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 .1استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .3دکتری مدیریت منابع انسانی ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .4دانشجوی دکتری مدیریت سازمانهای دولتی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت2232/23 /32 :؛ تاریخ پذیرش)2231/50/32 :

چکیده
رهبری خدمتگزار نوعی رهبری است که تمایالت و منافع شخصی خود را کنار میگذذارد و در پذی تق ذی نهایهذای فهزیعذیف عذا ی و
معنوی دیگران برمیآید .با توجه به این تعریف انتظار میرود رهبری خدمتگزار پهامدهایی مثبت ایجاد کنذد .هذد الذ ی ایذن پذ وه
بررسی اثر سایمانی رهبری خدمتگزار در دانشگاه ینجان است .در این تأثهر رهبری خدمتگزار بر هشت متغهر رفتاری اعضای ههئت ع می
و کارکنان دانشگاه ینجان آیمون شده است .بدین منظور پرسشنامهای برای سنج این متغهرها راحی شد و پس ای ا مهنان ای پایذایی
و روایی بهوسه ة تق هل عام ی تأیهدیف در مهان نمونهای متشعل ای  355ن ر ای اعضای ههئت ع می و کارکنان دانشگاه ینجان که به ور
تصادفی انتخاب شده بودندف توییع شد .روش تق هی توله ی– همبستگی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است .یافتذههذای تق هذی
حاکی ای آن است که رهبری خدمتگزار اثر مثبت و معنادار بر بروی متغهرهای عجهن شذدن بذا شذغلف امهذدف عذزت ن ذس سذایمانیف تعهذد
سایمانی و رفتارهای شهروندی سایمانیف و اثر من ی و معنادار بر قصد ترک خدمت اعضذای ههئذت ع مذی و کارکنذان دانشذگاه ینجذان
میگذارد.

کلیدواژگان
رهبریف رهبری خدمتگزارف رفتار شغ ی.
 نویسندة مسئول ،رایانامهM.yusefi@ut.ac.ir :
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مقدمه
امروزه سازمانها به دنبال فراهمکردن محیطی هستند که در آن کارکنان از شغلشان رضایت داشته
باشند و با آن عجین شوند ،حتی بتوانند رفتارهای فراتر از وظیفه از خود بروز دهند .همچنین ،این
محیط موجب کاهش تحلیلرفتگی و ترک خدمت کارکنان شود .عوامل مختلفی در ایجاد چنین
رفتارهای شغلی در محیط سازمانی تأثیرگذارند .براساس نتایج برخی پژوهشها ،مهمترین عاملی
که میتواند موجب بروز چنین رفتارهای شغلی شود ،رهبران

سازمانند (.)Appelbaum et al., 2004

رهبران سازمانها میتوانند رفتارهای مثبت یا منفی در کارکنان خود به وجود آورند .رهبران با
انتخاب سبکهای مختلف ،از جمله سبک رهبری کاریزماتیک ،تحولآفرین ،موثق و غیره
تأثیرگذاری متفاوتی بر رفتارهای شغلی کارکنان دارند .یکی از رویکردهای نوین رهبری که در
دورة حاضر

و در برخورد با نیازهای افراد و سازمان راهگشاست ،رهبری خدمتگزار است ( Russell

.)& Stone, 2002, p.148

رهبران خدمتگزار بهعنوان افرادی شناخته میشوند که همواره

نوعدوستاند ،به پیروانشان خدمت میکنند ،منافع آنها را مقدم بر منافع شخصی خود میدانند،
تفویض اختیار میکنند ،به توسعة فردی و رشد زیردستان اهمیت میدهند و در پی حداکثرکردن
ظرفیت کارکنان هستند

(et al., 2004, p.84

 .)Smithبا توجه به این ویژگیها ،پیشبینی میشود

رهبری خدمتگزار ،موجب بروز رفتارهای شغلی مثبت مانند تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و
کاهش رفتارهای شغلی منفی مانند ترک خدمت و تحلیلرفتگی شود .به همین مناسبت از بین
مشهورترین نظریههای رهبری که در حال حاضر توسط اندیشمندان مورد بحث و بررسی قرار
گرفته است ،رهبری خدمتگزار برای مطالعه و بررسی انتخاب شد .نظریة رهبری خدمتگزار ابتدا
توسط رابرت گرینلیف مطرح شد و در ادامه ،برای تشریح ،درک و ارزیابی آن ،محققان
ویژگیها ،مدلها و مقیاسهایی را مطرح کردند .به عالوه ،برخی پژوهشها نیز رابطة رهبری

1. Servant leadership
2. Robert Greenleaf
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خدمتگزار با متغیرهای مختلف را بررسی کردند .این مقاله در صدد است تأثیر پیامدهای رهبری
خدمتگزار را بر هشت متغیر رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان یعنی
رضایت شغلی ،امید ،عجینشدن با شغل ،تعهد سازمانی ،عزت نفس سازمانی ،رفتارهای شهروندی
سازمانی ،قصد ترک خدمت و تحلیلرفتگی بررسی کند .بهعبارت دیگر ،این پژوهش در پی پاسخ
به این پرسش است که آیا رهبری خدمتگزار با متغیرهای یادشده رابطه دارد یا نه؟ و در صورت
داشتن رابطه ،این رابطه چگونه است.
مباني نظری و پیشینة تحقیق
مبنای فکری رهبری خدمتگزار به داستان هرمان هسه در سفری به شرق برمیگردد .این داستان
توصیف افسانهوار و معنوی سفر گروهی از مردم به مشرق زمین است .شخصیت اصلی داستان
فردی است به نام لئو ،کسی که بهعنوان خدمتگزار گروه را همراهی میکرد .همة کارها با وجود او
خوب پیش میرفت که ناگهان او گم میشود .با رفتن لئو ،گروه دچار آشوب شده و سفر متوقف
میشود ،این افراد بدون او قادر به ادامة راه نبودند تا اینکه پس از چندی ،لئو پیدا شد و همان
کسی میشود که سفر را هدایت میکرد .گرینلیف پس از خواندن این داستان ،رهبری واقعی را از
آن کسانی میداند که اولین انگیزة آنها ،میل عمیق برای کمک به دیگران باشد .گرینلیف فلسفة
این عمل را در اهمیتدادن به مردم میداند و معتقد است خدمت به مردم موجب ایجاد یک جامعة
خوب میشود .اگر فردی جامعهای را خوب بسازد ،محبوبتر میشود و فرصت بهتری برای
افزایش خدمت خواهد داشت ( .)Humphreys, 2005با توجه به نوشتههای گرینلیف ،چهار اصل
بنیادی را میتوان برای رهبری خدمتگزار بیان کرد:
خدمت به دیگران قبل از توجه به خود  :رهبران خدمتگزار خدمت به دیگران را فراتر از منافع
شخصی خود میدانند و تمایل به رفع نیازهای مردم ،مقدم بر تمایالت شخصی آنها است.
1. Herman Hesse
2. Service before self
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بنابراین ،بر انجامدادن آنچه درست و خوب است حتی با وجود مشکالت و دشواریهای فراوان،
پافشاری میکنند.
داشتن گوش شنوا برای شنیدن حرف دیگران  :اگر مأموریت اولیة رهبری خدمتگزار را
تشخیص خواستههای گروه و بیان آنها بدانیم ،گوشدادن وسیلة مناسبی برای انجامدادن مأموریت
است .رهبر خدمتگزار علیرغم داشتن بصیرت و اشراف بر مشکالت ،فقط سخنگو نیست و در
موقعیتهای مختلف با بیان پرسشهای الزم به صحبتهای دیگران گوش میدهد .این اقدام
عالوه بر اطالع رهبری از مسائل و موضوعات گوناگون به ترغیب و افزایش اعتبار افراد منجر
میشود و آنها را به شرکت در تصمیمگیریها مصمم میکند.
اعتمادسازی  :رهبر خدمتگزار به روشهای مختلف اعتماد را ایجاد کرده و سعی میکند با
اعمال خودش این اعتماد را به دیگران القا کند .برای مثال ،با اتخاذ سبک مناسب مدیریت،
اطالعات مثبت و منفی سازمان خود را با آگاهی به اینکه اطالع از آنها سالمت گروه را افزایش
خواهد داد ،صادقانه به اشتراک میگذارد .این کار که نوعی اعتماد آزاد براساس توزیع خدمت و
انگیزه است ،قابلیت اعتماد رهبری را افزایش میدهد.
پرورش کارکنان بهمنظور خدمتگزارشدن  :از نظر گرینلیف هدف نهایی در رهبری خدمتگزار،
کمک به دیگران برای خدمتگزارشدن است .رهبران خدمتگزار تمایل دارند افراد استعدادهای بالقوة
خود را توسعه دهند و به مقام رهبری خدمتگزار برسند

(2005

 .)Humphreys,جدول

ویژگیهای رهبری خدمتگزار را در مدلهای طراحیشده توسط برخی محققان نشان میدهد.
ادامة جدول  .1مشخصات تفصیلی رهبری خدمتگزار از دیدگاههای مختلف

پاترسون ( )3002وانک و پیج ( )3002راسل و استون ()3003
 ازخودگذشتگی  -شخصیتمداریرهبر

 -درستکاری

لوب ()9111

اسپیرز ()9111

 -چشمانداز

 -ارجنهادن به مردم

 -شنوندهبودن

 -راستگویی

 -اعتماد به مردم

 -همدلی

1. Listening as a means of affirmation
2. Creating trust
3. Nourishing followers to become whole
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ادامة جدول  .1مشخصات تفصیلی رهبری خدمتگزار از دیدگاههای مختلف

پاترسون ( )3002وانک و پیج ( )3002راسل و استون ()3003
 -فروتنی و

لوب ()9111

اسپیرز ()9111

 -تواضع و فروتنی

 -درستکاری

 -خدمت به دیگران

 -دلجویی

 -خدمترسانی

 -اعتماد

 -گوش شنوا

 -آگاهی

 -نوعدوستی

 -مردممداری

 -خدمت

 -توسعة مردم

 -ترغیب

 -چشمانداز

 -توجه به مردم

 -الگوسازی

 -ایجاد فرصت

 -مفهومسازی

 -اعتماد

 -توانمندسازی

 -پیشگامی

تواضع

یادگیری و رشد

 -دوراندیشی

 -توانمندسازی

 -توسعة مردم

 -قدردانی از دیگران

 -الگوی مناسب رفتار

 -نظارت

 -خدمت

 -وظیفهمداری

 -توانمندسازی

 -تشویق و تصدیق

 -متعهد به رشد مردم

 -بصیرتدهی

 -ارتباطات

 -ساختن جامعه

 -ساختن جامعه

 -هدفگذاری

 -اعتبار

 -روابط شخص قوی

 -هدایتگری

 -شایستگی

 -همکاری با دیگران

 -فرایندمداری

 -نظارت

 -احترام به عقاید

 -الگوسازی

 -همیشه در صحنه

 -رفتار صحیح

 -تیمسازی

 -نفوذ

 -صریح و شفافبودن

 -تصمیمگیری

 -ترغیب

 -عالقه به یادگیری از

مشارکتی

 شنوندهبودن تشویق آموزش -تفویض اختیار

دیگران
 حفظ درستکاری واعتماد
 آمادگیهای رهبری بصیرت نسبت بهآینده
 ابتکار عمل روشنگری اهداف مشارکت در رهبری چشمانداز مشترک مشارکت در قدرت مشارکت درموقعیتها
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با توجه به این مفاهیم ،پژوهشهای زیادی برای تحلیل رهبری خدمتگزار در سالهای اخیر
انجام گرفته است ،برای مثال رابطة رهبری خدمتگزار و رفتارهای شهروندی سازمانی

( Ehrahart,

 ،)2004رهبری خدمتگزار و ادراک پیروان از اثربخشبودن آن ( ،)Birkenmeier et al., 2003رهبری
خدمتگزار و اعتماد سازمانی
(2004

(& Winston, 2004

 ،)Josephرهبری خدمتگزار و رضایت شغلی

 ،)Hebert,رهبری خدمتگزار و اثربخشی تیمی

عملکرد (نتایج کاری)

(2006

(2004

 ،)Irving,رهبری خدمتگزار و

 ،)Ostrem,رهبری خدمتگزار و موفقیت فرایند برنامهریزی

( )Dingman, 2006و موارد دیگری که همگی نشاندهندة تأثیر مثبت رهبری خدمتگزارند .بررسی
رابطة رهبری خدمتگزار با ابعاد فرهنگی هافستد نیز نشان میدهد رهبری خدمتگزار فقط با بعد
مردخویی و زنخویی رابطة معنادار دارد و دربارة ابعاد دیگر رابطة معنادار مشاهده نشد

( Molnar,

 ،)2007همچنین ،رابطة ویژگیهای رهبری خدمتگزار و انتخاب استراتژی مذاکره (توزیعی و
تلفیقی) ( )Joseph, 2006و رابطة رهبری خدمتگزار و ابعاد شخصیت (ثبات احساسی ،برونگرایی
در مقابل درونگرایی ،پذیرای تجربه ،خوشمشربی و وجدان) نیز مطالعه شده است (

Waddell,

.)2006; Washington et al., 2006
در این تحقیق رهبری خدمتگزار براساس هفت بعد عشق ،توانمندسازی ،چشمانداز،
خدمتکردن ،تواضع و فروتنی ،نوعدوستی و اعتماد مبتنی بر مدل پاترسون مفهومسازی و سنجش
میشود.
تشريح متغیرها و تدوين فرضیهها

همانطور که بیان شد پژوهش در حوزة رهبری خدمتگزار در سطح جهانی بهشدت دنبال میشود
و تأثیر و پیامدهای آن نیز در حال بررسی است .در این پژوهش ارتباط میان رهبری خدمتگزار و
هشت متغیر رفتار سازمانی یعنی تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،امید ،تحلیلرفتگی ،عجینشدن با
شغل و قصد ترک خدمت ،عزت نفس سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی بررسی میشود.
بدین منظور شکلگیری فرضیههای تحقیق با توجه به متون نظری موضوع به شرح زیر خواهد بود:
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عجینشدن با شغل

عجینشدن با شغل درجهای است که فرد بهطور ذهنی ،شناختی و روانشناختی مشغول شغلش
شده و در آن غرق میشود و عالقه و اهمیت خاصی برای شغلش قائل میشود (

Paullay et al.,

 .)1994, pp.224-225وقتی فرد با کار خود عجین میشود از آن لذت میبرد و خسته نمیشود .این
گونه افراد در کار خود غرق میشوند ،شغل را جزئی از وجود خودشان میدانند و به آن بسیار
اهمیت میدهند .اشخاصی که خودشان را با کار عجین میکنند ،در کار احساس موفقیت کرده و
اعتقاد دارند اهداف شخصی و سازمانی با یکدیگر همخوانی و همپوشانی دارند

( Chay & Aryee,

 .)1999عجینشدن با شغل با متغیرهایی مانند رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،رفتارهای شهروندی
سازمانی و عملکرد رابطة مثبت ،با غیبت و ترک خدمت رابطة منفی دارد

( ;Brown 1996

 .)Diefendorff et al., 2002رهبران سازمانها نقشی مهم در عجینشدن کارکنان با شغلشان دارند.
نقش رهبر در افزایش عجین شدن افراد با شغل در سازمان به تدوین ،ارتباطدهی و بازتعریف
اهداف و مسیر (چشمانداز) مربوط است .رهبران بهویژه از طریق چشمانداز میتوانند پیروان را با
شغلشان عجین کنند .بنابراین ،فرضیة اول تحقیق بدین شرح بیان میشود:
فرضیة اول تحقیق :رهبری خدمتگزار با عجینشدن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه با
شغلشان رابطة مثبت و معنادار دارد.
امید

امید فرایندی شناختی و درونی است و بر مبنای این شکل میگیرد که فرد احساس کند برای خود
اهدافی دارد و توانایی دستیابی به این اهداف را نیز داراست .بنابراین ،امید احساسی درونی است و
دربرگیرندة ارادة قوی و انرژیزایی در یک نفر است که موجب تمرکز قوی ذهنی او در راستای
تحقق اهداف میشود ( .)Snyder, 1995, p.357امید باال میتواند بهعنوان عاملی قدرتدهنده به فرد

1. Job involvement
2. Hope
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دیده شود .از این رو ،امید موجب ایستادگی و مقاومت فرد در برابر مشکالت و سختیها میشود
(.)Snyder et al., 2000

پژوهشها نشان میدهد امید در سازمان موجب افزایش موفقیت و عملکرد سازمانی میشود.
سطح باالی امید در سازمان همچنین ،به افزایش سالمت جسم و روح و نیز کاهش تحلیلرفتگی و
خستگی کارکنان کمک میکند .کومبز و همکاران ( ) 791بیان میکنند ویژگیها و خصوصیات
رهبران نقشی مهم در ایجاد امید در اعضای سازمان دارد .رهبران اثربخش ،ادراک مثبتی را از
پیروانشان اشاعه میدهند بهطوری که آنها را به تعقیب اهداف تشویق میکند .رهبران امیدواری را
در پیروانشان از طریق تأکید بر توانایی آنها برای تغییر ،و بهکارگیری ارتباطات غیرکالمی مثبت و
الهامبخش ایجاد میکنند .بر این اساس ،فرضیة دوم تحقیق بدین شرح بیان میشود:
فرضیة دوم تحقیق :رهبری خدمتگزار با امید در اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان
رابطة مثبت و معنادار دارد.
رضايت شغلي

رضایت شغلی به مجموعة احساس فرد نسبت به شغلش گفته میشود .کارکنانی که رضایت
شغلی باالیی دارند ،احساسی مثبت به شغل خود دارند و از آن لذت میبرند

( Robbins & Judge,

 .)2015, p.70رضایت شغلی از مهمترین متغیرهای رفتار سازمانی است که بهبود آن همواره مورد
نظر مدیران سازمانها بوده است .منطقی است که فرض کنیم رهبری خدمتگزار باعث افزایش
رضایت شغلی زیردستانش میشود .رهبر خدمتگزار به کارکنانش کمک میکند وظایف خود را
بهتر انجام دهند ،به آنها مسئولیتهای تصمیمگیری تفویض میکند ،به تصمیمهای آنها اعتماد
میکند ،در ایجاد اهداف و چشمانداز سازمان نظرهای آنها را بهکار میگیرند ،باعث رشد
مهارتهای کاری آنان میشود و به آنها احساس خوبی دربارة خودشان و کارشان میدهد.
بنابراین ،میتوان انتظار داشت رضایت شغلی آنها نیز افزایش یابد .بنابراین ،فرضیة سوم تحقیق
بدین شرح است:
1. Job satisfaction

بررسي تأثیر سازماني رهبری خدمتگزار بر رفتار شغلي اعضای هیئت علمي و کارکنان دانشگاه زنجان
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فرضیة سوم تحقیق :رهبری خدمتگزار با رضایت شغلی اعضای هیأت علمی و کارکنان
دانشگاه زنجان رابطة مثبت و معنادار دارد.
تحلیلرفتگي

تحلیلرفتگی دربرگیرندة واکنشهای خستگی و فرسودگی افراد در مشاغل کمککننده ،بهویژه
حرفههای خدمات اجتماعی و خدمتدهی به مردم است .تحلیلرفتگی همچنین ،حالتی فیزیکی،
احساسی و خستگی ذهنی افراد در واکنش به عوامل استرسزای سازمانی است

( & Maslash

 .)Jackson, 1981, p.101; Jackson & Maslash, 1982, p.64تحلیلرفتگی موجب احساس ناامیدی،
درماندگی و افسردگی میشود .ضمن اینکه موجب احساس ضعف فیزیکی ،کمانرژیبودن و
بیارزشی نیز میشود .این احساس موجب ایجاد نگرشهای منفی در فرد نسبت به خودش ،کارش
و در مجموع زندگیاش میشود

(.)Etzion, 1984

پژوهشها نشان میدهد تحلیلرفتگی با ترک

خدمت ،غیبت و نارضایتی شغلی ،کاهش کیفیت عملکرد و کاهش سطح اخالق کاری و ارتباط
منفی با تعهد سازمانی ارتباطی مثبت دارد

(.)Jackson et al., 1987; Leiter & Maslach, 1988

توانایی رهبران برای آگاهی و درک شرایط افراد و مسائل کاری آنها میتواند موجب
جلوگیری و کاهش تحلیلرفتگی آنها شود .رهبران با مراقبت از سالمت جسمی و روانی کارکنان
تأثیری مهم در این فرایند میگذارد .رهبری خدمتگزار بهویژه توجه به حفظ سالمت افراد دارد.
این ر هبران از طریق همدلی عاطفی و احساسی با کارکنان ،توجه به اخالق و اولویتقراردادن
خدمت به دیگران و منافع آنها میتوانند تا حد زیادی از شکلگیری تحلیلرفتگی در کارکنانشان
جلوگیری کنند ( .)Ostrem, 2006, p.61بنابراین ،فرضیة چهارم تحقیق بدین شرح بیان میشود:
فرضیة چهارم تحقیق :رهبری خدمتگزار با تحلیلرفتگی در اعضای هیئت علمی و کارکنان
دانشگاه زنجان رابطة منفی و معنادار دارد.

1. Burnout
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عزت نفس سازماني

عزت نفس سازمانی

()OBSE

به میزانی که اعضای سازمان قادر به برآوردهکردن نیازهایشان و

داشتن نوعی حس کفایت و عزت نفس در سازمان میشوند ،گفته میشود .کارکنانی که عزت
نفس سازمانی باالتری دارند ،از نقش خود در سازمان رضایت دارند و خودشان را مهم ،مورد
احترام ،ارزشمند و اثرگذار ادراک میکنند .تحقیقات نشان میدهد عزت نفس سازمانی بر
متغیرهایی مانند عملکرد ،رضایت شغلی ،رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی بهطور
مثبت اثرگذار است

(.)Pierce et al., 1989

رهبری خدمتگزار در کارکنانش حس اعتماد و ارزشمندبودن ایجاد میکند و با توانمندکردن
آنها و دادن اختیار تصمیمگیری و نیز کمک به همسوکردن اهدافشان با اهداف سازمان حس
کفایت ،ارزشمندی و عزت نفس را در پیروان خود القا میکند .بنابراین ،فرضیة پنجم تحقیق بدین
شرح است:
فرضیة پنجم تحقیق :رهبری خدمتگزار با عزت نفس سازمانی اعضای هیئت علمی و کارکنان
دانشگاه زنجان رابطة مثبت و معنادار دارد.
تعهد سازماني و قصد ترک خدمت

دو متغیر تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت با یکدیگر مرتبطند ،زیرا هر دو متغیر در این
زمینهاند که افراد چگونه رابطهشان با سازمان را ادراک میکنند .قصد و میل به ترک خدمت
بهمعنای آن است که یک فرد تا چه حد ترک شغل یا سازمان را مورد توجه قرار میدهد و به دنبال
فرصتهای شغلی جدید است

(.)Milliman et al., 2003, pp.428-430

برعکس ،تعهد سازمانی

قویاً با کاهش میل به خروج از سازمان مرتبط است .تعهد سازمانی بهعنوان شرایطی قلمداد میشود

)1. Organization-based self-esteem (OBSE
2. Organizational commitment
3. Intention to quit

بررسي تأثیر سازماني رهبری خدمتگزار بر رفتار شغلي اعضای هیئت علمي و کارکنان دانشگاه زنجان
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که افراد احساس میکنند به سازمان گره خوردهاند و آرزو میکنند همچنان عضو سازمان باقی
بمانند و در واقع ،خودشان را با سازمان شناسایی میکنند

(.)Mowday et al., 1979, p.229

رهبری خدمتگزار با ایجاد حس عشق ،اعتماد و نوعدوستی سبب میشود کارکنان حسی مثبت
به سازمان پیدا کنند .خدمتکردن و توانمندکردن کارکنان توسط رهبر خدمتگزار تمایل کارکنان به
ماندن در سازمان را افزایش میدهد .ایجاد چشمانداز الهامبخش و مثبت نیز سبب میشود کارکنان
احساس مفیدبودن و انگیزة کارکردن داشته باشند و نهتنها به فکر ترک سازمان نباشند ،بلکه بهطور
عمیق به سازمان متعهد شوند .بنابراین ،فرضیههای ششم و هفتم بدین شرح مطرح میشوند:
فرضیة ششم تحقیق :رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی و کارکنان
دانشگاه زنجان رابطة مثبت و معنادار دارد.
فرضیة هفتم تحقیق :رهبری خدمتگزار با میل به خروج اعضای هیئت علمی و کارکنان
دانشگاه زنجان رابطة منفی و معنادار دارد.
رفتارهای شهروندی سازماني

یکی از متغیرهای مهمی که اخیراً بسیار مورد توجه قرار گرفته و بهعنوان متغیر وابستة اصلی رفتار
سازمانی مطرح شده است ،رفتارهای شهروندی سازمانی است .منظور از رفتارهای شهروندی
سازمانی « ،رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزئی از وظایف رسمی آنها نیست و بهطور
مستقیم توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمیشود ،ولی میزان اثربخشی سازمان را
افزایش میدهد»

(.)Organ, 1988, p.4

پژوهشها نشان میدهد رفتار شهروندی سازمانی رابطة

مستقیمی با عملکرد و اثربخشی سازمانی دارد .تا کنون عواملی از قبیل رضایت شغلی ،تعهد
سازمانی ،هویت سازمانی ،عدالت سازمانی ،اعتماد ،انواع رهبری (بهویژه رهبری تحولآفرین)،
رابطة رهبر و پیرو و بهعنوان عوامل ایجادکنندة رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار گرفته
است

(.)Podsakoff et al., 2000
)1. Organizational Citizenship Behaviors (OCBs
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همانطور که بیان شد ارتباط میان رهبری تحولآفرین و رفتار شهروندی سازمانی در تحقیقات
زیادی بررسی و تأیید شده است .پیشبینی ما این است که رهبری خدمتگزار ،با قوت ،حتی بیشتر
از رهبری تحول آفرین موجب افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان میشود .زیرا رهبری
خدمتگزار خود نماد خدمتکردن بدون انتظار پاداش ،فداکاری ،نوعدوستی و تعهد به کارکنان و
سازمان است و می تواند الگویی برای کارکنان باشد که رفتارهای فراتر از وظیفه از خودشان نشان
دهند .همچنین ،بعد نوعدوستی و تواضع میان این دو متغیر تقریباً مشترک است .بر این اساس،
شکلگیری فرضیة هشتم تحقیق بدین شرح است:
فرضیة هشتم تحقیق :رهبری خدمتگزار با رفتارهای شهروندی سازمانی اعضای هیئت علمی و
کارکنان دانشگاه زنجان رابطة مثبت و معنادار دارد.
روششناسي پژوهش
تحقیق حاضر از حیث هدف ،کاربردی و به لحاظ گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی
(غیرآزمایشی) و از شاخة مطالعات میدانی به شمار میآید و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق
از نوع همبستگی و بهطور مشخص مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری است .برای بررسی
روابط میان متغیرها در دهههای اخیر روشهای فراوانی ارائه شده است .یکی از این روشها مدل
معادالت ساختاری یا تحلیل چندمتغیری با متغیرهای مکنون است .مدل معادالت ساختاری
رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیههایی دربارة روابط بین متغیرهای مشاهدهشده و مکنون
است .از طریق این رویکرد میتوان قابلقبولبودن مدلهای نظری را در جوامع خاص آزمون کرد
و از آنجا که اکثر متغیرهای موجود در تحقیقات مدیریتی بهطور مکنون یا پوشیده و پنهان
میباشند ،ضرورت بهکارگیری این مدلها روزبهروز بیشتر میشود (.)Segares, 1997, p.8
جامعة آماری این تحقیق را همة اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان تشکیل میدهد.
)1. Structural Equation Modeling (SEM
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جامعة یادشده از افرادی با ترکیب سنی ،جنسیتی و تحصیلی متنوع تشکیل شده است .نمونهگیری
به روش تصادفی ساده انجام گرفته است .برای محاسبة حجم نمونه رابطة زیر بهکار گرفته شد.

 :Zمقدار متغیر نرمال واحد ،متناظر با سطح اطمینان  79درصد= /79( ،
 : مقدار اشتباه مجاز)ε= 0/09( ،

)

 : Nحجم جامعة محدود که در حدود  900نفر است.
مقدار  Pبرابر با  0/9در نظر گرفته شده است .زیرا اگر  P = 0/9باشد n ،حداکثر مقدار ممکن
خود را بهدست میآورد .این امر سبب میشود نمونه به حد کافی بزرگ باشد( .آذر و مؤمنی،
 ، 10ج  ،ص .)9
بنابراین ،حجم نمونة مورد نیاز پژوهش با تقریب برابر با  79بهدست آمد که برای اطمینان
بیشتر  00پرسشنامه توزیع و جمعآوری شد.
ابزار اصلی گردآوری دادهها پرسشنامه است .بدین منظور پرسشنامههای استانداردی که بارها
توسط محققان مختلف بهکار گرفته شده و تأیید شده بود ،بهکار گرفته شد .برای سنجش
عجینشدن با شغل مقیاس میلیمان و همکاران (  ،) 00برای سنجش امید مقیاس اشنایدر و
همکاران ( ،) 779سنجش رضایت شغلی مقیاس نتان و همکاران (  ،) 77برای سنجش
تحلیلرفتگی مقیاس پاین و آرونسون (  ،) 71برای سنجش عزت نفس سازمانی ،مقیاس پیرس و
همکاران ( ،) 717برای سنجش تعهد سازمانی مادی و همکاران ( ،) 797برای سنجش قصد ترک
خدمت ،مقیاس جونز ( ،) 719برای سنجش رفتارهای شهروندی سازمانی ،مقیاس کوچکشدة
پادساکوف و همکاران ( ،) 770و در نهایت ،برای سنجش رهبری خدمتگزار مقیاسهای دنیس و
وینستون (  ) 00و دنیس و بوکارنی ( ) 009بهکار گرفته شد .شایان ذکر است در بعضی
پرسشها تغییرات کوچکی برای بومی و سازگارکردن پرسشنامهها با فرهنگ ایرانی انجام گرفته
است.
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برای تعیین پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .ضریب آلفای مقیاس عجینشدن با شغل
 7درصد ،مقیاس امید  19درصد ،مقیاس رضایت شغلی  7درصد ،مقیاس تحلیلرفتگی 70
درصد ،مقیاس عزت نفس سازمانی  7درصد ،مقیاس تعهد سازمانی  11درصد ،مقیاس قصد ترک
خدمت  1۸درصد ،مقیاس رفتارهای شهروندی سازمانی  19درصد ،و در نهایت ،مقیاس رهبری
خدمتگزار  7درصد بهدست آمد که نشاندهندة پایایی و قابلیت اعتماد ابزار تحقیق است.
همچنین ،برای بررسی روایی پرسشهای تحقیق روشهای اعتبار محتوا و اعتبار عاملی اجرا
شد .برای سنجش اعتبار محتوای پرسشنامه نظر متخصصان ،استادان دانشگاهی و کارشناسان خبره
بهکار گرفته شده است .در این مرحله با انجامدادن مصاحبههای مختلف و کسب نظرهای افراد
یادشده ،اصالحات الزم انجام گرفت و بدین ترتیب اطمینان حاصل شد که پرسشنامه همان
خصیصة مورد نظر محققان را میسنجد .آزمون اعتبار عاملی پرسشنامه نیز ،با کمک تحلیل عاملی
تأییدی و با نرمافزار  Lisrel 8.54انجام گرفت .همة پرسشنامهها در این مرحله نیز تأیید شد .مجموع
این نتایج بیان میکند پرسشنامههای این تحقیق اعتبار و روایی مناسبی دارند.
تجزيهوتحلیل دادهها و يافتههای تحقیق
بهمنظور آزمون فرضیههای ،ابتدا آزمون همبستگی رتبهای اسپیرمن با نرمافزار  ،SPSS19برای
سنجش همبستگی بین متغیرها اجرا شده است .سپس ،فرضیهها با اجرای یک مدل معادالت
ساختاری ،با کمک نرمافزار لیزرل آزمون شدند .جدول
شکل

نتیجة آزمون در حالت استاندارد و جدول

نتایج همبستگی میان متغیرهای تحقیق،
نتایج آزمون فرضیهها به روش مدلسازی

معادالت ساختاری را نشان میدهد.
ادامة جدول  .2همبستگی اسپیرمن میان متغیرهای تحقیق

متغیرها

3

9

 .عجین شدن با شغل
 .امید

**

0/

 .رضایت شغلی

*

0/

* 0/ ۸

2

4

5

1

7

8

1
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ادامة جدول  .2همبستگی اسپیرمن میان متغیرهای تحقیق

متغیرها

9

3

2

 .۸تحلیلرفتگی

-0/0 9

-0/0 7

-0/0۸1

 .9عزت نفس سازمانی

**0/9 9

**0/9 9

*0/ 9

-0/099

 .9تعهد سازمانی

* 0/ ۸

**0/997

0/091

-0/09

 .9قصد ترک خدمت

* 0/ 9* -0/ 9* -0/979** -0/ 9

-0/ 1 -0/۸

-0/09

0/ ۸

 .1رفتارهای شهروندی سازمانی

**0/۸ ۸

**0/ 1

*0/ 9

 .7رهبری خدمتگزار

** 0/90

**0/9 ۸

* 0/ ۸

4

1

5

7

8

0/ 7

0/991

-0/۸0

0/9 0** -0/90 ** 0/۸17** 0/9 9** -0/0 1

*همبستگی در سطح معناداری 0/09
**همبستگی در سطح معناداری 0/0

شكل  .1مدل ساختاری با در حالت ضرایب استاندارد

1
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جدول  .3نتایج آزمون فرضیههای تحقیق

ضریب استاندارد

فرضیات
رهبری خدمتگزار

عجینشدن با شغل

رهبری خدمتگزار

امید

رهبری خدمتگزار

رضایت شغلی

0/۸1
0/9
0/

t-value

نتیجه

**

9/

قبول

9/7۸

قبول

/

رد

**

9

۸

رهبری خدمتگزار

تحلیلرفتگی

-0/01

-0/79

9

رهبری خدمتگزار

عزت نفس سازمانی

0/99

1/99

9

رهبری خدمتگزار

تعهد سازمانی

9

رهبری خدمتگزار

قصد ترک خدمت

-0/90

1

رهبری خدمتگزار

رفتارهای شهروندی سازمانی

0/99

AGFI= 0/7

GFI = 0/7۸

0/9

RMSEA = 0/091

0

= /۸

**

رد
قبول

**9/ 9

قبول

- 9/

قبول

**

**

7 /9

= df

قبول
9 /9۸

**P<0/0

*P<0/09

همانطور که مشاهده میشود ،اعتبار و برازندگی مدل مفهومی پیشنهادی نیز با شاخصهای
برازش مورد نظر تأیید شد زیرا که مقدار شاخص

RMSEA

کمتر از  ،0/01کایاسکوئر به درجة

آزادی در مدل کمتر از است و نیز مقدار  GFIو  AGFIبیشتر از  70درصد بهدست آمد.
بحث و نتیجه
با توجه به یافتههای تحقیق ،میتوان گفت بین رهبری خدمتگزار و متغیرهای وابستة رفتار سازمانی
رابطة معنادار وجود دارد .نتایج تحقیق فرضیة اول را مبنی بر اینکه رهبری خدمتگزار موجب
افزایش عجینشدن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان با شغلشان میشود ،تأیید کرد.
پژوهشها نشان داده است .کارکردن در کنار یک رهبر خدمتگزاری که نیازها و خواستههای
کارکنان را مقدم بر منافع خود میداند ،موجب شکلگیری احساس مثبت در آنها در رابطه با
شغلشان میشود به این دلیل که پیروان احساس میکنند گوش شنوایی برای شنیدن حرفهای
آنها و ابرازکردن خود وجود دارد .روحیة خدمتگزاری در رهبران موجب ایجاد و تشویق جوی
صمیمانه و جمعگرا در سازمان میشود .بنابراین ،کارکنان بهطور مشتاقانه و همراه با انگیزه و تمایل
قوی کار کرده و خود را درگیر در شغل خود میکنند ( .)Maslach & Leiter, 1997همانطور که
پیشتر بیان شد تدوین یک چشم انداز توسط رهبر سازمان و انتقال آن به پیروان و توانمندسازی
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آنها برای تحقق آن موجب میشود کارکنان به میزان زیادی با شغل خود و وظیفهای که انجام
میدهند عجین شوند و از آن لذت ببرند زیرا احساس میکنند کاری هدفمند را انجام میدهند و
جزء مهمی از کار تلقی میشوند .پژوهشها نشان میدهد رهبران امروزی با داشتن ویژگیهایی از
قبیل مهارت های اجتماعی ،همدلی ،انگیزش ،خودآگاهی و خودکنترلی تأثیر بسیار زیادی بر پیروان
میگذارند (مرتضوی و همکاران.) 1۸ ،
فرض یة دوم تحقیق نیز مبنی بر اینکه رهبری خدمتگزار موجب افزایش امید در اعضای هیئت
علمی و کارکنان دانشگاه زنجان میشود ،تأیید شد .پژوهشها

()Ostrem, 2006

نشان میدهد

رهبری خدمتگزار با امید رابطة معناداری دارد .نتایج این تحقیق نیز این مطلب را تأیید میکند .یک
رهبر خدمتگزار با مشخص کردن اهداف و انتظاراتی که از افراد دارد و نیز با ترسیم آیندهای
مطلوب و جلب نظر پیروان برای تحقق آن ،نقشی مهم در ایجاد امید و ارتقای حس امیدواری در
کارکنان دارد .باور پیروان به توانایی و شایستگی رهبر در ترسیم و پیشبینی آینده به برانگیختگی
آنها منجر میشود تا برای تحقق آن تالش کنند و بنابراین ،همواره به دستیافتن آن امیدوار باشند
( .)Ostrem, 2006افراد با امید باال ،اهداف بیشتری را نسبت به افراد با امید پایین برای خود ایجاد
میکنند .افراد با امید باال از خودباوری باالیی نیز برخوردارند که موجب میشود به خود اعتماد و
اطمینان داشته باشند و در تعامالت با دیگران نیز اعتماد را اشاعه دهند

(.)Shorey et al., 2003

فرضیة سوم تحقیق به این شرح بود که رهبری خدمتگزار موجب افزایش رضایت شغلی
اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان میشود .اگر چه مطالعات نشان میدهد رهبری
خدمتگزار با رضایت شغلی رابطة مثبت و معنادار دارد ،اما نتایج این تحقیق این مطلب را رد
میکند و نشان میدهد رهبری خدمتگزار موجب ارتقای رضایت شغلی نمیشود .پژوهشها نشان
میدهد ویژگیهای رهبر از قبیل تدوین چشمانداز ،ترغیب و انگیزش کارکنان و نیز احساس
همدلی با آنها موجب افزایش رضایتمندی افراد میشود (موغلی.) 1 ،
1. Self-efficacy

 611

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،15شمارة  ،1بهار 1316

فرضیة چهارم تحقیق بیان کرد رهبری خدمتگزار موجب کاهش تحلیلرفتگی در اعضای هیئت
علمی و کارکنان دانشگاه زنجان میشود .پژوهشها

(2006

 )Ostrem,نشان میدهد رهبری

خدمتگزار با تحلیلرفتگی رابطة منفی دارد .نتایج تحقیق نشاندهنده رد این فرضیه است با وجود
این ،میتوان رابطة معنادار میان رهبری خدمتگزار و تحلیلرفتگی را قابل توجه دانست .زمانی که
کار برای افراد معنادار است ،افراد از نقش خود در سازمان رضایت دارند ،ضمن اینکه احساس
میکنند یک فرهنگ حمایتی و پشتیبانکننده نیز در سازمان وجود دارد .از طرف دیگر ،هنگامی که
کارکنان احساس کنند در محیطی هدفدار قرار گرفتهاند ،تحلیلرفتگی در آنها کاهش مییابد یا
حذف میشود ( .)Ostrem, 2006پژوهش باقری و همکاران ( ) 1۸نشاندهندة این است که سبک
رهبری تلفیقی (رابطهمدار و وظیفهمدار) با میزان تحلیلرفتگی کارکنان رابطة معنادار دارد .نتایج
این پژوهش نشان میدهد ویژگیهای رهبران خدمتگزار با تحلیلرفتگی رابطة معنادار دارد .رهبران
خدمتگزار از طریق رفتارهای مبتنی بر عشق ،محبت ،ازخودگذشتگی و جوانمردی موجب
میشوند پیروانشان احساس کنند به ارزشهای آنها بها داده میشود و مورد توجه قرار میگیرند.
بنابراین ،به میزان زیادی در آنها احساس مثبت و انرژی قوی به وجود میآید که میتواند بهعنوان
عاملی برای غلبه بر شکلگیری خستگی جسمی ،روحی و روانی کمک کند.
بر مبنای فرضیة پنجم تحق یق رهبری خدمتگزار موجب بهبود عزت نفس اعضای هیئت علمی
و کارکنان دانشگاه زنجان میشود .نتایج تحقیق این فرضیة را نیز تأیید کرد .مطالعات نشان داد
شیوههای نوین رهبری اعم از رهبری تحولآفرین و خدمتگزار با توجه به اهمیتی که برای هوش
عاطفی رهبران قائلند ،موجب میشوند تا آنها در تعامالت با افراد از ظرفیتها و مهارتهای
همدلی ،انگیزشی و اجتماعی خود حداکثر بهره را ببرند و در نتیجه ،کارکنانی با عزت نفس و
منزلت باالتری داشته باشند (عابدی جعفری و مرادی.) 1۸ ،
فرضیههای ششم و هفتم تحقیق بهترتیب بیان کردند رهبری خدمتگزار موجب افزایش تعهد
سازمانی و کاهش میل به ترک خدمت اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان میشود.
یافتهها این فرضیهها را تأیید کرد .پژوهشها نشان میدهد ویژگیهای رهبران از قبیل الهامبخشی،
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ایجاد تصویری مطلوب از آینده و انگیزش کارکنان برای پیگیری و تحقق آن موجب افزایش تعهد
سازمانی افراد میشود (موغلی ،) 1 ،زیرا از این طریق کارکنان در سازمان احساس بیهودگی
نمیکنند و خود را در پیگیری و تحقق چشمانداز سهیم میدانند .از این رو ،به سازمان متعهد
میمانند و چندان تمایلی به ترک خدمت ندارند .بنابراین ،میتوان انتظار داشت در سازمانهایی که
شیوة رهبری در آنها به صورت رهبری خدمتگزار است ،میزان تعهد سازمانی بیشتر و میزان ترک
خدمت کمتر از دیگر سازمانهایی است که فاقد رهبری خدمتگزارند.
فرضیة هشتم بدین شرح بود که رهبری خدمتگزار موجب بهبود رفتارهای شهروندی اعضای
هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان میشود .مطالعات انجامگرفته نشان میدهد رهبری
خدمتگزار با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطة مثبت دارد و موجب ارتقای آن در کارکنان
میشود

(2004

 .)Ehrahart,نتایج تحقیق این فرضیه را تأیید کرد .در بسیاری موارد کارکنان از

مدیران تبعیت میکنند و الگو میگیرند .از این رو ،اگر مدیران و رهبران سازمان برای خدمت گام
بردارند ،به میزان زیادی کارکنان از آنها تبعیت میکنند و روحیة خدمت در رفتارهای آنها متجلی
می شود که این خود به تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی منجر میشود (طهماسبی.) 19 ،
نتایج پژوهشها نشان می دهد مدیران با رفتارهای اثربخش خود و با تمرکز بر روحیه و ارتباطات
مناسب با کارکنان ،و ایجاد محیط سالم ،سبب توانمندی کارکنان و افزایش رضایت شغلی ،حس
تعهد ،مسئولیتپذیری ،بهرهوری و کیفیت در عرضة خدمات میشوند (زعیمی و همکاران،
 .) 1در نهایت ،نتایج این تحقیق نشان میدهد رهبری خدمتگزار تأثیر قابل مالحظه و
چشمگیری بر رضایت ،تعهد ،رفتارهای شهروندی و امید در کارکنان میگذارد .از این رو ،توصیه
میشود سازمانها بیشتر به سمت بهکارگیری این شیوة رهبری حرکت کنند و مدیران بهویژه در
سازمانهای دولتی باید خدمت به مردم را مایة افتخار خود دانسته و خود را خادم مردم بدانند .این
مسئله نیز مهم است که رهبران توجه داشته باشند پیروانشان چه ادراکی از سبک رهبری آنها
دارند .زیرا مطالعات نشان میدهد (عابدی جعفری و آغاز ) 19 ،در بسیاری از موارد رهبران
خود را اثربخش دانسته در حالی که پیروان آنها چنین چیزی را تصور نمیکنند.
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