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  هاي مدیریت فصلنامه پژوهش

    1391/  بهار و تابستان  95و  94هاي  نامه شماره ویژه

  

  

  

بررسی سبک رهبري توزیعی و تاثیرات آن بر رفتار شهروندي سازمانی و احساس خودکارامدي معلمان 

 (مطالعه موردي : دبستان هاي پسرانه شهر تهران)

  

  

  

  خسرو آریان فر

  دانشگاه عالمه طباطباییکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

  

  رضا نویدي نکو

  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

  

  محمد فرهی نژاد

  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علوم  و تحقیقات

  

  2/11/90تاریخ پذیرش:     17/6/90تاریخ دریافت: 
 

  

   چکیده

بر بهبود احساس خودکارامدي و رفتارهاي شهروندي این تحقیق با هدف بررسی سبک رهبري توزیعی و تاثیر آن 

بر مبناي مقیاس ، سازمانی به انجام رسیده است. براي این منظور، پرسشنامه استانداردي پس از تایید روایی و پایایی

گردید. نفر از معلمان ابتدایی دبستانهاي پسرانه شهر تهران توزیع  198لیکرت تدوین گردید و به طور تصادفی در میان 

سپس داده هاي جمع آوري شده با روش همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج نشان می دهد 

تاثیر مثبتی بر بهبود احساس خودکارامدي و بروز رفتارهاي شهروندي در میان معلمان ، بکارگیري رویکرد رهبري توزیعی

  .داشته است

  

  .احساس خودکارامدي، رفتارهاي شهروندي سازمانیرهبري توزیعی،  کلیدي: هاي هواژ
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  مقدمه -1

موفقیت هر چه بیشتر دانش آموزان امروزه به منظور 

در محیط هاي آموزشی، بکارگیري مهارتها در هر دو 

امري الزامی است. پژوهش هاي  ، جنبه مدیریت و رهبري

مرتبط با سبکهاي رهبري و مدیریتی بیان می کند که 

متغیري قوي و مهم براي اندیشیدن این سبکها به عنوان 

بر عملکرد افراد زیر در مورد رفتار مدیریتی و تاثیر آن 

دشتی رحمت مجموعه محسوب می شوند (مهرام و 

). به زعم محققان، سبک رهبري ارتباط 1388، آبادي

، 2؛ فیدلر  2003، و همکاران 1مستقیمی با عملکرد (بنت

) ؛ 2008، و همکاران 3) ؛ سطح انگیزش (هوانگ1996

) ؛ احساس 2003، و همکاران 4هوش اجتماعی (کمبورن

) ؛ توانمندي روانی (گل پرور و 1998، 5(راسبرابري 

) 2004، 6) ؛ و اخالق کارکنان (استوري1388، همکاران

دارد. همچنن اذعان شده است که معموال سازمانهاي 

موفق از سبک هاي رهبري متناسب و موفق مدیران خود 

بهره می بردند و همواره سبک رهبري به عنوان یکی از 

موفقیت سازمانها مطرح  پیش شرط هاي الزم در مسیر

) . در این 2005، 7فلچر و براندرت-بوده است ( همرزلی

از سبک هاي جدید و  8میان سبک رهبري توزیعی

اثربخش رهبري به شمار می آید که در سالهاي اخیر 

) و 2002مورد توجه محققان قرار گرفته است. گرون (

) ؛ رهبري توزیعی را 2001و همکاران (  9اسپیالن

، ه کارکردهاي رهبري تعریف می کنند که طی آنمجموع

منابع مختلفی جهت هدایت و راهنمایی اعضا فراهم می 

امکان بهره برداري از دانش و ، گردد تا به شکل حداکثر

تخصص اعضاي اصلی سازمان فراهم گردد و تعامالت و 

فعالیت هاي افراد و اعضاي سازمان از طریق کارکردهاي 

، طبیعی هدایت شده  و بدین وسیله ذاتی و، نهادینه شده

اهداف سازمانی در باالترین سطح ممکن محقق گردد. 

مفهوم رهبري توزیعی ارتباط نزدیکی با تصمیم گیري 

) ؛ همکاري ( ماسکال و 2008، 10مشترك ( تیمپرلی

) و دموکراسی و بکارگیري شیوه هاي 2008، همکاران

 .  ) دارد2007، و همکاران 11دموکراتیک (میرووتز

این  ، متاسفانه علی رغم نتایج مثبت و مزایاي گسترده

سبک رهبري در کشور ما کمتر مورد مطالعه قرار گرفته 

بررسی این سبک رهبري و  است . این تحقیق با هدف

سنجش تاثیرات آن بر بهبود رفتارهاي شهروندي سازمانی 

و احساس خودکارامدي در میان معلمان دبستانهاي 

  ان به انجام رسیده است. پسرانه شهر تهر

  

  سبک رهبري توزیعی

رهبري توزیعی شکلی از رهبري است مبتنی بر 

اعتماد و تفویض کامل وظایف با تاکید بر نقش اعضا در 

) . در این سبک، بر 2011، 12اهداف (ایلز و فنگپیشبرد 

این نکته تاکید شده است که موثرترین عامل در نیل به 

هستند که باید بیشترین مشارکت اهداف، اعضا و کارکنان 

بنت را در پذیرش مسئولیت ها و انجام آنها داشته باشند (

) . در رویکرد رهبري توزیعی، نقش 2003، و همکاران

مدیران یا رهبران در حد سرپرستان و ناظرانی است که 

تنها بر روند درگیر کردن کارکنان به منظور انجام فعالیت 

اقع رهبري توزیعی، کارکنان را ها، نظارت می کنند . در و

به عنوان اهرم هاي تحقق اهداف در نظر می گیرد به 

گونه اي که خودشان، توان تصمیم گیري صحیح و 

اسپیالن و همکاران، تشخیص نحوه انجام امور را دارند (

در مدارس، رویکرد رهبري توزیعی به معناي ) . 2001

ت کارکنان تسهیم قدرت و انجام هرچه بیشتر امور به دس

در رهبري ).  2008، 13باشد (رابینسون و معلمین می

)، وظایف رهبري 2002(14توزیعی بنا بر اظهارات گروون 

توسط معلمان راهبر، هیئت امناي مدرسه، یا دانش 

گیرد و حتی به دانش آموزان اجازه  آموزان صورت می

داده می شود، و به آنها اعتماد می شود تا کالس درس و 

اي یادگیري را به عنوان یک معلم، هدایت فعالیت ه

نمایند. در پارادایم رهبري توزیعی آنچه مشهود است 

و  وود(الیت  افزایش قدرت دانش آموزان و معلمان است

 3توزیعی از  رهبري به طور کلی. )2004، 15 همکاران

  مولفه تشکیل شده است که عبارتند از :

  گروه بندي افراد و دسته:  16طبیعیهمکاري 

بندي آنها بر اساس مهارتها و توانایی کارکنان به 

مکمل یکدیگر باشد. ، طوري که مهارتهاي آنها

همچنین تفویض وظایف به طور گروهی و نه 

فردي و واگذاري روند تصمیم گیري هاي درون 

گروهی به خود گروه و فراهم کردن امکان رشد و 

  توسعه مهارتها براي اعضاي گروه.
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 این ویژگی در طول زمان  17روابط کاري ذاتی :

، دو عضو یا دو گروه، حاصل می شود  که طی آن

روابط نزدیکی از لحاظ کاري با یکدیگر برقرار می 

سازند این گونه رفتارها از سوي سازمان حمایت 

شده و به عنوان اهرمی براي انجام بهتر وظایف در 

  نظر گرفته می شود . 

 ته ها و تشکیل کمی:  18کارکردهاي نهادینه شده

تیم هایی به منظور سازمان دهنده و ساختار 

دهنده به طوري که بتوانند وظایف دیگر اعضاي 

گروه ها را از درون کنترل و جهت دهی نمایند. 

بر خالف سبک هاي رهبري دیگر که این کار 

خود رهبر صورت می گیرد، در این سبک توسط 

توسط گروه ها و کمیته هاي تعیین شده انجام 

  ). 2002، 19د (گرون می شو

) نیز، شکل ها و رویه هاي 2007و همکاران (20الیت وود 

اصلی در رهبري توزیعی را دسته بندي نموده و به این 

  شکل ارائه داده اند :

هماهنگی برنامه ریزي شده : اشاره به وظایف و  )1

کارکردهایی دارد که توسط اعضاي سازمان به 

توسط انجام می رسد و به طور غیر مستقیم 

  رهبري دنبال و نظارت می شود.

هماهنگی طبیعی : به کارکردهایی اشاره دارد که  )2

براي انجام آنها برنامه ریزي قبلی انجام نگرفته 

است. البته هر یک از اعضاي سازمان نسبت به 

انجام آن متعهد بوده و آنها را انجام می دهد. 

براي این نوع فعالیتها، رهبري توزیعی کمتر به 

  ه چارچوب و دستورالعمل می پردازد.ارائ

ناهماهنگی هاي طبیعی : این گزینه، نقطه مقابل  )3

آیتم قبل است که در آن، رهبري به ارائه خط 

مشی ها، هنجارها و اعتقادات عمومی می پردازد 

و سعی بر گسترش و ترویج آنها دارد. این 

اعتقادات و هنجارها، محور و اساس سایر 

که توسط اعضا به انجام می  فعالیتهایی خواهد بود

  رسد.

ناهماهنگی خارج از قاعده : در این شیوه از  )4

رهبري توزیعی، تاثیر پذیري از دیگران به شدت 

از سوي رهبران رد می شود . معموال رویه هاي 

سازمانی بر مبناي حاکمیت روانی یک نفر بر 

سازمان ایجاد و پیاده می شود و البته سایر 

پذیرش این حاکمیت روانی، کارمندان بر مبناي 

 انجام وظیفه می کنند. 

)، مدل رهبري 2007همچنین میرووتز و همکاران (

مولفه اصلی مطرح می سازد که  5توزیعی را بر مبناي 

  عبارتند از :

  فراهم ساختن امکان کارکردن به صورت گروهی و

   با راهنما

 و  فراهم کردن امکان کسب تجربه در سازمان

ا و خطاهاي احتمالی از سوي پذیرش هزینه ه

 مدیریت

 و  توسعه منابع و مراجع مختلف جهت راهنمایی

 آموزش مهارتها و دانش مورد نیاز

 و  ارائه الگوها و مراجع مختلف جهت هدایت

 تعیین مسیر

  سنجش میزان بهبود و ارائه بازخور  

  

  احساس خودکارامدي

احساس خودکارامدي یکی از مولفه هاي نظریه 

توسط آلبرت  1997است که در سال  21اجتماعیشناخت 

) مطرح می کند 2001باندورا (مطرح گردید.   22بندورا

که بدان وسیله،  که خود کارآمدي، توان سازنده اي است

مهارتهاي شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاري انسان 

براي تحقق اهداف مختلف، به گونه اي اثربخش 

ن دانش، مهارتها و ساماندهی می شود. به نظر وي داشت

پیش بینی کننده هاي مناسبی  ،دستاوردهاي قبلی افراد

بلکه باور انسان در باره  .براي عملکرد آینده افراد نیستند

. در این حوزه بیشتري تاثیر را داردتوانائیهاي خود 

احساس خودکارامدي به باور و ایمان فرد در مورد مهارتها 

ه منجر به اعتماد به توانایی هاي خویش اشاره دارد کو 

نفس  و قدرت پذیرش مسئولیت هاي جدید می گردد 

). احساس خودکارامدي یکی 2004، همکاران و23(کاپرارا 

مکانیزمهاي روانی انسان است که در نتیجه ي مقایسه  از

نتایج عملکردي فرد با نتایج مورد انتظار بروز می کند . 

، ز خویشاحساس خودکارامدي رابطه نزدیکی با رضایت ا

اعتماد به نفس و عملکرد فردي دارد. در واقع باورهاي 
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کنش هاي آدمی را به وسیله فرایند هاي ، خود کارامدي

عاطفی و تصمیم گیري تنظیم می ، انگیزشی، شناختی

نماید. مهمترین حوزه هاي رفتاري انسان که متاثر از 

  احساس خودکارامدي می باشد عبارتند از :

  طرز فکر و روش تفکر  

 نحوه برانگیختگی در رویارویی با مشکالت  

 داشتن پشتکار  

  کیفیت اتخاذ تصمیم در موقعیت حساس و پیش

  بینی نشده

 کیفیت سالمت هیجانی  

   و  24( گداردآسیب پذیري در برابر افسردگی

  ) 2000همکاران، 

احساس خودکارامدي را اساس ، محققان دیگر نیز

نند و اعتقاد دارند انسانهاي رفتار انسانها می دا

ژرف اندیش و خودسامان هستند و ، مبتکر، خودکارامد

از نیروي ، براي به وجود آوردن پیامدهاي مطلوب

تاثیرگذاري بر اعمالشان برخوردارند (باقري و یوسفی، 

). سایر کارشناسان اذعان داشتند احساس 1388

می خودکارامدي نتایج مثبت زیادي براي فرد به همراه 

آورد. نتایجی از قبیل تسهیل انتخاب اهداف و غلبه بر 

  ) ؛ سطح انگیزش1996، 25سختی هاي کار (هیپ

) و  2004) ؛ عملکرد (کاپرارا و همکاران،  2001(باندورا، 

 ) .2000روحیه بهتر (گدارد و همکاران، 

  

  رفتارهاي شهروندي سازمانی

مجموعه اي از رفتارهاي ، رفتار شهروندي سازمانی

که بخشی از وظایف رسمی  است داوطلبانه و اختیاري

، اما با این وجود توسط وي انجام محسوب نمی گرددفرد 

 شوند  می باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهاي سازمانو 

ممکن است  معلمبه عنوان مثال یک  .)2002، 26(وك

 الزامی به تدریس خارج از کتاب یا حل برخی تمارین

منظور بهبود یادگیري دانش آموزان به نداشته باشد، اما 

است که رفتار  معتقد 27ارگان این کار را انجام دهد.

شهروندي سازمانی، رفتاري فردي و داوطلبانه است که 

مستقیماً به وسیله سیستم هاي رسمی پاداش در سازمان 

طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقاي اثر 

 بر تعریف .اینشودبخشی و کارایی عملکرد سازمان می 

 اینکه اول: دارد تاکید شهروندي رفتار اصلی ویژگی سه

ظیفه از پیش و یک نه یعنی باشد داوطلبانه باید رفتار این

تعیین شده ونه بخشی از وظایف رسمی فرد است. دوم 

اینکه مزایاي این رفتار، جنبه سازمانی دارد و ویژگی سوم 

این است که رفتار شهروندي سازمانی ماهیتی چندوجهی 

  )1999، 28(ویلیامز و شیاو  دارد

) بیان می 1999و همکاران ( 29در تعریف دیگر، الم

ندي سازمانی، مجموعه کنند که رفتارهاي شهرو

رفتارهایی هستند که کارکنان با اهدافی غیر از نافع 

شخصی به انجام می رسانند و به نظر می رسد، اهداف 

سازمانی مهمترین دلیل انجام آن باشد. به عبارت دیگر 

چنانچه اهداف سازمانی، به گونه اي در فرد درونی شود 

تري پیدا که از اهداف شخصی و منافع فردي، اهمیت بیش

کند، می توان انتظار بروز چنین رفتارهایی را از فرد 

) بر این 2007( 30در تحقیق دیگر، برگرون   داشت.

موضوع تاکید کرد که رفتارهاي شهروندي سازمانی، 

اگرچه مستقیما توسط سازمان هدایت نمی شود اما 

مجموعه رفتارهاي سازمان در قبال افراد، در بروز آن 

رد. به این ترتیب که سازمانها و نحوه نقش مستقیمی دا

برخورد آنها با کارکنان، می تواد ارزشهاي سازمانی را به 

افراد منتقل نماید که همین ارزشها، پایه و اساس بروز 

 رفتارهاي شهروندي سازمانی محسوب می شود. 

) نیز این موضوع اذعان 1994( 31پادساکف و مک کنزي

تواند بر جنبه هاي  داشتند که رفتارهاي شهروندي می

مختلف سازمانی از جمله عملکرد و رشد سامانی موثر 

باشد چرا که کارکنان با توانی فراتر از سطح پیش بینی 

فعالیت می کنند . همچنین رفتارهاي ، شده و تعیین شده

بر ، شهروندي به واسطه تاثیر بر عملکرد افراد و گروه ها

است چرا که بسیاري از  عملکرد کلی سازمان وتیمها موثر

مولفه هاي رفتار شهروندي به بهبود روابط میان افراد و 

   . می انجامد، افزایش تمایل به همکاري در میان آنها

  

  پیشینه تحقیق

مطالعه سبک هاي مختلف رهبري و بررسی نتایج آن 

، در حوزه هاي مختلف، امري متداول است. در این میان

ویکردهاي رهبري محسوب سبک رهبري توزیعی یکی از ر
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کمتر به مطالعه و ، می شود که نسبت به سایر رویکردها

  تحقیق در خصوص آن  پرداخته شده است.

کلی اغلب محققانی که در این خصوص به طور  

آن را سبک مناسبی جهت پیاده سازي ، تحقیق کرده اند

در مدارس عنوان کرده اند که موجب بهبود روابط مدیران 

کارکنان در مدارس شده است (سیلینز و و معلمان و 

).  همچنین نتایج بکارگیري این سبک 2002، 32مولفورد

بر عملکرد دانش آموزان، معموال معنادار گزارش شده 

 34). رابینسون2009و همکاران،  33است ( ماسکال

) بیان می کند که سبک رهبري توزیعی، تاثیرات 2008(

ه تحصیلی آنها مستقیمی بر رفتار دانش آموزان و بازد

دارد . همچنین ادراك معلمین از کارامدي، تحت تاثیر 

و   رهبري توزیعی مثبت گزارش شده است.  الیت وود

عقیده دارند که رهبري توزیعی به ) 2004( همکاران

  موفقیت و یادگیري بهتر دانش آموزان منجر می گردد.

) نیز رهبري توزیعی را 2003کمبورن و همکاران (

راستاي افزایش مشارکت و مسئولیت پذیري عاملی در 

افراد می دانند که به بهبود اعتماد به نفس و احساس 

خودکارامدي در میان کارکنان و معلمان منجر گردیده 

) نیز اذعان می کنند که سبک 2011است . ایلز و فنگ (

رهبري توزیعی به بهبود روابط بین افراد به ویژه در تیمها 

 ی تواند منجر به رضایت شغلیم می گردد.  همچنین

. به طور کلی و تعهد حرفه اي و سازمانی شود بیشتر

رهبري توزیعی، تعامالت میان رهبران و کارکنان را بیشتر 

و کیفیت آن را بهبود می بخشد. این تعامالت سبب می 

شود که کارکنان، اهداف سازمانی را بهتر درك کرده و 

هم گردد. این زمینه براي تعیین اهداف مشترك فرا

اهداف مشترك می تواند باعث بروز رفتارهاي شهروندي 

شود که در زمره وظایف کارکنان نیست اما از سوي ایشان 

) .در همین  2003پیگیري می شود( بنت و همکاران، 

راستا،  بیان شده است که رهبري توزیعی باعث افزایش 

رفتارهاي شهروندي سازمانی در میان کارکنان شده و 

هد سازمانی را ارتقا می بخشد . اسپیالن و همکاران تع

) توضیح می دهند که رهبري توزیعی به واسطه 2011(

تقسیم قدرت و امکان تصمیم گیري در میان افراد، اعتماد 

درون سازمانی را افزایش داده و احساس بهتري نسبت به 

سازمان در میان افراد ایجاد می کند . ماسکال و همکاران 

 1640نیز پس از بررسی اطالعات بدست آمده از ) 2008(

معلم در مطع تحصیلی ابتدایی، رهبري توزیعی را عامل 

موثري در جهت بهبود خوش بینی تحصیلی در میان 

) نیز از تاثیر مثبت 2008( 35معلمین دانستند. هریس

رهبري توزیعی بر عملکرد سازمانی خبر می دهد و این 

هاي با الگوي رهبري گونه بیان می دارد که سازمان

توزیعی، معموال بازده بیشتري نسبت به سایر سازمانها 

  دارند. 

البته نتایج بکارگیري رهبري توزیعی، همواره مثبت 

گزارش نشده است و  دسته دیگري از تحقیقات، رابطه 

چندان محکمی میان این دو مقوله گزارش نکرده اند . 

ند که رابطه میان )  ابراز داشت2007مایرووتز و همکاران (

سبک رهبري توزیعی و عملکرد، چندان شفاف و روشن 

)  بیان می کند که رابطه مثبت 2008( 36نیست. تیمپرلی

میان رهبري توزیعی و عملکرد کلی معلمین، قابل تایید 

است اما نمی توان به طور قطع گفت که سبک رهبري 

نتر توزیعی بر عملکرد دانش آموزان نیز موثر بوده است. گا

) نیز بیان می کنند که هر یک از 2003( 37و ریبینز

شرایط خاصی قابل اجرا بوده و  سبکهاي رهبري در

  موفقیت آمیز خواهد بود  .

  

 فرضیات تحقیق

با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی متغیرهاي 

تحقیق و همچنین ارتباطی که میان این متغیرها توسط 

توان فرضیات زیر را  می، محققین قبلی تبیین شده است

  مطرح نمود:

  بکارگیري سبک رهبري توزیعی رابطه مستقیم و

معناداري با بهبود احساس خودکارامدي در میان 

  معلمان دارد. 

  بکارگیري سبک رهبري توزیعی رابطه مستقیم و

معناداري با بهبود رفتارهاي شهروندي سازمانی 

  در میان معلمان دارد. 

  

  روش تحقیق

کاربردي و از لحاظ روش، ، از لحاظ هدفاین تحقیق 

از نوع همبستگی بود. جامعه آماري این تحقیق را کلیه 

معلمان دبستانهاي پسرانه شهر تهران تشکیل می دادند 
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 5که با توجه به رابطه کوکران و با در نظر گرفتن خطاي 

نفر از میان ایشان انتخاب گردید.  198تعداد ، درصد

ش تصافی بوده و نمونه مورد نظر رو، شیوه انتخاب نمونه

مدرسه ابتدایی فعال در شهر تهران  18از میان معلمان 

  انتخاب گردیده است.  

به منظور طراحی و تدوین پرسشنامه و سنجش هر 

از نمونه هاي استاندارد قبلی استفاده ، یک از متغیرها

  ارائه شده است. 1شده است که در جدول شماره 

ن تحقیق از پرسشنامه علی رغم این که در ای

با این حال روایی پرسشنامه ، استاندارد استفاده شده است

با نظر مساعد کارشناسان و برخی اساتید مورد تایید قرار 

گرفت. همچنین به منظور سنجش پایایی به بررسی 

همسانی درونی مقیاس پرداخته شد. این مساله به میزان 

شاره دارد. یکی ارتباط بین آیتم هاي سازنده هر مقیاس ا

ضریب ، از متداول ترین شاخص هاي همسانی درونی

آلفاي کرونباخ است. در بهترین حالت ضریب آلفاي 

باشد تا بتوان پایایی مطلوبی را  7/0کرونباخ باید باالتر از 

نمونه ، نتیجه گیري نمود. به منظور سنجش پایایی 

نفر از معلمان دبستان در  15پرسشنامه نهایی بین 

دهاي آموزشی مختلف، توزیع و جمع آوري گردید. واح

سپس داده هاي جمع آوري شده به کمک نرم افزار 

SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن در

  ارائه شده است. 1جدول شماره 

  

  تجزیه و تحلیل داده ها

در ابتدا و به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی و 

ازآزمون کولموگروف ، تصمیم گیري در مورد فرضیات

اسمیرنف به منظور سنجش وضعیت نرمال بودن یا نبودن 

داده ها استفاده گردید تا مشخص گردد که از کدام دسته 

آزمونهاي پارامتریک یا ناپارامتریک باید استفاده شود. 

توزیع داده ها  ) که2دهد (جدول شماره نتایج نشان می 

ه با توجه به در مورد همه متغیرها نرمال است چرا ک

   .بیشتر است 05/0از سطح استاندارد   Sigمقدار ، نتایج

 

) متغیرها و مولفه هاي تحقیق1جدول شماره (  

 ضریب آلفاي کرونباخ منبع مولفه متغیر

)2008، (ماسکال و همکاران - رهبري توزیعی  754/0  

 احساس خودکارامدي

 دانش

)2007( 38برترالی و   766/0  
 خودآگاهی

 تفکر حیاتی

 احساسات

 رفتار شهروندي سازمانی

 نوع دوستی

)1988ارگان (  708/0  

 وظیفه شناسی

 جوانمردي

 نگرش مدنی

 احترام

  

  ) : نتایج آزمون کولموگوروف اسمیرنف2جدول شماره (

  رهبري توزیعی احساس خود کارامدي رفتار شهروندي سازمانی

 تعداد قابل قبول 198 198 198

 انحراف معیار 0,8847 0,7080 0,8745

 آماره کولموگورف اسمیرنف 1,364 1,267 1,111

0,091 0,084 0,073 Sig 
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در نتیجه براي آزمون وجود همبستگی و ارتباط بین 

از آزمون هاي پارامتریک متغیر هاي وابسته و مستقل 

استفاده می کنیم. در  )39(روش ضریب همبستگی پیرسن

سطح روابط موجود میان متغیرهاي تحقیق با ، جدول زیر

استفاده از ضریب همبستگی پیرسن مورد سنجش قرار 

  گرفته است. 

  

  نتایج بررسی فرضیات

) نیز نشان می 3جدول شماره (همانطور که نتایج 

) میان بکارگیري سبک 498/0دهد رابطه مستقیم (

رهبري توزیعی و بهبود احساس خودکارامدي معلمان 

وجود دارد. این ارتباط از نوع متوسط رو به قوي می باشد 

% معنادار گزارش شده است. همچنین 99و در سطح 

 رابطه میان سبک رهبري توزیعی و افزایش رفتارهاي

 501/0شهروندي سازمانی در سطح نسبتا قوي و برابر با 

% معنار بوده است 99گزارش شده است که در سطح 

). در ادامه به منظور بررسی تاثیر پذیري 3(جدول شماره 

احساس خودکارامدي و رفتارهاي شهروندي از سبک 

رهبري توزیعی به ارائه معادله خطی رگرسیونی پرداخته 

کار ابتدا شرط خطی بودن با استفاده می شود. براي این 

از آزمون آنوا مورد بررسی قرار می گیرد (جدول شماره 

4 . (  

  

  ) ماتریس همبستگی مولفه هاي تحقیق3جدول شماره (

 نام متغیر 
رهبري 

 توزیعی
 خودآگاهی دانش

تفکر 

 حیاتی
 نوع دوستی خودکارامدي احساسات

وظیفه 

 شناسی
 جوانمردي

نگرش 

 مدنی
 احترام

رفتار 

 شهروندي

ضریب 

همبستگی 

 پیرسن

            1 رهبري توزیعی

           1 **567. دانش

          1 **303. **349. خودآگاهی

         1 **298. 110. **407. تفکر حیاتی

        1 **324. **441. **366. **356. احساسات

خودکارامدي احساس  .498** .425** .489** .361** .522** 1       

      1 **479. 099. **336. 054. *125. **396. نوع دوستی

     1 **539. *181. **484. **347. **441. **268. **551. وظیفه شناسی

    1 **446. **417. **632. **499. **444. **523. 098. **468. جوانمردي

مدنینگرش   .409** .272** .155* .519** .176* .107 .368** .401** .194* 1   

  1 **547. **449. **399. **475. **491. **284. **521. **409. *169. **652. احترام

رفتار شهروندي 

 سازمانی
.501** .052 .088 .477** .119 .519** .466** .351** .429** .469** .411** 1 

سطح 

 معناداري

            - رهبري توزیعی

           - 000. دانش

          - 000. 000. خودآگاهی

.000 تفکر حیاتی  053.  .000 -         

        - 000. 000. 000. 000. احساسات

       - 000. 000. 000. 000. 000. احساس خودکارامدي

.038 000. نوع دوستی  174.  .000 058.  .000 -      

..013 000. 000. 000. 000. 000. وظیفه شناسی  .000 -     

.058 000. جوانمردي  .000 .000 .000 .000 .000 .000 -    

.019 000. 000. نگرش مدنی  .000 015.  056.  .000 .000 011.  -   

.016 000. احترام  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -  

شهروندي رفتار 

 سازمانی
.000 181.  065.  .000 052..  .000 .000 .000 .000 .000 .000 - 
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  ) تجزیه و تحلیل آنوا4جدول شماره (

 F sigآماره  مربع میانگین 

احساس خودکارامدي -رهبري توزیعی  
 11,268 رگرسیون

88,724 000.  
.127 باقی مانده ها  

رفتار شهروندي سازمانی -رهبري توزیعی  
 10,587 رگرسیون

93,690 000.  
.113 باقی مانده ها  

  

  ) : محاسبه ضرایب رگرسیون و معناداري آنها5جدول شماره (

  B  مقدارt sig 

1فرضیه   
.000 6,947 1,824 ضریب ثابت  

.523 ضریب احساس خودکارامدي  9,268 000.  

2فرضیه  
.000 6,986 1,799 ضریب ثابت  

سازمانیضریب رفتار شهروندي   548.  9,318 000.  

  

  

بدست  Fنتایج نشان می دهد که با توجه به آماره 

شرخ خطی بودن براي هر دو ، آمده و سطح معناداري آن

رابطه برقرار است. در ادامه به بررسی شرط نرمال بودن 

باقی مانده ها پرداخته شد و این کار از طریق نمودار هاي  

P-P PLOT  مورد سنجش قرار گرفت که نتایج حاکی از

برقرار بودن شرط نرمال بودن باقی مانده ها داشته است. 

سیون و معناداري آنها در ادامه به محاسبه ضرایب رگر

  ).5جدول شماره (پرداخته می شود 

  

و سطح معناداري آنها و همچنین  tبا توجه به مقادیر 

ضرایب بدست آمده می توان اذعان داشت که معادله 

خطی سبک رهبري توزیعی و احساس خودکارامدي و 

  بهبود رفتارهاي شهروندي سازمانی به شرح زیر است:

  

E( y / χ ) = 1/824+ 0/523 χ         1فرضیه  

E( y / χ ) = 1/799+ 0/548 χ             2فرضیه 

  

این معادالت حاکی از تاثیر سبک رهبـري بـر بهبـود    

ــهروندي    ــاي ش ــود رفتاره ــدي و بهب ــاس خودکارام احس

سازمانی است که حـاکی از تاییـد شـدن هـر دو فرضـیه      

ایـن ارتبـاط در   ، تحقیق می باشد. همچنین بنا بر نتـایج  

کمی قوي تـر  ، خصوص بروز رفتارهاي شهروندي سازمانی

  گزارش شده است.  

  نتایج 

نتایج این تحقیق نیز همانند اغلب تحقیقات انجام 

بر نتایج ، شده در خصوص سبک هاي جدید رهبري

مثبت بکارگیري این رویکردهاي رهبري تاکید دارد. 

ر قابل شواهد حاکی از آن است که سبک توزیعی تاثی

توجهی بر بهبود احساس خودکارامدي معلمان و 

همچنین بروز رفتارهاي شهروندي از سوي ایشان دارد. به 

، نظر می رسد که  بکارگیري شیوه توزیعی در رهبري

نگرانی مدیران در ارتباط با نحوه انجام امور را کاهش می 

دهد و  اعتماد مدیران به معلمان در رابطه با نحوه انجام 

یفشان بیشتر خواهد بود و تعامل بیشتري میان وظا

معلمان و مدیران شکل خواهد گرفت. این امر سبب می 

شود تا معلمان حساسیت بیشتري نسبت به دانسته ها و 

دانش خود داشته باشد و احساس مسئولیت بیشتري در 

این ، قبال وظایف آموزشی خود داشته باشد. عالوه بر این

امر باعث بهبود احساس معلمان نسبت به خود و محیط 

می گردد . طبیعتا افراد در محیط هایی که موفقیت 

بیشتري کسب می کنند احساس خودکارامدي باالتري 

خواهند داشت. این ارتباط قبال توسط محققینی نظیر 

  مورد تایید قرار گرفته بود.  ) نیز1982و همکاران ( 40شرر

اعتماد و روابط دوطرفه میان معلمان  بهبود، از طرفی

و مدیران و همچنین تقویت احساسات مثبت در معلمان 

، نسبت به مدیران و محیط، سبب می شود معلمان
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مسئولیت بیشتري در قبال محیط آموزشی احساس کنند 

که به افزایش بروز رفتارهاي شهروندي سازمانی منجر می 

بود که شرط  ) نیز اذعان کرده2002قبال وك (گردد. 

افزایش اعتماد ، اصلی بهبود رفتارهاي شهروندي سازمانی

و شکل گیري احساسات مشترك میان فرد و سازمان می 

و رفتارهاي شهروندي در محیط هایی که روابط  باشد

بیشتر دیده می ، بهتري میان مدیران و افراد وجود دارد

رهاي بروز رفتا ) نیز1999شود. از دیدگاه ویلیامز و شیاو (

شهروندي بر پایه وجود چشم اندازهاي مشترك میان 

کارکنان و سازمان و مسئولیت شناسی سازمان در قبال 

افراد شکل می گیرد. به نظر می رسد در سبک رهبري 

این گونه مولفه ها حضور پر رنگ تري دارند که ، توزیعی

  به شکل گیري بیشتر رفتارهاي شهروندي منجر می شود. 

   

  کاربردي پیشنهادات 

طبیعتا بکارگیري شیوه هاي رهبري غیرمتمرکز مانند 

رهبري توزیعی در مدارس توصیه می شود و براي این 

افزایش رفتارهاي زیر از سوي مدیران پیشنهاد ، منظور

  می گردد :

استفاده از رویکردهاي غیرمتمرکز در تصمیم  )1

 گیري و اجراي وظایف

تیم ها در حمایت و پشتیبانی بیشتر از افراد و  )2

 مدارس

تفویض اختیار بیشتر در میان معلمان و سایر  )3

 کارکنان

 تاکید بیشتر بر اهداف و نه رویه ها )4

افزایش ارتباطات و کانالهاي ارتباطی در مدارس  )5

 میان کارکنان و حتی مدیران

 بهبود فضاي مبتنی بر اعتماد و اطمینان  )6

توسعه تجهیزات و ابزارهاي توانمندسازي معلمان  )7

 سایر کارکنانو 
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