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 چکیده

شهروندی سازمانی در بین کارکنان اداره کل  هایرفتار با بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانیهدف از این مقاله 

ی، کارکنان اداره جامعه آمار .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است راه و شهرسازی استان مرکزی است.

 این انجام برای که باشد می ساده تصادفی گیری نمونه روش پژوهش این درکل راه و شهرسازی استان مرکزی می باشد. 

برای تجزیه و تحلیل داده ها، از همبستگی پیرسون و رگرسیون  است. شده استفاده پرسشنامه 812 حجم با نمونه از تحقیق

ی سازمانی ارتباط رفتار شهروند نشان داد میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی باه دست آمده نتایج ب .استفاده شدگانه چند

 همچنین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پیش بینی کننده رفتار های شهروندی سازمانی می باشند. دار وجود دارد.مثبت و معنا
 

 

 انیشهروندی سازم هایرضایت شغلی، تعهد سازمانی، رفتار :واژگان کلیدی
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 مقدمه

سازمان های موفق، کارکنانی دارند که احساس مسئولیتی فراتر از آنچه که شغلشان برای آنها ایجاب می کنند، دارند و به نوعی 

خود را وقف موفقیت سازمانشان می کنند و در این راستا به طور داوطلبانه وقت و انرژی بسیاری را صرف می کنند. چنین 

الزم و تجویز گونه اند، بلکه گویای شرایط ایده آل انجام وظایف سازمانی است. بقا و پیشرفت هر سازمانی، در گرو رفتارهایی نه 

رفتار اعضای آن به عنوان شهروندانی است، که به همه ی جنبه های رفتار های مثبت توجه نموده و آنها را رعایت می نمایند. 

روندان خوب درون سازمانی تعبیر شده است، آگاهی یافتن از ماهیت و منشا به دلیل اهمیت بسزای چیزی که به وجود شه

شهروندی سازمانی یک  هایرفتار شهروندی سازمانی از جمله اولویت های تحقیق های سازمانی محسوب شده اند. هایرفتار

 عنوان به را سازمانی روندیشه هایرفتار رگاناچهارچوب اصلی در زمینه روانشناسی و مدیریت در دو دهه گذشته بوده است. 

 و اند نشده تعریف سازمان پاداش رسمی سیستم وسیله به آشکار و مستقیم صورت به که میداند اختیاری و فردی های رفتار

 نقشی رفتارهای یا و شغلی وظایف شرح جزء رفتار این که معنا بدین ختیاریا .دهند می افزایش را سازمان کارآیی مجموع در

 ندارد دنبال به را تنبیهی گونه هیچ آن در کوتاهی و است نگرفته قرار کارمندان استخدامی عهدت در و نیست

(Podsakoff et al,2000). شناخت،  تاس مدیران های دغدغه و مسائل از یکی همواره اثربخشی افزایش اینکه به توجه با 

 آید شمار به مسیر این در مفیدی و مؤثر گام میتواند آن بر مؤثر عوامل و سازمانی شهروندیهای  رفتار
(Morkoczy and Xin,2005). 

 بیان مسئله

در سال های اخیر توسعه تکنولوژی های جدید و رشد فزاینده جهانی اقتصاد منجر به رقابت فزاینده و تغییرات سریع در 

رای تغییرات آینده فشار فزاینده ای ماهیت کار سازمان ها و کارکنانشان شده است. در نتیجه این تغییرات و برای آماده شدن ب

 بر روی کارکنان برای پذیرفتن مسئولیت برنامه ریزی ارتقای شغلی ، آموزش و حقوق و مزایا وارد

رفتار های شهروندی سازمانی از طریق اثر گذاری بر عوامل درون سازمانی، از قبیل جو سازمانی، بهبود روحیه افزایش  می آید. 

ت شغلی، کاهش نیات ترک شغل، کاهش غیبت و رفتار های مخرب شغلی و نیز با تاثیر گذاری بر بهبود تعهد سازمانی و رضای

عوامل برون سازمانی، همچون رضایت مشتری، کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان موجب کیفیت عالی در عملکرد کارکنان 

خوردارند، به طوری که کارکنان کمتر تمایل به در کشور ما کارکنان از رفتار های شهروندی سازمانی ضعیفی بر می شود.

ن امتناع ورزیده و  نزاکت و ماهمکاران و افراد تازه وارد به سازشکیبایی در برابر نامالیمات کاری داشته و از همکاری و کمک به 

لت های چندی از وجدان کاری آنها نیز پایین است. با عنایت به ضرورت کشف علل این رخدادها که به نظر می رسد معلول ع

پردازیم که آیا میان رضایت شغلی و در این پژوهش به بررسی این موضوع می  جمله رضایت شغلی و تعهد سازمانی است، لذا

 رفتارهای شهروندی سازمانی ارتباطی وجود دارد؟با تعهد سازمانی 
 اهمیت و ضرورت تحقیق

 عملکرد شغلی افراد و نهایتا بهبود اثر بخشی سازمان می شود.ه اهمیت، انجام این تحقیق منجر به بهبود اثربخشی از جنب

از سازمان ها به از جنبه ضرورت، با توجه به شرایط متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی درآنها، نی

ن رضایت شغلی، تعهد کارکنان ضروری است. بنابراین عدم انجام این تحقیق منجر عدم شناخت از میزانسلی ارزشمند از 

شهروندی سازمانی در سازمان می شود که پیامد هایی منفی چون افزایش نیات ترک شغل، افزایش غیبت  هایسازمانی و رفتار

 و رفتار های مخرب شغلی و در نهایت کاهش عملکرد کارکنان را به همراه خواهد داشت.
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 اهداف تحقیق

رفتار های شهروندی سازمانی است و ارائه  با تعهد سازمانی  ت شغلی وضایهدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین ر

 پیشنهاداتی در جهت بهبود این سه متغیر در اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی است.

 مروری بر ادبیات تحقیق

 رضایت شغلی

 اینکه بر عالوه کارکنان 1ت شغلیایرض و تاس واراست کارکنان اساسی نیازهای به توجه با ها مدیریت پیشرفته کشورهای در
 به را ای گسترده های هزینه آنها و گیرد می قرار مورد توجه نیز وری بهره افزایش در بلکه ستا ها انسان کرامت به توجه
 کشورهای توسط هایی هزینه چنین پرداخت کنند می پرداخت خود کارکنان ایت شغلیرض االنهس راتتغیی یبررس منظور
 مورد چندان ورت عملیص هب ام کشور در متأسفانه که است اهمیتی با بسیار موضوع شغلی رضایت که دهد ان مینش مذکور
 از ار زمانیک از ایت. رضدان تهدانس کار محیط به نسبت کارکنان مؤثر العمل عکس را شغلی رضایت .گیرد نمی قرار توجه

 شغلی رضایت (.1938)علیپور و فرید،شد  مطرح تولید مهم عناصر از یکی عنوان به انسانی نیروی که شد برخوردار اهمیت

نقش مهمی در کارکرد موثر یک سازمان ایفا می کند زیرا به رابطه بین آنچه که فرد انتظار دارد و آنچه که از یک شغل بدست 

 از ترکیبی غلیش رضایت .(Kaur et al,2009) کند می آورد و اینکه فرد برای آن ، چه میزان ارزش قائل است اشاره می
 و منطقی ارزیابی بر بیشتر که است رضایتی شناختی رضایت .تاس غلشش به تنسب ردف احساسی رضایت و شناختی رضایت

 هتکی یاحساس ایه وتقضا بر که است ها مقایسه بر مبتنی ارزیابی شناختی رضایت بنابراین .تاس تواراس کار شرایط عقالنی

 به نسبت احساس لحاظ از ردف یکل ارزیابی احساسی رضایت اما گیرد. می نظر در را ادرآمده و ها فرصت شرایط و ندارد
 دهد می نشان کارشان به نسبت کردن کار هنگام در را راداف تمثب و وبخ احساس و خوی و خلق .است شغلش

 (.1921)اسماعیلی و انصاری،
 تعهد سازمانی

 رفتار جایی، به جا و غیبت کاهش مثبت شامل شغلی نتیجه ینچند باعث که است بعدی چند مفهوم یک ،8سازمانی تعهد

 در یک شدن درگیر در افراد هویت نیرومندی به سازمانی تعهد .شود می شغلی بهبود عملکرد و کاری تالش شهروندی،

 عنوان به هدتع اول، تعریف در. شود می یافت تعهد سازمانی تعریف برای رویکرد دو ادبیات در .کند می اشاره مخصوص سازمان

 و  افراد بین که دلبستگی ان عنو به را آن نیز تعریف دومین است. سازمان در کار مداوم برای کارمندان هدف

  کند می تعریف سازمان است، در کارمندان روانی درگیری و میزان از انعکاسی و دارد جود و ها سازمان

(Jaramillo et al,2005). است آورده بدست شهرت بیشتری (1331) 9آلن و مایر مدل دیبع چند سازی های مفهوم بین از 

 :می شود تعریف زیر به صورت که

 شکل این در که است سازمان در کارمندان و درگیری هویت احساس و هیجانی دلبستگی معنای به عاطفی تعهد  :4تعهدعاطفی

 . "بمانند می خواهند "چون میمانند باقی سازمان در کارکنان تعهد از

                                                           
1. Job Satisfaction 

2. Organizational commitment 

3. Allen & Meyer  

4. Affective Commitment  
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 ادامه به کارمند الزام احساس به هنجاری دهد تعهد می نشان را سازمان در ماندن باقی به تکلیف احساس و الزام: 1هنجاری دتعه

 سازمان در کارمندان. کند می اشاره شود، وارد می  او بر  دیگران   سوی از فشاری که سبب  به سازمان یک در کار

 . "بمانند باید می کنندکه احساس " که چون مانند می 

 است آن بیانگر سازمان در ماندن به فرد یعنی تمایل. است سازمان ترک از ناشی متصور هزینه های بردارنده در : 8مستمر تعهد

 "بمانند دارندکه نیاز " که چون مانند می سازمان در کارکنان. دهد انجام تواند نمی کار دیگری و دارد احتیاج کار آن به وی که

  (.1922ران،)توکلی و همکا

 مشاغل در ویژه به نمایند. عمل سازمان نفع به مقرر وظایف از فراتر که دارند نیاز افرادی به ها سازمان موارد بسیاری در

 افزایش مستلزم سازمان، اعضای در پیوستگی و وابستگی این ایجاد در کوتاهی .دارد زیادی اهمیت مسئله این حساس

 اهداف و ها ارزش که کارکنانی داشتن بود. خواهد سازمان در پیچیده و دقیق کنترل های ستمسی ایجاد برای الزم هایه هزین 

 باطنا   افراد که آورد می وجود هب را اطمینان این بدانند خود به متعلق را اهداف و ها ارزش و باشد شده درونی آنها در سازمان

 (Mowday et al.1997).  نمایند می عمل سازمان منافع تأمین جهت در
 شهروندی سازمانی هایرفتار

 هایرفتار ارگان گردید. مطرح 1329 سال در همکارانش و ارگان وسیلة به بار اولین 9یسازمان شهروندیهای  رفتار واژة

 نمود تعریف دارند، تأثیر سازمان عملکرد بر اما نیستند سازمانی رسمی وظایف جز که هایی رفتار را سازمانی شهروندی

(Organ,1988). درون رفتارهای .گیرد می قرار نقشی درون رفتارهای مقابل در که است فرانقشی رفتار نوعی رفتار نوع این 

 توسط و بیان شده سازمان رسمی های نقش و وظایف شرح در که شود می اطالق کارکنان شغلی های رفتار آن به نقشی

 رسمی های نقش از فراتر شغلی های رفتار به های فرانقشی اررفت اما شوند، می داده پاداش و شناسایی سازمان رسمی سیستم

 گرفته نظر در سازمان رسمی پاداش سیستم در معموال   و هستند ها اختیاری رفتار این که گردد می بر کارکنان

 سازمان طتوس رسمی هشد تعریف پیش از های رفتار از فراتر که هستند هایی رفتار نتیجه، در .(Hui et al,1999) شوند نمی 

 و عملکردی موفقیت در اما شوند نمی شناسایی رسمی های ساختار وسیلة به یا شوند، نمی داده پاداش مستقیما   که باشند می

 (.1923)سید جوادین و همکاران، هستند مهم بسیار سازمان عملیاتی

، 5نوع دوستی شامل که معرفی کردندرا  شهروندی سازمانی هایپنج بعد رفتارخود  مطالعاتدر  ( 1339) 4مکنزی و همکاران

 .است 3وجدان کاری و 2، فضیلت مدنی7مردانگی، 1نزاکت

نوع دوستی رفتاری احتیاطی است که به افراد دیگر با توجه به وظایف یا مسائل  مربوط به سازمان کمک می کند. نزاکت شامل 

مک می کند یا جلوگیری از اعمالی که به خاطر تماس اعمالی است که به جلوگیری از وقوع مسائل مربوط به کار با دیگران ک

شامل اقداماتی است که  . مردانگیکسی ایجاد شوند دستوراتداشتن با دیگر کارمندان ممکن است تحت تاثیر تصمیمات یا 

فضیلت  .کارمندان باید از انجام آنها اجتناب کند، مانند شکایت کردن ، سرزنش کردن در برابر تحقیر های حقیقی یا خیالی

مدنی رفتارهایی را منعکس می سازد که کارمند مسئوالنه درگیر آن است که نگرانی برای سازمان و ابتکار کارمند در پیشنهاد 

                                                           
1. Normative Commitment 
2. Continuance Commitment  

3. Organizational Citizenship Behavior 

4. Mackenzie et al 

5. Altruism  

6. Courtesy  

7. Sportsmanship  

8. Civic Virtue  

9. Conscientiousness  
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وجدان کاری رفتاری احتیاطی است که کارمندان فراتر از حداقل  برای بهبود بخشیدن به اعمال سازمان را نشان می دهد.

 (.Awwad and Agti,2011)د انجام می دهنسطح مورد نیاز آن را به خوبی 

 شهروندی سازمانی هایرضایت شغلی و رفتار

معناداری و شهروندی سازمانی رابطه مثبت  هایپودساکف و همکاران به این نتیجه دست یافتند که بین رضایت شغلی و رفتار

  .(Podsakoff et al,2000)وجود دارد 

شهروندی سازمانی است  هایمعنادار میان رضایت شغلی و رفتار و جود رابطه مثبتنتایج تحقیق پارنل و کراندال حاکی از و
(Parnell and Crandall,2003.) 

 شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد  هایهشی دریافتند که بین رضایت شغلی و رفتارچیو و چن نیز در پژو
(Chiu and Chen,2005). 

شهروندی سازمانی دارند و تمایلی  هایغلی برخوردارند، گرایش بیشتری به نمایش رفتارافرادی که از سطح باالیی از رضایت ش

برای جستجوی شغلی دیگر و یا ترک سازمان در آنها دیده نمی شود از این رو، کارکنانی که احساس رضایتی به کارشان دارند 

 (.1923کاران،بود )مرزوقی و همنسبت به مشارکت در فعالیت های فرا نقشی مشتاق خواهند 
 شهروندی سازمانی هایتعهد سازمانی و رفتار

شهروندی  هاینی و رفتارنتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین تعهد سازما ،در پژوهشی که توسط آرون کوهن صورت گرفت

 .(Cohen,2006)سازمانی بود 

ارتباط دریافت که  عهد سازمانی باشد وشهروندی سازمانی می تواند تحت تاثیر ت هایبناپارت بررسی کرد که چگونه رفتار

 .(Bonaparte,2008)وجود دارد  شهروندی سازمانی هایرفتارو  تعهد سازمانیمثبتی بین 

 .(Hung and Lin,2008)شهروندی سازمانی دارد  هایتاثیر مثبت بر رفتارسازمانی هانگ و الین دریافتند که تعهد 

شهروندی سازمانی رابطه معناداری  هاین تعهد سازمانی )بعد عاطفی( و رفتارکیم در پژهشی به این نتیجه دست یافت که بی

 kim,2006).)وجود دارد 

 مدل مفهومی

 شکلبه صورت  1با بررسی ادبیات تحقیقاتی مرتبط با موضوع و با در نظر گرفتن نحوه ارتباط متغیر های تحقیق مدل مفهومی

 طراحی گردیده است.  1شماره 

 

 

 
 

 

 

 

 : مدل مفهومی1 شکل

 

                                                           
1. Conceptual  Model  

 رضایت شغلی

 تعهد سازمانی

شهروندی  هایرفتار

 سازمانی

H1 

H2 
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 فرضیات تحقیق

 شهروندی سازمانی ارتباط مثبت وجود دارد. هایبین رضایت شغلی و رفتار -1

 ارتباط مثبت وجود دارد. یشهروندی سازمان هایبین تعهد سازمانی و رفتار -8

 توانند رفتارهای شهروندی سازمانی را پیش بینی کنند. رضایت شغلی و تعهد سازمانی می -9

 یقروش تحق

روش جمع آوری داده ها در این پژوهش از نوع میدانی است.  .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است

 511اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی دارای جامعه آماری، کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی می باشد. 

 مول کوکران استفاده شده است:ونه از فربه منظور برآورد حجم نمنفر پرسنل می باشد 

  

نیز  qو  pو مقادیر  t= 31/1  ،35/1ضریب اطمینان  ، 15/1( معادل dمعموالٌ؛ حداکثر اشتباه مجاز ) کوکراندر فرمول 

 P=  5/1شود. زیرا اگر در نظر گرفته می 5/1برابر با  Pشود. مقدار در نظر گرفته می N=و حجم جامعه  5/1هرکدام معادل 

 .شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشدکند و این امر سبب میحداکثر مقدار ممکن خود را پیدا می nباشد 

جهت آزمون فرضیات از  استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها تصادفی سادهاز روش نمونه گیری  در این پژوهش

( 1313اسمیت، کندان و هیولین ) (JDI)جهت سنجش رضایت شغلی از شاخص توصیف شغل  است. استفاده شده مهپرسشنا

( تدوین و توسط انگل و 1374جهت سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه ای که توسط پورتر و همکاران )استفاده شده است. 

 پرسشنامه ایفتار های شهروندی سازمانی از جهت سنجش ر( اصالح گردید، استفاده شده است. همچنین 1321پری )

این پرسشنامه در  ( ساخته اند، استفاده شده است.1322( بر اساس الگوی ارگان )1331سوالی که پودساکف و همکاران ) 84 

جامعه آماری و صاحب نظران  مدیرانمقیاس پنج گزینه ای لیکرت سنجیده شده است، روایی پرسشنامه توسط جمعی از 

  و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. مورد بررسی قرار گرفت دیریتم
 هر یک از ابعاد رضایت شغلی  کرونباخ آلفای :1جدول

 آلفای کرونباخ مقیاس نوع ابعاد متغیر

 

 

 رضایت شغلی

 رضایت از کار

 پنج درجه ای لیکرت

781/1 

 711/1 سرپرست

 251/1 حقوق

 211/1 قاارت

 711/1 همکار

 
 هر یک از ابعاد تعهد سازمانی  کرونباخ آلفای :8جدول

 آلفای کرونباخ مقیاس نوع ابعاد متغیر

 

 تعهد سازمانی
 عاطفی

 پنج درجه ای لیکرت

785/1 

 741/1 هنجاری 

 218/1 مستمر
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 هر یک از ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی  کرونباخ آلفای :9جدول

 آلفای کرونباخ ها تعداد سؤال مقیاس نوع غیرمت

 

 

تارهای شهروندی رف

 سازمانی

  نوع دوستی
 

 پنج درجه ای لیکرت

 

215/1 

 711/1 نزاکت

 218/1 مردانگی

 751/1 فضیلت مدنی

 251/1 وجدان کاری

 

 یافته های پژوهش

شهروندی سازمانی می توان در جدول  هایی و رفتار، یعنی وجود رابطه مثبت بین رضایت شغلدر ارتباط با فرضیه نخست

سطح می باشد که در  411/1شهروندی سازمانی  هایضریب همبستگی رضایت شغلی با رفتارکه مالحظه کرد  4شماره 

 . همچنین ارتباط رضایت شغلی با تمامی ابعاد رفتار شهروندی. شده است، فرضیه یک تأیید  معنی دار است. بنابراین 111/1

 تأیید می شود. 111/1دنی و وجدان کاری  در سطح معنی دار ع دوستی، نزاکت، مردانگی، فضیلت ماز جمله نو زمانیسا

در جدول  می توان شهروندی سازمانی هایدر رابطه با فرضیه دوم یعنی وجود رابطه مثبت بین ابعاد تعهد سازمانی با رفتار

 111/1سطح می باشد که در  431/1شهروندی سازمانی  با رفتار لیگردید که ضریب همبستگی تعهد شغمالحظه  5شماره 

. از طرفی ارتباط تعهد سازمانی با  تمامی ابعاد رفتار شهروند سازمانی تأیید شده است نیز فرضیه دوم معنی دار است. بنابراین

 تأیید شد. 111/1در سطح معنی دار 

 
 و مولفه های آن فتار شهروندی سازمانیبین رضایت شغلی و ر پیرسون. ضریب همبستگی 4جدول   

رفتار شهروندی  همبستگی

 سازمانی
 وجدان کاری فضیلت مدنی مردانگی نزاکت نوع دوستی

 044/4* 532/4* 042/4* 523/4* 222/4* 064/4 * رضایت شغلی

 معنی دار است 11/1* همبستگی در سطح 

 و مولفه های آن شهروندی سازمانیبین تعهد سازمانی و رفتار  پیرسون. ضریب همبستگی 5جدول 

رفتار شهروندی  همبستگی

 سازمانی
 وجدان کاری فضیلت مدنی مردانگی نزاکت نوع دوستی

 023/4* 532/4* 544/4* 025/4* 062/4* 096/4 * تعهد سازمانی

 معنی دار است 11/1* همبستگی در سطح 
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شهروندی سازمانی از روش  هایازمانی در تبیین رفتاربرای مشخص کردن نقش و اهمیت متغیرهای رضایت شغلی و تعهد س

 .نشان داده شده اند 1آماری رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج این تحلیل در جدول 

 شهروندی سازمانی از رضایت شغلی و تعهد سازمانی هایپیش بینی رفتار .1جدول 

 t p.valueآماره  ضریب متغیر

 111/1 297/8 785/1 ثابت

 118/1 448/4 549/1 ضایت شغلیر

 111/1 911/9 481/1 تعهد سازمانی

 911/1= RSquare 111/1 = R  998/1= Adjusted RSquare 

911/18 F=  111/1 =p.value  

 

می باشد. بنابراین فرض  p.valu = 111/1 < 15/1و  F= 911/18مقدار نتایج تحلیل رگرسیون در این جدول نشان می دهد 

 8/99می باشد یعنی  998/1ن رابطه متغیر وابسته با متغیرهای مستقل تأیید می شود.ضریب تعیین تعدیل شده خطی بود

میزان ضریب همبستگی پیرسون برابر  در مدل توجیه می شود.مستقل  رهای درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغی

رضایت  ( (sig<0.05ونی متغیر  رفتار شهروندی سازمانی با توجه به سطح معنی داری برای ضریب رگرسیمی باشد  . 111/1

میزان سهم مولفه رضایت شغلی در ندی سازمانی می باشند. بنابراین شهرو هایشغلی و تعهد سازمانی پیش بینی کننده رفتار

شهروندی  هایمی باشد و میزان سهم مولفه تعهد سازمانی در پیش بینی رفتار 549/1شهروندی سازمانی  هایپیش بینی رفتار

 می باشد. 481/1سازمانی 

 بحث و نتیجه گیری

ی کارکنان و ا نقشه بر رفتارهای فررفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی است، ک

کننده دارد.  و در فرایند سازمانی و تبدیل محیط سنتی به محیط پویا و کارآمد، نقشی تعیین مدیران تاکید می کند

، عوامل زیادی را در ارتقای رفتارهای شهروندی سازمانی دخیل می دانند که از جمله مهمترین آنها اندیشمندان علوم رفتاری

رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می باشد. با استناد به اهمیت رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در بروز رفتار های 

پژوهش حاضر به بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتار های شهروندی سازمانی در بین مانی، روندی سازشه

نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشانگر وجود رابطه  داخته است.کل راه و شهرسازی استان مرکزی پر کارکنان اداره

(، پارنل و 811تیجه با یافته های پودساکف و همکاران )این ن سازمانی است.شهروندی  هایمعنادار بین رضایت شغلی و رفتار

وجود رابطه نشان دهنده این است، که میزان رضایت شغلی کارکنان از  دارد.( مطابقت 8115( و چیو و چن )8119کراندال )

شغلی، باعث  سازمان در بروز یا نوع رفتار شهروندی سازمانی می تواند موثر باشد. به عبارت دیگر، حاکم بودن جو رضایت

 افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی و احساس دلبستگی و عالقه به سازمان در افراد می شود.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشانگر وجود رابطه معنادار بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی همچنین 

وجود رابطه نشان دهنده  دارد.( مطابقت 8112و هانگ و الین ) (8112(، بناپارت )8111این نتیجه با یافته های کوهن ) است.

 رفتارهای به منجر سازمانی تعهد .باشند شهروندی سازمانی می رفتارهای مهم پیش زمینه عنوان به سازمانی تعهد. این است

 دارند باالیی تعهد سازمانی هک کارکنانی .شوند می نمایان در سازمان تعهد نتایج و آثار عنوان به که شود می شهروندی سازمانی

 . کنند می شرکت ای وظیفه فرا یا فرانقش های فعالیت و رفتارها در بیشتر
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این شهروندی را در  های عالقمند هستند که نوع خاص و مطلوبی  از رفتار اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزیاگر مدیران 

در این راستا اقدامات ذیل پیشنهاد  .کارکنان تالش نمایند سازمانیتعهد  رضایت شغلی و مستقر نمایند باید در افزایش سازمان

 می گردد:

 تشریح رسالت و اهداف سازمانی برای کارکنان -1

 ارزیابی عادالنه عملکرد کارکنان به منظور ایجاد بازخورد کاری -8

 سازمانایجاد سیستم مناسب تشویق و تنبیه در  -9

 ایفان برای انجام وظدادن استقالل نسبی به کارکن -4

 ایجاد فضای مساعد جهت همکاری و روابط سازنده بین کارکنان و مدیران سازمان -5

 استقرار نظام مدیریت شایستگی در سازمان -1
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