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مقدمه 
چنين  در  آنها  اثربخشی  لزوم  و  رقابت  افزايش  سازمان ها،  بر  حاكم  و  متحول  كامًال  شرايط 
عنوان  با  آنها  از  كه  نسلی  می كند،  آشكار  كاركنان  از  ارزشمندی  نسل  به  را  آنها  نياز  شرايطی، 
كاركنان،  اين  بی ترديد  هوی2005،2).  و  تارتر  (ديپائوال،  می  شود  ياد  سازمانی»1  «سربازان 
باكراك3،  و  پين  مكنزی،  هستند (پادساكوف،  اثربخش  غير  از  اثربخش  سازمان های  مميز  وجه 
2000)، زيرا سازمان را موطن خود می دانند و برای تحقق اهداف آن، بی  هيچ چشم  داشتی، فراتر 

از وظايف رسمی و معين خود عمل كرده، از هيچ كوششی فروگذار نيستند. 
امروزه اين تالش های فراتر از انتظار و سودمند را در ادبيات علم سازمان و مديريت، رفتارهای 
«افزون بر نقش»4 يا «رفتارهای شهروندی سازمانی» و يا «اوسی بی»٭ می خوانند (ديپائوالو شانن 
موران5، 2001). متغير اوسی بی كه برای ناميدن آن از تعابير و واژه های ديگری مانند: سندروم 
در  را  نوينی  موج  می شود،  استفاده  نقش،  بر  افزون  و  داوطلبانه  اختياری،  رفتار  خوب6،  سرباز 
دانش موجود از رفتارهای مزيت بخش سازمانی ايجاد كرده است (گارج و راستوگی7، 2006) كه 
اهميت آن در اثربخشی سازمان آشكار مي شود (ارگان8، 1988). اين متغير در خواستگاهی بيرون 
از مدرسه، برای نخستين بار توسط چستر بارنارد9 (1930) مطرح شده است (به نقل از گارج و 
همكاران  و  ارگان  تالش  های  وامدار  مانده،  جای  به  آن  از  امروز  آنچه  اما   ،(2006 راستوگی، 

اوست (اسميت، ارگان و نير10، 1983؛ ارگان، 1988). 
شود:  ارائه  ترتيب  بدين  اوسی بی،  از  پركاربرد  و  كامل  تعريفی  شد  سبب  آنها  تالش های 
1- Organizational soldeirs
2- DiPaola، Tarter & Hoy
3- Podsakoff، MacKenzie، Paine & Bachrach
4- Extra role behavior
«اوسی بی»   سرواژه  از  سازمانی  شهروندی  رفتار  واژه  جای  به  است،  شده  زيادی  تكرار  زياد  مقاله  در  واژه  اين  چون  ٭ 
 Organizational Citizenship به جای عبارت طوالنی OCB استفاده شده است.  در مقاله های خارجی نيز از سرواژه

Behavior استفاده می شود.

5- Tschannen-Moran
6- Good soldier syndrome
7- Garg & Rastogi
8- Organ
9- Bernard
10- Smith، Organ  & Near
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«اوسی بی، رفتاری اختياری، داوطلبانه، افزون بر نقش رسمی و بی چشم داشت است كه گرچه 
اثربخشی  و  سيالی  به  اما  نمی شود،  مربوط  سازمان  تنبيه  و  پاداش  سيستم  های  به  مستقيم  به  طور 
جزء  آنها  كه  معناست  بدان  رفتارها  اين  بودن  اختياری  مفهوم  می  كند؛  شايانی  كمك  آن  كاركرد 
آنها  به  شغلی  قرارداد  در  نبوده،  شاغل  فرد  رسمی  وظايف  و  شغل  شرح  نقش،  رسمی  الزامات 
اشاره نشده است. بروز آنها به نظر و انتخاب فرد بستگی دارد و صرف نظركردن از آنها تنبيه خاصی 
را در سازمان به دنبال ندارد. تأكيد اين رفتارها بيشتر بر سازمان و مزيت بخشيدن به آن است، زيرا 
از چشم  انداز سازمانی، فقط رفتارهايی اوسی بی به شمار می آيند كه بر سازمان مؤثر باشند، نه به 

مواردی كه دخلی به سازمان ندارند». 
بعد  دو  از  مركب  ساختاری  با  را  او سی بی  بار  نخستين  برای   ،(1983) همكاران  و  اسميت 
«فداكاری» و «وظيفه شناسی» معرفی كرده اند. پس از او ويليامز و اندرسون1 (1991)، به ساختاری 
بديع و دو بعدی، شامل «اوسی بی در جهت مزيت بخشی به افراد سازمانی»2 و «اوسی بی در جهت 
مزيت بخشی به سازمان»3 دست يافتند. همچنين ارگان (1988)، برای تشريح و مفهوم  سازی دقيق  تر 
و  احترام7  و  ادب   ، مردانگی6  وظيفه شناسی5،  فداكاری4،  شامل:  بعدی  پنج  ساختاری  اوسی بی، 
همكاران (2000)،  و  پادساكوف  نهايت  در  كرد.  معرفی  آن  مهم  ابعاد  عنوان  به  مدنی8،را  فضيلت 
به استناد طبقه بندی های گذشته، ساختاری جامع و 7 بعدی را بدين شرح معرفی كردند: فداكاری، 

مردانگی، وفاداری سازمانی9، وظيفه شناسی، ابتكار سازمانی10، فضيلت شهروندی و رشد خود.
ابزارهای  در  معموًال  كه  شده اند  تركيب  جزئی تری  نشانگرهای  از  ابعاد،  اين  از  كدام  هر   
يافته  ها،  ارائه  بخش  در  نشانگرها،  اين  اهميت  دليل  به  می يابند؛  انعكاس  اوسی بی  اندازه  گيری 

شرح كاملی از آنها در مدارس خواهد آمد. 

1- Williams & Anderson           
2- OCB towards Individuals
3- OCB towards Organization
4- Altruism
5- Conscientiousness   
6- Sportsmanship
7- Courtesy
8- Civic virtue  
9- Organizational loyalty            
10- Organizational initiation
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بيان مسئله و سؤال های پژوهش
علی رغم اهميت و نقش حساس او سی بی در تمام سازمان ها، شواهد موجود نشان می دهد در 
مدارس، كمتر به آن توجه شده است (ديپائوال و همكاران، 2005؛ اپالتكا1، 2006). در ميان 
مقاالت و كتب نيز، تنها تعداد محدود و ناچيزی به موضوع اوسی بی معلمان پرداخته اند (اپالتكا، 
2006). داليل اين امر از دو جهت قابل بررسی است؛ اول آنكه نقش مهم اين متغير، هنوز به طور 
مدارس،  بومی نشدن آن در  بودن و  بديع  ممكن است  اينكه  ديگر  نشده، و  گسترده درك  كامل و 

انگيزه های پژوهشی زيادی را ايجاد نكرده باشد.
 خوشبختانه از سال 2000 به بعد، حجم پژوهش ها افزايش يافت، مكانيسم  های افزايش اين 
رفتارها در معلمان مورد بررسی قرار گرفت (اپالتكا، 2006)، و نقش  آن در اثربخشی مدارس 
رشد  به  رو  روند  و  اهميت  درك  علی رغم  متأسفانه   .(2005b هوی،  و  (ديپائوال  شد  آشكار 
پژوهش ها، نياز آشكار مدارس به معلمان با اوسی بی باال، هنوز به اين متغير در ايران و در سطح 
ناشی  نيز  پژوهشگران  غفلت  و  دانش  ضعف  از  مسئله  اين  كه  آنجا  از  نمی شود.  توجه  مدارس، 
می شود، ضروری است اين متغير، به طور كامل و به لحاظ مفهومی، نظری، ماهيتی و با توجه به 
پيشينه پژوهشی آن به تصوير كشيده شود. متغير اوسی بی با توجه به چالش های متعدد و گوناگون 
حاكم بر نظام  آموزشی، اهميت روزافزونی يافته است. درك اين اهميت از جانب پژوهشگران، 
به كشور خاصی محدود نيست، اما در ميان مقاله هايی كه در كشورهای قاره های گوناگون منتشر 
شده است، متأسفانه هيچ موردی از ايران به چشم نمی خورد. از آنجا كه اوسی بی معلمان متغيری 
نوپاست و هنوز به مفهوم سازی ها و تحليل های تجربی زيادی نياز دارد، الزم است پژوهشگران 

ايرانی نيز از اين ميدان دور نباشند.
 ضرورت ديگر را از بعد روش شناختی مي توان برشمرد. متأسفانه در ايران گرايش گسترده ای به 
پژوهش های پيمايشی و كمی وجود دارد. اگرچه انجام دادن اين پژوهش ها الزم است، اما نبايد از 

پژوهش های ديگری كه آثار كاربردی و نظری مفيدی دارند، غفلت كرد.
اوسی بی  درباره  كه  پژوهش هايی  جامع  تحليل  و  مرور  بررسی،  هدف  با  حاضر  پژوهش   
معلمان منتشر شده انجام گرفته است تا از اين طريق، شناخت همه جانبه ای از ماهيت، اهميت، 
برداشت ها و پيشينه نظری و پژوهشی آن، ايجاد شود. اين پژوهش می تواند گام كوچكی در اشاعه 
1- Oplatka
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توجه  آن  به  كمتر  كشور  داخل   در  زياد،  كاربرد  و  اهميت  علی رغم  كه  باشد  مروری  پژوهش های 
می شود. به منظور تحقق هدف فوق سؤال هايی بدين شرح طرح شده است:

1ــ ضرورت های پژوهش در مورد اوسی بی معلمان كدامند؟
2ــ اوسی بی معلمان با اوسی بی كاركنان سازمان  های غيرآموزشی چه تفاوت هايی دارد؟

معلمان  اوسی بی  مورد  در  نوين  برداشت های  و  گرايش  ها  ساختار،  تعاريف،  ريشه  ها،  3ــ 
كدامند؟

4ــ نشانگرهای اوسی بی معلمان كدامند؟
گرفته  قرار  اندازه گيری  مورد  مراجع،  و  ابزارها  كدام  با  و  روش  چه  با  معلمان  اوسی بی  ــ   5

است؟
6 ــ عوامل مؤثر بر اوسی بی معلمان كدامند؟

تحصيلی دانش  آموزان،  پيشرفت  پيامدهای مدرسه، به ويژه در  معلمان در  7ــ نقش اوسی بی 
چيست؟

كدام  آن  راه كارهای  و  چيست  معلمان  اوسی بی  تقويت  و  حفظ  ايجاد،  در  مديران  نقش  ــ   8
است؟

روش شناسی پژوهش
پژوهش  حاضر پژوهشی مروری است كه به استناد طبقات از پيش تدوين شده، به توصيف، 

تلخيص و تحليل محتوای پژوهش های منتشر شده، می پردازد. برای اين منظور: 
1ــ ابتدا به لحاظ روش شناختی، از پژوهش ليتوود و جانتزی1 (2005)، و به لحاظ ساختار 

مقاله از پژوهش  پادساكوف و همكاران (2000)، الگو گرفته شد.
2ــ پس از اين مراحل، پيش از جستجوی منابع، مالك هايی برای انتخاب تعيين شد و فقط بر 
كتاب ها و مقاله هايی كه در مجله های ISI و غير ISI در مقياس وسيع وجود داشت، تأكيد گرديد. 
وسيع،  مقياس  در  آنها  نشدن  منتشر  دليل  به  دكترا،  و  ارشد  كارشناسی  پايان نامه ها ی  از  همچنين 
محدوديت  دسترسی و نمايه  شدن در معدودی از پايگاه  های اطالعاتی (نظير پروكوئست)، صر ف 
ابتدايی،  مدارس  معلماِن  اوسی بی  به  مربوط  مقاله های  و  كتاب ها  به  تنها  آن،  بر  عالوه  شد.  نظر 

1- Leithwood & Jantzi
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هيچ  گرفت،  صورت  كشور  داخل  در  كه  جستجويی  به  توجه  با  شد.  توجه  متوسطه  و  راهنمايی 
موردی وجود نداشت.

3ــ برای جستجو در پايگاه  های اطالعاتی معتبر، از چند كليد واژه بهره گرفتيم٭؛ در نهايت 2 
كتاب و 23 مقاله غير ايرانی انتخاب شد٭.

مقاله ها  و  كتب  مؤلفان  از  كه  حوزه  اين  متخصصان  با  منتخب،  منابع  اعتبار  بررسی  برای  4ــ 
در  سال 2008  تا  كه  هستند  منابعی  مهم ترين  منتخب،  منابع  كه  شود  معلوم  تا  مكاتبه شد  بودند، 

مورد اوسی بی معلمان چاپ شده اند.
طبقه (سؤال های  و 8  شدند  بررسی  و  مطالعه  كامل  به طور  منابع  همه  مراحل،  اين  از  پس  5ــ 
پژوهش) برای تحليل و تلخيص نتايج معين گرديد. همچنين برای تلخيص و تشريح بيشتر يافته  ها 

در هر طبقه، از زيرطبقاتی استفاده شد. 
6ــ در مرحله بعد، مقاله ها، به استناد هر طبقه و زيرطبقات آن مورد مطالعه قرار گرفتند و نكات 

مربوط به هر طبقه به طور كامل در صفحاتی مجزا به نام «صفحات گسترده»1 نوشته شد.
7ــ سپس با استفاده از تكنيك «رأی شماری»2 عمده  ترين و مهم ترين مطالب هر طبقه مشخص 

و تحليل شد و يافته   ها با رعايت اولويت ارائه گرديد.

يافته  های پژوهش 

ضرورت های پژوهش درباره اوسی بی معلمان 
برای پاسخ به سؤال اول، بايد منابع منتخب، از منظر ضرورت پرداخت به اوسی بی معلمان، 
مورد تحليل قرار گيرد. با 7 ضرورت ذيل، می توان به عمده ترين داليل تولد اوسی بی معلمان، 

٭ از کليد واژه های ذيل استفاده شده است: 
organizational citizenship behavior in school، organizational citizenship behavior of 
teachers، teachers OCB in school، OCB of  teachers

همچنين کليد واژهای فوق در پايگاههای ذيل مورد جستجو قرار گرفت: 
ERICH ، ebsco ، proquest ، sciencdirect ، sage ، emerald، Black way ، Jstor ، Springer و 
Talor & Francis

٭ منابع منتخب، در بخش منابع، با عالمت ستاره (٭) متمايز شده است.
1- Spreadsheet
2- Vote counting
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پی برد: 
مداوم؛  اثربخشی  برای  مدارس  اصالحات در  ضرورت  به و  چالش های مبتال   —1
امروزه مدارس با چالش های فراوانی در ابعاد و انواع گوناگون، مواجه هستند و كاركردن در شرايط 
متحول و بی تعيين، و تالش برای اعمال اصالحات مستمر، جزئی از حيات آنها به شمار می آيد. 
بدون شك اقدام به اصالح، بدون بهره  گرفتن از معلمانی كه مقاومتی در برابر آن ندارند، پذيرای 
آن هستند و برای اثربخشی آن از هيچ تالشی فروگذار نيستند (اوسی بی)، امكان پذير نخواهد بود 
و 2005؛  سامچ، 2004  و  باگلر  باگلر2، 2002؛  و  سامچ  داراچ زهاوی1، 2000؛  و  (سامچ 

گارج و راستوگی، 2006؛ سامچ و رون3، 2007).
بايد  را  معلمان  بی  شك  مدرسه؛  انسانی  نيروی  مهم ترين  و  معلم،اصلی  ترين   —2
اصلی ترين و ضروری ترين  نيروی انسانی مدرسه برشمرد. بررسی ويژگی های آنها و انجام دادن 
تدريس،  مسئوليت  بهتر  چه  هر  پرداختن  در  آنان  بهينه  تدارك  منظور  به  گوناگون،  پژوهش های 
ضرورت دارد. يكی از متغيرهايی كه نقش بسزايی در ايفای بهتر وظايف آموزشی معلمان دارد، 
اوسی بی است (داسولت4، 2006). بنابراين پژوهش در مورد اين متغير، چشم  اندازهای روشنی 

برای ايجاد و تقويت آن در معلمان و ايفای مؤثر وظايف آموزشی فراهم خواهد كرد. 
3— نقش اوسی بی معلمان در اثربخشی مدرسه؛ مدارسی كه از معلمان با اوسی بی باال 
بهره مند هستند، اثربخشی بااليی خواهند داشت (ديپائوال و هوی، 2005b). پژوهش در مورد 
مشخص  را  مدارس  اثربخشی  بر  آن  تأثير  شيوه  و  نقش  از  مهمی  ظرافت های  معلمان،  اوسی بی 
می كند و درك بهتر آن، به ايجاد شرايط حمايت كننده از اوسی بی معلمان و متعاقب آن اثربخشی 

مدارس، كمك خواهد كرد. 
4— تدريس حرفه ای پيچيده، ظريف و اشتياقی بی منتها؛ الزم است بسياری از رفتارهای 
معلمان خارج از محدوده رسمی وظايف و فراتر از آن انجام شود (براگر، رودريگوئز سردنيكی، 
كوچر، ايندووينو و روزنر5، 2005) و چون تدريس حرفه ای  حد و مرزی ندارد، بنابراين تالش 
1- Somech & Drach-Zahavy           
2- Bogler   
3- Ron   
4- Dussault      
5- Bragger, Rodriguez-Srednicki, Kutcher, Indovino & Rosner
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برای تعريف و تعيين دقيق وظايف معلمان در آن ناكام خواهد ماند. هرچند تعيين مرزهای رسمی و 
غيررسمی شغل معلمی مشكل است، اما بايد برای تعيين اين مرز تالش كرد. تدريس يك «اشتياق 
تعيين  و  است،  دانش آموز  يادگيری  برای  معلم  شخصی  سرمايه های  سرمايه گذاری  در  بی منتها» 
اوسی بی معلمان می تواند تا حدودی مرزهای رسمی و غير رسمی شغل معلمی را مشخص كرده، 

مانع سوء استفاده از اين اشتياق، به ويژه از جانب مديران شود (اپالتكا، 2006).
نقش  باال؛  اجتماعی  حساسيت های  با  و  خدماتی  سازمان  مهم ترين  مدارس،   —5
آموزشی  و  فرهنگی  سياسی،  انسانی ـ   اجتماعی،  فنی ـ    اقتصادی،  چندگانه  و  سنگين  وظيفه  و 
فشارها  می كند.  تبديل  مهم  بسيار  خدماتی  سازمان  به  را  آنها  است،  شده  محول  مدارس  به  كه 
و  پاسخگويی  لزوم  امر  همين  و  می يابد  افزايش  مداوم  آنها،  به  نسبت  عمومی  حساسيت های  و 
استانداردهای  وضع   .(1997 (چنگ1،  است  كرده  پررنگ  بسيار  را  آنها  در  مسئوليت پذيری 
اعضای  وظايف  و  نقش  اجتماعی،  باالی  حساسيت های  و  تقاضاها  متحول،  و  متغير  آموزشی 
مدرسه، به ويژه معلمان را سنگين تر می كند. برآوردن انتظارات عمومی و پاسخ دهی مناسب به 
حساسيت های اجتماعی، بدون بروز اوسی بی باال از جانب معلمان، امكان پذير نيست (گارج و 

راستوگی، 2006).
6— شرح وظايف رسمی در مدرسه كافی نيست؛ شرح وظايف رسمی معلمان، نمی تواند 
(ديپائوالو  می كند  پيش  بينی  را  مدارس  اهداف  تحقق  و  اثربخشی  برای  نياز  مورد  رفتارهای  تمام 
بر  حاكم  مقتضيات  و  شرايط  با  مؤثر  مواجهه   .(2005 سامچ،  و  باگلر  2001؛  شانن موران، 
مدارس، به رفتارها و تالش هايی، فراتر از آنچه در قرارداد شغلی ذكر شده است (اوسی بی)، نياز 
دارد. به  زعم ديپائوالو شانن موران (2001)، «كاركردن صرف بر اساس ضوابط و مقررات»2 و 
حداقلی كه در قرارداد شغلی ذكر شده است، راه كار منفی معلمان برای تنبيه مدرسه و مدير به شمار 

می آيد.
معلمان،  اوسی بی  مورد  در  پژوهش  اوسی بی؛  متغير  بيشتر  درك  و  فهم  ضرورت   —7
دانش موجود را افزايش داده، مفهوم سازی اوسی بی را به مرزهايی فراتر از مرزهای سازمان های 

غيرآموزشی تسری می  دهد.

1- Cheng                            
2- working to rule
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تفاوت های اوسی بی معلمان با اوسی بی کارکنان سازمان های غيرآموزشی
 پژوهش ها نشان می دهند اوسی بی متغيری «وابسته به زمينه»1 است (ارگان، 1988). بنابراين 
می توان از اين متغير در سازمان های گوناگون، انتظارهای متفاوتی داشت. در پاسخ دهی به سؤال 
مورد  ديگر  كاركنان  با  معلمان  اوسی بی  ميان  تفاوت های  توصيف  منظر  از  منتخب  منابع  دوم، 

بررسی قرارگرفت و در نهايت سه تفاوت عمده به شرح ذيل شناسايی شد:  
1— هماهنگی بااليی ميان اهداف فردی معلمان با اهداف مدرسه وجود دارد؛ هدف 
هماهنگی  اين  است.  دانش  آموزان  در  يادگيری  مستمر  بهبود  و  افزايش  مدرسه،  هدف  و  معلمان 
كه  افرادی  زيرا   ،(2001 شانن موران،  (ديپائوالو  می كند  تضمين  معلمان  در  را  بااليی  اوسی بی 
احساس می كنند اهداف آنان به اهداف سازمان نزديك است، برای تحقق آن اشتياق بيشتری دارند؛ 

اما ممكن است اين هماهنگی در سازمان های ديگر كمتر بوده و يا حتی وجود نداشته باشد.
فعاليت  تدريس  است؛  مشكل  معلمان  رسمی  رفتارهای  و  اوسی بی  ميان  تميز   —2
حرفه  ای بدون مرز است و به راحتی نمی توان مرزهای وظيفه و فراتر از وظيفه را در آن تعيين كرد. 
بنابراين پاسخ به اين سؤال كه كدام رفتار در قلمرو اوسی بی و كدام يك در حيطه وظايف رسمی 
سازمان های  در  مشكل  اين  به طبع  بود (اپالتكا، 2006).  خواهد  مشكل  می شود،  واقع  معلمان 

ديگر كمتر است.
به  معلمان  تعهد  است؛  اخالقی تر  و  درونی  تر  احساسي تر،  معلمان  اوسی بی   —3
دانش  آموزان تعهدی احساسی ، درونی  و اخالقی به شمار می آيد. معلمان خوب نسبت به تدريس 
و يادگيری دانش آموزان بسيار دلواپس هستند (اپالتكا، 2006). اين ويژگی ها، اوسی بی آنها را 

احساسی  تر، درونی  تر و اخالقی تر از كاركنان سازمان  های غير آموزشی می كند.

ريشه  ها، تعاريف، ساختار و برداشت های نوين در مورد اوسی بی معلمان 
آغاز پژوهش در مورد اوسی بی معلمان، خالقانه نبود، زيرا تصوير آن در سازمان های ديگر، به 
مدارس تسری داده شد. نكته جالب توجه اين است كه اولين مقاله منتشر شده، اثر افرادی (كوه، 
استيرز و تربورگ2، 1995) است كه پيشينه ای غيرآموزشی داشته  اند. بعدها سامچ و دراچ زهاوی 

1- Context specific         
2- Koh، Steers & Terborg
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(2000) و ديپائوالو شانن موران (2001)، مقاله هايی منتشر كردند كه به بحث اوسی بی معلمان 
نظر داشت. از سال 2000 تا 2008، پژوهش های بيشتری انجام كه اين امر نشان دهنده شناخت 

و درك اهميت اوسی بی در نظام های آموزشی كشورهای گوناگون است.
تعريف  برای  مبنايی  معلمان،  اوسی بی  پژوهش های  در   ،(1988) ارگان  پركاربرد  تعريف   
قرار گرفته است؛ اما علی رغم يكسانی و تشابه در تعريف، گرايش زيادی به تقسيم بندی ساختار 
در  معلمان  اوسی بی  اينكه  دارد.  وجود  مدرسه  در  رفتارها  اين  اهداف  اساس  بر  معلمان  اوسی بی 
ساختارهای جزئی تری از آن را در مدارس  كسانی است،  مدرسه متوجه و در جهت كمك به چه 
آشكار می كند. رفتارهای داوطلبانه معلمان در مدرسه می تواند در جهت كمك به دانش  آموزان، 
باشد.  والدين  حتی  و  مدير  درس،  كالس  شخصی،  رشد  كلی،  به طور  مدرسه  ديگر،  معلمان 
نتايج پژوهش ديپائوالو شانن موران (2005)، با بيشتر پژوهش های ديگر تناقض دارد. آنها با سه 
تحليل درباره عاملی مجزا در مدارس ابتدايی، راهنمايی و متوسطه، دريافتند اوسی بی معلمان، 
ساختاری تك بعدی دارد و نمی  توان ابعاد جداگانه ای برای آن تصور كرد. اهتمام پژوهشگران به 
ادامه راه پيشينه و دانش گذشته از اوسی بی، منجر شد شواهد مربوط به برداشت های گوناگون از 
آن بسيار محدود باشد. در ميان پژوهش ها، فقط دو پژوهش، مسيرهايی تازه و دو تعبير نوين از 

اوسی بی معلمان، به شرح زير ارائه كرده اند:
1— رفتار شهروندی سازمانی گروهی يا جی اوسی بی1، جنبه ای پنهان اما سازنده؛ 
اوسی بی  بروز  اگر  ديگر  بيان  به  می  پذيرد.  تأثير  آنها  جمعی  اوسی بی  از  معلمان  فردی  اوسی بی 
ميان گروه های معلمان در مدرسه امری پذيرفته شده و پسنديده باشد، احتمال بروز آن در تك تك 

معلمان افزايش خواهد يافت. 
ساختن  با   ،(2007) سامچ2  و  بيرمن شمش  بری،  ويگوداگادوت،  پژوهش ها،  از  يكی  در 
با  رفتارها  اين  دريافتند  و  دادند  قرار  بررسی  مورد  را  مدارس  در  جی اوسی بی،  جديد،  ابزاری 
رضايت شغلی معلمان و مشاركت آنها در تصميم  گيری، رابطه ای مستقيم، و با تمايل آنها به ترك 
وجود  صورت  در  معلمان  اوسی بی  دريافتند  آنها  مهم  تر  همه  از  دارد.  معكوس  رابطه  ای  مدرسه 
معلمان، افزايش می  يابد. با اين پژوهش، اوسی بی  جی اوسی بی در مدرسه و در ميان گروه های 

1- Group-level Organizarional citizenship Behavior
2- Vigoda-Gadot,E; Beeri I; Birman-Shemesh, T & Somech
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معلمان با عنوان «سندروم سرباز خوب»، به جی اوسی بی معلمان با عنوان «سندروم هنگ نظامی 
خوب»1، تغيير موضع داد و گرايش نوينی در سطح مدارس ايجاد كرد.

2— رفتارهای شهروندی سازمانی اجباری يا سی اوسی بی2 جنبه ای پنهان اما مخرب؛ 
رفتار  را  آن  نمی  توان  ديگر  باشد،  شديد  فشار  تحت  و  مجبور  اوسی بی  بروز  به  نسبت  معلمی  اگر 
شهروندی داوطلبانه و اختياری تلقی كرد. اگر اين رفتارها اختياری نباشند، ديگر اوسی بی نيستند، 
بلكه سی اوسی بی خواهند بود. در اين حالت مديران از راه نامشروع و با اعمال سبك «مديريت 

سوء استفاده كننده»3، احتمال بروز اين رفتارها را در كاركنان افزايش می دهند. 
مخرب  اما  پنهان،  نقش  از  معلمان،  سی اوسی بی  مفهوم سازی  با   ،(2006) ويگوداگادوت 
آن، پرده برداشت و دريافت معلمان معموًال در فشار هستند تا علی رغم ميل باطنی خود، بيشتر از 
وظيفه رسمی و معمولی تالش كنند و اين فشار بيشتر از جانب مدير بر آنها تحميل می  شود. او در 
تعيين نقش مخرب سی اوسی بی دريافت اين رفتارها با استرس شغلی، تمايل به ترك مدرسه، از 
زير كار در رفتن و فرسودگی شغلی معلمان، رابطه  ای مستقيم و با نو آوری و رضايت شغلی و حتی 

اوسی بی آنها رابطه ای معكوس دارد. 

نشانگرهای اوسی بی معلمان 
منبع  مناسب  ترين  معلمان،  اوسی بی  ابزارهای اندازه  گيری  چهارم،  پاسخ دهی به سؤال  برای 
است. برای اين منظور پرسشنامه های پژوهش های باگلر و سامچ  (2005)، ديپائوالو همكاران 
(2005)، ن،نونيا، اسليجرز و دنسن4 (2006)، سامچ و دراچ زهاوی (2000)، سامچ و رون 
(2007)، ویگوداگادوت و همكاران (2007)، فيتر و روتر5 (2004) و كريست، ديك، واگنر 
و استلماچر6 (2003) و نتايج مصاحبه های پژوهش اپالتكا (2006) برای تحليل محتوا انتخاب 
شدند. سپس طبق فرايندی كه در بخش روش شناسی بيان كرديم، نشانگرهای اوسی بی معلمان در 

6 طبقه به شرح جدول 1 استخراج شد. 
1- Good platoon syndrome
2- Compulsory Organizarional Citizenship Behavior
3- Abusive management
4- Ngunia,sleegers & Denessen
5- Feather & Rauter
6- Christ, Dick, Wagner & Stellmacher 
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جدول ۱: نشانگرهای اوسی بی معلمان به تفکيک طبقات

1ـ اوسی بی معلمان در جهت كمك به معلمان

كمك داوطلبانه به معلمانی كه حجم كاری زيادی دارند؛ كمك داوطلبانه به معلمانی كه غايبند؛ كمك به معلمان تازه 
ديگر  معلمان  معرفی خود به  مشترك؛  پژوهش  برنامه  ريزی و  انجام دادن  برای  معلمان  داوطلبانه با  همكاری  وارد؛ 
برای كمك كردن به آنها؛ دادن مواد و وسايل آموزشی و كمك آموزشی مفيد به معلمان ديگر؛ مشاوره ی حرفه  ای 
معلمان در امور روش  های تدريس مناسب دروس و شيوه ی برگزاری آزمون؛ كمك به معلمان برای ارزشيابی بهتر 
آموزشی  و  علمی  مفيد  اطالعات  دادن  تدريس؛  گوناگون  روش  های  با  معلمان  كردن  آشنا  دانش آموزان؛  يادگيری 
يادگيری  فرصت  های  و  برنامه  ها  تدارك  ساالنه؛  يا  روزانه  درس  طرح  طراحی  برای  معلمان  به  كمك  معلمان؛  به 
برای معلمان؛ تشويق معلمان برای شركت در دوره  های آموزشی؛ مدافع و حامی معلمان بودن و مشاوره ی آنها در 
صورت بروز مسائل مختلف آموزشی و غيرآموزشی؛ تجاوز نكردن به حقوق فردی و جمعی معلمان در نظر گرفتن 

عواقب رفتارهای خود برای معلمان و جلوگيری از بروز مشكالت شغلی برای آنها.

2ـ اوسی بی معلمان در جهت كمك به دانش آموزان و كالس درس

تدارك تكاليف ويژه برای دانش  آموران با توانايی  های گوناگون؛ برای دادن تكاليف چالش برانگيز به دانش آموزان؛ 
دادن تكاليف متنوع به دانش  آموزان؛ دادن محتواهای تكميلی مفيد برای دانش  آموزان؛ استفاده از روش های تدريس 
دانش  آموزان؛  برای  متنوع  و  گوناگون  يادگيری  فرصت  های  ايجاد  تدريس؛  روش های  هوشمند  تغيير  گوناگون؛ 
خالقيت در تدريس و ارائه محتوای برنامه درسی؛ حساسيت به ارزشيابی مداوم يادگيری؛ توجه و حساسيت زياد به 
اشتباهات دانش  آموزان در امور درسی و داشتن دغدغه برای رفع آن؛ حساسيت به داليل تغيير رفتار دانش  آموزان؛ 
به  كمك  بحرانی؛  مواقع  در  دانش  آموزان  به  كمك  شاگردان؛  احساسی  و  روحی  نيازهای  به  نسبت  حساسيت 
دانش  آموزانی كه توانايی مالی خوبی ندارند؛ خريد لوازم و مواد آموزشی و كمك آموزشی برای دانش  آموزان؛ خريد 
و دادن جوايز به دانش  آموزان با هزينه شخصی؛ اجازه به دانش  آموزان برای استفاده از لوازم شخصی؛ استفاده بهينه 
و كامل از وقت كالس و شروع آن بدون فوت وقت؛ حضور به موقع در كالس؛ ماندن در كالس در وقت استراحت 
برای كمك به دانش  آموزان؛ بردن تكاليف دانش آموز به منزل برای بررسی به موقع آنها؛ رفتن به منزل دانش  آموزان 

برای كمك به آنها در امور درسی و دعوت كردن دانش  آموزان به منزل برای كمك به او در امور درسی.
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3ـ اوسی بی معلمان در جهت كمك به مدرسه به طور كلی

اما  نيست،  الزامی  آنها  حضور  كه  جلساتی  در  شركت  مدرسه؛  كلی  كيفيت  بهبود  برای  نوآورانه  پيشنهادهای  دادن 
اهميت دارد؛ انجام دادن كارها و قبول نقش ها به طور داوطلبانه در مدرسه بدون در نظر گرفتن پاداش آن؛ مشاركت 
در فعاليت های اجتماعی (جشن ها، مراسم و بزرگداشت  ها) مدرسه؛ خواندن كامل دستورالعمل  ها و بخش نامه  های 
مدرسه و عمل به آنها ؛ سرپيچی نكردن از قوانين و مقررات مدرسه حتی زمانی كه فردی نظاره  گر آنها نيست؛ حمايت 
و اجرای قوانين و مقررات غيررسمی و نانوشته كه برای مدرسه مفيد است؛ صرف نظر نكردن از كارهايی كه انجام 
دادن آنها ضرورت دارد، اما از آنها تقاضا نشده است؛  حمايت از فعاليت های فوق برنامه در مدرسه و پيشنهاد برخی 
از آنها، برنامه ريزی و سازماندهی فعاليت  های اجتماعی مفيد در مدرسه؛ تالش در مدرسه متناسب و فراتر از حقوقی 
كه آنها در روز می  گيرند با صرف نكردن زمان زياد برای استراحت در زنگ تفريح با حضور به موقع و حتی زودتر از 
ساعت مقرر در مدرسه؛ ترك كردن مدرسه، ديرتر از ساعت مقرر؛ ماندن در مدرسه بيش از حد متعارف؛ حضور 
در مدرسه در ايام تعطيل برای انجام دادن امور شغلی؛ غيبت نكردن حتی در حد مجاز؛ انجام دادن امور شخصی در 
خارج از مدرسه؛ به تأخير انداختن امور شخصی برای برآوردن نيازهای مدرسه؛ انجام دادن به موقع و سريع وظايف 
محوله با كيفيت باال و دور از انتظار؛ شكايت نكردن زياد در مورد امور جزئی و پيش پا افتاده؛ تأكيد نكردن بيش از 
حد بر ضعف  ها و كاستی  های مدرسه و پررنگ كردن نقاط مثبت؛ مراقبت و محافظت از دارايی  های مدرسه؛ تأكيد 
بر امور آموزشی و ضروری به جای تأكيد به امور غيرآموزشی و مسائل شخصی؛ ارائه تصوير و چشم  انداز مثبت از 

مدرسه در مقابل ناظران و مخاطبان بيرونی.

4ـ اوسی بی معلمان در جهت كمك به مدير

حضور  مدرسه  در  او  كه  زمان هايی  در  مدير  به  كمك  مدرسه؛  مديريتی  امور  در  مدير  به  اختياری  و  داوطلبانه  كمك 
ندارد؛ برآوردن به موقع و با كيفيت انتظارات مدير.

5ـ اوسی بی معلمان در جهت كمك به والدين

درسی،  امور  تمام  در  والدين  به  كمك  دانش آموزان؛  خصوص  در  والدين  با  مشاركتی  فعاليت  های  سازماندهی 
فرهنگی، اخالقی و رفتاری مربوط به شاگردان.

6ـ اوسی بی معلمان در جهت كمك به رشد شخصی

مورد  در  منسجم  اطالعات  گردآوری  شخصی؛  هزينه  های  با  حتی  خدمت  ضمن  آموزش  دوره های  در  شركت 
روش های تدريس و يادگيری؛ كسب اطالعات و دانش جديد برای استفاده در جريان تدريس.
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 كمك معلمان به يكديگر در مدارس بسيار اهميت دارد، زيرا تدريس حرفه ای است كه به ميزان 
قابل توجهی از تجربه تأثير می پذيرد و همكاری داوطلبانه معلمان با يكديگر به كيفيت باالی آموزش 
در مدارس منجر خواهد شد. برهمين اساس، به اوسی بی معلمان در جهت كمك به معلمان ديگر 
تأكيد زيادی می شود. كمك داوطلبانه به دانش آموزان و كالس درس از ديگر رفتارهای بسيار مهم 
در مدرسه به شمار می آيد. بديهی است هدف تمامی مدارس و فلسفه وجودی آنها كمك به يادگيری 
دانش  آموزان است. به علت پيچيده بودن ماهيت يادگيری و واگرايی آن در فردفرد دانش آموزان، 
شده،  تعيين  پيش  از  و  معين  محدوده ای  در  تنها  نمی تواند  درس  كالس  در  معلم  دريافت  می توان 

فعاليت كند و ناگزير است برای يادگيری بيشتر دانش  آموزان، از هيچ تالشی فروگذار نباشد.
 برخی رفتارهای اختياری ديگر نيز وجود دارند كه در محدوده رفتارهای داوطلبانه عمومی و 
به طور كلی در جهت كمك به مدرسه قرار می گيرند. اعمال اين رفتارها به كاركرد اثربخش مدارس 
كمك شايانی می  كند. اين رفتارها می توانند به طور مستقيم و يا غيرمستقيم برای معلمان، مدير و 
رفتارهايی  مدير  مستقيم به  برای كمك  داوطلبانه  می توانند  معلمان  باشند.  ثمربخش  دانش آموزان 

داشته باشند. 
به  را  مدارس  حساسيت های  و  فشارها  تمام  بار  و  دارند  گوناگونی  وظيفه های  مديران  امروزه 
دوش می كشند؛ بديهی است كمك مستقيم معلمان می تواند آنها را در ايفای بهتر وظايف خود ياری 
كند. همچنين همكاری نزديك معلمان با والدين، هم به والدين و هم به معلمان كمك می  كند تا 
در جهت يادگيری بهتر دانش آموزان بكوشند. تجارب موجود نشان می دهد معلمان موفق تعامل 

سازنده ای با والدين داشته اند.
 عالوه بر اين رفتارها، تالش  معلمان برای رشد و توسعه خود نيز رفتاری داوطلبانه به شمار 
می آيد، زيرا نمی توان حد و مرزی برای آن قائل شد. بديهی است اهتمام معلم به ارتقاء دانش و 

توانايی های فردی بر پيشرفت تحصيلی و حتی عملكرد معلمان ديگر نيز تأثيرگذار خواهد بود. 

روش پژوهش، ابزارها و مراجع اندازه گيری اوسی بی معلمان
قرار  بررسی  مورد  پژوهش  روش شناسی  منظر  از  منتخب  منابع  پنجم،  سؤال  به  پاسخ  برای 
گرفتند. نتايج بررسی اين سؤال نشان داد كه از ميان پژوهش های انجام شده، تنها پژوهش اپالتكا 
معلمان  اوسی بی  از  نوينی  چشم اندازهای  او  پژوهش  نتايج  است.  بوده  كيفی  پژوهشی   (2006)
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را پديد آورده است كه پژوهش های كمّی در آشكار كردن آنها ناتوان بوده  اند. از آنجا كه اوسی بی 
برای پژوهش، متغيری پيچيده و سخت به شمار می آيد (ديپائوالو شانن موران، 2001)، اصرار 

بر شيوه های صرفًا كّمی (توصيفی و پيمايشی) منطقی نيست. 
عهده  به  است،  تدريس  همانا  كه  را  مدرسه  وظايف  حساس ترين  از  يكی  مسئوليت  معلمان 
دارند. ساكت1 (1993)، به نقل از اپالتكا (2006)، تدريس را بيشتر يك واقعيت ذهنی، درونی 
و كيفی می  داند تا واقعيتی كّمی؛ بنابراين پژوهش در مورد اوسی بی افرادی كه فعاليتی كيفی انجام 
می دهند، نبايد تنها از چشم انداز كميت گرايی بررسی شود. با اين حال شيوه های كمی پژوهش در 
پرسشنامه  های  از  او سی بی  اندازه گيری  در  پژوهش ها  اغلب  است.  بيشتر  معلمان  اوسی بی  مورد 
بسته   پاسخ استفاده كرده  اند و فقط اپالتكا (2006) از پرسشنامه  بازپاسخ و مصاحبه های عميق و 
نيمه هدايت شده، استفاده كرده است. بيشتر پرسشنامه  ها يا همان هايی هستند كه در سازمان های 
ميان،  اين  در  می شوند.  تهيه  آنها  از  استفاده  با  يا  و  رفته اند  به كار  و  شده،  ساخته  غيرآموزشی 
پرسشنامه  های ديپائوالو شانن موران (2001) و سامچ و دارچ زهاوی (2000) از پرسشنامه  های 

محقق ساخته پركاربرد به شمار می آيند.
ضعف  و  شدت  تعيين  برای  كلی،  به طور  می دهد  نشان  شده،  انجام  پژوهش های  بررسی 

اوسی بی معلمان، از چهار مرجع استفاده شده است: 
1ــ نظرسنجی از مديران مدارس؛

2ــ نظرسنجی از همكاران؛ 
3ــ خودارزيابی معلم؛

4ــ مراجع چندگانه. 
استفاده از خودارزيابی در ميان مراجع فوق اهميت زيادی دارد، اما روش نظرسنجی از مدير، 
چندان مورد استفاده قرار نمی گيرد. همچنين فقط اپالتكا (2006)، اوسی بی معلمان را از منظر 

مراجع چندگانه (خود فرد، معلمان همكار، مديران و ناظران آموزشی) بررسی كرده است.

عوامل مؤثر بر اوسی بی معلمان 
بررسی ادبيات موجود در حوزه سازمان های غيرآموزشی نشان می دهد متغيرهای گوناگونی 
1- Socket
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با اوسی بی كاركنان رابطه دارند. پادساكوف و همكاران (2000)، اين عوامل را در سطوح فردی، 
سازمانی و متغيرهای رهبری بررسی كرده اند. برای پاسخ دهی به سؤال ششم نيز يافته  ها به تفكيك 
اين سطوح ارائه شده است. همچنين در سطحی ديگر، متغيرهايی مورد توجه قرار می گيرند كه به 

نوعی به بيرون از مرزهای مدرسه مربوط می شوند:
1ـ متغيرهای فردی؛ يكی از متغيرهايی كه همواره رابطه باال و معناداری را با اوسی بی معلمان 
و  فيتر  اپالتكا، 2006؛  راستوگی، 2006؛  و  است (گارج  شغلی»  است، «رضايت  داده  نشان 
همكاران،  و  نونيا  همكاران، 2005؛  و  براگر  دراچ زهاوی، 2000؛  و  سامچ  روتر، 2004؛  
(اپالتكا، 2006،  است  منوال  همين  به  وضعيت  نيز  سازمانی»  «تعهد  متغير  مورد  در   .(2006

سامچ و باگلر، 2002؛ فيتر و روتر، 2004؛ براگر و همكاران، 2005؛ كوهن1، 2006).
اوسی بی  بروز  به  بيشتری  اشتياق  دارند،  بااليی  سازمانی  تعهد  و  شغلی  رضايت  كه  معلمانی   
دست  نتيجه  اين  به  پژوهشگران  است؛  معلم»  كارآمدی  ديگر «احساس  متغير  داد.  خواهند  نشان 
يافته اند كه هرچه معلمان در تدريس و در مدرسه، احساس كارآمدی بيشتری داشته باشند، احتمال 
باگلر  سامچ و دراچ زهاوی، 2000؛  افزايش می  يابد (داسولت، 2006؛  بروز اوسی بی در آنها 
و   2005 سامچ،  و  (باگلر  معلمان»  «توانمندسازی  نظير  ديگر  متغيرهای   .(2004 سامچ،  و 
2004)، «ادراك معلمان از اثربخشی مدرسه» (ديپائوالو همكاران، 2005)، «احساس يگانگی 
و  (كريست  كلی»  به طور  مدرسه  با  و  معلمان  ساير  با  معلمی،  شغل  با  معلمان  هم ذات پنداری  و 
همكاران، 2003)، «وظيفه  شناسی معلمان» (اپالتكا، 2006)، «حاالت عاطفی مثبت معلمان» 
(اپالتكا، 2007) و اعتماد معلمان در مدرسه (شانن موران، 2003)، همگی با اوسی بی معلمان 

رابطه باال و معناداری را نشان داده اند.
اهميت  می آيند،  شمار  به  فردی  متغيرهای  از  كه  نيز  معلمی  شغل  و  نقش  به  مربوط  متغيرهای 
اوسی بی  رسمی  معلمان  به  نسبت  شغلی،  ناامنی  احساس  دليل  به  قراردادی،  معلمان  داشته اند. 
باالتری دارند (فيتر و روتر، 2004). تعارض ميان نقش معلمی و مسؤليت خانوادگی، تعارض 
نقش معلم در مدرسه و فشار زمانی حاكم بر كار او، رابطه  ای معكوس، باال و معنادار را با اوبی 
دغدغه  و  معلم  تخصص گرايی  و  حرفه ای گرايی  همكاران، 2005).  و  داده اند (براگر  نشان  سی 
دارد  بااليی  رابطه  او  اوسی بی  با  نيز  معلمی  نقش  الزامات  و  وظايف  كيفيت  با  دادن  انجام  به  او 
1- Cohen
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به  پژوهش ها  تيررس  از  نيز  جمعيت شناختی  خصوصيات  برخی  همكاران، 2005).  (ديپائوالو 
جوان،  معلمان  به  نسبت  مسن تر  معلمان  و  مرد  معلمان  به  نسبت  زن  معلمان  است.  نمانده  دور 
ميان  در  نيز  روانی  متغيرهای   .(2006 راستوگی،  و  داده اند(گارج  نشان  را  باالتری  اوسی بی 
متغيرهای فردی مطرح شده اند. پيش فرض اين پژوهش ها اين است كه عوامل بيرونی كمی برای 
اوسی بی  تعيين  در  را  مهمی  نقش  روانی  متغيرهای  بنابراين  دارد.  وجود  اوسی بی  بر  تأثيرگذاری 

معلمان ايفا مي كنند (كريست و همكاران، 2003).
دگرمحور نسبت به  دگردوست و  معلمان  متغيرها، شخصيت معلم است.   يكی از مهم ترين 
مهم از  وظيفه شناسی باال (دو بعد  معلمان با  برونگرا و  معلمان  معلمان (اپالتكا، 2006)،  ساير 
5 عامل بزرگ شخصيت) نسبت به معلمان درونگرا و با وظيفه شناسی پايين (وان امريك و اوما1، 
روحيه  با  و  غيرمعاشرتی  معلمان  به  نسبت  باال  داوطلبی  روحيه  با  و  معاشرتی  معلمان  و   (2007

داوطلبی پايين، اوسی بی بيشتری داشته  اند. 
بروز  در  مهمی  نقش  نيز  معلمان  عقايد  و  ادراكات  شخصيت،  بر  عالوه   (اپالتكا، 2007)، 
اوسی بی، دارد. وولفولك هوی، هوی و كورز2 (2008)، دريافتند خوش بينی تحصيلی معلمان، 
يعنی اميدواری آنها نسبت به ارتقاء يادگيری و اطمينان داشتن نسبت به توانايی های خود برای تغيير 

در عملكرد تحصيلی دانش آموزان، به سطوح بااليی از اوسی بی، در آنها منجر می شود. 
اوسی بی  پژوهشگران  چشم  از  سازمانی  متغيرهای  نقش  و  اهميت  سازمانی؛  متغيرهای  2ـ 
شانن موران،  (ديپائوالو  آزاد  و  باز   ،(2006 (اپالتكا،  مثبت  جو  است.  نمانده  دور  معلمان 
2001)، عادالنه، خدمتی، مشاركتی (ويگوداگادوت، 2006) و جدی كه به پيشرفت و يادگيری 
و  باال  رابطه  معلمان  اوسی بی  با   ،(2005 همكاران،  (ديپائوالو  دارد  زيادی  تأكيد  دانش  آموزان 
مثبت سياسی بازی و گروه بندی سياسی در مدرسه با اوسی بی و به ويژه با جی اوسی بی معلمان رابطه 
سازمانی،  معكوسی را نشان می دهد (ويگوداگادوت و همكاران، 2007). عالوه بر جو  باال و 
هنجارهايی كه در مدرسه ايجاد می شوند نيز در ارتباط با اهميت رفتارهای فراتر از وظيفه، كمك 
رابطه  معلمان  اوسی بی  با  داوطلبی (ويگوداگادوت، 2006)  روحيه  و  متقابل (اپالتكا، 2006) 

بااليی داشته است. 

1- Van Emmerik & Euwema
2- Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz
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فرهنگ سازمانی، به ويژه فرهنگ حمايت  كننده از مسئوليت پذيری، هدفداری، وحدت هدف و 
تفكر راهبردی، اوسی بی بااليی در معلمان ايجاد كرده است (سامچ و دراچ زهاوی، 2004). ساير 
متغيرها مانند جمع گرايی در مدرسه (سامچ و رون، 2007)، هويت سازمانی معلمان (فيتر و روتر، 
2004)، فرهنگ حمايتی ميان شغل معلم و خانواده (براگر و همكاران، 2005)، هوشمندی مدارس 
در  يادگيری  ياددهی  ارزش های  و  ساختار  از  حمايت  كننده  فرهنگ  و  همكاران، 2005)  (ديپائوالو 
مدرسه (سامچ و دراچ زهاوی، 2004) نيز با اوسی بی رابطه مثبت، باال و معناداری را نشان داده  اند. 
نوع مدرسه نيز با اوسی بی رابطه دارد. گارج و راستوگی (2006)، برخالف ديپائوالو شانن موران 

(2001)، دريافتند معلمان مدارس دولتی نسبت به مدارس خصوصی اوسی بی باالتری دارند. 
عامل  مهم ترين  و  اولين  مدارس  مديران  مدير؛  رهبری  نقش  به  مربوط  متغيرهای  3ـ 
فراهم  با  مي توانند  آنها   .(2005a هوی،  و  (ديپائوال  شده  اند  معرفی  معلمان  اوسی بی  بر  اثرگذار 
رفتارها را در  مناسب، احتمال بروز اين  آوردن زمينه  های الزم، به ويژه اعمال سبك های رهبری 
معلمان افزايش دهند. مديرانی كه با سبك رهبری مشاركتی (ديپائوالو همكاران، 2005؛ باگلر و 
سامچ، 2005؛ اپالتكا، 2006) جو مشاركتی مفيدی را ايجاد می كنند، احتمال بروز اوسی بی را 
در معلمان افزايش می  دهند. سبك رهبری تحولی1، يكی ديگر از سبك های رهبری مهم است كه 
امروزه توجه بسيار زيادی را به خود جلب كرده است و آن را كارآمدترين و جامع ترين سبك رهبری 

برای مديران مدارس داشته اند (هوی و ميسكل2، 2005).
 باس و ريگيو3 (2006)، در بيان ويژگی های اين سبك مهم در ارتباط با اوسی بی، به ويژگی 
مهمی اشاره كرده اند: رهبر تحولی، كسی است كه زيردستان را بر می انگيزد تا بيش از آنچه كه از 

آنها انتظار می رود، برای سازمان و اثربخشی آن تالش كنند.
در  را  اوسی بی  از  بااليی  سطوح  می كنند،  اعمال  را  سبك  اين  كه  مدارسی  مديران  بنابراين   
معلمان ايجاد خواهند كرد و برخی پژوهش ها (كوه و همكاران، 1995؛ شانن موران، 2003؛ 
اپالتكا،  پژوهش ها (مانند  ديگر از  برخی  كرده اند.  تأييد  انتظار را  اين  همكاران، 2006)  و  نونيا 
2006)، رابطه باالی او سی  بی را برخی رفتارهای رهبری مدير، نظير داشتن حس و پندار مثبت 

1- Transformational leadership
2- Miskel 
3- Bass & Riggio
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در مورد معلمان و دادن بازخورد سريع، مثبت و استقالل عمل به آنان، نشان داده اند.
می دهد  نشان   ،(2006) كوهن  پژوهش  نتايج  محيطی؛  يا  برون  مدرسه ای  متغيرهای 
به زعم  همچنين  دارند.  متفاوتی  وضعيت  اوسی بی  بروز  در  گوناگون،  قوميت های  با  معلمان 
اجتماعی،  ويژه  گروه های  در  عضويت  و  مذهب  مانند  قوميت ها،  ديگر  ويژگی های  برخی  او، 
می تواند در بروز داشتن يا نداشتن و شدت و ضعف اوسی بی معلمان مؤثر باشد. او معتقد است 

كه خصوصيات فرهنگی كشورها با اوسی بی معلمان رابطه بااليی دارد.
ديپائوالو  پژوهش  نتايج  است؛  اجتماعی  حساسيت  و  فشار  متغير  متغيرها،  از  ديگر  يكی   
شانن موران (2001)، نشان می دهد هر چه فشار و حساسيت اجتماعی نسبت به مدرسه (به ويژه از 
جانب والدين) باالتر باشد، معلمان اوسی بی باالتری از خود نشان می دهند. به همين دليل، آنها 

معتقدند معلمان مدارس ابتدايی نسبت به معلمان مقاطع ديگر اوسی بی باالتری دارند. 

نقش اوسی بی معلمان در پيامدهای مدرسه، به ويژه در پيشرفت تحصيلی دانش  آموزان
تأثير شگرف اوسی بی بر اثربخشی سازمان، عمده ترين، مهم ترين و منطقی  ترين توجيه درباره 
اهميت آن به شمار می آيد (اسميت و همكاران، 1983؛ ارگان ، 1988؛ پادساكوف و همكاران، 
روايی  و  سنديت  نيز  مدارس  برای  توجيه  اين  است  بديهی   .(2005b هوی،  و  ديپائوال  2000؛ 
دارد. به عالوه تعريف اوسی بی چنين استنباط می  شود كه اين متغير در نهايت اثربخش خواهد بود 

(ارگان، 1988).
از  يكی  امر  اين  و  است  نگرفته  صورت  مدارس  در  ادعا  اين  اثبات  برای  زيادی  پژوهش های 
ضعف های بنيادی و شكاف های دانشی مهم در مورد اوسی بی معلمان به شمار می  آيد، اما همان 
برداشت های  علي رغم  كرده  اند.  فراهم  اميدواركننده  ای  چشم اندازهای  اندك،  پژوهش های 
گوناگون درباره شاخص های اثربخشی مدارس، در مورد متغير پيشرفت تحصيلی، به عنوان يكی 
از مهم ترين شاخص ها اتفاق نظر وجود دارد (ديپائوال و هوی، b ،2005). پيش از پژوهش كوه 
اوسی بی  رابطه  مورد  در  منسجمی  پژوهش   ،(2005b) هوی  و  ديپائوال  و  همكاران (1995)  و 
معلمان با پيشرفت تحصيلی انجام نشده بود. گرچه ممكن است برخی رساله  های دكترا، برخی 
كرده  بررسی  را  رابطه  اين  پژوهشی  گزارش های  برخی  و  عالی  آموزش  در  شده  منتشر  مقاله های 

باشند، اما اين شواهد جامعيت اين دو بخش را ندارند. 
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كوه و همكاران (1995)، دريافتند وظيفه شناسی و فداكاری (دو بعد از اوسی بی)، به ترتيب 27 
و 7 درصد از واريانس پيشرفت تحصيلی را تبيين معنادار می كنند. ديپائوال و هوی (2005b)، در 
پژوهشی جامع تر، دريافتند اوسی بی معلمان، چه با كنترل سهم متغير وضعيت اقتصادی اجتماعی 
آنها  دارد.  معنادار  رابطه  خواندن  و  رياضيات  در  پيشرفت  با  آن،  كنترل  بدون  چه  و  دانش  آموزان 
ميان اين دو متغير، ضريب همبستگی 34 صدم پيش از و 30 صدم پس از كنترل وضعيت اقتصادی 
اجتماعی در رياضيات، 30 صدم پيش از و 28 صدم پس از كنترل وضعيت اقتصادی اجتماعی در 
خواندن، گزارش كرده  اند. در حمايت از اين دو پژوهش، و درك اين رابطه و پاسخ بهتر به سؤال 

هفتم، می توان به مواردی ديگری نيز كه جزء منابع منتخب اين پژوهش نبوده اند،  اشاره كرد.
كه  دريافتند  دانشگاه ها،  در  خود  پژوهش  در   ،(2001) درير1  و  وس  آليسون،  مثال  برای   
دارد.  صدم)   24) معنادار  رابطه  دانشجويان  تحصيلی  پيشرفت  با  دانشگاه  استادان  اوسی بی 
اسكارليكی و التام2 (1995) و آرمنيو3 (2003)، نيز به نتايجی مشابه آنها در دانشگاه هايی ديگر 
دست  يافتند. آرمنيو (2003)، بر اين باور است كه اوسی بی استادان دانشگاه ها كيفيت نظام های 

آموزش عالی را در درجه اول، از طريق تأثيرگذاری بر فرايند ياددهی يادگيری ارتقاء می بخشد.
كنترل، ليول، والدز، وايت، رسيو و ماتسوم4 (2001)، در سطح مدارس دريافتند كه رابطه 
يوريز5  وجود دارد.   SAT دانش آموزان در آزمون عملكرد  معلمان با  ابعاد اوسی بی  معناداری بين 
(2004) نيز در رساله دوره دكتری خود دريافت كه ميان اوسی بی معلمان و عملكرد دانش آموزان 
در دروس رياضيات و زبان انگليسی، رابطه معنادار وجود دارد. تمامی اين شواهد نقش و اهميت 

شگرف اوسی بی معلمان را در مدارس نشان می دهد. 
مهم ترين سؤالی كه پس از مطالعه اين نتايج مطرح می  شود اين است كه چرا و با چه توجيهی 
اوسی بی معلمان به افزايش پيشرفت تحصيلی دانش  آموزان منجر می  شود؟ با بررسی پژوهش های 

موجود می  توان توجيه های ممكن ذيل را مطرح كرد:
ارگان (1988)  مدرسه؛  در  ديگر  معلمان  و  مدير  ياوران  باال  اوسی بی  با  معلمان  1ـ 
1- Allison, Voss & Dryer
2- Skarlicki & Latham
3- Armenio
4- Cantrell, Lyon, Valdes, White, Recio & Matsum
5- Jurewicz
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بر اين باور است كه اوسی بی كاركنان، نياز سازمان را به منابع كمياب و تكميلی برطرف مي كند و 
وقتی  بنابراين  كنند.  مهم صرف  مديريتی  بهتری را در امور  بيشتر و  مديران زمان  موجب می  شود 
معلمان به اموری می پردازند كه جزء وظايف آنها نيست، اما برای مدرسه الزم است، درحقيقت 
شرايطی  چنين  در  می دهند.  كاهش  آنها،  دادن  انجام   چگونگی  و  آنها  به  نسبت  را  مدير  دغدغه 
مديران به جای پرداختن به اين امور، زمان بيشتری را صرف امور آموزشی و حمايت از هسته فنی 

مدرسه (كالس درس) خواهند كرد.
 شواهد پژوهش ها نشان می دهد سعی و اهتمام باالی مدير در امور آموزشی مدرسه و حمايت 
است  داشته  دانش آموزان  تحصيلی  پيشرفت  در  مهمی  نقش  يادگيری،  ياددهی  فعاليت های  از  او 
كرد.  خواهند  كمك  نيز  ديگر  معلمان  به  باال  اوسی بی  با  معلمان   .(1998 هك1،  و  (هالينگر 
گواهی  كلی،  به طور  مدرسه  و  مديران  معلمان،  به  كمك  جهت  در  معلمان  اوسی بی  نشانگرهای 
در  می توانند  ويژگی ها،  آن  با  هستند،  بهره مند  معلمانی  چنان  از  كه  مدارسی  كه  مدعاست  براين 

پيشرفت تحصيلی و اثربخشی مدارس مؤثر باشند. 
2ـ ويژگي های معلمان با اوسی بی باال در جهت كمك به دانش  آموزان و كالس درس؛ 
تأثير  درس،  كالس  و  دانش  آموزان  به  كمك  جهت  در  معلمان  اوسی بی  رفتارهای  طبيعی،  به طور 
يادگيری  معلمانی كه نسبت به  مستقيمی بر عملكرد دانش  آموزان دارد (كوه و همكاران، 1995). 
حساس هستند، تكاليف متنوع، چالش  برانگيز و ويژه ای را برای دانش  آموران با توانايی های گوناگون 
فراهم می كنند، سعی زيادی در رفع اشكاالت يادگيری دارند، از روش های گوناگون تدريس استفاده 
خالقيت  می  پردازند،  دانش  آموزان  برای  متنوع  و  گوناگون  يادگيری  فرصت  های  ايجاد  به  مي كنند، 
ضعف های  و  يادگيری  مداوم  ارزشيابی  به  دارند،  درسی  برنامه  محتوای  ارائه  و  تدريس  در  بااليی 
فراتر  به طوركلی  و  دارند  دغدغه  آن  رفع  برای  همواره  هستند،  حساس  درسی  امور  در  دانش آموزان 
تحصيلی  پيشرفت  باالی  ميزان  به  توجه  با  معلمان  اين  می  كشند.  زحمت  كالس  در  معمول  حد  از 

 .(2005b ،ديپائوال و هوی) دانش آموزانشان، از ديگر معلمان متمايز مي شوند

نقش مديران در ايجاد، حفظ و تقويت اوسی بی معلمان و راهکارهای آن 
در پاسخ دهی به سؤال هشتم، پژوهش های منتخب از نظر نوع نگاه به جايگاه و نقش مديران در 

1  Heck
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اوسی بی معلمان و راه كارهای ممكن، مورد بررسی قرار گرفتند. با مطالعه آن راه كارها، به طور 
كلی می توان آنها را در سه زيرطبقه ذيل دسته بندی كرد:

متغيرهايی است كه  راهكارهای مربوط به جو و فرهنگ مدرسه؛ اوسی بی از جمله  1ـ 
كمتر به شيوه های مستقيم تقويت می شود (ارگان، 1998). مديران می توانند از طريق ايجاد جو 
پيش بايست  های  اوسی بی،  حامی  جو  باشند.  مؤثر  آن  بر  غيرمستقيم  طور  به  اوسی بی،   حامی 
احترام  و  اعتماد  از  حاكی  و  صميمی  آزاد،  باز،  جو  داده اند  نشان  پژوهش ها  دارد.  مهمی 
دارد  رواج  پاسخگويی  و  مسئوليت پذيری  آن  در  كه  جوی  راستوگی، 2006)،  و  (گارج  متقابل 
(ويگوداگادوت و همكاران، 2007) و به وظيفه  دوست بودن اهميت می  دهد (اپالتكا، 2006)، 
جو حمايتی در مدرسه (براگر و همكاران، 2005؛  ويگوداگادوت و همكاران، 2007؛ گارج 
گوناگون  جنبه  های  در  معلمان  از  همواره  كه  جوی  يعنی  اپالتكا، 2006)  راستوگی، 2006؛  و 
شغلی، غيرشغلی، احساسی و روانی حمايت می  كند، جوی كه به نيازهای فردی و عاليق فردی 
و جمعی معلمان (گارج و راستوگی، 2006؛ سامچ و رون، 2007) و كار تيمی و جمع گرايی 
اهميت می دهد (كريست و همكاران، 2003؛ سامچ و رون، 2007) و جوی كه روحيه جبران و 
تالفی گری مثبت و دوستانه در آن حاكم است (سامچ و رون، 2007)، زمينه  های بروز اوسی بی 
را در معلمان افزايش می دهد. در واقع تمام اين ويژگی ها، بيانگر سالم  بودن جو مدرسه هستند. 
حمايت  جو  و  می  گيرد  شكل  مدرسه  فرهنگ  مدرسه،  در  ويژگی ها  اين  استمرار  با  طبيعی  به طور 

كننده از اوسی بی به بخش مهمی از هويت فرهنگی مدارس تبديل می شود.
از  نيز  سازمانی  فرهنگ  و  جو  است،  سازمانی  متغيرهای  از  متأثر  اوسی بی  متغير  بپذيريم  اگر   
جمله متغيرهای سازمانی مهم به شمار خواهند آمد. متغيرها به ميزان قابل توجهی از عملكرد مدير 
تأثير می پذيرند. از ويژگی های ديگر جو حمايت كننده از اوسی بی، جوی است كه به ارزش های 
احساس  آن  در  معلمان  و  همكاران، 2007)  و  می دهد (ويگوداگادوت  اهميت  معلمان  حرفه  ای 
صالحيت، شأن و جايگاه بااليی دارند (باگلر و سامچ، 2004). اگر مديران مدارس يادگيری و 
پيشرفت تحصيلی را در مدرسه به هدفی عالی و بسيار واجب تبديل كنند (ديپائوال و شانن موران، 
2001؛ اپالتكا، 2006) در حقيقت به طور غير مستقيم برای ارزش های حرفه  ای معلمان اهميت 
معلمان  حرفه  ای  اقدامات  از  اول،  درجه  در  مدرسه،  در  پيشرفت  و  يادگيری  زيرا  شده  اند،  قائل 

تأثير می پذيرد.



97 رفتار شهروندی سازمانی معلمان تحليلی بر ماهيت، روش شناسی پژوهش، پيشايندها و پسايندها

2ـ راه كارهای مربوط به شيوه  های رهبری مدير؛ شيوه  های رهبری مدير و اينكه او چه 
سبكی را برای هدايت معلمان به كار می  برد، در ايجاد و تقويت اوسی بی معلمان، نقشی تعيين كننده 
مشاركتی است (كريست و  دارد. يكی از سبك هايی كه همواره از آن ياد می  شود، سبك رهبری 
همكاران، 2003؛ باگلر و سامچ، 2005 و 2004؛ ويگوداگادوت و همكاران، 2007؛ سامچ 
و دراچ زهاوی، 2000). مشاركت معلمان در امور مدرسه موجب می  شود آنها خود را جزئی از 
می  توانند  مدارس  مديران  باشند.  داشته  بااليی  تعهد  آن  اهداف  تحقق  به  نسبت  و  بدانند  مدرسه 
(اپالتكا،  مدرسه  تصميم گيری های  در  آنها  مشاركت  جلب  ويژه  به  معلمان،  مشاركت  جلب  با 

2006؛ سامچ و رون، 2007)، به تمرين، استمرار و درونی سازی اين سبك بپردازند.
است.  تحولی  رهبری  سبك  مهم،  سبك های  از  ديگر  يكی  شد،  ذكر  پيشتر  كه  همانگونه 
تأثيرگذاری  و  معلمان  اعتماد  جلب  طريق  از  و  غيرمستقيم  معلمان،  اوسی بی  بر  سبك  اين  تأثير 
بر رضايت شغلی و تعهد سازمانی آنها صورت می گيرد (كوه و همكاران، 1995؛ شانن موران، 
و  كردن  مشخص  با  بايد  مديران  منظور،  اين  تحقيق  برای   .(2006 همكاران،  و  نونيا  2003؛ 
بندبند كردن اهداف مدرسه، ترويج روحيه جمعی و تالش برای تحقق اهداف مورد قبول جمعی، 
داشتن انتظارات عملكردی باال از معلمان، فراهم آوردن الگوهای عملكردی مناسب در مدرسه، 
آوردن  فراهم  امور،  دادن  انجام  روش های  و  كارها  درباره  بازانديشی  به  معلمان  ذهنی  تحريك 
كنند  هدايت  را  معلمان  آنها،  عملكرد  بر  نظارت  حال  عين  در  و  معلمان  از  فردی  حمايت های 

(ليتوود و جانتزی، 2005). 
3ـ راهكارهای عمومی و كلی؛ مديران بايد و در حد توان با شيوه  های گوناگون، موجبات 
رضايت شغلی معلمان را فراهم كنند. رضايت شغلی معلمان بسيار اهميت دارد. زيرا با رضايت 
باال، تعهد باال، كارآمدی باال و بسياری از متغيرهای ديگر همراه است. تمامی اين متغيرها رابطه 
بااليی با اوسی بی نشان داده  اند (كوه و همكاران، 1995؛ سامچ و دراچ زهاوی، 2000؛ سامچ 
و باگلر، 2002؛ فيتر و روتر، 2004؛ داسولت، 2006؛ نونيا و همكاران، 2006). نونيا و 
همكاران (2006) معتقدند معلمان رضايت  مند، به سرمايه گذاری و صرف انرژی مضاعف برای 

دانش  آموزان بسيار مشتاق هستند.
سامچ،  و  (باگلر  نيست  آنان  شغلی  رضايت  از  كمتر  معلمان  سازمانی  تعهد  متغير  اهميت 
2004). بهترين شيوه ارتقاء تعهد سازمانی معلمان، استقبال مديران از مشاركت همه جانبه آنها 
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باگلر  رون، 2007).  و  سامچ  است (اپالتكا، 2006؛  مدرسه  در  آن  زمينه  های  آوردن  فراهم   و 
و سامچ (2002) و (2005)، به اين نتيجه دست يافتند كه مديران از اين طريق می توانند سطوح 

بااليی از اوسی بی را در آنها ايجاد كنند. 
حمايت عاطفی از معلمان، اقدام مفيدی است كه مديران نبايد از آن صرف نظر كنند. مديرانی 
درونی،  تمايالت  به  نسبت  كنند،  می  توجه  آنها  روحی  نيازهای  به  هستند،  دوست  معلمان  با  كه 
فشارهای روانی و معضالت آنها آگاهند و در مواقع سختی و مشكالت در حد توان از آنها حمايت 
می كنند، در جلب اعتماد و تعهد معلمان بسيار موفقند و از اين طريق  سطوح بااليی از اوسی بی را  

در آنها ايجاد می كنند (اپالتكا، 2006؛ سامچ و رون، 2007). 
به   .(2005b هوی،  و  (ديپائوال  باشند  مدرسه  در  اوسی بی  از  نمادی  و  الگوی  بايد  مديران 
مناسب،  و  موقع  به  بازخوردهای  از  استفاده  با  معلمان،  از  اوسی بی  مشاهده  هنگام  بايد  عالوه 
دهند  افزايش  را  آنها  تكرار  احتمال  طريق  اين  از  تا  بپردازند  آنها  تقويت  به  و  كنند  قدردانی  آنها  از 
(ديپائوالو هوی، 2005b؛ گارج و راستوگی، 2006، اپالتكا، 2006). مديران بايد به دليل 
تخصص و تجارب ساليان متمادی معلمان در تدريس، در امور ياددهی يادگيری به آنها استقالل و 
اختيار الزم را بدهند، از دخالت  های مداوم بپرهيزند و با آنها چونان افرادی متخصص و حرفه  ای 
و  (كوه  يافت  خواهد  افزايش  معلمان  در  اوسی بی  بروز  احتمال  شرايطی،  چنين  در  رفتار  كنند. 

همكاران، 1995؛ ديپائوالو هوی، 2005b؛ اپالتكا، 2006). 
همچنين الزم است برای رشد و توسعه حرفه ای معلمان اهميت زيادی قائل شوند، زيرا از اين 
معلمانی كه در تدريس احساس كارآمدی  طريق كارآمدی آنها را در تدريس افزايش خواهند داد. 
داسولت،  2003؛  همكاران،  و  (كريست  داشت  خواهند  نيز  بااليی  اوسی بی  دارند،  بااليی 
دوره  های  در  شركت  برای  معلمان  ترغيب  منظور  اين  برای   .(2004 سامچ،  و  باگلر  2006؛ 
در  بايد  امكان  حد  تا  مديران  است.  راه گشا  دوره ها  اين  در  شركت  برای  آنها  حمايت  و  آموزشی 
برخورد با معلمان انعطاف داشته باشند و بيش از حد بر قوانين و مقررات تأكيد نكنند، تا بتوانند 
معلمان برای بروز اوسی بی ترغيب كنند (ديپائوال و هوی، 2005b). در رفتار با معلمان، استفاده 

از جايگاه و قدرت رسمی، آخرين راهكاری است كه مديران موفق از آن استفاده می كنند.
همچنين مديران بايد از درگير كردن بيش از حد معلمان در امور مديريتی مدرسه، مانند جلسات 
مكرر و غيرضروری، كاغذ بازی، قوانين و مقررات سخت، دست و پاگير و پرمشغله بپرهيزند و 
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توجه اصلی آنها را به تدريس جلب كنند و با استقالل و فراغ بالی كه به ايشان می  دهند، اوسی بی را 
در آنها افزايش دهند (ديپائوال و هوی، 2005b). از آنجا كه تدريس فعاليتی كميت  ناپذير است، 
 ،(2005b هوی،  باشند (ديپائوالو  كالس  در  معلمان  وظايف  دقيق  تعيين  دنبال  به  نبايد  بنابراين 
تقويت  و  تشخيص  برای  فقط  بايد  تدريس،  و  كالس  در  معلمان  دقيق  و  رسمی  وظايف  تعيين 

رفتارهای فراتر از آنها، صورت گيرد (ويگوداگادوت، 2006).
فروگذار  آن  تحقق  برای  تالشی  هيچ  از  بدانند،  خود  هدف  را  مدرسه  هدف  معلمان،  اگر 
مشاركت  گوناگون مدرسه، با  تصريح اهداف  مديران در تدوين و  اهتمام  بنابراين  كرد.  نخواهند 
سامچ،  و  باگلر  2005b؛  هوی،  بود (ديپائوالو  خواهد  مؤثر  آنها  اوسی بی  تقويت  در  معلمان، 
2005). مديران نبايد معلمان را به بروز اوسی بی، مجبور كنند. اجبار معلمان به بروز اوسی بی، 
آنها  بر  جبران ناپذيری  و  سوء  آثار  اما  باشد،  مؤثر  است  ممكن  دادن  انجام  در  مدرسه  امور  اگرچه 
مدرسه  اثربخشی  به  مجزايی  رفتاری  هيچ  كه  آنجا  از   .(2006 (ويگوداگادوت،  داشت  خواهد 
ارزشمند  آنها،  از  معدودی  نه  معلمان،  از  وسيعی  مجموعه  اوسی بی  بنابراين  نمی  شود،  منجر 

است.مديران بايد اين رفتارها را در تمام معلمان، نه فقط در  معدودی از آنها ترغيب كنند.
است  محكمی  دليل  گروهی،  هنجارهای  از  تأثيرپذيری  و  گروه  به  معلمان  گرايش  طرفی  از 
همكاران،  ترويج كند (ويگوداگادوت و  گسترده ای، اوسی بی را در مدرسه  بر اينكه مدير به طور 
2007). مديران برای هدايت بهتر معلمان برای بروز اوسی بی و با توجه به نقش مهمی كه در اين 
زمينه ايفا می  كنند، بايد در دوره  های گوناگون آموزشی، در ارتباط با رهبری و رفتار سازمانی در 
مدرسه، شركت كنند. آموزش در مورد اوسی بی، اهميت، مبانی، مصداق ها و راه های افزايش 
و  نونيا  می كند (اپالتكا، 2006؛  آماده  معلمان  در  مفيد  رفتارهای  اين  ايجاد  برای  را  مديران  آن، 

همكاران، 2006؛ سامچ و رون، 2007). 

بحث 
توجه  با  آنها  تمامی  می دهد  نشان  معلمان،  اوسی بی  مورد  در  پژوهش  ضرورت های  بررسی 
مناسب  مواجهه  برای  حتم  به طور  شده اند.  بيان  منطقی  كامًال  امروز،  مدارس  بر  حاكم  شرايط  به 
است،  كرده  محصور  را  مدارس  كه  متنوعی  چالش های  و  تقاضاها  اجتماعی،  حساسيت های  با 
اعمال اصالحات گوناگون ضرورت دارد و در اين ميان معلم، مهم ترين و اصلی ترين عاملی است 

كه موفقيت آن را تضمين می كند. 
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گارج و راستوگی (2006)، بر اين باورند كه كاركرد اثربخش مدارس در چنين شرايطی، به 
تالش معلمان بستگی دارد. تالشی كه در  چارچوب و مرزبندی مشخص انجام نمی شود، بلكه 

از آن فراتر می رود.
طور  به  را  خود  اهداف  معلمان،  رسمی  وظايف  مجرای  از  فقط  نمی توانند  امروز  مدارس 
كامل و به سرعت محقق كنند (باگلر و سامچ، 2005). برهمين اساس بايد پذيرفت كه اوسی بی 
معلمان، برای مدارسی است كه اثربخشی مداوم، از دغدغه های هميشگی آنها به شمار می آيد، از 

 .(2005b ،ديپائوالو هوی) ضروريات است
بی شك با توجه به درك روز افزون اهميت و ضرورت اين متغير برای مدارس، آينده ی پژوهش 
حال  در  آن  به  پژوهشگران  اشتياق  و  ميل  خوشبختانه  بود.  خواهد  پربارتر  و  روشن تر  آن  درباره 
چشم اندازهای  به  آتی  پژوهش های  ترديد  بدون  است.  تكوين  حال  در  سريع  آهنگی  با  و  افزايش 
با  معلمان  اوسی بی  ميان  تفاوت  خصوص  در  ديگری  شواهد  ويژه  به  و  يافت  خواهد  دست  نوينی 

اوسی بی كاركنان سازمان های غيرآموزشی فراهم خواهند آورد. 
حجم  ديگر،  داليل  نيز  و  دليل  اين  به  و  است  مدارس  مرزهای  از  بيرون  اوسی بی  زادگاه 
ناچيز  بسيار  غيرآموزشی،  سازمان های  به  نسبت  است،  شده  انجام  مدرسه  در  كه  پژوهش هايی 
می باشد. در اين پژوهش های اندك نيز گرايش عمده  ای به تسری برداشت های بيرونی، به مدارس 
است  زمينه  به  وابسته  متغيری  اوسی بی  كه  يافته  اين  با  گرايش  اين  و  داشته  وجود  معلمان  برای  و 
در  است.  تضاد  در  دارد،  تفاوت  غيرآموزشی  سازمان های  در  اوسی بی  با  و   (1988 (ارگان، 
با  زيادی  واگرايی   ،(2005) همكاران  و  ديپائوال  پژوهش  نتايج  شده،  انجام  پژوهش های  ميان 

پژوهش های ديگر دارد، زيرا آنها اوسی بی معلمان را متغيری تك بعدی معرفی كرده اند.
همانگونه كه ذكر شد، اسميت و همكاران (1983)و ويليامز و اندرسون (1991) به ساختار 
ساختار  به   (2000) همكاران  و  پادساكوف  و  پنج بعدی  ساختار  به   (1988) ارگان  دوبعدی، 
انتظار  از  دور   ،(2005) همكاران  و  ديپائوال  پژوهش  نتيجه  البته  يافته اند.  دست  هفت بعدی 
نيست. زيرا به طور معمول ميان ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی همبستگی بااليی وجود دارد 
(لپين، ارز و جانسون1، 2002). همچنين چون اين متغير، متغيری وابسته به زمينه است (ارگان، 

1- LePine, Erez & Johnson
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1988)، بنابراين می تواند ساختاری اينچنين در مدرسه داشته باشد. از همه مهم  تر اگر در مدارس 
ميان اهداف فردی و سازمانی هماهنگی بااليی وجود دارد و هر هدف و رفتاری (چه اوسی بی و چه 
وظايف رسمی) متوجه رشد و پيشرفت دانش آموز است (ديپائوالو شانن موران، 2001)، بنابراين 

دور از انتظار نيست كه اين متغير در مدارس، ساختاری كلی و تك بعدی داشته باشد. 
و  (ديپائوال  است  شده  معرفی  پژوهش  برای  مشكلی  و  پيچيده  متغير  معلمان  اوسی بی 
يكسان،  مجرايی خاص و روندی  معناست كه نمی  توان فقط از  شانن موران، 2001). اين بدان 
رويكردی كّمی  آن را شناخت. پژوهش ها اين اهميت را به طور كامل درك نكرده اند و بيشتر آنها 
آن  پرسشنامه،  يعنی  خود،  خاص  ابزار  با  معلمان،  اوسی بی  پژوهش  در  كميت گرايی  داشته اند. 
مهم  ابزارهای  از  دليل  همين  به  و  است  همراه  محدودپاسخ،  و  چندگزينه ای  سؤاالت  نوع  از  هم 
اپالتكا  پژوهش  از  كه  مهمی  نتايج  به  توجه  با  می شود.  استفاده  كمتر  بسيار  مصاحبه،  مانند  ديگر 
ديگری را در اين  پژوهشی كيفی به دست می آيد، می توان پژوهش های كيفی  (2006)، به عنوان 
حوزه انتظار داشت. همچنين پژوهش های كّمی، پرسشنامه هايی را به كار برده اند كه هماهنگی و 

تشابه زيادی ميان گويه  های آنها وجود دارد.
در  كه  هستند  همان هايی  يا  شده،  كاربرده  به  پرسشنامه  های  بيشتر  شد،  بيان  كه  همانگونه   
معناست  بدان  اين  شده  اند.  تهيه  آنها  از  استفاده  با  يا  و  شده  اند  ساخته  غيرآموزشی  سازمان های 
كه تالش برای ابزارسازی بسيار ناچيز بوده است. برای شناخت بهتر و كامل تر اين متغير پيچيده، 

آميختن روش های كّمی و كيفی پژوهش ضرورت دارد. 
همكاران،  مديران،  از  (نظرسنجی  مرجع   4 از  به طوركلی  شد،  مالحظه  كه  همانگونه 
اوسی بی  ضعف  و  شدت  تعيين  و  اطالعات  گردآوری  برای  چندگانه)  مراجع  و  خودارزيابی 
مانند  اوسی بی،  پردازان  نظريه  نظر  مورد  آنچه  و  سنتی  رويكرد  در  است.  شده  استفاده  معلمان 
ارگان (1988) است، مدير و سرپرست بالفصل، بهترين مرجع برای قضاوت در مورد اوسی بی 
كاركنان هستند. اما مشكالت اجرايی در جلب مشاركت مديران و گاه بروز سوگيری در نظر آنها، 
از  است.  داده  كاهش  مدير  مرجع  از  استفاده  در  را  معلمان  اوسی بی  پژوهشگران  اشتياق  و  ميل 
طرفی استفاده از نظر معلمان ديگر نيز مشكالت خاص خود را دارد و مهم ترين آنها اين است كه 
امر  همين  و  نيست  كامل  و  اطمينان بخش  فرد  خود  يا  و  مديران  اطالعات  مانند  معلمان  اطالعات 

موجب شد كه هيچكدام از پژوهش ها از منبع معلمان همكار استفاده نكنند.
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همه پژوهشگران در اين پژوهش ها بر اين باورند كه چون اوسی بی از معلمان سر می زنند، بنابراين 
خود آنها مناسب ترين مرجع برای ارزيابی اوسی بی به شمار می آيند. گرايش به كاربرد خود ارزيابی 
معلم، گواهی بر اين مدعاست. آلن، بارنارد، راش و راسل1 (2000)، معتقدند برای تصوير بهتر 
نظرگاه های  از  اوسی بی  طريق  اين  از  كرد.  استفاده  چندگانه  ای  مراجع  از  بايد  اوسی بی،  كامل  تر  و 
گوناگون مورد بررسی قرار می گيرد و ارزيابی دقيق تر و همه جانبه  تری از آن صورت خواهد گرفت. 
فقط يك پژوهش (اپالتكا، 2006)، اوسی بی معلمان را از نظر خود فرد، معلمان همكار، مديران 

و ناظران آموزشی مورد بررسی قرار داده است كه نتايج اميدوار كننده  ای نيز ارائه می دهد.
ضعفی  معلمان،  اوسی بی  ميزان  تعيين  در  او  مرجعيت  و  نقش  و  زياد  بسيار  اهميت  علی رغم 
ديدگاه های  قطع  به طور  معلمان،  با  مستقيم  ارتباط  دليل  به  دانش آموزان  می آيد.  شمار  به  آشكار 
مهمی در مورد اوسی بی معلمان و شدت و ضعف آن خواهند داشت كه پژوهش ها از اين امر غفلت 
و  توانايی  دانش آموزان  كه  كنند  توجيه  چنين  را  منبع  اين  از  نكردن  استفاده  است  ممكن  كرده اند. 
درك الزم برای تمايز قائل شدن ميان اوسی بی و وظايف رسمی معلم را ندارند و برای آنها مرزهای 
رسمی و غير رسمی شغل معلمی، آشكار نيست. اين توجيه شايد برای دانش آموزان مقطع ابتدايی 

منطقی باشد، اما برای دانش  آموزان مقاطع باالتر روايی الزم را ندارد.
همكاران،  و  ويگوداگادوت  (ويگوداگادوت، 2006؛  پژوهش ها  از  معدودی  كه  همانگونه 
دارد.  مدرسه  در  مخربی  و  سازنده  پنهان  جنبه های  معلمان  اوسی بی  داشته  اند،  بيان   (2007)
بر  عمده ای  تأثير  سازمان ها،  در  كاركنان،  گروه های  معتقدند   ،(2004) نيومن2  و  ايرهات 
ايجاد  طريق  از  آنها  دارند.  فردی  رفتارهای  و  نگرش ها  عالئق،  ادراكات،  تصميم  گيری ها، 
می دهند.  افزايش  يا  كاهش  سازمان  در  را  گوناگون  رفتارهای  بروز  احتمال  گروهی،  هنجارهای 
می  پذيرد.  تأثير  آنها  جمعی  اوسی بی  از  معلمان  فردی  اوسی بی  كه  دريافت  می  توان  اساس  اين  بر 
برداشت  جی اوسی بی،  خصوص  در  همكاران (2007)  و  ويگوداگادوت  پژوهش  نتايج  بنابراين 
نوين و سازنده ای از اوسی بی مطرح كرده است. به عالوه ويگوداگادوت (2006)، برداشت ديگر 

اما مخربی از اوسی بی معلمان، با عنوان سی اوسی بی مطرح كرد.
 موتوويدلو3 (2000)، معتقد است مديران می  توانند كاركنان را به بروز اوسی بی ترغيب كنند، 
1- Allen, Barnard, Rush & Russell 
2- Ehrhart & Naumann
3- Motowidlo
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اوسی بی  ديگر  باشند،  نداشته  اختياری  حالت  رفتارها  اين  اگر  كنند.  وادار  را  آنها  نمی توانند  اما 
نيستند، بلكه سی اوسی بی خواهند بود. با توجه به ظرافت های گوناگونی كه متغير اوسی بی دارد، 

به طور قطع پژوهش های آتی جنبه ها و برداشت های ديگری را به تصوير خواهد كشيد. 
نشانگرها و مصاديقی كه در جدول 1 معرفی شده اند، ما را با ضعفی آشكار مواجه می كنند. 
پژوهش های مورد بررسی به طور كلی به كاربست نشانگرهايی گرايش داشته  اند كه در جهت كمك 
راهنما،  معلمان  ناظران،  مديران،  شامل  مهم،  مخاطبانی  بوده،  مدرسه  و  معلم  دانش  آموز،  به 
اوسی بی  بپذيريم  اگر  داده اند.  اختصاص  خود  به  معدودی  نشانگرهای  معلمان،  خود  و  والدين 
معلمان، تمامی رفتارهای اختياری و فراتر از وظيفه آنها در مدرسه را شامل می شود، بنابراين بايد 
به مخاطبان مهم ديگر نيز توجه شود. به نظر می  رسد پژوهش های آتی چشم  انداز های نوينی را  در 

مورد نشانگرهای اوسی بی معلمان مطرح خواهند كرد و ديدگاه جامع تری به آنها خواهند داشت.
نامشخص  معلمی  وظايف رسمی  حاكی از اوسی بی و  فعاليت  های  مهم تر از همه، چون مرز 
دارد  وجود  مواردی  شده،  معرفی  نشانگرهای  ميان  در  دليل  همين  به  دارد،  زيادی  ابهام  و  است 
كه نمی  توان آنها را اوسی بی بر شمرد. بنابراين بايد در كنار تالش برای تعيين اوسی بی معلمان، 

تالش هايی برای تعيين وظايف اصلی آنها صورت بگيرد. 
 هر چند پژوهش های انجام شده، عوامل مؤثر و مرتبط با اوسی بی (عوامل فردی، سازمانی، 
نمی كنند؛ زيرا  پيروی  موزونی  هستند و از آهنگ  پراكنده  عوامل  كرده اند، اما  بررسی  رهبری) را 
ديگر  پژوهش های  از  بيش  دهند،  می  قرار  بررسی  مورد  را  فردی  عوامل  كه  پژوهش هايی  حجم 
است. شايد دليل عمده ی آنها اين باشد كه چون اوسی بی از فرد سر می زند، بنابراين بهتر است از 

چشم  اندازهای فردی به درك آن پرداخت.
آنجا  می شود؛ از  اعمال  سازمان  نام  قالبی به  نمی  افتد و در  اتفاق  اوسی بی در خأل  واقع  اما به 
مورد  بايد  نيز  آن  بر  مؤثر  سازمانی  متغيرهای  بنابراين  است،  زمينه  به  وابسته  متغيری  اوسی بی  كه 
توجه قرار گيرد (سامچ و دراچ زهاوی، 2004؛ ديپائوال و هوی، 2005a). در ميان پژوهش های 
است،  توجه  جالب  كوهن (2006)،  و  همكاران (2005)  و  براگر  پژوهش   نتايج  شده،  انجام 
زيرا رابطه متغيرهای برون  مدرسه ای را با اوسی بی معلمان مورد بررسی قرار داده اند. يكی از اين 

متغيرها، «فرهنگ قومی» معلمان است.
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ديگر،  بيان  به  می كند.  آشكار  را  معلمان  اوسی بی  متغير  پيچيده  ماهيت  پژوهش  دو  اين  نتايج 
است  شده  موجب  دارد،  وجود  نيز  مدرسه  مرزهای  از  بيرون  حتی  كه  آن،  بر  مؤثر  عوامل  گستره 
دادن  انجام  ضرورت  امر  اين  بماند.  ناشناخته  مهم  متغير  اين  واريانس  از  بااليی  مقدار  هنوز  كه 

پژوهش های ديگر را از چشم اندازهای گوناگون بسيار آشكار كرده است. 
هنوز عوامل گوناگون و بی شماری وجود دارند كه در پژوهش  ها مورد بررسی قرار نگرفته اند. 
بنابراين انتظار می  رود متغيرهای ديگری به عنوان عوامل مؤثر بر اوسی بی معلمان بررسی شوند. در 
ميان پژوهش ها فقط پژوهش های سامچ و باگلر (2002) و نونيا و همكاران (2006) از روش های 
آماری الگويابی معادالت ساختاری و تحليل مسير، استفاده كرده اند. به نظر مي رسد پژوهش های 
روش ها  اين  از  عّلی،  الگوهای  ارائه  و  معلمان  اوسی بی  بر  مؤثر  عوامل  دقيق تر  تعيين  برای  آينده 
جنس،  (سن،  جمعيت شناختی  متغيرهای  مهم  نقش  به  توجه  با  همچنين  كرد.  خواهند  استفاده 
و   (2006 راستوگی،  و  (گارج  دستمزد)  ميزان  و  استخدامی  وضعيت  تدريس،  سابقه  تجربه، 
و  امريك  وان  2003؛  همكاران،  و  (كريست  اوسی بی  در  خصيصه ای  و  روانی  مهم  متغيرهای 

اوما، 2007)، انتشار پژوهش هايی از اين دست در آينده، دور از انتظار نيست. 
دارد،  وجود  معلمان  اوسی بی  با  مرتبط  عوامل  خصوص  در  كه  زيادی  پژوهش های  علی رغم 
و  كوه  فقط  و  است  ناچيز  بسيار  تحصيلی،  پيشرفت  با  معلمان  اوسی بی  رابطه  درباره  پژوهش ها 
همكاران (1995) و ديپائوال و هوی (2005b) به اين امر مبادرت ورزيده اند. به طور كلی اين دو 
پژوهش به اين نتيجه دست يافته اند كه اوسی بی معلمان می تواند تبيين معناداری از واريانس پيشرفت 
تحصيلی دانش آموزان داشته باشد. اوسی بی معلمان، به ويژه در كالس درس و در جهت كمك 
به دانش آموزان، به طور مستقيم منجر به اعتالی يادگيری و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان خواهد 
شد. گودالد (1984)، معتقد است معلمانی كه رفتارهای فداكارانه ای (اوسی بی) در كالس درس 
دارند، در درس های گوناگون، دانش آموزانی با رضايت باال و عملكرد مطلوب خواهند داشت (به 

نقل از كوه و همكاران، 1995).
راهكارهايی كه برای تقويت اوسی بی معلمان ارائه شده است، خود معلمان را مخاطب قرار 
می دهد. اين رفتارها علی رغم آنكه خودانگيخته و خود تشويق كننده نيز هستند، اما برای تقويت 
شدن، به ميزان بسيار زيادی به عملكرد مديران بستگی دارند (ديپائوال و هوی، 2005b). مدير 
اساس  همين  بر  باشد.  داشته  متغير  اين  بر  بسزايی  تأثير  می تواند  كه  است  فردی  مهم ترين  مدرسه 
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بيشتر راهكارها متوجه مديران است.
پژوهش حاضر، از آغاز بر آن بود تا متغير مهم او بی سی معلمان را در مدارس كشور بررسی 
كرده، تصوير كاملی از آن ارائه دهد. چشم  اندازها و جهت گيری های پژوهشی كه در اين خصوص 
معرفی شده اند، می تواند منشأ ايرانی داشته باشد. در ميان مقاله های منتشر شده، حتی يك مقاله 
ايرانی وجود ندارد و اين امر ضعف بزرگی به شمار می آيد. به طور قطع، با آغاز پژوهش، كشور 

ايران نيز در اين خصوص سهم بسزايی خواهد داشت.
گرچه می  توان فهرست بزرگی از عناوين پژوهشی ارائه كرد، اما اين كار تا حدودی خالقيت 
را  پژوهشی  عناوين  مهم ترين  برخی  كلی،  به طور  مجال  اين  در  می  دهد.  كاهش  را  پژوهشگران 

برمی شماريم، به اميد آنكه شاهد اجرای آنها در كشور باشيم:
1ــ تهيه و تدوين نشانگرهای جامع اوسی بی معلمان، در سطوح دانش  آموزان، معلم، مدير، 

والدين و خود معلم؛
با  منطبق  معلمان،  اوسی بی  اندازه  گيری  برای  روا  و  پايا  ابزار  يك  هنجاريابی  و  ساخت  2ــ 

ويژگی های بافتی و فرهنگی حاكم بر مدارس كشور؛
3ــ بررسی رابطه متغيرهای فردی (روانی، جمعيت شناختی و متغيرهای شغلی)، سازمانی و 

سبك های گوناگون رهبری مدير با اوسی بی معلمان؛
4ــ بررسی دقيق و موشكافانه اوسی بی معلمان برای آشكار كردن برداشت ها و جنبه های پنهان 

اين متغير در مدارس؛
الگويابی  معلمان با استفاده از تكنيك  های تحليل مسير و  5ــ بررسی عوامل مؤثر بر اوسی بی 

معادالت ساختاری، برای ارائه الگوهای عّلی و مبتنی بر نظريه؛
تحصيلی  پيشرفت  بعد  در  به ويژه  مدارس،  اثربخشی  در  معلمان  اوسی بی  نقش  بررسی  6ــ 

دانش آموزان.
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