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 :معلمان یسازمان یرفتار شهروندو  لیاص یرابطه رهبر

 یلیتحص ینیبخوش اینقش واسطه با

The Relationship between Authentic Leadership and Teachers’ 

Organizational Citizenship Behavior: 

With the Mediating Role of Academic Optimism 

 1/5/1395؛ پذیرش مقاله: 3/4/1395 ؛ دریافت نسخه نهایی:29/9/1394 دریافت مقاله:

محمدحسن و  3نادی ، زهرا2سعید طالبی ،1احمد رستگار

 4یفص
و  لیاص یرهبر یرابطه یهدف پژوهش حاضر ارائه مدل عل چکیده:

بدا تجهده بده نقدش  ییمعلمان مقطع ابتددا یسازمان یرفتار شهروند

انجدا   ریمسد لیدمعلمان به روش تحل یلیتحص ینبیخجش ایواسطه

معلمدان  انیمرد( از م 57زن و  153) نفر 210منظجر  نیا یشد. برا

بده روش  93-94 یلیتحصدشهرستان آبداده در سدال  ییابتدا مقطع

 یخجدگزارشد یسداده انتاداو و بده پرسمدنامه یتصادف یرگینمجنه

 گداردنر و ولجمبدجا، ج،ید)اول لیاصد یرهبدر هدایاسیدممتمل بدر مق

 ی( و رفتدار شدهروند2005 ،یهج نی)و یلیتحص ینبی(، خجش2008

ند. روش پژوهش حاضر ( پاسخ داد1989 ،ی)ارگان وکانجسک یسازمان

 هایپژوهش نمان داد که مجلفه هایافتهیباشد. یم یاز نجع همبستگ

 تیو شدفاف یمدارپردازش متجازن، اخالق ،ی)خجدآگاه لیاص یرهبر

 یلیتحصد یندبیخدجش یهدامؤلفده گدریواسدطه قی( از طریارابطه

 یسدازمان یو مثبدت رفتدار شدهروند میرمسدتقیصدجر   معلمان به

نمان داد کده از  هاافتهی نیچندهد. همیقرار م ریتحت تأث معلمان را

 مدداریو اخدالق تیدو مؤلفده شدفاف لیاصد یرهبدر هایمؤلفه انیم

باشدد. یدارا م یسازمان یرا بر رفتار شهروند میرمستقیاثر   نیمتریب

 یمؤلفه خجدکارآمد یلیتحص ینبیخجش هایمؤلفه انیاز م نچنیهم

یمد یسازمان یو مثبت بر رفتار شهروند میقاثر مست نیمتریب یدارا

معلمان تجسط  یسازمان یرفتار شهروند انسیاز وار 33/0باشد. ضمنا 

 .دیگرد نییتب یلیتحص ینبیو خجش لیاص یرهبر ریدو متغ
 

 یرهبر ،یسازمان یرفتار شهروند ،یلیتحص ینیبخجش :هاكلید واژه

 .لیاص

A. Rastegar (Ph.D.), S. Talebi (Ph.D.), Z. Nadi 

(MA) & M.H Seif (Ph.D.) 

Abstract: The aim of this study is to present a Causal 
Model of the Authentic Leadership and Organizational 

Citizenship behavior with the mediating role of 

Academic Optimism by analyzing path among Abadeh 
Primary School Teachers. For this purpose, 210 people 

(153 women and 57 men) of the primary school 

teachers in the educational year of 2014-2015 in 
Abadeh were selected by simple random sampling. A 

self-report questionnaire consisted of authentic 

leadership scale (Avolio, Gardner and Walumbwa, 

2007), Academic optimism (Wayne Hoy, 2005) and 

organizational citizenship behavior (Organ & 

Kanovsky, 1989) was responded. The method of study 
is correlational. The results showed that Authentic 

Leadership elements, (Self-awareness, Balanced 

processing, Internalized moral perspective and 
Relational transparency) via intermediary role of 

Academic optimism elements, affected the 

organizational citizenship behaviors of the teachers 
positively and indirectly. The findings also showed 

that among the elements of the authentic leadership, 

both relational transparency and the ethical leadership 
have the greatest indirect influence on the 

organizational citizenship behavior. Also, among the 

components of Academic optimism, efficacy has the 
highest direct positive effect on organizational 

citizenship behavior. Meanwhile 33/0 of the variance 

in the organizational citizenship behavior was 
explained by two variables including scientific 

leadership and academic optimism. 

 

Key words: academic optimism, organizational 

citizenship behavior, authentic leadership. 
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  مقدمه

ی مقابله با مسائل و آور اطالعا  و دانش، نحجهبه مجازا  رشد سریع فناوری و افزایش حیر 

ها و اهداف بیش از گذشته دچار تغییر و تحجل شده است. های پیش رو و تحقق آرمانچالش

محجر تجسعه پایدار، وظیفه تربیت نیروی انسانی مطلجو و ماهر ههت عنجان آمجزش و پرورش به

می و ها را به همراه سایر نهادها به عهده داردکار در بازار پرخطر ههانی و تداو  آمجزش آن

نیروی انسانی کمجر را برای ورود به عصر دانایی در چهار بعد فرهنگی، اقتصادی،  بایست

عنجان یکی مدارس بهدر این راستا  .(1392اهارگاه و همکاران، )و اهتماعی و سیاسی آماده کند

از ارکان اصلی آمجزش و پرورش، وظایف مهمی را بر عهده دارند. اما نباید فرامجش کرد که تقاضا 

تر و مؤثرتر همجاره در سطح برای آمجزش و یادگیری با استانداردهای بهتر و آمجزش قابل قبجل

اهداف  تجانند فقط از مجرای وظایف رسمی معلمان،مدارس امروز نمیههان وهجد دارد بنابراین 

(. زیرا در عصر هدید مؤسسا  2012، 1)باگلر طجر کامل و به سرعت تحقق بامندخجد را به

رو هستند و کار کردن در شرایط پیچیده و رقابتی از ویژگیهای هدیدی روبهآمجزشی با چالش

عنجان یک عنصر معلم به (.2007و همکاران، 2)ویگجدا باشدیهای آمجزشی مهای بنیادین سازمان

های آمجزشی و به تبع آن در فرایند آمجزش و یادگیری ههت تحقق مهم در تمکیل سازمان

باشد. طبیعی است که محقق شدن چنین رسالت اهداف آمجزش و پرورش دارای رسالتی مهم می

شجد ممکن چجو نقش معلم تعریف میسنگینی تنها با انجا  یک سری وظایف که در چار 

اش مماص شده تالش کند. امروزه چه در قالب نقش سازمانیناجاهد بجد بلکه باید فراتر از آن

نامیده  3چه در برگیرنده رفتارهای فراتر از نقش سازمانی تعریف شده، رفتار شهروندی سازمانآن

 (.2003 و همکاران، 4شجد )بینستجکمی

هایی که تأکید بیمتری بر رفتار شهروندی سازمانی دارند دهد سازمانها نمان میپژوهش

رفتار شهروندی سازمانی باعث (. 2007 )ویگجدا، ترندتر و مجفقها، سالمنسبت به دیگر سازمان

رفتار شهروندی  که تجان گفتشجد. از لحاظ منطقی میکاهش ترک خدمت و  یبت کارکنان می

(. ارگان طی بررسی رفتار 1388)زارعی،  دهدمیزمانی را ارتقاء محیط کاری درون سا، سازمانی

نگرش مدنی و  هجانمردی، شناسی،وظیفه شهروندی سازمانی، پنج عامل شامل نجع دوستی،

احترا  را ذکر کرده و معتقد است که اگر چه این ابعاد دارای ماهیتی هدا از هم هستند ولی 

 .همگی مکمل هم بجده و هدف ممترکی دارند

                                                 
1. Bogler, R, & somech, A   2. Vigoda 
 

3.organizational citizenship behavior 4. Bienstock 
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 ر م قدمت بیمتر رفتار شهروندی سازمانی در ادبیا  پژوهمی معاصر، در ایران، بیمترینبه

)فیضی و  داده است رخ گذشته سال ده در سازمانی شهروندی رفتار مقجله محققان به  تجهه

در رابطه با عجامل مؤثر در بروز رفتار شهروندی سازمانی متغیرهای زیادی مجرد (. 1389 عبادی،

؛ 1993 )نیهجف و مجرمن، به نگرش شغلی تجاناند از همله این متغیرها مییی قرار گرفتهشناسا

 (، اعتماد2006 ؛ پیرسی و همکاران،1994 )بال و همکاران، عملکرد (،1995 اسچنک و همکاران،

 و شپارد ؛1991 )مجرمن، سازمانی (، عدالت1996؛ پجدساکجف و همکاران، 1995 )دلجگا،

 ؛2004 دانلجپ و لی، ؛2005 )پاول و همکاران، (، تعهد سازمانی1993 اسکیج، ؛1992 همکاران،

اشاره  (2007آرن کجهن،  ؛2008 دونالد سیچی، ؛2006 هجرمن، ؛2004 ون دیگ و همکاران،

دهد که نقش رفتار شهروند سازمانی (. مروری بر تحقیقا  قبلی نمان می2009 ،1)ییلماز نمجد

 2عالوه دیپائجالتأثیرگذار بر آن کمتر مجرد تجهه بجده است. به در آمجزش و پرورش و عجامل

کنند که در بین مقاال  و کتب تنها تعداد معدودی به ( ذکر می2006) 3( و اپالتکا2005)

 (.2006اپالتکا،  ؛2005و همکاران،  )دیپائجال اندمجضجع رفتار شهروندی سازمانی معلمان پرداخته

گیری رفتار شهروندی سازمانی در مدارس معاصر، عامل مدیریت و لاز همله عجامل مؤثر بر شک

( در مطالعه خجد به نقش اثرگذار رهبر در 2010و همکاران) 4باشد. زونگرهبری آمجزشی می

رفتار رهبرگجنه مدیر در مدرسه تا حدود زیادی میتسهیل رفتار شهروندی سازمانی پی بردند. 

( رهبری را علت 2010) 5که هریسحت تأثیر قرار دهد چنانتجاند رفتار معلمان در مدارس را ت

کند که ( نیز بیان می2005) دی پائجال داند.ها در مدارس میها و مجفقیتاصلی تما  شکست

از ممکالتی  ترین عامل اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی هستند ومدیران مدارس اولین و مهم

برند در پی و تجربه و عملکرد ضعیف آنان در مدرسه رنج میتفاوتی معلمان، عد  تعهد مانند بی

( 1990)هجی و همکاران، آیدآمجزان هم ممکالتی به وهجد میاین مسئله متأسفانه برای دانش

کنند و دانشهایی که مدیریت تجانمند داشته باشد کارکنان به خجبی رشد میمتقابالً در محیط

 (. 1988؛ ارگان، 1964، 6)کاتز گردندمند میآمجزان هم از این رشد بهره

های نجین رهبری مجرد تجهه محققان و یکی از تئجری عنجانبه )معتبر( اصیل اخیراً رهبری

ترین رویکرد رهبری در سالنظران قرار گرفته است. این نجع رهبری، هدیدترین و کاملصاحب

اخالقی درونی شده، پردازش های اخیر است و شامل چهار عنصر اساسی نظیر خجدآگاهی، هنبه 

که به  باشد. رهبران اصیل افرادی هستند( می2007، 7)مازوتیس ایمتجازن و شفافیت رابطه

                                                 
1.Yılmaz    2. Dipaola 
 

3.Oplatka     4. Zhang 
 

5. Harres     6. Katz 
 

7. Mazutis  
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ها مطمئن، امیدوار، خجشخجدشناسی رسیده و از چگجنگی رفتار و افکار خجد آگاهی دارند. آن

(. بر همین 0112و همکاران، 1)گاردنر بین و منعطف هستند و شاصیت بسیار اخالقی دارند

رود که این سبک رهبری بتجاند در ایجاد رفتار شهروندی سازمانی معلمان نقش اساس انتظار می

های متعدد مؤثری ایفا کند و باعث بهبجد عملکرد نظا  تعلیم و تربیت شجد. از مطالعه پژوهش

سالمت روانی و بینی با بسیاری از متغیرها نظیر شجد که خجششناختی این نتیجه حاصل میروان

هسمانی، رضایت از زندگی، انگیزه پیمرفت، امید به زندگی و  یره رابطه مثبت و معنی داری 

( نمان داد 2006هجی،  ؛ تارتر و2007، 2)هجی و اسمیت تحقیقا  اخیرطجر که هماندارد 

د های آمجزش و یادگیری در سطح مدارس مجرطجر خاص در زمینهتجاند بهبینی میمفهج  خجش

 بررسی قرار گیرد. 

بینی تحصیلی معلمان از مؤلفهاگر چه تحقیقا  صجر  گرفته در خصجص تأثیرپذیری خجش

دار باشد ولی نتایج همین تحقیقا  بیانگر رابطه مثبت و معنیهای رهبری اصیل بسیار اندک می

نتایج  (. از طرفی2010، 5؛ روگس2011، 4دن ؛2011، 3)آلن بینی تحصیلی استرهبری و خجش

 بین علمی معلمان و رفتار شهروند سازمانی آنان استها بیانگر وهجد رابطه مثبت خجشپژوهش

؛ دیپائجال و 2010، 7؛ کالینز و پارسجن2007اسمیت و هجی،  ؛2001؛ دیپائجال، 2012، 6)مزیک

( مدارسی که رفتار 2012) زعم مزیک(. به2009، 8؛ مک نیل، پارتر و بجش2001تمانن، 

تر قرار دارد به احتمال زیاد دارای رهبران حمایتی، آن در سطح مطلجو ندی سازمانی درشهرو

 باشند.آمجزان مجفق میمعلمان متعهد و دانش

مطالعا  انجا  شده نمان داد که تاکنجن روابط متغیرهای حاضر در قالب مدل تحلیل مسیر به 

نجا  این پژوهش درک ما را از رهبری خصجص در بین معلمان مجرد بررسی قرار نگرفته است لذا ا

در همین برد. بینی تحصیلی ههت بهبجد عملکرد مدارس باال میاصیل، شهروند سازمانی و خجش

ها در زمینه رهبری یعنی ترین نظریهاساس یکی از هامعاستا پژوهش حاضر درصدد است که برر

هی سیستمی، رفتار شهروندی ای هدید و با نگااز زاویه 10بینی تحصیلیو خجش 9رهبری اصیل

برای این منظجر، متناسب با پیمینه  بینی نماید.سازمانی معلمان مدارس ابتدایی آباده را پیش

( انتااو و 1)شکل  دادعنجان مدل بروننظری و تجربی مجهجد در داخل و خارج کمجر، مدلی به

 با استفاده از روش تحلیل مسیر مجرد آزمجن قرار گرفت. 

                                                 
1. Gardner    2. Smith 
 

3. M. Allen    4. Dean ,D.S 
 

5. Roux     6. Messick 
 

7. Collins & Parson   8. MacNeil, Prater & Busch 
 

9. Authentic Leadership   10. Academic optimism 
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 بینی رفتار شهروندی سازمانیداد( پیشمدل مفهومی)درون .1شکل 

 

 شناسی پژوهشروش

های همبستگی است زیرا روابط روش اهرای این پژوهش تجصیفی و طرح پژوهش از نجع طرح

  .گیردمیان متغیرها در چهار چجو تحلیل مسیر مجرد بررسی قرار می

باشد. برای می 453معلمان دوره ابتدایی به تعداد هامعه آماری مجرد استفاده در این پژوهش 

گیری تصادفی ساده استفاده انتااو نمجنه به دلیل محدود بجدن هامعه آماری از روش نمجنه

 453هامعه آماری  از ،05/0 گیریمجاز نمجنه خطایو  1گردید. با استفاده از فرمجل کجکران

های تحقیق پاسخ انتااو شدند و به پرسمنامه عنجان نمجنهنفر از معلمان به 210نفری، تعداد 

 دادند. 

 ابزار
در پژوهش حاضر ههت سنجش متغیرها از پرسمنامه خجدگزارشی متمکل از سه نجع پرسمنامه 

 استفاده گردید.

ای گجیه 15ههت سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسمنامه  رفتار شهروندی سازمانی:

بعد رفتارشهروندی سازمانی شامل  5گردید این پرسمنامه  استفاده (1989ارگان و کانجسکی )

پایایی این  گیرد.نجع دوستی، وهدان کاری، هجانمردی، رفتارمدنی و ادو و مالحظه را اندازه می

                                                 

1.  

رفتارشهروندی 

 سازمانی

 خجد کارآمدی

 والدین و اعتماد

 دانش آمجزان

 

 تاکید تحصیلی

 سازی  شفاف

 خجدآگاهی

 پردازش متجازن

 اخالق مداری
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محاسبه شد که بیانگر پایایی مناسب  82/0مقیاس در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ برابر

 باشد.گیری میابزار اندازه

 1 ، گاردنرو ولجمبجاولیجاهای رهبری اصیل از پرسمنامه ههت سنجش مؤلفه اصیل: رهبری

خجدآگاهی، پردازش بعد رهبری اصیل شامل  4گجیه،  15( استفاده گردید. این مقیاس با 2007)

گیرد. ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده را اندازه می ایمداری و شفافیت رابطهمتجازن، اخالق

 باشد.گیری میبیانگر پایایی مناسب ابزار اندازه 77/0،  82/0،  81/0،  97/0به ترتیب 

ای وین گجیه 30از پرسمنامه بینی تحصیلی معلمان ههت سنجش خجشبینی تحصیلی: خوش

)خجدکارآمدی( و اعتماد به والدین  بعد تأکید تحصیلی، اثرهمعی 3( استفاده شد و 2005) هجی

،  80/0ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده به ترتیب برابر گیرد. میآمجزان را اندازه و دانش

های قبلی روایی محتجایی هر یک از در پژوهش. الز  به ذکر است که است 80/0، 84/0

 ها مجرد تأیید قرار گرفته است.پرسمنامه

، افمیانگین، انحر) های آمار تجصیفیها از شاخصدر این پژوهش ههت تجزیه و تحلیل یافته

)ضریب همبستگی پیرسجن و روش  های آمار استنباطیچنین روشکجی و کمیدگی( و هم

عنجان که متغیر رهبری اصیل بهاستفاده شد. ضمن این 2افزار لیزرلتحلیل مسیر( به وسیله نر 

زا و در نهایت رفتارشهروندی سازمانی بهای و درونعنجان واسطهبینی تحصیلی بهزا، خجشبرون

 زای نهایی منظجر گردید.ن درونعنجا
 

 های پژوهشیافته
های آمار تجصیفی و ماتریس همبستگی متغیرها برای نمجنه مجرد بررسی شاخص 1در هدول 

 آورده شده است. 
 

 های آمار توصیفی متغیرهای پژوهشماتریس همبستگی و شاخص  .1جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 رهایمتغ

        1 یسازشفاف

       1 26/0** متجازن پردازش

      1 29/0** 25/0** یخجدآگاه

     1 15/0** 21/0** 23/0** یمدار اخالق

    1 32/0** 25/0** 25/0** 35/0** یلیتحص دیتاک

   1 21/0** 19/0** 27/0** 29/0** 24/0** یخجدکارآمد

و  نیبه والد اعتماد

 ریفراگ

**26/0 **26/0 **22/0 **29/0 **20/0 **20/0 1  

                                                 
1. Avolio, Gardner and Walumbwa  2. LISREL 
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 یشهروند رفتار

 یسازمان

**15/0 **28/0 **23/0 **19/0 **41/0 **43/0 **36/0 1 

 26/66 57/43 60/54 99/34 97/16 76/15 80/12 05/16 نیانگیم

 60/4 02/3 5/2 42/4 59/4 07/4 62/2 27/4 اریمع انحراف

 66/0 10/0 59/0 34/0 96/0 20/0 -17/0 65/0 یکج

 13/0 31/0 97/0 24/0 08/1 08/0 05/0 39/0 یدگیکم
 

01/0 < P **     05/0 < P * 

های رهبری اصیل( به ترتیب پردازش لفهزا )مؤنمان داد که از میان متغیرهای برون 1نتایج هدول 

ترین ( باالترین تا پایین15/0سازی )( و شفاف19/0مداری )(، اخالق23/0) (، خجدآگاهی28/0) متجازن

چنین در هم باشند./ دارا می01دار با رفتار شهروندی سازمانی در سطح معنیضریب همبستگی را 

(، تأکید 43/0) بینی تحصیلی معلمان نیز به ترتیب خجدکارآمدیزای خجشهای درونبین مؤلفه

ترین ضریب همبستگی در ( باالترین تا پایین39/0) ( و اعتماد به والدین و فراگیر41/0تحصیلی )

رفتار شهروندی سازمانی دارا هستند. ضمنًا در ماتریس فجق باالترین ضریب  را با01/0 سطح

معنی 01/0( در سطح 44/0) همبستگی مربجط به رابطه بین خجدکارآمدی و رفتار شهروندی سازمانی

دست آمده کجی و کمیدگی برای متغیرهای پژوهش، با تجهه به مقادیر بهدار است. در نهایت 

نرمال است. الز  به ذکر است که عالوه بر مقادیر کجی و کمیدگی سطجح  تجزیع تمامی متغیرها

( نیز بیانگر نرمال بجدن 05/0)باالی  اسمیرنف -دست آمده از آزمجن کجلمجگرفداری بهمعنی

چنین باشد که به دلیل اختصار از ذکر هداول آن خجدداری شده است. همتجزیع متغیرها می

ق بررسی نمجدار پراکنش پسماندهای استاندارد رگرسیجن تأیید مفروضه خطی بجدن نیز از طری

های پژوهش از مدل تحلیل مسیر استفاده تجان ههت تجزیه و نحلیل یافتهگردید. بنابراین می

 کرد.
 

ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، غیرمستقیم و كل متغیرها و واریانس تبیین شده  .2جدول 

 آنها

 شده نییتب انسیوار اثرات كل میمستق ریاثرات غ میات مستقاثر برآوردها رهایمتغ

بر روی تأکید 

 تحصیلی از:

 شفاف سازی

 پردازش متجازن

 خجدآگاهی

 اخالق مداری

 

 

**24/0 
*11/0 
*13/0 
**22/0 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

**24/0 
*11/0 
*13/0 
**22/0 

 

 

21/0 

بر روی 

 خجدکارآمدی از:
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 شفاف سازی

 پردازش متجازن

 خجدآگاهی

 ق مداریاخال

*13/0 
**19/0 
**17/0 

09/0 

- 

- 

- 

- 

*13/0 
**19/0 
**17/0 

09/0 

15/0 

بر روی اعتماد به 

 والدین و فراگیر از:

 شفاف سازی

 پردازش متجازن

 خجدآگاهی

 اخالق مداری

 

 

**14/0 
**15/0 
*12/0 

**21/0 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

**14/0 
**15/0 
*12/0 

**21/0 

 

 

16/0 

بر روی رفتار 

ندی سازمانی شهرو

 از:

 شفاف سازی

 پردازش متجازن

 خجدآگاهی

 اخالق مداری

 تأکید تحصیلی

 خجدکارآمدی

اعتماد به والدین و 

 فراگیر

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

**30/0 
**33/0 
**24/0 

 
 

 

 

**15/

0 
**13/

0 
**12/

0 
**15/

0 

- 

- 

- 

 

 

**15/0 
**13/0 
**12/0 
**15/0 
**30/0 
**33/0 
**24/0 

 

 

 

 

33/0 

01/0 < P **     05/0 < P       * 

 مداری بر تأکیدسازی و اخالقاثر مستقیم شفاف شجدمماهده می 2طجر که در هدول شماره همان

دار است. اثر مستقیم پردازش معنی 01/0است که هر دو در سطح  22/0و  24/0 تحصیلی به ترتیب

معنی 05/0ست که در سطح ا 13/0و  11/0برابر با تحصیلی به ترتیب  متجازن و خجدآگاهی بر تأکید

 17/0و  19/0جدکارآمدی به ترتیب برابر با دار است. اثر مستقیم پردازش متجازن و خجدآگاهی بر خ

در  13/0سازی بر خجدکارآمدی برابر با دار است. اثر مستقیم شفافمعنی 01/0است که در سطح 

و با تجهه  09/0دکارآمدی برابر با مداری بر خجچنین اثر مستقیم اخالقدار است. هممعنی 05/0سطح 

سازی، پردازش متجازن و اخالقدار نیست. اثر مستقیم شفاف( از نظر آماری معنی = 72/1t) به مقدار

 01/0است که در سطح  21/0و  15/0،  14/0مداری بر اعتماد به والدین و فراگیر به ترتیب برابر 

است که در  12/0بر اعتماد به والدین و فراگیر برابر با دار است. در نهایت اثر مستقیم خجدآگاهی معنی
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بینی تحصیلی دارای اثر کدا  از متغیرهای پژوهش بر خجشدار است. بنابراین هیچمعنی 05/0سطح 

مستقیم نیستند. ضمنًا واریانس تبیین شده تأکید تحصیلی، خجدکارآمدی و اعتماد به والدین و  یر

 است. 16/0و  15/0، 21/0ابر با در پژوهش به ترتیب برفراگیر 

عنجان متغیرهای برونهای رهبری اصیل بهکدا  از مؤلفههیچ 2اساس اطالعا  هدول شماره بر

مداری( بر رفتار شهروندی سازمانی سازی، پردازش متجازن، خجدآگاهی، اخالق)شفاف زای پژوهش

سازی بعد رهبری اصیل شامل شفاف مستقیم هر چهارتقیم نیستند. در حالی که اثر  یردارای اثر مس

( بر رفتار شهروندی 15/0) مداری( و اخالق12/0) (، خجدآگاهی13/0(، پردازش متجازن )15/0)

ای مؤثر متغیر دار است که این امر بیانگر نقش واسطهمعنی 01/0سازمانی از نظر آماری در سطح 

رفتار شهروندی سازمانی است. هم های رهبری اصیل وبینی تحصیلی معلمان در میان مؤلفهخجش

فه گردد که بیمترین اثر مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی مربجط به مؤلچنین مماهده می

مستقیم بر این متغیر مربجط به دو بعد شفافیت سازمانی و اخالقخجدکارآمدی و بیمترین اثر  یر

 باشد.مداری می

( = 5t /07با تجهه به ) و 15/0شهروندی سازمانی برابر با سازی بر رفتار مستقیم مؤلفه شفافاثر  یر

شهروندی سازمانی برابر مستقیم مؤلفه پردازش متجازن بر رفتار دار است. اثر  یرمعنی 01/0در سطح 

مستقیم مؤلفه خجدآگاهی بر دار است. اثر  یرمعنی 01/0( در سطح = t 4 /49با تجهه به ) و 13/0با 

است. اثر  دارمعنی 01/0( در سطح = t 4 /33با تجهه به ) و 12/0ی برابر با شهروندی سازمانرفتار 

( در = t 09/5و با تجهه به ) 15/0مداری بر رفتار شهروندی سازمانی برابر با مستقیم مؤلفه اخالق یر

داری اثر مستقیم بعد اخالقدار است. الز  به ذکر است که با تجهه به عد  معنیمعنی 01/0سطح 

مستقیم و مثبت صرفاً قیم به آن اشاره شد، این اثر  یرری بر خجدکارآمدی که در بحث اثرا  مستمدا

ای از طریق ابعاد اعتماد به والدین و فراگیر و تأکید تحصیلی صجر  گرفته است. بنابراین نقش واسطه

همراه با گیرد. در ادامه نمجدار مسیر مدل برازش شده بینی تحصیلی مجرد تأیید قرار میخجش

 .(2)شکل  های برازندگی آورده شده استپارامترهای برآورد شده و مماصه
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 P < **   05/0 P 01/0بینی رفتار شهروندی سازمان  داد( پیش)برون نمودار برازش شده .2شکل 

038/0= RMSEA       96/0  =AGFI         99/0GFI= 99/0=CFI     16/0value=-p        5/1f= /d2x 
 

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف تعیین روابط بین رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی با تجهه به 

بینی تحصیلی در میان معلمان مقطع ابتدایی انجا  شد. نتایج پژوهش ای خجشنقش واسطه

مداری بر القسازی، پردازش متجازن، خجدآگاهی و اخنمان داد، اثر مستقیم و مثبت مؤلفه شفاف

کید تحصیلی( ی، اعتماد به والدین و فراگیر، تأ)خجدکارآمد بینی تحصیلی معلمانابعاد خجش

لیم و  نی، چان،الو، ؛2001گردد. این یافته همسج با نتایج تحقیقا  )هجی و سجئیتلند تأیید می

آن  ( است و با2011؛ آلن 2000هجی،  گجدارد، ؛2011 فجرسیت، و ؛ آدامز2008هجگان، 

دهند معلمان درک هایی که حسن نیت نمان میهماجانی دارد آنان دریافتند که در سازمان

( همسج با نتایج 1393باالتری از خجدکارآمدی، اعتماد و همکاری دارند. نتایج تحقیق نعمتی )

کننده انگیزش معلمان بینیطجر مستقیم پیشتجاند بهرهبری تجزیعی میاین تحقیق نمان داد که 

بینی تحصیلی بر رفتار های خجش. یافته دیگر اثر مستقیم و مثبت مؤلفهبینی آنان باشدو خجش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  59     یلیتحص ینیبخجش یانقش واسطه با معلمان: یسازمان یو رفتار شهروند لیاص یرابطه رهبر

 

( 1393کند. این یافته با نتایج تحقیقا  علی عسکری و فتج  )شهروندی سازمانی را تأیید می

(، دن 2012) ( مزیک2007) سامچ و رون ( و2009) (، اپالتکا2008) (، هجی1393) کردعلیجند

شجد معلمانی که برای تجزیه و تحلیل نتایج ( همسج است بنابراین چنین استنباط می2012)

تجانند یاد بگیرند و باور خجبی نسبت به ی فراگیران میمهار  کافی دارند بر این باورند که همه

های انجا  شده تجسط کادر علمی مدرسه دارند در چنین شرایطی معلمانی که در خصجص تالش

خجد برای دست یافتن به نتایج مطلجو قضاو  درستی دارند به احتمال زیاد در  هایقابلیت

دهند آمجزان از خجد نمان میزمینه کار مصرتر هستند و تالش بیمتری در زمینه مجفقیت دانش

چنین معلمانی که به دانشکنند. هموری کمک میشان در ههت باال بردن بهرهو به همکاران

اساس دوستی، صمیمیت، اعتماد و احترا  ای برها رابطهان اعتماد دارند و با آنآمجزان و والدین آن

کنند، این امر باعث احساس رضایت و در نتیجه به انجا  کار فراتر از وظیفه منجر میبرقرار می

بینی تحصیلی در شجد هنگامی که خجشصجر  کلی چنین استنباط میها بهشجد بر طبق یافته

 تجان انتظار داشت که رفتارهای شهروند سازمانی به میزان قابلگاه میرد آنمعلمان شکل گی

 تجههی افزایش یابد.

های شفافهای آماری، اثر  یرمستقیم و مثبت مؤلفهاساس نتایج حاصله از تجزیه و تحلیلبر

ای ابعاد خجشسازی، پردازش متجازن و خجدآگاهی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه

های خجشها بر مؤلفهسج با تجهه به تأثیر این مؤلفهگردد. از یکینی تحصیلی معلمان تأیید میب

هجی،  گجدارد، ؛2011 فجرسیت، و ؛ آدامز2008لیم و هجگان،  نی، بینی تحصیلی )چان،الو،

)پاپ  بینی بر رفتار شهروندی سازمانی( و از سجی دیگر اثر خجش2005 ،؛ هجی و همکاران2000

های شفافمستقیم مؤلفهتجان اثر  یر(، می1393؛ کردعلیجند، 2012؛ دنیس دن، 2012ک، مزی

 سازی، پردازش متجازن و خجدآگاهی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان مقطع ابتدایی را از

سازی بینی تحصیلی معلمان تبیین نمجد. بر این اساس مدیرانی که در امجر شفافطریق خجش

ها قبل از اقدا  کنند به معلمان خجد اعتماد دارند و با آنق را به خجبی بیان میکنند و حقایمی

برانگیز دارند، معلمان را تمجیق به ممارکت در کارها میهای چالشکنند و دیدگاهممجر  می

گردند و در کنند و باعث ایجاد اعتماد و حس خجدکارآمدی و تأکید تحصیلی در معلمان می

گردد و تحصیلی معلمان، باعث رشد رفتار شهروندی سازمانی در معلمان می بینینهایت خجش

تربیت می کنند و باعث تجسعه نظا  تعلیم وکار می معلمان با روحیه باال و فراتر از وظیفه خجد

بینی تر باشند و بتجانند امجر را به خجبی پیششجند. بر طبق این یافته هر چه مدیران خجدآگاه

بینی تحصیلی خجشا دیگران حمایت کنند باعث ایجاد زخجردها برای بهبجد تعامل بکنند و از با

ای عالی برای کارکردن بینی تحصیلی هستند روحیهگردند و معلمان دارای خجشدر معلمان می

آمجزان انتظارا  بهتری دارند و مدارس را به داشتی دارند در نتیجه از دانشبدون هیچ چمم
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چنین نتایج به دست آمده با نتایج تحقیقا  آلن همسج دهند. همجق میسجی مدارس مجفق س

بر  تجاندمی  یرمستقیم طجربه رهبری آمجزشی یدهد که نحجهباشد این نتایج نمان میمی

چنین با نتیجه علمی تأثیر داشته باشد. هم بینیخجش فرهنگ یک ایجاد با آمجزان عملکرد دانش

طجر مستقیم و رهبری اصیل به نمان داد، هم همسجیی داشت که 1393پی، نیکپژوهش 

  .ثیرگذار استأرفتارهای شهروندی سازمانی ت مستقیم بر یر

مداری رهبر و رفتار تجان گفت که در بعد اخالقای خجدکارآمدی میدر ارتباط با نقش واسطه

ن )اعتماد بینی تحصیلی معلماای سایر ابعاد خجشگردد اما نقش واسطهانی رد میشهروندی سازم

گردد. لذا تأثیر اخالقکید تحصیلی( در ارتباط با این دو متغیر تأیید میبه والدین و فراگیر، تأ

و از  2005طرف همسج با هجی و همکاران،  بینی تحصیلی از یکهای خجشمداری بر مؤلفه

؛ دن، 2012های مزیک، بینی بر رفتار شهروندی سازمانی با پژوهشمستقیم خجشطرف دیگر اثر 

مداری بر رفتار شهروندی چنین اثر  یرمستقیم اخالقباشد همهمسج می 1393؛ علیجند، 2012

بینی علمی تالش برای پرورش بهتر خجشتجان تبیین نمجد. سازمانی معلمان مقطع ابتدایی را می

که ارزش واقعی  ندمحققان بر این باورلذا آمجزان است.  بردن یادگیری دانشمعلمان در ههت باال

)هجی و همکاران،  ها استپذیری آنمعلمان در افزایش انتظارا ، خجدباوری و اعتماد و انعطاف

اساس استانداردهای اخالقی عمل میمدار، براساس این یافته مدیران هدفمند و اخالق(. بر2006

ق افزایش اعتماد و تقجیت مهار  مقابله با ممکال  در معلمان، باعث تالش معلم کنند و از طری

 یبرخکنند. آمجزان را فراهم میشجند و مجهبا  رشد بیمتر دانشدر تدریس فراتر از وظیفه می

پژوهش کنترل نمده نیمؤثرند اما در اایجاد رفتار شهروندی سازمانی بر ی شناختاز عجامل روان

کدا  از متغیرهای مجهجد در مدل صددرصد نیست بر شده هیچین میزان واریانس تبیینبنابرا اند

ثر ی مؤشناختعجامل روانشجد که به بررسی سایر همین اساس به سایر پژوهمگران پیمنهاد می

بینی تحصیلی های رهبری اصیل بر خجشچنین با تجهه به تأثیر مستقیم مؤلفهپرداخته شجد. هم

ردد که مسئجالن آمجزش و پرورش در ههت انتااو مدیران الیق متناسب با مدرک گپیمنهاد می

های ریزی متناسب با آن تجهه نمایند. عالوه بر این کالستحصیلی و میزان تجربه، و برنامه

های رهبری و پیامدهای آن آمجزشی ضمن خدمت برای مدیران مدارس ههت آشنایی با سبک

گیری سازی رهبری اصیل بیمترین تأثیر را در شکلنمان داد شفاف در مدرسه برگزار شجد. نتایج

شجد مدیران، هلسا  شجرای معلمان را بینی تحصیلی در معلمان دارد بنابراین پیمنهاد میخجش

گیری برگزار با هدف آشنا کردن معلمان از وظایف مدیر و نقش ممارکت معلمان در امر تصمیم

بینی تحصیلی در بروز رفتار شهروندی سازمانی های خجشفهنمایند. با تجهه به اهمیت مؤل

گیری و سازی امجر و شرکت دادن معلمان در امر تصمیمگردد که مدیران با شفافپیمنهاد می

بینی را برای کارکنان ایجاد اهمیت دادن به کار معلم، محیط کاری سرشار از امیدواری و خجش
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ر  تحمل افراد در برابر ممکال  و کار کردن بیش از بینی باعث افزایش قدنمایند زیرا خجش

 شجد.وظیفه و در نتیجه باال رفتن عملکرد مدرسه می
 

  منابع
فصلنامه مدیریت در دانمگاه  (. نقش دانمگاه در تجسعه رفتار شهروندی سازمانی،1388زارعی، متین و احمدی، حسن )

 .  22-42(، 1)13 .اسالمی

، مجله تحقیقا  نظا  سالمت .بینی تحصیلی معلمان و رفتار شهروندی سازمانی(. خجش1393عسگری، علی و فتج ، زهرا )

10(1 ،)125-114. 

 و تحقیقا  علج ، وزار  در سازمانی هج و سازمانی شهروندی رفتار میان (. ارتباط1389فیضی، طاهره و عبادی، زهرا )

 .98-115(، 4)3، جزشیآم هایریزی در نظا دو فصلنامه مدیریت و برنامه .فناوری

بینی تحصیلی در رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر بررسی نقش خجش (.1393کردعلیجند، علی اکبر )

 نامه کارشناسی ارشد، دانمگاه تربیت معلم، تهران.پایان .خر  آباد

تأثیر سبک رهبری تجزیعی مدیران بر انگیزش شغلی و خجش بینی تحصیلی معلمان مدارس متجسطه (. 1393ه )نعمتی، سمی
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