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 مقدمه-5-5

 بر منابع انسانی مدیریت مفهوم هستند. ها سازمان بقای برای حیاتی عوامل از یکی انسانی منابع

 جهت در را خود تمام سعی و است استوار سازمان در مستعد و ماهر نیروهای اهمیت و نقش

 ایجاد برای آن یها یتوانمند از تا بندد یم به کار انسانی منابع کاربرد و نگهداری و بهسازی ی،ریکارگ به

 به دستیابی و مستحکم سازمانی اداره درنهایت و رفاهی و تولیدی، خدماتی مؤثر جریانات سلسله یک

گیرد )عسکری، پورزرندی، آقایی و فتاحی،  بهره مطلوب نحو به شده ینیب شیپ واالی و اهداف ها آرمان

3356). 

 هرمی مراتب سلسله حفظ با بیشتر کارایی کسب جهت در مدیران تالش تمام کیبوروکرات نظام در

 نظام در اما د.دار وجود افراد بین اطمینان غیرقابل و سطحی مناسبات جهت همین به، است سازمان بوده

 چنین در که دیآ یم وجود به مردم میان در نانیاطم قابل و درست مناسباتی و دمکراتیک انسانی ارزشی

 توان حد تا که شود یم داده فرصت آن اعضاء و سازمان به و شود یم انسانیت رفتار با افراد با محیطی

 که است. اکنون افزایش به رو دمکراتیک ارزشی نظام در به شهروندان توجه اساس این روند. بر پیش

 تواند یم هم ها آن است، رفتار هشد درک سازمان مهم منابع بسیار از یکی عنوان به شهروندان اهمیت

اند  پرداخته شهروندی رفتار تحلیل و  تجزیه به زیادی که محققین روست ازاین گردد. تلقی بااهمیت بسیار

 (.3356معصومی، )

 به میالدی 3593 دهه اوایل در 3ارگان و باتمان توسط بار سازمانی اولین شهروندی رفتار مفهوم

برای  بیشتر گرفت انجام سازمانی شهروندی رفتار زمینه در که ای اولیه یقاتتحق د.گردی ارائه علم دنیای

 .شدند یم گرفته نادیده اغلب اما ،داشتند سازمان در کارکنان که بود رفتارهایی یا و ها تیمسئول شناسایی

 گاهی یا و شدند یم گیری اندازه ناقص طور به شغلی عملکرد سنتی یها یابیارز در نکهیباوجودا این رفتارها

بینستوک و بودند ) مؤثر سازمانی اثربخشی بهبود در اما ،گرفتند یم قرار غفلت مورد اوقات

افتند  می اتفاق کار محیط در که اعمال این (.3356به نقل از خلقی فرد، صالحی و فانی، 6،6333همکاران

 رسمی وظایف از بخشی که یاختیار و داوطلبانه رفتارهای از ای مجموعه): )کنند یم تعریف گونه این را

 سازمان یها نقش و وظایف مؤثر بهبود باعث و شده انجام وی توسط وجود بااین اما ،نیستند فرد

                                                
1
-Batman and organ 

Bienstook et al -
2
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(. بنابرین اهمیت رفتار شهروندی سازمانی در 3353نقل از مهدیزاده،  به 3599((. )ارگان، شوند یم

به آن  ها نگاه، شود یمصحبت از مدارس  و ادارات مختلف انکارناپذیر است. اما هنگامی که ها سازمان

و درک و شناخت رفتار شهروندی سازمانی معلمان، پیامدهای مثبت و  شود یم تر موشکافانهو  تر قیدق

ی آموزشگاهی فراهم ها تیمسئول، ایفای نقش مؤثر وظایف و جهیدرنتروشنی را برای بهبود این رفتارها و 

 خود وظایف رسمی از اینکه برای معلمان اشتیاق و میل به آموزشی مؤسسات . پس موفقیتآورد یم

کارایی و اثربخشی  رینببنا ..است وابسته یابند، دست خود مدارس اهداف به طریق این از و بروند فراتر

عوامل مؤثر بر ارتقاء رفتارهای شهروندی سازمانی  مگر آنکهی آموزشی میسر نخواهد شد. ها سازمان

 .گونه رفتارها فراهم گردد سازی این برای پیادهشناسایی و بسترهای الزم 
       

 بیان مسئله: -5-2

ها برای برآوردن انتظارات جوامع،  تر شدن روزافزون جوامع امروزی، رسالت سازمان با پیچیده

و آنچه در  هاست سازماناذعان نمود که دنیای ما دنیای  توان یمکه  طوری ، بهشود یمتر  تر و مهم حساس

عنوان گرداننده اصلی  شده، نقش اساسی نیروی انسانی به یقین تبدیل به نظر اتفاقفن و  بین اهل

که نیروی انسانی کارآمد و  طوری ، بهدهند یمبه کالبد سازمان جان  ها انسان. به عبارتی هاست سازمان

رین کارایی را شده، بیشت ریزی برای رشد خود و توسعه و دستیابی به اهداف برنامه تواند یمخودانگیخته 

فراهم  ای گونه باید زمینه را به ها سازمانکند. پس  در سازمان فراهمء بقا مؤثری برای داشته باشد و نقش

ی خود را جهت اعتالی اهداف ها ظرافتو  ها ییتواناتجربیات و  تمام کنند که کارکنان با طیب خاطر،

 (.3356سازمانی را پیاده سازند )معصومی،  سازمان بکار گیرند و اصول و قواعد مربوط به رفتار مطلوب

 جامعه و توجه روانشناسان رفتارشناسان، بر عالوه و شده است مطرح اخیر دهه دو در که بحثی

را  آموزشی یها سازمان شناختی در جامعه مهم ابعاد از یکی است و نموده جلب خود به نیز را شناسان

کمک  را شهروندی سازمانی رفتار .باشد یم3(OCB)یسازمان، موضوع رفتار شهروندی دهد یمتشکیل 

 می تواند فرد، یک رسمی پاداشهای و تحریم ها به توجه بدون کارمند که می دانند، رسمی غیر هایی

 شهروندی رفتار باره می گوید، این در ارگان  .نماید خودداری آن انجام از یا دهد انجام را آنها آزادانه

 در و موجود منابع طرف از یک رفتاری چنین که چرا شود، می دیده لوبمط وضعیت عنوان به سازمانی

 می کاهش را هزینه پر و رسمی کنترل های مکانیزم به نیاز دیگر، طرف از و دهد می افزایش را دسترس

 سازمانی شهروند رفتار از دسته بندی ترین کاربردی (.6339همکاران، و بیکتون از نقل به ارگاند)ده

 نزاکت و کاری وجدان اجتماعی، آداب دوستی، نوع جوانمردی، مانند هایی مؤلفه که است، گانار به متعلق

 (.6334زین،  و مارکوزی( سازد می مطرح را

د تعیین چگونگی دیدگاه ننقش مهمی در اثربخشی سازمانی دار هارفتاراینگونه از آنجایی که  

مان ها خواهان و نیازمند کارکنانی هستند که امروزه ساز و کارکنان نسبت به این رفتارها ضروری است

                                                
1
 -Organizational Citizenship Behavior 
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کارها را بدون شرح شغلی شان انجام دهند. اما وجود قوانین سخت دیوانساالری در سازمان های سنتی 

سبب می شود افراد ملزم به انجام دادن وظایف خود در چارچوب قوانین انعطاف ناپذیر و ایستا باشند. 

ن ها به سازمان های جدید باید شاخص های آسان کنندة حرکت به برای عبور از محیط این گونه سازما

سوی این مسیر را بررسی کنیم و از سویی عملکرد  پایین سازمانی، ضرورت بهره وری بیشتر و مناسبات 

)چیابورا و  سطحی کارکنان نیاز به بررسی مفهوم رفتار شهروندی را در سازمان ها دوچندان کرده است

نین رفتار شهروندی سازمانی رفتاری ابتکاری است که در محیط انعطاف پذیر با (. همچ6335، 3بارن

ویژگی سازمان های جدید همراه و برمبنای تفکری است که تنوعی از رفتارهای کارکنان همچون انجام 

وظایف اخالقی، کمک رسانی داوطلبانه، انجام وظایف بدون نظارت رسمی و تحمل سختی ها را دربرمی 

زایش این رفتار ممکن است حرکت در این مسیر را آسان کند و اثربخشی سازمانی را افزایش گیرد. اف

 (.3353دهد)جوربنیان و همکاران،

از یک سو، حساس و زیرا یی روبرو هستند، ها چالشی آموزشی در عصر جدید هم با چنین ها سازمان

عه است و از سوی دیگر، اجبار بدون مرز بودن آموزش نیروی انسانی که بزرگ ترین سرمایۀ هر جام

سازمان آموزش و پرورش به فعالیت در محیط رقابتی در  دورة جدید، به افزایش عملکرد معلمانی نیاز 

دارد که به اهداف و ارزش های مدرسه متعهدند و تمایل دارند فراتر از اجبارهای رسمی شغل یعنی در 

بنابرین شناخت رفتار شهروندی . (6339، 6الک)یلماز و کوک  رفتار شهروندی سازمانی درگیر شوند

محققان زیادی به رابطه عوامل با رفتار شهروندی در این مورد الزم است. سازمانی و عوامل موثر بر آن 

سازمانی،  ( فرهنگ6333رضایت شغلی، پین و ارگان ) (6332) 3، از قبیل پین و براند پرداختهسازمانی 

 2( عدالت سازمانی، دی بوراح برین داف6332) 9ر سازمانی، نعامی( ساختا6332) 4دیگروت و برونلی

( سالمت روانی، 6339) 9آفرین، ابواالنیان ( رهبری تحول6339) 9( شخصیت، کریشنان آرورا6339)

( تعهد سازمانی، 3356) یمعصوم( سرمایه اجتماعی، 3353) یدهقان( سیاست سازمانی، 6333) 5ویگودا

( 3353همکاران )( هوش هیجانی، رضایی و 3353) یلیاسمعفرسودگی شغلی، ( 3356همکاران )و  آقایی

تمام عوامل را  ها آنیک از  ، اما هیچدانند یمبر رفتار شهروندی سازمانی  مؤثر کیفیت خدمات را، عوامل

ی آموزشی ها سازمانبررسی نکرده از طرفی دیگر مفهوم رفتار شهروند سازمانی در  صورت جامع و یکجا به

رفتار شهروند سازمانی و تقویت آن،  مؤثرلذا ضروریست با شناسایی عوامل تر موردپژوهش قرارگرفته،  کم

 تواند یم عوامل زیرا اینو پیشرفت جامعه مهیا نماییم،  ها سازمانزمینه را برای کارآیی و اثربخشی 

                                                
1
-Chiaburu & Byrne 

2
- Yilmaz & Cokluk 

3
- Pin and Webber 

4
-DeGroot & Brownlee 

5
- Naami 

6
- Duff, D.B 

7
- Krishnan & Arora 
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- Abo Elanain 
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- Viguda 
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کند.  هدایت آنان سازمانی رفتار ارتقای جهت در ویژه معلمان را کارکنان به تعامالت و ها نگرش رفتارها،

بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی را از دیدگاه  مؤثررو محقق در این پژوهش در نظر دارد، عوامل  ازاین

 .شناسایی کند معلمان زن و مرد مقطع ابتدایی شهر اردبیل

 

 ضرورت و اهمیت مسئله: -5-9

با  ها آنون سازمان و ارتباط صحیح ی امروزی حداکثر کردن عملکرد منابع انسانی درها سازماندر 

قابلیت رؤیت است. این امر با  ها سازمانمحیط، اهمیت بسیار زیادی پیداکرده و در اولویت بسیاری از 

ی از قبیل امدهایپ. زیرا تقویت رفتار شهروند سازمانی باعث شود یمتقویت رفتار شهروندی سازمانی فراهم 

دوستانه در سازمان، احساس رضایت و خشنودی شخصی، حمایت  جو مثبت سازمانی، شیوع اقدامات نوع

طور  (، انجام دادن نقش به3،6336و ترنلی از انواع منابع سازمانی )انسانی، مادی، مالی(، )بولینو

ی نوآورانه و خودجوش، به حداقل رساندن تعارضات سازمانی، توانمندسازی کارکنان ها تیفعالپیدایش 

اهداف سازمانی، کمک به استفاده اثربخش از منابع کمیاب، بهبود خدمت به مشتریان،  جهت اعتالی

کاهش کنترل بر اجرا و انجام وظایف روزمره، جذب و حفظ کارکنانی باکیفیت باال، افزایش توانایی سازمان 

ارایی فردی و اثربخشی و ک درنهایت بهبود عملکرد ودر تطبیق با تغییرات محیطی، کاهش فشار کاری 

 (.6333، 6و همکاران )پودساکف گردد یمسازمانی و پیشرفت جامعه 

. عالوه بر مفاهیم اند مطرحسازمانی  مؤثرناپذیر برای عملکرد  عنوان ضروریت اجتناب به رفتارهااین  

 طور اخص، دالیل زیر به اذعان نمود به توان یمطور اعم که در باال ذکر شد  کارکردی مفاهیم پژوهش به

 در ها چالشاصالح  ضرورت -3قرارداد. پژوهش مدنظر یها ضرورت را معلمان رفتار شهروندی توان یم

به نقل از  6332 ،3راستوگی و بود )گارج نخواهد پذیر معلمان امکان از گرفتن بهره بدون ،مدارس

 هروندیرفتار ش است و انسانی مدرسه نیروی نیتر مهم و نیتر یاصل معلم -6(.3395سلیمانی و سیری، 

ی  نهیبهتدارک  و آموزشی وظایف ایفای بهتر در بسزایی نقش است، که شک از متغیرهایی معلمان بی

 باال، اجتماعی یها تیحساس با خدماتی و سازمان نیتر مهم مدارس، -3دارد. معلمان تدریس فهیوظ

 مدارس به که آموزشی فرهنگی و سیاسی، اجتماعی، -انسانی اقتصادی،-فنی چندگانه و سنگین فهیظو

 پیچیده، ای حرفه تدریس -4کند  یم تبدیل مهم بسیار خدماتی یها سازمان را به مدارس شده، محول

 و رسمی وظایف ی محدوده از خارج رفتارهای آنان کند یممنتهای معلمان ایجاب  بی و اشتیاق ظریف

 تعیین و تعریف برای تالش بنابراین .ندارد حدومرزی ای، حرفه چون تدریس و شود انجام آن از فراتر

 نیست؛ شرح کافی مدرسه در رسمی وظایف شرح-9ماند  خواهد ناکام آن در معلمان وظایف دقیق

 را مدرسه تحقق اهداف و اثربخشی برای موردنیاز تمام رفتارهای تواند ینم معلمان رسمی وظایف

                                                
1
- Bolino & Turnley 

2
-podsakoof et al 

3
-Garg & Rastogi 
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 خصوص به آموزشی، مؤسسات در سازمانی رفتار شهروندی پس (.6339 ،3سامچ و کند )باگلر بینی پیش

 حتم طور به است و کشورها آموزشی تمامی نظام اساسی نیازهای و از واجبات معلمان و مدرسان بین در

 به قادر کندی و سختی به شهروندی، رفتار عالی با سطح مدرسانی از مندی بهره بدون مؤسسات آموزشی

 ی جانبه همه و دقیق ی مطالعهرین ببنا .(3395ن، همکارا و نژاد سبحانیبود ) اند خودخواه اهداف تحقق

چنین رفتاری است تا با ارتقاء این  با همبسته شناخت عوامل درگرو معلمان سازمانی رفتار شهروندی

 آموزشی را دررسیدن به اهدافشان یاری دهند. یها سازمانرفتارها 
 

 اهداف پژوهش- 4- 5

 

 اهداف کلی پژوهش- 5- 4- 5

بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان زن و مرد مقطع ابتدایی شهر  رمؤثشناسایی عوامل  -

 اردبیل.

تعیین سهم عوامل مؤثر بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان زن و مرد مقطع ابتدایی  -

 شهر اردبیل.

 

 اهداف جزئی - 2- 4- 5

 ی سازمانی از دیدگاه معلمان مرد.بر ارتقاء رفتار شهروند مؤثرشناسایی عوامل  -
 بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان مرد. مؤثرتعیین سهم عوامل  -

 بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان زن. مؤثرشناسایی عوامل  -

 نبر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان ز مؤثرتعیین سهم عوامل  -

 

 پژوهش سؤاالت- 1- 5

 

 سؤال کلی پژوهش- 5- 1- 5

عوامل مؤثر بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان زن و مرد مقطع ابتدایی شهر اردبیل  -

 کدامند؟
بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان زن و مرد مقطع ابتدایی شهر  مؤثرسهم عوامل  -

 ت؟اردبیل چقدر اس

 

 

                                                
1
-Bogler & Somech 



7 

 

 اختصاصی: سؤاالت- 2- 1- 5

 عوامل مؤثر بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان مرد کدامند؟ -

 سهم عوامل مؤثر بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان مرد چقدر است؟ -

 عوامل مؤثر بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان زن کدامند؟ -

 است؟ سهم عوامل مؤثر بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان زن چقدر -

 

 و عملیاتی متغیر مفهومیتعریف - 6- 5

 

 متغیر مفهومیتعریف - 5- 6- 5

طور مستقیم یا صریح  آگاهانه و خودجوش، که بههستند  شهروندی سازمانی رفتارهایی رفتارهای

ازمانی تقویت نشده اما درمجموع اثربخشی سازمانی را ارتقاء توسط سیستم پاداش دهی رسمی س

عوامل موثر بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی عواملی هستند که با رفتار  (.3599،)اورگان دهند یم

 .شهروندی سازمانی رابطه دارند و آن را تقویت و افزایش می دهند

 تعریف عملیاتی متغیر- 2- 6- 5

بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی عواملی هستند که محقق بر اساس  ؤثرمدر این پژوهش عوامل 

 سؤالمطالعات پیشین آنان را که با رفتار شهروندی سازمانی رابطه داشتند، بر اساس این عوامل تعدادی 

در  با استفاده از دستور اس پی اس اس، بر روی نمونه مورد نظر اجرا می کند وطراحی نموده است و 

، سپس سهم هرکدام از عوامل را تعیین کند یمگذاری  بندی و نام داد محدودی عامل دستهقالب تع

 .دینما یم
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 مقدمه– 5- 2

 

در جهت پویایی و بالندگی سازمان تحت مدیریت خویش، دودسته رفتار را  ها سازمانمدیران 

یفه و عملکرد شهروندی یی مولد که شامل عملکرد وظرفتارهاهمیشه مورد توجه قراردادند: اول، 

ی کناره رفتارهاپرخاشگری، خرابکاری و  رندهیدربرگی ضد تولید که رفتارها. دوم، باشد یمسازمانی 

بسیاری دارد. مورمن  ریتأث ها سازمانی شهروندی یا فرانقش در کارایی و اثربخشی رفتارهاگیرانه است. 

مثل  ها مالکبر ارزیابی عملکرد وظیفه، سایر  ( معتقد است که در ارزیابی عملکرد کارکنان عالوه3553)

رفتار شهروندی سازمانی( و رفتارهای ضد تولید کارکنان باید مورد توجه قرار نقش )ی فراتر از رفتارها

بوده  ها پژوهش(. به همین علت مفهوم رفتار شهروندی موضوع بسیاری از 3353شیخ اسمعیلی، ) ردیگ

زایش است. در این بخش از پژوهش به تاریخچه، تعاریف، است و اهمیت آن همچنان در حال اف

 ابعاد آن بر اثربخشی سازمانی و ارزشیابی عملکرد، انواع، عوامل مؤثر،اثربخشی ، کارکرد، دالیل ها یژگیو

 و موارد تشویق و تقویت رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شده است.

 

 تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی- 2- 2

 در قالب دو مفهوم 3593درسال بار توسط ارگان و باتمن  اولین سازمانی شهروندی رفتار واژه

ی و انجام دادن امور فراتر از وظایف رسمی سازمان و دوری جستن از شناس وقتی مثبت، مانند ها کمک

کاهن و  نیهمچن گردید. مطرحوارد نمودن زیان و خسارت و ایجاد مزاحمت برای همکاران یا سازمان 

بکار  نقش انتظارات از فراتر و خودجوش این مفهوم را در مورد عملکرد و رفتارهای 3599در سال  کاتز

در مورد مفهوم رفتار شهروندی  فرانقشی رفتارهایاصطالح  به برنارد چستر 3533 دهه دربردند. 

ته(( تعریف ))خودجوش و خودانگیخرفتارهای ی فرانقش را رفتارها پرداز هینظرسازمانی اشاره کرد. این 

 سازمان مدیریت پذیرش و انتظار مورد و اند آمده شغل شرح در که رفتارهایی شامل هم که، کرد یم

 و دیگران حقوق تضییع عدمسازمان،  در جدید کارکنان به کمک از نمودهایی که رفتارهای هم و است

 .(3353ن، به نقل از خالصی و همکارا 3553مورمن، ) .باشد یم دیگران با صمیمیت ابراز

ی سیاسی مدرن چندین مورد از ها یتئور( با استفاده از فلسفه و 3553سال )در  39گراهام

را عالئم  ها آنرا مورد توجه قرارداد و  شوند یماعتقادات و تمایالت رفتاری که با یکدیگر ترکیب 

هری را ی شهروندی شها تیمسئولشهروندی فعال نامید، که سه بخش اساسی مرتبط با یکدیگر از 

، به این معنی که گرفت یمی منظم را در بر ندهایفرآ. بخش اول احترام به ساختارها و شد یمشامل 

. بخش دوم کند یممسئول اختیار خود بوده، قانون را تشخیص داده و از قانون تبعیت  منطقاًشهروند 

                                                
17
-Graham 
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. کند یم نیتأمورت کلی ص ی نهفته در آن را بهها ارزشوفاداری است که در آن شهروند عالیق جامعه و 

شهروند وفادار جامعه خود را ارتقاءمی دهد، آن را حفاظت کرده و تالش زیادی برای نیکی کردن از خود 

. بخش سوم نیز مشارکت، درگیری مسئوالنه و فعال در اداره جامعه را تحت شرایط قانونی دهد یمنشان 

است، اطالع کافی داشته،  تأثیرگذارر جامعه . شهروندان مسئول، درباره مسائل کلی که بدهد یمپوشش 

ی خود را با سایر شهروندان مبادله کرده و به اداره جامعه کمک کنند و دیگران را ها دهیااطالعات و 

 (.3353که چنین رفتاری را داشته باشند )شیخ اسمعیلی،  دنکن یمتشویق 

 

 

 تعریف رفتار شهروندی سازمانی- 9- 2

 مشاهده سازمانی پژوهش ادبیات در بار اولین برای سازمانی 3593 دهه رشهروندی د رفتار مفهوم

دارد. این تعاریف اغلب از تعریف ارگان  وجود زیادی تعاریف سازمانی شهروندی رفتار خصوص شد. در

 بر اساس تکامل زمانی در جدول زیر آمده است. تعدادی از این تعاریف. رندیگ یم ( نشأت3593)

 

 رفتار شهروندی سازمانی : تعاریف3-6جدول 

 تعریف رفتار شهروندی سازمانی                   سال نام نویسنده

 که است داوطلبانه و یفرد یرفتار ،یسازمان یشهروند رفتار 3599 ارگان

 یطراح سازمان در پاداش یرسم یها ستمیس لهیوس بهماً یمستق

 عملکرد ییاکار و یاثربخش یارتقا باعث وجود بااین اما است، نشده

 .شود یم سازمان

 کارکنان ازخودگذشتگی به تمایالت و ایثارگرانه اقدامات و افعال 3553 39کیم

 .کند یم نییتب دیگران رفاه و آسایش نیتأم منظور به را

 میمستق طور به که کارکنان از جانب داوطلبانه و آگاهانه یرفتارها 3556 مکنزی و همکاران

 شیافزا وری کارمند، بهره هدف از جدا ار سازمان کی مؤثر عملکرد

 .دهد یم 

 تیموفق درنهایت و ها روشاهداف،  به داوطلبانه و مداوم تعهد یک 3555 35برایتمن و همکاران

 .باشد یم سازمان

 وشرایط بافت ،طیاز محبانی یپشت رفتارهایی مانند حمایت، 6333 63والت و بورمن

                                                
18
- kim 

19
-Brghtman et al 

20
-Walt & Borman 
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 عنوان به که ،شود یم را شامل سازمانی و یاجتماع روانشناسی،

 .کنند یم عمل وظایف انجام اصلی یها کننده لیتسه

 میمستق طور به و بوده یفرد اراده و لیم یرو از که است یرفتار 6336 63مورفی

 قرار مورد تقدیر رسمی پاداش ستمیطریق س از صریح یا

 .شود یم سازمان اثربخش عملکرد ارتقاء باعث ولی ،ردیگ ینم

 وجود ها آن انجام یبرا سازمان یسو از یرفتارهایی که اجبار 6333 66کوانت

 سازمان یبرا کارکنان، جانب از ها آن انجام سایه اما درندارد، 

 .شود یم ایجاد ییها منفعت

 از بخشی که است داوطلبانه و یاریاخت یرفتارها از ای مجموعه 6334 اپل بام و همکاران

 و انجام یو توسط جودو اینبا اما ستند،یفرد ن رسمی وظایف

 .شوند یم سازمان یها و نقش وظایف مؤثر بهبود باعث

 بر ولی نشده، انیشغل ب شرح در صریحاً که رفتار از عییوس حوزه 6339 63بولینو و ترنلی

 .باشد یم رگذاریتأث سازمانی زندگی

 آن در که یشناخت روان و یاجتماع طیمح از که باشد یم یعمل 6332 64بلیندا و فیونا

 .کند یم تیحما ،افتد یم اتفاق یشغل عملکرد

که کارمند  باشند یمی غیررسمی و اختیاری ها کمکانواعی از  6339 ویگودا و همکاران

عنوان فردی آزاد  ی رسمی بهها پاداشو  ها میتحربدون توجه به 

 .کند یمی خوددار ها آنیا از انجام  دهد یمرا انجام  ها آن

 دهد، را انجام ها آن نشده خواسته فرد از که یی هستندها تیفعال 6339 69اریک و همکاران

 سود آن به و شود یم سازمان از تیحما باعث ها آن انجام یول

 .رساند یم

 در الزامی رفتاری عنوان به را ها آن توان ینمیی هستند که رفتارها 6335 62اوترای و الم

 انجام که طوری به باشند یماختیاری  بلکه، گنجاند شغل شرح

 نیست. تنبیه موجب ها آنندادن 

 (35-63: 3395، )افشار منبع:

                                                
21

-Morphy 
22
-Kowant 

23
- Bolino & Turnley 

24
- Belinda & Fiona 

25
- Eric et al 

26
- Otry & Lam 
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اذعان داشت  توان یمدر مورد تعریف رفتار شهروندی سازمانی  کردهایروو  ها دگاهیدبر اساس تمام 

که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری خودجوش، آگاهانه و داوطلبانه است که فرد به خاطر انجام آن 

 اند نشدهبینی  در شرح شغل سازمانی پیش رفتارهاگونه  . زیرا اینردیگ ینممورد تشویق قرار  طور رسمی به

صورت مداوم و مستمر از یک سوء موجب ارتقاء اثربخشی و موفقیت  به رفتارهاوجود، انجام این  اما بااین

 ی کارکنان خواهد بود.مند تیرضاسازمانی و از سوی دیگر باعث افزایش 

 

 (2004ی رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کاسترو و همکاران )ها یژگیو- 4- 2

 خودجوش و آگاهانه هستند. واقع بهشده و  رفتارها( نوعی تمایل درونی باعث انجام این 3

بینی نشده، به همین دلیل است که از این طریق سیستم  در شرح شغل افراد پیش فیوظا( این نوع 6

 .رندیگ ینمرد تقدیر قرار پاداش دهی رسمی سازمانی، مو

از سوی کارکنان سازمان، منجر به ایجاد نوعی جو مثبت سازمانی و  رفتارها( انجام و بروز این دسته از 3

 همچنین شیوع اقدامات نو دوستانه در سازمان است.

 تکرار این رفتارها منجر به افزایش کارایی و اثربخشی سازمان خواهد شد. بلندمدت( در 4

درون فردی داشته و پاداش درونی همچون، احساس رضایت و خوشنودی شخصی را  منشأ فتارهار( این 9

تشویق این رفتارها از طرف سازمان، احتمال ظهور رفتارهای مذکور را از  عالوه بهدر پی خواهند داشت 

 طرف کارکنان ارتقاء خواهد داد.

 .رندیگ ینممان مورد مواخذه قرار از طرف ساز رفتارهاگونه  ( افراد در صورت عدم انجام این2

 .ردیگ یمصورت  (انسانی، مادی، مالی) یسازمانمنظورحمایت از انواع منابع  به عمدتاً( رفتارهای مذکور 9
 

 

 کارکرد رفتار شهروندی سازمانی- 1- 2

 یرفتار شهروندنظر او  ، ازکند یماشاره  شهروندی سازمانی رفتار کارکرد هفت ( به6333پودساکف )

 :ازمانیس

شود یم مدیریتی وری و بهره همکاری افزایش موجب. 

دهد یم کاهش روزمره وظایف. 

شود یم اهداف تحقق جهت منابع آزادی باعث. 

کند یمتسهیل  کاری یها گروه و تیمی یاعضا بین را ها تیفعال هماهنگی. 

و  را جذب باال رکنان باکیفیتکاری، کا محیط کردن یندترشاخو طریق از تا سازد یم قادر را ها سازمان

 .کنند حفظ

دهد یم را افزایش سازمانی عملکرد ،کاری واحدهای عملکرد در تغییرپذیری کاهش با. 

دهد یم افزایش محیطی تغییر با تطبیق در را سازمان توانایی. 
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 یسازمان یشهروند رفتار جینتا و امدهایپ- 6- 2

 این ادبیاتی رو بر سازمانی شهروندی رفتار زمینه در هشد انجام تحقیقات از ای عمده بخش اگرچه

 شهروند رفتار نتایج و پیامدها یرو بر اخیراً ه،زمین این در جدید تحقیقات اما است شده انجام موضوع

 پرداخته شده است. ها آنتأکید دارند که در زیر به  کلیدی مسئله و موضوع دو بر سازمانی

 .عملکرد ارزشیابی بر انیسازم شهروندی رفتار تأثیرالف: 

 .سازمانی اثربخشی بر سازمانی شهروندی رفتار تأثیرب: 

 

 عملکرد ارزشیابی بر سازمانی شهروندی رفتار تأثیر- 5- 6- 2

 شهروندی رفتار ریتأث عمده دلیل چندین (3353نقل از مهدیزاده،  به 3553،پودساکف مکنزی و

 .کنند یم بیان شرح بدین ،را مدیران سوی از کارکنان عملکرد ارزیابی در سازمانی

 و کنند جبران را خود به دیگران یها کمک دارند سعی افراد که کند یم بیانمثل:  به مقابله الف( قاعده

 رفتارهای که یدرصورت بنابراین د.کنن برخورد منصفانه آنان با و نمایند مالطفت و توجه آنان به

 در را رفتارها گونه نیا نیز مدیران باشد، سازمان و مدیران برای مثبت تأثیر دارای سازمانی شهروندی

 .رندیگ یم نظر در کارکنان عملکرد ارزیابی

 نظریه دارای رفتارها، یا و حوادث همزمان رخدادهای ی درباره معموالً ارزیابان: یضمن عملکرد هیب( نظر

 کلی عملکرد و شهروندی رفتار که کند دایپ اعتماد ضمنی طور به مدیر یک اگر بنابراین. هستند ضمنی

 طور به کند مشاهده کارکنان از را شهروندی رفتارهای اغلب ، این مدیر کهاند ارتباط در یکدیگر با سازمان

 .هستند باالیی عملکرد دارای کارمندان ،کند یم استنباط ضمنی

 مجزا اطالعات بالدن کارکنان به عملکرد ارزیابی هنگام مدیران: یدسترس تیقابل و یرفتار ریج( تأث

 نیستند، سازمان موردنیاز رسمی رفتارهای جزء سازمانی شهروندی رفتارهای که اییآنج از .هستند

 ها آن دنبال به عملکرد ارزیابی در مدیران که باشند رفتار از مجزایی یها شکل رفتارها این است ممکن

 .هستند

 سبب و انگیزه که رفتارهایی و عملکردی قایعو یدسترس تی: قابل(یدرون/ثابت) یا صهیخص یندهاید( فرآ

 رفتارهای که این واسطه به. شوند یم یادآوری و ندیآ یم چشم به بهتر عملکرد ارزیابی در دارند درونی

 زمره در را رفتارها گونه این مدیران بنابراین ،باشند ینم فرد رسمی وظایف جزء سازمانی شهروندی

 .هستند باالیی تأثیر دارای عملکرد ارزیابی در و آورند یم حساب به نیرود رفتارهای

 بین رابطه کردن برقرار به افراد تمایل از کننده مشتبه یها یهمبستگ کننده: مشتبه یها یهمبستگهـ( 

. شود یمافتند، ناشی  می اتفاق همدیگر با رود یم انتظار که آنچه از بیش که زمانی ،حادثه یا چیز دو

 کننده مشتبه یها یهمبستگ گفت، توان یمبه دالیل زیر  که است کرده خاطرنشان( 3593) 69کوپر

 .بیافتند اتفاق گیری اندازه وظایف در است ممکن
 باشد نداشته نقشی درون رفتار یا و شهروندی رفتارهای از کافی ای نمونه است ممکن ارزیاب. 

                                                
27

- Cooper 
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 گیرد قرار خاص رفتاری داد رخ یک تأثیر تحت است ممکن ارزیاب. 

 باشند نشده کافی تعریف یا باشند ذهنی است ممکن گیری اندازه یاه اسیمق. 

را احسن نحو به کارش انجام برای کافی دانش یا و باشد نداشته کافی انگیزه است ممکن ارزیاب 

 .باشد نداشته

یها یابیارزش به دادن شکل ،ارزیاب توسط شونده یابیارز عملکرد رفتار آوردن خاطر به است ممکن 

 .شود منجر ارزیاب اهمیت به تواند یم ها نیا ی همه که ،شهروندی سازمانی را مخدوش کندرفتار 

 

 سازمان یاثربخش بر یسازمان یشهروند رفتار ریتأث لیدال- 2- 6- 2

 همکاران وری بهره تیتقو و ( رشد3

گردند یم آنان باالی وری بهره باعث ،کنند یم کمک خود همکاران به که کارکنانی. 

است کرده کمک ها تیفعال بهتر انجام به زمان طول در و همواره کمکی ارهایرفت. 

 یادار وری بهره شی( افزا6

بهبود جهت در آنان پیشنهادات و عقاید از تواند یم مدیر باشند مدنی فضیلت دارای کارکنان اگر 

 .نماید استفاده سازمانی اثربخشی

بحران ایجاد از بنابراین و کنند یم اجتناب خود همکاران برای مشکل ایجاد از نزاکت و باادب کارکنان 

 .کنند یم جلوگیری سازمان در

 شتریب دیتول یبرا منابع کردن ( آزاد3

بیشتری فرصت کنند یم کمک شان یکار مشکالت و مسائل در همکارانشان به کارمندان که هنگامی 

 د.آورن یم فراهم سازمان یها تیفعال انجام در مدیران برای

به وجود مدیر در را اعتماد این و هستند کمتری کنترل و نظارت نیازمند زیرک و هوشیار کارکنان 

 در مدیر برای بیشتری زمان و فرصت بنابراین. نماید تفویض آنان به بیشتری مسئولیت که آورند یم

 .آورند یم فراهم سازمان مهم مسائل بهن پرداخت

باعث کنند یم هدایت را آنان و دهند یم آموزش خود وارد تازه همکاران به که یا باتجربه کارکنان 

 .شوند یم کارکنان آموزش برای منابع تخصیص و سازمان یها نهیهز آمدن پایین

به نپرداخت بجای مدیر وقت که شوند یم باعث هستند جوانمردی و انسانی رفتار دارای که کارکنانی 

 .گردد سازمانی تر ممه مسائل صرف ،جزیی مسائل و جزیی شکایات

 ینگهدار و حفظ یها تیفعال به ابیکم منابع صیتخص از یری( جلوگ4

گردد یم دلگرمی و کار انجام در تیمی روحیه تقویت باعث شهروندی، رفتارهای که ییآنجا از، 

 .کند یم جلوگیری گروه نگهداری و حفظ یها تیفعال به سازمانی منابع اختصاص از بنابراین

به کمتری زمان که شوند یم باعث بنابراین. دارند کمتری گروهی بین تضاد نزاکت و اادبب کارکنان 

 .شود داده اختصاص تعارض مدیریت یها تیفعال

 یگروه یها تیفعال و میت یاعضا نیب یهماهنگ( 9
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فعالیت هماهنگی در کاری جلسات در فعاالنه مشارکت و داوطلبانه حضور همراه به مدنی فضیلت 

 .گردد یم اثربخشی و کارآیی افزایش باعث و ر،مؤث تیم اعضای

نبر وزما مشکالت و مسائل بروز احتمال از سازمانی یها گروه دیگر و تیم اعضای با نزاکت و ادب 

 .کند یم جلوگیری ریگ وقت

 جذاب یکار طیمح قیطر از افراد نیبهتر ینگهدار و جذب یی( توانا2

همگی که شود یم تیمی تعلق احساس و گروهی کار انجام قیات،اخال تقویت باعث کمکی یها تیفعال 

 .گردد یم مستعد کارکنان نگهداری و جذب در سازمان به کمک و عملکرد تقویت باعث

بقاء و سازمانی تعهد و وفاداری حس باعث جزیی مسائل به اعتراض عدم و جوانمردانه رفتارهای بروز 

 .شود یم کارکنان

 ینسازما عملکرد ( ثبات9

به هستند سنگینیی ها تیمسئول دارای که کسانی به کمک و غایب کارکنان یها تیفعال دادن انجام 

 .کند یم کمک کاری واحد عملکرد ثبات

کاری واحد عملکرد در نوسان کاهش باعث بنابراین دارند باالیی عملکرد معموالً هوشیار کارکنان 

 .شوند یم

 یطیمح راتییتغ با انطباق در سازمان یی( توانا9
سازمانی تغییرات زمینه در خوبی پیشنهادات هستند کار بازار زمینه در اطالعات دارای که کارکنانی 

 .دهند یم ارائه
افزایش نهایتاً و سازمان در اطالعات انتشار در دادند فعاالنه مشارکت جلسات در که را کارکنانی 

 .کنند یم کمک سازمانی پاسخگویی
تغییرات و رشد به جدید یها مهارت یادگیری طریق از هستند جوانمردی روحیه ایدار که کارکنانی 

 .کنند یم کمک همکارانشان به سازمانی
که اکثر  طوری ، بهدهند یمرفتار شهروندی سازمانی را بر اثربخشی سازمانی نشان  ریتأثاین دالیل، چرایی 

ملکرد باال در مقایسه با کارکنان دارای عملکرد ی خود دریافتند، که کارکنان با عها پژوهش درپژوهشگران 

نقل از احمدی،  به 69،3553)کارامبایا دهند یمپایین، رفتار شهروندی سازمانی بیشتری از خود نشان 

3354). 

 انواع رفتار شهروندی سازمانی- 7- 2

وارد . این سه حالت شامل مابدی یمگراهام معتقد است رفتار شهروندی در سه حالت مختلف بروز 

 (.6333بینستوک و همکاران، ) باشد یمزیر 

شناسایی و در  تشانیمطلوبیی است که ضروریت و رفتارهاکننده  ( اطالعات سازمانی: این واژه توصیف3

یی نظیر احترام رفتارهای اطالعات سازمانی ها شاخص. اند شدهساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته 

ها با توجه به منابع سازمانی مانند  طور کامل و انجام دادن مسئولیت ایف بهبه قوانین سازمانی، انجام وظ
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ی موجود در محل کار ها دستورالعملدر محل کار و یا پیروی از قوانین، مقررات و  موقع بهحاضر شدن 

 است.

نی ی سازماها بخش( وفاداری سازمانی: این وفاداری به سازمان، از وفاداری به خود و سایر افراد و 6

میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان  کننده انیبمتفاوت است؛ و 

 است.

و به  کند یم( مشارکت سازمانی: این واژه با مشارکت فعال کارکنان در اداره امور سازمان معنی پیدا 3

ه مسائل جاری سازمان اشاره حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی ب

 دارد.

 ریتأثتحت  ماًیمستق رفتارهابندی از رفتار شهروندی، معتقد است که این  گراهام با انجام این دسته

، قرار دارد. در این چهارچوب حقوق شهروندی سازمانی شود یمحقوقی که از طرف سازمان به فرد داده 

بر این اساس وقتی که  .باشد یمکایت کارکنان شامل عدالت استخدامی، ارزشیابی، رسیدگی به ش

بسیار زیاد از خود،  احتمال بهکه دارای حقوق شهروندی سازمانی هستند  کنند یمکارکنان مشاهده 

حقوق و مزایای اجتماعی  ریتأث. در بعد دیگر حقوق یعنی دهند یماطاعت( نشان )رفتار شهروندی از نوع 

منصفانه با کارکنان، نظیر افزایش حقوق و مزایا و موقعیت اجتماعی رفتار  ریتأثسازمان که دربرگیرنده 

که دارای حقوق اجتماعی  نندیب یم. کارکنان وقتی باشد یمبر رفتار کارکنان، نیز قضیه به همین صورت 

از خود نشان خواهند داد و  (وفاداری)هستند به سازمان وفادار خواهند بود و رفتار شهروندی از نوع 

 ها آنبه  شود یمدر سازمان احترام گذاشته  ها آنبه حقوق سیاسی  نندیب یمقتی که کارکنان درنهایت و

، رفتار شهروندی از نوع شود یمگذاری سازمان داده  گیری در حوزه سیاست حق مشارکت و تصمیم

 (.6333، 65کارول و همکاران) دهد یماز خود نشان  (مشارکت)

 

 

 (2003یلسون )نی سازمانی از دیدگاه بر رفتار شهروند مؤثرعوامل - 8- 2

رضایت کارکنان، تعهد سازمانی، ادراک از عدالت، ادراک از شامل )ی فردی کارکنان: ها یژگیو( 3

 حمایت گری رهبر(.

 مندی درونی شغل(. بازخورد شغلی، تکراری بودن شغل، رضایتشامل )ی شغلی: ها یژگیو( 6

 و قدردانی سازمانی، ادراک از حمایت گری سازمانی(. سیستم پاداششامل )ی سازمانی: ها یژگیو( 3

 ی رهبری(.ها شامل )سبک( رفتارهای رهبری: 4
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 (.5934همکاران )بر رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه باقری و  مؤثرعوامل - 3- 6

ادراک فرد ( عدالت سازمانی: در هر رابطه شغلی، انتظاراتی از تبادالت وجود دارد. عدالت در تبادالت، 3

العمل وی به چنین ادراکاتی پایه و اساس عدالت سازمانی را  از عدالت در عمل دریافت شده و عکس

( به نقش عدالت سازمانی در بروز 6336) 33همکارانو  سو .(6333، 33چو همکاراندهد ) یمتشکیل 

 .اند کردهرفتارهای شهروندی سازمانی اشاره 

و مفروضات است که در بین یک  ها ارزشای از باورها،  مجموعهسازمانی،  سازمانی: فرهنگ ( فرهنگ6

یی است که اعضای گروه در ها روشی  دهنده و شکل شود یمگروه اجتماعی به اشتراک گذاشته 

ابراهیم پور و  (.6336، 36اوگبونا و هریسکند ) یمپاسخگویی به یکدیگر و محیط خارجی کمک 

 .اند کردهی فرانقش را معنادار توصیف رفتارهای و سازمان رابطه بین فرهنگ (6333) همکاران

که کارمند، سازمان و اهداف آن  کنند یم( تعهد سازمانی: محققان تعهد سازمانی را وضعیتی توصیف 3

و امیدوار به حفظ عضویت خود در سازمان است. پورتر تعهد سازمانی را دارای سه عنصر  کند یمرا درک 

ی سازمان. ب( تمایل در اعمال و تالش قابل ها ارزشیرش در مورد اهداف و : الف( باور قوی و پذداند یم

سامک و  (6333، 33ناکوسلو) توجه به خاطر سازمان. پ( تمایل قطعی برای ادامه همکاری با سازمان.

تعهد سازمانی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی اشاره  ریتأث( در تحقیقات خود به 6334) 34یرونت

 .اند نموده

رضایت شغلی: توجه مدل سنتی به همه احساساتی است که فرد پیرامون شغلش دارد. که به ماهیت ( 4

نجات و همکاران  (.6336، 39لو و همکاراندارد )شغل باید فراهم کند، اشاره  ازآنچهشغل و انتظارات وی 

 .اند هگفتبین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی سخن  ی هرابططور مستقیم از  ( به6335)

ی رفتارهاعنوان توانایی ذاتی برای تأثیرگذاری بر دیگران از طریق کنترل  رهبری به اگرچه( رهبری: 9

چیزی فراتر از نفوذ بوده و  افتهی تکاملی رهبری ها سبکسایر اعضای گروه، مورد توجه قرار گرفته است؛ 

باشد  یممطرح  ها آناهداف سازمان در مباحثی همچون ایجاد انگیزه و توانایی در افراد برای دستیابی به 

و رفتار  عضو((-ی ))رهبرها یتئور بین ارتباط مورد در پژوهشی، ( در6332داف ) (.6333، 32جاگوال)

 ارتقا را رفتار شهروندی عضو(( -))رهبر مبادله کیفیت بهبود که شهروندی سازمانی به این نتایج رسید،

 .بخشد یم

 یا حوادث، وقوع به نسبت ینیب خوش و اطمینان یطورکل به اعتماد عتقدندم محققان از بسیاری( اعتماد: 2

حقیقت اعتماد، باور به  در .(39،6339)بیرنی است اجباری دالیل وجود بدون دیگران به اطمینان داشتن
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تحت  ها آن اینکه بدون داریم، انتظار ها آن از ما که دهند یم انجام را کاری همان دیگران که است امر این

 (.6339)39سیلوئ نظارت باشند

 سازمانی، شهروندی رفتار متغیر چهار بین رابطه به دولتی، دبیرستان یک در تحقیقی در (،6336)35دنهلم

 دهنده نشان تحقیق نتیجه پرداخت. دبیرستان مدیر به اعتماد و مراجعان به اعتماد همکاران، اعتماد به

 شهروندی رفتار بین متوسط رابطه همکاران، به اعتماد و سازمانی شهروندی بین رفتار باال نسبتاً رابطه

 همکاران به اعتماد و دبیرستان مدیر به اعتماد و سازمانی شهروندی مراجعان، رفتار به اعتماد و سازمانی

 .بود دبیرستان مدیر به اعتماد و

، که فرد تصویر دان شده( ماهیت شغل: در ماهیت شغل، وظایف شغلی از ابتدا تا انتها به نحوی معین 9

 43(. اتق و همکاران6333، 43رابینزشود ) یمکاملی از وظایف خود داشته و خود بخش مهمی از کار تلقی 

 ی درون نقش پرداخته است.رفتارها( به رابطه ماهیت کار و 6333در )

ای، نیاز به  های حرفه گیری ی شخصی، درجه جهتها ییتوانای کارکنان: سوابق شغلی، ها یژگیو( 9

ی نشان داده ا مطالعه( در 6339(. ابواالنین )6333کوسلوان،شود )ی به پاداش را شامل تفاوت یباستقالل و 

ی فردی ارتباط معناداری با رفتار شهروندی سازمانی دارد و عوامل شخصیتی نقش ها تفاوتاست که 

 .کنند یممهمی در رفتارهای کاری ایفا 

مستقیمی بر بروز  ریتأثرف سازمان توسط کارمندان، شده از ط درکحمایت : حمایت سازمانی (5

منظور از حمایت سازمان از کارکنان، توجه سازمان به  نجایارفتارهای شهروندی سازمانی داشته باشد. در 

طور  هایی هستند که خدمات کارکنان خود را به های حمایتگر سازمان باشد. سازمان آسایش آنان می

نمایند. به این ترتیب  ها توجه دارند و به کارکنان خود افتخار می نیازهای آن به  کنند، عادالنه جبران می

گذاری در  گذاری نگاه کنیم، خطر سرمایه عنوان یک سرمایه اگر به کار کردن در یک سازمان به

( نشان از وجود 3555) 46شده توسط راندال های حمایتگر بسیار کمتر است. تحقیقات انجام سازمان

 تقیم بین حمایت سازمانی و بروز رفتارهای شهروندی دارد.ای مس رابطه

 

 (2009) یترنل و بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه بولینو مؤثرعوامل - 50- 2

از خود  خوبی سازمانی خود راضی باشند، رفتار شهروندی از شغل اگر کارکنان کارکنان: شغلی ( رضایت3

 .دهند یمنشان 

کننده کار  و حمایت بخش الهامو حمایتگر: زمانی که کارکنان برای مدیران  آفرین تحول ( رهبری6

 ی داشته باشند.ا العاده فوق، تمایل دارند تالش کنند یم
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، شود یمواگذار  ها آن موردعالقهدرگیری شغلی: وقتی به کارکنان، وظایف و مشاغل  و بخش لذت ( کار3

 .روند یمفراتر  ها آنو از  کنند ینمبسنده  شده مشخصالیف . به تکشوند یمواقعأ غرق در کار  ها آن

 احتماالً، هاست آنسازمانی: اگر کارکنان احساس کنند که سازمانشان واقعأ مراقب و پشتیبان  ( حمایت4

 سطح رفتار شهروندی سازمانی باالتری در جهت حمایت از سازمان بروز خواهند داد. ها آن

یان پیش کارکنان، اعتبار و صالحیت الزم را کسب کرده باشند، کارکنان ( اعتماد: زمانی که کارفرما9

انتظارش را  ها آنکه کارفرمایان از  دهند یمو همان کاری را انجام  شوند یم نیب خوش ها آننسبت به 

 دارند، بدون اینکه تحت نظارت باشند.

تعامل، توزیع انواع موضوعات ی تخصیص منابع، ها روشسازمانی: اگر در سازمان در زمینه؛  عدالت (2

، جایگاه، دستمزد، ترفیع با کارکنان، عادالنه و ها هیتنب، پاداش ،خدمات سازمانی مثل؛ وظایف، کاال،

و سازمان را ترک نخواهند  کنند یمکارکنان به تعهداتشان بهتر عمل  ادیز احتمال بهمنصفانه رفتار شود. 

 کرد.

ی وجدان کاری مثبت نگر، برونگرا، روحیه همدلی و ها یژگیودارای کارکنان: کارکنانی که  یها یژگیو( 9

 گروه گرا هستند، تمایل دارند نوع خاصی از رفتار شهروندی را از خود بروز دهند.

 

 

 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی- 55- 2

ی ها سازهبه مفهوم  ها آنادبیات کثیری حول محور رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد که در 

نظران به سازه رفتار  توجه فزاینده صاحب رغم بهی از رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است ولی متعدد

در خصوص ابعاد مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اجماع نظر کامل وجود  ها آنشهروندی سازمانی، بین 

نیز ابعاد جداگانه یافته ی سازمانی، سازه رفتار شهروندی سازمانی ها سازهندارد و مانند بسیاری دیگر از 

متفاوت از رفتار شهروندی سازمانی  نوع 33 باًیتقرکه  دهد یمنشان  ها یبررسکه  طوری است. به

وجود  ها آنی زیادی بین پوشان هماست و تعاریف متعددی از آن به عمل آمده است که البته  کیتفک قابل

 (.3353ردیان و نعیمی،به نقل از شیرازی، خداو 6333دارد )پودساکف و همکاران، 

یی که در مبانی نظری پژوهش در ارتباط با رفتار شهروندی سازمانی صورت ها یبررسبر اساس  

مختلف برای تبیین رفتار شهروندی  پردازان و ابعادی که توسط نویسندگان و نظریه ها شاخصپذیرفت، 

 مفهوم، در جدول زیر خالصه گردید. شده و متناسب با تکامل زمانی این شده بود، گردآوری سازمانی ارائه
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 پردازان شده رفتار شهروندی سازمانی توسط نظریه ابعاد مختلف ارائه :6-6جدول 

 ابعاد پیشنهادی برای رفتار شهروندی سازمانی سال نام نویسنده

 ( تعهد و پذیرش عمومی6 دوستی نوع( 3 3593 44، ارگان، نیر43اسمیت

( ابتکار 3 ( وجدان کاری غیره شخصی6 دوستی نوع( 3 3592 42، پودساکف، هوبر49ویلیامز

 فردی

( مشارکت 3 ( وفاداری گرایی6 کمک بین فردی( 3 3595 گراهام

 سازمانی

مشارکت ( 3 وفاداری سازمانی( 6 اطاعت سازمانی( 3 3553 گراهام

 سازمانی

رفتار ( 6 رفتار شهروندی سازمانی فرد محور( 3 3553 ویلیامز

 زمانی سازمان محورسا شهروندی

( حمایت 3 ( اشاعه حسن نیت6 کمک به همکاران( 3 3556 و بریف 49گئورگ

 ( خود بهبودی9 ( ارائه پیشنهادهای سازنده4سازمانی 

( حمایت از 3 مشارکت با دیگران( 6 کمک به دیگران( 3 3553 بورمن

 های فرا نقش تالش (4 اهداف سازمانی

 (3 ابتکار فردی( 6 گذاری متقابل شخصیخدمت ( 3 3559 49مورمن و بلک لی

 ( وفاداری سازمانی4 کاردانی و مهارت شخصی

 اهداف شغلی (6 تسهیالت بین فردی( 3 3552 و موتوویلدو45اسکوتر

 (4 وجدان کاری (3 ( آداب اجتماعی6 جوانمردی( 3 3559 93نت میر

 دوستی نوع

( 4 ( وجدان کاری3 دوستی ( نوع6 آداب اجتماعی( 3 3559 93فارح و همکاران

 ( حفاظت از منابع انسانی9 هماهنگی متقابل شخصی
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Abstract: 

This research was aimed at determining the influencing factors and their 

contribution on organizational-civil behaviour from the viewpoint of men and 

women elementary school teachers in Ardebil city. Method of the research was the 

type of descriptive and correlation and also based on explanatory factor analysis. The 

statistic population consists of all of men and women elementary school teachers in 

Ardebil (N=2304) that were teaching in 94-95 school year. Among the teachers, 331 

were selected according Kerjsi Morgan table and stratified sampling method as 

statistical sample. In order to collect data, 59 items researcher-made questionnaire 

was used. Validity of this questionnaire was confirmed by experts and it’s reliability 

by using Cronbach’s alpha coefficient was 0/97. The collected data was analyzed by 

SPSS software. The findings resultant from the viewpoint of men teachers showed 

that factors related to justice and work life quality, health and organizational support, 

organizational culture, affective commitment and continuous commitment, career 

performance, motivation and hygiene, leadership style, personality and job 

satisfaction were effective in improving organizational-civil behavior respectively. 

Among the factors, justice and work life quality (16.41) had the most contribution in 

improving organizational-civil behavior and from the viewpoint of women teachers, 

factors related to health and organizational support, duty and organizational justice, 

organizational culture and policy, organizational atmosphere, motivation and 

hygiene, normative commitment, personality and job satisfaction were effective in 

improving organizational-civil behavior respectively. Among the factors, health and 

organizational support (15.94) had the most contribution within these variables. 

Based on the results, in order to expanding, reinforcement and effectiveness of 

organizational-civil behavior, education system should attention to these factors 

according their priority.  

 

Keywords: improvement, explanatory factor analysis, organizational-civil behavior, 

elementary school teachers
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