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 یسازمان يریپذجامعه يهاانداز مؤلفهچشم یحاضر بررس قیهدف از تحق
خدمتگزار در کارکنان اداره کل ورزش و  يرهبر هايیژگیو نییبراساس تب

از نوع  یفیمورد استفاده توص قی. روش تحقبود یغرب جانیجوانان استان آذربا
زش کل ور اراتکارکنان اد هیشامل کل ياست. جامعه و نمونه آمار یهمبستگ

 از هاداده يآورجمع ينفر). برا 65( بود یغرب جانیو جوانان استان آذربا
 یسازمان يرپذی) و جامعهα=97/0خدمتگزار ( يرهبر يایو پاروا  نامهپرسش

)91/0=αبا هابا توجه به نرمال بودن داده قیتحق هاي) استفاده شد. داده 
شدند.  لیلچندگانه تح ونیرگرس لیو تحل رسونیپ همبستگی آزمون از استفاده

 يهاهخدمتگزار و مؤلف يرهبر يهایژگیو نینشان داد که ب یهمبستگ جینتا
. همچنین وجود دارد داريیمثبت و معن یهمبستگ یسازمان يریذپجامعه

ري هاي رهباسیمق ریزبرخی از  چندگانه مشخص کرد که ونیرگرس لیتحل
طور مثبت و را بهي سازمانی ریپذجامعهي هامؤلفه توانندیمخدمتگزار 

 رانیمددست آمده به به جیبراساس نتا .)>05/0Pند (کن ینبیشیپ داريیمعن
 يروهاینوپا، با ن یورزش هايو کارگزاران ادارات ورزش و جوانان و سازمان

منظور هب یسازمان يرپذیکه جهت بهبود جامعه شودیم شنهادیپ دیجد یانسان
رهبر خدمتگزار  کی هايیژگیو جادیا قیخود و سازمان، از طر هايدرك نقش

 .در خود اقدام کنند
 

 ها کلید واژه
 پذیري سازمانی، رهبري خدمتگزار، اداره ورزش و جوانان.جامعه

The aim of this study was to anticipate the vision of 
organizational sociability components based on servant 
leadership traits in staff of youth and sports department  
of West Azarbaijan province.. The method used in this 
research is descriptive correlation. Statistical population 
includes all staff of department of youth and sports in 
west Azarbaijan province (65 persons). To collect data, 
valid and reliable questionnaire of servant leadership 
(α=0/97) and organizational socialization (α=0/91) were 
used. Regarding the normal data distribution multi 
regression and Pearson correlation tests were used. 
Findings show that there is a positive and significant 
correlation between servant leadership characteristics and 
organizational sociability. Also, multiple regression 
analysis revealed that some subscales of servant 
leadership can positively and significantly predict 
organizational sociability components (P<0/05). Based 
on the obtained results of this study, it is suggested to the 
managers and leaders and agents of youth and sports 
departments and newly established sports organizations 
to act through servant leadership characteristics in order 
to improve organizational sociability and to realize their 
roles as well as organization's role. 
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Organizational Sociability, Servant Leadership, Youth and 
Sports Department  
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 همقدم
ها، یی فرد با ارزشنواهمپذیري به معناي همسازي و جامعه

هاي گروهی و اجتماعی است، یا به مفهوم هنجارها و نگرش
ي است که به واسطه آن، هر فرد فراگرددیگر، اجتماعی شدن 

مؤثر و فعال هاي اجتماعی الزم، براي مشارکت دانش و مهارت
کند. مجموعه این در زندگی گروهی و اجتماعی را کسب می

ها فرد را قادر ها و مهارتها، دانشها، هنجارها، نگرشارزش
هاي متقابل و کنش ها و افراد جامعه روابطکند که با گروهمی

اجتماعی شدن امر مستمر و به اعتباري  فراگردداشته باشد. 
سازمان، نقش کلیدي در شکل دادن  العمر است. رهبرانمادام

کنند و افراد تازه وارد، فرهنگ سازمانی سازمانی ایفا میفرهنگ
پذیري فرآیندي گیرند. جامعهیاد می 1پذیريرا از راه فرآیند جامعه

است که افراد تازه وارد، از فردي بیگانه به فردي خودي و عضو 
ه پذیري بعهشوند. فرآیند جاممؤثري براي سازمان تبدیل می

عنوان ابزاري براي آوردن افراد جدید در درون فرهنگ سازمان 
به  شود؛کند که این فرآیند با انتخاب کارکنان شروع میعمل می

پذیري فرآیندي است که از راه آن اعضاي عبارت دیگر جامعه
هاي سازمانی را ها و رویهمشیها، هنجارها، خطجدید، ارزش

 .)1390(گودرزي،  شناسندمی
 پذیري سازمانی سبکیکی از ملزومات تسهیل در روند جامعه

هاي پذیري داراي ویژگیرهبريِ مدیر سازمان است. جامعه
ها و رفتارهاي ها، ارزشمتعددي از جمله: تغییر در نگرش

کارکنان، ایجاد تطبیق با شغل جدید، تأثیر متقابل کارمندان جدید 
راب، تأثیر بر عملکرد و ثبات با مدیران، خروج کارکنان از اضط

 ).1390گودرزي، سازمانی کارکنان است (
در این بین سبک رهبري مدیر سازمان براي تسریع در روند 

تواند بسیار مؤثر باشد. رهبري پذیري کارکنان میجامعه
هاي رهبري در قرن جدید است. اکثر یکی از سبک 2خدمتگزار

پردازان مدیریت و سازمان، قرن بیست و یکم را قرن نظریه
دانند. رهبري به دلیل نقشی که در رهبري براي سازمان می

کند، عنوان بسیار مشهوري در اثربخشی فردي و گروهی ایفا می
که  اندرفتار سازمانی است. محققان رفتار سازمانی ثابت کرده

هاي توانند عامل تمایز در سازمان باشند. یکی از سبکرهبران می
هاي اخیر که مورد توجه دانشمندان حوزه رهبري که در سال

مدیریت قرارگرفته، رهبري خدمتگزار است که نخستین بار توسط 

                                                                                                                                                    
1. Organizational Socialization 
2  . Servant Leadership 
3  . Green Leaf 
4. Stramba   

مطرح شد (اسماعیلی و خان محمدي،  1977در سال  3گرین لیف
1387.( 

یافت در مورد رهبري و خدمت رهبري خدمتگزار یک ره
است که در آن رهبر در مرحله اول خادم است و در مرحله دوم 

گونه تعریف ) رهبري خدمتگزار را این2002( 4رهبر. استرامبا
کند: یک رهیافت تحولی به زندگی و کار. رهبري خدمتگزار می

ا ها و جوامع رتواند سازمانمفهومی است که به صورت بالقوه می
کند دهد؛ زیرا تغییرات سازمانی و شخصی را تحریک می تغییر

). قدرت، همواره با رهبري در ارتباط بوده است 1383(حسن پور، 
اما باید دقت داشت که قدرت صرفاً یک استفاده مشروع و درست 

ز ی در مرکرسانخدمتبایستی  رونیازای. رسانخدمتدارد: یعنی 
وارونه، رهبران به عنوان  و هسته رهبري قرار گیرد. در مدل هرم

هایی به شوند، لذا چنین سازمانخدمتگزار پیروان قلمداد می
رهبرانی نیاز دارند که در پایین هرم سازمانی و در سطوح پایین 

، 5سازمان حضور داشته و به پیروان خود خدمت کنند (اسپیرز
). در تحقیقاتی این مسأله ثابت شده است که تفاوت 1996

ان ادراك کارکنان و مدیران از رهبري خدمتگزار معناداري می
اي که مدیران خود را خدمتگزار قلمداد کرده گونهوجود دارد، به

پور و دانند (قلیکه کارکنان مدیران خود را خدمتگزار نمیدرحالی
) و الزمه برطرف کردن این امر حضور رهبران 1388همکاران، 

 تگزار با حس طبیعیدر سطوح پایین سازمانی است. رهبري خدم
یعنی فردي که تمایل ذاتی دارد که خدمت  شود؛فردي آغاز می

کند تا دیگران را کند. این انتخاب آگاهانه، فرد را مشتاق می
 رشد و هدایت کند. زمانی که به افراد خدمتی همچون کمک به

تر، خردمندتر، آزادتر و داراي ها سالمشود، آنارتقاء ارائه می
شوند و حتی دوست دارند که خودشان هم شتر میاستقالل بی

خدمتگزار شوند و به این ترتیب نتایج برجسته و باشکوهی در 
، 6برند (وینستونآید و افراد جامعه از آن سود میجامعه پدید می

رسانی به دیگران، نگاه رهبر خدمتگزار، بر افزایش خدمت). 2003
 پذیري و تقسیمجامعهحس  کلی و یکپارچه به کارها، افزایش

). رهبري 1996اسپیرز، ( داردها توجه گیريقدرت در تصمیم
ی پذیري سازمانکننده فرآیند جامعهتواند تسهیلمی خدمتگزار

باشد؛ آموزش کارکنان که براي ترویج و ارتقاء سازگاري کارکنان 
آیند. تفاهم که شوند و به اجرا در میها طراحی میدر سازمان
شود تا خطاها و ود و سازمان را شامل میهاي خفهم نقش

اشتباهات کارکنان را در درون سازمان کاهش دهد. حمایت 
گرانه همکاران در درون هاي مثبت و حمایتکارکنان که تعامل

5. Spears 
6. Winston 
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اندازهاي سازمان از شود و در نهایت چشمسازمان را شامل می
 شاندازهاي شغل خود و پذیرآینده که ادراکات کارکنان از چشم

ی که همگ شود؛را شامل می کنندآن در سازمانی است که کار می
تواند توسط یک رهبر پذیري کارکنان میها در جامعهاین مؤلفه

و مدیر خدمتگزار براي درك از نیازهاي آموزشی کارکنان، 
گیري از ایجاد اختالفات و تشنج در سازمان، نگري و پیشآینده

اد دید مثبت در کارکنان نسبت ایجاد تعامل بین کارکنان و ایج
به شغل و آینده شغلی خود، صورت پذیرد (نادي و همکاران، 

هاي یک رهبر منظور بررسی ویژگی). در این پژوهش به1388
) استفاده شده است که از طریق 1999( 7خدمتگزار از مدل الب

 شود:گیري میشش مؤلفه اندازه
ه افراد، خدمت : به معناي اعتقاد ب8ارزش دادن به افراد .1

کردن به نیازهاي افراد قبل از خود و پذیرش و گوش 
 دادن بدون قضاوت است.

هایی براي یادگیري : فراهم کردن فرصت9توسعه افراد .2
و رشد، نشان دادن رفتار مناسب و تقویت دیگران از 

 طریق تشویق و ترغیب است.
: به معناي ایجاد روابط 10برقراري روابط دوستانه .3

کار کردن همکارانه با دیگران و ارزش شخصی قوي، 
 هاي دیگران است.قائل شدن به تفاوت

: به معناي پاسخگویی به افراد، تمایل 11نشان دادن اعتماد .4
 به یادگیري از دیگران و حفظ صداقت و اعتماد است.

بینی آینده، ابتکار، : پیش12فراهم نمودن زمینه رهبري .5
 گروه است.کارآفرینی و روشن ساختن اهداف اعضاي 

: به معناي ایجاد تسهیل 13به اشتراك گذاشتن رهبري  .6
بینش مشترك، تسهیم قدرت و کنترل، موقعیت مشترك 

؛ قالوندي و 1399و ارتقاي دیگران است (الب، 
). رهبري خدمتگزار بر فلسفه 1390همکاران، 

و رهبران خدمتگزار  شده استرسانی استوار خدمت
روحیه همکاري، رفتارهاي توانمندسازي، اعتماد متقابل، 

رسانی به ی، استفاده اخالقی و ارزش خدمتفرا نقش
د دهنپیروان را به هر چیز دیگري در سازمان ترجیح می

 ).1388(قلی پور و همکاران، 
طور که مشخص است رهبري، هنر نفوذ در دیگران همان

است از توانایی در اعمال نفوذ بر گروه و  است؛ رهبري عبارت

                                                                                                                                                    
7. Laub 
8  . Values People 
9. Develops People 
10. Establish Friendly Relations 
11. Show Confidence 
12. Provides Leadership 
13. Shares Leadership 

هاي مورد نظر. اتخاذ سبک رهبري ها به هدفن آنسوق داد
مناسب براي یک مدیر جهت رسیدن به اهداف سازمانی بسیار 

به تعبیري رهبري عاملی است که مؤثرترین  چراکهحیاتی است، 
). لذا در 1390آورد (گودرزي، تغییر را در عملکرد گروه پدید می

وب کرد مطلپذیري کارکنان، رسیدن به عملبحث فرآیند جامعه
که الزمه آن اتخاذ سبک رهبري  شودنیز یک ضرورت تلقی می

) و 2012( 14مطلوب است. همچون تحقیقات دوال و سیورو
دار بین رهبري ) که رابطه مثبت و معنی2013( 15دوتیراستفنس

خدمتگزار و عملکرد سازمانی در بین مدیران و کارکنان را نشان 
توان به عنوان عاملی جهت یدادند. سبک رهبري خدمتگزار را م

دستیابی به اهداف سازمانی و ایجاد شرایط کاري مناسب براي 
کارکنان در نظر گرفت که بسیاري از محققان بر آن تأکید 

) این مقوله را در رابطه مثبت 1388( همکارانپور و اند. قلیداشته
دار بین رهبري خدمتگزار با اعتماد سازمانی و و معنی

ي نشان دادند. در بحث توانمندسازي با توجه به سبک توانمندساز
) نشان دادند که 1391زاده (رهبري خدمتگزار شیربگی و حاجی

جود و رابطه مثبتیتوانمندسازي دبیران  و رهبري خدمتگزاربین 
و اعتماد به عنوان دو ویژگی رفتاري  اندازو رابطه چشمدارد 

بیران د انمندسازيتومدیران بر اساس سبک رهبري خدمتگزار با 
) وجود رابطه مثبت در 1389احمدي و همکاران ( مثبت بود.

ادراك کارکنان از حاکمیت رهبري خدمتگزار، با اعتماد نسبت به 
بر این مسأله نیز تأکید همچنین را نشان دادند،  رهبر و سازمان

رهبري خدمتگزار، سطوح باالتري سبک با  یسازمانداشتند که 
 هدهند کمیاز اعتماد نسبت به رهبر و اعتماد سازمانی را نشان 

سنجایا و  نماید.میموجبات بهبود عملکرد سازمان را فراهم 
عنوان منبعی براي ) نیز رهبري خدمتگزار را به2010( 16پیکرتی

 17اعتماد در سازمان معرفی کردند. همچنین طارق و آمبالی
) نشان دادند که رهبري خدمتگزار از ضروریات جلب 2013(

اعتماد کارکنان است و عدم وجود اعتماد، اغلب به نیروي کار 
 شود. در تحقیقیمتعهد و رهبري غیرقابل اعتماد مربوط می غیر

) سبک رهبري خدمتگزار را 1390و همکاران ( دیگر خالصی
قه یجاد عالعاملی در ایجاد درگیري شغلی کارکنان و به نوعی ا

اران پور و همکهاي خود معرفی کردند. عیدينسبت به مسئولیت
) نشان دادند که سبک رهبري خدمتگزار توانایی ایجاد 1392(

رضایت شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان را دارد. 

14. DeWaal & Sivro 
15. Stefansdottir 
16. Sendjaya & Pekerti 
17. Tariq & Ambali 
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) دریافتند که یک رهبر 2013( 18چیهمچنین پاریس و پی
تواند براي گونه میخدمتگزار در برگزاري رویداد ورزشی چ

بخش عمل کند، سازمان و اعضاي آن به عنوان یک الهام
که این سبک رهبري شرایط مناسب براي ادامه کار  طوريبه
دهنده تأثیر یک آورد. لذا این تحقیقات نشانها را فراهم میآن

رهبر خدمتگزار در ایجاد شرایط شغلی مناسب و رضایت در 
) ایجاد تعهد 1390همکاران ( کارکنان است. نصراصفهانی و

سازمانی در کارکنان را از نتایج اتخاذ سبک رهبري خدمتگزار 
) عالوه بر 1391برشمردند، همچنین خوشبختی و همکاران (

تعهد سازمانی؛ ایجاد تعهد عاطفی و هنجاري را نیز در کارکنان 
هاي ورزشی استان بوشهر با توجه به سبک رهبري هیأت

) در بررسی چگونگی 2008( 19دند. فري هانخدمتگزار نشان دا
ادراك رهبري خدمتگزار توسط کارکنان رسمی و داوطلب در یک 
انجمن غیرانتفاعی بسکتبال در واشینگتون و رابطه آن با تعهد به 
ادامه کار به این نتیجه رسید که ارتباط صادقانه، ایجاد روابط 

از  ت سازمانیدار، برقراري روحیه مشارکت و تعهد به موفقیمعنی
دالیلی است که باعث تعهد اعضا به سازمان و تمایل آنان به 

 شود.ادامه کار داوطلبی می
شود تا پذیري سازمانی، فرآیندي طی میدر بحث جامعه

ه طور ککارکنان خود را با فرهنگ سازمانی تطبیق دهند و همان
گفته شد در این مورد، رسیدن به عملکرد مطلوب یک ضرورت 

که الزمه آن اتخاذ سبک رهبري مطلوب است.  شودمی تلقی
پذیري سازمانی توسط یک رهبر و مدیر تسریع در فرآیند جامعه

تواند تبعات مفیدي براي سازمان و کارکنان داشته خدمتگزار می
) طی تحقیقی نشان دادند که زیر 1388باشد. نادي و همکاران (

معناداري را  نیبشیپپذیري سازمانی توان هاي جامعهمقیاس
) رابطه مثبت 1390براي آرزوهاي شغلی دارند. هویدا و همکاران (

پذیري سازمانی و تعهد سازمانی را نشان و معناداري بین جامعه
 پذیري) نشان دادند که جامعه1392دادند. حقیقتیان و همکاران (

ولیت اجتماعی در همه ابعاد داراي رابطه معنادار ئسازمانی با مس
کارکنان براي انجام مشاغلی که به  دهدمینتایج نشان  است.

ویژه نیاز دارند، ولی آنان به  هايمهارت، به شودمیآنان واگذار 
دستیابی به این  هايوسیلهبنیادي سازمان،  هايهدفآگاهی از 

کاري خود و الگوهاي رفتاري مورد  هايمسئولیت، هاهدف
. نیز نیاز دارند رودیم که از آنان توقع هایینقشپذیرش براي 

بنابراین، کارکنان از راه پذیرفته شدن در اجتماع سازمان، به شکل 
پیوسته و تجربه کاري با  هايتماسرسمی یا غیررسمی، از راه 

 20یابند. اسماعیل و راملیمیدیگران، به این اطالعات دست 
کارآمدي،  ) در تحقیقی جهت بررسی تأثیر خود2010(

هاي بهبود مستمر در آرزوهاي و شیوه زمانیپذیري ساجامعه
ارآمدي ک شغلی کارکنان به این نتیجه رسیدند که بین سطوح خود

 21چاوو پذیري از نظر آماري رابطه معنادار وجود دارد.و جامعه
پذیري سازمانی با ) در تحقیقی با عنوان رابطه جامعه2011(

موفقیت شغلی مدیران آسیایی نشان داد که بین موفقیت مدیران 
پذیري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، همچنین بین و جامعه

شده نیز رابطه پذیري سازمانی و حمایت سازمانی ادراكجامعه
 مثبت و معناداري وجود دارد.

نایی تطبیق کارکنان با شرایط جدید در یک سازمان همچون توا
دید، گیري از توان بالقوه نیروهاي انسانی جتغییرات مدیریتی و یا بهره

مستلزم یک سبک مدیریتی برمبناي برقراري روابط دوستانه، ایجاد 
اعتماد و ارزش دادن به کارکنان، نه به عنوان یک مدیر بلکه به 

در این شرایط است که آموزش به کارکنان عنوان یک رهبر است. 
تواند هاي خود و آگاهی از اهداف سازمان میمنظور اطالع از نقشبه
د. در پذیر کنو تطبیق ریپذجامعهها را به راحتی براساس شرایط، آن

این راستا با توجه به پویایی و سرزنده بودن جو ادارات ورزش و 
که توسعه امور ورزش و جوانان  جوانان، روحیه کارکنان و اهداف آن

کند تا این ادارات از فرهنگ دوستانه و مشارکتی در است، ایجاب می
 گیرند؛هاي سازمانی به همراه رهبري خدمتگزار بهرهانجام مأموریت

هاي ورزشی کمتر مورد توجه قرار گرفته اما این دو متغیر در سازمان
گزار بک رهبري خدمتاست، لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر س

پذیري سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان در روند جامعه
ل گیري از این دو عاماستان آذربایجان غربی به منظور تعیین بهره

 ها است.ی در این سازمانبدنتیتربدر پیش برد اهداف 
 

 پژوهش شناسیروش
وع نبا توجه به اهداف تحقیق، روش مورد استفاده توصیفی از 

همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماري شامل کلیه 
 65کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (

گیري، دلیل اینکه کارکنان با استفاده از ابزار اندازهنفر) است. به
 کنند تمامیهاي رهبري خدمتگزار مدیران را ارزیابی میویژگی

م ها پاسخ دادند و حجنامهپرسش کارکنان صفی و ستادي به این
نمونه این پژوهش با توجه به حجم جامعه به صورت تمام شمار 

). ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش N=nانتخاب شد (
 نامه بود:شامل دو پرسش

 هاي رهبري خدمتگزارپذیري سازمانی با ویژگیهاي جامعههمبستگی مؤلفه .1جدول 

                                                                                                                                                    
18  . Parris & Peachey 
19. Freehan 

20. Ismail & Ramly 
21. Chow 
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 متغیر
 پذیريجامعه

 سازمانی
دریافت 
 آموزش

 تفاهم
حمایت از 

 کارکنان
انداز از چشم

 آینده سازمان
 67/3 2/4 31/4 89/3 02/4 میانگین

 95/0 66/0 65/0 79/0 6/0 انحراف استاندارد
هاي رهبري ویژگی

 خدمتگزار
 719/0 597/0 275/0 607/0 722/0 همبستگی

 ** 001/0 * 03/0 ** 001/0 ** 001/0 ** 001/0 سطح معناداري

* 05/0P ˂                  **01/0P ˂ 
 

پذیري سازمانی بر پایه مدل نامه جامعهالف) پرسش
) 2005( 23که توسط بیلگاردي و همکاران )1997( 22تائورمینا

هاي سازمان که منجر به طراحی شد و کارکنان میزان فعالیت
کنند. این شود را ارزیابی میپذیري آنان میتسریع در جامعه

سؤال با چهار خرده مقیاس (دریافت  20نامه شامل پرسش
هاي خود و سازمان (تفاهم)، حمایت کارکنان، آموزش، فهم نقش

 اي لیکرت (از کامالًیف پنج درجهانداز از آینده سازمان) در طچشم
امه نکه روایی و پایایی این پرسش )1تا کامالً مخالفم= 5موافقم=

)، 1388در تحقیقات مشابه داخلی از جمله نادي و همکاران (
گزارش شده است و در این پژوهش از طریق  α=93/0تأیید و 

 دست آمد.به 91/0محاسبه آلفاي کرونباخ 
) که براي 1999خدمتگزار الب (نامه رهبري ب) پرسش
نظر  براساسهاي رهبري خدمتگزار مدیران سنجش ویژگی

سؤال با  60نامه شاملکارکنان طراحی شده است. این پرسش
شش خرده مقیاس (ارزش دادن به افراد، توسعه افراد، برقراري 
روابط دوستانه، نشان دادن اعتماد، فراهم نمودن زمینه رهبري، 

اي لیکرت (از تن رهبري) در طیف پنج درجهبه اشتراك گذاش
) بود. روایی و پایایی این 1تا کامالً مخالفم= 5کامالً موافقم=

نامه نیز در تحقیقات مشابه داخلی از جمله قالوندي و پرسش
گزارش شده است و در این  α=82/0)، تأیید و 1390همکاران (

مد. در دست آبه 97/0پژوهش از طریق محاسبه آلفاي کرونباخ 
شده صورت کامل پاسخ دادهنامه که بهپرسش 62پایان تعداد 

هاي ها از روشداده لیوتحلهیتجزآوري شدند. جهت بودند جمع
هاي آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و از آزمون
ا) و هضریب همبستگی پیرسون (با توجه به نرمال بودن داده

 ده شده است.تحلیل رگرسیون چندگانه استفا
 
 ي پژوهشهایافته

صورت نامه که بهپرسش 62دست آمده از براساس اطالعات به
 6/72نفر ( 45شده بودند، براساس جنسیت، تعداد کامل پاسخ داده

                                                                                                                                                    
22. Taormina 

درصد) از  4/27نفر ( 17دهندگان مرد و تعداد درصد) از پاسخ
 4/36دهندگان ها زن بودند. براساس سن، میانگین سنی پاسخآن

دهندگان در رده ترین تعداد پاسخ) بود، بیش=354/9stdسال (
ها در درصد) و کمترین آن 5/35نفر،  22سال ( 39تا  30سنی 

درصد) قرار داشتند.  9/12نفر،  8سال ( 50رده سنی باالي 
ان دهندگبراساس سنوات خدمت، میانگین سنوات خدمت پاسخ

دهندگان اسخ) بود، بیشترین تعداد پ=929/8stdسال ( 4/12
درصد) و  8/46نفر،  29سال ( 15تا  6داراي سنوات خدمت بین 

 25دهندگان داراي سنوات خدمت بیش از کمترین تعداد پاسخ
، رهبري 1درصد) بودند. براساس نتایج جدول  3/11نفر،  7سال (

پذیري سازمانی داراي رابطه مثبت و خدمتگزار با جامعه
هاي ). همچنین ویژگی˂72/0r= ،01/0Pداري است (معنی

پذیري سازمانی رابطه هاي جامعهرهبري خدمتگزار با همه مؤلفه
داري دارد. باالترین ضریب همبستگی مربوط به مثبت و معنی

) و کمترین رابطه مربوط به ˂71/0r= ،01/0Pدریافت آموزش (
 ) است.˂27/0r= ،05/0Pتفاهم (

براي بررسی  F، مقدار آماره آزمون 2براساس نتایج جدول 
هاي رهبري خدمتگزار با مؤلفه دریافت آموزش رابطه بین ویژگی

دار است. مقدار معنی =001/0Pاست که در سطح  17/11برابر 
2R  است و مقدار  54/0برابر باR دهد که شده نشان میتنظیم

هاي وسیله ویژگیدرصد از واریانس دریافت آموزش به 50
د. همچنین با توجه به ضرایب شورهبري خدمتگزار تبیین می

هاي ارزش دادن به شود که زیر مقیاسرگرسیون مشخص می
توانند دریافت ) می=01/1β) و توسعه افراد (=73/0βافراد (

اهم بینی کند. در مؤلفه تفطور مثبت و معناداري پیشآموزش را به
 هاي رهبريبراي بررسی رابطه بین ویژگی Fمقدار آماره آزمون 

 =004/0Pاست که در سطح  67/3ار با مؤلفه تفاهم برابر خدمتگز
شده تنظیم Rاست و مقدار  28/0برابر با  2Rدار است. مقدار معنی

وسیله درصد از واریانس مؤلفه تفاهم به 21دهد که نشان می
ه شود. همچنین با توجه بهاي رهبري خدمتگزار تبیین میویژگی

23. Bigliardi et al 
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ن دادن اعتماد شود که نشاضرایب رگرسیون مشخص می
)8/0β=بینی صورت مثبت و معناداري پیشتواند تفاهم را به) می

). همچنین در مؤلفه حمایت از کارکنان مقدار آماره 2کند (جدول 
هاي رهبري خدمتگزار براي بررسی رابطه بین ویژگی Fآزمون 

است که در سطح  89/7با مؤلفه حمایت از کارکنان برابر 
001/0P= 2ت. مقدار دار اسمعنیR  است و مقدار  46/0برابر با

R درصد از واریانس مؤلفه  40دهد که شده نشان میتنظیم
ن هاي رهبري خدمتگزار تبییوسیله ویژگیحمایت از کارکنان به

شود شود. همچنین با توجه به ضرایب رگرسیون مشخص میمی
ه تواند مؤلف) می=49/0βکه زیر مقیاس برقراري روابط دوستانه (

ند بینی کطور مثبت و معناداري پیشحمایت از کارکنان را به

براي بررسی رابطه  Fو در نهایت مقدار آماره آزمون  )؛2(جدول 
انداز از آینده هاي رهبري خدمتگزار با مؤلفه چشمبین ویژگی

دار است. معنی =001/0Pاست که در سطح  22/20سازمان برابر 
دهد شده نشان میتنظیم Rمقدار  است و 68/0برابر با  2Rمقدار 

 انداز از آینده سازمان بهدرصد از واریانس مؤلفه چشم 65که 
با  شود. همچنینهاي رهبري خدمتگزار تبیین میوسیله ویژگی

شود که زیر مقیاس به توجه به ضرایب رگرسیون مشخص می
انداز از تواند مؤلفه چشم) می=76/0βاشتراك گذاشتن رهبري (

ل بینی کند (جدوطور مثبت و معناداري پیشسازمان را بهآینده 
2.( 

 
 پذیري سازمانیهاي جامعههاي رهبري خدمتگزار با مؤلفهنتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه ویژگی .2جدول 

 نیبشیپمتغیرهاي 
متغیرهاي 

 مالك
 آماره

F 
مجذور 

R 
 Rمجذور 

 sig β t P شدهیمتنظ

 ارزش دادن به افراد

دریافت 
 آموزش

17/11 54/0 5/0 001/0 

731/0 42/3 001/0 ** 
 ** 001/0 62/3 01/1 توسعه افراد

 877/0 15/0 04/0 برقراري روابط دوستانه
 524/0 64/0 21/0 نشان دادن اعتماد

 43/0 79/0 21/0 فراهم نمودن زمینه رهبري
 413/0 82/0 17/0 اشتراك گذاشتن رهبريبه 

 ارزش دادن به افراد

 004/0 21/0 28/0 67/3 تفاهم

172/0 77/0 443/0 
 15/0 45/1 424/0 توسعه افراد

 331/0 98/0 275/0 برقراري روابط دوستانه
 * 026/0 28/2 805/0 نشان دادن اعتماد

 214/0 25/1 344/0 فراهم نمودن زمینه رهبري
 444/0 77/0 172/0 به اشتراك گذاشتن رهبري

 ارزش دادن به افراد

حمایت از 
 کارکنان

89/7 46/0 4/0 001/0 

128/0 66/0 5/0 
 17/0 37/1 347/0 توسعه افراد

 * 04/0 01/2 491/0 برقراري روابط دوستانه
 84/0 -19/0 -06/0 نشان دادن اعتماد

 67/0 -42/0 -1/0 فراهم نمودن زمینه رهبري
 99/0 01/0 002/0 به اشتراك گذاشتن رهبري

 ارزش دادن به افراد

انداز از چشم
 آینده سازمان

22/20 68/0 65/0 001/0 

47/0- 2/2- 03/0 * 
 62/0 49/0 138/0 توسعه افراد

 17/0 37/1 371/0 برقراري روابط دوستانه
 77/0 29/0 1/0 نشان دادن اعتماد

 77/0 28/0 07/0 فراهم نمودن زمینه رهبري
 ** 001/0 56/3 76/0 به اشتراك گذاشتن رهبري

 
 يریگجهینتبحث و 

ول ها در جدداده لیوتحلهیتجزبا توجه به نتایج به دست آمده از 
پذیري سازمانی همبستگی ، بین رهبري خدمتگزار و جامعه1

) که در مقایسه با سایر =72/0rداري مشاهده شد (مثبت و معنی
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)، قالوندي و همکاران 2010( 24تحقیقات از جمله ووندي
)، نصراصفهانی و همکاران 2012( 25)، گوسل و بگک1390(
در بررسی ارتباط بین ) 1390) و خالصی و همکاران (1390(

رهبري خدمتگزار با متغیرهایی همچون رفتار شهروند سازمانی، 
هاي ها و سازمانتعهد سازمانی و یا درگیري شغلی در محیط

ي در جامعه مورد تريقوی این دو متغیر داراي رابطه رورزشیغ
و  توان در روح پویابررسی این تحقیق بودند که دلیل آن را می

 هايدارات ورزش و جوانان به دلیل ماهیت فعالیتجو دوستانه ا
هاي رهبري خدمتگزار این سازمان دانست. همچنین بین ویژگی

دار پذیري سازمانی همبستگی مثبت و معنیهاي جامعهو مؤلفه
هاي دریافت آموزش، حمایت از وجود دارد. این رابطه در مؤلفه

بستگی باال انداز از آینده سازمان داراي همکارکنان و چشم
)6/0r>هاي خود و سازمان) )، اما در مؤلفه تفاهم (فهم نقش

دهنده عدم آگاهی کافی ) است که نشان=27/0rضعیف (
کارکنان از وظایف خود و اهداف سازمان با توجه به وظایف یک 

). الزم به ذکر است که ˂05/0Pمدیر و رهبر خدمتگزار است (
اشکال رهبري است لذا  اگر رهبري خدمتگزار متفاوت از سایر

ها و رفتارهاي متمایزي در آن مشاهده کرد. بایستی بتوان ویژگی
هاي گرین لیف ده ویژگی را براي ) از نوشته1998( 26اسپیرز

دادن، کند، شامل: گوشرهبران و مدیران خدمتگزار تعریف می
ازي، سهمدلی، بهبود بخشیدن، آگاهی، تشویق و ترغیب، مفهوم

دوراندیشی، خادمیت، تعهد به رشد افراد و ایجاد  نگري وآینده
هاي یادشده را بنابراین یک رهبر خدمتگزار اگر ویژگی گروه؛

شدن کارکنان خود، ریپذجامعهتواند روند داشته باشد، می
هاي خصوص کارکنان تازه وارد را با توجه به مؤلفهبه

دست به جپذیري سازمانی تسریع بخشد. لذا با توجه به نتایجامعه
آمده و خصوصیات برشمرده شده براي یک رهبر خدمتگزار، توجه 

هایی همچون بهبود بخشیدن، تعهد به رشد افراد و به ویژگی
تواند در فهم نقش و اهداف سازمان ها میتشویق و ترغیب آن

ن با پذیري کارکنابراي کارکنان مفید باشد. توجه به روند جامعه
تواند بر عواملی همچون تعهد ده میشتوجه به تحقیقات انجام

کارآمدي و موفقیت شغلی  سازمانی، مسئولیت اجتماعی، خود
؛ حقیقتیان و 1390تأثیر مثبتی داشته باشد (هویدا و همکاران، 

) که 2011؛ چاوو، 2010؛ اسماعیل و راملی، 1392همکاران، 
پذیري سازمانی کارکنان است و دهنده اهمیت روند جامعهنشان

واند در ادارات ورزش و جوانان توسط یک رهبر خدمتگزار تمی
 تسریع بخشیده شود.

هاي بینی مؤلفهنتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش
                                                                                                                                                    

24. Vondey 
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هاي رهبري خدمتگزار پذیري سازمانی از طریق ویژگیجامعه
 تواند دریافتنشان داد که؛ ارزش دادن به افراد و توسعه افراد می

بینی کند. نتایج داري پیشطور مثبت و معنیآموزش را به
ر تحقیقات نشان داده است که سبک رهبري خدمتگزار د

توانمندسازي کارکنان، بهبود کیفیت زندگی کاري، بهبود درگیري 
شغلی و افزایش عملکرد سازمانی تأثیرگذار است (قلی پور و 

؛ خالصی 1389؛ یوسفی سعیدآبادي و همکاران، 1388همکاران، 
) 2013دوتیر، ؛ استفنس2012 و سیورو،؛ دوال 1390و همکاران، 

اي کنند. ایجاد احترام برن میهاي این تحقیق را تبییکه یافته
ارکنان اي کمنظور توسعه حرفهکارکنان و ایجاد شرایط مناسب به

هاي به موقع در توسط رهبر و مدیر خدمتگزار در کنار آموزش
پذیري را تواند جامعهمورد وظایف شغلی و اهداف سازمان می

که  تسهیل بخشد، آموزش براي همسو شدن با سازمان است
موقع و متناسب با اهداف سازمان و شرح وظایف آموزش به 
تواند توسط یک مدیر خدمتگزار که به رشد کارکنان کارکنان می

رهبرانی  دهد، انجام شود.ها آگاهی میخود متعهد است و به آن
ها خواهند افراد را توانمند کنند باید خود معلم باشند. آنکه می

دهند. نقش رهبر  باید استعدادهاي دیگران را رشد و توسعه
 ،ها به پیروان استیادگیري و سپس تعلیم اصول و ارزش

 .ها بتوانند خود را هدایت کنندکه آنطوري
تواند همچنین نتایج نشان داد که نشان دادن اعتماد می

داري طور مثبت و معنیتفاهم (فهم نقش خود و سازمان) را به
آشنایی  کننده درتسهیلتوان از آن به عنوان بینی کند و میپیش

تماد شده جلب اعبا وظایف کارکنان یادکرد. طبق تحقیقات انجام
کارکنان، بهبود اثربخشی سازمانی، بهبود اعتماد سازمانی و بهبود 
رفتار شهروندي سازمانی از عواملی هستند که در ایجاد تفاهم در 

هاي خود و سازمان توسط رهبر خدمتگزار کارکنان و درك نقش
 (قلی پور و شود و با نتایج این تحقیق همسو استجاد میای

؛ احمدي و 1388؛ خائف الهی و همکاران، 1388همکاران، 
؛ قالوندي و 1389؛ باقرسلیمی و همکاران، 1389همکاران، 
؛ طارق و آمبالی، 2010؛ سنجایا و پیکرتی، 1390همکاران، 

2013.( 
دیگر ایجاد تفاهم بین اهداف سازمان و کارکنان از 

تواند با حس که می پذیري سازمانی استهاي جامعهمؤلفه
هاي کارکنان توسط رهبر و مدیر همدلی، گوش دادن به خواسته

نود شپذیري سازمانی افراد را بهبود ببخشد، خدمتگزار روند جامعه
هاي مهم رهبران است که احترام و قدردانی مؤثر یکی از روش

دهند. رهبران باید فعاالنه یش میاز دیگران را به وسیله آن نما

26  . Spears 
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یند شنود مشارکتی موجب ارتقاي ارتباطات و آزیرا فر ،بشنوند
پذیر شدن و این خود عاملی در جامعه شودشفافیت آن می
 کارمندان است.
نشان داده شد که برقراري روابط دوستانه  2در جدول 

پذیرشدن در تواند مؤلفه حمایت از کارکنان براي جامعهمی
وسیله تواند بهبینی کند. حمایت از کارکنان میازمان را پیشس

هاي یک رهبر خدمتگزار از جمله خادمیت، تشویق و ویژگی
پذیرشدن کارکنان عنوان عاملی جهت جامعهترغیب به موقع، به

عالوه بر قدردانی از پیروان، رهبران خدمتگزار مثمر ثمر باشد، 
نند. کها را تشویق میدارند و آنکنند باور افرادي را که هدایت می

کننده کننده، برقرارکننده ارتباط و دلگرمرهبران خدمتگزار تشویق
 کننده موجبایجاد جو حمایتی و ترغیبچراکه پیروان هستند. 

. این یافته با نتایج پژوهش خوشبختی و شودمی کارکنانرشد 
در  ) که رهبري خدمتگزار را در بهبود وفاداري1391همکاران (

چی هاي ورزشی نشان دادند و تحقیق پاریس و پیکارکنان هیأت
بخش براي ادامه ) که رهبري خدمتگزار را به عنوان الهام2013(

 کار کارکنان معرفی کردند همخوانی دارد.
به اشتراك گذاشتن  2 همچنین با توجه به نتایج جدول

ند. ی کبیناز آینده سازمان را پیش ياندازتواند چشمرهبري می
ایجاد شرایط که کارکنان خود را کنار رهبر و مدیر خود احساس 

انداز از آینده ها از اهداف و چشمکنند سبب درك واقعی آن

دیش نگر و دورانوسیله مدیري آیندهشود و این تنها بهسازمان می
انداز سازمان سبب بهبود پذیر است. آگاهی از اهداف و چشمامکان

شود که با اشتراك گذاشتن رهبري ازمانی میاثربخشی و تعهد س
پذیر است. ایجاد شرایطی براي همراه کردن کارکنان با امکان

تواند ها میمدیر خدمتگزار و نوعی ایجاد احساس رهبري در آن
کننده این آگاهی باشد که با نتایج تحقیقات خائف الهی و تسهیل

وندي و ) و قال1390) و هویدا و همکاران (1388همکاران (
 ) همخوانی دارد.1390همکاران (

 توان گفت که یک رهبربندي میدر پایان به عنوان یک جمع
پذیري کارکنانش را تواند به خوبی فرآیند جامعهخدمتگزار می

ریزي کند و در توانمندسازي سازمان و کارکنان بکوشد. از برنامه
جوانان پذیر شدن کارکنان، تعامل ادارات ورزش و طریق جامعه

و  یابدهاي دولتی و خصوصی بهبود میبا مردم و سایر سازمان
هاي ورزش قهرمانی و همگانی، افزایش باعث پیشرفت برنامه
هاي صحیح جهت اوقات فراغت و ریزيسالمت جامعه، برنامه

ده دست آمشود. در نهایت با توجه به نتایج بهامورات جوانان می
گزاران ادارات ورزش و جوانان و در این پژوهش به مدیران و کار

هاي ورزشی نوپا، با نیروهاي انسانی جدید همچنین سازمان
پذیري سازمانی از طریق شود که جهت ارتقاي جامعهپیشنهاد می

 هاي رهبري خدمتگزار در خود اقدام کنند.ایجاد ویژگی
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