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هاي سازماني مدارس بر اعتماد و رفتار شهروندي سازماني  تبيين نقش ويژگي
  معلمان
  2محمد حسنيو  1مهدي كاظم زاده بيطالي

  

  چكيده
دي سازماني معلمان از طريق بيني اعتماد و رفتار شهرونپژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه و پيش

اين پژوهش كليه معلمان مدارس متوسطه جامعه آماري . هاي سازماني مدارس انجام شده است ويژگي
گيري تصادفي ساده نفر با روش نمونه 159ناحيه دو آموزش و پرورش شهر اروميه بوده كه از ميان آنان 

- پرسشنامه رفتار ها از روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بوده و براي گردآوري داده. انتخاب شدند

دست آمده از ه داده هاي ب. شنامه رسميت سازماني استفاده شدو پرس شهروندي سازماني، فرهنگ سازماني
نتايج پژوهش نشان . طريق روش همبستگي و تحليل رگرسيون به روش گام به گام مورد تحليل قرار گرفت

با اعتماد و رفتار شهروندي معلمان رابطه ) غير از اندازه سازماني به(هاي سازماني مدارس داد كه بين ويژگي
دار و ، متغير فرهنگ سازماني تاثير معنيهاي سازماني مدارساز بين ويژگي. دار وجود داردمثبت معني

 18 و كاركنان اعتماد درصد واريانس 51 سازماني فرهنگ. مثبتي بر روي اعتماد و رفتار شهروندي دارد
  . نمود تبيين را آنان شهروندي رفتار واريانس درصد
سازماني، رفتار  سازماني، اعتماد ي رسميت سازماني، اندازهسازماني،  فرهنگ: هاي كليدي واژه

 شهروندي سازماني
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  مقدمه
در دهه اخير، بررسي رفتار افراد در محيط كار، توجه محققان را بيش از پيش به خود جلب 

هدف مشترك مطالعات فوق، تعريف نوعي رفتار فردي است كه به موفقيت بلند . كرده است
  ). 2005مقيمي، ( كندمدت سازمان، كمك مي

مطالعات كمي به بررسي چگونگي تأثير متغيرهاي سطح كالن سازماني مانند ساختار سازماني 
د تمايل كاركنان دهتحقيقات نشان مي. اند بر رفتار شهروندي سازماني و اعتماد كاركنان پرداخته

 شوداي سازماني تبيين ميه اي به وسيله ويژگيبراي درگيري در رفتار شهروندي سازماني تا اندازه
    ).2008، 1راوب(

د كه متغيرهاي مهم سازماني مانند ساختار سازماني و فرهنگ ده نتايج تحقيقات نشان مي
راوب، ( استسازماني با ميزان بروز رفتارهاي شهروندي سازماني و اعتماد كاركنان در ارتباط 

از رسميت، پيچيدگي و تمركز  ساختار سازماني چارچوب سازماني است كه به درجه). 2008
هاي انجام شده نشان داده اند كه ساختار پژوهش ).2006، 2دي گروت و برونلي(اشاره دارد 

  ).2000، 3پادساكف(سازماني يكي از پيشايندهاي كليدي رفتار شهروندي سازماني است 
عنوان يكي از  كه يكي از ابعاد ساختار سازماني است به ؛بر اين اساس در اين پژوهش، رسميت

ها و رسميت عبارت است از حدي كه قوانين، خط مشي. متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شد
اندازه سازماني ). 2008راوب، (ها موجود باشند و براي عمليات سازمان به كار گرفته شوند  رويه

ى كه در يك اندازه سازمان به بيان ساده به تعداد افراد. استهاي سازماني  از ويژگي يكي ديگر
  . كند اشاره مي كنند، سازمان كار مي

فرهنگ سازماني از جمله موضوعات مهم مديريت و رفتار سازماني است كه توجه بسيار از 
فرهنگ سازماني بخش گسترده اي از رفتار و . انديشمندان را در دهه اخير به خود جلب كرده است
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دگرگوني و پايداري رفتار مطلوب و سنجيده  پوشاند و براي پديد آوردنبالندگي سازماني را مي
 1آشكاناساي). 2009زارعي متين، طهماسبي و موسوي، ( شودهاي موثر گرفته مي از آن ياري

كند كه در حقيقت، تركيبي از فرهنگ سازماني را قسمتي از محيط داخلي سازمان توصيف مي
ان است و براي راهنمايي هاي مشترك بين اعضاي سازممجموعه تعهدات، اعتقادات و ارزش

). 2008هوشنگي و فرهي بوزنجاني، (شود كاركنان در انجام وظايف مورد استفاده واقع مي
مدارك و شواهد گوياي اين حقيقت است كه فرهنگ سازماني پيش شرط بنيادي براي تقويت و 

هاي شغلي پا را كاركنان زماني از مسئوليت. شودپرورش رفتار شهروندي سازماني محسوب مي
گذارند كه از شغل خود راضي و خرسند باشند و سرپرستان را نيز حمايت كننده و با فراتر مي

  ).2008عليزاده و شهراني، ( مالحظه، تشخيص داده باشند
مطرح شد ) 1964( 3و كاتز) 1938( 2مفهوم رفتار شهروندي سازماني ابتدا در مقاالت بارنارد

بودند كه براي اولين بار در خالل بررسي رابطه بين رضايت شغلي و ) 1983( 4ولي باتمن و اورگان
آنان اظهار داشتند؛ رفتار شهروندي . كردندعملكرد از اصطالح رفتار شهروندي سازماني استفاده 

سازماني مجموعه رفتارهاي سودمندي است كه در شرح وظايف شغلي قيد نشده اما كاركنان براي 
م وظايف سازماني به نحو مشهود اين دسته از رفتار ها را از خود بروز كمك به سايرين طي انجا

چن و (اند محققين به تاثير مهم رفتار شهروندي سازماني در موفقيت سازماني پي برده. دهندمي
  ). 1989، 6؛ كارامبايا 1988، 5هيوي و سيگو
ها و پيامدهاي رفتار كنند پيشايندهاي نظري توسعه يافته و مطالعات تجربي سعي ميچارچوب

ادبيات كثيري حول محور رفتار شهروندي سازماني وجود . شهروندي سازماني را شناسايي كنند
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هاي متعددي از رفتار شهروندي سازماني پردخته شده و اين خود، سازيدارد كه در آنها به مفهوم
ر اين باورند صاحبنظران ب). 2008وب، را(در فهم اصطالح مذكور شده است  موجب سردرگمي

كه براي دستيابي به اثربخشي و كارايي بيشتر و بهتر در موسسات آموزشي، وجود مديران و 
نژاد،  سبحاني(معلماني كه فراتر از وظايف رسمي خود در سازمان عمل نمايند، ضروري است

  ).2010يوزباشي و شاطري، 
وسيله پادساكف  تحقيقات صورت گرفته در خصوص ادبيات رفتار شهروندي سازماني به

روشن ساخته كه بين ابعاد فرهنگ سازماني با رفتار شهروندي سازماني رابطه معني دار ) 2000(
سازد نيز خاطر نشان مي) 2000( 1هاي تشريح شده بوسيله پاين و اورگانبه عالوه يافته: وجود دارد

متمايز، تفسير و  هاي مختلف به اشكال كه رفتار شهروندي سازماني ممكن است در فرهنگ ملت
هايي با فرهنگ بروكراتيك، كارهايي كه جزء الزامات رسمي  كاركنان در سازمان. ارزيابي گردد

هاي نوآورانه را چالشي نسبت به اختيارات مدير به حساب  دهند و فعاليت شغلشان است، انجام مي
هايي نوآورانه، كه فعاليتتوان انتظار داشت كه رفتارهاي شهروندي سازماني بنابراين مي. آورندمي

هاي ولي در فرهنگ. هايي محدود شوندخودجوش و خارج از نقش هستند، در چنين فرهنگ
هاي نوآورانه  شود، كاركنان به انجام فعاليتدموكراتيك كه بر نوآوري و مشاركت تأكيد مي

  . شوندتشويق مي
 تمن و اورگان،با( رضايت شغليرفتار شهروندي سازماني در رابطه با متغيرهاي مختلفي مانند 

نديم جهانگير، موزهيد و (، سبك رهبري )2008عليزاده و شهراني، (، فرهنگ سازماني )1983
مورد مطالعه قرار ) 1990؛ اورگان،  2001 ،2چاراش و اسپكتور(، عدالت سازماني )2004محموديول، 
اي  شهروندي سازماني تا اندازه هاي سازماني و رفتارهاي اما روابط موجود بين ويژگي. گرفته است
زماني، حمايت ناپذيري سا اي كه رسميت سازماني، انعطاف ريختگي است؛ به گونه داراي به هم
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  ) .2005مقيمي، ( اند ي، ارتباط مستمري با رفتارهاي شهروندي سازماني نداشتهستادي و فاصله فضاي
در روابط اجتماعي، اقتصادي،  ي جهاني سازي، اهميت اعتمادبا گسترش پديده از سوي ديگر

گيري مورد توجه قرار گرفته است، بطوري كه اكثر صاحب نظران سياسي و سازماني بطور چشم
دانايي فرد، رجب زاده و (اند ها اشاره كرده در علوم مختلف به اهميت نقش اعتماد در سازمان

  ).2009حصيري، 
در تحقيقات  بوده است اما اخيراًاعتماد يك موضوع بحث برانگيز در مطالعات سازماني 

در مطالعات سازماني اعتماد به . صورت جامع مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استآموزشي به
همان طور كه بيان كرديم اعتماد به عملكرد مناسب . عملكرد موثر سازمان ها متصل شده است

صورت مثبت بر  تواند بهمي توان فرض كرد كه اعتمادباشد و اينگونه ميها مرتبط ميسازمان
عنوان نوع خاص سازماني عملكرد و سطح اثربخشي مدارس تاثيرگذارد، اگر چه مدارس به

گردد چرا كه روابط اعتمادي اعتماد معلمان باعث ارتقاي اثربخشي مدرسه مي. مشخص شده است
تقاي سرمايه اعتماد بين افراد باعث ار. باشدبخش الينفك سرمايه اجتماعي يك سازمان مي

  . شوداجتماعي يك مدرسه و نهايتا تاثير مثبت آن بر سطح اثربخشي مدرسه مي
مولفه هاي فرهنگ سازماني  در تحقيقي به بررسي نقش و تاثير )2009(زارعي متين و همكاران 

، ميان نتايج تحقيق نشان داده است كه از ميان ابعاد فرهنگ سازماني. اند در اعتمادسازي پرداخته
عدم اطمينان، جمع گرايي بين گروهي، برابري جنسي، قاطعيت و نوع دوستي با اعتماد  جتناب ازا

در تحقيقي كه به ) 2009( 1وان ميل و وان هوت. سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
بررسي رابطه اعتماد معلمان و ويژگي هاي سازماني مدرسه پرداخته اند، فرهنگ سازماني، اندازه 

درسه و تركيب گروهي مدرسه به عنوان ويژگي هاي سازماني مدرسه درنظر گرفته شده و ارتباط م
نتايج تحقيق نشان . هريك از اين متغيرها  با اعتماد معلمان در مدرسه مورد بررسي قرار گرفته است

                                                                                                                            
1  . Van Maele & Van Houtte 
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داده است كه فرهنگ سازماني، اندازه مدرسه و تركيب گروه با اعتماد معلمان رابطه مثبت 
نشان داد كه اعتماد به ) 2009(همچنين نتايج تحقيق قلي پور، پور عزت و حضرتي . عناداري داردم

  .شدت تحت تأثير فرهنگ سازماني است
ها  ها و سازمان تواند منجر به همكاري بين افراد ،گروه صاحبنظران باور دارند كه اعتماد مي

ارتقاي مشاركت و همكاري بين افراد و  هاي جديدي براي ها در جستجوي راه امروزه سازمان. شود
گيري از آثار آن هستند و از اين رو بيشتر از هر زمان به اعتماد و تقويت و  ها و بهره گروه
اين كار را با مهندسي مجدد ساختار و مسطح نمودن آن و  و معموالً سازي آن توجه دارند واقعي

اختيار در آن به شكل غيرمتمركز درآيد  اي كه هاي مبتني بر تيم كاري به گونه تاكيد بر شكل
  ).2009پناهي، ( دهند كار رسميت سازماني را كاهش مي عبارت ديگر براي اين به. دهند افزايش مي

 1بيير و ترايس. اندازه مدرسه يكي از مهمترين متغيرهاي موثر بر عملكرد مدارس مي باشد
ه اندازه سازماني نتايج سازماني را تحت دارند كاظهار مي) 1967(2جانسون و هاسهال، و ) 1979(

عبارتي اگر تعداد اعضاي سازماني افزايش بيابد، كيفيت روابط بين كارمندان ه ب. دهدتاثير قرار مي
 لندهمچنين اسميت، هوي و اسويت. شودمنجر به كاهش اعتماد سازماني مي بابد كه نهايتاًكاهش مي

يابد، افزايش مي ند زماني كه تعداد اعضاي سازمانيدر تحقيق خود به اين نتيجه رسيد) 2001(
. شود و اين مسئله باعث كاهش ميزان اعتماد در بين اعضا مي گرددتر ميروابط بين افراد پيچيده

كنند كه هر چه تعداد دانش آموزان ثبت نامي بيشتر شود ميزان اعتماد جمعي در آن  آنها بيان مي
  . يابد مدرسه كاهش مي
لعه مباني نظري در پژوهش حاضر، فرهنگ سازماني و اندازه سازماني وان ميل و براساس مطا

هدف . هاي سازماني مدارس در نظر گرفته شد عنوان ويژگي و رسميت رابينز به) 2009(وان هوت 
 قيمعلمان از طر يسازمان يشهروند اعتماد و رفتار ينيب شيرابطه و پ يپژوهش حاضر بررس

                                                                                                                            
1. Beyer & Trice 
2. Hall, Johnson & Haas 
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  .استرس مدا يسازمان هاي يژگيو

  روش
 ها يك تحقيق  توصيفي از نوع همبستگياين تحقيق از لحاظ نحوه گردآوري اطالعات و داده

  . باشدنظر هدف، از نوع تحقيقات كاربردي مي است و از
 2جامعه آماري در اين پژوهش دبيران متوسطه ناحيه  :جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

تعداد  2كه طبق آمار سازمان آموزش و پرورش ناحيه  است 90-89شهر اروميه در سال تحصيلي 
حجم . گيري از نوع تصادفي ساده بودروش نمونه. باشدنفر مي 270دبيران مقطع متوسطه اين ناحيه 

منظور  به. باشدنفر مي 159گيري  نمونه انتخاب شده با در نظر گرفتن معيارهاي جدول نمونه
 مورد تربيتي علوم متخصصان محتواي آنها توسط روايي( اردها از پرسشنامه استاند آوري داده جمع
  :به شرح زير استفاده شد) گرديد واقع تائيد

گيري رسميت سازماني به عنوان يكي از منظور اندازه به :رسميت سازماني پرسشنامه
 9اين ابزار داراي . استفاده شد )1969(هيك و آيكنهاي سازماني مدارس از پرسشنامه  ويژگي
با طيف ليكرت  )5=تا كامال مواغقم 1=كامال مخالفم(اي  است كه براساس مقياس پنج گزينه گويه

صوري، محتوايي كار رفته و در تحقيقات روايي  محققان مكررا بهاين ابزار توسط  .تنظيم شده است
 اين پايايي به منظور بررسي ).2001، مقيمي( و سازه و پايايي اين مقياس گزارش شده است

براي پرسشنامه فوق كرونباخ ميزان ضريب آلفاي . از روش همساني دروني استفاده شدامه پرسشن
  .شاخص پايايي مطلوب آن است نشانگر بدست آمد كه 74/0

گيري فرهنگ سازماني مدارس به عنوان يكي به منظور اندازه :پرسشنامه فرهنگ سازماني
اين . استفاده شد) 2002(امه مقني زاده از ويژگي هاي سازماني مدارس در پژوهش حاضر از پرسشن

با  )5=قمفتا كامال موا 1=كامال مخالفم(اي  پنج گزينهمقياس  براساس گويه است كه 22ابزار داراي 
اين پرسشنامه در مطالعات داخل و خارج بكار برده شده است و . طيف ليكرت تنظيم شده است

در مقاله ارتقاي فرهنگ مدرسه، ) 2002(ه زاد مقني. باشد روايي آن مورد تاييد صاحبنظران مي
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در پژوهش . بدست آورده است 87/0بنياني براي اصالح مدرسه آماره آلفاي كرونباخ را براي آن 
  .آمد دسته ب 84/0 فوق پرسشنامه براي كرونباخ  آلفاي ضريب حاضر ميزان

ه اعتماد سازماني براي سنجش اعتماد سازماني دبيران از پرسشنام :پرسشنامه اعتماد سازماني
) 2009( كه در تهيه سواالت اين پرسشنامه از پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش سيد جوادين

گويه  21اين ابزار داراي. استفاده گرديده است كه روايي و پايايي آن نيز محاسبه گرديده است
كامال  مخالفم و نظر،بي  موافقم، هاي كامال موافقم،اي ليكرت با گزينه درجه 5است كه با مقياس 

براي سنجش پايايي پرسشنامه مذكور از آلفاي . پردازدمخالفم به سنجش اعتماد سازماني مي
  .دست آمده ب 84/0كه  كرونباخ استفاده شد

رفتار تابعيت سازماني دبيران با استفاده از مقياس   :پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني
OCB اين پرسشنامه . گيري شده استساخته شده است اندازه 2004كه در سال  1هوي و دي پاوال
هاي كامال موافقم، موافقم، نظري درجه اي ليكرت با گزينه 5باشد كه با مقياس گويه مي 12داراي 

براي سنجش . پردازدندارم، مخالفم و كامال موافقم به سنجش رفتار تابعيت سازماني دبيران مي
براي سنجش پايايي  اين ابزار . اندز تحليل عاملي استفاده كردهروايي اين مقياس هوي و دي پالو ا

  . دست آمده ب 86/0د كه از آلفاي كرونباخ استفاده ش
آوري اطالعات كيفي پژوهش، كتب و مجالت  در پژوهش حاضر براي جمع: روش اجرا

اطالعات آوري علمي و مقاالت به روز و مربوط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت و براي جمع
به اين ترتيب . هاي اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شدكمي به منظور به دست آوردن پاسخ سؤال

كه بعد از هماهنگي و كسب مجوز، با رعايت مالحظات اخالقي و بيان اهداف پژوهش و پس از 
ان هر آن كه تعداد معلمان هر يك از مدارس مشخص گرديد اقدام به توزيع پرسشنامه در بين معلم

 ليبه منظور تحل .هاي كمي مورد استفاده قرار گرفتصورت داده يك از مدارس شد و پاسخ آنان به
  .ديچند گانه به روش گام به گام استفاده گرد ونيرگرس زيو ن يهمبستگ ليها از تحل هيها و آزمون فرض داده

                                                                                                                            
1. Dipaola & Hoy 
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  نتايج
از بين پاسخ. هر اروميه بودندنفر از دبيران ناحيه دو آموزش و پرورش ش 159نمونه تحقيق شامل 

نيز فوق ليسانس  2/2ليسانس و  2/72درصد آنها داري مدرك تحصيلي فوق ديپلم،  2دهندگان 
در گروه بيش ) درصد 49(نيز به اين سوال پاسخ ندادند، بيشترين سابقه تدريس دبيران  6/4بودند البته 

  .سال بودند 31- 40نظر سني بين  از) 3/56(همچنين بيشترين پاسخگويان. سال ديده شد 16از 
 

  ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي مورد پژوهش .1جدول 
  M  SD  متغير
  450  707 )اندازه مدرسه( تعداد دانش آموزان

  5/13  70 رسميت
  5/14  69 فرهنگ سازماني

  5/14  73 اعتماد
  14  72 رفتار شهروندي

  

  

) رسميت و فرهنگ سازماني(زماني مدارس هاي سادهد كه بين ويژگينتايج پژوهش نشان مي
هاي گينوان يكي از ويژالبته اندازه سازماني به ع .داري وجود داردبا اعتماد همبستگي مثبت معني

) 1(پس فرضيه هاي  .داري با اعتماد و رفتار شهروندي سازماني نداشتمدارس رابطه معني سازماني
داري را بين عوامل جمعيت شناختي سن و سابقه نينتايج همچنين رابطه مع. شودتاييد مي) 2(و 

هاي از ويژگي( اندازه  از  كه به غير داد نشان نتايج همچنين. تدريس با متغيرهاي پژوهش را نشان نداد
 هايفرضيه  تائيد اين به معناي  .وجود دارد داريمعني همبستگي شهروندي رفتار  و) مدارس سازماني

بين اعتماد و ) =72/0r(و) >01/0P(با  نسبت همبستگي رابطه بيشترين .باشديم  حاضر پژوهش )5( و )4(
را نشان ) 6(تا ) 1(هاي فرضيه) 2(هاي حاضر در جدول يافته. شودفرهنگ سازماني ديده مي

  .دهد مي
  ضرايب همبستگي پيرسون بين ويژگي هاي سازماني مدارس با اعتماد و رفتار شهروندي دبيران. 2جدول
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  7  6  5  4  3  2  1  متغير
              1  سن  1
            1  61/0**  سابقه تدريس  2
          1  02/0  06/0  رسميت  3
        1  24/0**  04/0  02/0  فرهنگ سازماني  4
      1  72/0**  21/0**  09/0  04/0  اعتماد  5
6  OCB 07/0  07/0  **21/0  **43/0  **50/0  1    
  1  04/0  05/0  04/0  04/0  06/0  19/0  اندازه  7

هاي سازماني مدارس يعني رسميت و فرهنگ سازماني در پيش ن سهم ويژگيبه منظور تعيي
از روش تحليل رگرسيون به روش گام به گام  7بيني اعتماد معلمان در جهت پاسخگويي به فرضيه 

براساس . ارائه شده است) 3(خالصه نتايج تحليل رگرسيون گام به گام در جدول . استفاده شد
بيني اعتماد كاركنان از روي فرهنگ بستگي چندگانه براي پيشضريب هم) 3(اطالعات جدول 
بنابراين فرهنگ . دست آمده استه ب =514/0R2و ضريب تعيين  =717/0rسازماني برابر با 

از ) =514/0R2(درصد  51اين متغير حدود . بيني كندتواند اعتماد كاركنان را پيشسازماني مي
اثر متغير فرهنگ بر اعتماد را نشان  72/0يج ضريب تاثير حدود نتا. كندواريانس اعتماد را تبيين مي

  ).= 717/0ßو   >01/0P( دهدمي
طور كه در جدول مشخص است رسميت سازماني به دليل معني دار نبودن از معادله  همان
  .حذف شد

  نتايج تحليل رگرسيون چندگانه براي پيش بيني اعتماد از روي فرهنگ سازماني. 3جدول
  ß  B  F  R2  R  SE  متغير

  2/5  717/0  514/0  30/157  60/0  717/0 فرهنگ سازماني
  

در جهت آزمون فرضيه آخر ارائه شده است ) 4(خالصه نتايج رگرسيون گام به گام در جدول 
گانه براي پيش بيني رفتار شهروندي سازماني العات اين جدول ضريب همبستگي چندبراساس اط
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=  184/0و ضريب تعيين   R= 43/0برابر ) فرهنگ سازماني(هاي سازماني مدارس از روي ويژگي
R2 بنابراين از بين سه ويژگي سازماني مدارس در پژوهش حاضر فرهنگ . بدست آمده است

 درصد 18د اين متغير حدو. ي دبيران را دارندبيني كنندگي در رفتار شهروندسازماني قدرت پيش
)18/0=R2 (نتايج حاكي از تاثير معني دار و . ا تبيين مي كنداز وريانس رفتار شهروندي دبيران ر

دليل معني دار نبودن از ه و ديگر متغيرها ب) = 43/0ßو   >01/0P. (مثبت فرهنگ سازماني بود
  .معادله حذف شدند

  نتايج تحليل رگرسيون چندگانه براي پيش بيني رفتار شهروندي دبيران  از روي فرهنگ سازماني. 4جدول

  ß  B  F  R2  R  SE  متغير

  5/3  43/0  184/0  7/33  19/0  43/0  فرهنگ سازماني

  گيري بحث و نتيجه
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه و پيش بيني اعتماد و رفتارشهروندي سازماني معلمان از 

معناداري بين دو مثبت رابطه  ،هاي مربوطبا توجه به يافته. هاي سازماني مدارس بودطريق ويژگي
اين يافته با نتايج حاصل از پژوهش وان ميل و . وجود دارد اعتماددارس و متغير فرهنگ سازماني م

. باشدهمسو مي )2009(و زارعي متين و همكاران) 2009( و همكاران ، قلي پور)2009(وان هوت 
  .دارند كه اعتماد به شدت تحت تأثير فرهنگ سازماني استآنها اظهار مي

ي از معني دار بودن رابطه بين رسميت سازماني و همچنين نتايج تجزيه و تحليل داده ها حاك
و ) 2008(وبا، ر)2006(نتايج حاصل با يافته هاي دي گروت و برونلي . باشداعتماد سازماني مي

آنها اظهار مي دارند كه اعتماد با ساختار سازماني  .همسو مي باشد) 2009(وان ميل و وان هوت 
  .رابطه دارد

نتايج حاصل . تغيرهاي اندازه مدرسه و اعتماد معلمان رابطه وجود نداردم بينها،  با توجه به يافته
 ولي با نتايج تحقيقات بيير و ترايس. باشدهمسو مي) 2009(با پژوهش وان ميل و وان هوت 

دارند كه افزايش اندازه سازماني آنها اظهار مي. همسو نيست) 1967(و همكاران و هال ) 1979(
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) 2001( 1موران و هويتسچانن گودارد،  همچنين با نتايج. شودزماني ميمنجر به كاهش اعتماد سا
به اين نتيجه رسيدند زماني كه تعداد اعضاي  آنها .همسو نيست) 2001(و اسميت و همكاران 

شود و اين مسئله باعث كاهش ميزان اعتماد تر مييابد، روابط بين افراد پيچيدهافزايش مي سازماني
  . ددگر در بين اعضا مي

ها بين فرهنگ سازماني مدرسه با رفتار شهروندي سازماني معلمان رابطه مثبت و با توجه به يافته
اين  .باشدهمسو مي) 2008(هاي عليزاده و شهراني نتايج حاصل با پژوهش. معناداري وجود دارد

ندي تحقيق نشان داد كه فرهنگ سازماني پيش شرط بنيادي براي تقويت و پرورش رفتار شهرو
هاي شغلي پا را فراتر مي گذارند كه از شغل خود كاركنان زماني از مسئوليت. شودمحسوب مي

عليزاده (راضي و خرسند باشند و سرپرستان را نيز حمايت كننده و با مالحظه، تشخيص داده باشند 
  ). 2008و شهراني، 

ماني و رفتار شهروندي ها نشان داد كه بين متغيرهاي رسميت سازنتايج تجزيه و تحليل داده
نتايج حاصل با مطالعه انجام شده توسط دي گروت و . سازماني رابطه مثبت معناداري وجود دارد

باشد آنها در تحقيق خود نشان دادند كه رسميت سازماني با رفتار همسو مي) 2006(برونلي 
د كه رسميت يكي از آنان خاطر نشان كردن. شهروندي سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

باشد و منجر به ظاهر شدن سطوح باالتر يا پايين تر پيشايندهاي مهم رفتار شهروندي سازماني مي
همسو ) 2008( وبانتايج حاصل با مطالعه انجام شده توسط ر. شودرفتار شهروندي سازماني مي

وندي سازماني رابطه حاكي از آن بود كه بين رسميت و رفتار شهر )2008( وبانيست، يافته هاي ر
كارهاي بوروكراتيك تحقيق خود نشان داده است كه ساز و  در )2008(وبار. معنادار وجود ندارد

سازي رابطه معناداري با رفتار شهروندي سازماني كاركنان از جمله تمركز، پيچيدگي و رسمي
روندي سازماني نياز به توان گفت تاثير رسميت بر رفتار شه دست آمده مي در تبيين نتايج به. ندارد
زيرا تأثير رسميت نبايد بدون در نظر گرفتن محتواي آنچه رسمي سازي ، هاي بيشتري دارد بررسي

                                                                                                                            
1. Goddard, Tschannen-Moran & Hoy 
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  .شده است مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد
كه رفتار شهروندي حاكي از اين است  نتايج حاصل در خصوص رابطه بين اندازه سازماني و

  . وجود ندارد بين اين دو متغير رابطه معناداري
در خصوص نقش ويژگي هاي سازماني مدارس  7خالصه نتايج در جهت پاسخگويي به فرضيه 

بيني اعتماد سازماني معلمان تنها بعد فرهنگ دهد كه در پيشبيني اعتماد معلمان نشان ميدر پيش
يت و هاي سازماني مدارس يعني رسمديگر ابعاد ويژگي. دار داشتسازماني ضريب تاثير معني

درصد از  51بعد فرهنگ سازماني به تنهايي . داري از معادله حذف شدنداندازه بدليل عدم معني
و ) 2009(نتايج حاصل با پژوهش وان ميل و وان هوت . كندواريانس اعتماد سازماني را تبيين مي

  . باشدهمسو مي) 2009( و همكاران هاي قلي پورهمچنين با نتايج پژوهش
هاي سازماني مدارس بر در پژوهش حاضر مبني بر تاثير ويژگي 8ي آزمون فرضيه در نهايت برا

براساس . رفتار شهروندي سازماني نيز از رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد
 از بين سه بعد ويژگي هاي سازماني مدارس، فرهنگ سازماني اثر معني دار) 4( اطالعات جدول

درصد از واريانس رفتار شهروندي سازماني راتبين  43اين متغيير. ي ماندداشت و در معادله باق
و نتايج حاصل توسط دي گروت و ) 2008(هاي عليزاده و شهرانينتايج حاصل با پژوهش. كنند مي

  . باشدهمسو مي) 2006(برونلي 
 هاي ناخواسته كه ممكن بودايي از جمله عدم كنترل همه متغيره پژوهش فوق با محدوديت

، حاكم نبودن روحيه پژوهش در بين معلمان و نيز تازگي يج تحقيق را تحت تاثير قرار دهندنتا
  .، روبه رو بودعدم دسترسي به مباني نظري گستردهمتغير هاي مورد بررسي و

نتايج اين پژوهش، اهميت و نقش رسميت و فرهنگ سازماني در اعتماد معلمان و رفتار 
با توجه به رابطه بين رسميت و فرهنگ سازماني با اعتماد و . ان مي كندشهروندي سازماني آنها را بي

شود براي افزايش اعتماد معلمان و رفتار شهروندي سازماتي  رفتار شهروندي سازماني پيشنهاد مي
هايي كه در فرهنگ سازماني همچنين ارزش. آنها به رسميت و فرهنگ سازماني مدرسه توجه شود
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هاي نهفته در باعث ارتقاء يا مانع اعتماد شود پيشنهاد مي شود به ارزشنهفته است، ممكن است 
  .فرهنگ سازماني توجه شود
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A study of the role of school organizational characteristics on 
teachers trust and organizational-citizenship behavior 

 
M. Kazemzadehbeytali1 & M. Hassani2 

 
Abstract 
        The aim of this research was to study teachers trust and organizational-
itizenship behavior and their relationship with the school organizational 
characteristics.  The population included all boys’ high school teachers of 
district II, Urmia among whom 159 teachers were randomly selected as the 
sample. The research method was descriptive-correlative. The 
questionnaires of organizational citizenship behavior, organizational trust, 
organizational culture, and organizational formalization were implemented 
to collect the data. Regression and correlation were utilized to analyze the 
data. The results showed that there is a relationship between school 
organizational characteristics and teachers trust and organizational-
citizenship behavior. In other words, there is no relationship between 
organizational size with trust and organizational-citizenship behavior. 
Further, there is significant positive correlation between school 
organizational characteristics, organizational culture, and teacher trust and 
organizational-citizenship behavior. Organizational culture specifies 51 
percent of the variance of teachers trust and 18 percent of the variance of 
organizational-citizenship behavior. 

Keywords: Organizational culture, organizational formalization, 
organizational size, organizational trust, organizational-citizenship behavior. 
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