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و  یروانشناخت یتوانمندساز نیارتباط ب یحاضر بررس قیهدف از تحق
 یانجیبا توجه به نقش م بدنیتیترب رانیدب یسازمان یرفتار شهروند

 یشیمایکه به صورت پ یکاربرد قیبود. روش تحق یشغل تیرضا
 استان گلستان بدنیتیترب رانیدب هیشامل کل یانجام شد. جامعه آمار

 نفر 994) نفر 166 هابوده که تعداد آن 4931-31 یلیدر سال تحص
 911 ایطبقه یتصادف یرگینمونه روش به که بود( مرد نفر 969 و زن

نفر مرد( به عنوان نمونه انتخاب شدند. از  431نفر زن و  413نفر )

 یشغل تی(، رضا4331) ترزیاسپر یاستاندارد توانمندساز یهاپرسشنامه
( استفاده شد. 4339پودساکف ) یوند( و رفتار شهر4399) سوتا نهیم

 هایو آزمون یفیتوص هایشاخص از هاداده لوتحلیهیبه منظور تجز
 یو روش مدلساز رسونیپ یهمبستگ بیضر رنف،یاسم -کولموگروف

 یتوانمندساز نینشان داد ب جیاستفاده شد. نتا یمعادالت ساختار

 یمعناداررابطه مثبت  یشهروندو رفتار  یشغل تیرضا ،یروانشناخت
 ینشان داد که توانمندساز یمعادالت ساختار هایافتهیوجود دارد. 

بر رفتار  یو مثبت معنادار میاثر مستق یشغل تیو رضا یرواشناخت
 قیاز طر یروانشناخت یدارند. به عالوه توانمندساز یسازمان یشهروند

 بدنیتیترب انریدب یبر رفتار شهروند یشغل تیرضا یانجیم ریمتغ

گفت  توانیم جیداشت. بر اساس نتا یاستان گلستان اثر مثبت معنادار
باالتر  بدنیتیترب رانیدر دب یروانشناخت یکه هر اندازه توانمندساز

و  ابدیمی هاآن یو رفتار شهروند یشغل تیباشد به همان اندازه رضا
 بالعکس.

 رانیدب ؛یشغل تیرضا ؛یتوانمندساز ؛یرفتار مدن :یدیکل یها واژه

 ؛یبدنتیترب

 
 

 
 

 

The purpose of this study was to investigate the 
relationship between psychological empowerment 

and organizational citizenship behavior of the 

Physical Education Teachers According to the 

mediating role of job satisfaction. The survey was 

conducted by Applied Research. The population 
included all physical education teachers in Golestan 

province (688 numbers) in the 1395-96 academic 

years which using stratified random sampling of 253 

of them (169 females and 196 males) were selected 

as samples. Spreitzer’s Psychological 
Empowerment Questionnaire (1995), job 

satisfaction Minnesota questionnaire (1977) and 

Podsakoff Organizational Citizenship Behavior 

Questionnaire (1990) were used. Descriptive scales 

and Kolmogorov-Smirnov statistical tests, Pearson 
correlation coefficient and structural equation 

modeling were used to analyze the data. The results 

of correlation test indicated that there is a positive 

and significant relationship between perceived 

psychological empowerment, job satisfaction and 
organizational citizenship behavior. 
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   Abstract چکیده
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 مقدمه

 تیریسازمان است و مد کی ییدارا نیترمهم  یمنابع انسان  
 دیبا رانیسازمان خواهد بود. مد تیموفق دیها کلاثربخش آن

سازمان محسوب  یها-هیسرما نتریبدانند کارکنان باارزش

حاکم بر سازمان ریکامالً متحول و متغ طی(. شرا93) شوندیم
رقابت و لزوم  شافزای حور،مدانش اقتصاد به هاآن ورود و ها

از کارکنان  یبه نسل ارزشمند ازنی امروزه ها،سازمان یاثربخش
. امروز عملکرد و کندیآشکار م یرا با نام سربازان سازمان

شده،  انیدر شرح شغل ب یطور رسمفراتر از آنچه به ییرفتارها
رفتار  ایفرا نقش  یرفتارها یتازگمورد انتظار است. به

عملکرد به شمار  تیریمد رناپذیییجدا جز،  یازمانس یشهروند

بخش  تیمز یرا در دانش موجود از رفتارها ینیرفته و موج نو
 (.49) اندکرده جادیا یسازمان
اصطالح نو پا در حوزه منابع  کی یسازمان یشهروند رفتار

مهم  اریها بسهمه سازمان یکه امروزه برا باشدیم یانسان
 هیتحت عنوان کل یسازمان یوند(. رفتار شهر99است )
داوطلبانه کارکنان در محل کار که فراتر از الزامات  یرفتارها

 یرفتارها نی(. ا6) شودیم فیآنان است، تعر ایحرفه یاساس
 یرسم فیبوده که جزو وظا یاریداوطلبانه، آگاهانه و اخت
. دهندیم شیسازمان را افزا یکل یکارکنان نبوده و اثربخش

رفتارها، در شرح  نیاست که ا نیداوطلبانه و آگاهانه امنظور از 

 هابه انجام آن یاست و فرد اجبار امدهینقش فرد ن ایشغل 
 ی(. مرور43) گرددینم خیتوب ام،در صورت عدم انج رازی ندارد

که  دهدینشان م یسازمان یحوزه رفتار شهروند اتیبر ادب

 یسازمان یندشهرو یبه موضوع رفتارها ندهیباوجود توجه فزا
مفهوم توافق وجود ندارد. احتماالً  نیدر خصوص ابعاد ا

متعلق به ارگان   بندیطبقه نتریشده رفتهیو پذ نیپرکاربردتر

به پنج بُعد شامل  یسازمان ی( است که رفتار شهروند4366)
، ادب و  یمدن لتی، فض ی، جوانمرد ی، وجدان کار یدوستنوع

 (.91نمود ) مینزاکت  تقس
 به هااست که سازمان یهیبد یامر ت،یریمد نهیشیپ در

شغل  فیدارند از الزامات وظا لیکه تما ازمندندین کارکنانی
اقدامات فراتر از  نگونهیخود، پا را فراتر بگذارند. ا یرسم
 ادیتوجه ز یسازمان یشهروند یهمان رفتارها ای یشغل فیوظا

 ،یمکنز ف،(. پودساک91محققان را به خود جلب کرده است )
 ینیب-شیعوامل پ ی( معتقدند بررس9999و باچراچ  ) نیپ

مهم  هاینهیاز جمله زم یسازمان یکننده بروز رفتار شهروند

نظران (. صاحب96است ) یدر عرصه رفتار سازمان یقاتیتحق
در سازمان و  دیبا طیاز شرا ایعرصه معتقدند که مجموعه نیا

نوع  نیا امکان بروز ات دشون ایدر کارکنان سازمان مه نیهمچن

و  سازنهی. شناخت عوامل زمدیکارکنان فراهم آ یرفتار از سو
دارد که  تیاز آن جهت اهم یسازمان یهمبسته رفتار شهروند

 تیدر جهت تقو تواندیبا مشخص شدن آن عوامل، سازمان م

امکان بهره قیطر نیبه عمل آورده و از ا یاتاقدام هاآن
 یسازمان یرفتار شهروند یامدهایپ و بهتر از شتریب برداری

و  شرطشیپ یرهایمتغ ییشناسا نی(. بنابرا41) شوندیفراهم م
و تالش در  یسازمان یشهروند یدر بروز رفتارها رگذاریتأث

رفتارها را توسط  نیا شینما تواندیم رهایمتغ نیجهت بهبود ا
 دهد. شیکارکنان در سازمان افزا

 یرفتارها و برتر نیبروز ا در یاز عوامل که نقش اساس یکی

سال یکارکنان است که ط یروان توانمندسازی دارد، هاسازمان
را به خود  تیریاز بزرگان مد یادیگذشته، توجه تعداد ز های

که  کنندیم انی( ب9991(. بوگلر و سومچ  )4جلب کرده است )

 یامدهایپ نتریمهم لهاز جم تواندیم یسازمان یرفتار شهروند
( 9999(. وتن و کمرون  )3کارکنان باشد ) یسازتوانمند

 دانند،یبه افراد م دنیقدرت بخش یرا به معن یتوانمندساز

نفس ها کمک شود تا احساس اعتمادبهکه به آن یمعن نیبد
غلبه کنند  یو درماندگ یکنند و بر احساس ناتوان تیخود را تقو

کردند که  انی( ب4339(. توماس و ولتهاوس  )93)
آن را  توانیاست و نم یچند سطح یمفهوم یندسازتوانم

را  یها توانمندسازداد. آن حیواحد توض یواسطه مفهومبه
،  یستگیشا طهیکه در پنج ح یدرون زیانگ شیافزا یطورکلبه

 ابدییم یو مؤثر بودن  و اعتماد  تجل  یمعنادار ، ینییخود تع

 ندکیرا منعکس م اشینقش کار یافرد بر یرگیو جهت
 اند.-کرده فیتعر
 یکننده رفتار شهروند ینبیشیعوامل پ ییشناسا نهیزم در

تعهد  ،یشغل تیاز جمله رضا یگریمتعدد د یرهایمتغ یسازمان
 ،یفرهنگ سازمان ،یعدالت سازمان ،یسازمان تیهو ،یسازمان
مورد  گرید یرهایاز متغ یاریو بس یسبک رهبر ت،یشخص
 یندرفتار شهرو نییدر تبها قرار گرفته و سهم آن یبررس

طور که (. همان99مشخص شده است ) یتا حدود یسازمان
 هایکننده ینبیشیاز پ یکی یشغل تیمطالعات نشان داده رضا

و  یکارکنان راض رایز باشدیم یسازمان یشهروند یرفتارها

دارند که  یشدن با رفتارها ریبه درگ یشتریب لیخشنود تما
 نی(. همچن19کند ) تیها را تقوآن یسازمان تیارزش و حما

و رفتار  یشغل تیرضا انیم یارتباط مثبت ،یسازمان انیرفتارگرا

 ارگان(. 49) اندنموده میرا در مطالعات متعدد ترس یشهروند
 یاریداوطلبانه و اخت یکه رفتارها کندیم انبی( 4399)

که  ی. کارکنانباشدیها مآن یشغل تیرضا جهیکارکنان در نت



 یشغل تیرضا یانجیماستان گلستان: نقش  یبدن تیترب رانیدب یسازمان یو رفتار شهروند یروانشناخت یتوانمندساز نیارتباط ب 04

 

 

از  یمنظور تشکر و قدردان به باشند،یم یخود راضاز کار 

را که  یتیمتقابالً رضا زیسازمان ن نکهیا یبرا ایسازمان و 
متعهد  یشتربی احتمال با کند، تجربه را اندها تجربه نمودهآن

ارزش لهیوسبه تواندیارتباط م نی. اشوندیبه انجام کار خود م

 ،یمبادالت اجتماع یمعامله به مثل در تئور هنجارهای و ها
 یکه از کار خود راض یمعنا که کارکنان نیداده شود. بد حیتوض

 یدر انجام رفتار شهروند یقو اریبا احتمال بس باشند،یم
معامله به مثل با سازمان و جبران  یبرا ایلهیعنوان وسبه

یها به همراه آورده، مشارکت مآن یرا که سازمان برا ییایمزا
 یاند توانمندساز-دادهنشان  قاتیتحق نیمچن(. ه49) ندنمای

 یشغل تیرضا شیافزا ،یکار طیبهبود شرا یبر رو تواندیم

( در 9999)  نگریو الک چ چیکارکنان اثرگذار باشد. مانولوو
و انتخاب  یپژوهش خود تحت عنوان رابطه توانمندساز

ارتباط مثبت و  ،یشغل تیو رضا یتیشخص یها-یژگیو

گزارش کردند  یشغل تیو رضا یوانمندسازت نیرا ب یمعنادار
(99.) 

در داخل و  زین یچند قاتیبر آنچه در باال ذکر شد تحق عالوه

عوامل مؤثر  ییشناسا نهیدر زم یخارج کشور به صورت عمل
انجام  یقاتتحقی جوامع و هادر سازمان یشهروند یبر رفتارها

خود نشان  یقی( در تحق4931) ینیو حس یشده است. بهرام
 یبر ابعاد رفتار شهروند یمعنادار ریتأث یشغل تیادند که رضاد

کارکنان وزارت ورزش و جوانان دارد  نیدر ب یو سازمان یفرد
( 4931) یریو خب یسجاد ،یدیام ،یصفر قیتحق جی(. نتا1)

مثبت  ریعالوه بر تأث یروانشناخت ینشان داد که توانمندساز

مدارس  بدنیتیمعلمان ترب یرفتار شهروند یبر رو میمستق
 یانجیم ریمتغ قیاز طر میرمستقیبه صورت غ رانیمتوسط ا

معلمان به صورت  یرفتار شهروند یبر رو زین یتعهد سازمان

 یو عل یفراهان یجالل ،ینیرمعی(. م99مثبت اثرگذار است )
 ،یرونیو ب یدرون یشغل تی( نشان دادند رضا4931دوست )

 یها-کننده ینبیشیپ نیبهتر یو عدالت تعامل یتعهد عاطف
شهر  یبدن-تیترب رانیدب نیبدر  یسازمان یرفتار شهروند

 یقی( در تحق4931و علم ) یعی(. علم، رف99تهران بوده است )
 یعلم ئتیه یو ادراک اعضا یگرفت که توانمندساز جهینت

 یشهروند یبا رفتارها یاز عدالت به طور مثبت بدنیتیترب

 ،یعرفان ،یی(. صحرا9د )دار مثبتی ارتباط هاآن یسازمان
 نیدر ب قی( در تحق4931نژاد ) نیبهار، منصف و حس یشعبان

 یتوانمندساز نیکه ب افتندیشهر همدان در بدنیتیترب رانیدب

وجود  معناداری مثبت ارتباط هاآن یشغل تیبا رضا رانیدب
 ،یستگیشا ،داریی)معن یتوانمندساز هایمؤلفه نیدارد. همچن

به  یرابطه معنادار یشغل تی( با رضایگذارریاستقالل و تأث

 قی( در تحق4931) یو اقدس یحسن، بدر ی(. بن94دست آمد )

داوران  یشغل تیو رضا یتوانمندساز نیخود نشان دادند که ب

احساس اعتماد  هایوجود داشته و مؤلفه یفوتبال ارتباط مثبت
 تیرضا انسیدرصد از وار 19 یتوانمندساز ریو احساس تأث

 و،یندی(. ا9) کنندیم نییداوران فوتبال را تب یشغل

 جهیخود نت قی( در تحق9941)  سیو الکساندر ورگوسیکاراگ
رفتار  ،یتعهد سازمان ،یروانشناخت یتوانمندساز نیگرفتند که ب

 یاردوها انیمرب یتبادل یو سبک رهبر یسازمان یشهروند
( 9941و ساد  ) نگی خ،ی(. تِر41وجود دارد ) یونانی یتابستان

 تی: نقش رضایغلش هاینگرش تیریبا عنوان مد یقیدر تحق
معلمان مدارس  یرفتار شهروند یبر رو یو تعهد سازمان یشغل

تعهد  ،یشغل تیرضا نیگرفتند که ب جهیدوره متوسطه پراگ نت

 یارتباط مثبت معنادار یسازمان یو رفتار شهروند یسازمان
 یقی( در تحق9941)  بیکویو ر فیآر ن،ی(. آرف91وجود دارد )

را در  یانجینقش م ینشناختروا یکه توانمندساز افتیدر

کارکنان در  یباال و رفتار شهروند یعملکرد شغل نیارتباط ب
 یروزآبادیف یمی(. مق9بزرگ بنگالدش دارد ) هایسازمان

مدارس دخترانه شهر  رانیدب یبر رو یقی( در تحق9949)

بر  یر مثبت معناداراث یتحول یگرفت که رهبر جهیتهران نت
و رفتار  یشغل تیرضا ،یختروانشنا یتوانمندساز یرو

اثر  یروانشناخت یتوانمندساز نیداشته است. همچن یشهروند
 یسازمان یو رفتار شهروند یشغل تیرضا یبر رو یمثبت

 (.99معلمان داشته است )
رفتار  تینشان دادند، اهم قاتیکه گفته شد و تحق همانطور
انکار  رقابلیمختلف غ هایدر سازمان ینسازما یشهروند

 ژهیبه و ،یآموزش هایکه صحبت از دستگاه یاست؛ اما هنگام
 و ترموشکافانه آن به هاشود، نگاه-می وپرورشآموزش
 معلمان جمله از وپرورشآموزش معلمان. است ترحساس

نوع دوستانه و جوانمردانه همراه با  یبا رفتارها ،بدنیتیربت
کمک  ،یشناس فهیو حس وظ یخوش خلق ،یبانادب و مهر

کنند. به -یم توتربیمیدر نظام تعل تیفیک شیبه افزا یانیشا
و توسعه  ندهیآ یانسان یروین تینقش مدارس در ترب لیدل

از  ورداراز معلمان برخ مندیهمه جانبه کشورها، لزوم بهره
 (.49) باشدیم یضرور یسازمان یرفتار شهروند یسطح باال

دارند که به طور داوطلبانه و  یاثربخش، معلمان مدارس

شده، رفتار  نیتدو شیو از پ یرسم فیفراتر از وظا ،یاریاخت
تالش  چیمدرسه از ه یو اثربخش تیموفق یو برا کنندیم

سال  91 یحداقل ط یرفتارها نی(. ا91) ستندیفروگذار ن

و  یتیریمد قاتیدر تحق عیگسترده و وس ایگذشته به حوزه
اخیر محافل  هایسال در نتیجه در. اندشده لیتبد یانسازم

علمی و تحقیقاتی ضمن توجه به مفهوم رفتار شهروندی 

سازمانی، تأکید فراوانی بر اهمیت تأثیر آن بر اعمال و رفتار 
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آن  لیوتحلهینیروی انسانی داشته و محققان زیادی به تجز

 (. 91اند )پرداخته
که رابطه  افتیدر مدارس در یژوهشدر پ زی( ن9991اپالتکا  )

ابعاد رفتار شهروندی سازمانی معلمان با  نیب یمثبت معنادار

(. تمامی این شواهد نقش 91عملکرد دانش آموزان وجود دارد )
و اهمیت شگرف رفتار شهروندی سازمانی معلمان را در 

. عوامل انسانی، عامل پویای مدرسه دهدیمدارس نشان م
آموزان امروز، مدیران و دانش اکهزآنج. اشوندیمحسوب م

از جمله  یگردانندگان جامعه فردا هستند، به وجود معلمان
رفتاری  یهایژگینیاز است تا با برخورداری از و یبدنتیترب

 ،یمدن لتیفض ،یجوانمرد ،یوجدان کار ،یدوستچون نوع

وپرورش در آموزش یبدنتیادب و نزاکت به رشد مداوم ترب
با توجه به عدم شناخت کافی از وضعیت  رونیازاکمک کنند. 

و  بدنیتیمعلمان ترب نیموجود توانمندسازی روانشناختی در ب

 تیارتباط بین آن با رضا نهیهمچنین نبود دانش کافی در زم
که انجام  رسدیو رفتار شهروندی سازمانی، به نظر م یشغل

 چنین پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است.

 تیتوانمندسازی، رضا رهاییدر خصوص متغ یو بررس مطالعه
ضمن  ،بدنیتیترب رانیدب یسازمان یو رفتار شهروند یشغل

موجود در جامعه مورد  طیو شرا تیتر کردن وضعروشن
و  رهایمتغ نیدر ارتباط با ا یاطالعات با ارزش تواندیم ،یبررس

ورزش  کاراناندرو دست نیمسئول اراختی در هانحوه ارتباط آن
با توجه به  نیقرار دهد. بنابرا قیوپرورش در جامعه تحقوزشآم

سؤاالت  نیبه ا ییفوق محقق درصدد پاسخگو حاتیتوض

تیترب رانیدب یروانشناخت یتوانمندساز نیب ایبرآمده است: آ
آنان با توجه نقش  یاستان گلستان با رفتار شهروند بدنی

 رد؟وجود دا یارتباط یشغل تیرضا یانجیم

 یشناس روش
 انیم یروابط عل نییحاضر، تع قیهدف تحق ازآنجاکه

 یو رفتار شهروند یشغل تیرضا ،یروانشناخت یتوانمندساز
پس  باشد،یاستان گلستان م بدنیتیترب رانیدب یسازمان

 یو از نظر نحوه گردآور یاز نظر هدف کاربرد قیتحق
و به طور مشخص  یو از نوع همبستگ یفیاطالعات توص

 قیتحق نیاست. در ا  یساختار ادالتعبر مدل م یمبتن

 یبرونزا، رفتار شهروند ریمتغ ،یروانشناخت یتوانمندساز
بوده  یانجیم ریمتغ یشغل تیدرونزا و رضا ریمتغ یسازمان

 994زن ) رانیدب یشامل تمام قیتحق نیا یاست. جامعه آمار

استان گلستان در مقاطع  یبدنتینفر( ترب 969نفر( و مرد )
و متوسطه )دوره اول و دوم( در سال  ییاابتد یلیتحص
از  قیتحق نینفر(. در ا 166) باشدیم 4931-31 یلیتحص

ها به منظور انتخاب نمونه یاطبقه یتصادف یریگروش نمونه
نفر  413و بر اساس جدول مورگان  بیترت نیاستفاده شد. بد

 911استان گلستان ) بدنیتیترب رانینفر مرد از دب 431زن و 
پرسشنامه نیاز ب تیعنوان نمونه انتخاب شدند؛ در نها هبنفر( 

پرسشنامه  949شده پس از حذف موارد ناقص  عیتوز های
اطالعات از  یآورجمع یقرار گرفت. برا لیوتحلهیمورد تجز

 :دیسه پرسشنامه استاندارد استفاده گرد

پرسشنامه  نی(: ا4331) ترزیاسپر یپرسشنامه توانمندساز -4
احساس  ،دارییو پنج مؤلفه )احساس معن هیوگ 41 یدارا

احساس مؤثر بودن و احساس  ،یستگیاحساس شا ،ینییخودتع

تا  4)کامالً مخالفم= کرتیل یپنج ارزش اسیاعتماد( با مق
 ( است.1کامالً موافقم=

(: پرسشنامه 4399سوتا ) نهیم یشغل تیپرسشنامه رضا -9

و شش مؤلفه  هیگو 43 ی( داراMSQسوتا ) نهیاستاندارد م
جو  شرفت،یپ هایاز نظام پرداخت، نوع شغل، فرصت تی)رضا

پنج  اسی( با مقیکیزیف یطیو شرا یسبک رهبر ،یسازمان
 ( است.1=ادیز یلیتا خ 4کم= یلی)خ کرتیل یارزش

(: 4339پودساکف و همکاران ) یپرسشنامه رفتار شهروند -9
 ،یو پنج مؤلفه )نوع دوست هیگو 91 یپرسشنامه دارا نیا

( با یمدن لتیو فض یجوانمرد ،یادب و مهربان ،یشناس فهیوظ

تا کامالً  4)کامالً مخالفم= کرتیل یپنج ارزش اسیمق
 .باشدی( م1موافقم=

 و نظرات از ها،پرسشنامه یمحتوا ییروا نییمنظور تع به

 و مدیریت علم در نظرصاحب محترم اساتید هایراهنمایی
ها در پرسشنامه و نظرات آناستفاده  یورزش سازمانی رفتار

از  یدرون ییایمنظور محاسبه پابه نینهایی لحاظ گردید؛ همچن
 یکوچک خشمنظور ب نیکرونباخ استفاده شد؛ بد یروش آلفا

نفر( انتخاب و  99) یبه صورت تصادف یاز جامعه آمار
که پس  دیگرد عیدر جامعه توز مقدماتی شکل به هاپرسشنامه

 .   گزارش شده است 4در جدول  جنتای هاداده لیوتحلهیاز تجز
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 پژوهش یها افتهی
 

 قیتحق یهاکرونباخ( پرسشنامه ی)آلفا یدرون ییایپا بیضرا. 4جدول 

 آلفای کرونباخ هاتعداد گویه سازنده هاپرسشنامه

 69/9 41 (4331اسپریترز ) توانمندسازی روانشناختی

 66/9 43 (4399مینه سوتا ) رضایت شغلی

 61/9 91 (4339پودساکف و همکاران ) رفتار شهروندی سازمانی

 
 

 

 

 یو آمار استنباط یفیپژوهش از دو بخش آمار توص نیدر ا
. در بخش آمار دیداده استفاده گرد لوتحلیهیبه منظور تجز

 یهایژگیو انیب یبرا یو درصد فراوان یاز فراوان یفیتوص

 هایآزموناز  یو در بخش آمار استنباط کیدموگراف
 هاداده عیبودن توز یعیطب یجهت بررس رنفیکولموگروف اسم

رابطه  یبررس یو برا Spssافزار در نرم رسونیپ همبستگی و

معادالت  یاز روش مدلساز قیتحق یرهایمتغ یو معلول یعل
 استفاده شد. Amos افزاردر نرم یساختار

 قیتحق یهاافتهی

 9/11نفر ) 491 نشان داد که قیتحق یفیتوص یهاافتهی
نفر( زن  9/19نفر ) 491مرد و  بدنیتیترب رانیدرصد( دب
 19 قیشرکت کننده در تحق بدنیتیترب رینفر دب 949بودند. از 

درصد( متأهل هستند.  61نفر ) 919درصد( مجرد و  41نفر )
 نیانگمی و 49/19±993/1 قیتحق یهانمونه یسن نیانگیم

 .دبو 14/46±6419ها آن یسابقه شغل
 

 یبدنتیترب رانیدب یشناخت تیجمع یهایژگیو عیتوز .8جدول

متغیرهای 

 جمعیت شناختی

 میزان تحصیالت سابقه خدمت سن

عوامل جمعیت 
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 91 911 99 99 411 96 49 491 419 46 فراوانی

 3/49 1/96 1/49 1/99 1/19 91 9/9 3/19 4/16 6/1 درصد فراوانی

 
 

 419درصد ) 4/16که  دهدینشان م 9جدول  یهاافتهی
 19تا  14نفر(  491درصد ) 3/19سال و  19تا  94 رانینفر( دب

تیترب رانیدب شتریب زیسال سن داشتند. از نظر سابقه خدمت ن

سابقه  یدرصد( دارا 1/19نفر،  411استان گلستان ) بدنی
 قیتحق اهنمونه شتریب نیبودند. همچن 99تا  44 نیب یخدمت

 درصد(. 1/96نفر،  911هستند ) یمدرک کارشناس یدارا
 

 رنفیآزمون کولموگروف اسم یهاآماره .9 جدول

  هاآماره  متغیرهای پژوهش

Z P نوع توزیع 

 طبیعی 491/9 413/4 دسازی روانشناختیتوانمن

 طبیعی 463/9 961/4 رضایت شغلی

 طبیعی 431/9 993/4 رفتار شهروندی سازمانی
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یمشاهده م 9در جدول  یسطح معنادار ریبا توجه به مقاد

بدان  نی. اباشندیم 91/9از  شتریب ریمقاد یکه تمام شود
 قیتحق یرهایمشاهده شده متغ عیمعناست که توز

 یرفتار شهروند ،یشغل تیرضا ،یروانشناخت ی)توانمندساز

 عیتوز یعنیاست،  کسانیمورد انتظار محقق  عی( با توزیسازمان

بوده و با توجه به آن از  یعیطب عیتوز کی قیتحق یرهایغمت
 رهایمتغ نیارتباط ب یجهت بررس کیپارامتر هایآزمون

 استفاده شد.

 اتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیقم. 4جدول 

توانمندسازی  متغیرهای تحقیق
 روانشناختی

رفتارشهروندی  رضایت شغلی
 سازمانی

 - - 4 توانمندسازی روانشناختی

 - 4 911/9** رضایت شغلی

 4 191/9** 139/9** رفتار شهروندی سازمانی

 P≤10/1داری در سطح **= معنی

 نیکه ب شودیمشاهده م 1 جدول جیبا توجه به نتا
، P≤94/9) یشغل تیو رضا یروانشناخت یتوانمندساز

356/0=rیو رفتار شهروند یروانشناخت ی(، توانمندساز 
با رفتار  یشغل تی( و رضاP ،497/0=r≤94/9) یسازمان

( ارتباط مثبت و P ،504/0=r≤94/9) یسازمان یشهروند
 جیو نتا قیحقت یادامه مدل ارتباط روجود دارد. د یمعنادار

 حاصل از آزمون مدل گزارش شده است.

 

 ضرایب رگرسیون استاندارد شده روابط تعریف شده در مدل تحقیق. 8جدول 

 سطح معناداری T  مقدار ضریب مسیر متغیرها

 994/9 999/9 911/9 رضایت شغلی ˂---توانمندسازی روانشناختی 

 994/9 669/9 191/9 رفتار شهروندی سازمانی ˂---ی توانمندسازی روانشناخت

 994/9 991/1 139/9 رفتار شهروندی سازمانی ˂---رضایت شغلی 

 

 
 قیاستاندارد شده مدل تحق یونیرگرس بیضرا .4شکل 
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و  یحاصل از مدل معادالت ساختار هایافتهی یبر مبنا

 بی)ضرا یعامل یبارها هیفت کلگ توانیم 4شکل  یهاافتهی
برخوردار بوده  یقابل قبول ریاستاندارد شده( از مقاد یونیرگرس
 ایمشاهده یرهایکه متغ دهندمی نشان هاشاخص نیو ا

 هانپن یرهایاز متغ یانعکاس یشده به خوب یرگیاندازه
 یرفتار شهروند ،یشغل تیرضا ،یروانشناخت ی)توانمندساز

 .باشندی( میسازمان
روابط  یدر بررس 1و جدول  4شکل  یهاافتهیاساس  بر

 یگفت که توانمندساز توانیم قیتحق یرهایمتغ نیب
( و t=999/9 ،ی=بار عامل91/9) یشغل تیبر رضا یروانشناخت

( اثر t=669/9 ،ی=بار عامل19/9) یسازمان یرفتار شهروند

اثر مثبت  زین یشغل تیرضا نیدارد. همچن یمثبت معنادار
استان  یبدنتیترب رانیدب یسازمان یبر رفتار شهروند یرمعنادا

 ( داشته است.t=991/1 ،ی=بار عامل19/9گلستان )

در  یشغل تیرضا یانجیاثر م قیتحق نیدر ا نیهمچن
 یو رفتار شهروند یروانشناخت یتوانمندساز نیارتباط ب

اثرات  یبررس یقرار گرفت. برا یمورد بررس یسازمان

وابسته ضرورت دارد تا  ریتقل بر متغمس ریمتغ میرمستقیغ
 یاست که معنادار نیابتدا برقرار باشد. شرط اول ا ریشروط ز

 زیشود و شرط دوم ن دییمستقل و واسط تأ ریمتغ نیبرابطه 

. سپس باشدیواسط و وابسته م ریمتغ نیرابطه ب یمعنادار دییتأ
رابطه  ریمس بیدر صورت برقرار بودن شروط باال ضر

 ریمتغ نیرابطه ب ریمس بیضر نیاز ضرب ب ،میرمستقیغ

واسط با  ریمتغ نیرابطه ب ریمس بیمستقل با واسط و ضر
 شود؛یم یشروط بررس نی. در ادامه ادیآیدست م بهوابسته 

 یتوانمندساز»که  شودیمشاهده م جیبر اساس نتا نیبنابرا
( و 91/9) ریمس بیبا ضر «یشغل تیرضا»بر  «یروانشناخت

 بیبا ضر «یسازمان یرفتار شهروند»بر  «یشغل تیرضا»
شرط اول  نیدارند؛ بنابرا یمثبت و معنادار ری(، تأث19/9) ریمس

 میرمستقیرابطه غ ریمس بیو دوم برقرار است و ضر

 تیرضا یانجیم ریمتغ قیاز طر ،یروانشناخت یتوانمندساز
محاسبه  ریبه صورت ز یسازمان یبر رفتار شهروند یشغل

 .شودیم

46/9 = (19/9( × )91/9)  
 قیاز طر یروانشناخت یگفت توانمندساز توانیم نیبنابرا

 یبدنتیترب رانیدب یسازمان یبر رفتار شهروند یشغل تیرضا

 دارد. یمثبت و معنادار ریاستان گلستان تأث

 ی و رفتار شهروندی سازمانیهای برازش مدل ارتباطی توانمندسازی روانشناختی، رضایت شغلشاخص .9جدول 

 تفسیر مالک هامقادیر شاخص های برازششاخص

 - - 49/961 کای اسکوآر )کای دو(

 - - 33 درجه آزادی

 قابل قبول 9تا  4بین  69/9 (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )

 قابل قبول 3/9بیشتر از  399/9 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 قابل قبول 3/9بیشتر از  614/9 (AGFIتعدیل شده )شاخص نیکویی برازش 

 قابل قبول 4/9کمتر از  931/9 (RMSEAریشه دوم میانگین خطای برآورد )

 قابل قبول 3/9بیشتر از  311/9 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 قابل قبول 3/9بیشتر از  396/9 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 قابل قبول 4تا  9ین ب 311/9 (IFIشاخص برازش افزایشی )

 
 ییکویشاخص ن شودیمشاهده م 1با توجه به جدول 

( AGFIشده ) لیبرازش تعد ییکوی( و شاخص نGFIبرازش )

بوده که  3/9از  شتریبرازش مدل ب یاصل هایعنوان شاخصبه
 یاسکوآر به درجه آزاد یمدل دارد. نسبت کا دیینشان از تأ

از  قیمدل تحق دییر تأبوده که به منظو 9( کمتر از 69/9)
دوم  شهیمقدار ر نیبرخوردار است. همچن یقابل قبول دارمق
 و باشدمی 931/9( برابر با RMSEAبرآورد ) یخطا نیانگیم

 مدل که دهدمی نشان است 4/9 از کمتر اینکه به توجه با
 گریکه د شودیمشاهده م تی. درنهاباشدمی قبول قابل

در سطح خوب  ی( همگCFI ،NFI ،IFIبرازش ) هایشاخص
شده و مدل  دییبرازش مدل تأ نیقرار دارند؛ بنابرا 3/9 الو با

 تیرضا ،یروانشناخت یمرکب از توانمندساز قیتحق یارتباط
 .باشدیم دییمورد تأ یسازمان یو رفتار شهروند یشغل
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 یریگجهیو نت بحث

 یتوانمندساز نیب یمدل ارتباط نییتع قیتحق نیا هدف
 رانیدب یسازمان یبا رفتار شهروند یشغل تیرضاو  یروانشناخت

 نینشان داد که ب قیتحق جیاستان گلستان بود. نتا بدنیتیترب

ارتباط مثبت  رانیدب یشغل تیو رضا یروانشناخت یتوانمندساز
 تیبر رضا یتوانمندساز نیوجود داشته و همچن یمعنادار

 قیتحق هافتیدارد.  یاثر مثبت معنادار بدنیتیترب رانیدب یشغل
حسن،  ی(، بن4931و همکاران ) ییصحرا قاتیتحق جیبا نتا

( همسو است. توماس و 94، 9( )4931) یو اقدس یبدر
( در تحقیقات خود دریافتند که سطوح باالی 4339ولتهوس )

مهم بودن و احساس شایستگی از طریق ایجاد عالقه در افراد 

شد  نسبت به وظایفشان باعث افزایش رضایت شغلی خواهد
گفت که هر چه  توانیم قیتحق افتهی نی(. با توجه به ا99)

داشته  یشتریب یخود احساس توانمند یکار طیدر مح رانیدب

خواهند نمود.  یشغل تیباشند، به همان نسبت احساس رضا
 به هانقش در آن ابهامکه توانمند هستند، تعارض و  یکارکنان
قادر به  شتربی هااست و آن افتهیکاهش  توجهی قابل مقدار

کارکنان توانمند  نیخود هستند. همچن رامونیپ طیکنترل مح
دارند، به  ییباال یو وفادار زشیانگ ،یشغل تیحس رضا

به  یابیدر دست یشتربی مشارکت احساس هاکه آن یطور
یم قیتحق افتهی نیا نیی(. در تب94) کنندیم یاهداف سازمان

اشاره کرد که ( 4339به مدل توماس و ولتهاوس ) توان
 یبه فرد، واگذار دنیباعث قدرت بخش یمعتقدند توانمندساز

 ی(. در واقع توانمندساز99است ) تیظرف جادیو ا اریاخت

است که منعکس کننده  یدرون زشیعامل انگ کی یروانشناخت
شغل سبب  ی. معنادارباشدیمنقش فعال کارکنان در سازمان 

 که به آن اشتغال دارند، یتیفعال ایاهداف  یافراد برا شودیم

با استعدادها و  یشغل فیارزش قائل شوند. هر چه وظا
 یشتریفرد تناسب ب یو روان یبالقوه جسمان یها-ییتوانا

(. 1خواهد شد ) شتریاز انجام کار ب تیداشته باشد، لذت و رضا
اداره  نیگفت که مسئول توانیبه مطالب م هبا توج نیبنابرا

 رانیرا فراهم آورند تا دب یطیشرا دیاوپرورش گلستان بآموزش
نسبت به آن  یدرون قینموده و عال یشغل خود را با ارزش تلق

محوله  فیانجام وظا یخود برا تیو ظرف ییکنند، به توانا دایپ

عمل و استقالل  یحق انتخاب، آزاد یدارا اعتقاد داشته باشند،
به  ها مشارکت داشته و-یرگیمیکار باشند، در تصم طیدر مح

 یو گشودگ یستگیشا ،یاحساس اعتماد، عالقمند گریکدی

 خود را به نحو احسن انجام دهند. فیداشته باشند تا وظا
 یتوانمندساز نینشان داد که ب قیتحق قیتحق گرید افتهی

وجود دارد و  یارتباط مثبت یبا رفتار شهروند یروانشناخت

بر  میبه صورت مثبت و مستق تواندیم یتوانمندساز

 قیتحق افتهیاثرگذار باشد.  بدنیتیترب رانیدب یتارشهروندرف
 ،(4931) یریو خب یسجاد د،یام ،یصفر قاتیتحق جیبا نتا

و  ورگوسیکاراگ و،یندی(، ا4931و علم ) یعیعلم، رف

( و 9941) بیکویو ر فیآر ن،ی(، آرف9941) سیالکساندر
( بوده 99، 9، 41، 9، 99( همسو )9949) یروزآبادیف یمیمق

( به این نتیجه رسیدند 9991بوگلر و سومچ ) نیست. همچنا
 ترکه اگر سطح توانمندی در هر یک از ابعاد توانمندسازی بیش

(. 3باشد، رفتار شهروندی سازمانی نیز باال خواهد بود )
 افتیخود در قاتی( در تحق4333)  گیلرنیبِرگ و و ن،یپرینیو
یمشارکت م یآموزش ماتیاتخاذ تصم ندیکه در فرا یرانیدب

 شیآنها افزا یانتظارات فرانقش یسازمان یرفتار شهروند کنند،
 یکرد معلمان انیب دخو قی( در تحق9991(. سومچ )96) ابدییم

دارند، رفتار  یو مؤثر بودن خوب یستگیکه احساس شا

 لیدال انی(. در ب91بهتر است ) زیآنها ن یسازمان یشهروند
گفت که کارکنان  نیچن توانیم قیتحق جینتا ییهمسو

از سازمان  یکه به طور شخص یتوانمند در قبال توانمندساز

نشان  ینقش کار هب یفعال یرگیجهت اند،خود تجربه کرده
و  کنندیخود عمل م فهیفراتر از وظ ادیو به احتمال ز دهندیم
در  یتوانمندساز دهند؛یکمک به سازمان خود را رشد م لیم

 ریکه سرپرست و مد ابدییق مدر کارکنان تحق یواقع زمان

مرتبط با شغل به  هاییرگیمیتصم یفرصت الزم را برا
( استدالل 9996و همکاران  ) یسلی(. گر44) دهندیکارکنان م

 کیرا تحر یعاطف یپاسخ قو تواندیم یتوانمندساز کنندیم

کند که ممکن است بر نگرش کارکنان نسبت به مشاغلشان 
باورند که اگر کارکنان احساس  نیبر ا رشتیبگذارد. آنها ب ریتأث

از اعتماد به  ییسطح باال توانندیقدرت هستند، م یکنند دارا

فرد  یکار هاینقش یبه فراتر از مرزها تواندیمنفس را که 
داشت که جو  انی( ب9996)  جوکای(. با41رود، تجربه کنند )

نان کارک یریبه درگ ادیدر محل کار، به احتمال ز یتوانمندساز
( 4331)  سونی(. مور1) شودیفرانقش منجر م یدر رفتارها

و  کندیم قیکارکنان را تشو ،یمعتقد است که توانمندساز
بودن را در آنها  سازمانی شهروند به تظاهر و هاآرمان ها،زهیانگ
شده و  قیتوانا، تشو ای. کارکنان توانمند شده دهندیم شیافزا

را شروع و به  یسازمان یندشهرو یقادر هستند تا رفتارها
 یشهروند یکه رفتارها نیا یانجام برسانند. در واقع، برا

 تیانجام مسئول یدر چگونگ دیباکارکنان  ابدیظهور  یسازمان

با  تی(. در نها91عمل داشته باشند ) یخود آزاد یشغل یها
 ایتوانمند شده  رانیگفت که دب توانیتوجه به آنچه ذکر شد م

 یشهروند یشده و قادر هستند تا رفتارها قیتوانا، تشو

 نکهیا یرا شروع و به انجام برسانند. در واقع برا یسازمان
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 بدنیتیترب رانیدب ابدیظهور  یسازمان یوندشهر یرفتارها

 یشغل هایتیانجام مسئول یدر چگونگ دیاستان گلستان با
احساس  ،یداشته باشند. توانمندساز یشتریعمل ب یخود آزاد
 یداده و افراد ممکن با انجام رفتارها شیرا افزا یرآمدخود کا

 .ندیجبران نما یفرانقش
 قیو مدل تحق یهمبستگ بیحاصل از ضر جیاساس نتا بر

 یسازمان یو رفتار شهروند یشغل تیرضا نیمشخص شد ب
اثر مثبت و  یشغل تیوجود داشته و رضا یارتباط مثبت

 بدنیتیترب رانیدب یسازمان یبر رفتار شهروند یمیمستق
 ینیو حس یبهرام قاتیتحق جیاستان گلستان دارد که با نتا

(، 4931دوست ) یو عل یفراهان یجالل ،ینیرمعی(، م4931)

( همسو 9949) یروزآبادیف یمی( و مق9941و ساد ) نگی خ،یتِر
  انیراستا ارگان و را نی( بوده است. در ا1، 99، 91، 99)
 یشغل تیاز رضا ییباالکه سطح  یکرد کارگران انی( ب4331)

 یسازمان یدر رفتار شهروند شتریب ادیبه احتمال ز دارند،
 نیچن توانیم قیتحق افتهی نیی(. در تب99) کنندیمشارکت م

 یشغل تیشده است که رضا انیب طورکلیاستدالل کرد که به

. بر کنندیم تیرا تقو گریهمد یسازمان یو رفتارشهروند
اعتقاد وجود  نیا یسازمان یهروندحوزه رفتارش اتیاساس ادب

وجود دارد:  یندانجام رفتارشهرو یبرا یاصل زهیدارد که دو انگ
 تیخود )رضا یکار طیکارکنان نسبت به مح دگاهینگرش و د

( 4331) انی(. ارگان و را46خود کارکنان ) تی( و شخصیشغل
 یاریداوطلبانه و اخت یبحث کرده که رفتارها ییهم در جا

 یاز تئور ی. وباشدیآنها م یشغل تیرضا جهینتکارکنان در 

کند که  انیموضوع را ب نیاستفاده کرد تا ا یمبادله اجتماع
یهستند به مقابله به مثل م یکارکنان از شغلشان راض یوقت

بودن به سازمان و  بندیمقابله به مثل پا نیو ا پردازند

با  نیرا(. بناب99) ردگییدر بر م زیرا ن یسازمان یرفتارشهروند
 یدر تمام یشغل تیگفت که رضا توانیتوجه به مطالب م

نظام پرداخت،  ،یکیزیارتقا و ف طیشرا ،ابعاد آن )نوع شغل
تیترب رانیدب ی( در واقع منعکس کننده حالت روانیجوسازمان

را  یشتریب تیکه رضا یاستان گلستان است، پس معلمان بدنی

باشند که  گریاری یرهابه بروز رفتا لیمتما شتریب دیدارند، با

 تیشود. در نها-یاطالق م یسازمان یهمان رفتار شهروند
 شیباعث افزا ،یشغل تیگفت حاکم بودن جو رضا دیبا

و عالقه به  یو احساس دلبستگ یسازمان یشهروند یرفتارها

شغلش را  دگوییم یکه فرد یشود. زمان-یسازمان در افراد م
 یارش داشته و برادرباره ک یدوست دارد، احساسات خوب

 نیاست که چن یمنطق نیقائل است و ا یادیشغلش ارزش ز
و فراتر از  یتیخودجوش، همکاران، حما یرفتارها یکارمند

 تیاز خود نشان دهد و فعال یشتریب یرسم فینقش وظا
 سازمان به اهدافش داشته باشد. دنیدر خدمت رس یشتریب

که  مشخص شد نیهمچن قیتحق هایافتهیتوجه به  با

بر رفتار  یشغل تیرضا قیاز طر یروانشناخت یتوانمندساز
 ریاستان گلستان تأث بدنیتیترب رانیدب یسازمان یشهروند

 قیتحق هایافتهیبا توجه به  تیدارد. در نها یمثبت و معنادار

 تاناداره آموزش و پرورش استان گلس نیو مسئول رانیبه مد
 رانیدب یروندشه یگردد جهت بهبود رفتارها-یم شنهادیپ

استفاده کنند،  یتوانمندساز یهاکیاستان از تکن یبدن-تیترب

 زآمیتیانجام موفق یو مهارت الزم را برا ییتوانا نکهیا یبرا
ییبه توانا نشیاستخدام و گز ندیکار خود داشته باشند در فرا

معلمان خود در کار  هایییناآنان توجه کنند، به توا یعلم های
ظراتشان را مدنظر قرار دهند و آنها را در اعتماد کنند، ن

مربوط به کارشان مشارکت دهند.  هاییریگ-میتصم
 گلستان استان وپرورشادارات آموزش رانیبه مد نیهمچن

 آموزشی هایکارگاه و هاکالس برگزاری با تا شودمی پیشنهاد

اصول رفتارشهروندی  مورددر  راندبی برای خدمت ضمن
قای رفتارشهروندی سازمانی را در بین آنان سازمانی، زمینة ارت

فراهم آورند. بدیهی است استفاده از بروشور و پوستر در زمینة 

 مشخص آن، هایمؤلفه و شهروندی رفتار هایتقویت شاخص
 فرانقشی رفتارهای و نقشی درون رفتارهای محدودة کردن
و ایجاد انگیزه در کارکنان برای پرداختن  شهروندی رفتار چون

ه چنین رفتارهایی، در بهبود رفتار شهروندی سازمانی بی ب

 تأثیر نخواهد بود.

 منابع
1. Aghajani H, Samadi Mh, Samadi Mh. Organizational Citizenship Behavior’s Relationship and 

Staffs’ psychological Empowerment. Journal of public administration. 2013; 5(2): 1-18. 
(Persian) 

2. Alam Z, Rafiee S, Alam S. The Relationship between Empowerment, Organizational Justice 
and Organizational Citizenship Behavior (OCB) in Physical Education Faculty Members of 
Islamic Azad University. Research on Educational Sport. 2016; 4(9): 15-30. (Persian) 

3. Arefin S, Arif I, Raquib M. The Mediating Role of Psychological Empowerment in the 
Relationship between High-Performance Work Systems and Organizational Citizenship 

Behavior. European Scientific Journal, ESJ. 2015; 11(2): 264-277. 



 00 4931 تابستان، 41، شماره چهارممطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 

 

 

4. Asgari A. Search for Meaning at Work (22 key for job satisfaction). Tadbir Magazine. 2002; 
121: 26-32. (Persian) 

5. Baharami Sh, Hosseini M. Impact of job satisfaction and organizational on citizenship behavior 
(individual and organizational) employees of the Ministry of Sport and Youth. Organizational 
Behavior Management in Sport Studies. 2017; 4(13): 11-18. (Persian) 

6. Baijuka E.R. Leader Member Exchange, Organizational Justice, and Organizational Citizenship 
Behavior. A Case of Ministry of Public Service and Two International NGOs in Uganda. A 
Doctoral Dissertation. Makerere University. 2008. 

7. Banihassan J, Badri Azarin Y, Aghdasi Mt. The relationship between psychological 
empowerment and job satisfaction of premier league Soccer referees. Sport Management 
Studies. 2015 June; 7(29): 193-208. (Persian) 

8. Begum N. The relationship between social power and organizational citizenship behavior: The 
meditational role of procedural justice, organizational commitment, and job satisfaction in 
context of a private commercial bank in Bangladesh. Doctoral Dissertation, Independent 

University, Bangladesh. 2005; 209. 
9. Bogler R, Somech A. Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational 

commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. 
Teaching and teacher education. 2004; 20(3):277-89. 

10. Bolino MC, Turnley WH, Niehoff BP. The other side of the story: Reexamining prevailing 
assumptions about organizational citizenship behavior. Human Resource Management Review. 

2004; 14(2):229-46. 
11. Bowen DE, Lawler III EE. The empowerment of service workers: What, why, how, and when. 

Managing innovation and change. 2006:155-69. 
12. Chiu SF, Chen HL. Relationship between job characteristics and organizational citizenship 

behavior: The mediational role of job satisfaction. Social Behavior and Personality: an 
international journal. 2005; 33(6):523-40. 

13. Fani AA, Mohammadi J, Azar A, Fathi S. Explaining model of the relationship between strain 
and organizational citizenship behavior: A Meta-analysis. Management Researches. 2011; 
4(12): 29-52. (Persian) 

14. Greasley K, Bryman A, Dainty A, Price A, Naismith N, Soetanto R. Understanding 
empowerment from an employee perspective: what does it mean and do they want it?. Team 

Performance Management: An International Journal. 2008; 14(1/2):39-55. 
15. Gupta V, Agarwal UA, Khatri N. The relationships between perceived organizational support, 

affective commitment, psychological contract breach, organizational citizenship behavior and 

work engagement. Journal of advanced nursing. 2016; 72(11):2806-17. 
16. Ioannidou E, Karagiorgos T, Alexandris K. Exploring the relationship of organizational 

commitment, organizational citizenship behavior, psychological empowerment and job 
satisfaction with Leader-Member Exchange of section leaders and team leaders in summer 
children's camps in Greece. International Journal of Sport Management, Recreation and 

Tourism. 2016; 22:63-80. 
17. Kelley SW, Hoffman KD. An investigation of positive affect, pro social behaviors and service 

quality. Journal of Retailing. 1997; 73(3):407-27. 
18. Konovsky MA, Pugh SD. Citizenship Behavior and Social Exchange. Academy of Management 

Journal. 1994; 37(3):656-69. 
19. Lin JS, Lin SC. Moderating effect of organizational climate on the relationship of organizational 

support and service-oriented organizational citizenship behaviors. African Journal of Business 

Management. 2011; 5(2):582. 
20. Manojlovich M, Laschinger HK. The relationship of empowerment and selected personality 

characteristics to nursing job satisfaction. Journal of Nursing Administration. 2002; 32(11): 

586-95. 
21. Mirkamali M, Nastiezaie N. The relationship between Psychological Empowerment and job 



 یشغل تیرضا یانجیم استان گلستان: نقش بدنی تیترب رانیدب یسازمان یو رفتار شهروند یروانشناخت یتوانمندساز نیارتباط ب 03

 

 

 

satisfaction of nursing personnel. Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of 
Medical Sciences. 2010; 8(2):104-113. (Persian) 

22. Mirmoeini Y, Jalali Farahani M, Alidost Ghahfarokhi E. Designing of Organizational 
Citizenship behavior Prediction Model for Physical Educators Tehran City, from Job 
Satisfaction, Organizational Commitment and Organizational Justice. Organizational Behavior 
Management in Sport Studies. 2016; 3(12): 111-123. (Persian) 

23. Moghimi Firozabad M. The Mediating Effects of Psychological Empowerment and Job 
Satisfaction in the Relationship between Transformational Leadership and Organizational 

Citizen Behavior. Journal of Basic and Applied Scientific Research. 2013; 3(5): 237-244. 
24. Morrison EW. Role definitions and organizational citizenship behavior: The importance of the 

employee's perspective. Academy of management journal. 1994; 37(6):1543-67. 
25. Nguni S, Sleegers P, Denessen E. Transformational and transactional leadership effects on 

teachers' job satisfaction, organizational commitment, and organizational citizenship behavior in 
primary schools: The Tanzanian case. School effectiveness and school improvement. 2006; 

17(2):145-77. 
26. Oplatka I. Going beyond role expectations: Toward an understanding of the determinants and 

components of teacher organizational citizenship behavior. Educational administration 
quarterly. 2006; 42(3):385-423. 

27. Organ DW, Ryan K. A meta‐analytic review of attitudinal and dispositional predictors of 
organizational citizenship behavior. Personnel psychology. 1995; 48(4):775-802. 

28. Podsakoff PM, MacKenzie SB, Paine JB, Bachrach DG. Organizational citizenship behaviors: 
A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. 
Journal of management. 2000; 26(3):513-63. 

29. Saadat E. Management of human resources. 21th Ed. Tehran, Organization to Study and 
Compilation of Humanities Book of the Universities (Samt) Publication. 2016; Pp. 23. (Persian) 

30. Safari S, Omidi AR, Sajadi N, Khabiri M. The Relationship of Psychological Empowerment, 
Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior in Physical Education 
Teachers of Iran High Schools. Journal of Sport Management. 2016; 8(1): 1-23. (Persian) 

31. Sahraei Rm, Erfani N, Shabanibahar Gh, Monsef A, Hosein Nejad A. The Relationship between 
Empowerment and Perceived Organizational Support Job Satisfaction Of Physical Education 
Teachers In Hamedan. Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2015; 2(6): 83-
91. (Persian) 

32. Sivasakthi K, Selvarani A. The Causal Relationship between Job Attitude and Organizational 
Citizenship Behavior in Yashimarine Logistics. International Journal of Management. 2014; 7: 

357-368. 
33. Sobhani Nejad M, Yozbashi AR, Shateri K. Organizational Citizenship Behavior. Tehran, 

Yasteroun Publication. 2010. (Persian) 
34. Somech A. Teachers’ personal and team empowerment and their relations to organizational 

outcomes: contradictory or compatible constructs? Educational Administration Quarterly. 2005; 

41(2):237-66. 
35. Tambe S, Shanker M. A study of organizational citizenship behaviour (OCB) and its 

dimensions: a literature review. International Research Journal of Business and Management. 

2014; 1: 67-73. 
36. Tharikh SM, Ying CY, Saad ZM. Managing Job Attitudes: The Roles of Job Satisfaction and 

Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behaviors. Procedia Economics and 

Finance. 2016; 35:604-11. 
37. Thomas KW, Velthouse BA. Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of 

intrinsic task motivation. Academy of management review. 1990; 15(4):666-81. 
38. VanYperen NW, Berg AE, Willering MC. Towards a better understanding of the link between 

participation in decision‐making and organizational citizenship behavior: A multilevel analysis. 
Journal of Occupational and Organizational Psychology. 1999; 72(3):377-92. 



 38 4931 تابستان، 41، شماره چهارممطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 

 

 

39. Whetten D, Cameron KS. 2002. Empowerment and delegation. Translated by: Oraei Yazdi, B. 
Tehran, Management Research and Education Institute. 2004; (Persian) 

40. Zeinabadi H. Job satisfaction and organizational commitment as antecedents of organizational 
citizenship behavior (OCB) of teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010; 5:998-

1003. 


