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چکیده
این مطالعه به تعهد سازمانی  ،به عنوان نتیجه ای از استراتژی ادغام همراه با اثر رهبری تحولی درحوزه تقسیم شرکت های
بزرگ می پردازد .مدل پژوهشی تحلیل در تقسیم شرکت های بزرگ از نظر تعهد سازمانی پیشنهاد شده و از لحاظ تجربی
مورد آزمایش قرارگرفت .استراتژی ادغام شامل امنیت شغلی ،مساوات ،شفاف سازی ،و ارتباطات می باشد  .رهبری تحولی
شامل نفوذ آرمانی ،در نظر گرفتن افراد ،انگیزش الهام بخش ،و تحریکات فکری می باشد .عالوه بر این ،بسته به وضعیت
اعضای سازمان این مطالعه اثرات متفاوتی از استراتژی ادغام و رهبری تحولی در تعهد سازمانی دارد .به عنوان مثال ،مدیران
در مقابل کارکنان .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تمام عوامل استراتژی ادغام با تاثیر تعهد سازمانی مرتبط بودند .
انگیزش الهام بخش و در نظر گرفتن افراد از لحاظ آماری مربوط به توضیح تعهد سازمانی بودند .اثرات تعدیل وضعیت سازمانی
نیز شناسایی و بررسی شد.
 -1مقدمه
تجارت امروزه به معنی بقا در یک محیط تجاری است و به سرعت در حال تغییر است .در طول بحرانهای مالی جهانی،
شرکت های کره ای همواره برای تجدید ساختار شرکت ها ترویج شده اند ،که بیش از هر زمان دیگری از نظر تغییر در رویکرد
مدیریتی با استقبال مواجه شد .به معنای گسترده ،M&As ،به عنوان وسیله ای برای بازسازی کسب و کار،نه تنها شامل
ترکیب و ادغام شرکتهاست بلکه فرایند تقسیم شدن شرکتی نیز در آن صورت می گیرد (مولر. )6891 ،به تازگی ،بسیاری از
شرکت های کره ای به طور فعال درفرایند تقسیم شرکت های بزرگ درگیر شده اند چون این مساله به عنوان یک ابزار موثر
برای تجدید ساختار شرکت ها در کره در نظر گرفته شده است  .با این حال ،از دیدگاه سازمانی مطالعات تجربی درباره تقسیم
کردن شرکت ها کافی نیست .مطالعات موجود  ،مانند عملکرد پس از تقسیم ،مالیات ،نوع تقسیم و عوامل تقسیم در طیف
محدودی انجام شده است در اغلب موارد ،موفقیت تقسیم شرکتها بستگی به تعهد افراد سازمان دارد .در عین حال ،واقعیت
این است که بسیاری از شرکت ها به سمت تقسیم شدن می روند و توجه دقیقی به این جنبه نمی کنند .در واقع ،بسیاری از
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شرکت ها تصمیم گیری های تقسیم کردن را انجام می دهند و مسائل سازمانی را در ابتدا و بعد از آن نادیده می گیرند ،آنها
در مشکالت غیر قابل حلی به دام افتاده اند .این مطالعه به تعهد سازمانی پرداخته و به عنوان نتیجه ای بر استراتژی ادغام،
همراه با اثر رهبری تحول در زمینه تقسیم شدن شرکت های بزرگ می باشد .بر اساس پژوهش های انجام شده درباره ادغام
) ،(PMIمدل پریس مولر ( )6891و دل واشیو ( ،)6888یک مدل تحقیقی تحلیل شرکت های بزرگ بود که از نظر تعهد
سازمانی تقسیم شد و به طور تجربی با توجه به وضعیت شرکت های کره ای تست شد .
 .2سابقه نظری سابقه و چارچوب تحقیقات
2.1تقسیم شرکتها
تقسیم کردن شرکتها به حالتی اشاره می کند که در آن یک شرکت به دو یا تعداد بیشتری از شرکت های مستقل تبدیل
می شود و حقوق و تعهدات شرکت قبل از تقسیم ،به شرکتهای پس از تقسیم نیز منتقل می شود .کدهای تجاری با توجه به
شرکت تقسیم شده برای اولین بار در قانون فرانسه در6811ارائه شد .
. M & A 2.2و مدیریت منابع انسانی
به طور کلی ،هنگامی که معامالت  M & Aاعالم می شود ،تمام اعضای شرکت ها در شوک و حالت روانی درگیرمی شوند .
کاربران ترسیده و به علت فقدان اطالعات در مورد  M & Aاز لحاظ روانی بی ثبات می شوند .نتیجتا ،از اضطراب رنج
می برند و گاهی اوقات رفتارهای نادرست از خود نشان می دهند .این پیامدهای روانی منفی می تواند بر همکاری معامالت
 M & Aتاثیر بگذارد (وبر . )6881 ،پریس ( )6881استدالل کرد که تغییرات در سازمان با توجه به شوک ایجاد شده
توسط  M & Aدر اعضا شوک روانی ایجاد می کند .بی اعتمادی و وضعیت روحی روانی منفی تجربه شده توسط اعضای
شرکت های ادغام شده را می توان به کودکی تشبیه کرد که پدر و مادر خود را از دست داده و یا افرادی که عزیزانشان را از
دست می دهند  .اعضای شرکتهای ادغام شده ابتدا احساس خشم می کنند  ،پس از آن افسردگی ،و هیجانات عاطفی و در
نهایت فرایند پذیرش واقعیت اتفاق می افتد  .پنج ویژگی تغییرات روانی به طور قابل توجهی در اعضای مربوط وجود دارد که
عبارتند از دست دادن هویت ،فقدان اطالعات و خشم  ،بقای تفکر  ،گردش مالی عضو و مشکالت در خانه .این مساله حتی در
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شرکت های تقسیم شده نیز به همین صورت است .از آنجا که این شرکت ها از شرکت مادر جدا شده اند ،اعضای شرکت
تقسیم شده با ناآرامی های روانی بیشتری نسبت به شرکت های جدید روبرو هستند.
 2.9مدل پژوهش
این مطالعه بر این اساس استوار است که استراتژی ادغام و مدیریت ارشد ورهبری نقش حیاتی در تعیین موفقیت یا شکست
& Mدارد .این مطلب برای تقسیم شدن شرکتی نیز صدق می کند .مطالعات معدودی به منظور بررسی تاثیر عوامل موثر بر
تعهد سازمانی در زمینه تقسیمات انجام شده است .در این مطالعه ،بر اساس پژوهش ها ،استراتژی ادغام  M & Aو رهبری،
اثر این عوامل را بر تعهد سازمانی درزمان تقسیم شرکتی مورد بررسی قرار می دهیم .مدل پژوهش استفاده شده در این
مطالعه در شکل  .6نشان داده شده است.
 - 2.9.1استراتژی ادغام وتعهد سازمانی
اعضای یک سازمان تقسیم شده تحت تغییر سریع محیط هستند .ممکن است تفاوت در سیستم  HRجدید و فرهنگ
سازمانی را نپذیرند ،و یابرعکس به طور فعال در سازمان جدید مشارکت کنند .در غیر این صورت ،در برابر تغییر و گردش
مالی مقاومت می کنند .کارکنان در فرایند M & Aبی ثباتی جدیای را در وضعیت اشتغالشان تجربه می کنند  .بسیاری از
مطالعات تجربی نشان می دهد که شرکتهای  M & Aبه منظور افزایش بهره وری سازمان تعدیلهای ساختاری انجام
می دهند .این مساله ممکن است به بی ثباتی شغلی اعضای سازمان کمک کند ،و آنها را به طور جدی نگران نماید .این
واقعیت در شرکت های بزرگ نیز به همین ترتیب است .امنیت شغلی یک مسئله بسیار مهم است .در طول روند، M & A
اعضای سازمان بر تالش برای بقا متمرکز هستند ،و احساس از دست دادن وضعیت و یا نفوذ در آنها قوی است .آنها همچنین
احساس اضطراب دارند .اثرات روحی و روانی تغییر در عدم شفافیت می تواند منجر به عوارض جانبی گردد  .ایجادشفافیت با
افشای اطالعات در سطح مناسب می تواند اعتماد به نفس سهامداران را باال ببرد.
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هربانیاک و آلوتو ( )6881به رابطه بین ارتباطات و تعهد سازمانی توجه می کنند .مطالعات آنها نشان داد که ارتباطات
نا مشخص درسازمان مانع تعهد سازمانی می شود .فضای ارتباطی ،به ویژه رضایت رئیس و بازخورد شخصی ،تاثیر
مثبت بر تعهد سازمانی دارد .رضایت از فعالیت های اطالعاتی سازمان از طریق یک سیستم ارتباطی گزارش شد ،مانند
ارسال نامه به محل سکونت ،سیستم پیشنهادی ،سیستم باز و به اشتراک گذاری اطالعات گزارش شده است .تمام این
موارد نقش تسهیل کننده در سازمان را دارد ،عالوه بر این،بر ارتباطات غیررسمی نیز همراه با اهمیت فلسفه مدیریت
رفتاری و آگاهی تاکید شده است .تعهد سازمانی موثر به درجه ای اشاره دارد که در آن اعضا به سازمان احساس
وفاداری دارند که به طور کلی بر

شکل گیری نگرش اعضا تاثیر دارد  .در یک وضعیت مخاطره آمیز پس از تقسیم

شرکت ،تالشهای شرکت در جهت ادغام که بخشی از استراتژی ادغام محسوب می شود  ،تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی
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اعضا دارد .در این پژوهش ،بر اساس مطالعات قبلی ،فرضیه های زیر با توجه به رابطه بین تعهد سازمانی و استراتژی
ادغام سازمانی ارائه شده است .
 H1استراتژی ادغام دارای اثر مثبت بر تعهد سازمانی است
H1-1ثبات شغلی دارای اثر مثبت بر تعهد سازمانی است
H1-2تقسیم حقوق صاحبان سهام دارای اثر مثبت بر تعهد سازمانی است
H1-3شفافیت در تقسیم دارای اثر مثبت بر تعهد سازمانی است.
 H1-4ارتباطات دارای اثر مثبت بر تعهد سازمانی است .
 -1.3.1رهبری تحول گرا و تعهد سازمانی
رهبری تحول گرا به توانایی ارائه دیدگاهی جدید اشاره داردکه بتواند به چنین تغییراتی منجر شود ،و نیاز به تغییر سازمانی
داشته باشد .اعضای سازمان باید به رهبراعتماد داشته باشند .رهبری تحولی ارزش وظایف واگذار شده و ضرورت انجام آنها را
نشان می دهد .رهبران تحول گرا وظایفی به اعضای سازمان محول می کنند و انتظار موفقیت از آنها دارند باس ( )6891چهار
عاملی که رهبری تحولی را تشکیل می دهد نام می برد  :کاریزما ( جاذبه ) ،الهام بخشی ،در نظر گرفتن فردی افراد و
تحریکات فکری .کاریزما ( جذابیت ) به مهارت های شخصی اشاره دارد .یک رهبر کاریزماتیک نظم موجود را متحول
می کند .کاریزما غرور ،اعتماد و احترام اعضارا به دنبال دارد .به منظور تحریک شور و شوق اعضا در عملکردهای سازمانی و
الهام بخشی به آنها ،یوکل و ون فلیت ( )6891اعضا را برای تکمیل موفقیت آمیز وظیف محول شده و اهداف سازمان تشویق
کردند .رهبران الهام بخش آنهایی هستند که قادر به غلبه بر چالش های داخل و خارج از سازمان بوده و اعضا را به اعتماد به
نفس و رشد شخصی تشویق می کنند  .از نظراعضا ،یک رهبر الهام بخش کسی است که دارای مهارت های مختلف ،اعتماد به
نفس و قدرت از بین بردن تعارضات درونی بوده و قادر باشد با ریسک خود و به طور مستقل تصمیم گیری کند .رهبران موثر
بایدعزت نفس باالیی داشته باشند ( .باس. )6881 ،سوم ،در نظر گرفتن افراد به طور فردی که عنصری مهم در ارتباط بین
رهبران و اعضای دانشگاه ایالتی اوهایو که در حال انجام پژوهش هستند  ،تعریف شده است  .این عمل به ویژه در عناصر
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مفهومی اصلی شبیه به مفهوم شناسایی شده در نظریه تعامالت بین رهبروعضو سازمانی است.در نهایت ،جزء چهارم رهبری
تحولی ،تحریکات فکری است که یک چالش جدید محیطی ازچگونگی تحول اعضا حاضر توسط رهبران از یک راه جدید و
تفکر مستقل است .این عمل اعضا را تشویق می کند که مشکل و راه حل آنرا به رسمیت بشناسند و منجر به تغییر در
اعتقادات و ارزش های اعضا می گردد  .کاربران به طور سیستماتیک مفهوم مشکالت و راه حل های سازمان را درک می کند،
و برای غلبه بر اختالفات بین آنها همکاری می نمایند ( .باس )6891 ،تاثیر مثبت رهبری تحول  ،اثربخشی سازمانی را ترویج
می دهد ،مانند رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ،همانطور که در مطالعات متعدد قبلی نیز ذکر شده
است( .برنز . )6881 ،نمانیش و کلر ( )1111و کانگر )6898(،تاثیر مثبت رهبری تحولی را بر اعضا از نظر تالش باالتر از حد
انتظار و یا تالش اضافی نشان داده است .در سطح عملکرد شخصی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و شهروندی سازمانی نیز به
رسمیت شناخته شد .آنها همچنین استدالل کردند که رهبران تحول گرا ازتفکر خالق حمایت کرده و بر عملکرد زیردستان
خود تاثیر می گذارند .بر اساس این مطالعات در رهبری تحول ،در این پژوهش ،فرضیه های زیر با توجه به رابطه بین تعهد
سازمانی و تعهد سازمانی موثر برقراراست:
. H2رهبری تحول گرا دارای اثر مثبت بر تعهد سازمانی است
. H2-1کاریزما دارای اثر مثبت بر تعهد سازمانی است
. H2-2انگیزش الهام بخش دارای اثر مثبت بر تعهد سازمانی است
 H2-3در نظر گرفتن فردی دارای اثر مثبت بر تعهد سازمانی است
. H2-4تحریکات فکری دارای اثر مثبت بر تعهد سازمانی است

 -2.9.9اثر تعدیلی بر وضعیت سلسله مراتبی در یک سازمان
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از نقطه نظر تقسیمات یک شرکت بین مدیران و کارکنان تفاوت وجود دارد چون از نظر سال تصدی و اطالعات شرکت
متفاوت هستند .وضعیت سلسله مراتبی از دو رده تشکیل شده است  : .مدیران و کارکنان  .به طور خاص ،شرکت های
کره ای مدیررا در موقعیت دارای نقش رهبری کارمندان در روند تقسیم کردن یک شرکت به نمایندگی از سایر مدیران قرار
می دهند .بنابراین ،نیاز به بررسی تفاوت های موجود بین مدیران و کارکنان بیش از مسئله تقسیم کردن وجود دارد وفرضیه
های زیرنیز بر این اساس ارائه شده اند:
 -H4بین مدیران و کارکنان از نظر تاثیر استراتژی های ادغام در تعهدات سازمانی تفاوت وجود دارد
 - H5بین مدیران و کارکنان از نظر تاثیر رهبری تحول گرا در تعهدات سازمانی تفاوت وجود دارد
 .9روش ها
 9.1وجوه عملیاتی
. 9.1.1استراتژی ادغام
به منظور اندازه گیری ویژگی های استراتژی ادغام برای اعضای سازمان در یک شرکت تقسیم شده ،چهار عامل اصلی
شناسایی و طبقه بندی شده است  :امنیت شغلی ،مساوات ،شفافیت و ارتباطات .امنیت شغلی به درجه ای از ثبات شغلی
اشاره دارد که افرادی که در حال حاضر شاغل هستند نگران نباشند که بدون هیچ دلیلی اخراج شوند .اعضایی که در فرایند
تقسیم کردن شرکت دستخوش تغییرات سازمانی شده اند  ،در مورد وضعیت اشتغالشان احساس نگرانی بیشتری می کنند،
که می تواند عاملی باشد که مانع ادغام سازمان شود  .در این پژوهش ،امنیت شغلی به عنوان باوری درباره امکان ادامه کار در
شغل فعلی باشند و پس از تقسیم نیز به آن ادامه دهند .حقوق صاحبان سهام بی طرفی آنها را در روند انجام تقسیمات نشان
می دهد که شامل روند معمولی در تقسیم کردن شرکت است ،مانند تخصیص منابع .برای اینکه عمل تقسیم شرکت موفقیت
آمیز باشد ،نیاز به تفاهم و همکاری اعضای شرکت دارد .شرکت باید به طور فعال در فرایند آشکارسازی اطالعات مربوط به
تقسیم آن درگیرباشد .با انجام این کار ،اعضای شرکت فرصتی برای کمک به ترویج منافع متقابل و انجام سریع فرآیند تقسیم
خواهند داشت .احتمال درگیری در ادغام سازمان ها کاهش می یابد چون بخش عمده درگیری ها از حس اضطراب و
8

www.hajarian.com

سردرگمی ناشی از فقدان ارتباط کمی و کیفی نشات می گیرد .ارتباطات عملکرد ضروری برای نگهداری سازمان است ،که در
اینحالت از همیشه مهم تر است .نگهداری سازمان به معنای تغییر ارزشها و نگرش اعضای سازمان با ارائه مفهومی جدید از
سازمان است .
 -.9.12رهبری تحول گرا
باس و آوولیو ( )6881درباره رهبری تحولی توضیحاتی ارائه کرده اند که شامل متغیرهای زیر می گردد .رهبران کاریزماتیک
بر چالش ها غلبه می کنند که بصورتی پایدار و محکم به منظور القای اعتماد به نفس و باورزیر دستان بیان شده است .دوم،
انگیزش های الهام بخش کارکنان را به شوق در همکاری و داشتن اهداف و ماموریت های چالش برانگیز تشویق می کند ،و
چشم اندازی برای آینده محسوب می شود .سوم ،در نظر گرفتن فردی بدان معنی است که رهبر نیازهای خاص هر فرد را از
طریق توجه ویژه به زیردستان درک کرده و به کارکنان احترام می گذارد .چهارم ،تحریکات فکری اشاره به فعالیت های
ترویجی و تجدید نظر در آداب و رسوم رسمی و جرقه ایده های جدید دارد .به عبارت دیگر ،روشهای گذشته را پشت سر
گذاشته و به منظورایجاد یک راه جدید روشهای عملکردی موجود را تغییر می دهد .
 -9.1.9تعهد سازمانی
تعهد سازمانی وفاداری اعضا به سازمانی است که به آن تعلق دارند (پرایس و مولر)6891 ،وبه درجه ای از نگرش اشاره دارد
که در آن اعضای سازمان احساس وحدت سازمانی کرده و ترجیح می دهند به عنوان عضوی ازآن سازمان باقی بمانند .
 -9.1.3مدیر( تعدیل کننده )
وضعیت سلسله مراتبی سازمانی به منظور دیدن تفاوت بین مدیران و کارکنان از نظر اثرات استراتژی ادغام و رهبری تحولی
بر تعهد سازمانی ارائه شده است .مدیرانی با ویژگی های باال در رده مدیران ،و اعضای سازمان زیر رتبه در گروه کارکنان طبقه
بندی شده اند .

 -.9.2اطالعات
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 -9.2.1نمونه ها
داده های مورد استفاده در این مطالعه توسط کارکنان شرکت های کره ای جمع آوری شدند که از ماه مارس 1118
الی1161تحت تقسیمات شرکتی قرار گرفته بودند .پرسشنامه ها به طور مستقیم بین کارکنان شرکت های تقسیم شده توزیع
شد و پس از شرح مختصری ازتحقیق جمع آوری شد  .برخی از پرسشنامه از طریق ایمیل جمع آوری شد .به منظور تسهیل
جمع آوری پرسشنامه ها از پاسخ دهندگان بالقوه ،ایمیل و تماس های تلفنی نیز برقرار شد.
 -9.2.2جمع آوری داده ها
به منظور بررسی اعتبار مقیاس اندازه گیری ،قبل از هر چیز ،افراد بخش  HRدر شرکت ها و محققان مورد مشورت قرار
گرفتند .مطالعات مقدماتی بین  41نفر از کارکنان یک شرکت ) (LG Hausysدر ژانویه  1161برای تایید اینکه اصطالحات
مورد استفاده در پژوهش برای پاسخ دهندگان دشوار و یا ناآشنا نمی باشد  ،انجام شد همچنین اینکه هیچ خطایی در
پیکربندی و تنظیم پرسشنامه وجود ندارد ،و هیچ پرسش نباید بدون پاسخ باقی بماند نیز تایید شد  .در این نظر سنجی
اعضای شرکت برای مدت یک ماه ،از 11فوریه  1161تا  11مارس  1161از یکدیگر مجزا شدند تا بتوان هدف و قصد بخش
منابع انسانی و مدیر اجرایی را در تقسیم شرکت بررسی کرد ،چون پژوهش نسبت به این فاکتورها حساس بود ،برای
درخواست همکاری با آنها مالقات کردیم و پرسشنامه ها را از طریق پست جمع آوری کردیم.

 -9.9نتایج تحلیل
در این پژوهش ،ابتدا تحلیل همبستگی انجام شد .هیچ مشکل عمده ای که منجر به تحلیل آماری بیشتر می شد وجود
نداشت .با بررسی نتایج حاصل از تحلیل همبستگی ،یک اثر مثبت استراتژی ادغام و رهبری تحولی بر تعهد سازمانی وجود
داشت  ،که به عنوان فرضیه در این پژوهش به آن اشاره شده است  .بنابراین ،فرض شد که متغیرهای مستقل و وابسته
استفاده شده در این پژوهش برای بررسی رابطه بین متغیرها مناسب بودند .برای تحلیل مدل معادالت ساختاری به منظور
آزمون فرضیه 6از تست  AMOSاستفاده شد .نتایج در جدول  6نشان داده شده است.
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نتایج فرضیه ، H1-1به عنوان مثال ،امنیت شغلی  ،دارای اثر مثبت بر تعهد سازمانی است .مقدار  6.811 CRاست که از
لحاظ آماری معنی دار است  ، H1-2.حقوق صاحبان سهام دارای اثر مثبت بر تعهد سازمانی است  .مقدار  3.166 CRاست
و

P = 0.001 ،و ازنظر آماری معنی داراست .فرضیه H1-3نیز بامقدار  1.618 CRو  P = 0.000پشتیبانی شده و از

نظر آماری معنی دار است ،به این معنی که شفاف سازی در تقسیم شرکتها دارای اثر مثبت بر تعهد سازمانی است .نتایج
تحلیل رگرسیون درباره ارتباطات دارای اثر مثبت بر تعهد سازمانی است. H1-4 .نیز با مقدار  ، CRدر حدود  1.111و = P
0.01مورد تایید بود .این نتیجه نشان می دهد که استراتژی ادغام بر تعهد سازمانی تاثیر دارد و نشان می دهد که استراتژی
PMIدر  M & Aنیز می تواند موارد تقسیم شرکت ها اعمال شود .جهت تحلیل مدل معادالت ساختاری به منظور تست
فرضیه  H2از AMOSاستفاده شد . .نتایج در جدول  1ارائه شده است.
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فرضیه ، H2-1کاریزما دارای اثر مثبت بر تعهد سازمانی است ،با نشان دادن مقدار  CRبرابر  6.111و  P=0.110مورد تایید
قرار نگرفت  ،فرضیه ، H2-2تایید شد با نشان دادن رابطه آماری با مقدار  3.311 CRو  . P=0با مقدار  CR 2.355و
 P=0.19فرضیه  H2-3نیز تایید شد .فرضیه . H2-4در باره تحریکات فکری با مقدار  CRحدود  1.331-و P=0.816
نیز تایید نشد  .این نتایج نشان دادند که رهبران با ارائه چشم اندازی جدید برای یک سازمان برای اعضای و همچنین در نظر
گرفتن افراد درزمان تقسیم  ،اثرات مثبتی بر تعهد سازمانی خواهد داشت .
جدول  3نتایج حاصل از تحلیل آماری در وضعیت سلسله مراتبی و ارتباط بین استراتژی ادغام و رهبری تحول گرا و تعهد
سازمانی را نشان می دهد در  = P 1.136یک اثر تعدیلی وجود دارد.
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در جدول  ،4اثر تعدیلی وضعیت سلسله مراتبی در ارتباط بین استراتژی ادغام و تعهد سازمانی ارائه شده است .
در جدول  ،1اثرتعدیلی بر ارتباط بین رهبری تحول گرا و تعهد سازمانی نشان داده شده است.
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با توجه به این تحلیل ها ،در مورد مدیران ،امنیت شغلی (مقدار  ،1.638 CRو  ) P=0.040سهام (ارزش )1.888 CR
شفاف سازی (ارزش  )P = 0.000 ،3.420 CRاز نظر آماری معنی دار بود  ،در حالی که در مورد ارتباطات چنین نبود .
در مورد کارکنان ،شفاف سازی (ارزش )P = 0.000 ،4.114 CRو ارتباطات (ارزش = P ) 1.161 ،1.461 CRنیز از نظر
آماری معنی دار بود ،در حالی که دو عامل دیگر ،امنیت شغلی و تساوی ،معنی دار نبودند .بین مدیر و کارمند در شرایط تاثیر
استراتژی ادغام بر تعهد سازمانی تفاوت وجود دارد .بنابراین،فرضیه  H4مورد تایید قرار گرفت .سپس جداول  1و  1نتایج
حاصل از تحلیل آماری اثرتعدیل وضعیت سلسله مراتبی بر ارتباط بین رهبری تحول گرا و تعهد سازمانی را نشان می دهد.
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در مورد مدیران ،کاریزما (ارزش  CRاز  = P) )1.141 ،6.886و انگیزش الهام بخش (ارزش  CRاز P = 0.009 ،1.163ا)
نظر آماری معنی دار بود و دو عامل در نظر گرفتن شرایط فرد و روحی اشخاص معنی دار نبودند .برای کارکنان ،تنها در نظر
گرفتن شرایط فردی(  )P = 0.027 ،1.163 CRاز نظر آماری معنی دار بود .بنابراین،فرضیه  H5تایید شد
 -3.بحث و نتیجه گیری
این پژوهش بر پایه به رسمیت شناختن مدیریت موثر منابع انسانی پس از تقسیم شرکت هاست و اذعان می دارد که برای
دستیابی به موفقیت نهایی در تقسیم کردن شرکت ها بسیار مهم است  .هنگامی که شرکتی تقسیم می شود ،بسیاری از
مدیران و کارکنان به بخش جدید شرکت مادر منتقل می شوند .بنابراین ،استراتژی ادغام و رهبری مدیر برای حل مسائل
مختلف سازمانی در زمان مواجه با تقسیم شرکت و ایجاد روح رفاقت در بخش تازه ضروری است .بر اساس بررسی موجود M
&Aوپزوهش های  PMIو رهبری تحول ،این پژوهش اقدام به بررسی تجربی این مساله کرده است ،اثر استراتژی ادغام و
رهبری در تعهد سازمانی در زمان تقسیم شرکت های بزرگ به منظور تجدید ساختار شرکت ها روز به روز با محبوبیت
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بیشتری در کره مواجه می شود .اهمیت استراتژی ادغام در یک تقسیم شرکتی  ،در پژوهش های  M & Aو PMI
شناسایی شد  .در فرآیند تقسیم ،اعضای یک سازمان تاثیر روانی قابل توجهی و هزینه برای بی ثباتی شغلی دریافت می کنند
.در این وضعیت ،زمانی که امنیت اشتغال برای یک شرکت جدید تضمین شده است ،و شفاف سازی و مساوات حاصل از
تقسیم باالتر است ،اعضاء می توانند تعهد خود را به سازمان افزایش دهند .در واقع ،بسیاری از شرکت ها ،در زمان تقسیم و
عدم اطمینان از امنیت شغلی  ،به دنبال راه هایی برای بهبود شفاف سازی و تساوی نیستند  .ارتباطات معموال از باال به پایین
است ،و با تعهد سازمانی تداخل دارد .نتایج تحقیق نشان می دهد که یک شرکت تقسیم شده باید حقوق صاحبان سهام،
شفاف سازی و ارتباطات و همچنین امنیت شغلی را به منظور بهبود تعهد اعضای شرکت به بخش جدید در نظر داشته باشند.
رهبری تحولی به طور کلی به تعهد سازمانی مرتبط است .در این پژوهش ،انگیزش الهام بخش و در نظر گرفتن فردی تنها
عوامل مرتبط بر تاثیر تعهد سازمانی بودند .تحت شرایط نامطمئن ،مانند تقسیمهای شرکتی  ،ارائه ی چشم اندازی قانع کننده
برای شرکت جدید تقسیم شده ممکن است در متقاعد کردن اعضای شرکت برای پذیرش شرایط تقسیم حیاتی باشد  .اگر به
اعضای سازمان جدید به صورت فردی اهمیت داده شود ممکن است احساس کنند که به آنها توجه شده است .تحت شرایط
بحران مانند تقسیم کردن شرکت ،تحریکات فکری و کاریزما ،ممکن است تعهد سازمانی اتقاف نیفتد ،چون اعضای سازمان
توسط ثبات و بقای سازمان تحت الشعاع قرار گرفته اند .تقسیم شرکتی بحرانی محسوب می شود که ثبات سازمان را تهدید
می کند .این تصمیم ممکن است به بی اعتمادی و خیانت اعضای شرکت منجر شود که در اینصورت کاریزمای رهبر و شبیه
سازی فکری در تعهد سازمانی نامربوط خواهد بود  .یک رهبر باید قادر به قرار دادن اولویت بیشتر در ارائه چشم اندازی جدید
برای سازمان باشد ،تک تک افراد را مد نظر قرار داده و سپس تصمیم به تقسیم بگیرد  .بین مدیران و کارکنان از نظر عوامل
استراتژی ادغام موثر بر تعهد سازمانی تفاوت وجود دارد .برای مدیران ،تعهد سازمانی به امنیت شغلی ،مساوات و شفاف سازی
مرتبط است ،در حالی که تعهد سازمانی کارکنان به ارتباطات و شفاف سازی مرتبط است .دلیل این نتیجه مختلف ممکن
است به دلیل این واقعیت باشد که مدیران نسبت به کارکنان حساسیت بیشتری نسبت به امنیت شغلی و مساوات دارند چرا
که معموال شانس بیشتری در هدف کوچک سازی و تجدید ساختار در تقسیم های شرکتی دارند .مدیران نسبت به کارکنان
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تصدی طوالنی تری در یک شرکت دارند و در نتیجه ،در هنگام مواجهه با وضعیت تقسیم شرکت بیشتر احساس عدم امنیت
می کنند .از سوی دیگر ،ارتباطات یک متغیر مهم در تعیین تعهد سازمانی کارکنان است .در اغلب تصمیمات تقسیم شرکتی
در سازمانها ،اطالعات معموال در اختیار رهبران تیم و کارکنان ارشد قرار می گیرد ،و از کارکنان سطح پایین ترصرفنظر
می شود .ارتباطات در تقسیم شرکتی معموال برای کارمندان کافی نیست .بر این اساس ،کارکنان تشنه اطالعات و ارتباطات
هستند ،که می تواند در بهبود تعهد سازمانی نقش مهمی داشته باشد  .شفاف سازی از لحاظ آماری برای مدیران و کارکنان
در تاثیر بر تعهد سازمانی معنی دار است .بنابراین ،این شفاف سازی است که یک شرکت تقسیم شده باید از آن مطمئن باشد
تا بتواند تعهد سازمانی را در سراسر شرکت برقرار سازد .عالوه بر این ،بین مدیران و کارکنان از نظر عوامل رهبری تحولی که
بر تعهد سازمانی موثر است نیز تفاوت وجود دارد .کاریزما و انگیزش الهام بخش مربوط به تعهد سازمانی مدیران مرتبط است .
تنها توجه صنعتی به تعهد سازمانی مدیران برای کارکنان مربوط میشود  .مدیران ممکن است در مورد آینده سازمان های
جدید تقسیم شده بیشتر توجه کنند به این دلیل که آنها نیاز بیشتری به ویژن و کاریزمای رهبری برای ادامه دادن ویژن خود
دارند .بعبارت دیگر کارمندان سطوح پایین تر ممکن است بیشتر حساس باشند و رفتار صنعتی رهبران در تقسیم بندی را می
پسندند  .در تعریف مقدماتی تقسیم بندی یعنی شکاف یا تقسیم یک شرکت که منجر به کوچک شدن سایز شرکت میشود .
در نتیجه مدیران ممکن است حس ناامنی یا پرخاشگری داشته باشند  ،بنابراین ممکن است تاکید بیشتری بر کاریزما و ویژن
رهبری داشته باشند.
این مطالعه محدودیت های تئوری و روش شناسی های زیر را داشته است  ،بنابراین تحقیقات آتی الزم است  .اوال این یک
مطالعه اکتشافی بر روی استراتزی ادغام بعد از تقسیم کردن شرکت های کره ای بوده است  .مطالعات کمی موضوع
یکپارچگی را در مدیریت منابع انسانی تحلیل کرده است  .بنابراین تعمیم دادن نتیجه این مطالعه باید نگه داشته شود تا
مطالعات در حوزه یکپارچگی به حد قابل قبولی برسد  .دوما تحقیق در حوزه شرکت های تقسیم شده محدود شده است .
شرکت های تقسیم شده بسیار بی میل هستند که در مطالعات شرکت کنند  .برای مثال،در یک شرکت که برای این تحقیق
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نظر سنجی شده بود  ،این یک قانون نانوشته بود که هرگز نگویید "سازمان تقسیم شده"  .عالوه بر آن رهبرای تحول گرا برای
این مطالعه بررسی شده بود  ،انواع دیگر رهبری باید در این گونه سازمان ها مورد بررسی قرار بگیرد.
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