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چکیده
امروزه سازمانها دریافتهاند که منابع انسانی برای دستیابی به بهترین نتایج ،نیازمند مدیریت اثربخش است.
اقدامات مدیریت منابع انسانی عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد که این خود میتواند در محیط پویا
برای سازمانها مزیت رقابتی پایدار و بقا در چنین محیطهایی را به همراه داشته باشند؛ بنابراین سازمانها از
کارکنان خود انتظار بروز رفتارهایی داوطلبانه دارند که بهموجب آن ،کارکنان عملکرد خود را ارتقا دهند .رفتار
شــهروندی سازمانی در کارکنان بر کیفیت و عملکرد ارائهشده از سوی آنان تأثیرگذار است؛ ازاینرو شناسایی
متغیرهای مؤثر بر بروز این رفتار میتواند گامی در جهت افزایش عملکرد کارکنان باشد .پژوهش حاضر با هدف
ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی در «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» طراحی شده است .پژوهش حاضر از نظر
هدف ،کاربردی ،از نظر ماهیت ،توسعهای و از نظر روش ،اسنادی ـ پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش شامل
تعداد  1112نفر از کارکنان «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» است و حجم نمونه بر اساس نمونهگیری
سیستماتیک 279 ،نفر برآورد شد .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه پژوهشگرساخته است .برای تجزیهوتحلیل
دادهها از نرمافزارهای  SPSSو لیزرل استفاده شده است؛ بدین ترتیب که برای محاسبه آمار توصیفی و
جمعیتشناختی و آزمون نرمالبودن از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف و برای مدلسازی متغیرهای پژوهش از
روش مدل معادالت ساختاری ( )SEMو تحلیل عاملی بهرهگیری شده است .براساس یافتههای پژوهش و
تجزیهوتحلیل دادهها ،پنج بُعد شخصیتی ،ارزشی ،حمایتی ،فرهنگی و فراوظیفهای بهعنوان ابعاد مؤثر در بروز رفتار
شهروندی سازمانی در «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» شناخته شد که هر یک از این ابعاد مؤلفههایی را با خود
به همراه دارد؛ ولی عوامل شخصیتی یکی از ابعاد تعیینکننده در بروز رفتار شهروندی سازمانی در «وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی» است.
کلیدواژهها :رفتار شهروندی سازمانی؛ تحلیل عاملی اکتشافی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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 .1مقدمه

امروزه در حوزه خدمات ،اهمیت خدمات فرهنگی به لحاظ دارابودن جایگاهی ویژه در توسعه
اجتماعی ،بهطور قابلمالحظهای افزایش یافته است .در این حوزه یکی از عمدهترین مفاهیمی که
هم تالش های نظری و بنیادی را به خود معطوف ساخته و هم در تمامی سطوح مدیریت و منابع
انسانی اهمیت پیدا کرده ،رفتار شهروندی سازمانی است (میرکمالی و همکاران .)1388 ،یک
شهروند سازمانی خوب نهتنها باید از مباحث روز سازمان آگاه باشد ،بلکه باید درباره آنها
اظهارنظر کند و در حل آنها نیز مشارکت فعاالنه داشته باشد (رامینمهر و همکاران.)1388 ،
رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از« :مجموعهای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که
بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند؛ اما توسط وی انجام شده و باعث بهبود مؤثر وظایف و
نقشهای سازمان میشوند» ( .)Appelbaum, 2014اورگان ( ،)1988رفتار شهروندی را
بهعنوان رفتاری فرانقشی ،شامل آن دسته از رفتارهای فردی میداند که به بافت اجتماعی و
روانی ـ شناختی که در آن عملکرد شغلی باید انجام گیرد کمک میکند .این تعریف از رفتار
شهروندی سازمانی بیان میکند که اینگونه رفتارها از طریق غنیسازی چارچوب اجتماعی
محیط کار تأثیری خاص بر اثربخشی کلی سازمان دارد (صنوبری.)1387 ،
امروزه بیشتر مدیران خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت
میکنند و به میل و خواست خود به رفتارهایی دست میزنند که جزو وظایف رسمی شغلی آنها
نیست و بهطورکلی رفتار شهروندی سازمانی باالیی دارند (رامینمهر و همکاران.)1388 ،
پژوهشهای پیشین نشان میدهند افراد احتماالً وقتی از شغل خود راضی باشند و وقتی به آنها
وظایفی واگذار شود که بهخودیخود رضایتبخش هستند ،یا زمانی که آنها رهبرانی حمایتکننده
و الهامبخش دارند ،خیلی بیش از الزامات رسمی شغلی خود کار میکنند (ایرانزاده و اسدی.)1388 ،
وجود رفتار شهروندی سازمانی باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان میشود و
کارکنانی که به سازمان متعهد هستند به مدت طوالنی در سازمان باقی میمانند و خدماتی با
کیفیت باال ارائه میدهند و به موقعیت سازمان بر اساس رویکردهای متنوع و مختلف کمک
میکنند .بروز رفتارهای شهروندی سازمانی با ترک خدمت رابطه معکوس دارد؛ بهعبارتدیگر
افرادی که رفتارهای شهروندی سازمانی بیشتری از خود بروز میدهند ،کمتر سازمان را ترک
میکنند .از سوی دیگر طبیعی است که کاهش نرخ ترک خدمت در هر سازمانی میتواند باعث
عملکرد بهتر و اثربخشتر سازمان باشد.
در ایران ،سازمانها و نهادهای متعدد خدمات فرهنگی ارائه میدهند؛ اما «وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی» تنها نهاد رسمی موردنظر «شورای عالی انقالب فرهنگی» است که در زمینه
سیاستگذاری و برنامهریزی در حوزه فرهنگ عمومی نقش اساسی دارد .طبق گزارش «مرکز
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پژوهشهای مجلس» ،علیرغم رشد کمّی عملکرد این وزارتخانه در طی سالهای اخیر ،رشد کیفی
آن با هالهای از ابهام مواجه بوده و تأثیر آن در معضالت فرهنگی جامعه نمود یافته است (مجله
رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .)1395 ،این در حالی است که به باور بسیاری از
صاحبنظران مدیریت ،نیروی انسانی در زمره ارزشمندترین داراییهای سازمانی است؛ از طرفی
مهمترین و اساسیترین مسئله هر سازمانی ،عملکرد شغلی کارکنان آن سازمان است که اثر آن در
رفتار شهروندی سازمانی ملموس است.
رفتار شهروندی سازمانی بهعنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی که بر رفتارهای
فرانقشی کارکنان و مدیران تأکید میورزد ،در فرآیند سازمانی و تبدیل محیط سنتی به محیطی پویا
و کارآمد ،نقشی تعیینکننده دارد؛ بنابراین اگر سازمانهای موفق و ناموفق در جهت ایجاد رفتار
شهروندی سازمانی بهطور قاطع گامهایی بردارند ،در این صورت کارایی و بهرهوری سازمانی
بهصورت بالقوه افزایش خواهد یافت و این امر باعث ارتقای عملکرد آنها در میان سازمانهای
رقیب خواهد شد« .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» نیز با توجه به ساختار خاص و نوع مشتریان و
جامعه هدف خود نیازمند ارائه رفتارهای ویژهای از سوی کارکنان خویش است تا بتواند همگام با
محیط پویا و پیچیده امروزی فعالیت کند .با توجه به مطالب بیانشده ،پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ
به این سؤال است که مدل رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کدام است؟
و اینکه آیا بین ابعاد شناساییشده رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد؟
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

تقوی فرد ( )1394در پژوهشی با عنوان «تبیین نقش سرمایه فکری در گرایش به رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر» مدلی را ارائه کرد که در آن ،ابعاد رفتار شهروندی
سازمانی عبارتاند از .1 :کمک بینفردی که بر کمک به سایرین در انجام شغل یا وظیفه
سازمانی تمرکز دارد؛  .2ابتکار فردی که به توصیف ارتباط بینفردی در محیط کار میپردازد و در
راستای بهبود عملکرد فردی یا گروهی است؛  .3تالش فردی که نوعی از انجام کار مشخص و
فراوظیفهای است؛  .4طرفداری وفادارانه نیز تالش برای بهبود تصویر و چهره سازمانی در خارج
از آن است.
محرابی و اسماعیلآبادی ( ،)1394در پژوهشی در مورد ویژگیهای شخصیتی مؤثر بر رفتار
شهروندی سازمانی به پنج ویژگی مهم شخصیتی اشاره کردند که عبارتاند از -1 :برونگرایی:
این بُعد به راحتبودن فرد در روابط داللت دارد .اینها افرادی هستند که پیوسته ابراز نظر
میکنند .افراد برونگرا ،اجتماعی ،خوشمشرب و قاطع ،اهل معاشرت ،گفتوگو و خونگرم
هستند؛  -2تطابقپذیری (سازگاری) :این بُعد به احترام به دیگران داللت دارد .افراد سازگار دارای
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روحیه همکاری ،صمیمی و قابلاعتماد هستند و با دیگران همدلی میکنند -3 .وظیفهشناسی
(وجدان کاری) :این بُعد به قابلاعتمادبودن فرد داللت دارد .افراد باوجدان مسئولیتپذیر ،پایدار،
ساختاریافته و قابلاطمینان ،دقیق و دارای درجه باالیی از خودکنترلی هستند؛  -4روانرنجوری
(ثبات هیجانی) :این بُعد به توانایی فرد در تحمل محرکهای تنش و عوامل تنشزا اشاره دارد.
افراد دارای ثبات احساسی ایمن ،دارای اعتمادبهنفس ،استوار ،آرام ،باوقار و متین هستند؛ -5
گشودگی (تجربهپذیری) :این بُعد به عالقه و شیفتگی فرد به تجربههای جدید داللت دارد .چنین
افرادی ،خالق ،کنجکاو و حساس هستند .افرادی که در آن طرف طیف قرار میگیرند ،پیرو سنت
بوده و در شرایط آشنا راحتتر و راضی به وضعیت موجود هستند و کمتر به تغییر عالقه دارند و
در برابر عقاید جدید نیز گاهی مقاومت میکنند.
قیّومی و همکاران ( ،)1393بر اساس مدل اورگان ،طی پژوهشی پنج عامل مؤثر بر بروز
رفتار شهروندی سازمانی را معرفی کردند که عبارتاند از :وظیفهشناسی؛ نوعدوستی؛ فضیلت
مدنی؛ جوانمردی؛ احترام و تکریم .تیلور ( ،)2013تأثیر اهداف سازمانی و همدلی را بر رفتار
شهروندی سازمانی شناسایی و تأیید کرد .همدلی نوعی تمایل به تجربه احساس شفقت و
همدردی نسبت به افراد نیازمند ،آمادگیهای فردی برای همدردی و پریشانی شخصی،
داوطلبشدن ،رضایت خاطر از یاریرسانی داوطلبانه و تداوم آن است؛ بهعالوه همدلی بر
یاریرسانی در موقعیتهای زندگی مؤثر است (نادی و سجادیان.)1392 ،
بولینو و همکاران ( ،)2002پنج متغیّر مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی را شناسایی کردند.
وظیفهشناسی به قابلاعتمادبودن فرد داللت دارد .افراد باوجدان ،مسئولیتپذیر ،پایدار،
ساختاریافته و قابلاطمینان ،دقیق و دارای درجه باالیی از خودکنترلی هستند .فارح و همکاران
( ،)1997پنج عامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی را برشمردند .نوعدوستی ،به رفتارهای
مفید و سودبخش مانند ایجاد صمیمیت ،همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد .آداب
اجتماعی ،رفتاری است که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان میدهد و
شامل رفتارهایی مانند حضور در فعالیتهای فوقبرنامه ،حمایت از توسعه و تغییرات توسط
مدیران و تمایل به افزایش اطالعات عمومی است .وجدان کاری ،رفتاری فراتر از الزامات
تعیینشده بهوسیله سازمان در محیط کاری است .پژوهشگران رابطه بین رفتار شهروندی
سازمانی با متغیرهای سازمانی مختلف را نیز بررسی کردهاند.
اسکندری و ایراندوست ( ،)1394پژوهشی با عنوان «رابطه اخالق کاری و رفتار شهروندی
سازمانی با عملکرد سازمانی» انجام دادند .یافتههای این پژوهش ،همبستگی بین اخالق کاری و
رفتار شهروندی سازمانی ،همبستگی بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی و
همبستگی بین اخالق کاری و عملکرد سازمانی را تأیید کرده است.
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اباذری محمودآباد و امیریانزاده ( ،)1395پژوهشی با عنوان «رابطه معنویت در محیط کار و
تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان» انجام دادند .نتایج نشان داد که بین معنویت
در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین هر
دو متغیر تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار ،پیشبینیکننده معنادار برای رفتار شهروندی
سازمانی هستند.
صمدی میارکالیی و همکاران ( ،)1393پژوهشی با عنوان «رابطه رفتار شهروندی سازمانی و
رضایت شغلی در کارکنان صنایع نساجی جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران» انجام
دادند .با توجه به ارتباط بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در این پژوهش ،سیستم
منابع انسانی سازمان میتواند از طریق طراحی سیستمهای ارزیابی عملکرد ،برنامههای دقیق
توسعه مدیریت ،تنظیم سیستمهای پرداخت منصفانه و طراحی اسباب و لوازم شغلی در راستای
افزایش رضایت شغلی و درنهایت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گام بردارد.
مناجاتی و همکاران ( ،)1393پژوهشی با عنوان «رابطه آموزشهای ضمن خدمت کارکنان
پرستاری با پیامدهای شغلی :تعهد سازمانی ،خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی» انجام
دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که رابطه آموزش ضمن خدمت کارکنان پرستاری با تعهد
سازمانی و رضایت شغلی ،معنادار است؛ اما رابطه آموزش ضمن خدمت با رفتار شهروندی ،معنادار
نبود و بین آنها ارتباطی وجود نداشت .کشاورز و همکاران ( ،)1393پژوهشی با عنوان «رابطه
جهتگیری زندگی با رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی دبیران زن» انجام دادند .نتایج
بررسی و تحلیل دادهها نشان داد که بین جهتگیری زندگی با رفتار شهروندی سازمانی و
عملکرد شغلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
قیومی و همکاران ( ،)1393پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار
شهروندی سازمانی در سازمانهای فرهنگی» انجام دادند .با توجه به نتایج آزمون فرضیهها،
عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمانهای فرهنگی تأثیرگذار است.
محرابی و اسماعیلآبادی ( ،)1394پژوهشی با عنوان بررسی اثر ویژگیهای شخصیتی کارکنان
در بروز رفتار شهروندی سازمانی (موردمطالعه :وزارت امور اقتصادی و دارایی) انجام دادند .نتایج
حاصل از این پژوهش نشان داد که بین تمامی ابعاد ویژگیهای شخصیتی و رفتار شهروندی
سازمانی در جامعه موردمطالعه ،همبستگی وجود دارد و نیز از میان پنج بُعد ویژگیهای
شخصیتی ،گشودگی ،تطابقپذیری ،وظیفهشناسی ،روانرنجوری و برونگرایی بهترتیب بیشترین
تأثیر را در بروز رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در «وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران»
دارند.
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قنبری و همکاران ( ،)1393پژوهشی با عنوان «رابطه بین اخالق سازمانی با نهادینهسازی
رفتار شهروندی سازمانی» انجام دادند .نتایج نشان داد که بین اخالق سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی معلّمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و از سوی دیگر بین هر یک از ابعاد رفتار
اخالقی با رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که نقش مؤلفه فرهنگ
اخالق کاراییمدار نسبت به سایر مؤلفهها دارای بیشترین و نقش مؤلفه فرهنگ اخالقی ابزاری
دارای کمترین رتبه است .هویدا و همکاران ( ،)1393پژوهشی با عنوان «رابطه سیرت نیکو و
کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروندی سازمانی» انجام دادند .با توجه به یافتههای این پژوهش
هر چه کارکنان دانشگاه اصفهان سیرت نیکوتری داشته باشند ،یعنی بهطور بهتری در مواجهه با
انتخابهای گوناگون کار صحیح را انتخاب کنند ،منبع انرژی برای کسب نتایج فوقالعاده داشته
باشند و بدون هیچ ترسی در مسیر اهداف بلندمدت خود و دانشگاه حرکت کنند ،درنتیجه احساس
کیفیت زندگی کاری مطلوبتری پیدا میکنند و رفتارهای شهروندی سازمانی بیشتری از جانب
آنها بروز داده میشود.
زارعی متین و همکاران ( ،)1389پژوهشی با عنوان «ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر توسعه
رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی :کارکنان شرکت ملی نفت ایران)» ،انجام دادهاند .در
اين پژوهش تأثير پنج عامل عمده شامل سبک رهبری مدیران ،ویژگیهای شخصیتی کارکنان،
ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی و عوامل ارزشی ـ فرهنگی بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی
را موردبررسی قرار دادهاند .نتایج این پژوهش نشان داد که از بین این عوامل فقط ساختار
سازمانی بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی مؤثر نبوده و بقیه عوامل بر توسعه رفتار شهروندی
سازمانی تأثیرگذار هستند.
اوزدوران وتانووا ( ،)2017در پژوهشی به بررسی رابطه بین ذهنیت مدیران و رفتار شهروندی
سازمانی در میان کارکنان هتلهای پنجستاره در شمال قبرس پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد
مدیرانی که ذهنیت مثبتی نسبت به رفتار شهروندی سازمانی دارند و آن را در فرآیند مراودات
روزمره به کارکنان انتقال میدهند ،شاهد بروز این رفتارها در زیردستان نسبت به مشتریان
بودهاند .گائو و هی ( ،)2017رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و رفتار شهروندی سازمانی را
بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی سازمان و رفتار شهروندی
سازمانی ،ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد که نقش رهبری اخالقمدار بهعنوان یک متغیر
میانجی عمل میکند.
اسالم و همکاران ( ،)2016به بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و توانمندسازی
روانشناختی در کاهش ترک کار و بروز رفتار شهروندی سازمانی در صنعت بانکداری کشور مالزی
پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی بر
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تعهدات اثربخش تأثیرگذار است و در نتیجه بر رفتار شهروندی سازمانی از سوی کارکنان مؤثر
است و بین بروز رفتار شهروندی سازمانی و عدمتمایل به ترک خدمت ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد .چانگ و همکاران ( )2016به بررسی اقدامات منابع انسانی ،تعهدات سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی در میان معلمان مقطع ابتدایی کشور تایوان پرداختند .طبق نتایج ،معلمانی که
ادراکات مثبت نسبت به جایگزینی و استخدام و آموزش و توسعه داشتند ،رفتار شهروندی
سازمانی بیشتری از خود نشان دادند .بیلجین و همکاران ( ،)2015عوامل پیشبینیکننده بر بروز
رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری ترکیه را بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان داد که
رضایت شغلی و تعهدات اثربخش بهعنوان متغیرهای میانجی در رابطه بین رهبری کاریزماتیک و
رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی عمل میکنند.
یافتههای پژوهشی چانگ ( ،)2014با عنوان «تأثیر تعدیلگر عدالت سازمانی بین حمایت
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی» نشان داد که حمایت سازمانی مثبت پرستاران بر رفتارهای
شهروندی سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ همچنین مشخص شد ادراک عدالت سازمانی کارکنان اثر
تعدیلگری مثبت بین حمایت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دارد .در پژوهش لوپز
لومینگوئز و همکاران ( ،)2013با عنوان «رهبری تحولگرا بهعنوان عاملی برای رفتار شهروندی
سازمانی تغییرگرا» ،نتایج آزمون مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که مدل ارائهشده
بهخوبی دادهها را پیشبینی میکند .نتایج پژوهشها نشان میدهد که رهبری توسعهگرا از میان
سایر ابعاد رهبری (مشارکتی و وظیفهمدار) بیشترین تأثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
اوزبک و کیلیکارسالن ( ،)2013پژوهشی با عنوان «تأثیر ارزشها ،تمرکز کار و تعهد
سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی :مطالعهای از شرکتهای کوچک و متوسط ترکیه» انجام
دادند .نتایج نشان داد که تعهد عاطفی و تعهد هنجاری دو عامل پیشبینیکننده قوی رفتارهای
شهروندی سازمانی هستند و از بین آنها تعهد عاطفی پیشبینیکننده قویتری است؛ همچنین
مشخص شد که رفتار شهروندی سازمانی تابعی از ارزشهای نگهداریشده و تمرکز کار و نیز
تعهد عاطفی و تعهد هنجاری است .چن و همکاران ( ،)2013پژوهشی با عنوان حمایت سازمانی،
هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان پرستاران مرد انجام دادند .نتایج نشان داد که
بین حمایت سازمانی و هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ،رابطه مثبتی وجود دارد.
هوآنگ و همکاران ( ،)2012در پژوهشی با عنوان «تجزیهوتحلیل چندبُعدی جوّ اخالقی،
رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی» نشان دادند که رفتار شهروندی
سازمانی از طریق تأثیر جوّ اخالقی سازمان ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی تقویت میشود .نتایج
پژوهش لی و همکاران ( ،)2013با عنوان «عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی و پیامدهای
آن» ،نشان داد که عدالت رویهای ،رهبری تحولگرا و پیچیدگی ،اثر مثبت بر رفتار شهروندی
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سازمانی کارکنان دارند؛ همچنین مشخص شد که رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبتی با
رضایت شغلی دارد .در پژوهش هسیونگ و همکاران ( ،)2012با عنوان «تأثیر ادراک سیاستهای
سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی» ،نتایج فرضیههای پژوهش را تأیید کرد و نشان داد که
رابطه بین ادراک سیاستهای سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی بهطور منفی توسط رضایت
شغلی تعدیل میشود و بین ادراک سیاستهای سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه منفی
وجود دارد .فوت و تانگ ( ،)2008پژوهشی با عنوان «رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی»
انجام دادند .نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری
وجود دارد.
 .3توسعه فرضیهها و مدل مفهومی

مدل رفتار شهروندی سازمانی در «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» در پژوهش حاضر با
استناد به پیشینه پژوهشهای صورتگرفته در زمینه رفتار شهروندی سازمانی طراحی شد .با
توجه به اینکه پژوهشگران زیادی به رفتار شهروندی سازمانی پرداختهاند ،در این پژوهش،
مدلهای داخلی شامل مدل تقوی فرد ( ،)1394محرابی و اسماعیلآبادی ( ،)1394قیومی و
همکاران ،)1393( ،طبرسا و رامینمهر ( ،)1389ایرانزاده و اسدی ( )1388و مدلهای خارجی
شامل آنازا ،)2013( ،1بولینو و همکاران ،)2003( ،پودساکف ،)2000( 2اورگان ،)2000( ،فارح و
همکاران ،)1997( ،بررسی شدند.
در ابتدا شاخصهایی اصلی پژوهش از قبیل برونگرایی ،تطابقپذیری ،گشودگی،
روانرنجوری ،معنویت در کار ،اخالق سازمانی ،اخالق کاری ،عدالت سازمانی ،تعهد سازمانی،
اطاعت سازمانی ،کیفیت زندگی کاری ،انعطافپذیری ،تحمل تعارض ،همدلی ،خوشبینی،
نوعدوستی ،وظیفهشناسی ،جوانمردی ،تواضع و فضیلت شهروندی که برگرفته از پژوهشهای
پیشین است ،شناسایی شد؛ سپس مدل پیشنهادی بر اساس چارچوب نظری و پیشینه
پژوهشهای انجامشده شکل گرفت.
در مرحله بعد ،دادههای موردنیاز برای سنجش و اندازهگیری متغیرهای باال بهوسیله
پرسشنامه و بهصورت میدانی از کارکنان «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» جمعآوری و به
امتیازات مربوط تبدیل شد؛ سپس برای تجزیهوتحلیل با استفاده از نرمافزار لیزرل آماده شد .پس
از انجام تحلیل عاملی اکتشافی ،بارهای عاملی آن دسته از متغیرهایی که مقدار واریانس
تبیینشده آنها به هم نزدیک بود ،اشتراک گرفته شد و درمجموع براساس عناصر ذکرشده ،پنج
دسته عامل شناخته شد که بر اساس پیشینه پژوهش و با بهرهگیری از نظر استادان راهنما و
1. Anaza
2. Podsakoft
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مشاور ،عواملی از قبیل ابعاد شخصیتی ،ابعاد ارزشی ،ابعاد حمایتی ،ابعاد فرهنگی و ابعاد
فراوظیفهای شناخته شدند .شاخصهای مربوط به هر دسته از این عوامل به این صورت است که
ابعاد شخصیتی با چهار شاخص برونگرایی ،تطابقپذیری ،گشودگی و روانرنجوری شناخته شد.
ابعاد ارزشی با شاخصهایی از قبیل معنویت در کار ،اخالق سازمانی و اخالق کاری تعریف شد.
ابعاد حمایتی با شاخصهایی از قبیل عدالت سازمانی ،تعهد سازمانی ،کیفیت زندگی کاری و
اطاعت سازمانی تعریف شد.
ابعاد فرهنگی با شاخصهایی از قبیل انعطافپذیری ،تحمل تعارض ،همدلی و خوشبینی
شناخته شد و در آخرین عامل که تحت عنوان ابعاد فراوظیفهای است با عناصری از قبیل
نوعدوستی ،وظیفهشناسی ،فضیلت شهروندی ،تواضع و فروتنی در نظر گرفته شد .مدل مفهومی
پیشنهادی پژوهش مبتنی بر  5عامل شناختهشده در شکل  ،1نشان داده شده است.

شکل  .1مدل پیشنهادی پژوهش
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 .4روششناسی

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کـاربردی ،از نظـر ماهیـت ،توسـعهای و از نظـر روش ،اسـنادی ـ
پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش ،کلیه کارکنان «وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی» بـا حـداقل
مدرک کارشناسـی هسـتند کـه در مجمـوع تعدادشـان  1112نفـر اسـت .روش نمونـهگیـری نیـز
نمونهگیری سیستماتیک است .در پژوهش حاضر بر اساس فرمول وولورا حجـم نمونـه در نظـر
گرفته شده برمبنای حجم جامعه 279 ،نفر است .پرسشنامهای که بهمنظور ابـزار جمـعآوری دادههـا
بهکار رفت ،بهصورت حضوری در میان پاسخدهندگان توزیع شد و شـامل دو بخـش اسـت :بخـش
نخست مربوط به مشخصات فردی پاسخدهنده و شامل سن ،جنسـیت و میـزان تحصـیالت اسـت.
بخش دوم سؤالهای مرتبط با متغیرهای پژوهش و شامل  60سؤال پژوهشگرساخته اسـت .پایـایی
پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و روایی آن به روش روایی محتوا و کسب نظر از استادان راهنمـا
و مشاور و همچنین به روش روایی سازه با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی توسـط نـرمافـزار
لیزرل برآورد شد که نتایج آن در جدول  ،1آورده شده است.
جدول  .1پایایی و روایی متغیرهای پژوهش
متغیّر

آلفای کرونباخ

بار عاملی

آماره t

برونگرایی
تطابقپذیری
گشودگی
روانرنجوری
معنویت در کار
اخالق سازمانی
اخالق کاری
عدالت سازمانی
تعهد سازمانی
اطاعت سازمانی
کیفیت زندگی کاری
انعطافپذیری
تحمل تعارض
همدلی
خوشبینی
نوعدوستی
وظیفهشناسی
جوانمردی
تواضع
فضیلت شهروندی

0/83
0/79
0/76
0/81
0/79
0/77
0/86
0/81
0/85
0/82
0/79
0/88
0/76
0/85
0/87
0/84
0/89
0/82
0/78
0/79

0/74
0/70
0/70
0/87
0/90
0/80
0/79
0/90
0/88
0/86
0/95
0/90
0/78
0/75
0/85
0/82
0/74
0/80
0/78
0/84

16/68
15/32
15/45
21/08
22/21
18/54
17/86
21/81
21/20
20/57
24/29
22/24
11/09
15/45
17/87
17/29
15/10
12/21
16/93
18/70
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با توجه به جدول  ،1پایایی کلیه متغیرها بیشتر از مقدار  0/7بوده و به این معنا است که
سؤالهای پرسشنامه از پایایی مطلوب برخوردار هستند؛ همچنین پایایی کل سؤالهای پرسشنامه
 0/81برآورد شد .بر اساس نتایج جدول  ،1مقادیر بارهای عاملی بیشتر از  0/3بوده و در بیشتر موارد
به عدد یک نزدیک است و آماره  tمربوط به تمام بارهای عاملی از  1/96بزرگتر است؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که سؤالهای انتخابشده ساختارهای عاملی مناسبی را برای اندازهگیری
متغیرها و ابعاد موردمطالعه در مدل پژوهش فراهم میکنند.
 .5تحلیل دادهها و يافتهها

بررسی نرمالبودن متغیرهای پژوهش .در این قسمت از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف
برای تعین نرمالبودن توزیع دادهها استفاده میشود .فرضیه آماری این آزمون به شرح زیر است:
 :H0متغیر موردبررسی از توزیع نرمال برخوردار است.
 :H1متغیر موردبررسی دارای توزیع نرمال نیست.
اگر سطح معناداری آزمون کمتر از  0/05باشد ،فرض صفر رد میشود و با اطمینان  95درصد
میتوان گفت که توزیع متغیرها نرمال نیست .درصورتیکه سطح معناداری آزمون بیشتر از 0/05
باشد ،فرض صفر پذیرفته میشود و با اطمینان  95درصد میتوان گفت که توزیع متغیرها نرمال
است.
جدول  .2مقدار توزیع دادهها
نام متغیر

مقدار آماره z

برونگرایی
تطابقپذیری
گشودگی
روانرنجوری
معنویت در کار
اخالق سازمانی
اخالق کاری
عدالت سازمانی
تعهد سازمانی
اطاعت سازمانی
کیفیت زندگی کاری
انعطافپذیری
تحمل تعارض
همدلی

1/072
1/344
1/305
1/130
1/090
1/288
0/994
1/268
1/343
1/236
1/169
1/265
1/456
1/239

سطح معناداری
(*)sig
0/123
0/056
0/078
0/109
0/066
0/079
0/201
0/095
0/054
0/091
0/133
0/098
0/112
0/085

نتیجه
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
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خوشبینی
نوعدوستی
وظیفهشناسی
جوانمردی
تواضع
فضیلت شهروندی

1/349
1/288
1/268
1/110
1/128
0/992

0/058
0/079
0/095
0/111
0/145
0/228

نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است

*سطح معناداری کمتر از  0/05است ()P<0.05

با توجه به مقادیر جدول  ،2کلیه متغیرها دارای توزیع نرمال هستند؛ بنابراین برای سنجش روابط
بین متغیرها میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد.
تحلیل عاملی اکتشافی .در مرحله نخست با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و به روش
تحلیلی مؤلفه اصلی و چرخش واریماکس به بررسی ابعاد پرداخته میشود .برای شناسایی ابعاد
رفتار شهروندی سازمانی در نمونه موردبررسی از روش تحلیل عاملی اکتشافی در نرمافزار SPSS
استفاده شده است .در ابتدا تحلیل عاملی اکتشافی بر روی شاخصها صورت پذیرفت که نتایج
این تحلیل پنج ساختار (ُبعد) را معرفی کرد که مقادیر ویژه باالتر از یک را بهدست آورده و
درمجموع حدود  7درصد از کل واریانس را تبیین میکرد .بهطورکلی دشوارترین مرحله در تحلیل
عاملی اکتشافی نامگذاری عوامل است؛ زیرا معیار خاصی برای این کار وجود ندارد .الزم به
یادآوری است که مقدار ضریب شاخص  KMOبرابر با  0/856بهدست آمد که باالتر از حد
ضروری  0/60است؛ همچنین سطح معناداری آزمون بارتلت ( )Sigکمتر از  0 /05بهدست آمد
که نشان میدهد دادهها برای تحلیل عاملی مناسب هستند و کفایت دادهها نیز تأیید میشود
(سطح معناداری= .)0/000نتایج آزمون بارتلت و تحلیل عاملی اکتشافی در جدول  ،3آورده شده
است:
در تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج عوامل از روش مؤلفههای اصلی و برای چرخش
عاملها از روش واریماکس با نرمالسازی کیسر بهره گرفته شد .اعداد کمتر از  0/40برای
بارعاملی و اعداد کمتر از  0/50برای نسبت اشتراک ،مالک حذف سؤالها قرار گرفتند .جدول ،3
نشاندهنده عوامل استخراجشده برای هر بُعد است.
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جدول  .3ماتریس عوامل چرخش یافته با روش تحلیل مؤلفه اصلی و روش چرخش واریماکس با نرمالسازی کیسر برای
متغیر رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی
گویهها
خودم را کسی میبینم که بهسرعت با دیگران گرم میگیرد.
خودم را کسی میبینم که از تعلقداشتن به گروه لذت میبرد.
من همواره درباره مسائل کاری با دیگران صحبت میکنم.
من همواره به دیگران اعتماد میکنم.
من ارزش همکاری را به رقابت ترجیح میدهم.
من همواره نگران دیگران هستم.
من همواره تالش میکنم خودم را درک کنم
من به بسیاری از چیزها عالقهمندی نشان میدهم
من چالش در محیط کار را دوست دارم
من خودم را کسی میبینم که غرق در احساسات است.
خودم را کسی میبینم که حتی در شرایط پرتنش نیز آرام است.
من از انجام اشتباه در وظایفم میترسم.
در محل کار ،مایل به نفوذ در دیگران از طریق نگرش مثبت هستم.
در محل کار ،من احساس آرامش و احساس تعلق میکنم.
در محل کار ،من حاضرم بهطور فعال به دیگران کمک کنم.
در این سازمان ،انصاف بسیار باارزش بهشمار میرود.
در این سازمان ،صداقت بسیار باارزش به شمار میرود
در سازمان ،انجام و تعهد به وعدهها بسیار باارزش بهشمار میرود.
برنامه کاری من عادالنه است
میزان پرداختی به خودم را منصفانه میدانم.
من مسئولیتهای شغلی کار خود را احساس میکنم.
افتخار میکنم که به دیگران بگویم که عضوی از این سازمان هستم.
من واقعاً نسبت به سرنوشت این سازمان حساس هستم.
مایلم برای موفقیت سازمان خیلی بیشتر از حد انتظار تالش کنم.
من به قوانین و مقررات سازمانی احترام میگذارم.
در این سازمان ،اشتباهات من بخشیده میشوند.
وظایف و مسئولیتهای محوله به خود را بهطور کامل انجام میدهم.
در این سازمان ،تفویض اختیار بهصورت مناسب انجام میگیرد.
در این سازمان ،نظام مناسب پاداش و پرداخت وجود دارد.
در این سازمان ،انتصابات جدید بر اساس شایستگی افراد است.
برنامه کاری من عادالنه است.
میزان پرداختی به خودم را منصفانه میدانم.
من مسئولیتهای شغلی کار خود را احساس میکنم.
من در انجام کارهای سنگین به دیگران کمک میکنم.
من با میل و عالقه به حل مشکالت دیگران کمک میکنم.
من به افراد تازهوارد کمک میکنم.
من از قوانین و مقررات سازمان اطاعت میکنم.

عامل
اول

عامل
دوم

عامل
سوم

0/594
0/846
0/761
0/760
0/805
0/760
0/820
0/808
0/775
0/899
0/885
0/676
0/277
0/133
0/099
0/058
0/213
0/222
0/275
0/266
0/176
0/145
0/158
0/047
0/133
0/127
0/101
0/112
0/168
0/149
0/167
0/122
0/155
0/065
0/056
0/111
0/235

0/118
0/057
0/068
0/044
0/026
0/050
0/060
0/038
0/069
0/113
0/221
0/258
0/578
0/669
0/708
0/597
0/542
0/755
0/046
0/077
0/083
0/035
0/056
0/079
0/071
0/069
0/043
0/061
0/067
0/071
0/056
0/045
0/056
0/079
0/067
0/069
0/078

0/468
0/240
0/345
0/076
0/065
0/044
0/078
0/023
0/044
0/075
0/091
0/077
0/039
0/056
0/078
0/067
0/055
0/023
0/792
0/876
0/844
0/823
0/714
0/666
0/755
0/567
0/713
0/766
0/808
0/856
0/849
0/888
0/812
0/085
0/062
0/145
0/212

عامل
چهارم
0/057
0/326
0/132
0/078
0/056
0/145
0/211
0/233
0/196
0/176
0/143
0/233
0/277
0/269
0/233
0/255
0/214
0/233
0/266
0/277
0/222
0/097
0/085
0/079
0/063
0/077
0/122
0/151
0/183
0/127
0/166
0/098
0/087
0/823
0/855
0/633
0/659

عامل
پنجم
0/035
0/054
0/192
0/102
0/122
0/137
0/145
0/098
0/085
0/083
0/089
0/078
0/077
0/096
0/058
0/131
0/144
0/152
0/205
0/229
0/185
0/172
0/131
0/101
0/095
0/099
0/088
0/081
0/079
0/076
0/069
0/066
0/059
0/059
0/058
0/121
0/105
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من خود را یکی از وظیفهشناسترین کارمندان میدانم.
من برای کسب درآمد صادقانه کار میکنم.
من درباره مسائل پیشپاافتاده شکایتی نمیکنم.
من نسبت به تکالیف و وظایف محوله اعتراضی نمیکنم.
من نسبت به تغییرات اعمالشده اعتراضی نمیکنم.
اقداماتی جهت جلوگیری از بروز مشکل با کارکنان انجام میدهم.
من به حقوحقوق کارکنان تعدی نمیکنم.
من از تأثیرات اقدامات خودم بر سایر همکاران آگاه هستم.
من در جلسات مهم کاری شرکت میکنم.
در جلساتی که به بهبود تصویر سازمانی میانجامد شرکت میکنم.
من به اطالعیهها و پیامهای سازمان توجه میکنم.
کاری که من انجام میدهم ،برای من بسیار مهم است.
فعالیتهای کاری من ،به من حس معناداربودن میدهد.
من از توانایی خودم در انجام کارها مطمئن هستم.
احساس پیوند بین کارکنان تحملپذیری نسبت به مشکالت را
افزایش میدهد.
روحیه گروهی کارکنان تحملپذیری نسبت به مشکالت را افزایش
میدهد.
داشتن اهداف مشترک تحملپذیری نسبت به مشکالت را افزایش
میدهد.
اغلب نسبت به کسانی که از من کمشانستر هستند ،احساس ترحم
دارم.
من خودم را یک فرد دلرحم میدانم.
من اغلب توسط چیزهایی که میبینم متأثر میشوم.
در شرایط عدماطمینان ،من از خودم انتظار بهترینها را دارم.
من همواره نسبت به آینده خوشبین هستم.
در مجموع ،انتظار اتفاقات خوب برای من بیشتر از اتفاقات بد است.
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0/334
0/098
0/069
0/078
0/103
0/087
0/077
0/068
0/077
0/045
0/065
0/079
0/088
0/117
0/125

0/058
0/098
0/075
0/077
0/069
0/055
0/049
0/059
0/068
0/075
0/081
0/066
0/054
0/098
0/084

0/301
0/232
0/066
0/071
0/064
0/059
0/057
0/055
0/069
0/071
0/059
0/088
0/091
0/093
0/099

0/641
0/612
0/678
0/645
0/619
0/723
0/744
0/769
0/554
0/665
0/458
0/099
0/075
0/093
0/111

0/077
0/069
0/055
0/078
0/065
0/066
0/087
0/077
0/079
0/098
0/085
0/765
0/722
0/711
0/685

0/132

0/077

0/116

0/145

0/515

0/130

0/111

0/128

0/132

0/533

0/124

0/138

0/141

0/169

0/509

0/122
0/135
0/112
0/132
0/108

0/144
0/159
0/106
0/221
0/252

0/169
0/112
0/133
0/145
0/144

0/166
0/175
0/065
0/042
0/049

0/666
0/654
0/612
0/644
0/677

در مجموع پنج عامل از روی مفهوم و سؤالهای قرار داده شده در عامل موردنظر و مبانی
نظری موضوع موردبررسی ،شناسایی شد .این عوامل بهترتیب ابعاد شخصیتی ،ابعاد ارزشی ،ابعاد
حمایتی ،ابعاد فرهنگی و ابعاد فراوظیفهای نامیده شدند.
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جدول  .4تحلیل عاملی اکتشافی متغیر رفتار شهروندی سازمانی
تحلیل عاملی
اکتشافی

رفتار شهروندی سازمانی

آزمون  KMOو

نام عوامل بهدستآمده بهترتیب

درصد

عدد آزمون

اهمیت برحسب واريانس تبیین

واريانس

بارتلت

شده

تبیین شده

0/856

عوامل شخصیتی
عوامل ارزشی
عوامل حمایتی
عوامل فرهنگی
عوامل فراوظیفهای

22/233
17/566
19/111
27/297
33/455

مدل معادالت ساختاری پژوهش .رفتار شهروندی سازمانی در مدل مفهومی پژوهش حاضر با
نماد ( )OCBدر نرمافزار لیزرل تعریف شده است.

شکل  .2مدل نهایی در حالت استاندارد

حالت تخمین استاندارد ضرایب همگنشده هستند؛ یعنی مقیاس آنها یکی شده است و
امکان مقایسه بین آنها وجود دارد .در حالتی که این مقدار بین متغیرهای مکنون و آشکار مربوط
به آن در نظر گرفته شود ،برابر با همان ضرایب همبستگی یا بارهای عاملی هستند (در انجام
تحلیل عاملی تأییدی) و اگر بین دو متغیر مکنون در نظر گرفته شوند ،همان ضرایب مسیر یا
بتاهای استانداردشدهی رگرسیونی هستند.
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شکل  .3مدل نهایی در حالت اعداد معناداری

بر اساس شکلهای  2و  ،3مقادیر ضریب استاندارد برای عوامل شخصیتی 0/99 ،و مقدار
معناداری 14/21 ،است که چون بر اساس مقادیر معناداری تی در بازه  1/96تا  ،-1/96قرار ندارد
و بزرگتر از مقدار  1/96است ،بنابراین معناداری عوامل شخصیتی بهعنوان یک عامل دخیل در
بروز رفتار شهروندی سازمانی در «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» بر اساس اطالعات
پردازششده تأیید میشود .ضریب استاندارد برای ابعاد ارزشی 0/97 ،و مقدار معناداری17/59 ،
است که چون بر اساس مقادیر معناداری تی در بازه  1/96تا  -1/96قرار ندارد و بزرگتر از مقدار
 1/96است ،بنابراین معناداری ابعاد ارزشی بهعنوان یک عامل دخیل در بروز رفتار شهروندی
سازمانی در «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» بر اساس اطالعات پردازششده موردتأیید قرار
میگیرد .ضریب استاندارد برای ابعاد حمایتی 0/98 ،و مقدار معناداری 17/70 ،است که چون بر
اساس مقادیر معناداری تی در بازه  1/96تا  -1/96قرار ندارد و بزرگتر از مقدار  1/96است،
بنابراین معناداری ابعاد حمایتی بهعنوان یک عامل دخیل در بروز رفتار شهروندی سازمانی در
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» بر اساس اطالعات پردازششده ،تأیید میشود.
ضریب استاندارد برای ابعاد فرهنگی 0/91 ،و مقدار معناداری 14/28 ،است که چون بر
اساس مقادیر معناداری تی در بازه  1/96تا  -1/96قرار ندارد و بزرگتر از مقدار  1/96است،
بنابراین معناداری ابعاد فرهنگی بهعنوان یک عامل دخیل در بروز رفتار شهروندی سازمانی در
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» بر اساس اطالعات پردازششده موردتأیید قرار میگیرد.
ضریب استاندارد برای ابعاد فراوظیفهای 0/95 ،و مقدار معناداری 17/04 ،است که چون بر اساس
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مقادیر معناداری تی در بازه  1/96تا  -1/96قرار ندارد و بزرگتر از مقدار  1/96است ،بنابراین
معناداری ابعاد فراوظیفهای بهعنوان یک عامل دخیل در بروز رفتار شهروندی سازمانی در «وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی» بر اساس اطالعات پردازششده تأیید میشود .در ادامه مهمترین
شاخصهای برازش مدل پژوهش آورده شده است.
جدول  .5مهمترین شاخصهای برازش مدل پژوهش
X2/df

RMSEA

NFI

CFI

IFI

RFI

GFI

AGFI

1/71

0/063

0/94

0/90

0/96

0/89

0/90

0/91

( X2/dfنسبت کای دو به درجه آزادی) کوچکتر از  3است که نشاندهنده میزان قابلقبول
این شاخص است( RMSEA .ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد) کوچکتر از  0/08و
نمایانگر میزان مطلوب این شاخص است.
آزمون همبستگی پیرسون بین عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی .در این قسمت
بهمنظور بررسی ارتباط بین عوامل شناختهشده در بروز رفتار شهروندی سازمانی ،با توجه به
نرمالبودن متغیرهای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده میشود که نتایج آن در
جدول  ،6مشهود است.
جدول  .6آزمون همبستگی بین متغیرها
آزمون
همبستگی

Pearson
Corrolation

ابعاد شخصیتی
ابعاد ارزشی
ابعاد حمایتی
ابعاد فرهنگی
ابعاد فراوظیفهای

ابعاد

ابعاد

ابعاد

ابعاد

ابعاد فرا

شخصیتی

ارزشی

حمايتی

فرهنگی

وظیفهای

1
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری

(*سطح معناداری کمتر از  0/05است)

*

0/511
0/000
*
0/666
0/001
*
0/539
0/001
*
0/541
0/01

1
*

0/785
0/033
*
0/477
0/012
*
0/472
0/023

1
*

0/689
0/005
*
0/608
0/000

1
*

0/599
0/000

1
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جدول  .7خالصهای از نتایج آمار استنباطی پژوهش
دستهبندی متغیرهای
شاخصهای تأيیدشده

مؤثر بر بروز رفتار
شهروندی سازمانی
ابعاد شخصیتی
ابعاد ارزشی
ابعاد حمایتی
ابعاد فرهنگی
ابعاد فراوظیفهای

برونگرایی ،تطابقپذیری ،گشودگی ،روانرنجوری
معنویت در کار ،اخالق سازمانی و اخالق کاری
عدالت سازمانی ،تعهد سازمانی ،اطاعت سازمانی و
کیفیت زندگی کاری
همدلی ،تحمل تعارض ،خوشبینی ،انعطافپذیری
نوعدوستی ،فضیلت شهروندی ،تواضع ،جوانمردی،
وظیفهشناسی

ضريب
استاندارد

آماره t

نتیجه

0/99
0/97

14/21
17/59

تأیید
تأیید

0/98

17/70

تأیید

0/91

14/28

تأیید

0/95

17/04

تأیید

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف از پژوهش حاضر ،ارائه مدلی از رفتار شهروندی سازمانی در «وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی» است .بهمنظور نیل به این هدف ،پس از انجام مطالعات کتابخانهای و میدانی ،عوامل
مؤثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی شناخته و دستهبندی شدند و سرانجام  5بُعد شخصیتی،
ارزشی ،حمایتی ،فرهنگی و فراوظیفهای بهعنوان عوامل اصلی در بروز رفتار شهروندی سازمانی
در «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» شناسایی شد.
با توجه به مدل پیشنهادی ،دادههای جمعآوریشده بررسی و تحلیل شد که پس از بررسی،
ابعاد شخصیتی بهعنوان عنصر تعیینکننده در بروز رفتار شهروندی سازمانی در اولویت اول قرار
گرفت .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای نیکپور و همکاران ( ،)1390فرجی و همکاران
( ،)1394سلطانی و همکاران ( ،)1392محرابی و اسماعیلآبادی ( ،)1394اسکندری و ایراندوست
( ،)1394آنازا ( ،)2014لی و همکاران ( ،)2012هسیونگ و همکاران ( ،)2012فوت و تانگ
( )2008و پودساکف و ارگان ( )2000همخوانی دارد.
بهمنظور بررسی ارتباط بین عوامل شناختهشده ،بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون
بین عوامل مؤثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی ،همبستگی بین ابعاد شخصیتی و عوامل ارزشی
با ضریب همبستگی  0/511و در مقدار معناداری  0/000بوده که کمتر از سطح معناداری 0/05
است؛ بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان گفت که بر اساس اطالعات موجود بین ابعاد
شخصیتی و عوامل ارزشی ،ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
این بدان معنا است که اعتقاد به شاخصهایی از قبیل برونگرایی ،تطابقپذیری،
خودگشودگی و روانرنجوری و شاخصهای اخالق کاری ،معنویت در کار و اخالق سازمانی با
یکدیگر ارتباط مثبت و معناداری دارند و کارکنانی که به لحاظ ابعاد شخصیتی در سطح باالیی
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قرار دارند ،به ابعاد ارزشی نیز پایبند هستند و این عناصر در کنار یکدیگر سبب بروز رفتار
شهروندی سازمانیشان در سازمان میشود .بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون ،میزان
همبستگی بین ابعاد حمایتی و ابعاد شخصیتی 0/366 ،و مقدار معناداری 0/001 ،بوده که کمتر از
سطح معناداری  0/05است؛ بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان گفت که بین ابعاد شخصیتی و
ابعاد حمایتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین ابعاد حمایتی و ابعاد ارزشی نیز
میزان همبستگی 0/785 ،و مقدار معناداری 0/033 ،است که در سطح اطمینان  95درصد بر
اساس اطالعات موجود بین دو بُعد حمایتی و ارزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی
کارکنانی که ابعاد شخصیتی آنها از قبیل برونگرایی ،خودگشودگی ،روانرنجوری و
تطابقپذیری در سطح باالیی قرار دارد ،احساس عدالت سازمانی دارند ،نسبت به کار در سازمان
تعهد کاری احساس میکنند و این سبب اطاعت سازمانی در این افراد میشود و همچنین
کارکنانی که اعتقاد زیادی به ابعاد حمایتی در بروز رفتار شهروندی در سازمان دارند ،روحیه
تحمل تعارض ،انعطافپذیری ،خوشبینی و همدلی در رفتارشان مشهود است.
میزان همبستگی بین ابعاد فرهنگی با ابعاد شخصیتی ،ابعاد حمایتی و ابعاد فراوظیفهای بهترتیب
 0/477 ،0/539و  0/689بوده و مقدار معناداری بین ابعاد فرهنگی با ابعاد شخصیتی ،ابعاد حمایتی
و ابعاد فراوظیفهای هم به ترتیب 0/012 ،0/001 ،و  0/005است که هر سه عامل در سطح
معناداری کمتر از  0/05پذیرفتهشده هستند؛ بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان گفت که میان
ابعاد فرهنگی و ابعاد شخصیتی ،حمایتی و فرهنگی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .این ارتباط
اینگونه تبیین میشود :کارکنانی که دارای روحیه تحمل تعارض ،انعطافپذیری و خوشبینی و
همدلی هستند ،به لحاظ ویژگیهایی از قبیل برونگرایی ،خودگشودگی ،تطابقپذیری و
روانرنجوری نیز در سطح باالیی قرار دارند؛ همچنین کارکنانی که به ابعاد فرهنگی در بروز رفتار
شهروندی سازمانی معتقدند ،نوعدوستی ،وظیفهشناسی ،جوانمردی ،تواضع و فضیلت شهروندی که
از ابعاد فراوظیفهای هستند را نیز در بروز رفتار شهروندی سازمانی دخیل میدانند.
بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون ،میزان همبستگی بین ابعاد فراوظیفهای با ابعاد
شخصیتی ،ابعاد ارزشی ،ابعاد حمایتی و ابعاد فرهنگی بهترتیب  0/608 ،0/472 ،0/541و 0/599
بوده و مقدار معناداری بین ابعاد فراوظیفهای با ابعاد شخصیتی ،ابعاد ارزشی ،ابعاد حمایتی و ابعاد
فرهنگی هم بهترتیب  0/000 ،0/023 ،0/01و  0/000است که هر چهارعامل در سطح معناداری
کمتر از  0/05پذیرفته شده هستند .بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان گفت که میان ابعاد
فراوظیفهای و ابعاد شخصیتی ،ابعاد ارزشی ،ابعاد حمایتی و ابعاد فرهنگی ،ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد.
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این ارتباط اینگونه تبیین میشود :افرادی که نوعدوستی ،وظیفهشناسی ،تواضع ،جوانمردی و
فضیلت شهروندی که از ابعاد فراوظیفهای است را در بروز رفتار شهروندی سازمانی دخیل میدانند،
به نقش تعهد سازمانی ،معنویت ،اخالق کاری و سازمانی ،تحمل تعارض ،انعطافپذیری ،کیفیت
زندگی کاری ،همدلی و خوشبینی ،برونگرایی و تطابقپذیری و روانرنجوری که از ابعاد فرهنگی،
حمایتی و شخصیتی است ،معتقدند.
پیشنهادها .با توجه به آنکه ابعاد شخصیتی با شاخصهایی از قبیل برونگرایی ،تطابقپذیری،
گشودگی و روانرنجوری ،بهعنوان مهمترین عامل مؤثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» شناخته شد ،موارد زیر برای حفظ و ارتقای عوامل مؤثر بر
رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مؤلفههای شخصیتی پیشنهاد میشود:
 )1برپایی کارگاهها روانشناسی و سخنرانیهای دورهای برای رفع مشکل کمرویی و رفع
ویژگیهای منفی در شخصیت کارکنان؛  )2ارجنهادن به شخصیت برونگرایی و توجه به آن
بهعنوان یک عامل مهم در مرحله جذب و استخدام کارکنان؛  )3طراحی فضاهای کاری که
شرایط رشد و بروز خالقیت را فراهم آورد؛  )4ارائه آگاهیهای الزم به کارکنان در خصوص
محیط کارشان و ترویج یادگیری اجتماعی؛  )5اصالح شیوههای ارتباط بین مدیران و زیردستان
برای بهبود حس صمیمیت دوطرفه در سازمان.
با توجه به آنکه ابعاد حمایتی با شاخصهایی از قبیل عدالت سازمانی ،تعهد سازمانی ،کیفیت
زندگی کاری و اطاعت سازمانی بهعنوان دومین اولویت در بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» شناخته شد ،بنابراین موارد زیر پیشنهاد میشود:
 )1ارائه یک تصویر روشن برای کارکنان از سوی مدیریت برای تبیین مسئله برابری در دریافت
حقوق و مزایا؛  )2اجرای ارزیابیهای دورهای برای سنجش سطح عملکرد کارکنان و تفکیک
کارکنان فعال و توانمند از سایر کارکنان؛  )3ایجاد محیط بحث و تبادلنظر و دریافت پیشنهادها
از سوی کارکنان برای تصمیمگیریهای سازمانی؛  )4اجرای شیوههای  TQMو مدیریت بر
مبنای هدف برای ارتقای میزان تعهدات سازمانی کارکنان؛  )5مدنظرقراردادن شرایط ایمنی و
آینده شغلی کارکنان بهمنظور ارتقای سطح کیفیت زندگی آنها و اجرای مسیرهای شغلی
بلندمدت و توجه به عوامل رفاهی و بهبود وضعیت سالمت جسم و روان کارکنان؛  )6ارتقای
گروههای غیررسمی در سازمان ،وجود فعالیتهای اجتماعی ،پرکردن اوقات فراغت کارکنان از
طریق عضویت در کلوپهای ورزشی و امکانات گردشگری؛  )7کاهش رسمیت و کنترل مستقیم
کار کارکنان ،زمینههای الزم برای اینکه کارکنان بهآسانی پذیرای قوانین و مقررات حاکم باشند.
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با توجه به آنکه ابعاد ارزشی با شاخصهایی از قبیل معنویت در کار ،اخالق کاری و اخالق
سازمانی بهعنوان سومین اولویت در بروز رفتار شهروندی سازمانی در «وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی» شناخته شد ،بنابراین موارد زیر پیشنهاد میشود:
 )1محولکردن وظایف منطبق بر تخصص و مهارت کارکنان میتواند در این زمینه شرایط الزم برای
معناداربودن کار را فراهم کند؛  )2ایجاد فضاهای کاری متناسب با منزلت و مقام کارکنان برای ایجاد
شور و اشتیاق الزم برای یک حضور موفق و اثربخش در سازمان؛  )3تعریف منشور ارزشی و اخالق
حرفهای در سازمان و برجستهسازی صفات اخالقی و ارزشی در سازمان.
با توجه به آنکه ابعاد فراوظیفهای با شاخصهایی از قبیل نوعدوستی ،جوانمردی ،تواضع،
وظیفهشناسی و فضیلت شهروندی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» شناخته شد ،بنابراین موارد زیر پیشنهاد میشود:
 )1درگیرشدن مدیران بهطور مستقیم در فرآیندهای کاری سازمان؛  )2پرکردن خأل مهارتی افراد و
مجهزکردن کارکنان به جدیدترین مهارتها ،مطابق با نیاز اربابرجوع؛  )3جلب اعتماد کارکنان و
دادن تفویض اختیار الزم به کارکنان در سازمان؛  )4تأکید بر جنبههای مثبت سازمان بهجای جنبههای
منفی؛  )5شفافسازی روند عملیات کاری سازمان برای مطلعکردن کارکنان از سطح عملکرد سازمان
و استراتژیهای سازمانی؛  )6ارائه بازخورهای دریافتی از نحوه عملکرد کارکنان و سازمان بر اساس
تقویت انگیزه الزم برای بروز فضیلت شهروندی.
با توجه به آنکه ابعاد فرهنگی با شاخصهایی از قبیل تحمل تعارض ،انعطافپذیری ،همدلی و
خوشبینی بهعنوان عامل مؤثر در بروز رفتار شهروندی سازمانی در «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی»
شناخته شد ،بنابراین موارد زیر پیشنهاد میشود:
 )1ارتقای فرهنگ مثبت اندیشی در میان کارکنان از طریق مطالعات کتابخانهای و اجرای
همایشهای مثبتاندیشی توسط کارشناسان ذیربط بهصورت دورهای در سازمان؛  )2تقویت عنصر
تحمل تعارض و حمایت از تعارضات مثبت در سازمان؛  )3توجه به مسئله گذشت و فداکاری در
سازمان بهعنوان یک ارزش؛  )4اصالح شیوه برخورد مدیریت با کارکنان در هنگام بروز اشتباه.
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