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چکیده:
پژوهشها نشان می دهد که فقدان تعهد به تغییر یکی از عوامل مهم ایجاد ناکارآمدی تغییرات است.
تعهد به تغییر نیروی است که منجر به درگیر شدن فرد در فرایندهای الزم برای موفقیت تغییر
میشود .به نظر میرسد که رهبری نقش مهمی در ایجاد تعهد به تغییر داشته باشد .پژوهش حاضر از
نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از منظر ماهیت و روش گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی است.
جامعه آماری مورد مطالعه شرکت ارتباطات و زیرساخت میباشد که از روش تصادفی طبقهای برای
نمونهگیری استفاده شده است .در این پژوهش از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری دادههای تحقیق
استفاده شد .همچنین به منظور اطمینان از روایی ابزار سنجش ،دو اقدام ( )1مشورت با استادان و
صاحبنظران متناسب با زمینه تحقیق و بهرهگیری از نظرات آنها و ( )2ارائه توضیحات الزم همراه با
تحویل پرسشنامه به پاسخگویان صورت گرفت .به عالوه در این تحقیق برای برآورد پایایی
پرسشنامهها از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده
برابر  0/468بوده که نشاندهنده پایا بودن پرسشنامه هاست .از بین  820نفر جامعهی آماری تعداد
 201نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه مورد تحقیق انتخاب شدند .دادههای حاصل با
استفاده از نرمافزار  SPSS19و مدلسازی معادالت ساختاری مور تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتههای تحقیق نشان داد که رهبری تغییر بر ابعاد مختلف تعهد به تغییر تأثیر مثبت و معناداری دارد.
کلید واژهها :رهبری تغییر ،تعهد سازمانی به تغییر ،بُعد عاطفی تغییر
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مقدمه
مهمترین ویژگی عصر کنونی عدم اطمینان ،پیچیدگی ،جهانیسازی و تغییرات فزاینده تکنولوژی است.

موفقیت در چنین شرایطی ،مستلزم تغییر در فعالیتها و وظایف ساازمانی و چگاونگی اداره و باه ویاژه
رهبری سازمانهاست .بنابراین سازمانهای موفق به رهبرانی نیازمندند که با ژرفنگری ،جهت مناسب
و مسیر آینده ی سازمان را مشخص سازند ،افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه و تعهد الزم جهت
ایجاد تغییر را در کارکنان به وجود آورند .با مروری اجمالی بر ادبیات مدیریت ،میتوان گرایش عمومی
به تغییر مستمر را دریافت؛ همچنان که نظریهپردازان سازمان همگی به آهنا

رو باه رشاد تغییار در

جوامع و سازمانها اشاره کردهاند (اندرسون  .)2001به نظر میرسد تغییر در دنیای امروز یک موضوع چند
بُعدی و فراگیر میباشد و سازمانها مرتباً در زمینههای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،فناوری و اقتصاادی
دست خوش تغییر میشوند .بدین ترتیب چنانچه سازمانها خواستار بقاء در عرصه رقابتی اقتصاد جهانی
باشند ،باید به طور دائم خود را با محیط خارجی خود تطبیق دهند .از سوی دیگر میتوان بین نوع تغییر
و چگونگی آن و یا پیامدهای تغییرات تمایز قائل شد (استاسسی .)2006

بنابراین به دنبال هر تغییر ،سوالی مبنی بر چگونگی پاسخ به تغییرات ایجاد میشود .از ساوی
دیگر ،بسیاری از محققین تاکید کردهاند که تعهد فردی در برابر تغییر ،جزء ضروری در تالشها بارای
تغییرات سازمانی است .از این رو طبق نظر کلین و همکارانش ،تعهد به تغییارات در مرکزیات اجارای
نوآوری در سازمانها قرار دارد (ساورار  .)1996همچنین آرمناکیز و همکارانش ،تاکید کردهاناد کاه تعهاد
سازمانی در چارچوب تغییرات موفقیتآمیز ،نقش دارد و باید به عنوان یاک معیاار در اجارای تغییارات
سازمانی در نظر گرفته شود (بدرین  .)1999تعهد به تغییر تأثیری مثبت باا اثربخشای ساازمانی ،از قبیال
بهبود عملکرد دارد (ات آل  .) 2004از دیگر متغیرهای مهم در این مقوله ،رهبری تغییر اسات .مطالعاات
انجام شده توسط مانجونجایا )2012( 1نشان داد که رهبری تغییر با تعهد به تغییر با هام رابطاه دارناد.
مطالعات نشان میدهند که نبود تعهد مدیریت به تغییر میتواند آثار مخربی در اجرای تغییر داشته باشاد
(هیپکین .)2004
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بدون استمرار تعهد مدیریت عالی به تغییر ،عالقه و دلبستگی به برنامههای تغییر به زودی افول
خواهد کرد .پدیده کاهش تعهد مدیریت عاالی قابال اساتناد باه عاواملی چاون عادم درک اهاداف و
روششناسی اقدامات جدید میباشد (هنسون  .)2002اهمیت حمایت مدیران عالی به قدری است که نبود
یا کمبود حمایت و تعهد مدیریت عالی در امر تغییر از جمله موانع اجرای موفقیتآمیاز تغییار محساوب
میشود؛ زیرا آن چه مدیران میگویند و انجام میدهند انعکاسی از میزان تعهد آنان به تغییر است و باه
طبع خود در سطح تعهد اعضای سازمان اثر میگذارد (چن  .)2002بنابراین با توجه به نقش رهباران در
مواجهه با تغییرات و حمایت فعال از برنامههای تغییر از جمله مواردی است که میتوانند آثار مثبتای در
تعهد افراد به تغییر فراهم آورند؛ این تحقیق بر آن است تا به بررسی تأثیر رهبری تغییار بار تعهاد باه
تغییر را در کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت مورد مطالعه قرار دهد.
مروری بر مبانی نظری

تعهد به تغییر .لوین از جمله اولین کسانی بود که برای ایجاد تغییر به ارائه یک فرایناد ساه مرحلاهای
اقدام کرد و از آنها با عنوان مرحله خروج از انجماد ،مرحله تغییر و مرحله انجماد مجدد نام برد (بورنوس

 .)2008بر مبنای این کار اولیه لوین ،کاتر ،گالپین ،کامینگز و ورلای (بادرین  )1999و  ...از جملاه کساانی
بودند که مدلهای تفضیلیتری را برای راهنمایی عامالن تغییر ارائه دادند .هر یک از صااحب نظرانای
که به طراحی این مدلها پرداختند ،مرحله آغازین فرایند تغییر خود را با عناوین مختلفی مطرح کردناد.
برای مثال لوین در فرایند سه مرحلهای خود ،خروج از انجمااد را مرحلاه اول در نظار گرفات .کااتر در
فرایند هشت مرحلهای خود ،ایجاد حس ضرورت نسبت به تغییر ،گالپین در فرایند ناه مرحلاهای خاود،
ایجاد نیاز به تغییر ،کامینگز و ورلی در فرایند پنج مرحلهای خود ،ایجاد انگیزه برای تغییر و آرمناکیس و
بدیان در فرایند پنج مرحلهای خود تهییج افراد در جهت نیاز به تغییر را مرحله آغازین فرایند خود در نظر
گرفتند که هر یک با عناوین مختلف به نوعی به ایجاد درگیری عاطفی افراد با برنامه تغییر و هم چنین
متعهد کردن آنها نسبت به تغییر اشاره میکنند؛ زیرا تغییر سازمانی هنگامی رخ میدهد کاه کارکناان
تصمیم بگیرند در آینده به طور متفاوتی فکر و عمل کنند و اگر افراد تغییر نکنناد ،تغییار ساازمانی نیاز
اتفاق نخواهد افتاد .به عبارت دیگر تمام این مدلها در تالش هستند تا تعهد به تغییر را در فرایند تغییر
برجسته سازند و لزوم تعهد به تغییر و ایجاد آمادگی نسبت به آن را به مدیران گوشزد کنند (,کرنر.)1992
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تعهد به تغییر سازمانی .برخی از صاحبنظران اظهار میدارند که به جز جنبههای نگرشی ،تعهاد
سازمانی ابعاد رفتاری نیز دارد که قصد کارکنان به ماندن یا رفتن از سازمان را در بر میگیرد (میر .)1991
بر این اساس ،تعهد سازمانی حالتی است که فرد ،سازمان را معرف خود میداند و آرزوی باقی ماندن در
سازمان دارد (رابین  .)2002دیآپریکس معتقد است که  22درصد کارکنان سازمان مخالف تغییرناد و 42
درصد از صمیم قلب آماده نیستند تا متعهد شوند که تواناییهایشان را برای آنچه مورد نیاز است به کار
ببرند و این در حالی است که بدون تعهد کارکنان تغییری اتفاق نخواهد افتاد (باابموس  .)2002از ایان رو
تعهد به تغییر آن هم در سطح سازمان ،یکی از اناواع تعهاد باوده و باه عناوان عنصار اساسای بارای
دستیابی به تغییر موفقیتآمیز شناخته میشود و عاملی است که پیوستگی کارکنان و اهاداف تغییار را
فراهم میسازد .لذا کانر ( )1992فقدان تعهد را به عنوان شایعتارین علات شکسات در تغییار معرفای
میکند .بر این اساس کارکنانی که نسبت به تغییر متعهد هستند ،از سطوح باالیی از انرژی برخوردارند و
خود را بیشتر وقف سازمانشان میکنند (اسامیت  .)1992کامینگز و ورلی ( )2001نیز دریافتند که فعالیات
اساسی در هر نوع تالش جهت تغییر ،شناسایی چگونگی کسب تعهد افراد است ،زیرا اگر افراد نسبت به
تغییر برانگیخته و متعهد نشوند ،خروج از انجماد (موقعیت قبلی) بسیار دشوار میشود  .به طاور مشاابه،
فیشر و همکارانش ( )2002نیز تایید کردهاند که هیچ برنامه اصالح و بهباودی بادون اینکاه از جاناب
کارکنان مورد درک و تعهد قرار گیرد موفق نخواهد شد .هرسکویچ و مییر ( )2001نیز مفهوم تعهد باه
تغییر را بر مبنای مدل عمومی تعهد سازمانی پیشنهاد کردند و اعتقاد داشتند که مدل تعهد سازمانی آلن
و میر میتواند برای اهداف مختلفی مثل تعهد به تغییر مورد استفاده قرار گیرد .لذا آنها بر اسااس مادل
عمومی تعهد به محیط کار ،تعهد به تغییر را تعریف کردند (مرتضوی :)2002

تعهد عاطفی به تغییر؛ که قویترین نوع تعهد است و به درونی کردن اشاره دارد .تعهد عاطفی به
تعلق قلبی و عاطفی کارکنان و تمایل آنها به حمایت از تغییر اشاره داشته و توصیف میکند که کارکنان
در این حالت از تالشهایی که در زمینه تغییر صورت میگیرد پشاتیبانی مایکنناد و بارای اطمیناان از
موفقیت تغییر ،تالش مضاعفی از خود نشان میدهند .تعهد هنجاری به تغییر؛ که کارکناان بار اسااس
حس وظیفه و تکلیف به حمایت از اقدامات تغییر میپردازند .تعهد مستمر به تغییر؛ که نشاان مایدهاد
کارکنان به علت آگاهی از نتایج منفی و هزینههاای عادم مشاارکت در تغییار ،نسابت باه آن متعهاد
میشوند.
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رهبری تغییر ،لوین از جمله اولین کسانی بود که برای ایجااد تغییار باه ارائاه یاک فرایناد ساه
مرحلهای اقدام کرد .به زعم لوین برای ایجاد تغییر یک فرایند سه مرحلهای مرحلاه خاروج از انجمااد،
مرحله تغییر و مرحله انجماد مجدد نیاز است .نتیجهی تحقیقات نشان میدهد که سازمانها و اعضاای
آنها -از نظر رفتاری -در برابر پدیدهی تغییر ایستادگی میکنند .ایستادگی یا مقاومات در برابار تغییار
میتواند به یک منبع تضاد یا تعارض در سازمان تبدیل گردد و باعث میشود که سازمان نتواند خاود را
با تغییرات محیط وفق و در برابر آن واکنشهای مناسبی نشان دهد (رابینز .)2002 ،در حقیقت ،تغییار
پایدار در سازمانها بیش از هر چیز متکی بر پذیرش تغییر از سوی افراد میباشد؛ یعنی اگر افراد تغییر را
نپذیرند تغییر عقیم میماند ،به همین دلیل ،تعهد به تغییر از سوی منابع انسانی امری اجتنابناپذیر برای
موفقیت برنامههای تغییر محسوب میشود (داووس  .)2001از این رو ،رهبری میتواند با نفوذ بر کارکنان
و سوق دادن آنها به هدفهای مورد نظر ،کارکناان را در پیاادهساازی تغییار رهنماون ساازد .واژهی
رهبری تغییر به وسیله هرولد )2004( 1و لیو )2010( 2مورد بحث قرار گرفته اسات .رهباری تغییار باه
عنوان رفتاری تعریف شده است که در فرآیند اجرای تغییر زمیناهی الزم جهات جلاب ،توانمندساازی،
نظارت و کمک به سازگاری افراد در جهت اجرای تغییر دارد .مطالعاات انجاام شاده توساط محققاین
مختلف نشان می دهد که رفتار رهبری نقش مهمای در درگیار کاردن کارکناان در پاذیرش تغییارات
سازمانی دارد (بیر .)1940

با توجه به مبانی نظری و پیشینهی تحقیق مهمترین عوامل و شااخصهاای ارائاه شاده در زمیناهی
رهبری تغییر و تعهد به تغییر شناسایی و استخراج گردید .در این تحقیق متغیرهای چشمانداز ،انضابا،،
توانمندسازی ،نظارت و کنترل و کمک کردن از مطالعاات انجاام شاده توساط هرولاد ( )2004و ابعااد
سهگانه -تعهد عاطفی به تغییر ،تعهد هنجاری به تغییر و تعهد مستمر از پژوهشهای هرسگویچ و مایر
( ) 2002استفاده گردید .بر این اساس ابعاد مختلف رهبری تغییر عنوان متغیرهای مساتقل و ابعااد ساه
گانه تعهد به تغییر به عنوان متغیرهای وابسته مطرح و مدل مفهومی زیر ترسیم گردید.

1 -Herold
2 -Liu
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رهبری تغییر
تعهد به تغییر

چشمانداز

عاطفی به تغییر

انضباط
چشمانداز

مستمر به تغییر

توانمندسازی

هنجاری به
تغییر

نظارت
کمک کردن

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

1

در راستای دست یابی به اهداف تحقیق ،فرضیههای زیر مطارح و ماورد بررسای قارار گرفتناد.
رهبری تغییر بر تعهد عاطفی به تغییرِ کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت موثر است .رهبری تغییار بار
تعهد هنجاری به تغییرِ کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت موثر است .رهبری تغییر بر تعهد مستمر به
تغییرِ کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت موثر است .بین میزان تأثیر رهبری تغییر بر هر یک از ابعااد
تعهد سازمانی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت تفاوت معنیداری وجود دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از منظر ماهیت و روش گردآوری دادهها توصایفی -

پیمایشی است .جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان شرکت ارتباطات و زیرساخت میباشاد کاه از روش
تصادفی طبقهای برای نمونهگیری استفاده شده است .از بین  820نفر جامعهی آماری تعداد  201نفر بر
اساس جدول مورگان به عنوان نمونه مورد تحقیق انتخاب شدند.

 -1منبع :هرسگویچ و مایر ( )2002و هرولد ()2002
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ابزار گردآوری دادهها .همچنین وقتی محقق واقعااً مایداناد چاه اطالعااتی نیااز دارد و نحاوه
سنجش متغیرهای مورد توجهاش را میداند ،پرسشنامه ابزار کارآمد و مفیدی بارای جماعآوری دادههاا
میباشد (الوانی و همکاران .)1240 ،لذا در این پژوهش از ابزار پرسشانامه جهات گاردآوری دادههاای
تحقیق استفاده شد .جهت جمعآوری دادههای مرتبط با تعهد به تغییر از پرسشنامهی باوفور و ویچاسلر
( )1996با  9گویه و رهبری تغییر از پرسشنامه هرولد و همکاران ( )2004با  12گویه اساتفاده گردیاد.
روایی و پایایی تحقیق .برای تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شاده اسات.
برای تعیین روایی ،با منابع مربو ،،طرح اولیه پرسشنامهها تهیه و توسط چند تن از اساتید و متخصصان
بررسی شد که در نهایت مواردی برای اصالح پیشنهاد و پس از اعمال اصالحات مورد نظر ،پرسشانامه
نهایی تدوین شد .برای تعیین پایایی پرسشنامهها ،ابتدا  20پرسشنامه در میان جامعاه آمااری پاژوهش
توزیع و ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه شد .جدول  1ضرایب آلفای کرونباخ برای هار پرسشانامه را
نشان میدهد.
جدول  1ضرایب آلفای کرونباخ برای هر پرسشنامه

ابعاد

تعداد گویهها

ضریب آلفای کرونباخ

تعهد به تغییر

6

0/219

رهبری تغییر

11

0/241

با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ برای تمامی پرسشنامهها از حداقل قابل قبول ( )0/2بیشتر
است ،بنابراین پایایی دو پرسشنامه تایید میشود .ویژگیهای جمعیتشناسی پاساخگویان 42 .درصاد
پاسخگویان این پژوهش ،مرد و  12درصد زن بودند .از نظر سابقه کار 12/2 ،درصد از  1تا  2سال20 ،
درصد از  8تا  6سال 16/2 ،درصد از  2تا  10سال و  20درصد باالی  10سال سابقه کار داشتند .از نظر
سطح تحصیالت ،بیشترین تعداد پاسخگویان ،کارشناسی ارشد و سپس کارشناسی بودند که باه ترتیاب
 26/6درصد و  26/2درصد پاسخگویان را به خاود اختصااد داده بودناد و تنهاا  16/2درصاد مقطاع
دکتری را شامل میشد .برای بررسی برازش متغیرها و مؤلفههای آن با دادههاای جماعآوری شاده ،از
تحلیل عاملی تاییدی و از نرمافزار لیزرل  4/2استفاده میشود .شاخصهای برازش در جدول ( )1نشان
داده شده است:
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شاخص کیدو اختالف میان مدل و دادهها را نشان میدهد .لذا هر چاه مقادار آن کمتار باشاد
حاکی از اختالف کمتر بین ماتریس واریانس -کواریانس نمونه و ماتریس واریانس -کواریانس حاصال
از مدل است .به جهت این که این شاخص تحت تأثیر تعداد نمونه قرار مایگیارد؛ لاذا از تقسایم ایان
شاخص بر درجهی آزادی استفاده مایشاود .شااخص میاانگین مجاذور خطاهاای مادل ( )RMSAاز
شاخصهای مهم در برازش مدل است .این شاخص بر اساس خطاهای مدل ساخته میشود و هار چاه
کمتر باشد ،بهتر است .شاخص نیکویی برازش ( )GFIنشاندهندهی اندازهای از مقدار نسبی واریانسها
و کواریانسها است که توسط مدل تعیین میشود و هر چه بیشتر باشد بهتر اسات .شااخص ()AGFI
همان نیکویی برازش است که با در نظر گرفتن درجهی آزادی تعدیل شده است .شاخص نارم شادهی
برازندگی ( )NFIیکی دیگر از شاخصهای برازش مدل است که مقادیر باالی آن بهتر است.
جدول ( .)2اطالعات مربوط برازش کلی مدل تحقیق

نام پارامتر

مقدار

حد مجاز

نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

2/010

کمتر از 3

شاخص برازش غیرنرم()NNFI

0/69

بیشتر از 0/6

شاخص برازش تطبیقی()CFI

0/62

بیشتر از 0/6

شاخص برازش افزایشی()IFI

0/69

بیشتر از 0/6

شاخص برازندگی()GFI

0/61

بیشتر از 0/6

شاخص برازندگی تعدیل یافته()AGFI

0/61

بیشتر از 0/6

یافتهها
مقایسه میان مقدار شاخصها با حد مجاز در نظر گرفته شده برای آنها ،نشاندهندهی اضافات برازش

مدل در نظر گرفته شده برای متغیرها با دادههای جمع آوری شده دارد .اکنون با مدل مفهومی پژوهش
و با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری ،به طور اخص تکنیک تحلیل مسیر ،به بررسای فرضایات
پرداخته میشود .تحلیل مسیر تکنیکی است که روابط بین متغیرهای تحقیق را به طور همزمان نشاان
میدهد.
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بدین منظور از نرمافزار لیزرل نسخه  4/20استفاده شده است .دو خروجی مهم نرمافازار ،مادل
در حالت تخمین استاندارد و مدل در حالت ضرایب معناداری است .در حالت تخماین اساتاندارد میازان
تبیین استاندارد میزان تبیین واریانس هر متغیر توسط متغیرهای وابسته به آن مشخص مایشاود و در
خروجی ضرایب معناداری ،معنادار بودن روابط متغیرها مشخص میگردد .اگر ضرایب معناداری (مقادار
آمارهی  )tبیش از  1/96یا کمتر از  -1/96باد ،مقدار واریانس تبیین شده معنادار میباشد .شاکلهاای
( )2و ( )1دو خروجی نرمافزار را نشان میدهند.

شکل ( .)2مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد

همانطور که در شکل ( )1مشاهده میشود ،میازان تاأثیر رهباری تغییار بار تعهاد باه تغییار
0/68میباشد .شکل ( )2که همان خروجی نارم افازار در حالات ضارایب معنااداری مایباشاد ،میازان
معناداری ضرایب همبستگی روابط مشخص شده در شکل قبل را نشان میدهد .چنانچه آمارهی  tباه
دست آمده در این خروجی بزرگتر از  1/96و یا کوچکتر از  -1/96باشد ،ضرایب مسیر معنادار هستند
و در غیر این ص ورت عدد به دست آمده برای ضرایب مسیر ،از نظر آماری قابل قبول نیست .باا توجاه
به میزان اثر متغیرها بر یکدیگر و با در نظر گرفتن ضرایب معناداری این روابط ،میتوان به تایید یاا رد
فرضیات پرداخت .جدول ( )1خالصهای از نتایج را نشان میدهد.
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شکل ( .)3مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری

نتایج ارائه شده در جدول ( )2نشان دهنده ی اثر مثبت و معنادار رهبری تغییر بر تعهد به تغییر اثر مثبت
و معنادار است .لذا این نتایج از فرضیهی اصلی تحقیق حمایت مینماید.
جدول ( .)3نتایج آزمون فرضیات تحقیق

فرضیه
رهبری تغییر

تعهد به تغییر

میزان تأثیر

معناداری

تایید با رد

0/91

9/12

تایید

رهبری تغییر بر تعهاد عااطفی باه تغییارِ کارکناان شارکت ارتباطاات زیرسااخت ماوثر اسات.
همبستگی پیرسون نشان میدهد که روابط مثبت (مستقیم) معناداری بین رهبری تغییر و تعهد عاطفی
به تغییر وجود دارد .به عبارتی هر چقدر میزان رهبری تغییر بهبود مییابد ،تعهد عاطفی باه تغییارِ فارد
افزایش مییابد .،پس با اطمینان  99درصد میتوان گفت که رهبری تغییر بر تعهاد عااطفی باه تغییارِ
کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت موثر است.
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جدول  .4ارتباط بین رهبری تغییر و تعهد عاطفی به تغییر

تعهد عاطفی
رهبری تغییر

ضریب پیرسون

**0/41

سطح معناداری

0/000

تعداد

201

رهبری تغییر بر تعهد هنجاری باه تغییارِ کارکناان شارکت ارتباطاات زیرسااخت ماوثر اسات.
همبستگی پیرسون نشان میدهد که روابط مثبات (مساتقیم) معنااداری باین رهباری تغییار و تعهاد
هنجاری به تغییر وجود دارد .به عبارتی هر چقدر میزان رهبری تغییر ارتقا مییابد ،تعهاد هنجااری باه
تغییرِ فرد افزایش مییابد .،پس با اطمینان  99درصد میتوان گفت که رهبری تغییر بر تعهد هنجااری
به تغییرِ کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت موثر است.
جدول  .4ارتباط بین رهبری تغییر و تعهد هنجاری

تعهد هنجاری
رهبری تغییر

ضریب پیرسون

**0/36

سطح معناداری

0/040

تعداد

201

رهبری تغییر بر تعهد مستمر به تغییرِ کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت موثر است .همبستگی
پیرسون نشان میدهد که روابط مثبت (مستقیم) معناداری بین رهبری تغییر و تعهد مساتمر باه تغییار
وجود دارد .به عبارتی هر چقدر میزان رهبری تغییر بهبود مییابد ،تعهد مستمر باه تغییارِ فارد افازایش
مییابد .،پس با اطمینان  99درصد میتوان گفت که رهبری تغییر بر تعهد مساتمر باه تغییارِ کارکناان
شرکت ارتباطات زیرساخت موثر است.
جدول  .5ارتباط بین رهبری تغییر و تعهد مستمر

تعهد مستمر
رهبری تغییر

ضریب پیرسون

**0/12

سطح معناداری

0/000

تعداد

201
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بین میزان تأثیر رهبری تغییر بر هر یک از ابعاد تعهد به تغییار جامعاهی ماورد مطالعاه تفااوت
معنی داری وجود دارد .بر اساس آزمون رگرسیون چند متغیر (روش هم زمان) و مطابق با جداول ( )6در
تبیین رهبری تغییر مالحظه می شود که ضریب تبیین خاالص بارای بُعاد مساتمر ( ،)∆=2بارای بُعاد
هنجاری ( ،)∆=12و بُعد عاطفی ( )∆=16میباشد .به بیانی دیگر بُعد مستمر تاا حادود  2درصاد ،بُعاد
هنجاری  12درصد ،بُعد عاطفی حدود  16درصد از واریانس رهباری تغییار را تبیاین مایکنناد .طباق
ضرایب به تای استاندارد شد و سطح معنیداری ،میزان به تای استانداردشده رهبری تغییر (پایشباین)،
برای بعد مستمر ( )β=0/02و ( ،)P‹0/02بعد هنجاری ( )β=0/12و بعد عاطفی ( )β=0/16و ()P‹0/02
است.
جدول  .6تحلیل رگرسیون همزمان بین ابعاد تعهد به تغییر بر رهبری تغییر

ضریب
همبستگی
چندگانه()R

ضریب
تبیین
()R2

ضریب تبیین
خالص
()R-2

اشتباه
معیار
برآورد

F
مشاهدهایی

سطح
معناداری

تعهد مستمر

0/31

0/11

0/01

2/31

39/19

0/000

تعهد هنجاری

0/23

0/11

0/11

1/99

11/33

0/040

تعهد عاطفی

0/21

0/33

0/19

4/96

19/41

0/000

تعهد مستمر

جدول  .7ضرایب به تا موثر بر تعهد به تغییر

تعهد هنجاری
تعهد عاطفی

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب
استاندارد

ضریب
به تا

اشتباه
استاندارد

ضریب به
تا

مقدار ثابت

21/22

0/24

رهبری تغییر

0/06

0/01

مقدار ثابت

16/93

0/12

رهبری تغییر

0/03

0/01

مقدار ثابت

13/12

1222

رهبری تغییر

0/01

0/01

0/1
0/11
0/19

آزمون t

سطح
معناداری

11/21

0/00

9/01

0/00

13/99

0/40

3/62

0/00

12/12

0/00

1/94

0/00
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معادالت پیشبین نمره ابعاد تعهد سازمانی به تغییر از روی رهبری تغییار باه شارح جادول ()4
است.
جدول  .8معادالت پیشبین نمره ابعاد تعهد به تغییر از روی رهبری تغییر

رهبری تغییر

21/22+0/06
تعهد عاطفی
رهبری تغییر
16293+0/03
تعهد هنجاری
رهبری تغییر
13212+0/01
تعهد مستمر
تأثیر رهبری تغییر بر روی ابعاد تعهد سازمانی به تغییر به ترتیب عبارت است از :تعهاد عااطفی:

 16درصد از تغییرات تعهد عاطفی از روی رهبری تغییر توجیه میشود .تعهاد هنجااری 12 :درصاد از
تغییرات تعهد هنجاری از روی رهبری تغییر توجیه میشود .تعهاد مساتمر 2 :درصاد از تغییارات تعهاد
مستمر از روی رهبری تغییر توجیه میشود.

یافتهها .بر طبق نتایج این پژوهش رابطه مثبت بین رهبری تغییر و تعهد به تغییار اثباات شاد.
یعنی هر چه کارکنان حمایت بیشتری از سوی رهبری سازمان داشته باشند و به ایان بااور برساند کاه
سازمان به حضور و مشارکت آنها ارزش داده و به رفاه و خوشبختی آنها توجاه دارد ،تعهاد بیشاتری
نسبت به سازمان داشته و با احساس پیوند بیشتر با سازمان تمایل بیشتری به پاذیرش تغییار خواهناد
داشت.
یافتههای تحقیق حاکی از وجود همبستگی باال میان رهبری تغییر و تعهاد عااطفی دارد .یعنای
انگاشت از رهبری تغییر و احساس وجود تعهد به تغییر نسبت به کارکناان ،تعلاق و وابساتگی عااطفی
کارکنان به سازمان را به میزان چشمگیری افزایش میدهد .در زمینه همبستگی مثبات میاان رهباری
تغییر و تعهد مستمر نیز می توان گفت هر چه کارکنان حمایت و مزایای بیشتری را از سازمان دریافات
کنند با مقایسه شرایط سازمان با فرصتهای جایگزین خارج از سازمان ،هزینههایی را در ترک سازمان
درک کرده و نسبت به سازمان متعهد باقی خواهند ماند .تحلیل دادهها نشان داد که از میان ابعااد ساه
گانه تعهد به تغییر ،بعد عاطفی نسبت به تعهد هنجاری و مستمر ،همبستگی باالتری با رهباری تغییار
نشان داد .یعنی ر هبری تغییر نقش مهمی در احساس دین و الزام برای مانادن در ساازمان نسابت باه
دیگر ابعاد تعهد به تغییر ،احساس تعلق و وابستگی (تعهد هنجاری) و یاا احسااس اجباار بارای مانادن
(تعهد مستمر) در کارکنان ایجاد میکند.
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بحث و نتیجهگیری

همچنان که اشاره شد ،تعهد سازمانی بر اساس مفهومسازی مایر و الن حالتی روانی یا قالبی ذهنی است
که مبین نوعی تمایل (تعهد عاطفی) ،نیاز (تعهد مستمر) و تکلیف (تعهد هنجاری) ،جهت ادامه فعالیت
در سازمان است .یافتههای این پژوهش در زمینه روابط ساختاری میان متغیرها نشان داد که نتاایج باا
انتظارات نظری همخوانی دارد و فرضیههای تحقیق را تأیید میکند .نتایج تحقیاق نشاان داد ،تاأثیر
رهبری تغییر بر تعهد به تغییر تأثیری مستقیم است .یافتههای تحقیق با نتایج مطالعاات انجاام شاده
توسط محققینی هم چون ساوری ،)1998( 1زیفان ،)1998( 2ویلسون ،)2002( 2هاچ وارتار و همکااران
( ،)2002البیون و گالیاردی ، )2002( 8بارانیاک و همکااران ( ،)2010پرماتاا 2و همکااران ( )2018باه
همراه با دعایی و برجعلیلو ( )1249و زکی ( )1242همسو میباشد .به زعم یوساف )1994( 6تغییار در
رفتار رهبری ،منجر به افزایش سطح تعهد سازمانی و در نهایت ارتقای عملکرد ساازمانی مایگاردد .از
نظر البیون و گالیاردی در فرایند تغییر رهبری تغییر نقش بسیار مهمی دارد .رهبری تغییر مایتواناد باا
ایجاد بسترهای مناسبی همانند ارتقای سطح تعهد سازمانی افراد در خصود اعماال تغییار و افازایش
رضایت شغلی ،فرایند تغییر را تسریع نماید.
اگر کارمندان احساس کنند که سازمان که خود را در رهبری تجلی میکند ،به آنها توجاه دارد،
به منافع آنها میاندیشد ،برای خواستههای آنها اولویت قائل اسات ،در راساتای مناافع آنهاا عمال
میکند ،به کار آنها ارزش و اهمیت میدهد ،کارهای مثبت آنها را نادیده نمیگیرد ،خواهاان موفقیات
آنهاست و خالصه آنکه مورد حمایت سازمان هستند ،باه ساازمان اعتمااد مایکنناد ،باه آن تعلاق و
دلبستگی پیدا میکنند ،به اهداف سازمان وفادار میمانند و انگیزه درونی آنها برای کار بیشاتر افازایش
مییابد .این امر موجب افزایش کارایی و بهرهوری سازمان میشود .نهایتاً اینکه اعتماد سازمانی موجب
میشود کارمندان در برابر سازمان احساس تعهد کنند ،اهداف ساازمان را اهاداف خاود بدانناد و در راه
رسیدن به آن اهداف تالش کنند .در واقع کارمندان بدین نحو با تعهد و تالش بیشتر دیان خاود را باه
سازمان ادا میکنند.
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