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چکیده
هدف اصلی از این تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای رهبری و پیامدهای رفتاری کارکنان با توجه به
نقش میانجیگری سیاستهای سازمانی است .پژوهش فوق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش،
توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعۀ آماری شامل تمامی  584نفر کارکنان سازمان تأمیناجتماعی
استان لرستان است که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای تعداد  045مورد از آنها به عنوان
نمونه انتخاب شدند .در این پژوهش ،جهت گردآوری دادهها از  8پرسشنامۀ استاندارد رهبری تحولی
باس و آولیو ،رهبری تبادلی ویلیام ،تعهد سازمانی النیز ،رفتار شهروندی سازمانی چان و سیاستهای
سازمانی کاراتپ استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل مسیر و آزمونهای
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به وسیلۀ نرم افزار  smartplsبهره گرفتهایم .نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک رهبری تحولگرا و
پیامدهای رفتاری کارکنان (تعهد سازمانی و رفتارشهروندی) رابطۀ علی مثبت و معناداری وجود دارد،
اما بین سبک رهبری تبادلی و نتایج رفتاری کارکنان رابطهای مشاهده نگردید ،همچنین ادراک کارکنان
از سیاستهای سازمانی ،رابطه بین سبک رهبری تبادلی و تعهد سازمانی را میانجیگری میکند.
کلیدواژهها :رهبری تحولگرا ،سبک رهبری تبادلی ،سیاستهای سازمانی ،کارکنان.
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مقدمه
یکی از موضوعات مهمی که مدیران مؤسسات و سازمانها ملزم به مد نظر قرار دادن آن هستند،
موضوع رهبری است .برداشت و درک لزوم اینکه مدیران باید کار هدایت و رهبری را انجام دهند،
اهمیت موضوع را فزونی می بخشد .در حقیقت از مدیران ،به خاطر ماهیت وظایف و مسئولیت های
آنها ،انتظار می رود متصف به صفات رهبری باشند (امیرکبیری ،0528 ،ص .)44تعهد سازمانی
عامل مؤثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمانهاست و عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی
افراد نسبت به کل سازمانی است که در آن مشغول بکار میباشند .شخص دارای تعهد سازمانی،
نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد ،در این راستا هر عاملی که تعهد و تعلق خاطر کارکنان
را افزایش دهد مهم و شایان توجه است (خشنود ،0511 ،ص .)00آن دسته از رفتارهای شغلی
کارکنان که تأثیر زیادی بر اثر بخشی سازمانی دارند همواره مورد توجه محققان و مدیران بوده
است .در نظام بوروکراتیک تمام تالش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب
هرمی سازمان بوده است .به همین جهت مناسبات سطحی و غیر قابل اطمینان بین افراد وجود
دارد .اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم بوجود
می آید .در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش روند.
بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است .اکنون که اهمیت
شهروندان بعنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است ،رفتار آنها هم می تواند بسیار با
اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی سازمانی
پرداخته اند ( اسالمی و سیار.)0546 ،
«قدرت و سیاست» پدیده هایی اجتنابناپذیر در زندگی سازمانی هستند؛ امروزه وجود رفتارهای
سیاسی در سازمان واقعیتی انکار ناپذیر است .میزان سیاسی بودن هر فرد به ارزشهای فردی ،روش
اخالقی و خُلق و خوی او بستگی دارد ،افرادی که شدیداً غیر سیاسی یا بسیار سیاسی اند همگی زیان
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خواهند دید .اولی ممکن است به کندی ارتقاء یابد و احساس کند که کنار گذاشته شده است ،در
حالی که دومی ممکن است به خود خدمتی متهم شود و حیثیت و اعتبار خویش را از دست بدهد.
افرادی که در دو طرف انتهایی طیف سیاسی قرار می گیرند بعنوان افراد ضعیف در تالش گروهی
بشمار می آیند .بطور معمول میزان متوسطی از رفتارهای سیاسی حساب شده بعنوان ابزار ادامه حیات
در سازمانهای پیچیده محسوب می شود .بنابراین درک افراد از فضای سیاسی سازمان می تواند بر
روی توانایی برقراری ارتباط آنها در محیط کار تأثیر بگذارد (حسن زاده و رحیم نیا.)0544 ،
ولی مسأله مهمی که در این میان باید مورد توجه کافی قرار گیرد ،این است که رهبری تأثیر

عمده ای بر مدیریت ،تعهد و رفتار شهروندی سازمانی دارد .اینکه کدام یک از دو سبک رهبری
مطرح شده ،پیامدهای رفتاری کارکنان را با توجه به نقش تعدیل کننده ی سیاستهای سازمانی در
پی خواهد داشت و تا چه حد این دو سبک رهبری با تعهد و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارند
صحیحی برای آنها ارائه دهد.

بیان مسأله
رهبری موضوعی است که از دیرباز نظر محققان و عموم مردم را به خود جلب کرده است .علت جذابیت
گستردۀ این موضوع آن است که رهبری ،فرایندی بسیار اسرار آمیز است که در زندگی همه افراد
وجود دارد .در اکثر موارد ،دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بدانند بر اساس چه ویژگیها،
تواناییها ،رفتارها و منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبههایی از موقعیت ،توان رهبر در تأثیر بر پیروان
و تحقق اهداف گروهی را میتوان تعیین کرد (یوکل،0547 ،ص .)7سبک رهبری که مدیر ضمن کار
از آن استفاده میکند ،بهعنوان یکی از مهمترین عناصر وضعیت رهبری یا مدیریت بیان شده است.
منظور از سبک آن نیست که چگونه مدیر یا رهبر در وضعیت معینی رفتار کند ،بلکه مقصود آن است
که چگونه دیگران بهویژه زیر دستانش رفتار وی را درک میکنند .سبک رهبری ،بهعنوان الگوهای
رفتاری پایدار فرد ،به صورتیکه بهوسیلۀ دیگران مالحظه میشود ،تعریف شده است (هرسی و
بالنچارد .)0541،رهبری تأثیر عمدهای بر مدیریت،تعهد و رفتار شهروندی -سازمانی دارد .تئوریهای
رهبری تالش میکنند که سبکهای رهبری را تعریف کنند و آنها را به جنبههای متفاوت نتایج
سازمانها ارتباط دهند.بیشتر محققان بر روی دو سبک رهبری یعنی سبک رهبری مبادلهای 0و تحول
آفرین 7تمرکز میکنند .تئوریها در مورد رهبری مطرح میکنند که سبک رهبری تحول آفرین به
میزان زیادتر روی رفتارهای مرتبط شغلی کارکنان تأثیر میگذارد و در نهایت در مقایسه با سبک
رهبری تبادلی عملکرد کاریشان را تحت تأثیر قرار میدهد .سیاستهای سازمانی بهعنوان سابقۀ رفتار
شهروندی سازمانی و تعهد آنها از طریق رویکردهای متفاوت بهوسیلۀ محققان توضیح داده شده است.
بیشتر مطالعات به تعریف سیاستهای سازمانی بهعنوان رفتار فنی طراحی شده یا تخصیص یافته برای
به حداکثر رساندن سود و منفعت خود و در تضاد و اختالف با نتایج کلی مطلوب سازمانی تکیه کردهاند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Transactional Leadership
. Transformational Leadership
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و سؤاالتی از این قبیل؛ مسأله اصلی تحقیق حاضر بوده که تحقیق مذکور در صدد است تا جواب
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بنابراین این چشمانداز از دیدگاه اعضاء سازمانی همراه با چندین مطالعۀ دیگر که سیاستهای سازمانی
را با تئوری عدالت ،انصاف و برابری ارتباط میدهند ،تأثیر منفی دارد؛ در حالیکه برخی از مطالعات،
سیاستهای سازمانی را بهعنوان یک بازی قدرت توضیح میدهند و طرحهای مورد نظر برای دستیابی
به بهترین نتایج برای عادت را تحت تأثیر قرار میدهند (اسالم و همکاران .)7105، 0فرض بر این است
که بین سبکهای رهبری و پیامدهای رفتاری کارکنان رابطه وجود دارد و سیاستهای سازمانی نیز
در این رابطه تأثیرگذار است ،اما تاکنون این قضیه بهصورت علمی مورد بررسی و موشکافی قرار نگرفته
است ،این تحقیق با بهکارگیری تئوریها و ادبیات موجود بهدنبال پاسخ به این سؤال است که چه
رابطهای بین سبکهای رهبری و پیامدهای رفتاری کارکنان از طریق نقش میانجیگری سیاستهای
سازمانی وجود دارد؟

مبانی نظری تحقیق
رهبری از دیر باز توجه محققان و مدیران را به خود جلب کرده است ،مدیران دربارۀ عواملی بحث
میکنند که سازندۀ یک رهبر مؤثر هستند و دانشمندان سازمان ،همان موضوع را به شکلی گسترده
مورد مطالعه قرار دادهاند .در بعضی مواقع رهبر بهطور کلی اثر قابل مالحظهای بر سازمان ندارد .در
موقعیتهای دیگر رهبر تعیین کنندۀ تفاوت بین یک موفقیت بزرگ یا شکست تمام عیار است .بعضی
از مدیران در یک سازمان نقش مؤثری داشته ،ولی در سازمان دیگر فاقد اثر هستند .بعضی رهبران
صرفنظر از نوع سازمان ،همواره موفق هستند .با وجود صدها تحقیق انجام شده دربارۀ رهبری ،هنوز
هم محققان نمیتوانند علت وجود این تفاوتها و تناقضها را بهطور قطع بیان کنند .بنابرآنچه گفته
شده چرا باید رهبری را مطالعه کرد؟ دو دلیل عمده برای این اقدام وجود دارد :نخست اینکه ،رهبری،
یکی از اقدامات عملی مهم سازمانها است و دوم آنکه ،بعضی از متغیرهایی که بر اثر بخشی رهبری
تأثیر میگذارند باید به تفکیک و مورد بررسی قرار گیرند (مورهد و گریفین.)0528 ،
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رهبری تحولگرا

مفهوم اولیۀ رهبری تحولآفرین توسط برنز و در نتیجۀ تحقیقات توصیفی او پیرامون رهبران سیاسی
ارائه شد .برنز رهبری تحولآفرین را بهعنوان فرایندی که در آن رهبران و پیروان همدیگر را به
سطح باالتری از اخالق و انگیزه ترقی میدهند تعریف کرد(رحمتی .)0541 ،رهبران تحولآفرین به
آن دسته از رهبرانی اطالق میشود که درصدند تا با خلق ایدهها و چشماندازهای جدید ،مسیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Islam et al

تازهای از رشد و شکوفایی را فراروی سازمانها قرار دهند و با ایجاد تعهد و اشتیاق فراوان در بین
مدیران و کارکنان ،اعضای سازمانی را برای ایجاد تغییرات بنیادی و تحول در ارکان و شالودۀ سازمان
به منظور کسب آمادگیها و توانمندیهای الزم جهت حرکت در مسیر جدید و فتح قلههای باالتری
خود را الهام میبخشند ،به آنها روحیه میدهند و در مسیری هدایتشان میکنند که منافع سازمان
تأمین شود .همچنین این افراد موجب میشوند که زیردستان با روحیهای بسیار باال عمل نموده و
اثراتی عمیق بر سازمان بگذارند (باس .)0111،رهبری تحولگرا فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا
گروهها برای ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضع موجود و کارکردهای سازمان بهعنوان یک کل
است .این رهبران از طریق گفتار و کردارشان کل جامعه را متحول میکنند و نفوذ فراوانی در میان
پیروانشان دارند .این نوع رهبری زمانی تحقق مییابد که رهبران عالیق پیروانشان را به کار افزایش
دهند ،آنان را از هدفها و مأموریتها آگاه سازند و تشویق نمایند که فراتر از منافع فردی بیندیشند
(موغلی،0547،ص .)21برنز ،رهبری تحولگرا را عامل انگیزه دادن به پیروان از طریق جذابکردن
آرمانهای باالتر و ارزشهای اخالقی تعریف کرد .از آنجایی که رهبران تحولگرا دید روشنی نسبت
به آینده دارند ،بهدنبال ایجاد تغییرات و پیشبرد سازمان در جهتی هستند که تصورات خود را
تحقق بخشند .رهبران تحولآفرین کسانی هستند که پیروان خود را الهام میبخشند ،به آنها روحیه
میدهند و در مسیری هدایتشان میکنند که منافع سازمان تأمین شود .همچنین این افراد موجب
میشوند که زیر دستان با روحیهای بسیار باال عمل نموده و اثراتی عمیق بر سازمان بگذارند
(باس .)0111،برنز 0124 0مشخص کرد که رهبران تحول آفرین ،صاحب بینش هستند و دیگران
را برای انجام کارهای استثنایی به چالش و تالش وا میدارند .برنز در ادامۀ بحث خود چنین بیان
نمود « تنها رهبران تحولآفرین هستند که قادر به ترسیم مسیرهای ضروری برای سازمانهای
جدیدند؛ زیرا آنها منشأ تغییراند ،بر تغییرات حاکم بر سازمان اشراف کامل دارند و بر موج تغییرات
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از عملکرد آرمانی بسیج نمایند(سنجقی .)0521 ،رهبران تحولآفرین کسانی هستند که پیروان
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سوارند» (موغلی،0547 ،ص.)41
رهبران تحولگرا ،پیروان خود را ترغیب میکنند که بهخاطر سازمان از عالیق خود بگذرند و
قادرند نفوذی عمیق و فوقالعاده بر پیروان خود داشته باشند؛ آنها به مسائل و نیازهای پیروان برای
پیشرفت توجه دارند و آگاهی پیروان در مورد امور را باال می برند تا آنها به مسائل کهنه به شیوهای
نو نگاه کنند و توانایی تهییج ،ایجاد انگیزه و تلقین به پیروان برای اعمال تالش اضافی برای دست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Boronz

یافتن به اهداف را بهدست آورند .رهبری تحولگرا ،افرادی را مد نظر قرار میدهد که از خصوصیات
خردمندی و ارتباط کیفی برای باال بردن تمایالت و آرزوها و انتقال نیروها و سیستمهای سازمانی
به سوی یک الگوی جدید یا عملکرد باال استفاده میکند(استون و همکاران .)7118،رهبری
تحولآفرین از طریق گفتار و کردارش کل جامعه را دچار تحول میکند و نفوذ فراوانی در مبانی
پیروانشان دارد .این نوع رهبری زمانی تحقق مییابد که رهبران عالیق کارکنانشان به کار را افزایش
دهند ،آنان را از هدفها و مأموریتها آگاه سازند و پیروانشان را تشویق کنند که فراتر از منافع
فردی بیاندیشند .هاتر و بس 0در سال  0144بیان کردند که رهبری تحولآفرین از طریق یک
ذهنیت سمبلیک ،بر مأموریت سازمان و تأکید بر تالش مضاعف بر پیروان تأثیر میگذارد .درحالی
که رهبران تبادلی از طریق ساختار و مالحظات و برانگیختن انتظارات پیروان در رابطه با اهداف
تعیین شده عمل میکنند (هاتر و بس

.)0144،

عناصر و ابعاد رهبری تحولگرا

به نظر باس و آولیو ( )0118رهبری تحولگرا ،دارای ابعاد نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام بخش ،ترغیب
ذهنی و مالحظات فردی است که در جدول شماره  ،0بهطور خالصه بیان شده است.
جدول شمارۀ  :1ابعاد رهبری تحولآفرین از دیدگاه بس و آوليو (بيک زاد و همكاران)1733 ،

ابعاد رهبری تحولآفرین

شاخصهای مربوط به هر بُعد
 -القای حس افتخار و غرور به اعضاء برای ارتباط با دیگران.

نفوذ آرمانی

 نشاندادن احساس قدرت و شایستگی. عمل به شیوهای که احترام دیگران را برانگیزاند. -فداکردن منافع شخصی به خاطر منافع دیگران.
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 -صحبتکردن خوشبینانه در مورد آینده.

انگیزش الهامبخش

 جدی صحبتکردن دربارۀ کارهایی که باید انجام شود. تأکید بر اهمیت آیندهنگری. -امید دادن به اعضاء در این زمینه که اهداف دست یافتنی است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Hater and Bass

ابعاد رهبری تحولآفرین

شاخصهای مربوط به هر بُعد
 -بررسی دقیق پیشنهادات جهت اطمینان از مناسببودن آنها.

ترغیب ذهنی

 -در نظر گرفتن دیدگاههای مختلف در هنگام حل مشکالت.

را رشد داده ،تحریک هوشی کرده و الهام میبخشد تا منافع شخصی خود را در ازای هدف جمعی

بررسی رابطۀ سبکهای رهبری و پیامدهای رفتاری کارکنان باتوجه به نقش میانجیگری سیاستهای سازمانی

 -درخواست بررسی مشکالت از زاویای مختلف.

عناصر رهبری تبادلگرا
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 پیشنهاد راههای جدید چگونگی انجام کار. -در نظر گرفتن وقت برای راهنمایی و آموزش اعضاء.

مالحظات فردی

 رفتار با اعضا بهعنوان یک شخص و نه بهعنوان یک عضو. در نظرگرفتن افراد با نیازها و توانایی ها و خالقیتهای مختلف. -کمک به دیگران جهت توسعه و گسترش توانایی آنان.

رهبری تبادلی

رهبری تبادلی ،مجموعهای از داد و ستدها و چانهزنیها میان رهبران و پیروان است .در واقع پیروان
باالتری ،بیشتر کنند (کارک .)7118 ،رهبری تبادلگرا با مبادالت روزانه بین رهبران و زیردستان
سروکار دارد و برای دستیابی به عملکرد عادی مورد توافق رهبران و زیردستان اعمال میشود.
رهبر تبادلگرا در چهارچوب موجود عمل میکند ،نقشهای وظیفهای را در جذب اهداف سازمان
مشخص کرده و با استفاده از مبادالت ذکر شده آنها را تقویت میکند(موغلی .)41 :0547،برنز
رهبری تعاملگرا را بهعنوان یک فرایند مبادلهای اجتماعی در نظر گرفت؛ جایی که رهبران برای
افزایش عملکرد کارکنانشان به پاداش و تنبیه سازمان متکی هستند .رهبران تعاملگرا پیروانشان را
در جهت اهداف و نقشهای تثبیت شده و مورد نیاز هدایت کرده و برای انگیزه دادن به آنها به
پاداش و تنبیه سازمان متکی هستند( رابینز.)0540 ،

این سبک رهبری شامل دو دسته؛ رهبری مبتنی بر«پاداشهای مشروط» و مبتنی بر«مدیریت بر
مبنای استثناء» میباشد.
الف) پاداش های مشروط:رهبران تبادل گرا از پاداشهای مشروط استفاده میکنند که این
پاداشها بر مبنای توافق بین رهبر و پیرو ،مبتنی بر استانداردهای عملکرد پرداخت میشوند (موغلی،
،547ص.)41
ب) مدیریت بر مبنای استثناء :به دو گونۀ فعال و غیرفعال (منفعل) به شرح ذیل می باشد:

 .0مدیریت بر مبنای استثناء (فعال) :0رهبر با رفتار پیشکنشانه ،انحراف و نواقص موجود در
رویههای استاندارد را مورد بررسی قرار میدهد و در صورت رفع اشکاالت و موانع ،شروع به اقدام
میکند (امیرکبیری.)71 :0548 ،
 .7مدیریت بر مبنای استثناء (منفعل) :7رهبر بهجای اینکه از قبل ،انحرافات را مورد بررسی قرار
دهد ،منتظر میماند تا مشکالت ،خود را نشان دهند و سپس شروع به اقدام میکند (امیرکبیری،
.)71 :0548
تعهد سازمانی

تعهد سازمانی در مدیریت ،بهطور گستردهای به عنوان عامل اساسی در رابطه میان افراد و سازمانها
شناخته شده است .برای مثال برخی محققان بر این باورند که تعهد سازمانی ،عاملی است که عالقه
و دلبستگی فرد را به سازمان افزایش میدهد؛ همچنین با مدیریت تعهد کارکنان ،بسیاری از عواقب
ناخواسته در سازمانها از میان میرود .از اوایل دهۀ  0181که تعهد سازمانی در رفتار سازمانی
مطرح شد ،این مقوله یکی از موضوعهایی است که همیشه در رأس عالیق محققان قرار گرفته؛
چراکه آنان معتقدند مدیریت صحیح تعهد سازمانی میتواند به نتایج سودمندی از قبیل :اثربخشی،
بهبود عملکرد،کاهش جابهجایی و همچنین کاهش غیبت منجر شود (کاظمی و درخشیده.)0515،
تعهد یکی از مشخصههای مؤثر در حفظ ارتباط است و بهطور معمول یکی از عوامل موفقیت
ارتباط نیز بهحساب میآید (پیساما و همکاران .)7105،تعهد سازمانی نوعی وابستگی عاطفی به
سازمان است ،بهگونهای که کارکنان بهشدت متعهد ،هویت خود را از سازمان میگیرند ،در سازمان
مشارکت دارند و از عضویت در سازمان لذت میبرند(ماویس و همکاران.)7107،
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مورهد و گریفین 5تعهد سازمانی را احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان دانستهاند ،از نظر
آنها تعهد و پایبندی بر رفتارهای مهمی مانند جابهجایی و غیبت اثر میگذارد و میتواند پیامدهای
مثبت و متعددی داشته باشد .کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند ،نظم بیشتری در کار
خود دارند ،مدت بیشتری در سازمان میمانند و بیشتر کار میکنند (میرحاجی .)0511 ،تعهد
سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سالهای گذشته ،مورد عالقۀ بسیاری
از محققان رشتههای رفتار سازمانی و روانشناسی ،خصوصاً روانشناسی اجتماعی ،بوده است (رکنی
نژاد .)0546 ،پورتر و همکاران وی ( )0128تعهد سازمانی را به معنای همسانسازی با یک سازمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
). Management –by- Exception (Active
). Management –by- Exception (Passive
. Morhead & Grifin

و پیوند با آن تعریف میکنند (جاودانی.)0540 ،
رفتار شهروندی سازمانی
1

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی( ، )OCBاولینبار توسط باتمان و اورگان در اوایل دهۀ0141میالدی
برای شناسایی مسئولیتها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ،اما اغلب نادیده گرفته
میشد .این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی بهطور ناقص اندازهگیری
میشدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار میگرفتند ،اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر
بودند (بینستوک و همکاران .)7115 ،رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان
است که جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر
گرفته نمیشوند ،ولی اثربخشی کلی سازمان را افزایش میدهند .واژۀ اختیاری در تعریف اورگان
نشان میدهد که این رفتارها شامل رفتارهایی نیست که فرد در جهت انجام نیازمندیهای نقش و
شرح شغل از خود نشان میدهد (کاسترو و همکاران.)7118 ،
ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی دارای ابعاد متفاوتی است ،ابعادی که بیشترین توجه را در میان محققین
به خود جلب کرده ،شامل پنج بعد مورد اشاره در پژوهشهای اورگان و همکارانش( )7111بهشرح
نمودار ذیل است:
نمودار شمارۀ  : 1الگوی رفتار شهروندی سازمانی اورگان

رفتار شهروندی سازمانی

بررسی رابطۀ سبکهای رهبری و پیامدهای رفتاری کارکنان باتوجه به نقش میانجیگری سیاستهای سازمانی

به دنیای علم ارائه شد .تحقیقات اولیهای که در زمینۀ رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت ،بیشتر
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وظیفه شناسی

نوع دوستی

فضیلت مدنی

جوانمردی

ادب و مهربانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Organizational Citizenship Behavior

اورگان این پنج بُعد رفتار شهروندی را اینگونه بیان میدارد:
وظیفهشناسی :وظیفهشناسی نمونههای مختلفی را در برمیگیرد و در آن ،اعضای سازمان
رفتارهای خاصی را انجام میدهند که فراتر از حداقل سطح وظیفۀ مورد نیاز برای انجام آن کار
است.

نوعدوستی :دومین بعد رفتار شهروندی ،یعنی نوعدوستی ،به رفتارهای مفید و سودبخشی از
قبیل؛ ایجاد صمیمت ،همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که خواه بهشکل مستقیم و یا
غیرمستقیم به کارکنانی که دارای مشکالت کاری هستند کمک میکند.
فضیلت مدنی :بُعد سوم رفتار شهروندی که فضیلت مدنی نام دارد ،شامل رفتارهایی از قبیل؛
حضور در فعالیتهای فوقبرنامه و اضافی ،آن هم زمانی که این حضور الزم

نباشد.

جوانمردی :جوانمردی یا تحملپذیری ،چهارمین بعد رفتار شهروندی است که به شکیبایی در
برابر موقعیت های مطلوب و مساعد ،بدون اعتراض ،نارضایتی و گالیهمندی ،اشاره میکند (مرادی
و همکاران.)0542 ،
ادب و مهربانی :آخرین بعد رفتار شهروندی سازمانی ادب و مهربانی است .این بعد بیان کنندۀ نحوۀ
رفتار افراد با همکاران ،سرپرستان و مخاطبان سازمان است .افرادی که در سازمان با ادب و مهربانی با
دیگران رفتار میکنند ،دارای رفتار شهروندی مترقی هستند (رامین مهر و همکاران.)0544 ،
سیاستهای سازمانی

سیاست ،شامل بحثهای غیررسمی است که موجب میشود طرفین به توافق برسند و تصمیماتی
گرفته شود که اگر غیر از این بود آنان به بن بست میرسیدند و آن مسائل حل نمیشد
(دفت .)0522،سیاسی بودن محیط یک سازمان از نظر کارکنان متفاوت است؛ زیرا انگاشت و
برداشت آنها با هم تفاوت دارد که این امر میتواند بر روی تمایالت افراد ،برای برقراری ارتباط تأثیر
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بگذارد .بنابراین سیاسیشناسی سازمانی ،مفهومی بحث انگیز است ،بدون شک «سیاسیشناسی»
پدیدهای متعارف و مرسوم در هر سازمانی است به گونهای که رابینز ( )0145معتقد است که همۀ
رفتارها در سازمان سیاسیاند اما دربارۀ ماهیت و مرزهای آن شناخت کمی وجود دارد .مدیران نه
میتوانند و نباید رفتارهای سیاسی را در سازمان از بین ببرند ،چراکه برخی از این رفتارها کارکردی
هستند و میتوان از آنها برای نیل به اهداف سازمان بهره گرفت.
مرادی و همکاران ( ،)0541تحقیقی تحت عنوان رابطۀ سبکهای رهبری تحول آفرین -تبادلی
و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تربیت بدنی ایران انجام دادند .نتایج حاکی از متوسط بودن

میزان رهبری تحولآفرین مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان سازمان تربیت بدنی بود.
همچنین ضریب همبستگی نشان داد که سبکهای رهبری تحول آفرین-تبادلی رابطۀ معنی داری
با رفتار شهروندی سازمانی دادند.
فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام دادند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که
بین سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان رابطۀ معکوس وجود دارد .همچنین وجود
ارتباط بین سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان ،توجه هرچه بیشتر مدیران به کارکنان
و استفاده از شیوههای علمی مدیریت را میطلبد.
ناظم و حدادپور ( ،)0517تحقیق دیگری را با عنوان ارائۀ الگوی ساختاری عدالت سازمانی بر
اساس سبکهای رهبری تحولگرا در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن انجام دادند و به این نتایج
رسیدند که سبکهای رهبری تحولگرا و رهبری عملگرا با عدالت سازمانی رابطه معناداری دارند
و بیشترین اثر تحتتأثیر رهبری تحولگرا است .کاکمار ( )0117و کالمار و فریز )0110(1و (-0118
 )0115بیان کردند که درک و آگاهی از سیاستهای سازمانی به شکلی معکوس با برابری ،انصاف
و عدالت مرتبط است.
چارلز و همکاران ،)7112(2معتقدند بین عوامل رهبری تحولگرا با رضایت شغلی رابطه معنادار
و مثبت وجود دارد .لمسیال و اوگانالنا )7114( 3در پژوهشی عنوان کردند که سبک رهبری تحولگرا
با عملکرد و تعهد کارکنان نسبت به سبک رهبری عملگرا ارتباط مثبت و قوی برخوردار است.
طبق یافتههای بلنکن شیپ ،)7101(4کارکنانی که سبک رهبری مدیرشان را تحولآفرین و
تبادلی درک کردهاند ،سطح باالتری از رضایت شغلی را دارند.

در تحقیقی که توسط لیدیمو و افیلیا (2014) 5تحتعنوان بررسی رابطۀ رهبری تحولآفرین و

فرهنگ سازمانی بود .پرسشنامۀ تمرین رهبری( ) LPIو پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی( )OCIدر یک
نمونۀ تصادفی در بین  238نفر اجرا شد ،از یک جمعیت  8581نفر از کارکنان در سازمان و خدمات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Kacmar, K.M., and Ferris
. Charles et al
. limsila & Ogunlana
. Blankenship
. Ledimo & Ophelia
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الماسیان و رحیمی کیا ( )0510تحقیقی را با عنوان بررسی رابطۀ سبک رهبری مدیران و
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عمومی ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج نشان
میدهد رابطۀ مثبت و معناداری بین رهبری تحولگرا و فرهنگ سازمانی در یک سازمان با خدمات
عمومی وجود دارد.
مونتانز )7108(1در بررسی رابطه فرهنگ سازمانی در مدارس بزرگساالن با رهبری تحولی در
مقابل عدم رهبری 2در سراسر لسآنجلس انجام شد ،در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها از هر دو
سبک رهبری تحولی و فرهنگ سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .در تحقیقی که ایرینا
ژوپالتووا ( )7108با عنوان مطالعۀ همبستگی رهبری تحولی و تبادلی و تعهدسازمانی در شرکتهای
کوچک کارآفرینی انجام داد ،دادها از  20اعضای سازمان از دو شرکت کارآفرینی در نیوجرسی
جمعآوری شد .یافتههای پژوهش رابطه مثبت و معنیداری بین رهبری تحولی و ابعاد تعهدسازمانی
را نشان داد .نتایج نشان داد که رابطۀ معنیداری بین سبک رهبری تحولی و تعهد عاطفی وجود
دارد .همچنین بین سبک رهبری تحولی با تعهد هنجاری رابطه مثبت و معنادار وجود داشت .نتایج
تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که 76/4درصد از واریانس در سطح تعهد عاطفی و
00/1درصد از واریانس در سطح تعهد هنجاری توسط سبک رهبری تحولی بهدست آمد .ارتباط
معنیداری بین سبک رهبری تبادلی و تعهد مستمر  p<1/18،R=1/758و  7/4در واریانس در سطح
تعهد مستمر مشخص شد.
با توجه به شواهد موجود مبنی بر رابطۀ سبکهای رهبری تحولآفرین و تبادلی با پیامدهای
رفتاری کارکنان از جمله تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجیگری
سیاستهای سازمانی و نظر به عدم قابلیت تعمیم تحقیقات صورت گرفته در زمینههای مختلف،
محقق درصدد برآمد تا برای دستیابی به نتایج علمی در زمینۀ رابطۀ سبکهای رهبری تحولآفرین
و تبادلی با پیامدهای مهم رفتاری کارکنان (تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی) با توجه به
نقش میانجیگری سیاستهای سازمانی به انجام تحقیق حاضر اقدام نماید .از آنجا که در ایران ،در
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رابطه با این تحقق مطالعات کمی صورت گرفته است ،لذا مسلماً نتایج حاصل از این پژوهش و
پژوهشهای مشابه میتواند به بهبود وضعیت حاضر و در نتیجه باال بردن سطح بازدهی و عملکرد
مدیران و کارکنان سازمان،کمک چشمگیرینماید .بنابراین در این پژوهش محقق بهدنبال آن است
تا از دیدگاه کارکنان ،رابطه بین سبکهای رهبری و پیامدهای رفتاری کارکنان را با توجه به نقش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Montanez
. Non Transformational

میانجیگری سیاستهای سازمانی مورد مطالعه قرار دهد و به فرضیات این تحقیق پاسخ دهد.

روش تحقیق
این تحقیق به بررسی رابطۀ سبکهای رهبری و پیامدهای رفتاری کارکنان با توجه به نقش
آماری این پژوهش شامل  584نفر کارکنان رسمی و غیررسمی شعب سازمان تأمیناجتماعی استان
لرستان در سال  0517است .در این میان 045،نفر از آنها براساس فرمول کوکران به شیوۀ تصادفی
طبقهبندی و بهعنوان نمونۀ موردنظر انتخاب شدند .در این تحقیق جمعآوری اطالعات از دو طریق
(کتابخانهای و میدانی) انجام پذیرفت .برای گردآوری اطالعات مورد نیاز جهت تعیین سبک رهبری از
پرسشنامۀ  57سؤالی که در قالب مقیاس  8درجهای لیکرت طراحی گردید ،استفاده شده است .این
پرسشنامه سبک رهبری تحولآفرین را در قالب  8جنبه( ویژگیهای آرمانی ،رفتارهای آرمانی،
ترغیبذهنی ،انگیزشبخش و مالحظات فردی) و سبک رهبری تبادلی را در قالب  8بُعد (عالقۀ
متقابل ،وفاداری ،کمک به فعالیتهای کاری و احترام )مشخص کرد .برای تعیین میزان تعهد سازمانی،
رفتار شهروندی سازمانی و درک سیاستهای سازمانی کارکنان بهترتیب از پرسش نامههای2،77
و 01سؤالی استفاده شد .جهت تضمین اعتبار محتوای پرسشنامه ،از نظرات متخصصان ،اساتید محترم
دانشگاه و کارشناسان خبرۀ سازمان تأمیناجتماعی استفاده شده که جهت آزمون اولیه ،پرسشنامه
بین 51نفر از کارکنان ،جهت بررسی نظر آنان در مورد سئوالها و پیبردن به نقاط ضعف آن توزیع
شد ،سرانجام پس از دخالتدادن نظرات اصالحی افراد مذکور ،اصالحات الزم در سؤاالت بهعمل آمد
و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه ،خصیصههای مورد نظر پژوهش را میسنجد،
که درنهایت آنها روایی پرسشنامهها را تایید کردند .برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای
کرونباخ استفاده شد .این آزمون به بررسی و محاسبۀ هماهنگی درونی پرسشنامۀ طراحی شده
میپردازد .ضریب آلفای بهدست آمده برای پرسشنامۀ سبک رهبری تحولگرا  ، 1/111رهبری تبادلی
 ،1/485تعهد سازمانی  ،1/488رفتار شهروندی سازمانی ،1/288سیاستهای سازمانی 1/458و ضریب
آلفای کلی نیز  1/101به دست آمد که چون بیش از 1/4میباشد نمایانگر آن است که پرسشنامۀ
مورد استفاده از قابلیت اعتماد و پایایی باال برخوردار است .در این تحقیق ،برای توصیف و تحلیل
دادههای جمعآوری شده ،از آمار توصیفی و استنباطی استفاده نمودیم .در آمار توصیفی ،توصیف
دادهها بر حسب فراوانی همراه با رسم نمودار و جدول ارائه میشود و آمار استنباطی به بررسی و آزمون
فرضیههای تحقیق میپردازد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل مسیر و آزمونهای
بهوسیلۀ نرم افزار  smartplsاستفاده گردید.
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میانجیگری سیاستهای سازمانی میپردازد ،روش تحقیق ،توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعۀ

000

یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به هریک از فرضیههای تحقیق به همراه جدولهای
مربوط به آن بهشرح ذیل ارائه میگردد:
فرضیۀ شمارۀ  0تحقیق :بین سبک رهبری تحولگرا و تبادلی با پیامدهای رفتاری کارکنان
(تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی) رابطه وجود دارد.
جدول شمارۀ :1نتایج ضریب همبستگی سبک رهبری تحولگرا و تبادلی با پيامدهای رفتاری کارکنان
معنی داربودن/

مسیرها

آمارهt

ضریب مسیر

سبک رهبری تحولگرا ←تعهد سازمانی

***7.217

1.526

معنیدار

سبک رهبری تحولگرا ←رفتار شهروندی سازمانی

***00.04

1.284

معنیدار

سبک رهبری تبادلی ←تعهد سازمانی

1.587

1.188

غیر معنیدار

سبک رهبری تبادلی ← رفتار شهروندی سازمانی

1.502

-1.157

غیر معنیدار

نبودن مسیرها

*P<0/05 **P<0/01***P<0/001

همچنانکه در جدول باال قابل مشاهده است:
الف :براساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل و با توجه به اینکه مقدار
آماره  ،tدر مسیرهای سبک رهبری تحولگرا و پیامدهای رفتاری کارکنان (تعهد سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی) بزرگتر از 0.16است ،میتوان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  18درصد بین
سبک رهبری تحولگرا و پیامدهای رفتاری کارکنان رابطۀ معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به
جدول باال ،مقدار ضریب مسیر (همبستگی) بهدست آمده سبک رهبری تحولگرا و پیامدهای رفتاری
کارکنان {تعهد سازمانی ( )1/526و رفتار شهروندی سازمانی ( })1/284نشان میدهد که بین سبک
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رهبری تحولگرا و پیامدهای رفتاری کارکنان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
ب :براساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل و با توجه به اینکه
مقدار آماره  ،tدر مسیرهای سبک رهبری تبادلی و پیامدهای رفتاری کارکنان (تعهد سازمانی و
رفتار شهروندی سازمانی) کوچکتر از  0.16است ،میتوان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان
18درصد بین سبک رهبری تبادلی و پیامدهای رفتاری کارکنان رابطه علی معناداری وجود ندارد.
فرضیۀ شمارۀ 7تحقیق :بین سبک رهبری تحولگرا و ادراک از سیاستهای سازمانی رابطه وجود دارد.

جدول شمارۀ  :7نتایج ضریب همبستگی بين سبک رهبری تحولگرا با ادراک از سياستهای سازمانی

مسیرها
سبک رهبری تحولگرا←ادراک از

آمارهt

مسیر
-1.868

0.206

مسیرها
غیر معنیدار

*P<0/05 **P<0/01***P<0/001

براساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل و با توجه به اینکه مقدار
آماره  ،tدرمسیرهای سبک رهبری تحولگرا و ادراک از سیاستهای سازمانی کوچکتر از0.16
است ،میتوان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  18درصد بین سبک رهبری تحولگرا و ادراک
از سیاستهای سازمانی رابطۀ معناداری وجود ندارد.
فرضیۀ شمارۀ 5تحقیق :بین سبک رهبری تبادلی و ادراک از سیاستهای سازمانی رابطه وجود دارد.
جدول شمارۀ  :1نتایج ضریب همبستگی بين سبک رهبری تبادلی با ادرک از سياستهای سازمانی

مسیرها

آمارهt

ضریب مسیر

معنیدار بودن /نبودن مسیرها

سبک رهبری تبادلی ←ادراک

7.811

1.618

معنیدار

از سیاستهای سازمانی
*P<0/05**P<0/01***P<0/001

براساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل و با توجه به اینکه مقدار
آمارۀ  ،tدر مسیرهای سبک رهبری تبادلی و ادراک از سیاستهای سازمانی بزرگتر از 0.16است،
میتوان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  18درصد بین سبک رهبری تبادلی و ادراک از
سیاستهای سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به جدول باال ،مقدار ضریب
مسیر(همبستگی) بهدست آمده ،نشان میدهد که بین سبک رهبری تبادلی و ادراک از سیاستهای
سازمانی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیۀ شمارۀ  8تحقیق :بین ادراک از سیاستهای سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
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سیاستهای سازمانی

ضریب

معنی دار بودن /نبودن
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جدول شمارۀ  :1نتایج ضریب همبستگی بين ادراک از سياستهای سازمانی با تعهد سازمانی

مسیرها

آمارهt

ادراک از سیاستهای سازمانی ←تعهد سازمانی

1.841

ضریب

معنیدار بودن /نبودن

مسیر

مسیرها

1.147

غیر معنیدار

*P<0/05 **P<0/01***P<0/001

براساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل و با توجه به اینکه مقدار
آمارۀ ،tدر مسیر ادارک از ای سازمانی و تعهد سازمانی کوچکتر از0.16است ،میتوان چنین بیان
کرد که در سطح اطمینان  18درصد بین ادراک از سیاستهای سازمانی و تعهد سازمانی رابطۀ
معناداری وجود ندارد.
فرضیۀ شمارۀ  8تحقیق :بین ادراک ازسیاستهای سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی رابطه
وجود دارد.
جدول شمارۀ  :2نتایج ضریب همبستگی بين ادراک از سياستهای سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

مسیرها
ادراک از سیاستهای سازمانی ←رفتار
شهروندی سازمانی

آمارۀt

ضریب مسیر

1.118

-1.888

معنیدار بودن /نبودن
مسیرها
غیر معنیدار

*P<0./05 **P<0/001***P<0/001

براساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل و با توجه به اینکه مقدار
آماره  ،tدر مسیرهای ادراک از سیاستهای سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کوچکتر
از0.16است ،میتوان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان 18درصد بین ادراک از سیاستهای
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سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطۀ معناداری وجود ندارد.
فرضیۀ شمارۀ  6تحقیق :ادراک از سیاستهای سازمانی رابطه بین سبک رهبری تحولگرا و
تبادلی از یک طرف و تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی از طرف دیگر را میانجیگری میکند.

جدول شمارۀ  :3خالصه مسيرهای تأثير ميانجیگری ادراک از سياستهای سازمانی

مسیرها
سبک رهبری تحولگرا←ادراک از
سبک رهبری تبادلی ←ادراک از
سیاستهای سازمانی ← تعهد

میانجی

میانجی

مسیرها

1.841

-1.547

رد فرضیه

1.188

1.642

تایید فرضیه

سبک رهبری تحولگرا ←ادراک از
سیاستهای سازمانی ←رفتار شهروندی

1.284

-1.104

رد فرضیه

سازمانی
سبک رهبری تبادلی ← ادراک از
سیاستهای سازمانی ←رفتار شهروندی

1.877

1.180

رد فرضیه

سازمانی

براساس مدل تحلیل مسیر ،در این تحقیق ادراک از سیاستهای سازمانی تنها رابطه بین سبک
رهبری تبادلی و تعهد سازمانی را میانجیگری میکند ،اما تأثیر میانجیگرانۀ آن بر سایر مسیرها
رد میشود.

بحث و نتیجهگیری
مدیریت و رهبری ،همواره بهعنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت و شکست هر سازمانی قلمداد
شده و مطالعات و تحقیقات فراوانی را به خود اختصاص داده است .بهنظر میرسد اکثر این مطالعات
به بررسی سبکهای مختلف مدیریت و رهبری و نیز ارتباط آن با متغیرهای مهم سازمانی پرداختهاند
و سعی در روشن نمودن نقاط ضعف و قوت هر یک از سبکها از حیث تأثیر بر متغیرهای مذکور
نمودند .گفتنی است ،طی ده سال اخیر ،پژوهش پیرامون رهبری تحولآفرین و تعاملگرا به یک
رویکرد مسلط تبدیل شده و بیشتر تحقیقات حوزۀ مدیریت و رهبری را به خود معطوف داشته
است(بس .)0111،این تحقیق نیز گامی در این راستا است که بهبررسی رابطه سبکهای رهبری و
پیامدهای رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجیگری سیاستهای سازمانی پرداخته و سعی در
پاسخگویی به سؤاالتی در اینباره دارد .براساس نتایج پژوهش ،بین سبک رهبری تحولگرا و
پیامدهای رفتاری کارکنان رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد .یافتههای این تحقیق با یافتههای
موغلی ( ،)0540خدایاری ( ،)0548جاودانی ( ،)0540یعقوبی و همکاران ( ،)0541اسالم و همکاران
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سیاستهای سازمانی ← تعهد

قبل از تأثیر

بعد از تأثیر

معنیدار بودن/نبودن
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( ،)7105ریستو 1و همکاران ( ،)0111یانگ ( ،)7110چن ولی فار ( ،)7110باس ( ،)0148فی
چن )7117(2و پادساکف ( ،)7111همخوانی دارد .درحالیکه بین سبک رهبری تبادلی و پیامدهای
رفتاری کارکنان رابطۀ معناداری وجود ندارد .یافتههای این تحقیق با یافتههای خدایاری(،)0548
اسالم و همکاران ( ،)7105ریستو و همکاران ( ،)0111یانگ ( )7110و چنولیفار (،)7110
همخوانی دارد.
نتیجۀ دیگر این پژوهش آن است که بین سبک رهبری تحولگرا و ادارک از سیاستهای سازمانی
رابطۀ معناداری وجود ندارد .یافتههای این تحقیق با یافته های اسالم و همکاران( ،)7105همخوانی
دارد .براساس نتایج دیگر بین سبک رهبری تبادلی و ادراک از سیاستهای سازمانی رابطۀ معناداری
وجود دارد .یافتههای این تحقیق با یافتههای اسالم و همکاران( ،)7105همخوانی ندارد .از سوی
دیگر بین ادراک از سیاستهای سازمانی و تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطۀ علی
معناداری وجود ندارد .یافتههای این پژوهش با یافتههای اسالم و همکاران( )7105و هادوی نژاد و
همکاران ( )0544و بگوم )7118( 3همخوانی دارد .همچنین ادراک از سیاستهای سازمانی تنها
رابطۀ بین سبک رهبری تبادلی و تعهد سازمانی را میانجیگری میکند ،اما تأثیر میانجی گراانۀ آن
بر سایر مسیرها رد می شود .یافتههای این تحقیق با یافتههای اسالم و همکاران ( )7105همخوانی
دارد .بر این اساس پیشنهاد میگردد که رهبران سازمان مذکور در جهت تقویت و افزایش پیامدهای
رفتاری ( تعهد و رفتار شهروندی سازمانی ) و همچنین ادراک از سیاستهای سازمانی کارکنان خود
توصیههای زیر را بهکار گیرند:
 .0مدیران باید کارمندان خود را مورد راهنمایی،آموزش و حمایت قرار داده و تواناییهای آنان
را در یک فرایند منظم ،رشد و توسعه دهند؛ کارمندانی که دارای سطح توانمندی فردی باالیی
هستند ،احساس تسلط بیشتری دارند ،بیشتر به ابتکار دست میزنند ،در کارهایشان احساس
مسئولیت بیشتری میکنند و سریعتر یاد میگیرند و همین امر میتواند بر افزایش رضایت شغلی
006

آنها و در نتیجه تعهد سازمان منجر شود.
 .7مدیران سازمان باید پیروان را به بهرهگیری از یک نگرش شخصی ،ترغیب نموده و بهجای
آنکه با سیستم موجود کار کند ،با تغییر و دگرگونی سیستم سازمانی به پیشبرد اهداف سازمانی
کمک نمایند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Ristow
. Fei Chen
. Begum

 .5مدیران باید افراد متفاوت را تحتنظر واحدی گرد آورند و افراد خالق و کارآفرین را پرورش
دهند این امر در پرورش بُعد ابتکارات فردی در رفتار شهروندی سازمانی بسیار مؤثراست .الهام و
القای تصویر خوشبینانه دربارۀ آینده در کارکنان سازمان منبع انگیزش و تحریک کافی برای حرکت
میکند.
 .8مدیران باید به عامل ترغیب ذهنی بهعنوان یک محرک در پیروان برای بررسی مجدد
مفروضات اساسی و مورد سؤال قراردادن آنها و وادارکردن پیروان به نگریستن به مسائل از زوایای
مختلف و پیشنهاد شیوههای جدید ،نگریستن به چگونگی انجام و تکمیل وظایف ،بررسی مبانی
مهندسی مجدد بهعنوان یک راهکار توجه کنند.
 .8یکی از دالیل وجود رفتار سیاسی در سازمان عدم وجود عدالت و انصاف در سازمان است که
منجر به بروز رفتارهای سیاسی میشود و وجود عدالت یا بیعدالتی در سبک رهبری مدیران متبلور
میگردد ،لذا پیشنهاد میشود از سبک رهبری تبادلی در سازمان که باعث افزایش بروز رفتارهای
سیاسی در سازمان میگردد ،استفاده نشود.
 .6رهبری تبادلی در سازمان باید فضایی غیرسیاسی بر سازمان حاکم کند ،زیرا این امر میتواند
بر تعهد و رفتار شهروندی کارکنان تأثیر مثبت داشته باشد.
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