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کارکنان با ادراك از رفتار مديران ،نحوة رفتار خود را تنظيم ميکنند .از طرفي ،فهم ماهيت ادراك کارکنهان از
رفتار مديران منبع بيبديلي برای مديران به شمار ميآيد؛ زيرا از اين طريق ميتواننهد بهه بهبهود رفتهار خهود
کمک کنند .در اين راستا پژوهش حاضر با هدف کشف و فهم مؤلفههای رفتاری مديران کهه تقويهتکننهدة
رفتارهای فرانقش مددکاران در کميته امداد امام خميني(ره) است و با استفاده از روش کاليهزی و اسهتراتژی
پديدارشناسي انجام شده است؛ به منظور دستيابي به دادههای کيفي از نمونهگيری هدفمند بهره گرفتهه شهد.
اين دادهها از طريق مصاحبههای نيمهساختاريافته با  31نفر از مددکاران تا رسيدن بهه اشهباع نظهری حاصهل
گرديد و با استفاده از مراحل هفتگانه روش کاليزی مهورد تحليهل قهرار گرفهت .در نهايهت 9 ،مضهمون
استخراج شد که رفتارهای حمايتگرايانه مدير از اولويت باالتری نسبت به ساير مضامين برخوردار بود .بهه
منظور اعتبارسنجي دادههای کيفي عالوه بر مرحله نهايي روش کاليهزی ،از معيارههای گوبها و ليهنکلن نيهز
استفاده شد .به جز مضامين احصاءشده مشخص گرديد که افراد فقط از رفتار مثبت مديرانشان تحهت تهأثير
قرار نميگيرند بلکه گاهي بهواسطه خودمديريتي که در افراد وجود دارد و يا آرمانها و اعتقاداتي کهه دارنهد
رفتارهای فرانقش در آنان بروز ميکند .يافتههای حاصلشده در تحقيق حاضر ضهمن کمهک بهه توسهعه و
پيادهسازی برنامههای بهبود مديريت ،ميتواند به ارتقای عملکرد کهاری و رفتارههای فهرانقش مهددکاران در
ارتباط با مددجويان اين نهاد ياری رساند.
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مقدمه

همواره رفتار افراد بر اسا

واقعيتهها شهکل نمهيگيهرد ،در بيشهتر اوقهات درك افهراد از

واقعيت باعث شکلگيری رفتار آنان ميگردد .ازاينرو ،فهم ادراك افراد از واقعيت ،مهدخلي
برای تبيين پيامدهای رفتاری آنها قلمداد ميشود .بر اين اسا

مهيتهوان گفهت کهه ادراك

کارکنان از ويژگيها و نحوه رفتار مديران باعث شکلگيری چگونگي رفتار آنها در سازمان
ميشود .گيبز )2111( 1در مطالعه خود دريافت که کارکنهان بها ادراك از رفتهار مديرانشهان،
نحوه رفتار خود را مشخص ميکنند .از طرفي ،فههم ماهيهت ادراك کارکنهان بهرای مهديران
ضروری است چراکه اين امکان فراهم ميشود تها مهدير بدانهد کارکنهان ،وقهايع را چگونهه
تفسير مي کنند و همچنين ،فهم ادراك ميتواند به مديران کمک کند تا خود را بهتر بشناسهند
و واکنش عينيتری نسبت به محيط نشان دهند (احمدی ،1331 ،ص.)11
افراد شاغل در سازمان معموالً دارای مافوقي هستند که آنها را در انجهام کارهها ههدايت
ميکند .نحوه تعامل و رفتار اين مافوقها با کارکنانشهان در ههدايت کارهها و برقهراری روابهط
کاری بسيار مؤثر است بهنحوی که گفته ميشود که ما برای افراد کار مهيکنهيم نهه سهازمانهها
(عيسيخاني ،1392 ،ص .)23بهعالوه ،مديران نيز نيازمند به برخهورداری از نهوعي حساسهيت
نسبت به رفتار خود ميباشند؛ زيهرا جايگهاهههای مهديريتي ايهن تصهور را در مهديران قهوت
ميبخشد که با قرار گرفتن در مناصب بهاالتر از نهوعي محبوبيهت و ارجحيهت همههجانبهه در
مقايسه با افراد زيرمجموعه برخوردارند ،اينکه بيشتر و بهتر از آنها ميدانند و همهين موضهوع
نيز باعث ميشود آنها خود را به دور از خطا و انتقاد بدانند و بهه پيامهدهای مثبهت يها منفهي
رفتارشان بيتوجه شوند .لزوم حساسيت مديران نسبت به پيامدهای رفتهار خهود بها کارکنهان،
زماني بيشتر موضوعيت پيدا ميکند که بنا به ماهيت ،رسالت و اهداف سهازمان انتظهار مهيرود
کارکنان فراتر از نقشهای تعريفشده رسمي به ايفای نقش بپردازند .طرح سازههايي همچهون
رفتار شهروندی سازماني ،2رفتارهای فرا اجتماعي 3و رفتارهای فرانقش 4و  ...در دو دهه اخيهر
مؤيد وجود چنين رويکردی است .اين پديده در مورد نهادها و مؤسساتي که ماهيت فرهنگهي،
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اجتماعي و حمايتي دارند ،برجستهتر است؛ زيرا حساسيت عمومي نسبت به اقدامات آنها بهه
دليل اهميت اجتماعي ،بيشتر است .کميته امداد امهام خمينهي(ره) بههعنهوان بهزرگتهرين نههاد
حمايتي کشور که بيش از  13درصد گروههای مورد حمايهت برنامههههای حمهايتي دولهت را
مورد پوشش خدمات خود قرار داده است (سالنامه آمهاری کميتهه امهداد امهام خمينهي،1391 ،
ص)3؛ از جمله اين مؤسسات است .از طرفي ،محققان متعددی به اين نکته اشاره داشهتند کهه
رهبری بهواسطة توانايي نفوذ بر تمايالت کارکنان بها مفههوم رفتارههای فهرانقش ارتبهاط پيهدا
ميکند؛ برای نمونه ،پودساکف و همکاران ( )2111يکي از عوامهل مهؤثر بهر بهروز رفتارههای
فرانقش در کارکنان را رفتارهای رهبری ميدانند و به رفتارهای تعاملي و تحهولي رهبهر اشهاره
دارند .اورگان و همکارانش ( )2111نيز در اين زمينه بر رفتارهای حمايتي رهبر تأکيهد دارنهد.
در واقع ،نوع و کيفيت رابطه کارکنان با رهبر ،عامل مؤثری در تبلور رفتارههای فهرانقش اسهت
(سبحانينژاد و همکاران ،1339 ،ص .)217از سوی ديگهر ،بها توجهه بهه مصهاحبهههای اوليهه
انجامشده با مديران و کارشناسان مسئول کميته امداد امام خميني(ره) استان خراسهان رضهوی،
آنها بيان داشتند که رفتارهای خودجوش ،داوطلبانه و دلسهوزانه نسهبت بهه سهالههای اوليهه
تشکيل اين نهاد کاهش يافته و رسالت آن را که مدد به کار ،مدد به حيات و مدد به کرامت بهه
مددجو از جملة آنهاست ،تحت تأثير قرار داده است .گرچه عوامل متعددی ممکهن اسهت در
اين امر مؤثر باشند ،اما نقش الگويي مديران يک عامل نزديک و درعهينحهال ،قابهل کنتهرلتهر
است که بيتوجهي به آن نهتنها محرومان و آسيبديدگان را در معرض خطر مضاعفتهر قهرار
ميدهد بلکه جايگاه يک نهاد انقالبي که کرامت انسهانهها را وجههه همهت قهرار داده اسهت،
مخدوش ميسازد .با توجه به اينکه مددکاران کميته امداد بهعنوان افراد خط مقدم اين نههاد بها
محرومان و آسيبديدگان اجتماعي ارتباط بيشتری دارند و بايهد ضهمن پايهداری و اعتقهاد بهه
اصول مذهبي و اخالقي با مراعات اصول مددکاری همچون رازداری ،مشهارکت دادن مهددجو
در فعاليتها ،احترام به احساسات مددجو و ايجاد رابطه عاطفي و دوجانبهه بها او و توجهه بهه
تفاوتهای خاص آنها بر اسا

ميزان انگيزه و فرفيت و اسهتعداد آنهها ،برنامههههای ويهژه
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کمکرساني را برايشان تنظيم کنند ازاينرو ،اين نهاد برای برخورداری از چنهين مهددکاراني و
نيز در جهت افزايش سطا مشارکت داوطلبانه آنها در سازمان بايد نسبت به بهروز رفتارههای
فرانقش در آنها توجه خاصي داشته باشد .پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي حاکي از وجهود
خأل در اين زمينه است .بيشتر مطالعات به بررسي ديگر پيامهدهای رفتهاری کارکنهان همچهون
رضايت شغلي ،عملکرد ،ترك خدمت و  ...پرداختهاند؛ برای نمونه ،فيهدر )2111( 5در مطالعهه
خود به احصاء مؤلفههای رفتاری مديران مؤثر بر رضايت شهغلي پرسهتاران پرداخهت .مطالعهه
گيبز ( )2111نيز مؤلفههای رفتاری مديران را که مؤثر بهر عملکهرد ،رضهايت و تهرك خهدمت
کارکنان است ،احصاء کرد .در مطالعه گالديهز )2114( 1نيهز مؤلفههههای رفتهاری مهديران کهه
شکلدهنده سازمانهای مجازی موفق شدهاند بر اسا

ادراکات کارکنان استخراج شد.

حال با توجه به اهميت و جايگاه انسهاني -انقالبهي و رسهالتي کهه کميتهه امهداد امهام
خميني(ره) در حف کرامت انسانها دارد و نيز بنا بر اهميهت بهروز رفتارههای فهرانقش در
مددکاران اين نهاد ،مطالعه حاضر به اين مهم پرداخته است تها بها بهه تصهوير کشهيدن درك
تجربه زيسته مددکاران از رفتار مديران ،نقطه عزيمتي برای بهبود اقدامات مددکاران و بهتبهع
آن ،رضايت مددجويان (بهعنوان پيامد حاصل از بروز رفتارههای فهرانقش در مهددکاران) را
فراهم سازد و همچنين ،زمينهساز بهبود و تقويت رفتار مديران در اين راستا باشد .ازايهنرو،
فهم برداشت مددکاران از رفتار مديران که تقويتکننده رفتارهای فهرانقش مهددکاران اسهت،
محور مطالعه حاضر قرار گرفته است و سؤال اصلي تحقيق حاضر اين اسهت کهه مهددکاران
شاغل در کميته امداد امام خمينهي(ره) چهه برداشهتي از رفتهار مهديران در تعهامالت کهاری
فيمابين دارند بهنحوی که اين رفتارها تقويتکننده رفتارهای فرانقش در مددکاران باشد؟
 .6مباني نظري

مديران اين توانايي را دارند که به ميزان قابل توجهي با رفتارشان ،اقدامات و رفتهار کارکنهان
سازمان را تحت تأثير قرار دهند .ازاينرو ،بررسي ادراکات کارکنان ،اطالعاتي مبني بر اينکهه
کارکنان چه تصوری در مورد رفتار مديرانشان دارند ،به دسهت مهيدههد .بهااينهمهه بيهنش
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بهدستآمده از مطالعات نشان ميدهد کهه هنهوز مهديران متوجهه تهأثير رفتارشهان بهر روی
کارکنان نيستند (.)Gibbs, 2011, p.8
با توجه به اينکه در مطالعه حاضر نقش الگوگيری رفتار مديران توسط کارکنان مهدنظر
است؛ لذا بيشترين عامل اثرگذار ،رهبری است .در نظريههای اوليه رهبری تصور ميشد کهه
رهبران رهبر به دنيا ميآيند و ساخته نميشوند .محدوديتهای اين رويکرد اين بهود کهه در
تعيين رهبر خوب يا موفق ،قضاوتهای شخصي وجود داشهت و اينکهه در مهورد فهرسهت
صفات برجسته رهبران نيز توافقي وجود نداشت و عوامل اقتضايي نيهز ناديهده گرفتهه شهده
بود ()Mullins, 2010, p.377؛ لذا ،رويکرد رفتاری به رهبری مطرح گرديد که مفروض اصلي
آن اين بود که رهبران ساخته ميشوند نه اينکه زاده شوند .در اين نظريهها بهجای پهرداختن
به صفات مشخصه رهبران ،رفتارها و اعمال آنها مورد بررسي قرار ميگيرد؛ چراکهه افهراد،
رهبران را بر اسا

رفتارهايشان ارزيابي ميکنند .ايهن مهورد در نظريههههای اوليهه رفتهاری

همچون شبکههای مديريت بليک و موتن ،7مطالعات دانشگاه ميشيگان و تحقيقات دانشهگاه
اوهايو 3به چشم ميخورد .بر اين اسا  ،با توجه به هدف تحقيق حاضر رويکرد رفتاری به
رهبری مدنظر قرار گرفته است .از جمله نظريات مرتبط در اين حوزه ميتهوان بهرای نمونهه
به نظريه تقويت رفتار ،يادگيری اجتماعي ،تبادل اجتماعي و پهيشبينهي خودکاميهابي اشهاره
کرد .طبق نظريه تقويت رفتار در صورت تشويق رفتارهای مطلوب کارکنان ميتهوان تکهرار
اين رفتارها را در آينده و نيز حتي فراتهر از نقهش خهود عمهل کهردن را از کارکنهان انتظهار
داشت .در نظريه يادگيری اجتماعي بيان شده است که اغلب يادگيریهها بها مشهاهده رفتهار
ديگران رخ مهيدههد ( .)Mcshane & Glinow, 2010, p.87طبهق ايهن نظريهه ،رفتهار مهديران
ميتواند الگويي برای رفتار کارکنانشان باشد و اقدامات آنها را تحت تأثير قرار دهد .نظريهه
تبادل اجتماعي نيز اشاره به دادوستدی غيررسمي بين کارمند و مديرش دارد که طبهق گفتهه
گولدنر ،)1911( 9اين نظريه شرايطي را شرح ميدهد که افراد تحت آن در مقابل کساني کهه
به آنها سود رساندهاند احسا

دين ميکنند و درصدد جبران برمهيآينهد .لهذا ،ايهن نظريهه
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ميتواند چارچوب مناسبي برای تبيين محركهای رفتارهای فرانقش باشد که کارکنهان بهرای
جبران اقدامات مديرشان از خود بروز ميدهند .در نظريه پهيشبينهي خودکاميهابي نيهز بيهان
ميشود که انتظارات مدير ميتواند رفتار کارکنهان را تحهت تهأثير قهرار دههد (

& Mcshane

 .)Glinow, 2010, p.76لذا ،اگر مديری از کارکنانش انتظار فرانقش عمل کهردن داشهته باشهد
طبق اين نظريه ،اين انتظار ميتواند باعث تغيير رفتهار مهدير بها کارمنهد شهده و در نهايهت،
کارمند مطابق با انتظارات مديرش رفتار کند.
طبق گفته کتز و کان ( ،)1937بسياری از مطالعات صورت گرفته سعي در تقسيمبنهدی
رفتارها و علل بروز آنها داشتهاند ،مباحثي نظير ادراك از جمله مواردی است که به بررسهي
ريشه بسياری از رفتارهای افراد در محيط کاری ميپردازد؛ چراکه افراد آن چيزی نيستند کهه
درباره خودشان ميگويند بلکه رفتارشان بيانگر آنهاست .کريتنر و کينيکهي ( ،)1334ادراك
را فرايند معناداری ميدانند که بهواسطه آن ،فرد قادر به شهناخت و تفسهير محهيط اطهرافش
خواهد بود .ازآنجاکه مطالعه ادراك افراد از يکديگر در قالب ادراك اجتماعي( 11معنابخشهي
افراد به رفتار ديگران) قابل توضيا است لذا ،در اين مطالعهه ادراك اجتمهاعي مهددکاران از
مديرانشان بر اسا

تجارب گذشتهشان مدنظر است .در واقع ،تمرکز ادراك اجتماعي بهر آن

است که افراد چگونه درباره سايرين ميانديشند (رضاييان ،1393 ،ص .)7حال با توجهه بهه
آنچه که در مورد مديران و اهميت آگاهي يافتن آنان از تأثير رفتارشان بهر روی کارکنانشهان
بيان گرديد و ازآنجاکه نيروی انساني هر سازماني مهمترين و ارزشمندترين دارايي آن است،
بايد سازمانها دارای نيروی انساني پويا و منعطفي باشند که ضهمن برخهورداری از توانهايي
الزم برای انجام وفايف خود در سهازمان ،دارای انگيهزه و بهه عبهارتي ،تمايهل و خواسهت
دروني برای نشان دادن حداکثر توانمنهدیههای خهود در سهازمان حتهي بيشهتر از وفهايف
تعريفشده رسمي باشند .به اين رفتارها که بدون هيچ چشمداشتي و تنها در راستای کمهک
به سازمان و دستيابي به اهداف آن صورت ميگيرد رفتارهای فرانقش گفتهه مهيشهود .ايهن
رفتارها زماني از اهميت بيشتری برخوردار ميشهوند کهه موضهوع مهورد مطالعهه ،کارکنهان
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سازمانهايي باشند که در راستای انجام وفايف خهود دارای ارتبهاط تنگهاتنگي بها محهيط و
جامعه خود هستند (موسهوی و اسهماعيلي ،1392 ،ص .)124مهددکاران کميتهه امهداد امهام
خميني از جمله اين کارکنان هستند .مددکاران در کميتهه امهداد امهام خمينهي(ره) بههعنهوان
افرادی قلمداد ميشوند که حلقه واسط بين اين نهاد و اقشار محروم يا مددجويان ميباشهند
و از ديدگاه مددجويان ،صرفاً يک کارمند استخدامي با وفايف چارچوببندی شده شهناخته
نميشوند بلکه آنها مددکاران را بهعنوان يک حامي و ناجي ميدانند .اين بدان معناست کهه
انتظار ميرود مددکاران ،نقش خود را تعالي بخشند و فرانقش عمل کنند.
اورگان ( )1933رفتارهای فرانقش را رفتارهايي ميداند که کارکنان يک سازمان عهالوه
بر وفايف رسمي مورد انتظار از خود نشان ميدهند و برای تقويت آنهها از طريهق سيسهتم
پاداش رسمي سازمان اقدامي صورت نميگيرد .هرچند که اولين بهار واژه رفتهار شههروندی
سازماني بهوسيله اورگان و همکارانش در سال  1933بهه کهار گرفتهه شهد ،ولهي قبهل از او
افرادی همچون کتز و کان 11با تمايز قائل شدن بين عملکرد نقهش و رفتارههای نوآورانهه و
خودجوش در دهه  71ميالدی و قبلتر از آنها ،بارنارد 12با بيان مفهوم تمايهل بهه همکهاری
در سال  1933ميالدی اين موضوع را مورد توجه قرار دادنهد

(.)Podsakoff et al., 2000, p.513

بعد از ابداع مفهوم رفتار شهروندی سازماني توسهط اورگهان و همکهارانش ،صهاحبنظهران
مختلفي با به کار بردن مفاهيمي همچون رفتهار فرانقشهي توسهط ويهن دايهن 13و همکهاران
( ،)1995رفتار سهازماني مددکارانهه 14توسهط بريهف و موتوويهدلو ،)1931( 15خودجوشهي
سازماني 11توسط جورج و بريف ،)1992( 17رفتارههای خهودانگيختگي سهازماني 13توسهط
جورج و جونز ( )1997در طول دو دهه به تبيين اين موضوع پرداختهاند.
در سالهای گذشته طبق گفته اورگان و همکارانش ( ،)2111وايهن و گهرين)1993( 19
دلوگا )1995( 21عالقه فزايندهای برای درك اينکه چگونه رهبری رفتارههای زيردسهتان را از
جمله رفتار فرانقش آنها را تحت تأثير قرار ميدهد ،به وجود آمد .شهواهدی دال بهر اينکهه
رفتارهای رهبری بهطور مثبتي با رفتارهای فرانقش کارکنان مرتبطانهد وجهود دارد کهه البتهه
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اکثراً به شيوهای کمّي انجام شدهاند و تنها به يک يا دو مؤلفه رفتاری مديران پرداختههانهد .از
جمله اين تحقيقات ،مطالعه عيسيخاني ( ،)1392روبين )2113( 21و وات و شافر)2115( 22
است که نشان دادند حمايت سرپرست باعث افزايش رفتارهای فرانقش کارکنهان مهيشهود.
همچنين ،در مطالعهای که پودساکف و همکاران ( )2111و ليان و تي )2112( 23انجام دادند
مشخص گرديد که رهبری تبادلي بر رفتارهای فهرانقش کارکنهان اثرگهذار اسهت .ايهن نهوع
رهبری ،مبادله محركها و پاداشها توسط رهبر برای جلب حمايت کارکنان است .ژونهگ

24

( ،)2119ايليس )2117( 25نيز در مطالعات خود به تأثير رفتارههای توانمندسهازانه مهدير بهر
روی رفتارهای فرانقش کارکنان اشاره داشتند.
 .1روششناسي پژوهش
 .6-1استراتژي پدیدارشناسي

ازآنجاکه اين تحقيق به دنبال فهم برداشت حاصل از تجربه زيسته مهددکاران از رفتهار مهديران در
ارتباط با رفتارهای فرانقش مددکاران است؛ لذا ،از اسهتراتژی پديدارشناسهي بها اسهتفاده از روش
کاليزی 21بهره گرفته شده است؛ چراکه اين استراتژی ،معنای تجهارب زيسهته 27افهراد متعهدد از
يک مفهوم يا پديده را توصيف ميکند .طبق گفته گيبهز ( ،)2111ايهن اسهتراتژی اجهازه بررسهي
دقيقتر در تجارب هر شرکتکننده و چگونگي تفسير آنها از تجاربشهان را مهيدههد .از طرفهي،
بيشتر مطالعات کيفي بر اين عقيده استوارند که به دست آوردن دانش درباره انسانها امکهانپهذير
نيست مگر از طريق توصيف تجربه انساني به همان صورتي که توسط افراد تجربهکننده توصهيف
ميشود .لذا پديدارشناسي ،مناسبترين روش برای شناخت عميق تجربهه و معنهای يهک مفههوم
پيچيده و چندبعدی است .طبق گفته وان مانن ،)1991( 23تحقيقات پديدارشناسي به نظريهه خهتم
نميشود بلکه اين نوع تحقيقات ،ارائهدهنده ديدگاهي نسبت به واقعيت هستند و ما را به جههاني
که در آن زندگي ميکنيم نزديکتر ميکنند.
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 .1-1جامعه آماري و روش نمونهگيري

جامعه هدف تحقيق حاضر ،شامل مددکاران و کارشناسان مسئولي بود که در ارتباط مسهتقيم
با مدير شهرستان و يا معاون توانمندسازی در کميته امداد امام خمينهي(ره) اسهتان خراسهان
رضوی بودند .در اين تحقيق نمونهگيری بهصورت غيراحتمالي به شهيوه هدفمنهد 29از ميهان
جامعه هدف انجام شد؛ چراکه در مطالعات پديدارشناسي ،مشهارکتکننهدگان بايهد افهرادی
باشند که همگي پديده مورد بررسي را بهطور مستقيم تجربه کرده و بتوانند تجارب خهود را
بيان و تشريا کنند لذا ،بدين منظور روش نمونه گيهری هدفمنهد جههت گهزينش نمونهههها
مناسب بود (محمدپور ،1392 ،ص .)234حجم نمونه نيز با توجهه بهه اشهباع نظهری تعيهين
گرديد؛ يعني در هر زمان که محقق احسا

کند دادهها تکرار ميشوند (ديگر داده جديهدی

از مصاحبه به دست نميآيد) ،ميتواند نمونهگيری خهود را متوقهف سهازد (
p.234

Sunders et al.,

 .)2009,معيار انتخاب نمونههای مورد مطالعه اين بود که مشهارکتکننهدگان ،تقويهت

رفتارهای فرانقش در ارتباط با رفتار مهديران و در تعامهل بها آنهها را تجربهه کهرده باشهند،
عالقهمند به مشارکت و بيان ديدگاهها و تجربيات خهود باشهند و دارای حهداقل يهک سهال
سابقه خدمت با مديرشان باشند.
 .9-1روش جمعآوري دادهها

در اين تحقيق تا رسيدن به اشباع نظری با  31نفر از افراد نمونه مورد مطالعه مصهاحبه شهد.
از مصاحبه نيمه ساختاريافته استفاده شد .هدف اين نوع مصاحبهها ،کسب اطالعهات عميهق
از مصاحبهشونده پيرامون موضوع مورد مطالعه است .در مطالعهات پديدارشناسهي اساسهاً از
مصاحبه بهعنوان روش اصلي جمعآوری دادهها بهره گرفته ميشود؛ زيرا انعطهافپهذيری در
پژوهش کيفي از ارزش به سزايي برخوردار اسهت ( .)Sunders et al, 2009, p.322از طرفهي،
ويمپني و گا

) )Wimpenny & Gass, 2000نيز مصاحبه را بهعنوان روش اصلي گهردآوری

دادهها در پديدارشناسي معرفي ميکنند .مدتزمان هر مصاحبه بهين  41تها  91دقيقهه متغيهر
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بود و مصاحبهها با رضايت شرکتکنندگان با استفاده از دستگاه ضبط صوت ،ضبط و سپس
کلمه به کلمه بر روی کاغذ پياده شد و به شرکتکنندگان در مورد محرمانه ماندن اطالعهات
اطمينان داده شد .در ابتدای شروع مصاحبه با هدف همراهي مصاحبهشونده با محقق و قبهل
از مطرح کردن پرسش اصلي ،از مددکاران خواسته شد تا علهت انتخهاب کميتهه امهداد امهام
خميني(ره) را بهعنوان محل اشهتغال خهود بيهان کننهد و سهپس برداشهت خهود را از شهغل
مددکاری افهار کنند؟ سپس با ارائه تعريفي از رفتار فرانقش از مهددکاران خواسهته شهد آيها
رفتارهايي را از خود بروز دادهاند که بتوان آن را با تعريف مطهرحشهده مطهابق دانسهت؟ در
ادامه ،به سؤال اصلي پرداخته شد که برحسب تجربهای که داشتهايد مدير شما از طريق چهه
اقدامات ،رفتارها و کنشهايي در بروز رفتارهای فرانقش شما مؤثر بودهاند؟
 .1-1روش تحليل دادههاي پژوهش

بهها وجههود اينکههه اجمههاعي در مههورد اسههتفاده از روش خاصههي بههرای تحليههل دادههههای
پديدارشناختي وجود ندارد اما از ميان روشهای موجود در تحليل دادههای پديدارشهناختي،
روش کاليزی مناسبتر تشخيص داده شده است؛ چراکه کاليزی اين روش را يک روش با
ارزش تلقي ميکند که نهتنها به ترسيم واحدهای معنايي ميپهردازد بلکهه اهميهت محتهوای
پديدارشناختي آنها را نيز همانطور که در شرح تجربه بيان ميشود ،در نظهر مهيگيهرد .در
واقع ،روش کاليزی افهارات مههم و معنهيدار را از تجربيهات مربهوط بهه افهراد اسهتخراج
ميکند .اين روش ،ارائهدهنده درك عميقي از تجربيات افراد در توصيفات آنهاست (
p.87

 .)2014,موستاکا

Belle,

( )1994نيز اين روش را بهعنوان کاربردیترين روش برای تحليهل

دادهها ارائه داده است .روش کاليزی قادر است بهروشني و بهوضوح مرحلهبهمرحله محقهق
را در رسيدن به جوهره تجارب هدايت کند .لذا ،در ايهن تحقيهق از روش کاليهزی ()1973
برای تجزيه و تحليل دادههای پديدارشناختي استفاده شهده اسهت .ايهن روش شهامل هفهت
مرحله به شرح ذيل است:
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گام اول .ابتدا گفتگوی ضبطشده شرکتکنندگان بهطور مکهرر گهوش داده مهيشهود و
افهاراتشان کلمه به کلمه روی کاغذ نوشته ميشود .هر متن مصاحبه جهت درك احسا

و

تجارب شرکتکنندگان چندين بار خوانده ميشود.
گام دوم .پس از خواندن تمامي مصاحبه ها ،زير اطالعات با معنهي و مهرتبط بها پديهده
مورد بحث خط کشيده ميشود و بدين ترتيب عبهارات معنهيدار مربهوط بهه پديهده مهورد
مطالعه از هر متن مصاحبه استخراج ميشود .اين عبارات در برگهای جداگانه نوشته ميشود.
گام سوم .عبارات معنيدار ،صورتبندی ميشوند .در واقع ،تالش مهيشهود تها از ههر
عبارت يک مفهوم که بيانگر معني و قسمت اساسي تفکر فرد بوده است ،استخراج شود .هر
مفهوم حاصلشده در يک رده کدگذاری ميشود .بعد از استخراج اين مفاهيم ،مهرتبط بهودن
اين مفاهيم با جمالت اصلي و اوليه مورد بررسي قرار ميگيرد تا از صحّت ارتباط بين آنها
اطمينان حاصل شود.
گام چهارم .پس از توافق در مورد تمامي مفاهيم صورتبنهدی شهده ،دسهتهبنهدی ايهن
مفاهيم به خوشههايي که منعکسکننده ساختار منحصربهفردی از مضهمونهها هسهتند ،آغهاز
مي شود .در اين مرحله طبق آنچه کاليزی بيان داشته است ،هنگهامي کهه بهرای ههر عبهارت
معنيدار ،مفاهيم صورتبندی شدهای در نظر گرفته شد به دستهبندی اين مفهاهيم در قالهب
خوشههايي پرداخته ميشود .سپس گروههايي از اين خوشهها که مهنعکسکننهده ديهدگاهي
خاص هستند با هم ادغام ميشوند تا بدين ترتيب ساختاری متمايز از مضامين استخراجشده
ايجاد شود .در اين مرحله ميتوان برای اطمينان از شفاف و دقيق بهودن توصهيفات صهورت
گرفته به جمعي از کارشناسان بهمنظور بررسهي رابطهه بهين مفهاهيم صهورتبنهدی شهده و
مضامين استخراجشده مراجعه کرد.
گام پنجم .در اين مرحله به شرح جامعي از پديده پرداخته ميشود .شرح جهامع شهامل
روايتي از همه ابعاد تجربه زيسته پديده موردنظر برای شرکتکنندگان مورد مصهاحبه اسهت
(مفاهيم صورت بندیشده و مضامين استخراجشده و بررسي سازگاری آنها با يکديگر) کهه
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برای ايجاد ساختار کلهي پديهده از مضهامين اسهتخراجشهده و مفهاهيم صهورت بنهدیشهده
کمککننده است .در واقع ،با ترکيب کردن تمامي مضامين استخراجشده ،يک توصيف کامهل
و جامع از جزييات پديده مورد مطالعه به دست ميآيد.
گام ششم .در اين مرحله ،توصيف تفصهيلي از پديهده مهورد مطالعهه بهه يهک سهاختار
بنيادين تقليل مييابد .در واقع ،به شناسايي ساختار اصلي برای توصيف ارائههشهده پرداختهه
ميشود و بدين شکل ،ساختاری اساسي از جوهره يا ذات پديده تجربهشده تبيين ميشود.
گام هفتم .اين مرحله با هدف اعتبارسنجي يافتههای مطالعه توسهط مشهارکتکننهدگان
صورت ميگيرد .به اين صورت که يافتهههای حاصهله بهه مشهارکتکننهدگان برگشهت داده
ميشود و در مورد نتاي حاصلشده با آنها صحبت ميشود .ديدگاههای شرکتکننهدگان از
طريق تما

تلفني نيز ميتواند توسط محقق به دست آيد .بدين ترتيهب مهيتهوان رضهايت

تمامي شرکتکنندگان را نسبت به نتهاي حاضهر کهه مهنعکسکننهده احساسهات و تجهارب
آنهاست ،نشان داد (.)Shosha, 2012
 .5-1اعتبارسنجي دادهها

برای اعتبارسنجي دادههای تحقيق حاضر عالوه بر مرحله هفتم روش کاليزی از چهار معيار
گوبا و لينکلن( )1935( 31قابليت اعتبار ،31انتقالپذيری ،32قابليت اطمينان 33و تأييدپذيری)34
تحت عنوان قابليت اعتماد 35که بهعنوان جايگزين روايي و پايايي در تحقيقات کيفي مطهرح
کردهاند ،استفاده شده است ( .)Elliott & Lazenbatt, 2005, p.49کاليزی ( )1973اعتبار نهايي
يا پاياني 31که با مراجعه به هريک از مطلعان صورت مهيگيهرد را در پديدارشناسهي مطهرح
مي کند که در معيار قابليت اعتبار گوبا و لينکلن نيز اين مورد ذکهر شهده اسهت .وی معتقهد
است اعتباريابي توصيفات جامع از پديده مورد مطالعهه از سهوی خهود مشهارکتکننهدگان،
مهمترين معيار ارزيابي يافتههای تحقيق پديدارشناختي تلقي ميشود .در ايهن تحقيهق بهرای
افزايش قابليت اعتبار پژوهش (تا چه حدی ساختار و معني پديده موردنظر به نحهو مناسهب
و مطلوبي بازنمهايي مهيشهود) ،بهه مشهارکتکننهدگان مراجعهه گرديهد و در مهورد نتهاي
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حاصلشده از آنان نظرخواهي شد .همچنهين ،تهالش شهد افهرادی وارد مطالعهه شهوند کهه
تجربهای غني از پديده مورد مطالعه داشته باشند .ازاينرو ،حداقل معيار ورود بهه مصهاحبه،
دارا بودن بيش از يک سال سابقه فعاليت و ارتباط با مهدير مسهتقيم بهود .بهرای رسهيدن بهه
قابليت انتقال پژوهش (يافته های پژوهش تا چه حد به محيط های ديگر تعميم پهذير اسهت)،
محقق به شرح مبسوط فرايند تحقيق از مرحله نمونهگيهری تها تفسهير اطالعهات پرداختهه و
نمونهای از متن مصاحبهها را نيز بهعنوان مصاديقي در بخش يافتههای تحقيهق آورده اسهت.
بهمنظور دسهتيابي بهه قابليهت اطمينهان (تها چهه حهد يافتههههای پژوهشهگر را سهاير افهراد
بررسيکنندة آن تأييد ميکنند) ،محقق از راهنمايي و نظارت اساتيد صاحبنظهر در سرتاسهر
فرايند گردآوری دادهها برای تائيد تفسيرهای محقق استفاده کرده است .برای افزايش قابليت
تأييدپذيری پژوهش ،محقق تالش کرد تا از طريق مرور و بازبينيهای دقيهق و چنهدينبهاره
دادهها ،تفسيرها و يافتههای اين مطالعه ،با نگاهي به مطالعات پيشين حاصل شود.
در مورد سنجش پايايي در تحقيقات کيفي ،گوبا و لينکلن ( )1935قابليهت اطمينهان را
مطرح کردهاند که بهعنوان معيار سوم ،پيش از اين بدان اشاره گرديد.
 .9یافتههاي تحقيق

از  31نفر مددکار و کارشنا

مسئول در اين تحقيق که با آنان مصاحبه شد 3 ،نفهر زن و 23

نفر مرد بودند و بيشتر افراد دارای تحصيالت کارشناسي بودند .بهازه سهني آنهها  41تها 45
سال و مدت اشتغال آنها در اين پست سازماني  11سال بود .جدول  1توزيهع افهراد مهورد
مصاحبه را نشان ميدهد.
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جدول شماره  .6ویژگيهاي جمعيتشناختي مشاركتكنندگان
سن

تعداد

تحصيالت

تعداد

35-31
41-31
45-41
51-41
55-51
جنسيت
زن
مرد
وضعيت استخدامي
رسمي
قراردادی

1
3
12
7
3
تعداد
3
23
تعداد
27
4

ديپلم
کاردان
کارشنا
کارشناسي ارشد
سابقه خدمت
1-1
12-7
13-13
24-19
31-25

3
3
14
1
تعداد
11
7
3
5
1

پس از تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از روش کاليهزی و مراحهل هفهتگانهه آن9 ،
مضمون استخراج گرديد که در جدول  2مالحظه ميشود .در ادامهه بههتفصهيل ههر يهک از
مضامين استخراج شده (مرحله  5روش کاليزی) پرداخته شده است.
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جدول شماره  .1كدها ،خوشهها و مضامين مستخرج از دادههاي كيفي تحقيق
كد

خوشه

مضمون

ديگر دوستي

رفتار خيرخواهانه

نوعدوستي ،خيرخواهي ،مهرباني ،رفتار محبتآميز ،ارتباط
صميمانه ،خوشرفتاری ،رفتار دوستانه با کارمند
همياری با کارمند ،مددرساني ،مساعدت به کارمند؛ مشکلگشا،
پيگير بودن در حل مشکل ،مدافع به حق زيرمجموعه ،کمک به
مددکار ،همکاری با کارمند
ايجاد دلگرمي ،همدردی ،سنگ صبور ،شنونده مؤثر ،ايجاد
آرامش در کارمند ،تکيهگاه کارکنان
قدرداني ،ديدن کار کارمند؛ تسهيلگر ،توجه به رفاه
غمخواری مددجو ،تکريم مددجو ،تقدم مددجو ،احسا
تکليف به کار
رفتار قابل پيشبيني ،رازداری ،مورد اعتماد بودن مدير
تعلقخاطر به سازمان ،عالقه به حرفه
وجدان کاری ،همگامي ،احسا مسئوليت ،دوری از اهمال و
تعلل
منعطف ،مراعاتکننده ،اغماض سازنده
ارزش قائل بودن؛ احترام به تصميمات ،مشارکت دادن ،استقبال
از نظرات ،برخورد محترمانه
پرهيز از قضاوت شتابزده ،منصف بودن؛ تطابق حرف با عمل

انصاف و صداقت

توانمندسازی ،توجه به يادگيری ،مربيگری ،نقش الگويي مدير

توانمندسازی

عدم مداخله ،تفويض اختيار ،جانشين پروری ،فرصتآفريني

تفويض اختيار

سخاوتمند ،متواضع ،تقيد اخالقي ،تقوای الهي

فضيلتهای
اخالقي

کمک و مساعدت
همدلي

رفتار حمايتگرايانه

رفتار قدرشناسانه
تکريم اربابرجوع
معتمد بودن مدير
تعهد
مسئوليتپذيری
مراعاتکننده
ارزش قائل بودن

رفتار مبتني بر اعتماد
رفتار متعهدانه
رفتار مبتني بر مدارا
رفتار مبتني بر احترام
قائل شدن
رفتار عادالنه
رفتار توانمندسازانه
رفتارهای
فضيلتمدارانه-
دينمدار
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 .6-9بحث پيرامون یافتههاي تحقيق
 .6-6-9رفتار حمایتگرایانه مدیر

اين مضمون در قالب مقوالتي همچون کمک و مساعدت مدير ،همدلي ،رفتار قدرشناسانه و
تکريم اربابرجوع در نظر گرفته شده است که از ميان اين مقوالت ،کمک و مساعدت مدير
از اولويت باالتری (از نظر فراواني) برخوردار است .طبق گفتهه تيلهور و همکهاران (،)2119
سرپرست حمايتگر کسي است که ميان کارکنانش تبعيض قائل نميشود ،به نياز کارکنهانش
توجه نشان ميدهد ،وقتي کارکنانش از مشکالت خانوادگي که روی کارشان تأثير ميگهذارد
صحبت ميکنند با آنها همدردی ميکند ،به تالش کارکنانش اهميت ميدهد ،محيطي ايجهاد
ميکند تا کارکنانش در آن بهراحتي از دغدغههايشان صهحبت کننهد .وات و شهافر (،)2115
عيسي خاني و پودساکف و همکاران ( ،)2111روبين ( ،)2113لپهين 37و همکهاران (،)2112
اسميت و همکاران ( ،)1933ريوکس و پنهر ،)2111( 33اورگهان و رايهن ،)1995( 39بربهر و
رفکههانين ،)2112( 41ژانههگ 41و همکههاران ( )2111و عليههزاده و همکههاران ( )2112بهههطههور
جداگانه در مطالعات خود دريافتند که حمايت مدير بهطور مثبتي بر روی رفتارهای فرانقش
کارکنان اثرگذار است .چون کارکنان اين رفتارها را رفتارهای ياریرسان از سوی مدير خهود
ميپندارند لذا ،خود را ملزم به جبران آن در قالب بروز رفتارهای فرانقش مهيکننهد .شهور و
تتريک )1991( 42يکي از مهمترين و بانفوذترين جنبههها در روابهط کارمنهد -سرپرسهت را
ميزان حمايت سرپرست از کارمندش عنوان کردنهد .از طرفهي ،لوتهانز )1991( 43در مطالعهه
خود دريافت آن دسته از افرادی که خدمات باکيفيتتری به مشهتری خهود ارائهه مهيدهنهد
کساني هستند که از طرف سرپرست خود مهورد حمايهت قهرار مهيگيرنهد .سهبک رهبهری
حمايتي در نظريه هاو

و نظريه هرسي و بالنچارد نيز در اين مضمون مطرح ميباشهند .از

آنچه مددکاران در اين مورد افهار داشتند نمونهای آورده شده است:
«برام مشکلي پيش اومده بود و در مدت کمتر از  43ساعت مشهکلم حهل شهد و بعهداً
فهميدم کار مديرم بوده».

واكاوي مؤلفههاي رفتاري مدیران در تقویت رفتارهاي فرانقش مددكاران كميته امداد امام خميني(ره)

683

 .1-6-9رفتار عادالنه مدیر

در تحقيق حاضر اين مضمون شامل مقوله انصاف و صداقت اسهت کهه بهر اسها

ديهدگاه

مددکاران ،پرهيز مدير از قضاوت شهتابزده در ايهن مقولهه از اولويهت بهاالتری برخهوردار
است .مددکاران در اين مورد بيان داشتند که مديرشان بر اسا

خوراك غلطهي کهه ديگهران

در مورد کارکنانش به او ميدادند قضاوتهای شتابزدهای نداشته است .ازآنجاکهه يکهي از
مؤلفههای رهبری اخالقي ،تصميمگيری عادالنه مدير است لهذا ،ايهن نهوع رهبهری در ايهن
مضمون مطرح است .هنگامي که افراد احسا

کنند با آنها عادالنهه رفتهار مهيشهود ،طبهق

نظريه تبادل اجتماعي ،آنان نيز برای جبران ،رفتارهای فرانقشي را از خهود بهروز مهيدهنهد.
محققههاني همچههون پودسههاکف و همکههاران ( ،)1991 ،2111چوپههاني و همکههاران (،)1393
ويليههام 44و همکههاران ( ،)2112ليههو 45و همکههاران ( ،)2113فههار 41و همکههاران ( )1991در
مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند که عدالت بر رفتارهای فرانقش کارکنان اثرگهذار اسهت.
امام علي(ع) نيز در نامه  53نه البالغه خطاب به مالک اشتر فرمودهاند« :دوستداشتنيتهرين
چيزها در نزد تو ،در حق ميانههتهرين و در عهدل فراگيرتهرين و در جلهب خشهنودی مهردم
گستردهترين باشد که همانا خشم عمومي مردم خشنودی خواص را از بين ميبرد ،امّا خشم
خواص را خشنودی همگان بياثر ميکند» .از آنچه مهددکاران در ايهن مهورد افههار داشهتند
نمونهای آورده شده است:
«اگر از من نزد مديرم بدگوئي ميشد مديرم ميگفت من از اين کارمند اينقدر کارهای
مثبت ديدم که گمان نميکنم در اين مورد بيانشده هم کوتاهي کرده باشه».
 .9-6-9رفتار خيرخواهانه مدیر

در تحقيق حاضر اين مضمون در قالب مقولة ديگر دوستي در نظر گرفته شده است .در ايهن
مضمون ،مددکاران اشاره به برخورد صميمانه و دوستانه مديرشان بها آنهان داشهتند و اينکهه
مددکاران در کنار اين مديران احسا

رئيس و مرئوسي نداشتند .خيرخواهي بهعنوان باور و
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اعتقادی در نظر گرفته ميشود که انسان را موفف به استفاده از غرايز طبيعي خود و نگهرش
متحول يافتهاش از عشق و نيکوکاری ،تمايل به انجهام کهار خهوب و اقهدامات خيرخواهانهه
ميکند ( .)Ghosh, 2015, p.592ازآنجاکه از مؤلفههای رهبری معنوی ،عشق و نهوعدوسهتي و
خيرخواه مردم بودن است و در مطالعاتي کهه ابهراهيم پهور و همکهاران ( )1391و بورقهاني
فراهاني ( )1392و وانگ و همکاران ( ) 2111انجام دادنهد نيهز بهه ايهن نتيجهه رسهيدند کهه
رهبری معنوی 47بر رفتارهای فرانقش کارکنان اثرگهذار اسهت لهذا ،رهبهری معنهوی در ايهن
مضمون ميتواند مدنظر باشد .از ديگر نظريههای رهبری مرتبط با اين مضمون مهيتهوان بهه
رهبری اخالقي و رهبری خدمتگزار اشاره کرد که تأثير رهبری اخالقي بر رفتارهای فرانقش
کارکنان توسط محققاني همچون پيتزر -براندون )2113( 43نشان داده شده اسهت .در واقهع،
رهبران اخالقي با الگو بودن ،رفتار نوعدوستانه و خيرخواهانهه را در ميهان اعضهای سهازمان
رواج ميدهند و در نتيجه ،از پيروان انتظار مهيرود کهه بههجهای رقابهت ،وابسهتگي متقابهل
بيشتری داشته باشند و بر مشارکت تأکيد کنند و نسبت بهه سهازمان متعههدتر باشهند (نصهر
اصفهاني و همکاران ،1392 ،ص .)111تأثير رهبری خدمتگزار بر رفتارهای فرانقش کارکنان
نيز توسط محققاني همچهون ونهدی ،)2111( 49ليهدن 51و همکهاران ( )2113و والومبها 51و
همکاران ( )2111و فيضي و همکاران ( )1392مورد بررسي و به اثبات رسيد .امام علهي(ع)
در نامه  41به يکي از کهارگزاران سياسهي خهود مهيفرماينهد« :پهر و بالهت را برابهر رعيهت
بگستران ،با مردم گشادهروی و فروتن باش و در نگاه و اشارة چشم ،در سالم کردن و اشاره
کرد ن با همگان يکسان باش تا زورمندان در ستم تو طمهع نکننهد و ناتوانهان از عهدالت تهو
مأيو

نگردند» .از آنچه مددکاران در اين مورد افهار داشتند نمونهای آورده شده است:
«مديرم مثل يک پدر مهربون با افرادش برخورد ميکرد .بچهها با وجود چنهين مهديری

از کار کردن حتي بيش از ساعت اداری لذت ميبردن و خسته نميشدن».
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 .1-6-9رفتارهاي فضيلتمدارانه -دینمدارانه

اين مضمون شامل مقوله فضيلتهای اخالقي است که سخاوتمندی ،تواضع ،تقيّد اخالقي و
تقوای الهي در اين مقوله قرار دارند .مددکاران ،مديرانشان را بهعنوان افرادی معرفهي کردنهد
که خداوند را نافر و شاهد بر تمامي اعمالشان ميدانستند و حتهي بهه کارکنانشهان گوشهزد
ميکردند که همواره نبايد برای دريافت پاداش يا دستمزد بيشتری کاری انجام داد بلکه بايهد
آخرت را نيز در نظر داشت و اينکه اعمال و کردار افراد در دنيای ديگری محاسبه مهيشهود.
ورود مفاهيمي همچون باور به خدا يا نيرويي برتر ،حکايت از فهور پارادايم جديدی به نام
معنويت دارد که اگر بهدرستي هدايت شود دارای فرفيت الزم نهتنها در حوزه حرفهای بلکه
در زمينه خودشکوفايي انسان نيز است (رستگار ،1339 ،ص .)41نهضت رهبری معنهوی بهر
اسا

فلسفه رهبری خدمتگزار بنا نهاده شده است (ضهيائي و همکهاران ،1337 ،ص .)71از

طرفي ،از جمله ابعاد رهبری خدمتگزار تواضع و فروتني است لذا ،نظريه رهبری خهدمتگزار
و رهبری معنوی ميتواند در اين مضمون مدنظر باشد .محققاني همچون سليمي و همکاران
( ،)1393ساکس ،)2111( 52پاوار ،)2119( 53ويليامز ،)2113( 54يزداني و همکهاران ()1335
نيز تحت تأثير قرار گرفتن رفتارهای فرانقش را توسط معنويت در مطالعات خود بهه اثبهات
رساندند .از آنچه مددکاران در اين مورد افهار داشتند نمونهای آورده شده است:
«مديرم حتي به مددجويان يا نيازمنداني که با هم ميرفتيم بازديد ،کمکههای شخصهي
ميکرد .به خاطر اعتقاداتي که داشت اينطور عمل ميکرد و االن منم اينطور شهدم کهه ههر
کاری از دستم بر مياد انجام ميدم».
 .5-6-9رفتار اعتمادمحورانه

اين مضمون شامل مقوله معتمد بودن مدير اسهت .از ديهدگاه مهددکاران ،مهديری کهه مهورد
اعتماد کارکنانش باشد با ميل و رغبت بيشتری از او اطاعت مهيکننهد و رفتارههای فهرانقش
افراد نيز افزايش مييابد؛ چون به مديرشان اطمينان دارند و به گفته خودشان قبهولش دارنهد.
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مورمن )1991( 55ميگويد :اعتماد به معني داشتن اطمينان به نيّات و اعمال ديگران اسهت و
عاملي کليدی در روابط متقابل نوين به شمار ميرود .اعتماد به دنبال خهود ،وفهاداری را بهه
ارمغان خواهد آورد و نيروی انساني وفادار ،حاضر است فراتهر از وفهايف مقهرر در شهرح
شغلش فعاليت کند .به اعتقاد گولدنر ،)1991( 51يکي از پيامدهای اعتمهاد ،بهروز رفتارههای
فرانقش در افراد است .بولنت )2115( 57در پژوهش خود ،اعتماد به سرپرسهت را بههعنهوان
متغير پيش بينيکننده رفتارهای فرانقش معرفي کرده است .پودساکف و همکهاران ( )1991و
دلوگا )1995( 53نيز در مطالعات خود به تأثير اعتماد کارمند به سرپرست بر روی رفتارههای
فرانقش کارکنان اذعان داشتند .يکي از مؤلفههای رهبری اخالقي ،قابهل اعتمهاد بهودن مهدير
است لذا ،اين نوع رهبری ميتواند در اين مضمون مطرح باشد .از آنچهه مهددکاران در ايهن
مورد افهار داشتند نمونهای آورده شده است:
«مديرم اگه ازم کاری بخواد هر کاری که باشه با کمال ميل انجام ميدم حتي اگه ندونم
نتيجهاش چي ميشه چون بهش اعتماد دارم ،ازش اطاعت ميکنم».
 .1-6-9رفتار متعهدانه

اين مضمون شامل مقوالت تعهد و مسئوليتپهذيری اسهت کهه مقولهه مسهئوليتپهذيری از
فراواني باالتری برخوردار است .در مقوله مسئوليتپهذيری از ديهدگاه مهددکاران ،همگهامي
مدير با کارکنانش بيشترين فراواني را در تقويت رفتارهای فرانقش مددکاران دارد کهه مهدير
هم پای کارکنانش کار ميکند و حتي در اضافهکاریها و مأموريتها نيز در کنار آنهاست و
بدين ترتيب رغبت مددکار برای فرانقش عمل کردن افزايش مييابد؛ چون مديرش را نيز در
کنار خود و همراه خود ميبيند و در اصطالح مددکاران ،مدير خهودش نيهز در گهود اسهت.
مسئوليتپذيری يکي از فضايل اخالقي در سازمان محسوب ميشود .مسهئوليتپهذير بهودن
نهتنها موجب انجام بهتر و صحيا امور ميشود بلکه جلب اعتماد ديگران را نيز در پهي دارد
و ميزان اعتبار اجتماعي افراد را ارتقا ميبخشد (نجفيهان و همکهاران ،1393 ،ص .)135امهام
علي(ع) در خطبه  117نه البالغه به کارگزاران خود در مورد مسئوليتپذير بودن ميفرمايد:
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« از خدا بترسيد در حق بندگانش و شهرهايش ،زيرا شما مسئوليد حتي در برابر سرزمينها و
چارپايان» .از آنچه مددکاران در اين مورد افهار داشتند نمونهای آورده شده است:
«ابتدای امر که امداد کارشو شروع کرده بود ،ساعت کاری اصالً معنايي نداشت .از صهبا تها
شب کار ميکرديم ،فقط چند سهاعت اسهتراحت و دوبهاره کهار؛ چهون اون زمهان ههدف فقهط
خدمترساني بود و تا جايي که توان داشتيم ،کار ميکرديم .مهديرمون ههم خهودش کنهار مها در
گود بود».
 .3-6-9رفتار مداراگرایانه

اين مضمون شامل مقوله مراعاتگری مدير است .در واقهع بههنهوعي از ديهدگاه مهددکاران،
مديراني که متوجه مددکارانشان هستند و مراعهات آنهها را مهيکننهد در تقويهت رفتارههای
فرانقش مددکاران نقشآفرين هستند .در اصطالح مهددکاران ،چنهين مهديراني خهاك کهار را
خوردهاند و بهتر ميتوانند مددکاران را درك کنند .در مطالعات اوهايو ،رفتهار مهديران در دو
نوع مراعات (رعايت حال کارکنان) و ساختاردهي (توجه به کار) تقسيمبندی شده است کهه
در اين مضمون ،نوع اول مدنظر است .مراعات شامل آن دسته از رفتارهای رهبری است کهه
به ايجاد احترام و اعتماد دوجانبهه مهيپهردازد و تأکيهد و توجهه آنهها بيشهتر بهر نيازهها و
خواستههای افراد است (کريتنر و کينيکي ،1334 ،ص .)499شهايي و حضهوری ( )1391در
مطالعه خود نشان دادند که اگر مهدير هنگهام پهاداشدههي و تهأمين نيازهها و خواسهتهههای
کارکنانش مالحظه آنان را بکند طبق نظريه تبادل اجتماعي ،کارکنان نيز بهمنظهور جبهران آن
بهاحتمال بيشتری رفتارهايي فراتر از نقش از خود بروز ميدهند .رفق و مدارا يکي از اصول
مهم اخالق اجتماعي و از مصاديق قدرت اخالقي است و يکي از ابزارهای الزم و ضهروری
برای مديريت محسوب ميشود .اين اصل ،کارسازترين و کم هزينه ترين روش ممکهن بهرای
نفوذ در ديگران است (حسينيخواه و همکاران ،1392 ،ص .)31از آنچهه مهددکاران در ايهن
مورد افهار داشتند نمونهای آورده شده است:
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«مديرم همه رمزهای منو داره و هر روز کارمو چهک مهيکنهه؛ طهوری کهه ديهروز کهه
بازر

اومده بود اداره بهش گفتيم ما اينجا هر روز بازر

داريم ولهي بهااين همهه راضهيام

چون با اينکه ميدونم دارم کنترل ميشم ولي اين باعث شده کارم به روز باشه و اگر مهديرم
ببينه کاری ازم مونده به هم ميگد اين کارت مونده اگه نميتوني انجامش بدی بهت کمهک
کنم يا بگم از همکارها بيان کمکت».
 .8-6-9رفتارهاي محترممدارانه

اين مضمون شامل مقوله ارزش قائل بودن برای کارمند است .در اين مقوله ،استقبال مدير از
ابراز نظر مددکارانش و احتهرام بهه تصهميمات آنهان بهاالترين فراوانهي را دارنهد .در واقهع،
مددکاران اذعان داشتند که مديرانشان در مقابهل پيشهنهاداتي کهه ايهنهها در مهورد کارشهان
ميدانند استقبال ميکردند و بهدين شهکل مهددکاران را در تصهميمگيهریهها نيهز مشهارکت
ميدادند .مشارکت در تصميم گيری يکهي از عوامهل مهؤثر بهر افهزايش رفتارههای فهرانقش
کارکنههان اسههت و وانيپههرن 59و همکههاران ( )1999بيههان داشههتند کههه فرصههت مشههارکت در
تصميمگيری ميتواند احترام به حقوق و نقطه نظرات فردی کارکنهان را تضهمين کنهد .ايهن
مقوله برای ارتقاء و بروز رفتارهای فرانقش در مددکاران ميتواند بسيار حائز اهميت باشهد؛
چراکه بي اهميت بودن مهديران بهه نظهرات و پيشهنهادات کارکنانشهان در بلندمهدت باعهث
بيتفاوت شدن کارکنان نسبت به مسائل سازمان ميشوند و بهدين ترتيهب کارکنهان تنهها در
راستای شرح وفايف خود گام برمهيدارنهد .مهديريت مشهارکتي در سيسهتمههای مهديريت
ليکرت و همکارانش و رهبری اخالقي ميتوانند در اين مضهمون در نظهر گرفتهه شهوند .از
آنچه مددکاران در اين مورد افهار داشتند نمونهای آورده شده است:
«موردی بوده که پيشنهاد دادم چون خودم برای انجام کارم به نتيجه خوبي رسيده بهودم
خواستم سايرين نيز در جريان باشن و استفاده کنند .مديرم نيز استقبال کهرده و ازم خواسهته
در قالب نامهای اين پيشنهاد را مطرح کنم».
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 .3-6-9رفتار توانمندسازانه

اين مضمون شامل مقوالت توانمندسازی و تفويض اختيار اسهت کهه مقولهه توانمندسهازی از
فراواني بهاالتری برخهوردار اسهت  .در ايهن مقولهه ،نقهش الگهويي مهدير از اولويهت بهاالتری
برخوردار است .مددکاران اصطالح آب بنهدی کهردن کارکنهان را کهه بهه معنهي توانمندسهازی
کارکنان توسط مديران است ،بهه کهار بردنهد .محققهاني همچهون ژونهگ )2119( 11و ايليهيس
( ،)2117توانمندسازی را يکي از پيشبينيکنندهههای رفتارههای فهرانقش کارکنهان مهيداننهد.
مادسههن و هيه  11نيههز نشههان دادنههد کههه توانمندسههازی در سههطا بههاال مههيتوانههد رفتارهههای
خودانگيختگي کارکنان را ارتقاء دهد و تالشهای فراتر از انتظارات را در آنها سبب شهود .از
جمله نظريات رهبری مرتبط با اين مقوله رهبری خدمتگزار ،رهبری معنوی و رهبری اخالقهي
است .رهبران اخالقي از طريق تشويق و توانمندسازی ،پيروان خود را برميانگيزنهد تها منهافع
گروهي را بهعنوان منافع خود برگزينند و از راهبردههای توانمندسهازی بهرای خودکارآمهدی و
اعتماد به نفس بهره ميگيرند .رهبران معنوی با تحريهک و بهرانگيختن کارکنهان بها اسهتفاده از
چشمانداز معنوی و ايجاد زمينههای فرهنگي بر اسا

ارزشهای انسهاني ،کارکنهان توانمنهد و

دارای بهرهوری باال و متعهد و با انگيزه را پرورش ميدهند (شعباني بههار و همکهاران،1392 ،
ص .)51از طرفي ،توانمندسازی از جمله ابعاد رهبری خدمتگزار محسوب مهيشهود .از آنچهه
مددکاران در اين مورد افهار داشتند نمونهای آورده شده است:
«اگر جلسهای در جايي قرار بود برگزار بشه مديرم به من ميگفت که بهجای ايشان در
جلسه حضور داشته باشم ابتدا فکر ميکردم که از زير کار خودش داره فرار ميکنهه و بهرای
منم سخت بود که بهجای مديرم در اين جلسه برم و صحبت کنم و مجبور ميشهدم از قبهل
مطالعه ای داشته باشم و با آمادگي در اين جلسات حضور يابم .ولي بعداً فهميدم که قصدش
بالندگي من بوده».
بهطور خالصه مضامين استخراجشده که بدان اشاره گرديد و ههر يهک نيهز بههتفصهيل
توضيا داده شد در شکل زير آورده شده است.
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کدها

مقوله ها

شکل  .1مضامين نهگانه احصاءشده از دادههاي كيفي تحقيق

مضامين
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جمعبندي

با توجه به هدف پژوهش ،يافتههای حاصل از ديدگاه مددکاران بر اسا

تجربه زيسته آنهان

از رفتار مديران در قالب  9مضمون رفتاری شامل رفتارهای حمايهتگرايانهه ،خيرخواهانهه،
اعتمادمدارانهههه ،متعهدانهههه ،مداراگرايانهههه ،احتهههراممدارانهههه ،عادالنهههه ،توانمندسهههازانه و
فضيلتمدارانه -دين مدارانه در ارتبهاط بها تقويهت رفتارههای فهرانقش مهددکاران اسهتخراج
گرديد .رفتارهای حمايت گرايانه مدير از باالترين فراواني در ميان ساير مضامين احصاء شده
برخوردار بود .در واقع ،مددکاران اين نهوع رفتهار مهديران را در جههت تقويهت رفتارههای
فرانقش خود در اولويت قرار داده بودند .اين يافته با ويژگي بهارز ايهن نههاد کهه از مهاهيتي
حمايتي -مراقبتي برخوردار است تناسب دارد .يافته قابل توجه ديگر در اين پژوهش ،وجود
آمادگي و فرفيت پذيرش بهرای جهذب رفتارههای تقويهتکننهده رفتهار فهرانقش در خهود
مددکاران مورد مطالعه بود .آنها فرانقش عمل کردن در کميته امداد را يک وفيفه برای خود
قلمداد ميکردند که بايد بهعنوان يک مددکار اينچنين رفتار کنند؛ زيهرا بها حسها تهرين و
محرومترين قشر جامعه يعني مددجويان نيازمند ،ارتباطي تنگاتنگ دارند .ايهن يافتهه ضهمن
آگاهيبخشي به مديران ،در خصوص کيفيت افراد زيرمجموعه و تنظهيم نحهوه برخهورد بها
آنها ،مسئوليت مضاعفي را بر عهده سياستگذاران اين نهاد برای تعيين معيارههای انتخهاب
و انتصاب مديران که از نقش الگويي بيشتری برخوردار باشند قرار ميدههد و از ايهن منظهر
نقش الگويي مديران را در بروز رفتارهای فرانقش بيشازپيش برجسته ميسازد.
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یادداشتها
1. Gibbs
)2. Organizational citizenship behavior (OCB
3. pro social
4. extra- role behavior
5. Feather
6. Gladys
7. Blake & Mouton
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8. Ohio
9. Gouldner
10. social perception
11. Kahn
12. Barnard
13. Van Dyne
14. personal organizational behavior
15. Brif & Motowidlo
16. organizational spontaneous
17. George & Brif
18. organizational spontaneity
19. Wayne & Green
20. Deluge
21. Rubin
22. Wat & Shaffer
23. Lian & Tui
24. Zhong
25. Ilies
26. Colaizzi
27. Lived Experience
28. Van Manen
29. purposive
30. Guba & Lincoln
31. credibility
32. transferability
33. dependability
34. confirmability
35. trustworthiness
36. final validity
37. Lepine
38. Rioux & Penner
39. Ryne
40. Berber & Rofcanin
41. Zhang
42. Shore & Tetrick
43. Luthans
44. William
45. Liu
46. Fahr
47. spiritual leadership
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48. Pitzer-Brandon
49. Vondey
50. Liden
51. Walumbwa
52. Saks
53. Pawar
54. Williams
55. Moorman
56. Gouldner
57. Bulent
58. Deluga
59. Vanyperen
60. Zhong
61. Madsen & Hipp

 .12بدينوسيله از تمامي مددکاران و کارشناسان مسئول که عليرغم مشغله کاری زيادی که
داشتند ،با صبر و حوصله تجارب خود را در اختيار محققان قرار دادند؛ همچنين ،از مديران
تمامي واحدهای کميته امداد امام خميني(ره) و قائممقام اداره کل کميته امداد امام خميني(ره)
استان خراسان رضوی ،تشکر و قدرداني ميشود.
كتابنامه

احمدی ،مسعود ( ،)1331مديريت رفتار سازماني (اصول ،مباني و نظريهها و مفاهيم کاربردی)،
تهران :انتشارات کوهسار.
حسينيخواه ،نوراهلل؛ درويش ،سعيد؛ ميرزاخاني ،عبدالرحمن و رحمتي ،داريوش (« ،)1392آثار و
پيامدهای اصالح رفتار مديران و فرماندهان در ابعاد فردی و سازماني (با تأکيد بر ديدگاه قرآن
و روايات)» ،فصلنامه آموزش در علوم انتظامي ،سال اول ،ش.92-71 ،2
خسروی ،محمدرضا (« ،)1337مفهوم اعتبار (پايايي) و روايي در تحقيق کيفي» ،ماهنامه نگرش
راهبردی 94 ،و .134-171 ،93
رستگار ،عباسعلي ( ،)1339معنويت در سازمان (چاپ اول) ،قم :انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب.
رضاييان ،علي ( ،)1393فراگرد ادراك و ادراك اجتماعي ،تهران :انتشارات سمت ،چاپ اول.

 638اندیشه مدیریت راهبردي ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،6931پياپي 16

سالنامه آماری سال  1391کميته امداد امام خميني(ره) ( ،)1392مرکز برنامهريزی و فناوری
اطالعات.
سبحانينژاد ،مهدی؛ يوزباشي ،عليرضا و شاطری ،کريم ( ،)1339رفتار شهروندی سازماني ،تهران:
انتشارات سيطرون ،چاپ اول.
شعباني بهار ،غالمرضا؛ علي بخشي ،محسن و صمدی ،عبا

(« ،)1392نقش رهبری معنوی در

توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان» ،مديريت ورزشي ،دوره ،5
ش.52-37 ،3
ضيايي ،محمدصادق؛ نرگسيان ،عبا

و آيباغي اصفهاني ،سعيد (« ،)1337نقش رهبری معنوی در

توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران» ،مديريت دولتي ،سال اول ،ش.31-17 ،1

عيسيخاني ،احمد (« ،)1392ريشههای تعلقخاطر کارکنان ايراني به شغل و سازمان» ،ماهنامه گزيده
مديريت ،سال چهاردهم ،ش.24-11 ،141
کريتنر ،رابرت و کينيکي ،آنجلو ( ،)1334مديريت رفتار سازماني :مفاهيم ،نظريهها و کاربردها،
ترجمه علياکبر فرهنگي و حسين صفرزاده ،چاپ اول ،تهران :انتشارات پيام پويا.
محمدپور ،احمد ( ،)1392روش تحقيق کيفي :ضد روش  1و  ،2تهران :انتشارات جامعهشناسان،
چاپ دوم.
موسوی ،محمدرضا و اسماعيلي ،احمدرضا (« ،)1392تعهد سازماني کارکنان بهمثابه پيشايند
رفتارهای شهروندی سازماني» ،فصلنامه توسعه.151-123 ،)29(3 ،
نجفيان ،مهدی؛ لساني ،مهدی و لساني ،محبوبه (« ،)1393جايگاه درستکاری ،مسئوليتپذيری،

دلسوزی و بخشش مديران در نظام تعليم و تربيت اسالمي» ،مجله پژوهشهای تعليم و تربيت
اسالمي ،سال  ،1ش.141-125 ،9
نصر اصفهاني ،علي و غضنفری ،احمد و عامرینسب ،سيامک (« ،)1392رابطه بين رهبری اخالقي
و توانمندسازی کارکنان» ،پژوهشهای مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين(ع) ،سال
 ،5ش.123-117 ،1
Belle, S. M. (2014), Where Do I Belong? A Phenomenological Investigation of
Teleworkers’ Experience of Organizational Belonging, The Faculty of the
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