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چکیده
Abstract
Organizational citizenship behavior is one of the
رفتار شهروندی سازمانی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرر
most important factors affecting the performance of
higher education institutes. The emergence and  ظهور و بروز مفهوم رفترار شرهروندی.موسسات آموزش عالی میباشد
development of the concept of organizational  تحولی عمده ر حوزه رفتار سازمانی ایجا نمو ه است بعبارتی،سازمانی
citizenship behavior have created a major change in
the field of organizational behavior. In other words, نقش مهمی که این سازه ر تبیین رفتار سازمانی ایفا میکند و جایگاه
the important role this structure plays in explaining آن ر نظریههای مدیریت آموزشی سبب شد که نقرش آن برر عوامرل
organizational behavior and its status in educational
administration theories led to the study of its effect on  همچنرین بره علرت ترأثیرات. شغلی و رفتاری مور مطالعه قرار بگیر
occupational and behavioral factors. Also, due to the
significant effects that some variables have on ،مهمی که برخی از متغیرها بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارنرد
employees' organizational citizenship behavior, the ، اخالق کرار اسرالمی،نقش این عوامل همچون ویژگیهای شخصیتی
role of these factors, such as personality traits, Islamic
work ethic, servant leadership, and ethical leadership رهبری خدمتگزار و رهبری اخالقی ر رفتار شهروندی سازمانی آنهرا
in their organizational citizenship behavior has been  بطور روشن تر هدف پژوهش حاضرر ارزیرابی.مور بررسی قرار گرفت
investigated. Briefly, the objective of the present
study was to evaluate the structural relationships روابط ساختاری پیشرایندها و پیامردهای رفترار شرهروندی سرازمانی
among antecedents, consequences of academic staff's 252  ر این راستا از جامعه کارکنان انشگاه ارومیه تعدا. کارکنان بو
organizational citizenship behavior. In this regard,
232 people were selected from the staffs of Urmia  ا ههرای.نفر با روش نمونهگیری تصرا فی طبقرهای انتخرا شردند
University through a stratified random sampling . پرسشنامه استاندار گرر آوری شردند22 پژوهش حاضر با استفا ه از
method. The data of the present study were gathered
by 12 standard questionnaires. The methods of
برای تجزیه و تحلیل ا هها و بررسی روابط بین متغیرها و ارائره مرد
conformity factor analysis and the structural
بر
ساختاری از روشهای تحلیل عاملی تائیدی و مد معا الت ساختاری
equations model were used by SPSS 22 and LISREL
8.45 software in order to analyze the data. The results  نتایج. استفا ه شدLISREL 8.54  وSPSS 22 پایه نرم افزارهای
of the structural equations modeling indicated that
personality traits of Islamic ethics, ethical leadership,  اخالق،مد یابی معا الت ساختاری نشان ا که ویژگیهای شخصیتی
and organizational citizenship behavior have a direct  رهبری اخالقی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و،کار اسالمی
and significant relationship and a prerequisite for
organizational citizenship behavior. The results also -معنی ار ارند و عامل پیش بین برای رفتار شهروندی سرازمانی مری
showed that feeling and increasing organizational  همچنین نتایج نشان ا که احساس و افزایش رفتار شرهروندی.باشند
citizenship behavior among employees with
increasing social capital, entrepreneurship, ، کارآفرینی،سازمانی ر بین کارکنان همراه با افزایش سرمایه اجتماعی
participation, empowerment, and productivity of  توانمندسازی و بهرهوری نیروی انسانی و کراهش فرسرو گی،مشارکت
manpower and reducing job burnout. In this model,
all loadings-except for the relationship between  تمام وزنها– به غیر از رابطره برین، ر الگوی مور نظر.شغلی میباشد
organizational citizenship behavior with servant
leadership and job cracks - were statistically  از نظرر- رفتار شهروندی سازمانی با رهبری خدمتگزار و ترک شغلی
significant.
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مقدمه
نیروی انسانی بهعنوان یکی از ارزشمندترین سرمایههای سازمانی ،بیشترین نقرش را ر موفقیرت
یک سازمان ار  .بر همین اساس امروزه سازمانها و مدیران با به کارگیری شریوههرای مختلر ،
سعی ر جذ بهترین و ماهرترین نیروی انسانی را ارند .بنابراین ،توجه به نیروی انسرانی مری-
تواند ضامن موفقیت یک سازمان باشد (رضاپورمیرصالح ،سلطانی و نصوحی.)2531 ،
یکی از ویژگیهای ارزشمند نیرونی انسانی که امروزه توجه بسیاری را بره خرو جلرب کرر ه
است ،رفتار شهروندی سازمانی میباشد .رفتار شهروندی سازمانی ،مجموعهای از کمکهای فر ی
شاغل ر محیط کرار ،ماننرد نرود وسرتی ،2وظیفرهشناسری ،2جروانمر ی ،5تواضر  ،5و فضریلت
شهروندی 3است کره برهعنروان یرک نرود رفترار سرازمانی ر حفره و بهبرو بافرت اجتمراعی و
روانشناختی محیط کار نقش ار و از عملکر شغلی حمایت میکند انجام این رفترار اختیراری
بو ه و بهطور رسمی ر شرح وظای شاغل و ارزیابی عملکر او به آن اشاره نمیشو و ر صورت
انجام چنین رفتارهایی ،شاغل مور قدر انی قرار نمیگیر (علیزا ه .)2533 ،محققرین بره ترأثیر
مهم رفتار شهروندی سازمانی ر موفقیت سازمانی پی بر هاند (سبحانی نژا  ،شراطری ،فرجری ه
سرخی و اکبری.)2513 ،
چارچو های نظری توسعه یافته و مطالعات تجربی سعی مریکننرد پیشرایندها و پیامردهای
رفتار شهروندی سازمانی را شناسایی کنند .ا بیات کثیری حو محور رفتار شرهروندی سرازمانی
وجو ار که ر آنها به مفهومسازیهای متعد ی از رفتار شرهروندی سرازمانی پر ختره شرده و
این خو  ،موجب سر رگمی ر فهم اصطالح مذکور شده است (راو  .)2001 ،امرروزه اشرگاهها
به سوی وره جدیدی از بازسازی ر حرکت هستند ،که ر آن عملکر بوسیله نقشهرای کراری
که الزمند تعیین میشو  ،اما این نقشها برای پیشبینری اثربخشری انشرگاههرا کرافی نیسرتند.
بنابراین انشگاهها به کارکنانی که تمایل ارند فراتر از انتظرارات رسرمی خو شران یعنری ارای
رفتار شهروندی سازمانی باشرند نیراز ارنرد (سرامه و هروی .)2000 ،1مفهروم رفترار شرهروندی
سازمانی هنوز به گونه که باید ر سازمانها به خصوص سازمانهای آموزشری ،مرور توجره قررار
نگرفته است .صاحبنظران بر این باورند که برای ستیابی به اثربخشی و کارایی بیشرتر و بهترر ر
موسسات آموزشی ،وجو مدیران و کارکنانی که فراتر از وظرای رسرمی خرو ر سرازمان عمرل
1. Altruism
2. Conscientiousness
3. Sportsmanship
4. Courtesy
5. Civic virtue
6. Somech & Hoy
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نمایند ،ضروری است .رفتار شهروندی سرازمانی ،اصرطالحی سرو مند بررای توصری رفتارهرای
اوطلبانه فراترازوظیفه میباشدکه کارکنان و ستاندکاران تعلیم و تربیت میتواننرد بررای بهبرو
روندهای آموزشری و پرورشری ر موسسرات آموزشری ،انشرجویان و کمرک همکراران خرو ر
ستیابی به موفقیتهای سازمانی آنها را بروز ا ه و پیگیری نمایند (سربحانی نرژا  ،یوزباشری و
شاطری.)2513 ،
مطالعات اخیر پیشنها کر هاند که تحقیقات آینده رباره رفتار شهروندی سازمانی میبایست
تفاوتهای فر ی را ر واکنش به رفتار شهروندی سازمانی بررسری کننرد .از تفاوتهرای فرر ی کره
مور پژوهش پژوهشگران قبلی واق شده است ،ویژگریهرای شخصریتی مریباشرد .ویژگریهرای
شخصیتی بر رفتار یک فر تأثیر میگذارند .بنابراین ،پاسخ افرا به هر نرود مروقعیتی ،بسرته بره
شخصیتشان متفاوت خواهد بو  .شخصیت هر فر نقش مهمی ر عملکر شغلی کارکنران ار ؛
زیرا شخصیت هر فر انگیزش و نگرش فر را نسبت به یک شغل و شیوهای که فر به اقتضرائات
شغلی پاسخ می هد ،مشخص میکند (شعبانی بهار ،فریدفتحی و یارقلی .)2535 ،نتایج حاصل از
بررسی خصوصیات شخصیتی افرا  ،حاکی از آن اسرت کره رفترار افررا بره مرنش و خصوصریات
شخصیتی آنها بستگی ار (عالمیان ،ایمانی ،شهیدی شرا کام و حبیبری تبرار  .)2532بخشری و
رانی ( )2001ر پژوهش به این نتیجه رسیدند که از پرنج بعرد شخصریتی ،ابعرا بررون گرایری،
باوجدان بو ن ،وظیفه مداری و باز بو ن به تجربه ،به صورت مثبت با رفترار شرهروندی سرازمانی
ارتباط ارند ر صورتی که روان نژنردگرایی (عصربانیت) بره صرورت منفری برا رفترار شرهروندی
سازمانی ر ارتباط است (عالمیان و همکاران .)2532 ،رهبری به لیل نقشری کره ر اثربخشری
فر ی و گروهی ایفا میکند ،موضود بسیار مهمری ر رفترار سرازمانی اسرت پژوهشرگران رفترار
سازمانی ثابت کر هاند که رهبران میتوانند عامل تمایز ر سازمانها باشند و برا رفتارهرای خرو
می توانند زمینه بروز رفتارهای فرانقشی را مهیا کنند .تحقیقات زیا ی نشان ا هاند که بین رفتار
و سبکهای مختل رهبری با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطره وجرو ار (یعقروبی ،عرر و
مرا زا ه .)2533 ،ر این میان رهبری اخالقی که سازهای به نسبت جدید اسرت ،ر ایجرا یرک
فضای کاری سالم نقش به سزایی ایفا میکند .رهبری اخالقی ،با الگوبو ن ،رفتار نرود وسرتانه را
ر میان اعضای سازمان رواج می هند .رنتیجه از پیروان انتظار میرو به جای رقابت ،وابسرتگی
متقابل بیشتری اشته باشند و به مشارکت تاکید کننرد و نسربت بره سرازمان متعهردتر باشرند
(حسنی ،ارس زا ه و کاظم زا ه بیطالی .)2531 ،از طرفی رهبری خدمتگرزار برهعنروان افررا ی
شناخته میشوند که همواره نود وستند ،به پیروانشان خدمت میکنند ،مناف آنهرا را مقردم برر
مناف شخصی خو می انند ،تفویض اختیار میکنند ،به نوسعه فر ی و رشد زیر سرتان اهمیرت
می هند و ر پی حداکثر کر ن ظرفیت کارکنان هستند (طهماسبی ،عباسی ،فتراحی و یوسرفی
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امیری؛  .)2531با توجه به این ویژگیها ،پیشبینی میشو رهبرری خردمتگرزار ،موجرب برروز
رفتارهای شغلی مثبت مانند رفتار شهروندی سازمانی شو  .اما ر کنار این عوامل از مسائلی کره
بشدت سازمانها را نگران کر ه است و ر بهبو عملکر سازمانی و پرهیز از زیانهرای احتمرالی و
بقای سازمان نقش مهمی ار  ،اخالق ر محیط کاری است (ماری ،سرا وزای ،زمران و رامرای،2
 .)2022اخالق کار اسالمی ارزشهایی ر بافت اسالمی است که خو را از بد متمایز میکند (برن
صالح الدین ،بین تی ،عبداهلل و عثمان )2021 ،و با تأکید بر عدالت ر سازمان معتقرد اسرت کره
هیه حقی ر سازمان نباید ضای شو (انصاری و شاکر ار کانی .)2532 ،وقتی کارکنان احساس
کنند برخور ی اخالقی و منصفانه ر سایه قوانین اسالمی با آنها شده است ،عملکر شغلی آنان
ارتقا مییابد و تعهدشان نسبت به سازمان و رضایت شغلی هم افزایش مرییابرد (تعجبری ،سرید
عباسزا ه ،حسنی و قالوندی )2535 ،لذا ر مفهوم کلری ترر ،کارکنران ینردارتر و اسرالمیترر،
بیشتر به رفتارهای شهروندی سازمانی مبا رت میورزند (عسگری ،نیکوکار و امینری ،2535 ،بره
نقل از نیکنام جو ،شاکر ار کانی و غفوری چرخرابی .)2531 ،ایرن پرژوهش ترالش ار براسراس
مبانی پژوهشی به بررسی تأثیرات شخصیت و سبکهای رهبری اخالقی و خردمتگرزار و اخرالق
اسالمی کار بهعنوان پیشآیندهای رفتار شرهروندی سرازمانی بدرر از  .ر ایرن پرژوهش ،روابرط
احتمالی بین رفتار شهروندی سازمانی پیامدهای احتمالی سررمایه اجتمراعی ،فرسرو گی شرغلی،
کارآفرینی ،مشارکت شغلی ،توانمندسازی ،بهرهوری و کاهش غیبرت برهعنروان پیامردهای رفترار
شهروندی سازمانی بررسی خواهند شد .ر این میان سرمایه اجتمراعی یکری از پیامردهای رفترار
شهروندی سازمانی مور بررسی قرار گرفته است .سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطرات میران
اعضای یک شبکه بهعنوان منبعی با ارزش اشاره ار که این ارتباطات با خلق هنجارها و اعتمرا
متقابل سبب تحقق اهداف میشوند (بورقرانی فرهرانی ،آبردارزا ه ،فتروت و پورحسرینی.)2533 ،
پژوهشها نشان می هد که سازمانهایی که تاکید بیشتری بر رفترار شرهروندی سرازمانی ارنرد
نسبت به یگر سازمانها ،سالمتر و موفق ترند ،که این خو میتواند زمینه را برای تقویت سرمایه
اجتماعی ر سازمان فراهم آورر (سبحانی نژا  ،شاطری ،فرجری هسررخی و اکبرری .)2513 ،از
طرفی فرسو گی شغلی کاهش قدرت سازگاری فر با عوامل تنش زاست و ر برگیرنده نشرانگانی
از خستگی جسمی و عاطفی است که منجر به تصویر منفی از خو  ،نگرش منفی نسبت به شرغل
و فقدان احساس ر رابطه با مراجعان به هنگرام وظیفره مریگرر (گرل محمردیان و سرجا ی،
 .)2533فرسو گی شغلی تحتتأثیر عوامل بسیاری است که رفتار شهروندی سازمانی یکی از آنها
است .تحقیقات نشان ا ه است کارکنانی که ر کمک به یگران ،فراترر از وظرای شرغلی خرو
1. Marri, Sadozai, Zaman & Ramay
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عمل میکنند ،از سیاستهای پذیرفته شده سازمان پیروی میکنند ،به بهتر شدن و غنای محیط
عمومی کار کمک میکنند و بر کل سازمان تأثیر مثبت ارند .این عوامل باعث میشو فر شغل
خو را اثربخش و مفید ارزیابی کند که این امر باعث کراهش ا راک فرسرو گی شرغلی مریشرو
(استفن ،اسچدمان و زاریت .)2001 ،همچنین بررسی ا بیات کارآفرینی نشان مری هرد یکری از
متغیرهای بسیار مهم ر تحقق این امر ،رفتار شهروندی سازمانی است (امین بیردختی ،محمردی
حسینی و حسین پور .)2533 ،کالرک ( )2331بهعنوان یکی از صاحب نظران مهرم و از اولرین
کسرانی کره انشرگاه کرارآفرین را ر اروپرا مطررح کرر ه ،اعتقرا ار کره ر هرزارهی جدیرد
انشگاههای پویا انشگاههایی هسرتند کره کرارآفرین باشرند و بتواننرد ارزشهرای تخصصری و
مدیریتی را تلفیق کنند (احمدی .)2530 ،انشرگاه کرارآفرین اصروالا بره مفهروم اشرتن کرنش
کارآفرینانه ر راهبر ها ،ساختارها و عملکر های انشگاه می باشد که انگیرزهی خالقیرت ر آن
توسعه یافته و نوآوریها و ایدههای جدید ر آن خلق مری شروند ( براو و رضرایی زا ه.)2530 ،
ظهیر و همکاران ( ) 2532ر تحقیق خرو نشران ا نرد کره برین رفترار شرهروندی سرازمانی و
کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت معنی ار وجو ار (امین بیدختی و همکاران .)2533 ،از سروی
یگر ،ر طی هههای اخیر پژوهشگران ،بر وجو بازخور هرای متفراوت کارکنران ربراره کرار و
رفتارهای مرتبط با این بازخور تاکید کر هاند .مفهوم مشارکت شغلی یکی از این برازخور هرایی
است که با کار ارتباط ار که از یدگاههای گوناگون مرور بررسری قرارگرفتره اسرت (سرلیمی،
حسنی ،رعدآبا ی ،طاهری میر قائد ،حسینی و بختیاری .)2532 ،مشارکت شغلی به میزان رجه
هویتیابی اشخاص با شغلشان اطالق میگر (سرلیمی و همکراران .)2532 ،ر یرک فراتحلیرل
نشان ا ه شد که مشارکت شغلی با متغیرهایی هم چرون رفترار شرهروندی سرازمانی و عملکرر
رابطه مثبت ار (براون .) 2331 ،همچنرین نترایج نشران ا ه اسرت کره برین رفترار شرهروندی
سازمانی و توانمندسازی رابطه وجو ار  .توانمندسرازی فراینردی اسرت کره طری آن کارکنران
شایستگیها و قابلیتهای خو را با به عهده گررفتن مسرولیت رشدشران و حرل مشرکالت شران
توسعه می هند .ر شرایط متغیر امروزی ،سازمانها چارهای جرز بهررهبرر اری مناسرب از نیرروی
ر سرازمان توانمندسرازی کارکنران
انسانی ندارند .بر این اساس تنها عامل ایجا کننرده تعرا
خواهد بو (میری ،سبزیکاران و رضایی ( .)2532محققان بیان اشتهانرد کره رفترار شرهروندی
سازمانی به بهرهوری ،کارائی و موفقیت سازمان کمک مینمایند ،زیرا رفتار شرهروندی سرازمانی
باعث استفا ه هر چه کاراتر از مناب میگر و به مدیران اجازه می هد تا بیشتر وقرت خرو را
صرف فعالیتهای بهرهوری نمایند و همچنین توانایی کارکنان را برای انجرام وظایفشران بهبرو
میبخشند (سبحانی نژا و همکاران .)2513 ،همچنین تعدا ی از پژوهشها تراکنون بره بررسری
رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با متغیرهرای فرر ی ،حرفرهای و سرازمانی پر اخترهانرد و ر
35
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خصوص ابعا مختل آن و رابطهاش با متغیرهای یگر ،تحقیقات انجام ا هاند .برهعنروان مثرا ،
خوش فر و جنردقی میرمحلره ( ،)2533شمسری ،محبعلری پرور و الرو اری ( ،)2535سرهرابی و
خانلری ( ،)2511شکرالهی و طاهری ( ،)2535سرلیمی و همکراران ( ،)2532آقاجرانی ،صرمدی
میار کالئی و صرمدی میرارکالئی ( ،)2532مایرل افشرار ،رجرب زا ه و معمرارپور ( ،)2532برل و
منگیوس ،)2003( 2رابیاتوا آگوس ،)2022( 2گیلبرت ،النسچینگر و لیتر.)2020( 5
با بررسی ا بیات پژوهش مشرخص شرد کره تراکنون پژوهشری ر رابطره برین پیشرایندها و
پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی صورت نگرفته است .بنابراین با توجره بره خرال پرژوهشهرای
اخلی موجو ر این زمینه و با عنایت به اینکه تاکنون هیه پرژوهش تجربری ر ایرن زمینره ر
میان کارکنان انشگاه ارومیه انجرام نشرده اسرت ،رسرالت ایرن پرژوهش بطرور خالصره بررسری
پیشایندها و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی ر بین کارکنان انشگاه ارومیه میباشد .با توجه
به اهمیت کارکر ی هر یک از این متغیرها ر افزایش و بهبو عملکر نیروی انسانی میتوان برا
اندازهگیری و تعیین میزان بروز و نیز نود رابطه هر یک از متغیرها با یکدیگر به اتخاذ راهبر های
کارکر ی ر جهت تقویت پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی اقدام کر و از این طریق باعث هر
چه بهتر شدن عملکر کارکنان انشگاه ارومیه شد.
ر مجمود براساس آنچه بیان شد ،الگوی مفهومی و نظری ارتباط بین پیشایندها و پیامدهای
رفتار شهروندی سازمانی به شکل ذیل تنظیم شده است.

شکل  :1مدل مفهومی روابط بین متغیرهای پژوهش
1. Bell & Menguc
2. Rabiatul & Agus
3. Gilbert, Lanschinger & Lieter
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربر ی و از نظر نحوه گر آوری اطالعات مقطعی از نوعتوصیفی
– تحلیلی میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان انشرگاه ارومیره هسرتند کره
جمعا  321نفر بو ند .حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و با توجه به جدو مورگران  220نفرر
ر نظر گرفته شد که کفایت حجم نمونه بر اساس توان آماری براالتر از  0/1و سرطح معنری اری
نز یک به صفر ر تجزیه و تحلیل فرضیهها مور تائید قرار گرفت .روش نمونهگیری ،نمونهگیرری
تصا فی طبقه ای نسبتی بو که بر اساس مرکز  /واحد و نسبت بین زن و مرر ر انشرکدههرای
مختل محاسبه شده از هر یک از طبقات متناسب با حجم جامعه آماری ،تعردا نمونره هرر یرک
معین شد .تعدا  250پرسشنامه بین نمونه آماری توزی گر ید .از پرسشنامههای برگشتی تعدا
 252پرسشنامه قابلیت تحلیل را ارا بو که ر پژوهش حاضر از آنها استفا ه شد.
برای جم آوری اطالعات ر این پژوهش از واز ه پرسشنامه استاندار به شرح زیر استفا ه
شد:
 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی OCB:بوسیله پرسشنامه  1سوالی پو سراک  ،مرک کینرز،پاین و باچراچ ( )2000سنجیده می شو  .این پرسشرنامه برا مقیراس  3رجرهای لیکررت برا
گزینههای کامال موافقم ،موافقم ،نظری نردارم ،مخرالفم و کرامال مخرالفم بره سرنجش رفترار
شهروندی سازمانی اعضای هیات علمی میپر از  .این پرسشنامه روایی و پایایی مناسبی ار
و ر تحقیقات مختلفی از آن اسرتفا ه شرده اسرت (هرا  ،زینکرو ،آلکسریا و گرالرد.)2003 ،
بهمنظور بررسی پایائی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفا ه شد.
 پرسشنامه شخصیت :ا ههرای مربروط بره شخصریت از طریرق اجررای آزمرون NEO-PI-R(نسخه  10سوالی) بدست آمد که توسط کاستا و مک گوری و بر اسراس نظریره پرنج عراملی
آنها تهیه شده اسرت (حرق شرناس2513 ،؛ گروسری فرشری2510 ،؛ پرور شرریفی.)2512 ،
گروسی فرشی ( )2510ر زمینه اعتبار این سیاهه ضرایب آلفرای کرونبراخ  0/31ترا  0/15را
برای عاملهای اصلی آن گزارش کر ه است .گروسی فرشی ( )2510روایی سازه این سریاهه را
بوسیله تحلیل عاملی محاسبه نمو ه و عوامل اصلی آن را شناسایی کرر ه اسرت .ر پرژوهش
حاضر از نسخه هنجاریابی شده فارسری  10سروالی ( NEO-PI-Rگروسری فرشری)2510 ،
استفا ه شد .هر کدام از ابعا ارای  22سوا مریباشرند .ر ایرن آزمرون بررای هرر عبرارت
پرسشنامه یک مقیاس رجهبندی پنج رتبهای وجو ار کره ارای ارزش یرک ترا  3اسرت.
برای برخی از جملهها این نمرهگذاری از کامال موافقم تا کامال مخالفم بره ترتیرب یرک ترا 3
تعلق میگیر و برای برخی یگر بر عکس (فتحی آشتیانی.)2511 ،
 پرسشنامه اخالق کار اسالمی :اخالق کار اسالمی با استفا ه از یک ابزار  25سروالی کره توسرط33
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علی ( )2332تهیه شده است ،اندازه گیری شد .این ابزار با طی لیکرت ( =2کامال مخالفم ترا
کامال موافقم =  )3تنظیم شده است .این پرسشنامه بدون مؤلفه میباشد و متغیر اخرالق کرار
اسالمی به صورت کلی ارزیابی میشو  .پایایی ایرن پرسشرنامه برا محاسربهی ضرریب آلفرای
کرونباخ  0/13گزارش شده است (علی.)2332 ،
 رهبری خدمتگزار :رهبری خدمتگزار براساس مد رهبری خدمتگزار پترسون توسرط قلریپور و حضرتی ( )2511ر ایران تهیه و تنظیم شده اسرت .ایرن پرسشرنامه ارای  21سروا
میباشد که بر اساس طی پنج گزینهای لیکرت از  2به معنای کامال مخالفم تا  3بره معنرای
کامال موافقم تنظیم شده است .به گزارش قلی پور و حضررتی ( ،)2511بررای تعیرین پایرایی
پرسشنامه ،تعدا  50پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفا ه شده اسرت کره مقردار /30
بدست آمده است ،همچنین جهت آزمون روایی سؤاالت هم از اعتبرار محتروا و هرم از اعتبرار
عاملی استفا ه شده است.
 رهبری اخالقی :پرسشنامه  20سوالی رهبری اخالقری ،توسرط برراون ( )2003تهیره و تردوینگر یده و توسط اسماعیلی را ( )2532ر ایران ترجمه شده است .این پرسشنامه برر اسراس
مقیاس  3رجهای لیکرت (کامال" مخالفم =  2ترا کرامال" مروافقم =  )3پاسرخ ا ه شرد .ر
پژوهش اسماعیلی را ( )2532برای تعیین روایری پرسشرنامه طررح اولیره پرسشرنامه تهیره
گر ید و پس از استفا ه از نظریات استا راهنما و مشاور ،ر اختیار تعدا ی از صراحبنظرران
جامعه مور مطالعه قرار ا ه شده که ر نتیجره مروار ی جهرت اصرالح پیشرنها گر یرد و
سرانجام پس از اعما اصالحات ر پاره ای از موار پرسشنامه نهایی تدوین گر ید .پایایی این
ابزار رپژوهش اسماعیلی را ( 0/151 )2532بدست آمد.
 سرمایه اجتماعی :پرسشنامه سرمایه اجتماعی ،توسط ناهاپیت و گوشا ( )2331سراخته شردهاست .این مقیاس ارای  25گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج رجهای (کامال مروافقم ترا
کامال مخالفم) و هر ما ه ارای ارزشی بین  2تا  3است ،.با سؤاالتی مانند( :پرذیرش تفراوت-
های همکارانم (از نظر اعتقا ی و ارزش) برای من آسان است .به نظر من بیشرتر مرر م قابرل
اعتما ند ).سرمایه اجتماعی را میسنجد .ر پژوهش قاسم زا ه علیشاهی ،کاتب و کراظم زا ه
بیطالی ( )2535پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ باالی  0/50به ست آمده است .ر
پژوهش قاسم زا ه علیشاهی و همکاران ( )2535روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان
این حوزه تأیید شده است.
 فرسو گی شغلی :این پرسشنامه توسط لری ،آن و نروح ( )2025طراحری شرده اسرت؛ ایرن پرسشرنامهارای  3سوا بسته پاسخ و ر مقیاس پنج رجهای لیکرت (کامالا موافقم ترا کرامالا مخرالفم) رجره
بندی شده است .پایایی این ابزار رپژوهش اسماعیلی را ( 0/51 )2532بدست آمد.
10
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 کارآفرینی سرازمانی :مقیراس کرارآفرینی سرازمانی :پرسشرنامه کرارآفرینی سرازمانی براسراسمولفههای کر نائیج ،اکبری و رضائیان ( )2511است .گزینههای این پرسشنامه نیرز برا طیر
پنج گزینه ای لیکرت شامل کامال موافقم تا کامال مخالفم میباشرد .ر ایرن پرژوهش ،پایرایی
پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ  0/13گزارش شده است .با توجه به استاندار بو ن
پرسشنامهها با طی لیکرت ،سطح سنجش شاخصها کمی میباشد .با توجه بره طیر پرنج
حالتی لیکرت ( 2تا  )3حد وسط آن یعنی  5بهعنوان میانگین مفروض ر نظر گرفتره شرد و
میانگینها هم بر این اساس محاسبه شدند.
 مشارکت شغلی :مشارکت شغلی با استفا ه از پرسشنامه ال اهل و کجنرر ( )2315انردازهگیرریشد .این ابزار شامل  20سوا میباشد .این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج رجهای لیکررت
(کامال مخالفم" =  2تا کامال موافقم =  )3پاسخ ا ه میشو  .روایی و پایائی این ابزار قربال ر
تحقیقات متعد مور تائید قرار گرفته است (همان منب ).
 توانمندسازی روانشناختی :توانمند سازی روانشناختی با استفا ه از سازه مرور نظرر توانمنردسازی روانشناختی نیروی انسرانی براسراس الگروی تومراس و ولتهروس ( ،)2330اسردریترز
( )2335و وتن و کمرون ( )2333اندازه گیرری شرده اسرت.این پرسشرنامه ارای  23سروا
است که از طی هفت رجهای لیکرت تشکیل شده است.
 بهرهوری نیروی انسانی :بهرهوری نیرروی انسرانی برا اسرتفا ه از ابرزار  21سروالی مرد آجیرو( )2003اندازه گیری شد .این پرسشنامه با مقیاس  3رجهای لیکررت برا گزینرههرای کرامال
مخالفم =  2تا کامال موافقم =  3پاسخ ا ه شد .ر پژوهش نیکنرام ( )2532اعتبرار محتروای
این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و چند تن از افرا صراحبنظر مرور تأییرد قررار
گرفته است و از اعتبار الزم برخور ار مری باشرد .پایرائی ایرن ابرزار قربال ر پرژوهش نیکنرام
( )2532مور تائید قرار گرفته است
 تمایل به ترک شغلی :برای ارزیابی میزان تمایل به ترک شغلی کارکنان از پرسشنامه  3سروالیجنکینز و توملینسون ( )2022استفا ه شد .این پرسشنامه تمایل به ترک شرغلی کارکنران را
بر اساس پیوستاری از تمایل کامل (عد  )3تا عدم تمایل (عد  )2که ر قالب عبرارات غیرر
مستقیم تدوین شده است ،ارزیابی مینماید .پاسخها با طی لیکرت از ( 2کامال مخالفم) تا 3
(کامال موافقم) سنجیده میشو  .روایی محتوایی این پرسشنامه ر پژوهش رئوفی سرنگاچین
( )2535مور تایید قرار گرفته است .مقدار ضریب آلفای کرونبراخ بررای ایرن پرسشرنامه ر
پژوهش رئوفی سنگاچین ( 0/512 )2535بدست آمده است.
همچنا ن که اشاره شد ر پژوهش حاضرر بررای ارزیرابی پایرایی از آلفرای کرونبراخ اسرتفا ه
گر یده است .نمرات پایایی برای مقیاسها ر سرطح رضرایت بخشری بو نرد :پایرایی پرسشرنامه
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شخصیت ( ،)0/15اخالق کرار اسرالمی ( ،)0/35رهبرری خردمتگرزار ( ،)0/35رهبرری اخالقری
( ،)0/15رفتار شهروندی سازمانی ( ،)0/13سرمایه اجتمراعی ( ،)0/13فرسرو گی شرغلی (،)0/55
کارآفرینی سازمانی( ،)0/35مشارکت شغلی ( ،)0/32توانمندسرازی روان شرناختی ( ،)0/32قصرد
ترک شغل ( ،)0/55بهرهوری نیروی انسانی ( )0/11محاسبه شد.
همچنین بهمنظور بررسی روایی پرسشرنامههرای حاضرر ،براوجو اسرتاندار برو ن ابزارهرا و
استفا ه مکرر آنها ر پژوهشهای اخلی و خارج کشور ،ا ههای حاصل از اجرای ایرن مقیراس
ر گروه نمونه تحلیل عاملی شدند .این تحلیل به شیوه تحلیل اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی
( )PCبا چرخش واریماکس انجام شده اسرت .مقردار ضرریب  KMOبرابرر  0/55و مقردار خری
آزمون کرویت بارتلت  25301/1به ست آمد که ر سطح  0/02معنی ار برو ه و نشرانه کفایرت
نمونه و متغیرهای نمونه برای انجام تحلیل عراملی اسرت .نترایج حاصرل مرور تأییرد و واریرانس
تجمیعی حدو  0/53به ستآمد.
بدین ترتیب بعد از هماهنگی و کسب مجروز و برا رعایرت مالحظرات اخالقری و بیران اهرداف
پژوهش ،پس از آنکه تعدا کارکنان مشخص شد ،پرسش نامره هرا ر برین کارکنران توزیر شرد؛
سدس پاسخ آنها بهصورت ا ههای کمی مور استفا ه قرار گرفت .قبل از تکمیرل پرسرشنامره،
پژوهشگران برای همه ی کارکنان ،هدف از مطالعه را توضیح ا ند و فرم رضایتنامرهی کتبری ر
اختیار کارکنان قرار گرفت تا پس از آگاهی از مفا آن و جلب رضایت بره مطالعره وار شروند .ر
این مرحله به کارکنان خاطرنشان شد که اطالعات این پرسش نامه بدون نرام و محرمانره اسرت و
تمامی شرکت کنندگان برای ورو به مطالعه و خروج از آن ،آزا ی کامل ارند؛ افزون برراین ،طری
روند تکمیل پرسشنامه ،توضیحات الزم برای هر یک از سؤاالت کارکنان ا ه شد.
بمنظور تجزیه و تحلیل ا هها از روشهای مختل توصیفی و استنباطی استفا ه شرد و نررم
افزار  LISREL 8.5برای برقراری روابط علی متغیرها مور استفا ه قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
جدو  2اطالعات جمعیت شناختی و زمینهای مشارکت کنندگان را ر پرژوهش حاضرر نشران
می هد .براساس اطالعات جدو  2بیشترین فراوانی مربوط به جنسیت مربوط به مرر ان ( 252
نفر معا  12/2رصد) ،از لحاظ سنی بیشترین فراوانی مربوط به گرروه سرنی  52ترا  30سرا
( 202نفر) ،از لحاظ تحصیالت بیشترین فراوانی مربوط به مدرک لیسانس ( 201نفر معا 53/5
رصد) و بیشترین فراوانی مربوط به سرابقه کرار برین  22ترا  20سرا ( 223نفرر معرا 32/5
رصد) بو .
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جدول  :1اطالعات جمعیت شناختی و زمینهای مشارکت کنندگان
متغیر  /شاخص
جنسیت

تحصیالت

سابقه خدمت

سن

تعداد

درصد

مر

252

12/2

زن

30

51/1

یدلم

22

3/2

فوق یدلم

25

1

لیسانس

201

53/5

ارشد و باالتر

200

55/2

 3سا و کمتر

3

5/3

 1-20سا

11

21/5

 22-20سا

223

32/5

 22-50سا

51

21/5

 50سا کمتر

22

3/2

 50-52سا

200

55/2

 30-52سا

202

55/3

 10-32سا

20

5/5

ر جدو  2شاخصهای توصیفی متغیرها جهت بررسری پراکنردگی مناسرب و نرمرا برو ن
توزی ا هها ارائه شده است با توجه به این جدو مقا یر آمارههای میانگین و انحراف اسرتاندار
نشانگر پراکندگی مناسب ا هها میباشند.
جدول  :0شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

شخصیت

5/32

0/355

اخالق کار اسالمی

5/02

0/535

رهبری خدمتگزار

5/11

0/320

رهبری اخالقی

5/32

0/311

رفتار شهروندی سازمانی

5/05

0/122

سرمایه اجتماعی

5/32

0/335

فرسو گی شغلی

2/31

0/123

کارآفرینی سازمانی

5/53

0/351

مشارکت شغلی

5/50

0/153

توانمندسازی روانشناختی

5/31

0/325

تمایل به ترک شغلی

2/32

0/323

بهرهوری نیروی انسانی

5/55

0/555
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جدول  :3ماتریس کواریانس پیشامدهای رفتار شهروندی سازمانی
1

متغیرها
 .2رفتار شهروندی

3

0

5

4

2

 .2شخصیت

**0/103

2

 .5اخالق کار اسالمی

**0/13

**0/52

2

 .5رهبری خدمتگزار

**0/31

**0/50

**0/12

2

 .3رهبری اخالقی

**0/15

*0/33

**0/13

**0/155

2

**<0/01, *<0/05
جدول  :4ماتریس کواریانس پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی
0

3

4

متغیرها

1

 .2رفتررررررررررار
شهروندی

2

 .2سرررررررررمایه
اجتماعی

**6/58

1

 .5فرسرررررو گی
شغلی

**-0/23

**-0/32

2

 .5کررررارآفرینی-
سازمانی

**6/09

**6/41

6/69

1

 .3مشررررررارکت
شغلی

**0/50

**0/52

0/01

**0/11

5

0

9

8

2

 .1توانمندسازی

**6/53

*6/09

**-6/00

**6/03

**6/57

1

 .5ترک شغلی

-0/01

**-0/23

**0/55

-0/033

-0/00

**-0/21

2

 .1بهرهوری نیرو

**6/38

*6/00

**-6/31

**6/50

**6/47

**6/05

**-6/17

1

**<0/01, *<0/05

همبستگی بین متغیرهای پژوهش ر جداو  5و  5ارائه شرده اسرت .چنانچره ر جردو 5
مشاهده میشو  ،ضریب همبستگی برین متغیرهرای رفترار شرهروندی سرازمانی و متغیرهرای برا
شخصیت ،اخالق اسالمی کار ،رهبری خدمتگزار و رهبری اخالقی بهعنروان پیشرایندهای رفترار
شهروندی سازمانی مثبت و معنی ار هستند .شدت این همبستگی و به و از  0/33تا  0/12ر
نوسان است .بیشترین ضریب همبستگی بین رفتار شرهروندی سرازمانی برا اخرالق اسرالمی کرار
( (r =0/13میباشد .همچنین از جدو شماره  5مشراهده مریشرو کره برین رفترار شرهروندی
سازمانی و پیامدهای احتمالی آن یعنی سرمایه اجتماعی ،کارآفرینی سرازمانی ،مشرارکت شرغلی،
توانمندسازی روانشناختی و بهرهوری نیروی انسانی رابطه مثبت معنی اری وجرو ار  .شردت
این رابطه از  0/25تا  0/31ر نوسان است .بیشترین همبستگی بین رفتار شرهروندی سرازمانی و
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پیامد احتمالی سرمایه اجتماعی یرده مریشرو ( .(r = 0/31همچنرین برین رفترار شرهروندی
سازمانی با فرسو گی شغلی رابطه منفی معنی ار یده شد ( ..(r = -0/23ر عرین حرا رابطره
معنی اری بین رفتار شهروندی سازمانی و تمایل به ترک شغلی ر پژوهش حاضر یده نشد.
از تحلیل همبستگی میان متغیرهای برون زا و رون زا میتوان نتیجهگیری کر که هر گونه
افزایش ر رفتار شهروندی سازمانی همراه برا افرزایش ر نمررات سررمایه اجتمراعی ،کرارآفرینی
سازمانی ،مشرارکت شرغلی ،توانمندسرازی روانشرناختی و بهررهوری نیرروی انسرانی مریباشرد.
همچنین افزایش نمرات ر شخصیت ،اخالق اسالمی کار ،رهبری خدمتگرزار و رهبرری اخالقری
همراه با افزایش نمرات ر رفتار شهروندی سازمانی میباشد.
بهمنظور شناخت هر چه بهتر روابرط علری و نحروه ترأثیرگزاری پیشرایندها و پیامردهای احتمرالی
پاسخگویی ،تحلیل مسیر با استفا ه از مد معا الت ساختاری صورت گرفت .یافتههای حاصرل از ایرن
تحقیق موید نتایج و یافتههای حاصل از تحلیل مسیر ر مد ساختاری مربوط به فرضیههای پرژوهش
را نشان می هد همانطور که ر خروجی نرم افزار از تخمینهای استاندار (شکل  )2و نیز اعدا معنری
اری مربوط به تحلیل مسیر ر فرضیههای پرژوهش مشراهده مریشرو  ،مقرا یر شاخصرهای تناسرب
حاکی از برازش مناسب مد است .مقدار مجرذور خری بررای قضراوت ر مرور خطری برو ن ارتبراط
سازههای مکنون برابر با  222/53ر سطح معنی اری  p < 0.01بدست آمد .با توجره بره براال برو ن
نمونه پژوهش از  200نفر ،از نسبت خی و بر رجه آزا ی استفا ه شده است .مقدار خی و بر رجره
آزا ی  2/02میباشد .بر اساس این شاخص عد حاصل این نسبت ،نبایستی بیشتر از  5باشرد ترا الگرو
تائید گر (کالین .)2510 ،با توجه به اینکه نسبت مجذور خی به رجه آزا ی کمترر از  5مریباشرد،
میتوان گفت که ا ههای بدست آمده با مد فرضی مطابقرت ارنرد .مقردار ریشره خطرای میرانگین
مجذورات تقریب برابر با  0/055میباشد .بر اساس این شاخص اگر مقدار  RMSEAبرابرر برا  0/1یرا
بیشتر باشد بر برازش ضعیفتر اللرت ار (هرومن .)2513 ،سرایر شراخصهرای ،GFI ،IFI ،NNFI
CFIکه هر کدام وجهی از برازش مد ساختاری را نشان می هند ر جدو  3آمده است .با توجه بره
شاخصهای ارزیابی برازندگی کلی مد بویژه نسبت مقدار مجذور کا بره رجره آزا ی برابرر برا ،2/35
شاخص  CFIبرابر با  ،0/35شاخص  GFIبرابر با  0/13شراخص  IFIبرابرر برا  0/35شراخص NNFI
برابر با  0/35شاخص  RMSEAبرابر با  0/055و سایر شراخص هرا ،مریتروان گفرت مرد نهرایی از
برازش خوبی برخور ار است:
جدول  :5شاخصهای برازندگی مدل ساختاری کلی
شاخصها
مدلهای اندازه گیری

X2
222/53

df
53

GFI
0/13

IFI
0/35

RMSEA
0/055

NNFI
0/35

CFI
0/35
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ر مد ساختاری معنی اری ضریب مسیر با استفا ه از  )t ˚ value( tمشرخص مریشرو .
چنانچه مقدار  tبین  2/31الی  2/35باشد ،ارتباط و سازه ر سطح p < .05معنی ار است .اگر
مقدار  tبیشتر از  2/35باشد ،معنی اری ارتباط ر سطح  p < .01میباشد.
طبق اطالعات بدست آمده (شکل  5و جدو  ،)1بیشترین اثر ر پیشایندها مربوط به اخرالق
اسالمی کار بر رفتار شهروندی سازمانی با ضریب  (ß =0/55, t = 5/23( 0/55مشاهده میشرو
و بعد از آن مربوط به رهبری اخالقی بر رفتار شهروندی سازمانی میباشد با ضریب ,3/15( .0/51
= .(ß = 0/51t
ر روابط علی رفتار شهروندیسازمانی با پیامدهای آن نیز بیشترین اثر مربروط بره اثرر رفترار
شهروندی سازمانی بر سرمایهاجتماعی با ضریب  0/31میباشد ( (ß =0/31, t= 20/11و بعرد از
آن اثر مربوط به رفتار شهروندی سرازمانی برر روی توانمندسرازیروانشرناختی برا ضرریب 0/35
( (ß =0/35, t=/52مشاهده میشو  .همه ضرایب بره اسرتثنای اثرر مسرتقیم رفترار شرهروندی
سازمانی بر تمایل به ترک شغلی معنی ار هستند.

شکل  :0خروجی نرم افزار بر اساس ضرایب استاندارد

11

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی /وره  ،22شماره  /53تابستان 2531

بررسی پیشایندها و پسایندهای رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه مور ی کارکنان انشگاه ارومیه)

شکل :3خروجی نرم افزار بر اساس ضرایب t

طبق اطالعات بدست آمده (شکل  5و جدو  ،)1بیشترین اثر ر پیشایندها مربوط به اخرالق
اسالمی کار بر رفتار شهروندی سازمانی با ضریب  (ß =0/55, t = 5/23( 0/55مشاهده میشرو
و بعد از آن مربوط به رهبری اخالقی بر رفتار شهروندی سازمانی میباشد با ضریب ,3/15( .0/51
= .(ß = 0/51t
ر روابط علی رفتار شهروندیسازمانی با پیامدهای آن نیز بیشترین اثر مربروط بره اثرر رفترار
شهروندی سازمانی بر سرمایهاجتماعی با ضریب  0/31میباشد ( (ß =0/31, t= 20/11و بعرد از
آن اثر مربوط به رفتار شهروندی سرازمانی برر روی توانمندسرازیروانشرناختی برا ضرریب 0/35
( (ß =0/35, t=/52مشاهده میشو  .همه ضرایب بره اسرتثنای اثرر مسرتقیم رفترار شرهروندی
سازمانی بر تمایل به ترک شغلی معنی ار هستند.
جدول  :0ضرایب تأثیر پیشایندها و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی
ضریب مسیر استاندارد

t

نتیجه

مسیر فرضیه ها

0/22

5/20

اثر مستقیم ار

اخالق کار اسالمی

رفتار شهروندی

0/55

5/23

اثر مستقیم ار

رهبری خدمتگزار

رفتار شهروندی

-0/25

-2/15

اثر مستقیم ندار

شخصیت

رفتار شهروندی
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ضریب مسیر استاندارد

t

نتیجه

مسیر فرضیه ها
رهبری اخالقی

رفتار شهروندی

0/51

3/15

اثر مستقیم ار

رفتار شهروندی

سرمایه اجتماعی

0/31

20/11

اثر مستقیم ار

رفتار شهروندی

فرسو گی شغلی

-0/23

-2/31

اثر مستقیم ار

رفتار شهروندی

کارآفرینی سازمانی

0/23

5/25

اثر مستقیم ندار

رفتار شهروندی

مشارکت شغلی

0/50

5/52

اثر مستقیم ار

رفتار شهروندی

توانمندسازی روانشناختی

0/35

3/52

اثر مستقیم ار

رفتار شهروندی

ترک شغلی

-0/01

-2/25

اثر مستقیم ندار

رفتار شهروندی

بهرهوری نیروی انسانی

0/51

1/25

اثر مستقیم ار

= 0/35, NNFI= 0/35, CFI = 0/13, GFI =0/055, RMSEA =53, df = 222/53X2

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر گامی ر بهبو نظریه و تحقیق رباره رفتار شرهروندی سرازمانی ر سرازمانهرای
آموزشی بو .
برای این مقاله ،مدلی از رفتار شهروندی سازمانی ر سازمانهای آموزشی پیشرنها شرد کره
سهم عوامل مهم (فرر ی و سرازمانی) را ر شرکل گیرری رفترار شرهروندی سرازمانی تشرخیص
می هد .موسسات آموزشی ر عصر جدید با چالشهای جدیدی رو بره رو هسرتند چررا کره کرار
کر ن ر شرایط پیچیده و رقابتی ،ویژگی بنیا ی سازمانهای آموزشری اسرت (میلرر بره نقرل از
ویگو ا و همکاران؛ .)20005
از آنجا که رفترار شرهروندی سرازمانی ر موسسرات آموزشری برا رفترار شرهروندی ر سرایر
سازمانهای متفاوت اسرت ،بردیهی اسرت برین رفترار شرهروندی سرازمانی مدرسران و کارکنران
موسسات آموزشی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمانهای غیر آموزشی تفراوت عمردهای
وجو ار به عالوه سنجش و اندازه گیری ایرن نرود رفتارهرا ر موسسرات آموزشری نسربت بره
سازمانهای غیر آموزشی ،شوارتر است (سبحانی نژا  ،یوزباشی و شاطری.)2513 ،
نتیجه پژوهش حاضرر نشران مری هرد کره تفاوتهرای فرر ی نظیرر ویژگریهرای شخصریتی
پیشبینیکنندههای رفتار شهروندی سازمانی هستند .این یافتهها برا مطالعرات مشررف ()2023؛
سیرا ین ،اچمد و نورمیجاتی)2025( 2؛ بخشی و رانری ()2003؛ اف ()2005؛ سرین ()2003؛
شعبانی بهار و همکاران (2535؛ جهان برین ،ایراندوسرت ،کنردایی و زارعری ()2535؛ نظریران و
1. Sjahruddin, Achmad & Normijati
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عیسی خانی ()2535؛ صا ق پور ( )2532و حبیبری تبرار ( )2530هماهنر اسرت .انسران ،بره
صورت یک کل سازمان یافته عمل میکند و کمتر جنبرهای از کرنش و رفترار انسران را خرواهیم
یافت که از منِش و شخصریت وی ترأثیر نگرفتره باشرد؛ از ایرن رو ،بردیهی اسرت کره رفتارهرای
شهروندی سازمانی نیز از شخصیت تأثیر پذیرند .شخصیت یکی از این عوامل پریشبینری کننرده
رفتار و یکی از عوامل پدیدآورنده تفاوتهای فر ی موجو بین افرا اسرت (رافضری ،اسرکندری و
عباس پور .)2532 ،ر پیشبینی رفتارهای شهروندی سازمانی ،ابعا شخصیتی حتی مریتواننرد
بهتر از پیشبینی عملکر شغلی عمل کنند؛ بهعبارت یگر ،نگرش کارکنان یک سازمان نسبت به
موضوعات مختل  ،ر بروز یا عدم بروز رفتارهای شهروندی سازمانی مرؤثر مریباشرد .تحقیقرات
انجام شده ر زمینه شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی ،اغلب به این نتیجره رسریدند کره
وظیفهشناسی ،قویترین رابطه را با بروز رفتارهای شهروندی سازمانی ار (روشنچسلی ،شعیری،
عطری فر  ،نیک خرواه ،قرائم مقرامی ،رحیمری را  .)2513 ،ارگران ،)2335( 2قرویترین مؤلفره
شخصیتی پیشبینیکننده رفتارهای شهروندی سازمانی را مسئولیتپرذیری یرا وجردان معرفری
مینماید ،اما اذعان ار که بهتر است برای برقراری ارتباط میان شخصیت و رفتارهای شهروندی
سازمانی از روشی که مجموعهای از خصوصیات شخصیتی یا به عبارتی یک پروفایل شخصیتی را
ر نظر بگیر استفا ه نمو  .همچنین سیرا ین 2و همکاران ( )2025بیان میکنند که شخصیت
افرا یکی از مولفههای مهم تأثیرگذار بر رفتار شرهروندی سرازمانی اسرت .مشررف )2023( 5ر
تحقیق با هدف تعیین تأثیر عوامل شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی ر میان ارائه هندگان
خدمات سالمت ر بیمارستانهای عمومی به این نتیجه رسیدند که هر پنج بعد شخصریتی نئرو
بهطور مستقیم بر رفتارشهروندی کارکنان ترأثیر مریگرذار  .نیرومن و کیکرا  )2331( 5نیرز ر
تحقیق خو ریافتند از بین عوامل پنجگانه شخصیتی ،تنها و عامل سازگاری و مسئولیتپذیری
با رفتار شهروندی سازمانی رابطه ارند (شعبانی بهار و همکاران .)2535 ،ایالیز و فولمر)2003( 3
نیز نشان ا ویژگی سازگاری بیشتر با ابعا فر ی و ویژگری مسرئولیتپرذیری بیشرتر برا ابعرا
سازمانی رفتار شهروندی سازمانی رابطه نشران ا  .ارگران ( )2335قرویترین مؤلفره شخصریتی
پیشبینی کننده رفتارهای شهروندی سازمانی را مسئولیتپذیری یا وجدان معرفی مینمایند .بره
زعم اورگان ( )2335از آنجا که بین نگرشهای کلی افررا برا ایجرا و افرزایش رفترار شرهروندی
سازمانی ارتباط برقرار است و از آنجا که شخصیت افرا با نگرش کلری آنهرا مررتبط اسرت ،پرس
1. Organ
2. Sjahruddin
3. Mushraf
4. Neuman & Kickul
5. Ilies & Fulmer
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میتوان نتیجه گرفت که احتماال شخصیت افرا بهعنوان یکی از اصلی تررین ،عوامرل مررتبط برا
نگرشهای آنان ر رفتار شهروندی سازمانی مور بحث و توجه خواهد بو .
براساس نتایج پژوهش حاضر رابطه مثبت معنی اری بین متغیرهرای اخرالق اسرالمی کرار و
رفتار شهروندی سازمانی یده شد .نتایج حاصل با نتایج تحقیقات مرتضی ،عباس ،رجا ،رکیروس،
خلید و مشتاق)2021( 2؛ ورکنای ،امین و خان)2021( 2؛ تعجبی و همکراران ()2535؛ نیکنرام
جو و همکاران ()2531؛ ابراهیمی ،شجاد و پیرانی احمدآبا ی ( )2531همسرو مریباشرد .وقتری
کارکنان احساس کنند برخور ی اخالقی و منصفانه ر سایه قوانین اسالمی با آنهرا شرده اسرت،
عملکر شغلی آنان ارتقا مییابد و تعهدشان نسربت بره سرازمان و رضرایت شرغلی هرم افرزایش
مییابد (تعجبی و همکاران .)2535 ،لذا ر مفهوم کلی تر ،کارکنان یندارتر و اسالمی تر ،بیشرتر
به رفتارهای شهروندی سازمانی مبا رت میورزند (عسکری و همکاران .)2535 ،از طرفری رفترار
شهروندی سازمانی ،افعرا و اقردامات ایثارگرانره و از خو گذشرتگی کارکنران اسرت؛ از ایرن رو،
سازمانها به شهروندان خو و افرا ی نیاز ارند که مایل به همکاری هستند .بنابراین رفتارهای
شهروندی سازمانی بر پایة اخالق بو ه و رجات باالی اخالق به بروز رفترار شرهروندی سرازمانی
بهتری منجر می شو (طاهری منه ،زنجیرچی و نجاتیران قاسرمیه2530 ،؛ اسرکندری و ایرران
وست2535 ،؛ الهیاسات .)2022 ،به عالوه اسالم بهعنوان ین جام  ،با توجه به رابطرة شرایان
توجه بین اخالق کاری و ارزشهای حاکم بر جامعه ،اصو اساسی را ر اخالق کرار ر هرر گرام
زندگی ارائه می هد (الهیاسات .)2022 ،از این رو ،اخالق کار اسالمی می تواند تعدیلگر مناسبی
ربروز رفتار شهروندی سازمانی باشد .نیکنام جو و همکاران ( )2531ر تحقیرق خرو نشران ا
که اخالق کار اسالمی بهطور مستقیم بر رفتار شهروندی اثر مثبتی ار  .بهطور کلی میتوان بیان
کر که سازمانهای اسالمی با ایجا جوی همراه با اخالق اسالمی و برا بهرره گیرری از اصرو و
ارزشهای اسالمی ر سازمان ،باعث میشو که کارکنان ،رفترار شرهروندی سرازمانی بیشرتری از
خو نشان بدهند.
همچنین رابطه مثبت و معنی اری بین رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی یده
شد .این یافته با مطالعات طهماسبی ،عباسی ،فتاحی و یوسفی امیرری ( ،،)2531منتخرب یگانره،
بشلیده و بهارلو ( ،)2535یعقوبی و همکاران ( ،)2533زین آبا ی ،یاسینی و میرها یان (،)2533
شریفی ( ،)2535قالوندی ،سرلطانزا ه و امیرری ( ،)2530بامبرا  ،)2025( 5هرارویکی،)2025( 5
1. Murtaza, Abbas, Raja, Roques, Khalid & Mushtaq
2. Durkhanai, Amin & Khan
3. Bambale
4. Harwiki
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2

ظهیر ،آکیوز ،ارن و تورهان ،)2025( 2وون ی ( ،)2020پیکرالو ،گررین برام ،هرارتو و فرولگر
( )2020هماهن است .نتایج پژوهشها حاکی از این میباشد که رهبری خدمتگزار میتواند بر
رفتار کارکنان تأثیر بگذار  .یکی از رفتارهای شغلی کارکنان که متاثر از این سبک رهبرری اسرت
رفتار شهروندی سازمانی است .رهبران خدمتگزار الگوهای نقش مور قبو و مشرروعی هسرتند
که توجه کارکنان را به نود وسرتی و رفترار مناسرب بره هنجارشران جلرب مریکننرد .رهبرران
خدمتگزار ر این زمینه خو را الگویی برای برخور با اجتماد قرار می هند و پیروان نیز با ایرن
گونه رهبران همانندسازی کر ه و رفتارهرای آنهرا را سرمشرق خرو قررار مری هنرد (پیکرالو 5و
همکاران )2020 ،بنابراین یک رهبر ،الگویی نقشی برای پیروانش بو ه و رفتار شهروندی سازمانی
پیروان تحتتأثیر این الگوها قرار میگیر  .افرا با مشاهده رفتار یگران مریآموزنرد و از آن چره
میبینند الگوبر اری مینمایند (زین آبا ی و همکاران.)2533 ،
رابطه مثبت معنی اری بین و متغیر رهبری اخالقی و رفتار شهروندی سازمانی یرده شرد.
این یافته با مطالعات قبلی که ر این زمینه صورت گرفته ،مانند یافترههرای حسرنی و همکراران
5
( ،)2531بهارلو ،بشلیده ،نعامی و هاشمی شیخ شربانی ( ،)2535چنر  ،چنر  ،کرو و چیونر
( ،)2025کاکمر ،بچراچ ،هاریس و زیونسکا )2022( 3و آوی ،پاالنسکا و والوم بوا ،)2022( 1وات و
شافر ( )2003و وار امان ( )2022همسو میباشد .همچنین ،همسو با نتایج پژوهش تیوماسرجان،
استروبل و ولپ )2022( 5که ریافتند ا راک کارکنان از رهبری اخالقری رهبرر خرویش ،رابطرة
مثبتی با کیفیت روابط آنها با رهبر ار  .یکی از پیامدهای رهبری اخالقی کره موجرب بهررهوری
بیشتر سازمانها میشو رفترار شرهروندی سرازمانی اسرت .همچنرین محققران بره ایرن نتیجره
رسیدندکه رهبری اخالقی بر نگرشهای مثبت کارکنان همچون تعهد سازمانی و خشنو ی شرغلی
اثر میگذار و باعث افزایش رفتارهای شهروندی سرازمانی کارکنران مریشرو  .بنرابراین یکری از
مشکالت اصلی سازمانها ر نیای متحو و به شدت متغیر امروزی شناسایی عواملی اسرت کره
میتواند ر بروز رفتار شهروندی سازمانی که یکی از پدیدههای نو ظهور ر زمینه رفتار سرازمانی
است تأثیر بگذار (حسنی و همکاران .)2531 ،برخی یگر از محققین عنوان میکننرد کره اگرر
کارکنان پی ببرند که سرپرستانشان با آنها به صورت منصفانه رفتار میکنند ،به احتما زیا آنها

1. Zehir, Akyuz, Eren & Turhan
2. Piccolo, Greenbaum, Hartog & Folger
3. Piccolo
4. Cheng, Chang, Kuo& Cheung
5. Kacmer Bachrach, Harris & Zivnuska
6. Avey, Palanski & Walumbwa
7. Tumasjan, Strobel & Welpe
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نگرشهای مثبت خو ر مور کار ،نتایج کاری و سرپرستانشان را حفه کر ه و این خردمات را
جبران مینمایند (وات و شافر .)2003 ،2مطالعات اولیه بیان میکنند که رهبری اخالقی بهطرور
مثبتی با رفتارهای موافق اجتمراعی پیرروان ،بررای نمونره ،رفترار شرهروندی سرازمانی (اورگران،
پو ساک و مکینزی)2001 ،؛ و بهطور منفی با رفتارهای ضد تولیدی از قبیل انحراف ر محیط
کار ( ی هوق و ن هارتو  )2001 ،2ارتباط ار  .نتیجه مطالعهای نشان ا افرا ی کره رفترار
اخالقی باالتر و بیشتری ارند ،رفتار شهروندی بیشتری نیز نشان می هند .میتروان ایرن گونره
نتیجه گرفت که رفتار شهروندی سازمانی ظهور و نمو رفتار اخالقی ر محیط کار میباشرد .ر
نتیجه انتظار میرو افرا ی که رفتار اخالقی باالتری ارند رفتار شهروندی سازمانی بیشتری را از
خو نشان هند .بنابراین میتوان این گونه مطرح نمو که رفتار اخالقی فر بهطرور مثبتری برا
رفتارهای شهروندی سازمانی وی رابطه ار (بهارلو و همکاران.)2535 ،
ر پژوهش حاضر بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با سرمایه اجتماعی آنهرا همبسرتگی
مثبت مشاهده شد .این یافته با مطالعات آریانی ()2022؛ برولی مرارک و ترنلری ( ،)2002رگرو و
ریبو ( ،)2003رگو ،ریبو ،کونها و جسوینو ( ،)2022ثان و کلووی ( ،)2022اسمعیلی ،جوا ی پرور
و طالب پور ( ،)2535رحریم آقرایی ،هویردا ،حراتمی پرور ( ،)2531بورقرانی فرهرانی و همکراران
( ،)2531مصرباحی جهرمرری ،ا یرب زا ه ،نخعرری ،حسرینی ( ،)2535جاماسرربی ( )2533همسررو
میباشد .پوتنام ( )2335معتقد است؛ رفتارهایی از قبیل مشرارکت کره توسرط افررا نشران ا ه
میشوند به ایجا اعتما  ،محبت و رک مشترک برین آنران کمرک نمرو ه و ر ایجرا و ارتقرای
سرمایه اجتماعی موثر است (پارسایی نژا  .)2515 ،این سته از رفتاهای اجتماعی محرور ،کرامال
مشابه رفتار شهروندی سازمانی است و ر ورای الزامات نقش قرار میگیر و بهطرور مسرتقیم یرا
آشکار ،توسط سیستم پا اش رسمی سازمانی تشخیص ا ه نشده هر چند که کارکر سرازمان را
تسهیل می کنند .همان گونه که شهروند خرو ر اجتمراد بره ایجرا سررمایه اجتمراعی کمرک
نمایند ،کارکنان سازمانی هم میتوانند به ایجا سرمایه اجتماعی سازمان کمک کننرد (پارسرایی
نژا  .)2515 ،از آنجا که سرمایه اجتماعی میتواند ر اثرر تمایرل کارکنران بررای فراترر رفرتن از
الزامات شغل رسمی جهت کمک به سایرین ،هزینه کر ن مناف فر ی ر جهت مناف سرازمانی،
عالقه وافر به فعالیت و فلسفه کلی سازمان ،ایجا شو بنابراین رفتارهایی چون ،رفتار شرهروندی
سازمانی زمینههایی هستند که میتوانند به ایجا و حفره سررمایه اجتمراعی ر سرازمان کمرک
کنند .بروز رفتارهایی از قبیل نود وستی ،ا و مهربانی و جوانمر ی میتوانرد موجبرات بهبرو
شبکه اجتماعی و ارتباطی را باال ببر (اسمعیلی و همکاران .)2535 ،با توجه به این امر مریتروان
1. Wat & Shaffer
2. De Hoogh & Den Hartog
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استنباط کر که چنین رفتارهای جامعه محور ،با رفتارهای شهروندی ر سرازمانها کرامال مشرابه
هستند .رست همانگونه که شهروندان خو ر یک جامعه به توسعه سررمایه اجتمراعی جامعره
کمک میکنند ،شهروندان سازمانی خو نیز برای ایجا سررمایه اجتمراعی ر سرازمانهرا مهرم
هستند (بولینو و همکاران2002 ،؛ به نقل از امیرخانی و عارف نژا  .)2532 ،از ایرن رو مریتروان
رفتارهای شهروندی سازمانی را یکی از عوامل موثر بر گسترش سرمایه اجتماعی سازمان انست.
همچ نین ر پژوهش حاضر رابطه منفی و معنی اری بین و متغیر رفتار شهروندی سازمانی
و فرسو گی شغلی یده شد .این یافته با مطالعات قبلی که ر این زمینره صرورت گرفتره ،ماننرد
یافتههای گل محمدیان و سجا ی ( ،)2533عاشوری ( ،)2533آقایی ،آقرایی و آقرایی ( )2532و
استفن ،اسچدمن و زارات )2001( 2همسو میباشد .یکی از عوامل مررتبط برا فرسرو گی شرغلی،
رفتار شهروندی سازمانی است .صرالحی و گلتراش (2022؛ بره نقرل از عاشروری )2533 ،ضرمن
پژوهشی رباره رابطه رضرایت شرغلی ،فرسرو گی شرغلی و تعهرد سرازمانی برا رفترار شرهروندی
سازمانی به این نتیجه رسیدند که فرسو گی شغلی با رفترار شرهروندی سرازمانی رابطره معنرا ار
معکوس ار و همچنین آقرایی و همکراران ( )2532ر تحقیرق خرو ربراره رابطره فرسرو گی
شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی به این نتیجه رسیدند که فرسو گی شرغلی برا رفترار شرهروندی
سازمانی رابطه معنا ار و منفی اشرت .تحقیقرات نشران ا ه اسرت کارکنرانی کره ر کمرک بره
یگران ،فراتر از وظای شغلی خو عمل میکنند ،از سیاستهای پذیرفته شرده سرازمان پیرروی
میکنند ،به بهتر شدن و غنای محیط عمومی کار کمک میکنند و بر کل سرازمان ترأثیر مثبرت
ارند .این عوامل باعث میشو فر شغل خو را اثربخش و مفید ارزیابی کند که ایرن امرر باعرث
کاهش ا راک فرسو گی شغلی میشو (استفن و همکاران .)2001 ،ر تبیین این یافته میتروان
گفت کارکنانی که برای پیشبر مقاصد سازمانی که ر آن مشغو هستند از خو تالش بیشتری
نشان می هند ،ر انجام وظای مسرئولیت پذیرنرد ،همکراران خرو را ر انجرام کارهرا حمایرت
میکنند ،ر جهت بهبو شرایط کاری تالش میکنند و ترا حرد امکران ر انجرام کارهرای خرو
شرایط یگر همکاران را مور توجه قرار می هند این امر باعث میشو ر محیط کاری اسرترس
کمتری اشته باشند که این امر خو باعث کاهش فرسو گی شغلی میشو (عاشوری.)2533 ،
تجزیه و تحلیل ا هها همچنین نشان ا که برین رفترار شرهروندی سرازمانی و کرارآفرینی
سازمانی رابطه معنی اری وجو ار  .این نتایج نیز هماهن با یافتههای سدهوند و مغرویی نرژا
()2531؛ امررین بیرردختی و همکرراران ( ،)2533ژنرر و همکرراران ( ،)2001ی مرروار (،)2022
میباشد .مبانی نظری و پژوهشی حاکی از تأثیرات مثبت رفتار شرهروندی سرازمانی و کرارآفرینی
1. Stephen, Schepman & Zarate
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سررازمانی مرریباشررد (یعنرری مطالعررات زانرر و وانرر  .)2001 ،ون ی ون ر سررا 2535
زیرساختارهایی را برای کارآفرینی بیان می کند که یکی از اجزای این زیرر سراختارها ،ارتقرايی
رفتار شهروندی سازمانی است (مقیمی .)2513 ،ر صورتی که میزان رفترار شرهروندی سرازمانی
سازمان باال شد ،می توان انتظار اشت تا کارکنان نقش فعا تری ر سازمان اشته باشند ،بهطور
مثا  ،بهطور فعا  ،ر کار خو نوآوری اشته باشرند .از سروی یگرر ر صرورتی کره سرازمان از
سطح پایینی از رفتار شهروندی سازمانی برخور ار باشد ،به احتما زیا  ،کارکنان تمایل و انگیرزه
کم تری ر ارائه ایدههای نو ر راستای کارآفرینی سازمانی خواهند اشت .ر مجمود و ر سطح
فر ی ،رفتار شهروندی سازمانی با برانگیختن کارکنان ر پاسرخ بره کارکر هرای مردیریت منراب
انسانی ،به کارآفرینی سازمانی خواهد انجامیرد (زانر و وانر  .)2001 ،سردهوند و مغرویی نرژا
( )2531بیان میکنند که حاکمیت ویژگیهرای فرهنر سرازمانی کارآفرینانره مسرتلزم تقویرت
رفتارهای شهروندی سازمانی ر کارکنان و مدیران است که بتوان فارو از قوانین و قواعرد ا اری و
با لسوزی و تعه د کامل سازمان را ر ست یابی به اهداف چالش انگیزی که با آن مواجه اسرت،
یاری هند.
تجزیه و تحلیلها نشان ا که رابطه مثبرت و معنری ار برین رفترار شرهروندی سرازمانی و
مشارکت شغلی وجو ار  .نتایج تحقیق حاضر برا نترایج تحقیرق لنگرری ،سرلیمان پرورعمران و
اسماعیلی شا ()2533؛ رز شتیان ،عباسی ،اسماعیلی و خانمرا ی (2535؛ سرلیمی و همکراران
( ،)2532چوقتای ( ،)2001فیزان ( )2022همسو میباشد .فیزان ( )2022ر تحقیقی برا عنروان
تأثیر مشارکت شغلی بر روی رفتار شهروندی سازمانی و عملکر شغلی به این نتیجره رسرید کره
مشارکت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی هر و از میانگین باالیی برخور ار هستند .و برین ایرن
و متغیر رابطه مثبت و معنی ار وجو ار  .بررسی کاسترو و همکاران ( )2005نشان ا رفترار
شهروندی سازمانی از طریق اثرگذاری بر عوامل رون سرازمانی و بررون سرازمانی موجرب تعرالی
کیفیت عملکر کارکنان و ر نتیجه مشارکت آنها میشو  .همچنین سامرز 2و همکراران (2311؛
به نقل از برهانی نیرا ) 2535 ،برر روی ارتبراط برین رفترار شرهروند سرازمانی و رگیرری شرغلی
مطالعهای را انجام ا ند و به این نتیجه رسیدند که نوعی همبستگی معنا ار بین ایرن و فراکتور
وجو ار  .عالوه براین صراحب نظرانری یگرر نظیرر :یفنردورف و همکراران ( ،)2002بلگرر 2و
سومه )2005( 5و روتنبری و موبر ( )2005نیز وجرو ارتبراط برین رگیرری شرغلی و رفترار
شهروند سازمانی را تایید نمو ند .با توجه به ایرن حقیقرت کره رفترار شرهروند سرازمانی بشردت
1. Somers
2. Bolger
3. Somech
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تحتتأثیر نگرش و احساس کارکنان نسبت بره شرغل خرویش قررار ار و رگیرری شرغلی نیرز
منعکس کنندهی نوعی نگرش مثبت فر نسبت به کار وی میباشد ،چنین بر میآید که افررا برا
رفتار شرهروندی سرازمانی براال ر مقایسره برا افررا ی کره از رفترار شرهروندی سرازمانی پرایین
برخور ارند ،ر چنین رفتارهایی بیشتر مشارکت خواهند اشت .نتایج حاصل از تحقیقرات نشران
می هند که رفتار شهروندی سازمانی مستقیما بر روی رگیری شغلی تأثیر میگذار (چوگتای،2
 .) 2001از آنجایی که رفتار شهروندی سازمانی باال یکی از عوامل مهم ر تعیین رگیری شغلی و
افزایش کارآیی سازمان میباشد ،پرورش آن ر مناب انسانی یکی از اهداف اساسی و پرر اهمیرت
سازمانی است (محسان.)2022 ،
ر پژوهش حاضر همچنین بین رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی رابطره
مثبت و معنی ار یده شد .این نتایج با یافتههرای تحقیرق سرلیمی و عبردی ()2531؛ صرفری،
امیدی ،سرجا ی و خیبرری ()2533؛ بورقرانی فرهرانی ()2533؛ افجره ای ،هقانران و مفراخری
()2535؛ علم ،رفیعی و علم ( ،)2535بوگر و سامه)2005( 2؛ پریمساگونیسم ،)2003( 5گیلبررت
و همکاران ( )2020و کیم ( )2022همخوانی ار  .رفتار شهروندی سازمانی بهره وری کارکنان و
گروههای کاری را افزایش می هد ،کار تیمری را تشرویق مریکنرد ،ایجرا و تقویرت رفتارهرای
شهروندی سازمانی ،بهعنوان واکنشهای مثبت ناشی از عوامل رونی و برونی میتواند بر عملکر
سازمان به خصوص ر شرایط بحرانی نقش مثبت و تأثیرگذاری اشته باشد .ترویج مبرانی ایرن
رفتار سرمایه گذاری پرباز ه و سو مندی است که مناف آن ر بر گیرنده فر  ،سرازمان و جامعره
است .براساس تحقیقات انجام شده رفتار شهروندی سازمانی بر توانمندی کارکنان اثررات مثبتری
ار و کیفیت خدمات را بهبو میبخشد .کارکنانی که رفتارهای شهروندی سازمانی نشران مری-
هند ،قا ر به بهبو کیفیت خدمات و افزایش توانمندی خو هستند ،چراکه آنهرا ترالش مری-
کنند تا به بهترین نحو به یگران کمک کنند (خالصی ،قا ری ،خوشگام ،برهانی نرژا  ،طرسرکی،
.)2513
تحلیلها نشان ا که بین رفتار شهروندی سازمانی و بهرهوری نیروی انسانی رابطه مثبرت و
5
معنی ار وجو ار  .این یافته با مطالعات قبلری از جملره باسرو ،کومرار ،پرا هران ،رام و ترواری
( ،)2025نیلسن ،هریونراک و شراو ،)2003( 3پو سراک و همکراران ( ،)2000رجبری و هقرانی
( ،)2531احمردی ( ،)2533عطرایی ،علرری نرژا و رحمرانی ( ،)2535مایررل افشرار ،رجررب زا ه و
1. Chughtai
2. Bogler & somech
3. Premsagunnism
4. Basu, Kumar, Pradhan, Ram, Tewari
5. Nielsen , Hrivnak, Shaw
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معمارپور ( ،)2532رضایی و سبزی کاران ( )2532و واعظی ( )2513هماهن اسرت .یافترههرای
عطایی و همکاران ( )2535و مایل افشار و همکاران ( )2532نشان ا ند که برین ایرن و متغیرر
رابطه مثبت وجو ار  .محققان بیان اشتهاند که رفتار شهروندی سازمانی به بهرهوری ،کارائی و
موفقیت سازمان کمک مینمایند ،زیرا رفتار شهروندی سازمانی باعث استفا ه هرر چره کراراتر از
مناب میگر و به مدیران اجازه می هد تا بیشتر وقت خرو را صررف فعالیرتهرای بهررهوری
نمایند و همچنین توانایی کارکنان را برای انجام وظایفشان بهبرو مریبخشرند (سربحانی نرژا و
همکاران .)2513 ،رفتار شهروندی سازمانی ر کاهش تنش برین کارکنران ترأثیر مثبتری ار و
زمینه را برای اقدامات اثربخش و کارای آنان ایجا مینماید و ر نتیجه بهرهوری نیروی انسانی را
بهبو میبخشد (هرا و همکراران .)2003 ،واعظری و همکراران ( )2513ر مطالعرات خرو ر
بیمارستانهای تهران بیان کر هاند که یکی از عوامل ایجا منافعی هم چرون بهرره وری ،رفترار
شهروندی سازمانی است که نه تنها بر عملکر سازمانها تأثیرگذار است ،بلکه روابط بین شخصی
و روحیه همکاری کارکنان را نیز تحت الشعاد قرار می هد .آنان اظهرار اشرتهانرد کره ارتبراط
معنا اری بین رفتار شهروندی سازمانی و بهرهوری کارکنان وجو ار و با افزایش و بهبو رفتار
شهروندی سازمانی ،میزان بهرهوری کارکنان نیز بهبو مییابد .رضایی و سربزی کراران ()2532
ر پژوهشهای خو نشان ا هاند که رفتار شهروندی سازمانی تأثیر بسزایی بر افزایش بهره وری
کارکنان سازمان انتقا خون خراسان رضوی ار و فراهم کر ن زمینههایی را برای توسعه رفتار
شهروندی سازمانی ،یکی از مولفههای موفقیت سازمانی ر کسب سطح براالی بهررهوری منراب
انسانی می انند (به نقل از عطایی و همکاران.)2535 ،
نهایتا ر پژوهش حاضر رابطه معنی اری بین و متغیر رفتار شهروندی سازمانی و تمایل بره
ترک شغل یده نشد نتایج پژوهش با نتایج تحقیقات قبلی سریدنظری ،حسرنی ،قلعرهای ،کراظم
زا هبیطالی 2533؛ حسنی و جو ت کر لر 2532؛ زارد خفرری و حسرنی 2535؛ کروین و آنر
2005و باتمن و اورگان 2315 ،ناهمسو میباشد .کوین و آن  )2005( 2ر تحقیرق خرو نشران
ا که با افزایش تمایل به رفتار شهروندی سرازمانی کارکنران ،تمایرل آنهرا بررای تررک شرغلی
کاهش مییابد .رفتار شهروندی سازمانی به منزلة منبعی اجتماعی از تعامالت رفتاری ،بر ریافت
پا اشهای اجتماعی مبتنی است ،بنابراین ،وقتی که کارکنان احساس کنند ریافت ارزشرمندی
از سازمان ارند طبعاا سطح رفتار شهروندی سازمانی خو را افزایش می هند و تمایل آنران بره
ترک شغل کاهش می یابد .ر تبیین این یافته میتوان گفت شاید لیل این نتیجه ناهماهن برا
مبانی نظری و پژوهشهای قبلی ر نظر گرفتن اثرات این متغیرها با همدیگر باشرد .بره عبرارتی
1. Coyne & Yaong
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چون مد نظری پیشنها شده ر پژوهش حاضر چندین پیامرد برا هرم مرور بررسری قررار ا ،
نتیجه ناهماهن باشد.
پژوهش فوق با محدو یتهایی مواجه بو که میتوان به موار ی اشاره کر  ،جامعرهی آمراری
این پژوهش شامل کارکنان انشگاه ارومیه بو ه است ،لذا ر تعمیم نتایج به سایر کارکنران سرایر
انشگاهها رعایت جانب احتیاط ضروری است .ر این پژوهش ،سایر عوامرل ماننرد شراخصهرای
اجتماعی ،فرهنگی ،امکانات مالی و...کنتر نشده است .همچنرین عردم کنترر همره متغیرهرای
ناخواسته و عدم سترسی به مبانی نظری گستر ه ،روبهرو بو  .همچنین یکی از محردو یتهرای
پژوهش تعدا زیا ابزار جم آوری اطالعات و کمبو زمان کارکنان و گسترگی کار آنان میباشرد
که میتواند نتایج تحقیق را تحتتاثیر قرار هند .از طرفی از محدو یتهای یگرر ایرن پرژوهش
ارتباطی (نه علت و معلولی) بو ن و مقطعی بو ن (غیر طولی) است ،که باید توجه الزم و کرافی
ر تفسیر و تعمیم نتایج بشو  .با وجو محدو یتهای فوق ،ر این تحقیق یک حروزه مطالعراتی
جدید و عالی و ر حا رشد گشو ه شده است .ر این راستا ،برخی موضوعات ر چهارچو این
مقاله برای تحقیقات آتی قابل شناسایی است .پیشنها ات زیر میتواند بر غنای تحقیقرات بعردی
ر این زمینه بیفزاید.
برای جامعیت بخشیدن به پژوهش پیشنها میشو ر زمینه رابطه رفتار شهروندی سازمانی
با متغیرهای فوق با استفا ه از ابزارهای یگر ،پژوهشهای بیشرتری صرورت گیرر  .برا توجره بره
عوامل شخصیتی تبیینگر رفتارهای شهروندی سازمانی ر ایرن تحقیرق پیشرنها مریشرو  ،بره
هنگام گزینش کارکنان سعی شو به عوامل شخصیتی توجه شو بعبارتی برا توجره بره ترأثیرات
مثبت ویژگیهای شخصیتی ر میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ،پیشنها مریشرو ایرن
یافته مور نظر انشگاه قرار بگیر  .با توجه بره ترأثیر اخرالق اسرالمی کرار برر رفترار شرهروندی
سازمانی پیشنها می شو شرایط الزم را ر محیط سازمان برای اخالق کار اسالمی فرراهم شرو .
بکارگیری سبک رهبری اخالقری برا انجرام رفتارهرای فررانقش کارکنران ارتبراط ار  .بنرابراین،
پیشنها میشو انشگاه با بکارگیری این سبک از رهبری ،باعث بروز اینگونه رفتارها ر کارکنان
و ر نتیجه افزایش بهرهوری انشگاه شو  .توجه به پیامدهای مثبت رفتار شرهروندی سرازمانی و
ایجا مکانیسمهایی برای افزایش رفتار شهروندی سرازمانی از طریرق پیشرایندهای آن .برگرزاری
جلسات با کارکنان و اخذ پیشنها ها و تبدیل آن به طررحهرای اجرایری برهمنظرور بهبرو رفترار
شهروندی سازمانی و یگر پیامدهای مثبت فر ی و سازمانی نیز میتواند یکی یگر از توصریههرا
باشد.
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سلیمی ،جما ؛ عبدی ،آرش .)2531( .مطالعه رابطه برین توانمندسرازی روانشرناختی و رضرایت شرغلی
معلمان؛ بررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی.50-31 :)5(1 .
سلیمی ،محمد؛ حسنی ،افسانه؛ رعدآبا ی ،مهدی؛ طراهری میرر قائرد ،مسرعو ؛ حسرینی ،سرید هرا ی؛
بختیاری ،محمد .)2532( .همبستگی بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعا آن با مشارکت شرغلی ر
کارکنان و بیمارستان خصوصی و ولتی شهر تهران ،مدیریت ارتقای سالمت.30-31 :)5(2 .
سهرابی ،بابک؛ خانلری ،امیر ( )2511اخالق ،فناوری اطالعات و رفتار شهروندیسازمانی ،فصلنامه اخرالق
ر علوم و فناوری2(5 .و.2-20 :)2
شریفی ،رستگار .)2535( .طراحی و آزمو ن الگویی از پیامدهای رهبری خدمت گزار ،پایاننامه کارشناسی
ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی ،انشگاه شهید چمران اهواز.
شکرالهی ،علی؛ طاهری ،عبدالمحمد ( )2535رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی
با کارآفرینی کارکنان ،فصلنامه رهیافتی نو ر مدیریت آموزشی.223-232 :)5(1 .
شعبانی بهار ،غالم رضا؛ فریدفتحی ،مریم؛ یارقلی ،حمید رضا .)2535( .طراحی مد ارتبراطی برین پرنج
عامل شخصیت نئو و رفتار شهروندی سازمانی ر کارکنان وزارت ورزش و جوانان ،مطالعات مردیریت
رفتار سازمانی ر ورزش.53-13 :)1(2 .
شمسی ،مرجان؛ نعامی ،عبدالزهرا؛ بشلیده ،کیرومرث؛ هاشرمی شریخ شربانی ،اسرماعیل .)2533( .ترأثیر
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سرمایههای روانشناختی بر رفتار شررهروندی سازمانی :نقش میرانجیگرری برررهزیستی حرفرهای و
تعدیلگری هوش معنوی شغلی ،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.50-55 :)25(1 ،
شمسی ،زهرا؛ محبعلی پور ،منیره؛ الو اری ،حسن )2535( .بررسری ترأثیر سررمایة اجتمراعی برر رفترار
شهروندی سازمانی ،مدیریت سرمایه اجتماعی.225-251 :)2(2 .
طهماسبی ،رضا؛ عباسی ،او ؛ فتاحی ،مهدی؛ یوسرفی امیرری ،مظراهر ( )2531بررسری ترأثیر سرازمانی
رهبری خدمتگزار بر رفتار شغلی اعضای هیئت علمی و کارکنان انشگاه زنجران ،مردیریت فرهنر
سازمانی.211 -213 :)2(23 .
صا ق پور ،فاطمه .)2532( .بررسی رابطه شخصیت با رفتار شهروندی سرازمانی (مرور مطالعره :انشرگاه
سوره) ،پایانامه کارشناسی ارشد ،انشگاه پیام نور تهران.
صفری ،سمیه؛ امیدی ،علیرضا؛ سجا ی ،نصراله؛ خیبرری ،محمرد .)2533( .ارتبراط توانمندسرازی روان
شناختی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان بدنی مردارس متوسرطة ایرران ،مردیریت
ورزشی.2-25 :)2(1 .
عاشوری ،جما  .)2533( .پیشبینی فرسرو گی شرغلی پرسرتاران براسراس سررمایه اجتمراعی ،حمایرت
اجتماعی ا راک شده و رفتار شهروندی سازمانی ،مجله علمی پژوهان.25-23 :)2(23 .
عالمیان ،وحید؛ ایمانی ،محمدرضا؛ شهیدی شا کام ،سیدامیر ،حبیبی تبار ،زینب .)2532( .بررسی رابطره
بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی ،فصلنامه مدیریت سازمانهای ولتی.53-32 :)2(2 .
عسکری ،ناصر؛ نیکوکار ،غالمحسین؛ امینری ،محمرد .)2535( .بررسری رابطره اخرالق اسرالمی و رفترار
شهروندی سازمانی ،فصلنامه مدیریت اسالمی225-253 :)2(22 .
عطایی ،محمد؛ علی نژا  ،علیرضا؛ رحمانی ،ندا .)2535( .بررسی ارتباط بهرهوری نیرروی انسرانی و رفترار
شهروندی سازمانی ر انشگاه آزا اسالمی قزوین ،مجله مدیریت توسعه و تحو .2-20 :22 .
علم ،زهرا؛ رفیعی ،صالح؛ علم ،شهرام .)2535( .ارتباط عدالت سازمانی و توانمندسازی با رفتار شهروندی
اعضای هیئت علمی تربیت بدنی انشگاه آزا اسالمی ،پژوهش ر ورزش همگانی.23-50 :3 .
علیزا ه ،ابراهیم ( )2533اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی :سراخت پرسشرنامهای مبتنری برر نظریره
خصیصه مکنون ،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.23-35 :)21(1 .
طاهری منه ،محسن؛ زنجیرچی ،محمو ؛ نجاتیان قاسمیه ،مجید ( )2530نقش اخالق کاری ر ارتقرای
رفتار شهروندی سازمانی ،اخالق ر علم و فناوری.50-53 :)2(1 .
فتحی آشتیانی ،علی .)2511( .آزمرونهرای روان شرناختی ارزشریابی شخصریت و سرالمت روان .تهرران:
انتشارات بعثت.
قاسم زا ه علیشاهی ،ابوالفضل؛ کاتب ،مهدی؛ کاظم زا ه بیطرالی ،مهردی .)2535( .نقرش تعراملی ابعرا
سرمایه اجتماعی بر آموزش اثربخش اساتید علوم پزشکی ،مجلره ایرانری آمروزش ر علروم پزشرکی.
.153-155 :)12(23
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قالوندی ،حسن؛ سلطانزا ه ،وحید؛ امیری ،علیرضا ( )2530مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی بیران برر
اساس ویژگیهای رهبری خدمتگزار مدیران ر مدارس متوسطه نقده .فصرلنامه اندیشرههرای نروین
تربیتی.210 -253 :21 .
قلی پور ،آرین؛ حضرتی ،محمو ( )2511تبیین ابزار سنجش رهبری خدمت گزار ر سازمان هرای ولتری
ایران ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت.3-25 ،)5(2 .
کر نائیج ،اسداله ،اکبری ،حسن و علی رضائیان .)2511( .بررسی موان کارآفرینی سازمانی؛ مور مطالعه،
شرکت صنعت چو شما  ،فصلنامه مدرس علوم انسانی.252-233 :)22( 5 .
کالین ،پل .)2510( .راهنمای آسان تحلیرل عراملی .ترجمره سرید جرال صدرالسرا ات؛ اصرغر مینرایی.
انتشارات سمت ،تهران ،صص .212-251
گروسی فرشی ،تقی ( ،)2510رویکر های نوین ر ارزیابی شخصیت (کاربر تحلیرل عراملی ر مطالعرات
شخصیت) .تبریز :نشر انیا  /نشر انش پژوه.
گل محمدیان ،محسن؛ سجا ی ،سیده نسیم .)2533( .نقش سررمایه روانشرناختی و رفترار شرهروندی
سازمانی ر پیشبینی فرسو گی شغلی معلمان مقط ابتدایی مدارس استثنایی ،فصلنامه روانشناسی
افرا استثنایی.203-255 :)25(1 .
لنگری ،مرضیه؛ سلیمان پورعمران ،محبوبه؛ اسماعیلی شا  ،بهرن  .)2533( .بررسی رابطه عجرین شردن
با شغل با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان انشگاه علوم پزشکی بجنور  ،مدیریت بهداشت و رمان.
.32-202 :)2(5
مایل افشار ،مهناز؛ رجب زا ه ،علی؛ معمرارپور ،مهردی .)2532( .بررسری ارتبراط برین رفترار شرهروندی
سازمانی و بهرهوری نیروی انسانی از یدگاه کارکنان ر بیمارستانهای آموزشی شرهر تهرران ،مجلره
انشکده پیراپزشکی انشگاه علوم پزشکی تهران.235-213 :)2(1 .
مصباحی جهرمی ،نگارالسا ات؛ ا یب زا ه ،مرضیه؛ نخعی ،سکینه؛ حسرینی ،سریدمحمو ( )2535ترأثیر

سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی (بررسی نقرش تعردیلگری هروش هیجرانی
کارکنان) ،مدیریت سرمایه اجتماعی.532 -515 :)5(2 ،
مقیمی ،سیدمحمد ( )2513بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهن کارآفرینی ر سازمانهرای
ولتی ،فرهن مدیریت.252-232 :)25(5 .
منتخب یگانه ،محمد؛ بشلیده ،کیومرث؛ بهارلو ،مصطفی .)2535( .بررسی اثر رهبری خدمتگزار بر رفترار
شهروندی سازمانی :نقش واسطهای توانمندسازی روانشناختی ،عدالت سازمانی و خشرنو ی شرغلی،
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی.15-15 :)5(5 .
میری ،عبدالرضا؛ سربزیکاران ،اسرماعیل؛ رضرایی ،حسرین ( )2532رابطره رفترار شرهروندی سرازمانی و
توانمندسازی کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خو رو ،مطالعات مدیریت.255 -233 :)15( 22 .
نظریانی ،بال ؛ عیسی خانی ،احمد ( )2535بررسی ارتباط ابعرا پنجگانره شخصریت و رفترار شرهروندی
سازمانی مدیران انشگاههای پیام نور استان گیالن ،مجله مدیریت توسعه و تحو .11 -53 :25 .
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 بررسی تأثیر انتصا های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهرهوری نیرروی انسرانی.)2532( . مهری،نیکنام
. پایاننامه کارشناسی ارشد،بانکملت
) تحلیرل ترأثیر اخرالق کرار2531(  حسرین، محمد؛ غفوری چرخرابی، منصور؛ شاکر ار کانی،نیکنام جو
. فصلنامه علمی – پژوهشی مردیریت اسرالمی،اسالمی و ا راک از عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی
.253-215 :)2(23
 نگرش کارکنان نسربت بره رفترار شرهروندی.)2513( . مهدی، مهناز؛ معمار پور، رضا؛ مایل افشار،واعظی
،سازمانی و ارتباط آن با بهررهوری کارکنران ر بیمارستانهای انشگاههای علوم پزشکی شهر تهرران
.2-20 :)20(20 .فصرلنامه بیمارسرتان
. انتشارات سمت: تهران.  مد یابی معا الت ساختاری با کاربر نرم افزار لیزر.)2513( . حیدر علی،هومن
) نقرش رهبرری خردمتگرزار مردیران ر2533( . عبدالباسرط، عباس؛ مرا زا ه،  نورمحمد؛ عر،یعقوبی
.53-33 :21 . چشمانداز مدیریت ولتی،پیشبینی و تبیین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
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