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  مقدمه

هاي جدید و  توسعه تکنولوژي هاي اخیر سال  

رشد فزاینده جهانی اقتصاد منجر به رقابـت فزاینـده و     

 هـا و کارکنـان   تغییرات سریع در ماهیت  کار سـازمان      

هـت آمـاده    در نتیجه این تغییرات  و ج      .  شده است  آنها

اي بـر    شدن براي تغییرات آینـده فـشار قابـل مالحظـه          

ریـزي ارتقـاي     کارکنان براي پذیرفتن مسئولیت برنامه    

چنـین   هـم .  شغلی، آموزش و حقوق و مزایـا مـی آیـد           

ها به منظور رقابت در صحنه جهانی ارضـاي          سازمان

نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاري با ماهیـت در           

ایل دارند کارکنانی انتخاب کنند کـه       حال تغییر شغل تم   

فراتر از وظایف و نقش تعریـف شـده در شـرح شـغل            

ها   در دنیاي پر رقابت کنونی، سازمان     . عمل نمایند  آنها

 براي حـداکثر    جدیديهاي   پیوسته در جستجوي شیوه   

شـرایط  .  هـستند  خـود نان  کردن عملکرد و تالش کارک    

 رقابـت و    ها، افـزایش   ل و حاکم بر سازمان    کامالً متحو 

لزوم اثر بخشی آنها در چنین شرایطی نیاز آنها را بـه           

نسل ارزشمندي از کارکنان آشکار می کند،  نسلی کـه         

، از آنها به عنـوان سـربازان سـازمانی یـاد مـی شـود              

این کارکنان وجه ممیـز سـازمان هـاي اثـر         بدون شک 

 کـه  يا هیقات اولی تحق.)1(بخش از غیر اثر بخش هستند     

 انجــام گرفــت، ی ســازمانيتــار شــهروندنــه رفیدر زم

 بود ییا رفتارهایت ها و ی مسئول یی شناسا يشتر برا یب

ده یدادند، اما اغلب ناد میکه کارکنان در سازمان بروز   

ن کـه در    یـ ن رفتارهـا بـا وجـود ا       یـ ا. شـد  مـی انگاشته  

، بـه طـور نـاقص       ی عملکـرد شـغل    ی سـنت  يهـا  یابیارز

ــدازه ــگ ان ــ و يری ــی ــت غد اوقــات مــوری گــاهیا حت                فل

 مؤثر ی سازمانیگرفتند، اما در بهبود اثر بخش میقرار 

 ). 2(بودند

هـاي   رفتار شهروندي سازمانی بیانگر فعالیـت      

کاري مرتبط، داوطلبانـه و اختیـاري بـوده و بـه طـور             

مستقیم و ضـمنی از طریـق توصـیف رسـمی شـغل و        

، ســازماندهی شــده و در نهایــت هــاي پــاداش سیــستم

 .)3(دهـد  و اثر بخـشی سـازمان را ارتقـاء مـی          یی  کارآ

ــاعتچ ــانگ) 1384(یس ــالت زه رای ــی از انگیح ــه یختگ  ک

ک یـ  زش رایانگ کند و  یموجود زنده را وادار به عمل م      

زنده کـه او      موجود یک حالت درون  یا  ی یانجیند م یآفر

 عمـل ســوق  يبـه سـو   و کنــد مـی ت یـ را وادار بـه فعال 

ل و یـ شان دهنده م   ن یزش شغل یانگ. )4(داند  ، می دهد یم

سـامان   و ک کار، سر  یدن  اعالقه فرد نسبت به انجام د     

 خـود، فـائق   ی اجتمـاع  و ي، معنـو  يط ماد یدادن به مح  

گران سبقت گرفتن و رقابت کردن یموانع، از د آمدن بر 

 بهتـر انجـام دادن   ياد بـرا یـ ق کوشش ز  یبا آنها از طر   

 دارنـد،   یی باال یزش شغل ی که انگ  یکارکنان. ست ا کارها

 به دست يشتریعات ب یند که ترف  هستن تالش   یئم بر ا  دا

 يهـا   راه يآنجا کـه همـواره در جـستجو        از اورند و یب

ف خود هـستند،  ی انجام امور محوله و وظا  ي برا يبهتر

ف، یانجام وظا  ن کارکنان در  یا. ابندی میتر ارتقاء    عیسر

آورند که به کوشـش   میوجود ه ب  رای خود حالتيبرا

 کـه از    ی نقـش  يفـا ی ا يبـرا   باشد و  ازی ن يشتری ب نسبتاً

سـه روش    )5(نـد یآنان خواسته شده اسـت، تـالش نما       

زمــان   شــامل؛کــار بــراي ایجــاد انگیــزه در کارمنــدان
  ).6(باشد  میکار از راه دور  واشتراك شغل، منعطف

  بـین    هشی با عنـوان رابطـ     هدر پژو  اصل نجار
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برخی متغیرهاي مهم انگیزش شـغلی بـا رفتـار مـدنی            

هـاي آزاد اسـالمی منطقــه    ارکنـان دانـشگاه  سـازمان ک 

داري بین همـه     یکه روابط مثبت و معن     شش نشان داد  

متغیرهاي پیش بین بـا رفتـار مـدنی سـازمانی وجـود           

 ،ها نشان دادند که خود تنظیمی عالوه بر آن یافته . دارد

کنتــرل شــغلی و هــدف گــذاري بیــشترین نقــش را در  

 .)7(اي آن دارده بینی رفتار مدنی سازمانی وحیطه پیش

 در پژوهـشی بـا عنـوان        )2007( و همکـاران   چن، چـاو  

رابطه بین ویژگـی هـاي شـغلی و رفتـار شـهروندي و        

در ایــن رابطــه نــشان  نقـش میــانجی رضــایت شــغلی، 

را در زمینـه     مـی دهد کـه رضـایت شـغلی نقـش مه         می

هاي شغل و رفتـار شـهروندي ایفـا          ارتباط بین ویژگی  

با عنوان عوامل مؤثر بـر      گري  در مطالعه دی  . )8(کند می

 کـه  شـد رفتار شـهروندي سـازمانی معلمـان گـزارش          

ــان و    ــغل، معلم ــا ش ــارچگی ب ــانگی و یکپ احــساس یگ

ــا        ــود ب ــغل خ ــی ش ــه چرای ــردن ب ــی ب ــه و پ مدرس

دار و مثبـت   ی باالي معلمان رابطه معنـ    رفتارشهروندي

  .)9(دارند
اي در ایـن   که تـا کنـون مطالعـه    با توجه به این   

طح دانشگاه علـوم پزشـکی یاسـوج انجـام      زمینه در س  
 انگیـزش  تعیـین ارتبـاط   این مطالعه  هدفنشده است،

 سـتادي و  کارکنان سازمانی شهروندي رفتار با شغلی
دانشگاه علوم پزشکی شهریاسـوج      هاي حوزه معاونت 

  .بود
  

  بررسیروش 

جامعه مـورد  در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی  

 هـاي  زه معاونـت  کارکنـان سـتادي و حـو       هیـ مطالعه کل 

هــاي  لســااســوج در ی شــهر یدانــشگاه علــوم پزشــک

 يبـرا  .باشـد  نـد، مـی   بود769 کـه شـامل      1391ـ1392

 و شـد ن حجم نمونـه از جـدول مورگـان اسـتفاده       ییتع

ــداد  ــار 260تع ــه آم ــوان نمون ــه عن ــر ب ــه روش ي نف  ب

ــه ــگ نمون  پاســخ .ندانتخــاب شــد  ســادهی تــصادفيری

 از هـا بعـد   امهدهندگان آموزش خاصی ندیدند، پرسشن  

موضوع پژوهش و هـدف      مورد در توضیحی مختصر 
  .گرفت دراختیارآنها قرارآن از انجام 

ــردآوري داده  ــراي گ ــاب ــشنامهدواز  ،ه  ؛ پرس

ــار شــهروند ــ انگ  ويرفت ــد اســتفاده یزش شــغلی   .ش

ــهروند  ــار ش ــشنامه رفت ــازمانيپرس ــیله ی س ــه وس   ب

بـه  ن بـار  ی اولـ ي و بـرا  شـد ه  یته پادساکف و همکاران  

 ترجمه و مورد استفاده قـرار       یشکر کن و نعام   سیله  و

؛ طـه یو پـنج ح    مـاده اسـت    24گرفته اسـت کـه شـامل        

 جــوانمردي، نــوع دوســتی، تواضــع، ،وظیفــه شناســی

ــهروندي  ــضیلت ش ــهروندي   ف ــار ش ــه رفت ــه ب  مربوط

                                         .)10(ســــــــــــنجد کارکنــــــــــــان را مــــــــــــی

ــمق ــاس ای ــوع ی ــشنامه از ن ــه   ی لن پرس ــت ک ــرت اس ک

 کـامالً مخـالفم،     ينه هـا  ی گز ي برا 5 تا   1 از   يگذار نمره

                        کـــامالً مـــوافقم  و نـــدارم، مـــوافقميمخـــالفم، نظـــر

 1389 و1385 هـاي     در سال   .در نظر گرفته شده است    

 ، می نعــابــه وســیله بــراي ســنجش پایــایی بــه ترتیــب

ــکرکن ــانی   وشـــــ ــی خـــــ ــوانی، موســـــ                                 ، الـــــ

دست ه  ب85/0و98/0 ضریبی معادل میرزایی ومحمدي

                          محقــــق نیــــز جهـــت اســــتناد بــــه   .)11و10(مـــد آ

نتایج آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده کـرد کـه      

  .دست آمده  ب77/0ضریبی معادل 
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 کارکنـان  یزش شغل ی انگ يبراکه   اي  پرسشنامه

ه و  یـ ته یبـ ی حب ، بـه وسـیله     قرار گرفـت   مورد استفاده 

بـه   ماده است کـه  30 شامل   ،مورد استفاده قرار گرفت   

 ماهیت شغل، ؛طهی ح5گردد و میل  ی کارکنان تکم  وسیله

نیاز به   و   جو سازمانی، نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت       

پیوند جـویی مربـوط بـه انگیـزش شـغلی کارکنـان را              

ن یـ ه ا نامـه بـ    ن پرسـش  یـ  ا يگـذار  نحوه نمره .سنجد می

 27 و   23ها به جـز سـؤال        صورت است که همه سؤال    

ــره   ــت نم ــورت مثب ــه ص ــذار ب ــی يگ ــود م ــپا. ش  ییای

بــا اســتفاده از ) 1377 (یبــیحببــه وســیله پرســشنامه 

 یـی دو روا یـ  کرونباخ محاسبه گرد   يب آلفا یروش ضر 

ن پرسـشنامه  یـ  اي بـاال  ییایانگر پا یباشد که ب   می 93/0

 کـه  شده محاسبه ي و وسیلهبهز ی اعتبار آن ن .باشد می
محقـق نیـز جهـت       ).12(ده اسـت  یـ  گرد 84/0زان آن   یم

هــا ازروش آلفــاي کرونبــاخ  اســتناد بــه نتــایج آزمــون

  .دست آمده  ب76/0استفاده کرد که ضریبی برابر با

  
  ها یافته

پاسخ  نفر از163  بر اساس نتایج مطالعه، تعداد

 بـه  نفـر دیگـر   20زن بودند که   نفر 77دهند گان مرد و   

چنـین سـن پاسـخ     هـم  .این مورد پاسخی نـداده بودنـد   

ــین  ــدگان ب ــا 25دهن ــود 46ت ــال ب ــطح  .  س ــر  س از نظ

 درصـد فـوق    14، و کمتر  درصد دیپلم  9/23تحصیالت  

 لیسانس فوق درصد5/13درصد لیسانس،  3/38دیپلم، 

  . درصد داراي مدرك دکتري بودند4/10و 

 نتایج حاصله بین انگیـزش شـغلی و         اسبر اس 

چنین بین ماهیت شـغل و رفتـار         شهروندي و هم  رفتار  

شهروندي، بین جو سازمانی و رفتار شـهروندي، بـین     

نیاز بـه پیـشرفت و رفتـار شـهروندي و بـین نیـاز بـه          

داري وجــــود  قــــدرت شــــهروندي رابطــــه معنــــی

   ).>05/0p(داشت
ه ابعاد انگیزش ب  داد  نشان   نتایج پژوش حاضر  

  شـهروندي داري قادر به پـیش بینـی رفتـار        یطور معن 

 براي آزمون این فرضـیه از تحلیـل         .باشد میسازمانی  

 شـد  اسـتفاده    ، گام گام   روش رگرسیون چندمتغیره به  

 .بـود  05/0داري در همه گزینه ها کمتـر از       یعنمسطح  

 )ضـریب تعیـین   (Rتوجه به  مقادیر مجذور  از طرفی با  

تغییـرات متغیررفتـار    درصـد  48انگیزش شـغلی    ابعاد

نـشان   نتایج پژوش حاضـر   . کند  می تبین شهروندي را 

  شـامل؛ بین انگیزش شـغلی  پیشمتغیرهاي بین که داد

پیوند جویی،  ماهیت شغل، نیاز به قدرت، جو سازمانی،

داري    ارتباط معنـی   رفتار شهروندي  و   نیاز به پیشرفت  

 شـامل؛  ابعـاد انگیـزش شـغلی     ).>05/0p(وجود داشت 

 ند جویی پیو ماهیت شغل، نیاز به قدرت، جو سازمانی،      

 بینی پیش به قادر يدار به طور معنی نیاز به پیشرفتو

 همبـستگی  ضـریب  مجـذور  .بودنـد رفتار شـهروندي  

، 046/0 بـا  برابـر به تـر تیـب    ) تعیین ضریب( چندگانه

 ایـن  .به دسـت آمـد   145/0 و 123/0 ،099/0 ، 071/0

 48 هـم  رويابعاد انگیزش شـغلی   که است معنی بدان

تبیــین  را رفتــار شــهروندي درصــد واریــانس متغیــر 

درصد از تفاوت مشاهده شده در متغیر   48کنند و  می

 ابعاد انگیـزش    سازمانی مربوط به تفاوت در    اثربخشی

 انگیزش شغلی بینپیش متغیر بینچنین  هم.  بودشغلی 

 سطح در دارمعنی خطی رابطه با رفتارهاي شهروندي 
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 طـور  بـه  انگیـزش شـغلی   و شـت دا وجـود  0001/0

 .بـود  رفتارشـهروندي  بینـی  پـیش  بـه  قادر يدار یمعن

 برابر تعیین ضریب  چندگانه همبستگی ضریب مجذور

  ).1جدول ( به دست آمد092/0 با
  

 بحث

 بـین انگیـزش   کـه داد  نـشان   این پژوهشنتایج

داري وجـود     شغلی با رفتـار شـهروندي رابطـه معنـی         

 بـه  قـادر  داري یمعنـ  طـور  به انگیزش شغلی  وداشت

 یافته این .باشد  میسازمانی شهروندي رفتار بینی پیش

ــا ــایج ب ــل نت ــات نجاراص ــرت و )7()1389( تحقیق و ک

خوانی دارددر   هم)9)(به نقل از هارمر()2003(همکاران 

توان  گفت، کارکنان وقتـی از انگیـزش زیـاد            میتحلیل  

آیند و بـه توانـایی       برخوردار باشند از عهده کار برمی     

خود ایمان و باور پیدا می کنند و به پیوند و همبستگی        

میـان اعــضاي سـازمان کمــک مـی کننــد و رفتارهــاي    

داوطلبانــه و آگاهانــه کارکنــان را در محــیط اجتمــاعی 

سازمان موجب می شود، که بـه طـور مـستقیم باعـث             

و مسئولیت و شود  ارتقاء اثربخشی اهداف سازمان می

ا که از طریق مـدیران و مـسئولین بـه آنهـا             اي ر   وظیفه

لذا اسـتفاده  . محول کرده را به نحو مطلوب انجام دهند   

توان آنها را به هـم پیونـد          از ماهیت انگیزش شغلی می    

ــال       ــد در قب ــود، تعه ــغل خ ــت ش ــه ماهی ــرا ک داد، چ

هــا و وظــایف ســازمانی کارکنــان اســت کــه  مــسؤلیت

ن از  سـازي شـرایطی اسـت کـه کارکنـا           مستلزم فراهم 

انگیزه کافی برخوردار و متعهد بـه سـازمان باشـند و            

مدیران و مسؤلین با به وجود آوردن جوي مناسب در  

 .توانند این امر را مورد توجه قرار دهند سازمان می

  

 
 

   در دانشگاه علوم پزشکی یاسوجیزش شغلیانگ ابعاد ي از رويرفتارشهروندون یل رگرسیتحلمقایسه : 1 جدول
 

ضریب (t  b R R2آزمون  بتا متغیرهاي پیش بین  متغیرمالك
 )تعیین

f سطح   درجه آزادي
 داري معنی

  
 رفتار شهر وندي

 ماهیت شغل

 نیاز به قدرت

 جو سازمانی

 پیوند جویی

 نیاز به پیشرفت

248/  

268/0-  

232/0  
199/0-  
171/0  

071/3  
36/3-  

032/3  
75/2-  

319/2  

086/1  
04/1-  

555/0  
07/1-  

921/0  

214/0  
267/0  
315/0  
350/0  
381/0 

046/0  
071/0  
099/0  
123/0  
145/0 

032/10  
919/7  
568/7  
164/7  
929/6  

208-1  
2-207 

3-206 

4-205 

5-204 

0/002 
0001/0 

0001/0 

0001/0 

0001/0 
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 دست آمده از این پژوهش، ه  نتایج ب  چنین از  هم

بین ابعاد انگیزش شغلی با رفتار شهروندي سـازمانی         

 به  انگیزش شغلی ابعاد.  وجود دارديدار یرابطه معن

 شـهروندي  رفتـار  بینـی  پـیش  به قادر داري یمعن طور

بعـد ماهیـت شـغل    ابعاد،  این میان از و است سازمانی

 شـهروندي  رفتـار  متغیـر  بـراي  تـري  قـوي  بـین  پـیش 

  حیدري تفرشی و درباگیان نتایج با یافته این .باشد می

 گفـت  انتـو  مـی  ). 8و13(دارد سـویی  هـم  چن، چـاو  و

از دیربـاز مـورد      مطالعه رفتار افراد در محیط کـاري،      

بسیاري از  .توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است   

بندي رفتارها و  تحقیقات صورت گرفته سعی در تقسیم 

 چـون انگیـزش،     مبـاحثی هـم    ،انـد  علل بروز آنها داشته   

ز جملـه مـواردي      ا انگیزش شـغلی   و   هاي شغلی  نگرش

ی ریـشه بـسیاري از رفتارهـاي        هستند کـه بـه بررسـ      

 انگیزش شغلی یکی از    .پردازند آدمی در محیط کار می    

هاي مطلوب شـغل اسـت کـه بـا افـزایش حـس               ویژگی

و  حس تعهـد   پذیري نسبت به وظایف محوله،     مسئولیت

مندي به انجام کارها از جملـه رفتـار شـهروندي            عالقه

لذا همـانطور کـه در ایـن تحقیـق       سازمانی همراه است  

تـــري بـــراي  بـــین قـــوي  ماهیـــت شـــغل پـــیشبعـــد

توان از طریـق ایـن بعـد ایـن            رفتارشهروندي است می  

ــزایش داد    ــذیري را اف ــسئولیت پ ــس م ــم .ح ــین  ه چن

هـاي رایـج در    سازگاري کارکنان با هنجارهـا و ارزش    

هاي مورد نیاز براي انجام وظیفه که  سازمان و توانایی

ن ایـن  تـوا  میبعد نیاز به قدرت  از طریق جوسازمان و   

هایی که ممکـن     ازجمله ویژگی . ها را ارتقاء داد    موقعیت

وجود آید نیاز ه است پس از پیوستن فرد به سازمان ب      

باشد کـه در ایـن تحقیـق         میبه پیشرفت و پیوندجویی     

دار نشان داده  یرابطه این ابعاد با رفتار شهروندي معن

شده ، لـذا مـدیران و رهبـران سـازمان بـا بـاال بـردن              

ــزش  ــد و    انگی ــس تعه ــاري ح ــیط ک ــان در مح کارکن

مندي به انجام کارها از جمله رفتار شهروندي را          عالقه

بنـابراین توجـه بـه عوامـل انگیـزش           .شود موجب  می  

هـاي فـردي    کارکنان و نیازهاي آنها و توجه به تفـاوت    

ترین عـواملی اسـت کـه       هر یک از کارکنان یکی از مهم      

 آن دست یافت    توان به  وري نیروي انسانی می    در بهره 

و یکی از شرایط مهم و اساسی براي رسیدن به هـدف   

در هرکاري برانگیختن و ایجاد انگیزه در افرادي است         

  .دهند که آن کار را انجام می

  

  گیري نتیجه

دست آمده از ه  با توجه به نتایج ب     به طور کلی    

وقتی کارکنـان از  توان گفت که  هاي این تحقیق می    یافته

ــافی بر ــزه ک ــساس  انگی ــود اح ــغل خ ــوردار و از ش خ

خشنودي نماینـد، ناخودآگـاه مـسئولیت خـویش را بـا       

دقت بیشتري به انجام رسانده و به رفتارهـایی دسـت           

 نیست و بـه  آنهاشغلی   میزنند که جزو وظایف رس  می

و   طور کلی رفتار شهروندي سـازمانی بـاالیی دارنـد         

کـه  هـایی   هـا و تکنیـک   جومناسب در سازمانچینین   هم

 امکـان  شـود هر چه بیـشتر کارکنـان    اعث برانگیختنب
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ــب     ــارایی را موج ــرد و ک ــداکثر عملک ــه ح ــتیابی ب دس

 .شود می

  

  تقدیر و تشکر

  کارشناسی ارشـد نامه مطالعه حاصل پایاناین  

همکــاري  بــاباشــد کــه  مــی.مــدیریت آموزشــیرشــته 

 دانـشگاه علـوم   هـاي   سـتاد و حـوزه معاونـت     کارکنان

  .پزشکی یاسوج انجام شد
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Abstract  
 
Background & aim: organizational citizenship behaviour is one of the important socioligicil dimen 
sions of educatinal organizations , including universities.University staff have the ability of 
performing important roles in upgading the qualily of their university. The present research was 
carried out with the aim of finding the correlation between job motivation and organizational 
citizenship behaviour of  the staff of Yasuj University of Medical Sciences (YUMS)  . 
 
Methods: The present paper was a descriptive analytical research carried out during 2012-2013 
on 260 samples among 769 cases of the staff of headquarters and vice-chancellory departments of 
YUMS. The data were collected using standard questionnaires: Padsacoff’s Citizenship Behavior 
(1999) and Habibi’s Job Motivation (1998). The data were analysed using statistical tests, piersons 
solidarity coefficient and multiple regression. 
 
Results: Results of the research showed that there was a significant correlation between job 
motivation, the dimensions of job motivation and organizational citizenship behavior (p<0.05). 
Dimensions of job motivation and job motivation are significantly able to predict citizenship 
behavior (p<0.05). 
 
Conclusion: once the staff have sufficient motivation, and a feeling of satisfaction on their jobs, 
they perform their duties with more precision which causes maximum efficiency. 
 
Key Words: Job Motivation, Organizational Citizenship Behavior, University Staff. 
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