The Impact of Work Commitment and Employee
Participation on Jihadi Organization Mediated
by Transformational Leadership in Isfahan
Social Security Organization
Mahdi Ebrahimi (Ph. D.)1
Mahdi Mohammadi (Ph. D.)2

Abstract
The present study was conducted to investigate the effect of work commitment
and employee participation on the jihadi organization mediated by the
transformational leadership in the Social Security Organization of Isfahan Province.
The research method was descriptive-correlation of scientific type and statistical
population including 1399 employees of Isfahan Social Security Organization in 44
branches and a sample of 149 people using one-stage cluster random sampling
method. The data collection tools were standard questionnaires of commitment,
employee participation, transformational leadership and jihadi organization whose
content validity was confirmed and then their reliability was estimated to be 0.80,
0.77, 0.86 and 0.90 using Cronbach's alpha coefficient, respectively. Findings of this
study showed that commitment (58%) and labor participation (4%) had an effect on
the jihadi organization and its dimensions among the employees of Isfahan Social
Security Organization (P <0.05), but transformational leadership mediated the
relationship between participation Work and its dimensions, as well as commitment
and its dimensions among the employees of the Social Security Organization of
Isfahan Province have failed. (05/0 <P). It seems that employees with high
commitment and employees who are involved in decision-making in the
organization can be effective on various structural, contextual and behavioral
aspects of the jihadi organization.
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چکیده
مطالعه پیش روی ،با هدف بررسی تأثیر تعهد کاری و مشارکت کارکنان بر سازمان جهاادی باا میاان یگاری
رهبری تحولگرا در سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان ان ام شده است .روش تحقیق توصیفی  -همبستگی از ناوع
علی و جامعه آماری شامل کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان به تعداد  8933نفار در  00شاعبه و نموناهای
برابر  803نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای از ناوع تام مرحلاهای باوده اسات .ابازار گاردآوری
اطالعات ،پرسشنامههای استاندارد تعهدکاری ،مشارکت کارکنان ،رهبری تحولگرا و سازمان جهادی بود که روایی
محتوایی آن تأیید و سپس پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 2/18 ،2/11 ،2/12و 2/32
برآورد شد .یافتههای این مطالعه نشان داد که تعهدکاری ( 81درصد) و مشارکت کاری (0درصد) بر سازمان جهادی
و ابعاد آن بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان تأثیر داشته ( ،)P>2/28اما رهبری تحولگرا ،در میان ی
گری رابطه بین مشارکت کاری و ابعاد آن ،همچنین تعهدکاری و ابعاد آن بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان
اصفهان ناکام بوده است ( .)P<2/28به نظر می رسد کارکنان باا تعهاد باا و کارکناانی کاه در تصامیم گیاریهاا در

سازمان نقش دارند ،میتوانند بر ابعاد مختلف ساختاری ،زمینهای و رفتاری سازمان جهادی مؤثر باشند.
کلیدواژهها :تعهدکاری ،مشارکت کارکنان ،سازمان جهادی ،رهبری تحولگرا.

 . عضو هیأت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
 . نویسنده مسئول :استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور ایران

تأثیر تعهدکاری و مشارکت کارکنان بر سازمان جهادی با میانجیگری رهبری تحولگرا در سازمان تأمین...

مقدمه
رسیدن به موفقیت در هر سازمانی مساتلزم طراحای یام مادل مفهاومی جاامک اسات کاه در
نهایت به عملکرد مطلوب ختم میشود و سازمان تأمین اجتماعی نیز از ایان قاعاده مسات نی نیسات.
سازمان تأمین اجتماعی ایران یم سازمان بیمهگر اجتماعی و عماومی غیردولتای اسات کاه و یفاه
پوشش اجباری بیمه کارگران و نیز مزد ،حقوق و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و مشااغل آزاد را
برعهده دارد .از ایان رو ،کاارایی و عملکارد کارکناان در ایان ساازمان همچاون بسایاری دیگار از
سازمانهایی که کارکنان به طور مستقیم با ارباب رجوع ساروکار دارناد ،بسایار حیااتی اسات .ایان
سازمان ،با در اختیار داشتن شعب متعدد در سراسر کشور و به ویژه اساتان اصافهان ،نیازمناد تعامال
مناسب بین کارکنان برای تسریک در امور اربابرجوع در حالت حضوری است و البته راه اندازی و
پشتیبانی پایگاههای اینترنتی و توسعه دولت الکترونیم نیز که تا حدودی میسر شده است ،میتواند
به این امر کمم کند تا ضامن ای ااد فضاای مناساب بارای کارکناان ،ارباابرجاوع نیاز رضاایت
حداک ری را از خدمات ارائهشده داشته باشند .بارای ایان منظاور ،ساازمان بایاد باه طراحای مادلی
بپردازد که با استفاده از تاوان و قابلیاتهاای نیاروی انساانی ساازمان و باا کمتارین هزیناه ،سااختار
سازمانی به سمت و سوی تحول هادایت شاود .از ایانرو ،ساازمان جهاادی یکای از مفااهیم اسات
(شهابی.)8930 ،
سااختار باومی ایرانای -اساالمی اسات کاه مایتواناد

سازمان جهادی ،یم سازمان براساا

زمینهساز حداک ر بهرهوری در سازمانهای ایرانی باشد .سازمان جهادی ،به واسطه داشتن ویژگیها
و شاخصهای خاص ،زمینه هور تالش معنوی را فراهم میکند و باا قاوانین و اصاولی متفااوت از
اصول پذیرفتهشده و ت ربهگرایی غربی در علوم انسانی مایتواناد در بافات فرهنگای ساازمانهاای
ایرانی طراحی و تبیین شود .هرچند اسا

و بنیان تفکر جهادی ریشه در سیره ائماه اطهاار(ع) دارد،

ولی نمود عملی یام ساازمان جهاادی قابال درش و شاناخت را مایتاوان در قالاب ساازمانهاای
جهادی اوایل انقالب اسالمی مشاهده کرد .این سازمانها با نمایش الگوی عملی جهادی طی چناد
سال محدود ،موفقیتهای زیادی را کسب کردند (عفتی.)8930 ،
ابعاد مختلفی در ارتباط با سازمان جهادی و در راستای موفقیت آن مد نظر بوده است که ساه
بعد ساختاری به عنوان بعدی که پایه و اسا

ساازمان را تشاکیل مایدهاد (پیچیادگی ،رسامیت و
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تمرکز در سازمان) ،بعد زمینهای به عنوان عامل و زمینه رشد و تعالی سازمانی در ساازمان را فاراهم
( اندازه ،فناوری ،محیط ،راهبرد ،قادرت کنتارل و مناابک انساانی ساازمان) و بعاد رفتااری باه عناوان
[اجرای] مواضک رهبری ،اخالق و معنویت در سازمان ،از آن جملهاند (اسحاقی.)8939 ،
اما یکی از مهمترین عواملی که میتواند در استقرار این مدل یاریدهنده باشاد ،تصامیمات و
مشارکتهای نیروی انسانی و اعضای سازمان است .از اینرو ،مشارکت کارکنان که به عنوان یم
حالت ذهنی مربوط به کار تحقق یافته با استحکام ،تعهد و جذب تعریف شده است ،م موعهای از
نگرشهای متخصصان منابک انسانی را منعکس میکند .در بسیاری از مفااهیم مارتبط باا مشاارکت،
چندین شاخص نقاش اساسای دارناد .تاوان و انار ی نیاروی انساانی ،تمایال باه سارمایهگاذاری و
استقامت در و ایف مرتبط با کار از سوی نیروی انسانی ،فداکاری نسبت باه احساساات ،درگیاری
درکار و ت ربه شاور و شاوق ،الهاام بخشای ،افتخاار و چاالش در کاار ،جاذب باا تمرکاز کامال و
غوطه وری و جذابیت در کار همگی از این ویژگیها هستند که میتوانند ارتبااط باین کارکناان باا
یکدیگر و کارکنان با مدیریت را در راساتای خادمترساانی بهتار باه ارباابرجاوع تساهیل کنناد
(کول و همکاران.)0280 ،8
تعهدکاری از دیگر مفاهیمی است که در مطالعات بسایاری ،تاأثیراتش بار عملکارد فاردی و
سازمانی تأیید شده است و با وجود متغیر سازمان جهادی به عنوان متغیری وابسته به همراه ابعااد آن
میتواند نقشی اثربخش ایفا کند .تعهدکاری مقولهای است که مدام لازوم وجاود و پایبنادی باه آن
شنیده و احسا

میشود (اسچافلی و همکاران.)0223 ،0

همواره افراد دیگاران را ترغیاب مایکنناد کاه باه تعهادات فاردی و اجتمااعی خاود احتارام
بگذارند و بدان پایبند باشند .به عبارتی ،تعهد کاری کارکنان سازمان را ملزم میکند که در محایط
اشتغالشان ،امور محولشده را به خوبی ان ام دهند تا اهداف شغلیشان محقق شوند .بارای هار فارد
نسبت به نوع سازمان و یا شغلی که در آن فعالیات مایکناد و همچناین جایگااهی کاه در آن قارار
دارد ،تعهاد کااری نااوع متفااوتی دارد؛ امااا باه طااور کلای ماایتاوان گفاات افاراد متعهااد باه لحااا
روان شناختی در سازمان حضور موفق دارند و مورد توجه ،متصل ،یکپارچه و متمرکز بر عملکرد و
1. Cole and et al.
2. Schaufeli and et al.
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نقش خود هستند (اسچافلی و همکاران .)0228 ،همین امر موجب میشود که تعهد کاری به عنوان
مفهومی مهم در سازمان مد نظر مدیران باشد.
در این بین البته هستند متغیرهایی کاه ارتبااط باین مشاارکت کااری و تعهادکاری باا ساازمان
جهادی و ابعادش را تحت تأثیر قرار داده ،به نوعی تعدیل میکنند« .رهبری تحولگرا» یکی از این
موارد است.
8

از رهبری به عنوان فن نفوذ در میان متابعان و زیردستان بدون هیچگوناه اجبااری تعبیار شاده
است .مسائل مرباوط باه رهباری از دهاه  8312افازایش یافتاه اسات و در ایان باین ،رهباران تاالش
کردهاند تا به صورت جهانی با هم رقابت داشته باشند و خود را با تغییرات سریک جهانی وفق دهناد.
از طرفی ،نگرشهای کاری ،0دیدگاه کارکنان در محیط کار نسبت به تمام زوایای کااری ،اعام از
شرح و ایف ،نوع پرداختیها ،حمایتها ،مشوقها ،قوانین موجاود و ...اسات .رهباری تحاولگارا
فرایندی از افزایش کمال و تحریم سطح بین رهباران و افاراد تاابک اسات .رهباران اغلاب ترغیاب
ایدهآلها و ارزشهای اخالقی را مدنظر قرار میدهند تا اینکه بخواهند به تار  ،طماک ،حساادت و
نفرت توجه داشته باشند ،تا بتوانند هوشیاری افراد تابک را افزایش دهند (برنز.)0280 ،9
با مطالعه پیشینه پژوهشهای داخلی و خارجی مشخص میشود کاه رهباری تحاولگارا تاوان
تعدیل ارتباط بین مفاهیم مختلفی ،از جمله مشارکت و تعهد در راه رسیدن به عملکرد را داراسات.
از اینرو ،یکی از دغدغههای اصلی در این مطالعه که میتواند منشأ ارتبااطهاای بسایاری در مادل
مدنظر این پژوهش باشد ،توجه به این نکته است :آیا اساساً این مسائله مایتواناد در ساازمان تاأمین
اجتماعی استان اصفهان صدق داشته باشد؟ آیا میزان مشارکت کارکنان در ایان ساازمان باه حادی
هست که بتواند ابعاد مختلف یم سازمان جهادی را تحت تأثیر قرار دهد؟ آیا تعهد کارکناان ایان
سازمان میتواند بر ابعاد مختلف سازمان جهادی در راستای توساعه سااختاری ،زمیناهای و رفتااری
تأثیر بگذارد؟ اساساً میزان تأثیر مشاارکت کارکناان و تعهاد کااری کارکناان در ساازمان جهاادی
براسا

مدل تلفیقی میلز و فو گر ،)0281( 0ن و چانگ )0281( 8تا چه حد اسات؟ آیاا رهباری

تحولگرایی میتواند به میزان قابل قبولی نقش میان یگری را ایفا کند؟
1. Leadership
2. Working attitude
3. Burns
4. Mills and Fullagar
5. Lan and Chong
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این پژوهش از اینرو که به بررسی این تاأثیرات پرداختاه اسات ،مایتواناد بارای بسایاری از
سازمان ها به ویژه سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان جهت بررسی نقاط ضعف و قاوت ،تحاول
در ساختار سازمانی و تصمیم در میزان ارتباط بین کارکنان در سازمان و استفاده از تاوان و کاارایی
کارکنان بسیار مفید و کاربردی باشد .بنابراین هدف از ان ام این مطالعه ،بررسی تأثیر تعهدکاری و
مشارکت کارکنان بر سازمان جهادی با نقش میاان یگاری رهباری تحاولگارا در ساازمان تاأمین
اجتماعی استان اصفهان است .این پژوهش از این نظار کاه در کناار تاأثیر مشاارکت و تعهادکاری
کارکنان ،به تأثیرپذیری سازمان جهادی و مهمتر از آن ،نقش تعدیلکننده رهباری تحاولگارا باین
مشارکت و تعهدکاری با سازمان جهادی پرداخته ،میتواند دارای نوآوری باشد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سازمان جهادی
مطالعه و بررسی گونهشناسی جهاد در قرآن کریم نشان میدهد که گاهی بحث از قتاال شاده
(بقره )088/و گاهی مسئله جهاد مطرح شده است (حج.)11/
میتوان در یم تعریف کلی و جامک «جهاد» را «مبارزهطلبی در راه خدا» دانست .زماانی ایان
مبارزهطلبی در راه خدا در میدان نبرد هور پیدا میکند کاه باه آن مایتاوان جهااد رزمای یاا قتاال
اطالق کرد ،زمانی در میدان سیاست مطرح میشود که به آن جهاد سیاسی میگویناد و مانناد ایان
موارد میتوان به جهاد فرهنگی ،جهاد سازندگی ،جهاد علمی و ...اشاره کرد .یکی از نمونههای باا
ارزش جهاد با تعریف ذکرشده که کاربرد بیشتری دارد و بسیاری از زمینههای دیگر را تحت تاأثیر
قرار میدهد ،جهاد سازمانی است .این مفهوم در ادبیات سازمانی باا ناام «ساازمان جهاادی» مطارح
میشود (اسحاقی.)8939 ،
در ادبیات غربی تحقیقات فراوانی بر روی سازمان و نیاز عناصار و ویژگایهاای آن صاورت
گرفته است و در ادبیات اسالمی مدیریت جهادی را برگرفته از مدیریت اسالمی میدانند که هدف
آن قرب به خدا ،خدمت به بندگان او و گرامی داشتن مردم است .در سازمان جهادی اجار معناوی
قبل از پاداش دنیوی مد نظر بوده ،تعهد از محوریترین مؤلفههای آن است (یخچاالی و همکااران،
.)8938
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در ایران جریان انقالب اسالمی و وقایک پس از آن ،باه شاکلگیاری ناوعی رفتاار فرهنگای و
سبم مدیریتی من ر شد که بعدها به عنوان سازمانهای اساالمی ،ساازمانهاای بسای ی و ساازمان
جهادی نام برده شد .جهاد سازندگی ،کمیتههای انقالب ،صنایک دفااعی و موشاکی ساازمان بسایج
سازندگی و مؤسسه رویان از آن دستهاند.
یخچالی و همکاران ( )8938در پژوهشی تحت عنوان «واکااوی الگاوی ساازمان جهاادی در
بخش صنعت» به دنبال شناسایی و توصیف ویژگیهای الگوی ساازمان جهاادی در عرصاه صانعت
بودهاند .رویکرد این تحقیق کیفی و راهبرد آن تحلیل مضمون است .یافتهها نشاانگر آن اسات کاه
در سازمان جهاادی صانعتی ،عناصار اصالی تولیاد شاامل سارمایه انساانی ،سیاساتگاذاری تولیاد،
زیرساخت و فرایند تولید ،سرمایه و مواد اولیه تحت رهبری و سازماندهی جهادی من ر باه رسایدن
به اهداف و آرمانها میگردند.
حسینی و همکاران ( )8938در پژوهشی با عنوان طراحی مدل سازمان جهاادی ،مادلی باومی
در سه مرحله تدوین کردند .در مرحله نخست ،با مطالعه مبانی نظری ،شااخصهاای اولیاه طراحای
مدل شناسایی شد .در مرحله بعد ،با ان ام مصاحبه نیمهساختاریافته مادل اولیاه ساازمان جهاادی باه
شیوه ای کیفی طراحی شد و در مرحله آخر ،با تکنیم دلفی اعتباریابی مدل صاورت گرفات .ایان
مدل در قالب سه بعد اصلی ساختاری ،رفتاری و زمینهای و  80رکن سازمانی و  98شاخص طراحی
و پیشنهاد شد.
حیدری تفرشی ( )8939در پژوهشی با عنوان «مدیریت جهادی» برمبنای آیات قارآن کاریم،
سیره پیشوایان معصوم(ع) و همچنین برمبنای گن ینه ادب فارسی و ساخنان بزرگاان و پژوهنادگان
بزرگ ،در م موع ،چهل ویژگی مدیریت جهادی را مطرح میکند .ویژگیهای مدیریت جهادی
در این پژوهش مطابق نظر محقق و به صورت محققساخته مشخص شدهاند.
صدر السادات ( )8939در پژوهشای باا عناوان «مادیریت جهاادی و سایر تحاول اندیشاههاای
مدیریت» ضمن تشریح مدیریت جهادی و سیر تحول اندیشههاای مادیریت ،از مادیریت مادرن تاا
پست مدرن ،دو ایده اساسی را در مورد مدیریت جهادی مطرح میکند:
 .8مدیریت جهادی = روحیه جهادی  +علم مدیریت؛
 .0مدیریت جهادی = روحیه و انگیزه الهی در کار و تالش  +تفکر مدیریت پسامدرن.
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تعهد کاری و مشارکت کارکنان
مشارکت کارکنان ،مشارکت یم درگیری ذهنی عاطفی اشخاص در موقعیتهاای گروهای
است که آنان را برمیانگیزاند تا سازمان را برای دستیابی به هادفهاای گروهای یااری دهناد و در
مسئولیت کار شریم شوند .در این تعریف ،سه اندیشاه مهام نهفتاه اسات؛ اول ،درگیاری ذهنای؛،
دوم ،انگیزه یاری و سوم ،مسئولیتپذیری .مفهوم مشارکت کارکنان یعنی هر فعالیتی کاه از طریاق
آن کارکنان در تیمهای کاری و فعالیتهای بهبود شرکت کنند کاه هادف اصالی ،کساب انار ی
خااالق از کارکنااان و ای اااد انگی ازش در آنهااا در جهاات بهبااود وضااعیت سااازمان اساات (کااول و
همکاران .)0280 ،موفقیت برنامههای مدیریتی بدون مشارکت اجتمااعی ابتار مایماناد و باه نتی اه
نخواهد رسید (زیرا افراد یا شاما را در رسایدن باه اهاداف همراهای نمایکنناد و یاا اجاازه اجارای
برنامهها را به شما نمیدهند) (اسچافلی و همکاران .)0223 ،همچناین تعهادکاری ،یعنای و یفاه یاا
ضمانتی در مقابل کسی یا برای چیزی و خود را ملزم به ان ام کاری دانساتن .تعهاد شخصای یعنای
کارهایی که به خاطر و ایف و التزامهایی ان ام مایشاوند .ایان و اایف و التازامهاا ممکان اسات
توسط خود شخص تعیین شوند ،دو طرفه و دوجانبه باشند یا به روشنی مکتوب شده باشاند (نیاومن
و هریسون.)0221 ،
8

با توجه به ارتباط بین مشارکت کاری و تعهادکاری (پاورتر  )0281 ،و همچناین ارتبااط باین
مشارکت و ساختار سازمانی (سا نیم و پفیفر )0280 ،0که نزدیمتارین ماورد مشاابه باه ساازمان
جهادی است ،میتوان گفت مهمترین پیشینههای مرتبط با مبحث مشارکت کارکنان باه شارح زیار
است:
قاسمی روشناوند و همکاران ( )8930در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش مشاارکت کارکناان
و تعهدکاری در پیشبین ی ساختار سازمانی ادارات کل ورزش و جوانان خراسان» و بین  802نفر از
کارکنان با استفاده از روش توصیفی -استنباطی و نمونهگیری هدفمند نشان دادند که بین مشاارکت
کارکنان با ساختار سازمانی ارتباط معنادار وجود دارد .همچنین بین دو بعد تعهد و مشارکتکااری
کارکنان با تحلیلرفتگی رابطه منفی معنادار و باین درگیاری شاغلی باا تحلیالرفتگای نیاز رابطاهای
گزارش نشد.
1. Porter
2. Salancik and Pfeffer
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عابدینی و گلشن ( )8938در پژوهشی با عنوان «شناساایی عوامال ماؤثر در جاذب مشاارکت
کارکنان مؤثر بر کارایی و ساختار سازمانی»  008نفر از کارکنان آموزش و پرورش اساتان قازوین
با استفاده از روش توصیفی -پیمایشای و نموناهگیاری تصاادفی خوشاهای نشاان دادناد کاه در باین
عوامل رفتاری ،نظام پیشنهادها ،عادم باازخورد باههنگاام ،احساا
مدیران و عدم احسا

بایعادالتی ،عادم تعهاد و بااور

وفاداری باا جاذب مشاارکتکارکناان رابطاه منفای و معناادار وجاود دارد.

همچنین باین مشاارکت کارکناان باا ابعااد کاارایی کارکناان ،شاامل عملکارد کاانونی و عملکارد
محتوایی رابطها ی گزارش نشد؛ اما بین مشارکت با ساختار سازمانی ارتباط معنادار وجود داشت.
زارع و رن بران ( )8938در پژوهشی با عنوان «رابطه تعهدکاری با عملکرد و ساختار سازمانی
کارکنان» در بین  892نفر از معلمان مقطک متوسطه شهرستان پاکدشت با استفاده از روش توصیفی-
همبستگی و نمونهگیری خوشهای تاممرحلاهای نشاان دادناد باین تعهاد شاغلی و عملکارد شاغلی
رابطهای م بات و معناادار وجاود دارد .همچناین وجاود رابطاه باین تعهادکاری و سااختار ساازمانی
گزارش شد.
چهاردولی رزجی و جویباری ( )8938در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین نگرش شاغلی،
مشارکت کارکنان و ساختار سازمان» در بین  801نفر از کارکنان اداره کل منابک طبیعی استان قم با
استفاده از روش توصیفی -همبستگی و نمونهگیری هدفمناد نشاان دادناد باین متغیرهاای تحقیاق باا
ضریب اطمینان  33درصد رابطه معنادار وجود دارد .همچناین باین مشاارکت و تعهادکاری وجاود
رابطه گزارش شد؛ اما بین مشارکتکاری با ساختار سازمانی عمالً رابطه معناداری مشاهده نشد.
سا نیم و پفیفر ( )0280در پژوهشی با عنوان «نقش مشارکت کارکنان در کارایی شاغلی و
ساختار سازمانی با استفاده از روش توصیفی -پیمایشی و نمونهگیری تصادفی -طبقهای» نشان دادند
که مشارکت ،کارایی کارکناان را از طریاق افازایش توانمنادی و احساا

تعلاق و تعهاد ساازمانی

فراهم آورد وآنان را در راستای رسااندن ساازمان باه هادفهاای عاالی یااری کارد .همچناین باین
مشارکت و ساختار سازمانی در جهت رسیدن به توانمندسازی شغلی ،کارامدی و اثربخشای کااری
کارکنان رابطهاب معنیدار گزارش شد.
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جاج و همکاران ( )0288در پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثر بر مشارکت  802نفر از کارکناان
در فرایند تصمیمگیری یگانهای نظامی در ارتش ترکیه» با استفاده از روش توصایفی -پیمایشای و
نمونهگیری تصادفی ساده نشان دادند که سبم مدیریت ،جوّ سازمانی و تقویت انگیزش کارکنان،
 81/0درصد از مشارکت کارکنان سازمان را در فرایند تصمیمگیری تبیین میکند.
پورتر ( )0281در تحقیقی با عنوان «بررسی اعتبار افزایشی مشاارکت کارکناان در پایشبینای
اثربخشی سازمانی و تعهد کاری بین  8888متادیتای انحصاری از شرکتهای فعال در حوزه رایاناه
هند» با استفاده از روش توصیفی -اکتشافی و نمونهگیری داوطلبانه نشان دادند که مشارکت کااری
در پیشبینی اثربخشی سازمانی و تعهد کاری موفق بوده است.
رهبری تحولگرا
مفهوم دیگری که در این تحقیق از آن یاد شده است ،رهبری تحولگراست .رهبران با توجاه
به برخی از خصوصیات غیر اکتسابی و موروثی در گروهها و یاا تشاکلهاای مختلاف ،هماواره باه
عنوان افرادی با شخصیت ،بانفوذ و تأثیرگذار شناخته میشوند .ازاینرو ،مسلماً تفااوتهاای فاردی
آنها محرز است .تسوی و همکاران )0280( 8معتقدند که در تعیین اینکه چه کسای باه عناوان رهبار
گروه اهر خواهد شد ،عاملهاای مختلفای دخیالاناد .ایان عوامال را مایتاوان در دو مقولاه زیار
طبقهبندی کرد:
الف) ویژگیهای جسمانی ،م ل :قد ،سن ،وزن و جانسیت؛
ب) تواناییهای شخصی ،م ل :هوش و شخصیت.
به زعم تسوی و همکاران ( )0280رهبری اساساً فرایندی دوجانبه ،تبادلی و انتقالی اسات کاه
در آن ،فرد امکان می یابد بر دیگران تأثیر بگذارد ،آناان را در نیال باه هادف (هادفهاای گاروه)
ترغیب کند و خود نیز در این گذر متحول شود .رهبرى را «فرایند نافوذ در فعالیتهای گروهى در
راستای تحقق هدفها» تعریف کردهاند .مدیران در اجراى و یفة رهبرى مىکوشند بر افراد تحات
سرپرستى خود اثرگذارند و آنها را در راستای نیال باه هادفهاای ساازمانى برانگیزانناد و هادایت
کنند .ای ااد انگیزه در کارکنان به نحویکه باا میال و رغبات باه ان اام کاار و فعالیات در ساازمان
1. Tsui and et al.
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بپردازند و براى رسیدن به هدفها تالش کنند ،از دشوارترین و ایف هر مدیر است .این دشاوارى
در مورد مدیران فراملیتى که مو فاند در افرادى با زمینههاى فرهنگاى گونااگون انگیازش ای ااد
کنند ،بسیار جدیتر مىشود.
یکی از مهمترین انواع رهبری ،رهبری تحولگراست که در این تحقیاق نیاز باه شاکلی ویاژه
مورد بررسی قرارگرفته است .رهبران برای رسیدن به موفقیات ،نیااز باه تواناایی رفتااری باه منظاور
انتخاب نقشی درسات و مناساب بارای موقعیات دارناد .در ایان زمیناه ،رهباران باه انعطاافپاذیری
شناختی و رفتاری نیازمندند (آولیو و همکاران.)0220 ،8
رهبر باید نیازها و اهداف افراد را بشناسد و توانایی تطبیق دیدگاه فردی خاود باا فعالیاتهاای
گروه را داشته باشد .اهمیت رهبری برای حفظ و توساعه فرهناگ ساازمانی ،از ساوی نویساندگانی
موفق مورد تأکید قرارگرفته است (لی چائوپینگ و تایان بائو.)0228 ،0
رهبری تأثیراتی ضمنی و آشکار در فرهنگ از راه زبان ،ساختار ،ارزشها و رفتاار دارد و در
هر دو سطح گروهی و فردی عمل میکناد .دیادگاههاای رهباری بارای تغییار ارزشهاا ،باورهاا و
نگرشهای پیروان مهم و حیاتی است[ .این] تحقیق بر اهمیت رهبری تحولگرا در محیطهای تغییر
شدید ،به دلیل تأثیرات روانشناختی بلندمدت در رفتار و نگرشهاای پیاروان -کاه موجاب ای ااد
فرهنگی میشود که تغییر را میپذیرد -تأکیاد دارد .در طاول بیسات ساال گذشاته ،توجاه و عالقاه
زیادی به بررسی پارادایمهای جدید رهبری نشان داده شده است (زن انی و احسانی.)8930 ،
بسیاری از تعریفهای اولیه [از] رهبری به نظر میرسد که روی فرایندهای عقالیی و شناختی
تأکید میکنند .به عالوه ،الگوهای پیشین رهبری به دلیل اینکاه از تشاریح دامناه کامال سابمهاا و
رفتارهای رهبری موجود ناتوان بودهاند ،مورد انتقاد قرارگرفتاهاناد .در پاساخ باه چناین انتقادهاایی،
مفاهیم رهبری تحولگرا پدیدار شد .همانگونه که ساازمانهاا باا تحاول و توساعه اقادامات سانتی
مدیریت روبه رو میشوند ،تعیین عملکرد با و ویژگیهاای تحاولگرایاناه رهباران مهام و حیااتی
خواهااد بااود .اصااطالحات تحااول ،تحااولگاارا از تبااادل گاارا ،مباحااث اصاالی مطالعااات رهبااری و
استفاده شده برای تمایز بین رهبری و مدیریت است .نظریه رهبری تحولگرا به منظور تمایز بین آن
1. Avolio and et al.
2. Li-Chaoping, Tian-Bao
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دسته از رهبران که روابط قوی و انگیزشی با زیردساتان و پیاروان برقارار مایکنناد و آن دساته کاه
به طور گسترده بر مبادله یا تعامل برای ای اد نتایج متمرکزند ،یم رهبر تحولگارا باه دنباال ای ااد
انگیزههای بالقوه در پیروان و ارضای نیازهای با تر آنان است .رهبران تحاولگارا رابطاه انگیزشای
متقابلی برقرار میکنند که پیروان را به رهبران تبدیل میکند .بنابراین ،رهبری تحاولگارا تعااملی و
دوسویه است (پففر و سا نیم.)0221 ،
بایسیو و همکاران )0288( 8رهبری تحولگرا را به شش مؤلفه تقسیمبندی کردند .البته بعضی
از محققان با این تقسیمبندی موافق نیستند و رهبری تحولگرا را به چهار بعد تقسیم کردهاند (آولیو
و همکاران0220 ،؛ لی چائوپینگ و تایان بائو .)0228 ،با توجه به این حقیقات کاه ایان مطالعاه در
چین ان ام شده است ،مؤلفان تصمیم گرفتاهاناد مقیاا

رهباری تحاولگارا را اتخااذ کنناد کاه در

چندین مطالعه در چین ان ام شده و تأیید شده است .لی چائوپینگ و تایان بائو ( )0228به صاورت
ت ربی اثبات کردند که چهار مؤلفه رهبری تحولگرا شامل :تحریم ت سمی ،مدلسازی اخالقی،
جاذبه و مالحظات فردی میشود  .پیشینه تحقیقات مرتبط با رهبری که به نوعی با مشارکت کااری،
تعهد و ساختار سازمانی در ارتباط بوده ،در زیر تشریح شده است:
قلیپور و همکاران ( )8930در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر رهباری تحاولگارا در اعتمااد
سااازمانی و ساااختار سااازمانی سااازمانهااای دولتاای» روی  001نفاار از کارکنااان سااازمان بناادرها و
کشتیرانی ،با روش نمونهگیاری تصاادفی سااده نشاان دادناد» ،میاان رهباری تحاولگارا ،و سااختار
سازمانی رابطه وجود دارد ،اما بین اعتماد سازمانی با سااختار ساازمانی کارکناان رابطاهای مشااهده
نشد.
کااوهی رسااتمی و پورخلیاال ( )8938در تحقیقاای بااا عنااوان «تااأثیر رهبااری تحااولگاارا و
مشارکتکاری کارکنان در ساختار سازمانی» بروی  092نفر از کتابداران کتابخاناههاای عماومی
استان خوزستان با استفاده از روش کمی و نمونهگیری تصاادفی سااده نشاان دادناد کاه رگرسایون
پیشبینی تأثیر رهبری تحولگارا بار مشاارکت کااری باود .همچناین مشاارکتکااری بار سااختار
سازمانی کتابداران اثرگذار نشان داده شد.

1. Bycio and et al.
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برنز ( )0280در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر رهبری تحولگرا بر رابطه بین مشارکت کاری
و ساختار سازمانی» در نمونهای  813نفری از مدیران رده باا و ارشاد ساازمانهاای خصوصای در
ایرلند جنوبی به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای نشان دادند که رهباری تحاولگارا و ابعااد آن
نظیر رویا ،اخالق ،جاذبه و مالحظات فردی رهبری میتواند بر میزان تصمیمگیری داخلای ،تعامال
کارکنان با یکدیگر و ساختار سازمان در حالتهای مختلف اثرگذار باشد .این در حالی اسات کاه
آثار رهبری تحولگرا بر میزان مشارکت ،بیشتر از ساختار سازمانی بود.
لن و چانگ ( )0281در پژوهشای باا عناوان «نقاش میاان ی توانمندساازی روانشاناختی باین
رهبری تحولگرا و تعهدکاری» بین 8222مدیر برتر شرکتهای واقک در چین و با نمونهای برابار باا
 038نفری با استفاده از روش کمی و نمونهگیری تصادفی از نوع خوشهای ،نشان دادند که رهباری
تحولگرا رابطه مهمی با توانمندسازی روانشاناختی دارد و توانمندساازی روانشاناختی نیاز رابطاه
مهم با تعهدکاری کارکنان داشت .البته همه ابعاد رهبری تحولگرا رابطهای مهمی باا توانمندساازی
روانشناختی نداشت و همچنین هماه ابعااد توانمندساازی روانشاناختی رابطاه معنایداری باا تعهاد
کاری کارکنان نشان ندادند.

مدل مفهومی پژوهش

 .iشکل  .8مدل مفهومی تلفیقی
( .iiمیلز و فوالگر2287 ،؛ الن و
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چانگ2287 ،؛ حسینی و همکاران،
)8935

براسا

مدل مفهومی برگرفته از ابعاد وارد در شکل ( ،)8فرضیههای این مقاله به صورت زیر

تدوین شده است:

فرضیهها
 .8تعهدکاری بر سازمان جهادی و ابعاد آن در بین کارکناان ساازمان تاأمین اجتمااعی اساتان
اصفهان تأثیر معناداری دارد.
 .0مشارکت کاری بر سازمان جهادی و ابعااد آن در باین کارکناان ساازمان تاأمین اجتمااعی
استان اصفهان تأثیر معناداری دارد.
 .9رهبری تحولگرا در رابطه بین مشارکتکاری و سازمان جهاادی و ابعااد آن در کارکناان
سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان نقش میان ی دارد.
 .0رهبری تحولگرا در رابطاه باین تعهاد کااری و ساازمان جهاادی و ابعااد آن در کارکناان
سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان نقش میان ی دارد.

روششناسی پژوهش
روش پژوهش در این مقاله به لحا ماهیت ،توصیفی -همبستگی از نوع علی است .همچناین
این پژوهش ،به لحا هدف و مقصد ،کاربردی اسات ،باه ایان دلیال کاه نتاایج حاصال از تحلیال
آماری آن بهنوعی میتواند در سایر پژوهشها و یا سازمانهای دیگر کاربرد داشته باشد .روش این
تحقیق از نظر روششناسی گردآوری اطالعات ،کمی است.
همچنین جامعه آماری در این پژوهش ،تمام کارکنان بخش بیمهای ساازمان تاأمین اجتمااعی
استان اصفهان به تعداد  00شعبه و  8933نفر است کاه نموناهای برابار  803نفار باا اساتفاده از روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای از نوع تممرحلهای -که هر شعبه در استان ،یام خوشاه محساوب
میشود -را تشکیل میدهد .برای برآورد نمونه نیز از نرمافزار تخصصی  G powerنسخه  ،9و برای
آزمون ویژگیهای جمعیتشناختی از نرمافزار  SPSSنسخه  08و جهت آزمون فرضیههای تحقیاق
از نرمافزار تخصصی مدلسازی معاد ت ساختاری بر پایه روش نوین (حداقل مربعاات جزیای) از
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نرمافزار تخصصی  Smart PLSنسخه  0استفاده شده است .بنابراین ،برخالف نسل قبلی مدلساازی
معااااد ت سااااختاری بااار پایاااه کوواریاااانسمحاااور باااا اساااتفاده از نااارمافزارهاااایی همچاااون
 Lisrel, Amos, EQSو ...که نیازمند تعداد داده با برای آزمون فرضیهها و یا برآورد توان آماری
سؤالهای تحقیق بودند ،این نسل جدید با حداقل ح م نمونه  92نفری نیز ،قادر محاسبات هست و
خللی در تحلیل به وجود نمیآورد (داپونت و پالمر .)0289 ،8لذا در این تحقیق ،نیازی به دادههای
بزرگ نیست .از طرفی ،با توجه به اینکه فرمول کوکران و جدول مورگان و کرجسی ویژه فرضایه
و یا سؤالها یی است که نسبت و یا درصد در جامعه آماری را مورد سن ش قرار میدهاد ،اساتفاده
از آنها برای محاسبه نمونه مورد نظر در این تحقیق (به دلیل بهره نباردن از فرضایههاای نسابتی و یاا
مقایسهای در یم جامعه) مناسب نیست (پریچر و کافمن ،)0228 ،0لذا برای برآورد دقیاق و ماتقن
ح اام نمونااه مااورد نظاار ،از ناارمافاازار تخصصاای نمونااهگیااری  G Powerاسااتفاده شااده اساات.
شاخصهای مورد نیاز در راستای برآورد نمونه در این نارمافازار ،شاامل :خطاای ناوع اول (،)2/28
خطای نوع دوم (حداقل برابر با  02درصد) ،متوساط میازان ضاریب تاأثیر (در ایان تحقیاق حاداقل
 ،)2/88تعداد پیشبینیها و یا متغیرهای وارد در مدل مفهومی ( 1ساازه) و ناوع آزماون متناساب باا
فرضیه ایرادشده (مدلسازی معاد ت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئای) اسات (داپونات و
پالمر .)0289 ،ازاینرو ،نمونه مورد نظر برابر با  803نفر به دست میآید که میبایست بین خوشهها
تقسیم شود .شکل ( ،)0نیز تعداد نمونه مورد نظر در نرمافازار متناساب باا شااخصهاای اشاارهشاده
(خطای نوع اول ،خطای نوع دوم و )...را نشان داده است.

1. Dupont and Plummer
2. Preacher and Coffman
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 .iiiشکل  .2برآورد نمونه در نرمافزار
G Power

 .ivجدول  .8تناظر جامعه و نمونه
ردیف

مشخصات شعب

جامعه آماری

نمونه مورد نظر

8

اداره کل

31

3

0

شعبه یم اصفهان

18

8

9

شعبه دو اصفهان

19

8

0

شعبه  9اصفهان

10

8

8

شعبه  0اصفهان

18

8

8

شعبه  8اصفهان

83

8

1

آران و بیدگل

99

0

1

شعبه خمینی شهر

88

8

3

شعبه  1اصفهان

81

8

82

شعبه دولت اباد

01

0

88

شعبه  1اصفهان

09

0

80

زرین شهر

81

8

89

شاهین شهر

88

8

80

شهدای شهرضا

08

0
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ردیف

مشخصات شعب

جامعه آماری

نمونه مورد نظر

88

فریدن

08

0

88

شعبه فالورجان

88

8

81

شعبه کاشان

18

1

81

شعبه گز برخوار

81

9

83

شعبه گلپایگان

01

9

02

مبارکه

88

8

08

شعبه میمه

88

0

00

شعبه نایین

80

0

09

ن فآباد

88

8

00

شعبه اردستان

88

0

08

شعبه انارش

0

8

08

شعبه ایرانکوه

1

0

01

تیران و کرون

81

9

01

خوانسار

89

0

03

خوروبیابانم

1

0

92

سمیرم

88

0

98

شعبه فریدون شهر

1

0

90

شعبه کوهپایه

82

0

99

شعبه دهق

1

0

90

نطنز

88

0

98

هرند

82

0

98

درچه

83

0

91

بادرود

1

0

91

علوی ه

1

0

93

دهاقان

82

0
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ردیف

مشخصات شعب

جامعه آماری

نمونه مورد نظر

02

نیمآباد

1

0

08

ورزنه

1

0

00

شعبه 8اصفهان

98

0

09

چادگان

8

8

00

فو دشهر

88

0
 803نفر

جمک کل 8933 :نفر

ابزارگردآوری دادههای زم و مقادیر آلفای کرونبااخ در مطالعاه مقادماتی در ایان تحقیاق،
مطابق با جدول ( ،)0تعیین شده است:
 .vجدول  .2تناظر گویهها و ابعاد آن
در پرسشنامههای مورد استفاده
تحقیق
متغیرهای مدل

ابعاد

پایایی

تناظر ابعاد در پرسشنامه
م موع سؤا ت ( )8- 88پرسشنامه  88گویهای تعهد

تعهد کاری

کاری کاسمیر)0223( 8
م موع سؤا ت ( )88- 08پرسشنامه 82گویهای

مشارکت کارکنان

مشارکت در تصمیم میخیلیچنکو و لندستروم)0228( 0
م موع کل سؤا ت ( )08- 03پرسشنامه  08گویهای

رهبری تحولگرا

رهبری تحولگرا بارنت و همکاران)0228( 9
بعد ساختاری

سازمان جهادی
بعد زمینهای

م موع سؤا ت ( )82- 89پرسشنامه  98گویهای حسینی
و همکاران ()8938
م موع سؤا ت ( )80- 13پرسشنامه  98گویهای حسینی
و همکاران ()8938

2/139
2/181
2/180
2/128
2/118

1. Chusmir
2. Good, and Fairhurst
3. Barnett and et al.
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م موع سؤا ت ( )12- 18پرسشنامه  98گویهای حسینی

بعد رفتاری

و همکاران ()8938

2/120

یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی
 .viجدول تلفیقی فراوانی .9متغیرهای
کیفی پاسخگویان برحسب
خصوصیات جمعیتشناختی
جنسیت

فراوانی

درصد

سابقه خدمت

فراوانی

درصد

مرد

18

82/9

...تا  8سال

01

90/0

زن

01

90/0

 8- 82سال

8

0

بی پاسخ

08

81/0

 88- 88سال

1

0/1

 88- 02سال

01

81/8

 81- 92سال

03

90/3

 08- 08سال

02

89/0

 98- 02سال

08

92/3

با تر از  08سال

88

1/0

 08- 82سال

98

02/1

بی پاسخ

92

02/8

با تر از  82سال

80

3/0

بی پاسخ

3

8

سن

وضعیت استخدام
رسمی

10

88/0

قراردادی

88

82/1

دیپلم

82

8/1

پیمانی

82

8/1

کاردانی

8

0

بی پاسخ

93

08/0

کارشناسی

18

80/0

م موع

803

822

کارشناسی ارشد

98

02/1

دکتری

2

2

بی پاسخ

08

80/8

میزان تحصیالت
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جنسیت

فراوانی

درصد

م موع

803

822

سابقه خدمت

فراوانی

درصد

مطابق با جدول تلفیقی فراوانی ( ،)9از م موع  803نفر پاسخدهناده 18 ،نفار از پاساخگویان
با با ترین فراوانی برابر با  82/9درصد ،دارای جنسیت مرد و  01نفر برابر با  90/0نفار نیاز جنسایت
زن داشتهاند و  08نفر برابر با  81/0درصد نیز به این سؤال پاسخی ندادهاند .در باین پاساخگویان باه
متغیر سن نیز ،با ترین فراوانی مرتبط با پاسخگویان دارای بازه سانی  81تاا  92ساال برابار باا 90/3
درصد بودند و پایینترین فراوانی با  80نفر برابر با  3/0درصد نیز مربوط به باازه سانی باا تر از 82
سال بود .همچنین  3نفار برابار باا  8درصاد باه ایان ساؤال پاساخ نادادهاناد .در بخاش متغیار میازان
تحصیالت با ترین و پاایین تارین میازان فراوانای مرباوط باه پاساخگویان دارای مادرش تحصایلی
کارشناسی و دکتری به ترتیب برابر با  18و  2نفر معادل  80/0و 2درصد بود .همچنین  08نفر برابار
با  80/8درصد به این سؤال پاسخ ندادهاند .در بخش متغیر سابقه خدمت ،سهم با ترین و پایینترین
فراوانی با رقم  01و  8به ترتیب با  90/0درصد و  0درصد مرتبط بود با پاسخگویانی با ...تاا  8ساال
خدمت و  8-82سال خدمت .همچنین 92نفر نیز برابر با  02/8درصد به این سؤال پاساخ نادادهاناد.
در بخش متغیر وضعیت استخدام با ترین فراوانی مرتبط با نوع استخدامی رسمی با  10نفر برابار باا
 88/0درصااد بااود و پااایینتاارین فراواناای نیااز ماارتبط بااا پاسااخگویانی بااا نااوع اسااتخدام پیمااانی بااا
 82نفر برابر با  8/1درصد بود.
ب) یافتههای استنباطی
با توجه به این که برای بررسی آمار استنباطی در ایان مطالعاه از روش مادلساازی معااد ت
ساختاری به شیوه مؤلفهمحور استفاده شده است ،لاذا نیاازی باه بررسای توزیاک دادههاای نموناهای
نیست که این از مزیتهای این روش است که در این مطالعه از نارمافازار  Smart PLSنساخه دوم
برای این کار استفاده شده است.
 .viiجدول  .4بار عاملی متغیرهای
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مستقل مرتبه اول
شاخص

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

بار عاملی

2/189

2/101

*2/808

*2/282

2/119

2/831

*2/288

*2/210

2/821

2/889

شاخص

t11

t12

t13

t14

t15

M16

M17

M18

M19

M20

بار عاملی

*2/280

2/180

2/881

*2/009

*2/098

2/188

2/081

*2/239

*2/822

*2/233

شاخص

M21

M22

M23

M24

M25

RH26

RH27

RH28

RH29

RH30

بار عاملی

*2/233

*2/822

2/318

2/318

2/318

2/189

2/111

2/188

2/988

2/801

شاخص

RH31

RH32

RH33

RH34

RH35

RH36

RH37

RH38

RH39

RH40

بار عاملی

2/831

2/180

2/119

2/102

2/110

*2/032

2/182

2/100

2/108

2/182

شاخص

RH41

RH42

RH43

RH44

RH45

RH46

RH47

RH48

RH49

s50

بار عاملی

*2/981

2/101

2/881

2/011

2/181

2/888

2/118

2/800

2/881

2/882

شاخص

s51

s52

s53

s54

s55

s56

s57

s58

s59

s60

بار عاملی

2/183

2/308

2/812

2/308

2/818

2/300

2/308

*2/001

*2/801

*2/208

شاخص

s61

s62

s63

Z64

Z65

Z66

Z67

Z68

Z69

Z70

بار عاملی

*2/288

*2/801

*2/839

2/888

2/082

*2/098

*2/810

2/091

2/199

2/818

شاخص

Z71

Z72

Z73

Z74

Z75

Z76

Z77

Z78

Z79

RF80

بار عاملی

2/100

2/832

2/821

*2/901

*2/209

2/801

2/008

2/819

*2/901

*2/881

شاخص

RF81

RF82

RF83

RF84

RF85

بار عاملی

2/182

2/188

2/103

2/823

2/821

ارقام بار عاملی به عنوان ضرایب بین گویه و متغیرهای مرتبه اول مطرح است .ارقام پایینتر از
 2/0در جدول ( )0که با عالمت ستاره مشخص شدهاند ،براسا

دیادگاه آذر و همکااران ()8938

از معادله حذف خواهند شد.
 .viiiجدول  .5عالئم اختصاری شاخص-
های مرتبط با متغیرها و ابعاد
ابعاد

متغیرهای مدل

شاخص

تعهدکاری

T

مشارکت کارکنان

M

رهبری تحولگرا

RH

سازمان جهادی

بعد ساختاری

S

بعد زمینه ای

Z
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بعد رفتاری

RF

جدول ( ،)0ارقام بار عاملی و جدول ( )8کلیه عالئم اختصاری مرتبط با متغیرهاای مرتباه اول
را به صورت مکتوب نشان داده است .همانطور که مالحظه مایشاود ،گویاههاای ضارایبی کاه باا
ضریب  2/0به عنوان استاندارد حداقلی ،فاصله زیادی دارند ،با عالمت ستاره مشخص شدهاناد و از
ابعاد حذف میشوند و بقیه گویهها در مدل بقای میمانند.
 .ixجدول  .6محاسبه معیارهای برازش
مدل اندازه گیری
متغیرهای مدل
تعهد کاری

2/128

2/113

2/029

مشارکت کارکنان

2/118

2/128

2/009

رهبری تحولگرا

2/189

2/180

2/012

بعد ساختاری

2/180

2/131

2/019

بعد زمینهای

2/318

2/138

2/828

بعد رفتاری

7/027

7/017

7/605

سازمان جهادی

ابعاد

مقادیر

پایایی مرکب

ضرایب روایی همگرایی

آلفا

با توجه به با تر بودن مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در جادول ( ،)8نسابت باه رقام
2/1و همچنین با تر بودن ضرایب روایی همگرا با تر از رقم  ،2/0لذا برازش مدل در بخاش مادل
اندازه گیری مورد تأیید است .همچنین بررسی ضرایب معناداری نشان میدهد کاه باه غیار از متغیار
تعدیل کننده رهبری تحولگرا در بین دو متغیر مشارکت کاری و تعهد کاری جهت تاأثیر بار روی
متغیر سازمان جهادی ،باقی متغیرها روابطشان مورد تأیید اسات و فرضایههاای ایان تحقیاق ،غیار از
بخش تعدیل کننده تأیید میشود.
اندازهگیری مدل
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 .xشکل  .9ضرایب رگرسیونی
استاندارد مدل پژوهش

با توجه به مدل برازش دادهشاده فاوق ضاریب رگرسایونی اساتاندارد شاده ،تاأثیر مشاارکت
کارکناان و تعهااد کااری در رهبااری تحااولگارا بااه ترتیااب برابار  2/828و  2/091و تااأثیر رهبااری
تحولگرا در سازمان جهادی برابر  2/191است .مقدار ضریب تعیین تعدیلی ( ) بارای متغیرهاای
مشارکت کارکنان و تعهد کاری بر رهبری تحولگرا برابر  2/830است .به این معنی که متغیرهاای
مشارکت کارکنان و تعهد کاری 83/0 ،درصد از واریانس رهباری تحاولگارا را بیاان مایکنناد و
مقدار ضریب تعیین تعدیلی ( ) برای متغیر رهباری تحاولگارا بار ساازمان جهاادی برابار 2/808
است .بنابراین ،متغیر رهبری تحولگرا 80/8 ،درصد از واریانس سازمان جهادی را بیان میکند.
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.xi
 .xiiشکل  .4مقادیر  T-Valueمدل
پژوهش

با توجه به اینکه در نرمافزار اسمارت پای ال ا

از مقادار آمااره تای بارای بررسای معنایدار

بودن روابط استفاده میشود و این مقدار برای خطای  8درصد  8/38است ،برای بررسی معنیداری
از مقایسه مقدار آماره تی روابط با مقدار  8/38استفاده میشود ،به طوری که اگر مقدار آمااره تای
از مقدار مذکور بیشتر باشد ،رابطه نشان دادهشده معنی دار اسات .باا توجاه باه شاکل فاوق مالحظاه
میشود که تمام مقادیر آماره تی از  8/38بیشتر است؛ بنابراین ،تمام روابط مدل معنادار میباشد.
بررسی ضرایب استاندارد مسیر در شکل با نشان میدهاد بعاد زمیناهای ،بعاد رفتااری و بعاد
ساختاری به ترتیب  10 ،11و  12درصد از متغیر سازمان جهاادی تاأثیر گرفتاهاناد .همچناین میازان
تغییرات متغیر سازمان جهادی از سوی متغیرهای مشارکتکاری و تعهدکاری به ترتیب برابر باا  0و
 81درصد بوده است که نشاان مایدهاد تأثیرگاذاری مشاارکتکااری بار ساازمان جهاادی بسایار
ضعیف ،ولی تأثیر تعهد کاری بر سازمان جهادی بسیار مناسب است.

29

تأثیر تعهدکاری و مشارکت کارکنان بر سازمان جهادی با میانجیگری رهبری تحولگرا در سازمان تأمین...

 .xiiiجدول  .7ضرایب رگرسیونی
متغیرهای مدل
شرح
تعهد کاری
رهبری
تحولگرا
مشارکت
کارکنان

>>>-

رهبری
تحولگرا
سازمان
جهادی
رهبری
تحولگرا

ضریب

انحراف

مقدار

سطح

مسیر

معیار

بحرانی

معناداری

9/808

2/288

2/099

2/222

88/808

2/208

2/191

2/222

80/812

2/201

2/823

2/222

نتیجهگیری
سازمان جهادی ،به عنوان میوه و ثمر مدیریت اسالمی باا سااختار باومی و منطباق بار ماوازین
ایرانی و اسالمی بر کوشش و سعی حداک ری کارکنان در سازمان تکیاه دارد و ساه بعاد زمیناهای،
ساختاری و رفتاری را در این بین دخیل میداند .در ضمن ،مطابق با آنچه که مطالعات پیشین نامیده
میشود ،ارتباط مشارکت های کاری کارکناان باه هماراه تعهدشاان نسابت باه شاغل و ساازمان ،باا
ساختار و عملکرد سازمان تأیید شده است .از اینرو میتوان گفت که هم مشارکت و هم تعهاد باا
بزرگ ک ردن انگیزه و توسعه اراده نگرشی بین کارکنان ،میتواند سازمان جهاادی را کاه در رأ
آن ساختاری خاص وجود دارد ،تحت تأثیر قرار دهد .در این بین ،البته رهبری تحولگرا قرار دارد
که گاه از تأثیر و گاهی نیز از عادم تاأثیرش بار رابطاه باین متغیرهاای مختلاف -کاه در نهایات باه
عملکرد ختم میشود -حکایت دارد؛ به طاوری کاه در برخای از مطالعاات باه عناوان یام متغیار
میان ی و در برخی دیگر به عنوان متغیر تعدیلکننده روابط بین دو یاا چناد متغیار را دچاار تعادیل
میکند و یا دستکم با این هدف ترسیم میشود .اما براسا

نتایچ حاصل از این تحقیق ،یافتهها به

شرح ذیل تدوین شده است:
آزمون فرضیه اول با این عنوان که تعهدکاری بر سازمان جهادی و ابعاد آن در باین کارکناان
سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان تأثیر دارد ،با توجه باه نتاایج ضارایب معنااداری  Zدر ساطح
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 2/28قابل قبول است؛ لذا این رابطه با رقم  1/818ماورد تأییاد قارار مایگیارد .میازان تأثیرپاذیری
سازمان جهادی از سوی این متغیر نیز برابر با  81درصد بوده که رقم قابل قباولی اسات و البتاه ایان
تأثیرپذیری از سوی ابعاد زمینهای ،رفتاری و ساختاری به ترتیب برابر با  09 ،82درصد و  02درصد
بوده است .نتایج این فرضیه تا حدود بسیاری همسو با نتایج قاسمی روشناوند و همکاران ( )8930و
پورتر ( )0281است که بر تأثیر تعهد کاری بر ساختار سازمانی -که نزدیمترین متغیر باه ساازمان
جهادی است -تأکید داشتند .به نظر می رسد دلیل تأیید این فرضایه در تبیاین از ساوی پاساخگویان
که کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان است ،تأثیراتی اسات کاه تعهاد باه معناای یام
وفاداری به سازمان است که باعث میشود ،با افزایش میزان مالحظاات و وجادانکااری ،خادمات
بهتری ارائه میشود و هر سه بعد ساازمان جهاادی را تحات تاأثیر قارار مایدهاد .متعهادان در باین
کارکنان با استفاده از شرایط مناسبی که به وجود میآورند ،عرق خود به سازمان را با ارائه خدمات
بهتر به مشتری و همینطور افزایش میزان دقت و تسریک در کار ،به ویژه کارهای تیمای نشاان مای-
دهند.
در ارتباط با آزمون فرضیه دوم با این عنوان که مشارکتکاری بر سازمان جهادی و ابعااد آن
در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان تأثیر دارد نیز میتوان گفت با توجه به نتاایج
ضرایب معناداری  Zدر سطح  2/28قابل قبول است ،لذا این رابطه با رقم ضعیف 0/229مورد تأییاد
قرار می گیرد .میزان تأثیرپذیری سازمان جهادی از سوی این متغیر نیاز برابار باا  0درصاد باوده کاه
رقمی ضعیف اما قابل قبول است و البته این تأثیرپذیری در ابعااد زمیناهای ،رفتااری و سااختاری باه
ترتیب برابر با  9درصد 9 ،درصد و  9درصد بوده است .نتایج این فرضیه تا حدود بسیاری همسو باا
نتایج عابدینی و گلشن ( ،)8938چهاردولی رزجی و جویباری ( ،)8938سا نیم و پفیفر (،)0280
جاج و همکاران ( )0288است که بر تأثیر مشارکتکااری کارکناان در قالاب تصامیمگیاریهاای
داخلی سازمان و یا تعامل کاری بین مادیریت و کارکناان و سرپرساتان بار سااختار ساازمانی -کاه
سازمان جهادی است -تأکید داشتند .به نظر میرسد مشارکت باعث میشود کارکنان سازمان را از
خود دانسته ،مراقبت از اجزای این سازمان را به م ابه مراقبات از داشاتههاای فاردی خاود بدانناد .از
همین رو ،افزایش میزان مشارکت میتواند ساختار کلی سازمان را هم تغییر دهد .با افازایش میازان
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رضایتمندی از م موع خدمات ارائهشده در سازمان ،رفتار خادماترساانی باه ارباابرجاوع نیاز
تغییر میکند .مشارکتکنندگان با توجه به همتی که بینشان ای اد میشود ،درصدد برطرف کاردن
مسائل جزیی برآمده ،سعی در توسعه سازمان منطبق با راهبرد کوتاه و یا بلندمدت سازمان دارند.
اما رهبری تحولگرا همانطور که از نامش مشخص است ،نوعی رهبری اسات کاه تحاو ت
اساسی در سازمان را به عنوان اولین و مهمتارین هادف ماد نظار دارد و مطاابق باا پیشاینه مطالعاات
میتواند در مواقعی به عنوان یم میان ی و یا یم تعدیلگر روابط بین مشارکت ،تعهد ،رضایت و
بسیاری دیگر از متغیرهای درون و برونساازمانی را باا هام تعادیل کناد .در تحقیاق پایش رو ،ایان
تعدیل بین مشارکت ،تعهد و سازمان جهادی و ابعاد آن مادنظر باوده اسات کاه باا توجاه باه اینکاه
ضرایب بین متغیرهای فوق در سطح  2/28معنیدار نبوده است ،لذا مورد تأیید قارار نمایگیارد .دو
فرضیه مرتبط سوم و چهارم باا ایان عناوان کاه رهباری تحاولگارا ،رابطاه باین مشاارکتکااری و
تعهدکاری با سازمان جهاادی و ابعااد آن در کارکناان ساازمان تاأمین اجتمااعی اساتان اصافهان را
تعدیل میکند  ،مورد تأیید قرار نگرفتند .شاید یکی از مهمترین د یل رد این فرضایه ،باه ویاژه در
سازمانهای دولتی ،ناآشنایی با مبحث رهبری تحولگرا از سوی کارکنان و یا مهامتار از آن ،عادم
اعتقاد به تحول بنیادین و آنی در سازمان باشد که از سوی رهبری تحولگرا ان اام مایشاود .شااید
کارکنان آمادگی ذهنی و روانی زم را برای این تغییرات و تحو ت نداشته باشند .از ایانرو ،ایان
فرضیه رد شده است.

پیشنهادات
ضروری است با تبلیغات مناسب و برگزاری مراسمهاای ماذهبی و کاال هاای آموزشای در
سااازمان ،انگیاازههااای زم در نیااروی انسااانی باارای افاازایش تعهااد سااازمانی و مشااارکت آنهااا در
فعالیتهای سازمانی فراهم شود .از آن ا که مدیران سازمان جهادی خود الگویی ارزشمند و عملی
در مقابل دیدگاه کارکنان هستند ،توجه و دقت آنها در هماه ردههاا از مهامتارین ابعااد رفتااری در
تحقق سازمان جهادیست .برای احیای سازمان جهاادی -بارخالف برخای ساازمانهاا کاه ای ااد و
رشدشان تنها در گرو کسب سود اسات -ارائاه هنرمنداناه الگوهاای عملای در ایان راساتا همچاون
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شهدای جهادی ایران اسالمی وا مقامان چمران ،سلیمانی ،تهرانی مقدم ،صیاد شیرازی و ...خالی از
لطف نیست .در کنار ای اد بسترهای نظارتی در سازمان ،احیای فریضه امربه معروف و نهی از منکر
و فضای باز و آزاد نقد و نظام پیشنهادات در افزایش تعهد ساازمانی ،مشاارکت کارکناان و احیاای
سازمان جهادی مؤثر است .آشنایی بیش از پیش مدیران سازمانی با فرهنگ کار جهادی و خالصانه
و شناخت جدیدترین سبمهای رهباری همچاون رهباری تحاولگارا ،رهباری جهاادی و رهباری
خادمانه نتایج بهتری را در بهرهوری سازمانی رقم خواهد زد.
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