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چکیده:
هدف این پژوهش بررسی اثر آموزش فراشناخت و ذهن اگاهی بر رفتار شهروندی سازمانی است.
روش تحقیق نیمه آزمایشی است .جامعه آماری کلیه معلمان مشغول به تحصیل در دانشگاه
فرهنگیان خراسان شمالی (شهربجنورد) در سال تحصیلی  1392-93میباشند که تعداد کل آنها
 540نفراست .با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشهای سه کالس به تعداد 90
نفرانتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(60نفر) و یک گروه کنترل(30نفر) قرار گرفتند.
به یکی از گروههای آزمایش فراشناخت و به دیگری ذهن آگاهی آموزش داده شد .برای اندازه
گیری رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پودساکف وهمکاران ()1990استفاده شد .تجزیه
تحلیل دادهها از روش تحلیل کواریانس و مانکوا انجام شد .یافتهها نشان دادکه رفتار شهروندی
سازمانی در معلمانی که درگروههای تحت آموزش فراشناخت وذهن آگاهی قرارداشتند از معلمانی
که درگروه کنترل بودند به طور معناداری بیشتر بود.
واژه های کلیدی :فراشناخت ،ذهن آگاهی ،رفتارشهروندی سازمانی

 - 1دانشیارگروه روانشناسی دانشگاه پیام نور
 - 2استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور
 - 3دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور
 - 4دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور.نویسنده مسئول amafa32@yahoo.com
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مقدمه
یکی از مهمترین ویژگیهای هر سازمان برای کار در شرایط متغیر ،داشتن افرادی است که
راغبند در تغییرات موفقیت آمیز سازمان ،بدون وجود الزامات رسمی شغل ،شرکت کنند .رفتارهایی
که از انتظارات رسمی نقش فرا رفته ولی برای بقاء سازمان ،مهم و حتی ضروری هستند
(پارنل . )2003،1شهروند خوب سازمانی یک تفکر و ایده است و آن مشتمل بر رفتارهای متنوع
کارکنان نظیر ،پذیرش و بعهده گرفتن وظایف و مسئولیتهای اضافی ،پیروی از مقررات و رویههای
سازمان ،حفظ و توسعه نگرش مثبت ،شکیبایی و تحمل نارضایتی و مشکالت در سرکار میباشد .بر
پایه و اساس تئوریها و نظریه های سازمانی مسلماً رفتار شهروندی سازمانی ( 2)OCBبه رقابت و
عملکرد سازمان کمک میکند .سازمانهای موفق نیازمند کارکنانی هستند که بیش از وظایف
معمول خود کارکرده و عملکردی فراتر از انتظارات سازمان داشته باشند .رفتارسازمانی شهروندی
اقداماتی را توصیف میکند که در آن کارکنان فراتر از نیازهای از پیش تعیین شده نقش خود ،عمل
میکنند و این امر سبب باالرفتن اثربخشی سازمانی میشود ( چین.)2006 ،3
رفتار شهروندی سازمانی ابتدا در سال  1987توسط کان وکاتز 4به عنوان رفتارهای فرا نقشی
تعریف شد .اما پژوهشهای اصلی درباره این مفهوم توسط باتمان و ارگان 5در سال 1983آغاز
شد .تحقیقات اولیهای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی
مسئولیتها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ،اما اغلب نادیده گرفته میشد .این
رفتارها با وجود اینکه در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری میشدند و یا
حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار میگرفتند ،اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند.
(بینستوک 6و همکاران .)2003 ،ویگودا و همکاران )2007( 7معتقدند؛ رفتار شهروندی سازمانی،
شامل انواعی از کمکهای غیر رسمی و اختیاری میباشند که کارمند ،بدون توجه به تحریمها و
پاداشهای رسمی و به عنوان فردی آزاد آنها را انجام داده و یا از انجام آنها ،خوداری مینماید.
1-Purnell,
2-Organizational citizenship behavior
3-Chein,
4-Katz&kahn
5-organ
6-Bienstock
7-vigoda
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اریک 1و همکاران()2008معتقدند ،رفتار شهروندی سازمانی ،فعالیتهایی است که از فرد ،خواسته
نشده که آنها را انجام دهد ولی انجام آنها باعث حمایت از سازمان شده و به آن سود میرساند.
کاربردیترین دستهبندی از ابعاد رفتاری شهروندی سازمانی توسط اورگان ( )1988پیشنهاد
شد و مورد حمایت پژوهشگران نیز قرارگرفت (پود ساکف ،2مک کنزی ،مورمن وفیتر1990 ،؛
اسچانک 3ودوملر .)2003،این ابعاد شامل وظیفه شناسی( 4انجام امور فراتر از الزامات سازمانی)،
نوع دوستی( 5رفتارهای داوطلبانه با هدف کمک به همکاران برای انجام وظایف سازمانی یا حل
مشکالت از طریق همدلی) ،فضیلت مدنی( 6مشارکت مسووالنه در روند سیاستهای سازمان مانند
شرکت در برنامههای فوق برنامه و افزایش اطالعات سازمانی) ،جوانمردی( 7تحمل ناراحتیها و
مشکالت سازمانی بدون شکایت) ،و ادب و مهربانی( 8توجه به تاثیر اعمال خود به دیگران و تکریم
آنان) است (رگو،9ریبیرو وسونا .)2010،
با این تعاریف ،از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار میرود بیش از الزامات نقش خود و
فراتر از وظایف رسمی ،در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند .به عبارت دیگر ساختار رفتار
شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی ،اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در
سازمان فعالیت میکنند و در اثر این رفتارهای آنان اثر بخشی سازمانی بهبود مییابد( .بینستوک و
همکاران .)2003 ،تقویت رفتار شهروندی ،مانند هر رفتار دیگری که از افراد سر میزند ،نیاز به
تشویق و آموزش دارد .یکی از مواردی که میتواند در این زمینه تأثیرگذار باشد تقویت مهارتهای
فراشناخت و ذهن آگاهی کارمندان است.
ذهن آگاهی و فرا شناخت دو برنامه متفاوت هستند ،اما میتوان آنها رابه عنوان رویکردهای
همپوشی در رسیدن به یک هدف در نظر گرفت .هر دو برای ایجاد تغییر در ارتباط با افکار و
1-Eric
2-Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter
3-Schnake&Dumler
4- conscientiousness
5- altruism
6- civic virtue
7- sportsmanship
8- courtesy
9-Rego, Ribeiro& Cunha
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تجارب مراجع ان استفاده میشود .ولز)2005(1اعالم کرده است که فعالیت چندین فرایندهای
فراشناختی ،مانند نظارت فراشناختی برای توانمند شدن درذهن آگاهی الزم است.
فراشناخت ،که حوزه اندیشه گری نوینی میباشد در لغت به معنای شناخت درباره شناخت ،
یادانش درباره دانست است (وولفولک .)2001،2فراشناخت ابتدا به وسیله فالول )1979(3مطرح
شد .فالول فراشناخت را به عنوان «آگاهی از شناخت و فرایندهای شناختی و کنترل ،تنظیم و
بازبینی فعاالنه شناخت» تعریف کرد .فالول و همکاران ( )1993فرا شناخت را به دو طبقه دانش
فراشناختی و تجربه فراشناختی تقسیم میکنند .مولفه اول که دانش فرا شناختی است زمانی حاصل
میشود که فرد از تواناییهای شناختی خود و نیز ناتواناییهای شناختی خود آگاه میگردد .دومین
مولفه فراشناخت تجربه فراشناختی است .بنابه نظر فالول( )1993تجربه فراشناختی به تجارب
شناختی یا عاطفی گفته میشود که به یک اقدام شناختی مربوط باشد.
فرا شناخت شامل خود آگاهی 4و خود کنترلی 5نسبت به فرایندهای تفکر شخص ،توانایی ها ،و
تعدیل کردن استراتژی و رفتاراست .جزء خود آگاهی شامل دانش فرد از تفکر خود و همچنین
دانستن اینکه کی و چگونه از استراتژیهای خاصی برای تفکر و یادگیری استفاده کند .این خود
آگاهی تفکر و رفتار فرد را هنگامی که یک مشکل ایجاد میشود هدایت کرده و در نهایت موجب
حل مساله وصرفه جویی در زمان ،سرخوردگی ،و منابع میشود .فرا شناخت همچنین شامل خود
کنترلی در تفکر و یادگیری است .این جزء شامل برنامه ریزی ،نظارت ،ارزیابی ،تنظیم ،و هماهنگی
تفکر فرد می باشد که برای بهبود عملکرد شغلی فرد مناسب است و منجر به کسب ارتقاء شغلی در
محل کار میشود جزء خود کنترلی فراشناخت همچنین به کنترل "خود گفتگوی"6منفی که برای
تفکر سازنده مخل است کمک میکند .فرا شناخت تنها بخشی از یک مجموعه بزرگتر از ویژگیهای
شخصی که میتواند به یادگیری و مسئولیت پذیری شخصی منجرشود .این ویژگیها عبارتند از:

1-wells
2-Woolfolk
3-flavell
4- self-awareness
5- self-control
6- self-talk
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انگیزه ،هدفگذاری ،خودکارآمدی (باورها در مورد تواناییهای فرد) و مدیریت شخصی

است(.مونبی1

وهمکاران)2003،
برنامههای آموزشی فراشناختی در ارتباط با طیف وسیعی از حیطه های شناختی ،عاطفی و
اجتماعی

مورد

بررسی

قرار

گرفته

است؛

از

قبیل:

حل

مساله

(سوانسن،2

1990وکای)1992،تفاوتهای افراد در حل مساله را به تفاوتهای افراد در مهارتهای فرا
شناختی نسبت داد .قورچیان ( )1378به بررسی «تاثیر آموزش و به کارگیری راهبردهای
فراشناختی برجنبههای عاطفی و اجتماعی » پرداخت و نتایج نشان داد که راهبردهای فرا شناختی
زمینه شادابی عاطفی ،سازندگی و مسولیت پذیری اجتماعی را فراهم آورده و باعث افزایش اعتماد
به نفس دانش آموزان میشود .رجب بیگی وهمکاران ( )1392در پژوهشی بین بعد فراشناختی
هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان جهاد کشاورزی رابطه معناداری بدست آوردند.
احمدی و همکاران ( )1392در پژوهش خود نتیجه گرفتند که بین بعد شناختی هوش فرهنگی
مدیران با توانمندی آنان در حل تعارض کارکنان ارتباط معنادار وجود دارد .به طور کلی آموزش
راهبردهای فراشناختی ،زمینه درگیری علمی ،منبع کنترل درونی ،اسنادهای مثبت ،خالقیت و خود
مسوولیت پذیری را در افراد فراهم کرده و حس اعتماد به نفس درامور زندگی را تقویت میکند.
(محبوبی .)1385،مهارت دیگری که با راهبردهای فراشناخت همپوشی دارد ذهن آگاهی میباشد.
متغییرهای مشترک زیادی مانند :خود آگاهی ،خود تنظیمی ،خود کنترلی و ...بین آنها وجود دارد ،که
میتواند به بهبود رفتارشهروندی سازمانی کمک کند.
ذهن آگاهیبه عنوان «پرداختن توجه به یک شیوه خاص در زمان حال ،و بدون قضاوت»
تعریف شده است (کابات زین .)2005،همچنین حالتی از هوشیاری که از طریق توجه پذیرا و
آگاهی از رویدادها و تجربایت فعلی ،بدون ارزیابی ،داوری و فیلترهای شناختی تعریف شده
است(براون 3وهمکاران .)2007،این تعریف ذهن آگاهی را به عنوان یک موقعیت هشیاری تصدیق
میکند و تحقیقات شواهدی مبنی بر تغییر قابل توجه درون فردی در ذهن آگاهی در طول زمان
1-Munby
2- Swanson
3- Brown
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ارائه میدهند (براون  .)2003 ،در طول سه دهه گذشته ،محققان اغلب مراقبه ذهن آگاهی را برای
نقش آن درکم کردن نشانههای اختالالت فیزیکی و روانی در جمعیت های بالینی و به عنوان یک
تکنیک کاهش استرس در افراد غیر بالینی مورد آزمایش قرار دادهاند (سراتی.)2010،1در جمعیت
غیربالینی ،اثرات مثبت مراقبه ذهن آگاهی شامل کاهش اثرات هیجانات منفی (دلگادو2وهمکاران،
 ،)2010افزایش امید دستیابی به هدف (سیراس وکراس ،)2009 ،3احساسات مثبت در موقعیت-
های زندگی (فرینکسن4و همکاران ،)2008 ،بهزیستی کلی و افزایش پیوندهای اجتماعی
(گروس )2008 ،5میباشد .ذهن آگاهی بطور مثبت با بهزیستی هیجانی وکیفیت روابط صمیمی
ارتباط دارد(براون وهمکاران .)2009 ،ذهن آگاهی بطور منفی با خصومت و پرخاشگری در ارتباط
بوده است (هپنر6و همکاران.)2008 ،
یک گروه از شواهد رو به گسترش نشان میدهد که ذهن آگاهی نقش عمدهای در انعطاف
پذیری و واکنش تاخیری در موقعیتهای مختلف در ارتباط میان فردی ایفا

میکند (بیشاب7و

همکاران .)2004 ،واکنش نشان دادن به صورت انعطاف پذیر نه تنها به تاخیر در واکنش نیاز دارد
بلکه به ارزیابی دقیقی از موقعیت ،گزینههای موجود برای واکنش ،و نیز یک ابتکار عمل نهایی نیاز
دارد (سیگل.)2007،8ذهن آگاهی منجر به جدایی فکر و هیجان شده ،و به این دلیل واکنش
خودکار را کاهش میدهد ،افرادی که ذهن آگاهی را تمرین میکنند ترس کمتری دارند ،که این
مساله به آنها کمک میکند بهتر از عهدهی رویدادهای تنشزا برآیند (برودریک .)2005 ،9بعالوه،
برای افراد مشکل است که از دیدگاههای سایرین با خبر باشند در حالی که از دیدگاه خود آگاه
نیستند .در اصل آگاهی از لحظه فعلی بدون داوری (به عبارت دیگر ،ذهن آگاهی) در باره افکار
درونی خود شخص همدلی برای وضعیتهای درونی سایرین را تهسیل می کند (بلوک لرنر10و
همکاران .)2007ذهن آگاهی تواناییهای را برای تحمل هیجانات منفی در خودمان و سایرین
1- Serretti
2- Delgado
Krausو 3- Sears
4- Frednickson
5- Gross
6-Heppner
7
-Bishop
8- Siegel
9- Broderick
10-Block- Lerner
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افراد افزایش میدهد (تیپزرد.)2009،1تعدیل و کاهش هیجان منفی همچنین مزایای زیادی برای
عملکرد کارمند برای مثال افراد سازمانی که دارای سطوح باالتری از همدلی برای همکاران خود

هستند سطوح باالتری از رفتار شهروندانه سازمانی نشان دادهاند (کامادر2و همکاران .)2006با توجه
به پژوهشهای ذکر شده ،اگر ذهن آگاهی میتواند به ایجاد خود اگاهی ،همدلی وکنترل هیجانی
بیشتر منجر شود و همچنین اگر مهارتهای فرا شناخت به افزایش خود اگاهی و خود کنترلی
کمک میکند بنابراین با آموزش آنها در محیط سازمانی میتوانیم انتظار نتایج فردی و سازمانی
مثبتی را داشته باشیم .در این پژوهش به بررسی اثر آموزشهای فراشناخت و ذهن آگاهی بر
افزایش رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان پرداختیهایم.
روش
روش پژوهش نیمه تجربی و طرح آن به صورت پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه گواه
بود .جامعه آماری همه معلمان مقطع ابتدایی و راهنمایی مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان
خراسان شمالی در سال تحصیلی 1392-93بودند ( 540نفر) که به روش نمونه گیری خوشهای
چند مرحلهای ابتدا از بین هشت رشته موجود رشته علوم تربیتی و از بین پانزده کالس ،سه کالس
به عنوان نمونه انتخاب و به صورت جایگزینی تصادفی در سه گروه(هرگروه  30نفر) آزمایش
فراشناخت ،گروه آزمایش ذهن آگاهی و گروه گواه قرارگرفتند.
ابزاراندازه گیری :برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
پود ساکف ،مکنزی ،مورمن و فیتر ( )1990استفاده شد .این پرسشنامه دارای  24سوال میباشد
که پاسخ به آن در طیف کامال مخالفم ( 1نمره) تا کامال موافقم (6نمره) طراحی شده است و پنج
بعد وظیفه شناسی ،ادب و مهربانی ،نوع دوستی ،جوانمردی و فضیلت مدنی را مورد سنجش
قرارمیدهد .پایایی و اعتبار این پرسشنامه توسط نعامی و شکرکن (0/92 )1385و در تحقیق
هویدا ونادری( 0/89 )1388از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده است.
ساختار جلسات مداخله
1- Tipsord
2- Kamadar
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-1آموزش ذهن آگاهی
محتوای جلسات آموزشی دراین روش برگرفته از روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش

استرس1

)(MBSRکابات زین ()1994وروش ذهن آگاهی مبتنی برافزایش رابطه ( ) MBRE( 2کارسون 3و
همکاران )2004 ،میباشد .که به صورت روش آموزش سخنرانی و تمرینات کالسی ذهن آگاهی
به همراه بحث وتبادل نظر درباره تجربه ذهن آگاهی انجام شد.
جدول شماره :1فهرست جلسات مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر افزایش رابطه

جلسه اول :خوش آمدگویی ،آشنایی مختصر ،اجرای پیش آزمون.
جلسه دوم :مقدمهای بر ذهن آگاهی ،تمرین فن خوردن کشمش ،ارایه تکالیف منزل مراقبه سه دقیقهای
تنفس ،تکالیف خودآگاهی
جلسه سوم :مراقبه بدن ،صحبت گروهی تکالیف و تمرینها با تمرکز بر تجارب خوشایند رفتارهای
شهروندی سازمانی.
جلسه چهارم :مراقبه بدن ،بحث گروهی درباره تمرینها و تمرکز آموزشی روی جنبههای کاری و
شهروندی زندگی اجتماعی.
جلسه پنجم :مراقبه بدن ،تمرکز ذهنی بر رفتارهای شهروندی سازمانی بحث گروهی تمرینها و آموزش
معیارهای رفتار شهروندی سازمانی (نظریه پودساکف).
جلسه ششم :مراقبه بدن ،تمرکز ذهنی درباره تمرینها و تمرکز آموزشی روی بازخوردهای رفتارشهروندی
سازمانی واثرات آن.
جلسه هفتم :مراقبه بدن ،بحث گروهی /مرورکلی برنامه ،تمرکز بر دروس یاد گرفته شده ،خاتمه.
جلسه هشتم :تقدیر و تشکر ،اجرای پس آزمون.

1

-mindfulness-based stress reduction
2- Mindfulness-Based Relationship Enhancement
3- Carson
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 -2آموزش فراشناخت
برای گروه آزمایش دوم دوره آموزشی مهارتهای فراشناخت از طریق برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی با
رویکردفراشناختی  MASST-R)(1که توسط شینکر 2و همکاران( )2002طراحی شده است که شامل
خودآگاهی ،آگاهی اجتماعی ،3خود مدیریتی ،4ارتباط اجتماعی 5و تصمیم گیری مسووالنه 6میباشد در هشت
جلسه دو ساعته برگزار شد.
جدول شماره  :2فهرست جلسات آموزش مهارتهای فراشناختی با رویکرد اجتماعی

جلسه اول:خوش آمد گویی ،آشنایی مختصر ،بیان کلی طرح ،اجرای پیش آزمون.
جلسه دوم :بیان اصول اولیه خودآگاهی (شناخت ،هیجان ،رفتار) و اثرات مثبت کنترل ،تغییر و هدایت
شناختها را به بحث میگذارد .توزیع فرم حاوی سواالتی در مورد توصیف ویژگیهای مثبت و منفی که
فرد دارد و ارزیابی و جمع بندی آن.
جلسه سوم :بررسی بازخوردهای مثبت ومنفی جلسه قبل ،ارایه مطالبی درباره دانش فراشناختی و ارزیابی
باورها و شناختهای اجتماعی ،نحوه شکل گیری و پیامدهای رفتاری آنها.
جلسه چهارم :بیان نمونههایی از رفتارهای شهروندی سازمانی ،توزیع فرم جهت تکمیل ویژگیهای مثبت
کارمندان و راهکارهای ایجاد آن توسط گروهها و بحث بین گروهی.
جلسه پنجم :بیان راهکارهای کنترل ونظارت بر شناختهای اجتماعی و بحث و تبادل نظر بین گروهی
درباره نحوه ارزیابی و برنامه ریزی شناختی در زندگی کاری.
جلسه ششم :بیان شیوههای اصالح و تعدیل شناختهای اجتماعی معیوب و جایگزینی شناختهای مناسب
در محیط کاری ،بحث گروهی و بین گروهی در مورد فعالیتهای داوطلبانه اجتماعی و رفتارهای شهروندی
سازمانی.
جلسه هفتم :بحث و تبادل نظر گروهها درمورد رفتارهای شهروندی سازمانی و ارزیابی نکات مثبت و منفی
رفتارسازمانی کارمندان ،جمع بندی وخاتمه
جلسه هشتم :تقدیر وتشکر،اجرای پس آزمون.

1- Metacognitive Approach to Social Skills Training – Revised
2-Sheinker
3-social awareness
4-self-management
5-relationship skills
6-responsible decision-making
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یافته ها
برای مقایسه سه گروه در مقیاس شهروندی سازمانی و زیر مقیاسهای آن با توجه به پیش آزمون
به عنوان متغییر کمکی برای حذف اثر متغییرهای مزاحم از تحلیل کواریانس چند متغییره (مانکوا)
استفاده شد .که نتایج آن در جدولهای زیر ارائه شده است.
جدول :3میانگین وانحراف معیار پیش آزمون وپس آزمون در سه گروه

گروهها
مراحل
متغییرها
رفتارشهروندی
سازمانی

پیش
آزمون
پس آزمون

آموزش فراشناخت

آموزش ذهن آگاهی

60/33

انحراف
معیار
7/72

60/87

66/70

6/85

68/97

میانگین

میانگین

گواه

انحراف
معیار
7/54

61/37

انحراف
معیار
7/86

میانگین

7/78

62/73

9/35

جدول ( )3میانگین و انحراف معیار نمرات متغییر رفتار شهروندی سازمانی را در دو گروه آزمایش و
گواه در دو زمان پیش آزمون و پس آزمون نشان میدهد .همانطورکه مشهود است نمرات گروه-
های آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش داشته است .همچنین میانگین پس
آزمون گروههای آزمایش (فراشناخت66/70،ذهن اگاهی )68/97،بیشتر ازگروه ذگواه ()62/73
میباشد .برای بررسی معناداری این تفاوت خالصه نتایج تحلیل کواریانس چند متغییره در جدول
زیر آمده است.
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جدول :4خالصه نتایج تحلیل کواریانس چند متغییره (مانکوا)

آزمون

مقدار

اثر پیالیی
المبداویلکز
اثر هوتلینگ
بزرگترین
ریشه روی

0/463
0/539
0/853
0/848

Df

فرضیه
10
10
10
5

درجه آزادی
خطا
154
152
150
77

F

4/64
5/51
6/39
13/05

سطح
معناداری
0/001
0/001
0/001
0/001

اندازه اثر
0/232
0/266
0/299
0/459

توان
آماری
0/999
1
1
1

همانطور که در جدول ( )4مشاهده میشود میزان تااثیر آماوزش فراشاناخت و ذهان اگااهی
حداقل  0/23بوده است .این بدان معناست که  23درصد واریانس نمرات پس آزماون متغییرهاای
وابسته مربوط به آموزش بوده است .همچنین باا کنتارل پایش آزماون ساطوح معنای داری هماه
آزمودنیها بیانگر آن هستند که بین گروههای آزمایش وگواه حاداقل دریکای از زیار مقیااسهاای
متغییر وابستهتفاوت معناداری وجود دارد.برای پی بردن به این تفاوت نتایج حاصل از آزمون تحلیال
کواریانس یک راهه در متن مانکوادر جدول  5اورده شده است.
جدول  :5خالصه نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا
متغییر

F

اندازه اثر توان
آماری
0/993 0/228

سطح
معناداری
0/001

فضیلت مدنی

مجموع
مجذورات
51/125

درجه
آزادی
2

میانگین
مجذورات
25/56

11/83

0/216

وظیفه شناسی

49/35

2

24/67

11/03

0/001

نوعدوستی

80/10

2

40/05

20/90

0/001

0/990 0/343

جوانمردی
احترام
کل شهروندی

51/82
26/03
1250/19

2
2
2

25/91
13/01
625/09

10/28
3/98
25/46

0/001
0/022
0/001

0/984 0/205
0/699 0/091
1
0/389

1

همانطور که در جدول ( )5مالحظه مایشاود در بررسای  Fحاصال از مقایساه نماره کال رفتاار
شهروندی سازمانی برابر با (F=25/46و )p<0/001است ،درحقیقت نتیجه موید آن است که بین
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افرادی که آموزش ذهن آگاهی و فراشناخت دیدهاند (گروههای آزمایش) وکسانی که آماوزشهاا را
دریافت نکرده اند (گروه گواه) از لحاظ رفتار شهروندی سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد .بناابراین
فرضیه کلی پژوهش تایید میشود .در فرضیههای فرعی نیز بین گروههای آزماایش وگاواه از نظار
خرده مقیاسهای رفتار شهروندی سازمانی نیز تفاوت معنادار مشاهده میشود ،فقاط در زیار مقیااس

احترام وادب(F=3/98و )p<0/022آموزشهای فراشناخت وذهن آگااهی تفااوت معنااداری ایجااد
نکردهاند .بنا براین بقیه فرضیههای فرعی که چهارزیر مقیااس رفتاار شاهروندی ساازمانی شاامل:
فضاایلت مااادنی (F=11/83و ،)p<0/001وظیفاااه شناسااای(F=11/03و ،)p<0/001نوعدوساااتی
(F=20/90و ،)p<0/001جاااااااااااوانمردی (F=10/286و )p<0/001واحتااااااااااارام و ادب
(F=3/98و )p<0/022میباشد ،نیز تایید میشود .به عباارت دیگار آماوزش فراشاناخت و ذهان
آگاهی در گروههای آزمایش در افزایش نمرات مقیاسهای رفتارشهروندی سازمانی به نسبت گاروه
گواه نقش داشته است.
بحث ونتیجه گیری:
افزایش رفتارهای مثبت اجتماعی از جمله رفتارهای شهروندی سازمانی هدف همه جوامع می-
باشد .در این تحقیق آموزشهای فراشناخت وذهن آگاهی برای افزایش رفتار شهروندی سازمانی
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحلیل کواریانس چند متغییره نشان داد که هم آموزشهای
فراشناخت وهم ذهن اگاهی ( )0/26از واریانس متغییر وابسته را تبیین میکنند .این یافته با
یافتههای رجب بیگی و همکاران ( )1392که بین بعد فراشناختی هوش فرهنگی و رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان جهاد کشاورزی رابطه معناداری بدست آوردند و همچنین کامادرو
همکاران () 2006که نشان دادند آموزش مراقبه ذهن آگاهی درهمدلی ورفتار شهروندی سازمانی
کارکنان اثر مثبت دارد .همخوان است .درمورد زیر مقیاسهای رفتار شهروندی سازمانی نیز فقط
ادب واحترام ( )p>0/022معنادار نشد و مابقی زیر مقیاسها با آموزشهای ارائه شده معنادار شدند.
بنا بر یافتههای تحقیقات قبلی که به اثر آموزشهای فراشناخت بر خود کارآمدی مسولیت پذیری
(یوسفزاده ،)1391،حل مساله( کای،)1992،کنترل اجتماعی و عاطفی (قورچیان)1378،
پرداختهاند وطبق یافتههای مونبی وهمکاران ( )2003که معتقدند فراشناخت با ایجاد خود آگاهی و
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خود کنترلی میتواند به تنظیم رفتارها وهیجانات کارکنان کمک کند و با نظارت و هماهنگی
تفکرات فرد باعث بهبود عملکرد شغلی وی شده وزمینه ارتقاء شغلی را فراهم میکند .میتوان گفت
با آموزشهای الزم در زمینه دانش فراشناختی و همچنین ارزیابی ،کنترل و اصالح فراشناختی می-
توان رفتار شهروندی سازمانی معلمان را افزایش داد .همچنین پژوهشها نشان دادهاند که مراقبه
ذهن آگاهی در کاهش اثرات هیجانات منفی (دلگادو وهمکاران ،)2010 ،بهزیستی کلی (فرینکسن
 ،)2010 ،و افزایش پیوندهای اجتماعی (گروسو همکاران)2008 ،اثرات مثبتی دارد و منجر به
جدایی فکر و هیجان شده ،و به این دلیل واکنش خودکار را کاهش میدهد (برودریک.)2005 ،به
عبارت دیگر ،آگاهی در باره افکار درونی خود شخص همدلی برای وضعیتهای درونی سایرین را
تهسیل میکند (بلوک لرنرو همکاران  )2007واین همدلی می تواند رفتارشهروندی سازمانی
کارکنان را بهبود بخشد(کامادرو همکاران  .)2006،بنابراین با توجه به همپوشی مفهومی که بین
فراشناخت وذهن آگاهی وجود دارد (ولز ،)2005،میتوان گفت هر دو متغییر با تغییرات شناختی و
ذهنی در افراد باعث بهبود خود آگاهی ،خود کنترلی و مسوولیت پذیری شده و این تغییرات منجر به
کنترل و نظارت هیجانی و همدلی در آنان میشود ،که در نهایت بهبود و افزایش رفتارهایی چون
وظیفه شناسی ،نوعدوستی ،فضیلت مدنی و جوانمردی در بین کارکنان کمک خواهند کرد .با توجه
به موارد مطرح شده و یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود نظامهای اداری سازمانی با ساز و کاهای
مناسب در ایجاد رفتارهای مفید کارکنان ازجمله رفتار شهروندی سازمانی تالش کنند .تا بدین -
وسیله محیطی بهتر و سالمتر برای کارکنان و مراجعان فراهم شود که مهمترین ساز و کار
تواند آموزشهای فراشناخت و ذهن آگاهی باشد.
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