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چکیده
شدگیشغلیباتوجهبه


خدمتگزاربرآوایکارکنانوعجین
پژوهشحاضرباهدفبررسیتأثیررهبریراهبردی-
منطقهای خراسان صورت گرفت .روش تحقیق این

هویت سازمانی در شرکتبرق

میانجیگری

تعدیلگری و

نقش
بهمنظور آزمون فرضیههای تحقیق از مدل معادالت
پژوهش پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه با طیف لیکرت میباشد ،
افتههایحاصلازاینتحقیقحاکیازآناستکه:رهبری
ساختاریوبااستفادهازنرمافزار،PLSبهرهگرفتهشد.ی 

راهبردی برعجینشدگی شغلی و هویت سازمانی کارکنان اثرگذار است ،رهبری خدمتگزار برعجینشدگی شغلی،
آوای تدافعی کارکنان و آوای نوعدوستانه کارکنان تأثیر میگذارد و هویت سازمانی بر عجینشدگی شغلی تأثیر
عنوانمیانجیعملمیکند.رهبریخدمتگزار


شدگیشغلیبه

سازمانیبینرهبریراهبردیوعجین

گذارد.هویت

می
گذارد.تأثیرانواعآوایکارکنانبرعجینشدگیشغلیموردتأییدقرارنگرفت.


برانواعآوایمطیعکارکنانتأثیرنمی
هویت سازمانی در رابطه بین رهبری خدمتگزار و انواع آوایکارکنان نقشتعدیلکننده راایفا نمیکند .انواع آوای

عنوانمتغیرمیانجیعملنمیکند .


شدگیشغلیبه

کارکناندررابطهمیانرهبریخدمتگزاروعجین


عجینشدگی شغلی؛ هویت
کلیدواژه :رهبری راهبردی؛ رهبری خدمتگزار؛ آوای کارکنان؛  
سازمانی 

*  .استادیارگروهمدیریت،دانشکدهاقتصاد،مدیریتوعلوماجتماعی،دانشگاهشیراز،شیراز،ایران.
∗∗.استادیارگروهمدیریتبازرگانی،دانشکدهاقتصا د،مدیریتوحسابداری،دانشگاهیزد،یزد،ایران(.نویسندهمسئول) 
maryamahmadi@yazd.ac.ir

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال نهم ،شماره ( 2شماره پیاپی  ،)43تابستان 9411

مقدمه
محققانهموارهدرقالبمفاهیممختلففبفراهمیفتمشفارکتکارکنفاندرتصفمیمگیفریهفاوابفراز

نظراتشانبهواسطهبررسیآثارونتایجمثبتآنتأکیفدنمفودهانفد.آوایکارکنفان9بفهعنفوانراهبفردهفای
ارتباطاتموردتوجهقرارگرفتهورفتارآوایکارکنانبهاظهارنظر،اطالعاتوایدههایکارکناندربفاره
تغییردرسازماناشارهمیکند(وانداینه2ودیگران2553،؛کیم3ودیگران.)2595،برخی از پژوهشگران

درحالیکه برخی دیگفر آن

بهتصمیمگیرندگان تعریف نموده،

دیدگاهها

بهصورت فرصتی برای بیان
آوا را 
دانستهاند (لیو4وهمکاران .)2595،ون دایفن ولیپفاین)9112( 0آوا را رفتفاری

را واکنشی بهنارضایتی شغلی
بدینصورت تعریف نمودند:جای نکوهش صفرف
فراوظیفهای دانستند که اختیاری و آگاهانه بوده و آن را 

دارد(وندایفنولیپفاین .)9112،ازآغفازقفرن

که بر بیان دیدگاههایسازنده با هدف بهبود شفرای  تأکیفد
بیسففتویکم،مطالعهدربارةعجینشدگیباشففغلبهیکموضوعداغپژوهشفففیدرسفففازمانهفاتبفدیل

ناظربرنگرشهایشغلیافراد

بیشتفرپژوهشهاییکهاخیراًدرحیطۀرفتارسازمانیانجامشدهاست،

شففد.
درسازمانهایکاریمربوطبهخودشاناست.مفهومعجینشدگیفردی6ازدیدگاهآلپفورت)9147(7و

مزندگی،مبناییبرایشکلگیریمفهفوم

)بهعنوانعالقهمه
مفهومشغلازدیدگاهلودالوکنجر 9160( 2
شناختی،سطحدرگیریوعالقهمنفدی


نظرگرفتهشدکهدربرگیرندهشیفتگیروان
عجینشدگیباشغلدر
واژةعجینشدگیباشفغلمفیتفواناراهفهدادعبفارت

بهشغلفعلیاست (پنگ.)3:2592،1تعریفیکهاز
استاز:درجهیامیزانیکهفردشغلشرامعرفخودوکاریاعملکفردشراموجفبسفربلندیوکسفب
اعتبارشمیدانفد(زوپیاتیسفت وهمکفاران .)2594،95یکفیازمتغیرهفایمهمفیکفهرویآوای

حیثیتو
کارکنانوعجینشدگیشغلینقشدارد،رهبریاستکهرهبریشاملطیفگستردهایازانواعشیوهها
1. Employee Voice
2. Van Dyne
3. Kim
4. Liu
5. Van Dyne& LePine
6. Ego involvement
7. Allport
8. Lodahl and Kejner
9. Peng
10. Zopiatis et al

222

تأثیر رهبری راهبردی -خدمتگزار بر آوا و عجینشدگی شغلی کارکنان با درنظرگرفتن نقش تعدیلگر و میانجی هویت سازمانی

برایبهحداکثررساندنظرفیتهایسرمایهانسانیبراینیلبهاهدافسازمانیاستکهبهموفقیتسفازمان
منجرمی شودکهدونوعرهبری،خدمتگزارورهبریراهبفردیاسفت(نینیفراوبنتفین.)2596،9ازایفنرو،
پژوهشگرانمدیریتی،رهبریرا" فرایندانگیزشسرمایهانسانیبههمکاریبایکفدیگربفرایدسفتیابیبفه
حاضر،سازمانهامجبورنددرکنفارسفبکهفایرهبفری،تفکفر


درحال
تعریفمیکنند.

اهدافبزرگ"
راهبردیرانیزسرلوحهکارخودقراردهند (رابینز.)2557،2هیت وهمکاران)9111(3رهبریراهبردی
حفظانعطافپذیریوتوانمندسازیکارکنانبرایایجادتغییربفهعنفوان

عنوانتواناییبرایپیشبینی،

رابه

یکضرورتمعرفیمیکنندورهبرانراهبردیراافرادیمیدانندکهدربخشهفایمختلففیازشفرکت
اندازهاورسفالتهفایشفرکتیفاری
،شرکترادردستیابیبهنشم 

بااستفادهازفرایندمدیریتراهبردی
میرساند(هیتوهمکاران.)9111،رهبریخدمتگزاربهعنوانسبکیازرهبریموردتوجهقرارمیگیفرد
گراهستندکهتالشمیکنند تادیگرانراقبلازخودشانکمککنند.ننفینرهبرانفی


کهرهبرانخدمت
ارمغانمیآورنفدوبفهآنهفادردسفتیابیبفهتوانفاییهفایخفودکمفک


رادربرایپیروانخودبه
بهترینها
کند.ننینرهبرانیبهخاطردیگرانازعالهقشخصیخفوددسفتمفیکشفندوبفهخودشفانبفهعنفوان

می
خدمتگزارنگاهمیکنندتارهبر(ناسفانوهمکفاران.)2592،4هویفتسفازمانیمفهفومیاسفتکفهدارای
هایموجوددرحیطههویتسازمانیبفهمفهفومثابفتوپایفدار


بخشزیادیازمقاله
تعارضمعناییاست؛
اندکفههویفتسفازمانی
هویتسازمانیاشارهدارند؛گرنهدرسالهایاخیرمطالعاتزیادیپیشنهادداده 
بایدبهعنوانمفهومناپایدارومبهمیکهباتوجهبهپویاییمحی سازمانیکهدرآنفعالیتمفیکنفد،تغییفر
هبینسازمانها

آمیزیمنجرمیشودکهبرتعارضمربوطبهرابط


هابهکاربردهایتحریک

یندیدگاه
کند.ا
ومحی هایعملیفاتیآنهفاتأکیفدمفیکننفد.سفازمانهفابایفدیفکهویفتپایفداروثابفترابفرایبفرای
آوردنموفقیتطوالنیمدتحفظکنند.سازمانهابایدتواناییانطبفاقسفریعبفابفیثبفاتیفزاینفده

بهدست
محی رابرایاطمینانازسودآوریوبقاداشتهباشندواینعاملباعثمفیشفودکفهسفازمانهفابفهتغییفر
هویتسازمانیخودسوقدادهشوند(وانگوهمکاران .)2593،0

1. Chiniara & Bentein
2. Robbins
3. Hitt et al
4. Nathan
5. Wang et al
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شرکتهایبرقمنطقه ایوتوزیعنیفرویبفرقایفران،دردودهفۀاخیفر،همفوارهبفارشفدروزاففزون
ابمیکردهاست.بفدیهی

تقاضایانرژیبرقمواجهبودهاندوهمینامر،توسعۀپرشتاباینصنعتراایج

اینونبرق،نیازمندسرمایهگذاریکالناستوایفنمهفمدرف فای

استتوسعۀزیرساختهایپرهزینه
دولتیکسبوکاربرقایران،بهعنواننالشفیجفدی،ففرارویشفرکتهفایفعفالایفنحفوزهقفراردارد.

باتوجهبهننینشرایطی،شرکتهایبرق،برایرقابتبرسرجذب منابعحداکثریبرایپاسخبهنیازهفای
برنامهریزیراهبردیرویآوردندتابتوانندبفاتفدبیر

آتیصنعت،ازاواخردهۀهفتادشمسیبهتمرکزدر

درراستایاهدافتوسعهای،ازمنابعمحدود

خودبهصورتبهینهاستفادهکنند .
مهمترینعاملسودآوریبلندمدتشرکتها،انتخفابیفکراهبفردروشفنوبهتفرازرقبفاو داشفتن

کارکنانیکارآمداستکهاینراهبردرابهبهتریننحو،بهمرحلۀعمفلمفیرسفاند (اسفتوارت وبفرون،9
.)31-32،2551اینامرخودمنوطبفهتفدوینواجفرایراهبردهفایکفارکردیمنفابع انسفانی،بفهشفکلی
،ازمدیرانانتظارمیرودکهبفا پیفرویازمففاهیمتفکفر

اثربخشوکارآمداست.بنابراین،درعصرجدید
ا،راهبردهایپیچیدهایراطراحی،تفدوینواجفراکننفدو ازسفرمایۀمعنفویسفازمان،

راهبردیونظامگر
بهصورتداراییهاینامشهود-کهشاملقابلیتهاوشایستگیهای منابعانسانیاست-پاسداریوحمایت


تأمینکنندەٴ

کنند.اگرقراراستمنابعانسانیبهعنوانمنابعراهبردی،ت مینکنندەٴمزیترقابتیسازمانو
تابابررسیموانعومساهلپیادهسفازیمفدیریت راهبفردیمنفابعانسفانی،در

اثربخشیآنباشند،نیازمندیم
عنوانیکنتیجهگیفری،

تسهیلتدوینواجرایاثربخشوکارآمدراهبردهایمنابعانسانیگامبرداریم .
به

ازمیانبرداشتنموانفعبازدارنفدەٴشفکلگیفری،توسفعهواجفرایراهبفردمفدیریتمنفابعانسفانی،بفهایجفاد

هایمساعدوتسهیلگرتوسعهواجرایاینراهبردهامنجر خواهدشفد.شفکلدادنبفهایفنمحفی ،

محی 
تأثیرهایمثبتیبرفرهنگسفازمانیوتصفویرسفازمانی سفازماندربفازاردارد(کورسفاکنوهمکفاران،2
فراهممیسفازد.منفابعانسفانی،ارزشفمندتریندارایفیهفر

)2595وزمینههایموفقیتسازمانرادرجامعه
شرکتبهشمارمیآیند.الزماستکهدرایفنزمینفه ،سفرمایهگفذاریصفورتگیفرد؛زیفراکارمنفدانبفا

مدیریتمناسبمیتواندنفعبیشتریبرایشرکت داشتهباشند.باتوجهبهاینموضوعوبرایمتقاعفدکردن
سازمانهابرایداشتنبرنامهریزی راهبردیمنابعانسانی،بودجه،انرژیوزمفانبیشفتریمفوردنیفازاسفت.
1. Stewart& Brown
2. Korsakien, Stankevicien & Liucvaitien
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اولینمرحلهکهنقش مهمیراایفامیکند،درکمشکلهاوتحلیلوضعیتحالاسفت(بیدمشفقیپفور،9
.)2551اینتحقیقدرصددپاسفخبفهایفنسفاالاسفتکفه«آیفارهبفریراهبفردی-خفدمتگزاربفرآواو

گرومیانجیهویتسازمانیتأثیردارد»؟

عجینشدگیشغلیکارکنان-نقشتعدیل


مبانی و چارچوب نظری تحقیق
رهبری راهبردی
3

فینکاشتاین2وهمبریک ()9116بیانمیکنندکهازنظرمفهوم،رهبریراهبردیبرتواناییاففراددر
انجامکارهامتمرکزاست.رهبریراهبردیپلیرابینآینده،حالوگذشفتهمفیسفازدکفهبفرارزشهفای
میکندتاسازمانبفاواقعیفاتواحتمفاالت
کلیدیسازمانوت مینپیوستگیویکپارنگیسازمانتأکید 
شناختهوناشناختهمقابلهکند (بول2554،4؛بولوهویجبرگ.)2559،0آموس)2557(6رهبریراهبردی،
تواناییدرکموجودیتسازماندرمحیطیاستکهدرآنقفراردارد.یفکرهبفرراهبفردیدرموقعیفت
کنونیسازمانازفهمودرکخودبرایتغییراتراهبردیباکمککارکناندرراستایحففظپایفداریو
).بهطورخالصه،نظریفه
تاستفادهمیکند (النکوف7وهمکاران 2550،

نیلبهاهدافکوتاهمدتوبلندمد

اصلیکهپشترهبریراهبفردیقفراردارد،همفیننظریفهآپراکلنفزیفانظریفهپلکفانی2اسفتکفهتوسف 
)توسعهدادهشدهاست.طبقایننظریه،ویژگیهفایجمعیفتشفناختیمفدیران

هامبریکوماسون9124(1
نوعومیزاناطالعاتیکهآنهابهکارمیگیرند،تأثیرمفیگفذاردو

ارشدازقبیلسن،تحصیالتوتجربهبر
قرارمیدهد (کیاکوهمکاران.)2599،95هیفت

اتراهبردیوعملکردمالیراتحتتأثیر

اینامرتصمیم
رهبرانراهبردی،نقشهایمتعددیرابرعهفدهدارنفدکفهپفنجنقفش

وهمکاران()2550بیانمیکنندکه

1. Bidmeshgipour

2. Finkelstein
3. Hambrick
4. Boal
5. Boal & Hooijberg
6. Amos
7. Elenkov
8. Upper Echelon Theory
9. Hambrick & Mason
10. yyyak e al
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اساسیمشخصشدهکهرهبفرانراهبفردیبفهطفورمثبفتدربفهکفارگیریاثفربخشراهبفردهفایشفرکت
مشارکتمیکنند،عبارتنداز:تعیینمسیرراهبردی،9مدیریتاثربخشپورتفولیویمنفابعسفازمان،2حففظ
فرهنگسازمانیاثربخش،3تأکیدبرشیوههایاخالقی4وایجادکنترلهایسازمانیمتعادل(0وندیلیفر،6
 .)2592
تعیینمسیرراهبردی:تعیینمسیرراهبردی،تصویروویژگیهفاییراکفهشفرکتبایفددرطفول

.9
زمانآنراجستجوکنفد،تعیفینمفی کننفدکفهبراسفاسباففتوشفرای (ازجملفهفرصفتهفاو
تهدیدها)شکلمیگیرد.تعیینمسیرایدهالدوبخشداردکفهعبارتنفداز:ایفدهولوژیاصفلی7و
بینیشفده.2درحفالی کفه،ایفدهولوژیاصفلی،کارکنفانراازطریفقطفرزتفکفرغالفب
آیندهپیش 

انگیزاند.آیندهپیشبینفیشفده،کارکنفانراترغیفبمفیکنفدکفهفراتفراز

موروثیشرکتبرمی
انتظاراتشانازموففیتحرکتکنندکهالزمهآنتغییروپیشرفتاست (وندیلیر.)2592،
هادارایمنابعنندگانهایهستندکهعبارتند


مدیریتاثربخشپورتفولیویمنابعسازمان:شرکت
.2
وبهرهبرداریوحفظشایستگیهفایاصفلی.95

از:منابعمادی،توسعهسرمایهانسانیواجتماعی1
رهبرانراهبفردی،پورتفولیفویمنفابعشفرکتراازطریفقمفدیریتبهینفهمنفابعمفادی،حففظو
بهرهبرداریازشایستگی هایاصلیوتوسعهسرمایهانسانیوسرمایهاجتماعیبفرایدسفتیابیبفه
برداریازشایستگیهایاصلیبهمنابعیاشارهداردکهبه

مزیترقابتیسازماندهیمیکنند.بهره
مهارت هایکارکردیسازمانازقبیلمهارتبازاریابی،مالیوتحقیقوتوسعهمرتب میشفود

(هیتوهمکاران.)2557،توسعهسرمایهانسانیکهبهمهارتهفاودانفشهمفهکارکنفاناشفاره
شودکهنیازمندسرمایهگذاریاستکه

عنوانمنابعسرمایهاینگریستهمی

داردکهبهکارکنانبه
ارمغانمیآورد (کیاکوهمکاران2599،؛وندیلیر.)2592،


وریباالییبرایسازمانبه

بهره
1. Determining Strategic Direction
2. Effectively Managnng hhe Fmmm
ss Resource Portfolio
3. Sustaining an Effective Organizational Culture
4. Emphasizing Ethical Practices
5. Establishing Balanced Organizational Controls
6. Wendy Lear
7. Core ideology
8. Envisioned future
9. Developing Human Capital and Social Capital
10. Exploiting and Maintaining Core Competencies
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 .3حفظفرهنگسازمانیاثربخش:فرهنگسازمانیبهمجموعهپیچیدهایازایدهولوژیها،نمادهفا
وارزش هایمشترکیاشارهداردکهشرکتپذیرفتهاسفت.تغییفرفرهنفگسفازمانیشفرکتاز
حفظآنبسیاردشوارتراست،امارهبرانراهبردیاثربخشبراینباورندکهاینتغییرنیازاست.
تغییرتدریجیفرهنگشرکتبرایپیادهسازیراهبردهابهکارگرفتفهمفیشفود.تغییفربنیفانیدر
هاییکهمتفاوتازراهبردهایقبلیشرکتاست،


فرهنگسازمانیبرایپشتیبانیانتخابراهبرد
بهکارگرفتهمفی شفود.اغلفبمفدیرانوکارکنفانفعلفیدربرابفرتفالشبفرایتغییفرفرهنفگو
رویکردهابرایکسبوکارهامقاومتمیکنند.شواهدحاکیازآناستکهفق هنگامیتغییر
فرهنگینتیجه بخشخواهدبودکهفعاالنهتوس مدیراناجرایی،اع ایاصلیتیممدیریتباال
ومدیرانسطحمیانیموردحمایتقرارگیرد (الهترووآواله.)2593،9
 .4تأکیدبرشیوههایاخالقفی :فراینفدهایبفهکارگرفتفهشفدهدرپیفادهسفازیراهبفردهفایشفرکت
هنگامیاثربخشخواهدبودکهبرمبنایشیوههایاخالقیباشد.شرکتهایاخالقیهمفهاففراد
خودرادرهمهسطوحترغیفبمفیکننفدکفهاخالقفیعمفلنماینفد (اوذروتینازتپفه.)2594،2
تحقیقاتنشانمیدهدکهفرهنگمبتنفی بفرارزشیکفیازابزارهفایاثربخشفیاسفتکفهایفن
اطمینانراایجادمیکندکهکارکنانهمگامبااصولاخالقفیشفرکتحرکفتکننفد (هیفتو

همکاران2557،2550،؛موهینگا2599،3؛ وندیلیر.)2592،
 .0ایجادکنترلهایسازمانیمتعادل :کنترلسازمانیبفهعنفوانبخفشمهمفیازفراینفدپیفادهسفازی
راهبردنگریستهمیشود.کنترلبهرهبرانراهبفردیکمفکمفیکنفدکفهاعتمفادکننفدوارزش
دارانشرکتنشاندهندوتغییرراهبردیراموردحمایتقرارمیدهفد.


هارابههمهسهام
راهبرد
کنترلمالیبرپیامدهایمالیکوتاهمدتتمرکزدارد.درحالیکهکنتفرلراهبفردیبفرمحتفوای
اقداماتراهبردیبیشترازپیامدهاتأکیددارد.رهبرانراهبردیبایدبتواننفدتوانفاییکنتفرلهفای
متعادلسازمانیرادرسازمانایجادکنند (موهینگا.)2599،

1. Lahtero & Awale
2. Özer & Tnnazpppe
3. Mwiinga
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رهبری خدمتگزار
درنندسالاخیر،رهبریخدمتگزارتوجهزیادیازمحققانرابهخفودجلفبکفردهاسفت.رویکفرد
رهبریخفدمتگزاراززمفانمعرففیآنتوسف  گفرینلیففدرطفی67سفالاخیفردرتحقیقفاترهبفری،
رویکردیاستکهپایهومبانیآناخالقبفودهاسفت .درحقیقفتدرسفبکرهبفریخفدمتگزار،اخفالق
هستهاصلیبوده وبرصداقتواعتمفادتأکیفدمفیشفود(گفرینلیفف.)9117،9رهبفریخفدمتگزاریفک
کهآنهاراتوانمندمیسفازدتفادرآنچفه


طوری
جامعاستکهپیروانرادرگیرمینماید ،
به

رویکردرهبری
تواناییآنرادارند،رشدکنند.رهبفرانخفدمتگزارروابف بسفیارعمیفقومحکمفیبفاکارکنفاندارنفدو
بهخوبیآنهارایاریمیرسانندتااستعدادهایبفالقوهخفودراکشففکننفد(کفانلیوزاکفارارو.)2597،2

برنوعدوستیکهدرآنرهبرانبر نیازها


رهبریمبتنی
بهعنوان
باربوتووویلر)2594(3رهبریخدمتگزاررا 
وتوسعهدیگران،بهویفژهکارکنفانتأکیفدمفیکننفد ،تعریففمفیکننفد(بفاربوتووویلفر.)2594،رهبفران

کنندتاپیروانرابرمبنایجهتگیریهایاخالقفیونفوعدوسفتانهرشفددهنفد.وقتفی

خدمتگزارتالشمی
ولویتقرارمیگیرد،آنهانیفزبفهنوبفهبیشفتردرکفارتأثیرگذارنفد(هفارویکی،4

سالمتیورشدپیرواندرا
عنوانمدیرانسازمانمیشناسندکهبایدمنابعمفالیوانسفانیوسفایر

.)2596رهبرانخدمتگزارخودرابه
منابعیراکهبهآنهفاسفپردهشفدهاسفت ،رشفددهنفد.رهبفرانخفدمتگزارانتظفاراتعملکفردیرانادیفده
گیرندوبرپیشرفتشخصیپیروانخودتمرکزمیکنند .


می
دنففی )2554(0بففرایسففنجشرهبففریخففدمتگزارازمالفففههففایزیففراسففتفادهکففردکففهعبارتنففداز:
خدمترسانی،تواضعوفروتنی،مهرورزیوقابلیتاعتماد .

تواضعوفروتنی:یعنیاینکهفردنهخودشرابرترونهکمترازدیگرانببیند .

میکنند.
میکنندوقابلیتاعتمادایجاد 
میگویندعمل 
قابلیتاعتماد:رهبرانیکهبهآنچه 
میشود(دنی  .)70:2554،
مهرورزی:کهبهقصدمنفعترساندنبه دیگرانانجام 

برطرفکفردننیازهفایدیگفراناسفت.رهبفر

درراستایخدمتکردنو

بهمعنایتالش
خدمترسانی :
1. Greenleaf
2. Connelly & Zaccaro
3. Barbuto & Wheeler
4. Harwiki
5. Dennis
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خوبکسیاستکهبهدیگرانخدمتمیکندتااینکهدیگرانبهاوخدمتکننفد(رحیمفیوآقابابفایی،
 .)7:9317
آوای کارکنان
به عقیده تراوی  9و سایرین ()2599آوای کارکنان شاملگفتگو درمورد مشکالت با سرپرستان ،اراهه
ی یفا
ایدهها برای تغییر یفک سیاسفت کفار 
زبانآوردن 
به 
راهکارها و پیشنهادات به واحدهای منابعانسانی ،
اتحادیهها یابیفان نارضفایتی خفود از مفدیریت یفا سفازماناسفت(تفروای وهمکفاران.)2599،

رایزنی با
بیرسون)2554(2واژهآواراارتباطبینمدیریتوکارکنانتعریفمیکند،باایننگاهکفهکارکنفانایفن
فرصترادارندکهنگرانیهاوعالهقخودرابیانکنند(بیرسون.)2554،بوکسلوپیورسفل)2553(3آوا
رابه عنوانطیفکفاملیازفراینفدهاوسفاختارهاتعریففکردنفدکفهتوانفاییآنراداردکفهکارکنفانرا
ریهفایمفدیریتیدرسفازمانهفامشفارکت
تمستقیموغیرمستقیمدرتصمیمگیف 

توانمندسازندکهبهصور

کنند(بوکسلوپیورسل.)2554،برایآوایکارکناننارنوبیازسهنوعآوابیانشدهاستکهدرذیفل
توضیحدادهمیشود:

آوایمطیع:4اینآوابربیانشفاهیایده،اطالعاتونظرهابرمبنفایاحسفاستسفلیماسفتورفتفاری
منفعالنهمبتنیبرایناحساساستکهفردقادربهایجادشرای متففاوتنیسفتکفهایفننفاتوانیدرایجفاد

تغییر ،منجربهبیاناظهاراتموافقفتگونفهوحمفایتیمبتنفیبفرخودکارآمفدیپفایینمفیشفودوکفمتفر
غیرانفعالیاست(گوردن2553،0؛ژانگوهمکاران.)2594،6
ایننوعآوامبتنیبفرتفرسوخودمحفافظتیاسفت.آوای

آوایتدافعی :7ماریسونومیلیکن،)2555(2
تففدافعیخودمحففافظتیاسففت.رفتارهففایخودمحففافطتیبففهرفتارهففاییاطففالقمففیشففودکففهازطریففق
کمترمشخصمیشودوافرادپیامفدهارابفه
مسئولیتپذیریفردی ،

هایایمنوبدونخطرو

تصمیمگیری
1. Travis
2. Bryson
3. Boxall& Purcell
4. Acquiescent Voice
5. Gorden
6. Zhang et al
7. Defensive Voice
8. Morrison & Milliken
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راهبردهای

عواملخارجینسبتمیدهند.توجیه،انکار،معذرتخواهی،سرزنشوعدمقبولمسئولیتاز
خودمحافظتیهستندوهنگامیکهافرادباعواملتهدیدکنندهمواجهمفیشفوند،ازایفنراهبفردهفااسفتفاده

میکنند(ماریسونومیکلیکن .)2555،
آواینوعدوستانه:9محققانایننوعآوارابهعنوانرفتاریبانیتوقصدمثبتدرنظرمیگیرند.آوای
نوعدوستانهبهابرازایدهها،اطالعاتونظرهایمرتب باکارمبتنیبرانگیفزههفایمشفارکتیتعریففشفده،
رفتاریتعمدی،غیرانفعالیودیگرخواهانهاستوبرمنفعترسانیبهدیگفرانتمرکفزدارد(گانیگفلوام
سیدونل .)2595،2

عجینشدگی شغلی

3

صورتذهنی،شناختیوروانشنفاختیمشغفولشفغلش


ایاستکهفردبه
عجینشدگیباشغفلدرجه
شود،ازکارخودلذتمیبردو

شده،بهآناهمیتوعالقهنشفانمیدهد.وقتیفردباکارخودعجینمی
عجینشدگیباشغل،وضعیتانگیزشففیمثبتیاسفففتکفه

ازآنخستهنمیشود(الدوروهارپز.)2592،4
شدگیباشغلبهعنوانکلیفدیبفرایگشفودن


ازدیدسازمانیعجین
برعملکردفردوسففازمانتأثیردارد.
انگیزشکارکنانوافزایشتولیدوازدیدفردیکلیدیبرایبهبفودعملکفرد،رشفدففردیورضفایتدر
شدنموردتجزیهوتحلیل


ردرگیریومجذوب
عجینشدنباشغلرابادومتغی

محلکارمحسوبمیشود.
اندوارتباطمثبتیبینعجینشفدگیشفغلیوبهفرهوریوسفودآوریسفازمانکشففکفردهانفد


قرارداده
اراههشفدهتوسف مفیوهمکفاران)2554(6سفهبععفدبفرای
(سینگوسارکار.)2592،0براساسنارنوب 
عجینشدگیباشغلمورداستفادهقرارگرفتهاستکهعبارتنداز :

سنجش
�

یمندی:7سطحانرژی،تالش،پشتکارومیلبهتالشدرانجاموظایفشغلی.
انرژ 

� مجذوبیت  :توجه فرد به وظایف شغلی خود حین کار به فراموشی مشکالت شخصی منجر
9

میشود .

1. ProSocial Voice
2. Gunnigle & McDonnell
3. Job involvement
4. Eldor, and Harpaz
5. Singh and Sarkar
6. May et al
7. Vigor
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�

احساسعالقهمندیوافتخارشاغل دربارةشغلخود (میوهمکاران.)2554،

وقفشدگی :2

شدگیباشغلنشانمیدهدکهاینمفهومباپیامد سازمانی


هایفراتحلیلدربارهعجین

بررسی
).عجینشدگیباشغلباابعادهنجارهایاجتماعی،باورهای

مهممرتب است(دیپاک2596،3
ارزشهایفردیارتباطنزدیکیدارد.کارکناننگرشمثبتینسبتبهتمایلبه

درونیونظام 
انجامکاردارندونگرشهاوباورهایکارکنانتأثیر بیشتریبررفتارهایخودجوشدرمقایسه

بارفتارهاینقشیافرادمیگذارد (نوقتایی .)2552،4



هویت سازمانی
یکه
بحثدربارههویتدرادبیاتسازمانیدرحیطهمفهومهویتسازمانیگسترشیافتهاست،درحال 
میشود .هویتسازمانیعموماًبهنیزیاشارهداردکهاع ای
درادبیاتبازاریابیبرهویتشرکتتأکید 
کنندودربارهسازمانهایشانفکرمفیکننفد .ففرضبفرایفناسفتکفه


کنند،احساسمی

سازماندرکمی
درکجمعیومشترکازویژگیهاوارزشهاوجوددارد.اع ایسفازمانبفهشخصفیتهفایداخلفیو
خارجیسازماناطالقمیشود.مطالعاتهویتسازمانیرابهدوبخشهویفتداخلفیوهویفتخفارجی
دهدکه:مانهکسیهستیم؟کسبوکفارمفانیسفت؟و

طبقهبندیمیکنند.هویتداخلیبهاینپاسخ 
می

برخالفآنهویتبیرونینشانمیدهدکهافرادبیرونازسازمانازجملهنهادها،عرضفهکننفدگان(تفأمین

کنندگان)ومشتریانسازمانرانگونهدرککفردهانفد؟(وانفگوهمکفاران2593،0؛جفوه وشفولتز،6
 .)9117
سازمانیبهعنوانمشخصهمرکزیوپایدارشخصفیتسفازماننگفاه

)بههویت

آلبرتوویتتن9120(7

هویتسازمانیبهعنواننارنوبمفیدیاستکهبهدرکمفهوم"هفمخفانوادهبفودن"کمفک

میکنند.
کند.هویتسازمانیکمکمیکندتاهرفردخودراازاع ایسایرخفانوادههفامتمفایزسفازد.هویفت

می
1. Dedication

2. Absorption
3. Deepak
4. Chughtai
5. Wang

6. Jo Hatch & Schultz
7. Albert and Whetten
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سازمانیرابرداشتیعمیقوپایدارازمعنایمشترکدرموردیکسازمانواع فایآنمفیداننفد.هویفت
سازمانیدربرگیرنفدهآندسفتهازابعفاد سفازماناسفتکفهمعیارهفایخصوصفیتمحفوری،متمفایزبودنو
هاییکسازماناسفتکفهاع فا
ویژگی 

هاو
سازمانیشاملخصیصه 

میکنند .هویت
پایداریرابرآورده 
یهستهایمنحصفر ومسفتمرسفازماندرککفردهانفد(بفوهرزونوردکوهیسفت،9

عنوانویژگی 
ها


آنهارابه
شود.خصیصههستهایسازمان


شناختهمی
عنوانپدیدهایدرسطحسازمان


سازمانیبه
.)2592مفهومهویت
هاوهنجارهای محوریکهدرمأموریتسازمانبیانشفدهوباعفثایجفادادارکو
عقاید،ارزش 

درنظام
اقداممیشود،ریشه دارد(کورنلیسفن2552،2؛گفوکوهمکفاران.)2590،3هویفتیفابیازطریفقفراینفد

جامعه پذیریاتفاقافتادهودرنظریههویتاجتمفاعیریشفهداردکفهدرآنففردازارزشهفا،هنجارهفاو
پردازد(شریفزادهوهمکاران .)9317،


سازیآنهامی

انتظاراتسازمانمطلعشدهوبهدرونی
هاومتغیرهفایزمینفهایکفاریدرارتبفاطاسفتو نقشفی
سازمانیبابسیاریازرفتارها،نگرش 

هویت
یکند.اینمفهومازجملهنگفرشهفایکارکنفان
محوریدرتنظیمهنجارهایرفتاریاع ایسازمانایفام 
استکهپ ازدهه9125بهخ مقدممطالعاتسازمانیانتقالیافتهودرکمدیرانراازرفتارکارکنانو
هایمهمسازمانرابهعنفوانویژگفیهفای
طریقهویتیابی،کارکنانویژگی 

سازمانافزایشدادهاست.از
،جاییکفهاففراد

میدانند
هویتسازمانیراادراکیکیبودنباسازمان 

.صاحبنظران

خودجذبمیکنند

خودرابراساسخصوصیاتسازمانشانتعریفمیکنند.مدیرانهمفوارهدنبفالارزیفابیوارتقفایهویفت

ازمانیکهکارکنانسازمان

سازمانیمیانکارکنانخودهستند؛نراکهبهنتایجمثبتآنعالقهمندهستند.ت
قویتریباسازمانداشتهباشند،باورآنهادربفارهسفازمانبیشفترجنبفهمثبفتمفییابفدوبفا
احساسهویت 
تحققاهدافسازمانتالشمیکنندوتعهدباالتریبفه سفازمانخفوددارنفد(پوسفا:2556،4

آگاهیبرای
 .)302


1. Boers & Nordqvist
2. Cornelissen
3. Gok et al
4. Puusa
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توسعه فرضیههای تحقیق
رهبری راهبردی و عجینشدگی شغلی

اند،بهاین
شدنافرادایجادکرده 


هایعظیمیرادرعجین
رهبرانراهبردیدرحیطهمنابعانسانیتفاوت
دلیلکهرویکردهایساختاریعجینشدگیشغلیمتفاوتباعثمیشودکهمحفی هفایکفاریبهینف های
بینیوتجسمآیندهوحمایتازانعطافپفذیریو


برایکارکنانایجادشود.رهبریراهبردی،تواناییپیش
تواناییتأثیربردیگرانبرایایجادتغییرراهبفردیاسفت.رهبفرانراهبفردی،رفتارهفا،افکفارواحساسفات
افرادیراکهدرشرکتکارمیکنندمیتوانندتحتتأثیرقراردهنفدوباعفثمفیشفوندکفهآنهفاانفرژی
بیشتریبرایانجفاموظفایفخفوددرسفازمانداشفتهباشفند واففرادبفرایرسفیدنبفهاهفدافراهبفردی
وقف شدگیخاصیدرکارپیداکردهوبرایرسیدنبهاهدافبلندمدتبیشفترینتفالشممکفنراانجفام

صورتزیرتعریفمیشود :


تحقیقبه
ایناساسفرضیهاول
لذابر 
دهند(هیتوهمکاران .)2557،
رهبریراهبردیبرعجینشدگیشغلیکارکناناثرگذاراست .

فرضیهاول:


رهبری راهبردی و هویتسازمانی
لیر) 2592(9معتقداسترهبریراهبردی،تواناییرهبردرایجادوحفظسهنفوعظرفیفتدر سفازمان
است:ظرفیفتبفراییفادگیری،ظرفیفتبفرایتغییفروظرفیفتبفرایخودمفدیریتی(لیفر.)2592،ظرفیفت
خودمدیریتیبراساسدرونیکردناهدافوموفقیتهایسازمانتوسف کارکنفانحاصفلمفیشفود.ایفن

2
هماننیزیاستکههری وکامرون ()2550ازآنباعنوانهویفتسفازمانییفادمفیکننفد(هفری و
کامرون.)2550،ووسوهمکاران)2556(3بیفانمفیکننفدکفههویفتسفازمانیازطریفقوضفعباورهفاو
ارزشهاتوس رهبرانکهرفتارسازمانراهدایتمیکند،شکلمیگیرد.ایندرواقعهماننیفزیاسفت
بیانیهمأموریتمیپردازند.

کهرهبرانراهبردیدرپاسخبهساال "ماکههستیم؟ "برایسازمانبهتدوین
رهبففرانراهبففردیبففاترسففیمنشففمانففدازمشففترکبففرایآینففدهسففازمان،نقففشخففودرادرشففکلگیففری
لذابرایناساسفرضیهدومتحقیفقبفهصفورتزیفر

هویتسازمانیایفامیکنند(ووسوهمکاران.)2556،
تعریفمیشود :

فرضیهدوم :رهبریراهبردیبرهویتسازمانیکارکناناثرگذاراست .
1. Lear
2. Harris & Cameron
3.Voss
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رهبری خدمتگزار و عجینشدگی شغلی
عواملزیادیممکناستتوضیحدهدکهنرابع یازکارکنانبیشترازدیگفرانبفاکارشفانعجفین
شدهاند ؛اماتحقیقاتپیشینحاکیازنقشمهمانواعسفبکرهبفریاسفت.اگرنفهتوجفهبسفیارکمفیاز
مطالعاتبهبررسیتأثیررهبریخدمتگزاروتأثیرآنبرعجینشدگیصورتگرفتهاست،ولیتحقیقفات
پیشیننیزبررابطهبینرهبریخدمتگزاروعجینشدگیتأکیددارند.رهبریخدمتگزارباالتریناولفویتش

خدمتبهپیرواناست،نه اینکهتالشکندتامنافعپیروانراباسازمانهماهنگکند.ایناسفتداللوجفود

داردکهیکیازمحرکهایمهمبرایسطحانرژیپایدارمیانکارکنفانتوسف رهبفراتخودخفواهرقفم
هایرهبریازجملهکاریزماتیک،تحولآفرینوخفدمتگزاربفرمنفافع

میخورد.برخالفآنکهاکثرسبک
فردیبیشترازمنافعسازمانیتأکیدداردوبررشدوتوسعهفردیافرادتمرکزدارد.رهبرانخفدمتگزاردر
هانقشمهمیدرعجینشدنکارکنانباشغلشاندارند.رهبفرخفدمتگزاردراففزایشعجفینشفدن

سازمان
شغلدرسازمانبهتدوین،ارتباطدهفیوبفازتعریفاهفدافومسفیرونشفمانفدازمربفوطاسفت.

افرادبا
رهبرانبایدادراکمثبتیازپیروانشاناشاعهدهند،بهگونه 
ایکهآنهفارابفهتعقیفباهفدافتشفویقکننفد
صورتزیرتعریفمیشود :


تحقیقبه
لذابرایناساسفرضیهسوم

(دیکلرک.)2594،9
رهبریخدمتگزاربرعجینشدگیشغلیکارکناناثرگذاراست .

فرضیهسوم:

رهبری خدمتگزار و آوای کارکنان
رهبریخدمتگزار برایکمکبهکارکنانشدرحلمشکالتشخصفیوخفاراازمحفلکفارعالقفه
نشانمیدهدودرمحلکارنیزبااحترامومحبتنسفبتبفهکارکنفانرفتفارمفیکنفدوازهرگونفهرفتفار
تحقیرآمیزاجتنابمیکند(سویلو.)2599،2پژوهشگراندرمطالعفاتخفودبفهایفننتیجفهرسفیدهانفدکفه
رهبریخدمتگزارموجبایجادیکرابطهمتقابلبینرهبروکارکنانبهشکلقفدردانیواقعفی،وففاداری
شخصیوبرآوردهکردندرخواسفتهفایرهبفراسفت (نفان.)2593،3رهبفراننسفبتبفهکارکنفانخفود

هاتوجهنشانمیدهنفد (نفنوکفاهو.)2551،4رهبفرانازطریفق

وبهفعالیتهایکاریوفردیآن

مهربانند
1.De Clercq
2. Soylo
3. Chan
4. Chen & Kao
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نشاندادنبهرفاهآنهاحتیدرخاراازمحی 
قعبروزمشکلکاریوفردیوتوجه 

کمکبهپیرواندرموا
زمانیکهکارکناناحساسکنندرهبراندرخفدمت
کارمیتوانندبهارتقایفعالیتهایمتقابلمنجرشوند .
آنهاهستند،درقبالآنهابانوعدوستیودوستانهرفتارکردهوکارکنانباابرازایدهها،اطالعاتمفرتب بفا
کففارمبتنففیبففرانگیففزههففایمشففارکتیرفتففارمففیکننففدوآواینففوعدوسففتانهدگرخواهانففهاسففت(ووو
صورتزیرتعریفمیشود :


،فرضیهنهارمتحقیقبه
لذابرایناساس

همکاران.)2599،9
فرضیهنهارم:رهبریخدمتگزاربرآوایکارکنان(مطیع،تدافعی،نوعدوستانه)اثرگذاراست .

هویت سازمانی و عجینشدگی شغلی
اندتاپیامدهایهویتسفازمانیراشناسفاییکننفد.بفادرنظرگفرفتناینکفههویفت
رده 
محققانتالشک 
سازمانیبه عنوانیککارکردپیچیدهازمتغیرهایخارجیوداخلیاست،هردوعواملخارجیوداخلفی
موردبررسیقرارگرفت.میانعواملداخلی،عجینشدگیشفغلیبفهعنفوانیکفیازمتغیرهفایمفرتب بفا
کاملازعجینشدگی

سازمانیدرنظرگرفتهمیشود.عجینشدگیمستلزمیکوضعیتمثبتونسبتاً

هویت
شدگیشغلیرابهعنوانیکیازعوامل


)،عجین
جنبههایاصلیفرددرشغلاست.هالوهمکاران9175(2
تأثیرمیگذارد،درنظفرمفیگیرنفد.افراتیفتوهمکفاران )9119(3بفرتفأثیر

درونیکهبرهویتسازمانها

کنند.آنهادریافتندکههویتسازمانی،عملکردفزایندهدر

عجینشدگیشغلیباهویتسازمانیتأکیدمی
شغلیباعثافزایشعزتنف فردوافزایشسطحمشارکتاففراد

عجینشدگیشغلیدارد.عجینشدگی
درکارمیشودوانتظارمیرودکهافرادیکهعجینشدگیشغلیباالتریدارند،ایناحتمفالوجفوددارد
)ازایناستداللپشتیبانیمیکندوادعا

کهسازمانبهبخشیازهویتفردتبدیلشود.هیممتوگلو9172(4
سازمانیکمتریراتجربفهکفردهانفدوبیگفانگی

،هویت

ترباشغلشانعجینشده 
اند


کندافرادیکهکم
می
شغلیدرآنهاآشفکارمفیشفود(کفاترینلیوهمکفاران.)2551،0لفذابفرایناسفاس،فرضفیهپفنجمتحقیفق
صورتزیرتعریفمیشود :


به

1. Wu et al
2. Hall et al
3. Efraty et al
4. Himmetoglu
5. Katrinli
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سازمانیبرعجینشدگیشغلیکارکناناثرگذاراست .


هویت
فرضیهپنجم:
گریمیکند .

سازمانیاثررهبریراهبردیبرعجینشدگیرامیانجی


هویت
فرضیهششم:
هویتسازمانیعواملمختلفدیگریبر رفتارسازمانیکارکناندخیلهستندکهمفیتفوان

درراستای
بهعنوانیکیازاینعوامفلمفاثرنفامبفرد.هویفتسفازمانیبفهوسفیلۀرفتارهفایبیرونفی
ازآوایسازمانی 
هویتسازمانیابتدابررفتفارکارکنفانوسفپ بفرکفارکردوتحقفقاهفداف

میپذیرد.
درکشده،تأثیر 

برابرازعقایدونقطهنظراتتوس کارکنانسازمانتأثیرمیگفذارد.

گذاردوازاینطریق

سازمانیتأثیرمی
ایننیرویعظیمنیزافزودهمیشود

ترمیشوند،بالطبعبهمشکالت
ها،بزرگ 


وسازمان
کهشرکتها

هرقدر
مدیرانبارویکردسنتیبهادارهسازمانهایخودبپردازندواجازةهیچگونهبیاننظراتوایدههفارا

واگر
بهکارکنانخودندهند،آنهادنارسرخوردگیشغلیشدهوسکوتاختیارمیکنندوایفنسفازماناسفت

کهمت ررخواهدشد.بسیاریازسازمانهامیکوشندتاکارکنانخودراتشویقکنندتابهبیفاننظفراتو
نشانمیدهفدکفهرهبفران،نقفش

التسازمانیبپردازند.نتایجپژوهشها

افکارخوددرموردمساهلومشک
لذابرایناساس،فرضیههشفتمتحقیفقبفهصفورت

کلیدیدرتشویقکارکنانبهبیاننظراتشانایفامیکنند.

زیرتعریفمیشود :

فرضیههفتم:آوایکارکنان(مطیع،تدافعی،نوعدوستانه)برعجینشدگیاثرگذاراست .

تانه)اثررهبریخدمتگزاربرعجینشدگیشغلی

فرضیههشتم:آوایکارکنان(مطیع،تدافعی،نوعدوس
رامیانجیگریمیکند.
عواملمتعددینیزمیتوانندرفتارآواییکارکنانراتحتتأثیرقراردهند .برخیازاینعواملعبارتند

شغلی،هویتسفازمانیوجفوآوا(لفیوسفان.)2590،9مفوقعیکفهکارکنفانبفاورکننفدکفه

از:رضایت
میتوانندبابیاننظراتوایدههایخودتغییراتاساسیرادرمحی کاریشفانایجفادکننفد،بفابیفانآنهفا،
بهرهمندخواهندنمود .حتیباوجفودداشفتناطالعفاتونظفرات،کارکنفانتفرجیح
سازمانمتبوعخودرا 
نشانمیدهدکهکارکناناگفردرمحفی کفاربتواننفدنظفرات

میدهندسکوتاختیارکنند.اماپژوهشها
سازمانیبهعنفوانیفک

ازاینرو ،برنقشآوای

خودرابیانکنند،تمایلبیشتریبهبیاننظراتخوددارند،
عاملکلیدیدرارتباطاتداخلسازماناشارهمیکنند(کنستانتینوبیاس.)2590،2لذابرایناساسفرضیه
صورتزیرتعریفمیشود :


نهمتحقیقبه
1. Li and Sun
2. Constantin and Baias
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فرضیهنهم :هویت سازمانیاثررهبریخدمتگزاربرآوایکارکنفان(مطیفع،تفدافعی،نفوعدوسفتانه)را
تعدیلمیکند .
باتوجهبهمبانیتحقیقدراینپژوهش،بررسیتأثیررهبریراهبردی-خدمتگزاربفرآوایکارکنفانو
یگریهویتسازمانیبررسیمیشود.نمفودار()9
عجینشدگیشغلیباتوجهبهنقشتعدیلگریومیانج 
مفهومیاینپژوهشرانشانمیدهد :

نمونه

رهبری راهبردی
�

جهتدهیراهبردی

�

قابلیتهایمحوری

�

توسعهسرمایهانسانی

�

فرهنگمشارکت

�

رویههایاخالقی

�

کنترلراهبردی

عجینشدگی شغلی
هویت سازمانی

�

انرژیمندی

�

مجذوبیت

�

وقفشدگی

رهبری خدمتگزار

آوای کارکنان

�

خدمترسانی

�

�

تواضعوفروتنی

مطیع

�

�

قابلیتاعتماد

�

تدافعی

�

مهرورزی

نوعدوستانه

شکل  .9چارچوب مدل مفهومی پژوهش



روششناشی پژوهش
پژوهشحاضرازمنظرهدف،کاربردیوازنظرروش،پیمایشی-تحلیلفیومبتنفیبفرتحلیفلمفاتری 
کواریان بااستفادهازروشمدلیابیمعادالتساختاریبودهکهدرطولاجرایمراحلآنبفهتوصفیف
رواب بینمتغیرهایمدلتحقیقپرداختهاست.درایفنتحقیفقکلیفهکارشناسفانومفدیرانشفرکتبفرق
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نظرگرفتهشدهاند.نمونفهآمفاری

منطقهایخراسانکهحدود9055نفرمیباشند،بهعنوانجامعهآماریدر
براساسفرمولحجمنمونهکوکرانباواریانسیکهازطریقنمونهگیریمقدماتیبهحجفم35نففر محاسفبه

بهدردسترسبودناسامیآنهانزدمحقق،براساسنمونفهگیفریتصفادفی


باتوجه
aد،شامل 990نفر استکه
سازههاومتغیرهایمفدلازادبیفاتموجفوداقتبفاسوبفا
سادهانتخابشدند.مقیاسهایاندازهگیریبرای 
طیفلیکرتپنجطبقهایمطرحشد.سااالتتوس برخیازاساتیدکنتفرلشفد.همچنفینبفرایسفنجش
رواییازرواییسازهورواییواگراوهمگراتوس نرمافزاربهرهگرفتفهشفدوبفهمنظفوربفرازشپایفایی،
آلفایکرونباخمورداستفادهقرارگرفتوضریبآلفایکرونباخبرایتمامسفازههفایپفژوهشبیشفتراز
شرحکلیپرسشنامهبهصورت جدول()9است .

5/7استکهنشانازاعتبارسنجههایپژوهشداردکه
جدول  .9مختصات متغیرهای ابزار سنجش
شاخص

رهبریخدمتگزار 

آوایکارکنان 

میانگین

ابعاد

نماد نمایشی

سؤاالت

 3/747

خدمترسانی


L1

 0-9

 5/267

 3/617

تواضعوفروتنی

 L2

 92-6

 5/124

 3/665

قابلیتاعتماد

 L3

 29-93

 5/134

 4/202

مهروزی

 L4

 26-22

 5/199

 3/719

مطیع

Acquiescent

 39-27

 5/272

وانداینهو

 3/742

تدافعی 

 Defensive

 36-32

 5/211

دیگران

 3/693

نوعدوستانه


 ProSocial

 49-37

 5/206

( )2553

پاسخها

 3/220

 S1

 40-42

 S2

 41-46

 5/725

 S3

 03-05

 5/796

 S4

 07-04

 5/767

 3/662

*** 

 Identity

 63-02

 5/212

 3/371

انرژیمندی


E1

 62-64

 5/221

 3/425

مجذوبیت

 E2

 73-61

5/242

 3/223

وقفشدگی


 E3

 72-74

 5/231

 2/660
 2/171

هویتسازمانی 

عجینشدگیشغلی 


جهتگیری


 5/634

 3/123
رهبریراهبردی 

آلفای
کرونباخ

راهبردی
هایهستهای


قابلیت
سرمایهانسانی
فرهنگمشارکت 
رویههایاخالقی

کنترلراهبردی

242

مأخذ

پترسون
( )2553

وندیلیر
( )2592

گوارانا( )2595
سوالنو( )2551
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یافتههای پژوهش
میانگینسنیپاسخدهندگان32سالاستکه25درصدازآنهامردو25درصدزنهستند؛20درصد
افرادکارشناسو90درصدمدیرکه00درصدفوقدیفپلمولیسفان و40درصفدففوقلیسفان وبفاالتر
بودندکهبهطورمیانگینسابقهکارشانحدود93سالاست .
برازش مدل اندازهگیری تحقیق
پیشازمدلسازیمعادلهساختاریبهمنظورآزمونفرضیههایتحقیفق،اعتبفارابفزارسفنجشپفژوهش
ازطریقتکنیکتحلیلعاملیتأییدی،بفهتأییفدرسفید.بفهمنظفوربررسفیاعتبفارسفازهمفدل،ازدواعتبفار
یداربفهدسفت
همگراییواعتبارافتراقیاستفادهشد.مقادیربارهایعاملیهمهساالهابیشتراز5/0ومعنف 
آمدوبدینترتیباعتبارهمگراییابزارسنجشموردتأییدقفرارگرففت.اعتبفارافتراقفیازطریفقمفاتری 
یشودکهبراساساینماتری ،همبستگیبینهر90شاخصمفدلکفمتفراز5/1
همبستگیاندازهگیریم 
باتوجهبهتأیید

نرو،
یشود.ازای 
است،عدمهمپوشانیبینابعادمدلتحقیقدرقالباعتبارافتراقینیزتأییدم 
یشود.جدول()2نتایجتحلیلعفاملیتأییفدی
اعتبارهمگراییواعتبارافتراقی،اعتبارسازةمدلنیزتأییدم 
یدهد .
برایگویههارانشانم 

جدول  .2نتایج تحلیل عاملی تأییدی ( ،)CFAبرای گویههای پرسشنامه
گویه

بار عاملی

آماره t

نتیجه

گویه

بار عاملی

آماره t

نتیجه

9

 5/225

 25/314

معنیدار 


 45

 5/225

 97/999

معنیدار 


2

 5/227

 43/151

معنیدار 


 49

 5/236

 23/264

معنیدار 


3

 5/604

 7/375

معنیدار 


 42

 5/072

 4/299

معنیدار 


4

 5/710

 97/042

معنیدار 


 43

 5/759

 95/325

معنیدار 


0

 5/274

 37/265

معنیدار 


 44

 5/794

 99/324

معنیدار 


6

 5/207

 27/512

معنیدار 


 40

 5/707

 94/263

معنیدار 


7

 5/252

 29/132

معنیدار 


 46

 5/751

 92/434

معنیدار 


2

 5/203

 27/413

معنیدار 


 47

 5/729

 93/422

معنیدار 


1

 5/259

 91/537

معنیدار 


 42

 5/745

 92/777

معنیدار 
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گویه

بار عاملی

آماره t

نتیجه

گویه

بار عاملی

آماره t

نتیجه

 95

 5/242

 22/472

معنیدار 


 41

 5/773

 91/664

معنیدار 


 99

 5/215

 32/775

معنیدار 


 05

 5/726

 94/917

معنیدار 


 92

 5/741

 90/673

معنیدار 


 09

 5/753

 95/214

معنیدار 


 93

 5/224

 29/343

معنیدار 


 02

 5/766

 96/772

معنیدار 


 94

 5/766

 94/322

معنیدار 


 03

 5/749

 92/531

معنیدار 


 90

 5/712

 91/365

معنیدار 


 04

 5/742

 94/461

معنیدار 


 96

 5/720

 29/611

معنیدار 


 00

 5/726

 91/205

معنیدار 


 97

 5/239

 26/236

معنیدار 


 06

 5/229

 22/707

معنیدار 


 92

 5/297

 22/172

معنیدار 


 07

 5/799

 93/752

معنیدار 


 91

 5/706

 94/572

معنیدار 


 02

 5/276

 35/622

معنیدار 


 25

 5/230

 97/557

معنیدار 


 01

 5/206

 26/010

معنیدار 


 29

 5/227

 32/533

معنیدار 


 65

 5/225

 97/710

معنیدار 


 22

 5/120

 01/139

معنیدار 


 69

 5/606

 7/070

معنیدار 


 23

 5/261

 26/657

معنیدار 


 62

 5/231

 91/040

معنیدار 


 24

 5/247

 23/169

معنیدار 


 63

 5/221

 22/229

معنیدار 


 20

 5/246

 25/140

معنیدار 


 64

 5/294

 20/116

معنیدار 


 26

 5/257

 93/355

معنیدار 


 60

 5/254

 96/605

معنیدار 


 27

 5/405

 3/325

معنیدار 


 66

 5/239

 23/056

معنیدار 


 22

 5/249

 93/743

معنیدار 


 67

 5/679

 7/135

معنیدار 


 21

 5/242

 93/229

معنیدار 


 62

 5/729

 99/791

معنیدار 


 35

 5/221

 97/342

نیدار 
مع 

 61

 5/073

 6/344

معنیدار 


 39

 5/211

 97/500

معنیدار 


 75

 5/622

 2/962

معنیدار 


 32

 5/201

 32/250

معنیدار 


 79

 5/279

 36/792

معنیدار 


 33

 5/195

 04/554

معنیدار 


 72

 5/212

 05/099

معنیدار 


 34

 5/265

 35/791

معنیدار 


 73

 5/270

 21/146

معنیدار 


 30

 5/743

 99/433

معنیدار 


 74

 5/712

 97/646

معنیدار 
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گویه

بار عاملی

آماره t

نتیجه

گویه

بار عاملی

آماره t

نتیجه

 36

 5/234

 91/255

معنیدار 


 70

 5/749

 93/322

معنیدار 


 37

 5/612

 7/212

معنیدار 


 76

 5/244

 20/244

معنیدار 


 32

 5/710

 99/490

معنیدار 


 77

 5/294

 29/707

معنیدار 


 31

 5/222

 91/029

معنیدار 


 72

 5/611

 92/367

معنیدار 



یدهد.براساسضریبتعیفینمفدلبفرازشتحقیفق،
شکل()2تخمینمدلساختاریتحقیقرانشانم 
گزاروهویتسازمانی

تقریباً46درصدازعجینشدگیشغلیکارکنانتحتتأثیررهبریراهبردی،خدمت
می باشدومابقیبهعواملدیگریمرتب استکهدرمدلمدنظرقرارنگرفتهاست.همچنین27درصداز
تحتتأثیررهبریراهبردی،رهبریخدمتگزاروسهبعفدآوایکارکنفاناسفتو
ویتسازمانی 
تغییراته 
73درصددیگرتوس متغیرهاییدیگریتعریفمیشودکهدرمدلپژوهشلحاظنشدهاست .

بررسی فرضیههای پژوهش
استفادهشفدهاسفت

استیودنتدرنرمافزارPLS

یاردفرضیههایتحقیقازآمارةآزمونتی.

برایتأیید
باشد،فرضیۀمطرحشدهدرسفطحخطفای5/50تأییفدمفیشفود.بفا

بزرگتراز9/16

کهاگرمقدارآمارةt
بررسیصورتگرفتههمانطورکهدرجدول()3قابلمشاهدهاست،اثررهبریراهبردیدرفرضیهاولو

شدگیشغلیوهویتسازمانیکارکنان؛اثررهبریخفدمتگزاربفرعجفینشفدگیشفغلیدر

دومبرعجین
فرضیهسوم،اثررهبفریخفدمتگزاربفرآوایتفدافعیکارکنفانوآواینفوعدوسفتانهکارکنفاندرفرضفیه
نهارم،اثرهویتسازمانیبرعجینشدگیشغلیدرفرضیهپنجمونهایتاًاثفرمیفانجیهویفتسفازمانیبفر

یشفود.همچنفینباتوجفهبفه
رابطهبینرهبریراهبفردیوعجفینشفدگیشفغلیدرفرضفیههففتمتأییفدمف 
یتوانایننتیجهراگرفتکهایناثراتهمگیمثبتومستقیماست.
مثبتبودنضرایبرگرسیونیآنها،م 

امادرفرضیهنهارمتأثیررهبریخدمتگزاربرآوایمطیعکارکنان،تأثیرآوایکارکنان(مطیع،تفدافعی،
نوعدوستانه)برعجینشدگیشغلیدرفرضفیهششفم،اثفرمیفانجیمتغیفرآوایکارکنفان(مطیفع،تفدافعی،

نوعدوستانه)دررابطهمیانرهبریخدمتگزاروعجینشدگیشغلیدرفرضیههشتمونهایتاًاثرتعفدیلگفر

هویتسازمانیدررابطهبینرهبریخدمتگزاروآوایکارکنان(مطیع،تدافعی،نفوعدوسفتانه)درفرضفیه

میباشند.
کمتراز 9/16
باتوجهبهجدول()4دارایآماره t

یشود؛نراکه
نهمدرسطحتشخیص5/50ردم 
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شکل  .2مدل ساختاری برازششده پژوهش


جدول  .4ضریب رگرسیونی و معنیداری فرضیههای تحقیق
فرضیه

مسیر مستقیم

ضریب رگرسیونی

9

عجینشدگیشغلی 

رهبریراهبردی←

 5/293

T
2/097

تأیید 

2

هویتسازمانیکارکنان 

رهبریراهبردی←

 5/452

 4/136

تأیید 

3

عجینشدگیشغلی 

رهبریخدمتگزار←

 5/227

 2/524

تأیید 

رهبریخدمتگزار←آوایکارکنان(مطیع) 

 5/232

 5/274

رد 

رهبریخدمتگزار←آوایکارکنان(تدافعی)

 5/437

 6/295

تأیید 

رهبریخدمتگزار←آوایکارکنان(نوعدوستانه)

 5/411

4/075

تأیید 

عجینشدگیشغلی 

هویتسازمانی←


 5/499

 4/946

تأیید 

عجینشدگیشغلی 

آوایکارکنان(مطیع)←

 5/593

 5/940

رد 

عجینشدگیشغلی 

آوایکارکنان(تدافعی)←

 5/569

 5/754

رد 

عجینشدگیشغلی 

آوایکارکنان(نوعدوستانه)←


-5/542

5/422

رد 

4
0
7

232

نتیجه
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فرضیه
6

ضریب رگرسیونی

T

نتیجه

مسیر مستقیم غیر مستقیم

 5/960

 >9/16

تأیید 

 5/553

 <9/16

رد 

 5/526

 <9/16

رد 

 -5/523

 <9/16

رد 

اثر تعدیلگر هویتسازمانی در رابطه بین...

ضریب تعاملی

رهبریخدمتگزار←آوایکارکنان(مطیع) 

 -5/901

T
 9/225

نتیجه
رد 

رهبریخدمتگزار←آوایکارکنان(تدافعی)

 5/261

 9/724

رد 

رهبریخدمتگزار←آوایکارکنان(نوعدوستانه)

5/257

 9/506

رد 

هویتسازمانیکارکنان←

رهبریراهبردی←
عجینشدگی 

رهبریخدمتگزار←آوایکارکنان(مطیع)←
عجینشدگیشغلی 


2

رهبریخدمتگزار←آوایکارکنان(تدافعی)←
عجینشدگیشغلی

رهبریخدمتگزار←آوایکارکنان(نوعدوستانه)←
عجینشدگیشغلی


فرضیه
1

بحث و جمعبندی
توسعهمهارتهایرهبریمیتواندجنبههایمختلفیاززندگیکاریاففرادرادرسفازمانتحفتتفأثیر
دراینراستا،اینپژوهشنشانمیدهدکهسبکرهبریراهبردیوخفدمتگزارمفدیراندر

خودقراردهد.
شکلگیریعجینشدگیشفغلیکارکنفاندرسفازماناثرگفذاربفودهوهویفتسفازمانیمفیتوانفدباعفث

عجینشدگیشغلیکارکنانباشدودررابطهرهبریراهبردیباعجینشدگیشغلینقشمیانجینیزایففا
واستفادهازفرصتهفاو

مبتنیبرسازوکارراهبردی
جهتدهیوهدایت 
میکند.رهبرانراهبردیبهواسطه 
برتوسعهوپرورشکارکنانارزشآفرینتوجهدارندوفرهنگمشفارکتیدر

ظرفیتهایبرجستهسازمان

سازمانرافراهممیآورند.توسعۀزیرساختهایپرهزینهاینونبرق،نیازمندسرمایهگذاریکالناسفت

وباتوجهبهننینشرایطی،شرکتهایبرق،برایرقابفتبفرسفرجفذب منفابعحفداکثریبفرایپاسفخبفه
برنامهریزیراهبردیرو یآوردندتابتوانندباتفدبیردرراسفتایاهفداف

نیازهایآتیصنعت،بهتمرکزدر
سازوکارهایکنترلراهبفردیو

خودبهصورتبهینهاستفادهکنند.بهکارگیری

توسعهای،ازمنابعمحدود

زیمنابعانسانیراباسازماندرجهتعجینشدندرکفار

برانگیز،انگیزههویتسا


هالوشوق
ترسیمافقاید
بهوجودخواهدآورد،تاافرادباشوربیشتر،درگیرکارخودشدهوحداکثرکوششخودراوقفپیشبردو
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مهمترینعاملسودآوریبلندمدتشرکتها،انتخابیفکراهبفردروشفنوبهتفراز
تعالیسازمانکنند .

رقباو
داشتنکارکنانیکارآمداستکهاینراهبردرابهبهتریننحو،بهمرحلۀعملمیرساند (استوارت
وبرون.)31-32،2551،9اینامرخودمنوطبهتدوینواجرایراهبردهفایکفارکردیمنفابع انسفانی،بفه
شکلیاثربخشوکارآمداست.بنابراین،درعصرجدید،ازمدیرانانتظارمیرودکهبا پیفرویازمففاهیم
تفکرراهبردیونظفامگفرا،راهبردهفایپیچیفدهایراطراحفی،تفدوینواجفراکننفدو ازسفرمایۀمعنفوی
صورتداراییهاینامشهود-کهشاملقابلیتهاوشایستگیهای منابعانسانیاست-پاسداریو

سازمان،به
بهعنوانمنابعراهبفردی،ت فمینکننفدەٴمزیفترقفابتیسفازمانو
حمایتکنند.اگرقراراستمنابعانسانی 


تأمینکنندەٴاثربخشیآنباشند،نیازمندیم
تابابررسیموانعومساهلپیادهسفازیمفدیریت راهبفردیمنفابع
انسانی،درتسهیلتدوینواجرایاثربخشوکارآمدراهبردهایمنابعانسانیگامبرداریم.بفهعنفوانیفک

شکلگیری،توسعهواجرایراهبردمدیریتمنفابعانسفانی،بفه
میانبرداشتنموانعبازدارندەٴ 
نتیجهگیری،از 
هایمساعدوتسهیلگرتوسعهواجرایاینراهبردهفامنجفر خواهفدشفد.شفکلدادنبفهایفن

ایجادمحی 
محی ،تأثیرهایمثبتیبرفرهنفگسفازمانیوتصفویرسفازمانی سفازماندربفازاردارد.رهبفرانبفااتخفاذ
رویکردخدمتگزاریازطریقخدمترسانیبهکارکنانبرمبنایاصلتواضعوفروتنی،مهرورزیوتأکیفد
برایجاداعتمفادسفازمانیبفینکارکنفان،زمینفهسفازاشفاعهفرهنفگمشفارکتیدرسفازمانبراسفاسآوای
نوعدوستانهمیشوند.کارکنفانبایفددرفعالیفت هفایسفازمانیمشفارکتپویفاوفعفالداشفتهونسفبتبفه

سرنوشتسازماناحساسمسئولیتکنند.رهبراننیزنبایدازپیامدمنفیاینسفبکرهبفریبفابفروزآوای
تدافعیبینکارکنانغاففلبماننفد؛نراکفهدرایفنصفورتراهرابفرایتوجیفه،انکفارومسفئولیتگریفزی
واسطهوضعارزشهفا

هویتسازمانیبه

)اظهارمیدارند،

کارکنانبازمیگذارند.ووسوهمکاران(2556

ایکفههیجانفاتعفاطفیکارکنفانرا
وباورهایمحوریتوس رهبرانراهبردیشکلمیگیفرد؛بفهگونفه 
نگیزانند.عجینشدنباکارمیتواندبهواسطهاقدامرهبران

طوراثربخشدرراستایعجینشدندرکاربرا

به
عالیسازمانت عیفیاتقویتشود .
هایپژوهشبهمتولیانحوزهمدیریترفتاریدرسازمانهایینظیرشرکتبرقمنطقفهایکمفک

یافته
هایاثرگذاربرگسترشوشکلگیریآوایکارکنفاندرسفازمان


کندتاضمندرنظرگرفتنسایرحوزه
می
1. Stewart & Brown
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همچونرهبریاخالقیوارزشهایفرهنگفی(بفوتروووانداینفه،)2551،عفدالتسفازمانی(والومبفواو
همکاران)2595،کهکنترلآندرسازماندراختیارآناناست،رویکردخدمتگزاریمدیریترانیزدرنظر
بگیرندونیزبهآناشارهمیکنداید 

خدمترسانی به پیروان و

هالترینمدیرانآنهاییهستندکههمواره به
احترام به ایشان ومقام آنها متمایل بوده ،به رشد و پیشرفت سازمان و حداکثرسازی ظرفیت کارکنان خفود
دهندتاازپیامدهایمثبتآننظیرتعهدسازمانی،عجینشدگیشغلیورضایتشغلیکارکنان

اهمیت 
می
درسازمانخودبهرهمندشوند.اتخاذننینرویکردی،شرای بهرهگیریماثرازمنابعمحیطی،دستیابیبفه
وجاهطلبیو تعالیسفازمانراففراهمخواهفد
هایهستهایپویا 


خلقارزش،توسعهقابلیت
مزیترقابتیو
آوردکهدرراستایآنبایدبهپیامدهایمثبتهویتسازمانینیزتوجهداشت .
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