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سالهفتم،شماره(4شمارهپیاپی،)82زمستان:7931صص83-7


تأثیر رهبری خدمتگزار بر مالکیت روانشناختی کارکنان دانشگاه
کاشان :نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده
حمید رحیمی ،راضیه آقابابایی

**
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چکیده
رهبریخدمتگزاربرمالکیتروانشناختیکارکناندانشگاهکاشانبا

هدفتحقیقحاضر،بررسیتأثیر
نقشمیانجیحمایتسازمانیادراک شدهبود.نوعپژوهش،توصیفیهمبستگیاست.جامعه آماری شامل

کوکرانوبهروش

کلیهکارکناندانشگاهکاشانبهتعداد 741نفراستکهازمیانآنهابا استفاده از فرمول 
هاازپرسشنامههای

نمونهگیری تصادفیساده 878 ،نفر بهعنواننمونهانتخابشدند .برایگردآوریداده

روانشناختیبا74گویهوحمایتسازمانیبا2گویهبسته
استانداردرهبریخدمتگزاربا82گویه،مالکیت 
امهها براساس قضاوت
پاسخ برحسب مقیاس پنجدرجه ای لیکرت استفاده شد .روایی محتوایی پرسشن 
کارشناسانورواییسازهازطریقتحلیلعاملیتأییدی،تأییدشد.ضریبپایاییپرسشنامههاازطریقضریب
،مالکیتروانشناختی 1/28و حمایتسازمانی  1/17برآورد

آلفایکرونباخبرایرهبریخدمتگزار1/17
نرمافزار  Spssو آموسدر دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
شد.تحلیل دادههابا استفاده از  
هایرهبریخدمتگزار،مالکیتروانشناختیوحمایت


هانشاندادمیانگینهریکازمتغیرهاومؤلفه

یافته
سازمانی،باالترازحدمتوسطاست.رهبریخدمتگزاربهمیزان1/99وحمایتسازمانیبهمیزان1/94روی

اختیکارکنان،تأثیرمثبتومعنی داردارد.همچنیننقشمیانجیحمایتسازمانی روی

مالکیت روانشن
داررهبریخدمتگزاروحمایتسازمانیادراکشدهبر


بهتأثیرمعنی
مالکیتروانشناختیتأییدشد.باتوجه

طورخاصوسایرسازمانها بهطورعام،توسعه

شناختیکارکنان،پیشنهادمیشوددانشگاههابه


مالکیتروان
رهبری خدمتگزار و حمایت سازمانی ادراکشده را بهعنوان امری مهم در سرلوحه برنامههای خود قرار
دهندتابتوانندحسمالکیتروانشناختیکارکنانومدیرانراافزایشدهند.
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مقدمه
انساندرهمههسهازمانهها،یکهیازعوامهلمههمدرپیشهبرداههدافسهازمانتلقهیمهیشهود.
وریهرچهبیشتر،بایدعواملروانشهناختیمهؤثر

همینمنظور،براینیلبهافزایشکاراییوبهره
به 
درجهتافزایشکاراییکارکنهانراشهناختوبهاطهر ریهزیبرنامههههاییبهرایرشهدوتعهالی
کارکنانبهمنظوربهبودسازمان،گامبرداشت(شافلیوسلنوا.)74:8111،7ازجملهموضوعاتیکه

روانشهناختی
ردانشمدیریت،روانشناسیودرقلمرورفتارسازمانیراهیافتههاسهت،مالکیهت 

د
استکهبهدنبالنظریاتوتحقیقاتجدیددرمهدیریتوروانشناسهیصهنعتیوسهازمانیدارای

اهمیتروزافزونیش دهویکیازمباحثاصلیمهدیریتراتشهکیلدادهاسهت(آلهوک:8174،8
).دانشگاهها و مراکزآموزشعالیو ازجملهه دانشهگاه کاشهان یکهی ازسهازمان ههای مهمهی

817
آنگامهای جدی برداشهته شهود،

روانشناختی در
هستند که الزم است درخصوص نقش مالکیت 
روانشناختی در انعکاس وضهعیت کنهونی فهرددربهاره سهازمان حاضهر و شهغل
زیرانقش مالکیت 
نظرمیرسد .بنهابراین ،شناسهایی متغیرههای


،مهمبه
نگرشها و رفتارهای کارکنان

موجودوتشریح
مختلف مرتبط باآن،نقشی مههم و تأثیرگهذار در دسهتیابی بهه سهازوکاری مناسهب و کهارا جههت
بهرهوری وبهبود عملکرد سازمانی دارد.
افزایش 
شمارقابل توجهیازتحقیقاتنشانمیدههدکههمتغیرههاییماننهدسهبکرهبهریوحمایهت

سازمانیادراکشدهرویمالکیتروانشناختیتأثیرگذارند(سیدابراهیم،737:8179،9ژیاکیان،4
.) 771:8179باتغییروتحوالتیکهدرمحیطکاررویدادهاست،الگوهایسنتیرهبهری،دیگهر
پاسخگوینیازهایعصرحاضرنیستونیازبهالگوهایجدیدرهبریبیشازههرزمهاندیگهربهه
ضههرورتیاجتنههابناپههذیرتبههدیلشههدهاسههت.رهبههران،نقههشآفرینههانکلیههدیهسههتندکهههقههدرت
تأثیرگههذاریبههرمحههیطوجههوسههازمانی،عملکههردنیههرویکههاروسههازمانرادارنههد(جههروجینو
همکاران،897:8114،7زهیروهمکاران.)7478:8178،9بنهابراین،مهیتهوانگفهتکههرهبهران،
1. Schaufeli & Salanova
2. Alok
3. Seyed Ibrahim
4. Xia Qian
5. Grojean & et al
6. Zehir & et al
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بررفتارها،نگرشهاوذهنیهاتپیهروانخهوددرجههتاههدافسهازمانی

عامالنمهمیبرایتأثیر
میباشند(گلن.)11:8119،7

اگرمسئوالندانشگاهقادربهرهبریشایستهمنابعانسانیوحمایتسازمانیازکارکناننباشند،
شود.همچنینسازمانهایی


اجهمی
جهتانجاممسئولیتهاووظایفخطیر،بامشکلمو

دانشگاهدر
می دانندکهتوسعهبایدازرهبرانومنابعانسانیآغهازشهود؛
راهبردتوسعهخودمیاندیشند ،

کهبه
د.دراینمیهان،سهازمانههاییموفقنهدکهه

کهانسانهاسرمایهاصلیسازمانهامحسوبمیشون

چرا
رهبرانآنهابتواننداینسرمایه هایارزشهمندرابسهیجکهردهوشایسهتگیوتعههدآنهانراشهکوفا

نمایند(دنیس.)19:8114،8یکیازایهنسهبکههایمهدیریتی،سهبکرهبهریخهدمتگزاراسهت.
رهبریخدمتگزاربهعنوانیکشیوهمطلوبرهبری،درپاسخبهنیازروزافزونکارکناندرزمینهه

بهعنوانیکتقاضایاجتماعیجهتگسترش
شغلی،خالقیتوتسهیمآنبینهمکاران،همچنین 
رفتاراخالقیدرسازمان ها،ظهورکردکهمشخصهاصلیآنترویجصداقت،کمکبهدیگهرانو

استفادهحداکثریازتوانکارکنانبود(الیدن.)41:8177،9رهبریخدمتگزار،مفههوموتمرینهی
قابلاعتماد،همراه
درادرنظرمیگیردورهبری 

ازرهبریاستکهارزشها،توسعهومصلحتافرا

باتواضع،فروتنیوخدمترسانیاست(رستگار.)77:7938،

ارمغانمیآورد،حمایتسازمانیاست


باخودبرایسازمانبه
همچنینآنچهرهبریخدمتگزار
محیطهاى سهازمانی وازجملههدانشهگاههها کهه اغلهب بها

هنیرویکارآنراادراکمیکند.در

ک
شدهانهد،کارکنهان بایهد
اصطالحاتی مانندپیچیدگی ،آشفتگی ،تغییرات و سرعت شتابان توصیف 
انعطهافپهذیر ،خودفرمهان ،کهارآفرین ،مسهئولیتپهذیر و طالهب ابتکهار و آزادی عمهل باشهند.در
ساختارهاىسازمانی و سهبکههاى مهدیریت بایهد تغییهرات اساسهی رخ دههد ،بههطهوریکهه همه 
گروهههای کهاری تشهکیل شهوند ،قهدرت و

تصمیمگیری مشارکت دادهشده،

کارکنان در فرایند
اختیار بیشتری بهزیردستان تفویض شود و ساختار سازمانی شبکه ،جانشهینسهاختار سلسهلهمراتبهی
ازمانها بایهدزنهدهتهر ،پویهاتر و منعطهفتهر باشهند و حمایهت الزم از
شود.تحت چنین شرایطی س 
1. Glen
2. Dennis
3. Liden
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کارکنان خهود بههعمهل آورد ،مهدیران نیهز بهه عالیهق و آراء کارکنهان توجهه بیشترداشهته باشهند؛
طوریکه کارکنان خود را متعلق به سازمانو مالهک آن بداننهد و حمایهت انجهامشهده ازطهرف


به
سازمان را درککنند(عبدالهی.)71:7927،
روانشناختیباسطح
میتوانافزودکهرابطهپیشنهادشدهبینرهبریخدمتگزارومالکیت 
پس 
ترمیشود(ییلدیزوییلدیز.)19:8177،
شده،قوی 


ادراک
باالییازحمایتسازمانی
متأسههفانه مطالعههات درخصههوصتههأثیررهبههری خههدمتگزاروحمایههتسههازمانیبههرمالکیههت
کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و ازپیشهینه چنهدانی
دانشگاههای کشور 

روانشناختی در

برخودار نیست.لذاتوجه به نقش رهبری بهرای مهدیریتآمهوزش عهالی در توانهایی ایجهاد تغییهر،
مهارتهای اساسی،مههارتههای اخالقهی و تعههدات حرفههای شهغل پرچهالش

شخصیت ،دانش،
است.درحالحاضر ،رهبری به

ویژهای پیدا کرده
دانشگاههای عصرحاضر و آینده ،اهمیت 

هدایت
دانشگاهها در ایجاد محیط آموزشی آکنهده از اطمینهان ،اعتمهاد بهه کهار و

مهمترینعامل موفقیت

فعالیهت گروههی و اشهتیا  بهرای اسهتمرار پیشهرفت تبهدیل شهده اسهت(تنعمهی.)19:7929،
روانشناختیکارکنهان
برهمیناساس،پژوهشحاضر بهبررسیتأثیررهبریخدمتگزاربرمالکیت 

ادراکشده پرداختهشدهاست.

دانشگاهکاشانبانقشمیانجیحمایتسازمانی


مبانی نظری
مالکیت روانشناختی
مالکیتروانشناختی،مفهومینودرادبیاتسازمانومدیریتاست.منشهأمالکیهتبههعنهوان
درعلههمروانشناسههیپدیههدارشههدوبعههدازآن،مفهههوممالکیههت

روانشههناختی
یههکرویکههرد 
شناختی،توجهفزایندهایرادرتحقیقاتمدیریتوسازمانبههخهودجلهبکهردوبههعنهوان

روان
مفهومیبرایتوصیفاحساساتوعقایدنیرویکار،مورداستفادهقرارگرفت(مانوهمکاران،7
.)977:8177
روانشههناختیریشهههدراصههولخودشناسههی،خودکارآمههدی،تعلههق،هماننههدی،
مالکیههت 
1. Man & et al
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مروگرایی،خودمختاریومسئولیتپذیریدارد.خودشناسیبهشناختفردازخود

پاسخگویی،قل
ازطریقداراییهایفیزیکهییهاغیرفیزیکهیاشماننهدسهازمانیهاههدفاشهارهدارد.خودشناسهی
فکننهدهخودمفههومیمطهر مهیشهود.ایهنخودشناسهی
ازطریقهویتاجتماعیبهعنوانتوصهی 
ازطریقمالکیتفیزیکییامالکیتبراشیاینامحسوسیچونمأموریهتیهاههدفسهازمانشهکل
بهعنهوانماشهینمسهابقه،صهاحبکشهتیتفریحهییهاصهاحب
میگیرد.افرادممکناستخودرا 

مجموعهآثارباستانی،هویتیهابیکننهد.ایهنههدفمالکیهتبهرایتشهریحهویهتفهرداسهتفاده

خودکارآمدیبهقدرتشناختوبهکارگیریتواناییواستعدادهاوتجربیاتیاشارهدارد

میشود.

کهدرطولزندگیخواهبهصورتمستقیمویاغیرمستقیمشهکلگرفتههانهد.هماننهدی ،بههمعنهای

وجود ارتباط شناختیمیان فرد با اشیاء یا اهداف بههعنهوانمثهال ،سهازمان اسهت؛ بههعبهارتدیگهر،
تعبیرمیشود.خودمختاری بههمعنهای خهودتنظیمی

یکیبودن با هدف نیز
بهعنوان ادراک 
همانندی 
میتوان به فرد نسبت خودمختاری داد که دارای نیهاز یها اشهتیا  بههابتکهار فهردی در
است .زمانی 
.تعلق،یکسرمایهگذاریدوجانبه،مداوموسازندهبینفردوسازماناسهتکهه

انجام کارها باشد
تواندبهصورتروانشناختیوفیزیکیباشهد.

بههمکمکمیکنندتابهاهدافشانبرسند.تعلقمی

وقتیافرادخودرامالکسازمانببینند،بههصهورتروانهیواجتمهاعیبههسهازماناحسهاستعلهق
میکنند.نیازبهتعلقبهمحیطکاریازطریهقکهارگروههی،واحهدهایکهاری،بخهشسهازمانی،

اقناعمیشود.پاسخگوییبهحسمسئولیتفردنسبتبههکهار

بهعنوانیککل،
سازمانیاصنعت 
وسازمانمیپردازدومفههومیپرکهاربرددرکسهبوکهاروخهدماتعمهومیاسهت.پاسهخگویی
ازطریقدوسازوکارپاسهخگوبودنبههانتظهاراتسهایرینوپاسهخگوبودنبههانتظهاراتخهود،بهر
میگذارد.قلمروگرایی به بروز رفتار احسهاس مالکیهت فهرد نسهبت بهه
روانشناختیتأثیر 
مالکیت 
میتوانند نسهبت بهه اشهیای
میشود .کارمندان سازمان 
موضوعهایاجتماعی گفته 

اموال فیزیکی و
مسئولیتها

نقشها یا
ایدهها ،
موضوعهای ناملموس همانند 

ملموس همانند فضای فیزیکی و اموال؛
و نهادهای اجتماعی همانند مهردم و گهروهههااحسهاسمالکیهتکننهد(الکهرز،2:8177،7آویو
همکاران.)727:8113،8
1. Olckers
2. Avey & et al
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درادبیاتسازمان،مالکیتروانشناختیاحساسمالکیهتبههههدف،شهغلوکلیهتسهازمان
است(کمبهلوهمکهاران.)798:8179،7نتهایجکهارپژوهشهگراننشهاندادهاسهتکههنخسهت،
روانشناختی حستعلقنسبتبهسازمانوحسمسئولیتنسبتبهموفقیتآناست،ثانیاً
مالکیت 
ازمانجهتگیهریدارد،

شناختیتوصیفشدهاستکهنهتنهابهسویس

عنوانسازهایعاطفی-

به
بلکهنسبتبهگروهوشغلههم،سهوگیریداردودرآخهر،قابهلانهدازهگیهری،سهرمایهگهذاری،
توسعهومدیریتبهمنظوردستیابیبهاهدافعملکردیومزایایرقابتیاست(کناپوهمکاران،8

.)812:8174
مبتنیبر شغل ،احساس تملک فرد نسبت بهه یهک شهغل خهاص را تبیهین

روانشناختی
مالکیت 
مبتنیبهر سهازمان ،بازنمهای احسهاس تملهک و وابسهتگی

روانشناختی
کند.درحالیکه مالکیت 


می
بهمثابه  یهک کهل اسهت.عوامهل متعهددی مهیتواننهد بهر چنهین
روانشناختی فردنسبت به سازمان 

احساسی تأثیرگذار باشند که جوو فرهنه  سهازمانی ،نگهرشههای مهدیران عهالی ،چشهمانهداز و
مشیهای سازمان ازجملهه آنهها هسهتند(مهیهیهوو
وخط 

رویهها
اهداف سازمان ،شهرت سازمان ،
همکاران.)422:8111،9
رهبری خدمتگزار
رهبریخدمتگزاربهرطیهفوسهیعیازنتهایجسهازمانیمثبهت،تأثیرگهذاراسهت؛ماننهدرفتهار
روانشهناختی
شهروندیسازمانی،تبادلرهبر-عضهو(دالوکورباسهیلو)837:8174،4وسهالمت 
نیرویکار(ریوکینوهمکهاران.)994:8174،7همچنهینمهیتهواننظریههیهادگیریاجتمهاعیرا
هاینیرویکاربهشمارآورد.

بهعنوانپایهتنظریارتباطبینرهبریخدمتگزاربارفتارهاونگرش
،یادمیگیرند.بنابراین،درسازمان،همافرادبانگهاهبهه

طیقایننظریه،افرادبانگاهبهالگویخود
رهبرخدمتگزارخود،یادمیگی رندکهنیازهایدیگران،اولویتشانباشدوبهدیگرانخدمتکنند


1. Cambell & et al
2. Knapp & et al
3. Mayhew & et al
4. Dal & Corbacioglu
5. Rivkin & et al
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رشههایمثبهتماننهد
درنتیجه،طبقایننظریه،رهبهریخهدمتگزار،نگه 
(دمیرتاس .)821:8177،7
شناختیرادرسازمانتولیدمیکند(ییلدیزوییلدیز.)17:8177،8

مالکیت 
روان
رهبران خدمتگزار ،الگویی نمونه برای پیروان خود و دیگهر افهراد هسهتند .آنهانروابهط بسهیار
میرسانند تااستعدادهای بالقوه خهود را
بهخوبی آنها را یاری 
عمیق و محکمی با کارکنان دارند و 
کشف کنند(ریو.)999:8117،9
)ویژگیههای رهبهران خهدمتگزار رادرابعهادشهنیدن مهؤثر،همهدلی،

سانواندرسون8178(4
شفابخشی،آگهاهی،اقنهاع،دوراندیشهی و آینهدهنگهری،خادمیهت و سرپرسهتی،تعههد بهه رشهد و
پیشرفت افراد،تأکید وتمرکزبر افرادوبرقراری ارتبهاطمهیدانهد.فارلینه  و همکهاران)7333(7

خدمترسانی ،نفهوذ ،اعتبهار ،اعتمهاد ،بیهنش و بصهیرت

"ابعاد رفتاری رهبری خدمتگزار را شامل:
معرفهی مهیکننهد"(.)73اسهتون وراسهل")8118(9نیهز بها مفههومسهازی از رهبهریخهدمتگزار،
ویژگیهایی چون :بیهنش ،صهداقت ،اعتمهاد ،خهدمترسهانی ،پیشهگامبهودن،تقهدیر از دیگهران و

برمیشمارند"(.)977
سازههای اصلی مدل خود 
توانمندسازی را از 

قلیپور و حضرتی( )7922در تهالش بهرای ارائهه مهدلی مناسهب از رهبهری خهدمتگزاربهرای

سازمانهای دولتی در ایران ،مدل پترسون( )8119را آزمودندکه در آنچهار بعهد از هفهت بعهد

سازمانهایدولتی ایران اسهتخرا  شهد؛ ایهن

اندازهگیری رهبری خدمتگزار در

مدل پترسون برای
ابعاد عبارتند از:
بهمعنای تالش درراستای خهدمتکهردن و برطهرفکهردن نیازههایدیگهران
خدمترسانی :
میکند تا اینکه دیگران به اوخدمت کنند و
است.رهبر خوب ،کسی است که بهدیگران خدمت 
میدهد.رهبهری کهه
ارزشهای خود نشان 

نگرشها و

خدمترسانی به دیگران را در رفتارها،

این
خدمتگزاری را انتخاب کند ،منابع موردنیاز دیگران رابرای موفقیتشهان فهراهممهیسهازد .آنهها بهه
دیگران ازطریق ارائه اطالعات ،منابع مادی ،زمان ،توجهه و التفهات و غیهرهخهدمت مهیکننهد کهه
میشود.
مفهومدادن به کارهای آنها 

باعث
1. Demirtas
2. Yildiz & Yildiz
3. Reave
4. Sun & Anderson
5. Farling & et al
6. Stone & Russell
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اولویتدادن به دیگهران نسهبت بهه خهود و احتهرامقائهلشهدنبهه

بهمعنای
تواضع و فروتنی :
نهکمتهر از آنهها مهیدانهد.

دیگران است .درواقع ،حالتی است که فرد نه خود را برتر از دیگران و
بهمعنای این است
فروتنی به این معنا نیست که فرد برای خودش احترامیقائل نیست ،بلکه فروتنی 
دیگرانببیند(قلیپوروحضرتی.)2:7922،

کمتر از
که یک فرد نه خودش را برتر و نه 
مبتنیبر صداقت ،توانایی و یا شخصیت یک فرد است

قابلیت اعتماد :اعتماد،اطمینان پایدار
بیانیدیگر ،اعتمادعبارت است از اشتیا و عالقه یک گروه به اقدامات حساس گروه دیگر.
به 
و یا 
میگردد .رهبرانی کهه بهه آنچهه مهیگوینهد عمهل
این اعتماد جوهره رهبری خدمتگزار محسوب 
میکنند.
میکنند ،رهبرانی هستند که اعتماد را ایجاد 

توجهکردن داوطلبانه به

منفعترساندن و

بهمعنای کمک ،یاری و
مهرورزی یا نوعدوستی :
چشمداشتی است.اساس رابطه پیرو و رهبر خدمتگزار براساس مهرورزی ،بنیان

دیگران بدون هیچ
نهاده شدهاست و این محبت ،محبت به مفهوم اخالقی ،اجتماعی و معنوی است .این محبت سبب
بهعنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف درنظر نگیرند ،بلکه ههر
میشودکه رهبران ،هر فرد را تنها 

خواستهها و تمایالت گوناگون دیده شهود(دنهیس،

فردبهعنوان یک انسان کامل ،انسانی با نیازها،

.)38:8114
حمایت سازمانی ادراکشده
حمایتسازمانیادراکشده،میزاناهمیتیاستکهسهازمانبهرایتهالشههایفهرد،سهالمت
جسمانیوروانیاوقائلمیشودودرشرایطسهختبههاوکمهکمهیکنهد(رودزوآیزنبرگهر،7
.)119:8118شنوهمکاران")8174(8اظهارمیکنندکههحمایهتسهازمانیادراکشهده،نقشهی
اساسیدررابطهبیننیرویکاروسهازماندارد"(.)413درواقهع،حمایهتسهازمانیادراکشهده،
تعهدسازمانبهنیرویکارمیباشد(لنوولکوایندر.)849:8178،9طبقنظریهحمایتسهازمانی
آیزنبرگر() 8117سهنهوعکلهیرفتهارمطلهوبموجهوددرسهازمانعبارتنهداز:عهدالت،حمایهت
1. Rhoades & Eisenberger
2. Shen & et al
3. Leenu & Lakhwinder
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سرپرسههت،شههرایطکههاریوپههاداشسههازمانیمطلههوبکهههمههیتواننههدسههطححمایههتسههازمانی
ادراکشدهراافزایشدهند.درواقع،سازمانهابههمنظهورنشهاندادنحمایهتازنیهرویکهاربایهد
شرایطخوبیرابرایآنهافراهمنمایند(هامبر.)77:8119،7پاداشهایسهازمانیبایهدبههصهورت
فرصتهایپیشرفتوارتقابراینیرویکارفراهمشودواستقاللدرکاربهه

عادالنهتوزیعشوند،
ادراکشهده ،باورههای کلهی کارمنهدان را

آنهااعطاشود(لین.)8713:8179،8حمایهت سهازمانی
میسهازد.ایهن اعتقهادات و باورهها ،کهه عمهدتاً از تجربیهات کهاری ناشهی
دربارة سازمان منعکس 
میدههد و
تاچهحد به کار و تالش آنها اهمیت 
میکند که سازمان 
میشود ،برای کارمندان آشکار 

برای کمک و معاضدت آنها ارزش قائل است و به چه میزان مراقب سالمتی و بهزیسهتی آنهاسهت
(ماکانجیوهمکاران.)787:8119،9
نشاندهنده ایهن اسهت کههکارمنهدان
ادراکشده میان کارمندان 

سطح باالی حمایت سازمانی
میکند ،از عملکهردخهوب آنهها دفهاع
موقعیتهای مختلف از آنها حمایت 

باور دارند سازمان در
میشود کارمندان بهه
میدهد .چنین باور و اعتقادی موجب 
میکنند پاداش 
میکند و به تالشی که 

برخورد مناسب سازمان واکنش نشان دهند و درصدد جبران برآیند.این عمهل دوجانبهه بهه تجربه 
میشودکهبهرایسهازمان
تعهد سازمانی بیشتر کارمندان و مشارکت بیشتر آنهادررفتارهاییمنجر 
سودبخشاست(اسالسوهمکاران.)497:8112،4

پیشینه تجربی
نوروزی()7937بهمطالعهاثرحمایتسازمانیادراکشدهبرتعهدسازمانیورفتارشهروندی
سازمانیپرداختوبهایننتیجهرسیدکهحمایتسازمانیادراکشدهدارایتأثیرمثبتبهرتعههد
سازمانیورفتارشهروندیسازمانیاست.
ادراکشهدهوبهیتفهاوتی

حریهریوهمکهاران( )7938بههسهنجشرابطههحمایهتسهازمانی
سازمانیدرکتابدارانپرداختندوبهایننتیجهرسیدندکهبینآنهاارتباطمثبتوجوددارد.
1. Humber
2. Lin
3. Makanjee & et al
4. Sluss & et al
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صادقی تیرآبادی()7939درپژوهشخودباعنوانتأثیرسبک رهبری خهدمتگزار بهر انگیهزش
کارکنانشرکتبیمهآسیادریافتند که رهبری خدمتگزار و ابعادآن تأثیر معنهیداری بهر انگیهزش
کارکنان دارند.
چهرازیوهمکاران()7934درپژوهشخوددریافتندکلیه روابط رهبهری خهدمتگزار،رفتهار
معنیدارهستند.
روانشناختیکارکنان ،
بهرهوری کارکنان و توانمندسازی 
ضد 
الوداریوهمکاران() 7934درپهژوهشخهودبههایهننتیجههرسهیدندکهه حمایهت سهازمانی
ادراکشده ،عدالت سازمانی و حمایت سرپرستان با سازمان حمایهتگهرا مهرتبط اسهت.همچنهین

پرداختهای مناسب ،فرصت ارتقا ،استقالل در کار ،امنیت شهغلی ،نبهودن فشهار نقهش و آمهوزش

ارزشها و باورههای دینهی ،همهدلیسهازمانی و مهدیریت

حمایتگرا مرتبطند.

شغلی نیز با سازمان
حمایتگرا

حمایتگرا هستند .همچنین سازمان

مشارکتی ازجمله متغیرهای دیگر مرتبط با سازمان
بها پیامهدهای فهردی نظیهر رضهایت شهغلی و پیامهدهای سهازمانی همچهون تعههد سهازمانی ،رفتهار
شهروندیسازمانی و عملکرد ،مرتبط است.
روانشهناختیدرارتبهاطبهینرهبهری
رجبیفرجاد()7934درمطالعهنقهشمیهانجیمالکیهت 
خدمتگزارورضایتشغلی،بهایننتیجهرسیدکههبهاایجهادحهسمالکیهتوبهبهودآنواعمهال
میتوانزمینهافزایشرضایتشغلیرافراهمکرد.
رهبریخدمتگزار ،
دوستکامورو اللهی()7937بهبررسیتأثیرمالکیتروانشناختیبررضایتشغلیپرداختند
روانشناختیبررضایتشغلیتأثیرمثبتدارد.
وبهایننتیجهرسیدندکهمالکیت 
علی و همکاران)8171(7درپژوهشیدریافتنهدکهه رابطهه مثبهت و معنهیداری ،بهین حمایهت
ادراکشده با توانمندسازیوجود دارد.

سازمانی
آلپکانوهمکاران) 8171(8تأثیرحمایتسازمانیرابرعملکردخالقانهنیهرویکهاربهانقهش
میانجیسرمایهانسانیبهبوتهآزمایشنهادندوبهایننتیجهرسیدندکهبینآنهارابطمثبتوجهود
دارد.
غفوروهمکاران() 8177دربررسیرابطهرهبریتحولیباعملکردکارکنانبانقهشمیهانجی
1. Ali & et al
2. Alpkan & et al
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هنگامیکهسطحمالکیهت

مالکیتروانشناختی،دریافتندکهرابطهایمثبتمیانآنهاوجودداردو
میشود.
قویتر 
میرود،اینرابطه 
روانشناختیباالتر 

مطالعهلیرویوهمکاران)8178(7نشاندادکهارزشهایجمعیبیشترنیهرویکهار،سهطح
باالتریازمالکیتروانشناختیراباخودهمراهداردورهبریاستبدادیرابطهایمنفیبامالکیت
روانشناختیدارد.

نتایجپژوهشاویوهمکاران)8178(8نشاندادکهرهبریاخالقیمیتوانهدسهطحمالکیهت
روانشناختیراافزایشدهدوسپسبررضایتشغلیتأثیرگذارباشد.

ادراکشهده و

چیانه  و هسهیه)8178(9در پژوهشهی نشهان دادنهد کههحمایهت سهازمانی
روانشهناختی بههطورمسهتقیم و معنهیداری بهررفتهار شههروندی سهازمانی کارکنهان
توانمندسازی 
ادراکشهده مسهتقیماً بهر عملکهرد

تأثیرگذار است.براساس نتایج این پهژوهش ،حمایهتسهازمانی
ادراکشهده ازطریهق تهأثیر بهر رفتهار

شهغلی کارکنهان تأثیرگهذار نیسهت ،بلکهه حمایهتسهازمانی
میشود.
شهروندی سازمانی موجب افزایش عملکردشغلی 
هارویکی)8179(4در پژوهشی دریافت که رهبری خدمتگزار بر انگیزش ،فرهن سهازمانی و
معنیداری ندارد.
عملکرد کارکنان تأثیرگذار استولیبارفتار شهروندی سازمانی ،رابطه 
روانشناختیبانقهش
ییلدیزوییلدیز()8177بهبررسیرابطهبینرهبریخدمتگزارومالکیت 
میانجیحمایتسازمانیادراکشدهپرداختندونشاندادندکهبهینایهندو،رابطههمثبهتوجهود
قویتراست.
ادراکشدهدرسطحباالییاست،اینرابطه 

هنگامیکهحمایتسازمانی

داردو
ادراکشههدهبههرمالکیههت

اوتکههن)8177( 7درپژوهشههیبهههبررسههیتههأثیرحمایههتسههازمانی
روانشناختیبانقشمیانجیعدالتسازمانیپرداختونشاندادکهرابطههایمثبهتمیهانآندو
وجوددارد.
کشده و نتهایج آن791،
احمدوهمکاران)8177(9درپژوهشیباعنوانحمایت سازمانی ادرا 
1. Li Rui & et al
2. Avey & et al
3. Chiang & Hsieh
4. Harwiki
5. Otken
6. Ahmed & et al
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ادراکشهده،

مقاله را به روشفراتحلیلمطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که حمایت سازمانی
میگذارد.
معنیداری بر تعهد سازمانی کارکنان 
تأثیر مثبت و 
چووشن

 )8179(7درپژوهشخودبهایهننتیجههرسهیدندکههزمینههههایمثبهتسهازمانی

روانشناختیمؤثرباشند.
شکلگیریمالکیت 
میتواندبر 
دراکشده 

ا
سیدابراهیم()8179بادرنظرگرفتنمالکیتروانشناختیبههعنهوانمیهانجی،بههبررسهیرابطهه
رهبریاخالقیوعدالتسازمانیپرداختوبهایننتیجهرسیدکهبهینآنههارابطههمثبهتوجهود
دارد.


مدل مفهومی و فرضیههای تحقیق
امروزهبهبودکیفینیرویانسانیهمبهنفعسازمانوهمبهنفعافرادشاغلدرسهازماناسهت.
اماتنهاآموزشهایتخصصیشاملایناقدامنمیشود،بلکهبهبودنگرشهاوتعهدیلارزشههای
روانشهناختی،تعههدسهازمانی،
نگرشها،مالکیهت 

افرادرانیزشاملمیشود.ازجملهمهمتریناین
تعلقسازمانیوغیرهاست.ایهنمتغیرههاهمهوارهازسهویمهدیرانوپژوهشهگرانسهازمانی،مهورد
شدهاست.
گرفته وهموارهشناختشرایطوپیشایندهایمرتبطبهاینمتغیرهابررسی 
بررسیقرار 
روانشناختیبهنسبتسهایرمتغیرهها،کهمتهرمهورد
دربیناینپیشایندهایاحتمالی،متغیرمالکیت 
توجهقرارگرفتهاستواحتمالمیرودکهمتغیرهاییمانندرهبریخدمتگزاروحمایتسهازمانی
اساسوباتوجهبهمبهانینظهریوتجربهی


اثرگذارباشند.برهمین
برمالکیتروانشناختیکارکنان،
تحقیههق،ایههنپههژوهشدرصههدداسههتبررسههینمایههدکهههوضههعیترهبههریخههدمتگزار،مالکیههت
روانشناختیوحمایتسازمانیچگونهاست؟آیهارهبهریخهدمتگزاربهرمالکیهتروانشهناختی
معنیدارداردوآیاحمایتسازمانینقشمیانجیدراینرابطهداردیاخیر؟
کارکنانتأثیر 
باتوجهبهمبانینظریوتجربی،دراینتحقیقرهبریخدمتگزاربراساسمدلپترسون()8119

خدمترسانی،تواضع و فروتنهی،قابلیهت اعتمهادومههرورزیآوردهشهدهاسهت.

درچهارمؤلفه:
مالکیتروانشناختیبراساسمدلآلکرز()8177درهفهتمؤلفهه:خودشناسهی،خودکارآمهدی،
1. Chu & Sheng
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تعلق،پاسخگویی،خودمختاری،قلمروگراییومسئولیتپذیریطراحیشهدهوحمایهتسهازمانی
صورتتکعاملیآوردهشدهاست.

براساسنظریهآیزنبرگر( 8117
)وبه




مالکیت روانشناختی

 رهبری خدمتگزار

-خودکارآمدی

 -خدمترسانی

-خودشناسی

 -تواضع

-تعلق

 -مهرورزی
 -اعتماد

پاسخگوییاستقالل-مسئولیت



-قلمروگرایی




حمایت سازمانی




شکل  .7مدل مفهومی پژوهش


هایتحقیقبهصورتزیرطراحیشدند:

برهمیناساس،فرضیه

.7وضعیتمتغیرهاومؤلفههایرهبریخدمتگزار،مالکیتروانشهناختیوحمایهتسهازمانی
دردانشگاهباالترازحدمتوسطاست.
معنیداردارد.
روانشناختی،تأثیر 
.8رهبریخدمتگزاربرمالکیت 
معنیداردارد.
روانشناختی،تأثیر 
.9حمایتسازمانیبرمالکیت 
 .4نقشمیانجیحمایتسازمانیدرتأثیررهبریخدمتگزاربرمالکیتروانشناختی،معنیدار
است.
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روش تحقیق
باتوجهبهاینکهدراینپژوهش،پژوهشگردرصددبررسیتأثیررهبریخدمتگزاربهرمالکیهت

روانشناختیکارکناندانشگاهکاشانبانقشمیانجیحمایتسازمانیادراکشدهاست،بنابراین،
نوعپژوهشازنظرهدف،کاربردی،ازنظراجراتوصیفیهمبستگی،ازنظررویکردی،کمی،ازنظر
یاثباتگرایانهاست.جامعهآماری

بهنوع
افقزمانی،مقطعیوازنظرفلسفهپژوهشی،خردگرایانهو 
اینپژوهششاملکلیهکارکناندانشگاهکاشانبهتعداد741نفهربهودکههازمیهانآنههاتعهدادی
انتخابشد.برای تعیینواریانسجامعهآماری،یکگروه91نفریازجامعههآمهاریبههصهورت
تصادفیانتخابشدوپرسشنامهبینآنهاتوزیعشدوپسازاستخرا دادههایمربهوطبههپاسهخ-
کوکرانوبهروشنمونهگیهریتصهادفی

هایگروهنمونهمذکور،حجمنمونهبااستفادهازفرمول
صورتزیربهدستآمد.

ساده878،نفر 
به
547(1.96) 2  (0.552) 2
 252
547(.05) 2  (1.96) 2  (0.552) 2

n 

حجمنمونهبرآوردشده878نفربودهکهدراینپژوهشتعهداد841پرسشهنامهبرگشهتداده
،برایناساس،تجزیههوتحلیهلآمهاریروی

شد.باتوجهبهاینکهنرخبازگشتپرسشنامهها1/32بود

841آزمودنیانجامگرفتوتوانآماریوسطحمعنهیداریپهسازتحلیهلمقهدماتیمحاسهبهو
کفایتآنآزمون1/34برآوردشد.
جهههتگههردآوریدادههههادرایههنپههژوهش،ازدوروشکتابخانهههایومیههدانیاسههتفادهشههد.
جمعآوریپیشینهومبانینظریپژوهش،ازروشکتابخانهایبامراجعهبه
ترتیبکهبهمنظور 


بدین
کتابها،پایاننامهها،نشریاتوکتابخانههایدانشگاهومراکزاطهالعرسهانیوجههتگهردآوری
هایکمیازپرسشنامهبهروشمیدانیاستفادهشد.درایهنپهژوهشازسههپرسشهنامهاسهتفاده

داده
شد.
الف) پرسشنامه رهبری خددمتگزار :پرسشهنامهاسهتانداردرهبهریخهدمتگزار(پترسهون:8119،
خدمترسانی،تواضع و فروتنی،قابلیهت اعتمهادومههرورزی یها

)771با82سؤالدرچهارمؤلفه
درجهایلیکرتبود.
پنج 
نوعدوستیبراساسمقیاس 
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ب) پرسشنامه مالکیت روانشناختی:برایسنجشمالکیتروانشهناختیازپرسشهنامه(آلکهرز،
)2:8177بها74گویههاسهتفادهشههدکههشهاملهفهتمؤلفهههخودشناسهی،خودکارآمهدی،تعلههق،
مسئولیتپذیریبود.

پاسخگویی،خودمختاری،قلمروگراییو
ادراکشهده از

ج) پرسشنامه حمایت سدازمانی ادراکشدده :بهرای سهنجش حمایهت سهازمانی
پرسشنام استاندارد(آیزنبرگروهمکاران)41:8117،استفادهشدکهشامل2گویهبستهپاسهخو
درجهایلیکرتاست.
پنج 
صورتتکعاملیوبرحسبمقیاس 


به
باتوجهبهاینکهدرهرسهپرسشنامه،مقیاسپهنجدرجههایبهود،میهانگینفرضهی()9مبنهاقهرار

بهدسهتآمهدهبهاالتراز()9نشهاندهنهدهوضهعیتمطلهوبومیهانگین
نحویکهمیانگین 


گرفت،به
پایینتراز()9معرفوضعیتنامطلوبدرسهمتغیرمذکوراست.

برایتضمین اعتبار محتوای پرسشنامه ،از نظر متخصصان ،استادان دانشگاه و کارشناسان خبهره
روانشناسیاستفاده شد.با کسب نظرات افراد یادشهده ،اصهالحات الزم درپرسهشهها
مدیریتو 
بدینترتیب اطمینهان حاصهل شهد کهه پرسشهنامههها همهان خصیصههههایمهوردنظر
بهعمل آمده و 

پرسشنامهههاازتحلیهلعهاملیتأییهدیاسهتفادهشهد.

میسنجند.برایتعیینرواییسازه
پژوهش را 
ازطریقتحلیلعاملیمشخصشدکهدررهبریخدمتگزارمؤلفهخدمترسانیباوزن1/23ودر
روانشناختیمؤلفهاستقاللباوزن1/19دارایبیشترینبارعاملیبودند.
مالکیت 
ضریبپایاییپرسشنامههااز طریهقضهریبآلفهایکرونبهاخبهرایرهبهریخهدمتگزار،1/17
مالکیتروانشناختی 1/28وحمایتسازمانی1/17برآوردشدکهدرسطحآلفای1/17معنیدار
تجزیهوتحلیلدادههایاینپژوهشبااستفاده

اندازهگیریاست.
بودهوحاکیازپایاییباالیابزار 
ازنرمافزارSpssوآمهوسدردوسهطحآمهارتوصهیفیواسهتنباطیانجهامشهد.درسهطحآمهاری
توصیفیازشاخصهایآمارینظیرفراوانی،درصد،میانگین،انحرافمعیار،جداولونمودارهاو
درسطحآماراستنباطیمتناسبباسطحسنجشدادههاوهمچنینفرضیههایپژوهشازآزمهونt
نمونهای،ضریبهمبستگیپیرسون،رگرسیونومدلمعادالتساختاریاستفادهشد.
تک 
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یافتهها
جدول  .7تحلیل توصیفی نمونهها
متغیر
جنسیت

سابقهخدمت

وضعیتاستخدامی

سطوح

فراوانی

درصد

مرد

731

12

زن

77

88

71-1

29

99

81-77

719

48

91-87

99

87

قراردادی

72

89

پیمانی

777

44

رسمی

29

99


براساسیافتهها،بیشترینکارکنانگروهنمونه،کارکنانمردباسابقهخدمتی77تا81سهالبهه
هیئتعلمیبودند.
باالوباوضعیتاستخدامیپیمانیوهمه،اعضایغیر 

جدول  .8توزیع نرمال متغیرها
کالیموگروف -اسمیرنوف
متغیر

آماره

df

Sig

چولگی

کشیدگی

رهبری

1/177

881

1/132

1/289

1/17

حمایت

1/177

881

1/132

-1/79

-1/98

مالکیت

1/111

881

1/19

1/77

7/99


طبقآزمونکالیموگروف– اسمیرنفدرجدول(،)8دادههایمتغیرهایرهبریخهدمتگزار،
حمایتسهازمانیومالکیهتروانشهناختیباتوجههبههسهطحمعنهیداری،نرمهال(بهنجهار)هسهتند.
مشاهدهشدهبرایمتغیر رهبریخدمتگزاربرابهر،1/289حمایهتسهازمانی

همچنینمقدارچولگی
-1/79ومالکیتروانشناختی1/77است ودربازه(8و)-8قراردارد؛یعنیازلحاظکجی،ههر
76

تأثیر رهبری خدمتگزار بر مالکیت روانشناختی کارکنان با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراکشده

سهمتغیر نرمالاست.مقدارکشهیدگیمشهاهدهشهدهبهرایمتغیهر رهبهریخهدمتگزاربرابهر،1/17
روانشناختی7/99است ودربازه(8و)-8قراردارد؛یعنهیاز
حمایتسازمانی-1/98ومالکیت 
لحاظکشیدگی،هرسهمتغیر نرمالبودهوتوزیعآنمتقارناست.

جدول  .9مقایسه میانگین هریک از متغیرها با میانگین فرضی ()9
متغیر

تعداد

میانگین

df

t

معنیداری

خدمترسانی


841

9/49±1/71

849

81/22

1/117

تواضع

841

9/47±1/71

849

78/2

1/117

اعتماد

841

9/94±1/97

849

2/18

1/117

مهرورزی

841

9/89±1/92

849

3/39

1/117

رهبریخدمتگزار

841

9/49±1/78

849

74/11

1/117

خودکارآمدی

841

9/42±1/38

849

74//8

1/117

خودشناسی

841

9/71±1/72

849

79/9

1/117

تعلق

841

9/37±1/92

849

73/19

1/117

پاسخگویی

841

9/77±1/44

849

77/3

1/117

استقالل

841

9/19±1/43

849

71/11

1/117

مسئولیت

841

9/99±1/47

849

79/78

1/117

قلمروگرایی

841

9/27±1/41

849

72/41

1/117

مالکیتروانشناختی


841

9/41±1/78

849

79/2

1/117

حمایتسازمانی

841

9/94±1/97

849

77/11

1/117


جدول()9نشهاندادمیهانگینهریهکازمتغیرههاومؤلفههههایرهبهریخهدمتگزار،مالکیهت
روانشناختی وحمایتسازمانیباالترازحدمتوسطاست.دررهبریخدمتگزارباالترینمیهانگین
روانشناختیمربوطبهمؤلفهتعلهقاسهت.آزمهونتهی
مربوطبهمؤلفهخدمترسانیودرمالکیت 
تکنمونهاینشاندادمیانگینهریکازمتغیرهاومؤلفههادرسطحخطای1/17معنهیداربهودهو

فرضادعایپژوهشگرتأییدشد.
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جدول  .4ماتریس همبستگی بین هریک از متغیرهای پژوهش
مالکیت روانشناختی

حمایت سازمانی

رهبری خدمتگزار

متغیر

رهبریخدمتگزار7





مالکیتروانشناختی1/99


7



حمایتسازمانی1/74

1/94

7




ماتریسهمبستگینشاندادکهرهبریخدمتگزاربهمیزان1/99وحمایتسهازمانیبههمیهزان
1/94رویمالکیتروانشناختیکارکنانتهأثیرمثبهتومعنهیداردارد.بههعبهارتی،هرچههمیهزان
رهبههریخههدمتگزاروحمایههتسههازمانیدردانشههگاهافههزایشیابههدبههههمههانمیههزانبههرمالکیههت
روانشناختیکارکنانافزودهخواهدشد.


جدول  .5ضریب رگرسیون گامبه گام رهبری خدمتگزار و حمایت سازمانی
جهت تبیین مالکیت روانشناختی
متغیرها

B

خطای استاندارد

Beta

t

Sig

مقدارثابت

8/14

1/87

-

2/77

1/111

رهبریخدمتگزار

1/93

1/11

1/99

7/41

1/111

مقدارثابت

7/71

1/83

-

7/77

1/111

رهبریخدمتگزار

1/84

1/12

1/81

8/21

1/117

حمایتسازمانی

1/83

1/13

1/89

9/98

1/117

روانشهناختی
جدول()7نشانداددرگاماول،رهبریخدمتگزاربهمیزان1/99رویمالکیت 
درگامدومبااضافهشدنسازهحمایهتسهازمانیمیهزانتهأثیررهبهری

تأثیرمثبتومعنیداردارد.
خدمتگزارتعهدیلشهده()1/81ونقهشمیهانجیحمایهتسهازمانیبههمیهزان1/89رویمالکیهت
روانشناختیکارکنانتأثیرمثبهتومعنهیدارداشهتهاسهت.همچنهینرهبهریخهدمتگزار ازطریهق

معنیداردارد.
روانشناختیتأثیر 
حمایت سازمانی برمالکیت 

72

تأثیر رهبری خدمتگزار بر مالکیت روانشناختی کارکنان با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراکشده


شکل  .8مدل نهایی پژوهش


جدول  .6تحلیل مسیر متغیرها
RMSEA

NFI

CFI

GFI

IFI

Df

Chi-square

1/17

1/39

1/31

1/39

1/31

91

91/81


نتایج،نشانگربرازشمناسبالگومیباشد.شاخصخطایتقریب()RMSEAهرچهبههصهفر
نزدیکترباشد،برازندگیالگوبیشتراستودراینجها()RMSEA=1/17کههبههصهفرنزدیهک
استبرازندگیالگوراتأییدمهیکنهد.شهاخصبهرازشهنجهارشهدهبنتلهر-بونهت(،)NFI=1/27
)نیزدرصورتیکههاز

شاخصبرازشتطبیقی()CFI=1/31وشاخصبرازشافزایشی(IFI=1/31
بیشترباشند،نشانگربرازشمناسبالگهوهسهتند.طبهقمهدل،رهبهریخهدمتگزار ازطریهق
 1/31
معنیداردارد.
روانشناختی،تأثیر 
حمایت سازمانی بر مالکیت 
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جدول  .1اثرات مستقیم و غیرمستقیم استانداردشده رهبری خدمتگزار،
مالکیت روانشناختی و حمایت سازمانی
اثرات

غیرمستقیم

مستقیم

متغیر

رهبری

مالکیت

رهبری

مالکیت

مالکیت

1/97

-

-

-

حمایت

1/99

-

1/911

-

خدمت

1/23

-

-

-

تواضع

1/94

-

-

-

اعتماد

1/49

-

-

-

مهرورزی

1/127



-

-

قلمرو

-

1/79

1/98

-

مسئولیت

-

1/93

1/487

-

استقالل

-

1/19

1/47

-

خودشناسی

-

1/79

1/98

-

تعلق

-

1/99

1/93

-

پاسخگویی

-

1/74

1/99

-

خودکارآمدی

-

1/44

1/81

-


جههدول()1نشههانمههیدهههددراثههراتمسههتقیم،بیشههترینرابطهههبههینرهبههریخههدمتگزارو
خدمترسانیبهمیزان1/23واستقاللبامالکیتروانشهناختی1/19بهود.دراثهراتغیرمسهتقیم،
بیشترینرابطهبینرهبریخدمتگزاربااستقاللبهمیزان1/47بود.


بحث و نتیجهگیری
برای توسعه رهبری خهدمتگزار در مؤسسهههها و سهازمانههای آموزشهی متناسهببها شهرایط و
اقتضائات محیطی باید آمادگی را در نیروی انسانی سازمان فراهم کرد.ایجاد آمادگی مناسب میان
یتواند نقش مهمی در پیشبردموفق و تحقهق آسهانتهر نظریهه رهبهری
مدیران و رهبران آموزشی م 
(ترکزاده .)799:7922،همچنهین بایهد دیهدگاه مفههومی

خدمتگزار در گستره موردنظر ایفا کند
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یژگیها و جوانب مختلف آن در رهبهرانسهازمان
صحیح و مشترک درباره رهبری خدمتگزار وو 
توسعه یابد و سازوکارهایساختاری الزم برای تحقق آن فراهم شهود ،تهابهدینوسهیله زمینهه الزم
ازمانههای آموزشهی فهراهم شهود،زیهراوجهودیهک
شکلگیرییک رهبری اثربخش در س 

برای
رهبریاثربخشمانندرهبریخدمتگزاردرکنارحمایتسازمانیبهمنافعزیادیهمبرایسهازمان
برهمیناساس،پهژوهشحاضهردرصهددبررسهیتهأثیررهبهری

وهمبرایکارکنانمنجرمیشود.
خدمتگزاربرمالکیتروانشناختیکارکناندانشهگاهکاشهانبهانقهشمیهانجیحمایهتسهازمانی
ادراکشدهبود.

یافتههههههانشههاندادمیههانگینهریههکازمتغیرهههاومؤلفههههههایرهبههریخههدمتگزار،مالکیههت
روانشناختیوحمایتسازمانیبهاالترازحهدمتوسهطاسهتوفهرضادعهایپژوهشهگرمبنهیبهر
مطلوببودنوضعیترهبریخدمتگزار،مالکیهتروانشهناختیوحمایهتسهازمانیادراکشهده

تأیید شد.نتایجتحقیقحاضربانتایجتحقیقنادریومیرکی()7939کهمیزانحمایهت سهازمانی
یسراهاسهتانکردسهتانرادرسهطحبهاالترازمتوسهطومطلهوب
ادراکشده توسهط کارکنهانپله 

ارزیهابینمودنهد؛زکهی()7927کههحمایهت سهازمانی ادراکمهدیران ومعلمهان دبیرسهتانههای
آموزشیشهراصفهانرادرسطحمتوسطارزیابینمود؛رحهیمنیهاوخراسهانی()7937کههمیهزان
مالکیتروانشناختیدبیرانتربیتبدنیشهرستانبجنوردراباالترازحدمتوسطارزیابینمودنهد
پیامنوراستان
دانشگاههای 

وتوکلیوهمکاران()7937کهوضعیترهبریخدمتگزاررادرسطح
اصفهان،مطلوبارزیابینمودند،همسوییومطابقتدارد.
برایناساسمیتوان گفتکهدردانشگاهکاشان،دربعدرهبریخدمتگزار،اکثرکارکنهانبهر

اینباورندکهمدیراندانشگاهبهرفتارهایکارکناننسبتاًتوجهدارند،قهدرتواقتهدارخهودرابها
گیریهااز

یکنند،درتصم 
یم
یدههایجدیداستقبالم 
یگذارند،ازا 
بهاشتراکم 
دیگرانتاحدودی 
کارکناننظرخواهیمیکنند،بهکارکناناعتماددارندوبهآنهااحتراممیگذارند،متواضعبودهو
مشو کارکنانمیباشند.دربعدحمایتسازمانی،کارکنانمعتقدنهدنسهبتاًازتهالشههایاضهافی
یگیههرد،هنگههام
ارزشهههایشخصههیآنهههارادرنظههرم ه 

یشههود،دانشههگاه،
کارکنههانقههدردانیم ه 
تصمیمگیریها،منافعکارکنانراتاحدودزیادیدرنظرمیگیرد،هنگامبروزمشکالتشخصهی،
فرصتهایارتقاورشدشغلیفهراهماسهتوسهازماننگهران

دانشگاهبهکارکنانکمکمیکند،
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یتواننهد
روانشناختی،کارکنانمعتقدندکهدردانشگاهم 
مشکالتکارکناناست.دربعدمالکیت 
خودارائهدهند،تواناییعملیاتیکردنمسئولیتههایشهغلی

پیشنهادهاییبرایپیشرفتکارواحد
یههاییجدیدبرایواحدکاریخودطراحهیکننهد،خهودراجزئهیاز
یتوانندرو 
خودرادارند،م 
یدانند،موفقیتوشکسهتسهازمانرا
یدانند،سرنوشتخودوسازمانرابههموابستهم 
سازمانم 
موفقیتوشکستخودمیدانند،سازمانراخانههدومخهودمهیداننهد،مسهئولیتاعمهالخهودرا
میپذیرند ،درکارشانتاحدزیادیاستقاللدارند،سازمان،قلمروکاریآنهارامشخصکهردهو
یدانند .
همهافرادسازمان،مرزبینرفتارهایمقبولوغیرمقبولرام 
ضههریبهمبسههتگینشههاندادکهههرهبههریخههدمتگزاروحمایههتسههازمانیرویمالکیههت
د.بهعبهارتی،هرچههمیهزانرهبهریخهدمتگزارو
روانشناختیکارکنانتأثیرمثبتومعنیداردارن 
روانشناختیکارکنهانافهزوده
حمایتسازمانیدردانشگاهافزایشیابد،بههمانمیزانبرمالکیت 
خواهدشد.نتایجتحقیقحاضربهانتهایجتحقیهقچهووشهن

(،)8179ییلهدیزوییلهدیز(،)8177

اوتکههن(،)8177اویوهمکههاران(،)8178رجبههیفرجههاد(،)7934چیانهه

و هسههیه(،)8178

هارویکی(،)8179علی و همکاران(،)8171احمدوهمکاران(،)8177صادقی تیرآبادی()7939
ونوروزی()7937همسوییومطابقهتدارد.نهوروزی()7937بههایهننتیجههرسهیدکههحمایهت
سازمانیادراکشدهبرتعهدسازمانیورفتارشهروندیسازمانی،دارایتأثیرمثبتاست.صهادقی
تیرآبادی()7939دریافت رهبهری خهدمتگزار و ابعهادآن تهأثیر معنهیداری بهر انگیهزش کارکنهان
دارند.چهرازیوهمکاران()7934نشاندادنهدکلیهه روابهط رهبهری خهدمتگزار و توانمندسهازی
روانشناختیکارکنان،معنیدارهستند.رجبیفرجاد()7934بهایننتیجهرسیدکهباایجهادحهس
مالکیتوبهبودآنواعمالرهبریخدمتگزار،میتهوانزمینههافهزایشرضهایتشهغلیرافهراهم
کهرد.علهی و همکهاران()8171دریافتنهدکهه رابطهه مثبهت و معنهیداری ،بهین حمایهت سهازمانی
ادراکشهده بهها توانمندسههازیوجهود دارد.مطالعهههلههیرویوهمکههاران()8178نشههاندادکههه

روانشناختیراباخودهمهراهداردو
ارزشهایجمعیبیشترنیرویکار،سطحباالتریازمالکیت 
روانشهناختیدارد.نتهایجپهژوهشاویوهمکهاران
رهبریاستبدادیرابطههایمنفهیبهامالکیهت 
روانشناختیراافزایشدههدوسهپس
میتواندسطحمالکیت 
()8178نشاندادکهرهبریاخالقی 
بررضایتشغلیتأثیرگذارباشد.چیان

و هسهیه()8178در پژوهشهی نشهان دادنهد کههحمایهت
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معنیداری بررفتهار شههروندی
بهطور مستقیم و 
روانشناختی 
ادراکشده و توانمندسازی 

سازمانی
سازمانی کارکنان تأثیرگذار است.هارویکی()8179در پژوهشی دریافت که رهبری خدمتگزار بر
انگیزش ،فرهن سازمانی و عملکرد کارکنان تأثیرگذار است.ییلدیزوییلدیز()8177رابطههبهین
رهبریخدمتگزارومالکیتروانشناختیبانقشمیانجیحمایهتسهازمانیادراکشهدهراتأییهد
ادراکشههدهبههرمالکیههت

نمودنههد.اوتکههن ()8177درپههژوهشخههودتههأثیرحمایههتسههازمانی
روانشناختیبانقشمیانجیعدالتسازمانیراتأییدنمود.احمدوهمکاران()8177درپژوهشهی
ادراکشده ،تأثیر مثبت ومعنهیداری بهر تعههد سهازمانی

به این نتیجه رسیدند که حمایت سازمانی
میگذارد.چووشن
کارکنان 

زمینههایمثبت
( )8179درپژوهشخودبهایننتیجهرسیدندکه 

برایناساسمیتوان
سازمانیادراکشدهمیتواندبرشکلگیریمالکیتروانشناختیمؤثرباشند .
روانشناختی تأثیر بگذارد.درواقهع
یتواند بر کلیه ابعاد مالکیت 
گفتسبک رهبری خدمتگزار م 
یهگذاری بر افراد
یتوانند با اتخاذ سبک رهبری خدمتگزار وسرما 
سازمانهای آموزشی م 

رهبران
خدمترسانی به آنان وفداکردن منافع شخصی در برابر

ازطریق ایجاد اعتماد بین خود و پیروان؛
منهافع سهازمان و پیهروان؛ گهوشدادن بهه خواسهتهههایکارکنهان،مشهارکتدادن آنهان در امهور
یتهای دانشگاه ،دادنمسئولیت همهراه بها اختیهار بهه کارکنهانو متعههد و
یمگیری و مأمور 
تصم 
بهرهمندی
عالوهبر 

روانشناختیکمک کرده و از این راه
قدمبودن خود ،به افزایشمالکیت 
ثابت 

بهرهمندشوند،
روانشناختیکارکنان نیز 
از افرادی با تعهد وتعلقباال ،ازمزیت گسترش مالکیت 
زیرامالکیتروانشناختیبامتغیرهاییمانند:تعههد،تعلهق،وفهاداری،انگیهزش،همکهاریوغیهره
یشود.
همراهاستکهدرنهایتبهبهبودعملکردفردیوسازمانی،منجرم 
همچنیننقهشمیهانجیحمایهتسهازمانیرویمالکیهتروانشهناختیکارکنهانتأییهدشهدو
روانشناختینیز
یتواندازطریقحمایتسازمانینیزبهافزایشمالکیت 
بهنوعیرهبریخدمتگزارم 

کمککند،زیرااگر کارمنهدان احسهاس کننهد کهه سهازمان بهه آنهها توجهه دارد ،بهه منهافع آنهها
یکنهد ،بهه کهار
خواستههای آنها اولویت قائل است ،درراستای منافع آنها عملمه 

یاندیشد ،برای
م 
یگیرد ،خواهان موفقیت آنهاسهت و
یدهد ،کارهای مثبت آنها را نادیده نم 
آنها ارزشو اهمیت م 
یکننهد ،بهه آن تعلهق و دلبسهتگیو
خالصه آنکه مورد حمایت سازمان هستند ،به سازمان اعتماد م 
یماننهد و انگیهزة درونهی آنهها بهرای کهار بیشهتر
یکنند ،به اهداف سازمان وفادار مه 
مالکیتپیدا م 
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یدانند ،نوعی ارتبهاط احساسهی بها سهازمان
یکند.کارمندانی که سازمان را حامی خود م 
افزایشم 
یشود و احساس
یکنند؛زیرا حمایت و اهمیت سازمان ،به درک نیازهای کارکنان منجر م 
برقرار م 
یکند(چاسمیروهمکهاران.)918:8174،شهواهد زیهادینشهان
تعلق به سازمانرا در فرد ایجاد م 
ادراکشهده ،سهازمان را مطلهوب ارزیهابی

یدهد کارکنان بها سهطح بهاالیی از حمایهت سهازمانی
م 
یشیافته و کاهش تمایهل بهه تهرکخهدمت)
یشیافته ،عملکرد افزا 
یکنند(مانند تعهد عاطفی افزا 
م 
(آیزنبرگروهمکاران.)787:8171،درراستایتحقیقحاضرنیزییلدیزوییلدیز()8177بهبررسی
رابطهبینرهبریخدمتگزارومالکیتروانشناختیبانقشمیانجیحمایتسهازمانیادراکشهده
پرداختنهدوبهااسهتفادهازمنهابعنظهرینشهاندادنهدکههبهینایهندو،رابطههمثبهتوجهودداردو
قویتراست.
ادراکشدهدرسطحباالییاست،اینرابطه 

هنگامیکهحمایتسازمانی

یژهای
بهدلیل نقش وکارکردهای و 
سازمانهای آموزشی 

مؤسسهها و

بهطورکلیبایدگفتکه

که در خدمت و بهسازی و اثربخشی جامعه دارند ،از جایگاهمتمهایزی برخوردارنهد؛ لهذا هرگونهه
سازمانهای آموزشی برای بهسازی وارتقای اثربخشی ،خود زمینه خدمت بهتر و مؤثرتر بهه

تالش
سازمانهای آموزشهی بایهد بکوشهند

.برایناساس،

یسازد
اجتماع و محیط پیرامون خود رافراهم م 
ازطریق توسعه تواناییو ارتقای سطح سالمت سازمانی و اثربخشهی خهود،نقهش شایسهته و بایسهته
بهعبهارتدیگهر،
خود را درتحقق اثربخشی مطلوب و پاسخگویی به محیط پیرامون خود ایفا کند .
ت و اثربخشهی خهود وپاسهخگویی بهه
بهمنظور تضمین سهالم 
سازمانهای آموزشی 

یتوان گفت
م 
شرایط و مقتضیات محیطی و درونی متحولی کهه بها آن مواجهه هسهتند،ناچارنهد بهه توسهعه شهیوه
بپردازند.برایناساس ،الزم است رهبران ومسئوالن آموزشی با اتخهاذ سهبک رهبهری

رهبری خود
خدمتگزار که تناسب بیشتری با اهداف ورسهالتههای مراکهز آموزشهی دارد،بههایهنامهرهمهت
گمارند.

پیشنهادات
شناختی،بهمنظورافزایش

باتوجهبهتأثیرنسبیواثراتمثبترهبریخدمتگزاربرمالکیت 
روان

یشهودمهدیران درجههت چگهونگی اسهتفادهاز رهبهری خهدمتگزار در
ایناثراتمثبتپیشنهاد مه 
روانشهناختی کارکنهان ،صهفاتی همچهون:صهداقت و راسهتگویی،
سازمان و تأثیرش درمالکیهت 
84
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روحیه مشارکت وکارگروهی ،تواضع و فروتنی ،شفافیت در امورروزانه ،وفای به عهد ،عمهل بهه
تعههدات ،قابهلاعتمهادبودن ،محبهت و دلسهوزی و مههرورزی،قهدردانی از زحمهات کارکنهان،
خدمترسانی را مدنظر قرار دهند.

مهمتراز همه
خوشرویی و 
ادراکشههدهبههرمالکیههت

همچنههینباتوجهههبهههتههأثیرنسههبیواثههراتمثبههتحمایههتسههازمانی
یشهود کهه مهدیران سهازمان،
روانشناختیکارکنانوبهبودوتقویتبیشترایناثرات،پیشهنهاد مه 

اقداماتی برایحمایت از کارکنان خود انجامدهند تا از این طریق ،احساسوظیفهه ،تعلهق بیشهترو
روانشناختیبیشتریرا میان کارکنان برانگیزند.
درنتیجهمالکیت 
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