مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

ISSN: 6262-4625
www.jocrisar.ir

سال اول  ،شماره  ، 4آبان 9318

تعیین رابطه میان مؤلفه های رفتار سازمانی با بازخورد سازمانی در میان کارکنان
اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان
عمران کیانی ، 9خدیجه فرامرزی کوشکی

2

 ،مینو صادقی

3

1مربی،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد و شهرستان لردگان
2کارشناس آموزش ابتدایی
4کارشناس روانشناسی

چکیده
این پژوهش به دنبال تعیین رابطه میان مؤلفه های رفتار سازمانی با بازخورد سازمانی و در میان کارکنان اداره آموزش و
پرورش شهرستان لردگان می باشد .هدف کلی ،بررسی رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری
شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان می باشد .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه کارکنان اداره
آموزش و پرورش شهرستان لردگان است .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که در نهایت حجم نمونه
 131نفر در نظر گرفته شد .روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی از نوع پیمایشی است که از روایی و پایایی قابل قبولی
برخوردار است .برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در پرسشنامه ها از روش های توصیفی (فراوانی ،میانگین،
انحراف استاندارد ) و نیز از آزمون  tمستقل t،تست تک متغیره و تحلیل واریانس چندمتغیره جهت تحلیل های آماری اطالعات
فردی استفاده شد .بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون و اولویت بندی متغیر ها با استفاده از آزمون
فریدمن صورت گرفته است.
واژههای کلیدی :سازمان ،رفتار شهروندی ،بازخورد ،سازگاری ،شغل ،کارکنان
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مقدمه
در واقع انسان به عنوان مهم ترین عضو و منحصربه فرد ترین منبع در سازمان مطرح است و رفتار او نیز مبتنی بر هدف و
شامل سلسله ای از فعالیت ها مثل کار کردن ،صحبت کردن ،خوردن و نظایر آن می باشد .مدیران با شناخت و فهم درست
«رفتار انسان» در «سازمان» ،یا «رفتار سازمانی» می توانند ،نه تنها چرایی رفتار را تشخیص دهند ،بلکه قادر خواهند شد
تاحدودی ،رفتار آینده را پیش بینی و کنترل نمایند.راجه به رفتار سازمانی مثل سایر مفاهیم ،تعاریف زیادی شده است اما
کاملترین تعریف به قرار زیر است:رفتار سازمانی ،مطالعه ی علمی و کاربردی رفتار افراد ،گروها ،تیم ها و سازمان ،رویارویی و
تعامل بین آنها ،برای استفاده ،تغییر و بهسازی کارآمد و اثربخش ،در یک محیط پویا در جهت هدف های سازمان بر اساس
نظام ارزشی و اخالقی می باشد .توجه به رفتارهای شهروندی سازمانی به این دلیل در سازمانها مهم بوده که سازمانها از طریق
شرح شغل رسمی قادر نیستند طیف وسیعی از رفتارهای مورد نیاز تحقق اهداف را انتظار داشته باشند .کلیمنت و واندن برگ
(  ) 2222بیان می کنند که  OCBرفتارهای شهروندی سازمان را به منابع بیشتر مجهز می کند و نیاز به مکانیزم های رسمی
پر خرخ را کاهش می دهد
ارگان رفتار شهروندی سازمانی را در  3بعد یا مؤلفه خالصه کرده است:

 .1نوع دوستی
 .2جوانمردی
 .4ادب و مهربانی
 .3خوش خویی
 .3وظیفه شناسی
ارگان معتقد است در صورت تقویت ویژگیهای مذکور در سازمانها ،کارکنان به دنبال اصالح عملکرد خود در حین انجام وظایف
و فعالیت های سازمانی خواهند بود و نقش خود را به خوبی ایفا خواهند کرد.

به زعم جوت ،اسکوالر و میلر ( ،) 2222فرض بر این است که اگر کارکنان در رفتارهای شهروندی سازمانی سهیم باشند و در
بهبود آن مشارکت ورزند ،موقعیت کاری اثربخش تر ،کارها روان تر و سازگاری شغلی و بازخورد سازمانی مؤثرتر انجام می شود.

در این پژوهش ما برآنیم تا روابط موجود بین رفتار شهروندی سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی را با استفاده از
ابزارهای موجود در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان مشخص کنیم.
بیان مسئله
بیش از یک قرن است که تفکر غالب مدیریت بر این محور چرخیده است و می چرخد که تمامی تالش های سازمان باید در
جهت بهبود مستمر باشد .تالش برای بهبود عملکرد از روزهای اولیه شکل گیری رشته مدیریت به عنوان اصل خدشه ناپذیری
بوده است که هرروز وارد مباحث جدیدتری می شود و حوزه های بیشتری را تسخیر می کند (حسنی،قلی پور.) 1432 ،
رفتار شهروندی یکی از ابعاد مهم جامعه شناختی سازمتنهای آموزشی از جمله دانشگاهها و ادارات است.

مفهوم رفتار شهروندی ) (OCBرا اولین بار ارگان ) (Organمطرح کرد .به زعم ارگان  OSBشامل رفتاری کامالُ داوطلبانه
است که نظام پاداش دهی ،قابلیت شناسایی آن را به صورت مستقیم و یا ضمنی ندارد ولی در مجموع عملکرد مؤثر را در
سازمان افزایش می دهد (هویدا ،نادری.) 1431 ،
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در رفتار شهروندی سازمانی به طور کلی آن دسته از رفتارهایی مورد توجه قرار می گیرد که علی رغم این که اجباری از سوی
سازمان برای انجام آنها وجود ندارد ،در سایه انجام آنها از جانب کارکنان ،برای سازمان ،منفعت هایی ایجاد می شود (مورمان و
همکاران.) 1993 ،
ارگان ،رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان رفتارهای تحت اختیار فرد تعریف کرده و بیان می کند این دسته از رفتارها به طور
صریح و مستقیم به وسیله ی سیستم های پاداش رسمی مورد توجه قرار نمی گیرند ولی باعث ارتقاء اثربخشی کارکرد های
سازمان می گردند (کوانتس.) 2224 ،
یکی از اهداف سازمان ارائه یک بازخورد دقیق برای بهبود عملکرد کارکنان در کارشان می باشد ،البته این ارزیابی های ارزیابان
گاه به وسیله مقاصد شخصی ارزیاب تأثیر می پذیرد (فار و نئومن؛ به نقل از آلدرز.) 2222 ،
بازخورد قسمت مهمی در سیستم کنترل سازمان است و نقش مهم و کاربردی در ایجاد انگیزه ،جهت دهی و ساخت دهی
عملکرد کارکنان دارد (آشفورد ،کامینگر.) 1934 ،
بازخورد سودمند ،پیشگویی کننده قوی و با اهمیتی برای کارکنان می باشد اگرجه تجارب گذشته بر خودکارآمدی تأثیر مثبت
داشته و تجارب گذشته قسمت واقعی از تاریخچه تفاوت های فردی می باشد اما همگی بر دیافت صحیح و مفید بازخورد تأثیر
دارند (آلدرز.) 2222 ،
در مجموع بازخورد به عنوان ضرورتی برای بهبود عملکرد پذیرفته شده است (اریکسون؛  ،1992نقل از آلدرز.) 2222 ،
فرضیه اساسی نظریه سازگاری شغلی این است که افراد برای ایجاد و نگهداری ارتباط مثبت با محیط کاریشان در تالش اند.
سازش (سازگاری ) شغلی برای ادامه اشتغال موفقیت آمیز عامل مهمی به شمار می رود .هر فردی انتظار دارد که اشتغال به کار
مورد نظر ،خوشنودی و سالمت و اعتبار برای او به ارمغان آورد و نیازهای اولیه اش را مرتفع سازد .در زمینه سازش شغلی
تعاریف گوناگونی ارائه شده است ،می توان سازش شغلی را عبارت دانست از حالت سازگار و مساعد روانی فرد نسبت به شغل
مورد نظر پس از اشتغال .سازش شغلی ترکیب و مجموعه ای از عوامل روانی و غیر روانی است (شفیع آبادی.) 1431 ،
با توجه به مباحث باال به طور کلی هدف پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی با بازخورد سازمانی و
میزان سازگاری شغلی در بین کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره ) استان چهامحال و بختیاری می باشد.

پیشینه نظری تحقیق
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ) (OCBرا اولین بار ارگان مطرح ساخت .به زعم ارگان  OSBشامل رفتاری کامالُ داوطلبانه
است که نظام پاداش دهی ،قابلیت شناسایی آن را به صورت مستقیم و یا ضمنی ندارد ولی در مجموع عملکرد مؤثر را در
سازمان افزایش می دهد (هویدا ،نادری.) 1431 ،
OCBشامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش
سازمان در نظر گرفته نمی شود ولی میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش می دهد (هانگ ،جین و یانگ.) 2223 ،
مرور ادبیات ،دو رویکرد اصلی را در تعاریف مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مشخص می کند:
) 1رفتارهای در نقش و فرانقش :
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محققان اولیه رفتار شهروندی سازمانی را جدای از عملکرد داخل نقش تعریف و تاکید کردند که رفتار شهروندی سازمانی
بایستی به عنوان رفتار فرانقشی مورد توجه قرار گیرد .ماریسون (  ) 1993واژه «گستره شغلی درک شده را» را برای تمایز بین
این دو دسته از رفتارهای «در نقش» و «فرانقش» به کار برد و بیان کرد ،هرچه کارمند دامنه شغل را گسترده تر درک نماید،
فعالیت های بیشتری را به عنوان فعالیت های در نقش تعریف می کند .این فرض بر این نکته تاکید دارد که یک عامل تعیین
کننده مهم برای اینکه یک فعالیت رفتار شهروندی سازمانی خوانده شود این است که کارکنان به چه گستردگی مسئولیت های
شغل شان را تعریف کنند .این استدالل کاربرد تئوریکی مهمی در پی دارد و آن اینکه آنچه دیگران به عنوان رفتار شهروندی
سازمانی تعریف می کنند ،منعکس کننده درک کارکنان از گستردگی مسئولیت های کاریشان می باشد .این توصیه در
مطالعات دیگر مورد تأیید قرار گرفت ،چرا که نشان داده شد مرز رفتار «در نقش» و «فرانقش»به خوبی تعریف نشده است و از
کارمندی به کارمند دیگر یا از کارکنان به سرپرستان تغییر می کند و به این خاطر این رویکرد با آنچه محققین نوعاَ به عنوان
رفتار شهروندی سازمانی مفهوم سازی می کنند در تناقض است ،هرچند که گروهی از محققان با بیان تفاوت های میان
رفتار«در نقش» یا «درون نقش» و رفتار «فرانقش» از یکسو و مفهوم سازی رفتار شهروندی سازمانی از سوی دیگر میان آنها
ارتباط برقرار کنند .به عنوان مثال از نظر ارگان (  ) 1933یک تفاوت حیاتی میان این دو نوع فعالیت این است که آیا به این
رفتارها پاداش داده می شود و یا در صورت عدم مشاهده رفتار ،محرومیت هایی اعمال می گردد یا خیر؛ چرا که رفتار
شهروندی سازمانی و فعالیت های مرتبط با آن بایستی مستقل از پاداش های رسمی درک شود ،چون رفتار شهروندی سازمانی
رفتاریست که از نظر سازمانی پاداش داده نمی شود.
 ) 2تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان:

رویکرد دیگر ،رفتار شهروندی سازمانی را جدا از عملکرد کاری مورد توجه قرار می دهد .اتخاذ چنین رویکردی مشکل تمایز
میان عملکردهای نقش و فرانقش را مرتفع می سازد .در این رویکرد ،رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان یک مفهوم کلی
شامل تمام رفتارهای مثبت و سازنده افراد در داخل سازمان همراه با مشارکت کامل و مسئوالنه ،در نظر گرفته شود.
اهدف کلی
بررسی رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی با بازخورد سازمانی و در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان
اهداف جزیی
تعیین رابطه بین مؤلفه نوع دوستی رفتار شهروندی سازمانی با بازخورد سازمانی
تعیین رابطه بین مؤلفه جوانمردی رفتار شهروندی سازمانی با بازخورد سازمانی
تعیین رابطه بین مؤلفه ادب و مهربانی رفتار شهروندی سازمانی با بازخورد سازمانی
تعیین رابطه بین مؤلفه خوش خویی رفتار شهروندی سازمانی با بازخورد سازمانی
تعیین رابطه بین مؤلفه وظیفه شناسی رفتار شهروندی سازمانی با بازخورد سازمانی
تعیین رابطه بین مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی با متغیرهای سن ،تحصیالت و جنسیت
فرضیه های پژوهش
بین مؤلفه نوع دوستی رفتار شهروندی با بازخورد سازمانی رابطه وجود دارد.
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بین مؤلفه جوانمردی رفتار شهروندی با بازخورد سازمانی رابطه وجود دارد.
بین مؤلفه ادب و مهربانی رفتار شهروندی با بازخورد سازمانی رابطه وجود دارد.
بین مؤلفه خوش خویی رفتار شهروندی با بازخورد سازمانی رابطه وجود دارد.
بین مؤلفه وظیفه شناسی رفتار شهروندی با بازخورد سازمانی رابطه وجود دارد.

در رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ،بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی (سن ،مدرک تحصیلی و جنسیت ) تفاوت وجود
دارد.

جامعه
جامعه آماری در این پژوهش ،کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان می باشد.
روش تحقیق
در این فصل شیوه گردآوری داده ها ،روش تحقیق بکار گرفته در پژوهش و چگونگی انجام آن بررسی می شود ،بدین ترتیب،
ا بتدا جامعه آماری به کار رفته و روش نمونه گیری مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن روش تحقیق و ابزار اندازه گیری و
روش های آماری به کار رفته توضیح داده می شود.
جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش ،کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان که در حدود  413نفر می باشد که به
تفکیک جنسیت در جدول زیر آمده است.
روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این پژوهش ،تصادفی از نوع طبقه ای است .از جامعه ی  413نفری کارکنان اداره آموزش و پرورش
شهرستان لردگان ،با استفاده از فرمول کوکران تعداد  141نفر برای این پژوهش در نظر گرفته شد.
ابزار گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش برای تعیین مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی ،پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
پودساکف ،برای سنجش میزان بازخورد سازمانی ،از پرسشنامه بازخورد محقق ساخته با روایی و پایایی مناسب و برای تعیین
میزان سازگاری شغلی از پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان استفاده می شود.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در پرسشنامه ها از روش های توصیفی (فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد ) و
نیز از آزمون  tمستقل t،تست تک متغیره و تحلیل واریانس چندمتغیره جهت تحلیل های آماری اطالعات فردی استفاده شد.
بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون و اولویت بندی متغیر ها با استفاده از آزمون فریدمن صورت گرفته
است.
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روایی ابزار اندازه گیری
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری در وافع بتوان د خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد و نه خصیصه دیگری را
(هومن .) 1412 ،در این پژوهش ،روایی ابزار اندازه گیری که پرسشنامه ای محقق ساخته است ،با نظر متخصصین تأیید شد.

پایایی ابزار اندازه گیری
قابلیت پایایی (اعتماد ) یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است که نشان دهندهی این است که ابزار اندازه گیری تا چه
اندازه نتایج یکسانی را در شرایط مشابه به دست می دهد .یکی از روشهای محاسبه قابلیت پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ می
باشد .آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامهها یا آزمون هایی که خصیصههایی را
اندازه گیری می کنند ،به کار می رود .در این گونه ابزارها پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف اختیار کند .برای
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرههای زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه ( یا آزمون ) و واریانس کل را
محاسبه کرد و سپس با استفاده از فرمول زیر مقادیر آنها را محاسبه نمود .

=ضریب آلفای کرونباخ
=تعداد سواالت پژوهش
= واریانس مربوط به سوال  iام
= واریانس محل آزمون
ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش که در یک مطالعه مقدماتی با توزیع  42پرسشنامه صورت گرفت ،به شرح جدول زیر
است.
جدول  - 1- 4سؤاالت پرسشنامه و فرضیه های مرتبط
عامل/متغیر

آلفای کرونباخ

نوع دوستی

./82

جوانمردی

./91

ادب و مهربانی

./88

خوش خویی

./89

وظیفه شناسی

./98

سازگاری شغلی

./88
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بازخورد

./83

کل

./89

نتایج و یافته ها
هدف از ا ین تحقیق ،بررسی میزان رفتار شهروندی سازمانی (مؤلفه های نوع دوستی ،جوانمردی ،ادب و مهربانی ،خوش خویی،
وظیفه شناسی) با دو متغیر بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی است .با توجه به جدول  ،3- 3مؤلفه نوع دوستی در میان سایر
مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی میانگینی باال تر از سایر مؤلفه ها به دست آورده است که نشان می دهد افراد در این اداره
(آموزش و پرورش لردگان) احساس همدلی ،دلسوزی و صمیمیت بیشتر از سایر مؤلفه ها وجود دارد.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بین این مؤلفه ها( ،جوانمردی) دارای کمترین میانگین است .نتایج ا ین پژوهش با
پژوهش نادری و هویدا( ) 1433همسو نمی باشد .در پژوهش هویدا و نادری (  ) 1433بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه (خوش
خویی) و کمترین میانگین مربوط به مؤلفه (نوع دوستی) می باشد.
نتایج استنباطی
در پژوهش حاضر دو فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی مورد تحلیل قرار گرفت  .در فرضیه اصلی اول که (رفتار شهروندی سازمانی
بر سازگاری شغلی تأثیر دارد) با استفاده از آزمون رگرسیون نتایج نشان داد که بین این دو متغیر همبستگی مثبت و معنی
داری وجود دارد و به این ترتیب این فرض که رفتار شهروندی سازمانی بر سازگاری شغلی تأثیر دارد ،تأیید می شود .نتایج این
پژوهش با یافته های هویدا و نادری تا حدودی همسو می باشد اما با یافته های کیم ( ) 2222همخوانی ندارد و شاید دلیل این
عدم همخوانی ،تفاوت بین جامعه آماری و نوع فرهنگ سازمانی باشد.
در فرضیه اصلی دوم ،نتایج بین متغیر مستقل (رفتار شهروندی) و متغیر وابسته (بازخورد سازمانی) نشان می دهد که بین این
دو متغیر همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و فرض ما مبنی بر رابطه بین این دو متغیر تأیید گردید ،به این معنی که
پنج مؤلفه رفتار شهروندی سازمانی ،هرچه بیشتر میان کارکنان این اداره وجود داشته باشد باعث افزایش میزان بازخورد
سازمانی مثبت خواهد شد .نتایج این پژوهش با یافته های تانگ و ابراهیم (  ) 1993همخوانی دارد.
در فرضیه فرعی اول این نتیجه به دست آمد که مؤلفه نوع دوستی به عنوان اولین مؤلفه از رفتار شهروندی سازمانی بر بازخورد
سازمانی تأثیر دارد تأیید گردید .مطابق با یافته های جدول  ، 3- 3مؤلفه نوع دوستی در میان سایر مؤلفه ها ،میانگین باالتری را
به دست آورده است به این معنی که وجود دیگر دوستی در میان کارکنان این اداره نسبت به سایر مؤلفه ها از اهمیت بیشتری
برخوردار است .نتایج این تحقیق با تحقیق آلن ،فکتیو و فکتیو (  ) 1993در بعد نوع دوستی همخوانی دارد.
در فرضیه فرعی دوم نتایج نشان داد ،مؤلفه جوانمردی رفتار شهروندی سازمانی با بازخورد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.
در فرضیه فرعی سوم رابطه بین مؤلفه ادب و مهربانی رفتار شهروندی سازمانی بر بازخورد سازمانی تأیید گردید و نتایج نشان
داد که بین این دو متغیر همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و با یافته های یان ،کوکس و جی آر (  ) 2221همخوانی
دارد .در فرضیه فرعی چهارم که رابطه بین مؤلفه خوش خویی رفتار شهروندی سازمانی بر بازخورد سازمانی تأیید گردید ،نتایج
این فرض بیانگر این مطلب است که ب رخورد مناسب کارکنان سازمان باعث افزایش میزان بهره وری سازمان می گردد .در
فرضیه فرعی پنجم تأیید شد که بین متغیر وظیفه شناسی رفتار شهروندی و متغیر بازخورد سازمانی همبستگی مثبت و معنی
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دار وجود دارد .نتایج این فرض با نتایج تحقیق آلن ،فکتیو و فکتیو (  ) 1993در بع د وظیفه شناسی دارای همخوانی است .در
فرضیه فرعی ششم ،نتایج نشان داد که بین متغیر مستقل نوع دوستی و متغیر وابسته سازگاری شغلی همبستگی مثبت و
معنی دار وجود دارد ،احساس همدلی و دلسوزی میان همکاران باعث افزایش میزان سازش شغلی در بین همکاران در این
سازمان می شود  .نتایج این پژوهش در فرضیه فرعی هفتم نشان داد که بین دو متغیر جوانمردی رفتار شهروندی سازمانی و
سازگاری شغلی رابطه معنی دار وجود دارد ،هرچه میزان گذشت در بین کارکنان اداره بیشتر باشد میزان سازگاری شغلی افراد
با وظیفه ای که در حال انجام آن می باشند نیز بیشتر می شود ،نتایج این پژوهش با یافته های بوگلر و سومچ ( ) 2223
همخوانی دارد.
در فرضیه فرعی هشتم ،رابطه بین مؤلفه ادب و مهربانی با سازگاری شغلی با همبستگی مثبت و سطح معنی داری مطلوب
تأیید گردید .تأیید این فرض به این معنی است که افرادی که در سازمان با احترام و ت کریم با دیگران رفتار می کنند نسبت به
شفل خود نیز سازگاری و رضایت بیشتری خواهند داشت ،یافته های این پژوهش ،نتایج پژوهش هویدا و نادری (  ) 1433را
تأیید می کند.
در فرضیه فرعی نهم ،نتایج نشان داد که بین دو متغیر خوش خویی رفتار شهروندی سازمانی و سازگاری شغلی همبستگی
مثبت و معنی دار وجود دارد ،به این معنی که حضور فرد در سازمان به شکل مشارکت فعاالنه در حین انجام وظایف و دارای
رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت های فوق برنامه و اضافی ،آن هم زمانی که این حضور الزم نباشد باعث افزایش میزان
سازش در شغلی که در آن ایفای نقش می کند می شود .نتایج این پژوهش با یافته های کیم ( ) 2222همخوانی دارد.
در فرضیه فرعی دهم ،نتایج این پژوهش نشان داد که مؤلفه ی وظیفه شناسی رفتار شهروندی سازمانی بر سازگاری شغلی
تأثیر دارد .بدین معنی اگر کارکنان وظایف خود را فراتر از آنچه انتظار می رود انجام دهند باعث افزایش میزان سازگاری شغلی
می شود .نتایج ای پژوهش با یافته های کوهن و اسپکتور (  ) 2221همخوانی دارد.
به طور کلی نتایج این پژوهش در همه ی مؤلفه های رفتار شهروندی (نوع دوستی ،جوانمردی ،خوش خویی ،ادب و مهربانی و
وظیفه شناسی) با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی رابطه مستقیم ،همبسنگی مثبت و رابطه معنی دار وجود دارد که با یافته
های هویدا و نادری (  ) 1433در داخل و با یافته های آلن ،فکتیو و فکتیو(  ) 193در خارج همسو می باشد.
پیشنهادات
برگزاری کالس های آموزشی کافی و مناسب در زمینه اصول رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان به منظور تقویت
روحیه جوانمردی در میان کارکنان سازمان با توجه به نتایج جدول .3- 1
استفاده از بروشورها ،پوسترها و عکس ها در زمینه تقویت شاخص های رفتار شهروندی سازمانی ومؤلفه های آن در ادارات.
استفاده از مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان.
رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک رویکرد مهم در سازمان ها ،می تواند با متغیرهای دیگر با همین جامعه آماری و
همچنین با جامعه های آماری دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود فرضیه های پژوهش در جامعه های سایر ادارات مورد آزمون قرار گیرد و نتایج با تحقیق حاضر مقایسه شود.
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