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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاملی باوجدان بودن و جو روانشناختی در عملکرد شغلی و رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان به روش همبستگی انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان
ادارات آموزش و پرورش ناحیه 1و  2شهرستان ارومیه به تعداد  444نفر می باشد که از این تعداد نمونهای به
اندازه  191نفر بر اساس جدول مورگان به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند .اطالعات پژوهش با استفاده
از چهار پرسشنامه باوجدان بودن کاستا و مککرا ( ،)1992جو روانشناختی کویز و دیکوتیز ( ،)1991عملکرد
شغلی پاترسون ( )1999و رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف و همکاران ( )1991جمع آوری گردید .ضرایب
پایایی پرسشنامه ها به ترتیب  1/44 ،1/48 ،1/17و  1/41از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد .برای تحلیل داده-
ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده شده است .نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین
جو روانشناختی با عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج
تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که میتوان از روی متغیر با وجدان بودن و جو روانشناختی عملکرد شغلی را
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پیش بینی کرد و تعامل با وجدان بودن و جو روان شناختی تعاملی معنیدار و پیش بینی کننده عملکرد شغلی
است ،ولی تعامل با وجدان بودن و جو روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی معنیدار نبود.
واژگان کليدی :باوجدان بودن ،جو روانشناختی ،عملکرد شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی.

مقدمه
عملکرد شغلی 1یکی از اساسیترین مسائل هر سازمانی است .اهمیت عملکرد شغلی،
پژوهشگران را به پژوهش هر چه بیشتر دربارة آن واداشته است (شکرکن ،نیسی ،نعامی ،و
مهرابیزاده هنرمند .)1341،عملکرد را ارزشهای کلی مورد انتظار سازمان از تکههای مجزای
رفتاری تعریف میکنند که هر فرد در طول دورههای مشخص از زمان انجام میدهد
(ماتاویدلو .)2113 ،2عملکرد باالی سازمانی از طریق تالشهای کارکنان معمولی حاصل
نمیشود .یکی از دالیلی که باعث موفقیت سازمانها میشود ،این است که آنها دارای
کارکنانی هستند که فراتر از وظایف رسمی خود تالش مینمایند .ارتقاء عملکرد شغلی و رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان یکی از مهمترین اهدافی است که مدیران سازمانها در پی آن
هستند .عملکرد شغلی درجهای از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وی میباشد (مشبکی،
 .) 1318امروزه پویایی سازمان ها و نظام اداری به تنهایی منوط به جدید کردن تکنولوژی و
اضافه نمودن سرمایه نیست .اگر چه این عوامل هم به جای خود مهم هستند ،ولی آنچه در سر پا
نگه داشتن و تعالی سازمانها و نظام اداری نقش محوری داشته و حرف اول را میزند ،انسان
است (عباس زادگان .)1314،با توجه به ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر وجدان
کاری و جو روانشناختی که در فرایند اجتماعی شدن و درگیر شدن فرد با عناصر و نهادهای
اجتماعی حادث میشود در این تحقیق کوشش میشود تاثیر وجدان کاری و جو روانشناختی
بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش بررسی شود.
1. job performance
2. Motowidlo
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متغیرهایی مانند وجدان و جو روانشناختی که باعث احساس تعهد داخلی درک از
محیط ،رضایت قلبی ،تعهد سازمانی ،التزام عملی نسبت به وظایفی هستند که انسان ها قرار است
آن ها را به انجام برسانند به گونهای که بازرس یا ناظر نیز بر فعالیت آنها ناظر نباشد باعث
ایجاد انگیزه در کارکنان و میل به کار در سازمان میشوند (بورمن ،پنر ،1ماتاویدلو.)2111 ،
همچنین افراد سازمانی هنگامی که درک دقیقی از محیط کار خود دارند و جو کاری و
روانشناختی خود را متناسب با افکار خود میدانند میتوانند عملکرد باالیی داشته باشند.
تحقیقات نشان میدهد که جو روانشناختی مهیج ،شامل دلبستگیهای شغلی و عملکرد شغلی،
موجب به تالش و کوشش کارکنان و به دنبال آن باعث عملکرد اثربخش سازمان میشود.
(اشنایدر.)1991،2
محققان بیان میدارند که عملکرد شغلی میتواند به بهره وری و تعهد سازمانی منجر
میشود (آلی )2117 ،رفتار شهروندی سازمانی ،بهره وری کارکنان و گروه های کاری را
افزایش داده ،کار تیمی را تشویق میکند ،ارتباطات ،همکاری و کمک های بین کارکنان را
افزایش میدهد ،نرخ اشتباهاً را کاهش داده و مشارکت و درگیرشدن کارکنان را در مسایل
سازمان افزایش میدهد و جو مناسبی فراهم میکند (کاسترو و همکاران .)1348 ،تحقیقات
نشان میدهد ،که عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی 3یکدیگر را تقویت میکنند .برای
نمونه در یکی از اولین تحقیقهای صورت گرفته دربارة رفتار شهروندی بر روی کارکنان
دانشگاه ،بیتمن و ارگان )1943( 4دریافتند که بین معیارهای عمومی عملکرد شغلی و رفتار
شهروندی سازمانی رابطۀ معناداری وجود دارد.
جوّ روانشناختی به ادراک و تفاسیر نیروی انسانی از محیط کار اشاره دارد .هر کارمند با
تفسیر ادراک خویش به روشی که برای وی معنادار است ،یک جوّ روانشناختی ایجاد می کند.
1. Boorman, Paner
2. Schneider
3. organizational citizenship behavior
4. Bateman, & Organ
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جوّ روانشناختی میتواند به عنوان بازنمای شناختی فرد از محیط کار تصور گردد (اندرسون و
وست1994 ،؛ آشفورث1947 ،؛ راگازونی2112 ،؛ پارکر و همکاران .)2113 ،1بنا بر نظر کویز
و دکوتیز ( )1991جو روانشناختی شامل هشت بعد استقالل ،اعتماد ،انسجام ،فشار ،حمایت،
قدردانی ،انصاف و نوآوری است .در مدیریت نیروی انسانی و مدیریت سازمانها یکی از
موضوعات مورد توجه تامین نیازهای کارکنان که جهت ایجاد انگیزه برای باال بردن کیفیت
کار آنان و بهرهگیری هر چه بیشتر از نیروی انسانی در سازمان است که باعث افزایش رضایت
می شود.
عملکرد شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی و عامل افزایش کارایی فرد در
سازمان است .بین عملکرد شغلی کارکنان یک سازمان و ثمربخشی و بازدهی بیشتر آن سازمان،
ارتباط و همبستگی وجود دارد (صافی .)1311 ،با توجه به اهمیت موضوع و نقشی که وجدان و
جو روانشناختی بر عملکرد رفتار شهروندی سازمانی دارد در این مقاله سعی شده است تا مدلی
ارائه شود که در راستای کمک به بهبود و ارتقای اینگونه رفتارها و عملکرد باالی کارکنان
باشد .رفتارهای شهروندی سازمانی همان رفتارهای فرانقشی ،به فعالیتهای فی نفسه خودجوش
و آگاهانه مربوط هستند (مانند کمک به دیگران) ،و به طور مستقیم یا صریح به وسیلۀ سیستم
رسمی پاداش سازمان پیش بینی نشدهاند ،اما کارایی سازمان را به عنوان یک کل افزایش
میدهند (بیکر و کرنان.)2113 ،
فیلدمن و آرنولد )1943( 2در تحقیقاتشان نشان دادند که احترام به کارکنان ،عملکرد
شغلی و توانمندی آنها را افزایش میدهد و در نتیجه ،غیبت و استرس شغلی کمتر را موجب
میشود .بیرن 3و همکاران ( )2117طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که وجدان کاری 4تنها
هنگامی منجر به عملکرد باال می شود که جو روان شناختی و سازمانی مثبت است .یکی از
1. Parker., Baltes & Young
2. Feldman., Arnold
3. Brun
4. Conscientiousness

نقش تعاملی وجدان و جو روانشناختی بر عملکرد شغلی...

46

کیفیتهایی که موجب میشود کارکنان توانمندیها ،استعدادها ،تخصصهای خود را بدون
کنترل و به طور داوطلبانه و عاشقانه در سازمان قرار دهند وجدان کاری است .از طرفی افزایش
عملکرد شغلی یکی از مهمترین اهدافی است که مدیران سازمانها در پی آن هستند (رویل 1و
همکاران.)2119 ،
افزایش عملکرد شغلی با عوامل بسیاری از جمله انگیزش ،توانایی ،شناخت شغل ،عوامل
محیطی و سازمانی مختلف ،کانون کنترل و ویژگی های شخصیتی در ارتباط است .مؤثرترین
عامل شخصیتی عملکرد شغلی ،وجدان یا در اصطالح کاری آن وجدان کاری است .وجدان
یکی از پنج عامل اصلی شخصیت است .وجدان ویژگیهای چون تفکر قبل از عمل ،به
تأخیراندازی ارضای خواستهها ،رعایت قوانین و هنجارها و سازمان دهی و اولویت بندی
تکالیف را در برمیگیرد (حق شناس .)1347 ،وجدان کار درجهای است که افراد یک
سازمان،پشتکار ،سخت کوشی و انگیزش دارند تا به هدف دست یابند (جعفری نخجوانی،
.)1348
زمانی که وجدان و جو روانشناختی در حد باالیی باشند باعث افزایش رضایت کارکنان
و عملکرد باالی شغلی میشود که این به نوبه خود تاثیر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی دارند
که باعث افزایش بهروری مدیریت ،کارکنان و سازمان میشوند ،منابع سازمانی را برای استفاده
مقاصد مولدتر آزاد میکنند ،توانایی سازمان را برای جذب و نگه داری کارکنان کارآمد
تقویت می کنند و ثبات عملکرد سازمان را افزایش می دهند (غالمحسین.)1349 ،
عباسی ( )1344در پژوهشی نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین ویژگیهای شخصیتی و
وجدانی بودن با دو ویژگی شغلی تعهد سازمانی و عملکرد شغلی وجود دارد .حجازی و
ایروانی ( )1341نشان داد که ارتباط معناداری بین وجدان و عملکرد شغلی وجود ندارد .نتایج
پژوهش براتی احمدآبادی و همکاران ( )1349نشان داد که وجدان بر عملکرد افراد نسبت به
سازمان اثرگذار است .یعقوبی و همکاران ( )1349در تحقیقی که تحت عنوان رابطه بین وجدان
1. Royl
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کاری و رفتار شهروندی سازمانی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که از دالیل موفقیت
سازمانهای بزرگ این است که آنها کارکنانی دارند که فراتر از وظایف رسمی خود تالش
میکنند یعنی کارکنانی دارند که رفتارهای شهروندی سازمانی از خود بروز میدهند و همچنین
بین وجدانکاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .غالمحسین و همکاران
( )1349در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که عملکرد شغلی ،وجدان کاری و جو
روانشناختی و ویژگی های شغلی و سازمانی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی
سازمانی هستند .اشمیت و هانتر ( )1992وجدان را به عنوان مهمترین ویژگی ایجاد انگیزش می
دانند .آنها به این نتیجه رسیدند که از بین همه ابعاد شخصیتی وجدان قویترین رابطه را با
عملکرد شغلی دارد.
بنا بر توضیحات ارائه شده پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی نقش تعاملی با وجدان
بودن و جو روانشناختی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات آموزش
و پرورش ناحیه 1و 2ارومیه می پردازد.

فرضيهها
جو روانشناختی رابطه بین وجدان و عملکرد شغلی را تعدیل میکند.
جو روانشناختی رابطه بین وجدان و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل میکند.
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روش
این تحقیق از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی میباشد و از لحاظ نحوه گردآوری
اطالعات و دادهها یک تحقیق همبستگی است .جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق مشتمل
است بر کلیه کارمندان ادارات آموزش و پرورش ناحیه 1و  2شهرستان ارومیه بود .براساس
آمار منتشره از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان مجموعاً تعداد  444کارمند زن و مرد
در اداره آموزش و پرورش ناحیه 1و  2شهرستان ارومیه مشغول کار هستند که از این تعداد 291
نفر کارمند مرد و  194نفر کارمند زن بودند .با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای از
تعداد جامعه آماری ذکر شده در باال با استفاده از جدول مورگان  11کارمند زن و  128کارمند
مرد به عنوان نمونه انتخاب شدند.
پرسشنامه وجدان کاری :در این پژوهش وجدان کاری به وسیله پرسشنامه  12سوالی پنج
عاملی شخصیت کاستا و مک کرا ( )1994سنجیده شده است .در تحقیقی که کاستا و مک کرا
انجام دادند از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت استفاده کردند که دو زیر مقیاس قابلیت اتکا
(برای مثال من فرد بسیار شایسته و کارای میباشم) و موفقیت مداری (برای مثال من برای دست
یابی به هدف خود تالش میکنم) را از وجدان مورد بررسی قرار دادند و اعتبار این پرسشنامه را
 1/18گزارش دادهاند .آلفای کرونباخ برای بعد وجدان در سیاهه پنج عاملی شخصیت در این
تحقیق  1/12به دست آمده است.
پرسشنامه جو روانشناختی :این متغیر توسط پرسشنامه  17سوالی کویز و دیکوتیز ()1991
اندازه گیری شد،که شامل  4زیر مولفه است .مولفه اول مدیریت حمایتی است که شامل 7
سؤال ،مؤلفه دوم وضوح نقش است که شامل  3سؤال ،مؤلفه سوم معناداری که دارای 3سوال
و مؤلفه چهارم اظهار وجود که از  4سؤال تشکیل شده است .آلفای کرونباخ برای پرسشنامه
جو روانشناختی در این تحقیق  1/48به دست آمده است.
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پرسشنامه عملکرد شغلی :در این پژوهش عملکرد شغلی توسط پرسشنامه  17سوالی
پاترسون ( )1999سنجیده میشود .آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد شغلی در این تحقیق
 1/44به دست آمده است.
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی :برای سنجش میزان رفتار شهروندی سازمانی از
پرسشنامه  24سوالی پودساکف و همکاران ( )1991که براساس الگوی پنجگانه ارگان ()1944
یعنی :نوعدوستی  7سوال ،وجدان کاری  7سوال ،جوانمردی  7سوال ،نزاکت  7سوال  ،و آداب
اجتماعی  4سوال ساخته شده است ،استفاده شد .آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رفتار شهروندی
سازمانی در این تحقیق  1/41به دست آمده است.
برای اطمینان از روایی و پایایی سؤاالت و گویه های مورد سنجش برای مفاهیم مورد
استفاده ،پرسشنامه اولیه در جمعیت تحقیق بر روی ( 31نفر) مورد آزمون قرار گرفت تا نواقص
احتمالی پرسشنامه که میتوانست از نامفهوم بودن سؤاالت ،ترتیب نامناسب سؤاالت و طوالنی
بودن پرسشنامه و ...باشد ،مرتفع گردد .همچنین از کارشناسان و محققان ،خواسته شد تا
مشکالت احتمالی پرسشنامه را در مقابل هر گویه و سؤال متذکر شوند .پس از جمع آوری
پرسشنامهها و بررسی نظرات کارشناسان بانک اطالعاتی تشکیل و سؤاالت و گویههایی که
برای سنجش متغیرها ساخته شده بود بواسطه نظر کارشناسان و اساتید مورد تجدید نظر کلی
قرار گرفت و پرسشنامه اولیه پس از حذف و اصالح سؤاالت و گویه ها تایید و نهایی شد.

نتایج
برای آزمون فرضیهها از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون تعدیل کننده
استفاده شده است .دادههای مربوط به جنسیت پاسخگویان نشانگر آن است که از  191نفر نمونه
مورد مطالعه  128نفر (معادل  84درصد) مرد و  11نفر (معادل  38درصد) زن بودهاند .دادههای
مربوط به سطح تحصیالت پاسخگویان نشانگر آن است که از  191نفری که به این سوال
پرسشنامه پاسخ گفته اند  83نفر (معادل  32درصد) دارای مدرک تحصیلی کاردانی 111 ،نفر
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( 71/3درصد) کارشناسی 29 ،نفر (معادل  14/1درصد) کارشناسی ارشد و  2درصد بقیه دارای
مدرک تحصیلی دکتری بودهاند .بیشترین پاسخگویان از نظر سنی  21تا  28سال بودهاند .جدول
شماره  1همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.
جدول  .1همبستگی بين متغيرهای پژوهش
متغير پيش بين

متغير مالك

ضريب همبستگی پيرسون

سطح معناداری

جو روان شناختی

وجدان

** 6/06

6/660

عملکرد

وجدان

** 6/55

6/660

رفتار شهروندی

وجدان

** 6/00

6/660

عملکرد

جو روان شناختی

**6/50

6/660

رفتار شهروندی

جو روان شناختی

** 6/50

6/660

با توجه به جدول  1ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر جو روانشناختی و وجدان برابر با
 r = 1/81و  P = 1/111است .با توجه به اطالعات جدول  1ضریب همبستگی پیرسون بین دو
متغیر وجدان و عملکرد برابر با  r = 1/77و  P =1 /111است .با توجه به میزان همبستگی دو
متغیر فوق ضریب تعیین برابر با  31درصد ( )R2=.31میباشد .یعنی در پژوهش حاضر 31
درصد از واریانس عملکرد به وسیله متغیر وجدان تبیین میشود .با توجه به اطالعات جدول 1
ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر وجدان و رفتار شهروندی برابر با  r = 1/81و P = 1/111

میباشد .با توجه به میزان همبستگی دو متغیر فوق ضریب تعیین برابر با  31درصد ()R2=.31
میباشد .در پژوهش حاضر  31درصد از واریانس رفتار شهروندی بوسیله متغیر وجدان تبیین
میشود .با توجه به جدول  1ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر عملکرد و جو روانشناختی
برابر با  r = 1/77و  P = 1/111میباشد .با توجه به میزان همبستگی دو متغیر فوق ضریب تعیین
برابر با  31درصد ( )R2=.31میباشد .یعنی در پژوهش حاضر  31درصد از واریانس عملکرد به
وسیله متغیر مستقل جو روان شناختی تبیین میشود .با توجه به جدول  1ضریب همبستگی
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پیرسون بین متغیر جو روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی برابر با  r = 1/78و P = 1/111

می باشد .با توجه به میزان همبستگی دو متغیر فوق ضریب تعیین برابر با  31درصد ()R2=.31
می باشد .در پژوهش حاضر  31درصد از واریانس رفتار شهروندی به وسیله متغیر مستقل جو
روان شناختی تبیین می شود.
جو روانشناختی رابطه بین وجدان و عملکرد شغلی را تعدیل میکند.
جدول  .2نتایج تحليل رگرسيون تعدیل کننده برای پيش بينی عملكرد
β

∆R2

سطح معنی داری

گام اول  :تاثیرات اصلی
وجدان ()C
جو ()P
گام دوم :تعامل C×P

** 1/34

1/31

**1/33
*1/17

1/111
1/111

1/34
1/41

1/111
 n = 191و

* p <1/17 ، ** p < 1/11

جدول ( )2نتای ج رگرسیون تعدیل کننده را نشان می دهد .نتایج نشان می دهند که وجدان
( P <1/17و  β = 1/34و جو روان شناختی (  p < 1/17و  ) β = 1/23عملکرد را پیش بینی
می کنند .در دومین گام تعامل وجدان و جو روان شناختی وارد معادله شد که این تعامل نیز
معنی دار و پیش بینی کننده عملکرد است .مشاهده میشود که ضریب تعیین تعامل وجدان و
جو تا  41درصد قادر به تببین واریانس مربوط به عملکرد شغلی میباشد.
جو روانشناختی رابطه بین وجدان و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل میکند.
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جدول  .3نتایج تحليل رگرسيون تعدیل کننده برای پيش بينی رفتار شهروندی
β

∆R2

سطح معنی داری

گام اول  :تاثیرات اصلی
وجدان ()C

**1/421

جو ()P

**1/318

گام دوم :تعامل C×P

1/12

1/111

1/31

1/112

1/43
1/437

1/84
 n = 191و

* p <1/17 ، ** p < 1/11

جدول ( )3نتایج رگرسیون تعدیل کننده را نشان می دهد .نتایج نشان می دهند که وجدان
( P <1/17و  β = 1/42و جو روان شناختی (  p < 1/17و  )β = 1/318رفتار شهروندی را
پیشبینی می کنند .در دومین گام تعامل وجدان و جو روان شناختی وارد معادله شد که این
تعامل معنی دار مشاهده نمیشود.

نمودار  .1تعامل وجدان و جو روان شناختی در پيش بينی رفتار شهروندی سازمانی
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بحث و نتيجه گيری
با توجه به یافتههای مربوط به فرضیه اول مشخص گردید که رابطه مثبت معناداری بین ویژگی
شخصیتی وجدان و جو روان شناختی وجود دارد .این یافته با نتایج تحقیقات قبلی همخوانی
دارد .نتایج پژوهش احمد آبادی و همکاران ( )1349نشان داد که بین وجدان و جو روانشناختی
رابطه مثبت وجود دارد که به نوبه خود بر عملکرد شغلی تاثیر مثبتی دارد .جعفری ( )1391در
تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین عوامل روانی کارمندان (روان رنجوری ،برونگرایی،
انعطاف پذیری ،سازگاری و وظیفه شناسی) و میزان وجدان کاری آنان رابطه معناداری وجود
دارد .این نتیجه با نتایج پژوهش هیل وپتی ( )1997نیز همسو است .هیل وپتی ( )1997در
پژوهشی عوامل مؤثر بر وجدان کاری افراد را تحلیل عاملی کردند که نتیجه گرفتند مهمترین
عوامل تأثیرگذار بر میزان وجدان کاری عوامل شخصیتی و نیازهای روانی افراد می باشد .در
تبیین این نتیجه میتوان گفت چون وجدان کاری پدیده ای است که از دوران کودکی و
همزمان با تحول افراد شکل میگیرد و عوامل گوناگون محیطی و نیازهای روانی مرتبط با
شرایط خانوادگی و تحصیلی افراد درشکل گیری آن نقش دارند ،لذا عوامل روانی و
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شخصیتی افراد که از شیوه های ارضاء نیازهای روانی و جسمانی نشأت میگیرد ،میتواند
بخشی از واریانس وجدان کاری کارمندان را تبیین نماید .عالوه بر این وجدان کاری و
چگونگی شکل گیری آن در افراد ،بیشتر یک موضوع روانی است تا بیرونی ،و بیشتر جنبه
درونی دارد .میزان وجدان کاری افراد به میزان ارضای نیازهای روانی آنان و شیوه هایی که
جهت ارضای نیازهای روانی خودشان به کار گرفتهاند بستگی دارد .شیوه و کیفیت ارضاء
نیازهای روانی افراد زمینهپیدایی و تحول ویژگیهای شخصیتی را در افراد فراهم میسازندکه
بعداً قویاً عملکرد آنان را تحت تأثیر قرار می دهد.
در فرضیه دوم معلوم شد که بین ویژگی شخصیتی وجدان و عملکرد شغلی رابطه وجود
دارد .عباسی( )1344پژوهشی با عنوان رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با تعهد سازمانی و
عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهر بوشهر را بررسی کرد که یافتههای این تحقیق نشان
داد رابطه مثبت و معناداری بین ویژگیهای شخصیتی با وجدانی بودن با دو ویژگی شغلی تعهد
سازمانی و عملکرد شغلی وجود دارد .این نتیجه با پژوهش فعلی همخوانی دارد .براتی احمد
آبادی و همکاران ( )1349به این نتیجه دست یافتند که وجدان (موفقیتمداری و قابلیت اتکاء)
هم عملکرد وظیفهای و هم عملکرد زمینهای را باال می برند .زیرا فرد قابل اتکاء ،قابل اعتماد،
منظم و با اقتدار کار خود را بهتر انجام میدهد؛ و اگر فردی برای افزایش موفقیت خود
تالش کند ،یکی از راه های آن عملکرد شغلی مطلوب است .کاستر و کالیبرون ) (2000و
هیل ( )2007معتقدند که وجدان کار به ویژگیهای شخصیتی مربوط میگردد که به طور
بالقوه در یک کارمند وجود دارد و به طور خودانگیخته و فی البداهه عملکرد کلی آنان را
در زندگی متأثر میسازد.
در فرضیه سوم نیز بین وجدان و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار مشاهده شد به
طوری که افزایش در وجدان از طرف کارکنان همراه با افزایش رفتار شهروندی از طرف آنها
خواهد شد .یعقوبی و همکاران( )1349در تحقیقی که تحت عنوان رابطه بین وجدان کاری و
رفتار شهروندی سازمانی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که از دالیل موفقیت سازمان های
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بزرگ این است که آنها کارکنانی دارند که فراتر از وظایف رسمی خود تالش میکنند یعنی
کارکنانی دارند که رفتارهای شهروندی سازمانی از خود بروز میدهند و همچنین بین وجدان
کاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .در نتیجه می توان گفت که این
یافته با پژوهشهای قبلی همخوانی دارد .فهیم و همکاران ( )1391به این نتیجه دست یافتند که
رابطه بین وجدان و رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی مشهد مثبت و معنادار میباشد.
این بدان معناست اگر دبیران ت ربیت بدنی از وجدان کاری خوبی برخوردار باشند بستر الزم
برای بروز و به کارگیری رفتار شهروندی سازمانی افزایش مییابد .افراد با وجدان کار قوی از
نظر کمیت کار ،افرادی پر کار و از نظر کیفیت کار ،کار را بهتر انجام میدهند و از نظر کمک
به کمک به همکاران و ارباب رجوع ،فراتر از وظایف رسمی خود عمل میکنند و از نظر
استفاده از منابع سازمان ،حداکثر استفاده درست را به عمل میآورند .فرخ نژاد و همکاران
( )1391در تحقیق خودشان نشان دادند که وجدان کاری ،به عنوان پیش بینی کننده رفتار
شهروندی سازمانی عمل میکنند .همچنین این یافته با تحقیقات آشتون )2117( 1لوتانز و
همکارانش ( )2114و کوان چنگ ( )2119هم خوانی و مطابقت دارد .همچنین در فرضیه
چهارم بین جو روان شناختی با عملکرد رابطه معنادار وجود داشت به عبارتی افزایش جو روان
شناختی از طرف کارکنان همراه با افزایش عملکرد شغلی از طرف آنها خواهد شد .ویت و
فریس )2113( 2نشان دادند که مهارت اجتماعی ارتباط بین جو و وجدان و عملکرد زمینهای و
تسهیل فردی در چهار پژوهش را تعدیل میکند .نتایج این تحقیق اشاره میکند که برای باال
بردن مهارت سیاسی ،وجدان و جو رابطهای مثبت با عملکرد شغلی خواهد داشت.که بر اساس
این پژوهش می توان تایید کرد که رابطه مثبت و معناداری بین جو روانشناختی و عملکرد شغلی
وجود دارد.

1. Ashton
2. Wheet & Ferris
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با توجه به فرضیه پنجم به این نتیجه رسیدیم که بین جو روان شناختی با رفتار شهروندی رابطه
وجود دارد .در فرضیه ششم نقش تعاملی وجدان و جو روان شناختی در پیش بینی عملکرد
شغلی تأیید شد .فریس ( )2113و ارگان ( ،)1943،1991هوگان وشلتون ( )1994فرضیه هایی را
که سطوح باالیی از ویژگی شخصیتی (مانند ،توافق پذیری و وجدان) با سطوح باالیی از
عملکرد شغلی برای افراد با مهارت سیاسی باال باید ارتباط داشته باشد آزمودند .بهر حال برای
افراد با سطوح پایینی از مهارت سیاسی ،سطوح باالیی از ویژگی شخصیتی با سطوح پایینی از
عملکرد شغلی ارتباط دارد .ولی در فرضیه هفتم تعامل وجدان و جو روانشناختی بر رفتار
شهروندی سازمانی وارد معامله شد که این تعامل معنی دار مشاهده نشد .بررسی فرضیههای
پژوهش حاکی از آن است که تمامی فرضیههای پژوهش به جز فرضیه هفتم حمایت شدند.
میتوان نتیجه گرفت که متغیر وجدان و جو روانشناختی برای پیش بینی متغیرهای عملکرد
شغلی و رفتار شهروندی سازمانی مناسب بوده است.

پيشنهادهای کاربردی
شرایط و امکانات الزم برای به وجود آمدن وجدان باال و جو مناسب روانی برای کارکنان
فراهم شود .یافتههای تحقیق نشان داد که بین وجدان باالی کارکنان ،جو روانشناختی مناسب با
عملکرد شغلی باال و رفتار شهروندی سازمانی آنها رابطه وجود دارد .لذا میتوان با فراهم
آوردن زمینههای الزم برای با وجدان کردن افراد و جو مناسب روانی ،عملکرد شغلی کارکنان
را بهبود بخشید که این امر هم نهایتاً موجب به وجود آمدن رفتار مناسب شهروندی سازمانی و
افزایش اثربخشی آن میشود .براساس یافتههای پژوهش مشخص شد که مؤلفههای قابلیت اتکا
بودن ،موفقیت مداری ،مدیریت حمایتی ،اظهار وجود ،وضوح نقش و معنی داری در پیش بینی
عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معنادار می باشد .بنابراین پیشنهاد میشود که مسئوالن
آموزش و پرورش تقویت این مولفهها را در اولویت قرار دهند .از این بررسی مشخص شد که
وجدانکاری و جو روانشناختی از عوامل مهم اثربخشی سازمانی میباشد .لذا سیاست
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گذاریهای سازمان آموزش و پرورش برای حصول به اهداف خود باید در جهت تقویت این
مؤلفهها عملی شود .پیشنهاد میشود پژوهش حاضر با تکنیکها ،روشها و ابزارهای متنوع
دیگر در سازمانهای مختلف آموزشی و غیر آموزشی نیز مورد تحقیق و پژوهش واقع شود.
پژوهش حاضر نیز همانند سایر پژوهشها تحت تأثیر محدودیتهایی قرار داشت از جمله
اینکه در اجرای این تحقیق عوامل و متغیرهای زیادی چون نیازها ،عالیق ،ویژگیهای
شخصیتی کارکنان و دیدگاههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی آنان ،قواعد و مقررات موجود
فرهنگ حاکم بر سازمان و جامعه میتوانند ،تأثیرگذار باشند که از اختیار محقق خارج بوده و
کنترل نشدهاند.
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