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 چکيده
های نقش رسمی خود برای کمک به نشاط رفتن از نیازمندیمروزه،کارکنان به طور فزاینده خواهان فراتر ا

ایجاب می فعالیت هاى روزمره  رشــد ســریع فن آوری و پیچیده تر شــدنهمچنین  .سازمانی هستند

بکار گیرند. از طرفی  مطلوب ی بطورسازمانرا فراگرفته و در هر  یسازمان یرفتار شهروندکند که کارکنان 

ی و عملکرد سازمان یو بهره ور ستمیس ی، نگه داریشغل تیمثل رضا یمهم یها ریبا متغ رفتار شهروندی

رفتار شهروندی  رابطه بین لذا با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف بررسی ارتباط دارد. شغلی

سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان در قالب یک مطالعه کاربردی از نوع پیمایشی تنظیم و انجام شده است. 

  spssداده ها و اطالعات نیز از طریق پرسشنامه استاندارد مورد جمع آوری و سپس در محیط نرم افزار

آزمون، و مدل نهایی ارائه شد، و  Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گردید، مدل فرضی پژوهش با 

روندی سازمانی کارکنان و عملکرد نهایتا راهکارهای بهبود ارائه گردید. نتایج نیز نشان داد که بین رفتار شه

َشغلی آنها رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد. بررسی ارتباط بین عملکرد شغلی با ویژگی های 

دموگرافیک نیز نشان داد که میان متغیر عملکرد شغلی و متغیر های مدرک تحصیلی و سابقه کار ارتباط 

رد شغلی با سایر ویژگی های دموگرافیک ارتباط وجود مثبت و معنادار وجود دارد اما میان متغیر عملک

ندارد. در نهایت با توجه به اهمیت رفتارهای کارکنان در سازمان و با توجه به اینکه از جمله موارد تاثیر 

گذار بر عملکرد کلی سازمان، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی می باشد لذا می توان، با شناسایی 

اط قوت و اصالح نقاط ضعف، در راستای اهداف کلی سازمان و بهبود وضعیت فعلی آن، و سپس تقویت نق

 گام برداشت.

 .کارکنان، سازمانرفتار شهروندی سازمانی، عملکرد شغلی،  :يديکل واژگان 
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 4، امير کاوسی  3 رضا خانی جزنی،  2 احمد علی بابایی،   1 حسين عوض آقایی
کارشناسی ارشد مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  1

 .درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
 ، تهران، ایران.استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 2
 .استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران 3
 .دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران 4

 

 نام نویسنده مسئول:
 حسين عوض آقایی

 

رفتار شهروندي سازمانی و عملکرد شغلی  بررسی رابطه بين

 کارکنان در سازمان
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 مقدمه
وشتارهای بارنارد در نتوسعه این مفهوم از مطرح گردید.  1983واژه رفتار شهروندی سازمانی، اولین بار بوسیله ارگان و همکارانش در سال  

ناشی  ،1978، 1966 ،1964در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کاتز، در مورد عملکرد و رفتارهای خود جوش و نوآورانه در سال های  1938سال 

 . (2) و (1)شده است

 یفرد انجام م شغل مرتبط با نقش که فراتر از انتظارات یها تی: فعالدیگرد فیصورت تعر نیبد یسازمان یرفتار شهروند یالدیم 20ر دههد

 یاز سو .(3)شود یدر نظر گرفته م )OCB)1یسازمان یدبه عنوان رفتار شهرون سندگانیاز نو یو توسط برخ یدسته از رفتار ها در موارد نیشود. ا

 یسازمان یو بهره ور ستمیس ی، نگه داریشغل تیرضا از جمله، یمهم یها ریبا متغ رایمطلوب است ز یهر سازمان یبرا یسازمان یرفتار شهروند گرید

 یریجامعه پذ ایانتخاب، استخدام  یها ندیبه فرا ایآن که متوسل به زور و اجبار شوند  یبه جا رانیدهد که مد یمطالعات نشان م جیارتباط دارد. نتا

 یرفتار شهروندمفهوم . (4)رفتارهای کارکنان در سازمان را ارتقاء دهندرا  یسازمان یتوانند رفتار شهروند یم نمایند، جادیرفتار ها را ا نیاتکا کنند تا ا

بر  قاتیاز تحق یسر کی گرید یاز سو است. شیافزاآن همچنان در حال  تیبوده است و اهم قاتیاز تحق یاریموضوع بس ریسال اخ 15در  یسازمان

 (.5د)را مطرح کرده ان یسازمان تیموفق و یسازمان ی، اثر بخششغلیمثل عملکرد  یمتمرکز بوده اند و عوامل یسازمان یرفتار شهروند یها امدیپ

هر یک نشان دهنده رفتار شهروندی  معرفی شد که ( به عنوان یک ساختار متشکل از پنج بعد1988) 2توسط ارگان رفتار شهروندی سازمانی،

 sاین پنج بعد همواره در تحقیقات مربوطه مدنظر محققین بوده است، و می توان آن ها را بصورت زیر دسته بندی کرد: :است سازمانی متمایز

 و  گرانیو آرزوی کمک به د لیکه آن ها م نیدهند، تنها به خاطر ا یکه کارمندان به طور خودجوش انجام م ییها تیفعال :3ینوع دوست

 .سازمان را دارند

 دهد، تفکر بهره یاز خود نشان م یمناسب عملکردی درون نقش فیشناس است، او در انجام وظا فهیوظ یشهروند سازمان: 4یشناس فهیوظ 

 که سازمان از او انتظار زییبدهد، حاضر است فراتر از آن چ صیسازمان را تشخ ازیچنانچه ن و همواره مدنظر اوست ف،یورانه در انجام وظا

 در خدمت سازمان باشد . دارد،

 نوعی از رفتار های شهروندی سازمانی است که نسبت به رفتارهای کمک کننده توجه بسیار کم تری به آن شده است.5جوانمردی : 

 یسازمان یکارمند در زندگ کیمشارکت  ضرورت به یمکمل بعد جوان مردی است. نگرش مدن قت،یدر حق ی: نگرش مدن6ینگرش مدن 

 بردن نیاز ب در کند تا یبعد تالش م نیاست اما در ا بایبعد، در مقابل مشکالت شک نیدر ا یسازمان ر، شهروندگیعبارت د اشاره دارد. به

 .ناهمواری ها و مشکالت نقش داشته باشد

 )کنند. در واقع آن ها از چنان وجهه ی  یم همواره در تعامالت خود، ادب و احترام را حفظ ی: شهروندان سازمان7احترام)ادب،تواضع

 (.6)است یمبتن برخوردارند که ارتباطاتشان بر حفظ احترام یاجتماع

ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، رادمردی و گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و 

درتعریفی رفتار  8. پادساکف(10)ورد توجه قرار گرفته اندمالحظه، رفتار مدنی، نوع دوستی، در تحقیقات به عنوان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی م

 (.7)مولفه بیان نمود که عبارت اند از: نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت، و آداب اجتماعی 5مانی را در شهروندی ساز

دو .  (3)ی گرددتعریف م دهد یانجام م یزن(، کار خودش را بخوب ایفرد) مرد  کیچگونه  نکهیا به شکلکارکنان  ی، عملکرد شغلاز سویی 

وظایف شغلی مرکزی  ولی به عنوان مهارت )یعنی شایستگی( تعریف شده که با آنجزء حیاتی عملکرد شغلی عملکرد در نقش و فرانقش عبارتند از: ا

عملکرد کلی سازمان سودمند است حتی اگر به  برای ؛که تعریف شود(OCB) رفتار شهروندی سازمانشوند؛ دومی ممکن است در شرایط انجام می

های نقش رسمی خود برای کمک فزاینده خواهان فراتر رفتن از نیازمندی امروزه، کارکنان به طورصورت غیر رسمی در سازمان وجود داشته باشد. 

سطح رایج، عملکرد  می باشد. در یکملکرد شغلی یک عامل پیش بینی کننده قوی بر عبه نشاط سازمانی هستند، در نتیجه رفتار شهروندی سازمانی 

 (.8آن در گیر هستند، تعریف شود)تمامی رفتارهایی که کارکنان هنگام کار با "شغلی می تواند به عنوان

اگرچه این یک توصیف بسیار مبهم است، تعداد رفتارهایی که کارکنان در محیط کار از خود بروز می دهند، نیاز ضروری ابعاد ویژگی های 

د. در مربوط به کار نمی باشد، بطور معمول، عملکرد شغلی کارکنان به عنوان اینکه چگونه یک فرد کار خودش را بخوبی انجام می دهد، بیان می شو

و  دا، محققان درباره احتمال تعریف و اندازه گیری عملکرد شغلی خوش بین نبودند، اگرچه آنها خیلی سریع متوجه شدند، که تعیین ابعاد شغلیابت

                                                           
1 Organizational, Citizenship Behavior 
2 Organ 
3 Altruism 
4 Conscientiousness 
5 Sportsman 
6 Civic virtue 
7 Courtesy 
8 Podsakoff 
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نیازهای عملکردی یک فرآیند مستقیم و ساده نیست؛ امروزه بطور رایج توافق گردیده است که عملکرد شغلی شامل مجموعه هایی از متغیر های 

 (.9وط و متاثر از هم، ابعاد شغلی، کارکنان و محیط کار است)مرب

می دهند و همچنین  عملکرد شغلی به عنوان ارزش مورد انتظار سازمان از رویدادهای رفتاری مجزا که افراد طی یک دوره زمانی مشخص انجام

و روش های استفاده  ابتکار عمل و تدابیر حل مساله آن ها به عنوان یک متغیرچند بعدی که نشان دهنده چگونگی عملکرد کارکنان در شغل، میزان

ی از الگوهای رفتاری ااز منابع موجود خود و همچنین استفاده از وقت و انرژی در انجام وظایف شغلی می باشد، به عبارتی عملکرد شغلی؛ مجموعه 

 (. 10محیط شغلی است) و عملکردی شامل؛ دانش، مهارت ها، شایستگی، وجدان  و توانایی های ادراکی در

اند بنابراین از آنجایی که کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین منابع و سرمایه های هر سازمانی مطرح می باشند و رفتار های آن ها هم می تو

ارهای کارکنان در سازمان بسیار با اهمیت تلقی گردد، در چند دهه اخیر محققان زیادی به تجزیه و تحلیل مولفه های مدیریت و عملکرد ها و رفت

ت گیرد پرداخته اند، ولی مساله ای که جای تامل دارد این است که قبل از تقویت رفتارها و عملکرد کارکنان، در هر سازمانی باید این بررسی صور

به عبارتی چه رابطه ای میان رفتارهای که آیا این رفتارها و عملکرد ها در راستای اهداف سازمان بوده و موجب عملکرد بهتر افراد می شود، یا خیر؟ 

متغیرها شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی وجود دارد؟ و چه رفتارهایی از اهمیت بیشتر یا کم تر برخوردار هستند؟ آیا ارتباط معنا داری بین این 

رفتار  ارتباط بین پژوهش با هدف بررسی بررسیوجود دارد؟  لذا با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف لذا با توجه به اهمیت موضوع این 

 شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان انجام گرفته است.  
 

  پيشينه پژوهش هاي انجام شده با تمرکز بر رفتار شهروندي سازمانی

بروی   "متا آنالیز -شهروندی سازمانیسازمانی رفتار  -پیامد های سطح فردی "، در مطالعه با عنوان 2009استیو وایت و همکاران در سال  -

نمونه آماری نشان دادند که رفتار شهروندی سازمانی به تعداد پیامد های سطح فردی، شامل سطح بندی مدیریتی عملکرد کارکنان، احترام به  168

 (.11تصمیم های صورت گرفته، و دیگر شاخص های فرعی مرتبط است)

 بروی "و عملکرد کارکنان یسازمان یشهروند یرفتار ها نیارتباط ب یبررس"تحت عنوان یالعه ادر مط،  1389در سال  و همکاران یخان -

 فیبر ط یمبتن یسوال 22پرسشنامه از  ،یسازمان یرفتار شهروند یها ریو جهت سنجش متغ یزنجان به عنوان جامعه آمار یکارکنان استاندار

 قیتحق یها هیفرض هیحاصل نشان داد که کل جینتا تیدر نها نمودند، ساالنه استفاده یابیسنجش عملکرد کارکنان از نمرات ارزش یو برا کرت،یل

 دارد. دوجو یو معنا دار میبا عملکرد کارکنان رابطه مستق یسازمان یشهروند یرفتار ها یها ریمتغ نیشده و ب دییتا

سازمانی به عنوان یک نیاز انکار ناپذیر برای اثر بخشی سازمان رفتار شهروندی  "در پژوهش خود با عنوان 2013جعفری و همکاران در سال -

آن رفتار بیان نمودند که بر خالف گذشته که کارکنان مجبور به انجام رفتار های فراتر از نقش و وظیفه شان بودند، امروزه این تالش ها فراتر از  "ها

 (.12سازمان ها و علم مدیریت بیان می شود)ها می باشد و این رفتارها به عنوان رفتار شهروندی سازمانی در 

رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی اعضاء هیئت علمی واحد  "جمالی و همکاران در سال پژوهشی تحت عنوان  -

نمونه که از طریق نمونه گیری خوشه ای نفر به عنوان  397انجام داده اند.تعداد  "های منطقه یک دانشگاه آزاد اسالمی به منظور ارائه مدل مناسب

نی انتخاب گردید  و جهت جمع آوری داده ها از پنج پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی و جو سازما

لمی کمی بیشتر از حد متوسط می باشد. استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان بروز رفتار شهروندی سازمانی در بین اعضاء هیئت ع

 (.13متغیر های رضایت شغلی، تعهد سازمانی بروی رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت و فرسودگی شغلی و جو سازمانی تاثیر منفی دارند)

 100نی ارائه دادند. تعداد مدلی جامع جهت تعیین عوامل تاثیر گذار بر توسعه رفتار شهروندی سازما 1389زارعی متین و همکاران در سال  -

سوالی رابینز  24نفر از کارکنان شرکت ملی نفت ایران به عنوان نمونه انتخاب گردید و برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از پرسشنامه 

فرهنگ سازمانی، ابعاد ارتباطی و  استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد، سبک رهبری تحول آفرین مدیران، ویژگی های شخصیتی کارکنان، ابعاد

ساختاری سرمایه اجتماعی بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی تاثیر گذار هستند و همچنین مشخص گردید که ساختار سازمانی بر توسعه رفتار 

 (.14شهروندی سازمانی موثر نبوده است)

رفتار شهروندی سازمانی بر اساس ادراک کارکنان از نوع ساختار  پیش بینی میزان"، در پژوهش با عنوان1394ترک زاده و همکاران در سال  -

نفر انتخاب شدند، ابزار  232با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده  "سازمانی) مطالعه موردی: برق منطقه ای و توزیع نیروی فارس(

انی) پادساکف( بود، نتایج این تحقیف نشان داد که ساختار سازمانی غالب پرسشنامه ساختار سازمانی و رفتار شهروندی سازم 2مورد استفاده شامل 

ن ابعاد در شرکت برق منطقه ای فارس، از نوع بازدارنده می باشد، میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی در حد متوسط می باشد و رابطه معناداری بی

 (15ساختار سازمانی توانساز پیش بینی کننده مثبت و معنادار رفتار سازمانی می باشد) ساختار سازمانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد و

بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان  "، در پژوهشی با عنوان1391افشار و همکاران در سال  -

مونه و استفاده از یک پرسشنامه، نتایج تحقیق آن ها نشان داد که: اغلب ویژگی نفر ن 429و با انتخاب  "بیمارستان های آموزشی منتخب شهر تهران
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تار های جمعیت شناختی مورد بررسی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر دارند، و یافته ها حاکی از آن بود که مردان نسبت به زنان، رف

سبت به افراد مجرد و مطلقه، دارای رفتار شهروندی سازمانی باالتری بوده و در ردهی شهروندی سازمانی بیشتری از خود نشان داده اند، متاهلین ن

سال، افراد دارای باالترین میانگین رفتار شهروندی سازمانی بوده اند، به عالوه افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد از باالترین رفتار  54-50سنی 

 (.16نشان داد که قومیت بر بروز رفتار شهروندی سازمانی تاثیری ندارد) شهروندی سازمانی برخورداند، و همچنین یافته ها

 

 هاي انجام شده با تمرکز بر عملکرد شغلی کارکنان پيشينه پژوهش
 "عضو، و نتایج عملکرد شغلی و رضایت شغلی -جهت گیری هدف، کیفیت تبادل، رهبر "، در مطالعه با عنوان2007لیفنگ زونگ در سال  -

عضو به عنوان میانجی و واسطه یک ارتباط قوی بین جهت  _ر از کارکنان یک شرکت آلمانی، نشان دادند که کیفیت ارتباط رهبرنف 170در بین 

ویژگی گیری نقش رهبر بر عملکرد شغلی، امتیاز رهبر خالق و عملکرد شغلی، و رضایت شغلی وجود دارد. یافته های آن ها نشان داد که کارکنان با 

 (.17ر قوی، در شغل خود بسیار تاثیر گذار هستند؛ زیرا آن ها تمایل دارند که یک ارتباط قوی با سرپرست خود ایجاد کنند)هدف محور، بطو

یبان  "مطالعه 4بررسی نقش امید بروی عملکرد شغلی، نتایج حاصل از  "در مطالعه با عنوان 2007سوزان پیترسون و همکاران در سال  -

دروم امید، کارکنان با امید بیشتر دارای استراتژی مرتبط با هدف و انگیزه  بیشتر جهت دستیابی به اهداف می باشند. نمودند که بر اساس تئوری سن

امید یافته های پژوهش مربوطه نشان داد که مدیران و کارکنان با امید بیشتر، نیز دارای عملکرد شغلی بیشتری و همچنین مدیران و کارکنان با 

 (.18بیشتری برای حل مشکالت هستتند) بیشتر دارای راه حل

نفر از  1100و بررسی بر روی  "فاکتورهای رفتار شهروندی سازمانی و نتایج آنها"در مطالعه با عنوان 2013 یونگ هی و همکاران در سال -

و در نهایت بر رضایت شغلی آن  شرکت کره ای به این نتیجه دست یافتند که فاکتورهای رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان 30کارکنان 

 .(43)ها تاثیر مثبتی دارد

ابعاد رفتار  "مهندسان نیدر ب یبا عملکرد شغل یرفتار شهروند سازمان نیارتباط ب"در مطالعه تحت عنوان، 2015 در سال و همکاران یانور -

 (OCBمطالعه ) نینمودند. در ا یرا بررس یبا عمکرد شغل یمدن لتیو فض یجوانمرد ت،ی، حسن ن یشناس فهیشامل وظ (OCB)یشهروند سازمان

شاغل در شرکت  نینفر مهندس 68نفر از  50 یبصورت تصادف .دیگرد یدهد، تلق شیرا افزا یعملکرد شغل یژگیتواند و یکه م یبه عنوان عامل

Shaanxiابعاد نشان داد که جنبه ها و جی. نتادیپرسشنامه مورد مطالعه قرار گرد قی، از طرOCB یبا عملکرد مثبت شغل ،یبطور قابل مالحظه ا 

 (.19)مرتبط است کارکنان

 326بوسیله انجام تحقیق خود بر روی  "HSEابزار شاخص استاندارد های مدیریت "، در مطالعه با عنوان2015تودری و همکاران در سال  -

وسعه نفر از کارکنان شرکت ایتالیایی در قالب جمع آوری داده ها با پرسشنامه، نشان دادند که ارتباطی مستقیم بین تقاضای شغلی از یک سو و ت

 (.20( از سوی دیگر وجود دارد)OCB-Oملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی)شغلی، ع

نفر از کارکنان سازمان  450بروی  "ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی "پژوهشی 2011نصیر و همکاران در سال  -

وندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان وجود دارد و همچنین بهزیستی انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباط مهمی بین رفتار شهر

 (. 21نشان داده شد که جنس و تحصیالت متعادل کننده این ارتباط می باشد)

 

 روش پژوهش
 از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی خواهد بود.مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع همبستگی می باشد و 

 250نفر( شرکت فراسان می باشد که با استفاده از نمونه گیری تعداد  531در این مطالعه، جامعه مورد مطالعه، شامل کارکنان ستادی و عملیاتی)

شنامه رفتار نفر واحد عملیاتی( از کارکنان شرکت فراسان انتخاب گردیدند. ابزار گرد آوری اطالعات و داده ها شامل دو پرس 200نفر اداری و  50)نفر 

شده است. پرسشنامه رفتار شهروندی دساکف استفاده ااز پرسشنامه پ یسازمان یسنجش رفتار شهروند جهتشهروندی سازمانی و عملکرد شغلی بود. 

ا مولفه است، این مولفه ه 5سوال و  24طراحی شد، این پرسشنامه شامل  1991( توسط پادساکف و همکاران در سال OCBسازمانی پادساکف)

شاخص می  5سوال و  24عبارت اند از؛ نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت و آداب اجتماعی است. با توجه به اینکه این پرسشنامه دارای 

ت بیانگر شاخص) وجدان کاری(، سواال 21، 16، 11، 6، 1بیانگر شاخص) نوع دوستی(، سواالت 24، 20، 15، 10، 5باشد بنابراین به ترتیب سواالت

بیانگر شاخص ) آداب  18، 13، 8، 3بیانگر شاخص ) نزاکت(، و سواالت   23، 19، 14، 9، 4بیانگر شاخص) جوانمردی(، سواالت  22، 17، 12، 7، 2

، 1390اجتماعی( می باشند. که نمره گذاری این پرسشنامه در یک طیف لیکرت پنج درجه ای است روایی محتوایی و پایایی این پرسشنامه در سال 

بدست  79/0توسط کریمی و همکاران مورد بررسی قرار گرفت و هر دو شاخص مطلوب گزارش گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه را 

،  گزینه 1 عدد کم، خیلی گزینه به روش این طبق که، شده تشکیل زیاد، خیلی زیاد، متوسط، کم،کم، خیلی؛ حسط 5 از پرسشنامه، .(11)آوردند.
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، 7، 6، 2، اختصاص یافت و سپس وارد نرم افزار گردید. نکته: سواالت 5، گزینه خیلی زیاد، عدد 4،  گزینه زیاد عدد 3، گزینه متوسط عدد2کم عدد 

 خوبی سازمانی شهروندی رفتار سطوح از که آن است معنی به باشد باالتر فرد نمره هرچقدر، بصورت معکوس نمره گزاری می شوند. 23، 17، 12

پرسشنامه عملکرد  1970استفاده شده است. پاترسون در سال  9(JPQ)از پرسشنامه پاترسون یعملکرد شغلجهت سنجش  .برعکس و است برخوردار

است که به ترتیب بندرت نمره  یافته تشکیل 3 صفرتا از چهارتایی لیکرت طیف از که است سوال 15 دارای پرسشنامه . این(22)شغلی را بوجود آورد

، توسط 1391محتوایی و پایایی این پرسشنامه در سال اختصاص یافت و وترد نرم افزار گردید. روایی  3و همیشه عدد  2، اغلب عدد1صفر، گاهی عدد

رعایت بعد ) 5این پرسشنامه دارای (. .23.، بدست آمد)/79.، و /86اصالن پور و همکاران مورد بررسی قرار گرفت و به ترتیب آلفای کرونباخ و تصنیف 

بهبود در کار بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز ، اری در کارهمک، احساس مسئولیت در کار، رعایت نظم و انضباط در کار، نظم و انضباط در کار

ضی از معادالت ساختاری استفاده شد و سپس بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول مطالعه و در جهت شناسایی روابط موجود بین متغیر ها، مدلی فر

طراحی گردید تا نتیجه  Lisrelیق را نشان می دهد، بوسیله نرم افزار طراحی پیشنهاد داده شد. در مرحله آخر مدلی که ارتباط بین متغیر های تحق

 حاصل از ارتباط بین متغیرها و میزان تاثیر گذاری هر یک از آن ها بر دیگری مشخص گردد.

 

 یافته ها
سال، افراد بین  30ز کمتر ا نمونه آماری، به ترتیب افراد رده سنی 250پس از بررسی توزیع فراوانی سنی نمونه آماری نشان داد که از بین 

سال  40تا  31اد رده سنیبودند که افر %8/0، %4/18، %8/20، %20سال دارای توزیع فراوانی 50سال و بیشتر از  50تا  41سال، افراد بین  40تا  31

ود اختصاص دادند. خورد مطالعه به کمترین حجم را در نمونه م %8/0سال با توزیع  50دارای بیشترین و افراد رده سنی باالی  %8/20با توزیع 

بیشترین و زن ها  درصد %2/95همچنین پس از بررسی نمونه آماری بر اساس جنسیت ) مرد و زن( نتایج بدست آمده نشان داد که مردها با توزیع 

درک تحصیلی) زیر اری بر اساس مپس از بررسی نمونه آم درصد کمترین میزان را در نمونه مورد مطالعه به خود اختصاص دادند. %8/4با توزیع 

 دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری( نتایج  طبق نمودار زیر بدست آمد.

 

 
 

 ( توزیع فراوانی نمونه آماري برحسب مدرک تحصيلی1نمودار)

 

سال  5اد با سابقه کار کمتر از بیشترین و افر %4/54توزیع سال با  15تا  10نتایج بیانگر آن بود که افراد دارای سابقه کار و از نظر سابقه کاری 

 کمترین میزان را به خود اختصاص دادند. %4/10با توزیع 

 
 

                                                           
9 Job Performance Questionnaire 

زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

مدرک تحصیلی  77 96 28 39 9 1
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 ( بررسی ميانگين وزنی و انحراف استاندارد نمرات رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد آن1جدول)
 

 انحراف استاندارد میانگین وزنی متغیر

 5/0 4/3 رفتار شهروندی سازمانی

 7/0 1/4 نوع دوستی

 6/0 4/3 وجدان کاری

 00/1 3/2 جوانمردی

 7/0 8/3 نزاکت

 7/0 3/3 آداب اجتماعی

 

( و در بین ابعاد بیشترین میانگین وزنی 4/3) رفتار شهروندی سازمانی( می توان متوجه شد که میانگین وزنی نمرات 1با توجه به جدول )

 ( می باشد.3/2( و کمترین میانگین مربوط به مولفه جوانمردی )1/4مربوط به مولفه نوع دوستی با میانگین )
 

 ( بررسی ميانگين وزنی و انحراف استاندارد عملکرد شغلی و ابعاد آن2جدول )
 

 انحراف استاندارد میانگین وزنی متغیر

 3/0 7/3 شغلی عملکرد

 4/0 7/3 رعایت نظم و انضباط در کار

 3/0 8/3 احساس مسئولیت در کار

 4/0 6/3 همکاری در کار

 4/0 7/3 بهبود کار

 

( و در بین ابعاد بیشترین میانگین وزنی مربوط به 7/3( می توان متوجه شد که میانگین وزنی نمرات عملکرد شغلی )2با توجه به جدول )

 ( می باشد.6/3ین مربوط به مولفه همکاری در کار )گ( و کمترین میان8/3مسئولیت در کار با میانگین ) مولفه احساس
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 (N=250متغيرهاي مدل پژوهش )( ماتریس همبستگی مرتبه صفر 3جدول )
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ی
شغل

د 
کر

مل
 ع

اد
ابع

 

**26/0 **24/0 **25/0 **31/0 **18/0 **36/0 1        

**26/0 **26/0 **21/0 **23/0 *16/0 **23/0 **59/0 1       

**37/0 **27/0 **29/0 **35/0 **28/0 **26/0 **58/0 **50/0 1      

**29/0 **25/0 **21/0 **23/0 **18/0 **26/0 **62/0 **78/0 **57/0 1     

ی
ند

رو
شه

ار 
رفت

د 
عا

اب
 

**36/0 **36/0 **34/0 **43/0 **33/0 **39/0 **27/0 **22/0 **26/0 **21/0 1    

**39/0 **41/0 **31/0 **38/0 **26/0 **18/0 07/0 **17/0 *15/0 07/0 **48/0 1   

**26/0 **30/0 **19/0 **19/0 **22/0 03/0 04/0- 08/0- 02/0 06/0- *14/0 **54/0 1  

**34/0 **39/0 **38/0 **40/0 **28/0 **33/0 **19/0 **20/0 **22/0 *15/0 **74/0 **53/0 **26/0 1 

**47/0 **52/0 **38/0 **48/0 **45/0 **23/0 *13/0 *16/0 **21/0 *12/0 **50/0 **53/0 **47/0 **60/0 

 

بطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هرچه عملکرد ( بررسی ضرایب همبستگی بین متغیرهای  عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی کارکنان نشان داد که بین عملکرد شغلی و رفتار شهروندی را3طبق جدول )

 خواهیم داشت . بهتریشغلی کارکنان باالتر باشد رفتار شهروندی سازمانی 

زا در نظر گرفته شدند. بر این اساس، عملکرد وندی به عنوان متغیر دروندر رابطه با  تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی، متغیر عملکرد شغلی به عنوان متغیر برون زا و متغیر رفتار شهر

( به ترتیب  64/0( و همکاری در کار) 71/0(، رعایت نظم و انضباط در کار )85/0(، احساس مسئولیت در کار) 90/0د شغلی متغیر های بهبود کار) شغلی رابطه مثبت و معناداری با رفتار شهروندی دارد. در متغیر عملکر

 دارای بیشترین تا کمترین بارعاملی هستند.

( به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین بارعاملی هستند. از سویی با توجه به اینکه 38/0( و جوانمردی )65/0(، وجدان کاری )70/0(، آداب اجتماعی )77/0ی )(، نوع دوست87/0در متغیر رفتار شهروندی ، نزاکت )

( می باشد این ارتباط بسیار ضعیف بحساب می آید. 3/0( می باشد ولی چون کمتر از )-1تا 1( می باشد و این میزان بین مقدار استاندارد بار عاملی)بین 24/0بین عملکرد شغلی و  رفتار شهروندی میزان بار عاملی )

ی تحقیق (. به عبارت دیگر الگوی ارتباط بین ابعاد عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی اندازه گیری شده با الگو=p/000( معنی دار است)05/0( ، که در سطح)10/168همچنین مقدار آماره مجذور خی برابر )

( نشان داده شده است.2داده ها متفاوت نیست. بنابراین فرض پژوهش را تایید می نماید. نتایج این تحلیل رگرسیونی در نمودار)
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 بحث و نتيجه گيري
ی ها سرمایه از شایسته و جا به کارگیری به اجتماعی و اقتصادی ی توسعه روند از ناشی های بحران و تنگناها از رهایی برای روش موثرترین

. چراکه رفتار کارکنان و نگرش آنان تاثیر بسزایی در شیوه عملکرد آن ها و در نهایت عملکرد سازمان خواهد داشت. رفتار شهروندی انسانی است

د در سازمانی یکی از این مفاهیم نسبتا جدید در رفتار سازمانی است که دارای ابعاد گوناگون ولی مکمل یکدیگر را می باشد. همچنین عملکرد فر

 (. 24حاصل انتظارات مشخص و معینی است که سازمان از فرد در قبال انجام وظایف شغلی در راستای سازمان انتظار دارد)سازمان 

همچنین یافته های پژوهش در رابطه با تعیین وضعیت عملکرد شغلی و وضعیت رفتار شهروند سازمانی کارکنان شرکت فراسان نشان داد که 

 شخصیتی، ویژگی هایوضعیت رفتار شهروند سازمانی در شرکت فراسان از میزان باالیی برخوردار است بطوری که وضعیت عملکرد شغلی کارکنان و 

 عملکرد از که انتظار میرود دارند مطلوبی شخصیتی ویژگی های که ارکنانیک که معنا این به .هستند شغلی عملکرد بینی پیش در قوی متغیرهای

 (. 25باشند) برخوردار بهتری شغلی

 سازمانی شهروندی رفتار و مهارت بین ارتباط در عدالت از کارکنان ادراکات اساسی و ای واسطه نقش به همکاران و در این راستا کوهن  

 در و داده افزایش را رهبران به زیردستان اعتماد است، شده رفتار ای عادالنه طور به آنها با اینکه از کارکنان درک دیگر، عبارت  به اند؛ کرده تاکید

 (.26میدهد) ارتقا را سازمانی شهروندی رفتار نهایت

 انجام به خود اصلی وظایف بر عالوه ها سازمان در کارکنان که است فرانقشی رفتار سازمانی شهروندی به عبارت دیگر می توان گفت رفتار

 بهبود باعث فردی سطح در .دارند سازمانی و فردی سطح در مهم پیامد دو ها رفتار نوع این شده، انجام پژوهشهای درنتیجه . ورزند می مبادرت آن

 رهبری، عامل چهار شده، مشخص پژوهش این نتیجه در .شود می وری بهره ارتقای باعث سازمانی سطح در و سازمان به فرد تعهد و عملکرد

 (.14است) تأثیرگذار سازمانی شهروندی رفتار توسعه بر ارزشی و فرهنگی شخصیتی،

بنابراین با توجه به بررسی های صورت گرفته مشخص می گردد که عوامل گوناگونی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار است که در نهایت 

منجر به میزان رفتار شهروندی سازمانی معینی در سازمان ها می شود و این پژوهش نیز نشان داد که وضعیت رفتار شهروندی سازمانی در سطح 

یافته های رار دارد لذا این نتیجه از ویژگی های مثبت در جهت ارتقاء اهداف سازمانی و در نهایت بهبود وضعیت کلی سازمان خواهد بود. باالیی ق

پژوهش در خصوص تعیین ارتباط بین عملکرد شغلی با ویژگی های دموگرافیک نیز نشان داد که میان متغیر عملکرد شغلی و متغیر های مدرک 

ابقه کار ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد اما میان متغیر عملکرد شغلی با سایر ویژگی های دموگرافیک ارتباط وجود ندارد . بنابراین تحصیلی و س

ی و می توان بیان نمود که  زمانی که کارکنان سازمان دارای تحصیالت باشند در بوجود آمدن ارتباط معنادار و مثبت با عملکرد شغلی نقش اساس

ر می دارند. از طرفی یافته های پژوهش در تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با ویژگی های دموگرافیک نشان داد که تنها میان متغیمه

وری شهروندی سازمانی و قومیت ارتباط وجود دارد و میان متغیر رفتار شهروندی سازمانی با سایر ویژگی های دموگرافیک ارتباطی وجود ندارد بط

که می توان گفت با توجه به تنوع قومیت در این سازمان مورد مطالعه، مسئله حائز اهمیت است بگونه ای که وجود قومیت های مختلف ارتباط 

 معناداری را در روند رفتار شهروندی سازمانی ایجاد می کند. 

سازمانی در جامعه مردان نسبت به زنان جامعه بیشتر  در زمینه ارتباط بین جنسیت و سطح رفتار شهروندی سازمانی، میزان رفتار شهروندی

وه است و در زمینه ارتباط بین گروه های سنی مختلف در سطح رفتار شهروندی سازمانی نتایج نشان داد که میزان رفتار شهروندی سازمانی در گر

 (.27سال نسبت به سایر گروه ها بیشتر است) 50سنی باالی 

ت گرفته در جوامع و سازمانهایی که بر کار گروهی استوار باشند روابط اجتماعی و رفتارهای کمک کننده تاثیر لذا با توجه با مطالعات صور

بین رفتار بسزایی در پیشبرد امور دارند. که این نوع رفتارها به نوعی رفتار شهروندی سازمانی بحساب می آیند. یافته های پژوهش در تعیین ارتباط 

(، رعایت 85/0(، احساس مسئولیت در کار) 90/0کرد شغلی نشان داد که در متغیر عملکرد شغلی متغیر های بهبود کار) شهروندی سازمانی و عمل

( به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین بارعاملی هستند.در متغیر رفتار شهروندی ، نزاکت  64/0( و همکاری در کار) 71/0نظم و انضباط در کار )

( به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین بارعاملی هستند. 38/0( و جوانمردی )65/0(، وجدان کاری )70/0(، آداب اجتماعی )77/0(، نوع دوستی )87/0)

( می باشد و این میزان بین مقدار استاندارد بار عاملی)بین 24/0از سویی با توجه به اینکه بین عملکرد شغلی و  رفتار شهروندی میزان بار عاملی )

( می باشد این ارتباط بسیار ضعیف بحساب می آید. بنابراین می توان در این سازمان با بهبود و تقویت ابعاد 3/0باشد ولی چون کمتر از ) ( می-1تا 1

و امید عملکرد شغلی مانند بهبود در کار، تقویت احساس مسئولیت کارکنان، تشویق و الزام به رعایت نظم و انضباط در محیط کار، توسعه انگیزه و 

می توان همکاری با سایر کارکنان در محیط کار به بهبود وضعیت عملکرد شغلی و در نهایت افزایش رفتار شهروندی سازمانی کمک نمود. در نهایت 

 در را اولویت ترین پایین دوستی نوع رفتار و اولویت شناسی باالترین وظیفه رفتار سازمانی، شهروندی رفتارهای ابعاد میان از کرد که ادعا چنین

 در آنها اعضای بدون اینکه نمیتوانند سازمانها افزایش است، به دمکراتیک رو ارزشی نظام در شهروندان به داراست. توجه کارکنان عملکرد باالبردن

 به سازمانی شهروندان اهمیت که اکنون .دهند ادامه خود حرکت به مسیر باشند، داشته مثبت حضور رفتارهای تمام بروز خوب در نقش شهروندان
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نتایج این تحقیق نشان می  همچنانکه و شود اهمیت تلقی با بسیار میتواند هم آنها رفتار است، درک شده سازمان بسیار مهم منابع از یکی عنوان

 . (28دهد که میان رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد رابطه مثبت معنی دار وجود دارد)

 عملکرد و دوستی نوع میان ارتباط کمترین و دارد وجود ارتباط بیشترین کارکنان عملکرد و مدنی نگرش میان که فهمید می توانو در نتیجه 

 دوستی نوع و مدنی نگرش متغیر دو فقط شدند مسیر تحلیل آزمون در تحلیل وارد یکجا و کلی صورت به متغیرها این که زمانی ولیبود.  کارکنان

 عبارت دارند، به هم با افزاینده ای و مثبت ارتباط کارکنان عملکرد و سازمانی شهروندی رفتارهای .داشتند وابسته متغیر بر مستقیم تأثیر که بودند

پژوهش ها در این بنابراین با توجه به سایر کرد.  خواهد پیدا افزایش نیز آنان عملکرد کارکنان، سازمانی شهروندی رفتارهای میزان افزایش با دیگر،

 تحقیق نیز مشخص گردید که بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و عملکرد َشغلی آنها رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.
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