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چکيده:
پژهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی فضیلت سازمانی در رابطه بین شفافیت نقشش و رفتشار ششهروندی
سازمانی انجام شد .روش تحقیشق از حیشث هشدف توسش ه ای-کشاربردی و از حیشث جمش آوری دادههشا ،توصشیفی-
همبستگی به روش م ادالت ساختاری بشود .جام شه آمشاری پشژوهش ششامل کلیشه م لمشان آمشوزش و پشرورش
باینگان در سال تحصیلی  1397-98بود که با استفاده از ششیوه نمونشه گیشری تصشادفی سشاده ت شداد  200نفشر بشه
عنششوان نمونششه انتشششا .شششدند .بششرای جم ش آوری دادههششا از پرسشششنامه رفتششار شششهروندی سششازمانی اورگششان ،)2000
شششفافیت نقششش سششازمانی سششاویر  )1992و فض شیلت سششازمانی کششامرون و همکششاران  )2004اسششتفاده شششد .روای شی
محتوایی پرسشنامهها مورد تأییشد قشرار گرفتشه و پایشایی آنهشا بشه ترتیشب  0/84 ،0/91و  0/87بشه دسشت آمشد .بشرای
تحلیل دادهها از نرم افزار  spssو نرم افزار لیزرل استفاده شد .یافتههای تحقیق نششان داد کشه ششفافیت نقشش
سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با بتای  )0/39و بر فضیلت سازمانی با بتای  )0/44اثشر مببشت و مسشتقیم
دارد ،همچنین ضریب اثر غیرمستقیم شفافیت نقشش سشازمانی بشر رفتشار ششهروندی سشازمانی  0/23اسشت کشه
نششان مشیدهششد نقششش واسش ۀ فضشیلت سششازمانی در رابش ۀ بشین شششفافیت نقششش سششازمانی و رفتششار شششهروندی
یدار است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت کشه ششفافیت نقشش و فضشیلت سشازمانی از متغیرهشای
سازمانی م ن 
مهم و مرتب

با رفتار شهروندی سازمانی است.

واژگان کلیدی :شفافیت نقش سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی ،فضیلت سازمانی ،م لمان.
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و به طور مستقیم و آشکار از طریق سیسشتم پشاداش

مقدمه
رویششارویی بششا چالشششها و

رسشمی مشورد تقشدیر قشرار نمشیگیشرد .)Castro, 2004

پيچيده به م لمانی نیاز دارند که داوطلبانشه و

بنششابراین ،متناسششب بششا ای شن رویکششرد رفتششار شششهروندی،

سششازمانهای آموزشششب بششرا
شراي

اختيار رفتار کنند و برا

موفقيشت سشازمان ،از هشي

رفتاری فردی ،آگاهانه و داوطلبانه اسشت کشه بشه طشور

تالشششب دریشغ نورزنششد  .)Vigoda & Gadot, 2007ايششن

مسششتقیم و صششریح توسشش

رفتارهشششای داوطلبانشششه و اختیشششاری کشششه از انتهارهشششا

رسشششمی سشششازمان تقویشششت نششششده ،امشششا در مجمشششو

رسششمب فراتششر رفتششه و بششرا

بقششا سششازمان ضششرور

هستند بشا عنشوان رفتشار ششهروند سشازمانب مطشر

سیسششتم پششاداش دهششی

اثربششی سازمانی را ارتقاء میبششد
 .)Organ, 1998در رویکششششرد دوم ،گششششروه دیگششششر از

مششششیشششششوند  .)Bolger & Somech, 2004دادن

محققان بیان میکنند که رفتشار ششهروند

پیشششنهادهای نوآورانششه بششرای بهبششود کیفیشت ،خوانششدن

باید به صورت مجشزا از عملکشرد کشار مشورد مالحهشه

دسشششتورال ملها و بشششششنامهها و عمشششل بشششه آنهشششا،

قرار گیرد .بنابراین ،دیگشر مششکل تمشایز بشین عملکشرد

سرپیچی نکردن از اجرای قوانین و مقشررات در مواقش

نقش و فرانقش وجود نشواهد داشت .در این دیدگاه،

نبود ناظر رسمی ،حمایت از اجرای قشوانین و مقشررات

رفتششار شششهروند سششازمانی را بایششد بششه عنششوان تمششام

غیر رسمی و نانوشته ،غیبت نکردن حتی در حد مجشاز

رفتارهششا

مببششت افششراد در درون سششازمان Castro,

و مراقبششت و محافهششت از دارایششیهششای سششازمان زی شن

 )2004در نهر گرفت .متناسب بشا ایشن رویکشرد ،رفتشار

آبشششادی و بهرنگشششی )12 :1387 ،نششششان از وجشششود رفتشششار

شهروندی سازمانی به کلیه رفتارهای مببشت ،اخالقشی

شهروندی سازمانی در مدارس به عنوان سشازمانهای

و سششازنده در چشششارچو .نقشششش و فراتشششر از نقشششش بشششه

آموزش شی دارد .در صششورت نبششود رفتارهششای شششهروندی،

منهور کمک به سازمان برای حفظ کارایی ،اثربشششی

سازمانهای آموزشی بشه کنشدی بشه سشمت اثربشششی

و مزیت رقابتی آن در آینده گفته میشود.

حرکت خواهند کرد.

در مورد رفتار ششهروندی سشازمانی طبقشه بنشدیهشای

محققان در ت ریف رفتار شهروندی ،بشین رفتشار درون

مشتلفی شکل گرفتشه اسشت .پرکشاربردترین و پذیرفتشه

نقشی و رفتار فرانقشی تفاوت قائشل ششدهاند Hui,

شده ترین طبقه بندی مت لق به اورگان  )1998اسشت

.)et al., 1999

کششه رفتششار شششهروندی را بششه پششنع نب ششد نششو دوسششتی،

رفتشششار درون نقششششی بشششه رفتارهشششای ششششغلی اطشششال

فضیلت سازمانی ،جوانمردی ،فضشیلت مشدنی ،اد .و

مششیشششود کششه از شششر وظششایف و نقشهششای رسششمی

نزاکت تقسیم مشیکنشد .نشو دوسشتی ،کمشک بشه دیگشر

سیسششتم رسششمی

کارکنششان در رابطششه بششا وظایفشششان اسششت .منهششور از

سششازمان شناسششایی و پششاداش داده مششیشششوند .رفتششار

فضیلت سازمانی رفتارها

اختیار  ،بشیش از حشداقل

فرانقشششی بششه رفتارهششای شششغلی فراتششر از نقشهششای

الزامششات نقششش اسششت .جششوانمرد

سششازمان نشششات گرفتششه و توسشش

غیرعاد

سشازمانی

حششاکی از تحمششل و

بدون شکایت کردن است.

رسششمی کارکنششان اشششاره دارد ،ایششن رفتارهششا اختیششاری

گذشت در شرای

هستند و م موالا در سیستم پاداش رسشمی سشازمان

فضششیلت مششدنی بششه م نششا

در نهر گرفته نمیشوند.

مسئولیت پذیر در سازمان است و اد .و نزاکشت بشه

تمایششل بششه مشششارکت و

پیشگیر از اسشترسها و مششکالت کشار

ابتششدا رفتششار شششهروندی تحششت عنششوان رفتششار فرانقششی

تالش برا

مورد توجه قرار گرفت .در این رویکشرد رفتارششهروندی

در رابطه با دیگران گفته میشود .)Yoon, 2009

کششار فراتششر از

به تازگی مفهومی در ادبیات مدیریت با عنشوان ررفتشار

الزامات نقشی است که برای آنها ت یین شده اسشت

شششهروندی اجبششاریر مطششر شششده اسششت .ای شن رفتششار

بششه عنششوان کمکهششای افششراد در محششی
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غیرداوطلبانشششه ،اجبشششاری و در مشششواردی سوءاسشششتفاده

گذاشته ششده اسشت را در برداششته باششد و ديشدرلب و

گرایانه است .در سه حالت ،احتمال به وجشود آمشدن و

نگرش فرد را نسبت بشه وظشايف و ششغل خشود تغييشر

بششه کششارگیری چن شین رفتششاری افششزایش مییابششد -1 :عششدم

خواهد داد  .)Robert, 2003کارکنانی کشه از نقشهشای

شفافیت در حد فاصل بین ملزومات رسمی ششغل و

سازمانی خود به روشنی آگشاه مشیباششند ،کمتشر دچشار

رفتارهششای داوطلبانششه  -2افششزایش فشششارهای بششازار و

تششویش و نگرانشی شششده و هشم چنشین در آنهشا درجششه

سطو باالتری از رقابت و  -3ت یین حشد و مشرز رفتشار

زیادی از ت هد سازمانی مششهود مشیباششد & Allen

شششششهروندی سششششازمانی بششششه کمششششک سرپرسششششتان و

 .)Fredman, 2001: 145شفافیت نقشش دارای دو ب شد

مدیران .)Vigoda & Gadot, 2006: 79

شفافيت هدف و شفافيت فرايند بر گرفته از نهريشه

با توجه به آنچه گفته شد ،رفتار شهروندی را میتشوان

ساوير) میباشد .ششفافيت هشدف اششاره مشیکنشد بشه

با نقش رویکشرد دوم) در نهشر

حد ره در آن اهداف عينب و رلب نتايع يك ششغل بشه

گرفت .همچنین وضشو نقشش سشازمانی بشه منهشور

ششده اسشت و ششفافيت

به عنوان رفتاری مرتب

جلوگیری از رفتارهای انتفاعی و سوءاستفاده گرایانشه
رفتار شهروندی اجباری) ضروری است .از این رو یکشی
از متغیرهششای مششرتب

بششا رفتششار شششهروندی سششازمانی،

طور واضح بيان و مششش
فراينششد حششد

اسششت رششه در آن فششرد از چگششونگب و رونششد

انجام دادن شغل خود آگاه است .)Sawyer, 1992
در این پژوهش فضیلت سازمانی نیز بشه عنشوان یکشی

شفافیت نقش در نهر گرفته شده است.

از رفتارهششای مششرتب

ششششفافیت از موضشششو های اخالقشششی هشششزاره سشششوم در

باتوجه به نقش مثثر آن در سازمان و بشه ویشژه تشأثير
آن بر رو

سازمانها

بششا رفتششار شششهروندی سششازمانی،

عملكشرد راررنشان ،مشورد توجشه قشرار گرفتشه

 )Vaccaro, 2010پیش نیاز عملکرد مشثثر سشازمانی و

اسشششت  .)Cameron, et al., 2004واژه فضشششیلت

سبب ایجاد سازمانهایی بشا اثربشششی بشاال مشیششود

برگرفتششه از لغششت یونششانی  arêteبششه م نششی ت ششالی و

 .)Burger & Owens, 2010شفافیت نتشایع مببتشی از

 virtueدر زبان التین به م نشی نقطشه قشوت یشا برتشری

قبیشششل سشششازگار و درف افشششراد از سیاسشششتها و خششش

اسششت .دربششاره مفهششوم فض شیلت بششه طششور گسششترده در

مش شیهششای سششازمانب  ،)Oliver, 2004: 31مشششارکت

متون اخال

بیشششتر ،ایجششاد اعتمششاد نسششبت بششه مششدیریت ،افششزایش

مشیششود  .)Hackett & Wang, 2012: 869فضشیلت

خالقیششت ،یششادگیری از خطاهشششا و اشششتباهات ،بهبشششود

بهترین شرای

افشراد و شایسشتهترین رفتارهشای افشراد

عملکرد ،افزایش رضایت ششغلی و کشاهش رفتارهشای

اسششت کششه وجودشششان را مت ششالی م شیکنششد و بزرگتششرین

مششششر ،)Voglgesng & Lester, 2009 .کشششاهش

آرمانهششای بشششر اسششت .مفهششوم فض شیلت در ت ری شف

اسششترس نقششش ،کششاهش تحری شف واق ی شت و کششاهش

سششنتی ،پای شه و مبنششای علم شی نششدارد و از آن بششه عنششوان

رفتارهای تصن ی  )Rizzo, et al., 1970به بار میآورد.

مفهششومی نسششبی و فرهنششم محششور یششاد شششده کششه بششا

در ای شن می شان شششفافیت نقششش بششه عنششوان نمششودی از

محافهه کاری اجتماعی ،مذهب یا ت صشبات اخالقشی

شفافیت سازمانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.

عجشین بشوده اسشت MacIntyre, 1984; Schimmel,

شفافيت نقش به باورها

و به طور خاص در فضشایل اخشال بحشث

افراد دربشارهی انتهشارات و

 .)1997; Chapman & Galston, 1992فضشششیلت

با نقشهای شغلیششان اششاره دارد

سازمانی به م نی ایجاد ،توسش ه و تشداوم ،حمایشت و

 .)Kahn, et al., 1964شفافيت نقش میتوانشد انجشام

پرورش رفتارها ،عادتها ،اعمال و تمایالت مت شالی از

رفتارها

مرتب

بهتششر رششار و وظششايفب رششه بششر عهششده راررنششان سششازمان
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قبیل انسانیت ،صداقت ،بششش ،اعتمشاد و وفشاداری

 ،)2010رفتار شهروندی سازمانب )Rego, et al., 2010

در سطح فردی و جم ی در یک سازمان است

دارد .فضششیلت سششازمانی بششه ت ششالی و ارتقششاء رفتششار

 .)Rego, et al., 2011فضیلت سازمانی صفت اخالقی

اعضششا سششازمان منجششر مششیشششود .قششرار گششرفتن در

است که از تجم ادراکی یک نو رفتار در زندگی کشاری

م رض فضیلت سازمانی ،موجشب ایجشاد احساسشات

آموختشه مشیشششود .فضشیلت سششازمانی بایشد در سششطح

مببت در کارکنان و برانگیشتن آنها در راستا کمشک و

سازمان عملیاتی شده و در ارزشهای آرمانی سشازمان

احترام بشه یکشدیگر و در نتیجشه اجشرا هشر چشه بیششتر

آشششکار شششود  .)Chun, 2005: 270بنششابراین فض شیلت

رفتار شهروند سشازمانی مشیششود .)Bagozzi, 2003

سازمانی ویژگی اخالقی سازمان است که میتوانشد در

همچنین افراد با ذهنیت مببت از سشازمان ،ششهرت و

صفات ششصشیتی افشراد در سشازمان نمشود پیشدا کنشد.

اعتبششار سششازمانی خششود را افششزایش ،اعتمششاد و احسششاس

فضششیلت سششازمانی بششا افششزایش توانششایی مقابلششه بششا

وفادار را توسش ه ،و در راسشتا

حفشظ و تقویشت ایشن

مشکالت عمدهای که سازمان با آن مواجه میشود ،از

اعتبششار و انجششام بهتششر و کسششب سششود بیشششتر بششرا

آثار منفی مششکالت سشازمان مشیکاهشد .نسشبت دادن

سازمان تشالش مشیکننشد  .)Lilius, et al., 2008ادراک

خصیصه فضیلت به سشازمان ،بیشان کننشده آن اسشت

از فضیلت سازمانی باعث میشود تا عواطشف مببشت

کششه سششازمان توانمنششدی الزم بششرای ایجششاد ،تقویششت و

در کارکنششان برانگیشتششه شششده و رفتارهششای سششودمند،

حمایت از ف الیتهای پرهیزکارانه و فضشیلت محشور

همدالنه و تشومم بشا احتشرام بیششتری از سشوی کارکنشان

در اعضای خود را دارد .فضیلت در سشازمان ،بشه رفتشار

بشروز یابشد ;Spector & Fox, 2002; Bagozzi, 2003

برتر و مت الی کارکنان اشاره دارد؛ از اینرو آن دسشته از

 .)Avey, , et al., 2008ادراک از فضشیلت سشازمانی و

ویژگیهای سازمانی خاسشتگاه فضشیلت سشازمانیانشد

درک منسجم از ارزشهای سازمانی ،پیوسشتگی میشان

کششه بششه ظهششور رفتارهششای مت ششالی از قبیششل عشششق و

اعضششاء سششازمان را از طریششق هویششت درونششی کارکنششان

همششدلی  ،)Rego, et al., 2011تششوان اخالقششی ،اراده،

بهبششود مششیبششششد  ،)Lilius, et al., 2008آنهششا

;Seligman, 1999

م ناداری در کشار را تجربشه مشیکننشد Kets de Vries,

 ،)Baumeiser & Exline, 2002سشالمت ،شششادمانی و

 )2001افشششراد بشششه گونشششهای اثشششربشش بشششه سشششازمان

ان طشاف پشذیری در برابشر سششتیهشا Ryff & Singer,

م شیپیوندنششد و بششرای بهبششود عملکششرد سششازمانی تششالش

 )2008; Myers, 200از سوی اعضشای سشازمان منجشر

مشیکننششد و بششه ایشن ترتیشب مسششت د اجششرای رفتارهششای

شششوند .بنششابراين هرگونششه اعمششال فششرد  ،ف الیتهششای

;Gavin & Mason, 2004

تحمشششل در برابشششر دششششواریهشششا

جم ب ،ویژگیهای فرهنگب و يا هر فرايند

شششهروندی مششیشششوند

ره باعث

 .) Wright & Cropanzano, 2000افشراد بشه علشت کشار

ترويع و تداوم فضشيلت در يشك سشازمان ششود ممكشن

در سششازمان فض شیلت محششور احسششاس قششدر و منزلششت

است به فضيلت سازمانب منجر شود Cameron, et

کرده  )Emmons, 2003و در پاسخ بشه چنشین فرصشت

.)al., 2004

شغلی ،خود را مت هد به اجرای وظایفی بدانند کشه در

فضیلت سازمانی تاثیری بسزا در سالمت سشازمانی و

کل به نفش سشازمان و سشایر افشراد باششد & Ribeiro

افششزایش شششور و نشششار و روابشش

قششویتششر و عملکششرد

مببت سشازمانی Cameron, et al., 2004; Cameron,
 ،)2009:39ویژگششششیهششششای اخالقششششب 2005

)Rego, 2009
به دليل پيامدها

مهشم فضشيلت سشازمانب ،برخشب از

،)Chun,

متشصصان ،تحقیق در با .فضیلت را در برنامههای

احساس مببت و ایجاد سرمایه اجتماعی ،هم افزایشی

تحقیقششاتی سششازمان قششرار داده

Moore & Beadle,

در عملکشرد افشراد و سشازمانها Barclay & Markel,

 )2006; Gowri, 2007; Lilius, et al., 2008و برخشی
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نیز در عمشل بشه بررسشی فضشیلت سشازمانی و طراحشی
مقیاسی برای سنجش آن پرداختهانشد Cameron, et

میشوند و بشه عنشوان فرصشتهایی بشرا
زمینششهای رششه از طريششق اسششتانداردها

.)al., 2004

مشششش

سولومون  ،)1999از اولین کسانی بود که فهرستی از

.)Rego, et al., 2011

يشادگير در

بششاال عملكششرد

شششده اسششت ،مششورد اسششتفاده قششرار بگیرنششد

فضششایل کسششب و کششار را کششه شششامل ت ششداد زیششادی از

بررسی ادبیات پژوهش نشان میدهشد کشه تحقیقشاتی

فضششششایل اخالقششششی بششششود ،فششششراهم کششششرد .مششششورفی

محششدود در رابطششه بششا متغیرهششای رفتششار شششهروندی

 )Murphy,1999پششنع ب ششد فضشیلت شششامل صششداقت،

سازمانی ،شفافیت نقش و فضشیلت سشازمانی انجشام

انصشششاف ،اعتمشششاد ،احتشششرام و همشششدلی را بررسشششی کشششرد

شده است .اما پژوهششی کشه ایشن مثلفشهها را بشا هشم

 .)Payne, et al., 2011: 260امششا در حششوزه سششازمانی

مدنهر داشته باشد ،دیده نشد.

کششامرون  )2003از اول شین اندیشششمندانی اسششت کششه در

بهشاری فششر و جشواهر کامششل  )1389در پشژوهش خششود

زمینه مفهوم سشازی فضشیلت سشازمانی تشالش کشرده

اخالقشی در سشازمان،

نشان دادند که توجه به ارزشها

است .وی و همکارانش مدل پشنع عشاملی از فضشیلت

رفتششار شششهروند

سششازمانی شششامل خششوش بینششی  ،بششششش  ،اعتمششاد ،

نوری  )1392در پژوهشی بشرروی  141نفشر از کارمنشدان

شششفقت و صششداقت را ارائششه نمودنششد .ایششن مششدل بششر

شششرکت مشششابرات اصششفهان نشششان دادنششد کششه بششین

اسششاس سششه ويژگششب رليششد رششه در ت ششاريف فضششيلت

فضیلت سازمانی با رفتار ششهروندی سشازمانی و سشه

تداعب میشوند م رفی گردیده است .این سه ویژگشی

ب ششد آن ی نششی فضششیلت مششدنی ،نوعدوسشششتی ،اد .و

عبارتند از :تشأثير انسشان فضشيلت بشه انسشانهایی بشا

مهربشششانی رابطشششه مببشششت و م نشششی داری وجشششود دارد.

ششصشششششيت اخالقشششششب و ششششششكوفا ،قدرتمنشششششد ،دارا

بهزادی و همکارانش  )1392در پشژوهش خشود بشرروی

خودرنترلب ،ان طشاف پشذير ،دارا

را افششزایش مششیدهششد .خشششوعی و

اهشداف م نشب دار و

کارکنششان شششرکت بهششره بششرداری نفششت وگششاز کششارون ،بششه

اصول مت الب مربور میشود) ،خیشر اخالقشی نششان

بررسی رابطه فضشیلت سشازمانی بشا رفتشار ششهروندی

میدهد ره چه چيز خو ،.درست و شايسشته اسشت) و

سششازمانی ،وفششاداری سششازمانی و بهزیسششتی م نششوی

بهبششود وض ش یت اجتمششاعی فضششيلت فراتششر از صششرفاا

پرداختنششد .نتششایع نشششان داد کششه فض شیلت سششازمانی و

سششود منششاف خششود گسششترش مییابششد و ارزشهششای

اب اد آن با رفتار مدنی سازمانی ،بهزیسشتی م نشوی و

اجتمشاعب را ايجششاد مشیکنشد رششه فراتششر از خواسششتههای

وفاداری سازمانی همبستگی مببت و م نشاداری دارد.

ابزار است) .خوش بينی به صورت تمايشل يشا انتهشار

یافتشششششششههای تحقیشششششششق حسشششششششن زاده ثمشششششششرین و

هميشششگب بششه دريافششت و دسششتيابب بششه نتيجششه مببششت

سفیدکار  )1393حاکی از وجود رابطه مببت و م نشی

ت ريف میشود .اعتماد سازمانب نششان مشیدهشد رشه

دار ین فضیلت سشازمانی و رفتشار ششهروند کارکنشان

حسششن نيششت ،مالحهششات ،و احتششرام بششر سششازمان حششارم

مناطق شهردار رشت است .ریبرو و رگو  ،)2009رگو و

است و افراد به يكشديگر و رهبشران خشود اعتمشاد دارنشد.

همکاران  ،)2010رگو و همکاران  )2011در مطال ات خود

شفقت سازمانب بدان م نب اسشت رشه افشراد مراقشب

دریافتند که بین فضیلت سازمانی و رفتار ششهروند

يكششديگر هسششتند و بششه يكششديگر اهميششت مششیدهنششد.

رابطه مببت و مستقیم وجود دارد بطوریکشه پشرورش

صداقت نشان میدهد ره درستكار  ،قابليت اعتمشاد

فضیلت سازمانی موجب بشروز رفتشار ششهروند

و در

و احترام در سشازمان ششاي اسشت .بشششش سشازمانی

نتیجششه بهبششود و ارتقششاء سششالمت عششاطفی کارکنششان و

بدان م نب است ره اششتباهات بشه سشرعت بشششيده

ترویع ت هد در نیرو کار میشود .چن و یانم Chen
47

|

نقش میانجی فضیلت سازمانی در رابطه بین شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی

 )& Yang, 2012در پششژوهش خشود دریافتنششد ارزشهششا،

شششهروندی سششازمانی و فضششيلت سششازمانب اسششت .بششه

نگرشها و رفتارهای رهبران بر کارمندان تأثیر مببتشی

رغم پيوند اين سشه متغيشر در مبشانب نهشر بشه ششكل

میگذارد و همچنین موجب میشود تا کارکنان رفتشار

مفهومب ،تشارنون هشي پژوهششب بشه صشورت تجربشب

شهروندی سازمانی مانند نشو دوسشتی را بشرای کمشک

رابطه اين سه متغير را مورد بررسب قرار نداده اسشت.

به همکاران و مسئولیت وجدانی نسبت به سازمان را

بنابراین نوآور اين پژوهش آن اسشت رشه ايشن ارتبشار

بشششششه صشششششورت عشششششالی انجشششششام دهنشششششد .وانشششششانن و

علب را در سشطح عمليشاتب و تجربشب دنبشال رشرده و بشا

همكشاران  )Vaananen, et al., 2004وجشود ششفافيت

استفاده از روش مدل يشابب م شادالت سشاختار  ،ايشن

در نقش و وظايف و فرآيندها سازمان را سبب ساز

رابطه علب را در محي

مدارس مورد آزمون قشرار داده

عدالت سازمانب گزارش مشیدهنشد و م تقدنشد اگشر در

اسششت؛ بنششابراين مششدل مفهششومب پششژوهش ،بششا هششدف

اهشششداف و فرآينشششدها و وظشششايف افشششراد در سشششازمان

شششناخت رابطششه شششفافیت نقششش و رفتششار شششهروندی

شششفافيت وجششود داشششته باشششد ،ايششن ادراف در راررنششان

سششازمانی بششا نقششش ميششانجب گششر فضششيلت سششازمانب

شكل خواهد گرفت ره در سشازمان هشي چيشز پنهشانب

طراحی و با فرضیههای پژوهشی زیر آزمون میشود.

وجود ندارد و عدالت در مجمو سازمان بشه خشوبب بشر

 -شششفافیت نقششش بششر رفتششار شششهروندی اثششر مسششتقیم

قرار است .همين ادرارات موجب مشیششود احسشاس

دارد.

شايستگب و توانمند راررنشان افشزايش يابشد و آنهشا

 -فضیلت سازمانی بر رفتار ششهروندی اثشر مسشتقیم

با اشتيا

و عالقه بيشتر در سازمان باقب بماننشد و

دارد.

تالش رفتار ششهروندی) بيششتری را در جهشت رسشيدن

 -شفافیت نقش بر فضشیلت سشازمانی اثشر مسشتقیم

به اهداف سازمانب انجام دهنشد .مشوخرجب و مالهورتشا

دارد.

 )Mukherjee & Malhotra, 2006شفافيت نقش در
سازمان را يك عامل مهم در مشاررت هر چه بيششتر

 شفافیت نقش از طریق فضیلت سازمانی بشر رفتشارشهروندی اثر غیر مستقیم دارد.

راررنششان گششزارش م شیدهنششد و م تقدنششد بششا مشششاررت
راررنششان ،احسششاس شايسششتگب و سششودمند در آنهششا
تقويششت خواهششد شششد و آنششان تششالش بيشششتر را بششرا
سازمان انجام خواهند داد .رحمشان فروغشی  )2012نیشز
عنششوان م شیکنششد کششه ازجملششه مششوارد مششرتب

بششا رفتششار

شهروندی سازمانی ویژگشیهشای نقشش و ویژگشیهشای
شکل :1مدل مفهومی پژوهش

کار میباشد.
بهششره منششدی مششدارس از م لمششان برخششوردار از رفتششار
شهروندی سازمانی به دلیل ماهیت پیچیده تدریس -
یادگیری از ملزومات است .همچنین به نهر میرسشد
رفتششار شششهروندی بششدون شششفاف بششودن نقششش جهششت
انجششام رفتارهششای درون نقش شی و داشششتن م لمششان بششا
فضیلت جهت انجشام رفتارهشای فرانقششی امکانپشذیر
نشواهشششد بشششود .از ایشششن رو مشششدل مفهشششومب پشششژوهش
دربرگيرنده سه سازة شفافیت نقشش سشازمانی ،رفتشار
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روش تحقیق
پژوهش از نهر هشدف ،توسش های -کشاربردی و از
نهر روش پژوهش در زمرۀ پژوهشهشای توصشیفی از
نششو همبسششتگی بششه روش م ششادالت سششاختاری بششود.
جششام ۀ آمششاری پششژوهش ،کلیششه م لمششان آمششوزش و
پششرورش باینگششان در سششال  1397-98شششامل  280نفششر
بودند .نمونه مطلشو .بشر اسشاس جشدول مورگشان 162
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بششود .بششرای افششزایش دقششت نتششایع بششا اسششتفاده از روش

پایایی آن توس

نمونهگیری تصادفی ساده  200نفشر بشه عنشوان نمونشه

شده است .همچنشین پایشایی ایشن پرسششنامه در ایشن

دادههشا از پرسششنامه

انتشا .شدند .بشرای جمش آوری

پژوهش با محاسبه آلفای کرونباخ  0/87گزارش ششده

استفاده شد .قبل از اجرای پژوهش ،مجوز الزم اخذ و

است.

در حین اجرا ،هدف از اجرای پژوهش و نحوۀ انجشام آن

خشوعی و نوری  0/91 )1392گشزارش

پرسشششنامه رفتارششششهروندی :ایشششن پرسششششنامه
اورگان  )2000در پانزده سشئوال و پشنع ب شد نشو

به شکلی شفاف برای ششرکتکنندگان توضشیح داده و

توس

پشس از کسششب رضششایت ،پرسشششنامهها در اختیشار آنهششا

دوستی ،جوانمردی ،وجشدان کشاری ،فضشیلت و احتشرام

دادههشا از روششهای

گذاشته شد .برای تجزیه و تحلیل

طراحی شده است .نمره گذاری پرسشنامه بر اسشاس

آمار توصیفی فراوانی ،میانگین و انحراف اسشتاندارد)

طیف پنع درجهای لیکرتی از کامال ا مشافم  )1تا کشامال ا

و آمار استنباطی همبستگی پیرسون و آزمون کایمو

مششوافقم  )5م شیباشششد .روایششی محتششوایی پرسشششنامه

و بارتلششت) تحششت نششرم افششزار  SPSSنسشششه  23و بششرای

توس

اساتید صاحبنهران مشورد تأییشد قشرار گرفتشه و

بررس شی بششرازش مششدل از روش م ششادالت سششاختاری بششا

پایایی آن توس

اسششتفاده از نششرم افششزار  LISRELنسشششه  8/8اسششتفاده

اسشششت .همچنشششین پایشششایی ایشششن پرسششششنامه در ایشششن

شد.

پژوهش با محاسبه آلفای کرونباخ  0/91گشزارش ششده

علی نژاد  0/79 )1393گشزارش ششده

است.
ابزارهای پژوهش
پرسششششنامه ششششفافیت نقشششش سشششازمانی :ایشششن
پرسشششنامه توس ش

یافتههای تحقیق

سششاویر  )1992در  16سششئوال و دو

نمونشششه ایشششن پشششژوهش را  200نفشششر از م لمشششان

ب د شفافیت هدف و ششفافیت فرآینشد طراحشی ششده

آموزش و پشرورش باینگشان تششکیل دادنشد کشه  50نفشر

است .نمره گذاری پرسششنامه بشر اسشاس طیشف پشنع

م ادل  25درصد زن و  150نفر م ادل  75درصشد مشرد

درجهای لیکرتی از کامال ا مششافم  )1تشا کشامال ا مشوافقم

بودنششششد .میششششانگین سششششنی و انحششششراف م یششششار سششششن

 )5مششیباشششد .روایششی محتششوایی پرسشششنامه توسشش

شششرکتکنندگان بششه ترتی شب برابششر  43/80و  5/20بششود.

اساتید صاحبنهران مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن

میشششانگین سشششابقۀ کشششاری کارکنشششان ششششرکتکننده در

توسشش

دیششن و همکششاران  0/86 )1998گششزارش شششده

پژوهش  17/28بود.

اسشششت .همچنشششین پایشششایی ایشششن پرسششششنامه در ایشششن
پژوهش با محاسبه آلفای کرونباخ  0/84گزارش ششده
است.
پرسشنامه فضیلت سشازمانی :ایشن پرسششنامه
توس

کامرون و همکاران  )2004در  15سشئوال و پشنع

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش و اب اد آنها
متغیر

میانگین

انحراف م یار

فراوانی

شفافیت نقش

61/20

12/21

200

سازمانی
فضیلت سازمانی

58/20

10/14

200

رفتار شهروندی

66/32

12/09

200

سازمانی

ب ششد خششوش بینششی ،اعتمششاد ،همششدردی ،یکپششارچگی و
بششش طراحی شده است .نمشره گشذاری پرسششنامه
بر اساس طیف شش درجشهای لیکرتشی از کشامال ا غلش
 )1تششا کششامال ا درسششت  )6مششیباشششد .روایششی محتششوایی
پرسشنامه مورد تأیید اساتید صاحبنهر قرار گرفته و

همانگونشششه کشششه در جشششدول ششششماره  1مششششاهده
مششیشششود ،میششانگین و انحششراف اسششتاندارد شششفافیت
نقشششش سشششازمانی بشششه ترتیشششب برابشششر  61/20و ،12/21
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میششانگین و انحششراف اسششتاندارد فضششیلت سششازمانی بششه

دادههای مورد نهشر بشرای تحلیشل عشاملی مناسشبتر


ترتیشششب برابشششر  58/20و  10/14و میشششانگین و انحشششراف

هسشتند .از آزمششون بارتلششت نیشز بششرای بررسششی چگششونگی

استاندارد رفتشار ششهروندی سشازمانی بشه ترتیشب برابشر

ماتریس همبستگی استفاده شد .آزمون بارتلت بشرای

 66/32و  12/09بود.

هر سشه پرسششنامه همانگونشه کشه در جشدول  )3داده
شده است کوچکتر از مقشدار  0/05بشوده و فشرض یکشه

جدول  )2ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
متغیر

3

2

1

.1شفافیت نقش سازمانی

**0/55

**0/45

1

.2فضیلت سازمانی

**0/48

1

.3رفتار شهروندی سازمانی

نرمششالبودن دادههششا بششا ارزیششابی چششولگی و کشششیدکی
بررسی شد .چولگی و کشیدگی متغیرها بشین بشازۀ +2

1
-

واحشششد) بشششودن مشششاتریس همبسشششتگی رد مشششیششششود.

** p≥0/01

و  )-2بود که نرمالبودن دادهها را نشان میداد.
قبششل از ارزیششابی الگششوی سششاختاری ،شششاخ

آزمشششون ضشششریب همبسشششتگی پیرسشششون بشششرای

هششای

همبسششتگی بششین متغیرهششا نشششان داد بششین شششفافیت

برازش برای الگوی انشدازهگیشری محاسشبه ششد .الگشوی

نقش سازمانی با رفتار ششهروندی سشازمانی ،r=0/55

انششدازهگیششری ،ارتبششار بششین متغیرهششای آشششکارسششاز بششا

 ،)p≥0/01بششین شششفافیت نقششش سششازمانی و فضششیلت

متغیرهای مکنون را آشکار میکنشد .ارزیشابی ایشن الگشو

سازمانی  )p≥0/01 ،r=0/45و بین فضیلت سشازمانی بشا

با استفاده از تحلیشل عامشل تأییشدی انجشام مشیششود.

رفتشششار ششششهروندی سشششازمانی  )p≥0/01 ،r=0/48رابششش ۀ

شششاخ

هششای بششرازش الگششوی انششدازهگیششری در جششدول،4

مببت و م نیداری وجود دارد.

بششرازش بسششیار مناسششب ایششن الگششو را نشششان م شیدهششد؛
بنشششابراین متغیرهشششای آشکارسشششاز توانشششایی الزم بشششرای

جدول  )3مقدار آماره آزمون  KMOو بارتلت

0/75

آزمون KMO
پرسشنامه
شفافیت
نقش سازمانی

آزمون بارتلت

χ2

251/87

درجة آزادی

52

p.value

0/001

آزمون KMO
پرسشنامه

عملیاتیکردن متغیرهای مکنون را دارند.

جدول  )4خالصه شاخ
)X2
45/60

)df

X2/df

41

1/11

های آماری برازندگی الگوی پژوهش

)RMSEA
0/03

)GFI
0/95

)AGFI
0/92

)CFI
0/94

)NFI
0/94

0/81
χ2

225/36

درجة آزادی

49

p.value

0/001

فضیلت
سازمانی

آزمون بارتلت

آزمون KMO

پرسشنامه
رفتار
شهروندی

آزمون بارتلت

سازمانی

خروجی نرمافزار لیزرل بشرای بررسشی روابش

0/83
χ2

151/25

درجة آزادی

36

p.value

0/001

متغیرها در شکل پایین ارائه شده است.

برای بررسی اعتبار و کفایت دادههشا از ششاخ
KMOاستفاده شده است که مقدار این شاخ

برای

دادههشای ایشن پشژوهش بشه ترتیشب بشرای پرسششنامه
شفافیت نقشش سشازمانی برابشر بشا  ،0/75پرسششنامه
فضششیلت سششازمانی برابششر بششا  0/81و بششرای پرسشششنامه
رفتار شهروندی سازمانی برابر با  0/83به دست آمشده
است .این شاخ

در دامنهی صفر تا یك قرار دارد ،و

هشر چشه مقشدار ایشن ششاخ
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بشه یشك نزدیشکتر باششد

شکل شماره  .1مدل در حالت ضرایب استاندارد

بشین

مجلهی علمی رهبری آموزشی کاربردی ،سال اول ،شمارهی  ،1بهار 56-43 ،1399
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خطششای تقریششب  )RMSEAبرابششر بششا  ،)0/03شششاخ
برازندگی تطبیقی  )CFIبرابر با  ،0/94شاخ
بششرازش  )GFIبرابششر بششا  ،0/95شششاخ

نیکشویی

نیکششویی بششرازش

ت دیلیافتششه  )AGFIبرابششر بششا  ،0/92شششاخ

شششاخ

برازنششدگی هنجارشششده  )NFIبرابششر بششا  0/94و شششاخ
خششی دو بششر روی درجششه آزادی  )X2/dfبرابششر بششا  1/11بششر
یداری
شکل شماره  .2مدل در حالت ضرایب  tم ن 

برازش مناسب و مطلو .الگو داللت دارد.
جدول  )5جدول ضرایب استاندارد و سطح م نیداری برای مسیرهای الگو
مسیر
از متغیر
شفافیت

نقش

اثر مستقیم

سازمانی

سازمانی

فضیلت سازمانی

رفتار شهروندی

بحث و نتیجه گیری

غیرمستقیم

به متغیر
رفتار شهروندی

اثر

T

0/39

0/23

3/28

ای شن پششژوهش بششا هششدف بررس شی نقششش می شانجی
فض شیلت سششازمانی در رابطششه ب شین شششفافیت نقششش و

0/56

-

4/98

رفتار شهروندی سازمانی در بشین م لمشان آمشوزش و

سازمانی

پرورش باینگان انجام شد .نتایع تحلیل دادهها نششان
شفافیت
سازمانی

نقش

فضیلت

0/44

-

4/61

داد که شفافیت نقش بشر رفتشار ششهروندی سشازمانی

سازمانی

م لمششان اثششر مسششتقیم دارد .ایششن نتیجششه بششا نتششایع
بر اساس جدول  ،2اثر مستقیم شفافیت نقش
سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی بشا بتشای )0/39
و  ،)t=3/28اثر مستقیم فضیلت سازمانی بشر رفتشار
ششهروندی سشازمانی بشا بتشای  )0/56و  )t=4/98و اثششر
مسششتقیم شششفافیت نقششش سششازمانی بششر فضششیلت
سششازمانی بششا بتششای  )0/44و  )t=4/61م نششیدار اسششت.
برای بررسی تأثیر شفافیت نقشش سشازمانی بشر رفتشار
ششششهروندی سشششازمانی بشششا نقشششش میشششانجی فضشششیلت
سازمانی ،باید ضریب اثر غیرمستقیم حاصشل ضشر.
اثر مسشتقیم ششفافیت نقشش سشازمانی بشر فضشیلت
سازمانی در اثر مستقیم فضیلت سشازمانی بشر رفتشار
شششهروندی سششازمانی) محاسششبه شششود .ضششریب اثششر
غیرمسششتقیم شششفافیت نقششش سششازمانی بششر رفتششار
ششهروندی سشازمانی  0/23اسششت کشه نشششان مشیدهششد
نقشششش واسششش ۀ فضشششیلت سشششازمانی در رابششش ۀ بشششین
شفافیت نقش سازمانی و رفتار شهروندی سشازمانی
م نششیدار اسششت .بررسششی بششرازش الگششوی سششاختاری
پژوهش نشان داد شاخ

ریشۀ میانگین مجشذورات

پژوهششششهای وانشششانن و همكشششاران  ،)2004مشششوخرجب و
مالهورتشششا  )2006و رحمشششان فروغشششی  )2012همششششوان
است .در تبیین این رابطه میتوان گفشت کشه افشزایش
شفافیت در سشازمان بشه بشاال رفشتن سشطح اعتمشاد در
کارکنان منجر میشود ،افرایش اعتمشاد نیشز افشزایش
سطح مشارکت و مشروعیت و مقبولیشت سشازمان را
در پشی خواهششد داشششت .ایشن رونششد در نهایشت منجششر بششه
رفتششار شششهروندی م شیشششود .بششه عبششارتی دیگششر ،اگششر در
اهشششداف و فرآينشششدها و وظشششايف افشششراد در سشششازمان
شششفافيت وجششود داشششته باشششد ،ايششن ادراف در راررنششان
شكل خواهد گرفت ره در سشازمان هشي چيشز پنهشانب
وجود ندارد و عدالت در مجمو سازمان بشه خشوبب بشر
قرار است .همين ذهنیت موجب مشیششود احسشاس
شايستگب و توانمند راررنشان افشزايش يابشد و آنهشا
با اشتيا

و عالقه بيشتر در سازمان باقب بماننشد و

تالش بيشتر را در جهت رسيدن به اهداف سشازمانب
انجام دهند.
به عالوه افشراد تشرجيح مشیدهنشد در محی هشای
شفافب رار رنند رشه نقشهایششان روششن اسشت و از
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انتهارات مافو

خود نسبت به خودشان آگاه باششند.

به بهبود اخال

اجتماعب مشیششود ،اخشال

اجتمشاعی

زمششانب رششه شششفافيت نقششش باالسششت رضششايت و رفتششار

فراتر از منشاف ششصشب اسشت و بشه منتفش سشاختن

شهروندی سازمانی نيشز افشزايش خواهشد يافشت ،زیشرا

ديگشران بششدون داشششتن انگيشزه دريافششت پششاداش تمررششز

شششفافيت نقششش ،هششدفهای رششار روشششن و آگششاهی از

دارد .ثالباا :کارکنان سازمانهای فضیلت محور ،بشدون

نحششوه دسششتیابی بششه آن هششدفها را بششه دنبششال خواهششد

هشی شششکایتی نششاآرامیهششای سششازمانی را تحمششل کششرده

داشت .کارکنان در این صورت به ايشن بشاور مشیرسشند

)جشششوانمردی و در ف الیتهشششای مشششرتب

بشششا بهبشششود

ره مشیتواننشد ششغل خشود را بشا مهشارت انجشام دهنشد،

سازمانی مشارکت میکنند )فضشیلت مشدنی  ،تقویشت

عمشل در آنهشا افشزايش مییابشد،

روحیه خالقانه و همچنین روحیه اجتماعی را متجلشی

خودمشتار يا آزاد

احساس شايسته بودن میکننشد ،راهكارهشايب را بشرا
انجششام مششثثر وظششايف ارائششه مشیدهنششد و تصششمیمهایی
خواهند گرفت ره در نتايع رار مثثر واق خواهد بود.

ساخته و در نهایت رفتارهای شهروندی بروز مییابد.
نتایع تحلیل دادهها نشان داد کشه اثشر مسشتقیم
ششششفافیت نقشششش سشششازمانی بشششر فضشششیلت سشششازمانی

همچنین نتایع تحلیل دادهها نشان داد کشه اثشر

یدار اسشت .تحقیقشی در ارتبشار بشا ایشن
م لمشان م نش 

مسششتقیم فضششیلت سششازمانی بششر رفتششار شششهروندی

نتیجه یافت نشد .امشا در تبیشین ایشن رابطشه مشیتشوان

یدار است .این نتیجه با نتشایع
سازمانی م لمان م ن 

گفششت کارمنششدانی کششه درک واضششحی از نقششش خششود در

پژوهشهشششای بهشششاری فشششر و جشششواهر کامشششل ،)1389

سازمان دارند و ارتبار شغل خشود را بشا بقیشه سشازمان

خشششوعی و نششوری  ،)1392بهششزادی و همکششاران ،)1392

میدانند ،بیشتر خود را ملشزم و مت هشد بشه رفتارهشای

حسشششن زاده ثمشششرین و سشششفید کشششار  ،)1393ریبشششرو و

فضیلت محور میدانند .اما ابهشام در نقشش ،تردیشد را

رگو  ،)2009رگشو و همکشاران  ،)2010رگشو و همکشاران )2011

افزایش میدهد ،تردیشد بشه صشورت منفشی بشر رفتارهشا

مبنششی بششر رابطششه بششین فضششیلت سششازمانی و رفتششار

تأثیر میگذارد و در نتیجه کارمندانی که ابهام نقش را

یباششد .در تبیشین ایشن
شهروندی سازمانی همسشو مش 

تجربه مشیکننشد ،کمتشر بشه انجشام رفتارهشای فضشیلت

رابطه مشیتشوان گفشت کشه اوالا :فضشیلت سشازمانی بشه

محششور گششرایش خواهنششد داشششت .همچنشین وقتشی کششه

ت شششالی و ارتقشششاء رفتشششار اعضشششا سشششازمان مربشششور

کارمندان نقشهای سشازمانیششان را بشه طشور دقیشق

میشود .قشرار گشرفتن در م شرض فضشیلت سشازمانی،

درک نمایند ،از هرگونه ابهشام و سشردرگمی درخصشوص

موجششششب ایجششششاد احساسششششات مببششششت در کارکنششششان و

نقششش کششه منجششر بششه نگران شی و احسششاس ب شی تششاثیری

کمک و احترام به یکشدیگر و

مششیشششود ،مبششرا شششده و ایششن خششود منجششر بششه انجششام

برانگیشتن آنها در راستا

در نتیجششه اجششرا هششر چششه بیشششتر رفتششار شششهروند

ف الیتهای فضیلت محور برای حمایشت از سشازمان

سششازمانی م شیشششود .زی شرا افششراد بششا ذهنی شت مببششت از

میشود.

سششازمان ،شششهرت و اعتبششار سششازمانی خششود را افششزایش،

نتششششایع تحلیششششل دادههششششا نشششششان داد کششششه اثششششر

اعتمششاد و احسششاس وفششادار را توس ش ه ،و در راسششتا

غیرمسششتقیم شششفافیت نقششش سششازمانی بششر رفتششار

حفظ و تقویت این اعتبار و انجام بهتر و کسشب سشود

یدار است .به این دلیل که تا
شهروندی م لمان م ن 

سازمان تالش میکنند .ثانیاا :فضشيلت در

کنشششون رابطشششه ششششفافیت نقشششش سشششازمانی و رفتشششار

سازمانها به م نب ترويع ،حمايت و پرورش رفتارهشا،

شهروندی سازمانی با نقش فضشیلت سشازمانی مشورد

عادتهششا ،اعمششال و تمششايالت رفيش و مت ششالب از قبيششل

مطال ه قرار نگرفته است ،پژوهشی در ارتبار بشا ایشن

انسششانيت ،صششداقت ،بششششش ،اعتمششاد و وفششادار در

نتیجه یافت نشد .در تبیین این رابطه مشیتشوان گفشت

و جم ب در يك سازمان است کشه منجشر

کششه وضششو و شششفافیت نقششش ،منجششر بششه رضششایت و

بیشتر برا

سطح فرد
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دلگرمی کارکنان ،تغییر بینش و نگرش فرد نسبت بشه

انجششام رفتارهششای شششهروندی خواهنششد نمششود .از سششوی

وظایف و شغل خود ،افزایش ت هد شغلی و ف الیت

دیگششر هرگونششه ابهششام و سششردرگمی درخصششوص نقششش

بیشتر در راسشتای تحقشق اهشداف سشازمانی مشیششود

منجر به سطح باالیی از نگرانی در فرد و این احسشاس

همچنین افرادی که درکی فضشیلت محشور از سشازمان

که در سازمان نقش کلیدی و موثری ندارد شده و ایشن

دارنشششد ،ظرفیتهشششای روان ششششناختی خشششود را بهبشششود

به نوبشه خشود منجشر بشه تشالش کمتشر بشرای حمایشت از

بششیده و رفتارهایی فراتر از نقش ایفشا مشیکننشد .در

سازمان میشود.

نتیجششه وقتشی فضشیلت سششازمانی بششه عنششوان میشانجی

مديران مدارس زمينه توسش ه رفتشار ششهروندی

میان شفافیت نقش و رفتار شهروندی قرار میگیشرد

سازمانی را بر پايه فضيلت گرایی فراهم آورند ،در ایشن
صورت مدارس به سو

انتهار میرود ارتبار آنها قویتر گردد.
بششا توجششه بششه نتششایع بششه دسششت آمششده ،پیشششنهاد
میشود:

ريفيت ف اليتها

اثربششب سشازمانب و بهبشود

آموزشب و پرورشب حررت خواهند

کرد.

به منهشور افشزایش ششفافیت نقشش کارکنشان و

مشششدیران از طریشششق افشششزایش سشششطح رفتارهشششای

ت هد شغلی آنها ،شر وظایف م لمان با توجشه بشه

فضشششیلت گشششرا و افشششزایش سشششطح وضشششو نقشششش در

م لششم،

م لمشششان ،حشششس پایبنشششدی ،اطاعشششت و وفشششاداری و

بشازبینی ،بشه صششورت دقیشقتر تشدوین و بششه اطشال آنششان

مشششارکت سششازمانی را افششزایش داده و سششبب شششوند

رسانده شود.

م لمان الزامات درون نقششی و الزامشات فرانقششی را

شششرای

و موق ی شت هششر مدرسششه و تشص ش

بشششازبینی و ت ریشششف مجشششدد منششششور اخالقشششی در
راسشششتای رسشششیدن بشششه سشششازمانی فضشششیلت محشششور در

در خششدمت اهششداف سششازمانی بششه کششار گیرنششد و بششدین
وسیله اثربششی سازمانی را بهبود بششند.
نهایتشاا بششا توجششه بششه اینکششه ای شن پششژوهش در ب شین

مدارس در دستور کار مدیران قرار گیرد.
برنامههایی برای درک واضشح کارمنشدان از نقشش

م لمششان آمششوزش و پششرورش باینگششان انجششام گرفتششه

خششود در سششازمان اجششرا گششردد .زی شرا کارمنششدانی کششه درک

اسششت ،بایششد در ت مششیم پششذیری آن بششه سششایر منششاطق

روشنی از نقش خشود دارنشد بیششتر از سشایرین خشود را

احتیار نمود.
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the mediator role of Organizational virtue in relationship between organizational role clarity
and organizational citizenship behavior
Khaled Ghafouri1
Reza Hoveyda
Ghaffar Karimianpoor

Abstract:
The present study aimed to investigate the mediating role of organizational virtue in the relationship
between organizational role clarity and organizational citizenship behavior. The research method was
developmental-applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of structural equations in
terms of data collection. The statistical population of the study included all teachers of education in Bayangan
in the year 1397-98. Using a simple random sampling method, 200 teachers were selected as a sample.
Oregon Organizational Citizenship Behavior Questionnaire (2000), Sawyer organizational role clarity (1992)
and Cameron et al.’s (2004) Organizational Virtue Questionnaire were used to collect data. The content
validity of the questionnaires was confirmed and their reliability indices were 0.91, 0.84 and 0.87,
respectively. SPSS software and LISREL software were used for data analysis. Findings showed that clarity of
organizational role has a positive and direct effect on organizational citizenship behavior with beta = 0.39 and
on organizational virtue with beta = 0.44. Also, the indirect effect of clarity of organizational role on
organizational citizenship behavior is 23.2 0 which shows that the mediating role of organizational virtue is
significant in the relationship between organizational role transparency and organizational citizenship
behavior. Therefore, it can be concluded that clarity of organizational role and virtue are amongst the
variables which are related to organizational citizenship behavior.

Keywords: organizational role clarity, organizational citizenship behavior, Organizational virtue, teachers.
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