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بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگذار در ارتقای رفتار شهروندی کارکنان در گروه
صنعتی گلرنگ
زهرا خالقی 1،مهدی نوری 2،سروش ملک افضلی*3
چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگذار در ارتقای رفتار شهروندی کارکنان در گروه
صنعتی گلرنگ می باشد .جهت جمعآوری دادهها از دو پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار لیدن و همکاران
( )2005و پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است .این پژوهش از لحاظ اهداف پژوهشی،
کاربردی و با شیوه توصیفی -همبستگی انجام شده است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان گروه صنعتی
گلرنگ میباشد که تعداد آنها در مجموع  985نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  227نفر به عنوان
نمونه تصادفی انتخاب شدند.متغیر مستقل در پژوهش فوق سبک رهبری خدمتگذار و مولفه های آن و متغیر وابسته
رفتار شهروندی سازمان می باشد .جهت نرمال بودن توزیع داده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف که سطح
معناداری کمتر از  0/05حاکی از عدم توزیع نرمال بود و می بایست از آزمون های ناپارامتریک اسپیرمن (جهت
بررسی همبستگی میان مولفه های تحقیق) ،آزمون فریدمن (جهت رتبهبندی ابعاد رهبری خدمتگزار) ،آزمون
دوجمله ای(برای بررسی سطوح متغیرها از آزمون) استفاده کرد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان سبک
رهبری خدمتگذار و مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .نتایج نشاندهنده
از تاثیر مثبت رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی می باشد.
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مقدمه:
در محیط رقابتی کسب وکار امروز ،عمده نگرانی و تکاپوی سازمانها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها است .در این راستا
رهبری به دلیل نقشی که در اثربخشی فردی و گروهی ایفا میکند ،موضوع بسیار مهمی در رفتار سازمانی است .امروزه افراد انتظار
دار ند در سازمانی کار کنند که نیازهایشان برطرف شود ،به خوبی درک شوند و مورد توجه و احترام قرار گیرند و دوست دارند
احساس صداقت ،درستکاری ،قابلیت اعتماد ،توانمندشدن و توسعه یافتن و اینکه بخشی از سازمان هستند ،داشته باشند و فردی که
چنین محیطی را ایجاد میکند مسلماً رهبر است(منتخب و همکاران .)1393 ،یکی از رویکردهای نوین رهبری که در دوره حاضر و
در برخورد با تغییرات نیازهای افراد و سازمان راهگشاست ،سبک رهبری خدمتگزار است که تا توجه به تغییرات وسیعی که در جوامع
و بالطبع آن در سازمانها رخ داده است ،رهبری خدمتگزار میتواند نقشی مهم و حیاتی در آینده رهبری سازمانها و جوامع ایفا کند.
یک رهبر  ،الگویی نقشی برای پیروانش بوده و رفتار شهروندی سازمانی پیروان تحت تأثیر این الگوها قرار می گیرد .افراد با مشاهده
رفتار دیگران می آموزند و از آن چه می بیند ،الگوبرداری مینمایند (فرهنگی و همکاران .)2006 ،از سوی دیگر یکی از چالشهای
اساسی مدیریت راهبردی ،جلب روحیه همکاری داوطلبانه در سازمان است .این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه عوامل مؤثر بر توسعه
رفتار شهروندی سازمانی و بسترهای الزم برای پیادهسازی این گونه رفتارها فراهم شود(سانوباری.)2006 1،
شرایط کامالً متحول و حاکم بر سازمانها ،افزایش رقابت و لزوم اثر بخشی آنها در چنین شرایطی ،نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از
کارکنان ،بیش از پیش آشکار نموده است ،نسلی که از آن به عنوان سربازان سازمانی یاد میشود .این کارکنان بیتردید ،وجه ممیز
سازمان های اثربخش از غیر اثر بخش هستند چرا که سازمان را موطن خود میدانند و برای تحقق اهداف آن ،بی هیچ چشم داشتی
افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تالشی دریغ نمیکنند .اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف
شرخ شغل خود فعالیت میکنند .آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات میروند ،به میل و خواست خود به رفتارهایی
دست میزنند که جزو وظایف رسمی شغلیشان نیست اما در خدمت منافع سازمان است .امروزه از چنین تالشهای فراتر از حد انتظار،
داوطلبانه ،سودمند و مفید ،تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتارهای شهروندی سازمانی یاد میکنند (رامینمهر و همکاران،
.)1388

1

- Sanoobari
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از آنجایی که یکی از عوامل مؤثر بر هدایت رفتار سازمان ،سبک رهبری آنهاست انجام تحقیق ضروری به نظر میرسد از این رو با
استناد به نتایج پژوهشهای پیشین در زمینه اهمیت رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی این تحقیق در نظر دارد تأثیر مؤلفههای
سبک رهبری خدمتگزار را بر رفتار شهروندی سازمانی را در گروه صنعتی گلرنگ مورد بررسی قرار دهد.

ادبیات و پیشینه پژوهش:
رفتار شهروندی سازمانی
نیروی انسانی در مدیریت یکی از سرمایهای ارزشمند قلمداد می شود .بی گمان نیروی انسانی ماهر و کارآمد از کلیدی ترین ابزارها
برای رسیدن بر اهداف سازمان است که تأثیر شگرفی بر اثربخشی سازمان دارد .مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ( )OCBاولین بار در
سال  1980توسط باتمان و ارگان به دنیای علم معرفی شد طبق تعریف آنها ،رفتار شهروندی سازمانی مجموعهای از رفتار داوطلبانه و
اختیاری هستند که بخشی از وظایف رسمی فرد قلمداد نمیشوند ،اما با وجود این توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و
نقشهای سازمان می شوند .ارگان هم چنین معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی ،رفتار فردی و داوطلبانه است و با وجود این که
در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازهگیری میشوند و یا گاهی اوقات مورد غفلت قرار میگیرند ،باعث ارتقای
اثربخشی و کارآیی عملکرد سازمان میشوند(محمدی و همکاران)2012 ،
محققان سازمانی این اعمال را که در محل کار اتفاق میافتد ،این گونه تعریف میکنند:
رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از «مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ،اما با
این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان میشوند (».اپلبام.)19 ،2004 1،
بولینو ،ترنلی و بلودگود( ) 2002رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان میل و انگیزه کارکنان در فراتر رفتن از الزامات رسمی شغل به
منظور یاری کردن یکدیگر ،همسو کردن منافع فردی با منافع سازمانی و داشتن عالقه ای واقعی نسبت به فعالیتها و مأموریتهای
کلی سازمان تعریف کرده اند .آ نان بر این عقیده هستند که رفتارهای شهروندی به طور کلی دارای دو خصیصه عمومی هستند :اوالً
آنها به طور مستقیم قابل تقویت نیستند (به عنوان مثال ،نیازی نیست که آنها از جنبه فنی بخشی از شغل یک فرد باشند) و ثانیاً آنها

1

- Appelbaum
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ناشی از تالشهای ویژه و فوق العادهای هستند که سازمان به منظور دستیابی به موفقیت ،از کارکنانش انتظار دارد(کورکماز و آرپاسی1،

.)1 ،2009
همچنین اورگان ،پودساکوف و مکینزی رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان رفتارهای فردی و داوطلبانه که باعث ارتقای اثر بخشی
و کارایی عملکرد سازمان میشود ،اما مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی سازمان به آن پاداش داده نمی شود ،تعریف میکنند(هال،
.)2009
بنابراین عناصر کلیدی رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از :


نوعی رفتار است که فراتر از آنچه که برای کارکنان سازمان به طور رسمی تشریح گردیده است؛



نوعی از رفتار است که به صورت اختیاری و بر اساس اراده فردی میباشد؛



رفتاری است که به طور مستقیم پاداشی به دنبال نداشته و یا از طریق ساختار رسمی سازمانی مورد قدردانی قرار نمی
گیرد؛



رفتاری است که برای اثر بخشی و کارایی عملکرد سازمان و موفقیت عملیات آن خیلی مهم است(کاسترو)2004 ،

با توجه به تعار یف ارائه شده ،از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظارات خاصی وجود دارد .این توقع وجود دارد که رفتار کارمند
طوری باشد که بیش از الزامات نقش و فراتر از وظایف رسمی در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند .بر مبنای بررسیهای محققان
از رفتار شهروندی از جهت عملی و تئوریک ،نتیجه گرفته اند رفتارهای شهروندی نوعاً از نگرش مثبت شغلی ،ویژگیهای وظیفه ای
و رفتارهای رهبری ناشی میشوند.
بنابراین از افراد به عنوان شهروند سازمانی رفتارهای خاصی ناشی میشود که محققان برخی از آنها را شناسایی کرده اند و در اینجا
به آنها اشاره گردید .البته ممکن است در تحقیقات دیگری ،برخی دیگر از رفتارهای شهروندی مورد شناسایی قرار گیرند و به عالقه
مندان این موضوع ارائه گردد .ما در حال حاضر از همین رفتارهایی که تا به حال مورد نظر محققان بوده است ،بحث میکنیم(رازی و
همکاران.)15 ،2005 ،
مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی
با وجود عالقه فراوان به تحقیق رفتار شهروندی سازمانی ،هنوز ابعاد آن به طور کامل شناخته نشده است .با بررسی و کاوش در ادبیات
این مفهوم ،حدود سی نوع رفتار متفاوت به طور بالقوه شناسایی شده است که تحقیقات نشان داه اند بین این مفاهیم همپوشانی زیادی
وجود دارد و میتوان آنها را در هفت طبقه کلی جای داد (پادساکف.)516 ،2000 2،
1

- Korkmaz&Arpacı
- Podsakoff
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رفتارهای کمکی 1:شکل مهمی از رفتارهای شهروندی سازمانی است که عمالً مورد توجه هر فردی که در این زمینه کار کرده
واقع شده است .از لحاظ مفهومی رفتارهای کمکی ،به معنای کمکهای داوطلبانه نسبت به دیگران (نوع دوستی ،میانجیگری و
تشویق) و جلوگیری از وقوع اتفاقات و مشکالت کاری (احترام) است(ارگان.)96 ،1990 2،
 -1نوع دوستی :رفتارهای اختیاری از جانب کارمندان برای کمک به افرادی که درگیر مشکالت کاری هستند .نوع دوستی به
رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمت ،همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد .که خواه به شکل مستقیم و یا غیر
مستقیم به کارکنان که دارای مشکالت کاری هستند کمک میکند .البته برخی از صاحب نظران رفتار شهروندی مانند پودساکف3،

ابعاد نوعی دوستی و وظیفهشناسی را در یک طبقه قرار میدهند و از آنها به عنوان "رفتار کمکی" نام میبرند .رفتارهای کمک
کننده شامل کمک کردن داوطلبانه به دیگران و یا جلوگیری از اتفاق افتادن مشکالت مربوط به کار میشود قسمت اول این تعریف
شامل سه نوع دوستی ،میانجیگری و تشویق است .مفهوم کمکهای بین فردی گراهام و ویلیامز و اندرسون ،مفهوم تسهیل بین
فردی وی اسکاتر و موتوویلدو و مفهوم کمک به دیگران گئورگ ،بریف و جونز همگی بیانگر این دسته از رفتارها هستند .قسمت
دوم تعری ،کمک کردن به دیگران را در قالب جلوگیری از ایجاد مشکالت کاری تبیین میکند( .پودساکف)2000 ،
 -2جوانمردی 4:جوا نمردی نوعی از رفتار شهروندی سازمانی است که نسبت به رفتارهای کمک کننده توجه بسیار کمتری به
آن شده است .ارگان ( ) 1990جوانمردی را به عنوان تمایل به تحمل شرایط ناراحت کننده اجتناب ناپذیر در کار بدون شکایت و
ابراز ناراحتی تعریف کرد .برای مثال به اعتقاد ما ،مردم خوب ،مردمی هستند که هنگامی که با دیگران مشکل پیدا میکنند و کارها
بر وفق مراد آنها پیش نمی رود نه تنها ناراحت نشده و شکایت نمی کنند ،بلکه با نگرشی مثبت به آنها نگاه میکنند و هنگامی که
دیگران به پیشنهادهای آنها توجه نمیکنند دلخور نمیشوند و عالیق شخصی خود را فدای عالیق گروه میکنند و در مقابل ایده
های شخصی دیگران اعتراض نمیکنند(ماکنیز)402 ،2001 5،
 -3فضیلت مدنی :6بعد دیگری که از مباحث گراهام ( )1991در مورد مسئولیت پذیری ناشی میشود ،رفتار مدنی در سازمان
است .رفتار مدنی از عالقه یا تعهد به سازمان ناشی میشود .نظارت بر محیط به منظور شناسایی فرصت ها و تهدیدها (در نظر گرفتن
تغییرات صنعت به لحاظ تأثیرات بر سازمان) حتی با هزینه های شخصی نمونه ای از این رفتارهاست .پس این رفتار منعکس کننده
شناخت فرد نسبت به این موضوع است که او جزئی از یک کل بزرگتر است و همچون شهروندان مسئول در قبال جامعه ،او نیز

1- Helping Behavior
2
- Organ
3
- Podsakoff
4- Sportsmanship
5
- Mackenzie
6- Civil Virtue
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به عنوان یک عضو سازمان مسئولیت هایی را در قبال سازمان بر عهده دارد .این بعد در مطالعات ارگان( )1988به عنوان رفتار یا
فضیلت مدنی و در مطالعات گراهام ( )1991به عنوان مشارکت سازمانی در نظر گرفته شده است.
 -4ابتکارات فردی 1:بعد دیگری از رفتار شهروندی سازمانی که توسط چندین محقق مشخص گردیده ،ابتکارات فردی است.
این نوع از رفتار شهروندی سازمانی ،رفتار فرانقشی است که ماوراء حداقل نیازمندیهای کلی مورد انتظار قرار دارد .نمونه های
از چنین رفتار هایی شامل فعالیت های خالقانه و طراحی های نوآورانه برای بهبود وظیفه شخصی و یا عملکرد سازمانی است.
بورمن و موتوویدلو( ،)1993انجام مشتاقانه و داوطلبانه فعالیت های وظیفه ای را به عنوان مؤلفه های این بُعد بیان کرده اند.
 -5اطاعت سازمانی :2این بعد شامل پذیرش و درونی سازی قوانین ،مقررات و دستور العمل های سازمان است که باعث
پیروی صادقانه فرد حتی زمانی است که هیچ کس مشاهده و نظارت نمیکند .علت اینکه این بعد را جزء ابعاد رفتارهای شهروندی
سازمانی آورده اند این است که اگر چه از هر کسی انتظار میرود که قوانین و مقررات و آیین نامه های سازمانی را در همه زمانها
رعایت کند .اما کارمندان به راحتی این کار را انجام نمیدهند .بنابراین کارمندی که در تمامی زمانها ،همه قوانین و مقرارت
سازمانی را حتی هنگامی که هیچ کس او را مشاهده نمیکند رعایت میکند به عنوان یک شهروند خوب تعریف شده
است(پادساکف)518 ،2000 ،
سبک رهبری خدمتگذار
رهبری همانند زیبایی است .نمی توان آن را تعریف کرد ،ولی هنگام دیدن ،انسان در می یابد که از وجود آن آگاه است و آن را می
شناسد .برای تعریف رهبری خدمتگزار نخست الزم است تا رهبر ،رهبری ،پیرو و مدیریت را تعریف نمائیم .رهبر شخصی است که
یک چشم انداز را م ی بیند و اقدامات الزم را برای رسیدن به آن چشم انداز انجام می دهد و دیگران را به عنوان شریک در تعقیب و
انجام تغییر همراه می کند( .لوب (5 ،2004 ،ویژگیهای اساسی یک رهبر را می توان ،داشتن چشم انداز ،اقدام (عمل) ،همراهی کردن،
دانست .رهبری نیز فرایند تغییر هدف داری است که از طریق آن رهبر و پیروان از طریق مقصود مشترک به هم می پیوندند و حرکت
به سمت چشم انداز را آغاز می کنند (همان منبع).
رهبران خدمتگزار ،الگوهای نقشی مورد قبول و مشروعی هستند که توجه کارکنان را بر نوع دوستی و رفتار مناسب جلب می کنند.
رهبران خدمتگزار در این زمینه خود را الگویی برای برخورد با اجتماع قرار می دهند و پیروان نیز با این گونه رهبران همانندسازی
کرده و رفتارهای آن ها را سرمشق خود قرار می دهند (پیکلو)2010،

1- Individual Initiative
2- Organizational Obedient
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تئوری رهبری خدمتگزار نخستین بار توسط رابرت گرین لیف با تألیف مقاله ای که با عنوان" خدمتگزار در نقش رهبر "نامیده
شد ،معرفی شد(اسپیرز .)1996 1،او به رهبری به عنوان یک مسئولیت و وظیفه در خدمت رسانی می نگریست(آندرسون)2008 2،
گرین لیف در تعریفی رهبری خدمتگزار را اینگونه شرح می دهد(فارلین3و همکاران ": )1999 ،رهبری خدمتگزار در وهله اول
خدمتگزار است.آن با یک احساس طبیعی در کسی که می خواهد خدمت کند شروع می شود ،که نخست خدمت کند .سپس این
انتخاب آگاهانه باعث می شود که شخص اشتیاق به رهبری پیدا کند.تفاوت در مراقبتی است که در خدمتگزاری بروز پیدا می کند
نخست مطمئن می شود که اولی ترین و باالترین نیازها برآورنده بشوند .بهترین آزمون و بیشترین دشواری در رهبری عبارتست از :
آیا آن هایی که مورد خدمت واقع شدند اشخاص رشد یافته ای شده اند؟ آیا آن هایی که مورد خدمت واقع شده بودند به افرادی
سالم تر ،خردمندتر ،آزادتر ،مستقل تر و به افرادی خدمتگزار تبدیل گشته اند؟ " .الوب نیز در تعریفی رهبری خدمتگزار را به عنوان
یک درک و تجربه از رهبری می داند که در آن جایگاه منافع پیروان در ورای منفعت شخصی رهبر است (لوپ )2004 4،همچنین
اسپیرز 19965مدیر مرکز رهبری خدمتگزار رابرت گرین لیف ،به طور مختصر رهبری خدمتگزار را اینگونه تعریف می کند " :یک
نوع جدید از الگوی رهبری یک الگویی که خدمت کردن به دیگران را در رتبه نخست اولویت قرار می دهد .رهبری خدمتگزار
تأکید فزاینده ای بر خدمت رسانی به دیگران ،یک رویکرد مقدّس به کار ،ترویج یک حسّ همگرایی و مشارکت در قدرت
تصمیم گیری دارد " .به طور کلّ ،اساس رهبری خدمتگزار عبارت از رهبری است که به دنبال خدمت کردن باشد ،و این خدمت
کردن عنصری ذاتی از رهبر است (پاترسون . )2003 6،از نظر او تئوریهای کالسیک در زمینه رهبری مانند رهبری تحول آفرین و
رهبری تبادلی به اندازه کافی به توصیف ارزشها نپرداخته اند .به عقیده او ،رهبری خدمتگزار مدل بسط یافته رهبری تحولی است
(آیروینگ .)2005 ،او در این تئوری با تعریف ارزشهای رهبری خدمتگزار ،آنها را سازه های7رهبری خدمتگزار نامید .مهمترین

1

- Spears
- Anderson
3
- Farling
4
- Laub
5
- Spears
6
- Patterson
7
- Construct
2
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سازه های رهبری خدمتگزار طبق نظریات پترسون عبارتند از :عشق الهی،1تواضع و فرتنی2نوع دوستی ، 3قابلیت اعتماد ، 4چشم
انداز ، 5خدمت رسانی 6و توانمند سازی (7پترسون .)2003 ،رهبری خدمتگزار بر اساس این هفت سازه قرار دارد.
در پایان این بخش ویژگیهای رهبری خدمتگزار از دیدگاه اندیشمندان مختلف ارائه میشود.
جدول :2ویژگیهای رهبری خدمتگزار از دیدگاه اندیشمندان مختلف
) ( 1991گراهام

اخالقی و بخشی الهام ابعاد

)  ( 1998باچن

نگری آینده رابطه ،ایجاد  ،متقابل روابط برای ظرفیت هویتی ،خود

) ( 1998اسپیرز

خادمیت ،نگری ،آینده سازی ،مفهوم متقاعدسازی ،همدلی،آگاهی ،دادن ،گوش
گروه ایجاد رشد ،به تعهد

)  ( 1999لوب

محیط ایجاد افراد ،توانمندسازی خود ،رهبری ارائه افراد ،برای شدن قائل ارزش
خود اعتبار دادن نشان دوستانه،

)  ( 1999فارلینگ

بصیرت و بینش اعتماد ،اعتبار ،نفوذ ،رسانی ،خدمت

)  ( 2001راسل

و توانمندسازی دیگران ،از تقدیر پیشگامی ،الگودهی ،اعتماد ،اعتبار ،بصیرت،
رسانی خدمت

استون و راسل

دیگران ،از تقدیر پیشقدمی ،خدمترسانی ،اعتماد ،صداقت ،بینش،

) ) 2002

توانمندسازی

)  ( 2003پترسون

رسانی ،خدمت انداز ،چشم اعتماد ،دوستی ،نوع فروتنی ،و تواضع الهی ،عشق
توانمندسازی

1

- Agapao Love
- Humility
3
- Altruism
4
- Trusty
5
- Vision
6
- Service
7
- Empowerment
2
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مدل مفهومی پژوهش
متغیر وابسته

متغیر مستقل
عشق الهی

تواضع و فروتنی

جوانمردی

نوعدوستی

فضیلت مدنی

قابلیت اعتماد

خدمتگذار

رفتار شهروندی

ابتکار فردی

چشمانداز

توسعه خود

خدمترسانی

وفاداری سازمانی

توانمندسازی

) (Patterson, 200, carroll, 1991شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی :سبک رهبری خدمتگزار مدیران در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در گروه صنعتی گلرنگ تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی:
 -1میان عشق الهی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود معناداری دارد.
 -2میان تواضع و فروتنی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود معناداری دارد.
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 -3میان نوعدوستی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود معناداری دارد.
 -4میان چشمانداز و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود معناداری دارد.
 -5میان اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود معناداری دارد.
 -6میان خدمت رسانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 -7میان توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
روش شناسی تحقیق :
هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگذار در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی می باشد؛ لذا از نظر هدف
کاربردی و از نظر روش گردآوری اطالعات از نوع تحقیقات غیرآزمایشی است ؛ و از نظر نحوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی
است  .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان گروه صنعتی گلرنگ میباشد که تعداد آنها در مجموع  985نفر می باشد و با
استفاده از فرمول کوکران تعداد  227نفر نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار این پژوهش عبارت است از  -1:برای سنجش رهبری
خدمتگزار از پرسشنامه لیدن و همکاران ( )2005استفاده شد که شامل  39سوال می باشد و با طیف پنج درجه ای لیکرت (خیلی کم،
کم ،تا حدودی ،زیاد و خیلی زیاد) می سنجد -2 .پرسشنامه رفتار شهروندی سازمان اورگان ( )2007مولفه های رفتار شهری سازمانی
را مورد سنجش قرار می دهد .روایی صوری و محتوایی وهماهنگی درونی هر دو پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش مورد تایید
متخصصان قرار گرفت .ضریب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که به ترتیب عبارتند
0/76 :و  .0/79تجزیه و تحلیل دادهها با توجه به موضوع پژوهش در ابتدا نرمال بودن داده ها توسط آزمون  k-sسنجیده شد که
تمامی متغیر های پژوهش از توزیع نرمال برخودار بودند و سپس با بکارگیری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره(
گام به گام) ،آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مولفه ها و آزمون دوجمله ای (برای بررسی سطوح متغیرها از آزمون) استفاده کرد که
با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس  20انجام شد.
یافته های تحقیق :
در این بخش  ،فرضیه اصلی و فرضیات فرعی مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفت که نتایج آن به شرح ذیل ارائه می گردد:
در این قسمت ،برای بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیر مستقل (رهبری خدمتگزار) و ابعاد آن با متغیر وابسته (رفتار شهروندی
سازمانی) از آزمون اسپیرمن استفاده شده است.
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نتایج آزمون همبستگی:
جدول شماره  : 3آزمون همبستگی میان مولفه های رهبری خدمتگذار و رفتار شهروندی سازمان
ضریب همبستگی

سطح معناداری

پیرسون

رفتار شهروندی
سازمان

عشق الهی

0/662

0/000

تواضع و فروتنی

0/543

0/028

نوع دوستی

0/588

0/031

چشم انداز

0/573

0/043

اعتماد

0/554

0/021

خدمت رسانی

0/589

0/011

توانمند سازی

0/582

0/029

بر اساس سطح معنی داری در جدول فوق که در تمامی متغیرهای مورد مطالعه کمتر از  0/05می باشد نتیجه می گیریم فرضیه صفر
مبنی بر عدم وجود رابطه معنی دار میان رهبری خدمتگذار و مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمان تایید نمی شود .لذا می توان
نتیجه گرفت که تمامی فرضیه محقق تایید می شوند.
رتبه بندی مولفه های پژوهش:
این آزمون برای بررسی یکسان بودن اولویت متغیرهای مستقل استفاده میشود که در این تحقیق عبارتند از عشق الهی ،چشمانداز،
خدمترسانی ،تواضع و فروتنی ،قابلیت اعتماد و نوعدوستی.
آزمون فرضیات بررسی یکسان بودن اولویت متغیرها بدین صورت میباشد:
جدول  :4نتایج رتبه بندی های مولفه های مربوط به سبک رهبری خدمتگذار
مولفه های رهبری خدمتگذار
خدمت رسانی

میانگین رتبه
3.97
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عشق الهی

3.79

اعتماد

3.77

چشم انداز

3.53

توانمند سازی

2.74

نوع دوستی

3.25

تواضع و فروتنی

1.97

نتایج نشان می دهد ،مقدار  sigبدست آمده ،کمتر از مقدار خطای پژوهش ( )0.05میباشد ،بنابراین فرض صفر آزمون مبنی بر یکسان
بودن اولویت متغیرها رد میگردد .بنابراین خدمت رسانی مهمترین بعد رهبری خدمتگزار می باشد و پس از آن متغیرهای عشق
الهی،اعتماد ،چشم انداز  ،توانمند سازی ،نوع دوستی و تواضع و فروتنی قرار گرفتند.
آزمون دوجملهای:
از این آزمون برای بررسی مطلوبیت سطوح مولفه های پژوهش استفاده شد.
جدول  :5نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجملهای
نسبت مشاهده -نسبت آزمون

Sig

نتیجه آزمون

رهبری خدمتگزار

0.80
شده

0.021

سطح مطلوب

عشق الهی

0.49

0.01

سطح نامطلوب

توانمندسازی

0.69

0.000

سطح مطلوب

چشمانداز

0.59

0.006

سطح مطلوب

خدمترسانی

0.53

0.025

سطح مطلوب

تواضع و فروتنی

0.33

0.000

سطح نامطلوب

اعتماد

0.49

0.000

سطح نامطلوب

نوعدوستی

0.50

0.001

سطح مطلوب

رفتار شهروندی

0.78

0.00

سطح مطلوب

متغیرهای

0.5

نتای ج حاصل از بکارگیری این آزمون نشان داد که متغیرهای پژوهش بجز عشق الهی ،تواضع و اعتماد در سطح مطلوبی قرار گرفتند.
بحث و نتیجه گیری:
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پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگذار در ارتقای رفتار شهروندی کارکنان در گروه صنعتی گلرنگ انجام
شده است .بدین منظور این تحقیق بعد از بررسی مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی و سبکهای رهبری خدمتگزار ،در طی یک
آزمون تجربی متغیرهای رهبری خدمتگزار را مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد تا تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی محرز گردد.
نتایج تحقیق نشان داد میان عشق الهی ،تواضع و فروتنی ،نوعدوستی ،چشمانداز ،اعتماد ،خدمت رسانی و توانمندسازی با رفتار
شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و در میان تمامی متغیرها خدمترسانی مهمترین بعد رهبری خدمتگزار می باشد .لذا
یافتهها این تحقیق با نتایج تحقیقات منتخب یگانه( )1393فرهنگی و همکاران)2006( ،؛ شریفی( ،)1393بامبال )2014( ،و وندی
( ) 2010همخوانی دارد زیرا آنان نیز اثر مثبت رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی را تأیید نمودند.
با توجه به تایید رابطه میان سبک رهبری خدمتگذار و رفتار شهروندی به مدیران شرکت مذکور پیشنهاد میشود تا با تدوین چشم-
اندازی جامع برای سازمان بر مبنای تعالی کارکنان و همچنین همسوسازی اهداف سازمان و اهداف کارکنان ،کارکنان خود را در
راستای دستیابی به اهداف علیه سازمان بر انگیزند و بدین ترتیب کارکنان خود را در مقابل جامعه پاسخگو و مسئول سازند.
شرکت نمونه میتواند با بررسی سوابق مربوط به رهبران در سازمانهای دیگر (در مورد چنین انتظار و چشمداشتی) بر ارتقای رفتار
شهروندی تاثیرگذار باشد .همچنین تشویق همه افراد به خدمتدهی به یکدیگر و نهادینهساختن فرهنگ خدمتدهی در سازمان،
راهکارهای دیگری در جهت بهبود خدمترسانی مدیران میباشد .مدیران سازمان نیز می توانند با افزایش رفاه در زندگی شخصی و
شغلی ،کارکنان را به سوی انجام اموری که به بهبود مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی می انجامد؛ سوق دهند .همچنین برای افزایش
تواضع و فروتنی رهبران میتوان به راهکارهایی از جمله تسهیم ساختن کارکنان در قدرت خود ،تالش برای کمک همهجانبه به
کارکنان و حفظ ادب و احترام در برخورد با تمامی افراد سازمان ،به ادراک کارکنان از تواضع و فروتنی رهبران خود ،کمک شایان
توجه داشته باشند.
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