
 

 

 

 های شغلی بر رفتارشهروندی سازمانیبررسی تاثیر ویژگی

(مطالعه موردی،کارکنان مناطق پنج گانه شهرداری رشت)  

1حسین خنیفر  

2فرشید خمویی  

  3سهیل نجات

4مهدی مهذبی  

 چکیده

 ای برای فهم تاثیر رفتارای مدیریت، توجه قابل مالحظهدر ادبیات آکادمیک و حرفه

ای کارکنان بر مشارکت آنان به فرا وظیفه عنوان رفتارهایروندی سازمانی به شه

صورت مثبت در عملکرد سازمان شده است. رفتار شهروندی سازمانی، نگرش و 

ها در راستای اهداف پذیری باالتر آنظرفیت کارکنان را برای توانمندسازی و انعطاف

کارکنان  آورد.این پژوهش صرفاسازمان و در شرایط مختلف محیطی فراهم می

 آلفای ضریب مناطق پنج گانه شهرداری شهر رشت را مورد مطالعه قرار می دهد.

آمد. همچنین برای سواالت متغیرها به  دست به 91/0کرونباخ  کلی پرسشنامه 

برای رفتار شهروندی سازمانی به  865/0های شغلی و  برای ویژگی 799/0ترتیب 

ز تکنیک تحلیل عاملی مرتبه اول و دست آمد.به منظور سنجش روایی پرسشنامه ا

 استفاده شده است. LISREL8.8دوم از طریق نرم افزار 

 شهرداری رشت رفتار شهروندی سازمانی، ویژگی های شغلی، واژه های کلیدی:

                                                           
                 استاد دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران                                                                             

تهران دانشگاه فارابی پردیس بازرگانی مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی                                  

تهران دانشگاه فارابی پردیس بازرگانی مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی   

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی پردیس فارابی دانشگاه تهران                                                          



 

 

 

 مقدمه

های جدیدی برای ها پیوسته در جستجوی شیوهدر دنیای پررقابت کنونی، سازمان

شان هستند. با وجود افزایش استفاده از تکنولوژی کارکنانحداکثر کردن عملکرد و تالش 

اطالعات، باز هم در عملکرد کارایی سازمان شکاف وجود دارد اکنون قویا این اعتقاد وجود 

دارد که عملکرد کارایی سازمان تا حدود زیادی به تالش کارکنان که فراتر از الزامات 

های جدید و ای اخیر توسعه تکنولوژیهباشد بستگی دارد.در سالتعریف شده نقش می

رشد فزاینده جهانی اقتصاد منجر به رقابت فزاینده و تغییرات سریع در ماهیت کار سازمان 

 (.1378و کارکنانشان شده است )صنوبری، 

ای برای فهم تاثیر ای مدیریت، توجه قابل مالحظهدر ادبیات آکادمیک و حرفه

ای کارکنان برمشارکت آنان به صورت تارهایی فراوظیفهرفتارشهروندی سازمانی به عنوان رف

مثبت در عملکرد سازمان شده است. رفتار شهروندی سازمانی، نگرش و ظرفیت کارکنان را 

ها در راستای اهداف سازمان و در شرایط پذیری باالتر آنبرای توانمندسازی و انعطاف

شود ی که در کارکنان ایجاد میآورد.بنابراین وفاداری و تعهدمختلف محیطی فراهم می

-عاملی برای تضمین سالمت سازمان و بقای آن در محیط رقابتی و متحول محسوب می

 (.1390شود )فانی و همکاران، 

( برای اولین بار از اصطالح رفتارشهروندی سازمانی استفاده 1983باتمان و ارگان )

شغل قید نشده است اما کارکنان کردند و آن را به عنوان رفتارهایی سودمند که در شرح 

 دهند.برای کمک به دیگران در انجام وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می

شود. یکی های کارکنان معمولی حاصل نمیعملکرد سازمانی برجسته از طریق تالش

ها دارای کارکنانی شود این است که آنهای بزرگ میاز دالیلی که باعث موفقیت سازمان

 (.1387نمایند )صنوبری، ند که فراتر از وظایف رسمی خود تالش میهست

 

 

 



 

 

 

تحقیقات قابل توجهی در خصوص رفتار مطلوب و درعین حال غیررسمی در سازمان 

صورت گرفته است. به چنین رفتاری، رفتار شهروندی سازمانی یا سندرم سرباز خوب گفته 

 (.Organ,1983شود)می

دت دارد رفتارهایش فراتر از نقش، وظایف سازمانی شهروند سازمانی کسی است که عا

اش و شرح شغل باشد. یک شهروند سازمانی به دنبال این نیست که رفتارهای شایسته

واقع ریشه این رفتارها در از خودگذشتگی شغلی نهفته های سازمانی شود.بهمنتج به پاداش

پور و کند)ابراهیمن کمک میاست. با این باور که رفتارهای شایسته وی به پیشرفت سازما

 (.1390همکاران، 

ها به منظور افزایش کارایی خود مفهوم رفتارشهروندی سازمانی را بسیاری از سازمان

اند. اما های خصوصی و دولتی افزایش دادهاند و چنین رفتاری را در سازمانبه اجرا گذاشته

هرچند در  شود.شنا محسوب میدر ایران مفهوم رفتارشهروندی سازمانی هنوز مفهومی ناآ

های متعددی در این زمینه انجام شده است، ولی پرداختن به های اخیر بررسیسال

های شغلی بر رفتارشهروندی تر سازمان و مدیریت نظیر ویژگیتاثیرگذاری مباحث تخصصی

به  تواند افزون بر کمک به مبانی نظری آن را در ایران به برخی مسائل مبتالسازمانی می

 (.1390پور، ها پاسخ ارائه نماید )ابراهیمسازمان

های شغلی بر رفتارشهروندی تاثیر ویژگی"از این رو در مقاله حاضر به بررسی 

 های زیر است :پرداخته و در صدد جستجوی پاسخ به پرسش "سازمانی

ت های شغلی چه تاثیری بر رفتار شهروندی سازمانی دارند؟ تنوع مهارت، ماهیویژگی

گیری شغل، اهمیت شغل، استقالل شغلی و بازخور شغلی تا چه میزانی در شکل

رفتارشهروندی سازمانی تاثیرگذار هستند؟ افزون برآن با معنی تلقی نمودن کار، آگاهی از 

گیری رفتارشهروندی نتایج عملکرد و مسئول بودن در قبال کار چه میزانی در شکل

 سازمانی موثر است؟



 

 

 

 پژوهشادبیات نظری 

 ی مفهوم رفتار شهروندی سازمان

باتمان و ارگان برای اولین بار اصطالح رفتار شهروندی سازمانی را وضع کردند و آن را 

گونه تعریف نمودند: رفتاری فردی، که داوطلبانه است، به طور صریح یا ضمنی توسط این

خواهد داد کارایی سازمان را افزایش سیستم رسمی پاداش برانگیخته نشده است و 

ها افرادی همچون کتز و کان با تمایز قائل شدن بین عملکرد (.  قبل از آن1387)صنوبری، 

ها، میالدی و پیش از آن 80و  70در دهه  "رفتارهای نوآورانه و خودجوش"نقش و 

میالدی، این موضوع را  1938در سال  "تمایل به همکاری"چستربارنارد با بیان مفهوم 

 (.podsakoff et al. ,2000دادند ) مورد توجه قرار

که این رفتار این تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تاکید دارد: اول این

داوطلبانه و اختیاری است؛ یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف 

ا که این رفتار که مزایای این رفتار، جنبه سازمانی دارد به این معنرسمی فرد است. دوم این

دهد و ویژگی سوم این است که به صراحت یا به طور کارکرد کارآمد سازمان را اشاعه می

 (.1390شود )فانی و همکاران، مستقیم در نظام رسمی پاداش ارج داده نمی

 های رفتارشهروندی سازمانیویژگی

ن پدیده، نظران عرصه رفتار سازمانی پس از مطالعات متعدد خود پیرامون ایصاحب

 های اصلی رفتارهای شهروندی سازمانی عنوان نمودند.های زیر را به عنوان ویژگیویژگی

 غیر قطعی بودن)غیردستوری بودن(:

ارائه خدمات به مشتریان نیازمند تعامالت شخصی کارکنان سازمان با مشتریان است. این 

نان ارائه دهنده خدمت و تواند منجر به ایجاد یک رابطه بلند مدت بین کارکتعامالت می

مشتریان، عادات و  سازد تا نیازهایکه کارکنان را قارد میمشتریان سازمان گردد، ضمن آن

ها را فراگرفته و به ذهن خود بسپارند تا بدین ترتیب بتوانند در مواقع طرزتفکرهای آن

 قبل این ضروری، خدمات اختصاصی به هریک از مشتریان ارائه داده تا مشتریان نیز از 

 



 

 

 

رابطه را احساس نمایند که برای سازمان حائز اهمیت هستند. اما نکته مهم این است که 

نوشتن مشخصات و شرح شغل دقیق برای تمامی این تعامالت امکان ندارد. بلکه این 

 کارمند است که باید نسبت به ارائه بهترین رفتار بنا به تشخیص خود اقدام نماید.

 باشد:ابتکارات فردی و مستقل کارکنان می رفتارهایی که ناشی از

های منحصربه فرد هریک از کارکنان در بسیاری از ابعاد خدمات شامل ابتکارات و خالقیت

ها در نحوه ارائه خدمات، باشد. مطالعات نشان داده است که این خالقیتارائه خدمات می

های فردی در رفتارهای خالقیتگونه اثرمثبت بر روی رضایت مشتریان دارد. ارائه دادن این

کارکنان، در مواقعی که شکست خدماتی برای سازمان رخ داده است در مقایسه با شرایطی 

که باید عنوان که این مشکالت وجود ندارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. ضمن آن

محیطی به  های فردی کارکنان بر ادراک مشتریان، ازنماییم، اثرات این ابتکارات و خالقیت

 محیط دیگر نیز متفاوت است.

 رفتارهای شهروندی سازمانی باعث منفعت سازمان خواهد شد:

توانند ازمیان رفتارهای به هنگام تعامل کارکنان با مشتریان سازمان، هریک از کارکنان می

باید ها را ارائه دهند. مختلفی که اثرات متفاوتی نیز بر سازمان و مشتریان دارند، یکی از آن

اشاره کرد که انتخاب این رفتار نیز به منافع سازمان بستگی دارد. یعنی هریک از کارکنان 

با سبک و سنگین کردن اثرات هریک از رفتارها بروی منافع سازمان  و مشتریان ، نسبت 

نمایند، به طوری که منفعت سازمان، مشتریان و خود فرد به انتخاب و ارائه رفتار اقدام می

 (.1389ترین مقدار ممکن برسد)سام بند و زنگویی، به باال

 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

رغم توجه فزاینده به موضوع رفتارهای شهروندی، با مرور بر ادبیات این حوزه، علی

گردد. نتایج حاصل از مرور ادبیات نشان فقدان اجماع درباره ابعاد این مفهوم آشکار می

متفاوت از رفتار شهروندی قابل تفکیک است و تعاریف متعددی دهد که تقریبا سی نوع می

ها وجود دارد. های بسیاری بین آنپوشیاز آن به عمل آمده است که البته هم

 (.1387)صنوبری،



 

 

 

( مقیاس چند بعدی از رفتار شهروندی سازمانی ارائه کرد. این مقیاس 1988ارگان)

دهد، این پنج بعد عبارتند ا تشکیل میر OCBمتشکل از ابعادی پنجگانه است که ساختار

 از:

دهند که فراتر از حداقل : اعضای سازمان رفتارهای خاصی را انجام میوظیفه شناسی .1

ای مورد نیاز برای انجام آن کار است. ارگان همچنین معتقد است افرادی که سطح وظیفه

بیماری و ناتوانی دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط و حتی در حالت 

 ها است.شناسی باالی آندهنده وظیفهدهند، که این نشانهم به کار ادامه می

:  نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، نوع دوستی .2

همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به 

 کند.مشکالت کاری هستند کمک می کارکنانی که دارای

های فوق برنامه و اضافی، آن : شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیتفضیلت مدنی .3

هم زمانی که این حضور الزم نباشد، حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیران 

دادن به سازمان و تمایل به مطالعه کتاب، مجالت و افزایش اطالعات عمومی و اهمیت 

 شود.نصب پوستر و اطالعیه در سازمان برای آگاهی دیگران، می

پذیری چهارمین بعد رفتار شهروندی است که به شکیبایی : جوانمردی یا تحملجوانمردی .4

-مندی اشاره میهای نامطلوب و نامساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گالیهدر برابر موقعیت

 های منفی آن.مثبت سازمان به جای جنبههای کند. در واقع تاکید بر جنبه

: مشورت با دیگران قبل از اقدام به عمل، اطالع دادن قبل از عمل، و رد و ادب و نزاکت .5

 (.1389بدل کردن اطالعات )سام بند و زنگویی، 

"مارکوزی"
 کند:رفتار شهروندی سازمانی را به دو نوع تقسیم می  5

 یاری و کمک مثبت و فعال. .1

 کند رفتارهایی که به همکاران و سازمان فرد لطمه وارد میاجتناب از  .2

 

                                                           
5
 Markoczy 



 

 

 

"پودساکف"
گونه رفتارها انجام بندی مفصلی از اینمیالدی دسته2000در سال   6

 نماید.داده است که رفتارهای شهروندی سازمانی را درقالب هفت دسته تقسیم می

 گرایانه؛رفتارهای یاری .1

 نوآوری فردی؛ .2

 جوانمردی؛ .3

 فضیلت مدنی؛ .4

 تعهد سازمانی؛ .5

 مندی؛خودرضایت .6

 (.1387رشد فردی؛ )صنوبری،  .7

، به طور خاص برای تبیین عملکرد شهروندی سازمانی مدلی پنج 7بورمن و موتوویدلو

 نمایند که این ابعاد عبارتند از:بعدی ارائه می

های کاری به طور العاده که برای تکمیل فعالیتپشتکار توام با شور، شوق و تالش فوق .1

 وفقیت آمیز ضروری است؛م

صورت رسمی بخشی از وظیفه کاری های کاری که بهداوطلب شدن برای انجام فعالیت .2

 افراد نیست؛

 مساعدت و همکاری با دیگران؛ .3

 های سازمانی؛پیروی از مقررات و رویه .4

 .(Borman et al. , 2001پشتیبانی، حمایت و دفاع از اهداف سازمانی) .5

 رفتار شهروندی سازمانیعوامل تاثیرگذار بر 

و عوامل اثرگذار بر آن بیانگر این  OCBهای فراتحلیلی در خصوص ارتباط بین بررسی

 واقعیت است که چهاردسته از این عوامل مورد تاکید تحقیقات بوده است که عبارتند از:

 های فردی کارکنانویژگی .1

 های شغلیویژگی .2

                                                           
6
 Podsakoff 

7
Borman & Motowidlo  



 

 

 

 های سازمانیویژگی .3

 رفتارهای رهبری  .4

های شغلی را ارائه ( توانستند الگوی ویژگی1976) هاکمن و جورج اولدهامریچارد 

توان از دارد که رضایت شغلی، انگیزش درونی و عملکرد را مینمایند. این نظریه بیان می

وع کار یا شغل را بینی کرد. با توجه به الگوی ویژگی شغلی هرنطریق پنج ویژگی پیش

 توان بر حسبمی

 :کرد بیان زیر شرح به کار اصلی بعد پنج

ها برای انجام کار نیازمند یعنی میزانی که شاغل به تنوعی از فعالیت تنوع مهارت: .1

های متنوع است که الزمه آن داشتن است.تنوع مهارت درجه نیازمندی شغل به فعالیت

 ها و استعدادهای مختلف است.مهارت

 گذارد.سایر افراد تاثیر می: میزانی که شغل فرد روی زندگی و شغل اهمیت شغل .2

دهد به عبارتی وظایف  : میزانی که شاغل یک کار را به طور کامل انجام میهویت کار .3

 .شغلی که از ابتدا تا انتها به نحوی معین شده اند که فرد تصور کاملی از وظایف خود دارد 

در اطالعات  حاصل از کارهای انجام شده ونتیجه  : میزان یا درجه ای که بازخورد شغلی .4

 .مورد اثربخشی عملکرد به صورت مستقیم به کارمند داده می شود

تواند به هنگام  آزادی عمل است و میمیزان یا درجه ای که کارمند دارد  :استقالل کار .5

پور و شود. )ابراهیمو آزادی عمل برخوردار  انجام کار و تعیین مراحل انجام کار از اختیارات

 (1390همکاران، 

های شغلی از بسیاری جهات مورد تحقیق قرار گرفته است. نتیجه بیشتر ویژگیالگوی 

های شغلی ای از ویژگینماید) یعنی مجموعهتحقیقات چارچوب کلی تئوری را تایید می

گذارند(. ولی در مورد این که کدام یک از ها بر رفتار اثر میوجود دارند و این ویژگی

دهند توافق نظر کاملی وجود ندارد. با توجه تشکیل میهای شغلی هسته مرکزی را ویژگی

 توان نتایج حاصل از تحقیقاتی را که در این زمینه انجام به مدارک و شواهد موجود می

 



 

 

 

 شده است به صورت زیر خالصه کرد:

 کنند، های عمده  مشغولند احساس رضایت بیشتری میکسانی که به کارهایی با ویژگی

ی بیشتری بوده و در مقایسه با کسانی که به چنین دارای انگیزهشوند، بیشتر تحریک می

 کارهایی مشغول نیستند بازدهی باالتری دارند.

 شوند تا شخص از نظر روانی در بهترین وضعیت قرار گیرد، های شغلی موجب میویژگی

 تواند بر بازدهی او اثر بگذارد.ای میچنین روحیه

شود افراد کارشان را شغلی باال باشند موجب می هایوقتی که مشاغل به لحاظ ویژگی

شوند مسئولیت را تجربه نموده و از نتایج بامعنا احساس کنند ، در این صورت قادر می

های انجام شده نشان های کاری خود آگاهی یابند. در واقع بسیاری از پژوهشواقعی فعالیت

ند؛ درصد زیادی از وردایی های شغلی با رضایت شغلی رابطه دارداده است که ویژگی

 (.1389)رضایی و صنوبری،  شود.های شغلی تبیین میرضایت شغلی توسط ویژگی

 پیامدها و نتایج رفتارشهروندی سازمان

ای از تحقیقات انجام شده در زمینه رفتار شهروندی سازمانی بر روی اگرچه بخش عمده

در این زمینه اخیرا بر روی پیامدها ادبیات این موضوع انجام شده است اما تحقیقات جدید 

اند .باالخص بر روی دو موضوع و مساله و نتایج رفتارشهروندی سازمانی متمرکز شده

 کلیدی یعنی:

 الف( تاثیر رفتارشهروندی سازمانی بر ارزشیابی عملکرد.

 ب( تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد موفقیت سازمانی.

( چندین دلیل عمده در نظر گرفتن رفتار 1993)مکنزی، پودساکوف و همکاران

 کنند:شهروندی سامانی در ارزیابی عملکرد کارکنان از سوی مدیران را بدین شرح بیان می

 قاعده مقابله به مثل .1

های دیگران به خود را جبران کنند کند که افراد سعی دارند کمک( بیان می1964گولدنر)

 با آنان منصفانه برخورد کنند. بنابراین در صورتی که و به آنان توجه و مالطفت نمایند و 

 



 

 

 

رفتارهای شهروندی سازمانی دارای تاثیر مثبت برای مدیران و سازمان باشد. مدیران نیز 

 گیرند.گونه رفتارها را در ارزیابی عملکرد کارکنان در نظر میاین

 نظریه ضمنی عملکرد .2

وال درباره رخدادهای همزمان، حوادث و کنند که ارزیابان معم( بیان می1976برمن و کنی)

یا رفتارها، دارای نظریه ضمنی هستند. بنابراین اگر یک مدیر به طور ضمنی اعتماد پیدا 

اند و مدیر اغلب کند که رفتار شهروندی و عملکرد کلی سازمان با یکدیگر در ارتباط

کند کارمندان میرفتارهای شهروندی را از کارکنان مشاهده کند به طور ضمنی استنباط 

 دارای عملکرد باالیی هستند.

 تاثیر رفتاری و قابلیت دسترسی .3

کنند که مدیران هنگام ارزیابی عملکرد کارکنان ( بیان می1984دنیسی، کافرتی و مگلینو)

جایی که رفتارهای شهروندی سازمانی جزو به دنبال اطالعات مجزا هستند. و از آن

های مجزایی از مان نیستند ممکن است این رفتارها شکلرفتارهای رسمی مورد نیاز ساز

 ها هستند.رفتار باشند که مدیران در ارزیابی عملکرد به دنبال آن

 های مشتبه کنندههمبستگی .4

های مشتبه کننده از تمایل افراد به برقرار ( بیان کرده است که همبستگی1967چپمن)

رود با همدیگر اتفاق چه انتظار میاز آنکردن رابطه بین دوچیز یا حادثه زمانی که بیش 

 (1389شود.)صنوبری، افتند ناشی میمی

 اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان

 ( از رفتار شهروندی سازمانی این است که:1988یکی از اصول تعریف اولیه ارگان)

ی، اثربخشی سازمان را زمانی که بر طول زمان و بر افراد انباشته شود چنین رفتار

دهد. به یک معنی دالیل چندی در مورد چرایی تاثیر رفتارهای شهروندی بر افزایش می

 اثربخشی سازمان وجود دارد:

 

 

 



 

 

 

 وری همکارانرشد و تقویت بهره .1

 وری اداریافزایش بهره .2

 آزاد کردن منابع برای تولید بیشتر .3

 نگهداری های حفظ وجلوگیری از تخصیص منابع کمیاب به فعالیت .4

 های گروهیهماهنگی بین اعضای تیم و فعالیت .5

 توانایی جذب و نگهداری بهترین افراد از طریق محیط کاری جذاب .6

 ثبات عملکرد سازمان .7

 توانایی سازمان در انطباق با تغییرات محیطی .8

 برخی تحقیقات انجام شده در این زمینه 

رفتار شهروندی سازمانی در این قسمت به برخی از تحقیقات انجام شده در مورد 

دهد که عوامل زیادی بر میشود. مرور برخی از نتایج تحقیقات این نکته را نشان اشاره می

 82( در مطالعات تجربی خود از 1983رفتار شهروندی سازمانی موثر است . باتمان و ارگان)

ه رسیدند که کارمند غیردانشگاهی، مدیران اداری در یک دانشگاه ایالت غربی به این نتیج

داری وجود دارد. نکته بین رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی ارتباط مثبت و معنی

های ارتقاء نسبت به پرداخت دستمزد، مهم این تحقیق این بود که سرپرستی و فرصت

( در بررسی خود در 1994تعامل با همکاران اهمیت بیشتری دارد. مک نیلی و مگ نیلو)

و پاداش منصفانه به این نتیجه رسیدند رضایت شغلی  با رفتارهای  مورد رضایت شغلی

 داری دارد.اجتماعی رابطه مثبت و معنی

نفری در عربستان  378نفری در آمریکا و  155( از طریق یک نمونه 1998تانگ و ابراهیم)

در آمریکا، عربستان و مصر  "پیامدهای رفتارشهروندی سازمانی"و مصر به ارزیابی 

همبستگی بررسی خود را انجام داده و به این  -تند. آنان با استفاده از روش توصیفیپرداخ

نتیجه رسیدند بین رفتارشهروندی سازمانی با رضایت درونی و بیرونی، عزت نفس، کاهش 

 داری وجود دارد. بوگلر استرس کاری و تحقق اهداف فردی رابطه مستقیم و معنی

 



 

 

 

ای و یر توانمندسازی معلمان بر تعهد شغلی، حرفهتاث "( از طریق بررسی2004وسومچ)

به این نتیجه رسیدند بین رفتار شهروندی سازمانی  "رفتارشهروندی سازمانی در مدارس

دار وجود دارد. در ها رابطه معنیای آنمعلمان و توانمندسازی، تعهد شغلی و تعهد حرفه

 د.شواین زمینه به برخی از تحقیقات درون کشوری اشاره می

شناخت عوامل موثر بر "( در تحقیقی با عنوان 2006زارعی متین و همکاران)

به این نتیجه رسیدند در  "رفتارشهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمان

های های انسانی رفتارشهروندی یعنی شاخصهای مورد بررسی از لحاظ شاخصسازمان

-ای و حمایتی( و توجه و احترام، تفاوت معنییفهفداکاری، مشارکت)مدنی، اجتماعی، وظ

های مذکور از لحاظ های سازمانی بین سازمانداری وجود ندارد؛ اما به لحاظ شاخص

 داری وجود دارد.شناسی، جوانمردی و وفاداری تفاوت معنیوظیفه

 مدل مفهومی تحقیق

 محققان پژوهش، های فرضیه نیز و گذشته های پژوهش ذکر شده، مطرح تعاریف به توجه با

های شغلی بر  ویژگی تأثیرگذاری نحوة دادن نشان برای را زیر مفهومی مدل این مطالعه

 اند. کرده ترسیم رفتار شهروندی سازمانی

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل

 

 های تحقیقفرضیه

-های شغلی و رفتارشهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنیفرضیه اصلی: بین مشخصه

 داری وجود دارد.

 



 

 

 

 های فرعی:فرضیه

 داری وجود دارد.بین تنوع مهارت و رفتارشهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی .1

 داری وجود دارد.بین هویت شغلی و رفتارشهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی .2

 داری وجود دارد.بین اهمیت شغلی و رفتارشهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی .3

 داری وجود دارد.استقالل کاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنیبین  .4

 داری وجود دارد.بین بازخورد شغلی و رفتارشهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی .5

 پژوهش شناسی روش

 نوع از ها داده گردآوری نحوة حیث از است، کاربردی هدف، حیث از حاضر پژوهش

 حیث از و رود می شمار به میدانی مطالعات شاخة از آزمایشی( های توصیفی )غیر پژوهش

 انجام روش شود. همچنین می قلمداد همبستگی نوع از متغیرهای پژوهش بین ارتباط

 قابلیت دارند پیمایشی های پژوهش که مزیتی ترین است. مهم پیمایشی صورت به پژوهش

 (.1393است )نرگسیان و همکاران،  آنها نتایج تعمیم

 ییپایا و روایی داده، گردآوری روش و ابزار

 و اساتید توسط آن محتوایی روایی و است پرسشنامه پژوهش این در هاداده گردآوری ابزار

 گرفت. برای قرار تأیید مورد لیزرل افزار نرم وسیله به نیز آن تحلیلی روایی و خبرگان تأیید

( 2005)8وورستر و همکارانسوالی  15های شغلی از پرسشنامه  تأثیر ویژگی سنجش

های شغلی را در قالب پنج بعد تنوع در مهارت  استفاده شد. این پرسشنامه ویژگی

( و بازخورد 12-10(، استقالل )9-7(، اهمیت کار )6-4(، هویت کار )3-1های  )سوال

سوالی  15پرسشنامة  به کمک سنجد.  همچنین ای لیکرت می ( با طیف پنج گزینه13-15)

کانوسکی ابعاد پنجگانه رفتار شهروندی سازمانی سنجیده شد که در آن برای  اورگان و

( رفتار مدنی 1،0-7(، جوانمردی )6-4(، وجدان )3-1های  سنجش بعد نوعدوستی )سوال

 پنج طیف از پرسشنامه این ( به کار رفته است. در15-14( و ادب و نزاکت )11-13)

 آلفای ضریب از پایایی سنجش برای اموافقم( ون کامالً-موافقم کامالً(ای لیکرت  گزینه

 آزمون پیش پرسشنامه 50 شامل اولیه نمونه یک منظور گردید. بدین استفاده کرونباخ

 دست به 91/0کرونباخ  کلی پرسشنامه  آلفای ضریب SPSS افزار  نرم از استفاده با و انجام

 865/0های شغلی و  ویژگیبرای  799/0آمد. همچنین برای سواالت متغیرها به ترتیب 

 برای رفتار شهروندی سازمانی به دست آمد.

                                                           
8 . Vorster et al, 2005 



 

 

به منظور سنجش روایی پرسشنامه از تکنیک تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم از طریق نرم 

مالحظه می شود  3و  2استفاده شده است. همانطور که در شکل های  LISREL8.8افزار 

تناسب)برازش( در وضعیت مناسبی می هر دو الگوی اندازه گیری از لحاظ شاخص های 

نیز زیر  RMSEAو مقدار  3باشد زیرا نسبت کای دو بر درجه آزادی هر دو الگو کوچکتر از 

می باشد. شکل سه الگوی اندازه گیری مربوطه در زیر آورده شده است که در  08/0

ر های شغلی نشان داده شده است و د گیری متغیرهای ویژگی قسمت الف مدل اندازه

 قسمت ب مدل اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی دیده می شود. 

 های شغلی مدل اندازه گیری ویژگی –الف

 

 های شغلی ویژگی.تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم 2شکل

 مدل اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی –ب

 رفتار شهروندی سازمانی.تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم 3شکل



 

 

 

 و نمونه آماری  جامعة

مناطق پنجگانه رشت تشکیل  های کارکنان شهرداری را حاضر پژوهش آماری جامعة

 (،340باشد) محدود جامعه حجم که زمانی کرجسی و جدول مورگان براساس ند.ده می

 بیشتری تعداد محققان تجربة طبق شود در نتیجه می نفر برآورد 180 نمونه حجم

 برای پرسشنامه 200 تعداد در نهایت و شد پژوهش پخش آماری جامعة در پرسشنامه

 شد.  استفاده تحلیل

 نتایج بخش آمارتوصیفی. 1 جدول

 فراوانی شاخص

 

 جنسیت

 زن مرد

8/71% 2/28% 

 

 سن

 35سال تازیر 25 سال 25زیر 

 سال

 45سال تا 35

 سال

 سال 45باالی 

5/19% 8/25% 6/33% 1/21% 

تحصیال

 ت

دیپلم و زیر 

 دیپلم

کارشناسی ارشد و  کارشناسی کاردانی

 باالتر

9/15% 1/21% 6/38% 3/24% 

 15تا زیر  10 سال 10تا زیر 5 سال 5زیر  سابقه

 سال

 سال 15باالی 

4/11% 4/29% 5/40% 7/18% 

  

باشد.  مناسب می آمده، بدست تناسب شاخص مقادیر و لیزرل افزار نرم خروجی به توجه با

 است. دار معنی مدل پارامترهای و اعداد کلیه ضمناً

 

 



 

 

 مدل ساختاری )تحلیل مسیر(

 تحقیق سراغ آزمون فرضیات به گیری اندازه های مدل صحت از اطمینان ازحصول بعد

 باشد. می زیر صورت به آن نتایج رویم که می

 استاندارد تخمین الگوی

 

 الگوی تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش((.4شکل 

 معناداری اعداد الگوی

 

 )الگوی اعداد معناداری مدل ساختاری پژوهش(.5شکل 

 



 

 

 های برازش مدل شاخص

ای مدل  کواریانس نمونه-های واریانس ای است که داده تعیین کننده درجه "برازش مدل"

؛ به نقل از اسفیدانی و محسنین، 1388کند )قاسمی،  معادالت ساختاری را حمایت می

 ( می باشد.4شرح جدول) (. برازش مدل پژوهش به1392

 . آزمون برازش الگوی مفهومی4جدول

 نتیجه مقدار مطلوب شاخص برازش

 62/2 3کمتر از  (Chi-square/dfکای اسکوئر بهنجار شده )

 93/0 9/0بیشتر از  (GFIشاخص نیکویی برازش )

 88/0 9/0بیشتر از  (AGFIشاخص نیکویی برازش اصالح شده )

 98/0 9/0بیشتر از  (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 98/0 9/0بیشتر از  (IFIشاخص برازش فزاینده )

 95/0 9/0بیشتر از  (RFIشاخص براززش نسبی )

 96/0 9/0بیشتر از  (NFIشاخص برازش هنجارشده )

 079/0 9/0بیشتر از  (RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

 

، CFI ,GFI( کوچکتر از سه و 𝑥²/dfآزادی )بر این اساس اگر نسبت کای اسکوئر بر درجه 

IFI ،RFI  و NFI باشد، نشان دهنده برازش مطلوب و مناسب است )صادق  9/0بزرگتر از

 (. بنابراین الگوی مفهومی تحقیق دارای برازش مناسب می باشد.1389پور و مرادی، 

بیشترین های شغلی، اهمیت کار  دهد که در سازه ویژگی همچنین این مدل نشان می

کند و در سازه رفتار شهروندی سازمانی، نوعدوستی   (درصد تبیین می80/0)

 دهد. ( درصد تبیین را نشان می78/0بیشترین)

 

 

 



 

 

 متغیرها بین ارتباط بررسی

 سازمانی( از رفتار شهروندی و های شغلی، )ویژگی مدل های متغیر بین رابطه بررسی برای

 به و ساختاری مدل معادالت راستا است. دراین هشد استفاده چندمتغیره تحلیل و تجزیه

 است. شده گرفته کار به مسیر تحلیل روش مشخص طور

 . نتایج ضرایب استاندارد و اعداد معناداری )تایید یا رد فرضیه(5جدول 

 ضریب مسیر فرضیات پژوهش

(β) 

اعداد 

معناداری 

 (t)آماره

نتیجه فرضیه 

 تحقق

شهروندی رفتار ←های شغلی  ویژگی

 سازمانی

 تایید 31/5 41/0

 

( تایید می شوند. =P<،31/5t 05/0همانطور که مشاهده می شود فرضیه اصلی تحقیق )

های شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری  یعنی ویژگی

شغلی، تنوع مهارت، هویت های فرعی تحقیق یعنی تاثیر مثبت  دارد. همچنین فرضیه

 گردد. بازخورد شغلی، استقالل کاری و اهمیت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تایید می

 گیریبحث و نتیجه

 الزامی رفتارهای محدوده از خارج که است رفتارهایی مجموعه سازمانی، شهروندی رفتار

 در مطلوب اجتماعی و روانی فضاهای ایجاد در ولی شود، می محسوب محیط در افراد

های تحقیق حاضر به این با توجه به یافته.کنندمی بازی محوری و اساسی نقش کار محیط

های شغلی مختلف اعم از تنوع درمهارت، بازخور از نتایج ، هویت نتیجه رسیدیم که ویژگی

 شغل، اهمیت شغل و استقالل کاری دربروز رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیرگذار هستند

لذا برای بروز چنین  (  همراستا می باشد.1988( و ارگان)2006که با یافته های گیلبرت)

مندی از مزایای این نوع رفتار در پیشرفت عملکرد سازمان رفتارهایی و به دنبال آن بهره

شود به ترتیب تنوع درمهارت باید به این عوامل توجه خاصی داشت . و چنانچه مشاهده می

بازخورد از نتایج ، استقالل کاری و اهمیت شغلی با رفتارهای شهروندی ، هویت شغلی، 

توان به ترتیب الویت مشخص سازمانی ارتباط داشته اند و برای بروز چنین رفتارهایی می

 های مشخص توان انتظار داشت تمامی مولفهتوان اقدام کرد. از آنجایی که نمیشده می

 



 

 

 

و  ازمان دیده شوند لذا هرسازمان براساس الویتشده در رفتارشهروندی با هم در یک س

تواند این گونه رفتارها را تقویت کند ها قائل است میاهمیتی که برای هرکدام ازاین مولفه

دوستی بیشترین همبستگی را با بازخورد از به عنوان مثال در سازمان مورد مطالعه نوع

را با ماهیت شغل دارد لذا برای  نتایج دارد ، همچنین وظیفه شناسی بیشترین همبستگی

توان متغیرهای مستقلی که بیشترین تاثیر را برآنان تقویت هرکدام از رفتارهای مطلوب می

 ها اقدام به تقویت رفتار مطلوب نمود.گذارند شناسایی و از طریق آنمی
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