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چ يك ده

كهاي رهبري با رفتار شهروند سازماني انجام شد .روش تحقيق
اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين سب 

توصيفي از نوع همبستگي بود .کلیه  58نفرمدیر دبیرستان دخترانه ناحیه  4آموزش و پرورش شهر شیرازو  242نفر
دبیر از دبیران همان مدارس ناحیه مذکور به عنوان نمونه در تحقیق مشارکت داده شدند .در این تحقیق برای

کهای رهبری (باردنز و متزکاس) و پرسشنامه رفتار شهروند سازماني
گردآوری دادهها از دو پرسشنامه سنجش سب 

صالحی ( ) 88 31استفاده شد .ضریب الفای کرونباخ دو پرسشنامهها به ترتیب  ./ 91و  ./ 81برآورد گردید .برای
تحليل دادهها از ضريب همبستگی پیرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد .نتايج پژوهش نشان داد كه بين سبك

رهبری رابطه مداری با رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن رابطه مثبت وجود دارد .وجود دارد .بين سبك رهبری

وظیفه مداری با رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن رابطه منفی وجود دارد .نتایج همچنین نشان داد که سبك
رهبري رابطه مداری پيش بيني کننده معناداری برای مولفههاي رفتار شهروند به شمار میرود.

كليد واژهها :سبك رهبري ،رفتار شهروند سازماني ،مدارس متوسطه ،شیراز.

دریافت مقاله3931/4/ 19 :

پذیرش مقاله3931/7/ 29 :
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مقدمه

یکنند ،برخی از رهبران مستبد ،برخي
کها ایفا م 
رهبران نقش خود را در پهنه وسیعی از سب 
دمکرات منش ،تعدادی مشارکت جو و برخی دیگر رهبر آزاد هستند .غالبًاًا سبکهای رهبری

بستگی به موقعیت بستگی به موقعیت باورها ،ارزشها ،و تصورات مدیران دارد (بنوتیز.) 85 31 ،

یگردد وبهره وری سازمان متکی به
رهبری یکی از فرایندهای اصلی هر سازمان محسوب م 

شیوههای مدیران آن متکی است ،مطالعات متعدد حاکی از آنند که هر سازمان برای نیل به
اهداف شیوههای خاصی از رهبری ومدیریت را الزم دارد همچنین نتایج حاصل از بررسی

تهای شخصیتی آنان
شها و خصوصی 
خصوصیات شخصیتی افراد حاکی از آنند که رفتار به من 

یباشند .در این میان
یهای شخصیتی افراد زمینه ساز رفتارهای آنان م 
بستگی دارد .لذا ویژگ 

مدیران کارآمد وخالق و اثر بخش به دلیل ابعاد شخصیتی ویژه خود بر عملکرد سازمانها تأثیر

بسزایی دارند رفتارهای مدیران در محیط سازمانی بر مسیر تحول پویایی وشکوفایی سازمان تأثیر

دارند .خشنودی وناخشنودی کارکنان سازمان وابستگي بسیار زیادی به رفتار مدیران آن دارد
(شکر کن ) 1370 ،رفتار شهروند سازمانی در ادبیات مربوط به سازمان ومدیریت توجه خاصی را

به خود جلب کرده است وتعاریفها ،عوامل تعیین کننده ،وپیامدهای این پدیده در محیط کار

مورد بررسی قرار گرفته است .بعضی از این رفتارها عبارتند از داوطلب شدن برای حقوق

همکاران ،شرکت داوطلبانه در کمیتههای تخصصی گروه و( ...کیدول وهمکاران، 1997 ،

ترجمه صالحی .) 88 31 ،اهمیت وضرورت رفتار مستعدانه سازمانی برای اثر بخشی سازمان

تهاست که توسط مدیران درک شده است اما با این حال تحقیقات انجام شده در مورد
مد 
عوامل خاصی که باعث افزایش رفتار شهروند سازمانی در محیطهای سازمانی متفاوت میشوند،
انگشت شمارند.

رفتارهاي شهروندي 1به طور کلی دارای دو حالت عمومی هستند ،آنها به طور مستقیم قابل

تقویت نیستند (به عنوان نمونه آنها از جنبههای فنی نیازی نیست به عنوان بخشی از شغل افراد

باشند) وهمچنین آنها ناشی از تالشهای ویژه فوق العاده هستند که به سازمانها برای دستیابی به

موفقیت ،از کارکنانشان انتظار دارند(بولیونووتورنلی .) 60 : 3002 ،2رفتار شهروندی سازمانی به

1-

Citizenship behavior
- Bolino & Turnley

2
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یکنند مورد
عنوان یک منبع اجتماعی که از طریق تبادل رفتار که پاداشهای اجتماعی دریافت م 
یگیرد بنابراین وقتی کارکنان احساس میکنند ،گویا چیزی از سازمان دریافت
مالحظه قرار م 

م 
یکنند ،رفتار شهروندی آنها بیشتر خواهد شد (انگتال ،1به نقل مقیمی .) 84 31 ،رفتار شهروندی

سازمانی در سال  1998به وسیله اورگان این گونه تعریف شده است .رفتاری که از روی میل
واراده فردی بوده وبه طور مستقیم ویا صریح از طریق سیستم پاداش رسمي سازماني مورد تقدير

یگردد (ماركوسزي ،ایکسین،2
قرار نمیگيرد ولي باعث ارتقاء عملكرد اثر بخش سازمان م 

 4002ص  1به نقل مقیمی .) 84 31 ،رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمانی مطلوب است،

چرا که با متغیرهای سازمانی مهمی همچون رضایت شغلی ،نگهداری سیتم وبهره وری سازمانی
یتوانند رفتار شهروندی سازمانی را با ایجاد
یدهد که مدیران م 
ارتباط دارد نتایج مطالعات نشان م 

یا بهبود محیط کاری مثبت پرورش دهند ،به جای آنکه متوسل به زور واجبار شوند ،به

فرایندهای انتخاب یا استخدام یا جامعهپذیری اتکا نمایند تا این رفتار را ایجاد نمایند .وقتی یک

یکند که وقت ونیروی خود را برای تولید
یورزد ،موافقت م 
فرد در یک سازمان به کار اشتغال م 

محصول ،کاال یا خدمات صرف کند ودر مقابل نیز انتظار دارد رئیس واحد محل کار او به
نحوی وقت ونیروی صرف شده از جانب وی را جبران کند (ساعتچی)902 : 1379 ،

رفتار شهروندی سازمانی یکی از متغیرهای است که در چند دهه اخیر مورد توجه محققان و

یدهد عوامل زیادی بر
پژوهشگران قرار گرفته است .همچنین نتایج تحقیقات انجام شده نشان م 

یگذارند .در تحقیقی که توسط استیفن و همکاران )8002( 3بر
رفتار شهروندی سازمانی تأثیر م 

روی مدیران چینی با موضوع ارتباط بین فرسودگی شغلی واثر منفی آن بر رفتار شهروندی

کارمندان صورت گرفت نتایج نشان داد که بین فرسودگی و رفتار شهروندی رابطه منفی وجود

دارد .ﺎﻨﺸﻳﺮﻛ ن و آرورا )8002( 4ﺰﻴﻧ در ﻮﺧﻖﻴﻘﺤﺗ د ﺎﺑﻪﻛ ا ﺎﻔﺘﺳ ده از ﺎﻛ ر ﺎﻨﻛ ن و ﺮﻳﺪﻣ ان ﺰﻧﺎﭘ ده
ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﻒﻠﺘﺨﻣ

ﻞﻣﺎﺷ

ﺎﻫﻞﺘﻫ  ،ﺎﻫﻚﻧﺎﺑ  ،ﺎﻫﺖﻛﺮﺷ ي ﺎﻨﻓ وري ا ﺎﻋﻼﻃ ت و ﺎﻛ ر ﺎﻫﻪﻧﺎﺧ ي ﻲﺘﻌﻨﺻ ا ﺎﺠﻧ م

داد ﺪﻧ  ،ﻪﺑ ا ﻦﻳ ﻪﺠﻴﺘﻧ ر ﺪﻧﺪﻴﺳ

ﻪﻛ ار ﺎﺒﺗ ط ﺖﺒﺜﻣ

ي ﻦﻴﺑ ر ﺮﺒﻫ ي ﻮﺤﺗ لآ ﻦﻳﺮﻓ و ر ﺎﺘﻓ ر ﺮﻬﺷ و ﺪﻧ ي
و ﺎﻨﻌﻣ دار 

1-Angetal
2-Markoczy&Xin
3
- Stephen and et al
4
- Krishnan and Arora
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ﺎﻛ ر ﺎﻨﻛ ن و ﻮﺟ د دارد .ﻮﭘ روا ﻮﻧ ا و ﺎﻜﻤﻫ ران )6002(1در ﮋﭘ و ﺶﻫ

ﻮﺤﺗ ل آ ﻦﻳﺮﻓ  ،و ﺎﻫﻲﮔﮋﻳ ي ﻲﻠﻐﺷ و ر ﺎﺘﻓ ر ﺮﻬﺷ و ﺪﻧ ي ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ  ،ﻦﻤﺿ

آ ﻦﻳﺮﻓ

ﻮﺧ د ﺎﺑ ﻮﻨﻋ ان ر ﺮﺒﻫ ي

ﻴﻳﺄﺗ ﺪ را ﻄﺑ ﺔ ر ﺮﺒﻫ ي ﻮﺤﺗ ل

و ر ﺎﺘﻓ ر ﺮﻬﺷ و ﺪﻧ ي ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ  ،ﺎﺸﻧ ن داد ﻪﻛﺪﻧ ادراك ﺎﻛ ر ﺎﻨﻛ ن از ﺎﺸﻠﻐﺷ ن ا ﻦﻳ

را ﻪﻄﺑ را

ﺪﻨﻛﻲﻣﻞﻳﺪﻌﺗ  .آ ﺎﺸﻧﺎﻬﻧ ن داد ﻪﻛﺪﻧ ر ﺮﺒﻫ ي ﻮﺤﺗ ل آ ﺮﻴﻐﺘﻣﻦﻳﺮﻓ ي ا ﻪﻛﺖﺳ از روي آن ﻮﺗﻲﻣ ان ادراك

ﺎﻛ ر ﺎﻨﻛ ن از ﺎﺸﻠﻐﺷ ن را ﺮﻛﻲﻨﻴﺑﺶﻴﭘ د .شاپیرو 2و همکاران ( ) 4002تحقیقی روی  387کارمند

ننامهای ،عدالت متعادل،
بیمارستان انجام دادند که در این بررسی درک کارکنان از عدالت آیی 

تعهد دو طرفه ،دامنه شغل و رفتار شهروندی مد نظر بود ،نتایج نشان داد که بین عدالت

ننامهای و عدالت تعاملی با رفتار شهروندی رابطه مستقیم وجود دارد .هردمن (  ) 1980در
آئی 
بررسی خود متوجه شد که سبک رهبری در عملکرد زیردستان تفاوتی ایجاد نمیکند اما در

یگذارد .زمانی که کارایی یک سبک رهبری انسان مدار با یک
میزان رضایت آنان تأثیر م 

یگردد ،دو نوع سبک رهبری تفاوت
سبک کارامد در رابطه با شکل نظارت زیردستان بررسی م 
عمدهای با یکدیگر ندارند.

مرادی و همکاران( )0931در تحقیقی که با عنوان را ﻄﺑ ﺔ ﺎﻫﻚﺒﺳ ي ر ﺮﺒﻫ ي ﻮﺤﺗ ل آ ﺎﺒﺗﻦﻳﺮﻓ د ﻲﻟ
ور ﺎﺘﻓ ر ﺮﻬﺷ و ﺪﻧ ي ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ در ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﺖﻴﺑﺮﺗ
ﻲﻛﺎﺣ از ﻂﺳﻮﺘﻣ

ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﺖﻴﺑﺮﺗ

ﻲﻧﺪﺑ

ﻮﺑ دن ﺰﻴﻣ ان ر ﺮﺒﻫ ي ﻮﺤﺗ ل آ ﻦﻳﺮﻓ

ﻮﺑﻲﻧﺪﺑ د .ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ

ﺐﻳﺮﺿ

ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ

ﻮﻬﻤﺟ ري ا ﻲﻣﻼﺳ ا ﺮﻳ ان انجام داده بودند ،ﺞﻳﺎﺘﻧ
ﺮﻳﺪﻣ ان و ر ﺎﺘﻓ ر ﺮﻬﺷ و ﺪﻧ ي ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ
ﺎﺸﻧ ن داد ﻪﻛ

ﺎﻛ ر ﺎﺳﺎﻨﺷ ن

ﺎﻫﻚﺒﺳ ي ر ﺮﺒﻫ ي ﻮﺤﺗ ل آ ﻦﻳﺮﻓ

 -ﺎﺒﺗ د ﻲﻟ را ﻄﺑ ﺔ ﻲﻨﻌﻣ داري ﺎﺑ ر ﺎﺘﻓ ر ﺮﻬﺷ و ﺪﻧ ي ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ دار ﺪﻧ  .ﻞﻴﻠﺤﺗ ر ﻮﻴﺳﺮﮔ ن ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ ﺰﻴﻧ ﺎﺸﻧ ن

داد ر ﺮﺒﻫ ي ﻮﺤﺗ آل ﻦﻳﺮﻓ

ﻲﻨﻴﺑﺶﻴﭘ

ﺪﻨﻨﻛ ة ﻮﻗ ي ﺮﺗ ي ﺮﺑ اي ر ﺎﺘﻓ ر ﺮﻬﺷ و ﺪﻧ ي ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ ا ﺖﺳ  .ﺎﺴﻟﺪﻣ زي

ﺎﻌﻣ دﻻت ﺎﺘﺧﺎﺳ ري ﺎﺸﻧ ن داد ﻪﻛ ر ﺮﺒﻫ ي ﻮﺤﺗ ل آ ﻦﻳﺮﻓ

ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺮﺘﺸﻴﺑ ي ﺮﺑ ر ﺎﺘﻓ ر ﺮﻬﺷ و ﺪﻧ ي ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ

ینیا و همکاران( ) 89 31به بررسی رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد
ﺎﻛ ر ﺎﻨﻛ ن دارد .کرم 

سازمانی در نیروهای نظامی پرداختند و نتیجه گرفتند سبک رهبری بهکار رفته در نیروهای نظامی

یتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد .بین
با فرهنگ و تعهد سازمانی نیروها در ارتباط است که م 

یدار و مثبتی وجود
سبک رهبری تحولآفرین و تبادلی با فرهنگ و تعهد سازمانی ارتباط معن 

دارد .بین سبک رهبری عدم مداخله(آزاد) با فرهنگ و تعهد سازمانی ارتباط معنیدار و معکوس

- Purvanova and et al.
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وجود دارد .درپژوهشی که توسط یعقوبی وهمکاران() 89 31با عنوان بررسی رابطه بین رهبری

تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان انجام شد تحليل اطالعات با استفاده از ضريب

همبستگي پیرسون حا يك از اين است كه رابطه بين سبك رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندی

سازمانی معنادار است .بعالوه تمامي مؤلفههاي رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

رابطه معناداري دارند .همچنين تحليل رگرسيون چندعاملي بيانگر اين است كه از ميان مؤلفههاي
رهبری تحول آفرین ،رفتارهای آرمانی و مالحظات فردی بيشترين تأثير را در رفتار شهروندی

سازمانی دارند.

بر اين اساس پژوهشگر بر آن شد تا به بررسي رابطه سبك رهبري با رفتار شهروند سازماني

دبيران بپردازد ،اين پژوهش در مدارس متوسطه دخترانه ناحيه  4شيراز انجام شد .اين بررسي
یگردد.
كهاي رهبري با ابعاد رفتار شهروند سازماني نيز م 
شامل تع يي ن رابطه انواع سب 

سوالهای تحقیق

 .1چه رابطهای بین سبک رهبری رابطه مدار مدیران مدارس و رفتار شهروند سازمانی معلمان
وجود دارد؟

 .2چه رابطهای بین سبک رهبری ضابطه مدار مدیران مدارس و رفتار شهروند سازمانی معلمان
وجود دارد؟

یتوان رفتار شهروندی سازمانی معلمان را
کهای رهبری مدیران مدارس م 
 .3آیا بر اساس سب 
شبینی نمود؟
پی 

رو ش

در این پژوهش ،روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است .جامعه آماری این پژوهش

شامل تمامی مدیران (  58نفر) و دبیران زن ( 307نفر) دوره متوسطه نظری دولتی ناحیه  4شهر

شیراز در سال تحصیلی  1931-0931بودند .از جامعه دبیران به صورت تصادفی ساده وبر اساس

جدول كرجسي ومورگان 842نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند ،كه در نهایت  230نفر از
آنان پرسشنامهها را تكميل نمودند بر اين اساس در اين نمونه گيري براي هرمدير تقريبا 4

دبيرانتخاب شده است و به پرسشنامه پاسخ دادهاند .اما از جامعه مدیران کل جامعه به عنوان نمونه

در نظر گرفته شدند .در این تحقیق از دو پرسشنامه به نامهای پرسشنامه سبکهای رهبری (باردنز

و متزکاس) و پرسشنامه رفتار شهروند سازماني صالحی ( ) 88 31استفاده شده است .پرسشنامه
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سبک رهبری به وسیله «باردنرومتزکاس» تهیه شده است .این ابزار شامل  34سوال  5گزینهای

است .پایدار سال  ، 1373پایایی پرسشنامه سبک رهبری باردنز ومتزکاس را  0/ 76گزارش نمود.
والی زاده ،سال  ،2831پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ  0/ 67بدست آورد .در این

پژوهش جهت سنجش پایائی اقدام به توزیع مقدماتی پرسشنامه در بین  30نفر از مدیران نواحي

مختلف شهر شيراز شد .دادهها با استفاده از روش آلفای کرونباخ تحليل شد كه ضریب 0/ 81
برای رابطه مداری وبرای سبک وظیفه مداری  0/ 79بدست آمد.

پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی با مطالعه گسترده صالحي ( ) 88 31براي رساله دكتري تخصصي

و به منظور سنجش ميزان بروز رفتار شهروند سازماني بر اساس پنج مولفه زير طراحي گرديده
است -1:وجدان كاري -2جوانمردي -3ادب و نزاكت  -4نوع دوستي  -5شرافت شهروندي.

براي تع يي ن پايايي ابزار اندازه گيريرفتار شهروند سازمانی نیز از روش ضريب آلفاي كرونباخ
استفاده گرديده است ،به اين صورت كه ابتدا پرسشنامههاي مورد نظر در بين  20نفر از دبيران

شهر شيراز توزيع و جمع آوري گرديد و سپس با استفاده از نرم افزار آماري  SPSSضريب

آلفاي كرانباخ براي پرسشنامه محاسبه گرديد كه پايايي كل رفتار شهروند سازماني برابر با ./ 91

گرديده كه اين مقدار پايايي از لحاظ آماري قابل قبول است .در تجزیه وتحلیل اطالعات از

شاخصهای آمار توصیفی ونیز آزمونهای آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون
ورگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

یافتهها

 .1چه رابطهای بین سبک رهبری رابطه مدار مدیران مدارس و رفتار شهروند سازمانی با ابعاد آن
وجود دارد؟

سبک

رهبری

رابطه مدار

جدول  .1همبستگی بین سبک رهبری رابطه مدار با رفتار شهروند سازمانی و ابعاد آن
وجدان کاری

جوانمردی

ضریب همبستگی

0/200

./ 02

*0/44

سطح معنیداری

0/ 98

0/38

0/100

تعداد

230

230

اد ب و

نزاکت

230

نوعدوستی

شرافت

شهروندی

شهروندی

*0/93

*0/ 41

*0/1

0/200

0/100

0/100

230

230

رفتار

سازمانی

230

یتوان نتیجه گرفت که سبک رهبری رابطه مدار با رفتار
با توجه به دادههای جدول شما ره  1م 

شهروند سازمانی کارکنان در سطح کمتر از  5صدم رابطه مثبت و معنادار دارد و نیز سبک

07 1
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رهبری رابطه مدار با مولفههای بین مولفههای ادب و نزاکت و نیز نوع دوستی و شرافت

شهروندی در سطح کمتر از  5صدم رابطه مثبت و معنادار دارد ولی رابطه معناداری بین سبک

رهبری رابطه مدار با مولفهای وجدان کاری و جوانمردی مشاهده نگردید.

 .2چه رابطهای بین سبک رهبری ضابطه مدار مدیران مدارس و رفتار شهروند سازمانی و ابعاد آن
وجود دارد؟

سبک

رهبری
وظیفه

جدول  .2همبستگی بین سبک رهبری وظیفه مدار با رفتار شهروند سازمانی و ابعاد آن
وجدان کاری

جوانمردی

اد ب و

ضریب همبستگی

*-0/62

-0/22

-0/12

*-0/ 45

سطح معنیداری

0/ 04

0/ 08

0/ 09

0/100

مدار

تعداد

230

230

نزاکت

نوعدوستی

شهروندی

شرافت

سازمانی

-0/ 23

*-0/4

0/ 07

0/100

230

230

230

رفتار شهروندی

230

یدهد که سبک رهبری رابطه مدار با رفتار شهروندی
نتایج و دادههای مربوط به جدول  2نشان م 

سازمانی رابطه منفی معنادار دارد یعنی با شدت یافتن سبک رهبری وضابطه مدار میزان نمره

یدهد که سبک رهبری
رفتار شهروندی کارکنان پایین خواهد آمد .نتایج جدول همچنین نشان م 
یدار دارد اما با
ضابطه مدار با مولفههای وجدان کاری و نوع دوستی نیز رابطه منفی معن 

مولفههای جوانمردی ،ادب و نزاکت و شرافت شهروندی رابطه معنیدار ندارد.

یتوان رفتار شهروندی سازمانی معلمان را
کهای رهبری مدیران مدارس م 
 .3آیا بر اساس سب 

پیشبینی نمود؟

حال به منظور تعیین اینکه حداقل یکی از متغیرهای پیش بین(سبکهای رابطه مدار و ضابطه
شبینی کنند ،از تحلیل واریانس و
مدار) متغیر مالک (رفتار شهروند سازمانی) را میتوانند پی 
ضریب تعیین استفاده گردیده است که نتیجه آن در جدول زیر آمده است.
جدول  .3تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون
T
β
P
F
R²
R
متغیرها

رابطه مدار

ضابطه مدار

0/ 66

0/ 43

12/ 18

0/100

0/ 49

-0/25

4/8

-5/ 08

p
0/100
0/100

همانگونه که مشاهده میشود مقدار Fبرابر با  12/ 88گردیده که این مقدار در سطح 0/100

معنادار گردیده و چون سطح قابل قبول معناداری برای تایید فرضیه تحقیق کمتر از  0/ 05می-
باشد ،بنابراین نتیجه میگیریم که حداقل یکی از متغیرهای پیش بین میتوانند متغیر مالک را
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شبینی کنند ،از طرفی مقدار مجذور  Rبرابر با  0/ 43گردیده به این معنا که متغیرهای پیش بین
پی 

شبینی کنند و
روی هم رفته میتوانند  43درصد از تغییرات متغیر رفتار شهروند سازمانی را پی 

یشود سطح معناداری مقدار بتای متغیرهای سبک رهبری رابطه مدار و
همانگونه که مشاهده م 
کهای
یباشد ،بدین معنا که هر دو سب 
ضابطه مدار کمتر از سطح قابل قبول معناداری(  )0/ 05م 

یتوان معادله خط رگرسیون
یباشند .بنابراین م 
شبینی رفتار شهروند سازمانی م 
رهبری قادر به پی 

را بر اساس مقادیر بتای متغیرهای پیش بین به شرح زیر نوشت.

Y= ( -0/52) X1+(0/49)X2

شبینی رفتار شهروند سازمانی در جهت
الزم به ذکر است که سبک رهبری رابطه مدار قادر به پی 

شبینی رفتار شهروند سازمانی در جهت معکوس
مثبت و سبک رهبری ضابطه مدار قادر به پی 

میباشد یعنی اینکه هر چه که سبک رهبری مدیران به سمت رابطه مداری پیش رود ،سطح رفتار

شهروند سازمانی دبیران افزایش و هر چه که سبک رهبری مدیران به سمت ضابطه مداری پیش

ییابد.
رود ،سطح رفتار شهروند سازمانی دبیران کاهش م 
بحث ونتیجهگیری

یافتههای تحقیق نشان داد که بين سبكهاي رهبري و رفتار شهروندسازماني رابطه معنیداری
وجود دارد .همانگونه كه در جداول مالحظه گرديد براي بررسي اين فرضيه از روش ضريب

همبستگي پيرسون استفاده گرديد و اين نتيجه بدست آمد كه بين سبكهاي رهبري رابطه مدار و
ضابطه مدار و رفتار شهروندي در سطح  ./ .5رابطه معناداري و جود دارد .به عبارت دقیق تر بین

سبک رهبری رابطه مدار با رفتار شهروندی و مولفههای آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

یعنی هرچه نمره رهبری رابطه مدار باالتر رود نمره رفتارهای شهروندی دبیران نیز افزایش

مییابد .همچنین نتایج نشان داد که بین رهبری ضابطه مدار با رفتارهای شهروندی رابطه منفی
وجود داشت یعنی هرچه رهبر بیشتر از سبک رهبری ضابطه مدار استفاده نماید میزان بروز

رفتارهای شهروندی کمتر خواهد شد .نتايج اين تحقيق با نتایج تحقيقات ﻮﭘ روا ﻮﻧ ا و ﺎﻜﻤﻫ ران(

 )6002و مرادی و همکاران( )0931هم سويي دارد .در تحقیقات ذکر شده البته رابطه سبک
یتوان
رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی مورد مطالعه قرار گرفته است .در تبیین یافته فوق م 

اذعان نمود که در سبك رهبري رابطه مدار مدير يا رهبر رابطه نزديك و صميمانه اي با اعضاي
یدهد .باتوجه به
ینمايد و آنان را از لحاظ رواني يا عاطفي مورد حمايت قرار م 
گروه برقرار م 

كهاي رهبري مدیران با رفتار شهروند  /...قلتاش و همکاران
رابطه سب 
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یشود .چراكه رفتارهاي
همين شرايط رفتار شهروند سازماني به سمت ارتقاء سوق داده م 

شهروندي رفتارهاي خارج از ضوابط از پيش تع يي ن شده و به صورت داوطلبانه میباشند ،طبيعي

است هرچه رفتار رهبري مطلوبتر و بازتر باشد اين رفتارهاي شهروندي نيز قابليت ارتقاء خواهد

یكنند كه
داشت و در رفتار دبیران بیشتر مشهود خواهند بود .كاركنان وقتي از سب يك تبعيت م 
باعث احترام و اعتماد رهبران خود شوند و به آنها بيشتر توجه شود و رهبر توانايي درك نيازهاي

یدهند .براي افزايش رفتار
آنها را داشته باشد بنابراين رفتار شهروندي بيشتري از خود نشان م 

یشود به سبك رهبري
شهروندي سازماني و جلوگيري از رفتارهاي ضد شهروندي توصيه م 

رابطه مدار توجه شود چرا كه اين عامل با اين رفتارها رابطه معنیداری در شركتهاي موفق
نشان داده است.

ايجاد رفتار شهروندي سازماني نيازمند يك فرهنگ بر مبناي ارزشهاي مشترك است رفتار

شهروندي در محيطي توسعه و گسترش پيدا میكند كه در آن ارزشها و نگرشهاي مشتر يك

در ميان كاركنان در خصوص پيروي داوطلبانه كاركنان از مقررات و قوانين سازماني و تعمل
پذيري نسبت به مشكالت و سختيهاي روزمره و وفاداري نسبت به سازمان پديد آمده باشد.

يعني از رفتار شهروندي سازماني به عنوان يك الگو و فرهنگ ياد شود .مديران بايستي اطالعات

خود را در مورد شيوههاي نوين و اثر بخش مديريت به روز نمايند سعي نمايند بيشتر از سبك
رهبري رابطه مدار استفاده نمايند و عالوه بر تشويق كاركنان ،نسبت به مسائل و مشكالت و

تهاي خود را به منظور
شكايات كاركنان قضاوت واقع بينانه و درست ارائه نمايند و مهار 

تصميم گيري اثر بخش حل مشكالت تقويت نمايند .در نهایت سازمانها و مدیران در جهت

ایجاد رفتار شهروندی سازمانی باید گام به گام حرکت کنند .چون فرایند رفتار شهروندی

سازمانی یک فرایند یک روزه نیست که بتوان مانند یک تکنولوژی جدید آن را به سرعت وارد

سازمان کرد ،بلکه یک فرایند مداوم و زمان بر است.
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