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 چکیده     

کارکنان  نیدر ب یشغل یریو درگ یسازمان یبر رفتار شهروند یروانشناخت یرابطه توانمندساز یحاضر بررس شهدف از انجام پژوه

. شده است یعتوز یتصادف یرینفر پرسشنامه ها با روش نمونه گ 70 یناستان همدان است که ب 1 یهاداره آموزش و پرورش ناح

( شامل 1995) یشراو م یتزراسپر یشناختروان یتوانمندساز های در پژوهش حاضر پرسشنامه است که از پرسشنامه یریگابزار اندازه

سوال استاندارد  10( شامل 1982( کانونگو )JIQ) یشغل یریو پرسشنامه استاندارد درگ ییتا 5 یکرتل یفط سوال استاندارد در 15

 یفسوال استاندارد در ط 15( شامل OCB) یاورگان و کانوسک یسازمان یرفتار شهروند رسشنامهو پ  ییتا 5 یکرتل یفدر ط

اندازه  یاستخراج شده و برا یانسوار یانگینهمگرا از م ییروا یریاندازه گ یمنظور برااین است. به  یدهاستفاده گرد ییتا 5 یکرتل

  Spss22 یداده ها از نرم افزارها یلشده است و به منظور تحل دهفلونر و الکر استفا یواگرا  ییواگرا از شاخص روا ییروا یریگ

 یناختروانش یتوانمندساز ینب یرمس یبت که ضرآن اس دهبدست امده از پژوهش نشان دهن یجنتا استفاده شده است. Pls3.3.5و 

 نیاست همچن یروانشناخت یتوانمندساز یرکارکنان تحت تاث یشغل یریدرگ ییراتاز تغ 339/0است و  582/0 یشغل یریو درگ

 یسازمان یرفتار شهروند ییراتاز تغ 382/0است و  618/0 یسازمان یو رفتار شهروند شناختیروان یتوانمندساز ینب یرمس یبضر

 شود.  یم ینتبب  یروانشناخت یتوانمندساز یرتحت تاث

 توانمندسازی روانشناختی سازمانی، رفتار شهروندی، درگیری شغلی. کلمات کلیدی:

 مقدمه 

های سازمانی که فراتر از وظایف مقرر درشرح شغل خود فعالیت کند، عامل منابع انسانی وفادار و سازگار با اهداف و ارزش

های اثربخش از غیر (. بی تردید این کارکنان، وجه تمایز سازمان1396اثربخشی سازمانی است.)بنیادی نایینی، امیرقدسی،  مهمی در



داشتی فراتر از وظایف رسمی و معین دانند و برای تحقق اهداف آن بی هیچ چشماثربخش هستند؛ زیرا سازمان را موطن خود می

 (.1397خوانند )شریعتمداری و. همکاران، می 1تر از انتظار را رفتارهای شهروندی سازمانیهای فراکنند. این تالشخود عمل می

رفتار شهروندی سازمانی افعال و اقدامات ایثارگرانه و از خود گذشتگی کارکنان به منظور تأمین آسایش دیگران است )جدیدی، 

ای هست که به طور مستقیم از طریق توصیف رسمی شغل و سیستمهای کاری مرتبط، داوطلبانه و اختیاری ا(. و بیانگر فعالیت1397

( به 2018، 2دهند )اسزابو و همکاراناند، اما در نهایت میزان کارایی و اثربخشی سازمانی را ارتقا میدهی سازماندهی نشدهپاداش

است که بدانند چرا و چونه در ها مهم دلیل مساعدت چشمگیر رفتارهای شهروندی سازمانی به موفقیت سازمان، برای سازمان

و ایلخانزاده و  2018، 3کنند و چه عواملی بر این رفتارهای تأثیر دارند )یو و همکارانرفتارهای شهروندی سازمانی مشارکت می

 (.2017کاراتپه، 

هایی هستند تا از طریق آن کارکنان را به تالش و کوشش بیشتر وا دارند یا به اصطالح تر به دنبال راههای امروزی بیشسازمان

 (. 1396به دنبال درگیر کردن بیشتر کارکنان خود در کار هستند )فرهنگی و همکاران، 

. شغلی استیکی دیگر از عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی، عجین شدن کارکنان با شغل یا همان درگیری 

نند کشوند، از شغل خود رضایت بیشتری داشته و نسبت به سازمان خود تعهد باالیی ابراز میافرادی که با شغل خود عجین می

(. درگیری شغلی با مبانی شغلی از جمله حمایت اجتماعی همکاران، مسئولیت اجتماعی، بازخورد عملکرد 1395)لنگری و همکاران، 

 (1396است )زبانی شادآباد و همکاران،  و آوای کارکنان مرتبط

 قیتحق نهیشیو پ ینظر یمبان     

 توانمندسازی روانشناختی      

احساس شایستگی، احساس مؤثر بودن، احساس خودمختاری، احساس داشتن اعتماد، : توانمندسازی روانشناختی شامل ابعادی چون

مهارت افراد در انجام وظایف مهم اشاره دارد. احساس مؤثر بودن  باشد. احساس شایستگی به درجهاحساس معنی دار بودن می

تواند بر نتایج و پیامدهای راهبردی، اداری و عملیاتی شغلی اثر بگذارد. احساس خودمختاری یا داشتن درجه ای است که فرد می

اد وظایف شغلی خود و زیردستان است. افرزم برای انجام ل کارکنان در تعیین فعالیتهای الالحق انتخاب به معنی آزادی عمل و استق

توانمند احساس میکنند که با آنان منصفانه رفتار خواهد شد. آنها اطمینان دارند که نتیجه ی نهایی کارهایشان، نه آسیب و زیان، بلکه 

 (.2018، 4سیا چو و گکورزیس)به بیان دیگر، این اعتماد به معنی داشتن احساس امنیت شخصی است  .عدالت خواهد بود

                                                           
1. Organizational citizenship behavior (OCB) 
2. Szabó et al. 
3. Yu and et al. 
4. Siachou,E,&Gkorezis,P 



 یساختار ینشان داد که توانمندساز یمطالعه تجرب ینا یجنتا ( انجام شد 2021) 5در پژوهشی که توسط مونجه آمور و همکارانش

خود با  ینوبه به یکار یریهستند. درگ یتانیاو بر یاکارکنان شاغل در اسپان یاندر م یکار یریمهم درگ هاییشینهاز پ یشناختو روان

 یشناختروان یمختلف، توانمندساز ینظر هاییدگاهبا ادغام د ین،کمتر به ترک رابطه مثبت داشت. عالوه بر ا یلو تماعملکرد کار 

 یابع انسانمن هاییوهش یارتباط طراح هایافته ینرا واسطه کرد. ا یکار یریو درگ یساختار یتوانمندساز ینرابطه مثبت ب یتا حد

شرکت هماهنگ  یرقابت یتمز از یتحما یبرا یرا با مشارکت کار یو ساختار یشناختروان یکه توانمندساز دهدیرا نشان م

مثبت را  جیآن و نتا یکننده ها ینیب یشپ ی،مشارکت کار ی،توانمندساز ینشبکه رو به رشد روابط ب یدبا ینده. مطالعات آکندیم

 گسترش دهد.

اثربخشی سازمانی تأثیر زیادی دارد. امروزه توانمندسازی به عنوان یکی از توانمندسازی روانشناختی کارکنان، بر بهبود، توسعه و 

 (.2019، 6لیو، لیو، یانگ و وو)ابزارهای سودمند ارتقای کیفی منابع انسانی و افزایش اثربخشی سازمانی به شمار میرود 

کارکنـان و اشـتیاق شـغلی در پـیش بینـی  تحقیقـی بـا عنـوان رابطـه توانمندسـازی روانشـناختی (1397)خالق خواه و همکاران 

ها نشان داد که بین توانمندسازی یافته . کـارآفرینی از دیـدگاه کارکنـان دانشگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی انجـام داده انـد

 کارکنان و اشتیاق شغلی و ابعاد آنها با کارآفرینی رابطه مثبـت و معنـادار وجـود دارد. 

 در دانش انتقال میانجی با نقش سازمانی نوآوری بر روانشناختی توانمندسازی عنوان تأثیر با ( تحقیقی1399) مکارانو ه میریوسفی

 دار است معنی و مثبت آنان سازمانی نوآوری و روانشناختی کارکنان توانمندسازی رابطه که داد نشان هایافته. اند داده انجام کارکنان

 دارد. نوآورانه در کارکنان رفتارهای افزایش و بروز در مثبتی نتیجه انتقال دانش واسطه به روانشناختی توانمندسازی و

 نهیپژوهش مفهوم کار معنادار در زم یتجرب یها یافتهکردند که  یریگ یجهنت ینچن ینا ی( در پژوهش2021) 7پرادهان و همکاران 

گذاران  تیاسس یبرا یصیابزار تشخ یکتواند به عنوان  یمطالعه م ینا یها یافتهرا روشن کرده است.  یروانشناخت یتوانمندساز

کارکنان باشد. در طول تعامل ما با  یتوانمندساز یارتقا یمشخص برا یمداخله ا های یسمتوسعه مکان یسازمان برا یک

 یبرا یریتط مدتوس است که یدیکل یاستراتژ یک گیرییمتصم یندکه مشارکت در فرآ یممتوجه شد ی،کنندگان در نظرسنجشرکت

 یتسئولعمومًا با م ی. توانمندسازگیردیقرار م ادهدر کارکنانش مورد استف یشناختروان یتوانمندساز یقحفظ و تشو یزه،انگ یجادا

اعتماد  یه فضاافتد ک یاتفاق م یزمان یتوانمندساز یندکند. فرآ یم ینکارکنان تلق ینرا در ب یانضباط شخص یراهمراه است ز یریپذ

 و کارکنان وجود داشته باشد. یریتمد ینو ارتباطات باز ب

تحقیق با عنوان نقش توانمندسـازی روانشـناختی در ارتقـای تعهـد سـازمانی بـا توجـه بـه ( 1396) همکاران رضـائی کلیـدبری و

عهد کـه بـین توانمنسـازی روانشناختی و تت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رشت انجـام داده اند. نتایج تحقیق نشـان داد التحصی

 سازمانی کارکنان در دانشگاه علـوم پزشکی رشت رابطه معناداری وجـود دارد . 

تحقیق تحت عنوان رابطـه سـاختار سازمانی با اثربخشی سازمانی و توانمندسـازی در بـین کارکنان ( 1392)احمـدی و همکاران 

شـیراز انجام داده اند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد کـه بـین ساختار سازمانی و ابعاد آن آمـوزش و پـرورش نـواحی شهرسـتان 

                                                           
5. Monje, Amor, A. 

6. Liu,C,Liu,S,Yang,S,&Wu,H. 
7. Pradhan, S and et al. 



با اثربخشی سـازمان رابطـه معنــی داری وجــود دارد. هــم چنــین بــین ابعــاد توانمندسازی با اثربخشی رابطه معنی داری 

  .وجود دارد

  سازمانی شهروندی رفتار    

 :سازمانی شهروندی رفتار های مولفه

 .انگیزد بر می دیگر کارکنان کاری مشکالت و مسائل به کمک برای را کارکنان که است اختیاری دوستی: رفتارهای نوع

 .گذارد می را فراتر پا کاری اخالق و وظیفه شغل، الزامات از که دارد اشاره نقشی از فراتر اختیاری رفتارهایی شناسی: به وظیفه

 اینکه بدون های کاری اجحاف و ناپذیر اجتناب های مزاحمت مقابل در شکیبایی به تمایل از است عبارت جوانمردی جوانمردی:

 .پذیرد صورت شکایتی و گله

 .است سازمان اداری عملیاتهای از حمایت مدنی: مستلزم فضیلت

 (.1387 اطالعات )صنوبری، کردن بدل و رد و ازعمل، قبل اطالع دادن عمل، به اقدام از قبل دیگران با مهربانی: مشورت و ادب

بیان کرده است. در این مفهوم بارنارد اولین بار اساس رفتار  1930مفهوم  رفتار شهروندی سازمانی را بارنارد اولین بار در سال 

( برای اولین بار اصطالح رفتار شهروندی سازمانی را 1988کند. اورگان )پیشنهاد می« تمایل مثبت و منفی»شهروندی سازمانی را 

رفتاری فردی که داوطلبانه است، به طور صریح یا ضمنی توسط سیستم رسمی پاداش »بردند و آن را این گونه تعریف کردند 

(. 1396و گودرزی و همکاران،  1396)شاکری زنگیر و همکاران، « برانگیخته نشده است و کارایی سازمان را افزایش خواهد داد

ای است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از راه سیستم پاداش رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و اختیاری و فرا وظیفه 

 (.2017، 8شود و در مجموع در افزایش عملکرد اثر بخشی سازمان مؤثر است )ژانگ و همکارانرسمی سازماندهی نمی

 یسازمان یو رفتار شهروند یشغل یمحل کار، ناامن یمنیا یریتمد یها یوه: شCOVID-19 یریهمه گ»تحت عنوان در تحقیقی 

 یشروع شد، کارکنان نگران سالمت 19-یدکوو یریگکه همه یزمان ( انجام شد،2021) 9که توسط تین وان وو و همکاران « کارکنان

 یریتمد یرا برا یحفاظت یحفاظت، آنها رفتارها یزهانگ یاز تئور یرویرو، با پ نیشغل خود بودند. از ا یخود بودند و نگران ناامن

 COVID-19 یریکارکنان در طول همه گ یمحافظت یها به عنوان رفتارهاOCB 10  منظر، یناتخاذ خواهند کرد. از ا یدهاآن تهد

  خود را حفظ کنند. یتوانند به آنها کمک کنند تا مشاغل فعل یم یراشوند ز یدر نظر گرفته م

 یوندپ ی،سازمان یشهروند یبر رفتارها یتیسرپرستان حما یرتأث یتحت عنوان بررس  یدر مقاله ا (2021) 11و همکاران یسِنپترا ن

، که ممکن است OCBمثبت کارکنان در قالب  یجنتا یجادرا در ا یروابط مبادله اجتماع یتها اهم یافته که یافتندبا عمل؛  در یهنظر

                                                           
8. Zhang and et al. 
9. Thinh-Van Vu and et al. 
10. Organisational Citizenship Behaviours. 
11. Neessen, P C.M and et al. 



رفتار  دانست که در آن یتبادل اجتماع یندفرآ یک یجهتوان نت یدر محل کار را م رفتار کند. ینفع سازمان باشد، را برجسته مبه 

 OCB یالقا یها برا یافته ینتواند از ا یم یریتکنند. مد یم یافتاست که کارکنان از سازمان در یو مراقبت یتحما یجهنت یشهروند

 یریتند، مدک یم یقو مشارکت در سازمان را تشو یکه مشارکت شغل یتیفرهنگ حما یک یجادده کند. با اکارکنان خود استفا یندر ب

 یشو افزا OCBمانند  یمثبت یجو کارکنان نه تنها نتا یریتمد ینب یوندپ ینکند. ا یجادسالم و مثبت با کارکنان خود ا یوندیتواند پ یم

 ینچنو هم یبتمانند قصد ترک کار، غ یاز عناصر مضر حاکم بر فرهنگ کار یاریبه همراه خواهد داشت، بلکه بس یعملکرد شغل

 یادز تا با مشارکت کندیم یقدر درون سازمان، کارکنان را تشو یتیفرهنگ حما یگر،کند. به عبارت د یرا مهار م یانحراف یرفتارها

 ین( به اOCB لخود )با اعما یانرکنان با کمک به همتابهبود با مشارکت، متقابل عمل کنند. کا یدجد هاییدهدر مشاغل و ارائه ا

 یم جادیکارمندان و سازمان ا ین( بیرابطه مبادله ا یک) یانپا یو ارتباط ب یوندپ یک یجهدهند که در نت یفرهنگ واکنش نشان م

 کند.

ارهای توصیف شغلی است. رفت به طور کلی رفتار شهروندی سازمانی رفتاری فراتر از وظایف شغلی مندرج در خط مشی سازمانی و

شود، از حداقل الزامات شغلی پیش بینی شده توسط کارفرمایان پیشی شهروندی سازمانی که توسط کارکنان سازمان نمایش داده می

رسد شود. همچنین به نظر میهای کاری ایجاد میهای و یا گروهگیرد و از این طریق رفاه بیشتری برای همکاران و سازمانمی

 (.2016کند )نقشبندی و همکاران، تارهای شهروندی سازمانی به عملکرد برتر و اثر بخشی سازمانی کمک میرف

 تاثیر در زندگی کاری کیفیت و روانشناختی توانمندسازی میانجی نقش بررسی به پژوهشی ( در1395)  همکاران و فراهانی بورقانی

 رسانهای سازمان از کارکنان نفر 172 میان از نظرسنجی با پژوهش هایپرداختند. داده سازمانی شهروندی رفتار بر اجتماعی سرمایه

 مدل تایید و فرضیه ها آزمون جهتPLS افزار نرم از استفاده با ساختاری معادالت تحلیل رویکرد از و شد آوریجمع اقتصاد دنیای

 کارکنان روانشناختی توانمندسازی واسطه به و غیر مستقیم طور به اجتماعی سرمایه داد، نشان تحقیق گردید. نتایج استفاده پیشنهاد

  .آوردمی فراهم را سازمانی شهروندی بیشتر رفتار چه هر بروز موجبات آنان، کاری زندگی کیفیت ارتقاء و

بر اعتماد به رهبران، رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در  اخالقیبه بررسی تأثیرات رهبری ( 2019)ن اشاپینگ وهمکار

قی و رفتارشهروندی مشتری محور تا حدودی خالاصنعت میهمان نوازی چین پرداخته است. نتایج نشان داد که رابطه بین رهبری 

 .استبا اعتماد به رهبران واسطه شد. در این نتیجه به پیامدهای و محدودیت ها نیز پرداخته شده 

یکی از الزامات است. نماد بیرونی سازمان ها  یقق و ارزش های اخالامروز در تجزیه و تحلیل رفتار سازمان ها، پرداختن به اخال

است که در آن سازمان ها، ظهور و بروز  یقآنها تشکیل میدهد که خود حاصل جمع ارزش های گوناگون اخال یقرا رفتارهای اخال

 (.1396 درزبانی، اسماعیلی و) .یافته است

انجام دادند.  «کاری و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی اخالقرابطه »پژوهشی با عنوان (، 1394)اسکندری و ایراندوست 

های این پژوهش، همبستگی بین اخالق کاری و رفتار شهروندی سازمانی، همبستگی بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد  یافته

 .همبستگی بین اخالق کاری و عملکرد سازمانی را تأیید کرده است سازمانی و



در پژوهشی در مورد ویژگیهای شخصیتی مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی به پنج ویژگی مهم (، 1394) آبادی محرابی و اسماعیل

دارد. اینها افرادی هستند که پیوسته  اللتدبودن فرد در روابط  این بُعد به راحت: رونگراییب -1شخصیتی اشاره کردند که عبارتند از: 

 پذیریتطابق– 2ابراز نظر میکنند. افراد برونگرا، اجتماعی، خوشمشرب و قاطع، اهل معاشرت، گفتوگو و خونگرم هستند؛ 

ان اعتماد هستند و با دیگرروحیه همکاری، صمیمی و قابل دارد. افراد سازگار دارای داللت: این بُعد به احترام به دیگران (سازگاری)

دارد. افراد باوجدان مسئولیتپذیر، پایدار،  داللتاعتمادبودن فرد : این بُعد به قابل(وجدان کاری( شناسیوظیفه– 3همدلی میکنند. 

عد به توانایی : این بُ(ثبات هیجانی( رنجوریروان– 4از خودکنترلی هستند؛  باالییاطمینان، دقیق و دارای درجه  ساختاریافته و قابل

نفس، استوار، آرام، باوقار افراد دارای ثبات احساسی ایمن، دارای اعتمادبه. زا اشاره داردفرد در تحمل محرکهای تنش و عوامل تنش

 الق،دارد. چنین افرادی، خ داللتهای جدید ه و شیفتگی فرد به تجربهالق: این بُعد به ع(پذیریتجربه)گشودگی  -5و متین هستند؛ 

کنجکاو و حساس هستند. افرادی که در آن طرف طیف قرار میگیرند، پیرو سنت بوده و در شرایط آشنا راحتتر و راضی به وضعیت 

 .کننددارند و در برابر عقاید جدید نیز گاهی مقاومت می عالقهموجود هستند و کمتر به تغییر 

 درگیری شغلی 

 که ای درجه به شغلی درگیری .است گرفته قرار محققین توجه مورد شغلی نگرش یک و بازخورد یک عنوان به شغلی درگیری

 کار، از رضایت با عمده طور به شغلی دارد. درگیری اشاره کنند، می یابی هویت شان فعلی شغل با روانشناختی لحاظ به اشخاص

 مطلوب و بخش رضایت را خود کار میزان چه تا فرد که معناست این به کار از رضایت .شود می تعریف دلبستگی و فداکاری توان،

 در مقاومت و خود کار در تالش صرف به میل کارکردن، حین در روانی پذیری انعطاف انرژی، باالی سطح گویای بداند. توان،

 بخشی، الهام اشتیاق، اهمیت، احساس همراه به کار به پایدار شدن مشغول معنای به فداکاری .است مشکالت با رویارویی

 و زمان گذر به حالتی نسبت چنین در فرد که طوری به است کار به شدن معطوف و متمرکز معنای به است. دلبستگی نفس عزت

 (1394همکاران،  و پور است. )مومن ناآگاه مشکالتش

 سازمان کارمندان روی بر« شغلی درگیری ابعاد بر جواخالقی نقش»عنوان  با پژوهشی (1394) زاده قاسم و حسنی پور، مومن

 قانونی، اصولی، و حقوقی دوستی، آن )نوع بعد پنج و اخالقی جو که یافتند دست نتیجه این به و دادند انجام تهران استان بهزیستی

 افراد عبارتی جذب( دارد. به قدرت، گذشتگی، خود آن )از ابعاد و شغلی درگیری معناداری بر و مثبت علی مستقل( رابطه و ابزاری

 بود. خواهند باالیی شغلی درگیری دارای باال جو اخالقی با هایی سازمان در

 )آموزشی های محیط در درگیری شغلی با کار محیط در معنویت بین رابطه بررسی» عنوان  با پژوهشی در (1392) نعمتی و قنبری

 شغلی درگیری با سازمانی بین معنویتهمدان( به این نتیجه دست یافتند که  استان فامنین منطقه راهنمایی مدارس :مطالعه )مورد

 واریانس درصد از 16.9  توان می که داد نشان رگرسیون نتایج و دارد وجود و معنادار مثبت رابطه فامنین شهرستان راهنمایی دبیران

 .کرد بینی پیش سازمانی معنویت نمرات روی را از دبیران شغلی درگیری

از محیط کاری و شغل خود و در هم آمیختن کار و زندگی شخصی است )زبانی درگیری شغلی شامل چگونگی ادراک کارکنان 

(. درگیری شغلی نوعی حالت ذهنی مثبت و مرتبط با کار است که ازراه انرژی، تعهد و شیفتگی نسبت به 1396شادآباد و همکاران، 



کارش دارد و جسم و روحش را (. درگیری شغلی نگرشی است که شخص به 2018، 12شود )جیلت و همکارانکار مشخص می

کند و رضایت کامل از انجام وظایفش دارد ترین بخش از زندگی توجه میکند و فرد به شغلش به عنوان مهموقف وظایفش می

 (.2014)ظریفی و همکاران، 

انجی با نقش میطی پژوهشی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی  Akbari al et) 2020) در این راستا

درگیری شغلی، رضایت شغلی کارکنان را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مسئولیت اجتماعی شرکتی با رضایت 

شغلی کارکنان و همچنین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، درگیری شغلی و آوای کارکنان رابطة معنادار دارد و مسئولیت 

اند کارکنان را نسبت به شغل خویش مشتاق کند و درنتیجه با رضایت از حضور در سازمان، مشارکتی فعاالنه اجتماعی شرکت میتو

 .و داوطلبانه برای دستیابی به اهداف سازمانی داشته باشند

 :باشد می صورت بدین مطالعه این فرضیات تحقیق نظری مبانی و مساله بیان راستای در

 

 یاتفرض

 رابطه معنادار دارد. یسازمان یبر رفتار شهروند یروانشناخت ی: توانمندساز 1 فرضیه

 رابطه معنادار دارد. یشغل یریبر درگ یروانشناخت ی: توانمندساز 2 فرضیه

 

 شناسی تحقیقروش    

ارکنان ک یندر ب یشغل یریو درگ یسازمان یبر رفتار شهروند یروانشناخت یرابطه توانمندساز یپژوهش، بررس یناز انجام ا هدف

 استان همدان است. 1 یهاداره آموزش و پرورش ناح

نفر از پرسنل اداره  87پژوهش  ینا یاست. جامعه امار یو بر اساس هدف از نوع کاربرد یمایشیپ-یفیحاضر از نوع توص پژوهش

نفر  70دول مورگان، با استفاده از فرمول کوکران و ج یاستان همدان است که اندازه نمونه آمار یک یهآموزش و پرورش ناح

 .یدگرد یعتوز یجامعه آمار یاعضا یندر دسترس ب یتصادف یریگ ونهو پرسشنامه ها با روش نم یدگرد یینتع

( 1995) یشراو م یتزراسپر یشناختروان یتوانمندساز هایدر پژوهش حاضر پرسشنامه است که از پرسشنامه یریگاندازه ابزار

سوال  10( شامل 1982( کانونگو )JIQ) یشغل یریو پرسشنامه استاندارد درگ ییتا 5 یکرتل یفسوال استاندارد در ط 15شامل 

سوال استاندارد در  15( شامل OCB) یاورگان و کانوسک یسازمان یرفتار شهروند رسشنامهو پ  ییتا 5 یکرتل یفاستاندارد در ط

 یاستخراج شده و برا یانسوار یانگینهمگرا از م ییروا یریاندازه گ یاست. به منظور برا یدهاستفاده گرد ییتا 5 یکرتل یفط

                                                           
12. Gillet and et al. 



 ینرم افزارها از ها داده یلشده است و به منظور تحل دهفلونر و الکر استفا یواگرا  ییواگرا از شاخص روا ییروا یریاندازه گ

Spss22   وPls3.3.5 .استفاده شده است 

 ها()یافته هاداده لیتحلتجزیه و  یبررس ،یسازمدل    

 تحلیل استنباطی داده ها

مار توصیفی و آزمون نرمال برای متغیرهای های درگیری شغلی، توانمندسازی روان شناختی و رفتار شهروندی آنتایج  1در جدول 

، برای توانمندسازی روان شناختی (M=  516/3؛ SD=  824/0سازمانی ارائه شده است. با توجه به این جدول برای درگیری شغلی )

(131/1  =SD 083/3؛  =M( و برای رفتار شهروندی سازمانی )796/0  =SD 550/3؛  =M است. مشاهده می شود که اختالف )

میانگین مولفه های درگیری شغلی، توانمندسازی روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی، چندان زیاد نیست اما پراکندگی داده ها 

 .ت به میانگین آن، بیشتر از متغیرهای دیگر استبرای متغیر توانمندسازی شناختی نسب

 

. یافته های آمار توصیفی و ازمون نرمال 1جدول   

 متغیر
 ازمون نرمال امار توصیفی

 سطح معناداری Zاماره  انحراف معیار میانگین

000/0 0/188 0/82433 3/5164 درگیری شغلی  

شناختی روان توانمندسازی  3/0831 1/13196 0/190 000/0  

000/0 0/227 0/79695 3/5506 رفتار شهروندی سازمانی  

 

 

، توانمندسازی روان شناختی (Z=  188/0؛ Sig=  000/0با توجه به این که در آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای درگیری شغلی )  

(000/0  =Sig 190/0؛  =Z)  و رفتار شهروندی سازمانی(000/0  =Sig 227/0؛  =Z)  است، بنابراین توزیع داده های متغیرهای

مذکور غیر نرمال است. در پژوهش حاضر با توجه به غیر نرمال بودن توزیع داده ها، برای بررسی پرسشنامه های پژوهش در حالت 

ستفاده شده که حساسیتی نسبت به نوع توزیع داده ها ندارد، ا PLS 3ضریب استاندارد و ضریب معناداری، از نرم افزار اسمارت 

 است.

 

نتیجه بارهای عاملی برای سواالت متغیرهای پژوهش در حالت ضریب استاندارد ارائه شده  2یافته های تحلیل عاملی: در جدول 

متغیر رفتار  39، 38، 28، 27متغیر درگیری شغلی و سواالت  10، 9، 8است. با توجه به این که مقدار بارهای عاملی برای سواالت 

کمتر است، بنابراین این سواالت از مدل مفهومی پژوهش حذف می شوند. نتایج بارهای عاملی در حالت  7/0مقدار  شهروندی از



است، بنابراین هیچ کدام از سواالت در مدل مفهومی اصالح  7/0ضریب استاندارد مدل اصالح شده برای تمامی سواالت بیشتر از 

 شده حذف نمی شوند.

 

 ی عاملی مدل مفهومی پژوهش در حالت ضریب استاندارد. یافته های بارها2جدول 

 متغیر
سوال از 

 مدالت

وضعیت بارهای عاملی در ضریب 

 استاندارد اولیه

وضعیت بارهای عاملی در ضریب استاندارد مدل 

 اصالح شده

 وضعیت بارهای عاملی بارهای عاملی وضعیت بارهای عاملی بارهای عاملی

درگیری 

 شغلی

Q1 0/879  عدم حذف سوال از مدل 0/894 حذف سوال از مدلعدم 

Q2 0/877 عدم حذف سوال از مدل 0/879 عدم حذف سوال از مدل 

Q3 0/942 عدم حذف سوال از مدل 0/959 عدم حذف سوال از مدل 

Q4 0/895 عدم حذف سوال از مدل 0/909 عدم حذف سوال از مدل 

Q5 0/815 حذف سوال از مدلعدم  0/848 عدم حذف سوال از مدل  

Q6 0/886 عدم حذف سوال از مدل 0/916 عدم حذف سوال از مدل 

Q7 0/829 عدم حذف سوال از مدل 0/855 عدم حذف سوال از مدل 

Q8 0/399 حذف سوال از مدل   

Q9 0/608 حذف سوال از مدل   

Q10 0/646 حذف سوال از مدل   

توانمندساز

ی 

روانشناخ

 تی

Q11 0/951  حذف سوال از مدلعدم  عدم حذف سوال از مدل 0/951 

Q12 0/950 عدم حذف سوال از مدل 0/950 عدم حذف سوال از مدل 

Q13 0/925 عدم حذف سوال از مدل 0/924 عدم حذف سوال از مدل 

Q14 0/902 عدم حذف سوال از مدل 0/902 عدم حذف سوال از مدل 

Q15 0/956 عدم حذف سوال از مدل 0/956 عدم حذف سوال از مدل 

Q16 0/953 عدم حذف سوال از مدل 0/953 عدم حذف سوال از مدل 

Q17 0/951 عدم حذف سوال از مدل 0/952 عدم حذف سوال از مدل 

Q18 0/942 عدم حذف سوال از مدل 0/941 عدم حذف سوال از مدل 

Q19 0/917 عدم حذف سوال از مدل 0/918 عدم حذف سوال از مدل 

Q20 0/912 عدم حذف سوال از مدل 0/912 عدم حذف سوال از مدل 

Q21 0/974 عدم حذف سوال از مدل 0/974 عدم حذف سوال از مدل 

Q22 0/931 عدم حذف سوال از مدل 0/931 عدم حذف سوال از مدل 

Q23 0/950 عدم حذف سوال از مدل 0/950 عدم حذف سوال از مدل 

Q24 0/822  از مدلعدم حذف سوال  عدم حذف سوال از مدل 0/822 

Q25 0/795 عدم حذف سوال از مدل 0/795 عدم حذف سوال از مدل 



رفتار 

 شهروندی

Q26 0/780 عدم حذف سوال از مدل 0/785 عدم حذف سوال از مدل 

Q27 0/475 حذف سوال از مدل   

Q28 0/510 حذف سوال از مدل   

Q29 0/837 عدم حذف سوال از مدل 0/838 عدم حذف سوال از مدل 

Q30 0/917 عدم حذف سوال از مدل 0/921 عدم حذف سوال از مدل 

Q31 0/903 عدم حذف سوال از مدل 0/907 عدم حذف سوال از مدل 

Q32 0/888 عدم حذف سوال از مدل 0/885 عدم حذف سوال از مدل 

Q33 0/895 مدلعدم حذف سوال از  0/889 عدم حذف سوال از مدل  

Q34 0/943 عدم حذف سوال از مدل 0/943 عدم حذف سوال از مدل 

Q35 0/870 عدم حذف سوال از مدل 0/876 عدم حذف سوال از مدل 

Q36 0/784 عدم حذف سوال از مدل 0/789 عدم حذف سوال از مدل 

Q37 0/804 عدم حذف سوال از مدل 0/811 عدم حذف سوال از مدل 

Q38 0/673 از مدل حذف سوال    

Q39 0/546 حذف سوال از مدل   

Q40 0/811 عدم حذف سوال از مدل 0/812 حذف سوال از مدل 

 

 

یافته های پایایی، روایی و برازش مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است. با توجه به این که در این جدول مقادیر ضرایب  3در جدول 

است، بنابراین پایایی پرسشنامه های پژوهش قابل قبول است.  7/0الفای کرونباخ و پایایی مرکب برای متغیرهای پژوهش بیشتر از 

است، روایی همگرای  5/0ه مقدار میانگین واریانس استخراج شده برای متغیرهای پژوهش بیشتر از همچنین با توجه به این ک

متغیرهای پژوهش نیز قابل قبول است. همچنین نتایج روایی واگرای فورنر و الکر نشان دهنده آن است که در مقادیر سلول های 

متغیرهای پژوهش از روایی واگرای مناسبی برخوردار هستند. از  باالی تعامل متغیرها بیشتر از سلول های دیگر است، بنابراین

 36/0بیشتر از  513/0برای برازش مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. با توجه به این که مقدار این شاخص  GoFشاخص 

 است، بنابراین مدل مفهومی پژوهش دارای برازش مناسبی است.

 

 برازش مدل مفهومی. یافته های پایایی، روایی و 3جدول 

 متغیر

الکر و روایی واگرای فورنر روایی همگرا پایایی  

Gof 

آلفای  

 کرونباخ
 پایایی مرکب

میانگین 

واریانس 

 استخراج شده

توانمندسازی 

 روانشناختی

درگیری 

 شغلی

رفتار 

 شهروندی



توانمندسازی 

 روانشناختی
0/987 0/989 0/853 923/0    

513/0  
582/0 0/801 0/966 0/958 درگیری شغلی  965/0   

618/0 0/742 0/969 0/965 رفتار شهروندی  895/0  861/0  

 

 گزارشی از خروجی مدل مفهومی اصالح شده پژوهش در حالت ضریب استاندارد و ضریب معناداری است. 1شکل 

 

 

. مدل مفهومی پژوهش در حالت ضریب استاندارد و ضریب معناداری1شکل   

 

 

یافته های ضریب استاندارد و ضریب معناداری ارائه شده است. با توجه به این که در مقدار سطح معناداری بین  نتایج 4در جدول 

 05/0توانمندسازی روانشناختی با متغیرهای درگیری شغلی و رفتار شهروندی در حالت ضریب معناداری، کمتر از سطح خطای 

و  95/0روانشناختی با درگیری شغلی و رفتار شهروندی در سطح اطمینان  است، بنابراین ادعای وجود ارتباط بین توانمندسازی

 تائید می شود. 05/0سطح خطای 

 



 . یافته های ضریب استاندارد و ضریب معناداری4جدول 

 ضریب معناداری ضریب استاندارد مسیر

 یافته های همسو
 ضریب مسیر وابسته مستقل

ضریب 

 تعیین
t p 

 توانمندسازی

 روانشناختی

 

582/0 درگیری شغلی  339/0  704/8  001/0 (1395حسنی و همکاران )   

618/0 رفتار شهروندی  382/0  149/10  001/0 (2011راستگی و گارج )   

  گیریبحث و نتیجه

 ینر بد یشغل یریو درگ یسازمان یبر رفتار شهروند یروانشناخت یرابطه توانمندساز یبررسهدف از انجام پژوهش حاضر 

نفر پرسشنامه ها با روش نمونه گیری تصادفی توزیع شده  70است که بین  استان همدان 1 یهکارکنان اداره آموزش و پرورش ناح

است. نتایج بدست امده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان دهنده ناپارامتریک بودن توزیع داده های برای متغیرهای توانمندسازی 

سازمانی و درگیری شغلی است که بر همین اساس برای سنجش ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نرم  روانشناختی، رفتار شهروندی

استفاده شده است. نتایج بدست امده از پژوهش نشان دهنده آن است که ضریب مسیر بین توانمندسازی  PLSافزار اسمارت 

ی کارکنان تحت تاثیر توانمندسازی روانشناختی است از تغییرات درگیری شغل 339/0است و  582/0روانشناختی و درگیری شغلی 

( همخوانی دارد. همچنین ضریب مسیر بین توانمندسازی روانشناختی و 1395که این یافته ها با نتایج تحقیقات حسنی و همکاران )

ین روانشناختی  تبب از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی تحت تاثیر توانمندسازی 382/0است و  618/0رفتار شهروندی سازمانی 

 ( همخوانی دارد.2011می شود. این نتایج با یافته های تحقیقات راستگی و گارج )

استان همدان پیشنهادهای کاربردی پژوهش  1در جهت تقویت توانمندسازی رواشناختی کارکنان اداره اموزش و پرورش ناحیه 

نل و  معناداری شغل است. در صورتی که پرسنل عقیده داشته شامل بازنگاری شغل های پرسنل در جهت افزایش خودمختاری پرس

باشند شغلی که دارند، مهم و تاثیر گذار است، در آن اختیار و استقالل کافی را دارند و مسئولیت شغلی که پذیرفته اند، در سازمان 

 وندی آنها بهبود یافته و درگیریحیاطی است، بنابراین انگیزه ی بیشتری برای انجام شغل خود خواهند داشت و رفتارهای شهر

 بیشتری با شغل خود خواهند داشت و در بلند مدت کارایی و عملکرد آنها نیز بهبود خواهد یافت.

 منابع 

 کارکنان بین توانمندسازی در سازمانی و بخشی اثر با سازمانی ساختار (. رابطه1392) .امین محمد ایزدی، و مجید برزگر، عباداله؛ احمدی،

 .6-17(، 3) 8مدیریت آموزشی،  های نوآوری  .شیراز شهرستان پرورش نواحی و آموزش

ق در علوم و فناوری، الق کاری و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی. اخالرابطه اخ( 1394)اسکندری، استیره؛ ایراندوست، منصور 

10(4)،33-45. 



ای با رفتار شهروندی سازمانی در رسانه های ورزشی دبیران مرد ق حرفهارتباط اخال بررسی( 1396)، درزبانی، معصومه اهللاسماعیلی، روح 

 42-37، صفحه 1396، بهار 15ه پیاپی شمار -3شماره  ، 4تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری، نشریه علوم تربیتی و روانشناختی دوره 

یر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان با مطالعه نقش میانی رضایت شغلی. (. بررسی تأث1396بنیادی نایینی، علی و امیرقدسی، سیروس. )

 .145-31،163، شماره 8چشم انداز مدیریت دولتی، دوره 

 کاری زندگی روانشناختی وکیفیت توانمندسازی میانجی نقش صدف، حسینی، پور بنفشه، فتوت، پدرام، آبدارزاده، سهیال، فراهانی، بورقانی

ایران،  مدیریت علوم فصلنامه ،)اقتصاد روزنامه دنیای چاپی های رسانه :مطالعه سازمانی )مورد شهروندی رفتار بر اجتماعی یهسرما تاثیر در

 .117-136، صص 41، 11

 (. بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در بانک سامان، پایان نامه کارشناسی ارشد.1397جدیدی، رستم. )

 بینی پیش در شغلی و اشتیاق روانشناختی کارکنان توانمندسازی (. رابطه1397مرادی بهزاد ) سودابه، ابراهیمی ولی، نعمتی علی، خواه خالق

 441-432(: 4)9بهداشت  و سالمت .بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه کارکنان از دیدگاه کارآفرینی

 با سازمانی تعهد ارتقای در روان شناختی توانمندسازی (. نقش1392شهربانو ) و فالحی، سعید باقرسلیمی، حمیدرضا؛ کلیدبری، رضائی

 .29-23(، 15) 1392تحول،  و توسعه مدیریت فصلنامه .شهرستان رشت پزشکی علوم دانشگاه کارکنان سطح تحصیالت به توجه

ای و تمایل به شغلی و تناسب شغلی با اخالق حرفه(. رابطه درگیری 1396زبانی شادآباد، محمدعلی؛ حسنی، محمد؛ قاسم زاده، ابوالفضل. )

 .77-84، صص 2، شماره 12ترک خدمت. فصلنامه اخالق در علم و فناوری، دوره 

(. رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با سکوت سازمانی از 1396شاکری زنگیر، ایراهیم؛ معینی کیا، مهدی؛ بابایی، رضا و فتوحی، علی. )

 .221-230، صص 1های نوین تربیتی، دوره سیزدهم، شماره مدارس متوسطه. فصلنامه اندیشهدیدگاه دبیران 

(. نقش میانجی تعهد سازمانی در تأثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی. 1397شریعتمداری، مهدی؛ عابدی، زهره و ندیمی، اکرم. )

 .1-18. صص 28، شماره 8فصلنامه مطالعات منابع انسانی. دوره 

 .16شماره  پنجم، سال پلیس، انسانی توسعه دوماهنامه سازمانی، شهروندی رفتار (،1387) محمد، صنوبری،

-های شخصیتی بر درگیری شغلی با میانجی( شا. نقش ویژگی1396فرهنگی، علی اکبر؛ فتوت، بنفشه؛ آبدارزاده، پدرام؛ سرحدی نژاد، مریم. )

 .5-28، صص 37، شماره 10یریت عمومی، دوره های مدگری کیفیت زندگی کاری. پژوهش

 المللی بین کنگره های آموزشی، محیط در شغلی درگیری با کار محیط در معنویت بین رابطه (. بررسی1392لیال. ) نعمتی ، سیروس قنبری

 .1393بوشهر  استان فرهنگی عمومی شورای فرهنگی مهندسی راهبردی دینی، مرکز اندیشه و فرهنگ

(. بررسی رابطه عجین شدن با شغل با رفتار شهروندی سازمانی 1395مرضیه؛ سلیمانپور عمران، محبوبه؛ اسماعیلی شاد، بهرنگ. )لنگری، 

 .91-101، صص 2، شماره 7کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد. مدیریت بهداشت و درمان، دوره 

مطالعه:  مورد)ویژگیهای شخصیتی کارکنان در بروز رفتار شهروندی سازمانی بررسی اثر (. 1394)اکبر آبادی، علیمحرابی، جواد؛ اسماعیل

 .54-39، (41)7. فصلنامه علوم رفتاری، (وزارت امور اقتصادی و دارایی



(: 17)5زیستی،  اخالق شغلی کارکنان، درگیری ابعاد بر اخالقی جو نقش(. 1394. )ابوالفضل زاده قاسم محمد، حسنی نیشتمان، پور مومن

65-90. 

 در دانش انتقال میانجی با نقش سازمانی نوآوری بر روانشناختی توانمندسازی (. تأثیر1399فرشته ) کردی، دره و سیدجلیل میریوسفی،

 .84-75(، 1) 7 ورزش، در سازمانی مدیریت رفتار مطالعات پژوهشی علمی ورزشی. فصلنامه هایباشگاه کارکنان
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