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 مقدمه -2-2

است و افراد بیشتر عمرشان را در  ها انسانی زندگی جداناشدنیافتگی جزء  سازمانسازمان و 
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 ها سازمانیگاه و جااهمیت  دهنده  نشانموضوع کنند و ای   یمسپری  ها سازمانیا در رابطه با  ها سازمان

بینی است. وضعیت  پیش  یرقابلغ، عصر کنونی دوره تحوالت شتابنده و عالوه بهنونی است. نیای کدر د

در  ها سازمانو عدم توانایی ای   ها سازمان روزافزونهای  یچیدگیپکنونی در جامعه بیانگر عدم توازن، 

برای مقابله با تهدیدات محیطی و  ها سازمانها است.  یچیدگیپوالت و بینی و مقابله با ای  تح یشپ

بشناسند، نقاط ضعف را  خود راهای درونی  یتوانمندها و  یتظرفی احتمالی ناچارند ها فرصتاستفاده از 

یده است تن درهمپیچیده و  چنان آن ها سازمانو مشکالت در  مسائلترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازند. 

 ی میسر نیست.آسان بهتشخیص مشکل  که

ی جدید و جدی ها چالشکه در عصر جدید با  هاست سازمانیکی از ای   های آموزشی سازمان

یژه و بههای آموزشی  کار کردن در شرایط پیچیده و رقابتی، ویژگی بنیادی سازمان چراکههستند.  رو روبه

توان گفت که؛  یم(، در ای  میان 2117همکاران،  به نقل از ویگودا و2)میلر های آموزش عالی است سازمان

جان و هویت  ها سازمانکه به کالبد  هستند ها انساناست و  ها انسان ها سازمانگرداننده اصلی ای  

سازند. بدون انسان  یممیسر  ها را هدفبخشند و یک سازمان را از سازمانی دیگر متمایز کرده و تحقق  یم

و پیچیده بودن رفتارهای کارکنان ای  پیچیدگی را  ها سازمانت انسانی ماهی و معنی است یبسازمان 

نباید در انتظار تحول باشند، بلکه باید خود منبع موج و  ها سازمانمضاعف نموده است. با چنی  اوصافی 

تحول گردند و در جهت بهبودی خود بکوشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای جدید تمدن امروزی باشند 

(. یکی از اهداف اصلی هر سازمانی، دستیابی به موفقیت و تحقق 2987الشتری و همکاران، )مرادی چ

اهداف و فلسفه وجودی خویش است. برای رسیدن به ای  اهداف، همچنان حفظ و بقای معنادارشان در 

های  یتموفقای نشان دهند.  یستهبامحیط پویا و متغیر امروزی ناچارند از خود عملکرد شایسته و 

های  ییتوانابا بهتری   های سازمانسو و شکست  امکانات از یک حداقلبا  های سازمانشمگیر دهه اخیر چ

بوده است که در ای  میان  ها آنیرمادی در موفقیت غعوامل  توجه قابلمادی از سوی دیگر بیانگر نقش 

مرادی چالشتری و ) گردد یمتلقی  ها سازماندر عملکرد  مؤررعامل  عنوان بهی نوآورانه سازمان جو 

                                                
 

1.  Miller 
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 (.2987همکاران، 

در جو سازمانی نوآورانه دو متغیر باید مد نظر قرار گیرد که عبارتند از: حمایت از خالقیت و تامی  

منابع. منظور از حمایت از خالقیت میزان توجه و اهمیتی است که از طرف سازمان و مدیران در جهت 

پذیرد و منظور از تامی  منابع در اختیار داشت  منابع،  می خالق صورتهای  استقبال و پذیرش از ایده

 (.2678 ر،)سیگل و کایم باشد می خالقانه و بروز نوآوریهای  زمان و هزینه به منظور تولید ایده امکانات،

یرگذاری در سلوک و تأرجای سازمان جریان دارد و ضم   یجادر همۀ ابعاد و  جوسازمانینظر به اینکه 

، ای  دهد میرا نیز تحت تأریر قرار  ها آنرفتار شهروندی سازمانی  ازجملهار سازمانی حالت اعضا، رفت

، در عملکرد نیروی انسانی نقش تعی  درهرصورتتواند موجب انگیزش یا ضعف آن شود که  یمتأریرات 

  (.2982ی دارد )علوی، ا کننده

 ستدارا نمازسا یهبرر  دوابهب جهت در دییاز پتانسیل و انتو ار،خدمتگز یهبراز سوی دیگر ر

 را نناآ به دنکر خدمت  و تاسا وانراپی یااهزنیا راب تمرکز ایبر باالیی هنگیزا دارای ار،خدمتگز هبرر.

 را هاننساا توسعه و شدر ،تعالی غدغهد ارههمو ارخدمتگز انهبرر. هددمی ارقر دخو رموا مرکز و هسته در

 و میکنند تشویق دنبو  ری ابهت و تعالی ط،نضباا و نظم ری،کاافد ،تعهد شت دا به را وانپیر نناآ. نددار

 مانیزسا فرهنگ در دخو  دارراک و عمل در دادن ننشا طریق از رشعا و فحر از ترافر را بخو یهاارزش

زیادی را های  تواند متغیر می سبک رهبری هر سازمان، در بروز نوآوری اهمیت دارد و .میکنند یقرتز

کند،عنوان  می به دلیل نقشی که درارربخشی فردی و گروهی ایفا ار دهد. رهبری،تحت الشعاع خود قر

را طی اعصار گوناگون مفتون ها  بسیار مشهودی در جو سازمانی است و از آنجا که موضوع رهبری،انسان

و ساخته، تعاریف فراوانی از آن شده است. از منظر شواهد تحقیقی، رهبری ارربخش هم با عملکرد بهتر 

 بهسازی روابط انسانی در بروز نوآوری دخالت دارد. م نوآوری همراه است، که از طیفه

ست که درآن فضا و شرایط الزم برای انجام ا مدرسه ای که دارای جو سازمانی نوآورانه است، مکانی

کار پژوهشی توسط معلمان وجود دارد. معلمان دارای آزادی عمل در انتخاب و تولید محتوای آموزشی 

خود را بروز دهند. معلمان و کارکنان جهت حل مسایل حرفه ای و کاری های  توانند نوآوری می ستند وه

کنند. مدیر محیط مدرسه را عاری از ترس نموده و حامی  می خود از پژوهش و بویژه اقدام پژوهی استفاده
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 علمان و کارکنان استقبالسازنده مهای  نامعمول در مدرسه است. او از نقد و انتقادهای  و ایدهها  طرح

 خود و دستیابی به موفقیت مدرسه و کارکنانهای  فعکند و نقد و انتقاد را وسیله ای برای رفع ض می

حرفه ای آنان اعتماد دارد. های  دهد و به قضاوت می کارکنان گوشهای  داند. او با صعه صدر به انتقاد می

ب نهایی و اجرایی کردن، آن را در معرض نقد و اصالح برنامه عملیاتی و اجرایی مدرسه را پیش از تصوی

کند که معلمان و کارکنان احساس داشت  محیط  می دهد. او فضا و محیطی را در مدرسه ایجاد می قرار

و افراد نوآور  ش استنوآور بودن ارز ،کنند. در مدرسه ای ای  چنی  می کاری آرام و با نشاط را تجربه

جدید انجام کار به های  د در چنی  محیطی تشویق به آزمایش کردن شیوهمورد احترام هستند. افرا

 شوند. می نوآورانه و بهترهای  شیوه

و رفتار شهروندی سازمانی  نوآورانه، رهبری خدمتگزار جوسازمانی با توجه به نقش ای  سه متغیر

خدمتگزار و رفتار نقش رهبری  ، در ای  پژوهش به بررسیها سازمانی ارربخشدر عملکرد، کارایی و 

در  مسئول های سازمان، در سازمانی که یکی از شهروندی سازمانی در پیش بینی جو سازمانی نوآورانه

و  است شده  پرداختهمدارس دوره دوم متوسطه اردبیل باشد، یعنی  یمتربیت نیروی انسانی برای کشور 

 .دده میدانش مدیریت ارائه  مندان عالقهرهنمودهای کاربردی برای 

در ای  فصل ضم  بیان مساله تحقیق و ضرورت انجام تحقیق به اهداف، سوالهای تحقیق و تعریف 

 متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. 

 

 مسأله: انیب -2-2

ی زندگی ها جنبهبر تمام  عملکرد آننظام آموزشی یکی از نهادهای اصلی و اساسی جامعه است که 

ی  سیستم آموزشی وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، چن همبسزایی دارد،  تأریرافراد آن جامعه 

و جوامع مختلف  کشورها. یکی از وظایف عمده آموزش و پرورش در کند میفرهنگی جامعه را ترسیم 

یاز جامعه، ترویج و ارتقاء دانش، گسترش پژوهش و فراهم نمودن ن موردتربیت نیروی انسانی متخصص و 

کنند تا  یمتالش  ها سازمانو رهبران  ها سازماناست، به همی  منظور  ای مناسب برای توسعه کشور ینهزم

یت درنهابرای انجام رسالت خویش راهبردهایی را در پیش گیرند که موجب بقاء و سالمت سازمان و 
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یرهایی نظیر رهبری متغ در ای  میان، که (.2987فرهنگی و حسینی، کشور گردد )موجب توسعه 

یر را در پیشبرد اهداف سازمان انکارناپذنوآورانه  نقشی  جوسازمانیسازمانی و  رفتار شهروندی خدمتگزا،

 دارا هستند.

هستند که  زهیمتعهد و باانگ یمنابع انسان ازمندین ت،یبه موفق یابیدست یبرا یامروز یها سازمان

(، 2122)2هوى و میسکل فیطبق تعر (.2964،یمئ)شاباشد یحاکم بر آن سازمان م یاز جوسازمان یناش

و متأرر از سازمان  عمومى کار در مدرسه اطالق شده  طیجو سازمانى مدارس به ادراک معلمان از مح"

 . "شخصیت افراد و رهبرى سازمانى است ،یررسمیرسمى، غ

جو سازمانی یکی از راهبردهای نیل به تعالی و تفوق، از طریق ایجاد جو سازمانی نوآورانه است. 

بیان شده به وسیله  ی خالّقانه پردازان مختلف همچون بورن مجموعه ادراکات نوآورانه از نظر تئوری

تواند در ایجاد انگیزش  سازمانی است که می اعضای یک سازمان دربارة مشخصات و چگونگی عملکرد

و همچنی  در باال بردن خالّقیت و ها  افراد در تصمیم گیری مشارکت برای کارکنان، بهبود روحیۀ اعضاء،

جو سازمانی مبتکرانه را ایجاد  همکارانم و هدیگر، می در پژوهشی(. 2،2118)بورنافراد مؤرر باشد نوآوری

 خالّقانه را رشد، و تسهیل کننده یادگیری باشد بیان میهای  و حفظ یک جو سازمانی که تالش

 (. 2121و همکاران،  9.)میهمکنند

و  یفور رییبخش از سازمان منجر به تغخالقانه در هر  رییتغدهد که  می متعدد نشانهای  پژوهش

 ی(. وجود منابع انسان2986و همکاران،  ی)ساعدشود یدر نحوه انجام کار و عملکرد کارکنان م قیعم

آور در اکثر  خفقان یطیوجود مح لیاما به دل شود، یم یرروت تلق ینوعها  مبتکر و خالق در سازمان

در  یشاهد کمرنگ شدن ابتکار و نوآور  ،ییاجرا یروهاین یها و ممانعت از هرگونه ابتکار از سو سازمان

 تیاز اهم ،یاز طرف بافت سازمان ی و خالقیتنوآور رشیبر پذ دیتأک رو،  ی. ازامیها هست سازمان  یا

 شود، یاز جو نوآورانه ارائه م ییسطح باال که ی(. هنگام2668 ،4تی)کاتزنبچ و اسمباشد یبرخوردار م ییباال

                                                
 

1.Houy & Miscel 

2.Bourn 

3. Mihem 

1. Katezenbeh & Esmit 
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 شیافزا گرانیتعامل خود را با د د،یجد یها منظور خلق موضوع دارند برای مبادله دانش به لیتما رکنانکا

 لیبرای تما یلیبرد و دل می اعضای سازمان باال  یرا ب یجو نوآورانه، تعامل اجتماع کی جهیدهند، درنت

 گریکدیارتقای  ودرجهت رشد  ی وبه صورت گروه گریکدیاعضای آن سازمان به کارکردن با  شتریب

شناخت و آگاهی از جو حاکم بر سازمان برای مسئوالن امر از اهمیت واالیی  (.2119، 2)جانزاست

توان گفت که جو سازمانی نوآورانه دارای پیامدهای مثبت بسیار زیادی برای  می برخوردار است. بنابرای 

 است.ها  سازمان

نیز برای مدیران و  سازمانیروندی امروزه در کنار درک جو سازمانی نوآورانه شناخت رفتار شه

 زهیو انگ لیعنوان م به ی راشهروندی سازمان رفتاراهمیت ویژه ای دارد، به گونه ای که  ها سازمانرهبران 

همسو کردن منافع فردی با  گر،یکدی کردن یاریمنظور   شغل به یکارکنان در فراتر رفت  از الزامات رسم

 کنند. می فیسازمان تعر یکل یها تیو مأمور ها تینسبت به فعال یواقع یا و داشت  عالقه یمنافع سازمان

نمی توانند بدون داشت  شهروندان خوب و درک اینکه آنها ارزشمندتری  دارایی سازمان اند به ها  سازمان

آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که های  مسیر حرکت خود ادامه دهند. ای  امر برای سازمان

به منابع انسانی خود بسیار وابسته هستند و کارکنان آنها تاریر بسیاری بر رشد و بقا ها  سازمانای  

تواند منجر به بهبود بیشتر رقابت و عملکرد سازمانی  می سازمان دارند. در نتیجه رفتار شهروندی کارکنان

کارگیری منابع کمیاب آنها نسبت به سازمانهای بزرگتر شود به عالوه شهروندان خوب سازمانی، در ب

 یسازمان یرفتار شهروند ینوع رفتار متفاوت برا یحدود سسازمان شرطی مورر و ضروری هستند. 

رفتار شهروندی  یها در مورد مؤلفه یبند میتقس  ی(؛ اما معتبرتر2111 ،2کفااست)پودس شده ییشناسا

و  نزاکتجوانمردی،   ،یوجدان کار ،یتدوس اند از: نوع ها عبارت مؤلفه  یا شده است  ارائه پودساکف توسط

(، در 2114استون و همکاران )باشند.  می رفتار شهروندیهای  آداب اجتماعی که در ای  پژوهش مولفه

که ارتباط  دندیرس جهینت  یبه ا« با جو مدرسه  یسازمان یارتباط رفتار شهروند»با عنوان  یا مطالعه

و  یرفتار شهروند قیتشو یها استیس لهیوس به توان یدارد و م وجود ریغدو مت  یا انیم یمثبت و معنادار

                                                
 

2. Janz 

1. Poudsacof 
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. از سویی کوه  و فراهم ساخت ینوآور جادیجهت ا یتر مطلوب یکار طیبهبود عملکرد، مح یها وهیش

( به بررسی جو سازمانی مطلوب و رفتار شهروندی سازمانی در بی  معلمان پرداخته و اذعان 2121)2کری 

متغیر ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. با چنی  رویکردی، بروز و وجود  داشتند که بی  ای  دو

چنی  رفتارهایی در هر سازمان، پیامدهای زیادی از جمله ارتقای ارربخشی و کارایی عملکرد سازمان را به 

 همراه خواهد داشت.

ی خدمتگزار کند سبک رهبر می رهبری که به ایجاد جو سازمانی مطلوب کمکهای  یکی از شیوه

است. رابرت گری  لیف که ابداع کننده چنی  سبک رهبری است، فلسفه آن را توجه داشت  به دیگران و 

کند: رهبران  می کند و رهبران خدمتگزار را چنی  تعریف می توانایی باال برای خدمت کردن به آنان بیان

کنند  می را فدای منافع دیگران کنند و منافع شخصی می خدمتگزار روی خدمت رسانی به دیگران تاکید

تا افراد از درایت و اختیار و سالمت بیشتری برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار 

عشق و  :خدمتگزار طبق نظر پترسون شامل یرهبر (. ابعاد2،2984شوند)کریتنر،رابرت و کینیکی،آنجلو

که در ای  پژوهش  (.2118، 9)استونباشد یم یرسان خدمت و اعتماد تیقابل ،یتواضع و فروتن ،یمهرورز

ی است که بر جوسازمان یاز عوامل رهبری وهیششود.  می رهبری خدمتگزار استفادههای  به عنوان مولفه

داشتند  دیبا دادن پاداش تأک یررسمیجو غ جادیکه به ا ییها رهبران سازمان گذارد، یم ریتأرنوآورانه 

که سازمانشان از نوآوری و  کردند یکارکنانشان احساس م ،یو ساختار ریسخت گهای  برخالف سازمان

هدف اصلی سبک رهبری خدمتگزار ایجاد بهبودهایی در (. 2969 ،ی)شائم کند یم تیحما یشینواند

به  کیرهبران خدمتگزار کارکنان را تحرباشد.  می و در شرایط محیطی مختلفها  رهبری سازمان

سازمان کمک  یو ارربخش یو به بهره ور کردهرا توانمند  انقانه نموده و آنو خال یا فهیفراوظ یرفتارها

 (.2964 ،4مندی)م کنند یم
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و  کیعامل استراتژ کینوآورانه  یسازمان کرد که جو انیب توان یم یکل یبند جمع کیدر

و  رود یمبشمار  یو علم یآموزش یها سازمان ژهیو ها به سازمان تیعدم موفق ای تیدر موفق کننده  ییتع

 یشده است، از سو  سپرده یها به دست فراموش سازمان گونه  یا رانیعامل مهم اکثراً از جانب مد  یا

توجه  بلکه گردد، یها م در سازمان یو ارربخش ییکارا، که موجب انسجام، بقا ستین یتنها جوسازمان گرید

مهم  دهند، یقرار م ریان را تحت تأرکه رفتار انس ییروهاین دانیعنوان م به یو رفتار شهروند طیبه مح

از  یکیهستند.  رگذاریتار ییروهاین  ینوع رفتارها و پرورش چن  یا یریگ در شکل یاست. عوامل متعدد

سازمان داشته و  یدر بهبود رهبر یادیخدمتگزار توان ز یاست. رهبر ی خدمتگزارعوامل سبک رهبر  یا

بنابری  با  .کند یسازمان م بینص یادیشهروندانه منافع ز یرهارفتا جادیکارکنان و ا یازهایبا تمرکز بر ن

توجه به موارد ذکرشده ، مطالعه ای که رابطه ای  سه متغییر را بطور همزمان مورد توجه قرار داده باشد، 

بی  رهبری  ایآانجام نشده است. از ای  رو مطالعه حاضر در صدد است به سوال اصلی زیر پاسخ دهد: 

 رفتار شهروندی با جو سازمانی نوآورانه رابطه وجود دارد؟خدمتگزار و 

 

 پژوهش: تیضرورت و اهمّ -2-9

 هماهنگ محیطی تغییرات و جدید نیازهای با را خود باید باشند، پیشرفت دنبال بهها  سازمان اگر

 با متناسب را خود جدید نیازهای بتواند تا دهند تغییر را خود ساختار محیط، تغییرات با همگام و کرده

از  ،یاز طرف بافت سازمان ینوآور رشی(. پذ229، ص2986 ،ینالدی تاج) کنند برآورده یادشده تغییرات

اعضای   یرا ب یجو نوآورانه، تعامل اجتماع کی جهیدرنت کارکنان باشد، یبرخوردار م ییباال تیاهم

ی به صورت گروه گریکدیبا  به کارکردن ماناعضای آن ساز شتریب لیبرای تما یلید و دلنبر می سازمان باال

نوآورانه  یجوسازمان همچنی  (.2986، و همکاران ) شاهبندزادهاست گریکدیدرجهت رشد و ارتقای  و

از  یکی(. 2988باشد )عالقه بند،  می یدر مؤسسات آموزش یآموزش تیفیک یدر ارتقا یعامل مهم

در بروز  تواند یاست که م یعوامل ییشناسا یامروز ریمتحول و متغ یایها در دن سازمان یمشکالت اصل

است  یو رفتارسازماننوآورانه  یجوسازمان ۀنینوظهور درزم یها دهیاز پد یکیکه  یسازمان یرفتار شهروند

فرا نقش  یرفتارها یابیاداره و ارز ،ییبه دنبال شناسا یسازمان یبگذارد. ساختار رفتار شهروند ریتأر
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بهبود  یسازمان یارربخش نآنا یرفتارها  یو در ارر ا کنند  یم تیاست که در سازمان فعال یکارکنان

 (. 2119و همکاران،  2نستوکی. )بابدی  یم

 یمهم در رفتار ساازمان یکند، مبحث می فایا یفردی و گروه یکه در ارربخش ینقش لیبه دل رهبری

 یسازمان باشند. رهبر در زیعامل تما توانند می رابت کرده اند که رهبران یاسات. محققان رفتار سازمان

  یهم گر،یطرف د ازمؤرر باشد و  یبر جو سازمان آموزش تواند یو کارکنان م رانیخدمتگزار و روابط مد

 ای کننده لیاز عوامل مهم تسه یکی یخواهد بود. جوسازمان رگذاریسازمان تأر یاعضا  یجو بر نوع روابط ب

ها به  در سازمان یو همچنان عامل بقا و نابود ییکارا و یدر ارربخش یعامل مهم ،یبازدارنده روابط انسان

اسات کاه نسبت  ا یهنر رهبران خادمتگزار در ا قع(. در وا2961پور و همکاران،  یسبز) رود یشمار م

آنان  ازهاییبشناسند و از ن یبوده و کارکنان خود را به خوب ریانعطاف پذ ،یبه تفاوتهای فردی و فرهنگ

بار الهاام،  یمبتنا ازهیانگ جاادیگزاری صادقانه موجب نفوذ در افراد ساازمان، اآگاه شوند و با خدمت

رهبران خدمتگزار توان زیادی در بهبود رهبری سازمان داشته و با فردی شوند.  یلآگاهانه و همد زشیانگ

بران کند. ره می تمرکز بر نیازهای کارکنان و ایجاد رفتارهای شهروندانه منافع زیادی نصیب سازمان

خدمتگزار کارکنان را به تحریک رفتارهای فرا وظیفه ای و خالقانه نموده و آنان را توانمند کرده و به بهره 

 (.2964کنند)میمند، می وری و ارربخشی سازمان کمک

 دانست: قیتحق تیاهم انگریرا ب لیموارد ذ توان یم ییها یژگیو  یدر نظر گرفت  چن با

 یو رهبر یسازمان یبا رفتار شهروندنوآورانه  یجوسازمان   یبا مشخص شدن ارتباط ب -2

و  ی نوآورانهجوسازمان ه یجادکنندیعوامل ا ییدر جهت شناسا یگام توان یخدمتگزار، م

 قرارداد. یعملکرد آموزش و پرورش را تحت بررس یفیبهبود ک تیعوامل اررگذار بر آن و درنها

عنوان عوامل  را به نوآورانه یزار و جوسازمانخدمتگ یرهبر ،یسازمان یاگر رفتار شهروند -2

 دیبا یعوامل ضرور  یصورت ا  یدر ا م،یبدان یدر عملکرد سازمان یو ضرور رگذاریتأر

  یبنابرا باشد؛ یها م به درک و شناخت روش  از آن ازیآن ن تیریمد یشود و برا تیریمد

                                                
 

1.Binestok 
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 یرهبر ،یسازمان یونددرک رفتار شهر یارزنده برا یا انهپشتو تواند یپژوهش حاضر م

 باشد. رهایمتغ  یا حیصح تیریو متعاقب آن مد ی نواورانهخدمتگزار و جوسازمان

 

 سواالت پژوهش: -2-4

 کلی:های  سوال -6-4-6

وضعیت رهبری خدمتگزار، رفتار شهروندی و جو سازمانی نوآورانه در مدارس متوسطه اردبیل  -2

 چگونه است؟

زمانی نوآورانه در مدارس متوسطه اردبیل آیا رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی با جو سا -2

 رابطه دارد؟

سهم رهبری خدمتگزار و رفتا شهروندی در پیش بینی جو سازمانی نوآورانه در مدارس  -9

 متوسطه اردبیل چقدر است؟

 اختصاصی:های  سوال -6-4-2

 وضعیت رهبری خدمتگزار در مدارس متوسطه اردبیل چگونه است؟ -4

 رس متوسطه اردبیل چگونه است؟وضعیت رفتار شهروندی سازمانی در مدا -1

 وضعیت جو سازمانی نوآورانه در مدارس متوسطه اردبیل چگونه است؟ -6

آن با جو سازمانی نوآورانه در مدارس متوسطه اردبیل رابطه های  آیا رهبری خدمتگزار و مولفه -7

 دارد؟

اردبیل آیا رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با جو سازمانی نوآورانه در مدارس متوسطه  -8

 رابطه دارد؟

سهم رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی جو سازمانی نوآورانه مدارس  -6

 متوسطه اردبیل چقدر است؟

سهم ابعاد رهبری خدمتگزار در پیش بینی جو سازمانی نوآورانه مدارس متوسطه اردبیل  -21

 چقدر است؟
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نی جو سازمانی نوآورانه مدارس متوسطه رفتار شهروندی سازمانی در پیش بیهای  سهم مولفه -22

 اردبیل چقدر است؟

 

 هدف)اهداف( پژوهش:  -2-1

 اهداف کلی:  -6-5-6

تعیی  وضعیت رهبری خدمتگزار، رفتار شهروندی و جو سازمانی نوآورانه در مدارس متوسطه  -22

 اردبیل

تعیی  رابطه رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی با جو سازمانی نوآورانه در مدارس متوسطه  -29

 دبیلار

تعیی  سهم رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی در پیش بینی جو سازمانی نوآورانه در  -24

 مدارس متوسطه اردبیل

 

 : اختصاصی اهداف -6-5-2

 یلاردبمتوسطه مدارس  در خدمتگزار یرهبر یتوضع یی تع -2

 یل اردب متوسطه مدارس ی سازمانی دررفتار شهروند یتوضع یی تع -2

  یلاردب متوسطه مدارسه در ی نوآورانجو سازمان یتوضع یی تع -9

نوآورانه در مدارس متوسطه  یآن با جوسازمانهای  خدمتگزار و مولفه یرهبرتعیی  رابطه  -4

  یلاردب

نوآورانه در مدارس متوسطه  یو ابعاد آن با جو سازمان یسازمان یرفتار شهروندتعیی  رابطه  -1

  لیاردب

نو آورانه  یجو سازمان ینیب شیر پد یسازمان یخدمتگزار و رفتار شهروند یسهم رهبرتعیی   -6

 لیمدارس متوسطه اردب
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 نوآورانه مدارس متوسطه یجو سازمان ینیب شیخدمتگزار در پ یسهم ابعاد رهبر تعیی  -7

  لیاردب

  نوآورانه مدارس یجو سازمان ینیب شیدر پ یسازمان یرفتار شهروندهای  مولفهسهم  تعیی  -8

 لیمتوسطه اردب

 

 یرها:غمت یاتیو عمل ینظر یفتعار -2-6

 جو سازمانی نوآورنه:  -6-1-6

بیان  ی خالّقانه پردازان مختلف همچون بورن مجموعه ادراکات جو سازمانی نوآورانه از نظر تئوری 

تواند در  سازمانی است که می شده به وسیله اعضای یک سازمان دربارة مشخصات و چگونگی عملکرد

و همچنی  در باال ها  افراد در تصمیم گیری ایجاد انگیزش برای کارکنان، بهبود روحیۀ اعضاء، مشارکت

 (.2118)بورن،بردن خالّقیت و نوآوری افراد مؤرر باشد

نمره ای است که شرکت کنندگان در مطالعه ،در پاسخ به  یسازمان جوپژوهش منظور از   یدر ا

 خواهند کرد.کسب  (2678سیگل و کایمر) ی نوآورانهسازمان پرسشنامه جو یا هیگو 24 اسیمق

 

 :یسازمان یرفتار شهروند -6-1-2

آنها  یرسم فیاز وظا یجزئ کارکنان است که ارییشامل رفتارهای اخت ،یرفتار شهروندی سازمان

 یارربخش زانیم یول شود؛ی پاداش سازمان در نظر گرفته نم یرسم ستمیاز سوی س ماًیو مستق ستین

 (. 2688)ارگان،  دهد می شیافزا سازمان را

 نمره ای است که شرکت کنندگان در مطالعه، یسازمان یرفتار شهروندپژوهش منظور از   یدر ا

 .کردخواهند( کسب 2662)و همکاران پادساکف یسازمان یرفتار شهروند یا هیگو 24 اسیدر پاسخ به مق
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 رهبری خدمتگزار: -6-1-9

 یازهاین کنند  یم یگذارند و سع  می را کنار یهستند که نفع شخص یرهبران خدمتگزار کسان

 (. 2111و همکاران یدنل) را برآورده کنند یگراند یزیکیو ف یمعنو ی،عاطف

 پاسخنمره ای است که شرکت کنندگان در مطالعه در  رخدمتگزا یپژوهش منظور از رهبر ی در ا

 کنند. می پترسون کسبخدمتگزار  یرهبریه ای گو 28 یاسبه مق
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 پژوهش ینظر یمبان
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 مقدمه -2-2

آید. اگر سازمانی به دنبال  می زجمله مهم تری  عوامل اررگذار بر نوآوری به شمارجو سازمانی ا

جدید و تغییرات محیطی هماهنگ کرده و همگام با تغییرات های  پیشرفت باشد، باید خود را با نیاز

محیط، ساختار خود را تغییر دهد تا) دست کم( بتواند نیازهای جدید خود را)متناسب با تغییرات یاد 

به عنوان یکی ها  باشد که بیشتر وقت می افزایش مزیت رقابتیهای  برآورده کند. نوآوری یکی از راه شده(

شود و  می بلند مدت،دیدههای  برای دست یابی به موفقیتها  راهبردی شرکتهای  از مهم تری  نگرش

دلیل ارتباط نوآوری با (. هم چنی  به  2121تاریر قابل توجهی بر امور مخاطره آمیز دارد)تاج الدینی،

انعطاف پذیری و تولید، به عنوان مقوله ای بسیار مهم برای افراد، نهادها و در مجموع برای همه ی جوامع 

(. از سوی دیگر تحقیقات متعددی بیانگر رابطه مستقیم و معنادار جو 2،2114رود)رانکو می به شمار

نظامی ارزشی است،به    جو سازمانی دربرگیرنده ی(. هم چنی2116 ،9باشد)جوانا می با نوآوری 2سازمانی

 شوند را مشخص می ای  معنا که شیوه انجام کار و ای  که به چه رفتار هایی پاداش داده

(. مدیران سازمان نیز باید همیشه به فکر بهبود و اصالح جو سازمانی باشند تا افزون 4،2662کند)بولدن می

را برآورده ها  راد ایجاد انگیزه کرده و نیازهای مادی و معنوی آنبر نگهداری کارا و ارربخش آن، در اف

 (.1،2616کنند)می

تواند نقش محرکی  می یکی از اندیشمندان ای  حوزه بر ای  باور است که وجود یک جو مناسب

توان گفت اگر  می دایمی را بر عهده گرفته، رفتار کارکنان را در جهت نوآوری هدایت کند. بنابرای 

تواند با برانگیخت  توجهات  می نی که جوی مناسب برای نوآوری دارد با بحرانی مواجه شود به آسانیسازما

                                                
 

1. Runco 
2. Organizational climate 
3. Joanna 

4. Boulden 
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کارکنان خود به سوی حل آن مشکل، بر بحران فایق آید. اما در سازمانی با جو نامناسب، جلب ای  

 (. 2،2688انجامد)کانتر می توجهات، مدت بسیار زیادی به طول

 

 جوسازمانی  -2-2

و جدل بوده و در حد محدودی  بحث مورداحثی که در ادبیات مدیریت به میزان زیادی مب ازجمله

و تالش برای تدوی  و  جوسازمانیی مرتبط با ها پژوهشاست. گرچه  جوسازمانی قرارگرفتهمورد شناخت 

 است. آغازشدهسال قبل  11 حداقلاز  قبول قابلتبیی  

ریشه در نظریه میدانی کرت لوی   (،2666) 2اعتقاد دنیسون، به جوسازمانیادبیات ناظر بر 

های  هزمین( دارد. ای  نظریه به شکل تحلیلی فرد را از محیط جدا ساخته است. بعدها به افراد و 2612)

برخی اختالفات موجود پیرامون  2671همچنان در اواسط دهه  ؛ وها بیش از ساختار توجه شد فکری آن

ساختند. ای   برطرفو مفاهیم نظیر رضایت و ساختار سازمانی را همچون تداخل میان جوسازمانی  مسائل

نظر در مورد دو رویکرد متفاوت به  اتفاق بهی برای رسیدن بسترسازمقاالت به اعتقاد دنیسون باعث 

یری گ اندازههای فردی؛ ب(  یدگاهدیری گ اندازهیکردها عبارت بودند از: الف( روجوسازمانی شدند. ای  

جو روانی  عنوان بهتر که رویکرد اولی  ینیعهای ادراکی و معیارهای  یدگاهدها برای تلفیق  یدگاهد چندگانه

پژوهشگران توجه بیشتری به مسائل  2681شناخته شدند. در دهه  جوسازمانی عنوان بهو رویکرد دوم 

« بقاجذب، انتخاب و ا»یری جوسازمانی معطوف داشتند. فرایند گ شکلچگونگی  ازجملهمرتبط با جو، 

کشد. رویکرد  یمبا رویکرد اجتماعی شدن به تصویر  همراهیری جو بر اساس تغیر اعضاء گ شکلپویایی 

 9کند. مورگان و ولکوی  یکی از نتایج نظام ارزشی سازمان قلمداد می عنوان بهساختار اجتماعی جو را 

دراکی، تعاملی و فرهنگی را تحت عناوی  ساختاری، ا جوسازمانییری گ شکلیکردهای ناظر بر رو( 2662)

 ی کردند.بند طبقه
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و خصوصیاتی  ها یژگیوپایدار و احساس و ادراک جمعی افراد از آن  نسبتاًهای درونی  یژگیو

و شخصیت سازمانی را یکی تصور  جوسازمانینظران،  هستند که موجب شده است که برخی از صاحب

 (. 2972کنند )هوی و میسکل، ترجمه: عباس زاده، 

 

 یف جوسازمانی:تعار -2-2-6

ی جو از حیث لغوی به نگرش یا احساس عمومی، وضع و حالت  ( واژه2111) 2در فرهنگ آکسفورد

 وجدل بحثمباحثی که در ادبیات مدیریت به میزان زیادی محل  ازجملهدر یک مکان خاص اشاره دارد. 

حقیقات مرتبط با رو گرچه ت ی ازااست.  جوسازمانی قرارگرفتهبوده و در حد محدودی مورد شناخت 

، ولی هنوز تعریف واحدی که آغازشدهی پیش ها دههاز  قبول قابلو تالش برای تدوی  تعریفی  جوسازمانی

 باهم جوسازمانیاز مفهوم   شده ارائهیگر تعاریف د عبارت بهیرش همگان باشد ارائه نشده است موردپذ

 (.2977منوریان سازگاری ندارند )

یک استعاره مجازی که معرف یک یا چند ویژگی متمایز سازمانی است  عنوان بهمفهوم جو سازمان 

مفهوم جوسازمانی که در اواخر دهه شصت متداول و رایج شد، مقدم بر  یطورکل بهشود.  یمبکار برده 

معتقدند که « 2ریچارد و اشنایدر»سازمانی است که در اواخر دهه هشتاد رشد و تکامل یافت.  فرهنگ

 .گردد یاطالق م یررسمیرسمی و غ یها سازمانی، اقدامات و روش های گاهیدجوسازمانی به د

ها  ی از خصوصیات داخلی که موجب تمایز مدارس از یکدیگر شده و در رفتار اعضای آنا مجموعه

پایدار محیط مدرسه که معلمان  نسبتاًاز کیفیت  عبارت است جوّشود.  یمنامیده  جوسازمانیدارد،  تأریر

ی ا مجموعهگذاشته و مبتنی بر ادراک عملی رفتار در مدرسه است.  تأریر آنانو بر رفتار  کردهتجربه  آن را

شود )هوی و  یمگردد، اطالق  یم ها سازمانهایی که موجب تمایز یک سازمان از دیگر  یژگیواز خصائص و 

که  طور انهمگردد.  یمشخصیت سازمان معرفی  عنوان بهاغلب  جوسازمانی(. در حقیقت 2111میسکل، 

 کند اشاره می ها سازماننیز خصائص و خواص رابت  جوّشخصیت به خصائص رابتی از افراد اشاره دارد، 
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ترکیب  باهمو اعتقادات اعضای سازمان  ها ارزش(. سبک رهبری مدیریت عالی و هنجارها، 2686دیوید، )

ی از ا مجموعهمعتقد است جوّ (، 2661) 2(. چاندان2688دونالد، ) را شکل دهند جوسازمانتا  شوند یم

 عنوان بهتواند  یمشود و  یمیله کارکنان درباره سازمانشان ادراک وس بهها و عواملی است که  یژگیو

های شغل، چارچوب ساختار  یفتوصرفتارشان عمل کند. ای  عوامل ممک  است شامل  دهنده شکل

سازمانی و غیره باشد.  ها، فرهنگ ا، ارزشه ینوآورسازمانی، معیارهای عملکرد و ارزشیابی، سبک رهبری، 

ای چگونگی محیطی است که  کننده یانبهای محیط کاری است و  ای ویژگی یرندهگجوسازمانی در بر 

(. 2122، 9؛ گیلسون و گری 2116، 2نیروی انسانی در آن مشغول به فعالیت است.)آرنوس و ساویتزکی

(. در ای  2112، 1و کورال ، پری4ی است )هانترسازمانبستری درک کارکنان از ا کنندهجوسازمانی بیان 

ها را  ( معتقدند جوسازمانی درک مشترکی است که افراد دارند و احساس آن2111) 6راستا، زوهار و لوریا

ی ارزشمندهای سازمانی اطالعاتی  ها و رویه دهد و هنجارهای اجتماعی، خط و مشی از سازمان شکل می

یری گ شکلدارد، که ای  امر خود موجب  یمها بیان  نتظارات رفتاری از نقش آنرا به کارکنان در مورد ا

یابد که کارکنان سازمان در همان  شود. جوسازمانی زمانی ارتقا می یممحیطی ویژه با عنوان جوسازمانی 

 (.2117، 7دهند)مک کی و همکاران محیط رفتاری را از خود بروز می

شود. همی   می کارکنان در محیط کارشان اطالقهای  ارزش جو سازمانی به تصورات، احساسات و

شود  می طور احساس تعهد نسبت به سازمان، حس اعتماد و تعلق، اعتماد به نفس و وفاداری را نیز شامل

رفتاری افراد در های  که تحت تاریر عوامل مختلفی مانند فضای فیزیکی، قوانی  سازمانی حاکم و ویژگی

(.جو سازمانی نگرش ورفتار کارکنان را هم به صورت مثبت)مانند 8،2111یرد)الیسگ می محیط  کار قرار

بهره وری و رضایت شغلی( و هم به صورت منفی) مانند غیبت از کار و ترک خدمت( و به طور مستقیم و 
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دهد، از ای  رو با توجه به  می کنند تحت تاریر قرار می غیر مستقیم توسط کسانی که در سازمان کار

یری که جو سازمانی بر رفتار کارکنان دارد،مدیران باید جو مناسبی در سازمان ایجاد کنند تا به نحو تار

 (.22121سازمان دست یابند.)آراباسی،های  مطلوب به اهداف و آرمان

هنجارها،  جوسازمانیتوان چنی  تعریف کرد:  یمرا  جوسازمانی، شده ارائهبا توجه به تعاریف 

ی رفتار ده شکلمنبعی که  عنوان بهسازد و  یمی غالب در فرهنگ سازمان را منعکس ها نگرشها و  ارزش

سازمانی که موقتی و نسبت  یعنی ادراک جمعی افراد از فرهنگ؛ نماید دهد، عمل می یمقرار  تأریررا تحت 

 سازمانی از پایداری کمتری برخوردار است. به فرهنگ

 

 جوسازمانیانواع  -2-2-2

یک مدرسه ابتدایی در امریکا، توانستند شش هفتادوی خودروی ها پژوهش برارر، 2هالپی  و کرافت

 را مورد شناسایی قرار دهند. جوسازمانینوع 

ی خوب بهباز: در ای  جوّ، معلمان از روحیه باالیی برخوردارند و بدون پرخاشگری و درگیری  جّو -2

کند و افراد  ل مییفه و امور را تسهیوظ  انجامهای مدیریت  یمش خطکنند.  کار می باهم

 مزاحمتی برای هم ندارند.

کاملی برخوردارند. معلمان سرگرم کار  نسبتاًی آزاد، از جوّخودگردان: معلمی  در ای   جوّ -2

 توانند به اهداف خود دست یابند. یمی و با سرعت آسان بهخود هستند و 

رتباطات دوستانه با کنند و وقت کمی برای ا ، معلمان سخت کار میجوّ: در ای  شده کنترل جوّ -9

 شود. یمید تأکیفه وظ انجام، بیشتر روی جوّیکدیگر دارند. در ای  

ها از انجام  جّوآشنا: در ای  جوّ، مدیر اعتقاد دارد که همه اعضای یک خانواده هستند. آن -4

 کند. رساند اجتناب می یمکارهایی که به احساسات اعضای خانواده آسیب 
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کنند و همی  امر سبب بروز عدم  مان با یکدیگر خوب کار نمیجّوپدرانه: در ای  جوّ، معل -1

ها  شود. معلمان از روابط دوستانه برخوردار نیستند. روحیه آن یمها  هماهنگی در بی  آن

ی  نیازهای اجتماعی ناراضی هستند. مدیر در هر جا تأم ازنظرطور محسوسی پایی  است و  به

 پردازد. یم که باشد به نظارت و کنترل رفتار معلمان

سازند. رضایت شغلی معلمان  ینموبسته: در ای  جوّ، معلمان خود را در امور مدرسه درگیر ج -6

کنند از طریق برقراری روابط انسانی با یکدیگر و  در سطح پایینی است. معلمان سعی می

باالست و توان تغییر شغل و  سنشانها که  روابط خصوصی خود را راضی سازند. غیر از آن

 به ترک شغل خود هستند )هالپی  و کرافت، مند عالقهمدرسه را ندارند، اکثر معلمان  ترک

2669.) 

 

 جوسازمانیی ها مدلرویکردها و   -2-9

 1رویکرد ساختاری -2-9-6

ها و خصوصیات وابسته به یک سازمان توجه دارد. ای   یژگیو عنوان به اساساًای  رویکرد به جوّ، 

از ادراک اعضاء سازمان مستقل است. رویکرد ساختاری ما را به ویژگی همواره با سازمان وجود دارد و 

ای  مساله را مطرح ساخت که  2کند. گیون هدایت می جوسازمانیارتباط بی  هدف و معیارهای ادراکی 

های سازمان را مورد مالحظه قرار داده، پس درک صحیح باید بر اساس هدف و  یژگیو، جوسازمانی

ی از اجزاء دیدگاه ساختاری ارائه ا عمدهوتحلیل  یهتجز 9گردد. پای  و پاق معیارهای بیرونی، ارزشیابی

و  ها ارزشکننده نظریات،  های واقعی در شرایط سازمانی، عامل تعیی  یتموقعکه بر ای  اساس،  اند نموده

ند بنابرای  جوهای مختلف در ابعاد مختلف رفتار سازمانی مان؛ ادراکات کارکنان از وقایع سازمان است

و  مورداستفادهی فنّاور، ماهیت مراتب سلسلهسطوح در  تعدادگیری،  یمتصماندازه سازمان، درجه تمرکز در 

                                                
 

 1.Structural approach 

 2.Guion   

3. Payne &Pugh 



22 

گردد. شکل زیر نمایانگر  یمکند، ظاهر  هایی که رفتار فرد را نهی می یمش خطی که قوانی  رسمی و ا حوزه

ل از خودش که اعضاء سازمان آن را با خواص مستق جوسازمانیای  مساله است که ساختار سازمانی، یک 

هدف در ساختار سازمانی است که  آشکارگر؛ جوّ یک تر ساده به عبارتنماید.  کنند، خلق می را دریافت می

 دارند. یمرا درک و دریافت  آنمواجه گردیده و  آنافراد با 

 

 6رویکرد ادراکی - 2 -2-9-2

دارد که  یماند. رویکرد ادراکی اظهار د یمرا در افراد متمرکز  جوسازمانیای  رویکرد اساس و ریشه 

دار است، تفسیر نموده و به  یمعنها  روانشناسی برای آن ازلحاظافراد متغیرهای موقعیتی را به روشی که 

و تنظیم  2دهند. برای فهم بهتر ای  رویکرد الزم است دو فرایند ادراکی یعنی؛ گزینش ادراکی یمپاسخ  آن

 یم.ی قرار دهموردبررسرا  9ادراکی

ی گوناگون را گزینش ادراکی ها محرکطور خالصه، عمل انتخاب از بی   گزینش ادراکی؛ به –الف 

خارجی و عوامل داخلی.  عوامل تقسیم کرد؛ دودستهتوان به  یمنامیم. عوامل مؤرر بر گزینش ادراکی را  یم

 : از اند عبارتشود که  یمعوامل داخلی خود به چند عامل دیگر تقسیم 

قرار گیرد بیشتر است.  موردتوجههر چه شدت محرک بیشتر باشد، امکان اینکه  . شدت:2

صدای خفیف، نور کم و بوی ضعیف بیشتر جلوه  کننده و بوی شدید از یک یرهخصدای قوی، نور  یک

 کند. می

یری گ بهرهقرار گیرد بیشتر است. با  موردتوجهباشد، احتمال اینکه  تر بزرگ. اندازه: هر چه محرک 2

های تبلیغاتی بازرگانی در تابلوها و نشریات تبلیغ در معابر  یآگهشود  یمز ای  اصل است که سعی ا

 یرتر باشند.گ چشمیجه درنتو  تر بزرگاالمکان  یحت
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