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اثر رهبري تحول آفرين بر رفتار شهروندي سازماني تحول محور
(مورد مطالعه :سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران)
سيما بهادري  1ـ محمود دهگان
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چکي ده
زمينه :يکي از متغيرهاي تاثيرگذار در سازمان سبک رهبري تحولآفرين ميباشد که با ايجاد تغيير و تحول در وضع
موجود و کارکردها  ،قادر به بروز رفتار شهروندي سازماني و بهبود آن ميباشد.
هدف :تعيين اثر رهبري تحولآفرين و مولفههاي آن بر رفتار شهروندي سازماني و چگونگي بهبود آن در سازمان
فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران.
روش :جامعهآماري شامل کليه پرسنل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران ميباشد که با استفاده از
فرمول کوکران ،تعداد  230نفر به صورت تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند .پژوهش حاضر بر مبناي هدف از نوع
کاربردي و با توجه به روش اجرا از نوع توصيفي – پيمايشي ميباشد .از روش کتابخانهاي جهت جمعآوري اطالعات
و تدوين پرسشنامه ،و براي تحليل دادهها از نرمافزار اس .پي  .اس .اس استفاده شد .با توجه به نتايج آزمون
کلموگروف اسميرنوف مبني بر نرمال نبودن توزي ع دادهها ،به کمک آزمونهاي ناپارامتريک و محاسبه ضرايب
همبستگي و معادالت رگرسيونغيرخطي ،رابطه بين دو متغيير و مولفههاي آنها براي طراحي مدل تحقيق در سازمان
مشخص گرديد.
يافتهها :نتايج آزمون ،مدل مفهومي پژوهش را مورد تاييد قرار داد .رابطه بين سبك رهبري تحول آفرين و رفتار
شهروندي سازماني معنادار است.
نتيجه گيري :يافتههاي پژوهش پيشنهاد ميکنند که سازمانها ميتوانند با اي جاد سبک رهبري تحول آفرين ،و در نتيجه
بهبود رفتار شهروندي سازماني در موفقيت هر چه بيشتر خود گام بردارند.
کلي د واژه :رهبري تحولآفرين ،رفتار شهروندي سازماني ،تحول محور
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دانشجوي کارشناس ارشد ،گروه مديريت بازرگاني گرايش تحول ،دانشگاه آزاد اسالمي تهران مرکز ،تهران ،ايران.
simabahadori@gmail.com
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استاديار و عضو هيئت علمي ،گروه مديريت دولتي ،دانشکده مديريت دانشگاه آزاد اسالمي تهران مرکز ،تهران ،ايران.
( drdahgan@gmail.comمسئول مکاتبات)

 / 30سيما بهادري ـ محمود دهگان

مقدمه

را توسعه داده و در آنها احساس آگاهي و پذيرش

امروزه رهبري مؤثر ،يکي از عوامل اصلي رشد و

نسبت به اهداف و مأموريتهاي سازمان به وجود

پيشرفت در سازمانها مي باشد و با استفاده از مديريت

آورد .به عبارت ديگر رهبر ،فردي الهام بخش و داراي

کار ميتوان زمي نه مناسب را براي توسعه پايدار و

مالحظات انساني است که زي ردستان را هوشمندانه

هدايت صحيح و بهي نه امور سازمانها و همچنين

تحريک مينماي د تا با نگاه متفاوت و جديدي به

جلوگيري از به هدر رفتن انرژي و سرمايه سازماني

مسائل بنگرند (مي رکمالي و چوپاني .)1390 ،

ايجاد کرد .از طرف ديگر موفقيت و اثربخشي

به طور کلي  ،محققان ،رهبري تحول آفرين را چنين

سازمانها تا حد زيادي بستگي به نيروي انساني کارآمد

تعريف ميکنند :فراي ند نفوذ آگاهانه در افراد يا گروه

و شايسته دارد (پيالي .)1999 ،1

براي ايجاد تغيي ر و تحول ناپيوسته در موقعيت فعلي

همچنين با توجه به اي نکه محيط پي رامون سازمانها

(وضع موجود) ،و کارکردهاي سازمان به عنوان يک

امروزه پوياتر از قبل شده است ،ضروري است که

کل (رعدي افسوران و همکاران 1393 ،؛ به نقل از

سازمانها باالخص سازمانهايي چون فناوري اطالعات

هرسي  3و همکاران.)1996 ،

سال هشتم /شماره بيست و ششم /تابستان 1396

و ارتباطات شهرداري براي رسيدن به موفقيت به

مطالعه رفتار افراد در محيطهاي کاري از دي رباز

سمت تحول حرکت نماي ند .پيشرفت روز افزون

مورد توجه انديشمندان علوم مديريت بوده است ،و

تکنولوژي و کاربرد رو به تزاي د آن در سازمانهاي

بسياري از مطالعات صورت گرفته سعي در تقسيم

مختلف ،وظايف دشواري را بر عهده مدي ران گذارده

بندي رفتارها و علل بروز آنها داشته اند .اما مبحثي که

است .يکي از وظايف اساسي مدي ر در فراي ند مديريت،

در دو دهه اخي ر مطرح شده و عالوه بر رفتارشناسان،

رهبري سازمان است .در واقع عصاره رهبري  ،نفوذ

توجه روانشناسان و جامعه شناسان را ني ز به خود جلب

قابل توجه و رو به افزايشي است که توسط رهبر بر

نموده است ،رفتار شهروندي سازماني است (ملک

روي زي ردستان اعمال ميشود و در رأس وظايف

اخالق و همکاران 1388 ،؛ شيخ اسمعيلي و همکاران،

رسمي و سازماني  ،يک مدي ر قرار دارد .اين شرايط نياز

 .)1390رفتار شهروندي سازماني يک نوع رفتار

به رهبري دارد که توانايي شخصي براي پيشبيني ،

ارزشمند و مفيد است (صادقي افجه ،)1393 ،که

ساخت آي نده ،انعطاف پذيري  ،تفکر استراتژيک و کار

مشتمل بر رفتارهاي متنوع کارکنان نظير پذي رش و بر

با ديگران که فرصتهاي متغيري را براي ايجاد يک

عهده گرفتن مسئوليتهاي اضافي  ،پيروي از قوان ين و

آي نده قابل وصول براي سازمانها شناسايي کند ،را

رويههاي سازمان ،حفظ و توسعه نگرش مثبت،

داشته باشد .در اين خصوص  ،متغي رها و عوامل مختلف

شکيبايي و تحمل نارضايتي و مشکالت در محل کار

توسط کارشناسان مطرح گرديده است .يکي از

است .بنابراي ن رفتار شهروندي سازماني  ،به کارايي و

متغيرهايي که در سالهاي اخي ر توسط محققان مطرح و

اثربخشي سازمانها از طريق تحوالت منابع ،نوآوريها

بر آن تاکيد شدهاست  ،سبک رهبري به وي ژه سبک

و وفقپذيري کمک ميکند (غالمحسيني و همکاران،

رهبري تحول آفرين  2مي باشد .رهبري تحول آفرين،

.)1389

يکي از تازهترين رويکردهاي مطرح شده نسبت به

مهمتري ن شاخص رفتار شهروندي سازماني  ،تالش

رهبري است که تحقيقات مربوط به آن در کشور

ب يشتر براي تحقق اهداف سازمان است ،در شرايطي که

انگشت شمار است (صادقي افجه .)1393 ،اين سبک

انتظاري از فرد نميرود و اي ن کار در زمره وظايف فرد

رهبري ميتواند عالئق زي ردستان براي پذيرش تغييرات
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محسوب نميشود (لوپز -دومي نگوئز  4و همکاران،
.)2013
چشم انداز سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات

 پشتيباني از نوآوري (به معناي اين است که
ارزشها و هنجارهاي سازماني از وجود و توسعه
نوآوري در سازمان حمايت نماي د و افراد نوآور از

شهرداري تهران ،تحقق شهر الکترون يک با رويکرد

جايگاه مناسبتري در سازمان برخوردار باشند).

شهروند مداري و توسعة فرهنگ استفاده صحيح از آن

 موجود بودن منابع (به معناي اين است که سازمان

و استقرار نظام بهي نة خودکارسازي شدهي فرآي ندها

از نوآوري و تحول  ،به واسطه فراهم ساختن

مبتني بر دانش و ابزار نوين فناوري اطالعات و

امکانات حمايت نمايد).

براي شهردار تهران است .اي ن سازمان جهت رسيدن

رفتار شهروندي اطالق مي شود که در زمان اجراي

به چشم انداز تعيي ن شده اهداف زي ر را سرلوحه

برنامه هاي تحول  ،بـراي سـازمان ارزش و اهميـت

عملکرد خويش قرار داده و جهت رسيدن به اين

باالتري دارد .به عبـارت ديگـر  ،رفتـار شـهروندي

اهداف؛ ماموريتها و برنامههاي خود را تنظيم

ســازماني تحــول محــور عبــارت اســت از رفتــار

نموده است؛که عبارتند از :رضايت مشتريان درون

شهروندي که نتيجه آن مستقيما بر عملکرد مديريت

سازماني ؛ رضايت مشتريان برون سازماني (که

تحول  ،اثرگـذار اسـت .اهميـت رفتـار شـهروندي

اصليترين مشتري سازمان شهرداري تهران ميباشد)؛

سازماني تحول محور به ايـ ن خـاطر اسـت کـه در

بهبود فرآي ندهاي درون سازماني و برون سازماني با

زمان اجراي برنامههاي تحول  ،نياز بيشتري به رفتار

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات؛ بهبود مديريت

مثبت کارکنان وجود دارد تا بتوان مقاومت پرسـنل

اطالعات سازمان با استفاده از فناوري اطالعات و

در برابر تغيي ر را کاهش داد و رويهها و فراي ندهاي

ارتباطات؛ كاهش هزي نههاي مديريت فناوري اطالعات

جديد را با کمک و پشتيباني کارکنان  ،اجرايي نمود

و ارتباطات؛ مديريت سرمايههاي فناوري اطالعات و

(لوپز -دومي نگوئز و همکاران .)2013 ،

ارتباطات شهرداري.

در اي ن پژوهش به منظور سنجش رفتارشهروندي

در اي ن پژوهش به منظور سـنجش رهبـري تحـول

سازماني از پاياننامه ميرزايي ( ،)1388و مقاله لوپز -

آفرين از مدل لـوپز -دومي نگـوئز و همکـاران (،)2013

دومي نگوئز و همکاران ( ،)2013استفاده ميشود که

استفاده ميشود که مولفههاي آن عبارتند از:

مولفههاي آن عبارتند از:

 رهبري حمايتي (به حالتي از رهبري اطالق ميشود

 نوع دوستي (به معناي عالقه و عواطف انساني بين

که مدي ران تالش ميکنند تا به شيوههاي مختلف از

همکاران و کارکنان است به نحوي که هـر يـک از

جمله آموزش  ،ارتباط موثر و برطرف کردن نياز

کارکنان  ،براي ديگر افراد سازمان ني ز احساس عالقه

کارکنان؛ از آنها براي انجام هر چه بهتر

و دوستي داشته باشند).

وظايفشان حمايت و پشتيباني کنند).

 وظيفه شناسـي (انجـام وظـايف در زمـان و مکـان

 رهبري توسعهاي (سبکي از رهبري بر پايه تشويق

مناسب و حتي فراتر از آن است به نحوي که فرد ،

کارکنان به رشد و بهبود مهارتها و دانش و

در قبال انجام وظـايف خـود  ،احسـاس مسـئوليت

حرکت رو به جلوي سازمان)

داشته باشد).

همچنين دو مولفه براي جو سازماني متاثر از سبک
رهبري تحول آفرين اضافه ميگردد که عبارتند از:

 جوانمردي (نادي ده گـرفتن مشـکالت و خطاهـاي
احتمـــالي از ســـوي همکـــاران و مـــافوقهـــا).

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

ارتباطات و تبديل شدن به بازويي کارآمد و مطمئن

رفتار شهروندي سازماني (تحول محور به آن دسـته از
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رهبری تحول آفرین

رفتار شهروندی سازمانی
تحول محو ر

رهبری توسعهای

رهبری حمایتی

نوع دوستی

و ظیفه شناسی تحول محور

جوانمردی
پشتیبانی از نوآوری و ریسک پذیری
نگرش مدنی مبتنی بر تحول
موجود بودن منابع
احترام
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شکل ( .)1مدل تحليلي پژوهش(لوپز -دومي نگوئز و همکاران )2013 ،
 نگرش مدني (توجه و احترام به ارزشها و

رفتار هاي آرماني و مالحظات فردي بيشـترين تـأث ي ر را

هنجارهاي سازماني و رعايت کامل قوانين و

در رفتار شهروندي سازماني دارند .در پژوهشي ديگـر

پاي بندي به ارزشهاي نانوشته).

شعباني و تقوي قره باغ ( ،)1390بـه شناسـايي رابطـه

 احترام (برخورد مناسب با همکاران و مافوقها به

رهبـري تحـول آفـرين و رفتـار مـدني سـازماني در

نحوي که به بهبود روابط منجر گردد .احترام بر پايه

كتابخانههاي دانشگاه تهران و مشـخص نمـودن ميـزان

پذيرش ارزشها و خواستههاي ساير کارکنان

پ يشبينيپذيري رفتار مدني سازماني بـر اسـاس ابعـاد

سازمان شکلميگيرد).

رهبري تحول آفـرين و سـهم تبيينـي هركـدام از آنهـا

در اين راستا ،لوپز -دومي نگوئز و همکاران (،)2013

پرداختند .نتايج نشان دهنده اين است كه بين ابعاد رفتار

پژوهشي با عنوان بررسي نقش رهبري تحول آفرين بر

آرماني  ،نگرش آرمـاني  ،تحريـك ذهنـي و مالحظـات

رفتار شهروندي تحول محور انجام دادند .نتايج نشان

فردي با رفتار مدني سـازماني رابطـه معنـاداري وجـود

داد که رهبري تحول آفري ن به شکل معناداري بر رفتار

دارد .بين عامل كلي رهبري تحول آفرين و رفتار مـدني

شهروندي تحول محور اثرگذار است.

سازماني نيز رابطـه معنـاداري وجـود دارد .ميرکمـالي ،

پــژوهش يعقــوبي و همکــاران ( )1390بــا هــدف

نارنجي ثاني و اعالمي ( ،)1390رابطه رهبـري تحـول

بررسـي ارتبـاط بـين رهبــري تحـول آفـرين و رفتــار

آفرين با يادگيري سازماني را بررسي کردند و دريافتند

شهروندي سازماني در سازمان مديريت و برنامه ريـزي

که بين مولفههاي رهبـري تحـول آفـرين و مولفـههـاي

و اداره امور مالياتي استان قم نشان داد كه رابطـه بـين

يادگيري سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

سبك رهبري تحول آفري ن و رفتار شهروندي سازماني

پژوهش شيخ اسمعيلي و همکاران ( ،)1390حـاکي از

معنادار است .به عالوه تمامي مؤلفههاي رهبري تحـول

وجود ارتباط معنادار بين هوش هيجاني و ابعاد آن بـا

آفري ن با رفتار شـهروندي سـازماني رابطـه معنـاداري

رفتار شهروندي سازماني کارکنان در شعب بانکي مورد

دارنـد .و از ميـان مؤلفـههـاي رهبـري تحـول آف ـرين،

مطالعــه اســت .م يرکمــالي  ،چوپــاني  ،حي ـات و غــالم
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زاده ( ،)1391با بررسي تاثي ر رهبري تحول آفرين بـر

نظرداد؛ چرا که مطالعات اندکي در اين زمي نه در

رفتار شهروندي سـازماني  ،دريافتنـد کـه بـين تمـامي

سازمانهاي ايراني به انجام رسي ده است .لذا با توجه به

مؤلفه هاي رهبري تحـول آفـرين بـا مؤلفـههـاي رفتـار

تحقيقات انجام شده در سالهاي اخي ر در دنيا و با

شــهروندي ســازماني(نوع دوســتي  ،وجــدان کــاري ،

توجه به اهميت مديريت تحول آفرين به عنوان روش

جوانمردي  ،نزاکت و آداب اجتماعي) ،رابطه مثبـت و

مديريت موفق در سازمانهاي امروز و ني ز بررسي رفتار

معنــاداري وجــود دارد .نتــايج مدلســازي معــادالت

شهروندي سازماني به عنوان يکي از عوامل مهم اثر

ساختاري ني ز بيانگر اي ن مطلب بود که رهبـري تحـول

بخشي سازمانها ،اي ن پژوهش به دنبال پاسخگويي به

آفري ن بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان تـأثي ر دارد.

اي ن سوال است که آيا سبک رهبري تحول آفرين

همچنين نتايج پژوهش هاي رانا  5و همکـاران (،)2010

ميتواند بر بهبود رفتار شهروندي سازماني تحول محور

ني ز ارتباط ميان رهبري تحولي و يادگيري سـازماني را

اثرگذار باشد؟

تاييد مي کنند .جيائو  6و همکاران ( ،)2010نشان دادند
که بين رهبري تحول آفري ن و پاداش مشروط با رفتـار

اهداف و فرضيههاي تحقيق عبارتند از:

گاه  ،)2008( 7در تحقيق خود تحت عنوان تاث ي ر رهبري

تحولآفرين و مولفههاي آن بر رفتارشهروندي سازماني

تحول آفري ن بر رفتار شهروندي سازماني از طريق نقش

و چگونگي بهبود آن در سازمان فناوري اطالعات و

واسطه اي تعهد سازماني  ،به اين نتيجه دست يافت که

ارتباطات شهرداري تهران بود.

رهبري تحول آفرين هم بهطور مستقيم و هـم بـهطـور

 فرضيه اصلي :رهبري تحول محور بر رفتار شهروندي

مثبت بر رفتار شهروندي سازماني تاثير ميگذارد.
مطالعات معاصر اهميت رفتار شهروندي سازماني

سازماني تحول محور در سازمان فناوري اطالعات و
ارتباطات شهرداري تهران اثرگذار است.

را براي سازمانهاي معاصر ضروري شناختهاند.

 فرضيه فرعي  :1رهبري توسعهاي بر رفتار شهروندي

پژوهشها نشان مي دهند سازمانهايي که تاکيد بيشتري

سازماني تحول محور در سازمان فناوري اطالعات و

بر رفتار شهروندي سازماني ميکنند ،نسبت به ديگر

ارتباطات شهرداري تهران اثرگذار است.

سازمانهايي که از چنين جوي برخوردار نيستند

 فرضيه فرعي  :2رهبري حمايتي بر رفتار شهروندي

سالمتر و موفقتر ميباشند (ابيلي و همکارن.)1389 ،

سازماني تحول محور در سازمان فناوري اطالعات و

از سوي ديگر صاحبنظران و نويسندگان زيادي

ارتباطات شهرداري تهران اثرگذار است.

اهميت رهبري تحول آفري ن و آثار آن را بر رفتار

 فرضيه فرعي  :3پشتيباني از نوآوري و ريسکپذيري

شهروندي سازماني مطرح کرده اند (ژانگ  8و همکارن،

بر رفتار شهروندي سازماني تحولمحور در سازمان

 2010؛ گاه.)2008 ،

فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران

بهطور کلي در مورد نتاي ج و نقش مثبت رفتار

اثرگذار است.

شهروندي سازماني  ،ترديدي وجود ندارد و همه

 فرضيه فرعي  :4موجود بودن منابع بر رفتار

محققان بر تاثي رات سازنده رفتار شهروندي تاکيد

شهروندي سازماني تحولمحور در سازمان فناوري

ميکنند .از طرفي به نظر ميرسد  ،رهبري تحول آفرين

اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران اثرگذار است.

ميتواند به بهبود رفتار شهروندي سازماني تحول
محور  ،منجر شود اما در اين مورد با قاطعيت نميتوان

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

شهروندي سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

هدف از پژوهش حاضر تعيي ن اثر رهبري
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روش پژوهش
پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش اجرا
توصيفي – پيمايشي و از نوع همبستگي است.
جامعه آماري پژوهش شامل کليـه پرسـنل سـازمان
فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران ،برابر با

آزمايش قرار گرفته است ،مورد تاييد ميباشد .پايايي
پرسشنامه با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ مورد
بررسي قرارگرفت و براي همه گويههاي اصلي باالتر
از  0/7حاصل شد و اين نشان دهنده تاييد شدن پايايي
گويههاي اصلي مورد ارزيابي بود.

 550نفر بود .روش نمونهگيري به روش تصادفي ساده
بوده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران و با فرض
خطاي  5درصد ،و پوشش خطاي احتمالي برابر با 230
نفر در نظر گرفته شد،

نتايج و يافتههاي پژوهش
پاسخگويان به پرسشنامه هـا 230 ،نفـر از کارکنـان
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهـران
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روش گردآوري اطالعات از نوع کتابخانهاي(جهت

بودند کـه بـه سـواالت مربـوط بـه رفتـار شـهروندي

استخراج و جمعآوري اطالعات اوليه به خصوص در

سازماني و رهبري تحول آفرين ،پاسخ داده اند .از بـين

تدوي ن پرسشنامه) ،و ميداني(به منظور جمعآوري

اين شرکت کنندگان 129 ،نفر را مردان ،و  101نفـر را

اطالعات اصلي) ،بود .به اين ترتيب که پرسشنامهها به

زنان تشکيل دادند .بيشترين مي زان پاسخ دهندگان از نظر

تعداد مورد نياز در ميان جامعه آماري توزيع و نمونه

تحصيالتي داراي مدرک کارشناسي بودند ،از نظر سني ،

آماري مورد نظر مشخص گرديد .سپس پرسشنامهها

ب يشترين تعداد بين سنين  45- 30سال ،و از نظر سابقه

جمعآوري  ،و اطالعات آنها به نرم افزار اس .پي .اس.

شغلي نيز ب يشترين تعداد شرکتکنندگان در پـژوهش،

اس منتقل شده و با توجه به نرمال نبودن توزيع دادهها،

داراي سابقه  10- 5سال بودند.

از آمار غي رپارامتريک و رگرسيون جهت تجزيه و
تحليل نهايي بر روي اطالعات استفاده شد.

با توجه به نتايج آمار توصيفي متغيرهاي
تحقيق(رهبري توسعهاي  ،رهبري حمايتي  ،پشتيباني از

پرسشنامه مورد استفاده از دو بخش اصلي تشـکيل

نوآوري و ريسکپذيري  ،موجود بودن منابع) ،بيشترين

شــده اســت .بخــش اول در ارتبــاط بــا ويژگ ـيهــا و

م يانگي ن مربوط به دادههاي رهبري حمايتي ميباشد .به

مشخصات عمومي فـرد پاسخگوسـت .در ايـن بخـش

عبارت ديگر ،پاسخگويان بيش از هر چي ز ،در مورد

متغيرهاي جمعيت شناختي فردي که پرسشـنامه را پـر

رهبري حمايتي توافق داشته و آن را با باالترين ميانگين

مي نمايد مشخص ميگـردد .بخـش دوم پرسشـنامه در

گزارش نموده اند .ميانه تمامي مؤلفهها يکسان و برابر

ارتباط با بررسي متغيرهاي پژوهش طراحي شده است

عدد  4است ولي ميانه متغي ر رفتارهاي شهروندي کمتر

و تک تک متغي رها را از نقطه نظر پاسخ دهندگان مورد

از ساي ر مؤلفهها ميباشد .همچني ن با توجه به انحراف

ارزيابي قرار مي دهد.

معيار مولفهها ،ب يشترين پراکندگي مربوط به مؤلفه

به منظور سنجش متغير رهبري تحول آفرين  ،در

پشتيباني از نوآوري و ريسکپذيري است که نشان

اين تحقيق از پرسشنامه لوپز -دومي نگوئز  9و همکاران

مي دهد که پاسخگويان در اي ن مورد ،اختالف نظر

( ، )2013و به منظور تعيين گويهها و مولفههاي

ب يشتري داشته اند و دادههاي جمعآوري شده ،بيشترين

رفتارهاي شهروندي سازماني  ،از پرسشنامه مورد

تفاوت نسبت به ميانگي ن را داشته است.

استفاده در پايان نامه مي رزايي ( ، )1388استفاده گرديد.

آزمون کولموگروف  -اسمي رنوف نشان داد که در

روايي پرسشنامه در اي ن پژوهش به علت استفاده از

بررسي فرض نرمال بودن توزيع دادهها ،با توجه به

پرسشنامه استاندارد که قبال توسط محققين مورد

کمتر بودن سطح معناداري همه متغيرها از  ، /05و با95
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جدول ( .)1بررسي همبستگي متغي ر رهبري توسعهاي با رفتار شهروندي
فرضيه

متغير مستقل

متغير وابسته

تعداد

ضريب اسپيرمن

Sig

1

رهبري توسعه اي

رفتار شهروندي

230

0 /479

000

ضريب تعيين درجه آزادي
0 /229

229

درصد اطمي نان ،فرض نرمال بودن رد شد ،بنابراين

است(جدول  ،)6که به اين ترت يب ،معادله غير خطي

ميتوان گفت توزيع دادهها در هيچ يک از مولفهها

تواني به شرح زي ر قابل ارائه است:

نرمال ن يست.
در بخش استنباطي ابتدا مي زان همبستگي و رابطه
ميان پارامترهاي مختلف تحقيق از طريق آزمون
همبستگي اسپي رمن بررسي شده است .در ادامه و بر
اساس نتايج آزمونهاي همبستگي  ،به ارائه معادلههاي
رگرسيون پرداخته شدهاست.
در فرضيه اول اثر رهبري توسعهاي بر رفتار
شهروندي سازماني تحول محور در سازمان فناوري
اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران بررسي شد.
مثبت و معناداري بين رهبري توسعهاي و رفتار
شهروندي وجود دارد .ضريب همبستگي اسپيرمن
برابر با  0/479مي باشد که نشان دهنده رابطهاي از نوع
متوسط رو به قوي است که در سطح  99درصد،
معنادار است چرا که سطح  sigکمتر از  0/01گزارش
شده است .بنابراين رهبري توسعهاي با رفتار شهروندي
سازماني تحول محور رابطه معناداري دارد.
نتايج تجزيه و تحليل آنووا و محاسبه ضرايب نشان
داد که مقدار  Fبا سطح معناداري باال ( )Sig = .000در
همه موارد به شدت معنادار بود در نتيجه فرض ارائه
معادله برقرار است .در ادامه مقادير  Fبه ازاي
صورتهاي مختلف معادله ،مقايسه شد .با توجه به
اي نکه مقدار  Fبه ازاي معادله تواني بيش از ساي ر موارد
گزارش شد ،ميتوان گفت که معادله تواني بهترين
حالت ممکن است .ضريب ثابت محاسبه شده برابر با
 2/389و ضريب متغي ر برابر با  0/341گزارش شده

به معادله غير خطي فوق ،ميتوان گفت که رهبري
توسعهاي بر رفتار شهروندي سازماني تحول محور
اثرگذار است .بنابراين فرضيه اول تحقيق مورد تاييد
قرار ميگيرد.
در فرضيه دوم اثر رهبري حمايتي بر رفتار
شهروندي سازماني تحولمحور در سازمان فناوري
اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران بررسي شد.
طبق جدول ( ،)2نتايج نشان ميدهد رابطه مثبت و
معناداري م يان رهبري حمايتي و رفتار شهروندي
وجود دارد .ضريب همبستگي اسپي رمن برابر با 0/745
مي باشد که نشان دهنده رابطهاي از نوع قوي است که
در سطح  99درصد ،معنادار مي باشد چرا که سطح

sig

کمتر از  0/01گزارش شده است .همچنين نتايج نشان
مي دهد که  %55تغيي رات متغي ر وابسته را ميتوان تحت
تاثي ر متغي ر مستقل دانست .بنابراين رهبري حمايتي بر
رفتار شهروندي سازماني تحول محور به شکل
معناداري اثرگذار است.
نتايج تجزيه و تحليل آنووا و محاسبه ضرايب نشان
داد که مقدار  Fبا سطح معناداري باال  Sig = .000در
همه موارد به شدت معنادار است و فرض ارائه معادله
برقرار است .در ادامه مقادير  Fبه ازاي صورتهاي
مختلف معادله ،مقايسه شد .مقدار  Fبه ازاي معادله
مرکب بيش از ساي ر موارد گزارش شد .بنابراين در اين
حالت ،معادله مرکب بهترين حالت ممکن است.

جدول ( .)2بررسي همبستگي متغي ر رهبري حمايتي با رفتار شهروندي
فرضيه

متغير مستقل

متغير وابسته

تعداد

ضريب اسپيرمن

Sig

ضريب تعيين

درجه آزادي

2

رهبري حمايتي

رفتار شهروندي

230

0 /745

000.

0 /55

229

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

با توجه به جدول ( ،)1نتايج نشان ميدهد رابطه

که  ln xهمان

Ln y = Ln 2/389 + 0/341 Ln x
لگاري تم طبيعي  xمي باشد .با توجه
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جدول ( .)3بررسي همبستگي متغير پشتيباني از نوآوري و ريسکپذيري با رفتار شهروندي
فرضيه
3

متغير وابسته

متغير مستقل

پشتيباني از نوآوري و ريسک پذيري رفتار شهروندي

تعداد

ضريب اسپيرمن

Sig

ضريب تعيين

درجه آزادي

230

0 /467

0 /001

0 /21

229

با توجه به جدول ( ، )6ضريب ثابت محاسبه شده

به ازاي معادله تواني بيش از ساي ر موارد گزارش شده

برابر با  1/859و ضريب متغي ر برابر با  0/504ميباشد

است .بنابراين در اين حالت ،معادله تواني بهترين

که به اين ترتيب ،معادله غير خطي مرکب به شرح زير

حالت ممکن است.
با توجه به جدول( ، )6ضريب ثابت محاسبه شده

قابل ارائه است:
که  ln xهمان

Ln y = Ln 1/859 +Ln (0/504) x
لگاري تم طبيعي  xمي باشد .با توجه

به معادله غي ر خطي فوق ،ميتوان گفت که رهبري
حمايتي بر رفتار شهروندي سازماني تحول محور موثر
است.

برابر با  2/762و ضريب متغي ر برابر با  0/268ميباشد
که به اين ترتيب ،معادله غي ر خطي تواني به شرح زير
قابل ارائه است:
که  ln xهمان

Ln y = Ln 2/762 + 0/268 Ln x
لگاري تم طبيعي  xمي باشد .با توجه
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در فرضيه سوم اثر پشتيباني از نوآوري و

به معادله غي ر خطي فوق ،ميتوان گفت که پشتيباني از

ريسکپذيري بر رفتار شهروندي سازماني تحولمحور

نوآوري و ريسکپذيري بر رفتار شهروندي سازماني

در سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري

تحول محور موثر است .بنابراين فرضيه سوم تحقيق

تهران مورد بررسي قرار گرفت.

مورد تاييد قرار ميگيرد.

با توجه به جدول ( ،)3نتايج نشان مي دهد رابطه

در فرض يه چهارم اثر موجود بودن منابع بر رفتار

مثبت و معناداري بين متغيرهاي پشتيباني از نوآوري و

شهروندي سازماني تحولمحور در سازمان فناوري

ريسکپذيري با رفتار شهروندي سازماني وجود دارد.

اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران مورد بررسي

ضريب همبستگي اسپي رمن برابر با  0/467ميباشد که

قرار گرفت.

نشان دهنده رابطهاي از نوع متوسط رو به قوي است که

همانطور که در جدول ( ،)4مشاهده ميشود ،رابطه

sig

مثبت و معناداري ميان موجود بودن منابع و رفتار

کمتر از  0/01گزارش شده است .همچنين نتايج نشان

شهروندي سازماني تحولمحور وجود دارد .ضريب

مي دهد که  % 21تغ يي رات متغي ر وابسته را ميتوان

همبستگي اسپي رمن برابر با  0/182مي باشد که نشان

تحت تاثي ر متغي ر مستقل دانست .بنابراين پشتيباني از

دهنده رابطهاي از نوع متوسط رو به ضعيف است که

نوآوري و ريسک پذيري بر رفتار شهروندي سازماني

در سطح  99درصد ،معنادار مي باشد چرا که سطح

تحول محور به شکل معناداري مرتبط است.

کمتر از  0/01گزارش شده است .همچنين نتايج نشان

در سطح  99درصد ،معنادار مي باشد چرا که سطح

sig

با توجه به نتايج تجزيه و تحليل آنووا و محاسبه

مي دهد که  % 3تغيي رات متغي ر وابسته را ميتوان تحت

Sig = .000

تاثي ر متغي ر مستقل دانست .بنابراي ن موجود بودن منابع

در همه موارد به شدت معنادار گزارش شد ،در نتيجه

بر رفتار شهروندي سازماني تحولمحور به شکل

فرض ارائه معادله برقرار است .در ادامه مقادير  Fبه

معناداري مرتبط است.

ضرايب مقدار  Fبا سطح معناداري باال

ازاي صورتهاي مخ تلف معادله ،مقايسه شد .مقدار

F

جدول ( .)4بررسي همبستگي متغي ر موجود بودن منابع با رفتار شهروندي
فرضيه

متغير مستقل

متغير وابسته

تعداد

ضريب اسپيرمن

Sig

ضريب تعيين

درجه آزادي

4

موجود بودن منابع

رفتار شهروندي

230

0 /182

0 /001

0 /03

229
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جدول ( .)5بررسي همبستگي متغي ر رهبري تحول آفري ن با رفتار شهروندي
فرضيه

متغير مستقل

متغير وابسته

تعداد

ضريب اسپيرمن

Sig

ضريب تعيين

درجه آزادي

اصلي

رهبري تحول آفرين

رفتار شهروندي

230

0.714

000.

0 /51

229
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محور وجود دارد .ضريب همبستگي اسپي رمن برابر با

Sig = .000

 0/714مي باشد که نشان دهنده رابطهاي از نوع قوي

در همه موارد به شدت معنادار گزارش شد ،بنابراين

است که در سطح  99درصد ،معنادار ميباشد  ،چرا که

فرض ارائه معادله برقرار است .در ادامه مقادير  Fبه

سطح  sigکمتر از  0/05گزارش شده است .همچنين

ازاي صورتهاي مختلف معا دله ،مقايسه شد  ،که

نتايج نشان مي دهد که  % 51تغيي رات متغي ر وابسته را

مشخص شد مقدار  Fبه ازاي معادله مرکب بيش از

ميتوان تحت تاثي ر متغي ر مستقل د انست .بنابراين

ساي ر موارد است .لذا در اي ن حالت ،معادله مرکب

رهبري تحول آفري ن بر رفتار شهروندي سازماني تحول

بهتري ن حالت ممکن است.

محور به شکل معناداري مرتبط است.

ضرايب ،مقدار  Fبا سطح معناداري باال

برابر با  3/277و ضريب متغي ر برابر با  0/146ميباشد

ضرايب ،مقدار  Fبا سطح معناداري باال  Sig = .000در

که به اين ترتيب ،معادله غير خطي م رکب به شرح زير

همه موارد به شدت معنادار گزارش شد ،در نتيجه

قابل ارائه است:

فرض ارائه معادله برقر ار است .در ادامه مقادير  Fبه

که  ln xهمان

Ln y = Ln 3/277 +Ln (0/146) x
لگاري تم طبيعي  xمي باشد .با توجه

به معادله غي ر خطي فوق ،ميتوان گفت که موجود
بودن منابع بر رفتار شهروندي سازماني تحول محور به
شکل معناداري اثرگذار است .بنابراين فرضيه  4تحقيق
مورد تاييد قرار ميگي رد.
در فرضيه اصلي تحقيق اثر رهبري تحول آفرين بر
رفتار شهروندي سازماني تحولمحور در سازمان
فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران بررسي
شد.

ازاي صورتهاي مختلف معادله ،مقايسه شد .و
مشخص شد که مقدار  Fبه ازاي معادله تواني بيش از
ساي ر موارد است .بنابراين در اين حالت ،معادله تواني
بهترين حالت ممکن است.
با توجه به جدول ( ، )6ضريب ثابت محاسبه شده
برابر با  1/007و ضريب متغي ر برابر با  0/709ميباشد
که به اين ترتيب ،معادله غير خطي تواني به شرح زير
قابل ارائه است:
Ln y = Ln 1/007 + 0/709 Ln x
که  ln xهمان لگاري تم طبيعي  xمي باشد .با توجه

نتايج نشان ميدهد رابطه مثبت و معناداري ميان
رهبري تحول آفري ن و رفتار شهروندي سازماني تحول
جدول( .)6تجزيه تحليل  ANOVAفرضيهها و محاسبه ضرايب
محاسبه ضرايب

خالصه مدل

فرضيه

معادله

فرضيه اول

معادله تواني

0 /249

فرضيه دوم

معادله مرکب

0 /552

281 /376

فرضيه سوم

معادله تواني

0 /207

59 /590

1

فرضيه چهارم

معادله مرکب

0 /033

7 /843

1

228

فرضيه اصلي

معادله تواني

0 /498

226 /410

1

228

R Square

F

df1

df2

Sig.

ضريب ثابت

b1

75 /433

1

228

0 /001

2 /389

0 /341

1

228

0 /001

1 /859

0 /504

228

0 /001

2 /762

0 /268

0 /006

3 /277

0 /146

0 /001

1 /007

0 /709

b2

b3
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به معادله غي ر خطي فوق ،ميتوان گفت که رهبري

رفته در تحقيق حاضر است (مولفههاي متغ ي ر رهبري

تحول آفري ن بر رفتار شهروندي سازماني تحول محور

تحول آفري ن در پرسشنامه ،متفاوت از تحق يقات ذکر

به شکل معناداري اثرگذار است .بنابراين فرضيه اصلي

شده است).

تحقيق مورد تاييد قرار ميگيرد.

در مجموع با توجه به مولفههاي موجود و نتايج
بدست آمده ميتوان اي نگونه نتيجه گرفت که در

بحث و نتيجهگيري

صورتي که مدي ران به طور مستمر ،کارکنان را به

سال هشتم /شماره بيست و ششم /تابستان 1396

بهطور کلي با توجه به نتايج تجزيه و تحليل

پ يشرفت و رشد تشويق کنند و شرايط ويژهاي براي

آماري  ،عامل رهبري توسعهاي  ،رهبري حمايتي ،

پ يشرفت کارکنان فراهم آورند و فرصتهاي آموزشي و

پشتيباني از نوآوري و ريسکپذيري  ،موجود بودن

يادگيري به طور مستمر از سوي مدي ران براي کارکنان

منابع ،و متغير اصلي تحقيق يعني رهبري تحول آفرين

فراهم گردد ،کارکنان در اين شراي ط خود را ملزم

بر رفتار شهروندي سازماني تحول محور اثرگذار

مي دانند که در زمي نه رفتار شهروندي سازماني خود

هستند .همچنين ب ين رهبري حمايتي و رفتار شهروند

تجديد نظر کرده و رفتاري مطلوب را در پيش گ ي رند.

سازماني ارتباط مستقيم و قوي  ،بين رهبري توسعهاي با

بهعالوه اگر در سازماني مدي ران به کارکنان در مسير

رفتار شهروندي سازماني و پشتيباني از نوآوري و

انجام وظايف شان کمک کنند ،و تالش کنند تا از

ريسک با رفتار شهروندي سازماني  ،ارتباط متوسط رو

ايدهها و نظرات کارکنان ،حمايت نماي ند ،تا اين

به قوي  ،و ني ز بي ن موجود بودن منابع با رفتار

احساس در ميان کارکنان سازمان وجود داشتهباشد که

شهروندي سازماني  ،ارتباط متوسط رو به ضعيف

مدي ران ،از آنها حمايت و پشتي باني ميکنند ،در اين

وجود دارد .اين نتايج با نتايج تحقيقات لوپز -

صورت است که کارکنان در جهت بهبود رفتار

دومي نگوئز و همکاران ( ،)2013مبني بر اثرگذاري

شهروندي سازماني خود اقدام مينماي ند.

معنادار رهبري تحول آفري ن بر رفتار شهروندي ،

همچني ن در سازمان در صورتي کارکنان در جهت

همچنين با پژوهشهاي يعقوبي و همکاران (،)1390

بهبود و ارتقاي کيفيت رفتار شهروندي سازماني خود

مي رکمالي  ،چوپاني  ،حيات و غالم زاده (،)1391

گام برمي دارند ،که نوآوري و خالقيت از جانب مديران

محمدي مقدم و عباس پور( ،)1394و جيائو و

حمايت گردد و به ايدههاي نوآورانه ،از سوي مديران

همکاران ( ،)2010مبني بر وجود رابطه معنادار بين

پاداش تعلق گي رد .در اي ن صورت است که کارکنان

رهبري تحول آفرين و تمام مولفههاي آن (تناقض با

مشتاقتر براي بهبود نوع رفتار شهروندي سازماني خود

پژوهش حاضر در اي نکه رابط ۀ يکي از مولفهها بسيار

خواهند گرديد.

ضعيف و دو تا از مولفهها متوسط مي باشد) ،با رفتار

و نهاي تا اگر در سازمان رفتار مدي ران و سرپرستان،

شهروندي سازماني  ،و اثرگذاري سبک رهبري تحول

در تامين منابع مورد نياز براي کارکنان ،مناسب باشد و

آفري ن بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان همخواني

مدي ران و مافوقهاي باهوشي در سازمان حضور داشته

دارد .همچنين با پژوهش گاه ( ،)2008که نشان داد

باشند ،همواره تالش شود تا نيازهاي شغلي کارکنان،

رهبري تحول آفرين هم بهطور مستقيم و هم بهطور

مورد توجه قرار گي رد ،در اي ن صورت است که رهبري

مثبت بر رفتار شهروندي سازماني تاثير ميگذارد ،نيز

تحول آفرين ميتواند بر بهبود رفتار شهروندي

همسو مي باشد .الزم به ذکر است که وجه تمايز تحقيق

سازماني اثر مثبت داشته باشد.

حاضر با تحقيقات ذکر شده ،تفاوت در پرسشنامه بکار
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به طور کلي ب يشتري ن اثر و همبستگي بين رهبري

بهبود رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنـان و در

حمايتي و رفتار شهروندي سازماني تحول محور وجود

نهايت کسب مزيت رقابتي در ميان رقباي خود بپردازد.

دارد .به عبارت ديگر ميتوان عنوان کرد در اين
پژوهش و از نظر پاسخ دهندگان ،مؤلفه رهبري

منابع

حمايتي بيشترين مي زان اثرگذاري از ميان مؤلفههاي

رعدي افسوران ،نقي ؛ پارسا ،عبداهلل؛ محمد شفيع،

رهبري تحول آفرين بر روي رفتار شهروندي سازماني

محبوبه؛ دهدشتي  ،مريم ( .)1393بررسي رابطه ساده

تحول محور دارد و در اين ميان موجود بودن منابع

و چندگانه هوش هيجاني با سبکهاي تحول آفرين،

کمترين اثر و مي زان همبستگي را داراست.

تبادلي و عدم مداخله .نشريه علمي  -پژوهشي

پيشنهادها
با توجه به نتايج کلي و فرضيههاي فرعـي تحقيـق
مبني بر اي نکه موجود بودن منابع کمتـرين تـأثي ر را بـر
روي رفتار شـهروندي سـازماني دارد ،نيـاز اسـت بـه
منظور باال بردن سطح رفتـار شـهروندي  ،در سـازمان
تأثيرپذيري کم ميتواند عدم توجه مدي ران به اين مولفه
(موجود بودن منابع) ،باشد ،کم بودن ضريب همبستگي
نشان از عدم اهم يت مؤلفه نيست .مي زان توجه به ايـن
مولفه در سازمان مربوطه به نسبت سـاي ر مـوارد کمتـر
بوده است .بنابراي ن سازمان به منظور رشد و ترقي خود
و همچنين تقويت رفتار شـهروندي سـازماني کارکنـان
خود به انجام نظرسنجي در مورد منابع مورد نياز افراد
در سازمان بپردازد و پس از آن با پياده سازي و فراهم
نمودن اين منابع مي تواند شاهد تغيي رات محسوسي در
رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنان خود باشد.
همچنين کارکنان موافق بوده اند که رهبري حمايتي
تأثي ر بسيار زيادي بر رفتار شهروندي سازماني خواهـد
داشت ،بنابراين ميتوان به اين نتيجه رسيد که کارکنان
رهبري حمايتي را در ايـن سـازمان لمـس نمـوده انـد.
بنابراين مدي ران سازمان در جهت تقويت هر چه بيشتر
اين مولفه ني ز بايستي ب پردازند چرا که به نـوعي نقطـه
قوت سازمان محسوب ميگردد .بنابراين سازمان بـا در
اولويت قرار دادن نقاط ضـعف خـود (موجـود بـودن
منابع) ،و اهميت وي ژه به نقاط قـوت خـود در جهـت

.135- 117
شعباني  ،علي ؛ تقوي ق ره باغ ،حسين ( .)1390رابطه
رهبري تحول آفرين و رفتار مدني سازماني در
كتابخانههاي دانشگاه تهران .نشريه تحقيقات کتابداري
و اطالعرساني دانشگاهي .سال  .45شماره  .57ص:
.62- 39
شيخ اسمعيلي  ،سامان ( .)1390بررسي ارتباط بين
هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني(مطالعه
موردي :کارکنان بانکهاي خصوصي و دولتي شهر
سنندج) .پاياننامه اخذ کارشناسي ارشد .دانشگاه آزاد
اسالمي واحد سنندج.
صادقي افجه ،سع يده ( .)1393بررسي رابطه مولفههاي
رهبري تحول آفري ن با رفتار شهروندي سازماني
(مورد مطالعه شهرداري منطقه  8تهران) .پايان نامه
اخذ کارشناسي ارشد .دانشگاه آزاد اسالمي.
غالمحسيني  ،اسماعيل؛ بجاني  ،حسن؛ ملکي نيا ،عماد
( .)1389عوامل تأثي رگذار ،مؤلفهها و پيامدهاي رفتار
شهروندي سازماني .توسعه انساني پليس .دوره .7
شماره  .31صص .11- 34
محمدي مقدم ،يوسف؛ عباس پور ،جعفر (.)1394
فراتحليل پژوهشهاي رابطه رهبري تحول آفرين با
رفتار شهروندي سازماني در سازمانهاي ايران.
فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات مديريت (بهبود و
تحول) .سال بيست و سوم .شماره  .77ص- 125 :
.152
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کمي و کاستيهاي منابع جستجو شود ،چـرا کـه دليـل

آموزش و ارزشيابي .سال هفتم ،شماره .27ص:
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