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تپذیری
لیابی معادالت ساختاری روابط بین رهبری معنوی و مسئولی 
مد 

اجتماعی کارکنان با نقش میانجی سالمت سازمانی در کارکنان دانشگاه اصفهان

سید هدایت اهلل داورپناه ،1سید علی سیادت ،2سید صالح ولی زاده ،3حامد رضائیان

4

چکیده
پژوهش حاضر با هدف سنجش روابط علی ب نی رهب یر

یونعم

وو ووو مس یلوئ تتتپ یریذ

یم انجی س مال ت سازمانی در اد نشگاه اصفهان انجام شد .روش پ و یفیصوت شهوژ

انکراک یعامتجا ن اب  شقن     
هعماج       

و هدوب یگتسبمه عون زا

مآ اری شا لم ک یل ه کارکنان ادا ری عم اونتهای ( ادا ری و مالی ،فرهنگی و اد نش وج یی ،پژوهشی ،ومآ ز اد )یش ن هاگش   
اصفهان به تعد دا  344نفر در س لا

 5931- 96ب هوژپ هنومن مجح .دو ش ناگروم و یسجرک لودج زا هدافتسا اب 

(  ،)07 19به تعد دا  182نفر ت نییع گردید .روش نمونهگیری ،تصا فد ی طبقهای متناسب با حجم ب یارب .دو
اطالعات از سه پرسش و یارف یونعم یربهر همان

جم عععآوری

هم اراک ن (( ) 2005؛ پرسش مزاس تمالس همان انی     ما ای زل (  ) 1969و

پرسشنامه مسئولیتپذیری جا تماعی کارول (  ) 1991استفا هد شد .یافتههای پ هک داد ناشن شهوژ     رهب یر
س مال ت سازمانی و مسئولیتپذیری جا تم طبار یعا ه انعم و میقتسم  د تسا رداق و دراد یرا

    

یونعم

ناشن شهوژپ    

 و میقتسم هطبار یعامتجا م اد یرادانع رد ووووو وووووو  32درصددد از واری سنا

مسئولیتپذیری جا تماعی را تب نیی مینماید .عالوه بر این یافتههای پژوهش نش اب یونعم یربهر هک داد نا

جنایم ی       

ینماید.
تپذیری جا تماعی را تب نیی م 
گری س مال ت سازمانی به طور غیر مستقیم  71درصد از واریانس مسئولی 
کلید واژهها :معادالت ساختاری ،رهبری معنوی ،سالمت سازمانی ،مسئولیت پذیری اجتماعی.

دریافت مقاله5931/4/ 20 :

پذیرش مقاله5931/ 11 / 18 :

 .1اد نش یوج دکتری مدیریت ومآ زش عالی اد نشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)h.davarpanah1991@gmail.com:
 .2عضو هیات علمی گروه ع مول تربیتی اد نشگاه اصفهان

 .3اد نش یوج کارشناسی ارشد مدیریت ومآ زشی اد نشگاه اصفهان
 .4وف ق لیسانس مدیریت ومآ زشی اد نشگاه اصفهان

اب    

 52درص سنایراو زا د

س مال ت سازمانی و  61درصد از واریانس مسئولیتپذیری جا تماعی را تب نیی نماید .همچن نی یافتهه یا
داد ک مزاس تمالس ه انی اب  یلوئسم تتتتت تتتتتتپ یریذ
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مقدمه
ما روزه مهمترین عا لم بهرهوری در سازمانها و درنهایت کل جا عم ه ،منابع انسانی است .تردیدی
نیست که فوکش ایی هر جا عم ه یا در بهب دو و پرورش من عبا ان  نآ یناس ن هجوت اب .تسا هتفه هب        
ن آو وریها و دگرگونیهای بسیاری که در جهان با آن جاوم ه هستیم ،سازمانه یا
خاصی را بر یا استفا هد از ک یل هی ظر یف تتته یا

راک یلمع ک دوخ نان

و یرکف

ریبادت قفوم    

م ذاختا ییییی ییییییییییکننددد

( الج لی اوج ران و الج لی اوج ران) ۱۳۸۹ ،؛ زیرا در دنیای ما روزی زم یت رقابتی پایدار سازمانها،
درگرو سرمایههای انسانی و کارکنانی است که باکارشان ع نیج

وش ند و ن لی به اهداف س ینامزا

را با تحقق اهداف فر ید خ دو همسو بدانند ت مزاس هعومجم ا ا سک طیحم رد دناوتب ن بببببب بببببببوک را

رقابت جهانی فوم ق دوش (ارتورک .) ۲۰۱۰ ،1بنابراین سازمانه رد هراومه دیاب ا اتسار ییییییییی ای داج

بستر و شرایطی اقد ما نمایند که منجر به ایجاد ان هزیگ و شا تیاق در کارکنان و درنهایت تح و کر

مت امرس نیر ی هه هههی
خالقیت در آنها دوش (کندی و دیم  .) ۲۰۱۰ ،2چ اسنا یورین هک ار ن هم ،ی ممممم ممممم
سازمان محسوب می دوش و اثربخشی یک سازمان مست مزل کارکنان شایسته و مسئولیتپذیر است.
تپ یریذ
مسئولیتپذیری جا تماعی وم ضوع جدیدی نیست ،ما روزه مس یلوئ ت ت

ب یعامتجا ههه ههههمراتب

تپ یریذ
فراتر از حوزه عف الیت و تأثیر خ دو درگذشته که انساندوستی ب دو گام مینه یلوئسم ،د تت تت
جا تماعی در عرصه کسبوکار بر یا رسیدن به توسعه پایدار ،در وم رد ار ئا ه ر ها حلهای پیش یگ رانه
بر یا چالشهای جا تماعی و زیستمح طی ی و عرصهه یا ی یازا  ننننندس و شقن ت

ار دوخ هاگیاج

پیداکر هد است (واس لی سکی 3و همکاران .) 2010 ،ما ا به نظر میرس نایم رد هقالع شیازفا هک د      

  

اد نشگاهیان و متصدیان به مسئولیت پذیری جا تماعی به خاطر منفعتهایی که مسئولیت جا تماعی

بر یا اقتصاد ،جا عم ه و محیطزیست اد رد ،تازه و جدی شاب د دد ددد (هندرسوننن .) 2007 ،4در طم ال تاع
تپ یریذ
تشده است که مسئولی 
جدید ن زی این ما ر اثبا 

ب یعامتجا ههه ههههط دنیازف رو ههههه یا از فرهنگ،

جا تماع و اقتصاد حاکم بر جا م تیامح هعم یییییییکنددد (از ام تتت ) 2010 ،5و عا لم

ه یاقب یساسا رررر ررررر

سازمان محسوب می دوش (رؤیایی و مهر دوست.) 1388 ،

1. Erturk
2. Kennedy & Daim
3 .Vasilescu
4 .Henderson
5. Azmat
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مسئولیتپذیری جا تماعی که با نامهایی همچون وجدان سازمان ،عم کل رد جا تماعی ،کسبوکار
مسئول و پایدار ،مسئولیت شهروندی و پاس یوگخ ی مزاس یعامتجا  ا ش ن ن م هتخا ییی یییییییی وش ددد (پاپپپ

1

وهمکاران ،) 2011 ،به عم نای جم موع وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جه  ظفح ت و
یکند ،انجام دهد؛ تعهد و ت ریدم فیلک یت   
مراقبت و کمک به جا عم ه یا که در آن عف الیت م 

به

انجام کارهایی که حا ظف و ارتقادهنده رفاه جا عم ه و عالیق سازمان باشد (چ یو و گری.) 2008 ،2

هولمه ) 1999 ( 3مسئولیتپذیری جا تماعی را درک مشترک مبنی بر ازفا یش رفتارهای اخالقی در

یم ان کارکنان و بهمثابه آن رشد و تعالی اعضا تعریف میییکنددد (لینته وکی ممم  4و هم اراک ن.) 2010 ،،

ناکورما و واناتابه ) 2006 ( 5مسئولیتپذیری جا تماعی را یک ارزش گرانبها که بر ومد کراس و ی

جا عم ه ومد کراتیک تأثیر میگذارد عم رفی میکنند (آپایدن و ارکان.) 2010 ،6

کارول ) 1991 ( 7ز یم نههای مختلفی از مسئولیتپذیری جا تماعی را بهمنظور ار ئا ه یک مهاب لدم   
تاند از:
ترکیب کرد .وی مسئولیتهای جا تماعی هر سازمان را در چهار بعد طم رح کرد که عبار 

مسئولیت اقتصا ید  ،قانونی ،اخالقی و جا تماعی (کیم و ربررر .) 2008 ،8مس و هیاپ یداصتقا تیلوئ

اساس همه ابعاد در هرم مسئولیتپذیری جا تماعی توص م فی ییییی مه اریز ،دوش ه یلوئسم  تتتت تتتتته یا
کسبوکارهای دیگر بر پیشبینیهای مسئولیت اقتصا ید نها هد شده است .ازلح ظا

خیرات ی زین    

سازمانهای تجاری بهعن او ن نهادهای اقتصا ید طراحی ئارا یارب و هدش ههه ههههی ک الا هب تامدخ و    
اعضای جا عم ه ایجا شد ده است .مسئولیت قانونی از سازمان انتظار اد رد که مأ وم ریتهای اقتصا ید
خ دو را در چهارچوب قانون پ یگی ری کند .ازاینرو ،ق او نینی بر یا کنترل کسبببوکاره بیوصت ا   
می دوش  ،ق او نینی چون :قانون کار و تأ نیم جا تماعی ،قانون ایمنی و س مال ت کار ،قانون ض داسف د   
اقتصا ید یا حفظ محیطزیست در زمره این ق او ن نی جا میگیرند .مسئولیت اخالقی بهعن او ن انتظار
شها ه هنجاره یا
جا عم ه از سازمان مبنی بر اینکه ارز 

هب و دشاب هتشاد رظندم ار هعماج آ نننننن نننننننها

احتر ما بگذارد ،توصیف می دوش و فراتر از چارچوب قانونی کم توب است .مسئولیتهای اخالقی
1. Pop
2. Choy & Gray
3.Holme
4. Linthicum
5.Nakamura & Watanabe
6.Apayden & Arkan
7.Carroll
8. Kim & Reber
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پایبندی به اصول اخالقی ،انجام کارهای درست ،عدالت ،انصاف و احتر ما به حقوق رد ار مدرم
برم یی یگ دری  . ..مظه یلوئسم ر تتتت ته  یا ااا خالق  ،اهدرادناتسا ،ی ه راظتنا ای و اهراجن ا هک تسا ت    

    

     

من سکع کننده بر یا همه فا ر دا جا عم ه ،چه مصرفکننده ،کارکنان و سهامداران مبن هنالداع رب ی    
رفتار شدن ب آ ا نننه کون و مراهچ حطس رد .تسا ا ،مره
عف الیتهای بشردوستانه را درخ او ست میکند .ب دع

متجا تیلوئسم ا هک دراد رارق یع
جا تم عومجم یعا

   

    

د ار یتادهعت و فیاظو ر   

برمیگیرد که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جا عم ه با نگرش همهجانبه و رعایت حفظ
وحدت و مصالح عم مو ی کشور انجام دهد .تعبیر کارول از این مؤلفه ،این اس مزاس هک ت ا اب ن    
ان او ع عف الیتهایی ،از عم ضالت جا عم ه بکاهد و کیفیت زندگی مر مد را بهب شخب دو
نف .) 2011 ،1

دد ددد ( و زوزیلیف

ازآنجاکه رفتار کارکنان در سازمان ،میت او ند متأثر از نگرشهایی آنها باشد ،ازاینرو آگاهی از
یت او ند بر نگرشه یا
آنها بر یا مدیران سازمانها ضروری به نظر میرسد .ازجمله ع لماو ی که م 
فا ر دا در خصوص انجام کارها ن زی تأثیر بگذارد و در س حط و ازیم ن باور فا ر دا درز یم نه انجام کار و
ن زی ان هزیگ های آنها انرژی مضاعف به و دوج آورد ،وج حاکم بر سازمان میباشد .بدون شک در
تپ .دوب دنهاوخ ریذ
سازمانی که وج سالمی حاکم باشد ،کارکنان ن زی متعه یلوئسم و د تت تت

عقاورد    

الزمه رشد و توسعه هر جا عم ه شاد تن سازمانهای سالم ،پویا و اثربخش هست .بر اس هاگدید سا   
آر یم چل ) ۱۹۹۰ ( 2سازمانهای اثربخش مهمت  یبایتسد لیاسو نیر به د تفرشیپ ر هعماج کی 

      

محسوب میگردند و در این یم ان سازمانهایی به اثربخشی نا لئ میگردند که از تمام ویژگیهای
یک سازمان سالم برخور اد ر باشند ( کش ر کن.) ۱۳۸ ۳ ،
همانطور که س مال ت انسانها باعث ازفا یش سعی و تالش آنها در جهت ر و عیانص دش

هب ب دو

خدمات می دوش  ،وم ضوع س مال ت بر یا سازمانها ن زی طم رح است ،زی مزاس رگا ار ا  ن از تمالس     
تپ یریذ
کا لم برخور اد ر باشد باعث یلوئسم شیازفا تت تت

و نانکراک

هب ب و تالوصحم تیفیک دو

خدمات می وش ددد (عب هداز هللاد  .)29 13 ،،س یموهفم ینامزاس تمال رتسگ هک تسا ششش ش شش شششششششیافت ات ه   
اثربخشی یک سازمان را در محیطهای مختلف من سکع
مؤثر سازمان ،تطبیق با مح طی  ،،ت ب رییغ هه هههط و بسانم رو

کند .س مال ت سازمانی ت او ن یا ی درکلمع    
زا دشر تسه نورد ؛؛؛؛؛؛؛؛؛ بن تمالس نیاربا   
1. Filisos & Ficen
2. R.Michael
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سازمانی درک ولطم بی از زیرسیستمهای روانی از یک سازمان و یکپارچهسازی و انس دوخ ماج
با واق یع ت سازمانی اد رد (سابانسی.) 2011 ،1

در دا بیات مدیریت ،ریشه س مال ت سازمانی ب نآ هک ینامزاسوج ه ن زین ش فرگ تأ ت یروئت زا ه    

یگر دد (بارث 2و همکاران،
سازمانی و آنچه بهعن او ن نظریه مدیریت ادا ری شناختهشده است ،برم 
 .) 2001اص الط ح س مال ت سازمانی را نخس لاس رد راب نیت    

 1969لیام ززز  3در طم ال ینامزاسوج هع   

مدارس بهکاربر هد است (کورکماز .) 2007 4ازنظ یعضو هب ینامزاس تمالس زلیام ر رتارف

زا        

اثربخشی کوتاهمدت سازمانی الد لت عومجم هب و هتشاد ههه هههه یا از خص تبسن صیا ًاًا هراشا ماودرپ      
میکند و عبارت است از دو ما و بقای سازمان در محیط خ دو  ،سازگاری با آن و ارتقا و گسترش
ت او نایی سازمان بر یا سازگاری بیشتر (جاهد.) 1384 ،
سازمان سالم جایی است که فا ر دا باعالقه به محل کارشان میآیند و به کار کردن در ای لحم ن
فا تخار میکنند .در حقیقت س مال تی سازمان ازلحاظ زیف یکی ،روانی ،ما نیت ،ت لع ق ،شایستهساالری
و ارزشگذاری به اد نایی ،تخصص ،شخصیت ذینفعان ،رشد داد ن به قاب یل ته یا آنننه ا و ا ن ماج   
وظایف محول شده از س یو فرا دستگاههای خ دو  ،در اثربخشی رفتار هر سیس ییازسب ریثأت یمت    
اد رد .س مال ت سازمانی ،مفه مو ی است که به بازتاب اثربخشی سازززمان در محیطططه یا

و فلتخم

چ وگ نگی واکنش به ت ییغ رات در این شرایط بسط هداد شده است (سابانسی .) 2011 ،سازمان س ملا
شا لم پیروان و رهبران سالم است .سازمانی که از محیط و کار س یژرنا ،تسا رادروخرب یملا    
خ دو را در جهت تحقق اهداف سازمان سوق میدهد و سبب می دوش اعتماد ب نی افر دا در سازمان
بیشتر دوش و روحیه آنها ارتقاء یاب م نانکراک ییاراک شیازفا ثعاب لماوع نیا .د یییییی ییییییییییی .دنوش
کارکنان در سازمانه یا

ومعم ،ملاس ًالًال

فیظو ،دهعتم ههههه هههههه زا و دنتسه دنمدوس و سانش و هیحور   

عم کل رد باالیی برخور اد رند و در جهت حل مش لک بهصورت غیررسمی (فارغ از مقام رسمی) با
یکدیگر همکاری میکنند؛ چن نی سازمانی عم مو ًالًال در انجام وظایف بهههط و هدوب قفوم رثؤم رو   

ی ،) 2012 ( 5س نامزا
ت او نایی سازگاری با رشد را اد رد (قاسمی و همکاران .)39 13 ،ازنظررر لنچ نوی ی ی

1.Sabanci
2- Barth
3. Miles
4. Korkmaz
5. Lencioni
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سالم سازمانی است که سیاستبازی و سردرگمی در آن کمت و هیحور ،دراد هار ر رهب ه ههههههوری در
اب هسیاقم رد نامزاس      

آن باال است ،ازیم ن جابهجایی نا ولطم ب نیروی کار در آن کمت و تسا ر
ی دوش .
بیمار ،هزینه کمتری صرف گزینش م 

س مال ت سازماني از ع لماو بسياري تأثیر میپذیرد که میت او ند منجر به اثربخشی سازمان گ و ددر
درنهایت در س ددو هي و بازدهي سازمان کار ييا

شاد ته باشد (براتی و هم اراک ن ،)09 13 ،ازجم هل

چکس
نيا ع لماو نقش رهبر سازمان قابلذکر است .هی 

من نامزاس ربهر زج ییییی ییییییت او ن یتسردنت د   

سازمان را به آن بازگر اد ند درحالیکه مدیران غالبًاًا مسئولیت ،راهبرد ،فناوری ،بازاریابی یا تأ نیم
  

مالی را با فوم قیت به زیردستان خ دو تف م ضیو یییییکننددد ،مس ر نامزاس یگنهرف تمالس تیلوئ ا
نمیت او نند به زیردستان خ دو بسپارند .به عبارتی س مال ت س ماک و ینامزا یا ود زا راک لحم رد یب
منبع نا م یش ییییی بهر کبس ،تسخن :دنوش ر اتفر و ی ر یدم  ر  نانکراک میقتسم نا ا مود و تس    

  
   

سرمشقهای سازمانی که باعث ایجاد خالقیت و همکاری می وش ند (شریفی و آقاسی.) 1389 ،
چنانچه اد نشگاه بخ او هد بهعن او ن یک سازمان از رشد و بالندگی بهرهمند گر دد  ،بای اربهر زا د نی   
برخور اد ر باشد که بت او نند وج سازمانی سالم و ولطم بی را بر اد نشگاه حاکم کنند .با ت جو ه به ت رییغ
و تح الو تی که محیطهای کاری را تحت تأثیر قرار هداد  ،تنها ما ر ثابت در سازمانه ینهذ رییغت ا    
است ،بنابراین باید گفت ،مدلهای سنتی رهب یر
حاضر نیستند و نیاز به دم للله یا

وگخساپ ی

رصع تامازلا و اهزاین

نامز ره زا شیب یربهر دیدج دی یرگ

مدلهایی که عالوه بر ت یقالخا تاعوضوم یدام لئاسم و دوس هب هجو

ساسحا

رود و هههههههههههی

م ییییییی یییییییییییی .دوش

یناسنا و  ،،،،،،،،، ،،،،،،،،همچ نو

عم نویت را ن زی مدنظر قرار دهند .عم نویت در سازمان ،پدی هک تسا ییاپون هد

م ییی ییییییییت او ن یورین د

قدرتمندی را بر یا زندگی فا ر دا به ار غم ان آورد .این نیروی قدرتمند ،زمانی حاصل خ او ه دش د   
که زندگی کاری را بازندگی عم ن یو کارکنان پ وی ند دهد .با چن نی نیرویی ،کارکنان حتی باو دوج
شتر ،،مت زاو ن ننتررر و عم ن هتشاد رترادا   
تبخ 
یت او نند محیط کاری لذ 
تقریبًاًا ه از ران ساعت کاری ،م 
با  دنش (( (مه هداز ید  .)19 13 ، ،،درواق یا ع ن نننن ی جا ترورض ک ت ان بببببب بناپ طیحم رد هک تسا ریذ

      

کسبوکار ما روز ،عم نویت باید بهعن او ن عنصر مهم از رهبری وم ردت جو ه ق دریگ رار  ... ..ان اج ممم این
مهم ،عاملی اساسی درحرکت به سمت س وط ح باالتر فوم قیت درونی و بیرونی اس  ت ( (س و زردنا
همکاران 2003 ،به نقل از عم مار ز هدا و صانعی.)09 13 ،
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رهبری عم ن یو یکی از هویش های نوین رهبری در سازمانها است و به دنب یونعم یاقب نیمأت لا   
کارکنان میباشد که در این مسیر میت او ند جوم ب پرورش س مال ت روان مزاس رد نانکراک ی ان    
دوش (قاسمی و همکاران .)39 13 ،رهبری عم ن یو رویکر ید

لماش

شه یا
زرا ش ش

زا قیمع یقالخا   

قب لی استقالل ،آز دا ی ،انصاف ،نوعدوستی ،مهرباننی و ص  تسا لامک و تقاد ووو وووو ق داجیا ترد   
وحدت و انسجام در سازمان را اد را میباشد .ویژگی اصلی رهبر عم ن یو را میت او ن در تعا لم ب نی
رهبر –پیرو دریافت .درواقع رهبری عم ن یو ب  طابترا یعون داجیا لابند ه ب ماجسنا ات تسا زا        
شخصی ،ار هدا و ایجاد استانداردهای با یال

عم ن یو را تشویق و حمایت کند (بهر نایما  .)19 13 ،،از

دیدگاه فر یا  ) 2003 (1ن زی رهبر عم ن یو کسی اس  هدافتسا اب هک ت ا را ز ز شششش شششششه ط ،ا رر رررز تلقیییه و ا
رفتارهایی که الزمه ان زیگ ش درونی خ دو و دیگران است ،بقای عم ن یو اعضای سازمان را مهارف
کند.

3

2

از دیدگاه فر یا (  ) 2003رهبری عم ن یو شا لم  7بعد چشم انداز سازمانی  ،نوعدوستی  ،ایم هب نا   

کار ،4عضویت در سازمان ،5عم نا اد ری ،6تعهد سازمانی 7و بهره وری 8میباشد.

چشمانداز سازمانی به عم نی آن است که رهبری عم ن یو  ،آینده جذابی بر یا سازمان خ میسرت دو   
میکند و بهگونه یا در کارکنان نفوذ میکند که آنان به تحقق چشمانداز سازمان ایمان آورند و
به آینده سازمان یما دوار باشند ..عشق به هم نوع (نوعدوستی) به عم نی عشق و ت جو ه به همه بدون
هیچ چشم هب قشع .تسا یتشاد ون ععععع ععععععدوس زرا قیرط زا بلغا یت ششش ششششه یا ی نوچمه 

یرادافو ،،،، ،،،

ن وکی کاری و خیرخ او هی نسبت به دیگران ظ م رها ییییی هب نامیا .دوش     ک  را (( نامه ):نامیا /دیما    
اعتقا اد ت عم ن یو کارکنان ،آرزو و انتظارات مثبت در آنهاست ،فا ر دا باایمان شاد تن به کار خ دو
تمام سختیها را در مسیر رسیدن به اهداف خ دو تحمل میکنند تا به اه دوخ فاد

دنسرب  ،،،، ،،،این

ایمان باعث ازفا یش مسئولیتپذیری در کارکنان می دوش  .عضویت در سازمان به عم ن اسحا ی  ِسِس
تشاد ِنِن مهم یراک 

راکمه و نامزاس رظن زا ان  ،،،،،، ،،،،،،،،،،،،احسا سس س مس لوئ

رد تکراشم و ندوب    

  

1. Fry
2- organizational vision
3- altruistic love
4- hope/ faith
5- membership
6- meaningfully
7- organizational commitment
8- productivity and continuous improvement
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تصمیمگیریهای سازمان است؛ بهعبارتدیگر ،و دوج رهبری عم ن یو در سازمان به کارکنان این
احساس را میدهد ک لغش ه آ نن نننه مزاس رظنزا ا ا یاراد زین ناراکمه ریاس و ن تیمها

.تسا   

عم نا اد ری به عم نی درک عم نای واقعی لغش توسط کارکنان و اهمیت قا لئ شدن ب یار
چن نی نوع رهبری جوم ب می دوش که کارکنان عم نا ییی واق لغش یع
لغش ی که اد رند اهمیت قا لئ

     

تسا نآ ... ..

ار دوخ هدرک کرد  ،،،،، ،،،،بر ااا ی

وش ند .تعهد سازمانی عب اسحا زا تسا ترا س تیوه   ،،،،، ،،،،و اداف ررری و

وابستگی کارکنان به سازمان .رهبری عم ن یو با ایجاد تعهد سازمانی در کارکنان ،حالتی در فرد به
و دوج میآورد که فرد ،سازمان را عم رف خ دو می اد ند و آرزوی باقی ماندن در سازمان را اد رد..
بهرهوری و بهب دو مستمر (بازخورد عم کل رد) رهبری عم ن یو ب هنازور درکلمع یمسرریغ هئارا ا      
کارکن و نا

ینچمه نب ا اهدیدز ی یمسر 

رود ههههههههه  یا  ،ب روخزا ددد عم انآ درکل نر ا ف  ر م مها ییییی ییییآورد.

بازخورد عم کل رد باعث می دوش که کارکنان در جریان چندوچون کارشان بر ی مظنم یانبم ک    
ط ق ار دوخ درکلمع تو تیوقت    
قرار گیرند و از ضعفهای عم کل رد خ دو  ،آگ .دنبای یها    نقاط ط
کنند ،به کیفیت کار خویش ت جو ه نمایند و درنهایت ، ،از طری سک تاعالطا ق ببب بببب یوس زا هدش
رهبران ،در جهت اصالح و بهب دو سازمان گام بر اد رند (رستگار و همکاران)19 13 ،؛
با ت جو ه به طم الب گفته شده باید گفت که ،تمرکز بر عف الیتتته یا

امزاس نن نننه یا

ریظن یشزومآ    

اد نشگاهها از اهمیت بسیاری برخور اد ر است و ئاد مًاًا مدیران و دست اندر ک مزاس نیا نرا ا ننن ننننها
باید عم کل رد آنها را رصد کنند .ثمربخشی عف الیتهای چن نی سازمانهای بدون یفرط زا کش   
مس مزلت  و تیاده

رررر راهب قیال یناربهر یر

 و ش تسیا هههههههه ه یا اس ا زا هک ت ن قیمع و عماج هشید و       

قابلان طع اف برخور اد رند و از طرف دیگر مست مزل این است که در چن نی سازمانهای وج س ینامزا
مناسبی حاکم باشد و کارکنان در فضای آر ما و ع یرا

 راشف زا ر رتسا و یناو س دوخ راک هب    

  

مش وغ ل باشند تا کارایی و اثربخشی سازمانی ازفا یش یابد .وم ضوعی که در سالهای اخیر ت جو هات
زیا ید را بهس یو خ دو

لج ب کر هد  ،ویژگی رهبران عم ن یو است و اینکه رهبران چ وگ نه میت او نند

با توسل جستن به عم نویت ،س مال ت سازمانی و در نهایت مسئولیت پذیری کارکنان را ب ناغمرا ه   
آورند.
بر اساس طم العات انجامشده مشخص گردید که تاکنون هر س  ریغتم ه ر تمالس ،یونعم یربه      
شهای
مزمان وم ر طمد العه قرار نگرفتهاند و پژوه 
تپذیری جا تماعی بهصورت ه 
سازمانی و مسئولی 
انجامشده در این ز یم نه تنها دو مت یغ ر از مت یغ رهای پژوهش حاضر را بررس دومن ی هههههان نینچمه .د   
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هرکد ما از این مت یغ رها بهصورت جداگانه یا با مت یغ رهای دیگری و توسط محقق ناگدنسیون و نا   
مختلف در ایران و دیگر کشورها بررسیشدهاند .ازجم هم هل مم مممت تاقیقحت و تاعلاطم نیا نیر     
یت او ن به اوم رد زیر شا اره نم دو :
م 
تق او یی ی یدز ( )5931در پژوهش به بررسی رابطه مؤلفههای س مال ت سازمانی با اعتماد سازمانی و
شوپرورش ساری پر اد خت و به این نتایج دستیا هک تف   
مسئولیتپذیری جا تماعی دبیران ومآ ز 
ب فلؤم نی هههه هه و ینامزاس دامتعا اب ینامزاس تمالس یا
دبیرستانهای دخترانه شهر س یرا

تپ ریذ ی بد یعامتجا  ی نار       
لوئسم ی تتتتتتتتتتتتتت تت

طبار هههههی عم ن یرادا

دوجو

یهوک .دراد

((( (((( )5931در پژوهشی

تحت عن او ن بررسی تأثیر س مال ت سازمانی بر مسئولیتپذیری جا تماعی ب هک تسد جیاتن نیا ه
تپ یریذ
س مال ت سازمانی یکی از ع لماو اصلی ت نییع کنندهی ازیم ن مس یلوئ ت ت

   

انکراک یعامتجا ن    

است و در ب نی ابعاد س مال ت سازمانی ،روحیه و ان زیگ ش ،سرعت و ز ا نام ن بهر و اهراک ماج ری    
سازمان بیشترین تأثیر را بر مسئولیتپذیری کارکنان اد رند .در پژوهش دیگری ،ش شیخ ول ( )39 13
نشان داد که ب نی ابعاد عم نویت در محیط کار با س مال ت سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه مثب و ت
عم نا اد ری و دوج اد رد .زرین و رف هم اراک ن ((  )39 13در پژوهش ناونع تحت ی شن هطبار ییاسا      
سبک رهبری عم ن یو و س مال ت سازمانی در ادا رات دولتی شهر ب شو هر به این نت سد جیا تت تتتیافتند
که رهبری عم ن یو و مؤلفههای آن با س مال ت سازمانی رابطه عم نا اد ری اد رند .همچن نی در پژوهشی
مشابه قاسمی و همکاران (  )39 13به بررسی تأثیر رهبری عم ن یو بر س و دنتخادرپ ینامزاس تمال
تیافتند که رهبری عم ن یو بر س مال ت سازمانی تأثیر مستقیم و عم نا اد ری اد ر ؛د و از
به این نتایج دس 
ب نی ابعاد رهبری عم ن یو  ،عضویت و بازخورد تأثیر مستقیم و عم نا اد ری بر س مال ت سازمانی اد رن .د
همچن نی تقی ز هدا و کش ری (  )39 13در پژوهش خ دو نشان داد ند که رهب یر

یونعم

تلادع رب     

سازمانی و تعهد سازمانی تأثیرگذار میباشد.

پاتر 1و همکاران (  ) 2016در پژوهش زادنا هب ی هههههههگ یری

مزاس تمالس انی رد 

امزاس نننن نننننه یا

هافر   

شه یا ی تمالس زا هک     
ک دو کان پر اد خت .نتایج پژوهش نش یا رد هک داد نا ن امزاس  نننن نننننه خب ا شش شش
سازمانی برخور اد ر باشند در مبارزه با چالشها و حرکت بهس یو پیشرفت میت او نن لمع قفوم د   
کنند ،همچن نی میت او ند وج همکاری یم ان کارکنان را در سازمان بهب دو بخشد و تعهد هر یک از

1. Potter
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کارکنان را نسبت به وظایفشان ازفا یش دهد .در پژوهش دیگری ،ک یلوکسا و می ننننن  ) 2013 ( 1به
تپذیری جا تماعی کارکن  شزیگنا و هیحور اب نا ش آ یلغ ننننن ننننننها
این نتایج دستیافتند که مسئولی 
رابطه مستقیم اد رد .آنها نشان داد ند که ارتباط دو مت یغ ر در دو کشور ک ا و هر ن توافتم ناتسلگ    
تپ ریذ ی ان رتشیب یعامتجا  ش زاین زا ی ،تسا             
اس یلوئسم رد نانکراک شزیگنا هرک رد ؛ت تتتتتتتتتت ت
درحالیکه در ان لگ ستان این ما ر بر یا کسب فوم قیتهای فر ید است .از هم هم ه مم مممت تفای ر هه هههه یا
آنها حاکی از این ب دو که ع لماو سیاس گنهرف ،ی ی و 

رد یداهن ار نیب طابت

لوئسم ی تتتتتت تتتتتتتپ یریذ

جا تماعی سازمانها و ان زیگ ش مؤثرند..
در پژوهشی دیگر ،فر یا و همکاران (  ) 2011ن زی در پژوهشی ب بهر ریثأت ناونع ا ر ونعم ی ی رب 
عم کل رد سازمانی نش مزاس جیاتن زا یخرب و یونعم یربهر نیب هک دنداد نا ا ین

   

دهعت دننام            

سازمانی ،رابطه عم نا اد ری و دوج اد رد .فر یا و ولم ن ) 2003 ( 2در پژوهشی با عن او ن تحول سرادم

از طریق رهبری عم ن یو به این نت جی ه دستیافتند که رهبری عم ن یو بهطور خاصی تعه ینامزاس د   

را ازفا یش میدهد .در پژوهشی دیگر پاتل ،) 2002 (3رابطه ب نی س مال ت سازمانی و تعهد س ینامزا
در ب نی کارمندان صنعتی را وم ردبررسی قرار داد و به این نت سد جیا تت تتتیا و تبثم طابترا هک تف   
عم نا اد ری ب نی مؤلفههای س مال ت سازمانی (تأکید علم ،یهد تخاس ،عبانم تیامح ،هیحور ،ی

     

الم حظه گری ،نفوذ مدیر و یگانگی نها ید ) و تعهد سازمانی و دوج اد رد.
مدل مفهومی پژوهش
مدل مفه مو ی بر اساس نظریه رهب یر

یونعم

ارف ییییییی (  ،) 2003س ام ینامزاس تمال ی  زل ((( ((((  ) 1969و

مسئولیتپذیری جا تماعی کارول (  ،) 1991در لکش ( ،)1ار ئا ه گردیده است.

1. Kim& Scullion
3- Fry & Malone
4. Potel
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فرضیات تحقیق

شکل  ،1الگوی مفهومی پژوهش

با ت جو ه به طم الب گفتهشده و اینکه تاکنون پژوهشی که هر سه مت یغ ر را در کنار هم وم ر طمد ال هع
قرار هداد باشد ،یافت نگردید ،پژوهشگران در پژوهش حاضر به دنبال سنجش رواب نیب یلع ط    
رهبری عم ن یو و مسئولیت پذیری جا تماعی کارکنان ب ،دندوب ینامزاس تمالس یجنایم شقن ا      
بنابراین در راستای این مهم و بر اساس مدل مفه مو ی پژوهش ،چهار فرضیه ب روط ه
بررسی قرار گرفته است:
فرضیه اول :ب نی رهبری عم ن یو و س مال ت سازمانی رابطه و دوج اد رد.

دروم هژیو
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تپذیری جا تماعی کارکنان رابطه و دوج اد رد.
فرضیه دوم :ب نی رهبری عم ن یو و مسئولی 
تپذیری جا تماعی کارکنان رابطه و دوج اد رد.
فرضیه س مو  :ب نی س مال ت سازمانی و مسئولی 
تمالس   

فرضیه چهارم :ب نی رهبری عم ن یو و مسئولیت پذیری جا تماعی کارکنان با یم انجی گ یر
سازمانی رابطه و دوج اد رد.
ش تحقیق
رو 

این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی و روش تح لیل از ن یراتخاس تالداعم یبای لدم عو     

شها بر اساس هدف این پژوهش از نوع کاربر ید است .جا عم ه مآ اری
است .در طبقه بندی پژوه 
این پژوهش را ک یل ه کارکنان ادا ری عم اونتهای ( ادا ری -مالی ،ومآ زشی ،اد نش وج یی ،پژوهشی)،
اد نشگاه اصفهان به تعد دا  344نفر در سال  5931- 96تش لیک

داد ند و ح  هدافتسا اب هنومن مج از   

جدول کرجسی و وم رگان (  ،)07 19به تعد دا  182نفر ت نییع گردید .الزم به ذکر است که به دل لی
عدم بازگشت تعد دا  31پرسش  تیاهنرد ،همان ت دادع    

 151پرسش زجت دروم همان ی ههه ههههوتح لیل

گرفت .با ت جو ه به اینکه تعد دا کارکنان ادا ری در چه ب توافتم روکذم تنواعم را ود زا
نمونهگیری تصا فد ی متناسب با حجم استفا هد شد .بهمنظور گ آدر و یر

داد هههه یا

شور

ارق ر   
   

یندروم ا هس زا ز    
  

پرسشنامه استفا هد گردی ر همانشسرپ )فلا :د هبر ونعم ی ی جنس تهج  :ش ربهر  ی زا یونعم      

پرسشنامه رهبری عم ن یو فر یا و همکاران (  ) 2005استفا هد ب همانشسرپ نیا .دش ه ههه هههههص هتسب ترو   
پاسخ و با مقیاس پنجدرجه یا ل کی رت (از خ لی ی زیاد تا خ لی ی ک هک دیدرگ میظنت )م

یاراد    

29

سؤال میباشد و مؤلفههای چشمانداز ،عشق به هم نوع ،یما د و ایمان ،تعهد ،عضویت ،عم نا اد ری،
یدهد .روایی پرسشنامه رهبری عم ن یو توسط تقی ز هدا و
بازخورد عم کل رد را وم ردسنجش قرار م 
کش ری (  ،)39 13وم رد تا یئ د قرارگرفته و ضریب پایایی این پرسشنامه را بر اساس ض یافلآ بیر
کرونباخ  0/ 82گ از رش نم هدو اند .ب) پرسشنامه س مال ت سازمانی :جهت سنجش س مال ت سازمانی
از پرسشنامه س مال ت سازمانی مات وی مای زل  ،) 1969 ( 1استفا هد ب همانشسرپ نیا .دش ه ههه هههههص هتسب ترو   
پاسخ و با طیف پنج گزینه یا ل کی رت( 2از کام ًالًال فاوم قم تا کام ًالًال مخ  ،دیدرگ میظنت )فلا د یارا   

 30سؤال میباشد و س مال ت سازمانی را در هد مؤلفه تمرکز بر هدف ،کفای عیزوت ،تاطابترا ت   
بهینه قدرت ،کاربرد منابع ،اتحاد و همبستگی ،روحیه ،ن آو ور ب دو ن ،خ مدو خت اب یراگزاس ،یرا    
1. Mathew Miles
2. Likert Scale
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محیط و کفایت حل مش الک ت وم ردسنجش ق م رار یییییده یاور .د ی ینامزاس تمالس همانشسرپ       
توسط حسینی تبار (  ،)49 13وم رد تا یئ د قرارگرفته و ض اپ بیر یی یییایی ای ساسا رب ار همانشسرپ ن     
ضریب آلفای کرونباخ  0/79گ )ج .تسا هدومن شراز

تهج :یعامتجا تیلوئسم همانشسرپ        

سنجش مسئولیتپذیری جا تماعی از پرسشنامه مسئولیت جا تم  لوراک یعا (( (((  ) 1991اس دش هدافت   
جدرجه یا ل ات دایز یلیخ( ترکی خخخخ خخخخخ )مک یلی   
این پرسشنامه بهصورت بسته پاسخ و با مقیاس پن 
تنظیم گردید که اد ر یا

یباشد و چه ،ینوناق تیلوئسم هفلؤم را ،یقالخا تیلوئسم       
 25سؤال م 

مسئولیت جا تماعی و مسئولیت اقتصا ید را وم ردسنجش قرار میدهد .روایی پرسشنامه مس تیلوئ
جا تماعی توسط کشاورز ( ،)5931وم رد تا و هتفرگرارق دیئ یایاپ بیرض ی این ر همانشسرپ اا ااااااااااا بر
اساس ضریب آلفای کرونباخ  0/ 87گ از رش نم هدو است.
ب هه همنظ رو یمطا بسک ن  زا نا ا هکنی مانشسرپ هههههههههه ههها    دقیق ًاًاًا ًا مت یغ ره ار شهوژپ رد یسرربدروم یا    

  

میسنجند ،پرسشنامهها به پنج نفر از متخصصان هداد شد و روایی محت او یی آنها وم رد تا یئ د ق رار
گرفت .همچن نی پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاس و دیدرگ هب
ضریب بر یا پرسشنامه س مال ت سازمانی 0/ 871؛ ب یار

یونعم یربهر همانشسرپ   

زیم ان نیا     
 0/ 925و ب یار

پرسشنامه مسئولیتپذیری جا تماعی  0/ 846به دست مآ د .این ضرایب نشانگر پایایی ره بولطم   
سه پرسشنامه ب هدو است .هداد ها ن زی با استفا هد از نرم زفا ااا ر  spss23و  Amosیزجت دروم هه هههوتح لیل
قرار گرفتند.
یافتهها
بهمنظور ت زج یهو تح لیل

مآ اری هداد های پژوهش ،ابتدا بر یا بررسی نرمال ب دو ن مت یغ ره یا

دروم   

طم العه و همچن نی محاسبه ضرایب همبستگی ب نی آنها از نرم ازفا ر  spss23استفا هد گردید که نتایج
ش ا یارب دعب هلحرم رد .تسا هدش ر ور یبایز ابط نیب یلع          
آن در جدول شماره  1و  2گ از ر 
مت یغ رهای وم ر طمد العه از نرم ازفا ر  Amosاستفا هد شد.
جدول  .1نتایج آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف بهمنظور بررسی فرض نرمال بودن دادهها
ک ومول گروف – اسمیرنوف

س حط

عم نا اد ری

نوع توزیع

رهبری عم ن یو

1/ 062

/ 209

نرمال

س مال ت سازمانی

1/ 220

0/ 102

نرمال

مسئولیتپذیری

1/ 302

0/ 067

نرمال
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ی دوش  ،با ت جو ه به اینکه س حط
همانطور که در جدول ( )1الم حظه م 
گتر میباشد ،ندوب لامرن ضرف
پژوهش از مقدار  0/ 05بزر 

عم نا اد ری هر سه مت یغ ر اصلی

غتم ی هر ا د یسرربدروم یلصا ی ر    

  

پژوهش تا یئ د میگر دد .
جدول  .2نتایج ضریب همبستگی پیرسون
مت یغ ر

r

رهبری عم ن یو و س مال ت سازمانی

∗∗

0/ 697

0/ 001

تپذیری
رهبری عم ن یو و مسئولی 

∗∗

0/ 559

0/ 001

تپذیری
س مال ت سازمانی و مسئولی 

∗∗

0/ 646

0/ 001

س حط

عم نا اد ری

قبل از بررسی روابط علی ب نی مت یغ رها ،همبستگی آنها از طریق ضریب همبستگی پیرس دروم نو   
بررسی قرار گرفت .بنابر نتایج حاصل از جدول ( r ،)2مشاهدهشده در س حط
مثبت و عم نا اد ری را ب نی رهب یر

،یونعم

یلوئسم و ینامزاس تمالس تتتتت تتتتتتپ یریذ

 P≥0/ 05همبس گت ی

ناشن یعامتجا    

یدهد.
م 
به منظور بررسی فرضیههای و آز وم ن مدل مفه مو ی پژوهش یعنی سنجش روابط علی ب نی رهبری
عم ن یو و مسئولیتپذیری جا تماعی کارکنان با نقش جنایم ی مزاس تمالس  انی     ،هداد ها ای جمع
آوری شده از طریق عم ا الد ت ساختاری تح لیل
مشاهده است.

 لکش رد هدمآ تسد هب جیاتن .دش (((((( ((((((( ،)2قابل
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تپذیری اجتماعی کارکنان با نقش میانجی سالمت سازمانی
شکل  .2سنجش روابط علی بین رهبری معنوی و مسئولی 

به منظ رب رو ر زارب یس ن خاس تالداعم یوگلا یگد ت زا یرا   
 ،)Squareس حط

  

خاش صصصها ای  یخ روذجم

(( (((Chi-

عم نا اد ری ( ،)P-valueشاخص جذر برآورد خطای تقریبی ( ،)RMSEAشاخص

برازندگی ازف یند ( ،)IFIشاخص تاکر – لویر ( ،)TLIشاخص ب شزار

تقریبییی ( )CFIو صخاش

ن ئوکی ی برازش ( )GFIاستفا هد گردید .چنانچه در لکش ( )2مشاهده می دوش  ،جم ذور خ خخی ()X2
برابر  188 / 425؛ خی دو به هن راج براب  ر ((1/ 047 )X2/DF؛ س دانعم حط ا ربارب یر    
ب یاطخ دروآر    

تقریب یی ی ( )RMSEAبرابر   

یگدنزارب صخاش   

ازف ینددد ( )IFIبرابر

0/ 318؛ رذج

0/ 018؛ رکات صخاش      – ل ووو یر ( )TLIبرابر   

0/ 952؛ یئوکین صخاش    ب  شزار ( ( )GFIبرابر  

0/ 932؛
 0/ 880و

شاخص برازش تقریبی ( )CFIبرابر  0/ 942است .شاخصهای  CFI ،GFI ،TLI ،IFIاد ر یا

ماد نه

صفر تا یک هستند ،هرچه اندازه آنها با یک ن دز یکتر دوش بر برازن لطم یگد و تلالد وگلا رتب

   

اد رند (بخشی پور و دژکام .) 1384 ،همچن نی زمانی که س حط

عم ن یرادا

رادقم زا رتگرزب     0/ 05؛

 RMSEAکوچکتر از  0/ 08و خی دو ب چوک زین راجنه ه ک زا رت     3با ب رب تلالد ،دش ر زا ش     
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ولطم ب مدل اد رد .بر اساس این نتایج میت او ن نت جی ه گرفت که مدل از برازش ولطم ب برخور اد ر
یباشد و ساختار کلی روابط وم رد آز وم ن از طریق هداد های به دست مآ ده تا یئ د می دوش .
م 
شاخصهای تا یئ د ال یوگ

خاش صصصها ای ب وگلا یلک شزار   

عم ا الد ت ساختاری فقط مح هب دود   

نیست ،ب کل ه باید پار ما ترهای استاندارد بتا و گاما (ضرایب مسیر) و مقادر تی متناظر با آن بر یا هر
یک از مسیرهای علی از مت یغ ر برون ز یا رهبری عم ن یو به مت یغ رهای درون ز یا س مال ت س ینامزا
و مسئولیت پذیری (ضرایب گاما) و از مسیر مت یغ ر نهفته یم انجی س مال ت سازمانی ب هتفهن ریغتم ه    
درون زا مسئولیت پذیری جا تماعی (ضریب بتا) ن زی و دوج اد رد که باید بررسی دوش  .همان وط ر که
در جدول ( )3مشاهده می دوش نتایج ناشی از آز وم ن عم نا اد ری ضرایب مس ناشن ری    ممم یدهددد که
ک یل ه ضرایب مسیر بتا و گاما عم نا اد ر میباشد ( t≥1/ 96؛  .)P≤0/ 05نت میقتسم تارثا بیارض جیا     
مت یغ رها بر یکدیگر نشان میدهد که رهبری عم ن یو با ضریب اثر  0/ 72و  ،0/04حدود  52درصد
ی و  61درص امتجا یریذپ تیلوئسم سنایراو زا د ععععع ععععععی را ب روط ه
از واریانس س مال ت س نامزا ی ی
 32درص زا د

مستقیم تب نیی مینماید .همچن نی س مال ت سازمانی با ضریب اثر  0/ 57قادر ب نییبت ه   
واریانس مسئولیت پذیری جا تماعی به طور مستقیم میباشد.
جدول  .3برآورد ضرایب اثرات مستقیم
ضریب مسیر

مسیر

ض بیر       

نسبت بحرانی

ت نییع

( مآ اره )t

س حط

رهبری عم ن یو بر س مال ت سازمانی

0/ 722

0/1 52

6/ 325

0/ 000

رهبری عم ن یو بر مسئولیت پذیری

0/ 396

0/ 56 1

3/ 844

0/ 000

س مال ت سازمانی بر مسئولیت پذیری

0/ 570

0/ 324

5/ 493

0/ 000

عم نا اد ری

یافتههای جدول ( )4نشان میدهد که ضریب اثر غیر مستقیم رهبری عم ن یو بر مسئولیت پ یریذ
جا تماعی  0/ 41میباشد .با ت جو ه به اینکه مآ اره  tمتناظر بزرگتر از مقدار بحرانی  1/ 96میباشددد و
س حط

رب   

عم نا اد ری کوچکتر از  0/ 05است میت او ن گف قتسم ریغ رثا هک ت ی یونعم یربهر م

   

مسئولیت پذیری جا تماعی عم نا اد ر ب هدو و رهبری عم ن یو قادر است با یم ان گیج ری س مال ت سازمانی
حدود  71درصد از واریانس مسئولیت پذیری جا تماعی کارکنان را تب نیی نماید.
جدول  .4برآورد ضرایب اثرات غیر مستقیم
ضریب مسیر
مسیر
رهب یریذپ تیلوئسم رب یونعم یر       
جا تماعی

ض بیر   
ت نییع

       

)0/ 57 *0/ 722 (=0/ 12 4

0/ 169

نسبت بحرانی

س حط       

( مآ اره )t

عم نا اد ری

4/741

0/ 000
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در جدول ( ،)5نتایج بررسی فرضیهها به صورت خالصه ار ئا ه شده است.
جدول  .5بررسی فرضیههای تحقیق
t≥ 1/ 96

P≤0/ 05

تا یئ د

t≥ 1/96

P≤0/ 05

تا یئ د

t≥ 1/ 96

P≤0/ 05

تا یئ د

t≥ 1/ 96

P≤0/ 05

تا یئ د

مآ اره t

فرضیه
فرضیه اول :ب نی رهبری عم ن یو و س مال ت سازمانی رابطه و دوج اد رد.
فرضیه دوم :ب نی رهبری عم ن یو و مسئولیتپذیری جا تماعی کارکنان رابطه و دوج اد رد.
تپذیری جا تماعی کارکنان رابطه و دوج اد رد.
فرضیه س مو  :ب نی س مال ت سازمانی و مسئولی 
فرضیه چهارم :ب نی رهب یر

P-value

نت جی ه

یونعم و ک یعامتجا یریذپ تیلوئسم ا یجنایم اب نانکر یرگ     

   

س مال ت سازمانی رابطه و دوج اد رد.

بحث و نتیجهگیری
در محیطهای مت یغ ر ما روزی ،مدلهای سنتی رهبری پاسخ یوگ نیازها و ال و رصع تاماز رود هههههی
حاضر نیستند و نیاز به مدلهای جدید رهبری بیشازپیش احساس می دوش  .مدلهایی ک هوالع ه   
بر ت جو ه به مسا لئ ما ید  ،مسا لئ اخالقی و انسانی نظیر عم نویت را مدنظر ق م رار یییییدهن .د ازجم هل
هویش های جدید رهبری ،رهبری عم ن یو است که شا لم ارزشهای اخالقی عمیق از قب لی استقالل،
آز دا ی ،انصاف ،نوعدوستی ،مهربانی و صداقت و کمال است .با طم رح شدن رهب یر

هب    

یونعم

عن او ن یکی از مدلهای جدید رهبری این سؤال طم رح می دوش که رهبران چ وگ نههه میییت او نن اب د   
شه قالخا یا ی اسنا و  ن ،تیونعم ریظن ی سح و ینامزاس تمالس          
توس للل جس زرا هب نت شششش ش

   

مسئولیتپذیری کارکنان را به ار غم ان آورند .بر هم نی اساس در پژوهش حاضر ن زی سعی گردید
تا به سنجش روابط علی ب نی رهبری عم ن یو  ،س و ینامزاس تمال
بهرهگیری از ال یوگ

ب یعامتجا یریذپ تیلوئسم ا       

عم ا الد ت ساختاری پر اد خته دوش  .بنابراین در راستای ه ادتبا ،شهوژپ فد    

هداد های وم رد نیاز جمع آوری و سپس با استفا هد از تکن ییی کها ای یرامآ

اب هک بسانم شور    

تحقیق ،نوع متغیرها و  ...هماهنگی شاد ت ،ت زج یه و تح لیل گردید.
یافتههای پژوهش نش اب یونعم یربهر هک داد نا

بیرض

ثا ر   

    

 0/ 72قا ددد ر است

 52درص زا د

واریانس س مال ت سازمانی را به طور مستقیم تب نیی نمای ب هجوت اب .د ه نیا      یافتهههها ا ،فرض لوا هی
پژوهش تا یئ د گردید و میت او ن گفت که ب نی رهبری عم ن یو و س مال ت سازمانی راب و میقتسم هط
عم نا اد ری و دوج اد رد .این بخش از یافتهها ا ،با یافتهههها ای پ شهوژ

ش شیخ ول () 139 3؛ زری و رف ن

همکاران (  )39 13و قاسمی و همکاران (  )39 13همسو میباشد .نتایج این پژوهشها ن زی نشان داد
که ب نی رهبری عم ن یو و س مال ت سازمانی رابطه مستقیم و عم نا اد ری و دوج اد رد .همچن نی یافتههای
پژوهش نشان داد که رهبری عم ن یو با ضریب اثر  0/04قادر است حدود  61درصد از واری سنا
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مسئولیت پذیری جا تماعی کارکنان را به طور مس هب .دیامن نییبت میقت نیا هب هجوت اب بیترت

یافتههای به دست مآ ده فرضیه دوم پژوهش ن زی وم رد تا یئ د قرار گرفت و میت او ن گف نیب هک ت    
رهبری عم ن یو و مسئولیت پذیری جا تماعی کارکنان رابطه مس دوجو یمیقت
یافتههای پژوهش با یافتههای پژوهش تقی ز هدا و کش ررری ( )39 13؛ یارف

یا .دراد ن شخب      

از

راکمه و ا  ن (( (((  ) 2011و

فر یا و ولم ن (  ) 2003همسو ممم یباشددد .نت نیا جیا    پ هوژ شششها ا نش اب یونعم یربهر هک داد نا

   

مسئولیتپذیری و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مستقیم اد رد.
نتایج پژوهش همچن نی نشان داد که س مال ت سازمانی با ضریب اثر  0/ 57قادر است  32درص زا د
واریانس مسئولیت پذیری جا تماعی را تب نیی نماید .با ت جو ه به این یافتهههها ا فرض موس هی

شهوژپ    

تا یئ د گردید و میت او ن گفت که ب نی س مال ت سازمانی و مسئولیت پذیری جا تماعی رابطه مس میقت
و عم نا اد ری و دوج اد رد .این یافتهها با یافتههای پژوهش کیم و اس وک لین (  ) 2013و پاتل ( ( )4 201
همسو میباشددد .ک و می اس وک للین (  ) 2013در پ دوخ شهوژ

لوئسم هک دنداد ناشن ی تتتتتت تتتتتتتپ یریذ

جا تماعی کارکنان باروحیه و ان زیگ ش لغش ی آنها که یکی از ابعاد س مال ت س طبار ینامزا ه .دراد    
همچن نی پاتل (  )4 201در پژوهش خ دو نشان داد که ارتب و تبثم طا

فلؤم نیب یرادانعم ههههه ههههههه یا

س مال ت سازمانی و تعهد سازمانی و دوج اد رد .عالوبراین یافتههای پژوهش نشان داد ک یربهر ه
شبینییی
عم ن یو به طور غیر مستقیم با یم انجی گری س مال ت سازمانی با ضریب اثر  0/ 41قادر به پیش ش
حدود  71درصد از واریانس مسئولیت پذیری جا تماعی به ط میقتسم ریغ رو     ممم یباشددد .ب نیا ه   
ترتیب فرضیه چهارم پژوهش ن زی وم رد تا یئ د قرار گرفت .با ت هب هجو    یافتهههها ای بههه دس هدمآ ت   
یت او ن گفت که ب نی رهبری عم ن یو عالوه بر تأثیر مستقیم ،از طریق س مال ت س ارقتسا و ینامزا ر   
م 
وج سازمانی سالم ن زی میت او ند تعهد و مسئولیت پ یریذ

امتجا عع عععی کارکن تحت ار نا   

تأثثیر ق رار

دهد.
در تب نیی یافتههای به دست مآ ده میت او ن گفت ،از آنجایی که کارکنان متعهد و مس ریذپ تیلوئ   
مهمترین و کلیدیترین سرمایه س تیقفوم ،دنتسه نامزا    

س امزا نننها ا در ز یم ن قحت ه ق و فادها 

حرکت در راستای مأ وم ریت و رسالت خ دو در گرو کارکنان ت او نمند و مسئولیت پذیر میباشددد.
مسئولیت پذیری کارکنان تحت تأثیر ع لماو مختلفی میباشد از جمله مهمترین این ع لماو فضای
حاکم بر سازمان و وج سازمان اس مزاس طیحم .ت انی ح یاضف و  ا رد یمهم شقن ،نآرب مک      

  

مسئولیت پذیر ب دو ن و تعهد کارکنان نسبت به وظایف خ دو و س افیا نامزا    ممم یکنددد .طم مئن ًاًا ًاًا در
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سازمانهای که وج سالمی حاکم باشد و بستری بر یا همکاری ،ن آو وری ،ایده پر اد زی ،اس لالقت
و مشارکت کارکنان فراهم باشد ،ان هزیگ و تعهد کارکنان ب یار ان ینابم .تسا رتشیب روما ماج       
تجربی و نتایج به دست مآ ده ن زی وم ید این گفته است .وج سازمانی تحت

تأثثیر ع لماو

مختلفی

است از جمله مهمترین این ع لماو نقش رهبر سازمان است به عبارتی ممم یت او ننن گف ربهر هک ت    
سازمان نقش ت نییع کنندهای در نوع فضای حاکم بر سازمان اد رد .این رهبران سازمان هستند که
با اعمال و تصمیم گیریهای خ دو میت او نند وج س راک راتفر تیاهن رد و ینامزا ک ر نان ا تحت      
کها ای
تأثیر قرار دهند .همان وط ر که مبانی تجربی و یافتهههها ای پ هلمج زا داد ناشن شهوژ     سبک ک
رهبری که قادر به ای دهعت یاقترا و ینامزاس ملاس وج داج

اک رد یریذپ تیلوئسم و ر نانک

        

میباشد ،رهبری عم ن یو است.
رهبری عم ن یو است که با ترسیم آین لوصح لباق و باذج یزادنا مشچ و هد

رب ااااااااااااااا ی س نامزا

جوم ب می دوش که کارکنان به آینده سازمان یما دوار باشند .رهبر عم ن یو ب یا یاقلا ا ن سح 
کارکنان خ دو  ،که کار و مس مهم نامزاس یارب اهنآ تیلوئ ،تسا بس یرت مهارف
کارکنان بر یا مسئولیت خ دو اهمیت قا لئ

       ممم یآورد تا

وش ند و به آن ایم هک دنشاب هتشاد نا

خ دو باوری باعث و یریذپ تیلوئسم شیازفا

رد

  

نیا ای و و نام   

اک رد دهعت ر نک ان       ممم ی وش ددد  ،چ انکراک هک ار ن    

احساس عضویت در سازمان نم هدو و خ دو را به عن او ن عض یو که مس نامزاس یارب اهنآ تیلوئ     
مهم است ،میبینند .همچن نی رهبر عم ن یو در راستای ایجاد و فراهم آوردن وج سازمانی بولطم
یها مشارکت هداد و به انتظارات آنها ت هجو
در سازمان خ دو  ،هم او ره کارکنان را در تصمیم گیر 
مینماید و از همه مهمتر بستری ب یار

و تیقالخ

راک یروآون ک اکرا زا یکی ناونع هب نان ن       

س مال ت سازمانی فراهم میآورد .یافتههای پژوهش ن زی وم ید این گفته میباشد.
بهطورکلی میت او ن گفت که در محیط پویا و رقابتی عصر حاضر ،باو دوج پیشرفتهای فناوری و
تکنولوژی درزمینههای مختلف و جم هز شدن سازمانها به اب از ره یا

ک ماجنا یارب دیدج ا ،اهر      

شازپ شی
نقش عا لم انسانی دراینب نی و نیاز س امزا نننه اسنا یورین هب ا ن ب هزیگنااب و دهعتم ی ی ششششش شش ششششششش
غیرقابلانکار میباشد؛ چراکه این منابع انسانی سازمان است که میت او نند سایر منابع سازمان را در
جهت درست بهکارگیرند و به تحقق اهداف س  کمک ینامزا ک امه .دنن نننن نننننط تفای هک رو ههه ههههه یا
پژوهش نشان داد یکی از ع لماو تأثیرگذار بر رفت انکراک ینامزاس را ن وج  ،نامزاس رب مکاح        
است .چنانچه اد نشگاه بخ او هد بهعن او ن یک سازمان از رشد و بالندگی بهر هههمن ددرگ د  ،،، ،،بای زا د
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رهبرانی برخور اد ر باشد که بت او نند وج سازمانی سالم و ولطم بی را بر اد نشگاه حاکم نماین ؛د اریز   
سازمانی که از محیط کار سالمی برخور اد ر است ،سبب اعتم رد دارفا نیب دا م نامزاس ییی یییییییی .دوش
کارکنان در سازمانهای سالم ،از روحیه و عم کل رد باالیی برخور اد رند و نسبت به وظ دوخ فیا
متعهد و مسئولیتپذیر هستند.
با در نظر گرفتن پیشینه نظری تحقیق و با ت جو ه ب ب جیاتن ه ههه ههههدستتت ا ،هدمآ ن م راظت یییییییرود رهب ار ن
سازمانها بهویژه سازمانها و نهادهای ومآ زشی نظیر اد نشگاهها ،در راس یات ب هه هههک یریگرا
رهبری عم ن یو در سازمان خویش تالش نمایند و با مدنظر قرار داد ن مس لئا و یقالخا

کبس   
  

رد یناسنا

کنار مسا لئ ما ید بهعن او ن یک رهبر عم ن یو  ،وج سازمانی سالمی که هم بر یا سازمان و هم ب یار
کارکنان ولطم ب باشد را ایجاد نمایند .با ت جو ه به طم الب گفتهشده ،در راس یات

و هعسوت جیورت    

سبک رهبری عم ن یو  ،وج سازمانی سالم و ارتقای مسئولیتپذیری کارکنان در اد نشگاهها پیشنهاد
ی دوش که:
م 
 -1مدیران اد نشگاهها بهعن او ن یک رهبر عم ن یو آینده جذابی بر یا سازمان خ دو ترسیم نمایند که
بر یا اعضاء رو نش  ،قابلپذیرش و قابل وصول باشد و بستری را فراهم آورد تا کارکنان به تحقق
چشمانداز سازمان ایمان آورند و به آینده سازمان یما دوار باشند .ض نم ًاًا ناریدم هکنیا رب هوالع       
سازمان میبایست خ شدو ان نسبت به این چشمانداز و اصول متعهد باشند باید س هعت دنیامن یع د    
نسبت به این اصول را در دی مزاس دارفا رگ ا  ن ا یامن داجی ن  ار دارفا و د ن نیا هب تبس

         اص و لو

مانداز ت یجو ه نمایند.
چش 
-2مدیران اد نشگاهها بهعن او ن یک رهبر عم ن یو  ،این حس را به کارکنان خ ادو لقا نمایند که کار و
مسئولیت آنها بر یا سازمان مهم است .همچن نی بستری فراهم نمایند تا کارکنان ب یار

تیلوئسم   

خ دو اهمیت قا لئ شده و به آن ایمان شاد ته باشند؛ و خ دو را بهههعن او ن نامزاس دیفم وضع کی       
بدانند؛ زیرا این ایم و نا خ دو ب وا ررری باع یلوئسم شیازفا ث تتت تتتتپ یریذ
درنهایت باعث می دوش ک  لکشم نانکراک ه س ر نامزا ا دوخ لکشم 

م نانکراک رد ییییییی ؛دوش و

تهج رد و دننادب لح

    

مش الک ت گام بر اد رند.
 -3مدیران اد نشگاهها بهعن او ن یک رهبری عم ن یو در راستای ایجاد وج سازمانی سالم و ،بولطم
به کارکنان فرصت اظهارنظر بدهند و به کارکنان بهعن او ن یک دوست ن و درگنب قوفام کی ه   
شا تباهات آنها را دوستانه متذکر وش ند.
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 -4همچن نی در راستای فراهم آوردن یک وج سازمانی ولطم ب مدیران اد نشگاهها بهههعن او ن کی    
رهب ب ،یونعم یر

تپ ریذ ی ک نیب رد  ا نکر ا آ ،ن نن ن ننن ننه رد ار ا   
هههههه ههمنظ ووو ر ارتق یلوئسم سح یا تتتتتت ت

تصمیمگیریهای که وظایف آنها را تحت تأثیر قرار میدهد را مشارکت دهن تاراظتنا هب و د    
آنها ت جو ه دوش .
 -5مدیران اد نشگاهها بهعن او ن یک رهبری ،بهمنظور ترویج ن آو وری بهعن او ن یکی از مؤلفهههه یا
س مال ت سازمانی ،از ایدهها و طرحهای خالقانه حمایت نماید و ضمن تشویق کارکن تبسن ار نا   
به ایده پر اد زی ،ب جدو ه کافی جهت توسعه ایدهها و خالقیت کارکنان اختصاص دهند.
 -6مدیران و مسئ الو ن اد نشگاهها باید سعی نماید با ار ئا ه بازخوردهای مناسب ،فا ر دا را نس هب تب   
نتایج عم کل رد خ آدو گاه نمایند و ار ئا هی پا اد شها ب  لصا ساسا ر ش لامعا زا زیهرپ و یگتسیا       
س یل قه شخصی در اعطای پا اد شها.
منابع
شریفی ،اصغر و آقاسی ،صدیقه (  ،) 1389بررسی رابطه ب نی عم کل رد مدیران و س مال ت سازمانی ،فصلنامه رهی یتفا
نو در مدیریت آموزشی ،سال اول ،شماره  ،4صص .761- 149
رستگار ،عباسع للل ی؛ یلقناج  ، ،محمو ددد ؛ ح یردی  ، ،زئاف ههه ؛ ح یردی  ، ،حامددد (  ،)19 13بررس رد یونعم یربهر شقن ی

  

شهای مدیریت عمومی ،سال پنجم ،شماره  ،61صص .93- 63
هویتیابی سازمانی ،پژوه 
بخشی پور ،عباس و دژکام ،محم دو (  ،) 1384تح لیل عا لم ی تا یئ دی مقیاس عاطفه مثبت و منف ،ی

مجله روانشناسییی

 ، 36سال نهم ،شماره  ،4صص . 351 - 365
براتی مارنانی ،احمد؛ حقانی ،حمید؛ محمدی ،ر ؛نیما مر یدا  ،فردی ؛ن روحانی ،به ؛داز طرسکی ،مه ید

یرایادخ و ،،، ،،

رحیم (  ،)09 13رابطه س مال ت سازمانی و شاخصهای عم کل ر ید در مراکز ومآ زشی درمانی وابس هاگشناد هب هت    
ع مول پ کشز ی تهران .مدیریت سالمت ،سال  ، 14شماره  ، 46صص .93- 31
و ،پایاننننا هم
بهر یما ان ،من  ری ((  ،)19 13تعیین تأثیر رهبری معنوی بر سکوت سازمانی در شرکت کاشی نیلو و
کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول ،اد نشگاه اصفهان ،اد نشکده ع مول ادا ری و اقتصاد.
تق او یی ی یدز  ،مریم ( ،)5931رابطه مؤلفههای س مال ت سازمانی با اعتماد سازمانی و مسئولیتپذیری جا تماعی دب اری ن
ومآ زشوپرورش ساری ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،دوره  ،7شماره  ، 27صص . 95 - 15 1
تقی ز هدا  ،ه شو نگ و کش ری ،عبدالحس نی (  ،)39 13بررسی تأثیر رهبری عم ن یو بر عدالت س مزاس دهعت و ینامزا انی    
ت ،دوره  ،6هرامش
کارکنان شرکت گاز استان اردب لی  ،مدیریت منابع انسانی در صن فن تع تت تت
. 227 - 255
جاهد ،حسین لع ی (  ،) 1384س مال ت سازمانی ،ماهنامه تدبیر ،شماره  ، 159صص .61- 159

 ، 19صص
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الج لی اوج ران ،مرتضی و الج لی اوج ران ،محسن (  ،) 1389نتایج حاصل از ت او نمندسازی کارکنان در س ،نامزا عصر
مدیریت ،شماره  14و  ،51صص . 120 - 25 1
حسینی تبار ،مرضیه السا اد ت (  ،)49 13بررسی رابطه بین سالمت سازمانی ب کاردا ا

مزاس تلادع ا و ین

باورهای خودکارآمدی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان ،پایاننامه کارشناسی ار دش
مدیریت ومآ زشی ،اد نشگاه اصفهان.
رؤیایی ،رمضان لع ی و مهردوست ،حس  نی ((  ،) 1388بررس دم شقن ی ی لوئسم یاقترا رد یگنهرف نار ی :یعامتجا ت        
بررسی وم ر ید مدیران تک پست صداوسیما ،پژوهشنامه ع مول جا تماعی ،سال س مو  ،شماره س مو  ،صص . 43 - 59
زرین فر ،مرضیه؛ ما امی ،عبدالصاحب و بهروزی ،محمد (  ،)39 13شناسایی رابط  کبس ه ر و یونعم یربه   
سالمت سازمانی در ادارات دولتی شهر بوشهر ،اول نی همایش لم ی ع مول تربیتی و روانشناس و تیونعم ی
س مال ت.
کش ر نکش  ،حس نی (  ،) 1383مردم در سازمانها و زمینه رفتار سازمانی ،ت ،سنرت :فیلأ

:تاراشتنا ،لچیمرآ     

رشد.
یش خ ول  ،مریم (  ،)39 13بررسی رابطهی بین ابعاد معنویت در محیط ک  اب را ا داعب     س و ینامزاس تمال
اعتماد سازمانی در بین پرستاران زن بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه ،پایاننننا ،دشرا یسانشراک هم    
اد نشگاه ارو یم ه.
عبداهلل ز هدا  ،محمد (  ،)29 13تحلیل تأثیر سالمت سازمانی بر یادگیری سازمانی کارکنان دانشگاه عل مو
پزشکی هرمزگان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ع مول ادا ری و اقتصاد اد نشگاه اصفهان.
قاسمی ،محمد؛ فردین ،مرضیه؛ دوج ز هدا  ،مهتا (  ،)39 13بررسی تأثیر رهبری عم ن یو ب مزاس تمالس ر انی علاطم(  هههه ههههه یا
ی ،دوره  ،7هرامش
در ب نی کارکنان سازمان تأ نیم جا تماعی زاه اد ن  )،پژوهشه ریدم یا ی ومع ت م ییی ییی

: 26

صص . 35 1- 56 1
کشاورز  ،مثیم (( ،)5931نقش استقرار نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی) در مسئولیت
اجتماعی سازمان ،پایاننامه مدیریت و حسابداری ،اد نشگاه آز دا اس مال ی واحد قزوین.
کوهی ،کمال ( ،)5931بررسی تأثیر س مال ت سازمانی بر مسئولیتپ یریذ

عامتجا یی ییی ( وم ر طمد ال هاگشناد نانکراک هع    

تبریز) ،توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) ،دوره  ، 10شماره  :4صص . 33 - 58
عم مار ز هدا  ،غ مال رضا و صانعی ،مهدی (  ،)09 13الماس رهبری عم ن یو

ناریا یرادا ماظن رد  ،،،، ،،،فص ریدم همانل یت   

توسعه و تحول ،شماره  :7صص .9- 18
مهدی ز هدا مقدم آرانی ،میثم (  .)19 13بررسی نقش رهبری معن یزاسدنمناوت رد یو   

کارکن زکارم نا   

آموزشی فنی و حرفهای استان اصفهان ،پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تش و تالیک
روشها اد نشگاه پیام نور مرکز تهران اد نشکده مدیریت و حسابداری.
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