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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :امروزه تغيير شکل اساسي در حوزه کار منجر به احساس عدم امنيت ،تهديد ،کاهش
رضايت شغلي و افول اخالقيات شده است .با تقويت رفتار شهروندي سازماني کارکنان ميتوان رضايت شغلي را
افزايش داد .هدف اين پژوهش بررسي روابط چندگانه رفتار شهروندي سازماني با رضايت شغلي کارکنان سازمان
آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر است.
روش پژوهش :اين پژوهش از نظر هدف کاربردي است و روش آن توصيفي و همبستگي است .جامعه آماري اين
پژوهش مجموعه  111نفري کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر است که  21نفر به عنوان نمونه
آماري انتخاب گرديد .جهت سنجش رفتار شهروندي سازماني از پرسشنامه پودساکف و جهت سنجش رضايت
شغلي از پرسشنامه  ،JDIاستفاده شد .با استفاده ضريب رگرسيون ،آزمون  Tو  Fاطالعات تجزيه و تحليل گرديد.
يافتهها :پس از آزمون فرضيهها همه فرضيهها تأييد شد و نتايج نشان داد که بين هر يک از متغيرهاي
(وظيفهشناسي ،نوع دوستي ،جوانمردي ،احتراموتکريم وفضيلتمدني) و رضايت شغلي کارکنان رابطه معنادار
وجود دارد و به ازاي يک واحد تغيير در هر يک از متغيرها رضايت شغلي به ترتيب به ميزان ،%1/19 ،%1/81
 %1/28 %8/19 ،%1/28افزايش خواهد يافت.
نتيجهگيري :يکي از راهکارهاي اساسي شناسايي و تقويت متغيرهاي رفتار شهروندي سازماني و فراهم کردن
بسترهاي الزم براي پياده کردن اين رفتارها است تا رضايت شغلي هم افزايش يابد.
واژگان کليدي :رفتار شهروندي سازماني ،رضايت شغلي ،کارکنان آموزش و پرورش

محبوبه عبداللهی و کیومرث نیاز آذری

بيان مسئله

مقدمه
1

رفتار شهروندي سازماني يکي از عوامل تأثيرگذار

در دنياي پررقابت کنوني ،سازمانها پيوسته در

بر شاخصهاي عملکردي ميتواند باشد( .پيرسي و

جستجوي شيوههاي جديد براي حداکثر کردن عملکرد

ديگران  )13 ،8112بيش از  21سال قبل ،محققان رفتار

و تالش کارکنان هستند .با وجود افزايش استفاده از

سازماني اهميت رفتارهاي مشارکتي 2و رفتاريهاي غير

تکنولوژي اطالعات ،باز هم در عملکرد کارايي سازمان

وظيفهاي 3را در ارتقاء و اثربخشي سازماني يادآور

شکاف وجود دارد .اکنون قوياً اين اعتقاد وجود دارد

شدند( .کنزو کاهن  )1992رفتار شهروند سازماني براي

که عملکرد سازمان تا حد زيادي به تالش کارکنان که

اولين بار به وسيله اورگان 4و همکارانش ،هنگامي که

فراتر از الزامات تعريف شده نقش ميباشد بستگي

رابطه بين رضايت شغلي و عملکرد را بررسي ميکردند

دارد .در سالهاي اخير توسعه تکنولوژيهاي جديد و

در سال  1921بکار گرفته شد (حسام )11 :8112 ،ولي

رشد فزاينده جهاني اقتصاد منجر به رقابت فزاينده و

قبل از وي بارنارد ،5با بيان مفهوم اشتياق به همکاران و

تغييرات سريع در ماهيت کار سازمانها و کارکنانشان

کاتزوکان 6با بيان رفتارهاي خودجوش ،همکارانه و

شده است.

حمايتي اين موضوع را مورد توجه قراردادند (تورنيس

در نتيجه اين تغييرات و به منظور آماده شدن براي

پيدو مورکسين  )11 ،1992البته بعد از ابداع اين مفهوم

تغييرات آينده فشار قابل مالحظه فزايندهاي براي

توسط اورگان و همکارانش ،صاحبنظران مختلف با

کارکنان براي پذيرفتن مسئوليت برنامهريزي ارتقاي

بکار بردن مفاهيمي هم چون «رفتار فرانقشي»« ،7رفتار

شغلي ،آموزش و حقوق و مزايا وارد ميآيد .همچنين

و

سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهاني ،ارضاي

در طول دو دهه به تبيين اين

نيازها و انتطارات مشتريان با ماهيت در حال تغيير

سازماني مددکاران»« ،8خودجوشي سازماني»
«عملکرد زمينه اي»

10

9

موضوع پرداختهاند( .پودساکف )82 ،8111

شغل ،تمايل دارند و در تالشاند تا کارکناني انتخاب

در سازمانها مديران براي کسب کارايي بيشتر

کنند که فراتر از وظيفه و نقش تعيين شده در شرح

تالش ميکنند .کارکنان و نيروي انساني در سازمانها از

وظايفشان عمل کنند( .مهدوي و سعادتيان فريور

باارزشترين منابع و منبع مؤثر افزايش کارايي و

.)12 ،1191

اثربخشي هستند .بنابراين بايد نيازها ،شايستگيها و

شناسايي متغيرهاي رفتار شهروند سازماني و

صالحيت آنها شناسايي ،ابزار و وسايل انگيزشي آنها

تقويت آنها موجب ميشود که کارکنان به سازمان

فراهم شود.

تعهد نشان دهند ،رضايت شغلي داشته باشند و زمينه

رضايت کاري ،عالقه و وفاداري به سازمان و
بالندگي کارکنان منوط به ايجاد محيطي است که مدير

بهرهوري و حضور در صحنه رقابت جهاني را فراهم
کنند.

مسئول آن است .تحليل رفتار سازماني به مديران اين
فرصت را ميدهد تا با شناخت نيازها ،انتظارات ،محيط

فايده و هدف پژوهش

کار و ديگر عوامل مؤثر بر رفتار کارکنان سازماني پويا

رفتار انسانها در سازمانها سخت دور از پيشبيني

و کارکنان راضي و بالنده فراهم آورند( .مشبکي ،1122

است .دور از پيشبيني بودن رفتار انسان در سازمان

.)2

ناشي از آن است که رفتار از درون نيازهاي ريشهدار و
نظام ارزشها سرچشمه ميگيرد .با اين همه ،همين
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رفتار را ميتوان در قالب چهارچوبهاي دانش و

مسئوليتها و يا رفتارهايي بود که کارکنان در سازمان

رفتار ،مديريت و ديگر قلمروهاي ذهني تا اندازهاي

داشتند اما اغلب ناديده گرفته ميشد .اين رفتارها با

دريافت .اهميت اين پژوهش دستيابي به اهداف سازمان

وجود اين که در ارزيابي سنتي عملکرد شغلي به طور

مبتني بر تواناييهاي پرسنل در انجام وظايف تعيين

ناقص اندازهگيري شدند و يا حتي گاهي اوقات مورد

شده و تطبيقپذيري آنها با محيط است .در اين بين

غفلت قرار ميگرفتند اما در بهبود اثربخشي سازماني

توجه مديران به ابعاد رفتار شهروندي سازماني باعث

مؤثر بودند( .مستبصري و نجابي 1121؛ رضايي ،کليد

ميشود تا کارکنان به تناسب خود در کارهايي به کار

بري و سليمي .)1121

گمارده شوند که خود دوست دارند و به اين طريق بر
کارايي و اثربخشي سازمان بيفزايند .از طرفي ديگر

تعريف اوليه ارگان از رفتار شهروندي سازماني يا
18

11

رفتار بيش اجتماعي يا رفتار وراي نقش يا رفتار
11

سازمانها اهميت خاصي براي افزايش رضايت شغلي

خودانگيخته آن است که رفتارهاي فردي است که به

قائلاند تا نهايتاً به ثبات دروني و بهرهوري بيشتر دست

بافت اجتماعي و روانشناختي که در آن عملکرد شغلي

يابند .نتايج پژوهش حاضر در کليه سازمانها به

بايد انجام گيرد ،کمک ميکند .اين تعريف از رفتار

خصوص آموزش و پرورش مورد استفاده است ،زيرا با

شهروندي سازماني بيان مينمايد که اينگونه رفتارها از

مطالعه نتايج پژوهش با متغيرهاي رفتار شهروند

طريق غني کردن چارچوب اجتماعي محيط کار تأثيري

سازماني که با رضايت شغلي ارتباط دارد آشنا ميشوند

خاص بر اثربخشي کلي سازمان دارد( .ديويس ،کيت و

و ميتوانند با تقويت و ترغيب اين رفتارها زمينه

نيواستورم )82 ،1112

رضايت شغلي و در نتيجه بهرهوري سازماني را افزايش
دهند.

پادساکوف و مکنزي،

13

پاين و پاچراچ ()8111

داليل بالقوهاي چند در مورد چرايي تأثير رفتار

هدف کلي اين پژوهش بررسي رابطه رفتار

شهروندي سازماني بر رفتار گروهي و عملکرد کارکنان

شهروندي سازماني و رضايت شغلي کارکنان سازمان

بيان ميکنند :افزايش بهرهوري اداري ،کاهش نياز به

آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر است .اهداف

صرف منابع براي عمليات نگهداري ،ايجاد محيط کاري

جزئي نيز عبارتاند از :بررسي رابطه هر يک از

سالم که باعث افزايش روحيه کارکنان ميشود.

متغيرهاي وظيفهشناسي ،نوعدوستي ،جوانمردي ،احترام

ارگان )OCB( ،را به عنوان نوعي رفتار کارکنان

و تکريم و فضيلت کارکنان سازمان با رضايت شغلي

سازمانها تعريف ميکند که عملکرد اثربخشي سازمان

آنها است .متغيرهاي مستقل پژوهش وظيفهشناسي،

را بدون توجه به اهداف بهرهوري فردي هر کارمند

نوعدوستي ،جوانمردي ،احترام و تکريم و فضيلت

ارتقاء ميدهد( .ديويس ،کيت و نيواستورم .)82 ،1112

کارکنان و متغير وابسته رضايت شغلي است .البته در

ارتورک )8111( 12معتقد است ،رفتار شهروندي

پژوهشهاي همبستگي به اين متغيرها پيش بين و

سازماني به عنوان الگوي نوين رفتار کارکنان در

مالک نيز گفته ميشود.

سازمان ،امروزه به عنوان رويکرد مدرن مديريت نوين
نيروي انساني در بسياري از سازمانها مورد استفاده

ادبيات و مباني نظري پژوهش
پژوهشهاي اوليهاي که در زمينه رفتار شهروندي
سازماني انجام گرفت بيش تر براي شناسايي

قرار گرفته است.
فار

12

و همکاران ( )8113نه بعد عمده رفتار

شهروندي را به شرح ذيل طبقهبندي ميکنند:
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نوعدوستي ،وظيفهشناسي ،روحيه جوانمردي ،ادب

با توجه به مباني نظري و مطالعات انجام شده در

و مهرباني ،فضيلت مدني ،مشارکت وظيفهاي ،مشارکت

اين پژوهش فرضياتي به شرح ذيل مطرح گرديد :بين

دفاعي ،وفاداري سازماني ،رأي و نظر .ابعاد محلي رفتار

وظيفهشناسي کارکنان سازمان و رضايت شغلي آنها

شهروندي سازماني عبارتاند از :سازگاري با افراد

رابطه وجود دارد .بين نوع دوستي کارکنان سازمان و

ديگر ،حفظ منافع سازمان ،مشارکت در خدمات

رضايت شغلي آنها رابطه وجود دارد .بين جوانمردي

اجتماعي ،خودآموزي و تميز نگهداشتن محيط کار .از

کارکنان سازمان و رضايت شغلي آنها رابطه وجود

عوامل مؤثر بر رفتار شهروند سازماني ميتوان به

دارد .بين احترام و تکريم کارکنان سازمان و رضايت

ويژگيهاي فردي کارکنان ،ويژگيهاي شغلي يا

شغلي آنها رابطه وجود دارد .بين فضيلت مدني

ويژگيهاي سازماني و رفتارهاي رهبري اشاره کرد.

کارکنان سازمان و رضايت شغلي آنها رابطه وجود

در مورد ويژگيهاي شغلي و رضايت شغلي ترنر
و الرنس

11

دارد.

پيشبيني کردند که کارکنان مشاغلي را

ترجيح ميدهند که پيچيده و چالش گر باشند يعني اين

پيشينه پژوهش

شغلها موجب افزايش رضايت شغلي و کاهش نرخ يا

پژوهشهاي متعددي در داخل و خارج از کشور

ميزان غيبت آنان خواهد شد .اين دو پژوهشگر

در زمينه بررسي رابطه يا تأثير رفتار شهروند سازماني و

پيچيدگي کار را بر اساس شش ويژگي تعريف کردند:

رضايت شغلي در سازمانهاي مختلف انجام شده است

گوناگوني يا متنوع بودن کار ،استقالل يا آزادي عمل در

که برخي از آنها به اين شرح است :پژوهش خراساني

کار ،مسئوليت ،دانش و مهارت ،روابط متقابل اجتماعي

و كنعاني نيري ( )1391تحت عنوان :بررسي رابطه

که مورد نياز است و روابط متقابل اجتماعي که

عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با رضايت

اختياري است .هر قدر شغل از نظر اين ويژگيها نمره

شغلي کارکنان شرکت مادر تخصصي فرودگاههاي

باالتري ميگرفت از نظر اين دو پژوهشگر پيچيدهتر

کشور نشان داد که متغير نوع دوستي ،نزاکت ،عدالت

بود (رابينز .)981 ،1121

مراودهاي و عدالت رويهاي پيشبيني کننده رضايت

همان طور که پيش تر ذکر شد رفتار شهروند

شغلي کارکنان شرکت فرودگاههاي کشور هستند.

سازماني بر رضايت شغلي و اثربخشي سازماني اثر

يافتههاي سبزي پور ،احمدي زاد و اسماعيلي گيوي

دارد .داليل تأثير رفتار شهروندي سازماني بر اثربخشي

( )1390در پژوهشي تحت عنوان تحليل رابطه جو

سازمان عبارتاند از :رشد و تقويت بهرهوري کارکنان،

سازماني با متغيرهاي نگرشي و رفتارهاي فرا نقش در

افزايش بهرهوري اداري ،آزاد کردن منابع براي افزايش

نيروي انساني کتابخانههاي عمومي از وجود رابطه قوي

توليد ،جلوگيري از تخصيص منابع کمياب به

بين رضايت شغلي کتابداران کتابخانههاي عمومي

فعاليتهاي حفظ و نگهداري ،هماهنگي بين اعضاي

کشور با تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني

تيم و فعاليتهاي گروهي ،توانايي جذب و نگهداري

کتابداران حکايت دارد .نتايج پژوهش خالصي و

بهترين افراد از طريق محيط کاري جذاب ،ثبات

ديگران ( )1391نشان ميدهد که بين سالمت سازماني

عملکرد سازمان و توانايي سازمان در انطباق با تغييرات

و ابعاد پنجگانه شهروند سازماني (وظيفهشناسي ،احترام

محيطي.

و تکريم ،نوع دوستي ،جوانمردي و فضيلت شهروندي
رابطه معنادار وجود دارد .الزم به ذکر است که در
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سازمانهايي که از سالمت سازماني برخوردارند،

وظيفهشناسي به صورت مستقيم داراي رابطه معنادار با

کارکنان رضايت شغلي هم دارند .مرزوقي و ديگران

رضايت شغلي هستند .نتايج حاصل از اجراي مدل

( )1129در پژوهشي تحت عنوان :بررسي رابطه بين

رگرسيوني نيز نشان داد كه از پنج ويژگي شخصيتي،

رضايت شغلي با رفتار شهروند سازماني کارشناسان

دو ويژگي روان نژندگرايي و وظيفهشناسي بعد از ورود

دانشگاه تهران به اين نتايج دست يافتند :بين رضايت

به اين مدل توانستند  0447درصد از تغييرات متغير

شغلي با رفتار شهروند سازماني و مؤلفههاي آداب

رضايت شغلي را تبيين كنند .نتايج پژوهش نجات،

اجتماعي ،نزاکت و وجدان کاري رابطه مثبت و

کوثرنشان و ميرزاده ( )1122در زمينه تأثير رفتار

معناداري وجود دارد .همچنين تمامي مؤلفههاي

شهروند سازماني بر کيفيت خدمات نشان داد که ارتباط

رضايت شغلي (ارتقا ،سرپرستي ،حقوق ،کار،

معنيدار ميان سطوح رفتار شهروند سازماني و رضايت

همکاران) با رفتار شهروند سازماني رابطه معنيدار پيدا

شغلي و اعتماد کارکنان وجود دارد ،رضايت شغلي

کردند .نتايج هم چنان حاکي از آن بود که از ميان ابعاد

کارکنان رابطه مثبتي با رفتار شهروند سازماني دارد،

پنجگانه رضايت شغلي ،تنها مؤلفههاي حقوق و

رضايت شغلي کارکنان رابطه مثبتي با نوع دوستي دارد،

همکاران ،توانايي پيشبيني رفتار شهروند سازماني

رضايت شغلي کارکنان رابطه مثبتي با جوانمردي دارد،

کارشناسان را دارند .يافتههاي جمالي ،تقي پور ظهير و

رضايت شغلي کارکنان رابطه مثبتي با آداب اجتماعي

صالحي ( )1122در بررسي رابطه بين عوامل شغلي و

دارد .حسيني در مقاله ترويج رفتار شهروندي سازماني

سازماني با رفتار شهروند سازماني اعضاء هيئتعلمي

راهكاري جهت جلوگيري از فرسودگي شغلي در

واحدهاي منطقه يك دانشگاه آزاد اسالمي به منظور

سازمانها بيان کرد هر سه نوع ويژگيهاي شغلي

ارائه مدل مناسب حاکي از آن است که ميزان بروز

(بازخورد شغلي ،يكنواختي شغلي ،رضايتمندي

رفتار شهروند سازماني در بين اعضاء هيئتعلمي

دروني شغلي) ،به طور معناداري با مؤلفههاي مختلف

منطقه يك دانشگاه آزاد اسالمي كمي بيشتر از حد

رفتار شهروندي سازماني (نوع دوستي ،نزاكت،

متوسط ميباشد .متغيرهاي رضايت شغلي ،تعهد

وظيفهشناسي ،جوانمردي و فضيلت مدني) ارتباط

سازماني بر روي رفتار شهروند سازماني تأثير مثبت و

داشتهاند ،به گونهاي كه بازخورد شغلي و رضايتمندي

فرسودگي شغلي و جو سازماني تأثير منفي دارند .از

دروني شغل ،ارتباطي مثبت با رفتار شهروندي سازماني

مؤلفههاي رضايت شغلي ،مؤلفههاي ماهيت كار،

داشته در حالي كه يكنواختي شغلي ارتباط منفي را با

رضايت از همكاران و رضايت از ميزان حقوق و مزايا

رفتار شهروندي سازماني نشان ميدهد .نتايج پژوهش

قدرت پيشبيني رفتار شهروند سازماني را در جهت

مرادزاده و ديگران بيانگر اين است که بين رفتار

مثبت دارند .نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در

شهروند سازماني و رضايت از زندگي کارکنان رابطه

مقاله مصطفايي و روشن ( )1388تحت عنوان :بررسي

مثبت و معناداري وجود دارد .هم چنين رضايت از

رابطه بين ويژگيهاي شخصيت و رضايت شغلي در

زندگي کارکنان به وسيله ترکيبي از متغيرهاي پيش بين

افسران پليس راهور تهران بزرگ نشان داد كه به جز

يعني شرافت ،وجدان ،جوانمردي ،ايثار و احترام قابل

رگه گشودگي ،ديگر رگههاي شخصيتي با رضايت

توضيح

راستي

شغلي رابطه معنادار دارند ،به اين ترتيب كه نوروز

دوست ،اسديان و ميري تحت عنوان رضايت شغلي و

گرايي به صورت معكوس و برونگرايي ،مقبوليت و

رفتار شهروندي سازماني (آيا تعهد تيمي ميتواند

و

تبيين
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تفاوتي در تيمهاي خود هدايتگر ايجاد کند؟) بيانگر

شده جهت سنجش رفتار شهروندي سازماني شامل نوع

اين است که رابطه ميان رضايت شغلي و رفتار شهروند

دوستي (از سؤال  1تا  ،)1وظيفهشناسي (سؤال  3تا 9

سازماني قابل توجه است ،در رابطه ميان تعهد تيم و

و  13تا  ،)11جوانمردي (سؤال  11تا  ،)11فضيلت

رفتار شهروندي سازماني ،از همه مهمتر ارتباط ميان

مدني (سؤال  12تا  88و  81تا  ،)82احترام و تکريم

رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني توسط تعهد

(سؤال  81تا  )82ميباشند .سؤاالت داراي  2گزينه

تيم تعديل شده بود به طوري که وقتي تعهد تيم باال

بودند .روايي محتوايي اين پرسشنامه مورد تأييد

بود ارتباط قوي تري مشاهده ميشد .کوهن و ويگودا

متخصصان قرار گرفت .پرسشنامه فوقالذکر استاندارد

( )8118متذکر شدهاند که رفتار شهروندي سازماني،

شده است اما با اين وجود براي سنجش پايايي آن

اثربخشي سازماني را به طرق مختلف بهبود ميبخشد.

مجدداً پرسشنامه در اختيار  11نفر از اعضاء قرار

يافتههاي پژوهشها نشان ميدهد که آن دسته از

گرفت و ضريب آلفاي کرونباخ  1/22برآورد شد .ب

کارکناني که رفتار شهروندي سازماني را بخشي از

پرسشنامه رضايت شغلي :از پرسشنامه رضايت شغلي

شغلشان در نظر ميگيرند در انجام وظايف خود

(جي دي آي) استفاده شد .اين پرسشنامه توسط

عملکرد بهتري دارند .اين افراد در انجام وظايف حيطه

اسميت ،کندال و هالين تدوين شده و شامل  12سؤال

درون نقشي ،پر انرژي ،متبسم ،صبور و اميدبخشاند

است که هر کدام  2گزينه دارند .روايي محتوايي اين

(اسالمي و سيار  .)38 ،1122اسميت و ديگران ()1921

پرسشنامه هم مورد تأييد قرار گرفت و براي سنجش

و بتمن و ارگان ( )1921اولين بررسي درزمينه پيش

پايايي ،پرسشنامه بين  11نفر از اعضا توزيع شده و

آيندهاي رفتار مدني سازماني را ترتيب دادند و دريافتند

ضريب آلفاي کرونباخ اين پرسشنامه نيز  1/22برآورد

که رضايت شغلي بهترين پيش بين است .پس از دو

شد.

دهه تحقيق ،رضايت شغلي هنوز پيش بين اصلي رفتار
مدني سازماني است.

به منظور تجزيه و تحليل آماري از آمار توصيفي و
استنباطي استفاده شد .در بخش آمار استنباطي براي
آزمون فرضيهها رگرسيون خطي محاسبه شد و آزمون
 Fو  Tاجرا شد .جهت انجام کليه عمليات آماري از

روش پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش
توصيفي و همبستگي ميباشد .کليه کارکنان آموزش و
پرورش شهرستان قائمشهر که در سال تحصيلي
 11911191مشغول به کار بودند و به تعداد  111نفر
جامعه آماري اين پژوهش را تشکيل ميدادند .از
جدول کرجسي مورگان ( )1911حجم نمونه  21نفر
در نظر گرفته شد و به شيوه نمونهگيري تصادفي ساده
افراد نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوري دادهها 8
پرسشنامه به اين شرح بود :الف – پرسشنامه پودساکف
( )8111براي سنجش رفتار شهروندي سازماني استفاده
شده که مشتمل بر  82سؤال ميباشد .متغيرهاي تعيين

36

نرمافزار SPSSاستفاده شد.
يافتهها پژوهش
بررسي متغيرهاي شخصي کارکنان نشان مييدهيد
که  12/2درصد از کل پاسخگويان ميرد و 81/8درصيد
زن بودنييد 31/2.درصييد در گييروه سييني  12تييا 32
سال 12/1،درصد در گروه سني  32تا  22سال و 11/2
درصييد در گييروه سييني  82تييا 12سييال قييرار داشييتند.
تحصييالت  11/1درصييد فييوقليسييانس 18/2 ،درصييد
ديپلم 33/7،درصد ليسانس

و 36/2درصد فوق دييپلم

بودنييد .سييابقه خييدمت  2/1درصييد 2تييا 11سييال2/2 ،
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درصد کارکنان  1تا 2سال 81/1،درصد  12تيا 81سيال،

با توجه به قسمت (الف) جدول شماره 1ميزان

 11/8درصد  11تيا 12سيال و  11درصيد بييش از 81

همبستگي رگرسيون بين دو متغير وظيفهشناسي و

سال سابقه خدمت داشتند 18/2 .درصد کارکنان مجيرد

رضايت شغلي معنيدار بوده و برابر با  1/11و سطح

و  21/2درصد متأهل بودند.

معنيداري( 1/111کمتر از  )1/ 1 1بوده است و

همانگونه که پيشتر ذکر شد دادهها از طريق

همچنين مقدار  Tبراي برآورد پيشبيني متغير

آزمونهاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

وظيفهشناسي

معنيدار

نتايج آزمونها براي هر يک از فرضيهها به شرح زير

ميباشد T=9.025 & sig=0.000.اين نتيجه نشان

است.

ميدهد که در ازاي يک واحد تغيير در وظيفهشناسي،

بر

رضايت

شغلي

رضايت شغلي به ميزان  %1/81افزايش خواهد يافت.
فرضيه اول :بين وظيفهشناسي و رضايت شغلي رابطه

با توجه به نتايج به دست آمده دو متغير از قابليت

معنادار وجود دارد.

پيشبيني مناسبي برخوردار بوده و متغير وظيفهشناسي

مطابق با قسمت (الف) جدول شماره 1سطح
معنيداري آزمون  Fپيشبيني رضايت شغلي را از

رابطه معنيداري با رضايت شغلي داشته است
( .)%1/81بنابراين فرضيه اول تحقيق تأييد ميشود.

طريق وظيفهشناسي معنيدار ميداند.
مطابق با قسمت (الف) جدول شماره  8ضريب
همبستگي رگرسيوني بين ميزان وظيفهشناسي و

فرضيه دوم :بين نوع دوستي و رضايت شغلي رابطه
وجود دارد.

رضايت شغلي در پاسخگويان برابر با  1/11بوده که

مطابق با قسمت (ب) جدول شماره 1سطح

نشاندهنده همبستگي خطي بين دو متغير ميباشد.

معنيداري آزمون  Fپيشبيني رضايت شغلي را از

همچنين مقدار ضريب تبيين برابر با  1/21بوده که

طريق نوع دوستي معنيدار ميداند.

نشاندهنده اين است که  %21از واريانسهاي متغير

مطابق با قسمت (ب) جدول شماره 8ضريب

رضايت شغلي توسط متغير وظيفهشناسي تبيين ميشود.

همبستگي رگرسيوني بين ميزان نوع دوستي و رضايت

همچنين مقدار (ضريب عدم تبيين) برابر با 1/39

شغلي در پاسخگويان برابر با  1/29بوده که نشان دهنده

ميباشد که مابقي اين مقدار توسط ساير متغيرها

همبستگي خطي قوي بين متغيرها ميباشد.

مشخص خواهد شد.
جدول  :1برآورد مدل رگرسيوني بين متغيرهاي وظيفهشناسي ،نوع دوستي ،جوانمردي،
احترام و فضيلت مدني با رضايت شغلي
متغير

ميانگين مجذوَرات
باقيماندههاي

ms

res

ميانگين مجذورات واريانسهاي باقيمانده
رگرسيوني

ms

reg

واريانسهاي تبيين

ss

res

F

Sig

شدهssreg

الف وظيفهشناسي

21/131

3111/211

3211/921

3111/211

1/111

21/322

ب نوع دوستي

83/218

1821/188

1919/122

1821/188

1/111

892/111

ج جوانمردي

32/111

2292/191

1211/192

2292/191

1/111

181/222

د احترام و تکريم

21/119

2111/381

3113/123

2111/381

1/111

111/111

هي فضيلت مدني

23/812

3911/118

3811/112

3911/118

1/111

91/122
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همچنين مقدار ضريب تبيين برابر با  1/19بوده که

مطابق با قسمت (ج) جدول شماره 8ضريب

نشان دهنده اين است که  %19از واريانسهاي متغير

همبستگي رگرسيوني بين ميزان جوانمردي و رضايت

رضايت شغلي توسط متغير نوع دوستي تبيين ميشود.

شغلي در پاسخگويان برابر با  1/12بوده که نشان دهنده

همچنين مقدار (ضريب عدم تبيين) برابر با 1/81

همبستگي خطي قوي بين دو متغير ميباشد .همچنين

ميباشد که مابقي اين مقدار توسط ساير متغيرها

مقدار ضريب تبيين برابر با  1/21بوده که نشان دهنده

مشخص خواهد شد.

اين است که  %21از واريانسهاي متغير رضايت شغلي

با توجه به قسمت (ب) جدول شماره 1ميزان

توسط متغير جوانمردي تبيين ميشود .همچنين مقدار

همبستگي رگرسيوني بين دو متغير نوع دوستي و

(ضريب عدم تبيين) برابر با  1/21ميباشد که مابقي

رضايت شغلي معنيدار بوده و برابر با  1/29و سطح

اين مقدار توسط ساير متغيرها مشخص خواهد شد.

معنيداري ( 1/111کمتر از  )1/11بوده است و

با توجه به قسمت (ج) جدول شماره 1ميزان

همچنين مقدار آزمون  Tبراي برآورد پيشبيني متغير

همبستگي رگرسيوني بين دو متغير جوانمردي و

معنيدار

رضايت شغلي معنيدار بوده و برابر با  1/12و سطح

ميباشد 000.T=17.208 & sig=0.اين نتيجه نشان

معنيداري( 1/111کمتر از )1/11بوده است و همچنين

ميدهد که در ازاي يک واحد تغيير در نوع دوستي،

مقدار آزمون  Tبراي برآورد پيشبيني متغير جوانمردي

رضايت شغلي به ميزان  %1/19افزايش خواهد يافت.

بر رضايت شغلي معنيدار ميباشد.

& T=10.994

با توجه به نتايج به دست آمده دو متغير از قابليت

 sig=0.000اين نتيجه نشان ميدهد که در ازاي يک

پيشبيني مناسبي برخوردار بوده و متغير نوع دوستي

واحد تغيير در جوانمردي ،رضايت شغلي به ميزان

رابطه معنيداري با رضايت شغلي داشته است

 %1/28افزايش خواهد يافت .با توجه به نتايج به دست

( .)%1/19بنابراين فرضيه دوم تحقيق تأييد ميشود.

آمده دو متغير از قابليت پيشبيني مناسبي برخوردار

نوع

دوستي

بر

رضايت

شغلي

بوده و متغير جوانمردي رابطه معنيداري با رضايت
فرضيه سوم :بين جوانمردي و رضايت شغلي رابطه

شغلي داشته است ( .)%1/28بنابراين فرضيه سوم تأييد

معنادار وجود دارد.

ميشود.

مطابق با قسمت (ج) جدول شماره 1سطح
معنيداري آزمون  Fپيشبيني رضايت شغلي را از
طريق جوانمردي معنيدار ميداند.
جدول  :8جدول ضرايب رگرسيوني بين متغيرهاي (وظيفهشناسي ،نوع دوستي ،جوانمردي ،احترام و تکريم و
فضيلت مدني) و رضايت شغلي
متغير

 Seeخطاي برآورد

 R2adjضريب تبيين

 R2ضريب تبيين

ضريب همبستگي  Rرگرسيوني

الف وظيفهشناسي

1/292

1/21

1/21

1/11

ب نوع دوستي

3/921

1/19

1/19

1/29

ج جوانمردي

2/213

1/21

1/21

1/12

د احترام و تکريم

1/191

1/22

1/22

1/12

هي فضيلت مدني

1/122

1/21

1/23

1/11
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فرضيه چهارم :بين احترام و تکريم کارکنان سازمان

خوردار بوده و متغير احترام و تکريم کارکنان سازمان

و رضايت شغلي رابطه وجود دارد.

رابطه معنيداري با رضايت شغلي داشته است

مطابق با قسمت (د) جدول شماره 1سطح

( .)%8/19بنابراين فرضيه چهارم تأييد ميشود.

معنيداري آزمون Fپيشبيني رضايت شغلي را از طريق
فرضيه پنجم :بين فضيلت مدني کارکنان سازمان و

احترام و تکريم کارکنان سازمان معنيدار ميداند.
مطابق با قسمت (د) جدول شماره 8ضريب

رضايت شغلي رابطه وجود دارد.

همبستگي رگرسيوني بين ميزان احترام و تکريم

مطابق با قسمت (ه) جدول شماره  1سطح

کارکنان سازمان و رضايت شغلي در پاسخگويان برابر

معنيداري آزمون  Fپيشبيني رضايت شغلي را از

با  1/12بوده که نشان دهنده همبستگي خطي قوي بين

طريق فضيلت مدني کارکنان سازمان معنيدار ميداند.

دو متغير ميباشد .همچنين مقدار ضريب تبيين برابر با

مطابق با قسمت (ه) جدول شماره  8ضريب

 1/22بوده که نشان دهنده اين است که  %22از

همبستگي رگرسيوني بين ميزان فضيلت مدني کارکنان

واريانسهاي متغير رضايت شغلي توسط متغير احترام

سازمان و رضايت شغلي در پاسخگويان برابر با 1/11

و تکريم کارکنان سازمان تبيين ميشود .همچنين مقدار

بوده که نشان دهنده همبستگي خطي قوي بين دو متغير

(ضريب عدم تبيين) برابر با  1/33ميباشد که مابقي

ميباشد .همچنين مقدار ضريب تبيين برابر با 1/23

اين مقدار توسط ساير متغيرها مشخص خواهد شد.

بوده که نشان دهنده اين است که  %23از واريانسهاي

با توجه به قسمت (د) جدول شماره 1ميزان

متغير رضايت شغلي توسط متغير فضيلت مدني

همبستگي رگرسيوني بين دو متغير احترام و تکريم

کارکنان سازمان تبيين ميشود .همچنين مقدار (ضريب

کارکنان سازمان و رضايت شغلي معنيدار بوده و برابر

عدم تبيين) برابر با  1/32ميباشد که مابقي اين مقدار

با  1/12و سطح معنيداري ( 1/111کمتر از  )1/11بوده

توسط ساير متغيرها مشخص خواهد شد.

است و همچنين مقدار آزمون  Tبراي برآورد پيشبيني

با توجه به قسمت (ه) جدول شماره  1ميزان

متغير احترام و تکريم کارکنان سازمان بر رضايت

همبستگي رگرسيوني بين دو متغير فضيلت مدني

شغلي معنيدار ميباشد T=10.001 & sig=0.000.اين

کارکنان سازمان و رضايت شغلي معنيدار بوده و برابر

نتيجه نشان ميدهد که در ازاي يک واحد تغيير در

با  1/11و سطح معنيداري ( 1/111کمتر از  )1/11بوده

احترام و تکريم کارکنان سازمان ،رضايت شغلي به

است و همچنين مقدار آزمون  Tبراي برآورد پيشبيني

ميزان  %8/19افزايش خواهد يافت .با توجه به نتايج به

سازمان

متغير

فضيلت

مدني

کارکنان

دست آمده دو متغير از قابليت پيشبيني مناسبي بر
جدول  :1جدول برآورد ضرايب رگرسيوني
متغير

Sig

T

الف وظيفهشناسي

1/111

9/182

1/11

ب نوع دوستي

1/111

11/812

1/29

1/121

ج جوانمردي

1/111

11/993

1/12

1/119

1/28

د احترام و تکريم

1/111

11/111

1/12

1/819

8/19

22/883

هي فضيلت مدني

1/111

9/221

1/11

1/129

1/28

32/182

SE

بتا

آلفا

1/111

1/81

21/129

1/19

21/911
12/193

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و سوم /بهار 1393

39

محبوبه عبداللهی و کیومرث نیاز آذری

بر رضايت شغلي معنيدار ميباشد.

& T=9.580

 sig=0.000اين نتيجه نشان ميدهد که در ازاي يک

کاري قرار گيرند تا هم بازدهي کاري آنها بيش تر
گردد و هم کارشان مکمل هم باشد.

واحد تغيير در فضيلت مدني کارکنان سازمان ،رضايت

نتايج آزمون فرضيه سوم حاکي از رابطه معنادار

شغلي به ميزان  %1/28افزايش خواهد يافت .با توجه

بين جوانمردي کارکنان سازمان و رضايت شغلي است.

به نتايج به دست آمده دو متغير از قابليت پيشبيني

اين نتيجه با يافتههاي پژوهشهاي نجات ،کوثرنشان و

مناسبي بر خوردار بوده و متغير فضيلت مدني کارکنان

ميرزاده ( )1122و حسيني همخواني دارد .با توجه به

سازمان رابطه معنيداري با رضايت شغلي داشته است

مطالعات انجام شده کارکناني که از ويژگي جوانمردي

( .)%1/28بنابراين فرضيه پنجم تأييد ميشود.

برخوردارند در برابر موقعيتهاي نامساعد کاري و
مالي از خود شکيبايي نشان ميدهند و با کمترين
اعتراض و نارضايتي با مشکالت کنار ميآيند تا آنها

نتيجهگيري و پيشنهادها
نتايج آزمون فرضيه يک نشان داد که بين

را از سر راه خود بردارند .لذا پيشنهاد ميگردد از اين

وظيفهشناسي کارکنان سازمان و رضايت شغلي آنها

کارکنان شکيبا نهايت قدرداني گردد تا هم باعث

رابطه معنيدار وجود دارد .اين يافته با نتايج

ترغيب ديگر کارکنان گردد و هم زحمات کارکنان

پژوهشهاي مصطفايي و روشن ( )1122و حسيني

صبور مورد توجه قرار گيرد .نتايج آزمون فرضيه چهارم

همخواني دارد .بر اساس اين بررسي و ساير مطالعات

نشان ميدهد که بين احترام و تکريم کارکنان و

ميتوان استنباط کرد که کارمندان وظيفه شناس فراتر از

رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد اين نتيجه با

آنچه که به آنها محول شده تالش ميکنند و حتي در

يافته پژوهشهاي خالصي و ديگران ( )1191و

شرايط نامساعد ،کار و مسئوليتهاي واگذار شده را

مرادزاده و ديگران ( )1129همسو است .اين کارکنان

رها نميکنند و خود را در برابر انجام امور مسئول

تالش ميکنند با ديگران به احترام رفتار نموده و براي

ميدانند و چنين کارمندان وظيفهشناسي به پيشرفت

آنها ارزش قائل شوند و به هم ديگر اجازه اظهارنظر

اداره کمک ميکنند .بنابراين پيشنهاد ميگردد در ازاي

ميدهند .بنابراين پيشنهاد ميشود سازمانها با برگزاري

اين وظيفهشناسي کارکنان امتيازاتي براي آنان قائل

اتاقهاي فکر و جلسات هم انديشي زمينه مناسب براي

شوند تا موجب تشويق آنان و ايجاد رقابت سالم در

ارائه نظرات ،نوآوري و خالقيت فراهم کنند .نتايج

بين کارکنان شوند .نتايج آزمون فرضيه دوم بيانگر

فرضيه پنجم بيانگر اين است بين فضيلت مدني

وجود رابطه معنيدار بين نوع دوستي و رضايت شغلي

کارکنان و رضايت شغلي آنها رابطه معنادراي وجود

است .اين يافته با نتايج پژوهشهاي خراساني و کنعاني

دارد .اين نتيجه با يافته پژوهشهاي اسميت ( )1921و

نيري ( )1191و نجات ،کوثرنشان و ميرزاده ( )1122و

بتمن و ارگان ( )1921حسيني هم خواني دارد .يافتهها

حسيني هم سو است .بر اساس اين يافته و ساير نتايج

بيانگر اين است که کارکناني که از ويژگي فضيلت

کارکنان نوعدوست از بودن در کنار همکارانشان لذت

مدني برخوردارند ،رفتارهايي از قبيل :حضور در

ميبرند و همدلي و دلسوزي بسيار در ميان آنها موج

فعاليتهاي فوق برنامه و اضافي ،حمايت و پشتيباني از

ميزند .از حل کردن مشکالت کاري يا حتي خانوادگي

توسعه و تغييرات ارائه شده توسط مديران سازمان،

همکاران خود دريغ نميکنند .بنابراين پيشنهاد ميگردد

تمايل به مطالعه کتاب ،مجالت و افزايش اطالعات

که کارکناني که با هم تعامل بهتري دارند در يک گروه

عمومي دارند لذا پيشنهاد ميشود از طريق برگزاري
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کارگاههاي آموزشي اين ويژگي در کارکنان تقويت

 )2ديويس ،کيت و نيواستورم .1112 .رفتار شيهروندي

شود و به منظور ترغيب افراد جهت حضور در اين

سازماني .ترجمه محمدعلي طوسيي .تهيران :مرکيز

کارگاهها امتيازاتي براي آنها در نظر گرفته شود .نتيجه

آموزش مديريت دولتي.

نهايي اين که در دنياي پرتالطم امروزي براي جهاني

 )7راستي دوست الهه ،اسديان ميالد و مييري .رضيايت

شدن و ورود به عرصه رقابت بين المللي ،سازمانها

شغلي و رفتار شهروندي سازماني (آيا تعهيد تيميي

بايد ظرفيتها ،توانايي و بهرهوري خود را افزايش

ميتواند تفاوتي در تيمهياي خيود هيدايتگر ايجياد

دهند ،يکي از راهکارهاي اساسي ،شناسايي اصول و

کند؟ دسترسي در سايت ذيل:

قواعد رفتار شهروندي سازماني و فراهم کردن

)92/2/15( es.ir/?p=1267http://marketingarticl

بسترهاي الزم براي پياده کردن اين رفتارها است.

 )8رضييييايي کليييييدبري حميدرضييييا و سييييليمي
سعيدباقر .1387.نقش عدالت سازماني در تقويت و

منابع و مآخذ

رفتار شهروندي سازماني .مجموعه مقياالت اوليين

 )1اسييالمي حسيين و سيييار ابوالقاسييم .1386 .رفتييار

کنفرانس ملي مديريت رفتار شهروند سازماني

شهروند سازماني .تدبير .شماره .187

 )9سبزي پيور مجييد ،احميدي زاد آرميان و اسيمعيلي

 )2جمييالي اختيير ،تقييي پييور ظهييير علييي و صييالحي

گيوي محمدرضا .1390 .تحليل رابطه جو سازماني

مسلم .1388.رابطه بين عوامل شغلي و سازماني بيا

با متغيرهاي نگرشي و رفتارهاي فرانقشي در نيروي

رفتييار شييهروند سييازماني اعضيياء هيئييتعلمييي

انسيياني کتابخانييههيياي عمييومي .تحقيقييات اطييالع

واحدهاي منطقه يك دانشگاه آزاد اسالمي به منظور

رساني و کتابخانههاي عمومي17،4 .

ارائه مدل مناسب .رهبري و مديريت آموزشي .سال
سوم ،شماره.2

 )11مرادزاده سميرا و ديگران .بررسي رابطيه چندگانيه
رفتييار شييهروند سييازماني بييا رضييايت از زنييدگي

 )3حسيييني بيياقر .تييرويج رفتييار شييهروند سييازماني
راهکاري جهت جلوگيري از فرسيودگي شيغلي در
سازمانها .دسترسي در سايت ذيل

كارکنان دانشگاه اصفهان .دسترسي در سايت ذيل
?http://Webcache.googleusercontent.com/search
hl=en&q=cache:I2UBJJvfuIEJ:http://journals.mi
(au.ac.ir/jedu/library.upload/article/ (1392/2/15

http://fa.shada.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?O
)bject=NEWS&ID (1392/2/15

 )11مرزوقي رحمت اليه و (ديگيران) .1389 .بررسيي

 )3خالصييي نييادر و ديگييران .1191.ارتبيياط سييالمت

رابطييه ي بييين رضييايت شييغلي بييا رفتييار شييهروند

سيييازماني بيييا رفتيييار شيييهروندي سيييازماني در

سييازماني كارشناسييان دانشييگاه تهييران .مطالعييات

بيمارستانهياي دانشيگاه عليوم پزشيکي .دانشيکده

آموزش و يادگيري ،سال دوم ،پياپي  ،59شماره 2

پيراپزشکي دانشگاه عليوم پزشيکي تهيران (پيياورد

 )18مستبصيييري محميييد ،نجيييابي عليرضيييا.1121 .

سالمت) .دوره  .2شماره 2
 )5خراسيياني اباصييلت وكنعيياني نيييري پژمييان.1391.
بررسي رابطه عدالت سازماني و رفتار شهروندي بيا

فرسييودگي شييغلي عامييل تعييديل کننييده ocbدر
سازمانها .مجموعه مقياالت اوليين کنفيرانس مليي
مديريت رفتار شهروند سازماني

رضايت شيغلي کارکنيان شيرکت ميادر تخصصيي
فرودگاههاي کشور ،مشاورهي شغلي و سيازماني،4،
شماره12
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place,
leadership
&
organization.
Development Journal.
26) Driving organization (citizenship Behaviors
and salesperson In – Role Behavior
performance: The Tole of Management
control and perceived organizational support.
Academy of Marketing science.

 مييديريت رفتييار سييازماني.1382 .) مشييبکي اصييغر13
 ترميه.تحليل کياربردي ارزشيي از رفتيار سيازماني
ايران
 بررسيي.1388 . روشين رسيول،) مصطفايي فاطميه14
رابطه بين ويژگي هاي شخصيت و رضيايت شيغلي

يادداشتها
1

Organization citizenship behavior
Cooperative behavior
3
Nontask behavior
4
Organ
5
Barnard
6
Katz & kan
7
Extra – role behavior
8
Prosaically organization behavior
9
Organizational spontaneity
10
Contextual performance
11
Prosocia
12
Extra role
13
Spontaneity
14
Padsakoff & Mackenzy
15
Erturk
16
Faar
17
Terner & Larance
2

 دانييش.در افسييران پليييس راهييور تهييران بييزرگ
.45 مسلسل،11،4،انتظامي
 اهمييت.1191. فرييور، سيعادتيان، عبداهلل،) مهدوي12
 کارشيناس.برنامهريزي منابع انساني در سيازمانهيا
.29  شماره.)(شوراي عالي کارشناسان دادگستري
 کوثرنشان محمدرضا و ميرزاده،) نجات سيداميررضا12
 تأثير رفتار شهروند سازماني بير کيفييت.1388.اکبر
 آژانسهاي مسيافرتي شيهر:خدمات (مطالعه موردي
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