فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمیواحدگرمسار

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 5931
صص 521-1 40

نقش فضیلت سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلما رثا نومزآ :ن    
مستقیم و اثر غیرمستقیم با میانجیگری رضایت شغلی

سارا عابدی کوشکی ،1حسن رضا زین آبادی

2

چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر ،آزمون اثر مستقیم و یغ ر مستقیم فض لی ت سازمانی مدارس (با م گ یجنای ری تیاضر     
شغلی) در رفتار شهروندی سازمانی معلمان و پیشنهاد الگویی عّلّلی در ارتباط با آن میباشددد .جامعهههی م هعلاطم درو   
شامل ک یل ه معلمان مدارس متوسطه نواحی چهارگانه کالنش ندوب جرک ره د هک 

من شور اب و  هن گگگگگگگگگگگگگ یری

جدول کرجسی مورگان تعداد  403نفر انتخاب شدند .پژوهش حاضر از حیث ه براک ،فد ر و ید

خوشهههای و

ثیح زا ،شور    

توصیفی از نوع همبستگی محسوب میشود .برای گردآوری دادهها از پرسش نامههاییی اس هک دش هدافتسا درادنات

   

همهی آنها از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بودند .جهت تجزیه و ت لیلح دادهها از تکنیک ت لیلح عاملی تأییدی
و مدل یابی معاد تال ساختاری استفاده ش اتن .د ی ناشن ج     میییدهددد که فضی سرادم ینامزاس تل    

بهههطوررر مس ،میقت

ت ثأ یرگذاری پایین و یغ ر معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان دارد .همچنین آزم وگلا نو ی اشن ضورفم  ن     
میدهد که فض لی ت سازمانی با میانجی گری رضایت شغلی میتواند ب ناملعم ینامزاس یدنورهش راتفر ر ذگرثا ار       
باشد .یافتههای این پژوهش اهمیت تقویت فض لی ت سازمانی مدارس و همچنین رضایت شغلی معلمان را مورد تأکید
قرار میدهد.
کلید واژهها :فضیلت سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی ،رضایت شغلی ،معلم.
دریافت مقاله59 13 /5/ 17 :

پذیرش مقاله59 13 /01/3 :

 -1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی تهران (نویسنده مسئول).
Sara.abedi.kooshki@gmail.com
 -2دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی تهران.

26 1

لصف نامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دهم  /شماره چهارم /زمستان 59 13

مقدمه

1

مفهوم فض لی ت اشاره به شایستگیهای اخالقی فطری (هسل  )31 20 ،دارد که از طریق فعالیتهای
انسانی منجر به بهبود اخالق اجتماعی میشود .فضیلت عمدت ًاًا در لف سفه ب ثح
حال حاضر ،از نظ وئت ر رر ررری و س د ،تخا ررر تحقیق تا

میییشوددد ،ول للی در

امزاس نن نننی اس هدافت میییشوددد .در حاللی ک ککه

تحقیقات اولیة فضیلت به رفتار مدددیران تمرک ککز داش حت رد ،ت قققیق تا

اخخخی یر از نق ف ش ضض ضضضیلت در

حوزههای دیگر عملکرد سازمان ،از قبیل خالقیت ،گردش م و ،تیفیک ،یلا آدوس و ثحب ،یر     

میشود (بارکلی و مارکل .)21 20 ،2فض لی ت سازمانی با مشارکت باالتر افراد و رواب وق ط ی نیب 

آنها و تقسیم منابع باارزش و اط عال ات در افراد سبب افزایش سرمایه اجتماعی میشوددد (ک نورما

و داتون و کویین .) 2003 ،3از عملکردهای مثبت فضیلت سازمانی گسترش توانایی س امزا ننن در
مقابله با مشک تال عمدهای است که سازمان با آن مواجه میشود و گسترش فضیلت س امزا ننی
از ت ثأ یرات منفی ایین مش ششک تال

میییکاهددد .احساسا تتت مثبتتت و س مر اایة اجتما ععع ی با ا فض ضضیلت

ش مییییابددد و بههه ه زفا م اایییی در عملک ککرد ا ارف ددد و س امزا نننها ا
یشود و گس رت ش ش
سازمانی ایجاد م 
یانجامد (بارکلی و مارکل .)21 20 ،الع وه بر متغیر فض لی ت سازمانی بی تردید کارکرد اثربخش
م 
سازمانها در هر شرایطی ،به تالش آنها وابسته اس هک یشالت اما ت
تعریف   

فرص ًاًا دنب زرم کی رد  ی         

شد هه ه (ش ماجنا )یلغش فیاظو حر         نم ییشو دد د و فرات  نآ زا ر ن زی     م ییرود ( و جراگ

راستوگی .) 006 2،4تالش فراتر از انتظار و افزون بر نقش کارکنان ،به ان زاد هههای ب تسا تیمها ا    

که حجم پژوهشهای مربوط به آن ،عمدت ًاًا با عنوان «رفتارهاییی ش نامزاس یدنوره یی ییی» ،5دائم ًاًاًاًا در
حال افزایش است .متغیر رفتار شهروندی سازمانی ،موج نوینی را در دان یاهراتفر زا دوجوم ش    

مزیت بخش سازمانی ایجاد نموده و اهمیت آن در اثربخشی سازمانی آشکار شده است (ارگان،6
 : 1988پادساکوف ،مکنزی ،پین و باخراچ.) 2000 ،7

Hessel
Barclay & Markel

1
2

3 Cameron, Dutton & Quinn
4 Garg & Rastogi
5Organizational Citizenship Behaviors
6 Organ
7 Padsakoif, Mackenzie, Paine & Bachrach
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در جوامع از فض لی ت بهعنوان عنصر جداییناپذیر شهروندی خوب یاد میشود ،با این تصور که میتواند
زمینهساز شکوفایی روابط متقابل اثربخش و ثبات اجتماعی باشد .بهگونهای که برای اطمینان از وجود بقا
در جامعه ضروری است (کامرون ،برایت و کازا .) 2004 ،1کامرون یکی از اولین اندیشمندانی اس هک ت   

در زمین وهفم ه مممم مس ضف یزا ی نامزاس تلی و یو .تسا هدرک شالت  مزاس تلیضف شناراکمه انی ار   

  

         

دربر یگ رنده اقدامات افراد ،فعالیتهای جمعی ،خ صیص ههای فرهنگی یا فرآیندهایی دانستهاند که قادرند
ویژگیهای سازمانی فض لی ت محور را اشاعه داده و تداوم بخشند (کامرون و همک ،نارا

 .) 2004بررر ایننن

اساس کامرون و همکاران یک مدل پنج عاملی از فض لی ت سازمانی ،شامل خوشبینی ،بخشش ،،اعتم دا ، ،
شفقت و صداقت را ارائه نمودند.
مدارس اثربخش ،برخوردار از معلمانی هستند که بهطور داوطلبانه ،اختیاری ،ب ،تشادمشچ نود

  

ا ظتنا رب نوزف ا سر تامازلا و تار م ممممممممم ممی نق رب ،دوخ ش اااااا ای کم م هب ک دددددد دیر ،معلم  نا دد دیگ و ر

دانشآموزان و بهطورکلی ،اثربخشی مدرسه ،از هیچ تالشی فروگذار نیستند (دییپائوال و هوووی،2
 .)5 200در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی در مدرسه نیز ،از این تالشهای س ناونع اب ،دنمدو    

رفتارهای شهروندی سازمانی یاد میشود .تحقیقات متعددی نشان دادهاند که فض لی ت در س نامزا

در ای لدمه و قشع داج یی ی یی یی (ر  وگ و اراکمه نننن ن ،)11 20 ،3ت بارب رد لمحت ،هدارا ،یقالخا ناو ر        

دشواریها (س یل گمن ; 1999 ،4بامیستر و اکسالین ،) 2000 ،5سالمت ،شادمانی ،انعطافپ رد یریذ
در براب تخس ر ی یی یهااا (ری و ف

گنیس رررر ر ; 008 2،6م ری زز ز ) 2000 ،7نق ازسب ش ی آ هصالخ .دراد 

نننننن نکه  

اخالقیات مبتنی بر فض لی ت همواره به دنبال تحریک ارزشهای آرمانی و پاسخگویی به این سؤال

است که ما باید چه نوع سازمانی باشیم (چان.)5 200 ،8

فردی باش یصخ ت فض لی ت مدار یا فردی اخ ب ،روحم قال ههه ههههط و مظنم رو

هب موادم وی گژ یی یی یییییییه یا

اخالقی پایبند است و رفتاری صادقانه ،عادالنه ،قابلاعتم م شیامن هب ار هنادهعتم و دا ی ییی ییییییی دراذگ
1 Cameron, Bright & Caza
2 DiPaola & Hoy
3 Rego et al
4 Seligman
5 Baumeiser & Exline
6
Ryff & Singer
Myers

chon

7
8
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ینچ کرد ن م یتیصخش  ی یی ی یی یییت بترا هب ناو ا اب نآ ط

.درب یپ نامزاس               

بهعبارتدیگر ،درصورتیکه فضایل انسانی از ش یصخ ت انسان مشتق شده باشد ،فض لی ت س ینامزا

نیز باید از طریق ش یصخ ت سازمانی متبادر شده و قاب یل ت اندازه یگ ری پیدا کند (هارتمن.) 1998 ،2
.) 1998

یکی از متغیرهایی که همواره رابطه باال و معناداری را با رفتار ش اشن ناملعم ینامزاس یدنوره ن     

داده اس ،ت    " رضای لغش ت ی یی ی" اس تت ت ( و جراگ ر اا اس ،یگوت

    ; 006 2اپالتک اا ا ; 006 2 ،3براگ رر ر 4و

همکاران ;5 200 ،نونیا 5و همکاران .) 006 2 ،معلمانی که رضایت ش مزاس دهعت و یلغ ا یالاب ین ی     

دارند ،اشتیاق بیشتری به بروز رفتار شهروندی سازمانی نش  دنهاوخ نا داد ناشن دوجوم دهاوش       .
میدهد که فض لی ت بخشش با روابط اجتماعی غنیتر و گستردهتر ،رضایت شغلی باالتر ،احساس
قدرت ،کم بودن عارضههای بدنی ،بهبود سریعتر بیماری و اضطراب و استرس کمتر ارتباط دارد

(مک کوالف .) 2000 ،6کاپرارا و همکاران ،) 006 2( 7در تحقیقی نشان دادند ک و لاح ه

اوه ی    

حاکم بر مدرسه و متغیرهای م یح طی بسیاری روی رضایت شغلی معلمان ت ثأ ر میگذارند .ش دهاو
  

پژوهشی مورد اشاره ،این فرض را که فض لی ت سازمانی ،تعیی نک ن ن رد یلغش تیاضر هدمع هد

معلمان است را تقویت مینماید .اما با توجه به یافتههای بسیاری از پژوهشها (نظیر سامچ و دراچ

نآب ،یدا
ذهاوی 2000 ،8؛ لپین ،ایرز و جانسون 2002 ،9؛ باجپایی و هوالنا 20 11 ،10و زی 

 ) 1389کههه

که بر نقش بی واسطه رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی اذعان دارند ،یک رگید ضرف   
نیز قوت می یگ رد .بر این اساس میییت او ننن رض یلغش تیا

اونع هب ار ن ثا رگ یجنایم  ر تلیضف 

   

سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی فرض نمود.

Paine
Hartman

Oplatka
Bragger

Ngunia
McCullough

Caprara & et al
Somech & Drach-Zahavy
LePine, Erez & Johnson
Bajpai & Holani

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
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امروزه کمتر کسی وجود دارد که عملکرد مدارس و معلمان را در امر موفقیت ی  مدع ا م قفو یت   

دانش آموزان دخ لی نداند .فریبرگ و آستین ) 1999 ( 1بر این باورند که جو مدرسه به منزله ق بل ،

ق بل  ،روح و جوهر مدرسه است که باعث میییشوددد معلم هب نازومآ شناد و نا قشع هسردم
بورزند و بخواهند جزیی از مدرسه باشند .بی شک نقش بی ب لید

   

یلیصحت تشونرس رد ملعم

دانش آموزان قابل انکار نیست .اما بر کسی پوشیده نیست ،که هم اجنا رد ناملعم ه م و فیاظو    
عملکرد خود یکسان نیستند .مسلم ًاًا معلمانی در مسئولیت خطیر خود موفق هستند که از نگرشها ا
و رفتارهای خاصی که از آنها به عنوان رفتارهای شهروندی س زا ممانی ی دا میییشوددد ،ب رادروخ ر   
باشند .اما نکتهای که در این میان ناشناخته مانده است و مسأله عمده این پژوهش است ،این است
که فض لی ت سازمانی چگونه و از مسیر کدام عوامل یا متغیرها بر رفتار شهروندی سازمانی معلم نا
ت یثأ ر میگذارد؟ به عبارت دیگر پس از دستیابی به یافتههایی که بیانگر نقش و اهم میقتسم تی و
یغ ر مستقیم فض لی ت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی بودند ،پرسش مهمی که ذهن پژوهشگر
را به خود ج بل

و هدایت کرد این بود که آیا رضایت شغلی معلمان نیز به عنوان میانجی گر بین

فض لی ت سازمانی مدارس و رفتار شهروندی سازمانی معلمان نقش ایفا میکند؟ ات نیا رب هوالع    
کنون فض لی ت سازمانی در مدارس ،با ترکیبی از متغیرهای نگرشهای ش یدنورهش راتفر و یلغ    
سازمانی معلمان که نقش محوری و اساسی هر کدام مورد قبول و اذعان پژوهشگران است ،مورد
بررسی و مطالعه قرار نگرفته است و همی و ناصقن ن

ن زا یشناد فاکش قققق ق ققققققش فضی ینامزاس تل   

مدارس بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان بطور مس نینچمه و میقت

و اب ا ،یلغش تیاضر هطس    

  

دستمایه پژوهش حاضر شد ،تا در قالب الگویی عّلّلی ذیل ب رب ه ر نیا رد .دوش هتخادرپ نآ یس     

الگو ،اثر یک متغیر نهفته برون زا( 2فض لی ت سازمانی) و یک متغیر نهفته درون زا(3رضایت شغلی
شغلی معلم) بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان مستقیم و مثبت فرض شده است .همچنین هوالع
بر آنکه رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر مستقیم و مثبت دارد ،به عنوان میانجی رگ
اثر فض لی ت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی فرض شده است.

1

Freiberg & Stein
Exogenous latent variable
3
Indogenous latent variable
2

031
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رفتار شهروندی سازمانی

فضیلت سازمانی

رضایت شغلی
شکل  .1الگوی مفروض تحقیق

اهداف و فرضیههای تحقیق
هدف کلی این پژوهش ،آزمون اثر مستقیم و یغ ر مستقیم فض لی ت س جنایم اب( سرادم ینامزا ی     
گری رضایت شغلی) در رفتار شهروندی سازمانی معلمان و پیشنهاد الگویی عّلّلی در ارتباط ب نآ ا
میباشد .در خصوص الگوی مفروض پژوهش ،این پژوهش بر آن بوده است که تع یی ن کن ایآ د   
دادههای گردآوری شده ،از اثرات مستقیم و یغ رمستقیم در آن حمایت الزم را به عمل میآورند
یا خیر؟ و همچنین آیا میتوان آن را به عنوان مجرای تأثی تلیضف ر

مزاس ا ب سرادم ین ر راتفر        

شهروندی سازمانی معلمان پیشنهاد کرد؟ شاید بتوان گفت که هدف آرمانی این پژوهش کمک
ش رض یلغش تیا
به بهبود رفتار شهروندی سازمانی معلم ازفا قیرط زا نا ی ششش ششش

کیرحت و ناملعم     

سیاست گزاران و پژوهشگران برای توج ضف تیمها و شقن هب رتشیب ه ی سرادم ینامزاس تل

      

یباشد .برای تحقق این اهداف ،فرضیههای ذیل مورد آزمون قرار گرفت:
م 
 )1همبستگی معناداری میان فض لی ت سازمانی مدارس ،رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی
معلمان وجود دارد.
 )2فض لی ت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر مستقیم و معنادار دارد.
 )3فض لی ت سازمانی بر رضایت شغلی اثر مستقیم و معنادار دارد.
 )4رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر مستقیم و معنادار دارد.
 )5فض لی ت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر یغ ر مستقیم و معنادار دارد.
 )6الگوی مفروض برازش خوبی با دادههای گردآوری شده دارد.
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روش تحقیق
پژوهش حاضر ب فده ضاحل ه    

«ک دربرا ییی» و ب وآدرگ هوحن ظاحل ه ری      دادهها ا ،در قلم ور

پژوهشهای «توصیفی» قرار دارد .با توجه به اینکه در این پژوهش هم به روابط دو ب مه و ،ود ه   
به روابط چند متغیری و هم به روابط عّلّلی (از نوع الگویابی عّلّلی) بی یوگلا بلاق رد( اهریغتم ن     
مفروض) پرداخته شده است ،بنابراین ،میتوان گفت که روش پژوهش حاض عون زا یفیصوت ر    
همبستگی و همبستگی از نوع دو متغیری و الگویابی لع ّیّی میباشد .حجم نمونه شامل  403نف زا ر
معلمان ( 08 2مرد و  195زن) ،مدارس دولتی مقط گراهچ یحاون هطسوتم ع ا جرک رهشنالک هن

    

بودند .دادهها با استفاده از  3پرسش نامه استاندارد جمع آوری شد .جهت س ضف داعبا شجن ی تل
همک ارا ننن (  ،) 2004کههه بر

سازمانی مدارس از پرسش نامه  15گوی  نورماک درادناتسا و یا ه و

اساس  5بعد خوش بینی سازمانی ،اعتماد سازمانی ،ش ششخب ،ینامزاس ماجسنا ،ینامزاس تقف

   

سازمانی طراحی شده ،استفاده شد .همچنین از پرسش نامه  20گویه ای رضایت شغلی مینه س تو اا

( ،)MSQتوسعه داده شده توسط ویس ،دیوس ،انگلن وکفال و د ئئیستتت ،) 1967 (1ب شجنس یار   
ابعاد رضایت درونی ،رض و ینوریب تیا

فتسا یلک تیاضر ا .دش هد

شهروندی سازمانی معلمان نیز از پرسش همان

     براای ان زاد هههگی یری رفت را

 15گوی و الوئاپید یا ه

 ناراکمه ((( ((((  ،) 2004اس هدافت

شده است .در این پژوهش از معلمان خواسته شد ،که گویه های توصیفی را در طول مقیاس پ جن
درجهای لیکرد (از خ یل ی کم= 1تا خ لی ی زیاد= )5درجه بن صخشم و ید

یایاپ .دننک ی شسرپ       

نامهها به روش آلفای کرونباخ برای فض لی ت سازمانی ،رضایت شغلی و رفتار شهروندی س نامزا ی ی
ی
(با حذف دو گویه) به ترت بی

 0/ 92 ،0/ 92و  0/ 85ارب .دش شرازگ ی ییاور یسررب        س زا هههها ا،

ت لیلح عاملی تأییدی انجام شد و مشخص شد که خرده مقیاسها با توان باال و با ب بسانم شزار ی   
متغیرهای فض لی ت سازمانی ،رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی را ان ریگ هزاد ی    میییکننددد
(جدول .)1

Weiss, Dawis, England & Lofquist

1
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جدول  .1پارامترهای الگوی اندازه گیری متغیرهای فضیلت سازمانی ،رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در تحلیل
عاملی تأییدی

خرده مقیاسها

پارامتر استانداردβ

خوشبینی سازمانی

فض لی ت سازمانی

خطای معیار

کمیت t

0/ 65

0/ 46



01/ 64

اعتماد سازمانی

0/28

0/ 32



15 / 98

شفقت سازمانی

0/ 96

0/ 07



15 / 58

انسجام سازمانی

0/ 98

0/ 04



16 / 45

بخشش سازمانی

0/ 83

0/ 34



15 / 46

صهای برازش0/ 98 =)CFI( ،0/39=)AGFI( ،0/ 96 =)GFI( ،0/ 07 =)RMSEA) ،3/ 12 =)X2/df) ، 46 2=x2 :
شاخ 

رضایت درونی
رضایت شغلی

0/ 88

0/ 19

رضایت بیرونی

1/ 11

-0/52



رضایت عمومی

0/ 91

0/ 43





12 / 09

16 /5
5/ 89

صهای برازش0/ 97 =)CFI( ،0/ 92 =)AGFI( ،0/59=)GFI( ،0/ 07 =)RMSEA) ،3/ 47 =)X2/df) ، 575 =x2 :
شاخ 

Q1

0/ 60

0/01



8/ 63

Q3

0/37

0/ 13



11 / 24

Q4

0/ 77

0/ 08



12 / 12

Q5

0/ 79

0/01



12 / 57

Q6

0/ 79

0/01



12 / 51

Q7

0/37

0/ 13

11 /41

رفت دنورهش را ی ییییی ی

Q8

سازمانی

0/ 80

0/ 09



12 / 71

Q9

0/ 86

0/ 08

41/93

Q10

0/ 89

0/ 08



15 / 15

Q11

0/ 81

0/ 09

12 /9

Q12

0/ 78

0/ 17



Q14

0/ 86

0/ 08

41/62

Q15

85

0/01

41/ 09



9/ 12

صهای برازش0/96=)CFI( ،0/94=)AGFI( ،0/97=)GFI( ،0/06=)RMSEA) ،3/ 48 =)X2/df) ، 80 =x2 :
شاخ 

P >0/05

همان گونه که در جدول شماره  1مالحظه میشود ،یکی از شاخصها در سطح مط ول ببی نیستتت.
ًال در مقدار مطلوب ایین ش خا صصص ب ببین اندیش رگمه نادنم اایییی وج دو
اّمّما باید توجه داشت که :او ًال
ندارد ،برای مثال برخی حتی مق دایز رایسب راد      5را ن یخ تبسن یارب زی

جرد هب ود ه       آزادی

) )X2/dfمتناسب دیدهاند (ویتون .) 1977 ،1ثانی ًاًا در شرایطی که شاخص خیدو ( )X2ب د ه الالال ی للل ی
Wheaton

1
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ازجمله با افزایش حجم نمونه به لحاظ آماری معنادار میشود ،به ش خا صصصها ای جا ایگزین توجه
میشود .واضح است بقیهی شاخصها در سطح قابل قبولی هس ارض نیاربانب دنت ی تسا ب ا و درادن   
شاخصهای برازش ،تأمین روایی سازه این ابزارها و برازش کامل الگوی اندازه یگ ری متغیره یا
پژوهش را با دادهها نشان دادند.
یافتهها
جدول  2متغیرهای پژوهش را با استفاده از میانگین و انحراف معیار توصیف کرده است.
جدول  .2توصیف آماری متغیرهای ژپ وهش
انحراف معیار

متغیرهای نهفته

میانگین

فض لی ت سازمانی

3/95

0/ 74

رفتار شهروندی سازمانی

3/ 42

0/ 60

رضایت شغلی

3/ 66

0/ 70

در آزمون فرضیه اول پژوهش ضریب همبستگی پیرسون میان متغیرهای پژوهش به ترت رکذ بی   
شده در جدول  3محاسبه شد.
جدول  .3ضرایب همبستگی میان متغیرهای ژپ وهش
متغیرهای نهفته

فض لی ت سازمانی

رضایت شغلی

رفت یدنورهش را     
سازمانی

فض لی ت سازمانی

1

رفتارشهروندی سازمانی



0/48

رضایت شغلی



0/ 72

1


1

0/ 63

همان گونه که جدول  3نشان میدهد ،میان هم اهریغتم ه ی رد شهوژپ 
معنادار وجود دارد .باالترین ضریب مربوط به رابطه بی تلیضف ن

حطس       0/10همبس یگت

ی (  )r=0/ 72و رض تیا
س نامزا ی ی

شغلی معلمان است .پس از آن رفتار شهروندی سازمانی باالترین میزان همبس تیاضر اب ار یگت    
شغلی دارد (  .)r=0/ 63همچنین فض لی ت سازمانی با رفت مزاس یدنورهش را ا  نیرتمک ین ر ار هطبا      
یشود که م اهریغتم نای ی   
دارد (  .)r=0/ 48به این ترت بی در آزمون فرضیه اول این نت جی ه حاصل م 
پژوهش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
پیش از بررسی بقیه فرضیهها ،به منظور اطالع از چگونگی حضور هر یک از متغیرهای برون زا و
درون زا در الگو ،به عنوان نخستین گام ،الگوی برازش یافته مفروض ارائه مییی درگ ددد .الگ یو

،2
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از رابطه بین یک متغ از نورب هتفهن ری

غتم کی اب )ینامزاس تلیضف( ی راتفر( از نورد هتفهن ر           

شهروندی سازمانی) و میانجی گری متغیر نهفته درون زای دیگر (رضایت شغلی) به دست آم هد
است.

در آزمون الگوی مفروض ،اثرات مستقیم و یغ ر مس هک تفرگ رارق یسررب دروم نآ رد میقت   

   

پارامترهای آن در جدول  4گزارش شده است.
جدول  .4پارامترهای اثرات مستقیم و غیر مستقیم در الگوی مفروض پس از برازش
اثرات
مستقیم
یغ ر مستقیم

پارامتراستانداد β

خطای معیار

از فض لی ت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

0/ 03

0/ 07

از فض لی ت سازمانی بر رضایت شغلی

0/ 77

0/ 07

از رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی

0/ 71

از فض لی ت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

0/ 57

0/1
0/ 06

t
n.s

0/ 38

*01/28
*

6/ 99

*

9/ 04

با میانجی گری رضایت شغلی
P >0/05

با نگاه به جدول  4و آزمون فرضیه دوم میتوان دریافت که ،ضریب پارامتر استاندارد ( )β=0/ 03
بین متغیر فض لی ت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین مقدار  tبراب اب ر     ،0/ 38نش زا نا
توان پایین ت ثأ یرگذاری مستقققیم و همچن ننین غی یر معن تلیضف رادا

مزاس ا ننن ننننی ب نورهش راتفر ر ددد ددددی

سازمانی میباشد .بنابراین در بین اثرات مستقیم متغی یر نهفت ورب ه نن نننزا ،ایین ا امآ ظاحل هب رث رررر ررررری
یدهد که ض راپ بیر ا دناتسا رتم ارد ((( ((((  ) β=0/ 77و
معنادار نبوده است .آزمون فرضیه سوم نشان م 

همچنین  tبرابر  ،01/28نش الاب ناوت زا نا ی ت اذگریثأ ری تلیضف رادانعم و میقتسم  ینامزاس         
مدارس بر رضایت شغلی معلمان دارد .آزمون فرضیه چهارم نیز حاکی از آن اس تیاضر هک ت    

شغلی با ضریب پارامتر استاندارد (  ،) β=0/ 71اثر مستقیمی بر رفت مزاس یدنورهش را ا لعم ین م نا     
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داشته است .در بررسی معناداری این اثر مقدار  tبرابر با  6/ 99نش ظاحل هب ریثأت نیا هک داد نا      
آماری معنادار است .همچنین آزمون فرضیه پنجم نشان میدهد که ،فض لی ت سازمانی (با م یجنای

گری رضایت شغلی) با ضریب پارامتر استاندارد (  ) β=0/ 57ت یثأ ر یغ ر مستقیم بر رفتار ش یدنوره

یدهد که
سازمانی معلمان داشته است .در بررسی معناداری این اثر ،مقدار  tبرابر با  ،9/ 04نشان م 
این ت یثأ ر نیز به لحاظ آماری معنادار است .برای آزمون فرضیه ششم شاخصهای نیکویی ب شزار
الگوی مفروض ت لیلح شد که جدول  5آنها را گزارش کرده است.
صهای نیکویی برازش الگوی نهایی
جدول  .5شاخ 
صها
مقادیر شاخ 

صهای نیکویی برازش
شاخ 

1 07 4

یدو
خ 
2

درجه آزادی ( )X

1077

یدو بر درجه آزادی))X2/ df
نسبت خ 
تقریب ریشه میانگین مجذورات خطا ()RMSEA
شاخص نکویی برازش ()GFI

3/7
0/ 09
0/39

شاخص نکویی برازش تعدیل یافته ()AGFI

0/ 90

شاخص برازش هنجار یافته ()NFI

0/ 91

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

0/39

شاخص برازش افزایشی ()IFI

0/39

همان گونه که در جدول شماره  5مالحظه میشود ،یکی از شاخصها در سطح مط ول ببی نیستتت.
ًال در مقدار مطلوب ایین ش  صخا
اّمّما باید توجه داشت که :او ًال

بب بببین اندیش رگمه نادنم اایییی وج دو

ندارد ،برای مثال برخی حتی مق سب راد یییییار زی دا  5را ن یخ تبسن یارب زی

جرد هب ود ه       آزادی

) )X2/dfمتناسب دیدهاند (ویتون .) 1977 ،ثانی ًاًا در شرایطی که شاخص خ خخیدو ( )X2ب د ه الالال ی للل ی

از جمله با افزایش حجم نمونه به لحاظ آماری معنادار میشود ،به شاخصها ای جا ایگزین توجه

میشود .واضح است بقیهی شاخصها در سطح قابل قبوللی هس .دنت  RMSEAبراب اب ر     0/ 09و
کمتر از  GFI،0/1برابر  AGFI ،0/39برابر

 NFI ،0/ 90براب اب ر     CFI ،0/ 91براب اب ر     0/39و

 IFIبرابر  ،0/39همگی باالتر از  0/9و در سطح قابل قبولی گزارش شدههانددد .ب سا نیا ر اس رد 

  

آزمون فرض ششم این نت جی ه حاصل میشود که الگوی مفروض ،برازش مناسبی با دادهها دارد و
میتوان آن را به عنوان مجرای ت یثأ ر فض لی ت سازمانی مدارس بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان
پیشنهاد کرد.
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بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر ،آزمون اثر مستقیم و یغ ر مستقیم (با میانجی گری رضایت شغلی) ،فض لی ت
سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلم یوگلا داهنشیپ و نا ی ع  ّلّل ی بترا رد ا  ط ب نآ ا       
یباشد .در آزمون
است .نتایج پژوهش حاکی از تأیید تمام فرضیههای پژوهش ،بجز فرضیه دوم م 
فرضیه اول ،ضرایب همبستگی میان متغیرهای پژوهش نشان داد که میان همه متغیره شهوژپ یا   
در سطح  0/10همبستگی معنادار وجود دارد .نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان از آن دارد
که فض لی ت سازمانی مدارس بهطور مستقیم ،ت ثأ یرگذاری پایین و یغ ر معناداری بر رفتار شهروندی
سازمانی معلمان دارد .هرچند در این پژوهش ،وج راتفر و ینامزاس تلیضف نیب یگتسبمه دو       
ششدهه اس هک یشهوژپ اما ،ت
شهروندی سازمانی معلمان (  )r=0/ 48معنادار رازگ ش ش

هب میقتسم

   

بررسی این رابطه پرداخته باشد مشاهده نشده است تا مقایسهای انجام شود ،اما معن رثا ندشن رادا    
مستقیم آن ،خالف پژوهشهای با لگ ر و سامچ (  ) 2009و اپالتکا (  ) 2009است که کممموب ببیش به
بررسی متغیرهای فردی مشابه با ابعاد فض لی ت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای
یغ ر آموزشی پرداختهاند .درواقع اخالقیات نیک معلمان مانند اعتماد ،بخشش ،صداقت ،شفقت و
خوشبینی در م یح ط مدرسه بیشک دل لی ی بر رفتار سازمانی مناسب آنهاست؛ اما اینکه آیا تأثیر
آنها بر رفتار شهروندی سازمانی معلم ممان ب ببیواسطههه و بهههطوررر مس هب زونه ،تسا میقت دهاوش      
پژوهشی دیگری نیاز دارد .در تفسیر و توجیه ای و هجیتن ن نآ تریاغم لماوع

اب

    پ هوژ شششها ای

مشابه گذشته ،اینگونههه م ممیت او ننن اذ وا هک تشاد ناع    ًالًال ویژ گگگ یها ای س ینامزا آنها ا متف توا
میباشد ،دوم ًاًا میتواند ناشی از فرهنگ کشورهایی باشد که پژوهش در آنجا انجامشده است.
آزمون فرضیه سوم نشان داد که فض لی ت سازمانی با ت او ننی ب و الا بهههص رو تتت معن رب رادا    رض تیا
شه ریظن هتشذگ یا و ارپاک   
شغلی معلمان ،ت ثأ یر مستقیم داشته است .این نت هوژپ جیاتن اب هجی شششش شششش

همکاران ( ،) 006 2فابین ،)21 20 ( 1فرناندو و آلمیدا )21 20 ( 2هماهنگ بوده است .نت نومزآ جیا   
فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که رضایت شغلی معلمان اثر مستقیم ،مثبت و معناداری ب راتفر ر   
شهروندی سازمانی معلمان دارد .نتایج پژوهش در بررسی این فرضیه ،با یافتهها ای پ هوژ شششها ایی
که در این رابطه در داخل و خارج انجامگرفته همگام م ممیباشددد .س چاردو چما زهاوووی ( ،) 2000
Fabian
Fernando & Almeida
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لپین و همکاران (  ،) 2002تسیویی 1و همکاران (  ،) 2007باولین نوماه و گ دد ددد ،) 008 2( 2باجپ یا ی و 
هوالنا (  )11 20و زی  ن آآآبادددی (  1388و  ) 1389در تحقیقاتش اد ناشن نا دند هک 

   

یلغش تیاضر

کارکنان به چندین طریق (مستقیم یا غیرمستقققیم) بررر رفت دنورهش را یی ییی س ینامزا آنها ا اثر راذگ
است ..نت جی ه این پژوهشها حاکی از آن است که رضایت شغلی معلمان با یدنورهش راتفر ثع    
   

سازمانی ایشان از طریق :کمک ب اس ه ی شناد هب کمک ،ناملعم ر سالک رد نازومآ در و س

خارج از کالس درس ،کمک به مدرسه بهطورکلی ،کمک به والدین و کمک به رشد ش صخ ی
انجام میگیرد (زینآبادی .) 1389
اثر غیرمستقیم فض لی ت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی ،با می یانجیگررری رض یلغش تیا

رد   

قالب فرضیه پنجم مورد آزمون قرار گرفت .نت جی ه آزمون این س اؤ للل نش دانعم زا نا ا نیا ندش ر     
رابطه غیرمستقیم داشت .لذا میتوان نت جی ه گرفت که فضی ینامزاس تل    م ریغتم قیرط زا سراد   
رضایت شغلی معلمان میتواند ت یثأ ر یغ ر مس هش راتفر رب یتبثم و میقت ر نامزاس یدنو ی ناملعم         
داشته باشند .هنگامیکه فضائل سازمانی و توسعه رفتارهای فض لی ت مدارانه که ب نوچ یدراوم ا    
توسعه خوشبینی ،اعتماد ،شفقت ،انسجام و بخشش در سازمان همراه باشد ،ماندگاری و رضایت
،لیاضف    

سرمایههای انسانی را تا حد زیادی ارتقاء میدهد ،چراکه در مدرس مزاس ای و ه ا هک ین

عادات ،تمای تال و اقداماتی که منجر به تولید خوبیهای اجتماعی و فردی میشود ،رواج داش هت
باشد ،کارکنان آن احساس قدرشناس سسی خواهن و درک د  ناملعم از ب و شیوخ راک

وو و ووو ووووووودن در آن

مدرسه خشنود خواهند بود ،سرانجام نتیجهی چنین رضایت خاطری ،منجر به سر زدن رفتاره یا ی
میشود که از آنها به رفتارهای شهروندی سازمانی یاد میشود (ورمزیار.)29 13 ،
نتایج آزمون فرضیه ششم ،یعنی آزمون برازش الگوی مفروض نشان داد که شاخصهای نیکویی
برازش الگو نشان از برازش مناسب الگوی مفروض پژوهش با دادههای گردآوری شده دارن و د
میتوان الگوی مفروض را به عنوان الگوی ت یثأ ر فضی رب سرادم ینامزاس تل

اتفر ر دنورهش  ی       

سازمانی معلمان معرفی کرد.

Tsui

Bowling & homond
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با توجه به آنچه گذشت ،ت یثأ ر شگرف رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان ،عمدهت نیر

و منطقیترین توجیه درباره اهمیت آن به شمار میآید (اسمیت 1و همکاران ; 1983 ،پادس فوکا

و همکاران ; 2000 ،دیپ وه و الوئا ی .)5 200    ،ازاینننرو در جامع هنابلطواد یاهراتفر ،ناملعم ه     
معلمان در مدرسه میتواند در جهت کمک به دانش آموزان ،کمک به معلمان دیگر ،کمک به
مدرسه بهطورکلی ،کمک به رشد ش صخ ی ،کالس درس ،کمک به مدیر و حتی دلاو  ی .دشاب ن    
فضائل سازمانی مدارس شامل ویژگیهای ش یصخ ت اخالقی سازمان است که بهعنوان رفتار برتر
سازمان نیز شناخته میشوند .بیش زا سرادم ردقچره ک

ب ینامزاس لئاضف ا ادروخرب یرتال ر        

باشند ،میزان این رفتارها که از آن بهعنوان رفتارهای شهروندی سازمانی یاد میشود بیشتر خواهد
بود؛ اما همچنان که مالحظه شد ،برای بیشتر شدن این رفتارها ،معلمانی که در مدارس ب لئاضف ا
سازمانی باال ،مشغول به کار هستند ،بایستی رضایت شغلی باالیی نیز داشته باشند .چراکه ب دوجوا
چنین نگرشها و احساسهایی ،با عمق وجود به شغل و مدرسه خود عشق میییورزن اظو و د یف   
   

خود را فراتر از وظایف قانونی و نوشتهشده انجام میدهن ارب تیاهنرد و د ی یشخبرثا و دوبهب 
یورزند.
مدرسه از هیچ کمکی دریغ نم 

بر این اساس ،دست اندر کاران آموزش و پ دم و شرور ی نار    س امزا نننهاییی آموزشی ناونع هب     
مهمترین عامل رشد اجتماعی ،اقتصادی و تربیتی ،برای دستیابی به اهداف بهتر و باالتر آموزشی،
باید ساز و کارهای تقویت فض لی ت سازمانی و رضایت شغلی معلمان را در م .دننک مهارف سراد    
در نهایت پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آینده ،پژوهشگران نسبت به آزمون الگوی نه یا ی،
در مدارس مقاطع مختلف ت لیصح ی ،به تفکیک سن ،جنسیت ،ت تالیصح  ،س یلغش هقبا و حطس    
سازمانی معلمان یا اضافه کردن برخی متغیرهای دیگ ارب هک ر ی     آنها ا توج و یقطنم هی

یرظن    

وجود دارد مبادرت ورزند.
منابع

ت تحص میش سرد رد یلی ی اب     
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