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چکیده
سازمان ها بدون تمایل افراد به همکاری ،قادر به توسعه اثربخشی خود نیستند .تفاوت همکاری
خودجوش و اجباری از اهمیت خاصی برخوردار است .در حالت اجباری فرد وظایف خود را بر اساس
مقررات و قوانین و استانداردهای تعیینشده سازمانها و صرفاً در حد رعایت الزامات انجام میدهد.
درحالیکه در همکاری خودجوش و آگاهانه افراد ،کوششها ،توان و بصیرت خود را برای شکوفایی
تواناییهای خود به نفع سازمان به کار میگیرند .امروزه در ادبیات نوین مدیریت از رفتارهای خودجوش
و آگاهانه افراد در سازمان با عنوان رفتار شهروندی سازمانی نامبرده میشود .با توجه به اهمیت این نوع
رفتارها و تأثیر آن در عملکرد و بهرهوری سازمان ها ،هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار
شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان استانداری اصفهان میباشد .ازاینرو یک چهارچوب مفهومی با
پنج بعد نوعدوستی ،وظیفه شناسی ،جوانمردی ،نگرش مدنی و ادب و احترام مدنظر قرارگرفته است.
تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی عملی و از جنبه روش توصیفی -پیمایشی میباشد .ابزار گردآوری
دادهها پرسشنامه استاندارد پادساکف و همکاران ( )0222بوده است .روایی پرسشنامه به شکل صوری و
پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرارگرفته است .جامعه آماری کارکنان استانداری
اصفهان بوده و بر اساس نمونهگیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد نمونه  78برآورد شده است
نتایج پژوهش نشان داد که میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در این سازمان در سطح مناسبی
است .بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن و عملکرد رابطه معنیداری وجود دارد .مؤثرترین عامل
د ر بین متغیرهای مستقل بر عملکرد فضیلت مدنی میباشد .در اولویتبندی مؤلفههای رفتار شهروندی
سازمانی باالترین رتبه مربوط به فضیلت مدنی و کمترین رتبه مربوط به وظیفهشناسی بوده است .بین رفتار
شهروندی سازمانی و ویژگیهای جمعیت شناختی تفاوت معنیداری وجود ندارد .درمجموع رفتار
شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت دارد و باعث افزایش عملکرد کارکنان میشود.

کلیدواژگان :رفتار شهروندی سازمانی ،عملکرد ،استانداری اصفهان.
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 .1مقدمه
همه سازمانهای فعال در بخش خصوصی و عمومی ازجمله استانداری اصفهان،
خواهان گستترش ست م مشارکت و بهدود کیفیت خدمات خود هستند .در راب ه با
رویترتردهتتایی وجود دارد .در رویررد مدتنی بر وجوه اجتمتتاعی ،دو راهرتتار
انمینانبخش در ارت ای س م مشارکت داونلدانه ،توجه به رفتار شهروندی سازمانی
و عملررد کارکنان میباشتتتد ،چراکه تالش کارکنان فراتر از الزامات تعریفشتتتده
عملررد ستتازمان تا حدود زیادی تفت تأثیر قرار میدهند و هزینههای قابلتوجهی
از سازمان را کاهش میدهند .بهدود مستمر عملررد سازمانها نیروی عظیم همافزایی
ایجاد میکند که این نیروها میتواند پشتیدان برنامه رشد ،توسعه و ایجاد فرصتهای
تعالی ستازمانی شود .دولتها و سازمانها و مؤسسات همواره در جهت نیل به این
هد

میکوشتتند .بدون بررستتی و کستتا یگاهی از میزان پیشتترفت و دستتتیابی به

اهدا

و بدون شتناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسا بازخورد انالع از

میزان اجرای ستیاستتهای تدوینشتده و شتناسایی مواردی که به بهدود جدی نیاز
دارند ،بهدود مستمر عملررد میسر نخواهد شد (.)Anderson, 2008

تالش برای بهدود عملررد از روزهای اولیه شتترلگیری مدیریت بهعنوان اصتتل
خدشتتهناپذیری بوده استتت که هرروز وارد مداحج جدیدی میشتتود .یری از این
مداحج جدید ،مفهوم رفتار شهروندی سازمانی است بر مدنای این مفهوم نگرشها و
رفتارهای کارکنان ،عاملی مهم در افزایش اثربخشتتتی و کارایی عملررد ستتتازمانها
میباشتتد لذا ستتازمانها ب ه کارکنانی نیازمند هستتتند که متمایل به پا فراتر نهادن از
الزامات رستمی شلل باشند .رفتار شهروندی سازمانی دررسیدن به این هد

کمک

بسیار زیادی میکند (میرسپاسی و همراران.)1911 ،
رفتار شهروندی سازمانی رفتاری منفصربهفرد ،اختیاری و فرا وظیفهای است که
مستت یما بهوستیله ستیستتمهای پاداش در ستازمان نراحی نشده است ،اما موجا
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افزایش س ت م مشتتارکت داونلدانه منابس انستتانی در راه تف

هد های ستتازمانی

111

ارت ای عملررد واحدها و ستتازمانها شتتوند (مایلافشتتار و همراران )1911 ،زیرا
چنین رفتتارهتایی در مفیک کتاری میتوانند کارکنان و ستتترپرستتتتان را مولدتر و
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همراری را تستهیل کنند و موجا تستهیل جذو و حفک کارکنان شتوند و سرمایه
اجتماعی را نیز توسعه دهند (خداوردیان و همراران.)1911 ،
لتذا امروزه رفتتار شتتتهروند ستتتازمانی جز جداییناپذیر در مدیریت عملررد
مفستتوو میشتتود و در جندههای مختلف ستتازمانی واردشتتده استتت و برای هر
ستازمانی م لوو است چراکه با متلیرهای سازمانی مهمی همچون رضایت شللی،
نگهتداری و بهرهوری عملررد ستتتازمانی ارتداا دارد .تاکنون پژوهشهای متعددی
درزمینۀ تأثیر رفتار شتهروندی سازمانی بر عملررد کارکنان انجامشده است ازجمله
پژوهش واحدی و صادقی ( )1911با عنوان پایش ن ش رفتار شهروندی سازمانی بر
عملررد کارکنان و استادان دانشگاه پیام نور؛ پژوهش پورصادق و همراران ()1911
با عنوان بررستتی راب ه حمایت ستتازمانی ادراکشتتده و توانمندستتازی کارکنان با
عملررد ستتازمان با توجه به ن ش میانجی رفتار شتتهروندی ستتازمانی و یا پژوهش
نجفی و همراران ( )1919با عنوان بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملررد
کارکنان ستتاد ستازمان بازرستی کل کشور .اکثر پژوهشهای ذکرشده بر روی سایر
ستازمانها و نهادها انجامگرفته است ،اما پژوهش حاضر به دندال بررسی راب ه بین
رفتار شهروندی سازمانی با عملررد کارکنان در استانداری اصفهان میباشد؛ بنابراین
متلیرهای پژوهش برای اولین بار در بین کارکنان استتانداری اصتفهان مورد بررسی
قرار میگیرد.

 .2مبانی نظری
رفتار شتهروندی ستازمانی یا )(OCBاولین بار توستک باتمان و ارگان)1119( 1
بهکاربرده شتد .کتتر و کان 0در کتاو خود بیان داشتتند که مؤسسات بهمنظور انجام
ن شهای اصتتتلی خود در ستتتازمان عمل کنند ( .)Lambert, 2008اورگان 9پدیده
شتتتهرونتدی ستتتازمانی را چنین تعریف میکند :رفتارهای فردیای که اختیاری و
یگاهانه و بهنور مست یم و صریم بهوسیله سیستمهای پاداش سازمانی و سیستمهای
ارزیابی عملررد ستازمانی شتتناستتایی نشتتدهاند درمجموع اثر بستتیار چشتتمگیری بر
اثربخشی سازمانی دارند (.)Chen et el, 2009
نتایج بررستتی ادبیات موضتتوع نشتتاندهنده گستتتردگی م العات صتتورت گرفته
توستتک دانشتتمندان این حوزه میباشتتد بهنوریکه ت ریدا ستتی نوع متفاوت از انواع
نظریه در خصوص رفتار شهروندی وجود دارد ( .)Chou, 2011ابعاد موردتوجه در
مدل پودستتتاکو

4

عدارتاند از :رفتارهای امدادی ،جوانمردی ،ابترار فردی ،یداو

اجتماعی ،تعهد ستتازمانی ،خود رضتتایتمندی و توستتعه شتتخصتتی .ابعاد شتتهروند
سازمانی در مدل نت میر 5عدارتاند از :جوانمردی ،یداو اجتماعی ،وجدان کاری و
نوعدوستتتی .ابعاد شتتهروند ستتازمانی در مدل لیویا مارکوزی 6عدارتاند از :یاری و
کمک مثدت و فعال ،اجتناو از رفتارهایی که به همراران و سازمان ل مه وارد
میکنتد .ابعتاد شتتتهرونتد ستتتازمانی در مدل فارر و همرارانش 1عدارتاند از :یداو

1

Bateman & Organ
Ketter & kan
3
Organ
4
Podsakoff
5
Netemeyer
2

livia Marcozzi
Farh et al

6
1
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اثربخشتتی وظایف خود نیازمند کارکنانی هستتتند که ماورای الزامات و نیازمندیها

111

اجتماعی ،نوعدوستتتی ،وجدان کاری ،هماهنگی مت ابل شتتخصتتی و مفافظت از منابس
انستانی .اورگان نیز پنج مؤلفه را برای ابعاد شتهروندی سازمانی در نظر گرفته است که
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عدارتاند از :یداو اجتماعی ،نوعدوستی ،وجدان کاری ،جوانمردی و نزاکت؛ که در این
میان به لفاظ تناستتا س ت م م العاتی ،قدرت تخمین و پیشبینی مدل اورگان بهعنوان
یری از مشتهورترین تف ی ات رفتار شتهروندی ستازمانی است با جمسبندی و الهام از
مدلهای موجود ،در این نوشتتار از مدلی استتفاده میشود که در مفدوده عملیاتی این
تف ی  ،جامسومانس به نظر میرستتد؛ که ما در این پژوهش ستتعی کردهایم از مؤلفههای
مربوا به مدل اورگان استفاده کنیم (.)Singh & Srivastava, 2009

پنج بعد مدل اورگان که بیشتر موردقدول مف ان است:
-1نوعدوستی :به رفتارهای یاریدهنده افراد بهصورت کامال داونلدانه و بهمنظور
کمک به همراران یا کمک در انجام وظایف مربوا به ینها اشتتاره دارد ( Ahmadi
.)et al, 2011

بعد نوعدوستی به رفتارهای مفید و بخشی از قدیل صمیمیت میان همراران اشاره
دارد که خواه به شرل مست یم و یا غیرمست یم به کارکنانی که دارای مشرالت کاری
هستند کمک میکند (رامین مهر و همراران.)1911 ،
 -0وظیفهشتناستی  :حالتی استت که در ین اعاای سازمان رفتارهای خاصی را
انجام میدهند و فراتر از حداقل وظیفه موردنیاز برای انجام ین کار فعالیت مینمایند.

 -9جوانمردی :جوانمردی به شریدایی در برابر موقعیتهای نام لوو و نامساعد
بدون اعتراض اشاره دارد.
 -4ادو و مهربانی :عدارت است از رفتارهای مؤدبانهای که مانس از ایجاد مشرل
در مفیک کار میشود.
 -5نگرش یتا فاتتتیلتت مدنی :به رفتارهایی که حاکی از مشتتترالت فعا نه و
مسئو نه فرد در حین انجام وظایف است (.)Ahmadi et al, 2011

مف تان مختلف پیامدهای فردی و ستتتازمانی نستتتدتا زیادی را برای رفتارهای

شتهروندی ستازمانی ذکر کردهاند .در س م سازمانی ینچه بهنور عمده م رر است
افزایش عملررد و اثربخشتی میباشد .رفتارهای شهروندی سازمانی با ترک خدمت
راب ه معروس دارد( .فتاحی.)1915 ،
میگذارد .به این صورت که راب ه رفتار شهروندی فردی باکیفیت و کمیت خدمات
و رضتایت مشتتری و رفتار شتهروندی ستازمانی جمعی با ت ویت روحیه مشارکت
جمعی و تالشهتای وفتادارانته و قتابلیتتهای کارکنان بر عملررد ستتتازمان تأثیر
میگتذارنتد و درنهایت اینگونه رفتارها از نری تخصتتتی

دریمد منابس منجر به

افزایش بهرهوری و عملررد سازمانی میشود (.)Mohanty et al, 2012

عملکرد کارکنان
امروزه ستتازمانها پیوستتته در جستتتجوی شتتیوههای جدید ارت ا عملررد خود
هستتتند .باوجود افزایش استتتفاده از فناوری انالعات و ارتدانات ،بازهم عملررد
ستازمانها ناق

هست .اکنون اعت اد براین است که عملررد سازمان تا حد زیادی

به تالش فراتر از الزامات تعریفشتده ن ش کارکنان وابستته است .بهزعم یامین 1و
همراران عملررد سازمانی به این م لا اشاره دارد که چ در سازمان در دستیابی به
اهدا

ترستتیمشتتده در خصتتوص کستتا بازار رقابتی موف عمل کرده استتت .در

ستالهای اخیر ،توسعه فناوری جدید و رشد جهانی اقتصاد منجر بهنوعی رقابت و
تلییرات ستریس در ماهیت کار سازمانها و کارکنان شده است .درنتیجه این تلییرات
و بهمنظور یماده شتدن برای تفو ت یینده ،فشتار فزایندهای بر کارکنان ستازمان در
جهت پذیرفتن مستتئولیت برنامهریزی ارت ای شتتللی خود ،یموزش بیشتتتر و تفمل
میزان ح وق و مزایتای کنونی وارد یمتده و ستتتازمتانها بهمنظور توفی در رقابت
جهانی ،تأمین نیازها و انتظارات بیشتر مشتریان و سازگاری با ماهیت متلیر مشاغل،

Yamin

1

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان در استانداری اصفهان

رفتتار شتتتهروندی ستتتازمانی به دو صتتتورت فردی و جمعی بر عملررد تأثیر

111

تمتایل داشتتتته و تالش میکنند تا کارکنانی انتخاو نمایند که فراتر از ملزومات و
وظایف تعیینشتتده در شتترر شتتلل خودکار کنند .تالش در جهت بهدود عملررد
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ستازمانی ،از روزهای اولیه شترلگیری رشتته مدیریت بهعنوان اصلی خدشهناپذیر
وجود داشتتته و هرروز وارد مداحج جدیدتری شتتده و حوزههای گستتتردهتری را
تستتخیر نموده استتت (حستتنیکاخری و قلیپور .)1916 ،امروزه مستتئلهای که ذهن
مدیران را بیشازپیش درگیر خودساخته ،شناسایی فرد یا گروههایی از کارکنان است
که دارای بهترین عملررد باشد و همین امر موجا توجه بیشتر مدیران به م ولههایی
چون رفتار شهروندی سازمانی شده است.

تعریف عملکرد
از دیرباز مف ان زیادی به عملررد در س م فردی و سازمانی توجه داشتهاند و
تعاریف متفاوتی از عملررد کارکنان ارائهشتتتده استتتت که به برخی از ینها در زیر
اشاره میشود:
عملررد عدارت استتت از مجموع رفتارهای در ارتداا با شتتلل که افراد از خود
نشتان میدهند ( .)Griffin et al, 1998عملررد عدارت استت از حاصل فعالیتهای
یک فرد ،ازلفاظ اجرای وظایف مفوله در مدت زمان معین (.)Armstrong, 1991
عملررد عدارت استتت ازینچه فرد بهعنوان وظیفه در شتتلل انجام میدهد (اب فی و
دیگران.)1911 ،

رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد
کتتارکنتتانی کتته مفیک کتتار را مثدتتت درک نموده انتتد بتته احتمتتال قوی عملررد
م لووتری از خود بته نمایش می گذارند ( .)Williams & Sanchez, 1998رفتار
شهروندی سازمانی با اثرگذاری بر عوامل درونسازمانی از قدیل ،جو سازمان ،حفک
کارکنان شتایسته ،بهدود روحیه ،افزایش تعهد سازمانی ،رضایت شللی ،کاهش نیات

ترک شتتلل ،کاهش غیدت و کاهش رفتارهای مخرو شتتللی موجا بهدود عملررد
ستتازمانی خواهد شتتد بهعالوه رفتار شتتهروندی ستتازمانی بهوستتیله بهدود عوامل
برونسازمانی هم چون رضایت مشتری ،کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان موجا
شهروندی در سازمان ،موجدات جذو و نگهداری نیروهای شایسته را فراهم نموده
بنابراین از نری مهیاستازی شترایک تف

رفتار شهروندی سازمانی در مفیک کار،

میتوان م مئن بود که رضایت شللی کارکنان با خواهد رفت .افزایش س م رفتار
شتهروندی ستازمانی در سازمان باعج میگردد تا سازمان به مفی ی جذاو جهت
فعالیت تددیل گردد میتوان اذعان داشتتت ،در ستتازمانهایی با س ت م م لوو رفتار
شتتتهروندی ستتتازمانی ،عملررد بهتری از کارکنان مشتتتاهده خواهد نمود .به تعدیر
استمیت وهمراران ( )1119رفتار شهروندی سازمانی ،عملررد سازمانی را از نری
"روانسازی ماشین اجتماعی سازمان" تسهیل خواهد نمود (سدفانینژاد وهمراران،
.)1911

پیشینه پژوهش
یرامی و همرتاران ( )1911پژوهشتتتی بتا عنوان بررستتتی تأثیرات مت ابل رفتار
شتتهروندی ستتازمانی ،اضتتافهکار و عملررد کارکنان در بخش مدیریت درمان تأمین
اجتماعی استتتان گیالن انجام دادند؛ بر استتاس نتایج مشتتخ

شتتد که بین رفتار

شتتهروندی ستتازمانی با عملررد کارکنان در س ت م  %11ارتداا معنادار یماری مثدت
وجود دارد بدین معنی که هرچ در میانگین نمره رفتار شتهروندی سازمانی کارکنان
بیشتتر باشتد میانگین نمره عملررد ینها نیز بیشتتر هست همچنین مشخ

شد که

بین اضتتافهکار با عملررد کارکنان در ستت م  %11ارتداا معنادار یماری منفی وجود
دارد .بدین معنی که هرچ در میانگین نمره اضتتافهکار کارکنان بیشتتتر باشتتد میانگین
نمره عملررد ینها کمتر میباشتتتد و اضتتتافهکار تعدیلکننده اثر رفتار شتتتهروندی
ستتازمانی بر عملررد کارکنان استتت و متلیر رفتار شتتهروندی ستتازمانی  16درصتتد

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان در استانداری اصفهان

ارت ای کیفیت عملررد کارکنان در س م عالیتر نیز خواهد شد .فاای مشوق رفتار
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تلییرات متلیر عملررد کارکنان را پیشبینی کرده است.
واحدی و صتتتادقی ( )1911پژوهشتتتی با عنوان پایش ن ش رفتار شتتتهروندی
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ستتتازمتانی بر عملررد کتارکنان و استتتتادان دانشتتتگاه پیام نور انجام دادند؛ نتایج
بهدستتتیمده حاکی از ین استتت که فرضتتیات اصتتلی و فرعی تف ی  ،با توجه به
یزمونهای یماری ،در ستت م انمینان  %15تأیید میگردند .بهعدارتدیگر مشتتخ
گردید که راب ه مثدت و معنیداری میان همه مؤلفههای رفتار شتهروندی سازمانی و
عملررد ستازمانی استاتید و کارکنان دانشگاه پیام نور استان یذربایجان شرقی وجود
دارد.
پورصادق ،مفخمیشهرستانی و هاشمی ( )1911پژوهشی با عنوان بررسی راب ه
حمایت ستازمانی ادراکشده و توانمندسازی کارکنان با عملررد سازمان با توجه به
ن ش میانجی رفتار شتتتهروندی ستتتازمانی انجام دادند؛ نتایج بهدستتتتیمده ،تمامی
فرضتیههای پژوهش را موردحمایت قرار میدهد و نشتان میدهد حمایت سازمانی
ادراکشتده و توانمندسازی کارکنان با عملررد شللی با توجه به ن ش میانجی رفتار
شهروندی سازمانی راب ه معناداری دارد.
شتتهریان و جمشتتیدیاوانری ( )1919پژوهشتتی با عنوان بررستتی تأثیر رفتار
شتهروندی ستازمانی بر عملررد کارکنان بانک مسرن انجام دادند؛ با توجه به نتایج
بهدستتتتیمده بین تمامی ابعاد رفتار شتتتهروندی و عملررد کارکنان راب ه مثدت و
معنیداری وجود دارد ،همچنین تمتامی مؤلفههای رفتار شتتتهروندی بهعنوان متلیر
مست ل بر عملررد کارکنان بهعنوان متلیر وابسته تأثیر دارد.
میرسپاسی و همراران ( )1919پژوهشی با عنوان ن ش رفتار شهروندی سازمانی
در ارزیابی عملررد کارکنان دانشگاه یزاد اسالمی واحد اسالمشهر انجام دادند؛ نتایج
بهدستتتیمده نشتتان داد بین نوعدوستتتی و عملررد راب ه مستتت یم و بین وجدان و
عملررد و گذشتتتت و فداکاری با عملررد و رفتار مدنی و عملررد و درنهایت بین
ادو و مالحظه با عملررد ارتداا معنادار وجود دارد و در ح ی ت ند فرضیه اصلی

تف ی هر پنج مؤلفه نوعدوستتتی  ،وجدان ،گذشتتت ،رفتار مدنی و ادو با عملررد
کارکنان معنادار میباشد.
رگدیانپور ،جمشتیدیاوانری و مرجانی ( )1910پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر
تهران مرکزی انجتام دادنتد؛ با توجه به نتایج بهدستتتتیمده تمامی مؤلفههای رفتار
شتهروندی سازمانی بر عملررد کارکنان تأثیر دارد که ادو و مالحظه بیشترین تأثیر
را بر عملررد دارد.
هاشتتمی ،جمشتتیدی و کستترائی ( )1910پژوهشتتی با عنوان بررستتی تأثیر رفتار
شتهروندی ستازمانی بر عملررد کارکنان شتعا تهران بانک توستعه صادرات ایران
انجام دادند؛ نتایج حاصتتل نشتتان داد که میان مؤلفههای نوعدوستتتی ،وجدان کاری،
یداو اجتماعی ،نزاکت ،جوانمردی و عملررد کارکنان راب ه معنادار ،مثدت و شدید
وجود دارد و همچنین رفتار شتتهروندی ستتازمانی و هر یک از مؤلفههای ین شتتامل
نوعدوستتتی ،وجدان کاری  ،یداو اجتماعی ،نزاکت ،جوانمردی بر عملررد کارکنان
بانک توسعه صادرات ایران تأثیر دارد.
کورکمتاز ،کتامتن و یرپاکت )0111( 1تف ی ی با عنوان تأثیر هوش هیجانی بر
رفتار شتهروندی ستازمان :م العهی پرستاران بیمارستانهای دولتی و خصوصی در
داخل و انرا

چندیگر هند انجام دادند؛ تف ی حاضر تأثیر هوش هیجانی بر رفتار

شهروندی سازمانی پرستاران را نشان میدهد .جامعه یماری پژوهش تمامی پرستاران
بیمارستانهای دولتی و خصوصی ایالت چندیگر و پانچرو (هند) هستند نتایج این
م العه نشتتان میدهد هوش هیجانی بر رفتار شتتهروندی تأثیر میگذارد و همزمان
منجر به افزایش کارایی کارکنان و ستازمان میشود .نتایج کلی م العه نشان میدهد
کته کارکنان با رفتار شتتتهروندی بهتر و مهارتهای هوش هیجانی با تر ،میتوانند
Korkmaz, Karnten & Arpact

1
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رفتار شتهروندی ستازمانی بر عملررد کارکنان ستتادی دانشتگاه یزاد اسالمی واحد

111

ن ش کلیدی در موف یت سازمان داشته باشند.
جیانگ )0111( 1در پژوهشتتی به بررستتی تأثیر حمایت ستتازمانی ادراکشتتده و
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توانمندستتازی روانشتتناختی کارکنان بر عملررد ستتازمان با توجه به ن ش میانجی
رفتار شتتتهروندی ستتتازمانی پرداخت .جامعه یماری پژوهش حاضتتتر  519نفر از
کارمندان هتلی در تایوان بود .نتایج حاکی از این بود که حمایت سازمانی ادراکشده
و توانمندستتتازی روانشتتتناختی کارکنان از نری ن ش میانجی رفتار شتتتهروندی
سازمانی بر عملررد سازمان تأثیر مثدت و معنادار دارد.

مدل مفهومی پژوهش
در این پژوهش دو متلیر عملررد و رفتار شتهروندی سازمانی موردبررسی قرار
میگیرد که برای رفتار شتهروندی ستازمانی مؤلفههای نوعدوستتی ،وظیفهشتناسی،
جوانمردی ،فایلت مدنی و ادو و احترام استفاده گشته است ضمن اینره متلیرهای
ستتن ،جنس ،وضتتعیت تأهل  ،پستتت ستتازمانی ،ستتاب ه خدمت و میزان تفصتتیالت
بهعنوان متلیرهای تعدیل گر موردبررسی قرار میگیرند.

Jiang

1
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فرضیههای پژوهش
بین رفتار شتتهروندی ستتازمانی و عملررد کارکنان استتتانداری اصتتفهان راب ه
معنیداری وجود دارد.
بین رفتار شتهروندی ستازمانی و متلیرهای جمعیت شناختی تفاوت معنیداری
وجود دارد.
بین نوعدوستی و عملررد کارکنان راب ه معنیداری وجود دارد.
بین وظیفهشناسی و عملررد کارکنان راب ه معنیداری وجود دارد.
بین جوانمردی و عملررد کارکنان راب ه معنیداری وجود دارد.
بین ادو و احترام و عملررد کارکنان راب ه معنیداری وجود دارد.
بین فایلت مدنی و عملررد کارکنان راب ه معنیداری وجود دارد.
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شرل  )1مدل مفهومی پژوهش

 .9روش پژوهش
روش پژوهش حاضتر با توجه به موضوع و هد  ،توصیفی و از نوع همدستگی
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میباشد .جامعه یماری  051نفر از کارکنان استانداری اصفهان بوده و حجم نمونه بر
اساس فرمول کوکران  11نفر و نمونهگیری بهصورت تصادفی انجامشده است.

ابزار پژوهش
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
این پرستشتنامه توستک پودستاکو

و همراران ( )0111بر اساس ابعاد پنجگانه

ارگان ( )1111ستاختهشتده و دارای  04ماده استت .در پرستشنامه رفتار شهروندی
مؤلفهها شامل نوعدوستی  ،وجدان کاری ،جوانمردی ،نزاکت و یداو اجتماعی است
متادههتا در نیف پنج گزینهای لیررت (خیلی کم تا خیلی زیاد) تنظیمشتتتدهاند .در
نمونته ایرانی اعتدتار یزمون با ضتتتریا یلفای کروندای برای کل رفتار شتتتهروندی
ستازمانی  1/15و برای مؤلفههای نوعدوستی  ،1/15وظیفهشناسی  ،1/10جوانمردی
 ،1/15احترام و ترریم  1/15و یداو اجتماعی  1/11گزارششده است.
پرسشنامه عملکرد کارکنان
پرستشنامه استاندارد عملررد کارکنان (شعدانی )1919 ،شامل  11سؤال است و
در  4بعد :کیفیت کار ،ابترار عمل ،همراری و رهدری میباشتد .سؤا ت پرسشنامه
بر استتاس نیف پنج گزینهای لیررت (کامال مواف تا کامال مخالف) نراحیشتتده
است ،پایایی بهدستیمده  1/10میباشد.
روایی پرستشنامه به شرل صوری و پایایی ین از نری ضریا یلفای کرون بای
مورد تأیید قرارگرفته استتت .در بررستتی فرضتتیهها از روشهای یمار توصتتیفی و
استندانی با استفاده از نرمافزار  spssاستفاده میشود.

 .4یافتهها
در جدول  ، 1توزیس فراوانی پاستخگویان بر استاس متلیرهای جمعیت شتناختی
بیانشتده است .دادههای جدول  1نشان میدهد مردان بیشترین تعداد پاسخدهندگان
همچنین بیشتر پاسخدهندگان کمتر از  5سال ساب ه کار داشتهاند.
جدول  )1توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی

جنسیت

سن

سابقه خدمت

شاخص اندازهگیری

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

11

11/1

زن

11

11/1

کل

11

111/1

 11-11سال

11

11/1

 11-11سال

11

11/1

 11-11سال

11

11/1

بیشتر از  11سال

1

1/1

کل

11

111/1

 1سال و کمتر

11

11/1

 1-11سال

11

11/1

 11-11سال

11

11/1

 11-11سال

11

11/1

باالتر از  11سال

11

11/1

کل

11

111/1
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را تشتریل میدهد .گروه سنی  91-41سال بیشترین فراوانی را ازنظر سنی دارند؛ و
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جدول  )2توزیع پراکندگی میزان متغیرهای عملکرد کارکنان
و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان موردمطالعه
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متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

عملکرد کارکنان

11

11

11/11

1/11

رفتار شهروندی

11

111

11/11

11/11

سازمانی
نوعدوستی

1

11

11/11

1/11

وظیفهشناسی

1

11

11/11

1/11

جوانمردی

1

11

11/11

1/11

فضیلت مدنی

1

11

11/11

1/11

آداب اجتماعی

1

11

11/11

1/11

بر اساس انالعات جدول  0مالحظه میشود که میانگین متلیر عملررد کارکنان
برابر  61/11بهدستتتیمده که حداقل و حداکثر ینهم به ترتیا  49و  14میباشتتد.
همچنین متوستک متلیر رفتار شتهروندی ستازمانی هم  10/06میباشد که حداقل و
حتداکثر ینهم بته ترتیتا  41و  111میبتاشتتتد .همچنین از بین مؤلفتههای رفتار
شتهروندی ستازمانی مؤلفه جوانمردی با میانگین  11/11بیشترین میزان را دارا بوده
است.
جدول  )3خالصه نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان

شماره
فرضیه
اصلی
فرمی
اول

فرضیه پژوهش

ضریب

همبستگی
1/111
بین رفتار شهررودد سازمادی و مملررد کارکاان
استاددار اصفران رابطه معایدار وجود دارد.
1/111
بین دوع دوسهههتی و مملررد کههارکاههان رابطههه
معایدار وجود دارد.

معنیداری
1/111
1/111

نوع
رابطه
مستقیم
مستقیم

1/111

1/111

مستقیم

1/111

1/111

مستقیم

1/111

1/111

مستقیم

ند مفروضتتات جدول  9؛ بین عملررد کارکنان و رفتار شتتهروندی ستتازمانی و
همچنین بین هر یک از مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی با عملررد کارکنان راب ه
مثدت معنیداری وجود دارد.
تفلیل واریانس و مدل رگرسیون راب ه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملررد
کارکنان
جدول  )4خالصه نتایج آمارههای مربوط به برازش مدل

مدل

ضریب

ضریب

همبستگی

تعیین

چندگانه ()R
1/111

()R2
1/111

ضریب تعیین
تعدیلشده
1/111

F
11/11

sig
1/111

با توجه به نتایج جدول  4و معنادار بودن یماره  Fبهدستتیمده (س م معناداری
 )1/10نشتاندهنده مناستا بودن مدل رگرستیونی ارائهشتده میباشد و متلیر رفتار
شهروندی سازمانی قادر است تلییرات متلیر عملررد کارکنان را بهخوبی تدیین کند.
ضتریا همدستگی چندگانه بین متلیر پیشبینی کننده (رفتار شهروندی س ازمانی) و
متلیر پیشبینی شتتونده (عملررد کارکنان)  1/491میباشتتد .همچنین م دار ضتتریا
تعیین برابر با  1/116استت که نشتان میدهد متلیر رفتار شتهروندی سازمانی 11/6
درصد از تلییرات عملررد کارکنان را تدیین میکند .در ادامه ضرایا غیراستاندارد و

111
بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان در استانداری اصفهان

فرمی
دوم
فرمی
سوم
فرمی
چرارم
فرمی
پاجم

بین وظیفهه شهههااسهههی و مملررد کارکاان رابطه
معایدار وجود دارد.
بهیهن جهوادمرد و مملررد کههارکاههان رابطههه
معایدار وجود دارد.
بین ادب و احترام و مملررد کههارکاههان رابطههه
معایدار وجود دارد.
بین فضهههیلهن مهددی و مملررد کهارکاان رابطه
معایدار وجود دارد.

1/111

1/111

مستقیم

استاندارد متلیر پیشبینیکننده و معناداری ین در جدول  5مشخ

شده است:

جدول  )5ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه بین رفتار شهروندی و عملکرد کارکنان
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ضریب غیراستاندارد
خطای

B
ثابت

استاندارد

11/1

1/11

ضرایب
استاندارد

سطح

T

معناداری

بتا ()Beta
-

1/111

1/111

رفتار
شهروندی

1/11

1/111

1/111

1/111

1/ 1

سازمانی

با توجه به انالعات جدول  5و اینکه ستتت م معناداری یماره  Tکمتر از 1/11
برای متلیرها میباشتد پس ضرایا معنادار میباشند .همچنین با توجه به ضریا B
 1/491برای متلیر رفتار شهروندی سازمانی میتوان گفت با تلییر یک واحد انفرا
معیار در متلیر رفتار شتتهروندی ستتازمانی 1/491 ،انفرا

معیار در متلیر عملررد

کارکنان به وجود مییید.
بررسی روابط چندگانه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با متغیر عملکرد
بهمنظور تعیین روابک چندگانه ابعاد رفتار شتتهروندی ستتازمانی (نوعدوستتتی،
وظیفهشناسی ،جوانمردی ،فایلت مدنی و ادو و احترام) با متلیر وابسته عملررد از
رگرسیون چندگانه استفاده نمودیم .نتایج بهصورت زیر حاصلشدهاند:
جدول )6واریانس رگرسیون چند متغیره عملکرد

منبع تغییرات

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

اثر رگرسیونی

1111/11

1

111/11

باقیمانده

1111/11

11

11/11

F

1/11

Sig
/111
1

کل

11

1111/11

با توجه به انالعات جدول شتتماره  6با تأکید بر میزان  Fبهدستتتیمده میتوان

جدول  )7آمارههای تحلیل رگرسیونی چند متغیره عملکرد
مدل

ضریب

ضریب

همبستگی

تعیین ()R2

چندگانه ()R

انحراف

ضریب

استاندارد

تعیین
تعدیلشده

1/111

1/111

1/11

1/111

ضتریا تعیین تعدیلیافته این مدل برابر با  1/901میباشد؛ بنابراین  90/1درصد
از تلییرات عملررد توستک ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی قابل تدیین است.
از میان کلیه متلیرهای پژوهش ابعاد پنجگانه رفتار شتتتهروندی ستتتازمانی بهعنوان
متلیرهای مست ل وارد معادله شدند با توجه به انالعات جدول زیر حاور دو متلیر
از پنج متلیر در مدل معنادار میباشد.
جدول  )8آمارههای مربوط به متغیرهای مستقل باقیمانده در مدل رگرسیونی

ضرایب
ضرایب استاندارد نشده

استاندا

T

Sig

ردشده
مقدار ضریب
B

ضریب خطای
معیار

Std.B

مقدار
ضریب
Beta

عرض از مبدأ

11/11

1/11

-

11/11

1/111

وظیفهشناسی

1/11

1/11

1/111

1/11

1/111

جوان مردی

1/111

1/111

1/111

1/1

1/111

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان در استانداری اصفهان

م رر کرد ارتداا معنیداری بین رفتار شهروندی با عملررد مشاهده میشود.

111

انالعات جدول شماره  1نشان میدهد که مؤلفههای وظیفهشناسی و جوانمردی
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مؤلفههایی هستتتند که ضتتترایا تأثیر معنیدار دارند و به ترتیا یورده شتتتدهاند و
بهصورت مثدت و معنیدار بر روی متلیر وابسته اثر میکنند.
بین متلیرهای جمعیت شتتتناختی مؤثر در راب ه رفتار شتتتهروندی ستتتازمانی و
عملررد ،تفاوت معناداری وجود دارد.
بهمنظور بررسی یرسان بودن یا متفاوت بودن متلیرها در ابعاد مختلف در جامعه
موردم العه و بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان از یزمون تفلیل
واریانس استفاده میشود .فرضیههای یماری این یزمون بهصورت زیر میباشد:
وجود تفاوت معنیداری بین متلیرها H1:
عدم وجود تفاوت معنیداری بین متلیرهاH0 :
جدول  )9نتایج آزمون تحلیل واریانس

مؤلفهها

 Fمقدار

سطح معناداری

سن کارکنان

1/111

1/111

نتیجه آزمون
مدم وجود تفاوت معایدار بین متغیرها

جنسیت کارکنان

1/11

1/111

مدم وجود تفاوت معایدار بین متغیرها

سابقه خدمت

1/111

1/111

مدم وجود تفاوت معایدار بین متغیرها

با توجه به س م معناداری بهدستیمده (با تر از  )1/15نتایج نشان میدهد که بین
جنسیت ،سن و ساب ه خدمت و رفتار شهروندی تفاوت معناداری وجود ندارد؛ بنابراین
با س م انمینان  ./15میتوان گفت بین تمامی این مؤلفهها و متلیر رفتار شهروندی
سازمانی تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین فرضیه فوق رد میشود.

 .5بحث و نتیجهگیری
هد

از انجام پژوهش حاضتتر بررستتی راب ه بین رفتار شتتهروندی ستتازمانی با

عملررد کارکنان در استتتانداری اصتتفهان بود .نتایج نشتتان داد بین رفتار شتتهروندی
ستتازمانی با عملررد کارکنان در استتتانداری اصتتفهان راب ه مثدت و معنیدار وجود

داشت ،همچنین بین تمام مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی با عملررد کارکنان در
استانداری اصفهان راب ه مثدت و معنیدار وجود داشت .این نتایج با نتایج حاصل از
پژوهش یرامی و همرتتاران ( ،)1911واحتتدی و صتتتادقی ( ،)1911پورصتتتادق و
( ،)1919رگدیان پور و همراران ( ،)1910هاشتمی و همراران ( )1910همسو بوده
است.
در تدیین تأثیر رفتار شتتهروندی ستتازمانی بر عملررد کارکنان میتوان گفت که
عملررد هر فردی در چهارچوو وظایف وی شترل میگیرد؛ یعنی عملررد حاصل
انتظارات مشخ

و معینی است که سازمان از فرد در قدال انجام وظایف شللی در

راستتتتای اهدا

ستتتازمانی انتظار دارد ،ولی واقعیت امر این استتتت که در برخی

موقعیتتهتا افراد رفتتارهتایی را از خود بروز میدهنتد کته در چهارچوو وظایف
ستتازمانی ینها ندوده و در ارزیابی عملررد موردتوجه مدیران قرار نمیگیرند ،اما به
اهدا

تف

ستتازمانی کمک میکنند .رفتارهای شتتهروندی ستتازمانی ،رفتارهایی

تفت اختیار فرد هستتتتند که فراتر از نیازمندیهای ن ش صتتتورت گرفته و بهنور
صتریم و مستت یم بهوسیله سیستمهای پاداش رسمی تشخی

داده نمیشوند ،ولی

باعج ارت ا اثربخشی کارکردهای سازمان میگردند .بدیهی است اینگونه رفتارهتتتتا
میتوانند تتأثیر بسزایی در بهدود عملررد افراد و سازمانها داشتته باشتند.
در تدیین تأثیر نوعدوستتتی بر عملررد کارکنان میتوان گفت نوعدوستتتی شتتامل
مجموعه رفتارهای یگاهانته هتر فرد در کمکرسانی به دیگر افراد سازمان است که
هتد

عمده ین انجام بهتر وظایف میباشد .شهروندان نوعدوست در شنیدن دردهتا

و متتشرالت همرتتاران تفملتی نتو نی دارند و تالش میکنند تا از ظرفیتهای
مجتاز و ممرتن سازمان و خارج از سازمان برای حل اینگونه مسائل بهتره گیرند و
اینگونه به افزایش عملررد در سازمان کمک میکنند.
در تدیین تأثیر وظیفهشناسی بر عملررد کارکنان میتوان گفت شهروند ستازمانی

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان در استانداری اصفهان

همراران ( ،)1911شتتهریان و جمشتتیدی اوانری ( ،)1919میرستتپاستتی و همراران
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وظیفهشناس در انجام وظایف درون ن شی عملرترد م لتوبی از خود نشان میدهد.
تفرر بهره ورانه در انجام وظایف همواره مدنظر اوستتت و چنانچه نیاز ستتازمان را
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تتتشخی

بدهتتد ،حاضر است فراتر از ین چیزی که سازمان از او انتظتار دارد در

خدمت سازمان باشد و به افزایش عملررد سایر کارکنان کمک میکند.
در تدیین تأثیر جوانمردی بر عملررد کارکنان میتوان گفت شتهروندان سازمانی
که دارای خصلت جوانمردی هستند همواره در مواجتتتهه با مشرالت و نامالیمات،
خویشتندار و بردبارند ،بتتته دستاوردهای خودبسنده نمیکنند و موف یت و شرست
را پیامیور حفک یمادگی برای مواجهشتتتدن با یینده تل ی میکنند و منجر به افزایش
عملررد در سازمان میشوند.
در تدیین تأثیر فاتیلت مدنی بر عملررد کارکنان میتوان گفت فایلت مدنی در
ح ی ت مرمتتل بعتتد جوانمردی است .فایلت مدنی بهضرورت متتشارکت یتک
کارمند در زندگی سازمانی اشتتتاره دارد .بهعدارتدیگر ،شهروند سازمانی در بعتتتد
جتتتوانمردی در م ابتتتل متتتشرالت صابر و شریدا است؛ اما در بعد فایلت مدنی
تالش میکند در از بین بردن نامالیمات ن ش داشتتتته باشتتتد و به افزایش عملررد
کارکنان در سازمان کمک کند.
در تدیین تأثیر ادو و احترام بر عملررد کارکنان میتوان گفت شتتتتتتتتهروندان
ستازمانی همتواره در تعتامالت خود ،ادو و احترام را حفک میکنند .اصو ینها از
چنتتان وجهه اجتمتتاعی برخوردارنتتد کته ارتدانتاتشتان بتر حفتک احترام مت ابل
مدتنی است و به افزایش عملررد کارکنان در سازمان کمک کند.
درمجموع میتوان گفتتت کتتارکنتتانی کتته مفیک کتتار را مثدتتت درک نموده انتتد
بتهاحتمتالقوی عملررد م لووتری از خود بته نمایش می گذارند ( & Williams

 .)Sanchez, 1998رفتار شهروندی سازمانی با اثرگذاری بر عوامل درونسازمانی از
قدیل ،جو ستتازمان ،حفک کارکنان شتتایستتته ،بهدود روحیه ،افزایش تعهد ستتازمانی،
رضتایت شتللی ،کاهش نیات ترک شتلل ،کاهش غیدت و کاهش رفتارهای مخرو

شللی موجا بهدود عملررد سازمانی خواهد شد بهعالوه رفتار شهروندی سازمانی
بهوستیله بهدود عوامل برونستازمانی هم چون رضتایت مشتتری ،کیفیت خدمات و
وفتاداری مشتتتتریان موجا ارت ای کیفیت عملررد کارکنان در ستتت م عالیتر نیز
نیروهای شتتایستتته را فراهم نموده بنابراین از نری مهیاستتازی شتترایک تف

رفتار

شهروندی سازمانی در مفیک کار ،میتوان م مئن بود که رضایت شللی کارکنان با
خواهد رفت .افزایش ست م رفتار شتهروندی سازمانی در سازمان باعج میگردد تا
ستتتازمان به مفی ی جذاو جهت فعالیت تددیل گردد میتوان اذعان داشتتتت ،در
ستازمانهایی با ست م م لوو رفتار شهروندی سازمانی ،عملررد بهتری از کارکنان
مشاهده خواهد نمود .به تعدیر اسمیت وهمراران ( )1119رفتار شهروندی سازمانی،
عملررد ستازمانی را از نری "روانسازی ماشین اجتماعی سازمان" تسهیل خواهد
نمود (سدفانی نژاد وهمراران.)1911 ،
محدودیتهای پژوهش
 .1این پژوهش صترفا در بین کارمندان استتانداری اصتفهان انجامشتده است لذا
تعمیم نتایج به سایر سازمانها باید بااحتیاا و رعایت اصول انجام پذیرد.
 .0در این پژوهش از ابزارهای خود گزارشی (پرسشنامه) استفادهشده است و این
امر میتواند موجا خستتتتگی یزمودنیها و کاهش دقت ینها و تااندازهای
تفریف در پاسخگویی به سؤا ت شده باشد.
پیشنهادهای پژوهشی
 .1پیشتتنهاد میشتتود متلیرهای این پژوهش در ستتایر ستتازمانهایی که به مردم
خدمات ارائه میدهند اجرا گردد و نتایج باهم م ایسه شود.
 .0ازینجاکه جامعه یماری و نمونه این پژوهش کارکنان ستازمان بودهاند  ،پیشنهاد
میشتود که بهمنظور دستتیابی به تصویری دقی تر ،از دید مدیران و سرپرستان

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان در استانداری اصفهان

خواهد شتد .فاای مشوق رفتار شهروندی در سازمان ،موجدات جذو و نگهداری
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نیز بررسی شود.
 .9پیشتتتنهاد میشتتتود تأثیر رفتار شتتتهروندی ستتتازمانی بر ستتتایر ویژگیهای
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روانشتناختی ازجمله رضتایت شتللی ،استترس شللی و  ...موردبررسی قرار
گیرد.
 .4پیشتنهاد میشتود در پژوهشهای یتی ن ش متلیرهایی مانند ،تشتوی یا توبیخ
کارکنان نیز در نظر گرفته شود.
پیشنهادهای کاربردی
با توجه به اینره معیار ستتنجش موف یت هر ستتازمان به میزان م لوبیت عملررد
کارکنان ین ستازمان میباشتد  .هر چه کارکنان برای تف

اهدا

سازمانی بیشتر از

حد وظایف و بهصورت اختی اری و داونلدانه تالش نمایند عملررد کارکنان افزایش
و نهایتا منجر به بهدود عملررد ستتازمانی شتتده و ستتازمان نیز با افزایش بهرهوری
بهدستتیمده گامهای بلندی دررستیدن به اهدا

تعیینشتده و چشمانداز و راهدرد

ترسیمشده بر خواهد داشت .در راستای این پژوهش این پیشنهادها ارائه میشود.
 مدیریت استتتانداری در فرایند استتتخدام و جذو افراد جدید با استتتفاده ازابزارهتای مصتتتاحدته و گزینش بتا رویررد توجه به حس همراری ،وجدان کاری،
شتتتریدتایی و ...افرادی که رفتار شتتتهروندی با تری دارند را در اولویت جذو و
استخدام قرار دهد.
 میل و انگیزه فعالیت بیشتتتر را در کارکنان با استتتفاده از شتتیوههای تشتتویافزایش دهد.
 در مدفج ارت ای شللی و اع ای پستهای مدیریتی و مسئولیتی به کارکنان،به مؤلفههای وجدان کاری ،حس همراری و شریدایی در برابر مشرالت و  ...توجه
ویژهای شود.
 حمایتهای سازمانی از کارکنان را خصوصا در زمان بروز مشرالت کاری وخانوادگی افزایش دهد.

 -توجه به سدک مدیریت تفولیفرین (ارت ا پذیرش اهدا

گروهی ،انتظارات

عملرردی با ) در استانداری پیشنهاد میگردد.
 نستتدت به برگزاری کالسها و همایشهای یموزشتتی در زمینه اصتتول رفتار استتفاده از مؤلفههای رفتار شتهروندی سازمانی در ارزیابی عملررد کارکنانجهت ت ویت این نوع رفتارها در سازمان مؤثر خواهد بود.
 استتتفاده از بروشتتورها و پوستتترها و شتتعارهای اخالقی در جهت ت ویتشاخ

های رفتار شهروندی سازمانی در کلیه ادارات مربونه اقدام گردد.

 مدیریت استتتانداری نستتدت به ایجاد روابک بهتر و مدتنی بر دوستتتی ازجملهتشتتریل جلستتات و نشتتستتتهای غیر کاری و غیر اداری ،برگزاری جشتتنها و
برنامههای شاد به مناسدتهای مختلف اقدام کند.
 رسیدگی به شرایات و درد دلهای کارکنان و استفاده از مشاوران روانشناسجهت کاهش فشارهای عصدی ناشی از کار و استرس شللی.
 توانمندستتازی کارکنان از نری برگزاری دورههای یموزشتتی تخصتتصتتی وغیرتخصصی.
 ت دیر و تجلیل از کارکنانی که با ارباورجوع روابک دوستانه دارند و اع ایامتیاز به این نوع رفتارها در سنجش عملررد.
 تهیه و ابالغ منشور شهروندی. اهمیت دادن به پیشنهادها و انت ادات سازنده و ت دیر از پیشنهاددهندگان برتردر استانداری.
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شهروندی سازمانی در میان کارکنان و مدیران اقدام شود.
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