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با ورود سازمانها به اقتصاد خدماتی ،کیفیت خدمات به موضوع چالشبرانگیزی برای آنهاا
تبدیل شدهاست .بهطوری که موفقیت سازمانها در این اقتصاد ،در گرو داشاتن خادمات باا
کیفیت و کارکنانی مشتری مدار خواهد بود .تحقیقاات گششاته نشاان داده اسات کاه ی ای از
عوامل تأثیرگشار برکیفیات خادمات ساازمانهاا ،وجاود رفتارهاای شاهروندی در کارکناان
بخصوص کارکنانی که بهطور مستقیم در تعامل با مشتریان هستند ،میباشد .تحقیق حاضر
با هدف شناسایی تأثیر سبكهای رهبری (تحولآفرین ومبادله رهبار -پیارو) بار رفتارهاای
شهروندی سازمانی کارکنان انجام شاده اسات .جامعاه آمااری ایان تحقیاق ککیاه کارکناان
بانكهای دولتی استان گکستان بوده است .روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی -همبساتگی
و بهطور مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاری میباشد .نتایج تحقیق حاضر نشاان داد
که سبكهای رهبری تحولآفرین و مبادله رهبر -پیرو بر طبق مدل تحکیل مسیر ارائاه شاده
در این تحقیق ،میتواند بر رفتارهای شهروندی کارکنان باناك تاأثیرگاشار باشاد .در نهایات
محققین به منظور ارتقا و بهبود رفتارهای شهروندی کارکنان از طریاق سابكهاای رهباری
مربوطه ،پیشنهاداتی در باب آموزش رهبری و توجه به ویژگیهای اولیه رهبری در افراد به
هنگام انتخاب و ارتقا آنها ارائه نموده اند.
كلیی واژهها :کیفیت خدمات ،رفتار شهروندی سازمانی ،رهبری تحولآفرین ،مبادله رهبر–
پیرو ،آموزش رهبری ،مدل معادالت ساختاری
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دانشور

مییلب ایراگ نگی گب

ارائه و تبيين مدلی برای چگونگی تأثيرگذاری سبكهای رهبری تحولآفرين و مبادله رهبر  -پيرو بر رفتار شهروندی سازمانی

مقیمه

شمرون

امروزه سازمانها در محیطی ویایاپ وراامیا و مریییر

از رفرارها از ویش عراف ش ه رسم

فعالیییم میی کننیی  .اکیی از اییارز راژ وا یی هییا

م ااشن که متر یما واداش داده نم شین و اا ایسییله

عصرحاضرپ یییرات و حیالت شگرف و م اوم اسم

ساخرارها رسم شناساا نم شین پ امیا در میف ییم

که در شرااط اجرماع و فرهنگ (نظیر حیالت درطرز

سازمان اتیار ممم هترن [1پ1و.]5

عملکرد و عملیا

یسط سیازمان

پ ارزشهییا اجرمییاع )پ سیاسیی پ

اا یجه اه عراف م یان ویشاین کرد کیه اایژ نییع

اقرصاد پ کنیلی اک و فرامل آنما رو م دهی [.]3

رفرار ار نیع نگرش و رفرارها کارکنیان اریر داشیره و

در ااژ شرااط دشیار سازمان هیاا میفی هتیرن کیه

فعالیرما آنما را در جمم اه اف سازمان ه اام م کن

رضاام مشرراان خید را کتب کنن و ارزش اضاف اه

و در نماام ار کیفیم خ مات اراژیه شی ه ایه مشیرر

آنما اراژه دهن  .از ممم راژ عیامی جمیم ح ی اایژ

ارر ذار اسم.

فکییرپ اا ی ژیلی

ه ف اه خصیص در سیازمان هیا خی ما پ کیفییم
رفتار شهرو یگ سامما ب

خ مات اسم .کیفیم خ مات اک از اازارهیا اتییار
ممییم جمییم ارضییا نیییازهییا و وفییادار مشییرراانپ

وا ه رفرار شمرون

عل الخصیص در میستات مال م ااشی  .راچملی و

) (Organو همکییارانش در سییال  3891مطییرگ ردا ی .

 (Reichheldاییان کردنی اراژیه کیفییم

یسعه ااژ مفمی از نیشرهها اارنیارد در سیال 3819پ

ساسر

)& Sasser

خ مات مناسب اک از اسررا

سازمان پ اولیژ اار اهوسیله ار یان

در میرد ماا اه همکار و مطالعات کیا ز ) (Katzsدر

ها اساس ارا ا یا

میرد عملکیرد و رفرارهیا خیدجییش و نیآورانیه در

سازمانهاسم[.]2

سالها 3891پ  3899و  3899نشأت رفره اسم[ .]9از

کیفیییم شییام دو اع ی اسییم :اع ی فن ی و اع ی

آنجا که رفرار شمرون

عملکرد  .کیفیم فن اه جنبهها محتیس خی مات و
اه طیر کل اانکه چه چییز ایه مشیرر

سازمان جزِ ن ش رسم افراد

نیتم در نریجه اک شاخص رفرار جمیم واسیب ایه

حیای داده

م شیدپ اشاره دارد .کیفیم عملکرد اه جنبه ها غییر

روااط همکاران م ااشی [ .]9ار یان رفریار شیمرون

محتیس خ مات اشاره دارد و اانکه چگینیه خی مات

سازمان را رفرار هاا که جز وظااف رسم سیازمان

عرضه م

نیترن اما ایر عملکیرد سیازمان یأریر دارنی پ عرایف

ردد .اه طیر خاصپ کیفییم عملکیرد ایه

رفرار کارکنان اراژه کنن ه آن خ مم و چگینگ

نمییید[ .]9ااییژ نیییع رفرییار نیییع رفرییار فران شیی

عامی

میان کارکنان و مشرراان در طیل فراان اراژیه خی مات

) (Extra-role behaviorاسم که در م اا رفرارهیا درون

اشاره دارد .فعالیم ها کارکنان در سازمان اا مشیرراان

یرد .رفرارها درون

نش

)behavior

 (Intra-roleقرار م

در

ن ش اه آن رفرارها شیل کارکنان اطالق م شید کیه

یسعه میثرر رواایط ایا مشیرر می ااشین  .انیاارااژ

در شرگ وظااف و ن شها رسم سازمان ایان شی ه و

ممارتهاپ نگرشها و رفرارکارکنان در ااژ زمینیه حیاژز

یسط سیترم رسم سیازمان شناسیاا و ویاداش داده

اهمیم هترن پ چرا که نماارا افراد ارا اراژه خ مات ایا

م شین  .اما رفرارها فرا ن شی ایه رفرارهیا شییل

سازمان در ار باط اسم .ااژ فعالیمها عامل حییا

کیفیر که میرد انرظار مشرر ااش پ متئیلیم دارن  .از

فرا ر از ن شها رسم کارکنان ار م

ممم راژ عیامل که م یانی رفریار هیاپ نگیرش هیا و

رفرارها اخریار هتیرن و معمییالد در سیتیرم ویاداش

عامالت کارکنان را در جمم اراژه هر چه امرر کیفییم

رسم سازمان در نظر رفریه نمی شیین [ .]8در نریجیه

خ ی مات اییه کییار یییردپ رفرییار شییمرون
)citizenship behavior

یردد کیه اایژ

رفرارهاا فرا ر از وظااف معمیل شی شان م ااش  .از

سییازمان

جمله ااژ نیع رفرارها م یان اه اجرناب از ضیادهیا

 (Organizationalاسییم [ .]1رفرییار
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سازمان

آن نیع از رفرارهاا اسم که فرا یر

دكتر سيد رضا سيد جوادين و همكاران

نممهار ) (Netemeyerدر 3889پ ااعاد رفرار شمرون

غیر ضرور پ کمک اه همکاران در محیط کیارپ حمی

فعالیمها سازمان اشاره کرد[.]5

از :جیانمرد پ رفرار م ن پ ااوج ان ایدن و نیعدوسر ؛
که در ح ی حاضر ااژ چمار وا
رفم[.]31

ااعاد رفتار شهرو یگ سامما ب

از هنگام که عالقه در جمم مطالعه رفریار شیمرون

اا یجه اه ااعاد ذکر ش ه ااا

فم وا

ها اک

سازمان رش اافم همیاره ف ان اک اجماع در مییرد

شیمرون سیازمان خییب ) (Good citizenshipچیتیم؟

ااعاد آن نیز در اداییات و ویشیینه وجیید داشیره اسیم.

رااینز

ها شمرون سازمان خییب را

اررس ها وادساکف ) (Podsakoffنشان داد که راباد 10

اه صیرت زار ایان م کن :

سازمان شناسیاا

نیع مرفاوت از ااعاد رفرار شمرون

)(Robbins

وا

 .3ایان اظمارات سازن ه درااره یم کار و سازمان؛

ش ه اسم[ .]30ااعاد که ایشرراژ یجه را میان مح یژ

 .2اجرناب از ضادها غیر ضرور ؛

اییه خییید جلییب کییردهان ی عبار ن ی از :نیییع دوسییر

 .1کمک اه اعضا

)(Altruismپ وج ان کار )(Conscientiousnessپ احررا اه

 .1داوطلب ش ن ارا فعالیمها فرا وظیفه ا ؛

داگران )(Courtesyپ رادمرد و ذشم )(Sportsmanshipپ

 .5احررا اه قیانیژ و م ررات؛

و رفرار م ن )33[ (Civic virtueپ30و .]32

 .9حم وضعیمها سخم و حمی ش ه کار [.]5

یم ؛

نیع دوسر همیان کمیک ایه همکیاران در انجیا

اناارااژ اه نظیر می رسی کیه شیمرون ان خییبپ

وظااف م ااش  .از ااژ رفرارها م یان اه جا اه جیاا

سازمان ها را قادر خیاهن کرد که یانیاا همکیاران و

مرخص اا همکارانپ کمک اه ورو ه ها داگرانپ کمک

م اران را جمیم انجیا کیار از طرای ارنامیه رایز پ

اه افراد ازه وارد و اا ممارت کم و ...نا ارد[1و33و.]31

و ح مشک امبید ابخشن و در اراژه هر چه

وج ان کار

اه رفرارها اخریار

زمان ان

فره م شید کیه از

امرر کیفیم خ مات مشارکم کنن [33پ1و .]35همچنییژ

ح اق الزامات ن ش فرا ر م رود .مث فرد که ایشیرر

خییب

از حالم معمیل سر کار م مان پ اا کارمن

سازمان هاا که ویشرو در رفرار ها شیمرون

کیه وقیم

م ااشن محیط کار جذاا داشره و قادر ایه جیذب و

زااد را ارا اسرراحم صرف نم کن و زود سر کیار

حفظ امرراژ افراد را دارنی [ .]39در ح ی یات ذشیره

حاضر م شید[30پ1و .]33احررا اه داگیران ایا ادب و
مالحظه اه رفرار هیاا اطیالق می

مح ان عیام زااد را که ار رفرار شمرون

سازمان

یردد کیه میجیب

ارر هترن را شناساا کردن  .از ااژ عیام م ییان ایه

جلی یر از نش هیا و مشیکالت کیار در رااطیه ایا

نگرش هیا شییل پ اعرمیاد اییژ شخصی پ اعرمیاد و

داگران م شید .وذارش طرف م اا پ احررا ایه ع اای
همکاران و ع

وفادار اه رهبرپ وا

حمی ع ی ه از جمله رفرارها ااژ اع

فرهنگ سازمان اشاره کرد .اما از ممم راژ مریییر هیا

م ااش [1و33و .]31ذشم و ف اکار رفریار هیاا از
جمله حم وذار انر ادپ عی

أریر ذار ار رفرار شمرون

عیبجییا از سیازمانپ

رهبر اه خصیص رهبر

رجیح افراد شااتره اه خید را شیام می شیید .رفریار

TFL

م ن و اا احررا اه ارزشها ادار پ همان ماای ایه

LMX

مشارکم و متئیلیموذار در زن

ها شیل پ ع الم سیازمان و

سازمان پ شرکم

سیازمان پ سیبک رهبیر
حیلآفراژ

(Transformational

) leadershipو مبادله رهبیر -وییرو

) exchangeاسیم [39پ32و .]39ح ی ییات ذشییره

رااطه مثبر را ایژ سبک هیا رهبیر

در جلتاتپ خیان ن ایلرژ هیا و اطالعیات ایروز شی ه

مبادله رهبر -ویرو و رفرار شمرون

م ااش [33پ1و.]31

[8پ32پ 38پ22پ23و.]21
305
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شیرااط حمیی شی ه ایه سیازمان و در ییر شی ن در

سازمان را در قالب چمار طب ه ایان نمیدپ کیه عبار نی
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رهبرگ تح لآفري

هترن اما ممم ر اانکیه آنمیا یانیاا

همانگینه کیه سیازمانهیا وارد عصیر دانیش محییر
)(Knowledge-oriented

ج ا

ییییر اهی اف و

اعر ادات وییروان را نییز دارنی [ .]12آنمیا ارزش هیا و

م شین پ رهبر نییز وارد عصیر

نگرش ها جار سازمان ها را ااترا نم دانن پ الکه در

ش ه اسم .رهبر در ااژ عصر ااا قادر اه الما

اخشی نپ رغیب کردن و مرعم کردن کارکنان در قبیال

جترجی

اهیی اف سییازمان ااشیی [ .]21ااییژ وا یی هییا همییان

حیل که در راسیرا اهی اف و مامیرایم سیازمان و

وا

مرناسب اا شرااط محیط ااش .

ها اک رهبر حیل آفیراژ اسیم [ .]25کیه ایه

اس چمار نیع رفرار مر بط اا رهبر

ش ت یسط مح ان رهبر در سالهیا اخییر مییرد
مطالعه قرار رفره اسم[ .]29رهبر

یییر و حیل آنمیا می ااشین []11پ ییییر و

حیلآفیراژ را

شناساا کرد:

حیل آفراژ اولییژ

 .3کارازما اا جذاه روحان (کیه اعی ها نفییذ آرمیان

اار یسط ارنز ) (Burnsدر حیطه علی سیاس مطرگ ش

) (Idealized influenceنامی ه ش )؛

و اع اد یسط اس ) (Bassوارد حیطه رهبر در سازمانها

 .2انگیزش الما اخش )(Inspirational motivation؛

ش [.]29

 .1حراییک ذهن ی

رهبران حیلآفراژ همیاره اه عنیان کتیان اطیالق

)stimulation

 ( (Intellectualحراییک

فرهیخرگ )؛

م شین که اه وییروان خیید المیا داده یا اهی اف و
ارزشهاا را ا خاذ نماان که اا ارزشهاا آنما ساز ار

 .1مالحظات فرد )25[ (Individual considerationو.]28

ااشن [ .]29اسپ اک رهبر حیل آفراژ را کت م دانی

داشرژ اک جذایه روحیان از نگیاه وییروانپ قی

که ویروان را رغیب اه انجا کار فرا ر از آنچه اه طیر

اساس در رهبر

حیل آفیراژ اسیم[ .]12اعی جذایه

معمیل از اوانرظار م رود م کن [ .]28اارون و رانبرگ

روحییان رهبییر

حیییلآفییراژ شییام فییراهم کییردن

)and Greenberg

 (Baronدر  2001رهبر

چشمان از ) (Visionو حس رسالمشناخر پ ال یا کیردن

حیلآفیراژ را

افرخییار و غییرور در ییروه و کتییب احرییرا و اعرمییاد

نیع سبک رهبر م دانن که رهبران از جذاه روحان
) (Charismaخییید جمییم ح ییل و احیییا سازمانشییان

م ااش  .کارازما جرقه اسم که انر

اسرفاده م کنن [ .]10ارنز از دا اه نیاتن انپ امریراژ

جمم کتب نرااج فرا ر از انرظیارات مشیرع می کنی

عراف را از رهبر
رهبر

حیل آفراژ اراژیه کیرده اسیم .او

[ .]11انگیزش الما اخش مترلز انر ال اهمیم مأمیرام

کیه در آن

سازمان م ااش و رهبر در ااژ راسیرا ااای ایه وییروان

حیلآفیراژ را ایه عنییان فراانی

رهبران و ویروان هم اگر را اه سطیگ ااال ر از اخالق و
انگیزش ار ا م دهن

انر

عراف کرد[ .]13از عاراف اراژه

مشکالت و ح دقی متاژ م شید .رهبر که حراک

رهبر پ که عم اد مرمرکز ار فراان ها ع الا هتیرن پ

فرهیخرگ را اه کار م

حیلآفیراژ ایر احتاسیات و ارزشهیا

أکی م کن  .اناارااژ رهبر

و یان الز را ا ه [10و .]12حراک فرهیخرگ

شام ار ا ذهنی پ ع النییمپ فکیر منط ی پ شیناخم

ش ه م یان نریجه رفم که ار خالف ئیر ها سنر
ئیر رهبر

و عم ویروان را

یرد سع در نشان دادن راهما

ج ا ح متاژ ق ام پ شیا اه ایاز فرمیلیه کیردن

حیل آفراژ در ااژ الش

متاژ و کنجکاو ذهن دارد [ .]29مالحظیات فیرد

اسم که رهبر را اک فراانی اجرمیاع کیه رهبیرانپ

مرمرکز ار یسعه

ویروان اسم که اایژ امیر متیرلز

ویروانشان را رغیب اه ف ا کیردن اهی اف شخصی در

یجییه اییه نیازهییا کارکنییانپ نشییان دادن همیی ل و

قبال اه اف یم و سازمان م کنن پ جلیه ده [.]29
رهبر

ق ردان پ حماام از اارکارات و ن طه نظرات آنها اسم.

حیلآفراژ در جترجی اک حل یه ا صیال

اناارااژ اا یجه اه عاراف اراژه شی ه از ااعیاد رهبیر

ایژ عالژ فرد و جمع اسم که اه زار دسران اجیازه
م ده که ارا اه اف مرعال

حیل آفراژ م یان ااراز داشم که ااژ سیبک رهبیر

یالش کننی  .در نریجیه

انگیزانن هپ منط پ مرعال و نمااراد اخالق اسم [.]15
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رهبران حیلآفراژ قادر اه مرحی کیردن وییروان خیید

دكتر سيد رضا سيد جوادين و همكاران

اس ایان نمید که رهبیر

عملکرد فرا ر ازانرظارات در محیط سازمان م شیید.

رهبر -ویرو را کیفیم روااط و ا ار شی ه اییژ رهبیر و

ح ی ات نیز اه طیر جرا اربیات کردنی کیه ار بیاط

ویرو در طیل فراان ن ش ساز م دان [.]12

حییل آفیراژ و عملکیرد سیازمان

وجید دارد [33و .]21همچنیژ ح ی ات نشان داد که ایژ

اجرماع ایژ رهبر و ویروان قیرار دارد[ .]11اتییار از

حیلآفراژ اا عم کارکنان []19پ سطیگ ویاایژ

ئیر ها رهبر ااژ ح ی م که رهبران اا همه اه ایک

رهبر

ینه رفرار نم کنن را در نظر نم

اسییررس شیییل پ رضییاام شیییل و رضییاام از رهبییر
[19و]31پ خالقیم[]29پ هیش عاطف []19پ مبادله رهبر-
وییییرو [32و38و ]19و رفریییار شیییمرون

مبادله رهبر -ویروپ رهبران و ویروان روااط زوجی ا را
یسعه م دهن که رهبران اه طیر مرفاو

سیییازمان

[30و33و ]32ار باط مثبر وجید دارد .میزان اریر سیبک
رهبر

یرن  .ار طب

ئیر

م کنن که منجر اه شک

حیلآفراژ وااتره اه سطیگ م ارامپ محیطها

اا افراد رفرار

یر دو روه از ویروان -روه

خیدمان و روه غیر خیدمیان  -می شیید [ .]11اایژ

کار و فرهنگ مل اسم[29و .]19اس ایان داشم کیه

روااط می یانی روااطی را کیه متیر یماد ایر مبنیا

جیامع جمع را و سطیگ رهبر دو عام ویشاین کنن ه

قرارداد ها اسرخ ام قرار دارد (روااط اا کیفیم واایژ

حیلآفراژ هترن [ .]28اه طییر کلی

ممم ارا رهبر

ئیراتیژها رهبر

)relationship

حیلآفراژ ایان داشرن که رهبر

روااط که مبرن ار اعرماد مر اای و احریرا هتیرن را

حیلآفراژ ارر ذار ر ) (Proactiveو نمااراد ارراخش یر از
رهبر

بادل )(Transactionalپ اصالح ) (Correctiveو اا

اجرناا

در رغیب کارکنان اه عملکرد ااال ر

)(Avoidant

(Low-qualityپ ییروه غیییر خیدمییان ) ییا

شییام شییید (روااییط اییا کیفیییم اییاال

(High-quality

)relationshipپ روه خیدمان ) [ .]15روه که مطلییب
رهبر اسم را روه خیدمان ) (In groupم نامن پ اعضا

هترن [25و ]15و ح ی ات دهه ذشره نییز اایژ امیر را

ااژ روه میرد یجه ایشرر رهبیر قیرار رفریه و سیمم

أای م کن [19و .]18از آنجا که در ح ی یات ذشیره

اایژ

أریر رهبر

ایشرر از منااع را دراافیم می کننی  .در عیی

حیل آفراژ ار رهبر مبادلیه رهبیر-وییرو

مزام هاپ رهبران از اعضیا اایژ یروه انرظیار انجیا

سازمان [33پ30و]32

وظااف فرا ر از حییزه شیرگ شیی رسیم را دارنی

[32پ38و ]19و رفرارها شمرون

میرد أای قرار رفرهان پ نیاتن ان در ااژ م اله سیع
کردن

[13و .]11نرااج ح ی ات نشان م ده که اعضا

ا اوالداررس کنن که آاا ااژ سیبک رهبیر در

یروه

خیدمان عملکرد ااال رپ رضاام ایشیرر و جاایه جیاا

ااران (اانک) نیز ار رهبر مبادله رهبر-ویرو و رفرارها

کمرییر دارنی  .اییر عکییس افییراد کییه عضییی ییروه

سازمان ارر یذار اسیمپ و رانییاد چگیینگ

 (Outم ااشن میرد مطلییب رهبیر

شمرون

غیرخیدمان

أریر ذار ار چه مبناا اسم؟

)group

نم ااشن و منااع کم ارزش یر را کتیب می کننی
[9و .]10ح ی ات نشان م دهی کیه در ایک سیازمان
روااط اا کیفیم ااال ( روه خیدمان ) کمرر از روااط ایا

مبادله رهبر-پیرو

راژ

)(Graen

و همکیارانش از حی ود سیه دهیه قبی

رواکرد ج ا

کیفیم واایژ ( روه غیرخیدمان ) م ااش [12و .]19وااژ

را در رهبر سازمانهیا مییرد مطالعیه

و یرایژ ) )3881( (Wayne and Greenمفمیی مبیادالت

قرار دادن  .ااژ رواکیرد ااری ا ئییر رواایط دو یاا
زوج عمید

)dyad linkage

روه خیدمان و غیرخیدمان را شبیه اه مفاهیم مبادالت

 (Verticalنامیی ه شی کیه

اقرصاد و مبادالت اجرماع ویرر االو دانترن [.]22

امروزه از آن اه ئیر مبادله رهبر -ویرو نیا می ارنی .
ئیراتیژ ها مبنا
ن یییش

)theory

راژ و همکارانش ایان داشیرن کیه رواایط مبادلیه

ئیر مبادله رهبر -وییرو را ئییر

رهبییر -ویییروپ سییرمااه اجرمییاع

 (Roleو ئییییر مبادلیییه اجرمیییاع

)capital

 (Socialرا در

سازمان ااجاد م کنی کیه ممکیژ اسیم ایر عملکیرد
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حییل آفیراژ منجیر ایه

) (Social exchange theoryدانترن [10پ38و .]13راژ مبادله

ارائه و تبيين مدلی برای چگونگی تأثيرگذاری سبكهای رهبری تحولآفرين و مبادله رهبر  -پيرو بر رفتار شهروندی سازمانی

ویرو مبادله روااط ایژ سرورسم و زار دسم را شیراح

نمیدن  .الز اه ذکر اسم که اایژ ورسشینامه در اکثیر

م کن  .در نریجه مبادله رهبر -ویروپ نه نما ار نیع رفرار

ح ی ات مبادله رهبر -ویرو میرد اسرفاده قیرار رفریه و

سرورسم نتبم اه زاردسمپ الکه ار نیع نگرش رفرار

رواا و واااا آن نیز در ح ی ات قبل و همچنییژ در

زار دسم نتبم اه سرورسم نیز ارر ذار اسم[.]21

ااژ ح ی میرد أای قرار رفره اسم.

آن چیز که درروااط مبادلیه رهبیر -وییروپ مبادلیه

م ل رهبر -ویرو در ط سیه دهیه ذشیره اکی از

م شید و اا ااعاد که مبادلیه رهبیر -وییرو را شیکی

رواکردها ممم ح ی ا

م دهن پعبار ن از :کمک ادراك ش هپ وفادار پ ممیر و

میرد و وهش قرار رفره اسم[ .]19ااژ ح ی ات نشیان

دادن مبادله رهبر– ویرو اه طیر مثبر اا رضاام ویروانپ

عالقیه[ .]15لیی ن و داینش ) (Liden and Dieneschادعیا
نم کنن که نما همیژ سه اع ااعاد مبادله رهبر -ویرو را
شکی م دهن

.

عی الم سییازمان پ رفرییار شییمرون

آنما همچنییژ افزودنی کیه می ییان

مرییر ها داگر همچین اعرمادپ احریرا پ شیید

اه رهبر ایده اسم که اتیار

سازمان پ روشن ن ش

و

سییازمان پ عمی

 (Roleو عملکیرد ار بیاط

)clarity

دارد و اا ضاد ن شهاپجاایه جیاا و اسیررس شییل

ص اقم را نیز اه حتاب آورد ]10[.اما در سیال 3889پ

رااطه معکیس دارد[21پ23پ12و.]18

لی ن و ماسیلیژ ) (Liden & Maslynچمیار اعی اصیل و
جامع را ارا مبادله رهبر -ویرو ایان کردن و ار طبی

نارن ب ظرگ تحقیق

آن ورسشنامها اه نا  LMX-MDMرا اراژه کردنی  .اایژ

چارچیب نظر اک الگی مفمییم اسیم کیه مبرنی

چمار اعی عبار نی از :ممیر و عالقیه )(Affectپ کمیک

اسم ار روااط ئیراک میان شمار از عییامل کیه در

) ،(Contributionوفییادار ) (Loyaltyو احرییرا حرفییها

میرد متاژ میرد وی وهش ایا اهمییم شیخیص داده

)respect

ش هان  .ااژ چمارچیب نظر اا اررس سیاا و وهش

 .]15[ (Professionalدر ج ول 3ااژ عیام را در

در قلمرو متأله اه ینها منط

ورسشنامه  LMX-MDMمشاه ه م کنی کیه نیاتین ان

جیول  :1عراف مرییرها مبادله رهبر -ویرو و سثاالت ورسشنامه
تعريف

متغیر

جراان وی ا م کن  .ایا

LMX-MDM

سؤاالت مرا طه

اریر مر اا اعضیا زوج کیه سرورسرم شخص اسم که همه عالقه من هترن اا او دوسم شین .
ممر و عالقه

مبرن ار جاذاهها ایژ شخص
سم یا ارزش هیا کیار و
حرفها

مژ سرورسرم را اه عنیان اک انتانپ خیل دوسم دار .
کار اا سرورسم ارا مژ لذت اخش اسم.

ااییراز حمااییم و وشییریبان از سرورسرم از کارمژ(حر ا ون داشرژ دانش کاف راجع ایه میضییع) در اراایر
وفادار

کمک

اه اف و خصیصیات شخص

دفاع ممژ کن
ام رامات
انر .اد کنن سرورسرم اه دفاع از مژ ار م خیزد.
ااال راز کار
داگران

اعضا زوج

ا ر مژ اک اشرباه سمی انجا دهم سرورسرم در اراار داگران اه دفاع از مژ ایر

سطح جار فعالیم ها کار

خیزدر .از شرگ شیلم ارا سرورسرم کار م کنم.
ممژ فرا

اعضا در جمم ح
دو جانبه

احررا
حرفها

اهی اف مژ ارا

ح

اه اف کار سرورسرم از هیچ کیشش دراغ نم کنم.

ارا مژ متالها نیتم که اه ش ت ارا سرورسرم کار کنم.

میزان ااجاد شمرت هیر عضیی مژ مجذوب دانش سرورسرم درااره کار هترم.
در درون اا خیارج از سیازمان مژ اه دانش و شااترگ کار سرورسرم احررا م
ارا سرورسم و سازمان
مژ ممار ما حرفها سرورسرم را حتیژ م کنم.
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سازمان ارر ذار ااش [ .]19اه طیرخالصهپ مبادله رهبر-

نیز از همیژ ورسشینامه ایرا

ح یی حاضیر اسیرفاده

دكتر سيد رضا سيد جوادين و همكاران

 .2مبادله رهبر -ویرو ار رو رهبر

یجه اه عاراف اراژه شی ه و ذکیر ح ی یات ذشیرهپ
رهبر

مثبم و معنادار دارد.

حیلآفراژ و مبادله رهبیر -عضیی و رفرارهیا

ارر مثبم و معنادار دارد.

سازمان اه شرگ زار اراژه کردن  ( :یجیه :در

 .1مبادله رهبر -ویرو ار رو رفرار شمرون

ما م لها مرییر ها اه صیرت مکنین اسیم ایه همییژ
خاطرشک آنما اه صیرت ایض م ااش ).

ارر مثبم و معنادار دارد.
 .5در رااطه ایژ رهبر

حیلآفراژ و رفرار شیمرون

فرضیات تحقیق ار مبناگ میلهاگ مفه مب ف ق

سازمان پ مبادله رهبر -ویرو ن ش میانج

اا یجه اه الگیها ذکر ش ه ح اق فرضییات زایر در

دارد.

نظر رفره م شید:
 .3رهبر

سازمان پ رهبر

حیلآفراژ ن ش میانج دارد.

مثبم و معنادار دارد.
 -1الگ گ مفه مب اول []11
مبادله رهبر-پيرو

رهبري تحول آفرين

 -1الگ گ مفه مب دوم
رفتار شهروندي سازماني

)(Mediator

 .9در رااطه ایژ مبادله رهبر -ویرو و رفریار شیمرون

حیلآفراژ ار رو مبادله رهبیر -وییرو اریر

رفتار شهروندي سازماني

سیازمان

رهبري تحولآفرين

مبادله رهبر-پيرو

 -3الگ گ مفه مب س م
رفتار شهروندی سازمانی
رهبری تحولآفرين
مبادله رهبر-پيرو

 -4الگ گ مفه مب نهارم
رفتار شهروندي سازماني

مبادله رهبر-پيرو
رهبري تحول آفرين

 -5الگ گ مفه مب پنجم
رهبري تحول آفرين
رفتار شهروندي سازماني

مبادله رهبر-پيرو
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حیلآفراژ ار رو رفرار شمرون

سازمان
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مح یژپ م لها مفمیم زار را ارا نحیه أریر ذار

حییلآفیراژ اریر
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از آنجاا که ه ف و وهش عیییژ رواایط علی مییان

اه دسم آم ه از ورسشنامهپ میزان ضراب اعرماد اا روش

حییلآفیراژپ مبادلیه رهبیر -وییرو و

آلفا کرونباخ محاسبه ش که ارا سثاالت مرییر هاایه

مرییرها رهبر
رفرارها شمرون

ر یبپ  ./8009ارا رهبر

سازمان م ااشی پ ویس ح یی از

حیل آفیراژپ  ./9909ایرا

نظر ه ف کارارد و از نظر نحیه یردآور اطالعیات

مبادله رهبر -ویرو و  ./9909ارا رفرارهیا شیمرون

یصیف و از نیع همبترگ و اه طیر مشخص مبرن ار

سازمان اهدسم آم  .ااژ اع اد نشان دهن ه اایژ اسیم

)(Structural equation modeling

که ورسشنامه از قاالیم اعرمیاد و ایه عبیارت داگیر از

م ل معادالت سیاخرار

واااا الز ارخیردار اسم.

اسم .ارا اررس روااط میان مرییر ها در دهه ها اخیر

اه منظیر سنجش رواا سئیاالت از اعربیار عیامل

روشها فراوان اراژه ش ه اسم.

اسرفاده ش ه اسم .اعربار عامل صیر

اک از ااژ روش ها می ل معیادالت سیاخرار ایا

از اعربار سیازه

حلی عامل اه دسیم می آای [.]53

حلی چن مرییر اا مریییرهیا مکنیین اسیم .می ل

اسم که از طرا

معادالت ساخرار اک رواکیرد آمیار جیامع ایرا

حلی عامل اک فژ آمار اسیم کیه در اکثیر علیی

آزمییین فرضیییه هییاا دراییاره روااییط ایییژ مرییرهییا

انتان کارارد فراوان دارد .در ح ی م اسرفاده از حلی

 (Observedومریییرهیا مکنیین

عامل در شاخه هاا که در آنما از ورسشنامه و آزمیین

 (Latentم ااش  .از طرا ااژ رواکرد م یان

اسرفاده م شید و مرییرها از نیع مکنین م ااش پ الز و

قاا قبیل ایدن م لهیا نظیر را در جیامیع خیاص

ضرور م ااشی [ .]52در اایژ ح یی ایا اسیرفاده از

آزمین کرد و از آنجاا که اکثر مریییرهیا میجیید در

کنیک حلی عیامل اکرشیاف مر بیه اول

ح ی ات م ارار اه صیرت مکنین اا ویشی ه و ونمیان

)exploratory factor analysisپ عیام اار اا اایژ مرییرهیا

م ااش پ ضرورت اسرفاده از ااژ می لهیا روز ایه روز

اسرخراج ردا که نرااج آن در ج ول  2ذکر ش هاسم.

مشاه هشی ه
)variables

)variables

در ادامه سثاالت مرایط اه ااژ عام ها در جی ول 1

ایشرر م شید[.]50
در م ل ها

(First-order

حلیل اول و سی رهبر

نشان داده م شید.

حیل آفراژپ

رفرارها شمرون

سازمان پ مرییرها درونزا (وااتره)

جامعه آمارگ
جامعه آمار درااژ وی وهش ایا یجیه ایه مرییرهیا

هترن  .در م ل ها

حلی دو و چمار پ مبادله رهبیر-

ح ی پ کلیه کارکنان شعب اانیکهیا دولری (ملیمپ

حییلآفیراژ و

جارتپ کشیاورز پ رفیاهپ صینعم و معی نپ یسیعه

سازمان پ مرییرها درونزا (وااتره)

صادراتپ وتم اانکپ سپهپ مل ) اسران لتران م ااش .

حییلآفیراژ و

ع اد جامعه آمار کارکنان شعب اانکها دولری ایر

اک مریییر ارونیزا (متیر ) و مبادلیه رهبیر -وییرو و

ویرو مرییر ارونیزا (متیر ) و رهبیر
رفرارها شمرون

م ااشن  .در م ل حلی ونجم رهبیر

طب

مبادله رهبر -ویرو مرییر ها ارونزا (متر ) و رفرارها
شمرون

زارش کمیتیین هماهنگ اانک ها اسران لتیران

اراار اا  3519نفر و مح ود فر

سازمان مرییر درونزا (وااتره) م ااش .

ش ه اسیم .ایر طبی

فرمیل نمینه یر از جامعه مح ود نمینیها ایا حجیم
 351نفر انرخاب ردا ]53[ .

اازار تحقیق و روايب و پايايب آ
اازار اصل ردآور اطالعات ورسشنامه اسم کیه ایر

NZ2 pq

ااژ اساس ارا مرییر ها میرد اررس ایه ر ییب 20پ

 2 ( N  1)  Z2 pq

 32و 39سثال ارا رهبر

حیلآفراژپ مبادلیه رهبیر-

ویرو و رفرارها شمرون

سازمان در نظر رفره شی ه

2

=n

2

 154

اسم .اه منظیر سنجش واااا اک نمینه اولیه شام 90
330

1536 1.962  0.5  0.5
0.0752  1535 1.962  0.5  0.5

n
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روششناسب پژوهش

ورسشنامه ویش آزمین ش و سپس اا اسرفاده از دادهها

دكتر سيد رضا سيد جوادين و همكاران

جیول  :1روش حلی میلفه اصل و روش چرخش واراماکس ) (Varimaxاا نرمال ساز
رهبر

ام عاملهاگ اهدست آمیه اه ترتیب اهمیت در واريا س تبیی

حیلآفراژ

رفرارها شمرون

سازمان

()23032پ جذاه روحان ()33099
احررا حرفها ()29028پ عالقه  /وفادار ()29035پ کمک()31081
نیع دوسر ()22081پ جییانمرد ()3909پ وجی ان شیمرون

99019

()32059پ

92055

وج ان کار ()30021
جیول  :3سثاالت مرایط مرایط اه هر سثال و سثالها حذف ش ه
عاملهاگ مرا ط

ام ح مه

سؤاالت مرا طه

حراک فرهیخرگ  /مالحظات
رهبر

فرد ()STUIND

حیلآفراژ()TFL

رهبر رهبر -ویرو()LMX

رفرارها شمرون

انگیزش الما اخش()MOTI
جذاه روحان ()CRIS

38-9-2

احررا حرفه ا ()PRO

9-5-1-1-2-3

عالقه  /وفادار ()AFFECT

8-9-9

کمک()CONTRI

32-33-30

نیع دوسر ()ALTR

39-35-31-31

جیانمرد ()SPORT

32-1-2-3

()OCB

وج ان شمرون

()CIVIC

حصیالت

9-9-1

در ااژ فرمیل نتبم میف یم ارا داشیرژ حی اکثر

شناخر جنتیمپ سژ و حصیالت

سژ

-----

33-30-8

جیول  :4وضعیم نمینه آمار از لحاظ مرییرهیا جمعییم

جنتیم

31-33-30-5-1

9-5

وج ان کار ()CONS

متغیرهاگ جمعیتشناختب

پايی

ا د

سبت اشتراک

39-39-39-35-32-8-1-3
20- 31- 9-9

سازمان

سؤاالت حذف شیه اه دلیل

ش ه اسیم .روش نمینیه ییر

حجم نمینهپ  005فر

سط ح متغیر

تعیاد

مرد

339

زن

19

کمرر از  25سال

39

10-25

52

15-10

55

10-15

39

ایشرر از 10سال

31

داپلم

92

يافتههاگ پژوهش

فیق داپلم

29

اررسب میلهاگ ا یامهگیرگ

لیتانس

92

قب از وارد ش ن اه مرحله آزمین فرضیات و م لهیا

فیق لیتانس

1

ح یی الز اسیم ییا از صیحم می لهییا

درااژ ح ی روش نمینه یر طب ها ساده اید اه اایژ
صیرت از  8اانیک مرایطیه ایهطییر متیاو (نتیبم
متاو )  39نفر انرخاب ش ه اسیم .در ادامیه وضیعیم
نمینه آمار از لحاظ مرییرها جمعیمشناخر همچین
جنتیمپ سژپ و سیطح حصییالت در جی ول  1آورده
ش ه اسم.

مفمییم

ان ازه یر رهبر
333

حیلآفیراژپ مبادلیه رهبیر-وییرو و
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مبادله رهبر -ویرو

حرایک فرهیخرگی  /مالحظیات فیرد ()12003پ انگییزش المیا اخییش
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ام ح مه

شیه

درصی واريا س تبیی شیه

ارائه و تبيين مدلی برای چگونگی تأثيرگذاری سبكهای رهبری تحولآفرين و مبادله رهبر  -پيرو بر رفتار شهروندی سازمانی

سازمان اطمینان حاص شیید .لیذا در

ادامه م لها ان ازه یر ااژ سه حیزه اه ر یب آورده
م شید که اایژ کیار یسیط حلیی عیامل

مبادله رهبیر-وییرو می ااشی و اعی از آن ایه ر ییب
عالقه/وفادار و کمک قرار دارنی  .و در نماایم ایرا

أایی

) (Confirmatory factor analysisصیرت رفره اسم.
أای

حلی عامل

مرییر مکنین رفرارها شمرون

اک از ق ام راژ روشهیا

سازمان پ نیع دوسیر

دارا ااال راژ میزان همبترگ م ااش و اع از آن ایه

آمار اسم که ارا اررس ار باط ایژ مرییرها مکنین

ر یب وج ان کار و وج ان شمرون

(عام ها اهدسم آمی ه) و مریییرهیا مشیاه ه شی ه

و جیانمرد قرار دارن .

اه طیر متاو

(سثاالت) اه کار ارده م شید و ایانگر م ل ان ازه ییر
اسم [.]51

میل ساختارگ

همانطیر که در ج ول  5مشیاه ه می کنیی نریااج
حلی عامل

رهبر

أای

ویرو و رفرار شمرون

اع از اطمینان اافرژ از صحم م ل هیا انی ازه ییر

حیل آفراژپ مبادله رهبیر-

مر به اول و مر به دو اه سراغ فرضیات ح ی م روام

سازمان (م لها ان ازه ییر )

که نرااج آن اه صیرت زار اسم.

نشان م ده که م لها ان ازه یر رفریار شیمرون

روااط عل ایژ مرییرها معنادار شی ه اسیم .مییزان

سازمان مناسب و کلیه اع اد و وارامررها م ل معنا دار
اسم .شاخصها

أریر متر یم سبک رهبر

ناسب م ل نیز در وضیعیم خییا

حیل آفیراژ ایررو سیبک

رهبر مبادله رهبر-ویرو اراار اا ( 0/99شیک  )2وعی د

م ااشن .

معنادار آن ( 9/13شک  )1ایده اسم .ااژ عی د نشیان

م ل در حالم خمیژ اسران ارد اراژه و ما اع اد و

م ده که اه ازا اک واح امبیید در سیبک رهبیر

ضرااب همبترگ م ل معنادار شی ه اسیم (شیک .)3
شییاخصهییا

حیل آفراژپ  ./99واح امبید در مبادله رهبیر-وییرو را

ناسییب م ی ل نیییز در وضییعیم خیییا

شاه خیاهیم اید .و میزان أریر متر یم سیبک رهبیر

م ااشن  .در ایژ مرییرها مشاه ه ر بییژکنن ه مریییر
مکنین سبک رهبر

مبادله رهبر -ویرو ار رو رفرارها شمرون

حیل آفراژپ انگیزش المیا اخیش

اراار اا (0/18شک  )2و ع د معنادار آن ( 1/21شک

دارا ااال راژ درص همبتیرگ ( )./83و ایه عبیار
ایشرراژ درص

سیازمان

 )1م ااش  .ااژ ع د نشان م ده که اه ازا اک واح

بییژ  )0/83(2در واراانس سبک رهبر

امبید در سبک رهبر مبادله رهبیر-وییروپ  ./18واحی

حیل آفراژ م ااش و اعی از آن ایه ر ییب حرایک

امبید در رفرارها شمرون

فرهیخرگ  /مالحظات فرد و جذاه روحان قرار دارن .

اید .اا أای فرضیات اول و سی پ فرضییه وینجم اعنی

همچنیژ در ایژ مرییرها مشاه ه ر بییژکننی ه مریییر

میانج ایدن مبادله رهبر -ویرو أای م شید.

سازمان را شاه خییاهیم

مکنین سبک رهبر مبادله رهبر-ویروپ احریرا حرفیها
دارا ااال راژ درص همبترگ ( )0/91و ایه عبیار
جیول :5م ااته م لها ان ازه یر
میل ا یامهگیرگ

رهبر

حیلآفراژ

مبادله رهبر – ویرو

رفرار شمرون

سازمان

كاگ مراع

درجه آمادگ

χ2/df

RMSEA

CFI

GFI

AGFI

395099

91

2033

00099

0089

0080

0091

81098

19

2003

00093

0089

0082

0099

332013

58

3080

00099

0085

0083

0099

332
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رفرار شمرون

ایشرراژ درص

بییژ  )0/91(2در واراانس سبک رهبر

دكتر سيد رضا سيد جوادين و همكاران

شكل :1م ل مفمیم اول در حالم خمیژ اسران ارد

مبادله رهبر-ویروپ  ./99واح امبیید در سیبک رهبیر

روااط عل ایژ مرییرها معنادار شی ه اسیم .مییزان
أریر متر یم سبک رهبر مبادله رهبر-ویرو اررو سبک
رهبر

حیلآفراژ را شاه خیاهیم اید .مییزان یأریر متیر یم
سبک رهبر

حییل آفیراژ اراایر ایا ( 0/99شیک  )1وعی د

حیلآفراژ ار رو رفرارهیا شیمرون

معنادار آن ( 9/11شک  )5ایده اسم .ااژ ع د نشیان

سازمان اراار اا ( 0/15شیک  )1و عی د معنیادار آن

م ده که اه ازا اک واح امبیید در سیبک رهبیر

( 1/39شک  )5اسم.
331
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 میل مفه مب اول:
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شكل  :3م ل مفمیم اول در حالم اع اد معنا دار
 میل مفه مب دوم:

شكل  :4م ل مفمیم دو در حالم خمیژ اسران ارد

رهبر مبادله رهبر ویرو 0/99م ااش (شک  .)9در اایژ

ااژ ع د نشان م ده که اه ازا اک واحی امبیید
در سبک رهبر مبادله رهبر-ویروپ  ./15واح امبیید در
رفرارها شمرون

م ل ف ط فرضیه اول أای ش ه اسم.
روااط عل م ل مفمیم چمیار نمیا رااطیه علی

سازمان را شاه خیاهیم ایید .ایا

أای فرضیات دو و چمار پ فرضیه ششم اعن مییانج
ایدن رهبر

LMX-TFL

حیلآفراژ أای م شید.

اسم .میزان ارر متر یم رهبر مبادلیه رهبیر -وییرو ایر

از روااط عل م ل مفمیم سی نمیا رااطیه علی
TFL – LMX

أای ش ه اسم و ا یه رواایط علی

نش ه اسم .میزان ارر متر یم رهبیر

أای ش ه اسم.و ا یه روااط عل

أای نش ه

رهبر

أایی

حیل آفراژ  0/99اسم (شک  .)9در ااژ می ل

ف ط فرضیه دو أای ش ه اسم.

حییلآفیراژ ایر
331

دكتر سيد رضا سيد جوادين و همكاران

شكل  :6م ل مفمیم سی در حالم خمیژ اسران ارد

م ل مفمیم ونجم از ارازش خیا ارخیردار اسیم

مقايسه الگ هاگ مفه مب

ول روااط عل ایژ TFL-OCBو LMX-OCBغیرمعنیادار

اا یجه اه ج اول  9و  9و  9می ل مفمییم اول می ل

ایر

حییلآفیراژپ

اسمپ لذا فرضیات عل ایا یاریر یذار

LMXوTFL

امرر ارا

بییژ روااط عل ایژ رهبر

مبادله رهبر -ویرو و رفرار شمرون

رو  OCBدر م ل مفمیم ونجم رد م شید( .شک )9

سازمان م ااشی پ

اه علم اانکه م ل هم از لحاظ شاخصهیا ایرازش و
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شكل :5م ل مفمیم دو درحالم معنادار

ارائه و تبيين مدلی برای چگونگی تأثيرگذاری سبكهای رهبری تحولآفرين و مبادله رهبر  -پيرو بر رفتار شهروندی سازمانی

از ساار م لها داگر امرر اسم .نکره قاا

یجیه اایژ

همانطیر که در ج اول آمار  9و 9و 9مشاه ه م شید

اسم که سبک ها رهبر ف ط از طرای ایک الگیی

نرااج ااژ ح ی اا ح ی ات ذشره [30پ33پ32پ38و]19

حلی متیر مانن م یانن ار رو رفرارها شمرون

اه خصیص در م ل مفمیم اول اکتان م ااشی  .وانپ

سازمان

أریر ذار ااشن .

لیاو و داگران در سال  2005م لها مخرلیف ار بیاط
ایژ رهبر

حیل آفراژپ مبادلیه رهبیر –وییرو و رفریار

 میل مفه مب نهارم:

شكل :7م ل مفمیم چمار در حالم خمیژ اسران ارد
 میل مفه مب پنجم:

شكل :8م ل مفمیم ونجم در حالم خمیژ اسران ارد
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هم از لحاظ میزان ارر متر یمپ ارر غیر متر یم و ارر کی

تايج تحقیق و ارائه پیشنهادات

دكتر سيد رضا سيد جوادين و همكاران

ناسب م لها مفمیم

جیول  :6م ااته شاخصها

3

1508

00018

0081

0083

2

19011

00051

0081

0080

 LMXار

1

11099

00018

0085

0083

فط

1

11099

00018

0085

0083

5

11099

00018

0085

0083

 TFLار  LMXو  LMXار

ف

OCB

TFL-LMX=0.67
LMX-OCB=0.49

TFLو TFLارOCB

LMX-TFL=0.66
TFL-OCB=0.45

 TFLارLMX

TFL-LMX=0.66

ط LMXارTFL

LMX-TFL=0.67

فاق روااط عل

أای ش ه

------------------

جیول  :7ج ول محاسبه اررات ک م ل مفمیم اول
میل

اثر مستقیم TFLارLMX

اثر غیر مستقیم  TFLار OCB

اثر كل

3

0099

001219

008819

جیول  :8ج ول محاسبه اررات ک م ل مفمیم دو

شمرون

میل

اثر مستقیم LMXارTFL

اثر غیر مستقیم  LMXار OCB

اثر كل

2

0099

00109

00899

حیلآفراژ ار رفرارها شمرون

سازمان را در کشیر چییژ اررسی کردنی .

نرااج آنما ایانگر ن ش میانج مبادله رهبر ویرو در رااطیه
رهبر

حیل آفیراژ و رفرارهیا شیمرون

جراه شخص ویروان و فتیر از رفرارها اتیرگ دارد.
اه عالوه ح ی حاضر اینش جمیم چگیینگ امبیید

سیازمان

ایید[ .]32ار یان و رایان ) )3885( (Organ and Ryanدر
میرد ویشاین کنن هها رفرار شمرون

سیازمان ایک
انجا دادن و

ار ویام ها مبادله رهبر-ویرو اا کیفیم ااال ایده اسمپ و

حییل آفیراژ و مبادلیه

کمرر ار ااژ میضیع که چگینه رهبران م یانن رواایط

عییژکنن ه و ویشاین کننی ه ممیم

اکی داشره اسمپدر

)(Meta-analysis

نریجه رفره ان سبکما رهبر
رفرار شمرون

روااط مبادله رهبر-ویرو اا کیفیم

)(High-quality

فیراهم

کرده اسم .از آنجا که ادایات مبادله رهبر-ویرو مرمرکیز

ح ی اا روش فرا حلیل
رهبر -ویرو از عیام

سازمان اه چگینگ

اا کیفیم ااال اا ویروان ارقرار کنن

نرااج ااژ ح ی نشان داده اسم که رهبر

سیازمان هتیرن [ .]33انیاارااژ نریااج

حیل آفراژ

ح ی حاضر اا ح ی ات ذشره که در کشیرها داگر

اازار جمم ار ا روااط ااکیفیم ااال مبادلیه رهبیر-

انجا ش ه اسم مطاا م داشره و اکتان اسم .از ح ی

ویرو م ااش  .همچنیژ نرااج اایژ ح یی حیاک از آن

حاضر چمار نریجه جامع م یان ا خاذ کرد )3:رفرارها

اسم زمان که ه ف ارنامه ها آمیزش رهبر افزااش

رهبر

حیل آفراژ میجب ار ا و امبید مبادلیه رهبیر-

ویرو اا کیفیم ااال م شیدپ  )2رهبر

حیل آفیراژ اریر

مثبم و متر یم ار رفرارها شمرون

سیازمان داردپ

 )1رهبر

کیفیم روااط ایژ رهبر و ویرو ااش آمییزش ممار میا
رهبر

حیلآفراژ م یان مفی واقع شید .سیازمانهیا

م یانن از طرا سرمااه ذار در احث آمیزش سبک
رهبر اه سرورسران و م اران خیدپ ایر رو رفرارهیا

حیلآفراژ قی رت ویذارش وییروان جمیم

انجا ن ش ها فرا وظیفه ا و رفرارها فران شی را از

شمرون

طرایی فراانیی ها شخصیی و هیاییم اجرمییاع

خید ارر ذار ااشن  .نکره ا که اه طییر ضیمن از اایژ

)identification

 (Socialفراهم م سازد و  )1أریر رهبیر

سازمان کارکنان و نمااراد ار کیفیم خی مات

ح ی اسرنراج م شید ااژ اسم که سازمان ها م یانن
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روااط علب تأيیی شیه

میزا اثر
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شماره میل

كاگ -دو

RMSEA

GFI

AGFI
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Academy of Management Journal, Vol. 41, No. 6,
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