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مقدمه

کارکنان همواره از منابع بسیار مهم سازمانها محسوب میشوند و رفتار سازمانی آنان بسیار بااهمیت
تلقی میگردد بهطوریکه کارکنان خوب افرادی هستند که به همکاران خود کمک و همیاری میرسانند،
نظر و اعتقادات خود را صادقانه و با حســن نیت بیان میکنند و در فعالیتهای ســازمان مشــارکت
میجوینــد .بهعبارتدیگر آنها اقدامات و اعمالی انجام میدهند کــه الزامی نبوده ،اما برای همکاران
و درنهایت برای ســازمان مفید اســت .اینگونه رفتارها که در اصطالح رفتارهای فراقش یا شهروندی
سازمانی نامیده میشوند ،به فعالیتهایی اطالق میشوند که فینفسه خودجوش و آگاهانه هستند (مانند
کمک به دیگران) و بهطور مستقیم و آشکار توسط سیستم رسمی پاداش سازمان پیشبینینشدهاند ،اما
بهطورکلی کارایی سازمان را افزایش میدهند (شاطری ،یوز باشی و زمانی منش.)1391 ،
ارگان )1988( 1رفتار شــهروندی ســازمانی را بهعنوان رفتارهای تحــت اختیار فرد تعریف کرده
و بیان میکند که این دســته از رفتارها بهطور صریح و مســتقیم بهوســیله سیستمهای رسمی ،پاداش
موردتوجه قرار نمیگیرد ،ولی باعث ارتقای اثربخشــی کارکردهای ســازمان میگردد .مجموعهای از
رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند اما عملکردِ مؤثر سازمان را بهبود
میبخشند (کرکماز و آرپاسی.)2009 ،2
علیرغم توجه فزاینده به موضوع رفتارهای شهروندی ،با مروری بر ادبیات این حوزه ،فقدان اجماع
درباره ابعاد این مفهوم آشــکار میگردد .نتایج حاصل از مرور ادبیات نشان میدهد که تقریب ًا سی نوع
متفاوت از رفتار شــهروندی قابلتفکیک اســت و تعاریف متعددی از آن بهعملآمده اســت که البته
همپوشیهای بسیاری بین آنها وجود دارد .سامچ و ران )2007( 3به اقتباس از پادساکف ،4مکنزی،پین
و بچرج ( )2000ابعاد رفتار شهروندی سازمانی را شامل :نوعدوستی ،وظیفهشناسی ،جوانمردی ،ادب
و نزاکت و فضیلت مدنی میدانند.
رفتار شهروندی سازمانی ،بهرهوری مدیریتی و روحیة کارکنان را بهبود میبخشد و نیاز به گسترش
منابع کمیاب را کاهش میدهد و تأثیر خاصی بر روی اثربخشی سازمان دارد (بلبلی ،بهرامی ،منتظرالفرج
و دهقانی تفتی .)1393 ،از منظر کاتز و کان )1966( 5هر ســازمانی که مشارکت در آن محدود است و
کارکنان آن در همه حال صرف ًا به انجام رفتارهای درون نقشــی و از پیش تدوینشده خود مشغولاند،
محکومبه شکســت است .اگرچه وجود این رفتارها در تمام سازمانها مطلوب است ،اما اهمیت آن در
مدارس و برای معلمان بیشتر احساس میشود (زینآبادی.)1390 ،
ِ
شهروندی ســازمانی در ادبیات مدیریت و آموزشوپرورش توجه
در ســالهای اخیر سازة رفتار
زیادی را به خود جلب کرده اســت .توجه به این مبحــث در آموزشوپرورش و عالقه به آن موضوع
ریشــه در این واقعیت دارد که رفتار شهروندی سازمانی اثربخشی مدارس را بهویژه در زمینة پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان بهبود میبخشد .در محیطهای آموزشی اثربخش ،مدرسه معموالً برحسب عملکرد
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دانشآموزان در آزمونهای پیشرفت تحصیلی ارزیابی میشود (کریمی.)1390 ،
بررســی ادبیات موجود در حوزة سازمانهای غیرآموزشــی نشان میدهد که متغیرهای گوناگونی
با رفتارهای شــهروندی ســازمانی کارکنان رابطه دارند .اگرچه وجود این رفتارها در تمام ســازمانها
مطلوب اســت اما اهمیت آن در مدارس و برای معلمان بیشتر احساس میشود .بیشک پاسخ مناسب
به حساســیتهای اجتماعی در بعد پیشــرفت تحصیلی دانشآموزان و پرورش نیروی انسانی آینده،
بدون بروز رفتار شــهروندی ســازمانی باال از جانب معلمان امکانپذیر نیست .رفتارهای مدیر یکی از
مهمترین عوامل بیرونی مؤثر بر رفتار شــهروندی سازمانی است و عالوه بر نظریهپردازان غیرآموزشی،
نظریهپردازان آموزشــی نیز قابلیتهای رهبری تحولی مدیران را در رفتار شهروندی سازمانی معلمان
مؤثر میدانند (زینآبادی.)1390 ،
ترنیپ ســید ،)2002( 6در تحقیقی نشان داد افرادی که از رفتار اخالقی بیشتری برخوردارند ،رفتار
شهروندی بیشتری نیز از خود نشان میدهند .میتوان اینگونه نتیجه گرفت که رفتار شهروندی سازمانی
متأثــر ازِ رفتار اخالقی در محیط کار اســت .درنتیجه انتظار میرود افــرادی که رفتار اخالقی باالتری
دارند ،رفتار شــهروندی سازمانی بیشتری را از خود نشان دهند (به نقل از بهاری فر و جواهری کامل،
 .)1389همچنین سالســل ،کامکار و گلپرور (،)1388در پژوهشــی به این نتایج دست یافتند که بین
هوش ســازمانی بهطورکلی با رفتارهای شهروندی رابطة معناداری وجود دارد .همچنین در پژوهشی با
عنوان «رابطة اخالق حرفهای و هوش اخالقی با رفتار شــهروندی ســازمانی معلمان زن دورة متوسطه
آموزشوپرورش ناحیة  2شهر شیراز» انجام شد ،محقق به این نتایج دست یافت که بین رفتار شهروندی
و اخــاق حرفهای رابطة مســتقیم و معناداری وجود دارد؛ اما بین رفتار شــهروندی و هوش اخالقی
رابطة مستقیم معناداری وجود ندارد .همچنین بین اخالق حرفهای و هوش اخالقی نیز رابطة مستقیم و
معناداری وجود دارد (به نقل از کریمی .)1392 ،از طرفی رفتار شهروندی سازمانی یک پیامد است که
تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که این عوامل شامل عوامل درونسازمانی و برونسازمانی ازجمله
هوش اخالقی است.
هوش در معنای عام خود به توانایی تفکر ،یادگیری و ظرفیت ســازگاری با موقعیت جدید قلمداد
شــده که دارای ابعاد متفاوت عقلی ،هیجانی ،معنوی و اخالقی اســت .در این میان ،امروزه ،بهواسطة
تأثیر هوش اخالقی بر ســایر حیطهها موردتوجه پژوهشــگران قرارگرفته است .بسیاری از رفتارها و
عملکردهای انســان ریشه در اصول و ارزشهای اخالقی دارد و از آن متأثر میشود .هوش اخالقی با
رفتارهایی که افراد از خود نشان میدهند رابطة مستقیم دارد و نظامی از اصول و قواعد را ایجاد میکند
که انســانها را در تصمیمگیری درباره آنچه درست و نادرســت است راهنمایی میکند .افراد باهوش
اخالقی باال همیشــه کارهایشــان را با اصول اخالقی پیوند میزنند که این خود باعث افزایش تعهد و
مسئولیتپذیری بیشتر افراد و بهبود کارایی فردی و گروهی میشود (محمدی ،نخعی ،برهانی و روشن
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زاده .)1392،بوربا )2005( 7هوش اخالقی را به معنی ظرفیت و توانایی درک درست از خالف ،داشتن
اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح و درســت میداند در دنیای امروزی،
این تنها ویژگیِ رهبران باهوش اخالقی باال است .همچنین لنیک و کییل ،)2005( 8هوش اخالقی را
توانایی تشخیص درست از اشتباه میدانند که با اصول جهانی سازگار است .به نظر آنان چهاراصل هوش
اخالقی (درستکاری ،مســئولیتپذیری ،دلسوزی و بخشش) برای موفقیت مداوم سازمانی و شخصی
ضروری است ن
بســیاری از رفتارها و اقدامهای افراد متأثر از ارزشهای اخالقی اســت و ریشــه در اخالق دارد.
بنابراین ،عدم توجه به اخالق در سازمانها و ضعف در رعایت اصول اخالقی میتواند مشکالت زیادی
ایجاد کرده و مشروعیت و اقدامات سازمانها را زیر سؤال ببرد (بهرامی ،اصمی ،فاتحپناه ،دهقانی تفتی
و احمدی تهرانی .)1391 ،هوش اخالقی« ،هوش حیاتی» برای همة انسانها است و نقطه عطفی برای
تمام هوشها محسوب میشــود؛ به دلیل اینکه هوش اخالقی اشکال دیگر هوش را به انجام کارهای
ارزشمند هدایت میکند .اعمال و رفتارهای اخالقی و ارزشی مدیران ،نظیر رفتارهای منصفانه ،صادقانه
و احترامآمیز از طریق سازوکارهای مطرح در حوزة نفوذ و تأثیر اجتماعی بر احساسات و نگرشهایی
نظیر رضایت ،تعهد و وفاداری و همچنین بر ادراکاتی نظیر اعتماد و عدالت ادراکشده کارکنان تأثیرگذار
است (بهشتیفر و محمد رفیعی.)1391 ،
در ایــن میان تفاوت افراد در مورد اخالقی بودن و یــا غیراخالقی بودن کارها بر کمیت و کیفیت
کار آنان و درنتیجه موفقیت ســازمانی تأثیر قابلتوجهی دارد .امروزه ســازمانها بهصورت فزایندهای
خود را درگیر مسئلهای میبینند که آن را معمای اخالقی مینامند؛ یعنی اوضاع و شرایطی شده که باید
یکبار دیگر کارهای خالف و کارهای درســت را تعریف کرد؛ زیرا مرز بین کارهای درست و خالف
بیشازپیش از بین رفته است .بدین ترتیب ،اعضای سازمان شاهد افرادی هستند که در سازمان و اطراف
آن وجود دارند و دستبهکارهای خالف میزنند .در چنین شرایطی ،مدیر باید ازنظر اخالقی جوی سالم
برای کارکنان در سازمان به وجود آورد تا آنان بتوانند با تمام توان و بهرهوری هر چه بیشتر کارکنند .این
امر ،نیازمند وجود رهبری با «هوش اخالقی» باالست (محمودی ،سیادت و شادان فر.)1391 ،
از ســویی دیگر پیچیدهترشــدن روزافزون ســازمانها و افزایش کارهای غیراخالقی ،غیرمنصفانه
و غیرمســئوالنه در محیطهای کاری توجه مدیــران را به بحثهای اعتمادآفرینــی که مبرمترین نیاز
سازمانهاســت و همچنین هوش اخالقی که میتواند مرز بین نوعدوســتی و خودپرســتی را خوب
توصیف کند ،معطوف ســاخته است .رهبران با داشــتن هوش اخالقی میتوانند اعتماد ایجاد کنند که
این امر موجب بهبود ســودآوری و مزیت رقابتی در ســازمان و اطمینان خاطر در کسبوکار میشود
(اسماعیلی طرزی و همکاران ،1392 ،ص.)70 .
یکی از ویژگیهای برجســته مدیران امروز ،توانایی اعتمادآفرینی و پاســداری از آن اســت .راه
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اعتمادآفرینی اخالق اســت و مدیران همیشه بایستی باالترین استانداردهای اخالقی را در سازمان خود
مدنظر قرار دهند (اسماعیلی طرزی ،بهشتیفر و اسماعیلی طرزی .)1392 ،اعتماد در نظر اول مفهومی
روشــن و بینیاز از تعریف مینمایــد؛ اما هرگاه تصور ذهنی افراد را در این مورد جویا میشــویم با
اختالف شدید روبهرو میگردیم .برخی روانشناسان اعتماد را به صمیمیت و دوستی فعاالنه دو طرف
در جهت افزایش لذتهای مادی و معنوی میدانند .وقتی به خود یا فرد دیگری اعتماد میکنیم درواقع
از عملکرد خود یا دیگری در خصوص خودمان احســاس اطمینــان و امنیت داریم .اطمینان و امنیت
به کســی میتواند ابعاد مختلفی داشته باشــد و به همین دلیل اعتماد ابعاد گوناگونی دارد و بر این مبنا
اعتمادآفرینی در کسبوکار را میتوان ایجاد اطمینان و احساس امنیت طرف دادوستد دانست؛ اما مورد
طرف دادوســتد ،صرف ًا مشتریان نیستند بلکه سازمان محتاج اعتمادآفرینی در همه عناصر محیط است.
مقایسه اعتمادآفرینی اصیل و کاذب ،اضالع مهم اعتمادآفرینی در سازمان را نشان میدهد .اعتماد کارآمد
و ضامن موفقیت ،دارای پنج ضلع اســت بهگونهای که فقدان یک ضلــع کارایی آن را بهطور کامل از
بین میبرد .آنچه رمز پیروزی بنگاه تلقی میشــود :اعتماد صادق ،راسخ ،پایدار ،فراگیر و متقابل است
(قرا ملکی ،1387 ،ص.)63 .
9
ایــن عقیــده که اعتماد در محیطهــای کاری عامل اصلی و بالقوهای اســت کــه منجر به بهبود
عملکرد ســازمانی میشــود و میتوانــد یکی از منابع مزیت رقابتی در بلندمدت باشــد ،بهســرعت
موردتوجه قرارگرفته اســت .ایجاد محیطی که دارای اعتماد ســازمانی است ،تأثیرات مثبت زیادی بر
کارکنــان دارد؛ برعکس ،هزینههای بیاعتمادی به علت عدم تمایل کارکنان به همکاری و مشــارکت،
خطرپذیری به خاطر رفتارهای نامناســب ،کیفیت پایین کار و نیاز به کنترل ،میتواند ســنگین باشــد
(شیرازی ،خداوردیان و نعیمی.)1391 ،
از ســویی قویترین عامــل در رابطة بین افراد یک ســازمان وجود اعتماد بیــن افراد و مدیریت
ســازمان است .در تعریف ســازمان این دو مقوله دارای ارزش خاصی اســت که در صورت هرگونه
اختالف و ســوءظن کارکنان با یکدیگر یا با مدیر ،ســازمان را دچار مشکل بسیار بزرگی خواهد کرد
(جهانگیری.)1391 ،
10
محققان ،پیامدهای مختلفی را برای اعتماد ســازمانی برشمردهاند؛ برای مثال نیهان ( )2000نتایج
افزایش اعتماد در ســازمان را شامل افزایش بهرهوری و تقویت تعهد سازمانی میداند .جین،)2009( 11
تأثیر اعتماد سازمانی را شامل ایجاد گرایشهای مطلوب مانند ایجاد و به اشتراکگذاری دانش ،رضایت
شــغلی ،رفتارهای شهروندی سازمانی ،تعهد ســازمانی و  ...و همچنین کاهش گرایشهای نامطلوب
از قبیل ترک شــغلی ،رفتارهای تدافعی ،رفتارهای نظارتی و  ،...عنوان میکند .همچنین ،بر طبق گفته
میشــرا و موریس ،)1990،12اعتماد سازمانی موجب تسهیل ارتباطات باز در سازمان ،تسهیم اطالعات،
رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و افزایش عملکرد میشود .ایلماز و اتال ،)2009( 13نیز بیان کردهاند که
شمارة ë 61
سال شانزدهم ë
بهار ë 1396

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی تأثیر هوش اخالقی و اعتمادآفرینی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان

115

نشریة علمی ـ پژوهشی

116

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی تأثیر هوش اخالقی و اعتمادآفرینی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان

اعتماد سازمانی تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی و همچنین بهبود ارتباطات
اجتماعی دارد (به نقل از شیرازی و همکاران .)1391 ،پس میتوان نتیجه گرفت که با افزایش اعتماد به
مدیر از سوی معلمان رفتار شهروندی سازمانی افزایش مییابد.
14
برخــی از مطالعات ،ازجمله پژوهشهای مکنایت و چروانی ( 2001و  )2002و عرب صالحی
( ،)2006نشــان داد که باورهایی که بهضرورت اعتمادسازی توجه دارند مهمترین عنصر تعیینکننده
نیتهای اعتماد ســازند و ایــن نیتها بر رفتار افراد اثر میگذارند .بــرای نمونه ،اگر کارمندی باور
نداشــته باشــد که رئیس او فردی نجیب ،الیق و خیرخواه است و رفتارهای او پیشبینی پذیر است،
احتمال اینکه به او تکیه کند کم خواهد بود و طبیعی اســت که به مدیر خود اعتماد نخواهد کرد .به
همین دلیل ،مدیران به احساس اعتماد دیگران نسبت به خود نیازمندند؛ اما برای اینکه چنین شرایطی
فراهم گردد ،مدیران باید خود را بهگونهای نشــان دهنــد یا بهگونهای رفتار کنند که به کارکنان خود
بباوراننــد که الیق اعتماد هســتند تا از برکات و مواهب آن بهرهمند شــوند .البته این درک اولیه نیز
بهتنهایی عنصر اعتماد ســاز نیست؛ تجربهای که فرد نسبت به مافوق خود در طول زمان دارد گواهی
بر این ادعا خواهد بود که فرد تا چه حد در عمل برای ایجاد اعتماد موفق بوده اســت (خداپرســت
مشــهدی .)1389 ،همچنین دنهلم ،)2002( 15در تحقیقی در یک دبیرستان دولتی ،به رابطة بین چهار
متغیر رفتار شــهروندی ســازمانی ،اعتماد به همکاران ،اعتماد به مراجع و اعتماد به مدیر دبیرســتان
پرداخت .نتیجه تحقیق نشــاندهندة رابطه نســبت ًا باالیی بین رفتار شهروندی ســازمانی و اعتماد به
همکاران ،رابطه متوسطی بین رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد به مراجع و رفتار شهروندی سازمانی
و اعتماد به مدیر دبیرستان وجود دارد.
تقویت اعتماد و رفتارهای شــهروندی سازمانی ،عملکرد و کارایی ســازمانها را ارتقا بخشیده و
بقای بلندمدت آنها را تضمین میکند .بنابراین ،شــناخت اثرات انواع مختلف اعتماد سازمانی بر رفتار
شهروندی سازمانی ،برای بسیاری از مدیرانی که در جستوجوی افزایش اثربخشی هستند ،مفید است.
آموزشوپرورش عمومی بهعنوان یکی از ارکان توســعة پایدار شناخته شده است .در این میان آموزش
ابتدایــی از اهمیت واالیی برخوردار اســت .آموزگاران ابتدایی ،نقش حیاتی در شــکلگیری و تکامل
نگرشهــا ،مهارتها ،دانشها و مفاهیم علمی موردنیاز دانشآمــوزان دارند .انجام رفتارهای فرانقش
آموزگاران بر کارایی و اثربخشی فرایند تعلیم و تربیت تأثیر بسزایی دارد (گودرزی ،جواهریزاده ،امیدی
و عمرانــی .)1392 ،رفتار و اعمال مدیران مدارس میتواند یک عامل مؤثر در بهبود رفتار شــهروندی
سازمانی معلمان باشد که با فراهم آوردن زمینههای الزم ،با حاکم کردن ارزشهای اخالقی بر رفتار خود
و در محیط ســازمان ،با ایجاد جوی مملو از اعتماد و مشارکت احتمال بروز این رفتارها را در معلمان
افزایش دهند .از سوی دیگر یکی از معضالت مدارس وجود رفتارهای نامطلوبی همچون پرخاشگری،
عدم مشــارکت در برنامههای فوقبرنامه ،کمکاری و  ...در بین معلمان که بر عملکرد و کارایی مدارس
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و هم بر روابط بین فردی و روحیه آنان تأثیرگذار است .لذا ،بررسی رفتار شهروندی سازمانی و عوامل
مرتبط با آن میتواند زمینه را برای توجه و مشارکت و انگیزه هر چهبهتر و بیشتر معلمان در این رفتارها
افزایش دهد .در حالت اجباری شخص وظایف خود را در راستای قوانین و مقررات و در حد الزامات
انجام دهد ،ولی در همکاری داوطلبانه ،افراد فراتر از وظیفه کوشش مینمایند .مدیرانی که هوش اخالقی
باالیی دارند و به دنبال ایجاد اعتماد در مدرسه هستند ،با خودآگاهی نسبت به خوب و بدرفتارهای خود
و تأثیر آن بر کارایی و اثربخشی کارکنان و برقراری ارتباط مناسب و مطلوب با آنان ،فضای مناسب در
مدرسه مبتنی بر همدلی ،تفاهم ،اعتماد و ارتباطات سالم ایجاد میکنند .معلمان به بودن در چنین فضایی
میبالند و رفتارهای فراتر از الزامات شغل از خود نشان میدهند .خود عالقهمند کمک به دیگران هستند
و کمکاری و ابراز ناراحتی از کار کاهشیافته و عالقه و تعهد به کار افزایش مییابد.
نظام آموزشــی ،برای رسیدن به اهداف خود با مشــکالتی روبهروست .وجود هرگونه انحراف در
مســیر اهداف موجب اتالف وقت و انرژی ،منابع انســانی و غیره میشــود که این امر اهمیت رفتار
شهروندی سازمانی در معلمان مدارس ابتدایی را ،که آموزش پایه محسوب میشود ،دوچندان میسازد.
بر اســاس پژوهش کاوهای ،عاشــوری و حبیبی .)1393 ،میزان رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی
پایینتر از حد متوسط است .با توجه به بررسیها و شواهد موجود در آموزشوپرورش خرمآباد ازجمله
حجم کاری زیاد معلمان مقطع ابتدایی ،رضایت شغلی پایین ،تعهد سازمانی پایین ،وفاداری و مشارکت
ضعیف و انگیزة پایین معلمان ،لزوم افزایش میل و رغبت آنان جهت کمک در امور مدرسه امری اساسی
به نظر میرسد .حال با توجه به این موارد ،چنانچه بتوان با بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ،میزان
روحیه و رضایت معلمان را باال برد ،چنین روحیه و رضایتی تأثیر بسزایی در کالس درس و کار معلم
خواهد گذاشت.
بــا توجه به تأثیری که هوش اخالقی و اعتمادآفرینی مدیران بــر عملکرد افراد و انجام رفتارهای
فرا وظیفهای دارد و همچنین نقش آن در افزایش اشــتیاق کارکنان ،روحیة معلمان و اثربخشی سازمان
آموزشوپرورش ،اهمیت این موضوع را نشان میدهد و درواقع هر فرایندی که موجب ارتقای توانمندی
نیروی انسانی سازمان آموزشوپرورش بخصوص معلمان شود اثربخشی ایجاد میکند و بهطور مستقیم
نیز در روند پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و دررسیدن نظام آموزشی به اهداف خود تأثیر دارد .با توجه
به اهمیت رفتار شــهروندی سازمانی معلمان که مسئولیت توسعه دانایی را در جامعه و دیگر سازمانها
بر عهده دارد و اینکه تاکنون پژوهش مشابهی در سازمان آموزشوپرورش استان لرستان با این عنوان
انجامنشده محقق به بررسی رابطة هوش اخالقی و اعتمادآفرینی با رفتار شهروندی سازمانی پرداخت.
بنابراین در اینجا سؤال اصلی تحقیق این است «آیا هوش اخالقی بر رفتارهای شهروندی سازمانی
معلمان مدارس ابتدایی شهر خرمآباد تأثیرگذار است؟» همچنین ،این سؤال که« :آیا میزان اعتمادآفرینی
مدیران تا چه حد میتواند رفتار شهروندی سازمانی معلمان را تحت تأثیر قرار دهد؟»
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پیشینة پژوهش

در رابطة بین متغیرهای پژوهش حاضر که هر ســه متغیر بهطور همزمان کارشــده باشند تحقیقی در
دســت نیست اما به شکل دوبهدو تحقیقاتی انجامگرفته است .در رابطة هوش اخالقی و رفتار شهروندی
سازمانی تحقیقات چندی انجامشده است ازجمله کریمی ،صالحی و قلتاش ،)1392(،در پژوهشی با عنوان
«رابطة بین اخالق حرفهای و هوش اخالقی با رفتار شــهروندی سازمانی در بین معلمان مدارس دخترانه»
به این نتایج دســت یافتند که ارتباط معناداری بین اخالق حرفهای و رفتار شــهروندی ســازمانی وجود
دارد .آن به معنای این اســت که با افزایش اخالق حرفهای ،رفتار شهروندی سازمانی معلمان هم افزایش
مییابد اما بین هوش اخالقی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنادار وجود ندارد .همچنین سفی قلی،
شــریعتمداری ،ذوالفقاری و زعفرانی ( ،)1392در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش هوش اخالقی معلمان
بر ارتقای رفتار شــهروندی سازمانی در مدارس ابتدایی آموزشوپرورش شهر قزوین» به این نتیجه دست
یافتند که هوش اخالقی معلمان بر مؤلفههای اطاعت و وفاداری ســازمانی تأثیرگذار نیست درحالیکه بر
مؤلفههای ابتکارات فردی ،رفتارهای کمککننده و جوانمردی آنها در مدارس تأثیرگذار است .از نظر باکر
و همکاران ( )2006ارزشهای اخالقی از طریق رفتار اخالقی منجر به رفتار شهروندی سازمانی (شرافت
و مردانگی و نوعدوستی) میگردد .همچنین آنها دریافتند که سازمان نقش کلیدی در رفتارهای شخصی
کارکنان دارد و ارزشهای اخالقی میتوانند بر دومتغیرهای کلیدی سازمان تأثیرگذار باشند و منتهی به سطوح
باالتری از رفتارهای اخالقی و متعاقب ًا رفتارهای فرا نقش در بین کارکنان سازمان شوند .نتایج پژوهشی دیگر
که توســط نادی و مقتدری ( )1393انجام گرفت بیانگر رابطة مثبت و معنادار بین متغیرهای ج ّو اخالقی،
توانمندسازی روانشناختی ،رهبری اخالقی ،ارزشهای اخالقی ،رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی
در بین کارکنان بیمارستان بود .اویسی و فرزانیان ( )1393در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر هوش اخالقی
بر رفتار شــهروندی سازمانی» به این نتیجه دست یافتند که هدف هوش اخالقی این است که هویت فرد
را حفــظ میکند و نهتنهــا از هویت فردی بلکه از هویت گروه و هویت اجتماعی حمایت میکند .هوش
اخالقی میتواند نقش سازندهای در کاهش رفتارهای ضد شهروندی چون لجبازی و خودسری ،مقاومت
در برابر اقتدار ،اجتناب از کار ،کینهتوزی و پرخاشــگری داشته باشد .هوش اخالقی به زندگی فرد هدف
میدهد و رفتار مناسب را تقویت میکند و قادر است پایداری زندگی اجتماعی را در طول زمان فراهم سازد.
همچنیــن تحقیقاتی در رابطة بین هوش اخالقی و اعتمادآفرینــی مدیران انجام پذیرفته که ارتباط
مفهومی این دو متغیر در تحقیقات تائید شــده اســت بهعنوانمثال کیانی گالنو و قاسمی ( ،)2015در
پژوهشــی با عنوان «مطالعه ارتباط بین هوش اخالقی مدیران و سطح اعتمادآفرینی آنها» به این نتایج
دست یافتند که با افزایش نمرة هوش اخالقی مدیران ،نمرة اعتمادآفرینی افزایش مییابد .شواهد نشان
از وجود یک ارتباط مســتقیم بین دو متغیر دارد و یکی از عناصــر تأثیرگذار بر اعتمادآفرینی مدیران،
هوش اخالقی است .همچنین هوش اخالقی بر ابعاد اعتمادآفرینی تأثیرگذار است .همچنین اسماعیلی
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طرزی و همکاران ( ،)1392در پژوهشــی با عنوان «رابطة هوش اخالقی با میزان اعتمادآفرینی مدیران»
به این نتایج دســت یافتند که بین دو متغیر هوش اخالقی و میزان اعتمادآفرینی مدیران رابطة معنادار
و مســتقیم وجود دارد .همچنین بین هوش اخالقی مدیران با میزان اعتماد راســخ ،میزان اعتماد مبتنی
بر صداقت ،میزان اعتماد فراگیر ،میزان اعتماد پایدار و میزان اعتماد متقابل نیز رابطة معنادار و مســتقیم
وجود دارد .فضلالّهی قمشی و ملکی توانا ( ،)1393در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطة بین ابعاد هوش
اخالقی و اعتمادآفرینی مدیران دانشگاه (قم)» به نتایجی دست یافتند که نشان داد .1 :بین میزان هوش
اخالقی و اعتمادآفرینی مدیران دانشگاه رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .2 .بین مؤلفه درستکاری و
اعتمادآفرینی ،مسئولیتپذیری و اعتمادآفرینی ،گذشت و اعتمادآفرینی ،دلسوزی و اعتمادآفرینی رابطة
مثبت و معناداری در سطح اطمینان  0/99وجود دارد و هوش اخالقی میتواند با افزایش اعتمادآفرینی
مدیران در بین کارکنان زمینه را برای افزایش کارایی در دانشگاه به دنبال داشته باشد.
تحقیقاتی در رابطة بین اعتمادآفرینی مدیران و رفتار شــهروندی سازمانی معلمان انجام پذیرفته که
ارتباط مفهومی این دو متغیر در تحقیقات تائید شــده اســت .مطالعه تور الک و کوک در سال 2007
ارتباط مثبتی رابین اعتماد به رهبر و مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی نشان داده است ،رابطة قوی بین
اعتماد به رهبران رفتارهای شهروندی سازمانی ،در بسیاری از تحقیقات دیگر نیز تائید شده است .سینگ
و اسریواســتاوا ،)2009( 16رابطة بین اعتماد بین فردی و رفتار شهروندی سازمانی را بررسی کردند و
دریافتند فراوانی تعامالت بین افراد و ثبات و صالحیت پیشبینیکنندههای مهم اعتماد بین فردی هستند
و اعتماد بین فردی بهطور مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد .دنهلم ( ،)2002در تحقیقی در
یک دبیرســتان دولتی ،به رابطة بین چهار متغیر رفتار شهروندی سازمانی ،اعتماد به همکاران ،اعتماد به
مراجع و اعتماد به مدیر دبیرستان پرداخت .نتیجة تحقیق نشاندهندة رابطة نسبت ًا باال بین رفتار شهروندی
ســازمانی و اعتماد به همکاران ،رابطة متوســط بین رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد به مراجع ،رفتار
شــهروندی سازمانی و اعتماد به مدیر دبیرســتان و اعتماد به همکاران و اعتماد به مدیر دبیرستان بود.
همچنین نتایج پژوهش که توسط مشتاقیان ابرقویی ،نوبخت ،انوری و زارع ( ،)1392با عنوان «بررسی
رابطة رهبری تحولآفرین ،رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد سازمانی در کارکنان شرکت توزیع برق»
انجام شد نشاندهندة رابطة معنادار و قوی بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی میباشد .هر
چه اعتماد میان کارکنان ،رهبرانشــان و اعضای سازمان بیشتر باشد منجر به بروز رفتارهای شهروندی
در سازمان خواهد شد .بنابراین با ایجاد جو پایدار ،باثبات و مطمئن زمینة اعتماد باالی میان کارکنان و
ســازمان را فراهم کرده و رفتارهای شهروندی سازمانی در آنان تقویت کنیم .همچنین در پژوهشی که
توســط ارتروک )2007( 17انجام شد بر وجود رابطة مثبت اعتماد به سرپرست و رفتارهای شهروندی
تأکید و نشــان داده شــده که بروز رفتارهای شــهروندی کارکنان ،تنها به خاطر ادراک آنها از عدالت
سازمانی نیست ،بلکه از اعتماد آنها به سرپرستان و مدیران سازمان نشئت میگیرد.
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مدل مفهومی

مدل مفهومی پژوهش دربرگیرندة سه سازة هوش اخالقی ،اعتمادآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی
اســت .علیرغم پیوند این سه متغیر در مبانی نظری به شکل مفهومی ،تاکنون هیچ پژوهشی بهصورت
تجربی رابطه این ســه را موردبررسی قرار نداده است .نوآوری پژوهش حاضر آن است که این ارتباط
علی را در ســطح عملیاتی و تجربی دنبال کرده و با استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری ،این
رابطه را در محیط مدارس مورد آزمون قرار داده اســت؛ بنابراین ،مدل مفهومی ،باهدف شناخت نقش
هوش اخالقی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با میانجیگری اعتمادآفرینی آزمون میگردد.
رفتار شهروندی
سازمانی

فداکاری

هوش اخالقی

وظیفهشناسی

درستکاری
مسئولیتپذیری

اعتمادآفرینی

جوانمردی

دلسوزی
بخشش

ادب و نزاکت
فضیلت مدنی

اعتماد متقابل

اعتماد پایدار

اعتماد فراگیر

اعتماد مبتنی
بر صداقت

اعتماد راسخ

شکل .1مدل مفهومی پژوهش

فرضیات پژوهش

 .1هوش اخالقی بر اعتمادآفرینی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرمآباد تأثیرگذار است.
 .2هوش اخالقی مدیران بر رفتار شهروند سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر خرمآباد تأثیرگذار
است.
 .3اعتمادآفرینی مدیران بر رفتار شــهروند سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر خرمآباد تأثیرگذار
است.
 .4دادههای پژوهش الگوی رابطة هوش اخالقی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی معلمان با نقش
میانجیگری اعتمادآفرینی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرمآباد را برازش میکند.
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پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی اســت و بهصورت توصیفی -ع ّلی اجرا شده است.
جامعة آماری تحقیق کلیة معلمان و مدیران به تعداد  1483نفر و نمونة آماری  103نفر مدیر و 309
نفر معلم بهعنوان میباشد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگانة به روش طبقهای تخصیصی ،با
جمع متناسب انتخاب شده است .در گردآوری اطالعات موردنیاز در این پژوهش از سه پرسشنامه
برای سنجش هوش اخالقی ،اعتمادآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است.
جدول .1جامعه و نمونه

مدارس

تعداد نمونه

تعداد جامعه
معلم

مدیر

معلم

مدیر

ناحیه 1

670

68

153

52

ناحیه 2

679

66

156

51

کل

1349

134

309

103

برای سنجش هوش اخالقی از پرسشنامة هوش اخالقی لنیک و کییل ( )2005که دارای  4مؤلفه،
درســتکاری ،مسئولیتپذیری ،بخشش ،دلسوزی و  20گویه استفادهشده است .همچنین برای سنجش
اعتمادآفرینی مدیران در این پژوهش از پرســشنامه اسماعیلی طرزی و همکاران ( ،)1392در مقیاس
 5درجهای لیکرت استفادهشــده اســت .این پرســشنامه دارای پنج بعد اعتماد راسخ ،اعتماد مبتنی بر
صداقت ،اعتماد پایدار ،اعتماد فراگیر و اعتماد متقابل در  20گویه ساختهشده و درنهایت جهت سنجش
رفتار شــهروندی سازمانی از پرسشنامه ســامچ و ران ( )2007دارای  24گویه و پنج مؤلفة فداکاری،
وظیفهشناسی ،جوانمردی ،ادب و نزاکت و فضیلت مدنی استفاده شد.
برای به دست آوردن روایی پژوهش از روایی محتوایی استفاده شد .بدین گونه که پرسشنامهها
در اختیار چندین نفر از صاحبنظران و اساتید قرار داده شد و پس از تائید آنها پرسشنامهها توزیع
گردید .برای پایایی پرســشنامه از ضریب آلفای کرونباخ اســتفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ برای
پرســشنامة هوش اخالقی  ،0/84اعتمادآفرینی  0/86و رفتار شــهروندی ســازمانی  0/66به دست
آمد .این پژوهش به روش مدلســازی معادالت ساختاری روابط ع ّلی بین متغیرهای پنهان مشخص
میشود.
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یافتههای پژوهش

پس از جمعآوری اطالعات ،جهت مشــخص کردن اینکه شاخصهای اندازهگیری (متغیرهای
مشاهده) تا چه اندازه برای سنجش متغیرهای پنهان قابلقبول هستند ،ابتدا تمام متغیرهای مشاهدهشده
که مربوط به متغیرهای نهان هستند بهطور مجزا مورد آزمون قرار گرفتند .مقادیر شاخصهای برازش
نشاندهندة تائید الگوهای اندازهگیری در مدل مفهومی پژوهش بودند که این امر حاکی از این است
که شــاخصهای اندازهگیری متغیرهای مشــاهده میتوانند متغیرهای پنهان را بهصورت قابل قبولی
موردســنجش قرار دهند .بعــد از اطمینان از تائید الگوهای اندازهگیری ،بــه آزمون مدل پژوهش و
فرضیههای پژوهش پرداخته شد.
قبل از بررســی ســؤاالت پژوهش ،نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف موردبررســی قرار گرفت که نتایج این آزمون برای متغیر هوش اخالقی با مقدار ()3.27
و ســطح معناداری ( ،)0/171متغیر اعتمادآفرینی با مقدار ( )4.15و سطح معناداری ( )0.175و متغیر
رفتار شهروندی سازمانی با مقدار ( )4.41و سطح معناداری ( )0.210فرض صفر مبنی بر نرمال بودن
توزیع دادهها را رد نمود و با توجه به اینکه سطح معناداری هر سه متغیر بزرگتر از  0.05بود ،نشان
داد که این متغیرها از توزیع نرمالی برخوردار هســتند؛ بنابراین با فرض قرار داشتن متغیرها در سطح
فاصلهای ،میتوان برای تحلیل دادهها از آمار پارامتریک استفاده کرد.
بهمنظور بررســی فرضیه دادههای پژوهش الگوی رابطة هوش اخالقی مدیران و رفتار شهروندی
ســازمانی معلمان با نقش میانجیگری اعتمادآفرینی مدیران مدارس ابتدایی شــهر خرمآباد را برازش
میکند ،از مدلسازی معادلة ساختاری 18اســتفاده گردید ،متغیرهای مستقل پژوهش (هوش اخالقی
مدیران ،اعتمادآفرینی مدیران) و متغیر وابسته (رفتار شهروندی سازمانی معلمان) بهصورت متغیرهای
پنهان وارد مدل معادلة ســاختاری شــدند ،مدل اندازهگیری متغیرهای پژوهش بهصورت مدلهای
اندازهگیــری مرتبه اول تدوین گردید کــه برآوردهای مربوط به مدلهای اندازهگیری در شــکل 2
نشاندهندة مطلوبیت این مدلهاســت .جدول شماره  2برخی از مهمترین شاخصهای برازش مدل
را ارائه میدهد.
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e1

فداکاری

e2

وظیفهشناسی

e3

جوانمردی

e4

ادب و نزاکت

e5

فضیلت مدنی

e6

درستکاری
.78
.71

.39

هوش اخالقی
مدیران

.09
اعتمادآفرینی
مدیران

.30

.75
رفتار شهروندی
سازمانی معلمان

.63

.45

.57

Z2
.86

.84

.89

.68
.98

e7

مسئولیتپذیری

.58

دلسوزی

.80

e8

بخشش
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.70

.78

اعتماد متقابل

اعتماد پایدار
مدنی

اعتماد فراگیر

اعتماد مبتنی
بر صداقت

اعتماد راسخ

e10

e11

e12

e13

e14

شکل .2مدل معادلة ساختاری اثر متغیرهای هوش اخالقی و اعتمادآفرینی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان
جدول .2شاخصهای ارزیابی کلیت مدل

شاخصهای کلی برازش
مطلق

مقتصد

تطبیقی

cmin

df

p

TLI

CFI

CIM/DF

PNFI

159/90

74

0/000

0/86

0/91

2/16

0/66

RMSEA PCNFI
0/72

0/08

همانگونه که در جدول ( )2مالحظه میشــود مقدار کای اســکوئر 19مــدل  159/90و p>0/05
است .بهعبارتدیگر بین ساختار ماتریس کوواریانس مشاهدهشده و بازتولید شده تفاوت معنادار است.
همچنین مقدار کای اسکوئر نسبی( 20کای اسکوئر بهنجار) مدل برابر  2/16بوده که نشان میدهد مدل
از موقعیت قابل قبولی برخوردار است؛ زیرا مقدار کای اسکوئر نسبی هر چه کوچکتر باشد بهتر است
تا جایی که مقدار صفر برای آن نشانة برازش کامل است (قاسمی.)1392 ،
شــاخصهای تطبیقی  TLIو ( CFIشــاخص توکر-لویس 21و شــاخص برازش هنجار شده یا
شــاخص برازش بنتلر-بونت )22مقادیر نزدیک به  1را نشــان میدهد که به معنی توان مدل در فاصله
گرفتن از یک مدل استقالل و نزدیک شدن به مدل اشباع شده است .هراندازه این مقدار به  1نزدیکتر
باشد بیانگر خوب بودن مدل است (قاسمی .)1392 ،به نظر برورتون و میلوارد ( )1385نیز مقدار باالی
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 0/95برای شاخص  CFIبهتر است.
دو شاخص اصلی برازش مقتصد یعنی شــاخص برازش هنجار شده مقتصد ( )PNFIو شاخص
برازش تطبیقی مقتصد ()PCFIبه ترتیب با مقادیر  0/66و  0/72باالتر از شاخص مقبولیت مدل (مقدار
 0/50و  )0/60قرار دارد که میتوان گفت اقتصاد مدل رعایت شده است.
ســرانجام شــاخص ریشــه دوم میانگین مربعات باقیمانده ( )RMSEAیکی از عمومیترین
شاخصهای قضاوت کلی راجع به مدلهای تدوینشده است و نشان میدهد مدل تدوینشده تا چه
حد قابلیت پذیرش را دارد .این شاخص بین دو مقدار صفر و یک متغیراست و حد مطلوب آن بین
 0/05و  0/08میباشد (قاســمی .)1392 ،برورتون و میلوارد ( )1385نیز برای شاخص RMSEA
مقدار باالتر از  0/05را پیشــنهاد میدهند که مقدار محاسبهشــده  0/08بیانگر قابلقبول بودن مدل
است.
بهمنظور بررسی جزئیات مدل معادلة ساختاری و ارزیابی تأثیر متغیرهای مستقل پژوهش (هوش
اخالقی مدیران ،اعتمادآفرینی مدیران) بر متغیر وابســته (رفتار شهروندی سازمانی معلمان) و بررسی
تفاوت معنادار یا غیر معنادار مربوط به این اثرات با صفر از برآوردهای جدول زیر اســتفاد ه شــده
است:
جدول .3برآورد اثرات مستقیم متغیرهای مدل معادلة ساختاری

متغیر

مسیر

متغیر

برآورد
استاندارد

نسبت
بحرانی

سطح
معناداری

هوش اخالقی
مدیران

!

اعتمادآفرینی
مدیران

0/30

2/75

0/006

اعتمادآفرینی
مدیران

!

رفتار شهروندی
سازمانی معلمان

0/45

4/26

0/001

مقادیر جدول باال بیانگر این است که:
ضریب تأثیر هوش اخالقی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان (گاما= )0/39در سطح کمتر
از  0/001ضریب تأثیر هوش اخالقی بر اعتمادآفرینی مدیران (گاما= )0/30در ســطح کمتر از 0/006
معنادار اســت .همچنین ضریب تأثیر اعتمادآفرینی مدیران بر رفتار شــهروندی معلمان (بتا= )0/45در
سطح کمتر از  0/001معنادار است.
همانگونه که مالحظه میشود هوش اخالقی مدیران بهطور مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی با
ضریب گامای ( )0/39تأثیر میگذارد؛ لذا تأثیر مستقیم است.
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همچنین هوش اخالقی مدیران با ضریب گامای  0/30بهطور مستقیم بر اعتمادآفرینی مدیران افراد
تأثیر میگذارد.
در تبییــن مدل مفهومی پژوهش فرض پژوهشــگر بر آن بود که هــوش اخالقی مدیران بهطور
مستقیم و غیرمستقیم از طریق اعتمادآفرینی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارد و در مدل
تائید شــده نیز تأثیر مستقیم و غیرمســتقیم هوش اخالقی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی تائید
شده است.
جهت بررســی تأثیر مســتقیم هوش اخالقی مدیران یا تأثیر غیرمســتقیم آن از طریق اعتمادآفرینی
مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی آزمون دیگری اجرا گردید که نتایج آن در جدول ( )4ارائهشده است.

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی تأثیر هوش اخالقی و اعتمادآفرینی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان

جدول .4برآورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم در مدل معادلة ساختاری

نوع اثر
متغیر
مستقل

هوش اخالقی
مدیران
اعتمادآفرینی
مدیران

متغیر
وابسته

رفتار
شهروندی
سازمانی
معلمان

مستقیم

کل

غیرمستقیم

برآورد
استاندارد

سطح
معناداری

برآورد
استاندارد

سطح
معناداری

برآورد
استاندارد

سطح
معناداری

0/53

0/001

0/39

0/001

0/14

0/001

0/45

0/001

0/45

0/001

-

-

مقادیر برآوردشــده در جدول باال نشاندهندة این است که اثر کل متغیر هوش اخالقی مدیران بر
متغیر رفتار شــهروندی ســازمانی معلمان به میزان  0/53درصد است که  0/39مربوط به اثر مستقیم
و  0/14درصد مربوط به اثر غیرمســتقیم اســت و ســر نوع اثر متغیر هوش اخالقی مدیران بر رفتار
شهروندی سازمانی معلمان دارای تفاوت معنادار با صفر است ()P. Value ≥ 0/05؛ بنابراین با توجه
ِ
معناداری اث ِر غیرمستقی ِم متغیر خوشاخالقی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان ،میتوان
به
گفــت متغیر اعتمادآفرینی مدیران در رابطة بین این دو متغیر نقش میانجی ایفا میکند .با مدنظر قرار
ِ
معناداری اثر ِمســتقیم و اثر غیرمستقیم متغیر هوش اخالقی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی
دادن
معلمان ،این میانجیگری از نوع جزئی است .در نتیجه این فرض پژوهش مبنی بر اینکه اعتمادآفرینی
مدیران در رابطة بین متغیر هوش اخالقی و رفتار شــهروندی ســازمانی معلمان نقش میانجی دارد،
تأیید میشود.
شمارة ë 61
سال شانزدهم ë
بهار ë 1396

125

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی تأثیر هوش اخالقی و اعتمادآفرینی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان

بحث و نتیجهگیری
مدل مفهومی پژوهش با اســتفاده از روش مدلســازی معادالت ساختاری برای
شناســایی تأثیر هوش اخالقی مدیران بر رفتار شــهروندی ســازمانی معلمان با نقش
میانجیگری اعتمادآفرینی مدیران مورد آزمون قرار گرفت .یافتههای توصیفی پژوهش
نشان داد که کلیه مؤلفههای هوش اخالقی ،اعتمادآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی در
وضعیت نسبت ًا مطلوب قرار دارند.
نتیجة حاصل از فرضیة اول پژوهش نشاندهندة این است که متغیر هوش اخالقی
بهطور مســتقیم با ضریب مســیر  0/39بر رفتار شــهروندی ســازمانی تأثیر مثبت و
معناداری دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای ســفی قلی و همکاران ( ،)1392نادی و
مقتدری ( )1393و اویســی و فرزانیان ( )1393در یکجهت میباشد؛ به این صورت
که پژوهشهای فوق نیز به این نتیجه رســیده بودند که بیــن دو متغیر مربوطه رابطة
مثبت و معناداری وجود دارد؛ درحالیکه با تحقیق کریمی و همکاران ( ،)1392همسو
نمیباشد.
زیربنای همه ارزشها در سازمان ،ارزشهای اخالقی است .این ارزشها به استقرار
و حفظ اســتانداردهایی کمک میکند که میتواند بر هدایت افراد بهســوی اقداماتی
که برای ســازمان مطلوب اســت تأثیر بگذارد .بهطور ویژه ،هنگامیکه استانداردها یا
ارزشهای اخالقی ســازمان بهطور گستردهای میان اعضا رایج شود موفقیت سازمانی
افزایش مییابد .از سویی کارکنانی که رفتارهای اخالقی باالیی دارند بیشتر در رفتارها
و فعالیتهای فرا نقش یا فرا وظیفهای شــرکت میکننــد .رفتارهای اخالقی میتواند
ج ّو عمومی سازمان را آمادة بروز رفتارهای شهروندی نماید .زمانی که محیط سازمان
بهعنوان یک محیط اخالقی شناخته شود ،انتظار بروز رفتارهای شهروندی سازمانی نیز
بیشتر میشود .اگر سازمانها مایلاند تا فضایی اخالقی ایجاد کنند پیش از توصیه کردن
به کارکنانشــان ،باید ابتدا خود آنها را درست انجام دهد .هرقدر ،سازمان انتظار بروز
رفتارهای شهروندی و اخالقی بیشتری داشته باشد باید به همان میزان ،تعهد خود را در
قبال بروز رفتارهای اخالقی نسبت به کارکنان و کل سازمان ارتقا دهد .از طرفی رفتار
کارکنان ،بازتاب رفتار مدیران است ،اگر چنین باشد ،تغییر در این بازتاب ،مستلزم تغییر
در رفتار مدیر است.
به نظر میرســد مدیرانی که از هوش اخالقی باال برخوردارند ،اهداف سازمان را
بهتر درک میکنند ،روابط صمیمیتری با همکاران و زیردســتان دارند ،همچنین دارای
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عملکرد بهتری بوده و عالوه بر این بر میزان بروز رفتارهای شهروندی ،رضایت و تعهد
زیردستان خود تأثیرگذار هستند .خالقیت و نوآوری باالیی دارند ،در تصمیمگیریهای
سازمان همکاران خود را شرکت داده و اخالق اجتماعی باالتری از خود نشان میدهند.
به معنای دیگر ،با حاکمیت درونی ارزشهای اخالقی ،کارکنان به خود اجازة رفتارهای
انحرافــی در محیط کار ،نظیــر رفتارهای غیراخالقی را نمیدهند و همین احســاس
ارزشــمندی نســبت به رفتارهاســت که بهنوعی درک از رضایت را در آنها تقویت
مینماید و آنها را بهســوی رفتارهای فراقش ،تشویق میکند .مطابق با نتایج بیکر 28و
همکاران ارزشهای اخالقی از طریق رفتار اخالقی منجر به رفتار شهروندی سازمانی
(شــرافت و مردانگی و نوعدوستی) میگردد .همچنین آنها دریافتند که سازمان نقش
کلیدی در رفتارهای شخصی کارکنان دارد و ارزشهای اخالقی میتوانند دومتغیره ِ
ای
ِ
کلیدی سازمان تأثیرگذار باشند و منتهی به سطوح باالتری از رفتارهای اخالقی و متعاقب ًا
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رفتارهای فراقش در بین کارکنان سازمان شوند (به نقل از نادی و مقتدری.)1393 ،
بنابراین ،رابطة معناداری بین متغیر هوش اخالقی مدیران با متغیر رفتار شهروندی
سازمانی وجود دارد .ادبیات تحقیق نیز بیانگر تأثیرگذاری هوش اخالقی و ابعاد آن بر
رفتار شهروندی سازمانی است به عبارتی هوش اخالقی مدیران در ارتقای سطح رفتار
شهروندی سازمانی معلمان مؤثر است .مدیران با داشتن هوش اخالقی باال و ارزشها
و باورهای درســت اخالقی به این باور خواهند رســید که رشد فکری و شغلی آنان
مستلزم داشتن اخالقی حرفهای است ،بنابراین هرچقدر تعلق مدیران به درستکاری و
مسئولیتپذیری و باورها و ارزشها و هنجارهای کار افزایش یابد احساس مسئولیت
کار در قبال کل ســازمان و جامعه افزایش خواهد یافــت؛ بنابراین هر چه قدر تعلق
مدیران به درستکاری و باورهای و هنجارها باالتر باشد میزان تعهد نسبت به کار بیشتر
میشود.
نتیجه حاصل از فرضیه دوم نشاندهنده تأثیر متغیر هوش اخالقی بر اعتمادآفرینی
مدیران مدارس ابتدایی بود .به این صورت که مشخص گردید هوش اخالقی با ضریب
مســیر  0/30بهصورت مستقیم بر متغیر اعتمادآفرینی مدیران تأثیر دارد .این یافتهها با
نتایج تحقیقات اسماعیلی طرزی و همکاران ( ،)1392فضل الهی قمشی و ملکی توانا
( )1393و کیانی گالنو و قاسمی ( )2015همسو میباشد.
ادبیــات تحقیق بیانگر تأثیرگذاری هوش اخالقی بر اعتمادآفرینی مدیران اســت.
به عبارتی هوش اخالقی و ابعاد آن بر اعتمادآفرینی مؤثر اســت .مدیران دارای هوش
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اخالقی باال به این باور خواهند رسید که رشد فکری شغلی آنان مستلزم داشتن اخالق
است .پیچیدهتر شدن روزافزون سازمانها و افزایش کارهای غیراخالقی ،غیرمنصفانه
و غیرمســئوالنه در محیطهای کاری توجه مدیران را بــه بحثهای اعتمادآفرینی که
مبرمترین نیاز سازمانهاست و همچنین هوش اخالقی که میتواند مرز بین نوعدوستی
و خودپرســتی را خوب توصیف کند ،معطوف ســاخته است .رهبران با داشتن هوش
اخالقی میتوانند اعتماد ایجاد کنند که این امر موجب بهبود سودآوری و مزیت رقابتی
در ســازمان و اطمینان خاطر در کسبوکار میشود (اســماعیلی طرزی و همکاران،
.)1392
هرقدر محیط ســازمانی دوستانهتر باشد و رفتارها اخالقیتر و کارکنان ،همکاران،
مدیران و مشــتریان راضیتر باشند ،سازمان رشد بیشــتری دارد و مدیر دارای هوش
اخالقی احساس بهتری در موفقیت و شرایط کاری خود خواهد داشت .از سویی هرچه
بیشتر بهسوی واقعیت فراگیر وابستگی متقابل پیش رویم ،اهمیت اعتماد هم بیشتر و هم
حیاتیتر میشود .بیاعتمادی ،چه ناشی از رفتار غیراخالقی و چه ناشی از رفتار اخالقی
ولی غیرحرفهای باشــد ،موجب بروز برخورد و اصطکاک میشود .با گسترش پدیدة
جهانیســازی ،اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و سازمانی بهطور
چشمگیری موردتوجه قرارگرفته است ،بهطوریکه اکثر صاحبنظران در علوم مختلف
به اهمیت نقش اعتماد در سازمانها اشارهکردهاند .اعتماد برای موفقیت سازمانی ،انجام
تغییرات مداوم در نقشها و فنّاوریها و همچنین طراحی مشاغل و مسؤولیتها ضروری
اســت .یکی از ویژگیهای برجسته مدیران امروزه توانایی اعتمادآفرینی و پاسداری از
آن است .راه اعتمادآفرینی اخالق است و مدیران همیشه بایستی باالترین استانداردهای
اخالقی را در سازمان خود مدنظر قرار دهند .از طرفی دیگر هوش اخالقی توانایی درک
درســت از خالف و داشتن اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آنهاست و مدیرانی که
هوش اخالقی داشته باشند کارها را با اصول اخالقی پیوند میزنند (اسماعیلی طرزی و
همکاران .)1390 ،به نظر میرسد که اعتماد یکی از بارزترین نشانههای رهبری باشد.
هنگامیکه پیروان به رهبرشان اعتماد کنند ،عالقه دارند که در مقابل اعمال و رفتار رهبر
فقط فرمانبردار باشــند ،چون میدانند که حقوقشان پایمال نمیشود .اصوالً از کسانی
که راستگو و درستکار نباشد یا به دنبال گرفتن امتیاز از آنها باشد ،پیروی نمیکنند.
به عبارتی اثربخشــی رهبری و مدیریتی بر پایه توانایی جلب اعتماد پیروان است (عبد
الباقی و همکاران.)1386 ،
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همچنین نتیجة حاصل از فرضیة سوم نشاندهندة این است که متغیر اعتمادآفرینی
بهصورت مســتقیم بر رفتار شهروندی ســازمانی معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
یافتههای پژوهش با نتایج تحقیقات دنهلم ( ،)2002ســینگ و اسریواســتاوا (،)2009
مشتاقیان ابرقویی ( )1392و ارتروک ( )2006همخوانی دارد.
همچنین نتایج پژوهش که توسط مشتاقیان ابرقویی ( )1392با عنوان «بررسی رابطه
رهبری تحولآفرین ،رفتار شــهروندی سازمانی و اعتماد سازمانی در کارکنان شرکت
توزیع برق» انجام شــد نشــاندهندة رابطة معنادار و قوی بین اعتماد سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی میباشد .هر چه اعتماد میان کارکنان ،رهبرانشان و اعضای سازمان
بیشتر باشد منجر به بروز رفتارهای شهروندی در سازمان خواهد شد .بنابراین با ایجاد
جو پایدار ،باثبات و مطمئن میتوان زمینة اعتماد باالی میان کارکنان و سازمان را فراهم
کرده و رفتارهای شهروندی سازمانی در آنان تقویت کرد.
ازآنجاییکه وجود اعتماد در درون مدرســه مســتلزم ارتباط نزدیک و سازنده با
رهبری مدرسه است ،وجود اعتماد زمینهساز توسعه روابط بین فردی در سطح مدرسه
بــوده و فقدان آن باعث میگردد که جریــان اطالعات درون مدارس بهکندی صورت
گیرد و ارتباطات بر مبنای صداقت و صمیمیت بین کارکنان از کیفیت مطلوب برخوردار
نباشــد و درنهایت اثربخشی سازمان خدشهدار شود .درواقع یکی از عواملی که بیشتر
مدارس را با مشکل مواجه میکند ،عدم اعتماد است .پیامد از بین رفتن اعتماد میان معلم
و دانشآموزان ،بدگمانی اســت که خود عامل مخرب بهبود رشد شناختی ،عاطفی و
اجتماعی میباشد .همچنین پیامد احتمالی عدم اعتماد میان معلم و مدیر نیز گوشبهزنگ
بودن برای مچگیری ،تنبیه و ایجاد نیروهای مخربی است که اثربخشی مدرسه را کاهش
میدهد و منجر به ایجاد جو انتقام و کینهتوزی در مدرسه میگردد .این مسائل بیشتر در
مدارس سنتی و برخوردار از رهبری واحد به وجود میآیند.
یافتههای حاصل از فرضیه چهارم این پژوهش که هدف اصلی پژوهش حاضر نیز
میباشــد ،نشاندهندة این است که متغیر هوش اخالقی بهطور مستقیم با ضریب مسیر
 0/39بر رفتار شــهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .هوش اخالقی عالوه
بر اینکه رفتار شهروندی سازمانی را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرارمی دهد .بلکه بعد
از اجرای مدل مشخص گردید که بخشی از رفتار شهروندی سازمانی نیز به خاطر اثر
مستقیم هوش اخالقی از طریق متغیر واسطهای اعتمادآفرینی میباشد ()0/45؛ بنابراین
دادههای پژوهش حاضر الگوی رابطة هوش اخالقی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی
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معلمان با نقش میانجیگری اعتمادآفرینی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرمآباد را برازش
میکند.
قابلذکر است که با مرور سوابق پژوهش داخلی و خارجی در ارتباط با متغیرهای
پژوهش این نکته مستفاد گردید که این متغیرها بهصورت زوجی و گاها مجموعهای در
بین یک نمونه فرهنگی خاص و در آموزشوپرورش بررسیشده است ،ولی هیچگاه در
یکزمان و در قالب یک مدل معادالت ساختاری که میتواند بهنوبة خود در غنیسازی
پیشــینه تحقیقاتی اندک در داخل و خارج کشور دربارة این متغیرها نقش داشته باشد،
مطالعه نشده است.
مدیریت آموزشوپرورش یکی از وظایف و نقشهای حساس اجتماعی است که
به دلیل پدیده انسانســازی این نهاد اجتماعی ،وجود اعتماد ،تعهد در بین کارکنان این
سیســتم و درک آنها از عملکرد مدیر به حساسیت این مسئولیت افزوده است .چنان
چه معلمان تعهد و اعتماد در فضای سازمان را احساس کنند احتماالً بر آن خواهند شد
خود نیز بیشتر تالش کنند و این امر به لحاظ روانشناختی به آنها کمک قابلتوجهی
میکند ،بخصوص وقتی درک باالیی از تواناییهای مدیر خود داشــته باشند ،وظایف
محوله را بهتر و دقیقتر به انجام میرسانند.
از منظر کاتز و کان ( )1966هر ســازمانی که مشــارکت در آن محدود اســت و
کارکنان آن در همه حال صرف ًا به انجام رفتارهای درون نقشی و ازپیشتدوینشدة خود
مشغولاند ،محکومبه شکست است .بنابراین ،مدیران در پی کارکنانی هستند که در انجام
امور ،نهفقط منطبق با شرح وظایف ،بلکه افزون بر نقش نیز رفتار میکنند .به همین علت
که از این کارکنان با عنوان «سندروم سرباز خوب» نیز یادشده است .رفتار شهروندی ،با
عنوان سازمانی ،پرکاربردترین واژهای است که برای نامیدن این رفتارها استفاده میشود.
اگرچه وجود این رفتارها در تمام سازمانها مطلوب است ،اما اهمیت آن در مدارس و
برای معلمان بیشتر احساس میشود .بیشک پاسخ مناسب به حساسیتهای اجتماعی
در بعد پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و پرورش نیروی انسانی آینده ،بدون بروز رفتار
شهروندی ســازمانی باال از جانب معلمان ،امکانپذیر نیست .رفتارهای مدیر یکی از
مهمترین عوامل بیرونی مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی است و عالوه بر نظریهپردازان
غیرآموزشی ،نظریهپردازان آموزشی نیز قابلیتهای رهبری تحولی مدیران را در رفتار
شهروندی سازمانی معلمان ،مؤثر میدانند (زینآبادی.)1390 ،
اهمیت رهبری آموزشــی و نقش آن در موفقیت و بهســازی مدرسه بر هیچکس
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پوشیده نیست .شواهد بسیاری وجود دارد نشان میدهد که هوش اخالقی نقش بزرگی
در موفقیت ســازمان ایفا میکند .هنگامی که رهبر صادق باشــد و طبق اصول اخالقی
رفتار نماید نهتنها باعث رضایت کارکنان میشود بلکه مشتریان نیز به دوستداران دوآتشه
مدیران تبدیل میشــوند .بهطورکلی ،افراد اخالقگرا دارای تعهد درازمدت به کماالت
اخالقی و ظرفیت مناســب برای یادگیری از دیگران هســتند .آنها در پیگیری اهداف
اخالقی صادق بوده و موشکافانه عمل مینمایند .همچنین ،اینگونه افراد دارای اشتیاق
زیاد در به خطر انداختن منافع شخصی خود جهت تحقق اهداف اخالقی هستند .لذا،
منافع ترکیبی برخورداری از هوش اخالقی باعث میشــود که سازمانها مؤثرتر عمل
نمایند .در پایان ذکر این نکته ضروری اســت که هرچند سطح مطلوب هوش اخالقی
و ابعاد زیرمجموعة آن در جامعة پژوهش نشــانگر وضعیت مطلوبی است ،اما هوش
اخالقی نوعی توانایی اکتسابی بوده و قابل توسعه است .لذا در آینده باید به حفظ سطح
مطلوب فعلی و آموزش و حتی توسعة آن توجه نمود (گودرزی.)1393 ،
درنهایت ســازمانها و مدیران در جهت ایجاد رفتار شــهروندی ســازمانی باید
گامبهگام حرکت کنند .چون فرایند رفتار شهروندی سازمانی فرایندی یکروزه نیست
که بتوان مانند یک فنّاوری جدید آن را بهسرعت وارد سازمان کرد ،بلکه فرایند مداوم
و زمانبر است.
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محدودیتهای پژوهش

 .1با توجه به تالشهایی که برای انتخاب اصولی نمونة آماری صورت گرفت ،نمونة ما
صرف ًا تعدادی از مدارس ابتدایی شهر خرمآباد شامل میشود و همین امر باعث عدم
اجرای پژوهش در مقیاس وسیعتر گردید ،به همین دلیل قابلتعمیم قطعی به شهرها
و استانهای دیگر نیست و محدود به شهر خرمآباد است.
 .2پرســشنامه خود بهعنوان یک محدودیت تلقی میشود .بدین معنا که پرسشنامه،
نگرش افراد را بررســی میکند ،نــه واقعیت را ،که این امــر میتواند بهعنوان یک
محدودیت تلقی شــود .اگر شــرایط طوری بود که بتوانیــم از روشهای مصاحبه،
مشــاهده و سایر فنون بهره بگیریم شــاید میتوانستیم به نتایج کاملتری دست پیدا
کنیم.
 .3داشتن محدودیت زمانی ،خود از محدودیتهای پژوهش بود چراکه اگر پژوهش در
زمان طوالنیتر انجام میشد نتایج بهتری به دست میداد.
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پیشنهادها
پیشنهادهای کاربردی

با توجه به نتایج فرضیه اول مبنی بر اینکه هوش اخالقی مدیران بر رفتار شهروندی
ســازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر خرمآباد تأثیرگذار است و ازآنجاییکه هر چه
مدیران هوش اخالقی خود را تقویت نمایند به همان اندازه رفتار شهروندی سازمانی
معلمان نیز بیشــتر خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد میگردد برای اینکه مدیران از هوش
اخالقی باالیی برخوردار باشــند باید عوامل مؤثر بر هوش اخالقی را تقویت کرد و
از ســویی تقویت رفتار شهروندی سازمانی معلمان در مدرسه به میزان بسیار زیاد به
عملکرد مدیران بستگی دارد .بنابراین نیاز است مدیران مدارس خود رهبران باهوش
اخالقی باال و نمادی از رفتار شــهروندی ســازمانی باشند؛ لذا در انتخاب و انتصاب
مدیران این اصل مهم مدنظر قرار گیرد.
با توجه به نتایج فرضیه دوم مبنی بر اینکه هوش اخالقی بر اعتمادآفرینی مدیران
مدارس ابتدایی شهر خرمآباد تأثیرگذار است و اینکه توجه مدیران به هوش اخالقی
و اعتمادآفرینی عامل مهمی در مشــارکت و بهوجودآورندة ج ّو مشــارکت اســت؛
بنابراین مدیران با تشویق معلمان به مشارکت در تصمیمات آموزشی و غیرآموزشی و
با توزیع رهبری در بین آنان ،اعتماد را در بین سازمان گسترش دهند .همچنین توصیه
میشــود که ســازمانها به دنبال ایجاد یک جو آکنده از اعتماد باشند زیرا باید توجه
داشت که ایجاد اعتماد یک فرایند ساده نیست ،بلکه پدیدهای پویاست و مزایایی که
از اعتماد ناشی میشود برای کل سازمان بسیار باارزش است.
بــا توجه به نتایج فرضیه ســوم مبنی بــر اینکه اعتمادآفرینی مدیــران بر رفتار
شــهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر خرمآباد تأثیرگذار است و با توجه
به اینکه هر چه اعتماد میان کارکنان ،رهبرانشــان و اعضای ســازمان بیشــتر باشد
منجر به بروز رفتارهای شــهروندی در ســازمان خواهد شــد بنابراین با ایجاد ج ّو
پایــدار ،باثبات و مطمئن زمینة اعتماد باالی میان کارکنان و ســازمان را فراهم کرده
و رفتارهای شهروندی ســازمانی در آنان تقویت کنیم .همچنین نوع نگرش و رفتار
مدیران میتواند پایه و اســاس اعتماد را در مدرسه پیریزی کند؛ بنابراین ،توجه به
نگرش مدیران هنگام انتصاب آنها به ریاست مدارس ضروری است و ایجاد اعتماد،
اطمینان و مسئولیتپذیری در مدارس با ایجاد سازگاری بین رفتار و کردار مدیران و
معلمان.
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با توجه به نتایــج فرضیة چهارم مبنی بر اینکه دادههــای پژوهش الگوی تأثیر
هوش اخالقی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با میانجیگری اعتمادآفرینی
مدیران مدارس ابتدایی شهر خرمآباد را برازش میکند و با توجه به تأثیری که هوش
اخالقی و اعتمادآفرینی مدیران بر رفتار شهروندی معلمان دارد حتیاالمکان مدیرانی
باهوش اخالقــی و قدرت اعتمادآفرینی باال انتخاب شــوند .همچنین ترغیب رفتار
شــهروندی سازمانی در کارکنان بهطور مســتقیم امکانپذیر نیست ،لذا برای تشویق
اینگونه رفتارها در محیطهای ســازمانی باید پیشزمینههای آن را شناخت و آنها را
تقویت و مدیریت نمود .همانطور که در این پژوهش بررسی شد ،اقدامات مدیریت
(رعایت ارزشهای اخالقی و نهادینه کردن آن در مدارس) و قدرت ایجاد اعتماد دو
پیشزمینة مهم و اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی میباشند.
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پیشنهادهای پژوهش

 .1بررســی رابطة هوش اخالقی و اعتمادآفرینی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی
معلمان در دیگر مقاطع تحصیلی.
 .2با توجه به اینکه جامعة آماری این پژوهش کلیة معلمان و مدیران شــهر خرمآباد
میباشــد ،به پژوهشگران پیشــنهاد میگردد پژوهشهایی در همین راستا در سایر
نقاط کشور انجام گیرد.
 .3مدیران بهمنظور افزایش اعتماد -یعنی اعتماد کارکنان نســبت به همدیگر و اعتماد
معلمان به مدیران در محیط کاری ســازمان -به شــاخصهای مهم اعتماد شــامل
افزایش قابلیت اطمینان کارکنان ،ارتقای شایستگی کارکنان ،بهبود حس خیرخواهی
کارکنان نســبت به همکاران و بهطورکلی ایجاد فضای صداقت روابط صمیمانه در
ســازمان توجه جدی نمایند تا در ســایة چنین فضایی شاهد افزایش سطح اعتماد
کارکنان باشند و باالترین سطح اثربخشی کارکنان را در راستای دستیابی به اهداف
و رسالت سازمان محقق سازند.
 .4نتیجة این پژوهش نشــان میدهد که اقدامات مدیر بهطور مســتقیم و هم بهطور
غیرمستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان تأثیر میگذارد .یافتههای پژوهشی
حاکی از این موضوع است ،هنگامیکه اقدامات مدیران بهطور مطلوب و اثربخش
اتخاذ شــده و در ســازمان انجام شوند ،تعهد کارکنان به ســازمان افزایشیافته و
بهاحتمالزیاد به بروز رفتار شهروندی مبادرت میورزند.
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 .5تســهیل همکاری و مشارکت بیشــتر معلمان با مدیران از طریق ایجاد یک هدف
مشترک و تصریح اهمیت تعهد قوی نسبت به هدف.
 .6اعتماد پدیدهای اســت که حداقل بخشــی از آن به اعتماد کننده و بخشی دیگر به
اعتماد شــونده منوط میباشــد .بنابراین صرف ًا کار کــردن و تمرکز بر ویژگیهای
مربوط به اعتماد شونده مدیران کافی نمیباشد.
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