
94، بهار و تابستان 77سوم شماره و، سال بیست)بهبود و تحول(پژوهشی مطالعات مدیریت–فصلنامه علمی 
125-152صفحات 

آفرین با رفتار ي رهبري تحولهاي رابطهفراتحلیل  پژوهش
هاي ایرانشهروندي سازمانی در سازمان

٢* *پورجعفر عباس-1*یوسف محمدي مقدم

)26/12/93: تاریخ پذیرش-27/8/93: تتاریخ دریاف(

چکیده
رشد تحقیقات در حوزة علوم انسانی و اجتماعی باعث شده که دانشمندان به این نتیجه برسـند  

پـذیر نیسـت؛ بنـابراین بـه انجـام تحقیقـات       که تسلط بر تمام ابعاد یک مسأله تا حـد زیـادي امکـان   
در یک موضوع خاص را به روشی منظم براي اند که عصارة تحقیقات موجود ترکیبی روي آورده

آفـرین بـا رفتـار شـهروندي سـازمانی ،      باتوجه به اهمیـت رابطـه رهبـري تحـول    .کندآنها فراهم می
رهبـري  هـاي انجـام شـده در حـوزه ارتبـاط      پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمـی نتـایج پـژوهش   

ز روش فراتحلیـل و نـرم افـزار جـامع     آفرین با رفتار شهروندي سازمانی در ایران و با استفاده اتحول
کـه  نتیجـه فراتحلیـل نشـان داد    . مقاله را مورد بررسی قرار داده اسـت 8تعداد ) CMA2(فراتحلیل 

بـا میـانگین   (رفتار شهروندي سازمانی رابطـه اي بـاالتر از حـد متوسـط دارد    آفرین با رهبري تحول
62/0رفتارهـاي آرمـانی بـا انـدازه اثـر      : ین همچنین از میان ابعاد رهبري تحول آفـر ). 6/0اندازه اثر

داراي بیشترین اندازه اثر در رابطه با رفتار شهروندي سازمانی است مالحظات فـردي بـا انـدازه اثـر     
.داراي کمترین اندازه اثر در رابطه با رفتار شهروندي سازمانی است54/0

تـار شـهروندي   فراتحلیل، اندازه اثـر، رهبـري تحـول آفـرین،  رف    : واژگان کلیدي
.هاي ایرانیسازمانی، سازمان
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مقدمه
هـاي امـروزي   هاي بسیاري از سـازمان هاي اصلی براي انجام فعالیترهبري یکی از ضرورت

اي دارنـد کـه بـه وسـیله آن از     هاي موفق مشخصـه عمـده  از نظر هرسی بالنچارد،  سازمان. است
خیرگـو،  (پویـا و اثـربخش اسـت   شـوند؛ ایـن مشخصـه، رهبـري    هاي نـاموفق متمـایز مـی   سازمان

کوشـد  رهبري فرایندي است که ضمن آن مدیریت سـازمان مـی  ). 50: 1393شکوهی و شکري، 
تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی مؤثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سـازمانی تسـهیل و   

). 141: 1385الوانی، (شان ترغیب کندکارکنان را از روي میل و عالقه به انجام وظایف
موضوعی که اخیراً توجه بیشتر محققان را به خود جلب کرده این اسـت کـه چـه نـوع رفتـار      

این که رهبران باید به صورتی تبادلی با پیـروان  . رهبري در فرایند تغییر سازمانی مفید خواهد بود
نیازهـاي سـطح   رفتار کرده و با پاداش و تنبیه آنان را در جهت مطلوب هدایت کنند و یا این کـه  

گیـري  ها ایجاد انگیزه نمایند، این موضوع موجب شـکل باالي پیروان را خطاب قرار داده ودرآن
معـروف  » 2رهبـري تبـادلی  «و » 1آفـرین رهبـري تحـول  «دو نوع سبک رهبـري گشـته کـه بـه نـام      

، رهبرانی که سبک تحـولی را اتخـاذ   )1985(3از نظر بس).  1385امیرکبیري و همکاران، (هستند
هـا را بـه درگیـر    توانند اعتماد، وفاداري و احترام زیردسـتان را موجـب شـوند، و آن   کنند، میمی

رهبـران بـا   ) 2004(و بـس 4شدن در رفتارهاي سودمند در سازمان برانگیزانند؛ در حالی که آولیو
بـر  دانند که زیردستان را به انجام اهداف از پیش تعیـین شـده   سبک رهبري تبادلی را رهبرانی می

هاي مشروط و مدیریت برمبنـاي اسـتثناء هـدایت    ، پادش)پادش(هاي جبران خدماتمبناي روش
). 2013، 5داي و همکاران(کنندمی

روز رفتار رهبري را به عنوان یکـی از عوامـل مهـم بـراي بـه     ) 2000(و همکاران 6پادساکوف
رفتـار  ) 1988(7گـان ار). 1390مـرادي و همکـاران،   (داننـد کردن رفتـار شـهروندي سـازمانی مـی    

شهروندي سازمانی را به عنوان رفتارهاي داوطلبانه و اختیاري مرتبط با کار که در حیطه وظـایف  
بخشـد، تعریـف   شغلی رسمی کارمند قرار نگرفتـه و در مجمـوع عملکـرد سـازمان را بهبـود مـی      

دیـده  رفتار شهروندي سازمانی بـه عنـوان وضـعیت مطلـوب     ). 1390مرادي و همکاران، (کندمی

1 .Transformational Leadership
2 .Transactional Leadership
3 .Bass
4 .Avolio
5 .Dai & et al
6 .Podsakoff
7 .Organ



127...آفرین با رفتار شهروندي سازمانیي رهبري تحولهاي رابطهفراتحلیل  پژوهش

دهـد و از  شود، چون که چنین رفتاري از یک طرف منابع موجود و در دسترس را افزایش میمی
). 4: 1388ابیلـی و دیگـران،   (کاهدهاي کنترل رسمی و پرهزینه را میطرف دیگر نیاز به مکانیزم

بـه  . دباشـ رفتار شهروندي سازمانی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در نیروي انسانی هر سازمانی می
ها به منظور ایجاد انگیزه فعالیت و کار اثربخش در کارکنان خود، دسـت بـه   همین خاطر سازمان

زنند، زیرا که دستیابی به ایـن امـر مهـم    هاي تمهیدي زیادي میاقدامات و تدابیر مدیریتی و شیوه
ارد در نحـوه  توجه به ایـن مـو  . در هر سازمانی با پیشرفت و نیل به اهداف آن سازمان ارتباط دارد

بهلولی زیناب، علـوي متـین و مهربـانی،    (باشدها مؤثر میرفتار و فرایند عملکرد کارکنان سازمان
1389 :74  .(
آفـرین و رفتـار شـهروندي سـازمانی در پیشـرفت      طور کلی اهمیت دو متغیر رهبري تحـول به

هشـگران در  عملکرد سازمانی باعث شده است که امروزه بـه عنـوان موضـوع مهمـی توسـط پژو     
گمـی  هاي متعدد با نتایج متنوع باعث سردرپژوهش. هاي مختلف مورد بررسی قرار گیردسازمان

اند که بـا  بر این اساس، دانشمندان عمالً به این نتیجه رسیده. دانشمندان در کسب نتایج شده است
مسـأله تـا حـد    توجه به رشد تحقیقات در حوزة علوم انسانی و اجتماعی، تسلط بر تمام ابعاد یک

انـد کـه عصـارة تحقیقـات     پذیر نیست؛ لذا به انجـام تحقیقـات ترکیبـی روي آورده   زیادي امکان
ازکیـا و تـوکلی،   (کنـد  انجام شده در یک موضوع خاص را به روشی منظم براي آنها فراهم مـی 

نتایج بسیاري از تحقیقات موجود در یک موضـوع خـاص، متفـاوت و گـاه متضـاد و      ). 2: 1385
). 71: 2001، 1روزنتال و دیمتو(کننده استراهگم

روز شـدن مسـتمر   هاي تخصصی ویژه و بـه هاي علمی در زمینهامروزه حجم بسیار زیاد نوشته
هـاي  به ایـن دلیـل تـا بـه امـروز تـالش      . آنها، کاربرد آن را براي پژوهشگران دشوار ساخته است

هـاي  یکـی از روش . ی صورت گرفته اسـت هاي محققان قبلبندي و مرور یافتهمختلفی براي جمع
هاي سنتی، ترکیب تحقیقات یعنـی فراتحلیـل   شده براي فائق آمدن به مشکالت روشعلمی ارائه 

منـد مهمتـرین و روز   بندي و بـازنگري نظـام  فراتحلیل روشی آماري براي استخراج و جمع. است
هـاي سـنتی امکـان    وشهاي علمی است کـه بـه شـکل متمـایزي از ر    آمدترین رویکردها و روش

هاي کمی و کیفی و حتـی بسـط   ها، شواهد و نتایج پژوهشتلخیص، ادغام، ترکیب و تفسیر داده
ــه  ــترش نظری ــدل و گس ــا و م ــوزه  ه ــیاري از ح ــومی را در بس ــاي مفه ــراهم   ه ــاتی ف ــاي مطالع ه

).1392:31زاده، قربانی(کنندمی

1 .Rosentha & Dimatteo
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مطالعات بسیاري رابطۀ بـین  . شوده میعبارت دیگر، واگرایی زیادي در نظریات علمی دیدبه
هـاي  انـد کـه تفـاوت   رهبري تحول آفرین با رفتار شهروندي سازمانی را مورد بررسـی قـرار داده  

موجود در نتایج این مطالعـات، بـه اسـتفاده از رویکـرد جدیـدي در حـوزه علـوم رفتـاري منجـر          
تحلیل بـا ترکیـب نتـایج مطالعـات     رویکرد فرا. گردیده است تا این پدیده را توجیه و تبیین نماید

در نتـایج را شناسـایی و توجیـه    تـر بـه موضـوع دارد و عوامـل تفـاوت     انجام شده،  نگرشی جامع
متأسفانه تحقیقاتی که تاکنون در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت بـا نگرشـی محـدود بـه          . نمایدمی

ایـن رابطـه را   ....) جامعه آماري، زمـان و معیارهـاي خـاص و   ( موضوع، صرفاً در شرایطی خاص
تـر بـه   رویکرد فراتحلیل در این پژوهش با نگاهی متفاوت و نگرشی جـامع . اندگیري نمودهاندازه

تـر،  بـه بیـان سـاده   . موضوع، عوامل تفاوت در نتـایج مطالعـات گذشـته را بررسـی خواهـد نمـود      
هـاي  تـأثیر ویژگـی  فراتحلیل رابطۀرهبري تحول آفرین با رفتار شهروندي سازمانی را با توجه بـه 

گیـري رهبـري تحـول آفـرین بـا      هاي انـدازه نگرش پژوهشگر و انواع شاخص( موضوع پژوهش
.بر رابطه این دو متغیر مورد بررسی قرار خواهد داد) رفتار شهروندي سازمانی

سؤاالت تحقیق
سـازمانی  یا در تمامی تحقیقات انجـام شـده رهبـري تحـول آفـرین بـر رفتـار شـهروندي        آ. 1

رگذار است ؟اث
چگونه است ؟ بر رفتار شهروندي سازمانی فرین آمیزان اثرگذاري ابعاد رهبري تحول . 2

مروري بر مبانی نظري
آفرینرهبري تحول

تواننـد پیـروان را بـا    هایی را کـه رهبـران مـی   هاي مختلف رهبري، تعدادي از نظریهمطالعه
بیــانتــر اهــداف ســازمانی شــوند،داف گســتردهنفــوذ خــود قــرار داده و در نتیجــه بــه انجــام اهــ

در این میان، نظریـه رهبـري تحـول    ). 149: 1391عارفی، حاجی خواجه لوو ابوچناري، (اندکرده
اشـاره  ) 2000(و همکـارانش 1بارلینـگ . آفرین، جاذبه بیشـتري نسـبت بـه هـر نظریـه دیگـر دارد      

آفرین که با ایجاد ، رهبري تحولاستهایی که راجع به رهبري شدهکنند که در میان پژوهشمی
نــوآوري و تحــول و نفــوذ در قلــب کارکنــان همــراه اســت، بیشــتر مــورد توجــه و بررســی بــوده

1 .Barling
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وارد مبـانی نظـري حـوزه    ) 1998(1این نظریـه ابتـدا توسـط برنـز    ). 1389ترکان و احمدي، (است
ــس     ــر ب ــگرانی نظی ــط پژوهش ــدها توس ــدو بع ــري ش ــو ) 1985(رهب ــس و آولی ــط ) 1998(و ب بس

بخـش منـابع انسـانی سـازمان در بالفعـل کـردن       آفـرین، الهـام  رهبـر تحـول  ). 1389خانکا، (یافت
این نوع رهبران، . در جهت انجام وظایف در باالترین سطح عملکردشان استهاي بالقوهپتانسیل

هاي کارکنان را در نظر دارند، توانایی بـالقوه آنهـا را نیـز از لحـاظ    در عین اینکه توسعه مسؤلیت
مـرور مبـانی نظـري حـوزه     . دهنـد کردن تعهدات جاري سازمان مورد ارزیـابی قـرار مـی   برآورده

العـاده بـر   آفـرین، نفـوذ فـوق   دهد که مشخصه اصلی رهبران تحولرهبري تحول آفرین نشان می
آفـرین کسـانی هسـتند    رهبـران تحـول  ). 2008موداسیر، (کارکنان و موفقیت در ایجاد تعهد است

به کارکنان خود روحیه بدهند و در مسیري هدایت کننـد کـه منـافع سـازمان تـأمین      توانند که می
شوند که کارکنان با روحیه باال عمل نموده و تأثیرات عمیقی همچنین این افراد موجب می. شود

).1389ترکان و احمدي، (بر سازمان بگذارند

آفرین هاي رهبري تحولمؤلفه
شدن به چهار مؤلفه به عنـوان عناصـر تشـکیل دهنـده ایـن      آفرین براي عملی رهبري تحول

: این عوامل عبارتند از. اند نیاز داردنظریه نیز شناخته شده
در این حالـت فـرد، خصوصـیات    ):رفتارهاي آرمانی-هاي آرمانیویژگی(2نفوذ آرمانی

به عنـوان یـک   رهبر کاریزماتیک را دارد؛ مورد اعتماد و تحسین زیردستان است، زیردستان اورا 
هـاي  نفـوذ آرمـانی شـامل ویژگـی    . کننـد کـه هماننـد او شـوند    شناسند وسعی میالگو و مدل می

).70: 1389یعقوبی، مقدمی و کیخا، (آرمانی و رفتارهاي آرمانی است
کند تا به هدف و قابل دسـتیابی بـودن آن   رهبر کارکنان را ترغیب می:3بخشانگیزش الهام

این افراد معموالً نسبت به آینده و قابل دسترس بودن اهداف خوش بـین  . ندبا تالش، باور پیدا کن
.هستند

ایـن رهبـران پیروانشـان را    . انگیـزد رهبر به صورت ذهنـی کارکنـان را برمـی   :4ترغیب ذهنی
کنند که در حل مسائل خالقانه برخورد کننـد و فـروض بـدیهی را مـورد سـؤال قـرار       تشویق می

1 .Burns
2 .Idealized Influence
3 .Inspirational Motivation
4 .Intellectual Stimulation
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کنند که مشکالت را از زوایاي مختلف مورد بررسی قـرار دهنـد   رغیب میآنها پیروان را ت. دهند
.و فنون حل مسئله نوآورانه را پیاده کنند

ایـن رهبـران   . کنـد رهبـر نیازهـاي احساسـی زیردسـتان را بـرآورده مـی      :1مالحظات فـردي 
ن بـه  هایی کـه بـراي رسـید   کنند تا مهارتدهند و به آنها کمک مینیازهاي افراد را تشخیص می

اي را این رهبـران ممکـن اسـت زمـان قابـل مالحظـه      . هدف مشخص الزم دارند را پرورش دهند
). 18-19: 2004و همکاران، 2اسپکتر(صرف پرورش دادن، آموزش و تعلیم کنند

رفتار شهروندي 
ي رفتار شهروندي سازمانی اولین بار به وسیله بتمن و ارگـان مطـرح گردیـد    هر چند واژه

در 4در مورد تمایـل بـه همکـاري و مطالعـات کتـز و کـان      3هاي بارنارداین مفهوم از نوشتارولی
، 7کـاخکی (ناشـی شـده اسـت    6و فراتر از انتظارات نقـش 5مورد عملکرد و رفتارهاي خودجوش

هاي اخیر براي تشریح چنین رفتارهایی بـه کـار بـرده شـده     اصطالحاتی که در دهه.)123: 2008
رفتار پـیش اجتمـاعی، رفتـار فرانقشـی و خودجـوش سـازمانی و عملکـرد        : ازاست عبارت است 

اند، ولی به طور کلی بـه مفهـوم   هرچند هر کدام از این مفاهیم خواستگاه متفاوتی داشته. ايزمینه
شـوند  بندي مـی یکسانی اشاره دارند که در این مقاله تحت عنوان رفتار شهروندي سازمانی، طبقه

ز فعالیتهاي مرتبط با نقش افراد در سازمان است که فراتر از انتظارات وظیفـه و  و منظور ان دسته ا
شود و هر چند که سیستم پاداش رسمی سازمان این رفتارهـا را  ،  توسط فرد انجام می8شرح شغل

تحقیقـات اولیـه در زمینـه    . کند ولی براي عملکـرد خـوب سـازمان مـؤثر هسـتند     را شناسایی نمی
ا اغلـب   بیشتر براي شناسایی مسئولیترفتارشهروندي سازمانی هاي و یا رفتارهاي کارکنان بود امـ

هـاي سـنتی   با وجود اینکه این رفتارها در ارزیابی. شدهاي رسمی نادیده گرفته میتوسط ارزیابی
شـدند و یـا حتـی گـاهی اوقـات مـورد غفلـت قـرار         گیري میعملکرد شغلی به طور ناقص اندازه

طبـق نظـر ارگـان، رفتـار     . شـوند انجام می. بود اثربخشی سازمانی مؤثر بودندگرفتند، اما در بهمی

1 .Individual Consideration
2 .Spector
3 .Barnard
4 .Katz & Kahn
5 .Spontaneous Behaviors
6 . Extra-role Behavior
7 .Kkakha
8 .Job Description
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شهروندي سازمانی رفتاري است که از روي میل و اراده فردي بوده و به طـور مسـتقیم و واضـح    
گیـرد، امـا در مجمـوع، عملکـرد     از طریق نظام پاداش رسـمی سـازمانی مـورد تقـدیر قـرار نمـی      

). 94: 1389رضائیان و میرزاده، (دهداثربخش سازمان را ارتقاء می
هاي کاري مرتبط، داوطلبانه و اختیاري اسـت کـه بـه    رفتار شهروندي سازمانی، بیانگر فعالیت

دهـی نشـده ولـی در    هـاي سـازمان  هاي پـاداش طور مستقیم از طریق توصیف رسمی شغل و سیستم
ریف مطروحه بیانگر ایـن اسـت کـه،    تع.دهندنهایت سطح کارایی و اثربخشی سازمانی را ارتقاء می

تعیـین شـده و   رفتار شهروندي سازمانی باید در درجه اول داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش
هاي رفتار شهروندي سازمانی، جنبـه سـازمانی   همچنین مزیت. نه بخشی از وظایف رسمی فرد است

وندي سازمانی مـاهیتی چنـد وجهـی دارد؛    ها به نفع سازمان هستند و رفتار شهردارد یعنی این مزیت
بـا ایـن تعـاریف، از انسـان بـه عنـوان       . هاي مختلفی ممکن است خود را نشـان دهـد  یعنی به صورت

رود بیش از الزامات نقش خود و فراتـر از وظـایف رسـمی، در خـدمت     شهروند سازمانی انتظار می
وندي سـازمانی بـه دنبـال شناسـایی،     به عبارت دیگر ساختار رفتار شـهر . اهداف سازمان فعالیت کند

کننــد و در ایــن اداره و ارزیــابی رفتارهــاي فــرانقش کارکنــانی اســت کــه در ســازمان فعالیــت مــی 
).  69: 1388مقدم و احمـدي،  زاده مهر، هاديرامین(یابد د میرفتارهاي آنان اثربخشی سازمانی بهبو

شود، چون کـه چنـین رفتـاري از یـک     رفتار شهروندي سازمانی به عنوان وضعیت مطلوب دیده می
هـاي کنتـرل   دهـد و از طـرف دیگـر نیـاز بـه مکـانیزم      طرف منابع موجود و دسترس را افـزایش مـی  

هـایی  رفتار شهروندي سازمانی به فعالیـت ).4: 1388ابیلی و دیگران، (کاهد رسمی و پر هزینه را می
کننـد و بـه آن سـود    سازمان حمایت مـی اند ، ولی در کل از شود که از فرد خواسته نشدهاطالق می

تعاریف فوق حاکی ازآن است که رفتار شـهروند سـازمانی از مفـاهیمی همچـون تعهـد      . رسانندمی
در حـالی کـه رفتـار شـهروندي     . سازمانی که بوسیله روانشناسان سـازمانی ارائـه شـده متمـایز اسـت     

ته باشد، ولی نکتـه مهـم ایـن اسـت     سازمانی ممکن است به طور تجربی با تعهد سازمانی ارتباط داش
که رفتار شهروند سازمانی به دسته خاصی از رفتارهاي کارکنان اشاره دارد، در حالی کـه مفـاهیمی   

).21: 1384مقیمی،(همچون تعهد سازمانی اساساً نگرش محور هستند 

انواع رفتار شهروندي در سازمان
دهنـد کـه شـامل    ف خـود را نشـان مـی   معتقد است رفتار شهروندي به سه نوع مختلـ 1گراهام

1 .Graham
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شـود کـه درایـن مقالـه هـر یـک بـه        اطاعت سازمانی، وفاداري سازمانی و مشارکت سازمانی می
.شوداختصار توضیح داده می

کننـده رفتارهـایی اسـت کـه ضـرورت و مطلوبیتشـان       این واژه توصیف: 1اطاعت سازمانی. 1
هـاي اطاعـت سـازمانی    شـاخص . اندذیرفته شدهشناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پ

ها با رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیت
.توجه به منابع سازمانی است

هـاي  این وفاداري به سازمان، از وفاداري به خـود سـایر افـراد و بخـش    : 2وفاداري سازمانی. 2
کننده میزان فداکاري کارکنان در راه منـافع سـازمانی و حمایـت و    است؛ و بینسازمانی متفاوت 

.دفاع از سازمان است
این واژه با مشارکت فعال کارکنان در اداره امور سـازمان معنـی پیـدا    : 3مشارکت سازمانی. 3

کند به حضور در جلسات، به اشتراك گذاشتن عقاید خـود بـا دیگـران و آگـاهی بـه مسـائل       می
).  361: 2003، 4بینستک(سازمانجاري

ابعاد رفتار شهروندي سازمانی
شناسی حالتی است که در آن اعضاي سازمان رفتارهاي خاصـی را  بعد وظیفه:شناسیوظیفه
نمایند یـا  ي مورد نیاز براي انجام آن کار فعالیت میدهند و فراتر از حداقل سطح وظیفهانجام می

اراي رفتار شهروندي مترقـی هسـتند در بـدترین شـرایط و حتّـی در      به عبارت دیگر افرادي که د
شناسـی بـاالي   دهنـده وظیفـه  دهنـد، کـه ایـن نشـان    حالت بیماري و ناتوانی هم به کـار ادامـه مـی   

).2: 1391پور،شریفی، محمدي البرزي و تقی(آنهاست
بخشـی از  و سودبه رفتارهاي مفید 5دومین بعد رفتار شهروندي یعنی نوع دوستی:دوستینوع

قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزي میان همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقیم و یا 
البتـه برخـی از   . کنـد غیر مسـتقیم بـه کارکنـانی کـه داراي مشـکالت کـاري هسـتند کمـک مـی         

، ابعاد نـوع دوسـتی و وظیفـه شناسـی را در یـک      6نظران رفتار شهروندي مانند پودساکفصاحب

1 .Organizational Obedience
2 .Organizational Loyalty
3 .Organizational Participation
4 .Bienstock
5 .Humanism
6 .Podsakoff
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).58: 2008اسالمی، .(برندنام می» 1رفتارهاي کمکی«دهند و از آنها به عنوان بقه قرار میط
نـام دارد، شـامل رفتارهـایی از    2بعد سوم رفتار شهروندي که فضـیلت مـدنی  :فضیلت مدنی

هاي غـوق برنامـه و اضـافی آن هـم زمـانی کـه ایـن حضـور الزم نباشـد،          قبیل حضور در فعالیت
و تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتـاب، مجـالت   حمایت از توسعه

و افزایش اطالعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوسـتر و اطالعیـه در سـازمان بـراي آگـاهی      
بر این اساس یک شهروند سازمانی خوب نه تنها بایـد از مباحـث روز سـازمان    . شوددیگران، می

ها نیز مشارکت فعاالنه داشـته باشـد   نظر کند و در حال آنها اظهاراره آنآگاه باشد بلکه باید درب
). 25: 1988ارگان، (

چهـارمین بعـد رفتـار شـهروندي اسـت کـه بـه شـکیبایی در برابـر          3جـوانمردي :جوانمردي
کنـد  منـدي، اشـاره مـی   هـاي نـامطلوب و نامسـاعد، بـدون اعتـراض، نارضـایتی و گالیـه       موقعیت

). 3: 1392یدي و کولک، سالجقه، پوررش(
-ایـن بعـد بیـان   . آخرین بعد رفتار شهروندي سازمان احترام و تکریم است:احترام و تکریم

افرادي که در سـازمان  . ي رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان استکننده نحوه
ارگـان بعـد از   . ترقـی هسـتند  کنند داراي رفتار شـهروندي م با احترام و تکریم با دیگران رفتار می

زمـان ظهـور   کند که هر پنج بعد رفتار شهروندي ممکن است هـم شمردن این ابعاد، یادآوري می
شناسی هسـتند ممکـن اسـت همیشـه     کنیم داراي بعد وظیفهپیدا نکنند، مثالً افرادي که ما فکر می

شناسـی  دوسـتی و وظیفـه  نـوع نوع دوست و فداکار نباشد و یا این که برخـی از ایـن ابعـاد، ماننـد     
). 141: 2004، 4کاسترو(تاکتیکی براي تحت فشار قرار دادن مدیران سازمان باشد

پیشینه تحقیق
رفتارشهروندي سازمانی یکی از متغیرهاي اسـت کـه در چنـد دهـه اخیـر مـورد توجـه محققـان و         

هد عوامل زیـادي بررفتـار   دهمچنین نتایج تحقیقات انجام شده نشان می.  پژوهشگران قرارگرفته است
رفتارهـاي رهبـري   «در پژوهشـی بـا عنـوان    ) 2001(فـار چن و لـی . گذارندشهروندي سازمانی تأثیر می

آفـرین و رفتـار   نشان دادنـد بـین رفتارهـاي رهبرتحـول    » هاي چینیاي در سازمانتحول آفرین و مبادله

1 .Helping Behavior
2 .Civil Virtue
3 .Sportsmanship
4 .Castro
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اي رهبـر و  بـین رفتارهـاي مبادلـه   شهروندي سازمانی کارکنان رابطه معناداري وجـود دارد و همچنـین  
فــی ).  2001، 1فــارچــن و لــی(رفتــار شــهروندي ســازمانی کارکنــان رابطــه معنــاداري مشــاهده نشــد  

رابطه بین رهبـري تحـول آفـرین و تعهـد سـازمانی و رفتـار شـهروندي سـازمانی را مـورد          ) 2006(چن
ول آفـرین باعـث ایجـاد تعهـد     مطالعه قرار داد که نتیجه تحقیق بیانگر این بود کـه سـبک رهبـري تحـ    

و 3توییـگ ). 2006، 2فـی چـن  (شـود سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی باالي در اعضاي سازمان می
بـر اهمیـت نقـش    » هاي صـنعتی رهبري تحول آفرین در سازمان«در تحقیقی با عنوان) 2007(همکاران

ــروز رفتارهــاي شــهروندي ســازمانی از جانــب    کــارگران تأکیــد ســبک رهبــري تحــول آفــرین در ب
ــد ــین ســبک ) 2000(پودســاکوف). 2007تویــگ، (کردن ــار  در بررســی رابطــه ب ــري و رفت هــاي رهب

شهروندي سازمانی نشان داد رفتارهاي رهبري تحـول آفـرین بـا هـر پـنج مؤلفـه رفتارهـاي شـهروندي         
) 2008(موداسـیرو سـینگه  ). 518: 2000پودسـاکوف،  (سازمانی مدل ارگان ارتباط معنادار مثبتـی دارد 

در تحقیق خود با عنوان رابطه هوش هیجانی با رهبري تحـول آفـرین و رفتـار شـهروندي سـازمانی بـه       
هـاي ایـن   این نتیجه رسید که هوش هیجانی با ابعاد رفتار شهروندي سازمانی رابطه دارد، همچنین یافتـه 

). 2008، 4ادسـیر مو(پژوهش نشان داد که رهبري تحول آفرین با رفتار شهروندي سـازمانی رابطـه دارد  
نشان داد کـه بـین رهبـري تحـول آفـرین و پـاداش مشـروط بـا         ) 2010(و همکاران5نتایج تحقیق جیاو

).2010جیاو و همکاران، (داري وجود داردرفتار شهروندي سازمانی رابطه مثبت و معنی

چهارچوب مفهومی تحقیق
تحقیـق اسـت بـر همـین     براي تدیون فرضیات تحقیق، هر پژوهشگري نیازمند مـدل مفهـومی   

هـاي آرمـانی، رفتارهـاي    ویزگی(هاي رهبري تحول آفریناساس در این تحقیق  با توجه به مؤلفه
ارائه شده به وسیله بس و آولیـو و  ) بخش، ترغیب ذهنی و مالحظات فرديآرمانی، انگیزش الهام

ــم       ــمندانی ه ــوي دانش ــاس الگ ــه براس ــازمانی ک ــهروندي س ــار ش ــین رفت ــاتمن  همچن ــون ب و چ
، ویلیـامزو  )1990(، پودسـاکوف، مکنـزي و مـورمن   )1983(، اسمیت، ارگان و نیر)1983(ارگان

تـدوین گردیـده مـدل مفهـومی     ) 1998(و وان دیان و لیـپن ) 1997(، فارح ارلی)1991(اندرسون
. تحقیق ارائه شده است

1 .Chen & Fahr
2 .Chen fei
3 .Twigg
4 .Modassir
5 .Jiao
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مدل مفهومی تحقیق): 1(شکل 

فرضیات تحقیق
:شوندو نیز مدل مفهومی تحقیق، فرضیات زیر مطرح میبا توجه به مبانی نظري گفته شده

سـازمانی اثـر   در تمامی تحقیقات بررسی شده رهبري تحـول آفـرین بـر رفتـار شـهروندي     . 1
.گذار است

.                                                      فرین بر رفتار شهروندي سازمانی یکسان نیستآثر ابعاد رهبري تحول ا. 2

روش تحقیق
کارگیري روش فراتحلیل و بـا توجـه بـه    دلیل بهمقاله حاضر از نظر هدف کاربردي است و به

جامعه آماري تحقیق حاضر شـامل همـه   . گیردهاي کمی قرار میها در زمره پژوهشماهیت داده
منظــور فتــار شــهروندي ســازمانی  بــوده و بــه مقــاالت دربــاره رابطــه رهبــري تحــول آفــرین و ر 

این فرم معـادل  . هاي مورد نیاز براي فراتحلیل از یک فرم کدگذاري استفاده شدگردآوري داده
اطالعـات ایـن فـرم بـراي انجـام      . باشـد پرسشنامه یا فـرم مصـاحبه در انـواع دیگـر تحقیقـات مـی      

ایـن کـار بـا    . اسـت جزیه و تحلیل شـده  تCMA2محاسبات با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل 
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هـاي آمـاري اسـتفاده    به این ترتیب که آزمون. استفاده از تکنیک محاسبه اندازه اثر انجام گردید
در ایـن پـژوهش   .شده در فرضیات پس از تبدیل شدن به انـدازه اثـر مـورد تحلیـل قـرار گرفتنـد      

راي تعیـین تعـداد تحقیقـات    نمـودار قیفـی، بـ   چنـین بـراي سـنجش سـوگیري انتشـار از روش      هم
کننـده از  ایمن از خطا و براي وجود متغیرهـاي تعـدیل  Nهاي دوال و توئیدي و شده از روشگم

هاي پژوهش به نتایج مهم هر یک از آنهـا  گونی استفاده شده است که در بخش یافتهآزمون ناهم
.اشاره خواهد شد

جامعه آماري
از ایـن رو جامعـه   . جام شده درباره موضوعی خاص اسـت در این تحقیق، تمرکز روي تحقیقات ان

رفتـار شـهروندي   هاي انجام شده در زمینه ارتباط بـین رهبـري تحـول آفـرین بـا      مورد بررسی پژوهش
تر شامل مقـاالت منتشـر شـده در مجـالت و نشـریات معتبـر       این جامعه به طور دقیق. باشندمیسازمانی 

ــی چــون  ــه اســت) …,noormags.com, pdf.ir, sid.ir, ensani. ir irandoc.ir, magiran.ir(داخل ک
.اطالعات مختصري از آنها در قالب جدول زیر ارائه شده است

هاي مورد بررسیاطالعات کلی پژوهش- 1جدول

محل چاپ سال 
چاپ عنوان پژوهش پژوهشگران ردیف

فصلنامه مدیریت 
و منابع انسانی 
در صنعت نفت

1387
فرین تأثیر رهبري تحول آ

بر رفتار شهروندي سازمانی 
کارکنان

شمس السادات زاهدي و 
مهدي خیر اندیش 1

پژوهش نامه 
مدیریت تحول 1389

بررسی رابطه بین رهبري 
تحول آفرین و رفتار 

شهروندي سازمانی کارکنان

نورمحمد یعقوبی، مجید 
مقدمی و عالمه کیخا 2

فصلنامه مدیریت 
نظامی 1389

جایگاه رهبري تحول 
آفرین در ارتقاي رفتار 

شهروندي سازمانی

مهدي خیراندیش 
وامیرحسین امیرخانی 3

فصلنامه مدیریت 
ورزش 1390

هاي رهبري رابطه سبک
تبادلی و - تحول آفرین

رفتار شهروندي سازمانی

محمدرضا مرادي، مهرزاد 
حمیدي، نصراهللا سجادي، 

اکرم جعفري و جواد 
مرادي چالشتري

4
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هاي پژوهش
ت منابع مدیری

سازمانی
1391

بررسی تأثیر رهبري تحول 
آفرین بر رفتار شهروندي 
سازمانی نیروهاي دانشگر 

شرکت ملی نفت

محمد میرکمالی، حیدر 
چوپانی، علی اصغر حیات 

و حجت غالم زاده
5

چشم انداز 
مدیریت دولتی 1391

رهبري تحولی و نقش آن 
در بهبود رفتارهاي 
شهروندي سازمانی

رفی، صالح رشید محبوبه عا
حاجی خواجه لو و عقیل 

ابوچناري
6

کنفرانس 
مدیریت، 

ها و چالش
راهکارها

1392

آفرین بر تأثیر رهبري تحول
رفتار شهروندي سازمانی 
کارکنان سازمان تأمین 

اجتماعی مشهد

زهی، زینب ریحانه هاشم
برهانی جیلی و مهرانگیز 

حقگو
7

فصلنامه مدیریت 
نظامی 1393

- طبیقی تأثیر سبکبررسی ت
هاي رهبري تحول آفرین و 

تبادلی بر توسعه رفتار 
شهروندي سازمانی با نقش 

میانجی اعتماد سازمانی

منصور خیرگوه، جواد 
شکوهی و زینب شکري 8

نمونه آماري
انتخـاب  ،تحـت بررسـی اسـت کـه بـا روشـی از پـیش تعیـین شـده         نمونه بخشی از جامعه

در . دسـت آورد ههایی درباره کل جامعـه بـ  توان از این بخش ، استنباطمیی کهتبه قسم. شودمی
شناختی شرایط هایی مورد مطالعه قرار گرفته است که از لحاظ روشاین فراتحلیل نتایج پژوهش

انـد، اسـتفاده شـده    یعنـی از مقـاالت و مـالك درون گنجـی را داشـته     . الزم را احراز کرده باشـد 
-2.تحقیق در ایران انجام گرفتـه باشـد  -1: ین پژوهش عبارتند از ا1معیارهاي درون گنجی.است

در پژوهش مربوطه، رهبري تحول آفرین و رفتار شهروندي سازمانی  و ابعاد آن به عنـوان متغیـر   
پژوهش باید اطالعات الزم براي استخراج عملی اندازه اثـر  -3.مستقل یا وابسته به کار رفته باشد

هاي انتخاب شده بـراي انجـام فراتحلیـل    بنابراین تعداد پژوهش. رده باشدرا ارائه ک) قوت رابطه(
.باشدپژوهش می)8(

1 .Inclusive criteria



94تابستان ، بهار و 77سوم، شماره ، سال بیست و)بهبود و تحول(مطالعات مدیریت138

ابزار گردآوري اطالعات
. هاي مورد نیاز براي فراتحلیل از یک فرم کدگذاري استفاده مـی شـود  براي گردآوري داده

این فـرم معـادل   .فرم کدگذاري، ابزار گردآوري اطالعاتی است که در فراتحلیل به کار می رود
).1991، 1درالك و لیسی(پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع دیگر تحقیقات می باشد 

فرم کدگذاري جهت اخـذ اطالعـات خاصـی نظیـر نـام محقـق، نـوع مقالـه و سـال انتشـار و           
اطالعات اضافی کدگذاري شـده مانننـد انـدازه نمونـه، متغیرهـاي انـدازه گیـري شـده، سـازمان          

در ایـن پـژوهش از فـرم    . داده هاي آماري به دست آمده و نظایر آن می گـردد اجراي پژوهش،
هـاي اجتمـاعی و رفتـاري دکتـر قاضـی طباطبـائی       کدگذاري شدة کتـاب فراتحلیـل در پـژوهش   

.استفاده شده است

اندازه اثر
2ترین مفاهیم موجود در ادبیات فراتحلیـل مفهمـوم انـدازه اثـر    در حال حاضر یکی از اساسی

داري بـه  در یک تعریف فراگیر آماري، انـدازه اثـر عبـارت اسـت از نسـبت آزمـون معنـی       . است
مـیالدي توسـط   1977این مفهـوم در سـال   ). 1389:107قاضی طباطبایی،ودادهیر،(حجم مطالعه 

او در کتاب خود نوشت فرضـیه صـفر در   . کوهن معرفی و بر اهمیت استفاده از آن تأکید گردید
اثر صفر است و هرگاه فرضیه صفر رد شود یعنـی مقـدار انـدازه اثـر در جامعـه      واقع تعیین اندازه 

دهنده میزان یا درجه حضور پدیده در جامعـه اسـت و هـر    بنابراین، اندازه اثر نشان. غیرصفر است
). 1997، 3تامپسـون و اسـنایدر  (تر باشد، درجه حضور پدیده هم بیشتر اسـت  چه اندازه اثر بزرگ

را در تحقیقـات گمـراه   Pداري کز صرف بـر محاسـبه مقـادیر سـطوح معنـی     چنین کوهن تمرهم
داري در علوم رفتاري با درصـد بـاالیی از   که آزمون معنیکننده دانست و تاکید کرد به دلیل آن

خطاي نوع دوم همراه است، باید جهت کـاهش خطاهـایی از ایـن نـوع و ارتقـاي تـوان آزمـون،        
دهـد، بـه بـرآورد انـدازه اثـر و      یق در اختیار محققان قرار مـی عالوه بر راهبردهایی که روش تحق

). 1998کوهن، (گیري در مورد قبول یا رد فرضیه صفر پرداخته شوداستفاده از آن در تصمیم
در این خصوص روزنتال نیز معتقد است که در علوم رفتاري اگـر انـدازه اثـر محاسـبه نشـود      

اگـر  ). 1994، 4روزنتـال و کـوپر  (شـود  ول بیشتر مـی احتمال بروز خطاي نوع دوم از خطاي نوع ا
1 .Dulark  & Lipsey
2 .Effect size
3 .Thompson & Snyder
4 .Rosenthal & Cooper
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شوند، اما هـر کـدام   داري و اندازه اثر در مورد رد یا قبول فرضیه صفر استفاده میچه سطح معنی
شـود کـه   داري مشخص مـی از طریق آزمون معنی. گذارنداي را در اختیار میاطالعات جداگانه

تـوان  یا خیـر و از طریـق محاسـبه انـدازه اثـر مـی      علت شانس رخ داده است اي خاص بهآیا نتیجه
بنــابراین، بــراي . دریافــت کــه متغیــر مســتقل تــا چــه انــدازه بــر متغیــر وابســته اثــر گذاشــته اســت 

گیري در مورد رد یا قبول فرضیه صفر در تحقیقـات رفتـاري الزم اسـت همـراه بـا نتیجـه       تصمیم
سـان از لحـاظ حجـم    زیـرا در شـرایط یـک   داري به مقدار اندازه اثر نیز توجه شود؛آزمون معنی

شـود و  تـر باشـد، تـوان آزمـون هـم بیشـتر مـی       داري، هر چه اندازه اثر بزرگنمونه و سطح معنی
گران با داشتن مقادیر میـانگین،  فراتحلیل). 135: 1391بهفر، (یابد گیري افزایش میاعتبار تصمیم

ها در این ترین آمارهندازه اثر هستند، اما رایجها، قادر به محاسبه اواریانس و انحراف معیار گروه
را بــراي مطالعــات » r«هــاي گروهــی و را بــراي تفــاوت» d«هســتند کــه معمــوال » d«و » r«زمینــه 

» F«و » t « ،»Z«، »«هــاياي از آزمــونرو، اگــر در مطالعـه از ایـن . برنــدهمبسـتگی بــه کـار مــی  
ــدااســتفاده شــده باشــد، مــی  ــر اســاس فرمــول تــوان ان هــاي زیــر محاســبه کــرد  زه اثــر آنهــا را ب

).1،1986:35ولف(

d = d = d =

r = r = r =

فیشـر کـه کـاربرد کمتـري     » z«و » g«هاي یاد شده در باال، محققین از شاخص عالوه بر آماره
پس از محاسبه اندازه اثر معمـوالً محقـق دچـار    . کننددارند نیز براي ترکیب اندازه اثر استفاده می

ست یـا  شود که آیا این مقدار اندازه اثر براي قبول یا رد فرضیه صفر مناسب اتردید و دو دلی می
زعم اندیشمندان، بهترین معیار براي تفسـیر و قضـاوت در مـورد مقـدار انـدازه اثـر، چـه از        نه؟ به

دسـت  محاسبه شده باشد، باید از مرور پیشینه تحقیق بـه dو چه از طریق شاخص rطریق شاخص 
کـرد و  یعنی باید مقادیر اندازه اثر تحقیقاتی را که طی چندین سال انجام شده است محاسبه. آید

هاي اثر که در آینده در آن حـوزه  میانگین آنها را به عنوان معیار مناسب براي مقایسه سایر اندازه
البتـه کـوهن معیارهـایی را بـراي اسـتفاده سـریع پیشـنهاد        . شود انتخـاب نمـود  تحقیقاتی انجام می

).1389:122قاضی طباطبایی، ودادهیر،(آمده است2کند که در جدول می

1.W0lf
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حدود باال و پایین اندازه اثر- 2جدول 
حد پایین اندازه اثرحد باالي اندازه اثر

3/01/0کوچک
5/03/0متوسط
8/05/0بزرگ

کارگیري روش فراتحلیل و بـا توجـه بـه    دلیل بهمقاله حاضر از نظر هدف کاربردي است و به
د بررسـی ایـن پـژوهش،    جامعـه مـور  . گیـرد هاي کمـی قـرار مـی   ها در زمره پژوهشماهیت داده

.باشدعلمی میهاي معتبر مقاالت موجود در پایگاه
. هاي مورد نیاز براي فراتحلیل از یک فـرم کدگـذاري اسـتفاده شـد    منظور گردآوري دادهبه

اطالعات این فرم براي . باشداین فرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع دیگر تحقیقات می
ایـن  . اسـت تجزیه و تحلیل شـده  ) CMA2(اده از نرم افزار جامع فراتحلیل انجام محاسبات با استف

هـاي آمـاري   به این ترتیـب کـه آزمـون   . کار با استفاده از تکنیک محاسبه اندازه اثر انجام گردید
در ایـن  .استفاده شده در فرضیات پس از تبدیل شـدن بـه انـدازه اثـر مـورد تحلیـل قـرار گرفتنـد        

نمــودار قیفــی، بــراي تعیــین تعــداد نجش ســوگیري انتشــار از روش چنــین بــراي ســپــژوهش هــم
ایمــن از خطــا و بــراي وجــود متغیرهــاي Nهــاي دوال و توئیــدي و شــده از روشتحقیقــات گــم

هاي پژوهش به نتایج مهـم  گونی استفاده شده است که در بخش یافتهکننده از آزمون ناهمتعدیل
.هر یک از آنها اشاره خواهد شد

تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه هاتجزیه و
مقاله به رابطه بین رهبري تحول آفرین با رفتـار شـهروندي   7مقاله بررسی شده، 8از مجموع 

مقاله هم به بررسی ابعاد رهبري تحول آفرین بـا رفتـار   6سازمانی پرداخته،  همچنین از این تعداد 
رد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه     شهروندي سازمانی پرداخته است که تحقیق بـه طـور کامـل مـو    

در مقاله حاضر به منظور بررسی ارتباط رهبري تحول آفرین با رفتـار شـهروندي سـازمانی    .است
نتـایج انـدازه اثرهـاي    . آماره مرتبط با هر مقاله وارد نرم افزار گردید و اندازه اثر آن محاسبه شـد 

.ستارائه شده ا3هاي مورد بررسی در جدول محاسبه شده پژوهش
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توزیع فراوانی طبقات اندازه اثر متغیرها- 3جدول 
درصد فراوانیفراوانیدامنه تغییر شدت تأثیر

00)کم(3/0شدت تأثیر زیر 
257/28)متوسط(5/0تا 3/0بین 
543/71)زیاد(و باالتر 5/0

7100جمع

5طبقه متوسط و بـاالخره  درصد در 57/28مورد معادل 2مقاله، 7از میان 3بر اساس جدول 
) 1شـماره (براسـاس جـدول کـوهن    . درصد در طبقه زیـاد قـرار گرفتـه اسـت    43/71مورد معادل
کوچک بوده و فرضـیه مـورد مطالعـه    ) 3/0تا 1/0یعنی بین (دست آمده در بازه اول اندازه اثر به

باشـد،  ) 5/0تا 3/0یعنی بین( در بازه دوم rچنین وقتی مقدار هم. از قوت کافی برخوردار نیست
در بازه سوم باشـد، شـدت تـأثیر زیـاد ارزیـابی      rاندازه اثر متوسط و در نهایت هنگامی که مقدار 

درصد انـدازه اثرهـا در گـروه متوسـط و     100شود گونه که در جدول مشاهده میهمان.  شودمی
ن فراتحلیـل رهبـري   توان گفت که بر اساس نتایج ایـ بنابراین می. باالي متوسط ارزیابی می شوند

بررسـی  .تحول آفرین با رفتار شهروندي سـازمانی رابطـه اي بـاالتر از حـد متوسـط داشـته اسـت       
مقاالت صورت گرفته در زمینه رهبري تحول آفرین با رفتار شهروندي سـازمانی همچنـین نشـان    

ي تحـول  مقاله به صورت مجـزا ارتبـاط ابعـاد رهبـر    6مقاله موجود، تنها 8دهد که از مجموع می
بخـش و مالحظـات   هاي آرمانی، رفتارهاي آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهـام ویژگی(آفرین 
بنابراین اندازه اثـر هـر یـک از ابعـاد رهبـري      . با رفتار شهروندي سازمانی را سنجیده است) فردي

نتـایج پـژوهش حاضـر نشـان     . مورد محاسبه و با یکدیگر مقایسـه گردیـد  6تحول آفرین  در این 
، 62/0دهد که از میان ابعاد رهبري تحول آفرین به ترتیب ابعاد رفتارهاي آرمانی با اندازه اثـر  می

داراي بیشـترین  56/0هاي آرمـانی بـا انـدازه اثـر     و ویژگی0/ 61بخش با اندازه اثر انگیزش الهام
. سهم در رابطه با رفتار شهروندي سازمانی  است

آزمون فرضیه هاي تحقیق
در تمــامی تحقیقــات بررســی شــده رهبــري تحــول آفــرین بــر رفتــار شــهروندي: ولفرضــیه ا

. سازمانی اثر گذار است
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H0 :      درتمامی تحقیقات بررسی شده رهبري تحول آفرین بـر رفتـار شـهروندي سـازمانی اثـر
.گذارنیست

H1 :       درتمامی تحقیقات بررسی شده رهبري تحول آفـرین بـر رفتـار شـهروندي سـازمانی اثـر
.ستگذارا

ایـن بـدان معنـی اسـت کـه در تمـامی       . شودتأیید میH1با توجه به خروجی نرم افزار فرضیه 
تحقیقات رهبري تحول آفرین بر رفتار شهروندي سازمانی اثر گذار بوده که خروجـی نـرم افـزار    

کـه ایـن میـزان انـدازه اثـر گویـاي تـأثیر        . کنـد این موضوع را تأییـد مـی  6/0با میانگین اندازه اثر 
.ذاري باالتر از حد متوسط استگ

.فرین بر رفتار شهروندي سازمانی یکسان نیستآثر ابعاد رهبري تحول ا: فرضیه دوم
H0 :اثر ابعاد رهبري تحول آفرین بر رفتار شهروندي سازمانی یکسان است.
H1:اثر ابعاد رهبري تحول آفرین بر رفتار شهروندي سازمانی یکسان نیست.

ابعــاد رهبــري تحــول آفــرین ) CMA2(طالعــات اســتخراج شــده از نــرم افــزار بــا توجــه بــه ا
)بخش و مالحظـات فـردي  هاي آرمانی، رفتارهاي آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهامویژگی(

در رابطه با رفتار شهروندي سازمانی داراي اثرگذاري متفـاوتی هسـتند کـه ایـن بـه معنـاي تأییـد        
. ارائه شده است) 1(که نتایج این آزمون در قالب نموداراستH0است و رد فرضیهH1فرضیه

اندازه اثر رابطه بین ابعاد رهبري تحول آفرین با رفتار شهروندي سازمانی-1نمودار

انتشار) تورش(سوگیري
ازورمنظـ . یکی از موضوعات مورد توجه در هر فراتحلیـل، ارزیـابی سـوگیري انتشـار اسـت     

موضـوع مـورد درشـده انجـام مطالعـات تمامشاملفراتحلیلیککهاستاینانتشارسوگیري
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حـداقل یاباشدنشدهمنتشرمختلفدالیلبهمطالعاتازبرخیاستممکننیست،بررسیمورد
نهایینتایجدارد،وجودانتشارسوگیريکهزمانی. باشدشدهمنتشرنشدهسازينمایهمجالتدر
خواهـد خطـا وتـورش دارايآنازحاصلنهاییبرآوردهايوگرفتهقرارتأثیرتحتاتحلیلفر

تـا شـود تصحیحوشناساییفراتحلیلیکاولیههايگامدرانتشارسوگیرياستالزمپس. بود
تـرین سـاده وتـرین معمـول ). 643: 2000، 1مکاسـکیل، والتـر، ارویـگ   (افزایش یابـد اعتبار نتایج

فانـل یـا   نمـودار نـام بهبعديدوپراکندگینموداریکازاستفادهانتشار،تورشییشناساروش
رسـم مطالعهآننمونهاندازهمقابلدرمطالعههرازشدهبرآوردمداخلهاثرآندرکهاستقیفی

مقـدار وباشـد متقـارن این است که نمودارانتظارباشد،نداشتهوجودانتشارتورشاگر. شودمی
: 2لیتـل، کـوکران، پـیالي   (یابـد  کاهشنمونهاندازهافزایشبامداخلهاثراندازهحولندگیپراک

از لحاظ تفسیري در نمودارهاي فانل یا قیفی شکل، مطالعاتی که خطاي استاندارد پایین ).2008
امـا هـر چـه مطالعـات بـه      . شوند، داراي سـوگیري انتشـار نیسـتند   دارند و در باالي قیف جمع می

رود و سـوگیري انتشارشـان   شـوند، خطـاي اسـتاندارد آنهـا بـاال مـی      پایین قیف کشیده میسمت
هر فراتحلیلی به دلیل مالك هاي انتخاب و حذف مطالعات، مقداري سـوگیري  . یابدافزایش می

2بنـابراین بـا توجـه بـه شـکل     . دارد که در این مقاله توسط نمـودار قیفـی نشـان داده شـده اسـت     
یک تورش انتشار در مطالعات وجود دارد که بیـانگر عـدم   ) قیفی پژوهش حاضرنمودار فانل یا(

. انتشار بعضی مطالعات یا عدم دسترسی محققین به بعضی از مقاالت یا نتایج مطالعات می باشد

zساس خطاي استاندارد برا(تحقیقات رابطه رهبري تحول آفرین با رفتار شهروندي سازمانی ) قیفی(نمودار فانل - 2شکل
)فیشر

1 .Macaskill & Walter & Irwig
2 .Little & Corcoran & Pillai
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فیشرzدقت استاندارد براساس - 3شکل
دوال و توئیــدي روش اصــالح و بــرازش را بــراي ارزیــابی و تعــدیل ســوگیري انتشــار در   

کنـد کـه در آن   این روش از یک فرایند تکـراري اسـتفاده مـی   . هاي کوچک ایجاد کردندنمونه
هـاي  ، سـپس ارزش )از توزیـع حـذف زوائـد  (شوند مشاهدات نامنطبق از نمودار قیفی حذف می
شـوند؛ یعنـی عمـل پـر کـردن بـرآورد انـدازه اثـر و         اختصاص یافته به مطالعات مفقود اضافه مـی 

پیـدایش مطالعـات مفقـود زیـاد در یـک      . اندخطاي استاندارد مطالعاتی که احتماالً از دست رفته
لیتــل، (داردسـمت از خـط میـانگین اثـر بـه سـوگیري انتشــار یـا تـورش نمونـه کوچـک داللـت            

. دهدنتایج روش اصالح و برازش دوال و توئیدي را نشان می4جدول). 2008: کوکران، پیالي

اصالح و برازش دوال و توئیدي- 4جدول

Qمقدار اثر تصادفیاثر ثابت

تخمین 
اينقطه

حد 
تخمین حد باالپایین

اينقطه
حد 
تعداد مطالعات حد باالپایین

0: مورد نیاز
ارزش

63987/059780/067843/063633/048160/075259/058359/63مشاهدات

ارزش
تعدیل 

شده
63987/059780/067843/063633/048160/075259/058359/63

ي دیگـر  منظـور کامـل شـدن نیـاز بـه پـژوهش      ، این مطالعه و فراتحلیل بـه 4هاي جدول طبق داده
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) اصـالح (با ارزش تعـدیل  63987/0د، ارزش مشاهده شده شوطور که مالحظه میندارد و همان
شـده  ) اصـالح (با ارزش تعـدیل  48160/0مدل اثر ثابت و ارزش مشاهده شده در63987/0شده 

ایمـن از خطـاي روزنتـال تعـداد     Nآزمـون  . مدل اثـرات تصـادفی، برابـر مـی باشـد     در48160/0
ها اضافه شـود  ند که الزم است به تحلیلکرا محاسبه می) با اثر میانگین صفر(تحقیقات گم شده 

ایمـن از  Nایده اصلی .)1392:142قربانی زاده، (دست آیدداري آماري اثر کلی بهتا عدم معنی
خطا این است که تعداد مطالعات با نتـایج صـفر را تعیـین کنـیم کـه بایـد بـراي کـاهش احتمـال          

طـور واضـح اگـر    بـه . د داشـته باشـند  داري از پیش تعیین شده وجوخطاي نوع اول به سطح معنی
داري مـورد نیـاز باشـد،    دار اندکی براي کاهش یک نتیجه به سطح معنیتعداد مطالعات غیرمعنی

Nنتـایج آزمـون   4جـدول ). 2005:55، 1وگـاس (دست آمده احتماالً فاقد اطمینان اسـت  نتایج به

.دهدایمن از خطا را در این پژوهش نشان می

کالسیک) تعداد ناکامل بی خطر(ایمن از خطا Nمحاسبات - 5جدول 

14532/21براي مطالعات مشاهده شدهZمقدار 
000/0براي مطالعات مشاهده شدهPمقدار 

05/0آلفا
2)دنباله(باقیمانده 

Z95996/1براي آلفا
7تعداد مطالعات مشاهده شده

808.ساندررا به آلفا میPاي که مقدار شدتعداد مطالعات گم

مطالعه دیگر به مطالعات اضافه و بررسـی شـود   808، باید تعداد 5با توجه به داده هاي جدول
مطالعـه دیگـر انجـام    808این بدین معنی است که باید . تجاوز نکند05/0دو دامنه از Pتا مقدار 

صـحت بـاالي   ها خطایی رخ دهد و این نتیجه دقـت و  گیرد تا در نتایج نهایی محاسبات و تحلیل
مـورد مطالعـه فاصـله    808تعداد . دهددست آمده در این پژوهش را نشان میاطالعات و نتایج به

که ایـن نشـان دهنـده دقـت تجزیـه و تحلیـل در ایـن        . از خطا مقدار مناسب و قابل توجهی است
. تحقیق است

1 .Vegas
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دسـت آمـده   بـه داري هاي تحقیق با توجه به سطح معنیعالوه بر بررسی سوگیري انتشار داده
)P ( از جداولNهمراه آزمون کوکرام ایمن از خطا و جدول اصالح و برازش دوال و توئیدي به
)Q (  دسـت  در قالب طرح یک فرضیه فرعی به بررسی همگونی و یا ناهمگونی اندازه اثرهـاي بـه

آمده پرداخته شده است
.د نداردمیان اندازه اثرهاي به دست آمده تفاوت معناداري وجو: فرض صفر
.اثرهاي به دست آمده تفاوت معناداري وجود داردمیان اندازه: فرض یک

هامقادیر بررسی همگنی داده-6جدول 
نتیجه آزمونسطح خطاسطح معناداريZآماره

H0رد 14532/21000/005/0

گـونی یـا تفـاوت نتـایج    ایـن نـاهم  . گونی عبارت از تفـاوت بـین نتـایج تحقیقـات اسـت     ناهم
اسـتفاده  Qگـونی از آزمـون   تـر نـاهم  بـراي تشـخیص دقیـق   . تواند به علل مختلف ایجاد شـود می
گیري اي از آزمایشات اندازهاین آزمون مانند کاي اسکوئر میزان تفاوت را در مجموعه. شودمی
ایـن آزمـون داراي  . کند و نشان داد که آیا میزان آن بیشتر از مقدار مورد انتظـار اسـت یـا نـه    می

هـاي اثـر نمونـه بـزرگ اسـت، ممکـن اسـت        کـه زمـانی کـه انـدازه    مشکالتی است از جمله این
دار نشان داده شود، حتی اگر تفاوت بین اثـرات کوچـک باشـد و در بسـیاري از     گونی معنیناهم

کـوهن،  (وجـود دارد H0موارد این آزمون داراي قدرت کمتـري اسـت و احتمـال اشـتباه در رد     
1998 .(

دست آمده است و فرضیه مقابـل  داري اندازه اثرهاي بهرضیه صفر بیانگر عدم معنیدر اینجا ف
کـه در  بـا توجـه بـه ایـن    . دست آمده داللـت دارد دار میان اندازه اثرهاي بهبر وجود تفاوت معنی

پذیرفتـه  H1رد و H0اسـت،  تـر  کوچک%) 5(داري از میزان خطا ، سطح معنی%95سطح اطمینان 
معنـاي  دسـت آمـده تفـاوت معنـادار وجـود دارد و ایـن بـه       میان اندازه اثــرهاي بـه  یعنی . شودمی

هـا نشـان از وجـود متغیـري     این ناهمگونی یافته. دست آمده استناهمگون بودن اندازه اثرهاي به
دسـت آمـده را تحـت تـأثیر قـرار داده      کننده نیز دارد که نتایج بررسـی روي متغیرهـاي بـه   تعدیل
گري را بررسی نماینـد کـه   گران باید متغیر یا متغیرهاي مداخلهایطی فراتحلیلدر چنین شر. است

بنـدي  وسیله طبقـه این کار به. علت تأثیر احتمالی آنها رخ داده باشدگونی بهممکن است این ناهم
بنـدي  طـور نظـري بـراي ایـن گـروه     ها به حداقل دو گروه فرعی با توجه به متغیرهایی که بـه داده



147...آفرین با رفتار شهروندي سازمانیي رهبري تحولهاي رابطهفراتحلیل  پژوهش

سـپس بـراي هـر    ). متغیرهایی مانند جـنس یـا سـطح تحصـیالت    (گیرد ند صورت میمناسب هست
در تحقیق حاضـر بـا توجـه بـه     . شوداي انجام میهاي جداگانههاي فرعی فراتحلیلکدام از گروه

هاي آماري مطالعـات مـورد نظـر کـامالً تفکیـک شـده و شـفاف نبـود،         هاي نمونهکه ویژگیاین
بنـابراین،  . گـر وجـود نداشـت   هـا بـر اسـاس متغیرهـاي تعـدیل     رگروهامکان تقسیم مطالعات به زی

.کننده با محدودیت مواجه بودندمحققین در شناسایی متغیرهاي تعدیل

بحث
هـاي  هـاي مختلـف، کـه روي نمونـه    فراتحلیل بـا یکپارچـه کـردن نتـایج حاصـل از پـژوهش      

در واقع ، بـا  . دهدون به دست میتري از اثر متغیرهاي گوناگاند، دیدگاه جامعمتعددي اجرا شده
اي از یـک جامعـه، افـراد    در کنار هم قرار دادن نتایج حاصل از انجام یـک پـژوهش روي نمونـه   

هایی در جوامعی، همچون جامعه ما که گونـاگونی بیشـتري   چنین یافته. شوندمختلف بررسی می
هـاي بیشـتري را بـه همـراه     دارد مهمتر و حائز اهمیت بیشتري است؛ زیرا این گوناگونی، تفـاوت 

هاي مختلف این جامعه، در دسـت داشـت تـا بـا     دارد، به ناچار باید اطالعات متعددي را از نمونه
ها به شیوه مناسـبی برخـورد   ها را به دست آورد و با تفاوتیکپارچه کردن این اطالعات، شباهت

رین بـا رفتـار شـهروندي    هاي حاصل از این فراتحلیل نشان داد کـه رهبـري تحـول آفـ    یافته. کرد
.            دارد60/0ها تأثیر زیادي با میانگین اندازه اثر سازمانی در سازمان

هاي میرکمالی، چوپـانی، حیـات   پژوهش: هاي قبلی ازجملههاي این فراتحلیل با پژوهشیافته
، مــــرادي، ســــجادي، جعفــــري )1389(یعقــــوبی، مقــــدمی و کیخــــا،)1391(و غــــالم زاده

هـا در  درمورد تأثیر رهبري تحول آفرین با رفتار شهروندي سازمانی در سازمان) 1389(وحمیدي
. ارتباط است

در این فراتحلیل سعی شد تا با یکپارچه کردن میـزان انـدازه اثـر، رابطـه بـین رهبـري تحـول        
اما تنها یـک بررسـی در   . ها بررسی گرددآفرین  و رفتار شهروندي سازمانی کارکنان در سازمان

هاي داخلی و خارجی بـه صـورت   ین رابطه کافی نبوده و الزم است که این پژوهش در سازمانا
اي و با استفاده از ابزارهایی به غیر از پرسشنامه و ترجیحـاً بـه صـورت کیفـی نیـز صـورت       مقایسه

هاي دیگـر در ایـن اسـت کـه جامعـه آمـاري در ایـن گونـه         تفاوت این پژوهش با پژوهش. گیرد
هـاي اولیـه و مسـتقل    هاي قبلی است و واحد پژوهش آن، هریک از پژوهشژوهشها، پپژوهش

یــابیم کــه اطالعــات اولیــه موجــود در در ایــن پــژوهش بــه اطالعــاتی دســت مــی . پیشــین اســت
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هـا  ابزارهاي به کار گرفته شده در تمامی ایـن پـژوهش  . دهدهاي گذشته آن را نشان نمیپژوهش
اوت بوده، اما در فراتحلیل از چک لیسـت فراتحلیـل اسـتفاده    پرسشنامه و حجم نمونه آماري متف

هاي انجام گرفته در یک محدوده زمانی خاص تشـکیل  شده و حجم نمونه آماري را نیز پژوهش
,rهایی همچون روش هاي تحلیل آماري، روشهاي انجام گرفته روشدر اکثر پژوهش. دهدمی

z, tتـرین  در فراتحلیل روش برآورد اندازه اثر کـه رایـج  و بعضاً مدل معادالت ساختاري بوده اما
هـایی، نبـود بانـک    هـاي انجـام چنـین فراتحلیـل    است، استفاده شده، از جمله محدودیتr, dآن 

هـا، عـدم   شناسـی اکثـر پـژوهش   تحقیقاتی در کشور بـه شـکل منسـجم، وجـود ضـعف در روش     
.خص انجام شده استي مشهایی است که در حیطهدسترسی آسان به منابع و پژوهش

گیرينتیجه
تر رابطـۀ بـین رهبـري تحـول     نگاهی متفاوت و نگرشی جامعدر پژوهش حاضر تالش شد با 

نتایج فراتحلیل نشـان داد کـه رهبـري    . آفرین با رفتار شهروندي سازمانی مورد بررسی قرار گیرد
72یعنـی در حـدود   . داردرفتار شهروندي سازمانی رابطه اي باالتر از حد متوسط تحول آفرین با 

بـا میـانگین انـدازه اثـر     (درصد اندازه اثرهاي محاسبه شده در طبقه باالي متوسط قرار مـی گیـرد   
بررسی مقاالت صورت گرفته در زمینه رهبري تحول آفرین با رفتار شـهروندي  همچنین، ). 60/0

رت مجـزا ارتبـاط ابعـاد    مقاله به صو6مقاله موجود، تنها 8دهد که از مجموع سازمانی  نشان می
بخـش  هاي آرمانی، رفتارهاي آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهامویژگی(رهبري تحول آفرین 

بنابراین انـدازه اثـر هـر یـک از     . با رفتار شهروندي سازمانی را سنجیده است) و مالحظات فردي
تـایج پـژوهش حاضـر    ن. مورد محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردید6ابعاد عدالت سازمانی در این 

دهد که از میان ابعاد رهبري تحول آفرین به ترتیب ابعاد رفتارهاي آرمانی بـا انـدازه اثـر    نشان می
داراي 56/0هـاي آرمـانی بـا انـدازه اثـر      و ویژگـی 61/0بخش با انـدازه اثـر   ، انگیزش الهام62/0

ري در رابطـه بـا رفتـار    کمتـرین تأثیرگـذا  54/0بیشترین تأثیر و مالحظـات فـردي بـا انـدازه اثـر      
.شهروندي سازمانی  را دارد
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