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از صفحه  00تا 01
چكيده
سبک رهبری و سیاستهای سازمانی دو عامل کلیدی برای انجام فعالیتهای بسیاری از سازمانهای
امروزی ،بهویژه در حرفۀ کنترل ترافیک هوایی که درگیر در ایمنی پروازها و جان مسافران است ،دارای
اهمیت است؛ بنابراین ،به نظر میرسد میتوان با اعمال رهبری مؤثر ،برای ادراک مثبت کارکنان از
سیاستهای سازمانی و در پی آن گامی مهم در افزایش رضایت شغلی کارکنان برداشت .بر این اساس،
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیاستهای سازمانی ادراکشده بر رضایت شغلی و سبکهای
رهبری در بین کارکنان کنترل ترافیک هوایی فرودگاههای نظامی استان تهران انجام شد .پژوهش حاضر
از نظر هدف ،کاربردی و نحوه گردآوری اطالعات ،توصیفی و از نوع همبستگی است .دادههای مورد نیاز
با استفاده از ابزار پرسشنامه و توزیع آن بین  685نفر از کارکنان کنترل ترافیک هوایی فرودگاههای
استان تهران گردآوری شده است .روایی آن از طریق محتوا و پایایی ابزار مورد استفاده از طریق آلفای
کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده
شده است .نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحولآفرین بر رضایت شغلی و رهبری مبادلهای بر
سیاستهای سازمانی تأثیر مثبت دارد و فرضیۀ تأثیر رهبری مبادلهای و سیاستهای سازمانی
ادراکشده بر رضایت شغلی و رهبری تحولآفرین بر سیاستهای سازمانی ادراکشده تأیید نشد.
کليدواژهها
رهبری تحولآفرین ،رهبری مبادلهای ،سیاستهای سازمانی ادراکشده ،رضایت شغلی ،کنترل ترافیک
هوایی.

 -8مربی عضو هیت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری.
 -6دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت دولتی گرایش تحول ،دانشگاه آزاد ،واحد علوم تحقیقات تهران ،ایران .نویسنده
مسئولsirouseghbalpour@yahoo.com:
 -3دانشجوی دکترا علوم راهبردی دانشگاه هوایی شهید ستاری.
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مقدمه
با توجه به اهمیت منابع انسانی در سازمان ،ضرورت رهبری صحیح آنان یكی از
دغدغههای مدیران امروز است .رهبری عنصری مهم برای حیات ،رشد ،بالندگی یا مرگ
سازمان محسوب میشود .با توجه به محیط رقابتی و پیچیدگی مهارتها و ارتباطات،
توفیق سازمان بدون بهکار بردن سبک رهبری مناسب مدیران چندان مقدور نیست.
نتایج پژوهشها نشان میدهد بین رهبری تحولآفرین با تعهد کارکنان ،رضایت شغلی
(گیونز6551 ،8؛ به نقل از غالمزاده و خزانه ،)805 :8356 ،بهرهوری (غالمزاده:8358 ،
 ،)31سطوح پایین استرس شغلی ،رضایت رهبر ،خالقیت ،هوش عاطفی و رفتار
شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد (حسینی و همكاران66 :8315 ،؛ تسلیمی
و همكاران .)30 :8355 ،رهبری مؤثر با ایجاد کار گروهی و هدایت افراد سبب همسو
شدن اهداف کارکنان با اهداف سازمان میشود .درنتیجه ،افراد از طریق تحقق اهداف
سازمانی به اهداف شخصی خود نایل میشوند (غالمزاده.)81 :8358 ،
رضایت شغلی یكی از عمدهترین و شاید جنجالبرانگیزترین مفاهیمی است که در تمامی
سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها اهمیت زیادی پیدا کرده است .رضایت شغلی
احساس یک کارمند مبنی بر رضایت در زمینه شغلش است (چن 6و همكاران.)55 :6550 ،
امروزه میزان رضایت شغلی کارکنان یكی از شاخصهای اثربخشی مدیریت و رهبری است و
رضایت شغلی باال نشانگر سازمانی است که خوب رهبری میشود (دیویس و نیواستروم،3
 .)23: 8552پایین بودن رضایت شغلی خود میتواند نتایجی نظیر افزایش میزان ترک
خدمت ،غیبت از کار و حتی کاهش کیفیت خدمات را به دنبال داشته باشد (احسانی و
همكاران  .)35: 8356ضرورت توجه مدیران به رضایت شغلی کارکنان امری ضروری است؛
چراکه نخست ،ممكن است ارتباطی بین رضایت شغلی و بهرهوری وجود داشته باشد؛ دوم،
رضایت شغلی با انصراف و غیبت رابطهای معكوس دارد و سرانجام مدیران ،مسئولیتی انسانی
دارند تا برای کارمندان خود ،شغلی فراهم کنند که چالشبرانگیز بوده ،دارای پاداش درونی و
رضایتبخش باشد (رابینز .)620 :8311 ،8مطالعات متعدد نشان دادند که افراد در مشاغل و
1- Guner
2- Chen
3- Davis and Newstorm
4- Rabines
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شرایط شغلی بسیار مشابه میتوانند از نظر رضایت شغلی تفاوتهای چشمگیری با یكدیگر
داشته باشند (اسپكتورم.)868 :8550 ،8
رفتارهای سیاسی سازمانی ادراکشده 6از دیگر متغیرهایی است که تأثیر مهمی در نتایج
سازمانی دارد .ازآنجاییکه رفتارهای سیاسی با فرایندهای رسمی سازمان از قبیل پاداش،
فرایند تصمیمگیری و بهرهوری در ارتباط است .مطالعه آن میتواند در هر دو سطح سازمانی
و فردی مورد توجه قرار گیرد (دهار .)6555 ،3ادراک از سیاستهای سازمانی بهشدت با
عدالت و انصاف و در ادامه با رضایت شغلی کارکنان رابطه دارد .به عبارتی ،وجود جو عدالت
و انصاف ،زمینه افزایش رضایت شغلی را فراهم میکند .در این بین ،رهبری بهعنوان یكی از
عوامل اثرگذار بر ادراک کارکنان از سیاستهای سازمانی است (فریس 8و همكاران:8516 ،
06؛ فریس و کاکمار885 :8516 ،0؛ کاکمار و بارون)825 :8555 ،2؛ بنابراین ،به نظر
میرسد میتوان با اعمال رهبری مؤثر ،برای کاهش و به حداقل رساندن رفتارهای سیاسی
سازمانی و در پی آن گامی مهم در افزایش رضایت شغلی کارکنان برداشت؛ بنابراین ،سبک
رهبری و سیاستهای سازمانی دو عامل مهم و عناصری کلیدی برای انجام فعالیتهای
بسیاری از سازمانهای امروزی ،بهویژه در حرفۀ چالشبرانگیز کنترل ترافیک هوایی که
درگیر در ایمنی پروازها و جان مسافران خطوط هوایی است ،بسیار دارای اهمیت است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که کارکنان جامعۀ مورد مطالعه از شغل خود رضایت
مناسبی نداشته و این امر میتواند ایمنی پرواز را به خطر انداخته و دستیابی به اهداف
سازمانی را کند کند .از سوی دیگر ،بررسیهای انجامشده نشان میدهد که پژوهشهای
مختلفی در ارتباط بین سبکهای مختلف رهبری و متغیرهای گوناگونی همچون تعهد و
عملكرد سازمانی انجام گرفته است ،لیكن کمتر پژوهشها به مقوله واسطهگری سیاستهای
سازمانی در ارتباط بین سبک رهبری و رضایت شغلی پرداختهاند .بر این اساس ،مطالعۀ
حاضر بر بررسی تأثیر سبکهای مختلف رهبری بر رضایت شغلی با میانجیگری
سیاستهای سازمانی ادراکشده تمرکز کرده است .بهعبارتدیگر ،پژوهش حاضر به دنبال

1- Spector
2- Perceived organizational politics behaviors
3- Dehar
4- Ferris
5- Kakmar
6- Baron

58

سال یازدهم ،شماره  ،41پاییز 1395

پاسخ دادن به این سؤال است که آیا سبکهای مختلف رهبری – اعم از رهبری تحولآفرین
و مبادلهای -از طریق متغیر میانجی سیاست سازمانی ادراکشده توسط کارکنان در نمونۀ
مورد مطالعه تأثیر دارد یا خیر؟
مبانی نظری پژوهش
سبک رهبری

رهبری فعالیتی است که برای عملكرد اجتماعی و اثربخشی سازمانها ،الزم و
ضروری است (باس و رجییو .)685 :6552 ،8اکثر پژوهشگران معتقدند که رهبری را
میتوان بهعنوان فرایند نفوذ در پیروان و نتایج حاصل از آنکه بین رهبر و پیروانش
اتفاق میافتد ،تعریف کرد (چن و همكاران .)825 :6586 ،سبک یا رفتار رهبری عبارت
است از فنهای مورد استفاده برای اعمال نفوذ و جهت دادن فعالیت دیگران .سبک
رهبری شخص ،الگوی رفتاری است که شخص هنگامیکه سعی دارد بر فعالیت دیگران
نفوذ کند از خود نشان میدهد ،آنگونه که به چشم دیگران میآید )الماسیان و
رحیمیکیا .)06 :8355 ،سبک رهبری در سازمان یكی از عواملی است که نقش
معناداری را در افزایش یا کُند ساختن عالقه و تعهد افراد به سازمان بازی میکند
(اوبیورو 6و همكاران .)858 :6588 ،در دهههای اخیر مطالعات در زمینۀ رهبری بیشتر
بر ارائه سبکهای خاص رهبری متمرکز بودهاند و هرکدام از این مدلها ،با توجه به
ارزیابی خود از محیط داخلی و محیط بیرونی سازمانها ،اعمال و رفتارهای خاصی از
رهبری را پیشنهاد میکنند .در واقع مطالعات در زمینه رهبری و ارزیابی محیطی
سازمانها در دهههای اخیر منجر به ارائه نظریههای پیشرفتهای در این زمینه شده است
که مهمترین آنها عبارتند از :رهبری کاریزماتیک ،رهبری مبادلهای ،رهبری تحولگرا،
رهبری معنوی و رهبری خدمتگزار .مطالعات انجامشده نشان میدهد که این دو سبک
از رهبری (تحولگرا و مبادلهای) توانایی الزم برای پیشبینی رفتار کارکنان برای افزایش
رضایت شغلی را دارند (ماتزلر و همكاران.)6551 ،

1- Bass & Riggio
2- Obiwuru
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رهبری تحولآفرین

پیشرفتهای اخیر در پیشبرد نظریههای رهبری موجب شده است که نظریههای
رهبری پرجاذبه به سمت رهبری تحولآفرین 8انتقال یابد (کارک .)6550 ،مفهوم اولیۀ
رهبری تحولآفرین توسط (برنز )8501 ،و در نتیجۀ پژوهشهای توصیفی او پیرامون
رهبران سیاسی مطرح شد و بعدها توسط باس ( ،)8510بسط و توسعه یافت .از نظر
باس ،رهبر تحولآفرین به فردی گفته میشود که پیروان را توانمند میسازد ،به آنها
برای عملكردی فراتر از انتظاراتشان انگیزه میدهد و آنها را بهجای تعقیب منافع زودگذر
شخصی ،تشویق به پیروی از اهداف جمعی میکند (کارک .)828 :6550 ،6طبق نظریۀ
باس ،رهبر تحولآفرین ،مفهومی است که شامل چهار مؤلفۀ اصلی بهشرح زیر است:
 نفوذ آرمانی( 3ویژگیهای آرمانی  -رفتارهای آرمانی) :نفوذ آرمانی عبارت است از
سرافرازی ،فرهمندی ،احترام و وفاداری بیچونوچرای پیروان به رهبری که حس
آرمانی را انتقال میدهد .نفوذ آرمانی باعث میشود ،رهبران تحولآفرین بهعنوان
الگوهایی از نقش و الگوی رفتار برای پیروان باشند (موغلی .)11 :8316 ،در این
حالت فرد ،خصوصیات رهبر کاریزماتیک را دارد و مورد اعتماد و تحسین زیردستان
است ،زیردستان او را بهعنوان یک الگو و مدل میشناسند و سعی میکنند که
همانند او شوند .نفوذ آرمانی شامل ویژگیهای آرمانی و رفتارهای آرمانی است.
 انگيزش الهامبخش :8رهبران تحولآفرین با به چالش کشیدن و معنا بخشیدن به کار
پیروان خود ،به آنها انگیزه میدهند .روحیۀ گروهی با این نوع رهبری ارتقا مییابد
(باس و رجیو .)855 :6552 ،بهخصوص این کار توسط نشان دادن همدلی و
خوشبینی ،درگیر کردن پیروان در ارائۀ چشماندازهای آینده و داشتن انتظارات باال
از آنها انجام میشود (باپر 0و همكاران.)32 :6556 ،
 تحریک فرهيختگی :2برانگیختن پیروان بهوسیلۀ رهبر بهمنظور کشف راهحلهای

1- Transformational Leadership
2- Kark
3- Idealized Influence
4- Inspirational Motivation
5- Paper
6- Intellectual Stimulation
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جدید و تفكر مجدد در مورد حل مشكالت سازمانی توسط پیروان است .در واقع
رفتار رهبر ،چالشی را برای پیروان ایجاد میکند که دوباره در مورد کاری که انجام
میدهند ،کوشش و تالش کنند و در مورد چیزی که میتواند انجام یابد ،دوباره تفكر
کنند (موغلی.)15 :8316 ،
 حمایتهای رشددهنده :8رهبر تحولآفرین با تکتک پیروان رابطهای مجزا
برقرار کرده تا نیازها ،مهارتها و آرزوهای متفاوت آنها را درک کند
(گاموسلوکلو و یلسو .)625 :6552 ،6این رهبران مانند یک مربی یا معلم ،عمل
کرده و پیوسته پیروان خود را برای نیل به سطوح عالیتر ظرفیت خود توسعه
میدهند (باس و رجیو.)65 :6552 ،
رهبری مبادلهای

طبق نظر برنز ،3رهبری مبادلهای مستلزم رابطه رهبر زیرمجموعه است که در آن
زیرمجموعه ،پاداش مرتبط با عملكرد خود را در ازای انتظارات اعالمشده بهوسیله رهبر
دریافت میکند .نوع مراودۀ این رهبران از طریق پاداشهای اقتضایی 8و مدیریت بر
مبنای استثنا 0نسبت به زیرمجموعه صورت میگیرد (رابینز .)850 :8311 ،پاداش
اقتضایی ،یعنی اینكه رهبر انواع مختلف پاداش را در قبال تحقق هدفهای توافقشده
تأمین میکند و بر این اساس پاداش اقتضایی فعالترین رفتار رهبر مبادلهای است .در
مدیریت بر مبنای استثنا (فعال و منفعل) ،رهبر فعال بهطور ویژه مراقب و در جستجوی
پیدا کردن انحراف از اهداف است؛ درحالیکه رهبر انفعالی منتظر آن است که ببیند چه
اتفاقی روی خواهد داد (باس .)8510 ،بر این اساس رهبری مبادلهای برای عملیشدن،
مبتنی بر کارکردهای دو مؤلفه شامل پاداشهای اقتضایی و مدیریت بر مبنای استثنا
است (باس و آولیوا .)8558 ،این دسته از رهبران پیروان خود را برای اهداف تعیینشده
برمیانگیزانند .بر اساس این دیدگاه وظیفه عمده رهبری بهکارگیری پیروان بهوسیله
استفاده از یک سبک رهبری بهتر که با موقعیت تطابق داشته باشد .ادوارد هوالندر
1- Individual Consideration
2- Gumusluoglu and İlsev
3- Burns
4- contingency reward
5- Exceptional management
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فرآیند رهبری را بهعنوان رویدادی میداند که تعامالت بین رهبران و پیروان در یک
محتوای موقعیتی خاص اتفاق میافتد .از دیدگاه وی ،هسته رهبری در جایی قرار دارد
که سه نیروی رهبر ،پیرو و موقعیت با یكدیگر دارای نقاط مشترک باشند .هوالندر
معتقد است که تنها با شناسایی ویژگیهای مهم سه نیرو و روشهایی که آنها بر روی
هم اثر متقابل دارند ،میتوان رهبری را مورد شناسایی قرار داد.
رضایت شغلی

از نظر (پرایس  )20 :6558رضایت شغلی بهعنوان احساسات و عواطف ناشی شده از
تجربیات کاری کارکنان تعریف شده است .رضایت شغلی عبارت است از حدی از
احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند .رضایت شغلی نتیجۀ
ادراک کارکنان است که محتوا و زمینۀ شغل ،آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است،
فراهم میکند .رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی
شغلی یا تجربۀ فرد است .ازجمله تالشهای مدیریت برای حفظ و نگهداری منابع انسانی،
کاهش نارضایی کارکنان ،ایجاد رضایت شغلی و سازمانی برای کارکنان است (میرسپاسی،
 .)360:8315رضایت شغلی ،نوعی احساس رضایت و رضایت خاطر فرد از شغل خود در
سازمان است که با کار مناسب با استعدادها ،میزان موفقیت در شغل ،تأمین نیازهای
منطقی ،شكوفایی استعدادها ،پیشرفت شغلی ،تجربههای موفق و جو سازمانی ارتباط دارد
(میرکمالی .)8312 ،ترک سازمان ،اعتراض ،اقدام منفی یا وفاداری تا بهبود وضعیت
نامساعد ،از شیوههایی هستند که کارکنان و اعضای سازمان نارضایتی خود را ابراز
میکنند (رابینز .)353 :8311 ،مدتها است که رضایت شغلی موضوع پژوهشهای
سازمانی است و اهمیت این موضوع همچنان باقی است (ویگودا.)6168 :6585 ،8
سياستهای سازمانی

سیاست سازمانی مفهومی بحثبرانگیز است که در دهههای اخیر در ادبیات رفتار
سازمانی ظاهر شده است .سیاست یكی از واقعیتهای حیاتی سازمانی است و همانطور
که مینتزبرگ ( ،)8513معتقد است ،سازمانها عرصههایی سیاسی هستند .موضوع
چگونگی سیاست در سازمان ،مورد توجه پژوهشگران رفتار سازمانی قرار گرفته است.
1- Vigoda
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برخی سیاست سازمانی را اعمال نفوذ برای نیل به اهدافی که مصوب سازمانی نیست یا
دستیابی به اهداف مصوب سازمان از طریق شیوههای غیرمصوب موجود در سازمان را
سیاسی میپندارند (رابینز و جاج .)308 :6550 ،در ادبیات سیاست سازمانی ،دو دیدگاه
متفاوت وجود دارد؛ دیدگاه اول ،به سیاست سازمانی بهمثابۀ فعالیتها و روشهای نفوذ
مینگرد و معتقد است سیاست سازمانی همان روشهایی است که کارکنان برای نفوذ بر
دیگران بهمنظور حداکثر کردن نفع شخصی خود به کار میگیرند؛ درحالیکه در دیدگاه
دوم ،بیشتر به جنبۀ ادراکی کارکنان از سیاستهای سازمانی برای اندازهگیری میزان
سیاسی بودن سازمان در نظر میگیرند .صاحبنظران و پژوهشگران این دیدگاه معتقدند
محیط سیاسی از طریق فعالیتهای اعضای سازمان شكل میگیرد و از طریق
خطمشیها ،عملیات و فرهنگ سازمانی تحت تأثیر قرار میگیرد؛ زیرا سازمانها
بهصورت رسمی رفتار سیاسی را تصویب نكردهاند و اکثر سازمانها بهصورت رسمی
وجود این مفهوم بیقاعده و تفرقهانداز را انكار نمیکنند؛ بنابراین تنها وسیله منطقی
برای اندازهگیری این متغیر ،بهواسطۀ ادراکات اعضای سازمان است (کیپنیس 8و
همكاران.)880 :8515 ،
ادراکات سیاستهای سازمان ابتدا توسط لوین ( ،)8532هنگامیکه تفاوت میان
ادراکات و واقعیت را بررسی میکرد ،مطرح شد .او معتقد بود افراد جهان همانطور که
درک میکنند ،میبینند ،نه آنطور که واقعاً وجود دارد (گنز و مورای.)351 :8515 ،6
پیشنهاد میکنند بهجای اینكه منحصراً یک حالت عینی برای اندازهگیری سیاست
سازمان در نظر گرفته شود .در نتیجۀ این پژوهش در دهۀ  8555ادراک سیاستها
توسط (ریز و کاچمر )8556 ،3پیشنهاد میشود.
سبکهای رهبری و رضایت شغلی

رهبری مؤثر و رضایت شغلی کارکنان دو عامل مهم و کلیدی در پیشرفت سازمانی
محسوب میشوند .رهبری توانمند ،توانایی جهتدهی کارکنان به سمت اهداف سازمانی
را دارا بوده و کارکنان را در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده ،هدایت
1- Kipnis
2- Gandz and Murray
3- Ferris and Kacmar
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میکند .در مقابل ،کارکنانی که سطح باالتری از رضایت شغلی را ادراک کنند ،قادر
خواهند بود تا با انگیزهای بیشتر به تحقق اهداف سازمانی کمک کنند (مصدقراد
یارمحمدیان .)6552 ،مطالعات بسیاری به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سبک
رهبری پرداختند (کروفورد 8555 ،و )6558؛ (ویلیام و هازر)8512 ،؛ (بلنكن)6585 ،؛
(مهدیزاده لواسانی 8310 ،به نقل از روحالهی و احد مطلقی .)23 :8353 ،یافتههای
پژوهش نشان داد که سبکهای مختلف رهبری تأثیر بهسزایی بر رضایت شغلی کارکنان
دارد .در حقیقت ،سطح سازگاری رهبری با پیروان یكی از عوامل کلیدی در رضایت یا
نارضایتی کارکنان از شغل بوده است .پژوهشهای انجامشده توسط مصدقراد و
یارمحمدیان ( ،)6552نشان داد افرادی که دارای رضایت شغلی باالتری هستند ،نگرشی
شغلی مناسبتری به شغل داشته و درنتیجه عملكرد بهتری از خود نشان دادند .بهباور
آنها که رضایت شغلی توسط عوامل سازمانی مختلفی ازجمله حقوق ،استقالل کار،
امنیت شغلی ،انعطافپذیری محل کار ،به رهبری تحت تأثیر قرار میگیرد .بهطور خاص،
رهبران در سازمانها میتوانند با اتخاذ سبک رهبری مناسب ،رضایت ،تعهد و بهرهوری،
کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که میانجیهای مختلفی در ارتباط بین
سبکهای مختلف رهبری و متغیرهای گوناگونی همچون رضایت شغلی ،تعهد و عملكرد
سازمانی انجام گرفته است .ازجمله این پژوهشها میتوان به مطالعات انجامشده توسط
فریس و همكاران ،)8515( 8اشاره کرد .نتایج نشان داد که رفتارهای مختلف رهبری بر
روی ادراک کارکنان از شغل و درنتیجه بر روی نگرش شغلی کارکنان تأثیرگذار خواهد
بود؛ بنابراین ،ادراک کارکنان از محیط کار همانند رفتارهای سیاسی رهبران ممكن است
بهعنوان متغیر میانجی در ارتباط بین سبکهای مختلف رهبری و رضایت شغلی مطرح
شود .پیالی 6و همكاران ( ،)8555در پژوهشهایی به تبیین نقش انواع عدالت سازمانی
و تعهد سازمانی در ارتباط بین سبکهای مختلف رهبری ،رضایت شغلی و رفتار
شهروندی سازمانی پرداخت .گاتد )6550( 3و تالت و همكاران ( ،)6583نشان دادند که
رفتار سیاسی سازمان نقش میانجیگری جزیی بین انواع مختلف از سبکهای رهبری،
1- Ferris & Rowland
2- Pillai
3- Gaat
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رفتار شهروندی سازمانی ،عملكرد سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دارد .کیمیورا
( ،)6586در پژوهشی به بررسی نقش میانجی رفتارهای سیاسی رهبری در ارتباط بین
رهبری مراودهای و رضایت شغلی در ژاپن انجام داد .یافتههای محقق نشان داد که
سبک رهبری مدیران عالی رابطهای مثبت با رضایت شغلی کارکنان از طریق کاهش
ادراک کارکنان از رفتاری سیاسی رهبری دارد.
پيشينه پژوهش
طبق یافتههای بلنكن ( ،)6585کارکنانی که سبک رهبری تحولی و مبادلهای را تجربه
کردند ،سطح باالتری از رضایت شغلی را داشتهاند .اختری و همكاران ( ،)8313در
پژوهشی به بررسی رابطۀ انواع مختلفی از سبکهای رهبری بر رضایت شغلی کارکنان
پرستاری پرداخت .یافتههای پژوهش نشان داد که رضایت شغلی با انواع مختلف از
سبکهای رهبری تفاوت معناداری دارد .الزم به ذکر است که طبق مطالعات انجامشده
توسط مهدیزاده لواسانی ( ،)8310در بررسی سبکهای رهبری و رضایت شغلی بین
8
معلمان ،رابطهای معناداری بین این دو متغیر مشاهده نشد .مطالعات گیدینگز
( ،)6550نشان میدهد که احساس تبعیض و بیعدالتی از زمره عوامل اثرگذار بر
سالمت روانی و جسمی کارکنان است .ابراهیمی و مشبكی ( ،)8358در پژوهشی با
عنوان بررسی تأثیر ادراک از سیاستهای سازمانی و حمایت سازمانی در بروز رفتارهای
انحرافی نشان دادند که درک سیاستهای سازمانی تأثیر مثبتی در بروز ابعاد مختلف
رفتارهای انحرافی همچون؛ طفرهروی اینترنتی ،رفتارهای مخرب اموال سازمان و
همچنین اتالف وقت و اتالف منابع سازمان دارد .از سوی دیگر ،نتایج بیانگر آن بود که
حمایت سازمانی ادراکشده ،تأثیر منفی در بروز طفرهروی اینترنتی ،رفتارهای مخرب
اموال سازمان ،همچنین اتالف وقت و اتالف منابع سازمان دارد .در این پژوهش هیچ
رابطهای بین ادراک از سیاستهای سازمانی و حمایت سازمانی درکشده با پرخاشگری
بین کارکنان مشاهده نشده است.

1- Giddings
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مدل مفهومی پژوهش
در این پژوهش از مدل ارائهشده توسط سلیم ( ،)6588اقتباس شده است .در این پژوهش
رهبری تحولی و مبادلهای بهعنوان متغیرهای مستقل ،رضایت شغلی بهعنوان متغیر
وابسته و متغیر سیاستهای سازمانی بر ادراکشده بهعنوان متغیر میانجی مطرح شد.

شكل شماره ( :)1مدل مفهومی پژوهش (سليم)2014 ،

فرضيههای پژوهش
 -8رهبری تحولآفرین بر رضایت شغلی کارکنان مراقبت پرواز تأثیر مثبت و معناداری دارد؛
 -6رهبری تعاملی بر رضایت شغلی کارکنان مراقبت پرواز تأثیر مثبت و معناداری دارد؛
 -3رهبری تحولآفرین بر سیاست سازمانی ادراکشده توسط کارکنان مراقبت پرواز
تأثیر مثبت و معناداری دارد؛
 -8رهبری تعاملی بر سیاست سازمانی ادراکشده توسط کارکنان مراقبت پرواز تأثیر
مثبت و معناداری دارد؛
 -0سیاست سازمانی ادراکشده بر رضایت شغلی کارکنان مراقبت پرواز تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ازلحاظ نحوۀ گردآوری اطالعات توصیفی و از نوع
همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاری به شمار میآید .ابزار
اصلی گردآوری دادههای پژوهش پرسشنامه بود .برای جمعآوری دادههای مرتبط با
متغیرهای سبکهای رهبری –مبادلهای و تحولی -از پرسشنامۀ باس و اولیوآ (،)8550
که برای هر سبک  85گویه ،رضایت شغلی از پرسشنامه اسپكتور ( ،)8550با  85گویه
و سیاستهای سازمانی ادراکشده از پرسشنامه کاکمار و کارلسون ( )8550با  85گویه
استفاده شد .در هر پرسشنامه از طیف  0گزینهای لیكرت (از کامالً مخالفم =  8تا کامالً
=  )0استفاده شده است .جامعۀ آماری پژوهش کلیه کارکنان کنترل ترافیک هوایی
فرودگاههای استان تهران به تعداد  825نفر بود که تعداد  685نفر آنها بهعنوان نمونه
آماری انتخاب شد.
روایی و پایایی ابزار اندازهگيری دادهها

بهمنظور سنجش پایایی ،یک نمونه اولیه  35پرسشنامه پیشآزمون شد و سپس با
استفاده از دادههای بهدستآمده از پرسشنامه ،میزان ضریب اعتماد با روش آلفای
کرونباخ محاسبه شد که این اعداد در جدول شماره یک ،آورده شده است .پایایی کل
پرسشنامه  5/558است که نشان میدهد پرسشنامه از قابلیت اعتماد و بهعبارتدیگر
از پایایی الزم برخوردار است .برای تعیین روایی از روایی سازه و محتوا استفاده شد .در
این حالت کمیت و کیفیت سؤالها از نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت .به این
منظور پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید دانشگاه قرار گرفت و اصالحات پیشنهاد
شده انجام شد.
جدول شماره ( :)1ميانگين ،انحراف معيار ،آلفای کرونباخ و همبستگی متغيرها
نام متغیر

میانگین

انحراف معیار مقدار کرونباخ

8

6

3

رهبری تحولآفرین

3/0

5/21

5/151

8

رهبری مبادلهای

3/0

5/10

5/138

5/083

8

سیاست سازمانی ادراکشده

3/0

5/12

5/051

5/201

5/801

8

رضایت شغلی

3/2

5/05

5/100

5/286

5/028

5/280

8

8
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یافتهها
برای بررسی صحتوسقم فرضیههای پژوهش از روابط علی مبتنی بر مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده شده است .شكلهای شماره دو و سه ،همراه با جدول شماره دو،
نتایج آزمون فرضیه پژوهش به روش مدلسازی معادالت ساختاری را نشان میدهند.
شكل شماره دو ،نمایانگر ضریب استاندارد و شكل شماره سه ،مدل اعداد معناداری،
رابطه علی مشاهدهشده میان متغیرهای پژوهش است.

شكل شماره ( :)2الگو در حالت استاندارد
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شكل شماره ( :)3الگو در حالت ضرایب معناداری

در مرحله بعد برای بررسی برازش متغیرها و مؤلفههای آن با دادههای
جمعآوریشده از نرمافزار لیزرل  1/0استفاده میشود .شاخصهای برازش در جدول
شماره دو ،نشان داده شده است :شاخص کیدو اختالف میان مدل و دادهها را نشان
میدهد؛ بنابراین هر چه مقدار آن کمتر باشد حاکی از اختالف کمتر بین ماتریس
واریانس -کواریانس نمونه و ماتریس واریانس -کواریانس حاصل از مدل است .به دلیل
اینکه این شاخص تحت تأثیر تعداد نمونه قرار میگیرد؛ بنابراین از تقسیم این شاخص
بر درجۀ آزادی استفاده میشود .شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل ( )RMSAاز
شاخصهای مهم در برازش مدل است .این شاخص بر اساس خطاهای مدل ساخته
میشود و هر چه کمتر باشد ،بهتر است .شاخص نیكویی برازش ( )GFIنشاندهندۀ
اندازهای از مقدار نسبی واریانسها و کواریانسها است که توسط مدل تعیین میشود و
هر چه بیشتر باشد بهتر است .شاخص ( )AGFIهمان نیكویی برازش است که با در نظر
گرفتن درجۀ آزادی تعدیل شده است .شاخص نرمشدۀ برازندگی ( )NFIیكی دیگر از
شاخصهای برازش مدل است که مقادیر باالی آن بهتر است.
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جدول شماره ( :)2ميزان برازش کلی مدل پژوهش
نام پارامتر

مقدار

مقدار مجاز

نسبت کای اسكوئر به درجه آزادی

8/560

کمتر از 3

ریشه میانگین مجذور تقریبی خطا ()RMSEA

5/520

کمتر از 5/51

شاخص برازش غیرنرم ()NNFI

5/50

باالتر از 5/5

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

5/52

باالتر از 5/5

شاخص برازش افزایشی ()IFI

5/50

باالتر از 5/5

شاخص برازندگی ()GFI

5/50

باالتر از 5/5

شاخص برازندگی تعدیلیافته ()AGFI

5/58

باالتر از 5/5

مقایسه میان مقدار شاخصها با حد مجاز در نظر گرفتهشده برای آنها ،نشاندهندۀ
برازش مدل در نظر گرفتهشده برای متغیرها با دادههای جمعآوریشده دارد .اکنون با
مدل مفهومی پژوهش و با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری ،بهطور اخص فن
تحلیل مسیر ،به بررسی فرضیهها پرداخته میشود .تحلیل مسیر فنی است که روابط بین
متغیرهای پژوهش را بهطور همزمان نشان میدهد .بدین منظور از نرمافزار لیزرل نسخه
 1/05استفاده شده است .دو خروجی مهم نرمافزار ،مدل در حالت تخمین استاندارد و
مدل در حالت ضرایب معناداری است .در حالت تخمین استاندارد میزان تبیین استاندارد
میزان تبیین واریانس هر متغیر توسط متغیرهای وابسته به آن مشخص میشود و در
خروجی ضرایب معناداری ،معنادار بودن روابط متغیرها مشخص میشود .اگر ضرایب
معناداری (مقدار آمارۀ  )tبیش از  8/52یا کمتر از  -8/52بود ،مقدار واریانس تبیین شده
معنادار است .شكلهای شماره دو و سه ،دو خروجی نرمافزار را نشان میدهند.
همانطور که در شكل دو مشاهده میشود ،میزان تأثیر رهبری تحولی بر
سیاستهای سازمانی ادراکشده ( ،)-5/03میزان تأثیر رهبری تحولی بر رضایت شغلی
( ،)5/28میزان تأثیر رهبری مبادلهای بر سیاستهای سازمانی ادراکشده ( )5/38و
میزان تأثیر سیاستهای سازمانی ادراکشده بر رضایت شغلی ( )-5/85است.
شكل شماره سه که همان خروجی نرمافزار در حالت ضرایب معناداری است ،میزان
معناداری ضرایب همبستگی روابط مشخصشده در شكل قبل را نشان میدهد .چنانچه
آمارۀ  tبهدستآمده در این خروجی بزرگتر از  8/52یا کوچکتر از  -8/52باشد،
ضرایب مسیر معنادار هستند و در غیر اینصورت عدد بهدستآمده برای ضرایب مسیر،
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از نظر آماری قابلقبول نیست .با توجه به میزان اثر متغیرها بر یكدیگر و با در نظر
گرفتن ضرایب معناداری این روابط ،میتوان به تأیید یا رد فرضیهها پرداخت.
جدول شماره سه ،خالصهای از نتایج را نشان میدهد .نتایج ارائهشده در جدول
شماره سه ،نشاندهندۀ اثر مثبت و معنادار رهبری تحولی بر رضایت شغلی و اثر منفی و
معناداری رهبری مبادلهای بر رضایت شغلی و همچنین اثر منفی و معنادار رهبری
تحولی بر سیاستهای سازمانی ادراکشده به همراه با اثر مثبت رهبری مبادلهای بر
سیاستهای سازمانی ادراکشده است؛ بنابراین این نتایج از فرضیههای اول و چهارم
پژوهش حمایت و از فرضیههای دوم ،سوم و پنجم پژوهش حمایت نمیکند.
جدول شماره ( :)3نتایج آزمون فرضيات پژوهش
ميزان تأثير

معناداری

نتيجه

فرضيه
رهبری تحولآفرین رضایت شغلی

5/28

0/08

تأیید

رهبری مبادلهای رضایت شغلی

-5/65

-6/06

رد

رهبری تحولآفرین سیاست سازمانی ادراکشده

-5/83

-0/56

رد

رهبری مبادلهای سیاست سازمانی ادراکشده

5/38

3/10

تأیید

سیاست سازمانی ادراکشده رضایت شغلی

-5/85

-0/08

رد

بحث و نتيجهگيری
مدیریت و رهبری ،همواره بهعنوان یكی از مهمترین عوامل موفقیت و شكست هر
قلمداد شده و مطالعات و تحقیقات فراوانی را به خود اختصاص داده است .به نظر
میرسد اکثر این مطالعات به بررسی سبکهای مختلف مدیریت و رهبری و نیز ارتباط
آن با متغیرهای مهم سازمانی پرداخته و سعی در روشن کردن نقاط ضعف و قوت هر
یک از سبکها از حیث تأثیر بر متغیرهای مذکور کردند .گفتنی است ،طی ده سال
اخیر ،پژوهش پیرامون رهبری تحولآفرین و تعاملگرا به یک رویكرد مسلط تبدیل شده
و عمده پژوهشهای حوزه مدیریت و رهبری را به خود معطوف داشته است
(بس .)8555،از سوی دیگر ،در عصر حاضر ،زمینه برای ارتقای رضایت شغلی ،بهعنوان
یكی از عوامل کلیدی در بهبود عملكرد سازمانی و جلوگیری از بروز مشكل دستیابی به
اهداف سازمانی؛ استفاده از نتایج پژوهشهای دانشگاهی در گسترش مرزهای دانشِ
بشری ،به امری الزم و ضروری تبدیل شده است .این در حالی است که وجود برخی
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عوامل ،برای ارتقای رضایت شغلی و افزایش انگیزه و تعهد در محیط کار مانع ایجاد
میکنند که شناسایی و رفع آنها اهمیت دارد .در راستای تحقق این مهم ،در این
پژوهش ،تأثیر سبکهای مختلف رهبری و نقش میانجی سیاستهای سازمانی برای
ارتقای سطح رضایت شغلی مطالعه شد.
در راستای دستیابی به اهداف پژوهش فرضیههایی مطرح و به بوتۀ آزمایش گذاشته
شد .مرور بر مطالعات انجامشدۀ قبلی در این خصوص نشان میدهد که سبکهای
مختلف رهبری بر ادراک کارکنان از سیاستهای سازمانی تأثیرپذیر است که منتج این
تأثیرپذیر خود را در رضایت شغلی نمایان میسازد .در این پژوهش نیز تالش شد تا
تأثیر متغیرهای مذکور را مورد مطالعه قرار دهد .یافتههای پژوهش نشان داد که رهبری
تحولی تأثیر مثبت و معنادار بر رضایت شغلی دارد .این بدان معناست که رهبران تحولی
میتوانند با بهکارگیری رفتارهایی انگیزشی ،تغییرات روانشناختی را در تکتک
کارکنان القاء کنند .همانطور که باس ( ،)8510بیان داشت ،رهبر تحولآفرین پیروان را
توانمند میسازد ،به آنها برای عملكردی فراتر از انتظاراتشان انگیزه میدهد و آنها را
بهجای تعقیب منافع زودگذر شخصی ،تشویق به پیروی از اهداف جمعی میکند .از
سوی دیگر ،وجود رابطهای منفی بین رهبری مبادلهای با رضایت شغلی بهمنزلۀ آن است
که ارائۀ پاداش یا تنبیه دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل میکنند؛ درحالیکه
انگیزه در این سبک از رهبری کمتر مورد توجه است.
بهعالوه ،تأثیر منفی بین رهبری تحولی سیاستهای سازمانی ادراکشده حاکی از
آن است که رهبری تحولی با ایجاد جوی دوستانه و عدالتگونه ،زمینۀ الزم برای
سیاسیکاری را در سازمان کاهش میدهد .از سوی دیگر ،تأثیرپذیری مثبت رهبری
مبادلهای نشان از آن دارد که این سبک از رهبری با بهکارگیری اصول صحیح مذاکره،
پرداخت در مقابل کار انجامشده و همچنین عدم نیاز به حضور فیزیكی در تمام مراحل
کار ،زمینه را برای افزایش ادراکات کارکنان از سیاستهای سازمانی فراهم میکند .به
همین ترتیب تأثیر منفی سیاستهای سازمانی ادراکشده با رضایت شغلی بیانگر آن
است که کارکنان با درک وجود روابط سیاسی در سازمان و وجود جو بیعدالتی و توزیع
غیرمنصفانه دستاوردها و ستادههای سازمان ،موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل
روحیه تالش و فعالیت در آنان میشود و بر اساس اصل برابری کارکنان کمتر احساس
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رضایت از شغل خواهند داشت؛ به عبارتی ،با بهبود رابطه تبادل اجتماعی دوستانه و در
حین حال عادالنه بین کارکنان و رهبران سازمان ،به نظر میرسد رفتارهای سیاسی در
سازمان کاهش یافته که این موضوع بهخودیخود میتواند زمینه برای افزایش رضایت
شغلی فراهم کند.
بنابراین با عنایت به نتایج پژوهش میتوان گفت ،رهبری تحولآفرین توانمندی الزم
برای ایجاد محیطی با سیاسیکاری کم را دارا است که این محیط ،تأثیر مثبتی بر
رضایت شغلی کارکنان مراقبت پرواز دارد .از سوی دیگر ،با توجه به پژوهشهای
انجامشده مبنی بر وجود رابطهای منفی و معنادار بین استرس شغلی و رضایت شغلی در
کارکنان مراقبت پرواز (روحالهی و احد مطلقی( ،)8353 ،محمدیفر و همكاران،
 ،)8315الزم است تا با تقویت شاخصهای رضایت شغلی عالوه بر ارتقای سالمت روانی
آنان ،موجبات عالقهمندی به شغل و در نهایت رضایت شغلی آنها را به میزان
قابلتوجهی فراهم کرد .از سوی دیگر کیفیت رهبری مبادله به نحوی است که زمینۀ
بروز رفتار سیاسی در سطح سازمان وجود داشته و این محیط آمادگی الزم را برای
کاهش رضایت شغلی کارکنان مراقبت پرواز فراهم میکند.
با عنایت به نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش میتوان مدل نهایی تأییدشده
را بهصورت شكل زیر بیان کرد:

شكل شماره ( :)4مدل نهایی تأیيدشدۀ پژوهش
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پيشنهادها
با توجه به اهمیت فوقالعاده شغل مراقبان پرواز ،وابسته بودن ایمنی پروازها و جان
هزاران مسافر خطوط هوایی به عملكرد دقیق و مناسب آنها و با توجه به تأثیر مثبت
سبک رهبری تحولی بر رضایت شغلی موارد ذیل پیشنهاد میشود:
 از آنجاییکه انگیزش الهامی و تحریک فكری ،از ابعاد سبک رهبری تحولآفرین
است ،رهبران سازمان مورد مطالعه برای تحقق اهداف ،تأمین و پشتیبانی از
منابع ،کسب موفقیت ،جهت دادن به تالشهای افراد و فعالیتهای سازمانی،
ایجاد انسجام بین اعضا از طریق ایجاد اهداف مشترک و آرزوهای مشترک و
مقاصد فراگیر متحد ،هدایت نیروهای بالقوه و بالفعل برای ایجاد همافزایی و
ایجاد چالش و هیجان در کارکنان ،باید تعریف دقیقی از مأموریت و تصویر
روشنی از آینده یا چشمانداز سازمان داشته باشند و در این راستا اهداف و
راهبردهای مشخصی تعیین کنند تا با اولویتبندی تخصیص منابع و بهرهگیری
از امكانات و فرصتها از بروز بحرانهای احتمالی و اتالف منابع جلوگیری کنند.
 برای کسب مهارت در زمینۀ تحریک پیروان بهمنظور تأمین هدفهای سازمانی،
تحقق بخشیدن به انتظارات پیروان ،ایجاد کشش احساسی در پیروان ،ایجاد
رابطۀ قوی و انگیزشی با کارکنان ،باال بردن نفوذ در میان پیروان از طریق درک
متقابل و ایجاد احترام و وفاداری بیچونوچرا ،برگزاری دورههای آموزشی هوش
هیجانی راهکارهایی مؤثرند.
 با توجه به اینكه یكی از ابعاد سبک رهبری تحولآفرین مالحظات فردی است ،در
راستای ایفای نقش مربیگری خود ،توصیه میشود ،کارکنان را تشویق کنند و
بهجای توجه به نقاط ضعف ،بر نقاط قوت خود متمرکز شوند و برای تقویت نقاط
قوت کارکنان و شكوفایی استعداد آنان سرمایهگذاری کنند و به آنان نسبت به
عملكردشان بازخورد مؤثر دهند و در تعامل با آنها فنون شنود مؤثر را به کار
گیرند .آنها را در فرایند تصمیمگیری شرکت دهند تا باعث ایجاد انگیزۀ بیشتر
برای بهتر انجام دادن کارها شوند و باعث شوند کارکنان به نتیجۀ کار تیمی
متعهد بمانند.
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