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  چکیده:

 چنینهم و کارکنان عملکرد بهبود در ایعمده نقش توانندمی  رهبری مناسب هایسبک اتخاذ با مدیرانامروزه 

 به پیروان که معنى بدین. دانندمی دیگران در نفوذ هنر اصوال را رهبری .نمایند ایفا سازمانیوریبهره افزایش

 و افراد بری تأثیرگذار عام، طور ری بهرهب از منظور بنابراین،. کنندمى اطاعت رهبر از ىاجبار، رو از نه و دلخواه

. کنند تالشای گروهی ههدفبی به ىدستیا برا اشتیاق با و عالقه ىمیل، رو از کهری است طو به آنان انگیزش

. پژوهش شهرداری استان اصفهان بود تاثیر رهبری خیرخواهانه برعملکرد شغلی کارکنان یبررسهدف این پژوهش 

 چنین ازهم .کاربردی استتحقیقات پیمایشی و از لحاظ هدف از نوع  -حاضر از لحاظ ماهیت و روش توصیفی

 باشد.تحقیقات مقطعی می نوع از پردازدمی زمان از ایبرهه با مرتبط هایبررسی  داده به پژوهش این که جاییآن

های بعمل یی آماری شامل تمامی مدیران ارشد و میانی شهرداری استان اصفهان بوده که با توجه به بررسجامعه

با استفاده از جدول گرجسی و  آمارینفر گزارش گردید. نمونه 045، 8931آمده تعداد کارکنان در نیمه اول سال 

های پژوهش از دو پرسشنامه به منظور جمع آوری داده. نفر به روش تصادفی ساده تعیین گردید 220مورگان 

( استفاده شد. در این 8331پرسشنامه عملکرد شغلی پارسونز )( و 2582رهبری خیرخواهانه کاراکاس و سارگلو )

استفاده شد. روایی محتوا توسط استاد راهنما و  صوری.و محتوا.پژوهش از دو روش روایی روایی.پژوهش برای تعیین

و  ها توسط چند نفر از پاسخگویان مورد تایید قرار گرفتنظران تایید و روایی صوری پرسشنامهچند نفر از صاحب

مورد تایید قرار گرفت. در  18/5آمده پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که با توجه به عدد بدست

 انحراف معیار جهت بررسی و میانگین، توصیفی نظیر آمار های موجود درشها از روبخش تجزیه و تحلیل داده

از روش رگرسیون  با استنباطی  بخش آمار در ود گردیآوری شده توسط پرسشنامه استفاده اطالعات جمع مقایسه

از ها نشان داد که نتایج حاصل از آزمون فرضیهشد.  استفادهها برای تحلیل فرضیه SPSSاستفاده از نرم افزار 

 های رهبری خیرخواهانه، بر عملکرد شغلی کارکنان شهرداری استان اصفهان تاثیرگذار بود.تمامی مولفه
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