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 چکيده

رهبری تحول گرا یکی از پارادایم های رهبری در روانشناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ای قرار گرفته است. رهبری تحول  

الزمه تغییر و تحوالت مستمر سازمانی دهد. ایت زیردستان و اعتماد آنان به رهبری و به عالوه تعهد عاطفی آنان را افزایش میآفرین، رض

است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در  گراتر، رهبران تحولهای پویا، وجود رهبرانی بصیر، راهبردی یا به عبارت روشندر محیط

و  گرالازمانی در دنیا و نقش آن در بروز رفتار شهروندی سازمانی، در این تحقیق سعی شده رابطه متقابل رهبری تحوایجاد تحوالت س

چند عاملی های در این راستا داده های مورد نیاز برای تحلیل این ادعا با استفاده از پرسشنامه .گیرد قرار بررسی موردرفتار سازمانی 

تحلیل اطالعات با استفاده از ضریب  ( جمع آوری گردید.شهرداری شهر سمنانجامعه آماری پژوهش ) از رفتار سازمانیو  رهبری

همبستگی پیرسون حاکی از این است که رابطه بین سبك رهبری تحول گرا و رفتار سازمانی معنادار است. تحلیل رگرسیون چند عاملی 

را، رفتار های آرمانی و مالحظات فردی بیشترین تاثیر خود را بر رفتار سازمانی نیز بیانگر این است که از میان مؤلفه های رهبری تحول گ

 نشان داده اند. در واقع تمامی مؤلفه های رهبری تحول گرا با رفتار سازمانی رابطه معناداری دارند.

 کليدی هایواژه
 رفتار سازمانی، سبك رهبری تحول گرا، کارکنان شهرداری، شهر سمنان. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 مقدمه. 1
 نظران،صاحب و متخصصان توجّه مورد عوامل از یکی مؤثرند. عملکرد بر یمختلف ها عواملدر حال حاضر با توجّه به شرایط سازمان    

 است یمسائل ازجمله کارکنان با رانیمد نحوه رفتار. دارد یبستگ ریمد تیشخص و هاارزش اورها،ب به که است رانیمد رهبری هایسبك

 یستگیشا به ادییز حد تا سازمان درون در گروه ای سازمان هر تیموفق که ستین دییترد چیه. دارد فراوان ریتأث خدمات، انجام در که

 مناسب و موقعبه واکنش برای ییتوانا داشتن ازمندین یکنون رییتغ پر اییدن در هاسازمان رشد و بقا یطرف از .دارد یبستگ سازمان رهبر

 بینیپیش موقعبه را یطیمح راتییتغ و هاضرورت توانندمی هاییسازمان تنها انیم نیا در که است یطیمح درپیپی رهایییتغ برابر در

هستند تا  ینیازمند راهبردهای نویها نرو، سازمانازاین .[1] ند ینما دیتأک و تمرکز عملکرد بر که دهند خود ادامه بقای به و ندینما

تواند ت عملکرد تا حدی است که مییداشته باشند؛ چراکه اهم یها، عملکرد مناسبها، با استفاده مطلوب از فرصتبتوانند در کنار چالش

، بلکه بقا و یمسائلِ مال تنها بهبودین عملکرد افراد نه همچن .[2]  باشد یکنون یص سبك رهبری و مدیریت در عصر رقابتیعامل تشخ

 در عیتسر سازی،جهانی از یناش که یکنون متحول و دهیچیپ طیشرا به توجه با. [3] کندن مییز تضمیها را نغیرمالی سازمان یجاودانگ

 هاآن از هدف که هایینظریه و میمفاه زا ایمجموعه مطالعه و طرح لزوم است، یاطالعات هایفنّاوری توسعه و فنّی هایپیشرفت

 از که ازمندندین کارکنانی به گریید زمان هر از شیب هاسازمان ط،یشرا نیا در. است آشکار همگان بر است، یسازمان هایاندیشه

دهد تحقیقات اخیر نشان می نتایج [4].  برسانند مقصود سرمنزل به را سازمان راهبردهای و اهداف بتوانند تا باشند برخوردار هاییاندیشه



 

که هم  دهند به گروه کاری و سازمانی تعلق دارندکارمندانی که فراتر از شغل و وظیفه خود عمل کرده و رفتار سازمانی از خود بروز می

از  .[4] رخوردارندکارگرانی که از رفتار سازمانی در سطوح پایین ب دهند تاهم کاری با کیفیت عالی انجام می بهره وری باالیی دارند و

سویی رهبری تحول گرا یکی از تازه ترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که تحقیقات مربوط به آن در کشور انگشت شمار 

( مطرح شده 1985) 2( و بس1978) 1از سوی برنز که نظریه سبك رهبری تحول آفرین یکی از چارچوبهای نظری در دنیا است،است. 

های که تنها در طی سال طوریه های اخیر نیز توجه زیادی به آزمودن الگوی نوین مدیریتی رهبری تحول گرا شده است. بلاست. در سا

را بررسی کرده اند. بس در سال  گرا، مفهوم رهبری تحول های مختلف دنیادر دانشگاه بیش از یکصد پایان نامه و تحقیق 1995تا  1990

، پیروان خود را به سوی عملکرد بیش از انتظار، گراهای رفتاری رهبری تحول توانند با استفاده از ویژگیی، بیان کرد که رهبران م1990

های اخیر در دنیا و با توجه به اهمیت مدیریت تحول گرا به عنوان سبك با توجه به تحقیقات انجام شده در سال.  [5] رهنمون کنند

بررسی رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از عوامل مهم اثربخشی سازمان ها، تحقیقات مدیریت موفق در سازمان های امروز و نیز 

تر از آن، پیدا کردن اندکی در این رابطه در ایران انجام شده است. هدف از انجام این تحقیق سنجش سبك رهبری تحول گرا و مهم

تار سازمانی کارکنان است. به عبارت دیگر، این پژوهش به دنبال پاسخ دالیلی دال بر وجود رابطه بین سبك رهبری تحول گرا مدیران و رف

 دادن به این سؤال است که آیا بین رفتار سازمانی کارکنان و سبك رهبری تحول گرای مدیران شهرداری شهر سمنان رابطه وجود دارد؟
 
 . پيشينه پژوهش2

توجه محققاان و پژوهشاگران قارار گرفتاه اسات. همچناین نتاایج         رفتار سازمانی یکی از متغیرهای است که در چند دهه اخیر مورد

رفتاار  »( در پژوهشای باا عناوان    2001) 3چن و لی فار گذارند.دهد عوامل زیادی بر رفتار سازمانی تأثیر میتحقیقات انجام شده نشان می
ول آفرین رهبر و رفتاار شاهروندی ساازمانی    نشان دادند بین رفتار های تح« ای در سازمان های چینیهای رهبری تحول آفرین و مبادله

ای رهبر و رفتار شهروند سازمانی کارکنان رابطاه معنااداری مشااهده    کارکنان رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین رفتارهای مبادله

قرار داد کاه نتیجاه تحقیاق     ( رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی و رفتار سازمانی را مورد مطالعه2006) 4فای چن .[6]نشد

و  5آپلباائوم  .[7]شودبیانگر این بود که سبك رهبری تحول آفرین باعث ایجاد تعهد سازمانی و رفتار سازمانی باالی در اعضای سازمان می
ر باروز  بر اهمیت نقش سبك رهبری تحول آفارین د « های صنعتیرهبری تحول آفرین در سازمان»( در تحقیقی با عنوان 2004همکاران)

( در پژوهشی در مقطع دکترا تأثیر هوش عاطفی مادیران  2009)6نیلسن و همکاران .[8]رفتارهای سازمانی از جانب کارگران تآکید کردند
را مورد بررسی قرار داد. وی در پژوهش خود از مدل مایر و سالووی در هوش عاطفی استفاده کرد که  بر اعتماد و رفتار سازمانی زیردستان

تحقیق حاکی از این بود مدیرانی که هوش عاطفی باالی داشتند دارای کارکنانی بودناد کاه رفتاار شاهروندی ساازمانی بااالی را از       نتایج 
( در 2003)و همکااران  7بوئنکاه  .[9]تری داشتنددادند و همچنین زیردستان نسبت به سبك مدیریت آنها اعتماد بیشخودشان نشان می

ساازمانی مادل    رفتارهاای  مؤلفه پنج هر با آفرین تحول رهبری بری و رفتار سازمانی نشان داد رفتارهایبررسی رابطه بین سبك های ره
رفتاار   گاناه  پنج عناصر با معنادار دارای رابطه رفتارها این نوع دو گرا، تعامل رهبری رفتارهای میان از و دارد. مثبتی معنادار ارگان ارتباط
 ارتبااط  دارای کاه  غیراقتضاایی  تنبیهی رفتار است، مثبت ارتباط دارای که اقتضایی دهی پاداش رفتار :از عبارتند که باشندسازمانی می

های جمعیت شناختی و در نظر گرفتن رفتارهای سازمانی باه  به بررسی ارتباط بین ویژگی( 2005)  8دالویچ و هیگز .[10]باشدمی منفی
سن و زناان باه احتماال خیلای     کارمندان مُ کارمند شرکت چینی نشان داد 349 عنوان رفتارهای نقشی پرداختند. طی یك نظر سنجی از

                                                           
1 - Burns  

2 - Bass 

3 - Chen & Fahr 

4 - Chen Fei 

5 - Appelbaum 

6 - Nielsen 
7- Boenke  

8 - Dulewicz,and Higgs 



 

باا   ( 2009نیلسان و همکااران )   همچناین  .[11]گیرناد بیشتری رفتارهای شهروندی را به عنوان رفتارهای نقشی و یا شغلی در نظر مای 
زمانی زیردستان و رفتار توهین آمیز سرپرساتان گاارد   معتقدند بین رفتار سا« رفتار سازمانی کارکنان و سرپرستان»پژوهش خود با عنوان 

باا رفتاار ساازمانی صاورت     « 9عضاو  -مبادله رهبر»ملی هوایی ارتش آمریکا رابطه منفی وجود دارد. در پژوهشی دیگر، ارتباط بین تئوری 
 .[9] بخشدهروندی را ارتقا میعضو، احساس تعهد و رفتار ش -دهد، بهبود کیفیت مبادله رهبرگرفته که نتایج این مطالعه نشان می

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 . چارچوب مفهومی تحقیق1شکل                                    

 

 روش تحقيق .3

های مورد نیاز در زماره تحقیقاات توصایفی)غیر    این تحقیق با توجه به هدف آن کاربردی بوده و از نظر چگونگی به دست آوردن داده
 ق همبستگی قرار دارد.آزمایشی(، از نوع تحقی

 

 جامعه و نمونه آماری .1.3
هاای  یك سری شاخص بر اساس  جامعه هدف این پژوهش، سطوح مدیریتی مختلف و هم چنین کارمندان شهرداری شهر سمنان که

از روش نموناه  به عنوان سازمان های موفق شناخته شده بودند توزیع گردید. به دلیل محدود بودن جامعه آمااری کارکناان   کیفی  و میک
نفر بودند مورد بررسای قارار گرفتناد. بناابراین،      40گیری سرشماری استفاده گردید که بر اساس آن کلیه کارکنان سازمان شهرداری که 

نمونه و جامعه آماری مدیران در این پژوهش یکسان است. اما برای یافتن رفتار های مربوط به رفتار ساازمانی کارکناان، نموناه آمااری از     
ارکنان شاغل در هر مدیریت به طور تصادفی انتخاب شد)نمونه گیری تصادفی(. از هر مدیر با توجه به تعداد کارکناان حاداقل دو نفار از    ک

گرا )فرم مخصوص پیاروان( و رفتاار ساازمانی    زیر دستان انتخاب شد که بر اساس آن تعداد کارکنانی که به پرسشنامه های رهبری تحول
ر بود. توزیع پرسشنامه ها به گونه ای بود که در ابتدا پرسشنامه چند عااملی رهباری )فارم مخصاوص رهباران و فارم       نف 92پاسخ دادند، 

مخصوص پیروان( بین مدیران سطوح مختلف و کارکنان سازمان مذکور توزیع شد، سپس پرسشنامه رفتار سازمانی باین کارکناان توزیاع    
 دید.شد و بر این اساس اطالعات الزم جمع آوری گر

 

 ابزار پژوهش. 2.3
داده های مربوط به رهبری تحول گرا با استفاده از پرسشنامه چند عاملی رهبری که توسط بَس و آوولیو طراحی شده است، به دست 
آمد. این پرسشنامه با در هم آمیختن سؤاالت مربوط به سه شیوه رهبری؛ تحول گرا، مبادلاه ای و عادم مداخلاه گار، تکمیال کننادگان       

سؤال است و  36دهد تا آنچه را که به واقیعت نزدیك تر است عالمت گذاری کنند. این پرسشنامه شامل سشنامه را در موقیعتی قرار میپر
                                                           

9 - Leader-Member Exchange Theory (LMX)  

 انگیزش الهام بخش

 ی آرمانیارفتاره

 ترغیب ذهنی

 مالحظات فردی

 ویژگیهای آرمانی

 رفتار سازمانی
 

 گرارهبری تحول

 

 متغیر وابسته متغیر مستقل



 

در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکرت و به دو صورت فرم مخصوص رهبران و فرم مخصوص پیروان تنظیم شده است، کاه شایوه رهباری    
دهد. برای سنجش رفتار در ساازمان باا جساتجو و کااوش در ادبیاات مربوطاه       پیروانش مورد بررسی قرار می یك فرد را از دیدگاه خود و

( 1987) 11کاانگر و کاناانگو   [12]( 1985) 10بااس سرانجام پرسشنامه سنجش رفتار سازمانی را که بر اساس الگوی دانشمندانی همچون 
استفاده قرار دادیم. نحوه نمره گذاری این پرسشنامه در قالب مقیاس پنج گزیناه  که متناسب با فرهنگ ایرانی تدوین گردیده، مورد  [13]

اثربخشای آماوزش رفتاار    »در پژوهشای باا عناوان     [ 14] سؤالی توسط توکلی 43باشد. الزم بذکر است که این پرسشنامهای لیکرت می

باا   12برای آزماون فرضایه هاا ابتادا از همبساتگی پیرساون       در دانشگاه اصفهان مورد استفاده قرار گرفته است.« سازمانی و تعهد سازمانی
شاد.   )جهت بررسی رابطه بین سبك رهبری تحول گرا و ابعاد آن با رفتار ساازمانی( اساتفاده   13استفاده از نرم افزار آماری علوم اجتماعی

 ی ساده استفاده شده است.سپس برای شناسایی عوامل رهبری تحول گرا مؤثر در رفتار سازمانی از تحلیل رگرسیون چند عامل
 

 روایی و پایایی . 3.3
هاای  در این پژوهش، برای تعیین روایی پرسشنامه رفتار سازمانی، علی رغم استفاده در تحقیقات انجاام گرفتاه در داخال، از دیادگاه    

باشد. ه دارای روایی محتوایی میمتخصصان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره نیز استفاده شد و با توجه به اجماع نظرات این پرسشنام
به دست آمد. با توجه باه   %83همچنین برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که در نهایت ضریب آلفای کرونباخ معادل 

یی برخاوردار اسات.   توان نتیجه گرفت که پرسشنامه رفتار سازمانی از پایایی باالقابل پذیرش است، می %70این که ضریب آلفای بیش از 
پرسشنامه چند عاملی رهبری نیز پرسشنامه استانداردی است که توسط بَس و آوولیو طراحی و در تحقیقات متعددی مورد اساتفاده قارار   

د. های یکسان اجارا کار  ( برای پایایی بازآزمایی پرسشنامه، آزمونی را در دو نوبت بر روی آزمودنی1382گرفته است. با این وجود موغلی )
نتیجه به دست آمده دارای همبستگی بوده و نشان دهنده پایایی مناسب این پرسشانامه باود. بارای تعیاین ثباات و ساازگاری درونای و        
بینابینی متغیرها و بعبارت بهتر، میزان همسانی، قابلیت اعتماد پرسشنامه چند عاملی رهبری از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد کاه در  

توان نتیجه گرفت که پرسشنامه چند عااملی رهباری نیاز از پایاایی بااالیی      . پس می[15]به دست آمد %88فای کرونباخ نهایت ضریب آل
 برخوردار است.

 

 یافته های پژوهش .4

ضاریب   بحرانای  مقاادیر  آن در کاه  همبساتگی  ضاریب  باودن  دار معنای  جادول  از همبستگی ضرایب بودن دار معنی سنجش برای
 شد. استفاده است، شده لحاظ 01/0و  05/0آزادی  درجه در همبستگی
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 ماتریس همبستگی ابعاد رهبری تحول گرا با رفتار سازمانی .1جدول 

رهبری تحول  ابااعاااد

 گرا
های ویژگی

 آرمانی
رفتارهای 

 آرمانی
ترغیب 

 ذهنی
انگیزش الهام 

 بخش
مالحظات 

 فردی
رفتار 

 سازمانی

رهبری تحول 

 گرا

       اااا

های ویژگی

 آرمانی

      اااا 88/0**

رفتارهای 

 آرمانی

     اااا 82/0** 92/0**

    اااا 74/0** 66/0** 83/0** ترغيب ذهنی

انگيزش الهام 

 بخش

   اااا 75/0** 71/0** 87/0** 86/0**

  اااا 70/0** 68/0** 77/0** 61/0** 81/0** مالحظات فردی

 ــــ 70/0** 59/0** 57/0** 63/0** 53/0** 77/0** رفتار سازمانی
* Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 

 
 77/0گرا و رفتار سازمانی ضریب همبساتگی برابار باا    بین سبك رهبری تحول گردد،همان طور که در جدول شماره یك مشاهده می

باال ضرایب همبستگی عوامل مختلف نیز ارایه شده است که همبستگی قابل قبول است. همچنین در جدول  %1است که در سطح خطایی 
مؤلفه های سبك رهبری تحول گرا و رفتار سازمانی در آن مشخص شده است. افزون بر آن، در پژوهش حاضر، به منظور بررسی بیش تر و 

رهبری عدم مداخله گر نیز با رفتار سازمانی مورد  دقیق تر ارتباط میان سبك رهبری تحول گرا و رفتار سازمانی، رابطه رهبری مبادله ای و
 بررسی قرار گرفت، که نتایج حاصل در جدول شماره دو ارائه شده است.

 
 (: ماتریس همبستگی سبک های رهبری و رفتار سازمانی2جدول )

رهبری عدم  رهبری مبادله ای رهبری تحول گرا ابااعاااد

 مداخله گر
رفتار 

 سازمانی

    اااا رهبری تحول گرا

   اااا 31/0* رهبری مبادله ای

  اااا -24/0 -40/0** رهبری عدم مداخله گر

 ــــ -27/0 29/0 77/0** رفتار سازمانی
* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed). 

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 

باین دو متغیار سابك رهباری مبادلاه ای و رفتاار        29/0ره سه و با در نظر گرفتن ضریب همبستگی پیرسون با توجه به جدول شما
توان نتیجه گرفت که بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین ضریب همبستگی بین دو متغیر سبك رهباری  سازمانی می

یعنی این که بین دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد. برای بررسی تأثیر ابعاد چهار  است؛ -27/0عدم مداخله گر و رفتار سازمانی برابر با 
گانه رهبری تحول گرا بر روی رفتار سازمانی از تحلیل رگرسیون چند عاملی نیز استفاده شد. ورود متغیرهای مستقل در تحلیل رگرسیون 



 

متغیر های مستقل در دست محقق نباوده و بار اسااس ضاریب همبساتگی      چند عاملی به روش گام به گام بوده است. در این روش ورود 
شوند. در نهایت دو متغیر گیرد و چنانچه متغیر ها معیار ورود را کسب کنند در تحلیل باقی مانده، در غیر این صورت حذف میصورت می

رمانی ، ترغیب ذهنای و انگیازش الهاام بخاش از     های آرفتار های آرمانی و مالحظات فردی معیار ورود را کسب کرده و سه متغیر ویژگی
 معادله رگرسیون خارج شدند.

 

 نتایج رگرسیون گام به گام .3جدول 

 ضریب همبستگی چندگانه  مدل
ضریب تعیین  2R 

1 *687/0 436/0 

2 **686/0 451/0 

3 ***681/0 467/0 

4 ***653/0 482/0 

 aی، رفتار های آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، مالحظات فردی؛های آرمانبین: ضریب ثابت، ویژگیمتغیرهای پیش 
b بین: ضریب ثابت، رفتار های آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، مالحظات فردی؛متغیرهای پیش 

c    بین: ضریب ثابت، رفتار های آرمانی، ترغیب ذهنی، مالحظات فردی؛متغیرهای پیش 
d    ن: ضریب ثابت، رفتار های آرمانی، مالحظات فردی.بیمتغیرهای پیش 

 
 *3. ضرایب رگرسیون و بتا برای مدل 4جدول شماره 

 داریسطح معنی t بتا ضرایب رگرسیون 

 000/0 735/4  372/0 ضریب ثابت

 035/0 462/2 416/0 134/0 رفتار های آرمانی

 071/0 823/1 356/0 146/0 مالحظات فردی
 فتار سازمانیمتغیر وابسته: ر *

 
شود از بین عوامل مختلف رهبری تحول گرا؛ رفتار های آرماانی و مالحظاات فاردی    همان طور که از جدول شماره چهار استنباط می

 ترین تأثیر را بر رفتار سازمانی دارند.بیش
 

 . بحث و نتيجه گيری 5

ن اساس در این پژوهش رابطه میان پنج مؤلفه سبك رهباری  دانند. بر ایبس و آوولیو سبك رهبری تحول گرا را دارای پنج مؤلفه می
ست تحول گرا با رفتار سازمانی بررسی شده است. آن گاه با توجه به میانگین این پنج مؤلفه، رابطه رهبری تحول گرا با رفتار سازمانی، به د

رهبری عدم مداخله گر نیاز در اختیاار باود باه      ای و سبكآمده است. همچنین با توجه به اینکه داده های مربوط به سبك رهبری مبادله
کناد سابك رهباری    در ارتباط با فرضیه اهم این پژوهش، که بیان مای  بررسی رابطه این دو سبك رهبری با رفتار سازمانی نیز پرداختیم.

 P < 01/0باشد)این دو متغیر می ای قوی میانتحول گرا با رفتار سازمانی رابطه معناداری دارد، نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه
اگار باه جادول     .[16] ( نیاز هام خاوانی دارد    2009، 14کورکماز و آرپاسی ابرو( که این نتیجه با مطالعات سایر دانشمندان ) r=  77/0و 

د. در نتیجاه  توان مالحظه کرد که همه ابعاد رهبری سبك تحول گرا رابطاه معنااداری باا رفتاار ساازمانی دارنا      شماره یك توجه شود می
گیرند. از مقایسه نتایج آماری برای تك تك مؤلفاه هاای   مورد تأیید قرار می 95/0توان گفت فرضیات فرعی تحقیق در سطح اطمینان می

 تری دارد. دلیل اینرهبری تحول گرا با رفتار سازمانی نیز این نتیجه به دست آمد که رفتار سازمانی با مؤلفه مالحظات فردی ارتباط بیش
توان با توجه به ادعای ارگان توضیح داد که مالحظات فردی باعث افزایش رضایت شغلی و اعتماد در زیردستان شده که این موضوع را می
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این دو  با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم دارد. با توجه به یافته های فرعی تحقیق )جدول شماره دو( بین سبك رهباری مبادلاه   
از یافتاه   .[2]همخوانی و تجاانس الزم را نداشات   (1391نورایی )زمانی رابطه معنا داری وجود ندارد و این امر با یافته های ای و رفتار سا

های فرعی دیگر این تحقیق، رابطه منفی بین سبك رهبری عدم مداخله گر و رفتار سازمانی بود. با توجه به اینکه این سبك رهباری غیار   
سازد، که این امر انگیزش و رضایت پیروان را به حاداقل  آید و حالتی بی تفاوت در رهبری را نمایان میشمار میفعال ترین نوع رهبری به 

نتایج حاصل از رگرسیون گاام باه گاام نشاان داد کاه دو متغیار رفتارهاای آرماانی و          رساند، نتیجه چندان دور از انتظار نبود.موجود می
بین، معیار ورود به معادله نهای رگرسیون برای توضیح تغییرات رفتار سازمانی )متغیر مالك( را  مالحظات فردی به عنوان متغیرهای پیش

دارا هستند. نتیجه حاصله بیانگر این نکته است که در بین عوامل مختلف سابك رهباری تحاول گارا، نفاوذ آرماانی و مالحظاات فاردی         
همخوانی دارد، زیرا به گفته آناان مالحظاات فاردی باا      (2004کاسترو )یافته های بیشترین تأثیر را در رفتار سازمانی دارند. این نتیجه با 

داشاته و باا تعاار     رضایت زیردستان، اعتماد آنان نسبت به مدیر، وفاداری به سازمان و رفتار های جوانمردی و وجدان کار رابطه مثبات  
تغییرات  %48مدل نهایی است که  4حاکی از این است که مدل  با توجه به جدول شماره سه ، ستون ضریب تعیین .[4] رابطه منفی دارد

دهاد ایان   در رفتار سازمانی، توسط دو متغیر رفتارهای آرمانی و مالحظات فردی قابل توضیح است. همچنین آناالیز واریاانس نشاان مای    
باا   ابطه خطی بین متغیار هاا وجاود دارد.   ( و حاکی از این است که واقعاً رF( 2،33= )17.127و  >01/0Pرگرسیون بسیار معنادار بوده )

برای آزمودن این ضرایب و سطح معنی داری هریك ارائه شده است، و ستون بتاا   tتوجه به جدول شماره چهار ضرایب رگرسیون و آزمون 
خواهد داد، همچناین باه    انحراف معیار در رفتار سازمانی رخ %41نیز نشانگر این است که با تغییر یك انحراف معیار در رفتارهای آرمانی، 

انحراف معیار در رفتار سازمانی رخ خواهد داد. برای از بین بردن موانع، مدیران باید  %35ازای تغییر یك انحراف معیار در مالحظات فردی، 
ی بین کارکنان و نسبت به استقرار نظام پیشنهادها در سازمان اقدام کنند. در این زمینه مدیران سعی کنند هر چند گاه جلسات غیر رسم

مدیران و نیز جلسات پرسش و پاسخ نمایند و کارکنان را از چگونگی عملکرد و اهداف سازمان باه منظاور پیشاگیری از وقاوع هار گوناه       
مشکالت کاری مطلع سازند و به پیشنهاد کارکنان در مورد بهبود روش ها و وظایف سازمانی اهمیت دهند. البته نبایستی فقط یاك روش  

ت را در آنها به کار گرفت، بلکه بایدکلیه روش های مشارکت را با توجه به وضاعیت محیطای ساازمان ماورد اساتفاده قارار داد تاا        یکنواخ
همچنین با توجه به مؤلفه ویژگی های آرمانی، مدیران سازمان صرف نظر از تمایالت فردی خود و  مشارکت به صورت کاذب استقرار نیابد.

شود که تلفیق و همچنین فدا کردن منافع شخصی به خاطر منافع دیگران و برای تقویت این ویژگی پیشنهاد میدیگران به خاطر سازمان 
های فرد و سازمان از دیدگاه ارزشی صورت پذیرد. تحقیق مدیران باید به عامل ترغیب ذهنی به عنوان یك محرك در پیاروان بارای   هدف

دادن آنها و وادار کردن پیروان به نگریستن به مسائل از زوایای مختلف و پیشنهاد شیوه  بررسی مجدد مفروضات اساسی و مورد سؤال قرار
های جدید، نگریستن به چگونگی انجام و تکمیل وظایف، بررسی مبانی مهندسی مجدد به عنوان یك راهکار توجه کنند. مدیران باید افراد 

د خالق و کارآفرین را پرورش دهند. این امر در پرورش بعاد ابتکاارات فاردی در    متفاوت را در زیر چتر فکر و نظر واحدی گرد آورند و افرا
 باشد. رفتار سازمانی بسیار مؤثر می
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