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بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی دبستان های 

 دولتی استان کرمانشاه
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 چکیده 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی دبستان هاي 

دولتی استان کرمانشاه می باشد. که بدین منظور پنج فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی طراحی شد و اطالعات مورد نیاز 

 111در نمونه آماري که بر اساس فرمول کوکران جهت تحلیل فرضیه هاي تحقیق از طریق پرسشنامه طراحی شده که 

نفر  محاسبه شد و به روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي پخش و پس از جمع آوري و تحلیل کلیه فرضیه ها مورد تأئید 

قرار گرفتند که براي آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رضایت 

و ابعاد آن)رضایت از کار، رضایت از مافوق، رضایت از همکار، رضایت از ترفیع، رضایت از حقوق( با رفتار شغلی 

 شهروندي سازمانی رابطه معناداري وجود دارد. 

 :رضایت شغلی،مدارس، رفتارشهروندي سازمانیواژه های کلیدی

 

 مقدمه

ی از فعالیتهاي فردي و اجتماعی را تعلیم و تربیت در عصر حاضر که جهان در قرن بیست و یکم قرار دارد بخش مهم

تقریباً از هر پنج انسانی که امروز زندگی »تشکیل می دهد، به طوري که یونسکو در گزراشی جهانی اعالم کرده است:

امین بیدختی و هادي «)می کند یک نفر شاگرد است یا در نظام آموزش رسمی به عنوان معلم خدمت می کند

 (.1331زاده،

موزش و پرورش نهادي اجتماعی است که از زندگی جمعی بوجود آمده و متأثر از محیط اجتماعی است. بنابراین، آ

آموزش و پرورش پدیده اي اجتماعی است. نظام آموزش و پرورش از عناصر مختلفی تشکیل شده که هرکدام از این 

، اهمیت خاصی در نظام تعلیم و تربیت دارد و رضایت عناصر در پیشبرد اهداف آن مؤثرند. معلم، به عنوان یکی از عناصر

(.بازدهی کارکنانی که 1332او می تواند در تحقق اهداف نظام آموزش و پروش تأثیر بسزایی داشته باشد)کلدي ،

رضایت شغلی دارند و آنان که از کار خود ناراضی می باشند، همواره مورد بحث و بررسی صاحبنظران بوده است. 

که به ارزشهاي انسانی اهمیت می دهند، چنین استدالل می کنند که رضایت شغلی باید از جمله هدفهاي  پژوهشگرانی

اصلی سازمان باشد و سازمانها باید شرایطی را فراهم آورند که کارکنان را راضی نگه دارند)رجب بیگی و 

 (.1331دیگران،

 یک در و الزم است که مجدد پیش می روند سازماندهی عصر یک به سوي آموزشی هاى سیستم امروزه، چنانکه

 به که دارد بستگى وجود معلمینی با انگیزه باال و راضی به مدارس موفقیت بکنند از اینرو کار پیچیده و رقابتى محیط

به طور داوطلبانه و اختیاري، فراتر از وظایف رسمی و از پیش  و  هستند متعهد اساسى طور به و ارزشهاي مدرسه اهداف
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رفتار کرده، براي موفقیت و اثربخشی مدرسه، از هیچ تالش فروگذار نیستند. امروزه این رفتارها را   تدوین شده،

 .رفتارهاي شهروندي سازمانی می نامند

درجوامع انسانی، نهاد آموزش و پرورش از اهمیت ویژه اي برخوردار است. این نهاد از مهم ترین عوامل رشد 

بیتی در هر جامعه اي است .اغلب صاحبنظران و متفکران مسائل تربیتی اعتقاد دارند که معلمان، اجتماعی، اقتصادي و تر

 (.1331مهم ترین عامل موثر در جریان تعلیم و تربیت هستند)امین بیدختی و صالح پور،

رآیی رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است. رضایت شغلی عاملی است که سبب افزایش کا

مدارس اثربخش، معلمانی دارند که به طور داوطلبانه و اختیاري،  و نیز احساس رضایت فردي می گردد. از سوي دیگر

رفتار کرده، براي موفقیت و اثربخشی مدرسه، از هیچ تالش فروگذار   فراتر از وظایف رسمی و از پیش تدوین شده،

براي کارکنان خود  بایدسازمانی می نامند. بنابراین، مدیران سازمان  نیستند. امروزه این رفتارها را رفتارهاي شهروندي

باعث بهبود عملکرد کارکنان و تسهیل دستیابی به اهداف سازمانی گردد. در این راستا توجه به  فضایی را ایجاد نمایند که

 شود. رفتارهاي سازمانی از جمله رفتار شهروندي سازمانی می تواند براي سازمانها مفید واقع 

در این پژوهش سعی شده است رابطه بین رضایت شغلی معلمان با رفتار شهروندي سازمانی آنان در دبستان هاي دولتی 

استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گیرد. به عبارتی تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که چه رابطه اي 

هروندي سازمانی آنان در دبستان هاي دولتی استان کرمانشاه وجود بین رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی با رفتار ش

 دارد؟

 روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نوع روش پیمایشی و از نظر هدف، کاربردي است. جامعه آماري تحقیق حاضر معلمان تربیت بدنی 

 نمونه آماري از روش کوکرانجهت محاسبه حجم نفر است.  291دبستان هاي دولتی استان کرمانشاه که تعداد آنها 

که این تعداد نمونه به روش نمونه گیري  نفر برآورد گردید.  111وبراین اساس حداکثر حجم نمونه آماري استفاده شد 

تصادفی طبقه اي از میان معلمان تربیت بدنی دبستان هاي دولتی استان کرمانشاه انتخاب گشته است. براي جمع آوري 

سوالی اي  که با توجه به  44ري و به منظور آزمون فرضیه هاي تنظیم شده این تحقیق، از پرسشنامهاطالعات از نمونه آما

متغیرهاي تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شد، استفاده گردیده است. پرسشنامه تحقیق متشکل از دو دسته سؤال 

مشخص شدن مشخصات نمونه آماري از لحاظ است. دسته اول که با حروف الفبا کدگذاري شده است به منظور تعیین و 

جنسیت ، سن،وضعیت تأهل، سطح تحصیالت و سابقه خدمت و دسته دوم بمنظور آزمون فرضیه هاي تحقیق حاضردر 

 دو بخش  تنظیم گریده است. 

بخش اول شامل سؤاالت رضایت شغلی است که در قالب مقیاس شش گزینه اي لیکرت مورد استفاده قرار گرفته 

سئوال می باشد و قسمت بعدي پرسشنامه که سواالت مربوط به رفتار شهروندي  13این قسمت از پرسشنامه داراي است. 

گویه می باشد.در این تحقیق براي تعیین روایی یا اعتبار ابزار جمع آوري اطالعات از روایی  21سازمانی می باشد داراي 

امه اولیه تنظیم شده در اختیار ده تن از اساتید و رشته مدیریت نمادي یا صوري استفاده گردید. بدین ترتیب که پرسشن

 ( استفاده شده است. 31/1ورزشی  و کارشناسان امر قرار گرفت .براي آزمون پایایی پرسشنامه، از روش آلفاي کرونباخ)

به منظور تجزیه و تحلیل داده هاي بدست آمده از پرسشنامه هاي جمع آوري شده از روش هاي آماري توصیفی و 

استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که براي توصیف پاسخ هاي داده شده به سؤاالت پرسشنامه ي تحقیق از جداول 
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و در سطح استنباطی براي آزمون فرضیه ها از استفاده شدتوزیع فراوانی و درصد پاسخهاي مربوط به هر یک از سؤاالت 

 پیرسون  استفاده شده است. آزمون همبستگی 

 یافته های تحقیق
درصد فوق  1/21درصد لیسانس ،  3/44درصد فوق دیپلم و  1/1یافته هاي مربوط به تحصیالت نشان می دهد که 

 افرادي با مدرک لیسانس هستند.لیسانس تشکیل داده است. که بیشترین فراوانی مربوط به 

، رضایت از مافوق 33/4میانگین هریک از متغیرهاي پنج گانه رضایت شغلی نشان می دهد که میانگین رضایت از کار 

که بیانگر آنست که بین میانگین ابعاد  31/3، و رضایت از حقوق 19/1، رضایت از ترفیع 11/4، رضایت از همکار 13/1

 وت هاي آشکاري وجود دارد .مختلف رضایت شغلی تفا

جهت آزمون این فرضیه، ابتدا پنج فرضیه فرعی مورد نظر بررسی و سپس از ترکیب این فرضیه ها و نتایج آنها به 

 بررسی فرضیه اول این تحقیق می پردازیم:

دولتی استان  بین رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی با رفتار شهروندي سازمانی آنان در دبستان هاي: 1آزمون فرضیه 

 کرمانشاه رابطه معنا داري وجود دارد.

: بین رضایت ازکار و رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی در دبستان هاي دولتی استان 1-1آزمون فرضیه

 کرمانشاه رابطه معنا داري وجود دارد.
 ی سازمانیپیرسون برای تعیین همبستگی رضایت از کار با رفتار شهروند r: آزمون  1جدول 

 رفتار شهروندي سازمانی رضایت از کار

 142/1 مقدار  ضریب همبستگی پیرسون

 1111/1 سطح معنی داري

بوده و این سطح از  1111/1پیرسون  rمالحظه می گردد، در سطح معنی داري آزمون   1چنانچه در جدول شماره 

وجود  1-1معنی داري بین دو متغیر مذکور در فرضیه رابطه  می باشد کوچکتر است. 11/1حداقل سطح معنی داري که 

دارد به عبارتی بین رضایت ازکار و رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی با رفتار شهروندي سازمانی آنان در 

 دبستان هاي دولتی استان کرمانشاه  رابطه معنا داري وجود دارد.

شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی باا رفتاار شاهروندي ساازمانی      . بین رضایت از مافوق و رفتار 1-2آزمون فرضیه

 آنان در دبستان هاي دولتی استان کرمانشاه رابطه معنا داري وجود دارد.
 پیرسون برای تعیین همبستگی رضایت از مافوق  با رفتار شهروندی سازمانی : آزمون  2جدول 

 رفتار شهروندي سازمانی رضایت از مافوق

 131/1 ضریب همبستگی پیرسونمقدار  

 111/1 1 سطح معنی داري

 

بوده و این سطح از  111/1 1پیرسون rمالحظه می گردد، در سطح معنی داري آزمون   2چنانچه در جدول شماره 

وجود  1-2رابطه معنی داري بین دو متغیر مذکور در فرضیه  می باشد کوچکتر است. 11/1حداقل سطح معنی داري که 

بین رضایت از مافوق و رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی با رفتار شهروندي سازمانی آنان در دبستان دارد و 

 هاي دولتی استان کرمانشاه رابطه معناداري وجود دارد.
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 . بین رضایت از همکاران و رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی با رفتار شهروندي سازمانی1-3آزمون فرضیه 

 آنان در دبستان هاي دولتی استان کرمانشاه رابطه معنا داري وجود دارد
 پیرسون برای تعیین همبستگی رضایت از همکار  با رفتار شهروندی سازمانی : آزمون  3جدول 

 رفتار شهروندي سازمانی رضایت از همکار

 132/1 مقدار  ضریب همبستگی پیرسون

 111/1 1 سطح معنی داري

بوده و این سطح از  1111/1پیرسون  rمالحظه می گردد، در سطح معنی داري آزمون   3چنانچه در جدول شماره 

به عبارتی بین رضایت از همکاران و رفتار شهروندي  می باشد کوچکتر است. 11/1حداقل سطح معنی داري که 

ن هاي دولتی استان کرمانشاه رابطه معنا داري سازمانی معلمان تربیت بدنی با رفتار شهروندي سازمانی آنان در دبستا

 وجود دارد.

. بین رضایت از ترفیع و رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی در دبستان هااي دولتای اساتان    1-4آزمون فرضیه 

 کرمانشاه رابطه معنا داري وجود دارد.
 رفتار شهروندی سازمانیپیرسون برای تعیین همبستگی رضایت از ترفیع  با  r: آزمون  4جدول 

 رفتار شهروندي سازمانی رضایت از ترفیع

 114/1 مقدار  ضریب همبستگی پیرسون

 111/1 1 سطح معنی داري

بوده و این سطح از  111/1 1پیرسون rمالحظه می گردد، در سطح معنی داري آزمون 4چنانچه در جدول شماره 

به عبارتی بین رضایت از ترفیع و رفتار شهروندي سازمانی  می باشد کوچکتر است. 11/1حداقل سطح معنی داري که 

 معلمان تربیت بدنی با رفتار شهروندي سازمانی آنان در دبستان هاي دولتی استان کرمانشاه رابطه معنا داري وجود دارد.

. بین رضایت ازحقوق و رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی در دبستان هاي دولتی استان 1-1آزمون فرضیه 

 کرمانشاه رابطه معنا داري وجود دارد.
 پیرسون برای تعیین همبستگی رضایت از حقوق با رفتار شهروندی سازمانی : آزمون  5جدول 

 رفتار شهروندي سازمانی رضایت از حقوق

 143/1 همبستگی پیرسون مقدار  ضریب

 111/1 1 سطح معنی داري

بوده و این سطح از  1111/1پیرسون  rمالحظه می گردد، در سطح معنی داري آزمون   1چنانچه در جدول شماره 

به عبارتی بین رضایت از حقوق و رفتار شهروندي سازمانی  می باشد کوچکتر است. 11/1حداقل سطح معنی داري که 

 بدنی با رفتار شهروندي سازمانی آنان در دبستان هاي دولتی استان کرمانشاه رابطه معنا داري وجود دارد.معلمان تربیت 

: بین رضایت شغلی دبیران و رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی با رفتاار شاهروندي ساازمانی    2آزمون فرضیه 

 وجود دارد. آنان در دبستان هاي دولتی استان کرمانشاه رابطه معنا داري
 پیرسون برای تعیین همبستگی رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی : آزمون  6جدول 

 رفتار شهروندي سازمانی رضایت شغلی

 133/1 مقدار  ضریب همبستگی پیرسون

 111/1 1 سطح معنی داري
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پیرسون  rمالحظه می گردد، در سطح معنی داري دو دامنه اي، سطح معنی داري آزمون   1چنانچه در جدول شماره 

بین رضایت شغلی به عبارتی  می باشد کوچکتر است. 11/1بوده و این سطح از حداقل سطح معنی داري که  1111/1

هروندي سازمانی آنان در دبستان هاي دولتی استان معلمان تربیت بدنی با رفتار شدبیران و رفتار شهروندي سازمانی 

 در حالت کلی فرضیه اصلی پژوهش تأیید می گردد. رابطه معنا داري وجود دارد.کرمانشاه 

 بحث و نتیجه گیری

نتایج حاصل از بررسی و آزمون فرضیه هاي تحقیق حاضر نشان می دهد که بین رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی با 

سازمانی آنان در دبستان هاي دولتی استان کرمانشاه رابطه معنا داري وجود دارد. با توجه به اینکه  رفتار شهروندي

رضایت شغلی نوعی نگرش و عاطفه مثبت است بنابراین انتظار می رود کارکنانی که خشنود باشند مشارکت بیشتري در 

وجه به این توضیحات رابطه نسبتاً قوي بین رضایت انجام رفتارهاي  شهروندي سازمانی نشان دهند. به نظر محقق و با ت

شغلی و رفتار شهروندي سازمانی یک امر منطقی محسوب می شود. چون ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و رفتار 

شهروندي سازمانی مثبت است پس می توان گفت که هرچقدر رضایت شغلی معلمان افزایش یابد منجر به بروز سطوح 

شهروندي سازمانی در معلمان می گردد. میزان همبستگی بین این دو متغیر در پژوهش مورفی و  باالتري از رفتار

بیان شده و درتحقیقی که توسط شکرکن و همکارانش در برخی از کارخانه هاي شهر اهواز صورت  14/1همکارانش 

گزارش شده است که با  14/1گرفت ضریب همبستگی بین دو متغیر رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی کارکنان 

 نتیجه بدست آمده در این پژوهش مطابقت دارد. 

همچنین نتایج نشان داد که بین رضایت ازکار و رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی در دبستان هاي دولتی 

بیان  43/1ی و همکارانش استان کرمانشاه رابطه معنا داري وجود دارد. میزان همبستگی بین این دو متغیر در پژوهش مورف

ذکر  32/1شده و درتحقیقی که توسط شکرکن و همکارانش در برخی از کارخانه هاي شهر اهواز صورت گرفت 

گردیده است که می توان چنین نتیجه گرفت که بین رضایت از کار و نمایش سطوح باالتري از رفتار شهروندي سازمانی 

ي در مقایسه با پژوهش هاي بیان شده وجود دارد. درکل به هر میزان رضایت از در معلمان استان کرمانشاه رابطه قوي تر

کار معلمان بیشتر شود رفتار شهروندي سازمانی باالتري را نیز در محل کار)مدرسه( از خود نشان می دهند که موجب 

 اثربخش تر شدن مدارس می شود.

مافوق و رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی در نیز نشان داد که بین رضایت از  2-1نتایج مرتبط با فرضیه

دبستان هاي دولتی استان کرمانشاه رابطه معنا داري وجود دارد.می توان چنین نتیجه گرفت که بین رضایت از مافوق و 

ین نمایش سطوح باالتري از رفتار شهروندي سازمانی در معلمان استان کرمانشاه رابطه مثبت وجود دارد. همچنین ب

رضایت ازهمکار و رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی در دبستان هاي دولتی استان کرمانشاه رابطه معنا داري 

وجود داردکه می توان چنین نتیجه گرفت که بین رضایت از مافوق و نمایش سطوح باالتري از رفتار شهروندي سازمانی 

نیز نشان داد که بین رضایت از ترفیع و رفتار  4-1ارد. نتایج مرتبط با فرضیهدر معلمان استان کرمانشاه رابطه مثبت وجود د

شهروندي سازمانی دبیران دبیرستانهاي دولتی استان کرمانشاه رابطه معنا داري وجود دارد که می توان چنین نتیجه گرفت 

ان تربیت بدنی استان کرمانشاه که بین رضایت از ترفیع و نمایش سطوح باالتري از رفتار شهروندي سازمانی در معلم

 رابطه مثبت وجود دارد.



 
 و برنامه ریزی ورزشی مدیریت

همچنین بین رضایت از حقوق  و رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی در دبستان هاي دولتی استان کرمانشاه 

ر رابطه معنا داري وجود دارد که می توان چنین نتیجه گرفت که بین رضایت از حقوق و نمایش سطوح باالتري از رفتا

 شهروندي سازمانی در معلمان استان کرمانشاه رابطه مثبت وجود دارد.

باتوجه به اینکه همه مولفه هاي رضایت شغلی با رفتار شهروندي سازمانی رابطه معناداري داشتند پیشنهاد می شود به 

مان بایستی به تقویت مسئوالن وزارت آموزش و پرورش و روساي ادارات که براي تشویق این گونه رفتار ها در بین معل

پیش زمینه هاي آنها پرداخت لذا پیشنهاد می شود که در مورد تقویت رضایت شغلی معلمان ) که یکی از این پیش زمینه 

ها می باشد( به ابعاد مختلف رضایت شغلی توجه بیشتري گردد. 
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