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 چکیده

رفتارهاا  رهرار  در    یرتاث   در خصاص  زیااد    هاا   پرساش اصالحات در بخش دولتی، همچناان   دادن از انجام ها سالبعد از گذشت 
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 مقدمه

ايجاد شده است، همچنان کاهش قصد که در بافت جمعیتی  ای تردهگستغییرات  برخالف

های دولتی دغدغه سازمان جايی و افزايش انگیزه برای داشتن عملکردی بهتر برای مديران هجاب

استخدامی  قراردادهایبلکه داشتن عملکردی فراتر از  ،خدمات دولتی ةارتقای انگیز تنها نه. است

تغییرات فزاينده،  ةدر نتیج. شده استتبديل های دولتی در سازمان انرهبر ناپذير جدايیبه وظايف 

ارتقای شغلی، آموزش و حقوق و  ريزی برنامهبر کارکنان برای پذيرفتن مسئولیت  یفراوانفشار 

جهانی، ارضای نیازها و انتظارات  در صحنةرقابت  منظور به ها سازمان ،همچنین .شود  میمزايا وارد 

تغییر شغل تمايل دارند کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از  ری با ماهیت درحالمشتريان و سازگا

ای رهبری هز مهارتطیفی ا ،همچنین. کنند میعمل  شغلشاندر شرح  شده تعیینوظیفه و نقش 

نیز   فرانقشیهای رقابتی ضروری است و رهبری بايد منبعی از رفتارهای برای مديران در محیط

 دهی شکل در سهم خود را ها آنهبران بايد کارکنان بخش دولتی را برانگیزند تا ر در نتیجه،. باشد

گونه رهبران،  اين .(Ritz et al., 2014, p.128) ايفا کنندخدمات به جامعه  عرضةمحیط مناسب برای 

 .باشند می  آفرين رهبران تحول

 مسئلهبیان 

با . ددارنکیفیت خدمات بسیار اهمیت نظر  خدمات درمانی ازکنندة  عرضهها و مراکز بیمارستان

ها، نیاز به نسلی از  ها و لزوم اثربخشی آن ويژه بیمارستان ها به توجه به شرايط بسیار متحول سازمان

شود و اکثر  ياد می  ها با عنوان سربازان سازمانی شده است که از آن کارکنان ارزشمند آشکار

 کاتز سال قبل، 04 تقريباً. ف شغلی خود فعالیت کنندکه بیش از وظاي اند مديران خواهان کارکنانی

که فراتر از الزامات  کردای از رفتارهای اختیاری و خودجوش را خاطرنشان  اهمیت طبقه( 4690)

                                                           
1. Extra-role behaviors 

2. Transformational leadership 

3. Organizational soldiers 
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مطالعات نشان . اما برای کارايی و سودمندی سازمانی الزم و ضروری است ،آشکار نقش است

دهند، عملکردی باالتر از بقیه  می بروزهای شهروندی ها رفتار هايی که کارکنان آن دهد سازمان می

بايد به اين متغیر حساس  ،های خدماتی مانند بیمارستان سازمان ويژه  ها به مديران سازمان. دارند

 يوسفی امیری و همکاران،) تالش کنندحفظ، گسترش و تقويت آن در سازمان  برایو  اشندب

ای و  برای مشاغل پرستاری که امری حرفه مانیرفتارهای شهروندی ساز ، زيرا(14ص ، 6 4

 داردشدن پرستاران در شغل نیازمند است، اهمیت بسیاری  عالقه و عجین ،انسانی است و به شوق

و رفتارهای شهروندی از  داردارتباط ( مشتريان) های پرستاران در بیمارستان با بیمارانزيرا فعالیت

بهتر  عرضة برایها و تعامالت پرستاران را  رها، نگرشتواند رفتا ترين عواملی است که می مهم

شده از سوی  هعرضکیفیت خدمات  ةزمین طبق نظر بیماران در ايراندر . کار گیرد کیفیت خدمات به

اين مشکالت به رفتارهای  بخشی از. ها به مشتريان مشکالت زيادی وجود داردبیمارستان

های کشور نشان  نتايج تحقیقات گوناگون در بیمارستان .گردد داوطلبانه و سازمانی پرستاران بازمی

 .شهروندی در سطح مطلوبی قرار ندارد هایدهد وضعیت رفتار می

شود آن سازمان به محیطی جذاب  باالبودن سطح رفتارهای شهروندی در يک سازمان باعث می

ها  آن ازمانیرفتارهای شهروندی سهايی که سطح  سازمان ، زيراکار و فعالیت تبديل شود برای

باالست با جذب نیروهای کارآمدتر و کاهش میزان ترک خدمت از کارکنان عملکرد بهتری 

عنوان يکی از موضوعات  به رفتارهای شهروندی سازمانی، مفهوم دلیلبه همین . خواهند داشت

منظور  راهکارهايی به کردن با مطرحکوشد  که می شود رفتار سازمانی مطرح می ةاساسی در حوز

ها  ها، بهبود عملکرد، رضايت مشتريان، وفاداری و رضايت شغلی آن باالبردن تعهد سازمان

 (.14ص ، 6 4 سلیمی و همکاران،) هايی مؤثر بردارد قدم

مطالعات نشان داده است يکی از مواردی که باعث بروز رفتارهای شهروندی  ،از طرفی

که از  استفرين نوعی رفتار رهبری آ رهبری تحول .آفرين است شود رهبری تحول سازمانی می



  49                                                        1316بهار ، 1، شمارة 15دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

راستايی اهداف و مأموريت سازمانی  های پیروان از طريق تدارک هم ها و نگرش طريق تغییر ارزش

اشاره ( 4611) 4طور که باس همان. شود ترغیب پیروان برای دستیابی به نتايج عالی منجر میبه 

که به ايجاد نتايجی فراتر از انتظارات  کند آفرين پیرو را به سمتی هدايت می کند رهبری تحول می

 (.Ritz et al., 2014, p.149) منجر شود

گیری رفتارهای  های کارکنان به شکل ها و ارزش آفرين از طريق تغییر نگرش رهبری تحول

های مربوط  های بخش دولتی توسط ارزش ها در سازمان بین آن ةاما رابط ،شود میمنجر شهروندی 

که  کنداين پژوهش درصدد است بررسی  بنابراين،. گیرد تحت تأثیر قرار میبه خدمت به جامعه 

خدمات  ةبا نقش میانجی انگیز رفتارهای شهروندی سازمانیآفرين با  ای بین رهبری تحول آيا رابطه

 های دولتی شرق استان گلستان وجود دارد؟ در بیمارستان  و شفافیت اهداف  عمومی

 تحقیق متون نظری

 نيآفر تحولرهبری 

ها در غلبه بر ترين عناصر برای سازمان در شرايط متالطم امروزی، رهبران از مؤثرترين و ضروری

آفرين  سال رهبری تحول 1 بیش از . (Song et al., 2012, p.68) شوند ها تلقی می محدوديت

ی دهد چگونه رهبران، عملکرد عنوان يک مدل رفتاری رهبری معرفی شده است که توضیح می به

بار  آفرين اولین مفهوم رهبری تحول(. Hobman, 2011, p.554) شوند فراتر از انتظارات را موجب می

 مطرح شد و بر رابطة بین رهبر و پیرو در هدايت عملکرد تیمی تأکید کرد(  461) 0توسط داونتن

(Song et al., 2012, p.68 .)اسطة توانايی و آفرين شبیه رهبری کاريزماتیک است اما به رهبری تحول

آفرين  رهبری تحول. (Si & Wei, 2012) شود ايجاد تغییرات، نوآوری و کارآفرينی از آن متمايز می

ها به  ها، اعتقادها و ارزش ای از رفتارها است که پیروان را از طريق تغییر نگرش شامل مجموعه
                                                           
1. Bass 

2. Public service motivation 

3. Goal clarity 

4. Downton 
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بنابراين، اين نوع  ؛(Yucel et al., 2013, p.1171) کند عملکردی فراتر از انتظارات ترغیب می

بخشد، مسیر و جهت کاری افراد  کند، معنا می رهبری استانداردها و اهداف سطح بااليی تنظیم می

 ,.Furtner et al)کند  بخشی هدايت می را مشخص کرده و پیروان را با شور و شوق، انگیزه و الهام

2013, p.437 .) بررسی های مختلف با عنوانتوسط بسیاری از محققان و  آفرين تحولسبک رهبری 

به را  آفرين تحولرهبران  های ويژگی، رفتارها و ها پژوهشاين  طور کلی به. است شدهو مطالعه 

 باال ، هوشمناسببیان  فنبه قدرت، بالغت و تمايل خونگرمی و همدلی،  :اند کردهبیان  اين شرح

بخشی دارند، تعهد پیروان  ، توانايی الهامبرانگیزانند رااين رهبران قادرند پیروان . و توجه به ديگران

. ها و اهداف افراد و هنجارهای سازمان را تغییر دهندتوانند باورها، نگرش کنند و می را کسب می

انسان نگريسته  عنوان بهکنند که به آنان  ايجاد می زيردستان دراين احساس را  آفرين تحولرهبران 

 (.Landrum et al., 2000) را به روشی جديد ببینند ائلمسکنند که  شود و به افراد کمک می می

 :در نظر گرفت آفرين تحولابعاد زير را برای رهبری  (4611) باس

، به رهبر داشته اعتقاد وکه پیروان اعتماد  آيد می وجود بهنفوذ آرمانی زمانی :  آرمانی نفوذ .4

 عنوان بهرهبر  ديگر،  بارتع به(. Brown & Arendt, 2011)باشند شدن به او  و خواهان شبیه

 (.(Kim, 2014, p.21 کند میو مناسب خدمت  مطلوبيک مدل 

عمل کند که باعث  طوری که رهبر آيد می وجود بهاين مورد زمانی :  بخش الهام ةانگیز . 

. بهتر کارها از طريق القای معناداری در کار برانگیخته شوند دادن شود پیروانش برای انجام

 .(Kim, 2014, p.21) کند میرا ترسیم  انداز چشمدر اينجا رهبر، 

 حل را برای  خالقانه های حل راه کند به می کمک پیروان به ذهنی ترغیب:  ذهنی ترغیب . 

 ببینند تا کند می تأمین پیروان برای را کاری چارچوب رهبر نگرش. مطرح کنند مشکالت

 .کنند می قراربر ارتباط اهداف، و يکديگر سازمان، رهبر، با ها آن چگونه

                                                           
1. Idealized influence 

2. Inspirational motivation 

3. Intellectual stimulation 
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رفتار با هر  تک افراد، مالحظات فردی به توانايی رهبر برای توجه به تک: 4فردی مالحظات .0

به  هايیپیشنهاد بیانها و  يک از پیروان به صورت فردی، هدايت فرايند رشد و پیشرفت آن

  .کند ها اشاره می آن

 برای را افراد نیاز بلکه شـوند، رهبر که دهد، می آمـوزش را بعدی نسل تنها نه بعد اين

 طور به همچنینمورد  اين. کند میهدايت  شخصـی ارزش نفس و اعتمادبه ،خودشناسی

و  تابلی) باشند داشـته بیشتری وری بهره و رشد که کند می کمک را پیروان طبیعـی

تواند آثاری مثبت بر رضايت شغلی،  آفرين می رهبری تحول (. 4ص ،64 4 همکاران،

 .(Song et al., 2012, p.68) نقشی، نوآوری و مشارکت در شغل داشته باشد عملکرد درون

 خدمات دولتي ةانگیز

اگر سازمانی دولتی، خصوصی . برای عملکرد هر سازمان ضروری است مؤثرمديريت منابع انسانی 

ه آنگا ،نباشدقادر به جذب، استخدام، برانگیختن، توسعه و نگهداری افراد مستعد  غیرانتفاعیيا 

از اين و  ضعف دارند ها زمینهبخش دولتی در اين  اما متأسفانه ،گیرد عملکردش تحت تأثیر قرار می

شود بخش دولتی به دنبال  میاين فشارها باعث . کنند ی را تحمل میفشارهای متعدد رو، 

ه ک هايی استراتژیاين  يکی از. و جذب افراد مستعد و متعهد باشد هايی برای شناسايیاستراتژی

 ,Clerkin & Coggburn) است شود، انگیزة خدمات عمومیکار گرفته  بهبالقوه  طور به تواند می

2012, p.210 .)عالقه به آن در چند سال اخیر میان انديشمندان   موضوع انگیزة خدمات عمومی، که

 کند که منشأ عرضة خدمات عمومی چیزی بیش از نفع عملگرايان فزونی يافته است، بیان می و

 (Vrangbeek, 2013, p.295).شخصی است 

 ها آن نظرية. عمومی را مطرح کردند مفهوم انگیزة خدمات  دهة قبل، پری و وايزبیش از يک 

توسط آن نیز برانگیخته  مندند و شدت به کار خدمات عمومی عالقه بعضی افراد به کند میبیان 

                                                           
1. Individualized consideration 

2. Perry & Wise  



   44      ...    قش انگیزة خدمات عمومي و و رفتارهای شهروندی سازماني با تأکید بر ن نيآفر تحولبررسي رابطة رهبری   
   

 

 

نگیزة خدمات عمومی، تالش مربوط به دهد ا تحقیقات نشان می. (Bright, 2005, p.138)شوند  می

 ,Lee, 2012) دهد کار، رضايت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می

p.105). 

 ةانگیز» :را به اين شرح تعريف کردندخدمات عمومی  ةانگیز( 4666)  باررينی واستین 

 ,Carpenter et al., 2012) «بشريا  عمومی برای خدمت به عالئق افراد جامعه، ملت دوستانة نوع

p.509) .تمايل از طريق خصوصی بخش کارکنان با مقايسه در دولتی بخش بدين معنا که کارکنان 

پری و وايز به (. Coursey & Pandey, 2007, p.547) شوند می برانگیخته مردم عامة به کمک برای

 ,Bright, 2007) بخش دولتی معتقدند وجود رابطه میان انگیزة خدمات عمومی و عملکرد کارکنان

p.362) .تمايل »اند  نیز انگیزة خدمات عمومی را به اين شرح تعريف کرده( 4664) وايز پری و

ها و نهادهای دولتی صورت اولیه يا منحصراً در سازمان هايی که به افراد برای پاسخگويی به محرک

 ,Anderson, 2009) «ات عمومی برانگیزددادن خدم وجود دارد و ممکن است افراد را به انجام

p.80.) 

 :دانند میبعد  چهارخدمات دولتی را شامل اين  ةپری و وايز، انگیز

تمايل به خدمت به جامعه براساس ارزش و وظیفه  کنندة بیان  اول، تعهد به عالئق عمومی

خوب برای  کارهای دادن عاطفی برای انجام ةانگیز کنندة بیان  دوم، دلسوزی و محبت است؛

  گذاری مشی خط به شدن سوم، جذب است؛و همدردی  راساس احساس نزديکیديگران ب

، ازخودگذشتگیچهارم،  است؛بهبود خدمات عمومی از طريق سیستم سیاسی  ةانگیز کنندة بیان

 تعهد .کند میديگران و جامعه را بیان  گرفتن نیازهای خود برای کمک به میزان تمايل برای ناديده

های  تعلق به محرکم ،ترتیبگذاری به مشی خطشدن به  الئق عمومی، دلسوزی و جذببه ع

 (.Vrangbeek, 2013, p.295)باشند  میابزاری / عقاليی وهنجاری، عاطفی 

                                                           
1. Rainey & Steinbauer 

1. Commitment to public interest 

3. Compassion 

4. Attraction to public policy 
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 رفتارهای شهروندی سازماني

 ها آن. دش مطرح (4611) همکاران و 4ارگانبار توسط  اولین رفتارهای شهروندی سازمانیمفهوم 

های  طور مستقیم توسط دستگاه شهروندی سازمانی را رفتارهايی که اختیاری بوده و بهی رفتارها

توانند اثربخشی سازمان را افزايش دهند، تعريف کردند  شوند و در کل می پاداش شناسايی نمی

(Zhao et al., 2014, p.177.) 

بیشتر برای شناسايی  ،شهروندی سازمانی انجام گرفت هایرفتار ةکه در زمین ای اولیهتحقیقات 

اين . شد ناديده گرفته می ها آن ، اما اغلببوده استها يا رفتارهای کارکنان در سازمان مسئولیت

حتی  ،شدند گیری می اندازهناقص  طور بههای سنتی عملکرد شغلی در ارزيابی با اينکهرفتارها 

 ,.Bienstock et al) مؤثر بودندگرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی  گاهی مورد غفلت قرار می

2003, p.360) .ها  رفتارهای شهروندی سازمانی برای سازمان اهمیت دارد زيرا شرح شغل

توانند دربردارندة همة رفتارهای مورد نیاز برای دستیابی به اهداف سازمانی باشند  نمی

(Lishchinsky & Steijn, 2014, p.681.) 

 :کنند تعريف می به اين شرحافتد،  در محل کار اتفاق می سازمانی اين اعمال را که نمحققا

وجود  با ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظايف رسمی فرد نیستند، مجموعه»

« شودهای سازمان میثر وظايف و نقشؤو باعث بهبود م گیرد می وی انجامتوسط  اين،

(Appelbaum, 2004, p.20). 

کارکنان در  ةمیل و انگیز عنوان بهرا  رفتارهای شهروندی سازمانی(  44 ) نو همکارا  بولینو

يکديگر، همسوکردن منافع فردی با منافع  کردن ياری منظور بهفراتررفتن از الزامات رسمی شغل 

اند  های کلی سازمان تعريف کردهها و مأموريتواقعی نسبت به فعالیت ای عالقهسازمانی و داشتن 

(Korkmaz & Arpaci, 2009, p.2432.) 

                                                           
1. Organ 
2. Bolino 
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 ,Polat, 2009) کند شهروندی سازمانی را به شرح زير بیان میابعاد رفتارهای ( 4661) ارگان

p.1592:) 

اين رفتار شامل کمک به ديگران در مشکالت کاری :  يا رفتار کمک به ديگران دوستی نوع .4

 .است

 های رويهمقررات و ، نینکارکنان قوا دهد میرفتارهايی که نشان :  شناسی وظیفه/وجدان . 

 .اند پذيرفتهسازمانی را 

 ،کنند میدادن مشکالت جلوگیری  است که رخ هايی فعالیتادب مرتبط با :  ادب و احترام . 

 .(Kim, 2014, p.8)کند  می تر سختکه کار ديگران را  هايی فعالیتمانند جلوگیری از 

و شکايت  مطلوباز حد  رت پايینرادمردی تمايل به تحمل شرايط :  رادمردی و گذشت .0

 .شود میمشکالت تعريف  بارةکمتر در

 مندند کارکنان به زندگی سازمانی خود عالقه دهد میرفتارهايی که نشان :  مدنی فضیلت .1

(Strobel et al., 2013, p.834). ديگر، کارکنان تمايل دارند در مسائل و مشکالت  عبارت  به

    (.Kim, 2014, p.9) ها مشارکت داشته باشند سازمانی و حل آن

، به ترغیب و تشويق زند میشهروندی مانند هر رفتار ديگری که از افراد سر  هایتقويت رفتار

 .و اقدامات سازمانی است ها سیاست ،باشد تأثیرگذاردر اين زمینه  تواند میاز مواردی که  .داردنیاز 

شکوفاترشدن رفتارهای  جهت ردو راهبردهای مناسب،  ها سیاستسازمانی بايد با وضع  مديران

گزينش و استخدام،  مانندمواردی  توان می زمینه همین در .شهروندی در سازمان تالش کنند

را نام برد که برای  غیررسمیهای ابی عملکرد و جبران خدمات و سیستمآموزش و توسعه، ارزي

 (.411ص ،16 4 سهرابی و همکاران،) اند مناسبشهروندی  هایارتقا و ترغیب رفتار

                                                           
1. Altruism 

2. Conscientiousness 

3. Courtesy 

4. Sportsmanship 

5. Civic virtue 
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 تحقیق ةپیشین

و رفتار  آفرين تحولبین رهبری  ةبررسی رابط»عنوان ای با  در مقاله( 16 4) يعقوبی و همکاران

رفتارهای شهروندی و  آفرين تحولبین سبک رهبری  ةرابط، دريافتند «شهروندی سازمانی کارکنان

بررسی تأثیر رهبری »وان عنای با  در مقاله( 64 4) میرکمالی و همکاران .معنادار است سازمانی

 دريافتند« شرکت ملی نفت ايران گر دانشبر رفتارهای شهروندی سازمانی نیروهای  آفرين تحول

( آرمانی نفوذ ،گری ، مالحظهبخش الهامترغیب ذهنی، انگیزش )آن  های مؤلفهو  آفرين تحولرهبری 

 ةدر مقال( 64 4) ی و تقویشعبان. دارد معناداری و مثبت ةرابط رفتارهای شهروندی سازمانی با

 دانشگاه های کتابخانه سازمانی در مدنی رفتار با آفرين تحول رهبری رابطة بررسی»عنوان خود با 

ابعاد رفتار آرمانی، نگرش آرمانی، تحريک ذهنی و مالحظات فردی با  دريافتند بین« تهران

در ( 14 4)و محمدخانی  جمشیديان. داری وجود دارد امعن ةرفتارهای شهروندی سازمانی رابط

    دريافتند« سرپرستان آگاهی و شفافیت اهداف سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد»ای با عنوان  مقاله

هراندازه اهداف  .  ؛باشد، عملکرد افراد بهتر خواهد شد هراندازه آگاهی از اهداف بیشتر. 4

مراتب اهداف و  يت سلسلهرعا .  ؛و ملموس باشند، عملکرد افراد بهتر خواهد شد شدنی درک

عملکرد باالتر آنان خواهد  ،نتیجه کارگیری آن موجب آگاهی بیشتر سرپرستان از اهداف و در به

مقاومت در برابر تغییرات احتمالی و در راستای  ،تر باشند هراندازه افراد از اهداف آگاه .0 ؛شد

مطالعة تأثیر رهبری »وان عن باای  در مقاله( 440 ) ريتز و همکاران .يابد هدف کاهش می

آفرين بر رفتارهای شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی انگیزة خدمات عمومی و  تحول

خدمات عمومی  ةزايش انگیزآفرين از طريق اف دريافتند رهبری تحول« شفافیت اهداف کارکنان

کارتر و . شود میکارکنان  رفتارهای شهروندی سازمانیکارکنان و شفافیت اهداف موجب بهبود 

اثرات : آفرين، عدالت و رفتار شهروندی رهبری تحول»در تحقیق خود با عنوان ( 440 ) همکاران

آفرين و رفتار  به اين نتیجه رسیدند که بین رهبری تحول «سن و جنسیت بین سرپرست و زيردست

 ةبررسی رابط»ن در تحقیق خود با عنوا(  44 ) بله. مثبت و معنادار وجود دارد ةشهروندی رابط

دريافت بین رهبری  «خدمات عمومی ةشده و انگیز آفرين، تأثیر اجتماعی درک بین رهبری تحول
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(  44 ) کودويلیامز و همکاران. معناداری وجود دارد ةخدمات عمومی رابط ةآفرين و انگیز تحول

جی تناسب فرد نقش میان: انگیزة خدمات عمومی و نتايج کاری کارکنان»عنوان  بادر پژوهش خود 

 رفتارهای شهروندی سازمانیخدمات عمومی و  ةجه دست يافتند که بین انگیزبه اين نتی« و سازمان

 .معناداری وجود دارد ةرابط

 تحقیق های همدل مفهومي و فرضی

گرچه بسیاری . است( 440 ) الگوی مفهومی پژوهش حاضر برگرفته از پژوهش ريتز و همکاران

برخی  ،وجود دارد ةآفرين و رفتارهای فرانقشی رابط د بین رهبری تحولده از تحقیقات نشان می

بین  ةافراد در کار و اطالع از اهداف سازمانی در رابط ةنوع انگیز کند می ديگر از تحقیقات بیان

در اين پژوهش . کنند آفرين و رفتارهای شهروندی سازمانی نقش میانجی را ايفا می رهبری تحول

عنوان متغیر وابسته  به رفتارهای شهروندی سازمانیعنوان متغیر مستقل،  آفرين به متغیر رهبری تحول

 عنوان متغیرهای میانجی در نظر گرفته خدمات عمومی به ةو متغیرهای شفافیت اهداف و انگیز

 .اند شده 

 

 

 

 

 
  

 مدل مفهومی تحقیق .1 شکل

 :شود ان میهای تحقیق به شرح زير بی بر مبنای مدل مفهومی تحقیق، فرضیه

 .معناداری وجود دارد ةخدمات عمومی رابط ةو انگیز آفرين تحولرهبری  بین .4

 .معناداری وجود دارد ةرابط رفتارهای شهروندی سازمانیخدمات عمومی و  ةبین انگیز.  

 .معناداری وجود دارد ةو شفافیت اهداف رابط آفرين تحولبین رهبری .  

 .معناداری وجود دارد ةرابط شهروندی سازمانی رفتارهایبین شفافیت اهداف و . 0

تحول  رهبری
 آفرين

عمومی انگیزة خدمات  

اهداف شفافیت  

رفتارهای 
 شهروندی سازمانی

H4 
 H 

H  0H 

H1 

9H 



  019                                                        1316بهار ، 1، شمارة 15دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

 معناداری وجود دارد ةرابط رفتارهای شهروندی سازمانیو  آفرين تحولرهبری  بین .1

 .معناداری وجود دارد ةخدمات عمومی رابط ةبین شفافیت اهداف و انگیز. 9

 روش پژوهش

ای و  و روش کتابخانهها به د در اين تحقیق داده. همبستگی است -توصیفیروش اين تحقیق 

ها و مقاالت  و رويکردهای نظری تحقیق کتابمبانی آوری  برای جمع. شده است  میدانی گردآوری

 .مرتبط با موضوع تحقیق مطالعه شد

های دولتی شرق استان گلستان تشکیل  پرستاران بیمارستان همةآماری اين تحقیق را  ةجامع

بیمارستان  پنج گنبد کاووس. دارند مارستان دولتیسه شهر در شرق استان گلستان بی. دهند می

فاطمه )بیمارستان  يک ، مینودشت(االنبیا، پیامبر اعظم، طالقانی و مطهری شهدا، خاتم) دولتی

 عنوان بهپرستار  4 1 در مجموع، .دارد(( ص) اکرمحضرت رسول )بیمارستان  يکو کالله  ،(الزهرا

جدول راساس تحقیق ب ةحجم نمون. است شده  هگرفتآماری اين تحقیق در نظر  ةحجم جامع

 .شدپرستار برآورد  14 کرجسی و مورگان 
 

 نپاسخگویاشناختی  های جمعیت ویژگی .1 جدولادامة 

 درصد فراوانی فراوانی شرح ویژگی

 جنسیت
 90/4 494 زن

 9/4  64 مرد

 محل خدمت

 1/4  1  بیمارستان شهدا

 1/4   9 االنبیا خاتم

 4/ 4    اعظمپیامبر 

 4/4 1  طالقانی

 49/4  0 مطهری

 4/ 4 4  فاطمه الزهرا

 41/4    حضرت رسول
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 نپاسخگویاشناختی  های جمعیت ویژگی .1 جدولادامة 

 درصد فراوانی فراوانی شرح ویژگی

 سن

 1 /  11 سال 4 زير 

 0 /1  9 0 تا  4 بین 

 4 /9 10 6 تا  1 بین 

 44/  1  00تا  04بین 

 1/   4 06تا  01بین 

 4/  1 و بیشتر 14

 تحصیالت

 0/4 4 تر ديپلم و پايین

 4/    کاردانی

 61/4 01  کارشناسی

 0/4   تحصیالت تکمیلی

 ابزار گردآوری اطالعات

 .کار گرفته شد بهپرسشنامه  چهار ها داده آوری جمعدر اين تحقیق برای 

ای  درجه اين پرسشنامه در قالب طیف پنج (:8811)رفتارهای شهروندی سازمانی ارگان  .4

کمک  ها آنهمکارانم به  فيوظا یدر اجرا :دارندهايی از اين قبیل  لیکرت است و گويه

من است،  عهده برکه  یفيو وظا فیتکال بارةدر ،ور عمل کنند بهره صورت بهتا  کنم یم

 .در جلسات مربوط به مسائل سازمان حضور و مشارکت دارم ،کنم یاعتراض نم

یف های اين پرسشنامه نیز با ط گويه (:0222)آفرین باس و آولیو  رهبری تحول . 

دلیل همکاری با  اند از به ها عبارت برخی گويه. شده است  ای لیکرت تنظیم درجه پنج

ها را مورد توجه  کنم، رهبر پیامدهای معنوی و اخالقی تصمیم مافوقم، احساس غرور می

 .کند هايم به من کمک می دهد، برای توسعة توانايی قرار می

. شش گويه در قالب طیف لیکرت دارداين پرسشنامه : پرسشنامة انگیزة خدمات عمومی . 
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دانم  عنوان وظیفة شهروندی خود می من خدمات عمومی را به: اند از ها عبارت برخی گويه

های اجتماعی آنقدر حیاتی هستند که بدون  ، اکثر برنامه(تعهدداشتن به منافع عمومی)

ای کمک به ، من از افرادی هستم که بر(شفقت)رود  ها کارها پیش نمی دادن آن انجام

 (.ازخودگذشتگی)پذيرم  ديگران خطر خسارت شخصی را می

کار  به( 440 ) همکارانريتز و  ةاهداف پرسشنام برای سنجش شفافیت :شفافیت اهداف .0

دادن اهداف اين سازمان به ديگران  توضیح دارد شامل گويه سهاين پرسشنامه . گرفته شد

، شفاف است و اين کنند میدر آنجا کار اين سازمان برای کسانی که  مأموريتآسان است، 

 .است تعريف شدهشفاف  طور  بهسازمان اهدافی دارد که 

 پايايي و روايي

ضريب آلفای کرونباخ . اجرا شدآلفای کرونباخ  روش تعیین پايايی آزمون برای حاضر پژوهش در

نشان ( 1/4ر از بیشت) کرونباخباالبودن ضريب آلفای  .است بیان شده  برای هر متغیر در جدول 

 .دارندهای تحقیق قابلیت اعتماد و پايايی بااليی  پرسشنامه دهد می
 

 های پژوهش پایایی پرسشنامه .2 جدول
 تعداد گویه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه
 4  601/4 آفرين رهبری تحول

 9 111/4 خدمات عمومی ةانگیز
   114/4 شفافیت اهداف

 41 4/ 11 رفتارهای شهروندی سازمانی

برای بررسی . های محتوا و سازه بررسی شد برای بررسی روايی ابزار در اين پژوهش، روايی

موضوع پژوهش قرار  ةپرسشنامه در اختیار افراد متخصص در زمین های پرسشروايی محتوا 

هايی است که محقق قصد  پرسشنامه معرف ويژگی های که پرسش نظر خبرگان اين بود. گرفت

روايی محتوا نیز پرسشنامه در اختیار چند تن از استادان برای بررسی . ها را دارد ی آنگیر اندازه

برای بررسی روايی سازه نیز تحلیل عاملی تأيیدی . ها تأيید شد متخصص قرار گرفت و توسط آن

 .افزار لیزرل انجام گرفت با نرم
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 گیریآزمون مدل اندازه

کار گرفته   واگرا به روايی و همگرا روايی يی مرکب،پايا گیریهانداز مدل برازش سنجش برای

، سه مالک معرفی کردند که شامل اعتبار (4614 (ها، فارنل و الرکربرای بررسی اعتبار سازه .شد

 ، پايايی ترکیبیهاهر يک از گويه
(CR)  شده وسط واريانس استخراجها و متهر يک از سازه  

(AVE) برای متوسط واريانس  0/4ضرايب بارهای عاملی، بیشتر از  برای 0/4مقادير بیشتر از . است

 گیریهای اندازهبرازش مناسب مدل دهندة نشان برای پايايی مرکب  1/4و بیشتر از  شده استخراج

 .است
 

 (CFA) نتایج تحلیل عاملی تأییدی. 3جدول ادامة 

 AVE CR (FL)بار عاملی  متغیرهای آشکار متغیر مکنون

 فرينآ تحول رهبری 

(R) 

Q4 10/4 

91/4 1 /4 

Q  64/4 

Q  14/4 

Q0 11/4 

Q1 11/4 

 شفافیت اهدف

(S) 

Q4 11/4  

14/4 11/4 Q  11/4  

Q  11/4  

 انگیزة خدمات عمومی

(A) 

BI4 09/4 

04/4 01/44 

BI   6/4 

BI  11/4 

BI0 16/4 

BI1 90/4 

BI9 19/4 

                                                           
1. Composite Reliability 

2. Average Variance Extracted 
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 (CFA) نتایج تحلیل عاملی تأییدی. 3جدول ادامة 

 AVE CR (FL)بار عاملی  متغیرهای آشکار متغیر مکنون

وندی رفتارهای شهر

 سازمانی

(O) 

Q4  6/4 

04/4 14/4 

Q  0 /4 

Q  99/4 

Q0 1 /4 

Q1 1 /4 

مشخص شد . نشان داده شد   دادن تحلیل عاملی تايیدی که نتايج آن در جدول  پس از انجام

ی و پاياي 0/4باالی  ةشد ، متوسط واريانس استخراج0/4 عاملی باالتر از مالک ها دارای بارگويه همة

گیری های اندازهبودن اين معیار و پايايی مناسب مدل مناسب دهندة که نشان دارند 1/4مرکب باالی 

 .است

 ديگر هایبه سازه نسبت مدل، در سازه يک دهد می   نشان مدل يک قبول قابل واگرای روايی

 سطح در وقتی اروايی واگر کنند بیان می( 4614)الرکر  و فارنل .دارد هايششاخص با بیشتری تعامل

 مدل در ديگر هایسازه با سازه آن از همبستگی بیشتر سازه هر برای AVE که جذر  است قبولی قابل

  0 جدول قطر روی که AVE جذر  و هاهمبستگی نتايج براساس(.  6 4رضازاده،  داوری و)شد با

گرفت  نتیجه الرکر-رنلفا معیار نظر از سازه سطح در را مدل واگرای روايی توانمی شد، داده قرار

 (.است AVE قطر ماتريس مقادير جذر )
 

 بررسی روایی واگرا. 4 جدول

 
رهبری 

 آفرین تحول

شفافیت 

 اهداف

انگیزة خدمت 

 عمومی

رفتارهای شهروندی 

 سازمانی

    4/ 1 آفرين رهبری تحول

   10/4 19/4 شفافیت اهداف

  4/ 9 4/ 4 9/4  انگیزة خدمت عمومی

 90/4 1/4  1/4  6/4  وندی سازمانیرفتارهای شهر
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 های تحقیق تحلیل مسیر و آزمون فرضیه

 .است شده داده نشان   و   های  شکلدر حالت استاندارد و معناداری در  تحقیق ساختاری  مدل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 (ضرایب استاندارد) تحقیق ساختاری  مدل .2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (اداریضرایب معن)تحقیق  ساختاری مدل. 3شکل 
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هايی بررسی  بررسی برازش مدل شاخص منظور بهبرای برآورد مدل از روش حداکثر احتمال و 

 .است شده داده نشان  1 جدولنتايج در  شد که
 

 نتایج بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق .5 جدول

 نتیجه مقدار مورد قبول ةدامن شاخص برازش

(دیآزا ةدو بر درج شاخص نسبت مجذور خی)     
 
 مناسب  /    کمتر از      

CFI (تطبیقی شاخص برازش) مناسب 60/4 6/4از  بیش 
GFI (شاخص برازندگی) مناسب 60/4 6/4از  بیش 

AGFI (شاخص تعديل برازندگی) مناسب 4/ 6 6/4از  بیش 

NFI (شدة برازندگی شاخص نرم) مناسب 64/4 6/4از  بیش 

NNFI (زندگینشدة برا شاخص نرم) مناسب 4/ 6 6/4از  بیش 
RMSEA (میانگین مجذورات تقريب ةخطای ريش)  مناسب 4/ 41 41/4کمتر از 

دهندة برازش مدل های نیکويی برازش مدل ساختاری پژوهش نشاننتايج بررسی شاخص

، CFI ،GFI ،AGFIهمچنین، مقادير  .است 41/4و کمتر از  4/ 41برابر با  RMSEA شاخص. است

NFI ،NNFI  دهد دست آمد که همگی برازش خوب مدل را نشان می به 6/4باالتر از همگی. 

در . اجرا شدمعادالت ساختاری  سازی ی تحقیق مدلها بررسی و آزمون فرضیه منظور به

باشد، آن  -69/4از  تر کوچکيا  69/4از  تر بزرگضرايب معناداری برای هر رابطه  که صورتی 

 .استمعنادار  ةرابط

رفتارهای آفرين و  ضريب استاندارد برای رابطة بین رهبری تحول زمون فرضیة اول تحقیق،در آ

 برابر بابرای اين رابطه نیز ( T-value) معناداری عدد. آمد  دست به 4/  برابر با  شهروندی سازمانی

بین رهبری  ديگر، عبارت  به .شودفرضیة اول تحقیق تأيید می بنابراين،. است 69/4و باالتر از   /10

 .معناداری وجود دارد ةرابط رفتارهای شهروندی سازمانیآفرين و  تحول

 ةآفرين و انگیز ضريب استاندارد برای رابطة بین رهبری تحول تحقیق، دومدر آزمون فرضیة 

و باالتر  49/0 برابر بابرای اين رابطه نیز  معناداری عدد. آمد  دست به 9/4  برابر باخدمات عمومی 

آفرين و  بین رهبری تحول ديگر عبارت  به .شودتحقیق تأيید می دومفرضیة  بنابراين،. است 69/4از 

 .معناداری وجود دارد ةخدمات عمومی رابط ةانگیز
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آفرين و شفافیت  ضريب استاندارد برای رابطة بین رهبری تحول تحقیق، سومدر آزمون فرضیة 

 69/4و باالتر از  41/1 برابر بابرای اين رابطه نیز  ریمعنادا عدد. آمد  دست به 1/4  برابر بااهداف 

آفرين و  بین رهبری تحول ديگر، عبارت  به .شودتحقیق تأيید می سومفرضیة  بنابراين،. است

 .معناداری وجود دارد ةشفافیت اهداف رابط

 یهاضريب استاندارد برای رابطة بین شفافیت اهداف و رفتار تحقیق، چهارمدر آزمون فرضیة 

و   / 1 برابر بابرای اين رابطه نیز  معناداری عدد. آمد  دست به 4/   برابر باسازمانی  یشهروند

بین شفافیت  ديگر عبارت  به .شودتحقیق تأيید می چهارمفرضیة  بنابراين،. است 69/4باالتر از 

 .معناداری وجود دارد ةسازمانی رابط یشهروند هایاهداف و رفتار

خدمات عمومی و  ةضريب استاندارد برای رابطة بین انگیز تحقیق، نجمپدر آزمون فرضیة 

 برابر بابرای اين رابطه نیز  معناداری عدد. آمد  دست به 4/4  برابر باسازمانی  یشهروند هایرفتار

  .شودتحقیق تأيید می پنجمفرضیة  بنابراين،. است 69/4و باالتر از   /01

 ةستاندارد برای رابطة بین شفافیت اهداف و انگیزضريب ا تحقیق، ششمدر آزمون فرضیة 

و کمتر  6/4  برابر بابرای اين رابطه نیز  معناداری عدد. آمد  دست به 44/4 برابر باخدمات عمومی 

بین شفافیت اهداف و  ديگر، عبارت  به .شودد میرتحقیق  ششمفرضیة  بنابراين،. است 69/4از 

 .داردنوجود  معناداری ةخدمات عمومی رابط ةانگیز

  بحث و نتیجه

توجه به موضوع رهبری نیز  ،داده  های گذشته در بخش دولتی رخ با توجه به تحوالتی که در دهه

رفتارهای شهروندی آفرين و  بین رهبری تحول ةرابط شددر اين تحقیق سعی . بیشتر شده است

رفتارهای آفرين و  لبین رهبری تحو داددر يک بیمارستان نتايج پژوهش حاضر نشان  سازمانی

جمله ريتز و  اين نتايج با نتايج تحقیقات پیشین از. معناداری وجود دارد ةرابط شهروندی سازمانی

، يعقوبی و ( 44 ) ، کود ويلیامز(440 ) ، کارتر و همکاران(441 ) ، بله(440 ) همکاران

جمشیديان و  و ،(64 4) ، شعبانی و تقوی(64 4) ، میرکمالی و همکاران(16 4) همکاران

 .مطابقت دارد( 14 4) محمدخانی
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اما  ،اند ید کردهأينقشی را ت آفرين بر رفتارهای درون شماری تأثیر رهبری تحول مطالعات بی

. کند د میأيیآفرين بر رفتارهای شهروندی سازمانی را ت مطالعات اخیر تأثیر رهبری تحول

آفرين بر رفتارهای شهروندی  ی تحولکنند تأثیر رهبر کنزی و بومر تأکید می مک پودساکوف،

های گوناگونی بروز  اين تأثیر به شیوه. نقشی است تر از تأثیر بر رفتارهای درون سازمانی بسیار مهم

فردی که يکی از ابعاد رهبری  ةمثال، رفتار مالحظ برای  طور مستقیم است، به آثاربرخی . کند می

يا اينکه رهبران  گذارد میپیروان  شهروندی سازمانی رفتارهایمستقیم بر  یتأثیر ،آفرين است تحول

آفرين تمايل دارند پیروان را برانگیزانند تا رفتارهای جوانمردانه و بانزاکتی از قبیل توجه به  تحول

نکردن دربارة  شکايت احترام به حقوق ديگران در منابع مشترک واعمال خود بر ديگران،  تأثیر

يکی ديگر از موارد رابطة بین  .(Krishnan& Arora, 2008, p.39)مسائل جزئی را انجام دهند 

که  اين بدين معناست. عنوان يک مدل است آفرين و رفتار شهروندی، جايگاه رهبر به رهبری تحول

کنند و پیروان نیز تمايل دارند تا از رهبران تقلید  های نقشی تعريف می عنوان مدل خود را به رهبران

عنوان رفتارهای فرانقشی در نظر  رهبران را به ةآفرينان وانند رفتارهای تحولاگر پیروان بت .دکنن

 & Kent)رفتارهای فرانقشی در حوزة کاری خود خواهند شد احتمال بیشتری درگیر   بگیرند به

Chelladurai, 2001, p.143 .)آفرين در نظر گرفته شوند و  رهبران برای اينکه بتوانند تحول

پیروان را موجب شوند، بايد مديريت تصويرسازی مناسبی انجام دهند، نه رفتارهای شهروندی 

 (.Meihami et al., 2013, p.73) تنهايی تمرکز کنند اينکه فقط روی خود کار به

غیرمستقیم نیز  طور به رفتارهای شهروندی سازمانیآفرين بر  رهبری تحول ،عالوه بر اين

خدمات عمومی و  ةتأثیر بر متغیرهای میانجی مانند انگیز ،مثال رای ب. باشدتأثیر داشته تواند  می

تری  توان گفت هرچه نگرش کارکنان نسبت به خدمات عمومی نگرش مثبت می. شفافیت اهداف

پری و وايز نیز . خود را انجام دهند ةتمايل بیشتری خواهند داشت تا وظیف طور قطع، ، بهباشد

بهتر نیز  ،خدمات عمومی برانگیخته شوند ةط انگیزافراد بیشتر توس هاند که هرچ کرده  اشاره

رفتارهايی که فراتر از عملکرد  دادن حتی در انجام ،ای خود را انجام خواهند داد عملکرد وظیفه

های دولتی برای  بنابراين، کارکنان بايد دريابند که سازمان. تالش خواهند کرد ،ها باشد ای آن وظیفه
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کنند به جامعه  اند و بايد بیشتر از آنچه از سازمان دريافت می دهوجود آم عرضة خدمت به مردم به

 .(Ritz et al., 2014, p.141) پس دهند

مستقیم و  طور تواند به می رفتارهای شهروندی سازمانیآفرين بر  رهبری تحول ،همچنین

انگیزة غیرهای مستقیم و غیرمستقیم و از طريق مت آثاراز مجموع  آثاراين . گذارد تأثیر می غیرمستقیم

طور که نتايج پژوهش نشان داده است  همان. شود حاصل می خدمات عمومی و شفافیت اهداف

خدمات  ةاز طريق شفافیت اهداف و انگیز رفتارهای شهروندی سازمانیآفرين و  بین رهبری تحول

زمان خدمات عمومی شهروندان بهتری برای ساباالی  ةانگیز افرادی با. عمومی رابطه وجود دارد

ها در  احتمال بیشتری نیز به آن  بیشتری دارند و به ةهستند و نسبت به همکاران خود مالحظ

که کارکنان حس کنند رهبرانشان در  زمانی ،همچنین. کنند وظايف کاری کمک می دادن انجام

 ،نتیجه کوشند احساس بهتری نسبت به سازمانشان خواهند داشت و در سازی اهداف می شفاف

 .شهروندی را نشان خواهند داد هایالتری از رفتارسطوح با
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 و مآخذ منابع

 .(64 4)فر، فاطمه  و مهرابی ،، مظفری، لیال، مرتضوی، حمید...ا ، تیرگر، هدايتحمید تابلی، .4

 دولتی های سازمان کارکنان در خالقیت و آفرين تحول رهبری سبک بین رابطه بررسی

 .4-9 ، صفحات 1شمارة ،   سال ،القیت در علوم انسانیابتکار و خ .نیريز شهرستان

اهی و شفافیت اهداف سازمانی و تاثیر گآ (.14 4) محمدخانی، مسعودو مشیديان، مهدی، ج . 

 .6 -04، صفحات 4ة شمار ،شیخ بهايی ةمجل .سرپرستان مجتمع فوالد مبارکه: ان بر عملکرد

 :تهران. PLS افزار ادالت ساختاری با نرمسازی مع مدل. ( 6 4)رضازاده، آرش  ، وداوری، علی . 

 .انتشارات جهاد دانشگاهی

هادی،  سلیمی، محمد، حسنی، افسانه، رعدآبادی، مهدی، طاهری میرقائد، مسعود، حسینی، سید .0

و ابعاد آن با مشارکت  رفتارهای شهروندی سازمانیهمبستگی بین  (. 6 4)و بختیاری، محمد 

مديريت ارتقای  ةنام فصل .خصوصی و دولتی شهر تهرانشغلی در کارکنان دو بیمارستان 

 .14-19فحات ، ص0ة ، شمار  ة، دورسالمت

 شمارة ،وکار نامة مديريت کسب فصل .رفتار شهروندی(. 16 4)محمد  و علوی، شهال، سهرابی، .1

، زاده و غالم، اصغر علی، سید محمد، چوپانی، حیدر، حیات، میرکمالی.1 4-409صفحات  ،1

نیروهای  رفتارهای شهروندی سازمانیبر  آفرين تحولتأثیر رهبری بررسی . (64 4) حجت

، 4 شمارة ،  دورة ،های مديريت منابع انسانی پژوهش .شرکت ملی نفت ايران گر دانش

 .1 4-411صفحات  

فرين آ بین رهبری تحول ةبررسی رابط(. 16 4) کیخا، عالمه و يعقوبی،نورمحمد، مقدمی، مجید، .9

ة ، دور(مديريت ةنام پژوهش) مديريت تحول ةنام هشوپژ. ندی سازمانی کارکنانو رفتار شهرو

 .90-69 ، صفحات0ة شمار ، 

 .( 6 4)و وکیلی، محمدمسعود  رضا، سیدپور، آرين، سیدجوادين،  يوسفی امیری، مظاهر، قلی .1

در  رفتارهای شهروندی سازمانیشخصیتی پرستاران با  های ويژگیبررسی ارتباط 
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پیشگیرانه در پرستاری و  های مراقبت ةمجل .64 4آموزشی شهر زنجان سال  های بیمارستان

 .14-14صفحات  ،  شمارة،   دورة، مامايی
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