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بررسی رابطه عجین شدن با شغل با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

چکیده
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مقدمه :یکی از عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی ،عجین شدن کارکنان با شغل است؛ افرادی که با شغل خود
عجین میشوند ،از شغل خود رضایت بیشتری داشته و نسبت به سازمان خود تعهد باالیی ابراز میکنند .هدف پژوهش حاضر،
بررسی رابطه عجین شدن با کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد میباشد.
روش پژوهش :از لحاظ هدف ،کاربردی و به روش توصیفی و از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری ،کلیه کارکنان
دانشکدههای علوم پزشکی بجنورد به تعداد  021نفر بود که  01نفر بر اساس جدول مورگان به روش تصادفی طبقهای انتخاب
شدند .ابزار پژوهش ،برای رفتار شهروندی سازمانی ،پرسشنامه اورگان و برای سنجش عجین شدن با کار پرسشنامه «کنجر و
لداهل» میباشد .پایایی به کمک ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامهها به ترتیب مقادیر  1/10و  1/10بدست آمد .دادهها با
استفاده از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین فرضیات و رگرسیون به کمک نرم افزار  spss 20تحلیل گردید.
یافتهها :نت ایج نشان داد بین ابعاد عجین شدن با کار (مشارکت کارکنان ،تعهد سازمانی و درگیری شغلی) با رفتار شهروندی
سازمانی کارکنان علوم پزشکی بجنورد رابطه مثبت وجود دارد .ضریب همبستگی  1/344بیانگر همبستگی مستقیم نسبتا قوی
متغیرها میباشد.
نتیجهگیری :عجین شدن شغلی رابطه معناداری با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارد بر این اساس مدیران با طراحی مناسب
ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان ،زمینه عجین شدن بیشتر کارکنان با شغل خود را فراهم آورند تا رفتارهای شهروندی سازمانی
بیشتر بروز نماید.
کلید واژهها :رفتار شهروندی سازمانی ،عجین شدن با کار ،دانشگاه علوم پزشکی بجنورد.

 -0کارشناسیارشد مدیریت آموزشی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران
 -2استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیک:

m.pouromran@gmail.com
 -4استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران
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ب ررسی رابطه عجین شدن با شغل با رفتار

مقدمه
سازمانهای امروزی به افرادی نیازمندند که با
هنجارهای موجود همآوردی نمایند ،افرادی که
مسئولیت اقداماتشان را بپذیرند و با کار خود عجین
شوند]« .[0عجین شدن با شغل» یک موقعیت ذهنی
مثبت مرتبط با کار است که به صورت وقف شدن در
شغل و ذوب شدن در آن مشخص شده و سطح باالی
انرژی و تابآوری روانی زمان کار کردن را میسر
میسازد] .[2وقتی فرد با شغل خود عجین میشود از
کار خود لذت برده و خسته نمیشود] .[4عجین شدن
بیشتر با شغل یک ویژگی مطلوب است .در واقع،
افرادی که بیشتر با شغل خود عجین میشوند ،از شغل
خود رضایت بیشتری داشته ،روحیه مثبتی در کار نشان
داده و نسبت به سازمان و همکاران خود تعهد باالیی
ابراز میکنند .همچنین عجین شدن با کار ،زمینه
افزایش رضایت شغلی کارکنان را فراهم آورده که این
وضعیت به نوبه خود منجر به بروز رفتارهای شهروندی
سازمانی میشود .به عبارت دیگر ،عجین شدن با شغل
نتایج مثبتی به همراه دارد و سبب میشود که کارکنان
در سازمان ،رفتارهای فراتر از شرح وظایف رسمیخود
را به صورت داوطلبانه بروز دهند] .[3افرادی که با
کارشان عجین نیستند با کارشان بیگانهاند][5؛ یا وقت
خود را به بطالت میگذرانند .عجین شـدن بـا شـغل
موجـب بهبـود عملکرد شغلی و تقویت رفتارهای
شهروندی سازمانی میشود] .[6متن یا آدرس وب
سایتی را تایپ کنید .رفتار شهروندی سازمانی،
رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که کارکنان را در
وضعیتی قرار میدهد که به صورت داوطلبانه فراتر از
انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند .ساختار
رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی ،اداره و
ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان
فعالیت میکنند و در اثر رفتارهای آنان ،اثربخشی
سازمانی بهبود مییابد] .[1سازمانهای امروزی
شهروندم دار نبوده و رفتار شهروندی سازمانی به ندرت
دیده می شود و کارکنان خواسته و یا ناخواسته از بروز
چنین رفتارهایی اجتناب میورزند][8؛ فقدان رفتار
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شهروندی سازمانی ،احساس تعلق اعضا به سازمان را
خدشه دار کرده و از میزان عجین شدن افراد به کار و
تعهد آنها به ارزشها و اهداف سازمان و همچنین
حساسیت آنها نسبت به تحقق این اهداف کاسته است
و از این طریق ،موجب به خطر افتادن موجودیت
سازمان در محیط پویا و رقابتی خواهد شد .بنابراین
آگاهی هر چه بیشتر مدیران از عوامل موثر بر
شکلگیری رفتار شهروندی سازمانی و همچنین تاثیر
وجود رفتار شهروندی سازمانی مستحکم بر میزان
عجین شدن کارکنان با کار ،ضروری بوده و زمینه الزم
جهت شکل دادن به رفتار شهروندی سازمانی منسجم
و دست یافتن به مزایای رقابتی حاصل از آن را در پی
خواهد داشت].[0
هر چند که عجین شدن با شـغل یـک ویژگی فردی
است ولی از عوامل سازمانی هم تأثیر میپذیرد.
نیازهـای فـردی ،تصـویر سـازمانی مناسـب و
شخصیت بیرونی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر
عجین شدن با شغل تأثیر مـیگذارنـد] .[01عجین
شدن به این نکته میپردازد که فرد چگونه با مشکالت
و مسائل مختلف فردی و سازمانی که گریبانگیر آن
است ،کنار میآید] .[00عجین شدن با شغل همچنین
سبب انگیزش بیشتر افراد میشود که این وضعیت به
احتمال زیاد منجر به تالش بیشتر افراد و احتمال انجام
بهتر کارها میشود .کارکنانی که با شغل خود عجین
شدهاند به ندرت پـیش میآید شغلشان را ترك کنند و
در انتظار کار برای سازمان دیگری باشند .عجین شـدن
بـا شـغل همچنـین موجب حضور به موقع و سر وقت
کارکنان و احساس موفقیت در کار و موجب حس
خوشبینی و موفقیت در مورد آینده سازمان و اعتقاد به
اینکه اهداف شخصی و سازمانی با هم همخوانی دارند،
خواهـد شـد] .[02کریمی و همکاران ( )0402در
تحقیق « بررسی رابطه بین عجین شدن با شغل و تعهد
سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت حج و
زیارت استان آذربایجان شرقی» نشان دادند که بین
عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی
سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد] .[04جورابچی

مرضیه لنگری و همکاران

بخارائی و همکاران ( )0401در بررسی تعهد سازمانی و
عجین شدن با وظیفه داوطلبان دانشکدههای تربیت
بدنی شهر تهران نشان دادند که بین تعهد سازمانی،
تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری با عجین
شدن با وظیفه داوطلبان ارتباط معناداری وجود
دارد] .[03علیرغم پژوهشهای فوق که پیرامون رابطه
عجین شدن با کار با رفتار شهروندی سازمانی انجام
شده است اما پژوهشی که به طور اخص در بین
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی انجام شده باشد ،یافت
نشد .اصلیترین سرمایه هر سازمان به ویژه
سازمانهای خدماتی نظیر دانشگاه ،کارکنان آن هستند.
با توجه به حساسیت محیط آموزشی دانشکدههای علوم
پزشکی به سبب ارتباط نزدیک اهداف متعالی این
سازمان با سالمت و بهداشت جامعه ،لذا وجود نیروی
انسانی کارآمد که دارای رفتارهای شهروندی باشند،
میتواند بسیار حایز اهمیت باشد .بررسی رفتار
شهروندی و عوامل مرتبط با آن میتواند زمینه را برای
توجه و مشارکت هر چه بیشتر مدیران در این رفتارها
افزایش دهد .با توجه به مطالب مطروحه ،در این
تحقیق سعی شده است تا رابطه عجین شدن با کار و
رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
بجنورد را مورد بررسی قرار دهیم.
روش پژوهش
روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع
تحقیق ،توصیفی است که به شیوه پیمایشی اجرا شده
است و به لحاظ تبیین رابطه بین مولفهها ،یک تحقیق
همبستگی است .جامعه آماری شامل  021نفر از
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد میباشند .حجم
نمونه با استفاده از جدول مورگان  01نفر به روش
تصادفی طبقهای از بین دانشکدههای مختلف انتخاب
گردید .در این تحقیق برای جمعآوری اطالعات مربوط،
از روش کتابخانهای مانند مطالعه کتابها ،مقاالت،
مجالت ،طرحهای پژوهشی و بانکهای اطالعاتی
اینترنتی برای تدوین و نگارش ادبیات و مبانی نظری
استفاده شده است.
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الف) پرسشنامه عجین شدن با شغل کنجر  -لداهل
( :)0004نظرات کارکنان را در مورد عجین شدن با
شغل وسیله  21گویه مورد پرسش قرار می دهد که
دارای  4زیر مولفه میباشد :مشارکت کارکنان ،تعهد
سازمانی و درگیری شغلی.
ب) پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان (:)0006
دارای  5مقیاس فرعی و هر مقیاس نیز  6گویه دارد.
با عنایت به استاندارد بودن ،پرسشنامهها دارای روایی
صوری و منطقی میباشند .پایایی آنها به کمک روش
ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب مقادیر  1/10و 1/10
بدست آمد.
در این پژوهش برای دانستن اینکه آیا سواالت
آزمونهای طراحی شده دارای قابلیت اطمینان (پایایی)
قابل قبول است یا نه از روش آلفای کرونباخ استفاده
شد و نتایج حاصل را با استفاده از نرمافزار نسخه
 SPSSمورد تجزیه و تحلیل واقع و ضریب آلفای
کرونباخ برای پرسشنامه عجین شدن با شغل
( )α=1/10و برای پرسشنامه شهروندی سازمانی (10
 )α=1/بدست آمد.
پرسشنامههابی نام بوده و محرمانه بودن آنها به جهت
جلوگیری از سوگیری محقق ،کامال رعایت شده است.
با عنایت به نرمال بودن دادهها با استناد به آزمون
 ،KMOفرضیات پژوهش با استفاده از آزمون
همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت.
یافتهها
با توجه به جدول فراوانی جنسیت مشاهده میشـود کـه
 5178درصد افراد مرد و  3272درصد افراد زن بـودهانـد.
(جدول  0و )2
فرضیه اصلی پژوهش :بین عجین شدن با کـار و رفتـار
شهروندی سـازمانی کارکنـان دانشـگاه علـوم پزشـکی
بجنورد رابطه وجود دارد.
با توجه به جدول ضریب همبستگی که مقدار سطح
معنی دار آن برابر با  1/111میباشد و چون این مقدار
کوچکتر از  1/15است لذا میتوان گفت که بین عجین
شدن با کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

ب ررسی رابطه عجین شدن با شغل با رفتار

دانشکدههای علوم پزشکی بجنورد رابطه وجود دارد.
مقدار ضریب همبستگی که برابر 1/344میباشد بیانگر
این است که بین دو متغیر همبستگی مستقیم نسبتا
قوی وجود دارد.
آزمون فرضیه فرعی اول :بین مشارکت کارکنان و رفتار
شهروندی سـازمانی کارکنـان دانشـگاه علـوم پزشـکی
بجنورد رابطه وجود دارد.
با توجه به جدول  4مقدار سـطح معنـی دار آن برابـر بـا
 1/111میباشد و چـون ایـن مقـدار کـوچکتر از 1/15
است لذا میتوان گفـت کـه بـین مشـارکت کارکنـان و
رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشـکده هـای علـوم
پزشکی بجنورد رابطه وجود دارد.
آزمون فرضیه فرعی دوم :بین تعهد سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
بجنورد رابطه وجود دارد .با توجه به جدول ضریب
همبستگی که مقدار سطح معنیدار آن برابر با 1/111
میباشد و چون این مقدار کوچکتر از  1/15است لذا
میتوان گفت که بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی کارکنان دانشکدههای علوم پزشکی بجنورد
رابطه وجود دارد.
آزمون فرضیه فرعی سوم :بین درگیری شغلی و رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
بجنورد رابطه وجود دارد.
با توجه به ضریب همبستگی که مقدار سطح معنی دار
آن برابر با 1/114میباشد و چون این مقدار کوچکتر از
1/15است لذا میتوان گفت که بین درگیری شغلی و
رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشکدههای علوم
پزشکی بجنورد رابطه وجود دارد( .جدول )4
برای پاسخ به این فرضیه که ابعاد عجین شدن با کار
توان پیشبینی رفتار شهروندی سازمانی را دارا میباشد،
از آزمون رگرسیون استفاده گردید.
با توجه به جدول ضریب تعیین که مقدار همبستگی
برابر با 1/31میباشد میتوان گفت که بین دو متغیر
همبستگی نسبتا قوی وجود دارد و مقدار ضریب تعیین
نیز که برابر با 1/22میباشد نشان میدهد که
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متغیرهای مستقل فقط میتوانند 22درصد از متغیر
وابسته را تبیین کنند( .جدول )3
جدول رگرسیون با توجه به مقدار سطح معنیدار که
برابر با  1/111و کوچکتر از  1/15است معنادار بودن را
نشان میدهد یعنی مجموع متغیرهای عجین شدن با
کار می توانند متغیر وابسته رفتار شهروندی سازمانی را
پیشبینی کنند اما با توجه به جدول  3چون سطح
معنیدار تمام متغیرها بزرگتر از  1/15میباشد لذا
میتوان نتیجه گرفت که تکتک متغرهای مستقل به
طور همزمان نمیتوانند متغیر وابسته را پیشبینی کنند.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای اماری نشان داد که بین عجین شدن با کار و
رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشکدههای علوم
پزشکی بجنورد رابطه وجود دارد .مقدار ضریب
همبستگی  1/344میباشد که بیانگر همبستگی
مستقیم نسبتا قوی بین متغیرها میباشد .همچنین نتایج
آماری نشان داد که مجموع متغیرهای عجین شدن با
کار میتوانند متغیر وابسته رفتار شهروندی سازمانی را
پیشبینی کنند .میتوان اینگونه استدالل نمود که هر
چقدر افراد از عجین شدن با کار بیشتری برخوردار
باشند ،رفتار شهروندی سازمانی بهتری خواهند داشت.
از آنج ایی که شغل کارکنان علوم پزشکی ایجاب
میکند که آنان از رفتار شهروندی سطح باالیی
برخوردار باشند پس باید عجین شدن با کار خود را
برای داشتن رفتار شهروندی سطح باال تقویت نمایند.
مطالعات سیدجوادین و همکاران ( )0480نشان میدهد
که بین عجین شدن با کار پرستاران و تعهد سازمانی
آنان از یک طرف و عجین شدن با کار و بروز رفتارهای
شهروندی از طرف دیگر رابطه معناداری وجود
دارد.نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از
تحقیقات سیدجوادین و همکاران ( )0480همسو
میباشد].[05
کوشازاده و کوشازاده ( )0404در پژوهش «رابطه عدالت
سازمانی با تمایل به ترك خدمت کارکنان :نقش واسطه
جو سکوت سازمانی ،عجـین شـدن بـا شـغل و تحلیـل
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رفتگــی» نتــایج تحلیــل همبســتگی گویــای رابطــه
همبستگی معنادار میان کلیه متغیرهای پژوهش اسـت و
نتایج حاصل از تحلیل مسـیر نشـان مـیدهنـد عـدالت
سازمانی هم از طریق متغیرهـای واسـطه جـو سـکوت
سازمانی ،عجین شدن با شغل و تحلیل رفتگی و هم به
طور مستقیم میتواند تمایل به ترك خدمت کارکنـان را
پیشبینی کند].[06
پژوهشها نشان میدهد که ترك سازمان و تمایل به
جابجایی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مستقیم
دارد][08,01؛ بر این اساس یافتههای پژوهش
کوشازاده و کوشازاده ( )0404همسو با نتایج فرضیه
پژوهش است.
در فرضیه فرعی اول پژوهش رابطه بین مشارکت
کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
دانشکدههای علوم پزشکی بجنورد مورد بررسی قرار
گرفت .بختیاری و همکاران ( )0402در تحقیقی به این
نتایج رسیدند که با توجه به اهمیت رفتار شهروندی
سازمانی در افزایش مشارکت شغلی در کارکنان
بیمارستان ها ،پیشنهاد میشود مدیران با راهبردهای
صحیح در جهت بهبود رفتار شهروندی سازمانی در
کارکنان سازمان خود تالش کنند .وجود رابطه مثبت
بین متغیر های پژوهش فوق با نتایج پژوهش حاضر
همسو میباشد].[00
ب ا توجه به فرضیه فرعی دوم پژوهش که در آن رابطه
بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
دانشکدههای علوم پزشکی بجنورد مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از
تحقیقات جورابچی بخارائی و همکاران ( [03])0400و
جعفری و همکاران ( [21])0401همسو میباشد.
جعفری و همکاران ( )0400در پژوهش خود بر وجود
رابطه مثبت معنیدار بین رفتار شهروندی سازمانی و
تعهد سازمانی تاکید نمودند .اسمعیلی و جورابچی
بخارائی ( )0400در پژوهشی به این نتایج رسیدند که
بین تعهد سازمانی ،تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد
هنجاری با عجین شدن با وظیفه داوطلبان ارتباط
معناداری وجود دارد.
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در فرضیه فرعی سوم پژوهش که در آن رابطه بین
درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
دانشکدههای علوم پزشکی بجنورد مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از
تحقیقات عادلی نسب و شیرازی ( )0402همسو
میباشد .چنانچه افراد دارای درگیری شغلی ،توانایی
درك دیگران را داشته باشند ،رفتار شهروندی بهتری را
از خود بروز میدهند .مطالعات عادلی نسب و شیرازی
( )0402نشان میدهد که درگیری شغلی با رفتار
شهروندی سازمانی اثر مثبت و معناداری داشته و
همچنین نقش تعدیلگری توسعه ابعاد انسانی در رابطه
بین درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی مثبت و
معنادار بوده و مورد تایید قرار گرفت .براساس نتایج به
دست آمده توصیه میشود که موضوع عدالت سازمانی
بیشتر مورد توجه مدیران قرار گیرد و حمایت
صادقانهای برحسب فرصتهای توسعه و رفاه کارکنان
از طرف سازمان و سرپرستان برای کارکنان فراهم
شود].[20
یافتهها نشان میدهد از بین متغیرهای مورد مطالعه در
رگرسیون بهترین پیش بینی کننده رفتار شهروندی
سازمانی در گام اول مشارکت کارکنان بوده است .بر
اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ارتباط بین
متغیر مشارکت کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی
معنادار بوده است .نتایج این فرضیه حاکی از آن است
که مشارکت کارکنان رابطه معناداری با رفتار شهروندی
سازمانی دارد .یعنی مشارکت دادن و درگیر ساختن
کارکنان در تصمیم گیری های مرتبط با سازمان منجر
به بروز رفتارهای شهروندی میشود .البته باید در نظر
داشت که مشارکت در تصمیم گیری باید واقعی بوده و
افراد باید اطمینان داشته باشند که تصمیمگیری شان بر
ستادههای واقعی کار تاثیرگذار است.
با توجه به فرضیه فرعی دوم پژوهش که در آن رابطه
بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
دانشکدههای علوم پزشکی بجنورد مورد بررسی قرار
گرفت ،نتیجه نشان میدهد که بین تعهد سازمانی و
رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشکدههای علوم

ب ررسی رابطه عجین شدن با شغل با رفتار

پزشکی بجنورد رابطه وجود دارد .در تفسیر یافتههای
این بخش از پژوهش میتوان اینگونه استدالل نمود
که تعهد سازمانی رابطه معناداری با رفتار شهروندی
سازمانی کارکنان دارد .یعنی کارکنانی که تا ساعات
زیادی مشغول به کار بوده و ذهن آنها مدام درگیر حل
مشکالت سازمان بوده و همیشه دغدغه دستیابی به
اهداف و ارزش های سازمان خود را دارند ،لذا به لحاظ
عاطفی به سازمان وابسته بوده ،در سازمان مشارکت
میکنند و در آن درگیر میشوند و از عضویت در
سازمان لذت میبرند و در نهایت سبب افزایش سطح
تعهد سازمانی در بین آنها میشود.
در فرضیه فرعی سوم پژوهش که در آن رابطه بین
درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
دانشکدههای علوم پزشکی بجنورد مورد بررسی قرار
گرفت .در تفسیر یافتههای این بخش از پژوهش
میتوان اینگونه استدالل نمود که درگیری شغلی
کارکنان به شرایط روانشناختی مثبت در فرد اشاره
میکند که فرد را به درگیر نمودن فعاالنه در نقش و
سازمان خود سوق میدهد .تحقیقات تأیید نموده اند که
کارکنان با درگیری شغلی باال ،کمتر از طریق
پاداشهای پولی یا سایر انگیزانندههای بیرونی و بیشتر
از طریق عوامل انگیزانندههای درونی همچون رفتار
عادالنه با آنها ،ارزشمند شدن ،داشتن فرصتهایی برای
رشد شغلی برانگیخته میشوند که این عوامل میتواند
از طریق توسعه منابع انسانی (حمایت سازمانی،
دسترسی به فرصتهای آموزشی و توسعه ای ،حمایت
از فرصت های آموزشی و توسعه ای ،مزایای آموزش و
حمایت رسمیمدیریت شغلی) نیز در سازمان مهیا گردد.
کارکنانی که فرصت درگیری شغلی در تصمیمات را
دارند و بر برنامههای زمانبندی کارشان کنترل دارند،
نسبت به اهداف سازمان تعهد زیادی از خود نشان
میدهند .درگیری شغلی کارکنان در تصمیم گیری
منجر به افزایش رضایت شغلی آنها میشود که این
وضعیت منجر به بروز رفتارهای شهروندی سازمان
میشود.
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براساس یافتههای پژوهش ،بین مؤلفههای عجین شدن
با کار(مشارکت کارکنان ،تعهد سازمانی و درگیری
شغلی) و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
دانشکدههای علوم پزشکی بجنورد ،در سطح اطمینان
 %05رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد .پس میتوان
نتیجه گرفت که افرادی که از عجین شدن با کار
باالتری برخوردارند ،رفتار شهروندی مناسبتر و بهتری
از خود نشان میدهند .با توجه به نتیجه بدست آمده از
فرضیه اصلی تحقیق که در آن به بررسی رابطه بین
عجین شدن با کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
دانشکدههای علوم پزشکی بجنورد پرداخته شد.
پیشنهاد میگردد؛ افرادی توانمند تر در همکاری و
برقراری ارتباط مطلوب با دیگران در دانشکدههای علوم
پزشکی به خدمت درآیند لذا این ویژگی شخصیتی
موجب بروز رفتار شهروندی مناسب و نهایتاً تسریع در
رسیدن به هدف میشود .بر اساس نتیجه بدست آمده از
فرضیه اول پژوهش که در آن به بررسی رابطه بین
مشارکت کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
دانشکدههای علوم پزشکی بجنورد پرداخته شد.
پیشنهاد میگردد از طریق روابط اجتماعی و بین
فردی(برای مثال حمایت سرپرست و همکاران)،
نظاممند کردن سازمان کاری (برای مثال ،مشارکت در
تصمیمگیری) و ارائه فرصتهای شغلی بیشتر از مزایای
عجین شدن با شغل بهرهمند شده و بدین وسیله سطح
تعهد و همچنین بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را
در نزد کارکنان ارتقا دهند .بر اساس نتیجه بدست آمده
از فرضیه دوم پژوهش که در آن به بررسی رابطه بین
تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
دانشکدههای علوم پزشکی بجنورد پرداخته شد.
پیشنهاد میگردد مدیران دانشکدههای علوم پزشکی
باید با راهکارهای پیشنهادی سعی نمایند که بتوانند
میزان تعهد سازمانی کارکنان را افزایش دهند .مدیران
می توانند با توانمند ساختن کارکنان ،استخدام افراد
الیق و برقراری نظام شایستهساالری ،ایجاد امنیت
شغلی برای کارکنان ،سهیم کردن کارکنان در امر
تصمیمگیری و کمک به کارکنان در توسعه تواناییها و
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عدم درگیری شغلی یاعث میشود کارکنان خود را از
انجام نقش کاریشان کنار کشیده ،به طور عاطفی و
شناختی عقب بنشینند.
در اجرای پژوهش حاضر محدودیت های اجرایی وجود
داشته همچون عدم امکان تعمیم نتایج پژوهشی به
سایر سازمانها و استانها و همچنین کمبود منابع
علمی قابل دسترس.

رسیدن به قابلیتها در افزایش و ارتقاء تعهد سازمانی
کارکنان نقش بسزایی داشته باشند .افزایش سطح
اعتماد از طریق ارائة اطالعات مناسب و مفید در مورد
روند پیشرفت دانشکدههای علوم پزشکی و ایجاد ارتباط
نزدیک بین کارکنان ،پیش قدمی مدیران و همچنین
دانشکدههای علوم پزشکی بجنورد در پایبندی به
تعهدات سازمانی و نشان دادن این تعهد به کارکنان ،از
جمله راهکارهایی است که میتوان رفتار شهروندی
سازمانی را بهبود بخشید .بر اساس نتیجه بدست آمده
از فرضیه سوم پژوهش که در آن به بررسی رابطه بین
درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
دانشکدههای علوم پزشکی بجنورد پرداخته شد.
پیشنهاد میگردد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
بجنورد ،باید خود را به طور فیزیکی ،شناختی و عاطفی
به استخدام نقش کاریشان در دانشگاه علوم پزشکی در
آورند .همچنین باال بردن روحیه و جسارت در کار ،زیرا

تشکر و قدردانی
پژوهش با کد پژوهشی  08220202022124در قالب
پایاننامه کارشناسیارشد رشته مدیریت آموزشی انجام
گرفت .بدین وسیله از ریاست دانشگاه علوم پزشکی و
کلیه کارکنانی که در تدوین این پایاننامه کمک
نمودند ،کمال تشکر و قدردانی را دارم.

جدول  - 9فراوانی بر حسب جنسیت پاسخدهندگان
درصد تجمعی

درصد اعتبار

درصد

فراوانی

گروه

5178

5178

5178

52

مرد

01171

3272

3272

48

زن

01171

01171

01

کل

جدول  - 2مقایسه نمرات مربوط به متغیرهای مورد مطالعه ،میانگینها و انحراف معیار
گروه

تعداد

مینیم

ماکزیمم

میانگین

انحراف معیار

رفتار شهروندی

01

58711

002711

8371118

6701584

درگیری شغلی

01

00711

25711

0874880

6733804

مشارکت کارکنان

01

02711

28711

0474880

6711534

تعهد سازمانی

01

00711

20711

207500

5723206

عجین شدن با کار

01

03711

21711

0173661

6784423
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ب ررسی رابطه عجین شدن با شغل با رفتار

جدول  – 3خالصه مربوط به آزمون همبستگی پیرسون
رفتار شهروندی
(**)344.
111.
01
0
.
01

عجین شدن با کار
0
.
01
(**)344.
111.
01

همبستگی پیرسون
سطح معنی دار
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معنی دار
تعداد

عجین شدن با کار

رفتار شهروندی

همبستگی پیرسون آزمون فرضیه فرعی اول
رفتار شهروندی
(**)350.
111.
01
0
.
01

مشارکت کارکنان
0
.
01
(**)350.
111.
01

همبستگی پیرسون
سطح معنی دار
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معنی دار
تعداد

مشارکت کارکنان

رفتار شهروندی

همبستگی پیرسون آزمون فرضیه فرعی دوم
رفتار شهروندی
(**)343.
111.
01
0
.
01

تعهد سازمانی
0
.
01
(**)343.
111.
01

همبستگی پیرسون
سطح معنی دار
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معنی دار
تعداد

تعهد سازمانی

رفتار شهروندی

همبستگی پیرسون آزمون فرضیه فرعی سوم
رفتار شهروندی
(**)418.
114.
01
0
.
01

درگیری شغلی
0
.
01
(**)418.
114.
01
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همبستگی پیرسون
سطح معنی دار
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معنی دار
تعداد

درگیری شغلی

رفتار شهروندی
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جدول  – 4خالصه مربوط به آزمون رگرسیون
ضریب تعیین

ضریب همبستگی

.222

(a)310.

جدول ضریب تعیین

سطح معنیدار

مقدارf

میانگین مجزور

درجه آزادی

مجموع مربعات

جدول رگرسیون

(a)111.

67154

3117366
187811

3
85
80

00107862
61137548
86037311

رگرسیون
نتایج
کل

ضریب بتا
ضریب بتای
استاندارد شده

خطای انحراف
معیار

ضریب بتا

سطح معنیدار بتا
ضریب بتا

 tضریب

37440

007118

متغیرها

00000

37558

022.

100-.

128-.

140-.

درگیری شغلی

400.

مشارکت کارکنان

055.

07346

404.

444.

318.

201.

07233

234.

283.

453.

تعهد سازمانی

164.

412-.

134-.

266.

181-.

عجین شدن با کار
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ب ررسی رابطه عجین شدن با شغل با رفتار
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The Investigation of Relationship between Job Involvement and
Organizational Citizenship Behavior in Bojnoord Medical Science
University Staff

1

Abstract

2

3

Langari M , Soleimanpur Omran M , Esmaeili Shad B ,

Introduction: One of the factors affecting Organizational Citizenship Behavior,
involvement of employees with jobs. People who are involved with their jobs, have
higher job satisfaction and high commitment to the organization are expressed. The
purpose of study was to investigate the relationship between job involvement and civilorganizational behavior of staff of Bojnourd medical Sciences University.
Methods: Research method in terms of purpose, is functional and descriptive and
correlational. The population consists of all staff of Bojnourd medical science
University colleges. The number of staff was 120 and the sample size was determined
90 people using Morgan's table and random-stratified sampling method. Data gathering
tool for civil-organizational behavior variable was Organ's standard questionnaire
(1996) and for evaluation of job involvement we used standardized Knjr and Ldahl's
questionnaire (1993) that reliability of questionnaire of job involvement and civilorganizational behavior was calculated 0.71 and 0.71 respectively. It was calculated
using Cronbach's alpha coefficient method. Measuring to understanding components of
civil-organizational behavior related to job involvement using Pearson correlation
coefficient and regretion. The statistical analyses were performed using the SPSS
software version 20.
Results: The results show that the positive correlation between job involvement and
civil-organizational aspects in the staff of Bojnourd University exists. 0/433 correlation
coefficient indicates a relatively strong direct correlation between variables.
Conclusion: Job involvement has a significant relationship with organizational
citizenship behavior. Accordingly, management structures and contents with an
appropriate design organization, involvement fields provide employees with their jobs
to organizational citizenship behaviors occur more.
Keywords: job involvement, organizational citizenship behavior, medical science
university
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