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 چکیده
سالمت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

نشگاه عالمه طباطبائی صورت گرفته است. روش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی هست. در دااداری 

نفر بود.  155به تعداد  3151دانشگاه عالمه طباطبائی در سال اداری ی کارکنان جامعه آماری آن شامل کلیه

 ای نسبتیقهطبگیری که به روش نمونه دیبرآورد گردنفر  412حجم نمونه پژوهش مطابق با جدول مورگان 

، سازمانی )پودساکف و همکاران یرفتار شهروندی نامهها از پرسشانتخاب شدند. برای گردآوری داده

( و همچنین پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت کندال و 3551تارتر )نامه سالمت سازمانی هوی و پرسش، (3551

تک گروهی و ضریب  tاز آزمون ، هاداده وتحلیلتجزیه منظوربه( استفاده شده است. 3515) نیولیه

رفتار شهروندی ، ها نشان داد وضعیت هر سه متغیر سالمت سازمانیهمبستگی پیرسون استفاده شد. یافته

بین سالمت سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی و  و، سازمانی و رضایت شغلی در حد باالتر از میانگین بوده

انشگاه عالمه طباطبائی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین داداری سازمانی کارکنان  رفتار شهروندی
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 قدمهم

هر سازمان برای اینکه اثربخش باشد باید قبل از هر چیز بتواند در موارد بحرانی ضمن 

با  و کار گرفتهبهترین منابع خود را به ، انطباق و سازش با محیط متغیر و مقابله با هر مشکلی

را در  هاآنو نیروی  برخورد کند آمیزیموفقیت طوربهنیروهای تهدیدکننده خارجی 

آن را رشد و ، جهت هدف اصلی سازمان هدایت کند و همواره با حفظ توانایی بقای خود

 3سالمت سازمانی درواقعتوسعه دهد و به تعبیری دیگر از سالمت سازمانی برخوردار باشد. 

مفهوم سالمتی مثبت در یک سازمان توجه را ، سازمان است عمومی جوّ سازیمفهوم یبرا

های کند که رشد و توسعه سازمان را تسهیل کرده یا موجب پویاییبه شرایطی جلب می

در مطالعة  4مایلز، 3515را نخستین بار در سال « سالمت سازمانی»سازمانی است. اصطالح 

و  4551، 2کورکماز، 3555، 1گجوسازمانی مدارس به کار برده است )سویی و چن

سالمت سازمانی عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود و ، (. به نظر مایلز4551

، سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازگاری بیشتر. در تعریفی دیگر

بهبود  سالمت سازمانی عبارت است از توانایی سازمان در حفظ بقاء و سازش با محیط و

، سالم هایسازمان(. با توجه به این امر ناظران در 3132، پور)عباس هاستییتوانااین 

 تیموفقهای ارتباطی باز و با با روحیه و عملکرد باال و کانال شناسفهیظوکارکنانی متعهد 

 خواهند در آنجا بمانند و کارلذا یک سازمان سالم جایی است که افراد می، یابندباال می

(. 4555، کنند و به آن افتخار کنند و خود افرادی سودمند و مؤثر باشند )الیدن و کلینگل

نویسند: سالمت سازمانی در تعریفی دیگر الیدن و کلینگل در مورد سالمت سازمانی می

بلکه شامل توانایی سازمان ، مؤثر نیست طوربهتنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف 

، مؤلفه شامل؛ ارتباط 33 یسازمانبرای سالمت  هاآن شود.هبود نیز میبرای رشد و ب

، اعتبار یا شهرت مؤسسه یا شرکت، وفاداری و تعهد، مشارکت و درگیر بودن در سازمان

                                                           

1. organizational health 

2. Milez 

3. Tsui & Cheng 

4. Korkmaz 
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بهبود یا توسعه ، رهبری، مسیر هدف، شناسایی یا بازشناسی عملکرد، اخالقیات، روحیه

 (.4550، 3جهاد) اندردهک ارائهکارایی کارکنان و کاربرد منابع 

افزایش ، یک سازمان سالم با توجه به شرایط بسیار متحول حاکم بر آندر بعالوه 

آشکار شده  ازپیشبیشنیاز به نسلی از کارکنان ارزشمند ، هاآنرقابت و لزوم اثربخشی 

. (4550شود )دیپائوال و هوی؛ سربازان سازمانی یاد می عنوانبه هاآناست؛ نسلی که از 

)پادساکوف و  هستند غیر اثربخشاثربخش از  هایسازمانتردید این کارکنان وجه ممیز بی

بی هیچ ، دانند و برای تحقق اهداف آنزیرا سازمان را موطن خود می، (4555، همکاران

کنند و از هیچ کوششی فروگذار داشتی فراتر از وظایف رسمی و معین خود عمل میچشم

، (. این رفتارها با مفاهیم رفتارهای فرانقشی3131، آبادی و بهرنگیزین)به نقل از  کنندنمی

 4رفتار شهروندی سازمانی درنهایترفتارهای خودجوش و ، اجتماعیرفتارهای پیش

(OCB )الگوی  عنوانبهاند. در این راستا رفتار شهروندی سازمانی قرار گرفته موردتوجه

رویکرد مدرن مدیریت نیروی انسانی در  عنوانبهامروزه ، نوین رفتار کارکنان در سازمان

یک ، رفتار شهروندی طورکلیبه(. 4551، 1ارتورک) بکار رفته است هاسازمانبسیاری از 

دلخواه و داوطلبانه از خود بروز  صورتبهنوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را 

، اند که کارکنانرا رفتاری دانسته ( رفتار شهروندی سازمانی4554ترنلی ) ودهند. بولینمی

دهند و به همکاران خود کمک آن را انجام می شدهفیتعرظایف وها خارج از مسئولیت

ای از مجموعه، رفتار شهروندی سازمانی درواقع، (4555، 2)کورکماز و همکاران کنندمی

هروندی ش، رفتارهای به نفع اجتماع، شود که به اشکال مختلفرفتارها را شامل می

(. رفتار شهروندی 4535، 0)لوین اندکمک کردن یا عملکرد ترکیبی نامیده شده، سازمانی

مستقیم شناخته و  طوربه، کنددلبخواهی( اشاره می) یرتیبصسازمانی که به یک نوع رفتار 

                                                           

1. Jahed H 

2. organizational citizenship behavior 

3.Alper Ertrurk 

4. Korkmaz T & Arpaci E 

5  . Levine 
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، 3نگو)ونگ  تواند کارکرد کلی سازمان را ارتقا بخشدمی اماشود. پاداش داده نمی

4533.) 

( رفتار شهروندی سازمانی را 3533گفت اورگان ) توانیمکلی  بندیجمع در یک

 داند که عبارت است از:مرکب از پنج بعد می

؛ نوعی رفتار سازمانی است که مبین میزان مشارکت فرد در زندگی ( آداب اجتماعی3 

ه فرد در زمان عدم نیاز جدی ب برنامهفوقهای اجتماعی سازمان است مثل حضور در فعالیت

افزایش اطالعات عمومی ، ی تغییراتحمایت از توسعه، مطالعه کتاب و مجالت، مذکور

 در جهت ارتقای سطح آگاهی کارکنان.

سازمان در محیط  یلهیوسبه شدهنییتعفراتر از الزامات ، شامل رفتارهایی ( وجدان کاری؛4

ازمان ـ کار در شرایط کاری است مثل کار در بعد از ساعت اداری برای سود رساندن به س

 بد مثل بیماری.

عبارت است از: رفتارهایی سودمند و مفید مانند دلسوزی و صمیمیت که  ؛4دوستینوع( 1

 کند.به حل مشکالت کاری کارکنان سازمان کمک می

کاری و اجتناب از  ریناپذاجتنابهای ؛ شکیبایی در مقابل سختی و دشواری( جوانمردی2

 شکایت.

ساسیت به میزان اثرگذاری اقدامات شخصی که به سرنوشت دیگران مربوط ح ( نزاکت؛0

 داشت؛ اذعان توانمی مذکور تعاریف با با عنایت و درمجموع .(3533شود اورگان )می

 به خاطر فرد که است داوطلبانه و آگاهانه، رفتاری خودجوش، سازمانی شهروندی رفتار

 شغل شرح در رفتارها گونهاین زیرا، گیردیقرار نم تشویق مورد رسمی طوربه آن انجام

 از مستمر و مداوم صورتبه رفتارها انجام این وجودبااین، اندنشده بینیپیش وی سازمانی

 افزایش باعث دیگر از سوی و سازمانی موفقیت و اثربخشی ارتقاء موجب سویک

 مسائلی به خود هروزمر زندگی در افراد همه طورکلیبه .شد خواهد کارکنان رضایتمندی

، هاآن دادن انجام یا برخورد از و نامطلوب بوده یا مطلوب برایشان که کنندمی برخورد

                                                           

1. Wang & Wong 

2. Altuism 
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 نیز فعالیت آدمی و کار محیط در این راستا، کنندیم نارضایتی یا رضایت احساس

یا  رضایت احساس که آوردمی به وجود مختلف افراد در را متفاوتی هایاحساس

(. با توجه 3551، 3شود )الولرمی ایجاد شخص در که است ییهاآن ترینمهم از نارضایتی

از ارکان ضروری و ارزشمند ارتقای سالمت و ، 4گفت؛ رضایت شغلی توانیمبه این امر 

به طرز ، نگرش ترینمهمعنوان رضایت شغلی به درواقعرود. شمار میرضایت از زندگی به

سبت به شغل و محیط کار خود دارند تلقی یا قضاوتی که اعضای یک سازمان ن

شغل خود را دوست  طورکلیبهآن است که وی ، گردد. منظور از رضایت شغلی فردبازمی

و  داشته و برای آن ارزش قائل باشد و نگرش مثبتی نسبت به آن داشته باشد )فیلدمن

سیار ب جوسازمانی کنندهمنعکس(. از سوی دیگر سطح باالی رضایت شغلی 3531، 1آرنولد

 و (. فلدمن4551، 2شود )آرمسترونگمطلوب است که منجر به جذب و بقاء کارکنان می

 است مثبتی احساسات یا از تمایالت ایمجموعه، شغلی رضایت ( معتقدند؛3550) 0آرنولد

 شغلی رضایت فرد شودمی گفته که زمانی دیگرعبارتبه، دارند خود به شغل افراد که

 داشته دوست را خود شغل زیادی حد تا طورکلیبه که وی است نای منظور، دارد بسیاری

دارد.  آن به مثبتی احساسات درنتیجه و کند را ارضا خود نیازهای توانسته آن کمک به و

رضایت شغلی کارکنان از  کهچنین نتیجه گرفت  توانیم شدهمطرحبا توجه به مطالب 

وری تواند پویایی و بهرهی آن میمتغیرهای اصلی و مؤثر سازمانی است که درصد باال

 مانندسازمان را افزایش دهد و حد کم آن در بین کارکنان باعث بروز مشکالت فراوانی 

ی کاهش روحیه، دادن انگیزه از دست، عالقگی به کاربی، غیبت، ترک خدمت، جابجایی

 شود.وری و... برای کارکنان و سازمان میکاهش بهره، افت کارایی، کاری

 دهندهنشان تحقیق حاضردر زمینه موضوع  شدهانجام یهاپژوهشبررسی این راستا در 

 هاهمچنین این پژوهش، استاهمیت آن از دیدگاه پژوهشگران متعدد داخلی و خارجی 

                                                           

1. Lawler 

2. Job satisfcation 

3. Feldman   & Arnold 

4. Armstrong 

5. Feldman & Arnold 
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در ادامه به برخی از  روازایناست.  افزایش حال در روزافزونی طوربه کار در محیط

( نشان داد که 3153تایج پژوهش قهرمانی و همکاران )ناشاره خواهد شد.  هاآن ترینمهم

گانة های سیزدهمؤلفه ازنظرهای دانشگاه شهید بهشتی وضعیت سالمت سازمانی دانشکده

کاربرد بهینة منابع شرایط ، شناسایی عملکرد، های مشارکت و یادگیریمؤلفه جزبهپژوهش 

(. همچنین در 3153، ی و همکاران)قهرمان فیزیکی در دیگر ابعاد در سطح باال بوده است

، ها نشان داد که در میان ابعاد سالمت سازمانی( یافته3155همکاران )پژوهش جعفری و 

بعد روحیه دارای بیشترین میانگین و بعد پشتیبانی منابع دارای کمترین میانگین بود. همچنین 

انی و برخی ابعاد نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سالمت سازم

ارتباط معنادار و مثبتی  یتعهد سازمانعلمی و روحیه با  تأکید، پشتیانی منابع، آن نفوذ مدیر

گری و مالحظه، ولی بین سایر ابعاد سالمت سازمانی و یگانگی نهادی، وجود دارد

در (. 3155، )جعفری و همکاران دهی با تعهد سازمانی رابطة معناداری مشاهده نشدساخت

که: بین مشارکت کارکنان و  ( در پژوهشی دریافتند3131) میرکمالی و ملکی نیاادامه 

های پسرانة دولتی شهر تهران همبستگی مثبت و معناداری وجود سالمت سازمانی دبیرستان

سازمانی بر  رفتار شهروندیپژوهشی با هدف تبیین  (3133) رستمی و همکارانو دارد. 

و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه تهران انجام دادند. نتایج  تعهد سازمانی، اساس شخصیت

تعهد سازمانی رابطه مثبت ، تحقیق حاکی از آن است که رفتار شهروندی با رضایت شغلی

در تحقیق خود به بررسی ، (3155همکاران )معنادار است. احمدی و  53/5سطح دارد و در 

 هایبیمارستانسازمانی پرستاران روابط ساختاری بین رضایت شغلی با رفتار شهروندی 

ها نتایج حاکی از آن بود اند؛ با توجه به یافتههای قزوین و اصفهان پرداختهآموزشی استان

در پژوهشی  توان رفتار شهروندی سازمانی را افزایش داد.می، که با افزایش رضایت شغلی

ت سازمانی با رفتار ارتباط سالم»( در پژوهشی با عنوان 3153) خالصی و همکاران دیگر

به این نتیجه رسیدند ، «دانشگاه علوم پزشکی تهران هایبیمارستانشهروندی سازمانی در 

و  احترام، شناسیوظیفه) یسازمانکه بین سالمت سازمانی و ابعاد چندگانه رفتار شهروندی 

 وجود دارد. جوانمردی و فضیلت شهروندی( ارتباط معناداری، دوستینوع، تکریم
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( 3531) اورگان و باتمن، در خارج از کشور شدهانجام یهاپژوهشدر  دیگر ویاز س

 رابطه سازمانی شهروندی رفتار و شغلی عمومی رضایت معیارهای بین که دریافتند

 عملکرد با مثبتی رابطه شغلی رضایت، هایافته طبق بر همچنین دارد. وجود داریمعنی

 جابجایی عدم، غیبت عدم بر توجهیقابل تأثیر هک داشته سازمانی شهروندی رفتار و شغلی

(. از سوی دیگر 3133، شاطرینقل از ) دارد کارکنان اضطراب و نگرانی شدن کم و

تحت عنوان افزایش سطح رفتار شهروند  4550در سال  3آلپرارتورک وسیلهبهتحقیقی 

این تحقیق های ترکیه انجام گرفت. جامعه آماری سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه

های دولتی ترکیه بودند. در این تحقیق به این نتیجه عضو هیأت علمی دانشگاه 3533

تأثیر  هاآنرسیدند که اعتماد افراد به مافوق خود به روی سطح رفتار شهروند سازمانی 

گذارد و اعتماد به مافوق رابطه بین قضاوت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می

 هاآنهایی که سطح عدالت سازمانی و همچنین اعتماد به مافوق در دانشگاهکند می

( پژوهشی 4555) 4بیل ویلکرسوندر ادامه ها بیشتر است. نسبت به سایر دانشگاه، باالست

، دربارة سالمت ذهنی کارکنان انجام داده است. مطابق نتایج این پژوهش یک سازمان

کارمندان در یک فرآیند مشترک به یکدیگر  تکتکهنگامی سالم است که مدیران و 

بپذیرند که وفاداری مشتری و ، بپیوندند تا مسئولیتی را برای ایجاد مکان کاری پویا

در مطالعات خود به بررسی ، (4553) 1و همکارانسوددهی مشترک را باال خواهد برد. لستر 

رفتار غلی و های فردی در چگونگی رابطه میان رضایت شتفاوت کنندهتعدیلنقش 

حاکی از آن است که رفتار شهروندی  هاآناند. نتایج پژوهش سازمانی پرداخته شهروندی

و همکاران  2معنادارای با میزان رضایت کارکنان همبستگی دارد. ادیمانسیا طوربهسازمانی 

افسردگی و اضطراب با شرایط نامناسب شغلی و فقدان امنیت ، نیز نتیجه گرفتند که تنش

در تحقیقی با ، (4535) 0(. یانگ55ص ، 4553، ادیمانسیادارد )همبستگی مثبت  شغلی

                                                           

1. Alper Ertrurk 

2. Bill Wilkerson 

3. Lester & et al 

4. Edimansiya 

5. Young 
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در محل کار کافی است؟ یک  رفتار شهروندیآیا عدالت سازمانی برای ارتقای »عنوان 

به بررسی ارتباط میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و « آزمون مجدد در کره

های در محل کار پرداخته است. یافته شدهادراکنی ی حمایت سازماگرانهنقش میانجی

داری میان عدالت توزیعی با حمایت سازمانی تحقیق فوق بیانگر وجود روابط مثبت و معنی

 .استشده و رفتار شهروندی سازمانی ادراک

رضایت ، سازمانی رفتار شهروندی( در تحقیقی با عنوان 4532) 3اخیراً پاواالچ ایلی

اند. نتایج حاکی از یتی کارکنان به بررسی رابطه این سه متغیر پرداختهیژگی شخصوکاری 

دارد.  11/5آن بود که رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط متوسطی یعنی 

سازمانی را معنادار  رفتار شهروندی( نیز رابطه بین رضایت شغلی و 4553تانگ )فوت و 

بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در  ارتباط مثبت درمجموعاند. گزارش کرده

، (4535ندیری )، (4534همکاران )و  4اینتاراپراسونگ، (4532) یلیامطالعات پاواالچ 

( نشان داده شده است. 4534) 0ابی یادا، (4533) 2( و شراگی و زینر4534) 1اریف و چوهان

صوص ارتباط بین سالمت اندکی در خ نشان داد پژوهش شدهانجام یهایبررس در ادامه

رابطه  دهندهنشان شدهانجام یهاپژوهشسازمانی و رضایت شغلی وجود دارد. در این راستا 

و  ایال، پور یتق، )دانایی فر استمثبت و معناداری بین سالمت سازمانی و رضایت شغلی 

و  یجعفر، ینادر، ؛ رضایی3152؛ حسینی هفشجانی و صفری دهکردی 3152قنواتی 

 (3152 کاظمی

تحقیقی با عنوان مشابه پژوهش حاضر مشاهده  شدهانجام یهایبررسبا  درنهایت

در رابطه با متغیرهای سالمت سازمانی و رضایت شغلی  بررسی کمی نگردید و همچنین

از حیث  شدهانجام یهایبررسمحدود بودن  دهندهنشان تواندیمکه این امر ، مشاهده شد

 رابطه روی بر تحقیق این ر باشد. لذا با توجه به این امر تمرکزارتباط بین متغیرهای مذکو

                                                           

1. Pavalache-Ilie 

2. Intaraprasong 

3. Arif and Chohan 

4. Shragay and Tziner 

5. Abuiyada 
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 عالمه دانشگاه سالمت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان

 این به توجه با سازمان و در این تحقیق حاصله از نتایج به کاربرد توجه با هست. طباطبائی

 انجام ضرورت نشدهانجام پژوهشی ون چنینتاکن طباطبائی عالمه دانشگاه در که مطلب

رفتار شهروندی سازمانی مبین نوعی رفتار  ازآنجاکهرسد. می نظر به منطقی تحقیق این

تواند کارایی و اثربخشی سازمان را افزایش دهد و این امر به اذعان که می استفرانقش 

ضایت شغلی و سالمت مستقیم و غیرمستقیم با ر طوربهتواند احتماالً می، مبانی نظری

در پژوهش حاضر رابطه بین متغیرهای فوق در بین کارکنان ، سازمانی ارتباط داشته باشد

و بررسی قرار گرفته و مسئله پژوهشی حاضر تدوین  سؤالدانشگاه عالمه طباطبائی مورد 

 قرار گرفته است. موردبررسیپژوهشی به شرح ذیل  سؤاالتبا توجه به این مسئله  شده و

 سالمت سازمانی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی در چه حدی است؟ زانیم .3

 رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی در چه حدی است؟ زانیم .4

 رضایت شغلی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی در چه حدی است؟ زانیم .1

لی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی آیا بین سالمت سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغ .2

 رابطه معناداری وجود دارد؟

سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه عالمه  رفتار شهروندی. آیا بین 0

 طباطبائی رابطه معناداری وجود دارد؟

سازمانی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی  رفتار شهروندیبین سالمت سازمانی و  ایآ .1

 ابطه معناداری وجود دارد؟ر

 پژوهش روش

 یههدف کاربردی و روش آن توصیفی از نوع همبستگی است. جامع ازنظراین پژوهش 

 داده که تشکیل 3151دانشگاه در سال اداری  کارکنان یهیکل را پژوهش این در آماری

ت که نفر اس 412 حاضر پژوهش در انتخابی نمونه حجم است. بوده نفر 155 هاآن تعداد

ای نسبتی انتخاب شده است. طبقه گیرینمونهو با روش  با توجه به جدول مورگان

، ها)دانشکده به شرح جدول ذیلدانشگاه اداری ارکنان آمار ککه پس از تهیه  ترتیباینبه
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معاونت فرهنگی و دانشجویی( از مسئولین ، ساختمان مرکزی، حضوریپردیس نیمه

های ها مشخص و پرسشنامهها و ساختمانبت هر یک از دانشکدهتعداد نمونه به نس، مربوطه

 قرار گرفت.آنان تصادفی در اختیار  صورتبهمربوطه 
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هوی و تارتر ، از سه مقیاس استاندارد گیریبهرهبا  شودیمدر این پژوهش سعی 

( برای 3555مقیاس پودساکف و همکاران )، ( برای سنجش سالمت سازمانی3551)

برای  (JDI) (3535کندل و هیولین )، اسمیت چنینهمسنجش رفتار شهروندی سازمانی و 

 فوق بپردازیم. متغیرسنجش رضایت شغلی به بررسی سه 

گویه است و هفت بعد  22(: دارای 3551تارتر )پرسشنامة سالمت سازمانی هوی و 

 0) یگرمالحظه، (هیگو 0) ریمد نفوذ، (هیگو 1) ینهادسالمت سازمانی یعنی یگانگی 

 3) یعلم تأکیدو ، (هیگو 5روحیه )، (هیگو 0پشتیبانی منابع )، (هیگو 0) یدهساخت، (هیگو

گیرد. همچنین این گویه ها به سه سطح متفاوت )سطح سازمانی: ( را اندازه میهیگو

ع( و مناب یبانیپشت دهی. ساخت گری. مالحظه یگانگی نهادی( )سطح اداری: نفوذ مدیر.

خود را با  موافقتشده است. کارکنان میزان  بندیتقسیمعلمی(  تأکید )سطح فنی: روحیه.

و  4 ندرتبه، 1گاهی ، 2غالباً ، 0لیکرت )همیشه  ایدرجهپنجطیف  صورتبه، گویه 22

های منفی( بیان کردند. ضریب های مثبت و معکوس آن برای گویهبرای گویه 3هرگز 

 %55نفر به روش آلفای کرونباخ  10ه در مطالعه مقدماتی در میان پایایی این پرسشنام

( برابر 3135در پژوهش شریفی ) آمدهدستبهمحاسبه شده است. همچنین آلفای کرونباخ 

 .استبوده که حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه  51/5 با
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(: این پرسشنامه توسط 3555رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران )

 45طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور متشکل از  3555دساکف و همکاران در سال پا

فضیلت مدنی و احترام و تکریم ، جوانمردی، شناسیوظیفه، دوستینوع مؤلفه 0و  سؤال

. نظر به اینکه پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط پودساکف و همکاران است

( تنظیم شده است و در 3553اورگان ) ازجمله( بر مبنای چهارچوب نظری متقن 3555)

گردیده است از روایی محتوایی الزم برخوردار است. همچنین  مورداستفادهتحقیقات قبلی 

رسیده است.  ربطذیی مذکور به تأیید چندین نفر متخصص در این پژوهش پرسشنامه

ان برای ضرایب پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط پودساکف و همکار

، %34( شناسیوظیفهوجدان کاری )، %30به میزان  دوستینوعگانه های پنجمؤلفه

 %15و آداب اجتماعی )فضیلت مدنی(  %30نزاکت )احترام و تکریم( ، %30جوانمردی 

 گزارش شده است.

: پرسشنامه مذکور برای JDI( 3535و هیولین ) کندل، پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت

دانشگاه شهید چمران توسط  شناسیروانو  علوم تربیتییران در دانشکده اولین بار در ا

قرار گرفت. این پرسشنامه رضایت شغلی را در  مورداستفادهشکرکن و ارشدی ترجمه و 

سرپرستی ، های ترفیعفرصت، حقوق، کند که شامل: نوع کارپنج حوزه از شغل ارزیابی می

-5به ترتیب شامل: خوشنودی از ماهیت کار )های هریک که دامنه نمره استو همکاران 

-5رضایت از سرپرستی )، (41-5رضایت از ترفیعات )، (41-5رضایت از حقوق )، (02

. این پرسشنامه در است( 431-5( و رضایت شغلی کلی )02-5رضایت از همکاران )، (02

ضرایب اعتبار ، نمونه عنوانبهقرار گرفته است.  مورداستفادههای بسیاری در ایران پژوهش

شکرکن و همکاران به این صورت گزارش شده است:  وسیلهبهاین پرسشنامه در ایران 

خشنودی ، /.(15خشنودی از ترفیعات )، /.(11خشنودی از حقوق )، /.(11خشنودی از کار )

/.( )به نقل از 11/.( و خشنودی شغلی کلی )13خشنودی از همکاران )، /.(11از سرپرستی )

( JDIمقیاس ) شناختیروشهای الزم به ذکر است یکی از ویژگی (.3115، ارشدی

آنکه به گونه معمول  جایبههاست. این مقیاس استفاده از سه نمره برای هر یک از پاسخ
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به پاسخ )آری و نه( با ، های سه امتیازی در نظر بگیردرا مانند دیگر مقیاس 1و  4، 3امتیاز 

 دهد.دانم( یک نمره میو به پاسخ )نمی ی سه یا صفرنمره، توجه به پاسخ

های آمار های پژوهش از آزموناستنباطی داده وتحلیلتجزیهبرای ، در این پژوهش

تک گروهی و ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شده  tآزمون  ازجملهاستنباطی 

 افزارنرمای به کمک ها به سیستم رایانهداده واردکردناست. در تمامی موارد پس از 

spss24 های آماری انجام شده است.وتحلیلتجزیه 

 هایافته

میزان سالمت سازمانی دانشگاه عالمه طباطبائی در »که سؤال اول پژوهش عبارت بود از این

 «چه حدی است؟

میانگین سالمت ، های انجام شدهنتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس تحلیل

 (3اطبائی در سطح باال قرار داشت )جدول شماره سازمانی دانشگاه عالمه طب

 تک گروهی میزان سالمت سازمانی دانشگاه عالمه طباطبائی t. آزمون 1جدول 
Test value:3 

 داریسطح معنی tمقدار  درجه آزادی میانگین تعداد متغیر

 /555 033/33 411 11/1 412 سالمت سازمانی

عدد ، ای لیکرت استفاده شده استدرجه 0یاس در این پژوهش از مق کهاینبا توجه به 

قرار گرفته است. لذا نتایج حاکی از آن است با توجه  مورداستفادهمیانگین نظری  عنوانبه 1

با عنایت به نتایج  دیگرعبارتبهشود. درصد فرض صفر رد می 55در سطح  t داریمعنیبه 

در حد باالتر از متوسط  11/1انگین توان دریافت که متغیر سالمت سازمانی با میمذکور می

 به لحاظ آماری معنادار بوده است.

میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان »که سؤال دوم پژوهش عبارت بود از این

 «دانشگاه عالمه طباطبائی در چه حدی است؟
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میانگین رفتار ، های انجام شدهنتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس تحلیل

وجدان ، دوستینوعسازمانی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی در پنج مؤلفه  شهروندی

 (.4آداب اجتماعی در سطح باال قرار داشت )جدول شماره  ونزاکت ، جوانمردی، کاری

 تک گروهی میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی t. آزمون 2جدول 
Test value:3 

 داریمعنیسطح  tمقدار  درجه آزادی یانگینم تعداد متغیر

 /555 525/1 411 15/1 412 رفتار شهروندی سازمانی

عدد ، لیکرت استفاده شده است یادرجه 0در این پژوهش از مقیاس  کهاینبا توجه به 

قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است با توجه به  مورداستفادهمیانگین نظری  عنوانبه 1

با عنایت به نتایج  دیگرعبارتبهشود. درصد فرض صفر رد می 55در سطح  t ریدامعنی

در حد باالتر از  15/1با میانگین  رفتار شهروندی سازمانی توان دریافت که متغیرمذکور می

 متوسط به لحاظ آماری معنادار بوده است.

نشگاه عالمه میزان رضایت شغلی کارکنان دا»که سؤال سوم پژوهش عبارت بود از این

 «طباطبائی در چه حدی است؟

میانگین رضایت ، های انجام شدهنتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس تحلیل

 (.1شغلی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی در سطح باال قرار داشت )جدول شماره 

 تک گروهی میزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی t. آزمون 3جدول 
Test value:1/33 

 داریمعنیسطح  tمقدار  درجه آزادی میانگین تعداد متغیر

 /555 55/35 411 452/1 412 رضایت شغلی

عدد ، گذاری آن( در این پژوهش و شیوه نمرهJDI) مورداستفادهبا توجه به پرسشنامه 

ن است با قرار گرفته است. نتایج حاکی از آ مورداستفادهمیانگین نظری  عنوانبه 11/3

با عنایت به  دیگرعبارتبهشود. درصد فرض صفر رد می 55در سطح  t داریمعنیتوجه به 
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در حد باالتر از  452/1توان دریافت که متغیر سالمت سازمانی با میانگین نتایج مذکور می

 متوسط به لحاظ آماری معنادار بوده است.

سالمت سازمانی و ابعاد آن با آیا بین »که سؤال چهارم پژوهش عبارت بود از این

 «رضایت شغلی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی رابطه معناداری وجود دارد؟

بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی کارکنان  منظوربه

« r»دانشگاه عالمه طباطبائی از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شده است. 

رابطه معنادار و مثبت بین سالمت سازمانی و کلیه ابعاد ، مبین 53/5ر سطح محاسبه شده د

فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل پذیرفته شده است. ، بر این اساس، آن با رضایت شغلی بود

 (.2)جدول شماره 

 . ضریب همبستگی بین سالمت سازمانی و ابعاد آن 4جدول 

 ائیبا رضایت شغلی کارکنان دانشگاه عالمه طباطب

 داریمعنیسطح  همبستگی درجه آزادی تعداد متغیرها

 رضایت شغلی

 553/5 035/5 411 412 سالمت سازمانی

 553/5 203/5 411 412 یگانگی نهادی-سطح سازمانی

 553/5 011/5 411 412 سطح اداری

 553/5 013/5 411 412 سطح فنی

سازمانی و ابعاد آن با  ر شهروندیرفتاآیا بین »که سؤال پنجم پژوهش عبارت بود از این

 «رضایت شغلی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی رابطه معناداری وجود دارد؟

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی کارکنان  منظوربه

« r»دانشگاه عالمه طباطبائی از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شده است. 

رابطه معنادار و مثبت بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد ، مبین 53/5محاسبه شده در سطح 

ـ جوانمردی ـ فضیلت مدنی ـ احترام و تکریم( با رضایت  شناسیوظیفهـ  دوستینوعآن )

 (0فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل پذیرفته شده است. )جدول ، بر این اساس، شغلی بود
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 تگی بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن . ضریب همبس5جدول 

 با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی

 داریمعنیسطح  همبستگی درجه آزادی تعداد متغیرها

رضایت 

 شغلی

 553/5 121/5 411 412 رفتار شهروندی سازمانی

 553/5 204/5 411 412 دوستینوع

 553/5 033/5 411 412 شناسیوظیفه

 553/5 211/5 411 412 جوانمردی

 553/5 034/5 411 412 فضیلت مدنی

 553/5 445/5 411 412 احترام و تکریم

آیا بین سالمت سازمانی و رفتار شهروندی »که سؤال ششم پژوهش عبارت بود از این

 «سازمانی کارمندان دانشگاه عالمه طباطبائی رابطه معناداری وجود دارد؟

رابطه بین سالمت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بررسی  منظوربه

محاسبه شده در « r» عالمه طباطبائی از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده گردید.

رابطه معنادار و مثبت بین سالمت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ، مبین 53/5سطح 

 (.1ضیه مقابل پذیرفته شده است. )جدول شماره فرضیه صفر رد و فر، بر این اساس، بود

 . ضریب همبستگی بین سالمت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 6جدول 

 کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی

 داریمعنیسطح  همبستگی درجه آزادی تعداد متغیرها

 555/5 143/5 411 412 رفتار شهروندی سازمانی سالمت سازمانی

 یریگنتیجه و بحث

سالمت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت  رابطههدف از این تحقیق بررسی 

 سؤال در خصوص پژوهش نتایجبود. در دانشگاه عالمه طباطبائی کارکنان اداری شغلی 

 آن از حاکی میزان سالمت سازمانی دانشگاه عالمه طباطبائیاول تحقیق مبنی بر بررسی 

 قرار باالتر از متوسط سطح در ازمانی دانشگاه عالمه طباطبائیس سالمت میانگین که است

کارکنان دانشگاه عالمه دارد. از سوی دیگر مطالعه میزان رفتار شهروندی سازمانی 
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پنج مؤلفه نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در  دوم تحقیق( سؤال) طباطبائی

التر از حد داب اجتماعی در سطح بانزاکت و آ، جوانمردی، وجدان کاری، دوستینوع

سوم پژوهش مبنی بر بررسی میزان  سؤالاز  آمدهدستبهدارد. همچنین نتایج قرار متوسط 

رضایت شغلی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی نشان داد که رضایت شغلی کارکنان 

ها در یافتهدانشگاه عالمه طباطبائی در سطح باالیی قرار دارد. اهمیت این بخش از تحلیل 

گیری کرد که تقویت هر بعد از رفتار شهروندی سازمانی سایر توان نتیجهاین است که می

آورد. که ابعاد را تحت تأثیر قرار داده و فضای مطلوب را برای انجام وظایف فراهم می

کمک شایانی نماید. همچنین با توجه  به پیشبرد اهداف سازمان تواندیمعمدتاً این موضوع 

 جوسازمانی کنندهمنعکسسطح باالی رضایت شغلی دارد مبانی نظری که اذعان می به

توان سطح باالی رضایتمندی کارکنان را با می (4551، 3نگابسیار مطلوب است )آرمستر

راستای  سطح باالی سالمت سازمانی در دانشگاه عالمه طباطبائی هم سو دانسته و در

 افزایش بیشتر آن اقدام کرد.

بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و  منظوربهنتایج پژوهش برای سؤال چهارم ، امهدر اد

با رضایت شغلی سطح فنی(  -سطح اداری-یگانگی نهادی-)سطح سازمانیابعاد آن 

حاکی از آن است که بین سالمت سازمانی و ابعاد آن کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی 

رابطه معنادار و ، سطح فنی( با رضایت شغلی -سطح اداری-یگانگی نهادی-)سطح سازمانی

، پور یتق، انجام شده توسط دانایی فر یهاپژوهشبا  آمدهدستبهنتایج  مثبت بوده است.

و  یجعفر، ینادر، ؛ رضایی3152؛ حسینی هفشجانی و صفری دهکردی 3152و قنواتی  ایال

جه به سالمت سازمانی اهمیت و لزوم تو دهندهنشانکه این امر  استهمسو  3152کاظمی 

با توجه به مبانی نظری  در این راستا .استجهت افزایش سطح رضایت شغلی کارکنان 

رضایت شغلی کارکنان از متغیرهای اصلی و مؤثر سازمانی گفت  توانیمپژوهش حاضر 

وری سازمان را افزایش دهد و حد کم تواند پویایی و بهرهکه درصد باالی آن می، است

، غیبت، ترک خدمت، جابجایی مانندکارکنان باعث بروز مشکالت فراوانی آن در بین 

                                                           

1. Armstrong 
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کاهش ، افت کارایی، ی کاریکاهش روحیه، دادن انگیزه از دست، عالقگی به کاربی

که گفته شد سطح  طورهماناز سوی دیگر ، شود.. برای کارکنان و سازمان میوری و.بهره

یگانگی -انی در ابعاد مختلف )سطح سازمانیسالمت سازم دهندهنشانباالی رضایت شغلی 

توجه مدیران مربوطه به ایجاد جو سالم و  روازاین. استسطح فنی(  -سطح اداری-نهادی

سازمانی و پیشبرد  یهاییایپوافزایش ، به رضایتمندی تواندیمخود  هایسازمانمطلوب در 

 تحقق اهداف سازمان منجر شود.

سازمانی و  رفتار شهروندیبررسی رابطه بین  منظوربهنتایج پژوهش برای سؤال پنجم 

با  ـ جوانمردی ـ فضیلت مدنی ـ احترام و تکریم( شناسیوظیفهـ  دوستینوع) ابعاد آن

حاکی از آن است که بین رفتار شهروندی رضایت شغلی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی 

دی ـ فضیلت مدنی ـ احترام و ـ جوانمر شناسیوظیفهـ  دوستینوع)سازمانی و ابعاد آن 

 یریندهای این نتایج با یافته رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.، با رضایت شغلیتکریم( 

، (4533) نزیزشراگی و ، (4553لستر و همکاران )، (4553تانگ )فوت و ، (4535)

االچ پاو، (4534) ادایابی، (4534چوهان )اریف و ، (4533اینتاراپراسونک و همکاران )

باتمن و اورگان ، (3133همکاران )رستمی و ، (3155همکاران )احمدی و ، (4532ایلی )

تحقیقات نشان  طورکلیبه( همخوانی و مطابقت دارد. 3133؛ به نقل از شاطری 3531)

کنند. لذا دهند که رفتار شهروندی و ابعاد آن با رضایت شغلی همدیگر را تقویت میمی

دهنده این است که میزان رضایت شغلی مذکور نشان متغیرهاین بی یارابطهوجود چنین 

 .استکارکنان سازمان در بروز رفتار شهروندی سازمانی مؤثر 

بین سالمت سازمانی و رفتار  بررسی رابطه منظوربهنتایج پژوهش برای سؤال ششم 

مت حاکی از آن است که بین سال دانشگاه عالمه طباطبائی کارکنانشهروندی سازمانی 

 هایسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. این نتایج با یافته

 ( همخوانی دارد.3153خالصی و همکاران )، (4553) بالک

، های متعدداز این تحقیق و بررسی پژوهش آمدهدستبهبا توجه به نتایج  درنهایت

کنند و سازمانی همدیگر را تقویت می یرفتار شهروندتوان گفت که رضایت شغلی و می

کارکنانی که از سطح باالیی از رضایت شغلی برخوردارند گرایش بیشتری به نمایش 
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توانند با افزایش سطح رضایت شغلی لذا مدیران می، رفتارهای شهروندی سازمانی دارند

ضروری بشوند. از سوی دیگر  هادر آنسازمانی  رفتار شهروندیباعث بروز ، کارکنان

 دانشگاهبهبود ابعاد مختلف رفتار شهروندی در میان کارکنان  منظوربهاست سلسله اقداماتی 

تأثیر بسزایی در  رفتار کارکنان چراکه، صورت گیرد تا بتوان سالمت سازمانی را بهبود داد

 خواهد داشت. هاسازمانبهبود عملکرد و سالمت 

ط و موقعیت دانشگاه به افزایش سالمت بنابراین ایجاد راهکارهایی متناسب با شرای

تواند در ایجاد رفتار شهروندی سازمانی در همه ابعاد کمک نماید. انجامد و میسازمانی می

شود که بر سالمت سازمانی در مدیریت سازمان )دانشگاه به مدیران توصیه می جهیدرنت

مندی به کار یزش و عالقهخاصی داشته باشند تا بتوانند موجبات انگ تأکید عالمه طباطبائی(

و رضایت شغلی متناسب با آن را پدید  رفتار شهروندیرا در کارکنان افزایش دهند و 

 آورند.

 منابع

رابطه سالمت سازمانی و (. 3155داوود )، مهدی؛ حسین پور، انیمحمدحسن؛ ، جعفری
آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی  هایبیمارستانتعهد سازمانی در کارکنان 

دانشگاه شهید ، شناسیرواننامه کارشناسی ارشد رشته پایان، اهواز شاپورجندی

 .شناختیرواندانشکده علوم تربیتی و ، چمران اهواز

(. بررسی 3152رامین )، قدرت ا...؛ رضایی، بهنام؛ صفری دهکردی، حسینی هشفجانی

ه سوم و کنفرانس ملی هزاررابطه بین سالمت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان. 

 .3152علوم انسانی سال 

، ؛ روستاییطه، ابراهیم؛ نصیری، سمیه؛ جعفری پویان، لیدا؛ یگانه، ؛ شمسنادر، خالصی

( ارتباط سالمت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی 3153) بهیط، ؛ مرادینرگس

مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران.  هایبیمارستاندر 
 .1شماره ، 1دوره ، وم پزشکی تهرانعل
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(. بررسی رابطه 3152اسماعیل )، حجت اله؛ قنواتی، مهین؛ الیا، ایمان؛ تقی پور، دانایی فر

اداره امور مالیاتی شهر گچساران.  کارکنانبین سالمت سازمانی و رضایت شغلی 

 سال مدیریت و حسابداری ایران یالمللنیبدومین همایش ملی و دومین همایش 

3152. 

بررسی رابطه بین (. 3152) یونس یدس، حبیب؛ کاظمی، نادر؛ جعفری، بیژن؛ نادری، رضایی
عدالت سازمانی و سالمت سازمانی با رضایت شغلی در بین کارکنان ادارات نواحی 

علوم  کارشناسی ارشد رشته نامهنیاپا، سه گانه آموزش وپرورش شهر کرمانشاه

 دانشکده علوم اجتماعی.، دانشگاه رازی، اجتماعی

(. رفتار شهروندی سازمانی معلمان 3131محمدرضا )، حسن رضا؛ بهرنگی، یآبادنیز

 نامهفصلپیشایندها و پسایندها. ، پژوهش یشناسروش، تحلیلی بر ماهیت
 .43شماره ، سال هفتم، های آموزشینوآوری

، ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران(. 3133) میکر، ریشاط

 و علوم تربیتی دانشگاه تهران. شناسیرواندانشکده ، کارشناسی ارشد نامهپایان

(. ارزیابی 3153) دیرحمیم محبوبه؛ خاتمی؛، محمود؛ عارفی، ابوالقاسمی، محمد، قهرمانی
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