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چکيده
هدف پژوهش :شناخت مهارت های ارتباطی مديران به منظور تحقق اهداف سازمانی موضوعی اساسی در مطالعه رفتار
انسانی است که میتواند زمینه ارتقای رفتار شهروند سازمانی کارکنان را فراهم کند .در اين راستتا ،پتهوهش حاضتر بتا
هدف بررسی نقش مهارتهای ارتباطی مديران شهری بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان شهرداری کتر تتدوين شتده
است.
روش پژوهش :روش پهوهش تحلیلی-توصیفی از نوع مقطعی بوده و دادهها به روش مطالعات کتابخانهای و پیمايشی
گرداوری شده است .برای تجزيه و تحلیل دادهها در بخش توصیفی تحلیلهای آماری از فراوانتی ،درصتدها ،حتداک ر و
حداقل ،میانگین و انحراف معیار استفاده گرديده و در بخش استنباطی از آزمونهای همبستگی پیرسون ،آزمون آنتوا و
رگرسیون خطی چند متغیره بهرهگیری شد .جامعه آماری در اين تحقیق کلیه کارکنان شهرداری کر میباشد و حجم
نمونه آن  150نفر به صورت نمونههای هدفمند مشخص گرديد.
يافتهها :يافته های پهوهش نشان داد که بین متغیر مهارتهای ارتباطی با رفتار شهروند سازمانی در ستط اطمینتان
 %99رابطه معناداری وجود دارد .همچنین از بین متغیرهای مستقل ،متغیرهای مهارت م بتگرايی و مهارت خودنظمی
بر متغیر وابسته تأثیر نداشته و ساير متغیرها(مهارت خودگشودگی ،مهارت همدلی ،مهارت اجتماعی و مهارت حمايتت
گر ی) با ضرايب متفاوت متغیر رفتار شهروند سازمانی کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهند.
نتيجهگيري :مديران شهری بايد توجه ويهه ای به تقويت شاخصهای مهارت ارتباطی داشته باشند و کارکنان خود را
تشويق کنند تا تمايل بیشتری به مشارکت و مسئولیت پذيری در زندگی سازمانی از خود نشان دهند.
واژههاي کليدي :مهارتها ی ارتباطی ،مديران شهری ،رفتار شهروند سازمانی کارکنان ،شهرداری کر
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مقدمه
ارتباطات ،يک مهارت بسیار مهم مديريت و مبنای
الزم برای مديريت کارآمد سازمانها از جمله مديريت
شهری است .بهوسیله ارتباطات ،مديران به حرف ديگران
گوش میدهند و در درک اطالعات الزم برای ايجاد
انگیزش در محیط کاری ،سهیم میشوند (ايران نهاد
پاريزی .)320 :1385 ،موضوع ارتباطات برای مديران از
چنان اهمیتی برخوردار است که میتوان گفت اولین
وظیفه يک مدير توسعه سیستم ارتباط در سازمان است
( .)Aerabi and rafiee, 2011: 121مطالعات در اين
ارتباط نشان داده است که تمرکز بر روی چگونگی
استفاده از شاخصها ،مؤلفهها و فرايندهای ارتباطی،
کمک قابل توجهی به تقويت و ارتقای مهارتهای
ارتباطی  1مديران ،بخصوص مديران شهری خواهد کرد
( .)Janthon and et al, 2015: 989پس ارتباطات يکی
از مهمترين ابزار جامعه متمدن میباشد؛ بهعبارتديگر
ارتباطات برای موفقیت يک انسان امری حیاتی میباشد
(مرتضوی و مهربان .)124 :1383 ،در راستای مقدمه
فوق آنچه در کنار مهارتهای ارتباطی مديران شهری
2
بسیار جلوه میکند ،بحث رفتار شهروند سازمانی
کارکنان شهرداری است .امروزه برای سازمانها ،رفتار
شهروند سازمانی به يک عامل کلیدی در بقا و توسعه
خود تبديل شده ،به طوری که به صورت گسترده در
نهادهای دولتی و غیرانتفاعی و حتی سازمانهای
غیرانتفاعی بین المللی مورد توجه قرار گرفته
است( .)Tracy and Jing Lin, 2014: 398مفهوم رفتار
شهروند سازمانی ،تحولی در حوزه رفتار سازمانی ايجاد
نموده است .اين مفهوم مسلماً باعث شده است که
سازمانها نوآور ،منعطف ،بهره ور و در برابر بقا و
موفقیتشان مسئول باشند (صنوبری .)80 :1387 ،لذا با
توجه به پیچیدگی مسائل شهری و نیاز به اطالعات
مرتبط با رفتار شهروند سازمانی ،جهت مديريت و برنامه-
ريزی صحی شهری و تنوع اين اطالعات ،از جمله موارد
مهم برای کارايی و اثربخشی مديريت شهری ،در راستای
ارتقای مهارت ارتباطی میباشد .بنابراين با توجه به
ضرورت اين موضوع ،پهوهش حاضر با هدف ارزيابی نقش
مهارتهای ارتباطی مديران شهری بر رفتار شهروند
سازمانی کارکنان شهرداری کر تهیه شده است.
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بيان مساله
در راستای بحث ارتباطات سازمانی ،آنچه بیش از هر

چیزی ديگری مورد تأکید میباشد ،توجه و تأکید بر
مهارتهای ارتباطی مديران است .مهارتهای ارتباطی
به طور قطع ،مهارت بسیار شاخصی در آموزش و يادگیری
در سازمانها در قرن  21هستند .امروزه تکنولوژی
ارتباطی بهطور گستردهای به عنوان بخشی مورد استفاده
در زندگی روزمره ،پذيرفته شده است .تحقیقات در اين
زمینه نشان داده است که تمرکز بر روی چگونگی
استفاده از شاخصها ،مؤلفهها و فرايندهای ارتباطی،
کمک قابل توجهی به تقويت و ارتقای مهارتهای
ارتباطی مديران خواهد کرد ( Janthon & et al, 2015:
 .)989مهارتهای ارتباطی بهعنوان يک مفهوم اساسی،
با ترکیبی از زمینههای مختلف مهارتهای تخصصی
شغل ،مهارت ارتباط با مشتری ،روانشناسی ،مديريت و
ارتباطات میباشد (مزينانی و همکاران.)96 :1393 ،
براساس مطالعه هوپ هیلی و همکاران  ،)2002( 3مديران
بايد مهارتهای الزم را جهت اجرای موفقیت آمیز
استراتهیهای سازمانی ،تعامل با کارکنان و پاسخدهی
مؤثر به آنها در اختیار داشته باشند .به عقیده مديران،
توانايی مهارتهای ارتباطی ،مهمترين عامل تصمیمگیری
سازمان به هنگام استخدام و موفقیت افراد در زمان
شروع به کار است (گودرزی و همکاران.)21 :1391 ،
نتايج پهوهشهای پیشین در اين زمینه گواه اين امر
است که هشتاد درصد از وقت مديران صرف برقراری
ارتباط با ديگران میشود .با توجه به چنین حجم زمانی
عظیمی ،بديهی است که سبک مدير در برقراری ارتباط
با کارکنان ،همکاران ،مقامات باالتر و منابع برونسازمانی
نقشی تعیینکننده در عملکرد وی دارند (قربانی:1378 ،
 .)27از اين رو مهارتهای ارتباطی مؤثر ،مهارتهای
اساسی ارتباط و چهارچوب آن برای داشتن درک کلی از
فرايند ارتباط است .لذا مهارتهای ارتباطی ،ابزارهايیاند
که افراد آنها را برای برطرف کردن موانع ارتباط اثربخش
به کار میگیرند ( .)MC pheat, 2010: 80بنابراين از
ديدگاه سازمانی ،مهارتهای ارتباطی يک امر ضروری
برای مديران شهری است ،زيرا اطالعات الزم را برای
کارکنان فراهم میآورد و نگرشها را گسترش میدهد تا
هماهنگی و رفتار شهروند سازمانی افزايش يابد (امیری و
همکاران.)4 :1387 ،
در کنار مهارت های ارتباطی مديران دريک سازمان،
بحث رفتار شهروند سازمانی بسیاری مورد تأکید است.
به طورتی که مطالعات انجام شده در حوزه رفتار شهروند
سازمانی نشان میدهد که اين نوع رفتارها اثرات م بت و
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سازنده زيادی در ابعاد فردی و سازمانی بر عهده دارد .در
تحقیقات مختلف ثابت شده است که در سازمانهايی که
کارکنان آنها رفتارهای شهروندی سازمانی زيادی دارند،
عملکرد فردی و سازمانی و بنابراين اثربخشی سازمانی
باال است(احمدی .)92 :1392 ،همچنین رفتار شهروند
سازمانی بهرهوری کارکنان و گروههای کاری را افزايش
میدهد ،کار تیمی را تشويق میکند ،ارتباطات ،همکاری
و کمکهای کارکنان به يکديگر را افزايش میدهد ،نرخ
اشتباهات را کاهش میدهد و مشارکت و درگیر شدن
کارکنان در سازمان را ارتقاء میدهد( Carmen et al,
 .)2004: 277براساس مطالعه ويگودا و
همکاران  ،)2007(4رفتار شهروند سازمانی کمکهای
غیررسمی میباشد که کارمند بدون توجه به تنبیهها و
پاداشهای رسمی بهعنوان يک فرد ،میتواند آزادانه آنها
را انجام دهد و يا از انجام آنها خودداری نمايد .با اين
اوصاف ،از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار میرود
بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظايف رسمی ،در
خدمت اهداف سازمان فعالیت کند .به عبارت ديگر،
ساختار رفتار شهروند سازمانی به دنبال شناسايی ،اداره و
ارزيابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان
فعالیت میکنند و بر اثر رفتارهای آنان اثر بخشی
سازمانی بهبود میيابد ( Bienstock et al., 2003:
.)361
ضرورت و اهميت پژوهش
وجود ارتباطات موثر و صحی  ،همواره يکی از عوامل
مهم توفیق در سازمان برشمرده شده است .تجارب نشان
داده است که اگر ارتباطات صحی در سازمان برقرار
نباشد ،گردش امور مختل میشود .بدون وجود يک
سیستم ارتباطی موثر وظايف مديران(هماهنگی ،برنامه
ريزی ،سازماندهی ،کنترل و ) ...و نیز وظايف ساير
کارکنان قابل تحقق نیست .به ديگرسخن ،درصورت
فقدان چنین سیستمی امکان اداره سازمان امکان پذير
نخواهد بود .از اين رو مهارت های ارتباطی مناسب ،پیش
نیازی ضروری برای عملکرد رضايت بخش در همه
موقعیت های مديريتی است(مرکز نوسازی و تحول
اداری .)2 :1391 ،همچنین اهمیت رفتار شهروندی
سازمانی به عنوان يکی از مفاهیم جديد مديريت رفتار
سازمانی که بر رفتارهای فرا نقشی کارکنان و مديران
تأکید میورزد ،در فرآيند سازمانی و تبديل محیط سنتی
به محیطی پويا و کارآمد نقشی تعیین کننده دارد.

بنابراين اگرسازمانهای موفق و ناموفق در جهت ايجاد
رفتار شهروندی سازمانی به طورقاطع گامهايی بردارند،
در اين صورت کارايی و بهره وری سازمانی به صورت
بالقوه افزايش خواهد يافت و اين امر باعث ارتقاء عملکرد
آنها در میان سازمانهای رقیب خواهد شد(ابراهیم زاده،
 .)21 :1390بنابراين میتوان گفت مديرانی که يک
رابطه قوی مبادالتی با کارکنان خود دارند ،نسبت به
کارکنان خود وفادارتر بوده و احساس تعهد می نمايند تا
به هر حمايتی که از جانب کارکنان صورت می گیرد
پاسخ دهند .وجود يک ارتباط م بت مبادالتی میان
کارکنان و مديران به حفظ روابط کاری م بت میان
اعضای گروه کمک می نمايد ،انجام همکاری های مؤثر را
تسهیل می کند ،تعلقات گروهی را افزايش میدهد و در
نتیجه منجر به افزايش رفتار شهروند سازمانی در سازمان
میشود .بر همین اساس و باتوجه به اهمیت اين دو
متغییر ،پهوهش به دنبال آن است که با دقیق شدن روی
موضوع خاص مهارت های ارتباطی در آينده زمینه بحث
های بیشتر و انجام پهوهش هايی ديگر در اين موضوع
مهم فراهم گردد .به عالوه تالش بر اين است که
سنجشی از وضع موجود و مطلوب مهارت های ارتباطی
مديران شهری صورت گیرد .اين سنجش با توجه به
نقشی که مهارتهای ارتباطی مديران شهری در رفتار
شهروند سازمانی ايفا می کنند ،انجام میگیرد .در نهايت،
آنچه هدف اصلی تحقیق را تشکیل می دهد ،سنجش
رابطه ی بین دو متغیر مهارت های ارتباطی مديران
شهری و رفتار شهروند سازمانی کارکنان است ،تا نوع و
شدت ارتباط میان اين دو مشخص شود .همچنین از
جمله گروه هايی که از انجام اين پهوهش بهره می برند و
مهم ترين شان خود مديران شهری هستند که در صورت
بررسی اين ارتباط ،توجه بیشتری به اين موضوع مهم
(مهارتهای ارتباطی) خواهند داشت .به ويهه مديران
منابع انسانی سازمان ها که با انجام پهوهش حاضر و
برجسته شدن اين موضوع توجه بیشتری به بحث
مهارتهای ارتباطی نموده و در گزينش ،انتخاب ،کارمند
يابی و در نهايت آموزش کارکنان به اين مؤلفه مهم توجه
بیش از پیش خواهند داشت.
ادبيات پژوهش
مهارتهاي ارتباطي
مهارتهای ارتباطی به رفتارهايی اطالق میشود که
شخص میتواند از آن طريق با ديگران به نحوی ارتباط
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برقرار کند که به بروز پاسخهای م بت و پرهیز از
پاسخهای منفی منتهی شود (قبادی .)17 :1387 ،لئو و
همکاران  ،)2015( 5مفهوم مهارتهای ارتباطی را شامل
توانايی مدير برای انتقال اطالعات به طور مؤثر و کارآمد
به ديگران میداند .همچنین چاری و دالوار،)2007(6
تعريف مهارتهای ارتباطی را آن دسته از مهارتهايی
میدانند که افراد میتوانند درگیر تعاملهای بین فردی و
فرايند ارتباط شوند و شامل مهارتهای متفاوتی هستند
که مهمترين آنها مهارتهای کالمی ،گوش دادن مؤثر و
بازخورد است .کاترين ( )53 :1386معتقد است که
مهارت ارتباطی توانايی اعتقاد به کار با مردم و بهوسیله
آنان را گويند که شناخت ،انگیزش و کاربرد رهبری مؤثر
در رابطه با آنان را در برمیگیرد .همچنین براساس
ذوالفقاری و صیدال ( ،)1390مهارت ارتباطی عبارت
است از :فرايندهای مرکبی که فرد را قادر میسازد
بهگونهای رفتار کند که ديگران ،او را باکفايت تلقی کنند؛
پس مهارتها ،توانايیهای الزم برای انجام رفتارهای
هدفمند و موفقیتآمیز هستند .در ادامه اين بحث
مهمترين ابعاد مهارتهای ارتباطی که در پهوهش زير
نیز مورد تأکید است به صورت زير در جدول ( )1تعريف
مفهومی میشوند.

رفتار شهروند سازماني
هرچند که اولین بار واژه رفتار شهروند سازمانی
بوسیله اورگان  7و همکارانش در سال  1983به کار گرفته
شد ،ولی قبل از او افرادی همچون کتز و کاهن  8با تفاوت
قائل شدن بین عملکرد نقش و رفتارهای نوآورانه و خود
جوش در دهه هفتاد و هشتاد میالدی و قبلتر ازآنها،
بارناد  9با بیان مفهوم تمايل به همکاری در سال 1938
میالدی ،اين موضوع را مورد توجه قرارداد ( Bienstock
 .)& et al, 2002: 360در تعريف اولیه رفتار شهروندی
سازمانی که به وسیله باتمن  10و اورگان در دهه 1980
مطرح شده است ،به طورکلی آن دسته از رفتارهايی
مورد توجه قرار میگیرند که علی رغم اينکه اجباری از
سوی سازمان برای انجام آنها وجود ندارد ،در سايه
انجام آنها از جانب کارکنان ،برای سازمان منفعتهايی
11
ايجاد میشود ( .)Kwantes,2003:7ويو و همکاران
( ،) 2013در تعريف رفتار شهروند سازمانی آن را به
عنوان رفتار هدفمند نسبت به همکاران ،مديران ،سازمان
12
و مشتريان مورد بحث قرار میدهند .همچنین بويريال
( ،)2009در تعريف شهروند سازمانی معتقد است که اين
مفهوم شامل رفتارهای اجتماعی فردی و اختیاری است
که به صراحت توسط سیستم پاداش رسمی به رسمیت
شناخته نشده و به کار گیری آن کمکی است در راستای
بهبود اثربخشی مديريت محیط سازمان.

جدول ( :)1تعريف مفهومی شاخصهای متغیر مهارت ارتباطی مديران شهری
شاخصهاي مهارت

تعريف مفهومي

ارتباطي
خودگشودگی
همدلی

13

14

حمايتگری

15

16

17

خود نظمی که همانند گفتگوی درونی مستمر است ،موجب رهايی ما از دام احساسات خود میشود .ازجمله
نشانههای خود نظمی میتوان به تمايل به نشان دادن واکنش و ازخودگذشتگی ،سازگاری با ابهام و تغییر و توانايی
نه گفتن به فشارهای آنی اشاره کرد (گلمن.)68-65 :1383 ،

مهارت اجتماعی
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به معنی شامل عالقه داشتن به ديگران ،تحمل افراد مختلف ،رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر ،دوست
داشتن (دوستيابی) و احترام قائل شدن برای ديگران است (رئوف.)4 :1389 ،
به معنای ارائه پیشنهادهای خالق به کارکنان ،تشويق مديران برای نگهداشتن اطالعات متناسب بادانش روز،
تشويق کارمندان ديگر برای شرکت در جلسات سازمان و توصیه به مدير برای اينکه کارش را در سط باالتری
انجام دهد را شامل میگردد (يعقوبی و همکاران.)79 :1389 ،
به معنی يافتن راههايی برای پربار کردن زندگی و کشف و پرورش توانمندیهای ذاتی انسان است (صانعی و
مقیمی.)41 :1393 ،

م بتگرايی
خودنظمی

تعريف خود گشودگی يا خود افشاگری بسیار وسیع است و شامل هر اظهاری است که فرد در مورد خود و توانايی
ما و شخصیت خود میکند (صانعی و مقیمی.)40 :1393 ،

18

مهارتهای اجتماعی طیف گسترده ای از رفتارها از قبیل توانايی شروع ارتباط مؤثر و مناسب با ديگران ،ارائه
پاسخهای مفید و شايسته ،تمايل به رفتارهای سخاوتمندانه ،همدالنه و ياری گرا نه پرهیز از تمسخر قلدری و
زورگويی به ديگران شامل میشود (.)Matson & et al, 2000: 4

ارزيابي نقش مهارتهاي ارتباطي مديران شهري بر رفتار شهروند سازماني کارکنان
جدول(  :)2تعريف مفهومی شاخصهای متغیر رفتار شهروند سازمانی کارکنان
متغير
نوع دوستی

19

فضیلت مدنی

جوانمردی

کمک به ديگر اعضای سازمان در رابطه با مشکالت و وظايف مرتبط میباشد .مانند کارکنانی که به
افراد تازه وارد يا کم مهارت کمک میکنند (محمودی میمند و هرندی)115 :1393 ،

20

وظیفه شناسی

تمايل به مشارکت و مسئولیت پذيری در زندگی سازمانی و ارائه تصويری مناسب از سازمان است
()Tag & Hawley, 2009: 264

21

22

حسن نیت

تعريف مفهومي

23

اطاعت سازمانی

شهروند سازمانی وظیفه شناس است ،او در انجام وظايف درون نقشی عملکرد مناسبی از خود نشان
می دهد ،تفکر بهره ورانه در انجام وظايف ،همواره مدنظر اوست (علی نهاد و همکاران)77 :1393 ،
عبارت است از تمايل به شکیبايی در مقابل مزاحمتهای اجتناب ناپذير و اجحافهای کاری بدون
اينکه گله و شکايتی صورت گیرد( .حسینی و دانايی فرد)113 :1391 ،
بر رفتارهايی تأکید دارد که با هدف پیشگیری از تغییرات و مشکالت بوجود آمده با همکاران در واحد
سازمانی بروز میکند (.)chan and lai, 2017: 215

24

اين شاخص رفتارهايی نظیر احترام به قوانین سازمانی ،انجام وظايف به طور کامل و انجام مسؤلیت ها
با توجه به منابع سازمانی است (عالیمان و همکاران.)42 :1391 ،

اک ريت تحقیقات  OCBبا استفاده از  6بعد رفتار
شهروند سازمانی مشخص شده که توسط اورگان در سال
 1988طراحی شده است ( Ozduran and Tanova,
 )2017: 59و در ادامه تعريف مفهومی هريک به صورت
خالصه در جدول ( )2ذکر گرديده است.
پيشينه پژوهش
در راستای بررسی بررسی نقش مهارتهای ارتباطی
مديران شهری بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان
شهرداری تا زمان حاضر مطالعه تجربی انجام نشده است.
در اين راستا بیشتر مطالعههای انجام شده صرفاً در حوزه
کارکنان شهرداری نبوده است .بنابراين ،در اين پهوهش
سعی بر آن است که به تعداد از مطالعات تجربی در ساير
سازمانها که تا حدودی مرتبط با بحث مهارتهای
ارتباطی و رفتار شهروند سازمانی است ،مورد بررسی قرار
گیرند از جمله :اينسه و فدايی چاوش  ،)2016(25در
پهوهشی با عنوان اثر مهارتهای مديريت مدرسه مديران
بر رفتار شهروند سازمانی معلمان نشان دادند که اثر
مهارتهای مديريت مديران مدارس در رفتار شهروند
سازمانی معلمان توجیه میشود .نظری و رضايی
حامد  ،)2014(26رابطه مهارتهای ارتباطی با رفتار
شهروندی و سرمايه اجتماعی در سازمانهای ورزشی،
نشان دادند که بین متغیرهای مستقل (مهارتهای
ارتباطی و رفتار شهروندی) و متغیر وابسته (سرمايه
اجتماعی) همبستگی معناداری وجود دارد .قادری و بیگ
زاده  ،)2014(27در مقالهای با عنوان بررسی اثر ارتباطات
سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی ،به اين نتیجه دست

يافتند که ارتباطات سازمانی و ابعاد آن دارای اثر قابل
توجهی بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان آموزش و
پرورش است .اوگورالر و سینکیر  ،)2013(28در پهوهشی
با عنوان ديدگاه معلمان در زمینه مهارتهای ارتباطی و
شهروندی سازمانی ،نشان دادند که مهارتهای ارتباطی
معلمان به طور قابل توجهی پیش بینی رفتار شهروند
سازمانی افراد را به دنبال دارد .امینی و همکاران
( ،)1391در مقالهای با عنوان اثر آموزش مهارتهای
ارتباطی بر رفتار شهروند سازمانی پرستاران با تعديل
تأثیر نمرات پیش آزمون ،میانگین نمرات رفتار شهروندی
سازمانی پرستاران گروه تجربی يک ماه پس از مداخله،
نسبت به قبل از مداخله تفاوت آماری معناداری داشت.
بر اساس آنالیز کوواريانس ،قبل از مداخله میزان تأثیر
رفتار شهروندی سازمانی پرستاران  0/364بود ،در حالی
که يک ماه پس از مداخله اين میزان به  0/607افزايش
يافت .آدينه ( ،)1394در پايان نامه خود با عنوان بررسی
رابطه بین مهارتهای ارتباطی مديران با رفتار شهروندی
سازمانی کارکنان وزارت تعاون ،کار و رقاه اجتماعی نشان
داد که همبستگی م بت و معناداری ويهگی گشودگی،
همدلی ،حمايتگری ،م بتگرايی و تساوی ارتباطات میان
فردی مديران با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد .اما
بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان زن و مرد و بین
رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارای سطوح مختلف
تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد .لطیفی و همکاران
( ،)1394در پهوهش خود با عنوان بررسی رابطه رفتار
شهروند سازمانی و مهارتهای ارتباطی کارکنان سازمان
مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی ،نشان دادند که بین رفتار
شهروند سازمانی (نوع دوستی ،وظیفه شناسی ،نگرش

سال نهم
شماره سيام
تابستان 1396
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نويد آهنگري ،صادق حاجي نژاد و نادر خان محمدي

مدنی ،جوانمردی و احترام) با مهارتهای ارتباطی
(بازخوردی ،کالمی و شنودی) کارکنان رابطه معناداری
وجود دارد .امینی ( ،)1389در عنوان پايان نامه خود با
عنوان تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر روابط انسانی
و رفتار شهروند سازمانی پرستاران بیمارستان آيت ا...
کاشانی اصفهان ،نشان داد که آموزش مهارتهای
ارتباطی بر رفتار شهروند سازمانی پرستاران  60درصد
تأثیر داشته است .همچنین برخی از متغیرهای جمعیت
شناختی با متغیرهای پیش آزمون رابطه داشتند.
فرضيات پژوهش
اين پهوهش در تالش است که عالوه بر دستیابی به
اهداف ،فرضیه های تحقیق را نیز به آزمون تجربه بکشاند.
فرضیه های تحقیق به شرح ذيل می باشند:
فرضیه اول :بین مهارتهای ارتباطی مديران شهری
و رفتار شهروند سازمانی کارکنان شهرداری کر رابطه
معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم :تأثیر مهارتهای ارتباطی مديران شهری
بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان شهرداری کر معنی-
دار میباشد و بر روی آن اثرگذار است.
روش انجام تحقيق
محدوده مکانی و زمانی اين پهوهش مناطق مختلف
شهرداری کر در سال  1394میباشند .روش تحقیق به
کار گرفته شده در پهوهش حاضر توصیفی از نوع
همبستگی است و برای ارزيابی نقش مهارتهای ارتباطی
مديران شهری بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان
شهرداری از روش میدانی (پرسشنامه محقق ساخت
مهارتهای ارتباطی و پرسشنامه استاندارد رفتار شهروند
سازمانی اورگان و کانوسکی( ))OCBIاستفادهشده است.
اطالعات اولیه اين پهوهش از منابع کتابخانهای مرتبط با
متغیرهای پهوهش جمعآوری گرديده و دادههای عمده
در ارتباط با موضوع تحقیق در قالب پرسشنامه از طريق
توزيع در میان جامعه آماری (کارکنان شهرداری کر )
بدست آمده است .حجم نمونه  150نفر از کارکنان
شهرداری در بخش های اداری بوده که به صورت
نمونهها ی هدفمند تصادفی(نمونه گیری هدفمند يکی از
سال نهم
شماره سيام
تابستان 1396
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روش های شايع نمونه گیری است که گروه های شرکت
کننده براساس معیارهای ازقبل انتخاب شده مربوط به
سوال ويهه انتخاب می شوند .هنگامی که نمونه های در
دسترس زياد باشند و پهوهشگر حق انتخاب از میان
نمونه ها را داشته باشد ،نمونه گیری می تواند به صورت
هدفمند تصادفی  29باشد) انتخاب و مورد پرسشگری قرار
گرفتند .متغیرهای اين پهوهش شامل مهارتهای ارتباطی
مديران شهری (شاخصهای مهارت خودگشودگی،
مهارت همدلی ،مهارت م بت گرايی ،مهارت خود نظمی،
مهارت اجتماعی ،مهارت حمايت گری) به عنوان متغیر
مستقل و رفتار شهروند سازمانی (نوع دوستی ،فضیلت
مدنی ،وظیفه شناسی ،جوانمردی و حسن نیت و اطاعت
سازمانی) به عنوان متغیر وابسته میباشد .روايی (اعتبار)
متغیرها و شاخصها با توجه به اهمیت هر يک نسبت به
موضوع پهوهش ،توسط  10نفر از نخبگان و خبرگان
مديريت شهری بررسی و تأيید شد .برای بررسی میزان
پايايی گويههای تحقیق از آماره آلفای کرونباخ با دامنه 0
تا  1استفادهشده است که میزان آن برای متغیر مهارت
ارتباطی  α 0/88/4و برای متغیر پايداری اجتماعی
 α 0/86/6میباشد؛ که مؤيد روايی و پايايی پرسشنامه
میباشد جدول( .)3برای امتیازدهی پرسشنامه مولفهها
بر اساس طیف چندگزينهای لیکرت و با گزينههای کامالً
موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامالً مخالفم
سنجیده شد .بنابراين هر آيتم حداقل  1و حداک ر  5بود.
پاسخ سؤاالت بر اساس طیف چندگزينهای لیکرت و با
گزينههای کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و
کامالً مخالفم امتیازدهی گرديد بهگونهای که برای
گزينههای کامالً موافقم امتیاز  ،5موافقم امتیاز  ،4نظری
ندارم امتیاز  ،3مخالفم امتیاز  2و کامالً مخالفم امتیاز 1
منظور شد .برای تحلیل دادههای پهوهش آمار توصیفی و
استنباطی در نرمافزار  SPSS22بکار رفت .به اين
منظور ،از پارامترهای مرکزی و پراکندگی مانند میانگین
و انحراف معیار و نیز آزمونهای همبستگی پیرسون،
آزمون آنوا و رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری
شد.

ارزيابي نقش مهارتهاي ارتباطي مديران شهري بر رفتار شهروند سازماني کارکنان
جدول( :) 3ارزيابی مقدار آلفای کرونباخ برای شاخصها و مؤلفههای مهارت ارتباط سازمانی مديران و رفتار شهروند
سازمانی کارکنان
شاخصها

متغیر مستقل

میزان آلفا

مهارت اجتماعی

74/8

مهارت حمايت گری

76/1

مهارت خود نظمی

85/8

88/4

مهارت م بت گرايی

70/4

کارکنان

مهارت همدلی

74/7

شاخصها
نوع دوستی

72/4

فضیلت مدنی

75/8

وظیفه شناسی

74/9

جوانمردی

87/7

حسن نیت

89

اطاعت سازمانی

72/4

86/6

مهارتهای راتباطی مديران

85/5

رفتار شهروند سازمانی

مهارت خودگشودگی

متغیر وابسته

میزان آلفا

مدل مفهومي پژوهش

يافتههاي پژوهش

با توجه به مباحث نظری ،مدل مفهومی برای تحقیق
فوق ارائه گرديد .در مدل مذکور ،ابعاد مهارتهای
ارتباطی مديران که از مبانی نظری تحقیق استخرا
شدهاند ،به عنوان متغیر مستقل در  6شاخص(مهارت
خودگشودگی ،مهارت همدلی ،مهارت م بت گرايی،
مهارت خود نظمی ،مهارت اجتماعی ،مهارت حمايت
گری) قرار میگیرند و متغیر وابسته رفتار شهروند
سازمانی کارکنان میباشد که از پرسشنامه استاندارد
رفتار شهروند سازمانی اورگان و کانوسکی بهره گیری
شده ،شامل  6شاخص(نوع دوستی ،فضیلت مدنی ،وظیفه
شناسی ،جوانمردی و حسن نیت و اطاعت سازمانی)
میباشد نمودار (.)1

مشخصات نمونه مورد بررسي
براساس نتايج  %62/3مورد بررسی زن و %37/7
مرد بودهاند  .از لحاظ گروه سنی بیشترين نمونه در دو
گروه  30تا  39سال ( )%50/3و  40تا  49ساله ()%43/7
قرار داشتهاند %92/9 .نمونه متأهل و  %7/1مجرد
بودهاند  .از لحاظ مدرک تحصیلی %5/5 ،فوقديپلم،
 %78/7کارشناسی و  %15/8نیز دارای مدرک
کارشناسی ارشد بودهاند.
سيماي آماري متغيرهاي پژوهش
نتايج حاصل از سنجش متغیرهای مهارت ارتباطی
مديران و رفتار شهروند سازمانی کارکنان از طريق
محاسبه جمع نمره شاخصهای مربوطه در پرسشنامه با
توجه به طیف  5سطحی لیکرت (کامالً موافق ،موافق،

نوع دوستي

خودگشودگي

نوعدوستي
فضيلت مدني

همدلي

وظيفه شناسي
جوانمردي

رفتارشهروند
سازماني

مهارتهاي

ارتباطي

مثبت گرايي
اجتماعي

حسن نيت

حمايت گري

اطاعت سازماني

خود نظمي

شکل ( :)1مدل مفهومی تحقیق (مهارت ارتباطی مديران و رفتار شهروند سازمانی کارکنان)

سال نهم
شماره سيام
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جدول ( :)4توزيع تعداد و درصد فراوانی متغیرهای مهارت ارتباطی مديران و رفتار شهروند سازمانی کارکنان
کامالً موافق

موافق

بی تفاوت

مخالف

ال مخالف
کام ً

متغیرها

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

مهارت ارتباطی مديران

13/3

59/3

16/3

5 /6

5 /6

رفتار شهروند سازمانی کارکنان

40/7

47

1/5

5/2

5 /6

مخالف (سط ضعیف) و  %5/6کامالً مخالف (سط
خیلی ضعیف) ارزيابی شده است جدول (.)4
در جدول  5آمارههای مختلف مربوط به متغیرهای
وابسته و مستقل آمده است با توجه به نتايج بدست آمده
مشخص گرديد که میزان میانگین متغیر مستقل
(مهارتهای ارتباطی مديران)  77/80و میزان میانگین
متغیر وابسته (رفتار شهروند سازمانی) جامعه مورد
مطالعه  129/82بوده است .ساير آمارههای توصیفی
متغیرهای مورد نظر در جدول ( )5و ( )6آمده است.

بیتفاوت ،مخالف و کامالً مخالف) حاصل شده است .از
اين رو ،نمره متغیر مهارت ارتباطی %13/3 ،کامالً موافق
(سط خیلی خوب) %59/3 ،موافق (سط خوب)-16/3 ،
 %بی تفاوت (سط متوسط) %5/6 ،مخالف (سط
ضعیف) و  %5/6کامالً مخالف (سط خیلی ضعیف)
ارزيابی شده است .از اينرو باالی  %50سط متغیر
مهارت ارتباطی مديران شهری متوسط بوده است.
همچنین نمره متغیر رفتار شهروند سازمانی کارکنان
 %40/7کامالً موافق (سط خیلی خوب) %47 ،موافق
(سط خوب) %1/5 ،بی تفاوت (سط متوسط)%5/2 ،

جدول( :)5آمارههای توصیفی متغیر مستقل (مهارت ارتباطی مديران)
تعداد

مهارت ارتباطی

خودگشودگی

همدلی

واريانس

م بت گرايی

انحراف معیار

اجتماعی

خطای معیار میانگین
150

حمايت گری

میانگین

خود نظمی

آماره

12/32

13/18

77/80

14/53

12/86

12/49

12/40

0/200
2/450

1/028

0/215

0/217

0/202

0/162

0/230

12/40

2/638

2/663

2/476

1/993

2/824

86/153

6/962

7/096

6/131

3/973

7/977

6/005

چولگی

0/153

-0/230

3/703

1/684

-0/807

-0/693

0/403

کشیدگی

0/198

0/931

-0/779

1/613

0/484

0/038

-0/896

58

9

16

9

8

12

11

دامنه تغییرات

جدول( :)6آمارههای توصیفی متغیر وابسته (رفتار شهروند سازمانی)
تعداد

سازمانی

28

رفتار شهروند
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نوع دوستی

شماره سيام

فضیلت مدنی

سال نهم

وظیفه شناسی

انحراف معیار

جوانمردی

خطای معیار میانگین
150

حسن نیت

میانگین

اطاعت سازمانی

آماره

129/82

20/28

16/76

19/47

17/97

18/43

18/05

2/67

0/389

0/543

0/391

0/483

0/515

0/384

32/82

4/77

6/65

4/79

5./91

6/31

4/71

واريانس

1077/28

22/81

44/35

23

35/04

39/84

22/18

چولگی

-1/282

0/682

4/393

-0/619

-1/266

-01/216

-1/108

کشیدگی

-0/276

-0/857

0/834

-0/558

-0/229

-0/355

-0/105

118

24

47

18

20

21

17

دامنه تغییرات

ارزيابي نقش مهارتهاي ارتباطي مديران شهري بر رفتار شهروند سازماني کارکنان
جدول ( :)7آزمون ضريب همبستگی بین متغیر مهارتهای ارتباطی مديران با رفتار شهروند سازمانی کارکنان
متغيرها
مهارت خودگشودگی
مهارت همدلی

آمارههاي پيرسون

رفتار شهروند سازماني

شدت همبستگی

**0/763

P value

0/000

شدت همبستگی

**0/602
0/000

شدت همبستگی

**0/663

P value

0/000
**0/526

P value

مهارت م بت گرايی

شدت همبستگی

مهارت اجتماعی
مهارت حمايت گری

P value

0/000

شدت همبستگی

**0/868
0/000

شدت همبستگی

**0/567

P value

0/000
**0/818

P value

مهارت خود نظمی

شدت همبستگی

مهارتهای ارتباطی

P value

سنجش ارتباط بين متغيرهاي پژوهش

0/000

پيشبيني تأثيرگذاري متغيرهاي مستقل

تحلیل و بررسی روابط بین متغیرها گام بعدی
پهوهش حاضر است که در اين مرحله بدان پرداخته
میشود .بهمنظور بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی
مديران با رفتار شهروند سازمانی کارکنان از آزمون
پیرسون استفادهشده است .نتايج بهدستآمده از اين
آزمون درجدول ( )7نشان دادهشده است .با توجه به
جدول موردنظر مشخص شد که میزان  p-valueبین دو
متغیر مهارتهای ارتباطی مديران و رفتار شهروند
سازمانی کارکنان که  0/000بوده ،میزان شدت
همبستگی  0/818برای اين دو متغیر مورد قبول
واقعشده و بنابراين استدالل به اين صورت است که بین
متغیر مهارتهای ارتباطی مديران با رفتار شهروند
سازمانی کارکنان در سط اطمینان  %99رابطه معناداری
با شدت همبستگی «قوی» وجود دارد .رابطه ساير
متغیرهای مهارت ارتباطی (خودگشودگی ،مهارت
همدلی ،مهارت م بت گرايی ،مهارت خود نظمی ،مهارت
اجتماعی ،مهارت حمايت گری) با رفتار شهروند سازمانی
در جدول  7آمده است.

در اين بخش به تجزيه و تحلیل اترگذاری
شاخصهای مهارتهای ارتباطی شامل مهارت
خودگشودگی ،مهارت همدلی ،مهارت م بت گرايی،
مهارت اجتماعی ،مهارت حمايت گری و مهارت خود
نظمی ،بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان شهرداری کر
پرداخته شده است .به اين منظور از مدل رگرسیون
خطی چند متغیره استفاده شده است؛ جدول ( )8میزان
 Rيا تغییرات بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته را
در مدل رگرسیون خطی نشان میدهد.
با توجه به جدول  8مشخص میشود که متغیرهای
مستقل يا پیشگو کننده به میزان شدت تأثیر 0/718
می تواند وضعیت متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار دهد.
انحراف از خطای تعديل شده برای تغییرات فوق به
میزان  15/15میباشد ،که اين نشان دهنده میزان
تغییرات متغیر وابسته بر اثر متغیرهای مستقل و ساير
عواملی (متغیرهای جانبی) است که میتواند بر آن تأثیر
بگذارد.
تجزيهوتحلیل میزان  Fدر رگرسیون خطی نشان
دهنده سط معنیداری آزمون با توجه به میزان
 P-valueو درجه آزادی است؛ بنابتر ايتن رگرسیون کته

جدول( :)8میزان  Rبه دست آمده برای متغیرهای مستقل
ميزان R

 Rمربع

 Rمربع تعديل شده

انحراف از خطاي تعديل شده

سال نهم

0/892a

0/795

0/787

15/15

شماره سيام

) :(Constantمتغیرهای پیشبینی کننده :خودگشودگی ،همدلی ،م بت گرايی ،اجتماعی ،حمايت گری و خود نظمی
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جدول ( :)9آزمون  Fبرای سنجش ارتباط معناداری بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
آنوا a

مدل
1

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

ميزان F

رگرسیون

127682/08

6

21280/3

92/694

0/000

باقی مانده
جمع

32829/8
160511/4

143
149

17/2
-

-

-

P-value
b

 .aمتغیر وابسته :رفتار شهروند سازمانی کارکنان
 :(Constant) .bخودگشودگی ،همدلی ،م بت گرايی ،اجتماعی ،حمايت گری و خود نظمی

اطالعات راجع به تغییر را نشان میدهد ،میزان تأثیر
متغیرهای مستقل خودگشودگی ،مهارت همدلی ،مهارت
م بت گرايی ،مهارت خود نظمی ،مهارت اجتماعی،
مهارت حمايت گری بر متغیر وابسته رفتار شهروند
سازمانی کارکنان را با ضريب  Fبرابر با  92/694نشان
داده است .همچنین ضريب به دست آمده با مجموع
مربعات  ،127682/08درجه آزادی  6و میانگین مربع
 21280/3بوده که با ضريب خطای  0/000و سط
اطمینان  %99معنادار است .بنابراين چنین استدالل
میشود که مجموع متغیرهای مستقل در يک مدل
همپوشانی ،متغیر وابسته پهوهش را تحت تأثیر قرار
میدهند جدول (.)9
نتايج ديگری که از مدل رگرسیون جهت تحلیل
رفتار شهروند سازمانی به دست آمد ،مربوط به روند
پیشبینی عملکرد فوق است .بدين منظور جدول ()10
نشان میدهد که ضريب ثابت ( )aبرابر با  -34/05و
مقدار  )B( bبرای متغیر مهارت خودگشودگی برابر با
 ،3/074مهارت همدلی برابر با  ،-2/22مهارت م بت
گرايی برابر با  ،-0/298مهارت اجتماعی برابر با ،3/326
مهارت حمايت گری برابر با  7/693و مهارت خود نظمی
برابر با  1/179به دست آمده است .با توجه به نتايج به
دست آمده مشخص میشود که از بین متغیرهای

مستقل ،متغیرهای مهارت م بت گرايی و مهارت خود
نظمی بر متغیر وابسته تأثیر نداشته و ساير متغیرها
(مهارت خودگشودگی ،مهارت همدلی ،مهارت اجتماعی
و مهارت حمايت گری) با ضرايب متفاوت متغیر رفتار
شهروند سازمانی کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهند.
نتيجهگيري و پيشنهادات
شناخت مهارتهای ارتباطی افراد و اعمالنفوذ بر
آنان بهمنظور تحقق اهداف سازمانی موضوعی اساسی در
مطالعه رفتار انسانی است .بر همین اساس ايجاد ارتباط،
احساس اجتماعی بودن را در انسان برمیانگیزد و در
برقراری اين ارتباط فرد به مهارتهای تازه و طرز
فکرهای جديد دست میيابد تا جايی که هرچه سازمانها
گستردهتر میشوند ،ارتباطات انسانی شکل پیچیدهتری
به خود میگیرند .همچنین بايد توجه داشت که مسائل
شغلی و احساسات مديران و عقايد آنان ازجمله عوامل
اثرگذار در ارتباط میباشد و میتواند زمینه ساز رفتار
شهروند سازمانی کارکنان آن را فراهم کند .در اين راستا
پهوهش حاضر با هدف نقش مهارت ارتباطی مديران
شهری در رفتار شهروند سازمانی کارکنان شهرداری کر
تهیه شده است .نتايج بیانگیر آن است که باالی%50

جدول ( :)10پیش بینی شدت تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان
ضرايب
مدل

a

ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استاندارد شده

B

Std. Error

Beta

t

P-value

)(Constant

-34/05

10/47

-

-3/25

0/001

مهارت خودگشودگی

3/074

0/992

0/247

3/10

0/002

مهارت همدلی

-2/22

1/031

-0/181

-2/16

0/032

مهارت م بت گرايی

-0/298

1/173

-0/022

-0/254

0/800

سال نهم

مهارت اجتماعی

3/326

0/871

0/202

3/819

0/000

مهارت حمايت گری

7/693

0/816

0/662

9/43

0/000

شماره سيام

مهارت خود نظمی

0/088
0/827
1/179
 .aمتغیر وابسته :متغیر رفتار شهروند سازمانی کارکنان

1/42

0/156

1
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سط متغیر مهارت ارتباطی مديران شهری متوسط بوده
است .همچنین نمره متغیر رفتار شهروند سازمانی
کارکنان  %40/7سط خیلیخوب و  %47سط خوب
ارزيابی شده است .لذا میتوان گفت  %87/7خوب و
خیلی خوب تعیین شده است .همچنین يکی از اهداف
انجام اين تحقیق تبیین مؤلفههای مهارتهای ارتباطی
مديران بود که بهصورت  6شاخص مورد تجزيهوتحلیل
قرار گرفت .نتايج حاکی از آن است که بین مهارتهای
ارتباطی مديران و رفتار شهروند سازمانی کارکنان رابطه
مستقیم و معنیداری وجود دارد؛ يعنی هرچه ارتباطات
مدير با کارکنان بیشتر باشد رفتار شهروند سازمانی
کارکنان نیز به همان نسبت افزايش میيابد .لذا مديران
بايد ارتباطات خود با کارکنان را به نحو مطلوبی حفظ
کنند تا رفتار شهروند سازمانی که در نتیجه ارتباطات
صحی و کامل محقق میشود ،به وجود آيد .در اين
راستا نتايج پهوهش حاضر در راستای مطالعه نظری و
رضايی حامد ( ،)2014آدينه ( ،)1394لطیفی و همکاران
( )1394و امینی ( ،)1389قرار دارد که همه اين
پهوهشگران در پهوهش خود مشخص کردند که بین
شاخصهای مهارت ارتباطی مديران و رفتار شهروند
سازمانی کارکنان رابطه م بت و معنی داری وجود دارد.
در بخش ديگری از اين پهوهش تأثیر شاخصهای مهارت
ارتباطی مديران شهری روی رفتار شهروند سازمانی را
مورد ارزيابی قرار گرفته است .نتايج حاصل بیانگر اين
بود که از بین متغیرهای مستقل ،متغیرهای مهارت
م بت گرايی و مهارت خود نظمی بر متغیر وابسته تأثیر
نداشته و ساير متغیرها (مهارت خودگشودگی ،مهارت
همدلی ،مهارت اجتماعی و مهارت حمايت گری) با
ضرايب متفاوت متغیر رفتار شهروند سازمانی کارکنان را
تحت تأثیر قرار میدهند .اين مطالعه که تأثیر متغییر
مهارت ارتباطی بر روی رفتار شهروند سازمانی را توجیه
می کند ،در راستای مطالعه اينسه و فدايی چاوش
( ،)2016قادری و بیگ زاده ( ،)2014اوگورالر و سینکیر
( ،)2013امینی و همکاران ( )1391و امینی ()1389
قرار دارد که در پهوهش خود به اين نتیجه دست يافتند
که مهارتهای ارتباطی و ابعاد آن دارای اثر قابل توجهی
بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان است .بنابراين می
توان با توجه به نتايج اين پهوهش و ساير پهوهشهای
مورد اشاره می توان بیان کرد که مديران بايستی ضمن
تقويت رفتار شهروندی سازمانی به عنوان يک سرمايه
گذاری پر بازده ،به مفاهیم ارتباطات اثر گذار سازمانی نیز

توجه ويههای داشته باشند .چرا که اين مهم در راستای
بالندگی نیروی انسانی و رشد و شکوفائی توانائی های آن-
ها بسیار حائز اهمیت می باشد .از طرفی با توجه به اين
که در اين پهوهش ،اثر دو شاخص مهارت م بت گرايی و
مهارت خود نظمی بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان
توجیه نمی شود ،لذا پیشنهاد می گردد که ،مديران توجه
ويهه ای به تقويت اين دو شاخص داشته باشند و کارکنان
خود را تشويق کنند تا نگرشهای م بتی نسبت به
سازمان خود و فداکاری نسبت به همکاران داشته و تمايل
بیشتری به مشارکت و مسئولیت پذيری در زندگی
سازمانی از خود نشان دهند .با توجه با نتايج پهوهش
پیشنهادهای کاربردی به صورت زير مطرح میشوند:
جهت افزايش سط مهارت ارتباطی مديران تدوين
برنامههای آموزشی مدون بسیار کارآمد خواهد بود .البته
در اين آموزشها هر چند که آموزشهای نظری الزم
است ،اما وجه عملی آموزشها غالب باشد .واض است که
رابطه بین مهارت ارتباطی مديران و رفتار شهروند
سازمانی کارکنان رابطهای دو طرفه است .هر چند که
ممکن است مديرانی با رفتار شهروند سازمانی باال ،از
مهارت ارتباطی کمی برخوردار باشند ،اما قطعاً بروز اين
مهارتها در زمان برقراری ارتباط است که دارای اهمیت
اصلی است .در غیر اينصورت مديری که درگذشته نشان
داده واجد اين مهارتها بوده اما به دلیل سط پايین
رفتار شهروند سازمانی عاجز از بکارگیری اين مهارتها
در ارتباط خود با کارکنان است ،ديگر در گروه مديران
دارای مهارت ارتباطی باال طبقه بندی نخواهد شد .لذا
شايان توجه است که ضمن تالش در جهت افزايش
مهارتهای ارتباطی مديران سعی بر اين باشد که رفتار
شهروند سازمانی کارکنان نیز در سط بااليی نگه داشته
شود .همچنین بهره گیری از متخصصان روان شناسی و
مشاوره در جهت مشاورة کارکنان در رابطه با مسائل
شغلی به صورت حضور متخصص در روزها و ساعات
خاص در شهرداری به منظور ارتقاء سط بهداشت روانی
کارکنان هم میتواند رفتار شهروند سازمانی کارکنان را
افزايش دهد .و در نهايت مديران شهری می توانند تهیة
بروشور و فیلم در رابطه با مهارتهای ارتباطی در محیط
كار و توزيع آن میان كاركنان به منظور اطالع رسانی و
افزايش سط ارتباطات مطلوب گروهی زمینه ارتقای
رفتار شهروند سازمانی کارکنان را فراهم کنند.
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