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Abstract
Aim: The research purpose is to carry out and
determine the relationship between the factors
of work life quality and organizational
citizenship behavior amongst the employees of
Kashan University of Medical Science.
Method: Through employing a descriptivecorrelational method, a sample of 225
individuals was selected using stratified
sampling from among a larger population of all
the employees working at Kashan University of
Medical Sciences in 2011. Walton’s quality of
work life questionnaire and Podskoff
organizational
citizenship
behavior
questionnaire were administered. Results:
Research result revealed a positive and
significant relationship between work life
quality and organizational citizenship behavior
amongst the staff members at Kashan
University of Medical Sciences.
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چکیده

 پژوهش حاضر به بررسی و تعیین رابطه میان عوامل:هدف
کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان

 این: روش.دانشگاه علوم پزشکی کاشان اهتمام ورزیده است

 جامعه آماری. پیمایشی و از نوع همبستگی است- توصیفی،تحقیق
شامل کلیه کارکنان شاغل معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
 است که با استفاده از روش نمونهگیری طبقه0931 کاشان در سال
 نمونه به صورت تصادفی انتخاب522 ،ای متناسب با حجم
 ابزار گرد آوری دادهها پرسشنامههای کیفیت زندگی.گردیدند
 ) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و75 91(کاری والتون
 نتایج تحقیق نشان داد که: نتایج.) بوده است0 99 1( همکارانش

میان عوامل کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در
دانشگاه علوم پزشکی کاشان رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد و
بیشترین شدت رابطه میان وابستگی اجتماعی زندگی کاری و
کمترین شدت رابطه میان قانون گرایی در سازمان و رفتار
.شهروندی سازمانی بوده است

 رفتار شهروندی،یکاری
  کیفیت زندگ:واژههای کلیدی
.سازمانی
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مقدمه

یخواهند به
امروزه شهروندان به عنوان افرادی که تشکیل دهنده اجتماعات مختلف بشری اند ،کانون توجه همه کسانی هستند که م 

نحوی در زندگی انسان نقش داشته باشند .این سیاست که «شهروندان اولویت اول هستند» تا چندی قبل سیاست رایج کشورهایی بود
که نگاه خود را از درون بوروکراسی دولتی برگرفته و به بیرون پرداخته بودند .اما در روزگار ما این سیاست جهانی شده است و همه
یبینند(الوانی و دیگران .)0831،توجه به شهروندان نه تنها
تها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود ،شهروندان را در راس امور م 
دول 
در حوزه سیاست و مدیریت با اهمیت تلقی شده است بلکه در سایر حوزههای علمی نیز به شهروندان توجه جدی شده است .تالش
قدانان برای وضع قوانینی جهت حفظ حقوق شهروندی نمونهای از این جهات است.
گسترده حقو 
سازمانها بدون تمایل افراد به همکاری قادر به توسعه ی اثربخشی خود نیستند .تفاوت همکاری خود جوش و آگاهانه و همکاری
اجباری از اهمیت فراوان برخوردار است ،چرا که در حالت اجباری فرد وظایف خود را در راستای قوانین ،مقررات و استانداردهای
شها،
تعیین شده سازمان و صرفا در حد رعایت الزامات انجام میدهد ،در حالی که در همکاری خود جوش و آگاهانه افراد کوش 
یگیرند .در این حالت افراد معموال از منافع شخصی
یهای خود به نفع سازمان به کار م 
انرژی و بصیرت خود را برای شکوفایی توانای 
یدهند(زارعی متین و همکاران .) 85 31،امروزه در
یگذرند و مسئولیت پذیری در راستای منافع دیگران را در اولویت قرار م 
خود م 
یشود.
ادبیات نوین مدیریت از رفتارهای خود جوش و آگاهانه ی افراد در سازمان تحت عنوان «رفتار شهروندی سازمانی »1یاد م 

یداند که به طور مستقیم یا صریح ،توسط سیستم
اورگان (  ) 1988رفتار شهروندی سازمانی را رفتاری خودجوش 2و آگاهانه 3م 

یدهد.
پاداش دهی رسمی سازمانی تقویت نشده اما در مجموع اثر بخشی سازمانی را ارتقاء م 
یباشند:
یتوان اذعان داشت که ویژگیهای رفتارهای شهروندی سازمانی بشرح زیر م 
به طور کلی م 
 -1نوعی تمایل درونی باعث اینگونه رفتارها شده و به واقع خودجوش و آگاهانه هستند.
شبینی نشده و به همین دلیل است که از طریق سیستم پاداش دهی رسمی سازمان مورد
 -2این نوع وظایف در شرح شغل افراد پی 
یگیرند.
تقدیر قرار نم 
 -3در بلند مدت تکرار این رفتارها منجر به افزایش کارایی واثربخشی سازمان خواهد شد.
 -4انجام و بروز این دسته از رفتارها از سوی کارکنان سازمان ،منجر به ایجاد نوعی جو مثبت سازمانی و همچنین شیوع اقدامات
یشود.
نوع دوستانه در سازمان م 
شهای درونی همچون ،احساس رضایت و خشنودی شخصی را در پی خواهد داشت.
 -5این رفتارها منشا درون فردی داشته و پادا 
یگیرند.
 -6افراد در صورت عدم انجام اینگونه رفتارها از طرف سازمان مورد تنبیه و مواخذه قرار نم 
یگیرند(ابیلی و همکاران.) 87 31 ،
 -7عمدتًاًا اینگونه رفتارها به منظور حمایت از منابع سازمانی (انسانی ،مادی و مالی) صورت م 
در خصوص ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی باید اذعان داشت که با وجود توجه فراوان به این موضوع ،بین صاحب نظران
شهای مختلف درباره بروز رفتارهای شهروندی
درمورد ابعاد مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اجماع نظر کاملی وجود ندارد .در پژوه 
سازمانی بیش از  30نوع رفتار شناسایی شده است ،با این حال ابعادی که بیشترین توجه را میان محققان به خود اختصاص داده اند ،بر
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مبنای نظریه اورگان در زمینه رفتار شهروندی سازمانی هستند که به عنوان مبنای تئوریک برای این تحقیق درنظر گرفته شده اند و
عبارتند از:

 -1جوانمردی :نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط غیر ایده آل سازمان بدون شکایت کردن.

 -2نوع دوستی :کمک به دیگر اعضای سازمان در رابطه با مشکالت و وظایف؛ مانند کمک به افراد تازه وارد یا کم مهارت.
 -3آداب اجتماعی :تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و ارائه تصویری مناسب از سازمان.

یرود ،مانند فردی که بیشتر از حالت معمول سرکار
 -4وجدان کاری :رفتارهای اختیاری که از حداقل الزامات شغل فراتر م 
یماند و یا وقت زیادی برای استراحت صرف نمیکند.
م 

شهای کاری در رابطه با دیگران(ابیلی و همکاران.) 87 31 ،
 -5نزاکت :تالش کارکنان بری جلو گیری از مشکالت و نق 
یهای فرا تحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل اثر گذار برآن بیانگر این واقعیت است که
بررس 

یهای فردی) مهیا شود
مجموعهای از شرایط باید در داخل سازمان(ویژگیهای سازمانی) و همچنین در درون کارکنان سازمان(ویژگ 
تا امکان بروز این نوع از رفتار از سوی کارکنان فراهم آید).(Podsakoff et al, 2000

یتواند تا حد زیادی مسائل مختلفی که در
یهای سازمانی ،م 
در این میان مفهوم «کیفیت زندگی کاری »1به عنوان یکی از ویژگ 

یبرند
سازمان مطرح است را تحت تاثیر قرار دهد؛ زیرا که کارکنان سهم عمده ای از ساعات روزانهی خود را در سازمان بسر م 

) .)Luthans,1998از جمله این تاثیرات میتوان به وجود رابطه معنی دار و معکوس بین کیفیت زندگی کاری و سالمت روانی

کارکنان اشاره نمود .صاحب نظران معتقدند از آنجا كه فرايند توليد نيروي انساني نا سالم و پريشان حال ،بخشي از آفات سازماني
است به همين دليل ،هيچ پديده اي به اندازه سالمت روان ،براي كاركنان داراي اهميت نمي باشد .منظور از سالمت روان درجه اي
از تعادل است كه فرد در مواجهه با مشكالت اجتماعي و سازگاري اجتماعي با محيط پيرامون خود ،بين رفتارهاي خويش برقرار
يدهد .ابعاد سالمت روان شامل ناسازگاري جسمي ،اضطراب و بيخوابي ،سوء عملكرد
يكند و رفتار منطقي از خود نشان م 
م 
يباشد(زاهدی و دیگران.)0931،
اجتماعي و افسردگي شديد م 
یباشد
برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که حاکی از رشد و تعالی کارکنان در سازمان م 

( .)Flippo,1987لذا نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری ،سرمایه گذاری بر روی افراد به عنوان مهمترین متغیر در معادله مدیریت
یدهد ،بدین معنا که ،برآورده نمودن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارائی بلند مدت سازمان منجر
راهبردی را مورد توجه قرار م 
خواهد شد(.)Shareef,1990
دانا و گریفین(  ) 1999معتقدند؛ يك فيت زندگي كاري به مثابه هرمي است كه مفاهيم آن را ،رضايت از زندگي(در راس هرم)،
رضايت شغلي(در اواسط آن) و رضايت از ساير جنبههاي مختص كار نظير رضايت از ميزان حقوق ،همكاران و ناظران تش يك ل

يدهد؛
يدهد .به طور کلی يك فيت زندگي كاري برنامه اي جامع و گسترده است كه رضايت و خشنودي كاركنان را افزايش م 
م 
یرساند(ساعدی و دیگران.) 89 31،
يادگيري آنها را در محيط تقويت ميكند و به آنها در امر مديريت ،تغيير و تحوالت ياري م 
صهای کیفیت زندگی کاری از زوایای مختلف مبادرت کرده اند ،اما از بین نظریات مختلف
صاحب نظران مختلف به تبیین شاخ 
یدهد .والتون کیفیت
در زمینه مولفههای کیفیت زندگی کاری ،نظریه والتون بهترین توضیح در مورد کیفیت زندگی کاری را ارائه م 
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زندگی کاری را میزان توان اعضای یک سازمان کاری در برآورده نمودن نیازهای مهم فردی خود در سازمان از طریق تجربیات خود
یدهد:
یداند و برای تجزیه و تحلیل آن چارچوبی متشکل از هشت عامل به شرح زیر ارائه م 
م 

تها با معیارهای اجتماعی و معیارهای
پرداخت منصفانه و کافی :منظور ،پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب پرداخ 

یباشد.
کارکنان و تناسب آن با دیگر انواع کار م 

محیط کار ایمن و بهداشتی :منظور ،ایجاد شرایط کاری ایمن از نظر فیزیکی و نیز تعیین ساعات کار منطقی است.

یهای فردی ،فرصتهای پیشرفت و فرصتهای بکارگیری
تامین فرصت رشد وامنیت مداوم :فراهم نمودن زمینه بهبود توانای 
مهارتهای کسب شده و تامین امنیت درآمد و اشتغال.

قانون گرایی در سازمان :فراهم بودن زمینه آزادی بیان برای کارکنان بدون ترس از انتقام مقام باالتر و نافذ بودن سلطه قانون

نسبت به سلطه انسانی.

وابستگی اجتماعی زندگی کاری :به نحوه برداشت(ادراک) کارکنان در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان اشاره دارد.

شهای زندگی کارکنان که شامل اوقات فراغت،
فضای کلی زندگی :برقراری تعادل و توازن بین زندگی کاری و دیگر بخ 
یشود.
تحصیالت و زندگی خانوادگی م 

یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان :ایجاد یک فضا و جو کاری که احساس تعلق کارکنان به سازمان و اینکه آنان

یباشند را تقویت نماید.
مورد نیاز سازمان م 

تهای انسانی :به فراهم بودن فرصتهایی چون استفاده از استقالل و خود کنترلی در کار ،بهره مند شدن از
توسعه قابلی 

تهای گوناگون ،دسترسی به اطالعات متناسب با کار و برنامه ریزی کار برای کارکنان اشاره دارد( میر کمالی.) 87 31،
مهار 
یاز جمله رضایت شغلی ،محافظت از سازمان،
با توجه به اهمیتی که رفتار شهروندی سازمانی به دلیل به همراه داشتن پیامدهای مهم 
افزایش خود پنداری مثبت شخص ،ارتقاء روابط مثبت در میان کارکنان ،فراهم کردن انعطاف الزم برای ابداع و نوآوری ،کمک به
استفاده اثربخش از منابع کمیاب ،سهیم شدن در مسئولیت سنگین ناظران ،بهبود خدمت به مشتری ،حفظ تعادل درونی سازمانی،
کاهش ترک خدمت و غیبت کارکنان ،بهبود بهره وری ،عملکرد و اثربخشی سازمانی و ...از آن برخوردار است(ابیلی و
یشود شناسایی
همکاران ،) 84 31،الزم است اقدامات سازمانی که موجب به وجود آمدن و یا تقویت چنین رفتارهایی در کارکنان م 
شوند.
یتواند زمینه ساز بروز و توسعه رفتارهای
با این تفاسیر مسئله اصلی این است که کیفیت زندگی کاری کارکنان تا چه اندازه م 
ی کاری و
یدار و مثبتی میان عوامل کیفیت زندگ 
شهروندی سازمانی از سوی آنها باشد؟ و یا به عبارت دیگر آیا رابطه معن 
رفتارشهروندی سازمانی کارکنان وجود دارد؟

هدف پژوهش

هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی و تعیین رابطه میان عوامل کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در بین

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و ارائه راهکارهایی برای ایجاد و تقویت رفتار شهروندی سازمانی
در سازمان مذکور میباشد که به طور اخص نیز بررسی فرضیههای زیر مدنظر بوده است.

فرضیه اصلی

بین عوامل کیفیت زندگی کاری و رفتاری شهروندی سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.
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فرضیات فرعی

 -1بین پرداخت منصفانه و کافی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.
 -2بین محیط کاری ایمن و بهداشتی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.
 -3بین تامین فرصت رشد و امنیت مداوم و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.

 -4بین قانون گرایی در سازمان و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.
 -5بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.
 -6بین فضای کلی زندگی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.
 -7بین یک پارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان ورفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.
تهای انسانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.
 -8بین توسعه قابلی 

مدل مفهومی تحقیق

متغیر مستقل
عوامل کیفیت زندگی کاری(والتون) 73 91

متغیر وابسته

 پرداخت منصفانه و کافی

رفتار شهروندی

 محیط کار ایمن و بهداشتی

 تامین فرصت رشد و امنیت مداوم

سازمانی(اورگان ) 1988

 قانون گرایی در سازمان

 جوانمردی

 وابستگی اجتماعی زندگی کاری

 نوع دوستی

 فضای کلی زندگی

 آداب اجتماعی

 یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان

 وجدان کاری

تهای انسانی
 توسعه قابلی 

 نزاکت

لگ ر
متغیرهای تعدی 
 سن
 جنس
 تأهل
 سابقه کار
 تحصیالت
 نوع فعالیت

روش پژوهش

یباشد
این پژوهش بر حسب هدف ،کاربردی و روش آن بر اساس گرد آوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی و از نوع همبستگی م 

که در آن به بررسی رابطه میان عوامل کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شده است .جمع آوری اطالعات
برای پی ریزی مبانی کلی تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری دادهها و اطالعات برای تجزیه و تحلیل ،با استفاده
از شیوه میدانی (تکمیل پرسشنامه توسط افراد نمونه) بوده است.
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جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری

یباشد .در این
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال  0931م 

تحقیق حجم نمنونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 522نفر تعیین شده است .روش نمونه گیری در این پژوهش ،روش نمونه گیری
یباشد .با توجه به اینکه فعالیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
طبقه ای متناسب با حجم م 
از نظر ماهیت به دو دسته خدمات بهداشتی و پشتیبانی قابل تقسیم میباشد ،لذا به منظور انتخاب تعداد نمونهها ،متناسب با حجم جامعه
آماری هر یک از طبقات دوگانه فوق ،نمونهها به صورت تصادفی انتخاب شده است.

ابزار اندازهگیری

ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه مي باشد كه در پژوهش حاضر پايا يي پرسشنامهها به روش آلفاي كرونباخ و اعتبار آنها از

روش اعتبار محتوا برآورد گردیده است.
 )1پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی :این پرسشنامه توسط پود ساکف و همکارانش( )0 99 1تهیه شده و در تحقیقات مختلفی در
داخل کشورمان مورد استفاده قرار گرفته و عالوه بر اینکه دارای روایی و پایایی(آلفای کرونباخ برابر با  )% 92مناسبی است ،نسبت به
سایر ابزارها تناسب بومی بیشتری با فرهنگ ما دارد .این پرسشنامه بر اساس الگوی پنجگانه اورگان(  ،) 1988در  24سوال تدوین شده
یدهد.
است و رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان متغیری وابسته مورد سنجش قرار م 
 )2پرسشنامه کیفیت زندگی کاری :این پرسشنامه توسط والتون( ) 75 91تهیه شده و به علت اینکه پژوهش حاضر ابعاد خاصی از
مطالعات «والتون» را مورد نظر دارد از آن استفاده شده است .روایی وپایایی(آلفای کرونباخ برابر با  )% 87آن را بررسی و مورد تأیید
قرار گرفت .این ابزار از  29سوال تشکیل شده است که به بررسی کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی کیفیت زندگی کاری والتون
یپردازد.
م 
برای سنجش سواالت هر دو پرسشنامه ،از مقیاس لیکرت استفاده شده است .طیف بکار برده شده طیف  5تایی است که در آن
یباشد.
عدد  1بیانگر خیلی کم ،و  5بیانگر خیلی زیاد م 

یافتهها

در اين بررسي از آمار توصيفي و استنباطي جهت تجزيه و تحليل دادهها استفاده گرديد ،به طور كي ه در سطح توصيفي،

ميانگين ،انحراف استاندارد ،فراواني و درصد و در سطح آمار استنباطي از روشهاي آماري همبستگي پيرسون(جهت بررسي معني
دار بودن فرضيهها) و آزمون ویلکاکسون(جهت تعیین وضعیت موجود کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در نمونه

مورد مطالعه) استفاده گرديده است.

قبل از آزمون فرضیات ،وضعیت موجود کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در نمونه مورد مطالعه با استفاده از
آزمون ویلکاکسون مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول  1نشان داده شده است.

جدول :1نتایج آزمون ویلکاکسون کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی
Z

سطح معنی داری

کیفیت زندگی کاری

-01/ 186

0/ 000

رفتار شهروندی سازمانی

- 12 /666

0/ 000

همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي شود ،میزان رضایت از کیفیت زندگی کاری برای کارکنان و میزان بروز رفتار شهروندی
سازمانی از سوی آنها در گروه نمونه از حد متوسط باالتر است.
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فرضیه اصلی تحقیق

بین عوامل کیفیت زندگی کاری و رفتاری شهروندی سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد .پاسخ به فرضیه اصلی تحقیق در

یباشد.
گروی پاسخ به فرضیات فرعی تحقیق م 

فرضیات فرعی تحقیق

بین پرداخت منصفانه و کافی ،محیط کار ایمن و بهداشتی ،تامین فرصت رشد و امنیت مداوم ،قانون گرایی در سازمان ،وابستگی

اجتماعی زندگی کاری ،فضای کلی زندگی ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان ،توسعه قابلیتهای انسانی و رفتار شهروندی
سازمانی ،رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد .برای پاسخ به فرضیات فرعی تحقیق که به بررسی رابطه معنی دار و مثبت میان عوامل
یپردازد ،با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ،همبستگی بین متغیرها
هشتگانه کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی م 
مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 2نشان داده شده است.

جدول : 2ضرایب همبستگی بین عوامل کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروند سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی
ضریب همبستگی

یداری
سطح معن 

پرداخت منصفانه و کافی

0/ 313

0/ 000

محیط کاری ایمنی و بهداشتی

0/ 107

0/ 000

تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم

0/ 350

0/ 000

قانونگرایی در سازمان

0/ 302

0/ 000

0/272

0/ 000

0/ 301

0/ 000

0/ 315

0/ 000

0/ 473

0/ 000

وابستگی اجتماعی زندگی کاری
فضای کلی زندگی
کپارچگی و انسجام اجتماعی در
ی 
سازمان
تهای انسانی
توسعه قابلی 

یشود ،با توجه به ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری مشاهده شده که از سطح
همانطور که در جدول فوق مشاهده م 

یتوان نتیجه گرفت بین مولفههای کیفیت زندگی کاری به
معنی داری استاندارد(  )α =0/ 05کمتر است ،در سطح اطمینان  % 95م 
عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته ،رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد .بنا بر این کلیه فرضیات فرعی
تایید میگردد.

فرضیات تکمیلی

بین هر یک از مولفههای کیفیت زندگی کاری و ابعاد پنجگانه رفتار شهروندی سازمانی(جوانمردی ،نوع دوستی ،آداب اجتماعی،

وجدان کاری و نزاکت) ،رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد .در پاسخ به فرضیات فرعی تکمیلی که به بررسی رابطه معنی دار و مثبت
یپردازد ،با استفاده از ضریب همبستگی
میان هر یک از مولفههای کیفیت زندگی کاری و ابعاد پنجگانه رفتار شهروندی سازمانی م 
پیرسون ،همبستگی بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 3نشان داده شده است.

32

فصلنامه روانشناسی صنعتی /سازمانی  /سال سوم  /شماره  /01بهار 1931
جدول  : 3ضرایب همبستگی و سطح معناداری عوامل کیفیت زندگی کاری و ابعاد پنجگانه رفتار شهروند سازمانی
وجدان کاری sig
پرداخت منصفانه و کافی
محیط کاری ایمنی و
بهداشتی
تأمین فرصت رشد و امنیت
مداوم
قانونگرایی در سازمان
وابستگی اجتماعی زندگی
کاری
فضای کلی زندگی
کپارچگی و انسجام
ی 
اجتماعی در سازمان
تهای انسانی
توسعه قابلی 

جوانمردی sig

آداب اجتماعی sig

نزاکت sig

نوع دوستی sig

0/ 000 0/ 277

0/ 000 0/ 286

0/100 0/622

0/100 0/ 216

0/ 015 0/ 136

0/ 000 0/ 105

0/ 000 0/081

0/ 000

0/ 018 0/ 158

0/520 0/ 106

0/661

0/ 000 0/162

0/ 000 0/943

0/ 258

0/ 000

0/ 000 0/ 280

0/ 007 0/ 112

0/ 000 0/042

0/ 000 0/ 316

0/762

0/ 000

0/ 006 0/921

0/ 030 0/741

0/100 0/ 15 2

0/ 000 0/ 270

0/720 0/941

0/ 000 0/ 336

0/ 008 0/ 076

0/ 002 0/212

0/100 0/ 217

0/ 287

0/ 000

0/ 000 0/ 283

0/ 009 0/ 106

0/ 000 0/272

0/100 0/ 217

0/292

0/ 000

0/100 0/ 214

0/100 0/ 213

0/ 000 0/ 95 2

0/ 000 0/ 405

0/344

0/ 000

0/ 000 0/ 333

0/ 002 0/ 204

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،با توجه به ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری مشاهده شده که از سطح

یتوان نتیجه گرفت بین مولفههای کیفیت زندگی کاری و ابعاد
معنی داری استاندارد(  ) α =0/ 05کمتر است ،در سطح اطمینان  % 95م 
پنجگانه رفتار شهروندی سازمانی ،رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.
متغیرهای تعدیل گر

براي بررسي تاثير متغيرهاي جنس ،تاهل ،سن ،تحصيالت ،سابقه خدمت و نوع فعالیت بر روي رابطه میان عوامل کیفیت زندگی

کاری و رفتار شهروندی سازمانی از ضریب همبستگی استفاده شده است كه نتايج آن به شرح زير مي باشد:
جنسیت
رابطه عوامل پرداخت منصفانه وکافی ،محیط کاری ایمن و بهداشتی ،تامین فرصت رشد و امنیت مداوم ،قانون گرایی در سازمان،
تهای انسانی با رفتار شهروندی سازمانی ،در زنان قوی
فضای کلی زندگی ،یک پارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلی 
تر از مردان است و رابطه عامل وابستگی اجتماعی زندگی کاری با رفتار شهروندی سازمانی ،در مردان قوی تر از زنان است.
تاهل
رابطه عوامل تامین فرصت رشد و امنیت مداوم ،قانون گرایی در سازمان ،وابستگی اجتماعی زندگی کاری ،فضای کلی زندگی،
تهای انسانی با رفتار شهروندی سازمانی ،در کارکنان مجرد قوی تر از
یک پارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلی 
کارکنان متاهل است و رابطه عوامل پرداخت منصفانه و کافی و محیط کار ایمن و بهداشتی با رفتار شهروندی سازمانی ،در کارکنان
متاهل قوی تر از کارکنان مجرد است.
سن
در گروههای سنی زیر  30سال و باالی  50سال رابطه عوامل پرداخت منصفانه و کافی ،تامین فرصت رشد و امنیت مداوم ،قانون
گرایی در سازمان ،وابستگی اجتماعی زندگی کاری ،فضای کلی زندگی ،یک پارچگی و انسجام اجتماعی در سارمان و توسعه
تهای انسانی با رفتار شهروندی سازمانی ،نسبت به سایر گروههای سنی قوی تر است.
قابلی 
در گروه سنی باالی  50سال رابطه عامل محیط کار ایمن و بهداشتی با رفتار شهروندی سازمانی ،نسبت به سایر گروههای سنی
یتر است.
قو 
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تحصیالت
رابطه عوامل تامین فرصت رشد و امنیت مداوم ،وابستگی اجتماعی زندگی کاری ،قانون گرایی و فضای کلی زندگی با رفتار
یشود.
شهروندی سازمانی ،هرچه به سطح تحصیالت باالتر رفته(به سمت لیسانس و باالتر) قوی تر م 
تهای انسانی با رفتار
رابطه عوامل یک پارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان ،محیط کار ایمن و بهداشتی و توسعه قابلی 
شهروندی سازمانی ،در سطوح مختلف تحصیالت بجز سطح فوق لیسانس و باالتر تقریبا یکسان است اما در این سطح قوی تر است.
رابطه عامل پرداخت منصفانه و کافی با رفتار شهروندی سازمانی ،در سطوح مختلف تحصیالت بجز سطح فوق لیسانس و باالتر،
تقریبا یکسان است ولی در این سطح رابطه وجود ندارد.
سابقه خدمت
در کاکنان با سابقه خدمت زیر  5سال و باالی  16سال رابطه تمامی عوامل کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروندی سازمانی ،نسبت
به سایر گروهها قوی تر است .این نتایج تقریبا با نتایج حاصل از گروههای سنی مطابقت دارد.
نوع فعالیت
رابطه عوامل پرداخت منصفانه و کافی ،محیط کار ایمن و بهداشتی ،تامین فرصت رشد و امنیت مداوم ،قانون گرایی در سازمان،
تهای
تهای انسانی با رفتار شهروندی سازمانی ،در کارکنان مشغول به فعالی 
یک پارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلی 
بهداشتی ،قوی تر از کارکنان پشتیبانی است و رابطه عامل فضای کلی زندگی کاری با رفتار شهروندی سازمانی ،در هر دو نوع فعالیت
تقریبا یکسان است.
تهای پشتیبانی قوی تر از
رابطه عامل وابستگی اجتماعی زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی ،در کارکنان مشغول به فعالی 
کارکنان بهداشتی است.
بحث و نتیجهگیری

هدف تحقیق حاضر ،بررسی و تعیین رابطه میان عوامل کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی است .نتایج حاصل حاکی

یباشد.
از وجود رابطه معنی دار و مثبت میان متغیرهای فوق الذکر م 
بر اساس یافتههای این پژوهش در خصوص فرضیه اصلی ،طبق تایید فرضیات فرعی تحقیق ،بین عوامل کیفیت زندگی کاری و
رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.
یافتهها در ارتباط با فرضیه فرعی اول نشان داد که بین پرداخت منصفانه و کافی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار و مثبت
یتوان چنین نتیجه گرفت که هرچه سازمان در پرداخت به موقع حقوق کارکنان توجه بیشتری نشان داده و همچنین
وجود دارد و م 
تها را
میزان پرداخت این حقوق متناسب با جایگاه فرد در سازمان یا درجه سختی کار باشد و کارکنان نوعی عدالت در توزیع پرداخ 
یتوان به مطالعات پور عزت و سعید
احساس کنند ،کارکنان رفتار شهروندی سازمانی بیشتری از خود نشان خواهند داد .در این زمینه م 
نژاد در سال  ، 87 31یون و ساح در سال  ، 2003اسپکتور و فاکس در سال  2 00 2و رابینز در سال  2001اشاره نمود که با نتایج تحقیق
حاضر همسو است.
یافتهها در ارتباط با فرضیه فرعی دوم نشان داد که بین محیط کاری ایمن و بهداشتی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار و
یتوان بیان کرد که داشتن محیط کاری ایمن و بهداشتی باعث ارتقاء و افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی
مثبت وجود دارد و م 
خواهد شد .این نتیجه با بسیاری از مطالعات در زمینه تناسب محیط کاری و رضایت کارکنان تطابق دارد .مطالعات یون و ساح در سال
 ، 2003اسپکتور و فاکس در سال  2 00 2و لی و همکارانش در سال  2008در این زمینه نتایج یکسانی را ارائه نمودهاند ،اما برخی

43

فصلنامه روانشناسی صنعتی /سازمانی  /سال سوم  /شماره  /01بهار 1931

مطالعات همانند مطالعات گراهام در سال  1998و گرینبرگ و همکارانش در سال  2000بیان نمودند که سازمانها در فراهمآوری نوع
محیط کاری ایمن نبایستی به گونهای عمل کنند که کارکنان به این رویکرد متمایل گرددند که نگاه سازمانها به آنها نگاه ابزاری
تهای بایدی خود را به درستی انجام نخواهند داد.
است که در این صورت بسیاری از فعالی 
تهای رشد و امنیت مداوم و رفتار شهروندی سازمانی رابطه
یافتهها در ارتباط با فرضیه فرعی سوم نشان داد که بین تامین فرص 
تها و مهارتهای کارکنان بیشتر باشد و
یتوان چنین استدالل کرد که هرچه فرصت رشد ظرفی 
معنی دار و مثبت وجود دارد و م 
تهای بدست آمده را در سازمان به کار گیرند و عملی سازند ،کارکنان رفتار شهروندی سازمانی بیشتری را
کارکنان بتوانند این مهار 
یهای
از خود بروز خواهند داد .مطالعات فیلدز و همکارانش در سال  2009و مورمان در سال  005 2با رویکردی نتیجه گرا در بررس 
خود بیان نمودند امنیت مداوم برای کارکنان باعث فراهم آوری رفتارهای فرانقشی خواهد شد.
یافته در ارتباط با فرضیه فرعی چهارم نشان داد که بین قانون گرایی در سازمان و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار و مثبت
یتوان چنین نتیجه گرفت که هراندازه نحوه ی رفتار مدیران با کارکنان سازمان منصفانه تر باشد و کارکنان ضمن
وجود دارد و م 
داشتن یک آرامش نسبی در محیط کار و روشی مدون جهت اقامه شکایات ،امکان بیان آزادانه نظرات خود را بدون ترس و واهمه از
یتوان انتظار داشت کارکنان رفتار شهروندی سازمانی بیشتری از خود بروز دهند .که این نتایج با مطالعات
مدیران داشته باشند ،م 
پودساکف (  ) 2000همسو است .با این وجود مطالعاتی همانند موریسون (  ) 1996بیان نمودند که قانون گرایی ممکن است منجر به
رفتارهای ضد شهروندی در سازمان شوند.
یافتهها در ارتباط با فرضیه فرعی پنجم نشان داد که بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی
یتوان چنین بیان کرد که هر اندازه که کارکنان احساس کنند سازمانی که در آن مشغول به کارند نسبت به
دار و مثبت وجود دارد و م 
یکند و این که مدیران سازمان به قوانین و هنجارهای اجتماعی حاکم بر جامعه احترام
مسائل جامعه احساس مسئولیت زیادی م 
یگذارند ،کارکنان رفتار شهروندی سازمانی بیشتری از خود نشان خواهند داد .وچ در سال  2 00 2و هامان و شرمرهون و همکارانش
م 
طهای کاری بیان نموده اند .در حالی که
یهای خود در رابطه با معنا داری محی 
در سال  1998نیز موارد مشابه این نتیجه را در بررس 
یهای اجتماعی و روانی میان کارکنان را در ایجاد روابط کمکی میان آنها تا حد زیادی موثر
وایات و وا در سال  2001وابستگ 
یداند.
نم 
یافتهها در ارتباط با فرضیه فرعی ششم نشان داد که بین فضای کلی زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار و
مثبت وجود دارد و میتوان اینگونه بیان کرد که اگر شغل زمینه ادامه تحصیل را برای شاغل فراهم سازد و یا اینکه شغل مورد نظر
اختاللی در زندگی غیر کاری فردی ایجاد نکند ،به عبارتی فرد بتواند به مسائل زندگی غیر کاری خود نیز به نحو احسن رسیدگی
کند ،تاثیر بسزایی بر افزایش بروز رفتار شهروندی سازمانی کارکنان خواهد داشت .مطالعات مکنزی و همکارانش در سال ، 1993
کاسیو در سال  1988و گیاکولونه و گرینبرگ در سال  1997نیز فضای کار را عامل مهم در چگونگی رفتارهای کمکی کارکنان
نسبت به هم معرفی نمود.
یافتهها در ارتباط با فرضیه فرعی هفتم نشان داد که بین یک پارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان و رفتار شهروندی سازمانی
یتوان چنین بیان کرد که هرچه کارکنان در محیط کار نسبت به یکدیگر اعنماد بیشتری داشته
رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و م 
یتوان
باشند و در مواقع ضروری یکدیگر را مورد حمایت قرار دهند به گونه ای که نوعی یکدلی در بین کارکنان ایجاد گردد ،م 
انتظار داشت که کارکنان رفتار شهروندی سازمانی بیشتری از خود بروز دهند .دنیس اورگان در اولین مطالعات مربوط به رفتارهای
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شهروندی سازمانی انسجام میان کارکنان را عاملی مهم در بروز این رفتارها بیان نمود و مطالعات بعدی مانند استینکامپ و اسکور در
سال  2008و سومچ در سال  2007نیز این موارد را تایید نمودند.
تهای انسانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار و
یافتهها در ارتباط با فرضیه فرعی هشتم نشان داد که بین توسعه قابلی 
تها را در بر بگیرد و اینکه
یتوان چنین بیان کرد که هرچه شغل کارکنان چالشی تر باشد و دامنه وسیعی از مهار 
مثبت وجود دارد و م 
کارکنان بتوانند در حوزهی کاری خود از استقالل نسبی در امر تصمیم گیری برخوردار باشند ،میزان رفتار شهروندی سازمانی بیشتری
از خود نشان خواهند داد .مطالعات میر کمالی در سال  87 31و الیر در سال  2009نیز در رابطه با کیفیت زندگی کاری بیان داشتند که
یسازد ،اسچین در سال
کار چالشی و قابلیتهای انسانی عامل مهمی است که کارکنان را برای کمک به سایر همکاران خود مشتاق م 
 1985نیز موارد مشابهی در این زمینه بیان نموده است که در آن استفاده از ظرفیت انسانی را مورد بررسی قرار داده است.
یافتههای مربوط به فرضیات تکمیلی
تمامی فرضیات تکمیلی تحقیق در سطح اطمینان  % 95مورد تایید قرار گرفتند ،بدین معنا که هریک از عوامل کیفیت زندگی کاری
با تمامی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ،رابطه معنی دار و مثبت دارند.
یهای محقق تا کنون تحقیقی در این زمینه
اما بصورت کلی در رابطه با نتایج این تحقیق بایستی بیان نمود که بر اساس بررس 
صورت نپذیرفته است و به نوعی تحقیق حاضر در این عنوان جدید و بدیع است.

پیشنهادها

پیشنهادهای مربوط به فرضیه اول
مهای پرداخت و ارتباط آن با عملکرد کارکنان که باعث بهبود در ادراکات کارکنان نسبت به
 -بازبینی و ارزیابی صحیح سیست 

تهایشان خواهد شد.
وضعیت پرداخ 
شها نصیب افردی گردد که از دانش،
شهای مادی و غیر مادی به شیوه ای که این پادا 
 طراحی و ایجاد تغییرات در مزایا و پادا یکنند.
تهای سازمان استفاده م 
مهارت و توانایی خویش در جهت اهداف و فعالی 
 برقراری فضای شفاف پرداخت در سازمان باعث خواهد شد که افراد احساس عدالت را در برخوردهای سازمان با افراد بصورتعلنی ببینند و این مورد نیز به نوبه خود بر انجام رفتارهای فرانقشی موثر خواهد بود.
پیشنهادهای مربوط به فرضیه دوم
 ایجاد تشکیالت مناسب برای اداره امور ایمنی و بهداشتی و انتصاب بازرسان ایمنی و بهداشتی و همچنین تدوین و اجرایاستانداردهای قانونی.
 الزام کارکنان به گزارش موارد سانحه یا مسائل سانحه آفرین و همچنین آموزش و پرورش فرهنگ ایمنی در محیط کار و سعیدر پخش و اشاعه اطالعات ایمنی.
 در نظر گرفتن ساعات کاری منطقی و مناسب با وضعیت روحی و جسمی کارکنان.پیشنهادهای مربوط به فرضیه سوم
یهای بالقوه
 با توجه به مولفه فرصت رشد ،مدیران و مسئوالن ردههای باالتر باید بیش از پیش در جهت نهایت استفاده از توانای تهای آنان بهره مند شده و همچنین امنیت شغلی را برای کلیه کارکنان فراهم نمایند.
افراد تالش کرده و از تجربیات و مهار 
 در نظرگرفتن معیارهای مناسب در تصمیم گیری در مورد ارتقائات کارکنان و بکارگیری اصل شایستگی در انتخاب و انتصابکارکنان.
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 برقراری برنامههای جانشین پروری و مدیریت استعداد در سازمان.پیشنهادهای مربوط به فرضیه چهارم
 فراهم کردن زمینه آزادی بیان بدون ترس از مافوق ،اقامه شکایات بر اساس روشی مدون و ایجاد آرامش نسبی در محیط کاربرای کارکنان از طریق ایجاد جوی که در آن کارکنان مدیران را نه به عنوان یک رئیس یا مافوق بلکه به عنوان یک همکار ببینند که
یتواند منجر به بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و در
یتوانند مسائل و مشکالت خود را به راحتی با آنها در میان بگذارند ،که م 
م 
مقابل افزایش بروز رفتار شهروندی سازمانی گردد.
پیشنهادهای مربوط به فرضیه پنجم
تهای اجتماعی سازمان توجه بیشتری نشان دهند و به قوانین و هنجارهای اجتماعی حاکم بر
 مدیران سازمان باید نسبت به مسئولی یشود که کارکنان نسبت به سازمان خود افتخار کرده و ضمن الگو قرار دادن مدیران،
جامعه احترام بگذارند زیرا چنین کاری باعث م 
تالش بیشتری در جهت پیروی از هنجارهای جامعه و سازمان از خود نشان دهند که این هم به نفع سازمان و هم به نفع جامعه خواهد
بود.
پیشنهادهای مربوط به فرضیه ششم
 برگزاری برنامههای تفریحی برای کارکنان و خانوادههایشان و دادن اوقات فراغت الزم به کارکنان به منظور انجام سایرمسئولیتهای خانوادگی.
 فراهم آوردن شرایطی که کارکنان ضمن اشتغال بتوانند ادامه تحصیل داده تا با نظریات جدید در زمینه شغل خود آشنا شده و ازاین طریق با بکارگیری آنها ،ضمن کمک به سازمان در دستیابی به اهدافش ،مقدمات پیشرفت در زندگی شخصی خود را نیز فراهم
سازند.
 طراحی ساعات کاری به گونه ای که کارکنان بتوانند به مسائل خانوادگی خود نیز رسیدگی کنند و کار در سازمان موجباختالل در زندگی خانوادگی آنها نگردد.
پیشنهادهای مربوط به فرضیه هفتم
 ایجاد جوی مبتنی بر اعتماد متقابل بین کارکنان سازمان به گونه ای که کارکنان احساس کنند در مواقع ضروری مورد حمایتهمکاران خود قرار خواهند گرفت.
 ایجاد جوی دوستانه و مبتنی بر همکاری به جای رقابت که باعث کاهش استرس کارکنان و ایجاد نوعی سرمایه اجتماعی دریشود و احساس همبستگی و وفاق کارکنان را افزایش میدهد.
سازمان م 
 تقویت روابط افراد درون سازمان به گونه ای که آنها خود را عضو یک گروه احساس کنند و سعی کنند از همکارانشان مراقبتو پشتیبانی کنند که این خود منجر به افزایش انسجام افراد و گروهها در سازمان خواهد شد.
پیشنهادهای مربوط به فرضیه هشتم
 بهتر است مدیران و روسای سازمان امکان دسترسی کارکنان به اطالعات در زمینه کاری خود ،زمینه طراحی و برنامه ریزی واختیار تصمیم گیری در حوزه عملیاتی مربوطه را برای کارکنان فراهم کرده تا کارکنان بتوانند از توانمندیها و قابلیتهای خود به
نحو احسن استفاده نمایند.
تدهی کارکنان
شهای مناسب در راستای شکوفایی استعدادهای کارکنان که این امر تا حد زیادی سسب جه 
 برقراری آموز شده و آنها را به سمت و سوی مناسب هدایت میکند.
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 سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان مورد بازنگری و طراحی مجدد قرار گیرد و در سنجش عملکرد کارکنان رفتارهای شهروندیسازمانی نیز به عنوان عاملی مد نظر قرار گیرد.
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