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تاثير رهبري تحولآفرين بر عملکرد شغلي اعضاي هيات علمي با ميانجيگري
درگيري شغلي
عبدالعلي جاللي 1ـ احمدعلي روحالهي
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چکيده
هدف پژوهش حاضر ارائة راهكارهاي كاربردي بهمنظور بهبود عملکرد شغلي اعضاي هيات علمي ،بر اساس رهبري
تحولآفرين و عملکرد شغلي است .اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش ،توصيفي همبستگي است .در
اين پژوهش ابتدا مدل نظري و فرضيههاي پژوهش توسعه داده شد .سپس به كمك مدل معادالت ساختاري و آزمون
رگرسيون فرضيههاي پژوهش بررسي شدند .جامعة آماري تحقيق ،اعضاي هيات علمي يکي از مراکز دانشگاهي نظامي
است .بدين منظور نمونهاي برابر با  012نفر بر اساس جدول مورگان و به روش نمونهگيري تصادفي به دست آمد.
دادهها از طريق پرسشنامه جمعآوري شد .براي اندازه گيري سطح درگيري شغلي از پرسشنامه درگيري شغلي
کانونگو ( )1890با  12گويه ،عملکرد شغلي از پرسشنامه پاترسون ( )1892با  11گويه و رهبري تحولي از پرسشنامه
باس و الوليو ( )0222با  02گويه استفاده گرديد .پايايي ابزارهاي تحقيق از طريق الفاي کرونباخ مورد بررسي قرار
گرفت .روايي ابزارها از طريق روايي محتوا و سازهاي مورد بررسي قرار گرفت .نتايج به دست آمده از پژوهش نشان
داد که رهبري تحولآفرين بر عملکرد شغلي اعضاي هيات علمي تأثير مثبت داشته و نقش ميانجيگري درگيري شغلي
در تأثير رهبري تحولآفرين بر عملکرد شغلي اعضاي هيات علمي به تأييد رسيد .از سوي ديگر ،تحليل رگرسيون
نشان داد که مولفهي حمايتهاي رشد دهنده ،بيشترين تاثير بر عملکرد شغلي دارد.
واژگان كليدي :درگيري شغلي ،رهبري تحولي ،عملکرد شغلي ،اعضاي هيات علمي

 1عضو هيات علمي ،گروه آموزشي مراقبت پرواز ،دانشکده پرواز ،دانشگاه هوايي شهيد ستاري ،تهران ،ايران
( aajalali@ssau.ac.irمسئول مکاتبات)
 0عضو هيات علمي ،گروه آموزشي مراقبت پرواز ،دانشکده پرواز ،دانشگاه هوايي شهيد ستاري ،تهران ،ايران.
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روابط بين فردي و محيط اشاره دارد .سبک رهبري

مقدمه

سال ششم /شماره هفدهم و هجدهم /بهار و تابستان 9314

در دنياي کنوني نيروي انساني مهمترين عامل

تحولآفرين تاکنون توانسته است به جايگاه مناسبي

رشد و ماندگاري و مهمترين مزيت رقابتي سازمان به

دستيافته و در عرصههاي نظري و عملي ،اعتبار

شمار ميرود .نيروي انساني تحليل رفته ،فرسوده و

شاياني را به دست آورد .به کمک اين سبک از رهبري،

ناراضي يا نيروي انساني شاداب ،پرانگيزه و درگير در

بهتر ميتوان استعدادهاي انساني سازمانها را ارتقا

کار .سازمانهاي امروزي در جستجوي بهترينها و

بخشيده و از ظرفيتها و انرژي فزايندهي آنها در

پيروزي در جنگ استعدادها از هيچ تالشي فروگذار

حرکت به سمت تحقق هدفها و دورنماي سازماني

ننموده و همواره ميکوشند تا بهترين ،مستعدترين و

بهره گرفت .سازمانهاي موفق به رهبراني نيازمند

دانشگرترين افراد را جذب نموده و از آنان در راستاي

هستند که با ژرفنگري ،جهت مناسب و مسير آينده

تحقق اهداف خود بهره جويند .چه بسيارند

سازمان را مشخص سازند ،افراد را به آن مسير هدايت

سازمانهايي که هزينههاي هنگفتي را صرف جذب

کنند و انگيزه ايجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند.

بهترينها ميکنند ،اما با رهبري ناصحيح ،آنان را در

رهبري تحولآفرين با تاکيد بر روي نيازها ،ارزشها و

شرايطي قرار ميدهند که تمامي استعداد و

روحيات پيروان در ايجاد مسوليت اخالقي در پيروان

انگيزههايشان هرز رفته و نابود ميگردد .براي اين که

تالش مينمايد .رهبران تحولآفرين با خلق ايدهها و

نيروي انساني در سازمان تبديل به سرمايهاي ماندگار،

چشماندازي جديد و با ايجاد اعتماد و شور و شوق در

ارزشمند و با بيشينه ارزشآفريني براي سازمان گردد،

ميان مديران و کارکنان در جهت تغيير و تحول در

الزم است شرايطي براي آنان فراهم نمود تا بتوانند با

سازمانها عمل ميكنند و نويدبخش توسعه و بهبود

امنيت ،آرامش و بدون دغدغه خاطر به ايفاي نقشهاي

عملکرد کارکنان هستند (اوسبورن و ماريون،9

خود در سازمان پرداخته و در راستاي اهداف سازمان

 .)18190228آنها همچنين در ارتباط با طيف وسيعي

حداکثر تالش و تواناييهاي خود را به کار گرفته و به

از پيامدهاي مثبت براي کارمندان ،تيمهاي گروهي و

اصطالح درگير در کار 1گردند .فردي که درجه بااليي

سازمان هستند که در نهايت عملکرد شغلي در بين

از درگيري شغلي دارد ،شغلش را در مرکز عالقه قرار

کارکنان

ميدهد .درگيري شغلي بر مبناي اعتقاد آلپورت ()1891

همکاران910290221،1؛ پوروانوا ،آاليگر و استون،2

بهعنوان يك نگرش ،متغير مهمي است كه به افزايش
اثربخشي سازمان منجر ميشود ،بيان گرديده است .هر

را

افزايش

ميدهند

(چونگو

9

و
9

0290222؛ زو ،آوليو و والمباو 0228 ،؛ مونبناهان ،
8

890228؛ کريستين ،گارزا و اسالقگرا 8290211 ،؛
12

چه سطح درگيري شغلي كاركنان يك سازمان باالتر

ونگ ،ليو ،زيو و چانگ 22290211 ،؛ گاندرسن،

0

باشد ،اثربخشي آن نيز افزايش خواهد يافت (بروان ،

 .)0210بهزعم بس ( )1569رهبري تحولآفرين منجر

 .)6991558ساشکين و ساشکين )0221( 1در ديدگاهي،

به عملکردي فراتر از انتظارات در محيطهاي کاري

رهبري را بهعنوان هنر متحول ساختن افراد و سازمانها

ميشود .تحقيقات بهطور تجربي ثابت کرده است که

با هدف بهبود سازماني تعريف ميگردد .اين رهبران

ارتباط مثبتي بين رهبري تحولآفرين و عملکرد وجود

روابط خود را در راستاي الهامبخشي معطوف به

دارد.

بهرهوري توسعه ميدهند .اين رويکرد همان رويکرد

از نظر باس ،رهبر تحولآفرين به فردي گفته

تحولي به سبک رهبري است که به ايجاد تحول در

ميشود که پيروان را توانمند ميسازد ،به آنها براي

جهت دستيابي به تغييرات مثبت در سازمان ،گروه،

عملکردي فراتر از انتظارتشان انگيزه ميدهد و آنها
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را بهجاي تعقيب منافع زودگذر شخصي ،تشويق به

نيازها ،مهارتها و آرزوهاي متفاوت آنها را درک

پيروي از اهداف جمعي مينمايد (کارک.)0229 ،11

نمايد (گاموسلوکلو و يلسو .)1005 ،اين رهبران

طبق نظريهي باس ،رهبر تحولآفرين ،مفهومي است که

مانند يکي مربي يا معلم ،عمل کرده و پيوسته

شامل چهار مولفهي اصلي بهشرح زير است9

پيروان خود را در جهت نيل به سطوح عاليتر

 نفوذ آرماني (ويژگيهاي آرماني  -رفتارهاي

ظرفيت خود توسعه ميدهند (باس و رجيو،

فرهمندي ،احترام و وفاداري بيچون و چراي

عملکرد يکي از مفاهيم بنيادين در مديريت بهشمار

پيروان به رهبري که حس آرماني را انتقال ميدهد.

ميرود؛ چرا که بسياري از وظايف مديريت بر اساس آن

نفوذ آرماني باعث ميشود ،رهبران تحولآفرين

شکل ميگيرد؛ بهعبارتي ،موفقيت سازمانها را ميتوان

بهعنوان الگوهايي از نقش و الگوي رفتار براي

در آيينه عملکردشان مشاهده کرد (ابزري و همکاران،

پيروان باشند (موغلي .)1861 ،در اين حالت فرد،

 .)1199فرهنگ انگليسي آکسفورد عملکرد را به

خصوصيات رهبر کاريزماتيک را دارد؛ مورد اعتماد

عنوان" اجرا ،بهکار بستن ،انجام دادن هر کار منظم يا

و تحسين زيردستان است ،زيردستان او را بهعنوان

تعهد شده" تعريف ميکند .اين تعريف عالوه بر اينکه

يک الگو و مدل ميشناسند و سعي ميکنند که

با ستادهها و بروندادها مرتبط است ،نشان ميدهد که

همانند او شوند .نفوذ آرماني شامل ويژگيهاي

عملکرد با کار و نتايج آن ارتباط تنگاتنگ دارد .بنابراين،

آرماني و رفتارهاي آرماني است.

عملکرد را ميتوان بهعنوان "رفتار" تلقي کرد (روشي

 انگيزش الهامبخش :رهبران تحولآفرين با به

که سازمانها ،گروهها و افراد براي کاري استفاده

چالش کشيدن و معنا بخشيدن به کار پيروان خود،

ميکنند) .کمپبل ( )1881بر اين باور است که در

به آنها انگيزه ميدهند .روحيهي گروهي با اين

عملکرد ،رفتار وجود دارد و بايد از نتايج متمايز باشد؛

نوع رهبري ارتقا مييابد (باس و رجيو.)1008 ،10

زيرا برخي از عوامل سامانهها ميتوانند نتايج را از بين

به خصوص اينکار توسط نشان دادن همدلي و

ببرند (پاول و ويکتور .)0211 ،عملکرد شغلي پديدهاي

خوشبيني ،درگير کردن پيروان در ارائهي

پيچيده است که شايد سادهترين تعبير براي آن را بتوان،

چشماندازهاي آينده و داشتن انتظارات باال از آنها

مجموعه فعاليتهاي معطوف به دستيابي سازماني

انجام ميشود (باپر و همکاران.)1000 ،11

دانست .متناسب با عملکرد که از دريچههاي مختلف

 تحريک

فرهيختگي:

تحريک

فرهيختگي،

مورد مطالعه قرار ميگيرد ،اهداف نيز از دريچههاي

برانگيختن پيروان بهوسيلهي رهبر بهمنظور کشف

مختلفي بروز ميکند .عملکرد شغلي يکي از مهمترين

راهحلهاي جديد و تفکر مجدد در مورد حل

متغيرهاي وابستهاي است که در مطالعات مختلف مورد
19

مشکالت سازماني توسط پيروان است .در واقع

بررسي قرار گرفته است .بورمن و موتوويدلو

رفتار رهبر ،چالشي را براي پيروان ايجاد ميکند که

( )1558دو نوع از رفتارهاي کارکنان را که در

دوباره در مورد کاري که انجام ميدهند ،کوشش و
تالش نمايند و در مورد چيزي که ميتواند انجام
يابد ،دوباره تفکر کنند (موغلي.)1861 ،
 حمايتهاي رشددهنده :رهبر تحولآفرين با
تکتک پيروان رابطهاي مجزا برقرار نموده تا

اثربخشي سازمان -از لحاظ عملکرد وظيفهاي

11

و

عملکرد زمينهاي- 12تاثيرگذار هستند ،شناسايي کردند.
عملکرد وظيفهاي با رفتارهاي که بهصورت مستقيم در
ارائه خدمات و توليد کاالها و همچنين بهصورت
غيرمستقيم فرايندهاي فني را پشتيباني ميکنند ،ارتباط

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

آرماني) :نفوذ آرماني عبارت است از سرافرازي،

.)1008
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دارد (بورمن و موتوويدلو1551 ،؛ ورنر.)1000 ،

حقيقت كاركناني كه درگيري شغلي بااليي دارند تنش

اينگونه رفتارها در سيستمهاي جبران خدمت نمود

كمتري را تجربه ميكنند و از شغل خود رضايت
01

پيدا ميکنند .بهعبارت ديگر ،عملکرد زمينهاي به

بيشتري دارند (بابين و بولوس  .)1882 ،درگيري

تالشهاي تکتک افراد که بهطور مستقيم به

شغلي بهطور عمده با رضايت از كار ،توان ،فداكاري و

کارکردهاي تکليفي مرتبط نيستند ،اشاره دارد .در هر

دلبستگي تعريف ميشود .توان ،گوياي سطح باالي

حال ،اينگونه رفتارها بر نتايج مختلف سازماني،

انرژي ،انعطافپذيري رواني در حين كار كردن ،ميل به

اجتماعي و روانشناختي نقش مهمي ايفا ميکنند

صرف تالش در كار خود و مقاومت در رويارويي با

(ورنر.)1000 ،19

مشکالت است (شافلي ،ساالنوا و گونزالز.)0220 ،

از ديگر مفاهيمي که توجه پژوهشگران حوزهي

درگيري شغلي باال نشاندهندة تجربة احساس
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روانشناسي صنعتي و سازماني را به خود جلب کرده،

معناداري ،اشتياق ،افتخار و غرق شدن در كار و احساس

مفهوم درگيري شغلي است .عالقه به مطالعه مفهوم

خوشايند نسبت به كار است .در اين وضعيت با گذشت

درگيري شغلي عمدتا" بر تعيين و شناسايي

زمان فرد به شغل خود دلبستگي پيدا ميكند (شافلي و

تعيينکنندهاي آن متمرکز بوده است (رابينوويتز و

همکاران .)0229 ،00افرادي كه درگيري شغلي پايين

هال1511 ،19؛ هالنبک و همکان1561 ،18؛ فاستيد و

دارند معموالً از نظر فرسودگي شغلي ،روان رنجوري و

گالي .)1002 ،همانندسازي روانشناختي فرد با شغلش

برونگرايي در سطح باالتري هستند .درگيري كاري با

درگيري شغلي نام دارد (دي کارفول1550 ،02؛ پاواليي

منابع شغلي از جمله حمايت اجتماعي از همكاران و

و همکاران .)1552 ،درگيري شغلي توسط لودال و

ناظران ،بازخورد عملكرد ،رهبري ،كنترل شغلي ،تنوع

کجبر ( )1589بهعنوان درگيري مثبت و سالم

وظيفه ،فرصت يادگيري و رشد و تسهيالت آموزشي

مستخدمين در کار تعريف شده است .در حاليکه

مرتبط است .عالوه بر اين كاركنان با درگيري شغلي باال

بيگانگي شغلي بهعنوان قطب مخالف آن و مشتمل بر

براي شغل اهميت بيشتري قايلاند (هافر و مارتين،01

فقدان در ضوابط فرديت ،بيگانگي از محيط کاري

 .)0222به سخن ديگر ،درگيري شغلي شامل نحوة

نگريسته ميشود (کانونگو .)1561 ،فردي که درجه

ادراك كاركنان از محيط كاري و شغل خود و درهم

بااليي از درگيري شغلي دارد ،شغلش را در مرکز عالقه

آميختن كار و زندگي شخصي است .درگيري شغلي

قرار ميدهد .عبارت مشهور «من با شغلم زندگي

پايين به بيگانگي با كار و سازمان ،بي هدفي يا جدايي

ميکنم ،ميخورم و نفس ميکشم» مبين فرد داراي

بين زندگي و كار كاركنان منجر ميشود (هرشفيلد،09

درگيري شغلي باال است .فرد با درگيري شغلي پايين

.)0222

در بطن زندگيش چيزهاي ديگري را به عوض شغلش

تحقيقات انجام شده توسط نامانيج و کلر)1001( 01

مهم ميداند (از جمله خانواده ،سرگرميها و)...

و صابرمانيان ( )1009نشان داد که رهبري تحولآفرين

(ديکارفول .)1550 ،درگيري شغلي بر مبناي اعتقاد

با عملکرد رابطهاي مثبت دارد.

آلپورت ( )1891بهعنوان يك نگرش ،متغير مهمي است

بررسيهاي صورت گرفته بهوسيلهي پيترسون و

كه به افزايش اثربخشي سازمان منجر ميشود ،بيان

همکاران ( )1005که بهصورت فراتحليلي انجام شد

گرديده است .هرچه سطح درگيري شغلي كاركنان يك

نشان داد که رهبري تحولگرا باعث توسعه و بهبود

سازمان باالتر باشد ،اثربخشي آن نيز افزايش خواهد

عملکرد سازماني خواهد شد .از سوي ديگر ،رهبران

يافت (آلپورت1882 ،؛ به نقل از براون.)1882 ،در

تحولآفرين با تشويق کارکنان و ايجاد انگيزه در آنها

تاثير رهبري تحولآفرين بر عملکرد شغلي اعضاي هيات علمي با ميانجيگري درگيري شغلي 5 /

ميتوانند عملکرد کارکنان را ارتقاء دهد (والدمن و

کردن از شغلشان مي انديشند و انتظار ميرود تا

همکاران.)1001 ،02

آيندهاي قابل پيشبيني در سازمان متبوع خود کار کنند

دارن ( )1009در تحقيقي با عنوان بررسي رابطه

(براون.)1882 ،

بين سبک رهبري تحولگرا و عملکرد کارکنان بيان

نظر به اهميت عملكرد شغلي بهعنوان يك سازه

ميکند که سبک رهبري تحولآفرين در پيشبيني

چند بُعدي كه نشاندهنده چگونگي عملكرد كاركنان در

عملکرد کارکنان نسبت به ساير سبکهاي رهبري

شغل ،ميزان ابتكار عمل و تدابير حل مسأله آنها و

داراي نوعي برتري نسبي است .اين تحقيق به بررسي

روشهاي استفاده از منابع موجود خود و همچنين

 100شرکت برتر دولتي کانادا پرداخت و اعضاي نمونه

استفاده از وقت و انرژي در انجام وظايف شغلي و

آن ،مديران ارشد اين شرکتها بوددند .نتايج حاصل از

پيامدهاي آن در بهرهوري (بيگدلي و کريمزاده،)1191 ،

اين تحقيق نشان داد که بين سبک رهبري تحولآفرين

وجود برتري نسبي سبک رهبري تحولآفرين در

و بهبود عملکرد کارکنان رابطه مثبتي وجود دارد.

پيشبيني عملکرد کارکنان نسبت به ساير سبکهاي

که رفتار رهبري به خصوص رهبري تحولآفرين در

به دنبال راههايي در جهت تالش و کوشش بيشتر به

پذيرش اهداف گروه ،ترويج کار گروهي و انتظارات

منظور درگيرکردن بيشتر کارکنانشان در کار از يک

عملکرد باال نقش اساسي را ايفا ميکند .يافتههاي

طرف و نقش متغيرهاي مختلف مرتبط با درگيري

تحقيق نشان دادند که درگيري شغلي کارکنان بر

شغلي کارکنان در تصميمگيريها سودمند و مشاورة

عملکرد کارکنان تاثير دارد (مکي و شايندر0229 ،؛

شغلي از جمله گزينش ،آموزش و اشتغال و همچنين

ريچ ،ليپين و گرافورد0212،؛ کريستين و همکاران،

افزايش اثربخشي ،کارايي و رضايتمندي سازمان

.)0211

(وليبرن )0229 ،محقق را برآن داشت تا در پژوهشي

از سوي ديگر ،پژوهشهاي انجام شده حاکي از آن

به بررسي نقش درگيري شغلي در ارتباط بين رهبري

است که درگيري شغلي به عنوان متغيري انگيزشي

تحولي و عملکرد شغلي اعضاي هيات علمي يکي از

کارکنان را در بهبود عملکرد شغلي کمک مينمايد

دانشگاههاي نظامي بپردازد تا به اين سؤال پاسخ دهد9

0212 ،؛ شاوفلي و همکاران،

آيا رهبري تحولگرا بر عملکرد شغلي اعضاي هيات

(ريچ و همکاران

09

.)0220

علمي تاثير دارد؟ آيا رهبري تحولگرا بر عملکرد شغلي

پژوهشها و نوشتهها در اين زمينه نشاندهندهي

اعضاي هيات علمي با ميانجيگري درگيري شغلي تاثير

اين است که درگير شدن کارکنان در کار تاثير قابل

ميگذارد؟ در راستاي پاسخگويي به سواالت

توجهي بر سودآوري و بهرهوري (هرندون،)0229 ،09

صدراالشاره فرضيههاي زير تدوين گرديدند)1( 9

رضايت و وفاداري مشتريان دارد (ونزيا.)0229 ،

رهبري تحولآفرين اثري مثبت معنادار بر عملکرد

ميتوان گفت درگيري شغلي باال يک ويژگي ذاتا

شغلي اعضاي هيات علمي جامعه هدف دارد)0( .

مطلوب در نزد کارکنان است .در واقع ،افراد داراي

رهبري تحولآفرين با نقش ميانجيگري درگيري شغلي

درگيري شغلي باال ظاهرا از شغل خود رضايت دارند،

بر عملکرد شغلي در اعضاي هيات علمي جامعه هدف

روحيه مثبتي در کار نشان مي دهند و نسبت به سازمان

تأثير مثبت و معناداري دارد )1( .ابعاد مختلف رهبري

و همکاران خود تعهد بااليي ابراز دارند (کارسون،08

تحولگرا ،عملکرد شغلي اعضاي هيات علمي جامعه

 .)1881اشخاص با درگيري شغلي باال به ندرت به رها

هدف را پيشبيني ميکنند.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

يافتههاي بوون ،رستمي و استيل ( )0228نشان داد

رهبري (دارن )1009 ،12و تالش سازمانهاي امروزي
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با توجه به اينکه در اين پژوهش بررسي نقش

 9/01و ميانگين و انحراف معيار سابقه خدمت افراد به

ميانجي درگيري شغلي در ارتباط بين رهبري

ترتيب  11/21و  2/02بودند .در ارتباط با سطح

تحولآفرين و عملکرد شغلي کارکنان مد نظر بود مدل

تحصيالت  19نفر داراي مدرک کارشناسي 82 ،نفر

مفهومي تحقيق با توجه به بررسي مدلهاي مختلف و

داراي مدرک فوق ليساني و  92نفر داراي مدرک

تحقيقات پيشين تدوين شده است که در اين تحقيق

دکتري بودند.

مؤلفههاي رهبري تحولآفرين (متغير مستقل) ،عملکرد

پرسشنامه رهبري تحولآفرين؛ اولين ابزار مورد

شغلي (متغير وابسته) و متغير درگيري شغلي به عنوان

استفاده در اين پژوهش ،پرسشنامههاي رهبري است

متغير ميانجي مطرح شده است .بر اين اساس مدل

که باس و الوليو آن را طراحي کردهاند (موغلي)1190 ،

مفهومي تحقيق به شرح شکل ( )1ميباشد.

که بُعد ويژگيهاي آرماني ،رفتارهاي آرماني ،انگيزش
الهامبخش ،ترغيب ذهني و مالحظه شخصي را مورد
بررسي قرار ميدهد .پرسشنامههاي مورد استفاده در
اين پژوهش شامل  02گويه و در قالب مقياس پنج

سال ششم /شماره هفدهم و هجدهم /بهار و تابستان 9314

گزينهاي ليکرت است؛ براي سنجش هر يک از
مولفههاي ( )9سوال تخصيصيافته است .ميرکمالي و
چوپاني ( )1182در پژوهشي با عنوان "رابطهي بين
رهبري تحولآفرين با گرايش به نوآوري سازماني در
يک شرکت بيمهاي" الفاي کرونباخ را در يک نمونه
شکل ( 9)1مدل مفهومي تحقيق

ابتدايي به تعداد  12نفر براي ويژگيهاي آرماني و
رفتارهاي آرماني ( ،)2/92انگيزش الهامبخش (،)2/28

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفي بوده که

ترغيب ذهني ( )2/92و مالحظه شخصي ()2/91
محاسبه گرديد .ملکيآوراسين و همکاران ( )1182در

به شيوهي همبستگي صورت ميگيرد .در طرح سوالها

تحقيقي با بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبك

و فرضيههاي تحقيق روابط بين متغيرهاي پژوهش در

رهبري تحول آفرين مديران گروههاي آموزشي منطقه

يکي از دانشگاههاي نظامي مد نظر ميباشد .پژوهش

 11دانشگاه آزاد اسالمي پايايي پرسش نامه را

حاضر از نظر نوع هدف کاربردي است .زيرا هدف آن

( )2/9991محاسبه نمودند.

توسعه دانش کاربردي در يک زمينهي خاص است.

پرسشنامه درگيري شغل :براي اندازه گيري سطح

روش تحقيق حاضر بر مبناي جمعآوري ميداني دادهها

درگيري شغلي از پرسشنامه درگيري شغلي کانونگو

ميباشد.

( )1561استفاده شد .اين پرسشنامه شامل  10ماده

جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه اساتيد و

است و آزمودني بر پايه يک مقياس  9درجهاي به آن

اعضاي هيات علمي يکي از دانشگاههاي نظامي به

پاسخ ميدهد .کانونگو ( )1561ضريب همساني دروني

تعداد  922نفر بود که با استفاده از جدول مورگان و به

و بازآزمايي ايم مقياس را به ترتيب  0/61و 0/69

روش نمونهگيري تصادفي ساده  012نفر جهت شرکت

گزارش کرده است .پيروت ( )1008با تحليل دادههاي

در پژوهش انتخاب شدند .ميانگين و انحراف معيار

حاصل از اجراي مقياس درگيري شغلي کانونگو

سن براي شرکتکنندگان در پژوهش به ترتيب  18/2و

( )1561روي  155نفر از فارغالتحصيالن مراکز آموزش

تاثير رهبري تحولآفرين بر عملکرد شغلي اعضاي هيات علمي با ميانجيگري درگيري شغلي 7 /

کار بودند گزارش ميکند که اين مقياس ضريب اعتبار

آلفاي کرونباخ  2/91و با روش تنصيف  2/91گزارش

مطلوبي دارد ( .)0/6118وي اظهار ميدارد که ضريب

دادهاند .خوشکام ،نيسي و شکرکن ( )1192با

الفاي کرانباخ اين مقياس در نمونههاي منتخب از

بکارگيري آزمون مذکور در نمونه کارکنان سازمان آب و

فرهنگهاي مختلف در حد قابل قبولي است.

برق اهواز ضريب پايايي و روايي اين پرسشنامه را از دو

ميرهاشمي ( )1868در اعضاي هيات علمي دانشگاه

روش آلفاي کرونباخ و تنصيف  2/90و  2/92گزارش

آزاد اسالمي ضريب آلفاي آن را برابر با 0/601بهدست

کردهاند و ضريب روايي را نيز از طريق همبسته کردن

آورد .دامنه ضريب همبستگي هر عبارت با کل

آزمون با نمره يک سوالي و  11درجهاي محاسبه و

پرسشنامه بين  0/1988تا  0/6189قرار داشت.

 2/91در سطح  Pکوچکتر از  0/0001گزارش کردهاند.

همچنين ،ميرهاشمي ( )1868بهمنظور برآورد همگرايي

کردلي ( )1866در نمونهي کارکنان شرکت شير

پرسشنامه درگيري شغلي مورد استفاده ،اين

پاستوريزه پگاه خوزستان ضريب پايايي اين پرسشنامه

پرسشنامه را همراه پرسشنامه  10مادهاي لودال

را از روش آلفاي کرونباخ بدست آورد که برابر با 2/98

وکيجنر ( )1589روي اعضاي هيات علمي دانشگاه

بود .در بررسي پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ بهره

آزاد اسالمي رودهن که بهطور تصادفي انتخاب شده

برده شده است .بهمنظور بررسي روايي پرسشنامه از

بودند ،اجرا کرد .همبستگي نمرههاي کل پرسشنامه

روايي صوري استفاده شده است .در بررسي روايي

درگيري شغلي کانونگو با نمرههاي پرسشنامه 10

صوري ،پرسشنامه به  8نفر صاحبنظر مربوطه از

مادهاي لودال و کينجر محاسبه و مقدار ضريب به

جمله استادان مديريت و فرماندهان ارشد جامعهي مورد

دست آمده ( )0/119و سطح معناداري آن نشان داد که

مطالعه داده شد و از آنان در مورد هر سؤال و در

پرسشنامه درگيري شغلي کانونگو ( )1561از روايي

خصوص ارزيابي گويه مربوطه نظرخواهي شد و سپس

همگرايي قابل قبولي برخوردار است.

با اعمال نظرات آنها اقدام به توزيع پرسشنامه گرديد.

پرسش نامه عملکرد شغلي؛ در بخش عملکرد
شغلي از پرسشنامهاي عملکرد شغلي پاترسون

روش

( )1510استفاده گرديد .اين پرسشنامه توسط ارشد و

مرحله اول :برازش مدلهاي اندازهگيري

شکرکن ( )1819ترجمه شد .اين پرسشنامه داراي 19

براي بررسي برازش بخش اول يعني برازش

گويه ميباشد که هر يک از افراد با توجه به رفتارها،

مدلهاي اندازهگيري سه شاخص مورد استفاده ميشود9

احساسات عادي و عمومي خود به سواالت پاسخ

پايايي شاخص ،روايي همگرا و روايي واگرا (هوالند،

دادند .منظري و شکرکن ( )1191ضريب پايايي اين

 .)1888پايايي شاخص توسط سه معيار )1( 9آلفاي

پرسشنامه را در نمونه دبيران مدارس پسرانه شهرستان

کرونباخ ( )1پايايي ترکيبي و ( )8ضرايب بار عاملي،

اهواز با استفاده از فرمول اسپيرمن -براون و روش

مورد سنجش واقع گرديده و در نهايت مورد تاييد قرار

تنصيف زوج /فرد معادل  2/99گزارش دادهاند .اميني و

گرفتند.

نوري ( )1191در نمونه  99نفري کارکنان تصفيه خانه

روايي همگرا؛ ميانگين استخراج شده ميزان

اصفهان ضريب پايايي از پرسشنامه را با روش آلفاي

همبستگي يک سازه با شاخصهاي خود را نشان

کرونباخ  2/9و با روش تنصيف  2/19گزارش دادهاند.

ميدهد که هر چه اين همبستگي بيشتر باشد ،برازش

سياحي و شکرکن ( )1191ضريب پايايي اين پرسشنامه

نيز بيشتر است (بارکلي و همکاران .)1559 ،فورنل و

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

عالي در کشور فرانسه که در مراحل اوليه اشتغال به

را در نمونه کارکنان شرکت فوالد خوزستان با روش

 / 9عبدالعلي جاللي ـ احمدعلي روحالهي

جدول  91شاخص آماري توصيفي و نتايج تجربي مدلهاي محاسبهاي.
ميانگين واريانس استخراجشده

پايايي ترکيبي

آلفاي کرونباخ

رديف

متغير

باالتر از 0/9

باالتر از 0/1

باالتر از 0/1

0/588

0/699

1

رهبري تحولآفرين

0/891

0/611

1

عملکرد شغلي

0/166

0/511

0/651

8

درگيري شغلي

0/111

0/516

الکر ( )1561معيار ميانگين واريانس استخراج
شده را براي سنجش روايي همگرا معرفي و مقدار

مرحله دوم :تعيين مدل ساختاري
گام دوم ،تحليل مسير ،تعيين شاخصهاي

سال ششم /شماره هفدهم و هجدهم /بهار و تابستان 9314

بحراني را عدد ( )0/9بيان داشتند؛ با توجه به موارد

برازندگي مدل و برازش مدل است .شاخصهاي به

گفته شده و جدول ( )1مقادير تمامي ميانگين

دست آمده در اسمارت پي .ال .اس همگي كيفيت

واريانس استخراج شده از ( )0/9بيشتر بوده و در

برازش را نشان مي دهند .به اين معني كه اين

نتيجه مدل ارائه شده در اين پژوهش از روايي

شاخصها ،عددي بين صفر تا يك هستند و هرچه

همگرايي مناسبي برخوردار است.

مقدار آنها به يك نزديكتر باشند و از  2/1بيشتر

روايي واگرا؛ يکي از روشهايي که براي

باشد ،بيانگر مطلوبيت مدل ميباشند .اين شاخصها

سنجش روايي واگرايي استفاده ميشود ،روش

به ترتيب مطلق و نسبي و همچنين ،مدل بيروني و

بارهاي عاملي متقابل است .در اين روش چنانچه

مدل دروني ناميده ميشوند (هوالند.)1888 ،

همبستگي بين شاخصهاي يک سازه با سازهي ديگر

بنابراين ،از جدول ( )1ميتوان به مطلوبيت مدلهاي

غير از سازهي خود بيشتر از ميزان همبستگي آن

تحقيق رسيد .با توجه به اين نتيجه ميتوان نتايج

شاخص با سازهي مربوط به خود است ،روايي

تحليل مسير را در آزمون فرضيات به كار برد و به

واگريي مدل زير سوال ميرود (هنسلر و

تفسير آن پرداخت.

سينگويکس .)1005 ،بر اساس خروجي نرمافزار،
مقدار همبستگي ميان شاخصها با سازههاي مربوط

جدول  98شاخصهاي برازندگي مدل ساختاري مدل

به خود از همبستگي ميان آنها و ساير سازهها بيشتر

نوع شاخص

شاخصهاي مدل

است ،که اين مطلب گواه روايي واگرايي مناسب

شاخص مطلق

0/181

مدل است (جدول .)1

شاخص نسبي

0/692

شاخص مدل بيروني

0/682

شاخص مدل دروني

0/152

جدول  91روايي واگرايي
رهبري تحولآفرين

عملکرد شغلي

رهبري تحولآفرين

0/602

عملکرد شغلي

0/198

0/601

درگيري شغلي

0/128

0/851

درگيري شغلي

0/661
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تحولآفرين تقويت گردد ،به همانگونه عملکرد

يافتهها

شغلي نيز ارتقا خواهد يافت.

يافتههاي توصيفي مربوط به ميانگين ،انحراف معيار و
ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش در جدول

 ارتباط ميان رهبري تحولآفرين و درگيري شغلي9

( )9نشان داده شده است .همان طور که جدول ()9

رهبري تحولآفرين رابطه مثبت با درگيري شغلي

نشان ميدهد ،همبستگيهاي بين تمامي متغيرهاي

دارد ،بدين معنا كه هر چه سبك رهبري

پژوهش در سطح  Pکوچکتر از  0/01معنيدار هستند.

تحولآفرين تقويت گردد ،به همانگونه درگيري

از اينرو ،روابط ذيل ميان متغيرهاي تحقيق وجود

شغلي اشاعه خواهد يافت.

دارد9



 ارتباط ميان رهبري تحولآفرين و عملکرد شغلي9

ارتباط ميان درگيري شغلي و عملکرد شغلي9
درگيري شغلي رابطه مثبت با عملکرد شغلي دارد،

رهبري تحولآفرين رابطه مثبت با عملکرد شغلي

بدين معنا كه هر چه درگيري شغلي تقويت گردد،

دارد ،بدين معنا كه هر چه سبك رهبري

به همانگونه عملکرد شغلي ارتقا خواهد يافت.

جدول  92ميانگين ،انحراف معيار و ضريب همبستگي بين متغيرها
متغير

1

1

8

2

9

8

1

6

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 .1ويژگيهاي آرماني
 .0رفتارهاي آرماني

0/811

 .1انگيزش الهامبخش

0/808

0/156

 .9تحريک فرهيختگي

0/198

0/101

0/881

 .1حمايتهاي رشددهنده

0/881

0/118

0/888

0/116

 .2رهبري تحولآفرين

0/818

0/811

0/158

0/151

0/888

 .9درگيري شغلي

0/882

0/888

0/129

0/118

0/829

0/151

 .9عملکرد شغلي

0/808

0/182

0/810

0/188

0/888

0/116

0/818

ميانگين

8/81

8/11

8/89

8/11

8/22

8/81

8/80

8/18

انحراف معيار

0/169

0/659

0/618

0/856

0/881

0/816

0/151

0/651

تمامي مقادير در سطح  0/09معناداري هستند

شکل  91الگوي مدلسازي معادالت ساختاري
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ضرايب همبستگي تنها ميزان ارتباط ميان متغيرها را

در صورت بيشتر شدن اين مقدار از قدرمطلق ،1/58

آشكار ميسازد .بهمنظور درك مستقيم و غيرمستقيم و

ميتوان در سطح اطمينان  %59معنادار بودن تاثير

نيز اثر ميانجيگري ميان متغيرها ،نياز به تحليل بيشتر به

ميانجي يک متغير را تاييد نمود .در اين فرمول ( aبرابر
با مقدار ضريب مسير بين متغير مستقل و ميانجي)؛

كمك مدليابي معادالت ساختاري ميباشد.

(b

برابر با مقدار ضريب مسير ميان متغير ميانجي و
وابسته) و ( cبرابر با مقدار ضريب مسير بين متغير

آزمون فرضيه اول
براي آزمودن فرضيه از اعداد معناداري تي استفاده

مستقل و وابسته) هستند.
()a=0.529؛ ()b=0.247؛ ()Sa=0.088( )c=0. 603؛ ()Sb=0.076
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ميشود .در صورتي که مقدار اين اعداد از قدر مطلق

Z-Value= = (a×b)/[ (b2×S2a)+ ( a2×S2b)+ ( S2a×S2b)]1/2

 1/58بيشتر شوند ،نشان از صحت رابطهي بين سازهها

با جايگذاري در فرمول فوق ،مقدار  8/11بدست

و در نتيجه تاييد فرضيههاي پژوهش در سطح اطمينان

ميآيد .همانطور که مشاهده شد ،مقدار

Z-Value

 %59است .همانطور که در شکل  1مشخص است،

حاصل از آزمون سوبل برابر با  8/11شد به دليل بيشتر

ضريب مربوط به مسير مقدار قدر مطلق  1/58بيشتر

بودن از قدر مطلق  1/58ميتوان اظهار داشت که در

است که معنادار بودن اين مسير و مناسب بودن مدل

سطح اطمينان  %59تاثير متغير ميانجي درگيري شغلي

ساختاري را نشان ميدهد.

در رابطهي بين رهبري تحولآفرين و عملکرد شغلي

نتايج ارائه شده در جدول ( )9نشان داده شده

معنادار است .عالوه بر آزمون سوبل ،براي تعيين شدت

است .نتايج مندرج در جدول ( )9حاکي از تاييد

اثر غيرمستقيم متغير ميانجي از آمارهاي به نام

VAF

فرضيهي اول تحقيق است.

استفاده ميشود که مقداري بين صفر و يک را اختيار
ميکند و هر چه اين مقدار به يک نزديکتر باشد،

آزمون فرضيهي دوم :استفاده از آزمون سوبل

نشان از قويتر بودن تاثير متغير ميانجي دارد .در واقع

يکي از آزمونهاي پر کاربرد براي سنجش

اين مقدار نسبت اثر غيرمستقيم بر اثر کل را ميسنجد.
VAF= (a×b)/ ( (a×b) +c) =0.18

معناداري تاثير ميانجيگري يک متغير در رابطهي ميان
دو متغير ديگر بهکار ميرود .در آزمون سوبل ،يک
مقدار  Z-Valueاز طريق فرمول زير بدست ميآيد که

با توجه به مفروضات فرمول فوق ،مقدار

VAF

برابر با  0/16بدست آمد.

جدول  98نتيجه آزمون فرضيه اول
مسير

ميزان تاثير

ضرايب معناداري

نتيجه

رهبري تحولي  ---عملکرد شغلي

0/808

9/212

تاييد

جدول  92نتايج آزمون فرضيه دوم
فرضيه دوم
درگيري شغلي اثر ميانجيگري مثبت معنادار بر رابطهي ميان رهبري
تحولآفرين و عملکرد شغلي در اعضاي هيات علمي جامعه هدف دارد.

ضرايب
8/11

T

شدت تاثيرگذاري

نتيجه

0/16

تاييد
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 2/09است ،به اين معناست که افزايش يک نمره

فرضيهي سوم
به منظور بررسي فرضيه سوم ميبايست از

استاندارد در نمره مولفه هاي انگيزش الهامبخش و

رگرسيون چندگانه استفاده نمود .به منظور اجراي

تحريک فرهيختگي ،منجر به افزايش  2/09نمره

رگرسيون چندگانه در گام اول بررسي معناداري روابط

استاندارد در نمره عملکرد شغلي ميشود .مقدار بتا به

دو به دو متغيرها ضروري است .طي اين بررسي رابطه

دست آمده در مولفهي ويژگيهاي آرماني برابر 2/18

هر پنج مولفهي ويژگيهاي آرماني ،رفتارهاي آرماني،

است ،به اين معناست که افزايش يک نمره استاندارد

انگيزش الهامبخش ،تحريک فرهيختگي و حمايتهاي

در نمره مولفه ويژگيهاي آرماني ،منجر به افزايش

رشددهنده با عملکرد کارکنان معنادار ميباشد .بنابراين،

 2/18نمره استاندارد در نمره عملکرد شغلي ميشود.

هر پنج مولفه به عنوان پيشبين وارد معادله ميشود.
جدول ( )9ضريب رگرسيوني مولفههاي رهبري

بحث و نتيجهگيري

همبستگي ( )Rگزارش شده برابر  2/90است که به

ساختار آموزشي کشور هستند و افت کمي و کيفي آنان

معناي آن است که مولفههاي ويژگيهاي آرماني،

تاثير مستقيم بر عملکرد آموزش عالي دارد .با توجه به

رفتارهاي آرماني ،انگيزش الهامبخش ،تحريک

جايگاه و نقش آموزش عالي در توسعه اقتصادي،

فرهيختگي و حمايتهاي رشددهنده رابطهاي برابر

اجتماعي و فرهنگي کشور در تربيت نيروي متخصص

 2/90با متغير مالک (عملکرد شغلي) دارند .مقدار ()F

مورد نياز بخشهاي مختلف کشور ،تقويت و توسعه

براي اين رابطه در سطح کمتر از  0/01معنادار ميباشد.

اين بخش و باالخص اعضاي هيات علمي به مثابه

به اين معنا که متغيرهاي پيشبين ميتوانند تغييرات

روح و جان آموزش عالي ،زير بناي توسعه ساير

نمره در متغير مالک را پيشبيني نمايند .ضريب تعيين

بخشها است .در حقيقت ،اعضاي هيات علمي

( )R2برابر  0/81است ،به اين معنا که  81درصد تغيير

دانشگاهها ارزشمندترين و اساسيترين منابع هر

در نمره عملکرد شغلي با استفاده از مولفههاي

دانشگاه محسوب ميشوند .بر اين اساس ،پژوهش

ويژگيهاي آرماني ،رفتارهاي آرماني ،انگيزش

حاضر با هدف بررسي تاثير رهبري تحولي بر عملکرد

الهامبخش ،تحريک فرهيختگي و حمايتهاي

شغلي و تيين نقش ميانجي درگيري شغلي اعضاي

رشددهنده قابل پيشبيني است .باالترين مقدار بتا

هيات علمي انجام شد .يافتههاي تحقيق نشان داد که

(باالترين ميزان پيشبيني) متعلق به مولفهي حمايت

رهبري تحولآفرين بر عملکرد شغلي تاثيري مثبت

هاي رشددهنده است .مقدار بتا به دست آمده در مولفه

دارد.

هاي انگيزش الهامبخش و تحريک فرهيختگي برابر
جدول  .99ضريب رگرسيون پيشبينيکننده عملکرد شغلي
متغير پيشبين

بتا

مقدار

ويژگيهاي آرماني

0/89

0/15

2/88

0/0001

رفتارهاي آرماني

1/01

0/19

8/65

0/0001

انگيزش الهامبخش

0/69

0/12

8/89

0/0001

تحريک فرهيختگي

0/69

0/12

8/18

0/0001

حمايتهاي رشددهنده

0/12

0/21

2/91

0/0001

R2 =0/81

مقدر

B

t

=0/61

R

R =18/88

سطح معناداري

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

تحولي براي عملکرد شغلي را نشان ميدهد .ضريب

اعضاي هيات علمي از جمله عوامل مهم و اصلي
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بدين معنا كه هر چه سبك رهبري تحولآفرين
تقويت گردد ،به همانگونه عملکرد شغلي نيز ارتقاء

نموده تا بتوانند با اينگونه رفتار تاثيرات الزم
فوقالعادهاي در پيروان خود بهجاي ميگذارند.

خواهد يافت .اين نتايج با پژوهشهاي چونگو ،چو و

آزمون سوبل نشان داد که درگيري شغلي اثر

وو 0221 ،؛ پوروانوا ،آاليگر و استون 0222 ،؛ زو،

ميانجيگري مثبت معنادار بر رابطهي ميان رهبري

آوليو و والمباو0228 ،؛ مونبناهان0228 ،؛ کريستين،

تحولآفرين و عملکرد شغلي در اعضاي هيات علمي

گارزا و اسالقگرا0211 ،؛ ونگ ،ليو ،زيو و چانگ،

جامعه هدف دارد .نتايج آزمون سوبل نشان داد که

0211؛ گاندرسن 0210 ،همسو ميباشند .بر اين

تقريبا  19درصد از عملکرد شغلي کارکنان توسط

اساس ،سازمانهاي موفق به رهبراني نيازمندند تا با

درگيري شغلي تبيين ميگردد .از اينرو درگيري شغلي

ژرفنگري ،مسير آينده سازمان را مشخص سازند ،افراد

متغير مهمي است كه به افزايش اثربخشي سازمان منجر

را در مسير مناسب هدايت کنند و انگيزه ايجاد تحول را

ميشود (مکي و شايندر0229 ،؛ ريچ ،ليپين و

در کارکنان به وجود آورند ،جزء سازمانهاي موفق

گرافورد0212 ،؛ کريستين ،گارزا و اسالقگار.)0211 ،

خواهند بود .در حقيقت رهبري تحولآفرين با تاکيد بر

بهزعم آلپورت (1882؛ به نقل از براون )1882 ،هر
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روي نيازها ،ارزشها و روحيات پيروان در ايجاد

چه سطح درگيري شغلي كاركنان يك سازمان باالتر

مسوليت اخالقي در پيروان تالش مينمايد .بهزعم

باشد ،اثربخشي آن نيز افزايش خواهد يافت .در حقيقت

اوسبورن و مارسيون ( )0228رهبران تحولآفرين با

كاركناني كه درگيري شغلي بااليي دارند تنش كمتري را

خلق ايدهها و چشماندازي جديد و با ايجاد اعتماد و

تجربه ميكنند و از شغل خود رضايت بيشتري دارند

شور و شوق در ميان مديران و کارکنان در جهت تغيير

(بابين و بولوس )1882 ،و در پي آن عملکرد افراد نيز

و تحول در سازمانها عمل ميكنند و نويدبخش توسعه

افزايش خواهد يافت .به عبارت ديگر ،رهبري تحولي

و بهبود عملکرد کارکنان هستند .آنها همچنين در

با متحول ساختن افراد و سازمانها با هدف بهبود

ارتباط با طيف وسيعي از پيامدهاي مثبت براي

سازماني ،زمينه توسعهي بهرهوري را در سر

کارمندان ،تيمهاي گروهي و سازمان هستند که در

ميپرورانند .رهبري تحولي بايد با ايجاد تحول در

نهايت عملکرد شغلي در بين کارکنان را افزايش

جهت دستيابي به تغييرات مثبت در سازمان ،گروه،

ميدهند .از سوي ديگر ،رهبران تحولآفرين با تشويق

روابط بين فردي و محيط ،زمينهي افزايش درگيري

کارکنان و ايجاد انگيزه در آنها ميتوانند عملکرد

شغلي و ارتقاي سطح رضايت از كار ،توانمندي

کارکنان را ارتقاء دهد (والدمن ،راميرز ،هاوس و

کارکنان ،فداكاري و دلبستگي را در کارکنان فراهم

پورمان .)1001 ،همانطور که بس ( )1569اظهار داشت

نمايند .با توجه به جايگاه سبک رهبري تحولآفرين در

رهبري تحولآفرين منجر به عملکردي فراتر از

عرصههاي نظري و عملي ،شايسته است به کمک اين

انتظارات در محيطهاي کاري ميشود .به بياني ديگر،

سبک از رهبري ،استعدادهاي انساني سازمانها را ارتقا

رهبران تحولگرا بايد با القاء و ايجاد انگيزه در کارکنان

بخشيد و از ظرفيتها و انرژي فزايندهي آنها در

بتوانند نوآوري را در کارکنان شکوفا کرده و از اين

حرکت به سمت تحقق هدفها و دورنماي سازماني

طريق مسير دستيابي اهداف سازماني را هموار نمايند.

بهره گرفت .همانطور که باس ( )1881بيان داشته،

تحولآفرين بايستي از طريق کلمات ،گفتگو ،بينش و

رهبري تحولآفرين توانايي الزم را جهت ايجاد انگيزه

الهامبخشي در باورها ،ارزشها و اهداف پيروان نفوذ

در کارکنان ،تشويق کارکنان به توجه به منافع سازماني
و دست کشيدن از منافع زودگذر شخصي ،تشويق به
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پيروي از اهداف جمعي نمايد .درگيري شغلي باال

سبک رهبري تحولي بهعنوان ابزاري براي اطمينان از

نشاندهندة تجربة احساس معناداري ،اشتياق ،افتخار و

فرايند پژوهش و تدريس و ارتقاي سطح آموزش

غرق شدن در كار و احساس خوشايند نسبت به كار

دانشجويان استفاده کرد.

است .در اين وضعيت با گذشت زمان فرد به شغل خود

از جمله محدوديتهاي اين مطالعه ميتوان به نوع

دلبستگي پيدا ميكند .افرادي كه درگيري شغلي پايين

روششناسي اين مطالعه كه از نوع همبستگي است،

دارند ،معموالً از نظر فرسودگي شغلي ،روان رنجوري و

اشاره كرد ،زيرا در اين قبيل مطالعات فقط به بررسي

برونگرايي در سطح باالتري هستند .درگيري كاري با

رابطة بين متغير پرداخته ميشود؛ در نتيجه نميتوان از

منابع شغلي از جمله حمايت اجتماعي از همكاران و

نتايج حاصله تفسير علي ارائه داد .عالوه بر اين در

ناظران ،بازخورد عملكرد ،رهبري ،كنترل شغلي ،تنوع

نهايت استفاده از فقط پرسشنامه نيز از محدوديتهاي

وظيفه ،فرصت يادگيري و رشد و تسهيالت آموزشي

ديگر اين مطالعه است .از اين رو ابزار تكميلي ديگري

مرتبط است .عالوه بر اين كاركنان با درگيري شغلي باال

همراه پرسشنامه نظير مصاحبه ميتواند بر غناي

براي شغل اهميت بيشتري قايلاند (هافر و مارتين،

اطالعات بيفزايد.

ادراك كاركنان از محيط كاري و شغل خود و درهم

راهنمايي براي مسئولين دانشگاه باشد تا با نگاهي

آميختن كار و زندگي شخصي است .درگيري شغلي

دقيقتر و اعمال رهبري تحولي ،زمينه ايجاد درگيري

پايين به بيگانگي با كار و سازمان ،بي هدفي يا جدايي

شغلي را به منظور بهبود عملکرد شغلي اعضاي هيات

بين زندگي و كار كاركنان منجر ميشود (هرشفيلد،

فراهم نمايند .نتايج نشان داد که درگيري شغلي اعضاي

 .)0222يافتههاي تحقيق نشان دادند که درگيري شغلي

هيات علمي نقشي بارز در ارتباط بين رهبري تحولي و

کارکنان بر عملکرد کارکنان تاثير دارد (مکي و شايندر،

عملکرد شغلي دارد .بر اين اساس ،براي افزايش

0229؛ ريچ ،ليپين و گرافورد0212،؛ کريستين ،گارزا

درگيري کارکنان موارد ذيل پيشنهاد ميگردد9

و اسالق گرا.)0211 ،

 بهمنظور حفظ سالمت رواني كاركنان و همچنين

يافتههاي تحقيق در هر دو سطح نظري و کاربردي

كاهش غيبت از كار ،ترك كار يا بيانگيزگي آنان،

قابل توجه است .در سطح تئوري ،به بيان اهميت

عوامل سبكهاي رهبري تحولگرا را كه برخي از

موضوع رهبري تحولي ،درگيري شغلي و عملکرد

آنها عبارتند از 9بيان روشن ارزشها ،هدف و

شغلي پرداخته و اطالعات مفيدي از ابعاد مختلف و

مأموريت سازمان ،القاي حس اعتماد به كاركنان،

ارزشمند در خصوص عوامل موثر بر موارد فوق در

احترام و اهميت دادن به آنان ،حمايت از نظرات و

اختيار خوانندگان قرار ميدهد .يافتههاي تحقيق نشان

پيشنهادات آنها و روشنبيني نسبت به آينده ،روشن

داد که رهبران تحولي نقش بارز در ايجاد درگيري

ساختن انتظارات و در نظر گرفتن پاداشهايي براي

شغلي و در ادامه ارتقاي عملکرد شغلي دارند .در سطح

برآورده كردن آنها ،پيشبيني مشكالت و سعي در

کاربردي ميتوان از نتايج حاصله در دانشگاههاي

رفع آنها از طريق داشتن تعامل با كاركنان را هرچه

مختلف بهمنظور آشناسازي اساتيد با مباحث مديريت

بيشتر مورد توجه و مطمح نظر قرار دهند.

کارکنان زير مجموعه استفاده کرد .تحليل دادهها نشان

 براي مديران و سرپرستان بخشهاي مختلف

داد که متغير درگيري شغلي نقش مهمي در ارتقاي

کارگاههاي آموزشي بهمنظو بهبود رهبري تحولي

عملکرد شغلي دارد .بر اين اساس ،مديران ميتوانند از

برگزار گردد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 .)0222به سخن ديگر ،درگيري شغلي شامل نحوة

با توجه به يافتههاي تحقيق ،اين پژوهش ميتواند
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 مديران فضايي را فراهم آورند تا کارکنان از
 پرداخت حقوق و.دغدغههاي روزمره فارغ باشند
دستمزد منصفانه بههمراه فراهم کردن شرايط کاري
مطلوب و تامين رفاه کارکنان نقش اساسي را ايفاء
.ميکنند
 براي ايجاد درگيري کارکنان در کار بايد فرهنگ
 فرهنگي که در آن.الزم را در کارکنان ايجاد کرد
 اعتماد و شايسته ساالري حاکم،عدالت و انصاف
است و فراتر رفتن از وظايف شغلي يک ارزش
 براي ارائه چنين تالشهاي مضاعفي بايد.تلقي شود
اقدامات مديريت عملکرد و پاداش مورد بازانديشي
مجدد قرار گيرد و در معيارهاي ارزيابي عملکرد
 نوآوري و پيشگامي مالك برتر باشد نه،کارکنان
.محافظه کاري و دنباله روي
براي اينکه کارکنان احساس خوبي از ارتباط با
 نياز دارند از محيطي که در آن کار،سازمان داشته باشند
 مديران ارشد بهمنظور انجام اين.ميکنند آگاه باشند
اقدام بايد سعي کنند از طريق برگزاري جلسات گروهي
 تسهيم،به بررسي مسائل پرداخته و با الگوسازي
اطالعات با کارکنان و ارائه چشماندازي از اهداف و
استراتژيهاي سازمان (تصوير بزرگ) ميتوانند
فعاليتهاي روزانه کارکنان را به هدفي بزرگتر پيوند
 اين امر باعث ميشود احساس اعتماد متقابل.بزنند
افزايش يافته و کارکنان احساس کنند براي سازمان مهم
هستند و از اين طريق ميزان درگيري آنها به کار
افزايش مييابد
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