
 شهروندیرفتار  یهازهیانگمحوری و  یهایابیارزشرابطه خود 

 گانهسهطع مق سازمانی مدیران مدارسشهروندی سازمانی با رفتار 

 1کریم سواری

 31/31/49تاریخ پذیرش:    7/8/49تاریخ دریافت: 

 چکیده
سازمانی با  شهروندیرفتار  هایانگیزهمحوری و  هایارزشیابیرابطه خود  تعیینبا هدفِ حاضر پژوهش 

. به همین منظور از بین درآمدبه مرحله اجرا  سازمانی مدیران مدارس سه مقطع شهر بهبهان شهروندی رفتار

تصادفی  گیرینمونهنفر با استفاده از روش  331تعداد  ،صیلی شهر بهبهانحمدیران مدارس سه مقطع تکلیه 

رفتار  هایانگیزهمرکزی،  هایخود ارزشیابی نامهپرسش از هاداده آوریجمعبرای ساده انتخاب شدند. 

روش تحقیق همبستگی است. استفاده گردید.  سازمانی شهروندیرفتار  نامهپرسشو سازمانی  شهروندی

نشان  تحقیق . نتایجصورت گرفت چندگانهضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک  هادادهتحلیل 

رفتار با و عصبیت( ، خودکارآمدی، جایگاه مهار نفسعزت) محوری هایخود ارزشیابیبین  داد که

بیشترین نقش در  و عصبیت نفسعزت یادشدهاز بین متغیرهای دار و ابطه مثبت و معنار سازمانی شهروندی

انگیزه عالقه به )سازمانی  شهروندیرفتار  هایانگیزههمچنین داشت.  مدیران سازمانی شهروندیرفتار  تبیین

وابط مثبت و ر سازمانی شهروندی( با رفتار انگیزه مدیریت برداشتو  اجتماع هایارزشانگیزه  ،سازمان

بیشترین نقش را انگیزه مدیریت برداشت و انگیزه عالقه به سازمان  یادشدهاز بین متغیرهای و  معنادار داشته

 .اندنمودهایفا  مدیران سازمانی شهروندیرفتار در تبیین 

رفتار سازمانی،  شهروندیرفتار  یهازهیانگمحوری،  هایخود ارزشیابی کلیدی: واژگان

 سازمانی شهروندی
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 مقدمه

و تبیین مهم مدیران و پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی توصیف  یهاهدفیکی از 

رفتارهای کارکنان است. در راستای نیل به این هدف، پژوهشگران به شناسایی رفتارهای 

. نخستین پژوهشگران به مطالعه رفتارهای مثبت اندپرداختهمختلف کارکنان در محیط کار 

، کمک به دیگران، میل به مشارکت و شناسیوقتمانند جدیت در انجام وظایف شغلی، 

، لوتانز و b2112لوتانز، ؛ a2112، 3لوتانز)ست گرایش نشان دادند از فراد شنویحرف

این مجموعه رفتارها  هاآن(. 3443 ،9؛ مورمن3481، 1اسمیت، ارگان و نیر؛ 2117، 2یوسف

وظیفه  هاآنرفتارهایی که انجام ) 5یا عملکرد شغلی یافهیوظرا تحت عنوان عملکرد 

یا رفتار  یانهیزمه شده است( و همچنین، عملکرد ارائ هاآنکنان بوده و در شرح شغل کار

 طورجدیبهاز رفتارها که از الزامات شغل نبوده و حتی  یامجموعه) 6سازمانی شهروندی

به سازمان و کارکنان انجام  رساندنیاریو تنها با هدف  رندیگینممورد تشویق و تنبیه قرار 

رفتار  اخیر یهاسالدر (. 3449، 7و گراهام دائنکردند )وان  گذارینام( شوندیم

سازمانی، توجه بسیاری از مدیران و روانشناسان صنعتی و سازمانی را به خود  شهروندی

 شهروندی(. منشأ عالقه و توجه کنونی به رفتار 2113، 8معطوف داشته است )بورمن و پنر

. به باور کتز که متعاقباً توسط گرددبازمی( 3469) 4سازمانی حداقل به اظهارات کتز

وقتی  هاسازمان( وضوح بیشتری یافت، بر این بود که 3481) و همکاران اسمیتاسمیت، 

فنی رسمی  یهاجنبه ازآنچهعملکرد اثربخش خواهند داشت که کارکنان در سطحی فرتر 

بسیار جهت شناسایی  یهاتالشبه کار بپردازند.  دهدیمشغلشان را تشکیل  شدهنییتعو 

                                                 
1. Luthans 
2. Luthans & Youssef 
3.Smith, Organ, & Near 
4. Moorman 
5. job performance 
6 .organizational citizenship behavior 
7.Van Dyne, & Graham 
8. Borman & Penner 
9. Katz 
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سازمانی، ناشی از پذیرش اهمیت این رفتارها در  شهروندیعلل دور و نزدیک رفتار 

 موفقیت سازمان است.

 مبانی نظری

 یهایابیارزش، خود سازمانی شهروندیرفتار کننده  ینیبشیپیکی از منابع شخصی 

 هاآنبه نظر  .شد یمعرف( 3447) 2جاج، الك و دورهامتوسط اولین بار  که است 3محوری

صفت گسترده، مکنون و مرتبه باالتری است که در  کی محوری یهایابیارزشخود 

از:  اندعبارتچهار صفت  نیشود. ا یممشخصی تیبا چهار صفت شخص تیشخص اتیادب

( ب است؛ قائل انسان کی عنوانبهکه فرد برای خود  یارزش کل :1نفسعزتالف( 

 به مختلف یهاتیموقعکه فرد از نحوه عمل خود در  یابیارزش :افتهیمیتعم 9خودکارآمدی

و تمرکز بر  گرایانهمنفی ینیی/ تبشناختیسبکبه  شیگرا :5تیج( عصب؛ آوردیمعمل 

 یزندگ دادهاییکه فرد راجع به علت رو یاعتقادات: 6مهار گاهید( جا و خود یمنف یهاجنبه

 کیدارد که  نام محوری یهایابیارزشخود چهار صفت،  نینقطه مشترك ا. خود دارد

فرد به  کی عنوانبهخود  تیو قابل یاست که فرد از ارزشمندی، اثربخش ادییبن یابیارز

 ( در یک پژوهش نشان دادند که خود2131) 7و مرزنیوسکی گرانت .آوردیم عمل

به احساس توانمندی،  تواندیمیک ویژگی شخصیتی  عنوانبهمحوری  یهایابیارزش

موفقیت، ارزشمندی، ایجاد مقاومت در برابر مشکالت و نیز خودپنداره مطلوب، سازگاری 

و رفتارهای  هانگرشخود بهبود  نوبهبهباال منجر شود؛ که چنین شرایطی  نفساعتمادبهو 

( 4211) 8مایرو  گرانت سازمانی( را به دنبال خواهد داشت. شهروندیرفتار )شغلی مثبت 

محوری باال، برانگیخته هستند و جهت دست  هایخود ارزشیابینیز دریافتند که افراد با 

                                                 
1. core self- evaluation 
2. Judge, Locker, & Durham 
3. self – steem 
4. self – efficacy 
5. neuriticism 
6. locus of control 
7. Grant, & Wrzesniewski 
8. Grant & Mayer 
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 یهایابیارزش. ضرایب همبستگی بین خود کنندیمیافتن به اهداف خویش بسیار تالش 

، 2؛ جاج و بونو2118، 3مختلف )جاج و هارست یهاپژوهشمحوری و عملکرد شغلی در 

 گزارش شده است. 91/1تا  21/1( بین 2113

و رفتارهای شغلی دارند.  هانگرشمفهوم مهمی در زمینه  محوری هایارزشیابیخود 

را در  هاگرایشپژوهشگران اهمیت و تناسب عوامل سرشتی و تمایالت و  کهدرحالی

. تعداد زیادی از انددادهقرار  موردانتقادو رفتارهای شغلی  هانگرشمربوط به  هایپژوهش

و رفتارهای شغلی، اهمیت تأثیر این عوامل  هانگرشمطالعات مربوط به پیشایندهای سرشتی 

 هایارزشیابی. افراد با خود انددادهو رفتارهای شغلی، مورد تأیید قرار  هانگرشرا بر 

کنند. مثبت ادراك  ایشیوهگوناگون کار و زندگی را به  هایجنبهمحوری باال قادرند تا 

هستند و از  تریمثبت هایموقعیتببینند، به دنبال  ترمثبترویدادهای زندگی را 

که ممکن  بینندمیچالشی  عنوانبه. این افراد کار را کنندمیمنفی اجتناب  هایموقعیت

عمل کند  گذاردمیاثر  هاآنمثبتی بر رفتار  طوربهعامل انگیزشی بنیادی که  عنوانبهاست 

باعث بروز  تواندمی( و همین رویدادهای مثبت در سازمان 2117، 1موسلی)بویار و 

 رفتارهای مدنی سازمانی گردد.

تعریف  کندیمارزش کلی فردی که خودش را ارزشمند تلقی  عنوانبه نفسعزت

مشخص شده است افرادی که خودشان را در سطح باالیی  (.3465، 9)روزنبرگ گرددیم

باال( خشنودی شغلی بیشتری دارند و بیشتر بر  نفسعزت)دارای  کنندیمارزشمند تلقی 

( که همین امر باعث باال رفتن 2113)جاج و بونو،  ندینمایممثبت شغلشان تمرکز  یهاجنبه

 هاآنمیزان رفتارهای مطلوب شغلی از قبیل عملکرد شغلی و رفتار مدنی سازمانی در 

بر سایر متغیرهای فردی و سازمانی و  فسنعزت. اغلب پژوهشگران معتقدند که شودیم

روانی  یهابیآسپایین معموالً منجر به  نفسعزت چراکه، گذاردیمافراد تأثیر  یهاتیفعال

، لذا کنندیمباال هستند توانایی خود را باال ارزیابی  نفسعزت. افرادی که دارای شودیم

                                                 
1. Hurst 
2. Bono 
3. Boyar, & Mosley 
4. Rosenberg 
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 چنیناینموفق خواهند شد.  احتماالًاطمینان دارند که وقتی تصمیم به انجام کاری بگیرند 

هنگام مواجهه با موانع و مشکالت،  درنتیجهافرادی توانایی مقابله با شرایط سخت را دارند، 

به همین میزان رفتار  درنتیجهبیشتری دارند؛ و  خودکنترلیو خود هدایتگری و  ترندمسئول

 (.2113ونو، جاج و بدهند )یمدر محیط کار از خود نشان  یترمطلوبشغلی 

به شمار بندورا  یـ اجتماع یشناخت هیدر نظر یدیکل یرهایاز متغ یکی یخودکارآمد

 یهاتیقابلعبارت است از: اعتقاد فرد به  ی( خودکارآمد7344) 3بندورا دهیبه عق .رودیم

و  طیشرا تیریمد یبرا موردنیاز یهاتیفعال رشتهیکو انجام  دهیسازمانخود در 

خود جهت موفق  ییاعتقاد فرد به توانا یخودکارآمد دیگرعبارتبهمختلف.  هایوضعیت

تفکر، رفتار و  یچگونگ کنندهنییتع املع نیخاص است و ا تیوضع کیشدن در 

اهداف مؤثر  رییگیخودکارآمدی، بر انتخاب رفتار، تالش و پشتکار و پ احساس اوست.

بندورا، خودکارآمدی  هیطبق نظر .کندیم نییرا تع هاچالشاست و نحوه مواجهه با موانع و 

راهبردهای  زیو ن یسالمت جسمان ،یمشکالت روان ،شناختیرواندر سازگاری  ینقش مهم

( کشف کرد که 3447بندورا ). همچنین، داردرفتار خود رهنمون و مشاوره  رییتغ

و  فی، وظاهاهدفاو به  کردیرو یدر چگونگ یاعمدههر فرد نقش  یخودکارآمد

 برانگیزچالشمسائل  هستند به یخودکارآمد یحس قو یکه دارا یدارد و افراد هاچالش

که  ییهاتیفعالبه  یترشیعالقه ب، نگرندیم ،غلبه کنند هابر آن دیکه با یمشکالت صورتبه

نسبت به امور محوله از خود نشان  یتعهد باالتر، دهندیمنشان  ،مشارکت دارند هاآندر 

پس کارکنان با خود کارآمدی  .شوندیم رهیچ یدیو نوم اسیبر حس  سرعتبهو  دهندیم

به دنبال راهی  کنندیمکه در خود احساس  ییهاییتوانابیشتری با تالش و  احتمالبهباال 

به وجود آمده در محیط کار فائق آیند و  یهاتعارضهستند که بتوانند بر مشکالت و 

 رفتارهای شغلی مطلوب خود را افزایش دهند.

شخصیتی است که در متون پژوهشی سازمانی توجه  یهایژگیوجایگاه مهار یکی از 

(. جایگاه مهار یعنی میزان ادراك 2116، 2زیادی را به خود جلب نموده است )اسپکتور

                                                 
1. Bandura 
2. Spector 
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 داندیمقدرتمند  یهاتیموقعتحت کنترل سایر افراد یا رویدادها را  کهاینکلی فرد از 

 .داندیمرا تحت کنترل خودش )جایگاه مهار درونی(  هاآن کهاین)جایگاه مهار بیرونی( یا 

مختلف محیط کارشان را تحت کنترل خود  یهاجنبهافراد دارای جایگاه مهار درونی باال، 

دارند. مطالعات نشان داده است که جایگاه مهار درونی با پیامدهای شغلی مطلوب مانند 

شغلی، تعهد سازمانی، عملکرد شغلی و رفتار مدنی سازمانی  بستگیدلخشنودی شغلی، 

شغلی، از این  ( با ساختن مقیاس جایگاه مهار2131فوکس )رابطه مثبت دارند. اسپکتور و 

شغلی استفاده نموده است. در حقیقت جایگاه مهار شغلی عبارت است  یهانهیزممفهوم در 

پیامدهای شغلی )مانند ارتقاء و افزایش حقوق( با واسطه اعمالی  کهایناز باور افراد مبنی بر 

عمالی که ا واسطهبه)جایگاه مهار شغلی درونی( یا  گرددیمتعیین  است هاآنکه در اختیار 

خارج از کنترل آنان است )جایگاه مهار شغلی بیرونی(. افراد دارای جایگاه مهار درونی 

 فشارتحتشغلی سخت  یهانقش، با کنندیمکنترلی که بر روی وقایع احساس  واسطهبه

رفتارهای  توانندیمبهتر  درنتیجهو  شوندیمنقش  یفشارها، کمتر دچار رندیگینمقرار 

 خود را کنترل نمایند.شغلی مطلوب 

که دارای احساسات منفی از قبیل خشم، عصبیت چهارمین متغیر شخصیتی است 

)کاستا و مک  باشندنمیو از ثبات و پایداری الزم برخوردار  باشندمیاضطراب و تنش 

درونی و ذهنی خویش هستند که از رویدادها و  مسائلدرگیر  قدرآن( و 3442، 3کری

که  شودمیباعث  توجهیبی. این شوندمیبیرون از خود یا محیط کار غافل  هایمحرك

احساس  ترتیباینبهبرآورده نسازند و  کنندمیانتظارات محیطی را که در آن کار  هاآن

رفتارهای  عالقه و اشتیاق کمتری نسبت به شغل خود دارند و تمایل کمتری به انجام

 .دهندمیمطلوب شغلی، از قبیل رفتارهای مدنی سازمانی از خود نشان 

که اخیراً است  یکی از متغیرهای جدیدی ،سازمانی شهروندیرفتار  یهازهیانگ

عامل بسیار  عنوانبهاز آن و  قرار گرفتهمدیران و روانشناسان صنعتی و سازمانی  موردتوجه

 در اولین( 2113) 2ریوکس و پنر .شودمییاد  سازمانی شهروندیدر افزایش رفتارهای  مهم

                                                 
1. Costa, & McCrae 
2. Rioux, & Penner 
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را مطرح کردند  یاهیفرضسازمانی،  شهروندی رفتار یهازهیانگتحقیقات خود در زمینه 

نیازهای  چراکه .شوندیمسازمانی  شهروندی رفتار انجامافراد غالباً داوطلب  بر اینکهمبنی 

سنجیده  هازهیانگکه اگر این  کنندیمفرض  چنیناین هاآن. کندیمرا برآورده  هاآنخاص 

سازمانی را نشان  شهروندیشوند، الگوی منسجمی از همبستگی بین ابعاد مربوط به رفتار 

نیز  (2113پنر )توسط ریوکس و  شدهنیتدوفرضیات  ،تحقیقات از انجامپس  .دهدیم

( جهت مطالعه 2113پنر )ریوکس و ( و 2119) 3و پنر قرار گرفت. فینکلستاین موردحمایت

سه نوع انگیزه را  هاآنسازمانی وظایف مختلف را تجزیه و تحلیل نمودند.  شهروندیرفتار 

 2اجتماع یار هایارزش شناسایی و مشخص نمودند:سازمانی  شهروندی جهت انجام رفتار

(PVعالقه به سازمان ،)1 (OCو مدیریت برداشت )9 (IM).  ( 2113) ادشدهیپژوهشگران

اجتماع یار دارای همبستگی مثبت  هایارزشعالقه به سازمان و  یهازهیانگکه  نشان دادند

با رفتار  داریمعنیمدیریت برداشت رابطه  یهازهیانگسازمانی هستند و  شهروندیبا رفتار 

سازمانی  شهروندیکه رفتار  ( دریافت2116) نینکلستایفسازمانی ندارند.  شهروندی

 باانگیزهمعطوف به سازمان  شهروندیاجتماع یار و رفتار  هایارزش باانگیزهمعطوف به فرد 

( نشان دادند که هویت 2119پنر )و  فینکلستاینعالقه به سازمان رابطه نیرومندی دارند. 

اما ثابت شده  ،سازمانی کمک کرده است شهروندیرفتار  کردن بینیپیش در جهتنقش 

اجتماع یا  هایارزشهمکاران )مربوط به میل جهت کمک کردن به  یهازهیانگاست که 

PV و یا )( عالقه به سازمان یا سازمانOC نسبت به )مربوط به میل جهت  یهازهیانگ

هویت  هستند. همچنین شهروندیبهتری برای رفتار  یهاکننده بینیپیشمدیریت برداشت 

 یامطالعهطی ( 2113پنر ). ریوکس و ارتباط داشتنیز  شهروندی نقش شهروندی با رفتار

 شهروندی اجتماع و انگیزه عالقه به سازمان با رفتار هایارزشانگیزه  نشان دادند که

 یامطالعهطی ( 3448ریوکس ). دارد یقو اریبستوسط افراد ارتباط  شدهتیهداسازمانی 

در سازمانی  شهروندیاجتماع ارتباط بسیار باالیی با رفتار  هایارزش انگیزه نشان داد

                                                 
1. Finkelstein & Penner 
2. Prosocial values 
3. Organizational concern 
4. impression management 
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عالقه به سازمان ارتباط بسیار باالیی با  یهازهیانگو  (یدوستنوعبا دیگران دارد ) ارتباط

 هازهیانگدو این  هر و جوانمردی(دارد )سازمانی در ارتباط با سازمان  شهروندی رفتار

 مدیریت برداشت با ابعاد رفتار یهازهیانگاما ؛ دارند ییخوخوشباالیی با  ارتباط بسیار

نشان داد که روابط  یامطالعه( طی 3184) نجار اصل سازمانی رابطه نداشتند. شهروندی

سازمانی وجود دارد.  شهروندیبا رفتار  نیبشیپبین همه متغیرهای  یداریمعنمثبت و 

بیشترین نقش  گذاریهدف، کنترل شغلی و یمیخودتنظنشان دادند که  هاافتهیعالوه بر آن 

نتایج تحقیقات  کهازآنجایی. آن دارند یهاطهیحسازمانی و  شهروندیرفتار  بینیپیشرا در 

رفتار شهروندی  یهازهیانگمحوری و  یهایابیارزشخود نشان داد که  الذکرفوق شدهانجام

این  با توجه به مقدمهد لذا در این تحقیق و ندار ارتباط سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

رفتار با سازمانی  شهروندیرفتار  یهازهیانگمحوری و  یهایابیارزش خودبین آیا  که سؤال

 رابطه وجود دارد؟ سازمانی در مدیران مدارس سه مقطع شهر بهبهان شهروندی

شهر  وپرورشآموزشدر اداره  3142- 41کلیه مدیران مدارس سه مقطع که در سال 

. بر اساس آمار انددادهبودند جامعه آماری تحقیق را تشکیل بهبهان مشغول به کار 

نفر  358متشکل از  3142- 41در سال سه مقطع  مدارسکارگزینی تعداد کل مدیران 

و با  موردمطالعهنمونه آماری پژوهش حاضر بر اساس تناسب حجم نمونه با جمعیت . است

( متشکل از 3185؛ به نقل از نادری و نراقی، 3471) 3استفاده از جدول کرجسی و مورگان

به روش تصادفی ساده انتخاب  شهر بهبهان سه مقطع مدارسمدیران که از  نفر بوده 331

 زیر استفاده گردید: هاینامهپرسشاز  هاداده آوریجمعبرای  شدند.

محوری  یهایابیارزشدر پژوهش حاضر جهت سنجش خود . محوری یهایابیارزشخود 

( تهیه 2111ورسن )محوری که توسط جاج، ارز، بونو و ت هایخود ارزشیابی نامهپرسشاز 

 5روی مقیاس  هاپاسخماده است و  32شامل  نامهپرسشاستفاده شد. این  ،شده است

. اندشدهنظیم کامالً موافقم( ت) 5)کامالً مخالفم( تا  3که از  شوندیمپاسخ داده  یادرجه

را از طریق همبستگی  نامهپرسش(، روایی همگرایی این 2111ورسن )تجاج، ارز، بونو و 

                                                 
1. Kregcie & Morgan 
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گزارش کردند. جاج، ارز، بونو و  (p<113/1در سطح ) 62/1 دهندهتشکیلصفت  2بین 

و با  89/1مذکور را با استفاده از روش همسانی درونی  نامهپرسش(، پایایی 2111ورسن )ت

، خود نفسعزتدر تحقیق حاضر اعتبار گزارش کردند.  83/1 باز آزماییاستفاده از روش 

با نمره  هامؤلفهودن نمره کل کارآمدی، جایگاه مهار و عصبیت از طریق همبسته نم

همچنین،  محاسبه شده است. 59/1و  72/1، 56/1، 68/1اعتبارسنجی، به ترتیب  هایسؤال

، برای خود 82/1 نفسعزتبا استفاده از آلفای کرونباخ برای  آمدهدستبهپایایی 

 محاسبه شده است. 77/1و برای عصبیت  75/1، برای جایگاه مهار 81/1کارآمدی 

رفتار  یهازهیانگدر این پژوهش جهت سنجش همچنین . رفتار مدنی سازمانی یهازهیانگ

( 2113پنر )سازمانی ریوکس و  شهروندیرفتار  یهازهیانگمقیاس سازمانی از  شهروندی

سازمانی )عالقه به  شهروندیرفتار  یهازهیانگسه بعد  استفاده شده است. این مقیاس هر

این مقیاس قرارمی دهد.  موردسنجشاجتماع و مدیریت برداشت( را  هایارزشسازمان، 

 نامهپرسش. است هااسیمق از خردهآن مربوط به یکی  ماده 31هر که  استماده  11دارای 

اهمیتی ندارد تا بسیار زیاد اهمیت دارد  اصالً از یادرجه 6بر اساس مقیاس  حاضر

 بسیار زیاد( و برای 3اهمیتی ندارد نمره ) اصالًکه برای  صورتبدین. شودیم گذارینمره

 خود یهاپژوهش ( در2113پنر )ریوکس و  .شودیم( در نظر گرفته 6اهمیت دارد نمره )

آلفای کرونباخ برای سه خرده مقیاس عالقه به سازمان،  قیاز طرپایایی این مقیاس را 

. اندکردهگزارش  84/1و  88/1، 41/1اجتماع و مدیریت برداشت به ترتیب  هایارزش

در تحقیق  .دانکردهمقیاس را در حد قابل قبولی گزارش  روایی همچنین این دو پژوهشگر

از طریق همبسته اجتماع و مدیریت برداشت  هایارزشعالقه به سازمان، حاضر اعتبار 

 98/1و  52/1، 58/1اعتبارسنجی، به ترتیب  هایسؤال با نمره هامؤلفهنمودن نمره کل 

عالقه به با استفاده از آلفای کرونباخ برای  آمدهدستبههمچنین، پایایی  محاسبه شده است.

 آمد. به دست 76/1 مدیریت برداشتو برای  72/1 اجتماع هایارزش، برای 79/1 سازمان

 شهروندی رفتار اسیاز مق یسازمان شهروندی جهت سنجش رفتار .یسازمانشهروندی  رفتار

 رانیبار در ا نیاول یبرا اسیمق نی. اشده است ( استفاده3443و اندرسون ) امزیلیو یسازمان

 هایپاسخاست.  دهیگرد میاجرا تنظ ی( ترجمه و برا3188) یو مرتضو یتوسط ارشد
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( موافقم بسیار ی)برا 5مخالفم( تا  اریبس یرا)ب 3از  ایدرجه 5 یاسیمق یرو نامهپرسش

ماده  23 ی( دارا3443ندرسون )آو  امزیلیتوسط و شدهطراحی اسی. مقشوندمیمشخص 

 اسیمق نی. اشودمیمربوط  یسازمان شهروندیاز سه نوع رفتار  یکیماده به  7 هراست که 

 لیتکم یخود گزارش اسیمق صورتبهتوسط کارکنان  تواندمیاست که هم  ایگونهبه

کارکنان خود  یسازمان شهروندی یتوسط سرپرستان درباره رفتارها نکهیگردد و هم ا

را با  نامهپرسشپژوهشگران این جهت تعیین روایی مقیاس حاضر، . گیرد قرار مورداستفاده

 نفسعزتسازمانی،  شدهادراك هایحمایتشغل،  هایویژگیمتغیرهایی همچون 

همبسته درونی کارکنان، تعهد سازمانی عاطفی و قصد ترك شغل  جایگاه مهارکارکنان، 

 هایویژگیفرد با معطوف به سازمانی  شهروندی. آنان نشان دادند که رفتار اندنموده

مثبت همبستگی  تعهد سازمانی عاطفی و درونیجایگاه مهار کارکنان،  نفسعزتشغلی، 

 شهروندی. همچنین رفتار داردترك شغل همبستگی منفی  اما با قصد ؛داردباالیی را 

سازمانی  شدهادراك هایحمایتشغلی و  هایویژگیسازمان نیز با  معطوف به سازمانی

سازمان همبستگی منفی با معطوف به همبسته شده است و خرده مقیاس رفتار مدنی سازمانی 

 نیا ییایپاجهت تعیین  (.3443قل از ویلیامز و اندرسون، )به نقصد ترك شغل داشته است 

 به ترتیب ضرایب آن راکرونباخ  یآلفابا استفاده از روش مختلف  پژوهشگران ،اسیمق

 شهروندیرفتار  یو برا 88/1تا  63/1معطوف به فرد از  یسازمان شهروندیرفتار  یبرا

به نقل از ویلیامز و ) اندنمودهگزارش  75/1تا  71/1معطوف به سازمان از  یسازمان

که پایایی این  دهدمینشان  هاوتحلیلتجزیهدر  آمدهدستبهنتایج  (.3443ندرسون، آ

در  قابل قبولی بوده است. حد درسازمانی  شهروندیرفتار  مقیاس برای هردو بعد از

را با  نامهپرسشنمره کل  نامهپرسشپژوهش حاضر، پژوهشگر جهت محاسبه روایی این 

محاسبه شد که در سطح  98/1 آمدهدستبهکلی همبسته نمود و ضریب  سؤالنمره یک 

سنجش پایایی این  منظوربهاست. همچنین، از روش آلفای کرونباخ،  دارمعنی 113/1

 .است/. 76، برابر آمدهدستبهیایی استفاده شد و ضریب پا نامهپرسش
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 هایافته

 .اندشدهائه تحقیق ار هایفرضیهبه  مربوط هاییافتهدر جداول زیر 

 سازمانی شهروندیبا رفتار  محوری هایخود ارزشیابیضرایب همبستگی بین  .1جدول 

 تعداد نمونه
 داریمعنیسطح 

(p) 

 ضریب همبستگی

(r) 

 آماری هایشاخص

 بینپیش هایمتغیر

متغیر 

 مالك

331 

113/1 21/1  نفسعزت 
رفتار 

 شهروندی

 سازمانی

113/1 11/1  خود کارآمدی 

113/1 19/1  جایگاه مهار 

211/1 18/1-  عصبیت 

 

 سازمانی شهروندیرفتار و  نفسعزت، بین شودمیمشاهده  3که در جدول  طورهمان

، با دیگرعبارتبه(. > r ،113/1 p= 21/1وجود دارد ) داریمعنیرابطه مثبت و مدیران 

و بالعکس.  کندمیافزایش پیدا  مدیران سازمانی شهروندیرفتار ، میزان نفسعزتافزایش 

وجود دارد  داریمعنیرابطه مثبت و  مدیران سازمانی شهروندیرفتار بین خود کارآمدی و 

(11/1  =r ،113/1 p < .)شهروندیرفتار ، با افزایش خود کارآمدی، میزان دیگرعبارتبه 

 شهروندیرفتار و بالعکس. بین جایگاه مهار و  کندمیافزایش پیدا  مدیران سازمانی

(. > r ،113/1 p=  19/1وجود دارد ) داریمعنیرابطه مثبت و  مدیران سازمانی

افزایش پیدا  مدیران سازمانی شهروندیرفتار ، با افزایش جایگاه مهار، میزان دیگرعبارتبه

رابطه منفی وجود دارد  مدیران سازمانی شهروندیرفتار و بالعکس. بین عصبیت و  کندمی

(18/1-  =r، 211/1=p)نیست دارمعنیآماری  ازلحاظاما این رابطه  ؛. 

محوری با رفتار  هایخود ارزشیابیچهارگانه  هایمؤلفهنتایج رگرسیون  2جدول در 

 نشان داده شده است.سازمانی مدیران  شهروندی
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 سازمانی شهروندیمرکزی با رفتار  هایخود ارزشیابیچهارگانه  هایمؤلفه. نتایج رگرسیون 2جدول 

 های آماریشاخص

 بینمتغیرهای پیش
Β T P< R 2R F P< 

 113/1 91/1 283/1 نفسعزت

142/1 359/1 56/4 113/1 
 615/1 538/1 194/1 خود کارآمدی

 286/1 17/3 144/1 جایگاه مهار

 113/1 -15/1 -237/1 عصبیت

 

 = 142/1برابر با  چندگانهضریب همبستگی  شودمیمشاهده  2که در جدول  طورهمان

R 2= 359/1برابر با  آمدهدستبهضریب تعیین  وR این امر بیانگر این است که است .

شهروندی درصد از رفتار  35محوری جمعاً حدود  هایخود ارزشیابیچهارگانه  هایمؤلفه

نتیجه  توانمی =F 56/4. همچنین، با توجه به مقدار آماره کنندمیسازمانی مدیران را تبیین 

محوری با رفتار  هایخود ارزشیابیچهارگانه  هایمؤلفهبین  داریمعنیگرفت که ارتباط 

وجود دارد. این امر بیانگر این است که  >p 113/1سازمانی مدیران در سطح  شهروندی

سازمانی شهروندی متغیر مالك )رفتار  بینیپیشدر  بینپیشحداقل یکی از متغیرهای 

که از بین  شودمیمعلوم  βمدیران( نقش دارند. به همین ترتیب، با توجه به ضرایب 

رفتار  و عصبیت بیشترین نقش را در تبیین نفسعزتبه ترتیب،  بینپیشمتغیرهای 

خود کارآمدی و جایگاه مهار در تبیین رفتار ؛ و کنندمیسازمانی مدیران ایفا  شهروندی

 سازمانی نقشی ندارند. شهروندی

 .اندشدهمربوط به فرضیه دوم تحقیق ارائه  یهاافتهی 1در جدول 
 سازمانی شهروندیرفتار با  سازمانیشهروندی رفتار  یهازهیانگضرایب همبستگی بین . 1جدول 

 تعداد نمونه
 داریمعنیسطح 

(p) 

 ضریب همبستگی

(r) 

 آماری هایشاخص

 بینپیش هایمتغیر

متغیر 

 مالك

331 

رفتار  انگیزه عالقه به سازمان 16/1 113/1

 شهروندی

 سازمانی

 اجتماع هایارزشانگیزه  11/1 113/1

 انگیزه مدیریت برداشت 29/1 113/1
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بین یعنی  ؛شودمی تأییدتحقیق  8تا  6فرضیه ، شودمیمشاهده  1که در جدول  طورهمان

وجود  داریمعنیرابطه مثبت و مدیران  سازمانی شهروندیرفتار و انگیزه عالقه به سازمان 

رفتار ، میزان انگیزه عالقه به سازمان، با افزایش دیگرعبارتبه(. > r ،113/1 p= 16/1دارد )

و اجتماع  هایارزشانگیزه و بالعکس. بین  کندمیافزایش پیدا  مدیران سازمانی شهروندی

 r ،113/1 p=  11/1وجود دارد ) داریمعنیرابطه مثبت و  مدیران سازمانی شهروندیرفتار 

 سازمانیشهروندی رفتار ، میزان اجتماع هایارزشانگیزه ، با افزایش دیگرعبارتبه(. >

شهروندی رفتار و انگیزه مدیریت برداشت و بالعکس. بین  کندمیافزایش پیدا  مدیران

(. > r ،113/1 p=  29/1وجود دارد ) داریمعنیرابطه مثبت و  مدیران سازمانی

 مدیران سازمانی شهروندیرفتار ، میزان انگیزه مدیریت برداشت، با افزایش دیگرعبارتبه

 و بالعکس. کندمیافزایش پیدا 

 سازمانیشهروندی رفتار  یهازهیانگ گانهسه هایمؤلفهنتایج رگرسیون  .4جدول 

 سازمانی شهروندیبا رفتار  

 آماری  هایشاخص

 بینمتغیرهای پیش
β T P< R 2R F P< 

 131/1 539/2 132/1 انگیزه عالقه به سازمان

 824/1 236/1 127/1 اجتماع هایارزشانگیزه  113/1 77/7 367/1 914/1

 191/1 192/2 374/1 برداشتانگیزه مدیریت 

ضریب یعنی  ؛شودمی تأییدفرضیه نه تحقیق  شودمیمشاهده  9که در جدول  طورهمان

 2R= 367/1برابر با  آمدهدستبهضریب تعیین  و  R= 914/1برابر با  چندگانههمبستگی 

 سازمانی شهروندیرفتار  یهازهیانگ گانهسه هایمؤلفه. این امر بیانگر این است که است

. همچنین، با کنندمیرا تبیین  مدیران سازمانی شهروندیرفتار درصد از  36جمعاً حدود 

 هایمؤلفهبین  داریمعنینتیجه گرفت که ارتباط  توانمی =F 77/7توجه به مقدار آماره 

در سطح  مدیران سازمانی شهروندیرفتار با  سازمانی شهروندیرفتار  یهازهیانگ گانهسه

113/1 p<  در  بینپیشوجود دارد. این امر بیانگر این است که حداقل یکی از متغیرهای

( نقش دارند. به همین ترتیب، با مدیران سازمانی شهروندیرفتار متغیر مالك ) بینیپیش
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انگیزه عالقه به به ترتیب،  بینپیشکه از بین متغیرهای  شودمیمعلوم  βتوجه به ضرایب 

 سازمانی شهروندیرفتار بیشترین نقش را در تبیین انگیزه مدیریت برداشت و سازمان 

سازمانی نقشی شهروندی اجتماع در تبیین رفتار  هایارزشانگیزه ؛ و کنندمیایفا  مدیران

 ندارد.

 گیرینتیجهبحث و 

، خودکارآمدی نفسعزت) محوری هایخود ارزشیابیبین  که دادنشان  آمدهدستبهنتایج 

و بین مؤلفه  دارروابط مثبت و معنامدیران  سازمانی شهروندیرفتار  جایگاه مهار( باو 

نتایج تحلیل  نیامد. به دست داریمعنیمدیران رابطه  سازمانی شهروندی رفتارعصبیت با 

 هایخود ارزشیابیچهارگانه  هایمؤلفهبین  داریمعنیرگرسیون نیز نشان داد که ارتباط 

به  بینپیشاز بین متغیرهای  ضمناًوجود دارد؛  مدیران سازمانی شهروندیرفتار با  محوری

ایفا  مدیران سازمانی شهروندیرفتار بیشترین نقش را در تبیین  و عصبیت نفسعزتترتیب، 

سازمانی نقشی نداشتند. شهروندی کارآمدی و جایگاه مهار در تبیین رفتار دکردند؛ و خو

(، گرانت و 2131گرانت و مرزنیوسکی )، با نتایج هافرضیهنتایج حاصل از آزمودن این 

 یهایژگیومطالعات زیادی وجود دارند که رابطه بین مطابقت دارد. ( 2114) مایر

باریک، مطالعات  .انددادهقرار  یموردبررسنی شخصیتی را با متغیرهای فردی و سازما

مانی که بین متغیرهای شخصیتی با پیامدهای فردی و ساز ( نشان داد2131) 3پارکرمونت و 

 وجود دارد. داریمعنیرابطه 

 سازمانی شهروندیرفتار  یهازهیانگتحقیق حاضر این بود که بین  هاییافتهاز دیگر 

رفتار با مدیریت برداشت(  زهیو انگاجتماع  هایارزش)انگیزه عالقه به سازمان، انگیزه 

. نتایج تحلیل رگرسیون وجود دارد داریمعنی مثبت مدیران رابطه سازمانی شهروندی

رفتار مدنی  یهازهیانگ گانهسه هایمؤلفهبین  داریمعنیچندگانه نیز نشان داد که ارتباط 

به  بینپیشمتغیرهای  بین ازوجود دارد و  مدیران سازمانی شهروندی رفتار با سازمانی

رفتار بیشترین نقش را در تبیین انگیزه مدیریت برداشت و انگیزه عالقه به سازمان ترتیب، 

                                                 
1. Barrick, Mount, & Li 
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 شهروندیاجتماع در تبیین رفتار  هایارزشایفا کردند و انگیزه  مدیران سازمانی شهروندی

 ،(2116) فینکلستاین، با نتایج هافرضیهسازمانی نقشی نداشت. نتایج حاصل از آزمودن این 

مطابقت دارد. ( 3448ریوکس )و  (2113پنر )ریوکس و ، (2119پنر )فینکلستاین و 

برای  فردمنحصربهدلیل بسیار مهم و  هازهیانگکه  چنین فرض نمودند( 2113پنر )ریوکس و 

پنر یوکس و ر ذکر شد که قبالً گونههمان. باشندیمسازمانی  شهروندیانجام رفتارهای 

را  یاهیفرضسازمانی،  شهروندیرفتار  یهازهیانگتحقیقات خود در زمینه  در اولین( 2113)

 شوندیمسازمانی  شهروندی رفتار انجامداوطلب  مطرح کردند مبنی بر اینکه افراد غالباً

که اگر این  کنندیمفرض  چنیناین هاآن. کندیمرا برآورده  هاآننیازهای خاص  چراکه

 شهروندیسنجیده شوند، الگوی منسجمی از همبستگی بین ابعاد مربوط به رفتار  هازهیانگ

( رفتارهای مربوط به عالقه و OCسازمان )عالقه به  یهازهیانگدر . دهدیمسازمانی را نشان 

به مجموعه رفتارهایی ( PVاجتماع ) هایارزش یهازهیانگ .شودیمتوجه به سازمان اشاره 

برداشت انگیزه مدیریت  جهت میل و کمک به همکاران و دیگران در سازمان اشاره دارد.

(IM در جهت )شخصی مفید و  عنوانبهخاص  یهاپاداشآوردن و یا حفظ  به دست

 انجاممی شود. کنندهکمک

رابطـه و پیونـدهای    (2119توسـط فینکلسـتاین و پنـر )    مطالعات صورت گرفته بر اساس

 شـهروندی  اسـت کـه رفتـار    از آنحـاکی   شهروندی میان تحقق انگیزه و رفتار شدهمشاهده

خـاص خـود را بـرای     یهازهیانگ قادر هستندکارکنان  کهیدر هنگام ادیزاحتمالبهسازمانی 

 چنـین ایـن  آمـده دسـت بـه  یهـا افتـه ی. ابـد ییمـ  کمک کردن برآورده سازند، دوام بیشـتری 

 تواننـد یمـ  هـا سـازمان سـازمانی،   شـهروندی  رفتـار  که جهت تشویق مـؤثر  کنندیمحکایت 

را انتخـاب   ییهـا فرصـت ن آرا ایجاد نمایند و به افراد ایـن اجـازه را بدهنـد تـا      ییهافرصت

و بـدین ترتیـب    اسـت  بخـش تیرضـا نمایند کـه ازلحـاظ شخصـی بیشـتر از مـوارد دیگـر،       

از کارکنـان، از   شـده یزیـ ربرنامـه مربوطه را تحقق بخشند. یک بررسی طـولی و   یهازهیانگ

( و OCسـازمان ) عالقه به  یهازهیانگاستخدامشان نشان داد که قدرت  یهاسالطریق اولین 

 دیـ نمایمـ سـازمانی کمـک    شهروندیرفتار  بهجداگانه  صورتبه هاآنشناخت و تشخیص 
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بـر   تنهـا نـه سازمانی مربـوط بـه سـازمان،     شهروندی . آشکار است که رفتار(2133، 3اسپجو)

دارد کـه شـخص    بسـتگی هـم روی میزان ارتباط شخص با شرکت بستگی دارد، بلکه به این 

 اسـتدالل  گونـه ایـن ( 2113ریـوکس و پنـر )   خود را مؤثرمی دانـد یـا غیـر مـؤثر.     یهاتالش

زیـرا کـه ایـن اقـدامات،     ؛ نـد ینمایمـ را انتخـاب   شـهروندی  که افراد آگاهانه رفتار کنندیم

 مـوردنظر کـه بـه نتـایج مطلـوب      سازدیم را قادر هاآنو  سازدیمورده آرا بر هاآننیازهای 

آمـد همگـی    بـه دسـت   نتـایجی کـه   چنیناین (2113پنر )ریوکس و  از دیدگاهدست یابند. 

سـازمانی، ممکـن اسـت بـه سـازمان       شـهروندی  است که شیوه عملکـرد رفتـار   از آنحاکی 

، تـر قیـ دقکمک کنند تا احتمـال وقـوع چنـین رفتارهـایی را افـزایش دهنـد. بـه بیـان بسـیار          

کـه یـک ویژگـی شخصـیتی پایـدار       رسـد یماجتماع به نظر  هایارزشانگیزه  کهازآنجایی

، وندشـ یمباشد، احتمال دارد برای افرادی که جهت کمک کردن به همکارانشان برانگیخته 

 که انگیزه عالقه به سازمان بسیار موقعیتی تعیـین شـود   رسدیمانتخاب شوند. همچنین به نظر 

 سـت یبایمـ و بنابراین اگر سازمان بخواهد این انگیزه را در میان کارکنـانش افـزایش دهـد،    

 اقدامات برانگیزاننده این انگیزه را لزوماً انجام دهد.

 شـهروندی سـومین نـوع انگیـزه بـرای انجـام رفتارهـای        (IMبرداشت )انگیزه مدیریت 

شخصـی   عنـوان بـه خاص  یهاپاداشآوردن و یا حفظ  به دستکه در جهت است سازمانی 

در این نوع انگیـزه کـه افـراد سـعی بـر انجـام رفتارهـای        . شودیمانجام  کنندهکمکمفید و 

مطلوب و مناسب را دارند فقط به این دلیـل کـه در نظـر دیگـران تصـویری مطلـوب داشـته        

افـرادی کـه   از تنبیـه و تـوبیخ دور بماننـد.     نـوعی بـه نیـز بهـره گیرنـد و     هـا پاداشباشند و از 

د را نشـان دهنـد احتمـال بیشـتری     تأثیر خاصی را بروی دیگـران بگذارنـد و خـو    خواهندیم

 هــاآنرا انتخــاب نماینــد کــه بــرای همکــاران و سرپرســتان   ییهــاتیــفعالوجــود دارد کــه 

به انجام رفتارهای مدنی در راستای کمک به سازمان بیشتر مبادرت  روازاین. مشهودتر است

همکـاران  افراد انگیزه درونی و کـافی بـرای کمـک بـه سـازمان و یـا        کههنگامی. ورزندیم

را  کمـک  مطلـوب خـود،   یهـا هـدف آوردن  به دسـت جهت  نداشته باشند، این افراد بیشتر

                                                 
1. Espejo 
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. کنندیمرا کنترل  مجازات و هاپاداشکه  ندینمایمافرادی مشخص و معلوم دسته برای آن 

با توجه بـه   .دهدیمسازمانی، امکان انجام وظایف اضافی را  یرفتار مدن یهاتیفعالانتخاب 

 در نظرخود از کارکنان  یهایابیارزاینکه سرپرستان رفتار مدنی سازمانی را در برآوردها و 

افـرادی ادراك   عنوانبهخود را  ،، این امکان وجود دارد که کارگران، کارفرمایانرندیگیم

دارنــد را زیــر نظــر  شــانســازمانیو یــا پنهــان، رفتــار مــدنی  آشــکار صــورتبــهنماینــد کــه 

نیـز سـعی بـر آن     هـا تیموقعگاه افراد جهت به دست آوردن  روازاین (.2116فینکلستاین، )

و اهـداف  بزنند و در جهت کمک به سـازمان   شهروندیدست به رفتارهای  ایگونهبهدارند 

 تـوان یمـ و استناد به پیشینه پژوهشی موجود  ذکرشدهبا توجه به توضیحات  آن گام بردارند.

رفتـار  بـا   سـازمانی  شـهروندی رفتـار   یهـا زهیـ انگحاصـل از روابـط بـین     آمدهدستبهنتایج 

تبیـین کـرد کـه     چنـین ایـن را در مدیران مدارس سه مقطع شـهر بهبهـان    سازمانی شهروندی

بـاالیی   سـازمانی شـهروندی   رفتـار  یهـا زهیـ انگمدیران مـدارس در ایـن شـهر     ادیزاحتمالبه

 ه است.منجر شد هاآن سازمانی شهروندیرفتار به  هازهیانگ نیا و بنابراین، اندداشته

تحقیق  یهاتیمحدوداز  هانامهپرسشعدم همکاری برخی از مدیران برای پاسخ به 

 هایخود ارزشیابیبین تحقیق حاضر نشان داد که  کهازآنجایی. دهدیمحاضر را تشکیل 

و مدیران  سازمانی شهروندی، خودکارآمدی و جایگاه مهار( با رفتار نفسعزت) محوری

 هایارزش)انگیزه عالقه به سازمان، انگیزه  رفتار شهروندی سازمانی یهازهیانگهمچنین 

مثبت و معناداری ارتباط  سازمانی شهروندیرفتار با مدیریت برداشت(  زهیو انگاجتماع 

 هایخود ارزشیابی یهاشاخصکه متولیان امر در تقویت  شودیمدارد لذا توصیه وجود 

 رفتار شهروندی سازمانی یهازهیانگ، خودکارآمدی و جایگاه مهار( و نفسعزت) محوری

مدیریت برداشت( تالش و  زهیو انگاجتماع  هایارزش)انگیزه عالقه به سازمان، انگیزه 

آثار و نتایج خوشایندی در  تواندیماین مهم  قطعاًهمت بیشتری از خود نشان دهند که 

محوری با دیگر متغیرهای  هایخود ارزشیابیرابطه  شودمیتوصیه  بهبود کارها داشته باشد.

سازمانی دیگر از قبیل رفتارهای ضد تولید، نیت ترك شغل، تعهد سازمانی و ... 

سازمانی با دیگر  شهروندیرفتار  هایانگیزهرابطه  شودمیقرار گیرد. توصیه  موردبررسی

متغیرهای سازمانی دیگر از قبیل رفتارهای نوآورانه سازمانی، اشتیاق شغلی و اثربخشی 
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هایی در خصوص پژوهش شودمیقرار گیرد. پیشنهاد  موردبررسیشغلی و سازمانی و ... 

با سازمانی  شهروندیرفتار  رابطه سازمانی صورت پذیرد و شهروندیپیامدهای رفتار 

شغلی و ... نیز  هایخالقیتدیگر، مثل اثربخشی و کارایی، نوآوری سازمانی و متغیرهای 

 قرار گیرد. موردمطالعه

 منابع

 بر با تأکیدانسانی ) علوم در تحقیق روش (.3185) مریم نراقی، سیف و اله عزت نادری،
 .بدر انتشارات :تهران .تربیتی( علوم

متغیرهای مهم انگیزش شغلی با رفتار مدنی رابطه بین برخی  (.3184) صدیقه ،اصل نجار

نو در  یهاافتهیفصلنامه . آزاد اسالمی منطقه شش یهادانشگاه سازمانی کارکنان
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