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 چکیده 

رس ابتدایی دخترانۀ های رفتار شهروند سازمانی گروهی در اثربخشی مدا هدف این پژوهش تعیین نقش مؤلفه

جامعۀ آماری این . استفاده شده است همبستگی -در این پژوهش از روش پژوهش توصیفی. تهران است

در سال تحصیلی ( 099تعداد ) شهر تهران 2پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس ابتدایی دخترانۀ منطقۀ 

نفر به روش تصادفی انتخاب  209گیری گرجسی و مورگان حجم نمونه  از طریق جدول نمونه. است 09-09

و ( 1090)پارسونز نامۀ اثربخشی  ابزار این پژوهش پرسش. ها توزیع شد ها بین آن نامه شدند و پرسش

برای محاسبۀ پایایی . بود( 2990)گروهی ویگوداگادوت و همکاران  سازمانی نامۀ رفتار شهروند پرسش

برای تعیین رابطۀ بین متغیرهای پژوهش نیز از . تنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده اس پرسش

 ها نشان داد یافته. تحلیل همبستگی پیرسون و برای تبیین واریانس از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد

همچنین متغیر رفتار  .مدرسه، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و اثربخشی گروهی شهروند رفتار بین

 .کند درصد از واریانس اثربخشی مدرسه را تبیین می 0/22به میزان شهروند سازمانی گروهی 
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 مقدمه

 محـیط، در رقابت روزافزون شتاب سبب به شاید که بریممی سر به عصری در امروزه

 نیروی بر تأکید و سازمان انسانی هایسرمایه و نوین ابزارهای از مناسب استفادة و کارگیری بـه

 این در بقا جهت مؤثری نقش و شودمی محسوب سازمان معنوی سرمایۀ آن دانش و انسانی

 و مالی هایشاخص نظر از هاسازمان روزافزون گسترش متأسفانه اما کند؛می فراهم محیط

 و کارایی جملـه از جدیدی متغیرهای بروز موجب خود انسانی، های مؤلفه به توجهی بی

آقایی و  ،آقایی) است شده سازمانی خرابکاری انسانی و نیروی فرسودگی نداشتن، اثربخشی

 شهروند عنوان به سازمان در که عنصری انسانی، نیروی به توجه لزوم رو،ازاین ؛(1902 ،آقایی

 .شود ازپیش احساس می پردازد، بیش فعالیت می به سازمان

تبدیل  آموزشی های سیستم اساسی هایویژگی به پیچیده و رقابتی شرایط در کار آنکه دلیل به

 اجتماعی اصالحات و گویی پاسخ شدن، سازمانی مسیر در ارسمد ،(2992 1میلر،) است شده

 همکاران، و 2گادوت ویگودا) هستند رو روبه جدیدی هایچالش با جمعی، تالشی عنوان به

 و اهداف به رسیدن در کردن عمل فراوظیفه به معلمان تمایل به مدارس موفقیت اساساً(. 2990

 تعاریف که هنگامی سازمانی، تغییرات طول در این،بر عالوه دارد؛ بستگی شان مدرسه هایآرمان

 موفق، تغییر برای مشارکت به که باشند معلمانی به وابسته بیشتر باید مدارس هستند، مبهم کار

 (.2992 9هوی، و پائولو دی) تمایل دارند رسمی شغلی الزامات درنظرگرفتن بدون

ثربخشی اسعی دارند تحقق اهداف های دیگر،  های آموزشی هر جامعه همانند سازمان سازمان

اثربخشی مدرسه را فراهم  ۀبررسی و مطالع ۀخود را در اولویت قرار دهند و این موضوع، زمین

شروع شده و در  1099 ۀکاربرد اثربخشی سازمانی در ده(. 1902فر و جهانی،  عامری)کند  می

، 1099 ۀدر ده .ها و رویکردهای مختلف گسترش یافته است تئوری ۀبه وسیل 1009 ۀده

 .اثربخشی سازمانی اهمیت پیدا کرده و وضعیت این مفهوم را تغییر داده است

 ،طور سنتی به. که از آن شده است بودههای مهم در اثربخشی سازمانی، تعاریفی  یکی از چالش

 9،هوی و میسکل)شود  یابند، تعریف می اثربخشی سازمانی به میزانی که اهداف تحقق می

عنوان یک متغیر  و اکثر مواقع به شدهعنوان ویژگی کلی موفقیت تعریف  خشی بهاثرب(. 2919

اثربخشی را حرکت به سمت ( 1990) خانکا(. 2992 2،کامرون)شود  بعدی استفاده می نهایی تک

های انطباقی خالق  ماندن با حضور متغیر خارجی و داخلی از طریق استراتژی اهداف و زنده
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، ژنگ)بخشد  ای است که یک سازمان به اهدافش تحقق می اندازه ،دیگر بیان به. کند تعریف می

 (.2919،  یانگ و مک لین

جایی بزرگی در جهت پذیرش مؤسسات آموزشی برای  سال گذشته، جابه 99تا  29طی 

عنوان محرکی برای بهبود اثربخشی مدرسه  تا به است خودمدیریتی و خودگردانی صورت گرفته

اثربخشی سازمانی آکنده از مدارسی است که اثربخشی  ۀمتون و پیشین (.2911 1،بوتا)باشد 

از (. 2992، 2، بیرگونول و کیزیلتاشدیکمن)کنند  های مختلف بررسی می سازمانی را از دیدگاه

کسب منابع از محیط : داردهای اجتماعی، اثربخشی مدرسه سه بعد مهم  دیدگاه سیستم

عملکرد )دستیابی به هدف  و( عملیات/تحول)ء درونی هماهنگی عملکردهای اجزا ،(داد درون)

 (. 2919، 9هوی و میسکل( )داد برون

وپرورش است که  پژوهش پیرامون مدارس اثربخش یکی از ابتکارات عمده برای بهسازی آموزش

محققان در مورد اثربخشی مدرسه،  ةهدف عمد. گیرد امروزه در اکثر کشورها انجام می

 (.2990 9،پتی و گرین)وجه به نتایج آموزشی فراگیران است ل با تئسازی مسا واضح

 ۀکه بر پای اند الگویی را برای اثربخشی مدرسه ارائه داده( 2911) نقل از بوتا به مورلی و راسول

سازمان مدرسه اغلب یک ساختار از پیش . رهبری، مدیریت و سازمان: استسه بخش 

 ۀوسیله اثربخشی مدرسه ب. شود وپرورش تعیین می مقامات آموزش ۀشده دارد که به وسیل تعیین

شود و  طراحی ابزارهای ارزیابی نظیر فهرست بررسی و بازرسی تحمیل می ۀدولت و به وسیل

 . کنداما سعی دارد پیشرفت فراگیر را تعیین  ؛ممکن است لزوماً اثربخشی را ارتقاء ندهد

لفی برای بررسی میزان اثربخشی های مخت توان دریافت که مدل با مرور ادبیات پژوهش می

ویژه مرزهای  دلیل ماهیت مفهوم اثربخشی، به  ها به این تنوع در مدل. اند سازمانی ایجاد شده

های مختلف اثربخشی  هایی است که مدل ها متنوع سازمان سازی دلیل مفهوم نامشخص آن و به 

مدل مدل چهاربعدی پارسونز،  :ند ازا این الگوها عبارت(. 1902قنبری، )گیرند  کار می  را به

های رقابتی، مدل  نفعان استراتژیک، مدل ارزش هدف، مدل منبع سیستم، مدل ذی

از بین این الگو، چارچوب پارسونز بیشترین  .اثربخشی، مدل اثربخشی سازمانی کامرون عدم

 ابعاد بر دیکأت با( 1909)به نقل از صادقی و علوی  پارسونز. ها داشته است کاربرد را در سازمان

 که کند یم انیب قتیحق در الگوها حفظ و یداریپا هدف، یگانگی و انسجام ،هدف کسب انطباق،
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 عامل نیا(: ینوآور) انطباق :دارد یبستگ کارکرد چهار نیا عملکرد به یاجتماع نظام کی یبقا

 طیشرا با مواجهه یراستا در مدارس. است مربوط خود طیمح کنترل یبرا ستمیس ازین به

 کسب. سازند منطبق آن یها خواسته با را خودشان کنند یم یسع ،سازمان یداخل و یخارج

 جیبس ها آن به دنیرس یبرا را خود منابع و نییتع را خود مقاصد :(یسازمان تعهد) هدف

 و منابع ییشناسا، یعلم یها تیموفق بعد، نیا در مدارس در جیرا ینشانگرها جمله از، دنکن یم

، یسازمانده ندیفرا در اشتراک به بعد نیا: هدف یگانگی و انسجام. هستند یآموزش تیفیک

. دارد اشاره ستمیس داخل در واحد امر کی عنوان به یاجتماع روابط متحدکردن و یهماهنگ

 قرار بعد نیا در که هستند یاجتماع لئمسا جمله از آموزان دانش یۀروح و بتیغ، یشغل تیرضا

 .است سازمان یارزش نظام قداست حفظ از عبارت: الگوها حفظ و یداریپا. رندیگ یم

دادن مدرسه در جهت  سمت. از عوامل مهم در اثربخشی مدرسه، فرهنگ حاکم بر آن است

 ۀاهداف اساسی و استراتژیک چنانچه با باورها و فرهنگ سازمانی کارکنان همسو نباشد، ادام

 ةها، پدید ها از جهت فرهنگ توجه به سازمان. حیات سازمانی را با موانع عمده مواجه خواهد کرد

فرهنگ سازمانی، . سازمان و مدیریت صورت گرفته است ۀنسبتاً جدیدی است که در مطالع

ها ایفا  ای واقعی و بسیار نیرومند است و نقش اساسی را در نظارت و کنترل سازمان پدیده

ونی و پرورش فرهنگ سازمانی ها به دگرگ در فرایند بازسازی، بخش مهمی از برنامه. کند می

موضوع شهروندی سازمانی نوعی فرهنگ حاکم بر (. 1902فر و جهانی،  عامری)یابد  اختصاص می

سپس این رفتارها به  .شود سازمان مدرسه است که ابتدا با هنجارها و رفتارهای فردی شروع می

 (.2919یسکل، هوی و م)د نرو شدن پیش می شدن و درنهایت درونی و نهادینه سمت ارزش

های توجه به  شهروندی موضوعی است که نخستین بار در علوم اجتماعی عنوان شد؛ اما ضرورت

عنوان  تعلیم و تربیت به ۀهای دیگر از جمله عرص در مقوله ششاهد ظهور کهآن سبب شد 

 ایلاو در ارگان و باتمان بار اولین را 1سازمانی شهروندی رفتار مفهوم .بنیادی باشیم ای عرصه

رفتار شهروندی سازمانی در سطح فردی آغاز و  .کردند مطرح علم دنیای در میالدی 1099 دهۀ

و  رود شمار می به ایدئالشود که حالت  به سطح گروهی و تیمی تبدیل می ،در صورت حمایت

 ارگان، تعریف به بنا .خواهد شدمنجر ای در سطح گروهی  این خود به ارتقای عملکرد وظیفه

 نقش بر افزون و خودخواسته رفتاری سازمانی شهروندی رفتار ،(2999) 2مکنزی و پادساکوف

 تنبیه و پاداش نظام آن بروز در که است سازمان کل و مراجعان مدیر، همکاران، به کمک برای

 و کارایی رفتارها این. شودنمی گفته آن از وظایف شرح در و ندارد چندانی تأثیر سازمانی

                                                           
1  .  Organizational citizenship behavior (OCB) 

2  .  Podsakoff & MacKenzie 
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 جوانمردی، شناسی،وظیفه فداکاری، شامل هاییویژگی. دارند دنبال به را سازمان اثربخشی

 شهروندی رفتار ابعاد عنوان به... و خود رشد سازمانی، ابتکار وفاداری، مدنی، فضیلت احترام،

ها بر پیامدهای سازمانی، تحقیق  به دلیل تأثیر گروه (.1909 آبادی،زین) اندشده معرفی سازمانی

عنوان  اخیراً محققان بررسی او سی بی را به. میزان چشمگیری افزایش یافته است ها به روی گروه

های متفاوت نظیر رفتار شهروند  اند، این موضوع با سازه ای در سطح گروه آغاز کرده پدیده

سازمانی در سطح واحد، رفتار شهروند سازمانی تیمی، شهروند تیمی، رفتار شهروند سازمانی 

؛ 2990، 2دورفو  1بومر)گذاری شده است  ند سازمانی در سطح گروه نامجمعی و رفتار شهرو

عنوان یک ویژگی  را به 9پژوهشگران رفتار شهروند سازمانی در سطح گروه(. 2999 9ایهرهارت،

، کنزی، میر)کنند که مبتنی بر تعامل بین اعضای گروه است  متمایز در فعالیت گروه تعریف می

تواند عملکرد  گاه می گروه آن(. 2990، 9، کاکس سیمز؛ یان2990، 2گرینبام، باردز و سالوادور

. بهتری داشته باشد که اعضای گروه فراتر و بیشتر از الزامات صوری و وظایفشان عمل کنند

های کاری  ای متمایز در سطح گروه است که با میزان مشارکت گروه رفتار شهروند گروهی پدیده

. شود های کاری دیگر و کل سازمان هستند، تعریف می ز گروهکننده ا در رفتارهایی که حمایت

شناختی و اجتماعی سازمان را  ها محیط روان آن. این رفتارها مستقل از عملکرد و وظایف هستند

براساس این رویکرد، رفتار از سطح فرد به سطح گروه . کنند منظور انجام وظایف تعدیل می به

 (.2992، 0شابروک ، الم نائومن وچن)یابد  انتقال می

 

 مبانی نظری 

های  ازآنجاکه محیط. رفتار شهروندی سازمانی گروهی تاثیر شگرفی بر پیامدهای گروهی دارد

ای برای رسیدن به اهداف و موفقیتشان، به  طور فزاینده ها به اند، سازمان تر شده کاری پیچیده

مشخصاً . اند با یکدیگر متفاوتجی او سی بی و او سی بی به لحاظ مفهومی . اند ها متکی گروه

باید . است( تر بزرگ)جی او سی بی همان میزان او سی بی یک گروه در درون یک گروه دیگر و 

توجه داشت که جی او سی بی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا تاثیرگذاری گروهی و 

های  دگی محیطکه پیچی همچنان .تأثیر او سی بی جمعی هستند سازمانی معموالً خود تحت

                                                           
1  .  Bommer 
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3  .  Ehrhart 

4  .  Group Organizational citizenship behavior (GOCB) 

4. Mayer, Kuenzi, Greenbaum, Bardes & Salvador 

5. Yun, Cox & Sims 

6. Chen, Lam, Naumann & Schaubroeck 
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های کوچک بیش از  ها نیز به اهمیت استفاده از گروه یابد، سازمان داخلی و خارجی افزایش می

های شغلی،  تواند به افزایش انگیزش های کوچک کاری می استفادة مؤثر از گروه. برند می پیش پی

زار ضروری در امر ها اب ازآنجاکه گروه. تر منجر شود گیری بهتر و عملکرد سازمانی مطلوب تصمیم

جی او سی بی . شود ها می ای به عملکرد و تاثیرگذاری گروه مدیریت هستند، توجه فزاینده

توسعۀ هنجارها و تعامل اجتماعی میان اعضا، : محصول توابع گروهی مختلفی است همچون

ثیر ازآنجاکه او سی بی در مجموع بر ماحصل گروه تأ. فردی های بین روابط بین اعضا و فعالیت

عنوان  که به چنان گذارد، مطالعۀ او سی بی در سطح گروهی به ما فهمی بهتر از او سی بی آن می

، پین پودساکوف، مک کنزی. دهد شده است، می ریزه یک پدیده در سطح گروه تئو

وری  اشاره کردند که احتمال تأثیر او سی بی جمعی بر عملکرد گروه و بهره( 2999)1باچراچ

یکی از . را اعضای گروه قادرند به بهترین وجه به دیگر اعضا کمک کنندوجود دارد؛ زی

دهندة عملکرد مطلوب در یک سازمان میزان اثربخشی آن سازمان با توجه به  های نشان شاخص

 که است مباحثی ترین مهم از یکی آموزشی های سازمان در اثربخشی .یافته است اهداف تحقق

. است کرده مشغول خود به را آموزشی یها سازمان ئوالنمس و نظران صاحب توجه هاست مدت

 .است شده بیان اثربخشی مورد در مشابه حدودی تا و مختلف نظرات

سازمانی فردی و اثربخشی یا  رفتار شهروندی ۀکشور در زمینداخل  های عمده پژوهش 

در دو  (1990)زادبهرنگی، نوه ابراهیم و فر، آبادی زین. های مرتبط با اثربخشی بوده است مؤلفه

 پژوهش، شناسی روش ماهیت بر تحلیلی معلمان سازمانی شهروندی رفتارتحقیق به بررسی 

زین آبادی، )رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی در مدرسه  ۀو رابط پسایندها و پیشایندها

( 1999)، عابدی و صالح نیااله توکلی  ، پژوهشسایر تحقیقات داخلی مهم. اند پرداخته( 1909

، الوانی، میرزایی و خانی افزایش تعهد سازمانی، موسی تأثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر

همچنین . بوده است ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان( 1901)محمدی

 ، ویتینگ و، پادساکوف(2990)9، ونت و ون امریک، یووما(1000) 2کنزی پادساکوف، آرنه و مک

آنچه . اند به بررسی رفتار شهروندی سازمانی گروهی پرداخته( 2990) 2و چوی( 2990)9بلوم

این است که رفتار شهروندی سازمانی  ،یافتدرگرفته  های انجام توان از بررسی پژوهش می

توجه  ،ای نو و مهم عنوان زمینه بهباید گروهی در داخل کشور مورد توجه قرار نگرفته است و 

                                                           
1. Podsakoff, MacKenzie, Paine & Bachrach 

2. Podsakoff, Ahearne & MacKenzie 

3. Euwema, Wendt & Van Emeric 

4. Podsakoff, Whiting & Blume 

5  .  Choi 
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های رفتار شهروندی  بررسی نقش مؤلفههدف اصلی این پژوهش لذا  آن شود؛ بیشتری به

  .استسازمانی گروهی در اثربخشی سازمانی مدرسه 

 :شود با توجه به مدل مفهومی پژوهش دو سؤال مطرح می

 آیا ابعاد رفتار شهروند گروهی رابطۀ معناداری با اثربخشی مدرسه دارد؟ .1

 کند؟ ن واریانس اثر بخشی مدرسه را تبیین میبه چه میزاگروهی  رفتار شهروند .2

 

 شناسی روش

های رفتار شهروند گروهی از روش همبستگی استفاده  در این پژوهش، برای بررسی نقش مؤلفه

 2 ۀمنطق ۀمعلمان شاغل در مدارس مقطع ابتدایی دختران تمامیآماری شامل  ۀجامع. شده است

از طریق جدول کرجسی  .معلم بود 099ها  آن و تعداد 1909 -09تحصیلی  شهر تهران در سال

هایی  نامه تعیین و به صورت تصادفی ساده، پرسش 209و مورگان، حجم بهینۀ نمونۀ معلمان 

منظور  به  .تحلیل بودند مورد قابل 222شده،  های توزیع نامه از بین پرسش. ها توزیع شد بین آن

، بیری، ذیرمن شمش و ویگودا گادوتنامۀ رفتار شهروند گروهی  ها از پرسش گردآوری داده

ضریب پایایی هر یک از ابعاد رفتار . گویه بود 22که دارای  استفاده شد( 2990) 1سومک

شده در سطح سازمان و عملکرد نقش در سطح گروه  شده در سطح فرد، رفتار هدایت هدایت

گیری اثربخش  برای اندازه. به دست آمد 99/9و برای کل ابزار  00/9و  09/9، 09/9ترتیب  به

گویه  29استفاده شد که دارای ( 1909)ترجمۀ صادقی و علوی  2نامۀ پارسونز مدرسه از پرسش

ها، از آمار  منظور تحلیل داده به. به دست آمد 99/9نامه  ضریب پایایی برای این پرسش. بود

 .های همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد آمار استنباطی آزمون توصیفی و همچنین

 

 ها یافته

 .دهد های توصیفی متغیرها را نشان می جدول شماره یک شاخص

 

 

 

 
 

                                                           
1. Vigoda-Gadot, Birman-Shemesh & somech 

2 .Parsons 
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 توصیف متغیرهای پژوهش: (5) جدول 

 انحراف معیار   میانگین  متغیرها

رفتار شهروند 

 گروهی

99/9  شده در سطح فرد هدایت    990/1  

 شده در سطح سازمان هدایت
 99/9    999/9  

 عملکرد نقش در سطح گروه
 9/9    099/9  

99/9  اثربخشی سازمانی    92/9  

      

گانۀ رفتار  از ابعاد سه. بیشتر است 9میانگین متغیرهای پژوهش از  1با توجه به جدول شماره     

شده در  یانگین و رفتار هدایتشهروند گروهی، عملکرد نقش در سطح گروه دارای بیشترین م

 .سطح سازمانی دارای کمترین میانگین بوده است

جدول شماره . برای بررسی سؤال اول پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

 .کند ها را گزارش می ضرایب معناداری آن 2
 

 ضرایب همبستگی (:2)جدول 

 اثربخشی مدرسه  رفتار شهروند گروهی

 922/9**  ده در سطح فردش هدایت

 229/9**  شده در سطح سازمان هدایت

 920/9**  عملکرد نقش در سطح گروه

 

دهد که تمام ابعاد رفتار شهروند گروهی با اثربخشی مدرسه، رابطۀ  نشان می 2جدول شماره     

و ( r=922/9)شده در سطح فرد  بیشترین همبستگی را رفتار هدایت. مثبت و معناداری دارد

. با اثربخشی مدرسه دارد( r= 920/9)کمترین همبستگی را عملکرد نقش در سطح گروه 

توان نتیجه گرفت که ابعاد رفتار شهروند گروهی رابطۀ  بنابراین پاسخ سؤال اول مثبت است و می

 . معناداری با اثربخشی مدرسه دارند

در این . تفاده شده استگویی به سؤال دوم پژوهش از رگرسیون چندگانه اس منظور پاسخ به

کنندة اثربخشی مدرسه مورد تحلیل واقع  بینی گانۀ رفتار شهروند گروهی پیش سؤال، ابعاد سه

 .دهد این نتایج را نشان می 9جدول شماره . شده است
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 نتایج تحلیل رگرسیون: 9جدول 

متغیرهای 

 بین پیش

متغیر 

 مالک
R

2  

 SS df MS F β t شده تعدیل

شده در  هدایت

 ح فردسط

اثربخشی 

 مدرسه
229/9 

099/112 

129/191 

 

9 

 

29 

0 

 

202/90 

209/9 

 
909/191 

909/9 999/11 

شده در  هدایت

 سطح سازمان

299/9 292/2 

عملکرد شغل در 

 سطح گروه

109/9 029/9 

 

رسه بین و اثربخشی مد عنوان متغیر پیش ابعاد رفتار شهروند گروهی به 9در جدول شماره      

دهد، در بررسی اثربخشی  طور که جدول نشان می همان. اند عنوان متغیر مالک وارد مدل شده به

Rشده تعدیل=   229/9)شود که  عنوان متغیر مالک مشخص می مدرسه به
از واریانس این (  2

 p  ،909/191 ( =901 ،9 )F >92/9)متغیر توسط ابعاد رفتار شهروند گروهی به صورت معنادار 

کنندة اثربخشی  بینی همچنین در بررسی سهم ویژة هر یک از متغیرهای پیش. شود بیین میت( 

شده در  ، بعد رفتار هدایت(β  ،99/11=t=  909/9)شده در سطح فرد  مدرسه، بعد رفتار هدایت

،  β=  109/9)و بعد عملکرد شغل در سطح گروه ( β  ،29/2=t=  299/9)سطح سازمان 

02/9=t )شده واریانس معنادار بیشتری تبیین  از بین بعد رفتار هدایت. اند اری داشتهتبیین معناد

 .کرده است

 

 گیری بحث و نتیجه

نتایج پژوهش به . هدف این پژوهش بررسی نقش رفتار شهروند گروهی در اثربخشی مدرسه بود

وه، رابطۀ سؤال اول پاسخ مثبت دادند؛ به این معنی که ابعاد رفتار شهروند سازمانی در سطح گر

باالترین ( r=922/9)شده در سطح فرد  معناداری با اثربخشی مدرسه داشته و بعد رفتار هدایت

مطالعات اخیر مربوط به سازمان و شناخت آن، توجه بسیاری از . همبستگی را داشته است

رفتارهای شهروند . مدیران و محققان را به مفاهیم رفتار شهروند سازمانی جلب کرده است

 و عملکرد بهبود باعث فردی سطح در. دارند سازمانی و فردی سطح در مهم پیامد انی دوسازم

زارعی متین و )شوند  می وری بهره ارتقای باعث سازمانی سطح در و سازمان به تعهد فرد

( 1902)و پورکیانی و غالمی ( 2990) ادوتگویگودانتایج مطالعه با پژوهش (. 1990همکاران، 

 .همخوانی دارد
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مجذور ضریب  مقدار. شده معناداری را نشان دادند ر پاسخ به سؤال دوم، واریانس تبییند 

 و مستقل بودن متغیرهای همبسته گویای که بوده 220/9 یافته برازش مدل برای همبستگی

شدة متغیر وابسته اثربخشی مدرسه از  واریانس تبیین. است پیشنهادی مدل در وابسته متغیر

به دست آمده که نشان  0/22گروه  سطح در سازمانی شهروندی رفتار مستقل متغیر طریق

دهد رفتار شهروند سازمانی در سطح گروه واریانس معناداری از اثربخشی مدرسه را تبیین  می

این  وجود مسلماً آمد، به وجود شهروندی گروهی رفتارهای بروز زمینۀ اینکه از پس. کند می

وری،  بهره افزایش ها آن ترین مهم که داشت خواهد دنبال به را پیامدهایی سازمان در رفتارها

 منابع، کاهش تخصیص در بیشتر کارایی کارکنان، میان مثبت روابط ارتقای اثربخشی، و عملکرد

 و به مشتری خدمت بهبود نوآوری، و ابداع برای الزم انعطاف کردن فراهم نگهداری، های هزینه

و ین  (2919) 1سوی،های این پژوهش با مطالعات  یافته. تاس کمیاب منابع از اثربخش استفادة

های مهم در  عنوان یکی از شاخص اثربخشی مدرسه به .مشابه بوده است( 2999) 2و نیهوف

تواند حاصل رفتار شهروند سازمانی گروهی معلمان در مدرسه باشد؛ لذا به  عملکرد مدرسه می

های آموزش رفتار شهروند سازمانی به  ن برنامهشود در تدوی اندرکاران آموزشی پیشنهاد می دست

 .ازپیش تالش کنند معلمان بیش
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