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دو بعد رفتار  بر یشغل تیرضا ریثأت یبررس ،پژوهش نیهدف از ا
وزارت ورزش و جوانان  ( کارکنانیفرد_ی)سازمان یسازمان یشهروند

شامل تمام کارکنان وزارت ورزش  قیتحق نیا ی. جامعه آماره استبود
نفر از  351 ،ساده یتصادف یریگانان است که با استفاده از نمونهو جو
 نی. ابزار مورد استفاده در اندانتخاب شد یارآم نمونه عنوانبه هاآن
 تپر و همکاران یشامل دو پرسشنامه رفتار شهروند سازمان قیتحق
 ( است3331رل )ف و نیهارت ال یشغل تی( و پرسشنامه رضا3002)

کرونباخ،  یو با استفاده از آلفا قرار گرفته است دییأآن مورد ت ییکه روا
به ترتیب  یشغل تیو رضا یسازمانشهروند  رفتار یهاپرسشنامه ییایپا
آزمون  ها، ازداده وتحلیلتجزیه یبه دست آمد. برا 31/0و  13/0
و مدل معادالت ساختاری  یعامل لیتحل رسون،یپ یهمبستگ بیضر
 قیتحق یهاافتهیاستفاده شد.  LISRELو  SPSS افزارنرمدر 

 یبر ابعاد رفتار شهروند یمعنادار ریثأت یشغل تینشان داد که رضا
که اگر بتوان  نموداظهار  توانمی ،درنهایتدارد.  یو سازمان یفرد
توان یکرد، م نیمأارکنان وزارت ورزش و جوانان را تک یشغل تیرضا

 بود. دوارامی هاآن یفرانقش از سو فیبه انجام وظا

 هاي کليديواژه
 .جوانان و، وزارت ورزش یسازمان یشهروند رفتار ،یشغل تیرضا

 

 

 

 
     

The purpose of this study was to determine the 

impact of job satisfaction and organizational 

citizenship behavior(organization - individual) of 

the employees of sport and Youth Ministry. The 

statistical population included all employees of the 

Ministry of Youth and Sports among which 253 

individuals were randomly selected as samples. The 

instrument used in this study included Tepper’s et al 

(2004) organizational citizenship behavior 

questionnaire and Hart Line and Ferrell’s (1996) job 

satisfaction questionnaire. The validity was 

approved, and its reliability is respectively 

confirmed by Cronboch’s alpha 0/81 and 0/73. To 

analysis the data, Pearson’s correlation test, factor 

analysis and structural equation modeling with the 

help of SPSS and LISREL  were utilized. The 

research findings showed that job satisfaction has a 

significant effect on the behavior of individual 

citizens and organizations. Finally, it could be stated 

that if we can provide job satisfaction among the 

staff of Youth and Sports Ministry we would be 

hopeful of them to perform the duties with extra 

role. 

Keywords 
Job Satisfaction, Organizational Citizenship 

Behavior, Ministry of Sport and Youth.
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 مقدمه
پاا در واوزه منااب  یک اصطالح نو  3سازمانیی شهروند رفتار

ها بسایار مها  ی سازمانکه امروزه برای همه باشدانسانی می
فزاینده، اندیشمندان غربی  طوربه اخیر هایدر سال (.33) است

اهمیات  .انادکیاد داشاتهتأ سازمانی یندشهرو بر اهمیت رفتار
 ساازمانی ایان اسات کاه کاارایی و یشهروند کاربردی رفتار

تحاول منااب ،  شادن در طریق سهی  از سازمانی را اثربخشی
 دارای پیچیدگی، ابهام و هایدر محیطپذیری نوآوری و انطباق

ها شامل این تالش از یهاینمونه .بخشدمی محور ارتقاتی  کار
بادون شاکایت،  همکاران، انجاام وظاایف بیشاتر مشارکت با

زمان،  از ثرمؤبه دیگران، استفاده  داوطلبانهکمک شناسی، وقت
و مثبت نشان  هامناب ، به اشتراک گذاشتن ایده جویی درصرفه

فتااار ، ر3330(. از اواخاار دهااه 3)باشااد دادن سااازمان ماای
بارای محققاان  موردعالقاهای باه واوزه سازمانی یشهروند

ثربخشای کلای سازمانی با ا یتبدیل شده است. رفتار شهروند
نتایج  ،بنابراین این شیوه رفتار کارکنان سازمان در ارتباط است؛

این نوع رفتاار  درواق (. 33آورد )مهمی را در سازمان به بار می
ثر بر اثربخشای ساازمانی شاناخته ترین عامل مؤمه  عنوانبه

( عنوان کرد که 3123) 3کاتز ،(. در این خصوص33شده است )
د داشاته ید سه نوع رفتار وجوبا ،ثر در سازمانبرای عملکرد مؤ

آن باقی بمانند.  اول، افراد باید به سازمان ورود کنند و در باشد:
، دوم، افراد باید الزامات شغلی خاصی را انجاام دهناد و نهایتااً

ر از که فراترا های خودجوشی باشند و فعالیتباید خالق  هاآن
برای رسیدن به اهداف سازمانی انجاام  ،شان استشرح وظیفه

 ی( رفتار شاهروند3311) 1بندی آخر را ارگان(. تقسی 3) دهند
، اماری بادیهی پیشینه مدیریت در(. 30) سازمانی نامیده است

 ازکاه تمایال دارناد  ها به کارکنانی نیازمندنداست که سازمان
اقادام . بگذارناد پاا را فراتار ،وظایف شغل رسمی خود الزامات
 اشااره داردشهروندی سازمانی  به رفتار ،از وظایف شغلی فراتر

 (. در32جلاب کارده اسات ) که توجه زیاد محققان را به خاود
ی شاهروند های اخیر محققان زیادی به شناساایی رفتاارسال

چون رضاایت، آن هم ثر برسازمانی، روابط، پیشینه، عوامل مؤ
چاون ی همو نتایج شدهادراکسازمانی، عدالت سازمانی  تعهد

(. 2) انادپرداختهد عملکار کمیات وکیفیت  عملکرد سازمانی و
نگرش ضاروری مرباوط باه شاغل  2رضایت شغلی ،بیندراین

                                                 
1.organizational citizenship behavior 
2. Katz  
3. Organ 

4. job satisfaction 

 

. اسات سازمانی باوده که کانون تمرکز محققان رفتار باشدمی
 نسابت کارمندان درونی وضعیت از است شغلی عبارت رضایت

 ارزیاابی ماورد در نامطلوب یا مطلوب اوساسات ای ازدرجه به

رضاایت شاغلی نگرشای  (.1)شاغلی  تجربۀ از یا شناختی مؤثر
 رابطاه باا در رااست که میزان اوساس خشنودی یک کارمند 

یط رضاایت شاغلی، شارا درواقا (. 1) کنادکارش منعکس می
دهاد و شاان نشاان میدر محایط کار راپاسخگویی کارکناان 

 یاز یک نفر در محیط کار ارضا شاود.که ن افتدمیاتفاق زمانی 
تحقیقات داخلی مختلفای وجاود دارد کاه باه بررسای رابطاه 

 تاار شاهروندی ساازمانی پرداختاه اسات.رضایت شاغلی و رف
ای بار ( طای مطالعاه3032الچی و همکاران )ط مثالعنوانبه

نشان دادند کاه رضاایت  ،روی کارکنان صنای  استان گلستان
دارد شغلی ارتباط مثبت و معناداری با رفتار شهروندی سازمانی 

از افازایش  ،و یک واود افزایش در رفتار شاهروندی ساازمانی
 (. همچناین33) شاودواود در رضایت شغلی منتج مای 133/0

در تحقیق خود به بررسی رواباط ، (3130) همکاران اومدی و
شاهروندی ساازمانی  ساختاری بین رضاایت شاغلی باا رفتاار

اصفهان  های قزوین وهای آموزشی استانپرستاران بیمارستان
 وااکی از آن باود کاه باانتایج ها، تهتوجه به یاف با اند؛پرداخته

شاهروندی ساازمانی  رفتاار تاوانمی ،افزایش رضایت شاغلی
( نیاز باا 3033(. نجفی و همکاران )3) پرستاران را افزایش داد

ارائااه یااک ماادل در زمینااه چنااد متغیاار عاادالت سااازمانی، 
تعهاد ساازمانی و  توانمندسازی روانشناختی، رضاایت شاغلی،

نظاران آموزشای صااوب بار روی ،رفتار شاهروندی ساازمانی
رضاایت شاغلی از دو متغیار  تنهاناهها نشان دادند که دانشگاه

، پاذیردمیزمانی و توانمندسازی روانشاناختی تاأثیر عدالت سا
 ثیر مثبت و معناداری بر رفتار شاهروندی ساازمانی داردبلکه تأ

مختلفی نیاز در خاارا از ایاران باه (. همچنین، تحقیقات 35)
فتاار شاهروندی ساازمانی بررسی رابطه بین رضایت شغلی و ر

 در (3033همکااران ) نمونه، محماد و عنوانبه پرداخته است؛
)درونی و  نوع رضایت شغلی دو که هر تحقیق خود نشان دادند

مها   ساازمانی بسایار یبینی رفتاار شاهروندپیش در بیرونی(
( با تحقیاق روی 3033تو )چنین، محبوب و با(. هم31) هستند

گازارش کردناد کاه  ،وکارکسبدانشکده  علمیهیئتاعضای 
رابطه ضعیفی بین رضایت شغلی و ابعاد رفتار شهروندی وجود 

 1دوساتیناوع و 5دارد. رضایت شغلی تنها با دو بعد وسن نیت

                                                 
5. Courtesy 

6. Altruism 

 



 ...( کارکنان یفرد-ی)سازمان یسازمان یبعد رفتار شهروند دو  بر یشغل تیرضا ریثأت 31

 

 

مثبت و معناداری دارد و با سایر ابعااد رفتاار شاهروندی رابطه 
ایان مطالعاه نشاان  درمجموعسازمانی ارتباط معناداری ندارد. 

ار باین ضاعیف بارای رفتاضاایت شاغلی یاک پایشداد که ر
بار ابعااد رفتاار  جزئایثیر شهروندی سازمانی است و تنهاا تاأ

در  (3032) 3(. پااواال  ایلای33) گذاردمیشهروندی سازمانی 
رفتار شاهروند ساازمانی، رضاایت کااری و "تحقیقی با عنوان

ررسی رابطه این ساه متغیار به ب ،"ویژگی شخصیتی کارکنان
اند. نتایج واکی از آن بود که رضایت شاغلی باا رفتاار پرداخته
دارد. نتاایج  11/0 سازمانی ارتباط متوساطی یعنای یشهروند

ی کنناده بینانیز نشان داد که رضایت شاغلی پایشرگرسیون 
(. فاوت و 31) ساازمانی اسات یضعیفی برای رفتار شاهروند

رابطه بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی ( نیز 3001) 3تانگ
ین رفتار شاهروندی باا و بر رابطه ب عنادار گزارشمرا  سازمانی

رابطاه باین  اینکاه تار از هماهمه اند. تعهد تیمی تأکید کرده
 یرضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی توساط تعهاد تیما

 ،اساتتعهد تی  بااال هنگامی که  کهطوریبه، شودمیتعدیل 
رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی ی بین ترارتباط قوی
این ارتباط مثبت بین رضاایت شاغلی و رفتاار  .(5)وجود دارد 

(، 3032) 1  ایاالشااهروندی سااازمانی در مطالعااات پاااواال
( 3033) 5(، اریف و چوهاان3033) 2اینتاراپراسونگ و همکاران

 1، 3، 30) ( نیز نشان داده شده اسات3033) 1و شراگی و زینر
اکثر تحقیقااتی کاه  ،گونه که در باال مشاهده شد(. همان31 و

به وجاود رابطاه مثبات و  خل و خارا از ایران انجام شدهدر دا
فتار شاهروندی ساازمانی ااعاان معنادار بین رضایت شغلی و ر

 فقط در یک مورد مطالعه محمد و همکاران والباایناند، کرده
هاا وجاود نداشاته ( این رابطه در مورد برخای از مؤلفاه3033)

تحقیقااتی نیاز وجاود دارد کاه ایان تاأثیر را (. البته 31است )
شهروندی سازمانی بر ثیر رفتار رش و به تأعکس گزا صورتبه

ی تحقیقات (. همچنین، در تمام31اند )رضایت شغلی تأکید کرده
اند، رفتار شاهروندی ساازمانی که ارتباط مثبت را گزارش کرده

ه اسات و یک متغیار ماورد بررسای قارار گرفتا عنوانبهفقط 
 اناد، باه هماین جهاتهای آن مورد ارزیابی قرار نگرفتهمؤلفه

اجرای این تحقیق بر اساس اینکه رفتار شهروندی بار اسااس 
 سااازمانی و رفتااار –سااازمانی  یشااهروند رفتااار مؤلفااهدو 

                                                 
1. Ilie  
2. Foote and Tang 

3. Pavalache-Ilie 
4. Intaraprasong 

5. Arif and Chohan 

6. Shragay and Tziner 

د توانااستفاده قرار گیرد می فردی، مورد –سازمانی  یشهروند
از  کادامهیچ. از طرفای نتایج جدیدی را به همراه داشته باشاد

همین  ست، بههای ورزشی انجام نگرفته اتحقیقات در سازمان
ثیر رضایت شغلی را بار ابعااد جهت تحقیق واضر قصد دارد تأ

کارکناان وزارت ورزش و  (فاردی–رفتار ساازمانی )ساازمانی 
 مورد بررسی قرار دهد.جوانان 

 

 روش تحقیق
نحاوه گاردآوری  ازنظارکاربردی،  ،هدف ازنظرپژوهش واضر 

است و  غیرآزمایشیکنترل متغیرها  ازلحاظاطالعات، میدانی و 
چون در این پژوهش رابطه بین رفتاار شاهروندی ساازمانی و 

، تحقیاق توصایفی از گیردمیرضایت شغلی مورد بررسی قرار 
تماام تحقیق واضر شاامل آماری جامعه نوع همبستگی است. 

-و کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشاور مای مدیران، رؤسا

فنااوری  مطاابق باا اساتعالم از مرکاز هااآنباشد کاه تعاداد 
داری )گااروه آمااار( وزارت ت اتحااوال اطالعااات، ارتباطااات و

اد با توجه به اینکاه تعاد نفر است. 333، برابر ورزش و جوانان
، از فرماول کاوکران جامعه آماری در سطح باالیی قرار داشات

 به 351استفاده شد و تعداد نمونه برابر برای تعیین وج  نمونه 
عادم بازگشات تعادادی از  وتماالآمد. با توجه اینکاه ا دست
صامی  باه توزیا  تعاداد بیشاتری ت ها وجود داشت،نامهپرسش
ها گرفته شد. با توجه باه تحقیقاات نامه در بین آزمودنیپرسش

هاای درصاد را در ساازمان 10تا  30گذشته که نرخ بازگشت 
واضار نیاز نارخ اناد، در تحقیاق شی مشابه گزارش کاردهورز

پرسشانامه در باین  130تعداد بینی و درصد پیش 10بازگشت 
نامه باه پرسشا 313، تعاداد درنهایات  گشت. ها توزیآزمودنی

هاا نامهدر بررسی اولیه پرسش والبااین محقق بازگردانده شد،
حیح و کامال باه ص صورتبهنفر  351مشخص شد که تعداد 

 اند. نامه پاسخ دادهپرسش
پرسشنامه رفتار  ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل دو

( و پرسشاانامه 3002سااازمانی تپاار و همکاااران ) یشااهروند
اساات. بااوده  (3331فاارل ) رضااایت شااغلی هااارت الیاان و

 30ازمانی تپر و همکااران دارای س یپرسشنامه رفتار شهروند
دی فردی و سازمانی اسات کاه لفه رفتار شهرونسؤال و دو مؤ

شنامه رضاایت کنند. پرس، یک مؤلفه را ارزیابی میالسؤ 5هر 
ساؤال اسات و  3دارای  ( نیز3331فرل ) هارت الین و شغلی

ارزشای لیکارت  5طیاف  ،نامهبندی هر دو پرسشامقیاس رتبه
( بود. پرسشنامه در اختیار 5: موافق  تا کامالً 3مخالف :  )کامالً
مادیریت و مادیریت  نظاران شاامل اسااتیدنفر از صااوب 33

ییاد روایی صوری و محتوایی آن مورد تأ و ورزشی گذاشته شد
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. همچنین با انجام تحلیل عاملی تأییدی بارای هار قرار گرفت
ییاد شاد. در یاک تأ هااآندو پرسشنامه، روایی ساازه هار دو 

نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان،  10مطالعه راهنما روی 
توزیا  گشات و باا اساتفاده از آلفاای  هاآنها بین نامهپرسش

ونباخ، پایایی پرسشنامه رفتار شاهروند ساازمانی و رضاایت کر
 منظوربااهدساات آمااد. هباا 31/0و  13/0شااغلی  بااه ترتیااب 

های واصل از اجارای ابزارهاای پاژوهش، داده وتحلیلتجزیه
و استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون،  های توصیفیشاخص

تحلیل عااملی اکتشاافی، تحلیال عامال تأییادی مرتباه اول، 
( ماورد عاملی مرتباه دوم و مادل معاادالت سااختاری تحلیل

 استفاده قرار گرفت. 
 

 های تحقیقیافته
شاناختی مرباوط باه های جمعیاتویژگی 5تا  3جداول در 
 های پژوهش ارائه شده است.نمونه

 جنسیت  بروسبگویان توزی  فراوانی پاسخ .3جدول 

 درصد فراوانی شرح

 30 333 مرد

 10 35 زن

 300 351 جمع کل

 
گویان مورد بیش از نیمی از پاسخ، 3 جدولاساس نتایج  بر
 د.نباشزن می  هاآندرصد  10درصد(  مرد و  30) مطالعه
 

 سن بروسبگویان توزی  فراوانی پاسخ .1جدول 

 
 11افرادی که در رده سنی باین  ،3 جدولبا توجه به نتایج 

درصد( و افرادی کاه  13) بیشترین فراوانی ،سال هستند 25تا 
کمترین فراوانی را به  ،باشندسال می 55در فاصله سنی باالی 
گویان نیز در درصد پاسخ 35درصد(.  3اند )خود اختصاص داده
تاا  21درصد در رده سانی  13و سال  15فاصله سنی کمتر از 

 اند.سال بوده 55
 

گویاان بروساب ساابقه توزیا  فراوانای پاساخ. 1 جدول

 خدمت

 درصد فراوانی شرح

 3183 21 سال  5-3

 1182 33 سال   30-1

 3181 53 سال  35-33

 3582 13 سال 30-31

سااال بااه  30
 باال

33 183 

 300 351 جم 

 
گویاان کمتار از درصد از پاسخ 55 ،1 جدولبراساس نتایج 

 اند.درصد نیز باالی ده سال سابقه کاری داشته 25ده سال و 
 

میازان  بروسابگویاان توزی  فراوانای پاساخ . 1 جدول

 تحصیالت

 درصد فراوانی شرح

 3183 10 کاردانی

 2183 333 کارشناسی

 3283 11 کارشناسی ارشد

 183 1 دکتری

 300 351 جم 

 
گویانی که دارای تحصیالت پاسخ ،2 جدولاساس نتایج  بر

-درصاد( و پاساخ 21باشند، بیشترین فراوانای )کارشناسی می

، کمترین فراوانی باشندمیگویانی که دارای تحصیالت دکتری 
درصاد از  32درصاد(. البتاه  1اناد )را به خاود اختصااص داده

ی ارادرصاد نیاز د 35گویان دارای تحصیالت کاردانی و پاسخ
 .تحصیالت کارشناسی ارشد هستند

موقعیات  بروسابگویاان توزی  فراوانی پاساخ. 5جدول 

 شغلی

 درصد فراوانی شرح

 3181 15 مدیر

 3381 50 رئیس

 1182 311 کارمند

 300 351 جم 

 درصد فراوانی شرح

 3285 13 سال 15-35

 1383 32 سال 25-11

 1081 31 سال 55-21

 385 33 به باال 55

 300 351 جم 
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ماورد جمعیات گویان پاسخ ، اکثر5با توجه به نتایج جدول 

 30درصد مدیر و  32و درصد( کارمند  11این تحقیق ) مطالعه
 اند.درصد نیز رئیس بوده

ارتباط باین متغیار رضاایت شاغلی باا رفتاار  ،1در جدول 
شااهروندی سااازمانی کارکنااان وزارت ورزش و جوانااان مااورد 

 بررسی قرار گرفته است. 

 

                              ماتریس همبستگی بین رضایت شغلی با                                                         .1جدول 

 رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ورزش و جوانان

    شهروندی رفتار شاخص متغیر
 سازمانی

رضایت 
 شغلی

r 513/0 
sig 003/0 
n 351 

 
ری داکه ارتباط مثبات و معناا دهدمینشان  1 جدولنتایج 

بین متغیر رضایت شغلی با رفتار شهروندی ساازمانی کارکناان 
و جدول  3و  3در نمودار  ورزش و جوانان وجود دارد. همچنین

ثیر متغیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی ماورد ، تأ3
 ارزیابی قرار گرفته است.

 

 
 رضایت شغلی برمدل معادالت ساختاری تأثیر . 3نمودار 

 )در والت استاندارد(سازمانی  یشهروند ابعاد رفتار

 
 

 
 رضایت شغلی برمدل معادالت ساختاری تأثیر  .1نمودار 

 داری()در والت معنی سازمانی یابعاد رفتار شهروند

 

رضایت شغلی نتایج اجرای مدل ساختاری تأثیر  .7جدول 

 سازمانی یابعاد رفتار شهروند بر

 فرضیه
 ضااریب
 استاندارد
(β) 

ضااریب 
 داریمعنی

(t-
alue) 

 
 نتیجه

 

رفتاار ←رضایت شغلی
 شهروندی فردی

 دارمعنی 5833        0815

رفتاار ←رضایت شغلی
 شهروندی سازمانی

 دارمعنی 3813 0852

Chi-Square=303803    df = 350  
 RMSEA =  08012    
GFI = 0831 

AGFI = 0831  CFI = 0831  NFI = 0831  RMR=08023 

 
کاه در ، به خااطر این3داری جدول مقادیر معنی با توجه به

توان گفت رضایت اند، لذا میقرار نگرفته (31/3تا  -31/3)بازه 
ثر بر ابعاد رفتار شهروندی فردی و سازمانی شغلی از عوامل مؤ

باشند. الزم به اکر است تأثیر رضایت شغلی بر ابعاد رفتاار می
رضاایت شاغلی، باشد یعنی باا افازایش شهروندی مستقی  می

شاود. باا مطلوبیت رفتار شهروندی سازمانی و فردی بیشتر می
بار رفتاار  ( رضاایت شاغلیβ=  52/0) توجه به میازان تاأثیر
توان گفت به ازای یک واود تغییار در می ،شهروندی سازمانی

ساازمانی  در رفتار شاهروندیتغییر واود  52/0رضایت شغلی، 
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وجای لیازرل کاه در ه خربا توجه با آید. همچنینبه وجود می
، اسات 110/0محاسبه شاده   df/3x ، مقدارارائه شد 3جدول 

دهنده برازش مناساب مادل اسات. نشان 1تر از مقدار کوچک
 بایسات، مایتقریب مجذورات میانگین خطای ریشههمچنین 
باشد که در مدل ارائاه شاده ایان مقادار برابار  01/0کمتر از 

نیاز  CFIو  GFI، AGFI، NFI هایمؤلفهاست. میزان  012/0
باشد که در مدل تحات بررسای باه ترتیاب  3/0باید بیشتر از 

 RMRاست. همچنین مقدار  31/0و  31/0، 31/0، 31/0برابر 
باشد که در مدل تحت بررسی برابر  05/0تر از باید کوچک نیز
افازار هاای نارمها و خروجیتوجه به شااخصاست. با  023/0
ها نسبتاً با مدل منطبق هستند و دادهتوان گفت که می ،لیزرل

دهنده ایان موضاوع هساتند کاه ، نشانهای ارائه شدهشاخص
هاای مدل ارائاه شاده مادل مناسابی اسات و داده درمجموع
 باشند.با آن منطبق می خوبیبهاصطالواً تجربی 
 

 گیریبحث و نتیجه
جدیاد  یکای از مفااهی  عنوانبهسازمانی  یرفتار شهروند

مدیریت رفتار سازمانی است که بر رفتارهای فرانقشی کارکنان 
انی و تبادیل محایط در فرایند سازم و ورزدمیو مدیران تأکید 

کننده دارد. علاوم سنتی به محیطی پویا و کارآمد، نقشی تعیین
ساازمانی  یرفتاری عوامل زیادی را در ارتقای رفتاار شاهروند

رضاایت شاغلی  هااآنتارین مها  ازجملاهداند کاه دخیل می
بارای  ،ساازمانیی شهروند وقیقت رفتار در .باشدکارکنان می

گیری آن دسته از رفتارهای شغلی که فراتر از واد ماورد اندازه
ثیر میازان رضاایت جهت انجام کارها هستند و تحت تأ انتظار

گردیاده اسات. بناابراین رفتاار  باشاد، ایجاادشغلی افراد مای
کااری کاه  گیاری رفتارهاایرای انادازهسازمانی بی شهروند

ثیر نگارش شاغلی کارکناان اسات، زیادتر تحات تاأ اوتمالبه
های فرد یا توانایی ثیروی گردیده نه رفتارهایی که تحت تأطرا

افراد است. با توجه به اهمیت رضایت شغلی کارکنان در باروز 
پاژوهش واضار باه بررسای رابطاه  ،سازمانی یرفتار شهروند

بعد  سازمانی در یرضایت شغلی کارکنان با بروز رفتار شهروند
جواناان کشاور  فاردی(  کارکناان وزارت ورزش و -)سازمانی

ی پیرساون پرداخته است. نتاایج واصال از ضاریب همبساتگ
 یدار رضایت شغلی با رفتار شاهروندنشانگر وجود رابطه معنی

(، 3001) فاوت و تاناگ هاییافتاهج باا سازمانی بود. این نتای
(، 3033) (، اینتاراپراساونک و همکااران3033) زیناز شراگی و

 (، محمااد و3032) (، پاااواالنچ وایاال3033) اریااف و چوهااان
 طالچاای و (،3033) همکاااران (، نجفاای و3033) همکاااران
( همخاوانی و 3130( و اومدی و همکااران )3032) همکاران

(. همچنااین 5 و 30، 1، 3، 31، 31، 35، 33، 3) مطابقاات دارد
 ( همسو نباود3033) باتو این نتیجه با نتایج پژوهش محبوب و

دهنده این اسات کاه میازان رضاایت (. وجود رابطه نشان33)
ثر ماؤ یدر بروز رفتار شهروندی سازمان شغلی کارکنان سازمان

واک  بودن جو رضایت شاغلی باعا   ،دیگرعبارتبه ؛باشدمی
ی و سازمانی و اوسااس دلبساتگ یافزایش رفتارهای شهروند

ود. رضاایت شاغلی عباارت از شعالقه به سازمان در افراد می
ه های مثبت است که افراد نسبت بت و نگرشاودی از اوساس

دارای رضایت که گوید شغل خود دارند. وقتی یک شخص می
شغلش را  بدان مفهوم است که او واقعاًاین  ،شغلی باالیی است

ایان  و اسات قائالبرای شاغلش ارزش زیاادی  دوست دارد و
جااوش، رهااای خودمنطقاای اساات کااه چنااین کارمناادی رفتا

را از  همکارانه، ومایتی و فراتر از نقش وظایف رسمی بیشتری
رسایدن ساازمان باه  فعالیات بیشاتری در و خود نشان دهاد

ت اولیاه پیراماون رابطاه رضاایت اهدافش داشته باشد. مطالعا
ضایت شاغلی که ری سازمانی نشان داد شغلی و رفتار شهروند

شاود مثبت در سازمان مایگذار باع  ایجاد یک وضعیت تأثیر
-گرا و مشارکتی در ارتبااط مایکه با بروز رفتارهای اجتماعی

وااک  باودن جاو رضاایت شاغلی باعا   دیگرعبارتبهباشد؛ 
شود عالقه به سازمان در افراد می و افزایش اوساس دلبستگی
رفتارها خواهاد شاد. نتاایج  گونهاینکه این امر منجر به بروز 

رساون نشاانگر وجاود رابطاه واصل از ضاریب همبساتگی پی
ساازمانی در دو  یبین رضایت شغلی و رفتاار شاهروندمعنادار 

-گیاری مایازمانی بود که بر این اساس، نتیجهبعد فردی و س

در زناادگی اجتماااعی سااازمانی  ،کااه کارکنااان راضاای گااردد
فراتار از الزاماات  مشارکت فعال داشته و در محیط کاار خاود

کنند، در جلسات سازمانی ار میسازمان رفت وسیلهبهشده تعیین
و تصاویر بهتار از  بلکه مشارکت فعاالنه داشاته ،وضور تنهانه

 باخبرسازمانی تغییرهای  از بهبودها و ه داده وسازمان خود ارائ
 عنوانباهدهنده نزاکات ند. همچنین رفتار این افراد نشانهست

باه  کاهطوریبه؛ سازمانی اسات ییکی از ابعاد رفتار شهروند
ند و باا کساانی کاه گذارامتیازهای دیگران اوترام می وقوق و

، قارار گیرناد هااآنثیر تصمی  یاا اقادام ممکن است تحت تأ
دهناده ینکه رفتار این افراد نشااننجام اکنند و سرامشورت می

ی یکای دیگار از ابعااد رفتاار شاهروند عنوانبهوجدان کاری 
 ،شاوندسار کاار واضار مای موق به کهطوریبهسازمانی بوده 

توانناد ان در محل کار باالتر از نرم است و وقتی نمایوضورش
از  دهنااد و، از قباال اطااالع ماایدر محاال کااار واضاار شااوند

 های اضافی خودداری نماوده وو مرخصیدرخواست استراوت 
از قوانین و مقررات سازمانی  برند واز زمان استفاده بهینه را می

-مایپیاروی  ،نیست هاآن گروتی در مواقعی که کسی نظاره
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در پیشاینه  اکرشادههاای کنند. نتایج این پژوهش با پژوهش
یک  عنوانبهن را اهمیت و نقش آ کهطوریبههماهنگ است. 

عملکرد شغلی افراد و  اثربخشیر سازمانی که باع  بهبود رفتا
جاا  دهاد و، نشان مایشودبهبود اثربخشی سازمانی می نهایتاً

ها آن را مد نظر قرار دهند. دارد که مسئوالن و مدیران سازمان
ی و تعهاد اهمیات رضاایت شاغل همچنین با توجه به نقاش و
ساازمانی کاه ی بینی رفتار شاهروندسازمانی در تبیین و پیش

شاود گذارناد، پیشانهاد مایتحقیقات دیگری بر آن صحه می
واداقل  مدیران به این دو مقوله توجه بیشتری داشته باشاند و

سطح تعهد و رضایت کارکناان  شبه سنج ،باریکهر دو سال 
به مقایسه روند این متغیرها بپردازند. همچناین  خود پرداخته و

ساازمانی باه  یشاهروندرفتاار  رابطه باین رضاایت شاغلی و
دهد، نسابت داده محیط سازمان رخ می اقدامات متقابلی که در

کارکنان ممکن است رضایت شغلی خود را باه منااب   شود.می
 سوی همکاران در هایی که ازنحوه برخورد همکاران و فرصت

شود و یا به خود سازمان نسابت فراه  می هاآنسازمان برای 
ساازمانی را ی شاهروند ن است رفتار(. کارکنان ممک33) دهند

ساازمان و  از شاان دادن قادردانی و رضاایت خاودخااطر نه ب
زیرا رفتارها به اوتمال خیلی ضعیف ناشی  ؛همکاران بروز دهند

 بناابراین رفتاار ؛شودهای افراد مییایعامل موقعیتی یا توان از
کااری کاه باه  گیری رفتارهایسازمانی برای اندازهی شهروند
ثیر نگرش شغلی کارکنان است، طراوی ل زیادتر تحت تأاوتما

های فاردی افاراد ی، نه رفتارهایی که تحت تأثیر توانایگردیده

 رفتارهااای فراشااغلی ماننااد رفتااار شااغلی بااا رضااایت .اساات
رضاایت شاغلی  زیارا اوتمااالً ؛سازمانی ارتباط داردی شهروند
 ها قاراریتوانای ها ومهارت عوامل غیرنگرشی مانند ثیرتحت تأ

کنناده والات روانای رضاایت شاغلی مانعکسگیرد. اگار نمی
دارناد، کارکنانی که رضاایت بیشاتری  کارکنان سازمان باشد،

گر باشند. واال هار رفتارهای یاری متمایل به بروز باید بیشتر
میال  ،داشته باشاندبیشتری چه کارکنان از شغل خود رضایت 

 شاود ویشاتر مایو مانادن در ساازمان بآنان بارای پیوساتن 
خاود را  وابستگی عاطفی به سازمان پیادا کارده و مرورزمانبه

نند. سالمت جسامی و دامتعهد به ادامه کار در این سازمان می
 و یابادمیافازایش  شاانتضامین شاده، روویاه هااآنرووی 
 سارعتبهمهاارت شاغلی را  از زندگی راضی باوده و درنهایت

د. نگردنسبت به سازمان متعهد می تدریجبه د ونبینآموزش می
در مقابال باا  گر کارکنانی که رضایت شغلی دارناد،از سوی دی

که متوجاه منااف   (سازمانی یرفتار مثبتی )مثل رفتار شهروند
منادی و نگارش عالقاه درواق ند. کن، تالفی میسازمان است

تاالش کااری  سابب کوشاش و ،مثبت فرد نسبت باه شاغل
 آنچه در باع  بروز رفتارهایی فراتر از درنهایت بیشتری شده و
فتاار شاهروندی به ر که اصطالواً- آمده  است شرح شغلی او
مطالعات  اثر اندازه طورکلیبهگردد. می -شودمیسازمانی گفته 

شهروندی  بیشتر از رفتار (OCB-O) رفتار شهروندی سازمانی
 بوده است. (OCB-Iفردی )
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