
 
  492-967، صفحات 79تابستان  بهار و ،یازدهم ، شمارهچهارم سبک زندگی، سال و مدیریت شناسی فصلنامه جامعهدو

 

 10/12/72 تاریخ پذیرش نهایی:  42/19/72تاریخ دریافت: 

 

 مطالعه رابطه بین سالمت اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی

 حیدریه( مورد مطالعه: دبیران شهرستان تربت)

 1محمدحسن شربتیان

 چکیده
 سازمانی شهروندی رفتار بر اجتماعی سالمت های رابطه مؤلفه هدف بررسی با حاضر پژوهش

سالمت اجتماعی( و نظریه اُرگان و ) تأکید بر نظریۀ کییز با تحقیق این در انجام شده است. دبیران
 سهم داشت، انطباق، شکوفایی،) های شاخص چگونگی ارتباط بین( رفتار شهروندی سازمانی) باتمن

شناسی این تحقیق بر اساس  روش با متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفته است.( و پذیرش پیوستگی
آوری اطالعات استفاده شده  ارد شده برای جمعنامه استاند هدف کاربردی و پیمایشی بوده و از پرسش

گیری  آمده است؛ و به روش نمونه دست نفر به 483حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با  است.
% و متغیر وابسته برابر با 07 ضریب پایایی متغیر مستقل اند. ای پاسخگویان انتخاب شده تصادفی طبقه

میزان سالمت اجتماعی دبیران در حد متوسط و میانگین رفتار  نتایج نشان داد که % بوده است.07
ها میزان رفتار  در حد متوسط روبه باال است. بر اساس آزمون مقایسه میانگین شهروندی سازمانی

های  شاخص همبستگی بین تمام شهروندی سازمانی و سالمت اجتماعی زنان بیشتر از مردان بوده است.
تأیید شده است؛ و رابطه بین  /70و  70/7تر از  طح معناداری کوچکمتغیر مستقل و وابسته با س

های  متغیرهای تحقیق مثبت در حد متوسطی است همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون مؤلفه
پیوستگی و شکوفایی اجتماعی بیشترین تأثیر و پذیرش اجتماعی کمترین تأثیر را در تبیین متغیر وابسته 

درصد از کل تغییرات رفتار شهروندی سازمانی  05های سالمت اجتماعی  مؤلفهدرنهایت  داشته است.
 کند. را تبیین می

 سالمت اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی، دبیران. :کلیدواژگان

                                                           
 sharbatiyan@gmail.com ( پژوهشگر و مدرس دانشگاهرانیا ی)مسائل اجتماع یشناس جامعه یدکتر.  0
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 مقدمه

گیری زوایای جدید در حوزه  زمان با اوج نهضت مشتری مداری و شکل هم

طالعات مربوط به سازمان مورد توجه در م 0مدیریتی، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

ها و رفتارهای شهروندی سازمانی  این حوزه با تأکید بر نگرش قرار گرفته است.

تواند در سطح سازمان، تأثیری مثبت و یا منفی بر ادراک مشتری در ارائه  کارکنان می

با توجه به این  .(000: 0481 حسنی کاخکی و قلی پور،) کیفیت خدمات داشته باشد

تواند ناشی از  ها و رفتارهای مؤثر بر شهروندی سازمانی می بخشی از نگرش مبحث

گذاری اجتماعی و رفاهی باشد که بر ساختار شغلی و سازمانی افراد  متغیرهای سیاست

عنوان یک متغیر رفاهی در کنار  به 7سالمت اجتماعی بر این اساسگذارد؛  تأثیر می

 این مفهومکرد سازمانی فرد تأثیر بگذارد. سایر ابعاد سالمت ممکن است بر عمل

 از وی تفکر چگونگی و اجتماعی روابط در انسان عملکرد چگونگی معطوف به

با توجه چنین  .(07: 0488 آرام، سام) رود می شمار به ارزیابی عنوان معیار به نیز اجتماع

های  هصورت یک تدبیر اجتماعی از طریق بسترسازی روی سیاستی سالمت اجتماعی به

تواند آرامش و آسایش خاصی را در زندگی افراد  مثبت عملکردی و سازمانی می

 سالم را ای جامعه 4راسل در همین رابطه باألخص رفتار شهروندی سازمانی ایجاد کند،

 همه اساسی برای کاالی و خدمات به برابر دسترسی و فرصت آن در داند که می

راسل ) باشند داشته کاملی عملکرد شهروند، قامم در جامعه افراد تا باشد داشته وجود

 (.071: 0454 به نقل از ابراهیم پور و عبداله فام، 0505

                                                           
1. Organization Citizenship Behavior(OCB) 
2. Social Health 
3. Russel 
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 را خود انرژی و وقت بخشی از فرد که اجتماعی های محیط از از سوی دیگر یکی

ها، احساس آرامش  فعالیت نتایج بودن بخش رضایت صورت در و کند می آن صرف

یکی از مباحث و مسائل سازمانی جامعه ایران این است  ت.کند محیط سازمانی اس می

که در  باشند میکارکنان خود  ها نیازمند جهشی عمده در افزایش کارآمدی سازمانکه 

 باید ها مطرح شده است و اینکه هاست این کارآمدی صرفاً در حد شنیده این زمینه دهه

تمامی  آنها با طیب خاطر،یران دم که کارکنان و کنند هایی را فراهم زمینه ها سازمان

 سازمانی شناسایی، اهداف اعتالی جهت را خودهای  ها و ظرفیت تجربیات، توانایی

های جلسات مدیران در سطوح  رفتارها بر روی برگه گونه این کنند. پیاده بسترسازی و

شود انرژی دو  زیرا چنین بسترهایی در محیط کار باعث می مختلف مطرح شده است؛

پذیر  صرف شود، درنتیجه فرد نسبت به انجام وظایف شغلی خود بیشتر مسئولیت برابر

 (.85: 0485 سلیمانی و سیری،) است

 افراد مرتبط که شود می رفتارهایی بروز دچار کاری محیط در زمانی که کارمندی

 کاری محیط در تواند نمی گردد و دچار تزلزل می کند فرد می مشکل دچار را وی با

 و مردانگی دوستی، نوع مهربانی، رویی، خوش خصایص افراد، دیگر با طارتبا در

بنابراین این فرد در سازمان با  ابراز نماید؛ از خود مثبت صورت به را شناسی وظیفه

کند، درنتیجه  های سازمانی ایجاد نمی عملکرد رفتاری خود نتایج مثبتی برای فعالیت

کند و باعث برهم  مند کاهش پیدا میرضایت درونی و رضایت شغلی و سازمانی کار

 (. 0483 مقیمی،) خوردن آسایش و آرامش در زندگی شخصی و جمعی خواهد شد

طور کامل و گسترده  با توجه به این نکات باید بیان کرد که نقش این متغیر هنوز به

در ارتباط با مبحث حوزه سالمت، آرامش و آسایش مطرح نشده است و دیگر اینکه 



 

 

 

 

071  77و تابستان  ، بهاریازدهم ، شمارهچهارم سبک زندگی، سال شناسی و مدیریت جامعه 

 

وپرورش و مدارس  سازمان آموزش برساخت نشدن این متغیر در حوزه نو بودن و

ازآنجاکه رفتار شهروندی سازمانی  های پژوهشی زیادی را ایجاد نکرده است. انگیزه

جربی بیشتری های ت و تحلیل ها سازی مفهوم به و هنوز متغیری نوپاستمعلمان و دبیران 

آبادی و  زین) نباشند دور میدان از این ایرانی پژوهشگران الزم است نیاز دارد؛

های مطالعات  ( بر این مبنا متغیر مذکور در ارتباط دیگر مفاهیم حوزه0408 همکاران،

 صورت نوآورانه مورد پژوهش قرار گیرد. تواند به انسانی می

عنوان یک متغیر سیاست  اجتماعی به با توجه به مبحث مذکور مؤلفۀ سالمت

 روزمرۀ های فعالیت و عملکردها واند در اثربخشیت اجتماعی در سطح سازمان می

کارمندان، منجر به رضایت شغلی، دسترسی به اهداف سازمانی، صرف انرژی 

بازدهی کار، ارائه کیفیت  های داوطلبانه، پذیری، انجام فعالیت مضاعف، مسئولیت

های  طور حتم برای مواجهۀ مناسب با حساسیت خدمات به شهروندان و... شود. به

های متنوعی که مدارس را محصور کرده است، اعمال  و چالش جتماعی، تقاضاهاا

ترین و  اصالحات گوناگون ضرورت دارد و در این میان دبیران و معلمان مهم

ترین عاملی هستند که موفقیت رفتار شهروندی سازمانی را در سازمان  اصلی

ازمان مربوطه، به بنابراین اثربخشی مدارس و س کند؛ تضمین می وپرورش آموزش

تالش معلمان و دبیران آن بستگی دارد. پس باید پذیرفت که رفتار شهروندی سازمانی 

 های همیشگی آنها به شمار مداوم، از دغدغه معلمان، برای مدارسی که اثربخشی

توان اذعان داشت که رفتار شهروندی  لذا درمجموع می آید، از ضروریات است می

خصوص در بین دبیران و معلمان از واجبات و  زشی، بهسازمانی در مؤسسات آمو

طور حتم مؤسسات آموزشی بدون  نیازهای اساسی نظام آموزشی تمام جوامع است، به
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کندی قادر به و  سختی سطح عالی رفتار شهروندی سازمانی به مندی از مدرسانی با بهره

 (0485 سبحانی نژاد و همکاران،) بودخواهند  تحقق اهداف خود

جانبه رفتار شهروندی سازمانی دبیران در گرو شناخت و  ابراین مطالعه دقیق و همهبن

تواند یکی از  رو سالمت اجتماعی دبیران می عوامل همبسته بسیاری خواهد بود؛ ازاین

های مهم و همبسته با رفتار شهروندی سازمانی باشد. با توجه به رویکرد  ویژگی

روز  های اجتماعی و به سالمت اجتماعی، موقعیتتوان ارتباط بین  سیستمی سالمت می

تواند رفتار شهروندی  که نوعی از این رفتارها می رفتارهای گوناگون را مشاهده کرد

های آموزشی نیز؛ چنانکه تجربه نشان داده است  سازمانی باشد. بدیهی است که سازمان

 علمان و کارکنانیم به خود آرمانی اهداف به یافتن رفتارهایی دست چنین بروز برای

زیرا معلمی که از سالمت پایدار  باشند؛ می نیازمند باشند پایدار برخوردار سالمت از که

تواند دانش آموزان  برخوردار نیست؛ اوالً نمی -از جمله سالمت اجتماعی و روانی-

سالم تربیت کند، ثانیاً ممکن است در انجام وظایف رسمی و درون نقشی خود نیز 

شد چه رسد به انجام کارها و امور فرا نقش و خارج از شرح وظایف رسمی کارآمد نبا

 که همان رفتار شهروندی سازمانی باشد.

ها و نتایج کمتری  با توجه به آنچه در سطور قبل مطرح شد و با نظر به اینکه یافته

های اخیر در این حوزه تولید شده است و بر اساس یک کار تحقیقی انجام  در سال

 سازمانی رفتار شهروندی با اجتماعی رابطه سالمت این است که دنبال به ارندهشده نگ

ای مطالعه کند. در این پژوهش  رشته های نظری دانش بین تکیه بر رهیافت دبیران را با

عنوان متغیری  کار به محیط در دبیران سازمانی شهروندی سعی بر این است که رفتار

های آن قرار گیرد، همچنین  مت اجتماعی و شاخصدر نظر گرفته شود که متأثر از سال
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این تدبیر رفاهی و خدماتی در حال حاضر در محیط سازمانی کارمندان جامعه ما 

تواند باعث تقویت ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی گردد؛ و با تقویت، دریافت و  می

ز عملکرد توان رضایت درونی و بیرونی ا بسترسازی این متغیر در سطح سازمان می

بنابراین در نوشتار حاضر به سؤاالت ذیل  ؛نتایج شغلی را در سطح سازمان ارتقاء داد

 شود. می پاسخ داده

در این تحقیق چقدر  دبیران سازمانی شهروندی رفتار اجتماعی و سالمت میزان

 است؟

 ای دارند؟ های آن را با رفتار شهروندی سازمانی چه رابطه سالمت اجتماعی و مؤلفه

های سالمت اجتماعی بر ارتقاء رفتار  یشنهادهای کاربردی و عملیاتی مؤلفهپ

 باشد؟ شهروندی سازمانی دبیران چه می

 مبانی نظری پژوهش

گردید  مطرح 0ارگان و باتمن وسیله به بار اولین سازمانی شهروندی رفتار واژه

 یکی .ودش نمی حاصل معمولی کارکنان های تالش طریق از برجسته سازمانی عملکرد

 دارای آنها که است این شود می بزرگ های سازمان موفقیت باعث که دالیلی از

: 0480 صنوبری،) نمایند می تالش خود رسمی وظایف از فراتر هستند که کارکنانی

 شده کار برده به رفتارهایی چنین تشریح اخیر برای های دهه در اصطالحاتی که .(87

 و سازمانی نقشی، خودجوشی فرا رفتار تماعی،اج پیش رفتار از: است عبارت است

 ولی اند داشته متفاوتی خاستگاه مفاهیم، این از هرکدام هرچند .ای زمینه عملکرد

                                                           
1. Bateman & Organ 
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 و منظور است سازمانی رفتار شهروندی آن و دارد اشاره یکسانی مفهوم به طورکلی به

 انتظارات از فراتر که است سازمان در افراد نقش با های مرتبط فعالیت از دسته آن

 رسمی پاداش سیستم که هرچند شود و می انجام افراد توسط شغل، شرح و وظیفه

 است مؤثر خوب سازمان عملکرد برای ولی کند نمی شناسایی را رفتارها این سازمان

 رفتار( 7773همکاران ) 0(. به نظر کاسترو070: 0454 ابراهیم پور و عبداله فام،)

 آنچه از فراتر رفتاری که -0به حائز اهمیت بوده است: از چهار جن سازمانی شهروندی

 صورت به که رفتاری -7 است. نموده تبیین کارکنان برای رسمی طور به سازمان

مستقیم  طور به که رفتاری -4فردی در سازمان صورت گیرد  اراده اساس بر و اختیاری

عملیات و  قیتموف در که رفتاری -3به همراه نداشته باشد و  پاداشی در سازمان

 قلمداد شود. ارزشمند و سازمانی، مؤثر اهداف

 نموده ایجاد سازمانی رفتار در حوزه تحولی سازمانی، شهروندی رفتار مفهوم

 در و ور بهره منعطف، های نوآور، سازمان که است شده باعث مسلماً مفهوم این است؛

سازمانی  شهروندی رفتار ینب ارتباط اخیر مطالعات .باشند مسئول موفقیتشان و بقا برابر

سازمانی  شهروندی افزایش رفتار همچنین موجب و دهد می نشان اخالقی رفتار با را

 ای دارد و خدمات این مفهوم ویژه بخش در این، بر عالوه شود. می کارکنان عملکرد

 درآمده و... این مفهوم به اجرا ها هتل ها، بیمارستان های اداری، سازمان در مدارس،

7برنارد های از نوشته متغیر . ایناست
مطالعات کنز و  و همکاری به تمایل در مورد 

 شده ناشی نقش از انتظارات فراتر خودجوش و رفتارهای و عملکرد مورد در 4کان

 (.008: 0481 ،و قلی پور حسنی کاخکی) است

                                                           
1. Castro & etal. 

2. Bernard 

3. Cenz &Kon 



 

 

 

 

071  77و تابستان  ، بهاریازدهم ، شمارهچهارم سبک زندگی، سال شناسی و مدیریت جامعه 

 

 توجه مورد رفتارهایی از دسته آن طورکلی به سازمانی شهروندی رفتار در بحث

 ندارد، وجود آنها انجام برای سازمان سوی از اجباری رغم اینکه علی گیرد که ر میقرا

شود.  ایجاد می هایی منفعت برای سازمان کارکنان، جانب از آنها انجام سایه در

 کند می بیان و وی کرده تعریف فرد رفتارهای اختیاری عنوان این رفتار را به ،0اُرگان

 مورد رسمی پاداش های وسیله نظام به مستقیم و صریح طور به رفتارها از دسته این

مودین ) شوند سازمان می کارکردهای اثربخشی ارتقاء باعث ولی گیرند نمی قرار توجه

 است معنی نظر وی اجرای چنین رفتارهایی بدین به .(100: 7771 ،7کاتی و همکاران

 علت به نیز و کنند نمی دریافت پاداش رسمی طور رفتارها به نوع این برای افراد که

 اقدامات و افعال شهروندی رفتار در واقع .شوند نمی تنبیه و مجازات آنها اجرای عدم

 رفاه و تأمین آسایش منظور به را کارکنان ازخودگذشتگی به تمایالت و ایثارگرانه

4(. هانت43: 0480همکاران،  و کند )زارعی متین می تبیین دیگران
 شهروندی رفتار 

 یک کارکنان از مطلوب و طبیعی اختیاری، رفتارهای غیر الزامی، عنوان به را سازمانی

کند. در تمام تعاریفی  می تعریف را دارد آشکاری و آزاد عمومی مقاصد که سازمان

 رفتار که از مفهوم رفتار شهروندی سازمانی در سطور قبل شد باید بیان کرد که

 ها، اداره سازمان، برای تواند می هک را مطلوبی تمامی رفتارهای سازمانی شهروندی

: 7775 ،3پوالت) گیرد در برمی عنوان یک واقعیت به باشد، سودمند افراد و ها گروه

 حالت دو دارای طورکلی به شهروندی رفتارهای که معتقدند 1تورنلی و 0(. بولینو0057

                                                           
1. Organ 
2. Moideenkutty & Etal 

3. Hunt 
4. Polat 
5. Bolino 
6. Turnley 
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 که نیست ازینی نمونه، عنوان به) نیستند تقویت قابل مستقیم طور به هستند: آنها عمومی

 های تالش از ناشی آنها همچنین باشند(؛ افراد شغل از بخشی عنوان به فنی جنبه از آنها

 انتظار کارکنانشان از موفقیت، به دستیابی برای ها سازمان که هستند اندازه بی و ویژه

 شهروندی رفتار حوزه در که دیگری مفاهیم ازجمله .(000: 0480 مقیمی،) دارند

0کارکنان شهروندی مفهوم رفتار است، حمطر سازمانی
 های اقدام عنوان به که است 

 از فراتر کار، محیط در انسجام وری و بهره بهبود برای کارکنان از بخشی مثبت

 ،7مدیریت رفتار شهروندی .است شده تعریف سازمانی و شغلی های الزام و وظایف

 سازگاری بین بیانگر که است دیگری مفهوم سازمانی، شهروند رفتار مکمل عنوان به

 (. مرور77: 0483 است )مقیمی، کار محیط در رایج هنجارهای و مدیریت های اقدام

 سازمانی شهروندی رفتارهای مفهوم به مربوط تعاریف در را اصلی رویکرد ادبیات،

 رفتارهای نظیر: ابعادی به مختلف های پژوهش زمینه در این در کند. می مشخص

 نوآوری دستورات، از پیروی وفاداری سازمانی، گذشت، دی،جوانمر کننده، کمک

 شده اشاره دوستی و نوع مدنی رفتار مالحظه، و ادب فردی، توسعه وجدان، فردی،

 در باتمن و اُرگان نظریه بر اساس شهروندی سازمانی رفتار حاضر، تحقیق است. در

 ای تارهای داوطلبانهرف شامل :3شناسی وظیفه -0 .گیرد می قرار مطالعه مورد بعد پنج

 نشان خود از سازمان در خود های نقش الزام حداقل از بیشتر کارمند یک که است

 مشکالت با ارتباط در سازمان اعضای سایر به کمک معنی به :3دوستی نوع -7دهد.  می

 مشارکت در قبیل از رفتارهایی شامل :5مشارکت -4سازمانی است.  وظایف و

                                                           
1. Employee Citizenship Behavior (ECB) 
2. Management Citizenship Behavior (MCB) 
3. Deontology 
4. Altruism 

5. Participation 
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 -3. نباشد الزم حضور این زمانی که هم آن اضافه، و برنامه فرا های فعالیت

 بدون مساعد، و مطلوب های موقعیت برابر در شکیبایی بر بعد این :0جوانمردی

-0 (.071: 0485 رامین مهر و طبرسا،) کند می اشاره مندی گالیه و نارضایتی اعتراض،

 و سرپرستان ان،همکار با افراد رفتار نحوه کننده بیان بعد این :2تکریم و احترام

 (.03: 0450 به نقل از کاملی و داداشی، ،7775 )پوالت، سازمان است مخاطبان

روانی، معنوی از سوی  جسمی، ابعاد کنار در مفهومی عنوان سالمت اجتماعی به

های سالمت پایدار  عنوان یکی از شاخص به بعد به 87سازمان جهانی بهداشت از دهه 

گذاران  دولت و سیاست توجه مورد تنی بر رفاههای مختلف زندگی مب در عرصه

 رویکردهای است. قرارگرفته های بهزیستی، بهداشت و... اجتماعی از جمله سازمان

 با و این مفهوم را اند پرداخته اجتماع افراد به نسبت اجتماعی سالمت مختلفی به تشریح

تر زندگی تر زندگی کردن و به زندگی، حمایت اجتماعی، خوب از مفاهیم رضایت

 اند. در نظر گرفته کردن

 نشئت شناختی روان و شناختی جامعه اصل یک از 4کییز اجتماعی سالمت نظریه

 شود گسترده آنقدر بایست می سالمت یساز مفهوم که است معتقد کییز. گرفته است

 فرد ارزیابی چگونگی به به نظر وی این مفهوم برگیرد. در هم را اجتماعی سالمت که

 صورت به را اجتماع سالم کسی است که فرد پردازد، اجتماع می برابر در دشعملکر از

 احساس و دانسته شکوفایی و رشد برای بالقوه و فهم قابل معنادار، مجموعه یک

 آن پیشرفت در و شود می پذیرفته جامعه طرف از دارد، تعلق جامعه به که کند می

 (.044: 0558 کییز،) است سهیم
                                                           
1. Magnanimity 

2. Respect & Honor 

3. Keyes 
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یعنی اعتقاد  :1اجتماعی انطباق شمرد برمی اجتماعی سالمت رایب را مالک پنج وی

بینی است؛ و شامل ارزیابی فرد از اجتماع فهم، منطقی و قابل پیش به اینکه اجتماع قابل

بینی و مخصوص در حقیقت درکی که فرد نسبت به  فهم، قابل پیش صورت قابل به

مند به افراد سالم، عالقه دارد. دهی و اداره دنیای اجتماعی اطراف خود کیفیت سازمان

قادر به فهم وقایع اطرافشان هستند خود را  کنند، های اجتماعی بوده و احساس میطرح

دهند و با تصور اینکه در حال زندگی در یک دنیای متکامل و عالی هستند، فریب نمی

ق بخشند. انطباها و آرزوهایشان را از جهت فهم و درک زندگی ارتقا میخواسته

اجتماعی معادل اجتماعی مفهوم تسلط بر محیط در مقیاس روان است، تسلط؛ یعنی 

های احساس صالحیت و توانمندی برای مدیریت محیط پیچیده و انتخاب یا خلق زمینه

معنایی و درمجموع دنیا را مناسب شخصی. انطباق اجتماعی متضاد پوچی و بی

 (.08، همان) بینی دیدن استشدرک و قابل پی صورت منطقی، هوشمند، قابل به

همبستگی اجتماعی به معنای احساس   انسجام یا همان معنای به :2اجتماعی پیوستگی

بودن، فکر کردن به اینکه فرد به جامعه تعلق دارد. احساس حمایت بخشی از جامعه 

ای است بنابراین انسجام اجتماعی آن درجه شدن از طریق جامعه و سهم داشتن در آن؛

کنند که چیز مشترکی بین آنها و کسانی که واقعیت  در آن مردم احساس میکه 

 (.04: 0457هایشان )سام آرام،  سازند وجود دارد مثل همسایهاجتماعی آنها را می

 شامل و دارد فرد که اجتماعی ارزش ارزیابی از است عبارت :3اجتماعی مشارکت

 خود جهان به را ارزشی چه و تاس جامعه از مهم جزئی فرد آیا که است عقیده این

                                                           
1. Social Coherence 

2. Social Cohesion 
3. Social Participation 
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مشارکت اجتماعی باوری است که طبق آن فرد خود را عضو حیاتی  کند می اضافه

کند چیز ارزشمندی برای عرضه به دنیا و اجتماع خود دارد. داند و فکر میاجتماع می

شدن کنند و در دنیایی که صرفاً به  کنند که احساس دوست داشته این افراد تالش می

انسان بودن برای آنها ارزش قائل است، سهیم باشند. مشارکت اجتماعی موازی دلیل 

به عبارت  (؛43: 0480 ،حسینی) با بعد هدف در زندگی از مقیاس سالمت روان است

-مشارکت اجتماعی همچنین شبیه به مفاهیم مسئولیت 0به نظر کییز و شاپیرو دیگر

تواند رفتارهای معینی را انجام پذیری و خود کارآمدی است. فرد خود کارآمدی می

مسئولیت اجتماعی؛ یعنی ایجاد تعهدات  داده و مقاصد خاصی را به اتمام برساند.

آید مشخص در ارتباط با اجتماع. از مجموع این دو مفهوم مشارکت اجتماعی پدید می

به به معنای دانستن و اعتقاد داشتن  :2اجتماعی شکوفایی .(408: 7773 کییز و شاپیرو،)

به عبارت دیگر باور به اینکه  این است که جامعه به شکل مثبتی در حال رشد است؛

اش مسیر تکاملی خود را اجتماع سرنوشت خود را در دست دارد و به مدد توان بالقوه

کند. شکوفایی؛ یعنی باور به اینکه اجتماع سرنوشت خویش را در دست کنترل می

 .(07: 7773 کییز،) کندتکاملی خود را کنترل می اش سیردارد و به مدد توان بالقوه

افراد واجد سطوح مطلوب این بُعد از سالمت اجتماعی نسبت به وضعیت کنونی و 

آینده جامع امیدوارترند و معتقدند جهان به مکانی بهتر برای هم افراد تبدیل خواهد 

 اعتماد دیگران، با تکثر پذیرش شامل :3اجتماعی پذیرش (.88: 0484 نژاد،فارسی) شد

 ها آن همگی که است ها انسان ماهیت به مثبت نگاه و دیگران ذاتی بودن خوب به

 کند راحتی احساس انسانی، جامعه اعضای سایر کنار در فرد شوند می باعث

                                                           
1. Keyes & Shapiro 
2. Social Actualization 

3. Social Acceptance 
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این بعد از سالمت اجتماعی نسخه اجتماعی پذیرش از خود است.  (.074: 0558کییز،)

های خوب و بد زندگی خود را  خود دارند و جنبه افرادی که نگرش مثبتی به شخصیت

پذیرند افراد دارای سالمت روانی و اجتماعی هستند. منظور از این مفهوم  توأمان می

و صفری  هزارجریبی) درک فرد از جامعه با توجه به خصوصیات سایر افراد است

 (.400: 0450شالی،

 مثبت دکررکا نشانۀ را تماعیجا و نیروا سالمت بعد کییزها،  با توجه به این مؤلفه

احساسی )احساس خوب و  سالمت بعد دو یطاشر دفر گرا معتقد است و خواند یم

 رداربرخو نیروا سالمت از ،باشد شتهدا را مثبت دکررکا بعد وندگی( رضایت از ز

 نددار ندگیز به خوبی سحساا هبالند ادفرا. نامد یم بالندگی را ضعیتو ینا وی. ستا

 را نیروا سالمتنبود  زیی. کنداهندزسا و لفعا ،جامعه در و انیگرد با بطهرا در و

 و نیروا دکررکا و ندارند ندگیز به خوبی سحساا ده،پژمر ادفرا. نداخومی گیدپژمر

 و چپو را دخو ندگیز و دهبو ینومید و أسی رچاد ادفرا ینا. دارد مشکل نشاجتماعیا

 (.004: 0450شربتیان و ایمنی، ) دارد توتفا گیدفسرا با ضعیتو ینا. بینندمی خالی

 دارای نیروا شتابهد که داد ننشا دهگستر عاملیک تحلیل  در کییزدر نهایت 

 سالمت از ینظر یهادازیپرممفهو به توجه با و ستا جتماعیا و نیروا ،هیجانی دبعاا

 رنظ از سالم دفر دبعاا ینا طبق .داد ئهاراسنجش  قابل یبعد پنج لمد یک جتماعیا

 دار،معنا مجموعه یکصورت  به را جامعه که دارد خوبیعملکرد  مانیز جتماعیا

 به متعلق که کند سحساا .ندابد شکوفایی و شدر ایبر ییها با قوه دارای و فهم قابل

 شریک آن پیشرفت و عجتماا در را دخو و ستا دخو به متعلق جتماعیا های گروه

 در بشرتجا از دفر یابیارز از مثبتی یفط وی جتماعیا سالمت سمقیا ایمحتو .ندابد
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دی فر بین عی در سطحجتماا سالمت یهاسمقیا با جدید سمقیا ینا .ستا جامعه

 به توجه با. دارد وتجتماعی( تفاا جایگاه و فقر جتماعی )مثلا سطح( و )پرخاشگری

 .است زیر به شکل تحقیق مفهومی مدل شده، مطرح مبانی نظری

 
 (1911و اُرگان  1991قیق: )کییز مدل مفهومی تح .1شکل 

 پیشینۀ تجربی پژوهش

 رفتار با اجتماعی سالمت رابطه ( در پژوهشی با عنوان0450) کاملی و داداشی

شرقی هدف  آذربایجان استان انتظامی فرماندهی کارکنان سازمانی در بین شهروندی

رفتار  های سالمت اجتماعی بر از این پژوهش را رابطه اثرگذار هریک از شاخص

 و اجتماعی سالمت بین که اند. نتایج نشان داده است شهروندی سازمانی بیان کرده

 معناداری رابطه شرقی آذربایجان انتظامی فرماندهی سازمانی کارکنان شهروندی رفتار

 باشد بیشتر کارکنان اجتماعی شاخص سالمت هرچقدر دارد؛ به عبارت دیگر وجود

 افزایش به این منجر و داشت انتظار آنان از نیز بهتری شهروندی رفتار توان می

 دلگرمی در احساس ایجاد و کارکنان عملکرد به نسبت عمومی رضایت و وری بهره

 .(77: 0450 شود )کاملی و داداشی، می خویش کار محیط به نسبت آنها

 حمایت اجتماعی، سرمایه ( در پژوهشی با عنوان ارتباط0450سعیدی و عاشوری )

 پژوهی )مورد سالمت روان با سازمانی شهروندی رفتار و شده دراکا اجتماعی
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شناسی  تهران( مبتنی بر هدف کاربردی و روش شرق جنوب انتظامی نیروی کارکنان

 اجتماعی سرمایه متغیرهای اند که بین توصیفی و همبستگی به این نتایج اشاره کرده

(70/7 ≤P، 740/7- r= )ادراک اجتماعی حمایت ( 70/7شده ≤P ،407/7-  =r )و 

 معنادار و منفی رابطه روانی سالمت با( P،303/7 =r≥ 70/7) سازمانی شهروندی رفتار

 داشتن معنای به روان سالمت نامه پرسش در باال نمره اینکه به توجه با. وجود داشت

سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی افزایش  با بنابراین است؛ پایین روان سالمت

 روانی کارکنان نیروی انتظامی سالمترفتار شهروندی سازمانی میزان ادراک شده و 

 سالمت تغییرات از درصد 71/8 توانستند مذکور متغیرهای همچنین. یابد می افزایش

R =718/7کنند ) بینی پیش را روانی
( ß-=473/7) سازمانی شهروندی رفتار سهم ( که2

 .(57: 0450سعیدی،)عاشوری و  .(P≥ 70/7) بود متغیرها سایر از بیش

 و اجتماعی سرمایه رابطه در پژوهشی با عنوان بررسی( 0453) دهقانی و همکاران

 دانشگاه درمانی های آموزشی بیمارستان بین کارکنان سازمانی در شهروندی رفتار

 شهروندی رفتار اند که میانگین هرمزگان به این نتایج اشاره کرده پزشکی علوم

 رفتار همچنین،. بود 0/7±08/7 اجتماعی سرمایه نگینمیا و 0/4±04/7 سازمانی

دار و مستقیمی داشت. متغیرهای اجتماعی رابطه معنسرمایه ا با سازمانی شهروندی

کاری، جنسیت در میزان سرمایه  ت، پست سازمانی، نوبتدموگرافیک میزان تحصیال

 ( بوده است.P>77/7) تأثیرگذار سازمانی شهروندی رفتار اجتماعی و

 با سازمانى عدالت رابطه ( در پژوهشی با عنوان تبیین0454لی و عباس زاده )کام

امین هدف از این پژوهش را  انتظامى علوم دانشگاه سازمانى در شهروندى رفتار

 سازمان در شهروندى با رفتار آن رابطه و سازمانى عدالت از کارکنان ادراک بررسى
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 و ای رویه بعد دو در عدالت است کهها بیانگر این  اند. یافته پلیس مطرح کرده

 بعد با اما دارد؛ معناداری و مثبت سازمانی رابطه شهروندی رفتار ابعاد با ای مراوده

 کارکنان ادراک رسد، می نظر به .است نداشته معنادارى و مثبت رابطه توزیعى عدالت

کاملی و ) تداشته اس آنان رابطه شهروندى رفتار با سازمان در عدالت رعایت میزان از

 (.078: 0454 عباس زاده،

 با اجتماعی سالمت ( در تحقیقی با عنوان رابطه0450) ابراهیم پور و عبداله فام

هدف از این  04 منطقه اسالمی آزاد دانشگاه سازمانی کارکنان شهروندی رفتار

های سالمت اجتماعی بر رفتار شهروندی  پژوهش را رابطه اثرگذار هریک از شاخص

 آمده بیانگر این است که ابعاد سالمت اجتماعی دست نتایج به اند. بیان کرده سازمانی

سهم داشت اجتماعی و  پذیرش اجتماعی، انسجام اجتماعی، شکوفایی اجتماعی،)

 دوستی، شناسی، نوع وظیفه) انطباق اجتماعی( بر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

 ده است.احترام و تکریم( اثرگذار بو مشارکت، جوانمردی،

 رفتار با سازمانی سالمت ( در پژوهشی با عنوان ارتباط0450خالصی و همکاران )

تهران هدف از تحقیق  پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان سازمانی در شهروندی

های رفتار شهروندی سازمانی با سالمت سازمانی کارکنان  حاضر را ارتباط بین شاخص

 ها حاکی از آن است که بین اند. یافته ه بیان کردههای جامعه مورد مطالع بیمارستان

 و احترام شناسی، وظیفه سازمانی، شهروندی رفتار گانه پنج ابعاد و سازمانی سالمت

 (p= 7770/7) معناداری ارتباط شهروندی فضیلت جوانمردی و دوستی، نوع تکریم،

 رفتار مختلف ابعاد بین که کرد اذعان طور این توان می ،کلیطور به دارد. وجود

 وجود معناداری ارتباط پژوهش مورد جامعه سازمانی در سالمت و سازمانی شهروندی

 .(0450 ،خالصی و همکاران) دارد
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 رفتار و روانی سالمت ۀ( در پژوهشی با عنوان رابط0485سلیمانی و سیری )

های سالمت  معلمان هدف از این تحقیق را ارتباط بین شاخص سازمانی شهروندی

اند. نتایج  و رفتار شهروندی سازمانی معلمان شهرستان پاکدشت بیان کرده روانی

 جسمانی، عالئم یعنی معلمان روانی سالمت های مؤلفه حاکی از این است که بین

 سازمانی شهروندی رفتار سطح و افسردگی اجتماعی، خوابی، کارکرد بی و اضطراب

 دو که است کرده ونی مشخصرگرسی تحلیل نتایج همچنین دارد. وجود رابطه آنان

رفتار  کننده بینی پیش عنوان به توانند می اجتماعی کارکردهای و افسردگی ۀمؤلف

 (.0485 ،سلیمانی و سیری) نمایند عمل معلمان سازمانی شهروندی

 راهنمایی رفتار مدارس معلمان که است داده نشان 0(7775پوالت ) سونر

دوستی، وجدان کاری و  های آداب، نوع ؤلفهدر م ترتیب به باالیی سازمانی شهروندی

تحقیقات پالت روی رفتار سازمانی شهروندی نشان  دهند. جوانمردی بروز نشان می

و  بازدهی افزایش و خدمات کیفیت و ها باعث بهبود دهد که این رفتار در سازمان می

 به کارکنان تمایل و دهد می کاهش ها را هزینه که درحالی است، گردیده عملکرد

 این از حاکی 7(7778زارت ) و شپمن .دهد می افزایش را ها گیری تصمیم شرکت در

 معکوس رابطۀ سازمانی رفتار شهروندی با آن ابعاد و شغلی فرسودگی بین است که

 رفتار بروز میزان شغلی، سطح فرسودگی افزایش با که معنا بدین وجود دارد؛

(. در همین 57: 0485 سلیمانی و سیری، یابد. )به نقل از می کاهش شهروندی سازمانی

 و بادیانت کارمندان که است دریافته خود ( در پژوهش7770ارتباط ابواالینان )

 و همچنین دهند می بروز بیشتری سازمانی رفتار شهروندی خود از باال روانی پایداری

                                                           
1. Soner Polat 
2. Schepman & Zarate 
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 دهنش مشاهده سازمانی شهروندی رفتار با و سازگاری گرایی برون بین ارتباطی اگر

گشودگی  مثل شخصیتی های ویژگی دیگر دهد که می نشان ها پژوهش این است؛ اما

باشند. در همین  می تأثیرگذار شهروندی سازمانی رفتار بر جدید های تجربه برای

 شهروندی رفتار سطح بر عوامل شخصیتی کند که هم بیان می 0(7770ارتباط داف )

 .(10 :0488 ارباستان، قنبری از نقل به) گذارد می تأثیر سازمانی

 رفتار بین که است رسیده این نتیجه ( در تحقیق خود به7771) 7جی شیکاواکن

 راد، ایوبی از نقل به) دارد منفی وجود ارتباط روانی فرسودگی و شهروندی سازمانی

( در پژوهش خود دریافته است که در رفتار شهروندی 7777) 4دن هولم. (10 :0488

ای  اعتماد همکاران، مدیر و دانش آموزان( و همچنین با سن و سابقه) سازمانی با اعتماد

سال(  70تا  70بین )تر  کاری معلمان رابطه دارد. طبق این گزارش مدرسان جوان

تا  01) سال( و باتجربه 30تا  30تر ) سال( نسبت به معلمان مسن 07تا  1باتجربه کاری )

به نقل از سبحانی )دهند.  خود بروز می سال( رفتار شهروندی سازمانی بیشتری از 77

 .(0485 نژاد و همکاران،

 متغیهر سهالمت اجتمهاعی،    ههای ذکهر شهده بایهد بیهان کهرد کهه        با توجهه بهه پیشهینه   

بسترسهازی ابعهاد    های ادراک شده، سرمایه اجتماعی هرکهدام سههمی مهؤثر بهر     حمایت

مت اجتماعی در های سال همچنین ضرورت شاخص اند. رفتار شهروندی سازمانی داشته

های سازمانی، دسهتیابی بهه اههداف سهازمانی،      تواند به رضایتمندی از فعالیت سازمان می

بسترسازی نگرش مثبت نسبت به عملکرد سازمانی در جامعه به وجود آورد، عهالوه بهر   

                                                           
1. Duff 
2. Shi Caven J 

3. Denholm 
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حهس   خالقیهت،  ها و رفتارهایی با چاشهنی مقبولیهت،   این بسترسازی و تقویت، شاخص

مهؤثری بهرای بسهط     توانهد کمهک   در سازمان مهی  ای دت رویههمدلی، همکاری و وح

در ادبیهات خهارجی هرچنهد منهابع      ههای متغیهر وابسهته در ایهن پهژوهش باشهد.       شاخص

صورت مستقیم به بررسی ایهن موضهوع اختصهاص داشهته باشهد کمتهر بهوده         جدیدی به

ههای   است؛ لذا باید اشاره بهه ایهن کهرد کهه از بهین نتهایج تحقیقهات غیرمسهتقیم مؤلفهه         

شناختی، روحیه عاطفی و متغیهر   حمایت اجتماعی، متغیرهای روان های ارتباطی، سرمایه

تهرین عوامهل اساسهی مهرتبط بها رفتهار شههروندی سهازمانی در          مههم  عنوان دینی و...، به

های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اسهت. شهایان ذکهر اسهت کهه کمتهر        سال

هههای سهالمت اجتمههاعی بهر رفتههار    لعهه تههأثیر مؤلفهه  صههورت مسهتقیم بههه مطا  تحقیقهی بهه  

 شهروندی سازمانی پرداخته است.

 های پژوهش فرضیه

با توجه به آنچه در سطور قبل و مباحهث نظهری و تهدوین مهدل مفههومی بیهان شهد        

 گردد. گونه بیان می های این تحقیق این فرضیه

 فرضیه اصلی

های سالمت اجتماعی با  خصرسد بین میزان برخورداری دبیران از شا به نظر می

 رفتار شهروندی سازمانی آنها رابطه وجود دارد.

 های فرعی فرضیه

 رسد بین میهزان انسهجام اجتمهاعی و رفتهار شههروندی سهازمانی دبیهران         به نظر می

 رابطه وجود دارد.



 

 

 

 

011  77و تابستان  ، بهاریازدهم ، شمارهچهارم سبک زندگی، سال شناسی و مدیریت جامعه 

 

 رسد بین میزان پهذیرش اجتمهاعی و رفتهار شههروندی سهازمانی دبیهران        به نظر می

 رابطه وجود دارد.

 رسد بین میزان سهم داشت اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی دبیهران   به نظر می

 رابطه وجود دارد.

 رسد بین میزان شکوفایی اجتماعی و رفتهار شههروندی سهازمانی دبیهران      به نظر می

 رابطه وجود دارد.

 رسد بین میزان پیوستگی اجتماعی دبیهران و رفتهار شههروندی سهازمانی      به نظر می

 ابطه وجود دارد.دبیران ر

 شناسی روش

 پیمایشهی  هها،  گهردآوری داده  نظهر  از و کهاربردی  ههدف  حیث از حاضر پژوهش

حیدریهه   وپرورش شهر تربهت  جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیه دبیران آموزش .است

حجم نمونه ایهن پهژوهش    بوده است. 50-51واقع در خراسان رضوی در سال تحصیلی 

ای در  طبقهه  گیهری تصهادفی   نفر به روش نمونه 483ران برابر با با استفاده از فرمول کوک

است. اطالعات مورد نیاز تحقیهق   های متوسطه مورد سنجش قرار گرفته سطح دبیرستان

آوری شهده اسهت. سهؤاالت     نامهه )استانداردشهده( جمهع    با اسهتفاده از تکنیهک پرسهش   

در پنج بعهد از قبیهل   (، 7777نامه رفتار شهروندی توسط پودساکف و همکاران ) پرسش

گویه بر  77دوستی، جوانمردی و احترام و تکریم( شامل  شناسی، مشارکت، نوع )وظیفه

در بههین پاسههخگویان  (0تهها  0اسههاس طیههف لیکههرت و رتبههه ای مبتنههی بههر بههازه دامنههه ) 

ههای   ( بهرای بررسهی ویژگهی   0558) نامهه کییهز   آوری شده است. سؤاالت پرسهش  جمع

شهکوفایی اجتمهاعی،   ) ز تحلیل عوامل تأییدی مدل پهنج بعهدی  روان سنجی با استفاده ا
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پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتمهاعی وانطبهاق اجتمهاعی( مبتنهی بهر      

بهر روی دو   (0تها   0گویه بر مبنای طیف لیکرت و بهاز دامنهه )   44مقیاس ترتیبی حاوی 

ی کمهال و عبهدا    )محققه  شهده اسهت   نفری در جامعه آمریکا اجرا 7880و  404نمونه 

جدول ذیل به اجمال تعاریف مفهومی و عملیاتی ایهن تحقیهق را   ( 07: 0450 تباردرزی،

 کند. بیان می
 عملیاتی متغیرها تعریف مفهومی و .1جدول 

 گویه تعریف عملیاتی تعریف مفهومی متغیر وابسته
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همکاران و  کمک به
برای انجام  کارکنان

وظایف در شرایط 
تقی زاده و )غیرمعمول 
 (.70: 0454شکری،

صورت  اگر کارمندی به
داوطلبانه در حل مشکالت 
سازمان به دلیل حجم سنگین 
کارها، غیبت موجه کارکنان، 
بر مبنای نیازهای شغلی یا 

حمایت اجتماعی به رفع  برای
مشکالت واحد سازمانی خود 

وستی د نوع بپردازد این مفهوم
 شود. یا فداکاری تعریف می

حاضرم در مدرسه به سایر همکاران که  -0
 حجم کاری باالیی دارند کمک کنم.

حاضرم به انجام وظایف همکاران خودم  -7
 که حضور ندارند کمک کنم.

حاضرم از روی تمایل و عالقه فراوان و  -4
زمان و وقت خود را برای کمک کردن به 

الت دارند همکاران و افرادی که مشک
 اختصاص دهم.

من تمایل فراوانی برای کمک کردن به  -3
حتی اگر انجام این کار  کار دارم، افراد تازه

 ضرورتی نداشته باشد.
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مشورت با دیگران قبل 
از اقدام عمل، دادن 
اطالع قبل از عمل و 
ردوبدل کردن 

اطالعات )زارعی متین 
: 0480 و همکاران،
35.) 

که کارکنان تالش  تیدرصور
های ضروری را به  نمایند گام

منظور پیشگیری از وقوع 
مشکالت از طریق مشورت 
کردن، برگزاری جلسات 

 وری و... گذارند جهت بهره

من در این سازمان با سرپرست و سایرین  -0
که ممکن است تحت تأثیرات تصمیمات 

 نمایم. آنها قرارگیرم مشورت می
قوق دیگران را من در این سازمان ح -7

 کنم. ضایع نمی
ها و اقداماتی را برای جلوگیری  فعالیت -4

از به وجود آمدن مشکالت سازمان که در 
 دهم آنها را انجام می ذهن دارم

من قبل از انجام هرگونه اقدام مهمی در  -3
 دهم. سازمان به سرپرست خود اطالع می
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 گویه تعریف عملیاتی تعریف مفهومی متغیر وابسته
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عبارت است از تمایل 
کیبایی در مقابل به ش

های  مزاحمت
ناپذیر بهدون  اجتناب

 گله و شکایت
صحت و محمدی )

 (.45: 0454 دیانی،
 

 و شکایات به سازمان در اگر
 کارکنان جزئی های گالیه

 کارمندان و کنند رسیدگی
 شرایط هنگام در کنند تالش
 بدون دشوار های موقعیت و

 خود از رضایتمندی و گالیه
 ندده نشان داری خویشتن

زمان زیادی را برای گله کردن پیرامون  -0
پاافتاده در دبیرستان  مسائل جزئی و پیش

 نمایم صرف می
در محل کار من عالقه به بزرگ جلوه  -7

 دادن مشکالت و مسائل کوچک دارم.
همیشه پیرامون تقاضای ترک شغل،  -4

 کنم. پست و موقعیت خودم صحبت می
یط همیشه به جوانب منفی کار و شرا -3

های  کنم تا به جنبه پیرامون خود فکر می
 مثبت آن.
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انجام وظایف 
ای  شده به شیوه تعیین

فراتر از آنچه انتظار 
رود. )همانند کار  می

در بعد از ساعت اداری 
برای سود رساندن به 
سازمان()تقی زاده و 

 (.78: 0454شکری،

ر موقع کارکنان د حضور به
سازمان و استفاده اثربخش از 

همچنین خودداری از   زمان
های  استراحت و مرخصی

اضافی و پیروی از قوانین و 
که با  مقررات درصورتی

 روحیات آنها سازگار نباشد

موقع در محل  شناسم و به همیشه وقت -0
 کنم. پیدا می کار حضور

شده برای صرف  هرگز از زمان تعیین -7
تر از حد معمولی  طوالنینهار و یا استراحت 

 کنم. استفاده نمی
بیش از حد معمول استراحت و تفریح  -4

تعداد دفعات استراحت در  کنم )منظور نمی
 طول یک روز کاری است(

من قوانین و مقررات سازمان را رعایت  -3
کنم حتی اگر کسی بر آنها نظارت  می

 نداشته باشد

ت
رک

شا
م

 
ی

اع
تم

ج
ا

 

ها و  حمایت از فعالیت
های اداری  ملیاتع

مشارکت در سازمان یا 
چرخه حیات سیاسی 

 سازمان
صحت و محمدی )

 (.45: 0454دیانی،

کارکنان در جلسات 
غیررسمی به حل مشکالت 
کاری همکاران خود پرداخته 

های اجتماعی و  در فعالیت
گروهی کارکنان خود 

شرکت کنند و حتی تمایل به 
پیشنهادها نوآورانه داشته 

 باشند.

 اوضاع و احوال سازمان آگاهی دارم. از -0
هایی که برای سازمان  من به فعالیت -7

ضروری نیست؛ اما یک تصویر مثبت از 
توجه  کند سازمان در ذهن سایرین ایجاد می

 کنم. زیادی می
در جلسات مهم مربوط به سازمان  -4

 حضور و مشارکت دارم.
های سازمان  من موافق توسعه و پیشرفت -3

 هستم.
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 گویه تعریف عملیاتی تعریف مفهومی متغیر وابسته

ی
اع

تم
ج

ت ا
الم

س
 

ی
اع

تم
ج

ی ا
چگ

ار
کپ

ی
 

ارزیابی یک فرد با در 
نظر گرفتن کیفیت 
همراهی او با جامعه 
 اطرافش است.

هزارجریبی و صفری )
(.400: 0450شالی،  

احساس تعلق به جامعه و 
اجتماع و توجه دیگران به 

 فرد

ی به ا مجموعهمتعلق به  کنم یممن فکر -0
 نام جامعه هستم.

بخشی مهم از  که کنم یممن فکر -7
 اجتماعم هستم.

ی ا دهیااگر خواسته یا  کنم یممن فکر -4
برای گفتن داشتم، سایر افراد به من توجه 

 .کردند یم

جامعه من منبع آرامش و راحتی من -3
 است.

ی ا دهیااگر خواسته یا  کنم یممن فکر -0
برای گفتن داشتم جامعه من را جدی 

 .گرفت ینم

یک  عنوان بهمن  سایر افراد اجتماع برای-1
 .اند قائلشخص ارزش 

من نسبت به سایر افراد اجتماعم احساس -0
 .کنم ینمنزدیکی 

ی
اع

تم
ج

ش ا
یر

ذ
پ

 

در ک فرد از جامعه با 
توجه به خصوصیات 
به  سایر افراد است؛

عبارت دیگر پذیرش 
تکثر با دیگران، اعتماد 
به خوب بودن ذاتی 

صفاری نیا، )دیگران 
0453 :85.) 

بت متقابلی که فرد و تأثیر مث
یا جامعه در به وجود آمدن 
اعتماد به دیگری و پذیرش 

 وی شده است.

رفتار من روی سایر افراد اجتماعم اثر -0
 .گذارد یم

اعتماد  افراد دیگر قابل کنم یممن فکر -7
 هستند.

 .اند مهربانبه نظر من مردم -4

 .خودمحورندبه نظر من مردم -3

اعتماد  م قابلکه مرد کنم یممن احساس -0
 نیستند.

که مردم فقط برای  کنم یممن فکر -1
 .کنند میخودشان زندگی 

مردم به مشکالت افراد  کنم یممن فکر -0
 .دهند یمدیگر اهمیت 
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 گویه تعریف عملیاتی تعریف مفهومی متغیر وابسته

ی
اع

تم
ج

ت ا
الم

س
 

ی
اع

تم
ج

ت ا
رک

شا
م

 

نوعی کنش هدفمند در 
فرایند تعاملی بین 
کنشگر و محیط 

اجتماعی او در جهت 
نیل به اهداف معین و 

یش تعیین شده از پ
شود  تعریف می

: 0450صفاری نیا،)
17.) 

ارزیابی که فرد از ارزش 
اجتماعی خود دارد و 

کند عضو و یا  احساس می
سهم مهمی از جامعه خود 

تواند چیزهای  هست و می
باارزشی برای اطرافیان و 
 جهان خود ارائه دهد.

کار ارزشمندی  توانم یم کنم یممن فکر -0
 به دنیا عرضه کنم.

ی روزانه من هیچ نتیجه ها تیفعال-7
 ی برای جامعه ندارد.ا ارزنده

من زمان و توان الزم را ندارم تا چیز -4
 عرضه کنم. ام جامعهمهمی به 

کار من نتیجه مهمی  کنم یممن فکر -3
 برای جامعه ندارد.

من محصول ارزشمندی برای سهیم شدن -0
 در اجتماع ندارم.

بیشتر متقلب به نظر من مردم این روزها -1
 .اند شده

ی
اع

تم
ج

ی ا
فای

کو
ش

 
پتانسیل و خطر  ارزیابی

درک  سیر جامعه است.
افراد از این موضوع 
که آنها هم از رشد 
اجتماعی سود خواهند 
برد و اینکه نهادها و 
افراد حاضر در جامعه 
به شکلی در حال 

اند که نوید  شکوفایی
 دهند توسعه را می

)هزارجریبی و صفری 
 (.403: 0450شالی،

احساس نسبت به پیشرفت در 
جامعه و اعتقاد به اینکه نظام 
اجتماعی عاملی مؤثر در 
 پیشرفت فرد خواهند بود.

من معتقدم که اجتماع مانع پیشرفت من -0
 است.

من معتقدم که اجتماع در جهت تحقق -7
 .کند ینمی من تغییر ها خواسته

که تشکیالت اجتماعی  کنم ینممن فکر -4
ن و دولت در زندگی من مؤثر نظیر قانو
 باشند.

یک تحول  صورت بهمن اجتماع را -3
 .نمیب یمدائمی 

به نظر من جامعه مکانی پربار و مفید -0
 برای افراد آن است.

به نظر من پیشرفت اجتماعی، مفهومی -1
 ندارد.

به نظر من دنیا برای هر فرد دارد مکانی -0
 شود یمبهتری 
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 گویه تعریف عملیاتی تعریف مفهومی متغیر وابسته

ی
اع

تم
ج

ی ا
تگ

وس
پی

 

ه اینکه اجتماع اعتقاد ب
فهم، منطقی و قابل  قابل
بینی است. دانستن  پیش

به  مند بودن و عالقه
جامعه و مفاهیم مربوط 

: 0457سام آرام،)به آن 
00.) 

 کردن درک احساس
 و جامعه پیچیده تغییرات

آن با سازگاری  

 دنیا برای من پیچیده است. -0

 توانند یممحققین تنها افرادی هستند که -7
، دهد یممون دنیای اطرافشان رخ آنچه پیرا

 درک کنند.

بفهمم که در دنیا چه پیش  توانم ینممن -4
 خواهد آمد.

عجیب و بیگانه  قدر آن ها فرهنگاغلب -3
 .آورم یدرنمسر  ها آنهستند که من از 

به نظر من دنیایی که در آن زندگی -0
 ارزش درک کردن دارد. میکن یم

تماع ی آنچه در اجنیب شیپبه نظر من -1
 خواهد افتاد، کار سختی است. اتفاقآینده 

توافق داوران( بهر )روایی صوری  شناختی در این تحقیق از با توجه به مباحث روش

کرونبهاخ جههت پایهایی سهؤاالت در بهین جامعهه        برده شهده اسهت. همچنهین از آلفهای    

و بهرای   07/7مقدار آلفای سازه سالمت اجتماعی برابر  موردمطالعه استفاده شده است؛

های پاسهخگویان   همچنین یافته .آمده است دست به 07/7رفتار شهروندی سازمانی برابر 

و بها اسهتفاده از    Spss22افزار  کارگیری از نرم بر اساس آمار توصیفی و استنباطی و با به

وتحلیهل قهرار    و... مهورد تجزیهه   Tهایی چون: رگرسیون، ضریب پیرسون، آزمون  آماره

 گرفته است.
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 وابسته و مستقل یرهایمتغ پایایی ضریب .2 دولج

 کرونباخ یآلفا ها تعداد گویه متغیر/ مؤلفه

 073/7 0 شناسی وظیفه

 003/7 0 مشارکت

 070/7 3 دوستی نوع

 078/7 1 جوانمردی

 034/7 3 احترام و تکریم

 222/0 22 رفتار شهروندی سازمانی

 071/7 0 انسجام اجتماعی

 184/7 0 پذیرش اجتماعی

 071/7 1 مشارکت اجتماعی

 001/7 1 پیوستگی اجتماعی

 077/7 0 شکوفایی اجتماعی

 202/0 33 سالمت اجتماعی

 های پژوهش یافته

 های توصیفی یافته

 و درصد 4/00 حدود در زنان جنسیت نظر از که است داده نشان تحقیق نتایج

 کمتر درصد 00 حدود در تدریس سوابق نظر از. اند بوده درصد 0/37 حدود در مردان

 از درصد 07 حدود در و سال 77 تا 07 بین درصد 44 حدود در سال، 07 از

 مدارک بررسی .اند بوده آموزشی خدمت دارای سال 47 تا 77 بین پاسخگویان

 در کاردانی، مقطع در درصد 07 حدود در که بود این از حاکی پاسخگویان تحصیلی

 ارشد کارشناسی مقطع در درصد 07 حدود در کارشناسی، مقطع در درصد 47 حدود
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 از استفاده به توجه با. اند بوده خدمت به مشغول دکتری مقطع در درصد 1 حدود در و

 با برابر دبیران اجتماعی سالمت میانگین استانداردشده سؤاالت در لیکرت طیف

 میزان بنابراین است بوده 007 نمره حداکثر و 00 نمره حداقل که است 11/078

 رفتار شهروندی میانگین همچنین. است بوده متوسط حد در دبیران اجتماعی سالمت

 نمره حداکثر و 15 نمره حداقل که است آمده دست به 37/00 با برابر دبیران سازمانی

 سازمانی رفتار شهروندی میزان بنابراین است، آمده دست به پاسخگویان بین از 077

 .است دهبو باال روبه متوسط حد در دبیران

های سالمت اجتماعی و رفتار  شاخص توزیع درصد فراوانی پاسخگویان برحسب .3جدول 

 0شهروندی سازمانی

تا  زیاد مقادیر ها شاخص

 حدودی

انحراف  میانگین کم

 معیار

 حداکثر حداقل

 انسجام اجتماعی
 070 073 000 فراوانی

04/7 30/0 47/0 08/7 
 43/70 75/47 41/37 درصد

 اجتماعی پذیرش
 057 041 01 فراوانی

13/0 78/0 77/0 77/7 
 07 30/40 08/03 درصد

مشارکت 

 اجتماعی

 070 017 50 فراوانی
50/0 48/0 70/0 30/7 

 44 08/37 04/73 درصد

پیوستگی 

 اجتماعی

 037 000 85 فراوانی
81/0 41/0 0 47/7 

 30/41 41/37 00/74 درصد

شکوفایی 

 اجتماعی

 54 014 078 اوانیفر
75/7 33/0 08/0 

17/7 

 70/73 33/37 44/44 درصد

                                                           
( 0( و کم )7حدودی ) (، تا4( مبتنی بر گویه زیاد )4تا  0. نمرات تغییرات حداقل و حداکثری بر اساس باز دامنه ) 0

 آمده است. دست به
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تا  زیاد مقادیر ها شاخص

 حدودی

انحراف  میانگین کم

 معیار

 حداکثر حداقل

 سالمت اجتماعی

 کل()

 104 037 074 فراوانی
50/0 45/0 00/0 31/7 

 10/47 33/45 80/70 درصد

 80 045 008 فراوانی شناسی وظیفه
08/7 30/0 70/0 00/7 

 10/77 05/41 03/30 درصد

 80 005 073 فراوانی مشارکت
00/7 30/0 77/0 18/7 

 75/70 10/31 75/47 درصد

 80 001 080 فراوانی دوستی نوع

73/7 35/0 75/0 88/7 
 10/77 77/47 04/30 درصد

 045 007 040 فراوانی جوانمردی
58/0  30/0  74/0  10/7  

 05/41 13/78 00/40 درصد

 38 017 003 فراوانی احترام و تکریم
47/7  07/0  70/0  01/7  

 0/07 08/37 40/30 درصد

رفتار شهروندی 

 کل() سازمانی

 337 071 007 فراوانی
00/7 30/0 04/0 07/7 

 77/74 00/41 77/37 درصد

متغیر اصلی و ابعهاد آنهها    توزیع فراوانی پاسخگویان را برحسب دو 4جدول شماره 

عه مهورد مطالعهه در سهطح متوسهطی     طور که هویداست دبیران جام دهد. همان نشان می

کهه در ایهن میهان بهاالترین      ( درصد از شاخص سالمت اجتماعی برخوردار هستند؛37)

( و بعهد از  04/7) انسجام اجتمهاعی  مقدار میانگین در بین ابعاد سالمت اجتماعی، سپس

( است. میزان رفتار شهروندی سهازمانی دبیهران در سهطح    75/7) آن شکوفایی اجتماعی

که در این میان باالترین مقهدار میهانگین در    ( درصد ارزیابی شده است؛77/37ی )باالی

طور کهل   ( است. همچنین به73/7دوستی ) نوع ( و بعد از آن43/7بین احترام و تکریم، )
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 نسبت میزان سالمت اجتماعی ( دبیران به00/7) میانگین میزان رفتار شهروندی سازمانی

در نهایهت بهر اسهاس آزمهون کولمهوگروف و       وده اسهت. ( آنها بهتهر و بهاالتر به   50/0)

پردازد نتایج حهاکی از آن اسهت کهه     اسمینروف که به نرمال بودن متغیرهای تحقیق می

بهاالتر  ( 377/7) ( و رفتار شهروندی سازمانی380/7) متغیرهای تحقیق سالمت اجتماعی

توزیع نمونه بها  آمده است که حاکی از آن است تطابق  دست به 70/7از سطح معناداری 

ههای آن   توزیع نظری غیر معنادار بوده است؛ بنابراین توزیع متغیرهای مورد نظر و مؤلفه

 .در سطح نرمال بوده است

 های استنباطی یافته

دهد که در تمامی  نشان می 4در جدول ( پیرسون) نتایج آزمون ضریب همبستگی

های  شاخص که هرکدام ازموارد مذکور فرضیه تحقیق تأییدشده است، به این معنا 

 اند و نوع رابطه مثبت بوده است. متغیر مستقل با متغیر وابسته ارتباط مستقیم داشته

 ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی تحقیق .2جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل
شدت 

 رابطه

سطح 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون
 نوع رابطه

مانیرفتار شهروندی ساز انسجام اجتماعی  41/7  777/7  مثبت تأیید 

47/7 رفتار شهروندی سازمانی پذیرش اجتماعی  770/7  مثبت تأیید 

47/7 رفتار شهروندی سازمانی مشارکت اجتماعی  70/7  مثبت تأیید 

47/7 رفتار شهروندی سازمانی پیوستگی اجتماعی  777/7  مثبت تأیید 

43/7 رفتار شهروندی سازمانی شکوفایی اجتماعی  777/7  مثبت تأیید 

کل() سالمت اجتماعی 17/7 رفتار شهروندی سازمانی   770/7  مثبت تأیید 
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سهالمت اجتمهاعی و ابعهاد    ) جدول فوق میزان و شدت رابطه میان متغیرهای تحقیهق 

ههای   هها( فرضهیه   رابطه) دهد. در کلیه موارد را نشان می (رفتار شهروندی سازمانی آن و

های سالمت اجتمهاعی بها    همبستگی بین مؤلفه میزان  اند. مطابق جدول تحقیق تأیید شده

مثبهت  )بوده و شدت رابطهه   70/7و  70/7تر از  متغیر وابسته در سطح معناداری کوچک

 و متوسط( است. نتایج نشان داد که رابطه معنهادار بهین همهۀ ابعهاد سهالمت اجتمهاعی و      

از ابعهاد سهالمت    رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. به عبهارتی بها افهزایش ههر یهک     

یابهد. در   اجتماعی بین دبیران شهرستان، میزان رفتار شهروندی سازمانی آنها افزایش می

نهایههت همبسههتگی کههل بههین شههاخص سههالمت اجتمههاعی و شههاخص رفتههار شهههروندی  

و سهطح   17/7همبسهتگی آن بها شهدت     کهه میهزان    سازمانی مورد سنجش قرار گرفهت 

 د کرد. نتایج گواه این است که رابطه معناداری بها فرض تحقیق را تأیی 770/7معناداری 

شدت متوسط بین سالمت اجتماعی و متغیهر وابسهته رفتهار شههروندی سهازمانی وجهود       

 دارد.

 میانگین و انحراف معیار رفتار شهروندی سازمانی در دو گروه مردان و زنان .5جدول 

 انحراف معیار میانگین ها گروه متغیر

 یرفتار شهروندی سازمان
 41/5 00/80 زنان

 30/8 81/07 مردان
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 میزان رفتار شهروندی سازمانی در دو گروه مردان و زنان T آزمون معناداری . 6جدول 

 متغیر

آزمون لون برای 

 ها برابری واریانس
 آزمون T معناداری

 

F 

سطح 

 معناداری
T 

درجه 

 آزادی

 سطح معناداری

دو دامنه()  

اختالف 

 میانگین

رفتار 

وندی شهر

 سازمانی

  برابری فرض

ها واریانس  
40/007  777/7  57/3  483 777/7  54/03  

 برابر زنان میانگین رفتار سازمانی شهروندی دهد نشان می جدول نتایج که همچنان

 نمونه دو با T آزمون از فرضیه این آزمون برای. است بوده 81/07 برابر مردان و 00/80

 لون آزمون از ها واریانس برابری فرض زمونآ برای است و شده  استفاده مستقل

 آن معناداری سطح و 40/007 با برابر( F آزمون) لون آزمون مقدار. است شده  استفاده

تأیید  واریانس برابری فرض پس است؛ تر کوچک 70/7 از که است 777/7 با برابر نیز

 .گردد می

 است 77/7 با برابر آن خطای سطح بوده و 57/3 با برابر T مقدار جدول، به توجه با

بنابراین باید اشاره کرد که از نظر آماری تفاوت  بودن است؛ بیانگر معنادار که

معناداری در خصوص رابطه جنسیت با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد و بین 

 میانگین دو گروه زن و مرد تفاوت قابل مشاهده است.
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 ماعی برحسب جنسیت دبیرانیانگین و انحراف معیار سالمت اجتم .2جدول 

 انحراف معیار میانگین ها گروه متغیر

 سالمت اجتماعی
18/7 مردان  07/7  

00/4 زنان  04/7  

 میزان سالمت اجتماعی بر حسب جنسیت دبیران T آزمون معناداری . 1جدول 

 متغیر

آزمون لون برای 

 ها برابری واریانس
 آزمون T معناداری

F 
سطح 

 معناداری
T 

درجه 

ادیآز  

 سطح معناداری

دو دامنه()  

اختالف 

 میانگین

  سالمت

 اجتماعی

  برابری فرض

ها واریانس  
17/0  773/7  08/7  484 743/7  01/7  

 و 00/4 برابر زنان اجتماعی سالمت میانگین است باالآمده جدول در که همچنان

 آزمون سبر اسا است. مساوی تقریباً ها آن معیار انحراف. است بوده 18/7 برابر مردان

T از ها واریانس برابری فرض آزمون برای است و شده  استفاده مستقل نمونه دو با 

 سطح و 17/0 با برابر( F آزمون) لون آزمون مقدار. است شده  استفاده لون آزمون

 برابری فرض پس است؛ تر بزرگ 70/7 از که است 773/7 با برابر نیز آن معناداری

 .گردد تأیید می واریانس

 برابر آن خطای سطح و آمد دست به 08/7 با برابر T مقدار نتایج جدول، به توجه با

تفاوت  زنان وضعیت بنابراین میانگین معنادار بودن نتایج است؛ که بیانگر است 74/7 با

 اجتماعی سالمت میانگین که ازآنجایی به عبارت دیگر داشته است؛ معناداری با مردان

 اجتماعی سالمت میانگین بنابراین است؛ بوده 18/7 با برابر مردان و 00/4 با برابر زنان
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تفاوت معناداری در خصوص رابطه  است و از نظر آماری، به نسبت مردان بیشتر زنان

جنسیت با سالمت اجتماعی وجود دارد و بین میانگین دو گروه زن و مرد تفاوت قابل 

 باشد. مشاهده می

 را 0گام به متغیره بر مبنای روش گام خطی چند رگرسیون اصلی نتایج زیر جدول

رفتار ) وابسته متغیر بر مستقل های متغیر تأثیر شاخص میزان اینکه برای. دهند یم نشان

 جدول، ین. در ااست شده استفاده آزمون این از شود تحلیل( شهروندی سازمانی

 را آن شنق و اهمیت بتا بودن بزرگ و کند یم بیان را متغیرها نسبی اهمیت بتا ضریب

 .کند یم مشخص وابسته متغیر پیشگویی در

 وابسته متغیر و مستقل متغیر یها شاخص متغیره چند خطی رگرسیون .9 جدول

متغیرهای 
 مستقل

 نشده یارمعضرایب 
ضرایب 

 T شده یارمع
سطح 

 معناداری
ضریب 
 تلورانس

عامل تورم 
 (vifواریانس )

B بتا خطای معیار 

شکوفایی 
 اجتماعی

877/4 88/7 108/7 404/4 777/7 008/7 034/0 

انسجام 
 اجتماعی

007/3 00/7 001/7 805/0 777/7 047/7 007/0 

پذیرش 
 اجتماعی

701/0 88/7 701/7 700/7 70/7 077/7 853/0 

مشارکت 
 اجتماعی

015/4 00/7 083/7 408/3 777/7 070/7 400/0 

پیوستگی 
 اجتماعی

134/0 37/7 781/7 107/7 777/7 007/7 107/0 

 

                                                           
1. stepwise 
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 چندگانه سالمت رفتار شهروندی سازمانی و متغیر سالمت اجتماعی همبستگییب ضر .10جدول 

 ضریب همبستگی
 Rمجذورات 

 شده تعدیل

خطای استاندارد 

 برآورد
 F Sigآماره 

62/0 05/7 10/3 307/3471 777/7 

 نبهودن  طجهت هم خخطی در  رگرسیون باال، در مبحث جدول های بر اساس یافته

 ( اسهتفاده شهده اسهت.   vif) 7و عامل تورم واریانس 0اره تلورانسمآ از متغیرهای مستقل
دههد کهه    و نشهان مهی   ( در نوسهان اسهت  0( تا )7با توجه به اینکه ضریب تلورانس بین )

متغیرهای مستقل تا چه اندازه رابطه هم خطی با یکدیگر دارند، هر چه مقهدار تلهورانس   

و بهرعکس هرچهه مقهدار     هم خطی کمتر اسهت   اشد میزان( ب0نزدیک به عدد ) تر بیش
ههم خطهی باالسهت و      دههد کهه میهزان    نزدیک به صفر باشد( نشان می)تر  تلورانس کم

حبیب پور گتابی و ) خطای استاندارد ضرایب رگرسیون از تورم باالیی برخوردار است
نس (. بهها توجههه بههه نتههایج جههدول فههوق ضههرایب تلههورا007-075: 0457صههفری شههالی،

شهکوفایی   های سالمت اجتماعی شامل )انسهجام اجتمهاعی، مشهارکت اجتمهاعی،     مؤلفه

( 0اجتمههاعی، پیوسههتگی اجتمههاعی و پههذیرش اجتمههاعی( چههون بههه ترتیههب بههه مقههدار ) 
تر است از هم خطی کمتری برخوردار است لذا ضرایب رگرسیون دارای تورم  نزدیک

ا از وضعیت تبیین بهتری بهرای متغیهر   ه توان گفت این مؤلفه به عبارتی می کمتری است.
 وابسته )رفتار شهروندی سازمانی( برخوردارند.

کند کهه ههر چهه ایهن مقهدار از       همچنین مقدار عامل تورم واریانس به این اشاره می
بها توجهه بهه نتهایج      (.007،همهان ) تر باشد، میزان هم خطی بیشهتر اسهت   ( بزرگ7عدد )

 مت اجتماعی میزان هم خطی باالیی ندارند.های سال یک از مؤلفه جدول فوق هیچ
                                                           
1. Tolerance 
2. Variance Inflation Factor 
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در نهایت باید بیان کرد کهه دو متغیهر انسهجام اجتمهاعی و مشهارکت اجتمهاعی از        

ههای سهالمت    دههد کهه سهایر مؤلفهه     تلورانس باالتری برخوردارند، ایهن امهر نشهان مهی    

کت انسهجام اجتمهاعی و مشهار   ) این دو متغیهر  اند مقداری از واریانس اجتماعی نتوانسته

اجتماعی( را تبیین کنند، همچنین حداکثر مقدار عامهل تهورم واریهانس در جهدول بهاال      

فاصهله کمهی داشهته اسهت؛ بنهابراین از طریهق ایهن         7( است که با عهدد  853/0برابر با )

 های متغیر مستقل اشاره کرد. توان احتمال به میزان پایین هم خطی مؤلفه شاخص می

 و انسجام اجتمهاعی  متغیرهای رگرسیونی، مدل در دموجو مؤلفه مستقل پنج میان از

 وجهه  بهتهرین  بهه  877/4 و 007/3 بتهای  ضهریب  مقهدار  بها  ترتیب به شکوفایی اجتماعی

 بهه  که گرفت نتیجه توان می که کنند؛ می تبیین را وابسته رفتار شهروندی سازمانی متغیر

 بهه  شهروندی سهازمانی  رفتار میزان متغیرها این در استاندارد انحراف یک افزایش ازای

پهذیرش   متغیر. یافت خواهد افزایش استاندارد انحراف 877/4 و 007/3میزان  به ترتیب

 متغیهر  تبیهین  در اندکی بسیار سهم 70/7 معناداری سطح و 70/0 بتای مقدار اجتماعی با

 بتهای  مقهدار  بها  پیوستگی اجتماعی متغیر همچنین. است داشته رفتار شهروندی سازمانی

رفتهار   وابسته متغیر تبیین در اندکی سهم نیز 70/7 از تر کوچک معناداری سطح و 13/0

 در را مسهتقل  متغیهر  ههر  حضهور  نسهبی  اهمیهت  t است. مقدار داشته شهروندی سازمانی

 جهز  بهه  متغیرهها  ی همهه  بهرای  t مقهدار  تحقیق این در اینکه به توجه با دهد می نشان مدل

 70/7 از تههر کوچهک  خطهای  سهطح  در و 44/7 از تهر  بهزرگ  متغیهر پهذیرش اجتمهاعی،   

 تبیهین  در معناداری تأثیر نظر مورد متغیرهای که گیریم  می نتیجه بنابراین هستند؛ معنادار

 .اند داشته وابسته متغیر

 نشهان  نتهایج  اسهت  17/7 متغیرهها  بین( R) همبستگی ضریب مقدار اینکه به توجه با
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 چندگانههه همبسههتگی وابسههته رابطههه متغیههر و مسههتقل متغیرهههای مجموعههه بههین دهههد مههی

 درصهد  05 بیانگر این است کهه  شده تعدیل تعیین ضریب مقدار و دارد؛ وجود متوسطی

 مؤلفهه متغیهر   پنج متأثر از دبیران بین در رفتار شهروندی سازمانی میزان تغییرات، کل از

 در کهه  107/141 واریهانس  تحلیهل  آزمهون  همچنین مقهدار . است معادله این در مستقل

 مههدل کههه گرفههت نتیجههه تههوان مههی اسههت، معنههادار 70/7 از تههر کوچههک خطههای سههطح

رفتهار  ) وابسهته  متغیهر  یهک  و مسهتقل  شهاخص متغیهر   پهنج  از مرکهب  تحقیق رگرسیونی

جامعهۀ   بهه  تعمهیم  قابل آمده دست به نتایج و است بوده مناسب مدل( شهروندی سازمانی

 نقهش  ندی سهازمانی دبیهران  رفتهار شههرو   بینهی  پهیش  در هها  شاخص همه و آماری است

 .دارند

 گیری بحث و نتیجه

ههایی چهون ارتباطهات،     با نظر به اینکه در سطح فردی سالمت اجتماعی بها شهاخص  

ههای اجتمهاعی از    های اجتماعی، سهازگاری، انطبهاق بها محهیط     تعامالت فردی، مهارت

دی در عنهوان یهک مههارت کلیه     تواند در ارتباط باشد؛ این ویژگی بهه  جمله سازمان می

همههراه بهها حههس تعلههق افههراد موجههب انباشههتگی تبههادالت، تعهههدات و    سههطح سههازمان 

رو بها توجهه بهه اهمیهت سهالمت اجتمههاعی در       ازایههن گهردد؛  ههای مشهترک مهی    هویهت 

بوده است تا به مطالعه رابطه بین سالمت اجتمهاعی و   پژوهش حاضر درصدد ها، سازمان

 دبیران بپردازد رفتار شهروندی سازمانی

سالمت اجتمهاعی را   (7773) و کییز (0551) 0الرسون مباحث نظری پژوهش، طبق

عضهو  فهرد   کهه  های اجتماعی ، نزدیکان و گروهاناستنباط فرد از کیفیت روابط با دیگر
                                                           
1. Larson 
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کنند و معتقدند که مقیاس سالمت اجتمهاعی بخشهی از سهالمت و     آنهاست، تعریف می

 کهه ایهن نکتهه    ؛سهنجد  ( را مهی کهرد رفتهار و عمل  ،های درونی فرد )احساس، تفکر پاسخ

رو  خواهد بود؛ ازاین نشانگر رضایت یا فقدان رضایت فرد از زندگی و محیط اجتماعی

ههای   توان بیان کرد که درصد بهاالیی از تبیهین مؤلفهه    های این تحقیق می با توجه به یافته

تی و دوسه  شناسهی، نهوع   جوانمردی، احترام و تکهریم، وظیفهه  ) رفتار شهروندی سازمانی

کهه از  ( ابعهاد انسهجام، شهکوفایی و مشهارکت    ) مشارکت( جامعه مهورد مطالعهه توسهط   

گیهرد. بهه عبهارتی احسهاس تعلهق       است، صورت مهی  های اصلی سالمت اجتماعی مؤلفه

مدرسه و حمایت از سهوی آنهها، امیهد بهه بهتهر شهدن وضهعیت خهود و          باالی دبیران به

کاری و مشارکت در امور مدرسهه را بهرای   آورد؛ همچنین تعهد  سازمان را به همراه می

ههای   جامعه مورد مطالعه به همراه خواهد داشت و با توجه به اینکه میزان میانگین مؤلفهه 

آمده است، بر این مبنا دبیهران   دست رفتار شهروندی سازمانی در حد متوسط روبه باال به

بهه عبهارتی بهه خهاطر      شهان  جامعه مورد مطالعه به دلیل باال بودن میزان سالمت اجتماعی

 کننهد  احساس تعلق باال به سازمان )مدرسه( در انجام وظایف خود چندان کوتاهی نمهی 

ها و عملکردها در سازمان احساس مسئولیت نسبتاً  شناسی(؛ در قبال انجام فعالیت وظیفه)

های دیگران  دوستی/فداکاری( و به خاطر تعهد کاری، انتقاد و حرف نوع) باالیی دارند

همچنین تها حهد زیهادی بهه دیگهر       پذیری/جوانمردی(؛ تحمل) خرند نسبتاً به جان میرا 

احترام و تکریم( و در نهایت در جهت حل مشکالت سهازمان  ) گذارند افراد احترام می

 مشارکت(.) کنند با همکاران خود همکاری می

تهوان   آمهده از ایهن تحقیهق، مهی     دسهت  های تجربی نتایج بهه  حال با مروری بر پیشینه 

و تحقیهق   (0450) گفت که نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق ابراهیم پور و عبدالهه فهام  
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( همخوانی داشته است، درمجموع باید اشاره به ایهن کهرد کهه    0450) کاملی و داداشی

هههای ارتبههاطی سههازمان در قالههب بههروز  اجتمههاعی در راسههتای ارتقههاء سههرمایه سههالمت

پهذیری   جهوانمردی، مسهئولیت   دوسهتی،  مشارکت، نوعپسند از جمله  اجتماع رفتارهای

اجتمهاعی سهازمان و افهراد آن بهه همهراه داشهته        موقعیت ای در سهم عمده تواند و... می

از جایگهاه مناسهبی در بهین افهراد      اجتماعی سالمت وقتی در سطح فردی رو ازاین باشد؛

گردد کهه سهازمان را    رفتارهایی اجرا می سازمان محیط آن در دنبال به برخوردار نباشد

از لحاظ اجتمهاعی   دیگر در سطح سازمانی افرادی که عبارت به نماید؛ دچار اخالل می

 محهیط  در تواننهد  نمی کارکنان آن سازمان و روانی از روحیه متزلزلی برخوردار باشند

 دوسهتی،  نهوع  مهربهانی،  رویهی،  خهوش  خصایصهی چهون   دیگران با در ارتباط سازمانی

از خود ابراز نمایند. همچنین نتهایج ایهن پهژوهش بها تحقیهق       شناسی وظیفه و جوانمردی

( در راستای معناداری رابطه بین رفتار شهروندی سهازمانی و  0450) خالصی و همکاران

سالمت سازمانی همخوانی دارد و با توجهه بهه اینکهه سهالمت اجتمهاعی در کنهار ابعهاد        

رفتهار شههروندی سهازمانی     توانهد بهر عملکهرد    سالمت روانهی، معنهوی و جسهمانی مهی    

کارکنان اثرگذار باشد باید بیان کرد که نتایج تحقیق مذکور با نتایج تحقیق سهلیمانی و  

عنههوان  امههروزه سههالمت اجتمههاعی و روانههی بههه  همخههوانی دارد و ( هههم0485) سههیری

های اساسی سالمت پایدار در زندگی نقش مهمی دارند و این دو حوزه در عصهر   مؤلفه

اند عملکردهای متنوعی از زنهدگی از جملهه کیفیهت شهغلی و سهازمانی را      تو حاضر می

افهراد )از جملهه رفتهار     شخصهی  تحت تأثیر قرار دهند. با توجهه بهه نظهر کییهز عملکهرد     

 ارزیهابی  اجتمهاعی و روانهی   معیارههای  به بدون توجه توان نمی شهروندی سازمانی( را

توانهد   تهأثر از سهالمت اجتمهاعی مهی    رفتار شهروندی سازمانی عالوه بر اینکهه م  و کرد؛

که با توجه به نتایج  باشد به عوامل متعدد دیگری نیز مرتبط است، از جمله جنسیت و...
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ههای سهالمت    مندی از ابعهاد رفتارههای سهازمانی شههروندی و مؤلفهه      تحقیق میزان بهره

یسهه  اجتماعی در زنهان جامعهه مهورد مطالعهه بیشهتر از مهردان بهوده اسهت؛ بنهابراین مقا         

 معناداری بین جنسیت با متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد.

گونه بیان کرد که برای تقویت رفتار شهروندی سهازمانی   توان این در نهایت امر می 

 جامعه مورد مطالعه در گام اول بایهد دبیهران احسهاس کننهد کهه بخشهی از اجتماعشهان       

شوند و سهمی در  زمان حمایت میباشند و به آن تعلق دارند و از طریق سا سازمان( می)

پیشرفت آن دارند؛ به عبارت دیگر در واقع دبیران باید احساس کنند که نقطه اشتراکی 

 سهازد  بین آنهها و همکهاران وجهود دارد کهه رفتهار شههروندی آنهها را در سهازمان مهی         

انسجام اجتماعی(. درگام دوم دبیهران زمهانی رفتهار شههروندی را در سهازمان تقویهت       )

کنند که در مورد آینده خود و سازمانشان امیدوار باشند و معتقد بهه ایهن باشهند کهه      می

شهکوفایی اجتمهاعی(. در گهام    ) شان از اینکه هسهت بهتهر شهود    وضعیت خود و مدرسه

واسهطه همهین امهر     بعدی دبیران احساس کنند که عضو حیاتی از سازمانشان هسهتند، بهه  

شهمارند؛ بهه عبهارت دیگهر ایهن افهراد        اارزش مهی های روزانه خود را با سازمان ب فعالیت

دهند و مقاصد خاصهی را بهه اتمهام     صورت خود کارآمد رفتارهای معینی را انجام می به

مشههارکت ) پذیرنههد رسههانند و تعهههدات مشخصههی را در ارتبههاط بهها سازمانشههان مههی  مههی

فههم   اجتماعی(. در گام نهایی دبیران با توجه بهه موقعیهت سهازمان خهود آن را درک و    

کنند و با نگاهی مثبت و اعتماد به خوب بودن ذاتی دیگران در کنار سایر همکهاران   می

 پیوستگی و پذیرش اجتماعی(.) کنند احساس راحتی می

راهبردههایی بهرای ارتقهاء رفتهار شههروندی       تهوان  آمده مهی  دست به نتایج بر اساس

 داد. پیشنهاد سازمانی و سالمت اجتماعی جامعه مورد مطالعه
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    با توجه به پایین بودن میزان سالمت اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در ایهن

 بهه  وپهرورش شهرسهتان نسهبت    مسهئوالن آمهوزش   پژوهش بایهد پیشهنهاد داد کهه   

اجتمهاعی و رفتهار شههروندی سهازمانی در سهطح       سهالمت  ههای  بهازآموزی دوره 

 ها و اقدامات عملی اجرا نمایند. ریزی شهرستان برنامه

 ظهور تقویهت رفتهار شههروندی سهازمانی و جلهوگیری از بیگهانگی و انهزوای         به من

اجتماعی در سطح سهازمان از طهرق ابزارههای فرهنگهی، اجتمهاعی و روانهی بایهد        

 های اجتماعی و جامعه تقویت کرد. روابط اجتماعی دبیران را در بین گروه

 نی مورد حمایهت  در راستای اهداف سازما های بالفعل و بالقوه دبیران را توانمندی

 برداری نمود. های سازمانی بهره قرار داد و از تجارب آنها در جهت پیشبرد برنامه

 های فرهنگی و اجتماعی جههت تقویهت حهس تعلهق سهازمانی دبیهران       ریزی برنامه 

 مورد اقدام عملی قرار گیرد.

          جهت تقویهت مشهارکت سهازمانی دبیهران در راسهتای افهزایش تعههد سهازمانی و

 ریزی نمود. ذیری باید راهکارهای اجتماعی و فرهنگی را برنامهپ مسئولیت
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 منابع

 رفتار با اجتماعی سالمت رابطه بررسی (،0450عبداله فام، رحیم ) ابراهیم پور، داود؛ -

 فصلنامه مطالعات ،04 منطقه اسالمی آزاد دانشگاه سازمانی کارکنان شهروندی

 .070-070 صص:پائیز،  ،01 شماره چهارم، ، سالشناسی جامعه

ارتباط رفتار سازمانی با هوش عاطفی در کارکنان شهرداری  (،0488) مریم راد، ایوبی -

 و علوم اسالمی واحد آزاد دانشگاه نامه ارشد مدیریت دولتی پایان ،منطقه چهار تهران

 ، دانشکده مدیریت.تهران تحقیقات

ساختاری تفسیری  سازی (، کاربرد مدل0454تقی زاده، هوشنگ، شکری، عبدالحسین ) -

فصلنامه علمی و  های شهروندی سازمانی )مطالعه موردی(، بندی شاخص در سطح

، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، سال پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

 .74-37 پنجم، شماره سوم، پاییز، صص:

در  Spssراهنمای جامع کاربردی ، (0457) رضا حبیب پورگتابی، کرم؛ صفری شالی، -

 تهران: نشر لویه و انتشارات متفکران. ، چاپ سوم،تحقیقات پیمایشی

 دیگر گامی :سازمانی شهروندی رفتار (،0481آرین ) پور، قلی احمد؛ کاخکی، حسنی -

سال دوازدهم،  ،بازرگانی پژوهشنامه مشتری، در قبال سازمان عملکرد بهبود جهت در

 .000-030 صص: شماره چهل و پنجم، زمستان،

بررسی میزان سالمت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در  (،0480) سیده فاطمه حسینی، -

نامه کارشناسی ارشد پایاندانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی، 

 دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی. ،مددکاری اجتماعی

ابراهیم؛ نصیری، طه؛ روستایی،  عفری پویان،ج یگانه، سمیه، لیدا؛ شمس، نادر؛ خالصی، -
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 سازمانی در شهروندی رفتار با سازمانی سالمت ( ارتباط0450) نرگس و مرادی، طیبه،

 علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده مجلهتهران،  پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان

-377 ، صص:بهمن و اسفندماه سالمت(، سال ششم، شماره ششم، )پیاورد تهران پزشکی

307. 

فاطمه؛  استبصاری، محمدحسین؛ حیوی حقیقی، مصطفایی، داود؛ دهقانی، محمد؛ -

 شهروندی رفتار و اجتماعی سرمایه رابطه (، بررسی0453فریده ) شیده؛ خرمی، رفعتی،

 پزشکی علوم دانشگاه درمانی های آموزشی بیمارستان بین کارکنان سازمانی در

 صص: تابستان، و بهار اول؛ شماره اول؛ دوره ؛نوین زشکیپ رسانی اطالع مجلههرمزگان، 

44-4 

 سازمانی، شهروندی رفتار مدل ( ارائه0485) غالمعلی طبرسا، حمید؛ مهر، رامین -

 .074-000صص:  ، سال اول، شماره سوم،دولتی مدیریت انداز فصلنامه چشم

 رفتار لعوام (، شناخت0480) توره، ناصر حسن؛ جندقی، غالمرضا؛ زارعی متین، -

، فرهنگ مدیریت نشریهسازمانی،  عملکرد با آن ارتباط بررسی و سازمانی شهروندی

 .40-14 صص: بهار، دوم، شماره چهارم، سال

 آبادی، حسن رضا؛ بهرنگی، محمدرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم و فرزاد، ولی اله زین -

ناسی پژوهش، ش رفتار شهروندی سازمانی معلمان تحلیلی بر ماهیت، روش (،0480)

-007صص: ،78، سال هفتم، شماره های آموزشی فصلنامه نوآوری پیشایندها و پسایندها،

00. 

، چاپ دوم، تهران: انتشارات های مددکاری اجتماعی نظریه(، 0457) ا  عزت سام آرام، -

 دانشگاه عالمه طباطبایی.
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اجتماعی با تأکید بر بررسی رابطه سالمت اجتماعی و امنیت  (،0488ا  ) عزت سام آرام، -

، سال اول، شماره پژوهشی انتظام اجتماعی -فصلنامه علمیجامعه محو،  رهیافت پلیس
 .5-75 دوره بهار. صص: اول،

 رفتار شهروندی ،(0485کریم ) شاطری، یوزباشی، علیرضا؛ مهدی؛ نژاد، سبحانی -

 ارات یسطرونچاپ اول، تهران: انتش سنجش(، ابزار و ها نظری همبسته مبانی) سازمانی

 شهروندی رفتار و روانی سالمت رابطه (،0485سیری، محمدحسین ) نادر؛ سلیمانی، -

 سال، تنکابن واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،تربیتی روانشناسی فصلنامه ،معلمان سازمانی

 .80-070 صص: ،زمستان ،چهارم شمارهاول، 

 اجتماعی حمایت ی،اجتماع سرمایه (، ارتباط0450سعیدی، حسین؛ عاشوری، جمال، ) -
 نیروی کارکنان پژوهی سالمت روان )مورد با سازمانی شهروندی رفتار و شده ادراک

شماره  ، سال سوم شماره دوم،مجله علوم مراقبتی نظامیتهران(،  شرق جنوب انتظامی
 57-55 صص: ، تابستان،8 مسلسل

مت اجتماعی شناختی سال تحلیل جامعه (،0450) شربتیان، محمدحسن؛ ایمنی، نفیسه، -
سال در شهرستان قاین(  47تا  08مطالعه موردی: جوانان )جوانان و عوامل مؤثر بر آن 

، سال بیست نهم، شماره شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان علمی و پژوهشی جامعه فصلنامه

 .010-088 صص: (، بهار،15) اول، پیاپی

مفاهیم رفتار شهروندی  ها و (، تبیین مقوله0454صحت، سعید؛ محمدی دیانی، مریم ) -
تخصصی اسالم و -دو فصلنامه علمی فرا ترکیب، سازمانی با رویکرد اسالمی ایرانی:

 .40-18 صص: سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان، ،مدیریت

، چاپ اول، تهران: انتشارات روانشناسی سالمت اجتماعی(، 0453صفاری نیا، مجید ) -
 آوای نور.
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چاپ اول،  ،های روانشناسی اجتماعی و شخصیت آزمون(، 0450) صفاری نیا، مجید -

 انتشارات ارجمند. تهران:

 عوامل و ابعاد تعاریف، مفاهیم،سازمانی ) شهروندی (، رفتار0480محمد ) صنوبری، -

 و فروردین شانزدهم، شماره پنجم، سال ،پلیس انسانی توسعه دوماهنامه(، آن بر مؤثر

 .05-55 صص: اردیبهشت،

های هویت با سالمت اجتماعی و خود  بررسی رابطه سبک (،0484) معصومه ،فارسی نژاد -

، های شهر تهران کارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان

روانشناسی عمومی دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و  نامه کارشناسی ارشد پایان

 روانشناسی.

 عملکرد و شهروندی سازمانی رفتار بین رابطه ررسیب ،(0488) مژگان ارباستان، قنبری -

 آزاد نامه ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پایان ،تهران یک منطقه کارکنان شهرداری

 تهران، دانشکده مدیریت. تحقیقات و علوم اسالمی واحد

 رفتار با اجتماعی سالمت رابطه (، بررسی0450بهزاد ) داداشی، محمدجواد؛ کاملی، -

 شرقی(، آذربایجان استان انتظامی فرماندهی کارکنان مطالعه انی )موردسازم شهروندی

 .0-73سال یازدهم، شماره اول، بهار، صص:  ،انتظامی مطالعات مدیریت فصلنامه

 رفتار با سازمانى عدالت رابطه تبیین (،0454یاسر ) عباس زاده، محمدجواد؛ کاملی، -

 ،انتظامی مطالعات مدیریت فصلنامه ،انتظامى امین علوم دانشگاه سازمانى در شهروندى

 .078-043 سال نهم، شماره اول، بهار، صص:

)درآمدی  سالمت اجتماعی (،0450) هادی عبداله تبادرزی، سیدحسین؛ محققی کمال، -

 ها(، چاپ اول، تهران: انتشارات سخنوران. ابعاد و شاخص بر مبانی نظری، مفاهیم،
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 فرهنگ و سازمانی شهروندی رفتار ارتباط بررسی (،0480مقیمی، سید محمد ) -

 شماره سوم، چهارم، ، سالفرهنگ مدیریت نشریهدولتی،  های سازمان در کارآفرینی

 .000-057 صص: تابستان،

فرهنگ  نشریهعمل،  تا تئوری از سازمانی شهروندی رفتار (،0483مقیمی، سید محمد ) -

 .05-38 صص: بهار، اول، شماره اول ، سالمدیریت

 ، چاپ اول،آناتومی رفاه اجتماعی(، 0450) جعفر؛ صفری شالی، رضا،هزارجریبی،  -

 تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ
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