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چکيده
زمينه و هدف :الزمه موفقيت سازمانها در دنياي امروز ،برخورداري از کارکناني است که از وظايف معمول خود فراتر
رفته و نمايشي از رفتارهاي شهروندي سازماني را ارائه دهند .اين مهم تحقق نمييابدد مگدر ننکده رهردران سدازماني،
جوي ايمن و مملو از اطمينان را در سازمان فراهم نورند .هدف از اين پژوهش بررسي ارتراط رهرري اصديل و رفتدار
شهروندي سازماني با تأکيد بر نقش ميانجي امنيت رواني کارکنان بود.
روشها :جامعه نماري پژوهش ،کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان مشتمل بر  051نفر بود که نموندهاي
به حجم  011نفر از ننها به شيوه نمونهگيري تصادفي ساده ،انتخاب و مورد مطالعده ردرار گرفدت .جهدت گدردنوري
دادهها از پرسشنامه رهرري اصيل ،پرسشنامه امنيت رواني و پرسشنامه رفتار شهروندي سدازماني اسدتفاده شدد .روايدي
پرسشنامهها بر اساس نظر متخصصان تأييد شد .همچنين پايايي پرسشنامهها با اجدراي ننهدا بدر روي نمونده اوليدهاي
مشتمل بر  55نفر و با استناد به ضريب نلفاي کرونراخ ،محاسره و مورد تأييد ررار گرفت .تجزيه و تحليل دادهها نيز با
استفاده از نزمون همرستگي پيرسون ،مدل معادالت ساختاري و نزمون همرستگي تفکيکي صورت گرفت.
يافتهها :يافتهها نشان داد که بين متغيرهاي رهرري اصيل ،امنيت رواني و رفتدار شدهروندي سدازماني ،روابد مبردت و
معناداري وجود داشت ( .)p < .01با اينحال امنيت رواني نميتوانست نقش ميانجي را در تريين ارترداط بدين رهردري
اصيل و رفتار شهروندي سازماني ايفا نمايد.
نتيجهگيري :بر اساس يافتههاي پژوهش ،مديران ميتوانند با نمايش رفتارهداي بيدانگر رهردري اصديل ،زمينده ارتقداي
رفتارهاي فرانقشي از سوي کارکنان را فراهم نورند.
واژگان کليدي :رهرري اصيل ،امنيت رواني ،رفتار شهروندي سازماني

 0دانشيار ،گروه علوم تربيتي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان ،ايران
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مقدمه

رهرراني که اهميت اعتمادسازي در سازمان را درک

سازمانهاي موفق نيازمند کارکناني هستند که بيش

ميکنند احتماالً تالش ميکنند با کمک خالصانه به

از وظايف معمول خود کار کرده ،عملکردي فراتر از

کارکنان و نشان دادن گشودگي و رفتارهاي

انتظارات داشته باشند و به طور داوطلرانه همکاري

نوعدوستانه ،همکاران را به کمک به يکديگر و انجام

جمعي را در جهت تحقق اثربخشي سازمان به کار

رفتارهاي فرانقشي تشويق نمايند و در نتيجه انتظار

گيرند (شعراني و تقوي ررهبالغ .)01 :0131 ،چنين

ميرود که رهرري اصيل با رفتارهاي شهروندي

رفتارهاي فراوظيفهاي در ادبيات مديريت تحت عنوان

سازماني کارکنان رابطه داشته باشد.

سال هفتم /شماره بيستم و دوم /تابستان 5931

رفتار شهروندي سازماني شناخته ميشود .پژوهشها

بههرحال اگرچه پژوهشها از ارتراط رهرري اصيل

نشان ميدهند که يکي از روشهاي ترغيب کارکنان

با رفتار شهروندي سازماني و ساير متغيرهاي شغلي

براي درگير شدن در رفتارهاي فرانقشي و انجام رفتار

همچون خالريت کارکنان ،درگيري شغلي و رضايت

شهروندي سازماني ،تقويت کيفيت ارتراطات رهرران و

شغلي (ريگو و همکاران5100 ،؛ جيالوناردو و

سرپرستان سازمان با کارکنان است (بهارلو و همکاران،

همکاران5101 ،؛ اسپنس الکينگر و همکاران؛ 5105؛

 .)0 :0131در اين زمينه يکي از شيوههاي نوين در

ميرمحمدي و همکاران )0130 ،حمايت ميکنند ،اما

زمينه رهرري سازمانها ،تئوري رهرري اصيل است که

اين سؤال مطرح ميگردد که رهرري اصيل از طريق چه

ميتواند به عنوان راهحلي براي چالشهاي رهرري

سازوکاري بر رفتار شهروندي سازماني و ساير

معاصر و مطالرات رهرري نينده مطرح شود (تور و

متغيرهاي مرتر با نن تأثير ميگذارد .در اين زمينه از

اُفوري .)350 ،5112 ،رهرري اصيل به عنوان رفتارها و

يکسو رهرري اصيل با نشان دادن شفافيت و

ويژگيهاي رواني مبرتي تعريف شده است که بر

استانداردهاي اخالري دروني ،موجب ميشود که امنيت

توسعه نقاط روت ،فضايل و اردامات منطرق بر

رواني کارکنان ارتقا يابد (ريگو و همکاران:5100 ،

ارزشهاي اصيل دروني تأکيد دارد (ديدامس و چانگ،

 )515و از سوي ديگر سالمت رواني ميتواند ارتقاي

.)531 :5105

رفتارهاي شهروندي سازماني را در پي داشته باشد

اگرچه نظريه رهرري اصيل ،يک رويکرد جديد در

(سليماني و سيري .)0123 ،با اين رويکرد مسأله اصلي

ادبيات سازمان و مديريت به شمار مينيد ،با اين حال

پژوهش حاضر ،بررسي ارتراط رهرري اصيل با رفتار

شواهد تجربي حکايت از ارتراط مبرت نن با رفتارهاي

شهروندي سازماني کارکنان اداره کل ورزش و جوانان

شهروندي سازماني دارد (کاتريل و همکاران5100 ،؛

استان همدان و نقش امنيت رواني در تريين اين ارتراط

والومرا و همکاران .)5100 ،در اين زمينه والومرا و

است .بررسي اين موضوع از چند لحاظ دغدغهي

همکاران ( )311 :5100با اشاره به اينکه تقريراً همهي

پژوهشگران ميباشد :اول ننکه رهرري اصيل سازهي

پژوهشهاي پيشين در زمينه شيوههاي رهرري

نسرتاً جديدي است که پژوهشهاي انجام گرفته

رابطهمدار و رفتارهاي شهروندي سازماني ،ارتراط بين

پيرامون نن در ايران ،بسيار معدود است .دوم ننکه در

اين دو متغير را مورد تأييد ررار دادهاند ،معتقدند که

معدود پژوهشهاي انجام گرفته ،اطالعات زيادي در

احتماالً منطق پشت اين رابطه ناشي از اين وارعيت

مورد ارتراط رهرري اصيل و رفتار شهروندي سازماني

است که کارکنان معموالً رفتارهايي را نمايش ميدهند

در دسترس نيست .سوم ننکه با فرض وجود ارتراط

که رهرران با اعمال خود بر نن رفتارها تأکيد کردهاند.

بين رهرري اصيل و رفتار شهروندي سازماني ،نقش

با اين استدالل ،اين صاحبنظران نتيجه ميگيرند،

متغيرهاي واسطهاي در تريين اين رابطه چندان نشکار
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نيست و چهارم ننکه اگرچه شناسايي پيشايندهاي

پيراننژاد .)113 :0135 ،تور و اُفوري ( )5112نيز با

رفتارهاي فرانقشي در همهي سازمانها از اهميت

جمعبندي ادبيات موجود پيرامون رهرري اصيل ،اين

برخوردار است ،با اينحال شناسايي عوامل مؤثر بر

رهرران را افرادي رازدار ،اميدوار ،خوشبين،

ارتقاي رفتارهاي فرانقشي در اداره کل ورزش و

انعظافپذير ،شفاف ،اخالقمدار و نينده محور

جوانان استان همدان به مبابه نهاد اصلي مسئول در

ميدانند .از نظر ننها ،رهرران اصيل درک خوبي از

توسعهي کمي و کيفي ورزش همگاني و رهرماني

حساسيتهاي فرهنگي دارند و بسيار با انگيزه و

استان و يکي از اصليترين سازمانهايي که به صورت

خودنگاه هستند .ننها داراي سطح بااليي از صدارت،

مستقيم با امور جوانان و بانوان سروکار دارد ،در خور

پايرندي عميق به اهداف ،شجاعت در حرکت رو به

اهميت ويژه است.

جلو ،شور و شوق و مهارت هدايت افراد هستند.
بين سه متغير

امنيت رواني) امنيت رواني بيانگر ويژگيهايي

از ننجا که در اين پژوهش رواب

رهرري اصيل ،امنيت رواني و رفتار شهروندي سازماني

است که طي نن کارکنان در محي

کار جرأت انجام

مورد بررسي ررار گرفتهاند؛ بنابراين در ادامه هر يک از

ريسک را دارند ،مورد ررول سايرين هستند ،از جانب

اين متغيرها توضيح داده شده و سپس مهمترين

مديريت مورد توجه ررار ميگيرند و به نساني و بدون

بين اين

دغدغه ميتوانند از همکاران تقاضاي کمک نمايند

پژوهشهاي انجام گرفته پيرامون رواب

رهرري اصيل) پيدايش رهرري اصيل بهطور

نشان ميدهد که افراد در سازمان تا چه حد باور دارند

برجستهاي تحت تأثير تالشهاي کرنيس ( )5111بود

که ميتوانند بدون استرس و با خيال راحت به انجام

که در جستجوي شناسايي ماهيت مفهوم «احترام به

فعاليت بپردازند (مرتضوي و همکاران0131 ،؛ اردالن و

خود» ،بيان کرد که رابليت اعتماد ميتواند به عنوان

همکاران .)0135 ،مفهوم مرتر

با امنيت رواني،

بازتاب اردامات خالصانهي شخص تعريف شود

سالمت رواني است که به عنوان يکي از ويژگيهاي

(ديدامس و چانگ .)530 :5105 ،با اينحال

مهم و همرسته با رفتار شهروندي سازماني محسوب

فعاليتهاي نظري پيرامون مفهومگذاري رهرري اصيل

ميشود .در وارع با يک رويکرد سيستمي ميتوان

نوليو و گاردنر ( )5115و گاردنر و همکاران

ارتراط بين سالمت رواني ،مورعيتهاي اجتماعي و

( )5115شروع گرديد .همچنين والومرا و همکاران

بروز رفتارهاي گوناگون را مشاهده کرد ،که نوعي از

( )5112از جمله اولين افرادي بودند که در زمينه تهيه

اين رفتارها ميتواند همان رفتارهاي شهروندي

و توسعهي ابزار اندازهگيري رهرري اصيل به فعاليت

سازماني باشد (سليماني و سيري.)30 :0123 ،

توس

پرداختند (رووف .)5 :5101 ،بر اساس جامعترين

رفتار شهروندي سازماني) واژه رفتار شهروندي

تعريفي که تاکنون از رهرري اصيل ارائه شده ،رهرر

سازماني ،اولين بار توس اورگان و همکارانش در سال

اصيل فردي است که عميقاً از چگونگي تفکر و رفتار

 0321مطرح گرديد (سهرابي و خانلري.)0 :0122 ،

خويش نگاه است ،به ارزشها ،دانش ،نقاط روت و

اين مفهوم که در سه دهه گذشته ،توجه بسياري را به

ضعف ،اصول اخالري و اعتقادات خود و ديگران و

خود جلب نموده است ،بيانگر رفتارهاي داوطلرانهاي

رلمرويي که در نن فعاليت ميکند ،وارف است و

است که اگرچه ممکن است پاداشهاي رسمي براي

همچنين فردي رابل اعتماد ،خوشرين و اميدوار و

نن در نظر گرفته نشود ،اما به هر حال کارکنان به

اخالري است" (نوليو و همکاران5110 ،؛ نقل از

منظور منفعت سازمان ،اردام به انجام ننها ميکنند

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

متغيرها گزارش شده است:

(مرتضوي و همکاران .)0131 ،به بيان ديگر اين سازه
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(لوپز -دومينگوئز و همکاران .)5002 :5101 ،اين

 -يعقوبي و همکاران ( )0123نشان دادند که بين

رفتارها فراتر از ملزومات اساسي شغلي يک کارمند

رهرري تحول نفرين و رفتار شهروندي سازماني

است و به عنوان رفتاري خودجوش و نگاهانه تعريف

رابطه معناداري وجود داشت.

ميشود که بهطور مستقيم يا صريح ،توس

سيستم

پاداشدهي رسمي سازماني تقويت نشده اما در مجموع
اثربخشي سازماني را ارتقاء ميدهد (فهيم دوين:0130 ،

 کاتريل و همکاران ( )5100رابطهي رهرري اصيل ورفتار شهروندي سازماني را تأييد نمودند.
 -ريگو و همکاران ( )5100نشان دادند که رهرري

 .)33اعتقاد بر اين است که در بروز رفتارهاي

اصيل هم به صورت مستقيم و هم با واسطه دو

شهروندي سازماني ،كاركنان از رفتارهاي مربوط به

متغير اميد و احساسات مبرت کارکنان ،بر خالريت

نقش خود فراتر رفته و در مقام حامي همكاران ظاهر

کارکنان تأثيرگذار بود.

ميشوند و در مقابل ناماليمات صرر و گذشت پيشه

 -نيلسن و همکاران ( )5101پژوهشي با عنوان "رهرري

ميكنند ،از اينرو اين رفتارها ميتواند باعث افزايش

اصيل و رابطه نن با ادراک از ريسک و جو ايمن"

ارتراطات دوستانه و بهرود تعامالت كاركنان گردد

انجام دادند .نتايج نشان داد که رهرري اصيل با

(عارفي و همکاران.)05 :0130 ،

احساس خطر رابطهي منفي و با جو ايمن رابطهي
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به هر حال اگرچه به دليل نوين بودن سازهي

مبرتي داشت .نتايج همچنين نشان داد که جو ايمن

رهرري اصيل ،پژوهشهاي چنداني مرني بر ارتراط اين

ميتواند نقش ميانجي را در ارتراط بين رهرري

سرک رهرري با امنيت رواني و رفتار شهروندي

اصيل و ادراک از خطر ايفا نمايد.

سازماني در دسترس نيست ،اما در عين حال شواهد

 -چن و يانگ ( )5105پژوهشي به منظور بررسي تأثير

تجربي رابل اعتنايي در زمينه رواب سرکهاي رهرري

رهرري معنوي بر رفتار شهروندي سازماني انجام

رابطه مدار ،امنيت روني و رفتار شهروندي سازماني

دادند .نتايج نشان داد که ارزشها ،نگرشها و

وجود دارد .با اين رويکرد در ادامه به برخي از

رفتارهاي رهرران معنوي ميتواند تسهيل کننده

مهمترين پژوهشهاي انجام گرفته در اين زمينه اشاره

انجام رفتارهاي شهروندي سازماني باشد.

شده و به پشتوانهي نتايج اين پژوهشها ،چارچوب

 -والومرا و همکاران ( )5100طي پژوهشي نشان دادند

مفهومي پژوهش ارائه شده است.

که رهرري اصيل هم به صورت مستقيم و هم با

 -ميرمحمدي و همکاران ( )0130طي پژوهشي نشان

واسطهي دو متغير احساس هويت و توانمندسازي

دادند که رهرري اصيل از طريق اعتماد بين فردي،

ميتواند بر رفتار شهروندي سازماني و درگيري

ميزان دلرستگي شغلي کارکنان را تحت تأثير ررار

شغلي کارکنان تأثير بگذارد.

ميدهد.

 -جيالوناردو و همکاران ( )5101پژوهشي با عنوان

 -ابراهيمپور و همکاران ( )0131نشان دادند که بين

"رهرري اصيل مربيان :پيشبيني کننده درگيري

رهرري معنوي و مؤلفههاي نن با رفتار شهروندي

شغلي و رضايت شغلي فارغالتحصيالن پرستاري"

سازماني ،رابطه مبرت و معنيداري وجود دارد.

انجام دادند .نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که 51

 -سليماني و سيري ( )0123طي پژوهشي رابطهي

درصد از واريانس رضايت شغلي از طريق رهرري

سالمت رواني و رفتار شهروندي سازماني را مورد
تأييد ررار دادند.

اصيل و درگيري شغلي رابل تريين بود.
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شکل  :0چارچوب مفهومي پژوهش
استناد به ضريب نلفاي کرونراخ محاسره شد .ضريب

روش پژوهش
لحاظ روش ،توصيفي از نوع همرستگي بود .جامعه

رواني و رفتار شهروندي سازماني ،به ترتيب برابر با

نماري شامل کليهي کارکنان اداره ورزش و جوانان

 1/21 ،1/22و  1/25محاسره شد که مورد تأييد بود.

استان همدان مشتمل بر  051نفر بودند .با استناد به

نهايتاً به منظور تجزيه و تحليل دادهها از نزمون

جدول کرجسي و مورگان ،تعداد  012پرسشنامه به

همرستگي پيرسون ،مدل معادالت ساختاري و نزمون

شيوه نمونهگيري تصادفي ساده توزيع شد که از اين

همرستگي تفکيکي استفاده شد .يادنور ميشود تجزيه و

مقدار  011پرسشنامه ،بهصورت کامل بازگردانده شد

تحليل دادهها با استفاده از نرمافزارهاي  SPSSو ليزرل

(نرخپاسخگويي .)1/35 :جهت گردنوري دادهها از سه

انجام گرفت.

پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه رهرري اصيل والومرا
و همکاران ( )5112مشتمل بر  03ماده و چهار مؤلفهي

يافتهها

خودنگاهي ،شفافيت ارتراطي ،چشمانداز اخالري

ررل از بررسي فرضيههاي پژوهش ،برخي اطالعات

دروني و پردازش متوازن بود .پرسشنامه امنيت رواني

توصيفي پيرامون متغيرهاي اصلي پژوهش در جدول 0

ادموندسون ( ،)0332شامل  2ماده و بدون زير مقياس

ارائه شده است .بر اساس نتايج اين جدول ميانگين

بود و سرانجام پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني

رهرري اصيل برابر با  ،5/33ميانگين امنيت رواني برابر

اورگان و کانوسکي ( )0333شامل  05ماده و پنج

با  5/33و ميانگين رفتار شهروندي سازماني برابر با

مؤلفهي نوعدوستي ،وجدان ،جوانمردي ،فضيلت مدني

 1/13بوده است .ساير شاخصهاي توصيفي در جدول

و ادب و نزاکت بود .روايي پرسشنامهها بر اساس نظر

 0گزارش شده است.

متخصصان تأييد شد .پايايي پرسشنامهها نيز با اجراي
ننها بر روي نمونه اوليهاي مشتمل بر  55نفر و با
جدول  :0شاخصهاي توصيفي پيرامون متغيرهاي اصلي پژوهش
تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

کمينه

بيشينه

کجي

کشيدگي

رهرري اصيل

011

5/33

1/002

0/30

1/30

1/111

-1/522

امنيت رواني

011

5/33

1/130

5/00

0/11

-1/105

-1/133

رفتار شهروندي سازماني

011

1/13

1/122

5/21

0/11

1/313

-1/005

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

پژوهش حاضر ،از لحاظ هدف کاربردي ،و از

نلفاي کرونراخ براي سه پرسشنامه رهرري اصيل ،امنيت
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جدول  :5نزمون همرستگي پيرسون پيرامون رواب رهرري اصيل ،امنيت رواني و رفتار شهروندي سازماني
امنيت

نوعدوستي

رواني
خودنگاهي

**1/155

**

1/013

شفافيت ارتراطي

**

1/101

**

1/523

چشمانداز اخالري دروني

**

1/102

**

1/010

پردازش متوازن

**

1/532

**

1/110

رهرري اصيل

**

**

امنيت رواني

1/123
0

وجدان
*

جوانمردي

مدني

نزاکت

سازماني

**

1/135

**

1/553

**

1/150

**

1/103

1/050

1/122

1/121

*

1/500

**

1/120

1/033

1/052

1/150

1/011

**

1/105

1/511

*

1/13
1/105

1/115
1/132
1/123

1/505

1/005

1/100

1/020
**

1/032

** :در سطح  1/10معنادار است.

1/115

**

1/050

**

1/535

**

1/133

**

1/105

**

1/012

**

1/520

* :در سطح  1/15معنادار است

فرضيه اول :بين رهرري اصيل ،امنيت رواني و رفتار
شهروندي سازماني ،رواب معناداري وجود دارد.

فرضيه دوم :امنيت رواني نقش ميانجي را در ارتراط
بين رهرري اصيل و رفتار شهروندي سازماني ايفا

جدول  5نتايج نزمون همرستگي پيرسون پيرامون
سال هفتم /شماره بيستم و دوم /تابستان 5931

رواب

فضيلت

ادب و

رفتار شهروندي

مينمايد.

بين رهرري اصيل ،امنيت رواني و رفتار

شهروندي سازماني را نشان ميدهد.

مطالعهي نقش ميانجي امنيت رواني در ارتراط بين
رهرري اصيل و رفتار شهروندي سازماني ،از طريق

يافتههاي جدول  ،5بيانگر نن است که رابطهي بين

مدليابي معادالت ساختاري صورت گرفت .نتايج

رهرري اصيل و رفتار شهروندي سازماني ،رابطهي بين

جدول  1نشان ميدهد که اثر رگرسيوني رهرري اصيل

رهرري اصيل و امنيت رواني ،و رابطهي بين امنيت

بر امنيت رواني و رفتار شهروندي سازماني به ترتيب با

رواني و رفتار شهروندي سازماني ،همگي مبرت و در

ضريب بتاي  1/53و  ،1/53در سطح  1/15معنادار بوده

سطح  1/10معنادار بودند ( .)p < .01در ميان متغيرهاي

است ( .)p < .05با اين حال اثر رگرسيوني امنيت

اصلي پژوهش ،بيشترين همرستگي مربوط به ارتراط

رواني بر رفتار شهروندي سازماني با ضريب بتاي

بين رهرري اصيل و رفتار شهروندي سازماني با ضريب

 ،1/01معنادار نرود ( .)p > .05عدم معناداري اين مسير

همرستگي  1/012بود و کمترين همرستگي مربوط به

نشان ميدهد که امنيت رواني نميتواند نقش ميانجي را

ارتراط بين امنيت رواني و رفتار شهروندي سازماني با

در ارتراط بين رهرري اصيل و رفتار شهروندي سازماني

ضريب همرستگي  1/520بود .ساير نتايج در جدول 0

ايفا نمايد .شاخصهاي اصلي برازندگي مدل نيز بيانگر

ارائه شدهاند.

برازش ناکافي مدل مشاهده شده بودند .چراکه مالک
برازندگي کلي مدل نن است که شاخص ،RMSEA
کمتر از  1/0باشد و نسرت مجذورکاي به درجه نزادي
نيز کمتر از  1باشد.
جدول  :1خالصه مدل معادالت ساختاري
β

t

Sig.

رهرري اصيل به رفتار شهروندي سازماني

1/53

1/20

P < .05

رهرري اصيل به امنيت رواني

1/53

1/05

P < .05

امنيت رواني به رفتار شهروندي سازماني

1/01

1/23

P > .05

مسير

شاخصهاي اصلي برازندگي
RMSEA

1/015

X2/df

5/15
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جدول  :0خالصه مدل تعديل شده پژوهش
β

t

Sig.

رهرري اصيل به رفتار شهروندي سازماني

1/11

0/53

P < .05

رهرري اصيل به امنيت رواني

1/53

1/00

P < .05

مسير

شاخصهاي اصلي برازندگي
RMSEA

X2/df

1/132

0/33

ساختاري ،برازش مدل پژوهش مرني بر نقش ميانجي

ناشي از ارتراط اين دو متغير با امنيت رواني باشد .از

امنيت رواني در ارتراط بين رهرري اصيل و رفتار

اينرو در ادامه از نزمون همرستگي تفکيکي استفاده

شهروندي سازماني تأييد نشد ،لذا در ادامه چارچوب

شد تا ارتراط وارعي بين رهرري اصيل و رفتار

مفهومي اوليه تعديل شده و مدل رگرسيوني مشاهده

شهروندي سازماني محاسره گردد .نتايج جدول 5

شده مرني بر نقش رهرري اصيل در پيشبيني امنيت

نشان داد که ضريب همرستگي مرتره صفر بين دو متغير

رواني و رفتار شهروندي سازماني بازنزمايي شد .نتايج

رهرري اصيل و رفتار شهروندي سازماني برابر با

جدول  ،0نشان داد که اثر رگرسيوني رهرري اصيل بر

 1/012و ضريب همرستگي تفکيکي بين ننها برابر با

امنيت رواني و رفتار شهروندي سازماني به ترتيب با

 1/113بود که الرته در هر دو حالت ،ضريب همرستگي

ضريب بتاي  1/53و  ،1/11در سطح  1/15معنادار بود

در سطح  1/10معنادار بود ( .)p < .01اين نتايج نشان

( .)p < .05مقدار  RMSEAبرابر با  1/132و کوچکتر

ميدهد که حدود  1/12از ارتراط بين رهرري اصيل و

از  1/0بود .همچنين نسرت مجذور کاي به درجه

رفتار شهروندي سازماني کاذب بوده و ناشي از ارتراط

نزادي برابر با  1/33و کمتر از  1بود .بنابراين برازش

اين دو متغير با امنيت رواني بوده است .با اينحال

مدل تعديل شده پيرامون اثر رگرسيوني رهرري اصيل

همانطور که گفته شد ،ضريب همرستگي وارعي بين

بر امنيت رواني و رفتار شهروندي سازماني تأييد

رهرري اصيل و رفتار شهروندي سازماني با مقدار

گرديد.

 1/113نيز در سطح  1/10معنادار است.

اگرچه نتايج پژوهش حاکي از عدم تأييد نقش
ميانجي امنيت رواني در ارتراط بين رهرري اصيل و
رفتار شهروندي سازماني بود؛ با اينحال همرستگيهاي
بين هر سه متغير معنادار بود .بنابراين همچنان اين
احتمال وجود داشت که بخش از همرستگي بين

بحث و نتيجهگيري
اين پژوهش با هدف بررسي رواب رهرري اصيل،
امنيت روني و رفتار شهروندي سازماني در ميان
کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان انجام
گرفت.

جدول  :5نتايج نزمون همرستگي تفکيکي پيرامون رابطه اصيل رهرري اصيل رفتار شهروندي سازماني
ضرايب همرستگي
متغيرهاي پژوهش
متغير پيشبين

رهرري اصيل

متغير مالک

رفتار شهروندي سازماني

متغير کنترل

امنيت رواني

ضريب همرستگي مرتره

سطح

ضريب همرستگي

سطح

صفر

معناداري

تفکيکي

معناداري

1/012

1/111

1/113

1/111

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

از ننجا که بر اساس نتايج مدل معادالت

رهرري اصيل و رفتار شهروندي سازماني کاذب بوده و
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نتايج نشان داد که رهرري اصيل ،رابطه مبرت و

همچنين به واسطهي شفافيت ،صدارت و صراحتي که

معناداري با رفتار شهروندي سازماني داشت .اين نتايج

از خود نشان ميدهند ،موجب ميشوند که افکار و

با يافتههاي کاتريل و همکاران ( )5100و والومرا و

رفتارشان براي زيردستان روشن و بدون ابهام باشد و

همکاران ( )5100همسو بود .نتايج همچنين در راستاي

در نتيجه احتماالً زيردستان با اطمينان خاطر و احساس

يافتههاي پژوهشهاي ابراهيمپور و همکاران (،)0131

امنيت بيشتري در فعاليتهاي کاري خود درگير

يعقوبي و همکاران ( ،)0123و چن و يانگ ()5105

ميشوند.

سال هفتم /شماره بيستم و دوم /تابستان 5931

بود که رابطهي ساير اَشکال رهرري رابطهمدار با رفتار

نتايج پژوهش مرني بر نقش رهرري اصيل در

شهروندي سازماني را نشان دادند .يافتهها همچنين

پيشبيني امنيت رواني و رفتار شهروندي سازماني را

نشان داد که رهرري اصيل ،رابطه مبرت و معناداري با

ميتوان با استفاده از مفهوم «عدالت» نيز تريين نمود.

امنيت رواني کارکنان داشت .اين نتايج در راستاي

ننچه منطقي و رابل پذيرش به نظر ميرسد اين است

يافتههاي پژوهشي ريگو و همکاران ( )5100و نيلسن

که کارکنان زماني از امنيت رواني برخوردار خواهند

و همکاران ( )5101بود که نشان دادند رهرري اصيل

بود و زماني به نمايش رفتارهاي شهروندي سازماني

با احساسات مبرت کارکنان و ادراک ننها از جو ايمن

تمايل نشان خواهند داد که احساس کنند با ننها با

همرستگي مبرتي دارد.

عدالت برخورد ميشود .اين ويژگي هر انساني است

به هر حال امروزه تغييرات فزاينده در جنرههاي

که با مشاهده بيعدالتي امنيت رواني خود را در خطر

مختلف زندگي اجتماعي ،ماهيت فعاليتها و وظايف

خواهد ديد و انگيزهاش براي موفقيت و بهرود عملکرد

سازمانها را نيز تحت تأثير ررار داده است .در چنين

کاسته ميشود .در عوض چنانچه کارکنان احساس

شرايطي سازمانها بيش از پيش نيازمند کارکناني

کننده در زمينههاي مختلف با ننها با عدالت برخورد

هستند که از احساس امنيت و نرامش رواني در محي

ميشود و کرامت انساني ننها حفظ ميشود ،احتماالً از

کار برخوردار باشند تا بتوانند از وظايف معمول خود

نرامش رواني بيشتري برخوردار خواهند بود و شوق

فراتر رفته ،با نشان دادن رفتارهايي همچون کمک به

بيشتري براي انجام رفتارهاي فرانقشي خواهند داشت.

کارکنان تازه وارد و کارکنان داراي مشکالت کاري،

در اين زمينه به نظر ميرسد رهرري اصيل ميتواند از

سعهي صدر و گذشت در مقابل ناماليمات احتمالي،

جنرههاي مختلف به پرورش عدالت در سازمان کمک

رعايت ادب و نزاکت در برخورد با ذينفعان مختلف

نمايد .از يک سو دو ويژگي پردازش متوازن و شفافيت

و بسياري ديگر از اين رريل رفتارها ،سازمان را در

ارتراطي رهرران اصيل ميتواند بهطور مستقيم به بهرود

جهت نيل به اهداف خود ياري نمايند .در اين راستا

ادراک کارکنان از عدالت در سازمان منجر شود و از

همانگونه که والومرا و همکاران ( )5100بيان ميکنند،

سوي ديگر دو ويژگي خودنگاهي و عمل بر مرناي

بهنظر ميرسد رهرران اصيل اهميت اعتمادسازي در

چشمانداز اخالري نيز ميتواند بستر مناسري براي ترلور

سازمان را درک کرده ،احتماالً تالش ميکنند با کمک

ارزشهاي اخالري از رريل عدالت فراهم نورد .با اين

خالصانه به کارکنان و نشان دادن گشودگي و رفتارهاي

توضيحات ،منطقي است که نتايج پژوهش حاکي از

نوعدوستانه ،همکاران را به کمک به يکديگر و انجام

تأثير رهرري اصيل بر امنيت رواني و رفتار شهروندي

رفتارهاي فرانقشي تشويق نمايند و در نتيجه انتظار

سازماني کارکنان باشد.

ميرود که رهرري اصيل با رفتارهاي شهروندي

اگرچه يافتههاي پژوهش حاکي از رواب دوبهدوي

سازماني کارکنان رابطه داشته باشد .اين رهرران

رهرري اصيل ،امنيت رواني و رفتار شهروندي سازماني
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بود ،اما در عين حال ساير نتايج نشان داد که امنيت

شهروندي سازماني را فراهم نورد ،در ادامه ارائه شده

رواني نميتواند بهطور معناداري نقش ميانجي را در

است:

ارتراط بين رهرري اصيل و رفتار شهروندي سازماني

 -مديران انتظارات خود از کارکنان را بهروشني و بدون

ايفا نمايد .اين نتايج بيانگر نن است که احتماالً

ابهام بيان نمايند.

متغيرهاي مرتر تر ديگري نيز وجود دارند که ميتوانند

 -مديران با سعه صدر و خويشتنداري بيشتري به

در تريين ارتراط رهرري اصيل و رفتار شهروندي

شنيدن و بررسي نظرات و ايدههاي مخالف بپردازند.
 -مديران در تصميمگيريها همواره اصول اخالري را

سازماني نقش داشته باشند.
پژوهش حاضر همانند هر پژوهش ديگري با
محدوديتهايي همراه بوده است که نگاهي از ننها از
يکسو موجب برداشت وارعبينانهتر از نتايج پژوهش

مورد توجه ررار دهند.
 مديران با گشودگي ،اطالعات را با کارکنان بهاشتراک بگذارند.

ميگردد و از سوي ديگر در انجام بهتر پژوهشهاي

 -مديران از طريق فعاليتهاي نوعدوستانه خود در

نتي مفيد باشد .از جمله محدوديتهاي پژوهش حاضر

سازمان ،الگويي از گذشت و فداکاري را براي

عدم کنترل اثر متغيرهايي همچون نظام جرران خدمت

کارکنان فراهم نورند.

امنيت رواني و رفتار شهروندي سازماني بوده است و

کارکنان ،مطمئن شوند که تمام جوانب مورد نياز

لذا پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي نتي اين مسائل

براي تصميمگيري را سنجيدهاند.

لحاظ گردد .همچنين با توجه به ارتراط معنادار رهرري

 -مديران با نشان دادن صدارت و يکرنگي خود،

اصيل با امنيت رواني و رفتارهاي شهروندي سازماني،

اطمينان خاطر و احساس امنيت رواني کارکنان را

پيشنهاد ميشود از يکسو ارتراط رهرري اصيل با ساير

ارتقا بخشند.

متغيرهاي شغلي و سازماني نيز مورد بررسي ررار گيرد

 -رفتار و گفتار مديران همسو با يکديگر باشد.

و از سوي ديگر نقش ميانجي متغيرهايي همچون

 -گفتار و افکار مديران همسو با يکديگر باشد.

فرهنگ سازماني و جو سازماني در تريين ارتراط رهرري

 -مديران ارزشهاي اخالري را فداي رابطههاي

اصيل با متغيرهاي شغلي و سازماني مورد مطالعه ررار
گيرد .در نهايت با توجه به رواب

خويشاوندي يا تعارفات روزمره نکنند.

معنادار بين رهرري

 -مديران بهعنوان الگويي از امانتداري رفتار کنند و

اصيل ،امنيت رواني و رفتارهاي شهروندي سازماني ،به

اعتماد و اطمينان خاطر کارکنان را به خهد جلب

مديران ادارات ورزش و جوانان استان همدان و مديران

کنند.

ساير سازمانها توصيه ميشود ،با کاربست رفتارهاي

 -مديران با نشان دادن رفتارهاي فرانقشي ،الگويي از

بيانگر خودنگاهي ،شفافيت ارتراطي ،چشمانداز اخالري

شهروند خوب سازماني را نزد کارکنان به نمايش

نهادينه شده و پردازش متوازن اطالعات ،احساس

بگذارند.

امنيت رواني نزد کارکنان را فراهم نورده ،در عمل ننها

 -مديران بهصورت رسمي يا غير رسمي ،تالشهاي

را به انجام رفتارهاي فرانقشي تشويق نمايند .بهطور

تسهيم دانش و تجربيات کارکنان را مورد ارج ررار

ويژه ،برخي از پيشنهادهايي که کاربست مناسب ننها

دهند.

ميتواند زمينه ارتقاي امنيت رواني و رفتارهاي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

و ساختار سازماني در ارتراط بين رهرري اصيل با

 -مديران ررل از رضاوت در مورد رفتار و عملکرد

 / 00سيروس رنرري د خليل زندي د اعظم دهقان

 مديران عالره خود به شنيدن پيشنهادها و انتقاداتکارکنان نشان دهند و در تصميمگيريهاي خود اين
ديدگاه را مد نظر داشته باشند.
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