
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فصلنامه پیام فرهیختگان )علوم تربیتی( 
 4396بهار ، 43شماره ، سال چهارم

 

 

یبارفتارهایکاروتعهدسازمانتمحوریها،رابطهارزشیبررس

المیدرکارکناندانشگاهایسازمانیشهروند

 یفتاح دایو /  یمرمد حسن
 

 چکیده
سازمانی بر رفتارهای شهروندی  هدتعو  ها، مروریت کارنق  ارزشهدا ای  پژوه  بررسی 

پیمایشی، از نوع همبستگی و  –بود. روش پژوه ، توصیفی  کارکنان دانشگاه ایالم در سازمانی

 166بودند   1939-31معاد ت سا تاری بود. جامعه آماری کارکنان دانشگاه ایالم در سال ترصیلی 

نفر تعیی   137جدول کرجسی و مورگان  ی، باا یندمرحلهای نفر(. حجم نمونه به روش تصادفی طبقه

(، مروریت کار 1336های، رفتار شهروندی سازمانی  پودساکف و همکاران، ها با پرسشنامهشد. داده

ی فردی  شوارتز، ها ارزش( و 1331(، تعهد سازمانی  آل  و می یر، 2666 هرسچ فیلد و فیلد، 

شدند.  لیوترل هیتجز (Lisrel V. 8.8 و  (SPSS V. 24 ی افزارها نرمو با  آمده دست به(، 2667

ی فردی، تعهد سازمانی و مروریت کار ها ارزش. بی  رفتار شهروندی سازمانی با 1نتایج نشان داد: 

ی فردی و تعهد سازمانی مثبت ها ارزش. رابطه مروریت کار با 2ی وجود دارد. دار یمعنرابطه مثبت و 

ی ها ارزش. 1و مثبت است.  دار یمعنی فردی ها ارزشمانی و . رابطه بی  تعهد ساز9است.  دار یمعنو 

. اثر مستقیم تعهد سازمانی بر رفتار 5فردی اثر مستقیم و مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. 

. مسیر مروریت کار بر رفتار 7نشد هر یند که مقدار ای  اثر مثبت بود.  دییتأشهروندی سازمانی 

نتیجه گرفت، برای افزای   توان یماست. بر ای  اسا ،  دار یمعنمثبت و شهروندی سازمانی کارکنان 

شود و شرایطی  دیتأکی فردی ها ارزشبر  ها سازمانمیزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باید در 

ی فردی کار کنند. همچنی  تمرکز کارکنان بر کارشان به ها ارزشفراهم گردد تا کارکنان بر مبنای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   هیدانشگاه اروم یآموزش تیریگروه مدتمام استاد. 

  هیدانشگاه اروم ،یدانشکده علوم انسان یآموزش تیریارشد مد یکارشناس .f2018vida@gmail.com 
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یک مرور در زندگی،  عنوان بهیعنی، قرار دادن کار  کند یمر شهروندی سازمانی کمک افزای  رفتا

 .شود یمدر افزای  رفتار شهروندی مرسوب  مؤثرعاملی 

کارکنیان  ،یسیازمان یرفتار شهروند ،یکار، تعهد سازمان تیمرور ،یفرد یها ارزش :واژگان کلیدی

 .المیدانشگاه ا
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 مقدمه
ز ارکان اساسی توسعه در هر جامعه دانست. جامعه حساسیت  اصی نسبت به توان ارا می ها دانشگاه

با داشت  رسالتی مهم، هدایتگر توسعه و پیشرفت هستند. یکی از  ها دانشگاه رو  یازادانشگاه دارد، 

را قدرتمند و قوی سازد، وجود کارکنان  ها دانشگاه تواند یمنیروها و بازوهای اساسی که   یتر مهم

وابسته به عوامل مختلفی از جمله داشت  کارمندانی  ها دانشگاهپویایی  درواقعکارآمد است.  شایسته و

 شنود، دارای وفاداری با  نسبت به سازمان و وابسته به کار  ود است تا در مریطی پویا و سالم با 

 زارعی متی ، بکاربست  تمام توان  وی  برای کارآیی بیشتر و بهتر ای  سازمان فرهنگی گام بردارند 

که اغل  دیدگاه مثبت در زندگی دارند، تمایل بیشتر  بر ورد  وش(. کارکنان 1988الوانی و احمدی، 

رفتار دارند،  دوستانه نوعبه انجام رفتارهای شهروندی سازمانی دارند. افرادی که ویژگی همد نه و 

کنند  یمکارشان تلقی  ریناپذ ییجداو آن را جزء  دهند یمی سازمانی بیشتری از  ود نشان شهروند

 (.1936حیدری تفرشی و دریابگیان،  

کیفیت  دمات  ژهیو بهو  ها سازمانی  دماتی نق  مهمی در ترقق اهداا ها سازمانکارکنان در 

رفتارهای  اصی از کارکنان به نام رفتارهای  ریتأثترت  ها سازماندارند. کیفیت  دمات  ها آن

متغیرهای زیادی همچون عدالت  ریتأثرفتارهای شهروندی  ود ترت  ؛ کهردیگ یمقرار  1شهروندی

 گرید عبارت ؛ بهرندیگ یمسازمانی، اعتماد سازمانی، سبک رهبری، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی قرار 

امروزه بستگی زیادی به عملکرد کارکنانی دارد که فراتر از نق  و وهایف  ود  ها سازمانموفقیت 

تری  عناصر جامعه است که یک نق  مهم در زندگی انسان ایفا زمان از ضروری. ساکنند یمعمل 

. منابع انسانی استراتژی تری  دارایی سازمان است در رویکردهای جدید مدیریت و رفتار کند یم

عوامل   یتر یاساسیکی از  عنوان بهی کارمندان سازمانی پاسخگویی، تعهد سازمانی، شجاعت و عالقه

و رفتارهایی مثل کمک به کارکنان دیگر  یلی مهم است. یکی از ای   شده گرفتهرر رفتاری در ن

رفتارهای  عنوان بهی اول  مرحلهرفتارها، رفتار شهروندی سازمانی است. رفتار شهروندی سازمانی در 

 21بیان شده است اما ترقیقات اصلی روی ای  مفهوم از  2توسط کل  و کاتز 1386فرانقشی در سال 

و آن روی متغیرهای  شده شروعبنابرای ، آن در حقیقت توسط ارگان ؛ است شده یمعرفپی  سال 

(. رفتار شهروندی سازمانی یکی از ابعاد 1936 ابراهیم پور،  لیلی، سعادتمند،  گذارد یم ریتأثمختلفی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Organizational Citizenship Behavior 
2. Kolen & Katez 
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نق   دتوانن یمهاست. کارکنان دانشگاهی ی آموزشی از جمله دانشگاهها سازمانی شنا ت جامعهمهم 

 (.2611، 1مهمی در ارتقاء کیفیت دانشگاه  ود ایفا کنند  پودساکوفقت، مک نایز، ماینز و اسیولما

ی امروزی شهروندمدار نبوده و رفتار شهروندی سازمانی ها سازمانگفت که  توان یماز طرفی 

. ورزند یم و کارکنان  واسته و یا نا واسته از بروز ینی  رفتارهایی اجتناب شود یمبندرت دیده 

 اند گفتهکارکنان همان ییزی که قوانی  و مقررات مشخص کرده و همان ییزی که مدیران سازمان 

، رفتار شهروندی سازمانی جهیدرنت. دهند ینمو رفتارهایی فراتر از نق  مورد انترار ارائه  دهند یمانجام 

ی ا گونه بهبایستی زمینه را  توسعه درحالو  افتهین توسعهدر کشورهای  ژهیو بهها سازمان شود یممردود 

ی  ود را ها تیهرفو  ها ییتوانافراهم سازند که کارکنان و مدیرانشان با طی   اطر تمامی تجربیات، 

در جهت اعتالی اهداا سازمانی بکار گیرند، ای  امر میسر نخواهد شد مگر آنکه اصول و قواعد 

رفتارها فراهم گردد.  گونه  یای ساز ادهیپبرای  مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و بسترهای  زم

ی دارند. رفتار شهروندی ریپذ انعطاای امروزی برای موفقیت و مواجهه با رقبا نیاز به ها سازمان

ی بیشتر، کیفیت جامعه و بهبود ور بهرهسازمانی نوعی رفتار است که ضم  ایجاد منافعی همچون 

 (.1932اد ای  مزیت گام بردارد  موسوی، در جهت ایج تواند یمکیفیت زندگی کاری 

سا تار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانق  کارکنانی 

. درواقع دو نوع آثار فردی و شوند یمو باعث اثربخشی سازمان  کنند یماست که در سازمان فعالیت 

(. 2611، 2کارپنتر و بری و هوستون انی مترت  است ی وجود رفتار شهروندی سازمسازمانی در سایه

و افزون بر نق ، برای کمک به همکاران، مدیر،   ود واستهرفتار شهروندی سازمانی، رفتاری 

یندانی ندارد و در آن از  ریتأثمراجعان و کل سازمان است که در بروز آن نرام پاداش و تنبیه سازمانی 

ارها کارآیی و اثربخشی سازمان را به دنبال دارند  زی  آبادی، . ای  رفتشود ینمشرح وهایف گفته 

ی ترغی  کارکنان برای درگیری در رفتارهای ها روش( یکی از 1939(. بهارلو و همکاران  1936

فرانق  و انجام رفتار شهروندی سازمانی، تقویت کیفیت ارتباطات رهبران و سرپرستان سازمان با 

ی کشورهای جهان سوم که نیازمند جهشی عمده در افزای  ها سازمان ژهیو به ها سازمانکارکنان است. 

ی فراهم سازند که کارکنان و مدیرانشان با طی   اطر، تمامی ا گونه بهزمینه را  باشند یمکارآمدی 

ی  ود را در جهت اعتالی اهداا سازمانی بکار گیرند ای  امر میسر ها تیهرفو  ها ییتواناتجربیات، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Podsakoff, N. P., Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Maynes, T. D., & Spoelma, T. M.  
2. Carpenter, N. C., Berry, C. M., & Houston, L. 
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ی رفتارهای شهروندی سازمانی شناسایی و بسترهای  زم بر توسعه مؤثرمگر آنکه عوامل نخواهد شد 

رفتارها از طریق آموزش در دانشگاه فراهم شود  زارعی متی  و احمدی،  گونه  یای ساز ادهیپبرای 

1988.) 

ی ی رفتارهای شهروندنیب  یپتوان گفت که مروریت کار و تعهد سازمانی که برای از طرفی می

یی در رابطه با ای  هستند که هر دو به حا ت هدا قرار دادن ها نگرش. هر دو روند یمسازمانی بکار 

کار،  تیبااهمی اعتقادات و باورهایی در رابطه  کننده انیب. مروریت کار شوند یماشیاء مختلف مربوط 

مروریت کار  . در ای  تعریفکند یمبخصوص در رابطه با نقشی که کار در زندگی شخصی ایفا 

ی مرل کار در زندگی زیرا که آن ادراک و افکاری درباره هاست نگرشی و مقوله باردهمتناس  

. مروریت کار یک متغیر مهم است که با نرام ارزشی یک شخص و درجهکند یمشخصی را منعک  

 وندیشهر رفتار وجود صرا درواقع(. 2666، 1ی تعهد به کار ارتباط دارد  هرسچ فیلد و فیلد

عواملی دیگر  سازمانی برای رسیدن به اهداا سازمان کافی نیست و در کنار رفتار شهروندی توجه به

 سازمانی تعهد باشد. مؤثردر ای  زمینه  تواندها و مروریت کار میتعهد سازمانی، ارزش ازجمله

 اثربخشی برای مهمی ی کننده ییشگویپ تواند یم داشته، سازمان بر عملکرد جدی و بالقوه ، آثار2کارکنان

  واهد دنبال به را زیادی یها نهیهز و است نبار زیا سازمان برای آن گرفت  نادیده لذا سازمان باشد،

افزای   راکارکنانشان  سازمانی تعهد توانند یم شیوه دو طریق ازها  سازمان(. 2611، 9داشت  ایلدریم

 اینکه دوم افزای  دهند، سازمانی عضویت از راکارمندان  درک توانند یها م سازمان ابتدا دهند،

 برای کارفرمایان و هستند کارفرمایان موردتوجه آنان که دهند نشان کارمندان به توانند یها م سازمان

 تعهد (.2661، 1روسوااست   مهم عملی لراظ هم از و نرری لراظ از هم ای  واند  قائل ارزش آنان

 آن اسا  بر که است شده فیتعر سازمان به کارکنان روانی و فیعاط وابستگی میزانمثابه  به سازمانی

 دارد فعالیت و مشارکت سازمان در ،شناسد یم سازمان با را  ود هویت است، متعهد که شدیداً فردی

 (.2668، 5 مبرت، هوگان و گریفی برد   یم لذت آن در عضویت از و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hirschfeld & Field 

2. Organizational Commitment 
3. Yildirim, O. 
4. Rousseau 
5. Lambert, Hogan and Griffin 
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به  ها سازمانآن است که  دینما یمبدیهی توان گفت که امروزه در ادبیات مدیریت، بنابرای  می

(. 1331، 1کارکنانی با تمایل به حرکت در فراسوی الزامات رسمی شغل، نیاز دارند  موریسون

و غفلت از  قرارگرفته موردتوجهرفتارهای مثبت فراتر از نق ، ترت عنوان رفتار شهروندی سازمانی 

به لزوم مشارکت داوطلبانه،  ها سازمانیراکه  در ارزیابی عملکرد کارکنان پذیرفتنی نیست. ها آن

 حسنی کا کی و قلی  اند شده ودآگاه و بلندمدت افراد در جهت دستیابی به اهداا سازمانی واقف 

ی مواقع با شرایط ا پارهنیز در  ها آنهمیشه در وضعیت مطلوب قرار نداشته،  ها سازمان(. 1987پور، 

در ای  مواقع به مدیریت سازمان بی  از سایر اجزاء  گردند یمسختی روبرو  واهند شد و دیار افت 

و اینجا است که وجود کارکنانی با سطوح با ی رفتار شهروندی سازمانی برای مدیران  واردشدهفشار 

زیرا، کارکنان مذکور با جوانمردی و ترمل شرایط نامساعد و دشوار، مدیران ؛ کمک دهنده  واهد بود

ی سازنده  ود، ها دهیاو  ها شنهادیپی مناس ، از طریق مشارکت فعا نه و ارائه اه حل راهرا در انتخاب 

رفتارهای  رفتارهای شهروندی سازمانی، که ییازآنجا(. 1983دهند  سبرانی نژاد و همکاران، کمک می

ترت عنوان  حوزه مشترک کی آن. سهام شود یمکاری داوطلبانه است که به سمت سازمان هدایت 

مشابه،  طور بهترت عنوان کار با مروریت کار دارد.  و یک هدا عمومی تعهد سازمانی دارد سازمان با

بیشتری روی رفتارهای شهروندی سازمانی  ریتأث. اند یسازمانی یی که مطابق کار و زمینهها ارزشآن 

 (.2619، 2دارند  اکانو و کراباتی

ی فردی و سازمانی با تعهد ها ارزشه رابط"( در موضوعی ترت عنوان 1932بیگی نیا و همکاران  

نفر نشان دادند که  175ی برابر با ا نمونهدر  "سازمانی کارکنان: شرکت آلومینیم المهدی استان هرمزگان

ی فردی با تعهد پیوستگی وجود دارد. همچنی  همبستگی مثبت و ها ارزشقوی میان  نسبتاًهمبستگی 

پور در ترقیق  ی مشاهده شد.ا مبادلهی و تعهد همانندساز ی سازمانی با تعهدها ارزشی میان دار یمعن

ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی "( ترت عنوان 1932ی زرندی و امیرجی نقندر  سلطان

نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بی  تعهد  "1936ی شهر مشهد در سال بدن تیتربسازمانی معلمان 

ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنی  نتایج ترلیل رابطه سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

ی نیب  یپی تعهد سازمانی، تعهد عاطفی قدرت بیشتری برای ها مؤلفهرگرسیون نشان داد که از بی  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Morrison 

2. Uçanok, B., & Karabatı, S. 
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رفتار شهروندی سازمانی معلمان دارد. ای  بدی  معنا است که اگر معلمان در سطح با تری از تعهد 

 د، رفتار شهروندی سازمانی آنان نیز با تر  واهد بود.سازمانی قرار داشته باشن

بررسی نق  میانجی اعتماد و تعهد "( در موضوعی ترت عنوان 1932سیدجوادی  و همکاران  

نشان دادند که  "ها مارستانیبسازمانی در رابطه بی  عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در 

/ است. ای  16روندی دارای اثر مثبت، مستقیم و معناداری برابر با  ود تعهد سازمانی نیز بر رفتار شه

دو مسیر اثرگذاری عدالت بر تعهد و مسیر اثرگذاری تعهد بر رفتار  دییتأمرققان اههار کردند که با 

ی عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی شهروندی سازمانی، نق  میانجی تعهد سازمانی در رابطه

بررسی "( در موضوعی ترت عنوان 1936ترقیقی که حیدری تفرشی و دریابگیان  در  است. دشدهییتأ

رابطه بی  رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان یک شرکت 

نتایج نشان داد که بی  تعهد سازمانی و رفتار  اند دادهانجام  "ی در استان هرمزگان صوص مهین

مثبت و معناداری وجود دارد. همچنی  نتایج نشان داد که رضایت شغلی و  یشهروندی سازمانی رابطه

که البته نق  تعهد  کنند یمی نیب  یپدرصد از واریان  رفتار شهروندی سازمانی را  21تعهد سازمانی 

 .باشد یمی با تر نیب  یپسازمانی در ای  

ی تعهد سازمانی با نرام طهراب"( در موضوعی ترت عنوان 1936در ترقیقی که کاهمی و عریضی  

نفر از کارکنان یک سازمان دولتی انجام دادند نتایج نشان داد که انواع  158در بی   "ارزشی کارکنان

ی نمایند. ملک ا الق و نیب  یپتعهد سازمانی را  گانه سهابعاد  تواند یمشوارتز  گانه دهی ها ارزش

تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه "( در ترقیق  ود ترت عنوان 1983همکاران  

. نشان دادند که بی  تعهد عاطفی و رفتار شهروندی "کارکنان مطالعه موردی  گمرکات استان گیالن(

بررسی "( در پژوهشی با عنوان 1988سازمانی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. توکلی و همکاران  

ی آماری آنان کارکنان سازمان که جامعه "سازمانی آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد ریتأث

تفریری شهرداری اصفهان بود، دریافتند بی  تعهد سازمانی و ابعاد مختلف آن با رفتار  -فرهنگی 

ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنی  نشان دادند که آموزش رفتار شهروندی سازمانی رابطه

معناداری  ریتأثبوده اما  مؤثر، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری تعهد سازمانی  یبرافزاشهروندی سازمانی 

( در موضوعی ترت 1988نتایج ترقیقات عیدی و همکاران   تعهد مداوم  مستمر( ندارد.  یبرافزا

ی فردی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی( با رفتار ها یژگیوی  شنا ت روانی بی  عوامل رابطه"عنوان 

( در 1988و نتایج ترقیقات عزیزی و همکاران   "ن آکادمی ملی المییکشهروندی سازمانی در کارکنا
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ارتباط بی  تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان سازمان "موضوعی ترت عنوان 

ی مثبتی بی  تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را ، رابطه"ی جمهوری اسالمی ایرانبدن تیترب

 گزارش کردند.

، مروریت ها ارزشنق   ریتأث( در ترقیقی که ترت عنوان 2619ی که اکانو و کراباتی  ا مطالعهدر 

یی در کشور ترکیه انجام دادند. ها شرکتکار و تعهد سازمانی روی رفتار شهروندی سازمانی در 

رسیدند بود. به ای  نتایج  کردند یمکار  نفر از کارکنانی که در شرکت 266شامل  موردمطالعهی  نمونه

یی ها ارزشو تعهد عاطفی و هنجاری، رفتارهای شهروندی سازمانی را همراه با آن  که مروریت کار

نشان دادند  ها لیوترل هیتجز .دهد یمکه از نرر مرتوا با رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارند افزای  

است. بعد جوانمردی از  ی قوی رفتار شهروندی سازمانیها کنندهی نیب  یپکه تعهد عاطفی و هنجاری 

ی، مروریت کار و هر دو تعهد عاطفی و کار مرافرهتابعی از ارزش  عنوان بهرفتار شهروندی سازمانی 

( در ترقیقی ترت عنوان روابط بی  2668ی که کوه  و کرن  ا مطالعهدر  هنجاری یافت شده بود.

ی فردی بر روی ها ارزشی و ی فردی و تعهد سازمانی و نق  میانجی ابعاد تعهد سازمانها ارزش

نفر از معلمان سکو ر  593عملکرد درون شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در بی   ازنرر کارکنان

ی رفتار شهروندی سازمانی توسط ها داده. اند دادهمدرسه در سکو ر انجام  26شاغل در  لییاسرا

بی  طی نشان داده است که مدل سلسله مرات لیوترل هیتجزاست.  شده هیتهمدیران هر مدرسه 

ی دار یمعنیی با تعهد عاطفی و هنجاری و عدالت سازمانی رابطه گرا جمعی فردی بخصوص ها ارزش

ی فردی به سه ت  از نتایج رفتاری و همچنی  ها ارزشنشان داده است که  ها افتهدارد. همچنی  ی

. روابط تعهد با عملکرد درون شغلی و ی با تر و فراتر از متغیرهای مبادله اجتماعی مربوط بودندریتأث

ی روابط ی ترقیقات دربارهبرای ادامه ها افتهضعیف بود. مفاهیم ای  ی نسبتاً رفتار شهروندی سازمانی 

ی ها ارزشی فردی و نگرش مرل کار و رفتارها برث شده است. در ای  مطالعه ها ارزشبی  

فیشر و  ی کردند.نیب  یپندی سازمانی است را ی که از ابعاد رفتار شهرودوست نوعیی، بعد گرا جمع

در مطالعاتشان نشان دادند که تعهد سازمانی عاطفی با رفتارهای فرانقشی  (2667  1اسمیت

ی بی  ( بر ای  باورند که رابطه2665  2گاتام و همکاران یی همبستگی مثبتی دارد. همچنی  و  وش

ترقیقات نشان داده، میزان  که یطور بهیکسان نبوده انواع تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی 
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1. Fischer & smith 

2. Gautam & etal 
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با تری از تعهد عاطفی و نیز تعهد هنجاری منجر به بروز رفتارهای شهروندی سازمانی با تر  واهد 

ی نداشته توجه قابلشد و ای  در حالی است که تعهد استمراری با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط 

ی نداشت  جایگزینی مناس  برای کار،  واسطه به صرفاًکارمندان  است، علت در آن است که بعضی از

مثبتی نسبت به کار در سازمان ندارند که منجر  ینان آن. ای  دسته از افراد احسا  مانند یمدر سازمان 

به بروز رفتار شهروندی سازمانی مطلوب در آنان گردد. گاتام و همکاران، با انجام ترقیقی بر روی 

کارکنان بخ  عمومی کشور کره جنوبی دریافتند؛ بی  تعهد سازمانی با رفتار شهروندی نفر از  1566

ترقیقاتی در ای    ألدر با  و  شده انیببا توجه به مطال   سازمانی ارتباط مثبت معنادار وجود دارد.

یعنی، ی یک مدل از رفتار شهروندی سازمانی و عوامل مربوط به آن زمینه، در ای  پژوه  هدا ارائه

کنند که اقتصاد ، مروریت کار و تعهد سازمانی است، برای افرادی که در یک مریطی کار میها ارزش

 و فرهنگی پویا و متفاوت دارد.

 روش تحقیق
ی پیمایشی به لراظ بررسی روابط از نوع، همبستگی، به لراظ هدا، کاربردی و فیحاضر توص قیترق

 ها دادهی آور جمعی، به لراظ شیرآزمایغیرهای ترقیق از نوع ی، به لراظ کنترل مرقق روی متغا توسعه

از نوع میدانی و به دلیل بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم از نوع معاد ت سا تاری است. جامعه 

. باشد یمنفر  166 ها آنکه تعداد  باشند یم 1939-31آماری کارکنان دانشگاه ایالم در سال ترصیلی 

ی بر حس  دانشکده مرل کار  طبقه و مرحله ا یندمرحلهی ا طبقهع تصادفی گیری از نوروش نمونه

نفر انتخاب شدند. ابزار  137اول(، جنسیت  طبقه و مرحله دوم( بوده و با جدول کرجسی و مورگان 

 باشند:به شرح زیر می

، شده سا تهتوسط شوارتز  2667ی فردی در سال ها ارزشی پرسشنامه های فردی:مقیاس ارزش

نوع  16امتیازی است ای  پرسشنامه  5ی در طیف لیکرت ا ماده 57ی ای  پرسشنامه یک پرسشنامه

در پژوه  حاضر برای  آمده دست بهآلفای کرونباخ  .دهد یمقرار  موردسنج ارزش سطح فردی را 

( آلفای کرونباخ در 1986. در ترقیقات سهامی  باشد یم 31/6های فردی مساوی با مقیا  ارزش

 % است.66اغل  با ی  ها ا یمق
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ی کاغذی است که در زمره -ی تعهد سازمانی، یک مقیا  مدادپرسشنامهمقیاس تعهد سازمانی: 

توسط آل  و می یر تدوی   1331گیرد. ای  پرسشنامه در سال ی پژوهشگر سا ته قرار میها ا یمق

 :کند یمرا بررسی و سه  رده مقیا  زیر  باشد یم سؤال 29شده است. ای  ابزار دارای 

  :1-2-9-1-5-7-6-8  سؤا ت رده مقیا  عاطفی) 

  :3-16-11-12-19-11-15-17  سؤا ت رده مقیا  مستمر) 

  :16-18-13-26-21-22-29  سؤا ت رده مقیا  هنجاری) 

. در ای  پرسشنامه حداکثر باشد یمی لیکرت ا درجه 5 صورت بهی ای  پرسشنامه گذار نمرهی شیوه

، 19، 11، 16، 7شماره  سؤا ت.  زم به ذکر است که باشد یم 21متیاز بوده و حداقل آن ا 178نمره 

سنج  اعتبار  منرور به. باشند یمی معکو  گذار نمرهدارای شیوه  29، 22، 21، 26، 16، 17، 15، 11

ی ضری  آلفای کرونباخ استفاده شده است. در ی مختلفی مانند مراسبهها روشای  مقیا  از 

بر روش نامبرده، اعتبار  دیتأکتوسط احمدی پور در ایران انجام گرفت، با  1968ی که در سال ا لعهمطا

و مشخص گردید که ضرای  اعتبار تعهد عاطفی  آمده دست بهی پرسشنامه ها ا یمقهر یک از  رده 

% 71برابر با  % و ضرای  اعتبار تعهد هنجاری نیز63%، ضرای  اعتبار تعهد مستمر برابر با 66برابر با 

ی پرسشنامه مطلوب بوده و در سنج روانی ها یژگیوبر  دیتأکبا  آمده دست به. ضرای  اعتبار باشد یم

 رشیپذ قابلی روایی و اعتبار  دهنده نشانگیرد. نتایج ترقیقات انجام گرفته، سطح قابل قبولی قرار می

ی از ای  نتایج در جدول زیر ا الصه . باشد یمی عاطفی، مستمر و هنجاری ها ا یمقهر یک از  رده 

 (.1931؛ به نقل از ساعتچی و همکاران، 1989نشان داده شده است  زارع، 

% بوده و در سطح قابل 66ضرای  اعتبار مقیا  تعهد عاطفی در ترقیقات انجام شده بی  از 

باشد. هاکت، معنادار می 61/6. همچنی ، ضرای  روایی مقیا  مذکور در سطح آلفای باشد یمقبولی 

. ضرای  اند کردهبرای سنج  ای  مقیا  از ترلیل عوامل استفاده  1331باسیو و هاسدروا در سال 

. باشد یم% بوده و در سطح قابل قبولی 66اعتبار مقیا  تعهد در ترقیقات انجام شده نیز بی  از 

ای  اعتبار مقیا  . ضرباشد یممعنادار  65/6همچنی ، ضرای  روایی مقیا  مذکور در سطح آلفای 

. در ضم ، باشد یم% بوده و در سطح قابل قبولی 66تعهد مستمر در ترقیقات انجام شده نیز بی  از 

ا ذ روایی، همبستگی  منرور به. باشد یممعنادار  65/6ضرای  روایی مقیا  مذکور در سطح آلفای 
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مقیا  تعهد سازمانی در پژوه   است. پایایی آمده دست بهی کل با نمره ها ا یمقبی  هر یک از  رده 

های تعهد سازمانی در پژوه   . ضری  پایایی زیرمولفهباشد یم 61/6حاضر بر اسا  آلفای کرونباخ 

 .باشد یم/ 98و تعهد هنجاری  /99/، تعهد مستمر 65: تعهد عاطفی باشد یمحاضر به ای  صورت 

مقیاسی را بر اسا  ابعاد (، 1336پودساکف و همکاران   مقیاس رفتار شهروندی سازمانی:

نیز به  ها آنی گذار نمرهاست که نروه  سؤال 21( تدوی  نمود. ای  ابزار شامل 1388ارگان   گانه پنج

. پایایی مقیا  رفتار شهروندی سازمانی در باشد یمی لیکرت ا درجه پنجترتی  بر اسا  مقیا  

های  و ضری  پایایی زیرمولفه 87/6با  برابر است آمده دست بهپژوه  حاضر بر اسا  آلفای کرونباخ 

/، 68: پایایی وجدان کاری باشد یمرفتار شهروندی سازمانی در پژوه  حاضر به ای  صورت 

. ضری  آلفای کرونباخ باشد یم/ 36ی دوست نوع/، 76/، نزاکت 62/، آداب اجتماعی 18جوانمردی 

 %85%، نزاکت 85%، جوانمردی 82ی %، وجدان کار85ی دوست نوعمطالعات گذشته، برای  شده مراسبه

 (.1931؛ به نقل از ساعتچی و همکاران، 2669، 1است  نام شده گزارش% 66و آداب اجتماعی 

( سا ته شده، 2666توسط هرسچ فیلد و فیلد   ی مروریت کارپرسشنامه مقیاس محوریت تار:

مقیا   ه ترتی  بر اسا نیز ب ها آنی گذار نمرهی باشد. نروهمی سؤال 9ای  پرسشنامه دارای 

. باشد یمی معکو  گذار نمرهسه دارای شیوه  سؤال.  زم به ذکر است که باشد یمی لیکرت ا درجه پنج

از سه قسمت  موردنرری است. پرسشنامه 52/6در پژوه  حاضر، نیز بر اسا  آلفای کرونباخ برابر با 

و یا دستورالعمل  سؤا تور پاس  به تشکیل شده است: الف( راهنمای پرسشنامه: راهنما یا دست

ی پرسشنامه همراه توضیح مختصر درباره سؤا تی یگونگی پاس  به مجموعه توضیراتی درباره

ی پر و مقصود پژوهشگر واقف شده، از نروه منرور به ها دهنده پاس  که ینرو به باشد یماهداا آن 

ی  اندازه بهی کس  نمایند. ای  قسمت راهنما آن اطالع کاف سؤا تکردن پرسشنامه یا پاسخگویی به 

: اطالعات ها دهنده پاس ی یند سطر در ابتدای پرسشنامه آورده شده است. ب( اطالعات درباره

نریر س ، جن ، مدرک ترصیلی و سابقه  دمت  دهنده پاس ی ی دربارها شناسنامهدموگرافیک و یا 

پرسشنامه: ای  قسمت  سؤا تاست.  (  قرارگرفته ای  اطالعات بعد از راهنمای پرسشنامه باشد یم

ای   گرید عبارت بهنیاز دارد  ها آنبه ترلیل  ها هیفرضبیانگر اطالعاتی است که پژوهشگر برای آزمون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Namm 
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باشد. طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اسا  طیف بخ  پرسشنامه می  یتر مهمقسمت 

 .باشد یمی لیکرت ا درجه پنج

سنجیده شده و پایایی با آلفای کرونباخ به دست  ها آنتاندارد بودن پرسشنامه روایی با توجه به اس

 SPSS یافزارهاو دستیابی به اهداا ترقیق از نرم ها داده لیوترل هیتجزامر جهت  تیدرنهاآمد و 

 استفاده شد. 8/8ویرای   Lisrelو  21ویرای  

 های تحقیقیافته

سال بوده و دارای  5/29درصد مرد با میانگی  سنی  2/72و  درصد زن 6/99 کنندگان شرکتاز کل 

سال بودند. ابتدا  زم است تا آمار توصیفی متغیرهای  16مدرک لیسان  و دارای سابقه کاری زیر 

 گزارش شده است: 1پژوه  بررسی شود. نتایج حاصل از ای  بررسی در جدول 

 ی توصیفی متغیرهای پژوهشها شاخص: 1جدول 

 چولگی تشیدگی انحراف معیار یانگینم متغیرها

 -211/6 -191/6 163/21 23/262 های فردیارزش

 756/6 -685/6 55/3 15/61 تعهد سازمانی

 679/6 -276/6 11/2 85/3 محوریت تار

 -118/6 -116/6 11/11 21/32 رفتار شهروندی سازمانی

متغیرها  ریسا نگی  را دارا است.( با تری  میا23/262های فردی  که ارزش دهد یمنشان  1جدول 

، مروریت کار( در 85/3، تعهد سازمانی( و  15/61، رفتار شهروندی(،  21/32به ترتی  با میانگی   

( دارای با تری  11/21های فردی  گیرند. پراکندگی نمرات برای متغیر ارزشسطوح بعد قرار می

نمرات است. کمتری  مقدار پراکندگی نیز به  (115-218زیاد   دامنهی پراکندگمقدار است. علت ای  

ی اصلی معاد ت سا تاری نرمال بودن دادهها مفروضه. یکی از شود یم( مربوط 11/2مروریت کار  

 که یطور بهاست. برای سنج  ای  فرض از یولگی و کشیدگی نمرات استفاده شد.  آمده دست بههای 

( قرار دارند. درنتیجه، فرض نرمال ±1مرات بی   حاکی از ای  است که یولگی و کشیدگی ن 1جدول 

 های پژوه  رعایت شده است و ای  مفروضه زیر سؤال نرفته است.بودن داده
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های معاد ت سا تاری وجود رابطه  طی بی  متغیرهای پژوه  است که در از دیگر مفروضه

ای سنج  رابطه  طی، گیرد. بر( معاد ت سا تاری قرار می1931های اصلی  کارشکی، ردیف فرض

(. ماتری  نمودار 1983 پا نت،  شود یمماتری  نمودار پراکن  بی  هر جفت از متغیرها ترسیم 

 است: شده دادهنمای   1پراکن  متغیرهای پژوه  در نمودار 

 
 : ماتریس پراتنش رابطه خطی بین متغیرها1نمودار 

ی  متغیرها تخطی نشده است و ای  فرض گواه بر ای  است که از مفروضه رابطه  طی ب 1نمودار 
همبستگی پیرسون  لهیوس بهصادق است. رابطه همبستگی بی  متغیرهای درونزا و برونزای پژوه  

 آمده است: 2مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از ای  بررسی در جدول 
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 : ماتریس همبستگی متغیرهای درونزا و برونزا2جدول 
 4 3 2 1 متغیر شماره

    1 های فردیارزش 1

   1 91/6** تعهد سازمانی 2

  1 93/6** 26/6** محوریت تار 3

 1 12/6** 11/6** 71/6** رفتار شهروندی 4

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

( با =71/6rی فردی  ها باارزش سازد که بی  رفتار شهروندی سازمانیمشخص می 2-1جدول 
( وجود دارد. بی  رفتار شهروندی 61/6داری در سطح  مثبت و معنی رابطه(، 666/6ی  دار یمعنسطح 

داری در سطح مثبت و معنی رابطه(، 666/6ی  دار یمعن( با سطح =11/6rسازمانی با تعهد سازمانی  
( با سطح =12/6rبی  رفتار شهروندی سازمانی با مروریت کار   رابطه( وجود دارد. همچنی ، 61/6 

دار بود که جهت ای  رابطه مثبت است. رابطه مروریت ( معنی61/6(، در سطح  666/6داری  معنی
 دار یمعن( مثبت و 61/6( در سطح  666/6داری  ( با سطح معنی=26/6rهای فردی  کار با ارزش

( مثبت و معنی61/6( در سطح  =93/6rاست. در ای  راستا، رابطه مروریت کار با تعهد سازمانی نیز  
( 666/6داری  ( با سطح معنی=91/6rهای فردی    تعهد سازمانی و ارزشدار است. بعالوه، رابطه بی

دار و مثبت است. همچنی ، با تری  ضری  همبستگی به رابطه بی  رفتار ( معنی61/6در سطح  
های فردی و مروریت کار با ارزش شود یم( مربوط =71/6rی فردی  ها باارزششهروندی سازمانی 

 26/6r=بستگی را دارا هستند.( کمتری  ضری  هم 
از طریق الگوی  شنهادشدهیپی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان الگوی مفهومی نیب  یپبرای 

بررسی شد. مدل معاد ت سا تاری یک ف   LISREL projectمعاد ت سا تاری به روش 
کوواریان  نیز نیرومند ترلیل یند متغیری با متغیرهای نهفته است که مدل یابی علّی و ترلیل سا تار 

ی در علوم رفتاری به دنبال داشته است  بنتلر، توجه قابلی شناس روشکه ترو ت  شود یمنامیده 
ی کاربرد دارد. در شیرآزمایغی همبستگی، آزمایشی و ها لیترل( و در 1936، به نقل از هوم ، 1386

و باید تفسیر گردند  دهند یمهای کلی وجود دارد که برازش کلی مدل را نشان مدل لیزرل شا ص
ی زیر برای بررسی برازش مدل معاد ت سا تاری ها شا ص(. در پژوه  فعلی از 1931 کارشکی، 

Xعبارتند از:  ها شا صاستفاده شد. ای  
2
/d.fهستند، شا ص  رشیپذ قابل 9مقادیر کمتر از  ؛ که
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هستند، شا ص نیکویی نشانگر برازش مناس  مدل  36/6( که مقادیر بیشتر از GFI  1نیکویی برازش
هستند، مجذور میانگی  مربعات  قبول قابل 36/6( که مقادیر بیشتر از AGFI  2افتهی لیتعدبرازش 

 شا ص نشانگر برازش مناس  مدل هستند، 68/6( که مقادیر کمتر از RMSEA  9 طای تقری 
د، در شا ص نشانگر برازش مناس  مدل هستن 36/6( که مقادیر بیشتر از CFI  1برازش تطبیقی

نشانه  36/6( نیز مقادیر با تر از NNFI( و شا ص برازش هنجار نشده  NFIبرازش هنجار شده  
و های فردی، تعهد سازمانی (. در پژوه  حاضر، ارزش1931برازش مناس  مدل هستند  کارشکی، 

 مدل است. 7مدل هستند و رفتار شهروندی سازمانی متغیر برونزای 5کارمتغیرهای درونزای تیمرور

 
 : مدل رفتار شهروندی سازمانی خروجی لیزرل2نمودار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Goodness of Fit Index 

2. Parsimony Goodness of Fit Index 

3. Root Mean Square Error of Approximation 

4. Comparative Fit Index 

5. Endogenous 

6. Exogenous 
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 یها بار عاملی  یا ضرای  اعتبار( هر یک از شا ص دهند یآمده نشان م دست گونه که نتایج به همان

 یریگ در اندازه یدار یبوده و به شکل معن راز مقدار مناسبی بر وردا نهفتهاستفاده شده برای متغیرهای 

. در ادامه ضرای  مسیر هر یک از متغیرهای برونزا و درونزا در قال  سهیم هستند نهفتهمتغیرهای 

 شود.های پژوه  بررسی میفرضیه

ها دهد که یک متغیر بر متغیر دیگر، بدون آنکه متغیر سومی بی  آناثر مستقیم موقعی روی می"

ی نیب  یپیی متغیر دیگری را تنها به تواند یمیعنی، یک متغیر ؛ (1936 هوم ،  "باشد، اثر داشته باشد

ی دار یمعنو همچنی  سطح  tضرای  اثرهای مستقیم، آماره  9نماید یا علت ایجاد آن باشد. در جدول 

 است: شده ارائهمربوط به هر مسیر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 11 ــــــــــــــــــــ  ... یسازمان یشهروند یبا رفتارها یکار و تعهد سازمان تیها، محور رابطه ارزش یبررس

 : برآورد ضرایب اثرهای مستقیم3جدول 

 t Sigآماره  ضریب مسیر  مسیرهای مستقیم

 661/6 69/6 51/6 ار شهروندیرفت های فردی براثر ارزش

 NS 69/1 63/6 رفتار شهروندی اثر تعهد سازمانی بر

 661/6 67/1 98/6 رفتار شهروندی اثر محوریت تار بر

با  های فردی تارتنان و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد:فرضیه اول: بین ارزش

های فردی بر رفتار بر اثر مستقیم ارزش فرضیه اول مبنی 9-1در جدول  شده گزارشتوجه به آماره 

؛ که جهت ای  رابطه مثبت است شود یم( تأیید P<661/6( در سطح  β،03/7=t= 51/6شهروندی  

های فردی کارکنان سازمان با  باشد، میزان رفتار شهروندی افزای  پیدا میبنابرای ، زمانی که ارزش

 کند.

با نرر  رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد: فرضیه دوم: بین تعهد سازمانی تارتنان و

فرضیه دوم با ای  عنوان که تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی  9-1در جدول  شده گزارشبه آماره 

شود. درنتیجه، در جامعه ( رد میP<65/6( در سطح  β،03/1=t= 63/6سازمانی اثر مستقیم دارد  

یعنی، ؛ آید حساب بهؤثر در تعیی  میزان رفتار شهروندی عاملی م تواند ینمپژوه  تعهد سازمانی 

 افزای  یا کاه  آن تأثیری در میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ندارد.

با توجه به آماره فرضیه سوم: بین محوریت تار و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد: 

روریت کار را بر روی رفتار شهروندی (، فرضیه سوم که اثر مستقیم م9-1 جدول  آمده دست به

شود که ( تأیید میP<661/6( در سطح  β،76/4=t= 98/6، ای  فرضیه  کند یمسازمانی بررسی 

داری بر تعیی  سطح رفتار شهروندی تواند اثر معنیجهت ای  رابطه مثبت است. پ ، مروریت کار می

ار میزان رفتار شهروندی سازمانی کاه  با کاه  سطح مروریت ک که یطور بهسازمانی داشته باشد. 

یابد؛ اما، هر زمان که کارکنان کار را مرور اصلی زندگی  ود قرار دهند، سطح رفتار شهروندی می

 یابد.ها افزای  میسازمانی آن

های مدل معاد ت سا تاری، مراسبه اثرات کل است که یکی دیگر از مشخصه اثرهای تل:

است. البته در پژوه  حاضر متغیرها فقط اثر مستقیم بر یکدیگر  میمستقریغمجموع اثرات مستقیم و 
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 شده گزارشای  اثرها  1ها برابر است. در جدول بنابرای ، اثر کل ای  مسیرها با اثر مستقیم آن؛ دارند

 است.

 : برآورد ضرایب اثرات تل4جدول 

 t Sigآماره  ضریب مسیر  مسیرهای تل

 661/6 69/6 51/6 ر شهروندیرفتا های فردی براثر ارزش

 661/6 69/1 63/6 رفتار شهروندی اثر تعهد سازمانی بر

 661/6 67/1 98/6 رفتار شهروندی اثرمحوریت تاربر

های فردی بر رفتار شهروندی سازمانی به دلیل سازد که مقدار اثر کل ارزشآشکار می 1جدول 

است. همچنی ، اثر کل تعهد سازمانی بر رفتار  ( برابرβ= 51/6نبود اثر غیرمستقیم با اثر کل آن  

با هم برابر هستند. به همی   میرمستقیغ( با اثر کل آن به علت نبود اثر β= 63/6شهروندی سازمانی  

 ( با اثر مستقیم آن برابر است.β= 98/6ترتی ، اثر کل مروریت کار بر رفتار شهروندی سازمانی  

از دیگر  ی متغیرها:تل و میزان واریانس تبیین شده، میرمستقیغمقایسه اثرهای مستقیم، 

ی روش معاد ت سا تاری مقایسه اثرهای کل متغیرها بر یکدیگر، مقایسه اثرهای مستقیم با ها یژگیو

از متغیرهای درونزا توسط مدل  هرکدامی ی میزان واریان  تبیی  شدهریگ اندازهو همچنی   میرمستقیغ

و اثر کل و واریان  تبیی  شده رفتار شهروندی سازمانی در جدول  میقرمستیغاست. اثرهای مستقیم، 

 است: شده ارائه 5

 ، اثر تل و واریانس تبیین شده رفتار شهروندی سازمانیمیرمستقیغ: اثر مستقیم، 0جدول 

 واریانس تبیین شده اثر تل میرمستقیغاثر  اثر مستقیم  مسیرها

  51/6 - 51/6 های فردیارزش بر روی رفتار شهروندی از

  63/6 - 63/6 تعهد سازمانی بر روی رفتار شهروندی از

  98/6 - 98/6 محوریت تار بر روی رفتار شهروندی از

     77/6 

های فردی در مقایسه با سایر متغیرها با تری  اثر مستقیم دهد که ارزشنشان می 5جدول 

 51/6=β  51/6( و اثر کل=βاثر  مستقیم و کل(  یب  یدراازمانی دارا است. ( را بر رفتار شهروندی س ،

کل، ای   طور به( کمتری  مقدار را دارا است. β=63/6تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی  
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کنند که ای  میزان، اثر ( از واریان  رفتار شهروندی سازمانی را تبیی  می77/6متغیرها در کنار هم  

 با یی است.

های گردآوری شده در قال  در ابتدا، آزمون داده رفتار شهروندی سازمانی:آزمون برازش مدل 

با مدل نرری  آمده دست بههای یک الگوی سا تاری مورد ارزیابی قرار گرفت تا مشخص شود که داده

تواند متغیر یعنی، ای  مدل در جامعه پژوه  اعتبار و روایی  زم را دارا است و می؛ برازش دارد

های برازش ایی پژوه   رفتار شهروندی سازمانی( را تبیی  نماید. بدی  منرور شا صدرونزای نه

 گزارش شده است: 7مدل در جدول 

 ی برازش مدل رفتار شهروندی سازمانیها شاخص: 7جدول 

 برآورد مشخصه

Xنسبت مجذور خی به درجه آزادی )
2
/df) 82/1 

 670/6 (RMSEAجذر برآورد واریانس خطای تقریب )

 88/6 (GFIاخص نکویی برازش )ش

 82/6 (AGFIنکویی برازش ) شده لیتعدشاخص 

 10/6 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 17/6 (NNFIشاخص برازش هنجار نشده )

 16/6 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

ها شامل موارد شا ص  یا است. شده گزارش 7-1های مربوط به برازش مدل در جدول شا ص

است.  82/1( که مقدار آن برابر با X2/d.fا ص نسبت مجذور  ی به درجه آزادی  زیر هستند: ش

 ( برابر باNFIشا ص برازش هنجار شده  

است. مجذور میانگی  مربعات  طای  37/6( برابر با NNFIنشده  و شا ص برازش هنجار  35/6

 CFI) 97/0یقی  است و میزان شا ص برازش تطب 675/6( که مقدار آن برابر با RMSEAتقری   

ی ها دادهاست، مدل آزمون شده برازش مناسبی با  ذکرشدهاست. با توجه به معیارهایی که 

نتیجه گرفت مدل نرری آزمون شده مدلی روا و معتبر در  توان یمای  اسا ،  بر دارد. شده یگردآور

 جامعه و نمونه پژوه  است.
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یت تار در قالب یگ الگوی ساختاری های فردی، تعهد سازمانی و محورفرضیه چهارم: ارزش

و  7ی جدول ها افتهبر اسا  یی رفتار شهروندی سازمانی تارتنان را دارند: نیب شیپتوان تبیین و 

که نشان از برازش مدل سا تاری دارند. درنتیجه، فرضیه یهارم تأیید  آمده دست بهی ها شا ص

توانند رفتار شهروندی سازمانی ریت کار میهای فردی، تعهد سازمانی و مروبنابرای ، ارزش؛ شود یم

 را در کارکنان تبیی  نمایند.

(،  طای معیار B( و استاندارد نشده  βضرای  رگرسیون استاندارد شده   6در ادامه، در جدول 

 se ی  دار یمعن( وtمدل سا تاری ارائه شده است ). 

 ه رفتار شهروندی سازمانی( محاسبه شدt: ضرایب رگرسیون، خطای معیار و مقدار )6جدول 

 β B Se t  مسیرها
 69/6 68/6 59/6 51/6 های فردیارزش بر روی رفتار شهروندی از

 69/1 11/6 63/6 63/6 تعهد سازمانی بر روی رفتار شهروندی از

 67/1 63/6 96/6 98/6 محوریت تار بر روی رفتار شهروندی از

ردی بر رفتار شهروندی سازمانی های فگواه بر ای  است که مسیر ارزش 6جدول 

 661/6>P،03/7=t است. اثر تعهد سازمانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی  دار یمعن( مثبت و

 65/6>P،03/1=tنیست. همچنی ، مسیر مروریت کار بر  دار یمعناما ای  مقدار اثر ؛ ( مثبت است

 ت.اس دار یمعن( مثبت و P،76/4=t<661/6رفتار شهروندی سازمانی  

 یریگ جهینتبحث و 

بر اسا   ی فردی تارتنان و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.ها ارزشفرضیه اول: بین 

( β،03/7=t= 51/6ی فردی و رفتار شهروندی سازمانی با  ها ارزشبودن ضری  مسیر بی   دار یمعن

و رفتار شهروندی ی فردی کارکنان ها ارزشکه بی   شود یم( ینی  نتیجه P<661/6در سطح  

ی فردی کارکنان و رفتار ها ارزشی اول  بی  ی وجود دارد بنابرای  فرضیهدار یمعنی سازمانی رابطه

ی پژوه  حسنی و ها افتهی با ی. نتایج ای  فرضیهشود یم دییتأشهروندی سازمانی رابطه وجود دارد( 

ی ها مؤلفهی بررسی رابطه"عنوان. حسنی و فتاحی در ترقیق  ود ترت باشد یم( همسو 1931فتاحی  
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ی فردی با ها ارزشی ها مؤلفهنشان دادند که تمامی  "ی فردی با رفتار شهروندی سازمانیها ارزش

 ی معناداری دارند.رفتار شهروندی سازمانی رابطه

. در مطالعات رفتار سازمانی شود یمدر حقیقت مبانی شنا تی رفتار افراد مرسوب  ها ارزش

. رود یمی سازمانی و پیامدهای رفتاری بکار ها نگرشی رفتار کارکنان و نیب  یپی برای ی فردها ارزش

، فراهم آوردن ها ارزشکارکرد فردی   یتر مهمو  کنند یمی اصول راهنما عمل  منزله به ها ارزش

پایه و اسا   ها ارزش. کند یممعیارهایی است که رفتار و افکار افراد را در جهات مختلف هدایت 

 ها ارزشی به عبارتو در انتخاب و انجام عمل نق  دارند.  دهند یمین  و کن  انسان را تشکیل ب

ی هستند، بیشتر با رفتار در دسترس قابلیی که بیشتر مهم یا ها ارزشی رفتار فرد است.  کننده  ییتع

بایدها و  توان یما ر ها ارزشفعال شوند.  ها آن، اگر گذارند یم ریتأثبر رفتار  ها ارزشارتباط هستند. 

ی عقاید فرد راجع به آنچه مطلوب است،  رندهیدربرگو  کنند یمنبایدهایی که رفتار فرد را هدایت 

ی فردی کارکنان سازمان با  باشد، میزان رفتار شهروندی ها ارزشدانست. بر ای  اسا ، زمانی که 

شهروندی سازمانی کارکنان باید در ی، برای افزای  میزان رفتار به عبارت. ابدی یمسازمانی افزای  

ی فردی ها ارزششود و شرایطی فراهم گردد تا کارکنان بر مبنای  دیتأکی فردی ها ارزشبر  ها سازمان

 کار کنند.

فرضیه دوم با ای   فرضیه دوم: بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.

( در سطح β،03/1=t= 63/6ی سازمانی اثر مستقیم دارد  عنوان که تعهد سازمانی بر رفتار شهروند

 65/6>Pی وجود دار یمعنیعنی بی  تعهد سازمانی کارکنان و رفتار شهروندی رابطه ؛ شود( رد می

ی در میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ندارد. نتایج ای  ریتأثیعنی افزای  یا کاه  آن ؛ ندارد

(، انصاری 1988وکلی و همکاران، عزیزی و همکاران، عیدی و همکاران  ی پژوه  تها افتهفرضیه با ی

(، پورسلطانی زرندی 1936(، حیدری تفرشی و دریابگیان  1983و همکاران، ملک ا الق و همکاران  

 ( ناهمخوانی دارد.1932و امیرجی نقندر، سیدجوادی  و همکاران  

 دار یمعنبر اسا   نی رابطه وجود دارد.فرضیه سوم: بین محوریت تار و رفتار شهروندی سازما

( در سطح β،76/4=t= 98/6بودن ضری  مسیر بی  مروریت کار و رفتار شهروندی سازمانی با  

 661/6>P ی بی  مروریت کار و رفتار شهروندی سازمانی مثبت و که رابطه شود یم( ینی  نتیجه

ر شهروندی سازمانی را بررسی کرده است است. مطالعاتی که روابط بی  مروریت کار و رفتا دار یمعن



 

 

 

 

 

 

 

 11 3131 بهار، 31 شماره، چهارم سال(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیپ تخصصی  – علمی فصلنامه  ـــــــــ      

( در 2662( بوده است. دیف  درا و همکاران  2668(، اکانوک  2666توسط هرسچ فیلد و فیلد  

ی رفتارهای شهروندی نیب  یپبررسی نق  درگیری شغلی و مروریت کار در "موضوعی ترت عنوان 

ی کند. نیب  یپرفتار شهروندی را  تواند یمنشان داد که مروریت کار  "سازمانی و عملکرد شغلی

کار، بخصوص در رابطه با نقشی که  تیبااهمی اعتقادات و باورهایی در رابطه  کننده انیبمروریت کار 

زیرا که آن  هاست نگرشی و مقوله باردهمروریت کار متناس   کند یمکار در زندگی شخصی ایفا 

ی کاری بر ها ارزش ریتأث. کند یممنعک   ی مرل کار در زندگی شخصی راادراک و افکاری درباره

ی اهمیت دادن یک شخص نسبت به کار تشخیص روی رفتار شهروندی سازمانی را از طریق درجه

 .شود یمداده 

ی بر تعیی  سطح رفتار شهروندی سازمانی داشته دار یمعناثر  تواند یمی مروریت کار به عبارت

، یعنی، ابدی یممیزان رفتار شهروندی سازمانی کاه  با کاه  سطح مروریت کار  که یطور بهباشد. 

، سطح رفتار شهروندی سازمانی دهند یمهر زمان که کارکنان کار را مرور اصلی زندگی  ود قرار 

رفتارهای فرانقشی بیشتری از  دهد یم، وقتی فرد کار را مرور قرار گرید یعبارت به. ابدی یمافزای   ها آن

 عنوان به. افرادی که کار کردن را کند یمشهروندی را در سازمان رعایت و رفتار  دهد یم ود نشان 

ی نیز داشته باشند. سطوح و تر یطو نباید ساعات کاری  کنند یمتلقی  شان یزندگبخ  مهمی از 

. مروریت کار قادر شود یممیزان زیادی از مروریت کار باعث درگیری و مشارکت زیاد در آن کار 

قرار دهد. مروریت کار در  مورداستفادهدان  شخصی را برای بهبود عملکرد و  ها مهارتاست که 

فراتر رفت  از الزامات رسمی شغل و مشارکت در  منرور بهیی برای افراد ها زهیانگزندگی شخصی 

ناشی از  دهد یم. دلیل اینکه مروریت کار رفتار شهروندی را توضیح کند یمرفتارهای فرانق  فراهم 

 ت که دو متغیر به عمل به کار اشاره دارند.ای  اعتقاد اس

ی فردی، تعهد سازمانی و محوریت تار در قالب یک الگوی ساختاری ها ارزشفرضیه چهارم: 

نتایج حاکی از ای  است که  ی رفتار شهروندی سازمانی تارتنان را دارند.نیب شیپتوان تبیین و 

رفتار شهروندی سازمانی را در کارکنان  دتوانن یمی فردی، تعهد سازمانی و مروریت کار ها ارزش

های فردی بر رفتار شهروندی سازمانی تبیی  نمایند. به ای  صورت که مسیر ارزش

 661/6>P،03/7=t است. اثر تعهد سازمانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی  دار یمعن( مثبت و

 65/6>P،03/1=tچنی ، مسیر مروریت کار بر نیست. هم دار یمعناما ای  مقدار اثر ؛ ( مثبت است
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ی ها افتهاست. نتایج ای  فرضیه با ی دار یمعن( مثبت و P،76/4=t<661/6رفتار شهروندی سازمانی  

 .باشد یم( همسو 2668( و کوه  و کرن  2611(، کوه  و ل و  2619اکانو و کراباتی  

از جمله منافعی که  ؛ واشدب یمبر روی تعهد سازمانی  ریتأثدارد  ها ارزشمهمی که  راتیتأثیکی از 

که  شود یمبه رفتارهای فرانق  اشاره کرد. ای  تعهد باعث  توان یم شود یمدر پرتو تعهد حاصل 

کارکنان نسبت به سازمان متعهد شوند و یک میثاق دوسویه بی  کارکنان و سازمان ایجاد شود و در ای  

ز طریق انجام رفتارهای یاری دهنده مانند تا مشارکت  ود را ا شوند یمکارکنان برانگیخته  ها طیمر

ی فردی ها ارزشکه زمانی که  رسد یمرفتارهای شهروندی سازمانی افزای  دهند. ینی  به نرر 

بوده، به سازمان تعهد  تر یراضتطبیق یابد کارکنان  کنند یمی سازمانی که در آن کار ها ارزشکارکنان با 

و نگرش  دهند یم، میل کمتری برای ترک سازمان از  ود نشان کنند یمبیشتری داشته، بعالوه بهتر کار 

. افرادی که ارزش بسیار با یی به کار قائل  وددارندی نسبت به کارکنان و سازمان تر مثبتو افکار 

برقرار سازند که ای  باعث  کنند یمکه رابطه احساسی با سازمانی که در آن کار  اند لیماهستند ای  افراد 

 عنوان به، شخصی که کار و اشتغال را گرید عبارت به. گردد یمن تعهد نسبت به آن سازمان آمد به وجود

؛ دهد یماهمیت   یازپ  یبنیز  اش یسازمانبه تعهد کاری و  کند یمتلقی  اش یزندگبخ  مهمی از 

تی . افراد وقآورد یم به وجودی کاری در فرد زیرا ای  تعهد نوعی شان  را برای نشان دادن عالقه

نیز نشان  کنند یمنسبت به کار  ود تعهد دارند درواقع ای  تعهد را نسبت به سازمانی که در آن کار 

ای  افراد به  اند یترق. افرادی که همواره تمایل به پیشرفت دارند و همیشه در حال رشد و دهند یم

یت کار باعث مشارکت . میزان زیادی از مروراند داشتهاحتمال زیادتری به کار و شغل  ود وابستگی 

 .اند شدهی  ود باعث انجام دادن رفتارهای فرانق   نوبه به. داشت  تعهد هم شود یمزیاد در آن کار 



 

 

 

 

 

 

 

 11 3131 بهار، 31 شماره، چهارم سال(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیپ تخصصی  – علمی فصلنامه  ـــــــــ      

 منابع
ی بی  بررسی رابطه"(. 1936ابراهیم پور، حبی ؛  لیلی، حس ؛ حبیبیان، سجاد؛ سعادتمند، مرمد  

بر مدل  دیتأک با  مایصداوسزش ی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در مرکز آموها یژگیو

 .121-36(، 5 9پژوهشنامه مدیریت ترول، ."هاکم  و اولدهام(

(. 1939بهارلو، مصطفی؛ بشلیده، کیومرث؛ هاشمی شی  شبانی، سیداسماعیل؛ نعامی، عبدالزهرا    

بررسی رابطه الگوی تبادل رهبر، عضو و رفتار شهروندی سازمانی، نق  توانمندسازی "

 .1 -13(، 1 12ی، سازمان فرهنگمجله مدیریت . "ی و تعهد سازمانیتشنا  روان

فتار شهروندی سازمانی: گامی دیگر در جهت بهبود (. ر1987حسنی کا کی، احمد و قلی پور، آری   

 .115 -115 (،12 15 ی پژوهشنامه بازرگانی،فصلنامه .عملکرد سازمان در قبال مشتری

تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در "(. 1936ن، آرزو  حیدری تفرشی، غالمرسی ؛ دریابگیا

ی ترقیقات مدیریت آموزشی، فصلنامه. "ی در استان هرمزگان صوص مهینکارکنان یک شرکت 

 .91 -11، 1936(، پاییز 3 مسلسل  دوره سوم، شماره یک،

 ."هروندی سازمانینق  دانشگاه در توسعه رفتار ش"(. 1988زارعی متی ، حس  و احمدی، فریدون  
 .19 -22، 11، 1988مجله مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی، بهار 

ارائه مدل جامع "(. 1983زارعی متی ، حس ؛ الوانی، سیدمهدی؛ جندقی، غالمرضا؛ احمدی، فریدون  
بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی. مطالعه موردی: کارکنان شرکت ملی نفت  مؤثرعوامل 

زارعی متی ، حس ؛ جندقی، غالمرضا؛ توره، . 62-55(، 5 2ه مدیریت دولتی، مجل. "ایران

شنا ت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد "(. 1985ناصر  

 .79-91(، 12 1مجله فرهنگ مدیریت، . "سازمانی

و  باز آزمونرسه: رهبری ترولی و رفتار شهروندی سازمانی در مد"(. 1936ی، حس  رضا  آباد  یز

  . 86-79(، 6 9مجله مدیریت دولتی، ."یک الگوی آزمون شده در صنعت تغییر

رفتار شهروندی سازمانی  مبانی (. 1983و شاطری، کریم   رضا یعلسبرانی نژاد، مهدی؛ یوزباشی، 
 تهران: انتشارات یسطرون، یا  اول. .و ابزارهای سنج ( ها همبستهنرری، 

بررسی نق  "(. 1932ا؛ عابدی، احسان؛ یزدانی، حمیدرضا؛ پور ولی، بهروز  سید جوادی ، سیدرض
میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در رابطه بی  عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی 

 .118-165(، 1 5 ی مدیریت دانشگاه تهران، مدیریت بازرگانی،دانشکده ."ها مارستانیبدر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 11 ــــــــــــــــــــ  ... یسازمان یشهروند یبا رفتارها یکار و تعهد سازمان تیها، محور رابطه ارزش یبررس

رابطه تعهد سازمانی با رفتار "(. 1983ی نیا، حسی ؛ موسوی، سید مرس   ملک ا الق، اسماعیل؛ گنج
ی توسعه دوماهنامه مطالعه موردی  گمرکات استان گیالن(. "شهروندی سازمانی کارکنان

 .1983مهندسی، شهریور 

ی . مطالعه"رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان"(. 1932موسوی، سیدمرس   
 ی  گمرکات استان گیالن(.مورد

پژوهشنامه  ."بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان"(. 1988هویدا، نادر؛ نادری، ناهید  

 .1988ی اول (. نیمه99 یاپیپ 1ی پژوهشی، سال نهم، شماره -مدیریت اجرایی علمی

Aydin, A., Sarier, Y., & Uysal, S. (2013). The Effect of School Principals' 

Leadership Styles on Teachers' Organizational Commitment and Job 

Satisfaction. Educational sciences: Theory and practice, 13(2), 806-811. 
Carpenter, N. C., Berry, C. M., & Houston, L. (2014). A meta‐analytic comparison 

of self‐reported and other‐reported organizational citizenship behavior. 

Journal of Organizational Behavior, 35(4), 547-574. 
Choi, D., Oh, I. S., & Colbert, A. E. (2015). Understanding organizational 

commitment: A meta-analytic examination of the roles of the five-factor 

model of personality and culture. Journal of applied psychology, 100(5), 

1542. 

Cohen, A., & Keren, D. (2008). Individual values and social exchange variables: 

Examining their relationship to and mutual effect on in-role performance 

and organizational citizenship behavior. Group and Organization 

Management, 33(4), 425-452. 
Fischer, R., & Smith, P. B. (2006). Who cares about justice? The moderating effect 

of values on the link between organisational justice and work behaviour. 

Applied Psychology: An Interna- tional Review, 55(4), 541–562. 

Gautam, T., Van Dick, R., Wagner, U., Upadhyay, N., & Davis, A. J. (2005). 

Organizational citizenship behavior and organizational commitment in 

Nepal. Asian journal of social psychology, 8(3), 305-314. 
Hirshfeld, Robert. R., & Feild, Huberts (2000). Work centrality and work 

alienation: Distinct aspects of a general commitment to work. Journal of 

organizational Behavior, 21(7), pp: 789- 800. 
Lambert, E. G., Hogan, N. L., & Griffin, M. L. (2008). Being the good soldier: 

Organizational citizenship behavior and commitment among correctional 

staff. Criminal justice and behavior, 35(1), 56-68. 
Morrison, E. W. (1994). Role definitions and organizational citizenship behavior: 

The importance of the employee's perspective. Academy of management 

journal, 37(6), 1543-1567. 



 

 

 

 

 

 

 

 11 3131 بهار، 31 شماره، چهارم سال(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیپ تخصصی  – علمی فصلنامه  ـــــــــ      

Podsakoff, N. P., Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Maynes, T. D., & Spoelma, 

T. M. (2014). Consequences of unit‐level organizational citizenship 

behaviors: A review and recommendations for future research. Journal of 

Organizational Behavior, 35(S1), S87-S119. 
Rousseau, D. M. (2004). Psychological contracts in the workplace: Understanding 

the ties that motivate. Academy of Management Perspectives, 18(1), 120-

127. 

Uçanok, B., & Karabatı, S. (2013). The effects of values, work centrality, and 

organizational commitment on organizational citizenship behaviors: 

Evidence from Turkish SMEs. Human Resource Development Quarterly, 

24(1), 89-129. 
Yildirim, O. (2014). The impact of organizational communication on 

organizational citizenship behavior: research findings. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 150, 1095-1100. 

 


