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 چکيده

هدف این مقاله بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی با توجه به نقش میانجی اعتمااد ساازمانی اساتي ایان     

توصیفی و همبستگی استي جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشناساان   پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع روش

گیاری تااادفی و جهات تعیاین      نفر( و برای تعیین نمونه آماری از روش نمونه 204شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری )

، کاه باه    ناماه  هاا پرساش   ری دادهآو نفر تعیین گردیدي ابزار جما   100حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده و نمونه آماری 

(، اعتماد سازمانی از پرسشانامه الاونن و همرااران    1991آوولیو ) و منظور سنجش سبك رهبری تحول آفرین از پرسشنامه بس

( استفاده شده که پایایی آنها بر اساا  آزماون   1991( و رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پادساکف و همرارانش )2446)

ها توسط هفت تن از اساتید تایید شده استي برای تجزیه و تحلیل  و روایی آن 946/4و  631/4، 900/4ترتیب  باخ بهآلفای کرون

های مختلف آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده استينتایج نشان داد، بین رهباری تحاول    آوری شده از روش های جم  داده

ری وجود داردي بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبات  دا آفرین و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معنی

داری وجاود داردي باین رهباری     داری وجود داردي بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطاه مثبات و معنای    و معنی

و مالحظات فردی( و رفتار شاهروندی  ی روحانی، انگیزش الهام بخش  تحول آفرین )و ابعاد آن شامل تحریك فرهیختگی، جذبه

 داری وجود داردي   سازمانی سازمانی با توجه به نقش میانجیگری اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معنی
 

 رهبری تحول آفرین، اعتماد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانیهاي كليدي:  واژه
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 مقدمه  

هاای پیشاین نشاان داده اسات، کیفیات       ها دارندي پژوهش سازمان های نقش مهمی در تحقق اهداف امروزه کارکنان در سازمان

گیاردي باا مطارد شادن نقاش و       ها تحت تأثیر رفتارهای خاصی از کارکنان به نام رفتارهای شهروندی قارار مای   خدمات سازمان

انجاام شاده اساتي     های وسیعی روی این گونه رفتارها و عوامل مؤثّر بر آن های، پژوهش اهمیت رفتارهای شهروندی در سازمان

رفتارهای شهروندی خود تحت تأثیر متغیرهای زیادی همچون عدالت سازمانی، سبك رهبری، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی و 

 گیرندي غیره قرار می

آن نوع از رفتارهایی است که فراتر از رفتارهای از پیش تعریف شده رسمی توسط سازمان هستند که  1رفتار شهروندی سازمانی

شوند اما در موفقیت عملرردی و عملیاتی  شوند و یا به وسیله ساختارهای رسمی شناسایی نمی به طور مستقیم پاداش داده نمی

بینی کرد که این ناوع رفتاار بار ناوع نگارش و       توان پیش (ي با توجه به تعریف می2441، 2سازمان بسیار مهم هستند )هی و الم

کند و در نهایت بار کیفیات خادمات ارا اه      های آنها را در جهت اهداف سازمان هدایت می ترفتارهای کارکنان اثر داشته، فعالی

 شده به مشتریان اثرگذار استي 

در بیشتر تحقیقات مورد اشاره، پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی بر نقاش مثبات رفتارهاای شاهروندی در عملرارد ساازمان       

تارین پیشاایندهای رفتاار     د کنندة آن کمتر بررسای شاده اساتي یرای از مهام     تاکید شده است، لیرن پیشایندها و عوامل ایجا

های خواهان تحول را به خود جلب نموده استي  شهروندی سازمانی، رهبری استي تأکید بر مدیریت و رهبری توجه اکثر سازمان

سابك رهباری عباارت اسات از      های امروزی استي های بسیاری از سازمان های اصلی برای انجام فعالیت رهبری یری از ضرورت

کنند و توساط دیگاران    الگوی رفتار دا می و مستمر که افراد در هنگام کار با دیگران یا کار به وسیله دیگران، از آن استفاده می

گیاردي ایجااد تااور قادرت مساتلزم       شودي تحت نفوذ قرار دادن رفتار دیگران از طریق ایجاد تاور قدرت صاورت مای   درك می

هاایی   ای دیگار مبتنای بار قادرت     ای از مناب  قدرت مبتنی بر مناب و مقام مدیر و دسته مناب  قدرت استي دسته دسترسی به

 (ي1961، 3های شخای مانند خبرگی، صالحیت و اطالعات مدیر داللت دارد )لویس است که بر توانایی

تحول آفرین و رفتار شهروندی ساازمانی   اهمیت و ضرورت این تحقیق کسب شناختی جام  و عمیق در ارتباط با سبك رهبری

باشدي درك روابط میان سابك   با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی در شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری )سابیر( می

رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی موجب افازایش اثربخشای و در نتیجاه    

تعیین رابطه بین سابك رهباری تحاول آفارین و اعتمااد ساازمانی در        شوديهدف این مقاله العات ارزشمند برای سازمان میاط

شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری، تعیین رابطه بین سبك رهبری تحول آفرین و رفتار شاهروندی ساازمانی در شارکت    

اد سازمانی و و رفتار شهروندی ساازمانی در شارکت سااختمان ساد و     ساختمان سد و تأسیسات آبیاری، تعیین رابطه بین اعتم

تأسیسات آبیاری ، تعیین رابطه بین سبك رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میاانجیگری اعتمااد   

 سازمانی در شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری استي

 

                                                           
1 Organizational Citizenship Behaviors 
2 Hui & Lam 
3 Lewis 
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 مباني نظري

 رهبري 

هایی که از رهبری شده ای دیرینه داردي تعریفگردد و سابقهسال قبل از میالد بر می 1344حقیقات به واژه رهبری بنا بر ت

اندي در عین حال، برای ورود به بحث است، از نظر تعداد، معادل یا برابر تعداد کسانی است که در صدد ارا ه تعریفی از آن برآمده

 کنیم:به بعضی از تعاریف اشاره می

 (ي031: 1919، 0ها برای رسیدن به یك مقاود مشترك )کونتز و ادانلوذ در مردم است، به منظور همراه کردن آنرهبری، نف

 (ي093: 1984های گروهی )تری، ها به کوشش دلخواه به سوی هدفرهبری، کار تأثیرگذاری بر مردم است برای وادار کردن آن

کوشش برای رسیدن به هدفی در موقعیتی مشخصي از این تعریف رهبری به  های فرد یا گروه به منظورفرآیند نفوذ در فعالیت

رسیم که فرآیند رهبری تابعی از این متغیرهاست: رهبر، پیرو، موقعیتي بنابراین رهبری یعنی رسیدن به اهداف، این نتیجه می

 (ي111: 1989، 1با کمك و به وسیله دیگران )هرسی و بالنچارد

پندارد اگر کند که دیگری میاشخاص است که در آن یك فرد نوعی اطالعات را به طریقی عرضه میرهبری کنش متقابل میان 

 (ي214: 1914به نحو پیشنهاد شده یا مورد نظر رفتار کند، مناف  وی بهبود خواهد یافت )یاکوپز، 

 

 رابطه رهبري با رفتار شهروندي سازماني

ار شهروندی سازمانی و عوامل اثر گذار برآن بیانگر این واقعیت است که چهار های فرا تحلیلی در خاوص ارتباط بین رفت بررسی

های فردی کارکنان )همچون رضایت کارکنان، تعهد  دسته از این عوامل مورد تأکید تحقیقات بوده است که عبارتند از: ویژگی

بازخورد شغلی، ترراری بودن شغل و  های شغلی )همچون گری رهبری(، ویژگی سازمانی، ادراك از عدالت و ادراك از حمایت

گری سازمانی(،  های سازمانی )همچون سیستم پاداش و قدردانی سازمانی و ادراك از حمایت مندی درونی شغل(، ویژگی رضایت

 خانی(ي ، نقل از موسی2449، 8رفتارهای رهبری )همچون سبك رهبری( )نلسون و همراران

 

 اعتماد و اعتماد سازماني

 1های فراوان در مورد اعتماد و مفاهیم مرتبط با آن، یك تعریف رسمی در این زمینه وجود نداردي برای مثال باربرهرغم نوشتعلی

را  6کند که مفهوم اعتماد شبیه یك مرداب مفهومی استي همچنین لویز و ویگرت یك سردرگمی مفهومی( عنوان می1963)

 ، نقل از میرزایی(ي182: 2440، 9کنند )رامودر ادبیات اعتماد مطرد می

شود، اما ثابت شده است که تعریف ای استفاده میکانل معتقد است که اگر چه واژه اعتماد به صورت روزمره در ادبیات محاوره

(ي در واق  اعتماد یك مفهوم پیچیده با ابعاد مختلف 016: 2448، 14آن در ادبیات سازمانی بسیار مشرل است )کانل و مانیون

                                                           
4 Koontz & O’Donnell 
5 Hersey & Blanchard 
6 Nielsen et al 
7 Barber 
8 Conceptual Morass 
9 Ramo 
10 Connell & Mannion 
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ساز، برخی معتقدند که هنوز مباحث مربوط به (ي با وجود این وضعیت آشفته و مشرل012: 2441، 11و برنیاست )اسمیت 

 اعتماد قابل فهم هستندي تعاریف متعددی از اعتماد مطرد شده استي 

 نمایديفرهنگ آکسفورد، اعتماد را به عنوان یك باور که یك فرد ممرن است به آن تریه کند، تعریف می

هایی که متری هستیم، انتظارات ما را برآورده خواهند گوید اعتماد عبارت است از این باور که ما به آن( می1991) 12شاو

 (ي 211: 1368مان وابسته است )آرمسترانگ،  ساختي این انتظارات به ارزیابی ما از مسؤولیت دیگران برای برآوردن نیازهای

، 18کند )یی و یونگدرك شده توسط اعتماد شونده تعریف می 11یراندیشیو خ 10( اعتماد را اعتبار1991) 13دانی و کانن

 (ي136: 2442

 (1964، 11ای که یك نفر تمایل دارد تا به سخنان و اعمال دیگری اطمینان داشته باشد )کوك و والحد و اندازه

 

 رابطه اعتماد سازماني با رفتار شهروندي سازماني

تراتژی برای افزایش سطود اعتماد در میان تمام کارکنان و مدیران نیازمند استي محققان ها، به یك اس ایجاد اعتماد در سازمان

(، انجام دادند، 1992) 16اندي در تحقیقی که مك کالی و کانرت ها تالش زیادی کرده برای تعیین مبانی اعتماد در سازمان

، بازخورد، رفتار حمایتی سرپرست و ارتباطات، به گیری، استقالل دریافتند متغیرهای مربوط به شغل مانند مشارکت در تامیم

 توانند به تشریح اعتماد به مدیریت بپردازندي طور قابل توجهی می

(، عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد سازمانی را به عوامل سازمانی )شامل : ارزیابی موفقیت کارکنان با استفاده 2449ییلماز و اتالی )

دهی منافانه؛ دادن بازخورهای منظم و به موق  به کارکنان و ييي( و عوامل  های پاداش ستمهای مدرن؛ دارا بودن سی از روش

(، مشارکت 2444اندي هم چنین، نیهان ) بندی کرده  ها، عادات و رفتارها و ييي( تقسیم فردی )مانند تمایل به اترا کردن، ارزش

ها، و قدرتمندسازی کارکنان را به عنوان  ن بازخور از آنگیری، دادن بازخور به کارکنان و گرفت دادن کارکنان در تامیم

ها  ها مطرد کرده استي در کل، عوامل متعددی در ایجاد اعتماد در سازمان های ضروری برای افزایش اعتماد در سازمان فعالیت

 و سازمانی استي ها عامل مهمی در بهبود تعهد و عملررد سازمانی و درك اهداف فردی نقش دارند که شناخت و ایجاد آن

 

 رفتار شهروندي سازماني

های اصلی رفتارهای شهروند سازمانی، رفتارهای هستند که برای سازمان مفیدند، ولی با این حال به عنوان بخشی از فعالیت

هر چند گیرند، شوندي این رفتارها، اغلب از طرف کارکنان به منظور حمایت از مناب  سازمان صورت میشغل در نظر گرفته نمی

 (12:  2446، 19که ممرن است مستقیماً مناف  شخای به دنبال نداشته باشند )هوسام و الناین

( رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان تمایل به تشریك مساعی و مفید بودن 2442در تعریف دیگری لی پین و جانسون )

 ادت(ي ، نقل از سی2441، 24اند )ریگروتهای سازمانی تعریف کردهدر محیط

                                                           
11 Smith & Birney 
12 Shaw 
13 Doney & Cannon 
14 Credibility 
15 Benevolence 
16 Yee & Yeung 
17 Cook & Wall 
18 Mccauley & Kuhnert 
19 Hossam & Elanain 
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( رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان میل و انگیزه کارکنان در فراتر رفتن از الزامات رسمی 2442بولینو، ترنلی و بلودگود )

ها و ای واقعی نسبت به فعالیتشغل به منظور یاری کردن یردیگر، همسو کردن مناف  فردی با مناف  سازمانی و داشتن عالقه

اندي آنان بر این عقیده هستند که رفتارهای شهروندی به طور کلی دارای دو خایاه ن تعریف کردههای کلی سازمامأموریت

عمومی هستند: اوالً آنها به طور مستقیم قابل تقویت نیستند )به عنوان مثال، نیازی نیست که آنها از جنبه فنی بخشی از شغل 

ای هستند که سازمان به منظور دستیابی به موفقیت، از العادهوقهای ویژه و فیك فرد باشند( و ثانیاً آنها ناشی از تالش

 (2449، 21کارکنانش انتظار دارد )کورکمز و ارپك

 

 هاي رفتار شهروندي سازماني ها و مولفهنظريه

ماهیت  ها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری بادر دنیای پرچالش کنونی، سازمان

شان عمل کنند، زیرا  ند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شغل در حال تغییر شغل، در تالش

ها را تحت یابد، مشارکت کارکنان در برنامهاعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملررد انعرا  می

 (ي1366ملری نیا و صادقی، توان گفت عاملی مؤثّر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد )هد، و میدتأثیر قرار می

 

 عوامل مؤثّر بر رفتار شهروندي سازماني

توان: نگرش شغلی  شود؛ از جمله این عوامل میعوامل زیادی وجود دارد که باعث افزایش بروز رفتار شهروند سازمانی می

(، رهبری و 2448؛ پیرسی و همراران ، 1990(، عملررد )بال و همراران، 1991؛ اسچنك و همراران، 1993ورمن، )نیهوف و م

؛ پودساکوف و 1991(، اعتماد )دلوگا، 2444؛ تراکینبرت، 1993؛ واینه و گرین، 1994رفتار رهبری )پودساکوف و همراران ، 

(، رضایت شغلی )اسمیت و دیگران، 1993؛ اسریو، 1992د و همراران، ؛ شپار1991(، عدالت سازمانی )مورمن، 1998همراران، 

؛ ارگان، 1994؛ ایزنبرگر و همرارن، 1968(، تعهد سازمانی )اوریلی و چتمن، 1963؛ مورمن، 1963؛ بیتمن و ارگان ، 1963

 ، نقل از سیادت(ي2444؛ تراکینبرت، 1994

 

 پيشينه تحقيق

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش انگیزه  در  پژوهشی به( 1398شجایی و خلیلی )

های دولتی شرق  پرستار بیمارستان 124خدمات عمومی و شفافیت اهداف پرداختندي جامعة آماری این تحقیق شامل همة 

ای  گیری تاادفی طبقه به روش نمونهنفر برآورد شد که  214استان گلستان بودي حجم نمونه براسا  جدول کرجسی و مورگان 

افزار لیزرل  ها با نرم سازی معادالت ساختاری استي داده همبستگی و مبتنی بر مدل -انتخاب شدندي روش این تحقیق توصیفی

 آفرین با رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق شفافیت اهداف و انگیزة خدمات وتحلیل شدي نتایج نشان داد رهبری تحول تجزیه

 .جز رابطة شفافیت اهداف و انگیزة خدمات عمومی تأیید شد ها در مدل به عمومی ارتباط داردي همة رابطه

)مورد    در  پژوهشی به بررسی اثر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی تحول محور  (1398بهادری و دهگان )

آماری شامل کلیه پرسنل سازمان فناوری  ن( پرداختندي جامعهمطالعه: سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهرا

                                                                                                                                                                                     
20 DeGroot 
21 Korkmaz & Arpac 
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  نفر به صورت تاادفی به عنوان نمونه 234باشد که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد  اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران می

باشدي از  پیمایشی می –یفیانتخاب شدندي پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و با توجه به روش اجرا از نوع توص

افزار ا ي پیي ا ي ا  استفاده شدي  ها از نرم آوری اطالعات و تدوین پرسشنامه، و برای تحلیل داده ای جهت جم  روش کتابخانه

های ناپارامتریك و محاسبه  ها، به کمك آزمون با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف مبنی بر نرمال نبودن توزی  داده

ها برای طراحی مدل تحقیق در سازمان  های آن غیرخطی، رابطه بین دو متغییر و مولفه رایب همبستگی و معادالت رگرسیونض

مشخص گردیدي تایج آزمون، مدل مفهومی پژوهش را مورد تایید قرار دادي رابطه بین سبك رهبری تحول آفرین و رفتار 

 شهروندی سازمانی معنادار استي

( در پژوهشی به بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین، عدالت و رفتار شهروندی: اثرات سن و جنسیت 2410) 22کارتر و همراران

بین سرپرست و زیردست به این نتیجه رسیدند که بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی رابطة مثبت و معنادار وجود 

 داردي

و رفتار شهروندی سازمانی را بررسی کردند و دریافتند فراوانی  ( رابطه بین اعتماد بین فردی2449) 23سینگ و اسریواستاوا

های مهم اعتماد بین فردی هستند و اعتماد بین فردی به طور مثبتی با تعامالت بین افراد، ثبات و صالحیت، پیش بینی کننده

 رفتار شهروندی سازمانی ارتباط داردي

عضو بر رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن اعتماد و -دله رهبر( به بررسی تأثیر مبا2441) 20اش ویویان چن و همراران

آوری و بیمارستان جم  8سرپرستار از  10پرستار و  244ها از حمایت سرپرست به عنوان متغیرهای میانجی پرداختندي داده

بر حمایت ادراك شده سرپرست عضو، تأثیر مثبتی بر اعتماد زیردستان به سرپرست و هم چنین -نتایج نشان داد مبادله رهبر

 شوديدارد که در نتیجه موجب ارتقای رفتار شهروندی سازمانی پرستاران می

 

 مدل مفهومي تحقيق

برای تدوین فرضیات تحقیق، هر پژوهشگری نیازمند مدلی مفهومی است تا بر اسا  آن ضمن شناسایی متغیرهای فرضیات 

ملیاتی آنها را تبیین نمایدي بر این مبنا با توجه به سبك رهبری تحول آفرین روابط بین این متغیرها و تعاریف مفهومی و ع

(، اعتماد 1991آوولیو،  و ی روحانی، انگیزش الهام بخش و مالحظات فردی( ارا ه شده بوسیله )بس )تحریك فرهیختگی، جذبه

همچنین رفتار شهروندی سازمانی )نوع ( و 2446، 21سازمانی )افقی، عمودی و نهادی( ارا ه شده بوسیله )الونن و همراران

شناسی، جوانمردی، ادب یا نزاکت، آداب اجتماعی یا فضیلت مدنی( که بر اسا  الگوی پادساکف  کاری یا وظیفه دوستی، وجدان

(، مدل مفهومی زیر برای بررسی رابطه بین سبك رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی با توجه 1991)28و همرارانش

 گرددي  نقش میانجیگری اعتماد سازمانی ارا ه میبه 

ی روحانی، انگیزش الهام بخش و  های تحریك فرهیختگی، جذبه در این پژوهش متغیر سبك رهبری تحول آفرین )شامل مولفه

دی( به های اعتماد افقی، اعتماد عمودی و اعتماد نها مالحظات فردی( به عنوان متغیر مستقل، اعتماد سازمانی )شامل مولفه

                                                           
22 Carter et al. 
23 Singh & Srivastava 
24 Vivian et al. 
25 Ellonen et al. 
26 Podsakoff et al. 
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شناسی، جوانمردی،  کاری یا وظیفه های نوع دوستی، وجدان عنوان متغیر میانجی و متغیر رفتار شهروندی سازمانی )شامل مولفه

 ادب یا نزاکت، آداب اجتماعی یا فضیلت مدنی( به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده استي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومي پژوهش. 1شکل 

 هاي تحقيق فرضيه

 اصلي  اي ه فرضيه

 داری وجود داردي بین سبك رهبری تحول آفرین و اعتماد سازمانی در شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری رابطه معنی -1

داری  بین سبك رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت ساختمان سد و تأسیساات آبیااری رابطاه معنای     -2

 وجود داردي

 داری وجود داردي و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری رابطه معنی بین اعتماد سازمانی و -3

بین سبك رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجیگری اعتماد سازمانی در شرکت ساختمان  -0

 داری وجود داردي سد و تأسیسات آبیاری رابطه معنی

 

 عي تحقيقهاي فر فرضيه

بین تحریك فرهیختگی )از ابعاد سبك رهبری تحول آفرین( و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجیگری اعتمااد   -1

 داری وجود داردي سازمانی در شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری رابطه معنی

دی سازمانی با توجه باه نقاش میاانجیگری اعتمااد     ی روحانی )از ابعاد سبك رهبری تحول آفرین( و رفتار شهرون بین جذبه -2

 داری وجود داردي سازمانی در شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری رابطه معنی

بین انگیزش الهام بخش )از ابعاد سبك رهبری تحول آفرین( و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجیگری اعتماد  -3

 داری وجود داردي أسیسات آبیاری رابطه معنیسازمانی در شرکت ساختمان سد و ت

بین مالحظات فردی )از ابعاد سبك رهبری تحول آفرین( و رفتار شهروندی سازمانی با توجه باه نقاش میاانجیگری اعتمااد      -0

 داری وجود داردي سازمانی در شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری رابطه معنی

 

رفتار شهروندی 

 سازمانی

 رهبری تحول آفرین

 اعتماد 

 سازمانی
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 روش تحقيق

شوند: تحقیق توصایفی و   ها به دو دسته تقسیم می ها براسا  نحوه گردآوری داده عتقدند پژوهش( م1361سرمد و همرارانش )

تحقیق آزمایشیي تحقیق توصیفی یا غیرآزمایشی شامل پنج دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویادادی، اقادام پژوهای و    

ایشای و تحقیاق نیماه آزمایشایي از آنجا یراه      بررسی موردیي تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیاق تماام آزم  

ها و نظرها و همچنین یافتن رابطه بین متغیرها است، نوع تحقیاق   ی دیدگاه تحقیق حاضر بدنبال بدست آوردن اطالعاتی درباره

 باشدي همبستگی می -توصیفی

 

 ها روش گردآوري داده

 اي روش كتابخانه

های داخلی و خاارجی نیاز اساتفاده     نامه ش عالوه بر کتب از مقاالت و پایاندر پژوهش فوق جهت نگارش تئوری و ادبیات پژوه

های اینترنتی و مناب  معتبر داخلای   سازی ادبیات پژوهش و افزایش اعتبار آن از مجالت و سایت شده استي همچنین جهت غنی

 و خارجی بهره گرفته شده استي

 

 ها  و تحليل داده روش تجزيه 

های مختلف آمار توصیفی )فروانی، میانگین، واریانس، میاناه، ماد، جاداول و     ها از روشیه و تحلیل دادهدر این تحقیق برای تجز

ای، آزمون تی مستقل، آزمون تحلیال واریاانس، آزماون همبساتگی و تحلیال       نمودارها( و آمار استنباطی )آزمون تی تك نمونه

 استفاده شده استي SPSSافزار  مسیر( بوسیله نرم

 

 ضيات پژوهشآزمون فر

اساتي بارای آزماون فرضایات از ضاریب       های تحقیق پرداخته شاده  های مناسب به آزمون فرضیه در این قسمت با انجام تحلیل

 همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون ساده/ چندگانه استفاده شده استي 

 

تأسيسدات آبيداري    بين سبك رهبري تحول آفرين و اعتماد سازماني در شركت ساختمان سدد و  -1فرضيه اصلي 

 داري وجود دارد. رابطه معني

به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای رهبری تحول آفرین و اعتماد سازمانی از ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شده اساتي  

 دار وجود داردي دهد بین رهبری تحول آفرین و اعتماد سازمانی رابطه مثبت )قوی( و معنی نتایج نشان می

 ضريب همبستگي بين متغيرهاي رهبري تحول آفرين و اعتماد سازماني( 1جدول )

 اعتماد سازماني متغير

 رهبري تحول آفرين
Rضريب تعيين ) (Rضريب همبستگي )

R) شده  ضريب تعيين تعديل (2
2َ

Adj ) 

948/4 622/4 611/4 

 41/4داری  در سطح معنی **
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 099/4ی روحانی ) (، جذبهB   ،128/9  =T= 861/4ریك فرهیختگی )از طرفی براسا  نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، تح

=B   ،111/9  =T( انگیزش الهام بخش ،)288/4=B   ،349/3  =T( مالحظات فردی ،)490/4 =B   ،302/3  =T به صورت ،)

 گرددي تایید می 1باشندي بنابراین فرضیه اصلی  دار بر اعتماد سازمانی تاثیرگذار می مثبت و معنی

    سيون چندگانه بين رهبري تحول آفرين و اعتماد سازمانيگرن رمو( آز2ول )جد 

 (t) آماره تي داري معني سطح
 استاندارد نشده ضريب استاندارد شده ضريب

 معيارها/ ضريب
 (B) بي انحراف معيار (Beta) بتا

 ضریب ثابت 811/4 128/4  940/9 444/4

444/4 128/9 180/4 411/4 861/4 ریك فریختگیتح   

444/4 111/9 843/4 410/4 099/4 روحانی  جذبه   

444/4 349/3 301/4 482/4 288/4  انگیزش الهام بخش 

421/4 302/2 126/4 404/4 490/4  مالخظات فردی 

 

بين سبك رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني در شركت ساختمان سد و تأسيسدات   -2فرضيه اصلي 

 داري وجود دارد. عنيآبياري رابطه م

به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی از ضرایب همبساتگی پیرساون اساتفاده    

 دار وجود داردي دهد بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت )قوی( و معنی شده استي نتایج نشان می

 تگي بين متغيرهاي رهبري تحول آفرين و اعتماد سازماني( ضريب همبس3جدول )

 رفتار شهروندي سازماني متغير

 رهبري تحول آفرين
Rضريب تعيين ) (Rضريب همبستگي )

R) شده  ضريب تعيين تعديل (2
2َ

Adj ) 

916/4 911/4 918/4 

 41/4داری  در سطح معنی **

 321/4ی روحانی ) (، جذبهB   ،341/1  =T= 198/4ك فرهیختگی )از طرفی براسا  نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، تحری

=B   ،901/11  =T( انگیزش الهام بخش ،)231/4 =B   ،141/1  =T( مالحظات فردی ،)119/4 =B   ،441/6  =T به ،)

 گرددي تایید می 2باشندي بنابراین فرضیه اصلی  دار بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار می صورت مثبت و معنی

    سيون چندگانه بين رهبري تحول آفرين و فتار شهروندي سازمانيگرن رمو( آز4ول )جد 

 (t) آماره تي داري معني سطح
 استاندارد نشده ضريب استاندارد شده ضريب

 معيارها/ ضريب
 (B) بي انحراف معيار (Beta) بتا

 ضریب ثابت 323/4 482/4  244/1 444/4

444/4 341/1 216/4 431/4 198/4  تحریك فریختگی 

444/4 901/11 368/4 421/4 321/4 روحانی  جذبه   
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444/4 141/1 342/4 434/4 231/4  انگیزش الهام بخش 

444/4 441/6 218/4 424/4 119/4  مالخظات فردی 

 

 بين اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در شركت سداختمان سدد و تأسيسدات آبيداري     -3فرضيه اصلي 

 داري وجود دارد. رابطه معني

به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از ضرایب همبستگی پیرساون اساتفاده شاده    

 دار وجود داردي دهد بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت )قوی( و معنی استي نتایج نشان می

 همبستگي بين متغيرهاي رهبري تحول آفرين و اعتماد سازماني( ضريب 5جدول )

 رفتار شهروندي سازماني متغير

 اعتماد سازماني
Rضريب تعيين ) (Rضريب همبستگي )

R) شده  ضريب تعيين تعديل (2
2َ

Adj ) 

616/4 131/4 134/4 

 41/4داری  در سطح معنی **

،   B= 108/4(، اعتماد عمودی )B   ،431/3  =T= 100/4تماد افقی )از طرفی براسا  نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، اع

149/3  =T( و اعتماد نهادی )103/4 =B   ،111/14  =Tدار بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار  (، به صورت مثبت و معنی

 گرددي تایید می 3باشندي بنابراین فرضیه اصلی  می

    عتماد سازماني و فتار شهروندي سازمانيسيون چندگانه بين اگرن رمو( آز6ول )جد 

 (t) آماره تي داري معني سطح
 استاندارد نشده ضريب استاندارد شده ضريب

 معيارها/ ضريب
 (B) بي انحراف معيار (Beta) بتا

 ضریب ثابت 801/4 111/4  416/0 444/4

443/4 431/3 161/4 406/4 100/4  اعتماد افقی 

442/4 149/3 182/4 401/4 108/4  اعتماد عمودی 

444/4 111/14 821/4 411/4 103/4  اعتماد نهادی 

 

بين سبك رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني با توجه به نقدش ميدانجيگري اعتمداد     -4فرضيه اصلي 

 داري وجود دارد. سازماني در شركت ساختمان سد و تأسيسات آبياري رابطه معني

بین متغیرهای رهبری تحول آفرین و اعتماد سازمانی از ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شده اساتي  به منظور بررسی رابطه 

 دار وجود داردي دهد بین رهبری تحول آفرین و اعتماد سازمانی رابطه مثبت )قوی( و معنی نتایج نشان می
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 ( ضريب همبستگي بين متغيرهاي رهبري تحول آفرين و اعتماد سازماني7جدول )

 اعتماد سازماني رمتغي

 رهبري تحول آفرين
Rضريب تعيين ) (Rضريب همبستگي )

R) شده  ضريب تعيين تعديل (2
2َ

Adj ) 

196/4 831/4 831/4 

 41/4داری  در سطح معنی **

دار بار   ( باه صاورت مثبات و معنای    B   ،193/11  =T= 102/4از طرفی براسا  نتایج آزمون رگرسیون، رهبری تحول آفرین )

 باشدي د سازمانی تاثیرگذار میاعتما

    سيون بين رهبري تحول آفرين و اعتماد سازمانيگرن رمو( آز8ول )جد 

 (t) آماره تي داري معني سطح
 استاندارد نشده ضريب استاندارد شده ضريب

 معيارها/ ضريب
 (B) بي انحراف معيار (Beta) بتا

 ضریب ثابت 160/4 189/4  831/0 444/4

444/4 193/11 196/4 401/4 102/4  رهبری تحول آفرین 

 

 224/4( و اعتماد سازمانی )B   ،318/3  =T= 488/4همچنین براسا  نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، رهبری تحول آفرین )

=B   ،088/1  =Tباشندي دار بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار می ( به صورت مثبت و معنی 

    ن  بين رهبري تحول آفرين، اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني سيوگرن رمو( آز9ول )جد 

 (t) آماره تي داري معني سطح
 استاندارد نشده ضريب استاندارد شده ضريب

 معيارها/ ضريب
 (B) بي انحراف معيار (Beta) بتا

 ضریب ثابت 244/4 483/4  194/3 442/4

444/4 810/34 664/4 421/4 623/4 تحول آفرین رهبری   

444/4 114/0 124/4 429/4 121/4  اعتماد سازمانی 

 

 توان اثر کل رابطه متغیرها را محاسبه نمود: اکنون می

    ( اثر كل رابطه بين رهبري تحول آفرين، اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني11ول )جد 

 مسير اثر مستقيم اثر غير مستقيم اثر كل

 رهبری تحول آفرین  --<رفتار شهرونی سازمانی 102/4 623/4*121/4 102/4+  499/4=  601/4

 رهبری تحول آفرین  --<اعتماد سازمانی 623/4 - 623/4

 اعتماد سازمانی  --<رفتار شهروندی سازمانی 121/4 - 121/4
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رفتار شهروندی سازمانی با توجاه   مطابق نتایج مندرج، اثر کل )اثر مستقیم + اثر غیرمستقیم( رابطه بین رهبری تحول آفرین و

( بیشتر از اثر مستقیم رابطه بین رهباری تحاول آفارین و رفتاار شاهروندی ساازمانی       601/4به نقش میانجی اعتماد سازمانی )

 گرددي تایید می 0( استي بنابراین فرضیه اصلی 102/4)

و رفتار شهروندي سازماني با توجده  بين تحريك فرهيختگي )از ابعاد سبك رهبري تحول آفرين(  -1فرضيه فرعي 

 داري وجود دارد. به نقش ميانجيگري اعتماد سازماني در شركت ساختمان سد و تأسيسات آبياري رابطه معني

به منظور بررسی رابطه بین تحریك فرهیختگی و اعتماد سازمانی از ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شده استي نتایج نشاان  

 دار وجود داردي یختگی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معنیدهد بین تحریك فره می

 ( ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحريك فرهيختگي و اعتماد سازماني11جدول )

 اعتماد سازماني متغير

 تحريك فرهيختگي
Rضريب تعيين ) (Rضريب همبستگي )

R) شده  ضريب تعيين تعديل (2
2َ

Adj ) 

616/4 889/4 881/4 

 41/4داری  معنی در سطح **

دار بار   ( باه صاورت مثبات و معنای    B   ،902/18  =T= 134/4از طرفی براسا  نتایج آزمون رگرسیون، تحریك فرهیختگای ) 

 باشدي اعتماد سازمانی تاثیرگذار می

    سيون بين تحريك فرهيختگي و اعتماد سازمانيگرن رمو( آز12ول )جد 

 (t) آماره تي داري معني سطح
 استاندارد نشده ضريب رد شدهاستاندا ضريب

 معيارها/ ضريب
 (B) بي انحراف معيار (Beta) بتا

 ضریب ثابت 929/4 114/4  249/8 444/4

444/4 902/18 616/4 403/4 134/4  تحریك فرهیختگی 

 

 310/4انی )( و اعتماد ساازم B   ،916/1  =T= 091/4همچنین براسا  نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، تحریك فرهیختگی )

=B   ،316/1  =Tباشندي دار بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار می ( به صورت مثبت و معنی 

    سيون  بين تحريك فرهيختگي، اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازمانيگرن رمو( آز13ول )جد 

 (t) آماره تي داري معني سطح
 استاندارد نشده ضريب استاندارد شده ضريب

 ها/ ضريبمعيار
 (B) بي انحراف معيار (Beta) بتا

 ضریب ثابت 181/4 104/4  419/0 444/4

444/4 916/1 111/4 482/4 091/4  تحریك فرهیختگی 

444/4 316/1 312/4 414/4 310/4  اعتماد سازمانی 

 

 توان اثر کل رابطه متغیرها را محاسبه نمود: اکنون می
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    يك فرهيختگي، اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني( اثر كل رابطه بين تحر14ول )جد 

 مسير اثر مستقيم اثر غير مستقيم اثر كل

 تحریك فرهیختگی  --<رفتار شهرونی سازمانی 134/4 091/4*310/4 134/4+  161/4=  911/4

 تحریك فرهیختگی  --<اعتماد سازمانی 091/4 - 091/4

 اعتماد سازمانی  --<انیرفتار شهروندی سازم 310/4 - 310/4

 

مطابق نتایج مندرج، اثر کل )اثر مستقیم + اثر غیرمستقیم( رابطه بین تحریك فرهیختگی و رفتار شهروندی سازمانی باا توجاه   

( بیشتر از اثر مستقیم رابطاه باین تحریاك فرهیختگای و رفتاار شاهروندی ساازمانی        911/4به نقش میانجی اعتماد سازمانی )

 گرددي تایید می 1بنابراین فرضیه فرعی ( استي 134/4)

 

ي روحاني )از ابعاد سبك رهبري تحول آفرين( و رفتار شهروندي سازماني با توجده بده    بين جذبه -2فرضيه فرعي 

 داري وجود دارد. نقش ميانجيگري اعتماد سازماني در شركت ساختمان سد و تأسيسات آبياري رابطه معني

ی روحانی و اعتماد سازمانی از ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شاده اساتي نتاایج نشاان      بهبه منظور بررسی رابطه بین جذ

 دار وجود داردي ی روحانی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت )قوی( و معنی دهد بین جذبه می

 ( ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحريك فرهيختگي و اعتماد سازماني15جدول )

 اعتماد سازماني متغير

 ي روحاني جذبه
Rضريب تعيين ) (Rضريب همبستگي )

R) شده  ضريب تعيين تعديل (2
2َ

Adj ) 

612/4 819/4 818/4 

 41/4داری  در سطح معنی **

دار بار اعتمااد    ( به صورت مثبت و معنیB   ،110/18  =T= 811/4ی روحانی ) از طرفی براسا  نتایج آزمون رگرسیون، جذبه

 باشدي سازمانی تاثیرگذار می

    ي روحاني و اعتماد سازماني سيون بين جذبهگرن رمو( آز16ول )جد 

 (t) آماره تي داري معني  سطح
 استاندارد نشده ضريب استاندارد شده ضريب

 معيارها/ ضريب
 (B) بي انحراف معيار (Beta) بتا

 ضریب ثابت 484/1 101/4  268/1 444/4

444/4 110/18 612/4 401/4 811/4  وحانیی ر جذبه 

 

 264/4( و اعتمااد ساازمانی )  B   ،291/11  =T= 116/4ی روحاانی )  همچنین براسا  نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، جذبه

=B   ،861/0  =Tباشندي دار بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار می ( به صورت مثبت و معنی 
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    اني و رفتار شهروندي سازمانيي روحاني، اعتماد سازم سيون  بين جذبهگرن رمو( آز17ول )جد 

 (t) آماره تي داري معني سطح
 استاندارد نشده ضريب استاندارد شده ضريب

 معيارها/ ضريب
 (B) بي انحراف معيار (Beta) بتا

 ضریب ثابت 818/4 121/4  413/1 444/4

444/4 291/11 811/4 409/4 116/4  ی روحانی جذبه 

444/4 861/0 216/4 484/4 264/4  اعتماد سازمانی 

 

 توان اثر کل رابطه متغیرها را محاسبه نمود: اکنون می

    ي روحاني ، اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني ( اثر كل رابطه بين جذبه18ول )جد 

 مسير اثر مستقيم اثر غير مستقيم اثر كل

 ی روحانی جذبه  --<رفتار شهرونی سازمانی 811/4 116/4*264/4 811/4+ 118/4=   621/4

 ی روحانی جذبه  --<اعتماد سازمانی 116/4 - 116/4

 اعتماد سازمانی  --<رفتار شهروندی سازمانی 264/4 - 264/4

 

ی روحانی و رفتار شهروندی سازمانی باا توجاه باه     مطابق نتایج مندرج، اثر کل )اثر مستقیم + اثر غیرمستقیم( رابطه بین جذبه

( 811/4ی روحاانی و رفتاار شاهروندی ساازمانی )     ( بیشتر از اثر مستقیم رابطه بین جذبه621/4سازمانی ) نقش میانجی اعتماد

 گرددي تایید می 2استي بنابراین فرضیه فرعی 

 

بين انگيزش الهام بخش )از ابعاد سبك رهبري تحول آفرين( و رفتار شهروندي سازماني با توجده   -3فرضيه فرعي 

 داري وجود دارد. اد سازماني در شركت ساختمان سد و تأسيسات آبياري رابطه معنيبه نقش ميانجيگري اعتم

به منظور بررسی رابطه بین انگیزش الهام بخش و اعتماد سازمانی از ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شده استي نتایج نشان 

 ر وجود دارديدا دهد بین انگیزش الهام بخش و اعتماد سازمانی رابطه مثبت )قوی( و معنی می

 ( ضريب همبستگي بين متغيرهاي انگيزش الهام بخش و اعتماد سازماني19جدول )

 اعتماد سازماني متغير

 انگيزش الهام بخش
Rضريب تعيين ) (Rضريب همبستگي )

R) شده  ضريب تعيين تعديل (2
2َ

Adj ) 

880/4 001/4 031/4 

 41/4داری  در سطح معنی **

دار بار   ( باه صاورت مثبات و معنای    B   ،116/14  =T= 112/4مون رگرسیون، انگیزش الهام بخش )از طرفی براسا  نتایج آز

 باشدي اعتماد سازمانی تاثیرگذار می

 

 



 مطالعات مدیریت و کارآفرینی

68-114، صفحات 1041، بهار 1، شماره 6دوره   

144 

 

    سيون بين انگيزش الهام بخش و اعتماد سازمانيگرن رمو( آز21ول )جد 

 (t) آماره تي داري معني سطح
 استاندارد نشده ضريب استاندارد شده ضريب

 ضريب معيارها/
 (B) بي انحراف معيار (Beta) بتا

 ضریب ثابت 816/1 114/4  123/9 444/4

444/4 116/14 880/4 406/4 112/4  انگیزش الهام بخش 

 

 224/4( و اعتماد ساازمانی ) B   ،318/3  =T= 488/4همچنین براسا  نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، انگیزش الهام بخش )

=B   ،088/1  =T باشندي دار بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار می صورت مثبت و معنی( به 

    سيون  بين انگيزش الهام بخش، اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازمانيگرن رمو( آز21ول )جد 

 (t) آماره تي داري معني سطح
 استاندارد نشده ضريب استاندارد شده ضريب

 معيارها/ ضريب
 (B) بي انحراف معيار (Beta) بتا

 ضریب ثابت 066/4 113/4  326/0 444/4

444/4 280/13 181/4 433/4 004/4  انگیزش الهام بخش 

444/4 011/14 008/4 403/4 009/4  اعتماد سازمانی 

 

 توان اثر کل رابطه متغیرها را محاسبه نمود: اکنون می

    اد سازماني و رفتار شهروندي سازماني( اثر كل رابطه بين انگيزش الهام بخش، اعتم22ول )جد 

 مسير اثر مستقيم اثر غير مستقيم اثر كل

 انگیزش الهام بخش  --<رفتار شهرونی سازمانی 112/4 004/4*009/4 112/4+ 191/4=   149/4

 انگیزش الهام بخش  --<اعتماد سازمانی 004/4 - 004/4

 د سازمانیاعتما  --<رفتار شهروندی سازمانی 009/4 - 009/4

 

مطابق نتایج مندرج، اثر کل )اثر مستقیم + اثر غیرمستقیم( رابطه بین انگیزش الهام بخش و رفتار شهروندی سازمانی باا توجاه   

( بیشتر از اثر مستقیم رابطه بین انگیازش الهاام بخاش و رفتاار شاهروندی ساازمانی       149/4به نقش میانجی اعتماد سازمانی )

 گرددي تایید می 3فرضیه فرعی ( استي بنابراین 112/4)

 

بين مالحظات فردي )از ابعاد سبك رهبري تحول آفرين( و رفتار شهروندي سازماني با توجده بده    -4فرضيه فرعي 

 داري وجود دارد. نقش ميانجيگري اعتماد سازماني در شركت ساختمان سد و تأسيسات آبياري رابطه معني

و اعتماد سازمانی از ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شاده اساتي نتاایج نشاان      به منظور بررسی رابطه بین مالحظات فردی

 دار وجود داردي دهد بین مالحظات فردی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت )( و معنی می
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 ( ضريب همبستگي بين متغيرهاي مالحظات فردي و اعتماد سازماني23جدول )

 اعتماد سازماني متغير

 مالحظات فردي
Rضريب تعيين ) (Rستگي )ضريب همب

R) شده  ضريب تعيين تعديل (2
2َ

Adj ) 

098/4 208/4 204/4 

 41/4داری  در سطح معنی **

دار بار اعتمااد    ( به صورت مثبت و معنای B   ،644/8  =T= 383/4از طرفی براسا  نتایج آزمون رگرسیون، مالحظات فردی )

 باشدي سازمانی تاثیرگذار می

    سيون بين مالحظات فردي و اعتماد سازمانيرگن رمو( آز24ول )جد 

 (t) آماره تي داري معني سطح
 استاندارد نشده ضريب استاندارد شده ضريب

 معيارها/ ضريب
 (B) بي انحراف معيار (Beta) بتا

 ضریب ثابت 421/2 214/4  838/9 004/4

009/4 644/8 098/4 413/4 383/4  مالحظات فردی 

 

 B= 224/4( و اعتماد سازمانی )B   ،318/3  =T= 488/4ایج آزمون رگرسیون چندگانه، مالحظات فردی )همچنین براسا  نت

  ،088/1  =Tباشندي دار بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار می ( به صورت مثبت و معنی 

    سيون  بين مالحظات فردي، اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازمانيگرن رمو( آز25ول )جد 

 (t) آماره تي داري معني سطح
 استاندارد نشده ضريب استاندارد شده ضريب

 معيارها/ ضريب
 (B) بي انحراف معيار (Beta) بتا

 ضریب ثابت 116/4 121/4  021/1 118/4

444/4 141/12 081/4 426/4 301/4  مالحظات فردی 

444/4 340/11 191/4 439/4 190/4  اعتماد سازمانی 

 

 توان اثر کل رابطه متغیرها را محاسبه نمود: یاکنون م

    ( اثر كل رابطه بين مالحظات فردي، اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني26ول )جد 

 مسير اثر مستقيم اثر غير مستقيم اثر كل

 مالحظات فردی  --<رفتار شهرونی سازمانی 383/4 301/4*190/4 383/4+  240/4=  181/4

 مالحظات فردی  --<اعتماد سازمانی 301/4 - 301/4

 اعتماد سازمانی  --<رفتار شهروندی سازمانی 190/4 - 190/4
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مطابق نتایج مندرج، اثر کل )اثر مستقیم + اثر غیرمستقیم( رابطه بین مالحظات فردی و رفتار شهروندی سازمانی باا توجاه باه    

( 383/4تقیم رابطه بین مالحظات فردی و رفتاار شاهروندی ساازمانی )   ( بیشتر از اثر مس181/4نقش میانجی اعتماد سازمانی )

 گرددي تایید می 0استي بنابراین فرضیه فرعی 

 

 گيري بحث و نتيجه

ها رخ داده، توجه به موضوع رهبری نیز بیشتر شده استي مطالعات نشان  های گذشته در سازمان با توجه به تحوالتی که در دهه

شود رهبری تحول آفرین استي رهبری تحاول آفارین    که باعث بروز رفتارهای شهروندی سازمانی میداده است یری از مواردی 

هاای پیاروان از طریاق تادارك هام راساتایی اهاداف و مأموریات          ها و نگرش نوعی رفتار رهبری است که از طریق تغییر ارزش

کناد رهباری    ( اشااره مای  1916) 21ن طور کاه باا   شودي هما سازمانی به ترغیب پیروان برای دستیابی به نتایج عالی منجر می

 کند که به ایجاد نتایجی فراتر از انتظارات منجر شودي تحول آفرین پیرو را به سمتی هدایت می

شود، اما رابطاة   گیری رفتارهای شهروندی منجر می های کارکنان به شرل ها و ارزش رهبری تحول آفرین از طریق تغییر نگرش 

گیردي تقویت رفتارهاای شاهروندی مانناد هار      های مربوط اعتماد سازمانی تحت تأثیر قرار می ن توسط ارزشها در سازما بین آن

تواناد در ایان زمیناه تأثیرگاذار باشاد،       زند، به ترغیب و تشاویق نیااز داردي از ماواردی کاه مای      رفتار دیگری که از افراد سر می

هاا و راهبردهاای مناساب، در جهات شروفاترشادن       ید با وضا  سیاسات  ها و اقدامات سازمانی استي مدیران سازمانی با سیاست

تاوان ماواردی مانناد گازینش و اساتخدام، آماوزش و توساعه،         رفتارهای شهروندی در سازمان تالش کنندي در همین زمینه می

 اندي دی مناسبارزیابی عملررد و جبران خدمات و سیستمهای غیررسمی را نام برد که برای ارتقا و ترغیب رفتارهای شهرون

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی با توجه به نقش میانجی اعتماد ساازمانی انجاام   

گردیدي جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشناسان شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری )سابیر( تشریل داده و بارای  

هااای  هااای مختلااف آمااار توصاایفی و اساتنباطی اسااتفاده گردیاادي یافتااه  آوری شاده از روش  ی جماا هااا تجزیاه و تحلیاال داده 

درصاد(،   0/81درصاد(، دارای مادرك تحاایلی لیساانس )     0/81شناختی تحقیق نشان داد، اکثریت پاسخگویان مرد ) جمعیت

باشندي آمارهای توصیفی  ( می2/01سال ) 1از  11تا  14کاری بین  درصد( و دارای سابقه 0/00سال ) 14تا  04دارای سنی بین 

ی روحانی، انگیزش الهام بخش و مالحظات فردی(، اعتماد ساازمانی   متغیرهای رهبری تحول آفرین )تحریك فرهیختگی، جذبه

، کاری، جوانمردی، ادب و نزاکات  )اعتماد افقی، اعتماد عمودی و اعتماد نهادی( و رفتار شهروندی سازمانی )نوع دوستی، وجدان

باشاندي همچناین    بوده و تا حدود زیادی به میانه نزدیك می 3آداب اجتماعی( نشان داد که میانگین این متغیرها بیشتر از عدد 

 باشدي توان بیان کرد که پراکندگی حول میانگین برای این متغیرها کم می براسا  مقادیر انحراف معیار می

ای نشاان داد وضاعیت    ها نرمال استي نتایج آزمون تی تك نموناه  د توزی  دادهاسمیرنوف نشان دا -های آزمون کولموگروف یافته

ی روحانی، انگیزش الهام بخش و مالحظات فردی(، اعتماد ساازمانی   متغیرهای رهبری تحول آفرین )تحریك فرهیختگی، جذبه

کاری، جوانمردی، ادب و نزاکات،   جدان)اعتماد افقی، اعتماد عمودی و اعتماد نهادی( و رفتار شهروندی سازمانی )نوع دوستی، و

آداب اجتماعی( براسا  دیدگاه مدیران و کارشناسان شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری )سابیر( مطلوب استي همچناین  

تی مستقل و تحلیل واریانس بین میاانگین متغیرهاای رهباری تحاول آفارین، اعتمااد ساازمانی و رفتاار           براسا  نتایج آزمون

 داری وجود نداردي ازمانی برحسب جنسیت و تحایالت تفاوت معنیشهروندی س

                                                           
27 Bass 
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، رابطه بین رهبری تحول آفرین و اعتماد سازمانی مورد بررسی قرار گرفتي جهت آزمون فرضایه از  1ی اصلی  در بررسی فرضیه

ده وجاود رابطاه   دهنا  به دست آماد کاه نشاان    948/4آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده و ضریب همبستگی برابر 

باشاد و   مای  622/4باشدي مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر باا   مثبت و قوی میان رهبری تحول آفرین و اعتماد سازمانی می

درصد از تغییرات اعتماد سازمانی، تحت تاثیر رهبری تحاول آفارین اساتي از طرفای براساا        2/62بیانگر این مطلب است که 

=  B   ،111/9= 099/4ی روحاانی )  (، جذباه B   ،128/9  =T= 861/4انه، تحریاك فرهیختگای )  نتایج آزمون رگرسیون چندگ

T( انگیزش الهام بخش ،)288/4=B   ،349/3  =T( مالحظات فردی ،)490/4 =B   ،302/3  =Tدار  (، به صورت مثبت و معنی

 باشندي بر اعتماد سازمانی تاثیرگذار می

بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفتي جهات آزماون   ، رابطه 2ی اصلی  در بررسی فرضیه

دهناده وجاود    به دست آمد که نشان 916/4فرضیه از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده و ضریب همبستگی برابر 

قدار ضاریب تعیاین تعادیل شاده برابار باا       باشدي م رابطه مثبت و قوی میان رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی می

درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی، تحت تاثیر رهبری تحول آفارین   1/91باشد و بیانگر این مطلب است که  می 911/4

ی روحاانی   (، جذباه B   ،341/1  =T= 198/4استي از طرفی براسا  نتایج آزمون رگرسیون چندگاناه، تحریاك فرهیختگای )   

(321/4 =B   ،901/11  =T  ( انگیزش الهاام بخاش ،)231/4 =B   ،141/1  =T  ( مالحظاات فاردی ،)119/4 =B   ،441/6  =

Tباشندي دار بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار می (، به صورت مثبت و معنی 

گرفاتي جهات آزماون     ، رابطه بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی ساازمانی ماورد بررسای قارار    3ی اصلی  در بررسی فرضیه

دهناده وجاود    به دست آمد که نشان 616/4فرضیه از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده و ضریب همبستگی برابر 

 131/4باشدي مقدار ضریب تعیین تعدیل شاده برابار باا     رابطه مثبت و قوی میان اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی می

درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی، تحات تااثیر اعتمااد ساازمانی اساتي از       1/13مطلب است که باشد و بیانگر این  می

،   B= 108/4(، اعتمااد عماودی )  B   ،431/3  =T= 100/4طرفی براسا  نتایج آزماون رگرسایون چندگاناه، اعتمااد افقای )     

149/3  =T( و اعتماد نهادی )103/4 =B   ،111/14  =Tدار بر رفتار شهروندی ساازمانی تاثیرگاذار    ت و معنی(، به صورت مثب

 باشندي می

، رابطه بین سبك رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی باا توجاه باه نقاش میاانجیگری      0ی اصلی  در بررسی فرضیه

اساتفاده گردیادي    اعتماد سازمانی مورد بررسی قرار گرفتي جهت آزمون فرضیه از آزمون همبستگی، رگرسیون ساده و چندگانه

نتایج نشان داد اثر کل )اثر مستقیم + اثر غیرمستقیم( رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی ساازمانی باا توجاه باه     

( بیشتر از اثر مساتقیم رابطاه باین رهباری تحاول آفارین و رفتاار شاهروندی ساازمانی          601/4نقش میانجی اعتماد سازمانی )

 ( استي 102/4)

، رابطه بین تحریك فرهیختگی )از ابعاد سبك رهبری تحول آفرین( و رفتار شهروندی ساازمانی باا   1ی فرعی  فرضیه در بررسی

توجه به نقش میانجیگری اعتماد سازمانی مورد بررسی قرار گرفتي جهت آزمون فرضیه از آزمون همبستگی، رگرسیون سااده و  

ثار مساتقیم + اثار غیرمساتقیم( رابطاه باین تحریاك فرهیختگای و رفتاار          چندگانه استفاده گردیدي نتایج نشان داد اثر کال )ا 

( بیشتر از اثر مستقیم رابطاه باین تحریاك فرهیختگای و     911/4شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی )

 ( استي 134/4رفتار شهروندی سازمانی )
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ابعاد سبك رهبری تحول آفرین( و رفتار شهروندی سازمانی با توجه  ی روحانی )از ، رابطه بین جذبه2ی فرعی  در بررسی فرضیه

به نقش میانجیگری اعتماد سازمانی مورد بررسی قرار گرفتي جهات آزماون فرضایه از آزماون همبساتگی، رگرسایون سااده و        

وحاانی و رفتاار شاهروندی    ی ر چندگانه استفاده گردیدي نتایج نشان داد اثر کل )اثر مستقیم + اثر غیرمستقیم( رابطه بین جذبه

ی روحانی و رفتاار شاهروندی    ( بیشتر از اثر مستقیم رابطه بین جذبه621/4سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی )

 ( استي 811/4سازمانی )

ساازمانی باا    ، رابطه بین انگیزش الهام بخش )از ابعاد سبك رهبری تحول آفرین( و رفتار شهروندی3ی فرعی  در بررسی فرضیه

توجه به نقش میانجیگری اعتماد سازمانی مورد بررسی قرار گرفتي جهت آزمون فرضیه از آزمون همبستگی، رگرسیون سااده و  

چندگانه استفاده گردیدي نتایج نشان داد اثر کل )اثار مساتقیم + اثار غیرمساتقیم( رابطاه باین انگیازش الهاام بخاش و رفتاار           

( بیشتر از اثر مستقیم رابطه باین انگیازش الهاام بخاش و     149/4نقش میانجی اعتماد سازمانی )شهروندی سازمانی با توجه به 

 ( استي 112/4رفتار شهروندی سازمانی )

، رابطه بین مالحظات فردی )از ابعاد سبك رهبری تحول آفارین( و رفتاار شاهروندی ساازمانی باا      0ی فرعی  در بررسی فرضیه

ازمانی مورد بررسی قرار گرفتي جهت آزمون فرضیه از آزمون همبستگی، رگرسیون سااده و  توجه به نقش میانجیگری اعتماد س

چندگانه استفاده گردیدي نتایج نشان داد اثر کل )اثر مستقیم + اثر غیرمستقیم( رابطه بین مالحظات فاردی و رفتاار شاهروندی    

مستقیم رابطه بین مالحظات فردی و رفتاار شاهروندی    ( بیشتر از اثر181/4سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی )

 ( استي 383/4سازمانی )

( ،  2449)  34( ، ساینگ و اسریواساتاوا  2410) 29( ، کارتر و همراران2410) 26ها با تحقیقات ریتز و همراران نتایج این فرضیه

( همساو  1391یرازی و همرااران ) (، شا 1392(، سید جوادین و همرااران ) 1398(، بهادری و دهگان )1398شجایی و خلیلی )

بوده و نشان دهنده آن است که سبك رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی باا توجاه باه نقاش میاانجی اعتمااد ساازمانی ماؤّثر         

 باشدي   می

ول اند، اما مطالعات اخیر تأثیر رهباری تحا   شماری تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتارهای درون نقشی را تأیید کرده مطالعات بی

کنند تأثیر رهبری تحول آفارین   کندي پودساکوف، مك کنزی و بومر تأکید می آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی را تأیید می

هاای گونااگونی باروز     تر از تأثیر بر رفتارهای درون نقشی استي این تاأثیر باه شایوه    بر رفتارهای شهروندی سازمانی بسیار مهم

تقیم است، برای مثال، رفتار مالحظة فردی که یری از ابعاد رهبری تحول آفارین اسات، تاأثیری    کندي برخی آثار به طور مس می

گذارد یا اینره رهبران تحول آفرین تمایال دارناد پیاروان را برانگیزانناد تاا       مستقیم بر رفتارهای شهروندی سازمانی پیروان می

ل خود بر دیگران، احتارام باه حقاوق دیگاران در منااب  مشاترك و       رفتارهای جوانمردانه و بانزاکتی از قبیل توجه به تأثیر اعما

 شرایت نرردن دربارة مسا ل جز ی را انجام دهندي

یری دیگر از موارد رابطة بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی، جایگاه رهبر به عنوان یك مدل استي این بادین معناسات   

کنند و پیروان نیز تمایل دارند تاا از رهباران تقلیاد کننادي اگار پیاروان        می های نقشی تعریف که رهبران خود را به عنوان مدل

 بتوانند رفتارهای تحول آفرینانة رهبران را به عنوان رفتارهای فرانقشی در نظر

 بگیرند به احتمال بیشتری درگیر رفتارهای فرانقشی در حوزة کاری خود خواهند شدي

                                                           
28 Ritz et al. 
29 Carter et al. 
30 Singh & Srivastava 
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در نظر گرفتاه شاوند و رفتارهاای شاهروندی پیاروان را موجاب شاوند، بایاد مادیریت          رهبران برای اینره بتوانند تحول آفرین 

 تاویرسازی مناسبی انجام دهند، نه اینره فقط روی خود کار به تنهایی تمرکز کنندي

ی مثال، تواند تأثیر داشته باشدي برا عالوه بر این، رهبری تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی به طور غیرمستقیم نیز می

توان گفات هرچاه نگارش کارکناان نسابت باه اعتمااد ساازمانی نگارش           تأثیر بر متغیرهای میانجی مانند اعتماد سازمانیي می

تری باشد، به طور قط ، تمایل بیشتری خواهند داشت تا وظیفة خود را انجام دهندي هرچاه افاراد بیشاتر توساط اعتمااد       مثبت

ای خود را انجاام خواهناد داد، حتای در انجاام دادن رفتارهاایی کاه فراتار از         ملررد وظیفهسازمانی برانگیخته شوند، بهتر نیز ع

 ها باشد، تالش خواهند کردي   ای آن عملررد وظیفه

 

 پيشنهادات برگرفته از تحقيق

  1پيشنهادهاي مربوط به فرضيه اصلي 

داری کشف شاده اسات، باه مادیران ساازمان       نیاز آنجایره بین سبك رهبری تحول آفرین و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و مع

 پیشنهاد گردد :  

با انتخاب سبك رهبری تحول آفرین، زمینه الزم برای افزایش اعتماد سازمانی در زیرمجموعه خود فراهم آورندي مادیران بایاد    -

هاا و   ان باید با ارتقای توانمندیالگو و مرج  مناسبی برای کارکنان خود بوده و از طریق الگو بودن رهبری نمایندي بنابراین مدیر

 های رهبری، زمینه مرجعیت و الگو بودن خود را فراهم نمایندي   مهارت

های فاردی کارمنادان جهات کماك باه ساازمان        گیری از تفاوت هایی برای بهره مدیران باید تالش نمایند فعاالنه به دنبال راه -

هاا بارای ایجااد     ای فاردی کارکناان خاود توجاه نماوده و از ایان تفااوت       ها  شود مدیران به تفااوت  باشندي بنابراین پیشنهاد می

 اعتمادسازمانی استفاده نمایندي

کنناد و   هایشاان اعتاراف نمای    هاا و ضاعف   ها باه آساانی باه محادودیت     دهد مدیران سازمان نتایج تحقیقات گذشته نشان می -

شاود کاه مادیران از     انی نداشته و بنابراین پیشنهاد میپذیرندي چنین ویژگی با خاوصیات یك رهبر همخو اشتباهاتشان را نمی

 های خود بپردازندي  روحیه انتقادپذیری بیشتری برخوردار باشند و تالش نمایند که در فرآیند انتقاد، به اصالد ضعف

کارکناان از   شود روابط مدیران سازمان با کارکنان عادالنه باشدي وجود جاو عادالت در ساازمان و احساا  بااالی      پیشنهاد می -

 کندي میزان عدالت، یری از نیروهای مهم انگیزشی در سازمان است، که به ارتقای روابط صادقانه و در نهایت اعتماد کمك می

 

  2پيشنهادهاي مربوط به فرضيه اصلي 

ه مادیران  داری کشف شاده اسات، با    از آنجایره بین سبك رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی

 شود : سازمان پیشنهاد می

شود تاا باا اتخااذ ایان شایوة رهباری باه افازایش رفتارهاای           لزوم توجه به وجود رهبران تحول آفرین در سازمان توصیه می -

شناسی و فضیلت مدنی کارکنان سازمان کمك کند تا در نهایت عملررد ساازمان   دوستی، جوانمردی، ادب و مهربانی، وظیفه نوع

 یابد، ارتقا

 های خود سخت پایبند باشند؛ مدیران باید نسبت به تعهدات و وعده -

 مدیران باید صداقت خود را با برقراری ارتباط باز با کارکنان نشان دهند؛ -
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 مدیران باید پیش از آنره سخن بگویند، به سخنان کارکنان سازمان به طور جدی گوش دهند؛ -

 نان سازمان باشند؛باید به طرق مختلف در دستر  کارک -

 مدیران باید به کارکنان احترام گذاشته و در انجام امور مناف و مار باشند؛ -

مدیران باید پاسخگو باشند، از سرزنش پرهیز کنند و برای کمك به رف  مشرالت کارکنان سازمان همراری نمایناد و راهراار    -

 بجویندي وييي ي

  3پيشنهادهاي مربوط به فرضيه اصلي 

داری کشاف شاده اسات، باه مادیران ساازمان        آنجایره بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنای از 

 شود :  پیشنهاد می

زمینه الزم برای افزایش اعتماد سازمانی را فراهم آورندي اعتماد یك عنار سازمانی مهم برای موفقیات ساازمان اساتي نتاایج      -

وری، فقدان نوآوری و ضربه وارد کردن باه   که سطود پایین اعتماد سبب افزایش استر  و کاهش بهرهدهد  ها نشان می پژوهش

شودي از سوی دیگر، سطود باالی اعتماد سبب افزایش روحیه کارکنان، کاهش غیبت، افازایش ناوآوری    گیری می فرآیند تامیم

 شودي سازمانی و کمك به مدیریت تغییر مؤثّر می

شودي ایجاد اعتمااد نیازمناد تعهاد باه ایجااد       های مشترك شروع می ت با ایجاد یك فرهنگ بر مبنای ارزشاعتمادسازی نخس -

هاا باه دنباال     شود که سازمان روابط بین فردی بر مبنای صداقت، انسجام و گشودگی روابط با طرف مقابل استي پس توصیه می

ای پویاست و مزایایی  اد اعتماد یك فرآیند ساده نیست، بلره پدیدهایجاد یك جو آکنده از اعتماد باشند باید توجه داشت که ایج

شاود کاه باا تادابیری باه رشاد اعتمااد         کندي بنابراین، به سازمان پیشانهاد مای   تر می شود آن را با ارزش که از اعتماد ناشی می

 های خود کمك کنندي سازمانی، به ویژه اعتماد نهادی در بین کارکنان و مدیران سازمان

 

 هاي فرعي و فرضيه 4يشنهادهاي مربوط به فرضيه اصلي پ

ی روحانی، انگیازش الهاام بخاش و مالحظاات فاردی( و       از آنجایره بین سبك رهبری تحول آفرین )تحریك فرهیختگی، جذبه

 داری کشاف شاده اسات، باه مادیران      رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی رابطاه مثبات و معنای   

 شود : سازمان پیشنهاد می

شود تاا باا اتخااذ ایان شایوة رهباری باه افازایش رفتارهاای           لزوم توجه به وجود رهبران تحول آفرین در سازمان توصیه می -

شناسی و فضیلت مدنی کارکنان سازمان کمك کند تا در نهایت عملررد ساازمان   نوعدوستی، جوانمردی، ادب و مهربانی، وظیفه

 ارتقا یابد،

 زمینه الزم برای افزایش اعتماد سازمانی را فراهم آورند، -

مدیران باید به عامل ترغیب ذهنی به عنوان یك محرك در پیروان برای بررسی مجدد مفروضات اساسی و ماورد ساؤال قارار     -

ستن به چگونگی انجاام  های جدید، نگری دادن آنها و وادار کردن پیروان به نگریستن به مسا ل از زوایای مختلف و پیشنهاد شیوه

 و ترمیل وظایف، بررسی مبانی مهندسی مجدد به عنوان یك راهرار توجه کنندي

مدیران باید افراد متفاوت را در زیر چتر فرر و نظر واحدی گرد آورند و افراد خالق و کارآفرین را پرورش دهناد ي ایان امار در     -

باشدي الهام و القای تاویر خوش بیناناه دربااره آیناده در     بسیار مؤثر میپرورش بعد ابترارات فردی در رفتار شهروندی سازمانی 
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آورد کاه پدیاده رفتاار     هاای ساازمان را پدیاد مای     کارکنان سازمان منب  انگیزش و تحریك کافی برای حرکت در مسیر هادف 

 کندي شهروندی سازمانی را در سازمان تسهیل می

هایشاان را در یاك فرایناد مانظم رشاد و       ی، آموزش و حمایت قرار داده و تواناییمدیران باید کارمندان خود را مورد راهنمای -

توسعه دهندي زیرا کارمندانی که دارای سطح توانمندی فردی باالیی هستند، احسا  تسلط بیشاتری دارناد، باه ابتراار بیشاتر      

 ديگیرن تر یاد می کنند و سری  زنند، در کارهایشان احسا  مسئولیت بیشتری می دست می

ها و مدیران در جهت ایجاد رفتار شهروندی سازمانی باید گام به گام حرکات کنناد ي چاون فرایناد رفتاار       و در نهایت سازمان -

شهروندی سازمانی یك فرایند یك روزه نیست که بتوان مانند یك ترنولوژی جدید آن را به سرعت وارد سازمان کرد، بلره یاك  

 فرایند مداوم و زمان بر استي
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