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چکیده

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط میان توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مد سرا

ميباشد .روش تحقیق حاضر توصیفی ازنوع همبستگی است .جامعه آم يا يرا ن ت يقح ق     معلم نا زن مد را سسس در اداره
آموزش و پرورش شهر بهنمیر به عنوان شاهدی تجربی را شامل شده بود ،ك يقحت نامز رد ه ق      501نف وب ر د هه هههاند رب    .
اساس فرمول نمونهگيري ك ب ربارب رضاح قيقحت يرامآ هنومن ،ناركو ا          28نف زا ر معلماننن ب ور اب هک هدو ششش ششششه یا

نمونهگيري تصادفي ساده بعنوان نمونه آم ختنا يرا ا  ب ش ند ددددددد .ب مج یار عع عععآوري دادهه شسرپ زا ا ن ما هه هههه درادناتسا يا   

استفاده شده است .تجزيه و تحليل دادهها بوسيله نرمافزارهاي  SPSSو  LISRELانجام شده است .يافتهها نشان داده
است که رابطهی بین توانمندسازی روانشناختی با رفتار شهروندی سازمانی مثبت و معنیدار است .همچن ني ا ني ارتباط

مثبت و معنيدار ،ميان ابعاد توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندي سازماني نيز يافت شده است.

کلید واژه ها :توانمندسازی روانشناختی ،رفتار شهروندی سازمانی ،معلمان زن ،آموزش و پرورش
دریافت مقاله29 13 /9/41 :

پذیرش مقاله39 13 /3/8 :

 -1دانشجوی دکتری مدیریت ،باشگاه پژوهشگران جوان ،قائمشهر ،ایران( ،نویسنده مسئول)

hossein_samadi22@yahoo.com
 - 2دانشجوی دکتری مدیریت ،مدرس دانشگاه پیام نور ،باشگاه پژوهشگران جوان ،قائمشهر ،ایران،

hamzeh_samadi@yahoo.com
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مقدمه

یکی از موضوعات اساسی که مدیران در روند تحول سازمانی ب جاوم نآ ا هه هههاند یزاسدنمناوت    ،

م-
کارکنان است .توانمندسازی یک استراتژی سازمانی است یمصت تهج یرتشیب تیلوئسم هک ممم مم ممممم

گیری به کارکنان اعطاء میکند و مشارکت آنان را در کنترل فرآیندهای سازمان افزایش میدهد.
در تعريف توانمندسازي ،ع  و كاردا ،ينورد شزيگنا نوچ يلماو ت تنا ،لغش راتخاس ،دهع ق لا        

قدرت يا اختيار و تسهيم منابع و اطالعات به كار رفته است .توانمندسازی رویک  هک تسا یدر در   

آن ،رهبر کارکنان اجرایی را به عنوان جزء اصلی اثرب شخ ی سازمانی توانمند میکند (عابد س یدیع

و همکاران 1389 ،؛  .) 45البته نیاز مدیران امروز ،یافتن راه حلهای پیشبرد توس تالکشم عفر و هع    

کار ،با استفاده از منابع کمتر و در فاصله زمانی کوتاهتر است .از طرف دیگ ظتنا ،ر ارا انکراک ت ن    

امروز ،احساس مالکیت ،مشارکت ،خودباوری و امکان رشد و ترقی میباشد ویش یزاساناوت  .ههه ههههای

است برای بهرهبرداری از تم ظ یما ر سنا عبانم تیف ان  لاح نیع رد و نامزاس کی ی ی رپ زا یک           
چالشتر نی برنامههایی است که در یک سازمان میییت ایپ ناو د  دوش ه و نتشاد مزلتسم نآ ققحت        

برنامه ،تالش و شکیبایی است (اسکات و ژاف .)4002 ،1در ا نی میان رفتار ش هب ينامزاس يدنوره    

عنوان رفتارهای بصیرتی (دلبخواهی) در یک کارمند ،که مستقل از هدف بهرهوری کارمند اس ،ت

و مستقیمًاًا کارکرد اثربخش سازمان را ارتقاء میب شخ د ،به شد  تحت ت ت ریثا     توانمندس اور یزا ننن-
شناختی موجود در میان کارکنان و سازمانها میباشد .در واقع رفت مزاس يدنورهش را ا بجوم ين    

ميشود كاركنان منافع گروهي و سازماني را بر منافع فردي ترجيح دهند .به منظور تضم ني كارآئي

سازماني ،سازمانها به مشاركت ،سخاوتمندي ،فداكاري و ازخودگذشتگي ،و گاهگاهي به تالش-

هاي اضافي كاركنان نياز دارند .از ا ني رو كارهاي ارادي كاركنان براي سازمانها بسيار مه تسا م   

(ایلماز و تاشدان .)9002 ،2بهطور کلی ،میتوان گفت که نیروی انسانی زن هر جامعه نیز از مهممم-

تر نی عوامل در بهرهبرداری بهینه از منابع م یدا  ، ،معن یو

و توس رد و هدوب هعماج نآ هع ار ب طابت ا    

سازمانها ،سرمایهای بزرگ برای دستتت م رامشب ینامزاس فادها هب یبای یییییی یییییییرود .پس م یی یییت ناو

دریافت که سازمان یا جامعهای که قصد دارد در مسیر پیشرفت و توسعه قدم بردارد ،باید زا دناوتب    
نیروی انسانی زنان خود به نحو احسن استفاده کند.

1. Scot & Xaf
2. Yilmaz & Tasdan
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باید اشاره کرده که از عوامل مؤثر نمایانگر و افزایش دهنده سهم زنان در جامعه و س امزا نننه ،ا

بروز و انجام رفتارهای شهروندی آنان است ،که به نوبه خ یهدزاب و ییآراک شیازفا بجوم دو      

آنان میشوند ،در ا نی بین یکی از عوامل مؤثر بر ا نی رفتارهای سازمانی ،میزان توانمندسازی روان-

شناختی ا نی کارکنان است .بتمن و اورگان (  ،) 1983برای اولین ب  حالطصا زا را ر یدنورهش راتف     
سازمانی استفاده کردند و آن را رفتاری سودمند میدانند نکراک لغش حرش رد هک  ا هدشن دیق ن

     

است ،اما کارکنان برای کمک به دیگران برای انجام وظایف خود به نحوی م وخ زا دوهش د زورب     

شه یا
میدهند .ارگان و همکاراناش طرح رفتار شهروندی سازمانی را به عن هوژپ زا یشخب ناو ششش ششش

جاری معرفی کردهاند که در صددند روابط معتدلی را بین نگرشهای کارکنان و عملک یراک در   

ایجاد دنیامن       (اب یهار مم مپ و رو ،ناراکمه      09 13؛ ایفالد  ونا و نیچوم سسسسس ک یی ی5 98 1 ،1؛ بینس و کوت

همکاران3002 ،؛ برایفیلد و کروچت .)5991 ،2از رفت ورهش را نن ننندی س ینوگانوگ فیراعت ینامزا    

ارائه شده است ،در برخی از منابع از رفتار شهروندی سازمانی به عنوان مجموعه رفتارهای داوطلبانه
شه یا
که جزء وظایف رسمی فرد نیس هب رجنم تیاهن رد و دنت ب رثؤم دوبه       انج ما و قن ،فیاظ شش شش

سازمانی و در جهت افزایش کارآیی و اثر ب شخ ی سازمان هستند ،یاد شد سا ه تت تتت (اپلبیوممم4002 ،3؛

هاللل .)9002 ،4بولینووو و همکراان    ( ،)2002رفت هزیگنا و لیم ناونع هب ار ینامزاس یدنورهش را         
کارکنان در فراتر رفتن از الزامات رسمی شغل به منظور یاری کردن یکدیگر ،همسو عفانم ندرک   
ته مزاس یلک یا ان    
فردی با منافع سازمانی و داشتن عالقهای واقعی نسبت به فعالیته أم و ا م یرو تت تت

تعریف کردهاند .آنان بر ا نی عقیده هستند که رفتارهای شهروندی به طور کلی دارای دو خصیصه

ًال آنها به طور مستقیم قابل تقویت نیستند (به عنوان مثال ،نیازی نیست آ هک نننها
عمومی هستند :او ًال

از جنبه فنی ب شخ ی از شغل یک فرد باشند) و ثانیًاًا آنها ناشی از تالشششه و هژیو یا وف ققق ققققالع دا هههای
هستند که سازمان به منظور دستیابی ب انکراک زا ،تیقفوم ه ن  راظتنا ش داردد دد ددددد (یعق راکمه و یبو ا ،ن   
 .) 1389همچن ني اورگان ،پودساکاف ،کاتز و کان رفتار شهروندي سازماني را به عن ياهراتفر ناو   

فردي و داوطلبانه كه باعث ارتقاي اثر بخ يش و كارا يي عملكرد سازمان م يييش ميقتسم اما ،دو ًاًا هب     

یکنند (هال.)9002 ،
وسيله سيستمهاي رسمي سازمان به آن پاداش داده نمیشود ،تعریف م 

1. Iaffaldano & Muchinsky
2. Brayfield & Crockett
3. Appelbaum
4. Hall
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چند ني دليل جهت توجيه ا ني كه چرا رفتار شهروندي سازماني اثرب يشخ سازماني را تحت تاثير

قرار میدهد وجود دارد ،از جمله افزايش بهرهوري مديريتي ،كاهش نياز به گسترش منابع كمياب،

ايجاد محيطي كه روحيه كاركنان را افزايش میدهد .محققان بيان داشتهههاند يدنورهش راتفر هك      
سازماني به بهرهوري ،كارا يي و موفقيت س م كمك نامزا

ییی یییینمایددد ،ز ري اا باع  هدافتسا ث ه هچ ر

یگردد و به مديران اجازه میدهد تا ب ار دوخ تقو رتشي یلاعف فرص تتتتت تتتتتته یا
كارآمدتر از منابع م 

   

مربوط به بهرهوري نمايند و همچن ني توانا يي كاركنان را براي انجام وظايفش وبهب نا د م  ییی ییییب شخ ددد

(حمدی و مرادی.)09 13 ،

صاحبنظران رفتار سازمانی در مطالعات خود درباره رفت مزاس یدنورهش را ا هب ین نیا هجیتن       

رسیدهاند ،که ارائه ا نی گونه رفتارها از سوی کارکنان س م مهارف ار یبوچراچ ،نامزا یییی یییییکند هک    

مدیران میتوانند با مدیریت کردن وابستگیهای متقابل بین افراد در داخل یک واحد راک  یی ییی ،او ًال
ًال
باعث کاهش نیاز سازمان برای صرف منابع با ارزش خود بمنظور انجام کاره اس ییا د نوش ه د اب و     

ازاد کردن ا نی منابع با ارزش ،ب رهب یاقترا ه ه هه ههههوری در س  کمک نامزا ک یناث و دنن ًاًا دازآ هطساوب      

کردن زمان و انرژی ،به افراد ا نی امکان را میدهد  اب ات  د رتشیب تق ی فیاظو هب  وخ د هلمجزا 

       

برنامهریزی ،حل مس  .و هلئ  ..پب  ر آ یمامت لصحام .دنزاد نننن نننننه  تیقفوم شیازفا ا در دس تتتت تتتتت هب یبای   
پیامدهای جمعی است (دعایی و همکاران .)09 13 ،به م خش صههاي رفتارها يي ش ینامزاس یدنوره   

عنوانهاي گوناگوني داده شده است :رفتارهاي خودجوش( 1كاتز و كان ،) 966 1 ،رفتار فرانقش ييي

2

(ونامریک و همكاران5002 ،3؛ پودساكاف و همكاران ،)0002 ،4رفتار مدني سازماني( 5گراهاممم،6
 ،)1991رفتارها ييي س ب ينامزا هههه هنف امتجا ع عععع ع( 7ارگا نن ن0991 ،8؛ پودس كا ا و ف

ِگِگئ وو ورگ ،)1991،0991 ،9خود نامزاس يگتخيگنا يييييي ( 10گئ و گرو

،ناراكمه      0002؛

نوج زززز زز ،)7991 ،11عمل رك د   

1. spontaneous behavior
2. extra-role behavior
3. Van Emmerik et al.,
4. Podsakoff et al.,
5. civic organizational behavior
6. Graham
7. prosocial organizational behavior
8. Organ
9. George
10. organizational spontaneity
11. George & Jones

12. contextual performance
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(بورمن و موتوويلدو3991 ،1؛ ارگان7991 ،؛ پودساكاف و همكاران ،)0002 ،رفتار صدا( 2ل ييي پ ني

و وند ني 8991 ،3؛ وند ني و همكاران ،)5991 ،4و حتي رفتار مخالف ش و( لغ ننند راكمه و ني ا ،ن   
.)4991

تمايز ميان رفتار درنقش و رفتارهاي فرانقش متجاوز از ادبيات مديريتي است .رفتار درنق رد ش

شرح شغلها و نيازمنديهاي شغلي ،يا جريانهاي عادي روشن رويههاي سازماني تدو ني ميشوند.

ًال از طريق سيستم
رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهاي فرانق يش ماهيتًاًا دلبخواهي هستند و معمو ًال
پاداش رسمي سازمان شناسا يي نميشوند .رفتارهاي ياريدهنده ،عف و ،يعامتجا ت زا يدرمناوج

ابعاد فرعي شهروندی سازمانی هستند .رفتارهاي ياريدهنده تمايل كاركنان به دستگيري ك زا ندر

  

همكاران و كمك به كاركنان جديد را تشريح ميكنند (آكفلت و كت .)5002 ،5در ا نی پ شهوژ

مولفههای عفت اجتماعي ،نوعدوستي ،وظیفهشناس و عضاوت ،ی

ب ،يدرمناوج هههه هههههعن اعبا ناو د راتفر     

شهروندیسازمانی که برگرفته از تحقیقات ارگان میباشد ،ارائه شده است.

در کنار رفتار شهروندی س  ؛ینامزا تتوانمندس اور یزا نننش کی ناونع هب یتخان یتباقر تیزم       

منحصر به فرد باعث بروز رفتارهای شایسته (چون رفتار شهروندی سازمانی) ،از ط و نانکراک فر

در نهایت زمینه موفقیت سازمان میشود .در واقع توانمندسازی به معنی قدرت ب شخ یدن و کمک به

افراد برای بهبود احساس اعتماد بهنفس و چیرگی بر احساس ناتوانی و درماندگی آنه م ا یی یییباشد.

همچنین ایجاد انگیزه درونی و فرصتهائی برای افراد تا آنان بتوانند ایده خوبی آفرید آ و ه نننه ار ا

به عمل برسانند ،تعریف دیگری از توانمندسازی است (می راکمه و یر ا ،ن     .)19 13آدل لاس رد ر   

 7991در زمينه روانشناسي مفهوم «انگيزه تسلط »6را با تأكيد بر تالشي كه افراد براي كسب تس طل

در برخورد با جهان خود دارند مطرح كرد .چند ني دهه قبل ،مفاهيم مشابهي معرف ندش ي د تياو     ،

در سال  1959بيان نمود «انگيزه اثرگذاري »7كي

انگيزه دروني ك م ثعاب ه

ييييييي ش  اهزيچ دو ا قافت    

بيفتدِ .بِبرهم در سال  966 1توانمندسازي را «واكنش روانشناختي »8كه براي آزادي از محدوديتها
1. Borman and Motowidlo
2. voice behavior
3. LePine & Van Dyne
4. Van Dyne et al.,
5. Ackfeldt & Coote
7. Mastery Motivation
8. Effective Motivation
1. Psychological reactance
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اشاره دارد بيان نمود« .انگيزه تبحر »1تالشي براي رويارو يي با چالشها و غلبه بر آنهاست (وت و ن
كمرون، 1378 ،ص  .) 17توماس و ولتهو سسس  )0991( 2در مقالهههی خ ناونع اب دو     «عناص یتخانش ر   

توانمندسازی یک الگوی تحلیلی از انگیزش درونی شغل» ،توانمندسازی روانشناختی 3را مفهومی
چند بعدی میدانند و آن را به عنوان فرایند افزایش انگیزش درونی انجام وظیفه تعریف کردند.
توانمندسازي به عنوان كي

مگ ش هدرتسگ هليسو هب يري دن     
واقعيتي است ،كه فرص يمصت ت مم مم

حيطه اختيارات را فراهم ميآورد .توانمندسازي باعث شكسته شدن سلسلهمراتب سنتي ساختارهاي
سازمان ميگردد ،زيرا كاركنان صفي به مسائل و م كش الت نزد كي

تراند و بايد به آنها اختيار الزم

جهت حل مسائل واگذار شود (بالنچ را ت ت
ت6991 ،4؛ .)93ل حوک و ی    ( ،)1002توانمندس هب ار یزا   

عنوان طبیعت بین االذه رس ینا پپرس م رظن رد ناتسدریز و نات یییی یییییگیرند آ  .نننه م نایب ا ییی ییییدارند هک    
توانمندس بیکرت یزا ی ح زا  ا ور تال ا نننننن نش سا تسدریز یتخان ت رد هک  ،ا تسدریز نآ ز یوس     
رفتارهای توانمند کنندهی سرپرستان تحت ت ارق ریثا ر رگ( تسا هتفرگ 

  

     

گ5002،5؛
سسسسسسسسسسس ل نیک و ی گگ گگ

 .) 355توانمندسازی به عنوان یکی از رویکردهای توسعه منابع انسانی در چند دهه اخیر ،زمینهههس زا

تحوالت مثبت و فراوان یلاعف یارجا رد ی تتت تتتته انکراک یراک یا ن ریغتم طیارش رد .تسا هدش 

      

امروزی سازمانها چارهای جز بهرهبرداری مناسب از نیروی انسانی ندارند .بر ا نی اساس تنه لماع ا   
ایجاد کننده تعادل در سازمان توانمندسازی کارکن  .دوب دهاوخ نا در با یزاسدنمناوت عقاو ز یرا       

است که هدفهای فردی را با هدفهای سازمانی همسو کرده و ا  رواب نی ر  ا ا م داجی یییی یییییکند هک    
پیشرفت سازمان منافع کارکنان را به همراه خواهد داشت .توانمندس رب هوالع نانکراک یزا ریثات      
مثب ین یتبثم تارثا ،نامزاس درکلمع رب ت زززززززززززززز زززز ب انکراک ر ن دا در      (می و یر

،ناراکمه      .)19 13

توانمندسازي روانشناختي به عنوان چهار و يظ فه است كه افراد هنگام انجام فعال راك تي ييييي ش زا نا
خود بروز ميدهند ،ا ني چهار ُبُبعد توانمندسازي شامل معنيدار بودن ،اثرگذاري ،شايس قح و يگت   

انتخاب ميباشد .كانگر و كاننگو بيان ميكنند؛ هرگونه استراتژي يا تكن كي

مديريتي ك هب رجنم ه    

افزايش حق تع نيي سرنوشت و كفايت نفس كاركنان گردد ،توانمندسازي آنه دهاوخ يپ رد ار ا    

1. Competence Motivation
2. Thomas & Velthouse
3. Psychological Empowerment
4. Blanchard
5. greasley & king
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داشت و برع سك  ،هر استراتژي كه برخورداري از حق تع نيي سرنوشت و يا كفايت نفس كاركن نا

را تضعيف كند باعث تقويت احساس «ناتوانی» 1در آنها شده و ع ععدم توانمند د ار ي ررر پ دهاوخ ي   

داشت (کانگر و کاننگو 1988 ،2؛ .)374باون و الولر ( ،)2991مشارکت کارکن رصنع راهچ رد نا    
مگی مناوت ار شناد و یر ن م یزاسد ی ییی یییییدانند و لووش .
سازمانی :اطالعات ،پ  تردق ،شادا ت یمص ممم ممم

همکاران ( )3991توانمندسازی را تفویض اختیار به کارمندان برای اتخاذ تصمیمات مناسب
آن دییات هب ادتبا رد هک م ،دسرب تسدارف تاماقم یییییییییییییییی ییییدانند راچنالب  .د ( ناراکمه و      

نودب   

،)6991

توانمندسازی را سهیم شدن کارکنان در اطالعات ،تشکیل گروه و طراحی ساختار سازمانی مناسب
میدانند .به نظر فوی ،)7991(3توانمندسازی عبارت است از توزیع قدرت تصمیمگیری به افراد که
آن را در سازمان ندارند.

آنچه از تعاریف فوق مستفاد میشود ا نی است که مدیران وقتی میتوانند مناوت ار نانکراک  ند    

سازند که اطالعات سازمانی را در اختیار آنان گذاشته ،ساختار سازمانی را بازسازی کرده ،تیمهای

کاری را جایگز نی سلس ارم هل تت تتتب نم صرف ،هدو

تت تتته  ...و هدرک مهارف ار یشزومآ یا نیا مامت     

اقدامات مدیریتی ب شخ ی از فرآیند توانمندسازی میباشد.

اسپریتزر ،)5991( 4با استفاده از الگوی روانشناختی توماس و ولتهوس ( ،)0991به عنوان اول نی

مطالعه پژوهشی و تجربی ،توانمندسازی روانشناختی را اندازهگیری و اعتباریابی یو .تسا هدرک   

مطالعه خود را که در شرکتهای برتر امریکا انجام شد ،تخانش هب همیب و یتعنص هنومن ود رد        

اندازهگیری و اعتباریابی ابعاد توانمندسازی روانشناختی پرداخت .ا نی ابعاد عبارتند از :شایس ،یگت
خودساماني(خودمختاری) ،موثربودن و معنیدار بودن شغل .وی همچنین عوامل سازمانی و ف یدر

مرتبط با توانمندسازی در سطح مدیران میانی مورد بررسی قرار داد .وي درياف  هك ت همه لماوع      

تب نيي كننده توانمندسازي روانشناختي بوده و ميان آنها ارتباط معن ييي داري وج دراد دو  ..و نییوک
اسپریتزر )7991( 5در مقالهای بیان میدارند که توانمندسازی به دو دیدگاه ایستا و پویا تقسیمبندی
میشود .در دیدگاه ایستا اعتقاد بر ا یمصت ضیوفت ،یزاسدنمناوت هک تسا نی

مگی کی رد یر   
مممم مم مممممم

1. Powerlessness
2. conger & Kanungo
3. Foy
4. Spreitzer
5. Quinn & Spreitzer
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چارچوب روشن است .پاسخگویی تفویض میشود و افراد در براب  جیاتن ر م اما ؛دنتسه لوئس رد      

نگرش پویا ،توانمندسازی در حقیقت با پذیرش ریسک ،رشد ،تغییرات ،درک نیازه ،نانکراک یا   

مدلسازی رفتارهای توانمند ،تیم سازی ،ترغیب همکاری و اعتماد به دیگران در اجرای کار همراه

است .ابعاد و چهارچوب نظری تحقیق ،از تحقیقات توماس و ولتوس ،)0991( 1اسپریتزر ( )5991و

وتن و کمرون (  ) 1381میباشد .ا نی افراد با توجه به عوامل روانشناختی ،توانمندسازی را به عنوان
آزاد سازی نیروهای درون انسان در نظر گرفتهاند .آنها برای توانمندسازی روانشناختی چهار ُبُبع  ِدِد

احساس شایستگی ،احساس خودسامانی ،احساس معنیدار ب حرطم ار ندوب رثوم ساسحا و ندو      
نموداند.

از طرفی نیز امروزه صاحبنظران به سازمانها از زوایای مختلفی نگاه میکنند .با توج عون هب ه    

نگرشی که نسبت به سازمانها داریم ،نقش زنان در سازمانها نی .دوب دهاوخ توافتم ز      در قلم ور

رفتار سازمانی و نگرشهای کارکنان نیز ،جنسیت از جمله متغیرهای است که همواره با بس زا یرای

متغیرهای دیگر رابطه نشان داده و بهعنوان مهمتر نی متغیر جمعیتشناختی و تعدیل کننده از آن یاد

میشود .باید اشاره کرد که بحث تفاوتهای جنسیتی در رابطه میان توانمندس اور یزا نننش و یتخان
رفتار شهروندی سازمانی ،هنوز هم به عنوان یک سؤال و مسأله اساسی مطرح است .شواهد مرب طو

به نقش جنسیت در ارتباط توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی ،علیرغم ا نی
وسیع و گسترده نیست ،اما پراکندگی و تن ب ،دراد یمک ضقا ههه ههههط هاوش بلغا یلک رو د مدع رب 

تفاوت آن در زنان نسبت به مردان تاکید داشتهاند (اسمعیلی و همکاران.)19 13 ،

هک

    

حال بعد از بیان اهمیت موضوع باید اشاره کرد که هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط ط
ط

توانمندس اور یزا نن نش یتخان    و رفت نامزاس یدنورهش را یییییی ی ،ه مم مچن نی    بررس عبا نایم طابترا ی اد        

توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان زن مدارس اداره آموزش و پ شرور

شهر بهنمیر در استان مازندران است ،در این قسمت به مواردی از تجربیات قبلی در م عوضوم درو   
تحقیق ،با عنوان پیشینه تجربی پژوهش پرداخته میشود:

رابیاتوال و آگوس ،) 2012 ( 2در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه می فیک تیریدم نا ی و عماج ت   

رفتار شهروندی سازمانی در بانکهای اسالمی اندونزی ،دریافتند که میان مدیریت کیفی ،عماج ت   
1. Thomas & Velthouse
2. Rabiatul & Agus
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یداری دارد ،همممچن نی
توانمندسازی ،تعهد مدیران و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثب نعم و ت یی یی

آزمون رگرسیون نشان داد که همه عوامل پیشبینی کننده خوبی ب ینامزاس یدنورهش راتفر یار     

بودهاند .مقیمی ،) 2013 ( 1در مقالهای با موض جنایم شقن تارثا :عو یییی یییییگ دنمناوت یر سس سسسازی روان-
شناختی و رضایت شغلی بر ارتباط میان رهبری تحولآفر نی و رفتار شهروندی س هنومن رد ،ینامزا   
862تایی از معلمان مدارس دخترانه ،آشکار کردند که بر اساس آزمون همبستگی پیرسون میان ا نی

متغیرها ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد ،همچنین آزمون مد تخاس تالدعم ل ا ررر رررری ن داد ناش

که ا نی ارتباطات به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد تایید است .گیلبرت و همکاران (  ،) 2010در

تحقیقات خود به بررسی رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و ساختار توانمندس نداد رارق اب یزا    

نقش میانجیگری فرسودگی روانی پرداختند و در ا دنتفایرد ناققحم هعلاطم نی     

راتفر نایم هک    

ش بثم طابترا نانکراک یزاسدنمناوت و ینامزاس یدنوره ت نعم و  یییییییییییییی ییداری وجود د ریم .درا ی و    

همکاران (  ،)19 13در تحقیقی با عنوان رابطه رفت مزاس یدنورهش را ا ت و ین و نکراک یزاسدنمنا ان      

شرکت تامین قطعات ایران خودرو ،با بررسی رابطه میان ا نی دو متغیر در جامعه  522نف هراشا یر   
شده ،دریافتند که میان متغیرهای رفتار شهروندی و توانمندسازی کارکنان ارتب و تبثم طا
داری وجود د یقحت رد .درا قی د  رگی ناد یر دیوه و

اااااااااا ا ،) 2013 ( 2ب بترا یسررب ه ا راتفر نایم ط   

نعم ییی یییی-
       

شهرروندی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی پرداختند و در ا نی میان دریافتند هک
ب سا ر اس لدم 

نمناوت ،هدش هئارا ینویسرگر د یزاس رواننن ننننننننننن ننش یپ تیلباق یتخان
3

شششششش شگ راتفر ییو     

شهرروندی س و رون .دراد ار ینامزا مزا ااا اااا (  ،) 2013در مطالعهههای ب زا کاردا نایم هطبار ناونع ا

توانمندی کارکنان و بروز رفتار شهروندی سازمانی ،پس از بررسیهای انجام شد پ رد ه ا ا ناشن نای   

  

دادند که میان ادراک از توانمندی کارکنان و بروز رفتار شهروندی سازمانی آنها رابطهای معنییی-

دار وجود دارد .اسمعیلی و همکاران (  ،)09 13رابطه بین توانمندسازی و رفت مزاس یدنورهش را ا ین    

کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران را مورد بررسی قرار دادند رد و  ،گ وخ شراز د مالعا     

کردند که میان توانمندسازی ،مولفههای آن و رفتار شهروندی س و تبثم طابترا نانکراک ینامزا   
معنیداری وجود دارد.

1. Moghimi
2. Naderi & Hoveida
3. Noori & Azma
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فرضیههای پژوهش

 .1میان توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان زن مدارس اداره آموزش

و پرورش شهر بهنمیر ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.

 .2میان معنیداری روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان زن مدارس اداره آم و شزو

پرورش شهر بهنمیر ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.

 .3میان خودسامانی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان زن مدارس اداره آموزش و

پرورش شهر بهنمیر ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.

 .4میان شایستگی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان زن مد سرا

اداره آم و شزو

 .5میان مؤثربودن روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان زن مد سرا

اداره آم و شزو

پرورش شهر بهنمیر ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.

پرورش شهر بهنمیر ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
روش

روش تحقیق حاضر توص تسا یگتسبمه عونزا یفی  ..... ....جامع قيقحت نيا يرامآ ه      معلم نا زن

مدارس در اداره آموزش و پرورش شهر بهنمیر به عنوان شاهدی تجربی را شامل شده ب دو  ، ،ك رد ه

زمان تحقيق  501نفر بودهاند .بر اساس فرمول نمونهگيري ك اركو ننن ،نمون يقحت يرامآ ه ق رضاح      
برابر با  28نفر از معلمان بوده که ب ور ا شششه نومن یا هه هههگ اصت يري د اونعب هداس يف ن يرامآ هنومن        
انتخاب شدند ،كه پرسشنامهها در ميان آنها توزيع شد  تياهن رد و ه ت ادع د      68پرس بسانم همانش

تجزيه و تحليل آماري جمعآوري شده است .اطالعات مورد نیاز در ا نی پژوهش توسط پرسشنامه-
هاي استاندارد تكميل و جمعآوری شده است .پرسشنامه مذكور از دو بخش مجزا ت يكش ل شدهاند،
سواالت رفتار شهروندي سازماني و توانمندسازی روانشناختی .در بخش اول ا ني پرسشنامهها 20

سوال رفتار شهروندي در مقياس ل كي رت با بازه (( ،)1-5نیهاف و مورمن ،)3991 ،برای پنجمولفه
(عفت اجتماعي ،نوعدوستي ،وظیفهشناسی ،تواض کیره یارب )يدرمناوج و ع     

 4گو يارب و هی   

توانمندسازی روانشناختی  12سوال ،در مقياس ل زاب اب تركي ههه هههه (( ،)1-5اسپر زتی ررر ،)5991 ،ب يار
چهار مولفه (احساس موثربودن ،احساس خودساماني ،احس سا

 يگتسياش

وو ووو معن ييي دار ب )،ندو کههه

براي هركدام  3گويه در نظر گرفته شده است .برای معتبرسازی پرسشنامه تحقیق ،از رویه استخراج
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یس رهب اب نآ یزا ه هه هههه-
اجزای مت يغ رهاي مورد اندازهگيري از ادبيات موضوعي تحقيق ،و آنگ موب ها یی یی
گیری از نظریات متخصصان و نیز نمونهای مقد  تسا هدش هدافتسا یتام (((( (((((هال رف و ت لل للل.)7991 ،1

شآزم ادعت رايتخا رد نو د      10نف و ديتاسا زا ر
بد نی منظور ،پرسشنامه طراحي شده ،به صورت پيش ش

خبرگان قرار گرفت آنگاه پس از اخذ نظریات اصالحي و تعدیل موادی از آنها ،مجددًاًا در اختیار

تعداد  25نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه مقدماتی قرار گرفت و طبق نظریات اص یحال

ا نی گروه نیز از مرتبط بودن سؤاالت با توجه به جامعه آماری مورد مطالعه اطمینان حاصل شد رد .

نهایت ،پرسشنامه نها يي طراحي و براي جمعآوري دادهها مورد استفاده قرار گرفت .عالوه بر ا ،نی

شاخص  GFIكه بعنوان يكي از معيارهاي سنجش روا يي است (هایر و همکاران ،)8991 ،2در ا ني

تحقيق ب شي تر از  0 .9 0بدست آمده است .بمنظور تع نيي قابليت اعتماد (پايا يي ) ابزار اندازهگ زين يري   

روشهاي مختلف و متعددي وجود دارد ك آ زا يكي ه نن نننه گزاس شجنس ا ا تسا نآ ينورد ير     
(کونکا و همکاران .)4002 ،3سازگاري دروني ابزار اندازهگيري ميتواند با ضر بي

آلفاي كرونباخ

اندازهگيري شود (چرچيل .) 1979 ،4ا ني روشي است ك يقحت بلغا رد ه ق فتسا دروم تا ا رارق هد      

يگيرد (پترسون .)4991 ،5به اعتقاد نونالی (  ،) 1978پایاییهای مقیاس سنجش (آلفاهای کرونباخ)
م 
که کمتر از  6.0هستند ضعیف تلقی میشوند ،آلفاه د هک ییا رر ررر حد دو  7.0هس شریذپ لباق ،دنت    

تلقی میشوند ،و حال آنکه آلفاهایی که باالتر از  8.0هستند به طور عالی مورد مالحظه قرار مییی-
گیرند .یافتهها نشان میدهند که پایایی مقیاس سنجش متغیرها در تحقيق حاضر بیشتر از  0.82بوده،

پس ميتوان گفت كه پرسشنامهها از قابل امتعا تي ددددد خ تسه رادروخرب يبو  .... ...آزمونننه دروم یا   
استفاده در تحقیق حاض :ر  .1همبس  طباور نییعت روظنمب یگت ب نی

زین و اهریغتم هبساحم یخرب          

شاخصهای مرکزی و پراکندگی .2 ،مدل معادالت ساختاری بمنظور تبیین کلیت و برازش معنی-
داری اثرات .3 .تی تک نمونهای ،بمنظور تعیین ا نی که آ م ای تتغیرها ای موجوددد در اب شسرپ راز ن ،هما   

شرایط مطلوبی را داشتهاند یا خیر؟

1. Hult & Ferrel
2. Hair et al.,
3. Conca et al.,
4. Churchill
5. Peterson
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یافتهها

در ا نی پژوهش براي سنجش روابط عّلّلي بین مت يغ رها (مستقل و مت يغ ره رن زا )،هتسباو يا ممم مممماف راز

 SPSSو  LISRELاستفاده شده است .در واقع يكي از مناسبتر ني روشه و هيزجت يا يلحت ل    
در مطالعات علوم رفتاري و اجتماعي ،تجزيه و تحليل چند وگ نيا تيهام اریز ،تسا هريغتم  نه

مطالعات چند مت يغ ره بوده و نميتوان آنها را با شيوة دو مت يغ ري ح ومن ل د دنچ ليلحت و هيزجت .
مت يغ ره به كي

     

سري روشهاي تجزيه و تحليلی اطالق ميگردند كه ويژگي اصلي آنه و هيزجت ،ا

    

تحليل همزمان  kمت يغ ر مستقل و  nمت يغ ر وابسته است .ا ني روش ،یک تركيبی پیچیده از رياض و ي
آمار است که میخواهد از روشهایی همممچ و هيزجت :نو يلحت ل يارب يشور( يلماع  صيخلت

      

دادهها) ،رگرسيون چند مت يغ ره ،و تحليل مسير برای تجزیه و تحلیل چیپ هدیدپ کی ید ههه ههههای رد هک
قالب كي

سيستم پيچيده نیز هستند ،استفاده کند .در ا نی تحقیق در ابتدا ب یگتسبمه شجنس يار    

میان متغیرها ،از جدول معنيداري ضر بي

همبستگي در

همبستگي كه در آن مقادير بحراني ضر بي

درجه آزادي  0.05و  0.01لحاظ شده است ،استفاده شد.
1

جدول .1ماتریس همبستگي میان متغیرهای پژوهش

متغير

1

معنيداري

1

2

خودساماني

3

شایستگی

4

موثربودن

5

توانمندسازی

6

نوع دوستی

**

0.392

**

0.291

**

0.574

**

2

4

1

**0 .39 0
**
**

0.521
73 7 0.

1
**
**

0.549

**

1

19 7 0.

0 .84 0

1

0.281

**

0.546

**

0.312

**

0.331

7

وظیفهشناسی

1.0 47

*

0.263

**

0.392

**

0.407

**

0.403

8

جوانمردی

0.168

**

0.639

**

0.347

**

0.402

**

0.528

**

0.369

**

0.343

**

0.298

9

تواضع

10

عفت اجتماعی

11

رفتار شهروندی

**

07 7 0.

3

5

*
*

0.08
0.233
0.254

**
**

0.572
0.694

**0 .47 0

**

0.555

**
**

0.134
0.539

0 .54 0

**0 .49 0

**
**

0.612

0 .69 0

∗∗ معنیداری در سطح اطمینان  99درصد؛ ∗ معنیداری در سطح اطمینان  95درصد

همانطور كه در جدول شماره كي

مشاهده ميگردد ،ارتباط میان توانمندسازی روانشناختی و

مولفههای آن با رفتار شهروندی سازمانی ،و می فلوم نا هه هههه اور یزاسدنمناوت یا نن نننش رتشیب و یتخان   

مولفههای رفتار شهروندی سازمانی ،كه در سطح معن ييي داري حد قا للل (  )Sig: 0.05ك اطخ نازیم ه    

كمتر از مقدار قابل قبول است ،معنيدار ميگردد .همچن ني در جدول فوق ضرا بي

همبستگي سایر
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شت و ر
عوامل با یکدیگر نيز ارايه شده است .افزون بر آن ،در پژوهش حاضر ،به منظور بررس يب ي شش شش

دقيقتر ،تبیین وضعیت و ارتباط ميان متغیرها مورد بررسي قرار گرفت ،كه نت بلاق رد لصاح جيا   
خروجي ليزرل ارائه شده است.

مدل معادالت ساختاری :منظور از مدل س فرص ،يراتخا ًاًا ع طباور نییبت  ّلّل اهريغتم نيب ي        

است .هدف ا ني مدل كشف اثرات مستقيم و غير مستقيم مت يغ رهاي پنهان برونزا بر مت يغ رهاي پنهان

درونزا است .مدل معادالت ساختاری یکی از روشهای بسیار پیچیده و پیشرفته آماری اس هک ت   

از روشهای دیگر آماری مزایای بیشتر و بهتری دارد (ویرا ،) 2011 ،1برخی از ا نی مزیتها را مییی-

توان ا نی گونه برشمرد :سنجش همزمان چندین ور رد هک لقتسم و هتسباو ریغتم  ششششش ششششششه یرامآ یا   

دیگر قابل ارائه نیست ،ارزیابی الگوی سنجش و اندازهگیری با استفاده از تجز ،یلماع لیلحت و هی    

هم اکتشافی ( )EFAو هم ت یأ یدی ( ،)CFAدر نظر گرفتن خطاهای اندازهگیری .از طرفی در مدل
معادالت ساختاری انطباق دادههای پژوهش و مدل مفهومی را مورد بررسی قرار میدهد ایآ هک ؛    

مدل ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار بوده است؟ ،و از طرفی معن لدم نیا رد طباور یرادا     

برازش یافته آزمون میشود .مدل معادالت ساختاری از دو مدل به عنوان مدله زادنا یا هه هههگی و یر

مدلهای ساختاری تشکیل شده است (ژورسکوگ و سوربوم .) 1989 ،2بر اساس مدلهای اند زا ههه-
گیری ،میتوان دریافت که کدام یک از متغیرهای مشاهدهگر قابلیت اندازهگیری متغی ار نونکم ر   

دارد؛ همچنین بر اساس مدلهای ساختاری میتوان دریافت که متغیرهای مستقل تا به چه اند زا ههای

رابطه علی با متغیرهای وابسته دارند.

مدل اندازهگیری رفتار شهروندی سازمانی :همانگونه  دش هراشا هک تتت تتتتكن لرزیل كي   

آميزهاي از دو تحليل بنامه دییأت يلماع ليلحت یا یی یی ییییی (مد زادنا ل هه هههگ لدم( ريسم ليلحت و )يري     

ساختاري) تشکیل میگردد .برای برآورد مدل اندازهگیری بهتر است بر روی تحليل عاملی ت ييأ دي

كه ب يشخ از الگوهاي اندازهگيري است ،تمركز نمائیم .ا ني الگو در مورد نحوه سنجش متغیره یا

پنهان توسط مت يغ رهاي مشاهده شده بحث ميكند .در ا ني قسمت با توج  ،يموهفم لدم هب ه م لد     

اندازهگیری ساختاري رفتار شهروندی سازمانی بر اساس خروجي ليزرل ارائه خواهد شد.

1. Vieira
2. Joreskog & Sorbom
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جدول  .2ضرائب استاندارد و معناداری مرتبط با مدل رفتار شهروندی سازمانی

تایید /رد ارتباط

اعداد معناداری

ضریب استاندارد

تایید

3/ 91

0/ 49

تایید

7/ 72

0/ 95

تایید

2/ 74

0/ 34

تایید

4/00

0/ 50

تایید

4/ 65

0/ 58

عنوان مدل
OCB1
OCB2
OCB3
OCB4
OCB5

مسیر ارتباط

نوع دوستی← رفتار شهروندی سازمانی
وظیفهشناسی← رفتار شهروندی سازمانی
جوانمردی← رفتار شهروندی سازمانی
تواضع← رفتار شهروندی سازمانی
عفت ← رفتار شهروندی سازمانی

 NFI=0.94 ، AGFI = 0.95 ، GFI = 0.98 ، RMSEA = 0.031و NNFI=0.97

مجذور خطاهای مدل (  )0/ 031کوچکتر از  0 .1 0است و همچنین  ) 1.23 ( χ2/dfنیز کوچکتر از  3است.

همانگونه که در جدول فوق م خش ص است تمام روابط ا نی مدل در تحقیق معنیدار بوده است

و دارای ض ناتسا بیرد تسه ییالاب درا ن داعبا همه ینعی ،د

راتفر یدنورهش ینامزاس

شهروندی سازمانی ت یثا رررگ یبت و راذ ی نآ هدننک ن نیا رد .دنتسه نایم

                      

راتفر رب

ُبُب فیظو دع هههههههه هههههههههشناس یاراد ی

باالتر نی اثر بوده است .یا به بیانی دیگر ُبُبعد وظیفهشناسی به گون یاراو تسا هتسناوت یرتهب ه ا سن     

رفتار شهروندی سازمانی را تبیین کند .همچنین اعداد بدست آمده از مدل معادالت ساختاری برای
ب  لدم شزار (((( ( NFI=0.94 ، AGFI = 0.95 ، GFI = 0.98 ، RMSEA = 0.031و
 ،)NNFI=0.97حاکی از آن است که با توجه به ا نی که میانگین مجذور خطاه  لدم یا (( ((( ،) 31 0 0.

کوچکتر از  0 .1 0است و همچنین کای دو به درجه آزادی (  ) 1.23نیز کوچکت زا ر  3اس رد ،ت
یباشد.
نتیجه مدل دارای برازش و تناسب با یال ی م 

مدلهای اندازهگیری توانمندسازی روانشناختی :در ا ه شهوژپ نی

مچن یارب نی   
ممم ممم

سنجش مدل توانمندسازی روانشناختی از تحلیل عاملی تائیدی و از نرماف هدش هدافتسا لرزیل راز     

است .نتا جی تحلیل عاملی تاییدی مدلهای اندازهگیری متغیرهای توانمندسازی روانش یارب یتخان   

مدل توانمندسازی روانشناختی نشان داده اس دم یاهوگلا هک ت لللل للللله زادنا یا هه هههگی یاهریغتم یر   

مشاهدهگر بر مکنون ،با توجه به کلیه اعداد و پارامترهای الگ انعم و دا هک .تسا ر  جیاتن د بلاق ر     
جدول ذیل قابل مالحظه است.

جدول  .3ضرائب استاندارد و معناداری مرتبط با مدل توانمندسازی روانشناختی

تایید/رد ارتباط

اعداد معناداری

ضریب استاندارد

تایید

5/ 26

0/ 65

تایید

4/ 96

0/16

تایید

4/ 22

0/ 53

تایید

7/ 25

0/ 87

عنوان مدل
EM1
EM2
EM3
EM4

مسیر ارتباط

معنیداری ← توانمندسازی روانشناختی
شایسنگی ← توانمندسازی روانشناختی
خودسامانی ← توانمندسازی روانشناختی
موثر بودن ← توانمندسازی روانشناختی

 NFI=0.98 ، AGFI = 0.96 ، GFI = 0.99 ، RMSEA = 0.000و NNFI=0.99

مجذور خطاهای مدل ( )0/000کوچکتر از  0 .1 0است و همچنین  )6.0( χ2/dfنیز کوچکتر از  3است.
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همانگونه که در جدول فوق م خش ص است تمام روابط ا نی مدل تحقیق معنیدار ب و تسا هدو

دارای ضر بی

استاندارد با یال ی هستند ،یعنی همه ابعاد توانمندسازی روانشناختی ب یزاسدنمناوت ر   

روانشناختی تاثیرگذار و تبیین کننده آن هستند .در ا نی میان ُبُبعد مؤثربودن دارای باالتر نی اثر بوده
است .یا به بیانی دیگر ُبُبعد مؤثربودن به گونه بهت اور یزاسدنمناوت سنایاراو تسا هتسناوت یر

شناختی را تبیین کند .همچنین اعداد بدست آمده از مدل مع لدم شزارب یارب یراتخاس تالدا

ننننن نننننن-
    

( NFI=0.98 ، AGFI = 0.96 ، GFI = 0.99 ، RMSEA = 0.000و ،)NNFI=0.99
کت زا ر 0 .1 0
حاکی از آن است که با توجه به ا نی که میانگین مجذور خطاهای مدل( )0/00کوچک ک

کت زا ر  3اس رد ،ت نتیج راد لدم ه ای   
است و همچنین کای دو به درجه آزادی ( )0.6نی چوک ز کک کک
یباشد.
برازش و تناسب با یال ی م 

مدل معادالت ساختاری نهایی پژوهش :بعد از ارزیابی و اطمین دم تحص زا نا للل لللله زادنا یا هه ههه-

گیری ،آزمون الگوی ساختاری نیز به همراه  ،SEMکه ب أت یبایزرا کی ناونع ه ی رابتعا زا یدی       

قانونی به کار میرود ،در ا نی پژوهش استفاده شده است SEM .ب د یراتخاس یوگلا دییأت یار ر

یک نمونۀ ت یأ یدی و برای تجزیه و تحلیل الگوهای جایگز نی /رقیب م م رارق هدافتسا درو یییی یییییگی در

  

(ویرا .) 2011 ،در قسمت ذیل مدل نهایی معادالت ساختاری در حالت استاندارد و عدد معنیییداری
ارائه شده است ،شایان ذکر است که ا نی مدل یکبار پس از اصالح میباشد.
برازش مدل :با توجه به ا نی

صه  یارب ؛شزارب یا ا یبایزر     
 چیه هک ت رب یقفاو یور خاش صصصصص صصصصص

گ ،)4002 ،1ول ی یاک روذجم ۀرامآ ی ا یاک 
نیکویی برازش کلی یک الگو وجود ند  درا ((پینگ گ

    

اسکوئر به طور گسترده ب رق هدافتسا دروم یگدنزارب صخاش ناونع ه ا م ر یییییییی یییییییییگی  در ( (ب و یزوگا

مخ یوگلا نایم یناو    
هاثرتون .)4991 ،2آزمون آمارۀ مجذور کای یا کای اسکوئر اختالف و ن ها م م

مفروض و دادهها (بامگارتنر و هامبورگ )6991 ،3را از طریق آزم ومن نو دن    «فرض هک یچوپ ۀی    

انحرافهای ماتر سی

واریانس -کوواریانس را از ماتر سی

وار نای سسس  -کووار سنای

هب اهنت ،هنومن    

دلیل خطاهای نمونهگیری برآورد مینماید» مورد ارزیابی و سنجش ق م رار یی یییدهد ((و ،اری

.) 2011

ارزشهای قابل توجه و معنیدار آزمون آمارۀ مجذور کای یا کای اسکوئر به ا نی معن هک تسا ی    

1. Ping
2. Bagozzi & Heatherton
3. Baumgartner & Homburg
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یک واگرائی قوی میان دادهها و الگو وجود دارد ،و ا نی که الگو باید َرَر د وش  د و  من ییی ییییتواند دروم    
پذیرش قرار گیرد .بنابرا نی  ،همچنان که اندازۀ نمونه افزایش مییابد ،آزمون نیکویی برازش آم ۀرا

فه و ا
مجذور کای یا کای اسکوئر میل ب و ،دراد شیازفا ه هب رجنم َرَر د تبسن اهوگلا ارحنا هب فففففففف فففففففف

واگرائیهای اندک و ناچیز از دادهها میشود ،که سودمندی و قابلیت استفادۀ عملی آن را محد دو
میکند (بامگارثنر و هامبورگ .)6991 ،در ا نی مفهوم ،مقتض  تسا ی ت ایقم ا سسسسسسسسس ه جنس و ا هه هههه یا

اض  ددرگ شرازگ یگدنزارب یفا

(((((((( (ب و یزوگا

،نوترثاه       .)4991در جد صالخ لیذ لو هههههه های از

شاخصهای برازش بدست آمده و مقدار مناسب آن نیز ارائه شده است.
ضرائب استاندارد (تخمین استاندارد)

ضرائب ( T Valueعدد معنیداری)

نمودار  .1معادالت ساختاري روابط بين متغيرهاي اصلی تحقيق
صهای برازش مدل ساختاری
جدول  .4شاخ 

شاخصها

ChiSquare Divided to Degrees of Freedom

نام كامل

χ2/df < 3

RMSEA

Root Mean Square Error of Approximation

RMSEA ≤ 0.10

NNFI

Non-Normed Fit Index

NNFI > 0.9

NFI

Normed Fit Index

NFI > 0.9

AGFI

Adjusted Goodness of Fit Index

AGFI > 0.9

GFI

Goodness of Fit Index

GFI > 0.9

CFI

Comparative Fit Index

CFI > 0.9

IFI

Incremental Fit Index

IFI > 0.9

χ2/df

مقدار قابل اتكاء

مقدار
1/ 65
0/ 059
0/39
0/ 91
0/ 91
0/ 94
0/ 95
0/ 95
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تناسب الگوی ساختاری پژوهش :همانگونه که در ا نی قسمت مالحظه میش نیمخت ،دو   

غیر استاندارد مدل نشان میدهد که مدل تحلیل مسیر ،مدل مناسبی است؛ با توجه ب آ ه نننچ هراشا ه   

شد آزمون کایدو ( ،)χ2به سادگی نشان میدهد کههه آ نایم طباور ،شهوژپ یموهفم یوگلا ای

     

متغیرهای مشاهده شده را به خوبی توصیف میکند یا خیر .باید اشاره کرد که هرچه میزان  χ2کمتر

باشد بهتر است .شاخص ( )χ2/dfکه تعدیل یافته  χ2اس کی ناونع هب ت نت رایعم ا قیبطت بس و      

تعدیل آن با انداره نمونه است .در ا نی پ رادقم شهوژ    ا  صخاش نی

(( ((( ،)5 .6 1کمت زا ر  3و در ب هزا

شاخص مهم دیگر چون GFI :برابر با  94درصد و  AGFIبرابر

 91درصد م  یی یییباشد ه و  مم مممچن نی

قابل قبول قرار دارد .شاخص  RMSEAمدل برابر با  59 0 0.و در سطح م راد رارق لوبق درو د   .دو   

شاخصهای  NNFIو  NFIمقداری بیش از  90درصد را نشان میدهند ،که ا نی اعداد ش خا صصصها
حاکی از برازش خوب مدل است.

در مورد شاخص  RMSEAباید گفت مقادير كوچك ش بوخ شزارب هدنهد ناشن ،صخا

    

مدل بوده به شکلی كه ا ني شاخص براي مدلهاي عالی برابر يا كمتر از  0.05است (از  0.05تا 0.1

نیز نسبتًاًا خوب محسوب میشود) .اصالح مدل نیز س  يع دددر بهب  لدم ندرك هنیهب و دو د دیاب .درا      

اشاره کرد كه ه چي آزموني توانایی ت خش یص مت يغ رهاي كليدي فراموش شده پژوهش را ندارد ،زیرا

ا نی کار بصورت تئوريک صورت میگيرد (ژورسکوگ و س ،موبرو

ا نی شاخصها ،حدود پیشنهادی و مقادیر بدست آمده را ارائه مینماید.

 .) 1989جد لو

 4ش زا یحر

برای بررسی رابطهی بین متغیرهای مدل نيز از تجزیه و تحلیل چند متغیره یا رگرسیون چندگانه

استفاده شده است ،که در ا نی راستا از مدل مع و یراتخاس تالدا ب ههه ههههط دم زا ،صخشم رو للل لللله یا
ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده شده است .الزم به ذکر است برای ت یأ ید یا رد فرضیهها از ض بیار

استاندارد و اعداد معناداری استفاده میشود و همچنین برای کلیه مسیرها ضر بی اطمینان  95درصد
و سطح خطا  5درصد میباشد .همانطور که در جدول  5نشان داده شد یزاسدنمناوت رثا تسا ه     

روانشناختی و هر چهار ُبُبعدش بر رفت مزاس یدنورهش را ا دنمناوت و هدوب رادانعم ین سسسسس س سسسسسسسازی روان-
شناختی و رفتار شهروندی سازمانی مستقیم است .مقدار مسیرهای مرتبط با فرضیه یک (، 2.1 ،1.1

 )4.1 ،3.1با مدلهای ساختاری با تحلیل مس بساحم ساسا و هدش هدیجنس ری ههههه ههههههی آنه داد ا هههه یا
یباشد.
حاصل از پرسشنامه م 
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جدول  .5نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری

-

نتیجه

اعداد معناداری

ضریب استاندارد

مسیر ارتباط

تایید فرضیه

4/ 62

1/ 04

توانمندسازی ← رفتار شهروندی سازمانی

تایید فرضیه

2/ 78

0/ 35

معنیداری ← رفتار شهروندی سازمانی

تایید فرضیه

7/82

0/ 80

شایسنگی ← رفتار شهروندی سازمانی

تایید فرضیه

4/77

0/ 57

خودسامانی ← رفتار شهروندی سازمانی

تایید فرضیه

5/ 43

0/ 63

موثر بودن ← رفتار شهروندی سازمانی

H1
H1-1
H1-2
H1-3
H1-4

بمنظور بررسي ا ني كه هركدام از مت يغ رهاي مورد مطالعه در ا ني تحقيق ،از نظر پاسخگويان در سطح

مناسب يا مطلوبي قرار دارند يا خير ،از آزمون  tكي

نمونهاي استفاده ميكنيم .در آزمون  tكي

نمونه-

اي با توجه به مقياس  5گزينهاي ( 1الي  )5پرسشنامه تحقيق ،مقدار آزمون برابر با  ،3در نظر گرفته شده

است.

از آنجایی که سطح معنیداری بدست آمد امت یارب ه م ا عب ا اور یزاسدنمناوت د

ننننن ننننننش راتفر و یتخان   

شهروندی سازمانی کوچکتر از سطح خطاست ( ،)Sig=0/000<0/05در سطح اطمینان  95درصد،
فرض صفر رد شده است و فرض مقابل آن مبنی بر عدم برابری میانگین توانمندسازی روانش اب یتخان   

مچن راتفر نی   
 ،3برای تمام ابع اور یزاسدنمناوت دا نن نننش مناوت لک و یتخان ن اور یزاسد ننن ننننش ه و یتخان مم مم
هش راتفر لک ر نو د ینامزاس ی       

شهروندی سازمانی با  ،3برای تمام ابع تفر دا اا ااار ش و ینامزاس یدنوره

پذیرفته میشود .همچنین با توجه به ا نی که حد اختالف میانگین هر یازده متغیر مثبت بوده و از آنجا که

حد باال و پایین برای تمامی آزمونها مثبت بوده است ،در سطح اطمینان  95درصد میتوان گفت که از
نظر پاسخگویان توانمندسازی روانشناختی با تمام ابعاد آن و رفتار شهروندی سازمانی با تمام ابع نآ دا
در جامعه مورد نظر از وضعیت مطلوبی برخوردارند.

جدول  .6نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای متغیرهای تحقیق

فاصله اطمینان  95درصد

مقدار آزمون ()test value =3

اختالف میانگین

سطح معنیداری

درجه آزادی

آماره T

متغیرها

0.66

0.93

0.79

0.000

67

50 . 20

معنيداري

0.64

0.99

0.81

000.0

67

17 . 19

شایستگی

0.63

0.97

0 .8 0

000.0

67

04 .91

خودساماني

0.54

0.88

0.71

000.0

67

48 . 14

موثربودن

0.65

0 .9 0

0.78

000.0

67

91. 26

توانمندسازی

حد پایین

حد باال

0.37

0.65

0.51

0.000

67

50 . 20

نوع دوستی

0.36

0.68

0.52

000.0

67

17 . 19

وظیفهشناسی

0.61

0.84

0.73

000.0

67

04 .91

جوانمردی

0.63

0.88

0.75

000.0

67

48 . 14

تواضع

0.79

01 0 1.

0 .9 0

000.0

67

91. 26

عفت اجتماعی

0.59

0.77

0.68

0.000

67

50 . 20

رفتار شهروندی
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بحث و نتیجهگیری

هدف اصلی پ ،رضاح شهوژ    بررس طابترا ی    توانمندس اور یزا نننش یتخان

و رفت یدنورهش را   

سازمانی و همچنین بررسی ارتباط میان ابعاد توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی

معلم نا    زن مد دا سرا ا  شزومآ هر و رپ  و شر       

ش یمنهب ره رررر ر اس هک ،داد ناشن هلصاح جیاتن .ت

توانمندسازی روانشناختی و هر چهار بعد آن (معنیداری ،خودس و یگتسیاش ،یناما

         

ندوبرثؤم ))) ))))،

بر طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده بر رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت و معنیداری دارند ه و  مم ممم-
چنین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی نیز دارای ارتباط مثبت و معنیداری ب  مه ا م ییی ییییباشنددد ،د هک ررر

ذیل بطور کامل بدان پرداخته میشود .فرضیهی اصلی تحقیق مبنی بر وجود رابطهی مثبت و معنی-

دار بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار ش نایم رد ینامزاس یدنوره     معلم نا زن مد سرا

اداره

آموزش و پرورش شهر بهنمیر ،مورد ت یأ ید قرار گرفت .بهطور کلی میتوان چنین نتیجهگیری نمود
هک    معلمنا    زن مدسرا

اداره آم و شزو

شرورپ     

ش یمنهب ره رررر ر توانمندس اور یزا نن نش رب ار یتخان     

رفتارهای شهروندی سازمانی خود دارای اثر میدانند (رابطهههی عل )ی  ..نت زا هدمآ تسدب جیا ا نی     
فرض ب هی اااا ا تحقیق شیپ تا ین      رابی و لاوتا

(  ،) 13 90می و یر

 سوگآ (((( (  ،) 2012مقیم  ی (( (  ،) 2013اس لیعم ی و 

 ناراکمه (((( (  ،)19 13ناد و یر

همکاران (  ،) 2010مطابقت دارد.

ناراکمه     

 ادیوه (((( (  ،) 2013ن و رو  امزا (((( (  ،) 2013گیلب و تر

با توجه به آزمون فرض انجام شده ،وجود احساس معنیییداری روانش یتخان

نیز موجب

زورب   

رفتارهای شهروندی سازمانی میییش انچ ،یلک روطب .دو نن نن نننننچ نعم ساسحا کاردا ه ییی ییییداری روان-
شناختی معلمان زن مدارس اداره آموزش و پرورش شهر بهنمیر بهبود یابد ،رفت ارفا یدنورهش را د    

نیز بهطور متوسطی بهبود خواهد یافت .نتا جی بدست آمده از ا نی فرضیه با تحقیقات نادری و هویدا
(  ،) 2013نور و ازما (  ،) 2013گیلبرت و همکاران (  ،) 2010همممخ دراد یناو  ..همممچن نی

معلم نا زن

مدارس اداره آموزش و پرورش شهر بهنمیر ،احساس شایستگی روانشناختی را بر رفتار شهروندی

سازمانی دارای اثر مثبت و معناداری میدانند ،بط انچ ،یلک رو ن نن ننننچ نعم ساسحا کاردا ه ییی ییییداری

روانشناختی معلمان بهبود یابد ،رفتار شهروندی افراد نیز بهبود خواهد یافت .نتا جی بدست آمد زا ه

ا نی فرضیه با تحقیقات مقیمی (  ،) 2013اسمعیلی و همک  نارا ((  ،)09 13می راکمه و یر ا  ن (( ((( ،)19 13
مطابقت دارد.
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ادراک فرد از شایستگی روانشناختی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی ،تأثیر مثبت و معن یرادا

دارد ،یعنی چنانچه معلمان زن مد سرا

اداره آم ورپ و شزو رش   

ش یمنهب ره رر ررر ،در خ ساسحا دو

شایستگی روانشناختی کنند ،آنها رفتار شهروندی بیشتری از خود نشان داده و بیش از زمان مقرر
در سازمان میمانند و در جهت رسیدن به اهداف سازمانی تالش فراوانی مییینمایند ..نت تسدب جیا   

آمده از ا نی فرضیه با تحقیقات اسمعیلی و همکاران (  ،)09 13می راکمه و یر ا  ن (( (((  ،)19 13ن و یردا

هویدا (  ،) 2013نور و ازما (  ،) 2013هم خوانی دارد .با توجه ب جنا ضرف نومزآ ه ا دوجو ،هدش م      

احساس مؤثربودن روانشناختی موجب بروز رفتارهای شهروندی س م ینامزا یی یییش ،یلک روطب .دو    
چنانچه ادراک احساس مؤثربودن روانشناختی معلمان زن مدارس اداره آموزش و پ شرور

ش ره

بهنمیر بهبود یابد ،رفتار شهروندی افراد نیز بهبود خواهد یافت .نتا جی بدست آمده از ا اب هیضرف نی    
تحقیقات رابیاتوال و آگوس (  ،) 2012مقیم  ی ((  ،) 2013اس راکمه و یلیعم ا  ن (( (((  ،)09 13همممخ یناو

دارد.

در پایان هم به برخی از موارد به عنوان پی یریدم تاداهنش تت تتتی ،ب وبهب یار د یزاسدنمناوت عضو      

روانشناختی و در نهایت رفتار ش ینامزاس یدنوره    معلم نا زن مد سرا
جامعه مورد نظر ،اشاره میشود:

اداره آم ورپ و شزو رش   

ی-
با توجه به نتا جی بدست آمده پیشنهاد میگردد زمینه ب اور یزاسدنمناوت زور نن نننش نعم( یتخان یی یی

داری ،خودسامانی ،شایستگی و مؤثربودن) در معلمان اداره آموزش و پرورش شهر بهنمیررر ،ف مهار

آید تا افراد رفتار شهروندی سازمانی بیشتری از خود بروز دهند .همانطور که در ادبیات تحقیق نیز

بیان شد رفتار شهروندی سازمانی از مفاهیمی است که در نها رهب بجوم تی ه هه ههههوری ب یورین رتالا   

انسانی میگردد ،که در نتیجه توجه به زیر ساختها و عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی مهم

تلقی میشوند .در ا نی راستا ،نتا جی تحقیق حاضر نشان داد که توجه و ت کأ ید بر ابع یزاسدنمناوت دا   

روانشناختی موجب میشود اف مزاس راتخاس دار ا ار ین

یذپب ر  نیناوق هب و دن و مزاس تاررقم  ا ین         

م-
احترام بگذارند و در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از منابع س کادف ینامزا ا ه و دننک یر مممم مممم
چنین در اداره امور سازمان مشارکت فعال داشته باشند.

مدیران ،معلمان را در تصمیمگیریهای سازمانی شرکت دهند ،و در تصميمگيريها از تعصب

و تبعيض اجتناب گردد ،و به موارد ذیل در سازمان توجه کنند :تعریف مجدد انت وجوم تاراظ د زا    
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توانمندسازی ،اصالح یا حذف پاداشها و قدردانیهای تبعیضآمی دها رب دیکأت ،ز ا ،کرتشم ف      
ایجاد انتظارات برای پاسخگویی دو جانبه ،تمر و اهرایعم زک اداپ ششش ششششه  داجیا رب ا ا ت شزر ش کیر     
مساعی ،آموزش تفکر نظاممند و مهارتهای تشریک مساعی و تعر ربهار فی د یدج  د رب  ساسا     

ایجاد ارزش .در سازمان مدیران از طریق غنیسازی و جابجایی شغل ب یالاب حطس زاین یاضرا ه      

     

معلمان پاسخ دهند ،که به نوبه خ هک ،تسا یلماع ،دو ،راک رد یدنمشزرا ساسحا ناملعم رد   

یدار نباش و دن
شانگی نعم و ز یی یی
هدفمندی و معنیدار بودن را القاء میکند .هنگامی که مشاغل چ لا ش ش

وقتی که معلمان دچار ابه ه و شقن داضت ،شقن ما

شخصی آنان کاهش مییابد.

مپوش  شقن ینا ش نو د خ رواب  ،و یدمآراکد      
ممممم ممممم

با توجه به ا نی که تغییرات محیطی با سرعت خیلی با یال ی اتف امزاس ،دتفا یم قا نننن نننننه نینچ رد ا   

محیطی ارزش بسیاری دارند و بهرهوری سازمانها برای بهب راد ترورض طیارش دو د انب  .ب رد نیار

سازمانها برای تقویت رفتار شهروندی سازمانی به عواملی مثل توانمندسازی روانشناختی ،عد تلا

  

سازمانی ،تعهد سازمانی ،حمایت سازمانی ،سالمت سازمانی و عوامل دیگ یا زا یر ن هجوت تسد      

زیادی میشود .در زمینه توانمندسازی روانشناختی ،همه صاحبنظران ب یا ر ن هک دنتسه هدیقع 

توانمندسازی روانشناختی و اجرای آن را یکی از نیازهای فطری انسانهاست خیرات لوط رد هک    
موجب توسعه جوامع انسانی بوده است و ادبیات مربوط به توانمندسازی همزمان ب و دشر ا

   

لماکت    

جوام هتفای لماکت یرشب ع رجا نیاربانب و ا مناوت ی نننننننننن ننندس اور یزا نن نش وجو هب عامتجا رد یتخاند       

توانمندسازی در سازمانها بستگی دارد .با توجه به نقش همه جانبه سازمانها در زندگی اجتم ،یعا

نقش توانمندسازی روانشناختی در سازمانها بیش از پیش آشکار میشود و مدیران ام رگا یزور   
به دنب نتسه تفرشیپ لا د  ،،،، ،،،نمیییتوانند تبسن    
سازمانشان بیتفاوت باشند.

ب وجو ه د مناوت  ن اور یزاسد ننن ننننش رد یتخان معلم نا و

همچنین به منظور ترو جی مصادیق رفتار شهروندی و ارزشگ آ یراذ ننن ،بایددد تد ختا مزال ریبا اذ   

گردد كه در نهایت باعث عملكرد ش و رتشيب يلغ راك رتهب ك رد راک نیا یارب .دش دهاوخ نان

       

سازمان به منظور تقویت رفتار شهروندی سازمانی ،باید :از طریق تجدیدنظر در س و ینامزاس راتخا

حرکت به سوی عدم تمرکز و دخیل دادن معلمان در امور تصمیمگیری ،تشویق معلمان به آگ یها

از مسائل روز در مورد سازمان و آموزش راههای افزایش وجه س یارب ترهش نسح و ه ا و نامز    
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یانبم رب گنهرف زرا ششششششش ششششششششه یا

مدیران ارشد و برنامهریزان در سطوح ب کی یتسیاب نامزاس یالا

مشترک طراحی کنند ،تا ا نی ارزشها و نگرشهای مشترک در بین معلمان باعث اطاعت از قوانین

و مقررات سازمان حتی در صورت عدم نظارت را پدید آورد .در پایان نیز باید اشاره ،درک ب رطاخ

ا نی که معلمان در جهت دستیابی به منافع مشترک تالش کنند و تشویق شوند تا ب راکمه ا ا دوخ ن    
ارتباط صمیمی داشته و در جهت حل مشکالت همکاران گامهایی بردارند ،در سازمان بحثثثه يا

توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندي سازماني در كارگاههاي مختلف آموزش داده شود و
مديران به عنوان الگو ،عم ًالًال رفتار شهروندي سازمانی را رعایت كنند تا معلمان تشويق به ا ني عمل

شوند و خالصه ا نی که ارزیابی عملکرد معلمان نیز بر اس سا

یروحم تلادع     و توانمندیییها ناشی

صورت گرفته و در برخورد با معلمان و توزيع امكانات در ميان آنها کام ًالًال عدالت رعایت شود.
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