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بررسی رابطة رهبری تحولآفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی
با تأکید بر نقش انگیزة خدمات عمومی و شفافیت اهداف
سامره شجاعی ،1پرویز خلیلی
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 .1استادیار ،گروه مدیریت ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران
 .2کارشناسارشد ،گروه مدیریت ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران

(تاریخ دریافت1232/11/32 :؛ تاریخ پذیرش)1231/33/23 :

چکیده
بعد از گذشت سالها از انجامدادن اصالحات در بخش دولتی ،همچناان پرساشهاا زیااد در خصاص تاث یر رفتارهاا رهرار در
سازمانها دولتی وجصد دارد .هدف این پژوهش ،بررسی رابطة رهرر تحصلآفرین با رفتارها شهروند سازمانی باا تثکیاد بار نشاش
انگیزة خدمات عمصمی و شفافیت اهداف است .جامعة آمار این تحشیق شامل همة  033پرساتار بیمارساتانهاا دولتای شارا اساتان
گلستان بصد .حجم نمصنه براساس جدول کرجسی و مصرگان  353نفر برآورد شد که به روش نمصنهگیر تصادفی طرشها انتخاب شادند.
دادهها با چهار پرسشنامة رفتارها شهروند سازمانی ارگان ،رهرر تحصلآفرین باس و آولیاص ،پرسشانامة انگیازة خادمات عماصمی ،و
شفافیت اهداف ریتز و همکاران گردآور شد .در این مطالعه ضریب آلفا کرونراخ محاسرهشده برا همة متغیرها بیشتر از  3/0است که
نشاندهندة قابلیت اعتماد و پایایی باال ابزار است .روش این تحشیق تصصیفی -همرستگی و مرتنی بر مادلسااز معاادالت سااختار
است .دادهها با نرمافزار لیزرل تجزیهوتحلیل شد .نتایج نشان داد رهرر تحصلآفرین با رفتارها شهروند ساازمانی از طریاق شافافیت
اهداف و انگیزة خدمات عمصمی ارتراط دارد .همة رابطهها در مدل بهجز رابطة شفافیت اهداف و انگیزة خدمات عمصمی تثیید شد.

کلیدواژگان
انگیزة خدمات عمصمی ،رفتارها شهروند سازمانی ،رهرر تحصلآفرین ،شفافیت اهداف.

 نويسندة مسئول ،رايانامهshojaei@aliabadiau.ac.ir :
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مقدمه
برخالف تغییرات گستردهای که در بافت جمعیتی ايجاد شده است ،همچنان کاهش قصد
جابه جايی و افزايش انگیزه برای داشتن عملکردی بهتر برای مديران سازمانهای دولتی دغدغه
است .نهتنها ارتقای انگیزة خدمات دولتی ،بلکه داشتن عملکردی فراتر از قراردادهای استخدامی
به وظايف جدايیناپذير رهبران در سازمانهای دولتی تبديل شده است .در نتیجة تغییرات فزاينده،
فشار فراوانی بر کارکنان برای پذيرفتن مسئولیت برنامهريزی ارتقای شغلی ،آموزش و حقوق و
مزايا وارد میشود .همچنین ،سازمانها بهمنظور رقابت در صحنة جهانی ،ارضای نیازها و انتظارات
مشتريان و سازگاری با ماهیت درحالتغییر شغل تمايل دارند کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از
وظیفه و نقش تعیینشده در شرح شغلشان عمل میکنند .همچنین ،طیفی از مهارتهای رهبری
برای مديران در محیطهای رقابتی ضروری است و رهبری بايد منبعی از رفتارهای فرانقشی نیز
باشد .در نتیجه ،رهبران بايد کارکنان بخش دولتی را برانگیزند تا آنها سهم خود را در شکلدهی
محیط مناسب برای عرضة خدمات به جامعه ايفا کنند ( .)Ritz et al., 2014, p.128اينگونه رهبران،
رهبران تحولآفرين میباشند.
بیان مسئله
بیمارستانها و مراکز عرضهکنندة خدمات درمانی از نظر کیفیت خدمات بسیار اهمیت دارند .با
توجه به شرايط بسیار متحول سازمانها بهويژه بیمارستانها و لزوم اثربخشی آنها ،نیاز به نسلی از
کارکنان ارزشمند آشکار شده است که از آنها با عنوان سربازان سازمانی ياد میشود و اکثر
مديران خواهان کارکنانیاند که بیش از وظايف شغلی خود فعالیت کنند .تقريباً  04سال قبل ،کاتز
( )4690اهمیت طبقهای از رفتارهای اختیاری و خودجوش را خاطرنشان کرد که فراتر از الزامات
1. Extra-role behaviors
2. Transformational leadership
3. Organizational soldiers
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آشکار نقش است ،اما برای کارايی و سودمندی سازمانی الزم و ضروری است .مطالعات نشان
میدهد سازمانهايی که کارکنان آنها رفتارهای شهروندی بروز میدهند ،عملکردی باالتر از بقیه
دارند .مديران سازمانها بهويژه سازمانهای خدماتی مانند بیمارستان ،بايد به اين متغیر حساس
باشند و برای حفظ ،گسترش و تقويت آن در سازمان تالش کنند (يوسفی امیری و همکاران،
 ،4 6ص ،)14زيرا رفتارهای شهروندی سازمانی برای مشاغل پرستاری که امری حرفهای و
انسانی است و به شوق ،عالقه و عجینشدن پرستاران در شغل نیازمند است ،اهمیت بسیاری دارد
زيرا فعالیتهای پرستاران در بیمارستان با بیماران (مشتريان) ارتباط دارد و رفتارهای شهروندی از
مهمترين عواملی است که میتواند رفتارها ،نگرشها و تعامالت پرستاران را برای عرضة بهتر
کیفیت خدمات بهکار گیرد .در ايران طبق نظر بیماران در زمینة کیفیت خدمات عرضهشده از سوی
بیمارستانها به مشتريان مشکالت زيادی وجود دارد .بخشی از اين مشکالت به رفتارهای
داوطلبانه و سازمانی پرستاران بازمیگردد .نتايج تحقیقات گوناگون در بیمارستانهای کشور نشان
میدهد وضعیت رفتارهای شهروندی در سطح مطلوبی قرار ندارد.
باالبودن سطح رفتارهای شهروندی در يک سازمان باعث میشود آن سازمان به محیطی جذاب
برای کار و فعالیت تبديل شود ،زيرا سازمانهايی که سطح رفتارهای شهروندی سازمانی آنها
باالست با جذب نیروهای کارآمدتر و کاهش میزان ترک خدمت از کارکنان عملکرد بهتری
خواهند داشت .به همین دلیل ،مفهوم رفتارهای شهروندی سازمانی بهعنوان يکی از موضوعات
اساسی در حوزة رفتار سازمانی مطرح میشود که میکوشد با مطرحکردن راهکارهايی بهمنظور
باالبردن تعهد سازمانها ،بهبود عملکرد ،رضايت مشتريان ،وفاداری و رضايت شغلی آنها
قدمهايی مؤثر بردارد (سلیمی و همکاران ،4 6 ،ص.)14
از طرفی ،مطالعات نشان داده است يکی از مواردی که باعث بروز رفتارهای شهروندی
سازمانی میشود رهبری تحولآفرين است .رهبری تحولآفرين نوعی رفتار رهبری است که از
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طريق تغییر ارزشها و نگرشهای پیروان از طريق تدارک همراستايی اهداف و مأموريت سازمانی
به ترغیب پیروان برای دستیابی به نتايج عالی منجر میشود .همانطور که باس )4611( 4اشاره
میکند رهبری تحولآفرين پیرو را به سمتی هدايت میکند که به ايجاد نتايجی فراتر از انتظارات
منجر شود (.)Ritz et al., 2014, p.149
رهبری تحولآفرين از طريق تغییر نگرشها و ارزشهای کارکنان به شکلگیری رفتارهای
شهروندی منجر میشود ،اما رابطة بین آنها در سازمانهای بخش دولتی توسط ارزشهای مربوط
به خدمت به جامعه تحت تأثیر قرار میگیرد .بنابراين ،اين پژوهش درصدد است بررسی کند که
آيا رابطهای بین رهبری تحولآفرين با رفتارهای شهروندی سازمانی با نقش میانجی انگیزة خدمات
عمومی و شفافیت اهداف در بیمارستانهای دولتی شرق استان گلستان وجود دارد؟
متون نظری تحقیق
رهبری تحولآفرين

در شرايط متالطم امروزی ،رهبران از مؤثرترين و ضروریترين عناصر برای سازمانها در غلبه بر
محدوديتها تلقی میشوند

)et al., 2012, p.68

 .(Songبیش از  1سال رهبری تحولآفرين

به عنوان يک مدل رفتاری رهبری معرفی شده است که توضیح میدهد چگونه رهبران ،عملکردی
فراتر از انتظارات را موجب میشوند ( .)Hobman, 2011, p.554مفهوم رهبری تحولآفرين اولینبار
توسط داونتن )461 ( 0مطرح شد و بر رابطة بین رهبر و پیرو در هدايت عملکرد تیمی تأکید کرد
( .)Song et al., 2012, p.68رهبری تحولآفرين شبیه رهبری کاريزماتیک است اما بهواسطة توانايی
ايجاد تغییرات ،نوآوری و کارآفرينی از آن متمايز میشود ) .(Si & Wei, 2012رهبری تحولآفرين
شامل مجموعهای از رفتارها است که پیروان را از طريق تغییر نگرشها ،اعتقادها و ارزشها به
1. Bass
2. Public service motivation
3. Goal clarity
4. Downton
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عملکردی فراتر از انتظارات ترغیب میکند

(et al., 2013, p.1171
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)Yucel؛ بنابراين ،اين نوع

رهبری استانداردها و اهداف سطح بااليی تنظیم میکند ،معنا میبخشد ،مسیر و جهت کاری افراد
را مشخص کرده و پیروان را با شور و شوق ،انگیزه و الهامبخشی هدايت میکند

( Furtner et al.,

 .)2013, p.437سبک رهبری تحولآفرين توسط بسیاری از محققان و با عنوانهای مختلف بررسی
و مطالعه شده است .بهطور کلی اين پژوهشها ،رفتارها و ويژگیهای رهبران تحولآفرين را به
اين شرح بیان کردهاند :خونگرمی و همدلی ،تمايل به قدرت ،بالغت و فن بیان مناسب ،هوش باال
و توجه به ديگران .اين رهبران قادرند پیروان را برانگیزانند ،توانايی الهامبخشی دارند ،تعهد پیروان
را کسب میکنند و میتوانند باورها ،نگرشها و اهداف افراد و هنجارهای سازمان را تغییر دهند.
رهبران تحولآفرين اين احساس را در زيردستان ايجاد میکنند که به آنان بهعنوان انسان نگريسته
میشود و به افراد کمک میکنند که مسائل را به روشی جديد ببینند (.)Landrum et al., 2000

باس ( )4611ابعاد زير را برای رهبری تحولآفرين در نظر گرفت:
 .4نفوذ آرمانی  :نفوذ آرمانی زمانی به وجود میآيد که پیروان اعتماد و اعتقاد به رهبر داشته،
و خواهان شبیهشدن به او باشند ( .)Brown & Arendt, 2011بهعبارت ديگر ،رهبر بهعنوان
يک مدل مطلوب و مناسب خدمت میکند ).)Kim, 2014, p.21
 .انگیزة الهامبخش  :اين مورد زمانی به وجود میآيد که رهبر طوری عمل کند که باعث
شود پیروانش برای انجامدادن بهتر کارها از طريق القای معناداری در کار برانگیخته شوند.
در اينجا رهبر ،چشمانداز را ترسیم میکند ).(Kim, 2014, p.21
 .ترغیب ذهنی  :ترغیب ذهنی به پیروان کمک میکند به راهحلهای خالقانه را برای حل
مشکالت مطرح کنند .نگرش رهبر چارچوب کاری را برای پیروان تأمین میکند تا ببینند
چگونه آنها با رهبر ،سازمان ،يکديگر و اهداف ،ارتباط برقرار میکنند.
1. Idealized influence
2. Inspirational motivation
3. Intellectual stimulation
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 .0مالحظات فردی :4مالحظات فردی به توانايی رهبر برای توجه به تکتک افراد ،رفتار با هر
يک از پیروان به صورت فردی ،هدايت فرايند رشد و پیشرفت آنها و بیان پیشنهادهايی به
آنها اشاره میکند.
اين بعد نهتنها نسل بعدی را آمـوزش میدهد ،که رهبر شـوند ،بلکه نیاز افراد را برای
خودشناسی ،اعتمادبهنفس و ارزش شخصـی هدايت میکند .اين مورد همچنین بهطور
طبیعـی پیروان را کمک میکند که رشد و بهرهوری بیشتری داشـته باشند (تابلی و
همکاران ،4 64 ،ص  .)4رهبری تحولآفرين میتواند آثاری مثبت بر رضايت شغلی،
عملکرد دروننقشی ،نوآوری و مشارکت در شغل داشته باشد (.)Song et al., 2012, p.68
انگیزة خدمات دولتي

مديريت منابع انسانی مؤثر برای عملکرد هر سازمان ضروری است .اگر سازمانی دولتی ،خصوصی
يا غیرانتفاعی به جذب ،استخدام ،برانگیختن ،توسعه و نگهداری افراد مستعد قادر نباشد ،آنگاه
عملکردش تحت تأثیر قرار میگیرد ،اما متأسفانه بخش دولتی در اين زمینهها ضعف دارند و از اين
رو ،فشارهای متعددی را تحمل میکنند .اين فشارها باعث میشود بخش دولتی به دنبال
استراتژیهايی برای شناسايی و جذب افراد مستعد و متعهد باشد .يکی از اين استراتژیهايی که
میتواند بهطور بالقوه بهکار گرفته شود ،انگیزة خدمات عمومی است (

Clerkin & Coggburn,

 .)2012, p.210موضوع انگیزة خدمات عمومی ،که عالقه به آن در چند سال اخیر میان انديشمندان
و عملگرايان فزونی يافته است ،بیان میکند که منشأ عرضة خدمات عمومی چیزی بیش از نفع
شخصی است

).(Vrangbeek, 2013, p.295

بیش از يک دهة قبل ،پری و وايز مفهوم انگیزة خدمات عمومی را مطرح کردند .نظرية آنها
بیان میکند بعضی افراد بهشدت به کار خدمات عمومی عالقهمندند و توسط آن نیز برانگیخته
1. Individualized consideration
2. Perry & Wise

بررسي رابطة رهبری تحولآفرين و رفتارهای شهروندی سازماني با تأکید بر نقش انگیزة خدمات عمومي و ...

44

میشوند ) .(Bright, 2005, p.138تحقیقات نشان میدهد انگیزة خدمات عمومی ،تالش مربوط به
کار ،رضايت شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد (

Lee, 2012,

.)p.105
رينی واستین بار ( )4666انگیزة خدمات عمومی را به اين شرح تعريف کردند« :انگیزة
نوعدوستانة عمومی برای خدمت به عالئق افراد جامعه ،ملت يا بشر» (

Carpenter et al., 2012,

 .)p.509بدين معنا که کارکنان بخش دولتی در مقايسه با کارکنان بخش خصوصی از طريق تمايل
برای کمک به عامة مردم برانگیخته میشوند ( .)Coursey & Pandey, 2007, p.547پری و وايز به
وجود رابطه میان انگیزة خدمات عمومی و عملکرد کارکنان بخش دولتی معتقدند

( Bright, 2007,

 .)p.362پری و وايز ( )4664نیز انگیزة خدمات عمومی را به اين شرح تعريف کردهاند «تمايل
افراد برای پاسخگويی به محرکهايی که بهصورت اولیه يا منحصراً در سازمانها و نهادهای دولتی
وجود دارد و ممکن است افراد را به انجامدادن خدمات عمومی برانگیزد» (

Anderson, 2009,

.)p.80
پری و وايز ،انگیزة خدمات دولتی را شامل اين چهار بعد میدانند:
اول ،تعهد به عالئق عمومی بیانکنندة تمايل به خدمت به جامعه براساس ارزش و وظیفه
است؛ دوم ،دلسوزی و محبت بیانکنندة انگیزة عاطفی برای انجامدادن کارهای خوب برای
ديگران براساس احساس نزديکی و همدردی است؛ سوم ،جذبشدن به خطمشیگذاری
بیانکنندة انگیزة بهبود خدمات عمومی از طريق سیستم سیاسی است؛ چهارم ،ازخودگذشتگی،
میزان تمايل برای ناديدهگرفتن نیازهای خود برای کمک به ديگران و جامعه را بیان میکند .تعهد
به عالئق عمومی ،دلسوزی و جذبشدن به خطمشیگذاری بهترتیب ،متعلق به محرکهای
هنجاری ،عاطفی و عقاليی /ابزاری میباشند (.)Vrangbeek, 2013, p.295
1. Rainey & Steinbauer
1. Commitment to public interest
3. Compassion
4. Attraction to public policy
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رفتارهای شهروندی سازماني

مفهوم رفتارهای شهروندی سازمانی اولینبار توسط ارگان 4و همکاران ( )4611مطرح شد .آنها
رفتارهای شهروندی سازمانی را رفتارهايی که اختیاری بوده و بهطور مستقیم توسط دستگاههای
پاداش شناسايی نمیشوند و در کل میتوانند اثربخشی سازمان را افزايش دهند ،تعريف کردند
(.)Zhao et al., 2014, p.177
تحقیقات اولیهای که در زمینة رفتارهای شهروندی سازمانی انجام گرفت ،بیشتر برای شناسايی
مسئولیتها يا رفتارهای کارکنان در سازمان بوده است ،اما اغلب آنها ناديده گرفته میشد .اين
رفتارها با اينکه در ارزيابیهای سنتی عملکرد شغلی بهطور ناقص اندازهگیری میشدند ،حتی
گاهی مورد غفلت قرار میگرفتند ،اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند (
p.360

Bienstock et al.,

 .)2003,رفتارهای شهروندی سازمانی برای سازمان اهمیت دارد زيرا شرح شغلها

نمی توانند دربردارندة همة رفتارهای مورد نیاز برای دستیابی به اهداف سازمانی باشند
(.)Lishchinsky & Steijn, 2014, p.681
محققان سازمانی اين اعمال را که در محل کار اتفاق میافتد ،به اين شرح تعريف میکنند:
«مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظايف رسمی فرد نیستند ،با وجود
اين ،توسط وی انجام میگیرد و باعث بهبود مؤثر وظايف و نقشهای سازمان میشود»
).(Appelbaum, 2004, p.20
بولینو و همکاران (  ) 44رفتارهای شهروندی سازمانی را بهعنوان میل و انگیزة کارکنان در
فراتررفتن از الزامات رسمی شغل بهمنظور ياریکردن يکديگر ،همسوکردن منافع فردی با منافع
سازمانی و داشتن عالقهای واقعی نسبت به فعالیتها و مأموريتهای کلی سازمان تعريف کردهاند
(.)Korkmaz & Arpaci, 2009, p.2432
1. Organ
2. Bolino

بررسي رابطة رهبری تحولآفرين و رفتارهای شهروندی سازماني با تأکید بر نقش انگیزة خدمات عمومي و ...

ارگان ( )4661ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی را به شرح زير بیان میکند (
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Polat, 2009,

:)p.1592
 .4نوعدوستی يا رفتار کمک به ديگران  :اين رفتار شامل کمک به ديگران در مشکالت کاری
است.
 .وجدان/وظیفهشناسی  :رفتارهايی که نشان میدهد کارکنان قوانین ،مقررات و رويههای
سازمانی را پذيرفتهاند.
 .ادب و احترام  :ادب مرتبط با فعالیتهايی است که رخدادن مشکالت جلوگیری میکنند،
مانند جلوگیری از فعالیتهايی که کار ديگران را سختتر میکند (.)Kim, 2014, p.8
 .0رادمردی و گذشت  :رادمردی تمايل به تحمل شرايط پايینتر از حد مطلوب و شکايت
کمتر دربارة مشکالت تعريف میشود.
 .1فضیلت مدنی  :رفتارهايی که نشان میدهد کارکنان به زندگی سازمانی خود عالقهمندند
( .)Strobel et al., 2013, p.834بهعبارت ديگر ،کارکنان تمايل دارند در مسائل و مشکالت
سازمانی و حل آنها مشارکت داشته باشند (.)Kim, 2014, p.9
تقويت رفتارهای شهروندی مانند هر رفتار ديگری که از افراد سر میزند ،به ترغیب و تشويق
نیاز دارد .از مواردی که میتواند در اين زمینه تأثیرگذار باشد ،سیاستها و اقدامات سازمانی است.
مديران سازمانی بايد با وضع سیاستها و راهبردهای مناسب ،در جهت شکوفاترشدن رفتارهای
شهروندی در سازمان تالش کنند .در همین زمینه میتوان مواردی مانند گزينش و استخدام،
آموزش و توسعه ،ارزيابی عملکرد و جبران خدمات و سیستمهای غیررسمی را نام برد که برای
ارتقا و ترغیب رفتارهای شهروندی مناسباند (سهرابی و همکاران ،4 16 ،ص.)411
1. Altruism
2. Conscientiousness
3. Courtesy
4. Sportsmanship
5. Civic virtue
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پیشینة تحقیق
يعقوبی و همکاران ( )4 16در مقالهای با عنوان «بررسی رابطة بین رهبری تحولآفرين و رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان» ،دريافتند رابطة بین سبک رهبری تحولآفرين و رفتارهای شهروندی
سازمانی معنادار است .میرکمالی و همکاران ( )4 64در مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر رهبری
تحولآفرين بر رفتارهای شهروندی سازمانی نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ايران» دريافتند
رهبری تحولآفرين و مؤلفههای آن (ترغیب ذهنی ،انگیزش الهامبخش ،مالحظهگری ،نفوذ آرمانی)
با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطة مثبت و معناداری دارد .شعبانی و تقوی ( )4 64در مقالة
خود با عنوان «بررسی رابطة رهبری تحولآفرين با رفتار مدنی سازمانی در کتابخانههای دانشگاه
تهران» دريافتند بین ابعاد رفتار آرمانی ،نگرش آرمانی ،تحريک ذهنی و مالحظات فردی با
رفتارهای شهروندی سازمانی رابطة معناداری وجود دارد .جمشیديان و محمدخانی ( )4 14در
مقالهای با عنوان «آگاهی و شفافیت اهداف سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد سرپرستان» دريافتند
 .4هراندازه آگاهی از اهداف بیشتر باشد ،عملکرد افراد بهتر خواهد شد؛  .هراندازه اهداف
درکشدنی و ملموس باشند ،عملکرد افراد بهتر خواهد شد؛  .رعايت سلسلهمراتب اهداف و
بهکارگیری آن موجب آگاهی بیشتر سرپرستان از اهداف و در نتیجه ،عملکرد باالتر آنان خواهد
شد؛  .0هراندازه افراد از اهداف آگاهتر باشند ،مقاومت در برابر تغییرات احتمالی و در راستای
هدف کاهش میيابد .ريتز و همکاران ( ) 440در مقالهای با عنوان «مطالعة تأثیر رهبری
تحول آفرين بر رفتارهای شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی انگیزة خدمات عمومی و
شفافیت اهداف کارکنان» دريافتند رهبری تحولآفرين از طريق افزايش انگیزة خدمات عمومی
کارکنان و شفافیت اهداف موجب بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان میشود .کارتر و
همکاران ( ) 440در تحقیق خود با عنوان «رهبری تحولآفرين ،عدالت و رفتار شهروندی :اثرات
سن و جنسیت بین سرپرست و زيردست» به اين نتیجه رسیدند که بین رهبری تحولآفرين و رفتار
شهروندی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد .بله (  ) 44در تحقیق خود با عنوان «بررسی رابطة
بین رهبری تحولآفرين ،تأثیر اجتماعی درکشده و انگیزة خدمات عمومی» دريافت بین رهبری
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تحولآفرين و انگیزة خدمات عمومی رابطة معناداری وجود دارد .کودويلیامز و همکاران ( ) 44
در پژوهش خود با عنوان «انگیزة خدمات عمومی و نتايج کاری کارکنان :نقش میانجی تناسب فرد
و سازمان» به اين نتیجه دست يافتند که بین انگیزة خدمات عمومی و رفتارهای شهروندی سازمانی
رابطة معناداری وجود دارد.
مدل مفهومي و فرضیههای تحقیق
الگوی مفهومی پژوهش حاضر برگرفته از پژوهش ريتز و همکاران ( ) 440است .گرچه بسیاری
از تحقیقات نشان میدهد بین رهبری تحولآفرين و رفتارهای فرانقشی رابطة وجود دارد ،برخی
ديگر از تحقیقات بیان میکند نوع انگیزة افراد در کار و اطالع از اهداف سازمانی در رابطة بین
رهبری تحولآفرين و رفتارهای شهروندی سازمانی نقش میانجی را ايفا میکنند .در اين پژوهش
متغیر رهبری تحولآفرين بهعنوان متغیر مستقل ،رفتارهای شهروندی سازمانی بهعنوان متغیر وابسته
و متغیرهای شفافیت اهداف و انگیزة خدمات عمومی بهعنوان متغیرهای میانجی در نظر گرفته
شدهاند.
H

انگیزة خدمات عمومی

H4

H1

رفتارهای
شهروندی سازمانی

رهبری تحول
آفرين

H9
H0

شفافیت اهداف

H

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

بر مبنای مدل مفهومی تحقیق ،فرضیههای تحقیق به شرح زير بیان میشود:

 .4بین رهبری تحولآفرين و انگیزة خدمات عمومی رابطة معناداری وجود دارد.
 .بین انگیزة خدمات عمومی و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطة معناداری وجود دارد.
 .بین رهبری تحولآفرين و شفافیت اهداف رابطة معناداری وجود دارد.
 .0بین شفافیت اهداف و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطة معناداری وجود دارد.
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 .1بین رهبری تحولآفرين و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطة معناداری وجود دارد
 .9بین شفافیت اهداف و انگیزة خدمات عمومی رابطة معناداری وجود دارد.
روش پژوهش
روش اين تحقیق توصیفی -همبستگی است .در اين تحقیق دادهها به دو روش کتابخانهای و
میدانی گردآوری شده است .برای جمعآوری مبانی و رويکردهای نظری تحقیق کتابها و مقاالت
مرتبط با موضوع تحقیق مطالعه شد.
جامعة آماری اين تحقیق را همة پرستاران بیمارستانهای دولتی شرق استان گلستان تشکیل
میدهند .سه شهر در شرق استان گلستان بیمارستان دولتی دارند .گنبد کاووس پنج بیمارستان
دولتی (شهدا ،خاتماالنبیا ،پیامبر اعظم ،طالقانی و مطهری) ،مینودشت يک بیمارستان (فاطمه
الزهرا) ،و کالله يک بیمارستان (حضرت رسول اکرم (ص)) دارد .در مجموع 1 4 ،پرستار بهعنوان
حجم جامعة آماری اين تحقیق در نظر گرفته شده است .حجم نمونة تحقیق براساس جدول
کرجسی و مورگان  14پرستار برآورد شد.
ادامة جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان

ویژگی
جنسیت

شرح

فراوانی

درصد فراوانی

زن

494

4/90

مرد

64

4/ 9

بیمارستان شهدا

1

4/ 1
9

خاتماالنبیا
پیامبر اعظم
محل خدمت

طالقانی

4/4
1

مطهری
فاطمه الزهرا
حضرت رسول

4/ 1

4 /4
0

4

4/49
4/4
4/41

بررسي رابطة رهبری تحولآفرين و رفتارهای شهروندی سازماني با تأکید بر نقش انگیزة خدمات عمومي و ...

019

ادامة جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان

ویژگی

سن

تحصیالت

شرح

فراوانی

درصد فراوانی

زير  4سال

11

1/

بین  4تا 0

9

0/1

بین  1تا 6

10

4/9

بین  04تا 00

1

44/

بین  01تا 06

4

1/

 14و بیشتر

1

4/

ديپلم و پايینتر

4

4 /0

کاردانی
کارشناسی

4/
01

تحصیالت تکمیلی

4/61
4 /0

ابزار گردآوری اطالعات
در اين تحقیق برای جمعآوری دادهها چهار پرسشنامه بهکار گرفته شد.
 .4رفتارهای شهروندی سازمانی ارگان ( :)8811اين پرسشنامه در قالب طیف پنجدرجهای
لیکرت است و گويههايی از اين قبیل دارند :در اجرای وظايف همکارانم به آنها کمک
میکنم تا بهصورت بهرهور عمل کنند ،دربارة تکالیف و وظايفی که بر عهده من است،
اعتراض نمیکنم ،در جلسات مربوط به مسائل سازمان حضور و مشارکت دارم.
 .رهبری تحولآفرین باس و آولیو ( :)0222گويههای اين پرسشنامه نیز با طیف
پنجدرجهای لیکرت تنظیم شده است .برخی گويهها عبارتاند از بهدلیل همکاری با
مافوقم ،احساس غرور میکنم ،رهبر پیامدهای معنوی و اخالقی تصمیمها را مورد توجه
قرار میدهد ،برای توسعة توانايیهايم به من کمک میکند.
 .پرسشنامة انگیزة خدمات عمومی :اين پرسشنامه شش گويه در قالب طیف لیکرت دارد.
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برخی گويهها عبارتاند از :من خدمات عمومی را بهعنوان وظیفة شهروندی خود میدانم
(تعهدداشتن به منافع عمومی) ،اکثر برنامههای اجتماعی آنقدر حیاتی هستند که بدون
انجامدادن آنها کارها پیش نمیرود (شفقت) ،من از افرادی هستم که برای کمک به
ديگران خطر خسارت شخصی را میپذيرم (ازخودگذشتگی).
 .0شفافیت اهداف :برای سنجش شفافیت اهداف پرسشنامة ريتز و همکاران ( ) 440بهکار
گرفته شد .اين پرسشنامه سه گويه دارد شامل توضیحدادن اهداف اين سازمان به ديگران
آسان است ،مأموريت اين سازمان برای کسانی که در آنجا کار میکنند ،شفاف است و اين
سازمان اهدافی دارد که بهطور شفاف تعريف شده است.
پايايي و روايي

در پژوهش حاضر برای تعیین پايايی آزمون روش آلفای کرونباخ اجرا شد .ضريب آلفای کرونباخ
برای هر متغیر در جدول

بیان شده است .باالبودن ضريب آلفای کرونباخ (بیشتر از  )4/1نشان

میدهد پرسشنامههای تحقیق قابلیت اعتماد و پايايی بااليی دارند.
جدول  .2پایایی پرسشنامههای پژوهش

پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباخ

تعداد گویه

رهبری تحولآفرين
انگیزة خدمات عمومی
شفافیت اهداف
رفتارهای شهروندی سازمانی

4/601
4/111
4/114
4/11

4
9
41

برای بررسی روايی ابزار در اين پژوهش ،روايیهای محتوا و سازه بررسی شد .برای بررسی
روايی محتوا پرسشهای پرسشنامه در اختیار افراد متخصص در زمینة موضوع پژوهش قرار
گرفت .نظر خبرگان اين بود که پرسشهای پرسشنامه معرف ويژگیهايی است که محقق قصد
اندازهگیری آنها را دارد .برای بررسی روايی محتوا نیز پرسشنامه در اختیار چند تن از استادان
متخصص قرار گرفت و توسط آنها تأيید شد .برای بررسی روايی سازه نیز تحلیل عاملی تأيیدی
با نرمافزار لیزرل انجام گرفت.
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آزمون مدل اندازهگیری

برای سنجش برازش مدل اندازهگیری پايايی مرکب ،روايی همگرا و روايی واگرا به کار گرفته
شد .برای بررسی اعتبار سازهها ،فارنل و الرکر)  ،)4614سه مالک معرفی کردند که شامل اعتبار
هر يک از گويهها ،پايايی ترکیبی

)(CR

هر يک از سازهها و متوسط واريانس استخراجشده

( )AVEاست .مقادير بیشتر از  4/0برای ضرايب بارهای عاملی ،بیشتر از  4/0برای متوسط واريانس
استخراجشده و بیشتر از  4/1برای پايايی مرکب نشاندهندة برازش مناسب مدلهای اندازهگیری
است.
ادامة جدول  .3نتایج تحلیل عاملی تأییدی ()CFA

متغیرهای آشکار

بار عاملی ()FL

متغیر مکنون

Q4

4/10

Q

4/64

Q

4/14

Q0

4/11

Q1

4/11

Q4

4/11

Q

4/11

Q

4/11

BI4

4/09

BI

4/ 6

انگیزة خدمات عمومی

BI

4/11

()A

BI0

4/16

BI1

4/90

BI9

4/19

رهبری تحولآفرين
()R

شفافیت اهدف
()S

AVE

4/91

4/14

4/04

CR

4/1

4/11

44/01

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

متغیرهای آشکار

بار عاملی ()FL

متغیر مکنون

Q4

4/ 6

رفتارهای شهروندی

Q

4/0

سازمانی

Q

4/99

()O

Q0

4/1

Q1

4/1

AVE

4/04

پس از انجامدادن تحلیل عاملی تايیدی که نتايج آن در جدول

CR

4/14

نشان داده شد .مشخص شد

همة گويهها دارای بار عاملی باالتر از مالک  ،4/0متوسط واريانس استخراجشدة باالی  4/0و پايايی
مرکب باالی  4/1دارند که نشاندهندة مناسببودن اين معیار و پايايی مناسب مدلهای اندازهگیری
است.
روايی واگرای قابل قبول يک مدل نشان میدهد يک سازه در مدل ،نسبت به سازههای ديگر
تعامل بیشتری با شاخصهايش دارد .فارنل و الرکر ( )4614بیان میکنند روايی واگرا وقتی در سطح
قابل قبولی است که جذر

AVE

برای هر سازه بیشتر از همبستگی آن سازه با سازههای ديگر در مدل

باشد (داوری و رضازاده .)4 6 ،براساس نتايج همبستگیها و جذر  AVEکه روی قطر جدول 0
قرار داده شد ،میتوان روايی واگرای مدل را در سطح سازه از نظر معیار فارنل-الرکر نتیجه گرفت
(قطر ماتريس مقادير جذر

AVE

است).
جدول  .4بررسی روایی واگرا

رهبری

شفافیت

تحولآفرین

اهداف

انگیزة خدمت رفتارهای شهروندی
عمومی

رهبری تحولآفرين

4/1

شفافیت اهداف

4/19

4/10

انگیزة خدمت عمومی

4/ 9

4/4

4/9

رفتارهای شهروندی سازمانی

4/ 6

4/ 1

4/ 1

سازمانی

4/90
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تحلیل مسیر و آزمون فرضیههای تحقیق
مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد و معناداری در شکلهای و نشان داده شده است.

شکل  .2مدل ساختاری تحقیق (ضرایب استاندارد)

شکل  .3مدل ساختاری تحقیق (ضرایب معناداری)
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برای برآورد مدل از روش حداکثر احتمال و بهمنظور بررسی برازش مدل شاخصهايی بررسی
شد که نتايج در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .5نتایج بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق

شاخص برازش
(شاخص نسبت مجذور خیدو بر درجة آزادی)

دامنة مورد قبول
کمتر از

مقدار
/

نتیجه
مناسب

( CFIشاخص برازش تطبیقی)

بیش از 4/6

4/60

مناسب

( GFIشاخص برازندگی)

بیش از 4/6

4/60

مناسب

( AGFIشاخص تعديل برازندگی)

بیش از 4/6

4/6

مناسب

( NFIشاخص نرمشدة برازندگی)

بیش از 4/6

4/64

مناسب

( NNFIشاخص نرمنشدة برازندگی)

بیش از 4/6

4/6

مناسب

( RMSEAخطای ريشة میانگین مجذورات تقريب)

کمتر از 4/41

4/41

مناسب

نتايج بررسی شاخصهای نیکويی برازش مدل ساختاری پژوهش نشاندهندة برازش مدل
است .شاخص  RMSEAبرابر با  4/41و کمتر از  4/41است .همچنین ،مقادير ،AGFI ،GFI ،CFI
 NNFI ،NFIهمگی باالتر از  4/6بهدست آمد که همگی برازش خوب مدل را نشان میدهد.
بهمنظور بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق مدلسازی معادالت ساختاری اجرا شد .در
صورتی که ضرايب معناداری برای هر رابطه بزرگتر از  4/69يا کوچکتر از  -4/69باشد ،آن
رابطة معنادار است.
در آزمون فرضیة اول تحقیق ،ضريب استاندارد برای رابطة بین رهبری تحولآفرين و رفتارهای
شهروندی سازمانی برابر با

 4/بهدست آمد .عدد معناداری ( )T-valueبرای اين رابطه نیز برابر با

 /10و باالتر از  4/69است .بنابراين ،فرضیة اول تحقیق تأيید میشود .بهعبارت ديگر ،بین رهبری
تحولآفرين و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطة معناداری وجود دارد.
در آزمون فرضیة دوم تحقیق ،ضريب استاندارد برای رابطة بین رهبری تحولآفرين و انگیزة
خدمات عمومی برابر با  4/ 9بهدست آمد .عدد معناداری برای اين رابطه نیز برابر با  0/49و باالتر
از  4/69است .بنابراين ،فرضیة دوم تحقیق تأيید میشود .بهعبارت ديگر بین رهبری تحولآفرين و
انگیزة خدمات عمومی رابطة معناداری وجود دارد.
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در آزمون فرضیة سوم تحقیق ،ضريب استاندارد برای رابطة بین رهبری تحولآفرين و شفافیت
اهداف برابر با  4/ 1بهدست آمد .عدد معناداری برای اين رابطه نیز برابر با  1/41و باالتر از 4/69
است .بنابراين ،فرضیة سوم تحقیق تأيید میشود .بهعبارت ديگر ،بین رهبری تحولآفرين و
شفافیت اهداف رابطة معناداری وجود دارد.
در آزمون فرضیة چهارم تحقیق ،ضريب استاندارد برای رابطة بین شفافیت اهداف و رفتارهای
شهروندی سازمانی برابر با

 4/بهدست آمد .عدد معناداری برای اين رابطه نیز برابر با  /1و

باالتر از  4/69است .بنابراين ،فرضیة چهارم تحقیق تأيید میشود .بهعبارت ديگر بین شفافیت
اهداف و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطة معناداری وجود دارد.
در آزمون فرضیة پنجم تحقیق ،ضريب استاندارد برای رابطة بین انگیزة خدمات عمومی و
رفتارهای شهروندی سازمانی برابر با  4/ 4بهدست آمد .عدد معناداری برای اين رابطه نیز برابر با
 /01و باالتر از  4/69است .بنابراين ،فرضیة پنجم تحقیق تأيید میشود.
در آزمون فرضیة ششم تحقیق ،ضريب استاندارد برای رابطة بین شفافیت اهداف و انگیزة
خدمات عمومی برابر با  4/44بهدست آمد .عدد معناداری برای اين رابطه نیز برابر با  4/ 6و کمتر
از  4/69است .بنابراين ،فرضیة ششم تحقیق رد میشود .بهعبارت ديگر ،بین شفافیت اهداف و
انگیزة خدمات عمومی رابطة معناداری وجود ندارد.
بحث و نتیجه
با توجه به تحوالتی که در دهههای گذشته در بخش دولتی رخ داده ،توجه به موضوع رهبری نیز
بیشتر شده است .در اين تحقیق سعی شد رابطة بین رهبری تحولآفرين و رفتارهای شهروندی
سازمانی در يک بیمارستان نتايج پژوهش حاضر نشان داد بین رهبری تحولآفرين و رفتارهای
شهروندی سازمانی رابطة معناداری وجود دارد .اين نتايج با نتايج تحقیقات پیشین از جمله ريتز و
همکاران ( ،) 440بله ( ،) 441کارتر و همکاران ( ،) 440کود ويلیامز (  ،) 44يعقوبی و
همکاران ( ،)4 16میرکمالی و همکاران ( ،)4 64شعبانی و تقوی ( ،)4 64و جمشیديان و
محمدخانی ( )4 14مطابقت دارد.
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مطالعات بیشماری تأثیر رهبری تحولآفرين بر رفتارهای دروننقشی را تأيید کردهاند ،اما
مطالعات اخیر تأثیر رهبری تحولآفرين بر رفتارهای شهروندی سازمانی را تأيید میکند.
پودساکوف ،مککنزی و بومر تأکید میکنند تأثیر رهبری تحولآفرين بر رفتارهای شهروندی
سازمانی بسیار مهمتر از تأثیر بر رفتارهای دروننقشی است .اين تأثیر به شیوههای گوناگونی بروز
میکند .برخی آثار بهطور مستقیم است ،برای مثال ،رفتار مالحظة فردی که يکی از ابعاد رهبری
تحولآفرين است ،تأثیری مستقیم بر رفتارهای شهروندی سازمانی پیروان میگذارد يا اينکه رهبران
تحول آفرين تمايل دارند پیروان را برانگیزانند تا رفتارهای جوانمردانه و بانزاکتی از قبیل توجه به
تأثیر اعمال خود بر ديگران ،احترام به حقوق ديگران در منابع مشترک و شکايتنکردن دربارة
مسائل جزئی را انجام دهند

(Arora, 2008, p.39

& .)Krishnanيکی ديگر از موارد رابطة بین

رهبری تحولآفرين و رفتار شهروندی ،جايگاه رهبر بهعنوان يک مدل است .اين بدين معناست که
رهبران خود را بهعنوان مدلهای نقشی تعريف میکنند و پیروان نیز تمايل دارند تا از رهبران تقلید
کنند .اگر پیروان بتوانند رفتارهای تحولآفرينانة رهبران را بهعنوان رفتارهای فرانقشی در نظر
بگیرند به احتمال بیشتری درگیر رفتارهای فرانقشی در حوزة کاری خود خواهند شد (
2001, p.143

& Kent

 .)Chelladurai,رهبران برای اينکه بتوانند تحولآفرين در نظر گرفته شوند و

رفتارهای شهروندی پیروان را موجب شوند ،بايد مديريت تصويرسازی مناسبی انجام دهند ،نه
اينکه فقط روی خود کار بهتنهايی تمرکز کنند (.)Meihami et al., 2013, p.73
عالوه بر اين ،رهبری تحولآفرين بر رفتارهای شهروندی سازمانی بهطور غیرمستقیم نیز
میتواند تأثیر داشته باشد .برای مثال ،تأثیر بر متغیرهای میانجی مانند انگیزة خدمات عمومی و
شفافیت اهداف .می توان گفت هرچه نگرش کارکنان نسبت به خدمات عمومی نگرش مثبتتری
باشد ،بهطور قطع ،تمايل بیشتری خواهند داشت تا وظیفة خود را انجام دهند .پری و وايز نیز
اشاره کردهاند که هرچه افراد بیشتر توسط انگیزة خدمات عمومی برانگیخته شوند ،بهتر نیز
عملکرد وظیفهای خود را انجام خواهند داد ،حتی در انجامدادن رفتارهايی که فراتر از عملکرد
وظیفهای آنها باشد ،تالش خواهند کرد .بنابراين ،کارکنان بايد دريابند که سازمانهای دولتی برای
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عرضة خدمت به مردم به وجود آمدهاند و بايد بیشتر از آنچه از سازمان دريافت میکنند به جامعه
پس دهند (.)Ritz et al., 2014, p.141
همچنین ،رهبری تحولآفرين بر رفتارهای شهروندی سازمانی میتواند بهطور مستقیم و
غیرمستقیم تأثیر میگذارد .اين آثار از مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم و از طريق متغیرهای انگیزة
خدمات عمومی و شفافیت اهداف حاصل میشود .همانطور که نتايج پژوهش نشان داده است
بین رهبری تحولآفرين و رفتارهای شهروندی سازمانی از طريق شفافیت اهداف و انگیزة خدمات
عمومی رابطه وجود دارد .افرادی با انگیزة باالی خدمات عمومی شهروندان بهتری برای سازمان
هستند و نسبت به همکاران خود مالحظة بیشتری دارند و به احتمال بیشتری نیز به آنها در
انجامدادن وظايف کاری کمک میکنند .همچنین ،زمانی که کارکنان حس کنند رهبرانشان در
شفافسازی اهداف میکوشند احساس بهتری نسبت به سازمانشان خواهند داشت و در نتیجه،
سطوح باالتری از رفتارهای شهروندی را نشان خواهند داد.
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