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 چكیده
بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش بندی و خوشهتحقيی حاضر با هدف اولویت

-مددکاران کميتة امداد امام خمينی)ره( استان خراسان رضوی انجام شده است. به کمک نمونه

-ی دو مرحلهاپرسشنامه با روش تحليل خوشه 055گيری تصادفی ساده از ميان مددکاران این نهاد، 

مورد تحليل قرار  SPSSافزار آماری  مراتبی و چندميانگين( و به کمک نرم بندی سلسلهای )خوشه
گرایانه، بندی شد، شامل رفتار حمایتبندی و خوشهای که اولویتگانه7گرفت. رفتارهای 

ادالنه و مدارانه، خيرخواهانه، عاعتمادگرایانه، متعهدانه، مداراگرایانه، محترمانه، فضيلت
های مراتبی، دیدگاه گرفته به روش سلسله ای صورتتوانمندسازانه مدیر است. در تحليل خوشه

خوشه تقسيم  7گانه مدیران در تقویت رفتار فرانقش مددکاران به 7مددکاران در مورد رفتارهای 
ای شهرستان استان براساس دیدگاه مددکاران با استفاده از روش تحليل خوشه 08شد و سپس 

گانه مدیران در کل استان، 7خوشه قرار گرفتند و درنهایت نيز رفتارهای  7چندميانگين در این 
ها به بندی شدند. نتایج حاصله نشان داد خوشة اول، بزرگترین خوشه در ميان سایر خوشهاولویت

رهای لحای فراوانی است و اکثر شهرهای استان در این خوشه قرار دارند. این خوشه برای رفتا
مدارانه، عادالنه و متعهدانه مدیر در تقویت رفتار فرانقش مددکاران اهميت بسياری قائل فضيلت
شده، الگویی رفتاری برای مدیران این نهاد  بندی انجامبندی و خوشهانتها بر مبنای اولویت است. در

 ارائه شده است. 
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 مقدمه
هـا را در دسـت دارنـد؛ بنـابراین، تـرثير      گيـری مدیران، دارای قـدرت هسـتند و اختيـار تصـميم    

شـدن مـدیران از آنچـه     (. مطلـع 0550، 7توجهی بر پيروان خود خواهند داشت )دیرکـز و فـرین   قابل

توانـد در  ر آنان از رفتار مدیرانشان میکنند و درواقع، تعبير و تفسيکارکنان در مورد آنان تصور می

که امـروزه بـر اهميـت افـزایش همکـاری       آنجا کننده باشد. ازجهت بهبود و بالندگی مدیران کمک

کارکنان سازمان افزوده شده اسـت، لـذا آن دسـته از رفتارهـای شـغلی کارکنـان کـه تـرثير آن بـر          

ی از مدیران و محققان قرار گرفته اسـت.  های سازمان زیاد است، مورد توجه بسياراثربخشی فعاليت

دار در رشـتة مـدیریت در    های پرطرفعنوان یکی از حوزه بين، مدیریت رفتار سازمانی نيز به  دراین

منظـور تحقـی تعـالی     هـا را بـه  تالش است تا با تمرکز بر رفتارهای نيروی انسـانی، حرکـت سـازمان   

از جملـه ایـن رفتارهاسـت.     0د. رفتارهای فرانقشسازمان و دستيابی به اهداف عالی آنها شتاب بخش

این رفتارها برای هر سازمانی مطلـوب اسـت؛ چراکـه پيامـدهای مثبتـی از جملـه افـزایش رضـایت         

آورد. پودسـاکف  وری سازمان و بهبود خدمات به ارباب رجوع را با خود به ارمغان می شغلی، بهره

ز کارکنانی که فراتر از وظایف شغلی خـود عمـل   دارند آن دسته ا( نيز اظهار می0555و همکاران )

گذارند. این مسئله کنند، به بهبود و غنای محي  کار کمک کرده و بر کل سازمان ترثيری مثبت می

در مورد نهادها و مؤسساتی همچون کميتة امداد امام خمينی)ره( که ماهيـت فرهنگـی، اجتمـاعی و    

عمـومی نسـبت بـه اقـدامات آنهـا بـه دليـل اهميـت         تر است، زیرا حساسيت حمایتی دارند، برجسته

 اجتماعی، بيشتر است. 

تنها باید روی این  هایی که مایل به ترویج رفتارهای فرانقش در کارکنان خود هستند، نهسازمان

ویـوه مـدیرانی کـه     های مدیران بـه  نوع رفتارها در کارکنان خود متمرکز شوند، بلکه باید بر مهارت

های الزم در این گذاری ارکنان در ارتباط هستند نيز نظارت داشته باشند و سرمایهطورمستقيم با ک به

د برخـی محققـان همچـون پودسـاکف و     کـه بـه اعتقـا    (؛ چـرا 0577، 7مورد صـورت گيـرد )روبـين   

(، یکی از عوامل مؤثر در بروز رفتارهای فـرانقش در کارکنـان، رفتارهـای مـدیر     0555همکارانش)

                                                                                                                                        

1. Dirks & Ferrin 
2. Extra-role behavior 
3. Rubin 
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است. اهميت ترثير رفتار مدیر در تقویت رفتار فرانقش کارکنان، تریيد شده و نشان داده شده اسـت  

هـایی کـه بـر رفتـار      هـا و رویـه   مشـی  خ  توانند با تغيير ساختار وظایف، جریان کار، که مدیران می

مستقيم بر محي ، ترثير گذاشته و بروز رفتارهـای فـرانقش را تسـهيل     طور محي  کار حاکم است، به

کنند. محققان در زمينة ترثير سرپرست مستقيم بر رفتارهای فرانقش کارکنان معتقدند که وقتی فـرد  

هـای سـازمان را منصـفانه ببينـد، از وظـایف       یهرابطه کيفی خوبی با سرپرست خود داشته باشد و رو

شـده   (. از طرفـی، طبـی مـدل ارائـه    7777پـور و همکـاران،    متعارف خود فراتر خواهد رفت )عباس

نقش و فـرانقش تقسـيم    (، رفتار کارکنان به دو دسته رفتارهای درون0570) 7توس  ورنر و دسيمون

مؤثر در بروز ایـن نـوع رفتارهـا در محـي  کـار      عنوان یکی از عوامل  شده است که رفتار مدیر را به

تواند الگوی کارکنان باشـد. در نظریـة یـادگيری     به این مدل، رفتار مدیر می اند. باتوجه معرفی کرده

هـا در کارکنـان    بودن مدیر اشاره شـده اسـت و اینکـه اغلـ  یـادگيری      اجتماعی باندورا نيز به الگو

ای از رفتارهـای  قع، کارکنان براساس یادگيری مشاهدهگيرد. دروا ای صورت می صورت مشاهده به

کنند. در نظریة نفوذ اجتماعی نيز بيان شـده اسـت کـه مـدیران، قابليـت نفـوذ و       مدیرانشان تقليد می

رو، الزم اسـت   ترثيرگذاری بر کارکنان خود را از طریـی هـم کـالم و هـم رفتارشـان دارنـد. ازایـن       

آنـان باعـث تقویـت و پـرورش رفتـار فـرانقش کارکنانشـان         مدیران بدانند چه رفتارهایی از سـوی 

 شود.  می

طبی گفتة مدیران و مسئوالن کميتـة امـداد امـام خمينـی)ره( اسـتان خراسـان رضـوی از جملـه         

کـه کميتـة امـداد امـام      کردن کارکنان آن است. ازطرفی، ازآنجا عمل های این نهاد، فرانقش دغدغه

 اباشـد، لـذ  یتی مددجومحور، متکی بـه مـددکارانی مـؤثر مـی    عنوان یک سازمان حما خمينی)ره( به

شـوند کـه حلقـة واسـ  بـين ایـن نهـاد و اقشـار محـروم یـا           عنوان افـرادی قلمـداد مـی    مددکاران به

باشند که بيشترین ارتباط را با آنها دارند و از دیدگاه مددجویان، صرفاً یک کارمنـد  مددجویان می

عنـوان یـک    شوند، بلکه آنها مـددکاران را بـه  ه شناخته نمیشد بندیاستخدامی با وظایف چارچوب

رود مـددکاران، نقـش خـود را    کنند. این بدان معناسـت کـه انتظـار مـی    حامی و ناجی محسوب می

کـردن مـددکاران در کميتـة امـداد امـام       عمـل  رو، فرانقش تعالی بخشند و فرانقش عمل کنند. ازاین

                                                                                                                                        

1. Werner & Desimone 
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ار است. لذا، مددکاران این نهاد برای بـروز چنـين رفتـاری    ای برخوردخمينی)ره( از اهميت فزاینده

تـرین عوامـل    طورکه پيش از این بدان اشاره شـد، یکـی از مهـم    باید تقویت و پرورش یابند تا همان

بندی بندی و خوشهاساس، محور مطالعة حاضر اولویت مؤثر در این امر، رفتارهای مدیر است. براین

تـار فـرانقش مـددکاران کميتـة امـداد امـام خمينـی)ره( اسـت. امـا          رفتارهای مدیران در تقویـت رف 

ای کـه بـه   گرفتـه توسـ  محققـان مطالعـة حاضـر، تـاکنون مطالعـه        بـه جسـتجوهای صـورت    باتوجه

بندی رفتار مدیران در جهت تقویت رفتار فـرانقش کارکنـان پرداختـه باشـد، مالحظـه نشـده        خوشه

ری در صنعت بازار و موضوعات مربـوط بـه بازاریـابی    تتر و مرسومبندی به شکل رایجاست. خوشه

بـه آنچـه مطـرح شـد و فقـدان       انجام شده است و در این حوزه، پيشـينة بسـياری دارد. لـذا، باتوجـه    

ویوه در راستای تقویت رفتار فرانقش کارکنان،  بندی رفتار مدیران به تحقيقات کافی پيرامون خوشه

بندی رفتار مـدیران  بندی و اولویتای را با هدف خوشهالعهمحققان مطالعة حاضر بر آن شدند تا مط

در راستای تقویت رفتار فرانقش مددکاران کميتة امـداد امـام خمينـی)ره( اسـتان خراسـان رضـوی       

رو، سؤال اصلی تحقيی حاضـر ایـن اسـت کـه براسـاس دیـدگاه مـددکاران، چـه          انجام دهند. ازاین

تـوان بـه یـک     انقش مددکاران مؤثرتر است و اینکه آیا میرفتارهایی از مدیران در تقویت رفتار فر

 الگوی رفتاری برای مدیران دست یافت؟ 

هـا آن چيـزی نيسـتند کـه     در ادامه به شرحی از مفاهيم تحقيی حاضر پرداخته شده است. انسـان 

ایی گویند، بلکه رفتارشان بيانگر آنهاست. برای درک بهتر افراد باید بـه رفتارهـ  دربارة خودشان می

هایشـان بيـنش الزم را بـه دسـت آورد     دهنـد، توجـه کـرد تـا نسـبت بـه ارزش      که از خود نشان مـی 

کنـد و  داند که فرد به واسطة آن عمل می(. فرهنگ آکسفورد، رفتار را روشی می7785)رضائيان، 

دهـد. هرسـی و   شيوه و سلوک برخورد واکنشی است که تحت شرای  مختلف از خـود نشـان مـی   

کنـد کـه هـر رفتـاری     دانند. درواقع، وی بيان مـی ( واحد اصلی رفتار را فعاليت می7787)بالنچارد 

داند کـه در آن، مـدیر از طریـی    ای می( رفتار مدیر را شيوه0577) 7هاست. گيبزای از فعاليتسلسله

هـای  هـا، اعمـال و مهـارت   هـا، روش ای از اقـداماتی همچـون: تعـامالت، اجـرای سياسـت      مجموعه

(. کارکنـان بـرای شـناخت خـوب و بـد بـه       0575، 0کند )مولينزشده با دیگران همکاری می ادراک

                                                                                                                                        

1. Gibbs 

2. Mullins 
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دهند و حتی با دقت بيشتری بـه   کنند. کارکنان به سخن رهبر خود گوش می فرادستان خود نگاه می

شدن بيشتر باید دربارة خودشان بدانند، لـذا   که رهبران برای کامياب کنند و ازآنجاکردار او نگاه می

گــر باشــند و براســاس اطالعــاتی کــه از تعبيــر و تفســير  تواننــد رفتــار کارکنــان خــود را نظــارهمــی

های بعدی خـود را   آورند، خودشان را بهتر بشناسند و گامکارکنانشان دربارة خودشان به دست می

ر تـوان گفـت مـدیران بـه واسـطة نحـوة رفتارشـان بـ        رو، می (. ازاین7775استوارتر بردارند )دراکر، 

 گذارند.   کارکنان خود ترثير می

ترین و ارزشمندترین دارایی آن است، برای دستيابی به  ازآنجاکه نيروی انسانی هر سازمان مهم

هـا دارای نيـروی   روشدن با این شرای  قبل از هر تغييری بایـد سـازمان   استانداردهای الزم برای روبه

توانـایی الزم بـرای انجـام وظـایف خـود در      انسانی پویا و منعطف باشند که ضـمن برخـورداری از   

هـای  دادن حداکثر توانمنـدی  عبارتی، تمایل و خواست درونی برای نشان سازمان، دارای انگيزه و به

شده رسـمی باشـند. بـه ایـن رفتارهـا کـه بـدون هـيچ          خود در سازمان حتی بيشتر از وظایف تعریف

گيـرد،  بی بـه اهـداف آن صـورت مـی    داشـتی و تنهـا در راسـتای کمـک بـه سـازمان و دسـتيا       چشم

(. رفتارهای فرانقش، رفتارهایی خارج 7770شود )موسوی و اسماعيلی، رفتارهای فرانقش گفته می

از شرح شغل رسمی افراد است که در مقابل رفتارهای درون نقش یا رفتارهایی که در شـرح شـغل   

تـوان در  ای فـرانقش را مـی  (. مبنـای فـردی رفتارهـ   0550، 7گيـرد )ریـس   آیند، قرار مـی رسمی می

گذاشتن از خود برای سـازمان ترکيـد    جست که بر تمایل فرد به مایه 0تحليل سازمانی بارنارد و تجزیه

(. اهميـت  7785شـود )صـنوبری،    کند. این تمایـل باعـث ارتقـای وجهـه و جایگـاه سـازمان مـی        می

رسـمی شـغل بـوده و چنانچـه      رفتارهای فرانقش از آن جهت است که این رفتارها فراتر از الزامات

های داوطلبانه کارکنان در طول زمان تکرار شود، ميزان اثربخشـی سـازمانی مضـاعف    این همکاری

خواهد شد. در همکاری خودجوش و داوطلبانه، افراد کوشش و انر ی خود را در جهت شکوفایی 

(. طبـی  7787همکـاران،   نـواد و  گيرند )سبحانیکار می های شخصی و حتی به نفع سازمان بهتوانایی

هــای ســنتی اینکــه رفتارهــای فــرانقش در ارزیــابی (، بــاوجود0557و همکــارانش ) 7گفتــة کرکمــاز

                                                                                                                                        

1. Reis 

2. Barnard 

3. Korkmaz 
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گيرنـد،  گيـری و یـا حتـی گـاهی اوقـات مـورد غفلـت قـرار مـی         طورناقو اندازه عملکرد شغلی به

(. در مـورد  7777حال در بهبود عملکرد سازمانی مؤثر هسـتند )امراللهـی بيـوکی و همکـاران،      بااین

( بـه هفـت کـارکرد زیـر اشـاره      7777کارکردهای رفتارهای فـرانقش، پودسـاکف و همکـارانش )   

 کردند:

 شود وری مدیریتی می رفتارهای فرانقش موج  افزایش همکاری و بهره -

رفتارهای فرانقش نياز به تخصيو منابع کمياب را برای حفاظت از منابع سازمان و نظـارت و   -

 دهد ا و انجام وظایف روزمره کاهش میکنترل بر اجر

 شود رفتارهای فرانقش باعث آزادی منابع جهت تحقی اهداف می -

هـای کـاری تسـهيل     هـا را بـين اعضـای تيمـی و گـروه      رفتارهای فرانقش، هماهنگی فعاليـت  -

 کند می

ی، کـردن محـي  کـار    سازد تا از طریـی خوشـایندتر   رفتارهای فرانقش، سازمان ها را قادر می -

 کارکنانی با کيفيت باال را جذب و حفظ کنند 

رفتارهای فرانقش با کاهش تغييرپذیری در عملکرد واحدهای کـاری، عملکـرد سـازمانی را     -

 دهد افزایش می

دهـد )هویـدا و    رفتارهای فرانقش، توانایی سازمان را در تطبيی با تغييـر محيطـی افـزایش مـی     -

 (. 7788نادری، 

ای در جهت افزایش کارکردهای مثبـت ایـن نـوع رفتارهـا،     تواند وسيلهانجام تحقيی حاضر می

عنوان پيامد حاصـل از بـروز رفتارهـای     آن، رضایت مددجویان )به تبع بهبود اقدامات مددکاران و به

 فرانقش در مددکاران( باشد.  

رفتـار   ویـوه تـرثير رفتارهـایی خـاص از مـدیران بـر       در مورد ترثير رفتار مدیران بـر کارکنـان بـه   

فرانقش کارکنان، مطالعاتی در گذشته توس  محققان دیگری انجام شده است که از آن جملـه  بـه   

 توان اشاره نمود:   مطالعات زیر می

( در تحقيی خود بـه بررسـی رابطـة بـين رهبـری معنـوی و رفتـار        7775پور و همکاران ) ابراهيم

ن رهبری معنوی و رفتار فرانقش کارکنـان،  فرانقش کارکنان پرداختند و به این نتيجه رسيدند که بي

( در مطالعة خود کـه در  7777بخش گنجه و همکاران ) داری وجود دارد. جهان رابطه مثبت و معنی
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بویراحمد انجام شد، به این نتيجه رسيدند که بين  و کهگيلویه کشاورزی استان جهاد ميان کارکنان

 7داری وجـود دارد. گـوش  ن رابطـة معنـی  شده سرپرسـت و رفتـار فـرانقش کارکنـا     حمایت ادراک

دنبال بررسی ترثير رهبری خيرخواهانه و ابعاد آن بر رفتار فرانقش کارکنان  ( در مقالة خود به0570)

به واسطه جوّ کاری اخالقی بود که در ميان مدیران سطوح ارشد و عالی هشت سازمان غيرانتفـاعی  

که رهبری خيرخواهانه بر رفتار فـرانقش کارکنـان تـرثير    در هند انجام داد. نتایج مطالعة او نشان داد 

ای در مورد ترثير رفتار مدیر بر رفتار فرانقش گرفته داری دارد. با وجود چنين مطالعات صورتمعنی

کـردن ميـزان    بنـدی رفتارهـای مـدیران و مشـخو     بندی و اولویت ای که به خوشه کارکنان، مطالعه

یدگاه کارکنان بپردازد، مالحظه نشده است، لـذا تحقيـی حاضـر    اهميت هر یک از این رفتارها از د

 بدان پرداخته است. 

تـوان مطـرح    به آنچه در تحقيی حاضر بيان شد، اهداف این تحقيی را  به صورت زیر می باتوجه

 کرد:

گانة مدیران در تقویت رفتارهای فرانقش مددکاران براساس دیدگاه 7بندی رفتارهای  . خوشه7

 ها های استان بر مبنای این خوشه بندی شهرستانآنان و طبقه

گانـة مـدیران در تقویـت رفتارهـای فـرانقش مـددکاران براسـاس        7بندی رفتارهـای   . اولویت0

 دیدگاه آنان

 . ارائه الگوی رفتاری مدیران در تقویت رفتار فرانقش مددکاران7

 

 شناسی تحقیقروش
پيمایشـی   -آوری اطالعـات، توصـيفی   جمـع این تحقيی از نظر هدف، کاربردی و از نظر شـيوة  

ای استفاده شده اسـت   گویه 87ساختة  آوری اطالعات موردنياز از پرسشنامة محقی است. برای جمع

مضمون رفتاری مدیران در تقویت رفتار فرانقش مددکاران است. این مضامين رفتـاری   7که شامل 

ها فعاليت با مدیران مافوق مستقيم خود لای که آنان در طی سابر مبنای دیدگاه مددکاران و تجربه

طورجداگانـه   اند، احصا شد که شرح کامل نحوة احصـای ایـن رفتارهـا در مقالـة دیگـری بـه      داشته

                                                                                                                                        

1. Ghosh 
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 = بسـيار مخـالفم تـا   7امتيـازی ليکـرت )   0شـده دارای طيـف    آورده شده است. پرسشـنامة طراحـی  

ایی سازه، مـورد اعتبارسـنجی قـرار    محتوایی و رو -= بسيار موافقم( است و براساس روایی صوری0

گرفتــه و روایــی و پایــایی آن تریيــد شــده اســت. بــدین ترتيــ ، مشــخو شــد، ایــن پرسشــنامه بــا  

بنـدی رفتارهـای    بنـدی و اولویـت   برخورداری از روایی و پایایی مناس ، معتبر اسـت. بـرای خوشـه   

ت، مـددکاران کميتـة   مدیران در تقویت رفتار فرانقش مددکاران که هدف اصلی تحقيی حاضر اس

عنوان جامعة هدف در نظر گرفتـه شـدند کـه سـابقة      امداد امام خمينی)ره( استان خراسان رضوی به

فعاليت بيش از یک سال را با مافوق مستقيم خود داشته باشند. برای تعيين حجم نمونـة موردنيـاز از   

پرسشـنامه ميـان    007نفـر بـرآورد شـد.     057فرمول کـوکران اسـتفاده شـده اسـت و تعـداد نمونـه،       

پرسشـنامه   055هـا،  بـودن برخـی پرسشـنامه    مددکاران این نهاد توزیع و درنهایت، با توجه به نـاقو 

های علوم انسانی ضری  آلفای باالتر برای پردازش قابل تحليل شناخته شد. ازآنجاکه برای پووهش

رفتـاری در پرسشـنامة    (، تمـامی مضـامين  7758، 7؛ نونـالی 7785قابل قبـول اسـت )مـؤمنی،     5/5از 

دهنـدة پایـایی مناسـ  پرسشـنامه      بودند که این نشان 5/5شده دارای ضری  آلفای باالتر از  طراحی

دهنـد، شـامل   شـده را تشـکيل مـی    شده که عناصر پرسشنامة طراحـی  مضمون رفتاری احصا 7است. 

آنها نيز مشخو شده ها و ضری  آلفای کرونباخ هر یک از  باشند که تعداد گویه رفتارهای زیر می

 است:  

گویـه در قالـ  مقـوالت کمـک و مسـاعدت، همـدلی،        70گرایانة مـدیر شـامل    رفتار حمایت

قدردانی و تکریم ارباب رجوع توس  مدیراسـت. ضـری  آلفـای کرونبـاخ ایـن مضـمون رفتـاری        

 است.  76/5

ی  آلفـای  باشـد و ضـر   گویه در قال  مقولـه دیگردوسـتی مـی    8رفتار خيرخواهانة مدیر شامل 

 است.  87/5کرونباخ آن 

بـودن مـدیربوده و ضـری  آلفـای      گویه در قال  مقوله معتمد 7رفتار اعتمادگرایانة مدیر شامل 

 است.  80/5کرونباخ آن 

 

                                                                                                                                        

1. Nunnally 
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پـذیری مـدیر اسـت و     گویه در قال  دو مقولة تعهـد و مسـئوليت   75رفتار متعهدانة مدیر شامل 

 است.  77/5ضری  آلفای کرونباخ آن 

کننده مددکاران اسـت و ضـری     گویه در قال  مقوله مراعات 0ار مداراگرایانة مدیر شامل رفت

 است.  50/5آلفای کرونباخ آن 

بودن مدیر برای مددکارانش بـوده   قائل گویه در قال  مقولة ارزش 5رفتار محترمانة مدیر شامل 

 است.  86/5و ضری  آلفای کرونباخ آن 

ویه در قال  مقوله انصاف و صـداقت مـدیر مـی باشـد و ضـری       گ 7رفتار عادالنه مدیر شامل 

 است. 85/5آلفای کرونباخ آن 

گویـه در قالـ  دو مقولـة توانمندسـازی و تفـویض اختيـار        77رفتار توانمندسازانة مدیر شـامل  

 است.  87/5باشد و ضری  آلفای کرونباخ آن  می

هـای اخالقـی    قالـ  مقولـة فضـيلت    گویـه در  0دین مدارانة مدیر شامل  -رفتار فضيلت مدارانه

 است.   86/5باشد و ضری  آلفای کرونباخ آن  مدیر می

ای از فراینـد دومرحلـه   SPSSافـزار آمـاری    ای بـا کمـک نـرم    حال بـرای انجـام تحليـل خوشـه    

( استفاده شـده اسـت؛ بـدین صـورت کـه ابتـدا از روش تحليـل        0577) 7پيشنهادی مویی و سارستد

ها به دست آمد. سپس  تعداد بهينة خوشه 7کاربردن مربع فاصله اقليدسی و به 0مراتبی ای سلسله خوشه

 استفاده شد.  7ميانگين ای چند آمده از تحليل خوشه دست های به به تعداد بهينه خوشه باتوجه

کردن مشـاهدات   است و هدف آن، مرت  بندی طبقه برای اکتشافی ابزار یک ای، خوشه تحليل

های یی است که درون هر خوشه بين اعضا، درجه همخوانی قوی و بين خوشهها ها و خوشه به گروه

ای، یــک روش آمــاری بــرای مختلــف، درجــه همخــوانی ضــعيف اســت. درواقــع، تحليــل خوشــه 

بـه شـباهت یـا درجـه نزدیکـی آنهاسـت. از طریـی تحليـل          ها یـا مشـاهدات باتوجـه   بندی داده گروه

شوند. معيارهـای زیـادی    همگن و متمایز از هم تقسيم می هایها یا مشاهدات به دستهای داده خوشه

گيـری   همچون فاصلة اقليدسی، فاصلة آماری، فاصلة ماهاالنوبيس و فاصلة منيکوسکی برای انـدازه 

                                                                                                                                        

1. Mooi & Sarstedt 

2. Hierarchical Cluster Analysis 

3. Square Euclidean distance 
4. K-Means 
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های اشياء وجود دارد کـه پرکـاربردترین معيـار، فاصـلة اقليدسـی اسـت. یکـی از         شباهت بين زوج

(. در تحليـل  0570و همکـاران،   7هاسـت )ليـائو  ن دادهبندی، کشف الگـو در ميـا  کاربردهای خوشه

بنـدی براسـاس    ای عالوه بر موضوع تعيين فاصله موضوع مهـم دیگـر، انتخـاب روش خوشـه    خوشه

مراتبـی کـه در ایـن روش تعـداد      فاصله است. دو شيوه برای ایـن منظـور وجـود دارد: روش سلسـله    

هـا مشـخو اسـت     کـه تعـداد خوشـه   مراتبـی   سلسـله  ها از قبـل مشـخو نيسـت و روش غيـر     خوشه

هـا از قبـل مشـخو     بـه اینکـه تعـداد خوشـه     (. در تحقيی حاضر باتوجه7777)روشنایی و همکاران، 

 مراتبی استفاده شده است. نيست، از روش سلسله

 

 های تحقیقیافته
گانـة مـدیران در تقویـت رفتـار     7بنـدی رفتارهـای    به هدف اول تحقيی حاضر که خوشه باتوجه

مراتبی و چندميانگين نتایج زیـر   ای سلسله ددکاران است، با استفاده از روش تحليل خوشهفرانقش م

طورکـه در ایـن    دهـد. همـان  ای را نشـان مـی   نتایج حاصل از تحليل خوشه (7)دست آمد. جدول  به

خوشه  7ها برابر با  مراتبی تعداد بهينه خوشه ای سلسله شود، براساس تحليل خوشه جدول مالحظه می

کننـدة   خوشه بر مبنای دیدگاه مددکاران در مورد رفتارهای مدیران که تقویت 7ت. درواقع، این اس

رفتار فرانقش مددکاران است، حاصل شده است. محتوای این جدول، اهميت و اولویت هر یک از 

 دهد. گانه را در هر خوشه نشان می7این رفتارهای 

ت که برای هر خوشه در هر یک از این رفتارهـا  ها بيانگر ميانگين نمرة پاسخی اس مراکز خوشه

شـده در   هـای حاصـل  مثال، براساس ميانگين عنوان (. به0556به دست آمده است )مالهوترا و بيرکز، 

مدارانـه مـدیر را در تقویـت رفتـار      خوشـة اول، مـددکاران رفتارهـای متعهدانـه، عادالنـه و فضـيلت      

 7گانـة مـدیران براسـاس    7نمودار راداری رفتارهای  ،(7)دانستند. در شکل فرانقش خود موثرتر می

خوشه بـا رنگـی متفـاوت روی شـکل نشـان       7شود. هر یک از این  شده مالحظه می خوشة مشخو

ها نيز بـه همـين    اشاره به خوشة اول دارد و برای سایر خوشه series 1مثال،  عنوان داده شده است. به

 ترتي  است.  

                                                                                                                                        

1. Liao 
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 ها . مراکز خوشه1جدول 

 رفتاری مضامین
 خوشه

7 0 7 7 

 07/7 05/0 75/7 50/7 گرایانه رفتار حمایت

 77/7 77/0 07/7 85/7 رفتار خيرخواهانه

 57/7 07/0 07/7 78/7 رفتار اعتمادگرایانه

 0 7 7 7 رفتار متعهدانه

 8/7 7/0 8/0 7/7 رفتار مداراگرایانه

 07/7 06/0 57/7 67/7 رفتار محترمانه

 7 0 7 7 رفتار عادالنه

 07/7 77/0 7 55/7 رفتار توانمندسازانه

 6/7 7/0 0/7 7 مدارانه دین -مدارانه رفتار فضيلت

 

 
 

 خوشه 4گانۀ مدیران براساس 9. نمودار راداری رفتارهای 1شكل 

 

 (0)شهرسـتان اسـتان خراسـان رضـوی در جـدول       08خوشه براساس  7فراوانی هر یک از این 

شهرستان براساس دیـدگاه مـددکاران و بـه لحـای      08ع، هر یک از این واق نشان داده شده است. در

نمونه، مددکاران در شهر مشـهد   عنوان خوشه قرار گرفتند. به 7دهندگان در این  فراوانی تعداد پاسخ

( و ایــن f=18از بيشــترین فراوانــی در خوشــة اول نســبت بــه ســه خوشــة دیگــر برخــوردار بودنــد ) 

 (7)گيرند که طبـی نتـایج جـدول     کاران این شهر در این خوشه قرار میدهندة این بود که مدد نشان

مدارانه مـدیر را در تقویـت رفتارهـای فـرانقش خـود مـؤثرتر        رفتارهای متعهدانه، عادالنه و فضيلت
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ها نيز به همين ترتي  اقـدام شـد و نتـایج حاصـله در ادامـه شـرح داده        دانند. برای سایر شهرستان می

 شده است.
 ها براساس شهرستان های استان  فراوانی خوشه. 5جدول 

 مجموع
 خوشه

 شهرستان
4 3 5 1 

 مشهد 78 70 0 77 77

 خليل آباد 7 5 5 0 6

 جغتای 7 7 5 7 0

 فيروزه 0 5 5 0 7

 باخرز 0 5 5 7 7

 سرخس 0 0 7 7 6

 طرقبه 5 5 5 0 0

 تربت حيدریه 7 0 7 5 5

 بجستان 7 0 7 7 8

 کاشمر 0 5 7 6 77

 گناباد 7 5 5 7 75

 مه والت 0 5 5 7 0

 بردسکن 7 0 5 5 6

 نيشابور 5 5 7 7 76

 سبزوار 6 0 5 0 75

 خواف 6 5 5 7 5

 قوچان 5 0 7 0 8

 زاوه 7 5 5 7 0

 داورزن 0 5 5 0 7

 تربت جام 7 7 5 0 5

 فریمان 7 7 5 5 6

 کالت 0 5 5 0 7

 چناران 0 7 5 5 7

 خوشاب 7 0 5 5 7

 تایباد 7 5 5 0 0

 درگز 0 7 7 7 0

 جوین 0 7 5 5 7

 رشتخوار 7 5 5 7 0

 مجموع 80 75 77 67 055
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گيرنـد؛ چراکـه    شود که اکثر شـهرها در خوشـة اول قـرار مـی     به جدول فوق مالحظه می باتوجه

 شودمالحظه می (0)به سایر خوشه ها باالتر است. براساس جدول  نسبتفراوانی آنها در خوشة اول 

 08ة سوم قرار دارنـد ولـی هيچکـدام از    شنفر افراد نمونه موردمطالعه در خو 055نفر از  77که فق  

گيرند؛ چراکه ایـن خوشـه بـه لحـای      شده در این خوشه قرار نمی شهرستان به لحای فراوانی محاسبه

ز شـهرها  تری قرار دارد. البته شایان ذکر اسـت کـه برخـی ا    ها در سطح پائينفراوانی از سایر خوشه

گيرند. مثالً شهر فيروزه هم در خوشة اول و طور همزمان قرار می صورت مشترک در دو خوشه به به

 هم در خوشة چهارم قرار دارد.  

دهنـدگان را شـامل    درصد از کـل پاسـخ   77پاسخگوست که  80این خوشه شامل  -خوشة اول

ــزرگ  شــود و از ســایر خوشــه مــی ــی، ب ــه لحــای فراوان ــر اســت. در هــا ب ایــن خوشــه، رفتارهــای  ت

مدارانه، عادالنه و متعهدانه مدیر در راسـتای تقویـت رفتـار فـرانقش مـددکاران از بـاالترین        فضيلت

، شـهرهای مشـهد، بـاخرز، تربـت     (0)بـه جـدول    (. باتوجـه M=4نمره در خوشة خود برخوردارنـد ) 

ز، جـوین در ایـن   حيدریه، بجستان، بردسکن، سبزوار، خـواف، تربـت جـام، چنـاران، تایبـاد، درگـ      

دهنـد؛   گانة مدیران اهميـت مـی  7اند. مددکاران در این خوشه به تمامی رفتارهای  خوشه قرار گرفته

شده فـوق، بـاالترین    باالترند ولی سه رفتار ذکر 7چراکه تمامی این رفتارها از ميانگين متوس  عدد 

ا، بر اسـاس دیـدگاه مـددکاران در    باشند و لذ ميانگين را در ميان سایر رفتارها در این خوشه دارا می

 اولویت هستند.

دهندگان را شـامل   درصد از کل پاسخ 5/00پاسخگوست که  75این خوشه شامل  -خوشة دوم

مدارانه مدیر در راسـتای تقویـت رفتـار فـرانقش مـددکاران از       شود. در این خوشه رفتار فضيلت می

ه مددکاران دارای اهميت بيشتری اسـت؛  لحای اهميت نسبت به سایر رفتارهای این خوشه از دیدگا

چراکه این رفتار در ميان سایر رفتارها در این خوشه از ميـانگين بـاالتری برخـوردار اسـت. در ایـن      

خوشه، رفتار مداراگرایانه مدیر براساس دیدگاه مددکاران نسبت به سـایر رفتارهـا اهميـت کمتـری     

 اند.    شاب در این خوشه قرار گرفتهدارد. شهرهای سرخس، نيشابور، قوچان، فریمان و خو

دهنـدگان را شـامل    درصد از کل پاسخ 8/6پاسخگوست که  77این خوشه شامل  -خوشة سوم

شود. در این خوشه رفتار متعهدانه مدیر در راستای تقویـت رفتـار فـرانقش مـددکاران از لحـای       می

دگاه مـددکاران اسـت؛   اهميت نسبت به سـایر رفتارهـای ایـن خوشـه دارای اهميـت بيشـتری از دیـ       
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چراکه این رفتار در ميان سایر رفتارها در این خوشه از ميانگين باالتری برخوردار است. رفتارهـایی  

گرایانـه، اعتمادگرایانـه، مداراگرایانـه، محترمانـه، عادالنـه، توانمندسـازانه و        از قبيل رفتـار حمایـت  

تقویـت رفتـار فـرانقش آنـان نسـبت بـه        مدارانه مدیر در این خوشه از دیدگاه مددکاران درفضيلت

 ها دارای اهميت کمتری است.  سایر خوشه

دهندگان را شـامل   درصد از کل پاسخ 07پاسخگوست که  67این خوشه شامل  -خوشة چهارم

شود. در این خوشه رفتار متعهدانه مدیر در راستای تقویـت رفتـار فـرانقش مـددکاران از لحـای      می

هـای ایـن خوشـه دارای اهميـت بيشـتری از دیـدگاه مـددکاران اسـت؛         اهميت نسبت به سـایر رفتار 

چراکه این رفتار در ميان سایر رفتارها در این خوشـه از ميـانگين بـاالتری برخـوردار اسـت. تمـامی       

هـا بـه لحـای ميـانگين دارای اهميـت بيشـتری        گانه در این خوشه نسبت به سایر خوشـه  7رفتارهای 

ن رفتارها توجه دارند، ولی رفتار متعهدانـه مـدیر بـه لحـای ميـانگين      هستند و مددکاران به تمامی ای

(. شهرهای خليل آبـاد،  M=5باالتری که دارد، از دیدگاه مددکاران در اولویت باالتری قرار دارد )

جغتای، فيروزه، طرقبه، کاشمر، گناباد، مه والت، زاوه، داورزن، کالت و رشتخوار در ایـن خوشـه   

 اند.   قرار گرفته

مجموعة همگـن رفتـار مـدیران در تقویـت      7بندی شهرستان های استان را به  خوشه (7)دول ج

 دهد. رفتار فرانقش مددکاران نشان می

 
 مجموعۀ همگن 4های استان به بندی شهرستان . خوشه3جدول 

 شهرستان  خوشه

 ، تایباد، درگز، جوینمشهد، باخرز، تربت حيدریه، بجستان، بردسکن، سبزوار، خواف، تربت جام، چناران 7

 سرخس، نيشابور، قوچان، فریمان و خوشاب 0

7 - 

 خليل آباد، جغتای، فيروزه، طرقبه، کاشمر، گناباد، مه والت، زاوه، داورزن، کالت و رشتخوار 7

 

های اول، دوم و  شود، رفتار مداراگرایانه مدیر در خوشه مالحظه می (7)طورکه در جدول  همان

تـرین رفتـار مـدیر در     اهميت دهندگان دارند، کم ین فراوانی را به لحای تعداد پاسخچهارم که بيشتر
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گانـة  7تقویت رفتار فرانقش مددکاران از دیـدگاه آنـان اسـت؛ چراکـه نسـبت بـه سـایر رفتارهـای         

بنـدی   ، خوشـه (0)تری برخوردار است. شـکل  مدیران در هر یک از این سه خوشه از ميانگين پائين

طورکه  دهد. همان دهندگان در هر خوشه نشان می ه مدیران را به همراه فراوانی پاسخگان7رفتارهای 

مدارانـه مـدیر و    دین -مدارانه های اول و دوم در رفتار فضيلتشود، خوشهدر این شکل مالحظه می

 های اول، سوم و چهارم نيز در رفتار متعهدانه مدیر با یکدیگر مشترک هستند.خوشه

 

 
 

 گانه براساس باالترین فراوانی در هر خوشه 9بندی رفتارهای  . خوشه5شكل 

 

گانه در استان خراسان رضوی 7بندی رفتارهای  به هدف دوم تحقيی حاضر برای اولویت باتوجه

انجـام   PLSافـزار آمـاری    ( که توس  نـرم 7767) 7شهرستان، از آزمون نمنی 08بدون درنظرگرفتن 

شـود،   کار گرفته می های چندگانه بهن آزمون که برای مقایسه(. ای7شده است، استفاده شد )جدول 

مضمون رفتاری، این رفتارها به چهار گروه  7های هر یک از این  نشان داد که براساس ميانگين رتبه

مدارانه، اعتمادگرایانـه و متعهدانـه مـدیر در تقویـت      اند و مشخو شد رفتارهای فضيلت تقسيم شده

ز دیدگاه مددکاران نسبت به سایر رفتارها در اولویت باالتری قرار دارنـد.  رفتار فرانقش مددکاران ا

بــودن، تواضــع، پرهيزگــاری،  بينــی پــيش  ایــن رفتارهــا در قالــ  رازداری، مورداعتمــادبودن، قابــل 

                                                                                                                                        

1. Nemenyi 
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پذیری، تعهد و تقوای الهی مدیر بر اساس دیدگاه مددکاران درنظـر گرفتـه    سخاوتمندی، مسئوليت

انـد.   قـرار داده شـده   Dشود، این سه رفتار در گروه  مالحظه می (7)ه در جدول طورک اند. همان شده

لحای ميـانگين، مربـوط بـه رفتـار      گرفته به ترین رفتار مدیر براساس اولویت بندی صورت اهميت کم

قـرار   Aمداراگرایانه مدیر است که در قال  مراعات مددکار را داشـتن، مـدنظر اسـت و در گـروه     

دیدگاه مددکاران، این نوع رفتار مـدیران در تقویـت رفتـار فـرانقش مـددکاران       داده شده است. از

 ای رسيدند.  شده نيز محققان مطالعة حاضر به چنين نتيجه بندی انجام ترثير چندانی ندارد. در خوشه

 
 نمنی. نتایج آزمون 4جدول 

 گروه ها میانگین رتبه ها فراوانی مضامین

    A 575/0 055 رفتار مداراگرایانه

  767/7 055 رفتار توانمندسازانه
B 

  

  777/7 055 رفتار محترمانه
B 

  

  750/7 055 رفتار عادالنه
B 

  

  675/7 055 گرایانه رفتار حمایت
B 

  

  C   767/0 055 رفتار خيرخواهانه

    005/6 055 رفتار اعتمادگرایانه
D 

    777/6 055 رفتار متعهدانه
D 

    676/6 055 مدارانه دین -انهمدار رفتار فضيلت
D 

 
 مضمون رفتاری 9بندی . اولویت1جدول 

 اولویت  مضامین

 7 مدارانه، رفتار اعتمادگرایانه و رفتار متعهدانه دین -مدارانه رفتار فضيلت

 0 رفتار خيرخواهانه

 7 گرایانه، رفتار عادالنه، رفتار محترمانه و رفتار توانمندسازانه رفتار حمایت

 7 فتار مداراگرایانهر
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بنـدی   بندی و اولویـت  به هدف سوم تحقيی حاضر و براساس نتایج حاصل از خوشه حال باتوجه

شـود کـه ترکيبـی از رفتارهـای خوشـة اول و      گانة مدیران، الگوی رفتاری زیر ارائه مـی 7رفتارهای 

 ران است:اولویت اول به لحای برخورداری از باالترین ميانگين بر اساس دیدگاه مددکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الگوی رفتاری مدیران در تقویت رفتار فرانقش مددکاران کمیتۀ امداد امام خمینی)ره(3شكل 

 سخاوتوند

 متنیضع

 دیری بتقیدبیخالقیبب

 دیری بتقن بیلهی

ها بیخالقیبفضیل  رفتاربفضیل بمدیریم ب 

 مدیا

پاهیزبی بقضاوتبشتابب

  ده
 منصفببندن

 تطابقبحافببابعولب

 رفتاربعادالم بمدیا یمصافبوبصدیق 

 تعلقبخاطابب بسا مان

 عالق بب بحاف 
 رفتاربمتعهدیم بمدیا تعهد

پذیا بمسئنلی   

 وجدینبکار 

 هوگامیببابمددکار

 یحساسبمسئنلی 

 دور بی بیهوالبکار 

 رفتاربقابلبپیشببینیبمدیا

 ری دیر بمدیا

 منردبیعتوادببندنبمدیا

اییام بمدیارفتاربیعتوادگ معتودببندنبمدیا  
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 گیری و پیشنهادهانتیجه
بندی رفتار مدیران کميتـة امـداد امـام خمينـی)ره(     بندی و خوشهتحقيی حاضر با هدف اولویت

انقش مـددکاران اسـت، انجـام شـده اسـت. نتـایج       کنندة رفتار فـر استان خراسان رضوی که تقویت

خوشه شناسـایی کـرد. در خوشـة اول،     7گانه مدیران را در 7شده، رفتارهای  ای انجام تحليل خوشه

نفـر پاسخگوسـت، لـذا     80اکثر شهرهای استان خراسان رضـوی قـرار دارنـد و ایـن خوشـه شـامل       

از دیدگاه مددکاران قرار گرفته اسـت.  توان چنين بيان داشت که این خوشه مورد توجه بسياری  می

مدارانـه، عادالنـه و متعهدانـه مـدیر را در تقویـت رفتـار        مددکاران در این خوشه رفتارهای فضـيلت 

دانستند؛ چراکـه هنگـامی کـه افـراد احسـاس کننـد بـا آنهـا عادالنـه رفتـار            فرانقش خود مؤثرتر می

عنـوان   روز رفتارهـای فـرانقش را در خـود بـه    شود، طبی نظریة تبادل اجتماعی، آنان نيز ميـزان بـ   می

ترین اصلی که مدیر در ارتباط با زیردستان و مردم  دهند. مهم جبران رفتارهای مدیرشان افزایش می

ای کـه   گونه باید به آن عمل کند، اصل عدالت است. عدالت، یک ارزش و فضيلت انسانی است، به

نهند و برای افـراد عـادل احتـرام قائـل     را ارج میها به حکم عقل و فطرت الهی خود، عدالت  انسان

محور است )انصاری و رضـایی جـوزانی،    ای اساساً عدالتهستند. اندیشة امام خمينی)ره( نيز اندیشه

(. ترثير مثبت رفتار عادالنه مدیر در تقویت رفتار فرانقش کارکنان در مطالعـات دیگـری کـه    7775

 7(، ویليـام 7777د شده است؛ از جمله چوپانی و همکـاران ) توس  محققان انجام شده است، نيز تریي

شود مدیران فعلی و آتی کميتـة   رو، پيشنهاد می (. ازاین0557و همکاران ) 0(، ليو0550و همکاران )

ای داشـته باشـند و تـالش     شده فوق به این سه رفتـار توجـه ویـوه    امداد امام خمينی در شهرهای ذکر

هـا بایـد رفتارهـایی     پيش در خود تقویت کنند. مدیران در این شهرستان از کنند این سه رفتار را بيش

ــخاوت    ــی، س ــد اخالق ــی، تقي ــوای اله ــه تواضــع، تق ــد و    از جمل ــدی، انصــاف و صــداقت، تعه من

عنوان نمونه، مدیر بابت کارهایی کـه در شـرح وظـایف مـددکاران      پذیری داشته باشند. به مسئوليت

آنان تشکر و قدردانی کنـد و بـدین شـکل بـه آنـان بفهمانـد کـه         دهند از نبوده، ولی آنان انجام می

 کارهایشان مورد توجه او قرار دارد.  

اسـاس   انـد. بـراین   ها، شـهرهای کمتـری از اسـتان قـرار گرفتـه      در خوشة دوم نسبت سایر خوشه
                                                                                                                                        

1. William   
2. Liu 
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توان چنين گفت که از نظر مددکاران، این خوشـه اهميـت کمتـری دارد. در ایـن خوشـه رفتـار        می

مدارانه مدیر در تقویت رفتار فرانقش مددکاران مؤثر اسـت. ایـن رفتـار در قالـ  تواضـع و       تفضيل

اندیشـی   مثـال، آخـرت   عنوان تواند در مدیران نمایان شود. به فروتنی، تقوای الهی و سخاوتمندی می

دانـد از  مدیر و اینکه خود را برتر از مددکارانش نداند و در همة امور، خدا را ناظر بر اعمال خـود ب 

 توانـد مـی  کـه  اسـت  نـوینی  قاعدة سازمان، در مداری مداری و دین جمله این رفتارهاست. فضيلت

خواهـد   زمانی به دست قدرتمند، نيروی این آورد. ارمغان به افراد زندگی برای را نيرویی قدرتمند

اگـر  ( و 7770خـواه و همکـاران،    یابـد )حسـينی   پيونـد  معنـوی  زنـدگی  بـا  کاری، زندگی که آمد

ای بلکـه در زمـينِ خودشـکوفایی    تنها در حوزة حرفـه  درستی هدایت شود، دارای ظرفيت الزم نه به

 در همـواره  خـدا  کـه  اسـت  معرفـت  ایـن  بودن براسـاس  (. معنوی7787باشد )رستگار، انسان نيز می

ری است و ناظر و شاهد اعمال و رفتار ماست. کارکنانی که با رهبران مسئول همکا ما حاضر وجود

های فراتـر و تـالش مـازادی را بـه آنـان ارائـه        ها کمک کنند به احتمال بيشتری در این همکاری می

مدارانه مدیر در تقویت رفتـار فـرانقش کارکنـان     (. ترثير مثبت رفتار فضيلت0570دهند )گوش،  می

زجملـه  در مطالعات دیگری که توس  محققان انجام شده است، نيز مورد تریيد قرار گرفتـه اسـت؛ ا  

 7(، ویليــامز0557) 0(، پــاوار0577) 7(، ســاکس7777تــوان بــه مطالعــات ســليمی و همکــاران ) مــی

به اینکه ازجمله  ( باتوجه0557) 7( اشاره نمود. طبی گفتة پترسون7780(، یزدانی و همکاران )0577)

( لـذا،  7777های رهبری خدمتگزار، تواضع و فروتنی رهبر است )منتخ  یگانـه و همکـاران،    مؤلفه

 مدارانه مدیران کميتة امداد نيز مالحظه شده است. این نوع رهبری در رفتارهای فضيلت

لحـای اهميـت از    انـد و بـه   در خوشة چهارم پس از خوشة اول، اکثر شهرهای استان قرار گرفتـه 

 دیدگاه مددکاران، در اولویت دوم قرار دارد. در این خوشه رفتار متعهدانه مـدیر در تقویـت رفتـار   

فرانقش مددکاران مؤثرتر است. در مورد ترثير مثبت رفتار متعهدانه مدیر در تقویت رفتـار فـرانقش   

انـد و   ( نيز در مطالعة خود به این مورد اشاره داشته0570کارکنان، محققان دیگری از جمله گوش )

شـود،   يح امور مـی تنها موج  انجام بهتر و صح بودن، نه پذیر اند. درواقع، مسئوليت آن را تریيد کرده

                                                                                                                                        

1. Saks 
2. Pawar 
3. Williams 
4. Patterson 
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بخشد )نجفيان بلکه جل  اعتماد دیگران را نيز در پی دارد و ميزان اعتبار اجتماعی افراد را ارتقا می

شود مدیران فعلی و آتی کميتة امداد در این شهرها بـه   اساس، پيشنهاد می (. براین7777و همکاران، 

پذیری  رفتار را در قال  تعهد و مسئوليتای داشته و تالش کنند این  رفتار متعهدانة خود توجه ویوه

کـاری و حضـور مـدیر در     مثال، دوری مدیر از اهمـال  عنوان در مقابل مددکارانشان تقویت کنند. به

 موقع وظایف خود، ازجملة این رفتارهاست.   اداری برای انجام به ساعات غير

توان سان رضوی میشهرستان استان خرا 08گرفته در کل  بندی صورت براساس آزمون اولویت

مدارانه، اعتمادگرایانه و متعهدانة مدیر را موثرترین و کارآمدترین رفتارها در ميان  سه رفتار فضيلت

گانة مدیر در جهت تقویت رفتار فرانقش مددکاران براساس دیدگاه آنان دانسـت.  7سایر رفتارهای 

رانه مدیر نسبت بـه دو رفتـار دیگـر، ایـن     مدا دین -مدارانه به ميانگين باالی رفتار فضيلت البته باتوجه

ای  طورکـه از نتـایج حاصـل از تحليـل خوشـه      رفتار در رتبة باالتری از اهميت قرار دارد. امـا همـان  

ای نيـز قـرار دارنـد و ایـن      شـده از تحليـل خوشـه    خوشـة حاصـل   7مشخو شد، سه رفتار فـوق در  

تقویت رفتار فرانقش مددکاران دارد.  حکایت از اهميت این رفتارها براساس دیدگاه مددکاران در

توان چنـين بيـان داشـت     در مورد ترثير رفتار اعتمادگرایانه مدیر در بروز رفتار فرانقش کارکنان می

تـوان کسـی را کـه بـه مـدیرش اعتمـاد        که در مدیریت، اعتماد، خميرمایة رهبری است. هرگز نمی

کند تا رهبران به اطالعات الزم و نيـز  کمک میبودن  اعتماد ندارد، رهبری کرد. اعتمادکردن و قابل

(. وقتــی کارکنــان مــدیران خــود را 7785همکــاری کارکنانشــان بــا آنــان دسترســی یابنــد )رابينــز، 

شوند تا زمان بيشتری برای انجام وظـایف خـود صـرف کننـد و حتـی       اعتماد بدانند، تشویی می قابل

(. تـرثير مثبـت رفتـار    0550اشند )دیرکز و فـرین،  کردن نيز داشته ب تمایل به فراتر از نقش خود عمل

اعتمادگرایانه مدیر در تقویت رفتار فرانقش کارکنان نيز در مطالعات دیگـری کـه توسـ  محققـان     

 0(، ولـز 7770) 7(، دلوگـا 7775انجام شده است، تریيد شده است؛ از جمله پودساکف و همکـاران ) 

 (. 7775و همکاران ) 7(، فارح0556)

گرفته از رفتارهـای مـدیران بـه یـک      بندی صورت بندی و اولویت براساس خوشه تحقيی حاضر

                                                                                                                                        

1. Deluga  

2. Velez 

3. Farh 
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 7شود  گانه مدیران در تقویت رفتار فرانقش مددکاران دست یافت که پيشنهاد می7الگوی رفتاری 

مدارانه، اعتمادگرایانه و عادالنـه مـدیر( مـورد     شده در این الگو )رفتار متعهدانه، فضيلت رفتار اشاره

هـای مشـابه قـرار     ای از سوی مدیران کميتة امداد استان خراسان رضوی و دیگر سـازمان  وهتوجه وی

گــذاران ایــن نهــاد در زمينــة انتصــاب و  رفتــار بایــد مــورد توجــه سياســت 7گيــرد. همچنــين، ایــن 

کارگيری مدیرانی با برخورداری از این رفتارها باشد و نيز مورد توجه واحد آمـوزش و بهسـازی    به

 های رفتاری را تربيت کند. مدیرانی با این ویوگیباشد که 

بنـدی رفتـار مـدیران براسـاس      توان به خوشـه  شده از این تحقيی می های حاصل ازجمله نوآوری

گرفتـه   به جسـتجوهای صـورت   دیدگاه مددکاران در کميتة امداد امام خمينی اشاره کرد که باتوجه

گانـة   7بـه الگـوی رفتـاری     مالحظه نشـد. باتوجـه   ای مشابه آنتوس  محققان مطالعة حاضر، مطالعه

شـود در تحقيقـات آتـی بـه      عنوان نتيجة نهایی تحقيی حاضـر ارائـه شـد، پيشـنهاد مـی      مدیران که به

شود که رفتارهـای مـدیران    دهندة این رفتارها پرداخته شود. همچنين، پيشنهاد میپيشایندهای شکل

مدیران نيز به شيوة کيفی و کمّـی مـورد بررسـی قـرار     در تقویت رفتار فرانقش کارکنان از دیدگاه 

طور موازی براساس نتایج حاصل از دیدگاه کارکنـان، شـکاف بـين ادراکـات مـدیران و       گيرد و به

کارکنان از رفتارهای ترثيرگذار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان مشخو شود  و بـر ایـن   

هـا و نهادهـایی کـه     ویـوه سـازمان   ها به را به سازمان تری اساس بتوان راهکارهای کاربردی و اساسی

تـوان بـه شـناخت    فرهنگی دارند، ارائه کرد. از دیگر دستاوردهای این تحقيی مـی  -ماهيتی حمایتی

به دستيابی به این شناخت،  دیدگاه متفاوت مددکاران در مناطی مختلف استان اشاره کرد که باتوجه

توانند بر مبنای رفتارهـایی کـه از دیـدگاه مـددکاران، اهميـت       ها در هر خوشه می مدیران شهرستان

کـردن   بيشتری داشته است، شيوه رفتاری خود را تغيير دهند و بدین ترتي ، موجبات فرانقش عمـل 

های آتی  ریزی تواند در برنامهازپيش فراهم آورند. نتایج حاصل از این تحقيی می مددکاران را بيش

های مشابه با این نهاد در راستای آموزش، بهسـازی و گـزینش مـدیران     کميتة امداد و دیگر سازمان

هـا گوشـزد کنـد کـه بـرای تقویـت رفتارهـای فـرانقش          کننده باشد و به مدیران سازمان آن، کمک

دهندة دیدگاه مددکاران در مـورد   کارکنانشان چگونه باید رفتار کنند. همچنين، تحقيی حاضر ارائه

مددکاران است که بدین شکل مدیرانی را که از ادراکات کارکنان خود  رفتار مدیران از زبان خود

اطالع هستند، آگاه می سازد که متوجه ترثير و نفوذ رفتارشان روی کارکنان باشـند و اطالعـاتی    بی
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دهـد کـه ایـن     غنی نيز از نحوة برداشت و ادراک کارکنان در مورد رفتـار مدیرانشـان بـه آنـان مـی     

هـای مربـوط بـه    هـای آتـی سـازمان و برنامـه    گـذاری ها و سياستریزیبرنامه تواند دراطالعات می

های آموزشی مدیران در راستای انتخاب و انتصاب، آموزش و بالندگی توسعة مدیریت و نيز برنامه

 .مدیران، مفيد واقع شود

 

 تشكر و قدردانی
اد امـام خمينـی)ره(   تحقيی حاضر برگرفته از رساله دکتری سميرا پور است کـه در کميتـة امـد   

استان خراسان رضوی انجام شده است. از مدیران و مسئوالن مربوطه و نيز مددکاران تمامی ادارات 

 شود.  بهتر تحقيی حاضر، محققان را یاری رساندند، تشکر می این نهاد که در راستای انجام هرچه
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