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 مقدمه   :

 كوه  اي پیوسوته  هواي  دگرگوون   و تغییرات به توجه با مديريت دانش انديشمندان امروزه

 مزيوت  كسو   عامل مهمترين كه اندرسیده نتیجه اين به هستند، مواجه آن ها با سازمان

 كاركنان وفاداري درباره نگرش يک سازمان  تعهد است. انسان  ها، منابعسازمان در رقابت 

 بوه  را خوود  قوه عال سوازمان  اعضواي  آن طريق از كه مستمري است فرايند و سازمان به

-ا توانود مو   كاركنوان  سازمان  دهند. تعهدنشان م  پیوسته آن كاراي  و موفقیت سازمان،

 مطلوو،،  شوغل   عملکورد  سوازمان،  به هاآن دلبستگ  و تعلق، وابستگ  رضايت، حساس

 و دوسوت   نوو   كار، از غیبت عدم فعال، اجتماع  سازمان، رفتار از كاركنان خروج كاهش

 و اثربخشو   افزايش و مال  هاينیز موفقیت و شغل  استرس كاهش و نهمکارا به كمک

 روانو   حالوت  يک و نگرش يک سازمان  تعهد د.باش داشته همراه به را سازمان وريبهره

 ايون  در است. سازمان يک در فعالیت ادامه الزام جهت و نیاز تمايل، دهنده نشان كه است

 نیواز  و است سازمان در خدمت ادامه براي فردقلب   خواست و عالقه معن  به تمايل، بین

 به ناچار داده، انجام سازمان در كه هاي گذاري خاطر سرمايه به فرد كه است معن  اين به

 فورد  كه است تکلیف  و مسئولیت دين، از عبارت همچنین الزام .است آن در خدمت ادامه

 تعهود  ديگور،  ديودگاه   ینود. از ب  آن م  در ماندن ملزم به را خود و دارد سازمان برابر در

 سازمان  تعهد است است. بديه  سازمان به تعلق خاطر و وابستگ  احساس نوع  سازمان 

 موج  و داشته مثبت تأثیر عملکرد سازمان روي بر كه بود خواهد ارزشمند زمان  كاركنان

 راردادهاي ق و اصول به بندي پاي معن  به را تعهد مطهري،. گردد سازمان وريبهرهء ارتقا
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 كه است كس  متعهد ردف ": دارد م  بیان و است معتقد هاآن به داند كه انسان نسبتم 

 .  (0931)مقیم ,  "نمايد تالش آن اهداف براي و باشد خود وفادار پیمان و عهد به

مفهوم تعهد سازمان ، كه اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، بر نگرش  مثبت داللوت   

شوود و بوا مشواركت افوراد در     از احساس وفاداري كاركنان به سازمان حاصول مو   دارد كه 

تصمیمات سازمان ، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفواه آنوان تجلو  مو  يابود. تعهود       

توانود بوه   سازمان ، در يک مفهوم كل ، دلبستگ  روان  كاركنان به سازمان است و يوا مو   

 .(0933توالي ,  &)باقري  دزمان باشچیزي متعهد شده توسط يک سا معناي

توانود متوأثر از    مو در سوازمان   كاركنوان ي صورت گرفته، رفتار هاپژوهشطبق  كهاز آنجا 

- مو نظور  ي بهضروريران سازمانها مدي براها   از آنآگاهين رو، ايشان باشد، از ها نگرش

يران مود ي بورا  نوان كاركي هوا نگرش  از همه آگاه، كرديست  اذعان باين، ارسد. با وجود 

ها ندارنود.  ين نگرشاي به دانستن همه ایز عالقهنيران مد  نداشته و چندانیت اهمسازمان 

و  كوار بوا   كوه ي  هسوتند،  هوا نگرشدسته از مند به دانستن آنیشتر عالقهبيران مددرواقع 

یشترين بين مورد سه نگرش عمده اي انجام گرفته در هاپژوهشسازمان مرتبط است. طبق 

يون سوه نگورش عبارتنود     اانود. كوه   كردهي محققان به خود جل  سورا از  پژوهشتوجه و 

 0 شغليت ضااز:

 2 شغل  وابستگ   

  9 سازمانتعهد   

                                                 
1

 - Job Satisfaction 
2
 - Job Involvement 

3
 - Organizational Commitment 
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كارگیري سوبک رهبوري مناسو     از طرف  ديگر يک  از الزامات اساس  اداره هر سازمان به

ر حقیقت رهبوري يکو    است. اصوال رهبري در راس هرم مديريت منابع انسان  قرار دارد. د

تواند بوه اهوداف دسترسو  پیودا كنود،      هاي يک مدير است. يک مدير م از مهمترين نقش

-آوري كند، برنامهاطالعات را جمع ،ها را تعیین نمايد، با ديگران ارتباط برقرار كنداستراتژي

صور  كودام از ايون مووارد بودون عن    گیري، سازمانده  و كنترل كند، اما هوی  يزي، تصمیمر

ي هور محویط، كوار    بورا ترين عنصر مديريت است و آيد. رهبري كلیديرهبري بدست نم 

گروه  حیات  است. بدون شک در عصر حاضر هوی  عوامل  بوه انودازه شویوه موديريت و       

ها نقش تعیین كننده ندارد. اهمیوت و نقوش موديريت از آنجوا     رهبري در رفاه حال سازمان

توانند بوه مشوکالت و موانوع خوود فوايق آينود و       م ها زمان  شود كه سازمانمشخص م 

نیازهاي خود را برآورده سازند كه نیروي انسان  آنها بوا هوم هماهنوا باشوند و در جهوت      

تامین اهداف كل  سیستم و همگام با فرهنوا سوازمان  ريشوه دار، گوام بردارنود و چنوین       

ر موديريت بهبوود و   آيد كه، مهمترين وظیفه و عنصهماهنگ  و همکاري زمان  حاصل م 

 .(Awan & Mahmood, 2010) دتوسعه ياب

 

 بيان مسئله:
ها دستخوش تغییرند و هرگونه تغییر نیازمند كاركنان و مديران  امروزه بسیاري از سازمان 

با تغییرات سازگار شوند. در اين میان انطباق سبک د است كه انطباق پذير بوده و بتوانن

ثمربخش براي بیشتر مديران و رهبران بعنوان كلیدي در اي شايسته و به شیوه رهبري

اي دارد. مطالعات نشان داده است كه گوي رقابت مديريت تغییرات سازمان  اهمیت فزاينده

با منابع انسان  خود ارتباط برقرار ش آينده را مديران  خواهند ربود كه بتوانند بطور اثربخر د
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هاي شغل  كاركنان از جمله بات تقويت نگرشكنند و به سبک موثري رهبري كنند و موج

هاي  )تعهد سازمان ( را فراهم كنند. در عصر كنون  بدون شک تعهد سازمان  يک  از مؤلفه

. تواند به میزان زيادي در روابط مديران با اعضاي سازمان نقش كلیدي ايفا كنداست كه م 

خصوصیات كاركنان  است سبک رهبري متناس  باهاي مختلف مشخص شدهدر پژوهش

تواند ايجادكننده تعهد سازمان  و موثر بر آن باشد، كه تضمین كننده موفقیت سازمان  م 

و تعهد به ، سازمان يها ارزشدر واقع تعهد سازمان  در برگیرنده تعهد به حفظ  ت،اس

تواند برگرفته از سبک مديريت  باشد. در بیشتر م ه كوشش و تالش در سازمان  است ك

تعهد سازمان  موضوع  . ستي مديريت  نهفته اها سبکريشه اين تعهدها در ، هامانساز

  و خدمات بهداشت  دانشگاه علوم پزشکها از جمله است كه مورد توجه برخ  از سازمان

تعهد و رضايت( ضعیف شغل  در كاركنان ) هايیامد نگرشپ  بوده است. توجه به درمان

  از سازمانهاي  ينههزيش افزایر آنها بر سازمان و تأثو  ركا ترکي ، جابجایبت، غیر: نظ

ي  سوي آنان از ور بهرهو  كاركنانبر سالمت  ها آن  و تاثیر جسم  و روحيک سو و اثرات 

سازد. نارضايت  و   میت موضو  را بیش از پیش مشخص اهميگر، نیاز به پرداختن به د

ي كاركردهاها، يتشکا  از بخشیدايش پساز  ینهزمتواند   متعهد شغل  پايین كاركنان، 

  باشد مشکالتيگر دها و  يكار كم ، انضباطهاي  يدشواریز، ناچ

هاي اين مطالعه تاثیر عوامل موثري همچون سبکبنابر. (0933عقیل ,  &) طاهري الري 

هاي شغل  مثال تعهد سازمان  كاركنان، الزام  به نظر  مختلف رهبري بر هر يک از نگرش

  د.م  رس
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از طرف ، با توجه به تنو  سبک هاي رهبوري موجوود در منوابع خوارج  و داخلو  معتبور،       

شوغل    هواي هاي مختلف رهبري و سنجش تاثیر آنها بور نگورش  مطالعه و شناساي  سبک

كند. از سوي ديگر در منابع جسوتجو  خصوصا تعهد سازمان  بیش از پیش ضروري جلوه م 

اند. حال با توجه بوه اهمیوت مووارد    بررس  قرار گرفتهشده سبک هاي تقريبا يکسان  مورد 

تعهود   ابو  يرابطوه سوبک رهبور     بررسو فوق الذكر م  توان مسئله اصل  اين پوژوهش را  

معرفو   كاركنان دانشگاه علوم پزشک  و خدمات بهداشوت  درموان  شوهر بوشوهر       سازمان

 نمود.             

هواي  از  توانود بوا رويکوردي علمو ، سوبک     است كه بدنبال آناز اين رو، پژوهش حاضر به

انود و  هاي پیشین كمتر به آنهوا پرداختوه  رهبري را شناساي  و در نظر گرفته كه در پژوهش

كاركنوان دانشوگاه   هاي رهبري بر تعهد سوازمان   چنین كمیت و كیفیت تاثیر اين سبکهم

دام  مووثر در  صوورت، اقو  تعیین گوردد، و در ايون    درمان  و خدمات بهداشت  علوم پزشک

دانشگاه علوم پزشک  و خدمات بهداشت  جهت شناخت هر چه بهتر سبک رهبري غال  در 

دانشوگاه علووم    يسوتاد  كاركنانو آگاه  از تاثیرات آنها بر سطح تعهد درمان  شهر بوشهر 

 ، نمود و با آگاه  از وضعیت موجود سبک رهبري غالو   درمان  و خدمات بهداشت  پزشک

هاي بعدي در جهت ارتقاء سازمان  كاركنان، گام  موثر در جهت برنامه ريزيو میزان تعهد 

  و خودمات بهداشوت    دانشوگاه علووم پزشوک   و بهبود وضعیت رهبري و تعهد سوازمان  در  

 ، برداشت.بوشهر  درمان

 هاي رهبريسبک
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اي طوالن  دارد و مسئولیت عملکرد سازمان را نیز بور عهوده   بررس  موضو  رهبري سابقه

دارد. نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ سبک رهبوري گوينود. سوبک رهبوري تركیبو  از      

بک س  ت.ها و رفتار مديران است كه براي تعامل با كاركنان مورد استفاده اس صفات، مهارت

اي از يک مدير، كوه بوراي   ها و رفتارهاي درک شده رهبري مديريت عبارت است از نگرش

شود، بنابراين سبک رهبري موديران نتیجوه اي از فلسوفه ايون      م  نفوذ بر ديگران استفاده

اي است كوه بور   گیري و حیطه هاي تصمیم ها از سبک مديران درباره انگیزش و انتخا، آن

)رضواییان,   دشوو  گیرنود، مو    محیط كار ) از جنبه تمركز بر كار يا تمركز بر افراد( درنظر م 

0933). 

 آفرين سبک رهبري تحول

 يکوديگر  پیوروان  و رهبران آن در كه فرايندي عنوان به را آفرين تحول رهبري (0333برنز)

 برخالف تئوري. نمايد م  تعريف دهند، م  سوق انگیزش و اخالق از باالتري به سطوح را

 رهبري تحوول  تئوري هستند، عقالي  هاي فرايند بر متمركز عمدتاً كه رهبري، سنت  هاي

 میوان  جستجوي اتصوال  در آفرين تحول میکند. رهبري أكیدت ارزشها و احساسات بر آفرين

 متعوال   بوراي اهوداف   دهد اجازه دستان زير به طريق اين از تا است جمع  و فردي عاليق

 بوه  توجوه  خود با پیروان كردن متحد به قادر آفرين تحول رهبران گونه به اين. كنند تالش

 جواري  نگرشوهاي  و ارزشوها  آنهوا . تندهسو  پیروان اعتقادات و اهداف تغییر در شان تواناي 

 ماموريوت  اهداف و راستاي در تحول و تغییر جستجوي در بلکه دانند، نم  ايستا را سازمانها

 .(Elkins & Keller, 2003) هستند محیط  شرايط با متناس  و سازمان

 پيرو  _سبک رهبري تبادل رهبر 
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دارد. بور   قورار  پیوروان  و رهبر بین اجتماع  روابط بر پیرو -رهبر مبادله تئوري توجه مركز

 كوه  دهنود  مو   توسوعه  را زوجو   روابط پیروان و رهبران پیرو، -رهبر مبادله تئوري طبق

 پیوروان  از گروه دو شکل گیري به منجر كه میکنند رفتار افراد با متفاوت  طور رهبران به

گوروه   را اسوت  رهبور  مطلوو،  كه شود.گروه  م  خودمان  غیر گروه و گروه خودمان  –

از  بیشتري سهم و گرفته قرار رهبر بیشتر توجه مورد گروه اين اعضاي نامند، م  خودمان 

انجوام   انتظوار  گوروه  اين اعضاي از رهبران مزيتها، اين م  كنند. درمقابل دريافت را منابع

پیورو    _دارند. به عبارت ديگر، روابط رهبور   را رسم  شغل شرح حوزه ي از فراتر وظايف 

جتماع  و اقتصادي باشد. در حالت  كه روابط بین اين دو اجتمواع   واند به دو صورت ام  ت

پیورو بايود    _باشد، كیفیت كواري و انجوام اموور بواالتر از انتظوار اسوت. در روابوط رهبور         

متیوازات و ارتقواء   خصوصیات فردي هر يک از اعضا در نظر گرفته شوود و رهبور در ارایوه ا   

 .(Harris & Kacmar, 2006) صوصیات توجه كندكاركنان بايد به اين خ


