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 چکیده

انمندسازی منابع انسانی سازمان تعاون روستایی استان رابطه رفتار شهروندی سازمانی با توپژوهش حاضر با هدف شناخت      

كاركنان سازمان تعاون روستایی كلیه جامعه آماری شامل  وانجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی  مازندران،

گیری  نفر به روش نمونه 101نفر بود كه طبق جدول كرجسی و مورگان تعداد  111به تعداد  1931استان مازندران در سال 

رفتار شهروندی سازمانی پادساكوف و همکاران  تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های

ضریب آلفای كرونباخ محاسبه  .تایید شد استادان دانشگاهی با نظرآن  روایی ( بود كه1331اسپریتزر ) ( و توانمند سازی1331)

روش تجزیه و تحلیل  است. 13/0برابر  توانمند سازی و 11/0برابر رفتار شهروندی سازمانی های پرسشنامه پایایی نشان داد 

داده ها استفاده از روش های آمار توصیفی )محاسبه میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون ضریب همبستگی 

بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن  ان داد كهنش بود. یافته ها، IBM SPSS 23پیرسون( از طریق برنامه نرم افزاری 

معنادار رابطه مثبت ( با توانمندسازی منابع سازمانی وظیفه شناسی، جوانمردی، خوش خویی، ادب و مهربانی و نوع دوستی)

 وجود دارد. 

 .منابع انسانی، سازمان تعاون روستایی ،توانمندسازی ،رفتار شهروندی سازمانی :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

2 

 

 مقدمه

 آن هدهند تشکیل عناصر و ءاجزا قوی میان پیوندی وجود به وابسته آن پایداری و حیات كه است اجتماعی نظامی سازمان،

اثربخشی  ءارتقا و عملکرد بهبود موجب وظایف، و ها نقش بهتر به منظور ایفای كاركنان، رفتارهای است. از این رو درك

 توجه دارند، سازمان عملیات اثربخشی بر تأثیر بیشتری كه شغلی رفتارهای از دسته آن اس،اس شد. بر همین خواهد سازمان

ادراك، انگیزش،  مباحثی چون به همین سبب، (.Bienstock et al, 2003) است كرده جلب خود به را و مدیران پژوهشگران

پردازند  رفتارهای آدمی در محیط كار می بسیاری از ههای شغلی و غیره از جمله مواردی هستند كه به بررسی ریش نگرش

 و كنترل هدایت، چنین هم ،بینی پیش تشریح و در توانایی بهبود به رفتار، یافته نظام مطالعهاز این رو،  (.1911)عباس پور، 

 ،دقیق رفتار بینی پیش برای مبنایی و برداشته پرده های مهم واقعیت و رفتارها میان روابط از و نیز انجامد رفتار می تغییر

 شاغل از ز آن،احرا شرایط شغل و شرح در كه شدند می ارزیابی رفتارهایی با مدیریت، افراد اولیه مکاتبات در كند. می فراهم

 عملکرد مدیریت در ناپذیری جدایی كه جزء است گرفته قرار مدنظر ها آن از فراتر امروزه رفتارهایی ولی رفت، می انتظار

بحثی كه در دو دهه در این میان،  (.1913اند )خالصی و همکاران،  شده وارد سازمانی مختلف های جنبه در و محسوب شده

شناسان را نیز به خود جلب كرده، رفتار  شناسان اجتماعی و جامعه اخیر مطرح شده و عالوه بر رفتارشناسان، توجه روان

 (.1911است )عباس پور،  1شهروندی سازمانی

افعال و اقدامات ایثارگرانه و تمایل به از خود گذشتگی كاركنان را به منظور تامین آسایش و رفاه  ،سازمانی رفتار شهروندی

طلبد كه شهروندان خوبی باشند، به  كاركنانی را می ،محیط های رقابتی كسب و كار امروزیدر واقع، دیگران تبیین می كند. 

، آقاجانی و همکاران) رمایان و ارباب رجوع را از خود بروز دهندشکلی كه تمایل به گسترش همیاری و كمك به همکاران، كار ف

كه در افزایش عملکرد  استای اختیاری و فرا وظیفه رفتاری منحصر به فرد، ،رفتار شهروندی سازمانی از همین رو، (.1932

 شودازماندهی نمیاثربخش سازمان موثر است و به طور مستقیم و غیرمستقیم به وسیله سسیستم پاداش رسمی سازمان س

(Organ, 1997.) توانند این تعریف داللت بر این دارد كه كارمندان در صورت عدم اجرای رفتار شهروندی سازمانی، نمی

در تعریف  (، وی هم چنین،Cohen, 2007) باشدزیرا، این رفتارها به طور رسمی بخشی از شرح شغل شان نمی ،تنبیه شوند

این كه رفتار شهروندی باید داوطلبانه باشد، یعنی نه یك وظیفه از  سه ویژگی اصلی تاكید دارد، اولرفتار شهروندی سازمانی بر 

این است  این رفتار، جنبه سازمانی دارد و ویژگی سوم دوم این كه مزایای، از وظایف رسمی فرد نه بخشی پیش تعیین شده و

سازمانی به دنبال شناسایی،  ت دیگر، ساختار رفتار شهروندیكه رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چند وجهی دارد. به عبار

سازمان فعالیت می كنند و با این رفتارهای آنان اثربخشی  اداره و ارزیابی رفتارهای فراتر از نقش و وظائف كاركنانی است كه در

 می یابد. سازمانی نیز بهبود

 كیفیت ،دارد ها سازمان حیات و بقاای در  برجسته دیگر كه نقش مهم عوامل از ،رفتار شهروندی سازمانی عالوه بر

 بیشتر مادی و مالی منابع جدید، های فناوری از مراتب به انسانی منابع عبارت دیگر، اهمیت به است. انسانی نیروی توانمندی

انسانی  نیروی نقش ، به طوری كهناداری و دارایی نه دانست نادانی و دانایی در باید را ها اصلی سازمان تفاوت ،یعنی است.

 وجود به را توانمند توانمند، سازمان انسانی می باشد. نیروی انکار غیرقابل امری سازمانی اهداف تحقق در دانا و توانا كارآمد،

كنند. از  می همکاری یکدیگر با ها فعالیت انجام در های مختلف، گروه در كاركنان كه است محیطی توانمند آورد. سازمان می

 درونی نیروهای آزاد كردن معنی به شغل، درونی انگیزش نوین رویکرد یك عنوان به انسانی، منابع توانمندسازی این رو،

باشد.  می افراد های شایستگی و ها شکوفایی استعدادها، توانایی برای ها فرصت آوردن وجود به و بسترها كردن فراهم و كاركنان

 كه برسند باور این به باید آنان كه معنی این می شود. به شروع كاركنان های طرز تلقی و افکار باورها، در تغییر با توانمندسازی

 انجام در و استقالل عمل آزادی كه كنند احساس و داشته آمیز طور موفقیت به را وظایف انجام برای الزم و شایستگی توانایی

 شغلی اهداف كه كنند احساس دارند، را نتایج شغلی بر نترلك و تأثیرگذاری توانایی كه باشند داشته باور دارند، را ها فعالیت

نیا،  خالقی و زاده شود )قربانی می رفتار منصفانه و صادقانه آنان با كه باشند داشته باور و كنند می دنبال را ارزشمندی و دار معنی

1911.) 

                                                           
1 - Organizational Citizenship Behavior 
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 ها سازمان در ساالری دیوان و حذف زدایی زتمرك نوآفرینی، در مدیران تالش ترینمحوری كاركنان، توانمندسازیبی تردید، 

 توانمندسازی شوند. نائل خود اهداف به منابع اتالف بدون و تر سریع سازمان و مدیران تا شودمی موجب كاركنان كردن توانمند ست.ا

 و سازمان حی مناسبببالند. طرا خود به آن در كردن كار از و بدانند خود آن از را شغل و سازمان كه كاركنان، شودمی موجب

 تقویت برای آموزشی هایكارگاه و دهدمی افزایش و گروهی فردی صورت به را كاركنان پذیریمسئولیت كه هاییشیوه مشاغل،

 كه درخدمت شود ساخته توانمندی هایسازمانی، انسان افراد از كه شد خواهند در كاركنان، سبب نفس به اعتماد و شایستگی

 عملکرد به دستیابی هدف با مدیریت در فرآیند انسانی نیروی ساختن درگیر حاضر حال دارند. در قرار نسازما عالیه اهداف

 احساس ایجاد بر عالوه كاركنان توانمندسازی، رو این است. از شده ها الزامیسازمان برای رقابتی مزیت ایجاد و باالتر سازمانی

 (.1913، سوری)صمدی و  شودمیسازمان  بازده ءارتقا و ملکردع مستمر بهبود سازمان، موجب به نسبت درونی تعهد

میری و  ، انجام شد.سازمان تعاون روستایی های متعددی در كشور ما و در سازمان هایی به غیر از در این راستا پژوهش

كاری،  وجدان دوستی، اجتماعی، نوع یعنی آداب آنابعاد و  سازمانی شهروندی رفتار بین نشان داد كه (1931)همکاران 

آقاجانی و  در پژوهشی دیگر،مثبت معناداری وجود دارد.  رابطه كاركنان با توانمندسازی روان شناختی جوانمردی و نزاكت

، ی وجود داردمعنادار مثبترابطه  شهروندی سازمانی، رفتار و شناختی روان توانمندسازی كه بین ند( نشان داد1932همکاران )

 باشند. برخوردار سازمانی شهروندی رفتار از یترباال سطحاز  كاركنان كه افزایش می یابد وقتی ازمانیس اثربخشی ،به طوری كه

توانمندسازی  و ابعاد آن با بین رفتار شهروندی سازمانی یكه رابطه مثبت و معنادار ندنشان داد نیز (2019نادری و هویدا )

بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی  نیز نشان داد كه (2012ران )رضایی و سبزیکا یافته های پژوهش كاركنان وجود دارد.

هم چنین، در  وری منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.خویی( و بهرهدوستی و خوششناسی، جوانمردی، نوع)وظیفه

 رابطه كاركنان سازیتوانمند و سازمانی شهروندی رفتار كه بین ندنشان داد نیز( 1913خالصی و همکاران )پژوهشی دیگر، 

 دارد. وجود معناداری

 از دیگر سو، ،ی استسازمان هر در تحول ایجاد ابزار ترین مهم و دارایی ترینحیاتی و مهمترین انسانی منابع ،از یك سو

د داشت. خواهسازمان  كاركنان عملکرد ارتقاء در سزایی به تأثیر، توانمندسازی همراه با و تمایل به از خود گذشتگی یایثارگر

به عالوه با اخالص و بدون چشم داشت به تشویق و یا دریافت پاداش به انجام وظیفه  كنند، توانمندی احساس افراد چه چنان

 و سالمت باال، كیفیت با شغلی عملکرد ،تعهد سازمانی، رضایت شغلی ،و نوآوری خالقیت پذیری، انعطافمشغول گردند، 

 به افتد، می اتفاق شغلی موقعیت در مشکلی تضاد یا كه هنگامی از این رو، .اهد یافتدر سازمان افزایش خوروانی  بهداشت

 دائماً و انتقادپذیرند ها هستند. آن آن برای حل راه جستجوی در دیگران انداختن، گردن به را مشکل و بودن تفاوت بی جای

وظیفه رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن )بین ، به همین سبب، این پژوهش به دنبال شناخت رابطه هستند یادگیری حال در

 .است( با توانمندسازی منابع سازمانی شناسی، جوانمردی، خوش خویی، ادب و مهربانی و نوع دوستی

 روش پژوهش

كلیه . جامعه آماری عبارت است از استهمبستگی  ماهیت، توصیفی از نوع پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردی، از نظر     

برای انتخاب حجم نمونه  نفر است. 111ها برابر  آنكه تعداد  1931كنان سازمان تعاون روستایی استان مازندران در سال كار

چنین، برای انتخاب  هم به دست آمد.نفر  101بر این اساس، حجم نمونه برابر  به جدول كرجسی و مورگان مراجعه شد.

چون از بخش هایی  ، پرسشنامه بود كهابزار اندازه گیری داده ها تفاده شد.اس سادهآزمودنی ها از روش نمونه گیری تصادفی 

 جمعیت شناختی سواالت(، توضیح مختصری درباره پژوهش، جهت آشنایی آزمودنی ها با پرسشنامه و گویه های) مقدمه

رفتار  پرسشنامه التسوا( كاری نظیر جنسیت، سن، مدرك تحصیلی و سابقه آزمودنی ها با رابطه در یاطالعات )گردآوری

 1) كامال مخالفم های گزینه بادرجه ای لیکرت  1مقیاس  وگویه  21 با( 1331پادساكوف و همکاران ) شهروندی سازمانی

 وظیفه شناسیمولفه های  كه (امتیاز 1) و كامال موافقم (امتیاز 1) ، موافقم(امتیاز 9) ، نظری ندارم(امتیاز 2) ، مخالفم(امتیاز

( و 11-13)سوال های  ادب و مهربانی(،  11-11)سوال های  خوش خویی(، 6-10)سوال های  جوانمردی(، 1-1)سوال های 

( 1331پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر )سواالت  هم چنین، را مورد سنجش قرار می دهد.( 20-21)سوال های  نوع دوستی

، (امتیاز 9) ، نظری ندارم(امتیاز 2) ، مخالفم(امتیاز 1) فمكامال مخال های گزینه بادرجه ای لیکرت  1مقیاس  و گویه 12با 
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)سوال های  احساس اعتماد(، 1-2)سوال های  احساس شایستگی مولفه های كه (امتیاز 1) و كامال موافقم (امتیاز 1) موافقم

( 10-12سوال های ) احساس معنادار بودن( و 7-3)سوال های  احساس استقالل(، 1-6)سوال های احساس موثر بودن (، 1-9

در گروه  صاحب نظر متخصصان و استادانهفت تن ازپرسشنامه ها جهت احراز روایی به رویت  را مورد سنجش قرار می دهد.

مورد تایید قرار  آنانبا نظر  پرسشنامه ها صوری و محتوایی رواییكه رسید  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

، قرار گرفت كه پس از تکمیلكاركنان پرسشنامه در اختیار جمعی از  90تعداد پرسشنامه ها،  یاییاطمینان از پا جهت .گرفت

 و 11/0برابر رفتار شهروندی سازمانی پرسشنامه های  پایاییبه روش همسانی درونی و با محاسبه ضریب آلفای كرونباخ، 

برای تجزیه و تحلیل داده ها از  طلوب پرسشنامه ها است.این مقادیر بیانگر پایایی م محاسبه شد. 13/0برابر   توانمندسازی

جهت تعمیم  به طوری كه استفاده شد  IBM SPSS 23روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق برنامه نرم افزاری

 استفاده شد.ضریب همبستگی پیرسون آزمون اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آماری از 

 یافته ها

 یت شناختیاطالعات جمع 
نمونه آماری را از لحاظ ویژگی های فردی چون جنسیت، سن، میزان تحصیالت و سابقه كاری توزیع فراوانی ، 1-1جدول      

 نشان می دهد:
 

 ویژگی های فردی پاسخ دهنگان: توزیع فراوانی 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شاخص ها ویژگی های فردی
 

 جنسیت
 11 17 مرد
 13 21 زن

 
 

 

 سن

 1 1 سال و كمتر 90

 27 23 سال 10- 91

 17 61 سال 10- 11

 12 19 سال و بیشتر 11

 
 

 

 تحصیالت

 9 9 دیپلم

 7 1 فوق دیپلم

 13 19 لیسانس

 10 19 فوق لیسانس

 1 1 دكتری

 
 

 

 سابقه كار

 6 6 سال و كمتر 1

 12 19 سال 10تا  6

 13 21 سال 11تا  11

 91 99 سال 20تا  16

 92 91 سال و بیشتر 21

 

باشند،  درصد دیگر زن می 13ها مرد و  درصد آن 11دهد كه،  نشان میافراد نمونه،  فردی های در رابطه با ویژگی 1جدول     

 9سال و بیشتر سن دارند.  11درصد  12سال و  10الی  11درصد  17سال،  10تا  91درصد  27كمتر، و  درصد سی سال 1

سابقه كاری . دكتری دارند نیز درصد دیگر 1و  فوق لیسانس درصد 10لیسانس،  درصد 13فوق دیپلم،  درصد 7م، دیپل درصد

درصد دیگر نیز  92و  سال 20تا  16درصد  91، سال 11تا  11درصد،  13، سال 10تا  6درصد،  12، سال و كمتر 1درصد،  6

سال  21و سابقه كاریتحصیالت لیسانس  دارای هسال 10الی 11 ،مرد پاسخ دهندگان،اكثریت  ،بنابرایناست.  سال و بیشتر 21

 می باشند. و بیشتر
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 آزمون همبستگی پیرسون 
وظیفه شناسی، جوانمردی، خوش خویی، ادب و مهربانی و ابعاد آن یعنی  رفتار شهروندی سازمانیبین  جهت تعیین رابطه     

، نتایج حاصل از این 2مون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. جدول ، از آزبا توانمندسازی منابع انسانی و نوع دوستی

 آزمون را نشان می دهد:
 

 کارکنانتوانمندسازی  و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی: بررسی همبستگی بین 2جدول 

 شاخص های آماری متغیرها

 سطح معناداری rآماره  تعداد مالك پیش بین

  رفتار شهروندی سازمانی

 
 

 

 توانمندسازی

101 667/0 0001/0 

 0001/0 197/0 101 وظیفه شناسی

 0001/0 199/0 101 جوانمردی

 0001/0 639/0 101 خوش خویی

 0001/0 616/0 101 ادب و مهربانی

 0001/0 711/0 101 نوع دوستی

     

گردد،  می تایید (H1) پژوهش فرضیه و رد (H0) صفر فرضیه (،α=01/0) درصد 33 اطمینان سطح در دهد می نشان ،2 جدول     

و ابعاد  رفتار شهروندی سازمانیی بین دارمعنا بنابراین، می توان ادعا نمود رابطه مثبت (..α > 0001/0=Sig=01/0چرا كه )

 .دوجود داربا توانمندسازی منابع انسانی  وظیفه شناسی، جوانمردی، خوش خویی، ادب و مهربانی و نوع دوستیآن یعنی 

 نتیجه گیریبحث و 

وظیفه شناسی، جوانمردی، خوش خویی، ادب و و ابعاد آن یعنی رفتار شهروندی سازمانی بین  یافته ها نشان داد كه     

نادری  نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش های .توانمندسازی منابع انسانی كاركنان رابطه وجود داردبا  مهربانی و نوع دوستی

با بنابراین،  همسو است. (1913خالصی و همکاران )و  (1931میری و همکاران )، (1932آقاجانی و همکاران ) ،(2019و هویدا )

 ،از این رو .افزایش یابد و برعکس نیزتوانمندسازی منابع انسانی  باید انتظار داشت در سازمان رفتار شهروندی سازمانی افزایش

با استفاده از دوره های آموزشی یا روش های یادگیری متناسب با شرایط  جهت توانمندسازی كاركنان پیشنهاد می گردد

هم  كاركنان و سازمان، حتی به صورت الکترونیکی از نهادینه كردن رفتار شهروندی سازمانی در كلیه كاركنان استفاده گردد.

 یلی اعم از كارشناسی ارشد و دكتری بادر مقاطع باالتر تحصارائه تمهیدات و تسهیالت الزم برای ادامه تحصیل كاركنان  چنین،

ظرفیت های علمی آنان در حین تحصیل و فراغت از  كم بهره و اقساط بلندمدت و استفاده از وام های در اختیار گذاشتن

، جهت افزایش توانمندسازی و تداوم هر چه بیشتر رفتار شهروندی سازمانی در كاركنان موثر تحصیل در اركان مختلف سازمان

 د بود.خواه
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 منابع
 شناختی روان توانمندسازی و سازمانی شهروندی رفتار ارتباط ،میاركالئی، حمزه صمدیو  میاركالئی، حسین صمدی ،آقاجانی، حسنعلی
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تعاون،  ، فصل نامههمدان تعاون استان كل اداره كاركنان عملکرد در انسانی نیروی توانمندسازی تأثیر، سوری، مهرداد و صمدی، عباس

 .119-111 ،1913بهار  ،1 ، شماره21دوره 
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 دانشگاه تهران. تهران، كارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت،
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