فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمیواحدگرمسار

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 7931
صص 99 -311

شبینی اشتیاق
نقش حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی در پی 
شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس
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چکیده
شبینی اشتیاق شغلی
این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی در پی 

اعضای هیأت علمی انجام شد .مطالعه حاضر توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی بود .جامعه پژوهش همه اعضای
هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس ( 5791نفر) در سال تحصیلی  59 13 - 96بودند که از میان آنان 610

نفر با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای حمایت
سازمانی ایزنبرگر و همکاران (  ،) 2001رهبری خدمتگزار قلیپور و حضرتی (  ،) 1388هویت سازمانی چنی ( ) 1983
و اشتیاق شغلی ساالنوا و شافلی (  ) 2008استفاده شد که پایایی آنها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بهترتیب ،0/ 87
 0/ 90 ،0/ 95و  0/ 81محاسبه شد .دادهها با روشهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان به

کمک نرمافزار  SPSS-19تحلیل شدند .یافتهها نشان داد حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی با
یدار داشتند .در این پژوهش متغیرهای
اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی رابطه مثبت و معن 
شبین بهطورمعنیداری توانستند  56 /4درصد از تغییرات اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
پی 

شبینی سهم حمایت سازمانی بیشتر از سایر متغیرها بود (  .)P>0/ 01با توجه به نتایج
شبینی کنند که در این پی 
را پی 

یتوان بهترتیب حمایت سازمانی ،هویت
برای بهبود اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی م 
سازمانی و رهبری خدمتگزار را ارتقاء بخشید.
کلید واژهها :حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار ،هویت سازمانی ،اشتیاق شغلی.
دریافت مقاله6931/8/ 10 :

پذیرش مقاله13 96 / 11 / 24 :

 -1دانشجوي دکتری ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

sepidehsafarpoor@gmail.com
 -2دانشیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده

مسئول) pjaafari@yahoo.com

 -3استاد ،گروه مديريت آموزشي ،واحد علوم تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران.

naghourchian@gmail.com
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مقدمه
امروزه سازمانها به کارکنانی احتیاج دارند که به شغل خود عالقه زیادی داشته و پرانرژی و
مشتاق باشند .چنین افرادی جذب کار خود شده و تکالیف شغلی خود را به بهترین شکل انجام

یدهند (هیلتون و شرمن .) 2015 ،1یکی از مفاهیم مورد توجه سازمانها اشتیاق شغلی 2است که
م 

تنگر اشتیاق شغلی نقطه
یباشد .بر اساس رویکرد مثب 
تنگر م 
برگرفته از رویکرد روانشناسی مثب 
یمدت مرتبط با کار است که
مقابل فرسودگی شغلی (فرسودگی شغلی پاسخی به استرس طوالن 
بهصورت از دست رفتن منابع ،نگرش منفی نسبت به شغل و کاهش خودکارآمدی شغلی آشکار
م 
یشود) است (سیمونز ،پالنتا و کیکوتو .) 2018 ،3اشتیاق شغلی به چگونگی درگیرشدن در کار

یدهند که اشتیاق شغلی با
یباشد و مطالعات زیادی نشان م 
و عالقهای که به شغل دارند مربوط م 
یهای سازمان ،ترک سازمان و تعهد نسبت به سازمان ،عملکرد
متغیرهای مهمی مانند خروج 
تحصیلی کارکنان ،کیفیت خدمات در ارتباط با مشتریان و عملکرد شغلی ارتباط دارد؛ بهطوری
یپندارند و
یشوند و سازمان را هویت خود م 
که کارکنان مشتاق بهطور کامل با سازمان یکی م 
یپندارند (مرادی مقدم ،جعفری و نبوی،
شکست و موفقیت سازمان را شکست و موفقیت خود م 
یهای نیرومندی،
 .)6931اشتیاق شغلی یک حالت ذهنی مثبت نسبت به شغل است که با ویژگ 
یشود (کوری و مانگس .) 2016 ،4اشتیاق شغلی دارای
وقف کار شدن و جذب توصیف م 

مولفههای شناختی ،عاطفی و رفتاری است .مولفه شناختی به چگونگی تفکر و یا ادراک
کارکنان از شغل و سازمان ،مولفه عاطفی به چگونگی احساس کارکنان و مولفه رفتاری به
رفتارهای هدفمند در جهت تحقق اهداف سازمان اشاره دارد (پارک و گورسوی.) 2012 ،5

اشتیاق شغلی به میزان انرژی و دلبستگی به شغل و اثربخشی حرفهای اشاره دارد و در صورتی که
یکنند ،در برابر سختیها مقاومت و
یوقفه تالش م 
افراد دارای اشتیاق شغلی باشند در کار خود ب 
یتوجه
یگذرد و فرد به رخدادهای اطرافش ب 
یدهند ،زمان به سرعت م 
ایستادگی بیشتری نشان م 

کایولیفی ،هیلند ،گالینگان و قی.) 2017 ،6
یباشد (والیرس ،م 
متوجه م 
یا ک 

1

. Hilton & Sherman
. work engagement
3
. Simone, Planta & Cicotto
4
. Corey & Manges
5
. Park & Gursoy
6
. Vallieres, McAuliffe, Hyland, Galligan & Ghee
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یکی از عوامل مرتبط با اشتیاق شغلی ،حمایت سازمانی 1است (نیوجوکیتینی ،ترسیویسیئن و

زیدزیوناتی .) 2015 ،2حمایت سازمانی بهمعنای باور کارکنان درباره میزان ارزش قائل شدن
سازمان برای تالشها و مشارکتهای شغلی آنان و میزان تالش سازمان برای رفاه و آسایش آنها

یباشد (شن ،جکسون ،دینگ ،یوآن ،ژائو و همکاران .) 2014 ،3حمایت سازمانی متأثر از
م 

تهایی است که سالمتی و شادابی ،احساس موفقیت ،حس مشارکتی مثبت ،بهبود عملکرد
سیاس 

شغلی و دستیابی به اهداف سازمان را ترویج م 
یدهد (گادت و ترمبلی .) 2017 ،4کارکنان دارای
شهای مناسب در سازمان ایفای
حمایت سازمانی باال معتقدند که باید با توجه به رفتارها و نگر 

نقش کنند تا عمل آنها در راستای منافع سازمان باشد و از این طریق حمایت سازمان را جبران
یدار بین
شهای حاکی از رابطه مثبت و معن 
کنند (مینگ-چو و منگ-هسیو .) 2015 ،5نتایج پژوه 

یباشند (نیوجوکیتینی و همکاران 2015 ،؛ کیسنس و
حمایت سازمانی و اشتیاق شغلی م 

استینگهامبر2 14 0 ،6؛ فقیه آرام و خادمی6931 ،؛ هاشم مطوری .)6931 ،برای مثال کیسنس و

استینگهامبر (  ) 2014ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین حمایت سازمانی ادراک شده،
یدار وجود داشت .همچنین فقیه آرام
خودکارآمدی و اشتیاق شغلی کارکنان رابطه مستقیم و معن 
و خادمی ( )6931ضمن پژوهشی با عنوان رابطه حمایت سازمانی و جو سازمانی نوآورانه با
اشتیاق شغلی کارکنان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به این نتیجه رسیدند که حمایت سازمان
یدار داشتند و این دو متغیر
و جو سازمانی نوآورانه با اشتیاق شغلی کارکنان رابطه مثبت و معن 
شبینی کنند.
توانستند  51درصد از واریانس حمایت سازمانی کارکنان را پی 

یکی دیگر از عوامل مرتبط با اشتیاق شغلی ،رهبری خدمتگزار 7است (کلین .) 2014 ،8رهبری

لهای سرمایه انسانی جهت
شامل طیف گستردهای از انواع شیوهها برای به حداکثر رساندن پتانسی 
یشود (چینیرا و بنتین .) 2016 ،9در
نیل به اهداف سازمانی است که به موفقیت سازمان منجر م 

خصوص رهبری رویکردهای گوناگونی وجود دارد که یکی از رویکردهای نسبتا جدید رهبری
1

. organizational support
. Naujokaitiene, Tereseviciene & Zydziunaite
3
. Shen, Jackson, Ding, Yuan, Zhao & et al
4
. Gaudet & Tremblay
5
. Ming-Chu & Meng-Hsiu
6
. Caesens & Stinglhamber
7
. servant leadership
8
. Klein
9
. Chiniara & Bentein
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یباشد (یوشیدا ،سندجایا ،هیرست و کوپر .) 2014 ،1رهبری خدمتگزار سبک
خدمتگزار م 
رهبری جدید و مبتنی بر مبانی اخالقی و بشردوستانه است و ممکن است از نظر ارتقای عملکرد
شها ،ایدهها و رفتارهای آنان مانند رضایت شغلی ،تعهد
اعضای سازمان از طریق پرورش نگر 
سازمانی ،خالقیت سازمانی و غیره برای رهبران سازمان سودمند باشند (واشینگتن 2007 ،2؛ به نقل

یپور و شاوران .)6931 ،رهبری خدمتگزار با هدف بهبود رهبری
از میرزاآقایی کیاکالیی ،رجای 
یکند
در سازمان بر روی خدمت به دیگران تاکید داشته و منافع شخصی را فدای نافع دیگران م 
شهای
تا افراد از اختیار و سالمت بیشتری برخوردار شوند (هارویکی .) 2016 ،3نتایج پژوه 
یباشند (کلین 2014 ،؛
یدار بین حمایت سازمانی و اشتیاق شغلی م 
حاکی از رابطه مثبت و معن 

یزایی49 13 ،؛ آخربین،
کلرکو ،بوکینوقی ،راجا و ماتسیبورسکا 2014 ،4؛ کردی و ناست 

زاهدبابالن و نقیزاده باقی .)39 13 ،برای مثال کلرکو و همکاران (  ) 2014ضمن پژوهشی به این
یدار داشتند .در پژوهشی
نتیجه رسیدند که رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی رابطه مستقیم و معن 
یزایی (  )49 13گزارش کردند که سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری
دیگر کردی و ناست 
یدار داشتند.
سازمانی با اشتیاق شغلی معلمان رابطه مثبت و معن 

یکی دیگر از عوامل مرتبط با اشتیاق شغلی ،هویت سازمانی 5است (امین بیدختی ،جعفری و
یشود و کیفیتی است که
مرادی مقدم .)59 13 ،هویت مزیتی رقابتی برای سازمانها محسوب م 
یکند .همچنین هویت سازمانی ابتدا بر رفتار کارکنان و سپس
آن را از سازمانهای دیگر متمایز م 

یگذارد (فراندسن .) 2017 ،6هویت سازمانی
بر کارکرد و تحقق اهداف سازمانی تاثیر زیادی م 
آن دسته از ویژگیهایی است که اعضای سازمان بهعنوان ویژگی اصلی سازمان احساس

میکنند .همچنین هویت سازمانی بهمعنای ادراک یکی بودن ارزشهای فرد با سازمان یا تعلق

یباشد (ویرو و ریوارد .) 2014 ،7هرچه افراد هویت بیشتری از سازمان کسب
داشتن به سازمان م 
یکند .عالوه بر
کنند بر این باور خواهند بود که سازمان آنها خروجیهای با ارزشتری تولید م 
بتری نسبت به سازمان ،شغل و حرفه خود خواهند داشت،
آن ،آنان باورهای مثبت و مطلو 
1

. Yoshida, Sendjaya, Hirst & Cooper
. Washington
3
. Harwiki
4
. Clercq, Bouckenooghe, Raja & Matsyborska
5
. organizational identity
6
. Frandsen
7
. Vieru & Rivard
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یکنند ،مولدتر و با انگیزهتر
مهای خود را منطبق بر اهداف و منافع سازمان م 
تالشها و تصمی 
یدهند (بوهم ،دورتمان ،براچ و
میشوند و تمایل کمتری برای ترک سازمان از خود نشان م 

یدار بین حمایت سازمانی و اشتیاق
شهای حاکی از رابطه مثبت و معن 
شمیر .) 2015 ،1نتایج پژوه 
یباشند (انازا و راثرفورد 2012 ،2؛ امین بیدختی و همکاران59 13 ،؛ خسروی.) 1389 ،
شغلی م 

برای مثال انازا و راثرفورد (  ) 2012ضمن پژوهشی گزارش کردند که هویت سازمانی و اشتیاق
یدار مستقیم داشتند .همچنین امین بیدختی و همکاران (  )59 13ضمن پژوهشی
شغلی رابطه معن 
با عنوان رابطه جامعهپذیری سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی هویت سازمانی به
یان نتیجه رسیدند که جامعهپذیری سازمانی ،هویت سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان رابطه مثبت
یدار داشتند.
و مع ن 
یسازد ،اشتیاق شغلی
یکی از مهمترین مسائلی که ذهن مسئوالن سازمانها را به خود مشغول م 
یباشد .اولین گام برای ارتقای اشتیاق شغلی ،شناسایی عوامل
کارکنان و شیوههای ارتقای آن م 
یباشد و پژوهش حاضر با چنین هدفی طراحی شده است .در
مرتبط و موثر بر اشتیاق شغلی م 
شهای
یتوان به چند نکته اشاره کرد .یکی اینکه پژوه 
بحث اهمیت و ضرورت این پژوهش م 
شبینی اشتیاق شغلی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن در اعضای هیأت
بسیار اندکی با هدف پی 
یهای اصلی
علمی دانشگاه آزاد اسالمی انجام شده است .دیگری اینکه یکی از نارسائ 
شهای قبلی عدم توجه به نقش همزمان حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت
پژوه 
یباشد .هنگامی که همه متغیرهای مذکور در یک مدل در
سازمانی در پیشبینی اشتیاق شغلی م 
شبینی اشتیاق شغلی دارند .بر اساس مطالب ارائه
نظر گرفته شوند ،کدامیک سهم بیشتری در پی 
شده هدف کلی این پژوهش بررسی نقش حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی
شبینی اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی میباشد.
در پی 
فرضیههای تحقیق
 .1حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی با اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی
یدار دارد.
دانشگاه آزاد اسالمی رابطه معن 

. Boehm, Dwertmann, Bruch & Shamir
. Anaza & Rutherford

1
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یدار اشتیاق شغلی
شبینی معن 
 .2حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی توانایی پی 
اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی را دارند.
یدار اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی
شبینی معن 
 .3حمایت سازمانی بیشترین نقش را در پی 
دانشگاه آزاد اسالمی دارد.
روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی  -تحلیلی از نوع همبستگی بود.
جامعه پژوهش همه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس ( 5791نفر) در سال
تحصیلی  59 13 - 96بودند که تعداد  610نفر با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای بهعنوان
نمونه انتخاب شدند .در این روش نمونهگیری از بین واحدهای دانشگاهی استان فارس (دانشگاه
آزاد اسالمی واحدهای آباده ،ارسنجان ،اقلید ،بیضاء ،جهرم ،داراب ،داریون ،زرقان ،سپیدان،
سروستان ،شیراز ،صفاشهر ،فسا ،فیروزآباد ،قادرآباد ،کازرون ،الرستان ،المرد و مرودشت) هفت
دانشگاه به روش تصادفی انتخاب و سپس از هر دانشگاه دو دانشکده به روش تصادفی انتخاب و
همه اعضای هیأت علمی تمام وقت آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدند .از میان  610پرسشنامه
توزیع شده همه آنها بازگشت داده شد و دلیل آن این بود که پژوهشگر در دانشکده منتظر
میماند تا پرسشنامهها را جمعآوری کند .برای جمعآوری دادهها پس از بیان اصل رازداری و
محرمانه ماندن اطالعات و دریافت رضایتنامه شرکت آگاهانه در پژوهش از پرسشنامههای زیر

استفاده شد .پرسشنامه حمایت سازمانی :1این پرسشنامه توسط ایزنبرگر ،ارمیلی،
ریکسوینکل ،لینچ و رودس 2در سال  2001ساخته شد که دارای  8گویه است که با استفاده از
یشود ،لذا
مقیاس هفت درجهای لیکرت (=1کامال مخالفم تا =7کامال موافقم) نمرهگذاری م 
یآید و نمره
دامنه نمرات بین  8تا  56میباشد .نمره این ابزار با مجموع نمره گویهها به دست م 
یباشد .ایزنبرگر و همکاران (  ) 2001روایی صوری و
باالتر بهمعنای حمایت سازمانی بیشتر م 
محتوایی ابزار را تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  0/48گزارش کردند .همچنین
شناور ،بشلیده ،هاشمی و نعامی (  )49 13پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  0/ 89گزارش
کردند .در این پژوهش پایایی به روش آلفای کرونباخ  0/ 87محاسبه شد .پرسشنامه رهبری
. organizational support questionnaire
. Eisenberger, Armeli, Rexwinkel, Lynch & Rhoades
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یپور و حضرتی در سال  1388ساخته شد که دارای 28
خدمتگزار :1این پرسشنامه توسط قل 
گویه است که با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت (=1خیلی کم تا =5خیلی زیاد)
یباشد .نمره این ابزار با مجموع نمره
یشود ،لذا دامنه نمرات بین  28تا  140م 
نمرهگذاری م 
یباشد .قلیپور و
یآید و نمره باالتر بهمعنای رهبری خدمتگزار بیشتر م 
گویهها به دست م 
حضرتی (  ) 1388روایی محتوایی ابزار را تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ 0/ 94
گزارش کردند .در این پژوهش پایایی به روش آلفای کرونباخ  0/ 95محاسبه شد .پرسشنامه

هویت سازمانی :2این پرسشنامه توسط چنی 3در سال  1983ساخته شد که دارای  18گویه
است که با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت (=1کامال مخالفم تا =5کامال موافقم)
یباشد .نمره این ابزار با مجموع نمره
نمرهگذاری می شود ،لذا دامنه نمرات بین  18تا  90م 
یباشد .چنی (  ) 1983روایی
یآید و نمره باالتر بهمعنای هویت سازمانی بیشتر م 
گویهها به دست م 
ابزار را تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  0/ 89گزارش کرد .همچنین نصر اصفهانی و
آقاباباپور دهکردی (  )29 13پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  0/ 95گزارش کردند .در این

پژوهش پایایی به روش آلفای کرونباخ  0/ 90محاسبه شد .پرسشنامه اشتیاق شغلی :4این

پرسشنامه توسط ساالنوا و شافلی 5در سال  2008ساخته شد که دارای  17گویه است که با

استفاده از مقیاس شش درجهای لیکرت (=1بسیار کم تا =6بسیار زیاد) نمرهگذاری می شود ،لذا
یآید و نمره
یباشد .نمره این ابزار با مجموع نمره گویهها به دست م 
دامنه نمرات بین  17تا  102م 
یباشد .ساالنوا و شافلی (  ) 2008روایی همگرا ابزار را با
باالتر بهمعنای اشتیاق شغلی بیشتر م 
پرسشنامههای خشنودی شغلی و دلبستگی شغلی تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ
 0/ 89گزارش کرد .همچنین هاشم مطوری ( )6931پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ 0/ 88
گزارش کرد .در این پژوهش پایایی به روش آلفای کرونباخ  0/ 81محاسبه شد .برای تجزیه و
تحلیل دادهها از شاخصهاي گرایش مرکزی و پراکندگی براي توصيف توزيع متغيرها و از

1

. servant leadership questionnaire
. organizational identity questionnaire
3
. Cheney
4
. work engagementu questionnaire
5
. Salanova & Schaufeli
2
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ضرايب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه با مدل همزمان براي آزمون فرضهاي آماري

استفاده شد .همچنين دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS-19تحلیل شدند.
يافتهها

آزمودنیها  610عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس با میانگین سنی
 46 / 32 ±4/ 89سال بودند ،به طوری که  407نفر مرد ( ) 66 / 72 %و  203نفر زن ( ) 33 / 28 %شرکت

صهای توصیفی حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار ،هویت سازمانی
داشتند .در جدول  1شاخ 
و اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ارائه شد.
جدول  .1شاخص های توصیفی میانگین ،انحراف معیار و کمترین و بیشترین مقدار متغیرهای پژوهش ()n=016
میانگین

متغیرها

انحراف معیار

کمترین مقدار

حمایت سازمانی

32 / 475

5/ 218

24

رهبری خدمتگزار

73 / 169

11 / 366

32

هویت سازمانی

46 / 481

8/ 560

33

50 /631

9/ 98 4

26

اشتیاق شغلی

بیشترین مقدار
56
135
81
100

در جدول  1شاخصهای توصیفی میانگین ،انحراف معیار ،کمترین مقدار و بیشترین مقدار
متغیرهای حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار ،هویت سازمانی و اشتیاق شغلی اعضای هیأت
علمی دانشگاه آزاد اسالمی قابل مشاهده میباشد.
فرضیه اول :حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی با اشتیاق شغلی
یدار دارد.
اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی رابطه معن 

برای بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی با اشتیاق شغلی
اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی از ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن
در جدول  2ارائه شد.
جدول  .2ضرایب همبستگی حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی با اشتیاق شغلی اعضای
هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

شبین  /متغیر مالک
متغیرهای پی 

اشتیاق شغلی

معنیداری

حمایت سازمانی

0/ 564

0/ 001

رهبری خدمتگزار

0/ 312

0/ 001

هویت سازمانی

0/ 467

0/ 001

نتایج جدول  2نشان داد که حمایت سازمانی (  ،)r=0/ 564رهبری خدمتگزار (  )r=0/ 312و هویت
سازمانی (  )r=0/ 467با اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی رابطه مثبت و

یدار داشتند ( .)P>0/ 01
مع ن 
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فرضیه دوم :حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی توانایی

شبینی معنیدار اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی را
پی 
دارند.

یدار اشتیاق شغلی
شبینی معن 
فرضیه سوم :حمایت سازمانی بیشترین نقش را در پی 

اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی دارد.

ضهای آن بررسی شد که نتایج
پیش از تحلیل دادهها با روش رگرسیون چندگانه ،پیش فر 
یدار نبود ،لذا فرض نرمال بودن
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای هیچ یک از متغیرها معن 
شبین تقریبا برابر با یک
یشود .نتایج مقدار عامل تورم واریانس برای همه متغیرهای پی 
تایید م 
بود که از  10فاصله زیادی داشت ،لذا فرض همخطی چندگانه رد میشود .همچنین نتایج
دوربین  -واتسون نشان داد که مقدار آن برابر با  1/4 86بود که از صفر و چهار فاصله داشت ،لذا
ضهای استفاده از رگرسیون چندگانه
یشود .بنابراین پیش فر 
فرض همبستگی پسماندها نیز رد م 
وجود دارد .بنابراین برای بررسی نقش حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی در
شبینی اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی از رگرسیون چندگانه با مدل
پی 
همزمان استفاده شد که نتایج آن در جدول  3ارائه شد.
شبینی اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی
جدول  .3نتایج تحليل رگرسيون چندگانه با مدل همزمان برای پی 
متغيرهای پيش بين

R

رهبری خدمتگزار

0/157

R2

دانشگاه آزاد اسالمی
آماره F

حمایت سازمانی
هویت سازمانی

df

معنیداری

3
0/ 564

46 /280

606

0/ 001

β

معنیداری

0/ 489

0/ 001

0/ 303

0/ 001

0/353

0/ 001

نتایج جدول  3نشان داد که متغیرهای حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی
شبینی اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی داشتند و
نقش معنیداری در پی 
متغیرهای مذکور توانستند  56 /4درصد از تغییرات اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه

شبینی کنند (  .)R2=0/ 564 ،P≤0/ 001همچنین در این مدل بهترتیب
آزاد اسالمی را پی 

متغیرهای حمایت سازمانی (  ،)β=0/ 489 ،P≤0/ 001هویت سازمانی (  )β=0/353 ،P≤0/ 001و

شبینی اشتیاق شغلی
یداری در پی 
رهبری خدمتگزار (  )β=0/ 303 ،P≤0/ 001نقش مستقیم و معن 
یباشد:
اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی داشتند .بنابراین معادله رگرسیون به شرح زیر م 
رهبری خدمتگزار + 0/ 303هویت سازمانی +0/353حمایت سازمانی =9/ 745 +0/ 489اشتیاق شغلی
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بحث و نتیجهگیری
اشتیاق شغلی کارکنان یکی از مهمترین مسائلی که ذهن مسئوالن سازمانها را به خود مشغول
یسازد ،لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت
م 
شبینی اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی انجام شد.
سازمانی در پی 
یدار داشت که این نتیجه با
نتایج نشان داد که حمایت سازمانی با اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معن 
شهای قبل همسو بود (نیوجوکیتینی و همکاران 2015 ،؛ کیسنس و استینگهامبر،
نتیجه پژوه 
 2014؛ فقیه آرام و خادمی1 396 ،؛ هاشم مطوری .)6931 ،برای مثال نیوجوکیتینی و همکاران
(  ) 2015ضمن پژوهش گزارش کردند که حمایت سازمانی و اشتیاق شغلی رابطه مستقیم و
یدار داشتند .در پژوهشی دیگر هاشم مطوری ( )6931گزارش کرد بین حمایت سازمانی
مع ن 
یدار وجود داشت .در تبیین این یافته بر مبنای نظر
ادراک شده و اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معن 

آلن ،شور و گریفن ) 2003 ( 1میتوان گفت طبق نظریه حمایت سازمانی کارکنان میزان توانایی
شهای شغلی و برآورده کردن نیازهای اجتماعی – عاطفی خود
سازمان را در پاداش دادن به تال 

یرسند .محتوی این باور این است که
یکنند و در این خصوص به یک باور کلی م 
ارزیابی م 
یدهد و نگران و متوجه رفاه و
تها و تالشهای مطلوب آنها بها م 
چقدر سازمان به مشارک 
آسایش آنان میباشد .همچنین بر اساس نظریه هنجار مبادله متقابل هنگامی که فرد یا سازمانی
یشود تا به این رفتار مطلوب پاسخ دهد.
عمل مطلوبی به نفع دیگر انجام دهد ،فرد دوم ملزم م 
بنابراین کارکنان به رابطه مبادلهای خود با سازمان به مبادله حمایتی که سازمان از آنها به عمل
یپردازند و این مبادالت
شها و رفتارهای شغلی مثبت و مطلوب خود ارزیابی م 
یآورد با نگر 
م 
یباشد .در نتیجه با افزایش حمایت سازمانی میزان
بین کارکنان و سازمان به صورت متقابل م 
ییابد.
اشتیاق شغلی کارکنان سازمان (اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی) افزایش م 
یدار داشت که
همچنین نتایج نشان داد که رهبری خدمتگزار با اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معن 
شهای قبل همسو بود (کلین 2014 ،؛ کلرکو و همکاران 2014 ،؛ کردی و
این نتیجه با نتیجه پژوه 
ناستیزایی49 13 ،؛ آخربین و همکاران .)39 13 ،برای مثال کلرکو و همکاران (  ) 2014ضمن
یدار
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی رابطه مستقیم و معن 

. Allen, Shore & Griffen
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داشتند .در پژوهشی آخربین و همکاران (  )39 13گزارش کردند که سبک رهبری خدمتگزار با
یدار داشت .در تبیین این یافته بر مبنای نظر طهماسبی ،عباسی،
اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معن 
فتاحی و یوسفی امیری ( )6931میتوان گفت که کار کردن در کنار یک رهبر خدمتگزاری که
لگ یر ی
یداند موجب شک 
نیازها و خواستههای کارکنان را مقدم بر منافع خود و سازمان م 
یکنند که گوش
یشود .چون کارکنان احساس م 
احساس مثبت در آنها در رابطه با شغل م 
فها آنها و ابراز کردن خود دارند .روحیه خدمتگزاری در رهبران
شنوایی برای شیندن حر 
یشود .بنابراین کارکنان بهطور مشتاقانه و
موجب ایجاد و تشویق جوی صمیمانه در سازمان م 
یکنند .همچنین افراد
همراه با انگیزه و تمایل قوی کار کرده و خود را درگیر در شغل خود م 
یکنند تا
دارای سبک رهبری خدمتگزار صادقانه زیردستان خود را در اطالعات شریک م 
اطمینان حاصل کنند که در اخذ تصمیمات ،منافع آنان در نظر گرفته شده است .در این شرایط
تتری به
هنگامی که کارکنان اعتماد رهبری سازمان را به خود درک کنند ،دارای نگاه مثب 
یشود.
یشوند که این عوامل باعث بهبود اشتیاق شغلی م 
سازمان و شغل م 
یدار داشت که این
نتایج دیگر نشان داد که هویت سازمانی با اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معن 
شهای قبل همسو بود (انازا و راثرفورد 2012 ،؛ امین بیدختی و همکاران،
نتیجه با نتیجه پژوه 
59 13؛ خسروی .) 1389 ،برای مثال انازا و راثرفورد (  ) 2012ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند
یدار مستقیم داشتند .در پژوهشی دیگر خسروی
که هویت سازمانی و اشتیاق شغلی رابطه معن 
(  ) 1389گزارش کرد که هویت سازمانی با اشتیاق شغلی کارکنان یک شرکت صنعتی رابطه
یدار داشت .در تبیین این یافته بر مبنای نظر وحیدی ،برزگر و احمدی ()6931
مثبت و معن 
میتوان گفت که هویت سازمانی چیزی است که کارکنان درباره سازمان دریافت ،حس و فکر
شها و ویژگیهای روشن سازمان پذیرفته
یکنند و بهعنوان یک فهم معمول مشترک از ارز 
م 
یشود .همچنین هویت سازمانی نقش محوری در تنظیم هنجارهای رفتاری اعضای سازمان ایفا
م 
مینماید .مدیران سازمانها از سازوکارهای نمادین به منظور ترویج و تثبیت یک هویت ممتاز
استفاده نموده و این هویت ممتاز و برجسته باعث بوجود آمدن خودتنظیمی در نزد افراد برای
ینماید.
تهای مختلف کمک م 
دستیابی به اهداف سازمان شده و به افراد جهت مواجهه با موقعی 
ییابد.
بنابراین با افزایش هویت سازمانی میزان اشتیاق شغلی افزایش م 
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عالوه بر آن نتایج نشان داد حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی توانستند
شبینی کنند .نتایج
یداری اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی را پی 
بهطورمعن 
شهای (کیسنس و
این پژوهش در زمینه توانمند بودن حمایت سازمانی با نتایج پژوه 
استینگهامبر 2014 ،؛ فقیه آرام و خادمی ،)6931 ،در زمینه توانمند بودن رهبری خدمتگزار با
شهای (کلرکو و همکاران 2014 ،؛ آخربین و همکاران )39 13 ،و در زمینه توانمند
نتایج پژوه 
شهای (انازا و راثرفورد 2012 ،؛ خسروی ) 1389 ،همسو بود.
بودن هویت سازمانی با نتایج پژوه 
برای مثال فقیه آرام و خادمی ( )6931ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند حمایت سازمان و جو
شبینی کنند .در
سازمانی نوآورانه توانستند  51درصد از واریانس حمایت سازمانی کارکنان را پی 
پژوهشی دیگر کلرکو و همکاران (  ) 2014و آخربین و همکاران (  )39 13گزارش کردند رهبری
شبینی اشتیاق شغلی را داشت .همچنین انازا و راثرفورد (  ) 2012ضمن
خدمتگزار توانایی پی 
یدار اشتیاق شغلی را
شبینی معن 
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که هویت سازمانی توانایی پی 
داشت .در تبیین توانمند بودن نقش حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی در
یتوان گفت افرادی که
شبینی اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی م 
پی 
تهای شغلی آنان ارزش زیادی قائل است و به دنبال
معتقدند سازمان برای تالشها و مشارک 
یباشد (افراد دارای حمایت سازمانی) ،افرادی که رهبران خود را
رفاه و آسایش کارکنان م 
یکنند که رهبران منافع کارکنان را به منافع خود و سازمان
یبییند و لمس م 
خدمتگزار خود م 
یدهند (افراد دارای رهبر خدمتگزار) و افرادی ارزشهای خود و سازمان را یکی
ترجیح م 
یکنند (افراد دارای هویت
یبرند و به آن احساس تعلق م 
یدانند ،از بودن در سازمان لذت م 
م 
سازمانی) در زندگی شغلی و خانوادگی خود اضطراب و استرس کمتری دارند ،معتقدند که در
شها و مشکالت شغلی و حتی خانوادگی به تنهایی و یا با کمک سازمان بر
هنگام مواجهه با چال 
آنها فائق میآیند که این عوامل ابتدا باعث افزایش رضایت شغلی و در نهایت باعث افزایش
یشود .تبیین دیگر اینکه متغیرهای حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت
اشتیاق شغلی م 
صهای منفی مثل استرس ،افسردگی ،عزت نفس پایین و غیره رابطه
سازمانی با بسیاری از شاخ 
صهای مثبت مانند شادکامی ،امید ،تاب آوری و غیره رابطه مثبت
منفی و با بسیاری از شاخ 
شبینی یک متغیر روانشناختی مثبت
صهایی با هم برای پی 
دارند .بنابراین هنگامی که چنین شاخ 
شبینی کنند ،لذا طرح حمایت سازمانی،
یتوانند آن را پی 
مثل اشتیاق شغلی در نظر گرفته شوند ،م 
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شبینی اشتیاق شغلی اعضای هیأت
رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی نقش معنیداری در پی 
علمی دانشگاه آزاد اسالمی داشتند.
دستاورد پژوهش اینکه حمایت سازمانی ،رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی با اشتیاق شغلی
یدار داشتند و وقتی که متغیرهای
اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی رابطه مثبت و معن 
شبینی اشتیاق شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی در
مذکور بهطور همزمان برای پی 
شبینی کنند که سهم
یتواند  56 /4درصد از تغییرات اشتیاق شغلی آنها را پی 
نظر گرفته شوند م 
شبینی اشتیاق شغلی اعضای هیأت
حمایت سازمانی بیش از سایر متغیرها بود .پس آنچه در پی 
یکند در درجه نخست باور فرد در مورد میزان
علمی دانشگاه آزاد اسالمی نقش عمدهای ایفا م 
تهای شغلی کارکنان و تالش سازمان برای
شها و مشارک 
اهمیت قائل شدن سازمان برای تال 
یباشد .با توجه به نتایج مسئوالن ،برنامه ریزان ،روانشناسان
بهبود رفاه و آسایش کارکنان خود م 
و مشاوران سازمانها بهویژه سازمان دانشگاه آزاد اسالمی برای افزایش اشتیاق شغلی اعضای
خود بهترتیب حمایت سازمانی ،هویت سازمانی و رهبری خدمتگزار را در اعضا ارتقاء بخشند
یتواند مفید باشد.
که برای تحقق این هدف استفاده از کارگاههای آموزشی م 
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