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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار سازمان و رابطه آن با رضایت
شغلی آنها در شعب بانک ملّی شهر اراک ،صورت گرفته است .برای این منظور ،تعداد  14نفر از
کارکنان بانک ملّی شهر اراک بااستفاده از روش نمونه گیری طبقهای یا نسبی انتخاب شدند .دادهها
بااستفاده از ابزار  OLAکه به ارزیابی رهبری خدمتگزار در سطح سازمان میپردازد و همچنین
پرسشنامهای که برای ارزیابی رضایت شغلی در بانک هنجاریابی شده بود ،جمعآوری شدند .دادههای
جمعآوریشده بااستفاده از آزمونهای آماری پارامتریک  Tاستودنت تک نمونهای ،ضریب همبستگی
پیرسون ،تحلیل رگرسیون چندگانه گامبهگام و تحلیل واریانس یکطرفه ،مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفتند .نتایج نشان داد که ویژگیهای رهبری خدمتگزار در بانک ملّی شهر اراک و رضایت شغلی
کارکنان آن ،هر دو باالتر از میانگین قرار دارند و رضایتبخش ارزیابی میشوند .بین رهبری خدمتگزار
سازمان و رضایت شغلی کارکنان ،همبستگی مثبت معنیدار  0/87وجود داشت( .)P< 0/04نتایج
تحلیل رگرسیون گامبهگام نیز نشان داد که در بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار سازمان ،مؤلفه رهبری
کردن قویترین پیشبینیکننده رضایت شغلی کارکنان بود که توانست به تنهایی  38درصد از واریانس
رضایت شغلی کارکنان را پیشبینی کند .همچنین در ارزیابی ویژگیهای رهبری خدمتگزار سازمان و
رضایت شغلی کارکنان ،تفاوت معنیداری در بُعد سن و سطح تحصیالت وجود نداشت.
کلیدواژهها :رهبری خدمتگزار سازمان؛ ابزار OLA؛ رضايت شغلی؛ بانک ملّی ايران.
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 .1مقدمه

یکی از عمدهترین و شاید جنجالبرانگیزترین مفاهیمی که از یک سو تالشهای نظری و
بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و از دگر سو در تمامی سطوح مدیریت و منابع نیروی
انسانی سازمانها اهمیّت زیادی پیدا کرده ،رضایت شغلی 4است ( .)Nagy, 1996چرا که،
رضایت شغلی ،بر بسیاری از متغیرهای سازمانی ،تاثیر میگذارد .مطالعههای متعدد نشان داده
است رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهرهوری ،دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان ،تعلّق
و دلبستگی آنان به محیط کار و افزایش کمیّت و کیفیّت کار ،برقراری روابط خوب و انسانی در
محل کار ،ایجاد ارتباطات صحیح ،باال بردن روحیه ،عشق و عالقه به کار است (هومن،
 .)4374بهطور کلّ ،رضایت شغلی عبارت از نوعی احساس خشنودی و رضایت خاطر فرد از
شغل خود در سازمان است که با کار مناسب با استعدادها ،میزان موفقیت در شغل ،تأمین
نیازهای منطقی ،شکوفایی استعدادها ،پیشرفت شغلی ،تجربه های موفق ،و جوّ سازمانی ارتباط
دارد (میرکمالی.)4370 ،
رضایت شغلی باال ،نشانه نمایان سازمانی است که بهخوبی مدیریت میشود و بهطور
بنیادی پیآمدی است که از مدیریت رفتاری کارساز سرچشمه میگیرد (دیویس و نیواستروم،
 .)4388مطالعات میدانی زیادی نیز از قبیل ،قلیزاده و همکاران ( ،)4371قربانیان و همکاران
( ،)4371جواهری کامل و کوثرنشان ( )4377و رسولی و شهابی ( )4377حاکی از تأثیر سبک
رهبری بر رضایت شغلی است .از سوی دیگر ،یافتههای تجربی از این نظریه مطرحشده
پشتیبانی میکنند که رهبرانی که نقشی محوری در ارضای نیازها بازی میکنند ،پیشرو در
رضایت شغلی هستند ( .)Brewer, 2010کریتنر و کینیکی ( )4371نیز ادعا میکنند که این
مطلب کامالً مورد تأیید قرار گرفته که برطرف شدن نیازها با رضایت شغلی ارتباط تنگاتنگی
دارد .در این بین ،پیج و وانگ )2003( 2در میان سبکهای متعدد رهبری ،سبک رهبری
خدمتگزار 3را بهترین نمونه مطرحشدهای میدانند که متضمن عامل انسانی است .چرا که رهبر
خدمتگزار اعتقاد دارد که مأموریت اصلی وی تأمین نیازهای پیروانش است .رهبر خدمتگزار،
بهجای توجه به منافع شخصی ،خود را وقف خدمت به اعضای گروه میکند (دوبرین.)4378 ،
بس )2000( 1نیز اذعان میکند که رهبران خدمتگزار با انتخاب نیازهای دیگران و خدمت به
دیگران بهعنوان هدف اصلی رهبر ،گامی فراتر از رهبران تحوّلی نهادهاند.

1. Job Satisfaction
2. Page & Wong
3. Servant Leadership Style
4. Bass, M.B.

رابطه رهبری خدمتگزار سازمان با رضايت شغلی ...

83

مفهوم رهبری خدمتگزار مفهوم جدیدی نیست و به تعبیر بروئر )2040( 4شالودههای
فلسفی رهبری خدمتگزار از هزاران سال پیش وجود داشته است .لیکن با ظهور سازمانها و
رواج روشهای سنّتی و استبدادی رهبری در آنها ،پژوهشگران در تکاپوی یافتن روشی نوین
برای رهبری در سازمانهای جدید افتادند .به تعبیر الوب )4111b( 2یک رهبری جدید مورد
نیاز است :رهبریای که مُدگرا و ناپایدار نباشد ،رهبریای که ریشه در آموزههای اخالقی و
معنوی داشته باشد ،رهبریای که مبتنی بر این دلیل کار میکند که افراد نیاز دارند به اینکه
چگونه با آنها رفتار شود ،چگونه انگیزش پیدا کرده و رهبری شوند .از اینرو ،برخی از
خلّاقترین متفکران معاصر در حال نگارش و سخن گفتن در رابطه با رهبری خدمتگزار هستند
که بهعنوان یک پارادایم رهبری برای قرن بیستویکم در حال ظهور است ).)Spears, 2010
رهبری خدمتگزار راه چارهای در برابر مدل قدرت و اختیار سنّتی است که هنوز
متداولترین مدل رهبری در سازمانهای امروز ما هستند ) .)Laub, 1999bرهبری خدمتگزار
میتواند در تقابل با روشهای سنّتی استبدادی ،تغییر مثبتی را در سازمانها به ظهور برساند
( .)Brewer, 2010بازتاب این سبک از رهبری در بین سازمانهای اقتصادی و مالی نیز قابل
توجه بوده است .در واقع رکود مالی آمریکا ،نیاز به حضور رهبرانی را بهوجود آورد که با پیروان
خ ود متحد باشند و به مقابله با بحران صنعت و تجارت بروند .در این زمینه ،ارزشهای رهبری
خدمتگزار نیازهای سازمانی ای را که برای پیشگامی در مسیر بهبود بحران اقتصادی الزم است،
منعکس کرده و بهبود میبخشد ( .)Brewer, 2010ژوزف و وینستون )2008( 3نیز بیان
نمودهاند که رهبری خدمتگزار این پتانسیل را دارد که عملکرد سازمانی را بهبود ببخشد که
1
عملکرد مالی نیز از آن جمله است .بهعنوان مثال ،میتوان به موفقیّت شرکت مالی ساینووس
اشاره کرد که یک شرکت خدمت رسانی مالی چند بیلیون دالری است که توانسته است با
اقتباس ویژگی های رهبری خدمتگزار ،در رتبهبندی ساالنه مجله فورچون در سال  4111رتبه
 ،4در سال  2000رتبه  8و در سال  2004رتبه  7را کسب کند ( Sendjaya & Sarros,
 .)2002ملشار و باسکو )2040( 8نیز با بررسی مدل رهبر خدمتگزار در محیط سازمانهای
انتفاعیای که خدمت رسانی به مشتری در آنها به اثبات رسیده بود ،مدل رهبری خدمتگزار را
بهعنوان یک کمک کار کلیدی در جهت موفقیت اقتصاد امروز معرفی میکنند .این در حالی
است که کویگین )2044( 1با بررسی بحران اخیر اقتصادی در نظامهای سرمایهداری غرب،

1. Brewer, C.
2. Laub, J
3. Joseph, E. E. & Winston, E. B.
4. Synovus Financial Corporation
5. Melchar, E.D. & Bosco, M.S.
6. Quiggin, J.
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رشد پایدار اجتماعی و اقتصادی را تنها موقعی امکانپذیر میداند که بخش مالی با برگشت به
نقش خدمتگزاری بیش از نقش کارفرمایی ،نیرومند شود .بنابراین ،با توجه به تجربه اثربخش
مدل رهبری خدمتگزار در سطح مؤسسات مالی و اقتصادی و اهمیّت رضایت شغلی کارکنان
آن ،در این پژوهش ما به دنبال ارزیابی رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان و
بررسی رابطه بین آنها در یک سازمان و جغرافیای متفاوت (شعب بانک ملّی شهر اراک)
هستیم .چرا که بانکها بهدلیل ارتباط مستقیمی که با مردم دارند ،نیاز به کارکنانی دارند که
سطح باالیی از رضایت شغلی را داشته باشند تا بتوانند به بهترین شکل تقاضاهای شهروندان را
برآورده سازند و امانتدار مناسبی برای آنها باشند و از اینرو شناسایی عوامل که به افزایش
رضایت شغلی کارکنان کمک میکند ،میتواند در این زمینه ،بسیار مهم و تاثیرگذار باشد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

رضايت شغلی .رضایت شغلی به مجموعه احساساتی که فرد نسبت به شغلش دارد ،اطالق
میشود .فرد با رضایت شغلی باال احساس مثبت و فردی که از شغلش ناراضی است ،احساسی
منفی نسبت به شغلش دارد .وقتی افراد درباره نگرشهای کارمند صحبت میکنند ،منظورشان
همان رضایت شغلی است .در حقیقت این دو واژه معموالً به طور مترادف به کار میروند
(رابینز .)4377 ،مورهد و گریفین ( )4388رضایت یا عدم رضایت شغلی را طرز تلقی فرد نسبت
به شغلش میدانند که از جمله موضوعهایی است که بیشترین پژوهش درباره آن صورت گرفته
است .شرمرهورن و همکاران ( )4371نیز رضایت شغلی را میزان احساس مثبت یا منفی
شخص نسبت به شغلش میدانند .بهطور کلّ ،رضایت شغلی عبارت از نوعی احساس خشنودی
و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب با استعدادها ،میزان
موفقیت در شغل ،تأمین نیازهای منطقی ،شکوفایی استعدادها ،پیشرفت شغلی ،تجربههای
موفق ،و جوّ سازمانی ارتباط دارد (میرکمالی .)4370 ،پرطرفدار بودن مطالعه رضایت شغلی
بیشتر ناشی از سادگی نسبی آن است .دلیل دیگر این است که در بسیاری از نظریههای مربوط
به پدیدههای سازمانی مانند ماهیت کار ،سرپرستی و محیط کار ،رضایت شغلی یک متغیر
اصلی است .رضایت شغلی عامل مهم نتایج سازمانی تلقی شده است و در گستره عملکرد
شغلی باعث سالمت کارمندان و تداوم کار میشود (اسپکتور.)4378 ،
یکی از تازهترین طبقهبندیهایی که درباره نظریّههای رضایت شغلی ارائه شده متعلق به
الوسن و شن ( )4117است (نقل از هومن .)4374 ،آنها نظریّهها را به دو طبقه ریزمدلها و
درشت مدلها تقسیم میکنند .در نظریههای ریز مدلها اساساً بیش از هر چیز بر عوامل
درونی و نیروهایی تاکید میشود که برآورده ساختن آنها منجر به رضایت افراد میشود .در
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حالی که تأکید اصلی نظریّههایی که در درشت مدلها قرار میگیرد بر سازمان ،بهویژه بر
فرایندهای سازمانی که برای تولید و ارائه خدمات ضروری است ،قرار دارد .همچنین ،دو
رویکرد برای مطالعه رضایت شغلی وجود دارد-رویکرد کلّی و رویکرد وجهی .در رویکرد کلّی،
رضایت شغلی احساسی منفرد و عمومی به شغل تلقی میشود .رویکرد دیگر بر وجوه یا ابعاد
شغل متمرکز است ،مثل پاداش (دستمزد یا مزایایی جانبی) ،سایر افراد شاغل در همان
کار(سرپرستان یا همکاران) ،شرایط شغل و ماهیّت شغل .رویکرد وجهی تصویر کاملتری از
شغل را نشان میدهد (اسپکتور.)4378 ،
تاکنون مطالعات فراوانی به بررسی ابعاد و مؤلفههای رضایت شغلی پرداختهاند .ولیکن
مبنای پژوهش حاضر در ارزیابی از مؤلفهها و ابعاد رضایت شغلی ،پژوهشی است که خدایاری
فرد و همکاران ( )4371در بانک صادرات ایران انجام داده و با توسعه مؤلفههای رضایت شغلی
در پژوهش میرکمالی و نارنجی ثانی ( ،)4378به هنجاریابی پرسشنامهای برای سنجش
رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات پرداخته و بر اساس تحلیل عاملی به مؤلفههای هفتگانه
زیر دست یافتهاند (مدل شماره :)4

تأمین نیازهای مادّی و
معنوی
ماهیّت کار

روابط با همکاران و مشتری
رضایت شغلی

روابط با سرپرست
عوامل محیطی کار

منزلت ،مسئولیت و احترام
جوّ سازمانی
مدل  .4مؤلفههای رضایت شغلی

کارکنان راضی و متعهّد ،مهمترین دارایی هر سازمان از جمله بانکها میباشند .از آنجا که
مؤسسات بانکی ستون فقرات اقتصاد یک کشور هستند ،مدیریت کارآمد منابع انسانی و حفظ
سطوح باالیی از رضایت شغلی ،بر رشد و عملکرد یک اقتصاد سالم تأثیر میگذارد
( .)Shrivastava & Purang, 2009مدیران نیز باید به سه دلیل به رضایت شغلی کارمندان
توجه کنند .اول ،ممکن است ارتباطی بین رضایت شغلی و بهرهوری وجود داشته باشد .دوم،
رضایت شغلی با انصراف و غیبت رابطهای معکوس دارد و سرانجام مدیران مسئولیتی انسانی
دارند تا برای کارمندانشان شغلی فراهم کنند که چالش برانگیز ،دارای پاداش درونی و
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رضایتبخش باشد (رابینز .)4377 ،همچنین مدیریت در راستای تصمیمگیری درست در
پیشگیری و حلّ مشکالت کارکنان ،نیاز به اطلّاعاتی درباره رضایت شغلی کارکنان دارد
( .)Newstrom, 2007این در حالی است که ،مطالعات متعدد نشان دادهاند که افراد در
مشاغل و شرایط شغلی بسیار مشابه میتوانند از نظر رضایت شغلی تفاوتهای چشمگیری با
یکدیگر داشته باشند (اسپکتور .)4378 ،لذا ،ناظر بر نتایج مثبت و عدم اعتماد کافی به نتایج
ارزیابی های مشابهای که در ارزیابی رضایت شغلی کارکنان وجود دارد ،ما در اولین قدم به
دنبال پاسخ به سؤال زیر میباشیم:
 :Q1آیا کارکنان شعب بانک ملّی شهر اراک ،از رضایت شغلی برخوردارند؟
رهبری خدمتگزار سازمان .1تئوری رهبری خدمتگزار نخستین بار توسط رابرت گرین لیف
با تألیف مقالهای که با عنوان "خدمتگزار در نقش رهبر" نامیده شد ،مهرفی شد ( Spears,
 .)1996او به رهبری بهعنوان یک مسئولیت و وظیفه در خدمترسانی مینگریست
( .)Anderson, 2008گرین لیف در تعریفی رهبری خدمتگزار را اینگونه شرح میدهد
(":)Farling et al, 1999رهبری خدمتگزار در وهله اول خدمتگزار است...آن با یک احساس
طبیعی در کسی که میخواهد خدمت کند شروع میشود ،که نخست خدمت کند .سپس این
انتخاب آگاهانه باعث میشود که شخص اشتیاق به رهبری پیدا کند...تفاوت در مراقبتی است
که در خدمتگزاری بروز پیدا میکند -نخست مطمئن میشود که اولیترین و باالترین نیازها
برآورنده بشوند .بهترین آزمون و بیشترین دشواری در رهبری عبارتست از :آیا آنهایی که مورد
خدمت واقع شدند اشخاص رشدیافتهای شدهاند؟ آیا آنهایی که مورد خدمت واقع شده بودند
به افرادی سالمتر ،خردمندتر ،آزادتر ،مستقل تر و به افرادی خدمتگزار تبدیل گشتهاند؟" .الوب
( )Laub, 2004نیز در تعریفی رهبری خدمتگزار را بهعنوان یک درک و تجربه از رهبری
2
میداند که در آن جایگاه منافع پیروان در ورای منفعت شخصی رهبر است .همچنین اسپیرز
( )4111مدیر مرکز رهبری خدمتگزار رابرت گرین لیف ،بهطور مختصر رهبری خدمتگزار را
اینگونه تعریف میکند" :یک نوع جدید از الگوی رهبری -یک الگویی که خدمت کردن به
دیگران را در رتبه نخست اولویت قرار میدهد .رهبری خدمتگزار تأکید فزایندهای بر
خدمت رسانی به دیگران ،یک رویکرد مقدّس به کار ،ترویج یک حسّ همگرایی و مشارکت در
قدرت تصمیمگیری دارد" .بهطور کلّ ،اساس رهبری خدمتگزار عبارت از رهبری است که به
دنبال خدمت کردن باشد ،و این خدمت کردن عنصری ذاتی از رهبر است( Patterson,
.)2003
1. Organization Servant Leadership
2. Spears , L.C.
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نویسندگان مختلفی از رهبری خدمتگزار بهعنوان یک نظریّه نوین و معتبر برای رهبری
سازمانی حمایت میکنند ( .)Russell & stone, 2002از سوی دیگر ،تعداد فزایندهای از
شرکتها ،رهبری خدمتگزار را بهعنوان فلسفه شرکتشان و یا پایهای برای بیان رسالتشان
اتخاذ کردهاند ) .)Spears, 1996رتبهبندی ساالنه مجله فورچون از صد شرکت برتر نشان
میدهد که شرکتهایی که رهبری خدمتگزار را بهطور پیوسته تجربه میکنند ،در زمره ده
شرکت برتر قرار میگیرند ) .)Wong & Davey, 2007رهبری خدمتگزار ایدههای
توانمندسازی ،کیفیت فراگیر ،کار تیمی ،مدیریت مشارکتی و اخالق خدمت کردن را در فلسفه
رهبری وارد کرده است ( .)Page & Wong, 2003آزمون واقعی رهبر خدمتگزار در رشد
مثبت افرادی خواهد بود که او رهبری میکند ) .)Laub, 1999bهمچنین ،رهبری خدمتگزار
این پتانسیل را دارد تا عملکرد سازمانی را در زمینههای مختلفی همچون بهرهوری ( Brewer,
 ،)2010تعهّد سازمانی ( ; Ambali et al, 2011 ; Schneider & George, 2011
 ،)Dieredonck & Nuijten, 2010 ; Washington, 2007رفتار شهروندی سازمانی
( ; Bambale et al, 2011 ; Gonzalez & Garazo, 2006 ; Liden et al, 2008
 ،)Vondey, 2010 ; Walumbwa et al, 2010اعتماد(، )Sendjaya & Pekerti, 2010
اثربخشی تیمی (  ،)Irving, 2005 ; Irving & Longbotham, 2006اثربخشی
سازمانی( ،)Barbuto & Wheeler, 2006عملکرد مالی( )Joseph & Winston, 2005و
توانمندسازی (قلی پور و همکاران )4377 ،را تحت تأثیر قرار داده و بهبود بخشد.
تاکنون الگوهای متعددی در رابطه با رهبری خدمتگزار ارائه شده است .در این میان الگوی
 OLAالوب از اعتبار باالیی برخوردار بوده و پژوهشهای زیادی بر مبنای این الگو به ارزیابی
رهبری خدمتگزار پرداختهاند .از نگاه الوب ( ،)2003نقش یک سازمان بهطور بنیادین وابسته
به رهبری سازمان است .به عبارت دیگر ،متناسب با انتخاب نوع رهبری در یک سازمان ،نقش
آن سازمان نیز رقم خواهد خورد.
مدل  .2مدل  A-P-Sالوب ()2003
انتخاب رهبری
خدمتگزار

پدرساالرانه

مستبدانه

رهبر در نقش خادم

رهبر در نقش والدین

رهبر در نقش دیکتاتور

نیازهای پیروان مقدّم داشته

نیازهای سازمان مقدّم داشته

نیازهای رهبر مقدّم داشته

میشود

میشود

میشود

رفتار کردن با دیگران به

رفتار کردن با دیگران به

رفتار کردن با دیگران به

عنوان شرکاء رهبر

عنوان فرزندان رهبر

عنوان خدمتکاران رهبر
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الوب ( )2003مبتنی بر مدل  A-P-Sکه متشکل از سه پارادایم رهبری مستبدانه،4
پدرساالرانه 2و خدمتگزار 3است ،چهارچوبی برای رشد سطوح ششگانه سالمت سازمانیای که
با ابزار  OLAارزیابی میشوند را فراهم کرد (مدل شماره  .)2الوب ( )4111aبر این باور بود
که رهبری خدمتگزار در راستای حصول بیشترین سود و منفعت ،باید در قالب فرهنگ سازمانی
نهادینه بشود .اینجا بود که او به طرح عنوان سازمان خدمتگزار پرداخت و سازمان خدمتگزار را
عبارت از توسعه و کاربرد مفهوم رهبری خدمتگزار دانست .در واقع ،خلق فرهنگ خدمتگزاری
و خدمت کردن ،محصول عمل یک رهبر خدمتگزار در داخل سازمان است).)Laub, 1999b
چرا که ،خدمت رهبران به زیردستان ،باعث خدمت متقابل زیردستان به رهبر میشود
( .)Winston, 2003لذا سازمانهایی که پیشرفت رهبران خدمتگزار را ارج می نهند ،موجب
خلق فرهنگ رهبری خدمتگزاری میشوند که کارکنان را نیز به رهبرانی خدمتگزار تبدیل
میکند ( .)Melchar & bosco, 2010لذا میتوان فلسفه اصلی رشد و تعالی سازمان در قالب
رهبری خدمتگزار را به خوبی در این کالم شریف از امام علی (ص) جستجو کرد که
فرمودند":أفضِل عَلی مَن شِئتَ یَکُن أسیرَکَ" :به هر که خواهی احسان کن تا اسیر تو گردد
(حرّانی.)4372 ،
بهطور کل ،الوب ( )4111aسازمان خدمتگزار را عبارت از سازمانی می داند که ویژگی
های رهبری خدمتگزار بهوسطه فرهنگ سازمانی در آن به نمایش گذاشته شده و توسط
رهبری و نیروی کار آن سازمان ارزیابی و تجربه میشود .با این دیدگاه ،او به تهیه ابزار OLA
پرداخت و مبتنی بر یک روش سه بخشی دلفی ،به جمعآوری ویژگیهای رهبری خدمتگزار از
آثار  41کارشناس مربوط به این حوزه مبادرت ورزید و در نهایت به  1مؤلفه اصلی در رابطه با
رهبری خدمتگزار دست یافت .این  1مؤلفه عبارت بودند از :ارزش نهادن به افراد ،1رشد دادن
افراد ،8اجتماع سازی ،1نمایش اعتماد و اعتبار ،8رهبری کردن 7و مشارکت در رهبری( 1مدل
شماره  .)3در نهایت الوب با ارزیابی ویژگیهای شش گانه رهبری خدمتگزار در قالب فرهنگ
سازمانی و اعتباریابی آن ،به ابزاری قوی برای سنجش رهبری خدمتگزار سازمان یا سازمان
خدمتگزار دست یافت.

1. Autocratic
2. Paternalistic
3. Servant
4. values people
5. develops people
6. builds community
7. displays authenticity
8. provides leadership
9. shares leadership
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مدل  .3مؤلفهها و خرده مؤلفههای رهبری خدمتگزار سازمان الوب()4111
به افراد ارزش مینهد

افراد را رشد میدهد

اجتماعسازی میکند

اصالت خود را به نمایش میگذارد

رهبری میکند

افراد را در رهبری شریک میسازد

 .بهواسطه باور کردن افراد
 .بهواسطه خدمت کردن در جهت اهداف دیگران قبل از خود
 .بهواسطه پذیرا بودن و شنیدن بدون زود قضاوت کردن
 .بهوسطه مهیّا کردن فرصتهایی برای یادگیری و رشد
 .بهوسطه الگو بودن در رفتار مناسب
 .بهوسطه رشد دادن افراد با تشویق و تأیید
 .بهوسطه ایجاد ارتباطات شخصی قوی
 .بهوسطه کار گروهی و جمعی با دیگران
 .بهوسطه ارج نهادن به تفاوتهای دیگران
 .بهوسطه گشادهروبودن و پاسخگوبودن به دیگران
 .بهوسطه تمایل به یادگیری از دیگران
 .بهوسطه حفظ یکپارچگی و اعتماد
 .بهوسطه مواجه با آینده
 .بهوسطه پیشرو بودن
 .بهوسطه گویا کردن اهداف
 .بهوسطه ایجاد یک چشمانداز مشترک
 .بهوسطه مشارکت در قدرت و برداشتن کنترل
 .بهوسطه مشارکت در مقام و ترویج و ترقی دیگران

این برای رهبران مهم است که درک نمایند که یکی از وظایف اصلی آنها بهعنوان یک
رهبر ،خدمت کردن در جهت نیازهای دیگران است ( .)Farling et al, 1999ولیکن بیشتر
سازمانهایی که خودشان را بهعنوان سازمانهای خدمتگزار میبینند ،در واقع نسخه مثبتی از
سازمانهای پدرساالر هستند ) .(Laub, 2003واقعیّت این است که بیشتر سازمانها امروزه با
یک چشمانداز رهبری پدرساالرانه عمل میکنند و آن بیش از هر دلیل دیگری مانعی برای
تبدیل شدن به سازمانهای خدمتگزار واقعی است .این موقعی مشهود شد که رهبری
خدمتگزار در سازمانها مورد ارزیابی قرار گرفت ) .(Laub, 2003از نگاه الب ( )2003رسیدن
به سطح سازمانی خدمتگزار ،نیاز به تغییر فکری دارد بدین ترتیب که نگاه متفاوتی داشته که
رهبران به خود و پیروان خود ،بهطور متفاوتتری نگاه کرده و نگرش خود را به هدف و معنای
رهبری تغییر دهند .این وقتی روشن میشود که ما سطوح قدرتمند ششگانه سالمت
سازمانیای که با ابزار  OLAارزیابی شده است را در داخل سازمان مالحظه کنیم .الوب
( )4111aهمچنین اذعان میکند که سازمانهایی که بهدنبال ترویج فرهنگ سازمانیای
هستند که مبتنی بر آزادی ،اعتماد ،کار تیمی ،رهبری در همه سطوح سازمان و درستی باشند،
از ابزار  OLAبرای ارزیابی وضعیت جاری و تشخیص بخشهایی که باید اصالح شوند
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استفاده خواهند نمود .بهزعم الوب ( ،)2001عالوه بر کاربرد ابزار  OLAدر پژوهشهای کمّی،
از آن میتوان بهعنوان راهنمایی برای توسعه سازمانی استفاده نمود.
در خصوص رهبری خدمتگذار پژوهشهایی انجام شده که پیشتر به برخی از آنها اشاره شد
در این زمینه گالبرایت )2007( 4در یک مطالعه موردی کیفی بر روی شش تن از زنان موفق
در نظام بانکداری آمریکا به این نتیجه رسید که سبک رهبری آنها ،آمیختهای از ویژگیهای
سه نوع سبک رهبری است که البته رهبری خدمتگزار نیز یکی از آنها میباشد .ملشار و
باسکو ( )2040نیز ضمن پژوهشی در سازمانهای انتفاعیای که خدمترسانی به مشتری در
آنها به اثبات رسیده بود ،مدل رهبری خدمتگزار را بهعنوان یک کمک کار کلیدی در جهت
موفقیت اقتصاد امروز معرفی میکنند.
لذا با توجه به اهمیّت سبک رهبری خدمتگزار در بانک و مزایای ارزیابی ویژگیهای
 OLAدر سطح سازمان ،در گام دوم به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر میباشیم:
 :Q2آیا از نظر کارکنان شعب بانک ملّی شهر اراک ،سازمان آنها از ویژگیهای رهبری
خدمتگزار برخوردار است؟
رابطه رهبری خدمتگزار سازمان و رضايت شغلی .سبک رهبری یکی از متغیّرهای مهمی
است که میتواند بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر بگذارد .در این بین ،سبک رهبری خدمتگزار
و بهخصوص الگوی  OLAبه دلیل پتانسیل مطلوبی که در نوع نگاه و ویژگیهای آن به
زیردستان وجود دارد ،میتواند رابطه تنگاتنگی را با رضایت شغلی رقم بزند .بهعنوان یک
نتیجهگیری از مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،رابطه بین رهبری خدمتگزار سازمان و
رضایتشغلی کارکنان در قالب الگوی  OLAدر سه مسیر اصلی متصوّر است .قبل از آن،
رهبری خدمتگزار در مدل  OLAدر قالب فرهنگ سازمانی قرار گرفته و سازمان خدمتگزار را
بهوجود میآورد .سپس در مسیر نخست ،رهبری خدمتگزار سازمان یا سازمان خدمتگزار
نیازهای کارکنان را در اولویّت نخست قرار میدهد و بدین طریق موجب رضایت شغلی
کارکنان میشود .چرا که آنچنان که قبالً ذکر شد ،رهبرانی که نقشی محوری در ارضای نیاز
کارکنان داشته باشند ،پیشرو در رضایت شغلی هستند ()Brewer, 2010؛ و این مطلب هم
کامالً مورد تأیید قرار گرفته که برطرفشدن نیازها با رضایت شغلی در ارتباط تنگاتنگی قرار
دارند (کریتنر و کینیکی .)4371 ،الوب ( )2001نیز در تعریف خود رهبری خدمتگزار را درک و
تجربهای از رهبری میداند که در آن منافع دیگران در ورای منافع رهبر قرار دارد .در مسیر
دوّم ،رهبری خدمتگزار سازمان با ویژگیهای موجود در مدل  OLAموجب رضایت شغلی
1. Galbraith, D.
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کارکنان میشود .رشد دادن افراد ،ارزش نهادن به افراد ،اجتماعسازی ،نمایش اعتماد و اعتبار،
فراهم کردن رهبری و شریک ساختن افراد در فرایند رهبری ،همگی ویژگیهایی هستند که
بستر بسیار مناسبی برای رضایت شغلی کارکنان فراهم میکند .این به گواه مطالعات میدانی
خارجیِ صورت گرفتهای نیز هست که به رابطه مثبتی بین نمرههای  OLAو رضایت شغلی
پی بردهاند ( ; Cerit, 2009 ; Chu, 2008 ; Johnson, 2008 ; Anderson, 2005
 .)Irving, 2005 ; Drury, 2004در مسیر سوم ،رهبری خدمتگزار موجب خلق فرهنگ
خدمتگزاری میشود که دیگران را نیز به رهبرانی خدمتگزار تبدیل میکند .این امر عالوه بر
تأثیری که فرهنگ خدمتگزاری بر روی نوع نگاه کارکنان و انگیزش آنها در محیط کار
میگذارد ،ناشی از این است که بسیاری از افراد از کار در مشاغلی احساس رضایت میکنند که
به آنها فرصت خدمت به دیگران بدهد .چنانچه شغل فرد موجب انزوای وی شود و انجام
خدمت و ارائه کمک به دیگران را مشکل سازد ،و در بهترین شرایط از کارکنان انتظار داشته
باشند که تنها به فعالیتهای مشورتی و هدایتگرانه بپردازد و از تالشهای دیگری که ممکن
است موجب ارتقاء افراد و خدمت به آنان باشد اجتناب کند ،آنگاه کار برای افراد معنا و مفهوم
خود را از دست میدهد و منجر به بروز بی میلی و نارضایتی میشود (هومن .)4374،در
حقیقت ،آزمون نهایی خدمتگزاری برای گرین لیف ،کمک به دیگران است تا در نهایت به
همان خوبی خدمتگزار بشوند .در این روش همه افراد داخل سازمانها و افراد داخل جامعه
ممکن است منتفع بشوند ( .)Laub, 1999bدر این رابطه میتوان به مدل کسب ارزش 4نیز
اشاره نمود که چنین نظریه ای را مورد تأیید قرار می دهد که رضایت حاصل آن دسته از
شغلهایی است که فرصت کسب ارزشهای مهم کاری را برای فرد ایجاد میکنند.
پژوهشهای دیگر نیز بهطور مداوم از این پیشبینی حمایت میکنند که دستیابی به ارزشها
رابطه مستقیمی با رضایت شغلی دارد (کریتنر و کینیکی.)4371 ،
حال باید دید که رابطه بین ویژگیهای  OLAو رضایت شغلی در یک محیط بانکی در
ایران چنین نتایجی را در پی خواهد داشت .لذا ،در گام سوم و چهارم ما به دنبال پاسخگویی به
سؤاالت زیر هستیم:
 :Q3آیا بین ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی آنها در شعب بانک
ملّی شهر اراک ،رابطه معنیداری وجود دارد؟
 :Q4آیا بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملّی
شهر اراک ،همبستگی چندگانه وجود دارد؟

1. Value Attainment
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در ادامه به بررسی دو بُعد جمعیّت شناختی  -سن و سطح تحصیالت -در ارزیابی
ویژگیهای رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی پرداختهایم .پس از آنکه الوب ()4111
ابزار  OLAخود را به اجرا گذاشت و ابعاد جمعیّت شناختی را در آن مورد بررسی قرار داد؛ در
پژوهشهای بعدی ،ارزیابی ابعاد جمعیت شناختی در قالب ویژگیهای  OLAبهطور قابل
توجهی مغفول ماند .لذا با توجه اهمیت ارزیابی ابعاد جمعیتشناختی در پژوهش و دامنه کاربرد
بسیار محدود ابزار  OLAدر فهرست پژوهشهای داخلی ،به ارزیابی دو شاخص سن و سطح
تحصیالت پرداختیم .این ضرورت در رابطه با رضایت شغلی نیز صادق است ،با این تفاوت که
پژوهشهای فراوانی به بررسی ابعاد جمعیت شناختی رضایت شغلی پرداختهاند .ولیکن آنگونه
که قبالً ذکر شد ،پژوهشهای متعددی حاکی از آن است که افراد در مشاغل و شرایط شغلی
بسیار مشابه میتوانند از نظر رضایت شغلی تفاوتهای چشمگیری با یکدیگر داشته باشند
(اسپکتور .)4378 ،از اینرو در در گام پنجم و ششم با توجه به موردی بودن این پژوهش ،ما به
دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر میباشیم که:
 :Q5آیا بین سن کارکنان و ادراک آنها از رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلیشان در
شعب بانک ملّی شهر اراک ،تفاوت معنیداری وجود دارد؟
 :Q6آیا بین سطح تحصیالت کارکنان و ادراک آنها از رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت
شغلیشان در شعب بانک ملّی شهر اراک ،تفاوت معنیداری وجود دارد؟
با توجه به سوالهای مطرحشده مدل مفهومی این پژوهش به شکل زیر است:
 .1ارزش نهادن به افراد
 .2رشد دادن افراد
رضایت شغلی
کارکنان

رهبری خدمتگزار
سازمان

 .3اجتماعسازی
 .1نمایش اعتماد و اعتبار
 .8رهبری کردن
 .1مشارکت در رهبری

مدل  .1مدل مفهومی پژوهش

 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی ،و از حیث گردآوری دادهها از نوع
تحقیقات همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان مرد و زنی است (اعم
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از کارمندان و مدیران دوایر و ادارات) که در سال  ،4310در شعب بانک ملّی شهر اراک
مشغول بکار بودند .تعداد کلّ جامعه آماری ما به  388نفر است که در جدول ( )4به جزئیات
دقیقتری از آن اشاره نمودهایم:
جدول  .4توزیع جمعیتی جامعه آماری
محلّ کار
اداره سرپرستی
شعب سطح شهر

تعداد
زن
44
41

مرد
433
248
جمع کل388 :

با توجه به اینکه افراد مورد مطالعه در این پژوهش در شعب مختلف پراکنده هستند ،برای
انتخاب تعداد نمونه آماری از روش نمونهگیری طبقهای یا نسبی استفاده شد .برای تعیین حجم
نمونه مورد نظر با توجه به تعداد جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده گردیده است.

بنابراین ،تعداد نمونه اصلی با سطح اطمینان  0/18و اشتباه مجاز  0/01برابر با  14نفر
مشخص شد که جزئیات بیشتر آن را میتوانید در جدول ( )2به تفکیک جنسیت و محلّ کار
مشاهده فرمائید:
جدول  .2توریع نمونه آماری پژوهش
محل کار
اداره سرپرستی
شعب سطح شهر

تعداد
مرد
23
14
جمع کل14 :

زن
8
2

ابزار جمعآوری دادهها .در این پژوهش از پرسشنامه که یک ابزار رایج و روشی مستقیم
برای کسب دادههای تحقیق است ،استفاده شد که در ذیل به شرح جزئیات آن خواهیم
پرداخت:
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پرسشنامه رهبری خدمتگزار سازمان :در این پژوهش برای ارزیابی رهبری خدمتگزار ،از
پرسشنامه استاندارد الوب ( )4111استفاده شد .این پرسشنامه که به ابزار ارزیابی رهبری
سازمانی 4معروف است ،ویژگیهای رهبری خدمتگزار را در سطح سازمانی میسنجد .الوب
( )4111با استفاده از یک روش سه بخشی دلفی ،به شش ویژگی اصلی رهبری خدمتگزار
شامل ارزش نهادن به افراد ،رشد دادن افراد ،اجتماعسازی ،نمایش اعتماد و اعتبار ،رهبری
کردن و مشارکت در رهبری رسید .سپس او به طراحی ابزاری پرداخت که به سنجش سطح
سازمانی رهبری خدمتگزار یا به عبارت بهتر سنجش سازمان خدمتگزار میپردازد .این ابزار
شامل  10گویه است که در سه بخش اصلی طراحی شده است .در بخش اول به توصیف
فضای کلی حاکم بر تمامی افراد داخل سازمان ،بخش دوم به توصیف مدیران/سرپرستان و
مدیران عالی سازمان و نهایتاً در بخش سوم به توصیف چشمانداز خود در رابطه با ویژگی های
رهبری خدمتگزار در سازمان میپردازد .قابل ذکر است که در این پرسشنامه ،گویهها بهگونهای
تدوین یافته که قابل کاربرد در هر نوع سازمانی است .همچنین این ابزار در بین پژوهشگران از
اعتبار و اقبال فراوانی برخوردار بوده و حجم گستردهای از پژوهشهایی که به ارزیابی رهبری
خدمتگزار پرداختهاند را به خود اختصاص داده است .2از این رو در ترجمه و اعتباریابی
سؤالهای ،نیاز به تغییر چندانی وجود نداشت .همچنین پایایی این پرسشنامه بااستفاده از
ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/18محاسبه شد که نشاندهنده پایایی بسیار باالی این
پرسشنامه میباشد .ضرایب آلفای کرونباخ متغیّرهای دیگر نیز در جدول ( )3قابل مشاهده
است.
جدول  .3مقادیر آلفای کرونباخ پرسشنامه OLA

مؤلفه ها

ضرايب آلفای کرونباخ

ارزش نهادن به افراد
رشد دادن افراد
اجتماعسازی
نمایش اعتماد و اعتبار
رهبری کردن
مشارکت در رهبری
کلّ پرسشنامه ()OLA

0/78
0/10
0/78
0/10
0/71
0/12
0/18

)1. Organizational Leadership Assessment (OLA

رجوع کنید به

تارنمای www.olagroup.com
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پرسشنامه رضايت شغلی .در این پژوهش از پرسشنامه تدوین شده توسط میرکمالی که
قبالً در قالب یک طرح پژوهشی با همکاری جمعی از محققان برای ارزیابی رضایت شغلی
کارکنان بانک صادرات هنجاریابی شده بود ،استفاده شد (خدایاری فرد و همکاران .)4371 ،این
پرسشنامه حاوی  441گویه میباشد که رضایت شغلی را با یک مقیاس  1درجهای " کامالً
موافقم ،موافقم ،نسبتاً موافقم ،نسبتاً مخالفم ،مخالفم و کامالً مخالفم" ارزیابی میکند .نتایج
تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه رضایت شغلی ضمن تأیید ساختار نظری اولیه ،هفت عامل را
بهعنوان عوامل مهم رضایت شغلی کارکنان بانک نشان داد که به ترتیب عبارت بودند از)4 :
تأمین نیازهای مادی و معنوی؛  )2روابط با همکاران و مشتری؛ )3ماهیت کار؛ )1روابط با
سرپرست؛ )8منزلت ،مسئولیت و احترام؛ )1عوامل محیطی کار و )8جوّ سازمانی .مقادیر آلفای
کرونباخ کل ( )0/18و نیز هریک از مؤلفهها نیز نشاندهنده پایائی و انسجام درونی مناسب
پرسشنامه بود.
قابل ذکر است که دادههای جمعآوریشده ،بااستفاده از نرمافزار  SPSSو با بهکارگیری
شاخصهای آمار توصیفیای چون میانگین ،انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین و
آزمونهای آماری پارامتریک  Tاستودنت تکنمونهای ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل
رگرسیون چندگانه گامبهگام و تحلیل واریانس یکطرفه ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

در این بخش ابتدا به بررسی ویژگیهای جمعیّت شناختی نمونه آماری پرداختهایم که
عبارت بودند از:
 8/8درصد ( 8نفر) از نمونه آماری را زنان و  12/3درصد ( 71نفر) افراد را نیز مردان
تشکیل دادهاند .یافتههای بهدستآمده در زمینه تحصیالت نمونه آماری نشان میدهد که
بیشترین فراوانی برای افراد با مدرک لیسانس با  37/8درصد ( 38نفر) و کمترین فراوانی برای
افراد با مدرک فوق لیسانس 8/8درصد ( 8نفر) میباشد .نتایج بهدستآمده از نمونه بر اساس
سابقه کار ،افراد با سابقه بین  40الی  48سال سابقه کار با 30/7درصد ( 27نفر) دارای بیشترین
فراوانی است و کمترین فراوانی برای افراد باالی  28سال سابقه کار با  1/1درصد ( 1نفر)
میباشد .در بررسی نمونه آماری بر اساس سن مشخص شد که افراد  38الی  10سال با 21/1
درصد بیشترین تعداد افراد از نمونه آماری را تشکیل دادهاند و افراد زیر  30سال با  48/1درصد
( 41نفر) کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.
در این بخش یافته های بهدستآمده از آزمون های آماری پژوهش حاضر در قالب
سؤالهای مطرح شده ،بررسی شده است:
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 :Q1آيا کارکنان بانک ملّی شهر اراک از رضايت شغلی برخوردارند؟
جدول  .1یافتههای توصیفی رضایت شغلی و مؤلفههای آن
شاخصهای آماری
متغیرها
رضایت شغلی
تأمین نیازهای مادی و معنوی
روابط با همکاران و مشتری
ماهیت کار
روابط با سرپرست
منزلت ،مسئولیت و احترام
عوامل محیطی کار
جوّ سازمانی

میانگین

انحراف

خطای استاندارد

استاندارد

میانگین

1/28
1/01
1/71
1/31
1/84
1/81
1/02
3/11

0/11
0/74
0/87
0/81
0/71
0/18
0/18
0/83

جدول .8آزمون  t-testبرای سؤال اول
شاخصهای آماری

t

متغیرها

اختالف

df

0/01
0/07
0/01
0/07
0/01
0/01
0/40
0/08



میانگین

سطح
معنیداری

رضایت شغلی

44/48

0/88

10

0/000

0/08

تأمین نیازهای مادی و معنوی

1/38

0/81

71

0/000

0/08

روابط با همکاران و مشتری

24/08

4/31

71

0/000

0/08

ماهیّت کار

40/11

0/71

10

0/000

0/08

روابط کاری با سرپرست

43/47

4/24

78

0/000

0/08

منزلت ،مسئولیت و احترام

47/48

4/21

78

0/000

0/08

عوامل محیطی کار
جوّ سازمانی

8/07
-0/11

0/82
-0/03

77
77

0/000
0/11

0/08
0/08

مطابق با جدول ( 1و ،)8میزان رضایت کارکنان بانک ملّی شهر اراک باالتر از میانگین
است که این با توجه به معناداری ( )0/000است که کوچکتر از معناداری ( )0/08است و t
بهدستآمده ( )44/48که بزرگتر از  tجدول ( )4/17است .میانگین بهدستآمده  1/28است و
اختالف بین میانگینها  0/88است که نشاندهنده باال بودن میزان رضایت شغلی کارکنان
میباشد .همه مؤلفههای رضایت شغلی نیز به استثنای مؤلفه جوّ سازمانی بهطور معناداری
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باالتر از میانگین و در سطح مطلوبی میباشند .باالترین میزان رضایت شغلی کارکنان بانک
ملّی شهر اراک مربوط به روابط با همکاران و مشتری بوده و پایینترین میزان آن نیز مربوط
به جوّ سازمانی است.
 : Q2آيا از نگاه کارکنان بانک ملّی شهر اراک ،سازمان آنها از رهبری خدمتگزار
برخوردار است؟
جدول  .1یافتههای توصیفی رهبری خدمتگزار و مؤلفههای آن
شاخصهای آماری
میانگین

متغیرها

1/02
1/22
3/81
1/11
1/41
1/01
3/84

رهبری خدمتگزار
ارزش نهادن به افراد
رشد دادن افراد
اجتماع سازی
نمایش اعتماد و اعتبار
رهبری کردن
مشارکت در رهبری

انحراف

خطای استاندارد

استاندارد

میانگین

0/88
0/82
0/14
0/17
0/81
0/70
0/18

0/07
0/08
0/01
0/08
0/08
0/07
0/40

جدول  .8آزمون  t-testبرای سؤال دوم
شاخصهای آماری
t
متغیرها
رهبری خدمتگزار
ارزش نهادن به افراد
رشد دادن افراد
اجتماعسازی
نمایش اعتماد و اعتبار
رهبری کردن
مشارکت در رهبری

1/11
1/13
3/08
43/17
7/11
1/11
2/01

اختالف
میانگین
0/82
0/82
0/21
0/11
0/11
0/81
0/24

df
10
10
10
10
10
10
10


0/000
0/000
0/003
0/000
0/000
0/000
0/031

سطح
معنیداری
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
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مطابق با جدول ( 1و ،)8میزان برخورداری بانک ملّی شهر اراک از حیث رهبری خدمتگزار
باالتر از میانگین است که این با توجه به معناداری ( )0/000است که کوچکتر از معنیداری
( )0/08است و  tبهدستآمده ( )1/11که بزرگتر از  tجدول ( )4/17است .میانگین بهدستآمده
 1/02است و اختالف بین میانگینها  0/82است که نشاندهنده مطلوب بودن میزان رهبری
خدمتگزار میباشد .کلیّه متغیّرها نیز بهطور معناداری باالتر از میانگین بوده و در سطح مطلوبی
میباشند .باالترین میانگین مربوط به اجتماعسازی است و پایینترین میانگین نیز مربوط به
مؤلفههای رشددادن افراد و مشارکت در رهبری میباشد.
 : Q3آيا بین رهبری خدمتگزار سازمان و رضايت شغلی کارکنان رابطه معناداری
وجود دارد؟
جدول  .7ماتریس همبستگی بین متغیرهای رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی
افراد

ارزش نهادن به

رشد دادن به افراد

P

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

r
P
r
P
r

0/82
0/000
0/84
0/000
0/87

0/14
0/000
0/11
0/000
0/12

0/11
0/000
0/10
0/000
0/80

0/18
0/000
0/12
0/000
0/11

0/11
0/000
0/18
0/000
0/88

0/13
0/000
0/18
0/000
0/18

0/81
0/000
0/12
0/000
0/84

P

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

r
P
r
P
r
P

0/10
0/000
0/14
0/000
0/87
0/000

0/88
0/000
0/31
0/000
0/17
0/000

0/88
0/000
0/31
0/000
0/83
0/000

0/81
0/000
0/38
0/000
0/83
0/000

0/10
0/000
0/37
0/000
0/81
0/000

0/14
0/000
0/38
0/000
0/84
0/000

0/81
0/000
0/31
0/004
0/87
0/000

رضايت شغلی

روابط با
همکاران و
مشتری
ماهیّت کار
روابط با
سرپرست
منزلت،
مسئولیت و
احترام
عوامل
محیطی کار
جوّ سازمانی
رضایت
شغلی

اجتماعسازی

r
P
r

0/88
0/000
0/84

0/11
0/000
0/88

0/12
0/000
0/81

0/13
0/000
0/14

0/80
0/000
0/80

0/11
0/000
0/12

0/11
0/000
0/18

مؤلفه های

تأمین نیازها

اعتبار

نمايش اعتماد و

رهبری کردن

مشارکت در رهبری

رهبری خدمتگزار

رهبری خدمتگزار

*کلیّه متغیرها در سطح آلفای  0/04معنادار هستند.
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مطابق با جدول ( )7و آزمون همبستگی ،بین رضایت شغلی و رهبری خدمتگزار رابطه
معناداری وجود دارد که این با توجه به معناداری بهدستآمده ( )0/000است که کوچکتر از
معناداری ( )0/04است .ضریب همبستگی این رابطه  0/87است که از آزمون پیرسون حاصل
شده است .ضریب تعیین بهدستآمده برای این رابطه برابر با  0/31است که به معنای این
است که  31درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی ناشی از واریانس رهبری خدمتگزار است
(جدول  .)7کلیّه مؤلفههای رهبری خدمتگزار سازمان نیز بهطور معناداری با رضایت شغلی
همبستگی مثبت داشتند (.)P< 0/04
 : Q4آيا بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار سازمان و رضايت شغلی همبستگی
چندگانه وجود دارد؟
جدول  .1نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام بر روی رضایت شغلی
شاخصهای آماری

MR

RS
)(R2

p

متغیر پیشبین
رهبری کردن

F

ضرايب رگرسیون

0/81

0/38

11/34

0/81

t

Sig

8/02

0/000

0/000

در تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رضایت شغلی از شیوه رگرسیون گامبهگام بهره گرفته
شده است .در این شیوه متغیرهای مستقل به ترتیب بیشترین ضریب همبستگی بر متغیر
وابسته وارد معادله رگرسیون میشوند .معادله رگرسیون چندگانه به شکل زیر میباشد:

در مرحله اول متغیر رهبری کردن وارد معادله رگرسیون شد .با توجه به این که تمام
متغیرها در مرحله بعد از معادله خارج شدهاند و مدل ما تک مرحلهای است  Rو  R2آن را
آوردهایم (جدول  .)1در این مرحله مشخص میشود که مجموع متغیرهایی که وارد معادله
رگرسیون شدهاند ،چند درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی مینمایند .مقدار  R2نشان
میدهد که رهبری کردن در مجموع توانسته است بهطور معناداری  38درصد از واریانس
رضایت شغلی را پیشبینی کند (.) F = 94/10, p < 1/10
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 : Q5آيا بین سن کارکنان و ادراک آنها از رهبری خدمتگزار سازمان و رضايت
شغلی شان در بانک ملّی اراک ،تفاوت معناداری وجود دارد؟
جدول  .40نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه  ANOVAبرای سؤال پنجم
متغیّر
رهبری
خدمتگزار سازمان
رضایت شغلی
کارکنان

منابع

مجموع

درجه

میانگین

تغییر

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروه ها
درون گروه ها
مجموع
بین گروه ها
درون گروه ها
مجموع

3/471
11/701
11/171
2/233
21/843
34/111

1
71
77
1
71
77

F

سطح
معناداری

0/811
0/888

4/121

0/232

0/887
0/381

4/887

0/477

بهمنظور بررسی رابطه سن با ادراک کارکنان از ویژگیهای رهبری خدمتگزار و رضایت
شغلی آنها در شعب بانک ملّی اراک ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد .مطابق
با جدول ( )40که در آن متغیّر مستقل بر حسب  8گروه سنّی طبقهبندی شده بود ،نتایج
بهدستآمده بیانگر عدم تفاوت معنادار بین گروههای سنّی مختلف در ارزیابی ویژگیهای
رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان بانک ملّی اراک در سطح  P< 0/08بوده
است .قابل ذکر است که تنها در بین مؤلفههای رضایت شغلی با سطح معناداری  0/021بین
"عوامل محیطی کار" و سن افراد تفاوت معناداری مشاهده شد (.)P< 0/08
 : Q6آيا بین سطح تحصیالت کارکنان و ادراک آنها از رهبری خدمتگزار سازمان و
رضايت شغلی شان در بانک ملّی اراک ،تفاوت معناداری وجود دارد؟
جدول  .44نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه  ANOVAبرای سؤال ششم
متغیّر
رهبری
خدمتگزار سازمان
رضایت شغلی
کارکنان

منابع

مجموع

درجه

میانگین

تغییر

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروه ها
درون گروه ها
مجموع
بین گروه ها
درون گروه ها
مجموع

4/481
17/781
80/027
2/182
21/813
34/118

3
71
71
3
71
71

F

سطح
معناداری

0/378
0/817

0/188

0/817

0/748
0/311

2/381

0/088
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همچنین بهمنظور بررسی رابطه سطح تحصیالت با ادراک کارکنان از ویژگیهای رهبری
خدمتگزار و رضایت شغلی آنها در شعب بانک ملّی اراک ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
استفاده شد .مطابق با جدول ( )44که در آن متغیّر مستقل بر حسب  1سطح تحصیلی دیپلم و
پایینتر ،کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد و باالتر طبقهبندی شده بود ،نتایج بهدستآمده
بیانگر عدم تفاوت معنادار بین گروههای سنّی مختلف در ارزیابی ویژگیهای رهبری خدمتگزار
سازمان و رضایت شغلی کارکنان بانک ملّی اراک در سطح  P< 0/08بوده است .قابل ذکر
است که در بین مؤلفههای رضایت شغلی به ترتیب با سطح معناداری  0/038و  0/024بین
"عوامل ماهیّت کار" و "منزلت ،مسئولیّت و احترام" با سن افراد تفاوت معناداری مشاهده شد
(.)P< 0/08
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف از پژوهش حاضر بررسی ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار سازمان و رابطه آن با
رضایت شغلی آنها در شعب بانک ملّی شهر اراک بوده است .در گام نخست ما به ارزیابی
رضایت شغلی کارکنان در بانک ملّی اراک پرداختیم و نتایج آزمون  Tاستودنت تک نمونهای
حاکی از این بود که رضایت شغلی افراد بهطور معناداری باالتر از میانگین است و مطلوب
ارزیابی میشود .همچنین مشخص شد که روابط با همکاران و مشتری با میانگین ( )1/71در
بین مؤلفههای رضایت شغلی بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده و جوّ سازمانی ()3/11
نیز پایینترین میانگین را داشت و نتیجه آزمون  Tاستودنت تک نمونهای بیانگر آن بود که
رضایت شغلی در بُعد جوّ سازمانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد .نتیجه پژوهش حاضر مبنی بر
پایینبودن جوّ سازمانی در بانک ملّی با نتیجه پژوهش خدایاری فرد و همکاران ( )4371در
بانک صادرات همسو و هماهنگ بود .بررسی مؤلفههای ضعیف در جوّ سازمانی آشکار کرد که
تکراری و یکنواختی کارها ،نگرانی برای دوره بازنشستگی ،جوّ عدم اعتماد ،شایعه پراکنی،
خستگی و درگیری بین کارکنان و رؤسا از عوامل اصلی نامناسب بودن جوّ سازمانی در شعب
هستند.
در گام دوم به ارزیابی رهبری خدمتگزار در سطح بانک ملّی اراک پرداختیم و نتیجه آزمون
 Tاستودنت تک نمونهای نشان داد که ویژگیهای رهبری خدمتگزار در بانک ملّی بهطور
معنیداری باالتر از میانگین بوده و مطلوب ارزیابی میشود .نتیجه پژوهش حاضر با نتیجه
پژوهش خائف الهی و همکاران ( )4377مبنی بر پایینبودن میانگین ابزار  OLAاز میانگین
فرضی که در  22سازمان دولتی اجرا شده بود ،مغایرت داشت .خائف الهی و همکاران ()4377
این پایین بودن ویژگیهای خدمتگزاری در بین سازمانهای دولتی را همسو با نظر الوب
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( )4111ناشی از رواج رهبری پدرساالرانه در آن سازمانها میدانند .البته در مغایرت بین نتیجه
پژوهش حاضر و پژوهش مذکور میتوان به این نکته اشاره نمود که سازمانهایی مانند بانک
که با مشتریان سروکار داشته و مشتریان بهعنوان ضامن بقای سازمان تلقی میشوند ،در
مقایسه با سازمانهای خدمات دولتی که با ارباب رجوع سروکار دارند و سازمان تحت حمایت
دولت نیز میباشد ،تالش بیشتر و راهبردهای مؤثرتری در جهت ارتقای کیفیت خدمات و در
نتیجه جلب رضایت و وفاداری مشتریان اتخاذ میکنند .بنابراین ،مغایرت بین میزان خدمت
رسانی در سازمانهای مشتری محور و ارباب رجوع محور دور از انتظار نیست .همچنین
مشخص شد که اجتماعسازی با میانگین ( )1/11در بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار بیشترین
میانگین را به خود اختصاص داده است و پایین ترین میانگینها نیز مربوط به مشارکت در
رهبری ( )3/84و رشد دادن افراد ( )3/81بودند.
همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از رابطه مثبت معنادار  0/87بین رهبری
خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان در سطح آلفای  0/04بود .کلیّه متغیّرهای رهبری
خدمتگزار نیز با رضایت شغلی رابطه مثبت معنی داری داشتند (جدول شماره  .)7رابطه مثبت
بین رهبری خدمتگزار و رضایت شغلی در این پژوهش با نتایج پژوهش های (اشنایدرو جرج،
42044؛ دایرندانک و نایجتن22040 ،؛ جنکینز و استوارت32040 ،؛ سریت12001 ،؛ مایر و
همکاران20078 ،؛ واشنگتون20081 ،؛ گنزالز و گارانو20018 ،؛ باراتو و وهیلر20017 ،؛
آندرسون12008 ،؛ آروینگ402008 ،؛ دراری442001 ،؛ رود422001 ،؛ الب )411143 ،همسو و
هماهنگ بود .بنابراین نتایج این پژوهش نیز همگام با پژوهشهای خارجی ،حکایت از رابطه
تنگاتنگی بین ویژگیهای  OLAو رضایت شغلی داشت که به برخی از دالیل آن در بررسی
رابطه بین رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی پرداختیم.
نتایج حاصل از رگرسیون گامبهگام نیز نشان داد که مؤلفه رهبری کردن توانست بهتنهایی
 38درصد از واریانس رضایت شغلی کارکنان بانک ملّی شهر اراک را بهطور معناداری
پیشبینی کند (جدول  .)1لذا میتوان نتیجه گرفت ،در شعب بانکی که چشمانداز آینده بهخوبی
1.Schneider & George, 2011
2. Dierendonk & Nuijten, 2010
3. Jenkins & Stewart, 2010
4. Cerit, 2009
5. Mayer et al, 2008
6. Washington, 2007
7. Gonzalez & Garazo, 2006
8. Barbuto & Wheeler, 2006
9. Anderson, 2005
10. Irving, 2005
11. Drury, 2004
12. Rude, 2004
13. Laub, 1999
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ترسیم شده باشد ،به افراد امید داده میشود ،افراد به شجاعت و ریسکپذیری تشویق میشوند،
عزت نفس سالمی وجود دارد ،وجود لیاقت بهوسطه دانش و مهارت الزم ،مطابق با فرصتها
عمل میشود و اهداف روشن هستند؛ میتوان انتظار رضایت شغلی بیشتری را نسبت به
محیطهای کاری که در این ابعاد ضعیفتر عمل میکنند ،داشت .الزم به ذکر است که وجود
همبستگی چندگانه بین رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی در این پژوهش با نتایج
پژوهشهای اندرسون )2008( 4و کریت )2001( 2مطابقت داشت.
در پایان نیز ،نتایج تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که بین سن و سطح تحصیالت
کارکنان بانک ملّی اراک و ادراک آنها از ویژگیهای رهبری خدمتگزار در سازمان و رضایت
شغلیشان تفاوت معناداری وجود ندارد .بنابراین ،سن و سطح تحصیالت نمیتوانند بهعنوان
متغیرهایی مستقل ،تأثیری بر ادراک کارکنان از ویژگیهای رهبری خدمتگزار و رضایت
شغلیشان داشته باشد .البته در بین مؤلفههای رضایت شغلی بین سن با عوامل محیطی کار و
سطح تحصیالت با ماهیّت کار و منزلت ،مسئولیت و احترام تفاوت معناداری وجود داشت.
بنابر یافتههای این پژوهش ،پیشنهادهای زیر بهمنظور بهبود ویژگیهای رهبری خدمتگزار
و جلوگیری از نارضایتی شغلی کارکنان بانک ارائه میشود:
 بنابر نتایج بهدستآمده از ابزار  OLAمیتوان نتیجه گرفت که بانک ملّی شهر اراک بهطورمعنیداری باالتر از میانگین و در سطح مطلوبی از ویژگیهای رهبری خدمتگزار برخوردار
است .اگر چه نتایج نشان میدهد که بانک ملّی در رابطه با مشارکت افراد خود در رهبری
سازمان و همچنین برنامه رشد کارکنان نسبت به مؤلفه های دیگر دچار ضعف است .بنابراین،
مدیران بانک باید بهواسطه تسهیلکردن یک چشمانداز مشترک ،مشارکت در قدرت و برداشتن
کنترل و مشارکت در مقام و ترویج و ترقی دیگران به بهبود مشارکت در رهبری کمک کند .در
جهت رشد افراد نیز باید با مهیا کردن فرصتهایی برای یادگیری و رشد ،الگو بودن در رفتار
مناسب و رشد دادن افراد با تشویق و تأیید ،جامه عمل بپوشاند.
 بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که جوّ سازمانی در بانک ملّی اراک در وضعیتمطلوبی قرار ندارد .الزمه یک جوّ سازمانی مناسب ،ایجاد جوّهای باز ،سالم و غیر مسموم در
فضای سازمان است .همچنین با بررسی مؤلفههای جوّ سازمانی در این پژوهش پیشنهاد
میشود تا مسئوالن این بانک از طریق چرخش ،گسترش ،چالشی کردن و طراحی مجدّد
مشاغل به معنیدارسازی مشاغل سازمان خود کمک کنند .همچنین الزم است تا آنها با ایجاد
فضایی اعتمادآمیز و خالی از نظارتهای اضطرابانگیز و جلوگیری از شایعات و رفع نگرانی از

1. Anderson, K.P.
2. Cerit, Y.

449

چشمانداز مديريت دولتی -شماره  - 41تابستان 4931

دوره بعد از بازنشستگی و ارتقای کیفیت زندگی کاری ،گام مؤثری در جهت ایجاد یک جوّ
مناسب بر فضای سازمان بردارند.
 خدمت کردن کارکنان میتواند باعث احساس ارزش از سوی کارکنان شده و در نتیجه منجربه رضایت آنها از شغل و حرفه خود شود .در این زمینه ترز )2000( 4مؤلفههای خدمات و
سرویسدهی که میتواند منجر به رضایت افراد نسبت به کار و حرفه خود شود اینگونه بر
میشمارد -4 :در اختیار داشتن فرصتهای متعدد برای کمک به همدیگر ،این کمکها
میتواند بهشکل رسمی (مانند برنامههای مشورتی و آموزش) و یا بهشکل غیررسمی (مانند
تشریح یک فرایند سازمانی ،کمک به انجام یک وظیفه) باشد  -2اجبار سازمان برای کمک به
دیگران برای کسب موفقیت می تواند شامل همکاران ،ارباب رجوع ،و افراد جامعه باشد -3
فراهم کردن شرایطی در کار که اجازه خدمت به دیگران را در جهت رشد و پیشرفت بدهد -1
آگاهی کارکنان نسبت به اینکه شغل و حرفه آنان به چه فرد یا افرادی خدمات ارائه میدهد
 -8افراد بتوانند بهعنوان میانجی ،افراد و گروههای مختلف را برای ارتقای سطح یادگیری،
برقراری روابط ،تفکر نظامدار و در نهایت پیشرفت و رضایت را گرد هم بیاورند  -1افرادی که
مایلند به گونه مثبتی به دیگران تأثیر گذاشته آنان را هدایت کنند ،فرصتی برای انجام آن در
اختیار داشته باشند.
 نتایج تحلیل رگرسیون در این پژوهش نشان داد که فراهم کردن رهبری ،قویترینپیشبینیکننده رضایت شغلی کارکنان بانک ملّی اراک است .لذا در شعب بانکی که چشمانداز
آینده بهخوبی ترسیم شده باشد ،به افراد امید داده میشود ،افراد به شجاعت و ریسکپذیری
تشویق میشوند ،عزتنفس سالمی وجود دارد ،مطابق با فرصتها عمل میشود و اهداف
روشن هستند؛ میتوان انتظار رضایت شغلی بیشتری را نسبت به محیطهای کاری که در این
ابعاد ضعیفتر عمل میکنند ،داشت .بنابراین ،با ترویج مؤلفههای یادشده در بانک میتوان
شاهد افزایش رضایت شغلی کارکنان بود.
در این بخش نیز به ذکر پیشنهاداتی خواهیم پرداخت که محقق در طیّ فرایند پژوهش با
آنها مواجه شده و میتواند زمینهای برای پژوهشهای آتی توسط محققان دیگر شود:
 مشتریان سازمان ضامن بقای آن هستند .بنابراین ،پیشنهاد میشود تا محققان بعدی بهبررسی رابطه بین میزان خدمتگزاری سازمان و رفتار مشتریان از قبیل رضایت مشتری و
وفاداری آنها بپردازند.
 پیشنهاد میشود تا محققان بعدی بهدنبال پاسخی برای این سؤال باشند که آیا بین میل بهخدمتکردن و رضایت شغلی افراد ،رابطه معنیداری وجود دارد؟
1. Terez, T.
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از محدودیتهای این پژوهش میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 ابزار  OLAدر ارزیابی سازمان خدمتگزار ،سنجش ادراک مشتریان را در بر نمیگیرد کهبارفع این نقصان میتوان شاهد ارزیابی دقیقتری از ویژگیهای رهبری خدمتگزار در یک
سازمان بود.
 سازمانها و مؤسساتی مانند بانک در ارائه اطلّاعات دقیق در رابطه با حوزه کاری خودشاندارای محدودیّت میباشند و این به نوبه خود بر نتایج پژوهش تأثیرگذار خواهد بود.
حسن ختام این پژوهش را روایتی از پیامبر اعظم(ص) قرار میدهیم که فرمودند" :أیُّما مُسلِمٍ
خَدَمَ قَومَاً مِنَ المُسلِمینَ إالّ أعطاهُ اللّهُ مِثلَ عَدَدِهِم خُدامَاً فی الجَنَََّه" :هر مسلمانی که به
جماعتی از مسلمین خدمت کند ،خدا بشماره آنها در بهشت به او خدمتگزار دهد (کلینی،
اصول کافی).
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