
 یشکور نبیز ،یاسد مسعود...   رفتارشهروندی سازمانی رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاری و جو سازمانی با

35 

 

رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاری و جو سازمانی با رفتارشهروندی سازمانی 

1دربین معلمان
 

 1یشکور نبیز ،2یاسد مسعود

 چکیده
بررسی رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاری و جو سازمانی با رفتارشهروندی سازمانی ژوهش حاضر با هدف  پ

 ستگی و جامعه آماری شامل کلیهروش پژوهش از نوع همب. زن و مرد انجام گرفت دربین معلمان

بودند که با روش نمونه ( مرد 63زن و  383)معلم  203نمونه مورد بررسی . معلمان شهرستان البرز بود

پرسشنامه کیفیت زندگی » ،«پرسشنامه جو سازمانی» پژوهشابزار . گیری در دسترس انتخاب شدند

ها با تجزیه وتحلیل داده .بود« همکارانپادساکوف و رفتار شهروندی سازمانی پرسشنامه»و « کاری

از . های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شدگروه tاستفاده ازآزمون 

درصد ازواریانس مربوط به نوع  9/1های کیفیت زندگی کاری، متغیرمحیط امن کار توانست بین مؤلفه

درصد از  0/9 توانستند در دو گام و پرداخت منصفانهمتغیرهای محیط امن کار. تبیین کند دوستی را

 گرایی در سازمان و پرداخت منصفانهقانون. واریانس مربوط به وظیفه شناسی را پیش بینی کنند

یکپارچگی و انسجام . درصد از واریانس مربوط به بردباری را تبیین نمایند 9/0توانستند در دوگام 

رصد از واریانس مربوط به متغیر آداب اجتماعی را پیش بینی د 8/6اجتماعی در سازمان توانستند 

های جو سازمان رفتار بیگانه معلمان همچنین نتایج ضریب رگرسیون نشان داد از بین مؤلفه. کنند

متغیرهای رفتار بیگانه معلمان، رفتار . درصد از واریانس مربوط به نوع دوستی را تبیین کند 35توانست 

از واریانس وظیفه شناسی را  درصد 08فتار بیگانه معلمان توانستند در سه گام ای معلمان و رحرفه

ای معلمان، رفتارصمیمی معلمان و رفتار بیگانه معلمان توانستند در سه رفتار حرفه. پیش بینی کنند

رفتار صمیمی معلمان و ممانعت مدیر . از واریانس بردباری را پیش بینی کنند درصد 22گام 

رفتار حمایتی مدیر نیز . درصد از واریانس متغیر احترام را پیش بینی کنند 1/9دوگام  توانستنددر

های مستقل گروه t نتایج آزمون. نماید درصد از واریانس متغیر آداب اجتماعی را تبیین 3/2توانست 

ار وجود های رفتار شهروندی سازمانی تفاوت معنادنشان داد که بین زنان و مردان در هیچ یک از مؤلفه

 .ندارد
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 مقدمه

ها برای برآوردن انتظارات جوامع، باپیچیده شدن روز افزون ِجوامع امروزی، رسالت سازمان

هاست توان اذعان کرد دنیای امروز، دنیای سازمان شود، به طوری که میتر میحسّاس و مهم

ها و از ارکان ترین سازمانامروزه آموزش و پرورش به عنوان یکی از سازنده(. 3169محمدی، )

نوربخش و )است اساسی برای توسعه آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه مطرح 

این سازمان، از عناصر مختلفی تشکیل شده است که هر کدام از این عناصر در (. 3161علیزاده،

معلم، به عنوان یکی از عناصر، اهمیت خاصی دارد . کنداهداف آن نقش بسزایی ایفا می پیشبرد

هاکانن، )باشد تواند در تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش تأثیر بسزایی داشته و رضایت او می

عوامل متعددی در ایفای بهتر وظایف  (.2336، 2؛ گرایسون و آلوازر3،2333باکر و اسشافل

، 0داسولت)است  1نقش دارند که یکی از آنها، رفتار شهروندی سازمانی انآموزشی معلم

2338.) 

 

 مبانی نظری

رفتار شهروندی سازمانی یک رفتار فردی آگاهانه و با بصیرت است که اگر چه مستقیماً و به  

شود، اما در حالت کلی کارکردهای صراحت با سیستم پاداش رسمی سازمان بازشناخته نمی

تواند بر عملکرد سازمان، به و می( 2333، 9پاداسکوف و همکاران)دهد ارتقاء می سازمان را

در تعریفی دیگر، رفتار شهروندی سازمانی به آن . خصوص در شرایط بحرانی، تأثیرگذار باشد

های رسمی شود که در شرح وظایف و نقشدسته از رفتارهای اختیاری کارکنان اطالق می

مور )شوند والً در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمیسازمان بیان نشده و معم

به عبارت دیگر، شرح وظایف رسمی در مدرسه کافی نیست؛ شرح (. 2339، 8من و بلکلی

تواند تمام رفتارهای مورد نیاز برای اثر بخشی و تحقق اهداف وظایف رسمی معلمان، نمی

مواجهه . (2339، 6؛ باگلر و سامچ2333، 3ندیپائوال و شانن مورا)مدارس را پیش بینی کند 
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هایی، فراتر از آنچه در قرارداد مؤثر با شرایط و مقتضیات حاکم بر مدارس، به رفتارها و تالش

 .، نیاز دارد(رفتار شهروندی سازمانی)شغلی ذکر شده است 

انسجام  رفتار شهروندی کارکنان اقدامات مثبت کارکنان، برای بهبود بهره وری و همبستگی و 

 1همکاراناورگان و (. 2330، 2؛ ریکتا2323، 3دیگیوس و همکاران)است در محیط کاری 

معتقدند که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که ( 2336؛ 2338)

های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود سیستم یمستقیماً به وسیله

این تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتار . شوداثر بخشی و کارایی عملکرد سازمان می باعث ارتقای

ی از پیش این که این رفتار باید داوطلبانه باشد؛ یعنی نه یک وظیفه اولشهروندی تأکید دارد؛ 

ی این که مزایای این رفتار، جنبه دوم. تعیین شده و نه به عنوان بخشی از وظایف رسمی

دارد این است که رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چند وجهی  سومویژگی  سازمانی دارد و

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک مفهوم چند بعدی، تمام رفتارهای نسبتاً مثبت افراد در )

کمک به دیگر اعضای سازمان در رابطه با مشکالت و ) نوع دوستی -3:داخل سازمان شامل

رود رفتارهای اختیاری که از حداقل الزامات نقش فراتر می)ن با وجدان بود -2،(وظایف مرتبط

ماند و یا کارمندی که وقت زیادی را برای مثل فردی که بیشتر از زمان معمول در محل کار می

تمایل به تحمل شرایط سخت بدون ابزار شکایت و )جوانمردی -1، (کنداستراحت صرف نمی

ت در شرایط غیر ایده آلِ سازمان بدون ابراز نشان دادن تحمل و گذش) گذشت-0،(ناراحتی

تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و نیز ارائه )رفتار مدنی  -9شکایت، و 

، 9؛ یلماز و تاسدن2335، 0کرکماز و آرکاسی)گیرد را در برمی( تصویری مناسب از سازمان

در بهبود عملکرد سازمان، پرداختن به  با توجه به اهمیت رفتارهای شهروندی سازمانی(. 2335

توان در دو دسته عوامل درون روانی و این عوامل را می. عوانل مؤثر بر آن حائز اهمیت است

 .و قرار داد 3و جوِّ سازمانی 8عوامل بیرونی و سازمانی مانند کیفیت زندگی کاری
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پرداخت و مزایای  کیفیت زندگی کاری به مفهوم داشتن نظارتی صحیح، شرایط کاری خوب، 

زندگی . مطلوب و مهم تر از همه ایجاد فضای کار چالش گرانه، مشارکتی، و اقناع کننده است

آید و عبارت است از  کاری با کیفیت عالی از طریق توجه به فلسفه روابط کارکنان به دست می

منظم از  های هایی در استفاده از زندگی کاری با کیفیت، که خود کوشش به کار گیری کوشش

تری برای اثرگذاری بر کارشان و تشریک  های بزرگ سوی سازمانی است که به کارکنان فرصت

؛ 2335، 2؛ تکیور و شارما2323، 3آالم و شایک)دهد  مساعی در اثربخشی کلی سازمان می

کیفیت زندگی کاری بر پیامدهای شخصی و چگونگی بهبود کار فردی منطبق (. 3163جزئی، 

منجر به پیامدهایی مطلوبی در عملکرد، کسب  و( 2335، 1جفری و کاتراحمیدی، )است 

از این رو  ،شوداهداف، و سودآوری سازمان، و نیز ادراک برابری و اخالقیات در کارکنان می 

 . تواند در رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مؤثر باشدمی

های حاکم بر یک ویژگی جو سازمانی عبارت است از مجموعه ای از حاالت و خصوصیات یا

سازمان که آن را قابل اعتماد، غیر قابل اعتماد، ترس آور و یا اطمینان بخش، تسهیل کننده، یا 

سازد و از عواملی مانند رضایت شغلی، شخصیت، رفتار، سوابق، نوع مدیریت، بازدارنده می

بب تمایز سازمان آید و سفرهنگ سازمانی، روحیه یا انگیزش، ساختار، تکنولوژی بوجود می

جوسازمانی خصوصیات داخلی یک سازمان است که (. 3163امین پور،)شود مشابه ازهم می

دربروز رفتارسازمانی نیروی انسانی، به خصوص درخود باوری جهت اظهار نظر، مشارکت 

از آنجایی که (. 3136؛ عسگریان، 2323، 0پراستاویان و همکاران)گذارد وانگیزش تأثیر می

حاضر در سازمان آموزش و پرورش انجام شده است، جو مدرسه مورد توجه قرار گرفته پژوهش 

جو مدرسه عبارت است از کیفیت نسبتاً پایدار محیط مدرسه که به وسیله معلمان تجزیه . است

به عبارت . دهدو مبتنی بر ادراکات جمعی آنان استشود، رفتار آنها را تحت تأثیر قرار میمی

های درون مدرسه، های متقابل میان گروهنی مدرسه، حاصل روابط و کنشدیگر جو سازما

 . (3130عالقه بند، )یعنی مدیران، معلمان، کارکنان و دانش آموزان است 
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 پیشینه پژوهش

رابطه معنادار بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در مطالعات محبی فر، 

، حق (3152) یعرب، حسینی، کشاورزی، زارع و (3153)ترکا صفری، جعفری، احدی نژاد و 

از دیگر عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی . مورد تأیید قرار گرفته است( 2332) یکاشانشناس 

رابطه معنادار بین جو سازمانی و رفتار . توان به جو سازمانی اشاره کردسازمانی معلمان، می

( 2332) یزمستان؛ ثمودی، فرنیا، وحید فر و (2333) 3دیراضاتاشهروندی سازمانی در مطالعات 

 .مورد تأیید قرار گرفته است (3166) یصالحجمالی، پور ظهیر و و 

 طور کهآنها، علی رغم اهمیت و نقش حساس رفتار شهروندی سازمانی در تمام سازمان 

و دالیل این امر از د .شواهد موجود نشان می دهد، در مدارس، کمتر به آن توجه شده است

جهت قابل بررسی است؛ اول آنکه نقش مهم این متغیر، هنوز به طور کامل و گسترده درک 

های پژوهشی نشده، و دیگر اینکه ممکن است بدیع بودن و بومی نشدن آن در مدارس، انگیزه

ها و نیاز همچنین علی رغم درک اهمیت و روند رو به رشد پژوهش. زیادی را ایجاد نکرده باشد

س به معلمان با رفتار شهروندی سازمانی باال، هنوز به این متغیر در ایران و در آشکار مدار

از آنجا که این مسئله از ضعف دانش و غفلت پژوهشگران نیز . شودسطح مدارس، توجه نمی

عالوه بر آن پژوهش در مورد . شود، ضروری است این متغیر، مورد بررسی قرار بگیردناشی می

نی معلمان، ظرافت مهمی از نقش و شیوه تأثیر آن بر اثر بخشی مدارس رفتار شهروندی سازما

کند و درک بهتر آن، به ایجاد شرایط حمایت کننده از رفتار شهروندی سازمانی را مشخص می

با توجه به  (.2339دیپئوال و هوی،)کرد معلمان و متعاقب آن اثر بخشی مدارس، کمک خواهد 

ی کیفیت زندگی کاری و سازمانی با ا هدف بررسی رابطهتمهیدات یاد شده، پژوهش حاضر ب

بر این اساس، پرسش های پژوهش . رفتار شهروندی سازمانی در بین دبیران انجام شده است

 :حاضر عبارتند از

پرداخت منصفانه، محیط کار ایمن، تأمین فرصت ) یکارهای کیفیت زندگی رابطۀ مؤلفه-3

ر سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی د

رفتار با ( های انسانیی قابلیتزندگی، یکپارچکی و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه

نوع دوستی، وظیفه شناسی، بردباری، احترام، آداب ) آنهای شهروندی سازمانی و مؤلفه

 چگونه است؟( اجتماعی

                                                      
1
 - RazaTayed,A 
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رفتار هدایتی مدیر، رفتار ممانعتی مدیر، رفتار حمایتی مدیر، ) یسازمانهای جو رابطۀ مؤلفه-2

رفتار شهروندی سازمانی با ( معلمان، رفتار صمیمی معلمان، رفتار بیگانه معلمان ایرفتار حرفه

 چگونه است؟ های آنو مؤلفه

میزان واریانس رفتار شهروندی سازمانی را  های کیفیت زندگی کاری به چههر یک از مؤلفه-1

 کنند؟بیین میت

میزان واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین  های جو سازمانی به چههر یک از مؤلفه -0

 کنند؟می

های رفتار شهروندی سازمانی در بین مردان و زنان تفاوت معنی داری وجود آیا بین مؤلفه-9

 .دارد؟

 

 روش

 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

جامعزه  . طرح غیرآزمایشی از نوع همبستگی انجام شده اسزت  یک پژوهش حاضر در چارچوب 

بزال   )استان قززوین   البرز معلمان شاغل در مقطع متوسطه شهرستان آماری این پژوهش کلیۀ 

بزود کزه بزه شزیوۀ     ( مزرد  63زن و  383)معلم  203نمونه مورد نظر شامل . دندبو (نفر 893بر 

چند مدرسه به طور تصادفی انتخاب  ابتدا کهبدین صورت  .گیری در دسترس، انتخاب شدنمونه

شدند و سپس از هر مدرسه تعدادی از معلمین زن و مزرد را کزه در مدرسزه حضزور داشزته و      

و میانگین سال  18میانگین سن معلّمان زن . حاضر به همکاری بودند، مورد آزمون قرار گرفتند

 درصزد  0/33. بود سال 31مرد و  نمیانگین سابقه کار معلّمان ز. سال بود 19سن معلّمان مرد 

هزا دارای  درصد از آزمزودنی  8/0. ها متأهل بودنددرصد از آزمودنی 8/65و  ها مجرداز آزمودنی

درصزد از   3/52. فزوق لیسزانس بودنزد    درصد 1/38درصد لیسانس و  2/35مدرک فوق دیپلم، 

الزم به ذکر است کزه   .درصد پیمانی بودند 5/3 وها از نظر وضعیت استخدامی، رسمی آزمودنی

هدف پزژوهش   ۀها، توضیحاتی در زمینمورد نظر توسط آزمودنی هایپرسشنامهپیش از تکمیل 

برای . ها ارائه گردیدهای استفاده شده توسط پژوهشگران، برای آزمودنیو شیوه تکمیل مقیاس

 tون وآزمز 2، رگرسزیون گزام بزه گزام     3هزا از ضزریب همبسزتگی پیرسزون    تجزیه و تحلیل داده

 .های مستقل استفاده شد گروه

                                                      
1
 - Pearson correlation 

2
 - stepwise regression 
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 ابزار پژوهش

نامزه کزه   ایزن پرسزش  (: 3553)وهمکزاران  نامه رفتار شهروندی سازمانی پادسزاکوف  پرسش. 3

سزاخته شزده   ( 3566)رگزان  /گانزه او بر اساس ابعاد پزنج ( 3553)وهمکاران توسط پادساکوف 

شناسزی، بردبزاری، احتزرام و    دوسزتی، وظیفزه   نامه پنج مولفه نوعپرسش. گویه است 20دارای 

 هفزت تا نمره ( خیلی کم) کای از نمره یت هفت گزینهلیکر طیفآداب اجتماعی را در مقیاس 

هزای شزکرکن و   پایایی آن در تحقیقات گوناگون از جملزه در پزژوهش   .سنجدمی( خیلی زیاد)

نامه بزه  برای کزل پرسشز  ( 3166) ینادر، هویدا و (3163) ینعام، شکرکن و (3169)همکاران 

همچنین پایزایی آزمزون بزا ضزریب آلفزا      . شده است گزارش 65/3و  52/3، 66/3 65/3ترتیب 

آداب  و 69/3، احتزرام  69/3، بردبزاری  62/3، وظیفه شناسزی  69/3 یدوستکرونباخ برای نوع 

 .به دست آمد 98/3در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ . است گزارش شده  33/3 یاجتماع

 فیشراین پرسشنامه توسط قالوندی، رجایی پور، مولوی و : زندگی کاری پرسشنامه کیفیت. 2

سزوال در مقیزاس    83سزاخته شزد و شزامل    ( 3531)بر اساس مدل ریچزارد والتزون   ( 3165)

مؤلفه اسزت   6این پرسشنامه دارای . است« خیلی زیاد»تا « خیلی کم»ای از لیکرت پنج درجه

ار ایمن، تأمین فرصت رشزد و امنیزت مزداوم، قزانون     پرداخت منصفانه، محیط ک :که عبارتند از

گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زنزدگی، یکپزارچکی و انسزجام    

هزای ایزن   نتزایج تحلیزل عزاملی مؤلفزه    . هزای انسزانی  ی قابلیزت اجتماعی در سازمان و توسعه

خصصان و اساتید حوزه علوم تربیتی و روایی آن نیز توسط مت. پرسشنامه را مورد تأیید قرار داد

در پزژوهش حاضزر آلفزای    . مشخص گردیزد  51/3مدیریت تأیید و پایایی آن به روش کرونباخ 

 .به دست آمد 65/3کرونباخ 

در پژوهش حاضر برای اندازه گیزری جزو سزازمانی ازنسزخه مقطزع      : پرسشنامه جو سازمانی. 2

گویزه   23این پرسشنامه دارای . شد استفاده( 3581)متوسطه پرسشنامه هالپین و دان کرافت 

نامه شش بُعد رفتار پرسش. است« بندرت»تا « همیشه»ای از گزینه 0ت لیکر طیفدر مقیاس 

رفتار هزدایتی مزدیر،   : این ابعاد عبارتند از. دهدمدیر مدرسه و معلمان را مورد سنجش قرار می

معلمان، رفتار صمیمی معلمزان، رفتزار    ایرفتار ممانعتی مدیر، رفتار حمایتی مدیر، رفتار حرفه

بدین شزکل کزه   . مورد تأیید قرار گرفت( 3168)احقر یی و پایایی آن توسط روا .بیگانه معلمان

نفر از اساتید رشته مدیریت، روان  8ها توسط روایی محتوایی پرسشنامه ازطریق بررسی پرسش

ردار بودند، مطالعه شد و بر اسزاس  شناسی و مشاوره که در زمینه پژوهش از تجارب کافی برخو
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ضریب پایزای پرسشزنامه بزا اسزتفاده از     . نظر آنها اصالحات الزم انجام و مورد تأیید قرار گرفت

پزژوهش   در .مشزخص گردیزد   63/3و  65/3به ترتیزب   روش آلفای کرونباخ و روش باز آزمایی

 .به دست آمد 63/3حاضر آلفای کرونباخ 

 یافته ها

های رفتارشهروندی سازمانی مؤلفههای کیفیت زندگی کاری با رابطۀ مؤلفه» :سؤال اول پژوهش

 «چگونه است؟
ضرایب همبستگی بین نمرات مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی  :3شماره جدول

 سازمانی

 متغیر

 های رفتار شهروندی سازمانیمؤلفه

نوع 

 دوستی

وظیفه 

 شناسی
 احترام بردباری

آداب 

 یاجتماع

ی
ار

ی ک
دگ

 زن
ت

فی
کی

 

 333/3 331/3 -385/3 -336/3 332/3 پرداخت منصفانه

 محیط کار ایمن
**366/3 *383/3 321/3 333/3 390/3 

تأأیمین فرصأأت رشأأد و امنیأأت 

 مداوم

**333/3 332/3 321/3 303/3 *393/3 

 223/3** 333/3 393/3** 333/3 336/3 قانون گرایی در سازمان

 *305/3 -339/3 316/3 -316/3 392/3 زندگی کاریوابستگی اجتماعی 

 218/3** -300/3 330/3 305/3 369/3 فضای کلی زندگی

یکپارچکی و انسأجام اجتمأاعی   

 در سازمان
363/3 `392/3 381/3 333/3- **215/3 

 233/3** -322/3 303/3 -330/3 25/3 های انسانیی قابلیتتوسعه

 ی کلی کیفیت زندگی کارینمره
*302/3 338/3 331/3 335/3 **216/3 

33/3>. **P
 *39/3>. *P 203N= 
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محیط امن کار با نوع دوستی، و دهد که  نشان می جینتا 3درجدول نتایج آزمون همبستگی 

تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم بانوع دوستی . وظیفه شناسی همبستگی مثبتِ معنادار دارد

قانون گرایی در سازمان با بردباری و آداب . دار داردو آداب اجتماعی همبستگی مثبتِ معنا

وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، . اجتماعی همبستگی مثبتِ معنادار دارد

با آداب اجتماعی  های انسانیی قابلیتیکپارچکی و انسجام اجتماعی در سازمان توسعه

 .همبستگی مثبتِ معنادار دارند

 های آنرفتار شهروندی سازمانی و مؤلفههای جو سازمانی با طۀ مؤلفهراب: سؤال دوم پژوهش

 چگونه است؟

 ضرایب همبستگی بین نمرات جو سازمانی مدرسه و رفتار شهروندی سازمانی :2شماره جدول

 متغیر

 های رفتار شهروندی سازمانیمؤلفه

نوع 

 دوستی

وظیفه 

 شناسی
 احترام بردباری

آداب 

 اجتماعی

جو
ی 
ها
ه 
ؤلف
م

 
ی
مان
ساز

 

 -385/3 333/3 233/3** 235/3** 213/3** رفتار هدایتی مدیر

 -336/3 -381/3 315/3 390/3 300/3 رفتار ممانعتی مدیر

 -308/3* 339/3 303/3* 361/3** 310/3* رفتار حمایتی مدیر

 -333/3 303/3* 155/3** 030/3** 111/3** معلمان ایرفتار حرفه

 -321/3 381/3* 339/3 305/3* 353/3** رفتار صمیمی معلمان

 -331/3 -386/3 -291/3** -210/3** -110/3** رفتار بیگانه معلمان

33/3>. **P
 *39/3>. *P 203N= 

رفتار هدایتی مدیر با نوع دوستی، دهدکه  نشان می جینتا 2درجدول نتایج آزمون همبستگی 

رفتار حمایتی مدیر بانوع دوستی و  .وظیفه شناسی و بردباری همبستگی مثبتِ معنادار دارد

 .وظیفه شناسی همبستگی مثبتِ معنادار و با آداب اجتماعی همبستگی منفیِ معنادار دارد

ای معلمان با نوع دوستی، وظیفه شناسی، بردباری و احترام همبستگی مثبتِ حرفه رفتار

رام همبستگی مثبتِ صمیمی معلمان با نوع دوستی، وظیفه شناسی و احت رفتار .معنادار دارد
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معنادار دارد و رفتار بیگانه معلمان با نوع دوستی، وظیفه شناسی و بردباری همبستگی منفی 

 .معنادار دارد

میزان واریانس رفتار  های کیفیت زندگی کاری به چههر یک از مؤلفه»: سؤال سوم پژوهش

 .«کنند؟شهروندی سازمانی را تبیین می

 کیفیت زندگی کاری بررفتار شهروندی سازمانی رسیون گام به گاممدل رگخالصه  :1شماره جدول

متغیر 

 مالک
F R R متغیرپیش بین

2
 B SE β T P 

 331/3 59/2 366/3 329/3 331/3 319/3 366/3 33/6 محیط امن کار نوع دوستی

وظیفه 

 شناسی

محیط امن 

 پرداخت منصفانه+کار
63/8 211/3 390/3 392/3- 393/3 333/3- 88/2- 336/3 

 بردباری

قانونگرایی در 

پرداخت +سازمان

 منصفانه

93/9 232/3 309/3 331/3- 333/3 390/3- 21/2- 328/3 

آداب 

 اجتماعی

یکپارچگی و انسجام 

 اجتماعی در سازمان
25/22 251/3 368/3 338/3 338/3 251/3 32/0 333/3 

نست نوع دوستی را پیش بینی متغیرمحیط امن کار توا نشان می دهد که 1جدول نتایج 

-تبیین می امن کار درصد واریانس مربوط به نوع دوستی به وسیله متغیر محیط 9/1کنند و

توانستند وظیفه شناسی را پیش بینی کنند  متغیرهای محیط امن کارو پرداخت منصفانه. شود

-قانون. شوداین دو متغیر تبیین می درصد واریانس مربوط به وظیفه شناسی به وسیله 0/9و 

درصد  9/0توانستند بردباری را پیش بینی کنند و  گرایی در سازمان و پرداخت منصفانه

همچنین نتایج ضریب . شودواریانس مربوط به بردباری به وسیله این دو متغیر تبیین می

رگرسیون نشان داد که یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان توانست متغیر آداب اجتماعی 

درصد واریانس مربوط به متغیر آداب اجتماعی به وسیله یکپارچگی و  8/6ش بینی کنند و را پی

 ی هیچ یک از متغیرهایمتغیر احترام به وسیله. شودانسجام اجتماعی در سازمان تبیین می

پرداخت منصفانه، محیط کار ایمن، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی ) نیبپیش 

بستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچکی و انسجام اجتماعی در سازمان، وا

 .، تبیین نگردید(های انسانیی قابلیتدر سازمان و توسعه
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جو سازمانی به چه میزان واریانس رفتار شهروندی  هایهر یک از مؤلفه»: سؤال چهارم پژوهش

 .«کنند؟سازمانی را تبیین می

 جو سازمانی بررفتار شهروندی سازمانی رگرسیون گام به گاممدل خالصه  :0شماره جدول
متغیر 

 مالک
F R R متغیر

2
 B SE β T P 

نوع 

 دوستی

+ رفتار بیگانه معلمان

 رفتار حرفه ای معلمان
26/25 009/3 356/3 398/3 313/3 253/3 38/9 333/3 

وظیفه 

 شناسی

رفتار حرفه ای 

رفتار بیگانه + معلمان

رفتار صمیمی +معلمان

 معلمان

20/22 085/3 223/3 362/3- 363/3 383/3- 35/2- 313/3 

 بردباری

رفتار حرفه ای 

رفتار صمیمی + معلمان

رفتار بیگانه + معلمان

 معلمان

22/21 033/3 226/3 153/3- 308/3 382/3- 61/2- 333/3 

 احترام

رفتار صمیمی 

مانعت رفتار م+معلمان

 مدیر

83/8 213/3 391/3 213/3- 352/3 369/3- 98/2- 333/3 

آداب 

 اجتماعی
 320/3 -23/1 -308/3 315/3 -365/3 323/3 308/3 38/9 رفتار حمایتی مدیر

رفتار بیگانه معلمان توانست نوع دوستی را پیش بینی کننزد و   دهد کهنشان می 0جدول نتایج 

. شزود از واریانس مربوط به نوع دوستی به وسیله رفتزار بیگانزه معلمزان تبیزین مزی      درصد 35

ای معلمان و رفتار بیگانه معلمزان توانسزتند وظیفزه    متغیرهای رفتار بیگانه معلمان، رفتار حرفه

این سزه   درصد از واریانس مربوط به وظیفه شناسی به وسیله 22شناسی را پیش بینی کنند و 

ای معلمزان، رفتارصزمیمی معلمزان و رفتزار بیگانزه معلمزان       رفتار حرفه. شودمتغیر تبیین می

درصد از واریانس مربوط به بردباری به وسزیله ایزن    21توانستند بردباری را پیش بینی کنند و 

همچنین نتایج ضریب رگرسیون نشان داد که رفتار صمیمی معلمزان  . شوددو متغیر تبیین می

واریزانس مربزوط بزه     درصزد از  1/9غیر احترام را پیش بینی کنند و و ممانعت مدیر توانست مت

متغیزر آداب اجتمزاعی نیزز توسزط رفتزار      . شوداین دو متغیر تبیین می متغیر احترام به وسیله

 .بود درصد 3/2حمایتی مدیر تبیین گردید و میزان تبیین 
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دوستی، وظیفه شناسی، نوع) یسازمانهای رفتار شهروندی آیا بین مؤلفه» :سؤال پنجم پژوهش

 .«در بین مردان و زنان تفاوت معنی داری وجود دارد؟( بردباری، احترام و آداب اجتماعی

مردان و زنان از  های مستقل برای مقایسه میانگین نمرات گروه tآزمون  نتایج :9شماره جدول

 های رفتار شهرونی سازمانیمؤلفه نظر

 متغیرها

 زنان مردان

df t p 
 (انحراف معیار)میانگین  (انحراف معیار) میانگین

 238/3 -20/3 216 (23/2)63/33 (36/2)01/33 نوع دوستی

 389/3 -69/3 216 (93/2)59/33 (22/2)12/33 وظیفه شناسی

 130/3 -653/3 216 (33/1)00/36 (10/1)39/36 بردباری

 989/3 993/3 216 (83/2)33/33 (63/3)23/33 احترام

 323/3 -99/3 216 (12/3)25/39 (05/3)39 یآداب اجتماع

بین زنان و مردان در هزیچ یزک    دهد کهنشان می 9های مستقل در جدول گروه t نتایج آزمون

 (.<39/3P) نداردهای رفتار شهروندی سازمانی تفاوت معنادار وجود از مؤلفه
 

 بحث و نتیجه گیری

 است کارمندان جانب از ای اوطلباند و آگاهانه رفتارهای شامل سازمانی شهروندی رفتار

 کارمندان، بهره وری چگونگی از نظر صرف را سازمانی اثربخشی سطح مستقیم طور به که

و  دهدمی کاهش را اشتباهات نسبت کند؛می تشویق را تیمی کار . داد خواهد افزایش

 جو کلی طور به و دهدمی افزایش سازمان، مسائل در را کارکنان شدن درگیر و مشارکت

 عوامل بر گذاری اثر طریق از سازمانی شهروندی رفتار .آوردمی فراهم را سازمانی مناسبی

 شغلی، رضایت سازمانی، تعهد افزایش روحیه، بهبود سازمانی، جو از قبیل سازمانی درون

 هم سازمانی برون عوامل بهبود بر گذاری تاثیر با نیز و شغلی رفتارهای مخرب و غیبت کاهش

این  اهمیت به توجه شود  بامی کارکنان عملکرد کیفیت و کیفیت خدمات شغلی، ضایتر چون

 با سازمانی جو و کاری زندگی کیفیت ابعاد رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش سازه

 داد نشان همبستگی ضریب آزمون نتایج. گرفت انجام معلمان دربین رفتارشهروندی سازمانی

 شناسی وظیفه و دوستی، نوع با کار امن محیط بین کاری ندگیز های کیفیتمؤلفه بین از که

 خود کار محیط در معلمان که مقدار هر که معنی بدین .معنادار وجوددارد مثبتِ همبستگی
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 خواهند نشان را بیشتری پذیری مسئولیت و همدلی کنند، صمیمت، تجربه را باالتری امنیت

 معنادار مثبتِ همبستگی اجتماعی آداب و وستید بانوع امنیت مداوم و رشد فرصت تأمین .داد

 امنیت و باشند داشته بیشتری شغلی رشد فرصتهای معلمان که قدر هر که معنی بدین .دارد

 سازمانی اجتماعی زندگی در و بود خواهند همدلتر تجربه نمایند، مستمر طور به را شغلی

 همبستگی اجتماعی آداب و اریبردب با سازمان در گراییقانون .کرد خواهند مشارکت بیشتر

 توافق مورد قوانین بر مبتنی سازمان عملکرد که هر میزان که معنی بدین .دارد معنادار مثبتِ

 خواهند سازمانی امور در بیشتری مشارکت و انتقاد شکیباتر زمینه در معلمان باشد، کارکنان

 انسجام وبین چکییکپار زندگی، کلی کاری، فضای زندگی اجتماعی وابستگی بین .داشت

 معنادار مثبتِ همبستگی اجتماعی و آداب انسانی هایقابلیت توسعهی سازمان، در اجتماعی

 دهند، توسعه بیشتر را فردی هایقابلیت بتوانند کارکنان قدر هر که معنی بدین .دارد وجود

 نند،ببی بخش رضایت را کلی سازمان فضای و نمایند مشاهده سازمان در را بیشتری انسجام

 .دارد خواهند نشان سازمان با مرتبط امور در را بیشتری مشارکت

 کیفیت ابعاد طریق از سازمانی شهروندی رفتار پذیری بینی پیش میزان زمینه در

 نوع به مربوط درصد از واریانس 1/3 که داد نشان گام به گام رگرسیون آزمون آماری زندگی،

 پرداخت کارو امن محیط متغیرهای .شودمی ینتبی کار امن محیط متغیر وسیله به دوستی

 در قانونگرایی .پیش بینی کنند را شناسی درصد از واریانس وظیفه 0/9 توانستند منصفانه

 کنند بینی پیش را از واریانس بردباری درصد 9/0 توانستند منصفانه پرداخت و سازمان

توانست  سازمان در اجتماعی انسجام و یکپارچگی که داد نشان رگرسیون نتایج ضریب

 در اجتماعی انسجام و وسیله متغیر یکپارچگی به اجتماعی متغیر آداب درصد از واریانس 8/6

 بین پرداخت پیش از متغیرهای یک هیچ یوسیله به احترام متغیر. شودمی تبیین سازمان

 سازمان، در مداوم، قانون گرایی امنیت و رشد فرصت تأمین ایمن، کار محیط منصفانه،

 سازمان در انسجام اجتماعی و یکپارچکی زندگی، کلی فضای کاری، زندگی اجتماعی وابستگی

شناس  حق نتایج مطالعات با نوعی به هایافته این .نگردید تبیین انسانی، قابلیتهای توسعهی و

 و زارع حسینی، کشاورزی،( 3153)ترکا  و نژاد احدی جعفری، صفری، فر، محبی ،(2332)

 کاری کیفیت زندگی گفت توانمی هایافته این احتمالی تبیین در .است همسو (3152)عربی 

 توجه، اعتماد متقابل، میزان چه تا که این یعنی .خود شغل به نسبت افراد نگرش نوع یعنی

 در محیط( معنوی و مادّی) گذاری سرمایه برای مناسب های فرصت و جالب کار قدرشناسی،

بتوانند  کارکنان آن در که هاییفرصت افزایش این بنابر. شودمی فراهم کارکنان برای کار،
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 سازمان عملکرد و کنند تجربه را بیشتری شغلی امنیت و دهند ارتقا را خود کاری هایقابلیت

 که معنی بدین داشت، خواهند را بهتری سازمانی شهروندی رفتار ببینند، قانون در محور را

 این بنابر داشت، خواهند را سازمانی امور در بیشتری کتمشار و بود همدلتر، صمیمیترخواهند

 .نیستند انتظار از ها دوریافته این

 سازمانی، جو هایمؤلفه بین از که داد نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج همچنین

 .دارد معنادار مثبتِ همبستگی بردباری و شناسی وظیفه دوستی، نوع با مدیر رفتار هدایتی

 اجتماعی آداب با و معنادار مثبتِ همبستگی شناسی وظیفه و دوستی بانوع مدیرحمایتی  رفتار

 معلمان قبال در مدیر عملکرد و رفتار قدر هر که معنی بدین .دارد منفیِ معنادار همبستگی

 از شوند، می تر همدل و صمیمی دوستی نوع نظر از معلمان همان میزان به باشد هدایتگرانه

 انتقاد و تحملپذیری برای شکیبایی به بردباری نظر از و تر ولیت پذیرمسئ شناسی، وظیفه نظر

 حرفهای رفتار .خواهند بود راغبتر خود به شایسته افراد ترجیح سازمانو از جویی عیب عدم

 رفتار .معنادار دارد مثبتِ همبستگی احترام و بردباری شناسی، وظیفه دوستی، نوع با معلمان

 و رفتار دارد معنادار مثبتِ همبستگی احترام و شناسی وظیفه ی،دوست نوع با معلمان صمیمی

بدین  .دارد معنادار منفی همبستگی بردباری و شناسی وظیفه دوستی، نوع با معلمان بیگانه

 ای حرفه و صمیمانه رفتار مدرسه محیط در خود همکاران با رابطه در معلمان اگر که معنی

 و بود خواهد بیشتر همکاران به واحترام پذیری ولیتمسئ صمیمت، همدلی، باشند، تری داشته

 داشته بودن بیگانه از حاکی رفتار خود همکاران قبال در معلمان که قدر هر سوی دیگر در

 .یابدمی کاهش نیز انتقاد تحمل برای شکیبایی و پذیری مسئولیت صمیمت، همدلی، باشند،

 جوسازمانی، ابعاد طریق از مانیساز شهروندی رفتار پذیری پیش بینی میزان زمینه در

 را دوستی نوع توانست معلمان بیگانه رفتار که داد گام نشان به گام رگرسیون آماری آزمون

 معلمان بیگانه رفتار وسیله به دوستی نوع به واریانس مربوط درصد 35 و کنند بینی پیش

 معلمان بیگانه رفتار و معلمان حرفهای معلمان، رفتار بیگانه رفتار متغیرهای. شودمی تبیین

 وظیفه به مربوط واریانس 08/3و  بینی کند پیش را شناسی وظیفه گام سه در توانستند

 رفتار و معلمان رفتارصمیمی معلمان، حرفهای. شودمی تبیین متغیر سه این وسیله به شناسی

 بردباری به طمربو درصد از واریانس 22 و کنند پیش بینی را بردباری توانستند معلمان بیگانه

 رفتار که داد نشان رگرسیون ضریب همچنین نتایج .شودمی تبیین متغیر دو این وسیله به

 احترام متغیر به مربوط واریانس درصد از  1/9 متغیر توانست مدیر ممانعت و معلمان صمیمی

 زانمی و گردید تبیین مدیر حمایتی رفتار توسط نیز اجتماعی آداب متغیر. کنند بینی پیش را
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 فرنیا، ثمودی، (2333) راضاتاید مطالعات نتایج با نوعی به هایافته این. درصد بود 2/3تبیین 

 و فر وحید

 تبیین در .است همسو( 3166) صالحی و ظهیر پور جمالی، و (2332) زمستانی

 در کار عمومی محیط از معلمان ادراک به سازمانی جو گفت توانها مییافته این احتمالی

 سازمان رهبری و افراد شخصیت به رسمی غیر و رسمی از سازمان متأثر و شده اطالق مدرسه

 به مندی عالقه و کار به عشق اعتماد، قابل گرم، تواند فضایو می( 3133)عباس زاده )است 

 دشته را کار محل از گریزان اعتماد، قابل غیر سرد، بالعکس محیطی یا و آورد وجود به یکدیگر

 به عشق و آسانتر انسانی ارتباط برقراری باشد تر و صمیمی گرمتر سازمانی جو هرچه .باشد

 موجب سرد جو .بود خواهد برخوردار بیشتری از سرعت پویایی و سازندگی و بیشتر کار محیط

 .داشت خواهد دنبال به کار از رغبتی بی و بازده کاری کاهش و یکدیگر از افراد نفرت جدایی،

 مشخصه مهمترین رهبران، و مدیران و تحمل صبر حمایت، و پشتیبانی اعتقاد، دیگر، طرف از

 مشخص نتایج که طورهمان لذا ،(3166)است  سازمانی نوین های رویکرد و الگوها موفقیت

 شامل نتایجی معلمان، و مدیر طرف صمیمت از حمایت، هدایت، از حاکی رفتارهای کندمی

 بیگانه و داشت خواهد دنبال به پذیری انتقادراتحمل برای شکیبایی پذیری، مسئولیت همدلی،

 این بنابر .بود خواهد همراه مسئولیت پذیری و صمیمت و همدلی کاهش با نیز معلمان با بودن

 .نیست انتظار از دور نتایج این

 شهروندی رفتار در مردان و زنان بین که داد نشان مستقل هایگروه tنتایج آزمون  

 برگزاری با توانمی آمده بدست هاییافته اساس بر .ندارد وجود عنادارم نتایج تفاوت سازمانی

 رابطه ساختن روشن ضمن مدیران، همچنین و مرد و زن برای معلمان آموزشی های کارگاه

 کارایی افزایش جهت سازمانی، شهروندی رفتار با جو سازمانی و کاری زندگی کیفیت ابعاد

 رفتار ارائه جهت، را رفتاری الزم مهارتهای مدیران به که شکل بدین .کرد اقدام کارکنان

 رفتار ارائه خصوص در الزم مهارتهای معلمان نیز به و شود داده آموزش هدایتی و حمایتی

 سازمانی جو بهبود و ایجاد به منظور بیگانه رفتار از امتناع همچنین و حرفههای و صمیمانه

 نتایج به توجه با .شود آموزش داده گردد، انیسازم شهروندی رفتار ارتقاء به منجر که مناسب

 معلمان، شهروندی سازمانی رفتار در کاری زندگی کیفیت ابعاد موثر نقش تأیید و تحقیق

 دادن قرار مدارس، مدنظر در کاری زندگی کیفیت بنیادهای تقویت جهت در شود می پیشنهاد

 شهروندی سازمانی رفتار بر ریکا زندگی کیفیت های مولفه تأثیر از شده ارائه بندی الویت

 .گیرد قرار شرکت ریزان برنامه و مدیران توجه مورد
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