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چکیده
هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی توسعه رفتار شهروندی سازمانی مدیران در سازمان آموزش و پرورش بود .مطالعه
حاضر ،به روش ترکیبی و از نوع طرحهای تحقیق آمیخته اکتشافی میباشد که در دو مرحله پیاپی کیفی–کمی انجام

میگیرد .تحقیق حاضر در مرحله اول به مطالعه کیفی پرداخته و در این فاز با بررسی و ارزیابی مطالعات انجام شده در
زمینه شهروند سازمانی و همچنین مصاحبه عمیق با از خبرگان جامعۀ علمی و متخصصان دانشگاهی که از سوابق
اجرایی در سطوح تصمیمگیری برخوردار بودند ،اطالعات الزم را جمعآوری کرده و با استفاده از روش تحلیل
گراندد تئوری ،به کدگذاری ،مقوله بندی و ارائه مدل مفهومی پرداخته است .با استفاده از مصاحبهی اکتشافی و
نیمهساختاریافته ،سواالت کیفی از جامعه آماری خبرگان پرسیده شد که پس از انجام  51مصاحبه ،اشباع نظری حاصل
گردید .نتایج گراندد تئوری نشان داد که الگوی توسعه رفتار شهروندی سازمانی مدیران در سازمان آموزش و پرورش
شامل  19کد باز 01 ،کد محوری و  1کد انتخابی می باشد .مرحله دوم مطالعه به صورت کمی و به روش مدلسازی
معادالت ساختاری بود ،بدین منظور دادههای جمعآوریشده از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل پیشنهادی
(برآمده از فاز کیفی مطالعه) با استفاده از نرمافزار  Smart PLSمورد ارزیابی قرار گرفت .پرسشنامه محقق ساخته
مشتمل بر  19گویه در اختیار  902نفر از مدیران ارشد آموزشی و اساتید برجسته حوزه مدیریت در دانشگاه ها قرار
داده شد .نتایج مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که مقدار ضریب معناداری  tمربوط به رابطه بین متغیرهای اصلی
شرایط علّی با پدیده محوری؛ شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهای و پدیده محوری با راهبردها؛ راهبردها با پیامدها در
سطح اطمینان  81درصد ،از  5/81بیشتر است و این مورد حاکی از معنیدار بودن تاثیر متغیرهای شرایط علّی با پدیده
محوری؛ شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهای ،پدیده محوری با راهبردها؛ راهبردها با پیامدها می باشد .بنابراین هر 1
متغیر ،به عنوان متغیرهای اصلی شناسایی میشوند.
کلید واژه ها :رفتار شهروندی سازمانی ،سازمان آموزش و پرورش ،گراندد تئوری ،مدلسازی
معادالت ساختاری
دریافت مقاله5122/21/25 :
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پذیرش مقاله5122/52/25 :

 -دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان،

زنجان ،ایران

 - 0دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ،زنجان ،ایران( .نویسنده مسئول)
manjihzakaryaei@yahoo.com
 - 9استادیار گروه پرستاری و مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی زنجان ،زنجان ،ایران
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مقدمه
5

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی برای اولین بـار توسـط باتمـان و ارگـان در اوایـل دهـه 5892
میالدی به دنیای علـم ارایـه شـد .رفتار شهروندی سازمانی به رفتارهایی فراتر از وظیفه و افزون بر
نقش اطالق میشود که کارکنان به منظور کمک به دیگران و سازمان انجام میدهند .ماهیت این
رفتارها بگونهای است که اختیاری ،داوطلبانه و خودخواستهاند و نظام پاداش و تنبیه سازمانی تأثیر
زیادی بر آنها .ارگان معتقد است رفتـار شهروندی سازمانی ،رفتاری فردی و داوطلبانـه اسـت کـه
مسـتقیم بـه وسـیلهی سیسـتم هـای رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده ،اما با این وجود باعث
ارتقای اثربخشـی و کـارآیی عملکرد سازمان میشوند (نیکوکار و همکاران .)5122 ،با این
تعریف ،از انسان انتظار مـیرود بـیش از الزامـات نقـش خود ،در خدمت اهداف سازمان فعالیت
کند .به عبارتی سـاختار رفتـار شـهروندی سـازمانی به دنبال شناسایی ،اداره و ارزیابی رفتارهای
فرانقش کارکنانی است که در سـازمان فعالیـت میکنند و باعث اثربخشی سـازمان مـیشـوند.
گراهام 0معتقد است که رفتارهای شهروندی در سازمان ها شامل سه دسته رفتار تحت عنوان
اطالعات سازمانی ،وفاداری سازمانی و مشارکت سازمانی میباشند .واژهی اطالعات سازمانی،
توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیت شان شناسایی و در ساختار معقولی از
نظم و مقرارت پذیرفته شده اند (مهدوینژاد .)5981 ،شاخص های اطالعات سازمانی رفتارهایی
نظیر احترام به قوانین سازمانی ،انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیتها با توجه به منابع
سازمانی است ،اصطالح وفاداری سازمانی ،بیانگر وفاداری افراد به خود ،سایر افراد ،واحدها و
بخشهای متفاوت سازمانی است و بطور کلی بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع
سازمانی ،حمایت و دفاع از سازمان است .مشارکت سازمانی سومین دسته از رفتارهای سازمانی
است این واژه با درگیرشدن افراد در اداره سازمان ظهور می یابد که اشاره به رفتارهایی نظیر
حضور در جلسات ،به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان
دارد (مایل افشار و همکاران .)5981 ،گراهام با انجام این دسته بندی از رفتار شهروندی ،معتقد
است که این رفتارها مستقیماً تحت تأثیر حقوقی قرار دارد که از طرف سازمان به فرد داده
می شود .در این چارچوب حقوق شهروندی سازمانی شامل عدالت استخدامی ،عدالت ارزیابی و
- Batman & Organ
- Graham
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رسیدگی به شکایات کارکنان است .بر این اساس وقتی که کارکنان می بینند که دارای حقوق
شهروندی سازمانی هستند به احتمال بسیار زیاد از خود ،رفتار شهروندی (از نوع اطاعت) نشان
می دهند (نیاز آذری و همکاران .)5981 ،در بعد حقوق اجتماعی ،سازمان در برگیرنده رفتارهای
منصفانه با کارکنان نظیر افزایش حقوق و مزایا و موقعیت های اجتماعی است ،زیرا کارکنان وقتی
می بینند که دارای حقوق اجتماعی سازمانی هستند به سازمان وفادار خواهند بود و رفتار
شهروندی (از نوع وفاداری) از خود بروز می دهند .سرانجام وقتی که کارکنان میبینند به حقوق
سیاسی آنها در سازمان احترام گذاشته می شود و به آنها حق مشارکت و تصمیم گیری در حوزه
های سیاست گذاری سازمان داده می شود ،باز هم رفتار شهروندی (از نوع مشارکت) از خود
نشان می دهند (کیو 5و همکاران.)0258 ،
از طرف دیگر باید توجه داشت در سازمانهای امروزی اهمیت موضوع رفتار مدیران باعث شده
است که اندیشمندان و محققان مدیریت در پی کشف ویژگیها و خصوصیات مدیران موفق در
سازمان ها برآیند و همواره در تالشند تا مشخصات مدیر موفق را در سازمانها ذکر کنند .اگر در
گذشته ،مدیران قادر بودند که از مجرای رسمی و سلسله مراتبی در جهت اثربخشی کارکنان
حرکت نمایند ،در شرایط امروزی تاکید صرف بر چنین اموری ،اثربخشی کارکنان را تضمین
نخواهد کرد (کوهن و کرن .)0259 ،0بدون تردید داشتن مدیری توانا و کارآمد ،از داراییهای
حیاتی یک سازمان به شمار میآید و میتواند منافع بسیار زیادی برای سازمانها به دنبال داشته باشد
ولی برای داشتن سازمانی با عملکرد خوب و کارکنان توانمند ،اتخاذ شیوه مدیریتی مناسب ،با به
همراه داشتن رفتار شهروندی سازمانی مناسب توسط مدیران در تمام نظامهای سازمان امری
ضروری به نظر میرسد (فیض و احمدی الوار.)5122 ،
باید توجه داشت سازمانها بهویژه سازمانهای کشورهای جهان سوم که نیازمنـد جهشـی عمـده در
افـزایش کارآمـدی هسـتند ،بایـد زمینـه را بـهگونـهای فـراهم سـازند کـه کارکنـان و مدیرانشـان
بـا آسودگی خاطر تمامی تجربهها ،تواناییها و ظرفیتهای خود را در جهت اعـتالی اهـداف
سازمانی بهکار گیرند .این امر میسر نخواهد شد ،مگر آنکه الگوی توسعه رفتارهای شهروندی
سازمانی مدیران شناسایی و اعتبارسنجی شود و بسترهای الزم برای پیاده سازی اینگونه رفتارها در
- Qiu
- Cohen & Keren
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سازمانها از جمله سازمانهای آموزشی فراهم شود (غفوری و همکاران .)5988 ،از سوی دیگر،
سازمان آموزشی مکانی است که وظایف انتقال فرهنگ و شکوفا سازی آن ،پرورش همه جانبه
فرد و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص را بر عهده دارد و در آن افرادی برای گذراندن دوره
های آموزشی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت به این مراکز می آیند .به طور کلی می توان
گفت که سازمان آموزشی مکانی است که در آن تعلیم و تربیت جریان دارد .سازمان های
آموزشی را می توان از ارکان اساسی توسعه در هر جامعه دانست .جامعه حساسیت خاصی نسبت به
سازمان آموزشی دارد ،از این رو سازمان های آموزشی با داشتن رسالتی مهم ،هدایتگر توسعه و
پیشرفت هستند .یکی از مهمترین نیروها و بازوهای اساسی که میتواند سازمانهای آموزشی را
قدرتمند و قوی سازد ،وجود کارکنان شایسته و کارآمد است (موسوی .)5981 ،در واقع پویایی
سازمانهای آموزشی وابسته به عوامل مختلفی از جمله داشتن کارمندانی خشنود ،دارای وفاداری
باال نسبت به سازمان و وابسته به کار خود است تا در محیطی پویا و سالم با بکاربستن تمام توان
خویش برای کارآیی بیشتر و بهتر این سازمان فرهنگی گام بردارند (عیدی و همکاران.)5989 ،
در گذشته ،انتظارات متفاوتی از آموزش و پرورش وجود داشت که به مرور زمان با تحوالت
علمی و فنی تغییر یافته است و اکنون آموزش و پرورش ،به عنوان یکی از عوامل موثر در تحقق
سیاستهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته میشود (شیخ بگلو.)5981 ،
سازمان های آموزشی به عنوان زیر نظامهای عمده نظام آموزش ،در فرآیند توسعهی یک کشور به
عنوان مرکزی که به تربیت نیروی انسانی کارآمد ،شایسته و ماهر به منظور پاسخگویی به نیازهای
واقعی جامعه در حوزههای مختلف می پردازد ،نقش مهمی بر عهده دارند ،زیرا سازمانهای
آموزشی با ارائه بروندادهای خود به جامعه ،عمالً در راه توسعه گام بر میدارند .بنابراین ،شالودهی
توسعهی سیاسی و اقتصادی در سازمان های آموزشی نهاده میشود و این امر خود به توسعهی
علمی و فرهنگی منوط است که منشاء آن نیز در آموزش و پرورش است (صنوبر و عربلوی مقدم،
.)5989
پژوهشگران سازمانی به تالشهایی که فراتر از وظایف تعریف شده کارکنان باشد ،از آن تحت
عنوان "رفتار شهروندی سازمانی" یاد میکنند .پودساکوف )0222( 5بر این باوراست کـه
- Podsakof
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شـهروندی خـوب تفکری است که تنوعی از رفتارهای کارکنان را شامل مـیشود کـه برخی از
مصداقهای آن عبارتند از :انجام وظایف جانبی ،کمک رسانی داوطلبانه به سایر افراد در کارشان،
توسعه حرفهای در زمینۀ کاری خود ،اطـاعت از مـقررات سـازمان حتی در مواردی که کسی بر او
نظارت ندارد ،تالش در جهت ارتـقاء و کمک به سازمان و حفظ نگرش مثبت و تحمل نامالیمات
در کار .رفتار کارمند که فراتر از الزاماتی که برای نقش تـشریح شـده و بـرای سازمان منفعت
دارد ،به عنوان ضرورتی اجتنابناپذیر برای عملکرد مؤثر سازمانی تـشخیص داده شـده است که
آنرا رفتار شهروندی سازمانی تعبیر میکنند (شریف فر .)5981 ،کتز )5811( 5رفتارهای کارکنان
که برای دستیابی بـه اثـربخشی سـازمانی حیاتی هستند را به سه دسته تقسیم نموده است که عبارتند
از )5 :افراد بـاید کـارهایی انـجام دهند تا در سیستم سازمانی باقی بمانند؛  )0افراد باید تکالیف و
نقشهایی را در قالب سبکی مطمئن و مـعتبر انـجام دهـند و  98افراد باید فعالیت نوآورانه و
خودجوش برای دستیابی به اهداف سازمانی انجام دهند که فـراتر از ویژگـیهای نقش سازمانی
آنهاست .رفتارهای دسته دوم و سوم ،نمونههایی از رفتار شهروندی سازمانی است .رفتار شهروندی
سازمانی برای هر سازمانی مـطلوب اسـت ،چـرا که با متغیرهای سازمانی مهمی همچون رضایت
شغلی ،نگهداری سیستم و بهرهوری سـازمانی ارتـباط دارد .نتایج مطالعات نشان میدهد که مدیران
میتوانند رفتار شهروندی سازمانی را با ایجاد یا بهبود محیط کاری مـثبت پرورش دهـند ،بجای
آنکه متوسل به زور و اجبار شوند ،به فرایندهای انتخاب یا استخدام یا جامعهپذیری اتـکا نـمایند تا
این رفتارها را ایجاد نمایند (کیم 0و همکاران.)0202 ،
بررسی رفتار فـردی در مـحیط کـار توجه محققان را در یک دهۀ گذشته به میزان زیادی بـه خـود
معطوف ساخته است .زمانی که این مفهوم مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد ،انواع مـختلفی از
رفـتار تشریح شده است .این رفـتار شـامل "رفتار مـثبت اجـتماعی" 9و "رفـتار فرانقشی" 1و "رفتار
شهروندی سازمانی "1میگردد .هـدف مـشترک این مطالعات ،تعریف نوع رفتار فردی است که بر
این باور است بـه مـوفقیت بلند مدت سازمان کمک میکند کـه پیش از این در ارزیابی عـملکرد
1
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- Organizational Citizenship Behavior
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کـارکنان نادیده گرفته میشد (ملک اخالق و همکاران .)5981 ،علیرغم پذیرش در حـال رشـدی
رفتار شهروندی سازمانی برخی محققان پرسشهایی را در خصوص اینکه چگونه رفتار شهروندی
سازمانی باید از نظر تئوریکی تـعریف گـردیده و مورد اندازهگیری قرار گیرد .مـطرح نـمودهاند
(ساکسنا و ساکسنا .)0251 ،5مـوضوع مهمی که در این بـین بـه اندازه کافی روشن اسـت ،مـرز
مفهومی بین رفتار شهروندی سازمانی "رفتار فرانقشی" 0و "رفتارهای درون نقشی" 9میباشد که
آنها را از هم مـتمایز مـیسازد ،اما برخی مطالعات نشان میدهد کـه مـرز بین این دو مـفهوم از
دیدگـاه کـارکنان متفاوت است .همانطور کـه مالحظه میگردد ،سازمانها ،بویژه سازمانها در
کشورهای جهان سوم که نیازمند جهشی عمده در افزایش کارآمدی مـیباشند ،بـایستی زمینه را
به گونه ای فراهم سازند کـه کـارکنان و مـدیرانشان بـا طـیب خاطر تمامی تـجربیات ،تـواناییها و
ظرفیتهای خود را در جهت اعتالی اهداف سازمانی بکار گیرند .این امر میسر نخواهد شد ،مگر
آنکه اصول و قـواعد مـربوط بـه رفتار شهروندی سازمانی شناسایی و بسترهای الزم برای
پیادهسازی این گـونه رفـتارها فـراهم گـردد (زارعی و همکاران.)5989 ،
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمان و ارگان در اویل دهه  5892میالدی به
دنیای علم ارائه شد .تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر
برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ولی اغلب نادیده
گرفته می شدند .با وجود آنکه این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص
اندازه گیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند ،در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر
بودند (صنوبری .)5981 ،این اعمال و رفتارها که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف
می کنند :مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ،اما
با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می شوند (رهی 1و
همکاران.)0251 ،
به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن
نداشته باشد ،اما با این وجود او بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان مانده و به دیگران
1

- Saxena & Saxena
- In – Role behavior
3
- Extra – Role behavior
4
-Rhee
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کمک می کند و باعث بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان می گردد .اورگان رفتار
شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی
و انسجام محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است (رضایی و محمودی .)5981 ،وی
معتقد است رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً مشمول
سیستم های رسمی پاداش در سازمان نمی شود ،اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد
سازمان می شود .ارگان رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان رفتارهای تحت اختیار فرد تعریف
کرده و بیان می کند که این دسته از رفتار ها به طور صریح و مستقیم بوسیله سیستم های رسمی،
پاداش مورد توجه قرار نمی گیرد ،ولی باعث ارتقاء اثر بخشی کارکردهای سازمان می گردد
(معینیکربکندی و آذر .)5988 ،واژه اختیاری بودن بیانگر این است که این رفتارها ،شامل
رفتارهای مورد انتظار در نیازهای نقش و یا شرح شغل نیست .ودر تعهد استخدامی کارمندان قرار
نگرفته است و کامالً انتخابی می باشد و کوتاهی در آن هیچ گونه تنبیهی را به دنبال ندارد .این
رفتارها با حفظ و تقویت بافت روان شناختی و اجتماعی باعث انجام اموری می شوند ،که برای
سازمان سودمند و کمک کننده می باشد و به خاطر مطالبات و تقاضای کاری انجام نمی شود
(آلپر.)0251 ،5
نگرش کلی تعهد سازمانی ،عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیشبینیکننده خوبی
برای تمایل به باقی ماندن در شغل است .تعهد و پایبندی مانند رضایت ،دو طرز تلقی نزدیک به هم
هستند که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می گذارند .همچنین تعهد و پایبندی
میتواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند ،کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند ،نظم
بیشتری در کار خود دارند ،مدت بیشتری در سازمان میمانند و بیشتر کار میکنند (اوکانوک،0
 .)0259مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با
استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی
برای آنان ،تعهد و پایبندی را بیشتر کنند .اندیشه تعهد موضوعی اصلی در نوشته های مدیریت
است .این اندیشه یکی ازارزش های اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان
براساس مالک تعهد ،ارزشیابی می شوند .اغلب پرسش هایی به عمل می آید از قبیل :آیا اضافه
-Alper
- Ucanok
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کار خواهد کرد؟ آیاروزهای تعطیل بر سر کار خواهد آمد؟ آیا دیر می آید یا زود می رود؟
اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد برای اثربخشی سازمان ضرورتی تام دارد (رحیمی و جهانی
پور.)5122 ،
دو رویکرد اصلی در تعاریف مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مشخص می باشد .محققان
اولیه رفتار شهروندی سازمانی را جدای از عملکرد داخل نقش تعریف و تأکید کردند که رفتار
شهروندی سازمانی بایستی به عنوان رفتار فرانقشی مورد توجه قرار گیرد .محققان عبارت ،گستره
شغلی را برای تمایز بین دو دسته از رفتارهای فرانقش و درنقش بکار می برند و بر این باورند که
هرچه کارمند دامنه شغل را گسترده تر درک نماید ،فعالیتهای بیشتری را به عنوان شغل تعریف
میکند (دانیالی ده حوض و منصوری .)5989 ،این فرض بر این نکته تأکید دارد که یک عامل
تعیین کننده مهم برای اینکه یک فعالیت رفتار شهروندی سازمانی خوانده شود ،این است که
کارکنان به چه گستردگی مسئولیت های شغل شان را تعریف کنند .این استدالل کاربرد تئوریکی
مهمی در پی دارد و آن اینکه آنچه دیگران به عنوان رفتار شهروندی سازمانی تعریف می کنند،
منعکس کننده درک کارکنان از گستردگی مسئولیت های کاریشان می باشد (خرازی و
همکاران .)5989 ،این توصیه در مطالعات دیگر مورد تأیید قرار گرفت ،چرا که نشان داده شد مرز
بین فرانقش و در نقش به خوبی تعریف نشده است و از کارمندی به کارمند دیگر تغییر می کند و
به این خاطر این رویکرد با آنچه محققین نوعا به عنوان رفتار شهروندی سازمانی مفهوم سازی
می کنند در تناقض است ،هر چند که گروهی از محققان سعی کردند با بیان تفاوت های میان
رفتارهای در نقش و فرانقش از یک سو و و مفهوم سازی رفتار شهروندی سازمانی از سوی دیگر
میان آن ها ارتباط برقرار کنند (معروف خلیلی و همکاران .)5981 ،از نظر ارگان یک تفاوت
حیاتی میان این دو نوع فعالیت این است که آیا به این رفتارها پاداش داده می شود و یا در صورت
عدم مشاهده رفتار ،محرومیت هایی اعمال می گردد یا خیر؛ چرا که رفتار شهروندی سازمانی و
فعالیتهای مرتبط با آن بایستی مستقل از پاداش های رسمی درک شود ،چون رفتار شهروندی
سازمانی رفتاریست که از نظر سازمانی پاداش داده نمی شود .رویکرد دیگر ،رفتار شهروندی
سازمانی را جدا از عملکرد کاری مورد توجه قرار می دهد .اتخاذ چنین رویکردی مشکل تمایز
میان عملکردهای نقش و فرانقش را مرتفع می سازد .در این رویکرد ،رفتار شهروندی سازمانی
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بایستی به عنوان یک مفهوم کلی شامل تمام رفتارهای مثبت و سازنده افراد در داخل سازمان همراه
با مشارکت کامل و مسؤوالنه ،در نظر گرفته شود (زارعی و همکاران.)5981 ،
در این بخش به بررسی و ارزیابی برخی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه موضوع
مطرح شده در پژوهش حاضر پرداخته می شود.
مختار و همکاران ) 0259( 5پژوهشی با هدف تعیین تأثیر مستقیم رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر
رفتار شهروندی سازمانی معلمان دبیرستانهای حرفه ای جنوب جاکارتا انجام دادهاند یافته های این
تحقیق نشان داد ،بین رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مستقیم و معنی داری وجود
دارد .بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مستقیم و معنی داری وجود دارد .ابراهیم
و همکاران )0259( 0در مطالعهای به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
در بین کارکنان غیر دانشگاهی در دانشگاه های شمال اردن پرداختهاند .نتیجه این تحقیق نشان داد
که بین ادراکات عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
تان دانگ و فونگ )0259( 9پژوهشی با هدف تعیین رابطه بین عدالت سازمانی ،رضایت شغلی و
رفتار شهروندی سازمانی در موسسات آموزش عالی در ویتنام انجام دادهاند .نتایج نشان میدهد
رفتار شهروندی سازمانی یکی از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد سازمانی است .عالوه بر این،
عملکرد دانشگاهها تنها بر منابع انسانی ملی اثر نمیگذارد ،بلکه بر اقتصاد ملی تأثیر می گذارد .در
این تحقیق ،چارچوب مفهومی برای بررسی عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمانی به
صورت عدالت سازمانی و رضایت شغلی ارائه شده است .و بر اساس نتایج ،مزایای نهایی  OCBاز
طریق عدالت سازمانی درک شده با رضایت شغلی به عنوان واسطه شناخته شده است .رهه و
همکاران ) 0251( 1در کشور چین پژوهشی را در ارتباط با اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی ،انجام دادند.نتیجه تحقیقـات آنـان حـاکی از آن بـود کـه؛ اگـر کارکنـان در محیطهای
کاری احساسی توام با اعتماد نسبت به یکدیگر داشته باشند ،قطعاً به درجات باالتری از ابعاد رفتار
شهروندی سازمانی ،دست یافته و کارشان را بـا اثربخـشی بیـشتری انجـام خواهنـد داد .پوربا و
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همکاران )0251( 5در مطالعه ای با عنوان "شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی در اندونزی :اثر
واسطه ای تعهد عاطفی" نشان دادند که تعهد عاطفی واسطه ای بین رابطه رفتار شهروندی سازمانی
و برون گرایی است .همچنین ثبات عاطفی واسطه ای در رابطه بین نگرش شغلی و رفتار شهروندی
سازمانی در فرهنگ جمعی است .این مطالعه از نظر ادبیات تحقیق و مبانی نظری قوی می باشد و
ارتباط مابین مفاهیم در مطالعه پیشین به صورت تئوریکی به خوبی در این مطالعه بررسی شده
است .ساکسنا و ساکسنا ) 0251( 0در مطالعه ای به بررسی تاثیر مشارکت شغلی و تعهد سازمانی بر
رفتار شهروندی سازمانی در  512نفر از کارمند هر دو بخش خدمات و تولید در هند با کمک
پرسشنامه پرداختند ،نتیجه نشان داد که متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته تاثیر قابل توجهی
دارند ،یعنی مشارکت شغلی و تعهد سازمانی تاثیر قابل توجهی بر رفتار شهروندی سازمانی دارند.
اله وردی زاده و خدایی محمودی ( )5981پژوهشی با هدف بررسی مدل اثر بخشی رهبری معنوی
بر مبنای دستیابی به رفتار شهروندی سازمانی و بهرهوری کارکنان انجام داده اند نتایج تحقیق نشان
می دهد که رهبری معنوی بر رفتار شهروندی سازمانی و بهره وری کارکنان تأثیر مثبتی داشته
است .گودرزی و همکاران ( )5981پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با
فرسودگی شغلی در کارکنان فدراسیون ورزش سه گانه انجام داده اند .نتایج پژوهش نشان داد بین
دو متغیر رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی شغلی را بطه معکوس و معناداری وجود دارد .در
مجموع تجزیه و تحلیل یافته ها نشان دهنده آن است که از طریق رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد
آن می توان به تبیین و پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان فدراسیون ورزش سه گانه پرداخت.
رحمان سرشت و جنیدی جعفری ( )5981پژوهشی با هدف بررسی اثر عدالت سازمانی بر رفتار
شهروندی انجام داده اند .در این مطالعه به منظور مشخص نمودن این مطلب که آیا عدالت میتواند
منجر به نگرشها و رفتار مطلوب در این بافتار جدید گردد یا خیر ،از اعضای پروژههای توسعه IT

نظرسنجی به عمل آمد .اطالعات حاصل از  515پاسخ دهنده در تیمهای پروژه نشان داد که
عدالت ،که به واسطه برداشتها و ادراکاتی که کارکنان از عدالت داشتند ،سنجیده شده بود ،به
تعهد شغلی میافزاید؛ تعهد شغلی به منزله یک میانجی بین عدالت و رفتارهای شهروندی سازمانی
عمل مینماید .اسمعیلی ( )5981پژوهشی با هدف بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با
-Purba et al.
-Saxena & Saxena
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رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه انجام داده است .نتایج نشان داد که
حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی و همه ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین یافته ها نشان داد با افزایش حمایت سازمانی ،کارکنان رفتار شهروندی بیشتری از خود
نشان می دهند .آذری و همکاران ( )5981پژوهش با هدف بررسی تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ
سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان تهران انجام داده
اند .یافته ها نشان داد که بین عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی رابطه
مثبت و معنی داری دارد .در یافته های پژوهش تاثیر هر یک از مولفه ها عدالت سازمانی و فرهنگ
سازمانی به طور جداگانه بررسی شده است ،بیشترین تاثیر را عدالت سازمانی ،فرهنگ سازمانی بر
بعد وظیفه شناسی و کمترین تاثیر را هر دو متغیر بر بعد احترام در رفتار شهروندی سازمانی دارد.
با توجه به اظهارات فوق ،نتایج تحقیقات و با توجه به تجربهی شخصی خود محقق به عنوان یک
فرد فرهنگی متاسفانه در سیستم آموزش ما علیرغم نقش حیاتی این سازمان در رشد ،توسعهی
فردی و اجتماعی توجه به رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از اساسیترین و تاثیرگذارترین
شاخص در بهبود روند نظام آموزشی توجه ویژه نشده است .تاکنون تحقیقات مختلفی به بررسی
رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان در سازمانهای مختلف پرداختهاند ،ولی تحقیق حاضر با
توجه به مطالب ارائه شده به دنبال طراحی و اعتبارسنجی الگوی توسعه شهروندی سازمانی در
سطح مدیران در بین سازمان آموزش و پرورش می باشد .بر این اساس ،محقق در این تحقیق به
دنبال پاسخگویی به سوال زیر میباشد :طراحی و اعتبارسنجی الگوی توسعه رفتار شهروندی
سازمانی مدیران در سازمان آموزش و پرورش چگونه است؟
سواالت تحقیق
 )5ابعاد ،مولفهها و شاخصهای الگوی توسعه رفتار شهروندی سازمانی مدیران در سازمان
آموزش و پرورش کدامند؟
 )0الگوی مناسب برای توسعه رفتار شهروندی سازمانی مدیران در سازمان آموزش و پرورش
کدام است؟
 )9میزان اعتبار مدل ارائه شده برای توسعه رفتار شهروندی سازمانی مدیران در سازمان آموزش و
پرورش در چه حدی است؟
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روش تحقیق
مطالعه حاضر ،به روش ترکیبی و از نوع طرحهای تحقیق آمیخته اکتشافی میباشد که در دو
مرحله پیاپی کیفی–کمی انجام میگیرد .جامعه آماری این پژوهش شامل دو جامعه است ،در
بخش کیفی پژوهش ،متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت آموزشی در وزارت آموزش و
پرورش به عنوان مشارکتکنندگان بالقوه جهت طراحی و تدوین الگو انتخاب شدند که به منظور
انتخاب این افراد عواملی از قبیل تجربه ،سمت ،تحصیالت ،مرتبط بودن با موضوع ،عالقهمندی و
داشتن زمان کافی جهت مصاحبه و  ...مدنظر قرار گرفته است .به منظور استخراج کدها با استفاده
از روش نمونهگیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبهها انجام میگردد .اشباع نظری،
زمانی حاصل میشود که دادههای اضافی ،کمکی به تکمیل و مشخص کردن یک مقوله نظری
نمیکنند و نمونهها از آن پس مشابه به نظر میرسند ،به عبارت دیگر نقطه اشباع نظری به تکرار
دادهها در تحقیق میپردازد و این تکرار دادهها و نتایج حاصله از آن در روششناسی ،بیانگر
پایایی روش تحقیق است .روش نمونهگیری در طرح کیفی حاضر ،نمونهگیری نظری انتخاب
هدفمند اطالعرسانان کلیدی بر اساس اطالعات خاصی که از موضوع پژوهش دارند ،بود.
نمونهگیری نظری مستلزم جمعآوری دادهها براساس مقولهها برای تدوین نظریه است .نمونهگیری
از صاحبنظران در این پژوهش تازمانی ادامه پیدا کرد که فرایند اکتشاف و تجزیه و تحلیل به
نقطه اشباع نظری 5برسد.
در بخش کمی ،جامعۀ آماری شامل کلیه مدیران ارشد آموزشی و اساتید برجسته حوزه مدیریت
در دانشگاه ها در سال تحصیلی  ،5981-89میباشد .نمونهگیری یکی از مهمترین مباحث در آمار
اجتماعی است ،تا آنجا که به نظر الیس و روبرتز ،مفهوم اساسی در آمار اجتماعی ،نمونه و جامعه
آماری می باشد .بر اساس تعریف ،نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با
صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار
باشند .جهت انتخاب حجم نمونه از رابطه کوکران استفاده گردید .در زیر رابطه کوکران و
پارامترهای آن شرح داده شده است:

- Theoretical Saturation

1
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Nt 2 pq
()5
 2 ( N  1)  t 2 pq
در این رابطه داریم :n :حداقل حجم نمونه :N ،حجم جامعه آماری :t ،مقدار متغیر نرمال واحد
n

متناظر با سطح اطمینان  1.96 ،5-αدر نظر گرفته میشود :  ،میزان اشتباه مجاز ،معادل :p ،0.05
برآورد نسبت صفت متغیر و  .5-p :qدر این تحقیق ،تعداد جامعه آماری  5899نفر می باشد که با
استفاده از معادله کوکران ،تعداد افراد مورد بررسی برابر با  902نفر ارزیابی شدهاند و این افراد به
صورت کامالً تصادفی و رندوم از میان جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

()0

Nt 2 pq
1933 1.96  0.5  0.5

 320
2
2
2
) ( N  1)  t pq (0.05)  (1933  1)  (1.96  0.5  0.5

n

تحقیق حاضر در مرحله اول (فازکیفی) به مطالعه کیفی پرداخته و در این فاز با بررسی و ارزیابی
مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مطرح شده در پژوهش حاضر و همچنین مصاحبه عمیق با
خبرگان حوزهی رفتار شهروندی سازمانی ،اطالعات الزم جمعآوری کرده و با استفاده از روش
گراندد تئوری ،به کدگذاری و مقولهبندی و ارائه مدل مفهومی پرداخته است .گراندد تئوری یک
روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزههای موضوعی گوناگون
امکان میدهد تا به جای اتکا به تئوریهای موجود ،خود به تدوین تئوری اقدام کند .این تئوری به
شکل نظاممند و بر اساس دادههای واقعی تدوین میشود .این روش در مواردی کاربرد دارد که
دانش ما در آن زمینهها محدود است .در این روش ،مراحل تحلیل دادههای کیفی گردآوری شده،
در سه مرحله کدگذاری باز ،5کدگذاری محوری 0و کُدگذاری انتخابی 9انجام می گردد:
 ) 5کدگذاری باز عبارت است از فرایندی تحلیلی که از طریق آن مفاهیم مشخص شده و
ویژگیها و ابعاد آنها از درون کشف میشوند .در مرحلۀ کدگذاری باز پژوهشگر مفاهیم را
شناسایی و بر حسب خصوصیات و ابعادشان بسط میدهد .در این مرحله پژوهشگر از دل دادههای
خام اوّلیه ،مقوله های مقدماتی را در ارتباط با پدیدة مورد بررسی از طریق جزء جزء کردن
اطالعات ،به شکلبندی مقولههای اطالعات درباره پدیدة مورد مطالعه ،سؤالکردن دربارة دادهها،
1

-Open Coding
-Axial Coding
3
-Selective Coding
2
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مقایسۀ موارد ،رویدادها و دیگر حاالت پدیدهها برای کسب شباهتها و تفاوتها میپردازد.
 )0کدگذاری محوری :پژوهشگر یکی از مقولهها را محور فرآیند در حال بررسی و اکتشاف
قرار میدهد(بعد اصلی) و سپس مقولههای دیگر را (مؤلفهها) به آن ارتباط میدهد .در این ارتباط
در این پژوهش شناسایی ابعاد اصلی و مؤلفههای مرتبط مورد نظر بوده است )9 .کُدگذاری
انتخابی :عبارت است از روند انتخاب مقولهی هسته به طور منظم و ارتباط دادن آن با سایر
مقولهها ،اعتبار بخشیدن به روابط و پر کردن جاهای خالی با مقولههایی که نیاز به اصالح و
گسترش دارند .در این مرحله به منظور ارزیابی روائی مدل ،هفت سوال در خصوص کیفیت،
محتوا ،ارتباط مدل با هدف و  ...تنظیم شد و در اختیار خبرگان قرار داده شد و از پاسخ های
خبرگان آزمون  tهتلینگ گرفته شد .در ادامه به منظور ارزیابی پایایی مدل از ضریب کاپا استفاده
گردید.
مرحله دوم (فازکمی) مطالعه به صورت کمی و به روش مدلسازی معادالت ساختاری بود ،بدین
منظور دادههای جمعآوریشده از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل پیشنهادی (برآمده از فاز
کیفی مطالعه) مورد ارزیابی قرار گرفت .در پژوهش حاضر ،در سطح آمار توصیفی ،از فراوانی،
درصد فراوانی مربوط به متغیرهای جمعیتشناختی(جنسیت و  )...و همچنین میانگین ،انحراف
معیار ،مربوط به متغیرهای پژوهش استفاده شده است .در بخش آمارهای استنباطی پژوهش حاضر،
برای آزمون فرضیات جهت تست نرمال بودن از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف ()K-S
استفاده خواهد شد ،برای بررسی وجود رابطه بین متغیرها از آزمون همبستگی و در تجزیه و تحلیل
دادهها در صورت نرمال بودن از روش مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMو در صورت
غیرنرمال بودن دادهها نیز از روش مدل یابی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی
( )PLSاستفاده شد .الزم به ذکر است که با توجه به این که دقت نتایج بدست آمده از نرم افزار
 Smart PLSبه تعداد و یا نرمال بودن دادهها ،حساسیت ندارد و در مقایسه با سایر نرمافزارهای
مدلسازی معادالت ساختاری از دقت و کیفیت باالتری برخوردار میباشد ،در این مطالعه از این
نرم افزار استفاده شده است .به منظور ارزیابی روائی از روائی همگرا و روائی واگرا و به منظور
ارزیابی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد.

007

الگوی توسعه رفتار شهروندی سازمانی مدیران در  /...عطاری و همکاران

یافتهها
سوال اول :ابعاد ،مولفهها و شاخصهای الگوی توسعه رفتار شهروندی سازمانی
مدیران در سازمان آموزش و پرورش کدامند؟
برای پاسخگویی به این سوال ،با استفاده از ابزار مصاحبهی اکتشافی و نیمهساختاریافته 9 ،سوال از
متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت آموزشی در وزارت آموزش و پرورش پرسیده شد که
پس از انجام  51مصاحبه ،اشباع نظری حاصل گردید .برای تجزیه و تحلیل مصاحبهها از روش
کیفی گراندد تئوری استفاده شد .در این روش در مرحله کدگذاری باز متن هر مصاحبه کلمه به
کلمه بررسی شد و از کلمات و عبارات مصاحبهها ،مفاهیمی استخراج گردید .در مرحله
کدگذاری محوری هر مصاحبه با قرار دادن مقوالت مشابه در سطوح کلی ویژگیها ،الگوی
توسعه رفتار شهروندی سازمانی مدیران در سازمان آموزش و پرورش انتخاب گردید .در جدول،5
به تشریح مراحل تحلیل کیفی مصاحبهها با روش گراندد تئوری پرداخته شده است.
جدول  .0نتایج منتج از کدگذاری های انتخابی ،محوری و باز
کد انتخابی

کد محوری
حسن خلق

کد باز
آرامش
سکوت در برابر نامالیمات
پرهیز از سخن گفتن در جای نامناسب

تقوی الهی
شرایط علّی

پرهیز از فساد اداری
اهتمام به سالمت اداری
عدم رشوه گیری

پایبندی به تعهدات

پوشاندن اسرار و زشتی ها
رازنگهدار
حفظ آبروی کارکنان

نوعدوستی

تعهد نسبت به دیگران
ارجحیت ارزشهای انسانی بر ارزشهای مادی
اصالت منافع عمومی در فعالیت اقتصادی

پدیده محوری

فضیلت مدنی

خوشرویی
برخورد برادرانه
اظهار شادی هنگام دیدار

احترام و تکریم

گرامی داشتن
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کد انتخابی

کد باز

کد محوری
دقت در رفتار
عدم حرمت شکنی
وظیفه شناسی

درستی عمل
خوب انجام دادن کار
درستکاری

مشارکت سازمانی

مشورت در تصمیم گیری
مشورت با عاقالن و خردمندان
استفاده از خرد جمعی

تعهد سازمانی

اطاعت از قانون
ضابطه مداری
عدم قانون شکنی

میل به پیشرفت
عوامل مداخلهای

استفاده از فناوری و روش های ابتکاری
گسترش روحیه ابتکار و خالقیت
تقویت روح بررسی و ارزیابی در کارکنان

فرهنگ سازمانی

فرصت دادن به کارکنان برای ارائه پیشنهادهای جدید
قدردانی مستقیم از نوآوریهای کارکنان
توجه به تحقیق به عنوان ابزار موثر ایجاد خالقیت

عدالت سازمانی

احترام به حقوق دیگران
رعایت حقوق متقابل
رعایت حقوق انسانی

رضایت شغلی

تنوع
مقبولیت شغل
آزادگی عمل

تنیدگی شغلی

بار کاری وظیفه محول شده
عدم تناسب بین نقش و توانایی های فردی
دوگانگی وظیفه محوله

عوامل زمینهای

فرسودگی شغلی

احساس پوچی
احساسات و هیجان های منفی
افسردگی

جو سازمانی

جدیت مدیران در انجام امور
آگاهی از انتظارات مافوق
حمایت

کیفیت زندگی کاری

مطابقت حقوق دریافتی با معیارهای مورد نظر
سازگاری نظام پرداخت حقوق با پرداخت حقوق مشاغل دیگر
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کد انتخابی

کد باز

کد محوری
رضایت از میزان حقوق دریافتی
تدبیر و تدبر

آخربینی
عاقبت بینی
عاقبت اندیشی در امور

نگرش انتقادی
راهبردها

انتقادپذیری
انتقاد شنوی
آمادگی برای پذیرش انتقاد

سبک رهبری

نفوذ آرمانی
انگیزش الهام بخش
تحریک فرهیختگی

افزایش بهره وری

تجهیز کارکان با ابزارهای مناسب
ایجاد هماهنگی فرهنگی بین کارکنان با تدوین نظام استخدام کارآمد
بهبود مهارتهای کارکنان با آموزش

افزایش اثربخشی

تقویت مهارت مدیریت
به کار گیری نیروی انسانی متخصص
وجود سیستم ارزشیابی مناسب کارکنان

بهبود عملکرد کارکان

تشویق کارکنان به ارتباطات درون و برون سازمانی مفید
فراهم کردن یک محیطکاری پویا

پیامد ها

فراهم کردن آموزشهای اثربخش برای کارکنان
بهبود کیفیت خدمات

بررسی تمام فرآیند ارائه خدمات
طراحی فرآیند بهینه توسط متخصصان حوزه کیفیت
نظارت بر کیفیت انجام کار براساس پارامترهای ارزیابی

کاهش تمایل به ترک شغل

ایجاد احساس رضایت برای کارکنان به منظور همکاری کارکنان با سازمان
ایجاد احساس مفید بودن در کارکنان
ایجاد حمایت از کارکنان به منظور انجام کار

تشویق کار تیمی

ترغیب افراد به همکاری با یکدیگر
تشویق روحیه تعاون در برنامه ریزی
تشویق روحیه تعاون یا همکاری در سازماندهی

پس از بررسی متن  51مصاحبه انجام شده 901 ،کد باز به دست آمده از آنجایی که در این مطالعه،
پس از  50مصاحبه ،محقق به اشباع نظری رسیده بود و مصاحبههای سیزدهم تا شانزدهم به منظور
اطمینان از اشباع نظری انجام داده است ،از  901کد باز استخراج شده 111 ،مورد تکراری بود که
با حذف آنها 19 ،کد باز برای مطالعه حاضر بدست آمد .در ادامه ،در نتیجه کدگذاری محوری
مصاحبه های انجام شده از افراد 01 ،کد محوری از  19کد باز پاالیش شده بدست آمد .در نهایت
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بر اساس پارادیم زمینه ای ،کدگذاری انتخابی انجام شد و  1کد انتخابی شامل شرایط علّی ،پدیده
محوری ،عوامل مداخلهای ،عوامل زمینهای ،راهبردها و پیامد ها بدست آمد.
سوال دوم :الگوی مناسب برای توسعه رفتار شهروندی سازمانی مدیران در سازمان
آموزش و پرورش کدام است؟
به منظور پاسخ به این سوال ،پس از آن که مصاحبه با متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت
آموزشی در وزارت آموزش و پرورش انجام شد و فرآیند کدگذاری با روش گراندد تئوری اجرا
شد ،جمعاً  1کد انتخابی 01 ،کد محوری و  19کد باز انتخاب شد .در ادامه به منظور تائید کدهای
استخراج شده ،گروه کانونی متشکل از  51فرد خبره ای که در ابتدا فرآیند مصاحبه با آنها انجام
شده بود ،تشکیل شد و کدهای استخراج شده در اختیار آنها قرار داد شد و از آنها خواسته شد که
نظرشان در مورد کدهای استخراج شده بیان کنند .نتیجه بررسی و ارزیابی گروه کانونی و بحث
آنها در مورد کدهای استخراج شده این چندین شد که الگوی مناسب برای توسعه رفتار شهروندی
سازمانی مدیران در سازمان آموزش و پرورش شامل  1بعد شرایط علّی )0 ،پدیده محوری،
 )9عوامل مداخلهای )1 ،عوامل زمینهای )1 ،راهبردها و  )1پیامد ها بوده و دارای  01مولفه
می باشد .به طوری که برای بعد "شرایط علّی"  9مولفه شامل  )5حسن خلق )0 ،تقوی الهی و
 )9پایبندی به تعهدات انتخاب شد .برای بعد "پدیده محوری"  1مولفه شامل  )5نوعدوستی،
 )0فضیلت مدنی )9 ،احترام و تکریم و  )1وظیفه شناسی انتخاب شد .برای بعد "عوامل
مداخلهای"  1مولفه شامل  )5مشارکت سازمانی )0 ،تعهد سازمانی )9 ،میل به پیشرفت و
 )1فرهنگ سازمانی انتخاب شد .برای بعد "عوامل زمینهای"  1مولفه شامل  )5رضایت شغلی،
 )0تنیدگی شغلی )9 ،فرسودگی شغلی )1 ،جو سازمانی و  )1کیفیت زندگی کاری انتخاب شد.
برای بعد "راهبردها"  9مولفه شامل  )5تدبیر و تدبر )0 ،نگرش انتقادی و  )9سبک رهبری انتخاب
شد .برای بعد "پیامد ها"  9مولفه شامل  )5افزایش بهره وری )0 ،افزایش اثربخشی )9 ،بهبود
عملکرد کارکان )1 ،بهبود کیفیت خدمات )1 ،کاهش تمایل به ترک شغل و  )1تشویق کار تیمی
انتخاب شد .الگوی توسعه رفتار شهروندی سازمانی مدیران در سازمان آموزش و پرورش به شکل
زیر قابل ارائه می باشد.

020

الگوی توسعه رفتار شهروندی سازمانی مدیران در  /...عطاری و همکاران

وامل مینه ای

·
·
·
·
·

یامدها

·
·
·
·
·
·

افزایش بهر وری
افزایش ا رب شی
به ود عم کرد کارکان
به ود کی یت خدمات
کاهش تمایل به تر ش ل
تشوی کار تیمی

دید محوری
)توس ه ر ار ش رو دی سا ما (

راه ردها

·
·
·

تدبیر و تدبر
نگرش انتقادی
س ره ری

ر ایت ش ی
تنیدگی ش ی
فرسودگی ش ی
جو سازمانی
کی یت زندگی کاری

·
·
·
·

نوعدوستی
ف ی ت مدنی
احترام و تکری
و ی ه شناسی

وامل مدا ه ر

·
·
·
·
·

مشارکت سازمانی
تعهد سازمانی
میل به پیشرفت
فرهن سازمانی
عدالت سازمانی

شکل  .0الگوی توسعه رفتار شهروندی سازمانی مدیران آموزش و پرورش

سوال سوم :میزان اعتبار مدل ارائه شده برای توسعه رفتار شهروندی سازمانی
مدیران در سازمان آموزش و پرورش در چه حدی است؟
به منظور پاسخ به این سوال ،در این پژوهش به منظور آزمون مدل مفهومی پژهش ،با استفاده از
نرمافزار  Smart PLSو در دو مرحلهی کلی شامل «بررسی برازش مدل» و «پاسخ به سواالت»
صورت می پذیرد .بررسی برازش مدل نیز خود دارای سه مرحله است :در مرحلهی اول ،مدل
اندازهگیری از طریق تحلیلهای روایی و پایایی مورد بررسی قرار میگیرد .در مرحلهی دوم ،مدل
ساختاری بهوسیلهی برآورد مسیر بین متغیرها بررسی میشود .در مرحله سوم نیز برازش کلی مدل
مورد بررسی قرار میگیرد .در نهایت چنانچه مدل از برازش کلی مناسبی در سه مرحلهی فوق
برخوردار بود ،آنگاه میتوان به سواالت پژوهش پاسخ داد.

شرای

·
·
·

حسن خ
تقوی الهی
پای ندی به تعهدات
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· مرحله اول :ارزیابی مدل اندازهگیری
ضرایب بار عاملی :ابتدا مدل تحقیق بر اساس ضرایب بارهای عاملی مورد آزمون قرار میگیرد.
اگر بار عاملی کمتر از  2/9باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود .بار
عاملی بین  2/9تا  2/1قابل قبول است و اگر بزرگتر از  2/1باشد خیلی مطلوب است .مدل معادالت
ساختاری مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد بار عاملی در شکل  0رسم شده است .نتایج
حاصل از آزمون نشان داد که تمامی بارهای عاملی شاخصها باالی  2/1می باشند و بارعاملی
شاخص ها ،مطلوب است.

شکل  .8مدل معادالت ساختاری مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد بار عاملی

ضریب آلفای کرونباخ :در این پژوهش ،با استفاده از نرم افزار  Smart PLSمیزان آلفای
کرونباخ برای متغیرهای تحقیق محاسبه شد و در جدول  0گزارش شده است .همان طور که گفته
شد ،هر چه میزان این ضریب به عدد یک نزدیک تر باشد ،مناسب تر است .در این پژوهش مقدار
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پایایی پرسش نامه در مورد متغیرهای مستقل و وابسته در سطح بسیار قابل قبولی به دست آمده
است.
پایایی ترکیبی :پایایی ترکیبی هر یک از متغیرهای تحقیق به شرح جدول  0است .همانطور که
در جدول مشاهده میشود ،همه متغیرها دارای پایایی ترکیبی  2/1به باال هستند و بنابراین از لحاظ
پایایی ترکیبی نیز ،مدل مورد تائید قرار میگیرد.
0

روایی همگرای :به منظور بررسی روایی همگرای مدل از میانگین واریانس استخراج شده

( )AVEاستفاده شد .مقدار بحرانی این معیار عدد  2/1است؛ بدین معنی که مقدار  AVEباالی
 2/1روایی همگرای قابل قبول را نشان میدهد .مقادیر این معیار برای مدل تحقیق به شرح جدول 0
است .همانطور که مشاهده میشود ،مقدار  AVEهمه متغیرها بیشتر از  2/1است و این مورد به
معنی تائید روایی همگرای مدل است.
AVEجدول  .8مقادیر ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و
ضریب آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

AVE

متغیر
شرایط علّی

2/909

2/918

2/191

شرایط زمینهای

2/901

2/910

2/191

شرایط مداخلهای

2/180

2/910

2/181

پدیده محوری

2/195

2/921

2/121

راهبردها

2/955

2/910

2/151

پیامدها

2/911

2/859

2/101

روایی واگرای :به منظور بررسی روایی واگرای مدل از معیار فورنل و الرکر استفاده شده است.
این معیار ،میزان رابطهی یک متغیر با شاخصهایش در مقایسهی رابطهی آن متغیر با سایر متغیرها
را مشخص میکند؛ به طوری که روایی واگرای قابل قبول حاکی از آن است که یک متغیر ،تعامل
بیشتری با شاخصهای خود دارد تا با متغیرهای دیگر .فورنل و الرکر بیان میکنند که روایی واگرا
وقتی در سطح قابل قبول است که میزان  AVEبرای هر متغیر بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن
متغیر و سایر متغیرها باشد (داوری و رضازاده .)5989 ،در نرمافزار ،Smart PLSبررسی این امر
به وسیلهی یک ماتریس صورت میپذیرد که خانههای این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب
همبستگی بین متغیرها و جذر مقادیر  AVEمربوط به هر متغیر است .در جدول  ،9این ماتریس که
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مربوط به متغیرهاست نشان داده شده است .مدل در صورتی روایی واگرای قابل قبولی دارد که
اعداد مندرج در قطر اصلی ماتریس از مقادیر زیرین آن بیشتر باشد .همانطور که در جدول 9
مشاهده میشود ،همهی اعداد قطر اصلی از اعداد ستون زیرین خود بیشتر هستند که این مورد به
معنی روایی واگرای (افتراقی) قابل قبول مدل است.
جدول  .3روایی واگرای مدل
شرایط علّی

شرایط زمینهای

شرایط علّی

2/111

شرایط زمینهای

2/111

2/190

شرایط مداخلهای

پدیده محوری

راهبردها

شرایط مداخلهای

2/105

2/118

2/129

پدیده محوری

2/111

2/199

2/101

2/150

راهبردها

2/151

2/112

2/159

2/152

2/151

پیامدها

2/191

2/181

2/111

2/115

2/190

پیامدها

2/915

· مرحله دوم :ارزیابی مدل ساختاری
مدل ساختاری یا مدل بیرونی نشان دهندهی روابط میان متغیرهای پنهان (مکنون) مدل میباشد .در
واقع در این بخش ،به سواالت (شاخصها) توجه نمیشود و تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط
میان آنها مورد بررسی قرار میگیرد .در ارزیابی مدل ساختاری از چند معیار استفاده میشود که
در ذیل به هرکدام از آنها پرداخته شده است.
اعداد معناداری  :)T-values( tابتداییترین معیار سنجش رابطهی بین متغیرها در مدل ،اعداد
معناداری  tاست .در صورتی که مقدار این اعداد از  5/81بیشتر باشد ،نشان از صحت رابطهی بین
متغیرها و در نتیجه تائید آن رابطه یا رابطهها در سطح اطمینان  %81است .شکل  1نتایج آزمون مدل
مفهومی پژوهش را در حالت معنیداری ضرایب  tبهتصویر کشیده است .مقادیر محاسبه شده بر
روی پیکانها ،نشان دهندهی مقدار اعداد معناداری  tمیباشد .نتایج  T-valueگزارش شده در
شکل فوق ،همگی از  5/81بیشتر می باشد ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که در سطح معناری 81
درصد ،کلیه سواالت برای مدل معادالت ساختاری مد نظر قرار میگیرد و نیازی به حذف هیچ
یک از سواالت از مدل نیست.
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tشکل  .0مدل معادالت ساختاری مدل تحقیق در حالت ضرایب معناداری آماره

معیار  :R2معیار  R2نشان دهندهی تاثیری است که یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته
میگذارد .معیار  R2تنها برای متغیر وابستهی مدل محاسبه میشود و در مورد متغیر مستقل ،مقدار
این معیار صفر است .هرچه مقدار  R2مربوط به متغیر وابستهی مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر
مدل است .چین ،)5889( 5سه مقدار  ،2/99 ،2/58و  2/11را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی  R2معرفی میکند .اگر ساختارهای یک مدل مسیری داخلی معین ،یک
متغیر مکنون درونزا (متغیر وابسته) را با تعداد معدودی (یک یا دو) متغیر مکنون برونزا شرح
دهد R2 ،در سطح متوسط قابل پذیرش میباشد ،اما اگر متغیر مکنون درونزا متکی به چند متغیر
مکنون برونزا باشد ،متغیر R2حداقل باید در سطح قابل توجه قرار داشته باشد .جدول  ،1مقدار
 R2متغیرهای وابسته تحقیق را نشان میدهد که از شکل  9استخراج شده است .همانطور که
مشاهده میشود ،مقادیر  R2پدیده محوری  ،2.885راهبردها  2.811و پیامدها  2.895می باشد که
طبق دستهبندی چین ( ،)5889دارای مقدار  R2قوی است.

- Chin

1
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معیار  :Q2روش دیگر برای ارزیابی مدل ساختاری ،بررسی توانایی مدل در پیشبینی کردن است.
معیار غالب برای رابطه پیش بین شاخص Q2است .این معیار که توسط استون و گیزر)5811( 5
معرفی شد ،قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد .این معیار که معموالً با استفاده از شیوهی
 0BFسنجیده میشود ،ادعا میکند که مدل باید بتواند یک پیشبینی از معرفهای متغیر مکنون
درونزا ارائه دهد .باید توجه کرد که شیوهی BFفقط برای متغیر مکنون درونزایی به کار میرود
که به صورت مدل اندازهگیری انعکاسی عملیاتی شده است .بر این اساس در صورتی که مقدار
 Q2در مورد یک متغیر وابسته صفر یا کمتر از صفر شود ،نشان از آن دارد که روابط بین متغیرهای
دیگر مدل و آن متغیر وابسته به خوبی تعیین نشده است .به عبارتی اگر این مقدار برای یک متغیر
مکنون درونزای معین بیشتر از صفر باشد ،متغیرهای مستقل آنها ارتباط پیشبین دارند .در مورد
شدت قدرت پیشبینی مدل ،سه مقدار  2/51 ،2/20و  2/91تعیین شده است که به ترتیب نشان
دهندهی قدرت پیش بینی ضعیف ،متوسط و قوی مدل در قبال آن متغیر است .با توجه به مقدار Q2

به دست آمده برای متغیرهای وابستهی مدل که در جدول  1نشان داده شده ،مشخص است که
قدرت پیشبینی مدل برای متغیرهای وابسته در سطح قوی قرار دارد.
2

متغیر وابستهی مدل  Qو R2جدول  .8مقدار
متغیرهای وابسته

R2مقدار

Q2مقدار

پدیده محوری

2/885

2/190

راهبردها

2/811

2/998

پیامدها

2/895

2/159

· مرحله سوم :ارزیابی مدل کلی
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میشود و با تأیید برازش آن ،بررسی
برازش در یک مدل کامل میشود .برای برازش کلی مدل تنها یک معیار به عنوان ( 9GoFشاخص
نیکویی برازش) مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به اینکه این شاخص تا حدی به متوسط
اشتراکی ( ) Commonalityوابسته است ،پس از این شاخص نیز به لحاظ مفهومی ،زمانی میتوان
1

- Stone & Geisser
- Blindfolding
3
- Goodness of Fit
2
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استفاده نمود که مدل اندازهگیری از نوع انعکاسی باشد (آذر و همکاران .)5985 ،این معیار توسط
تننهاوس و همکاران )0221( 5ابداع گردید و طبق فرمول زیر محاسبه میشود (داوری و رضازاده،
:)5989

GoF  (Communalities  R 2

()9

به طوری که  Communalitiesاز میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای مستقل و وابستهی مدل
به دست میآید و نشان میدهد که چه مقدار از تغییر پذیری شاخصها (سواالت) توسط متغیر
2
مرتبط با خود تبیین میشود R .نیز میانگین مقادیر  R2متغیر وابستهی مدل است .سه مقدار

 2/01 ،2/25و  2/91به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شده است .به این
معنی که در صورت محاسبهی مقدار  2/25و نزدیک به آن برای  GOFیک مدل ،میتوان نتیجه
گرفت که برازش کلی آن مدل در حد ضعیفی است و باید به اصالح روابط بین سازههای مدل
پرداخت .برای مقادیر  2/01و  2/91برازش کلی مدل در سطح قابل قبول قرار دارد (وتزلس و
همکاران .)0228 ،0با توجه به توضیحات داده شده ،مقادیر اشتراکی ( )Communalityو R2

متغیر وابستهی مدل و نیز میانگین این دو معیار به صورت جدول  1ارائه میگردد.
متغیرهای وابستهی مدلR2جدول  .3مقادیر اشتراکی و
نماد

R2مقدار

مقادیر اشتراکی

شرایط علّی

SA

-

2/191

شرایط زمینهای

SZ

-

2/191

شرایط مداخلهای

SM

-

2/181

پدیده محوری

PM

2/885

2/121

راهبردها

R

2/811

2/151

P

2/895

2/101

2/810

2/112

متغیر

پیامدها
میانگین

با توجه به جدول باال ،مقدار  GoFبه صورت زیر قابل محاسبه است:
()1

GoF  (Communalities  R 2  0.560  0.972  0.737

- Tenenhaus et al
- Wetzels et al

1
2
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مقدار  GOFبرای مدل این پژوهش برابر با  2.191محاسبه شده که نشان از برازش کلی قوی و
بسیار مناسب مدل دارد .با توجه به برازش قوی مدل کلی ،حال میتوان به بررسی فرضیات تحقیق
پرداخت.
بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه به منظور الگوی توسعه رفتار شهروندی سازمانی مدیران در سازمان آموزش و
پرورش ،با استفاده از ابزار مصاحبهی اکتشافی و نیمهساختاریافته 9 ،سوال از متخصصان و صاحب
نظران حوزه مدیریت آموزشی در وزارت آموزش و پرورش پرسیده شد که پس از انجام 51
مصاحبه ،اشباع نظری حاصل گردید .برای تجزیه و تحلیل مصاحبهها از روش کیفی گراندد تئوری
استفاده شد .در این روش در مرحله کدگذاری باز متن هر مصاحبه کلمه به کلمه بررسی شد و از
کلمات و عبارات مصاحبهها ،مفاهیمی استخراج گردید .در مرحله کدگذاری محوری هر مصاحبه
با قرار دادن مقوالت مشابه در سطوح کلی ویژگیها ،الگوی توسعه رفتار شهروندی سازمانی
مدیران در سازمان آموزش و پرورش انتخاب گردید .در جدول  ،5به تشریح مراحل تحلیل کیفی
مصاحبهها با روش گراندد تئوری پرداخته شده است .پس از بررسی متن  51مصاحبه انجام شده،
 901کد باز به دست آمده از آنجایی که در این مطالعه ،پس از  50مصاحبه ،محقق به اشباع نظری
رسیده بود و مصاحبههای سیزدهم تا شانزدهم به منظور اطمینان از اشباع نظری انجام داده است ،از
 901کد باز استخراج شده 111 ،مورد تکراری بود که با حذف آنها 19 ،کد باز برای مطالعه حاضر
بدست آمد .در ادامه ،در نتیجه کدگذاری محوری مصاحبه های انجام شده از افراد 01 ،کد
محوری از  19کد باز پاالیش شده بدست آمد .در نهایت بر اساس پارادیم زمینه ای ،کدگذاری
انتخابی انجام شد و  1کد انتخابی شامل شرایط علّی ،پدیده محوری ،عوامل مداخلهای ،عوامل
زمینهای ،راهبردها و پیامد ها بدست آمد .نتایج به دست آمده با بخشی از نتایج گزارش شده در
مطالعات خان 5و همکاران ( ،)0258رضازاده ( ،)5989خالصی و همکاران ( ،)5981انصاری و
همکاران ( ،)5981حیدری و محمدی مقدم ( ،)5981حسنی کاخکی و قلی پور ( ،)5981حاج
کریمی و همکاران ( ،)5981توکلی و همکاران ( ،)5989تورلک 0و همکاران ( ،)0205تامپسون 5و
همکاران ( )0202همخوانی دارد.
- Khan
-Torlak
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پس از آن که مصاحبه با متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت آموزشی در وزارت آموزش
و پرورش انجام شد و فرآیند کدگذاری با روش گراندد تئوری اجرا شد ،جمعاً  1کد انتخابی01 ،
کد محوری و  19کد باز انتخاب شد .در ادامه به منظور تائید کدهای استخراج شده ،گروه کانونی
متشکل از  51فرد خبره ای که در ابتدا فرآیند مصاحبه با آنها انجام شده بود ،تشکیل شد و کدهای
استخراج شده در اختیار آنها قرار داد شد و از آنها خواسته شد که نظرشان در مورد کدهای
استخراج شده بیان کنند .نتیجه بررسی و ارزیابی گروه کانونی و بحث آنها در مورد کدهای
استخراج شده این چندین شد که الگوی مناسب برای توسعه رفتار شهروندی سازمانی مدیران در
سازمان آموزش و پرورش شامل  1بعد شرایط علّی )0 ،پدیده محوری )9 ،عوامل مداخلهای،
 )1عوامل زمینهای )1 ،راهبردها و  )1پیامد ها بوده و دارای  01مولفه می باشد .به طوری که برای
بعد "شرایط علّی"  9مولفه شامل  )5حسن خلق )0 ،تقوی الهی و  )9پایبندی به تعهدات انتخاب
شد .برای بعد "پدیده محوری"  1مولفه شامل  )5نوعدوستی )0 ،فضیلت مدنی )9 ،احترام و تکریم
و  )1وظیفه شناسی انتخاب شد .برای بعد "عوامل مداخلهای"  1مولفه شامل  )5مشارکت سازمانی،
 )0تعهد سازمانی )9 ،میل به پیشرفت و  )1فرهنگ سازمانی انتخاب شد .برای بعد "عوامل
زمینهای"  1مولفه شامل  )5رضایت شغلی )0 ،تنیدگی شغلی )9 ،فرسودگی شغلی )1 ،جو سازمانی
و  )1کیفیت زندگی کاری انتخاب شد .برای بعد "راهبردها"  9مولفه شامل  )5تدبیر و تدبر)0 ،
نگرش انتقادی و  )9سبک رهبری انتخاب شد .برای بعد "پیامد ها"  9مولفه شامل  )5افزایش بهره
وری )0 ،افزایش اثربخشی )9 ،بهبود عملکرد کارکان )1 ،بهبود کیفیت خدمات )1 ،کاهش تمایل
به ترک شغل و  )1تشویق کار تیمی انتخاب شد.
نتایج به دست آمده با بخشی از نتایج گزارش شده در مطالعات اسدی و شکوری (،)5122
پوروانتو 0و همکاران ( ،)0205مسعودی 9و همکاران ( ،)0202پورسلطانی زرندی و امیرجی نقندر
( ،)5989بینستوک 1و همکاران ( ،)0251بوگلر و اسومیچ ،)0258( 1بکتون 1و همکاران (،)0259

1

- Thompson
- Purwanto
3
- Massoudi
4
- Bienstock
5
- Bogler & Somech
6
- Becton
2
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اباذری محمود آباد و امیریان زاده ( ،)5981بریمانی و رضایی پاجی ( )5988و باقری و همکاران
( )5981همخوانی دارد.
ارزش ها در حقیقت مبانی شناختی رفتار افراد محسوب می شود .در مطالعات رفتار سازمانی ارزش
های فردی برای پیش بینی رفتار مدیران و نگرش های سازمانی و پیامدهای رفتاری بکار می رود.
ارزش ها به منزله ی اصول راهنما عمل می کنند و مهمترین کارکرد فردی ارزش ها ،فراهم آوردن
معیارهایی است که رفتار و افکار افراد را در جهات مختلف هدایت می کند .ارزش ها پایه و
اساس بینش و کنش انسان را تشکیل می دهند و در انتخاب و انجام عمل نقش دارند .ارزش ها را
می توان بایدها و نبایدهایی که رفتار فرد را هدایت می کنند و در برگیرندهی عقاید فرد راجع به
آنچه مطلوب است ،دانست .با توجه به مطالب گفته شده می توان چنین نتیجه گرفت که زمانی که
ارزش های فردی مدیران سازمان باال باشد ،میزان رفتار شهروندی سازمانی افزایش می یابد.
بعبارتی ،برای افزایش میزان رفتار شهروندی سازمانی مدیران باید در سازمان ها بر ارزش های
فردی تاکید شود و شرایطی فراهم گردد تا مدیران بر مبنای ارزش های فردی کار کنند (کیو 5و
همکاران.)0258 ،
برخی از مدیران صرفا بخاطر نداشتن جایگزینی مناسب برای کار در سازمان می مانند .این دسته از
افراد احساس آنچنان مثبتی نسبت به کار در سازمان ندارند که منجر به بروز رفتار شهروندی
مطلوب در آنان گردد .درواقع ماندن و تعهدشان به سازمان به این خاطر است که نمی خواهند
دنبال کار جدیدی باشند وقتی تعهد و ماندنشان در سازمان به این دلیل باشد و هیچ نگرانی از بابت
ترک سازمان یا اخراج از سازمان نداشته باشند بنابراین تعهدشان تاثیری در رفتار شهروندی ندارند.
درصورتی تعهد به سازمان باعث توسعهی کارایی و اثربخشی سازمان و انجام دادن رفتارهای
فرانقش می شود که ماندن در سازمان برای آنها باشد و ترک سازمان برایشان سخت باشد .وقتی
مدیران احساس کنند که با آنها به طریقی ناعادالنه و غیرمنصفانه رفتار می شود میزان خشنودی و
رضایت آنها کاهش می یابد که رضایت پایین بر تعهد شان اثر میگذارد و میزان تعهد آنها را
پایین می آورد که میزان تعهد پایین نیز به نوبهی خود بر کوشش و کارکردشان اثر می گذارد
(کوهن و کرن .)0259 ،0عدم مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای سازمانی باعث می شود که
- Qiu
- Cohen & Keren
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مدیران احساس کنند که هیچگونه استقاللی در انجام وظایف محوله ندارند که نبود استقالل در
انجام کارها باعث می شود که مدیران احساس مسئولیت نکنند و رفتار شهروندی در آنها زیاد
نشود .از آنجایی که مدیران در سازمان با شغل خود شناخته می شوند و هویت پیدا میکنند عدم
اطالع مدیران از جایگاه و پست سازمانی خود در بین مشاغل دیگر باعث کاهش رفتار شهروندی
می شود .نبود عالقه و نگرش مثبت نسبت به شغلشان و یکنواخت بودن کار مدیران باعث می شود
که مدیران تالش و کوششی از خود نشان ندهند که این باعث می شود مدیران فقط همان وظایفی
که برایشان شرح شده انجام دهند و فراتر از آنها کاری انجام ندهند .کفایت و خودکارآمدی
مدیران در انجام شغل پایین بود بعبارتی وقتی درک مدیران از کفایت شان در انجام کار پایین
باشد این باعث می شود که کارمند هیچگونه تمایلی جهت کمک در محیط کارشان نشان ندهند
چرا که فرد هیچگونه تسلطی بر کار خود ندارد .نبود بازخور شغلی یعنی عدم اطالع و آگاهی
مدیران از عملکرد خود در قبال وظایف محوله شده باعث می شود که مدیران هیچگونه مبنایی
جهت مقایسه عملکرد خود با انتظارات سازمانی نداشته باشند .عدم توجه به مسائل رفاهی و
انگیزشی و فراهم نکردن امکانات رشد مدیران ،ابهام نقش و تعارض نقش ،عدم مشارکت مدیران،
نبود استقالل در انجام دادن کارها ،عدم عدالت در سازمان ،نبود فرصت هایی جهت ارتقاء شغل از
جمله عواملی هستند که باعث می شود که مدیران در جهت توسعه و اثربخشی سازمان گام
برندارند و رفتارهای فراتر از نقش انجام ندهند و تعهدی به مدیریت و سازمان نداشته باشند و بسیار
سریع سازمان را ترک کنند .درنتیجه عوامل ذکرشده به نوبهی خود بر رابطه این دو متغیر تاثیر
گذاشته و باعث شده که بین این دو رابطه ای دیده نشود (فیض و احمدی الوار.)5122 ،
محوریت کار می تواند اثر معنی داری بر تعیین سطح رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد.
ب طوریکه با کاهش سطح محوریت کار میزان رفتار شهروندی سازمانی کاهش می یابد ،یعنی ،هر
زمان که مدیران کار را محور اصلی زندگی خود قرار می دهند ،سطح رفتار شهروندی سازمانی
آنها افزایش می یابد .بعبارتی دیگر ،وقتی فرد کار را محور قرار می دهد رفتارهای فرانقشی
بیشتری از خود نشان می دهد و رفتار شهروندی را در سازمان رعایت می کند .افرادی که کار
کردن را بعنوان بخش مهمی از زندگیشان تلقی می کنند باید ساعات کاری طوالنی تری نیز داشته
باشند .سطوح و میزان زیادی از محوریت کار باعث درگیری و مشارکت زیاد در آن کار می شود.
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محوریت کار قادر است که مهارت ها و دانش شخصی را برای بهبود عملکرد مورد استفاده قرار
دهد (ساکسنا و ساکسنا .)0251 ،5محوریت کار در زندگی شخصی انگیزه هایی برای افراد بمنظور
فراتر رفتن از الزامات رسمی شغل و مشارکت در رفتارهای فرانقش فراهم می کند .دلیل اینکه
محوریت کار رفتار شهروندی را توضیح می دهد ناشی از این اعتقاد است که دو متغیر به عمل به
کار اشاره دارند .بعبارتی ،افرادی که محوریت کار باالتری دارند مشارکت بیشتری در کارشان
دارند این مدیران ساعات کار طوالنی تر ،سطح باالتری از کارایی ،مشارکت شغلی و تعهد به
سازمان را نشان می دهند که این روابط محوریت کار و رفتار شهروندی را حمایت می کند.
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