
 

1 
 

 

 

 فصلنامه رهیافتی در مدیریت نوین

 7931دوره سوم، شماره اول، فروردین 
6062-2476 ISSN: 

 شهروندی رفتار و سازمانی فضیلت بین رابطه بررسی
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 چکیده 

 رفتار و سازمانی فضیلت بین طهراب بررسیهدف اصلی این تحقیق 

. باشدمی  الوان نفت پاالیش شرکت کارکنان در سازمانی شهروندی

 اجرای تحقیقتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه 

همه  تحقیق آماری جامعه .باشدیک توصیفی همبستگی می

بوده است که  6931کارمندان شرکت پاالیش نفت الوان در سال 

تعداد  کوکران فرمولگرفتن از  با بهره وبوده نفر 6611 تعدادشان

در . شده اندانتخاب به صورت تصادفی به عنوان نمونه تحقیق  983

و  کمرونفضیلت سازمانی  پرسشنامهاین تحقیق از 

 و (6331)پادساکف و همکارانرفتار شهروندی  و (9112)همکاران

ی و استنباطی آمار توصیفاز  های پژوهشدادهتجزیه و تحلیل  در

فضیلت سازمانی و بین که نشان داد  تحقیقنتایج  .بهره گرفته شد

( >P/16)  116/1 داری معنی سطحرفتار شهروندی سازمانی در 

 .دارد وجود یدارمعنا و مستقیم همبستگی

 شرکتازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، فضیلت س: کلمات کلیدی

 .الوان نفت پاالیش
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employeez of lavan Oil Refining Company) 
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Abstract 
The main purpose of this research is to investigate the 
relationship between organizational virtue with 

organizational citizenship behavior (studied by 

employees of  Lavan Oil Refining Company) . in 

terms of applied purpose and how the research is 
carried ot, this reseach is descriptive correlaction. The 

statistical population of the research is all employees 

of Lavan Oil Refining Company in 1396. The 
population of this community  was 1160, by using 

cocharan formula, 289 persons were chosen as a 

research sample. In this research, the organizational 

virtues questionnaires, Cameron et al. (2004) and  
Citizenship Behavior, and others (1990) have been 

used. In analyzing the research data, descriptive and 

inferential statistics were used. The results of the 

research showed that there is a direct and significant 
correlation between organizational virtue and 

organizational citizenship behavior at the significant 

level (P <0.01). All of the research hypotheses were 
confirmed. 
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 مقدمه 

 یسازمان عملکرد یدارا که دهند ادامه خود اتیح و تیفعال هب توانند یم ییها سازمان یامروز رقابت پر یایدن در

لی و )ببرند سود خود نفع به دهایتهد از ها فرصت از مناسب استفاده ضمن و باشند رقبا به نسبت یبرتر و نهیبه

ی نیازمند هستند که بیشتر از حد رفتار شهروندی سازمانی های موفق،  به کارکنان سازمان(. 9161، 6همکاران

از این رو روانشناسان تاکید دارند کارکنان (. 6932دهقانی و همکاران،)باالیی را در سازمان انجام وظیفه کنند

تواند به کارکنان در این راه  هایی که می یکی از مهارت. ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند سازمان

این مقوله به رفتارهای فردی اشاره دارد که برخاسته از بصیرت افراد . کمک کند رفتار شهروندی سازمانی است

دهد، مستقیم و به صورت صریح، از طریق  بوده و عالوه بر این که کارایی و اثربخشی عملکرد سازمان را افزایش می

 جامعه مهم ابعاد از یکی9یسازمان یشهروند رفتار (.9118، 9برنز و کارپنتر)شوند نظام رسمی پاداش تشویق نمی

 از یجزئ که است کارکنان یاریختی ارفتارها شامل یسازمان یشهروند رفتار. ی استخدمات یها سازمان یشناخت

 زانیم اما شود نمی گرفته نظر در سازمان به پاداش یرسم ستمیس یسو از میمستق و ستین آنها یرسم فیوظا

 (. 9118، 2یرزمی)دهدیم شیافزا را سازمان یاثربخش

شود که برخی از پادساکف بر این باور است که شهروندی خوب، تفکری است که رفتارهای متنوع را شامل می

ها عبارت از انجام وظایف جانبی، کمک رسانی داوطلبانه به دیگر افراد در کارشان، توسعه حرفه ای های آنمصداق

قررات سازمانی حتی در مواردی که کسی بر او نظارت ندارد، تالش در جهت در زمینه کاری خود، اطاعت از م

(. 9111،  و همکاران پادساکف) باشدمی ارتقای سازمان و کمک به حفظ نگرش مثبت و تحمل نامالیمات در کار

 یشخص نیب یشهروند رفتار، دارد وجود ییآشنا نیشتریب آن با که است یا دسته یشهروند رفتار از دسته ناولی

 یاعضا ریساک، حمایت و توسعه کم مستلزم و سازد یم تفعنم را همکاران و نگراکار ییرفتارهاچنین (. یارتباط)

 به کمک شامل کردن کمک ،مثال عنوان به رودی م شغل یعاد انتظارات یراو که ی است قیطر به یسازمان

 راه دنشو یم یک شغل  وارد بار نیاول که یمهنگا دیجد کارکنان به و دارند ینیسنگ یکاربار  که ی استهمکاران

 شهروندان .بماند یباق محرمانه ها آن با مرتبط عیوقا که دارند نیا به لیتما کارکنان یبرخ .دهند یم نشان را

 ر شغلیه با باًیتقر آنوظایف  خاص تیماه به توجه بدون یشهروند یرفتارها .دهندیم انجام را آن عکس خوب

 دنبال به را... و اتیشکا کاهش ،برتر تیفیکی، مشتر تیرضا شیافزا ،شتریب ییکارا همچون یعفمنا و بوده مرتبط

کوکلویت و همکاران، )دارد یاتیعمل رده در یا عمده ریتاث یشهروند یرفتارها که است روشن نیبنابرا. دارد

6939.)  

زمان است که امروزه به عنوان رویکرد باید افزود که رفتار شهروندی سازمانی الگوی نوین رفتار کارکنان در سا

به طور کلی رفتار شهروندی . مدرن مدیریت نوین نیروی انسانی در بسیاری از سازمان ها به کار گرفته می شود

نوعی رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به دلخواه و داوطلبانه بروز می دهند به این ترتیب مطالعه و 

همچنین این نوع رفتارها به . رسد افراد در سازمان بسیار مهم و ضروری به نظر می بررسی این گونه رفتار

رفتارهای فردی اشاره می کند که برخاسته از بصیرت افراد هستند و افزون بر این کارایی و اثر بخشی عملکرد 

ی سازمان از قبیل جو رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق اثر گذاری برعوامل درون. دهندسازمان را افزایش می

                                                             
1 - Lee  
2 - Burns & Carpenter 
3 - Organizational Citizenship Behavior 
4
 - Myers 

5 - Podsakoff  et al 
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، کاهش نیت های منجر به ترک شغل، کاهش فزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی، بهبود روحیه، اسازمانی

غیبت و رفتارهای مخرب شغلی و نیز با تاثیرگذاری بر بهبود عوامل برون سازمانی مانند رضایت مشتری، افزایش 

، 6رگو و همکاران)شودت عالی در عملکرد کارکنان میکیفیت خدمات و وفاداری مشتریان موجب ایجاد کیفی

بنابراین با توجه به نقش شایان مالحظه و موثر رفتارهای شهروندی سازمانی در اثر بخشی و عملکرد (. 9166

ها برای ماندن در عرصه رقابت  چنین با توجه به سرعت و شتاب بیش از پیش جهان امروز ، سازمان ها هم سازمان

 . باشند ت خود نیازمند یک منبع غنی برای رسیدن به اهداف سازمانی خود میو تداوم حیا

 یم بحث فلسفه در عمدتاًفضیلت . یکی از متغیرهای مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی، فضیلت سازمانی است

ات در حالی که تحقیق. تئوری و ساخت در تحقیقات سازمانی استفاده می شودنظر از حاضر حال در یول .شود

اولیه فضیلت به رفتار مدیران تمرکز داشته اما در پژوهش های اخیر از نقش فضیلت در حوزه های دیگر عملکرد 

 لتیفض(.  9169، 9بارکلی و مارکل)سازمان از قبیل خالقیت، گردش مالی، کیفیت و سودآوری، بحث می شود 

 عنوان به تواندیم ها سازمان قیطر از لتیفض .ددار هرشاا سازمان یاعضا یمتعال و افتهی ارتقا رفتار به یسازمان

 عنوان به آن از افراد که ستین یابزار عنوان بهفضیلت . شود آشکار ،افراد یجمع اقدام عنوان به ای یانفراد تیفعال

 یندهایفرآ که یفرهنگ است یهدف خود یخود به بلکه باشند مشتاق یینها اهداف به دنیرس یبرا یا لهیوس

 از یربسیا(. 9166 ،9بیکر و همکاران)شود سازمان در لتیفض با اعمال بروز عدم ای بروز موجب دنتوان یم یسازمان

 دگاهید از .اندساخته معطوف یاخالق لتیفض به یبندیپا به ییرفتارها نیچن بروز خصوص در را خود یآرا فالسفه

 احساسات و اعمال در طیتفر و افراط از نعما و بوده سازمان سالمت دهنده نشان ی،اخالق فضائل به یبندیپا آنان

 لیدال به را درست عمل دهد یم اجازه کارکنان به و است یمند لتیفض قلب تعادل نیا آنان دگاهید از .شود یم

 .دهند انجام متعادل زانیم به و درست یا وهیش به، درست زمان در ،درست

قرار گرفتن در معرض فضیلت . مربوط می شود فضیلت سازمانی به تعالی و ارتقای رفتاری اعضای سازمان 

سازمانی، موجب ایجاد احساسات مثبت در کارکنان و برانگیختن آن ها در راستای کمک و احترام به یکدیگر و در 

زیرا افراد با ذهنیت مثبت از سازمان، شهرت و اعتبار  .شودشهروندی سازمانی مینتیجه اجرای هر چه بیشتر رفتار 

را افزایش، اعتماد و احساس وفاداری را توسعه و در راستای حفظ و تقویت این اعتبار و انجام بهتر و سازمانی خود 

 قیتشورا  کارکنان محور لتیفض سازمان در کردن کار احساس.  کسب سود بیشتر برای سازمان تالش می کنند

 یبرا ای خصیش تیرضالکه برای ب ،ندهند انجام یشغل شرفتیپیا  یماد یهاپاداش یبرا فقط را کار که کندمی

 تحمل و ییتوانا، ادیز یاجتماع ارتباطات یدارا و خالق اریبس افراد مجموع در. دهند انجام خوب کار کی انجام

 مدرن یها سازمان و کند یم دایپ لتیبافض اخالق و ختهیانگ خود ،رتیبص با یرفتارها رشیپذ یبرا را یشتریب

ی، ریپذ انعطاف ،دیتول یتعال و یریپذ رقابت اهداف، خود مطلوب جینتا و هدافا به لتیفض هیسا در توانند یم

 . یا کیفیت برسند اعتماد تیقابل ، سرعت

 . رسد فضیلت سازمانی تبیین کننده مناسبی برای اثرگذاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی استبه نظر می

آنها و تقسیم منابع با ارزش و اطالعات در افراد سبب  فضیلت سازمانی با مشارکت باالتر افراد و روابط قوی بین

های سازمان در  از عملکردهای مثبت فضیلت سازمانی گسترش توانایی. افزایش رفتارشهروندی سازمانی می شود

شود و گسترش فضیلت سازمانی از تاثیرات منفی این  مقابله با مشکالت عمده ای است که سازمان با آن مواجه می

شود و گسترش یابد و به هم افزایی در  رفتارشهروندی می تواند با فضیلت سازمانی ایجاد . کاهد مشکالت می

فضیلت سازمانی تاثیر بسزایی در سالمت سازمانی و افزایش شور و نشاط و . انجامدها بی عملکرد افراد و سازمان
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به فضیلت سازمانی برای توسعه و  بنابراین توجه(. 6،9166بارنز)تر و عملکرد مثبت سازمانی دارد روابط قوی

رسد بر همین اساس سعی شده است در  ها امری مهم و ضروری به نظر می ها و شرکت گسترش عملکرد سازمان

 شرکت از آن جا که. مطالعه حاضر به فضیلت سازمانی به عنوان یک متغیر مستقل مورد ارزیابی و سنجش گیرد

ی کار روند بر ی که عامل هرگونه، شوند یم محسوب کشور یسازمان ارکان نیمهمتر از یکی الوان نفت شیپاال

 به توجه با بگذارد شگاهیپاال عملکرد تیفیک و ییکارا بر یادیز راتیتاث تواند یم باشد گذار ریتاث کارکنان آن

 در اه مقوله نیا ریتاث و نفت شیپاال شرکت کارکنان نیب در یسازمان یشهروند رفتار و یسازمان لتیفض تیاهم

بر این اساس  .دارد ضرورت سازمان نیا در شده ذکر یهامقوله  به توجه یسازمان یور بهره و ییکارا شیافزا

و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت پاالیش بین فضیلت سازمانی -6 :فرضیه های ذیل تدوین شده اند

به پیش بینی رفتار شهروندی در کارکنان پاالیش فضیلت سازمانی قادر  -9 .نفت الوان رابطه معناداری وجود دارد

 .نفت الوان می باشد

 روش تحقیق 

 جامعه .باشدیک توصیفی همبستگی می اجرای تحقیقتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه این 

به  نفر 983 ، تعدادکوکران فرمول که طبقبوده  6931همه کارمندان شرکت پاالیش نفت الوان در سال  آماری

و  فضیلت سازمانی کمرون پرسشنامهاز . عنوان حجم نمونه و از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند

 . استفاده شد برای گردآوری داده ها ( 6331)رفتار شهروندی پادساکف و همکاران و  (9112)همکاران

 های تحقیق  یافته

ان شرکت پاالیش نفت الوان رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکن(7

 .معناداری وجود دارد

 و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان فضیلت سازمانیی بررسی رابطه - جدول 

 رفتار شهروندی سازمانی 

 3..17 ضریب همبستگی فضیلت سازمانی  

 17111 سطح معنادار

 983 تعداد مشاهدات

 

و  فضیلت سازمانیتوان چنین استنباط کرد که بین بوده است؛ لذا می 1716 کمتر از p-valueاز آن جا که مقدار 

 3..17ضریب همبستگی این مؤلفه مثبت و برابر . ی معناداری وجود داردکارکنان رابطهسازمانی رفتار شهروندی 

ی رود که توسعهیعنی انتظار می. باشدی بین دو متغیر مستقیم میاین نتیجه بدین معنی است که رابطه. باشدمی

ی بنابراین به فرضیه. بهبود و رشد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را در پی داشته باشد فضیلت سازمانی،

 .تحقیق تایید می گردد

 .ان پاالیش نفت الوان می باشدـادر به پیش بینی رفتار شهروندی در کارکنـازمانی قـفضیلت س( 

بر  را مستقل متغیرهای مجزای و مشترک تاثیرهای که است لیلیتح های روش بهترین از رگرسیونی تحلیل

های اثرگذار بر تولید بهنگام از تحلیل به منظور تبیین سازه .کند می سنجش و ارزیابی وابسته متغیرهای

 . دهداطالعات مربوط به این تجزیه و تحلیل را نشان می زیر جدول. به بهره گرفته شده است سادهرگرسیونی 
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 سادهنتایج تحلیل رگرسیون  -9جدول 
 B Beta T Sig متغیر

 17882 17621-  17696 عدد ثابت

 17111 17131  17829 17818 فضیلت سازمانی

sig = 0000                          F = 10717       R2 Adjust= 00311            R2= 00311            R= 00833 

 R=                            00311 R2=               00311   R2 Adjust= 

 

. باشددار بودن مدل رگرسیون میی معنیدهندهنشان( sig = 111/1)درصد  33محاسبه شده در سطح  Fمقدار 

نتایج و  بودهنی داری برای پیش بینی رفتار شهروندی سازمادارایی تاثیر معنا سازمانیفضیلت  متغیردر این مدل 

رفتار ) وابستهاز میزان نوسانات متغیر ( R2 Adjust= 1/..3)درصد  38  مستقل دهد که متغیرینشان م جدول

 . کندبینی میرا پیش( شهروندی سازمانی

 نتیجه گیری 

اهمیت  محیط انعطاف پذیری شود ومی انجام هاتیم در پیش از بیش کارها که امروز، پویای کاری محیط در

 اعضای به مثالً کنند؛ شهروندی رفتارهای خوب درگیر را خود که دارند نیاز کارمندانی به سازمان ها دارد، باالیی

 برای که قدر همان کنند، اجتناب غیرضروری هایاز کشمکش شوند، کار اضافه داوطلب کنند، کمک تیم دیگر

 و گاه که امالیماتین و مشکالت با و شوند، قائل اهمیت نیز مقرارت و برای قوانین قائل هستند، اهمیت خودشان

 این کارها که هستند کارمندانی نیازمند و خواهان سازمانها .کنند مدارا خوبی به دهد،می رخ محیط کار در بیگاه

 که سازمان هایی کارآیی داده که نشان هم شواهد .دهند انجام باشد، شده قید شغلشان شرح در آن که بدون را

 عوامل به توجه و سازمانی شهروندی رفتار تقویت رو این از. است باالتر دیگر هایسازمان از دارند، کارمندانی چنین

ش نشان داد که یافته های پژوه. است برخوردار ویژه ای اهمیت از سازمان ها در رفتارها تقویت این گونه بر ثرمؤ

آمده با نتایج  نتایج بدست .و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجوددارد؛ است بین فضیلت سازمانی

رگو و  (9166)ثان و کوین کلووی و (6939)خشوعی و همکارانش، ( 693)نوین جاماسبی تحقیقات

 .همسویی دارد (9161)6همکارانش

 ابعاد و سازمانی شهروندی رفتار مفهوم به توجه با که کرد تبیین این گونه را می توان روابط این دالیل از یکی 

 ادعا توانمی مهربانی، و ادب و جوانمردی مدنی، فضیلت دوستی، نوع شناسی، وظیفه آن مانند تشکیل دهنده

 و کارکنان رفتار در را آن می توان بنابراین و دارد عینی جنبه بیشتر سازمان در اخالقی این ویژگی که کرد

ینی، ب خوش یعنی آن دهنده تشیکل ابعاد و سازمانی فضیلت درصورتی که کرد، مشاهده سازمان مدیران یک

فضیلت  .است درک قابل سازمان یک بطن در و دارد انتزاعی جنبه بیشتر بخشش و انسجام همدردی، اعتماد،

قرار گرفتن در معرض فضیلت سازمانی، موجب . سازمانی به تعالی و ارتقای رفتاری اعضای سازمان مربوط می شود

مک و احترام به یکدیگر و در نتیجه اجرای هر ایجاد احساسات مثبت در کارکنان و برانگیختن آن ها در راستای ک

زیرا افراد با ذهنیت مثبت از سازمان، شهرت و (. 9119، 9باگوزی) چه بیشتر رفتار شهروندی سازمانی می شود
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اعتبار سازمانی خود را افزایش، اعتماد و احساس وفاداری را توسعه و در راستای حفظ و تقویت این اعتبار و انجام 

 (. 9118، 6لیلیوس و همکاران) سود بیشتر برای سازمان تالش می کنندبهتر و کسب 

یا  یماد یها پاداش یبرا فقط را کار که کندمی  قیتشورا  کارکنان محور لتیفض سازمان در کردن کار احساس

 دافرا مجموع در. دهند انجام خوب کار کی انجام یبرا ای خصیش تیرضا لکه برایب ،ندهند انجام یشغل شرفتیپ

 خود ،رتیبص با یرفتارها رشیپذ یبرا را یشتریب تحمل و ییتوانا ، ادیز یاجتماع ارتباطات یدارا و خالق اریبس

 مطلوب جینتا و اهداف به لتیفض هیسا در توانند یم مدرن یها سازمان و کند یم دایپ لتیبافض اخالق و ختهیانگ

هیووژانگ، )یا کیفیت برسند اعتماد تیقابل ، سرعت ی،ریپذ انعطاف ،دیتول یتعال و یریپذ رقابت اهداف، خود

916  .) 
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