دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری ،مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فومن و شفت  32مرداد ماه سال3232
2nd National Conference of Approach to Accounting, Management & Economics

نقش رابطه سبک رهبری و رفتار شهروندی سازمانی در فرمانداری شهرستانهای فومن و شفت
هادی رنجبر

چکیده
رهبری تحول آفرین ،رضایت زیردستان و اعتماد آنان به رهبری و به عالوه تعهد عاطفی آنان را افزایش میدهد.
رهبرانی که رفتارهای تحول آفرین را از خود نشان می دهند مجموعه ای از نتایج مثبت را در سازمان ایجاد میکنند.
از سویی ،عملکرد سازمانی برجسته از طریق تالش های کارکنان معمولی حاصل نمیشود .یکی از دالیل موفقیت
سازمان های بزرگ میشود این است که آنها کارکنانی دارند که فراتر از وظایف رسمی خود تالش مینمایند؛ یعنی
آنها کارکنانی دارندکه رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز میدهند .تحقیقات نشان داده بین رهبری تحول
آفرین و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد .پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سبک رهبری و
رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است .در این راستا داده های مورد نیاز برای تحلیل این ادعا با استفاده از
پرسشنامههای رهبری و رفتار شهروندی سازمانی از جامعه آماری پژوهش ( فرمانداری شهرستانهای فومن و شفت)
جمع آوری گردید .تحلیل اطالعات با استف اده از ضریب همبستگی پیرسون حاکی از این است که رابطه بین سبک
رهبری تحول آفرین و مبادله ای و رفتار شهروندی سازمانی معنادار است .بعالوه تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر
رفتار شهروندی سازمانی بیشتر از سبک رهبری مبادله ای است.
کلمات کلیدی :سبک رهبری  ،رهبری تحول گرا  ،رهبری تعاملی  ،رفتار شهروندی سازمانی
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 -1مقدمه
شهروند خوب سازماني يك تفكر و ايده است و آن مشتمل بر رفتارهای متنوع كاركنان نظیر ،پذيرش و بعهدده ردرفتن
وظايف و مسئولیت های اضافي ،پیروی از مقررات و رويه های سازمان ،حفظ و توسعه نگدرش مببدت ،شدكیبايي و تممدل
نارضايتي و مشكالت در سركار ميباشد .بر پايه و اساس تئوریها و نظريه های سازماني مسلماً رفتار شدهروندی سدازماني
به رقابت و عملكرد سازمان كمك مي كند ،به عالوه رغبت و تمايل به رفتار شهروندی به علدت رقابدت هدای روز افدزون
جهاني ،اهمیت نوآوری ،انعطاف پذيری ،بهره وری و پاسخگويي به شرايط بیروني پیوسته در حال افزايش است.
نتايج تمقیقات اخیر نشان مي دهد كارمنداني كه فراتر از شغل و وظیفه خود عمل كرده و رفتدار شدهروندی سدازماني از
خود بروز مي دهند به رروه كاری و سازماني تعلق دارند كه هم بهره وری بااليي دارند و هم كاری با كیفیت عالي انجدا
ميدهند تا كاررراني كه از رفتار شهروندی سازماني در سطوح پايین برخوردارند.
از سويي رهبری تمول آفرين  ،يكي از تازه ترين رويكردهای مطرح شده نسبت به رهبری است كده تمقیقدات مربدو
به آن در كشور انگشت شمار است .نظريه سبك رهبری تمول آفرين يكدي از ااراوبهدای نظدری در دنیدا اسدت ،كده از
سوی برنز ( ) 791و بس ( ) 711مطرح شده است .در سالهای اخیر نیز توجه زيادی به آزمودن الگوی ندوين مدديريتي
رهبری تمول ررا شده است .به طوری كه تنها در طي سالهدای  771تدا  771بدیش از يكددد پايدان نامده و تمقیدق در
دانشگاههای مختلف دنیا ،مفهو رهبری تمول آفدرين را بررسدي كدرده اندد .بدس در سدال  ، 771بیدان كدرد كده رهبدران
ميتوانند با استفاده از ويژري های رفتاری رهبری تمول آفرين ،پیروان خود را به سوی عملكرد بدیش از انتظدار ،رهنمدون
كنند.
با توجه به تمقیقات انجا شده در سال های اخیر در دنیا و با توجه به اهمیدت مدديريت تمدول آفدرين بده عندوان سدبك
مديريت موفق در سازمان های امروز و نیز بررسي رفتار شهروندی سازماني به عنوان يكي از عوامل مهم اثربخشي سازمان
ها ،تمقیقات اندكي در اين رابطه در ايران انجا شده است .هدف از انجا اين تمقیق سنجش سبك رهبری تمول آفرين
و مهم تر از آن ،پیدا كردن داليلي دال بر وجود رابطه بین سبك رهبری تمول آفرين مديران و رفتار شدهروندی سدازماني
كاركنان است .به عبارت ديگر ،اين پژوهش به دنبال پاسخ دادن به اين سؤال است كه آيا بينن سيبک رهبيری
تحول آفرين مديران و رفتار شهروندی سازمانی كاركنان جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟

 -2مبانی نظری
-1-2پنشننه تحقنق
رفتار شهروندی سازماني يكي از متغیرهای است كه در اند دهه اخیر مورد توجه ممققدان و پژوهشدگران قدرار ررفتده

- Transformational Leadership
- Burns
- Bass
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است .همچنین نتايج تمقیقات انجا شده نشان ميدهد عوامل زيادی بر رفتار شهروندی سازماني تأثیر ميرذارند.
ان و لي فار (  ) 11در پژوهشي با عنوان «رفتار های رهبری تمول آفرين و مبادلهای در سازمان های ایني» نشداندادند بین رفتار های تمول آفرين رهبر و رفتار شهروندی سازماني كاركنان رابطده معنداداری وجدود دارد و همچندین بدین
رفتارهای مبادلهای رهبر و رفتار شهروند سازماني كاركنان رابطه معناداری مشاهده نشد .
فدي ان ( ) 112رابطه بین رهبری تمول آفرين و تعهد سازماني و رفتار شهروندی سدازماني را مدورد مطالعده قدرارداد كه نتیجه تمقیق بیانگر اين بود كه سبك رهبری تمول آفرين باعث ايجاد تعهد سازماني و رفتدار شدهروندی سدازماني
باالی در اعضای سازمان ميشود.
تويگ و همكاران( ) 119در تمقیقي با عنوان «رهبری تمول آفرين در سازمانهای صنعتي» بر اهمیت نقش سدبكرهبری تمول آفرين در بروز رفتارهای شهروندی سازماني از جانب كاررران تآكید كردند.
ويكتوريا رفلر (  ) 11در پژوهشي در مقطع دكترا تأثیر هوش عاطفي مديران بر اعتماد و رفتار شدهروندی سدازمانيزيردستان را مورد بررسي قرار داد .وی در پژوهش خود از مدل ماير و سالووی در هوش عاطفي اسدتفاده كدرد كده نتدايج
تمقیق حاكي از اين بود مديراني كه هوش عاطفي باالی داشتند دارای كاركناني بودند كه رفتار شهروندی سازماني باالی
را از خودشان نشان ميدادند و همچنین زيردستان نسبت به سبك مديريت آنها اعتماد بیشتری داشتند.
-1پودساكوف( ) 111در بررسي رابطه بین سبك های رهبری و رفتار شهروندی سازماني نشان داد رفتارهدای رهبدری
تمول آفرين با هر پنج مؤلفه رفتارهای شهروندی سازماني مدل ارران ارتبا معنادار مببتدي دارد .و از میدان رفتارهدای
رهبری تعامل ررا ،دو نوع اين رفتارها دارای رابطه معنادار با عناصر پنج رانه رفتار شهروندی سدازماني مديباشدند كده
عبارتند از :رفتار پاداش دهي اقتضايي كه دارای ارتبا مببت است ،رفتار تنبیهي غیراقتضدايي كده دارای ارتبدا منفدي
ميباشد.
-2وانكسدیان و وايويددو (  ) 112بدده بررسددي ارتبدا بددین ويژردديهددای جمعیدت شددناختي و در نظددر رددرفتن رفتارهددای
شهروندی سازماني به عنوان رفتارهای نقشدي پرداختندد .طدي يدك نظدر سدنجي از 7

كارمندد شدركت ایندي نشدان داد

كارمندان مُسن و زنان به احتمال خیلي بیشتری رفتارهای شهروندی را به عنوان رفتارهای نقشدي و يدا شدغلي در نظدر مدي-
ریرند.
-9زالرز ،تي پر و دافي ) 11 ( 1با پژوهش خود با عنوان «رفتار شهروندی سازماني كاركنان و سرپرستان» معتقدند بین
رفتار شهروندی سازماني زيردستان و رفتار توهین آمیز سرپرستان رارد ملي هوايي ارتش آمريكا رابطه منفي وجود دارد.
5 - Chen & Fahr
6 - Chen Fei
7 - Twigg
8 - Victoria Refler
9 - Wanxian &, Weiwu
10 - Zellar , Teeper & Duffy

دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری ،مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فومن و شفت  32مرداد ماه سال3232
2nd National Conference of Approach to Accounting, Management & Economics

-1در پژوهشي ديگر ،ارتبا بین تئوری «مبادله رهبر -عضو » با رفتار شهروندی سازماني صورت ررفته كه نتدايج ايدن
مطالعه نشان ميدهد ،بهبود كیفیت مبادله رهبر -عضو ،احساس تعهد و رفتار شهروندی را ارتقا ميبخشد(همان منبع).
-7بولینو و همكاران (  ) 11طي ي ك تمقیقي در رابطه با جنبه های منفي رفتار شهروندی سازماني ،بیان كردند كده
تمقیقات قبلي فقط در مورد جنبه های مببت رفتارهای شهروندی سازماني به بمث پرداختند .اما رفتار شهروندی سدازماني
ممكن است به دلیل منفي زير صورت بگیرد:
 رفتار شهروندی سازماني ممكن است در نتیجه انگیزه های خدمت به خود صورت بگیرد.
 -2-2سبک های رهبری
رهبران و اگونگي تأثیر و نفوذ آنان بر افراد ،برای دستیابي به درک بهتر از جامعه ،حائز اهمیت هستند.رهبری را
فرايند نفوذ بر فعالیتهای رروهي در جهت تمقق هدفها تعريف كرده اند ،رهبری عبارت است از استفاده از فرايند ارتبا
در موقعیتي خاص برای اعمال نفوذ در میان افراد و جهت دادن آن به سوی مقدد يا مقاصدی خاص  .درحالیكه سبك
رهبری عبارتست از:الگوهای رفتاری دائمي و مستمر كه افراد در هنگا كار با او و بوسیله ديگران از آن استفاده مي
نمايند و بوسیله افراد دركمي شود .نقش موثر مديران و رهبران در تغییر و تموالت بنیادی در سازمان اجتناب ناپذير است
 .نظريههای جديد رهبری سازمان هر روز افقهای جديدی را در نموهی ادارهی سازمانها و حركت آنها در مسیر رشد و
توسعه مي رشايند و به مديران و رهبران آراهي الز را جهت رويارويي با تغییر و تموالت ممیطي ميدهند .رهبری يكي
از وظايف ضروری مديران است و ممققان بسیاری رهبری را به عنوان يك متغیر كلیدی در مديريت دانش شناسايي
كرده اند .موفقیت ساز مان در تمقق اهداف در ررو اگونگي اعمال مديريت و سبك رهبری قرار داد(.
اسالمي،ح) 1 ، 19.
-1-2-2نظريه های سبک رهبری
در طول قرن بیستم  ،نظريه های بسیاری برای تبیین ويژري ها و رفتارهای مؤثر رهبری كه افزايش دهند انگیزش و
تالش كاركنان هستند ايجاد شده اند .اين بخش به طور مختدر نظريه های سنتي رهبری كه ويژري های سازماني رهبری
مؤثر را توضیح مي دهد و پايه ای برای نظريه های رهبری تمول ررا و تعامل ررا و همین طور الگجوی رهبری تما عیار
فراهم مي كند را بمث خواهد كرد (اسالمي،ح، 19.

)

بر اساس يافته های دانشگاه میشیگان و اوهايو كه بر رفتارهای كارررا و ارتبا ررا تاكید كرده اند  ،شبكه رهبری
توسط رابرت بلیك و جین سريگلیكس موتون توسعه يافت .اين نظريه ادغا توجه به تولید و توجه به افراد را به عنوان
يكي از بهترين راه ها برای دستیابي به رهبری مؤثر بیان كرده است(Drury, 2003).

)11 - Leader-Member Exchange Theory (LMX
12 - Bolino
13
Robert Blake
14
Jane Sryglex Mouton

دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری ،مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فومن و شفت  32مرداد ماه سال3232
2nd National Conference of Approach to Accounting, Management & Economics

بر روی ممور افقي "توجه به تولید" و روی ممور عمودی " توجه به افراد " قرار دارد .بلیك و موتون به واسطه درجه
بندی هر كدا از ممورها از (كم) تا ( 7زياد) توانستند پنج سبك رهبری ر اطراحي كنند .اين سبك ها عبارتند از :
مديريت ضعیف يا ناممسوس (  ، ) -مديريت باشگاهي (  ، ) -7مديريت اقتدارررايانه (  ، )7-مديريت میانه ( )1-1و
مديريت تیمي ( )7-7در اين نظريه  ،سبك مديريت تیمي صرف نظر از موقعیت بهترين سبك به شمار مي آيد.
(اسالمي،ح) 1 ، 19.
 -3-2مفهوم رفتار شهروندی سازمانی
اغلب واژه های شهروند و شهرنشین به عنوان مترادف يا دارای مفاهیم نزديك به هم به كار مي روند اما حوزه مفهومي
شهروندی با حوزه مفهومي شهرنشیني بسیار متفاوت است .در حالي كه شدهروندی اشداره بده مجموعده حقدوو و وظدايف
يك انسان در يك جامعه سیاسي و اجتماعي دارد ،شهرنشیني شیوه ای از زندري در ممیط شهری است .بندابراين ايدن دو
در يك طیف قرار ندارند ،از اين رو شهروندی مربو به مكان خاصي نیست ،در حالیكده شهرنشدیني اشداره بدر ندوعي از
رفتار و يا الگوی زيستي در يك ممیط خاص(شهر) دارد .شهروندی مفهومي اسدت بسدیار رسدترده ،كلدي و عمدومي كده
سازمان اجتماعي ،سازمان سیاسي و سازمان اقتدادی جامعه را به خود معطوف مدي كندد .مطالعدات متعددد و رسدترده در
زمینه شهروندی هم به خوبي نشان مي دهد كه اين مفهو در طول تاريخ و در جوا مع مختلدف هرردز پديدده ای واحدد و
يكپاراه نبوده است .در برخي تعاريف "شهروندی" منزلتي است كه موجبات برخورداری از حقوو و قدرت ها را فراهم
مي كند ،در صورتیكه در منابع ديگر شهروندی نه تنها به موقعیت قانوني ،بلكه به آرمان های دموكراتیدك هنجدارين بداز
مي رردد .شهروندی قدد ارائه موقعیت و هويت مشترک و عا را دارد كده بده پیوندد و همبسدتگي میدان اعضدای جامعده
كمك مي كند(بولینو همكاران .) 11 ،موضوع حقوو و تكالیف شهرنشینان در رابطده بدا مدديريت مملدي(شدهرداريها و
شوراها) ،بخش كواكي از عناصر اصلي شهروندی است .در واقع زماني مي توان شهروندی را در رابطه میان شهرنشدینان
و مديريتهای شهری دخالت داد كه ساير الزامات و بسترهای حیاتي شهروندی در جامعه در سطح كالن فراهم باشد مانندد
شكل ریری جامعه مدني ،دولت -ملت ،به عنوان مبال  :مشاركت شهری خدود معلدول شدهروندی اسدت و بده بیدان ديگدر
شهروندی مقد بر مشاركت است .تمقق شهروندی بازتاب دو اصل مهم اسدت ،مدوقعیتي كده افدراد بدر حسدب حقدوو و
تكالیف خود كسب مي كنند و شرايطي كه جامعه برای كسب يا اعطای اين موقعیت پديد مدي آورد .دسترسدي بیشدتر بده
منابع و امكانات آموزشي ،اقتدادی ،اجتماعي و بهداشتي فضايي مناسب و قابلیت زا برای رشد آراهي و عمل به حقدوو
و وظايف شهروندی را فراهم مي نمايد .زمینه های اجتماعي متفاوت به لماظ فقر ،نابرابری و ممرومیت يا توسعه نیدافتگي
تأثیر خود را به خوبي بر كم و كیف شهروندی آشكار سداخته اسدت .تمقیقدات اولیدهای كده در زمینده رفتدار شدهروندی
سازماني انجا ررفت بیشتر برای شناسايي مسئولیتها و يا رفتارهايي بود كه كاركنان در سازمان داشتند ،اما اغلب ناديدده
ررفته ميشد .مفهو رفتار شهروندی سازماني اولین بار توسط ارران و همكاران وی در سدال (  ) 71مطدرح ررديدد.
تمقیقات اولیه ای كه در زمینه رفتار شهروندی سازماني انجا ررفت بیشتر برای شناسايي مسئولیتها و يا رفتارهايي بود
كه كاركنان در سازمان داشتند ،اما اغلب آنها ناديده ررفته ميشد .اين رفتارها بدا وجدود ايدن كده در ارزيدابيهدای سدنتي
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عملكرد شغلي به طور ناقص اندازه ریری مي شدند و يا حتي راهي اوقدات مدورد غفلدت قدرار مديررفتندد ،امدا در بهبدود
اثربخشي سازماني مؤثر بودند.(Bienstock et al., 2003:360) .
 -4-2عوامل تأثنر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی
بررسي های فرا تملیلي در خدوص ارتبا بین رفتار شهروندی سازماني و عوامل اثررذار بر آن نشان دهنده تاكیدد بدر
دسته عوامل زير بوده است:
 ويژري های فردی كاركنان ويژري های شغلي ويژري های سازماني رفتارهای رهبریتمقیقات اولیه صورت ررفته توسط ارران و همكاران عمدتاً بر نگرش های كاركنان و ررايشها و رفتار حمايتي رهبدر
متمركز بوده است .پادساكف و همكاران ،قلمرو رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری ،تعداملي و تمدولي
رسترش داده اند .اثرات ويژري های شغلي و سازماني عمدتاً در تئوری های مربو به جايگزين های رهبری مطرح شدده
كه توسط صاحب نظران مختلف مورد مطالعه قرار ررفته است .

تدوير( )  -حیطه های رفتار شهروندی سازماني
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تدوير ( ) مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازماني

 -3روش تحقنق
اين تمقیق بر اساس طرح تمقیق از نوع توصیفي با تاكید بر همبستگي و بر اساس هدف ،از نوع كاربردی مي باشد.
جامعه آماری اين تمقیق مديران و كاركنان فرمانداری شهرستانهای فومن و شفت بوده كه تعداد آنها  21نفر مي باشد.
نمونه آماری اين تمقبق با توجه به ممدود بودن جامعه آماری به صورت تما شماری بوده است .در اين تمقیق روش
رردآوری داده ها روش میداني و ابزاری كه با استفاده از آن به سنجش و اندازه ریری متغیر ها پرداخته شده ،پرسشنامه
است.
برای سنجش متغیر سبك رهبری از پرسشنامه سبك رهبری اند عاملي باس و آولیو ( ) 779استفاده شد همچنین اين
پرسشنامه در سال 17

توسط عابد  71برای سنجش سبك رهبری در سازمان امور مالیاتي استان ریالن مورد استفاده

قرار ررفته است و شامل  2سئوال مي باشد.
همچنین برای سنجش متغیر رفتار شهرون دی سازماني از پرسشنامه رفتار شهروندی سازماني در مطالعات انورخالید و
همكاران ( ) 117استفاده شد  ،همچنین اين پرسشنامه توسط غفارزاده در سال ( ) 17در سازمان بنادر و كشتیراني
ریالن نیز استفاده شده است و شامل  1سئوال مي باشد.
قابل به ذكر است كه جهت پاسخ به سئواالت سبك های رهبری و رفتار شهروندی سازماني از طیف پنجگانه لیكرت
استفاده شد .اطالعات الز به وسیله پرسشنامه جمع آوری  ،سپس كد بندی و وارد كامپیوتر ررديده و از طريق نر افزار
 spssمورد تجزيه و تملیل قرار ررفته تا از اين طريق همبستگي بین متغیرها مشخص شده و راهكار های صمیح و
مناسب را تدوين نمود .الز به ذكر است كه برای آزمون فرضیات در اين تمقیق از ضريب همبستگي پیرسون و
رررسیون استفاده شده است
يافته هامتغنر رفتار شهروندی سازمانی
همانطور كه از جدول( ) مربو به متغیر رفتار شهروندی سازماني مشخص است اين متغیر دارای كمترين امتیاز معادل
 /7و بیشترين امتیاز معادل  /99بوده ،میانگین آن برابر  /19است .میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد
انتظار( ) است.
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جدول( )توصیف متغیر رفتار شهروندی سازماني

سرمايه انسانی

تعداد

منننمم

ماكزيمم

منانگنن

21

/7

/99

/19

انحراف معنار
71

1/

واريانس
1/ 11

با توجه به جدول فوو مشاهده مي شود كه متغیر رفتار شهروندی سازماني دارای حداقل  /7وحداكبر  /99و میانگین
 /19و انمراف معیار

 1/و واريانس  1/ 11مي باشد.

نمودار ( ) هیستوررا متغیر رفتار شهروندی

-2-4توصنف متغنر سبک رهبری
همانطور كه از جدول( ) مربو به متغیر سبك رهبری مشخص است اين متغیر دارای كمترين امتیاز معادل  /17و
بیشترين امتیاز معادل  /9بوده ،میانگین آن برابر  /7است  .میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار( ) است.
جدول( )توصیف متغیر سبك رهبری

سرمايه انسانی

تعداد

منننمم

ماكزيمم

منانگنن

انحراف معنار

واريانس

21

/17

/9

/7

1/ 7

1/ 12

با توجه به جدول فوو مشاهده مي شود كه متغیر سبك رهبری دارای حداقل  /17وحداكبر  /9و میانگین  /7و
انمراف معیار  1/ 7و واريانس  1/ 12مي باشد.
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نمودار ( ) هیستوررا متغیر سبك رهبری

-3-4توصنف متغنر سبک رهبری تحول گرا
همانطور كه از جدول( ) مربو به متغیر سبك رهبری تمول ررا مشخص است اين متغیر دارای كمترين امتیاز معادل
 / 1و بیشترين امتیاز معادل  /29بوده ،میانگین آن برابر  /1است .میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد
انتظار( ) است.
جدول )توصیف متغیر سبك رهبری تمول ررا

سرمايه انسانی

تعداد

منننمم

ماكزيمم

منانگنن

انحراف معنار

واريانس

21

/ 1

/29

/1

1/ 11

1/ 1

با توجه به جدول فوو مشاهده مي شود كه متغیر سبك رهبری تمول ررا دارای حداقل  / 1وحداكبر  /29و میانگین
 /1و انمراف معیار  1/ 11و واريانس  1/ 1مي باشد.

نمودار ( ) هیستوررا متغیر سبك رهبری تمول ررا
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-4-4توصنف متغنر سبک رهبری مراوده ای
همانطور كه از جدول( ) مربو به متغیر سبك رهبری مراوده ای مشخص است اين متغیر دارای كمترين امتیاز معادل
 /و بیشترين امتیاز معادل  /11بوده ،میانگین آن برابر  /29است .میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد
انتظار( ) است .
جدول( )توصیف متغیر سبك رهبری مراوده ای

سرمايه انسانی

تعداد

منننمم

ماكزيمم

منانگنن

انحراف معنار

واريانس

21

/

/11

/29

1/ 17

1/ 7

با توجه به جدول فوو مشاهده مي شود كه متغیر سبك رهبری مراوده ای دارای حداقل

 /وحداكبر  /11و میانگین

 /29و انمراف معیار  1/ 17و واريانس  1/ 7مي باشد.

نمودار( ) هیستوررا متغیر سبك رهبری مراوده ای

نتنجه گنریبررسي های فرا تملیلي در خدوص ارتبا بین رفتار شهروندی سازماني و عوامل اثر رذار برآن بیانگر اين واقعیت
است كه اهار دسته از اين عوامل مورد تأكیدد تمقیقدات بدوده اسدت كده عبارتندد از :ويژردي هدای فدردی كاركندان
( همچون ؛ رضايت كاركنان ،تعهد سازماني ،ادراک از عدالت و ادراک از حمايت رری رهبدری) ،ويژردي هدای شدغلي
( همچون ؛ بازخورد شغلي ،تكراری بودن شغل و رضايت مندی دروني شغل) ،ويژردي هدای سدازماني ( همچدون سیسدتم
پاداش و قددرداني سدازماني و ادراک از حمايدت ردری سدازماني) ،رفتارهدای رهبدری (همچدون ؛ سدبك رهبدری تمدول
آفرين).
تمقیقات اولیه در اين حوزه كه توسط ارران و همكارانش صورت ررفته ،عمدتاً بر نگرش های كاركنان ،ررايشدات
و رفتار حمايتي رهبر متمركز بوده است .تمقیقات بعدی در حوزه رهبری كه بوسیله پودساكوف و همكدارانش انجدا
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ررفته است ،قلمرو رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری تمول آفرين و مبادلده ای رسدترش داده اندد
.اثرات ويژري های شغلي و سازماني عمدتاً در تئوری های مربو به جايگزين هدای رهبدری مطدرح شدده كده توسدط
صاحبنظران مختلف مورد مطالعه قرار ررفته است.
بس( ) 711بیان نمود كه رهبری تمول آفرين منجر به عملكردی فراتر از انتظدارات در ممدیطهدای سدازماني مديشدود.
تمقیقات نیز به طور تجربي ثابت كردند كه ارتبا مببتدي مدابین رهبدری تمدول آفدرين و عملكدرد سدازماني وجدود دارد.
همچنین تمقیقات نشان داد كه بین رهبری تمول آفرين با تعهد كاركنان ،سطوح پايین اسدترس شدغلي ،رضدايت شدغلي و
رضايت از رهبر ،خالقیت ،هوش عاطفي ،رفتار شهروندی سازماني ارتبا مببتي وجود دارد.
با توجه به يافته هايديگر تمقیق بین سبك رهبری مبادله ای و رفتار شهروندی سازماني رابطه معنا داری وجدود دارد( 1/1
>  Pو ) r = 1/ 2و اين امر با يافتده هدای پودسداكوف ( ،) 772هادسدن (  ،) 11پودسداكوف ( ،) 11كوندل( ) 111و
تويگ و همكاران ( ) 119همخواني و تجانس الز را دارد.
همچنین با توجه به يافته های فرعي تمقیق بین سبك رهبری تمول ردراو رفتدار شدهروندی سدازماني رابطده معندا داری
وجود دارد(  P > 1/1و ) r = 1/ 2و اين امر با مطالعات سداير دانشدمندان (ارردان  71پودسداكوف و مكیندزی ، 777
پودساكوف ، 111كونل  ، 111سوالن  ، 111عسگری و ديگران  ) 111نیز هم خواني دارد.
همجنین با توجه به معادله خط رررسیون نتیجه ميشود كه سبك رهبری تمولررا تأثیر بیشتری روی رفتار شهروندی
سازماني دارد.
پنشنهاداتبا عنايت به يافته های تمقیق ،در راستای فرضیات تمقیق پیشنهاد مدي شدود بده اعضدای سدازمان نسدبت بده همكداری و
مشاركت افتخار و غرور القا كنند .مديران برای ايجاد فرهنگ مشاركت در سازمان بايد عوامل بازدارنده آن را شناسايي و
در جهت رفع آن اقدامات الز را انجا دهند .اصوالً عوامل بازدارنده را ميتوان به صورت زير دسته بندی كرد:
دد فرهنگ فردررايي و تك روی در بین كاركنان؛
دد بدبیني زيردستان نسبت به اثر بخشي مديرت مشاركتي؛
دد اعتقاد برخي از مديران به مفروضات تئوری X؛
دد اين كه مديران مشاركت را عامل تهديد و تزلزل قدرت خود ميدانند.
برای از بین بردن موانع باال ،مديران بايد نسبت به استقرار نظا پیشنهادها در سازمان اقددا كنندد .در ايدن زمینده مدديران
سعي كنند هر اند راه جلسات غیر رسمي بین كاركنان و مديران و نیز جلسات پرسدش و پاسدخ نمايندد و كاركندان را از
اگونگي عملكرد و اهداف سازمان به منظور پیشگیری از وقدوع هدر رونده مشدكالت كداری مطلدع سدازند و بده پیشدنهاد
كاركنان در مورد بهبود روش ها و وظايف سازماني اهمیت دهند .البته نبايستي فقط يدك روش يكنواخدت را در آنهدا بده
كار ررفت ،بلكه بايدكلیه روش های مشاركت را با توجه به وضعیت ممیطي سازمان مورد استفاده قرار داد تدا مشداركت
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به صورت كاذب استقرار نیابد.
در نهايت سازمان ها و مديران در جهت ايجاد رفتار شهروندی سازماني بايد را به را حركت كنند .اون فرايند رفتار
شهروندی سازماني يك فرايند يك روزه نیست كه بتوان مانند يك تكنولوژی جديد آن را به سرعت وارد سازمان كدرد،
بلكه يك فرايند مداو و زمان بر است.
مديران ارشد سازمان عمالً رفتارهای تمول آفرين از خود بروز دهند و به عنوان سرمشق و الگدو در ايدن زمینده معرفدي
شوند ،تا زمینه ای برای رفتارهای تمول آفرين در سطوح پايین تر سازمان نیز فراهم رردد.
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