیکی مبتنی بر سلسله مراتب

های مختلف شرکت البته چنین ساختاری توانسته منجر به ایجاد نظم، تک صدایی و هماهنگی قوی میان یخش. گشته است

                                                           
25 . Dienesch & Liden

 

26 . Impression Management 

27 . Piwinger and Evert 

28 . Erdogan and Enderes 

29 . Yang 

30 . King 

31 . Weng and Chang 

32 . Shaw 
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های پرقدرت موجود در روابط درون سازمانی منعطف همچون شده است اما تا حدود زیادی منجر به از بین رفتن پتانسیل

از این رو مطالعه . نهادات و آسیب پذیری کمتر در برابر فشارهای محیطی شه استمدیریت مشارکتی یا بهره بری از نظام پیش

های مدیران و کارکنان در های رفتاری کارکنان در کنار توانمندیحاضر تالش دارد تا بررس نماید چگونه عواملی چون ویژگی

تواند بر های درون گروهی میهم پیوستگی های یکدیگر با توجه به وجود انسجام و بهزمینه اثرگذاری بر رفتارها و نگرش

های نفوذ و ایجاد در مجموع مطالعه حاضر به نقش مهارت.اش اثرگذار باشدکیفیت و کمیت روابط مابین مدیر و زیرمجموعه

این  تغییر در ادراکات اطرافیان به عنوانی مهارتی ارتباطی بر کیفیت روابط میان مدیریت ارشد و فرد پرداخته و به دنبال

عضو دارد؟ و اینکه آیا خصوصیات شخصیتی فرد کارمند دارای -موضوع است که آیا مدیریت اثر تأثیر معناداری بر رابطه رهبر

گر تواند میانجیباشد؟ و اینکه آیا مدیریت اثر میو فرد می( یا مدیران و سرپرستان)تأثیر معناداری بر تبادالت میان رهبران 

 رد کارمند بر تبادالت میان مدیر و فرد باشد؟ تأثیر خصوصیات شخصیتی ف

 

 اهداف تحقیق

 هدف اصلی

 عضو -شناسایی رابطه خصوصیات شخصیتی کارمندان با تبادالت رهبر
 اهداف فرعی

 .عضو-شناسایی رابطه مثبت توافق محوری یک کارمند با رابطه رهبر -1

 .عضو-شناسی یک کارمند با رابطه رهبر شناسایی رابطه مثبت وظیفه -6

 .عضو-شناسایی رابطه مثبت برونگرایی یک کارمند با رابطه رهبر - 

 . عضو-شناسایی نقش میانجی رفتار مدیریت اثر در رابطه بین توافق محوری یک کارمند با رابطه رهبر -0

 . عضو-شناسی یک کارمند با تبادل رهبر شناسایی نقش میانجی رفتار مدیریت اثر در رابطه بین وظیفه - 

 . عضو-جی رفتار مدیریت اثر در رابطه بین برونگرایی یک کارمند با تبادل رهبرشناسایی نقش میان -2

 .عضو-گر انسجام گروهی در رابطه بین رفتار مدیریت اثر و تبادل رهبرشناسایی نقش تعدیل - 

 

 های تحقیقفرضیه

 .عضو دارد-توافق محوری یک کارمند رابطه مثبتی با تبادل رهبر -1

 .عضو دارد-مند رابطه مثبتی با تبادل رهبرشناسی یک کار وظیفه -6

 .عضو دارد-برونگرایی یک کارمند رابطه مثبتی با تبادل رهبر - 

 .عضو نقش میانجی دارد-رفتار مدیریت اثر در رابطه بین توافق محوری یک کارمند با تبادل رهبر -0

 .عضو نقش میانجی دارد-رشناسی یک کارمند با تبادل رهب رفتار مدیریت اثر در رابطه بین وظیفه - 

 .عضو نقش میانجی دارد-رفتار مدیریت اثر در رابطه بین برونگرایی یک کارمند با تبادل رهبر -2

 .کندعضو را تعدیل می-انسجام گروهی رابطه بین رفتار مدیریت اثر و تبادل رهبر - 

 

 تحقیق  روش 

ها،  نحوه گردآوری داده برحسببندی تحقیقات  یق از نظر دستههمچنین این تحق. است کاربردیین تحقیق از نظر هدف از نوع ا

ها  های نمونه و سپس تعمیم این ویژگی رود که به توصیف ویژگی می شمار به پیمایشی-توصیفیطرح تحقیق،  دیگر عبارت بهیا 

نی، بهار و تابستان قلمرو زما. قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت رایتل در شهر تهران است .به جامعه آماری پرداخته است

متشکل از ، حاضرجامعه آماری پژوهش . باشد و قلمرو موضوعی، در حوزه مدیریت روابط درون سازمانی استمی 9 1
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گیری نمونه پژوهش حاضر از طریق روش نمونه. نفر گزارش شده است 094باشد که شرکت رایتل در شهر تهران می کارمندان

با توجه به مشخص بودن حجم جامعه موردبررسی، جهت . ره کارمندی انجام گرفته استاساس شما تصادفی سیستماتیک و بر

 612نفر جامعه تعداد نمونه  094طبق این جدول برای تعداد . تعیین حداقل حجم نمونه الزم، از جدول مورگان استفاده شد

ابزار در روش میدانی . فاده شده استای استاز هر دو روش میدانی و کتابخانه برای گردآوری اطالعات .نفر محاسبه شد

تخصیص سؤاالت .  برداری بوده است ای فیشتایی لیکرت بوده است و در روش کتابخانه هایی بر اساس طیف پنج پرسشنامه

 :است 1جدول  صورت نیز بهتحقیق  متغیرهایپرسشنامه به 
 

 محتوای پرسشنامه - جدول

 منبع مقیاس سؤاالت متغیرها ردیف

 & Hwee Nga ای لیکرتگزینه  مقیاس   1الی  1 ای شخصیتیویژگی ه  

Shamuganathan, 2010 

 .Shin & Park, 2009    L.-C ای لیکرتگزینه  مقیاس  64الی  12 مدیریت اثر 5

Weng, W.-C. Chang, 2015   ای لیکرتگزینه  مقیاس  60الی  61 انسجام گروهی 

 Graen & Uhl-Bien, 1995 ای لیکرتگزینه   مقیاس 69الی   6 عضو-تبادالت رهبر 4

 

 ها وتحلیل داده تجزیه

منظور آزمون  همچنین به. منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون بارتلت استفاده شده است در این تحقیق، به

 .است یابی معادالت ساختاری استفاده شدهفرضیات تحقیق و بررسی برازش کلی مدل مفهومی، از مدل

 های پژوهشساختاری و آزمون فرضیه مدل

پنهان و آشکار   همانطوریکه قبال عنوان شد کلیه متغیرهای تحقیق به دو دسته. دهد مدل اصلی پژوهش را نشان می 0-0شکل 

د، شو گیری میای مستقیم به وسیله پژوهشگر اندازه یا مشاهده شده به گونه( مستطیل)متغیرهای آشکار. شوند تبدیل می

شوند، بلکه بر اساس روابط یا  گیری نمیای مستقیم اندازه یا مشاهده نشده به گونه( بیضی)درحالی که متغیرهای مکنون 

های تئوریکی هستند  متغیرهای مکنون بیانگر یک سری سازه. شوند گیری شده استنباط میهای بین متغیرهای اندازه همبستگی

. شوند ابل مشاهده نیستند و از طریق سایر متغیرهای مشاهده شده ساخته و مشاهده میمانند مفاهیم انتزاعی که مستقیماً ق

تقسیم  2 یا جریان دهنده   و متغیرهای برونزا 0 یا جریان گیرنده   متغیرهای مکنون به نوبه خود به دو نوع متغیرهای درون زا

ن یک متغیر درون زا و هم یک متغیر برونزا در نظر تواند هم به عنوا هر متغیر در سیستم مدل معادالت ساختاری می. شوند می

در مقابل متغیر برونزا . پذیرد متغیر درون زا متغیری است که از جانب سایر متغیرهای موجود در مدل تأثیر می. گرفته شود

 16-0جدول . دگذار کند بلکه خود تأثیر می گونه تأثیری از سایر متغیرهای موجود در مدل دریافت نمی متغیری است که هیچ

 .دهدهای برازش مناسب مدل را نشان مینیز، شاخص

 برازش کلی مدل تحقیق

 .دهدمدل اصلی تحقیق را در حالت ضرایب معناداری نشان می 6شکل شماره 

                                                           
33

. Endogenous 
34

. Downstream 
35

. Exogenous 
36

. Upstream 
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 مدل اصلی تحقیق -5شکل 

 
 .دهدهای برازش مدل را نشان میافزار به دست آمده و شاخصاز خروجی نرم  نتایج جدول 

 
 ها های برازش مدل ساختاری برای آزمون فرضیهشاخص -2جدول 

 مقدار شاخص

 990/6 کای اسکوار تقسیم بر درجه آزادی

 NFI) 91 /4شده برازندگی شاخص نرم (

 IFI)     9  /4         خص برازندگی فزایندهشا (  

 9 0/4 (CFI) شاخص برازندگی تطبیقی 

ریب، ریشه دوم برآورد واریانس خطای تق

(RMSEA) 
4 2/4 

 

 آزمون فرضیات پژوهش

وتحلیل چند متغیره  وتحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه های تجزیهترین روشو مناسب نیتر یقویکی از 

ها یک متغیر که هر بار تن)ها را با شیوه دو متغیری  توان آنموضوعات چند متغیره بوده و نمی گونه نیازیرا ماهیت  است؛

وتحلیل  های تجزیهوتحلیل چند متغیره به یک سری روش تجزیه. حل نمود( شودمستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می

معادالت ساختاری . متغیر وابسته است Nو متغیر مستقل و  Kزمان  وتحلیل هم ها تجزیه شود که ویژگی اصلی آناطالق می

که در تحقیق حاضر چند متغیر  بنابراین ازآنجایی های پیچیده است؛وتحلیل ساختارهای داده جزیههای ت ترین روشیکی از اصلی

ها بر روی متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادالت ساختاری  بایستی اثر آنمستقل وجود دارد که می

فرضیات استفاده  آزموندهند و برای ن و پنهان را نشان میمعادالت ساختاری روابط بین متغیرهای پنها. یابدضرورت می

 .باشدهای تحقیق میدهنده نتایج مدل ساختاری پژوهش برای آزمون فرضیهنشان 2شماره جدول . شوند یم
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 ها نتایج آزمون فرضیه -6جدول

 نتیجه ضریب استاندارد tآماره  مسیر ها رضیهف

 تاییدعدم  4/4 1 1/  2 عضو-دل رهبرتبا >>>> توافق محوری فرضیه اول

 تایید 229/4  /916 عضو-تبادل رهبر >>>> شناسی وظیفه فرضیه دوم

 تایید 46/4  461/0 عضو-تبادل رهبر >>>> برونگرایی فرضیه سوم

 توافق محوری فرضیه چهارم
گری رفتار  با میانجی

 مدیریت اثر
 عضو-تبادل رهبر

2  /1 

  9/9 

1 4/4 

9 6/4 
 یدتایعدم 

 شناسی وظیفه فرضیه پنجم
گری رفتار  با میانجی

 مدیریت اثر
 عضو-تبادل رهبر

916/  

  9/9 

229/4 

9 6/4 
 تایید

 برونگرایی فرضیه ششم
گری رفتار  با میانجی

 مدیریت اثر
 عضو-تبادل رهبر

461/0 

  9/9 

 46/4 

9 6/4 
 تایید

 
شود و همچنین سطح  -92/1و یا کمتر از  92/1ناداری بیش از شده در این جدول، چنانچه عدد مع با توجه به مقادیر ارائه

تمامی فرضیات این  2بنابراین، طبق جدول  گردد؛باشد، در این صورت فرضیه تأیید می 4/ 4داری کمتر یا مساوی معنی

 .شودمورد تأیید واقع می جز فرضیه چهارم پژوهش به

 گرتعدیل آزمون فرضیه

که جهت و یا قوت ( مثل جنسیت، نژاد یا طبقه اجتماعی)یا کیفی ( مثل سطح پاداش)است  ، متغیری کمی  متغیر تعدیلگر

متغیرهای تعدیلگر نوعا متغیرهای مستقل هستند ولی متغیرهای . دهدرابطه بین متغیر مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار می

ابتدا تاثیر متغیر مستقل روی متغیر وابسته بررسی برای آزمون مدل تعدیلگر  (.99 1مرندی، )ای دارند میانجی نقش واسطه

بین  9 و در نهایت تاثیر تعامل(  مسیر دوم در شکل)، سپس تاثیر متغیر تعدیلگر روی وابسته ( مسیر اول در شکل )شود می

د مسیر سوم برای تایید فرضیه مدل تعدیلگر بای(.  مسیر سوم در شکل)شود متغیر مستقل با تعدیلگر روی وابسته بررسی می

 برای درك (. همان منبع)همچنین مسیرهای اول و دوم نیز باید اثر معناداری را روی متغیر وابسته داشته باشند . دار باشدمعنی

 

و برای آزمون مدل تعدیلگر مقاله بارون و کنی در   199بهتر نحوه تعامل متغیر تعدیلگر با مستقل اثر کوهن و کوهن در سال 

 .باشداین زمینه قابل مالحظه میدر  1992سال 

 
 مدل تعدیلگر - شکل

                                                           
37

 . Moderator Variable 
38

 . Interaction Effect 
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در این راستا از نرم افزار اس پی اس اس . شودبرای آزمون خطی بین متغیرهای مذکور، از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده می

 . شده استبرای این آزمون استفاده 

برای آزمون این . شودمی عضو-احساس و تبادالت رهبررابطه مدیریت سبب تعدیل  انسجام گروهیکند این فرضیه بیان می

و در  انسجام گروهیدر قدم اول رگرسیون سلسله مراتبی وارد مدل شده و در قدم دوم متغیر تعدیلگر  مدیریت احساسفرضیه، 

رابطه تعاملی رگرسیون سلسله مراتبی را برای اثرات اصلی و نتایج    جدول. آخر تعامل این دو وارد مدل رگرسیون شده است

در ( 9/4 2) انسجام گروهیو ( 919/4)مدیریت احساس اثرات اصلی . دهدرا نشان می عضو-مدیریت احساس بر تبادالت رهبر

تبادالت بر روی  انسجام گروهیو مدیریت احساس بین ( 10/4 )به عالوه اثر تعاملی  .هر مرحله تاثیر معناداری را داشتند

و مدیریت احساس در رابطه بین  انسجام گروهیدهد بنابراین، شواهد بررسی شده نشان می. باشدمعنادار می عضو-رهبر

 .گرددداشته و فرضیه فوق تایید می نقش تعدیلگری عضو-تبادالت رهبر
 نتایج رگرسیون برای فرضیه هفتم -7جدول

Sig t β Factors 

 مدیریت احساس 919/4 629/9 444/4

 هیانسجام گرو 9/4 2 916/0 444/4

 اثر تعاملی 10/4  916/0 444/4

 

 گیری و پیشنهادات نتیجه

عضو است؛ بنابراین در -دهنده عدم تایید رابطه معنادار توافق محوری یک کارمند با تبادل رهبر نتایج تحقیق نشان : فرضیه اول

شود رابطه  محوری محسوب می های توافق جامعه مورد مطالعه همراهی و همقدمی با افکار و عقاید دیگران که از خصیصه

 .عضو ندارد -چندانی با تبادل رهبر

-شناسی یک کارمند رابطه معناداری با تبادل رهبر وظیفهدهد  آماره تی به دست آمده برای این فرضیه نشان می: رضیه دومف

ناسی کارمند همچون ش وظیفه نتیجه در. قوی است و مثبت معنادار، رابطه دهد این ضریب مسیر نیز نشان می. عضو دارد

درواقع . سرپرستش باال برود و کارمند میان کاری روابط شود تا کیفیت کوشی او در کارش سبب می پذیری و سخت مسئولیت

منظور حل مشکالت کاری کارمند استفاده  شناسی کارمندش را مشاهده کند بیشتر از قدرت خود به وقتی مدیریت وظیفه

شود مدیریت  بر همین اساس پیشنهاد می. یابد های مدیریت خود نیز افزایش میبه پشتیبانی کند و میزان اعتماد کارمند می

ها محول کنند  های کارمندان، وظایف را به آن های بالقوه کارمندان خود را بشناسد و در حیطه توانمندی تالش کند تا توانمندی

کارکنان ساعی معرفی تا این امر باعث  عنوان و افراد موفق به شناس صرفاً افراد وظیفهگونه باندبازی در سازمان  دون هیچو ب

ها باالست به نحو  پذیری آن کوشی و مسئولیت شود مدیران از نیروهایی که سخت همچنین توصیه می. ترغیب سایرین گردد

 .را در خود تقویت کنندشناسی  شایسته قدردانی کنند تا انگیزه الزم در کارمندان دیگر نیز به وجود بیاید که این حس وظیفه

به این معنا که  . گردد این فرضیه تایید می 2بر اساس آماره تی و ضریب مسیر ارائه شده در جدول شماره : فرضیه سوم

نتیجه ویژگی شخصیتی برونگرایی نزد کارمند که نشان دهنده  در. عضو دارد-برونگرایی یک کارمند رابطه مثبتی با تبادل رهبر

 و مطلوب مبادالت و شود تا تعامالت میان مدیریت و کارمند افزایش یابد و ارتباطات ماعی بودن اوست سبب میپر انرژی و اجت

های تعیین شخصیت برای استخدام  شود سازمان از آزمون لذا پیشنهاد می. شود می و مدیریت برقرار بین کارمندان ایسازنده

 .کارگیرند تر هستند به شخصیتی اجتماعیکارمندان استفاده کنند تا افرادی را که به لحاظ 

-دهد که رفتار مدیریت اثر در رابطه بین توافق محوری یک کارمند با تبادل رهبر نتایج آزمون فرضیه نشان می: فرضیه چهارم

 .عضو نقش میانجی معناداری ندارد

در تیجه نقش میانجی رفتار مدیریت اثر در ن. کند نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه این فرضیه را تایید می: فرضیه پنجم

کوشی کارمند  پذیری و سخت ولیتبنابراین مسئ. باشد معنادار می عضو-شناسی یک کارمند با تبادل رهبر رابطه بین وظیفه
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 طریق انجام رفتارهایی که تحسین مدیریت را برانگیزاند و صرفا برای مدیریت مطلوب باشد منجر به باال رفتن کیفیت رابطهاز

شود به  لذا بر همین اساس به کارمندان پیشنهاد می. دهد ها را بیشتر افزایش می شود و تعامالت بین آن مدیریت و کارمند می

ها را در حل آن  زندگی شخصی سرپرست خود عالقه نشان دهند و پیگیر مشکالت سرپرستانشان باشند و در مواقعی نیز آن

های سرپرست محور استفاده کنند تا از نظر  توانند از تاکتیک همچنین کارمندان می. دتوانند یاری کنن مشکالت تا آنجا که می

های خود سرپرستانشان را نیز شریک بدانند  داشتنی به نظر برسند مثل تملق و چاپلوسی یا اینکه در موفقیت مدیرانشان دوست

 .ها تمجید کنند و از آن

در در نتیجه نقش میانجی رفتار مدیریت اثر . باشد د قرار گرفت و معنادار میاین فرضیه در این پژوهش مورد تایی: فرضیه ششم

 بنابراین ویژگی شخصیتی برونگرایی کارمند از طریق . شود نیز پذیرفته می عضو-رابطه بین برونگرایی یک کارمند با تبادل رهبر

ارهای مدیریت اثر، تعامالت میان کارمند و مدیر را های خود به مدیر و سایر رفتی نشان دادن توانمندی تالش کارمند درزمینه

ها قاطعانه استفاده کنند تا وجهه شخصی خود را نزد  شود از تاکتیک در همین زمینه به کارمندان توصیه می. دهد افزایش می

اینکه با انجام  موانع یا بر غلبه و هاپیشرفت، حق خاص در جهت احقاق هایبیانیه از مدیرانشان تقویت کنند مثل استفاده

 .ی امور کاری نسبت به همکاران خود، ازخودگذشتگی خود را به ناظرانشان نشان دهند زمینه هایی در فداکاری

. تر نیز به آن اشاره شد این فرضیه با توجه به رگرسیون سلسله مراتبی مورد تایید قرار گرفت طور که پیش همان: رضیه هفتمف

رابطه بین رفتار مدیریت در گروه توسط اعضا که نشان دهنده انسجام و همبستگی گروهی است،  در نتیجه تمایل باال به ماندن

لذا برای اینکه انسجام گروهی در محیط کار به وجود بیاید راهکارهای زیر به مدیران . کندعضو را تعدیل می-اثر و تبادل رهبر

 .شود پیشنهاد می

 .تأثیر مستقیم دارد کارنتیجه  ها دارای اهمیت بوده و بر که تالش آن مامی اعضای تیم را از این نکته آگاه کنیدت

 .داشته باشید یک به یکمشخص، جلسات  شده بندی زمانه افراد به میزان الزم توجه نمایید و با تمامی افراد طبق یک برنامه ب

ها،  بدانند آگاه شوند، مانند گزارش بگذارید افراد از چیزهایی که نیاز دارند. نکنید کاری پنهان، موارد کاریدر مورد 

 .و غیره های مشتری درخواست

 های تحقیق محدودیت

های افراد به این سؤاالت  استفاده گردید و این امکان وجود دارد که پاسخ گزارشی خودهای  در پژوهش حاضر از پرسشنامه

طرح مطالعه حاضر همبستگی از همچنین، . دها، سطح تحصیالت و سوگیری پسندیدگی اجتماعی قرار بگیر تحت تأثیر انگیزه

 .باشد، پس در این خصوص باید جانب احتیاط را رعایت نمود نمی علیتنوع الگویابی معادالت ساختاری است که قادر به اثبات 

 پیشنهاد برای تحقیقات آتی

 .عضو بپردازند -های شخصیتی با تبادل رهبر شود محققان آتی به بررسی رابطه سایر ویژگی پیشنهاد می -1

های شخصیتی کارمندان  ویژگیدر ارتباط بین  رفتار مدیریت اثر تعدیلگرتوان صرفاً به بررسی اثر  در تحقیقاتی جداگانه می -6

 .پرداخت عضو -تبادل رهبرو 

نتایج  ،(یا دولتی یاعم از خصوص) های دیگر شرکتسایر متغیرهای میانجی شناسایی و آزمون شده و ضمن آزمون مدل در  - 

 .های پژوهش حاضر مقایسه شود با یافته
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