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گزار بررسي نقش ميانجي حمايت سازماني بر ارتباط ميان رهبري خدمت  

 و سرمايه روانشناختي كاركنان
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 چکيده

خود  تیریمد یها ستمیدر س ،یمتالطم امروز یایخود در دن یکار سازمان ها را مجبور نموده که به منظور بقا طیمح راتییتغ

گردد و رهبران  می لیتبد تیریو مد یرهبر یدر ارتباط با عملكردها یکارکنان به موضوع اصل یکنند که توانمندساز یبازنگر

 قیاز این رو هدف تحق دهند یسازمان نشان م شرفتیبر رشد و پ ریکارکنان و تأث ورشبه پر یادیز لیگزار همواره تما خدمت

با روش  یمطالعه از نوع کاربرد نیباشد. ا یکارکنان م یانجیکارکنان با نقش م یگزار و توانمندساز خدمت یرابطه رهبر یبررس

باشد  یکارکنان م هیشامل کل یشهرکرد انجام گرفت. جامعه آمار یدولت یها همبستگی با کارمندان ادارات و سازمان -یفیتوص

 لینظام مند انتخاب شدند. با تكم یتصادف یریباروش نمونه گ ها ینفر به عنوان نمونه انتخاب کردیم و آزمودن 380که 

 یآمار یها با کمک آزمون smart plsو  SPSSشده با استفاده از نرم افزار  یجمع آور یپرسشنامه محقق ساخته داده ها

دار معنا یگزار و حمایت سازمانی ارتباط آمار خدمت یرهبر نینشان داد ب ها افتهیانجام شد.  لیو تحل هیتجز یلیو تحل یفیتوص

 نیب تیمشاهده شد، و در نها یرابطه مثبت و معنادار زین یروان شناخت هیگزار و سرما خدمت یرهبر نیب نیوجود دارد همچن

وجود  دییمطالعه و تأ نیا جیوجود دارد. با توجه به نتا یرابطه مثبت و معنا دار زین زمانیسا تیو حما یروان شناخت هیسرما

 تیحائز اهم اریو ابعاد آن بس یسبک رهبر نیگزار و حمایت سازمانی، توجه به ا خدمت یرهبر نیارتباط مثبت و معنادار ب

 سازمان در نظر گرفته شود. رانیمد یبرا یالزم در خصوص سبک رهبر یها آموزش شود یم شنهادیو پ باشد یم
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