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 چکیده:

هش رابطه بین رهبری تحول گرا و اشتیاق شغلی با نقش میانجی آوای سازمانی در بین هدف این پژو

پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی به روش معادالت  کارکنان بود.

ه با بود ک نفر( 400) ی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیلساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه

نفر از کارکنان دانشگاه علوم  200توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 

های رهبری تحولی بس و ها از پرسشنامهبه عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده پزشکی اردبیل

سالوناوا و ی اشتیاق شغلی شنامهو پرس (2011)، پرسشنامه آوای سازمانی زهیر و اردوغان (2004) الیو
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استفاده شد. نتایج  LISRELو  spssبرای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  .استفاده شد (2001) شوفلی

دار ها نشان داد که اثر مستقیم رهبری تحولی بر آوای سازمانی و اشتیاق شغلی معنیتجزیه و تحلیل داده

ای آوای سازمانی در رابطه بین نقش واسطهیاق شغلی اثر مستقیم دارد. همچنین آوای سازمانی بر اشتاست و 

توان گفت که رهبری تحولی و آوای بنابراین می دار بود.کارکنان نیز معنی یشغل اقیتحول گرا و اشت یرهبر

 سازمانی از متغیرهای مهم و مرتبط با اشتیاق شغلی در کارکنان هستند.

 ای سازمانی، رهبری تحولی، کارکناناشتیاق شغلی، آو :هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 مقدمه و هدف
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 مقدمه-1-1

مشاغل   اند.هشد تبدیل جامعه افراد از بسیاری زندگی از مهمی بخش به هانسازما حاضر، عصر در

 مکا این را در خود عمر از زیادی ساعات ، هانسازما در عضویت و شدن استخدام با افراد و اندهیافته شد سازمان

 با مستقیم به طور ای است کهمسأله ،طوالنی نسبتاً ساعات این گذران کیفیت و چگونگی می کنند. سپری هان

می  برقرار جامعه و با خانواده افراد این که تعاملی در غیرمستقیم به صورت و کارکنان یروحیه بر اثرگذاری

 سازمان و شغل به نسبت و کار کنند عالقه و شوق و شور با سازمان در افراد اگر است. بااهمیت بسیار کنند،

ی شغل خود داشته باشند نه تنها در زمینه کافی اشتیاق کل در و باشند داشته تعلق و دلبستگی خود متبوع

د ش خواهد برخوردار نشاط از نیز بلکه جامعه ،تر خواهد بودموفق ی خودشدهدر نیل به اهداف تعیینسازمان 
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روان شناسان صنعتی و سازمانی به منظور افزایش کارایی و بهره وری کارکنان و  .(1392)میرزادآرانی، 

ه اند. پرداختسازمانها سازمان ها، به شناسایی و بررسی سازه های مهم روان شناختی تأثیرگذار بر اثربخشی 

شی فرد و سازمان دارد، اشتیاق ای در افزایش اثربخشناختی که نقش برجستهیکی از سازه های مهم روان

 اشتیاق مثبت، روانشناسی سمت به عمومی گرایش با (. همراستا1390نیسی،  پور،است )نعامی و تقی 1شغلی

 کار مرتبط با مدت طوالنی استرس به است پاسخی که،شغلی فرسودگی با تضاد در مفهوم یک عنوان به شغلی

 شود،می آشکار شغلی خودکارآمدی کاهش و شغل به سبتن منفی نگرش منابع، رفتن دست از صورت به و

سبک رهبری همواره به عنوان یکی از عوامل موثر بر اثر از طرف دیگر (. 2،2006شد )هالبرگ و شوفلی مطرح

ها مطرح بوده است. سبک رهبری تحولی به عنوان یکی از سبکهای جدید رهبری همواره مورد بخشی سازمان

اند که ( رهبری تحولی را به عنوان رهبری تعریف کرده1993باس و آولیو )اشته است. توجه پژوهشگران قرار د

شان را از یک دیدگاه انگیزد که کارافتد که رهبر عالقه را میان همکاران و پیروان خود بر میهنگامی اتفاق می

همکاران و پیروان را برای کند و جدید نگاه کنند. رهبر تحولی یک آگاهی از رسالت یا بینش سازمان ایجاد می

کند دهد. عالوه بر این، رهبر تحولی رهبران و پیروان را تحریک میسطوح باالتر توانایی و ظرفیت توسعه می

) معایرحقیقی فرد و دیگران،  شان، به منافعی توجه کنند که به گروه نفع برساندکه فراسوی منافع خود

1389.) 

یابی به ای دستان نیستند و براز از نظرات و ایده های کارکنانشنیاز طرف دیگر امروزه سازمانها بی 

ه طی ی باشد کونه اگاهداف سازمانی در محیط رقابتی امروز، باید روابط بین مدیران و کارکنان در سازمان به 

داد  قای برونی ارتآن زیر دستان بتوانند به راحتی و بی دغدغه، ایده ها و نظرهای سازنده خود را در راستا

اوانی مدهای فرند پیامی تواسازمان رکنان اسازمان بیان کنند. فراهم کردن بستری برای ارائه ایده ها از طرف ک

 اشتیاقا بتحولی  این پژوهش در صدد است تا به بررسی رابطه بین رهبریبنابراین برای سازمان داشته باشد. 

 شغلی با میانجی گری آوای سازمانی بپردازد.

                                                 

1 - work engagement 

2 - Hallber, Schaufeli 
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 سئلهبیان م -1-2

در سالیان اخیر توجه به اشتیاق شغلی به عنوان یک مولفه روانشناختی در سازمان ها، بحث ها و 

(. اشتیاق شغلی مفهومی است که با 2007، 1مطالعات بسیاری را به وجود آورده است )باکر، دمروتی

سیبرت، وانگ، ) پیامدهای مثبت همچون تعهد سازمانی، تقویت رفتارهای مدنی سازمانی و انگیزش شغلی

هاکانن، هاکانن، بیکر ) ( رابطه مثبت و مستقیم دارد و با قصد ترک شغل رابطه منفی دارد2011، 2کورتریت

( اشتیاق شغلی را یک مفهوم روان شناختی مثبت می دانند 2006) 4(. هالبرگ و شائوفلی2005، 3و دمروتی

ار شناخته می شود. اشتیاق شغلی به حالت که به عنوان شاخص بهزیستی و سالمت روانشناختی در محیط ک

 نافذ، پایدار و مثبت ذهنی مرتبط با کار است که با سه مولفه شوق داشتن، وقف و جذب مشخص می شود

(. شوق داشتن به کار با سطوح باالی انرژی، انعطاف پذیری ذهنی هنگام کار 2006، 5شوفلی، بیکر، ساالنوا)

مقاومت در رویارویی با مشکالت توصیف می شود. جذبه در کار با تمرکز کردن، اشتیاق به سرمایه گذاری و 

عمیق فرد نسبت به کار و به سختی جدا شدن از کار، گذشت سریع زمان و فراموش کردن همه چیزهای 

اطراف در حین انجام کار اطالق می شود و وقف شدن با ادراک احساس معناداری از انجام کار، داشتن حس 

، 6باکر، شوفلی، لیتر، تریس) ر از انجام کار و احساس چالش انگیز بودن کار توصیف می شوداشتیاق و غرو

( برخی از منابع شغلی و شخصی در محیط کار 2008) (. طبق مدل اشتیاق شغلی باکر و دمروتی2008

ر محیط موجب ایجاد اشتیاق شغلی در کارکنان می گردند و متعاقبا اشتیاق شغلی نیز به پیامدهای مثبت د

( کارکنان مشتاق به طور کامل مجذوب شغلشان می 2010)7کار منجر می شود. بر اساس پژوهش باکر و لیتر

شوند و تکالیف شغلی را به طرز مطلوبی به انجام می رسانند. کارکنان با اشتیاق شغلی باال در شغل خود دست 

                                                 

1 - Bakker, Demerouti 

2 - Seibert, Wang, Courtright 

3 - Hakanen, Hakanen, Bakker, Demerouti 

4 - Hallberg, Schaufeli 

5 - Schoufeli, Bakker, Salanova 

6 - Bakker, Schaufeli, Leiter, Taris 

7 - Bakker, Leiter 
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( و در برابر کنش ها واکنش نشان می دهند 2005، 1ساالنوا، آگوات، پیرو) به خالقیت و ابتکار عمل می زنند

لورنس، ) و خودکارآمدی آنها افزایش می یابد و در نتیجه سازمان را در رسیدن به اهداف یاری می سازد

(. بنابراین اشتیاق شغلی به عنوان یک منبع مطلوب ممکن است به چرخه 2007، 2شائوفلی، باکر، ساالنوا

(. که پیامد آن در انجام 2001، 3هوبفال و شیروم) مثبت بر سالمت منجر شودمثبت از منابع و در نتیجه آثار 

درست وظایف شغلی محوله و یا رفتارهایی فراتر از آن نمایان می شود. لذا شناسایی متغیرهای پیش بین از 

لی اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. تحقیقات گذشته نشان داده است که یکی از پیش بین های اشتیاق شغ

(. در عصر 2012، 5، چنگ، مینگ لو، چانگ، جانستون2016، 4کاون، فارندال، پارک) آوای سازمانی است

حاضر گوش سپردن به آوای کارکنان برای سازمان ها اهمیت ویژه ای یافته است چرا که از یک طرف ایده ها 

از طرف دیگر منعکس کننده و نظرات کارکنان می تواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکالت سازمانی و 

(. برای دستیابی به اهداف 1998، 6ون داین و لیپین) عالیق و خواسته های آنها به مدیریت سازمان باشد

سازمانی در محیط رقابتی امروز، باید روابط بین مدیران و کارکنان در سازمان به گونه ای باشد که طی آن زیر 

ده ها و نظرهای سازنده خود را در راستای ارتقای برون داد سازمان دستان بتوانند به راحتی و بی دغدغه، ای

( بیان می کنند که یکی از ویژگیهای یادگیری موفق در 2003) (. ادموندسون2012،  7همس) بیان کنند

انواع سازمانها، تمایل اعضای سازمان به ارائه افکار و ایده ها در فرایند کار است که در اصطالح آوای سازمانی 

( اصطالح آوا را مطرح کرد و 1970) (. برای اولین بار هیرچمان2007، 8دیتیرت و باریس) نامیده می شود

تعریف کرد. او اظهار « هرگونه تالش برای تغییر، به جای فرار از مسائل قابل اعتراض»این مفهوم را به صورت 

 نارضایتی خود واکنش نشان می دهند داشت که کارکنان در برابر شرایط ناخوشایند با ترک سازمان یا بیان

                                                 

1 - Salanova, Agut, Peiro 

2 - Lorens, Bakker, Schaufeli, Salanova 

3 - Hobfoll,  Shirom 

4 - Kwon, Farndale, Park 

5 - Cheng, Ming, Chang,  Johnstone 

6 - Van Dyne, LePine 

7 - Hames 

8 - Detert, Burris 



11 

 

( آوا را رفتاری فرا وظیفه ای می دانند که اختیاری و آگاهانه 1998(. ون داین و لیپین )1970، 1هیرچمان)

( آن را رفتاری ترویجی با هدف بیان 2014) کی و مینگ ژیا بوده و خارج از انتظارات شغلی فرد می باشد.

( آوا را 2010) 2لیو ژوو، یانگ ایط، و نه فقط انتقاد خالی تعریف کرده اند.دیدگاههای سازنده برای بهبود شر

به صورت فرصتی برای بیان دیدگاه ها به تصمیم گیرندگان و برخی دیگر آن را منحصرا واکنشی به نارضایتی 

رستان، ( آوای کارکنان را شامل گفتگو در مورد مشکالت با سرپ2011) شغلی دانسته اند. تراویس و همکاران

ارائه راهکارها و پیشنهادات به واحدهای منابع انسانی، به زبان آوردن ایده ها برای تغییر یک سیاست کاری 

( چهار هدف بیان نارضایتی، نشان دادن همبستگی جمعی با همکاران و 2006) 3می دانند. آرمسترانگ

کارکنان تعریف کرده اند. ون داین و مدیریت، مشارکت در تصمیم گیری و حفظ روابط متقابل بین کارفرما و 

( سه نوع آوای سازمانی را مطرح کرده اند. الف( آوای مطیع: این نوع آوا با انگیزه بی طرفی 2003همکاران )

ایجاد شده و تنها به منظور تایید شرایط فعلی می باشد. ب( آوای دفاعی: این نوع رفتار فرد با ترس از اینکه 

تش در مورد یک موضوع خاص می تواند نتایج بدی برای او به همراه داشته باشد در بیان نکردن ایده و نظرا

مورد آن موضوع به اظهارنظر می پردازد. انگیزه این نوع آوا حفاظت از خود می باشد. ج( آوای نوع دوستانه: 

یرد. در این انگیزه این نوع آوا نو دوستی و حسن نیت می باشد که در مقابل منفعت طلبی شخصی قرار می گ

نوع آوا فرد با این فرض که بیان ایده ها و نظراتش می تواند به نفع سازمان یا همکارانش باشد به اظهار نظر 

می پردازد. نتایج پژوهشهای گذشته نشان می دهد تمایل کارکنان به ارائه پیشنهادها و حل مسائل منجر به 

(. اگر چه تحت شرایطی حتی با 2014 4یی، خی،هوا ژانگ،) افزایش کیفیت تصمیمات مدیریتی می گردد

وجود داشتن اطالعات و نظرات، کارکنان ترجیح می دهند سکوت اختیار کنند اما پژوهش ها نشان می دهند 

 که کارکنان اگر در محیط کار بتوانند نظرات خود را بیان کنند تمایل بیشتری به بیان نظرات خود دارند

د از سوی سازمان هایی که درگیر بازمهندسی ساختار خود می باشند و نیازمند (. رفتار آوا بای2013، 5چان)

                                                 

1 - Hirschman 

2 - Liu, Zhu, Yang 

3 - Armstrong 

4 - Zhang, Huai, Xie 

5 - Chan 
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 نظرات کارکنان خود می باشند مورد پذیرش قرار بگیرد تا بتوانند تغییرات سازمانی موفق تری داشته باشند

تواند  (. زیرا عدم رضایت کارکنان در مورد سیستم آوایی سازمان می2008، 1واکوال، بورانتاس نیکوالئو،)

( 2014) 3(. ژائو2001، 2هارلوس) احساسات منفی در باره روابط و تصمیم گیریهای سازمانی ایجاد کند

معتقد بود که آوای کارکنان به مدیران کمک می کند تا مسائل و مشکالت مرتبط با کار را شناسایی و نوآوری 

و اظهار عقیده و بیان نظرات کارکنان به  سازمانی را تسهیل کنند. در سالهای اخیر راهکارهای ایجاد مشارکت

(. پژوهش 1392نقوی، فهیما، ) عنوان راهبردی پیشبردی برای رقابت پذیری سازمان ها مطرح شده است

های زیادی در مورد متغیرهای تاثیر گذار بر رفتار آوای سازمانی کارکنان انجام شده است. نتایج پژوهش 

ای سازمانی کارکنان را ک رهبری تحولی می تواند رفتار آوداد که سب ( نشان1394اردالن، قنبری، محمدی، )

مبحث رهبری و تاثیر آن بر کارایی و اثربخشی سازمان از جمله مباحثی است که سابقه ای  پیش بینی کند.

(. در میان 1391صالحی و همکاران، ) بس طوالنی داشته و نظریات گوناگونی در خصوص آن ارائه شده است

ای نوین رهبری، رهبری تحول آفرین از جمله شیوه های رهبری است که مورد توجه محققان قرار تئوری ه

( ابداع 1973(. رهبری تحولی برای اولین بار توسط دانتون )1394اردالن، قنبری، محمدی، ) گرفته است

را توسعه ( آن را گسترش و ابزارهای سنجش آن 1985) (. بس و همکاران2012، 4فریبورگ) گردیده است

بینی  وسیله پیش رهبران تحولی بهداده اند و آن را شامل چهار رفتار می دانند.الف( انگیزش الهام بخش: 

 نبخش باشند. آ کنند تا آنها را تحریک نموده و الهام طریقی عمل می اهداف و چالشهایی در کار کارکنان، به

 کنند و تعهد به اهداف و چشم اجه شوند، ایجاد میخواهند با آن مو وضوح انتظاراتی را که پیروان می ها به

 رهبران تحولی به پیروان کمک میی: نفوذ آرمان(. ب(2004، 5بس و آولیو) نمایند انداز مشترک را ابراز می

کنند تا نسبت به اهداف سازمانی متعهد باشند. برای این که تعهد مداوم باشد، رهبران باید به طور مستمر 

ه دهند تا تعهد، احترام و وفاداری پیروان ارتقاء یابد. زمانی که رهبران ایثار و فداکاری را هایی ارائ انگیزه

                                                 

1 - Nikolaou,Vakola, Bourantas 

2- Harlos 

3 - Zhao 

4 - Freeborough 

5 - Bass, Avolio 
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تحریک  :تحریک ذهنی(. ج(2013، 1شادراکونیس) تسهیم نمایند، میتوانند نفوذ آرمانی را افزایش دهند

ید انجام وظایف روشهای جد ذهنی اشاره به این دارد که، یک رهبر توانایی ترغیب زیردستان را با کشف

مالحظات انفرادی یعنی این که یک رهبر  :مالحظات انفرادید( (.2010، 2لوین، مونچین، بریک) داراست

بخشی و توسعه نیازهای سطح باالی زیردستان را دارد، و همزمان بازخوردهای مورد نیاز را از  توانایی هویت

  (.2010، بریک، لوین، مونچین) آورد دستیابی به اهداف سازمانی فراهم می

زارعی ) رهبران تحول گرا به کارکنان، تمایالت، عقاید و نظرات آنها در مورد مسائل سازمان توجه کرده

بر تغییر نگرش ها و مفروضات کارکنانشان در جهت ماموریت و اهداف  ( و آنها1391میتن و همکاران، 

ایی شناختی خود را بکار گرفته و گسترش دهند سازمانی متمرکز می شوند و به پیروان اجازه می دهند تا توان

 و قادر شوند که چشم اندازشان را به طور مستقل از رهبران و بدون کنترل و نظارت آنها تعریف و وضع نمایند

(. در واقع رهبران تحولی با تاکید بر توسعه پیروان، آنها را به خودشکوفایی و تالش برای 1994بس و آولیو، )

  (.2008، 3اصغری، سیلونگ، احمد، ابوسما) راتر از انتظارات تشویق می کنندانجام تعهدات ف

بین  ی پیشبا توجه به اهمیت و پیامدهای اشتیاق شغلی برای سازمان و تحقق اهداف سازمانی، بررس

یش بین پررسی های این متغیر در سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجا تحقیقات داخلی برای ب

ن پیامد ه عنوااشتیاق شغلی، کمتر به نقش آوای سازمانی پرداخته اند و از طرف دیگر رهبری تحولی بهای 

ین ابطه براین پژوهش در صدد است تا به بررسی  پیش بین آوای سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته است

 ازد.بیل بپردارد وم پزشکیرهبری تحولی با اشتیاق شغلی با میانجیگری آوای سازمانی در کارکنان دانشگاه عل

 

 پژوهش ضرورت و اهمیت-1-3

                                                 

1 - Shadraconis 

2 - Levine, Muenchen. Brooks 

3 - Asgari, Silong, Ahmad, Abu Sama 
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اشتیاق شغلی کارکنان منافع بسیاری را به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای سازمان وافراد در پی  

شوند. بعضی از منافع فقط در (. این منافع در سطوح مختلفی از سازمان نمودار می2006، 1دارد )گیبونز

گردند در حالی که بعضی از منافع تأثیر مستقیمی بر ذینفعان خارجی سازمان می محیط داخلی سازمان هویدا

ی کارکنان، دارند. مزایای داخلی اشتیاق شغلی شامل بهبود مدیریت، کاهش غیبت کارکنان، بهبود روحیه

وری، کاهش پرهای جانشینتر از داوطلبان داخلی با استفاده از برنامهی بیشافزایش ایمنی، قابلیت استفاده

باشد. مزایای خارجی اشتیاق شغلی کارکنان شامل افزایش ها میی آنجابجایی کارکنان و افزایش انگیزه

ی سود و درآمد، افزایش سطح وفاداری مشتریان و افزایش جذب کارکنان بااستعداد خارج از سازمان حاشیه

باشد. این مزایا ممکن است تک کارکنان میتک تنها به نفع سازمان بلکه به نفعباشد. این اثرات مثبت نه می

وری کارکنان، باال رفتن نرخ دستمزد، افزایش عزت نفس و بهبود سالمتی کارکنان باشد شامل افزایش بهره

 (.1390)عسگری باجگرانی، 

هد هایی را اجرا کنند که کارکنانشان را مولد و متعکنند تا برنامهها تالش میاگرچه بسیاری از سازمان

ر که با معاص هایحفظ کنند اما در همه زمانها اشتیاق کارمند پایین است. اشتیاق کارکنان برای سازمان

توانند از طریق اشتیاق شغلی مزیت رقابتی به ها میباشد. سازمانهای زیادی موجه هستند، حیاتی میچالش

ان اشتیاق سازد. کارکنانی که در کارشرقابت کردن توانمند می وها را جهت نوآوربودن دست آورند وسازمان

 یاق شغلیز اشتدارند ارتباط لذت بخش، موثر و فعالی با کارشان برقرار می کنند. پیامدهای مثبت ناشی ا

ه با پژوهش ند لذکارکنان در سازمانها ضرورت انجام پژوهش برای شناسایی عوامل موثر بر آن را ایجاب می ک

 ت.پرداخ و اشتیاق شغلی کارکنان با نقش میانجی اشتیاق شغلی خواهدبررسی رابطه بین رهبری تحولی 

 پژوهش حاضر می تواند در موارد زیر کاربرد داشته باشد.

 ارکنانشناخت میزان اعمال سبک رهبری تحولی، میزان آوای سازمانی و میزان اشتیاق شغلی ک 

 دانشگاه

 سازمانی( با متغیر اشتیاق شغلی  شناخت رابطه بین متغیرهای پیش بین )رهبری تحولی و آوای

 کارکنان

                                                 

1- Gibbons 
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 تالش برای افزایش اشتیاق شغلی از طریق شناسایی عوامل موثر بر آن 

 

 اهداف پژوهش -1-4

 هدف کلی-1-4-1

کنان ن کاربررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی با اشتیاق شغلی با نقش میانجی آوای سازمانی در ی

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 اف فرعیاهد-1-4-2

 رهبری تحولی بر اشتیاق شغلی کارکنانسبک بررسی اثر مستقیم  -

 کارکنان بررسی اثر مستقیم آوای سازمانی بر اشتیاق شغلی -

 آوای سازمانی کارکنانبر  سبک رهبری تحولی بررسی اثر مستقیم -

 ازمانی رهبری تحولی بر اشتیاق شغلی کارکنان از طریق آوای سسبک بررسی اثر غیر مستقیم  -

 پژوهش هایفرضیه -1-5

 تیاق شغلی اثر مثبت و مستقیم دارد.سبک رهبری تحولی بر اش -

 غلی اثر مثبت و مستقیم دارد.آوای سازمانی بر اشتیاق ش -

 سبک رهبری تحولی بر آوای سازمانی اثر مثبت و مستقیم دارد. -

 غیر مستقیم دارد.سبک رهبری تحولی از طریق آوای سازمانی بر اشتیاق شغلی اثر  -

 تعریف متغیرهای پژوهش-1-6

 تعاریف مفهومی -1-6-1
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ای ای از رهبری است که یک یا چند نفر با یکدیگر به گونهشیوه یرهبری تحول: 1یرهبری تحول

کنند که رهبران و پیروان، یکدیگر را به سطوح باالتر انگیزش و اخالقیات رشد دهند )باس و همکاری می

  .(2،9019همکاران

آوای کارکنان شامل گفتگو در مورد مشکالت با سرپرستان، ارائه راهکارها و  :3آوای سازمانی

پیشنهادات به واحدهای منابع انسانی، به زبان آوردن ایده ها برای تغییر یک سیاست کاری می دانند )تراویس 

 (.2011و همکاران ،

که دارای سه بعد نیرومندی، جذب و : یک حالت مثبت ،عملی ومرتبط با کار است  4اشتیاق شغلی

 (. 5،2002روما و باکر-وقف خود می باشد)اسکاوفلی،ساالنووا، گونزالز

 تعریف عملیاتی -1-6-2

نامه : در این پژوهش منظور از رهبری تحولی، نمره ای است که کارکنان از پرسشرهبری تحولی

 ( می کنند.2000رهبری تحولی باس و اولیو )

ه آوای سشناماین پژوهش منظور از آوای سازمانی، نمره ای است که کارکنان در پر : درآوای سازمانی

 .( کسب می کنند2011سازمانی زهیر و اردوغان )

ی امهدر این پژوهش منظور از اشتیاق شغلی نمره ای است که کارکنان از پرسشناشتیاق شغلی: 

 .( به دست می آورند2004اشتیاق شغلی ساالنوا وشوفلی)

 یشغل اقیاشت -1-7

که ار آن به عنوان یک رفتار مثبت ساازمانی یااد مای شاود یاک حالات روان شاناختی  1اشتیاق شغلی 

ذهنی مرتبط با کار اشاره می کند کاه باا  یمقابل فرسودگی شغلی است وبه حالت  نافذ، پایدار ومثبت یونقطه

                                                 

1 - Tranformational leadership style 

2-  Bass  avolio 

3 - Organizational voice 

4- Job engagement 

5- Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma,  Bakker 
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اگر افراد در سازمان با شور ( .2،2006اشوفلی ، بیکر و سالوانو)احساس قدرت ، تعهد و جذب مشخص می شود

و عالقه کارکنند و نسبت به شغل و سازمان متبوع خود دلبستگی وتعلق داشته باشند، نه تنها سازمان در نیال 

میرزاد )خود موفق تر خواهاد باود بلکاه جامعاه نیاز از نشااط برخاوردار خواهاد شاد یبه اهداف تعیین شده

چرا کارکنان مشتاق نسبت به کارکنان با اشتیاق شغلی پاایین عملکارد  چند دلیل برای اینکه (. 1392آرانی،

ها این است که کارکنان مشتاق اغلب هیجانات مثبتی نظیار شاادی، بهتری دارند وجود دادرد که مهمترین آن

 (3،2010ونادیمورتی و کروپانز)لذت و شور واشتیاق را تجربه می کنند

 

 یشغل اقیاشت فیتعر -1-8

کاه ماورد  یفیتعر نهیزم نیمطرح شده است اما هنوز در ا یشغل اقیدر مورد اشت یاریف بستعار تاکنون

 یهاامیکارکنان، از پاارادا یشغل اقیاشت. (2009، 4همگان باشد ارائه نشده است)مکلود و کالرک دأییقبول و ت

را داراسات.  یاچندگاناه فیاز آن تعاار یباردارمتنوع بهره یراه ها لیبوده و به دل یمنابع انسان یحوزه دیجد

 ،5دریو اشانا یسای)م ردیاگ یت ماأنشا یطیو مح یاز منابع شخص یشغل اقیاذعان دارند که اشت فیاکثر تعار

 .در جدول زیر تعاریف اشتیاق شغلی ارائه شده است:(2008

 

 

 تعاریف اشتیاق شغلی

 تعریف سال نظریه پرداز

199 6کان

0 
ساازمان در نقاش  یاعضا ید فردخو یریرا ابراز و بکار گ یفرد اقیاشت

 اقیکاه از اصاطالح اشات یفارد نیبه عناوان اولا یکرد. و فیتعر یکار یها

                                                                                                                                               

1-Job engagement 

2-Schaufeli, Bakker, Salanova 

3-Demerouti, Cropanzano 

4 -Macleod and Klarke 

5 -Macey and Schneider 

6-Kohn 
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افاراد خاود را باه لحاا   اق،یاستفاده کارد، معتقاد اسات کاه در اشات یشغل

 .ردیگ ارنقش ابراز و به ک یفایدر طول ا یو عاطف یشناخت ،یکیزیف

200 1یاسکافل

2 
-حرفاه یبه شغل و اثر بخش یو دلبستگ یانرژ زانیبه م ،یشغل اقیاشت

 باشدیم 4و وقف خود 3یرومندی، ن 2سه بعد جذب یو دارا اشتهاشاره د یا

200 5تیهو

4 
ت اسا یاو عالقاه اقیمقدار اشتهویت ، ظر نکارکنان از م یشغل اقیاشت

 که کارکنان به سازمان خود دارند.

 کریهاکانن، ب

 یدمروتو

200

5 
چاون عملکارد  یمثبتا یهاادهیاکه باا پد است یمفهوم یشغل اقیاشت

ا مثبت و با یرابطه یشغل یدونشو خ یسازمان یمدن یرفتارها تیتقو ،یشغل

 دارد ییباال یمنف یقصد ترک شغل رابطه

200 6بونزیگ

6 
 است کاه یو هوش یاحساس یرابطه کیافراد با استعداد،  یشغل اقیاشت

 یاهاتاالش یداشته و بار روو همکاران وجود  ریکارمند با شغل، سازمان، مد

ه به ک است یتفکر مثبت واقع کی اقیاشت . گذار است ریثأمضاعف او در کار ت

 شود یم فیتوص تیو جذاب یقدرت، فداکار یلهیوس

200 7تراس

6 
ارتبااط باا  یکارکناان در برقارار یبارا رصاتف جادیرا حاصل ا اقیاشت

 دانند. یخود م رانیهمکاران و مد

200 8چمنیر

6 
 کارده فینسبت به سازمان تعر یو عاطف یبه عنوان تعهدفکر را اقیاشت

  است

بیکر  ، یشوفل

 و ساالنوا

 

200

6 
 

 

 اقیشاتاارائه دادند. آنهاا  یشغل اقیرا از مفهوم اشت فیتعر نیمتداول تر

در ارتبااط باا کاار  یبخاش ذهنا تیمثبات و رضاا تیوضع کیرا در  یشغل

و ارتبااط  یرومندیاحساس ن کی شخص تیوضع نیکرده اند که در ا فیتوص

 یتوانمناد بارا یفارد ناوانکارش دارد و خودش را باه ع یها تیمؤثر با فعال

 یزیاچ اقیکردند کاه اشات انیداند. آنها ب یم یشغل یبه تقاضاها ییپاسخگو

 یایاحالات پا کیاباشاد و  یگاذرا و خااص ما یجانیه تیوضع کیاز  شیب

 ایاه موضوع، واقع کی یکه بر رو اشاره دارد یشناخت یجانیکننده و ه تیسرا

 .شود یرفتار خاص متمرکز م

                                                 

1- scofieli 

2 -absorption 

3- vigor 

4- dedication 

5 -Hewitt 

6- Gibbons 

7 -Truss et al 

8- Richman 
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، نیستیکر

گارزا و 

 1ساالگتر

201

1 
اً تاز ذهن کاه نساب یحالت :کرده است فیگونه تعر نیرا ا یشغل اقیاشت 

جاارب و ت یافراد به رو یهایهمزمان انرژ یگذارهیبادوام است و نشانگر سرما

 است. یکار یعملکردها ای

201 2وار نسئوگلویا

2 
 یدکه اجماع رو به رش ی خود به این نتیجه رسیدندهایاز بررس یکدری

و  یرژاز انا ییساطح بااال یتواند به معنا یم اقیبر آنکه اشت یوجود دارد مبن

 .باشد یریاز درگ ییسطح باال نیهمچن

 

 یشغل اقیاشت های افزایشاستراتژی -1-9

 باه ارکنانک شغلی اشتیاق افزایش برای حیاتی پیوند یک نعنوا به کارکنان و مدیران بین روابط کیفیت

 ارکناانک اشاتیاق شاغلی سطح افزایش در اساسی نقش نیز مستقیم مدیران بر رهبران، عالوه .آید می حساب

 ترساازیرا بس  کارکناان شاغلی افزایش اشتیاق در دیگر حیاتی گیبونز عامل. (2006کنند)گیبونز، می بازی

 اهاداف و اناداز، چشم از صحیح اطالعات نشر یوسیله به رهبران طرف شفاف از ارتباط برقراری برای مناسب

 ایان دهند، گسترش سازمان در را مباحثه گفتگو و برای مداوم هایفرصت رهبران که زمانی داندانتظارات می

 .شاودمی یمیرتکا از حمایتی فضای ساخت و سازمان کلیت از کارکنان درک اعتماد، بهبود ایجاد به منجر امر

 تشویق مدیران و کارکنان میان در را گزارش یارائه بازخورد و دریافت آزاد جریان سازمان، در شفاف ارتباطات

 . دنکمی

تواند  می شغل به شان درونی میل به افراد اعتماد نیز و مدیران دهد اعتمادمی  نشان تحقیقات       

 (.3،2011باشد)چوقتای و باکلی کارشان در کارکنان شغلی اشتیاق افزایش برای ابزاری

 . هاستسازمان سازی ساختاریمسطح کارکنان، شغلی اشتیاق افزایش در دیگر اثرگذار استراتژی        

 اعضای یانم بیشتر تعامل طریق از را کارکنان پاسخگویی داخلی و استقالل کوتاه، سازمانی ساختارهای

 (.1392،دهد)میرزادآرانیمی سازمان افزایش

                                                 

1 -Chiristian, Garza, Salaughter 

2 -Inceoglu, War 

3- Chughtai and Buckley 
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 هایانگیزه سطح افزایش همچنین موفق و کاری راهکارهای دادن توسعه طریق از اشخاص فعالیت       

 عنوان به را باید اشخاص فعالیت اینصورت در . شود هاآن اشتیاق افزایش تواند باعثمی افراد بیرونی و درونی

 سطح افزایش باعث شخصی سودهای به باور شخصی مثل منابع  .دانست شغلی تعهدات برای منبع یک

 عنوان به تواندمی این امر اشخاص، فعالیت از شده ارائه کار طرز و تعریف دنبال به .شودفرد می شغلی اشتیاق

 گرفته درنظر فردی اهداف رشد یا و شغلی، اهداف به شغلی، رسیدن تقاضاهای کاهش برای شخصی منابع

 (.1،2009شود)دیکرزمی کارمندان شغلی شتیاقا افزایش باعث موارد این تمام که شود

 هایزمان گرفتن درنظر شغلی شود، اشتیاق افزایش موجب تواندمی که هاییاستراتژی از دیگر یکی

 در طول که است تجاربی تأثیر تحت شغلی تعهدات  .باشدمی ازشغلشان افراد فراغت جهت مناسبی و کافی

 استراحت طول در روانی و فکری جدائی این دهد کهمی نشان هاتحلیل و تجزیه . شودمی حاصل کار از فراغت

 و فکری کند، جداسازی بینیپیش شغلی اشتیاق در را تغییرات تواندمی توجهی طور قابل به مدت کوتاه

 که کنند ترمیم را یافته تقلیل نیروهای و منابع که دهداجازه می افراد به کار با مرتبط تقاضاهای از کییفیز

 شخص یک مدت،کوتاه یک استراحت از بعد کند.می ظاهر کار در مثبت حاالت افزایش در را ترمیم خود این

 درکار کمتری اشتیاق که فردی به نسبت دهدمی نشان را بیشتری اشتیاق شغلی خود از کار به مشتاق کامالً

، 2ند)کوهنلکمی کار اش را صرفدهبدست آم  نیروی تمام بهتر خیلی کار به مشتاق کامالً فرد یعنی  .دارد

2009) 

 

 ست:ارا به صورت زیر برشمرده  یشغل اقیهای اشتکر(، مح1392، به نقل از میرزادآرانی،گیبونز)

ه آن شنوند و باها و نظراتشان را میبران سازمان از کارکنان مواظبت کرده، حرفاعتماد: میزانی که ره -

 دهند.پاسخ می

 شارکت و استقالل کارکنان.ماهیت شغل: میزان م -

                                                 

1 -Dikkers 

2- Kuhnel 
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کنناد و یطه بین عملکرد فردی و عملکرد سازمانی: مقداری که کارکنان مقاصد شارکت را درک ماراب -

 های دستیابی به آن مشارکت کنند.دانند که چگونه به بهترین نحو در شیوهمی

یاا مسایر  رناد وهایی که کارکنان برای رشاد و ترفیاع شاغلی داهای رشد شغلی: میزان فرصتفرصت -

 شان به روشنی تعریف شده باشد.شغلی

خر و مباهات به شرکت: مقداری که کارکنان از کار و سازمان خود راضی باوده و از آن احسااس عازت ف-

 کنند.نفس می

 ی شغل و شرکت.ها و نظرهای همکاران درباره همکاران و اعضای تیم: گرایش -

 گیرد.ت کارکنان صورت میپرورش مهار پرورش کارکنان: مقدار تالشی که برای -

 (.2006گیبونز، با مدیر مستقیم: مقداری که کارکنان برای این رابطه ارزش قائل هستند) یرابطه -

سطوح سازمان انتظار می رود که با صداقت و درستی رفتاار کنناد، باه کارکناان خاود  یمدیران همه از

گیاری درگیار نمایناد. از طریاق گاو کنناد و آناان را در تصامیماحترام بگذارند. به طور مؤثر با کارکناان گفت

شاان نسبت باه شاغل راگفتگوهای چهره به چهره و دو نفره روابط مطلوب را پروش دهند و احساس کارکنان 

 (. 9200،  1سرشار از فخر و مباهات نمایند ) هیوز

-حارکمبیان داشته اسات کاه  ( تأکید مضاعفی بر اهمیت بعضی از این عوامل نموده و 2006)  گیبونز

-تر از محارکفرد با مدیر مستقیم خود و تفاخر و مباهات در کار، چهار برابار بیشا یهای هیجانی چون رابطه

 کاری کارکنان مؤثرند. یهاعقالیی مثل پرداخت مزایا بر تالش یها

تبط اسات. بارای (، اشتیاق کارکنان به طور جدایی ناپذیری باا اقادامات کارفرماا مار2006نظر ونس) از

گذارد او یاک مادل عملکارد روشن کردن این موضوع که اقدامات کارفرما بر عملکرد و اشتیاق شغلی تأثیر می

هاا، مثل داناش، مهاار ت یشخص یهایژگیی وشغلی ارائه داد. بر طبق این مدل، اشتیاق شغلی کارمند نتیجه

امل رهبری، تنظیم محیط فیزیکی و اجتمااعی و ها، خلق و خو، نگرش و شخصیت؛ محتوای سازمانی شتوانایی

                                                 

1- Hayase 
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گاذارد ثیر مایأهای منابع انسانی است که مستقیماً بر فرد، فرآیند و محتاوای اجازای عملکارد شاغلی تاشیوه

 (.2010، 1)مارکوس

شوند ماهیت غیرمالی دارند؛ بنابراین هر ساازمانی کاه از که منجر به اشتیاق شغلی می ییهامحرک اکثر

های کم دست پیدا کناد. توجاه د برخوردار است می تواند به سطح مطلوب اشتیاق با صرف هزینهرهبری متعه

کاه احسااس  یمخصوصاً به طاور ند،انتخاب کن یرمالیها را غها پاداشامر شود که سازمان نیبه ا دیبا یاژهیو

خود را به شاغل  شتریتا ب ندیانم بیها را ترغآن نیکنند و همچن تیها را تقواز آن ریافراد و حس تقد یقدردان

های این به این معنی نیست که مدیران باید جنبه (. 2012،  2اسوینزو ، استارت، هاکانن)هولکو ندیمتعهد نما

 باید با پاداش در ارتباط باشد. لکردمالی کارکنان را نادیده بگیرند. در واقع عم

و  هاایاق وجود نادارد. هار یاک از مادلاشت یهاکه اشاره شد هیچ فهرست قطعی برای محرک همانطور

رد بحاث مطالعات تحقیقاتی طیف وسیعی از عوامل مختلف و اهمیت هر یک را در تحریک اشتیاق کارکنان مو

ی طیاف بار رو ذتوان نتیجه گرفت این است که سازمان در درجاه ی اول قادرت نفاوقرار داده است. آنچه می

ریاک از یت برای هرداد( را دارد و کارکنان نیز درجات مختلفی از اهموسیعی از عوامل )قراردادی و خارج از قرا

 این عوامل قائلند.
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Hassan ahmadi 

 

Abstract: 

The pupose of this study was the mediator role of organizational voices in 

relationship between transformational leadership and work engagement in the staff. 

Study is applied and the research method was descriptive correlational (SEM). 

According to sampling morgan table and using available sampling method, 200 sample 

among Ardebil medical science emplooyes were selected. Participants responded to 

transformational leadership questionnaire, organizational voices questionnaire, and 

work engagement questionnaire. For data analysis software SPSS and LISREL were 

used. The results showed that transformational leadership had direct effects on the 

organizational voices, and work engagement. Also organizational voices had direct 

effects on work engagement. Moreover  the transformational leadership showed indirect 

effect on work engagement. Therefore, it can be concluded that transformational 

leadership and organizational voices may be taken into account as one of the important 

factors work engagement. 

Keywords: transformational leadership, organizational voices, work  engagement , 

staff. 
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