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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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 تأثیر تعهدکاری و مشارکت کارکنان بر سازمان جهادی

 در گرا تحولگری رهبری  با میانجی

 سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان
 

 دکتر مهدی محمدی، مهدی ابراهیمیدکتر 
 81/20/8933تاریخ دریافت: 

 00/21/8933تاریخ پذیرش: 

 چکیده
گاری   تأثیر تعهد کاری و مشارکت کارکنان بر سازمان جهاادی باا میاان ی    بررسی    هدف بامطالعه پیش روی، 

همبستگی از ناوع   -است. روش تحقیق توصیفی شده ان ام تأمین اجتماعی استان اصفهان در سازمان گرا تحولرهبری 
ای  نموناه  شاعبه و  00در  نفار  8933استان اصفهان به تعداد  یکارکنان سازمان تأمین اجتماععلی و جامعه آماری شامل 

ی ابازار گاردآور  . ه اسات باود ی ا ای از ناوع تام مرحلاه    خوشه یگیری تصادف با استفاده از روش نمونه نفر 803برابر 
و سازمان جهادی بود که روایی  گرا تحولهای استاندارد تعهدکاری، مشارکت کارکنان، رهبری اطالعات، پرسشنامه

 32/2و 18/2، 11/2، 12/2ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با محتوایی آن تأیید و سپس پایایی آن
 یبر سازمان جهاد درصد(0) یمشارکت کاردرصد( و  81) یتعهدکار که ی این مطالعه نشان دادها افتهد. یش برآورد

در میان ی ، گرا تحول یرهبراما  ،(P<28/2) هداشت استان اصفهان تأثیر یکارکنان سازمان تأمین اجتماع نیو ابعاد آن ب
استان  یکارکنان سازمان تأمین اجتماع بینو ابعاد آن  یتعهدکار، همچنین و ابعاد آن یمشارکت کار نیرابطه بگری 
هاا در  رسد کارکنان باا تعهاد باا  و کارکناانی کاه در تصامیم گیاری        (. به نظر میP>28/2) ه استناکام بود اصفهان

 ای و رفتاری سازمان جهادی مؤثر باشند.  توانند بر ابعاد مختلف ساختاری، زمینه می ،سازمان نقش دارند
 

 .گرا تحولری، مشارکت کارکنان، سازمان جهادی، رهبری تعهدکاها:  کلیدواژه
  

 

 . (ع)امام حسین و تربیت پاسداری ت علمی دانشگاه افسریأعضو هی 

  . :استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور ایراننویسنده مسئول  
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 مقدمه
رسیدن به موفقیت در هر سازمانی مساتلزم طراحای یام مادل مفهاومی جاامک اسات کاه در         

و سازمان تأمین اجتماعی نیز از ایان قاعاده مسات نی نیسات.      شود مینهایت به عملکرد مطلوب ختم 

 فاه یکاه و   اسات  یردولتا یغ یو عماوم  یاجتماع گر همیسازمان ب می رانیا یسازمان تأمین اجتماع

صاحبان حرفه و مشااغل آزاد را   یاریمزد، حقوق و پوشش اختو نیز کارگران  مهیب یپوشش اجبار

از  گار ید یاریبسا  همچاون ساازمان   نیا و عملکارد کارکناان در ا   ییکاارا  ،رو  از ایان دارد.  برعهده

ایان  اسات.   یاتیا ح اریبسا  ،رجوع ساروکار دارناد   با ارباب میمستق طور کارکنان به هک ییها سازمان

سازمان، با در اختیار داشتن شعب متعدد در سراسر کشور و به ویژه اساتان اصافهان، نیازمناد تعامال     

و البته راه اندازی و  استدر حالت حضوری رجوع  اربابامور  درتسریک  برایمناسب بین کارکنان 

تواند  می است، لت الکترونیم نیز که تا حدودی میسر شدهتی و توسعه دونهای اینتر پشتیبانی پایگاه

نیاز رضاایت   رجاوع   اربااب ، کارکناان  ای ااد فضاای مناساب بارای    تا ضامن   کندبه این امر کمم 

باه طراحای مادلی     بایاد  ساازمان  ،شده داشته باشند. بارای ایان منظاور    حداک ری را از خدمات ارائه

سااختار   ،ی نیاروی انساانی ساازمان و باا کمتارین هزیناه      هاا  بپردازد که با استفاده از تاوان و قابلیات  

 اسات  ، ساازمان جهاادی یکای از مفااهیم    رو از ایان  شاود. سازمانی به سمت و سوی تحول هادایت  

 (. 8930شهابی، )

تواناد   کاه مای  اساالمی اسات    -سازمان جهادی، یم سازمان براساا  سااختار باومی ایرانای    

 ها ویژگیبه واسطه داشتن ایرانی باشد. سازمان جهادی،  های وری در سازمان ساز حداک ر بهره زمینه

و باا قاوانین و اصاولی متفااوت از      کندیرا فراهم م ی هور تالش معنو نهیزم ،خاص یهاو شاخص

هاای  تواناد در بافات فرهنگای ساازمان     گرایی غربی در علوم انسانی مای  شده و ت ربه اصول پذیرفته

دارد،  )ع(ا  و بنیان تفکر جهادی ریشه در سیره ائماه اطهاار  ایرانی طراحی و تبیین شود. هرچند اس

هاای  در قالاب ساازمان   تاوان  را مای ولی نمود عملی یام ساازمان جهاادی قابال درش و شاناخت      

ها با نمایش الگوی عملی جهادی طی چناد  . این سازمانمشاهده کردجهادی اوایل انقالب اسالمی 

 (.8930عفتی، ) دهای زیادی را کسب کردنسال محدود، موفقیت

ابعاد مختلفی در ارتباط با سازمان جهادی و در راستای موفقیت آن مد نظر بوده است که ساه  

پیچیادگی، رسامیت و   ) دهاد بعد ساختاری به عنوان بعدی که پایه و اسا  ساازمان را تشاکیل مای   
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ساازمان را فاراهم    ای به عنوان عامل و زمینه رشد و تعالی سازمانی درتمرکز در سازمان(، بعد زمینه

 اندازه، فناوری، محیط، راهبرد، قادرت کنتارل و مناابک انساانی ساازمان( و بعاد رفتااری باه عناوان         )

 (.8939 ،یاسحاق) اند آن جمله ، ازمواضک رهبری، اخالق و معنویت در سازمان ]اجرای[

تصامیمات و   دهنده باشاد،  تواند در استقرار این مدل یاری ترین عواملی که می اما یکی از مهم

 عنوان یم مشارکت کارکنان که به ، رو از اینسازمان است.  یهای نیروی انسانی و اعضا مشارکت

 ی ازا م موعه، است تعریف شده جذب تعهد و، یافته با استحکام حالت ذهنی مربوط به کار تحقق 

باا مشاارکت،   در بسیاری از مفااهیم مارتبط    .کندی متخصصان منابک انسانی را منعکس میها نگرش

 گاذاری و  تاوان و انار ی نیاروی انساانی، تمایال باه سارمایه       د. نا چندین شاخص نقاش اساسای دار  

درگیاری   ،استقامت در و ایف مرتبط با کار از سوی نیروی انسانی، فداکاری نسبت باه احساساات  

بخشای، افتخاار و چاالش در کاار، جاذب باا تمرکاز کامال و          درکار و ت ربه شاور و شاوق، الهاام   

توانند ارتبااط باین کارکناان باا     هستند که می ها ویژگیوری و جذابیت در کار همگی از این  غوطه

 کنناد تساهیل  رجاوع   اربااب رساانی بهتار باه     در راساتای خادمت  را یکدیگر و کارکنان با مدیریت 

 (.0280، 8کول و همکاران)

د فاردی و  تعهدکاری از دیگر مفاهیمی است که در مطالعات بسایاری، تاأثیراتش بار عملکار    

و با وجود متغیر سازمان جهادی به عنوان متغیری وابسته به همراه ابعااد آن   است سازمانی تأیید شده

باه آن   یبناد یای است که مدام لازوم وجاود و پا   مقوله یکار. تعهدکنداثربخش ایفا  یتواند نقشمی

 (. 0223، 0اسچافلی و همکاران) شود میشنیده و احسا  

خاود احتارام    یو اجتمااع  یفارد  کاه باه تعهادات    کنناد  مای  بیا را ترغ نگارا یافراد د همواره

 طیدر محا که  کند یملزم م را کارکنان سازمان یتعهد کار ،به عبارتی .باشند بندیپا و بدان بگذارند

هار فارد    یمحقق شوند. بارا  انش یتا اهداف شغل دهندان ام  یرا به خوب شده ، امور محولشاناشتغال

کاه در آن قارار    یگااه یجا نیو همچنا  کناد  یما  تیا که در آن فعال یشغل ایو نسبت به نوع سازمان 

افاراد متعهااد باه لحااا     گفااتتاوان   ماای باه طااور کلای  امااا  ؛ی داردنااوع متفااوت  یدارد، تعهاد کاار  

و موفق دارند و مورد توجه، متصل، یکپارچه و متمرکز بر عملکرد  شناختی در سازمان حضور  روان

 

1. Cole and et al. 

2. Schaufeli and et al. 
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تعهد کاری به عنوان  که شود میموجب همین امر  .(0228همکاران،  اسچافلی و) نقش خود هستند

 مفهومی مهم در سازمان مد نظر مدیران باشد. 

در این بین البته هستند متغیرهایی کاه ارتبااط باین مشاارکت کااری و تعهادکاری باا ساازمان         
یکی از این  «گرا تحولرهبری ». کنند میبه نوعی تعدیل  ،جهادی و ابعادش را تحت تأثیر قرار داده

 موارد است. 
اجبااری تعبیار شاده     گوناه  چیهو زیردستان بدون  تابعانفن نفوذ در میان م عنوان  به 8از رهبری

، رهباران تاالش   نیبا   نیا ا دراسات و   افتاه ی شیافازا  8312دهاه  است. مسائل مرباوط باه رهباری از    
ا تغییرات سریک جهانی وفق دهناد.  رقابت داشته باشند و خود را ب هم باجهانی  صورت بهتا  اند کرده

اعام از   ،زوایای کااری  تمام به، دیدگاه کارکنان در محیط کار نسبت 0ی کاریها نگرش ،از طرفی

 گارا  تحاول ، قوانین موجاود و... اسات. رهباری    ها مشوق، ها تیحما، ها یپرداختشرح و ایف، نوع 
ترغیاب   اغلاب  بک اسات. رهباران  ی از افزایش کمال و تحریم سطح بین رهباران و افاراد تاا   فرایند

تا اینکه بخواهند به تار ، طماک، حساادت و     دهند یمقرار  مدنظری اخالقی را ها ارزشو  ها لآ هدیا
 (.0280، 9برنز) دهندتا بتوانند هوشیاری افراد تابک را افزایش  ،نفرت توجه داشته باشند

تاوان   گارا  تحاول باری  کاه ره  شود میهای داخلی و خارجی مشخص با مطالعه پیشینه پژوهش
از جمله مشارکت و تعهد در راه رسیدن به عملکرد را داراسات.   ،تعدیل ارتباط بین مفاهیم مختلفی

هاای بسایاری در مادل    ارتبااط  أتواند منشهای اصلی در این مطالعه که مییکی از دغدغه ،رو از این
تواناد در ساازمان تاأمین    ئله مای اساساً این مسا : آیا مدنظر این پژوهش باشد، توجه به این نکته است

؟ آیا میزان مشارکت کارکنان در ایان ساازمان باه حادی     داشته باشداجتماعی استان اصفهان صدق 

هست که بتواند ابعاد مختلف یم سازمان جهادی را تحت تأثیر قرار دهد؟ آیا تعهد کارکناان ایان   
ای و رفتااری  ه سااختاری، زمیناه  ابعاد مختلف سازمان جهادی در راستای توساع  بر تواندسازمان می

ر ساازمان جهاادی   دتأثیر بگذارد؟ اساساً میزان تأثیر مشاارکت کارکناان و تعهاد کااری کارکناان      
اسات؟ آیاا رهباری     حدتا چه ( 0281) 8(،  ن و چانگ0281) 0براسا  مدل تلفیقی میلز و فو گر

 ؟کندیفا گری را ا تواند به میزان قابل قبولی نقش میان یمی ییگرا تحول

 

1. Leadership 

2. Working attitude 

3. Burns 

4. Mills and Fullagar 

5. Lan and Chong 
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تواناد بارای بسایاری از    مای  اسات،  که به بررسی این تاأثیرات پرداختاه   رو از ایناین پژوهش 

ها به ویژه سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان جهت بررسی نقاط ضعف و قاوت، تحاول   سازمان

کاارایی   در ساختار سازمانی و تصمیم در میزان ارتباط بین کارکنان در سازمان و استفاده از تاوان و 

و  یتأثیر تعهدکار یبررسکارکنان بسیار مفید و کاربردی باشد. بنابراین هدف از ان ام این مطالعه، 

در ساازمان تاأمین    گارا  تحاول  یرهبار  گاری  میاان ی با نقش  یمشارکت کارکنان بر سازمان جهاد

دکاری اجتماعی استان اصفهان است. این پژوهش از این نظار کاه در کناار تاأثیر مشاارکت و تعها      

باین   گارا  تحاول کننده رهباری   نقش تعدیل ،تر از آن کارکنان، به تأثیرپذیری سازمان جهادی و مهم

 تواند دارای نوآوری باشد. می ،مشارکت و تعهدکاری با سازمان جهادی پرداخته

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 سازمان جهادی

دهد که گاهی بحث از قتاال شاده   شناسی جهاد در قرآن کریم نشان می مطالعه و بررسی گونه

 (. 11حج/) ده استشجهاد مطرح  مسئله( و گاهی 088بقره/)

زماانی ایان    .دانست« طلبی در راه خدا مبارزه»را « جهاد»توان در یم تعریف کلی و جامک  می

تاوان جهااد رزمای یاا قتاال      کند کاه باه آن مای   طلبی در راه خدا در میدان نبرد  هور پیدا می مبارزه

و مانناد ایان    گویناد  میکه به آن جهاد سیاسی  شود میق کرد، زمانی در میدان سیاست مطرح اطال

های باا  کرد. یکی از نمونه اشارهجهاد فرهنگی، جهاد سازندگی، جهاد علمی و... به توان موارد می

یر های دیگر را تحت تاأث و بسیاری از زمینه ردارزش جهاد با تعریف ذکرشده که کاربرد بیشتری دا

مطارح  « ساازمان جهاادی  » باا ناام  دهد، جهاد سازمانی است. این مفهوم در ادبیات سازمانی قرار می

 (.8939اسحاقی، ) شود می

ی آن صاورت  هاا  ویژگای عناصار و   و نیاز  در ادبیات غربی تحقیقات فراوانی بر روی سازمان

دانند که هدف  می میگرفته است و در ادبیات اسالمی مدیریت جهادی را برگرفته از مدیریت اسال

در سازمان جهادی اجار معناوی    .خدمت به بندگان او و گرامی داشتن مردم است، قرب به خداآن 

یخچاالی و همکااران،   ) های آن است ترین مؤلفه تعهد از محوری ،قبل از پاداش دنیوی مد نظر بوده

8938.) 
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و  یوعی رفتاار فرهنگا  گیاری نا   باه شاکل   ،در ایران جریان انقالب اسالمی و وقایک پس از آن

هاای بسای ی و ساازمان     ساازمان  ،های اساالمی  سازمان عنوان ها به سبم مدیریتی من ر شد که بعد

صنایک دفااعی و موشاکی ساازمان بسایج      ،های انقالب کمیته ،جهاد سازندگی .جهادی نام برده شد

 .ندا سازندگی و مؤسسه رویان از آن دسته

واکااوی الگاوی ساازمان جهاادی در     »ی تحت عنوان ( در پژوهش8938) یخچالی و همکاران

ی الگوی ساازمان جهاادی در عرصاه صانعت     ها ویژگیبه دنبال شناسایی و توصیف  «بخش صنعت

سات کاه   آن اها نشاانگر   ند. رویکرد این تحقیق کیفی و راهبرد آن تحلیل مضمون است. یافتها هبود

تولیاد،   گاذاری  سیاسات ه انساانی،  در سازمان جهاادی صانعتی، عناصار اصالی تولیاد شاامل سارمای       

تولید، سرمایه و مواد اولیه تحت رهبری و سازماندهی جهادی من ر باه رسایدن    فرایندزیرساخت و 

 گردند. ها می رمانآبه اهداف و 

عنوان طراحی مدل سازمان جهاادی، مادلی باومی     با( در پژوهشی 8938) حسینی و همکاران

هاای اولیاه طراحای     با مطالعه مبانی نظری، شااخص  ،خستدر سه مرحله تدوین کردند. در مرحله ن

ساختاریافته مادل اولیاه ساازمان جهاادی باه       با ان ام مصاحبه نیمه ،مدل شناسایی شد. در مرحله بعد

با تکنیم دلفی اعتباریابی مدل صاورت گرفات. ایان     ،خرآای کیفی طراحی شد و در مرحله  شیوه

شاخص طراحی  98رکن سازمانی و  80ای و  ری و زمینهمدل در قالب سه بعد اصلی ساختاری، رفتا

 د.شو پیشنهاد 

آیات قارآن کاریم،   برمبنای « مدیریت جهادی»( در پژوهشی با عنوان 8939) حیدری تفرشی

گن ینه ادب فارسی و ساخنان بزرگاان و پژوهنادگان    برمبنای و همچنین  )ع(سیره پیشوایان معصوم

ی مدیریت جهادی ها ویژگیکند. هادی را مطرح میچهل ویژگی مدیریت ج ،بزرگ، در م موع

 اند. ساخته مشخص شده در این پژوهش مطابق نظر محقق و به صورت محقق

 یهاا شاه یتحاول اند  ریو سا  یجهااد  تیریماد »باا عناوان    ی( در پژوهشا 8939) السادات صدر

ن تاا  مادر  تیریاز ماد  ،تیریماد  یهاا شهیتحول اند ریو س یجهاد تیریمد حیضمن تشر «تیریمد

 کند:یمطرح م یجهاد تیریرا در مورد مد یاساس دهیدو ا ،پست مدرن

 ؛مدیریت جهادی = روحیه جهادی + علم مدیریت. 8

 .مدیریت جهادی = روحیه و انگیزه الهی در کار و تالش + تفکر مدیریت پسامدرن. 0
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 و مشارکت کارکنان یتعهد کار

 یگروها  یهاا تیاشخاص در موقع یعاطف یذهن یریدرگ میمشارکت مشارکت کارکنان، 

دهناد و در   یاریا  یگروها  یهاا به هادف  یابیدست یتا سازمان را برا دانزیانگیاست که آنان را برم

 ،؛یذهنا  یریا درگ ،اول ؛مهام نهفتاه اسات    شاه یسه اند ،فیتعر نیا در. شوند میکار شر تیمسئول

 قیا کاه از طر  یتیهر فعال ینعی. مفهوم مشارکت کارکنان یریپذ تیمسئول ،و سوم یاری زهیانگ ،دوم

 یکساب انار    ،یکاه هادف اصال    بهبود شرکت کنند یها فعالیتو  یکار یهامیت آن کارکنان در

کااول و ) اسااتسااازمان  تیدر جهاات بهبااود وضااع هااادر آن زشیااانگ  ااادیخااالق از کارکنااان و ا

  اه یباه نت  و ماناد  مای ابتار   یبدون مشارکت اجتمااع  یتیریمد یهابرنامه تیموفق. (0280 همکاران،

 یاجاازه اجارا   ایا و  کنناد  مای ن یباه اهاداف همراها    دنیرسا  شاما را در  ایافراد  رایز) دینخواهد رس

 ایا  فاه یو  یعنا تعهادکاری، ی همچناین   .(0223و همکاران،  یاسچافل) (دهندیها را به شما نم برنامه

 یعنا ی یشخصا  دتعها  دانساتن.  یو خود را ملزم به ان ام کار یزیچ یبرا ای یدر مقابل کس یضمانت

هاا ممکان اسات    و التازام  فیو اا  نیا . اشاوند  یان ام ما  ییهاو التزام فیکه به خاطر و ا ییکارها

 ومنیا ن) مکتوب شده باشاند  یبه روشن ایدو طرفه و دوجانبه باشند  شوند، نییتوسط خود شخص تع

 (.0221، سونیو هر

و همچناین ارتبااط باین     (0281، 8پاورتر ) تعهادکاری  وبا توجه به ارتباط بین مشارکت کاری 

ین ماورد مشاابه باه ساازمان     تار  نزدیم( که 0280، 0سا نیم و پفیفر) مشارکت و ساختار سازمانی

باه شارح زیار    های مرتبط با مبحث مشارکت کارکنان ترین پیشینه مهم توان گفت ، میجهادی است

 است:

مشاارکت کارکناان   بررسی نقش »( در پژوهشی با عنوان 8930) قاسمی روشناوند و همکاران

نفر از  802و بین  «ی ساختار سازمانی ادارات کل ورزش و جوانان خراساننیب شیپو تعهدکاری در 

بین مشاارکت   که ی هدفمند نشان دادندریگ نمونهاستنباطی و  -کارکنان با استفاده از روش توصیفی

کااری   بعد تعهد و مشارکت همچنین بین دو .دارددار وجود  کارکنان با ساختار سازمانی ارتباط معنا

ی ا رابطاه رفتگای نیاز    رفتگی رابطه منفی معنادار و باین درگیاری شاغلی باا تحلیال      کارکنان با تحلیل

 گزارش نشد.

 

1. Porter 

2. Salancik and Pfeffer 
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در جاذب مشاارکت    ماؤثر شناساایی عوامال   »( در پژوهشی با عنوان 8938) عابدینی و گلشن

اساتان قازوین    پرورش و آموزشن نفر از کارکنا 008 «بر کارایی و ساختار سازمانی مؤثرکارکنان 

در باین   کاه  ی نشاان دادناد  ا خوشاه ی تصاادفی  ریا گ نموناه پیمایشای و   -با استفاده از روش توصیفی

ی، عادم تعهاد و بااور    عادالت  یبا هنگاام، احساا     عوامل رفتاری، نظام پیشنهادها، عادم باازخورد باه   

 .وجاود دارد و معناادار  کارکناان رابطاه منفای    مدیران و عدم احسا  وفاداری باا جاذب مشاارکت   

شاامل عملکارد کاانونی و عملکارد      ،همچنین باین مشاارکت کارکناان باا ابعااد کاارایی کارکناان       

 .وجود داشتی گزارش نشد؛ اما بین مشارکت با ساختار سازمانی ارتباط معنادار ا رابطهمحتوایی 

ساختار سازمانی رابطه تعهدکاری با عملکرد و »( در پژوهشی با عنوان 8938) زارع و رن بران

 -نفر از معلمان مقطک متوسطه شهرستان پاکدشت با استفاده از روش توصیفی 892در بین  «کارکنان

ی عملکارد شاغل  ی نشاان دادناد باین تعهاد شاغلی و      ا مرحلاه  تام ی ا خوشهی ریگ نمونههمبستگی و 

ساازمانی   سااختار  و باین تعهادکاری   وجاود رابطاه   . همچناین ردم بات و معناادار وجاود دا    ای رابطه

 گزارش شد. 

بررسی رابطه بین نگرش شاغلی،  »( در پژوهشی با عنوان 8938) چهاردولی رزجی و جویباری

اداره کل منابک طبیعی استان قم با  کارکناننفر از  801در بین  «مشارکت کارکنان و ساختار سازمان

تغیرهاای تحقیاق باا    ی هدفمناد نشاان دادناد باین م    ریگ نمونههمبستگی و  -استفاده از روش توصیفی

 وجاود . همچناین باین مشاارکت و تعهادکاری     ردرابطه معنادار وجود دا درصد 33 ضریب اطمینان

 د.شکاری با ساختار سازمانی عمالً رابطه معناداری مشاهده نرابطه گزارش شد؛ اما بین مشارکت

شاغلی و  نقش مشارکت کارکنان در کارایی »( در پژوهشی با عنوان 0280) سا نیم و پفیفر

 نشان دادند« ایطبقه -ی تصادفیریگ نمونهپیمایشی و  -ساختار سازمانی با استفاده از روش توصیفی

ساازمانی   تعهاد  و احساا  تعلاق و   از طریاق افازایش توانمنادی     را مشارکت، کارایی کارکناان  که

باین   ی عاالی یااری کارد. همچناین    هاا  هادف  ساازمان باه   آورد وآنان را در راستای رسااندن   فراهم

مدی و اثربخشای کااری   اکار ،مشارکت و ساختار سازمانی در جهت رسیدن به توانمندسازی شغلی

 گزارش شد. دار یمعن اب کارکنان رابطه
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نفر از کارکناان   802عوامل مؤثر بر مشارکت »( در پژوهشی با عنوان 0288) جاج و همکاران

پیمایشای و   -ا استفاده از روش توصایفی ب «ی نظامی در ارتش ترکیهها گانی یریگ میتصم فراینددر 

 ،سازمانی و تقویت انگیزش کارکنان سبم مدیریت، جوّ که ی تصادفی ساده نشان دادندریگ نمونه

 .کند میتبیین   گیری تصمیم فراینددرصد از مشارکت کارکنان سازمان را در  0/81

 ینا یب شیارکناان در پا  مشاارکت ک  یشیاعتبار افزا یبررس»( در تحقیقی با عنوان 0281) پورتر

ی فعال در حوزه رایاناه  ها شرکتمتادیتای انحصاری از  8888بین  ی سازمانی و تعهد کاریاثربخش

مشارکت کااری   که ی داوطلبانه نشان دادندریگ نمونهاکتشافی و  -با استفاده از روش توصیفی «هند

 .ه استاثربخشی سازمانی و تعهد کاری موفق بودبینی  پیشدر 

 

 گرا حولترهبری 

است. رهبران با توجاه  گر تحولمفهوم دیگری که در این تحقیق از آن یاد شده است، رهبری 

 باه ی مختلاف، هماواره   هاا  تشاکل و یاا   ها گروهبه برخی از خصوصیات غیر اکتسابی و موروثی در 

ردی ی فا هاا  تفااوت مسلماً  ،رو نیازا. شوند یمشناخته  گذارتأثیرو  بانفوذ ،تیشخص با افرادی عنوان

عناوان رهبار    چه کسای باه   نکهیا  تعیین  در  که معتقدند( 0280) 8محرز است. تسوی و همکاران آنها

زیار   تاوان در دو مقولاه   امال را مای  واناد. ایان ع   مختلفای دخیال    یهاا  عامل  ،گروه  اهر خواهد شد

 بندی کرد: طبقه

 ؛و جانسیت  قد، سن، وزن :م ل ،ی جسمانیها ویژگی الف(

 .هوش و شخصیت :م ل ،ی شخصیها توانایی ب(

انتقالی اسات کاه    و تبادلی  دوجانبه،  یفرایند اساساً  رهبری( 0280) همکارانتسوی و  زعم به

گاروه(   یهاا  هادف ) در نیال باه هادف     را  آناان ، یابد بر دیگران تأثیر بگذارد فرد امکان می ،در آن

گروهى در  یها فعالیتر دفرایند نافوذ »را   هبرىر .دشومتحول   گذر  این  ترغیب کند و خود نیز در

کوشند بر افراد تحات   مدیران در اجراى و یفة رهبرى مى اند. تعریف کرده «ها تحقق هدف راستای

ناد و هادایت   انساازمانى برانگیز  یهاا  هادف   باه   نیال  راستایسرپرستى خود اثرگذارند و آنها را در 

میال و رغبات باه ان اام کاار و فعالیات در ساازمان         باا  که ینحو در کارکنان به  انگیزه  ای ااد . کنند

 

1. Tsui and et al. 
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و ایف هر مدیر است. این دشاوارى    دشوارترین  از  ،ها تالش کنند بپردازند و براى رسیدن به هدف

هاى فرهنگاى گونااگون انگیازش ای ااد      اند در افرادى با زمینه که مو ف فراملیتى  مدیران  در مورد

 .شود مى تر یبسیار جد ،کنند

ویاژه   یاست که در این تحقیاق نیاز باه شاکل    گر تحولانواع رهبری، رهبری  نیتر مهمیکی از 

 باه منظاور  موفقیات، نیااز باه تواناایی رفتااری       رسیدن به رهبران برایاست.  قرارگرفتهی بررس مورد

 یریپاذ  ، رهباران باه انعطااف   زمیناه ایان   دردرسات و مناساب بارای موقعیات دارناد.       یانتخاب نقش

 (. 0220، 8آولیو و همکاران) نیازمندندشناختی و رفتاری 

ی هاا  فعالیات و توانایی تطبیق دیدگاه فردی خاود باا    را بشناسد نیازها و اهداف افراد باید رهبر

نویساندگانی   ، از ساوی یساازمان  اهمیت رهبری برای حفظ و توساعه فرهناگ   .را داشته باشدگروه 

 (. 0228، 0بائو لی چائوپینگ و تایان) موفق مورد تأکید قرارگرفته است

ها و رفتاار دارد و در   فرهنگ از راه زبان، ساختار، ارزش در ضمنی و آشکار اتیرهبری تأثیر

هاا، باورهاا و    رهباری بارای تغییار ارزش    هاای  دیادگاه . کناد  یسطح گروهی و فردی عمل مهر دو 

تغییر  یها طیدر مح گرا تحولتحقیق بر اهمیت رهبری  ]این[ مهم و حیاتی است. پیروان یها نگرش

کاه موجاب ای ااد     -پیاروان  یهاا  ر رفتار و نگرشدشناختی بلندمدت  روان اتبه دلیل تأثیر ،شدید

در طاول بیسات ساال گذشاته، توجاه و عالقاه       . تأکیاد دارد  -ردیپذ یکه تغییر را م شود میفرهنگی 

 . (8930ی، احسانو  یزن ان) شده است جدید رهبری نشان داده یها میزیادی به بررسی پارادا

که روی فرایندهای عقالیی و شناختی  رسد یرهبری به نظر م ]از[ اولیه یها فیبسیاری از تعر

هاا و   الگوهای پیشین رهبری به دلیل اینکاه از تشاریح دامناه کامال سابم      ،عالوه . بهکنند میتأکید 

ناین انتقادهاایی،   اناد. در پاساخ باه چ    انتقاد قرارگرفتاه  اند، مورد رفتارهای رهبری موجود ناتوان بوده

هاا باا تحاول و توساعه اقادامات سانتی        گونه که ساازمان  پدیدار شد. همان گرا تحولمفاهیم رهبری 

یاناه رهباران مهام و حیااتی     گرا تحاول  یهاا  ویژگی، تعیین عملکرد با  و شوند یرو م مدیریت روبه

هبااری و تبااادل گاارا، مباحااث اصاالی مطالعااات ر از گاارا تحااولاصااطالحات تحااول، . دبااوخواهااد 

منظور تمایز بین آن  به گرا تحولرهبری  نظریهشده برای تمایز بین رهبری و مدیریت است.   استفاده

 

1. Avolio and et al. 

2. Li-Chaoping, Tian-Bao 
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کنناد و آن دساته کاه     دسته از رهبران که روابط قوی و انگیزشی با زیردساتان و پیاروان برقارار مای    

 ای ااد  باه دنباال   گارا  لتحویم رهبر  ند،متمرکز جیطور گسترده بر مبادله یا تعامل برای ای اد نتا به

رابطاه انگیزشای    گارا  تحاول بالقوه در پیروان و ارضای نیازهای با تر آنان است. رهبران  یها زهیانگ

تعااملی و   گارا  تحاول رهبری  ،. بنابراینکند یکه پیروان را به رهبران تبدیل م کنند میمتقابلی برقرار 

 (.0221 م،یپففر و سا ن) است دوسویه

ی کردند. البته بعضی بند میتقسرا به شش مؤلفه  گرا تحول( رهبری 0288) 8نبایسیو و همکارا

آولیو ) اند کردهرا به چهار بعد تقسیم  گرا تحولی موافق نیستند و رهبری بند میتقساز محققان با این 

(. با توجه به این حقیقات کاه ایان مطالعاه در     0228؛ لی چائوپینگ و تایان بائو، 0220و همکاران، 

در  کاه  را اتخااذ کنناد   گارا  تحاول مقیاا  رهباری    اناد  گرفتاه است، مؤلفان تصمیم  شده ان امچین 

 صاورت  به( 0228) بائواست. لی چائوپینگ و تایان  دهش تأیید و شده ان امچندین مطالعه در چین 

ی اخالقی، ساز مدلتحریم ت سمی،  :شامل گرا تحولت ربی اثبات کردند که چهار مؤلفه رهبری 

. پیشینه تحقیقات مرتبط با رهبری که به نوعی با مشارکت کااری،  شود میمالحظات فردی  جاذبه و

 در زیر تشریح شده است:  ،تعهد و ساختار سازمانی در ارتباط بوده

ر اعتمااد  د گارا  تحاول بررسی تأثیر رهباری  »( در پژوهشی با عنوان 8930) پور و همکاران قلی

و  بناادرهانفاار از کارکنااان سااازمان  001روی « ی دولتاایهااا سااازمانسااازمانی و ساااختار سااازمانی 

، و سااختار  گارا  تحاول رهباری    میاان ، «ی تصاادفی سااده نشاان دادناد    ریا گ نمونهروش  اب ،کشتیرانی

ی مشااهده  ا رابطاه ساازمانی کارکناان    اما بین اعتماد سازمانی با سااختار  رد،سازمانی رابطه وجود دا

 نشد.

و  گاارا تحااولتااأثیر رهبااری  »ر تحقیقاای بااا عنااوان  ( د8938) ی و پورخلیاالرسااتم یکااوه

هاای عماومی    داران کتابخاناه  نفر از کتاب 092بروی « ر ساختار سازمانیدکاری کارکنان  مشارکت

رگرسایون  کاه   ی تصاادفی سااده نشاان دادناد    ریگ نمونهاستان خوزستان با استفاده از روش کمی و 

کااری بار سااختار    ود. همچناین مشاارکت  کااری با   مشاارکت  ربا  گارا  تحولی تأثیر رهبری نیب شیپ

 ه شد.سازمانی کتابداران اثرگذار نشان داد

 

 

1. Bycio and et al. 
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بر رابطه بین مشارکت کاری  گرا تحولرهبری  تأثیربررسی »( در تحقیقی با عنوان 0280) برنز

ی خصوصای در  هاا  ساازمان و ارشاد   باا    ردهنفری از مدیران  813ی ا نمونهدر  «و ساختار سازمانی

و ابعااد آن   گارا  تحاول رهباری   که ی نشان دادندا خوشهی تصادفی ریگ نمونهبه روش  یجنوب رلندیا

گیری داخلای، تعامال    بر میزان تصمیم تواند مینظیر رویا، اخالق، جاذبه و مالحظات فردی رهبری 

های مختلف اثرگذار باشد. این در حالی اسات کاه    کارکنان با یکدیگر و ساختار سازمان در حالت

 بیشتر از ساختار سازمانی بود.  ،بر میزان مشارکت گرا تحول رهبری آثار

ی باین  شاناخت  رواننقاش میاان ی توانمندساازی    »در پژوهشای باا عناوان     (0281) لن و چانگ

ی برابار باا   ا نمونهی واقک در چین و با ها شرکتمدیر برتر  8222بین «و تعهدکاری گرا تحولرهبری 

رهباری   که نشان دادند ،یا خوشهی تصادفی از نوع ریگ مونهننفری با استفاده از روش کمی و  038

ی نیاز رابطاه   شاناخت  روانو توانمندساازی   ردی داشاناخت  روانرابطه مهمی با توانمندسازی  گرا تحول

باا توانمندساازی    یمهم ای رابطه گرا تحولمهم با تعهدکاری کارکنان داشت. البته همه ابعاد رهبری 

ی باا تعهاد   دار یمعنا ی رابطاه  شاناخت  روانن هماه ابعااد توانمندساازی    ی نداشت و همچنیشناخت روان

 کاری کارکنان نشان ندادند.  

 

 مدل مفهومی پژوهش
 

 
i.  مدل مفهومی تلفیقی 8شکل . 

ii. ( ،؛ الن و 2287میلز و فوالگر
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؛ حسینی و همکاران، 2287چانگ، 

8935) 

ای این مقاله به صورت زیر ه (، فرضیه8) براسا  مدل مفهومی برگرفته از ابعاد وارد در شکل

 تدوین شده است: 
 

 ها فرضیه
تعهدکاری بر سازمان جهادی و ابعاد آن در بین کارکناان ساازمان تاأمین اجتمااعی اساتان      . 8

 اصفهان تأثیر معناداری دارد. 

مشارکت کاری بر سازمان جهادی و ابعااد آن در باین کارکناان ساازمان تاأمین اجتمااعی       . 0

 ر معناداری دارد.استان اصفهان تأثی

و ابعااد آن در کارکناان   کاری و سازمان جهاادی  در رابطه بین مشارکت گرا تحولرهبری . 9

 سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان نقش میان ی دارد.

در رابطاه باین تعهاد کااری و ساازمان جهاادی و ابعااد آن در کارکناان          گرا تحولرهبری . 0

 فهان نقش میان ی دارد.سازمان تأمین اجتماعی استان اص
 

 شناسی پژوهش روش
 نیاست. همچنا  یاز نوع عل یهمبستگ -یفیتوص ت،یبه لحا  ماه مقاله نیا در روش پژوهش

 لیا حاصال از تحل  جیکاه نتاا   لیا دل نیا اسات، باه ا   یپژوهش، به لحا  هدف و مقصد، کاربرد نیا
 نیکاربرد داشته باشد. روش ا گرید یها سازمان ایها و  پژوهش رسای در تواند یم ینوع آن به یآمار
 است. یاطالعات، کم یگردآور یشناس روش ظرن از قیتحق

ای ساازمان تاأمین اجتمااعی    کارکنان بخش بیمه تمامجامعه آماری در این پژوهش، همچنین 
نفار باا اساتفاده از روش     803ای برابار  نفر است کاه نموناه   8933شعبه و  00استان اصفهان به تعداد 

که هر شعبه در استان، یام خوشاه محساوب     -ایمرحله ای از نوع تمخوشهی تصادفی گیرنمونه

 برای، و 9نسخه  G powerافزار تخصصی  برآورد نمونه نیز از نرم برایدهد. را تشکیل می -شود می
های تحقیاق   و جهت آزمون فرضیه 08نسخه  SPSS افزار نرمشناختی از  ی جمعیتها ویژگیآزمون 
حداقل مربعاات جزیای( از   ) نینوسازی معاد ت ساختاری بر پایه روش تخصصی مدل افزار از نرم
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ی سااز  مدلنسل قبلی  برخالف بنابراین، .شده است استفاده 0نسخه  Smart PLSتخصصی  افزار نرم
 یی همچاااونافزارهاااا نااارممحاااور باااا اساااتفاده از   معااااد ت سااااختاری بااار پایاااه کوواریاااانس  

Lisrel, Amos, EQS  و یا برآورد توان آماری  ها هیفرضآزمون  برایتعداد داده با   مندنیازو... که

و  هستری نیز، قادر محاسبات نف 92ی تحقیق بودند، این نسل جدید با حداقل ح م نمونه ها سؤال
ی ها دادهنیازی به در این تحقیق، لذا  .(0289، 8داپونت و پالمر) آورد ینمخللی در تحلیل به وجود 

فرمول کوکران و جدول مورگان و کرجسی ویژه فرضایه   نکهیااز طرفی، با توجه به بزرگ نیست. 
، اساتفاده  دهاد  یمقرار  سن ش موردیی است که نسبت و یا درصد در جامعه آماری را ها سؤالو یا 
هاای نسابتی و یاا    به دلیل بهره نباردن از فرضایه  ) آنها برای محاسبه نمونه مورد نظر در این تحقیقاز 

لذا برای برآورد دقیاق و ماتقن    (،0228، 0پریچر و کافمن) ستینای در یم جامعه( مناسب مقایسه
اساات.  شااده  اسااتفاده G Powerگیااری تخصصاای نمونااه افاازار ناارم، از نظاار مااوردح اام نمونااه 

(، 28/2) اولخطاای ناوع    :شاامل  ،افازار  نارم در راستای برآورد نمونه در این  ازین موردی ها شاخص
در ایان تحقیاق حاداقل    ) تاأثیر (، متوساط میازان ضاریب    درصد 02حداقل برابر با ) دومخطای نوع 

ساازه( و ناوع آزماون متناساب باا       1) یمفهومو یا متغیرهای وارد در مدل  ها ینیب شیپ(، تعداد 88/2
داپونات و  ) اسات ی( جزئا ی معاد ت ساختاری به روش حداقل مربعات ساز مدل) رادشدهیافرضیه 
 ها خوشهبین  ستیبا یمکه  دیآ یمنفر به دست  803برابر با  نظر مورد، نمونه رو نیازا .(0289پالمر، 

 شاده   اشااره ی هاا  شااخص متناساب باا    افازار  نرمدر  نظر مورد(، نیز تعداد نمونه 0) تقسیم شود. شکل
 است. دادهخطای نوع اول، خطای نوع دوم و...( را نشان )

 

 

1. Dupont and Plummer  

2. Preacher and Coffman 
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iii. افزار نرم. برآورد نمونه در 2 شکل 

G Power 

iv. تناظر جامعه و نمونه 8 جدول . 

 نمونه مورد نظر جامعه آماری مشخصات شعب ردیف

 3 31 اداره کل 8

 8 18 یم اصفهانشعبه  0

 8 19 دو اصفهانشعبه  9

 8 10 اصفهان 9شعبه  0

 8 18 اصفهان 0شعبه  8

 8 83 اصفهان 8شعبه  8

 0 99 آران و بیدگل 1

 8 88 شعبه خمینی شهر 1

 8 81 اصفهان 1ه شعب 3

 0 01 شعبه دولت اباد 82

 0 09 اصفهان 1شعبه  88

 8 81 زرین شهر 80

 8 88 شاهین شهر 89

 0 08 شهدای شهرضا 80
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 نمونه مورد نظر جامعه آماری مشخصات شعب ردیف

 0 08 فریدن 88

 8 88 شعبه فالورجان 88

 1 18 شعبه کاشان 81

 9 81 شعبه گز برخوار 81

 9 01 شعبه گلپایگان 83

 8 88 مبارکه 02

 0 88 شعبه میمه 08

 0 80 شعبه نایین 00

 8 88 آباد ن ف 09

 0 88 شعبه اردستان 00

 8 0 شعبه انارش 08

 0 1 شعبه ایرانکوه 08

 9 81 تیران و کرون 01

 0 89 خوانسار 01

 0 1 خوروبیابانم 03

 0 88 سمیرم 92

 0 1 شعبه فریدون شهر 98

 0 82 شعبه کوهپایه 90

 0 1 شعبه دهق 99

 0 88 نطنز 90

 0 82 هرند 98

 0 83 درچه 98

 0 1 بادرود 91

 0 1 علوی ه 91

 0 82 دهاقان 93
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 نمونه مورد نظر جامعه آماری مشخصات شعب ردیف

 0 1 بادآ نیم 02

 0 1 ورزنه 08

 0 98 اصفهان 8شعبه 00

 8 8 چادگان 09

 0 88 فو دشهر 00

 نفر 803 نفر 8933جمک کل: 

 

در ایان تحقیاق،    های  زم و مقادیر آلفای کرونبااخ در مطالعاه مقادماتی   ابزارگردآوری داده

 (، تعیین شده است: 0) مطابق با جدول

 
v.  ها و ابعاد آن . تناظر گویه2جدول

های مورد استفاده در پرسشنامه

 تحقیق

 پایایی تناظر ابعاد در پرسشنامه ابعاد متغیرهای مدل

  تعهد کاری
ی تعهد اهیگو 88( پرسشنامه 8-88) م موع سؤا ت

 (0223) 8کاری کاسمیر
139/2 

  رکت کارکنانمشا
ای گویه 82( پرسشنامه88-08) سؤا تم موع 

 (0228) 0میخیلیچنکو و لندستروم مشارکت در تصمیم
181/2 

  گرا تحولرهبری 
ای  گویه 08( پرسشنامه 08-03) سؤا تم موع کل 

 (0228) 9همکارانبارنت و  گرا تحولرهبری 
180/2 

 سازمان جهادی

 بعد ساختاری
ای حسینی  گویه 98( پرسشنامه 82-89) سؤا تم موع 

 (8938) و همکاران
128/2 

 ای بعد زمینه
ای حسینی  گویه 98( پرسشنامه 80-13) سؤا تم موع 

 (8938) و همکاران
118/2 

 

1. Chusmir 

2. Good, and Fairhurst 

3. Barnett and et al. 
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 بعد رفتاری
ای حسینی  گویه 98( پرسشنامه 12-18) سؤا تم موع 

 (8938) و همکاران
120/2 

 

 های پژوهش یافته
 فیهای توصی الف( یافته

 
vi.  متغیرهای 9یفراوانجدول تلفیقی .

کیفی پاسخگویان برحسب 

 شناختی خصوصیات جمعیت

 درصد فراوانی سابقه خدمت درصد فراوانی جنسیت

 0/90 01 سال 8...تا  9/82 18 مرد

 0 8 سال 8-82 0/90 01 زن

 1/0 1 سال 88-88 0/81 08 بی پاسخ

 8/81 01 سال 88-02 سن

 0/89 02 سال 08-08 3/90 03 سال 92-81

 0/1 88 سال 08با تر از  3/92 08 سال 02-98

 8/02 92 بی پاسخ 1/02 98 سال 82-08

 وضعیت استخدام 0/3 80 سال 82با تر از 

 0/88 10 رسمی 8 3 بی پاسخ

 1/82 88 قراردادی میزان تحصیالت

 1/8 82 پیمانی 1/8 82 دیپلم

 0/08 93 بی پاسخ 0 8 کاردانی

 822 803 م موع 0/80 18 کارشناسی

    1/02 98 کارشناسی ارشد

    2 2 دکتری

    8/80 08 بی پاسخ
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 درصد فراوانی سابقه خدمت درصد فراوانی جنسیت

    822 803 م موع

 

نفار از پاساخگویان    18دهناده،   نفر پاسخ 803(، از م موع 9)فراوانی تلفیقی  جدولمطابق با 

نفار نیاز جنسایت     0/90با نفر برابر  01، دارای جنسیت مرد و درصد 9/82با با ترین فراوانی برابر با 

اند. در باین پاساخگویان باه    ال پاسخی ندادهؤدرصد نیز به این س 0/81نفر برابر با  08اند و زن داشته

 3/90ساال برابار باا     92تاا   81مرتبط با پاسخگویان دارای بازه سانی   فراوانیمتغیر سن نیز، با ترین 

 82درصد نیز مربوط به باازه سانی باا تر از     0/3با نفر برابر  80وانی با اترین فرنییدرصد بودند و پا

اناد. در بخاش متغیار میازان     ال پاساخ ناداده  ؤدرصاد باه ایان سا     8نفار برابار باا     3سال بود. همچنین 

تارین میازان فراوانای مرباوط باه پاساخگویان دارای مادرش تحصایلی         ینیتحصیالت با ترین و پاا 

نفر برابار   08درصد بود. همچنین 2و  0/80فر معادل ن 2و  18کارشناسی و دکتری به ترتیب برابر با 

ترین  ینیاند. در بخش متغیر سابقه خدمت، سهم با ترین و پاال پاسخ ندادهؤدرصد به این س 8/80با 

ساال   8درصد مرتبط بود با پاسخگویانی با... تاا   0و درصد  0/90ب با یبه ترت 8و  01وانی با رقم افر

اناد.  پاساخ ناداده   سؤالدرصد به این  8/02نفر نیز برابر با  92نینسال خدمت. همچ 8-82خدمت و 

نفر برابار باا    10وانی مرتبط با نوع استخدامی رسمی با ادر بخش متغیر وضعیت استخدام با ترین فر

 نیااز ماارتبط بااا پاسااخگویانی بااا نااوع اسااتخدام پیمااانی بااا  فراواناایتاارین پاااییندرصااد بااود و  0/88

 رصد بود. د 1/8نفر برابر با  82

 

 ی استنباطیها افتهب( ی

 ساازی معااد ت  با توجه به این که برای بررسی آمار استنباطی در ایان مطالعاه از روش مادل   

ای هاای نموناه  محور استفاده شده است، لاذا نیاازی باه بررسای توزیاک داده      ساختاری به شیوه مؤلفه

نساخه دوم   Smart PLS افازار  نارم  های این روش است که در این مطالعه ازنیست که این از مزیت

 برای این کار استفاده شده است.

 
vii.  یرهایمتغ یبار عامل. 4جدول 



 ...در سازمان تأمین گرا تحولگری رهبری  تأثیر تعهدکاری و مشارکت کارکنان بر سازمان جهادی با میانجی

22 

 مستقل مرتبه اول

 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 شاخص

 889/2 821/2 *210/2 *288/2 831/2 119/2 *282/2 *808/2 101/2 189/2 بار عاملی

 t11 t12 t13 t14 t15 M16 M17 M18 M19 M20 شاخص

 *233/2 *822/2 *239/2 081/2 188/2 *098/2 *009/2 881/2 180/2 *280/2 بار عاملی

 M21 M22 M23 M24 M25 RH26 RH27 RH28 RH29 RH30 شاخص

 801/2 988/2 188/2 111/2 189/2 318/2 318/2 318/2 *822/2 *233/2 بار عاملی

 RH31 RH32 RH33 RH34 RH35 RH36 RH37 RH38 RH39 RH40 شاخص

 182/2 108/2 100/2 182/2 *032/2 110/2 102/2 119/2 180/2 831/2 بار عاملی

 RH41 RH42 RH43 RH44 RH45 RH46 RH47 RH48 RH49 s50 شاخص

 882/2 881/2 800/2 118/2 888/2 181/2 011/2 881/2 101/2 *981/2 بار عاملی

 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60 شاخص

 *208/2 *801/2 *001/2 308/2 300/2 818/2 308/2 812/2 308/2 183/2 عاملیبار 

 s61 s62 s63 Z64 Z65 Z66 Z67 Z68 Z69 Z70 شاخص

 818/2 199/2 091/2 *810/2 *098/2 082/2 888/2 *839/2 *801/2 *288/2 بار عاملی

 Z71 Z72 Z73 Z74 Z75 Z76 Z77 Z78 Z79 RF80 شاخص

 *881/2 *901/2 819/2 008/2 801/2 *209/2 *901/2 821/2 832/2 100/2 بار عاملی

      RF81 RF82 RF83 RF84 RF85 شاخص

      821/2 823/2 103/2 188/2 182/2 بار عاملی

تر از  پایینارقام  .عاملی به عنوان ضرایب بین گویه و متغیرهای مرتبه اول مطرح است ارقام بار

( 8938براسا  دیادگاه آذر و همکااران )   ،اند ستاره مشخص شده ( که با عالمت0) در جدول 0/2

 از معادله حذف خواهند شد. 
 

viii.  عالئم اختصاری شاخص5جدول .-

 های مرتبط با متغیرها و ابعاد
 

 شاخص ابعاد متغیرهای مدل

 T تعهدکاری

 M مشارکت کارکنان

 RH گرا تحولرهبری 

 سازمان جهادی
 S بعد ساختاری

 Z بعد زمینه ای
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 RF بعد رفتاری

 
( کلیه عالئم اختصاری مرتبط با متغیرهاای مرتباه اول   8) (، ارقام بار عاملی و جدول0) جدول

هاای ضارایبی کاه باا     گویاه  ،شاود  مای که مالحظه  طور همانمکتوب نشان داده است.  صورت بهرا 

و از  اناد  شخص شدهبه عنوان استاندارد حداقلی، فاصله زیادی دارند، با عالمت ستاره م 0/2ضریب 

 مانند. بقای میها در مدل گویه هشوند و بقیابعاد حذف می

 
ix.  محاسبه معیارهای برازش 6جدول .

 مدل اندازه گیری

 ابعاد متغیرهای مدل
مقادیر 

 آلفا
 گرایی ضرایب روایی هم پایایی مرکب

 029/2 113/2 128/2 تعهد کاری

 009/2 128/2 118/2 مشارکت کارکنان

 012/2 180/2 189/2 گرا لتحورهبری 

 سازمان جهادی

 019/2 131/2 180/2 بعد ساختاری

 828/2 138/2 318/2 ای بعد زمینه

 605/7 017/7 027/7 بعد رفتاری

(، نسابت باه رقام    8) با توجه به با تر بودن مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در جادول 

لذا برازش مدل در بخاش مادل    ،0/2گرا با تر از رقم  و همچنین با تر بودن ضرایب روایی هم1/2

باه غیار از متغیار     کاه  دهدگیری مورد تأیید است. همچنین بررسی ضرایب معناداری نشان میاندازه

در بین دو متغیر مشارکت کاری و تعهد کاری جهت تاأثیر بار روی    گرا تحولتعدیل کننده رهبری 

غیار از   ،هاای ایان تحقیاق    شان مورد تأیید اسات و فرضایه  طبمتغیر سازمان جهادی، باقی متغیرها روا

 . شود میبخش تعدیل کننده تأیید 
 

 گیری مدل اندازه
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x.  ضرایب رگرسیونی  .9شکل

 استاندارد مدل پژوهش

 

تاأثیر مشاارکت    ،شاده فاوق ضاریب رگرسایونی اساتاندارد شاده       با توجه به مدل برازش داده

 تااأثیر رهبااری و 091/2و  828/2بااه ترتیااب برابار   اگار  تحااولر رهبااری دکارکناان و تعهااد کااری   

( بارای متغیرهاای     ) . مقدار ضریب تعیین تعدیلیاست 191/2ر سازمان جهادی برابر د گرا تحول

است. به این معنی که متغیرهاای   830/2برابر  گرا تحول رهبری بر کاری تعهد و مشارکت کارکنان

و  کنناد  مای را بیاان   گارا  تحاول  د از واریانس رهباری درص 0/83کاری،  تعهد و کارکنان مشارکت

 808/2برابار   جهاادی  ساازمان  بار  گارا  تحاول  رهباری  ( برای متغیر  ) مقدار ضریب تعیین تعدیلی

 کند.را بیان می جهادی درصد از واریانس سازمان 8/80، گرا تحول متغیر رهبری بنابراین،است. 
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xi.  

xii. یرمقاد .4 شکل T-Value  مدل

 پژوهش

 

دار اسمارت پای ال ا  از مقادار آمااره تای بارای بررسای معنای        افزار نرمبا توجه به اینکه در 

داری  برای بررسی معنی است، 38/8درصد  8و این مقدار برای خطای  شود میبودن روابط استفاده 

ه تای  ، به طوری که اگر مقدار آماار شود میاستفاده  38/8از مقایسه مقدار آماره تی روابط با مقدار 

دار اسات. باا توجاه باه شاکل فاوق مالحظاه        شده معنی از مقدار مذکور بیشتر باشد، رابطه نشان داده

 باشد.تمام روابط مدل معنادار می ،بنابراین است؛بیشتر  38/8مقادیر آماره تی از  که تمام شود می

اری و بعاد  ای، بعاد رفتا  دهاد بعاد زمیناه    بررسی ضرایب استاندارد مسیر در شکل با  نشان می

اناد. همچناین میازان    درصد از متغیر سازمان جهاادی تاأثیر گرفتاه    12و  10، 11ساختاری به ترتیب 

و  0کاری و تعهدکاری به ترتیب برابر باا  تغییرات متغیر سازمان جهادی از سوی متغیرهای مشارکت

سایار  کااری بار ساازمان جهاادی ب    تأثیرگاذاری مشاارکت   دهاد  نشاان مای   درصد بوده است که 81

 تعهد کاری بر سازمان جهادی بسیار مناسب است.  تأثیرولی  ،ضعیف
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xiii. یونیب رگرسیضرا .7 جدول 

 مدل یرهایمتغ

 شرح
 ضریب

 مسیر

انحراف 

 معیار

مقدار 

 بحرانی

سطح 

 معناداری

 <- تعهد کاری
رهبری 

 گرا تحول
808/9 288/2 099/2 222/2 

 رهبری

 گرا تحول
-> 

سازمان 

 جهادی
808/88 208/2 191/2 222/2 

مشارکت 

 کارکنان
-> 

 رهبری

 گرا تحول
812/80 201/2 823/2 222/2 

 

 گیری نتیجه
سازمان جهادی، به عنوان میوه و ثمر مدیریت اسالمی باا سااختار باومی و منطباق بار ماوازین       

ای،  ایرانی و اسالمی بر کوشش و سعی حداک ری کارکنان در سازمان تکیاه دارد و ساه بعاد زمیناه    

مطابق با آنچه که مطالعات پیشین نامیده  ،ضمندر داند. و رفتاری را در این بین دخیل میساختاری 

 ابا  ،های کاری کارکناان باه هماراه تعهدشاان نسابت باه شاغل و ساازمان         ، ارتباط مشارکتشود می

که هم مشارکت و هم تعهاد باا    گفتتوان  می رو از این .ساختار و عملکرد سازمان تأیید شده است

  أتواند سازمان جهاادی را کاه در ر  ردن انگیزه و توسعه اراده نگرشی بین کارکنان، میبزرگ ک

قرار دارد  گرا تحولالبته رهبری  ،آن ساختاری خاص وجود دارد، تحت تأثیر قرار دهد. در این بین

کاه در نهایات باه     -نیز از عادم تاأثیرش بار رابطاه باین متغیرهاای مختلاف        یکه گاه از تأثیر و گاه

به طاوری کاه در برخای از مطالعاات باه عناوان یام متغیار          ؛حکایت دارد -شود میکرد ختم عمل

کننده روابط بین دو یاا چناد متغیار را دچاار تعادیل      میان ی و در برخی دیگر به عنوان متغیر تعدیل

 ها بهیافته ،. اما براسا  نتایچ حاصل از این تحقیقشود میاین هدف ترسیم  کم با دستو یا  کند می

 شرح ذیل تدوین شده است: 

کارکناان   نیو ابعاد آن در با  یبر سازمان جهاد یکارتعهدآزمون فرضیه اول با این عنوان که 

در ساطح   Z، با توجه باه نتاایج ضارایب معنااداری     استان اصفهان تأثیر دارد یسازمان تأمین اجتماع



 8931، پاییز و زمستان 22سال نهم، شمارة پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

25 

گیارد. میازان تأثیرپاذیری    ار مای ماورد تأییاد قار    818/1لذا این رابطه با رقم  ؛قابل قبول است 28/2

درصد بوده که رقم قابل قباولی اسات و البتاه ایان      81سازمان جهادی از سوی این متغیر نیز برابر با 

درصد  02درصد و  09 ،82ای، رفتاری و ساختاری به ترتیب برابر با تأثیرپذیری از سوی ابعاد زمینه

 و (8930) روشناوند و همکاران یقاسمبا نتایج . نتایج این فرضیه تا حدود بسیاری همسو ه استبود

ین متغیر باه ساازمان   تر نزدیمکه  -است که بر تأثیر تعهد کاری بر ساختار سازمانی (0281) پورتر

رسد دلیل تأیید این فرضایه در تبیاین از ساوی پاساخگویان      تأکید داشتند. به نظر می -جهادی است

صفهان است، تأثیراتی اسات کاه تعهاد باه معناای یام       که کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان ا

کااری، خادمات   ، با افزایش میزان مالحظاات و وجادان  شود میوفاداری به سازمان است که باعث 

دهاد. متعهادان در باین    و هر سه بعد ساازمان جهاادی را تحات تاأثیر قارار مای       شود میبهتری ارائه 

آورند، عرق خود به سازمان را با ارائه خدمات می کارکنان با استفاده از شرایط مناسبی که به وجود

-به ویژه کارهای تیمای نشاان مای    ،نطور افزایش میزان دقت و تسریک در کار بهتر به مشتری و همی

 دهند.  

و ابعااد آن   یبر سازمان جهاد یکارمشارکتدر ارتباط با آزمون فرضیه دوم با این عنوان که 

نتاایج   به با توجه گفتتوان نیز می استان اصفهان تأثیر دارد یاعکارکنان سازمان تأمین اجتم نیدر ب

مورد تأییاد   229/0قابل قبول است، لذا این رابطه با رقم ضعیف 28/2در سطح  Zضرایب معناداری 

درصاد باوده کاه     0گیرد. میزان تأثیرپذیری سازمان جهادی از سوی این متغیر نیاز برابار باا    قرار می

ای، رفتااری و سااختاری باه    ابعااد زمیناه   دربول است و البته این تأثیرپذیری ضعیف اما قابل ق یرقم

. نتایج این فرضیه تا حدود بسیاری همسو باا  ه استدرصد بود 9درصد و  9درصد،  9ترتیب برابر با 

 (،0280) فریو پف می(، سا ن8938) یباریو جو یرزج ی(، چهاردول8938) و گلشن ینیعابدنتایج 

هاای  گیاری  کااری کارکناان در قالاب تصامیم    است که بر تأثیر مشارکت( 0288) جاج و همکاران

کاه   -ساازمانی  داخلی سازمان و یا تعامل کاری بین مادیریت و کارکناان و سرپرساتان بار سااختار     

کارکنان سازمان را از  شود میرسد مشارکت باعث تأکید داشتند. به نظر می -سازمان جهادی است

از  بدانناد. هاای فاردی خاود    ز اجزای این سازمان را به م ابه مراقبات از داشاته  مراقبت ا ،خود دانسته

با افازایش میازان    دهد.تواند ساختار کلی سازمان را هم تغییر افزایش میزان مشارکت می ،همین رو
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 نیاز  رجاوع  اربااب رساانی باه   شده در سازمان، رفتار خادمات  مندی از م موع خدمات ارائه رضایت

درصدد برطرف کاردن   ،شود میهمتی که بینشان ای اد  توجه بهکنندگان با  مشارکت کند. تغییر می

 کوتاه و یا بلندمدت سازمان دارند. راهبرد اسعی در توسعه سازمان منطبق ب ،مسائل جزیی برآمده

رهبری اسات کاه تحاو ت     یکه از نامش مشخص است، نوع طور همان گرا تحولاما رهبری 

مطاابق باا پیشاینه مطالعاات      و تارین هادف ماد نظار دارد     عنوان اولین و مهم اساسی در سازمان را به

گر روابط بین مشارکت، تعهد، رضایت و تواند در مواقعی به عنوان یم میان ی و یا یم تعدیل می

ایان   پایش رو،  در تحقیاق  کناد. ساازمانی را باا هام تعادیل     بسیاری دیگر از متغیرهای درون و برون

تعهد و سازمان جهادی و ابعاد آن مادنظر باوده اسات کاه باا توجاه باه اینکاه         تعدیل بین مشارکت، 

دو  .گیارد  دار نبوده است، لذا مورد تأیید قارار نمای  معنی 28/2ضرایب بین متغیرهای فوق در سطح 

ی و کاار  مشاارکت  نی، رابطاه با  گارا  تحاول  یرهبار فرضیه مرتبط سوم و چهارم باا ایان عناوان کاه     

اساتان اصافهان را    یاجتمااع  ابعااد آن در کارکناان ساازمان تاأمین     و دیتعهدکاری با سازمان جهاا 

باه ویاژه در    ،ترین د یل رد این فرضایه  ، مورد تأیید قرار نگرفتند. شاید یکی از مهمکندیم لیتعد

تار از آن، عادم    از سوی کارکنان و یا مهام  گرا تحولمبحث رهبری  اهای دولتی، ناآشنایی ب سازمان

شااید  . شاود  مای ان اام   گرا تحولبنیادین و آنی در سازمان باشد که از سوی رهبری اعتقاد به تحول 

ایان   ،رو از ایان  .را برای این تغییرات و تحو ت نداشته باشند  زم آمادگی ذهنی و روانیکارکنان 

 فرضیه رد شده است.

 

 پیشنهادات
آموزشای در   هاای  هاای ماذهبی و کاال     با تبلیغات مناسب و برگزاری مراسمضروری است 

نیااروی انسااانی باارای افاازایش تعهااد سااازمانی و مشااارکت آنهااا در   درهااای  زم  سااازمان، انگیاازه

د. از آن ا که مدیران سازمان جهادی خود الگویی ارزشمند و عملی شوی سازمانی فراهم ها فعالیت

 در اد رفتااری تارین ابعا   هاا از مهام   در هماه رده  آنهاهستند، توجه و دقت  کارکناندر مقابل دیدگاه 

هاا کاه ای ااد و     بارخالف برخای ساازمان    -تحقق سازمان جهادیست. برای احیای سازمان جهاادی 

ارائاه هنرمنداناه الگوهاای عملای در ایان راساتا همچاون         -رشدشان تنها در گرو کسب سود اسات 
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لی از شیرازی و... خا شهدای جهادی ایران اسالمی وا مقامان چمران، سلیمانی، تهرانی مقدم، صیاد

احیای فریضه امربه معروف و نهی از منکر  ،لطف نیست. در کنار ای اد بسترهای نظارتی در سازمان

مشاارکت کارکناان و احیاای     ،و فضای باز و آزاد نقد و نظام پیشنهادات در افزایش تعهد ساازمانی 

خالصانه  سازمان جهادی مؤثر است. آشنایی بیش از پیش مدیران سازمانی با فرهنگ کار جهادی و

، رهباری جهاادی و رهباری    گارا  تحاول های رهباری همچاون رهباری     جدیدترین سبم شناختو 

 وری سازمانی رقم خواهد زد. خادمانه نتایج بهتری را در بهره
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