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چکيده
رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتاری داوطلبانه و فراتر از نقش در سازمانهای امروزی از ضرورت بسیاری
برخوردار است زیرا سازمانها در محیط پیچیده و بسیار متغیر امروز نمیتوانند به درستی احتیاجات و
نیازمندیها ی شغلی مورد نیاز را در شرح شغل خود مشخص کنند و مشخص سازند که چه رفتارهایی برای
دستیابی به اهداف سازمانی ضرورت دارد .با توجه به مطالب ارائه شده هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین
سبک رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه  3شهر تهران است .این تحقیق
از لحاظ هدف ،کاربردی است و از نظر نوع روش تحقیق به صورت همبستگی است جامعه آماری تحقیق حاضر
شامل کلیه کارکنان و کارشناسان شهرداری منطقه  3شهر تهران که نعدادشان  037نفر میباشد .با توجه به
حجم جامعه  037نفری حجم نمونه  252نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه شد .و به روش تصادفی ساده
نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید .ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه رهبری تحول گرا و پرسشنامه رفتار
شهروندی سازمانی است .هر دو پرسشنامه استاندارد میباشند و دارای روایی و اعتبار قابل قبول میباشند،
برای تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نرم افزار آماری  SPSSاز آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون استفاده شد همچنین از آزمون  tمتغیره جهت بررسی وضعیت رفتار شهروندی و سبک رهبری
کارکنان استفاده گردید .نتایج نهایی حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد همه مؤلفههای رهبری تحول آفرین با
رفتار شهروندی ارتباط دارد و از بین این مؤلفهها ترغیب ذهنی و نفوذ آرمانی ارتباط باالتری دارد.
واژگان کليدي
رفتار شهروندی سازمانی ،رهبری تحول گرا ،سبک رهبری ،شهرداری تهران.
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مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری (سال دوم)

بررسی رابطه سبک رهبري تحول گرا با رفتار شهروندي سازمانی

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 6پاییز  ،7931ص 731-711
http://www.majournal.ir

مقدمه
سازمانهای امروزی اگر قادر به انطباق با تغییرات محیطی نباشند ،به سرعت از گردونه رقابت خارج و جای خود را به
رقبای خود خواهند داد ،بنابراین شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی سازمان همراه با فرصتها و تهدیدهای محیطی ،ضروری به
نظر میرسد (شارپ ،متا ،ایزن برگ و کروسکال  .)2715،در چنین شرایطی سازمانها نیاز به رهبرانی دارند که سازمانهای
خصوصی یا دولتی را به سازمانهایی با توانایی بیشتر برای رشد و ترقی حتی ادامه حیات ،متحول کنند (فولر  .)2713،این
رهبران سازمانها را از حال به آینده هدایت کرده و تغییر و تحوالت متناسب را برای رسیدن به اهداف سازمان اعمال میکنند.
همچنین این رهبران چشم اندازی از فرصتهای بالقوه را برای کارکنان به وجود آورده و در میان آنان تعهد به تغییر و بهبود
فرهنگ و نیاز به طراحی راهبردهای جدید را برای استفاده بهینه از انرژی و منابع توسعه میدهند .چنین رهبرانی را ،رهبران
تحول گرا مینامند (قادری .)1311،این رهبران در باورها ،ارزشها و اهداف پیروان خود نفوذ کرده و تأثیر به سزایی بر آنها
میگذارند ،همچنین از طریق رفتار و کردار خود کل سازمان را دچار تحول کرده و پیروان این رهبران نیز به آنها احساس
اعتماد و وفاداری میکنند (قادری.)1311،
رهبری تحول'گرا یکی از پارادایمهای رهبری در روانشناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ای قرار گرفته است.
رهبری تحول گرا ،رضایت زیردستان و اعتماد آنان به رهبری و به عالوه تعهد عاطفی آنان را افزایش میدهد .رهبرانی که
رفتارهای تحول گرا را از خود نشان میدهند مجموعه ای از نتایج مثبت را در سازمان ایجاد میکنند .از سویی ،عملکرد سازمانی
برجسته از طریق تالشهای کارکنان معمولی حاصل نمی شود .یکی از دالیل موفقیت سازمانهای بزرگ می شود 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 گرا و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد (اسکو و
همکاران  )2712،امروزه شرایط کامالً متحول و حاکم بر سازمانها ،افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن در چنین شرایطی ،نیاز
آنها را به نسلی ارزشمند از کارکنان آشکار میسازد ،نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی یاد میشود (ابیلی.)1311،
قرن بیست و یکم ،قرن تغییر و تحول در ماهیت کار و الزامات آن است .از این رو ،توفیق سازمانها در این شرایط،
اقتضائات خاصی را میطلبد .واضح است که این موضوع در سازمانها یی که از فعالیت پیچیده تری برخوردارند و مشتری
محوری ،اساس حیات سازمان تلقی میگردد ،نمود بیشتری دارد (ریکوئی گامس .)2771،1تحول سازمانی به عنوان مجموعه ای
از تئوریها ،نظریات ،ارزشها و روشها ی تغییر محیط کار با هدف بهبود کسب و کار در نظر گرفته میشود (لین و
هیس.)2772،2
با توجه به پویایی و آشفتگی بازار رقابتی و گستردگی طیف اقدامات و خواستههای سازمان جهت ایجاد تغییر و تطبیق
با این پویاییها ،مدیریت تحول گرا ،چالشی اساسی و مهم برای مدیران مطرح میشود (توسکا و چیا .)2772،3از طرفی،
سازمانها یی موفق خواهند بود که در صحنه رقابت و در برابر تغییراتی که به سرعت رخ میدهد واکنش مناسبی از خود نشان
دهند (میر محمدی .) 1311،پیامدهای مراحل تغییرات از منظر مدیران ،به منظور آمادگی در برابر پیچیدگیهای داخلی و
خارجی محیطی ،به روز بودن و ساختاردهی مجدد سازمان تمرکز دارد .از این رو رهبری تحول گرا میتواند رویکردی مناسب به
منظور افزایش تحول سازمانی باشد (ریکوئی گامس .)2771،یکی دیگر از عواملی که منجر به تحول سازمانی میشود وجود
نیروی انسانی متعهد با وجدان کاری ،نوع دوستی ،نزاکت و آداب اجتماعی است .و طبیعتاً زمانی که سازمان دارای مدیریت
تحول گرا باشد ،در روابط فردی با کارکنان انعطاف پذیرتر است و رفتار کارکنان متأثر از برخورد مدیر سازمان است .کارکنانی که
دارای این ویژگیهای رفتاری باشند از نظر سازمانی رفتار شهروندی مناسبی دارد .باتمان )1101(4برای اولین بار از اصطالح
رفتار شهروندی سازمانی 5استفاده کرد و آن را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام
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در محیط کاری میداند که ورای الزامات سازمانی است (هودسون .)2776،6ابعاد رفتار شهروندی شامل وجدان کاری ،جوانمردی،
نوع دوستی ،آداب اجتماعی و نزاکت است .شهروند خوب سازمانی یک تفکر و ایده است و آن مشتمل بر رفتارهای متنوع
کارکنان نظیر ،پذیرش و بعهده گرفتن وظایف و مسئولیتهای اضافی ،پیروی از مقررات و رویههای سازمان ،حفظ و توسعه
نگرش مثبت ،شکیبایی و تحمل نارضایتی و مشکالت در سرکار میباشد .بر پایه و اساس تئوریها و نظریههای سازمانی مسلماً
رفتار شهروندی سازمانی به رقابت و عملکرد سازمان کمک میکند ،به عالوه رغبت و تمایل به رفتار شهروندی به علت رقابتهای
روز افز ون جهانی ،اهمیت نوآوری ،انعطاف پذیری ،بهره وری و پاسخگویی به شرایط بیرونی پیوسته در حال افزایش است (بروگ،
مویانو و پیک کولو.)2715 0
ضرورت و بيان مسئله
رهبری تحول آفرین ،1یکی از تازهترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که تحقیقات مربوط به آن در
کشور انگشت شمار است (ابد و کوهن .)2715 ،1در سالهای اخیر نیز توجه زیادی به آزمودن الگوی نوین مدیریتی رهبری
تحول گرا شده است .به طوری که تنها در طی سالهای  1117تا  1115بیش از یکصد پایان نامه و تحقیق در دانشگاههای
مختلف دنیا ،مفهوم رهبری تحول آفرین را بررسی کردهاند .بس در سال  ،1117بیان کرد که رهبران میتوانند با استفاده از
ویژگی های رفتاری رهبری تحول آفرین ،پیروان خود را به سوی عملکرد بیش از انتظار ،رهنمون کنند (هامفریس و
اینستین.)2773،17
همچن ین تحقیقات نشان داد بین رهبری تحول آفرین با تعهد کارکنان ،سطوح پایین استرس شغلی ،رضایت شغلی و
رضایت از رهبر ،خالقیت ،هوش عاطفی ،مبادله رهبر -پیرو و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد (بأس.)1115 11
در محیط رقابتی کسب و کار امروز ،عمده نگرانی و تکاپوی سازمانها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل
میگیرد (میرمحمدی .)1311،در راستای این هدف خطیر ،مدیران در پی شناسایی و بهره گیری بهینه از منابع و سرمایههایی
هستند که تحصیل آنها هزینهها و زحمات فراوانی دارد .پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایههای مذکور را به
اثربخشترین ،کاراترین و بهره ورترین طُرق ممکن به کار گیرند .عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی ،مالی و فنی آن
است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کنندة سمت و سوی دیگر سرمایههاست ،زیرا نیروی انسانی است که با تواناییهای خود و
با برنامه ریزی ،دیگر منابع را به خدمت گرفته است (نیاز آزری و همکاران.)1311،
از مهمترین عواملی که میتواند رفتارها ،نگرشها و تعامالت کارکنان را در جهت ارائه هر چه کیفیت خدمات به کار
گیرد ،رفتار شهروندی سازمانی است .مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و عوامل مرتبط با آن وجود اهمیت زیاد ،در سازمانها دارد
که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند (طبرسا و همکاران.)1311،
از سویی ضرورت مطالعه رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی کارکنان در این مسئله این است که این سازهها در ادبیات
و پیشینهی مرتبط با رفتار سازمانی به عنوان سازههای کلیدی در رفتار سازمانی یاد شدهاند .بنابراین ،رفتار شهروندی سازمانی به
عنوان رفتاری داوطلبانه و فراتر از نقش در سازمانهای امروزی از ضرورت بسیاری برخوردار است زیرا سازمانها در محیط
پیچیده و بسیار متغیر امروز نمیتوانند به درستی احتیاجات و نیازمندیهای شغلی مورد نیاز را در شرح شغل خود مشخص
کنند و مشخص سازند که چه رفتارهایی برای دستیابی به اهداف سازمانی ضرورت دارد .از این رو ،رفتار شهروندی سازمانی
میتواند موفقیت سازمانی را با فراهم آوردن امکان تخصیص بهتر و مؤثرتر منابع انسانی و مالی فراهم آورد و از سوی دیگر
کارمندانی که فراتر از شغل و وظیفه خود عمل کرده و رفتار شهروندی سازمان از خود بروز میدهند ،بهرهوری باالتر دارند .لذا
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محققان این تحقیق برآمدند که با توجه به ضرورت و پیشینه ی مطرح شده مرتبط با پیامدهای رفتاری فرایندهای تحول ،تأثیر
اثربخشیهای دریافت شده از سوی فرایندهای تحول بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان را مورد بررسی قرار دهند
بنابراین با توجه به تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر در دنیا و با توجه به اهمیت مدیریت تحول گرا به عنوان
سبک مدیریت موفق در سازمانهای امروز و نیز بررسی رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از عوامل مهم اثربخشی
سازمانها  ،تحقیقات اندکی در این رابطه در ایران انجام شده است .با توجه به اندک بودن پژوهشهای در این خصوص و مؤثر
بودن سبک رهبری بر پیشرفت یک سازمان جای چنین پزوهشی خالی است و پژوهشگر بدنبال پیدا کردن دالیلی دال بر وجود
ر ابطه بین سبک رهبری تحول گرای مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است و بدنبال پاسخ دادن به این سؤال است که
آیا بین سبک رهبری تحول گرای مدیران با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان منطقه  3شهرداری تهران رابطه ای وجود دارد؟
مدل مفهومی تحقيق
برای تدوین فرضیات تحقیق ،هر پژوهشگری نیازمند مدلی مفهومی است تا بر اساس آن ضمن شناسایی متغیرهای
فرضیات روابط بین این متغیرها و تعاریف مفهومی و عملیاتی آنها را تبیین نماید .بر این مبنا با توجه مؤلفههای رهبری تحول
آفرین (ویژگیهای آرمانی ،رفتارهای آرمانی ،انگیزش الهام بخش ،ترغیب ذهنی و مالحظات فردی) ارائه شده به وسیله بس و
آوولیو میباشد .در تبیین رفتار شهروندی نظریههای زیادی مطرح شده است گراهام )1111( 12با بکار بردن دیدگاه تئوریکی
خود که مبتنی بر فلسفه سیاسی و تئوری مدرن علوم سیاسی بود ،سه نوع رفتار شهروندی مطرح کرده است (اطاعت سازمانی،
وفاداری سازمانی و مشارکت سازمانی) .بولینو 13و همکاران ( )2773مؤلفههای (وظیفه شناسی ،مشارکت (اجتماعی ،حمایتی،
وظیفه ای و مدنی) ،توجه و احترام و فداکاری) را به عنوان شاخصهای رفتار شهروندی سازمانی معرفی کرده است .اسمیت،
ارگان و نی یر )1113( 14به دو حیطهی نوع دوستی و پذیری عمومی اشاره کردهاند .آندرسون و گربینگ )1111( 15رفتار
شهروندی سازمانی را در بعد فردی ( )OCB-Iشامل رفتار جهت گیری شده به سوی افراد و در بعد سازمانی ()OCB-O
تقسیم بندی میکنند .معتبرترین تقسیم بندی ارائه شده درباره ابعاد و مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی توسط اورگان
( )1111ارائه شده است که در تحقیقهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد که در پژوهش حاضر از این نظریه استفاده گردید.
رهبری تحول گرا

رفتار شهروندی

مالحظات فردی

آداب اجتماعی

ترغیب ذهنی

نزاکت

انگیزش الهام بخش

جوانمردی

والیوو ()1115
ارتباطات باس
برگرفته از دیدگاه
الهام بخش

نوع دوستی

در مدل فوق رهبری تحول گرا به عنوان متغیر مستقل میباشد که با توجه به دیدگاه باس والیوو ( )1115این متغیر
دارای  5مؤلفه (مالحظه فردی ،ترغیب ذهنی ،انگیزش الهام بخش ،ارتباطات الهام بخش و نفوذ آرمانی) میباشد .ومتغیر رفتار

12 .Graham
13 .Bolino
14 . Organ & Nier
15 .Anderson & Gerbing
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شهروندی نیز باتوجه به دیدگاه اورگان( )1111به عنوان متغیر وابسته میباشد که دارای  5مؤلفه (نزاکت ،جوانمردی ،نوع
دوستی ،وجدان کاری و آداب اجتماعی) است.
فرضيه تحقيق
فرضيه اصلی:

بین رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.
فرضيه هاي فرعی:

.1
.2
.3
.4
.5

بین مالحظات فردی با رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.
بین ترغیب ذهنی با رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.
بین انگیزش الهام بخش با رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.
بین ارتباطات الهام بخش با رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.
بین نفوذ آرمانی با رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.

نظریه رهبري تحول آفرین
توسعههای اخیر در نظریههای رهبری ،از نظریههای رهبری کاریزماتیک که رهبر را موجودی غیر متعارف فرض میکرد
و پیروان را وابسته به رهبری میدانست ،به سمت نظریههای تئوکاریز ماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه و توانمند
سازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه میکنند .انتقال یافته است (کارک و همکاران.)2773،
مفهوم اولیه رهبری تحول آفرین توسط برنز و در نتیجه تحقیقات توصیفی او پیرامون رهبران سیاسی ارائه شد .برنز
رهبری آفرین را به عنوان فرایندی که دران رهبران و پیروان همدیگر را به سطح باالتری از اخالق و انگیزه سوق میدهند،
تعریف کرد .این رهبران سعی میکنند خصوصیات اخالقی اخالقی و ایده آلهای متعالی مانند آزادگی ،عدالت ،برابری صلح و
انسانیت را پیرامون خود متجلی سازند و نه خصوصیات پستی مانند ترس ،حرص ،حسادت و تنفر .در ارتباط با نظریه برنز،
سلسله مراتب نیازهای مازلو  ،این نظریه رهبری تحول آفرین توسط هر کس با هر موقعیت در سازمان قابل پیاده شدن است .در
این نوع رهبری ،افراد میتوانند بر همتایان و مافوقها مانند زیر دستان اثر گذاری داشته باشند (یوکل ،ترجمه ازگلی و
قنبری ،1312،ص .)416
برنز توجه خود را به ماهیت روابط متعامل رهبران و پیروان جلب نمود .او مطالعه رهبری را به سمت پویاییهای تعارض
و قدرت ،اهداف جمعی ،تغییر واقعی عمدی و اهمیت مبنای اخالقی رهبری و پیروی کشانید و سپس دو نوع مدل رهبری را
مطرح نمود :تبادلی و تحول آفرین (مگ لیوکا و کریستکس .)2771،
از نظر وی نوع رایج تر آن ،رهبری تبادلی میباشد که شامل مبادله مشوقها و پاداشها توسط رهبر جهت حمایت از
جانی پیروان میباشد؛ هدف این نوع رهبری ،توافق بر سر مجموعه ای از اعمال است که اهداف مجزا و فوری رهبر و پیروان ،هر
دو را بر آورده سازد .اما هدف رهبری تحول آفرین فراتر از ارضاء نیازهای فوری میباشد؛ رهبر تحول آفرین در جستجوی
انگیزههای بالقوه در پیروان است .در این جا هدف جلب توجه پیروان به نیازهای برتر و تبدیل منافع فردی به منافع جمعی
میباشد .پس ،بر اساس نظریه برنز در مودر رهبری تحول آفرین ،نظریه جدیدی را ارائه نمود .بس ،رهبر تحول آفرین را به عنوان
کسی که پیروان را توانمند میسازد و به ان ها در جهت عملکرد فراتر از انتظاراتشان انگیزه میدهد و آنها را تشویق به پیروی از
اهداف دسته جمعی به جای منافع شخصی تعریف مینماید (کارک و همکاران.)2773،
بر اساس نظریه رهبری تحول آفرین ،یک رهبر ،نیازمند استفاده از بازیگران داخلی جهت انجام وظایف الزم برای سازمان
است تا به اهداف مطلوبش دست یابد .در این راستا ،هدف رهبری تحول آفرین آن است که اطمینان یابد مسیر رسیدن به هدف،
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به وضوح از سوی بازیگران داخلی درک شده است ،موانع بالقوه درون سیستم را برطرف میکند و بازیگران را در رسیدن به
اهداف ازپیش تعیین شده ترغیب مینماید (بونکه )2773 ،
رهبر مبادله ای از نظر بَس کسی است که رابطه داد و ستد رهبر-پیرو را ترجیح میدهد و در واقع رهبر ،نیازهای پیروان
را در ازای عملکرد آنها در برآورده کردن انتطارات پایه ای ،مرتفع میکند .این رهبر در خطر گریزی بهتر عمل کرده و به
زیردستان اطمینان میدهد و به آنها اجازه رسیدن به هدفها را میدهد .سومین مؤلفه این مدل به عنوان رهبری غیر مبادله
ای یا عدم مداخله گر  ،خوانده میشود که سبکی "بی مباالت" در رهبری است که رابطه ای منفی بین رهبر و عملکرد پیرو در
آن برقرار است .این رهبران هنگامی که الزم است ،غایب هستند ،از قبول مسئولیت سرباز میزنند و در خواست¬های کمک از
سوی زیردستان را پیگیری نمیکنند (گراندر و استونگ .)2772،
مولفه هاي رهبري تحول آفرین
رهبری تحول آفرین برای عملی شدن به چهار مؤلفه یا عامل که به عنوان عناصر تشکیل دهنده این نظریه نیز شناخته
شدهاند نیاز دارد .این عوامل عبارتنداز:
نفوذ آرمانی( 16ویژگیهاي آرمانی  -رفتارهاي آرمانی) :در این حالت فرد ،خصوصیات رهبر کاریزماتیک را دارد؛ مورد
اعتماد و تحسین زیردستان است ،زیردستان او را به عنوان یک الگو و مدل میشناسند و سعی میکنند که همانند او شوند .نفوذ
آرمانی شامل ویژگیهای آرمانی و رفتارهای آرمانی است.
انگيزش الهام بخش :17رهبر کارکنان را ترغیب می کند تا به هدف و قابل دستیابی بودن آن با تالش ،باور پیدا کنند .این افراد
معموالً نسبت به آینده و قابل دسترس بودن اهداف خوش بین هستند.
ترغيب ذهنی :18رهبر به صورت ذهنی کارکنان را بر میانگیزد .این رهبران پیروانشان را تشویق میکنند که در حل مسائل
خالقانه برخورد کنند و فروض بدیهی را مورد سؤال قرار دهند .آنها پیروان را ترغیب میکنند که مشکالت را از زوایای مختلف
مورد بررسی قرار دهند و فنون حل مسئله نوآورانه را پیاده کنند.
مالحظات فردي :19رهبر نیازهای احساسی زیر دستان را برآورده میکند .این رهبران نیازهای افراد را تشخیص میدهند و به
آنها کمک میکنند تا مهارت هایی که برای رسیدن به هدف مشخص الزم دارند را پرورش دهند .این رهبران ممکن است زمان
قابل مالحظه ای را صرف پرورش دادن ،آموزش و تعلیم کنند (اسپکتور و همکاران.)2774،27
رفتار شهروندي سازمانی
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمان و ارگان در اویل دهه  1117میالدی به دنیای علم ارائه شد.
تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیتها و یا رفتارهایی بود که
کارکنان در سازمان داشتند ولی اغلب نادیده گرفته میشدند .با وجود آنکه این رفتارها در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی به
طور ناقص اندازه گیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار میگرفتند ،در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند .این اعمال و
رفتارها که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف میکنند:
«مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ،اما با این وجود توسط وی انجام
و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان میشوند»  .با توجه به تعاریف ارائه شده ،از انسان به عنوان شهروند سازمانی
انتظارات خاصی وجود دارد .این توقع وجود دارد که رفتار کارمند طوری باشد که بیش از الزامات نقش و فراتر از وظایف رسمی
در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند .بر مبنای بررسیهای محققان از رفتار شهروندی از جهت عملی و تئوریک ،نتیجه گرفتهاند
16 . Idealized Influence
17 . Inspirational Motivation
18 . Intellectual Stimulation
19 . Individual Consideration
20. Spector et al
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رفتارهای شهروندی نوعاً از نگرش مثبت شغلی ،ویژگیهای وظیفه ای و رفتارهای رهبری ناشی می شوند .بنابراین ،تحقیقات
پیشین نشان میدهند افراد احتماالً وقتی از شغل خود راضی باشند ،و وقتی که به آنها وظایفی واگذار گردد که به خودی خود
رضایت بخش هستند ،یا وقتی که آن ها رهبرانی حمایت کننده و الهام بخش دارند ،خیلی بیش از الزامات رسمی شغلیشان کار
میکنند (بولین و تورنلی .)2773،
المبرت ( )2777عالئم مشخص رفتار شهروندی سازمانی را در سه طبقه قرار میدهد :طبقهی اول :فرمانبرداری که
شامل احترام به ساختارها و فرایندها به طور مرتب میشود .این طبقه از نظر المبرت بعد وظیفه شناسی ارگان را در خود جای
میدهد .طبقهی دوم :وفاداری و توسعهی فعالیتها که شامل ارائهی خدمات مطلوب به کارکنان و حفظ ارزشها میشود .به زعم
المبرت وفاداری ابعاد ادب ومهربانی وجوانمردی را دربر میگیرد .طبقهی سوم :مشارکت و مسؤولیت پذیری که شامل
خودکنترلی تحت قوانین و مقررات است .ابعاد نوع دوستی وخوش خویی در این طبقه قرار میگیرد (هویدا و نادری.)1311،
ابعاد رفتار شهروندي
درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد .در این زمینه در تحقیقات مختلف به ابعادی
نظیر رفتارهای کمک کننده ،جوانمردی ،گذشت ،وفاداری سازمانی ،پیروی از دستورات ،نوآوری فردی ،وجدان ،توسعه فردی،
ادب و مالحظه ،رفتار مدنی و نوع دوستی اشاره شده است( .اسالمی.)1310،
اما شاید بتوان گفت معتبرترین تقسیم بندی ارائه شده درباره ابعاد و مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی توسط اورگان
( )1111ارائه شده است که در تحقیقهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .این ابعاد عبارتاند از:
وظیفه شناسی
•
نوع دوستی
•
فضیلت شهروندی
•
جوانمردی
•
احترام و تکریم
•
 -1وظيفه شناسی  :اگر کارکنان ،به موقع سر کار حاضر شوند ،از زمان به طور اثر بخش استفاده نمایند ،ترجیحاً از درخواست
مرخصیهای اضافی خوداری نمایند و تالش کنند از قوانین و مقررات سازمانی حتی در صورتی که با شخصیت و روحیات آنها
سازگاری نباشد ،پیروی کنند در این صورت رفتارهای خاصی را انجام میدهند که فراترازحداقل سطح وظیفه ای مورد نیاز برای
اجنام آن کار است.
 -2نوع دوستی :به رفتارهای مفید و سود بخشی از قبیل ایجاد صمیمیت ،همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد و نوعی
کمک داوطلبانه به دیگر اعضای سازمان در رابطه با مشکالت و وظایف مرتبط است.
 -3فضيلت مدنی (مشارکت اجتماعی -حمایتی -وظيفه اي) :منظور از فضیلت مدنی ،تمایل به مشارکت و مسئولیت
پذیری در زندگی سازمانی و نیز ارائه تصویر مناسب از سازمان میباشد و شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیتهای فوق
برنامه و اضافی است ،آن هم زمانی که این حضور الزم نباشد..
 -4جوانمردي :به شکیبایی در برابر موقعیتهای نامطلوب و نامساعد سازمان بدون اعتراض ،نارضایتی و گالیه مندی اشاره
میکند .یعنی کارکنان از اجرای تغییرات جدید در بخشهای مختلف سازمانی اظهار نا خوشنودی و ناراحتی نکنند و به حمایت
از خط مشی و فعالیتهای سازمانی بدون عیب جویی و انتقام از فعالیتهای انجام شده بپردازند.
 -5احترام و تکریم :این بعد بیان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران ،سرپرستان و مخاطبان سازمان است ،در این حالت
کارکنان تالش میکنند گامهای ضروری را به منظور پیشگیری از وقوع مشکالت کاری همکاران خود در واحد سازمانی بردارند و
جلسات مشاوره مابین مدیران و کارکنان به منظور پیشگیری از وقوع مشکالت کاری برگزار میشود(ارگان.)1111،
پيشينه تحقيق
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مرادی و همکاران ( )1317در تحقیقی با عنوان رابطة سبکهای رهبری تحول آفرین  -تبادلی و رفتار شهروندی
سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران نتایج حاکی از متوسط بودن میزان رهبری تحو ل آفرین مدیران و رفتار
شهروندی سازمانی کارشناسان سازمان تربیت بدنی بود .همچنین نتایج ضریب همبستگی نشان داد که سبکهای رهبری تحول
آفرین  -تبادلی رابطة معنی داری با رفتار شهروندی سازمانی دارند .تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد رهبری تحول آفرین
پیش بینی کنندة قویتری برای رفتار شهروندی سازمانی است .مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که رهبری تحول آفرین
تأثیر بیشتری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارد .با توجه به اینکه رهبری تحول آفرین پیش بینی کنندة قویتری برای
رفتار شهروندی سازمانی است ،بهتر است مدیران سازمان تربیت بدنی از این شیوة رهبری استفاده کنند.
یعقوبی ،محمدی و کیخا ( )1311به بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
پرداختند .رهبری تحول آفرین یکی از پارادایمهای رهبری در روانشناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ای قرار گرفته
است .تحقیقات نشان داده بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد .پژوهش حاضر با هدف
بررسی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است .در این راستا دادههای مورد نیاز برای
تحلیل این ادعا با استفاده از پرسشنامههای چند عاملی رهبری و رفتار شهروندی سازمانی از جامعه آماری پژوهش (سازمان
مدیریت و برنامه ریزی و اداره امور مالیاتی استان قم) جمع آوری گردید .تحلیل اطالعات با استفاده از ضریب همبستگی
پیرسون حاکی از این است که رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی معنادار است .بعالوه تمامی
مؤلفههای رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری دارند .همچنین تحلیل رگرسیون چند عاملی بیانگر
این است که از میان مؤلفههای رهبری تحول آفرین ،رفتارهای آرمانی و مالحظات فردی بیشترین تأثیر را در رفتار شهروندی
سازمانی دارند.
نگونی و همکاران ( )2776در پژوهشی ،تأثیر رهبری تحول گرا و تبادلی بر رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتارهای
شهروندی سازمانی معلمان ابتدایی در کشور تانزانیا را بررسی کردند .تحلیل رگرسیون نشان داد ابعاد رهبری تحول گرا تاثیری
قوی بر رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتارهای شهر وندی سازمانی معلمان دارد همچنین نشان داده شد اگر چه رهبری
تبادلی هم با متغیرهای مذکور مرتبط است .ولی نسبت به رهبری تحول گرا پیش بینی کننده ضعیف تری برای این
متغیرهاست.
چن و لی فار ( )2771در پژوهشی با عنوان «رفتارهای رهبری تحول آفرین و مبادله ای در سازمانهای چینی» نشان دادند بین
رفتارهای تحول آفرین رهبر و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین رفتارهای مبادله ای
رهبر و رفتار شهروند سازمانی کارکنان رابطه معناداری مشاهده نشد.
پورانو و همکاران ( ) 2776در پژوهش خود با عنوان رهبری تحول آفرین ،ویژگیهای شغلی و رفتار شهروندی سازمانی،
ضمن تأیید رابطة رهبری تحول آفرین ،رفتار شهروندی سازمانی ،نشان دادند که ادراک کارکنان از شغلشان این رابطه را تعدیل
میکند .آنها نشان دادند که رهبری تحول آفرین متغیری است که از روی آن میتوان ادراک کارکنان از شغلشان را پیش بینی
کرد.
فـی چن ( )2776رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را مورد مطالعه قرار داد که
نتیجه تحقیق بیانگر این بود که سبک رهبری تحول آفرین باعث ایجاد تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی باالی در اعضای
سازمان میشود.
تویگ و همکاران ( )2770در تحقیقی با عنوان «رهبری تحول آفرین در سازمان های صنعتی» بر اهمیت نقش سبک
رهبری تحول آفرین در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از جانب کارگران تآکید کردند.
پودساکوف ( )2777در بررسی رابطه بین سبکهای رهبری و رفتار شهروندی سازمانی نشان داد رفتارهای رهبری تحول
آفرین با هر پنج مؤلفه رفتارهای شهروندی سازمانی مدل ارگان ارتباط معنادار مثبتی دارد .و از میان رفتارهای رهبری تعامل
گرا ،دو نوع این رفتارها دارای رابطه معنادار با عناصر پنج گانه رفتار شهروندی سازمانی میباشند که عبارتاند از :رفتار پاداش
دهی اقتضایی که دارای ارتباط مثبت است ،رفتار تنبیهی غیراقتضایی که دارای ارتباط منفی میباشد.
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روش تحقيق
این تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی است و از نظر نوع روش تحقیق به صورت همبستگی است جامعه آماری تحقیق
حاضر شامل کلیه کارکنان و کارشناسان شهرداری منطقه  3شهر تهران که نعدادشان  037نفر میباشد .با توجه به حجم جامعه
تعداد افراد نمونه  252نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه شد .و به روش تصادفی ساده نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید .ابزار
مورد استفاده شامل پرسشنامه رهبری تحول گرا و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی است .هر دو پرسشنامه استاندارد
میباشند و دارای روایی و اعتبار قابل قبول میباشند ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نرم افزار آماری  spssاز آزمونهای
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد همچنین از آزمون  tمتغیره جهت بررسی وضعیت رفتار شهروندی و سبک
رهبری کارکنان استفاده گردید.
در اجرای مقدماتی پرسش نامه سبک رهبری ،ابتدا اعتبار مولفه ها و کل پرسشنامه از ظریق آزمون آلفای کرونباخ
محاسبه گردید نتایج نشان داد برای مؤلفه ترغیب ذهنی  ،%17مؤلفه نفوذ آرمانی  ،%12مؤلفه انگیزش الهام بخش  ،%61مؤلفه
مالحظات فردی  ، %14ارتباطات الهام بخش  %05و برای کل پرسش نامه  %12بوده است .برای سنجش میزان رفتار شهروندی
سازمانی نیز از پرسشنامه  24سؤالی که پودساکف و همکاران ،)1117( ،براساس الگوی پنجگانه ارگان ( ،)1111یعنی نوع
دوستی ،وجدان کاری ،جوانمردی ،نزاکت و آداب اجتماعی ساختهاند ،استفاده شد و ضرایب آلفای محاسبه شده را برای هریک از
ابعاد به شرح زیر می باشد :نوع دوستی  ،7/15وجدان کاری  ،7/12جوانمردی  ،7/15نزاکت  7/15و آداب اجتماعی  7/07می
باشد.
هم چنین برای تعیین نوع آزمون آماری الزم است از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شود و با توجه به دادهها از
آزمونهای پارامتریک و یا غیر پارامتریک استفاده کرد .فرض صفر و خالف عبارت است از

H 0  sig  0 / 05
H 1  sig  0 / 05

جدول مربوط به آزمون کولموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن دادهها
مقیاس
Z
سطح معناداری

رفتار شهروندی
1/751
7/121

با توجه به جدول فوق میزان  zبرای متغیر اثربخشی در سطح آلفای  5صدم معنادار نیست چون مقدار سطح معناداری
( )p-valuبرابر با از مقدار  7/75بزرگتر میباشد در نتیجه فرض صفر رد نمیشود در واقع دادههای مربوط به این متغیرها از
توزیع نرمال تبعیت میکنند درنتیجه برای آزمون فرضیهها از آزمونهای پارامتریک (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
خطی تک متغیره) استفاده میشود.
تجزیه و تحليل آماري
فرضيه اصلی :بین رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه ابتدا همبستگی متغیرها محاسبه شد که رابطة بین متغیرها به دست آید و سپس از آزمون رگرسیون
چند گانه برای میزان پیشبینی متغیر وابسته با توجه به متغیرهای مستقل استفاده گردید.
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جدول مربوط به ضریب تعیین رگرسیون
مدل
1

ضریب همبستگی
sig
r
7/325

7/771

ضریب تعیین

ضریب تعدیل

خطای برآورد

7/176

7/172

7/356

نتایج ضریب همبستگی در فوق نشان میدهد بین رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار مشاهده میشود و
میزان همسبتگی در سطح آلفای  %5با  15درصد اطمینان معنادار است جهت رابطه نیز مثبت و مستقیم است یعنی هر چه
رهبری تحول گرا باالتر باشد رفتار شهروندی باالتری است .همچنین میزان ضریب تعیین رگرسیون برابر با  R2 =7/176میباشد
که این میزان نشان میدهد  17/6درصد از تغییرات حاصل از رفتار شهروندی سازمانی توسط رهبری تحول گرا تبیین میشود.
فرضيه فرعی اول :بین مالحظات فردی با رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه ابتدا همبستگی متغیرها محاسبه شد که رابطة بین متغیرها به دست آید و سپس از آزمون رگرسیون
چند گانه برای میزان پیشبینی متغیر وابسته با توجه به متغیرهای مستقل استفاده گردید.
جدول مربوط به ضریب تعیین رگرسیون
مدل
1

ضریب همبستگی
sig
r
7/263

7/771

ضریب تعیین

ضریب تعدیل

خطای برآورد

7/761

7/766

7/363

نتایج ضریب همبستگی در فوق نشان میدهد بین مالحظات فردی با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار مشاهده میشود و
میزان همسبتگی در سطح آلفای  %5با  15درصد اطمینان معنادار است جهت رابطه نیز مثبت و مستقیم است یعنی هر چه
مالحظات فردی باالتر باشد رفتار شهروندی باالتری است .همچنین میزان ضریب تعیین رگرسیون برابر با  R2 =7/761میباشد
که این میزان نشان میدهد  6 /1از تغییرات حاصل از رفتار شهروندی سازمانی توسط مالحظات فردی تبیین میشود.
فرضيه فرعی دوم :بین ترغیب ذهنی با رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه ابتدا همبستگی متغیرها محاسبه شد که رابطة بین متغیرها به دست آید و سپس از آزمون رگرسیون
چند گانه برای میزان پیشبینی متغیر وابسته با توجه به متغیرهای مستقل استفاده گردید.
جدول مربوط به ضریب تعیین رگرسیون
مدل
1

ضریب همبستگی
sig
r
7/311

7/771

ضریب تعیین

ضریب تعدیل

خطای برآورد

7/145

7/142

7/341

نتایج ضریب همبستگی در فوق نشان میدهد بین ترغیب ذهنی با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار مشاهده میشود و
میزان همسبتگی در سطح آلفای  %5با  15درصد اطمینان معنادار است جهت رابطه نیز مثبت و مستقیم است یعنی هر چه
ترغیب ذهنی باالتر باشد رفتار شهروندی باالتری است .همچنین میزان ضریب تعیین رگرسیون برابر با  R2 =7/145میباشد که
این میزان نشان میدهد  14 /5از تغییرات حاصل از رفتار شهروندی سازمانی توسط ترغیب ذهنی تبیین میشود.
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فرضيه فرعی سوم :بین انگیزش الهام بخش با رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه ابتدا همبستگی متغیرها محاسبه شد که رابطة بین متغیرها به دست آید و سپس از آزمون رگرسیون
چند گانه برای میزان پیشبینی متغیر وابسته با توجه به متغیرهای مستقل استفاده گردید.
جدول مربوط به ضریب تعیین رگرسیون
مدل
1

ضریب همبستگی
sig
r
7/771
7/242

ضریب تعیین

ضریب تعدیل

7/751

7/755

خطای برآورد
7/365

نتایج ضریب همبستگی در فوق نشان میدهد بین انگیزش الهام بخش با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار مشاهده میشود
و میزان همسبتگی در سطح آلفای  %5با  15درصد اطمینان معنادار است جهت رابطه نیز مثبت و مستقیم است یعنی هر چه
انگیزش الهام بخش باالتر باشد رفتار شهروندی باالتری است .همچنین میزان ضریب تعیین رگرسیون برابر با R2 =7/751
میباشد که این میزان نشان میدهد  5 /1از تغییرات حاصل از رفتار شهروندی سازمانی توسط انگیزش الهام بخش تبیین
میشود.
فرضيه فرعی چهارم :بین ارتباطات الهام بخش با رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه ابتدا همبستگی متغیرها محاسبه شد که رابطة بین متغیرها به دست آید و سپس از آزمون رگرسیون
چند گانه برای میزان پیشبینی متغیر وابسته با توجه به متغیرهای مستقل استفاده گردید.
جدول مربوط به ضریب تعیین رگرسیون
مدل
1

ضریب همبستگی
sig
r
7/241

7/771

ضریب تعیین

ضریب تعدیل

خطای برآورد

7/751

7/754

7/365

نتایج ضریب همبستگی در فوق نشان میدهد بین ارتباطات الهام بخش با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار مشاهده
میشود و میزان همسبتگی در سطح آلفای  %5با  15درصد اطمینان معنادار است جهت رابطه نیز مثبت و مستقیم است یعنی
هر چه ارتباطات الهام بخش باالتر باشد رفتار شهروندی باالتری است .همچنین میزان ضریب تعیین رگرسیون برابر با =7/751
 R2میباشد که این میزان نشان میدهد  5 /1از تغییرات حاصل از رفتار شهروندی سازمانی توسط ارتباطات الهام بخش تبیین
میشود.
فرضيه فرعی پنجم :بین نفوذ آرمانی با رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه ابتدا همبستگی متغیرها محاسبه شد که رابطة بین متغیرها به دست آید و سپس از آزمون رگرسیون
چند گانه برای میزان پیشبینی متغیر وابسته با توجه به متغیرهای مستقل استفاده گردید.
جدول مربوط به ضریب تعیین رگرسیون
مدل
1

ضریب همبستگی
sig
r
7/344

7/771

ضریب تعیین

ضریب تعدیل

خطای برآورد

7/111

7/115

7/254
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نتایج ضریب همبستگی در فوق نشان میدهد بین نفوذ آرمانی با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار مشاهده میشود و میزان
همسبتگی در سطح آلفای  %5با  15درصد اطمینان معنادار است جهت رابطه نیز مثبت و مستقیم است یعنی هر چه نفوذ
آرمانی باالتر باشد رفتار شهروندی باالتری است .همچنین میزان ضریب تعیین رگرسیون برابر با  R2 =7/111میباشد که این
میزان نشان میدهد  11/1از تغییرات حاصل از رفتار شهروندی سازمانی توسط نفوذ آرمانی تبیین میشود.
بحث و نتيجه گيري
رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی که بر رفتارهای فرا نقشی کارکنان و مدیران
تأکید میورزد ،در فرآیند سازمانی و تبدیل محیط سنتی به محیطی پویا و کارآمد نقشی تعیین کننده دارد .بنابراین اگرسازمان
های موفق و ناموفق در جهت ایجاد رفتار شهروندی سازمانی به طور قاطع گامهایی بردارند ،در این صورت کارایی و بهره وری
سازمانی به صورت بالقوه افزایش خواهد یافت و این امر باعث ارتقاء عملکرد آنها در میان سازمانهای رقیب خواهد شد .با توجه
به نتایج بدست آمده در یک جمع بندی نهایی نشان داده شد از بین مؤلفههای مربوط به رهبری تحول آفرین ترغیب ذهنی و
سپس نفوذ آرمانی دارای باالترین قدرت پیش بینی هستند و سپس مالحظه فردی ،انگیزش الهام بخش و ارتباطات الهام بخش
قرار دارد .همچنین نتایج حاصل از تحلیل سؤاالت جانبی نشان داد وضعیت رفتار شهروندی سازمانی و رهبری تحول آفرین در
نمونه مورد مطالعه باالتر از میزان متوسط جامعه است.
فرضيه اصلی  :بین رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود د ارد .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان داد
بین رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار مشاهده میشود یعنی هر چه رهبری تحول گرا باالتر باشد رفتار
شهروندی باالتری است میزان ضریب تعیین بیانگر تبیین  17/6درصد از تغییرات حاصل از رفتار شهروندی سازمانی توسط
رهبری تحول گرا است .همچنین با توجه به میزان بتا نشان داده شد به ازاء یک واحد افزایش در رهبری تحول آفرین ،رفتار
شهروندی سازمانی  7/325افزایش می بابد .که این نتیجه با این نتیجه با مطالعات سایر دانشمندان (ارگان  1113پودساکوف و
مکینزی ( ،)1111پودساکوف ( ،)2777کونل ( ، ،)2775چن و لی فار ( ،)2771فـی چن ،)2776( 21تویگ و همکاران (،)2770
عسگری و دیگران(  )2771نیز هم خوانی دارد .از دیگر پژوهش هم سو میتوان به پژوهش نور یعقوبی ،مقدم و کیخا ()1311
اشاره کرد ،نتایج پژوهش آنها نشان داد رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی معنادار است .بعالوه
تمامی مؤلفههای رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری دارند.
فرضيه فرعی اول  :بین مالحظات فردی با رفتار شهروندی رابطه وجود دارد .نتایج آزمون این فرضیه نشان داد بین مالحظات
فردی با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .یعنی هر چه مالحظات فردی باالتر باشد رفتار شهروندی باالتری
است .میزان ضریب تعیین بیانگر تبیین  6 /1از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی توسط مالحظات فردی است؛ همچنین با توجه
به میزان بتا نشان داده شد به ازاء یک واحد افزایش در مالحظات فردی ،رفتار شهروندی سازمانی  7/263افزایش می بابد .دلیل
این موضوع را می توان با توجه به ادعای ارگان توضیح داد که مالحظات فردی باعث افزایش رضایت شغلی و اعتماد در زیردستان
شده که این این دو با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم دارد
فرضيه فرعی دوم  :بین ترغیب ذهنی با رفتار شهروندی رابطه وجود دارد .نتایج آزمون این فرضیه نشان داد بین ترغیب ذهنی
با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد یعنی هر چه ترغیب ذهنی باالتر باشد رفتار شهروندی باالتری است .میزان
ضریب تعیین بیانگر تبیین  14 /5از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی توسط ترغیب ذهنی است؛ همچنین با توجه به میزان بتا
نشان داده شد و به ازاء یک واحد افزایش در ترغیب ذهنی ،رفتار شهروندی سازمانی  7/311افزایش مییابد.
با توجه به نتایج بدست آمده این فرضیه اینگونه تبیین میشود :رهبر تحول آفرین پیروانش را ترغیب میکند که فعالیتهای
مرتبط با نقش که فراتر از انتظارات وظیفه توسط فرد انجام شود ،که رفتارهای فرا نقش نامیده میشوند و به عنوان رفتار
شهروندی در نظر گرفته میشوند ،طبیعتاً انجام این رفتارها سازمان را به سوی افزایش بهره وری و موفقیت بیشتر سوق میدهد
21 - Chen Fei
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و چنانچه کارکنان در قبال رفتار شهروندی خود هر از گاهی پاداش دریافت نمایند این رفتارها تقویت میشود که رسیدن به این
اهداف در گروه مدیریت کارآمد و تحول آفرین است.
فرضيه فرعی سوم :بین انگیزش الهام بخ ش با رفتار شهروندی رابطه وجود دارد .نتایج آزمون این فرضیه نشان داد بین
انگیزش الهام بخش با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار مشاهده میشود یعنی هر چه انگیزش الهام بخش باالتر باشد رفتار
شهروندی باالتری است .میزان ضریب تعیین بیانگر تبیین  5 /1از تغییرات حاصل از رفتار شهروندی سازمانی توسط انگیزش
الهام بخش است .همچنین با توجه به میزان بتا نشان داده شد به ازاء یک واحد افزایش در انگیزش الهام بخش ،رفتار شهروندی
سازمانی  7/242افزایش می بابد.
فرضيه فرعی چهارم  :بین ارتباطات الهام بخش با رفتار شهروندی رابطه وجود دارد .نتایج آزمون این فرضیه نشان داد بین
ارتباطات الهام بخش با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار مشاهده میشود یعنی هر چه ارتباطات الهام بخش باالتر باشد
رفتار شهروندی باالتری است .میزان ضریب تعیین بیانگر تبیین  5 /1از تغییرات حاصل از رفتار شهروندی سازمانی توسط
ارتباطات الهام است .همچنین با توجه به میزان بتا نشان داده شد به ازاء یک واحد افزایش در انگیزش الهام بخش ،رفتار
شهروندی سازمانی  7/242افزایش می بابد.
با توجه به دیدگاه ارگان و همکاران ( )2776میتوان گفت که رهبران تحول آفرین ارتباطات الهام بخش را برای پیروان خود
فراهم میکنند تا تجربه رضایت شغلی بیشتری را داشته باشند .این رهبران از طریق مالحظه فردی و انگیزش الهام بخش اعتماد
الزم را به دست میآورند که این مسئله میتواند منجر به تقویت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گردد.
فرضيه فرعی پنجم  :بین نفوذ آرمانی با رفتار شهروندی رابطه وجود دارد .نتایج آزمون این فرضیه نشان داد بین نفوذ آرمانی با
رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنادار مشاهده میشود یعنی هر چه نفوذ آرمانی باالتر باشد رفتار شهروندی باالتری است .میزان
ضریب تعیین بیانگر تبیین  11/1از تغییر ات حاصل از رفتار شهروندی سازمانی توسط نفوذ آرمانی است .همچنین با توجه به
میزان بتا نشان داده شد به به ازاء یک واحد افزایش در نفوذ آرمانی ،رفتار شهروندی سازمانی  7/344افزایش می بابد
این فرضیه اینگونه تبیین میشود ،رهبران تحول آفرین برای چالش کشیدن قیود و فرایندهای موجود آماده هساند آنها ،این
کارها را از طریق مخاطره پذیری و آزمون انجام میدهند .رهبر پیروان را تشویق به پذیرش خطر و آزمایش میکند و اشتباهات
رابه عنوان فرصتی برای یادگیری و نه سنجش در نظر میگیرد .انی بعد به میزانی که رهبر تعهد را در سازمان ترویج میدهد
تمرکز مینماید (پوندر .)2773،این رهبران زیر دستان را برای به چالش کشیدن نظرات و ایدههای جدید آماده می کنندو
کارکنانش را برای تفکر درباره راههای جدید تحریک میکنند همچنین بر حل مساله و استفاده از استدالل قبل از عمل تاکید
میکنند.
پيشنهادات






به مدیران سازمانها توصیه میشود هر چند گاه جلسات غیر رسمی بین کارکنان و مدیران و نیز جلسات پرسش و
پاسخ برگزار نمایند و کارکنان را از چگونگی عملکرد و اهداف سازمان به منظور پیشگیری از وقوع هر گونه مشکالت
کاری مطلع سازند و به پیشنهاد کارکنان در مورد بهبود روشها و وظایف سازمانی اهمیت دهند .البته نبایستی فقط
یک روش یکنواخت را در آنها به کار گرفت ،بلکه بایدکلیه روشهای مشارکت را با توجه به وضعیت محیطی سازمان
مورد استفاده قرار داد تا مشارکت به صورت کاذب استقرار نیابد.
با توجه به تأثیر مؤلفه نفوذ آرمانی بر رفتار شهروندی ،مدیران سازمان صرف نظر از تمایالت فردی خود و دیگران به
خاطر سازمان و همچنین فدا کردن منافع شخصی به خاطر منافع دیگران و برای تقویت این ویژگی پیشنهاد میشود
که تلفیق هدفهای فرد و سازمان از دیدگاه ارزشی صورت پذیرد.
در ارتباط با فرضیه دوم تحقیق و تأثیر باالی ترغیب ذهنی بر رفتار شهروندی مدیران باید به عامل ترغیب ذهنی به
عنوان یک محرک در پیروان برای بررسی مجدد مفروضات اساسی و مورد سؤال قرار دادن آنها و وادار کردن پیروان
به نگریستن به مسائل از زوایای مختلف و پیشنهاد شیوههای جدید ،نگریستن به چگونگی انجام و تکمیل وظایف،
بررسی مبانی مهندسی مجدد به عنوان یک راهکار توجه کنند.
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در خصوص تأثیر ارتباطات الهام بخش بر رفتار شهروندی ،توصیه میشود مدیران افراد متفاوت را در زیر چتر فکر و
نظر واحدی گرد آورند و افراد خالق و کارآفرین را پرورش دهند .این امر در پرورش بعد ابتکارات فردی در رفتار
شهروندی سازمانی بسیار مؤثر میباشد .الهام و القای تصویر خوش بینانه درباره آینده در کارکنان سازمان منبع
انگیزش و تحریک کافی برای حرکت در مسیر هدفهای سازمان را پدید میآورد که پدیده رفتار شهروندی سازمانی را
در سازمان تسهیل میکند.
همچن ین در میان ابعاد رهبری تحول آفرین ،مالحظات فردی دارای باالترین رابطه با رفتار شهروندی سازمانی میباشد.
این امر بدین معنی است که مدیران باید کارمندان خود را مورد راهنمایی ،آموزش و حمایت قرار داده و تواناییهایشان
را در یک فرایند منظم رشد و توسعه دهند .زیرا کارمندانی که دارای سطح توانمندی فردی باالیی هستند ،احساس
تسلط بیشتری دارند ،به ابتکار بیشتر دست میزنند ،در کارهایشان احساس مسئولیت بیشتری میکنند و سریع تر
یاد میگیرند.
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