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 چکیده 

 توصیفي تحقیقات نوع از هاداده آوریجمع به نحوه توجه با و اربردیک هدف، به توجه با حاضر پژوهش   

بود که  7981-89جامعۀ آماری پژوهش، شامل معلمان استان کردستان در سال تحصیلي  .است همبستگي

تعداد نمونه با توجه  يجدول مورگان و کرچ یحجم نمونه بر مبنا نییمنظور تع بهنفر بود. 77111مشتمل بر 

. برای جمع آوری ای انتخاب شدخوشه يتصادف یریگشیوه نمونه بهکه نفر بود  959افراد جامعه به تعداد 

های عملکرد آموزشي زراني، رفتار شهروندی سازماني پادساکف و اشتیاق شغلي سالوانا و از پرسشنامه هاداده

و مدل معادالت ساختاری  از تحلیل LISRELو   SPSS افزارهای نرم به کارگیری همکاران استفاده شد. با

ها استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که رفتار برای تجزیه و تحلیل دادهضرایب همبستگي پیرسون 

 اثر مستقیمعملکرد آموزشي بر  شهروند سازماني بر عملکرد آموزشي معلمان اثر مستقیم دارد؛ اشتیاق شغلي

دارد.  عملکرد آموزشي معلمانبر اشتیاق شغلي(  ز طریقا)اثر غیرمستقیم دارد. رفتار شهروند سازماني 

گری اشتیاق شغلي معلمان نقش سازنده و موثری در افزایش بنابراین، رفتار شهروند سازماني و نقش میانجي

کیفیت عملکرد آموزشي معلمان دارد. از این رو، توجه به ابعاد رفتار شهروند سازماني و اشتیاق شغلي معلمان 

 عملکرد آموزشي آنان ضروری است. برای کیفیت
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 مقدمه

و  موفقیتبر که  هستند يسازمان هایترین و ارزشمندترین سرمایهمنابع انساني، مهم امروزه

 در که اهمیتي و قشندلیل  به آموزشي معلمان عملکرد .گذارندميتاثیر  هاسازمان بالندگي

های نظام آموزشي تواند نقش بسزایي در بهبود بخشي فعالیت، ميدارند و تربیت تعلیم فرآیند

 ,Salehi,Bazargan)گیری نظام آموزشي موثر، باداوام و با کیفیت شودداشته باشد و باعث شکل

Sadegy, Shkohei, 2016.) از قبیل: نقش وظایف و عملکرد آموزشي خود با معلمان آشنایي 

ای: چگونگي و نحوه پرداختن به ساماندهي محتوای آموزشي، روش تدریس، مشاوره و حرفه

ارتباطات: شناسایي نقاط قوت و  های یادگیری آنان؛رساني به یادگیرندگان و فعالیتخدمات

 ان؛ضعف فراگیران و تسهیل یادگیری آنان و برقراری ارتباطات کالمي و غیرکالمي مناسب با آن

هدایت: کمک به  و تدریس دروس: استفاده بهینه و از ابزارهای ارتباطي مناسب؛ یارائه مدیریت

های نهاني به منظور هدایت فراگیران برای به فعلیت در آوردن ظرفیت

 ؛(Makvandi, Naderi, Makvandi, Pasha, Ehteshamzadeh, 2018یادگیرندگان)

های فرهنگي قراری ارتباط با فراگیران به واسطه شاخصفرهنگي: توانایي درک و بر شایستگي

تدریس: نظارت مستمر بر فرایند یاددهي و یادگیری به منظور  کیفیت تضمین و مطلوب؛ نظارت

ی بازخوردهای مناسب و به موقع و پذیرش کیفیت بازخورد: ارائه اتخاذ تصمیمات آموزشي الزم؛ 

تکالیف: فراهم آوردن  ور بهبود عملکرد آموزشي،ها، انتقادات و پیشنهادات به منظدیدگاه

 های یادگیرندگان؛های مناسب برای فراگیران در راستای تقویت دانش و گسترش مهارتفرصت

های مفید آموزشي برای ایجاد و حفظ محیط آموزشي کال: استفاده از تدابیر و روش مدیریت

پرورش و رسیدن به  و آموزش هایبرنامه بهبود که در هستند عواملي از جمله مطلوب،

 ,Jaafari)ها، اهداف و ...( موثر هستندها ، ارزشهای اساسي )چشم اندازها، رسالتمطلوبیت

Damghanian, Abdsharifi, 2018,  Hasnain,   Hasan, Chorath, 2017 .) 
های چشمگیری تواند پیشرفتکیفیت عملکرد آموزشي نیروی انساني کارآمد و توانمند مي

ای و تخصصي های حرفهها در پي داشته باشد؛ البته در کنار وظایف و فعالیتبرای سازمان

تواند در افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد آنان های فردی نیز ميها و ظرفیتمعلمان، ویژگي

های مهم و شایسته معلمان، رفتار شهروند سازماني است که تاثیرگذار باشد. یکي از توانمندی

ای در توسعه و پیشرفت سازماني داشته باشد. رفتار شهروندی تواند تاثیرات قابل مالحظهمي

های رسمي پاداش در سازماني، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم

سازمان طراحي نشده است بلکه باعث ارتقای اثربخشي و کارآیي عملکرد سازمان 

 Hamzeian, heidari, bagheri, fahimrad, 2019))شودمي
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بر این باورند که انسان به واسطه رفتار شهروند  ,vigoda (2004) Cohen بر اساس این تعریف

رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمي، در خدمت اهداف سازماني، انتظار مي

زماني به دنبال شناسایي، اداره و سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر، ساختار رفتار شهروندی سا

کنند و در اثر رفتارهای آنان ارزیابي رفتارهای فرانقش کارکناني است که در سازمان فعالیت مي

 ,Bienstock, Demoranville, Smith, 2003, Zabardast)یابداثربخشي سازماني بهبود مي

Azizi, Sharaetee, 2019) دهد که دو رویکرد اصلي ان ميپیشینه رفتار شهروند سازماني نش

 Organ نظران به مانند برخي از صاحب در تعریف مفهوم رفتار شهروند سازماني وجود دارد.

ای که رفتارهای دهند. به گونهرفتار شهروند سازماني را نوعي فرانقش مدنظر قرار مي(1988)

ه است و به طور مستقیم و ها تعیین شدفراتر از وظایفي است که برای آن افراد در محیط کار

 ,Hamzeian at al) گیرندسیستم پاداش رسمي سازمان مورد تقدیر قرار نميآشکارا از طریق 

دیدگاه دیگری به مانند دیدگاه گراهام در حوزه رفتار سازماني وجود دارد که پیشنهاد  .(2019

رد مالحظه قرار گیرد و کند رفتار شهروندی سازماني باید به صورت مجزا از عملکرد کاری مومي

رفتار شهروندی سازماني را باید به عنوان یک مفهوم جهاني که شامل تمامي رفتارهای مثبت 

 .(Castro, Ruiz. 2004) افراد در درون سازمان است، مورد توجه قرار گیرد

ء رتقاهای سازمان را اوری کارکنان و عملیات کارآمد گروهبهرهتواند مي رفتار شهروندی سازماني

شود که دهد، برای مثال: درگیر بودن کارکنان جدید در رفتارهای کمکي یا فداکاری سبب مي

دانش مورد نیاز جهت بهبود کیفیّت خدمات را کسب کنند به طوری که کارکنان جدید آنها 

رفتار شهروندی  ،بنابراین. های جدید تحویل خدمات را ادراک کنندممکن است به سرعت مؤلّفه

از طرف . شودرساني همراه با بهبود کیفیّت عملکرد ميباعث افزایش سرعت خدمات نيسازما

و در  گرددبین مدیران و کارکنان مي دیگر مشارکت مدني منجر به بهبود و افزایش تعامالت

شود. سطوح باالی رفتارهای توّجه، احترام و صورت وجود بروز مشکل به سرعت حل و فصل مي

بحث و مشاجره با و به جای  کندگروهي را در میان همکاران تقویت ميجوانمردی، روحیه 

سازماني و یا گروهي وری همکاران و مدیران ممکن است زمان بیشتری را بر روی اهداف بهره

صرف کنند. رفتار شهروندی سازماني در پنج بعد: نوع دوستي ، وجدان کاری، جوانمردی ، ادب 

مطالعات انجام شده در زمینه .  (Organ. 1988) بندی شده استو نزاکت و آداب اجتماعي طبقه

رفتار شهروندی سازماني گویای این واقعیت است که وجود این نوع رفتارها در سازمان باعث 

پذیری، مشارکت مدني و اثربخشي بر روابط مثبت کاری، بهبود بهداشت رواني کارکنان، تحمل

 ;Chien, 2000; Tran, 2018; Abbasian, Rajabi Firozabadi, 2017)  جای خواهد گذاشت

Ahmadinejad, Kord, 2016; Tufail, Ahmad, Ramayah, Jan, Shah, 2017). 
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تواند به ارتقای از این رو، رفتار شهروندی سازماني از جمله رفتارهای سازماني است که مي  

 ,Norman, Aveuy)های کارکنان و عملکرد بهتر آنان منجر شودها و توانمندیمهارت

Nimnicht, Pigeon, Nancy, 2010; Matthew, Brass, 2006 )  .شهروندى سازمانى  رفتار

ي زندگ هم براى وسازمان  خود تواند نتایج مثبتى هم براىيغیرمستقیم ممستقیم و  طور به

 .(Vipraprastha, Sudja, Yuesti, 2018) کند ایجادون سازمان در افرادي اجتماع

های ها منجر به تالشن، رفتار شهروند سازماني در حرفه معلمي به مانند سایر حرفهبنابرای

 اشتیاقشود. های مشتاقانه آموزشي ميمفیدی به منظور یاددهي و یادگیری اثربخش و فعالیت

 اینکه چگونه براى فرآیندى است بلکه ،سازگار شود کاري سختا ب نه تنهاشود معلم باعث مي

 است. زمانى جانبه دو شغلى اشتیاق دهند. پیامدهاى را انجام عملکرد خودنحو  ینبهتربه  افراد

میل  و کننديم ارزشمندى احساس کارکنان شوند، قائل ارزش کارکنان براى کارفرمایان که

 (Tran. 2018) .کننديم آن تالش موفقیت براى و داشتخواهند سازمان  ماندن در بهبیشتری 

 ,Schaufeli)کار با در ارتباط ذهني بخشرضایت و مثبت وضعیت شغلي یک اشتیاق

Bakker Salanova, 2006  )اشاره ایحرفه اثربخشي شغل و به دلبستگي و انرژی میزان به و 

 Seif Obeid, Muhannad)باشدمي کار در خود وقف جذب، نیرومندی و بعد سه دارای دارد که

Akram, Awn Metlib, Hamzah, Obeid, 2018) شدن غرق و معنای مجذوبیت به ذب ج 

 برای کاری تجربه و شودمي خود کار درگیر سرسختانه حالت فرد این و فعالیت است. در درکار

 قابل تالش خود انجام کار راستای در فرد نیرومندی، بعد در بخش است.لذت او بسیار

 ,Salanova, Agut) کندمي بیشتری پافشاری های دشوارموقعیت در و کرده اعمال ایمالحظه

Peiro, 2005) . کار در کارکنان رواني شدید با درگیر شدن و اشتیاق خود، زیر مقیاس وقف 

 .Carmeli & Freund) است چالش و اشتیاق معنا، احساس از و ترکیبي شودمي مشخص

2002). 

 رسیدن یمعنا به که آیدمي سازمان پدید کارکنان میان وحدت و انسجام شغلي اشتیاق با ایجاد

 با .(Mirheidari, Siyadat, Hovida, Abedi, 2012)است سازمان و فرد برای مطلوب نتایج به

های توان چنین برداشت کرد که رفتار شهروند سازماني و مؤلفهمي به مطالب گفته شده، توجه

اهم تشکیل دهنده آن به همراه اشتیاق شغلي از جمله عواملي اثرگذاری هستند که در صورت فر

ای معلمان داشته باشد، و از تواند تأثیرات مثبتي بر عملکرد آموزشي و حرفهشدن آنها مي

 های محدودی در این زمینه انجام گرفته است لذا، پژوهش حاضر قصد داردآنجایي که پژوهش
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رفتار شهروندی سازماني و نقش  یهالفهؤبر اساس م توانيم به این سؤال پاسخ دهد که آیا

 کرد؟ ينیب شی، عملکرد آموزشي معلمان را پيشغل اقیاشت يانجیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل                                  

 

 روش پژوهش

بیني عملکرد پیش هدف با و است همبستگي نوع از و حاضر توصیفي پژوهش طرح   

ي اشتیاق شغلي انجام شد. جامعۀ آماری آموزشي بر اساس رفتار شهروند سازماني با نقش میانج

نفر  77111مشتمل بر  7981 -89های متوسطه استان کردستان در سال تحصیلي معلمان دوره

ای استفاده شد؛ بدین صورت که ای چندمرحلهاست. برای انتخاب نمونه، ابتدا از روش خوشه

ی مرکزی )سنندج و )بیجار و سقز( در مرحله بعد به شهرها های شمالي استانشهرنخست 

عملکرد 

 آموزشی

اشتیاق 

 شغلي

 دوستي نوع

کاریوجدان  

یجوانمرد  

نزاکت و ادب  

اجتماعی آداب  

 تعهد انرژی جذب

 حرفه نقش

 ای

 ارتباطات

مدیریت 
 ارائه درس
تدریس و 

 ایتهد
شایستگي 

 فرهنگي
 نظارت

کیفیت 

 بازحورد
 تکالیف

رفتار 

..شهروند  

 

مدیریت 

 کالس
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برای شهرهای جنوبي  ،سپس شد؛ میتقس آموزش و پرورش ۀمنطقشهر سنندج دو  مریوان( که

 سه و دخترانهي سه مدرسه تصادف صورتبه شهر هر از سپس )قروه و دهگالن( انتخاب شد.

معلم مرد و زن از آموزش و پرورش شهرهای  111آنگاه، تعداد  .شدند انتخاب پسرانهمدرسه 

 Morgan, Kerjcie منظور تعیین حجم نمونه بر مبنای جدولبهتخب، انتخاب شدند. من

نفر باشد. بر پایۀ  991تا  961تعداد نمونه با توجه به تعداد افراد جامعه باید عددی بین  (1970)

در نظر گرفتن حداقل پانزده مورد برای هر متغیر پیشین در تحلیل رگرسیون  Stevensپیشنهاد 

از آنجا که  اام (Hooman. 2014). آید شمار ميای مناسب به یابي، قاعدهانه و مدلچندگ

نظران معتقدند که حذف پژوهش حاضر چندین متغیر را مورد بررسي قرار داد، برخي صاحب

ها را ناقص تکمیل کرده بودند، یا آن دار مانند مواردی که پرسشنامههای مشکلکردن نمونه

های پرت دهي استفاده کرده بودند و دادهها از الگوهای تصادفي پاسخل پاسخدسته که در تکمی

 نفر کاهش یافت.  959از تحلیل نهایي، اِشکالي ندارد. بر این اساس، تعداد کل نمونه به 

آموزشي سنجش عملکرد  یحاضر برا در پژوهش :معلمانآموزشی عملکرد پرسشنامۀ 

 نیشده است، استفاده شد. ا تهیه) (Jaafari et al. 2018عملکرد  تیفیک پرسشنامهمعلمان، از 

از کامالً  یانهیپنج گز کرتیل فیها به صورت طپاسخ باشد کهميسوال  11مشتمل بر  اسیمق

 توسط پرسشنامه این ابعاد . پایایياست شدهی بند( درجه5) ( تا کامالً موافقم7)مخالفم 

(؛ 11/1ارتباطات ) (؛91/1) ایحرفه نقش بترتی به روش آلفای کرونباخ به (7986جعفری)

 و (؛ نظارت11/1فرهنگي) (؛ شایستگي19/1) هدایت و (؛ تدریس11/1دروس) یارائه مدیریت

کالس  مدیریت (؛99/1(؛ تکالیف)18/1بازخورد) کیفیت (؛ 19/1) تدریس کیفیت تضمین

 آلفای ضریب با عملکرد آموزشي هایمقیاس است. در پژوهش حاضر زیر شده ( گزارش91/1)

 و (؛ تدریس91/1دروس) یارائه (؛ مدیریت18/1ارتباطات ) (؛19/1) ایحرفه نقش کرونباخ

 کیفیت (؛ 92/1) تدریس کیفیت تضمین و نظارت (؛ 99/1فرهنگي) (؛ شایستگي82/1) هدایت

پرسشنامۀ رفتار  است. ( به دست آمده81/1کالس ) مدیریت (؛99/1(؛ تکالیف)82/1بازخورد)

 & Podsakoff توسطپرسشنامه رفتار شهروندی سازماني  :(OCB)ندی سازمانیشهرو

Mackenzie (1997)د. پایایي آن در ششهروند سازماني طراحي  هایبرای سنجش رفتار

به  91/1نیز با روش آلفای کرونباخ  پژوهشتأییدشده و در این (Kumar, Shah. 2015)  تحقیق

ها عبارتند از نوع باشد. این مولفهلفه ميؤم 5سوال و  75ل اماین پرسشنامه ش .استدست آمده 
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و آداب  گویه( 9)، نزاکت گویه( 9)، جوانمردیگویه( 9)، وجدان کاریگویه( 9)دوستي

 در یک طیفگذاری پرسشنامه رفتار شهروندی سازماني در تمام سواالت نمره گویه(. 9)اجتماعي

 نمره دامنه .گیردصورت مي( 5تا خیلي زیاد با کد ) (7ای لیکرت از خیلي کم با کد )هدرجپنج 

آلفای محاسبه شده را برای  در تحقیق حاضر ضرایب .است 721تا 21در این پرسشنامه بین

 ( و95/1)نزاکت  (؛81/1)جوانمردی(؛ 85/1) کاری وجدان(؛ 91/1)دوستي نوع :هریک از ابعاد

 پرسشنامۀ :به دست آمده است به (99/1( و رفتار شهروند سازماني)18/1)آداب اجتماعي 

 سه شامل (Schaufeli,  et al 2006) شغلي اشتیاق سوالي 71پرسشنامه  شغلی: اشتیاق

های این . تمام مادهاست سوال( 6)جذب  و) سوال 5 (تعهد ،) سوال 6 (انرژی مقیاس خرده

بندی درجه )6م افقکامالً مو(تا ) 1م کامالً مخالف)از  یاهدرج 1 کرتیل فیمقیاس به صورت ط

در پژوهش گزارش کرده است.  81/1( پایایي این مقیاس 2116)همکاران و شوفیلي ست. ا شده

 .مدبه دست آ 95/1پایایي پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  حاضر

 

 هایافته

نیست.  ±2های چولگي و کشیدگي متغیرها خارج از دامنه شاخص 7بر اساس جدول 

پژوهش توزیع طبیعي دارند و در نتیجه برای برآورد پارامترهای مدل از بنابراین، متغیرهای 

 (Tabachenik, Fidel. 2012).شود نمایي استفاده ميروش بیشینه درست

 . آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش1جدول 

انحراف  میانگین متغیر

 معیار

حداک حداقل

 ثر

 کشیدگي چولگي

 -199/1 -656/1 726 75 17/5 79/92 رفتار شهروند سازماني

 -111/1 -917/1 79 7 92/6 27/77 بعد نوع دوستي

 -976/1 -916/1 72 1 51/2 17/72 بعد وجدان کاری

 -921/1 -981/1 72 2 97/9 99/71 بعد جوانمردی

 -111/1 -917/1 71 1 92/6 26/79 ادب و نزاکت

 -976/1 -916/1 77 7 51/2 77/71 آداب اجتماعي
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 -191/1 -589/1 25/78 51/72 15/6 1/71 وزشيعملکرد آم

   -125/1 1/ 251 28 9 79/1 17/27 بعد انرژی

 -822/1 -185/1 78 2 65/2 72/76 بعد تعهد

 -891/1 111/1 92 6 11/9 21/21 بعد جذب

 

با توجه به این که تحلیل معادالت ساختاری بر مبنای ماتریس همبستگي انجام مي گیرد، 

ضرایب همبستگي پیرسون بین  2تگي متغیرهای مورد مطالعه ارئه شود. جدول الزم است همبس

معنادار  17/1متغیرهای پژوهش گزارش داده است که اکثر ضرایب همبستگي در سطح 

 باشد.مي
 . ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش2جدول 

 10 9 1 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها 

          7 رفتار شهروند سازماني 7

         7 *52/1 بعد نوع دوستي 2

        7 *51/1 *65/1 بعد وجدان کاری 9

       7 *66/1 *61/1 *59/1 بعد جوانمردی 1

      7 *15/1 *61/1 *52/1 *15/1 ادب و نزاکت 5

     7 *51/1. *59/1 *16/1 *59/1 *19/1 آداب اجتماعي 6

    7 *22/1 *99/1 *97/1 *99/1 *11/1 *98/1 عملکرد آموزشي 1

   7 *92/1 *27/1 *26/1 *91/1 *29/1 *95/1 *28/1 بعد انرژی 9

  7 *19/1 *15/1 *17/1 *91/1 *99/1 *21/1 *91/1 *99/1 بعد تعهد 8

 7 *21/1 *25/1 *97/1 *27/1 *97/1 *22/1 *25/1 *59/1 *21/1 بعد جذب 71

10/1*P<   
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استفاده شد.  و عامل تورم واریانس  اخص تحملبودن از دو ش منظور تشخیص چندخطيبه

و در آماره عامل تورم واریانس مقدار به 7/1دست آمده نباید کمتر از در آماره تحمل  مقدار به

ور طگزارش شده است. همان 9باشد. نتایج این دو آماره در جدول  71دست آمده نباید باالی 

که از مقادیر مالک تخطي صورت  دهدنتایج دو شاخص یاد شده نشان ميشود، که مالحظه مي

  (Tabachenik et al. 2012).شودنگرفته و احتمال چندخطي بودن رد مي

 

 

 

 

 های هم خطی چندگانه. نتایج بررسی شاخص3جدول

 عامل تورم واریانس شاخص تحمل هامولفه

 991/2 952/1 بعد نوع دوستي

 987/2 179/1 بعد وجدان کاری

 211/7 191/1 بعد جوانمردی

 896/2 576/1 ادب و نزاکت

 996/2 916/1 آداب اجتماعي

 178/9 997/1 عملکرد آموزشي

 129/9 918/1 بعد انرژی

 251/9 911/1 بعد تعهد

 921/2 997/1 بعد جذب
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 استاندارد ضرایب حالت در ساختاری معادالت . مدل2شکل 

های شهروند سازماني بر عملکرد ، رفتارهای1و نیز مندرجات جدول  2با توجه به شکل 

های اثر مستقیم دارد و رفتارهای عملکرد آموزشيبر  آموزشي اثر مستقیم دارد؛ اشتیاق شغلي

 شهروند سازماني بر اشتیاق شغلي اثر مستقیم دارد؛

 

 

رفتار 

..شهروند  

 
اشتیاق 

 شغلی

عملکرد 
 آموزشی

دوستي نوع  

کاری وجدان  

 جوانمردی

 ادب و نزاکت

يداب اجتماعآ  

 جذب انرژی تعهد

 ارتباطات

 تدریس و هدایت

 شایستگی

 فرهنگی
نظارت و تضمن 

 کیفیت تدریس

 کیفیت بازخورد

 مدیریت کالس

 ای حرفه نقش

 مدیریت ارائه درس

 تکالیف

0/915
*
 

  

0/919
*
 

  

0/992
*
 

  

0/929
*
 

  0/911
*
 

  

0/919
*
 

  

0/971
*
 

  
0/195

*
 

  
0/972

*
 

  

0/911
*
 

  

0/165
*
 

  

0/942
*
 

  

0/968
*
 

  
0/923

*
 

  0/728
*
 

  
0/982

*
 

  

0/788
*
 

  

0/912
*
 

  

0/152
*
 

  

0/925
*
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 ملی استاندارد و غیر استاندارد: ضرایب استاندارد رگرسیون و بارهای عا4جدول 

                                                             


S مقیاس است که در آن آزمون محاسبه نشده است؛ معموالً در مدلیابي معادالت ساختاری یکي از شاخصها

شود.عنوان مقیاس انتخاب ميبه

 

ضریب 

 استاندارد

سطح 

 داریمعنی

نسبت 

 بحرانی

خطای انحراف 

معیار ضریب 

 رگرسیون

ضریب 

 غیراستاندارد

 

 مسیرها

 

  رفتار شهروند سازماني ---< اشتیاق شغلي 115/1 118/1 826/1 117/1 175/0

143/0 117/1 --- --- S  سازمانيرفتار شهروند  ---< عملکرد آموزشي  

  اشتیاق شغلي ---< عملکرد آموزشي 159/1 119/1 161/1 117/1 132/0

  اشتیاق شغلي ---< انرژی 716/1 716/1 279/75 117/1 127/0

  اشتیاق شغلي ---< تعهد 729/7 111/1 297/76 117/1 147/0

171/0 117/1 --- --- S* اشتیاق شغلي ---< جذب  

  رفتار شهروند سازماني ---< نوع دوستي 271/7 162/1 917/79 117/1 117/0

  رفتار شهروند سازماني ---< وجدان کاری 721/7 115/1 727/71 117/1 715/0

112/0 117/1 --- --- S* رفتار شهروند سازماني ---< جوانمردی  

  رفتار شهروند سازماني ---< نزاکت ادب و  912/1 156/1 612/72 117/1 147/0

  رفتار شهروند سازماني ---< آداب اجتماعي 771/1 772/1 219/71 117/1 765/0

  عملکرد آموزشي ---< نقش حرفه ای 215/7 156/1 172/22 117/1 942/0
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های برازش مدل مفهومي پژوهش در دامنۀ مطلوبي قرار دارند. به عبارت دیگر، همۀ شاخص

و درجه  61/757 اسکوئر مقدار کای ،df/2χ=59/7 بر درجه آزادی اسکوئرنسبت مجذور کای 

. شاخص نیکویي برازش است 15/1است که سطح معناداری آن کمتر از  86 آزادی آن

81/1=GFI7 ،ای مشترک از طریق الگو گونه این شاخص مقدار نسبي واریانس و کوواریانس را به

ک نزدیکتر باشد هرچه مقدار آن به ی. شودتوصیه مي 8/1نقطه برش  GFI کند. برایارزیابي مي

شاخص برازش  ،AGFI2=82/1شده نیکویي برازش دهد. شاخص تعدیلنشان ميبرازش بهتری 

برآورد   RMSEA1=199/1و ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب  NFI9=81/1نرم یافته 

 15/1کمتر از  RMSEA ست. مقدارش ااز شاخص براز عنوان یکي دیگر به RMSEA. شدند

دهد برازش مدل مناسب نشان مي 19/1و  15/1از برازش عالي، مقدار بین دهد مدل نشان مي

مقدار  است.قبول  قابلمقادیر باالتر غیربرازش مدل متوسط، و  7/1و  19/1 مقادیر است و بین

 15/1است که سطح معناداری آن کمتر از  71و درجه آزادی آن  67/187 اسکوئر کای مدل 

های آزمایشي، مدل مفهومي پژوهش حاضر را تأیید ت که دادهاین نتایج حاکي از آن اس ت.اس

                                                             
1 : Goodness of Fit Index 

2 : Adjusted Goodness of Fit Index 
3 : Normed fit index 

4 : Root Mean Square Error of Approximation 

161/0 117/1 --- --- S* عملکرد آموزشي ---< ارتباطات  

  عملکرد آموزشي ---< مدیریت ارائه درس 952/1 151/1 952/75 117/1 123/0

  عملکرد آموزشي ---< تدریس و هدایت 952/1 727/1 175/75 117/1 721/0

  عملکرد آموزشي ---< شایستگي فرهنگي 882/1 151/1 961/76 117/1 112/0

  عملکرد آموزشي ---< نظارت و تضمن کیفیت 922/1 755/1 715/71 117/1 711/0

  شيعملکرد آموز ---< کیفیت بازخورد 251/7 191/1 729/75 117/1 112/0

  عملکرد آموزشي ---< تکالیف 722/1 751/1 215/71 117/1 752/0

  عملکرد آموزشي ---< مدیریت کالس 251/7 155/1 192/75 117/1 125/0
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از طریق )اثر غیرمستقیم  ، رفتار شهروند سازماني5های جدول شمارۀ با توجه به داده کنند.مي

 عملکرد آموزشي معلمان دارد.بر   اشتیاق شغلي(

 
 : روش بوت استرپینگ برای بررسی تاثیر غیر مستقیم متغیرهای پژوهش5 جدول

ح سط

 یدارمعني

 

  t آماره

انحراف 

  استاندارد

 میانگین نمونه

(M) 

 میانگین اصلي

 (O) 

 

 مسیرها

 عملکرد آموزشي <-اشتیاق  115/1 111/1 168/1 961/2 117/1

 اشتیاق شغلي <-رفتار شهروند سازماني  715/1 711/1 111/1 157/9 117/1

 عملکرد آموزشي  <-ني رفتار شهروند سازما 751/1 759/1 151/1 997/2 117/1

 

 گیریبحث و نتیجه

عملکرد آموزشي بر اساس رفتار شهروند سازماني و نقش  یایيمدلپژوهش حاضر با هدف 

میانجي اشتیاق شغلي معلمان انجام شد. در پژوهش حاضر، مدل روابط مستقیم و غیرمستقیم 

الگوی پیشنهادی برازش  ها مشاهده شد،گونه که در نتایج یافتهمتغیرها آزمون شد و همان

دهد که تمامي بارهای عاملي نشانگرها بر متغیرهای نتایج نشان ميها نشان داد. خوبي بر داده

دهد که ضریب مسیر چنین، این نتایج نشان ميدار هستند. هممکنون مربوط به خودشان معنا

ییرات رفتار شهروند معنادار است. این مدل توانسته است تغ 17/1مستقیم مدل، در سطح آلفای 

 سازماني و اشتیاق شغلي، تغییرات عملکرد آموزشي معلمان را تبیین کند.

های با الگوی پیشنهادی( حاکي از این است که نتیجه به دست آمده )برازش مناسب داده

ای از متغیرها رفتارهای شهروند عملکرد آموزشي در بین معلمان را مي توان بر مبنای مجموعه

گری متغیر اشتیاق شغلي توصیف کرد. نتایج نشان داد که ابعاد رفتارهای و میانجيسازماني 

های پژوهش حاضر، با نتایج شهروند سازماني بر عملکرد آموزشي تأثیر مستقیم دارد. یافته

 Ahmadnejad et al (2016) و Zabardast et al (2019)و Norman  et al (2010)مطالعات 

Vipraprastha et al (2018)و Abbasian et al (2017) ین معنا، هماهنگ و همسو است. به ا

 ادفرا گرطوری که اضریب مسیر رفتار شهروند سازماني بر عملکرد آموزشي معنادار است، به
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ای، مدیریت ارایه درسي، های حرفهنقش از ،باشند شتهدا دخورفتارهای  از ستيدر درک

 دهستفاا یبیشتر کیفیت بازخورد و مدیریت مناسب کالسداریهای فرهنگي، شایستگي و کفایت

در پي آن منجر به عملکرد آموزشي بهتر شت داهند اخو یبهتر ارتباطات آموزشي و ميکنند

 به طور مستقیم کارکرد و رفتارهای شهروند سازماني معلمان به تعبیری دیگر شود. معلمان مي

رفتار شود. آنها مي مثبت زمینه ساز عملکرد و ددهای آنان تحت تاثیر قرار ميعملکرد حرفه

تواند تاثیرات قابل های مهم و شایسته هر فردی است که ميشهروند سازماني یکي از توانمندی

شود. ای در توسعه و پیشرفت و ارتقای اثربخشي و کارآیي کارکنان سازمان ميمالحظه

دهد رفتار شهروند سازماني گویای ان مينشTufail et al (2017) و Tran (2018) های یافته

این واقعیت است که وجود این نوع رفتارها در سازمان باعث روابط مثبت کاری، بهبود بهداشت 

 پذیری، مشارکت مدني در سازمان خواهد شد. رواني کارکنان، تحمل

مستقیم اثر  عملکرد آموزشيبر  همچنین، نتایج این پژوهش حاکي از آن است که اشتیاق شغلي

های و از نظر آماری دارای قدرت تأثیر بسیار باالیي است. نتایج این پژوهش با یافته دارد

 Salanova et al (2005) Mirheidari et و Schaufeli (2006) و Tran (2018) هایپژوهش

al (2012)  وHamzeian et al (2019) هم سو است. با توجه به جدید بودن مقولۀ  هماهنگ و

شتیاق شغلي، تحقیقات داخلي در این زمینه محدود است، تعداد معدودی از تحقیقات خارج از ا

دست انجام شده که نتایج آنها با نتایج به کشور دربارۀ تأثیر اشتیاق شغلي بر عملکرد آموزشي

طور کلي، با توجه به این که اشتیاق شغلي، توجه به آمده در این پژوهش هماهنگ است. به

های انگیزشي افراد دارد و معموالً جنبۀ مثبت این سازه را دارد و با تمرکز داشتن به این ویژگي

معلم نه تنها با  شودياشتیاق باعث مای معلمان را افزایش داد. توان عملکرد حرفه، ميویژگي

د کار سازگار شود، بلکه فرآیندى است براى اینکه چگونه افراد به بهترین نحو عملکرد خو يسخت

را انجام دهند. پیامدهاى اشتیاق شغلى دو جانبه است. زمانى که کارفرمایان براى کارکنان ارزش 

به ماندن در سازمان خواهند  یشتریو میل ب کننديقائل شوند، کارکنان احساس ارزشمندى م

مثبت و  حالت کی يشغل اقیاشت .(Tran. 2018)کننديداشت و براى موفقیت آن تالش م

 يو اثربخش آنبه  يو دلبستگ یانرژ زانیبه ماست که  شغلدر ارتباط با  يذهن بخشتیرضا

 Seif Obeid et al استوار استو وقف خود   یرومندیسه بعد جذب ، ن براشاره دارد که  یاحرفه
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ي در بین شغل اقیاشت جادیبا انشان داد  Mirheidari et al (2012)های و یافته (2018)

 مطلوباهداف به  یابيرس یکه به معنا آورد دیپد ي رانسجام و وحدت سازمانا کارکنان مي توان

ای اشتیاق شغلي در روابط های دیگر این مطالعه، نقش معنادار واسطهاز یافته .است سازماني

عنوان میانجيبین رفتارهای شهروند سازماني با عملکرد آموزشي معلمان است. اشتیاق شغلي به

اند که اگر افراد با اشتیاق درگیر های نشان دادهن رابطه را متأثر کند. پژوهشگر توانسته است ای

های خود نمایند و ایشان باشند و انرژی مطلوب صرف فعالیتهای حرفهجذب و تعهد در فعالیت

تری ای مطلوبرفتارهای مناسب و مسؤوالنه و نوع دوستانه داشته باشند، معموالً نقش حرفه

از . (,Mirheidari et al. 2012 Schaufeli et al, 2006, Carmeli et al, 2002)خواهند داشت

 ، مانندخود يدرون عمناببر تا  معلمان را وادار سازده کاست  نیا يتینظام ترب يلصار ااین رو، ک

های ، بدین طریق، انگیزه و اشتیاق دروني برای انجام فعالیتنندک اریذگ هیسرماتعهد ی، ژانر

که معلم درگیری و اشتیاق شغلي بیشتری نسبت به برای این ،اذلآید جود ميتخصصي به و

تری داشته باشد، شایسته است های خود داشته باشد و به تبع آن عملکرد آموزشي مطلوبنقش

 به پرورش اشتیاق، تعهد و انگیزه دروني آنان بیشتر توجه شود. 

با توجه به نقش اشتیاق شغلي  شودميهای پژوهش حاضر پیشنهاد بنابراین، براساس یافته

ربط تدابیری برای برگزاری و در عملکرد آموزشي، الزم است مسؤوالن آموزشي و افراد ذی

همچنین، با توجه به نقش رفتارهای  .های اشتیاق آفریني معلمان اتخاذ نمایندآموزش دوره

مفید و مؤثری دربارۀ  های آموزشيشهروند سازماني در عملکرد آموزشي، مطلوب است کارگاه

هایي ها با محدودیتپژوهش حاضر نیز به مانند سایر پژوهش شناخت ماهیت آنها برگزار شود.

 کند.مي ها و کاربست آن را با رعایت احتیاط همراهروبرو است که تعمیم یافته
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