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چکیده
همچون تعلق خاطر کارکنان، یعواملریکارکنان، تحت تأثیسازمانيشهرونديرفتارها

تأثیر تعلق خاطر و نییباشد. هدف نهایی این پژوهش تعیو... میعدالت سازمان،یشغلتیرضا
شدن، مجذوب شدن) بر رفتار شهروندي سازمانی کارکنان استانداري ییفدا،یابعاد آن (سر زندگ

یشیمایاطالعات، پيو از نظر جمع آوري. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردشدالبرز می با
یملینفر تشک520البرز شامل يپژوهش را کارشناسان مجموعه استاندارياست. جامعه آمار

داده ها از ابزار پرسشنامه يجمع آورينفر بعنوان نمونه انتخاب شده است. برا220دهند که تعداد 
داده هاي بدست آمده از نمونه ها، هم از روش هاي آمار لیو تحلهی. براي تجزتاستفاده شده اس

پژوهش نشان داد که تعلق خاطر جی. نتادیاستفاده گردیو هم از روش هاي آمار استنباطیفیتوص
گذار هستند.ریکارکنان تأثیسازمانيو ابعاد آن بطور مثبت بر رفتار شهروند

.شدن؛ مجذوب شدنییفدا؛یسر زندگ؛یسازمانيتعلق خاطر کارکنان؛ رفتار شهروند:کلیدواژه

-رانیواحد اراك، ایدانشگاه آزاد اسالميو حسابدارتیریدانشکده مداریاستاد
-رانیواحد اراك، ایاز دانشگاه آزاد اسالمیدولتتیریکارشناس ارشد مدBabakjahangiri1@gmail.com

رانیواحد اراك، ایدانشگاه آزاد اسالميو حسابدارتیریدانشکده مداریاستاد-***
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مقدمه
دسترسی قابلسهولتبهتنهانهکهپایدار درون سازمان می باشدمنبعتنهاانسانیمنابع

فراهمرامدیریتبالندگیهايزمینهصحیحمدیریتصورتدرکهاستايپدیدهبلکهاست
دورانی،اندشدهخودزندگیدرايسابقهبیوجدیددورانواردانسانهاامروزه.خواهد نمود

دولتهابینرابطهبشرافزونروزپیشرفتباواستتحولوتغییرحالدربشدتآن دنیادرکه
بازوهايعنوانبهسازمانهابینایندر.استمجددتعریفودگرگونیحالپیوسته درملتهاو

سازمانهاکارکنانودارندهادولتوهاملتبینارتباطدرمهمینقش بسیارهادولتاجرایی
.باشندمیسازمانهااصلی درآفریناننقشواقعدر

پژوهشگران سازمانی به این نتیجه رسیده اند که برخی کارکنان با انجام مسئولیت هایی فراتر از 
اري وظایف تعیین شده در شغلشان به کارایی سازمان خود کمک می کنند. به این معنی که همک

هاي اضافی انجام می دهند، که نه الزم است و نه پیش بینی می شود.
افراد به همکاري ، قادر به توسعه ي اثر بخشی خود نیستند. در سازمان ها بدون تمایل داوطلبانه

همکاري داوطلبانه ، افراد کوشش ها و انرژي خود را براي شکوفایی توانایی هاي خود به نفع 
گیرند. در این حالت معموالً افراد از منافع شخصی خود می گذرند و مسئولیت سازمان به کار می 

و همکاران،زارعی متین، حسنپذیري در راستاي منافع دیگران را در اولویت قرار می دهند(
1385.(

سازمانی شهرونديرفتاراست.» 1سازمانیشهرونديرفتار«اصطالح این پدیده در سازمان ها 
بهواستن مؤثرسازمااثربخشعملکردافزایشدرکهاستايفراوظیفهوياختیاررفتاري،

بهتوجهبا.شودنمیسازماندهیسازمانرسمیپاداشسیستمبوسیلهمستقیمغیریامستقیمطور
رفتارشناختاست،مدیرانهايدغدغهومسائلازیکیهموارهاثربخشیافزایشاینکه

.آیدشماربهمسیرایندرمفیديوموثرگامتواندمیآنبرموثرعواملوسازمانیشهروندي
عملضعیفهاییچنین رفتاربروزدرافراد،زیادرسمیتعلتبهاستانداري البرز غالباًدر

1. Organizational Citizenship Behavior (OCB)
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کارکنانرفتار شهرونديدر)که1994(1موریسونگفتهبرخالفرسدمینظربهوکنندمی
نظردربراي خودمحدوديوظایف،کنندتعریفراخودشغلیهايمسئولیتگستردگیباید

خواهد مدتبلندومدتکوتاهدرسازمان و سایر دستگاه هاي وابستهبرايهاییزیانکهگرفته
ازهاییرفتارچنینبروزباتواندمیکهبودعواملیدنبالبهبایدکهرسدمینظربهلذا.داشت

باشد.داشتهرابطهسوي کارکنان
میعواملیچهکهپرسشبدینپاسخیافتنجستجويدرزیاديتحقیقاتراستا،ایندر

زیاديمحققانواستآمدهعملبهشوند،واقعموثرهاییرفتارچنینحفظوایجاددرتواند
تحقیقاتاین.اندهدادقراربررسیموردراسازمانیشهرونديرفتارهايپیامدوهازمینهپیش
سازمانی،عدالتسازمانی،حمایتشغلی،رضایتها،نگرشنظیرزیاديعواملکهدادنشان

هايزمینهپیشعنوانبهتوانندمی، غیرهو، تعلق خاطرروانشناختیقراردادوفرديبیناعتماد
تعلق خاطر تأثیر حاضرپژوهشد در شونمطرحسازمانی شهرونديرفتار) کنندگانپیشگویی(

موزد بررسی قرار گرفته استببر رفتار شهروندي سازمانی کارکنان کارکنان 

مروري بر پیشینه پژوهش
تعلق خاطر کارکنان

گرفتهقرارهاسازمانوپژوهشگرانازبسیاريتوجهموردکهاستمفهومیخاطرتعلق
کهاستپیامدهاییوسازمانهادرانسانیمنابعاهمیتگرفتهصورتتوجهاتدلیل اصلیاست

.برشمرده اندخاطرتعلقبرايکنون پژوهشگرانتا

بهودهندمینشانخودازبهتريعملکردکنندمیتعلقحسخودکاربهکهکارکنانی
گرفتهصورتپژوهش هايدیگرطرفاز.گذارندمیتاثیرسازمانکلعملکردبراین ترتیب

سازمانبرهزینه هاییتحمیلبهمنجرکارکناندرخاطرتعلقحسوجوددهد عدممینشان
تعلقکهکارکنانیکهمیدهدنشانگالوپموسسهپژوهشهاي.نیستقابل اغماضکهشودمی

وسوسه هايمقابلدرومطمئن ترمدارتر،مشتريسودآورتر،آنها.بهره ورترنددارندخاطر

1. Morrison
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.)1390،احمدخانی،، به نقل از عیسی 1،2010گالوپموسسه(مقاوم ترند سازمانترك
در طی سالیان اخیر کمتر واژه اي مانند تعلق خاطر کارکنان توجه مدیران اجرایی کسب و کار 
را به خود جلب کرده است شاید یک دلیل ، تأکید فزاینده بر سرمایه انسانی به عنوان منبع مزیت 

ت رقابتی را کاهش داده رقابتی باشد از آنجا که فن آوري به سرعت بسیاري از منابع عملیاتی مزی
است تمرکز به سمت سرمایه انسانی به عنوان دریچه مزیت رقابتی که به سادگی قابل تقلید نیست ، 

:استشدهارائهخاطرتعلقانواعازمختلفیتعاریفکنونتاتغییر کرده است .
یفاي نقش استفاده از تمام وجود خویش در ایفاي نقش هاي کاري،در تعلق خاطر افراد در ا

عدم تمام ابعاد فیزیکی،شناختی و عاطفی خویش را بکار گرفته یا ابراز می کنند.فقدان تعلق خاطر 
خویش از نقش هاي کاري است.در فقدان تعلق خاطر افراد به طور فیزیکی،شناختی و شناخت 

.)2،1990(کانهستندجدا عاطفی از نقش هاي کاري خویش 
مرتبط با کار که توسـط سـه شـاخص سـر زندگی،فـدایی      حاالت ذهنی مثبت،رضایت بخش و -

.)2003، 4و بکر3شاوفلی(شدن ومجذوب شدن متمایز می شود
است که براي دیگران بـه شـکل   ايیک حس هدفمندي فردي و انرژي تمرکز یافتهتعلق خاطر-

نسبت به هدف هاي سازمان مشـهود اسـت  رامابتالش وسازگاري،نمایش ابتکار عمل فردي،
.)2009ی و همکاران، مک(

تعلق خاطر کارکنان معیاري از چگونگی تفکر و احساس کارکنـان درهنگـام حضـور در محـل     -
است که در کار خویش اعمال می کنند ايکار است که تعیین کنند میزان تالش هاي داوطلبانه

.)1390عیسی خانی، احمد،، به نقل از5،2008کرستون(
و تاثیراتی که این تعهد بر نحوه عملکرد و مـدت حضـور آنهـا در    به میزان تعهد افراد به سازمان -

.)1390،عیسی خانی، احمد، به نقل از2008کرستون،(سازمان دارد،اطالق می شود

1. Gallup, Inc.

2. Kahn

3. Schaufeli

4. Bakker

5. Croston
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کـه کارکنـان   ايتعلق خاطر کارکنان ارتباط عمق و گسترده و همچنین تعهد داوطلبانه و مشتاقانه- 
عیسـی خـانی،   ، بـه نقـل از  2،2009و لـومن 1گبئـر (به موفقیت سـازمان دارند،توصـیف مـی شـود    

.)1390احمد،
خودافرادتعلق،درکاري شان؛نقش هايجهتدرسازماناعضاي"خود"ازبهره برداري- 

خودومی کنندابرازايوظیفهعملکردهايطیدرعاطفیوشناختیفیزیکی،به صورترا
.)1990کان،(میگیرندکارجهت بهآندررا

تحلیـل  فاکتورهـاي مقابـل نقطه يمستقیماکهايحرفهکاراییو3شدنعجین،انرژيباتعلق- 
داردارتبـاط حرفهـا ي هسـتند،  اثربخشـی عـدم ومطـرح 5بـدبینی ،4خسـتگی یعنـی رفتگـی 

).1391وحیده،، به نقل از مقصودلو،7،1997و لیتر6ماسلچ(
میـزان وشـناختی حضـور توجـه شـامل کـه استبعديدوانگیزشیمفهومیکخاطرتعلق- 

نفریکتوجهشدت(جذبوکندمیخودنقشمورددرتفکرصرفنفریککهزمانی
).1391وحیده،، به نقل از مقصودلو،8،2001روتبارد(می شود) نقشیکبر

وقتـی  کـه معنابدینشود،میاطالقداوطلبانهتالشبهمعموالکهاستمفهومیخاطرتعلق- 
یابـد افـزایش سـازمان منـافع کـه کننـد عمـل طریقـی بهباشند،داشتهانتخابامکانکارکنان

).1391به نقل از مقصودلو،وحیده،،92010و دیمکندي(
) استفاده می شـود کـه توسـط    2003در این پژوهش از تعریف تعلق خاطر شاوفلی و همکاران (

1. Gebauer

2. Lowman

3. Involvement

4. Exhaustion

5. Cynicism

6. Maslach

7. Leiter

8. Rothbard

9. Kennedy & Daim
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متمایز می شود.3و مجذوب شدن2، فدایی شدن1سه شاخص سر زندگی
با سطح باالیی از انرژي و تاب آوري ذهنی در حین کار متمایز می شود.زندگی،سر 

به درگیر شدن شدید شخص با کار و تجربـه حـس معنـی داري،اشـتیاق و چـالش      فدایی شدن،
اشاره دارد.

با تمرکز کامل و مجذوب شدن شادمانه در کار متمایز می شود که به موجب مجذوب شدن،
ته و فرد در منفک کردن خویش از کار مشکل دارد.آن زمان به سرعت گذش

رفتار شهروندي سازمانی
وکردنداستفادهسازمانیشهرونديرفتاراصطالحازباراولینبراي)1983(ارگانوباتمان

بهکمکبراياما کارکناناستنشدهقیدشغلشرحدرکهسودمندرفتارهاییعنوانبهراآن
.دهندمیبروزخودازمشهودنحويبهوظایفشانانجامدردیگران

.)1983،ارگـان (یـاد مـی کنـد    سندرم سـرباز خـوب   بعنوان رفتار شهروندي سازمانیارگان از
تمـاعی، وقـت شناسـی،    برمبناي بیشتر تعاریف رفتار سرباز خوب ، رفتارهایی چـون مـدد کـاري اج   

عدم بروز رفتارهاي نامطلوبی چون گالیه ، کارهاي داوطلبانه و همچنین کمک به دیگران، نوآوري
). رفتـار شـهروندي   1990،ارگـان (وشکوه، مشاجره و عیب جـویی از دیگـران را در بـر مـی گیـرد     

سازمانی در ارتباط با شغل صورت می گیرد اما ارتباطی با سیستم پاداش رسمی ندارد و بروز چنـین  
).1387،(صنوبريرفتاري باعث افزایش کارآیی سازمان خواهد شد

دساکف و مکنزي دالیل مختلفی را که رفتار شهروندي سازمانی ممکـن اسـت بـر اثربخشـی     وپ
سازمانی تأثیر گذار باشد، بیان می کنند. برخی از زمینه هـایی را کـه رفتـار شـهروندي سـازمانی بـه       

موفقیت سازمانی کمک میکند، می توان در قالب موارد زیر خالصه کرد:

1. Vigor

2. Dedication

3. Absorption
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مدیریت و کارکنان؛. افزایش بهره وري 1
. آزاد کردن منابع سازمانی براي استفاده مقاصد مولدتر؛2
. کاهش نیاز به اختصاص منابع کمیاب به وظایفی که جنبه نگهدارندگی دارد؛3
. تقویت توانایی سازمانها براي جذب و نگهداري کارکنان کارآمد؛4
. افزایش ثبات عملکرد سازمانها؛5
).1387، (صنوبريسازمان براي انطباق مؤثرتر با تغییرات محیطی. توانمند سازي 6

معتقد است که رفتار شهروندي سازمانی ، رفتاري فردي و داوطلبانه است که مستقیماً 1ارگان
به وسیله سیستم هاي رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است . اما با این وجود باعث ارتقاي 

ان می شود .اثر بخشی و کارایی عملکرد سازم
این تعریف بر سه ویژگی  اصلی رفتار شهروندي تاکید دارد : اول اینکه این رفتار داوطلبانه و 
اختیاري است یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه  بخشی از وظایف رسمی فرد است . دوم 

د کار آمد سازمان را اینکه مزایاي این رفتار، جنبه سازمانی دارد . بدین معنی که این رفتار کارکر
اشاعه می دهد و ویژگی سوم این است که رفتار شهروندي سازمانی ماهیت چند وجهی دارد

).1386(اسالمی،
با این تعریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و 

عبارت دیگر ساختار رفتار فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به 
شهروندي سازمانی به دنبال شناسایی و ارزیابی رفتارهاي فرانقش کارکنانی است که در سازمان 

بینستوك و (فعالیت می کنند و در اثر این رفتارهاي آنان، اثر بخشی سازمانی بهبود می یابد
.)1391فرزاد،،به نقل از خطیبی،2003همکارن  

کارگر  ممکن است نیازي به اضافه کاري و تا دیر وقت در محل کار به عنوان مثال  یک 
ماندن نداشته باشد . اما با وجود این براي بهبود امور جاري و تسهیل شدن جریان سازمان، بیشتر از 

1و بیرن 2کرو پانزانو(ساعت کاري رسمی خود در سازمان می ماند و به دیگران کمک می کند 

1. Organ

2. Cropanzano
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).1391فرزاد،،، به نقل از خطیبی2000
) رفتار شهروندي سازمانی را تحت عنوان رفتار هاي آگاهانه  و 1998و همکاران (2مکنزي

داوطلبانه از جانب کارمند که به طور مستقیم عملکرد مؤثر یک سازمان را جدا از هدف بهره وري 
،ی، به نقل از خطیب32008جونگ و هونگ(کارمند ،  افزایش می دهد، تعریف کرده اند 

).1391فرزاد،
) رفتار  شهروندي سازمانی را تحت عنوان 2004( 4در تعریف دیگري  لی پین و جانسون

دي گروت و (تمایل به تشریک مساعی و مفید بودن در محیط هاي  سازمانی تعریف کرده اند
هایی همچنین رفتار شهروندي سازمانی رفتار ). 1391فرزاد،،، به نقل از خطیبی52006لیبراون

را در بر می گیرد که نه تنها بوسیله شرح شغل دستور داده نشده اند بلکه ايسازنده و همکارانه
2000و همکاران  6آلن(بطور مستقیم و یا قرار دادي بوسیله سیستم رسمی  پاداش داده نمی شوند

).1391فرزاد،،، به نقل از خطیبی
ازمانی را کمک هایی غیر رسمی  می دانند که ) رفتار شهروندي س2007و همکاران (7ویگودا

کارمند بدون توجه به تحریم ها و پاداش هاي رسمی به عنوان یک فرد می تواند آزادانه آنها را 
) رفتار 2006(8انجام دهد و یا از  انجامشان خودداري نماید. ارگان اخیراً به نقل از بلیندا و فیونا

که از محیط اجتماعی و روانشناختی که در آن عملکرد شهروندي سازمانی را به عنوان عملی 
).1391فرزاد،،به نقل از خطیبی(شغلی اتفاق می افتد ، تعریف نموده است 

ارگان پنج بعد براي رفتار مدنی سازمانی قائل است . این پنج بعد همواره در تحقیقـات مربوطـه   

1. Byrne

2. Machenzie

3. Jung & Hong

4. Lepin & Johnson

5. Degroot & Brownlee

6. Allen

7. Vigoda

8. Belinda & Fiona
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):1384کاظمی ، (مه خواهد آمدمد نظر محققین بوده است. تشریح مختصر این پنج بعد در ادا

:1نوع دوستی–1
نوع دوستی شامل مجموع رفتارهاي آگاهانه هر فرد در کمک رسـانی بـه دیگـر افـراد سـازمان      
است که هدف عمده آن انجام بهتر وظایف می باشد . شهروندان نـوع دوسـت در شـنیدن دردهـا و     

تـا از ظرفیـت هـاي مجـاز و ممکـن      مشکالت همکاران تحملی طـوالنی دارنـد و تـالش مـی کننـد     
.سازمان و خارج از سازمان براي حل این گونه از مسائل بهره بگیرند

:2وظیفه شناسی–2
شهروند سازمانی وظیفه شناس است . او در انجام وظایف درون نقشی عملکرد مطلوبی از خود نشـان  

و چنانچـه نیـاز سـازمان را تشـخیص     . تفکر بهره ورانه در انجام وظایف همـواره مـد نظـر اوسـت     می دهد
.انتظار دارد در خدمت سازمان باشدبدهد حاضر است فراتر از آن چیزي که سازمان از او 

:3جوانمردي–3
، ، جوانمردي و روحیه ورزشکاري استیکی از مهمترین خصیصه هاي شهروندان سازمانی 

هروندان سازمانی در . شدار و بردبارندمالیمات ، خویشتن آنها همواره در مواجهه با مشکالت و نا
، به دست آوردهاي خویش بسنده نمی کنند و موفقیت و شکست را پیام آور حفظ بعد جوانمردي
.واجهه شدن با آینده تلقی می کنندآمادگی براي م

:4نگرش مدنی–4
. نگرش مدنی به ضرورت مشارکت ردي استنگرش مدنی در حقیقت مکمل بعد جوانم

1. Alltruism

2. Conscientiousnss

3. Sportsman

4. Civic Virtue
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عبارت دیگر شهروند سازمانی در بعد جوانمردي ه . بمند در زندگی سازمانی اشاره داردکاریک
در مقابل مشکالت صابر و شکیباست اما در بعد نگرش مدنی تالش می کند تا در از بین بردن 

.ریها و نامالیمات نقش داشته باشدناهموا

:1احترام–5
. اصوالً آنها از چنان و احترام را حفظ می کنندد ، ادب شهروندان سازمانی در تعامالت خو

.بر حفظ احترام متقابل مبتنی استوجهه اجتماعی برخوردارند که ارتباطاتشان
فوق نشان می دهد که هر یک از ابعاد اگر چه داراي ماهیتی جدا از ماهیت دیگر دقت در ابعاد

. در نـوع دوسـتی، شـهروند    هـدف مشـترکی دارنـد    بعدها می باشد اما همگـی مکمـل هـم بـوده و     
.ن، مدیران و رهبران عشق می ورزد، مشتریاسازمانی به همکاران

در وظیفه شناسی خود را مقید به انجام وظایفش می کند ، چرا که دریافته است  عرصه سازمان 
منصه ظهور تفکر سیستمی است و هرگونه کم کاري و یا تسامح در انجام کارها ، فرایند معیوبی 

خواهد داشت که خود و دیگران از آن متأثر خواهند شد . در بعد جوانمردي با بازوهاي در پی
اندیشه اش نماد صبر و شکیبایی است و در بعد نگرش مدنی داوطلبانه در ارتقاي فرهنگ زندگی 

و احترام متقابل سازمانی مشارکت می کند ، و نهایتاً در همه تعامالت خود از قواعد گفتگوي مؤثر
.)1384وي می کند (کاظمی ، پیر

ر ثیأباتوجه به اهمیت موضوع رفتار شهروندي سازمانی کارکنان ، تحقیقات متعددي مبنی بر ت
بر رفتار غیرهعملکرد شغلی و رضایت شغلی، حمایت سازمانی،عواملی همچون تعهد سازمانی،

یابی نتایج گوناگونی در داخل و خارج از کشور انجام گرفته و منجر به دستشهروندي سازمانی 
شده است. شکی نیست که براي دستیابی به عملکرد بهتر سازمانی، کارکنان استانداري البرز 

از اینرو در این پژوهش بر آن شدیم بایستی فراتر از حداقل قابل قبول براي انجام وظیفه عمل کنند.
هایی را براي بروز اینگونه تا ضمن بررسی تاثیر تعلق خاطر بر رفتار شهروندي سازمانی ، راهکار

1. Courtesy
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رفتارها براي بهبود عملکرد  و کارایی و اثربخشی کارکنان ارائه نماییم.
در داخل کشور حاضرپژوهشبعمل آمده، تاکنون موضوعی تحت عنوانبررسی بر اساس 

که در داخل و خارج از انجام شده مرتبطهايصورت نپذیرفته است. ذیالً به برخی از پژوهش
:نجام پذیرفته، اشاره می نماییمکشور ا

رفتاربرزمینه ايعواملتأثیربررسیهدفباراپژوهشی1389در سال طبرسا و همکاران- 
نفر از 325سازمانی در دانشگاههاي سیستان و بلوچستان در بین عملکردوسازمانیشهروندي

میايزمینهعواملکهنشان دادتحقیقاز مدلحاصل.نتایجدادندکارکنان آن دانشگاه انجام
گذار تأثیراین دانشگاههاعملکردوشهرونديرفتاربرشدهارائهمسیرتحلیلمدلتواند طبق

).1389،(طبرسا و همکارانباشد
نفر از کارکنان 137در بین که راپژوهشی نتایج1389در سال اخالق و همکاران ملک- 

تعهدبیناعالم نمودند. این نتایج حاکی از این بود که گمرکات استان گرگان صورت پذیرفت
میزانقدردارد و هروجوددارمعناآنان رابطهشهروندي سازمانیو رفتارکارکنانسازمانی

ارتقاءباعثوداشتهرفتار شهرونديبربیشتريتأثیریابد،افزایشکارکنانسازمانیتعهد
میسازمانفعالیتهاياثربخشی وکاراییافزایشاعثبمجموعدرکهشودمیشهرونديرفتار
.شود

منابعاقداماتتاثیرشناساییهدفبارا پژوهشی نتایج 1387حاج کریمی و همکاران درسال - 
یامیانجیمتغیرعنوانبهسازمانیتعهدنمودنبا لحاظوکارکنانشهرونديرفتاربرانسانی

دادنشانتحقیقنتایجمنتشر کردند. تخصصی بانک ملتنفر از کارکنان رده 154واسطه بین 
.داردتاثیر مثبتیکارکنانرفتارشهرونديبرانسانیمنابعاقداماتکه

با هدف بررسی رابطه بین تعلق خاطر و رفتار را پژوهشی 2010در سال 1سوتینی رورخوم- 
انجام نفر از کارکنان چهار سازمان بزرگ کشور تایلند 522شهروندي سازمانی کارکنان در بین 

تعلق خاطر و رفتار شهروندي سازمانی کارکنان رابطه بیناین نتایج حاکی از این بود که داد.
.)2010وم ،(سوتینی رورخثبت و معنی داري وجود وجود داردم

1. Suthinee Rurkkhum
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هدف بررسی رابطه بین تعلق خاطر و رفتار بارا پژوهشی 2012ندیم احمد و همکاران در سال - 
که نشان داد رابطه مثبت و معنی انجام دادندشهروندي سازمانی کارکنان در کشور عربستان 

و (ندیم احمد سازمانی کارکنان وجود وجود داردداري بین تعلق خاطر و رفتار شهروندي
.)2012،همکاران
شدن،فداییزندگی،سر(آنابعادوخاطرتعلقتأثیرتعیینپژوهش،ایننهاییهدف
با در نظر گرفتن ابعاد پنج البرزاستانداريکارکنانسازمانیشهرونديرفتاربر) شدنمجذوب

) است.1988(1گانه اورگان

می باشد.بیانگر مدل مفهومی پژوهش 1شکل 

قیتحقمدل مفهومی .1شکل 

1. Organ

(OCB)رفتار شهروندي سازمانی

دوستینوع
کاري)شناسی(وجدانوظیفه
شهروندي)مدنی(فضیلت
جوانمردي
وتکریم(ادب و نزاکت)احترام

سرزندگی

فدایی شدن 

مجذوب شدن

تعلق خاطر
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فرضیه هاي پژوهش
فرضیه اصلی:

.روي رفتار شهروندي سازمانی کارکنان تأثیر گذار استتعلق خاطر بر 

فرضیات فرعی:
سرزندگی بر روي رفتار شهروندي سازمانی کارکنان تأثیر گذار است.–1
گذار است.تأثیرشدن بر روي رفتار شهروندي سازمانی کارکنان فدایی–2
ر است.مجذوب شدن بر روي رفتار شهروندي سازمانی کارکنان تأثیر گذا–3

پژوهششناسیروش 
روش پژوهش

در.شودمیمحسوبکاربردينظرهدفوازتحلیلی-توصیفیتحقیقروشکلیبطور
دراینکهبهتوجهبا.استخاصزمینهیکدرکاربرديدانشتوسعههدفکاربرديتحقیقات

استانداري البرزدرکارکنانسازمانیشهرونديرفتارتعیین تأثیر تعلق خاطر بر بهتحقیقاین
.گرددمیمحسوبپیمایشیپژوهشیکشودمیپرداخته

جامعه آماري و حجم نمونه
جامعه آماري این پژوهش را کارشناسان استانداري البرز (شامل استانداري، فرمانداري ها و 

نفر است.520این افراد هاي تابعه) تشکیل می دهند. تعداد بخشداري
استفاده شده است. با توجه به حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه کوکرانبه منظور تعیین حجم 

نفر خواهد بود که 220صدم، حجم نمونه برابر با 5درصد و انحراف 5نفر، و سطح خطاي 520جامعه 
به صورت تصادفی ، از بین کل جامعه آماري انتخاب  و نتیجه را به کل جامعه تعمیم می دهیم.

ابزار گرد آوري داده ها
رفتار شهروندي گیريبراي اندازهدر این تحقیق پرسشنامه می باشد .هادادهآوريگردابزار

سنجش ) استفاده شده است و براي1990پادساکف (ايگویه24پرسشنامه ازسازمانی کارکنان
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)استفاده شده 2003(شاوفلی و همکاران UWESايتعلق خاطر کارکنان از پرسشنامه هفده گویه
پنجلیکرتطیفکاري و رفتار شهروندي سازمانیخاطرتعلقبرايگیرياندازهمقیاساست.

.استبودهاصلی)پرسشنامهباتایی (مطابق

پرسشنامهپایاییو)اعتبار(روایی
قراراستفادهموردمتعدديهايپژوهشدرپژوهش،ایندرمورد استفادههايپرسشنامه

بومیازاطمینانحصولمنظوربهاست. اماشدهفرضمحرزآنروایی محتويلذا،اندگرفته
قرار گرفت و مدیریترشتهاساتیدازتعدادياختیاردرشدهتهیههايها، پرسشنامهگویهسازي

پس از اعالم نظر در خصوص نوع واژگان برگزیده  اصالحات الزم به عمل آمد.
گرفته بهرهکرونباخآلفايضریبروشازبراي بررسی پایایی پرسشنامه ها پژوهشایندر

ابزاربزرگتر  باشد70/0ازشدهمحاسبهآلفايمقدارکهصورتیاین روش، در در.شده است
نزدیکتر باشدیکعددبهآلفامیزانچقدرهروباشدمیبرخوردارالزمپایاییازاندازه گیري

.داردبیشتريپایاییاندازه گیريابزارکهاستنکتهاینمبین

سرزندگی،فدایی شدن، مجذوب شدن،تعلق خاطر و پرسشنامه برايشدهمحاسبهآلفايمیزان
کهبوده است762/0و 915/0، 796/0، 701/0، 778/0رفتار شهروندي سازمانی به ترتیب برابر با 

. نتایج مقدار آلفاي بدست استبیشتر70/0پرسشنامه ها ازتمامیشده برايمحاسبهآلفايمقدار
مناسبی برخوردار است.پایاییاز اندازه گیريابزارکهآمده نشان می دهد 

روش تجزیه و تحلیل داده ها:
فرضیهآزمونبرايوتوصیفیآمارازدهندگانپاسخمشخصاتبررسیبرايتحقیق،ایندر

22SPSSافزارنرمازاستفادهبارگرسیونآزمونشاملاستنباطیآمارفنونازتحقیقهاي

.ایمنمودهاقدام

تجزیه و تحلیل داده ها
درصد مذکر و 1/74تحلیل توصیفی اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان نشان می دهد 
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28/37درصد متأهل، میانگین سن پاسخ دهندگان 9/85درصد مجرد و 1/14درصد مونث، 9/25
سال ، میانگین تجربه در واحد 39/13سال ، میانگین تجربه (کل سابقه کاري) پاسخ دهندگان

سال بوده است. از نظر وضعیت مدرك تحصیلی 59/5(سابقه کاري در واحد) پاسخ دهندگان 
درصد داراي 8/16درصد لیسانس و 5/50درصد فوق دیپلم،  4/16دیپلم، درصد 4/16میزان  

درصد 4/29مدرك تحصیلی فوق لیسانس بوده اند که این تعداد از نظر وضعیت استخدامی شامل 
درصد دیگر بصورت 5/5درصد مامور و 6درصد قراردادي ، 2/25درصد پیمانی ، 9/33رسمی ، 

البرز همکاري داشتند. شرکتی یا مشاور با استانداري 
نتایج 3براي آزمون فرضیات پژوهش از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. جدول شماره 

تحلیل رگرسیون را نشان میدهد. نتایج حاصل نشان می دهد که تعلق خاطر و ابعاد آن شامل سر 
ي سازمانی زندگی، فدایی شدن و مجذوب شدن پیش بینی کننده هاي مناسبی براي رفتار شهروند

داراي 570/0می باشند که از میان ابعاد تعلق خاطر بعد سر زندگی با ضریب رگرسیون بتاي 
داراي کمترین تأثیر بر رفتار 291/0بیشترین تأثیر و بعد مجذوب شدن با ضریب رگرسیون بتاي 

شهروندي سازمانی می باشند.

نتایج تحلیل رگرسیون. 3جدول 

)OCBمتغیر وابسته: رفتار شهروندي سازمانی(

ري و پیشنهادات:نتیجه گی
بینیپیشوتبییندرايکنندهتعییننقشمثبتسازهیکعنوانبهکاريخاطرتعلق

شهرونديرفتارشغلی،رضایتشغلی،عملکردقبیلازی (سازمانوفرديمطلوبپیامدهاي

نتیجهRFTBetaSigمتغیر

1تأیید فرضیه فرعی 570/0325/0011/104199/10570/0000/0سر زندگی
2تأیید فرضیه فرعی 314/0098/0999/22796/4314/0000/0فدایی شدن

3تأیید فرضیه فرعی 291/0085/0148/20489/4291/0000/0مجذوب شدن
تأیید فرضیه اصلی432/0187/0087/50077/7432/0000/0تعلق خاطر
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خاطرتعلقکهدادنشانپژوهشایننتایج.دارد)سازمانیتعهدوکارتركنیتسازمانی،
بانتایجاینکههستندتأثیرگذاررفتار شهروندي سازمانیرويبرمثبتطوربهو ابعاد آن کاري

.باشدمیهمسوکامالپیشینهايپژوهشهايیافته

کهاستداوطلبانهوفرديرفتاري،سازمانیشهرونديمعتقد است رفتار)1988(ارگان
باعثوجوداینباامااست،نشدهطراحیسازماندرپاداشرسمیسیستمهايوسیلهبهمستقیماً
کاريخاطرتعلقتعریفدرکههمانگونهوشود میسازمانعملکردکاراییوبخشیاثرارتقاي

بنامرتبط با کار است. بخشرضایتمثبت،روحیحاالتمبینخاطرتعلقاستمشخصنیز
میتجربهرابخشیرضایتومثبتروحیحاالتکارمحیطدرکارکنانکهزمانیبراین
درنیروییچنینوجود، فعالیت هایی فراتر از وظایف مقرر را در سازمان انجام می دهند. کنند

سازمانتوسعهورشدبرايرازمینهودادهجلوهمناسباجتماع،درراسازمانوجههسازمان
.کندمیفراهم

آندرکهیفرهنگ. کردجادیاراخاطرتعلقفرهنگدیبادرکارکنانخاطرتعلقجادیابراي
ارزشکییشغلفیوظاازرفتنفراترواستحاکمساالريستهیشاواعتمادانصاف،وعدالت

موردپاداشوعملکردتیریمداقداماتدیبایمضاعفتالشهاينیچنارائهبراي. شودیتلق
مالكیشگامیپونوآوريکارکنان،عملکردیابیارزارهايیمعدروردیگقرارمجددیشیبازاند

. رويدنبالهوکاريمحافظهنهباشدبرتر
انسانهاينگاهباوگیردقراربازاندیشیموردکارکنانسرپرستیومدیریترویکردهاي

عمل،آزاديواختیاراعطاي. شودپرداختهکارکنانهدایتبهايتوسعهرویکردهايباوگرایانه
ایجادبهسرپرستطرفازیادگیريورشدفرصتهايکردنفراهمحمایت،بازخوردکاري،ارائه

.شودمیمنجرخاطرکاريتعلقایجادنهایتدروکارکناندردلگرمی

حقوقپرداخت. باشندفارغروزمرههايدغدغهازکارکنانتاآورندفراهمرافضاییمدیران
ايپایهنقشکارکنانرفاهتامینومطلوبکاريشرایطکردنفراهمهمراهبهمنصفانهدستمزدو
.کنندمیبازيرا

کهمحیطیازدارندنیازباشندداشتهسازمانباارتباطازخوبیاحساسکارکناناینکهبراي
طریقازکنندسعیبایداقداماینانجاممنظوربهارشدمدیران. باشندآگاهکنندمیکارآندر
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وکارکنانبااطالعاتتسهیمالگوسازي،باوپرداختهمسائلبررسیبهگروهیجلساتبرگزاري
روزانهفعالیتهايتوانندمی) بزرگتصویر(سازماناستراتژیهايواهدافازاندازيچشمارائه

یافتهافزایشمتقابلاعتماداحساسشودمیباعثامراین. بزنندپیوندبزرگترهدفیبهراکارکنان
سازمانبهآنهاخاطرتعلقمیزانطریقاینازوهستندمهمسازمانبرايکننداحساسکارکنانو

.یابدمیافزایش

هايآزموندرکهباشدافراديمتمایزسازيمبنايبربایدکارکنانانتخابهايسیاست
،پیشقدم شخصیتوخودبسندگیشناسی،وظیفهخصیصهچونهاییخصیصهدرانتخاب

دراستخداموانتخابهايآزمونرویکردبایددیگرتعبیربه.کنندمیکسبرابهتريامتیازات
روانشناختیسرمایهابعادگیرياندازهبهافرادتخصصیوفنیهايتواناییگیرياندازهکنار

روانشناختیسرمایهدارايافراد. کندتمرکز...) وخودبسندگیآوري،تاببینی،خوشامید،(
.دارندراهمکارانآنتبعبهوکارمحیطبرتاثیرگذاريبرايالزمقابلیتدارايباال
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