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تاریخ دریافت 9911/70/46 :تاریخ چاپ9911/70/76 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد موثر (مورد مطالعه:
استانداری خراسان شمالی) صورت گرفت .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی -پیمایشی از نوع
همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان استانداری خراسان شمالی میباشد .جامعه آماری محدود در نظر گرفته
شده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردیده است که تعداد  911نفر جهت نمونه در نظر گرفته و به روش
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده گردید .بدینصورت که برای سنجش رهبری
مشارکتی از پرسشنامه آرنولد ( ،)4777رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه اسپکتور و بایر ( )4797و برای اعتماد موثر از پرسشنامه
مک آلیستر ( )9111استفاده شد .پایایی پرسشنامه مذکور به روش آلفای کرونباخ برای متغیرهای رهبری مشارکتی ( ،)7/091رفتار
شهروندی سازمانی ( )7/014و اعتماد موثر ( )7/026بدست آمد و روایی صوری و محتوای پرسشنامه نیز مورد تأیید اساتید مدیریت
قرار گرفت .دادههای بهدستآمده با روشهای آمار توصیفی از طریق نرمافزار  SPSSنسخه  46و آمار استنباطی (روش معادالت
ساختاری) به کمک نرمافزار  AMOSنسخه  44تجزیهوتحلیل شد .یافتههای پژوهش نشان داد؛ رهبری مشارکتی تاثیر مثبت و
معناداری بر اعتماد موثر و رفتار شهروندی سازمانی دارد .همچنین اعتماد موثر تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی
دارد و اینکه رهبری مشارکتی به صورت غیر مستقیم و به واسطه اعتماد موثر بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد.
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 .1مقدمه
شرایط کامال متحول و حاکم بر سازمان ها ،افزایش رقابت را در پی داشته و همین امر نیاز سازمان ها به نسلی ارزشمند و
کارآمد را بیش از پیش نمایان می کند؛ نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود .بی تردید این کارکنان
وجه ممیز سازمان های اثربخش از غیر اثربخش هستند (رضازاده .)9910 ،امروزه سازمان ها به جای استفاده از سلسله
مراتب خشک و رسمی ،به استفاده از ساختارهای کاری مبتنی بر تیم های مستقل متمایل شده اند .این امر بر اهمیت افزایش
و نوآوری کارکنان افزوده است .به طور معمول آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان که تاثیر آن بر اثربخشی عملیات
سازمان زیاد است ،مورد توجه بسیاری از محققان و مدیران قرار می گیرد (آژیده و اهنود.)9910 ،
در ادبیات دو نوع از رفتارهای کاری از هم متمایز شده اند :رفتارهای وظیفه ای که مرتبط با وظایف رسمی است و
رفتارهای غیر وظیفه ای که خارج از شرح شغل قرار دارند (عباسی رستمی و همکاران .)9916 ،افراد بصورت داوطلبانه و
کامال اختیاری اعمالی را انجام می دهند که در صورت حذف آنها تنبیهی متوجه شان نخواهد بود ،زیرا انجام چنین عملی
جزو شرح وظایف وی نمی باشد (پودساکف و همکاران)4777 ،9؛ بنابراین رفتار شهروندی سازمانی چیزی است که با
تحریم و تهدید نمی توان به آن دست یافت زیرا فراتر از وظایف شغلی است .آنها ماشین اجتماعی سازمان را روان کاری
می کنند ،انعطاف پذیری الزم را در هنگام بروز مسائل پیش بینی نشده برای سازمان فراهم می نمایند و اعضاء را به منظور
همکاری در مسائل مشترک توانمند می سازند (حسینی .)9910 ،به همین دلیل کشف ماهیت و منابع رفتار شهروندی
سازمانی برای پژوهشگران سازمانی از اولویت باالیی برخوردار بوده و مطالعه درباره دالیل و علل مشارکت کارکنان در
این گونه رفتارها از پیشینه غنی برخوردار است (صنوبر و عربلو .)9919 ،بررسی فراتحلیلی ارتباط میان رفتار شهروندی
سازمانی و عوامل تاثیرگذار بر آن بیانگر این واقعیت است که چهار دسته از این عوامل مورد تایید تحقیقات بوده است که
عبارتند از :ویژگی های فردی ،ویژگی های شغلی ،سازمانی و رهبری (امجدی کیا و همکاران.)9914 ،
رهبری به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران ،علم و هنر نفوذ در افراد به منظور دستیابی به اهداف می باشد .سبک
رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو ،فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است .شرایط رقابتی ،مدیران سازمان ها را
مجبور به استفاده از سبک های رهبری ،مشارکتی و تیمی می کند .در این راستا سبک و شیوه ای که مدیران برای اداره
کارکنان خویش انتخاب می نمایند بر بسیاری از جهات از جمله کارایی کارکنان ،انگیزش و  ...تاثیر بسزایی خواهد نهاد
(رجبی.)9910 ،
سازمان ها نیاز دارند تا با افزایش مشارکت کارکنان در راستای تغییرات الزمی که مدیران در نظر گرفته اند گام
بردارند .یکی از شیوه های رهبری که باعث افزایش مشارکت کارکنان در جهت پویایی و اثربخشی سازمان می شود،
رهبری مشارکتی است (پیرس .)4774 ،4امروزه رهبری مشارکتی به عنوان یکی از عناصر تئوری نئوکالسیک مطرح است
که نوعی سبک رهبری است و مشخصه آن کاربرد فراوان روش تصمیم گیری گروهی ،تشریک مساعی ،همکاری و
همفکری رهبر با زیردستان در انجام وظایف رهبری ،تشویق و ترغیب آنان به کار ،ارتباطات بطور موازی و عمودی و
توجه به روابط انسانی می باشد .سبک رهبری مجموعه ای از نگرش ها ،صفات و مهارت های مدیران است که بر پایه
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چهار عامل نظام ارزش ها ،اعتماد به کارکنان ،تمایالت رهبری و احساس امنیت در موقعیت های مبهم شکل می گیرد
(هوشیار.)9911 ،
از آنجایی که تغییرات سریع همه جانبه جهانی در محیط رقابتی امروز حیطه فعالیت سازمان ها را دگرگون ساخته است،
رفتار و اعتماد تنها کلید بقای سازمان ها محسوب میگردد؛ مدیران می کوشند تا به کمک الگوهای علمی از موثرترین
روش ها استفاده نموده و راهکارهای بدیع را امتحان کنند (حجتی .)9916 ،راهکارهای زیادی برای سازگاری سازمان ها
با شرایط جدید از سوی نویسندگان مختلف ارائه شدهاست ولی موردی که تقریباً در تمامی آنان مشترک است ،رفتار و
اعتماد کارکنان سازمان ها است .بنابراین مالحظه در اهمیت اعتماد موثر در رشد ،موفقیت ،تعالی و شکوفایی سازمان و
ضرورت توجه به منافع عمومی در مدیریت دولتی ایجاب می کند که مدیران دولتی در فراگردها و رفتارهای روزمره
خود ،نوعی جهت گیری عمومی داشته باشند .اعتماد از آنرو دارای اهمیت است که مدیران به دنبال درک و شناخت
چگونگی همکاری موثر در سازمان ها می باشند و در این میان اعتماد عاملی کلیدی است چرا که همکاری را بوجود می
آورد (شهبازی و رهگذر .)9916 ،برخی از تحقیقات نشان داده اند که اعتماد سازمانی باعث می شود افراد در روابط
اجتماعی خود با دیگران هر گونه بدگمانی را کنار گذاشته و روابط صمیمانه ای برقرار کنند ،احساس اطمینان به رهبری
سازمان داشته و آن را در عمل نشان دهند (میرزایی.)4771 ،9
در سنوات گذشته دفتر نظام پیشنهادها و اکنون دبیرخانه شورای راهبردی سعی بر جذب مشارکت کارکنان دارد و این
نوشتار نیز سعی بر تشریح شرایط مناسب این فعالیت های مشارکتی دارد .نیروی انسانی در سازمان ها مهمترین سرمایه
سازمان ها است ،بنابراین صیانت از جایگاه این سرمایه از وظایف اصلی مدیران است .در این میان در استانداری خراسان
شمالی به علت تغییرات زود به زود و کوتاه مدت استانداران به عنوان مدیران ارشد دولت و آسیب های آن بر توسعه استان
و پیامدهای این انتقاالت بر شیوه های رهبری مدیران ،تمایل کمتری به استفاده از شیوه های رهبری مشارکتی وجود دارد و
به دلیل عدم ثبات در رهبری و رسمیت زیاد ،افراد در بروز رفتارهای داوطلبانه و فرانقشی ضعیف عمل می کنند و به نظر
می رسد بر خالف گفته موریسون )9112( 2که در رفتار شهروندی کارکنان باید گستردگی مسئولیت های خود را تعریف
کنند ،وظایف محدودی را برای خود در نظر گرفته اند که زیان هایی برای سازمان و سایر دستگاه های وابسته در کوتاه
مدت و بلند مدت خواهد داشت (موریسون.)9112 ،
با توجه به اهمیت نیروی انسانی بهره ور در سازمان ها و نظر به تعدد نقش ها و وظایف افراد در ادارات و به طور خاص
در استانداری ،سازمان ها برای شناخت و بهبود رفتار منابع انسانی خود تالش می کنند .با عنایت به دغدغه مدیران سازمان
ها در مورد بقا و پیشرفت در محیط های کاری و اینکه تعداد افرادی که از خود رفتار شهروندی سازمانی بروز می دهند
اندک است ،شناخت رفتار شهروندی سازمانی و عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است و می تواند گام موثری در پیشرفت
سازمان ها باشد و این مساله اهمیت زیادی در استانداری دارد چرا که این رفتارها انعطاف پذیری الزم را فراهم کرده و به
کارکنان کمک می کند در کنار هم باشند و بتوانند با بکارگیری تفکر مدیریتی مناسب و پیاده سازی آن در بروز
رفتارهای شهروندی سازمانی کمک کرده و باعث بروز همکاری ،همدلی و افزایش همکاری بین کارکنان بویژه افراد
مستعد و توانمند و تقویت تعامل و ارتباطات انسانی و اخالقی می شود تا افراد بیشتر از توان خود در انجام وظایفشان عمل
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کرده و فراتر از نقش خود عمل کنند و عملکرد این نهاد ارتقاء یابد .مساله اصلی این پژوهش آن است که آیا رهبری
مشارکتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد موثر تاثیرگذار است؟ هدف این پژوهش آن است تا بصورت
علمی نقش میانجی اعتماد موثر در تاثیر بین رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی سازمانی استانداری خراسان شمالی را
مورد بررسی قرار دهد.
 .1مبانی نظری و ادبیات پژوهش
 .1-2رهبری مشارکتی

مشارکت در فرآیند تحول آفرینی ،نیازمند گذشتن از منافع کوتاه مدت و از دست دادن وضع موجود است و تنها کسانی
در این فرآیند مشارکت می جویند که وضع آینده را مطلوب تر از وضع موجود بدانند .متداول ترین راه برای برطرف
ساختن مشکل ناتوانی سازمان ها در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان ،بکارگیری روش رهبری مشارکتی است .به گواه
بسیاری از گزارش ها موفقیت اکثر شرکت های بزرگ مرهون بکارگیری مناسب این سبک مدیریت بوده است (رضوی،
 .)9912در واقع رهبری مشارکتی سبکی از رهبری است که تمام اعضاء یک گروه در تعیین هدف های اصلی سازمان و
توسعه استراتژی و رویه ها برای رسیدن به این اهداف نقش موثر ایفا می کنند (فروهان و مهداد .)9916 ،مفهوم رهبری
مشارکتی را از یک دیدگاه می توان اینگونه تعریف کرد" :رهبری مشارکتی عبارتست از مجموعه گردش کار و عملیاتی
که تمام کارکنان یک سازمان را در روند تصمیم گیری های مربوط به آن سازمان دخالت داده و شریک می سازد (شیخ
محمدی و تولیت زاده.)9917 ،
در واقع رهبر مشارکت جو به عنوان یک تسهیل کننده ،چشم اندازها و ارزش های سازمانی را با زیردستان خود تسهیم
می کند؛ بنابراین اتخاذ سبک رهبری منجر به نظرخواهی ،ارج نهادن به کارهای گروهی و موجب تجمیع افکار و توانایی
ها شده و در نهایت به اعتماد بیشتر میان کارکنان و مدیران کمک می کند و باعث می شود کارکنان با طیب خاطر بیشتری
به فعالیت بپردازند (فروهان و مهداد.)9916 ،
این شکل از رهبری می تواند به شکلها و شیوه های مختلفی از جمله نظام پیشنهادها ،گروه های بهبود کیفیت و گروه
های خودگردان در سازمان پیاده شود (شیخ محمدی و تولیت زاده.)9917 ،
 .2-2اعتماد موثر

اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی است و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضاء جامعه است .اعتماد یکی از
مفاهیم اساسی است که به طور گسترده از آن صحبت می شود و برای سازمان ها حیاتی است و در عین حال تعریف و
تشریح آن با ابهامات زیادی مواجه است .در واقع ارائه یک تعریف مشخص و قطعی از اعتماد کاری سخت و نشدنی
است .آنچه موضوع را بیشتر پیچیده می کند مترادف های بسیاری است که برای آن وجود دارد (پروری.)9911 ،
همه تعاریف ارائه شده نشان می دهد که اعتماد پدیده ای پویاست و همچون چسبی است که افراد انسانی را برای
شکل دادن گروه ها بهم ملحق می سازد و باعث تداوم روابط سالم چه در سطح افقی و چه در سطح عمودی سازمان ها
می شود (نادی و شاه حسینی.)9910 ،
اعتماد سازمانی در واقع یک اطمینان میان مدیریت و کارکنان است که هر دو باید در آن سهیم شوند و یکی از عوامل
موثر در سازمان برقراری اعتماد میان کارمندان و مدیر می باشد (خانی فر.)4771 ،1
Khanifar & et al
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لویس 6در تشریح مفهوم اعتماد بیان می کند که در حقیقت؛ اعتماد ،باور ما به این است که دیگران همان کاری را
انجام می دهند که ما از آن ها انتظار داریم ،بدون اینکه تحت نظارت باشند (لوویس .)4770 ،روسو 0اعتماد را حالتی روانی
می داند که بر اساس آن فرد تمایل دارد تا آسیب پذیری در مقابل دیگری را بپذیرد و بر مبنای انتظارات مثبت از رفتار
دیگری عمل کند (روسو.)9110 ،
گرچه اعتماد به طور روزمره در ادبیات محاوره ای استفاده می شود ،اما در ادبیات سازمانی هم تعریفی دارد؛ توجه به
مفهوم اعتماد در مدیریت از دهه  9107و  9117شروع شد (جزیی .)9911 ،از نظر لویسکی 0و ویتاف )4777( 1اعتماد در
سازمان به جوی اشاره دارد که در آن کارکنان به تصمیمات و سیاست های مدیران ارشد اطمینان دارند و مدیریت از
تعهد ،کاردانی و تالش کارکنان مطمئن است (لویسکی و ویتاف .)4777 ،از دیدگاه متیو )9117( 97اعتماد سازمانی به
عنوان احساس اطمینان کارکنان به سودمندی و ثبات رفتار و اظهارات سازمان هنگام مواجهه با شرایط ناپایدار و مخاطره
آمیز تعریف می شود (متیو .)9117 ،نیهان )4777( 99بیان می کند اعتماد سازمانی سازه ای است که احساس اطمینان و
حمایت یک فرد از مدیرش را شرح می دهد ،به طور کلی اعتماد سازمانی سطحی از شایستگی یا اطمینان است که یک
فرد نسبت به شایستگی دیگران برای انجام یک کار طبق شیوه ای اخالقی ،بی طرفانه و از روی میل و رغبت دارد (نیهان،
 .)4777از منظر ایکانن )4799( 94اعتماد به عنوان چسب اجتماعی تعریف شده که اعضای سازمان را به یکدیگر متصل می
کند و با القای همکاری و احساسات مثبت برای پیشرفت و عملکرد موفقیت آمیز تیم ها حیاتی است (ایکانن.)4799 ،
 .3-2رفتار شهروندی سازمانی
99

رفتارهای شهروندی سازمانی برای اولین بار توسط باتمن و ارگان معرفی شده است (کهریزی )9910 ،و به عنوان
رفتارهای اختیاری و ارادی کارکنان که در شرح وظایف شغلی نیست ،تعریف می شود (مهداد .)9910 ،رفتار شهروندی
سازمانی به رفتار کاری کارکنان یک سازمان نظیر یاری رسانی به همکاران ،بیش از لزوم کار کردن ،کارکردن در
روزهای غیر کاری ،عمل کردن در امور شغلی باالتر از استانداردهایی که توسط سازمان تعیین شده است ،اطالق می گردد
(همت پناه و همکاران.)9910 ،
بررسی بیشتر مبانی نظری و پیشینه پژوهش نشان می دهد که تقریبا سی و چهار شکل از رفتار شهروندی سازمانی تا
کنون شناخته شده است .در پژوهشی فراتحلیلی که لی پاین 92در سال  4774انجام داده است به این نتیجه رسیده که بین
اشکال مختلف رفتارشهروندی سازمانی مطرح شده از سوی صاحب نظران مختلف هم پوشانی زیاد وجود دارد (لی پاین،
 .)4774رفتارهای متفاوتی همچون نوع دوستی ،یاری رسانی ،فضائل شهروندی ،جوانمردی و ادب و احترام از زمره
معروف ترین و شناخته ترین رفتارهایی هستند که می توان زیر چتر رفتار شهروندی سازمانی قرار داد .این رفتارها از این
نظر دارای اهمیت هستند که بیش از سه دهه پژوهش در این ارتباط نشان می دهد که نقش انکارناپذیر در ایجاد فضای
کاری مثبت همراه با رضایت شغلی ،عملکرد سطح باالتر و اثربخشی مطلوب تر دارند (رضازاده.)9910 ،
Lewis
Rousseau
Lewicki
Wiethoff
Mathieu
Nyhan
Ikonen
Batman & Organ
LePine
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در یکی از تقسیم بندی های دیگر ،رفتار شهروندی سازمانی معطوف به سازمان و رفتارهای معطوف به همکاران
تقسیم بندی شده است .رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به سازمان ،رفتارهایی را در بر می گیرد که منافع انجام چنین
رفتارهایی به صورت مستقیم متوجه سازمان است (مانند مسئولیت پذیری فراتر از وظایف و مشارکت در امور سازمان و
فراتر از شرح وظایف شغلی) در مقابل رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به افراد یا همکاران رفتارهایی را در بر می
گیرد که به نوعی موجب یاری و نفع به افراد و باالخص به همکاران (مانند یاری رسانی در لحظات دشوار) می گردد (لی
پاین.)4774 ،91
 .3پیشینه پژوهش
 یاسینی و همکاران ( )9910در پژوهشی به بررسی استراتژی سبک رهبری توزیع شده بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در
سطح گروه با نقش میانجی احساس خود کارآمدی و اعتماد در سازمان پرداختند .جامعه آماری پژوهش را کارکنان رسانه
های ورزشی در استان ایالم تشکیل داده بودند .برای نمونه گیری از شیوه خوشه ای استفاده گردید و تعداد  979نفر جهت
نمونه انتخاب شدند .یافته های پژوهش نشان می دهد رهبری با احساس کارآمدی و اعتماد در سازمان ارتباط معناداری
دارد .احساس کارآمدی و اعتماد در سازمان با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری دارد .اعتماد سازمانی
تاثیر مثبتی بر احساس کارآمدی دارد و اینکه رهبری به صورت غیر مستقیم به واسطه احساس کارآمدی و اعتماد در
سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر گذار است (یاسینی.)9910 ،
 آژیده و اهنود ( )9910در پژوهشی به بررسی رابطه بین رهبری مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی پرداختند .جامعه
آماری پژوهش را معلمان آموزش و پرورش در شهر تهران تشکیل داده بودند .برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده
استفاده گردید و تعداد  490نفر جهت نمونه انتخاب شدند .یافته های پژوهش نشان می دهد بین رهبری مشارکتی با رفتار
شهروند سازمانی رابطه معناداری وجود دارد (آژیده و اهنود.)9910 ،
 الی و همکاران )4747( 96در پژوهشی به بررسی تاثیر اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان
پرداختند .جامعه آماری پژوهش را کارکنان هتلی در کشور اندونزی که بیشتر از یکسال در هتل شاغل بودند تشکیل داده
بودند .تعداد  14نفر جهت نمونه انتخاب شدند .یافته های پژوهش نشان می دهد اعتماد سازمانی بر رفتارهای شهروندی
سازمانی تأثیر گذار است .اعتماد سازمانی بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارد .رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد
کارکنان تأثیر می گذارد .همچنین شهروندی سازمانی به عنوان یک متغیر مداخله گر می تواند اعتماد سازمانی را برای
عملکرد کارکنان بهبود بخشد (الی و همکاران.)4747 ،
 باهاتی و همکاران )4791( 90در پژوهشی به بررسی تاثیر رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی گری
اعتماد موثر و اعتماد شناختی با نقش تعدیلگری تعهد مستمر پرداختند .جامعه آماری پژوهش را کارمندان صنعت هتلداری
در کشور پاکستان تشکیل داده بودند .تعداد  277نفر جهت نمونه انتخاب شدند .یافته های پژوهش نشان می دهد رهبری
مشارکتی به صورت غیر مستقیم و به واسطه اعتماد موثر و شناختی بر رفتار شهروندی تاثیر مثبت و معناداری دارد .رهبری
مشارکتی بر اعتماد موثر و شناختی تاثیر مثبت و معناداری دارد .اعتماد موثر و شناختی تاثیر مثبتی بر رفتارشهروندی
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16. Lay & et al
17. Bhatti & et al
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سازمانی دارد و همچنین تعهد مستمر رابطه بین رهبری مشارکتی و رفتارشهروندی سازمانی را تعدیلگری می کند (باهاتی و
همکاران.)4791 ،
 .4مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،مدلی که در این پژوهش مورد بررسی قرارمیگیرد ،رهبری مشارکتی به عنوان
متغیر مستقل ،اعتماد موثر بهعنوان متغیر میانجی و رفتار شهروندی سازمانی بهعنوان متغیر وابسته ایفای نقش می کنند که
برگرفته از مدل باهاتی و همکاران ()4791؛ بوده است.
اعتماد موثر
رفتار شهروندی

رهبری مشارکتی

سازمانی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (باهاتی 18و همکاران)2112 ،

 .5روش شناسی پژوهش

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از حیث ماهیت و روش ،توصیفی -پیمایشی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری
پژوهش شامل تمامی کارکنان استانداری خراسان شمالی که تعداد  467نفر بودند میباشد و براساس جدول مورگان تعداد
 911نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده تعیین شد .به دلیل اینکه پژوهش حاضر پیمایشی است و در قلمرو
مکانی استانداری خراسان شمالی ،بهصورت میدانی انجام و برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است .برای
سنجش متغیرهای اصلی پژوهش ،تعداد  49سؤال از طریق تلفیق پرسشنامههای چند محقق طراحی شد که در جدول 9
متغیرهای پژوهش و تعداد سؤاالت مربوط به هریک نشان دادهشده است.
برای ارزیابی گویه های پرسشنامه از طیف پنج رتبهای لیکرت و همچنین ازنظر اساتید رشته مدیریت برای بررسی
روایی صوری و برای روایی سازه متغیرهای پژوهش از شاخص میانگین واریانس استخراج شده ( )91AVEاستفادهشده
است .همچنین سنجش پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نشان داده شد که مقدار این ضریب برای
همهی متغیرها بیشتر از  7/0میباشد و پایایی ابزار سنجش مورد تائید قرار گرفت که در در جدول  4ضریب بدست آمده
هر متغیر نشان داده شده است.
در تجزیهوتحلیل توصیفی اطالعات ابتدا ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان ازجمله جنسیت ،سن و میزان
تحصیالت بود که بهطور کامل مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش آمار استنباطی بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش،
روابط بین متغیرها و به عبارتی تعمیم نتایج بهدستآمده از نمونه به جامعه آماری پژوهش ،از مدلسازی معادالت ساختاری
( )SEMو همچنین برای تجزیهوتحلیل دادهها از دو نرمافزار  Amos2022و  Spss2126استفاده شد است.
Bhatti
Average Variance Extracted
)Analysis of Moment Structures (AMOS
)Statistica Packge For Social Sciences (SPSS
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جدول  .1متغیرها ،تعداد سؤاالت و منابع پرسشنامه
متغیر

تعداد سؤالها

منبع

رهبری مشارکتی

6

آرنولد)4777( 44

رفتار شهروندی سازمانی

97

اعتماد موثر

1

49

اسپکتور و بایر ()4797
42

مک آلیستر ()9111

جدول  .2پایایی آلفای کرونباخ متغیرها
متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

رهبری مشارکتی

7/091

رفتار شهروندی سازمانی

7/014

اعتماد موثر

7/026

 .6تجزیهوتحلیل دادهها
در مطالعات حوزه علوم انسانی و اجتماعی ،تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش طبق فرایندی با قالب کلی مشخص و یکسان
صورت میپذیرد که مرتبط با آن روشهای تحلیل آماری متعددی تابهحال معرفیشده است .در این میان ،مدلسازی
معادالت ساختاری که در اواخر دهه شصت میالدی معرفی شد ،ابزاری در دست محققین جهت بررسی ارتباطات میان
چندین متغیر در یک مدل فراهم میساخت .قدرت این تکنیک در توسعه نظریهها باعث کاربرد وسیع آن در علوم مختلف
از قبیل بازاریابی ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطالعاتی شده است .یکی از مهمترین دالیل
استفاده زیاد پژوهشگران از  ،SEMقابلیت آزمودن تئوریها در قالب معادالت میان متغیرهاست .دلیل دیگر لحاظ نمودن
خطای اندازهگیری توسط این روش است که به محقق اجازه میدهد تا تجزیهوتحلیل دادههای خود را با احتساب خطای
اندازهگیری گزارش دهد .مدلهای مرسوم در مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMدرواقع متشکل از دو بخش هستند.
مدل اندازهگیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سؤاالت) مربوطه را بررسی
مینماید و مدل ساختاری که نشان میدهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرارگرفتهاند .استفاده از مدلسازی
معادالت ساختاری مزایای زیادی دارد که پنج عدد از مهمترین آنها عبارتاند از :الف) تخمین روابط چندگانه ب)
قابلیت سنجش متغیرهای پنهان (مفاهیم مشاهده نشده) ج) محاسبه خطای اندازهگیری د) قابلیت بررسی تأثیر هم خطی ه)
آزمون روابط جعلی و غیرواقعی (داوری و رضازاده.)9919 ،
در این پژوهش ،تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از تکنیک معادالت ساختاری ( )SEMو نرمافزارهای  spss26و Amos22

انجام پذیرفت و ضرایب مسیر ازلحاظ بزرگی ،عالمت معناداری بررسی شدند .ضرایب مسیر مثبت ،نشاندهنده روابط
مستقیم بین متغیرهای درونزا و برونزاست و در مقابل ،ضرایب مسیر منفی رابطه معکوس بین متغیرهای پنهان درونزا و
برونزا را نشان میدهند.

22. Arnold
23. Spector & Bauer
24. McAllister
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 .1-6پایایی نشانگرهای متغیرهای مکنون:

پایایی هریک از نشانگرهای متغیر مکنون ،در مدل  AMOSتوسط میزان بارهای عاملی هر نشانگر مشخص میشود .ارزش
هریک از بارهای عاملی نشانگرهای متغیر مکنون مربوطه میبایست بزرگتر یا مساوی  7/2باشد .در جدول  9میزان بارهای
عاملی برای نشانگرهای متغیرهای مکنون تحقیق قابل مشاهده است.
جدول  .3پایایی نتایج نحلیل عاملی تأییدی
بعد

C.R.

رهبری مشارکتی
رفتار شهروندی سازمانی

سوال 9

7/671

سوال 4

7/047

6/204

سوال 9

7/020

6/617

سوال 2

7/661

6/991

سوال 1

7/041

6/127

سوال 6

7/622

1/167

سوال 0

7/619

سوال 0

7/614

6/012

سوال 1

7/116

1/699

سوال 97

7/210

2/610

سوال 99

7/640

6/419

سوال 94

7/699

6/979

سوال 99

7/691

6/991

سوال 92

7/000

0/111

سوال 91

7/619

6/222

سوال 96

7/292

2/200

اعتماد مؤثر

نام متغیر

ضریب مسیر استاندارد

بعد

C.R.

نام متغیر

ضریب مسیر استاندارد

سوال 90

7/604

سوال 90

7/047

0/709

سوال 91

7/661

6/641

سوال 47

7/027

0/429

سوال 49

7/077

0/042

همان طور که در جدول  9مالحظه میشود تمامی مقادیر ضرایب استاندارد باالتر از  7/2است .بنابراین میتوان گفت
این مدل اندازهگیری از پایایی کافی در زمینه نشانگرهای متغیرهای مکنون برخوردار است .در جدول فوق مقادیر نسبت
بحرانی ( )CRنیز برای نشانگرها نشان داده شده است .این مقادی ر معموالً به عنوان پارامترهای روایی مرتبط با تحلیل عاملی
تأییدی معرفی می شوند چراکه روابط بین نشانگرها و متغیرهای مکنون از قبل مشخص شدهاند .همانطور که مالحظه
میشود تمامی مقادیر خارج از بازه ( )9/16 ،-9/16میباشد و معنیدار بوده در نتیجه ابزار تحقیق از روایی مناسب
برخوردار است.
 .2-6ارزیابی برازش مدل ()model Fit

بهعنوان اولین قدم برای انجام تحلیل عاملی تأییدی ،بار عاملی استانداردشدهی نشانگرها بررسی میشود .ارزش هریک از
بارهای عاملی نشانگرهای متغیر مکنون مربوطه میبایست بزرگتر یا مساوی  7/1باشد.
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جدول  .4شاخصهای برازش
توضیحات

مقادیر قابل قبول

مقدار به دست آمده

نام آزمون

کای اسکوئرنسبی

>9

4/224

RMSEA

ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

>7/9

7/9

RMR

ریشه میانگین مجذور باقیمانده ها

>7/9

7/707

GFI

شاخص برازندگی تعدیل یافته

<7/1

7/000

NFI

شاخص برازش نرم

<7/1

7/009

CFI

شاخص برازش مقایسه ای

<7/1

7/196

با توجه به جدول شماره  2مقدار  RMRبرابر با  7/70می باشد ،این مقدار کمتر از  7/9است که نشان دهنده این است
که میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است و مدل قابل قبول می باشد .همچنین مقدار کای دو به درجه آزادی
( )4/224بین  9و  9می باشد و میزان شاخص  CFIنیز از  7/1بیشتر می باشد .به طور کلی زمانی که حداقل سه شاخص
مقادیری در بازهی قابل قبول داشته باشند میتوانیم ادعا کنیم که برازش مدل خوب و قابل قبول است.
 .3-6پایایی سازه (سازگاری درونی)

پایایی سازه این امکان را فراهم می سازد تا سازگاری درونی شاخص هایی که یک مفهوم را می سنجند بررسی شود؛ به
عبارت دیگر پایایی سازه نشان می دهد که متغیرهای مشاهده شده (نشانگرها) با چه دقتی متغیر مکنون را می سنجند .برای
اندازه گیری این پایایی ،شاخص پایایی ترکیبی در مدل معادالت ساختاری ارائه می شود .مقدار این شاخص باید بزرگتر یا
مساوی  7/6باشد .جدول شماره  1مقدار پایایی سازه را برای هر یک از متغیرهای مکنون نشان می دهد.

جدول  .5مقدار پایایی سازه برای هریك از متغیرهای مکنون
متغیر

پایایی ترکیبی ()CR

رهبری مشارکتی

7/029

رفتارشهروندی سازمانی

7/016

اعتماد مؤثر

7/022

همان طور که مشاهده می شود مقدار پایایی ترکیبی در جدول فوق نشان داده شده و مالحظه می شود که این ضرایب
همگی باالتر از  7/6می باشند؛ بنابراین مدل اندازه گیری از پایایی مناسبی برخوردار است.
 .4-6روایی (اعتبار) همگرا

روایی (اعتبار) همگرا در مدل  AMOSتوسط معیار میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEمورد تحلیل قرار میگیرد.
این شاخص نشان دهنده میزان واریانسی است که یک سازه (متغیر مکنون) از نشانگرهایش بدست میآورد .برای این معیار
مقادیر بیشتر از  7/2را پیشنهاد میکنند چرا که این مقدار تضمین میکند حداقل  27درصد واریانس یک سازه توسط
نشانگرهایش تعریف میشود .در ادامه نتایج حاصل از بررسی روایی همگرا در تحقیق حاضر ارائه شده است.
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جدول  .6روایی همگرای سازههای (متغیرهای مکنون) تحقیق
متغیر

میانگین واریانس استخراج شده ()AVE

رهبری مشارکتی

7/202

رفتارشهروندی سازمانی

7/207

اعتماد مؤثر

7/149

با توجه به جداول  1و  6چون مقادیر  CRاز  AVEبیشتر است و همچنین مقادیر  AVEاز  7/2بیشتر است ،بنابراین شرط
روایی همگرایی برای تمامی سازه ها برقرار است.
 .7یافتههای پژوهش
بر اساس نتایج به دست آمده ویژگی های ج معیت شناختی نمونه آماری تحقیق نشان می دهد که بیشترین افراد با جنسیت
مرد ( 61/0درصد) ،میزان تحصیالت کارشناسی ( 29/4درصد) و در رده سنی  97تا  27سال ( 24/6درصد) بوده اند؛ و
برای بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش ،از روابط علی مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری و برآورد ضرایب
رگرسیونی استفادهشده است.
 فرضیه اول
" بین رهبری مشارکتی و رفتاری شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد".
در بررسی اثرات متغیر بین رهبری مشارکتی با رفتار شهروندی ،با توجه به جدول  0و شکل  4مقدار ضریب مسیر به میزان
( )7/196برآورد شده است همچنین نسبت بحرانی ) (CRبرابر  9/090میباشد (برای معنادار بودن یک ضریب ،عدد معنی
داری آن باید خارج از بازه ( )-9/16 ،9/16باشد که در این صورت از سطح معنیداری  7/71کوچکتر است) .میتوان
نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  7/71معنیدار است یعنی رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی تأثیر
معنیداری دارد .بنابراین این فرضیه تایید میگردد.
 فرضیه دوم
" بین رهبری مشارکتی و اعتماد موثر سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد".
دربررسی اثرات متغیر بین رهبری مشارکتی با اعتماد مؤثر ،با توجه به جدول  0و شکل  4مقدار ضریب مسیر به میزان
( )7/012برآورد شده است همچنین نسبت بحرانی ) (CRبرابر  1/672میباشد .میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر
در سطح خطای  7/71معنیدار است یعنی رهبری مشارکتی بر اعتماد مؤثر تأثیر معنیداری دارد .بنابراین این فرضیه تایید
میگردد.
 فرضیه سوم
" بین اعتماد موثر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد".
در بررسي اثرات متغير بين اعتماد مؤثر با رفتار شهروندی سازماني ،با توجه به جدول  7و شکل  2مقدار ضريب مسير به ميزان
( )0/364برآورد شده است همچنين نسبت بحراني ) (CRبرابر  4/334ميباشد .ميتوان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در
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سطح خطای  0/00معنيدار است يعني اعتماد مؤثر با رفتار شهروندی سازماني تأثير معنيداری دارد .بنابراين اين فرضيه تاييد
ميگردد.

 فرضیه چهارم
"اعتماد موثر رابطه بین رهبری مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی را میانجیگری مینماید"
برای بررسی اثر میانجی متغیر اعتماد مؤثراز روش بوت استرپینگ استفاده گردید .در این روش به ترتیب مراحل زیر انجام
می گردد.
 .9بررسی رابطه مستقیم بین دو متغیر رهبری مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی )(total effect
 .4بررسی مسیرغیرمستقیم بین دو متغیر رهبری مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی درحضور متغیرسوم یعنی اعتماد مؤثر
 .9بررسی رابطه مستقیم بین دو متغیر رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی سازمانی در حضور متغیر میانجی که در مرحله دوم
تأیید شده است.
برای بررسی میانجی گری یک متغیر ،ابتدا مرحله اول انجام میشود و شرط بررسی ادامه فرآیند ،معناداری مسیر در
مرحله اول میباشد .در مرحله دوم در صورت تأیید مسیر ،میانجیگری تأیید می گردد .بررسی مرحله سوم به منظور روشن
شدن میانجی گری کامل یا جزئی می باشد .اگر ضریب رگرسیونی این مسیر معنادار باشد ،یعنی متغیر مستقل به طور
همزمان از هر دو طریق مستقیم و غیر مستقیم بر وابسته اثر می گذارد .اصطالحاً متغیر میانجی ،تأثیر مستقل بر وابسته را به
صورت جزئی میانجیگری میکند؛ اما اگر با حضور متغیر میانجی ،تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته دیگر معنادار نبود ،به
این معنی است که مسیر غیر مستقیم تمام ت أثیر مستقل بر وابسته را جذب کرده و اصطالحاً متغیر میانجی رابطه مستقل بر
وابسته را به طور کامل میانجیگری می کند.
بنا بر توضیحات ذکر شده ،ابتدا باید بررسی اثر کلی ) (total effectو معنی داری این مسیر انجام شود.

شکل  2مدل معادالت ساختاری مربوط به فرضیه اصلی اول در حالت اثرکل
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رابطه رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد موثر (مورد مطالع  :استانداری خراسان شمالی)
جدول  7ضرایب رگرسیونی (اثرات کل) مربوط به فرضیه چهارم
برآورد مسیر

نام مسیر
رهبری مشارکتی

<---

اعتماد مؤثر

7/777

اعتماد مؤثر

<---

رفتار شهروندی

7/777

رهبری مشارکتی

<---

رفتار شهروندی

7/179

نسبت بحرانی ()CR

1/040

P

***

همانطور که درشکل  4و جدول  ،0مشاهده میشود ضریب مسیر بین متغیر رهبری مشارکتی و رفتار شهروندی در مدل
اثر کامل با توجه به ضریب مسیر  7/179و نسبت بحرانی ( 1/040برای معنادار بودن یک ضریب ،عدد معنی داری آن باید
خارج از بازه ( )-9/16 ،9/16باشد که در این صورت از سطح معنیداری  7/71کوچکتر است) ،با  %11اطمینان معنیدار
است.
بنابراین طبق نمودار تصمیمگیری روش بوت استرپینگ امکان تحلیل میانجیگری برای متغیر اعتماد مؤثر وجود دارد.
در ادامه برای بررسی اثرات غیر مستقیم نتایج برای مدل با اثر میانجی نمایش داده میشود.
جدول  8اثر غیرمستقیم و معناداری ضرایب (با حضور متغیر سوم :اعتماد مؤثر)
رهبری مشارکتی
اعتماد مؤثر
رفتارشهروندی

7/77
7/960
سطح معناداری)7/779( :

در جدول  0ضریب مسیرغیرمستقیم و سطح معناداری این مسیر نمایش داده شده است .با توجه به نتایج گزارش شده در
جدول  0مسیر غیرمستقیم رهبری مشارکتی ← اعتماد مؤثر ← رفتار شهروندی با  %11اطمینان (در سطح  )7/779معنیدار
است .بدین معنا که متغیر اعتماد مؤثر متغیر میانجی است .حال به منظور تعیین نوع میانجی ،به آزمودن مرحله بعد
می پردازیم .مطابق نمودار تصمیم گیری بوت استرپ مرحله آخر ،آزمودن مسیر مستقیم بین رهبری مشارکتی و رفتار
شهروندی در مدل با تاثیر متغیر میانجی اعتماد مؤثر است .بدین منظور از شکل  9و جدول  1استفاده میشود.
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شکل  3مدل معادالت ساختاری مربوط به فرضیه اصلی اول در حضور متغیرمیانجی
جدول  2برآورد ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه اصلی اول در حضور میانجی
برآورد مسیر

نسبت بحرانی ()CR

P

رهبری مشارکتی

<---

اعتماد مؤثر

7/012

1/672

***

اعتماد مؤثر

<---

رفتار شهروندی

7/269

9/229

***

رهبری مشارکتی

<---

رفتار شهروندی

7/196

9/090

***

نام مسیر

همانطور که در جدول  1مالحظه می شود ،ضریب مسیر بین رهبری مشارکتی و رفتار شهروندی ( )7/196معنیدار
است؛ بنابراین مطابق نمودار تصمیم گیری بوت استرپینگ ،اعتماد مؤثر تاثیر مثبت رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی را به
صورت جزئی میانجیگری میکند لذا فرضیه تأیید میگردد.
 .1-7خالصه نتایج آزمون فرضیه ها
جدول  .11نتایج آزمون فرضیه ها
مسیر
فرضیه ها

از

به

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه

9

رهبری مشارکتی

رفتار شهروندی سازمانی

7/196

9/090

تایید می شود

4

رهبری مشارکتی

اعتماد موثر

7/012

1/672

تایید می شود

9

اعتماد موثر

رفتار شهروندی سازمانی

7/269

9/229

تایید می شود
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رابطه رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد موثر (مورد مطالع  :استانداری خراسان شمالی)
جدول  .11نتایج آزمون فرضیه مربوط به نقش میانجیگری

فرضیه
2

نقش میانجی
رهبری مشارکتی

اعتماد موثر

نتیجه
رفتار شهروندی سازمانی

تایید می شود

 .8بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجیگری اعتماد موثر صورت
پذیرفت .این پژوهش بر مبنای هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است که قصد دارد از طریق روش های علمی به افزایش
رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در بلند مدت کمک کند.
 بین رهبری مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که رهبری مشارکتی تاثیر مثبت و معناداری بررفتار شهروندی سازمانی
دارد .یافته های این پژوهش حاکی از این است که رهبری مشارکتی باعث رفتار شهروندی سازمانی کارکنان می گردد.
این نتیجه با یافته های طیبی و همکاران ( ،)9919باقری و همکاران ( ،)9911اریک ،)4797( 41پنگ )4797( 46هم جهت و
هم سوء می باشد .همچنین قاسم زاده و همکاران ( )9919در پژوهشی به بررسی نقش هویت سازمانی در رابطه ی بین
اخالق حرفه ای با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی کار پرداختند که رابطه بین رهبری مشارکتی بر رفتار
شهروندی سازمانی را تایید کردند.
رفتار شهروندی سازمانی موجب انسجام سازمان ،کسب دانشهای اساسی و کیفیت کار مدیران میشود .لذا برای
توضیح بیشتر این نتیجه باید اذعان کرد که توانایی مدیران در انتخاب رهبری مشارکتی منجر به اتخاذ تصمیمات راهبردی
مناسب و اثربخش درجهت بهبود موقعیت سازمان و همچنین موجب شایستگی ،اعتبار ،خوشنامی و تخصص آنها خواهد
شد تا کارکنان بیشتر با سازمان خود هویت یابی کنند و درنتیجه با اشتیاق و انگیزه بیشتری به انجام وظایف بپردازند و
عملکرد شغلی خود را افزایش دهند (کالرک.)4794 ،40
همان گونه نتایج آ زمون انجام شده نشان داد رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .به
استاندار و مدیران عالی استانداری خراسان شمالی پیشنهاد می گردد بایستی موانع رویاروی رهبری مشارکتی را شناسایی
کرده و با به حداقل رساندن آن ،اصول رهبری مشارکتی را با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان بکار برند .آنها می توانند با
تغییر برنامه های زمانی و کاری سازمان ،به گونه ای برنامه ریزی نمایند که ضمن تشویق کارکنان به مشارکت در فعالیت ها
و تفویض اختیار برای آنان در چارچوب مقررات موجود در تصمیم گیری های شغلی و سازمانی دخیل بوده و با ایجاد
گروه های تخصصی و کاری از ظرفیت های علمی و عملی همه کارکنان استفاده کنند تا بتوانند موجب بهره وری بیشتر
کارکنان از طریق انجام فعالیت های داوطلبانه و خارج از شرح شغل های تعریف شده شوند .هنگامی که سبک رهبری
مشارکتی در سازمان اجرا گردد باعث ایجاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان خواهد شد که با رغبت و عالقه
کارکنان عالوه بر وظیفه های سازمانی خود انجام می پذیرد که باعث اثربخشی و کارایی در سازمان خواهد شد.
25. Eric
26. Peng
27. Clarke
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 بین رهبری مشارکتی و اعتماد موثر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که رهبری مشارکتی تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد موثر دارد .یافته
های این پژوهش حاکی از این است که رهبری مشارکتی باعث کسب اعتماد موثر کارکنان می گردد .این نتیجه با یافته
های فیضی و میائو 40و همکاران ( )4792مطابقت دارد.
الولر 41بیان میکند که تغییرات مستمر در محیط کار ،سبکهای مدیریت مشارکتی و استقرار تیمهای کاری را ایجاب
کرده و ایجاد اعتماد در تیمهای کاری و مدیریت مشارکتی ،ضرورت ایجاد اعتماد در سازمانها را دوچندان ساخته است.
مدیریت مشارکتی یعنی مشارکت کارکنان درفرآیند تصمیم گیری ،دعوت از همه افراد به تفکر راهبردی و قبول مسئولیت
فردی درقبال کیفیت کار و تولید ،حمایت و پاداش دادن به رفتارکارکنان که ارباب رجوع را راضی و عملکردسازمان را
بهبود می بخشند (مکی.)9919 ،
همان گونه نتایج آزمون انجام شده نشان داد رهبری مشارکتی بر اعتماد موثر تاثیر مثبت و معناداری دارد .به استانداری
و مدیران عالی استانداری خراسان شمالی پیشنهاد می گردد .سبک رهبری مشارکتی یکی از بهترین نوع سبک های است
می توان در استانداری پیاده سازی کرد تا حجم کاری کارکنان کم شود و این امر باعث اعتماد کارکنان به مدیریت و
شکوفایی توانایی آنها خواهد شد و زمانی که مدیریت اهداف سازمان را برای کارکنان تشریح نموده و با تقسیم کار از
مهارت ها و تجربه های آن ها استفاده کرده و با ایجاد رابطه اعتماد ،کارکنان را ترغیب به تحقق اهداف سازمانی نمایند.
آن ها می توانند با تقویت جنبه های شخصی اعتماد از جمله وظیفه شناسی ،خوشایندی ،ثبات انسانی ،گشودگی تجربی و
برونگرایی موجب شوند کارکنان به یکدیگر اعتماد کنند ،احساس همبستگی عمیقی میان آن ها به وجود آید تا نسبت به
همکاران شان و کار آن ها مالحظه و اهمیت بیشتری قائل شوند .در واقع مشارکت ،همفکری و نظرخواهی از کارکنان
موجب تجمیع افکار ،توانایی ها و انجام تمامی امور به بهترین وجه خواهد گردید و کارکنان خود را در موفقیت سازمان
سهیم و شریک می دانند و همین امر موجب افزایش اعتماد سازمانی کارکنان می شود.
 بین اعتماد موثر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که اعتماد موثر تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی
دارد .یافته های این پژوهش حاکی از این است که اعتماد موثر کارکنان می تواند باعث شکل گیری رفتار شهروندی
سازمانی کارکنان گردد .این نتیجه با یافته های باهاتی و همکاران ( ،)4791شوهانی و همکاران ( ،)9911باقری و همکاران
( ،)9911خطیب زاده و همکاران ( ،)9914بیداریان و همکاران ( )9914هم جهت و هم سوء می باشد .همچنین شیرازی و
همکاران ( )9919در پژوهشی به بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی پرداختند که رابطه بین
اعتماد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تایید کردند.
اعتماد سازمانی شامل دو مولفه بین فردی و سیستمی می باشد .از بین این مولفه ها اعتماد بین فردی رابطه بیشتری با
رفتار شهروندی سازمانی دارد؛ این بیانگر رابطه قوی بین شایستگی هر فرد با دیگر افراد سازمان و با رهبر سازمان است .از
سوی دیگر اعتماد سیستمی به میزان اطمینان افراد به سیستم ها و ساختار های سازمانی اشاره دارد که با رفتار شهروندی
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سازمانی رابطه دارد؛ که بیانگر آن است که هر چه افراد به سازمان اطمینان بیشتری داشته باشند رفتار شهروندی باالتری را
بروز می دهند (بیداریان و همکاران.)9914 ،
همان گونه نتایج آزمون انجام شده نشان داد اعتماد موثر بر رفتارشهروندی سازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری
دارد .به استانداری و مدیران عالی استانداری خراسان شمالی پیشنهاد می گردد .برای کسب اعتماد کارکنان به مدیریت و
سازمان بهتر است عدالت سازمانی بین کارکنان را اجرا کنند تا باعث کاهش بروز رفتارهای انحرافی مابین کارکنان خواهد
گردید و باعث افزایش رضایت شغلی می گردد که همه این موارد باعث بروز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان می
گردد که به صورت داوطلبانه ،کارهای فراتر از وظایف سازمانی را انجام خواهند داد که باعث کارایی و اثر بخشی کارها
در سازمان و رسیدن سازمان به اهداف خواهد شد.
محول کردن کارها به کارکنان باعث ایجاد اعتماد کارکنان به مدیریت سازمان خواهد شد و زمینه ساز مشارکت و
حضور داوطلبانه کارکنان بیشتر شده و با یادگیری مهارت های جدید در رشد و تحقق اهداف سازمان تاثیر بیشتری
خواهند داشت .این امر باعث می شود تا کارکنان خود را از سازمان بدانند ،از یکدیگر حمایت کرده و خود را با ماموریت
ها و اهداف سازمان عجین کنند و همین تالش مضاعف به منظور به دست آوردن اهداف سازمانی را می توان در زمره
رفتار شهروندی سازمانی دسته بندی کرد.
 اعتماد موثر رابطه بین رهبری مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی را میانجی می نماید.
نتایج آزمون حاصل از فرضیه چهارم پژوهش نشان می دهد که اعتماد موثر رابطه بین رهبری مشارکتی و رفتار شهروندی
سازمانی را میانجی گری می نماید.
یافته های پژوهش نشان می دهد رهبری مشارکتی به صورت غیر مستقیم و به واسطه اعتماد موثر بر رفتار شهروندی
سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتیجه این فرضیه با یافته های باهاتی و همکاران ( )4791مطابقت دارد.
تحوالت جدید در نظریه های رهبری ،از نظریه های رهبری کاریزماتیک که رهبر را موجودی غیرمعمولی فرض
میکرد و پیروان را وابسته به رهبری میدانست ،به سمت تئوری های نئوکاریزماتیک و رهبری مشارکتی که به توسعه و
توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه میکنند ،انتقال یافته است .به اعتقاد گونو 97سبک شخصیت مدیریت
مشارکتی اصلی است که بر اساس آن مدیران باید اعتماد کامل به زیردستان داشته باشند (کالرک.)4794 ،
همان گونه نتایج آزمون انجام شده نشان داد اعتماد موثر رابطه بین رهبری مشارکتی و رفتارشهروندی سازمانی را میانجی
گری می نماید بنابراین به استانداری و مدیران عالی استانداری خراسان شمالی پیشنهاد می گردد .با انتخاب سبک رهبری
مشارکتی باعث افزایش اعتماد موثر بین کارکنان و افزایش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان می گردد .چرا که اعتماد
کارکنان موجب وظیفه شناسی ،اتحاد ،انسجام اجتماعی و ثبات و نظم می شود .مدیران سازمان وقتی کارکنان خود را در
تصمیم گیری ها مشارکت دهند ،به طور معمول اطمینان کاملی به زیردستان خود دارند ،آن ها نیز به راحتی عقاید خود را
بیان می کنند و در این سیستم کار تیمی وجود دارد و همه اعضاء سازمان برای دستیابی به اهداف سازمان احساس
مسئولیت می کنند .کارکنان از طریق پاداش های اقتصادی و شرکت در تصمیم گیری ها و دستیابی به اهداف انگیزش پیدا می
کنند و در نتیجه اعتماد سازمانی آن ها افزایش می یابد و همین امر باعث می شود افراد به تعهدات و مسئولیت هایشان عمل نموده و
موقعیت دیگران را درک کرده و روابط بهتری با اطرافیان خود داشته باشند و حتی فراتر از مسئولیت های خویش عمل کرده و با
30. Gono
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غنی تر کردن چارچوب اجتماعی محیط کاری تاثیر بسزایی در اثربخشی کل سازمان داشته باشند که باعث بروز رفتارهای شهروندی
سازمانی کارکنان می گردد که به صورت خود جوش تمایل به همکاری و انجام دادن رفتارهای اختیاری آنها می گردد که اثر
بخشی کل سازمان را ارتقاء می بخشد.

 .2منابع و مآخذ
 .9آژیده ،وکیل؛ اهنود ،علی .)9910( .بررسی رابطه بین رهبری مشارکتی و رفتار شهروند سازمانی معلمان ،پنجمین همایش
ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) ،تهران.
 .4امجدی کیا ،فاطمه؛ نژادایرانی ،فرهاد و بهلولی ،نادر .)9914( .بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و فساد
اداری مطالعه موردی :دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه ،فصلنامه دانش ارزیابی ،سال پنجم؛ شماره هفدهم.21-04 :
 .9باقری ،مسلم؛ صالحی ،محمد و رحیم پور ،علی .)9911( .بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت
گردشگری .فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی ،شماره .946-971 ،97
 .2بیداریان ،شبنم؛ جعفری ،پریوش و احمدی ،فخرالدین .)9914( .بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی با رفتار شهروندی
سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ،شماره
.22- 99،42
 .1پروری ،پیمان؛ سهرابی ،روح اله و نقدی ،اسداله .)9911( .پژوهشی در تعامل بین اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی
کارکنان ،مورد مطالعه :کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا ،فرهنگ در دانشگاه اسالمی  ،90سال
ششم.996-967:
 .6جزنی ،نسرین؛ سلطانی ،شاروخ .)9911( .بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی ،مجله
مدیریت توسعه و تحول .40-96 :41
 .0حجتی ،صادق .)9916( .تغییرات سازمانی ،مجله تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره ،9
زمستان .972-970 :16
 .0حسینی ،سید صمد؛ صنوبر ،ناصر .)9910( .اثر فعالیت های منابع انسانی عملکرد باال بر تعهد و رفتار شهروندی سازمانی
کارکنان شاغل در بخش دولتی ،دو فصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ،سال هشتم.979-941 :
 .1خطیب زاده ،مهدی؛ امامی ،محسن .)9914( .ارتباط بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی
استان خراسان شمالی .همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی مازندران ،دوره اول.
 .97داوری ،علی؛ رضازاده ،آرش .)9919( .مدل سازی معادالت ساختاری با نرم افزار  ،plsانتشارات جهاد دانشگاهی ،تهران.
 .99رجبی فرجاد ،حاجیه .)9910( .بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نگرش های شغلی با میانجی گری توانمندسازی روان
شناختی ،مجله پژوهش های مدیریت عمومی سال یازدهم شماره .907-964 :91
 .94رضازاده ،اکبر .)9910( .بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی ،فصلنامه علمی مدیریت منابع در
نیروی انتظامی .901-477 :9
 .99رضوی امیری ،زهرا؛ سعیدی ،زهرا ( .)9912ارزیابی و توسعه نظام پیشنهادها مدل ، CIPPماهنامه تدبیر ،سال هفدهم،
شماره .904
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 .92شوهانی ،محمدحسین؛ صالحی پور ،مژگان؛ محبی نژاد ،مهدی؛ کریمیان حاتم ،مهدی و رزم آرا ،طه .)9911( .نقش
اعتماد سازمانی در رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان سازمان های ورزشی .فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم
ورزشی ،دوره اول ،شماره .97-9 ،9
 .91شهبازی ،ابوذر؛ رهگذر ،حسن .)9916( .رابطه هوش اخالقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه
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Abstract
The present of this study was to the The relationship between participatory leadership and
organizational citizenship behavior with the mediating role of trust (Case of North Khorasan
Governorate)This research was applied in terms of purpose and correlational in terms of
method and descriptive-survey nature. The statistical population of the study includes all
employees of North Khorasan governorate. The statistical population was considered limited
and Morgan table was used to determine the sample size. 155 people were considered for the
sample and selected by simple random sampling method. A questionnaire was used to collect
data. The Arnold Questionnaire (2000) was used to measure participatory leadership, the
Spector and Bayer Questionnaire (2010) was used to measure organizational citizenship
behavior, and the McAllister Questionnaire (1995) was used to measure effective trust. The
reliability of the questionnaire was obtained by Cronbach's alpha method for the variables of
participatory leadership (0.835), organizational citizenship behavior (0.852) and effective trust
(0.846) and the face validity and content of the questionnaire were approved by management
professors. The obtained data were analyzed by descriptive statistics using SPSS software
version 26 and inferential statistics (structural equation method) by AMOS software version
22. Research findings showed; Participatory leadership has a positive and significant effect on
effective trust and organizational citizenship behavior. Also, effective trust has a positive and
significant effect on organizational citizenship behavior and that participatory leadership
indirectly affects organizational citizenship behavior through effective trust.
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