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چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران با توجه به مدیریت مشارکتی در مدارس دوره

متوسطه شهرستان نقده انجام شده است .روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است .جامعه آماری پژوهش شامل

کلیه معلمان متوسطه شهرستان نقده به تعداد  263نفر بود که با استفاده ازفرمول کوکران  541نفربه عنوان حجم نمونه

برآورد وبه روش نمونه گیری طبقه اي نسبی به طور تصادفي انتخاب شدند .براي گردآوري دادههاي پژوهش از

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف و همکاران و پرسشنامه مدیریت مشارکتی محقق ساخته

استفاده شده است .براي سنجش ميزان پايا يي با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ،رفتار شهروندی سازمانی α =0/86

و مدیریت مشارکتی α =0/89به دست آمد .دادههای جمع آوری شده با استفاده از تحليل مانوا و تحليل رگرسيون
چندگانه تحليل شد .نتايج نشان داد كه بين ابعاد مدیریت مشارکتی با كل ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ،رابطه مثبت و

يتواند
معنادار وجود دارد .عالوه بر اين ،ابعاد مدیریت مشاکتی شامل درجه ،قلمرو ،حدود ،مبنا و سطوح مشارکت م 

به طور مثبت و معني داري ،ابعاد رفتار شهروندی ازجمله نودوستی ،احترام و تکریم ،جوانمردی ،وظیفه شناسی و
فضیلت مدنی را پيش بيني كند.

کلید واژهها :پیش بینی ،رفتار شهروندی سازمانی ،مدیریت مشارکتی.
دریافت مقاله1392 /9/ 25 :

پذیرش مقاله1393 /4/ 20 :

 -1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،گروه علوم تربیتی ،تبریز ،ایران (نویسنده مسئول) s.maleki@iaut.ac.ir

 -2کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی k.naghipor@gmail.com
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مقدمه

امروزه مدیران و پژوهشگران اهمیت رفتار شهروندی سازمانی را بعنوان شرط الزم برای

مؤفقیت و اثر بخشی سازمانی متوجه شدهاند(بولینو و تانلی3002 ،1؛ زالرس 2و همکاران2002 ،؛
یلی 4و همکاران .)3 01 2 ،رفتار شهروندی سازمانی در ادبیات به عنوان
ین و نی هوف4002 ،3؛ ه 

یک مفهوم امیدوار کننده ظاهر شده و با توجه به پتانسیل خود ،برای توضیح رفتار سازمانی است

که مشابه به وظیفه ،رفتار ،و حفظ عملکرد سازمانی بیش از سطح مورد انتظاراست(همپتون و

همپتون« .)4002،5مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد

یشوند»
نیستند ،اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان م 
ی ، 387 1،اسالمی و سیار .) 387 1،رفتار
(مستبصری و نجابی ، 387 1،رضایی کلید بری و باقر سلیم 

یشود؛ رفتاری که به
شهروندی سازمانی یک رفتار عمومی است که در سراسر کار اعمال م 

سازمانی در انجام یک کار و به احتمال زیاد به انجام کاری در سازمان دیگر کمک خواهد کرد
(نهولند .) 2012 ،6رفتار شهروندي سازماني ،رفتاري بر اساس صالحديد شخصي است كه جزء

يهاي شغلي كارمند نبوده ،اما با اين حال ،باعث افزايش اثربخشي سازماني در جهت
نيازمند 
ارضاي منافع ذينفعان خواهد بود(رابینز و تیموتی .)7002،7تحقیقات نشان داده که رفتار شهروندی

سازمانی بشدت با شاخصهای اثربخشی کارکنان و و موفقیت سازمانی مرتبط است(بولینو و تانلی،8
تانلی3002 ،8؛ زالرس 9و همکاران2002 ،؛ ین و نی هوف )4002 ،10بنابراین در یک جمع بندی

کلی باید اشاره کرد که رفتارهای شهروندی سازمانی با روغن کاری کردن قطعات و چرخهای
یشوند(بانگ.)8002،11
اجتماعی سازمانها ،باعث ارتقا و بهبود عملکرد سازمان م 

1

- Bolino & Turnley
- Zellars,
3
-Yen & Niehoff
4
- Hee Lee
5
- Hampton & Hampton
6
- Newland
7
- Robbins & Timothy
8
- Bolino & Turnley
9
- Zellars,
10
-Yen & Niehoff
11
- Bang
2
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درباره ابعاد رفتار شهروندي سازماني هنوز توافق واحدي بين پژوهشگران وجود ندارد؛

يهاي پودساكف و همکاران ()0002نشان داد كه تقريبًاًا  30نوع متفاوت از ابعاد رفتار
بررس 

شهروندي سازماني شناسا يي شده است؛ ابعادي كه بيشترين توجه را ميان محققين به خود جلب

كردهاند عبارتند از :نوع دوستي ،وجدان كاري ،احترام به ديگران ،راد مردي و گذشت ،رفتار
مدني و( ...ارگان و ريان 5 99 1 ،1؛ پودساكف وهمکاران 0002 ،؛ وانگ 2و همکاران 5002،؛ نت

نت مه ير و بولس .) 997 1 ،3شايد بتوان گفت كه معتبرترين تقسيم بندي ارائه شده دربارة

مؤلفههاي رفتار شهروندي سازماني توسط ارگان ارائه شده است كه در تحقيقات مختلف مورد
استفاده قرار گرفته است .اين ابعاد عبارتند از:

نوع دوستي :4نوع دوستي به رفتارهاي مفيد و سود بخشي از قبيل ايجاد صميميت ،همدلي و

دلسوزي ميان همكاران اشاره دارد كه خواه به شكل مستقيم و يا غير مستقيم به كاركناني كه داراي

يكند.
مشكالت عادي هستند كمك م 

وظيفه شناسي :5وظيفه شناسي حالتي است كه در آن اعضاي سازمان رفتارهاي خاصي را انجام

ینمايند.
يدهند و فراتر از حداقل سطح وظيفه مورد نياز براي انجام آن كار فعاليت م 
م 

فضيلت مدني :6رفتار يا فضيلت مدني از مسؤوليت پذيري ،عالقه يا تعهد به سازمان ناشي

يشود.
م 

7

تهاي مطلوب و مساعد ،بدون اعتراض ،نارضايتي و
جوانمردی  :به ش يك با يي در برابر موقعي 

يكند.
گاليه مندي اشاره م 

احترام و تکریم :8اين بعد بيان كننده نحوه رفتار افراد با همكاران ،سرپرستان و مخاطبان

یكنند داراي رفتار
سازماني است .افرادي كه در سازمان با احترام و تكريم با ديگران رفتار م 

1

- Ryan
- Wang
3
- Netemeyer & Boles
4
- Altruism
5
-Deontology
6
- Civic virtue
7
- Sportsmanship
8
- Courtesy
2
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یباشند(رامينمهر و همكاران 1388 ،؛ كاسترو1و همکاران4002 ،؛
شهروندي سازماني مترقي م 
تورلك و كوك.)7002 ،2

اهميت رفتار شهروندي سازماني در آموزش و پرورش نیز غیر قابل انکار است .نقش مدارس

در تربيت نيروي انساني آينده و توسعه همه جانبه کشورها ،اهمیت معلمانی که برخوردار از رفتار

شهروندي سازماني باال باشند را ،نشان میدهد .وظيفه معلمان ارتقاي هر چه بيشتر يادگيري در

دانش آموزان از طريق تدريس است و نظر به ماهيت پيچيده يادگيري بدون شک نميتوان باانجام
وظايفي خاص و از پيش تع يي ن شده آن را با کيفيتي باال ايجاد کرد (اپالتکا.) ٢٠٠٩ ،3كاركنان

خوش برخورد كه اغلب ديدگاه مثبت در زندگي دارند ،تمايلي بيشتر به انجام رفتارهاي شهروندي
سازماني دارند .افرادي كه ويژگي همدالنه و نوع دوستانه دارند ،رفتار شهروندي سازماني بيشتري

یدهند و آن را جزء جدا يي ناپذير كارشان تلقي م 
از خود نشان م 
يكنند(مو داسیر و سینگ،4

 .)8002دیپااوال 5و همکاران( )7002رفتار شهروندی سازمانی در مدارس را رفتار داوطلبانه و
اختیاری دبیران که فراتر از الزامات رسمی است ،تعریف کردهاند .تحقیقات نشان داده که رابطه

یداری بین رفتار شهروندی سازمانی و ویژگیهایی چون همکاری ،حرفهای معلم و
مثبت و معن 

تعامل اجتماعی در مدارس(دیپااوال و همکاران )1002،و درک دبیران از اثربخشی وجود

دارد(دیپااوال و همکاران .)7002،همچنین تحقیقات نشان داده که رفتار شهروندی دبیران منجر به
اثربخشی مدارس شده است(هوی 6و همکاران2002،؛ دیپااوال و هوی5002،؛ گوددارد 7و
همکاران 1002،و کوپر .) 2010 ،8نمونهاي از رفتار شهروندي سازماني معلمان در مدارس،كمك

داوطلبانه به دانش آموزان ،همكاران و ديگران حتي پس از ساعت كاري و در زمان متعلق به

خودشان است.

تهاي فراتر از برنامه كالسي هستند
اين معلمان داوطلب ارايه پيشنهادهاي ابتكاري و قبول فعالي 

یكنند .به جاي انجام امور شخصي بر انجام فعاليتهاي
و از وقتشان به گونه اي مؤثر استفاده م 

1

- Castro
- Torlak & Koc
3
- Oplatka
4
- Modassir & Singh
5
- DiPaola
6
- Hoy
7
-Goddard
8
- Cooper
5
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341

يكنندبدون اينكه انتظار
حرفه اي تمركز دارند و از توانا يي و تالش خود به نفع مدرسه استفاده م 
جبران و پاداش داشته باشند(دیپااوال و دا کاستا نهورز .)9002 ،1اهميت رفتار شهروندي سازماني
در معلمان منجر به آن شده است که امروزه همانند سازمانهاي ديگر ،شواهد پژوهشي مختلفي براي

آن فراهم شود .عليرغم يکساني و تشابه در تعريف رفتار شهروندي سازماني معلمان و کارکنان
ديگر ،گرايش زيادي به تقسيم بندي ساختار اين متغير بر اساس اهداف آن در مدرسه وجود دارد.

اينکه رفتارهاي شهروندي سازماني معلمان متوجه و درجهت کمک به چه کساني است ،ساختار

مفصلي را آشکار ميکند .رفتارهاي شهروندي سازماني معلمان ميتواند در جهت کمک به دانش
آموزان ،معلمان ديگر ،مدرسه به طور كل ،صالحيت و رشد شخصي خود ،کالس درس ،مدير و
والدين اعمال شود (زين آبادي و همکاران.) ١٣٨٧ ،

در دنیاي پر تالطم کنونی و درمیان تنوع متغیرهاي تأثیر گذار و پیچیدگی شرایط ،انتخاب

سبک مدیریت بسیار تعیین کننده وحایز اهمیت است .مدیریت مشارکتی پدیده اي است ذهنی و
یشود حاشیه
فرهنگی که با قالبهاي ذهنی شکل گرفته از قبل و سنتی معارضه میکند و موجب م 

نشینان و نظاره گرها به درون کارهاي گروهی کشیده شوند و نسبت به سازمان احساس تعهد

نمایند(امینی و میرداماد .) 138 6،مدیریت مشارکتی بعنوان یک عامل مهم و تأثیر گذار در اثر
بخشی سازمان و کارکنان در نظر گرفته شده است و حس دست یابی به اهداف و باال برن

اطالعات در مورد سازمان را در میان کارکنان تقویت میکند(جینا و روتاری .) 2010 ،2یک

استراتژی برای مدیریت قویتر و کارآمدتر با در دسترس بودن منابع و ظرفیت و تقسیم مسؤلیت
نتافت ،)5002،3که با بهبود شیوههای انجام کار و عملکرد سازمانی(شاون ،) 20 03 ،4بهرهوری و
(ج 

و تغییر سازمانی را پیش بینی کرده(چاوال و کلووی )4002،5با مشورت با کارکنان اقدام به تصمیم

یریچ ،)8002،6و مزایایی چون رضایت مندی شغلی(کیم2002،7؛ حضوری،
یکند(و 
گیری م 

 387 1؛ دلیر کوهی ،) 1388 ،سالمت سازمانی(آری و چن ،)6002،8کاهش مقاومت در برابر تغییر
1

- Da Costa Neves
- Jena & Rautaray
3
- Jentoft
4
- Shawn
5
- Chavala & Kellway
6
- Weihrich
7
- Kim
8
- Aryee & Chen
2
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(حضوری ،) 387 1،درک بهترسازمانی و کارآیی شغلی(لو و لیم2002 1؛ مینگ ،)4002،2کاهش

قدرت مافوق بر زیردستان(آجی و افوالبی ،) 2012 ،3افزایش مهارت اجتماعی و تعامل بیشتر و بهتر

کارکنان(نادم ) 2012 ،4و در نهایت ارتباط بهتر با مدیریت(آسپینا و یارونی)3002،5را به کارکنان
یدهد.
ارایه م 

مگیری شرکت نمایند از تصمیمات اتخاذ
اعتقاد بر این است که وقتی کارکنان در فرایند تصمی 

شده حمایت میکنند و از طرفی دخالت دادن کارکنان در فرایند برنامه ریزی ،تعهد و انگیزش

آنان را نسبت به اهداف و مقاصد از پش تعیین شده را بیشتر میکند .کالک و گلد اسمیت

6

یکنند و نیز سازمانهای
یکنند کارکنانی که در سازمانهای دموکراتیک 7کار م 
( )2002ادعا م 

یکنند ،در مقایسه با کارکنان سازمانهای
که تشریک مساعی در آنها حاکم است و خود مدیریتی م 
یکنند .آرجریس 9در این زمینه
اتوکراتیک 8که اجبار در آنها حاکم است نتایج بهتری را کسب م 

یاست که به طور مستقیم با مشارکت
زمینه معتقد است که قدرت بخشیدن به کارکنان مفهوم 

ارتباط دارد ولی باید قبول کنیم که مدیران هنوز نتوانسته اند بطور مؤفقیت آمیز از ایده ی

مشارکتی استفاده کنند .مشاركت كاركنان در تصميم گيري داراي ابعاد مختلفي ميباشد که درجه

موفقيت هر برنامه مشاركت تاحدودي به سازگاري اين ابعاد و تاثير آنها بستگي دارد .

درجه مشارکت :10درجه مشارکت عبارت است از ميزان نفوذ و كنترلي كه كاركنان در

یكنند  ,بطور كلي درجات مشاركت را ميتوان در سه طبقه عمده،
تصميمگيري سازمان اعمال م 

عدم مشاركت ،مشاركت جزئي و مشاركت كامل تقسيم نمود(رهنورد .) 1380 ،مشكل است که به
طور قاطع گفته شود درسازماني تصميم گيري مشارکتي به شكل مطلق و کامل آن وجود دارد يا

یتوان درجات مشارکت را مورد لحاظ قرار داد طيف مشارکت از صفر شروع و با
نه ،بلکه م 
یشود .مشارکت ممکن است از ارائه
گذشتن از درجات مختلف مشاوره به مشارکت کامل ختم م 

1

- Lau & Lim
- Ming
3
- Ajayi & Afolabi
4
- Naneem
5
- Ospina & Yaroni
6
- Cloke & Goldsmith
7
- Democratic
8
- Autocratic
9
- Chris Argris
10
- Scale of participation
2
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صرف يک عقيده در جا يي غير از مرکز ثقل تصميم گيري شروع و عضويت در يک گروه کاري

که داراي اختيار تصميم گيري روي مساله خاصي است ختم شود(واال يي شريف.) 1384 ،

قلمرو مشاركت:1قلمرو مشاركت عبارتست از دامنه مسائلي كه كاركنان حق دارند در آن

موضوعات به اظهار نظر بپردازند  .آيا كاركنان فقط در تصميمات تاكت يكي حق اظهار نظر دارند يا
دامنه مشاركت آنها تصميمات استراتژ كي

یگيرد  .تصميمات استراتژ كي
را نيز دربرم 

به اهداف

یشوند در حال كي ه تصميمات تاكت يكي به ابزار تغ يي ر(بقایی، 1381 ،رهنورد .) 1380
تغ يي ر مربوط م 
حدود مشاركت:2حدود مشاركت به دامنه افرادي كه در كي

یشوند
سيستم مشاركت درگير م 

یتوان شامل كل سازمان،واحدهاي خاص يا گروههاي خاص باشد (رهنورد،
اشاره دارد كه م 
 1380؛ واال يي شريف.) 1384 ،

مبناي مشاركت:3مبناي مشاركت كي

بعد كليدي مشاركت ،رسمي يا غير رسمي بودن سيستم

است  .تصميميري براساس مشاركت ممكن است بطور رسمي و از طريق رويه كار قانوني شكل
بگيرد يا اينكه به طور غير رسمي در روابط بين افراد نمونه پيدا كند(رهنورد، 1380 ،بقا يي . ) 1381 ،
سطوح مشاركت :4مشاركت مي تواند در پنج سطح صورت گيرد :استراتژ كي

 ،هماهنگي

یشوند) در سطح مديريت مياني در سطح
(جا يي كه سياستها به عمليات مشخصي تبديل م 

مديران و سرپرستان عملياتي(رهنورد ، 1380 ،واال يي شريف.) 1384 ،
استقرار كي

یطلبد كه مديران مدارس بايد آنها را
نظام تصميم گيري مشاركتي ،تمهيداتي را م 

تها ،انتقال اطالعات ،تب يي ن مسؤوليتها،
شها و اولوي 
مورد توجه قرار دهند .تقويت اهداف ،ارز 

محدوديتها و انتظارات ،تعريف فرايند تصميم گيري ،برنامه ريزي آموزش مشاركت ،تعديل

شرايط محيطي سازماني ،ايجاد فرهنگ مشاركتي و مشخص ساختن ساختار مشاركت از جمله
پيش نيازها يي است كه در موفقيت سيستم تصميم گيري مشاركتي نقش بسزا يي دارد .ليچ لوپز 5و
همكاران( )9002در تحقيقات خود براي مشاركت مؤثر شرايطي را به شرح زير بيان نموده اند:

1

- Scope of participation
-Extend of participation
3
-Range of participation
4
-Level of participation
1
-Leach-Lopez
2
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 1زيردستان بايد توانا يي آن را داشته باشند كه از نظر رواني در فعاليتهاي مشاركتي درگير

شوند.

 2زيردستان بايد فعاليت مشاركتي را مطلوب و سودمند بدانند.
 3زمان ،عامل بحراني نباشد.

شهاي مثبت آن را خدشه دار كند.
 4هزينههاي مشاركت نبايد آن قدر باال باشد كه ارز 

 5افراد نبايد احساس كنند كه مشاركت ،امنيت شغلي آنها را در سازمان مورد تهديد قرار

یدهد.
م 

يكند.
 6مديران نبايد احساس كنند مشاركت ،موقعيت آنها را تهديد م 

 7براي مشاركت مؤثر ،بايد راههاي ارتباطي به طور پيوسته در دسترس افراد باشد.

 8براي مؤثر بودن مشاركت بايد زيردستان در سراسر سازمان تحت پوشش آموزش قرار گيرند.

در مطالعه و بررسي اسپكتور و فوكس ) 2002 ( 1مشخص گرديد كه هيجانات نقش اساسسی

یتوان به بروز رفتارهاي
در بروز رفتارهاي داوطلبانه دارد و با اثرگذاري بر روي هيجانات م 
داوطلبانه (رفتار شهروندي سازماني) اقدام ورزيد.براساس تحقیقات بوگلر و سامچ ) 0025 ( 2رفتار
شهروندي سازماني معلمان با توانمند سازي ،تعهد شغلي و تعهد حرفه اي رابطه دارد .سونر

پالت )9002(3نشان داده است كه معلمان مدارس راهنما يي رفتار شهروندي سازماني باال يي به

یدهند .زين
ترتيب در مؤلفههاي آداب ،نوع دوستي ،وجدان كاري و جوانمردي بروز نشان م 
آبادي و بهرنگي (  ) 387 1در تحقيقي دريافته اند كه متغيرهاي رواني نقش مهمي را در تع يي ن رفتار
یكنند .در بررسي نگ و فلدمن ) 2011 ( 4مشخص گرديد ارتباط
شهروندي سازماني معلمان ايفا م 

یباشد.
بين رفتار شهروندي سازماني با تعهد سازماني به ويژه تعهد عاطفي مثبت و معني دار م 

يهاي رهبري خدمتگزار مديران در بروز رفتار شهروندي سازماني در دبيران اثر مثبت و معني
ويژگ 

داري دارد قالوندی و همکاران(  .) 1391بين ارتباط فرا فردي و رفتار شهروندي سازماني رابطه

نمهر و همكاران ( 1388
مثبت و معني دار وجود دارد وارث و همکاران (  .) 1388در پژوهش رامي 

) مشخص گرديد كه رابطه عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني معني دار است.
1

- Spector & Fox
- Bogler R. Somech
3
- Soner Polat
4
-Ng & Feldman
2
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حبيبي()1383نيز در تحقيق خود نشان داد كه افزايش اعمال مديريت مشاركتي در سازمان موجب

یشود .نتایج تحقیق پورانوری و
افزايش تعهد سازماني و كاهش مقاومت در برابر تغ يي ر كاركنان م 

مگیریها و متغیرهای
ملکیآوارسین( ) 387 1نشان داد که بین میزان مشارکت معلمان در تصمی 

عملکرد مدیر ،ثبات دبیران و کارایی مدرسه ،رضایت و انگیزش شغلی معلمان رابطه معنا داری
وجود دارد.آصفي و همكاران(  ) 1388در پژوهشی نشان دادند که بين مديريت مشاركتي و

مقاومت در برابر تغ يي ر در هر دو سازمان مورد بررسي ،رابطة معني دار منفي و معكوسي وجود دارد

و همچنين بين مشاركت در تصميم گيري و حل مسئله ،مشاركت در كنترل و نظارت و مشاركت

در اجرا با برنامه ريزي و هدف گذاري با مقاومت در برابر تغ يي ر رابطة معني دار منفي و معكوسي

مشاهده شد( .جوادي ) 1389 ،در پژوهشی نشان داد که بين سبك مديريت مشاركتي و نوآوري

آموزشي ،نوآوري تربيتي و نوآوري اداري آنان رابطه معني داري مشاهده شد .نتايج تقحيق
يك م )2002(1نشان داد كه بين مديريت مشاركتي و برنامه ريزي راهبردي با رضايت شغلي رابطة

معني داري وجود دارد و از طريق مشاركت كاركنان در برنامه ريزي ،كاركنان درك دقيقتري از
یكنند و از ميزان تعارض و ابهام در نقشها هنگام اجراي برنامههاي راهبردي كاسته
اهداف پيدا م 

یشود .کاپاردی 2و همکاران( ،)4002در پژوهش خود نشان دادند که مدارسی که سیستم
م 

مدیریت مشارکتی در آن به تصویب رسیده مؤفق به ایجاد ارتباط صمیمی و مؤثر بین دانش
آموزان ،دبیران و اولیای دانش آموزان شده و به اثربخشی مدارس کمک کرده است .پارنت( 3

 ) 6002در مقاله اي عنوان كرد كه مشاركت ،روشني نقش و وظيفه وخوش بيني در محيط كار،
ارتباط مستقيمي با سازگاري و تطبيق پذيري با تغ يي ر دارند .نامداری و همکارن ( ،)3 01 2در

یداری بین مدیریت مشارکتی و سالمت روان دبیران و
پژوهشی نشان دادند که رابطه مثبت و معن 

جود دارد .با توجه به مباحث مطرح شده پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رفتار شهروندی

سازمانی دبیران با توجه به مدیریت مشارکتی ،در مدارس دوره متوسطه شهرستان نقده انجام و برای
این منظور فرضیههای زیر مطرح شده اند:

یتواند ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران را پیش بینی کند.
 .1ابعاد مدیریت مشارکتی م 
1

-Soon hee kim
-Khaparde
3
-Parent
2
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یتواند نوعدوستی دبیران را پیش بینی کند..
 .2ابعاد مدیریت مشارکتی م 

یتواند احترام و تکریم دبیران را پیش بینی کند.
 .3ابعاد مدیریت مشارکتی م 

یتواند جوانمردی دبیران را پیش بینی کند.
 .4ابعاد مدیریت مشارکتی م 

یتواند وظیفه شناسی دبیران را پیش بینی کند.
 .5ابعاد مدیریت مشارکتی م 
یتواند فضیلت مدنی دبیران را پیش بینی کند.
 .6ابعاد مدیریت مشارکتی م 

رو ش

روش تحقيق حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است ،جامعه آماري شامل  263نفر از دبيران

مرد و زن دبيرستانهاي شهر نقده بود كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با

حجم هر كي

از گروهها  541نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند .براي تع يي ن حجم نمونه از

فرمول كوكران استفاده شده است .برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه استاندارد

پودساکوف و همکاران و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت مشارکتی استفاده شد .برای تعیین پایایی

پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که این ضریب برای پرسشنامه رفتار
شهروندی سازمانی  α=0/ 86و برای پرسشنامه مدیریت مشارکتی  α=0/89به دست آمد .جهت
تجزيه و تحليل دادهها از از روشهاي آمار توصيفي(ميانگين و انحراف استاندارد) و از آزمونهاي
تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شده است.

یافتهها

یتواند ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
فرضیه اول :ابعاد مدیریت مشارکتی م 

دبیران را پیش بینی کند.

جدول  .1نتایج تحلیل مانوای ابعاد مدیریت مشارکتی با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
F
میزان اشتراک
یداری
سط ح م عن 
المبدای ویلکز
ابعاد مدیریت مشارکتی

توان آزمون

درجه مشارکت

قلمرو مشارکت

912 /0

0/ 853

حدود مشارکت

0/8 91

سطوح مشارکت

0/ 853

مبنای مشارکت

0/ 912

2/ 59

0/900

0/880

0/89

5/ 54

0/000

0/381

0/ 99

4/ 65

2/ 59
4/ 65

0/100

0/ 029

0/100

0/741

0/ 153

0/661

0/ 97

0/89
0/ 97

یداری بین ابعاد درجه مشارکت
یدهد که رابطه معن 
در جدول( ،)1ضرایب Fنشان م 

( )P=0/009با میزان اشتراک  ،0/880قلمرو مشارکت(  )P=0/0 01با میزان اشتراک ،0/741حدود

مشارکت ( )P=0/000با میزان اشتراک  ،0/381مبنای مشارکت(  )P=0/ 029با میزان
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اشتراک 0/ 153و سطوح مشارکت( )P=0/100با میزان اشتراک 0/661و رفتار شهروندی سازمانی
یدهد که فرضیه در پنج مورد تأیید میشود و توان آماری بیش از
وجود دارد .از این رو نشان م 

یباشد.
 0/9است که نشانگر کفایت حجم نمونه برای آزمایش این فرضیه م 

عدوستی دبیران را پیش بینی کند.
ی ت وا ن د ن و 
فرضیه دوم :ابعاد مدیریت مشارکتی م 
جدول  .2نتایج رگرسیون چند گانه رابطه هریک از ابعاد مدیریت مشارکتی و نوع دوستی

متغیرهای پیش بین
درجه مشارکت
قلمرو مشارکت

متغیر مالک
نوع دوستی

F

4/ 65

P

0/000

R2

R

0/ 376

0/141

β

T

0/ 36

1/ 07

P
0/100

0/ 28

2/ 36

0/000

حدود مشارکت

0/ 21

5/ 21

0/ 27

سطوح مشارکت

0/ 36

3/ 74

0/000

0/ 38

مبنای مشارکت

4/ 41

0/ 46

براساس جدول( ،)2مقدار آماره آزمون برای بررسی رابطه بین هریک از ابعاد مدیریت

مشارکتی و نوع دوستی برابر با 4/ 65است که در سطح  P=0/000معنیدار است مقدار  R2نشان

یشود .همچنین
یدهد که  0/141از واریانس نوع دوستی از طریق ابعاد مدیریت مشارکتی تبیین م 
م 

یدهد که ابعاد درجه مشارکت(  ،)β=0/ 36قلمرو
نگاهی به ضرایب رگرسیون نشان م 

مشارکت(  )β=0/ 28و سطوح مشارکت(  ) β=0/ 36بطور مثبت و معنیداری نوع دوستی را تبیین

یکند.
م 

یتواند احترام و تکریم دبیران را پیش بینی
فرضیه سوم :ابعاد مدیریت مشارکتی م 
کند.

جدول  .3نتایج رگرسیون چند گانه رابطه هریک از ابعاد مدیریت مشارکتی و احترام و تکریم
متغیرهای پیش بین

متغیر مالک

F

P

R

R2

قلمرو مشارکت

احترام و تکریم

2/98

0/600

0/703

0/ 094

β

T

0/ 36

1/ 82

0/700

0/ 017

0/ 076

0/ 94

حدود مشارکت

0/ 014

0/160

0/ 95

سطوح مشارکت

0/ 25

3/ 02

0/300

درجه مشارکت

مبنای مشارکت

0/23

2/ 06

P

0/140

براساس جدول( ،)3مقدار آماره آزمون برای بررسی رابطه بین هریک از ابعاد مدیریت

مشارکتی و احترام و تکریم برابر با  2/98است که در سطح  P=0/006معنیدار است مقدار R2

یدهد که  0/ 094از واریانس احترام و تکریم از طریق ابعاد مدیریت مشارکتی تبیین
نشان م 

میشود .همچنین نگاهی به ضرایب رگرسیون نشان میدهد که ابعاد درجه مشارکت( ،)β=0/ 36
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مبنا مشارکت( )β=0/23و سطوح مشارکت(  ) β=0/ 25بطور مثبت و معنیداری احترم و تکریم را
یکند.
ت ب ی ین م 

یتواند جوانمردی دبیران را پیش بینی
فرضیه چهارم :ابعاد مدیریت مشارکتی م 
کند.

جدول  .4نتایج رگرسیون چند گانه رابطه هریک از ابعاد مدیریت مشارکتی و جوانمردی
T
β
R2
R
P
F
متغیر مالک
متغیرهای پیش بین

P

0/ 29

3/ 21

0/000

-0/304

-1/ 84

0/760

حدود مشارکت

0/ 41

2/17

0/800

سطوح مشارکت

0/ 094

درجه مشارکت
قلمرو مشارکت

جوانمردی

5/ 27

0/000

0/ 399

0/ 16

0/ 36

مبنای مشارکت

4/ 24

1/ 16

0/000
0/ 24

براساس جدول( ،)4مقدار آماره آزمون برای بررسی رابطه بین هریک از ابعاد مدیریت

مشارکتی و جوانمردی برابر با  5/ 27است که در سطح  P=0/000معنیدار است مقدار  R2نشان

یشود .همچنین
یدهد که  0/061از واریانس جوانمردی از طریق ابعاد مدیریت مشارکتی تبیین م 
م 

نگاهی به ضرایب رگرسیون نشان میدهد که ابعاد درجه مشارکت(  ،)β=0/ 29حدود

یداری جوانمردی را تبیین
مشارکت(  )β=0/ 41و مبنای مشارکت(  ) β=0/ 36بطور مثبت و معن 

یکند.
م 

یتواند وظیفه شناسی دبیران را پیش بینی
فرضیه پنجم :ابعاد مدیریت مشارکتی م 
کند.

جدول  .5نتایج رگرسیون چند گانه رابطه هریک از ابعاد مدیریت مشارکتی و وظیفه شناسی
R2
R
P
F
T
Β
متغیر مالک
متغیرهای پیش بین

P

0/32

2/ 19

0/000

0/ 27

5/ 21

0/000

حدود مشارکت

0/ 21

4/71

0/000

سطوح مشارکت

0/ 25

1/ 63

0/401

درجه مشارکت
قلمرو مشارکت
مبنای مشارکت

وظیفه شناسی

4/ 56

0/100

0/ 375

0/141

0/ 29

3/ 27

0/000

براساس جدول( ،)5مقدار آماره آزمون برای بررسی رابطه بین هریک از ابعاد مدیریت

مشارکتی و وظیفه شناسی برابر با  3/ 75است که در سطح  P=0/100معنیدار است مقدار  R2نشان

یشود.
یدهد که  0/141از واریانس وظیفه شناسی از طریق ابعاد مدیریت مشارکتی تبیین م 
م 

یدهد که ابعاد درجه مشارکت( ،)β=0/32قلمرو
همچنین نگاهی به ضرایب رگرسیون نشان م 
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مشارکت(  ،)β=0/ 28حدود مشارکت(  )β=0/ 21و سطوح مشارکت(  ) β=0/ 29بطور مثبت و
یکند.
یداری وظیفه شناسی را تبیین م 
معن 

یتواند فضیلت مدنی دبیران را پیش بینی
فرضیه ششم :ابعاد مدیریت مشارکتی م 
کند.

جدول  .6نتایج رگرسیون چند گانه رابطه هریک از ابعاد مدیریت مشارکتی و فضیلت مدنی
T
Β
R2
R
P
F
متغیر مالک
متغیرهای پیش بین
درجه مشارکت
قلمرو مشارکت

فضیلت مدنی

3/ 54

0/500

0/ 336

0/ 72

0/ 36

2/ 57

P
0/000

0/ 36

3/ 27

0/000

حدود مشارکت

0/104

1/ 78

0/ 076

سطوح مشارکت

0/ 29

مبنای مشارکت

-0/ 08

-0/ 37
2/ 52

0/607
0/ 013

براساس جدول( ،)6مقدار آماره آزمون برای بررسی رابطه بین هریک از ابعاد مدیریت

مشارکتی و فضیلت مدنی برابر با 4/ 65است که در سطح  P=0/005معنیدار است مقدار  R2نشان

یشود.
میدهد که  0/ 72از واریانس فضیلت مدنی از طریق ابعاد مدیریت مشارکتی تبیین م 

یدهد که ابعاد درجه مشارکت(  ،)β=0/ 36قلمرو
همچنین نگاهی به ضرایب رگرسیون نشان م 

مشارکت(  )β=0/ 36و سطوح مشارکت(  ) β=0/ 29بطور مثبت و معنیداری فضیلت مدنی را تبیین

یکند.
م 

بحث و نتيجه گيري

نتایج آزمون فرضیه اول بيانگر رابطه مثبت و معني دار بين ابعاد ،درجه ،قلمرو ،حدود ،مبنا و

سطوح مشارکت با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی است .نتايج مذكور نشان داد كه مدیریت
مشارکتی ميتواند به شكلگيري نودوستی ،جوانمردی ،وظیفه شناسی ،احترام و تکریم و فضیلت

مدنی دبیران منجر شود .بنابراين ،شايسته است كه در مدارس توجه روزافزوني به مدیریت
یشود كه افراد با
مشارکتی شود ،در نتيجه چنين توجهی در مدارس ،بستر و محيطي فراهم م 
توانایی و انگیزه بیشتر و با بی توجهی به پاداش عملكردهاي فرانقشي بيشتري نشان خواهند داد

بيشتر از حد معمول سر كار حضور داشته باشند و براي استراحت ،بيش از حد وقت صرف نكنند.

یتوان پيروي از قوانين و مقررات بدون نياز به حضور ناظر از سوي دبیران را شاهد بود.
همچنين م 
و همچنین ايجاد باور به كار صادقانه در مقابل وجه دريافتي در وجود دبیران است كه وجود اين

یشود كه وظايف خود را زودتر از زمان مقرر انجام دهندو در نتيجه در
باور در دبیران سبب م 
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اثربخشي مدرسه موثرتر خواهند بود .اين يافته با تحقيقات سلیمانی و سیری(  ،) 1389تانگ و

ابراهيم (  ،) 1998مهديون و همكاران (  ) 387 1و قالوندی و همکاران(  ) 1391همخواني دارد.

نتایج آزمون فرضیه دوم بيانگر رابطه مثبت و معني دار بين ابعاد مدیریت مشارکتی رفتار

شهروندی سازمانی است .از ميان ابعاد مدیریت مشارکتی ،درجه ،قلمرو ،و سطوح مشارکت ،رابطه

پيش بيني كننده معني داري با نوعدوستی دارد .بر اين اساس با توجه به مدیریت مشارکتی در

مدارس میتوان شاهد این بودکه دبیران از بروز مشكالت در رابطه با ديگر دبیران پیش گیری

کرده و در مقابل درخواست اطالعات و گزارشات از سوي همكاران سريع پاسخ دهند .در این
یشوند  .يكي ديگر از
وضعیت دبیران جديد از سوي دبیران با سابقه بصورت داوطلبانه حمایت م 

اثرات وجود مدیریت مشارکتی در مدارس اين است كه دبیران نسبت به چگونگي اثرگذاري رفتار

خود بر ديگران متوجه شده و مشتاقانه وقت خود را برای همکاری در اختیار سایر دبیران مدرسه

یدهند .نتایج تحقیق نشان داد رابطه مثبت و معني داری بين ابعاد درجه ،مبنا و سطوح
قرار م 
مشارکت رابطه با احترام و تکریم دارد .بر اين اساس دبیران در روابط و تعامالت با همكاران

یشوند و با ت يك ه بر جنبههاي مثبت شغل خود احساس رضايت از
خوش برخورد و گرم ظاهر م 

كار خواهند داشت .نتایج فرضیه دیگر ،بيانگر رابطه مثبت و معني دار بين ابعاد درجه ،حدود و
یهای مدرسه شوند و
مگیر 
مبنای مشارکت با جوانمردی دارد .هرچقدر دبیران بیشتر درگیر تصمی 

مگیری شامل موضوعات مختلف و بر مبنای قانون باشد،به راحتی اظهار نظر کرده و از
این تصمی 
هرگونه خوسانسوری و تخریب دیگران خودداری خواهند نمودنتایج آزمون فرضیه پنجم ،بيانگر

رابطه مثبت و معني دار بين ابعاد درجه ،قلمرو ،حدود و مبنای مشارکت رابطه پيش بيني كننده
معني داري با وظیفه شناسی دارد .بر اين اساس با توجه به ابعاد مدیریت مشارکتی در مدارس

یتوان شاهد بود كه دبیران بيشتر از حد معمول سر كار حضور داشته باشند و براي استراحت،
م 

یتوان پيروي از قوانين و مقررات بدون نياز به حضور
بيش از حد وقت صرف نكنند .همچنين م 
ناظر از سوي دبیران را شاهد بود .از اثرات ديگر وجود مدیریت مشارکتی در سازمان ،ايجاد باور

به كار صادقانه در مقابل وجه دريافتي در وجود دبیران است كه وجود اين باور در دبیران سبب

یشود كه وظايف خود را زودتر از زمان مقرر انجام دهند .آخرین یافته این تحقیق بيانگر رابطه
م 

مثبت و معني دار بين ابعاد مدیریت مشارکتی درجه ،قلمرو و سطوح مشارکت با وظیفه شناسی
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یتوان شاهد بود كه دبیران وظايفي
دارد .بر اين اساس با توجه به مدیریت مشارکتی در مدارس م 

یكند و اين كه
را انجام دهند كه اجباري نيست ،ولي به بهبود تصوير سازمان در نزد مردم كمك م 

تهاي مدرسه را بخوانند و خودرا مطلع نگه دارند .همچنين
هميشه اعالنات ،اطالعيهها و يادداش 

تهاي ارباب رجوع را شاهد بود .ايجاد حس عضويت در
یتوان پاسخ دهي سريع به درخواس 
م 
یكنند كه به بهبود
تها يي م 
مدارس و این كه دبیران به عنوان فعاليت غير موظف اقدام به فعالي 

تصوير بيروني مدرسه كمك نمايد .در نتيجه اين حس ،ريسك پذيري دبیران در مورد مسايلي كه

یرود .فردي كه تعهد سازماني باال يي دارد ،اهداف آن
یكنند براي مدارس مفيد است ،باال م 
فكر م 
یدهد و
یپذيرد و براي رسيدن به آن اهداف از خود تالش بيش از حد و يا حتي ايثار نشان م 
را م 

وجدان كاري باال يي دارد.براساس یافتههای تحقیق حاضر برای بهبود رفتار شهروندی دبیران میتوان

به مسئولین آموزش و پرورش توصیه کرد تا حد امکان ساز وکارهای مدیریت مشارکتی را

یهای مدارس نمود.
مساز 
یها و تصمی 
مگیر 
درمدارس فراهم ساخته و آنان را بیشتر در گیر تصمی 
منابع

اسالمی ،حسن ،سیار ،ابوالقاسم( .) 387 1رفتار شهروندی سازمانی ،ماهنامه تدبیر ،سال هجدهم ،شماره
.781صص . 56 - 59

آصفي ،احمدعلی ،حمیدی ،مهرزاد ،جاللی فراهانی ،مجید و دهقان قهفرخی ،حمید(  .) 1388بررسي
مديريت مشاركتي و مقاومت كاركنان در برابر تغ يي ر در سازمان تربيت بدني و ادارة كل تربيت بدني

وزارت آموزش و پرورش ،فصلنامه مديريت ورزشي ،شماره ،3صص.5-32

امینی ،مهسا و میرداماد ،مهدی(  .) 1386بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر میزان اثر بخشی مدیران از دید

گاه کارشناسان ستادي سازمان جنگلها و مراتع کشور ،یافتههاي نوین کشاورزي ،سال دوم-

شماره،1صص. 97 -801

مگیری در مدارس ،پایانامه ی
بقایی ،رحیم(  .) 1381نقش مدیریت مشارکتی در فرایند تصمی 
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران.

مگیریها و عملکرد
یآوارسین ،صادق( .) 387 1بررسی رابطه مشارکت دبیران در تصمی 
پورانوری ،ثریا و ملک 

مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهر مراغه ،دانش و پژوهش در علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد

واحد خوراسگان(اصفهان) ،شماره هفدهم و هجدهم ،صص . 211 - 199
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جوادي ،حسين(  .) 1389بررسي رابطه سبك مديريت مشاركتي مديران مدارس ابتدا يي
راهنما يي

و

شهرستان هشترود با نوآوري آنان در سال تحصيلي  ، 88 - 89پایان نامه کارشناسی

ارشد دانشگاه آزاد تبریز.

حبيبي ،ليلي" .) 1383 ( .بررسي و تجزيه و تحليل رابطة بين مديريت مشاركتي (با تأ يك د بر

سيستم پيشنهادات) و اثربخشي كاركنان در حو زههاي ستادي سازمان بازرسي و

نظارت بر توزيع كاال و خدمات" ،پايان نامة كارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران.

حضوری ،محمد جواد( .) 387 1بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی و تمایل به تغییر در

کارکنان دانشگاه پیام نور و راهکارهای استقرار نظام پیشنهادها ،نشریه علوم انسانی ،شماره ، 21
صص . 14 - 25

دلیر کوهی ،زینب(  .) 1388بررسی رابطه میزان مشارکتی بودن مدیریت با رضایت شغلی

کارکنان مدارس غرب استان مازندران ،همایش شیوههای نوین در مدیریت مدارس در هزاره
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