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 مقدمه
شهود.درپیشهبرداههدافسهازمانتلقهیمهیهها،یکهیازعوامهلمههمدرهمههسهازمانانسان

ؤثرمهشهناختیروانبیشتر،بایدعواملوریهرچهبراینیلبهافزایشکاراییوبهره،منظورهمینبه

لیاییبهرایرشهدوتعهاههریهزیبرنامههجهتافزایشکاراییکارکنهانراشهناختوبهاطهر در

جملهموضوعاتیکهاز(.7،8111:74منظوربهبودسازمان،گامبرداشت)شافلیوسلنواکارکنانبه

شهناختیروانمالکیهت،شناسیودرقلمرورفتارسازمانیراهیافتههاسهتردانشمدیریت،رواند

دارایشناسهیصهنعتیوسهازمانیوتحقیقاتجدیددرمهدیریتورواندنبالنظریاتاستکهبه

:8،8174دهویکیازمباحثاصلیمهدیریتراتشهکیلدادهاسهت)آلهوکشاهمیتروزافزونی

مهمهی ههای ازسهازمان یکهی کاشهان دانشهگاه ازجملهه مراکزآموزشعالیو و ها(.دانشگاه817

،شهود برداشهته جدی هایآنگام در شناختیروان مالکیت نقش درخصوص است الزم که هستند

شهغل و حاضهر سهازمان فهرددربهاره کنهونی وضهعیت انعکاس در شناختیروان مالکیت زیرانقش

متغیرههای شناسهایی ،بنهابراین رسد.نظرمی،مهمبهکارکنان رفتارهای و هانگرش موجودوتشریح

جههت کهارا و مناسهب سهازوکاری بهه دسهتیابی در ثیرگهذارأت و مههم باآن،نقشی مرتبط مختلف

دارد. سازمانی عملکرد بهبودو وریبهره افزایش

توجهیازتحقیقاتنشانمیدههدکههمتغیرههاییماننهدسهبکرهبهریوحمایهتشمارقابل

،4،ژیاکیان9،8179:737ابراهیم)سیدتأثیرگذارندشناختیروانرویمالکیتشدهادراکسازمانی

دیگهر،ایسنتیرهبهری(.باتغییروتحوالتیکهدرمحیطکاررویدادهاست،الگوه8179:771

مهاندیگهربههپاسخگوینیازهایعصرحاضرنیستونیازبهالگوهایجدیدرهبریبیشازههرز

آفرینههانکلیههدیهسههتندکهههقههدرتپههذیرتبههدیلشههدهاسههت.رهبههران،نقههشناضههرورتیاجتنههاب

)جههروجینونههدتأثیرگههذاریبههرمحههیطوجههوسههازمانی،عملکههردنیههرویکههاروسههازمانرادار

،تهوانگفهتکههرهبهران،مهی(.بنهابراین9،8178:7478،زهیروهمکاران7،8114:897همکاران
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وانخهوددرجههتاههدافسهازمانیهاوذهنیهاتپیهربررفتارها،نگرشعامالنمهمیبرایتأثیر

(.7،8119:11باشند)گلنمی

یازکارکناننباشند،سازماناگرمسئوالندانشگاهقادربهرهبریشایستهمنابعانسانیوحمایت

هاییشود.همچنینسازماناجهمیبامشکلمو،هاووظایفخطیرجهتانجاممسئولیتدانشگاهدر

؛دانندکهتوسعهبایدازرهبرانومنابعانسانیآغهازشهودمی،اندیشندراهبردتوسعهخودمیکهبه

ههاییموفقنهدکهه،سهازمانمیهاند.دراینشونسرمایهاصلیسازمانهامحسوبمیهاکهانسانچرا

هایارزشهمندرابسهیجکهردهوشایسهتگیوتعههدآنهانراشهکوفارهبرانآنهابتواننداینسرمایه

خهدمتگزاراسهت.ههایمهدیریتی،سهبکرهبهرییکیازایهنسهبک(.8،8114:19نمایند)دنیس

هنیازروزافزونکارکناندرزمینههعنوانیکشیوهمطلوبرهبری،درپاسخبرهبریخدمتگزاربه

هتگسترشعنوانیکتقاضایاجتماعیجبهشغلی،خالقیتوتسهیمآنبینهمکاران،همچنین

ها،ظهورکردکهمشخصهاصلیآنترویجصداقت،کمکبهدیگهرانورفتاراخالقیدرسازمان

موتمرینهییخدمتگزار،مفههو(.رهبر9،8177:41کارکنانبود)الیدنتواناستفادهحداکثریاز

اعتماد،همراهقابلیگیردورهبردرادرنظرمیها،توسعهومصلحتافراازرهبریاستکهارزش

(.7938:77)رستگار،رسانیاستباتواضع،فروتنیوخدمت

استآورد،حمایتسازمانیارمغانمیباخودبرایسازمانبههمچنینآنچهرهبریخدمتگزار

بها اغلهب کهه ههاهجملههدانشهگاواز سهازمانی هاىمحیط درکند.هنیرویکارآنراادراکمیک

بایهد کارکنهانانهد،شده توصیف شتابان سرعت و تغییرات آشفتگی، پیچیدگی،مانند الحاتیطاص

در.باشهند عمهل آزادی و ابتکهار طالهب و پهذیرمسهئولیت کهارآفرین، خودفرمهان، پهذیر،انعطهاف

همه  کههطهوریبهه ،دههد رخ اساسهی تغییهرات بایهد مهدیریت ههاىسهبک و سازمانیىساختارها

و قهدرت شهوند، تشهکیل کهاری ههایگروه شده،داده مشارکت گیریتصمیم یندافر در کارکنان

یمراتبهسلسهله سهاختارجانشهین شبکه، سازمانی ساختار و دشو تفویض دستانرزیبه بیشتری اختیار

از الزم حمایهت و باشهند تهرمنعطهف و پویهاتر تهر،زنهدهبایهد هاازمانس شرایطی چنین تحت.دشو
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؛باشهند بیشترداشهته توجهه کارکنهان آراء و عالیهق بهه نیهز مهدیران آورد، عمهلبهه خهود کارکنان

ازطهرف شهدهانجهام حمایهت و بداننهد آن مالهک وسازمان به علقتم را خود  کارکنان کهطوریبه

(.7927:71ی،کنند)عبدالهدرک را سازمان

باسطحشناختیروانشدهبینرهبریخدمتگزارومالکیتتوانافزودکهرابطهپیشنهادمیپس

(.8177:19شود)ییلدیزوییلدیز،ترمیشده،قویادراکباالییازحمایتسازمانی

خههدمتگزاروحمایههتسههازمانیبههرمالکیههت درخصههوصتههأثیررهبههری مطالعههات متأسههفانه

چنهدانی ازپیشهینه و گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد ترکم کشور هایدانشگاه در ختیشناروان

تغییهر، ایجهاد توانهایی در عهالی مهدیریتآمهوزش بهرای رهبری نقش به نیست.لذاتوجه برخودار

پرچهالش شهغل ایحرفهه تعههدات و اخالقهی ههایاساسی،مههارت هایمهارت دانش، شخصیت،

به رهبری حاضر،است.درحال کرده پیدا ایویژه اهمیت ،آینده و عصرحاضر هایدانشگاه هدایت

و کهار بهه اعتمهاد اطمینهان، از آکنهده آموزشی محیط ایجاد در هادانشگاه موفقیت ترینعاملمهم

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

کارکنهانشناختیروانبهبررسیتأثیررهبریخدمتگزاربرمالکیت پژوهشحاضر،اساسبرهمین

پرداختهشدهاست. شدهادراکدانشگاهکاشانبانقشمیانجیحمایتسازمانی



 مبانی نظری
 شناختی مالکیت روان

عنهوانأمالکیهتبهه،مفهومینودرادبیاتسازمانومدیریتاست.منشهشناختیروانمالکیت

شناسههیپدیههدارشههدوبعههدازآن،مفهههوممالکیههتدرعلههمروانشههناختیروانیههکرویکههرد

عنهوانیتوسازمانبههخهودجلهبکهردوبههایرادرتحقیقاتمدیرشناختی،توجهفزایندهروان

،7مورداستفادهقرارگرفت)مانوهمکاران،مفهومیبرایتوصیفاحساساتوعقایدنیرویکار

8177:977.) 

ریشهههدراصههولخودشناسههی،خودکارآمههدی،تعلههق،هماننههدی،شههناختیروانمالکیههت
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خودشناسیبهشناختفردازخودپذیریدارد.مروگرایی،خودمختاریومسئولیتپاسخگویی،قل

شناسهیخوداشماننهدسهازمانیهاههدفاشهارهدارد.هایفیزیکهییهاغیرفیزیکهیازطریقدارایی

شهود.ایهنخودشناسهیهخودمفههومیمطهر مهیکننهدفعنوانتوصهیبهاجتماعیهویتطریقاز

أموریهتیهاههدفسهازمانشهکلچونمنامحسوسیطریقمالکیتفیزیکییامالکیتبراشیایاز

اصهاحبماشهینمسهابقه،صهاحبکشهتیتفریحهییهعنهوانبهگیرد.افرادممکناستخودرامی

ایتشهریحهویهتفهرداسهتفادهبهریهابیکننهد.ایهنههدفمالکیهتمجموعهآثارباستانی،هویت

رهداردکارگیریتواناییواستعدادهاوتجربیاتیاشاخودکارآمدیبهقدرتشناختوبهشود.می

معنهایبهه انهد.هماننهدی،صورتمستقیمویاغیرمستقیمشهکلگرفتههکهدرطولزندگیخواهبه

دیگهر،عبهارتبهه اسهت؛ سهازمان ل،مثهاعنهوانبهه اهداف یا اشیاء با فرد شناختیمیان ارتباط وجود

خهودتنظیمی معنهایبهه شود.خودمختاریتعبیرمی نیز هدف با بودنیکی ادراک عنوانبه همانندی

در فهردی بههابتکهار اشهتیا  یها نیهاز دارای که داد خودمختاری نسبت فرد به توانمی زمانی است.

ردوسازماناسهتکههموسازندهبینفجانبه،مداوگذاریدو.تعلق،یکسرمایهباشد کارها انجام

وفیزیکیباشهد.شناختیروانصورتتواندبه.تعلقمیشانبرسندفکنندتابهاهدابههمکمکمی

اجتمهاعیبههسهازماناحسهاستعلهقصهورتروانهیودخودرامالکسازمانببینند،بههوقتیافرا

،واحهدهایکهاری،بخهشسهازمانی،ههیگروطریهقکهارد.نیازبهتعلقبهمحیطکاریازکننمی

نسبتبههکهارشود.پاسخگوییبهحسمسئولیتفرداقناعمییککل،عنوانبهسازمانیاصنعت

وخهدماتعمهومیاسهت.پاسهخگوییکهاروپردازدومفههومیپرکهاربرددرکسهبوسازمانمی

انتظهاراتخهود،بهربودنبههودنبههانتظهاراتسهایرینوپاسهخگوبسازوکارپاسهخگوطریقدواز

بهه نسهبت فهرد مالکیهت احسهاس رفتار بروز به قلمروگراییگذارد.میتأثیرشناختیروانمالکیت

یاشهیا بهه نسهبت توانندمی سازمان کارمندان .شودمی گفته اجتماعیهایموضوع و فیزیکی اموال

هامسئولیت یا هانقش ها،ایده همانند ناملموس هایموضوعاموال؛ و فیزیکی فضای همانند ملموس

،آویو7،8177:2احسهاسمالکیهتکننهد)الکهرزههاگهروه و مهردم همانند اجتماعی نهادهای و

(.8،8113:727همکاران

                                                                                                                                        

1. Olckers 

2. Avey & et al 



 7931(، زمستان 82پیاپی شماره ) 4شماره ، هفتممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

6 

احساسمالکیهتبههههدف،شهغلوکلیهتسهازمانشناختیرواندرادبیاتسازمان،مالکیت

ننشهاندادهاسهتکههنخسهت،(.نتهایجکهارپژوهشهگرا7،8179:798است)کمبهلوهمکهاران

حستعلقنسبتبهسازمانوحسمسئولیتنسبتبهموفقیتآناست،ثانیاًشناختیروانمالکیت

،گیهریداردازمانجهتتنهابهسویسشناختیتوصیفشدهاستکهنه-طفیایعاعنوانسازهبه

گهذاری،گیهری،سهرمایهگیریداردودرآخهر،قابهلانهدازهسهو،بلکهنسبتبهگروهوشغلههم

،8منظوردستیابیبهاهدافعملکردیومزایایرقابتیاست)کناپوهمکارانتوسعهومدیریتبه

8174:812.)

تبیهین را خهاص شهغل یهک بهه نسبت فرد تملک احساس شغل، برمبتنی شناختیروان مالکیت

وابسهتگی و تملهک احسهاس ایبازنمه سهازمان، بهرمبتنی شناختیروان مالکیت کهکند.درحالیمی

چنهین بهر تواننهدمهی متعهددی اسهت.عوامهل کهل یهک مثابه به سازمان به فردنسبت شناختیروان

و انهدازچشهم عهالی، مهدیران ههاینگهرش سهازمانی، فرهنه  جوو که باشند تأثیرگذار احساسی

ند)مهیهیهووهسهت آنهها جملههاز سازمان هایمشیوخط هارویه سازمان، شهرت سازمان، اهداف

(.9،8111:422همکاران

 

 رهبری خدمتگزار

ماننهدرفتهار؛تأثیرگهذاراسهت،رهبریخدمتگزاربهرطیهفوسهیعیازنتهایجسهازمانیمثبهت

شهناختیروان(وسهالمت4،8174:837عضهو)دالوکورباسهیلو-شهروندیسازمانی،تبادلرهبر

یهادگیریاجتمهاعیرانظریههتهوانچنهینمهیهم(.7،8174:994نیرویکار)ریوکینوهمکهاران

شمارآورد.هاینیرویکاربهرفتارهاونگرشارتباطبینرهبریخدمتگزاربانظریپایهتعنوانبه

اهبههدرسازمان،همافرادبانگه،گیرند.بنابراین،یادمی،افرادبانگاهبهالگویخودنظریهطیقاین

رندکهنیازهایدیگران،اولویتشانباشدوبهدیگرانخدمتکنندگیرهبرخدمتگزارخود،یادمی

                                                                                                                                        

1. Cambell & et al 

2. Knapp & et al 
3. Mayhew & et al 

4. Dal & Corbacioglu 

5. Rivkin & et al 
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ههایمثبهتماننهدرش،رهبهریخهدمتگزار،نگهنظریهطبقاین،نتیجهدر(.7،8177:821)دمیرتاس

(.8،8177:17کند)ییلدیزوییلدیزشناختیرادرسازمانتولیدمیروانمالکیت

بسهیار آنهانروابهط هسهتند. افهراد دیگهر و خود یروانپ برای نمونه الگویی ،خدمتگزار رهبران

را خهود بالقوه تااستعدادهای رسانندمی یاری را آنها خوبیبه و دارند کارکنان با محکمی و عمیق
(.9،8117:999کنند)ریو کشف

مهؤثر،همهدلی، رادرابعهادشهنیدن خهدمتگزار رهبهران ههای(ویژگی8178)4سانواندرسون
و رشهد بهه سرپرسهتی،تعههد و نگهری،خادمیهتآینهده و آگهاهی،اقنهاع،دوراندیشهیشفابخشی،

(7333)7همکهاران و دانهد.فارلینه ارتبهاطمهی افرادوبرقراری وتمرکزبر افراد،تأکید پیشرفت
بصهیرت و بیهنش اعتمهاد، اعتبهار، نفهوذ، رسانی،خدمت :شامل را خدمتگزار رهبری رفتاری ابعاد"

رهبهریخهدمتگزار، از سهازیمفههوم بها نیهز"(8118)9وراسهل (.اسهتون73)"کننهدمهی معرفهی
و دیگهران از بهودن،تقهدیرپیشهگام رسهانی،خهدمت اعتمهاد، صهداقت، بیهنش، :چون هاییویژگی

(.977)"شمارندبرمی خود مدل اصلی هایسازه از را توانمندسازی

خهدمتگزاربهرای رهبهری از اسهبمن مهدلی ارائهه بهرای تهالش در (7922حضرتی) و پورقلی
بعهد هفهت از بعهد آنچهار در کهدندآزمو را (8119پترسون) مدل ایران، در دولتی هایسازمان

ایهن ؛شهد اسهتخرا  ایران هایدولتیسازمان در خدمتگزار رهبری گیریاندازه برای پترسون مدل
از: عبارتند ابعاد

نیازههایدیگهران کهردنبرطهرف و کهردنخهدمت درراستای تالش معنایبه :رسانی خدمت
و کنند اوخدمت به دیگران اینکه تا کندمی خدمت بهدیگران که است کسی ،خوب است.رهبر

کهه دهد.رهبهریمی نشان خود هایارزش و هانگرش رفتارها، در را دیگران به رسانیخدمت این
بهه آنهها سهازد.فهراهممهی شهانموفقیت رابرای دیگران نیازمورد منابع کند، انتخاب را خدمتگزاری

کهه کننهدمهی غیهرهخهدمت و التفهات و توجهه زمان، مادی، منابع اطالعات، ارائه ازطریق دیگران

شود.می آنها کارهای به دادنمفهوم باعث

                                                                                                                                        

1. Demirtas 

2. Yildiz & Yildiz 

3. Reave 
4. Sun & Anderson 

5. Farling & et al 

6. Stone & Russell 
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شهدنبههقائهلاحتهرام و خهود بهه نسهبت دیگهران به دادناولویت معنایبه فروتنی: و تواضع

دانهد.مهی آنهها از تهرنهکم و دیگران از برتر را خود نه فرد که است حالتی ،درواقع است. دیگران

است این معنایبه فروتنی بلکه نیست، احترامیقائل خودش برای فرد که نیست معنا این به فروتنی

.(7922:2پوروحضرتی،دیگرانببیند)قلی از ترکم نه و برتر را خودش نه فرد یک که

است فرد یک شخصیت یا و توانایی صداقت، برمبتنی پایدار عتماد،اطمینانا اعتماد: قابلیت

دیگر. گروه حساس اقدامات به گروه یک عالقه و اشتیا  از است اعتمادعبارت دیگر،بیانیبه یا و

عمهل گوینهدمهی آنچهه بهه کهه رهبرانی گردد.می محسوب خدمتگزار رهبری جوهره اعتماد این

کنند.می ایجاد را اعتماد که ستنده رهبرانی کنند،می

به داوطلبانه کردنتوجه و رساندنمنفعت و یاری کمک، معنایبه دوستی: نوع یا مهرورزی

بنیان ،مهرورزی اساسبر خدمتگزار رهبر و پیرو رابطه است.اساس داشتیچشم هیچ بدون دیگران

سبب محبت این است. معنوی و اجتماعی اخالقی، مفهوم به محبت محبت، این و شدهاست نهاده

ههر بلکه نگیرند، درنظر اهداف به دستیابی برای ابزاری عنوانبه تنها را فرد هر رهبران، دکهشومی

شهود)دنهیس، دیده گوناگون تمایالت و هاخواسته نیازها، با انسانی کامل، انسان یک عنوانفردبه

8114:38.)

 

 شده حمایت سازمانی ادراک

ههایفهرد،سهالمتمیزاناهمیتیاستکهسهازمانبهرایتهالش،شدهیادراکحمایتسازمان

،7کنهد)رودزوآیزنبرگهرشودودرشرایطسهختبههاوکمهکمهیجسمانیوروانیاوقائلمی

شهده،نقشهیکنندکههحمایهتسهازمانیادراکاظهارمی"(8174)8(.شنوهمکاران8118:119

شهده،(.درواقهع،حمایهتسهازمانیادراک413)"وسهازماندارداساسیدررابطهبیننیرویکار

حمایتسهازمانینظریه(.طبق9،8178:849)لنوولکوایندرباشدتعهدسازمانبهنیرویکارمی

(سهنهوعکلهیرفتهارمطلهوبموجهوددرسهازمانعبارتنهداز:عهدالت،حمایهت8117آیزنبرگر)

                                                                                                                                        

1. Rhoades & Eisenberger 

2. Shen & et al 

3. Leenu & Lakhwinder 



  شده شناختی کارکنان با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک روان تأثیر رهبری خدمتگزار بر مالکیت

3 

تواننههدسههطححمایههتسههازمانییمطلههوبکهههمههیسرپرسههت،شههرایطکههاریوپههاداشسههازمان

حمایهتازنیهرویکهاربایهددادننظهورنشهانمبهههاشدهراافزایشدهند.درواقع،سازمانادراک

صهورتزمانیبایهدبههسهاهایپاداش(.7،8119:77شرایطخوبیرابرایآنهافراهمنمایند)هامبر

ابراینیرویکارفراهمشودواستقاللدرکاربههپیشرفتوارتقهایفرصتعادالنهتوزیعشوند،

را کارمنهدان کلهی باورههای ،شهدهادراک سهازمانی (.حمایهت8،8179:8713آنهااعطاشود)لین

ناشهی کهاری تجربیهات از عمهدتاً کهه باورهها، و اعتقهادات .ایهنسهازدمی منعکس سازمان دربارة

و دههدمی اهمیت آنها تالش و کار به حدتاچه نسازما که کندمیآشکار کارمندان برای ،شودمی

آنهاسهت بهزیسهتی و سالمتی مراقب میزان چه به و است قائل ارزش آنها معاضدت و کمک برای

(.9،8119:787)ماکانجیوهمکاران

کههکارمنهدان اسهت ایهن دهندهنشان کارمندان میان شدهادراک سازمانی حمایت باالی سطح

دفهاع آنهها عملکهردخهوب از ،کندمی حمایت آنها از مختلف هایموقعیت در نسازما دارند باور

بهه کارمندان شودمیموجب اعتقادی و باور چنین .دهدمی پاداش کنندمی که تالشی به و کندمی

تجربه  بهه دوجانبهه عمهل برآیند.این جبران درصدد و دهند نشان واکنش سازمان مناسب برخورد

کهبهرایسهازمانشودمی آنهادررفتارهاییمنجر بیشتر مشارکت و کارمندان بیشتر سازمانی تعهد

(.4،8112:497سودبخشاست)اسالسوهمکاران



 پیشینه تجربی

برتعهدسازمانیورفتارشهروندیشدهادراک(بهمطالعهاثرحمایتسازمانی7937نوروزی)

دارایتأثیرمثبتبهرتعههدشدهادراکزمانیسازمانیپرداختوبهایننتیجهرسیدکهحمایتسا

.استسازمانیورفتارشهروندیسازمانی

تفهاوتیبهیوشهدهادراکبههسهنجشرابطههحمایهتسهازمانی (7938حریهریوهمکهاران)

سازمانیدرکتابدارانپرداختندوبهایننتیجهرسیدندکهبینآنهاارتباطمثبتوجوددارد.

                                                                                                                                        

1. Humber 
2. Lin 

3. Makanjee & et al 

4. Sluss & et al 
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انگیهزش بهر خهدمتگزار رهبری عنوانتأثیرسبک(درپژوهشخودبا7939تیرآبادی) صادقی

انگیهزش بهر یدارمعنهی تأثیر ابعادآن و خدمتگزار رهبری که کارکنانشرکتبیمهآسیادریافتند

دارند. کارکنان

رفتهارخهدمتگزار، رهبهری روابط کلیه(درپژوهشخوددریافتند7934چهرازیوهمکاران)

هستند.دارمعنیکارکنان،شناختیروان توانمندسازی و ارکنانک وریبهرهضد

سهازمانی حمایهت (درپهژوهشخهودبههایهننتیجههرسهیدندکهه7934الوداریوهمکاران)

همچنهین.اسهت مهرتبط گهراحمایهت سازمان با سرپرستان حمایت و سازمانی عدالت ،شدهادراک

آمهوزش و نقهش فشهار نبهودن شهغلی، امنیت ر،کا در استقالل ارتقا، فرصت مناسب، هایپرداخت

مهدیریت و سهازمانیهمهدلی دینهی، باورههای و هاارزش .ندمرتبط گراحمایت سازمان با نیز شغلی

گراحمایت سازمان همچنین د.هستن گراحمایت سازمان با مرتبط دیگر متغیرهای ازجمله مشارکتی

 رفتهار سهازمانی، تعههد همچهون مانیسهاز پیامهدهای و شهغلی رضهایت نظیهر فهردی پیامهدهای بها

.است مرتبط عملکرد، و سازمانیشهروندی

درارتبهاطبهینرهبهریشهناختیروان(درمطالعهنقهشمیهانجیمالکیهت7934رجبیفرجاد)

خدمتگزارورضایتشغلی،بهایننتیجهرسیدکههبهاایجهادحهسمالکیهتوبهبهودآنواعمهال

هافزایشرضایتشغلیرافراهمکرد.زمینتوانمیرهبریخدمتگزار،

بررضایتشغلیپرداختندشناختیروان(بهبررسیتأثیرمالکیت7937)اللهیرو دوستکامو

بررضایتشغلیتأثیرمثبتدارد.شناختیروانوبهایننتیجهرسیدندکهمالکیت

حمایهت بهین ،داریمعنهی و مثبهت رابطهه (درپژوهشیدریافتنهدکهه8171)7همکاران و علی

دارد. توانمندسازیوجود با شدهادراک سازمانی

(تأثیرحمایتسازمانیرابرعملکردخالقانهنیهرویکهاربهانقهش8171)8آلپکانوهمکاران

میانجیسرمایهانسانیبهبوتهآزمایشنهادندوبهایننتیجهرسیدندکهبینآنهارابطمثبتوجهود

دارد.

(دربررسیرابطهرهبریتحولیباعملکردکارکنانبانقهشمیهانجی8177)غفوروهمکاران

                                                                                                                                        

1. Ali & et al 

2. Alpkan & et al 
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سطحمالکیهتکههنگامیمثبتمیانآنهاوجودداردوایرابطه،دریافتندکهشناختیروانمالکیت

.شودمیترقوی،اینرابطهرودمیباالترشناختیروان

جمعیبیشترنیهرویکهار،سهطحهایارزش(نشاندادکه8178)7مطالعهلیرویوهمکاران

منفیبامالکیتایرابطهداردورهبریاستبدادیهمراهراباخودشناختیروانباالتریازمالکیت

دارد.شناختیروان

سهطحمالکیهتتوانهدمی(نشاندادکهرهبریاخالقی8178)8نتایجپژوهشاویوهمکاران

رضایتشغلیتأثیرگذارباشد.راافزایشدهدوسپسبرشناختیروان

و شهدهادراک سهازمانی کههحمایهت دادنهد نشهان پژوهشهی (در8178)9هسهیه و چیانه 

کارکنهان سهازمانی شههروندی بهررفتهار یدارمعنهی و مسهتقیمطوربهه شهناختیروان توانمندسازی

عملکهرد بهر مسهتقیماً شهدهادراک حمایهتسهازمانی پهژوهش، این نتایج است.براساس تأثیرگذار

رفتهار بهر تهأثیر ازطریهق شهدهادراک حمایهتسهازمانی بلکهه نیسهت، تأثیرگهذار کارکنهان شهغلی

.شودمی عملکردشغلی افزایش موجب سازمانی شهروندی

و سهازمانیفرهن  انگیزش، بر خدمتگزار رهبری که دریافت پژوهشی (در8179)4هارویکی

ندارد. یدارمعنی رابطه ،سازمانی شهروندی استولیبارفتار تأثیرگذار کارکنان عملکرد

بانقهششناختیروان(بهبررسیرابطهبینرهبریخدمتگزارومالکیت8177ییلدیزوییلدیز)

رابطههمثبهتوجهود،پرداختندونشاندادندکهبهینایهندوشدهادراکمیانجیحمایتسازمانی

است.ترقویحباالییاست،اینرابطهدرسطشدهادراکحمایتسازمانیکههنگامیداردو

7اوتکههن
بههرمالکیههتشههدهادراکبهههبررسههیتههأثیرحمایههتسههازمانیپژوهشههی(در8177) 

مثبهتمیهانآندوایرابطههمیانجیعدالتسازمانیپرداختونشاندادکهنقشباشناختیروان

وجوددارد.

791،آن نتهایج و شدهکادرا ازمانیس حمایتباعنوان(درپژوهشی8177)9احمدوهمکاران

                                                                                                                                        

1. Li Rui & et al 

2. Avey & et al 

3. Chiang & Hsieh 
4. Harwiki 

5. Otken 

6. Ahmed & et al 
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 ،شهدهادراک سازمانی حمایت که رسیدند نتیجه این به و کردند مطالعهفراتحلیلروش به را مقاله

.گذاردمی کارکنان سازمانی تعهد بر یدارمعنیو مثبت تأثیر

مثبهتسهازمانیههایزمینههدرپژوهشخودبهایهننتیجههرسهیدندکهه (8179)7چووشن 

باشند.مؤثرشناختیروانمالکیتگیریشکلبرتواندمیشدهدراکا

میهانجی،بههبررسهیرابطههعنهوانبههشناختیروانگرفتنمالکیتبادرنظر(8179ابراهیم)سید

رهبریاخالقیوعدالتسازمانیپرداختوبهایننتیجهرسیدکهبهینآنههارابطههمثبهتوجهود

دارد.



 تحقیق ایه همدل مفهومی و فرضی
امروزهبهبودکیفینیرویانسانیهمبهنفعسازمانوهمبهنفعافرادشاغلدرسهازماناسهت.

ههایارزشوتعهدیلهانگرشبلکهبهبودشود،نمیتخصصیشاملایناقدامهایآموزشاماتنها

عههدسهازمانی،،تشهناختیروان،مالکیهتهانگرشاینترینمهمازجمله.شودمیافرادرانیزشامل

تعلقسازمانیوغیرهاست.ایهنمتغیرههاهمهوارهازسهویمهدیرانوپژوهشهگرانسهازمانی،مهورد

.استشدهوهموارهشناختشرایطوپیشایندهایمرتبطبهاینمتغیرهابررسیگرفتهبررسیقرار

تهرمهوردغیرهها،کهمبهنسبتسهایرمتشناختیرواندربیناینپیشایندهایاحتمالی،متغیرمالکیت

کهمتغیرهاییمانندرهبریخدمتگزاروحمایتسهازمانیرودمیتوجهقرارگرفتهاستواحتمال

بهمبهانینظهریوتجربهیاساسوباتوجهاثرگذارباشند.برهمینکارکنان،شناختیروانبرمالکیت

مالکیههتاسههتبررسههینمایههدکهههوضههعیترهبههریخههدمتگزار،درصههددتحقیههق،ایههنپههژوهش

شهناختیروانآیهارهبهریخهدمتگزاربهرمالکیهت؟وحمایتسازمانیچگونهاستشناختیروان

داردوآیاحمایتسازمانینقشمیانجیدراینرابطهداردیاخیر؟دارمعنیکارکنانتأثیر

(8119اساسمدلپترسون)دراینتحقیقرهبریخدمتگزاربربهمبانینظریوتجربی،باتوجه

اعتمهادومههرورزیآوردهشهدهاسهت. فروتنهی،قابلیهت و ،تواضعرسانیخدمتدرچهارمؤلفه:

خودشناسهی،خودکارآمهدی،مؤلفهه:(درهفهت8177آلکرز)اساسمدلبرشناختیروانمالکیت

                                                                                                                                        

1. Chu & Sheng 
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پذیریطراحیشهدهوحمایهتسهازمانیمسئولیتتعلق،پاسخگویی،خودمختاری،قلمروگراییو

عاملیآوردهشدهاست.صورتتک(وبه8117یزنبرگر)براساسنظریهآ




























 مدل مفهومی پژوهش. 7شکل 



صورتزیرطراحیشدند:هایتحقیقبههفرضی،اساسبرهمین

وحمایهتسهازمانیشهناختیروانرهبریخدمتگزار،مالکیتیهامؤلفهوضعیتمتغیرهاو.7

دردانشگاهباالترازحدمتوسطاست.

دارد.دارمعنیتأثیرشناختی،روانرهبریخدمتگزاربرمالکیت.8

دارد.دارمعنیتأثیرشناختی،روان.حمایتسازمانیبرمالکیت9

دارمعنی،شناختیرواننقشمیانجیحمایتسازمانیدرتأثیررهبریخدمتگزاربرمالکیت.4

است.

 رهبری خدمتگزار

  رسانیخدمت-

 تواضع-

 مهرورزی-

 اعتماد-

 

 شناختیمالکیت روان

  خودکارآمدی-

 خودشناسی-

 تعلق-

 پاسخگویی-

 استقالل-

 مسئولیت-

 وگراییقلمر-

 

 حمایت سازمانی
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 روش تحقیق
هشگردرصددبررسیتأثیررهبریخدمتگزاربهرمالکیهتبهاینکهدراینپژوهش،پژوباتوجه

،بنابراین،استشدهادراککارکناندانشگاهکاشانبانقشمیانجیحمایتسازمانیشناختیروان

نظر،ازنظررویکردی،کمی،ازنظراجراتوصیفیهمبستگیازنظرهدف،کاربردی،نوعپژوهشاز

آماری.جامعهاستگرایانهیاثباتنوعبهخردگرایانهونظرفلسفهپژوهشی،وازافقزمانی،مقطعی

نفهربهودکههازمیهانآنههاتعهدادی741شاملکلیهکارکناندانشگاهکاشانبهتعدادپژوهشاین

صهورتبههآمهاریجامعههازنفری91گروهآماری،یکجامعهواریانستعیینبرایانتخابشد.

-پاسهخبههمربهوطهایدادهاستخرا ازپسوشدتوزیعاآنهبینپرسشنامهشدوانتخابتصادفی

تصهادفییریهگنمونهروشکوکرانوبهفرمولازاستفادهبانمونهحجممذکور،نمونهگروههای

.آمددستصورتزیربهبهنفر878ساده،

252
)552.0()96.1()05(.547

)552.0()96.1(547
222

22





n

پرسشهنامهبرگشهتداده841نفربودهکهدراینپژوهشتعهداد878شدهحجمنمونهبرآورد

تحلیهلآمهاریرویو،تجزیههاساس،براینبود32/1هابهاینکهنرخبازگشتپرسشنامهشد.باتوجه

یپهسازتحلیهلمقهدماتیمحاسهبهودارمعنهیآزمودنیانجامگرفتوتوانآماریوسطح841

برآوردشد.34/1کفایتآنآزمون

دهشههد.ایومیههدانیاسههتفادوروشکتابخانههههههادرایههنپههژوهش،ازجهههتگههردآوریداده

ایبامراجعهبهپیشینهومبانینظریپژوهش،ازروشکتابخانهیآورجمعمنظورترتیبکهبهبدین

وریرسهانیوجههتگهردآدانشگاهومراکزاطهالعیهاکتابخانه،نشریاتوهانامهانیپاها،کتاب

نیاستفادهشد.درایهنپهژوهشازسههپرسشهنامهاسهتفادهروشمیداهایکمیازپرسشنامهبهداده

شد.

:8119پرسشهنامهاسهتانداردرهبهریخهدمتگزار)پترسهون، پرسشنامه رهبری خددمتگزار:  (الف

 یها اعتمهادومههرورزی فروتنی،قابلیهت و ،تواضعرسانیخدمتمؤلفهدرچهارسؤال82(با771

بود.کرتلیایدرجهپنجاساسمقیاسدوستیبرنوع
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پرسشهنامه)آلکهرز،ازشهناختیروانمالکیتسنجشبرای:شناختی روانب( پرسشنامه مالکیت 

خودشناسهی،خودکارآمهدی،تعلههق،مؤلفهههگویههاسهتفادهشههدکههشهاملهفهت74(بها8177:2

بود.پذیریمسئولیتپاسخگویی،خودمختاری،قلمروگراییو

از شهدهادراک سهازمانی حمایهت سهنجش بهرای :هشدد  ادراکپرسشنامه حمایت سدازمانی   (ج

وگویهبستهپاسهخ2(استفادهشدکهشامل8117:41استاندارد)آیزنبرگروهمکاران، پرسشنام 

لیکرتاست.ایدرجهپنجحسبمقیاسبرعاملیوصورتتکبه

(مبنهاقهرار9گینفرضهی)بهود،میهانایدرجههپهنجبهاینکهدرهرسهپرسشنامه،مقیاسباتوجه

وضهعیتمطلهوبومیهانگیندهنهدهنشهان(9بهاالتراز)آمهدهدسهتبهکهمیانگیننحویگرفت،به

(معرفوضعیتنامطلوبدرسهمتغیرمذکوراست.9از)ترپایین

خبهره کارشناسان و دانشگاه استادان متخصصان، نظر از پرسشنامه، محتوای اعتبار تضمینبرای

ههاپرسهشدر الزم اصهالحات ،یادشهده افراد نظرات کسب شد.با استفادهیشناسروانمدیریتو

مهوردنظرههایخصیصهه همهان ههاپرسشهنامه کهه شهد حاصهل اطمینهان ترتیببدین و آمده عملبه

یاسهتفادهشهد.تأییهدازتحلیهلعهاملیههاپرسشنامهتعیینرواییسازهبرای.سنجندمی را پژوهش

ودر23/1باوزنرسانیخدمتمؤلفهدکهدررهبریخدمتگزارشطریقتحلیلعاملیمشخصاز

دارایبیشترینبارعاملیبودند.19/1استقاللباوزنمؤلفهشناختیروانمالکیت

،17/1طریهقضهریبآلفهایکرونبهاخبهرایرهبهریخهدمتگزارازهاپرسشنامهپایاییضریب 

دارمعنی17/1آلفایسطحدرکهدشرآوردب17/1حمایتسازمانیو28/1شناختیروانمالکیت

استفادهباپژوهشاینهایدادهوتحلیلتجزیه .استیریگاندازهابزارباالیپایاییازحاکیوبوده

آمهاریسهطحدر.شهدانجهاماسهتنباطیوتوصهیفیآمهارسهطحدووآمهوسدرSpssافزارنرماز

وونمودارهاجداولمعیار،انحرافمیانگین،د،درصفراوانی،نظیرآماریهایشاخصازتوصیفی

tآزمهونازپژوهشیهاهیفرضهمچنینوهادادهسنجشسطحبامتناسباستنباطیآمارسطحدر

.استفادهشدرگرسیونومدلمعادالتساختاریپیرسون،همبستگی،ضریبیانمونهتک
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 ها یافته
 ها نمونهتحلیل توصیفی  .7جدول 

 درصد فراوانی طوحس متغیر

جنسیت
12 731مرد

 88 77زن

سابقهخدمت

1-7129 99 

77-81719 48 

87-9199 87 

وضعیتاستخدامی

 89 72قراردادی

 44 777پیمانی

 99 29رسمی



سهالبهه81تا77،بیشترینکارکنانگروهنمونه،کارکنانمردباسابقهخدمتیهایافتهاساسبر

بودند.علمیهیئتاوضعیتاستخدامیپیمانیوهمه،اعضایغیرباالوب


 توزیع نرمال متغیرها . 8 جدول

     اسمیرنوف -کالیموگروف 

 کشیدگی چولگیdf Sigآمارهمتغیر

289/117/1 132/1 177/1881رهبری

-98/1-79/1 132/1 177/1881حمایت

77/199/7 19/1 111/1881مالکیت



متغیرهایرهبریخهدمتگزار،هایداده(،8اسمیرنفدرجدول) –زمونکالیموگروفطبقآ

هسهتند.)بهنجهار(ی،نرمهالدارمعنهیبههسهطحباتوجههشهناختیروانحمایتسهازمانیومالکیهت

،حمایهتسهازمانی289/1رهبریخدمتگزاربرابهر برایمتغیرشدهمشاهدهمقدارچولگیهمچنین

،ههریعنیازلحاظکجی(قراردارد؛-8و8)ودربازه است77/1شناختینرواومالکیت-79/1
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،17/1رهبهریخهدمتگزاربرابهر بهرایمتغیهرشهدهمشهاهدهکشهیدگیمقدار.نرمالاست متغیرسه

یعنهیاز(قراردارد؛-8و8)ودربازه است99/7شناختیروانومالکیت-98/1حمایتسازمانی

.نرمالبودهوتوزیعآنمتقارناست متغیرهکشیدگی،هرسلحاظ


 (9یک از متغیرها با میانگین فرضی ). مقایسه میانگین هر9جدول 

 داری معنی df t میانگین تعداد متغیر

49/984922/81117/1±84171/1رسانیخدمت

 2/78117/1 47/9849±84171/1تواضع

 18/2117/1 94/9849±84197/1اعتماد

 39/3117/1 89/9849±84192/1ورزیمهر

49/984911/74117/1±84178/1رهبریخدمتگزار

74117/1//42/98498±84138/1خودکارآمدی

71/98499/79117/1±84172/1خودشناسی

37/984919/73117/1±84192/1تعلق

77/98493/77117/1±84144/1پاسخگویی

19/984911/71117/1±84143/1استقالل

99/984978/79117/1±84147/1مسئولیت

27/984941/72117/1±84141/1قلمروگرایی

41/98492/79117/1±84178/1شناختیمالکیتروان

94/984911/77117/1±84197/1حمایتسازمانی



خهدمتگزار،مالکیهترهبهرییههامؤلفههیهکازمتغیرههاو(نشهاندادمیهانگینهر9جدول)

وحمایتسازمانیباالترازحدمتوسطاست.دررهبریخدمتگزارباالترینمیهانگینشناختیروان

اسهت.آزمهونتهیتعلهقمؤلفهمربوطبهشناختیروانودرمالکیترسانیخدمتمؤلفهمربوطبه

بهودهودارمعنهی17/1درسطحخطایهامؤلفهیکازمتغیرهاوینشاندادمیانگینهرانمونهتک

د.شتأییدفرضادعایپژوهشگر
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 یک از متغیرهای پژوهش. ماتریس همبستگی بین هر4جدول 

  حمایت سازمانی شناختی مالکیت روان متغیر              رهبری خدمتگزار

7رهبریخدمتگزار

 99/17شناختیمالکیتروان

 74/194/17حمایتسازمانی



وحمایتسهازمانیبههمیهزان99/1بهمیزانماتریسهمبستگینشاندادکهرهبریخدمتگزار

چههمیهزان،هرعبهارتیداردارد.بههمعنهیکارکنانتهأثیرمثبهتوشناختیروانرویمالکیت94/1

یههزانبههرمالکیههترهبههریخههدمتگزاروحمایههتسههازمانیدردانشههگاهافههزایشیابههدبههههمههانم

کارکنانافزودهخواهدشد.شناختیروان


 گام رهبری خدمتگزار و حمایت سازمانی  به گامضریب رگرسیون  .5جدول 

 شناختی روانجهت تبیین مالکیت 

 Beta t Sig خطای استاندارد B متغیرها

77/2111/1-14/887/1مقدارثابت

93/111/199/141/7111/1 رهبریخدمتگزار

77/7111/1-71/783/1مقدارثابت

84/112/181/121/8117/1رهبریخدمتگزار

83/113/189/198/9117/1حمایتسازمانی

 

شهناختیروانرویمالکیت99/1(نشانداددرگاماول،رهبریخدمتگزاربهمیزان7جدول)

سازهحمایهتسهازمانیمیهزانتهأثیررهبهریشدندرگامدومبااضافهدارد.دارمعنیتأثیرمثبتو

رویمالکیهت89/1(ونقهشمیهانجیحمایهتسهازمانیبههمیهزان81/1)شهدهیلتعهدخدمتگزار

ازطریهق داشهتهاسهت.همچنهینرهبهریخهدمتگزاردارمعنهیکارکنانتأثیرمثبهتوشناختیروان

دارد.دارمعنیتأثیرشناختیروانمالکیتبر سازمانی حمایت
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 مدل نهایی پژوهش. 8شکل 


 تحلیل مسیر متغیرها .6 جدول

Chi-square Df IFI GFI CFI NFI RMSEA 

81/91 91 31/1 39/1 31/1 39/1 17/1



چهبههصهفر(هرRMSEAباشد.شاخصخطایتقریب)نشانگربرازشمناسبالگومی،نتایج

(کههبههصهفرنزدیهکRMSEA=17/1)اینجهابرازندگیالگوبیشتراستودر،ترباشدنزدیک

(،NFI=27/1بونهت)-بنتلهرکنهد.شهاخصبهرازشهنجهارشهدهاستبرازندگیالگوراتأییدمهی

کههاز(نیزدرصورتیIFI=31/1(وشاخصبرازشافزایشی)CFI=31/1شاخصبرازشتطبیقی)

ازطریهق خهدمتگزاررهبهریگربرازشمناسبالگهوهسهتند.طبهقمهدل،،نشانترباشندبیش31/1

دارد.دارمعنیتأثیرشناختی،روانمالکیت بر سازمانی حمایت
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 رهبری خدمتگزار،  استانداردشدهاثرات مستقیم و غیرمستقیم  .1جدول 

 و حمایت سازمانی شناختی روانمالکیت 

 غیرمستقیم مستقیم اثرات

مالکیترهبریمالکیترهبریمتغیر

---97/1مالکیت

-911/1-99/1حمایت

---23/1خدمت

---94/1تواضع

---49/1اعتماد

--127/1مهرورزی

-79/198/1-قلمرو

-93/1487/1-مسئولیت

-19/147/1-استقالل

-79/198/1-خودشناسی

-99/193/1-تعلق

-74/199/1-پاسخگویی

-44/181/1-خودکارآمدی



دراثههراتمسههتقیم،بیشههترینرابطهههبههینرهبههریخههدمتگزارودهههدمههی(نشههان1)جههدول

بهود.دراثهراتغیرمسهتقیم،19/1شهناختیروانواستقاللبامالکیت23/1بهمیزانرسانیخدمت

بود.47/1بیشترینرابطهبینرهبریخدمتگزاربااستقاللبهمیزان



 گیری نتیجهبحث و 
و یطشهرا متناسهببها آموزشهی یههاسهازمان و ههامؤسسهه در متگزارخهد رهبری توسعه برای

میان مناسب آمادگی کرد.ایجاد فراهم سازمان انسانی نیروی در را آمادگی باید محیطی اقتضائات

رهبهری نظریهه تهرآسهان تحقهق و پیشبردموفق در مهمی نقش تواندیم آموزشی رهبران و مدیران

مفههومی دیهدگاه بایهد همچنهین (.7922:799زاده،)ترککند فاای موردنظر گستره در خدمتگزار
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رهبهرانسهازمان در آن مختلف جوانب و هایژگیوو خدمتگزار رهبری درباره مشترک و صحیح

الزم زمینهه وسهیلهبهدینتها شهود، فراهم آن تحقق برای الزم سازوکارهایساختاری و یابد توسعه

زیهراوجهودیهک،شهود فهراهم آموزشهی یههاازمانس در اثربخش رهبری یکیریگشکل برای

رهبریاثربخشمانندرهبریخدمتگزاردرکنارحمایتسازمانیبهمنافعزیادیهمبرایسهازمان

بررسهیتهأثیررهبهریپهژوهشحاضهردرصهدد،اساسبرهمین.شودیموهمبرایکارکنانمنجر

انبهانقهشمیهانجیحمایهتسهازمانیکارکناندانشهگاهکاشهشناختیروانخدمتگزاربرمالکیت

بود.شدهادراک

رهبههریخههدمتگزار،مالکیههتیهههامؤلفهههیههکازمتغیرهههاونشههاندادمیههانگینهرهههایافتههه

بهروفهرضادعهایپژوهشهگرمبنهیوحمایتسازمانیبهاالترازحهدمتوسهطاسهتشناختیروان

شهدهادراکحمایهتسهازمانیوشهناختیروانبودنوضعیترهبریخدمتگزار،مالکیهتمطلوب

سهازمانی (کهمیزانحمایهت7939شد.نتایجتحقیقحاضربانتایجتحقیقنادریومیرکی)تأیید

اسهتانکردسهتانرادرسهطحبهاالترازمتوسهطومطلهوبراهیسپلهکارکنهان توسهط شدهادراک

ههاییرسهتاندب معلمهانو مهدیرانادراک سهازمانی حمایهت(کهه7927زکهی)؛ارزیهابینمودنهد

(کههمیهزان7937نیهاوخراسهانی)؛رحهیمشهراصفهانرادرسطحمتوسطارزیابینمودآموزشی

دراباالترازحدمتوسطارزیابینمودنهددبیرانتربیتبدنیشهرستانبجنورشناختیروانمالکیت

نوراستانپیامیهادانشگاه(کهوضعیترهبریخدمتگزاررادرسطح7937وتوکلیوهمکاران)

اصفهان،مطلوبارزیابینمودند،همسوییومطابقتدارد.

گفتکهدردانشگاهکاشان،دربعدرهبریخدمتگزار،اکثرکارکنهانبهرتوانیماساسبراین

اینباورندکهمدیراندانشگاهبهرفتارهایکارکناننسبتاًتوجهدارند،قهدرتواقتهدارخهودرابها

ازهاگیرییمتصم،درکنندیمجدیداستقبالهاییدها،ازگذارندیماشتراکبهدیدیگرانتاحدو

وبوده،متواضعگذارندیم،بهکارکناناعتماددارندوبهآنهااحترامکنندیمکارکناننظرخواهی

اضهافییههاتهالش.دربعدحمایتسازمانی،کارکنانمعتقدنهدنسهبتاًازباشندیممشو کارکنان

،هنگههامگیههردیمههنظههریشخصههیآنهههارادرهههاارزش،دانشههگاه،شههودیمههکارکنههانقههدردانی

،هنگامبروزمشکالتشخصهی،گیردیمنظرافعکارکنانراتاحدودزیادیدر،منهاگیرییمتصم

ارتقاورشدشغلیفهراهماسهتوسهازماننگهرانیهافرصتکند،دانشگاهبهکارکنانکمکمی
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تواننهدیم،کارکنانمعتقدندکهدردانشگاهشناختیروان.دربعدمالکیتاستنمشکالتکارکنا

شهغلیههاییتمسئولکردنخودارائهدهند،تواناییعملیاتیبرایپیشرفتکارواحدیشنهادهاییپ

ازیجزئهجدیدبرایواحدکاریخودطراحهیکننهد،خهودراهایییهروتوانندیمخودرادارند،

،موفقیتوشکسهتسهازمانرادانندیم،سرنوشتخودوسازمانرابههموابستهدانندیمسازمان

،مسهئولیتاعمهالخهودراداننهدیمه،سازمانراخانههدومخهوددانندیمموفقیتوشکستخود

،درکارشانتاحدزیادیاستقاللدارند،سازمان،قلمروکاریآنهارامشخصکهردهوپذیرندیم

 .دانندیممقبولران،مرزبینرفتارهایمقبولوغیرسازماهمهافراد

وحمایههتسههازمانیرویمالکیههتضههریبهمبسههتگینشههاندادکهههرهبههریخههدمتگزار

رهبهریخهدمتگزاروچههمیهزان،هرعبهارتید.بهدارندارمعنیکارکنانتأثیرمثبتوشناختیروان

کارکنهانافهزودهشناختیروانمیزانبرمالکیتبههمان،حمایتسازمانیدردانشگاهافزایشیابد

(،8177(،ییلهدیزوییلهدیز)8179خواهدشد.نتایجتحقیقحاضربهانتهایجتحقیهقچهووشهن )

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

(7939تیرآبادی) (،صادقی8177)(،احمدوهمکاران8171همکاران) و (،علی8179هارویکی)

(بههایهننتیجههرسهیدکههحمایهت7937(همسوییومطابقهتدارد.نهوروزی)7937ونوروزی)

.صهادقیاستدارایتأثیرمثبت،برتعهدسازمانیورفتارشهروندیسازمانیشدهادراکسازمانی

کارکنهان انگیهزش بهر یدارمعنهی تهأثیر ابعهادآن و خهدمتگزار رهبهری (دریافت7939تیرآبادی)

توانمندسهازی و خهدمتگزار رهبهری روابهط کلیهه(نشاندادنهد7934دارند.چهرازیوهمکاران)

(بهایننتیجهرسیدکهباایجهادحهس7934هستند.رجبیفرجاد)دارمعنیکارکنان،شناختیروان

رضهایتشهغلیرافهراهمزمینههافهزایشتهوانمیمالکیتوبهبودآنواعمالرهبریخدمتگزار،

سهازمانی حمایهت بهین ،داریمعنهی و مثبهت رابطهه (دریافتنهدکهه8171همکهاران) و کهرد.علهی

(نشههاندادکههه8178دارد.مطالعهههلههیرویوهمکههاران) توانمندسههازیوجهود بهها شهدهادراک

داردوراههمهراباخودشناختیروانجمعیبیشترنیرویکار،سطحباالتریازمالکیتهایارزش

دارد.نتهایجپهژوهشاویوهمکهارانشهناختیروانمنفهیبهامالکیهتایرابطههرهبریاستبدادی

راافزایشدههدوسهپسشناختیروانسطحمالکیتتواندمی(نشاندادکهرهبریاخالقی8178)

تکههحمایه دادنهد نشهان پژوهشهی (در8178هسهیه) و بررضایتشغلیتأثیرگذارباشد.چیان 
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شههروندی بررفتهار یدارمعنی و مستقیم طوربه شناختیروان توانمندسازی و شدهادراک سازمانی

بر خدمتگزار رهبری که دریافت پژوهشی (در8179است.هارویکی) تأثیرگذار کارکنان سازمانی

بهین(رابطهه8177است.ییلدیزوییلدیز) تأثیرگذار کارکنان عملکرد و سازمانیفرهن  انگیزش،

تأییهدراشهدهادراکبانقشمیانجیحمایهتسهازمانیشناختیروانرهبریخدمتگزارومالکیت

بههرمالکیههتشههدهادراک(درپههژوهشخههودتههأثیرحمایههتسههازمانی8177) نمودنههد.اوتکههن

(درپژوهشهی8177نمود.احمدوهمکاران)تأییدمیانجیعدالتسازمانیرانقشباشناختیروان

سهازمانی تعههد بهر یدارمعنهیو مثبت تأثیر ،شدهادراک سازمانی حمایت که رسیدند تیجهن این به

مثبتهایزمینهدرپژوهشخودبهایننتیجهرسیدندکه (8179.چووشن )گذاردمی کارکنان

توانمیاساسبراینباشند.مؤثرشناختیروانمالکیتگیریشکلبرتواندمیشدهادراکسازمانی

درواقهعبگذارد. تأثیر شناختیروانمالکیت ابعاد کلیه بر تواندیم خدمتگزار رهبری سبکگفت

افراد بر گذارییهسرماو خدمتگزار رهبری سبک اتخاذ با توانندیم آموزشی یهاسازمان رهبران

برابر در شخصی منافع وفداکردن آنان به یرسانخدمت پیروان؛ و خود بین اعتماد ایجاد ازطریق

امهور در آنهان دادنکارکنهان،مشهارکتیههاخواسهته بهه دادنگهوش پیهروان؛ و سهازمان منهافع

و متعههد کارکنهانو بهه اختیهار بها همهراه دادنمسئولیت دانشگاه، هاییتمأمور و گیرییمتصم

یمندبهره برعالوه راه این از و کرده کمکشناختیروانافزایشمالکیت به خود، بودنقدمثابت

،شوندمندبهره نیز کارکنانشناختیروانمالکیت گسترش ازمزیت وتعلقباال، تعهد با افرادی از

تعههد،تعلهق،وفهاداری،انگیهزش،همکهاریوغیهره:بامتغیرهاییمانندشناختیروانزیرامالکیت

.شودیممنجر،بهبهبودعملکردفردیوسازمانییتدرنهاهمراهاستکه

شهدوتأییهدکارکنهانشهناختیرواننجیحمایهتسهازمانیرویمالکیهتهمچنیننقهشمیها

نیزشناختیروانطریقحمایتسازمانینیزبهافزایشمالکیتتواندازیمرهبریخدمتگزارینوعبه

آنهها منهافع بهه دارد، توجهه آنهها بهه سهازمان کهه کننهد احسهاس کارمنهدان زیرااگر،کمککند

کهار بهه ،کنهدیمهعمل آنها منافع درراستای است، قائل اولویت آنها یهاخواستهبرای ،اندیشدیم

و آنهاسهت موفقیت خواهان ،گیردینم نادیده را آنها مثبت کارهای ،دهدیم اهمیت ارزشو آنها

دلبسهتگیو و تعلهق آن بهه ،کننهدیم اعتماد سازمان به هستند، سازمان حمایت مورد آنکه خالصه

بیشهتر کهار بهرای آنهها درونهی انگیهزة و ماننهدیمه وفادار سازمان اهداف هب ،کنندیم مالکیتپیدا
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سهازمان بها احساسهی ارتبهاط نوعی ،دانندیم خود حامی را سازمان که .کارمندانیکندیمافزایش

احساس و شودیم منجر کارکنان نیازهای درک به ،سازمان اهمیت و حمایت ؛زیراکنندیم برقرار

زیهادینشهان شهواهد(.8174:918)چاسمیروهمکهاران،کندیم ایجاد فرد در سازمانرا به تعلق

ارزیهابی مطلهوب را سهازمان ،شهدهادراک سهازمانی حمایهت از بهاالیی سهطح بها کارکنان دهدیم

خهدمت(تهرک بهه تمایهل کاهش و یافتهیشافزا عملکرد ،یافتهیشافزا عاطفی تعهد )مانندکنندیم

(بهبررسی8177ییلدیزوییلدیز)راستایتحقیقحاضرنیزدر(.8171:787)آیزنبرگروهمکاران،

شهدهادراکبانقشمیانجیحمایتسهازمانیشناختیروانرابطهبینرهبریخدمتگزارومالکیت

رابطههمثبهتوجهودداردو،نشهاندادنهدکههبهینایهندونظهریپرداختنهدوبهااسهتفادهازمنهابع

است.ترقویدرسطحباالییاست،اینرابطهشدهادراکزمانیحمایتساکههنگامی

اییژهو وکارکردهای نقش دلیلبه آموزشی یهاسازمان و هامؤسسهبایدگفتکهیطورکلبه

هرگونهه لهذا ؛نهدبرخوردار جایگاهمتمهایزی از دارند، جامعه اثربخشی و بهسازی و خدمت در که

بهه مؤثرتر و بهتر خدمت زمینه خود اثربخشی، وارتقای ازیبهس برای آموزشی یهاسازمان تالش

بکوشهند بایهد آموزشهی یهاسازمان ،اساس.براینسازدیم رافراهم خود پیرامون محیط و اجتماع

بایسهته و شایسهته خهود،نقهش اثربخشهی و سازمانی سالمت سطح ارتقای تواناییو توسعه ازطریق

،دیگهرعبهارتبه کند. ایفا خود پیرامون محیط به سخگوییپا و مطلوب اثربخشی درتحقق را خود

بهه وپاسهخگویی خهود اثربخشهی و سهالمت تضمین منظوربه آموزشی یهاسازمان گفت توانیم

شهیوه توسهعه بهه هسهتند،ناچارنهد مواجهه آن بها کهه متحولی درونی و محیطی مقتضیات و شرایط

رهبهری سهبک اتخهاذ با آموزشی ومسئوالن رانرهب است الزم ،اساسبپردازند.براین خود رهبری

بههایهنامهرهمهت،دارد آموزشهی مراکهز یههارسهالتو اهداف با بیشتری تناسب که خدمتگزار

گمارند.



 پیشنهادات

منظورافزایششناختی،بهروانمالکیتبربهتأثیرنسبیواثراتمثبترهبریخدمتگزارباتوجه

در خهدمتگزار رهبهری اسهتفادهاز چگهونگی درجههت مهدیراندشهویمه ایناثراتمثبتپیشنهاد

راسهتگویی، و صهداقت:همچهون صهفاتی کارکنهان، شهناختیرواندرمالکیهت تأثیرش و سازمان
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بهه عمهل عهد، به وفای امورروزانه، در شفافیت فروتنی، و تواضع وکارگروهی، مشارکت روحیه

کارکنهان، زحمهات از رورزی،قهدردانیمهه و دلسهوزی و محبهت بودن،اعتمهادقابهل تعههدات،

دهند. قرار مدنظر را یرسانخدمت همه ازترمهم و خوشرویی

مالکیههتبههرشههدهادراکبهههتههأثیرنسههبیواثههراتمثبههتحمایههتسههازمانیباتوجههههمچنههین

سهازمان، مهدیران کهه شهودیمه کارکنانوبهبودوتقویتبیشترایناثرات،پیشهنهادشناختیروان

بیشهترو تعلهق احساسوظیفهه، طریق، این از تا انجامدهند خود کارکنان از برایحمایت یاقدامات

برانگیزند. کارکنان میان بیشتریراشناختیروانمالکیتیجهدرنت
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 منابع
 بهر مؤثر عوامل (.شناسایی7934نجفی،زینب)یرحسینوعلیامالوداری،حسن؛فیضی،طاهره؛امیرخانی،

.811-719،دورهچهارم،شمارهچهارم:فصلنامه مطالعات رفتار سازمانیگرا.حمایت سازمان
یتوسعهمهدیریتاسهالمی:یهکمهدلسیسهتماتیک.هاچالش(.شناساییوتحلیل7922زاده،جعفر)ترک

.749-797،دورهپنجم،شمارهنوزده:مجله راهبرد توسعه
 مددیریت  اجدرای  و عدالی: شدناخت   آمدوزش  ساتمؤس و ها دانشگاه مدیریت(.7929ی)محمدمههد تنعمی،

 سمت. انتشارات تهران: ،فراگیر کیفیت

(.تهأثیررهبهریخهدمتگزاربهراعتمهاددرکهار7937توکلی،راحله؛رحیمی،حمیدوداوودی،امیرحسین)
 دانشدگاه آزاد اسدیمی واحدد   نامه کارشناسدی ارشدد    یانپانوراستاناصفهان.یپیامهادانشگاهتیمیدر
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