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چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر رهبری تحولآفرین بر اشتیاق

استاندارد و بومی شده است .روایی صوری پرسشنامه توسط

کاری با نقش میانجی رفتار سیاسی مدیران در سازمانهای دولتی

اساتید مدیریت و روایی محتوایی توسط چند نفر اعضای جامعه

اصفهان است .روش تحقیق بهکار رفته در این پژوهش توصیفی از

آماری مورد تأیید قرار گرفته است .تجزیه و تحلیل دادهها از روش

نوع پیمایشی است .به لحاظ ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی

نرمافزار کاربردی اس پی اس اس به بررسی فرضیات پرداخته

است .با استفاده از جدول مورگان  120پرسشنامه در بین مدیران

شده است .یافتههای پژوهشی نشان میدهد که در سازمانهای

سازمانهای دولتی بهعنوان جامعه نمونه توزیع شده که از بین آنها

دولتی اصفهان ،متغیر میانجی رفتار سیاسی مدیران ،در تأثیر رهبری

 103پرسشنامه دریافت شده است .ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه

تحولآفرین بر اشتیاق کاری تأثیر معنیداری دارد.
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 .1مقدمه :طرح مسأله

به چالش طلبیده میشوند ،تمرکز بر رهبری اهمیت بیشتری

امروزه محیط پیرامون سازمانها پویاتر از قبل شده و

پیدا میکند .سیستمها میتوانند برای ایجاد کارایی

سازمانها برای رسیدن به موفقیت باید به سمت تحول

عملیاتی طراحی شوند اما این رهبری است که سازمان را

حرکت نمایند .رهبری تحولگرا بهعنوان یکی از پارادایمهای

قادر به حفظ موقعیت غالب در صنعت خود میکند[.]4

رهبری جهت ارتقای عملکرد سازمان در محیط متالطم

در عصر حاضر روند تغییرات و تنوع ابزار مورد استفاده در

امروزی با قابلیت برانگیختن کارکنان و توسعه یک فرهنگ

جریان زندگی ،هر روز بیشتر میشود .سرعت تغییرات و

سازمانی که رویههای اخالقی در آن یک هنجار رفتاری تلقی

دگرگونی به حدی است که هیچیک از افراد بشر حتی در یک

شده سعی در پیشبینی تغییرات محیطی دارد .رهبران

قرن گذشته پیشبینی چنین تغییراتی را نمیکرد .رقابت

تحولآفرین تصویری از یک چشمانداز آینده روشن و مورد

جهانی و تجارت رو به رشد در شرق و غرب ،در کشورهای

نیاز را شکل میدهند .قابلیتهای رهبران تحولآفرین برای

توسعه یافته و در حال توسعه ،فضایی بهشدت ناپایدار برای

اجرای فرایند مناسب تحولآفرینی به سازمانها جهت پاسخ

تمامی کسبوکارها ایجاد کرده است .جهت مقابله با این

سریع به شرایط رقابتی در حال تغییر اطمینان میبخشد.

محیط نامطمئن و تغییرات مستمر  ،نیاز به افرادی در نقش

الزمه تغییر و تحوالت مستمر سازمانی در محیطهای پویا

رهبر بهشدت احساس میشود .رهبرانی که در سازمان

و در حال تغییر امروز  ،وجود رهبرانی بصیر  ،راهبردی یا

سبک رهبری مناسب را انتخاب کنند تا بتواند در سازمان با

بهعبارت روشنتر  ،رهبران تحولآفرین است [.]1

توجه به نوع فرهنگ سازمان بهطور اثربخش عمل کنند [.]5
بنابراین انتخاب سبک رهبری صحیح ،متناسب بر شرایط

تا زمانی که برای یک سازمان ،هدفی مشخص نشود،

ساختاری و محیطی در هر سازمان بسیار مهم است.

آن سازمان نمیداند که کجا میخواهد برود و اگر هدف
مشخص شود ،ولی برنامهریزی نشود ،در این صورت آن

از دیدگاه برنز رهبر تحولآفرین در جستجوی انگیزههای

دستگاه نمیداند چگونه به آن هدف برسد .بنابراین هر

بالقوه در پیروان بوده و هدف وی جلب توجه پیروان به

سازمانی که خواهان موفقیت است باید اهدافی مشخص

نیازهای برتر و تبدیل منافع فردی به منافع جمعی است .از نظر
ً
برنز رهبری تحولآفرین عموما برتر از تبادلی است [ .]6رهبری

تعیین نماید تا بر اساس برنامه تهیه شده به سوی اهداف

تحولآفرین ،یکی از تازهترین رویکردهای مطرح شده نسبت به

مورد نظر پیش رود و همواره ناظر بر حرکت خود باشد تا

رهبری است که تحقیقات مربوط به آن در کشور اندک است.

انحرافات احتمالی را شناسایی و تعدیل کند [ .]2سازمانی

نظریه سبک رهبری تحولآفرین یکی از چارچوبهای نظری

که تواناییهای خود را میشناسد و آن را همچون دارایی

در دنیا است ،که از سوی برنز ( )1978و بس [ ]7مطرح شده

در اختیار دارد ،میتواند از فرصتهای پیشآمده بهخوبی

است .در سالهای اخیر نیز توجه زیادی به آزمودن الگوی نوین

استفاده کند ،در غیر این صورت رقبا در استفاده از فرصت،

مدیریتی رهبری تحولگرا شده است .بهطوری که تنها در طی

از آن پیشی خواهند گرفت؛ همچنین سازمان با بهرهمندی

سالهای  1990و  1995بیش از یکصد پایاننامه و تحقیق در

از این تواناییها ،میتواند تهدیدها را حذف کرده یا کاهش

دانشگاههای مختلف دنیا ،مفهوم رهبری تحولآفرین را بررسی

دهد .این نوع رابطه در ترکیب عوامل دیگر استراتژیک ،یعنی

کردهاند .بس در سال  ،1990بیان کرد که رهبران میتوانند با

ضعف-فرصت و ضعف-تهدید نیز وجود دارد [ .]3در

استفاده از ویژگیهای رفتاری رهبری تحولآفرین ،پیروان خود

زمانی که سازمانها بهطور فزاینده بهوسیله محیط رقابتی

را به سوی عملکرد بیش از انتظار  ،رهنمون کنند [.]8

داشته باشد و نحوه و زمان رسیدن به آن اهداف را نیز
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رهبران تحولآفرین در باورها ،ارزشها و اهداف پیروان

سازمانها میتوانند بر حسب چگونگی سیاسی بودن

نفوذ کرده و تأثیر فوقالعادهای در پیروان خود بهجای

در طول یک پیوستار قرار گیرند .مالحظه میشود که جنبه

میگذارند .آنها از طریق گفتار و کردارشان کل سازمان

سیاسی بودن یک سازمان میتواند در دامنهای از بهکارگیری

را دچار تحول میکنند .پیروان این رهبران نسبت به آنها

حداقل تا حداکثر رفتار سیاسی باشد که بهکارگیری

احساس اعتماد و وفاداری میکنند .نفوذ رهبران تحولآفرین

حداقل و متوسط سیاستها نمای مثبت سیاستهای

از طریق کلمات ،گفتگو  ،بینش و الهامبخشی به دیگران

سازمانی را منعکس میکند و بهکارگیری حداکثر یا خیلی

است [ .]9رهبران تحولآفرین یک چشمانداز هدفمند

زیاد سیاستها نمای منفی سیاستهای سازمانی را

و آرمانی را به شرکتی که کارکنان را برای اجرای اهداف

نشان میدهد .تشخیص اینکه یک سازمان در پیوستار
ً
سیاسی در کجا واقع میشود تقریبا ساده است .یعنی با

افراد کنار هم گرد میآورد ،ابالغ میکنند .کارکنانی که برای

نگاه کردن به خصوصیات توصیف شده در نمای مثبت و

رهبران تحولآفرین کار میکنند اغلب فراتر از وظایف رسمی

منفی سیاستها و مالحظه این ویژگیها در تصمیمگیری،

برای منفعت رساندن به سازمان انگیزش پیدا میکنند [.]10

تخصیص منابع و فرایندهای حل تعارض ،وجود یا عدم

مدیران با برخورداری از نگرشی کارکردگرایانه و سازنده

وجود این خصوصیات در فرایندهای سازمانی کلیدی

موفقیتآمیز از طریق تأ کید و عالقهمندی به سازمان بیش از

نمایانگر ماهیت سیاسی بودن یک سازمان میباشد[.]15

نسبت به رفتارهای سیاسی میتوانند امکان تبدیل به
اینگونه رفتارها را به فرصت فراهم سازند .بهعبارت دیگر

رفتار سیاسی مدیران بهدلیل ماهیت مؤثر و قوی خود

نگرش مثبت مدیران به مقوله رفتارهای سیاسی ممکن

میتواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان تأثیر داشته باشد

است در تبدیل نقشهای منفی آن رفتارها به سوی سازندگی
ً
و بهینهسازی امور سازمانی نقشی کامال کارساز ایفا کند[.]11

و نقش مهمی در مهار درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از
بروز فساد اداری توسط آنان داشته باشد .در برخی سازمانها
ً
غالبا افرادی هستند که با اعمال رفتارهای سیاسی خود

بدیهی است که دستیابی به عملکرد مؤثر و در نهایت افزایش
اثربخشی و کارایی در یک سازمان مستلزم مطالعه و درک

سکان را در اختیار گرفتهاند و دلخوش از این هستند که

رفتار سیاسی آن است و آنچه در این زمینه مددرسان است

دارای اختیارات و قدرتی هستند که میتوانند با استفاده

مطالعه و بررسی حوزه رفتار سازمانی است [.]12

از آن فرمان دهند .سیاست یکی از واقعیتهای حیات

میزان سیاسی بودن یک مدیر مربوط میشود به

سازمان است .کسانی که این جنبه از واقعیت حیات را
ً
نادیده میگیرند خطر آن را هم به جان میخرند .ولی اصال چرا

وجدان مدیر  .بدیهی است مقداری سیاست واقعیت زندگی

باید سیاست وجود داشته باشد؟ آیا برای سازمان این امکان

هر سازمانی است صرف نظر از گنجایش افراد درگیر با میزان

وجود ندارد که بدون سیاست به سر برد؟ با احتمال بسیار

رسمی بودن قوانین و مقررات سازمان [ .]13در تحقیقی دیگر

کمی میتوان گفت که چنین وضعی امکانپذیر است[.]16

محدودیتهای سازمان رسمی ،ضوابط اخالق فردی و

تعدادی از عوامل در صحنه تدوین رفتار سیاسی نقشهای

رفتارهای سیاسی از یک طرف اهداف سازمان را تحقق

مهمی ایفا میکنند .برخی از آنها ویژگیهای فردی هستند

میبخشند و از طرف دیگر مانع نیل به اهداف سازمان

و در خصوصیات افراد ریشه دارند که به استخدام سازمان

میباشند .در رفتار سیاسی افراد میکوشند با بروز رفتارهای

در میآیند و تعدادی هم در سایه وجود فرهنگ سازمانی یا

مثبت و منفی یا به هدف سازمان جامه عمل بپوشند ،یا با

محیط داخلی سازمان به وجود میآیند [.]14

آن به مخالفت برخیزند [.]17

59

شناسایی تأثیر رهبری تحولآفرین و رفتار ...

سازمانها را افرادی با برنامههایی شخصی تشکیل

نحوه تعامل با زیردستان در این شرایط حائز اهمیت است .با

میدهند که گویی برای کسب قدرت و نفوذ در دیگران

توجه به آنچه گفته شد ،یکی از موضوعات و مباحث مهمی

تدبیر میشوند ،این دستور کار یا بازی ،دنیای سیاست

که در سازمانهای امروزی در حوزه مدیریت سازمانها

سازمانی نام دارد .در دنیای سیاست از ساختار منطقی

بهطور خاص و در حیات اجتماعی  -اقتصادی کشورهای

پرهیز میشود ،از سلسله مراتب ارتباطات سوء استفاده

در حال توسعه بهطور عام ،مطرح بوده و بسیار حائز اهمیت

میگردد و اختیارات قانونی نادیده گرفته میشود .قوانین

میباشد و شناسایی عوامل مؤثر بر آنها میتواند به رشد،

دنیای سیاست هرگز نوشته نمیشوند و بهندرت مورد بحث

بهبود ،حفظ و تضمین بقای سازمانها در شرایط رقابتی

قرار میگیرد .رفتارهای سیاسی در سازمان شامل اعمال

امروز کمک کند .توجه به مقوله «اشتیاق کاری کارکنان»

آ گاهیهایی است که برای نفوذ توسط افراد یا گروهها

است .بهعبارت دیگر اگر سازمانهای امروزی تمایل به

بهمنظور دستیابی یا حفاظت از منافع خود به هنگام وجود

پیشرفت و بهبود شاخصهای کالن مدیریتی خود دارند،

راهحلهای متضاد صورت میگیرد .در این تعریف تأ کید بر

بایستی به این موضوع توجه کنند ،به بیان دیگر به ترویج و

کلمه «منافع خود» رفتار سیاسی را از نفوذ اجتماعی متمایز

پیادهسازی تعهد سازمانی و افزایش اشتیاق کاری کارکنان

میسازد .هنگامی که پیگیری منافع فردی موجب فرسایش

خود بپردازند .انجام این پژوهش در سازمانهای دولتی در

یا شکست منافع سازمانی شود ،رفتار سیاسی بهصورت

راستای برداشتن گامی در جهت پر کردن شکاف پژوهشی

نیروی بازدارنده درمیآید [ .]17رفتارهای سیاسی و مقوله

در زمینه رهبری تحولآفرین و رابطه آن با اشتیاق کاری و

سیاست و مدیریت بهعنوان یکی از بحثبرانگیزترین

نتایج حاصل از آن حائز اهمیت است .لذا این پژوهش

مقوالتی است که در بین صاحبنظران علوم اجتماعی-

بهدنبال آن است تا بداند که با عنایت به متغیر میانجی

اداری پیشینهای طوالنی دارد [.]18

رفتار سیاسی مدیران آیا رهبری تحولآفرین بر اشتیاق کاری
کارکنان سازمانهای دولتی اصفهان مؤثر است؟

سازمانهای دولتی اصفهان از جمله سازمانهایی است
که میتوان آن را از مهمترین و کلیدیترین سازمانهای
کشور به حساب آورد ،که رسالت عظیمی بر عهده آن بوده

 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق

و همچنین دارای نیروی انسانی قابلتوجهی میباشد که

الف :مبانی نظری

هر کدام به نوعی در تحقق اهداف سازمان نقشی را ایفا

رهبری تحولآفرین

میکنند .طی سالهای اخیر که مشکالت اقتصادی و فساد

تحوالت جدید در نظریههای رهبری ،از نظریههای رهبری

افسار گسیخته مالی در سازمانهای دولتی زیاد شده ،امید

کاریزماتیک[ ،]19که رهبر را موجودی غیرمعمولی فرض

به زندگی و اشتیاق کاری تحتتأثیر قرار گرفته است .که در

میکرد و پیروان را وابسته به رهبری میدانست ،به سمت

این میان رفتار سیاسی مدیران و نگاه باندی و جناحی بر

تئور یهای نئوکاریزماتیک و رهبری تحولآفرین که به

پیچیدگی کار افزوده است .آنچه مهم است این است که

توسعه و توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه

این نیروی انسانی ،از مدیریت ارشد گرفته تا کارکنان جزء

میکنند ،انتقال یافته است[ .]20رهبری تحولآفرین[]21

با چه انگیزه و امیدی باید چرخ سازمان را به حرکت درآورده

یکی از پارادایمهای رهبری در روانشناسی سازمانی

و به مقصد برسانند .به نظر میرسد سبک رهبری مدیران

است که مورد تحقیق گستردهای قرار گرفته است .رهبری

امروزی از مدیریت استبدادی تا باشگاهی و مشارکتی و

تحولآفرین ،رضایت زیردستان و اعتماد آنان به رهبری و
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به عالوه تعهد عاطفی آنان را افزایش میدهد .رهبرانی که

توسط نیروی انسانی صورت میگیرد .توان فکری و اندیشه

رفتارهای تحولآفرین از خود نشان میدهند مجموعهای از

کارکنان در سازمان نهفته است و هر سازمان و مدیر که

نتایج مثبت را در سازمان ایجاد میکنند [ .]22از نظر برنز
ً
رهبری تحولآفرین انگیزهدهنده متعالی و نهایتا اخالقی

بتواند از این سرمایه نهفته استفاده بیشتری کند به همان
اندازه امکان رشد و توسعه خواهد داشت [ .]27بنابراین با

است که در آن سطوح رفتار انسانی و تمایالت اخالقی

توجه به اهمیت اشتیاق شغلی و نقش برجسته آن بر تعهد

هردو رهبران و پیروان باال میرود [ .]6باس و آولیو معتقدند

سازمانی ،در این تحقیق تالش بر این است نقش میانجی

که رهبری تحولگرا زمانی شکل میگیرد که رهبر عالئق

اشتیاق شغلی نیروی انسانی را بهعنوان راهکاری مؤثر در

کارکنانش را ارتقا و توسعه بخشد ،آ گاهی و پذیرش برای

ترویج و توسعه تعهد سازمانی کارکنان مورد بررسی قرار دهد.

مأموریت و مقصد گروه را ایجاد کند و کارکنان را به دیدن

اشتیاق شغلی بهعنوان یک حالت ذهنی مثبت نسبت به

فراسوی منافع خویش برای منافع گروه برانگیزاند [ .]6برنارد

شغل تعریف میشود که با ویژگیهای شوق داشتن به کار ،

بس بر اساس نظریه برنز در مورد رهبری تحولآفرین نظریه

وقف کار شدن و جذبه در کار توصیف میگردد .به جای

جدیدی ارائه داد .او رهبر تحولآفرین را بهعنوان کسی که

یک حالت خاص و موقتی ،اشتیاق شغلی به یک حالت

پیروان را توانمند میسازد و به آنها جهت عملکرد فراتر

روانشناختی ثابت و فراگیر اشاره دارد[ .]28در تعریفی دیگر

از انتظاراتشان و پیروی از اهداف دستهجمعی بهجای

اشتیاق شغلی میزان اشتیاق و دلبستگی و درگیری مطلوب

منافع شخصی فوری انگیزه میدهد تعریف مینماید

با شغل است .حالتی از سالمت شغلی است که مثبت،

[ .]8رهبری تحولآفرین با تأ کید بر روی نیازها ،ارزشها
و روحیات پیروان در ایجاد مسئولیت اخالقی []23

خشنودکننده و برانگیزاننده میباشد و بر این اساس کارکنان
ً
انرژی زیادی داشته ،مشتاق شغل میشوند و شدیدا با حرفه

در پیروان تالش مینماید .رهبران تحولآفرین با خلق ایدهها

خود هم ذات پنداری میکنند [.]29

و چشماندازهای جدید و با ایجاد اعتماد وشور و شوق در

هالبرگ و شائوفلی [ ،]30اشتیاق شغلی را یک مفهوم

میان مدیران و کارکنان در جهت تغییر و تحول در سازمانها

روانشناختی مثبت میدانند و بهعنوان شاخص بهزیستی

عمل مینمایند [.]24

و سالمت روانشناختی در محیط کار شناخته میشود.
کارکنان مشتاق به کار  ،با ویژگیهای روان رنجوری پایین،

اشتیاق کاری

برونگرایی و انعطافپذیری باال مشخص میشوند [.]31

امروزه سازمانهایی موفق هستند و میتوانند در دنیای

کارکنان با این شرایط و در این محیطهای کاری با اشتیاق

پررقابت ادامه حیات دهند که توانایی مقابله و انطباق
ً
با تغییرات ایجاد شده را داشته باشند و دائما افکار و

به شغل خود ،دست به خالقیت و ابتکار عمل میزنند []32
و در برابر کنشها ،واکنش نشان میدهند و با وجود اشتیاق

اندیشههای جدید را در سازمان کاربردی سازند[ .]25انسان

در شغل ،خودکارآمدی در آنان افزایش مییابد ،و در نتیجه

بهعنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی سازمان

سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری خواهند کرد[.]33

میتواند سهم بهسزایی در کسب موفقیت و مزیت رقابتی

طبق الگوی اشتیاق شغلی باکر و دمروتی [ ]34برخی از

برای هر سازمان داشته باشد[ .]26نیروی انسانی به لحاظ

منابع شغلی و شخصی در محیط کار موجب ایجاد اشتیاق
ً
شغلی در کارکنان میگردند و متعاقبا اشتیاق شغلی نیز به

دارایی هر سازمان است و هرگونه بهبود و پیشرفت سازمان

پیامدهای مثبت در محیط کار منجر میشود .باکر و دمروتی

برخورداری از قدرت اندیشه ،خالقیت و نوآوری بزرگترین
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( )2007و اسکاوفلی و ساالنووا ( ،)2007نشان دادند حمایت

سازمانها و گروهها هستند .سازمانها میتوانند برحسب

همکاران و سرپرست ،بازخورد از عملکرد ،تنوع وظیفه و

چگونگی سیاسی بودن در طول یک پیوستار قرار گیرند.

استقالل و فرصتهای یادگیری از جمله این منابع هستند

مالحظه میشود که جنبه سیاسی بودن یک سازمان

که اشتیاق شغلی کارکنان را افزایش میدهند .همچنین باکر

میتواند در دامنهای از بهکارگیری حداقل تا حداکثر رفتار

و همکاران [ ،]35به نقل از باکر و دمروتی ( )2008و زانتوپولو ،

سیاسی باشد که بهکارگیری حداقل و متوسط سیاستها

باکر  ،دمروتی و اسکاوفلی [ ،]36معتقدند تابآوری،

نمای مثبت سیاستهای سازمانی را منعکس میکند و

خودکارآمدی ،خوشبینی و عزتنفس از مهمترین منابع

بهکارگیری حداکثر یا خیلی زیاد سیاستها نمای منفی

شخصی هستند که بر اشتیاق شغلی اثر مثبت دارند [.]26

سیاستهای سازمانی را نشان میدهد[.]15

هابفول ،جانسون ،انیس ،جکسون [ ،]37بیان کردند
ً
منابع شخصی جنبههایی از خود فرد هستند که عموما با

ب :پیشینه تحقیق

تابآوری همراه هستند و بیانگر احساس افراد از توانایی

در تحقیقی که توسط صفرزاده و همکاران ( ،)1391با عنوان

کنترل و اثرگذاری موفقیتآمیز بر محیطشان میباشند [.]26

«رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی
سازمانی در کارکنان زن» صورت گرفته است ،هدف تحقیق

رفتار سیاسی

برسی رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار

رفتارهای سیاسی در سازمان شامل اعمال آ گاهانهای

مدنی سازمانی در کارکنان زن یک سازمان صنعتی در شهر

است ،که برای نفوذ توسط افراد یا گروهها بهمنظور دستیابی

اهواز بود .تعداد  159نفر با روش نمونهگیری تصادفی ساده

یا حفاظت از منافع خود به هنگام وجود راهحلهای متضاد

انتخاب شدند .یافتهها نشان دادند که بین جو سازمانی

صورت میگیرد [ .]17برخی از پژوهشگران ،رفتار سیاسی

نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان

در سازمان را به فعالیتهایی اطالق میکنند ،که بخشی

زن رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین تحلیل

از نقش رسمی فرد نیست ،ولی برای اثرگذاری یا تالش

رگرسیون نشان داد که جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی

برای اثرگذاری بر توزیع مزایا در سازمان صورت میپذیرد.

پیشبینیکننده بهتری برای متغیر مال ک یعنی رفتار مدنی

این تعریف عوامل کلیدی را که بیشتر افراد هنگام گفتگو

سازمانی بود.

درباره سیاست در سازمان مدنظر دارند در برمیگیرد )1 :رفتار

در تحقیقی که توسط ضیاءالدینی و رمضانی قوامآبادی

سیاسی خارج از شرح شغل مشخص فرد است )2 ،رفتار

( ،)1392با عنوان « الگوی غنیسازی و اشتیاق شغلی برای

سیاسی تالش برای استفاده از پایگاههای قدرت فرد را طلب

سنجش میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان صورت گرفته
ٔ
رابطه میان ابعاد غنیسازی
است ،هدف تحقیق بررسی

رفتار نمیکنند .برای مثال در برخی از سازمانها ،رفتارهای

شغلی با اشتیاق شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان

سیاسی بسیار آشکار است درحالی که در برخی دیگر  ،رفتار

بوده است .جامعه آماری  154نفر از کارکنان اداره آموزش و

سیاسی نقش چندانی در نتایج عملکرد ندارد .در مطالعات

پرورش شهرستان رفسنجان است ،که حجم نمونه  110نفر

و مشاهدات اخیر عواملی که مشوق رفتار سیاسی هستند

است .مطابق نتایج ،میان غنیسازی شغلی و ابعاد آن با

شناسایی شدهاند .برخی از این عوامل ویژگیهای فردی

اشتیاق شغلی کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد و مثبت

و برخی دیگر نتیجه فرهنگ سازمانی یا محیط داخلی

بودن ضرایب همبستگی حاکی از این است که با باال رفتن

میکند[ .]17همه گروهها یا سازمانها به یک اندازه سیاسی
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نمرات غنیسازی شغلی و ابعاد آن ،نمرات اشتیاق شغلی

بین رفتارهای نابهنجار و اشتیاق و تعهد کارکنان در اداره

کارکنان افرایش پیدا میکند .همچنین میان اشتیاق شغلی

آموزش و پرورش منطقه  17تهران بوده است ،یک نمونه 55

و ابعاد آن با تمایل به ترک خدمت کارکنان رابطه معنیداری

نفری از کارمندان این مجموعه انتخاب شدند .نتایج نشان

وجود دارد و منفی بودن ضرایب همبستگی حاکی از این

داد که رفتارهای نابهنجار بر هر دو پارامتر تعهد و اشتیاق

است که با باال رفتن نمرات اشتیاق شغلی و ابعاد آن،

کارکنان تأثیر منفی با ضریب تأثیر  0 /53و 68/0دارد.

نمرات تمایل به ترک خدمت کارکنان کاهش پیدا میکند.

در پژوهشی که توسط قربانی دولت آبادی و همکاران

نتایج یافتههای تحقیق همچنین حاکی از این بود اشتیاق

( ،)1395با عنوان بررسی رابط عدالت سازمانی ،اشتیاق

شغلی بهطور واضح با غیبت و قصد ترک خدمت پیوندیافته

شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیأتعلمی دانشگاه

است .مدارک مثبت زیادی اشتیاق شغلی را با رضایت

اصفهان انجام گرفته است ،جامعه آماری را کلیه اعضای

شغلی مرتبط دانستهاند.

هیأتعلمی دانشگاه اصفهان تشکیل دادند که از این

در تحقیقی که توسط کاوه و گنجی ( ،)1393با عنوان

جامعه آماری  230نفر بهعنوان نمونه به شکل تصادفی

«بررسی رابطه میزان تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی در

ساده انتخاب شدند .نتایج این تجزیه و تحلیل نشان داد

کارکنان سازمان جهاد کشاورزی و اداره آموزش و پرورش

که بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی ارتباط مثبت و

شهرکرد» صورت گرفته است ،هدف پژوهش بررسی رابطه

معنیدار وجود دارد .همچنین عدالت سازمانی میتواند

میزان تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی در کارمندان سازمان

عامل تأثیرگذار در اشتیاق شغلی اعضای هیأتعلمی

جهاد کشاورزی و اداره آموزش و پرورش شهرکرد بوده

باشد .نتایج همچنین بیانگر این بود که اشتیاق شغلی

است .در این پژوهش 80 ،نفر با روش نمونهگیری تصادفی

میتواند تعهد سازمانی اعضای هیأتعلمی را پیشبینی

بهعنوان نمونه انتخاب شدند .یافتهها نشان داد که بین

کند .بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که هر چه مدیران

تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی رابطه مستقیم وجود دارد.

به رعایت عدالت و انصاف در دانشگاه بیشتر و بهتر توجه

همچنین بین خرده مقیاسهای اشتیاق شغلی شامل وقف،

کنند ،کارکنان با شوق و تعهد بیشتر به کار میپردازند و

جذب و نیرومندی ،با تعهد سازمانی همبستگی وجود دارد.

اهداف دانشگاه بهطور مؤثری تحقق مییابد.

همچنین بین خرده مقیاسهای تعهد سازمانی شامل تعهد

عاصمیپور ( ،)1395نیز طی تحقیقی مطرح کرد

عاطفی ،مستمر و هنجاری با اشتیاق شغلی همبستگی

حذف رفتارهای سیاسی از امور سازمانی ناممکن است،

وجود دارد .بر اساس نتایج پژوهش بین اشتیاق شغلی و

اما مدیران میتوانند چند کار بکنند از جمله :روشن کردن

تعهد سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد و با نتایج نوری

انتظارات شغلی ،باز کردن فرایند ارتباطات ،ایفای نقش

و همکاران ( )1389همسو است .این نتایج به این معنی

الگوی خوب بودن ،مواظب بازیگران سیاسی بودن ،و پیوند

است که هر چه فرد اشتیاق بیشتری نسبت به شغل خود

دادن هدفهای فردی و سازمانی جهت محدودسازی

داشته باشد ،تعهد بیشتری نسبت به سازمان نشان میدهد.

آنها .در حقیقت میزان تمایل مدیران و کارکنان سازمان
ً
را به بروز رفتارهای سیاسی نمیتوان صرفا ناشی از عاملی

عنوان «بررسی اثر رفتارهای نابهنجار بر اشتیاق شغلی و

مطلق دانست .لذا به نظر میرسد که ارائه نگاهی کلنگر به

تعهد کاری کارکنان آموزش و پرورش منطقه  17تهران»

چگونگی ظهور رفتارهای سیاسی و تفسیر متغیرهای اثرگذار

صورت گرفته است و هدف از انجام تحقیق بررسی رابطه

بر آن مناسبتر باشد.

در تحقیقی که توسط عامری و همکاران ( ،)1394با
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در پژوهشی دیگر میرکمالی و همکاران ( ،)1398به

شدند .بر اساس یافتهها مشخص شد که رابطه معنیداری

بررسی رابطه رهبری تحولآفرین با یادگیری سازمانی در

بین یادگیری سازمانی و خودکارآمدی عمومی و نیز یادگیری

شرکت سایپا پرداختند .الزمه تغییر و تحوالت مستمر

سازمانی و اشتیاق کاری کارکنان وجود دارد .همچنین

سازمانی در محیطهای پویا و در حال تغییر امروز  ،وجود

نتایج بیانگر این است که از بین مؤلفههای یادگیری

رهبرانی بصیر  ،راهبردی یا بهعبارت روشنتر  ،رهبران

سازمانی« ،انتقال و یکپارچهسازی دانش» قویترین متغیر

تحولآفرین است .بهدلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در

در پیشبینی خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری کارکنان

ایجاد تحوالت سازمانی در سطح دنیا و نقش آن در یادگیری

میباشد .شایان ذکر است که هر چهار مؤلفه یادگیری

سازمانی ،در این تحقیق سعی بر آن شده رابطه متقابل

سازمانی ،بخشی از واریانس متغیر خودکارآمدی عمومی را

رهبری تحولآفرین و یادگیری سازمانی از طریق روش تحقیق

تبیین کردند .بخشی از واریانس متغیر اشتیاق نیز توسط سه

همبستگی مورد بررسی قرار گیرد .با این هدف  138نفر از

مؤلفه (انتقال و یکپارچهسازی ،تعهد مدیریت و فضای باز و

کارکنان ستادی شرکت سایپا بهصورت تصادفی انتخاب

آزمایشگری) متغیر یادگیری سازمانی تبیین گردید.

شدند .دادهها پس از جمعآوری بر اساس پرسشنامههای

ترکزاده و همکاران ( ،)1399طی تحقیقی به بررسی

یادگیری سازمانی و رهبری تحولآفرین بهوسیله نرمافزار

چارچوب عوامل محیطی مؤثر بر رفتار سیاسی سازمانی

 SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتههای تحقیق

در دانشگاه پرداختند .در این پژوهش ،با هدف کشف

نشان داد بین مؤلفههای رهبری تحولآفرین و مؤلفههای

و احصاء عوامل محیطی مؤثر بر رفتار سیاسی سازمانی

یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

در دانشگاههای ایران انجام گرفته است .بنابراین در

در نهایت نفوذ آرمانی (رفتار ) بهعنوان یکی از ابعاد رهبری

این پژوهش از طرح پژوهش کیفی و روش مطالعه موردی

تحولی ،مهمترین پیشبینیکننده یادگیری سازمانی

کیفی استفاده گردید .مشارکتکنندگان حاضر در پژوهش

محسوب میشود .بر اساس اطالعات در دسترس محققان،

شامل  15نفر از متخصصان مدیریت و رفتار سازمانی

این پژوهش نخستین در نوع خود میباشد که رابطه میان

با تجربه دانشگاهی بودند که با رویکرد نمونهگیری

رهبری تحولآفرین را با یادگیری سازمانی در شرکت سایپا

هدفمند و روش «معیار » انتخاب شدند .روش گردآوری و

مورد مطالعه قرار داده است.

جمعآوری دادههای پژوهش حاضر  ،مصاحبههای عمیق

سنجری و همکاران ( ،)1399پژوهشی تحت عنوان

نیمهساختارمند بوده و برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی و

تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد .یافتههای حاصل

اشتیاق کاری در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی انجام

از پژوهش حاضر در قالب 36 ،مضمون پایه و همچنین 6

دادند .هدف از این پژوهش ،بررسی رابطه یادگیری سازمانی

مضمون سازماندهنده اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی،

با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری کارکنان در ادارات

زیست-محیطی ،تکنولوژی ،و قلمرو حرفهای استخراج

ورزش و جوانان استان مرکزی است .روش این پژوهش

گردید .همچنین نتایج مطالعه کنونی شناخت و درک

توصیفی بوده و از نوع مطالعات همبستگی میباشد .جامعه

اثربخشتر بعد محیطی رفتار سازمانی دانشگاه را هموار و

آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان

تحلیل دقیق آن را میسر ساخت تا به این وسیله دانشگاهها

مرکزی تشکیل دادند ( 289نفر ) که با استفاده از روش

در تعامالت خود با محیط اثربخشتر عمل کنند .به بیان

نمونهگیری تصادفی ساده 159 ،نفر از میان آنها انتخاب

دیگر نتایج برگرفته شده از این پژوهش میتواند دیدگاههای

شماره  ،110آذر و دی 1400
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در پژوهشی که توسط ینر و همکاران ( ،)2012با عنوان

جدیدی را پیش روی دانشگاهها قرار داده که از طریق آنها

تأثیر جو اخالقی بر اشتیاق شغلی انجام گرفته است

تأثیرات قابل مالحظهای بر روی محیط خود بگذارند.
منینگ و کرتیس ( ،)2011در پژوهشی تحت عنوان

و هدف آن آزمون بررسی رابطه جو اخالقی با اشتیاق

«رهبری تحولآفرین رویکردی نوین در سازمانهای موفق»

کاری است ،جامعه آماری کارمندان  53قسمت از

اینچنین بیان میکنند که مهمترین ویژگی عصر کنونی

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در بورسیا []41

عدم اطمینان ،پیچیدگی ،جهانیسازی و تغییرات فزاینده

ترکیه بود که  199نفر از کارمندان بهعنوان نمونه مورد مطالعه

تکنولوژیکی است ،موفقیت با این شرایط و موقعیت،

قرار گرفتند .نتایج نشان داد که اشتیاق کاری بهطور مثبت

مستلزم تغییر در فعالیتها و وظایف سازمانی و چگونگی

و معنیداری با جو اخالقی مرتبط است .بعد مسئولیت

اداره و بهویژه رهبری سازمانها است .مدیران برای موفقیت

اجتماعی از ابعاد جو اخالقی تأثیر قویتری نسبت به دیگر

و ایفای نقش مؤثر در سازمان عالوه بر دارا بودن نگرش

ابعاد اخالقی بر اشتیاق کاری دارد .همچنین تأثیر بعد

اقتضایی نسبت به متغیرهای محیطی ،باید سازمان و

مسئولیت اجتماعی از ابعاد جو اخالقی بر بعد فداکاری

مدیریت را بهعنوان یک سیستم مدنظر قرار دهند و با این

از ابعاد اشتیاق کاری نسبت به تأثیر آن بر ابعاد جذب و

نگرش به بررسی رفتار کارکنان بپردازند و شیوه و سبک رهبری

نیرومندی از اشتیاق کاری قویتر است و همچنین رابطه

خود را بر اساس واقعیت و شرایط ،ماهیت کار و وظایف و

جو اخالقی با بعد فداکاری و جذب از ابعاد اشتیاق کاری

خصوصیات کارکنان انتخاب کنند .بنابراین سازمانهای

نسبت به رابطه آن با بعد نیرومندی از ابعاد اشتیاق کاری

موفق به رهبرانی نیازمند هستند که با ژرفنگری ،جهت

قویتر است.

مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند ،افراد را به

در تحقیقی که توسط پرماریوپان و همکاران (،)2013

آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به

تحت عنوان «تأثیر جو سازمانی بر اشتیاق کاری کارکنان و

وجود آورند .رهبران تحولآفرین با خلق ایدهها چشماندازهای

تعهد سازمانی» انجام شده ،هدف از انجام تحقیق بررسی

جدید مسیر تازهای از رشد و شکوفایی را فرا روی سازمانها

فضای سازمانی و اشتیاق کاری کارکنان و تعهد سازمانی در

قرار میدهند و نوید بهبود عملکرد سازمانها خواهند بود.

بین اعضای انجمن علمی دانشگاههای دولتی و خصوصی

در پژوهشی که توسط آندریو و سوفیان [ ،]38با عنوان عوامل

در کشور مالزی بود .در یک نمونه  500تایی از اعضای انجمن

فردی و نتایج کار اشتیاق شغلی انجام گرفته است ،با هدف

علمی دانشگاههای دولتی و خصوصی دانشگاه کالنتان

حصول اطمینان از عدم قطعیت در مورد تأثیر عوامل فردی

مالزی ،به بررسی یک ارتباط علی بین جو سازمانی خوب،

اشتیاق شغلی کارکنان بر نتایج کار با استفاده از اندازهگیری

اشتیاق کاری کارکنان و تعهد سازمانی پرداخته شده است

اشتیاق کارکنان (اشتیاق شغلی و سازمانی) بهعنوان متغیرهای

که یک مدل مفهومی از پیوند میان این متغیرها ارائه میکند.

میانجی و نظریه مبادله اجتماعی [ ]39بهعنوان زیربنای

بنابراین با درک نتایج تجربی از جو سازمانی ،این یافتهها

نظری ،بر روی  104نفر از افسران  HRکه در رونیو بورد ایلند []40

به پدیدار شدن بهعنوان یک مدل بداهه بهمنظور افزایش

مالزی کار میکردند انجام شد .یافتههای این مطالعه تفاوت

اشتیاق کاری کارکنان به خوبی تعهد سازمانی قادر خواهد

معنیداری بین اشتیاق شغلی و سازمانی با حمایت همکار

بود .اگرچه شاید تأثیر متغیرهای متعددی بر اشتیاق کاری،

بهعنوان یک عامل مهم فردی که تأثیرات هردو اندازهگیری

در تحقیقات و مطالعات قبلی مورد توجه بوده است ،ولی

اشتیاق کاری و نتایج کار را نشان میدهد.

میتوان اذعان نمود پژوهش حاضر که در زمینه مطالعه تأثیر
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رهبری تحولآفرین بر اشتیاق کاری با نقش میانجی رفتار

 .4سواالت و فرضیههای پژوهش

سیاسی مدیران در جامعه آماری مورد مطالعه انجام میشود

سواالت

در پژوهشهای قبلی مورد توجه نبوده و نادیده گرفته شده

 .1رهبری تحولآفرین بر اشتیاق کاری در جامعه مد نظر چه
تأثیری دارد؟

است .لذا انجام تحقیق حاضر از اهمیت خاصی برخوردار

 .2رهبری تحولآفرین بر رفتار سیاسی مدیران در جامعه مد

بوده میتواند برای مجموعه مدیریت و کارکنان سازمانهای

نظر چه تأثیری دارد؟

دولتی اصفهان (جامعه آماری موردمطالعه) مثمر ثمر باشد

 .3رفتار سیاسی مدیران بر اشتیاق کاری در جامعه مد نظر

و از آنجا که این موضوع تاکنون در جامعه آماری مورد

چه تأثیری دارد؟

مطالعه ،بررسی و پژوهش نشده است ؛ لذا با عنایت به خالء
تحقیقاتی موجود در این زمینه و عدم پژوهشهای قبلی در
جامعه آماری مورد مطالعه ،اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

فرضیه اصلی

دوچندان میشود .با توجه به آنچه گفته شد ،این پژوهش

رهبری تحولآفرین بر اشتیاق کاری با نقش میانجی رفتار

از این نظر میتواند برای سازمانهای دولتی مفید باشد که

سیاسی مدیران در سازمانهای دولتی اصفهان تأثیر

با برداشتن گامی در جهت کمبود پژوهش در زمینه رهبری

معنیداری دارد.

تحولآفرین و رابطه آن با اشتیاق کاری و نتایج حاصل از
آن بهعنوان پایه تحقیقاتی مدیریت برای استان اصفهان و

فرضیههای فرعی تحقیق

همچنین سایر استانها باشد.

 .1رهبری تحولآفرین بر اشتیاق کاری در سازمانهای دولتی
اصفهان تأثیر معنیداری دارد.

با توجه به مطالب بیان شده و بررسی پیشینه پژوهش و

 .2رهبری تحولآفرین بر رفتار سیاسی مدیران در سازمانهای

اهمیت نقش رهبری تحولآفرین بر اشتیاق کاری همچنین

دولتی اصفهان تأثیر معنیداری دارد.

نقش رفتار سیاسی مدیران بر اشتیاق کاری ،در این پژوهش
مدل فرضی از روابط ساختاری بین رهبری تحولآفرین

 .3رفتار سیاسی مدیران بر اشتیاق کاری کارکنان در

و اشتیاق کاری همچنین نقش رفتار سیاسی مدیران

سازمانهای دولتی اصفهان تأثیر معنیداری دارد.

ازی هم هن نقش زفیاز سرهاسری منیکان

اشریها

گکفید شن
دز نظک
صورتوزا
به بد
گرفته شد.
شکلدر 1نظر
نمودار ()1

 .3روش تحقیق
این تحقیق بر اساس هدف ،از نوع کاربردی است چرا که
رهبری
تحول
آفرین

رفتار

هدف از تحقیق ،بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر اشتیاق

اشتیاق

سیاسی

کاری با نقش میانجی رفتار سیاسی مدیران است .برحسب

کاری

مدیران

روش جمعآوری اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی -
پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه بر روی کارکنان
سازمانهای دولتی اصفهان صورت گرفته است .همچنین
در فرایند این تحقیق ،برای بررسی چارچوب نظری و مفاهیم

نمودار  -1مدل مفهومی پژوهش
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

تحقیق با مراجعه به کتب ،مقاالت و پژوهشهای مرتبط

 .4.1سواالت و فرضیههای پژوهش
سواالت

شماره  ،110آذر و دی 1400

 -1زهبکی تحول آفکین بک اشیها
من نظک د تاثهکی دازد؟

ازی دز هامعد
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با موضوع ،از روشهای کتابخانهای و میدانی نیز بهعنوان

بنابراین بهمنظور اندازهگیری قابلیت اعتماد ،از روش آلفای

اجزای جدانشدنی تحقیقات علمی بهرهبرداری شده است.

کرونباخ و با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام گردیده است.

جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران سازمانهای دولتی

این اعداد نشاندهنده آن است که پرسشنامههای مورد

اصفهان اعم از استانداری ،فرمانداری ،دانشگاهها ،ادارات

استفاده ،از قابلیت اعتماد و یا بهعبارت دیگر از پایایی الزم

کل دولتی اصفهان است ،که تعدادی از آنها با عنایت به

برخوردار میباشند .پس از انجام محاسبات مربوطه به کمک

شرایط کرونا و مجوز ستاد ملی مربوطه اجازه همکاری داده

نرمافزار  Spssمیزان ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامهها

شد که شامل  140نفر میباشد .روش نمونهگیری تصادفی

به شرح جدول ( )1بهدست آمد.

ساده بهکار گرفته شد .با توجه به اینکه واریانس جامعه یا

جدول  -1جدول تعیین پایایی ضریب آلفای کرونباخ

درصد مورد نیاز در اختیار نبود ،از جدول مورگان برای برآورد
حجم نمونه استفاده شد .این جدول حداکثر تعداد نمونه

پرسشنامه

را در برآورد میزان شیوع نشان میدهد .بنابراین حجم نمونه

رهبری
تحولآفرین

میباشد که بهصورت تصادفی برای پاسخ به سؤاالت

با استفاده از جدول کرجسی و مورگان [ ]42تعداد  100نفر
پرسشنامه انتخاب شدند .پس از تهیه پرسشنامه تعداد 120
فقره از آن توزیع و بعد از وقتگذاری بسیار در شرایط کرونا
موفق به دریافت  103پرسشنامه شد.

تعداد پاسخ دهنده تعداد سؤال آلفای کرونباخ
103

16

تحقیق موضوع ،از منابع کتابخانهای ،مقاالت ،کتابهای

قابل قبول

اشتیاق کاری

103

10

0.84

قابل قبول

رفتار سیاسی
مدیران

103

7

0.75

قابل قبول

آلفای کرونباخ
کل در نمونه
 30تایی

برای گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات

0.87

نتیجه

0.89

مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطالعات استفاده شده
است .بهمنظور جمعآوری دادهها و اطالعات برای تجزیه

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتهها

و تحلیل ،از پرسشنامه استفاده گردیده است .سؤاالت

دادهها و اطالعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه ،پس از

 1تا  16پرسشنامه برای سنجش رهبری تحولآفرین باس و

بررسی و مطالعه ،به کمک نرمافزار آماری  ]43[ SPSSمورد

آدلیو ( ،)2000سؤاالت  17تا  26برای سنجش اشتیاق کاری

آزمون قرار میگیرند .در این تحقیق ،برای تجزیه و تحلیل

پرماریون و همکاران ( )2013و سؤاالت  27تا  33رفتار

دادههای بهدست آمده از نمونهها ،هم از روشهای آمار

سیاسی مدیران امیری ( )1394را مورد استفاده قرار داد.

توصیفی و هم از روشهای آمار استنباطی استفاده شده است.

برای تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه از قضاوت نخبگان

آمار توصیفی این پژوهش شامل آمار برابر زنان و مردان

شامل استادان محترم راهنما و مشاور و متخصصان موضوع

در پاسخگویی 0/57 ،در گروه سنی  30تا  39سال،

مورد مطالعه ،استفاده گردید .در این تحقیق بهمنظور تعیین

شامل جمعیت هشتاد درصدی تحصیالت لیسانس و

پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.

فوق لیسانس 0/65 ،پست سازمانی کارشناسی ،بیشترین

این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری که

سابقه کار بین 5تا  15سال و کمترین آن  0/2بیست و پنج

خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند بهکار میرود.

سال به باال دارند ،که همگی نشان از جامع بودن ،جمیع
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جدول  -3آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی اول

اضداد بودن ،پختگی و متخصص بودن نمونه آماری دارد.

سطح
ضریب ضرایب استاندارد
معنیداری

جهت تشخیص نرمال بودن دادهها نیز از آزمون کلموگروف-
اسمیرنف استفاده شد .با توجه به بزرگتر بودن سطح
معنیداری  Sigاز مقدار پنج درصد ،لذا فرض صفر مبتنی بر

0/000

نرمال بودن توزیع متغیرها مورد تأیید قرار میگیرد و در نتیجه

ضرایب غیراستاندارد

t

Beta

Std. Error

B

3/93

0/36

0/10

0/39

رهبری تحول
آفرین

دادهها پارامتریک میباشند.
شدت همبستگی بین متغیرهای این فرضیه ،بر اساس
بررسی فرضیات پژوهش

سنجش ضریب همبستگی ،مانند فرضیه اصلی بهطور

فرضیه اصلی :رهبری تحولآفرین بر اشتیاق کاری با نقش

همبستگی متوسط مورد تأیید قرار گرفت .پس از سنجش

میانجی رفتار سیاسی مدیران در سازمانهای دولتی اصفهان

آزمون دوربین و واتسون ،آزمون رگرسیون و آزمون آنووا مورد

تأثیر معنیداری دارد .شدت همبستگی بین متغیرهای

بررسی قرار گرفت.

این فرضیه ،بر اساس سنجش ضریب همبستگی ،بهطور

همانطور که مشاهده میشود ضرایب رگرسیون ،ضریب

همبستگی متوسط مورد تأیید قرار گرفت .پس از سنجش

استاندارد شده بتا بین متغیر رهبری تحولآفرین و متغیر

آزمون دوربین و واتسون ،آزمون تحلیل متغیر واسطهای با

وابسته اشتیاق کاری ارائه شده است .ضریب بتا ()0/36

روش سوبل و آزمون آنووا مورد بررسی قرار گرفت.

نشان داده شده ،مثبت و در سطح  0/000معنیدار میباشد.

همانطور که مشاهده میشود ضرایب رگرسیون ،ضریب

بنابراین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد

استاندارد شده بتا بین متغیر مستقل رهبری تحولآفرین و

که رهبری تحولآفرین میتواند بهعنوان متغیر پیشبین بر

متغیرهای وابسته اشتیاق کاری و رفتار سیاسی مدیران ارائه

اشتیاق کاری تأثیر بگذارد.

شده است .ضریب بتا بهترتیب ( )0/21 ،0/40نشان داده
شده ،مثبت و در سطح ( )0/0.000،023معنیدار میباشد.

فرضیه فرعی دوم :رهبری تحولآفرین بر رفتار سیاسی مدیران

بنابراین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد

در سازمانهای دولتی اصفهان تأثیر معنیداری دارد.

که رهبری تحولآفرین میتواند بهعنوان متغیر پیشبین بر

شدت همبستگی بین متغیرهای این فرضیه ،بر اساس

اشتیاق کاری و رفتار سیاسی مدیران تأثیر بگذارد.

سنجش ضریب همبستگی ،مانند فرضیه اصلی
بهطور همبستگی متوسط مورد تأیید قرار گرفت .پس از

فرضیه فرعی اول :رهبری تحولآفرین بر اشتیاق کاری در

سنجش آزمون دوربین و واتسون ،آزمون رگرسیون و آزمون
آنووا مورد بررسی قرار گرفت.

سازمانهای دولتی اصفهان تأثیر معنیداری دارد.
جدول -2آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اصلی
ضریب

ضرایب استاندارد

جدول  -4آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی دوم
سطح
معنیداری

ضرایب غیراستاندارد

t

Beta

Std. Error

B

2/30

0/21

0/08

0/19

اشتیاق کاری

4/40

0/40

0/08

0/35

رفتار سیاسی مدیران
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0/000
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ضرایب غیراستاندارد

t

Beta

Std. Error

B

5/57

0/48

0/10

0/55

رهبری تحول
آفرین

 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

همانطور که مشاهده میشود ضرایب رگرسیون ،ضریب
استاندارد شده بتا بین متغیر رهبری تحولآفرین و متغیر

یافتههای حاصل از تحلیل فرضیه اصلی :رهبری

وابسته رفتار سیاسی مدیران ارائه شده است .ضریب بتا

تحولآفرین بر اشتیاق کاری با نقش میانجی رفتار سیاسی

( )0/48نشان داده شده ،مثبت و در سطح  0/000معنیدار

مدیران در سازمانهای دولتی اصفهان مؤثر است .رهبری

میباشد .بنابراین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان

ابتکار فعالیتهایی است که منجر به الگوی سازگار تعامل

میدهد که رهبری تحولآفرین میتواند بهعنوان متغیر

گروه به سوی حل مسائل متقابل گردد .رهبری تأثیرگذاری

پیشبین بر رفتار سیاسی مدیران تأثیر بگذارد.

بر افراد است تا تحقق هدف مشترک را دنبال کنند .الزمه
تغییر و تحوالت مستمر سازمانی در محیطهای پویا و در

فرضیه فرعی سوم :رفتار سیاسی مدیران بر اشتیاق کاری در

حال تغییر امروز  ،وجود رهبرانی بصیر  ،راهبردی یا بهعبارت

سازمانهای دولتی اصفهان تأثیر معنیداری دارد.

روشنتر  ،رهبران تحولآفرین است که موجبات اشتیاق

شدت همبستگی بین متغیرهای این فرضیه ،بر اساس

کاری و انگیزههای شغلی را فراهم نماید .نتایج این پژوهش

سنجش ضریب همبستگی ،مانند فرضیه اصلی بهطور

با تحقیقات انجام شده توسط عاصمیپور (،)1395

همبستگی متوسط مورد تأیید قرار گرفت .پس از سنجش

سنجری و همکاران ( ،)1399ینر و همکاران ()2012

آزمون دوربین و واتسون ،آزمون رگرسیون و آزمون آنووا مورد

همراستا میباشد .با توجه به تأثیر مثبت و مستقیم رهبری

بررسی قرار گرفت.

تحولآفرین بر اشتیاق کاری جهت رهبری کردن سازمان از
مدیران و رهبرانی که دارای سبک رهبری تحولآفرین هستند

جدول  -5آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی سوم
سطح
معنیداری

0/000

ضریب ضرایب استاندارد

و بهراحتی میتوانند این سبک را در سازمان ایجاد کنند؛
دعوت به همکاری نمود.

ضرایب غیراستاندارد

t

Beta

Std. Error

B

4/10

0/37

0/08

0/35

یافتههای حاصل از تحلیل فرضیه فرعی اول :رهبری
تحولآفرین بر اشتیاق کاری در سازمانهای دولتی مؤثر

رهبری تحول
آفرین

است .رهبری تحولآفرین [ ]21یکی از پارادایمهای رهبری در
روانشناسی سازمانی است که مورد تحقیق گستردهای قرار
گرفته است .رهبری تحولآفرین ،رضایت زیردستان و اعتماد

همانطور که مشاهده میشود ضرایب رگرسیون ،ضریب

آنان به رهبری و به عالوه تعهد عاطفی آنان را افزایش میدهد.

استاندارد شده بتا بین متغیرهای رفتار سیاسی مدیران

رهبرانی که رفتارهای تحولآفرین را از خود نشان میدهند

و متغیر وابسته اشتیاق کاری ارائه شده است .ضریب بتا

مجموعهای از نتایج مثبت را در سازمان ایجاد میکنند.
ً
رهبری تحولآفرین انگیزهدهنده متعالی و نهایتا اخالقی

میباشد .بنابراین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان

است که در آن سطوح رفتار انسانی و تمایالت اخالقی هردو

میدهد که رفتار سیاسی مدیران میتواند بهعنوان متغیر

رهبران و پیروان باال میرود .این انگیزه متعالی زمینه امید

پیشبین بر اشتیاق کاری تأثیر بگذارد.

به زندگی و اشتیاق کاری را در سازمانهای دولتی فراهم

( )0/37نشان داده شده ،مثبت و در سطح  0/000معنیدار

میکند .نتایج این تحقیق با کار آندریو و سوفیان (،)2012
متفاوت و با تحقیق ترکزاده و همکاران ( ،)1399چباکول
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و واریا ( )2016و میرکمالی و همکاران ( )1398همراستا

بیشتری خواهند کرد .از این رو ایجاد عالقه و اشتیاق به

است .همچنین پیشنهاد میشود علت عدم تمایل برخی

کار میتواند باعث شکوفایی خالقیت کارکنان و نوآوری در

از رهبران و مدیران به پیادهسازی سبک رهبری تحولآفرین

سازمان شود و بر اساس یافتههای این پژوهش رفتار سیاسی

مورد بررسی قرار گیرد .بررسی عوامل مؤثر در ایجاد و سبک

مدیران بر آن تأثیر مثبت و معنیداری دارد .نتایج این تحقیق

رهبری تحولآفرین و افزایش اشتیاق شغلی در سازمان اعم از

با پژوهشی که توسط سنجری و همکاران ( )1399و همچنین

مدیران یا کارمندان نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد.

چپاکول و وارما ( ،)2016صورت گرفته نتایج مشابهی دارد .با

یافتههای حاصل از تحلیل فرضیه فرعی دوم :این نوع

توجه به این فرضیه بهکارگیری استراتژی مناسب در راستای

رهبری بر رفتار سیاسی مدیران مؤثر است .رفتار سیاسی

اطالعرسانی و دادن آ گاهی به رهبران و مدیران از مزایای

مدیران بهدلیل ماهیت مؤثر و قوی خود میتواند بر رفتار و

داشتن سبک رهبری تحولآفرین و استفاده از شیوههای

عملکرد اعضای سازمان تأثیر داشته باشد و نقش مهمی در
ً
مهار درونی رفتارهای کارکنان دارد .در برخی سازمانها غالبا

افزایش اشتیاق کاری پیشنهاد میگردد .همچنین آموزش به
مدیران در زمینه ایجاد سازمانی پویا و انعطافپذیر باید در

افرادی هستند که با اعمال رفتارهای سیاسی خود سکان

دستور کار سازمانها قرار گیرد .در سازمانهایی هم که از

را در اختیار گرفتهاند و دلخوش از این هستند که دارای

این سبک رهبری استفاده نمیشود باید علت عدم انگیزش

اختیارات و قدرتی هستند که میتوانند با استفاده از آن

و اشتیاق افراد جهت داشتن سبک رهبری تحولآفرین مورد

فرمان دهند .سیاست یکی از واقعیتهای حیات سازمان

تحقیق و تفحص قرار گیرد.

است .که رهبری تحولآفرین بر آن تأثیر مثبت و معنیداری

از محدودیتهای این پژوهش میتوان به عدم آ گاهی

دارد .نتایج این پژوهش با تحقیقات میرکمالی و همکاران

کافی از مزایا و منافع داشتن یک رهبر با سبک رهبری

( )1398و پرماریوپان و همکاران ( )2013همراستا است.

تحولآفرین اشاره کرد .همچنین عدم فرهنگسازی احساس

آشناسازی بیش از پیش مدیران با تهدیدها و فرصتهای

مثبت در سازمانها نسبت به کارایی رهبری تحولآفرین نیز

رفتار سیاسی و جهتدهی آن به سمت اهداف سازمانی

از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر است .محدودیت

یکی دیگر از پیشنهادهایی است که باید به آن توجه ویژه

قابل بیان دیگر این پژوهش ،استفاده تنها از ابزار پرسشنامه

شود.

جهت جمعآوری دادهها میباشد در حالی که جهت بررسی

یافتههای حاصل از تحلیل فرضیه فرعی سوم :نتایج

عمیقتر و درک بهتر متغیرها و روابط آنها بهتر است از

حاصل از این آزمون فرضیه نشان میدهد که رفتار سیاسی

روشهای مختلف مصاحبه همچون مصاحبه کانونی یا

مدیران بر اشتیاق کاری در سازمانهای دولتی اصفهان تأثیر

متمرکز نیز استفاده گردد.

مثبت و معنیداری دارد ،لذا از آنجا که اشتیاق شغلی،
مقدار اشتیاق و عالقهای است که کارکنان به سازمان

پینوشت

و کار خود دارند .همچنین اشتیاق شغلی کارکنان ،یک

1.1میر کمالی و همکاران.1398 ،

رابطه احساسی است که کارمند با شغل ،سازمان ،مدیر و

2.2غالمی.1396 ،

همکارانش دارد و بر روی تالشهای مضاعف او در کارش

3.3سیدی و همکاران.1395 ،
4.4شیروانی و معمارمنتظرین.1389 ،

تأثیرگذار است و در این حالت کارکنان در خصوص اهداف،

5.5سینایی و توکلی.1395 ،
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