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Abstract 
Today, spiritual leadership is considered as an important factor in reducing organizational 

paranoia. Organizational commitment can be used as a tool to help leadership in this 

regard. Therefore, as the organizational commitment of the staff is strengthened, the 

amount of organizational paranoia will decrease as much. The purpose of this study was 

to investigate the role of spiritual leadership on organizational paranoid with emphasis on 

the mediating role of organizational commitment in the social security organization of the 

East Azarbaijan Province. The research type is applied and the statistical population of 

this research includes all managers and staff of Social Security Organization of East 

Azarbaijan province. The sample size of the study has been obtained 267 people by using 

the Sample Size Determination in Limited Communities formula. A questionnaire has 

been used to collect the required data, which after confirming its validity and reliability, 

was distributed among the statistical population. Descriptive and inferential statistics and 

partial least squares approach were used to analyze the data. Results show that spiritual 

leadership has a positive and significant effect on organizational paranoid regarding the 

mediating role of organizational commitment. Spiritual leadership has a negative and 

indirect effect on organizational paranoid. Organizational commitment has a negative and 

indirect role on organizational paranoid, and spiritual leadership has a positive and 

significant role on organizational commitment. 
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 چکیده
 تواندیم یتعهد سازمان انیم نیمطرح است که در ا یسازمان دیبر کاهش پارانوئ یعنوان عامل مهمبه یمعنو یامروزه رهبر

 تیکارکنان تقو یهر چه تعهد سازمان ن،ی. بنابراردیرابطه مورد استفاده قرار گ نیدر ا یدر جهت کمک به رهبر یعنوان ابزاربه
 دیبر پارانوئ یمعنو ینقش رهبر ی. پژوهش حاضر با هدف بررسافتیکاهش خواهد  یسازمان دینوئپارا زانیگردد به همان اندازه م

انجام شده است. روش پژوهش  یشرق جانیاستان آذربا یاجتماع نیدر سازمان تأم یتعهد سازمان یانجیبر نقش م دیبا تأک یسازمان
است.  یشرق جانیاستان آذربا یاجتماع نیسازمان تأم رکنانو کا رانیمد ةیپژوهش شامل کل نیا یبوده و جامعة آمار یکاربرد

 هایداده یآورجمع ینفر محاسبه شده است. برا 762حدود، م یهاحجم نمونه در جامعه نییحجم نمونه با استفاده از رابطة تع
 لیو تحل هیتجز یاست. برا دهش عیتوز یجامعة آمار نیدر ب ییایو پا ییروا دییشده است که پس از تأ الزم از پرسشنامه استفاده

 نیکه ب دهدینشان م هایبررس جینتاشده است. استفاده  یحداقل مربعات جزئ کردیو از رو یو استنباط یفیتوص آمارهای از هاداده
 دیپارانوئ بر یمعنو یدارد. رهبر یداریمثبت و معن ریتأث یتعهد سازمان یانجیبا توجه به نقش م یسازمان دیبر پارانوئ یمعنو یرهبر
بر تعهد  یمعنو یدارد. رهبر یو معکوس ینقش منف یسازمان دیبر پارانوئ یدارد. تعهد سازمان یو معکوس ینقش منف یسازمان
 دارد. یدارینقش مثبت و معن یسازمان

 

 .یتعهد سازمان ،یسازمان دیپارانوئ ،یمعنو یرهبر :هاي کلیديواژه

 

بننا  یمعنننو یاز رهبننر یسننازمان دیننپارانوئ یریاثرپنن  شیپننا»(. 9318)  ، محمنندبنننا  یآزمننابخننتروشنننی و ، یروشننن استتتدا :
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 رپذیری پاراوویید زازماوی از رهبری معنوی با میاوتیگری تعهد زازماویی بناب و روشنی: پای  اثآزمابختمحمد      631

 

 مقدمه
 و ویروی اوساوی هازتزازماندویای  ،دویای امروز

محسوب  هازازمانمنب   نیترارز  با عنوانبه هازازمان
ویژگی  (8937 ،و احدویا چنیتاوی)یعقوبی  شوودیم

گریزی زنت های امروزی، پویایی، پیچیدگی، ابهاش وزازمان
ای که دایماً از محیط اوراف خود تأثیر گووهازت به

واپذیر عنوان ضرورتی اجتنابو تغییر را به پذیرودمی
بر اوضاع وامطمئن، پیچیده و پویا، منظور غلبهاود. بهپذیرفته

ایی که در عملکرد زازماوی مطلوب برای بقا و هیکی از راه
 مناب  داشتن دارد، قرار مدیران روی پی  پینرفت زازمان

، برزگر ولیلوو  عبازی ازفنتاویازت ) تواومند اوساوی
ها وزد کارکنان زازمان در هزاره جدید بدبینی در(. 8931

، اعتمادییهای زازماوی مملو از بافزای  یافته ازت. محیط
توین  و ازت )ولباوه شده یی و رفتارهای فریترزوا

تر شدن شرایط از ورفی ویز با پیچیده. 8(7186همکاران،
های ها در تال  برای تطبیق با محیطمحیطی، زازمان

کواهوز و اود )پیچیده زعی در دزتیابی به ثبات وسبی داشته
بروز برخی از  به. این ثبات وسبی منتر (7،7187همکاران
ه و منتر به بیمار شدن شدی رواوی در زازمان هاآزیب

، 9و همکاران یزاماو یزیاور) شودزازمان و افراد آن می
شناختی شای  های روانها و بیماریاز میان آزیب (.7187

توان به پاراوویید زازماوی اشاره کرد که ها میدر زازمان
 زازماوی، پاراووییدتوجه محققان را به خود جلب کرده ازت. 

ووعی وگر  منفی در کارکنان زازمان ازت که  یریگشکل
و  4)چیابیوریوشود یاز بدرفتاری مدیر یا زازمان واشی م

یافتن این موضاوع کاه چه متغیرهایی با  (.7189همکاران،
گیری به تواود در تصمیمپاراوویید زازماوی مرتبط هستند، می

دزلت  مادیران کماک شایاوی وماید. شواهد تتربی زیادی
بر اهمیت وق  عدالت در اقدامات و روابط کارکنان دارد اگر 

ات مدیریت را متعصباوه متصمیمات زازماوی و اقدا ،کارکنان
 بینتری احساس روت ، احتمالبهو واعادزوه درک کنند، 

هنگامی که  نیچنهم .کنندیتخطی و حتی عصباویت م
رفتار ونده مطلوبی  ووربه هاآنکارکنان درک کنند که با 

 احتمالبه اود،ازت و از زوی زازمان ویز حمایت ونده
 و احسازات منفی وسبت به زازماونان پیدا بینتری باورها

دهند که کارکنان بدگمان ها ونان میپژوه  .کنندیم

                                                                      
1. Twinge & et al (2016). 

2. Coahuila & et al. 

3. Oreyzi Samani & et al. 

4. Chiaburu 

تری هساتند، رضایت شغلی و تعهاد پایین یوردارای بهره
احتمال  (.1،1711دین و همکاراندارواد )زاازماوی کمتاری 

تر ازت و از روحیه در تغییرات زازماوی کم هاآنمنارکت 
 (.7111، 6پری مییوکس و ماودیبرخوردارود )تری پایین

های منفی وسبت به بدبینی زازماوی منتر به توزعه وگر 
، در کارکنان فایله (7،7111یو شوفل کریبشود )شغل می

ر منفی بر آورد و اثرواوی وسبت به زازمان به وجود می
زیما و دارد )کارایی زازمان و رضایت شغلی 

از ورفی ویز امروزه اهمیت مناب  اوساوی (. 1،7111همکاران
ها، بی  از گذشته مورد توجه مدیران، در زازمان

متخصصان و محققان قرار گرفته ازت. اگرچه تال  برای 
پرور  ویروی اوساوی متخصص امری ضروری و بدیهی 

به بعد اجتماعی و ابعاد رواوی این عنصر ازت، اما توجه 
ارزشمند زازماوی ویز بسیار حایز اهمیت ازت. تغییرات 

های واشی از آن جهاوی کار و پیچیدگی ةفزاینده عری
ها برای حفظ بقا و پینبرد موجب شده ازت تا زازمان

اهداف خود در دویای رقابتی امروز، به تکاپو برای اوطباق 
یابی تحوزت بپردازود. در رازتای دزتهرچه بینتر با این 

به این امر، توجه به هماهنگی روابط و اوستاش ویروی کار 
گاهی اوقات به علت پیچیده  اماازت؛  مؤثریکی از عوامل 

ها، توجه به بعد رواوی افراد، شدن محیط و غفلت زازمان
 ةها برای ادارزازمانشود. در این میان وادیده اوگاشته می

کارکنان متخصص، کاردان، کارآمد و متعهد خود به 
پذیری و کنند که اوعطافاغلب تال  می هاآنویازمندود. 

 زازمان-حس تعلق کارکنان را از وریق تنازب شخص
که به زازگاری بین افراد و زازمان اشاره دارد  توزعه دهند

 ،یمرو هستهاین قرن با آن روب در آوچه ما .(3،7111رابینز)
بی  از حد اوالعات و  یتکنولوژی و پراکندگ ةرشد فزایند
این عوامل زازمان را به ورف پارادایم جدیدی  داو  ازت.

از ورف دیگر  .دهدییادگیروده زوق م یهابه واش زازمان
ها با زرعت بازیی در مسیر رزیدن به این زازمان

کاری زرشار از معنویت هستند آوچه در این بین  یهاهدف
ب این دو جنبه مهم به یورتی ازت که ترکی مهم ازت،

اجزای  ترینیاز ایل یکیبه کمک یکدیگر بیایند.  هردو
ها زازمان رهبری معنوی ازت. کاری معنوی، هاییطمح

 یادگیروده، یهاویاز دارود که در مسیر تبدیل خود به زازمان

                                                                      
5. Dean & et al. 

6. Premeaux & Mondy 

7. Bakker & Schaufeli 

8. Simha & et al. 

9. Robbins 
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کار خود رواج دهند و به همین  یهامعنویت را در محل
در این بین وظیفه  ری معنوی دارود.خاور احتیاج به رهب

کمک به دیگران در یافتن روح درووی  توانیرهبری را م
گو  دادان  آوردن و حفظ اعتماد دیگران، به دزت خود،

درکل خدمت به همکاران  دیگران و یهامؤثر به خوازته
 خود بدون در وظر گرفتن عالیق شخصی داوست.

برای گرویدن و عضو  عامل را نیترمهماگر  ،یگردعبارتبه
اشتیاق یا جلب  شدن افراد در یک زازمان یا یک گروه،

شخص  ترینیرهبری را ویز باید ایل کردن قلب آوان بداویم،
این  .آیدیدر گروه یا زازمان داوست که از پس این کار برم

به کارها و  مدارارز ووع رهبران یعنی رهبران معنوی و 
ویل کردن  لهیوز بهیا گروه  پیروان در زازمان هاییتفعال

و باعث  دهندیعمیق درووی آوان معنی م یهاآوان به ارز 
آوان در  گیرییو اورژ ییاوگیز ، کارا افزای  تعهد،

یک تحقیق تتربی که بر روی  شوودیزازمان یا گروه م
که رفتار  دهدیونان م پنتاه مقاله اوتاش شده ازت،

و کارایی  ز یبراوگی قدرتمند یرمدار رهبران تأثارز 
واحدی کارکنان دارد. در این رازتا رهبری معنوی و احساس 

در کارکنان ایتاد وماید،  تواودیتعهدی که این رهبری م
بر این  یحلده و راهکربر پاراوویید زازماوی غلبه  تواودیم

، پژوه  هدفبرازاس  ،بنابراین .دشومنکل زازماوی تلقی 
بر  یدر پاراوویید زازماوی با تأکبررزی وق  رهبری معنوی ب

اجتماعی  ینوق  میاوتی تعهد زازماوی در زازمان تأم
 .ازتازتان آذربایتان شرقی 

 

 پژوهشمبانی نظری 
رهبری  هاییهمتنکل از وظر پژوه مباوی وظری این 

مهر و پاراوویید زازماوی و تعهد زازماوی ازت. در  معنوی،
رهبری معنوی و  ةنیدرزماخیر توجه رو به افزاینی  هایموش

ها و جوام  ها و زازمانمناف  قابل توجه آن برای افراد گروه
عنوان یک به تواودیرهبری معنوی م. یورت گرفته ازت

تر معنویت در محیط زازه در حال ظهور در بافت گسترده
ها، ارز  عنوانبهرهبری معنوی را  یکار دیده شود، فرا

هت اوگیز  درووی خود و ها و رفتارهای ززش جوگر 
 :دیگران تعریف کرده ازت و این امر مستلزش دو چیز ازت

خلق بین  و بصیرتی ازت که در آن رهبر و پیروان . 8
 .کنندیهدفمندی و اهمیت م احساس معنا،

 یهابر مبنای ارز  زازماویفرهنگبرقراری و خلق  .7
موجب آن رهبر و پیروان احساس عنق به همنوعان که به

مراقبت و  مورد قدرداوی قرار گرفتن، عضویت درک شدن،

 (.7119، 8)فری ومایدیتوجه و تقدیر از خود و دیگران م

اود جدیدی از رهبری معرفی شدهوو و  رویکردهای اخیراً
، خدمتگزار، فرهمند، گراتحولرهبری  منمولکه 

 از .خودرهبری، رهبری بصیر و رهبری دموکراتیک ازت
جدید رهبری، رهبری معنوی از جایگاه  میان رویکردهای

رهبری  (.8938)خورشیدی و قرباوی،  تخایی برخوردار از
داو  برای منارکت در زازمان و با  معنوی کارکناوی با
همچنین  کندیمهم فراهم م هایگیرییمقدرت برای تصم

 یدوزتبرای کارکنان جهت دریافت عنق به ووع ایینهزم
خود مبنایی برای اوگیز  درووی از  که به ووع کندیایتاد م

)فری و  اوداز زازمان ازتوریق امید و ایمان در چنم
رهبری معنوی خود به  ةدر وظری یفرا (.7،7181همکاران

عنق به همنوع و امید/  ،اودازبررزی ابعادی همچون چنم
 ایمان پرداخته ازت.

اوداز مقصد واحدهای زازمان و چنم اوداز:چنم
و  دهدی، به کارها معنا مکندیرا منعکس م هاآن یهاآرمان

اوداز به تصویری از . چنمکندیامید و ایمان را تنویق م
آینده به همراه تفسیری روشن از چرایی تال  افراد برای 

 (.7181فری و همکاران،اشاره دارد ) اییندهخلق چنین آ
عبارتست از حس تمامیت، هماهنگی،  :یدوزتووع

توجه و مراقبت، دلواپیس و  وازطهبهبختی بهروزی و خوش
که  ازت یتفکر یهاها و رو معرفت ها،قدرداوی از ارز 

از وظر اخالقی درزت بوده و به وزیله اعضای گروه به 
اشتراک گذاشته شده و به اعضای جدید آموز  داده 

 (.7)فری و همکاران، شودیم
که ایمان، اومینان و یقین به چیزهایی  امید/ایمان:

، شودیآرزوی  را داریم و اعتقاد به چیزهایی که دیده وم
. در حقیقت ایمان، اعتقاد و باور رازخ به چیزی ازت ازت

که برای اثبات  برهاوی وجود ودارد و شواهد فیزیکی و 
مادی وجود  را ثابت وکرده ازت. امید ویز شوق به چیزی 

 .(7188، )فری و همکاران یابدداریم تحقق ازت که اوتظار 
تر شدن دهد با گذشت زمان و پیچیدهونان میها واقعیت
های کاری ضرورت پرداختن به مباحث جدیدتر در محیط
هرچه بینتر کارکنان  ییکارامطالعات زازماوی که بر  ةعری

، 9)برویر و همکارانشود بینتر می روزروزبهاثرگذار ازت، 
روابط زیادی بر کیفیت  یهادر این میان پژوه  (.7186

پیرو -کیفیت تعامل رهبر ژهیوبهبین فردی در زازمان و 

                                                                      
1. Fry 

2. Fry & et al. 

3. Brouer & et al. 
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؛ زچینز و 7117آی لیز و همکاران،اود )کرده دیتأک
هرچند روابط بین فردی در زازمان یکی . 8(7186همکاران،
ازت، ولی فضای  یجوزازماو ةدهندیلتنک یهااز مؤلفه

که باعث  گیردیزازماوی کلیتی فراتر از این را در بر م
د شویهای زازماوی و به خصوص پاراوویید زازماوی مآزیب

یط ح. با توجه به اینکه م(7181، 7)ازلم و همکاران
رقابتی ازت برای حفظ و ووآوری  کامالًها محیط زازمان

ویازمند تغییرات مداوش در محیط کاری ازت در این رازتا 
با اهداف زازماوی برای تداوش  رازتاهموجود کارکناوی که 

ووآوری و حفظ جایگاه در وضعیت رقابتی باشند ضروری 
بخ   یهاها به خصوص زازمانبسیاری از زازمان ازت

بدبیناوه و  یهادولتی کنورمان دارای کارکناوی با وگر 
منفی و مخرب هستند؛ این در حالی ازت که مدیران مناب  

آن کمتر  باریاناوساوی وسبت به بدبینی زازماوی و اثرات ز
هی دارود و یا در ارایه راهکارهای کاربردی با منکالت آگا

پاراوویید زازماوی  ةمتعددی مواجه هستند. جیمز در وظری
 وگرشی ازت که از واامیدی، ،ینیبدب خود معتقد ازت که

. بدبینی همچنین با گیردیو زرخوردگی شکل م واکامی
 باور ایلی مرتبط با مرتبط ازت. اعتمادییوفرت و ب تحقیر،

بدبینی این ازت که ایول درزتکاری عدالت و یداقت 
این وگر  منفی در  قرباوی منفعت شخصی شده ازت.

ها وفوذ کرده ازت و دلیل ایلی بسیاری بسیاری از زازمان
و یکی از موضوعات  زازماوییوامطلوب و منف یامدهایاز پ

بدبینی  )9،7111مزیج (ازتزاز در محل کار منکل
وگرشی منفی وسبت به زازمان تعریف  انعنوبهزازماوی 

 .ازتشده ازت و شامل زه بعد 
 باور به اینکه زازمان یداقت ودارد. -8
 احساس منفی وسبت به زازمان -7
و بدخواهاوه  یرآمیزگرای  به ونان دادان رفتارهای تحق-9

وسبت به زازمان که مطابق با این باورها و احسازات 
 )4،7116مزمنفی هستند )کارت رایت و هول

افراد  ازت: یبدبینی زازماوی یک مفهوش چندبعد بنابراین،
که  شوودیبدبین بررزی م یااودازهوسبت به زازماونان به

 خایی درباره وبود یداقت در زازمان داشته باشند، یباورها
و  اوواع خایی از احسازات را وسبت به زازمان تتربه کنند

زازمان ونان دهند. رفتاری خایی را وسبت به  ها یگرا

                                                                      
1. Ilies & et al (2007); Schyns & et al (2016) 

2. Aslam & et al. 

3. Jamies 

4. Card Wright and Holmes 

تابعی از قدرت و شدت هریک  ،ینیقدرت و شدت وگر  بدب
اود که این زه همچنین تحقیقات ونان داده .ازتابعاد  از

با هم ارتباط متقابل  شدتبهبعد یا عنصر وگر  بدبینی 
 (7111 دارود )جیمز،

کارکنان را وادار  ویز بدبینی به زازمان، تیدروها
زازمان را  یافتن گزینه شغلی منازب،تا در یورت  زازدیم

ترک ومایند و این در مورد کارکنان متخصص و ماهر، برای 
 هاآنزیرا بسیاری از  زا خواهد بود.زازمان بسیار هزینه

با  و منبعی ارزشمند از داو  وهادینه شده زازمان هستند
زازمان برای کسب آن هزینه  کهاین منب  غنی  خروج آوان،

شده بدون اینکه در حافظه زازمان ثبت و  هنگفتی متحمل
ها امیدوارود که برخی زازمان ضبط شود، وابود خواهد شد.

الذکر تنها محو شود تا اینکه توزط ویروی خارج داو  فوق
مطالعه و  ،ینبنابرا شده به زازماوی رقیب منتقل شود.

منظور تنخیص پاراوویید ها بهبررزی بر روی زازمان
همیت ازت و مدیران مناب  اوساوی باید به ا زازماوی حایز

علل و عوامل مؤثر بر این بیماری زازماوی واقف باشند تا 
بهبود و درمان ان اوتاش  منظوربهموق  بتواوند اقدامات به

یکی از عوامل  عنوانبهرهبری معنوی  در این میان، دهند.
 مؤثر بر این بیماری قابل توجه بوده ازت.

ی پی بردن به ووع فضای حاکم بر رهبران معنوی برا
 یاز وگر  مثبت و منفی کارکنان خودآگاه باید زازمان،

داشته باشند و وگر  کلی حاکم بر زازمان را تنخیص 
امروزه با توجه به تغییرات زازماوی زری  در محتوای  دهند.

تحلیل تعهد  افزای  کار متازی، ها،جهاوی و ادغاش زازمان
ها زازمان و زازمان خیلی مهم ازت. بین کارکنان و رهبران
تعهد زازماوی کارمنداونان را  تواوندیاز وریق دو شیوه م

درک کارمندان را از  تواوندیها مابتدا زازمان افزای  دهند.
ها دوش اینکه زازمان عضویت زازماوی افزای  دهند.

توجه  مورد هاآنبه کارمندان ونان دهند که  تواوندیم
ارز  قایل ازت و این  هاآنو مدیر برای  مدیران هستند

از لحاظ وظری  .ازتهم از لحاظ وظری و هم عملی مهم 
دلیل اینکه یحبت کردن راج  به همچنین موضوعی به

و از لحاظ  ممکن ازت به بازیابی کردن تحقیقات کمک کند
مهر و ها در دلیل اینکه زازمانبه ازتعملی هم مهم 

برای افزای   مؤثر یهاکردن راه اخیر درگیر پیدا هایموش
حال حاضر  در (1،7114روزیوباشند )یتعهد زازماوی م

ابعاد تعهد زازماوی و  تعداد ةاجماعی دربار گووهیچه

                                                                      
5. Rosseau 
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تعهد زازماوی وگرشی را  بر رفتار وجود ودارد. هاآنچگووگی 
زازمان خایی هماوند  که فرد وی آن خود را با کندیبیان م

 دهدیاوی مفهومی ازت که ونان متعهد زازم .کندیم
کارمند تا چه حد خود  را با اهداف زازماوی تطبیق داده 

و تمایل  داودیعضویت در آن زازمان را ارزشمند م ازت،
دارد با تماش توان جهت ویل به اهداف کلی زازمان تال  

یرف پیوزتگی و عضویت در  با« تعهد» از این منظر، وماید.
را که تعهد زازماوی مستلزش ایفای زازمان متفاوت ازت چ

کارمند  یاگووهبه فعال بین کارمند و زازمان ازت. یارابطه
فراتر رفته و  شده یینبا تمایل باونی از رفتارهای از پی  تع

تر به تحقق اهداف زازماوی با ایفای وق  فعال خواهدیم
 یبعدکیمفهوش اولیه تعهد  (8971 ،زنتری) کمک کند.

از  .ازتهیتاوی وسبت به زازمان  یبستگدلنوان عبوده به
تعهد  یمدل چندبعد ،یچندبعد هاییزازمفهوش ینب

وسبت به همه  ازتزازماوی آلن و میرکه شامل زه مؤلفه 
 بوده و عبارت ازت از: تریرفتنیپذ هاآن

هیتاوی و احساس  یبستگتعهد عاوفی: به معنای دل-8
ن ازت کارکنان در درگیری کارمندان در زازما هویت و

الن و بماوند ) خواهندیم»چون  ماوندیزازمان م
متصور  هایینهدربرداروده هز تعهد مداوش: -7« (8،8331میر

واشی از ترک زازمان ازت؛ یعنی تمایل فرد به ماودن در 
زازمان بیاوگر آن ازت که وی به آن کار احتیاج دارد و کار 

زان هرچه می اوتاش دهد. تواودیدیگری وم
فرد در زازمان بینتر باشد احتمال ترک  هایگذارییهزرما

میزان تعهد زازماوی افزای   یافته وخدمت در او کاه  
ویاز دارود »چون که  ماوندی. کارکنان در زازمان میابدیم

 (8919به وقل از عسگری،  7،7111)گرین برگ «که بماوند
ماودن در  الزاش و احساس تکلیف به باقی تعهد هنتاری: -9 

تعهد هنتاری اشاره دارد به  .دهدیزازمان را ونان م
احساس الزاش کارمند به ادامه کار در یک زازمان به زبب 

کارمندان در  .شودیفناری که از زوی دیگران بر او وارد م
 که باید بماوند کنندیاحساس م»که چون ماوندیزازمان م
تعهد  لفهمؤکه هر زه  باوجوداین ،«(9،8334)مورگان

اوعکاس حالت رواوننازی که برای ادامه دادن و یا ودادن 
اعضا در زازمان کاربردی ازت وبیعت این زه حالت 

کارمندان با تعهد عاوفی در زازمان باقی  .ازتمتفاوت 
که تعهد  ییهابماوند و آن خواهندیدلیل اینکه مبه ماوندیم

                                                                      
1. Meyer & Allen 

2. Greenberg 

3. Morgan 

که تعهد  ییهاآن دلیل اینکه ویاز دارود ومداوش قوی دارود به
باید  کنندیدلیل اینکه احساس مقوی ازت به شانیهنتار
 زازیینهزم توانیکارکرد پژوه  حاضر را م درواق  بماوند.

برای تغییر یا تعدیل جو حاکم بر زازمان در رازتای بهبود 
 زازماوی بیان ومود. ینیتعهد زازماوی و کاه  بدب

 

 شناسی پژوهشروش
 وظاار از و یکاااربرد هاادف وظاار از رو یپااژوه  پاا 

 یزااازماادلباار یو مبتناا یناایمایپ و یفیتویاا تیااماه
 یجزیااباار ازاااس حااداقل مربعااات   یت زاااختارزمعاااد

 رفتااهیپذ یااورت SmartPLS افاازارواارشازاات کااه بااا 
 ةجامعاا یباارا درزاات یکااردیرو PLS کااردیرو. ازاات

(. 8931 ان،یاارتقیو م یاکتوریااازاات )ک رانیااا یپژوهناا
آماااری  ةجامعااپااژوه  شااامل   نیاادر ا یآمااار ةجامعاا

ماادیران و  ةکلیاا کارکنااان ةشااامل کلیااحاضاار  پااژوه 
 تااانیآذربااجتماااعی ازااتان   نیکارکنااان زااازمان تااأم  

ازااس فرماول   بر. ازات وفار   461باه تعاداد    .ازات  یشرق
 نیاایوفاار تع 767پااژوه  ی آمااار ةومووااکااوکران، حتاام 

 بااه رو پااژوه   نیاادر ا یریااگومووااه .ه ازااتشااد
 ةپرزنااانام باااا هااااداده. ازااات ترسدر دزااا یاحتماااال

 .ازات  شاده  یآورجما   کارت یل اسیا مق قالبدر ازتاودارد 
 از) یاز وااوع ظاااهر یمنطقاا یاایرو  روا بااااعتبااار اباازار 

 ییایااپاو خبرگااان در دزااترس(  ریو زااا ازااتادان جاوااب
. باه  ه ازات شاد  بررزای کرووباا    یفاا لآ قیاز ور زیابزار و

( در لوتیپااا) یمقاادمات ةیااورت کااه پااس از مطالعاا  نیااا
 یهاااهااا، دادهو بازگناات پرزناانامه  یوفاار 71 ةوموواا
وارد و مناخص شاد    Spssافازار  باه وارش   شاده  یآورجم 

پاس از   رایا ز ،دوا دار ییبااز  اریبسا  ییایا اها پکه پرزننامه
 یبارا  بیضار  نیا ا یکرووباا  مقادار عادد    یآلفا ةمحازب

بااه  311/1براباار  یازااتاودارد در حالاات کلاا   ةپرزناانام
 یآلفااا بیپرزناانامه و ضاار زااؤازت  یاا. توزماادآ دزاات

 شده ازت ارایه 8در جدول  هاآنکرووبا  



 رپذیری پاراوویید زازماوی از رهبری معنوی با میاوتیگری تعهد زازماویی بناب و روشنی: پای  اثآزمابختمحمد      641

 

 پرزننامه زؤازت ارتباط میان متغیرها و .6جدول 

 مقدار آلفای کرووبا  منب  هازنته ابعاد متغیر

 تعهد زازماوی

 امید
8-74 

 
 یدوزتووع 311/1 (8337) ریمآلن و 

 اودازچنم

 عنویرهبری م

 عاوفی

8-84 
همکاران و  فرای
(7111) 

 مستمر 347/1

 هنتاری

 پاراوویید زازماوی

 احساس

 باور 179/1 (7111) مزیج 8-84

 رفتار

 

ادامه برای بررزی میزان پایایی پرزننامه از معیارهای رو   در
. در این رو  پایایی ه ازتازاتفاده شد یجزیحداقل مربعات 

( پایاایی 7، یعامل یبارها( 8: شودیمو معیار زنت  د با
قدرت  ةدهندازت که ونان 8و  1 نیب یعامل بار .یبیترک

( یایل ریمتغپنهان ) ریآشکار )زؤال( در زنت  متغ یریمتغ
 ازت. نتریقدرت زؤال ب ،باشد ترکیوزد 8هرچه عدد به  .ازت
 ییایاو پ ییروا 4/1 یعامل یبارها بیضرا بودن درزت مالک
 .شده ازتار  زگ 7در جدول  یریگاودازهمدل 

 
 پایایی ترکیبی، کرووبا  و روایی همگرا و مقادیر منترک .2جدول 

2R مقادیر اشتراکی 
میاوگین واریاوس 

 ازتخراجی

پایایی آلفای 
 کرووبا 

پایایی 
 ترکیبی

 متغیرها ابعاد بار عاملی

0.60727

3 
0.820343 0.820343 0.890417 

0.93192

9 
 امید 0.880941

تعهد 
 زازماوی

 یدوزتووع 0.934069

 اودازچنم 0.901380

 0.802833 0.802833 0.877609 

0.92431

9 
 عاوفی 0.887783

رهبری 
 معنوی

 مستمر 0.912765

 هنتاری 0.887241

0.75559

4 
0.806652 0.806652 0.880449 

0.92601

3 
 احساس 0.893704

پاراوویید 
 زازماوی

 باور 0.899784

 رفتار 0.900909

منخص ازت،  7جدول  درگووه که همان ،پژوه  نیا در
 یهابار یةکلدارد.  اریمع نیا درزت بودنونان از  بیضرا یتمام
که  اروددیمعندرید  33 نانیدر زطح اوم و 6/1ی باز یعامل
 یهاریمتغ( وناوگر یهاریتغمها )شاخصازت که  آن ةدهندونان
که دهد یم ونان های. بررزدنکنیم نییتب یخوبرا به یمفهوم

 نتریها بزازه ةهم یبیترک ییایکرووبا  و پا یآلفا بیمقدار ضر
 نیا یهازازه ،نیبنابرا .ازت 7/1 یعنیقبول از حداقل قابل

 یزبرر نیهمچن. ازت ییایپا یمطلوب دارا یاگووهمطالعه به
 یاشتراک ییایپا و (AVE) شده ازتخراج اوسیوار نیاوگیم اریمع

قبول زازه بازتر از حداقل قابل یتماممقدار دهد که یونان م
مطلوب  یاگووهمطالعه به نیا یهازازه ،بنابراین ازت. 1/1 یعنی

 یچون تمام ،7جدول   ی. با توجه به وتادارود همگرا ییروا

 1/1بازتر از  ةشد ازتخراج اوسیوار نیوگایم ریها مقادشاخص
 ها برقرار ازت.شاخص یدر تمام همگرا ییروا ،دارود

 ییروا .پرداخت میخواه واگرا ییروا یبررز به ادامه در
هر زازه با  یهاشاخصکه  گرددیبرمایل  نیبه ا همگرا

و  مگنرداشته باشند. وبق وظر  یااوهیم یبستگهم گریکدی
 نیاوگیم که ازت نیا ییروا بودنهمگرا اریمع ،(6833) 8همکاران

باشد. وتاای  مرباوط باه  1/1 از نتریب یازتخراج یهااوسیوار
ونان  9شده در جدول  دو معیار یاد باپژوه   ةپرزننامپایاایی 

 .ابعاد منهود ازت قبولقابلداده شاده و پایاایی 

                                                                      
1. Magner 
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 جدول فورول وزرکر .3جدول 

 پاراوویید زازماوی ری معنویرهب تعهد زازماوی  

     0/9055 تعهد زازماوی

   0/8934 0.779277 رهبری معنوی

 0/8944 0.837106 0.799104 پاراوویید زازماوی

 
 افزارورش یحایل از خروج  یو وتا شدهعنوانازاس مطالب بر

Smart PLS  یریگاودازهی هامدل، 9و  7 یهاجدولدر 
 ییایپا بیضر ،یعامل بار) ییایو پا و واگرا( همگرا) ییروا
 .دودار یمنازب( کرووبا  یآلفا بیضر و یبیترک

 

 یاستنباط یهاافتهي
 یهااااباااراز  مااادل  یاز بررزااا پاااس، PLSدر رو  

پاژوه  ازاات.   یووبات باراز  مادل زااختار     ی،ریا گاوادازه 
از دو  PLSدر رو   یبااراز  ماادل زاااختار  یبررزاا یباارا
 .شودیتفاده ماز 2R بیضرا و T بیضرا اریمع

یورت ازت که  نیبه ا T بیضرابا  یزاختار مدل براز 
 نانیاوم زطح در بتوان تا باشد نتریب 36/8از  دیبا بیضرا نیا

 .کرد دییأها را تآن دار بودنیمعندرید  31

 یت ةآمار .2 شکل

 
 یهامتغیر نیب یرهایمس یکه تمام کندیممنخص  7 شکل
 .ودداریو معن شده دییتأ مدل

هر در  یزاختار مدلبراز   یبررز یبرا اریمع نیدوم

 یزادرون پنهان یهاریمتغمربوط به  2R بیضرا پژوه 

 ریازت که ونان از تأث یاریمع 2R. ازت مدل( ةوابست)
 99/1، 83/1 مقدار زه و دارد زادرون ریمتغ بر زابرون یهاریمتغ

گرفته  وظر در 2R یمتوزط و قو ف،یضع ریمقاد یبرا 67/1 و
 تأثیرتحت زادرون ةزاز کیمدل،  کیدر  کهیدریورت .شودیم

به باز  99/1از  2Rمقدار  رد،یقرار گ زابرون ةزازدو  ای کی فقط
و  یداور) زازتدرون ةزازآن زازه و  نیب ةرابطونان از قوت 

 (.8937 رضازاده،
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 یعامل بار ازتاودارد بیضرا حالت در مدل. 3 شکل

 
پژوه  ونان  یزاختار مدلمربوط به  ریمذکور درون دوا اریمع

با توجه به  ،پژوه  نیا یزاختار مدل یبرا و شوودیمداده 
ازت که  یعیوب ازت، موجود زادرونمتغیر مکنون  دو کهنیا

منخص  9. شکل باشدبرابر یفر  گرید ةدایر یکعدد درون 
 مالک) 67/1ر از بازت اریپژوه  هر دو مع نیکه در ا کندیم

 اریمع نیاز منظر ا یزاختار مدل ،نیبنابرا. ازت( یقو ریمقاد
 .دارد یبراز  منازب زیو

 
 برازش مدل کلی

 
 

عنوان مقادیر که به 96/1و  71/1، 18/1با توجه به زه مقدار 
شده ازت )وتزل و  معرفی GOFضعیف، متوزط و قوی برای 

ای این معیار ونان از بر 747/1(. حصول مقدار 7113، همکاران
 .ازتبراز  قوی مدل کلی پژوه  

 

 اتیفرض آزمون

پژوه  در حالت  یهاهیفرض آزمون، 7شکل  ازکه  وورهمان
ازتاودارد،  بیحالت ضر در، 9و شکل  یداریمعن بیضر

 لیتحل ةدربار یکل دگاهیداشتن د منظوربه شود،یممناهده 
وور مختصر به 4در جدول   یپژوه ، وتا یهاهیآزمون فرض

 .شودیمار  زگ

 اتیفرض آزمون .4جدول 

 وتیته آزمون آماره تی ضریب مسیر فرضیه

 فرضیه دییتأ 317/7 146/1 پاراوویید زازماوی رهبری معنوی 

 فرضیه دییتأ 471/1 974/1 پاراوویید زازماوی تعهد زازماوی 

 فرضیه دییتأ 331/1 773/1 زازماوی تعهد  رهبری معنوی 

 
به این یورت  Tبراز  مدل زاختاری با ازتفاده از ضرایب 

بینتر باشد تا بتوان در زطح  36/8ازت که این ضرایب باید از 
 4جدول د. کر دییتأرا  هاآندار بودن یمعن ٪33اومینان 

های مدل متغیرده ازت که تمامی مسیرهای بین کرمنخص 
 .هستنددار یمورد تأیید قرار گرفته ازت و معن
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 بررسی نقش میانجی
 هاآنداری یضرایب رگرزیووی و زطح معن .5جدول 

 وتیته آزمون ضریب مسیر فرضیه

 فرضیه دییتأ 697/1 پاراوویید زازماوی ←تعهد زازماوی رهبری معنوی 

 

 دشویم، محازبه میرمستقیاثر غ بررزی وق  میاوتی منظوربه
ر مستقل در متغیاثر مستقیم  ضربحایلکه برابر ازت با 

توجه باه متغیر میاوتی بر وابسته،  میاثر مستقدر  میاوتی
و مقایسه  میرمستقیغضاریب مسایر  از آماده به دزتوتاای  
در  وازط ریمتغوقا   ، وجودمیمستق ریمسضریب  آن با
 .شودمی دییتأفوق  هایهفرضی

 

 یریگجهیبحث و نت
زماوی با بسایاری  مطالعات مختلف ونان داده ازت که پاراوویید زا

های زازماوی ارتباط مثبتی دارد. به یورت که بسایاری از  از متغیر
تواواد منتار باه    می دهد که پاراوویید زازماویتحقیقات ونان می

وری و کارهاای  کاه  رضایت شغلی، ترک خدمت، کاه  بهره
این ضارورت وجاود دارد    ،واشایست در وزد کارکنان شود. بنابراین

کامال شنازاایی گردیاده و     واور باه وویید زازماوی که ماهیت پارا
بار کااه  پاراووییاد زاازماوی جهات جلاوگیری از        مؤثرعوامل 

برازااس ایان    پاژوه  رفتارهای منفای کااه  یاباد. در ایان     
ضرورت توجه به عوامل مؤثر بر کاه  پاراوویید زازماوی، وقا   
رهبری معنوی و تعهد زازماوی ماورد توجاه قارار گرفتاه ازات.      

زازی برای تغییار  زمینه توانی، کارکرد پژوه  حاضر را ماق درو
یا تعدیل جو حاکم بر زازمان در رازتای بهبود و کااه  بادبینی   

اول  ةوتاای  آزماون فرضای   د. با توجه باه اینکاه   کرزازماوی بیان 
شاده رهباری معناوی بار پاراووییاد       ونان داد کاه اثار ازاتاودارد   

محازبه شاده ازات کاه     -t ،417/87با مقدار  -777/1زازماوی 
مستقیم رهبری معناوی بار پاراووییاد زاازماوی      ریتأث ةدهندونان

وتیته گرفت که رهبری معناوی بار    توانیازت. بر این ازاس م
اثاار معکااوس و   31/1پاراووییااد زااازماوی در زااطح اومینااان   

قبلی و شواهد تتربی مرتبط  یهاداشته ازت. پژوه  یداریمعن
کاه رهباری    دهاد یه در اغلب موارد ونان مبا موضوع این فرضی

داشته ازات.   یداریمثبت و معن ریمعنوی بر پاراوویید زازماوی تأث
د کاه یاک واحاد افازای  در رهباری      کار بیان  توانیم تهیدروت

. شاود واحد کاه  در پاراوویید زازماوی مای  777/1معنوی باعث 
وتیته گرفت کاه ضاریب مسایر مساتقیم رهباری       توانیپس م

باا   ،لاذا  .ازت دارینوی بر پاراوویید زازماوی از لحاظ آماری معنمع
هاای اخالقای مثال    رهباری معناوی، بار ارز    توجه به اینکاه  

کاه از روح اوساان زرچنامه    ) یداقت، درزتی، آزادی و عادالت 

دارد. رهبران معنوی هویت اخالقی پیاروان خاود    ید( تأکگیرودیم
و در باین   کنناد ییتااد ما  را بهبود داده، تعهد عمیقای در آواان ا  

. این روابط زازوده بر کاه  کنندیکارکنان روابط زازوده ایتاد م
رهباری   ،درواقا  ازات.   ماؤثر پاراوویید زازماوی در بین کارکناان  

و کماک باه خاود     منترک گیرییمفردی، تصم ةمعنوی با توزع
د که زوءظن کارکنان به زاازمان  شوشکوفایی کارکنان باعث می

ه و پاراوویید کاه  یابد. تئاوری رهباری   شدسن ظن تبدیل به ح
معنااوی برازاااس معنویاات محاایط کاااری توزااط ژیکالووااه و   

گاذاری شاده کاه بیااوگر چاارچوبی از      ( بنیاان 7114) سیژورکو
های زازماوی ازت که تتربه موفقیت کارکناان در  فرهنگ ارز 

فرایند کار، برقراری حس شفقت و دلساوزی و خنانودی از کاار    
داری از وریق یاین حس برتری واشی از داشتن حس معنازت و 

ازاس  کهکار فرد و ویاز برای عضویت و یا ارتباط اجتماعی ازت 
مدل علی رهبری معنوی بوده و معنویت در محیط کار و رهباری  

از همین وکته ازت کاه رهباری    یقاً. دقومایندیمعنوی را ایتاد م
 د.شواوی مؤثر واق  تواود بر کاه  پاراوویید زازممعنوی می

دوش ونان داد که اثر ازاتاودارد   ةوتای  آزمون فرضیاز ورفی  
، tو مقادار   -749/1شده تعهاد زاازماوی بار پاراووییاد زاازماوی      

مستقیم تعهاد   ریتأث ةدهندمحازبه شده ازت که ونان -979/81
توان وتیتاه  زازماوی بر پاراوویید زازماوی ازت. بر این ازاس می

عهد زازماوی بر پاراوویید زازماوی در زاطح اومیناان   گرفت که ت
دوش  ةفرضای  تهیدروتداشته ازت.  یداریاثر معکوس و معن 31/1

د کاه  کار توان بیان می تهیدروت گیرد.قرار می دییمورد تأپژوه  
واحد کاه  در  749/1یک واحد افزای  در تعهد زازماوی باعث 

تیته گرفت که ضاریب  و توانید. پس مشوپاراوویید زازماوی می
لحااظ آمااری    مسیر مستقیم تعهد زازماوی بر پاراوویید زازماوی از

و تعهد زازماوی ویز بر کااه  پاراووییاد زاازماوی     ازت داریمعن
داری داشاته ازات. در تبیاین وقا  تعهاد      یتأثیر مثبات و معنا  

د کاه بار ازااس    کرتوان عنوان زازماوی بر پاراوویید زازماوی می
های زازمان و تعهد زازماوی پذیر  ارز و همکاران وظر پورتر 

، )حساینی و همکااران   درگیر شدن در زازمان تعریف شده ازات 
تعهد زازماوی به لحاظ مفهومی، دارای زاه   هاآن(. از وظر 8911

های زاازمان، تمایال باه    منخصه پذیر  عمیق اهداف و ارز 
ماوادن   تمایل قوی باه بااقی  تال  زیاد برای موفقیت زازمان و 

 هاای تعهاد   . هرکداش از ایان ویژگای  ازتعضو زازمان  عنوانبه
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کارکناان اعتقااد    هاآنیابیم که در زازماوی را بررزی کنیم در می
هاای وازد کارکناان زابب     عمیقی به زازمان دارود؛ چنین ویژگی

زوظن به زازمان وداشاته و باه عباارت دچاار      هاآنگردد که می
د. اینکه فردی با تعهد زازماوی بازتر کاه  پاراوویید زازماوی وگردو
موفقیت زازمان دارد، در عاین حاال دچاار    کوش  بسیاری برای 

 رزد.بدگماوی به زازمان ویز گردد امری محال به وظر می
د کاه رهباری   شا مناخص   پاژوه  های در بررزی فرضیه

داری دارد. وتاای   معنوی بر تعهد زازماوی ویز اثار مثبات و معنای   
زوش ونان داد که اثر ازتاودارد شده رهبری معنوی  ةآزمون فرضی

محازبه شاده ازات    t 783/86و مقدار  787/1 یزازماوبر تعهد 
مستقیم رهبری معناوی بار تعهاد زاازماوی      ریتأث ةدهندکه ونان

توان وتیته گرفت که رهبری معناوی بار   ازت. بر این ازاس می
داری عنای اثار مثبات و م   31/1تعهد زازماوی در زطح اومیناان  

 قارار  دییا ویاز ماورد تأ   پژوه زوش  ةفرضی تهیدروتداشته ازت. 
 .گیردمی 

 گیارد. قارار مای   دییا ماورد تأ  پاژوه  زوش  ةفرضی تهیدروت
د کاه یاک واحاد افازای  در رهباری      کار توان بیان بنابراین می

د. پاس  شاو واحد افزای  در تعهاد زاازماوی مای    787/1معنوی 
یر رهبری معنوی بر پاراوویید وتیته گرفت که ضریب مس توانیم

 .ازتدار زازماوی از لحاظ آماری معنی
فاردی،   ةتوزعهایی که برای رهبران معنوی همچون ویژگی

و کمک به خود شاکوفایی کارکناان بیاان     منترک گیرییمتصم
د. باه عباارتی   شاو د، باعث افزای  تعهد زازماوی کارکنان مای ش

منظاور قادرداوی از   و باه کارکنان با مناهده رفتار رهبری معنوی 
زحمات این رهبران، وگرشی مثبتی به زازمان پیدا کارده و بارای   
جبران رفتار رهباری معناوی کوشا  بسایاری بارای موفقیات       
زازماوی دارود. کارکناوی که در معرض رفتاار رهباری معناوی در    

اود، تمایل قاوی باه بااقی ماوادن در زاازمان      زازمان قرار گرفته
تماد و یداقت را در رفتار رهبری مناهده کرده و دارود، چرا که اع

ایلی  ةوتای  آزمون فرضیپندارود. خاوه خود می مثابهبهزازمان را 
ونان داد که رهبری معنوی بر پاراوویید زازماوی با توجه به وق  

، tو مقاادار  -418/1میاااوتی تعهااد زااازماوی بااا ضااریب مساایر 
 داری دارد.یمنفی و معن ریتأث -199/1
دهاد کاه   ایلی ونان می ةتای  آزمون اثر میاوتی در فرضیو

دار رهباری  با ورود اثر میاوتی تعهد زازماوی، اثر معکوس و معنی
باقی ماواده   داریمعنوی بر پاراوویید زازماوی کاه  یافته ولی معن

دهنده شدت اثر ضعیف متغیر میاوتی ازات. پاس   ازت که ونان
اوی در رابطاه باین رهباری    وتیته گرفت که تعهد زاازم  توانیم

فراماو    دوبایا  و معنوی و پاراوویید زازماوی وق  میااوتی دارد 
ومود که رهبری معنوی ضمن وق  مساتقیم خاود بار پاراووییاد     

تواود از وریق تعهد زازماوی بر رفتار کارکناان ماؤثر   زازماوی می
 بوده و باعث کاه  پاراوویدی زازماوی شود.

هاای ایان   رابطاه باا فرضایه    های تتربی زیادی درپژوه 
د که وتاای   کرتوان عنوان تحقیق در دزترس قرار ودارد، ولی می

در بررزی وق  رهبری معنوی بر پاراوویید زازماوی با  این تحقیق
( در خاارج از کناور و   7119کارت رایت و هلماز )  پژوه وتای  

( در داخل کنور همساو باوده ازات.    8931) ینگاویخسروی و با
باین تعهاد زاازماوی باا      ةدر رابطا  پاژوه  ای  ایان  همچنین وت

( در داخال  8934دوزتار و همکاران ) پژوه پاراوویید زازماوی با 
( در خاارج از کناور   7117بروار  و همکااران )   پژوه کنور و 

در رابطه با رهبری  پژوه همسو بوده ازت. همچنین وتای  این 
و همکااران  لاوی ترکمااوی   معنوی و تعهد زازماوی با وتای  وتف

( در داخاال کنااور و وتااای  تحقیقااات مااارکف و کلنااک  7181)
 درواقا  ( همساو باوده ازات.    7116) ی( و فارای و مثرلا  7111)

 ازت. گذشته یهاپژوه  مکمل حاضر پژوه 

 هاپیشنهاد
رهبری معناوی بار پاراووییاد زاازماوی، باه مادیران        ریتأث دییبا تأ

شاود  ی پیننهاد میاجتماعی ازتان آذربایتان شرق نیزازمان تأم
وهایت تال  خود را در قاوون مداری و پایبندی به قواوین به کاار  

منااهده ایان    چراکاه بپرهیزواد.   یفراقااووو گیرود و از رفتارهاای  
دهد و از اعتماد کارکناان  رفتارها بدبینی در زازمان را افزای  می

کاهد. همچنین به مدیران مناب  اوساوی در زاازمان  به مدیران می
عمیاق   یابیا ناه یرد به بررزای و  شواجتماعی پیننهاد می نیأمت

پاراوویید زازماوی بپردازود و درمان یا کاه  این بیماری زازماوی 
 قرار دهند. مدوظررا 

تعهاد زاازماوی بار پاراووییاد زاازماوی، باه مادیران         دییتأبا 
شاود  اجتماعی ازتان آذربایتان شرقی پیننهاد می نیزازمان تأم
 غنای شاده، حمایات زاازماوی از کارکناان      یهاا شاغل با ایتااد  

 یهاا (، تقویات اهاداف و ارز   یرماال یماالی و یاا غ   یاورت به)
زاازماوی،   یهایریگمیزازماوی، منارکت دادن کارکنان در تصم

های ززش را برای افزای  تال  در کارکنان افازای  داده  اوگیزه
 ند.و میزان پاراوویید زازماوی را در کارکنان کاه  ده

رهبری معنوی بر تعهد زازماوی، به مادیران زاازمان    دییبا تأ
شاود کاه   مای  اجتماعی ازتان آذربایتان شارقی پینانهاد   نیتأم

اختیاارات هریاک از    ةده، حوزکراوتظارات خود را از دیگران بیان 
افراد را منخص وموده همچنین کارکناان خاود را در تصامیمات    

کااری افاراد را    یهاا تیاولو مهم و حیاتی منارکت داده و وهایتاً
 منخص ومایند.
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