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چکـیده
افزایش اثربخشي و کارآیي در سازمان ميتواند بهواسطه کارکنان صورت گيرد .این امر با حمایت رهبر سازمان به بهترین
نحو انجام ميشود .سبك رهبري خدمتگزار به دنبال خدمت به دیگران است و تأکيد زیادي بر رشد افراد درون سازمان
دارد .ازاینرو هدف پژوهش حاضر بررسي نقش رهبري خدمتگزار بر پيامدهاي رفتاري کارکنان در شهرداري یزد بپردازیم.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش اجرا توصيفي-پيمایشي بود .جامعه آماري آن را کليه مدیران
شهرداري یزد تشکيل دادند که تعدادشان  032نفر بود که همگي آنان به روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند.
جهت گردآوري داده از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که آلفاي کرونباخ آن  82043به دست آمد .فرضيههاي تحقيق
با استفاده از مدل معادالت ساختاري و نرمافزار ليزرل آزمون شدند .نتایج نشان داد که؛ قابليت توانمندسازي افراد بر
پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است .اصالت بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است .تواضع بر پيامدهاي رفتاري
کارکنان تأثيرگذار است .دیدگاه بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است .ارزش قائل شدن براي افراد بر پيامدهاي
رفتاري کارکنان تأثيرگذار است.

واژگـان کلـیدی :رهبري ،رهبري خدمتگزار ،پيامدهاي رفتاري ،کارکنان ،شهرداري یزد

 -0کارشناس مالی شهرداری یزد (نویسنده مسئول) mehrabi.001@gmail.com
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)83 :دی  ،0011جلد دو

در دنياي پرتحول امروزي ،کارکنان سازمانها بهعنوان بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه و منابع سازماني محسوب ميشوند.
افزایش اثربخشي و کارآیي در سازمان ميتواند بهواسطه کارکنان صورت گيرد .این امر با حمایت رهبر سازمان به بهترین نحو انجام
ميشود .سبك رهبري خدمتگزار به دنبال خدمت به دیگران است و تأکيد زیادي بر رشد افراد درون سازمان دارد .کارکنان رهبران
خدمتگزار ميتوانند با توسعه فردي و سازماني خود به جلب مشتري و افزایش رضایت وي کمك کنند (ستو و ساروس.)4802 ،
یکي از اصول موفقيت سازمانها سطح توانمندي کارکنان آنهاست که بيشك نوع سبك رهبري حاکم بر سازمانها بر سطح
توانمندسازي کارکنان تأثير ميگذارد .رهبري خدمتگزار از مفاهيم جدید در حوزه رهبري و رفتار سازماني محسوب ميشود .این
نظریه آموزههاي خوبي براي مدیران و مدیریت زیردستان آرایه ميکند و نقش اساسي در هدایت پيروان و ایجاد جو سازماني
مناسب براي خالقيت و کارآفریني دارد (اسکندري و همکاران .)0337 ،سبك رهبري خدمتگزار به دليل ویژگيهاي خاص خود
مانند پردازش متوازن ،توانایي گوش دادن ،قوه تخيل ،توانایي رد کردن ،مقبوليت و یکدلي ،بصيرت ،دوراندیشي ،آگاهي ،توانایي
ترغيب دیگران ،التيام بخشيدن و خدمترساني و توانایي تشکيل اجتماعات ،رویکرد مناسبي جهت افزایش تعهد کارکنان و افزایش
رضایتمندي ارباب رجوعان قلمداد ميشود (ليدن و همکاران .)4802 ،این رویکرد بهخصوص در سازمانهاي داخل کشور که به
دليل فقدان دیدگاههاي نوین مدیریتي و رهبري تا حدود زیادي با مشکالت مدیریتي مواجهاند ،ضروريتر به نظر ميرسد .بهعنوان
مثال در کميته امداد استان فارس در برخي مواقع سطح باالیي از نارضایتي مددجویان و ارباب رجوعان به دليل کيفيت پایين
خدمات و یا برخوردهاي مناسب کارکنان مشاهده ميشود (زینعلي و همکاران .)0334 ،امروزه رهبران سازمان نقش مؤثري در
موفقيت شرکتهاي مختلف توليدي و خدماتي ایفا ميکنند .رهبران با شوقي وصفناپذیر ميتوانند تغيير ایجاد کنند .آنها آینده را
بهتر پيشبيني ميکنند ،تصویري ایدهآل و منحصربهفرد ازآنچه سازمان ميتواند به آن تبدیل شود ارائه ميدهند .از طریق ایجاد
جاذبه و متقاعدسازي آرام ،دیگران را با رویاهاي خود درگير ميکنند .آنها کسبوکار را از طریق چشمانداز اعالمشده خود بهپيش
ميبرند و کارکنان در هيجان وصفناپذیري به آینده اميدوار ميشوند .در این ميان ،سبك رهبري خدمتگزار بهخصوص در نهادهاي
اجتماعي و خيریه از تأثيرگذاري بيشتري برخوردارند .رهبران خدمتگزار روحيه گروهي ایجاد ميکنند ،آنها فعاالنه خود را درگير
امور دیگران ميکنند و درک ميکنند که احترام متقابل چيزي است که منجر به حفظ تالشهاي فوقالعاده ميشود .آنها در ایجاد
یك فضاي اعتماد و کرامت انساني کوشش وافري کرده و به کارکنان احساس قدرتمندي ،توانایي و انرژي مثبت ميدهند (زینعلي
و همکاران .)0334 ،این رهبران ،مطابق با طریقه رفتار کارکنان خود و نقشه راهي که باید براي رسيدن به چشمانداز سازمان دنبال
شود ،نقشه راه ترسيم ميکنند .آنها ارزشهاي سازماني مناسب را اشاعه ميدهند و بهعنوان الگوي رفتاري کارکنان تأثير شگرفي
در شخصيت و رفتار کارکنان ميگذارند (ملكمحمدي و همکاران.)0332 ،
ازاینرو ما در این پژوهش قصد داریم تا به بررسي نقش رهبري خدمتگزار بر پيامدهاي رفتاري کارکنان در شهرداري یزد
بپردازیم.

 -2ادبیات تحقیق
 -1-2رهبری
رهبري همانند زیبایي است .نمي توان آن را تعریف کرد ،ولي هنگام دیدن ،انسان در مي یابد که از وجود آن آگاه است و آن را
مي شناسد .صاحب نظران مدیریت معتقدند که رهبري ،عامل اصلي موفقيت سازمان و جامعه است .تعریفي رایج از رهبري در
سازمان عبارت است از؛ «رهبري ،فرایند نفوذ رهبر در پيروان و برانگيختن آنان براي همکاري با یکدیگر در جهت تحقق اهداف
سازماني است» .رهبري به دليل نقشي که در اثربخشي فردي و گروهي ایفا ميکند ،مبحثي مهم در رفتار سازماني است .محققان
رفتار سازماني ثابت کرده اند که رهبران مي توانند عامل تمایز در سازمان باشند .در واقع رهبران ،به پيروان خود چنين القا مي کنند
که راه مطلوب را تشخيص دهند و از آنان مي خواهند که در جهت تشخيص رهبر خود و براي رسيدن به وضعيت مطلوبي که وي
مشخص کرده است ،تالش کنند .محيط هاي کسب و کارامروزي به محيط هاي پرتغيير ،پرشتاب ،پررقابت و پر از ابهام تبدیل شده
اند که بيش از بيش محيط دریاي طوفاني را ترسيم کرده و نقش ناخدا و رهبر و تصميمات وي براي اداره سازمان را با اهميت تر
جلوه مي دهند .رهبري ،یکي از مفاهيم اصلي در علوم اجتماعي است که اندیشمندان زیادي از علوم مختلف به آن پرداخته اند.
(آرکالن .)4800 ،رهبري یکي از پنج وظيفه اصلي مدیران محسوب ميشود .رهبري یعني هنر نفوذ بر زیردستان به نحوي که آنها
بهصورت داوطلبانه و از روي رغبت فعاليتهاي از پيش تعيينشدهاي را در چارچوب اهداف معيني انجام دهند .برخي از
صاحبنظران ،رهبري را یکي از وظایف مدیران قلمداد ميکنند؛ درحاليکه در مقابل ،برخي ،رهبري را بسيار فراتر از مدیریت
ميدانند و معتقدند که رهبران سازمانها الزاماً مدیران سازمانها نيستند .فرایندي که مدیریت ميکوشد با ایجاد انگيزه و ارتباطي
مؤثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازماني تسهيل و کارکنان را از روي ميل و عالقه به انجام وظایفشان ترغيب
کند؛ بنابراین رهبري جزئي از مدیریت است و این وظيفه مانند برنامهریزي ،سازماندهي و کنترل نيز از وظایف مدیر است (اکبري و
همکاران .)0337 ،مهمترین نکته در رهبري نفوذ و اثر گذاري است .اصوالً قدرت عبارت است از توانایي اعمال نفوذ بر دیگران و
نفوذ عبارت از اعمالي است که مستقيم یا غير مستقيم باعث تغيير در رفتار یا نظرات دیگران ميشود .نقش رهبري در چگونگي
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اداره سازمانها مهمترین مولفهاي است که تفاوتهاي بزرگ را بين یك سازمان نسبت به رقبا به وجود ميآورد .هر سازمان بسته
به قدرت رهبري و اینکه او چگونه تصميم ميگيرد و چگونه به محيط واکنش نشان ميدهد ،فرآیند شکلگيري استراتژي آن
شرکت را متفاوت ميکند (جانستون و مارشال.)4802 ،

 -2-2رهبری خدمتگزار

ویژگیهای سبک رهبری خدمتگزار :ویژگيهاي خاص رهبري خدمتگزار به شرح زیر مي باشند (ليدن و همکاران،
)4802؛
 .2دوراندیشي
 .0پردازش متوازن
 .5آگاهي
 .4توانایي گوش دادن
 .0توانایي ترغيب دیگران
 .3قوه تخيل ،توانایي رد کردن
 .3التيام بخشيدن و خدمترساني
 .2مقبوليت و یکدلي
 .08توانایي تشکيل اجتماعات
 .7بصيرت

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)83 :دی  ،0011جلد دو

رهبري خدمتگزار ،توان و پتانسيل زیادي در جهت بهبود رهبري سازمان داراست .رهبر خدمتگزار ،داراي انگيزه باالیي براي
تمرکز بر نيازهاي پيروان است و خدمت کردن به آنان را در هسته و مرکز امور خود قرار ميدهد .رهبران خدمتگزار همواره دغدغه
تعالي ،رشد و توسعه انسانها را دارند .آنان پيروان را به داشتن تعهد ،فداکاري ،نظم و انضباط ،تعالي و بهترین بودن تشویق مي کنند
و ارزش هاي خوب را فراتر از حرف و شعار از طریق نشان دادن در عمل و کردار خود در فرهنگ سازماني تزریق مي کنند.
(آرکالن .)4800 ،واژه "رهبري خدمتگزار" توسط رابرت گرین ليف در مقالهاي تحت عنوان "خدمتگزار در نقش رهبر" ابداع شد.
این سبك از رهبري بيش از آنکه قابل آزمایش و جنبه تئوریك داشته باشد ،بيشتر فلسفي است و همچنين بهعنوان یك رویکرد
بلندمدت ،به لحاظ ایجاد تغيير و تحول در زندگي و حيطه شغلي به شمار ميآید .مفهوم رهبري خدمتگزار در اصل از نظریه رهبري
کاریزماتيك ناشي ميشود و طبق نظر بسياري از صاحبنظران ،انگيزش اوليه براي رهبري ،ميل به خدمت است (گرین ليف،
 .)4884رهبران خدمتگزار روي خدمترساني به دیگران تأکيد ميکنند و منافع شخصي را فداي منافع دیگران ميکنند تا افراد از
درایت و اختيار و سالمت بيشتري برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبراني خدمتگزار شوند .فرایند رهبري خدمتگزار با یك
احساس طبيعي شروع مي شود که در آن فرد مي خواهد در ابتدا خدمترساني کند سپس با یك انتخاب هوشمندانه ،مشتاق مي
شود که افراد را رهبري کند .این شخص با کسي که فقط رهبر است فرق دارد و تفاوت آن از اینجا روشن ميشود که رهبر
خدمتگزار در ابتدا به رفع احتياجات اوليه افراد مي پردازد (سلطاني و همکاران .)0337 ،اساس رهبري خدمتگزار ،خدمترساني،
اعتبار ،اعتماد دوطرفه و توانمندسازي است .گرین ليف ( )0355معتقد است که مهمترین مشخصه رهبر خدمتگزار ،خدمترساني مي
باشد و کساني که در جهت خدمت به دیگران جامه رهبري به تن مي کنند مي توانند بر پيروانشان تأثير مثبت بگذارند( .صادقي و
همکاران .)0332،مفهوم رهبري خدمتگزار ،مفهوم جدیدي نيست و به تعبير بروئر ( )4808شالوده هاي فلسفي رهبري خدمتگزار از
هزاران سال پيش وجود داشته است؛ اما با ظهور سازمانها و رواج روش هاي سنّتي و استبدادي رهبري در آن ها ،پژوهشگران
روشي نوین براي رهبري در سازمانهاي جدید را پيشنهاد کردند(خرازي و همکاران.)0334،

 -3-2رهبری خدمتگزار و رفتارهای کارکنان
از آنجا که در سازمان ،مهمترین و حساسترین نقش ها را مدیران بر عهده دا رند ،اهمي ت جایگاه و نقش رهبري در سازمان
بر کسي پوشيده نيست .رهبري همواره بهعنوان نياز اساسي در جوامع انساني و سازمانها مطرح بوده است .با تغيير و تحوالتي که
در محيط کار روي داده است ،الگوهاي سنتي رهبري دیگر پاسخگوي نيازها در عصر حاضر نيست و سبك رهبري سنتي در هزاره
سوم ،ادامه حيات نخواهد یافت و نياز به مدل جدید رهبري بيش از هر زمان دیگري احساس «رهبري خدمتگزار» ،ميشود .یکي از
شکل هاي رهبري که به رابطه بين رهبر و پيروان توجه دارد است .رهبري خدمتگزار ،توان زیادي براي بهبود رهبري سازمان
داراست .رهبر خدمتگزار داراي انگيزه باالیي براي تمرکز بر نيازهاي پيروان است و خدمت کردن به آنان را در هسته و مرکز امور
خود قرار مي دهد .رهبري خدمتگزار با عملکرد کاري باالتر و نگرش هاي کارکنان نظير :اعتماد به رهبران ،رضایت شغلي ،تعهد
سازماني/تيمي و وفاداري مرتبط مي باشد( .پاروليتي و همکاران .)4883 ،رهبران خدمتگزار به خاطر سبك رهبري خاص خودشان
منحصر به فرد نيستند ،بلکه نحوه نگاه آنان به دنياي اطرافشان است که آنها را از سایر رهبران متمایز مي کند .از این رو ،دیدگاه
مثبت رهبران و مدیران به خدمت رساني را مي توان پرورش داد و در سازمان به کار گرفت .یکي از ویژگي هاي رهبري خدمتگزار
صداقت و راستگویي است .مدیران و رهبران ميتوانند با نشان دادن این صفات و ویژگي ها و تشویق کارکنان به آن ،فضاي اعتماد
را در سازمان توسعه دهند .آنها بایستي همواره سعي کنند تا با مشارکت دادن کارکنان از یك سو به کارکنان خود کمك کنند و از
سوي دیگر روحيه همکاري و مساعدت را در سازمان گسترش دهند؛ زیرا مشارکت کارکنان در جریان هدف گذاري ،تصميم گيري
و فعاليت هاي سازمان ،باعث تقویت فضاي اعتماد ميشود .سازمانهایي که به سوي داشتن رهبري خدمتگزار پيش مي روند
معموالَ کارکنان شان از رضایت شغلي باالتري برخوردارند( .چهرازي و همکاران.)0332 ،
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رهبران خدمتگزار ،الگوهاي نقشي مورد قبول و مشروعي هستند که توجه کارکنان را بر نوع دوستي و رفتار مناسب جل مي
کنند .رهبران خدمتگزار در این زمينه خود را الگویي براي برخورد با اجتماع قرار مي دهند و پيروان نيز با این گونه رهبران
همانندسازي کرده و رفتارهاي آن ها را سرمشق خود قرار مي دهند(زهير و همکاران)4803 ،؛ بنابراین یك رهبر ،الگویي نقشي
براي پيروانش بوده و رفتار شهروندي سازماني پيروان تحت تأثير این الگوها قرار مي گيرد .افراد با مشاهده رفتار دیگران مي آموزند
و از آن چه مي بينند ،الگوبرداري مي نمایند(زین آبادي و همکاران.)0337،

 -3-2پیشینه های پژوهش

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)83 :دی  ،0011جلد دو

دلخوش کسماني و فرحبد ( )0333رابطه بين رهبري خدمتگزار با رفتار شهروندي سازماني کارکنان ادارات آموزش و پرورش
شهرستان هاي غرب استان گيالن با ميانجي گري اعتماد به رهبري را بررسي کردند .نتایج نشان داد که بين رهبري خدمتگزار و
رفتار شهروندي سا زماني رابطه مثبت وجود دارد .بين رهبري خدمتگزار و اعتماد کارکنان به رهبر رابطه مثبت وجود دارد .خداداد
حسيني و همکاران ( )0335تأثير رهبري خدمتگزار بر توانمندسازي کارکنان با نقش ميانجي رفتار شهروندي سازماني بررسي
کردند .نتایج نشان دهنده اینست که رهبري خدمتگزار و مولفه هاي مرتبط با آن ،بر توانمندسازي کارکنان پليس اطالعات و امنيت
عمومي فرماندهي انتظامي استان همدان ،تأثير مثبت و معناداري داشت .پيرایش و همکاران ( )0337مطالعهاي با عنوان رابطه
ادراک از رهبري اخالقي و رفتارهاي انحرافي سازماني انجام دادند .نتایج نشان داد بين انصاف و رفتارهاي انحرافي و بين شفاف
سازي نقش و رفتارهاي انحرافي رابطه معني دار وجود داشت ملكمحمدي و همکاران ( )0332به بررسي تأثير رهبري خدمتگزار بر
اثربخشي سازماني کارکنان کميته امداد امام خميني شهرستان ملکشاهي پرداختند .یافته هاي تحقيق با استفاده ازنرم افزار SPSS
نشان داد که رهبري خدمتگزار داراي تأثير مستقيم ،مثبت و معناداري بر اثربخشي سازماني کارکنان است .ولي بعدتواضع و فروتني
به تنهایي تأثير معني داري بر اثر بخشي سازماني ندارد .عباس پور و همکاران ( )0332به بررسي تأثير سبك رهبري اخالقي بر
رفتار کارکنان پرداختند .نتایج نشان داد که مسير سبك رهبري اخالقي به رفتار شهروندي سازماني و تعامل رهبر عضو معنادار و به
رفتار انحرافي محيط کار معنادار نبود .ده نوي و همکاران ( )0333مطالعهاي با هدف بررسي رابطه بين رهبري خدمتگزار و رضایت
مشتري در بانك انصار استان تهران انجام انجام دادند .براساس یافته هاي تحقيق ،رابطه معناداري بين رهبري خدمتگزار و رضایت
مشتریان وجود دارد p<0.05.بر این اساس ميتوان باافزایش رهبري خدمتگزار ،رضایت مشتریان را افزایش داد .زینعلي و همکاران
( )0334مطالعهاي با عنوان رابطه رهبري خدمتگزار با قصد ترک خدمت کارکنان کميته امداد فارس با نقش واسطه اعتماد سازماني
انجام دادند .کليديترین نتایج پژوهش عبارتست از اینکه ،از ميان ابعاد متغير اعتماد سازماني(شایستگي ،تعيين هویت،
صراحت/آزادي ،اهميت دادن و قابليت اطمينان) ،شایستگي بيشترین اثر مستقيم و منفي را بر روي قصد ترک خدمت داشته است.
از ميان اثر غير مستقيم و منفي هر چهار بعد رهبري خدمتگزار شامل روابط دوستانه ،بهبود عاطفي ،دانایي و نظارت سازماني بر
قصد ترک خدمت ،دانایي و نظارت سازماني بيشترین اثر غيرمستقيم و منفي را بر قصد ترک خدمت داشتند .کيم و همکاران
( )4805به بررسي رابطه بين سبك رهبري بر رفتارهاي انحرافي و عملکرد کارکنان با توجه به نقش ميانجي خودکارآمدي و تسلط
روحي پرداختند .نتایج این تحقيق با استفاده از تکنيك مدليابي معادالت ساختاري نشان داد سبك رهبري به شکل معنيداري باعث
افزایش رضایت مددجویان مي شود و در مقابل عملکرد کارکنان را به شکل مثبت و معناداري بهبود مي بخشد .ديکانيك و
همکاران ( )4805مطالعه اي با هدف بررسي رابطه بين رهبري خدمتگزار ،عملکرد کارکنان و رضایت مشتریان انجام دادند .نتایج
این تحقيق نشان داد که سبك رهبري خدمتگزار به شکل معنيداري باعث افزایش راضيت مشتریان ميشود .همچنين مشخص
شد که عملکرد کارکنان نيز بر افزایش رضایت مشتریان تأثير معنيداري ميگذارد .در نهایت مشخص شد که عملکرد کارکنان
نقش ميانجي را در رابطه بين سبك رهبري خدمتگزار و رضایت مشتریان ایفا ميکند.
چن و همکاران ( )4807به بررسي رابطه بين رهبري خدمتگزار و رضایت مشتریان در موسسات خدماتي پرداختند .بر اساس
یافتههاي این تحقيق ،محققان نتيجهگيري کردند که رهبري خدمتگزار تأثير مثبت و معناداري بر رضایت مشتریان دارد.

 -3چارچوب پژوهش
 -1-3روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش اجرا توصيفي-پيمایشي بود .جامعه آماري آنرا کليه مدیران شهرداري یزد
تشکيل دادند که تعدادشان  032نفر بود که همگي آنان به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند .جهت گردآوري داده از
پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که آلفاي کرونباخ آن  82043بدست آمد .فرضيههاي تحقيق با استفاده از مدل معادالت
ساختاري و نرم افزار ليزرل آزمون شدند.

 -3-2فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی :رهبري خدمتگزار بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است.
فرضیه های فرعی:
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-

قابليت توانمندسازي افراد بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است
اصالت بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است.
تواضع بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است
دیدگاه بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است.
ارزش قائل شدن براي افراد بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است.

 -4تحلیل یافته
آزمون فرضیه ها با استفاده از روابط ساختاریافته خطی:
در این مرحله به منظور ارزیابي مدل مفهومي تحقيق و همچنين اطمينان
یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علي ميان متغيرهاي تحقيق و بررسي
تناسب داده هاي مشاهده شده با مدل مفهومي تحقيق ،فرضيه هاي
تحقيق با استفاده از مدل معادالت ساختاري نيز آزمون شدند .نتایج آزمون
فرضيه ها در نمودار منعکس شده اند.

شکل ( :)1نمودار اندازه گیری مدل کلی و نتایج
فرضیه ها در حالت استاندارد

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)83 :دی  ،0011جلد دو

نتیجه بدست آمده از تحلیل آماری
همانطور که در قسمت قبلي ثابت کردیم ،از آنجایي که توزیع ما
نرمال تشخيص داده شد (نتایج آزمون کولموگروف-اسميرنوف) با استفاده
از نرم افزار ليزرل ،همبستگي متغيرها آزمون شده است .براي بررسي رابطه
علي بين متغيرهاي مستقل و وابسته و تایيد کل مدل از روش تحليل
مسير استفاده شده است .تحليل مسير در این پژوهش با استفاده از نرم
افزار ليزرل انجام شده است .جدول زیر ضریب معناداري و نتایج فرضيه
هاي مطرح شده را به طور خالصه نشان مي دهد.
در فرضيه شماره  0پژوهش ادعا شده بود که قابليت توانمندسازي
افراد بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است که تجزیه تحليل آماري
بين این دو نشان مي دهد با توجه به جدول()0؛ عدد معني داري مسير
مابين دو متغير بزرگتر از  0232مي باشد ،از این رو این فرضيه مورد تایيد
قرار مي گيرد.
در فرضيه شماره  4پژوهش ادعا شده بود که اصالت بر پيامدهاي
رفتاري کارکنان تأثيرگذار است که تجزیه تحليل آماري بين این دو نشان
مي دهد با توجه به جدول()0؛ عدد معني داري مسير مابين دو متغير
بزرگتر از  0232مي باشد ،از این رو این فرضيه مورد تایيد قرار مي گيرد.
در فرضيه شماره  3پژوهش ادعا شده بود که تواضع بر پيامدهاي
رفتاري کارکنان تأثيرگذار است که تجزیه تحليل آماري بين این دو نشان
مي دهد با توجه به جدول()0؛ عدد معني داري مسير مابين دو متغير
بزرگتر از  0232مي باشد ،از این رو این فرضيه مورد تایيد قرار مي گيرد.
در فرضيه شماره  2پژوهش ادعا شده بود که دیدگاه بر پيامدهاي
رفتاري کارکنان تأثيرگذار است که تجزیه تحليل آماري بين این دو نشان
مي دهد با توجه به جدول()0؛ عدد معني داري مسير مابين دو متغير
بزرگتر از  0232مي باشد ،از این رو این فرضيه مورد تایيد قرار مي گيرد.
در فرضيه شماره  7پژوهش ادعا شده بود که ارزش قائل شدن براي
افراد بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است که تجزیه تحليل آماري
بين این دو نشان مي دهد با توجه به جدول()0؛ عدد معني داري مسير
مابين دو متغير بزرگتر از  0232مي باشد ،از این رو این فرضيه مورد تایيد
قرار مي گيرد.

شکل ( :)2نمودار اندازه گیری مدل کلی و نتایج
فرضیه ها در حالت معنی دار
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جدول ( :)1نتایج فرضیه ها

استاندارد معناداری نتیجه
فرضیه ها
تایيد
47275
8258
قابليت توانمندسازي افراد بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است
تایيد
44272
8220
اصالت بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است.
تایيد
05274
8270
تواضع بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است
تایيد
03282
8228
دیدگاه بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است.
تایيد
05220
8272
ارزش قائل شدن براي افراد بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است

 -5نتیجه گیری

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)83 :دی  ،0011جلد دو

اهميت موضوع رهبري در گذر زمان ،باعث شد که اندیشمندان و محققان بسياري رهبري را در قالب تئوریها و الگوهاي
ابداعي مختلفي تشریح و توصيف کنند .از جمله سبك هاي رهبري که در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است سبك رهبري
خدمتگزار است که اساس این تئوري ارج نهادن به برابري انسانها و تمرکز بر رفع نيازهاي پيروان آنهاست .رهبري خدمتگزار یك
مفهوم پرطرفدار در مجموعه سبك هاي رهبري است هرچند که این مفهوم جذاب است ولي هنوز به طور نظام مند تعریف نشده و
هنوز از طریق تحقيقات تجربي مورد حمایت کافي قرار نگرفته است .رهبر خدمتگزار تاکيد زیادي بر رشد افراد دارد و با توسعه رفتار
شهروندي مي تواند به جلب مشتري و افزایش رضایت وي کمك کند .با توجه به اینکه کميته امداد جزء سازمانهاي خدماتي بوده و
مشتري گرایي و رضایت مشتري جزء اولویت هاي بانك ها محسوب مي شود ،رهبري خدمتگزار مي تواند به تحقق رضایت
مشتري منجر شود .رهبران خدمتگزار روحيه گروهي ایجاد ميکنند ،آنها فعاالنه خود را درگير امور دیگران ميکنند و درک
ميکنند که احترام متقابل چيزي است که منجر به حفظ تالشهاي فوقالعاده ميشود .آنها در ایجاد یك فضاي اعتماد و کرامت
انساني کوشش وافري کرده و به کارکنان احساس قدرتمندي ،توانایي و انرژي مثبت ميدهند این رهبران ،مطابق با طریقه رفتار
کارکنان خود و نقشه راهي که باید براي رسيدن به چشمانداز سازمان دنبال شود ،نقشه راه ترسيم ميکنند .آنها ارزشهاي
سازماني مناسب را اشاعه ميدهند و بهعنوان الگوي رفتاري کارکنان تأثير شگرفي در شخصيت و رفتار کارکنان ميگذارند .ما در
این پژوهش به بررسي نقش رهبري خدمتگزار بر پيامدهاي رفتاري کارکنان در شهرداري یزد پرداختيم .نتایج به شرح زیر بدست
آمد؛ قابليت توانمندسازي افراد بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است .اصالت بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است.
تواضع بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است .دیدگاه بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است .ارزش قائل شدن براي
افراد بر پيامدهاي رفتاري کارکنان تأثيرگذار است.
در ادامه پيشنهادهاي زیر براي بهبود پژوهش ارائه شدند؛
 .0توجه رهبر به توانمندتر نمودن کارکنان و استفاده از برنامه هاي آموزشي در جهت توانمند تر بودن آنان مي تواند
به کارایي و اثربخشي کارکنان کمك کرده و رضایت شغلي آنان را افزایش دهد.
 .4اصالت رهبر و به خوبي شناخته شدن وي باعث افزایش اعتماد کارکنان به وي شده و تعهد آنان به سازمان را
افزایش خواهد داد.
 .3تواضع و فروتني رهبر مي تواند به برقراري ارتباطات دوستانه بين کارکنان با رهبر منجر شده و به اعتماد هرچه
بيشتر کارکنان منجر شده و تعهد و وفاداري آنان نسبت به سازمان را افزایش دهد.
 .2دیدگاه مثبت رهبر نسبت به کارکنان و تشویق کارکنان حتي هنگام انجام وظایف کوچك بدرستي باعث مي شود
کارایي و اثربخشي کارکنان افزایش یافته و عملکرد بهتري داشته باشند.
 .7ارزش قائل شدن رهبر براي افراد ،حس ارزشمند بودن را براي آنان ایجاد نموده و تعهد و وفاداري آنان نسبت به
سازمان را افزایش مي دهد.
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اکبري ،مرتضي؛ بهروز پورولي ،مژگان دیانتي ،معصومه محمدي ،نيلوفر رضایي .)0337( .رهبري اصيل و سرمایه روان
شناختي :تأثير متغير ميانجي اعتماد و نقضِ قرارداد روان شناختي .مدیریت دولتي .صص .734-700
پيرایش 2اعظم؛ بدري شاه طالبي و غالمرضا رسولي .)0337( .رابطه ادراک از رهبري اخالقي و رفتارهاي انحرافي سازماني،
همایش بين المللي مدیریت نوین در افق  ،0282تهران .پژوهشکده دولت اسالمي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق
خرازي ،سيد کمال؛ ميرکمالي ،سيد محمّد و ترکي ،علي .)0334( .رهبري خدمتگزار سازمان و رضایت شغلي کارکنان ،چشم
انداز مدیریت دولتي .02 .صص .05-002
خدادادحسينى ،سيدحميد؛ مينائى ،مهدى؛ داودى دهاقانى ،ابراهيم .)0335( .تأثير رهبرى خدمتگزار بر توانمندسازى کارکنان
با نقش ميانجى رفتار شهروندى سازمانى (مورد مطالعه کارکنان پليس اطالعات و امنيت عمومى استان همدان) .فصلنامة
پژوهش هاى مدیریت انتظامى .)3(0 .صص .782-207
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