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چکیده
هدف اصلي اين تحقیق رابطه مهارتهای مديران موثر با رفتار شهروندی سازماني کارکنان در دانشگاه علوم دري ايي
امام خمیني(ره) نوشهر بود .روش تحقیق در اين مطالعه توصیفي از نوع همبستگي انتخاب شد .جامعه آماری به تع داد
 58نفراز کارکنان که دارای مشاغل کلیدی در دانشگاه بودند و بر اساس جدول کرجس ي و مورگ ان ب ا روش تص ادفي
طبقه ای تعداد  07نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها ،دو پرسش نامه معتبرمه ارته ای م ديران
موثر وتن و کامرون(با اعتبار  )7/05و رفتار شهروندی سازماني ارگان(با اعتبار )7/59بود .روش تجزيه و تحلیل داده ه ا،
با استفاده از آمار توصیفي و آمار استنباطي(آزمونهای tو ضريب همبستگي پیرسون)از طريق نرم افزار  SPSSاجرا شد.
نتايج تحقیق نشان داد که بین مهارتهای ارتباطي مديران با رفت ار ش هروندی س ازماني رابط ه معن يدار وج ود دارد.
همچنین ،رابطهی مهارتهای ارتباطي مديران با کل مؤلفههای رفتار ش هروندی سازماني(ش امل وج دان ک اری ،ن وع
دوستي ،آداب اجتماعي ،جوانمردی و ادب و نزاکت) نیز معنيدار شد.
واژگان کلیدی :مهارتهای مدیران ،رفتار شهروندی سازمانی و وجدان کاری
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مقدمه

در عصر حاضردر سازمانها و جوامعي که با تحوالت شگرف محیطي و تکنول ویيکي و ب ه تب آ آن رقاب ت جه اني و
جهاني شدن رو به رو هستند ،توان دستیابي به سطح مطلوب و مورد انتظاری از عملکرد در هالهای از ابه ام ف رو رفت ه
است .در اين رهگذر ،رکن مديريت سازمان است که مي توان حسن عملکرد سازمان ها را در شرايط فعلي از آن انتظ ار
داشت(عبدالهي .)1358 ،نکتهی ظريف اين است که تا مدير مه ارت الزم را نداش ته باش د ،نم ي توان د در همک اران و
زيردستان خود نفوذ کند(محمدی .)1300 ،همهی مديران در سازمان ها و در رده های مختلف ي

وظیف هی بنی ادی

به عهده دارند و آن ايجاد و حفظ جو و فضايي است که در آن افراد با اشتیاق و از راه همکاری ،بیشترين تالش خ ود را
مبذول دارند تا بتوانند به مأموريت ها و اهداف برگزيدهای دست يابند(يگانگي .)1354 ،صالحیت و کیفیت کار م ديران
از نظر مهارتهای مديريتي ،يکي از عوامل مهم استمرار موفقیت در سازمان است .م ديران ب رای داش تن ک ارايي الزم،
نیازمند مهارتهای اساسي هستند(جاسبي .)1304 ،فهرست مهارت ها و توانایهايي که مديران باي د از آنه ا برخ وردار
باشند دايماً در حال تکامل و تحول است .مديراني ميتوانند در دنیای فناوری پیشرفته دوام بیاورند که به دنب ال کس ب
معلومات باشند و به طور مداوم مهارتهای جديد را فراگیرند(رابینز .)1304 ،1مهارتهای مديريتي ازجمل ه موض وعات
بسیار مهم و اساسي هستند که نويسندگان و صاحبنظران دسته بندیهای مختلف و متعددی از آنها ارايه دادهان د ک ه
به برخي ازآنها اشاره مي شود
باوم ،)2771(2مهارتهای مديريتي را به دو دستهی عمومي و اختصاصي تقسیم ک ردهاس ت .مه ارته ای عم ومي
شامل توانايي در تصمیمگیری ،قابلیت ادراکي ،مهارتهای رهبری ،تشخیص و استفاده از قدرت و مهارتهای اختصاصي
شامل مهارت فني و صنعتي .مانتل 3و همکاران ( ،)2779مهارتهای مديران را در شش ح وزه مه ارته ای ارتب اطي،
سازماني ،تیم سازی ،رهبری ،سازگاری و مهارتهای تخصصي طبقه بن دی ک ردهان د .ه ورويت  9و همک اران(،)2773
دستهبندی کتز 8را معروفترين دستهبندی مي دانند و معتقدند او مهارتهای الزم را برای مديران به سه دس ته ش امل
مهارت های ادراکي ،انساني و فني تقسیم بندی نموده است .مینتزبرگ )1403(6مهارتهای الزم ب رای م ديران را ب ه
هشت مهارت شامل ارتباط ،رهبری ،حل تع ار ،،پ ردازش اطالع ات ،تص میمگی ری ،تخص یص من ابآ ،ک ارآفريني و
خويشتنشناسي تقسیم نمود .به طور کلي ،اجماع نظريه پردازان مديريت به سه نوع مهارت در اجرای فراين د م ديريت
وجود دارد که همان مهارتهای فني ،انساني و ادراکي مي باشند(سید جوادين .)1356 ،مهارت فن ي ،توان ايي ب ه ک ار
بردن دانش ها ،روشها و فنون در انجام کار است که از طريق تجرب ه ،تحص یل و ک ارورزی کس ب م ي ش ود .مه ارت
انساني ،توانايي و قدرت تشخیص در کار کردن با مردم و انجام دادن کار به وسیلهی آنها است .مهارت ادراک ي ،توان ايي
فهمیدن پیچیدگيهای مسايل اصلي سازمان تلقي مي شود(احمدی.)1349 ،
در سالهای اخیر ،بیشتر سازمانها در پي يافتن راههايي برای جذب مش ارکت کارکن ان در پیش برد اه داف خ ود
بودهاند .در اين میان مي توان به رفتارهای داوطلبانه و خودجوشي اشاره کرد که افراد در ازای انجام آن ،پاداش درياف ت

1. Rabinz
2. Baum
3. Montel
4. Horwitz
5. Katz
6. Mintezberg
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نميکنند .لذا ،محققین به مطالعه هر چه بیشتر اين رفتارها ک ه آن را "رفت ار ش هروند س ازماني" 1قلم داد ک رده ان د،
پرداخته اند(اوکاز .)2717،2اين وایه اولین بار در سال  1453توسط ارگان 3مطرح شده است .مبنای اي ن مط رح ش دن
مفاهیمي چ ون تماي ل ب ه همک اری ،تم ايز ب ه عملک رد قاب ل اعتم اد نق ش و رفتاره ای نوآوران ه و خودج وش م ي
باشد(کاسترو 9و همکاران .)2779 ،اگر چه ،اين مفهوم اولین بار توسط ارگان به دنیای علم ارايه شدهاس ت ،ام ا قب ل از
آنها ،افرادی همچون کتز و کاهن )2779(8با تمايز بین عملکرد نقش و رفتارهای نوآورانه و خودجوش در دههی هفت اد
و هشتاد میالدی و نیز قبل از انها بارنارد( )1435با بیان مفه وم تماي ل ب ه همک اری ب ه اي ن موض وع توج ه نم ودها-
ند(پادساکف .)2777 ،6از نظر ارگان ( )1455رفتار شهروندی سازماني ،رفتاری است ،خودجوش و آگاهانه ک ه ب ه ط ور
مستقیم يا صريح توسط سیستم پاداش رسمي پیش بیني نشده است ،اما روی هم رفته عملکرد س ازمان را ارتق ا م ي-
بخشد(کاهن و کل.)2779 ،0
امروزه ،اکثر مديران خواهان کارکناني هستند که بیش از وظايف شرح شغل خود فعالیت ميکنن د .آنه ا ب ه دنب ال
کارکناني هستند که به فراسوی انتظارات مي روند ،به میل و خواست خود به رفتارهايي دست مي زنند که جزو وظ ايف
رسمي شغليشان نیست(زارع .)1353 ،بر اين اساس ،امروزه ،رفتار شهروندی سازماني در ادبیات مرب وط ب ه س ازمان و
مديريت توجه خاصي را به خود جلب نموده و تعاريف ،عوامل تعیین کننده و پیامدهای آن در محیط کار م ورد بررس ي
قرار گرفته است(جمالي و همکاران .)1355 ،تحقیقات صورت گرفته در زمینهی رفتارهای شهروندی سازماني عمدتاً ب ر
سه نوع مي باشند گروهي از تحقیقات بر پیش بیني عوامل ايجاد کننده رفتارهای شهروندی سازماني متمرکز بودهان د،
در اين زمینه عواملي از قبیل رضايت شغلي ،تعهد سازماني ،عدالت س ازماني ،هوي ت س ازماني ،اعتم اد ،ان واع رهب ری،
رابطه رهبر و پیرو به عنوان عوامل ايجاد کننده رفتاره ای ش هروندی س ازماني مط رح ش ده ان د(پادس اکف و ديگ ران
 .)2777،از سوی ديگر ،ي

سری تحقیقات بر پیامدهای رفتارهای شهروندی سازماني متمرکز بوده اند .در اي ن زمین ه

ن یز عواملي چون عملکرد سازمان ،اثربخشي سازمان ،موفقیت سازماني ،رض ايت مش تری ،وف اداری مش تری و ...مط رح
شدهاند(موريسون1449 ،5؛ پادساکف و ديگران .)2777،گروهي از تحقیقات نیز منحصراً بر روی مفهوم رفتار شهروندی
سازماني متمرکز بودهاند و سعي کردهاند تا تعريف جديدی از آن ارايه کنند و ابعاد آن را مشخص کنن د و ي ا ب ا کم
روش تحلی ل ع املي مقی اسه ای اس تانداردی ب رای س نجش اي ن مفه وم ايج اد کنن د(نتماير 4و ديگ ران 1440،؛
پادساکف.)2777،
تحقیقات اولیهای که در زمینهی رفتار شهروندی سازماني انجام شدهاست ،بیشتر برای شناسايي مس وولیته ا و ي ا
رفتارهايي بودهاست که کارکنان در سازمان داشتند ،اما اغلب ناديده گرفته مي شد(بیستوک 17و همکاران .)2773 ،اي ن
اعمال را که در محل کار اتفاق مي افتند ،اينگونه تعريف مي کنند مجموعه ای از رفتارهای داوطلبان ه و اختی اری ک ه
بخشي از وظايف رسمي فرد نیستند ،اما با وجود اين توسط وی انجام و باعث بهبود موثر وظايف و نق ش ه ای س ازمان
1 .Organizational Citizenships Behavior
2. Oguz
3. Organ
4
. Castro
5 .Cohen
6. Podsakoff
7. kol
8. Morrison
9. Netemeyer
10. Bienstock
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مي شوند(اسالمي و همکاران .)1356 ،مطالعههای انجام شده در زمینه رفتار ش هروندی س ازماني گوي ای اي ن واقعی ت
است که وجود اين رفتارها در سازمان های دولتي و خصوصي آث ار مثب ت و قاب ل ت وجهي دارد(س ريآ القل م.)1302 ،
درخصوص رفتار شهروندی سازماني الگوهای متعددی وجود دارد که به برخي از مهمترين آنها اشاره مي شود.
بولینو1و تورنلي ،)2773(2براين باورند که رفتار شهروندی در کل دارای دو حالت عمومي است اول ،رفتاری که به ط ور
مستقیم ،قابل تقويت نیست ،دوم ،رفتاری که نیاز به تالش فوقالعاده دارد و اي ن ن وع رفت ار را س ازمان از کارکن انش
انتظار دارد .ارگان )1455(3رفتار شهروندی سازماني را در پنج بعد شامل وجدان کاری ،ن وع دوس تي ،آداب اجتم اعي،
جوانمردی و ادب و نزاکت توصیف کردهاست .وجدان کاری يعن ي کارکن ان نق ش خ ود مانن د وق ت شناس ي و حف ظ
موقعیت بهتر را باالتر از وظايف خود انجام دهند .نوع دوس تي يعن ي کارکن ان هم واره از طري ق ص میمیت ،هم دلي،
دلسوزی به ديگران کم

نمايند .آداب اجتم اعي نش ان دهن دهی مش ارکت مس ئوالنهی کارکن ان در چرخ ه حی ات

سازماني است .جوانمردی به معنای تحمل ،شهامت و جسارت باالی کارکنان در انجام وظايف مي باشد .ادب و نزاکت به
اين معني که کارکنان با ديگران با احترام و وقار رفتار کنند .الزم به ذکر است ،اين الگو(ارگان) مبنای اين تحقی ق ق رار
گرفت.
هويدا و نادری( ،)1355در تحقیقي به بررسي سطوح رفتار شهروندی سازماني کارکنان دانش گاه اص فهان پرداختن د
که نتايج نشان داد که همهی ابعاد رفتار شهروندی سازماني در میان کارکنان به جز نوعدوس تي ب یش از ح د متوس ط
است .احمدی( )1355در تحقیقي به شناسايي عوامل مؤثر بر توس عهی رفت ار ش هروند س ازماني و اراي هی الگ و ب رای
شرکت ملي نفت ايران پرداخته است اين مطالعه نش ان داده اس ت ک ه ارتب اط مثب ت و معن يداری ب ین ب روز رفت ار
شهروندی سازماني با بعد ارتباطي و ساختاری و سرمايه اجتماعي و نیز بین بروز رفت ار ش هروندی س ازماني ب ا ع دالت
مراودهای و اطالعاتي وجود دارد.

1. Bolino
2. Turnley
3 .Organ
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شکل ( )1مدل تحلیلی تحقیق

با اين توصیف سوال اصلي اين است آيا مهارتهای ارتباطي مديران با رفتار ش هروندی س ازماني در دانش گاه عل وم
دريايي امام خمیني(ره) نوشهر رابطه دارد؟ به دنبال آن فرضیه های زير ارايه شدهاست
 .1وضعیت مهارتهای مديران و رفتار شهروندی سازماني کارکنان در حد مناسب است.
 .2مهارتهای مديران با رفتار شهروندی سازماني کارکنان رابطه معنيداری دارد.
 .3مهارتهای مديران با مؤلفه های رفتار شهروندی سازماني کارکنان(شامل وجدان ک اری ،ن وع دوس تي ،آداب
اجتماعي ،جوانمردی و ادب و نزاکت) رابطه دارد.
 .9مهارت های مديران و رفتار شهروندی سازماني به تفکی

تحصیالت(لیس ان

و ف وق لیس ان

و ب االتر) در

دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) نوشهر متفاوت است.
روش تحقیق
اين تحقیق از نظر روش گردآوری داده ها توصیفي و از نظر نوع ،زمینه يابي و از نظ ر ه دف ،ک اربردی م ي باش د.
جامعهی آماری به تعداد  58نفراز کارکنان که دارای مشاغل کلیدی در دانشگاه علوم دريايي ام ام خمین ي(ره) نوش هر
بودهاند و بر اساس جدول کرجسي و مورگان تعداد  07نفر به عنوان نمونه به شرح جدول  1انتخاب شدهاند.
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جدول ( )1تعداد جامعه و نمونه آماری

تعداد

نوع تحصیالت

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

98

30

83

83

97

33

90

90

58

07

177

177

لیسان
فوق لیسان

درصد

و باالتر

کل

ابزار گردآوری داده ها ،دو پرسشنامه استاندارد مهارتهای مديران م وثر وت ن و ک امرون(مقیمي )1347،ب ا اعتب ار
 7/05شامل  17سوال پنج گزينه ای بسته پاسخ و رفتار شهروندی سازماني ارگان( )1454ب ا اعتب ار  7/59ش امل پ نج
مولفه و  18سوال پنج گزينهای بسته پاسخ بود .روش تجزي ه و تحلی ل دادهه ا ،ب ا اس تفاده از آم ار توص یفي و آم ار
استنباطي(آزمونهای  tو ضريب همبستگي پیرسون) از طريق نرم افزار  SPSSاجرا شدهاست.
یافتههای تحقیق
فرضیه اول وضعیت مه ارته ای ارتب اطي م ديران و رفت ار ش هروندی کارکن ان در دانش گاه عل وم دري ايي ام ام
خمیني(ره) شهرستان نوشهر در حد مناسب است.

جدول ( )1نتایج آزمون وضعیت مهارتهای ارتباطی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی

فرضیه فرعي پژوهش

مقدار t

میانگین

مقدار معناداری

حد پائین

حد باال

وضعیت مهارت های مديران
رفتار شهروندی سازماني

122/579
119/229

3/688
3/800

7/771
7/771

3/841
3/819

3/027
3/634

يافتههای حاصل از جدول  1نشان دادهاست که مقدار معنيداری ( )7/771کوچکتر از سطح خطا ( )7/78محاس به
شده است ،بنابراين ،با اطمینان  48درصد ميتوان گفت وضعیت مهارتهای مديران و نی ز رفت ار ش هروند س ازماني در
دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) شهرستان نوشهر در حد مناسب است.
به منظور آزمون همبستگي فرضیههای تحقیق ،ابتدا الزم است نرمال بودن داده های تحقیق مورد آزمون قرار گیرد.
بر اين اساس ،جدول 2آزمون کلموگروف – اسمیرنوف را برای نرمال بودن نشان مي دهد.
جدول( )2مقادیرآزمون کولموگروف -اسمیرنوف

متغیرها

کولموگروف-اسمیرنف

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

مهارتهای مديران
جوانمردی

1/744
1/707

64
64

7/105
7/272

نرمال
نرمال

نوع دوستي

1/820

64

7/714

غیرنرمال

وجدان کاری

1/966

64

7/720

غیرنرمال

آداب اجتماعي

1/625

64

7/770

غیرنرمال

ادب و نزاکت

1/458

64

7/771

غیرنرمال
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يافته های حاصل از جدول 2نشان داد ،چون سطح معناداری مورد بررسي مهارتهای مديران و ج وانمردی بزرگت ر
از  7/78بود ،مي توان گفت که توزيآ دادهه ا ب رای دو متغی ر نرم ال اس ت و ب رای آزم ون اي ن دو متغی ر از ض ريب
همبستگي پیرسون استفاده شد .از طرف ي چ ون س طح معن اداری ديگ ر متغیره ا(نوع دوس تي ،وج دان ک اری ،آداب
اجتماعي کوچکتر از  7/78بود ،ميتوان گفت که توزيآ دادهها برای اين متغیرها ،غیر نرمال اس ت و ب رای آزم ون اي ن
متغیرها از ضريب همبستگي اسپیرمن استفاده شد.
فرضیه دوم مهارتهای مديران با رفتار شهروندی سازماني کارکن ان در دانش گاه عل وم دري ايي ام ام خمین ي(ره)
نوشهر رابطه دارد.
جدول ( )3آزمون رابطه مهارتهای مدیران با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

رفتار شهروندی سازماني کارکنان

متغیرها

R = 7/65
R2 = 7/35

مهارتهای مديران

sig = 7/777
n = 07

يافتههای حاصل از جدول 3نشان ميدهد که بین مهارته ای م ديران م وثر ب ا رفت ار ش هروندی س ازماني رابط ه
مستقیم و معنيداری وحود دارد .چرا که سطح معناداری مشاهده شده( )7/77از مقدار خطای پیش بیني شده (،)7/78
کوچکتر مي باشد ،لذا ،با  7/44اطمینان مي توان گفت ک ه ف ر H0،رد و ف ر H1،تايی د م ي گ ردد .همچن ین ،ب ا
احتساب ضريب تعیین() r2مي توان گفت که  7/35از تغییرات در رفتار شهروندی سازماني منوط به تغیی ر در مه ارت-
های مديران است و بقیه به عوامل ديگر بستگي دارد.
فرضیه سوم مهارتهای مديران با مؤلفههای رفتار شهروندی سازماني در دانشگاه عل وم دري ايي ام ام خمین ي(ره)
نوشهر رابطه دارد.
جدول()4آزمون ارتباط مهارتهای مدیران با مولفه های رفتار شهروندی سازمانی

مولفههای رفتار شهروندی سازماني

متغیرها

جوانمردی

نوع دوستي
*

آداب اجتماعي
37/7

**

مديران

مهارتهای

وجدان کاری

ادب و نزاکت

23/7

*85/7

7/78

7/30
7/777
07

R

7/70

63/7

R2

7/778

7/97

7/74

sig

7/805

7/777

7/711

7/781

n

07

07

07

07

يافته های جدول 9حاکي از آن است که با توجه به اين که س طح معن يداری مش اهده ش ده در متغی ره ای ن وع
دوستي  ،آداب اجتماعي و ادب و نزاکت کمتر از خطای پیش بیني شده ( )7/78مي باشد ،با  48درص د اطمین ان م ي
توان گفت که بین مهارتهای مديران با اين متغیرها رابط هی معن يداری وج ود دارد .از طرف ي ،ب ا احتس اب ض ريب
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تعیین( )R2مي ت وان گف ت ک ه  7/97از تغیی رات در ن وع دوس تي و  7/74از تغیی رات در آداب اجتم اعي و  7/30از
تغییرات در ادب و نزاکت مربوط به متغیر مهارتهای مديران است و بقیه به عوامل ديگربستگي دارد .همچنین ،با توجه
به اين که سطح معنيداری مشاهده ش ده در متغیره ای ج وانمردی و وج دان ک اری بیش تر از خط ای پ یش ببین ي
شده( )7/78مي باشد ،با  48درصد اطمینان مي توان گفت که بین مهارتهای مديران با اين تغییرها رابطه معن يداری
وجود ندارد.
فرضیه چهارم مهارتهای مديران و رفت ار ش هروندی س ازماني کارکن ان ب ه تفکی
لیسان

تحصیالت(لیس ان

و ف وق

و باالتر) در دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) نوشهر متفاوت است.

جدول ( )5نتایج آزمون تحلیل واریانس

مهارت مديران

رفتار شهروندی
سازماني

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین

آماره

(سطح معنا داری)

بین گروهي

7/235

1

7/235

3/381

7/702

درون گروهي

9/539

65

7/701

کل
بین گروهي

8/703
7/771

64
1

7/771

درون گروهي

9/030

65

7/707

کل

9/035

64

7/775

7/425

يافته های جدول 8نشان ميدهد که مقدار معنيداری به دست آمده بزرگتر از سطح خطای( )7/78محاس به ش ده
است ،بنابراين ،ميتوان گفت تفاوت معنيداری بین میانگین گروهها وجود ندارد.
نتیجه گیری
يافته تحقیق نشان داده است که وضعیت مهارتهای مديران و رفتار شهروند سازماني در دانشگاه علوم دريايي ام ام
خمیني(ره) نوشهر در حد مناسب است .همهی مشاغل مديريت مستلزم کاربرد مهارتها هستند .داش تن مه ارته ای
انساني تقريباً الزمهی انجام دادن همهی وظايف در همهی سطوح مديريت است ،زي را ک ه م ديران ص رف نظ ر از ن وع
وظايف يا سطح مسوولیت و مقام با افراد انسان سر و کار داشته ،برای جلب همکاری و اثرگذاری ب ر رفت ار آنه ا باي د از
مهارت های انساني برخوردار باشند .از اين رو ،امروزه ،در مديريت سازمانها ،تأکید بر مهارتهای انساني اولويت وي ژهای
پیدا کرده است .همچنین ،رفتار شهروندی سازماني به عنوان يکي از مفاهیم جديد م ديريت ب ه ش مار م ي رودک ه ب ر
رفتارهای فرا نقشي کارکنان و مديران تاکید مي ورزد ،در فرايند س ازماني و تب ديل مح یط س نتي ب ه مح یط پوي ا و
کارآمد ،نقشي تعیین کننده دارد .در دنیای امروز ،سازمان ها بايد از منابآ مالي ،مادی و انساني خويش حداکثر استفاده
را ببرند .توجه به مفهوم رفتار شهروندی سازماني ،در دستيابي به اين هدف ،کم

فراواني مي نماين د .ب دين منظ ور،

سازمان ها بايد شرايطي را ايجاد نمايند تا کارمندان بیش از الزامات نقش و فراتر از وظ ايف رس مي ،در خ دمت اه داف
سازمان فعالیت کنند .نکتهی قابل توجه اين است که کارکنان نیروه ای مسلح(دانش گاه عل وم دري ايي) از ويژگ يه ای
شهروندی سازماني مانند وجدان کاری ،نوع دوستي ،آداب اجتماعي ،جوانمردی و ادب و نزاکت در قاب ل قب ولي برخ ور
دارند .اين امر نشان دهندهی اين نکته است که کارکنان اين دانشگاه در انجام وظ ايف خ ود فرات ر از وظ ايف رس مي و
سازماني خود عمل مي نمايند.
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همچنین ،يافتههای اين مطالعه نشان داده است که مه ارته ای م ديران ب ا رفت ار ش هروندی س ازماني کارکن ان
دانشگاه علوم دريايي رابطهی معنيدار دارد .اگر چه ،رابطهی مهارتهای مديران با دو مولفهی رفتار شهروندی سازماني
يعني جوانمردی و وجدان کاری معنيدار نش د ،ام ا ب ا ديگ ر مولف ه ها(ش امل ن وع دوس تي ،آداب اجتم اعي و ادب و
نزاکت)معنيدار شد .اين امر بیانگر اين واقعیت است که داشتن مهارتهای موثر مديران باعث تقويت رفت ار ش هروندی
سازماني کارکنان مي شود .چنانچه گفته شد ،رفتار شهروندی سازماني رفتاری فرا نقشي است که کارکنان در سازمانها
عالوه بر وظايف اصلي خود به انجام آن مبادرت مي ورزند .اين نوع رفتارها دو پیام د مه م در س طح ف ردی و س ازماني
دارند .در سطح فردی باعث بهبود عملکرد و تعهد فرد به سازمان و در سطح سازماني باعث ارتقای بهرهوری م ي ش وند.
کارآمدی و اثر بخشي(بهرهوری) گوهر سازمانها است که مي تواند ،پايداری و بقای آنها را تضمین کند .بهرهوری م واد،
انریی ،تجهیزات و امکانات مادی ،دارای ظرفیت و توان مشخصي است که به سهم خود بايستي برای اف زايش به رهوری
در سازمان مورد توجه قرار گیرد اما ،آنچه در سازمان منج ر ب ه به رهوری واقع ي ،م داوم و مس تمر م ي گ ردد و ح د
مشخصي ندارد ،بهرهوری سرمايهی انساني مي باشد .مديران موفق و کارآمد با اعمال مکانیزمهايي چون تربی ت نی روی
انساني ،احترام و ارزش نهادن به انسان ،مهرباني و معاشرت با افراد در سازمان ،جل ب رض ايت کارکن ان ،ف راهم ک ردن
محیط سالم اخالقي و رفتاری ،تقويت روحیه و تشويق آنها ،از بین بردن محیط ترس و جايگزين کردن مح یط اعتم اد
موجب شکوفايي بهرهوری در سازمان مي شوند .با توجه به اين که نیروی انساني به عنوان مهمترين منبآ اس تراتژي

و

راهبردی دانشگاه در هر کشور به شمار ميآيد ،بنابراين ،پیشنهاد مي شود
 .1اوال ،با توجه به اينکه داشتن مهارتهای مديريتي موثر باعث بهبود توان اييه ا و پ رورش اس تعدادهای ذات ي
منابآ انساني مي شود ،الزم است مديران از طريق آموزشهای الزم و تش کیل کارگ اهه ا ،نس بت ب ه تقوي ت
مهارتهای مديريتي موثر در سطوح مختلف اهتمام ويژه داشته باشند.
 .2ثانیا ،با توجه به اينکه که کارکنان دانشگاه فراتر از وظايف رسمي خ ود عم ل م ي نماين د ،ب رای پاي داری و
تقويت رفتارهای فرا وظیفه ای آنان ،همواره آنان را مورد تکريم قرار داده و در جهت تامین نیازه ای رف اهي و
مادی نیز اهتمام داشته باشند.
 .3خالصه اينکه  ،رفتارهايي که در قالب الگوی رفتار شهروندی س ازماني در اواخ ر ق رن بیس تم م یالدی ب رای
افزايش عملکرد و بهرهوری سازماني مطرح شد ،در حدود  1977سال پیش از اس الم داش تن اخ الق و رفت ار
حسنه را نشانهی ايمان و انسان کامل بیان کرد .انساني که مي توان د نق ش اساس ي را در پیش رفت ف ردی و
اجتماعي ايفا نمايد .بنابراين ،مديران به جای توجه صرف به عوامل مادی و تکنول ویيکي در درج ه اول بهت ر
است ،درجهت رشد اخالقي منابآ انساني بر اساس آموزههای اسالمي تالش نمايند .انجام پژوهشهايي در اين
زمینه با محوريت آموزههای اسالمي مي تواند موجبات شناخت بهتر عوامل موثر و مرتبط با مسايل م ديريتي
و سازماني را فراهم آورد و شرايط الزم را برای حل مسايل سازماني فراهم نمايد.
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