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 مقدمه             

ها در چنین ها شده که لزوم اثربخشی آن ها موجب افزایش رقابت در سازمان متحول و حاکم بر سازمان الامروزه شرایط کام

عنوان سربازان  ها بهسازد. منظور نسلی است که از آن شرایطی، نیاز به داشتن نسلی ارزشمند و کارآمد را بیش از پیش نمایان می

باشند. یعنی کارکنانی که تمایل  اثربخش می های اثربخش از غیر تردید این کارکنان وجه تمایز سازمان شود و بی می سازمانی یاد

های اخیر مورد توجه  گویند که در سال می 1ها رفتار شهروندی سازمانیهای رسمی شغل خود هستند که به آن به فراتر رفتن از الزام

( برای 1983) 2باتمان و ارگان(. 1400، و همكاران ی)زارعان دولت آباد ن سازمانی قرار گرفته استالمضاعف مدیران و مسئو

وری و بار از اصطالح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند و آن را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهرهنخستین

 ،سازمانیرفتار شهروندی  لذا، (.2002، 3که ورای الزامات سازمانی است )هادسون دانستهکاری همبستگی و انسجام در محیط 

ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف مجموعه

های امروزی، رفتارهای داوطلبانه در سازمان. در واقع، (2014، 4همكارانف و ساکود)پا شود، تعریف میشوندهای سازمان میو نقش

دهند که به طور مستقیم و آشكار توسط شرح شغل و سیستم رسمی پاداش، سازماندهی و اختیاری که کارکنان برای سازمان انجام می

های در محیطباشد. به عبارت دیگر، سازمانی میعملكرد سازمان را بهبود می دهند، مورد توجه جدی رهبران  ،اند و در مجموعنشده

ها نیازمند کارکنانی هستند که دارای رفتارهای شود، سازمانهای کاری انجام میکاری پویای امروزی که کارها اغلب توسط تیم

های شغلی اضافی، یتها، داوطلب شدن برای فعالشهروندی سازمانی مناسب مانند ارائه پیشنهادات سازنده، کمک به دیگران در تیم

ها های سازمان، احترام به روح قوانین و مقررات و تحمل مؤدبانه مزاحمتاجتناب از تعارضات غیرضروری، مراقبت از اموال و دارایی

(. شهروندان سازمانی خوب، سازمان را قادر می کنند تا منابع 1395و دردسرهای مربوط به شغل را داشته باشند )امیری توسلی، 

دهند، سازمان های شان بهبود و افزایش میها توانایی همكاران و مدیران را برای انجام شغلاب را به طور مؤثری به کار ببرند. آنکمی

ی جذاب برای کار هستند و قادر خواهند بود بهترین افراد را استخدام یمكان ها ،هایی که رفتارهای شهروندی را گسترش می دهند

یک تفكر و ایده است و آن مشتمل بر رفتارهای  ،شهروند خوب سازمانیبا این وصف، (. 1390و حفظ کنند )بهاری فر و همكاران، 

های سازمان، حفظ و توسعه ررات و رویههای اضافی، پیروی از مقمتنوع کارکنان نظیر پذیرش و به عهده گرفتن وظایف و مسئولیت

دهد کارمندانی که فراتر از شغل باشد. نتایج تحقیقات نشان مینگرش مثبت، شكیبایی و تحمل نارضایتی و مشكالت در سرکار می

وری باالیی هرهدهند به گروه کاری و سازمانی تعلق دارند که هم بو وظیفه خود عمل کرده و رفتار شهروندی سازمانی از خود بروز می

دهند تا کارکنانی که از رفتار شهروندی سازمانی در سطوح پایین برخوردار هستند )پادساکوف دارند و هم کاری با کیفیت عالی انجام می

معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیما به  نیز (1988) 6ارگان (.1997، 5کنزیو مک

ربخشی و کارایی عملكرد سازمان های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثله سیستموسی

یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی  ،این رفتار باید داوطلبانه باشد ،از نظر وی شود. بر این اساسمی

رود به عنوان شهروند سازمانی انتظار می کارکنان، از ر این اساسب. شته باشداین که مزایای این رفتار، جنبه سازمانی دا باشد وفرد 

ساختار رفتار شهروندی  ،بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر
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کنند و در اثر این رفتارهای داره و ارزیابی رفتارهای فرا نقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت میسازمانی به دنبال شناسایی، ا

 ،مانیزسای ندوشهرر فتار ،(2004) 2کاسترو و همكارانبه نظر (. 2005، 1راشلیابد )تورنیپسد و آنان، اثربخشی سازمانی بهبود می

بر ری و ختیارت است که بصوری افتارست. ه ایددسمی تشریح گرر به طورن، مازسان کنارکاای نچه که براز آتر است فرری افتار

نی رداقدرد مانی موزسمی سار رطریق ساختااز یا ارد و ندل نبادشی به دامستقیم پار ست که بطوری افتارباشد. میدی فرس اراده ساا

های بر مبنای بررسیبر این اساس و  ست.اخیلی مهم ن مازسات موفقیت عملیان و مازساد عملكرای ست که برری افتاد. رنمیگیرار قر

های که رفتارهای شهروندی نوعاً از نگرش مثبت شغلی، ویژگی شده استجهت عملی و تئوریک، نتیجه  بهمحققان از رفتار شهروندی 

احتماالً وقتی از شغل خود راضی د که افراد ندهبنابراین، تحقیقات پیشین نشان میوظیفه ای و رفتارهای رهبری ناشی می شوند. 

ها رهبرانی حمایت کننده و ها وظایفی واگذار گردد که به خودی خود رضایت بخش هستند، یا وقتی که آن باشند، و وقتی که به آن

ف و وساکدپادر این میان، (. 2003، 3می کنند )بینستوك و همكاران شان کارالهام بخش دارند، خیلی بیش از الزامات رسمی شغلی

، کنندمین بیان کنارکاد عملكرو هی وگرر فتارمانی بر زسای ندوشهرر فتاریی تاثیر اچررد مودر چند ای هالیل بالقود ،(2014همكاران )

حیه رویش افزاکه باعث  4سالمری محیط کاد یجااری و انگهدت عملیاای منابع برف به صرز کاهش نیاوری اداری، هیش بهرافزا

محیط کاری گیرد، یكی از موضوعاتی که در حوزه مدیریت و رفتار سازمانی مورد مطالعه و بررسی قرار می ،نابراینبد. شومین کنارکا

به عبارتی  باشد که کار باید در آن انجام پذیرد.پزشكی میروانو  های اجتماعیمحیط کار در واقع محیطی با تمام شاخص است. سالم

پزشكی که کار باید های مطلوب اجتماعی و به دور از حواشی رواناز محیطی با تمام شاخصعبارت است  ،محیط کاری سالم دیگر،

توان به تنش، فشار کاری و حجم کار زیاد، نزاع، درگیری و شناختی میدر آن انجام پذیرد. از جمله موارد ایجادکننده مشكالت روان

شود به حدی که ممكن است به کار افراد افزایش غیبت از کار میغیره اشاره کرد. این مسایل باعث کاهش احساس رضایت شغلی و 

 ها،سیستم مشاغل، با را انسانی علوم از حاصل دانش که است علمی ،5ارگونومی میان، این در (.1389لطمه بزند )اسعدی و همكاران، 

 ارگونومی دیگر، عبارت به سازد. می مرتبط انسانی هایمحدودیت و روانی و جسمانی هایتوانایی به توجه با زیست محیط و محصوالت

 هب دارد، نقش آن در انسان که تولیداتی در بازدهی حداکثر که نحوی به کاری، محیط در کار ابزار از بهینه بكارگیری علم از عبارتست

 الزم ایمنی میزان و دارد کاری حیطم از چنین هم و مزبور ابزار کاربرد از را رضایت حداکثر کاربر یا کارگر کارمند، ،که حالی در آید دست

 ابزار و کار های روش کار، انجام نحوه بهبود ارگونومی، علم اساسی اهداف وصف، این است. شده فراهم کاربران و کارگران برای کار در

 خستگی و کاری فشار می،ارگونو اصول مراعات با که داشت توجه باید البته است. انسان جسمی و روانی های ویژگی با ها آن انطباق و کار

 و ابعاد گیریاندازه ،است الزامی یاقدامات وریبهره افزایش در ارگونومی از استفاده برای (.1395 ،6)دسلر یابدمی کاهش مورد بی های

 رضایت ا،هعالقه شخصیتی، های ویژگی مانند مختلف زوایای و ابعاد از کارکنان  تحلیل یعنی کارکنان، شخصیتی و روانی هایویژگی

 گیری اندازه ؛فرد روانی اختالالت و ذهنی مفروضات ادراکات، ها،انگیزه و منطقی هوش عاطفی، هوش گرایی،برون و گراییدرون شغلی،

 بررسی پزشكی؛ علم در موجود وسایل و ابزارها با بدن پذیری انعطاف و چابكی میزان و وزن بدن، اندازه قد، نظر از کارکنان فیزیكی ابعاد

 چه در و کیفیت و حجم از ابعادی چه با و درشتی و ریز های فعالیت چه که منظور این به سازمانی مشاغل در ایمنی و شغلی هایویژگی

 محیط روانی، و جسمی سالمت کار، به دلبستگی شغلی، رضایت افزایش مجموع، در ..گردد انجام باید تاثیری چه با و زمانی محدوده

حسن زاده ) است کار در ارگونومی شدن عملیاتی واقعی دستاوردهای از غیره، و کار محیط بر تسلط وری،رهبه افزایش سالم، کاری
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 متوجه را خوبی نتایج و بپردازند کار به باال بازدهی با و راحتی به خود کار محیط در کارکنان که آن برای معموال (.1394فراشبند، 

 دارای محیطی چنین گیرند. قرار روانی نظر از چه و فیزیكی نظر از چه مناسب و سالم یمحیط در تا است الزم کنند شان هایسازمان

 بررسی مورد جنبه سه از توان می را مطلوب و خوب کار محیط یک هایویژگی شود. پرداخته آن به بایست می که است هایی ویژگی

 تجهیزات تا کامپیوتر از کنند می کار ها آن با افراد که ابزارهایی صندلی، و میز نوع کار، فضای شامل کار محیط فیزیكی شرایط ؛داد قرار

 شرایط، این بودن مناسب دانست. دست این از مواردی و مختلف های گروه کار نوع حسب بر فضاها تفكیک میزها، چیدمان نوع صنعتی،

 سروصدای از دوری تهویه، نور، لحاظ از مثال باشد دارا را اولیه امكانات باید کار محیط است. افراد کارایی فزایشا اولیه نیازهای پیش از

 اول درجه در ها انسان همه مسلم طور به گیرد. قرار کارکنان اختیار در کار مناسب و ابتدایی وسایل و ابزار و باشد مناسب غیره و محیطی

 باشد نداشته وجود مناسبی و مكفی حقوق اما باشد فراهم امكانات همه کار محیط یک در اگر و کنند می رکا پول آوردن دست به برای

 شود پرداخت مكفی دستمزد و حقوق کارکنان به جامعه متوسط و متعارف حد در بایستی و نامید مطلوب کار محیط توان نمی را محیط آن

 پاداش پرداخت عادالنه و دقیق سیستم یک دارای باید مطلوب کار محیط یک عالوه به آید. عمل به جلوگیری نارضایتی حس ایجاد از تا

 محیط یک توانند می مدیریتی های رده با و هم با همكاران بین سالم ارتباط ایجاد و ها سازمان اداره نحوه باشد. انگیزشی های پرداخت و

 اصوالً باشند. داشته شغلی رضایتمندی احساس خود کار از کارکنان هک نمایند سعی باید سازمان مدیریت و آورد بوجود را سالم کار

 و جذب را متخصص و سالم افراد بتواند سازمان مدیریت اگر باشد. می ارتقاء و نگهداری جذب، ،انسانی منابع مدیریت مهم کارکردهای

 ارتقای جهت در سپس و نگهدارد سازمان در احسن ونح به را ها آن حقوقی و انگیزشی عوامل وسیله به بعدی مرحله در و نموده استخدام

 بایستی کار، محیط انگیزشی های نظریه به باتوجه است. نموده ایجاد را مطلوب کار محیط یک دقیقاً برآید، ها آن سازمانی پست و دانش

 جای به است بهتر و شود می پریس کار محیط در کارکنان وقت اعظم قسمت ،زیرا .داشت نگه پایدار و تقویت را فرد کاری های انگیزه

 و شود می منتقل زندگی محیط به دایماً کار محیط مشكالت و مسایل که است آن خاطر به این و نامید زندگی محیط را آن کار محیط

 کار یطمح ،اساس براین است. مشكلی کار ها آن بین مرز تعیین پس دارند، سروکار پیوسته زندگی و کار محیط با سازمان هر کارکنان

در این میان، ادراك کارکنان از وجود محیط کاری سالم در سازمان منوط  .(1395 )دسلر، باشد خانوادگی زندگی محیط همانند بایستی

به ایجاد جوی سازمانی است که در آن ادراك از عادالنه بودن سازمان و مدیران نسبت به کارکنان، نوع دوستی و کمک به کارکنان 

گیرند، در کنار تعیین میری، نزاکت و احترام به حقوق کارکنان و مشورت با کسانی که تحت تأثیر تصمیمات قرار در حل مشكالت کا

های ایجاد تواند زمینهاین ادراك از محیط سازمان می .رواج دارد و ایثار، استانداردهای باالی عملكردی و یادگیری از مسائل و گذشت

مان به وجود آورده و جوی از وظیفه شناسی، جوانمردی و تحمل شرایط نامناسب کاری بدون ابراز رفتار شهروندی سازمانی را در ساز

ای قابل شكایت و تعلق سازمانی و عجین بودن کارکنان با سازمان را تقویت کند و در این صورت انسجام و اثربخشی سازمان به گونه

داری نیروی انسانی ماهر، ایجاد محیط یكی از شرایط مهم برای حفظ و نگه، (. در حقیقت2012، 1توجه افزایش یابد )فرناندو و آلمیدا

یافته و پیامدهای مثبت شغلی نیروی انسانی ماهر آن میزان پیامدهای منفی شغل کاهشباشد تا از طریق کاری سالم و امن می

دهد، سطح روحیه و رضایت شغلی را افزایش میمحیط کار سالم فواید زیادی دارد. بنابراین،  ها و موسسات افزایش یابد.سازمان

کند، غیبت، روزهای بیماری و می دهد، به بهتر شدن روابط کارکنان، مدیران و مراجعان کمک کارایی و خالقیت را افزایش می

( 1389)و سیری  سلیمانیدر همین ارتباط، پژوهش  (.1397دهد )حسنی و قاسمی، های بهداشتی را کاهش میهای مراقبتهزینه

. از شهروندی سازمانی معلمان عمل نمایند کننده رفتاربینیتوانند به عنوان پیشهای اجتماعی میافسردگی و کارکردنشان داد که 

عنوان عامل کلیدی توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع بشری نقش حیاتی را در امر آموزش  بهجا که معلمان آن

                                                      
1. Fernando & Almeida 
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و و در کشور ما فراتر از آن، در کنار خانواده، نقش اصلی تعلیم و تربیت را بر عهده دارند  ندنکایفا می شوریهر ک سرمایه انسانی

ها و  باید از شاخص معلمان .باشد می معلمان امروزو تربیت  ، همت، کوشش، تدبیرشالمحصول ت آینده کشور نیروی انسانی

در تربیت نیروی انسانی آینده  بتوانند کهبرخوردار باشند  ر محیط کاری سالمخاص و مترقی مانند شهروند سازمانی د هاییویژگی

تحلیل عوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع بشری اعم از پیشرفته و در حال رشد، بیانگر  و تجزیهچرا که  .عمل نمایندکشور موفق 

 و کندجانبه آن کشور، کمک شایانی می به رشد و توسعه همه یآن است که کارآمدی و اثربخش بودن نظام آموزشی در هر کشور

، بدون داشتن نیروی انسانی متخصص و متعهد قادر یاند که در شرایط پیچیده و دشوار امروزتدریج پی برده نهادهای آموزشی به

ا توجه به اهمیت منابع انسانی در ب با عنایت به موارد مطرح شده و .نخواهند بود که پاسخگوی نیازهای روزافزون جامعه خود باشند

به عنوان یكی  آموزش و پرورشها به خصوص در بهبود شرایط کاری و ارتقاء بهره وری سازمانمحیط کاری سالم ها و نقش سازمان

آیا بین محیط   ، پژوهش حاضر قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد کهسازنگر و آیندهآینده پژوه، آینده هایترین سازمانرواز پیش

 رابطه وجود دارد؟ مدارس ابتدایی شهرستان سوادکوه شمالی معلمانکاری سالم و رفتار شهروندی سازمانی در میان 

 

 روش

 معلمانجامعه آماری عبارت است از کلیه  از نوع همبستگی است.از لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی  این پژوهش،

 60)نفر  90 گیری در دسترس، تعداد به روش نمونهکه  1400در سال در استان مازندران  ادکوه شمالیمدارس ابتدایی شهرستان سو

محیط کاری سالم و رفتار شهروندی  جهت سنجش هر یک از متغیرهای عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بهنفر آقا(  30نفر خانم و 

 شد که عبارت است از: استفادهبسته پاسخ استاندارد )پیش ساخته( ای ه پرسشنامه از سازمانی

معرفی شده است و دیدگاه، نظر و نگرش  (1397جمشیدی و همكاران ): این پرسشنامه توسط محیط کاری سالمپرسشنامه  

کار ارتقاء فعالیت فیزیكی در محیط های محیط کاری سالم عبارتند از مولفه کند.گیری میگویه اندازه 45پاسخگویان را در قالب 

(، 23-30های ارتقاء محیط کار عاری از دخانیات )گویه (،13-22های ارتقاء تغذیه سالم در محیط کار )گویه (،1-12های )گویه

گیری، هر در این مقیاس اندازه (،42-45های خدمات تشخیص و درمان )گویهو  (31-41های مدیریت استرس در محیط کار )گویه

 3امتیاز، متوسط  2امتیاز، کم  1ای لیكرت است به طوری که برای انتخاب گزینه خیلی کم درجه 5گویه دارای مقیاس نگرش سنج 

گیرد. قرار می 225تا  45شود. بر این اساس، در این پرسشنامه نمره هر فرد بین امتیاز، کسب می 5امتیاز و خیلی زیاد  4امتیاز، زیاد 

ین برای کل سواالت پرسشنامه )محیط کاری سالم: کل سواالت( نمرات بر تعداد سواالت چنها یا ابعاد، همچه در هریک از مولفهچنان

(، با استفاده از روش تحلیل عاملی گزارش 1397جمشیدی و همكاران )گیرد. قرار می 5تا  1تقسیم گردد، نمره هر پاسخگو بین 

 89/0و ضریب آلفای کرونباخ برابر همسانی درونی روش  از روایی سازه برخوردار است و میزان پایایی بهکردند که این پرسشنامه 

 است.

گیری متغیر رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه استاندارد در این پژوهش، جهت اندازه: رفتار شهروندی سازمانیپرسشنامه 

ای تشكیل مقیاس فاصلهسنج لیكرت در سوال با طیف نگرش 24استفاده شد. این پرسشنامه از ( 2000پادساکوف و همكاران )

(، ادب و مهربانی 11-14های خویی )گویه(، خوش6-10های (، جوانمردی )گویه1-5های شناسی )گویهاست که پنج مولفه وظیفهشده

به طوری که آزمودنی برای انتخاب گزینه کامال مخالفم  کند،گیری می( را اندازه20-24های دوستی )گویه( و نوع15-19های )گویه

بر این اساس، در این  امتیاز، کسب می نماید. 5امتیاز و کامال موافقم  4امتیاز، موافقم  3امتیاز، نظری ندارم  2امتیاز، مخالفم  1

چه در هریک از مولفه ها، هم چنین برای کل سواالت پرسشنامه )رفتار گیرد. چنانقرار می 120تا  24پرسشنامه نمره هر فرد بین 

قالوندی و همكاران گیرد. قرار می 5تا  1کل سواالت( نمرات بر تعداد سواالت تقسیم گردد، نمره هر پاسخگو بین  شهروندی سازمانی:
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و ضریب آلفای همسانی درونی از روایی محتوایی برخوردار است و میزان پایایی به روش (، گزارش کردند که این پرسشنامه 1397)

 است. 81/0کرونباخ برابر 

  23SPSS افزارینرم  از طریق برنامه استنباطیو آمار  توصیفیهای آمار ها از روشجهت تجزیه و تحلیل دادهدر این پژوهش، 

های آمار از شاخص شناختی و متغیرهاهای جمعیتبرای توصیف ویژگی .استفاده شد( α=05/0درصد ) 95سطح اطمینان و در 

جهت تعمیم اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آماری  و انحراف معیار استفاده شدتوصیفی چون فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و 

 جهت تشخیص نرمال بودن متغیرهای پژوهش اجرا 1اسمیرنوف-آزمون کولموگروف استفاده شد.ضریب همبستگی پیرسون  از آزمون

 و مشخص شد استفاده از آزمون های آمار پارامتری مجاز است.

 

 هایافته

لیسانس  ارای تحصیالتد ،درصد( 67نفر معادل  60) کنندگان، زنمشارکتاکثریت  ،شناختی نشان دادهای جمعیتویژگیبررسی 

 . می باشنددرصد(  42نفر معادل  38سال ) 20الی  16سابقه کار  و درصد(  60نفر معادل  54)

   را نشان می دهد. محیط کاری سالم و رفتار شهروندی سازمانی یبررسی توصیفی متغیرها، 1جدول 

 

 های مرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد مطالعهشاخص: 1جدول 

میانگین  بیشینه کمینه تعداد ها متغیر

 نظری

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد

 89/0 94/3 3 92/4 1 90 کار طیدر مح یكیزیف تیارتقاء فعال

 02/1 90/3 3 93/4 1 9 ارتقاء تغذیه سالم در محیط کار

 87/0 91/3 3 5 1 90 ارتقاء محیط کار عاری از دخانیات

 91/0 03/4 3 95/4 1 90 کار طیاسترس در مح تیریمد

 09/1 96/3 3 98/4 1 90 خدمات تشخیص و درمان

 77/0 95/3 3 94/4 1 90 محیط کاری سالم

 18/1 72/3 3 91/4 1 90 رفتار شهروندی سازمانی

 

ارتقاء ، کار طیدر مح یكیزیف تیارتقاء فعال های آن یعنیو خرده مقیاسمحیط کاری سالم متغیر میانگین  داد، نشان 1جدول 

به ترتیب  خیص و درمانخدمات تشو  کار طیاسترس در مح تیریمد ،ارتقاء محیط کار عاری از دخانیات، تغذیه سالم در محیط کار

در این میان  ( است.3ه برش: بیشتر از متوسط )میانگین نظری یا نقطکه است  96/3و  03/4، 91/3 ،90/3، 94/3، 95/3است با  برابر

تعلق دارد به خرده مقیاس  ( و کوچكترین میانگین03/4) کار طیاسترس در مح تیریمد بزرگترین میانگین تعلق دارد به خرده مقیاس

)میانگین که بیشتر از متوسط  72/3رابر است با ب رفتار شهروندی سازمانیچنین، میانگین (. هم90/3) ارتقاء تغذیه سالم در محیط کار

   ( است.3نظری یا نقطه برش: 

 

                                                      
1. Kolmogorov-Smirnov 
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  .است پرداخته معلمان محیط کاری سالم و رفتار شهروندی سازمانیبین داری رابطه به بررسی معنی، 2جدول 

 محیط کاری سالم و رفتار شهروندی سازمانی: بررسی همبستگی بین 2جدول 

 آماریهای شاخص متغیرها

 سطح معناداری r تعداد مالك پیش بین

  کار طیدر مح یكیزیف تیارتقاء فعال

 

 

 شهروندی سازمانی رفتار

90 70/0 000/0 

 000/0 55/0 90 ارتقاء تغذیه سالم در محیط کار

 000/0 58/0 90 ارتقاء محیط کار عاری از دخانیات

 000/0 64/0 90 کار طیاسترس در مح تیریمد

 000/0 67/0 90 تشخیص و درمانخدمات 

 000/0 77/0 90 محیط کاری سالم

( مبنی بر عدم وجود همبستگی خطی 0H(، داده ها فرض صفر )α=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان نشان داد در  ،2جدول 

( Sig.=000/0داری )سطح معنیدهند، چرا که دار را مورد تایید قرار می( مبنی بر وجود همبستگی معنی1Hرا رد و فرضیه پژوهش )

داری بین توان ادعا نمود رابطه مثبت معنیدرصد می 95( کوچكتر است. بنابراین، با اطمینان α=05/0بینی شده خطا )از مقدار پیش

ارتقاء  ارتقاء تغذیه سالم در محیط کار،ارتقاء فعالیت فیزیكی در محیط کار،  های آن یعنیمتغیر محیط کاری سالم و خرده مقیاس

وجود  رفتار شهروندی سازمانی معلمانو خدمات تشخیص و درمان مدیریت استرس در محیط کار و  محیط کار عاری از دخانیات،

 دارد.

 گیرینتیجهبحث و 

مدارس ابتدایی رابطه بین محیط کاری سالم و رفتار شهروندی سازمانی در میان معلمان این پژوهش در راستای شناسایی 

های آن متغیر محیط کاری سالم و خرده مقیاسداری بین رابطه مثبت معنی ها نشان دادشد. یافته، انجام سوادکوه شمالیشهرستان 

مدیریت استرس در  ارتقاء تغذیه سالم در محیط کار، ارتقاء محیط کار عاری از دخانیات،ارتقاء فعالیت فیزیكی در محیط کار،  یعنی

محیط کاری  وجود دارد. یعنی با بهبود، ارتقاء و توسعه رفتار شهروندی سازمانی معلمانو مان خدمات تشخیص و درمحیط کار و 

 با مخدوش شدن و آسیب به انتظار می رود میزان رفتار شهروندی سازمانی در آنان افزایش یافته و بر عكس سالم در میان معلمان،

میزان رفتار شهروندی سازمانی در آنان کاهش یابد.  محیط کاری سالم و ایجاد جو و محیط کاری ناسالم برای معلمان، انتظار می رود

در تبیین نتیجه به  را افزایش داد. رفتار شهروندی سازمانی، میزان محیط کاری سالماین نتیجه بیانگر آن است که می توان با توسعه 

های خود را در کار )حرفه یا شغل( به عنوان فرآیند تبادلی که طی آن کارکنان تالش و سرمایهذعان داشت که دست آمده باید ا

کنند، تعریف شده است. از همین رو، سازمان اعمال کرده و در مقابل از سوی سازمان مزایا و منافع مادی و عاطفی دریافت می

 نظامی دهد. در این میان، سازمان،های روزمره کارکنان را تشكیل میی از فعالیتاتعامالت بین افراد درون یک سازمان، بخش عمده

است. به همین سبب،  آن دهنده تشكیل عناصر و اجزا قوی میان پیوندی وجود به وابسته آن پایداری و حیات که است اجتماعی

شغلی،  رضایت تأمین ها،خواسته نیازها، شناخت نیروی انسانی، نگهداری و حفظ از جمله، کاری هایمحیط در افراد رفتار بررسی

هر چه محیط در این میان،  است. مدیریت بوده علوم اندیشمندان توجه دیرباز مورد از روحیه کارکنان، بهبود و ارتقاء تعهد سازمانی
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کنند که در این صورت، ار میها و ترفیعات، صرفا جهت خدمت به سازمان کتر، در نتیجه کارکنان صرف نظر از میزان پاداشکار سالم

شهروند سازمانی بر رفتارهایی نظیر، به عهده گرفتن وظایف و گیرد. در یک محیط سالم، کار در آن سازمان بهتر صورت می

یكی از شرایط های اضافی، حفظ و توسعه نگرش مثبت، شكیبایی و تحمل نارضایتی و مشكالت در سرکار تاکید می ورزد. مسئولیت

باشد تا از طریق آن میزان پیامدهای منفی شغل داری نیروی انسانی ماهر، ایجاد محیط کاری سالم و امن میحفظ و نگه مهم برای

محیط کار سالم فواید زیادی بنابراین،  ها و موسسات افزایش یابد.کاهش یافته و پیامدهای مثبت شغلی نیروی انسانی ماهر سازمان

دهد، به بهتر شدن روابط کارکنان، مدیران و دهد، سطح کارایی و خالقیت را افزایش میافزایش میدارد. روحیه و رضایت شغلی را 

در این میان، ادراك کارکنان دهد. های بهداشتی را کاهش میهای مراقبتمراجعان کمک می کند، غیبت، روزهای بیماری و هزینه

زمانی است که در آن ادراك از عادالنه بودن سازمان و مدیران نسبت از وجود محیط کاری سالم در سازمان منوط به ایجاد جوی سا

به کارکنان، نوع دوستی و کمک به کارکنان در حل مشكالت کاری، نزاکت و احترام به حقوق کارکنان و مشورت با کسانی که تحت 

ز مسائل و گذشت و ایثار، رواج دارد. این گیرند، در کنار تعیین استانداردهای باالی عملكردی و یادگیری اتأثیر تصمیمات قرار می

شناسی، های ایجاد رفتار شهروندی سازمانی را در سازمان به وجود آورده و جوی از وظیفهتواند زمینهادراك از محیط سازمان می

تقویت کند و در جوانمردی و تحمل شرایط نامناسب کاری بدون ابراز شكایت و تعلق سازمانی و عجین بودن کارکنان با سازمان را 

هر پژوهشی در ماهیت به دنبال ارتباط بین جایی که از آنای قابل توجه افزایش یابد. این صورت انسجام و اثربخشی سازمان به گونه

ها ممكن است بر سر راه پژوهش ظاهر هایی را داراست. این محدودیتهاست، در بطن خود مجموعه محدودیتعوامل و تأثیر آن

توان های پژوهش حاضر میژوهش را دچار مشكالتی نموده و تعمیم نتایج را با دشواری مواجه کنند. از جمله محدودیتشده و امر پ

مدارس ابتدایی شهرستان سوادکوه معلمان آوری اطالعات از طریق پرسشنامه بسته پاسخ خود گزارشی و جامعه آماری به نحوه جمع

گیری در دسترس اشاره داشت که باعث شده است پژوهش حاضر از نوع از روش نمونه و استفاده 1400-01در سال تحصیلی  شمالی

های مطالعه در یک مقطع کوتاه گردآوری شوند، در صورتی که دستیابی به یک فهم کامل از موضوع مورد مقطعی بوده و در آن داده

عمل آید. از امع آماری دیگر، نهایت دقت و احتیاط بهبررسی، مستلزم انجام پژوهش طولی است. از همین رو، در تعمیم نتایج به جو

-گذاری اجتماعی به سبب پاندمی کوویدهای این پژوهش عالوه بر شرایط مربوط به رعایت فاصلهترین محدودیتطرفی، یكی از مهم

یسه نتایج این پژوهش با توان به عدم وجود تحقیقات مشابه و کم بودن تحقیقات )خصوصا داخلی( اشاره کرد که امكان مقا، می19

چنین، در پژوهش حاضر ممكن است متغیرهایی مانند جنسیت، سن، سطح پذیر و میسر نبوده است. همنتایج تحقیقات مشابه امكان

تحصیالت، سابقه کار، وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و سبک زندگی معلمان بر نتایج تأثیرگذار 

هایی با طرح طولی جهت استنباط رابطه علت و معلولی در مورد متغیرهای این شود پژوهشباشد. از همین رو، پیشنهاد میبوده 

هایی برنامهچنین، پیشنهاد می گردد تر قرار گیرد. همشناختی مورد بررسی و پیمایش دقیقپژوهش صورت گیرد و تاثیر عوامل جمعیت

های موفقیت و تقدیر از کارکنان شایسته اری در بین کلیه معلمان در مدارس و اداره نظیر جشنبرای تقویت دوستی، همدلی و همك

های آموزشی )جیبی( و یا قرار دادن مطالبی در گروه ها و کانال های شبكه هایی مانند توزیع پمفلت، کتابچهاجرای برنامه. اجرا گردد

تشكیل انجامد. هم چنین، ز رفتارهایی که به توسعه محیط کاری سالم، میهای اجتماعی مجازی مربوط به معلمان  برای آگاهی ا

های طراحی محیط کاری، های آنان را ثبت نموده تا برنامهسیستم و بانک اطالعاتی در مورد نیازهای معلمان که سالیق و خواسته

اندرکاران آموزش اهتمام ویژه مسئوالن و دست های آتی سازمان بر اساس سالیق آنان طراحی و اجرا گردد، موردپاداش ها و تشویق

نظران پژوهشگر پژوهش مشابه ای در بین معلمان شود که دانشجویان و صاحبو پرورش منطقه و حتی استان قرار گیرد. توصیه می

مشابه با ابزارهای سایر مقاطع تحصیلی و در سایر شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش استان مازندران انجام دهند. انجام پژوهش 

 شود.های کشور نیز توصیه میهای دیگر و انجام پژوهش مشابه در سایر استانگیری دیگر نظیر مصاحبه و یا پرسشنامهاندازه
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