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 رابطه رهبری تبادلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

 . محمدباقر فرقانی اوزرودی3  . شهاب حسیبی2. فاطمه اسماعیلی مقدم  1

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی 1

 .  کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری2

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی، آموزش و پرورش بابل3

 

 مقدمه

 تکوین که ستا رهبری سازه یک شود،می گفته بدان  (VDL)عمودی زوجی پیوند اوقات برخی که  (LMX)پیرو - رهبر مبادله رویکرد 

 نقشی انتظارات نقش، نظریه اساس بر. دارد( 1962) بالو،  اجتماعی مبادله و( 1922کاتز و کاهن، ) نقش های نظریه در ریشه آن نظری

. پژوهش حاضر، دهدمی شکل را مبادله فرایند ارتباطی فضای سازد،می برآورده را انتظارات این زیردست که میزانی و سرپرست یک

 شناسی روش بود. کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران  ی بین رهبری تبادلی و رفتار شهروندی سازمانیابطهبررسی ر

گیری نفر( که بر اساس نمونه 121جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران بودند )

( و رفتار شهروندی 2221کری بارنت و همکاران، ) رهبری تبادلی هایمونه انتخاب شدند. از پرسشنامهنفر به عنوان ن 22تصادفی ساده 

های آماری پیرسون و رگرسیون استفاده برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون( استفاده شد. 1996سازمانی )اورگان و کانوسکی، 

 گردید. 

 هایافته

ی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج رهبری تبادلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه هاینتایج نشان داد که بین مؤلفه 

بینی توان از روی ادراک کارکنان از سبک رهبری تبادلی پیشآزمون رگرسیون نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را می

 است.  سازمانی شهروندی رفتار یکنندهبینیپیش رهبری تبادلی به اینکه توجه باکرد. 
 جدول پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از روی رهبری تبادلی

متغیر پیش 

 بین

 ضریب رگرسیون ضریب تعیین متغیرمالک )وابسته(

β T سطح معناداری 

 221/2 229/2 251/2 263/2 رفتار شهروندی سازمانی رهبری تبادلی

 

 گیرینتیجه

ای رابطه مبادله ای خوب با مدیر مستقیم هستند، از مزایایی چون اعتماد دوسویه حمایت و پشتوانه، ارتباط هنگامی که کارکنان دار

مند شده و در ادامه ضمن رضایت از شغل ، کوشش بیشتری از خود نشان داده و به رونق و شکوفایی مؤثر، مالحظه و احترام و اعتبار بهره

 وفادارتر خود مدیران به نسبت دارند، خود مدیران با مبادالتی قوی رابطه یک که کارکنانی(. 2226، )استرینگررسانند سازمان یاری می

میان  مبادالتی مثبت رابطه یک وجود و دهند پاسخ گیردمی صورت مدیران جانب از که حمایتی هر تا به نمایندمی تعهد احساس و بوده

 کمک گروه اعضای میان مثبت کاری روابط حفظ به مدیران و حیه کارکنانافزایش رو سازمان(، یعنی  -)رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی   افزایش به منجر نتیجه در و دهدمی افزایش را گروهی کند، تعلقاتمی تسهیل را مؤثر هایهمکاری انجام نماید،می

به بکارگیری سبک  و جوانان استان مازندران اداره کل ورزش  شود که مدیرانپیشنهاد می (.2223 ،)بینستوکسازمانی می گردد 

 تبادلی بیشتر توجه نمایند.رهبری 

 اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تبادلی واژگان کلیدی:
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