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چکیده:
هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه هوش هیجانی و رفتارشههروندی سهازمانی بها نقهش میهانجی
اعتماد مدیران و همبستگی ارزش میباشد .روش پژوهش توصهیفی از نهوه همبسهتگی بهوده اسهت.
جامعه آماری این پژوهش ،کلیه معلمان مدارس شهرستان بوانات در سال تحصیلی 91-99بودند کهه
تعداد  061نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی طبقههای انتخها شهدند .بهرای جمه
آوری اطالعات از پرسش نامههای هوش هیجانی هوچلید ( ،)0910ادلمن ( ،)0919رفتهار شههروندی
سازمانی پودساکف ( ،)2111اعتماد (گابارو و آتهوس( )0996و همبسهتگی ارزش کیبهو و درو ()2112
استفاده گردید .تجزیه و تحلیو دادهها با استفاده از نرم افزارهای  SPSS20و  PLSاسهتفاده گردیهد.
نتایج نشان داد بین هوش هیجانی و همبستگی ارزش و اعتماد مدیران با رفتار شههروندی سهازمانی
رابطه معناداری وجود دارد .همچنهین بهین ههوش هیجهانی مهدیران و ههوش هیجهانی معلمهان بها
همبستگی ارزش؛ و بین هوش هیجانی معلمان و اعتماد مدیران رابطه معناداری وجود دارد ،به عالوه
اعتماد مدیران و همبستگی ارزش نقش میانجی در رابطهه بهین ههوش هیجهانی و رفتهار شههروندی
سازمانی دارد.
کلید واژهها :هوش هیجانی ،رفتار شهروندی سازمانی ،همبستگی ارزش ،اعتماد مدیران.
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مقدمه
در سالهای اخیر جنبههای احساسی ویژگیهای فردی مرتبط با شغو توجه بیشتری را بهه خهود
جلب کرده است (جانگ و یون .)2102 ، 0آموزش و پرورش یکی از سازمان هایی است که کارکنهان
آن باالخص معلمان بیشترین تأثیر را بر بهبود عملکرد سازمانی دارند .بنابراین پی بهردن بهه مسها و
انسانی بسیار مورد توجه این سازمان است .در این بین نباید از نقش مدیران و رهبران آموزشی غافهو
شد چرا که آنها به عنوان مهم ترین محرک در رفتار سازمانی معلمان محسو مهیگردنهد .رضهایت
شغلی ،عالقه و وفاداری به سازمان و بالندگی معلمان منوط به ایجاد محیطی است که مدیر مسهوول
آن است .تحلیو رفتار سازمانی این فرصت را به مدیران میدهد تا با شناخت نیازها ،انتظارات ،محیط
کار و دیگر عوامو مؤثر بر رفتار معلمان ،سازمانی پویا و کارکنان و معلمانی راضی و بالنهده را فهراهم
آورند (دیندارلو .)0090 ،رفتار شهروندی سازمانی یکی از مسا لی است که امروزه بهه عنهوان یکهی از
محرکهای بهره وری و دغدغهی سازمانها تبدیو شده اسهت و رفتارههای داوطلبانهه و خودجوشهی
است که افراد در ازای انجام آن ،پاداشی دریافت نمیکنند .رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری فهردی و
داوطلبانه است که مستقیما توسط سیستمهای رسمی پاداش در سازمان طراحهی نشهده ،امها بها ایهن
وجود باعث ارتقاء اثربخشی و کارآیی عملکرد سازمان میشود .رفتار شههروندی سهازمانی بهه عنهوان
یک مفهوم برجسته در مدیریت مناب انسانی مطرح است (چان و الی .)205 :2109 ،2از منظر کاتز و
کان )0966( 0در سالهای اخیر سازه رفتار شهروندی سازمانی در ادبیات مدیریت و آموزش و پرورش
توجه زیادی را به خود جلب کرده است .توجه به این مبحث در آمهوزش و پهرورش و عالقهه بهه آن
موضوه ،ریشه در این واقعیت دارد که رفتار شهروندی سازمانی اثربخشی مدارس را بهبهود میبخشهد.
بررسی ادبیات موجود در حوزه سازمانهای غیرآموزشی نشان میدههد کهه متغیرههای گونهاگونی بها
رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان رابطه دارند .اگرچه وجود این رفتارها در تمام سازمانها مطلهو
است اما اهمیت آن در مدارس و برای معلمان بیشتر احساس میشود .بهی شهک پاسهخ مناسهب بهه
حساسیتهای اجتماعی در پرورش نیروی انسانی آینده بدون بروز رفتار شههروندی سهازمانی بهاال از
جانب معلمان امکان پهذیر نیسهت (نلسهون و همکهارانش .)2102 ،0از سهوی دیگهر در سهازمانهای
امهروزی مههدیران و کارکنههان مههیتواننهد روحیههه تیمههی و توانمندسههازی محهیط کههاری را بهها بهبههود
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مشخصههای هوش هیجانی ایجاد کنند .امروزه سازمانها و افراد بیشتر از همیشه به توازن کارکنهان
در ابعاد عقالیی و هیجانی نیاز دارند .عامو اصلی عالقه مندی همگان بهه ههوش هیجهانی ،ناکهامی
روانشناسان در تبیین تفاوت عملکرد افراد در دست یابی به موفقیتهای آموزشی و موقعیت سهازمانی
بوده است (نصراله پور .)0016 ،از لحاظ نظری هوش هیجانی نشان دهنده حوزهای اسهت کهه در آن
میزان توجه ،پردازش و عملکرد فرد نسبت به اطالعات یک موقعیت هیجانی درون شخصی یها بهین
شخصی مشخص شود (کافسیز و زمپتاکس.)2119 ،0
هوش هیجانی ،برای بهبود ارتباطات و به رسمیت شناختن ظرفیت ههر فهرد و کنتهرل احساسهی
کارآمد ضروری است (براکت .)2116 2به طور خاص ،در بخهش خهدمات ،کهه در آن تعهامالت بهین
کارکنان و مشتریان از اهمیت زیادی برخوردار هستند ،هوش هیجانی عامو تعیین کننهده موفقیهت و
بقاء سازمان است (لی و سانگ .)2101 ،0این امر در مورد سازمان آموزش و پرورش که در آن ههوش
هیجانی به عنوان یک عامو مهم حاکم بر آن اشاره شده است سبب ایجاد تعامالت مابین مهدیران و
معلمان میگردد (جانگ و یون .)2102 ،معلمانی که هوش هیجانی باالیی دارند ،با خودآگاهی نسهبت
به احساسات خود و مدیریت این احساسات و همچنین ،شناسایی احساسات دیگران و برقراری ارتباط
مناسب و مطلو با آنان ،فضای مناسب در مدرسه مبتنی بر همدلی ،تفاهم ،اعتماد و ارتباطات سهالم
ایجاد می کنند .معلمان به بودن در چنین فضایی افتخار می کنند و رفتارههای فراوظیفهه ای از خهود
نشان می دهند (بوککی و همکاران .)2100 ،0افراد خوش برخورد که اغلب دیدگاه مثبهت در زنهدگی
دارند ،تمایلی بیشتر به انجام رفتارهای شههروندی سهازمانی دارنهد ،افهرادی کهه ویژگهی همدالنهه و
دوستانه دارند ،رفتارشهروندی بیشتری از خود نشان میدهند و آن را جزء جدایی ناپذیر کارشان تلقهی
میکنند (آتیکا و تریپتی .)2111 ،5افراد با مهارت هوش هیجانی باال به سهرعت و بهه سهادگی ههن
خود را آرام و شفاف میسازند و به این ترتیب راه را برای دسترسی به بینش درونی و ایدههای خالق
به روی خود میگشایند .بنابراین معلمانی که از هوش هیجانی برخوردارند میتوانند موفقیهت خهود را
افزایش دهند .هوش هیجانی نقش مهمی در بروز و توسعه رفتار شهروندی سهازمانی دارد .کارکنهانی
که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند در محیطهای شغلی فرد مفیدتری هستند؛ چون در تعهامالت
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خود برای ارتباط با افراد بهتر از بقیه عمو میکنند و هر چه کارکنان هوش هیجانی بهاالتری داشهته
باشند ،انتظار نشان دادن رفتار شهروندی سازمانی بیشتر خواههد شهد (بهارونهد و همکهاران.)0099 ،
پژوهشهای زیادی به بررسی عوامو تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی پرداختهاند و در سهالهای
اخیر با توجه به مشخص شدن نقش موثر این رفتار در سطح فردی و سازمانی ،مطالعه در این زمینهه
رشد چشم گیری داشته است .حجم زیاد پژوهشهای انجام شده برای بررسی رابطه هوش هیجانی و
رفتارشهروندی سازمانی در چند دهه اخیر ،وجهود رابطهه بهین ایهن دو متغیهر را بهدیهی کهرده اسهت
(کورکماز و آرپاسی .)2119 ،0به عبارت دیگر هوش هیجانی باالتر در افراد ،به دلیو شناخت بهتر خود
و دیگران و توانایی مدیریت روابط با سایر افراد ،انتظار بیشتری به بروز رفتارهای شهروندی سهازمانی
منجر خواهد شد (کولیا ی و همکاران.)0096 ،
متغیر دیگری که انتظار میرود بر بروز رفتار رفتار شهروندی سازمانی تاثیر داشته باشد ،اعتماد به
مدیر میباشد .در واق  ،یکی از ویژگیهای مهدیران امهروز ،توانهایی اعتمهادآفرینی و پاسهداری از آن
است .راه اعتمادآفرینی اخالق است و مدیران همیشه بایستی بهاالترین اسهتانداردهای اخالقهی را در
سازمان خود مدنظر قرار دهند .اعتماد در نظر اول مفهومی روشن و بی نیاز از تعریف مینماید؛ اما هر
گاه تصور هنی افراد در این مورد جویا میشود با اختالف شدید روبه رو میشود .ایجاد محیطهی کهه
دارای اعتماد سازمانی است ،تأثیرات مثبت زیادی بر کارکنان دارد؛ برعکس ،هزینههای بی اعتمهادی
به علت عدم تمایو کارکنان به همکاری و مشارکت خطرپذیری به خاطر رفتارهای نامناسب ،کیفیهت
پایین کار و نیاز به کنترل ،میتواند سنگین باشد .از سویی قوی ترین عامو در رابطه بین افهراد یهک
سازمان وجود اعتماد بین افهراد و مهدیریت سهازمان اسهت .تقویهت اعتمهاد و رفتارههای شههروندی
سازمانی ،عملکرد و کارایی سازمانها را ارتقا بخشهیده و بقهای بلندمهدت آنهها را تضهمین مهیکنهد.
بنابراین ،شناخت اثرات انواه مختلف اعتماد سازمانی بر رفتار شههروندی سهازمانی ،بهرای بسهیاری از
مدیرانی که در جست و جوی افزایش اثربخشی هستند ،مفید است .با توجهه بهه ایهن کهه آمهوزش و
پرورش عمومی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار شناخته شده است .در این میان آموزش ابتهدایی
از اهمیت واالیی برخوردار است .معلمان ابتدایی ،نقش حیاتی در شکو گیهری و تکامهو نگهرش هها،
مهارت ها ،دانشها و مفاهیم علمی موردنیاز دانش آمهوزان دارنهد .رفتهار و اعمهال مهدیران مهدارس
می تواند یک عامو مؤثر در بهبهود رفتهار شههروندی سهازمانی معلمهان باشهد کهه بها فهراهم آوردن
1 .Korkmaz & Arpaci
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زمینههای الزم ،با حاکم کردن ارزشهای اخالقی بر رفتار خود و در محیط سازمان ،بها ایجهاد جهوی
مملو از اعتماد و مشارکت احتمال بروز این رفتارها را در معلمان افزایش دهند (گهودرزی و جهواهری
زاده .)0092 ،اعتماد به مدیر برای برانگیختن و ایجاد تعهد زیردستان در راستای تحقه چشهم انهداز
مدیر و سازمان ضروری است .مایر و گاوین )2115( 0دریافتند که اعتماد به مدیر بر توانایی کارکنهان
برای تمرکز بر فعالیت هایی که برای سهازمان ارزش افهزوده ایجهاد مهیکننهد ،اثرگهذار اسهت .ایهن
فعالیتها شامو وظایف درون نقشی و رفتارهای فراتر از نقش یا رفتار شهروندی سازمانی مهیشهوند
(سجارالدین 2و همکاران .)005 :2100 ،همچنین حس اعتماد به مدیران در معلمان منجهر بهه ایجهاد
همبستگی ارزش بین آنها و در نهایت بهبود رفتار شهروندی سازمانی آنها میگردد .همبستگی ارزش
اشاره به تناسب ارزشها و هویت هایی است که در روابط مدیر و معلمهان وجهود دارد .انطبهاق ارزش
نشان دهنده وابستگی ارزش هایی است که توسط رهبر و کارکنان دنبال مهیشهود .ایهن امهر بهرای
ارتقای عملکرد شغلی سازمانی کمک میکند چرا کهه داشهتن ارزشههای مشهابه ،توزیه روشههای
پردازش اطالعات و ارتباطات کارآمد را تسهیو میکند (جانگ و آوولیو )2111 ،0بنابراین ،همبسهتگی
ارزش موجب رفتارهای کارکنانی میشود که به دنبال سود بیشتر و افزایش انگیزش خود بهه منظهور
ارتقای رضایت شغلی و دنبال کردن اهداف و چشم انداز مشترک مهیباشهند .بنهابراین تقویهت رفتهار
شهروندی سازمانی به دنبال این امر خود به خود ایجاد میگردد .این امر باعث میشود کهه کارکنهان
نه تنها از عملکرد شغلی خود فراتر میروند ،بلکه منجر به مزایای سازمان میشوند و به طور فزاینده-
ای اهمیت مییابند (کیم .)2101،0به طور کلی میتوان گفت مدیران آموزشی میتوانند با ایجاد حس
اعتماد و همبستگی ارزشی در میان معلمان هوش هیجانی آنها را برانگیزند تها آنهها فراتهر از وظیفهه
عمو نمایند .از طرف دیگر متاسفانه در اکثر مدارس به دلیو فقدان وجود روانشناسان کارآمد توجه به
این امور به فراموشی سپرده شده و میزان تحقیقاتی که در این باره در سطح کشور انجام گرفته است
محدود میباشد .لذا ضروری است تا با پرداختن به این موضهوه بهه پیشهرفت هرچهه بهتهر و بیشهتر
مدارس که نقطه شروه شکو گیری علم در کشور هست ،کمک کرد.
نوروزی و همکارانش ( )0099در پژوهشی با عنوان بررسی رابطهه بهین ههوش هیجهانی و رفتهار
شهروندی سازمانی کارکنان بیمارستان رسول اکرم شهر آبدانان پرداختند .نتایج این پژوهش حاکی از
1 . Mayer & Gavin
2 . Sjahruddin
3.Jung & Avolio
4 .Kim
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آن است که بین مولفه تنظیم هیجان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد .همچنهین
بین مولفه ارزیابی از هیجان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد .عالوه بر این بهین
مولفه بهره برداری از هیجان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه وجهود دارد .الههی( )0099بهه
بررسی تاثیر س رمایه روانشناختی و هوش هیجانی بهر رفتهار شههروندی سهازمانی در کارکنهان شههر
اسفراین پرداخت .نتایج به دست آمده گویای آن است که بین ههوش هیجهانی بها رفتهار شههروندی
سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .قالوندی و همکاران ( )0099در بررسهی نقهش میهانجی
اخالق حرفهای در ارتباط بین رهبری قابو اعتماد و رفتار شههروندی سهازمانی در کارکنهان دانشهگاه
ارومیه دریافتند اثر مستقیم رهبری قابو اعتماد بر رفتار شههروندی سهازمانی معنهی دار بهوده اسهت.
منتظری و همکاران ( )0096در بررسی تاثیرات اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد
سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهر سیرجان دریافتند اعتماد کارکنان بهه مهدیر در رفتهار شههروندی
سازمانی آنها تاثیر مثبتی دارد و مدیران باید با تالش در جهت ارتقای حس اعتماد کارکنان بهه مهدیر
موجبات افزایش رفتارهای شههروندی در آنهان را فهراهم نماینهد .میرزایهی و همکهارانش ( )0096در
پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان پتروشیمی استان لرسهتان
پرداختند .نتایج این پژوهش حاکی از آن است بین هوش هیجانی و اعتماد سازمانی رابطهه معنهاداری
مشاهده شد.
عرفانی خانقاهی و همکارانش ( )0096در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی بها
اعتماد سازمانی مدیران دبیرستانهای متوسطه دخترانه شهر تههران پرداختنهد .نتهایج ایهن پهژوهش
حاکی از آن است که بین هوش هیجانی مدیران وتوانایی آنها در جلب اعتماد معلمان رابطه مثبهت و
معنی داری وجود دارد .به عبارتی مدیران دارای هوش هیجانی باال شور و رغبت را در میان کارکنهان
شهعله ور کهرده و از طریه هیجانهات رهبهری درجهه اعتمهاد درون مهدارس را افهزایش مهیدهنهد.
بارانی( ) 0096به بررسی تاثیر عوامو هوش هیجانی بر رفتار شههروندی سهازمانی بیمارسهتان تهامین
اجتماعی شهرستان زاهدان پرداخته است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین تمامی مولفه-
های هوش هیجانی گلمن یعنی خودآگاهی ،خودتنظیمی ،خودانگیختگی ،همدلی و حمایت اجتمهاعی
با رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
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کیو 0و همکاران ( )2109در بررسی اثرات رهبری اخالقی بهر اعتمهاد رهبهران ،رفتهار شههروندی
سازمانی و کیفیت خدمات بیمارستانهای چین دریافتند اعتماد رهبران بر رفتهار شههروندی سهازمانی
تاثیر مثبت و معناداری دارد .پارماتاساری 2و همکاران ( )2109در پژوهشی به بررسهی تهاثیر آمهوزش
هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس متوسطه اندونزی پرداختند .نتایج پهژوهش
نشان داد هوش هیجانی معلمان در بهبود رفتار شهروندی سازمانی آنها تاثیر زیادی داشته است.

لیم0

و همکاران ( )2101در تحقیقی به بررسی تأثیر هوش هیجانی پرستاران بر رفتار شهروندی سهازمانی
آنها با اثرات میانجی از اعتماد رهبر و همبستگی ارزش پرداختند .نتایج این تحقی حاکی از آن اسهت
که هوش هیجانی رهبران تأثیر مستقیم بر اعتماد رهبر و همسان بودن ارزش داشت؛ بها ایهن حهال،
هوش هیجانی پرستاران تاثیر منفی بر این دو متغیر داشت .عالوه بر این ،اعتماد رهبر تاثیر مثبتی بهر
رفتار شهروندی سازمانی و همبستگی ارزش ندارد .همچنین هوش هیجانی پرسهتاران تهاثیر جز هی و
غیرمستقیم بر رفتار شهروندی سازمان از طری اعتماد رهبر داشت.
تیلینی 0و همکارانش ( )2106به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر روی رفتار شههروندی سهازمانی
کارمندان در سریالنکا پرداختند .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تاثیر مثبت قابهو تهوجهی از
هوش هیجانی در رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد .توگبا 5و همکارانش ( )2119به بررسهی رابطهه
رفتار شهروندی سازمانی با هوش هیجانی پرداختند .نتایج این تحقی حاکی از آن اسهت کهه ههوش
هیجانی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی آنها ارتباطی مثبت داشته است و ههوش هیجهانی جهزء
مهمی برای رهبری موثر است.
همچنین برای تعیین روابط علی بین عوامو مختلف تاثیرگذار بر رفتار شههروندی سهازمانی یهک
چارچو مفهومی بر اساس مدل تبادل اجتماعی کوناسکی و پیو )0990( 6و ههوش هیجهانی و مهدل
اثربخشی رهبر -تیم پراتی 9و همکاران ( )2110استخراج شده بر اساس پژوهشههای قبلهی و مهرور
ادبیات تدوین شده است .مدل تبادالت اجتماعی توضیح میدهد آن چه را که کنترل میکند وفاداری
اعضای سازمان و مشارکت داوطلبانه آنها در فعالیت هایی که فراتر از الزامهات رسهمی یها مسهوولیت
1 . Qiu
2 . Permatasari
3 . Lim
4 .Thilini
5 .Tugba
6 . Konovsky & Pugh
7 .Prati

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 66

012

هایی است که طب تواف کاریشان از آنها خواسته میشود .اگر ارتباط تبادل اجتماعی بین سازمان و
اعضای آن همچنین بین رهبران و سازمان برقرار شود ،اعضا احتماال نگرشها و رفتارههای مطلهوبی
برای سازمان اتخا میکنند (کوناسکی و پیو .)0990 ،به بیان دیگر آن اعضایی که اعتماد باالیی بهه
رهبر خود دارند ،رفتار شهروندی سازمانی بیشتری نشان میدهند (زین آبادی و صالحی .)2100 ،0بهر
طب مدل هوش هیجانی و اثربخشی تیم ،ههوش هیجهانی نقهش حیهاتی در رهبهری و پویاییههای
گروهی و اثربخشی دارد (پراتی و همکاران .)2110 ،مطالعات مختلهف گذشهته بررسهی کردهانهد کهه
چگونه هوش هیجانی بر متغیرهای مختلف پیامد سازمانی تأثیر مثبهت مهیگهذارد (سهالمی2101 ،2؛
یعقوبی ،مشینچی و هادی .)2100 ،0بیشترین ارتباط با بحث حاضر ،تهاثیر ههوش هیجهانی بهر رفتهار
شهروندی سازمانی می باشد که به نوبه خود از طری اعتماد رهبر بر عملکهرد تهیم تهأثیر مهیگهذارد
(براکت و همکاران2116 ،؛ یونگ و آوولیو2111 ،؛ کیم و مون .)2101 ،0بنابراین بر اساس تحقیقهات
قبلی و نظریه تبادالت اجتماعی کوناسکی و پیو ( ،)0990مطالعات پراتی و همکاران ( )2110و لهیم و
همکاران ( ،)2101پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی ،با نقش
میانجی اعتماد رهبر و همبستگی ارزش معلمان پرداخته است.
با توجه به مبانی نظری و تحقیقات پیشین فرضیههای زیر استخراج گردید:
 -0بین هوش هیجانی معلم و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 -2بین همبستگی ارزش و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.
 -0بین اعتماد مدیر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 -0بین هوش هیجانی مدیر و همبستگی ارزش رابطه معناداری وجود دارد.
 -5بین هوش هیجانی مدیر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 -6بین هوش هیجانی معلمان و همبستگی ارزش رابطه معناداری وجود دارد.
 -9بین هوش هیجانی معلمان و اعتماد مدیر رابطه معناداری وجود دارد.
 - -1اعتماد مدیر و همبستگی ارزشها نقش میهانجی در رابطهه بهین ههوش هیجهانی و رفتهار
شهروندی سازمانی دارد.

1 .Zeinabadi & Salehi
2 . Salami
3 . Yaghoubi, Mashinchi & Hadi
4 . Moon
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روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی از نوه همبستگی است .جامعه آماری کلیهه معلمهان مهدارس شهرسهتان
بوانات در سال تحصیلی061( 91-99نفر) هستند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  061نفهر
( 12نفر زن و  91نفر مرد) به عنوان نمونه به روش نمونه گیری طبقهای (طبقه بندی مدارس به سهه
مقط ابتدایی ،متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم) انتخا شدند.
ابزار پژوهش
هوش هیجانی :از پرسشنامه استاندارد هوچلید )0910( 0و ادلمن )0919( 2با  06سوال و چههار
مولفه درک هیجانات خود( 0سوال)؛ درک هیجانات دیگران ( 0سوال)؛ کهاربرد هیجانهات ( 0سهوال)؛
کنترل هیجانات ( 0سوال) استفاده گردیده است .در این پرسش نامه ابتدا معلمان  06سهوال در مهورد
خودشان پاسخ میدهند و سپس همین سواالت را در مورد مدیر خود ارزیابی میکنند .این پرسش نامه در
قالب مقیاس پنج درجهای لیکرت طراحی شده است .ضریب آلفای کرونباخ ابعاد هوش هیجانی هوچلید و
ادلمن به ترتیب برای درک هیجانهات خهود ()1/19؛ درک هیجانهات دیگهران ()1/11؛ کهاربرد هیجانهات
()1/96؛ کنترل هیجانات ( )1/15گزارش شده است .در این پژوهش ضریب پایهایی پرسهش نامهه ههوش
هیجانی  1/90محاسبه شده است که نشان از پایایی و قابلیت اعتماد ابزار پژوهش میباشد.

رفتار شــهروندی سازمانی :از پرسشنامه استاندارد پودساکف0و همکهاران ( )2111اسهتفاده
گردید .این پرسشنامه شامو  20سوال و  5مولفه میباشد .این مولفهها عبارتند از نوه دوستی ،وجدان
کاری ،جوانمردی ،نزاکت و آدا اجتماعی .نمرهگذاری ایهن پرسشهنامه در یهک طیهف لیکهرت پهنج
درجهای است .ضریب آلفای کرونبهاخ ایهن پرسشهنامه در پهژوهش کهیم و همکهاران (1/19 )2101
گزارش شده است .در این پژوهش ضریب پایایی پرسش نامه  1/95محاسبه شده است کهه نشهان از
پایایی و قابلیت اعتماد ابزار پژوهش میباشد.
اعتماد :از پرسشنامه گابارو و آتوس )0996( 0با  1سوال و در قالب مقیاس پنج گزینهای لیکهرت
استفاده شده است .ضریب آلفای کرونباخ این پرسش نامه در پژوهش گابارو و آتهوس  1/92گهزارش

1 . Hochschild
2 . Adelmann
3 . Podsakoff
4 . Gabarro & Athos
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شده است .در این پژوهش ضریب پایایی پرسش نامه  1/19محاسبه شده است که نشان از پایهایی و
قابلیت اعتماد ابزار پژوهش میباشد.
همبستگی ارزش :از پرسشنامه کیبو و درو )2112( 0با  0سوال استفاده گردیهد کهه در قالهب
مقیاس پنج گزینهای لیکرت طراحی شده است .ضریب آلفای کرونباخ این پرسهش نامهه در پهژوهش
کیبو و درو  1/90گزارش شده است .در این پژوهش ضریب پایایی پرسش نامه  1/10محاسبه شهده
است که نشان از پایایی و قابلیت اعتماد ابزار پژوهش میباشد.
روایی پرسش نامهها به شیوه روایی محتوایی و صوری مورد تایید متخصصان علوم تربیتهی قهرار
گرفت .برای تجزیه و تحلیو آمهاری از آمهار توصهیفی و اسهتنباطی و بهرای محاسهبات نیهز از نهرم
افزارهای SPSS20و  PLSاستفاده شد.
یافتههای پژوهش
نتایج به دست آمده از ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه آماری پژوهش نشان داد که از مجموه
 061نفر پاسخ گوی مورد مطالعه 50/2 ،درصد زن و  01/1درصد مرد بودند .همچنین  15/6درصد از
پاسخ گویان بومی و  00/0درصد غیربومی بوده اند .در خصوص متغیر سابقه خدمت ،باالترین میهزان
مربوط به سابقه  00الی  05سال با  00/0درصد و پایین ترین میزان مربوط به سابقه خدمت باالتر از
 25سال با  0/0درصد میباشد .از نظر میزان تحصیالت مقط کارشناسی بها  61/0درصهد بهاالترین
میزان را به خود اختصاص داده است.
جدول ( )0آمارههای توصیفی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

میانه

کمینه

بیشینه

هوش هیجانی معلم

0/11

1/61

0/10

0/90

5/11

رفتار شهروندی سازمانی

0/11

1/91

0/10

2/11

5/11

اعتماد مدیر

0/95

1/90

0/90

0/16

5/11

هوش هیجانی مدیران

0/90

1/69

0/95

0/90

5/11

همبستگی ارزش

0/11

1/99

0/11

0/11

5/11

1 . Cable & DeRue
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همچنین در این مطالعه قبو از آزمون فرضیهها مطاب جدول ( )2به بررسی نرمال بودن متغیرها
با استفاده از آزمون ناپارامتری کالموگراف اسمیرناف پرداخته شده است .جدول ( )2نتایج نرمال بهودن
توزی متغیرها را نشان میدهد.
جدول ( )2آزمون فرض نرمال بودن توزی متغیرها
ارزش همبستگی

اعتماد مدیر

رفتار شهروندی سازمانی

هوش هیجانی معلم

هوش هیجانی مدیر

1/059

1/162

1/199

1/192

1/000

1/110

1/550

1/090

1/050

1/001

بر طب جدول ( )2به دلیو این که سطح معناداری همهی متغیرها از  α=1/15بهزر تهر اسهت،
پس فرض صفر مبنی بر نرمال بودن آنهها رد نمهیشهود .بنهابراین در آزمهون ایهن متغیرهها بایهد از
آزمونهای پارامتری استفاده کرد.
بررسی کیفیت مدل
برای بررسی کیفیت مدل از شاخص بررسهی اعتبهار حشهو یها افزونگهی (
(

) و ضهریب تعیهین

)استفاده میشود .اعداد مثبت نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند .جدول ( )0نشان میدههد کهه

 91درصد از تغییرات متغیر رفتار شهروندی سازمانی 12 ،درصد تغییرات متغیر اعتماد بهه مهدیر و 65
درصد از تغییرات متغیر همبستگی ارزش توسط متغیرهای مستقو پیش بینی میشود.
جدول ()0شاخصهای بررسی کیفیت مدل
ضریب حشو یا افزونگی

نیکویی برازش

کیفیت مدل

ضریب تعیین

هوش هیجانی مدیر

1/515

1/929

هوش هیجانی معلم

1/502

رفتار شهروندی سازمانی

1/912

1/159

اعتماد به مدیر

1/109

1/565

همبستگی ارزش

1/650

1/961
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تجزیه و تحلیل مدل مفهومی پژوهش
برای بررسی مدل مفهومی پژوهش از مدل سازی  PLS-SEMاستفاده شده است .ضرایب مسیر
در حالت استاندارد هستند و مقدار آنها بین  -0تا  +0تغییر میکنند.

شکو( )0مدل اولیه پژوهش

هرچه مقدار ضریب مسیر به یک و یا منفی یک نزدیک تهر باشهد تأثیرگهذاری آن مسهیر بیشهتر
است .ضرایب استاندارد مدلهای بیرونی (بارهای عاملی) به نوعی نشان دهنهده اعتبهار سهازه اسهت.
ضرایب مسیر مدلهای بیرونی بین  1تا  0تغییر میکنند .برای این که مدلهای انعکاسهی از بهرازش
خوبی برخوردار باشند باید بارهای عاملی بیشتر از  1/9باشد .در مدل ساختاری نههایی همهه بارههای
عاملی مدلهای بیرونی بیشتر از  1/9است هر یک هم که کمتر از  1/9باشد بها توجهه بهه ایهن کهه
میزان متوسط واریانس استخراج شده متغیرها باالتر از  1/5میباشد لذا موردی ندارد .ضهریب تعیهین
برای متغیرهای مفهومی درون زا محاسبه و داخو بیضی متغیر نشان داده شده اسهت .الزم بهه کهر
است برای متغیرهای برون زا مقهدار ضهریب تعیهین محاسهبه نمهیشهود .در شهکو ( )2و ( )0مهدل
ساختاری پژوهش در حالت استاندارد و با مقادیر  tنشان داده شده است.
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شکو( )2مدل نهایی جهت بررسی و آزمون فرضیهها در حالت استاندارد

شکو( )0مدل نهایی جهت بررسی و آزمون فرضیهها با مقادیر t
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بررسی فرضیههای پژوهش
جدول( )4نتایج آزمون فرضیات
ردیف
0
2
0
0
5
6
9
1
9
01

فرضیه
بین هوش هیجانی معلمان و رفتار شهروندی سهازمانی ارتبهاط
معنی داری وجود دارد.
بین همبستگی ارزش و رفتار شهروندی سازمانی ارتبهاط معنهی
داری وجود دارد.
بین اعتماد مدیران و رفتهار شههروندی سهازمانی ارتبهاط معنهی
داری وجود دارد.
بین هوش هیجانی مهدیران و همبسهتگی ارزش ارتبهاط معنهی
داری وجود دارد.
بین هوش هیجانی مدیران و رفتار شهروندی سهازمانی ارتبهاط
معنی داری وجود دارد.
بین هوش هیجانی معلمهان و همبسهتگی ارزش ارتبهاط معنهی
داری وجود دارد.
بین هوش هیجانی معلمان و اعتماد مدیران ارتباط معنهی داری
وجود دارد.
اعتماد مدیران نقش میانجی را بین ههوش هیجهانی معلمهان و
رفتار شهروندی سازمانی ایفا میکند.
همبستگی ارزش نقش میانجی را بین هوش هیجانی معلمهان و
رفتار شهروندی سازمانی ایفا میکند.
همبستگی ارزش نقش میانجی را بین هوش هیجانی مهدیران و
رفتار شهروندی سازمانی ایفا میکند.

ضریب مسیر

آماره تی

نتیجه

1/656

05/191

تایید

1/109

2/991

تایید

1/192

0/910

تایید

1/621

01/621

تایید

1/019

25/000

تایید

1/219

0/011

تایید

1/915

10/910

تایید

1/191

0/911

تایید

1/102

2/201

تایید

1/150

2/161

تایید

بر اساس نتایج جدول ( )0ضریب مسیر مستقیم تاثیر هوش هیجانی معلمان بر رفتهار شههروندی
سازمانی برابر با  1/656و مقدار آماره  tبرابر با 05/191؛ ضریب مسیر مستقیم تاثیر همبستگی ارزش
بر رفتار شهروندی سازمانی برابر با  1/109و مقدار آماره  tبرابر با  2/991؛ ضریب مسیر مستقیم تاثیر
اعتماد مدیران و رفتار شهروندی سازمانی برابر با  1/192و مقهدار آمهاره  tبرابهر بها  0/910؛ ضهریب
مسیر مستقیم تاثیر هوش هیجانی مدیران بر همبستگی ارزش برابر با 1/621و مقدار آماره  tبرابر بها
01/621؛ ضریب مسیر مستقیم تاثیر هیجانی مدیران بر رفتار شهروندی سهازمانی برابهر بها  1/019و
مقدار آماره  tبرابر با 25/000؛ ضریب مسیر مستقیم تاثیر هوش هیجانی معلمان بر همبستگی ارزش
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برابر با  1/219و مقدار آماره  tبرابر با  0/011؛ ضریب مسیر مستقیم تاثیر هوش هیجانی معلمان بهر
اعتماد مدیران برابر با  1/915و مقدار آماره  tبرابر بها  10/910اسهت کهه بیشهتر از  0/96مهیباشهد.
بنابراین ضریب مسیرهای مستقیم فوق در سطح اطمینان  95درصد معنادار میباشهند .لهذا مهیتهوان
استنباط نمود هوش هیجانی معلمان و مدیران؛ همبستگی ارزش و اعتماد مدیران با رفتار شههروندی
سازمانی رابطه مثبت و معنادار دارند .همچنین هوش هیجانی معلمان بهر همبسهتگی ارزش و اعتمهاد
مدیران تاثیر مثبت و معناداری دارد.
همچنین ضریب مسیر غیرمستقیم نقش میانجی اعتماد مدیران در رابطهه بهین ههوش هیجهانی
معلمان و رفتار شهروندی سازمانی برابر  1/191و مقدار آماره  tسوبو برابر بها 21/202؛ مقهدار آمهاره
 VAFضریب مسیر غیرمستقیم نقش میانجی همبستگی ارزش در رابطه بین هوش هیجانی معلمهان
و رفتار شهروندی سازمانی برابر  1/102و مقدار آماره  tسوبو برابهر بها  2/201؛ مقهدار آمهاره VAF

ضریب مسیر غیرمستقیم نقش میانجی همبستگی ارزش در رابطه بین هوش هیجانی مدیران و رفتار
شهروندی سازمانی برابر  1/150و مقدار آمهاره  tسهوبو برابهر بها  2/161اسهت کهه بیشهتر از 0/96
میباشد .بنابراین ضریب مسیرهای غیرمستقیم فوق در سطح اطمینان  95درصد معنادار میباشند .لذا
میتوان استنباط نمود اعتماد مدیران و همبستگی ارزش نقش میانجی در رابطه بین ههوش هیجهانی
معلمان و مدیران با رفتار شهروندی سهازمانی ایفها مهیکنهد .بهر اسهاس نتهایج بدسهت آمهده همهه
فرضیههای پژوهش مورد تایید قرار میگیرند.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میهانجی
اعتماد مدیران و همبستگی ارزش انجام گرفت .بررسی نتهایج ایهن پهژوهش نشهان داد بهین ههوش
هیجانی ،همبستگی ارزش و اعتماد به مدیران با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجهود دارد.
نوروزی و همکاران ()0099؛ الهی ( ،)0099توگبا و همکاران ()2119؛ تیلینی و همکاران ()2106؛ لیم
و همکاران ()2018؛ پارماتاساری و همکاران ( )2109در پژوهش خود نشان دادند رابطه معنهادار بهین
هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی میباشد .همچنهین پهژوهش ر یسهی و همکهاران ()0091
نشان میدهد بین عزت نفس یکی از مولفههای همبستگی ارزش و رفتار شهروندی سهازمانی رابطهه
معناداری وجود دارد .کاظم زاده بیطالی و حسنی( )0090نیز نشان دادند از بین ویژگیههای سهازمانی
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مدارس ،اعتماد با رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این نتایچ ههم
سو و هم جهت با نتایج پژوهش حاضر است .در تبیین ایهن نتهایج مهیتهوان گفهت ههوش هیجهانی
میتواند باعث افزایش رفتار نوه دوستانه شود ،چرا که ههوش هیجهانی بهه کارکنهان ایهن امکهان را
می دهد تا احساسات همکارانشان را تشخیص داده و درک کنند و به تب آن نسبت به کارکنهانی کهه
هوش هیجانی کمتری دارند ،پاسخ مناسب تری ارا ه نمایند (بهارونهد و همکهاران .)0099 ،همچنهین
معلمانی که هوش هیجانی باالیی دارند در محیط کار نه تنها دانش آموزان و همکاران مشکوسهاز را
کنترل میکنند بلکه با درایت و هوشمندی شرایط را مدیریت میکنند .این افراد گوش شنوایی بهرای
شنیدن صحبتهای دیگران دارند و به خوبی میتوانند با آنان همهدردی کننهد .اگهر معلمهان ههوش
هیجانی باالیی داشته باشد میتوانند انگیزه الزم برای فعالیت و یا حو مشکالت را داشته باشهند ،بهه
حوادث و تضادها از زوایای گوناگون نگاه می کنند و از آن بهره برداری می کننهد .پهذیرش بیشهتری
بین سایر همکاران دارند و رضایت بیشتری از محیط کار خود و تعامو با همکهاران و دانهش آمهوزان
دارند ،به خود انگیزه می دهند و همواره جهت رسیدن به اهداف خود تالش می کننهد .همچنهین اثهر
همبستگی ارزش بر رفتار شهروندی بر ایهن واقعیهت اشهاره دارد کهه معلمهان بها خودبهاوری و خهود
ارزشمندی باال ،معلمانی هستند که از اعتماد به نفس باالیی برخوردارند و در محهیط کهاری بهتهرین
تالش و همت خود را نشان میدهند تا از این طری از نقطه نظرات ،باورها و خهود ارزشهمندی خهود
دفاه نمایند.

عالوه بر این مهم ترین نیازهای کارکنان در سازمان ،برقراری اعتماد میان آنها ،مدیر و همکاران
میباشد .وجود سطوح بهاالی اعتمهاد در سهازمان باعهث ایجهاد هزینهههای پهایین ارزیهابی و دیگهر
مکانیزمهای کنترل خواهد بود و کارکنان خهود را کنتهرل و دارای انگیزهههای درونهی خواهنهد شهد
(یلماز .)2111 ،0بنابراین وقتی معلمان به مدیران خود اعتمهاد داشهته باشهند بها رغبهت بیشهتری بهه
دستورات آنان گوش فراداده و توجه بیشتری به اجرای فعالیتهای خهود در راسهتای تحقه اههداف
سازمان مبذول میدارند .این امر عالوه بر انجام وظایف درون نقشی ،فعالیتههای فراتهر از نقهش یها
همان رفتارهای شهروندی سازمانی را نیز در برمیگیرد.
یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر این بود که بین هوش هیجانی معلمان و مدیران با همبسهتگی
ارزش رابطه معناداری وجود دارد .این یافتهها با نتایج پژوهش دشت بزرگی و گودرزی ( )0096و لهیم
. Yılmaz
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و همکاران ( )2101همخوانی دارد .چرا که آنان نیز در پژوهش خود به نتایج مشهابه بها ایهن فرضهیه
دست یافتند .در تبیین نتایج میتوان گفت هوش هیجانی به معلمان و مدیران یهاد میدهنهد کهه بهه
خود توجه بیشتری داشته باشند و خود را کشف کنند و معلمان و مدیرانی که متوجهه خهود شهوند ،در
مسیر بازیابی ارزش و احساس ارزشمند بودن خود قرار میگیرند .به تدریج که توجه آنها بیشتر به خود
جلب میشود ،بیشتر احساس میکنند که موجودی ارزشمند هستند و قهدر خهود را تهازه میشناسهند.

بنابراین مدیران و معلمان دارای هوش هیجانی باال میتوانند همبستگی ارزش باالیی داشته باشند.
همچنین نتایج نشان داد بین هوش هیجانی معلمان و اعتماد مدیران رابطه معناداری وجهود دارد
که نتایج پژوهش با نتایج پژوهش لیم و همکاران در سال  2101مطابقت دارد .در تبیین این فرضهیه
میتوان گفت اگر معلمان هوش هیجانی باالیی داشته باشند میتوانند بر اطرافیهان و همکهاران خهود
تاثیر بیشتری بگذارند ،فضای شفاف و سازندهای را به وجود آورند که در آن فضا مسا و و مشهکالت
مطرح میشوند و اعتماد شکو میگیرد .معلمی که حرمت نفس داشته باشد به خود احترام میگذارد و
تواناییهای خود را شناسایی و تقویت میکند و در جهت آنها حرکت میکنهد و بهه دیگهران در ایهن
زمینه کمک میکند و خواهان پیشرفت آنها نیز میباشند و اعتماد مدیران خود را جلب مهیکننهد .در
چنین محیطی مدیر به معلمان اعتماد کرده و برای پیشرفت تعالی سازمان قدم بر میدارد.
از طرفی دیگر نتایج نشان داد اعتماد مدیران و همبستگی ارزش در رابطه بهین ههوش هیجهانی
معلمان و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی دارد .این یافته با نتایج مطالعه کیم 2102؛ و کهیم و
مون 2101 ،مطابقت دارد .در تبیین نتایج میتوان گفت توانایی معلمهان در درک عاطفهه دیگهران در
تعامو با دانش آموزان میتواند عامو مهمی در تأثیرگذاری بر رفتار شههروندی سهازمانی آنهها باشهد.
معلمان باهوش از نظر احساسی با درک انگیزههای خود بهتر میتوانند خواسهتهها و انتظهارات دانهش
آموزان را برآورده کنند .عالوه بر این ،مدیران از نظر احساسی میتوانند با شناخت شرایط استرس زا و
نشان دادن همدلی ،به راحتی اعتماد به نفس کسب کنند ،که بهه نوبهه خهود مهیتوانهد بهه افهزایش
رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان کمک کند .همچنین نتایج پژوهش هان و کیم ()2102؛ یونهگ
و آوولیو ()2111؛ لی ( )2102نشان داد هر چه همخوانی و همبستگی ارزشی بین ارزشهای سهازمان
و ارزشهای اعضا سازمان بیشتر باشد بروز رفتارهای شهروندی سازمانی بیشتر مهیباشهد .در نتیجهه
میتوان گفت که همبستگی ارزش میتواند به عنوان نقش میانجی در رابطه بهین ههوش هیجهانی و
رفتارشهروندی ایفا کند و به تقویت هوش هیجانی و رفتار شهروندی کمک نماید.
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پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش
بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد مهیشهود بهرای افهزایش ههوش هیجهانی معلمهان ،از آمهوزش
راهبردهای خودیاری شامو خود بازبینی ،خود نظم دهی ،چگونگی برقهراری ارتبهاط و آمهوزش حهو
مسوله استفاده شود تا میزان اعتماد نیز افزایش یابد.
 اهمیت هوش هیجانی و تاثیر آن در موفقیهتههای کهاری و تحصهیلی از طریه برنامههههایآموزشی و دورههای ضمن خدمت برای دست اندرکاران آموزشی به خوبی تعیین گهردد و در انتخها
مدیران و معلمان شایسته مد نظر قرار گیرد.
 برای معلمانی که مشغول به کار هستند پیشنهاد میشهود ،کهه از روشههای آموزشهی ضهمنخدمت برای تقویت هوش هیجانی به کار گرفته شود.
 به تمامی معلمان آموزش و پرورش ،مهارتهای مثبهت اندیشهی آمهوزش داده شهود تها بهدینطری عالوه بر تقویت اخالق مداری در سازمان ،بتوان همبستگی ارزش و اعتمهاد سهازمانی آنهها را
نیز افزایش داد.
 مدیران در بهبود و ارتقای همبستگی ارزش معلمان نقش ویژهای دارند لذا پیشهنهاد مهیشهودکارگاه هایی در خصوص همبستگی ارزش و مولفههای آن ،شیوههای ارتقهای آن در بهبهود عملکهرد
سازمان برای مدیران برگزار گردد.
 مدیران بخش اطاله رسانی به نحو شایسته در جریان نتایج به دست آمهده از چنهین پهژوهشهایی قرار گیرند و از طری برگزاری کالسها و دورههای مختلف آموزشهی ،راهنماییهها و اطالعهات
الزم جهت ارتقای مهارتهای مختلف از جمله هوش هیجانی و رفتار شههروندی سهازمانی را دریافهت
کنند ،تا بدین وسیله خروجیهای چنین پژوهشهای پیمایشی ،مفید بوده و زمینهساز ارتقای معلمهان
و مدیران کشور در حوزههای مختلف باشد.
 شرایط الزم برای به اشتراک گذاشتن دانش و تبادل تجربیات معلمهان و مهدیران بها یکهدیگرفراهم شود تا تعامالت سازندهای با هم داشته باشند.
 از بوروکراسیهای موجود در مدارس جلوگیری کننهد و بها سهاده سهازی ارتباطهات معلمهان ومدیران جو سازمانی خوبی را به وجود آورند و اعتماد معلمان به مدیران را افزایش دهند.
 در سطوح خرد و کالن مدیریتی مدارس و آموزش و پرورش از افهرادی اسهتفاده شهود کهه بهانشاط اجتماعی باال خواستار افزایش رفتار شهروندی سازمانی معلمان و مدیران باشند.
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 مدیران میتوانند با توانمند ساختن معلمان خود و ارا ه آموزشهای الزم در حوزه علم رفتهاریو به ویژه رفتار شهروندی سازمانی ،گامی موثر در افزایش بهبود و عملکرد بردارند.
 مدیران برای بهبود عملکردشان از کارشناسان رفتار شهروندی سهازمانی و ههوش سهازمانی درارزیابی عملکرد معلمان استفاده کنند و سعی کنند وضعیت رفتار شهروندی را در حد عالی ارتقا دهند.
 تالش در جهت مشارکت دادن بیشتر معلمان در امور و تصمیمگیریهای مدارس که بر وضعیتآنها تاثیرگذار است .چنان که این امر باعث بهبود اعتماد میگردد.
از محدودیتهای پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 به علت محدودیت زمانی ،تنها از ابزار پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده گردید و از سایرروشها از جمله مصاحبه و مشاهده استفاده نشده است.

 با توجه به رفتاری بودن متغیرهای این مطالعه ،یکی از محدودیت های مشهاهده شهده ،وجهودموقعیتها ،نگرشها ،ادراکات و پیش فرضهای هنی پاسخ دهندگان در پاسخ گویی به سؤاالت بوده
است که با توجه به وجود امکان کنترل این محدودیت ،تا حد امکان با توضهیحات ارا هه شهده ،مهورد
کنترل قرار گرفت.
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