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  مقدمه

بيشترين نقش را در موفقيت  ،هاي سازمانيشمند ترين سرمايهنيروي انساني به عنوان يكي از ارز
هاي و مديران با به كارگيري شيوه هاهمين اساس است كه امروزه سازمان يك سازمان دارد. بر

توجه به نيروي  ،بنابرايندر جذب بهترين و ماهرترين ترين نيروي انساني را دارند. سعي  ،مختلف
  ). 2004 ،1بالكين و كاردي ،مجيا-انساني مي تواند ضامن موفقيت يك سازمان باشد (گومز

ي ارزشمند نيروي انساني كه امروزه توجه بسياري را به خود جلب كرده هاويژگييكي از 
براي اولين بار از ) 1983( 3بتمن و ارگان مي باشد. (OCB) 2ازمانيس-رفتار شهروندي ،است

كه  تعريف كردنداستفاده كردند و آن را به عنوان رفتارهايي  سـازماني-اصطالح رفتار شهروندي
كمك به ديگران در  يا افراد براي انجام بهتر وظايف شغلي وامـا  ،نيست ي فردشغل وظايف جزء

- ر شهرونديرفتا) 2002( 4كنزي آهرن و مك ،پودساكوفدهند. انجام ميانجام وظايفشان 
ها و وظايف تعريف شده آن را انجام خارج از مسئوليت ،اند كه كاركنان سازماني را رفتاري دانسته

  .كننددهند و به همكاران خود كمك ميمي
ـان وجود توافــق واحــد بين محققـ ســازماني هنوز يك-شــهرونديدربــاره ابعاد رفتار 

ابعاد  نوع متفاوت از 30نشان داد كه تقريبا ) 2000و همكارانش ( فودساكوپ هايندارد. بررســي
دسـته طبقـه 5بـه ســازماني - رفتار شــهروندي ،بندي كليدر يك دستهشناسايي شده است.  آن

 ،ع دوستينو نزاكت و آداب اجتماعي. ،جـوانمردي ،شناسـيوظيفه ،شود: نوع دوستيمي بنـدي
كمك به افراد ديگر سازمان با در نظر گرفتن  باشد كـه هـدف اصـلي آنرفتاري داوطلبانه مي
تجربه و كمك  سازماني است؛ مثل كمك داوطلبانه به كاركنان جديد يـا كـم وظـايف يـا روابـط

رفتاري  ،سيشناوظيفه. غيبت نموده اند به كاركناني كه احيانـاً مشغله كاريشان زياد شده و يـا
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كاركنــان از حــداقل الزامــات  ،باشــد كــه در آنمـي داوطلبانه درجهت كمك بـه سـازمان
 ،وظايف اصلي روند؛ مثل انجام رفتارهاي داوطلبانـه دركنـارفراتر مي ،وظايفشان مــورد نيــاز

حمل شرايطي تمايل كاركنان به ت ،جوانمردي حفظ قوانين سازماني و عدم اتالف زمان كاري.
شكايتي انجام  بـدون آن كـه ،باشـدنظر آنهـا مـيكمترين شرايط ايده آل مورد است كه داراي

مشكالت مرتبط كاري كه  هايي است كـه بـه جلـوگيري از ايجـادشامل فعاليت ،نزاكت .دهند
س انعكا ،آداب اجتماعي ،نمايد. و در نهايتكمك مي ،ممكن است با ديگران صورت بگيـرد

مشاركت مسئوالنه فرد در امـور سـازمان و ارزش قائـل بـودن  هايي اسـت كـه نـشانگردهندة رفتار
  ).2000 ،باشد (پودساكوف و همكارانبراي سازمان مي او

ي مختلف غير قابل انكار است. امــا هنگامي كه هاسازماني در سازمان- شهروندياهميت رفتار 
شود. نقش مدارس در تربيت تر ميتر و حساسبه آن موشكافانه هانگاه ،شودصحبت از مدارس مي

دليل غير قابل انكار بر لزوم بهره مندي از معلمان  ،نيروي انساني آينده و توسعه همه جانبه كشورها
تواند تأثير سازماني معلمان مي- باشد. رفتار شهرونديسازماني باال مي- برخوردار از رفتار شهروندي

كالس  ،صالحيت و رشد شخصي خود ،مدرسه ،معلمان ديگر ،انآموزدانشه زيادي در كمك ب
ارتقاي هرچه بيشتـر يادگيـري  ،). وظيفه معلمان2006 ،1مدير و والدين داشته باشد (اوپالتكا ،درس
توان با بدون شك نمي ،طريق تدريس است و نظر به ماهيت پيچيده يادگيريان ازآموزدانشدر 

اين مهم را با كيفيتي بااليي ايجاد كرد و قطعا نياز به  ،از پيش تعيين شده انجام وظايفي خاص و
معلماني است كه رفتار شهروندي سازماني بااليي داشته باشند و در حد وظايف خود فراتر روند 

بررسي عوامل مؤثر بر آن  ،سازماني در معلمان-). با توجه به اهميت رفتار شهروندي2009 ،(اپالتكا
  ضرورت بااليي دارد.  ،هاارتقاء اين ويژگي در آنبه منظور 

گذارد جو مدرسه يكي از عوامل مهمي كه با رفتار شهروندي رابطه داشته و بر رفتار معلم تاثير مي
است. منظور از جو همان برداشت معلمان از محيط كار است. به عبارت ديگر جو عبارت است از 
                                                                                                                            
1. Oplatka 
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گذارد و كنند و بر رفتار آنان تاثير ميلمان آن را تجربه ميكيفيت نسبتاً پايدار محيط مدرسه كه مع
عباس زاده ترجمه سيد ،2001 ،1باشد (هوي و ميسكلمبتني بر ادراك جمعي رفتار در مدرسه مي

ي حاكم بر مدرسه يا محيط هاخصوصيات يا ويژگي ،). جو مدرسه به مجموعه حاالت1382
ترس آور يا طمينان  ،قابل اعتماد ،سه را گرم يا سردشود و ممكن است محيط مدرآموزشي گفته مي

 ،2تسهيل كننده يا بازدارنده سازد و سبب تمايز دو مدرسه مشابه از يكديگر شود (آندرسون ،ابخش
از آن جهت داراي اهميت است كه  ،). بررسي و مطالعه جو مدرسه و كوشش براي اصالح آن1982

كيفيت آموزش و پرورش در مدرسه باشد. جــو سـالم و  تواند عامل مهمي در ارتقاءجو مدرسه مي
اي معلمان اثر مثـبـت داشـته باشـد و ارتباط سالم و صميمانه و تواند بر روابط حرفهمطلوب مي
). مدارسي كه داراي جو 2003 ،3اسـاس همكــاري بين معلمان به وجود آورد (رافرتينزديكي بر

بشاش و اجتماعي هستند كه نسبت به وظايفشان تعهد بيشتري  داراي معلماني ،سازماني خوبي هستند
معلمان بهتر مي  ،). در مدارسي كه جو مناسبي دارند2011 ،4شاپكا و پري ،نشان مي دهند (كولي

جو مدرسه شرايطي را  ،توانند با يكديگر همكاري كرده و وظايف شغلي خود را انجام دهند. بنابراين
وظيفه ،شود. احترام بين فرديسازماني معلمان برانگيخته مي-نديكند كه رفتار شهروفراهم مي

و مشاركت مسئوالنه در مدرسه كه از  ،انآموزدانشانگيزش باال براي خدمات دهي به  ،شناسي
سازماني است در سايه جو مناسب حاكم بر مدرسه -ي يك معلم داراي رفتار شهرونديهاويژگي

   ).2014 ،5موران-وال و تاشننكنند (دي پائنمود بيشتري پيدا مي
 هاگذارد توانمندسازي آنسازماني معلمان اثر مي- يكي ديگر از عواملي كه بر رفتار شهروندي

امروز توجه بسياري از پژوهشگران را به خود جلب كرده  جوامعدر  6است. اصطالح توانمندسازي
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توانمندسازي نيروي  1990دهه مطرح شد. تا  1980است. مفهوم توانمند سازي نخستين بار در دهه 
انساني را به معني اقدامات و راهبردهاي مديريتي مانند تفويض اختيار و قدرت تصميم گيري به 

اند. د مكانيكي ناميدهنگاه به توانـمنـدســازي را رويكردانستند. اين نوع تر سازمان ميي پايينهارده
مفهوم جديدي از  ،نــظران روان شناسيِ ســازمانينظريه پردازان و صاحب  ،به بعد 1990اما از دهه 

توانمندسازي فقط محدود به دادن قدرت به افراد  ،توانمندسازي را ارائه كردند. بر اين اساس
 ،اما در واقع توانمند سازي ،زيرا افراد به واسطه دانش و انگيزه خود صاحب قدرت هستند ،نيست

انمندسازي كاري نيست كه مديران بايد براي آزاد كردن اين قدرت است. بر اين اساس تو
بلكه طرز تلقي كاركنان درباره نقش خويش در شغل و سازمان است  ،كاركنان انجام دهند

 ،شكوفايي و بروز استعدادها ،باال بردن روحيه خالقيت ،). هدف توانمندسازي2008 ،1(اسپريتزر
باشد يابي به موفقيت شغلي ميستتخصصي و تعيين راهبرد در د ،باال بردن سطح آگاهي عمومي

معلمان ) معتقدند كه توانمندسازي 2003( 3هنكين و ديومر ،دي). 2003 ،2ميشل دياز و كول ،(متيو
توانايي تأثير بر اجراي  ،بهبود كيفيت زندگي كاري ،در محيط كاري موجب تسهيل رهبري معلمان

شود. وقتي ربخشي در محيط كاري مياصالحات مدرسه و بهبود حرفه گرايي و اطمينان از خود اث
شود كه توانمندي شرايطي فراهم مي ،شود و در واقعكه به معلمان آزادي عمل بيشتري داده مي

معلمان احساس مسئوليت بيشتري در انجام وظايف خود كرده و تعهد شغلي  ،افزايش يابد هاآن
غلي كه يكي از نمودهاي بارز رفتار ). بنابراين تعهد ش1996 ،4يابد (وو و شورتافزايش مي هاآن

(بوگلر  سازماني معلم است با توانمندسازي معلمان مي تواند رابطه مستقيمي داشته باشد- شهروندي
ي دروني و بيروني هاتوانمندسازي معلمان از طريق باالبردن انگيزش ،). همچنين2004 ،5و سومچ
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ت تأثير قرار دهد. به اين صورت كه سازماني معلمان را تح- مي تواند رفتار شهروندي هاآن
براي به حداكثر رساندن  ،كنندمعلماني كه فرصت توانمندسازي را در محيط شغلي خود پيدا مي

فراتر از وظايف  هاشود آنشوند و اين انگيزش گاهاً موجب ميي خود برانگيخته ميهاتوانايي
  ). 2014 ،1داشته باشند (لي و نيمحوله خود عمل كنند و احساس تعلق بيشتري نسبت به مدرسه 

سازماني - تواند به طور مستقيم بر رفتار شهرونديتوانمندسازي معلمان عالوه بر اينكه مي
تواند بر رفتار به طور غيرمستقيم از طريق بهبود كيفيت جو مدرسه نيز مي ،معلمان اثر بگذارد

رسه اي كه توانمندسازي معلمان در مد ،تأثير داشته باشد. براي مثال هاسازماني آن- شهروندي
در  هابر كارگروهي و تشكيل تيم ،مديران رفتار دوستانه اي با معلمان دارند ،افزايش يافته باشد

كنند ي مدرسه شريك ميهاكنند و همه معلمان را در تصميم گيريامور مدرسه تأكيد بيشتري مي
دهد كه يك مدير براي توانمند كردن  اين موارد نشان مي ،). در واقعa1992 ،2(شورت و رينهارت

ي ها). در سازمان2015 ،و همكاران 3معلمانش بايستي كيفيت جو سازماني مدرسه باال ببرد (چائو
شود و تمامي تصميم تصميم گيري فقط به صورت دستوري و از باال به پايين انجام نمي ،توانمند
شود. هم سطح شدن كاركنان در يك به شيوه هم سطح و در تعامل با هم گرفته مي هاگيري
بهتر شكل گرفته بنابراين و كيفيت جو سازمان باالتر رود  هاشود ارتباط بين آنباعث مي ،سازمان

) نشان 1390شمس موركاني و گريواني ( ،). در همين راستا2002 ،4(آلموست و اسپنس الچينگر
داري دارد. جبلي فرد س ارتباط معنيدادند كه توانمند سازي معلمان با جو باز و متعهدانه مدار

) نيز به نتايج مشابهي در اين زمينه دست يافت. نقش واسطه اي جو مدرسه در ارتباط بين 1393(
  مي توان به شكل زير نشان داد. هاسازماني آن- توانمندسازي معلمان و رفتار شهروندي
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  سازماني-جو مدرسه و رفتار شهروندي ،نفرض ارتباط بين توانمندسازي معلما. الگوي پيش1شكل 

  
موفقيت آموزش و پرورش در گرو داشتن معلماني است كه نه تنها  ،همان طور كه اشاره شد

تمام تالش  ،بلكه عالوه بر وظايف معمول ،وظايف محوله خويش را به طور مناسب انجام دهند
سازماني معلم - يت رفتار شهرونديتقو ،خود را در امر آموزش دانش آزمون به كار گيرند. بنابراين

تواند اصلي ترين عامل براي دست يابي به اين هدف باشد. درصورت تأييد مدل پيش فرض مي
سازماني معلمان بر -مي توان راهكارهايي جهت بهبود رفتار شهروندي ،ارائه شده در اين پژوهش

پژوهش حاضر با  ،اين مهم ارائه داد. براي دست يابي به هااساس جو مدرسه و توانمندسازي آن
سازماني - مدرسه در ارتباط بين توانمند سازي و رفتارشهرونديهدف بررسي نقش واسطه اي جو

توانمندسازي معلمان بر - 1 ي زير تنظيم شدند:هافرضيه ،معلمان انجام شد. با توجه به اين هدف
معلمان بر جو مدرسه تأثير توانمندسازي  - 2 تأثير مستقيمي دارد. هاسازماني آن- رفتارشهروندي
 هاسازماني آن- سازي معلمان از طريق بهبود جو مدرسه بر رفتارشهرونديتوانمند -3 مستقيم دارد.

  تأثير غيرمستقيم دارد.

  روش

  اين پژوهش يك مطالعه توصيفي از نوع همبستگي است.

توانمندسازي 
 معلمان

 جو مدرسه

رفتار 
ي شهروند
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ن نايين جامعه پژوهش حاضر را كليه معلمان شهرستا ي:گيرنمونهنمونه و روش  ،جامعه
نفر به  197 ،نفر بودند. از بين جامعه 1500دادند كه بالغ بر تشكيل مي 1394-95در سال تحصيلي 

 11ي تصادفي خوشه اي انتخاب شد. بدين صورت كه از بين كليه مدارس گيرنمونهصورت 
به  يگيرنمونهمدرسه دخترانه به تصادف انتخاب و از همه معلمان آن مدارس  11مدرسه پسرانه و 

كردند خواسته شد تا به سؤاالت عمل آمد. از معلماني كه در بيش از يك مدرسه تدريس مي
هاي اي كه بيشترين تدريس را در آن دارند پاسخ دهند. از پرسشنامهبر اساس مدرسه هاپرسشنامه

آزمون هاي جمع آوري شده با استفاده از استفاده شد و در نهايت داده هازير براي جمع آوري داده
  تحليل رگرسيون چندگانه و تحليل معادالت ساختاري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 

سؤالي توسط شورت و رينهارت  38اين پرسشنامه  مقياس توانمندسازي اعضاي مدرسه:
 ،جايگاه و منزلت ،ايحرفهرشد ،گيريطراحي شده و شش بعد تصميم 1992در سال 

گذاري اين پرسشنامه بر اساس يك ثيرگذاري را مي سنجد. نمرهخودمختاري و تأ ،خودكارآمدي
شود. در تحليل عاملي (كامالً موافقم) انجام مي 5(كامالً مخالفم) تا  1درجه ليكرت از  5مقياس 

عامل تقسيم  6داري گرفتند كه در گويه بارعاملي معني 38 ،گويه اوليه اين آزمون 68اكتشافي از 
متغير بود و آلفاي كل اين  91/0تا  66/0بين  هامقياسهر يك از خرده شدند. كرونباخ برايمي

دار بدست آمد كه معني 86/0الي  75/0بدست آمد. همبستگي بين دو نيمه آزمون هم  94/0مقياس 
). نسخه فارسي اين مقياس ابتدا توسط اصغري و همكارانش 1992 ،بود (شورت و رينهارت

مورد تأييد قرار گرفت. آلفاي كرونباخ  هاترجمه گويه ،ازترجمه) ترجمه شد و با تكنيك ب1387(
بدست آمد. در اين پژوهش آلفاي  93/0) 1387اين پرسشنامه در پژوهش اصغري و همكارانش (

  بدست آمد.  94/0و براي نمره كل پرسشنامه  92/0تا  76/0بين  هامقياسكرونباخ خرده
در سال  2اسميت و سويتلند ،ه توسط هوياين پرسشنام :1ب) شاخص جو سازماني مدرسه

                                                                                                                            
1. organizational climate index for schools 
2. Hoy, Smith & Sweetland 
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رهبري  ،مقياس آسيب پذيري سازمانيسوال مي باشد كه چهار خرده 27طراحي شد و شامل  2002
رفتار حرفه اي معلمان و فشار براي موفقيت را در بر مي گيرد. اين پرسشنامه در  ،طلبانهمساوات

گزاري مي شود. براي خيلي زياد) نمره( 4(به ندرت) تا  1يك مقياس چهار درجه اي ليكرت از 
شود نتايج تحليل گذاري ميمقياس اول معكوس نمرهي خردههاگويه ،محاسبه نمره كلي آزمون

ي مربوط به هر چهار هاعاملي كه توسط سازندگان اين آزمون انجام شد نشان داد كه عبارت
نيز به  هامقياسفاي كرونباخ خردهگيرد. آلمقياس در عامل مورد نظر خود بار معنا داري ميخرده

بود. اين پرسشنامه همبستگي معني داري با پرسشنامه اعتماد  92/0و  88/0 ،87/0،94/0ترتيب 
 93/0). آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه در پژوهش حاضر 2002 ،سازماني داشت (هوي و همكاران

  بدست آمد.
سازماني - سنجش رفتار شهروندي اين پرسشنامه براي :1ج) مقياس رفتار اضافه بر نقش

سوال است كه در يك  24طراحي شد و شامل  2000در سال  2ژاوي- معلم توسط سومچ و دراچ
شود. پرسشنامه گذاري مي(كامالً موافقم) نمره 5(كامالً مخالفم) تا  1اي ليكرت از درجه 7مقياس 

بر نقش سازماني و رفتارهاي رفتار اضافه  ،مقياس رفتارهاي اضافه بر نقش تيميشامل سه خرده
ان است. سازندگان اين پرسشنامه روايي سازه اين پرسشنامه با آموزدانشاضافه بر نقش براي 

ي آنان نشان دهنده هااستفاده عاملي اكتشافي و تحليل عاملي تاييدي مورد ارزيابي قرار دادند. يافته
داري با نمرات رضايت ي همگراي معنيروايي سازه مطلوب اين پرسشنامه بود. اين پرسشنامه رواي

شغلي داشت. همچنين بين نمرات اين پرسشنامه با پرسشنامه خودكارآمدي و كارايي جمعي 
همبستگي مثبت معني داري وجود داشت. پايايي اين مقياس با استفاده از آلفاي كرونباخ براي 

بدست آمد (سومچ  83/0وم مقياس سو براي خرده 81/0مقياس دوم خرده، 79/0مقياس اول خرده
 92/0). آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه در پژوهش حاضر براي نمره كل 2000 ،ژاوي- و دراچ

                                                                                                                            
1. Extra-role behavior scale 
2. Somech & Drach-Zahavy 
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  بدست آمد.
براي اجراي پژوهش ابتدا با مسئولين آموزش و پرورش شهرستان نائين هماهنگيروش اجرا: 

 هاا اهداف پژوهش براي آنابتد ،هاي الزم به عمل آمد. سپس با مراجعه به مدارس و انتخاب نمونه
سپس با توضيح دستورالعمل  ،براي شركت در پژوهش جلب شد هاتوضيح داده شد و رضايت آن

خواسته شد به دقت به سؤاالت پاسخ دهند و سؤالي را بي پاسخ نگذارند.  هااز آن ،هاپرسشنامه
ر پاسخ دهي به به صورت فردي اجرا شدند و در صورت داشتن سؤال و ابهاد د هاپرسشنامه
به معلمان در مورد محرمانه ماندن  ،با دقت به معلمان توضيحات الزم ارائه شد. در نهايت ،سؤاالت

 يشان اطمينان خاطر داده شد. هااطالعات و پاسخ

  نتايج

) بودند. 7/46نفر مرد ( 92درصد) و  3/53زن ( 105 ،از بين كليه شركت كنندگان پژوهش
نفر ارشد  32درصد) و  1/70نفر كارشناسي ( 138 ،درصد) 7/13اني (نفر كارد 27سطح تحصيالت 

و ميانگين سابقه  76/39 ± 92/6درصد) بود. ميانگين سن شركت كنندگان پژوهش  2/16و باالتر (
 سال بود.  09/13 ± 12/7كار 

  . ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي مورد مطالعه1جدول 

  M  SD  مولفه  متغير  M SD  مولفه  متغير

زي
 سا

مند
وان
ت

  

 381/5 914/22  تصميم گيري

سه
در

ي م
زمان

 سا
جو

  

 901/5 604/11  سازماني(عدم)آسيب پذيري 

 774/7 523/14  رهبري مساوات طلبانه 838/4 436/15  رشد حرفه اي

 701/7 858/15  رفتار حرفه اي معلمان 602/3 167/15  جايگاه و منرلت

 655/9 832/16  موفقيت فشار براي 110/3 335/13  خودكارآمدي

 325/28 817/58  نمره كل 613/2 203/9  خودمختاري

 437/3 202/16  تأثيرگذاري

دي
رون

شه
ار 

رفت
  

 196/5 904/19  رفتار اضافه نقش تيمي

 371/5 299/19  رفتار اضافه نقش سازماني 103/18 259/92  نمره كل

 574/6 924/18  آموزدانشرفتار اضافه نقش         

 938/15 127/58  مره كلن        



 سازماني معلمان-اي جو مدرسه در ارتباط بين توانمند سازي و رفتار شهرونديبررسي نقش واسطه 

 

56 

بين نقش پيش ،براي بدست آوردن اطالعات بيشتر ،هاي پژوهشقبل از بررسي فرضيه
سازماني معلمان مورد بررسي قرار گرفت. - توانمندسازي و جو سازماني مدرسه بر رفتار شهروندي

 2R=808سازماني معلم - ضريب همبستگي چندگانه توانمندسازي و جو سازماني با رفتار شهروندي

بدست آمد كه نشان از همبستگي بسيار باالي اين متغيرها با يكديگر داشت. اين مقدار ضريب 
سازماني معلمان شركت -درصد از واريانس رفتار شهروندي 3/65دهد كه همبستگي نشان مي

كردند. نقش هر دو كننده در پژوهش را دو متغير توانمندسازي و جو سازماني مدرسه تبيين مي
). ضرايب بتا در p>001/0دار بود (سازماني معلمان معني- ر نيز در پيش بيني رفتار شهرونديمتغي

سازماني معلم -شهروندي-بيني رفتارنشان مي دهد كه نقش توانمندسازي معلمان در پيش 2جدول 
بيشتر از جو سازماني مدرسه است و احتماالً جو سازماني مدرسه نيز خود تحت تأثير توانمندسازي 
معلمان قرار دارد. هر چند اين ادعا را بايستي با تحليل معادالت ساختاري تأييد كرد. از بين 

خودمختاري و تأثيرگذاري نقش  ،متغيرهاي توانمند سازي معلمان نيز آزادي در تصميم گيري
 ). p>001/0سازماني معلمان داشتند (- هرونديبيني رفتار شداري در پيشمعني

سازماني معلمان بر اساس - سيوني (بتا) معادله رگرسيون پيش بيني رفتار شهروندي.  ضرايب رگر2جدول 

  متغيرهاي توانمند سازي و جوسازماني مدرسه

  
  مدل

  ضرايب غير استاندارد
SEB  T P  متغير  B  SE 

زي
دسا

نمن
توا

  

 247/0 -162/1  018/4 -668/4  مقدار ثابت

 000/0 571/3 233/0 193/0 689/0  تصميم گيري

 328/0 981/0 064/0 215/0 211/0  رشد حرفه اي

 383/0 874/0. 050/0 255/0 223/0  جايگاه و منرلت

 522/0 642/0 039/0 308/0 198/0  خودكارآمدي

 000/0 997/4 282/0 344/0 719/1  خودمختاري

 000/0 735/3 223/0 277/0 035/1  تأثيرگذاري

ني
زما

 سا
جو

  

 253/0 147/1 088/0 208/0 239/0  (عدم)آسيب پذيري سازماني

 956/0 -055/0 -005/0 182/0 -010/0  رهبري مساوات طلبانه

 588/0 -542/0 -046/0 176/0 -096/0  رفتار حرفه اي معلمان

 084/0 738/1 145/0 138/0 239/0  فشار براي موفقيت
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ارتباط بين هاي پژوهش و تعيين نقش واسطه جو سازماني مدرسه در براي آزمون فرضيه
سازماني معلمان از تحليل معادالت ساختاري استفاده شد كه نتايج - توامندسازي و رفتارشهروندي

 نشان داده شده است.  3و جدول  2آن در شكل 

 
  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

- . مدل برازش شده نقش ميانجي جو سازماني در ارتباط بين توانمندسازي و رفتار شهروندي2شكل 

  )p>001/0ه ضريب مسير معني دار هستند (هر سسازماني معلمان (

  

). p>001/0هر سه ضريب مسير معني دار هستند ( ،مشاهده مي شود 1همان طور كه در شكل 
داري بر جو سازماني مدرسه و رفتار توانمند سازي معلمان تأثيرمستقيم معني ،به عبارتي ديگر

لمان از طريق بهبود جو مدرسه بر همچنين توانمندسازي مع ،گذاردسازماني معلمان مي- شهروندي
ي برازش مدل به منظور تأييد هاسازماني معلمان نيز تأثير غيرمستقيم دارد. شاخص- رفتارشهروندي
  آورده شده است.  3در جدول  ،مدل مفروض

  

  ي برازش مدلها. شاخص3جدول 

  2χ DF sig /DF2χ GFI AGFI NFI RFI TLI CFI RMSEA هاشاخص
 055/0 998/0 993/0 982/0 994/0  968/0 995/0 602/1 206/0 1 602/1  مقدار

 جو سازماني مدرسه

E1 

E2 

611/0 

 649/0 توانمندسازي معلمان

200/0 

 سازماني- رفتار شهروندي
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) و p<05/0مقدار خي دو غيرمعني دار است ( ،مشاهده مي شود 3همان طور كه در جدول 
ي نيكويي هااند. شاخصهاي برازش مدل نيز به معيار مطلوب براي برازش رسيدهتمامي شاخص

شاخص  ،)RFI( 3ص برازش نسبيشاخ ،)NFI( 2) شاخص برازش هنجار شدهGFI( 1برازش
هستند كه براي  90/0) همگي باالي CFI( 5شاخص برازش تطبيقي ،)IFI( 4برازش افزايشي

) نيز RMSEA( 6شوند. ريشه ميانگين مربعات خطاي برآوردبرازش مدل مدل مطلوب تلقي مي
  ).1389 ،قاسمي ،است 08/0شود (مالك زير بدست آمد كه مطلوب تلقي مي 059/0

توان گفت كه مدل مفروض از برازش مناسبي هاي برازش مدل ميوجه به شاخصبا ت
ها مي توان نتيجه هاي پژوهش تأييد شده اند. بنابراين با توجه به اين يافتهبرخوردار است و فرضيه

اي معني داري در ارتباط بين توانمندسازي معلمان و گرفت كه جو سازماني مدرسه نقش واسطه
  .در مدرسه دارد هاسازماني آن-رفتار شهروندي

   گيرينتيجهبحث و 

اي جو مدرسه در ارتباط بين توانمندسازي و پژوهش حاضر به منظور بررسي نقش واسطه
سازماني معلمان انجام شد. نتايج پژوهش نشان داد كه توانمندسازي معلمان هم به - رفتارشهروندي

بر رفتار شهروندي سازماني  ،د كيفيت جو مدرسهطور مستقيم و هم به طور غيرمستقيم از طريق بهبو
؛ 2005 ،7معلمان تأثير مثبتي مي گذارد. اين يافته همسو با نتايج مطالعات پيشين بود (وات و شافر

). آموزش و پرورش به عنوان يك سازمان گسترده براي 2012 ،1؛ چيانگ و هسي2007 ،8لوانگ

                                                                                                                            
1. Goodness of Fit Index (GFI) 
2. Normal Fit Index (NFI) 
3. Relative Fit Index (RFI) 
4. Incremental Fit Index (IFI) 
5. Comparative Fit Index (CFI) 
6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
7. Wat & Shaffer 
8. Lwanga 
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 .سازدتوانمند  ،وان ركن اساسي توسعه سازمانيبايد منابع انساني را به عن ،حفظ پويايي خود
هاي آنان تأثيرگذار هايي كه بر فعاليتكند تا در اتخاذ تصميمرا تشويق ميمعلمان  ،تواناسازي
در مدرسه نقش فعال بيشتري داشته  و هيجان و ابتكار بيشتري در امور  ،مشاركت كنند تراست بيش

  ).2003 ،مدرسه داشته باشند (دي و همكاران
محيط شغلي معلمان يعني مدارس  ،گذارداولين جايي كه توانمندسازي معلمان بر آن اثر مي

هم به خودشان نفع عالوه براينكه توانمند با كارايي و اثربخشي بااليي كه دارند است. معلمان 
در  ).1992 ،شوند (شورت و رينهارتو بهبود جو مدارس ميسازمان  موجب نفع ،رسانندمي

و يادگيري گيرد تدريس به بهترين نحو صورت مي ،دهندكه به معلمان آزادي عمل مي مدارسي
كنند و منافع سازمان را بر با احساس مسئوليت كار مي يابد. معلمانان سير صعودي ميآموزدانش

كه به دادن فرصت  ،). در توانمندسازي معلمان1996 ،د (وو و شورتدهنمنافع خود ترجيح مي
شود گيري در امور مدرسه و خودمختاري در وظايف شغلي منجر ميها براي تصميمنبيشتر به آ

كنند محيط پويا و مدرسه را به عنوان بخشي از محيط زندگي خود تلقي كرده و سعي مي ،معلمان
  ). 2015 ،صميمي را در آن به وجود آورند (چائو و همكاران

جايگاه و منزلت شغلي و افزايش احترام شغلي دادن  ،يكي ديگر از اركان توانمند سازي معلمان
آورد و است. احترام شغلي يك محيط توأم با احترامي نيز متقابالً براي معلمان به وجود مي هابه آن

هر معلم جايگاه شغلي خود را ارزشمند و قابل توجه و احترام بداند و بدين صورت  ،شودباعث مي
). بنابراين اين 2004 ،شود (بوگلر و سومچمان كاسته مياز رقابت منفي و دلزدگي شغلي بين معل

تواند بعد رفتار حرفه اي معلمان كه يكي از اركان جو سازماني مستقيماً مي ،بعد از توانمندسازي
  مدرسه است را تحت تأثير قرار دهد.

تواند به طور مستقيم روي آن تأثير يي كه توانمندسازي معلمان ميهايكي ديگر از جنبه

                                                                                                                            
1. Chiang & Hsieh 
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-رفتار شهروندي ،سازماني معلمان است. همان طور كه اشاره شد-رفتار شهروندي ،گذاردب
افراد به طور داوطلبانه براي امـا  نيست ي فردشغل وظايف جزءكه ي است رفتارسازماني به معناي 

دهند. بالتبع معلماني انجام ميكمك به ديگران در انجام وظايفشان  يا انجام بهتر وظايف شغلي و
توانند به درستي درگير نمي ،هاي فردي و گروهي ضعيفي در شغل خود هستندداراي قابليت كه
گونه از رفتارهاي اضافه بر نقش شوند. معلمي كه در رشد حرفه اي و انجام وظايف خود دچار اين

). 2014 ،تواند در انجام وظايف همكار خود كمكي ارائه دهد (احمد و همكاراننمي ،مشكل باشد
گيري كمي در امور مدرسه به وي داده مي شود نمي از معلمي كه فرصت تأثيرگذاري و تصميميا 

توان انتظار داشت خالقيت و ابتكارهاي شخصي خود را در شغلش وارد كند و وظايف اضافه اي 
). همچنين خودمختاري 2016 ،و همكاران 1را عالوه بر نقش روزمره خود انجام دهد (كيس كندي

معلمان قدرت ابراز نظرات  ،باشد وقتي به معلمان داده نمي شودن توانمند سازي معلم ميكه از اركا
). بنابراين انجام 2004 ،شخصي خود و انجام رفتارهاي اضافه بر نقش را ندارند (بوگالر و سومچ

  دارد. هادر گام اول نياز به توانمند سازي آن ،رفتارهاي اضافه برنقش از سوي معلمان
سازماني در معلمان كه مستلزم انجام وظايفي بيش از وظايف -رفتار شهروندي ،ديگراز طرفي 

نياز به يك محيط مناسب و پوياي كاري دارد كه  ،قانوني محول شده از سوي سازمان زيربط است
تا در مدرسه جو سازماني خوبي  ،). بنابراين2007 ،انگيزش معلمان را در اين باره برانگيزد (لوانگ

ي يك محيط مناسب شغلي من جمله تعامل مناسب بين هاويژگي ،ا نباشد و محيط مدرسهحكم فرم
انجام اين رفتارهاي  ،رهبري مؤثر و رفتار عادالنه از سوي همكاران و مدير را نداشته باشد ،معلمان

 ). بنابراين مي2014 ،موران-باشد (دي پائول و تچنناضافه بر نقش از سوي معلمان امكان پذير نمي
تواند به طور غيرمستقيم رفتار گفت توانمند سازي معلمان از طريق افزايش جو سازماني ميتوان

  سازماني معلمان را تحت تأثير قرار دهد.- شهروندي
توان نتيجه گرفت كه جـو سـازماني مدرسـه نقـش واسـطه اي      ي اين پژوهش ميهابا توجه به يافته

                                                                                                                            
1. Kasekende 
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سازماني معلمان ايفا مي كند. يا بـه عبـارتي   - فتار شهرونديمعني داري در ارتباط بين توانمندسازي و ر
توانمندسازي معلمان عالوه بر اينكه تأثيرمستقيم معنـي داري بـر جـو سـازماني مدرسـه و رفتـار        ،ديگر

سـازماني  - از طريق بهبـود جـو مدرسـه نيـز بـر رفتارشـهروندي       ،گذاردسازماني معلمان مي- شهروندي
شود دسـت انـدركاران مـديريت    پيشنهاد مي ،بنابراين با توجه به اين يافته معلمان تأثير غيرمستقيم دارد.

- سعي در افزايش رفتـار شـهروندي   ،يي جهت توانمندسازي معلمانهاآموزش و پرورش با ارائه برنامه
 ،داشته باشند و بهتر اسـت بـا فـراهم كـردن يـك محـيط كـاري مناسـب بـراي معلمـان           هاسازماني آن

بـراي تعمـيم    ،سازماني معلمان تسريع كنند. با اين وجود- زي را بر رفتار شهروندياثربخشي توانمند سا
هـاي  ي بيشتري در اين مـورد و بـا رفـع محـدوديت    هاشود پژوهشپيشنهاد مي ،بهتر نتايج اين پژوهش

در نظر نگرفتن متغيرهاي جـانبي مداخلـه گـر ماننـد      ،هااين مطالعه انجام شوند. يكي از اين محدوديت
هاي اجرايي پژوهش بـود. همچنـين بـراي بدسـت     ت و مقطع تدريس معلمان به علت محدوديتجنسي

هـاي متغيرهـاي مـورد مطالعـه در پـژوهش      مقيـاس شود ارتباط خردهپيشنهاد مي ،آوردن نتايج دقيق تر
ي ديگري نيز براي سنجش ايـن متغيرهـا اسـتفاده    هاحاضر نيز مورد بررسي قرار گيرد و يا از پرسشنامه

كردنـد  ود. محدوديت ديگر اين پژوهش اين بود كه برخي از معلمان در چندين مدرسه تدريس ميش
گفته شـد بـر مبنـاي     هابا مشكل مواجه شوند. هرچند به آن هادهي به پرسشنامهكه ممكن بود در پاسخ

امـا ايـن مسـئله ممكـن اسـت       ،اي كه در آن حضور داشـتيد بـه سـؤاالت پاسـخ دهيـد     بيشترين مدرسه
بـه علـت قـوانين حـاكم بـر آمـوزش و        ،را تحت تأثير قرار داده باشـد. بـا ايـن وجـود     هاي آنهاپاسخ

 اين مسئله غيرقابل اجتناب بود. ،پرورش كشور در مدارس مقاطع متوسطه
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Abstract  
      The purpose of the present study was to investigate the mediating role of 
school atmosphere with respect to teachers’ empowerment and 
organizational citizenship behavior. The population of this correlational 
study included all teachers of Naein during 1394-1395 academic year. 197 
teachers were selected by random cluster sampling and responded to school 
participant empowerment scale (SPES) and extra-role behavior scale 
(ERBS). To investigate organizational citizenship behavior of the teachers, 
the organizational climate index for schools (OCIS) was employed. The 
data were analyzed by regression and structural equation modeling. The 
results showed that empowerment of teachers had significant effect on their 
organizational citizenship behavior and school climate. Also, empowerment 
of teachers by improvement of school climate indirectly affected teachers’ 
organizational citizenship behavior (p<.001). The results indicated that the 
proposed model of the study had a good fitness and school climate had a 
significant mediating role regarding teachers’ empowerment and 
organizational citizenship behavior. Therefore, by improvement of teachers’ 
empowerment, we can improve both school climate and organizational 
citizenship behavior. 

Keywords: school climate, empowerment, organizational citizenship 
behavior, teachers.  
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