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 چکیده
 یگر یا حرفههای رهبری همکارانه مدير،  تبيين روابط بين مؤلفههدف از انجام پژوهش حاضر، 

ها بر  ک از اين مؤلفهو توضيح چرايی اثرگذاری و عدم اثرگذاری هر ي یدانشگاهمعلم و فشار 
گيری، رشد و گسترش رفتار شهروندی سازمانی مديران و معلمان در مدارس ابتدايی و متوسطه  شکل

است.  شده  استفادهباشد. در همين راستا، از روش پژوهش آميخته )کمی و کيفی(  شهر اهواز می
ی و متوسطه شهر اهواز در اين پژوهش معلمان و مديران مدارس دو مقطع ابتداي کنندگان مشارکت

ای و با  گيری تصادفی طبقه بودند. به اقتضای روش پژوهشی ترکيبی، در بخش کمی به روش نمونه
گيری  نفر انتخاب شدند. در بخش کيفی با استفاده از روش نمونه 212استفاده از جدول مورگان تعداد 

گيری  آمد، فرآيند نمونه به دستی هدفمند تا زمانی که به سؤاالت پژوهش پاسخ داده شد و اشباع نظر
ها در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ديپائوال، تارتر و  ادامه يافت. داده

( و 94/9های تأثيرگذار به ترتيب با ضرايب پايايی ) مؤلفه محقق ساخته( و پرسشنامه 2991هوی )
ها در  اند. برای تجزيه و تحليل داده آوری گرديده عساختمند جم ( و در بخش کيفی مصاحبه نيمه90/9)

بخش کمی از تحليل رگرسيون و در بخش کيفی، روش تحليل محتوای استقرايی بکار رفته است. در 
معلم و عدم  یگر یا حرفههای رهبری همکارانه مدير و  دهنده اثرگذاری مؤلفه بخش کمی، نتايج نشان

                                                      
  يسنده مسئول(استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز )نو 

h.farhadirad@scu.ac.ir 

  دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز 

   دانشگاه شهيد چمران اهواز ارشد مديريت آموزشی یکارشناسدانشجوی 
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گيری رفتار شهروندی سازمانی مديران و معلمان مدارس  بر شکل یدانشگاهی فشار  تأثيرگذاری مؤلفه
داليل اثرگذاری و عدم اثرگذاری هر يک از  باشد. در پيگيری نتايج در بخش کيفی، می موردمطالعه

 تبيين شده است.ها  مؤلفه
 

معلم، فشار  گری ای حرفهرفتار شهروندی سازمانی، رهبری همکارانه مدير،  های کلیدی: واژه
 گاهیدانش

 

 مسئلهطرح 
 منظور بههای اجتماعی در جامعه،  منشأ تغييرات و نوآوری عنوان به وپرورش آموزشسازمان 

سازگاری با شرايط در حال تغيير امروزی، ضرورت دستيابی به اثربخشی، ارضای نيازها و 

قش انتظارات ذينفعان، بايد از وجود مديران و معلمانی بهره گيرد که فراتر از وظيفه و ن

توان در مفهوم رفتار شهروندی  عمل کنند. بهترين توصيف از اين عبارت را می شده نييتع

( رفتار شهروندی سازمانی را در 329، ص 2991) 5سازمانی بيان نمود. ديپائوال، تارتر و هوی

رفتار داوطلبانه و اختياری از طرف معلمان که بيش از الزامات  عنوان بهارتباط با مدارس، 

، درک رفتار 2ی پودساکفاند. همچنين، به عقيده است تعريف کرده ازيموردنيک شغل رسمی 

رسانی داوطلبانه به : انجام وظايف اضافی، کمکازجملهشهروندی مطلوب، تنوع رفتارهای 

ای در زمينه کاری خود، اطاعت از مقررات سازمان حتی در مواردی ساير افراد، توسعه حرفه

 ندارد، تالش در جهت ارتقاء و کمک به سازمان و حفظ نگرش  که مافوق بر او نظارت

(. 29، ص 2993، 3)بولينو و تورنلی رديگ یبرممثبت و تحمل ناماليمات مربوط به کار را در 

نيز بر مزايای مهم رفتار شهروندی سازمانی برای مديران، معلمان و  4، سومچ و بوگلرعالوه به

ژوهشگران، در صورت مشاهده رفتارهای شهروندی . به عقيده اين پددارنديتأکمدارس 

توان به مزايای اين رفتارها شامل: تدريس نوآورانه، ارزيابی جامعی از سازمانی در مدارس می

آموزان، تدريس در طول ايام تابستان بدون دستمزد شده برای دانشدستاوردها، آموزش طراحی

مداشت جبران مالی، کمک به های جديد بدون چشاضافی، بر عهده گرفتن مسؤوليت

 ای اشاره کرد حرفه طور بهآموزان محروم، کمک به معلمان جديد و هدايت معلمان  دانش
 

                                                      
1-  Dipaola, Tarter, & Hoy 

2-  Podsakoff 

3-  Bollino & Turnley 

4-  Somech & Bogler 
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بنابراين، وجود چنين رفتارهايی برای عمل در ساختار سازمانی ؛ (395، ص 2990، 5)اوپالتکا

ای سازمانی همداوم و مثبت با ديگر مؤلفه طور بهمدارس ضروری است. شهروندی سازمانی 

، فشار 4معلم گری ای حرفه، 3، اعتماد معلم به همکاران2رهبری همکارانه مدير ازجمله

مرتبط است. به عالوه،  9و گشودگی جوّ مدرسه 2، اثربخشی سازمانی ادراک شده1دانشگاهی

 -ترند و حتی با وجود کنترل طبقه اجتماعیمدارس با درجه بااليی از رفتار شهروندی اثربخش

دهند. مدارس اثربخش، آموزان سطوح بااليی از پيشرفت تحصيلی را نشان میادی دانشاقتص

هايی را برای ايجاد کارا، منعطف، سازگار و نوآور هستند. چرا که شهروندان خوب مدرسه راه

کنند. شهروندی سازمانی يک مکمل مثبت برای هر دو تر پيدا می مدارس کارآمدتر و اثربخش

 (.222، ص 2953، 9سالمتی سازمانی است )هوی و ميسکلخصيصۀ گشودگی و 

پائوال، تارتر و ( دي2995) 0موران های ديپائوال و شانن نتايج مستند پژوهشاز سوی ديگر، 

دهند که  ( نشان می2955، 59و استاندی ، و اپالتکا2990، 2992تکا )( اپال2991هوی )

 55مانیرش رفتار شهروندان سازگيری، رشد و گست هايی از محيط مدارس باعث شکل مؤلفه

گيری، رشد و گسترش رفتار شهروندان  های مؤثر بر شکل يکی از مؤلفه شوند. مدارس می

چالش عمده همه مديران، ايجاد و پرورش سازمانی مدارس، رهبری همکارانه مدير است. 

آن جوّی است که در آن معلمان و کليه کارکنان مأموريت و رسالت مدرسه را تشخيص و به 

ويژه، سبک  طور بهکه  شود یمسبک رهبری مديران و فرض  ،متعهد باشند. در اين رابطه

همکارانه در ايجاد چنين وابستگی بسيار مهم است. سبک رهبری همکارانه مدير با رفتار 

و  کننده، کمکبامالحظهاست. مدير مدرسه  شده مشخص، حمايتگر و تساوی گرامديران 

ه به اعضای ، مدير مدرسحال نيدرعطح رفاه معلمان نگران است. واقعی در مورد س طور به

                                                      
1-  Oplatka 

2-  collegial leadership 

3-  teacher trust in colleagues 

4-  teacher professionalism 

5-  academic emphases  

6-  perceived organizational effectiveness 

7-  openness of the school climate 

8-  Miskel 

9-  Tschanen-Moran 

10-  Stundi 

11-  organizational citizenship behavior 
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دارد تا سطح مشخصی  ها آندهد، تشخيص دهند که چه انتظاراتی از  آموزشی اجازه می ئتيه

از استانداردهای مربوط به عملکرد را حفظ کنند. مدير مدرسه همه جوانب موضوع را 

تمايل به سمت تغيير را ت موجود و مکند و اينکه نظرات متفاو باز بررسی می صورت به

در انجام  شونده است و معلمان اين، رفتار مدير دوستانه و نزديکپذيرد. عالوه بر  می

 ئتيهزنده اعضای کنند. در واقع، مدير مدرسه اغلب پيشنهادات سا پيشنهادات او درنگ نمی

ه مدير حمايتی است و با خالصه؛ رفتار همکاران طور بهکند.  سازی و اجرا می آموزشی را پياده

، تيدرنها (.309، ص 2991پائوال، تارتر و هوی، باشد )دي يی از عملکرد مرتبط میانتظارات باال

 عنوان بهه مدير رهبری همکاران ی مؤلفه( که در آن 2995موران ) نتايج پژوهش ديپائوال و شانن

پائوال، تارتر و هوی طالعه ديبود و م قرارگرفته موردمطالعهگانه جوّ مدرسه  يکی از ابعاد سه

گيری، رشد و  شکل ( نشان از رابطه مثبت و معنادار رهبری همکارانه مدير مدرسه بر2991)

 گسترش رفتار شهروندی سازمانی در محيط مدارس دارد. 

گيری رفتار شهروندی سازمانی مديران و  های تأثيرگذار بر شکل يکی ديگر از مؤلفه

معلم به گری  ای حرفه ی مؤلفهمعلم است. گری  ای حرفه ؤلفه، مدر محيط مدارس معلمان

جدی و در يک سطح باالتر از  صورت بهادراکات معلمان از اينکه همکاران خود کارشان را 

آموزان نشان دهند، اشاره  پايين در برخورد با نيازهای دانشتعهد و فراتر رفتن از انتظارات 

معلم، معلمان شايستگی و تخصص گری  ای فهحر در مدارس با درجه بااليی ازدارد. 

 صورت بهکنند و همکارانه با يکديگر فعاليت می صورت بهپذيرند. معلمان  همکارانشان را می

موران، و مشتاق هستند )شانن مند عالقه باکارشانشفاف و روشن در فرآيند تدريس، در ارتباط 

پائوال، تارتر و ( دي2995موران )شاننهای ديپائوال و همچنين، نتايج پژوهش (.232 ، ص2990

دهنده اهميت  ( همگی نشان5302ادی و اسدزاده )آب ( زين2990موران ) ( شانن2991) هوی

معلم در اثربخشی سازمانی، افزايش کيفيت برنامه درسی و گسترش رفتار گری  ای حرفه ی مؤلفه

 ( معتقد است که2990)موران  شانن شهروندی سازمانی مديران و معلمان در مدارس دارد.

اد معلمان و مديران به يکديگر معلم منجر به ايجاد جوّ سالم در مدارس و اعتمگری  ای حرفه

گفتگو  باهمو تدريس ديگر اعتماد دارند، در مورد برنامه درسی همشود. وقتی معلمان به می

گری  ای حرفه (2991به گفته هوی و ميسکل )کنند. همچنين،  هايشان را بيان می کرده و ايده

گيری کلی است که در آن رفتارهايی مانند احترام به شايستگی و صالحيت معلمان، جهت
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شود. بل و حمايت از همکاران مشاهده میآموزان، همکاری متقاتعهد نسبت به دانشهمکاران، 

ه بر تمامی موضوعات اند ک وزه کاری خود متخصص هستند و مدعیای در حمعلمان حرفه

 ای شغل خود احاطه دارند. حرفه تخصصی و

، رشد و گسترش رفتار شهروندان سازمانی مدارس، گيری شکلمؤثر ديگر بر  یمؤلفه

ای از استانداردها و مدرسه، مجموعی یدانشگاهفشار است.  دانشگاهیفشار  یمؤلفه

به  برای دستيابی آموزانکند. دانش يافتنی را توصيف میدست تحصيلی باال؛ اما یها هدف

 یدانشگاههای ن و معلمان، برای موفقيتآموزا کنند و هر دو گروه دانشموفقيت تالش می

خودشان ارزش قائل هستند. والدين، مديران و معلمان همه بر پيشرفت مدرسه و دستيابی به 

عالوه بر اين، در  (.42 ، ص2992، 5اسميت و )هوی، سويتلند کنند یماستانداردهای باال تأکيد 

آورند. اين تأکيد و شتر فشار میهای بيذينفعان برای دستيابی به موفقيت مدارس، همهمحيط 

احترام برای  یطورکل بههايی برای يادگيری مشارکتی و  فشار با فعاليت اخالقی، تالش

. بر اين اساس، در شود یم، نشان داده کنند یمکه نمرات باال و خوب کسب  یآموزان دانش

 ئتيه، در آنجا افرادی اعضای دهند یمرا نشان  یدانشگاهيی از فشار مدارسی که سطوح باال

را  یافتني دستباال، اما  یدانشگاهآموزشی هستند که برای دانش آموزان خود استانداردهای 

بر پيشرفت و موفقيت باالتر وجود دارد  یجمع دستهو يک تأکيد  دهند یمتحت تأثير قرار 

خالصه،  طور به (.390 ، ص2953، 2ز اسميت و سين کيرنی، به نقل ا2992)هوی و همکاران، 

العاده، ايجاد انتظارات پيشرفت باال در دستيابی به يژگی غالب مدارس با عملکرد فوقو

 پاسخگويی به ذينفعان با پيشرفت مداوم است. ازآن پسدستاوردهايشان برای کل مدرسه و 

( 2991پائوال، تارتر و هوی )( و دي2995های ديپائوال و شانن موران )همچنين، نتايج پژوهش

گيری، رشد های ذينفع در مدرسه بر شکلهمه گروه یدانشگاهه فشار و تأکيد ک دهد یمنشان 

بدين ترتيب، پژوهش  و گسترش رفتار شهروندی سازمانی در محيط مدارس تأثيرگذار است.

معلم و فشار گری  ای فهحر های رهبری همکارانه مدير،حاضر درصدد تبيين روابط بين مؤلفه

گيری، ها بر شکلو توضيح چرايی اثرگذاری و عدم اثرگذاری هر يک از اين مؤلفه دانشگاهی

 باشد.می موردمطالعهرشد و گسترش رفتار شهروندی سازمانی مديران و معلمان در مدارس 

                                                      
1-  Smith & Sweetland 
2-  Sean Kearney 
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 اهداف و سؤاالت پژوهش

، هبری همکارانه مديرر های گذاری مؤلفهپژوهش حاضر آگاهی از ميزان تأثيرف هد

گيری رفتار شهروندی سازمانی مديران و معلمان  بر شکل یدانشگاهمعلم و فشار  یگر یا حرفه

چرا اين  مطالعه مورداز ديدگاه ذينفعان مدارس ابتدايی و متوسطه شهر اهواز و تبيين اينکه 

بنابراين، برای د؟ نباش روندان سازمانی مدارس اثرگذار میگيری رفتار شه ها بر شکل مؤلفه

 :اند شده  مطرحير ف، سؤاالت زاهدادستيابی به اين 
ی رهبری همکارانه  مؤلفهاز ديدگاه مديران و معلمان مدارس ابتدايی و متوسطه، آيا . 5

 تأثيرگذار است؟سازمانی گيری رفتار شهروندی  مدير بر شکل

معلم بر  یگر یا حرفه ی لفهمؤاز ديدگاه مديران و معلمان مدارس ابتدايی و متوسطه، آيا . 2

 تأثيرگذار است؟سازمانی گيری رفتار شهروندی  شکل

بر  یدانشگاهی فشار  مؤلفه از ديدگاه مديران و معلمان مدارس ابتدايی و متوسطه،آيا . 3

 تأثيرگذار است؟سازمانی گيری رفتار شهروندی  شکل
 

 شناسي پژوهشروش

5در پژوهش حاضر از روش پژوهش آميخته
 -از نوع طرح ترکيبی متوالیو کيفی(  )کمی 

معلمان و مديران مدارس دو  یآماری اين پژوهش را کليه ی. جامعهاست شده استفاده تبيينی

دهند. در اين پژوهش به اقتضای روش پژوهشی ايی و متوسطه شهر اهواز تشکيل میمقطع ابتد

با استفاده از جدول  ای وتصادفی طبقهگيری به روش نمونهآن )ترکيبی( در بخش کمی 

يفی با استفاده . در بخش کاند شده انتخابمعلمان و مديران  ی دوطبقهنفر از  212مورگان تعداد 

گيری هدفمند تا زمانی که به سؤاالت پژوهش در بخش کيفی پاسخ داده شد و از روش نمونه

ا می پژوهش بها در بخش کگيری ادامه يافت. دادهآمد فرآيند نمونه به دستشباع نظری ا

رفتار شهروندی  ؛. پرسشنامه اولاند شده یگردآورگيری و استفاده از دو پرسشنامه اندازه

و  ، تارترپائوالگيرد. اين مقياس توسط ديزه میسازمانی مديران و معلمان در مدارس را اندا

ن ترجمه پژوهشگر در اين پژوهش برای اولين بار در ايرا لهيوس بهو  شده استفاده( 2991هوی )

گويه و در  51با  ذکرشدهپرسشنامه  است. شده گرفتهکار ه سازی بو پس از ويرايش و متناسب

                                                      
1-  mix method 
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گيری های رفتار شهروندی سازمانی را در مدارس اندازهای ليکرت مؤلفهدرجه 1يک طيف 

رچوب نظری بر اساس چا با توجه به بررسی اسناد و مدارک علمی و ؛پرسشنامه دوم کند.می

در مدارس تهيه و  یدانشگاهمعلم و فشار گری  ای حرفه های رهبری همکارانه مدير،مؤلفه

سؤال  1ی رهبری همکارانه مدير، سؤال مربوط به مؤلفه 9 در اين پرسشنامه، تدوين گرديد.

اختصاص  یدانشگاهی فشار سؤال ديگر به مؤلفه 9معلم و گری  ای حرفه یمربوط به مؤلفه

مشخص شدن نقايص و محاسبه پايايی،  منظور بهها در ابتدای پژوهش و ، پرسشنامهسپسدارد. 

در اين مرحله، با استفاده از روش  آمده دست بهنفر از جامعه آماری توزيع و پايايی  39ميان 

( 90/9( و )94/9ها به ترتيب )پايايی کل برای اين پرسشنامهآلفای کرونباخ محاسبه شد. 

و در  ها و قبل از توزيع ميان نمونه آماری پژوهشرسشنامهشود. پس از تنظيم پگزارش می

در اختيار استادان گروه علوم تربيتی دانشگاه شهيد چمران ها جهت تعيين روايی، پرسشنامه

بدين  تأييد شد. ها آن صوری اهواز قرار گرفت و نکات مورد ابهام رفع گرديده و روايی

 مورداستفادهی ميدانی پژوهش ها در مرحلههاز انجام اصالحات الزم، پرسشنامترتيب، پس 

ده شد. از مصاحبه استفا اطالعاتبرای گردآوری  ،در بخش کيفی پژوهش قرار گرفتند.

های رفتار ، مؤلفهبود. سؤاالت مصاحبه بر اساس چارچوب نظری ساختمند مينمصاحبه از نوع 

شدند.  تدوينمدارس گيری آن در مؤثر بر شکل ذکرشدههای مؤلفهشهروندی سازمانی و 

سپس، سؤاالت مصاحبه برای مطابقت داشتن با اهداف بخش کيفی پژوهش در اختيار استادان 

، روايی صوری آن مورد تأييد راهنما و مشاور گذاشته شد و پس از رفع نواقص و اصالحات

 .قرار گرفت
 

 های پژوهشیافته

 های توصیفيیافته
( نشان 5ر دو گروه نمونه آماری در جدول )فراوانی مقطع، سمت سازمانی و جنسيت ه

 است. شده داده

( نمونه آماری پژوهش، بيشترين فراوانی مربوط به معلمان ابتدايی و 5با توجه به جدول )

کمترين فراوانی مربوط به مديران  ،نفر است. همچنين (22)و ( 29)متوسطه مرد به ترتيب با 

 .باشد یمنفر  (52)و  (9)ابتدايی و متوسطه زن به ترتيب با 
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 . فراوانی مقطع، سمت سازمانی و جنسيت مربوط به نمونه آماری5جدول 
 فراواني جنسیت سمت مقطع ردیف

 ابتدايی 5
 مدير

 35 مرد

 52 زن

 معلم
 29 مرد

 59 زن

 متوسطه 2
 مدير

 32 مرد
 9 زن

 معلم
 22 مرد
 50 زن

 212 مجموع
 

 های استنباطيیافته

رهبری همکارانه  یمؤلفهآیا از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایي و متوسطه،  .3

 گیری رفتار شهروندی سازماني تأثیرگذار است؟مدیر بر شکل
 

ی رهبری همکارنه مدير و رفتار شهروندی . مدل رگرسيونی و تحليل واريانس بين مؤلفه2جدول 
 سازمانی

مجموع  مدل
 مجذورات

درجه 
 آزادی

انگین می
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

ضریب 
 همبستگي

ضریب 
 تعیین

ضریب 
تعیین 
تعدیل 

 شده

انحراف 
 معیار

  444/9 920/9 93/9 299/9 995/9 044/3 5 044/3 رگرسيون

       509/9 214 223/19 باقيمانده

       - 211 522/14 کل
 

 نیرگرسيون رهبری همکارانه مدير و رفتار شهروندی سازما. 3جدول 
 شاخص

 متغیر
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 tمقدار 
 سطح

 Beta خطای استاندارد B معناداری

 995/9 422/4 299/9 949/9 252/9 رهبری همکارانه مدير
 

 یمؤلفه، مقدار ضريب همبستگی دهند یمنشان  (3و ) (2ول )اکه نتايج جد طور همان

باشد. اين امر بدان مفهوم ( می993/9)يب تعيين آن و ضر( 299/9)رهبری همکارانه مدير 
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درصد از تغييرات مربوط به رفتار شهروندی  9رهبری همکارانه مدير بيش از  یمؤلفهاست که 

کند. با توجه به مقدار آماره بينی و تبيين میديران و معلمان شهر اهواز را پيشسازمانی م

(04/50F= ) ( و ضريب بتای 995/9)سطح معناداری  ،214و  5تحليل واريانس با درجه آزادی

ی رهبری همکارنه مدير مؤلفهتوان گفت که ( می91/9)مقايسه آن با سطح اطمينان  ( و299/9)

دهی به رفتار شهروندی سازمانی مديران و معلمان خوبی برای شکل کننده ینيب شيپتواند می

 باشد.
 

گری  ای حرفه یمؤلفهدایي و متوسطه، آیا از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابت. 2

 تأثیرگذار است؟سازماني گیری رفتار شهروندی معلم بر شکل
 

 معلم و رفتار شهروندی سازمانیگری  ای حرفه ی. مدل رگرسيونی و تحليل واريانس بين مؤلفه4جدول 

مجموع  مدل
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

ضریب 
 همبستگي

ب ضری
 تعیین

ضریب 
تعیین 
تعدیل 

 شده

انحراف 
 معیار

 459/9 592/9 590/9 423/9 995/9 190/11 951/0 5 951/0 رگرسيون

       591/9 214 412/44 باقيمانده

       - 211 522/14 کل
 

 معلم و رفتار شهروندی سازمانیگری  ای حرفه . نتايج رگرسيون1جدول 
 شاخص

 متغیر
 ایب استانداردضر ضرایب غیراستاندارد

 سطح معناداری tمقدار 
B خطای استاندارد Beta 

 995/9 419/9 423/9 949/9 200/9 گری معلم یا حرفه
 

 ید، مقدار ضريب همبستگی مؤلفهنده( نشان می1و )( 4ول )اکه نتايج جد طور همان

 یر، مؤلفهباشد. به معنای ديگ( می590/9)و ضريب تعيين آن ( 423/9)معلم گری  ای حرفه

ديران و درصد از تغييرات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی م 59معلم بيش از گری  ای حرفه

تحليل  (F =190/11) کند. با توجه به مقدار آمارهبينی و تبيين میمعلمان شهر اهواز را پيش

سه آن و مقاي( 423/9( ضريب بتای )995/9)سطح معناداری  ،214و  5واريانس با درجه آزادی 



 00 (2ی  ، شماره3149ستان پاییز و زم، 22ی ششم، سال  )دوره تربیتي دانشگاه شهید چمران اهواز، علوم ی مجله

معلم گری  ای حرفه یتوان گفت، از ديدگاه مديران و معلمان، مؤلفه( می91/9)با سطح اطمينان 

االيی برخوردار است گيری رفتار شهروندی سازمانی تأثيرگذار بوده و از قدرت تبيين ببر شکل

را  ر شهروندی سازمانی مديران و معلمانتواند ميزان تغييرات واريانس رفتامی یخوب بهو 

 توضيح دهد.
 

 يدانشگاه فشار یمؤلفه. آیا از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایي و متوسطه، 1

 گیری رفتار شهروندی سازماني تأثیرگذار است؟بر شکل
 

 و رفتار شهروندی سازمانی یدانشگاهی فشار . مدل رگرسيونی و تحليل واريانس بين مؤلفه2جدول 

مجموع  مدل
 مجذورات

درجه 
 زادیآ

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

ضریب 
 همبستگي

ضریب 
 تعیین

ضریب 
تعیین 
تعدیل 

 شده

انحراف 
 معیار

 425/9 -994/9 999/9 995/9 091/9 999/9 999/9 5 999/9 رگرسيون

       253/9 214 522/14 باقيمانده

       - 211 522/14 کل
 

 شهروندی سازمانی و رفتار یدانشگاه. نتايج رگرسيون فشار 9جدول 
 شاخص

 متغیر
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 سطح معناداری tمقدار 
B خطای استاندارد Beta 

 091/9 950/9 995/9 532/9 993/9 یدانشگاهفشار 
 

 ی مؤلفهدهد، مقدار ضريب همبستگی  ( نشان می9( و )2با توجه به اينکه نتايج جدول )

ا است که باشد. اين امر بدين معن ( می999/9)و ضريب تعيين آن  (995/9) یدانشگاهفشار 

تواند سهمی از تغييرات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی  نمی یدانشگاهی فشار  مؤلفه

 سوی ديگر، با توجه به مقدار آمارهبينی کند. از  معلمان شهر اهواز را تبيين و پيشمديران و 

(999/9F=  )ضريب و ( 091/9)سطح معناداری  ،214و  5ه آزادی تحليل واريانس با درج

 یدانشگاهی فشار  ت، مؤلفهتوان گف ( می91/9)مقايسه آن با سطح معناداری ( و 995/9بتای )

دهی به رفتار شهروندی سازمانی مديران و معلمان  خوبی برای شکل کننده ینيب شيپتواند  نمی

 باشد.
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 های پژوهش های حاصل از مصاحبه یافته

 تأثيرگذاری چرايیو توضيح کسب شناخت بيشتر  و به منظورادامه روند پژوهش در 

معلم و عدم تأثيرگذاری مؤلفه فشار گری  ای حرفه و رهبری همکارانه مديرهای  مؤلفه

رفتار شهروندی سازمانی مديران و معلمان در  گيری، رشد و گسترش بر شکل یدانشگاه

مصاحبه نيمه ساختمند بر مبنای انجام االتی برای ، پژوهشگر به طرح سؤموردمطالعهمدارس 

در بخش کمی پژوهش اقدام کرد. محور سؤاالت مصاحبه،  ليوتحل هيتجزنتايج حاصل از 

فوق با توجه به محيط و زمينه  ذکرشده هایمؤلفه عدم تأثيرگذاری توضيح چرايی تأثيرگذاری

ين بار بازخوانی دقيق توسط ها بعد از چندبود. متن مصاحبه موردمطالعهارس واقعی مد

های مقوله صورت بهپژوهشگر، با استفاده از رويکرد تحليل محتوای کيفی به روش استقرائی و 

 است. قرارگرفته ليوتحل هيتجز، مورد جادشدهيااستقرائی محوری 
 

رهبر همکارانه مدیر  ی مؤلفه. چرا از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس شهر اهواز 9

 گذار باشد؟تأثیر ها آنفتار شهروندی سازماني گیری ر شکل تواند بر مي
 

ی رهبری همکارانه  ها برای توضيح چرايی تأثيرگذاری مؤلفه . نتايج حاصل از تحليل مصاحبه9جدول 

 گيری رفتار شهروندی سازمانی در مدارس مدير بر شکل
 مفاهیم مرتبط مقوله استقرائي محوری ردیف

5 

تالش مدير مدرسه برای 
رقراری عدالت سازمانی ب

به نفع همه ذينفعان 
 مدرسه

 کند. با همه معلمان به صورت منصفانه برخورد می 
 گذاری است. رفتارش به دور از هر گونه تبعيض و ارزش 
 کند. به منافع همه ذينفعان توجه می 
 به فکر رفع نيازهای آموزشی همه افراد است. 

2 

تسهيل شرايط برای  
خودکارآمدی ارتقاء 

فردی و جمعی در 
 مدرسه

 گذارد. با رفتارش بر ادراکات معلمان درباره توانمندی و خالقيت اثر می 
 به توانايی اکثر معلمان برای عملکرد بهتر اعتقاد دارد. 
 کار و باتجربه در سطح مدرسه  را برای همکاری معلمان تازه طيشرا 

 کند. تسهيل می 
 کند. ترغيب می ضمن خدمتهای آموزشی  کت در دورهمعلمان را به شر 

3 
تشويق ذينفعان برای 

پذيرش و تحقق اهداف 
 گروهی

 گيری همکاری و تالش معلمان برای تحقق  رفتارهايش باعث شکل 
 شود. رسالت اصلی مدارس می 

 .کند یمنظر  های شخصی صرف از اهداف و خواسته 
 کند. گروهی تشويق میذينفعان را برای پذيرش اهداف  
 دغدغه رفع نيازهای آموزشی ذينفعان مدرسه را دارد. 
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ی رهبری  ها برای توضيح چرايی تأثيرگذاری مؤلفه . نتايج حاصل از تحليل مصاحبه9جدول ادامه 
 گيری رفتار شهروندی سازمانی در مدارس همکارانه مدير بر شکل

 مفاهیم مرتبط مقوله استقرائي محوری ردیف

4 

های ايجاد فرصت
يادگيری از طريق تعامل 
و ارتباط عميق و مستمر 

 با ذينفعان

 کند. آموزشی ارتباط عميق و مستمری برقرار می ئتيهبا اعضای  
 کند. تری را برای ذينفعان ترسيم می تر و واقعی اهداف مطلوب 
 کند. های افراد نسبت به اهداف کمک می به رشد ديدگاه 
 کند. معلمان، منابع و وسايل آموزشی را مهيا می تيفيباکريس برای تد 
 های بازديد همکاران از کالس درس همديگر و شرکت در  زمينه 

 .کند یمهای آموزشی را فراهم  دوره 

1 

مشارکت معلمان در 
برخالف  ها یريگ ميتصم

فرهنگ بوروکراتيک 
 حاکم بر مدارس

 بهتر امور آموزشی و پرورشی انجاماز نظرات سازنده معلمان برای  
 کند. می استفاده 

 کند. زمينه قبول مسؤوليت و احساس تعهد را در معلمان ايجاد می 
 به صالحيت و شايستگی معلمان اعتماد و اعتقاد دارد. 
 رفتارش باعث شده تا معلمان استعدادها و نقاط قوّت خود را بشناسند. 

 

معلم گری  ای حرفه ی مؤلفهمدیران مدارس شهر اهواز . چرا از دیدگاه معلمان و 8

 گذار باشد؟تأثیر ها آنفتار شهروندی سازماني گیری ر تواند بر شکل مي
 

معلم  یگر یا حرفهی  ها برای توضيح چرايی تأثيرگذاری مؤلفه . نتايج حاصل از تحليل مصاحبه0جدول 
 گيری رفتار شهروندی سازمانی در مدارس بر شکل

له استقرائي مقو ردیف
 مفاهیم مرتبط محوری

5 

مطالعه معلمان در 
آموزش و  مورد

تدريس در 
 های غيرکاری زمان

 خود و روزآمد کردن اطالعات و معلوماتمعلمان از هر فرصتی برای مطالعه  
 کنند. استفاده می 
 خلقيات شناخت بيشتر روحيات و منظور بهافزايی  تالش معلمان برای دانش 

 ن.آموزا دانش
 .تيفيباکارائه تدريس  باهدفافزايی  سعی در دانش 
 های نوين آموزشی. استفاده از فناوری منظور بهافزايی  سعی در دانش 

2 

مندی به  عالقه
ای  پيشرفت حرفه

نسبت به ساير 
 همکاران

 گيری اعتبار و موقعيت بهتر نسبت به ساير همکاران. شکل 
 اعی و گروهی.برخوردار شدن از منافع اجتم 
 ای. کسب منافع مالی حاصل از پيشرفت حرفه 
اجرای  ای در امور مربوط به ساز کمک به ساير همکاران و مشاوره حرفه زمينه 

 های مناسب تدريس. روش

3 

نگرش مديران و 
معلمان نسبت به 

 عنوان بهمدرسه 
 بخش مکانی لذت

 مورد حمايت همکاران بودن در مدرسه. 
 ذهنيت و نگرش مديران و معلمان نسبت به مدارس. تغيير 
 هايی برای  مکان عنوان بههای آموزشی  درک مديران و معلمان از محيط 
 همکاری، همفکری و بخشی از زندگی خود. 
 لذت بردن از زندگی در کنار همکاران و دانش آموزان. 



 43 … و مدیران سازماني شهروندی رفتار گیریشکل بر اثرگذار هایمؤلفه بررسي

ی  ضيح چرايی تأثيرگذاری مؤلفهها برای تو نتايج حاصل از تحليل مصاحبه  .0جدول ادامه 
 گيری رفتار شهروندی سازمانی در مدارس معلم بر شکل یگر یا حرفه

مقوله استقرائي  ردیف
 مفاهیم مرتبط محوری

4 
افتخار بسياری 
از معلمان به 
 حرفه خود

 اند.مديران و معلمان برای حرفه خود اهميت و ارزش قائل 
 ی است.ا معلمی يکی از مشاغل کامأل حرفه 
 های آموزشی ارتباط تنگاتنگی با محيط اجتماعی دارد. ماهيت فعاليت 
 موقع، فراتر ازتنها راه پاسخگويی مدارس به محيط اجتماعی انجام دادن به  

 له با کيفيت باال و مطلوب در جهتحد معمول و سريع وظايف محو 
 آموزان است. رضايتمندی والدين و دانش

1 

مشارکت و 
بودن  سهيم

معلمان در 
های  گيری تصميم

 مدارس

 دون مشارکت و سهيم شدن معلمان دراجرای هر نوع اصالح آموزشی ب 
 باشد. ها غيرممکن می گيری تصميم

شدن  واره به دنبال تأثيرگذاری و سهيممعلمان به علت تخصصی که دارند، هم 
 در تصميمات هستند.

 شود. می ها آن یريپذ تيمسئولفزايش گيری باعث ا مشارکت معلمان در تصميم 
توجه  آموزان ای به يادگيری و نيازهای دانش معلمان با رويکردی کامالً حرفه 

 کنند. می

2 

وجود 
استانداردهای 
دقيق برای 

 تدريس

 ای و بدون مرز است. تدريس فعاليت حرفه 
 امروزه در مدارس، استانداردهايی برای عملکرد دقيق وجود دارد. 
 در تدريس کرده است.گری  ای حرفه وجود استانداردها، معلمان را ناگزير به 
 مداوم و هميشگی  طور بهمعلمان بايد عملکرد خود را مطابق با استانداردها  

 بهبود بخشند. 
 

 نتوانسته يدانشگاهفشار  ی مؤلفه. چرا از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس شهر اهواز 8

 گذار باشد؟تأثیر ها آنفتار شهروندی سازماني گیری ر شکل بر
 

ی فشار برای توضيح چرايی عدم تأثيرگذاری مؤلفه ها مصاحبه. نتايج حاصل از تحليل 59جدول 
 گيری رفتار شهروندی سازمانی در مدارسبر شکل یدانشگاه

 ردیف
مقوله 

استقرائي 
 محوری

 مفاهیم مرتبط

5 

عدم اعتماد 
جامعه نسبت 

به سيستم 
 آموزشی فعل

به  پرورش و 
دليل 

 ناکارآمدی

 عمل کند. یخوب بهنتوانسته به وظايف خود در قبال اجتماع  وپرورش آموزش
 شود.نظام آموزشی در جهت حفظ فرهنگ، تداوم و بقای وضعيت موجود اداره می

التحصيالن فاقد تخصص و بيکار های سطحی، شمار بسيار فارغگرايی و آموزشمدرک
نگاهی ترديدآميز  وپرورش آموزشده تا افراد جامعه نسبت به کارکردهای امروزی باعث ش

 داشته باشند.
با نيازهای جامعه چندان  ها آنهای آموزشی، محتوا و مواد های تحصيلی، برنامهرشته

برای نيروی کار را فراهم نساخته  ازيموردنهای الزم و انطباقی نداشته و دانش و مهارت
 است.
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ی فشار برای توضيح چرايی عدم تأثيرگذاری مؤلفه ها مصاحبه. نتايج حاصل از تحليل 59جدول مه ادا
 گيری رفتار شهروندی سازمانی در مدارسبر شکل یدانشگاه

مقوله استقرائي  ردیف
 مفاهیم مرتبط محوری

  

 ندانی برای پيشرفت ندارند و آموزان انگيزه چ با مشاهده اين وضعيت، دانش 
 های دانشگاهی خود ارزش و احترام قائل نيستند. به موفقيت نسبت 
  فرزندان خود از طريق سيستم فعلی والدين نيز نسبت به تضمين آينده بهتر 
 های آموزشی جامعه  پرورش ترديد دارند و کمتر در بخش و  آموزش 
 کنند. گذاری می سرمايه ريزی و برنامه 

2 

مشکالت 
شخصی معلمان 

ارج مربوط به خ
 از محيط مدرسه

 خستگی و استراحت ناکافی به دليل داشتن شغل دوم و مشکالت مادی و  
 باشد.مشکالت شخصی معلمان می ازجمله خانوادگی 
 خود را به محيط آموزشی و به ناخواسته مشکالت شخصی  صورت بهمعلمان  
 دهند.درس انتقال می کالس 
 ، به فکر انجام مشکالت و ه هستندمعلمان حتی زمانی که در خدمت مدرس 
 باشند. شخصی خود می قرارهای 
 آموزان باشند، آنکه در فکر حل مسائل آموزشی و تربيتی دانش یجا بهمعلمان  
 رهايی از مشکالت شخصی خود هستند. به فکر 

3 

نبود انگيزش 
علمی مربوط به 
-معلمان و دانش

آموزان در محيط 
 مدارس

 ر آموزشی هماهنگ نيست.معلم با ساير کاد 
 شود.او قدردانی نمی یها تالشکند اما از فعاليت می ازاندازه شيب 
 ها آنآموزان و حل مشکالت درسی و روانی مشاوره قوی برای راهنمايی دانش 
 وجود ندارد. 
 آموزان جذابيت ها در مقطع ابتدايی برای دانشکالس ژهيو بهمحيط مدارس و  
 ندارد. 
 و دستيابی به موفقيت در  دانشگاهیآموزان نسبت به پيشرفت معلمان و دانش 
 تفاوتند.باالتر بی سطوح 

4 

حضور نيافتن 
والدين در 

مدرسه به دليل 
مطرح شدن 

 های مالیبحث

 آورند.از مدرسه بازديد به عمل می ندرت بهآموزان والدين دانش 
 عت مالی دارند.آموزان بضابسياری از والدين دانش 
 اند.واحدهای آموزشی با کمبود بودجه مواجه 
 ين که بيشتر مربوط به مسائل جلسه اولياء و مربيان به دليل عدم حضور والد 
 شود.است، برگزار نمی مالی 

1 

عدم رضايت 
شغلی معلمان و 
به همين دليل 

 ها آنجدی نبودن 
در امر آموزش و 

 تدريس

 های فراوان از بيشتر مشاغل مشکالت و چالش باوجودن سطح دريافتی معلما 
 تر است.در جامعه پايين موجود 
 آموزان.تفاوتی معلمان نسبت به آموزش و يادگيری دانشبی 
 بسياری از معلمان از حرفه خود ناراضی هستند. 
 ند.کنآموزان فراهم میمعلمان رضايتمند شرايط بهتری را برای يادگيری دانش 

2 

ارتباط نداشتن 
يادگيری 
  دانشگاهی

 آموزان با دانش 
 ها آنيادگيری  

در محيط 
 اجتماعی

 آموزان نيازهای مذهبی دانش برطرفبرنامه درسی موجود در مدارس، بيشتر بر  
 کند.می تأکيد 
 به مسائل رشد دارد. یبعد تکنگاهی  
 در محيط اجتماعی مرتبط  های صورت گرفتهيادگيری در مدارس با يادگيری 
 نيست. 
 ياد  دانشگاهیآموزان بين آنچه از محيط اجتماعی و محيط وقتی دانش 
 کنند، انگيزه تحصيل و يادگيری هماهنگی و مشابهتی مشاهده نمی گيرند، می 
 دهند.مدارس را از دست می ارزشمحتوای بی 
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 گیری بحث و نتیجه

های دولتی کشور، ترين بخشيکی از مهم عنوان به ورشوپر آموزشدر حال حاضر، سازمان 

 که يیازآنجاهای خود اختصاص داده است. فاعی بيشترين بودجه را به فعاليتپس از امور د

و با توجه به کمبود منابع مالی  شوداين بودجه در سطح مدارس هزينه میاز  یتوجه قابلبخش 

، رفتار شهروندی شده ینيب شيپشی و درسی آموز یها یزير برنامهزم برای اجرای بيشتر ال

از  وپرورش آموزشهای ها و برنامهمجريان اصلی سياست عنوان بهلمان سازمانی مديران و مع

 توان یمپژوهش  اولبرای سؤال  آمده دست بهتوجه به نتيجه  با اهميت خاصی برخوردار است.

روندی سازمانی مديران و معلمان گيری رفتار شهی رهبری همکارانه مدير بر شکلمؤلفه ؛گفت

-. در حمايت و تأييد اين يافته میکندتغييرات مربوط به آن را تبيين میتأثيرگذار و بخشی از 

 5فليساو ( 5302و محمدی ) یآباد نيز( 2991و هوی ) ، تارترهای ديپائوالتوان به پژوهش

( ادعا 99ص ، 5302دی )زين آبادی و محم ( به نقل از2999) 2المور ( استناد کرد.2990)

های رهبری است. در های نظريهرهبری شکل گرفته که فاقد محدوديتای از کنند که شيوه می

تمرکز قدرت، به توزيع  یجا بهو  رهبر واحد صحبت از رهبران مدرسه است یجا بهاين شيوه، 

اشتهار يافته « شده عيتوزرهبری »آن در مدرسه اشاره دارد، اين شيوه نوين رهبری با عبارت 

 طور به« رهبری دموکراتيک»و « رهبری اشتراکی« »رهبری همکارانه»است. اصطالحاتی نظير 

در نگاه اول، رهبری . رنديگ یمقرار  مورداستفاده شده عيتوزرهبری  یجا به اشتباه بهمکرر و 

و  جايگاهديگر حفظ  ها آننقش  چراکهفوايد و پيامدهای بسياری برای مديران دارد.  شده عيتوز

زی، هايی شامل مشاوره، اعتمادساقررات سازمانی نيست، بلکه فعاليتاجرای خشک قوانين و م

گيرند.  زشی و.... را بر عهده میمعلمان و هدايت آموگری  ای حرفه توسعه همکاری، حمايت از

( در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد که در صورت وجود رهبری 2990همچنين، فليسا )

اط قوّت و شوند که روی طيف وسيعی از نقه مدير مدرسه، معلمان متقاعد مینهمکارا

 گذاری کرده و رفتارهای فراتر از نقش خود را گسترش دهند.استعدادهای خود سرمايه

گيری رفتار شهروندی معلم بر شکلگری  ای حرفه یبا توجه به تأثيرگذاری مؤلفه همچنين،

 های توان به پژوهشمطالعه در حمايت از اين يافته میده سازمانی مديران و معلمان در محدو
 

                                                      
1-  Flessa 

2-  Elmore 
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و  ديپائوال( استناد کرد. 2991( و ديپائوال، تارتر و هوی )2995) مورانو شانن ديپائوال قبلی

يکی از ابعاد جوّ مدرسه  عنوان بهمعلم را گری  ای حرفه یمؤلفه( 442، ص 2995موران )شانن

مدير با رهبری  ،ها آنند. به گفته اهو بررسی قرار داد وردمطالعهمدر ارتباط با رفتار شهروندی 

کند.  ای حمايت میاشخاص حرفه عنوان بهفتار معلمان معلمان يعنی رگری  ای حرفه همکارانه از

عيت است. در واقع، هنجارهای در نتيجه، رفتار شهروندی سازمانی پيامد طبيعی اين وض

کنند. از سوی ديگر، ديپائوال، تارتر و هوی دی پشتيبانی میرس از رفتار شهرونای در مدا حرفه

و فراتر از  رمعموليغهدف، تالش  عنوان بهکنند که تدريس ( اظهار می320، ص 2991)

طلبد. از طرفی، افراد کالس درس را میمعلمان در  لهيوس بههای رسمی الزامات و محدوديت

و رفتارهای  اندآموزان خود متعهد شدهش دانشخودانگيخته و مستقيم به آموز طور بهای حرفه

 صورت بهطبيعی است.  های بوروکراتيک امریمعلم برای فراتر رفتن از محدوديتای حرفه

های رفتار شهروندی است و بين اين دو مفهوم يکی از مشخصهگری  ای حرفه طبيعی،

ان و معلمان ديدگاه مدير از ؛توان گفتسوم می در تبيين و تحليل سؤال همپوشانی وجود دارد.

تأثيرگذار  موردمطالعهگيری رفتار شهروندی سازمانی ذينفعان بر شکل دانشگاهیی فشار مؤلفه

گيری رفتار بر شکل دانشگاهیفشار  یمؤلفه نبوده است. اين نتيجه مبنی بر عدم اثرگذاری

( و ديپائوال، 2995موران )و شانن ديپائوالهای قبلی شهروندی در مدارس با نتايج پژوهش

 دانشگاهی( فشار 442، ص 2995) مورانو شانن ديپائوال( همسو نيست. 2991تر و هوی )تار

و بررسی قرار  موردمطالعهيکی از ابعاد جوّ مدرسه در ارتباط با رفتار شهروندی  عنوان بهرا 

، مکانی است اهیدانشگمدرسه با درجه بااليی از تأکيد علمی و فشار ، ها آناند. به عقيده هداد

آموزان به سطوح باالتری از دستيابی دانش باهدفبه مشتريان  ای خدمتکه در آن هدف حرفه

متعاقباً افراد انرژی و تالش خود را بر اجرايی شدن  ؛ وهماهنگ است ،پيشرفت تحصيلی

يج اند. همچنين، نتاو رشد رسالت سازمان متمرکز کرده ای خود و برای بهبودهای حرفه هايد

دهد که هر چه فشار و تأکيد علمی نسبت به مدرسه ( نشان می2991وال، تارتر و هوی )ديپائ

کادر آموزشی رفتار شهروندی  یطورکل بهاز جانب والدين بيشتر باشد، معلمان و  ژهيو به

 دهند.تری را از خود نشان میسازمانی باال
 

 پیشنهادات پژوهش

 گيری رفتار ی رهبری همکارانه مدير بر شکللفهمؤبدين ترتيب، با توجه به اثرگذاری 
 



 48 … و مدیران سازماني شهروندی رفتار گیریشکل بر اثرگذار هایمؤلفه بررسي

توان گفت؛ که بايد شرايطی را برای اعمال بيشتر رفتارهای رهبری شهروندی سازمانی می

شود مديران تالش بيشتری را در هاد میبنابراين، پيشن؛ همکارانه مدير در مدارس فراهم ساخت

ن باور از سوی ذينفعان، شاهد ادراک ايتا با  جهت برقرار ساختن عدالت سازمانی صرف کنند

، مديران بايد با تقويت باورهای مثبت عالوه بهگيری رفتار شهروندی در مدارس باشند. شکل

در زمينه توانمند بودن و ارتقاء خودکارآمدی فردی و جمعی، بيشتر معلمان را برای درگير 

-رفی، مديران مدارس میکنند. از ط شدن در اجرای رفتارهای شهروندی، تشويق و ترغيب

ن از اهداف فردی و با کرد نظر صرفتوانند با تشويق ذينفعان در پذيرش اهداف گروهی و 

های فردی به لحاظ سطح ای معلمان با در نظر گرفتن تفاوتهای يادگيری مؤثر برايجاد فرصت

-را برای شکل های الزم، زمينهها آنای و همچنين اطالع از نيازهای حرفه مهارت و استعدادها

صتی برای مشارکت ، مديران بايد از هر فرتيدرنها ؛ ودهی رفتار شهروندی فراهم سازند

در فضای کنونی حاکم بر  ،های سازمانی استفاده کنند. بديهی استگيریمعلمان در تصميم

مدارس، استفاده از تخصص و مهارت معلمان در بيشتر مواقع بيش از همه به مدير مدرسه و 

از  توان گفت که اگر عدم تمرکزبنابراين، می؛ بری او بستگی دارددش در قالب سبک رهعملکر

های علمی، مديران و گيری فرهنگ مشارکت در محيطسطح مدارس شروع شود، ضمن شکل

آموزان تدوين کرده و برای دانش مشترک طور بهاسبی را توانند برنامه آموزشی منمعلمان می

 ه اهداف اين برنامه فراتر از حد و انتظار در محيط مدارس رفتار کنند.برای اجرا و دستيابی ب

تار شهروندی گيری رفمعلم بر شکلگری  ای حرفه یمؤلفههمچنين، با توجه به اثرگذاری 

افزايی های الزم را برای دانشفرصت وپرورش آموزشوالن شود که مسؤسازمانی، پيشنهاد می

مان فراهم سازند. عالوه بر اين، مديران بايد با ايجاد ای معلهای حرفهو توسعه مهارت

های بروز رفتار شهروندی ، زمينهبانشاطهای پويا و محيط عنوان بهودگی در جوّ مدارس گش

بليغات مناسب و توانند با تمی وپرورش آموزشذينفعان را شکل دهند. از طرفی، مسؤوالن 

ه حرفه معلمی در جامعه، باعث ميت، شأن و جايگاهای جمعی و با تأکيد بر اهاستفاده از رسانه

ای در جامعه فرهنگيان شده، عملکردهای اکی مبتنی بر افتخار و غرور حرفهگيری ادرشکل

های پژوهش من، با توجه به يافتهخوجوش، غيررسمی و فراتر از نقش را ترويج دهند. در ض

ی، به ری رفتار شهروندی سازمانگي بر شکل دانشگاهیی فشار  مؤلفهمبنی بر عدم اثرگذاری 

های درسی گرفته تا تجهيز  ای اجرايی کنونی از تدوين برنامهه پيشنهاد پژوهشگر، در سياست
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کارآيی سيستم  صورت گيرد تا با تأکيد بر مبانی علمی و پژوهشی و افزايش دنظريتجدمدارس 

 وپرورش آموزشمعه به التحصيالن متخصص و کارآفرين، دوباره اعتماد جا فعلی در قالب فارغ

توان با تصويب قوانينی کاربردی در جهت حمايت  ين و واقعی شکل گيرد. همچنين، میراست

ز مادی و معنوی از معلمان، شرايطی را مهيا ساخت تا ضمن نداشتن شغل دوم و رهايی ا

، تيفيباکهای رضايت شغلی، استفاده بهينه از وقت کالس، تدريس  مشکالت شخصی زمينه

توان با ، میتيدرنهاموزان را شاهد بود. آ متر معلمان و پيشرفت تحصيلی دانشک غيبت

علمی  ئتيهدعوت از اعضای های علمی و  های آموزشی و همايش برگزاری کارگاه

های شکل دهنده لعاتی دارند، ضمن شناساندن مؤلفههای کشور که در اين زمينه مطا دانشگاه

رفتار شهروندان سازمانی  گسترشگيری، رشد و  در شکل شناسی موانع اثرگذار مؤثر و آسيب

افزايی علمی و پژوهشی، زمينه  ، عالوه بر هموپرورش آموزشوالن مدارس به ذينفعان و مسؤ

 پيشرفت هر چه بيشتر نظام آموزشی را فراهم آورد.

 

 های پژوهش محدودیت

باعث  دمطالعهمورشوندگان آگاه و مطلع در مدارس  عدم دسترسی پژوهشگر به مصاحبه

آوری اطالعات بخش کيفی تا دستيابی به اشباع نظری زمان بسياری را از  شد تا فرآيند جمع

 پژوهش به خود اختصاص دهد.

گيری رفتار  های اثرگذار بر شکل ه مؤلفهاز سوی ديگر، نبود پيشينه پژوهش مربوط ب

ر اين زمينه برای ترجمه دبه منابع التين  موقع بهشهروندی سازمانی در کشور و عدم دسترسی 

با توجه به روش همچنين،  پيشرفت پژوهش بود. درروندها و موانع  محدوديت نيتر بزرگاز 

 اجرای پژوهش، در تعميم نتايج بخش کيفی به مدارس شهرهای ديگر، محدوديت وجود دارد.
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