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 چکیده

 وزشی مدارسعملکرد شغلی بر اساس رفتار شهروندی و سالمت عمومی سازمان مدیران آم بینی پیشهدف از پژوهش حاضر 

مدیران  نفر از 979. جامعه آماری شامل باشد می. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع همبستگی باشد می

 474شامل  ای چندمرحله ای خوشه گیری نمونه. نمونه آماری بر اساس باشد می 99آموزشی مدارس دولتی شهر شیراز در سال 

( و پرسشنامه سالمت 1991) ها از پرسشنامه رفتار شهروندی ویلیامز اندرسونداده آوری جمعجهت بود.  نفر از مدیران مدارس

نتایج نشان داد که ابعاد رفتار  ( استفاده شد.1991) ( و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون1979) عمومی گلدبرگ و هیلر

 دوستی نوع مؤلفهبیان داشت که  توان می. باشد می برای عملکرد شغلی مدیران مدارس داری معنیکننده  بینی پیششهروندی 

. همچنین نتایج نشان داد رفتار شهروندی و ابعاد باشد میبرای عملکرد شغلی  تری قویکننده  بینی پیش ها مؤلفهنسبت به سایر 

ابعاد وجدان،  . در بین ابعاد رفتار شهروندی،باشد میبرای سالمت عمومی مدیران مدارس  داری معنیکننده  بینی پیشآن 

 .باشند میبرای سالمت عمومی مدیران مدارس  تر قویکننده  بینی پیشفضیلت مدنی، ادب و مالحظه 
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مقدمه

هایشان را در سطح قابل قبولی انجام دهند زیرا عملکرد برای اینکه سازمانی به اهدافش دسترسی پیدا کند کارکنان باید کار

. باشد میدو عامل توانایی و انگیزه  تأثیرعملکرد شغلی میزان بازده ای است که تحت  درواقع. برد میوری را باال مناسب، بهره

( 4114ری و همکاران، ا) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور در زمینه عملکرد شغلی بیان می کنند که عدالت رویه ای

(، فرهنگ سازمانی و رفتار 4117محی الدین و همکاران، ) ( عدالت و رضایت شغلی4112میلر و همکارانش، ) جنسیت

لی و همکارانش، ) ( وظیفه شناسی و پایداری هیجانی4111چنگ چین لین، ) ( رفتار شهروندی4119هانتینگتون، ) شهروندی

( تأثیرات مثبت معناداری در باال بردن عملکرد شغلی کارکنان را دارد 4114همکاران، پنی و ) ( ویژگی های شخصیتی4111

(، 1917) (، امیری و همکاران1919) ( آشتیانی و همکاران1911) در همین راستا در تحقیقات داخلی انجام شده توسط صفایی

ازمانی مانند افزایش حقوق، ترفیعات و امثال ( توزیع عادالنه پاداش های س1994) (، جوینده1991) (، رحمنی1491) سقائیان

رضایت شغلی، امنیت شغلی، عدالت سازمانی، سالمت عمومی، تاب آوری، رفتار شهروندی تأثیرات مثبت معناداری در  آن،

 افزایش عملکرد شغلی دارند.

علی رغم اینکه اجباری از سوی در رفتار شهروندی سازمانی به طور کلی آن دسته از رفتارهایی مورد توجه قرار می گیرد که 

 سازمان برای انجام آن ها وجود ندارد، در سایه انجام آن ها از جانب کارکنان، برای سازمان ها منفعت هایی ایجاد می شود

(. رفتار شهروندی شامل فعالیت هایی است که کمک به دیگران در انجام فعالیت 1919، به نقل از مهداد، 4119، 1کوانتز)

بورمن و ویدلو، ) حمایت سازمان و داوطلب شدن در انجام کارهای جانبی یا مسئولیت پذیری را شامل می شودهایشان، 

از دیدگاه اپل بارم، رفتارهای شهروندی سازمانی، مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از  (.1919

اپل ) ام شده و باعث بهبود موثر وظایف و نقش های سازمان می شوندوظایف رسمی فرد نیستند. اما با این وجود توسط ری انج

( بیان می دارند که رفتارهای شهروندی 4114) (. بولینو و همکارانش1917به نقل از اسالمی، حسن،  4114و همکاران،  4بارم

شان دادن دیگران تبدیل شوند و ند در اثر انگیزه های فردی شکل بگیرند و یا به نوعی رفتار سیاسی جهت بدنتوان میسازمانی 

همچنین تحقیق انجام شده در زمینه شخصیت، رضایت شغلی  یا حتی به دلیل فرار از مشکالت زندگی شخصی کارکنان باشند

و رفتار شهروندی نشان می دهد که افراد با شخصیت سازگار و افراد با وجدان، ابعاد شخصیتشان با رضایت شغلی و رفتار 

( بیان می دارد که یک رابطه 4114کویتنر ) (.1917، به نقل از اسالمی، 1999ی دارد )ارگان، لینگل، شهروندی همبستگ

مستقیم و قوی بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد. به این ترتیب انتظار می رود که افزایش تعهد سازمانی موجب 

ی ها مؤلفهن یکی از به عنواجمع گرایی  -م شده روی فرد گرایی. تحقیقات انجاافزایش بروز رفتارهای شهروندی سازمانی گردد

فرهنگی حاکی از آن است که فردگرایی رابطه منفی با رفتار شهروندی سازمانی دارد در حالیکه جمع گرایی با رفتار شهروندی 

 (.1991، به نقل از مهدی زاده، 4117، 9سوچ وران) سازمانی ارتباط مثبت دارد

( نشان دادند که 1411) ( طبری و همکاران1911)(، جمالی و همکاران 1911) ل کشور جعفری و صادقیهای داخدر پژوهش

 تأثیر( در بررسی 1917) بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمان رابطه معنادار مثبت وجود دارد. همچنین حسنی کاخکی

ن نتیجه رسیده است که ابعاد شهروندی رابطه مستقیم و رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات و وفاداری مشتری به ای
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( نیز به این نتیجه دست یافتند که بین 1991) با کیفیت خدمات و وفاداری مشتری دارد. شیرازی و همکاران داری معنی

 اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد.

برای تغییرات مختلف زندگی که مستلزم سازش یا تغییر بود نمراتی را منظور کردند.  ه ای( طی مطالع4117) 4هولمز و ریهی  

نتیجه این مطالعه درجه اهمیت رویدادهای زندگی را نشان می دهد. به اعتقاد آنها در صورت مواجه شدن فرد با تعدادی 

(. از 1917فتوکیان و همکاران، ) هد داشتوجود خوا حوادث عمده در طی یک سال، خطر بروز نوعی بیماری جسمی یا روانی

سوی دیگر سالمت عمومی در محیط کار شامل مقاومت در برابر پیدایش پریشانی های روانی و اختالالت رفتاری در کارکنان به 

. در زمینه سالمت عمومی و باشد میدلیل وجود عوامل بیماری زا در محیط، سالم سازی محیط و فضای روانی تحت سرپرستی 

( اشاره می کند که 1992) ی دیگر نیز تحقیقات وسیعی در خارج و داخل کشور انجام شده از جمله پروسرها مؤلفهارتباط آن با 

سالمت  تأثیر( به 4112) . تامپسونباشد میمنابع آموزش و نظارتی ناکافی برای کارکنان از عوامل استرس زا برای کارکنان 

ایت شغلی و سالمت عمومی پرداخته، و به تأثیرات منفی آن ها بر سالمت عمومی را روان یا کاهش مشکالت هیجانی بر رض

( تاثیرات منفی فرسودگی شغلی بر سالمت عمومی را متذکر می شوند. در 4111) بیان می کنند. جاکوب پینر و شارون ویلمن

( بیان می 1914) ودسری و همکاران( تاثیرات ورزش بر سالمت عمومی را بیان می کند. ر1911) داخل کشور نیز اصفهانی

 می کنند. رستمی و همکاران بینی پیشدارند که رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی به شکل معناداری سالمت عمومی را 

( در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که بین زیر مقیاس های خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و عدم کارآیی با 1917)

وجود  داری معنیمت عمومی پ  از تنزل دو عامل مهم تاثیرگذاری تاب آوری و جنسیت رابطه مثبت و زیر مقیاس های سال

 دارد.

در حال حاضر یکی از معضالت و مشکالت اساسی سازمان ها پایین بودن میزان عملکرد شغلی و به تبع آن بعضاً ترک خدمت 

مشکل آفرین و از  ،و محققان کناره گیری از کار را پر هزینهکارکنان و به ویژه کارکنان متخصص و ارزشمند است، مدیران 

عوامل تهدیدکننده کارآیی سازمان می دانند بدین جهت سازمان هایی که بتوانند متغیرهای موثر و مرتبط با رضایت شغلی 

قبل از منزوی شدن  های الزم و به موقع، بینی پیشند با به کارگیری اطالعات صحیح و با توان میراشناخته و درک نمایند 

کارکنان و حضور بیهوده آنان در درون سازمان، با آگاهی از میزان تمایالت و با استفاده از روش های مطمئن مدیریت موثری را 

(. یکی از متغیرهای مهم در این خصوص رفتار 1979ابطحی، ) در فرایند حفظ و نگهداری نیرو انسانی کار را به کار گیرند

 (1991فاضل جهرمی، )ی است شهروندی سازمان

با توجه به اینکه رشد و توسعه نظام آموزشی یکی از وجوه مشخص عصر ماست. آموزش و پرورش با انسان سروکار دارد و چون 

انسان موجودی پیچیده است از این رو مدیران آموزشی به ایفای دشوارترین و پر مسئولیت ترین وظایف اجتماعی اشتغال 

عمومی با افزایش عملکرد شغلی و نیز از  .از آنجایی که ارتباط سالمتدباش میالمت عمومی آنها در مخاطره داشته و همواره س

که ماحصل آن افزایش کارایی ورضایت شغلی مدیران و در نهایت افزایش کیفیت و  با رفتار شهروندی مؤلفهاین  طرفی ارتباط

در حرفه مدیریت  ها مؤلفهقرار نگرفته و به خصوص ارتباط این بهبود خدمات آموزشی است. در ایران چندان مورد توجه 

 آموزشی مدارس واقع نگشته سعی شده در این پژوهش به این امر اهتمام ورزیده شود.
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روشتحقیق

مدیران آموزشی  نفر از 979. جامعه آماری شامل باشد میپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع همبستگی 

نفر از  474شامل  ای چندمرحله ای خوشه گیری نمونه. نمونه آماری بر اساس باشد می 99رس دولتی شهر شیراز در سال مدا

وجود چهار ناحیه آموزشی و سه مقطع تحصیلی در جامعه آماری بود.  گیری نمونهبود. که علت انتخاب شیوه  مدیران مدارس

انجام شد. جهت  گیری نمونهابتدایی و متوسطه دوم( انتخاب و ) و مقطع تحصیلییک و دو( و د) که از بین این نواحی دو ناحیه

 نامه استفاده شد.ها از پرسشداده آوری جمع

 

پرسشنامهرفتارشهروندیسازمانی

( استفاده شد. پاسخ 1911) 9موردی ویلیامز و آندرسون  19جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن از پرسشنامه 

گان نظر خود را در مورد هر سوال بر اساس طیف لیکرتی پنج گزینه ای از کامالً مخالف تا کامالً موافق نشان دادند که دهند

، وجدان، دوستی نوع) یها مؤلفه. این پرسشنامه شامل باشد میامتیاز باالتر نشان از سطح باالتری از رفتار شهروندی سازمان 

بسیار مخالفم، مخالفم، ) که به صورت: باشد می.. این پرسشنامه پنج گزینه ای باشد می( رادمردی، فضیلت مدنی، ادب و مالحظه

نظری ندارم، موافقم، بسیار موافقم( که پاسخ دهندگان باید در مقابل هر عبارت یکی از گزینه ها را انتخاب کنند. پایایی 

 .باشد میبوده و از پایایی قابل قبولی برخوردار بیشتر  71/1تعیین شد که از  114/1پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ، 

 

پرسشنامهسالمتعمومی

ماده و چهار  41( که شامل 1979) ( گلدبرگ و هیلرGHQ-41) برای سنجش سالمت عمومی از پرسشنامه سالمت عمومی

. این خرده باشند میماده  7خرده مقیاس که هر کدام دارای  4خرده مقیاس است، استفاده شده است. این پرسشنامه شامل 

( 1919) مقیاس ها عبارتند از: نشانه های جسمانی، اضطراب، اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی. در پژوهش یادآوری

( ضریب پایایی این 1911) به دست آمد، شریفی 12/1و تنصیف  17/1ضریب پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 

( ضریب پایایی کل پرسشنامه را با 1911) محاسبه نمودند. میالنی 24/1و تنصیف  72/1کرونباخ پرسشنامه را با روش آلفای 

 گزارش کرده است.  11/1تا  74/1استفاده از روش تنصیف و پایایی خرده مقیاس را در دامنه 

 

مقیاسعملکردشغلیپاترسون

به نقل از ) سئوال است 19جمه شده شامل ( تر1929) پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون که توسط ارشدی و شکرشکن

، ضریب پایایی پرسشنامه عملکرد شغلی را در نمونه کارکنان کارخانه های اهواز با 1917(. نعامی و شکرشکن 1919علیزاده، 

 گزارش داده اند. 21/1و  14/1روش آلفای کرونباخ و روش تنصیف به ترتیب 

 استفاده گردید.  spssها جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آن آوری جمعپ  از تکمیل این پرسشنامه ها و 
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هایافته

 عملکرد شغلی بر اساس رفتار شهروندی و سالمت عمومی سازمان مدیران آموزشی مدارس بینی پیشهدف از پژوهش حاضر 

که نتایج در زیر مورد بررسی  باشد میداده ها از آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون  آوری جمعبرای  .باشد می

نفر  119نفر متأهل بوده اند.  199نفر مجرد و  17نفر مرد بوده اند.  94نفر زن و  141نفر از افراد نمونه 441از قرار می گیرد.

 سال بوده اند. 11نفر بیشتر از  144سال و  11نفر سابقه کار کمتر از  91 نفر کارشناس ارشد بوده اند. 97کارشناس و 

:نتایجرگرسیونمتغیرعملکردشغلیمدیرانمدارسبرحسبرفتارشهروندیوابعادآن1جدول



 دوستینوع

 
درجه

 آزادی

مجموع

 مجذورات

میانگین

 مجذورات
R R2 F بتا T 

سطح

 معناداری

 000/0 79/11 21/1 11/191 97/1 21/1 92/2429 92/2429 1 رگرسیون

 000/0 97/1 9/1 44/11 19/1 91/1 1/4914 1/4914 1 رگرسیون وجدان

رادمردی و 

 گذشت
 000/0 -92/11 -2/1 29/199 94/1 -21/1 97/2192 97/2192 1 رگرسیون

فضیلت 

 مدنی
 000/0 91/11 91/1 44/11 94/1 91/1 1/4914 1/4914 1 رگرسیون

ادب و 

 مالحظه
 000/0 4/11 92/1 12/111 91/1 92/1 99/9949 99/9949 1 رگرسیون

ار رفت

 شهروندی
 000/0 71/1 9/1 14/77 44/1 91/1 991/4179 991/4179 1 رگرسیون

 

( P=0.000) از رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس به نحوه معناداری دوستی نوع( نشان می دهد که بعد 1) نتایج جدول

R) می کند. مجذور همبستگی بینی پیشعملکرد شغلی آنها را 
درصد واریان  بعد  97یعنی  باشد می 97/1( برابر با 2

بعد وجدان از رفتار شهروندی  از رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس با عملکرد شغلی آنها مشترک است. دوستی نوع

R) می کند. مجذور همبستگی بینی پیش( عملکرد شغلی آنها را P=0.000) سازمانی مدیران مدارس نیز به نحوه معناداری
2 )

درصد واریان  بعد وجدان از رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس با عملکرد شغلی آنها  9یعنی  باشد می 19/1برابر با 

( P=0.000) همچنین بعد رادمردی و گذشت از رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس به نحوه معناداری مشترک است.

R) می کند. مجذور همبستگی یبین پیشعملکرد شغلی آنها را 
درصد واریان  بعد رادمردی  94یعنی  باشد می 94/1ابر با ( بر2

بعد فضیلت مدنی از رفتار شهروندی  و گذشت از رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس با عملکرد شغلی آنها مشترک است.

R) همبستگیمی کند. مجذور  بینی پیش( عملکرد شغلی آنها را P=0.000) سازمانی مدیران مدارس نیز به نحوه معناداری
2 )

درصد واریان  بعد فضیلت مدنی از رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس با عملکرد شغلی  94یعنی  باشد می 94/1برابر با 

 آنها مشترک است.

( عملکرد شغلی آنها را P=0.000) همچنین بعد ادب و مالحظه از رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس به نحوه معناداری

R) می کند. مجذور همبستگی بینی پیش
درصد واریان  بعد ادب و مالحظه از رفتار  91یعنی  باشد می 91/1( برابر با 2
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شهروندی سازمانی مدیران مدارس با عملکرد شغلی آنها مشترک است. نمره کل رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس به 

R) می کند. مجذور همبستگی بینی پیش( عملکرد شغلی آنها را P=0.000) نحوه معناداری
 44یعنی  باشد می 44/1( برابر با 2

 درصد واریان  نمره کل رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس با عملکرد شغلی آنها مشترک است.

 
 

عملکردشغلیمدیرانمدارسازروینمرهكلرفتاربینیپیش:نمودارپراكندگیرگرسیونبرای1نمودار

نیآنهاشهروندیسازما
 

:نتایجرگرسیونمتغیرسالمتعمومیمدیرانمدارسبرحسبرفتارشهروندیوابعادآن2جدول

  
درجه

 آزادی

مجموع

 مجذورات

میانگین

 مجذورات
R R2 F بتا t 

سطح

 معناداری

 000/0 -99/7 -49/1 79/99 11/1 -49/1 11/1411 11/1411 1 رگرسیون دوستی نوع

 000/0 -99/9 -94/1 21/91 49/1 -94/1 94/19997 94/19997 1 رگرسیون وجدان

رادمردی و 

 گذشت
 000/0 19/4 14/1 11/4 14/1 14/1 92/914 92/914 1 رگرسیون

فضیلت 

 مدنی
 000/0 -19/9 -94/1 99/92 49/1 -94/1 4/19191 4/19191 1 رگرسیون

ادب و 

 مالحظه
 000/0 -99/7 -44/1 99/92 19/1 -44/1 49/1111 49/1111 1 رگرسیون

رفتار 

 شهووندی
 000/0 -24/14 -29/1 29/419 41/1 -29/1 24/41944 24/41944 1 رگرسیون

 

( P=0.000) از رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس به نحومعناداری دوستی نوعبعد  ( نشان می دهد که4) نتایج جدول

R) می کند. مجذور همبستگی بینی پیشسالمت عمومی آنها را 
درصد واریان  بعد  11یعنی  باشد می 11/1رابر با ( ب2

از رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس با سالمت عمومی آنها مشترک است. بعد وجدان از رفتار شهروندی  وستید نوع

عملکرد شغلی 

 مدیران مدارس 

 کل رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس  نمره
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R) می کند. مجذور همبستگی بینی پیش( سالمت عمومی آنها را P=0.000) سازمانی مدیران مدارس به نحومعناداری
ابر ( بر2

درصد واریان  بعد وجدان از رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس با سالمت عمومی آنها  49یعنی  باشد می 49/1با 

( سالمت عمومی P=0.000) مشترک است. بعد رادمردی و گذشت از رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس به نحومعناداری

R) می کند. مجذور همبستگی بینی پیشآنها را 
درصد واریان  بعد رادمردی و گذشت از  4یعنی  باشد می 14/1( برابر با 2

 رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس با سالمت عمومی آنها مشترک است. 

 بینی پیش( سالمت عمومی آنها را P=0.000) بعد فضیلت مدنی از رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس به نحومعناداری

R) بستگیمی کند. مجذور هم
درصد واریان  بعد فضیلت مدنی از رفتار شهروندی سازمانی  49یعنی  باشد می 49/1( برابر با 2

مدیران مدارس با سالمت عمومی آنها مشترک است. بعد ادب و مالحظه از رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس به 

R) جذور همبستگیمی کند. م بینی پیش( سالمت عمومی آنها را P=0.000) نحومعناداری
 19یعنی  باشد می 19/1( برابر با 2

درصد واریان  بعد ادب و مالحظه از رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس با سالمت عمومی آنها مشترک است. نمره کل 

ذور می کند. مج بینی پیشها را ( سالمت عمومی آنP=0.000) رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس به نحو معناداری

R) همبستگی
درصد واریان  نمره کل رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس با سالمت  41یعنی  باشد می 41/1( برابر با 2

 عمومی آنها مشترک است. 

 

 



سالمتعمومیمدیرانمدارسازروینمرهكلرفتاربینیپیش:نمودارپراكندگیرگرسیونبرای2نمودار

شهروندیسازمانیآنها



 گیرینتیجه

 عملکرد شغلی بر اساس رفتار شهروندی و سالمت عمومی سازمان مدیران آموزشی مدارس بینی پیشهدف از پژوهش حاضر 

. باشد میبرای عملکرد شغلی مدیران مدارس  داری معنیکننده  بینی پیش. نتایج نشان داد که ابعاد رفتار شهروندی باشد می

این  باشد میبرای عملکرد شغلی  تری قویکننده  بینی پیش ها مؤلفهنسبت به سایر  دوستی نوع مؤلفهبیان داشت که  توان می

( همخوانی دارد. نتایج مطالعات 4111) ( وبونتالو4119) (، هانینگتون4111) (، چنگ چین1911) تحقیق با تحقیقات جمالی

ط کاری پرورش دهند و بدین منظور به جای آن ند رفتار شهروندی سازمانی را با بهبود محیتوان مینشان می دهد که مدیران 

که متوسل به زور یا اجبار شوند، به فرآیندهای استخدام یا جامعه پذیری اتکا نمایند تا این رفتارها ایجاد شود. رفتار شهروندی 

سالمت عمومی 

 مدیران مدارس 

 نمره کل رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس
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به ویژه ) باعث داشتن یک گروه از کارکنانی می شود که به سازمان متعهد هستند. صرف وجود رفتار شهروندی سازمانی

فداکاری، وظیفه شناسی با وجدان کاری( باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان می گردد. کارکنانی که به سازمان 

متعهدند به مدت طوالنی در سازمان می مانند. محصوالتی با کیفیت باال تولید می کنند و به موقعیت سازمان بر اساس 

است که رفتار شهروندی سازمانی، محیط  بینی پیشد. از لحاظ منطقی نیز قابل رویکردهای متنوع و مختلف کمک می کنن

کاری سازمان را ارتقاء می دهد. رفتار شهروندی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی 

وی در سازمان می شوند در این تحقیق یکی  فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقشهای

این بعد درباره رفتارهای دوستانه است  باشد می دوستی نوعکننده عملکرد شغلی است بعد  بینی پیشاز ابعاد رفتار شهروندی که 

 که از ایجاد مسأله و مشکل در محل کار جلوگیری می کند. مثالً فرد تالش می کند در حل مشکالت همکارانش همکاری

نموده یا پیش از درخواست کمک از سوی همکاران به یاری وکمک های دوستانه و داوطلبانه به آنها اقدام نماید. که همین امر 

 موجبات افزایش عملکرد شغلی مدیران را فراهم می سازد.

. در بین باشد میارس برای سالمت عمومی مدیران مد داری عنیمکننده  بینی پیشنتایج نشان داد رفتار شهروندی و ابعاد آن 

برای سالمت عمومی مدیران مدارس  تر قویکننده  بینی پیشابعاد رفتار شهروندی، ابعاد وجدان، فضیلت مدنی، ادب و مالحظه 

(، 1992) (، پروسه4117) (، پوزنگ ژای و کانی شی4111) . این تحقیق با تحقیقات جاکوب پیز و شارون ویلمنباشند می

( همخوانی دارد. با توجه به این که رفتار شهروندی سازمانی عملکردی فرانقشی 1917) و همکاران (، رستمی1912) یعقوبی

محسوب می شود، همواره از مدیران مدارس انتظار می رود که برای پیشبرد مقاصد مدرسه به ویژه، پیشرفت دانش آموزان از 

امور  پذیرتر باشند، همکاران خود را در جهت انجامخود تالش های بیشتری نشان دهند، یعنی در انجام وظایف مسئولیت 

مدرسه حمایت و در جهت بهبود شرایط آموزشی تالش کنند، تا حد امکان در انجام کارهای خود شرایط دیگر همکاران را مورد 

باشند. از سوی توجه قرار دهند و در نامالیمات کار پیوسته گله و شکایت نکنند. در کل از رفتار شهروندی باالیی برخوردار 

بیا ن کرد که مدیران مدارس افرادی هستند که با فکر، روح و روان دانش آموزان سر وکار دارند. در نتیجه برای  توان میدیگر 

انجام وظایف خود باید خودشان در درجه اول از سالمت فکری و روانی برخوردارند باشند به بیان دیگر هر چه مدیران مدارس 

یشتری برخوردار باشند از خود عملکردهای فرانقشی بیشتری نشان خواهند داد تا مدرسه ای شادتر، متعالی از سالمت عمومی ب

 تر و اثربخش تر در امر آموزش نسل های آینده این مرز و بوم داشته باشیم.

جو سازمانی، ) مانند با توجه به نتایج پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی به بررسی رابطه بین عملکرد شغلی با سایر عوامل

رضایت شغلی توانمندسازی، خالقیت( پرداخته شود. همچنین جهت افزایش رفتار فرانقشی باید مدیران در دوره های آموزشی 

 الزم جهت ایجاد فضای سازمانی مناسب و سایر متغیرهایی که به رشد رفتار فرانقشی کمک می کند شرکت نمایند.
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