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 چکیده

بررسی رابطه هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پست بانک ایران استان "با هدف  پژوهش حاضر

جامعه آماری  است. این پژوهش؛ توصیفی از نوع همبستگیروش تحقیق انجام شده است.  "7931کرمان سال 

با توجه به  ری( انتخاب)تمام شما با روش سرشماریکه نفر بودند  17کلیه کارکنان پست بانک ایران به تعداد 

ستاندارد گیری در این پژوهش دو پرسشنامه اابزار اندازه هدف و فرضیات مطرح شده مورد آزمون قرار گرفتند.

( بود. استفاده از 7337) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران( 7391) هویت سازمانی چنی

نشان داد که بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان  آزمون همبستگی پیرسون، و تحلیل واریانس

های هویت سازمانی قادرند به طور داری وجود دارد. به عالوه، نتایج نشان داد که مولفهپست بانک رابطه مثبت معنی

های هویت بینی کنند. همچنین از بین مولفهاز تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را پیشدرصد  74 داریمعنی

 سازمانی به ترتیب، عضویت، وفاداری و شباهت بیشترین رابطه را با رفتار شهروندی سازمانی داشته اند.

 

 واژگان کلیدی

 ازمانی، کارکنان، پست بانک ایرانرفتار شهروندی سهویت سازمانی، 
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 مقدمه

عمومی و خصوصی، خواهان گسترش سطح مشاارکت و بهباود کیفیات آن هساتند. در رابطاه باا        همه سازمان های فعال در بخش

افزایش سطح مشارکت داوطلبانه منابع انسانی در راه تحقق هدف های سازمانی رویکردهایی وجود دارد. در رویکرد مبتنی بر وجاوه  

و هویت یاابی ساازمانی    7جه به رفتار شهروندی سازمانیاجتماعی، دو راهکار اطمینان بخش در ارتقای سطح مشارکت داوطلبانه، تو

منابع انسانی است. رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و اگاهانه کارکنان، تاثیر بسزایی بار عملکارد فاردی و    

موضاوعات اساسای در حاوزه     مفهوم رفتار شهروندی سازمانی از جمله(. 1،1477)سرتین سازمانی و اثربخشی و کارایی سازمان دارد

نگرد و ایشان را به عنوان شاهروندان ساازمانی مای شناساد و در صادد      رفتار سازمانی است که به نیروی انسانی از منظر بدیعی می

   (.7993فیضی و عمادی،) است تا زمینه را برای بروز هرچه بهتر این شهروندی فراهم سازد

-رد را بررسی مای لکو همکارانش، هنگامی که رابطه بین رضایت شغلی و عم 9بوسیله ارگانرفتار شهروندی سازمانی برای اولین بار 
ارگان رفتار شاهروندی ساازمانی را اینگوناه تبیاین مای کناد         (7،1449میالدی بکار گرفته شد)هوسان و ابو 7399کردند در سال 

یستم پاداش رسامی ماورد توجاه قارار نمای گیارد اماا        )و از روی میل( است؛ به طور مستقیم و آشکارا در س رفتاری که داوطلبانه

عملکرد سازمان را ارتقاء می بخشد. داوطلبانه بودن یعنی نمی توان آن را به عناوان رفتااری الزامای در شارح شاغل گنجاناد بلکاه        

طالعاه رفتاار   اماروزه اهمیات م   (.5،1474)اساکینر، اوتارای و  م   اختیاری است به طوری که انجام ندادن آن موجب تنبیاه نیسات  

شهروندی سازمانی به طور فزاینده ای احساس می شود. رفتار شهروندی سازمانی در این قرائت، محادود باه مراعاات قواعاد رفتاار      

اجتماعی نیست، بلکه آثار آن به طور مستقیم بر دستاوردهای سازمانی اثر می گااارد. رفتاار شاهروندی ساازمانی، رضاایت شاغلی،       

( و کاارایی ساازمان، ناوآوری و مزیات رقاابتی را      6،1449)رائوب هره وری سازمانی را به دنبال خواهد داشتمحافظت از سازمان و ب

 (.1،1477)پودساکف و همکاران؛ به نقل از ویگودا افزایش می دهد

رائاه رفتارهاای   ، سطح مشارکت داوطلبانه منابع انسانی، را تحت تاثیر قرار می دهد. براساس نظریه هویت سازمانی ا9هویت سازمانی

مشارکتی خارج از نقش، توسط کارکنان سازمان، وابسته است به میزانی که اعضای سازمان، خود را باا ساازمان یکای مای دانناد و      

(. این نوع هویت، به منزله زیر مجموعاه هویات اجتمااعی    1449)مایل و آشفورث ، هویت خویش را در آن سازمان تصور می نمایند

باه   (7931)سالیمانی و همکااران،   ن افراد براساس عضویت یا تعلق به یک سازمان خاص شناسایی می شوندتلقی می شود که در آ

 طور نظری هویت سازمانی می تواند با متغیرهای زیادی همچون عملکرد، وفاداری به سازمان، و رفتار مشارکت جویانه، مرتبط باشد

 (.3،1474)مایل و آشفورث، به نقل از جوشی

کند. هویت سازمانی کمک می "هم خانواده بودن"سازمانی به عنوان چارچوب مفیدی تعریف شده است که به درک مفهوم هویت 

(. در یکی از کوتاهترین برداشت 74،1471)بوئرز و نورکوئیست کند تا هر فرد خود را از اعضای سایر خانواده ها تمیز دهدکمک می

باشد. پاسخی که منابع انسانی به این پرسش می دهند، نقش تعیین کننده می "ستیم؟ما که ه"ها، هویت سازمانی پاسخ به پرسش

 رفتارها، از بسیاری با سازمانی ای در عملکرد مشارکت جویانه آنها دارد؛ بنیان هر سازمانی بر این عملکرد، استوار است. هویت

 رفتاری هنجارهای تنظیم در محوری و نقشی (77،1445)ریکیتا است ارتباط در )وضعیتی( کاری ایزمینه و متغیرهای هانگرش

                                                 
1
 - organizational citizenship behavior (OCB) 

2
 - Sahertian 

3
 - Organ 

4
 - Hossam  & Abu 

5
 - Skinner Autry & Lamb 

6
 - Raub 

7
 - Vigoda 

8
 - organizational identity 

9
 - Joshi 

10
 - Boers  & Nordqvist 

11
 - Riketta 
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 به 7394 دهه از پس است که کارکنان هاینگرش جمله از مفهوم این (1471)رحیم نیا و نیک خواه، کند می سازمان ایفا اعضای

 از (7،1441)کرنیلیسن است داده افزایش سازمان و کارکنان رفتار از را مدیران درک و انتقال یافته سازمانی مطالعات مقدم خط

 (1،1446 )پویوسا کنندمی جاب خود ویژگیها و شاخص های عنوان به را مهم سازمان ویژگیهایبانک  کارکنان یابی،هویت طریق

 را خود که افراد جایی سازمان، با بودن( بودن)متعلق یکی ادراک کنند  تعریف می چنین را سازمانی هویت عرصه، این صاحبنظران

 خود کارکنان میان سازمانی در هویت ارتقای و ارزیابی دنبال به همواره مدیران کنند. می تعریف سازمانشان خصوصیات اساس بر

احساس  سازمان کارکنان که زمانی تا (1479هستند )محمدزاده و رحمان سرشت، مندآن عالقه مثبت نتایج به که چرا هستند،

 اهداف برای تحقق کامل آگاهی با و یابد می مثبت جنبه تر بیش سازمان درباره آنها باور باشند، داشته سازمان با تری قوی هویت

 (.9،1477)دیکونینک دارند خود به سازمان با تری تعهد و( 1477)اهلل یاری و همکاران، کنندمی تالش سازمان

 کرمان استان کارکنان پست بانک ایرانسازمانی بررسی رابطه بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی  پژوهش حاضربنابراین هدف 

 و بدین منظور فرضیه های پژوهش عبارتند از  است

 و رفتار شهروندی سازمانی آنها رابطه وجود دارد کارکنانرسد بین عضویت ( به نظر می7

 و رفتار شهروندی سازمانی آنها رابطه وجود دارد. کارکنانرسد بین وفاداری ( به نظر می1

 و رفتار شهروندی سازمانی آنها رابطه وجود دارد. کارکنانرسد بین شباهت ( به نظر می9

 و نوع دوستی آنها رابطه وجود دارد. کارکنانرسد بین هویت سازمانی ( به نظر می7

 یفه شناسی آنها رابطه وجود دارد.و وظ کارکنانرسد بین هویت سازمانی به نظر می (5

 .و جوانمردی آنها رابطه وجود دارد کارکنانرسد بین هویت سازمانی ( به نظر می6

 و فضیلت شهروندی/ مدنی آنها رابطه وجود دارد.کارکنان رسد بین هویت سازمانی ( به نظر می1

 و احترام و تکریم آنها رابطه وجود دارد. کارکنانرسد بین هویت سازمانی به نظر می (9

 

 نظری تحقیق مبانی

 تعاریف هویت سازمانی
است. براساس نظریه هویت اجتماعی، هویت فردی، ادراک فرد از خود است که مشمول  7سازمانی بازتابی از هویت اجتماعیهویت 

یت اجتماعی به وفق دادن دو قطب واست. ه "ها و شایستگی هامثل گرایش"خصوصیات وابسته به طرز تفکر یا شیوه خاص فرد 

-ای هویت کمک میدر مطالعات میان رشته "هویت اجتماعی"ی بودن با دیگران و یک "هویت فردی"هویتی یعنی یگانه بودن فرد 
(. اصول اساسی تئوری هویت اجتماعی، مبنایی برای مفهوم سازی هویت سازمانی در دو دهه اخیر ایجاد 5،1443)آشفورث کند

 (6،1447کاران)گاتام و هم کرده است، به عبارت دیگر هویت سازمانی فرم ویژه ای از هویت اجتماعی است

پیشگامان تغییر ایده هویت . (9،1474)فیسینفلد کنند(هویت را درگیری مبتنی بر وابستگی توصیف می7396)1چت من و اوریلی

( هویت سازمانی را درک یگانگی یا تعلق پایری به سازمان تعریف می کنند. 1449اجتماعی به هویت سازمانی، آشفورث و مایل )

مطالعات سازمانی پیرامون مفهومی بنام هویت سازمانی مطرح شده که ادراک، احساسات و تفکرات اعضا از در واقع، بحث هویت در 

ها بر هویت در ترین تعریف هویت سازمانی که پایه و اساس بیشتر پژوهشاصلی (.1477)هچ و شولتز، دهدسازمان را نشان می

                                                 
1
 - Cornelissen 

2
 - Puusa 

3
 - DeConinck 

4
 -Social Identity 

5
 - Ashfort 

6
 -Gautam & et al 

7
 -Chatman & O, Reilly 

8 -Fehsenfeld 
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را  "خصوصیت محوری، متمایز بودن و تداوم موقت"است که معیارهای زمینه سازمانی، در برگیرنده آن دسته از ابعاد سازمان 

توان گفت  هویت سازمانی، ابزاری استراتژیک برای رسیدن به هدف ها و در مجموع، می (.1477)هیچ و شولتز، کندبرآورده می

 چشم اندازهاست.

هویت سازمانی مربوط به  "ازمانی اینگونه می نویسد جومری هچ، پروفسور در تئوری سازمانی در دانشگاه ویرجینیا، درباره هویت س

گوید که هویت سازمانی چیزی است که کارمندان درباره . وی می"تجارب و ایده هایی است که اعضا به طور کلی از سازمان دارند

ن، پایرفته می های روشن سازماها و ویژگیکنند و به عنوان یک فهم معمول مشترک از ارزششرکت، دریافت، حس و فکر می

خواند، اشتباه گرفته شود. در حالی کند که هویت سازمانی نباید با چیزی که وی تصویر سازمان می(. هچ تاکید می1474شود)هچ،

 (.1474)هچ، که هویت به سوی داخل متمرکز است، تصویر، به دریافت خارج از سازمان مربوط می شود

 این عرصه، هویت صاحبنظران کند.می کار آن در که سازمانی با فرد بین طةراب توصیف برای است سازمانی، مفهومی هویت

 خصوصیات براساس را خود افراد که ادراک یکی بودن)متعلق بودن( با سازمان، جایی"نمایند  می تعریف چنین را سازمانی

 (.1449)مائل و آشفورث،"کنند.می تعریف سازمانشان

دانند. را برداشتی عمیق و پایدار از معنای مشترک در مورد یک سازمان و اعضای آن می( هویت سازمانی 1441آلبرت و وتن )

و پایدار را برآورده  1، متمایز بودن7هویت سازمانی در برگیرنده آن دسته از ابعاد سازمان است که معیارهای خصوصیت محوری

 (.1441)آلبرت و وتن، کنندمی

هویت سازمانی آن چیزی است که افراد درون سازمان، خود را به عنوان اعضای یک گروه، ( 1449)9از دیدگاه راواسی و وانریکوم

 (1449)راواسی و وانریکوم، سازمان یا اجتماع شناسایی و طبقه بندی می کنند

ما چه کسانی "( هویت سازمانی از مجوعه باورها، معانی و پاسخ های مشترک اعضا به پرسش 1441)7به عقیده فورمن و وتن

 (.1441)فورمن و وتن، ؟ حاصل می شود"ستیمه

کند، به ویژه وقتی که رشد به شدت سریع است و تجدید ساختار سازمانی، هدف هویت سازمانی نقش مهمی در سازمان ایفا می

ه است، شود. هویت رفتار سازمانی در زمان و تاریخ ریشه گسترانیده است و به متعهد بودن به چیزی که در گاشتمهمی قلمداد می

شوند. در واقع، آنها صرفاً به چیزی که با عنوان پیامد های قدیم میهای هویتی جدید، جانشین ویژگیگرایش دارد. ندورتاً ویژگی

 (1446، 5شود )مینرتاریخ موجود است، اضافه می
 

 ابعاد هویت سازمانی
بعد دانش کار، مدیریت و اعضاء، گرایش شخصی و ارتباط بیرونی می توان تقسیم کرد  )خورشید  چهارابعاد هویت سازمانی را به 

،7999.) 

 دانش کار  شامل محتوای دانش و فرآیند کاری است

 مدیریت و اعضاء  شامل سیستم ها و ساختارهای رسمی و سیستم ها و ساختارهای غیر رسمی و عقاید است

 ی و ارزش هاستگرایش شخصی  شامل اصول اخالق

 (7999ارتباط بیرونی  شامل تصویر ، مشتریان و رقبا و سایرین است)خورشید،
 

 

                                                 
1
 -central character 

2
 -Distinctiehess 

3
 -Ravasi & VanRekom 

4
 -Foreman & Whetten 

5
 -Minner 
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 (2891) ابعاد هویت سازمانی چنی
 (.7937( به سه مفهوم کلیدی در زمینه هویت سازمانی  اشاره کرده است  )صادقیان و همکاران،7391)7چنی

است که یک حس تعلق و احساس قوی دلبستگی و کشش عاطفی را شامل می شود و همچنین  1اولین مفهوم، احساس عضویت 

 (7937)صادقیان و همکاران، به ضمیر، نهاد و خویشتن فرد اشاره می کند، مثالً احساس غرور از اینکه عضو سازمان است

 است که به معنی حمایت و دفاع فرد از سازمان و اهداف سازمانی است.  9دومین مفهوم، وفاداری

است به این معنی که کارمند این احساس و  7سومین مفهوم استنباط ویژگیهای مشترک داشتن یا احساس همگونی و مشابهت

 (7937ان،ادراک را داشته باشد که اهداف و عالیق مشترک با دیگر اعضای سازمان دارد. )صادقیان و همکار

احساس عضویت و تعلق، ممکن است از اهداف مشترکی که افراد سازمان در آن سهیمند منتج شده باشد؛ یا ممکن استماحصل این 

تواند توسط واقعیت باشد که افراد احساس کنند کارکردشان در سازمان در براورده شدن نیازهایشان ضروری است.وفاداری، می

اف سازمانی، احساس افتخار نسبت به سازمان یا دفاع از سازمان در مقابل افراد خارج از سازمان رفتارهایی چون حمایت از اهد

های مشترکی ممکن است کند. چنین ویژگیهای مشترک بر شباهت ویژگی های افراد سازمان د لت میتبیین شود. ویژگی

تجربه، جنسیت، نژاد، سن، سطح شغلی و نوع  خصوصیات جمعیت شناختی، نگرشی، متغیرهای سازمانی مانند سطح تحصیالت،

 (5،1446کار را در برگیرند )دی کریمر و همکاران

 

 رویکردهای هویت سازمانی

 (7939رویکردهای هویت سازمانی را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد  )قاسم زاده و همکاران،

و عبارت است از مجموع راههایی که سازمان برای شناسایی و شود . هویت شرکت  اساسا در عملیات بازاریابی به کار برده می7

 .و سهامداران کند مثل جامعه، مشتریان، کارکنانمعرفی خود به ذینفعان خود انتخاب می

کنند که سازمان را ها و قوانین و دیدگاههای مهمی را با هم تسهیم می. هویت بنیادی  براساس این نگرش اعضای سازمان ارزش1

 .کندیک سیستم یکپارچه ساخته و آن را از سایر سازمان ها متمایز میدر عمل 

. هویت انعکاسی  به عبارتی هویت سازمانی یک مفهوم ذهنی است و وجود نخواهد داشت مگر اینکه افراد در وجود آن اتفاق نظر 9

 داشته باشند.
 

 مفهوم رفتار شهروندی سازمانی
اصطالح رفتار شهروندی سازمانی را وضع کردند و آن را اینگونه تعریف نمودند  رفتاری  ( برای اولین بار7399باتمان و ارگان )

فردی که داوطلبانه است، به طور صریح یا ضمنی توسط سیستم رسمی پاداش برانگیخته نشده است، و کارایی سازمان را افزایش 

زامات رسمی نقش و جایگاه شان می باشد. نیز به عنوان یکی خواهد داد. همچنین تمایل کارکنان به انجام رفتارهایی که فراتر از ال

روغن "توان رفتار شهروندی سازمانی را از عناصر اصلی تشکیل دهنده رفتار شهروندی سازمانی شناخته شده است. بنابراین می

ز نقش که موجب افزایش به رفتارهای فراتر ا 7919نامید. همچنین کتز و همکاران در سال "کاری حرکت ماشین اجتماعی سازمان

پدیده رفتار شهروندی سازمانی را که او در آن زمان رفتارهای  چستر برنارد 7394اند. در دههاثربخشی سازمان می شود اشاره کرده

کرد که هم شامل رفتارهایی که در شرح شغل آمده اند و فرانقشی نامید و آنها را رفتارهایی خودجوش و خودانگیخته تعریف می

                                                 
1
 - Cheney 

2
 - membership 

3
 - loyality 

4
 - simelarity 

5
 - De Cremer & et al 
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ر مورد انتظار و پایرش مدیریت سازمان است و هم رفتارهای فرانقشی که نمودهایی از کمک به کارکنان جدید در سازمان، رفتا

 (7399)برنارد، گیردم تضییع حقوق دیگران و ابراز صمیمیت با دیگران می باشد را در بر میدع

ارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط ارگان رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از ک

  (7،1441)هودسن داند که ورای الزامات سازمانی استکاری می

رفتار شهروندی سازمانی، مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از  (،1447)1از دیدگاه اپل بام و همکاران

)اپل بام  شونداین وجود توسط وی انجام شده و باعث بهبود موثر وظایف و نقش های سازمان میوظایف رسمی فرد نیستند، اما با 

( این تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی سازمانی تاکید دارد  اول اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد 1447و همکاران،

سمی فرد است. دوم اینکه مزایای این رفتار، جنبه سازمانی دارد و یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف ر

 (.1447سوم اینکه رفتار شهروندی ماهیتی چندوجهی دارد )اپل بام و همکاران،

( رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان فعالیت های کاری که مازاد نیازمندی های وظیفه رسمی هستند و 1447)9فینکلستین و پنر

 7کنند تعریف کرده اند. به اعتقاد آنها رفتار شهروندی سازمان به عنوان رفتار سازمانی اجتماعیوثر سازمان کمک میبه عملکرد م

 (.1447)فینکلستین و پنر، مطرح می باشد

در یک تعریف دیگر رفتار شهروندی سازمانی رفتاری فراتر از نقش های شغلی تعریف شده است. که به طور مستقیم و آشکار 

)چیو  بوسیله سیستم پاداش رسمی شناخته نشده است، در حالی که این رفتار در مجموع، عملکرد موثر سازمان را ارتقاء می بخشد

 (5،14445و چن

دهد که در تعریف مفهوم رفتار شهروندی سازمانی دو رویکرد اصلی وجود دارد. اورگان و سایر محققان متقدم مرور ادبیات نشان می

، این نوع رفتار را تحت عنوان رفتار فرانقشی مورد مالحظه قرار داده اند. به گونه ای که کمک های افراد در محیط کار در این زمینه

فراتر از الزامات نقشی است که برای آنها تعیین شده است و به طور مستقیم و آشکار از ظریق سیستم پاداش رسمی سازمان مورد 

 (1447، 6نکارا)کاسترو و هم گیردتقدیر قرار نمی

کنند و ل میمبراساس مطالب فوق می توان اینگونه استنباط کرد که کارکنانی که در کمک به دیگران فراتر از وظایف شغلی شان ع

کنند و بنابراین بر کل کنند به بهتر شدن و غنای محیط عمومی کار کمک میهای پایرفته شده سازمان پیروی میاز سیاست

 سازمان تاثیر مثبت دارند. 
 

 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
علیرغم توجه فزاینده به موضوع رفتارهای شهروندی، با مروری بر ادبیات این حوزه، فقدان اجماع درباره ابعاد این مفهوم آشکار می 

ع متفاوت از رفتار شهروندی قابل تفکیک است و تعاریف گردد. نتایج حاصل از مرور ادبیات نشان می دهد که تقریبا سی نو

( مقیاس چند بعدی از زفتار 7399ارگان) به عمل آمده است که البته همپوشی های بسیاری بین انها وجود دارد. آنمتعددی از 

دی را تشکیل می دهد، شهروندی سازمانی ارائه کرد. این مقیاس متشکل از ابعادی پنجگانه است که ساختار رفتار سازمانی شهرون

 این پنج بعد عبارتند از 

 

                                                 
1
 - Hodson 

2 - Appelbaum  & et al 
3
 -Finkelstein & Penner 

4
 - Pro Social Organizational Behavior 

5
 -Chiu & Chen 

6
 - Castro & et al 
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 2نوع دوستی-7

 رفتارهای به دوستی نوع گویند.می دوستی نوع ، همکاران به منظور کمک به و داوطلبانه کامال صورت به افراد دهنده یاری رفتار به

 غیرمستقیم یا و شکل مستقیم به خواه که دارد اشاره همکاران میان دلسوزی و همدلی صمیمیت، ایجاد قبیل سودبخشی از و مفید

 (7996کند )اسالمی و سیار،کمک می هستند کاری مشکالت دارای که کارکنانی به

 1جوانمردی-1

 در را ها گیری خرده و ها جویی عیب غرولندها، ها، شکایت کردن ها، نالیدن خود جوانمردانه رفتار با همراه کارکنان بعد این در

 تحمل یا کنند.جوانمردیمی تنظیم سازمانی های فعالیت و هاکوشش برای در را خود اوقات و بیشتر دهندمی کاهش سازمان

 گالیه و نارضایتی اعتراض، بدون مساعد، و مطلوب های برابر موقعیت در شکیبایی به که است شهروندی رفتار بُعد دومین پایری

 (7337، 9)پودساکف، مکنزی، مورمن و فیتر کند می اشاره مندی،

 4آداب اجتماعی-3

آداب اجتماعی به عنوان رفتاری است که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دهد. و به رفتارهایی که حاکی 

از مشارکت فعا نه و مسئو نه فرد در حین انجام وظیفه است و موجب افزایش وجهه سازمانی می شود اطالق می گردد. آداب 

های فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی که این حضور  زم نباشد، حمایت از شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت اجتماعی

توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب، مجالت و افزایش اطالعات عمومی و اهمیت دادن به 

شود. براین اساس گراهام معتقد است که یک شهروند سازمانی خوب نه می اگاهی دیگران نصب پوستر و اطالعیه در سازمان برای

تنها باید از مباحث روز سازمان اگاه باشد بلکه باید درباره آنها اظهارنظر کند و در حل انها نیز مشارکت فعا نه داشته باشد 

 (.7399)ارگان،

  5مهربانی و ادب-4

 افراد رفتار نحوه کننده بیان بعد این شود. می کار محیط در و مسأله مشکل ایجاد از مانع که ای مؤدبانه رفتارهای از است عبارت 

 رفتار دارای کنند می دیگران رفتار با تکریم و احترام با سازمان در که افرادی است. سازمان مخاطبان و همکاران، سرپرستان با

 (.7337و فیتر، مورمن مکنزی، )پودساکف، هستند مترقی شهروندی

  6شناسی وظیفه -5

 وظیفه بعد معتقدند (7999)به نقل از زارع، 1گویند. نگوین و سیرزشناسی می وظیفه است رسمی الزامات فراسوی که تالشی به

 در فرد که است از رفتاری حاکی شناسی کند. وظیفه می هدایت انتظار مورد سطوح از با تر حدی در را رفتارهای کارکنان شناسی

 ارگاندهد.  می افزایش کارکنان درمیان را اعتماد رفتارها گونه کند. اینمی عمل ای وظیفه الزامات از بیش به شغل یک اجرای

 به هم ناتوانی و بیماری در حالت حتی و شرایط بدترین در هستند مترقی شهروندی رفتار دارای که افرادی معتقد است (7399)

 است. آنان شناسی با ی وظیفه دهنده نشان این که دهند، می ادامه کار

                                                 
1
 - sportsmanship 

2
 -sportsmanship 

3
 -Makenzie & Moorman 

4
 -civic virtue 

5
 -courtesy 

6
 -conscientiousness 

7
 -Nguyen &Seers 
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 (7399 741ابعاد رفتار شهروندی سازمانی )ارگان،-7شکل

 

جوانمردی و نزاکت مولفه هایی هستند که بیانگر اجتناب از وارد نمودن خسارت به سازمان هستند. جوانمردی عبارت است از 

های کاری بدون این که گله و شگایتی صورت گیرد. در حالی که اجحافیر و ای اجتناب ناپهااحمتتمایل به شکیبایی در مقابل مز

 ( 7،1443همکاران)مارکوزی و  ور اقدامات فرد بر دیگران تاثیر می گااردطنزاکت درباره اندیشیدن به این است که چ

 
 

 پیشینه تحقیق

 پیشینه تحقیقات داخلی

هویت سازمانی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در پرستاران  ( در پژوهشی به بررسی ارتباط بین7939پور و بیگلری)نیلی

 رفتار با شغلی رضایت ودرصد(  79) شغلی رضایت با سازمانی های پژوهش آنها حاکی از آن است که  هویتپرداختند. یافته

 با سازمانی هویت و بود یرهابین متغ در اثر بیشترین که داشتند، مستقیم و مثبت ارتباط (47/4سطح) دردرصد(  51) شهروندی

بین هویت سازمانی و یکایک مولفه های رفتار  داشت. و غیرمستقیم مثبت ارتباط (47/4) سطح دردرصد(  19) شهروندی رفتار

 را رفتار شهروندی تغییرات ازدرصد( 13) مجموع در شغلی رضایت و سازمانی شهروندی سازمانی رابطه معنی داری یافت شد.هویت

 می کند. تبیین شغلی را رضایت واریانس از درصد(14) هم سازمانی هویت و می کنند پیش بینی

( در پژوهشی به بررسی رابطه هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دبیران مدارس ابتدایی 7939عسکریان و د ورنژاد)

فتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد های پژوهش آنها حاکی از آن است که بین هویت سازمانی و رپرداختند. یافته

 های هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری یافت شد.و همچنین بین تک تک مولفه

ای با رفتار شهروندی سازمانی ( در پژوهشی به نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه بین اخالق حرفه7939) زاده و همکارانقاسم

( و با رفتار r=0/177ای با هویت سازمانی )های پژوهش آنها حاکی از آن است که اخالق حرفهرفتار انحرافی کار پرداختند. یافتهو 

دارای رابطه مثبت و معناداری است. همچنین نشان داد که رابطه بین اخالق حرفه ای با رفتار  (r=0/179) شهروندی سازمانی

شهروندی و رفتار انحرافی از طریق هویت سازمانی میانجیگری می شود. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اخالق 

جبات تقویت و ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و کاهش ای باعث تقویت هویت سازمانی می شود و سپس هویت سازمانی موحرفه

 رفتار انحرافی کار را در کارکنان و متخصصان درمانی بیمارستان فراهم می کند.

 

 

 

                                                 
1
 -Markoczy & et al 
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 پیشینه تحقیقات خارجی

های ( در پژوهشی به بررسی رابطه هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پرداختند. یافته 1471)7گاتام و همکاران

ازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین هریک نها حاکی از آن است که بین هویت سپژوهش ا

 از ابعاد هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه معنی داری یافت شد.

ی و تعهد سازمانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی ( در پژوهشی به بررسی تاثیر هویت سازمان1477)1مشرف جوادی و یاوریان

داری بین تعهد سازمانی و هویت سازمانی با رفتار های پژوهش آنها حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنیپرداختند. یافته

انی در نظر گرفته شهروندی سازمانی وجود دارد، تعهد سازمانی و هویت سازمانی به عنوان پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازم

 شد.

( نشان داد کارکنانی که احساس هویت یکسانی با سازمان خود دارند، تفکرات مثبت و رفتارهای مفیدی 1474)9بیرگامی و باگوزی

 در برابر محیط کار خود نشان می دهند.

 

 

 مدل مفهومی پژوهش
 

 
 

 (پژوهش نگارنده اطالعاتمنبع و ماخا  پژوهش) روابط بین متغیرهای  مدل مفهومی -1شکل
 

                                                 
1- Gautam & et al 
2- MoshrefJavadi&Yavarian 
3- Bergami & Bagozzi 
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 شناسی روش
 باشد.می 7)کاربردی(، توصیفی و از نوع همبستگی روش پژوهش تحقیق حاضر با توجه به موضوع و هدف

نمونه مورد نظر در نفر می باشد.  17به تعداد  کارکنان شاغل در پست بانک ایران در شهر کرمانی جامعه آماری این پژوهش کلیه

باشد که با روش سرشماری )تمام شماری( یا کارکنان)زن و مرد( پست بانک ایران استان کرمان میی کلیه هم پژوهش حاضر

 17استقراء تام انتخاب شده اند و در واقع گروه نمونه و جامعه مورد بررسی یکی می باشد و پرسشنامه در بین آنان که تعدادشان 

 نفر بود توزیع و جمع آوری گردیده است.

و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران  (7391ستاندارد هویت سازمانی چنی)اده دو پرسشنامه اابزار مورد استف

  .( است7337)

% محاسبه گردیده است. 93% و روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 99در این پژوهش، روایی پرسشنامه هویت سازمانی 

 کرونباخ محاسبه گردید که در نتیجه، پایایی پرسشنامه هویت سازمانی  و با استفاده ازآلفای نفری 54پایایی این ابزار در یک جامعه

α=7777   محاسبه گردید.  6666=7و پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمان 

یرسون، و تحلیل و آمار استنباطی  آزمون همبستگی پ برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی  جداول یک بعدی و نمودارها،

 واریانس استفاده شده است.

 
 

 یافته های پژوهش
دهد که نشان می 9های جدول، توزیع فراوانی پاسخگویان براساس متغیرهای جمعیت شناختی بیان شده است. داده7در جدول

، و همچنین شته اندسن دا سال 95کمتر از دهند. بیشتر از  نیمی از پاسخ دهندگان مردان بیشترین پاسخ دهندگان را تشکیل می

 سال سابقه کار داشته اند. 74پاسخ دهندگان کمتر از بیشتر 
 

 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس متغیرهای جمعیت شناختی -7جدول

 درصد فراوانی فراوانی شاخص اندازه گیری 

 

 جنسیت

 31/79 77 زن

 49/97 64 دمر

 744 17 کل

 

 

 گروه سنی

 35/75 97 سال 95کمتر از 

 79/91 17 سال 74-96

 61/17 76 سال و بیشتر 77

 744 17 کل

 

 

 سابقه کار

 41/11 14 سال 74کمتر از 

 99/17 79 سال 75-77

 31/79 77 سال 14-76

 17/76 71 سال 15-17

 51/79 74 سال 94-16

 744 17 کل

 
 

 

                                                 
1
 - Correlation 
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 مورد مطالعه کارکنانپراکندگی میزان متغیرهای هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در توزیع  -1جدول 

 واریانس انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیر

 77/779 13/79 91/33 44/795 44/99 هویت سازمانی

 99/55 65/9 79/91 44/35 44/61 رفتار شهروندی سازمانی

 

بدست آمده که حداقل و  91/33شود که متوسط میانگین متغیر هویت سازمانی برابر مالحظه می 1-7براساس اطالعات جدول 

باشد که می 79/91باشد. همچنین متوسط متغیر رفتار شهروندی سازمانی هم می 44/795و  44/99حداکثر آن هم به ترتیب 

 است. 44/35و  44/61حداقل و حداکثر آن هم به ترتیب 
 

 کارکنان اکندگی میزان مولفه های هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در پرتوزیع  -9جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد مولفه ها

 5/17 61/79 17 عضویت

 9/79 14/57 17 وفاداری

 6/17 19/69 17 شباهت

 11/73 75/51 17 وظیفه شناسی

 94/11 11/77 17 جوانمردی

 53/74 31/77 17 فضیلت شهروندی

 79/91 94/51 17 احترام و تکریم

 79/97 97/64 17 نوع دوستی

 

بیشترین میزان  19/69های هویت سازمانی، مولفه شباهت، با میانیگن شود که از بین مولفهمالحظه می 9براساس اطالعات جدول 

 بیشترین میزان را دارا بوده است. 97/64های رفتار شهروندی سازمانی هم مولفه نوع دوستی، با میانگین و از بین مولفه
 
 

 خالصه نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی -7جدول

ضریب  معنی داری نوع رابطه

 همبستگی

 شماره فرضیه فرضیات پژوهش

 فرضیه اصلی ایران رابطه وجود دارد.بین هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پست بانک   444/4 717/4 مستقیم

743/4 مستقیم  447/4  فرضیه فرعی اول بین عضویت کارکنان و رفتار شهروندی آنها رابطه وجود دارد. 

 فرضیه فرعی دوم بین وفاداری کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی آنها رابطه وجود دارد. 447/4 773/4 مستقیم

 فرضیه فرعی سوم کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی آنها رابطه وجود دارد.بین شباهت  444/4 759/4 مستقیم

 فرضیه فرعی چهارم بین هویت سازمانی کارکنان و نوع دوستی آنها رابطه وجود دارد 447/4 743/4 مستقیم

پنجمفرضیه فرعی  بین هویت سازمانی کارکنان و وظیفه شناسی آنها رابطه وجود دارد. 444/4 931/4 مستقیم  

 فرضیه فرعی ششم بین هویت سازمانی کارکنان و جوانمردی آنها رابطه وجود دارد. 444/4 756/4 مستقیم

 فرضیه فرعی هفتم بین هویت سازمانی کارکنان و فضیلت شهروندی/ مدنی آنها رابطه وجود دارد. 447/4 931/4 مستقیم

 فرضیه فرعی هشتم و تکریم آنها رابطه وجود دارد. بین هویت سازمانی کارکنان و احترام 447/4 199/4 مستقیم

 فرضیه فرعی نهم بین عضویت کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی آنها رابطه وجود دارد. 444/4 941/4 مستقیم

 

با  سازمانی هریک از مولفه های هویت ن؛ بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین بی7طبق مفروضات جدول 

داری وجود شهروندی سازمانی رابطه مثبت معنی رفتار عواملیک از  هویت سازمانی و هرمولفه رفتار شهروندی سازمانی و بین 

 دارد.
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 بین و رفتار شهروندی سازمانیتحلیل واریانس و مدل رگرسیون رابطه بین متغیرهای پیش
رفتار شهروندی سازمانی نشان داده.ضریب رگرسیون متغیرهای بین بر های آماری رگرسیون متغیرهای پیشجدول ذیل؛ شاخص

ای معنادار تبیین کنند که این توانند تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را به گونهدهد که این سه متغیر میبین نشان میپیش

 آید.تبیین از طریق ورود هر سه متغیر به معادله رگرسیون بدست می
 

 بین و رفتار شهروندی سازمانییانس و مدل رگرسیون رابطه متغیرهای پیشخالصه تحلیل وار -5جدول 

 ضریب تعیین B SEB β T P متغیرهای پیش بین

  447/4 557/9 151/4 773/4 719/1 عضویت

 447/4 976/1 764/4 764/4 164/7 وفاداری 74/4

 447/4 959/7 773/4 795/4 971/1 شباهت

 
 

تواند در کنار دو مولفه دیگر)وفاداری و دهد که این متغیر مینشان می (B= 2/423 ،t= 3/551  ،p<0/001 )وزن مولفه عضویت

شباهت( تغییرات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی را در این نمونه پژوهشی تبیین کند. در صورت تعمیم نمونه مورد مطالعه به 

ایت اینکه هرچه عضویت فرد در سازمان بیشتر باشد رفتار خواهد بود. در نه 22252 ==جامعه اصلی، وزن مولفه عضویت 

 یابد.شهروندی سازمانی وی نیز افزایش می

تواند در کنار دو متغیر دیگر)عضویت نشان می دهد که این متغیر می (B=1/760 ،t= 2/346  ،p<0/001 )وزن مولفه وفاداری 

این نمونه پژوهشی تبیین کند. در صورت تعمیم نمونه مورد مطالعه به و شباهت( تغییرات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی را در 

خواهد بود. در نهایت اینکه هرچه وفاداری فرد به سازمانش بیشتر باشد رفتار   2200100جامعه اصلی، وزن مولفه وفاداری

 یابد.شهروندی او افزایش می

 تواند در کنار دو دو متغیر دیگرد که این متغیر میدهنشان می( B= ،t= 1/853  ،p<0/003 971/1وزن مولفه شباهت )

)عضویت و وفاداری( تغییرات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی را در این نمونه پژوهشی تبیین کند. در صورت تعمیم نمونه مورد 

اشتراکات فرد در سازمان خواهد بود. در نهایت اینکه هرچه شباهت و   0099119مطالعه به جامعه اصلی، وزن مولفه شباهت 

 بیشتر باشد، رفتار شهروندی وی نیز بیشتر خواهد بود

 فرمول پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی بر مبنای این سه متغیر بصورت زیر است 

رفتار شهروندی سازمانی  = 0/252+ 0/160+ 0/194  

درصد تاثیر مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی  35با اطمینان  کارکنانمشخص شد که هویت سازمانی  5طبق مفروضات جدول 

است، به این معنا که    =0/40دارد. همچنین نتایج حاصل از اجرای رگرسیون چندگانه نشان داد که مجاور ضریب همبستگی

است که در درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی با هویت سازمانی قابل تبیین است و مابقی ناشی از خطا و سایر عواملی  74

 جریان پژوهش درگیر بوده اند.

 

 ضرایب رگرسیون برای بررسی ضرایب پیش بینی متغیرهای مستقل بر فرسودگی شغلی
 

سازمانیضرایب رگرسیون و بتا برای بررسی ضرایب پیش بینی متغیرهای مستقل بر رفتار شهروندی  -6جدول  

 tسطح معنادار t ضریب بتا Bخطای معیار Bضریب  متغیر

 4447/4 3/4 459/4 477/4 4711/4 عضویت

 4447/4 777/5 477/4 357/4 ثابت
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 4447/4 991/4 457/4 477/4 4761/4 عضویت

 446/4 674/4 495/4 471/4 497/4 وفاداری

 4447/4 743/7 451/4 465/7 ثابت

 4447/4 911/4 454/4 477/4 475/4 عضویت

 447/4 167/4 476/4 471/4 477/4 وفاداری

 445/4 697/4 491/4 449/4 311/4 شباهت

 4447/4 167/9  463/4 794/7 ثابت

 

به شرح  (SH)و شباهت (V)، وفاداری(A)بینی رفتار شهروندی سازمانی از روی متغیر عضویتمعادله پیش ؛6با توجه به جدول

 ذیل می باشد 

Y= 794/7 + ( 475/4  A) + (4/477V) + ( 311/4 SH) 

 

 بحث و نتیجه گیری 
انقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و رسال های اخیر، رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فدر 

موفقیت سازمانی داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. از سوی دیگر، هویت سازمانی یک از عوامل مهمی است که می تواند 

ازمانی کارکنان نقش داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه هویت سازمانی با رفتار در بهبود رفتارهای شهروندی س

-بود. مرور پیشینه نشان داد که هویت سازمانی یکی از عوامل مهمی است که می کارکنان پست بانک ایرانشهروندی سازمانی در 
سیاری از تحقیقات انجام شده در زمینه هویت سازمانی ب نقش داشته باشد.کارکنان  تواند در بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی

 اند که هویت سازمانی، از طریق ارتقای رفتار شهروندی، از عوامل موثر بر افزایش عملکرد سازمانی در سازمانهاست. مبین این نکته

 با رفتار شهروندی سازمانی آنها رابطه وجود دارد. کارکنانرسد بین هویت سازمانی به نظر می فرضیه اصلی:

بدست  p=444/4و سطح معنی داری r=717/4دهد که با توجه به مقدار ضریب همبستگینتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می

با تر کارکنان آمده بین مولفه هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. هرچه هویت سازمانی 

باشد، احتمال بروز رفتار شهروندی سازمانی آنان بیشتر خواهد بود. این یافته، منطقی و مطابق با تئوری هویت سازمانی است. 

های هایشان باعث خواهد شد تا خود را براساس ویژگیکند که وابستگی و دلبستگی افراد به سازمانتئوری هویت سازمانی بیان می

(نیز 1443)آشفورث(.1444ساکف و همکاران،هایشان ببینند)پودف نمایند و به بیان دیگر، هویت خود را در دل سازمانسازمان تعری

تواند پیامدهای رفتاری، عاطفی و شناختی مانند رضایت شغلی، انگیزه ترک شغل و رفتارهای کند که هویت سازمانی میبیان می

یابی قوی معتقدند که هویت 1474؛ به نقل از جوشی 1449( مائل و آشفورث1443، )آشفورث بینی کندشهروندی سازمانی را پیش

 سازمانی هویت عرصه در شده با سازمان به طور مثبتی با عملکرد کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد. تحقیقات انجام

 دهندمی نشان خود کار برابر محیط در مفیدی رفتارهایدارند،  خود سازمان با هویت یکسانی احساس که کارکنانی دهد،می نشان

 که دارد ای نهفته و قوی انگیزشی بسیار نیروهای سازمانی هویت معتقدند اندیشمندان علوم اجتماعی (1474پور و همکاران ،)قلی

 از تواندمی افراد در های درونی انگیزه ایجاد علت به و (7،1441)چیابورو یابد بروز سازمانی رفتارهای شهروندی قالب در تواندمی

 (1445)ریکیتا ، باشد شغل با شدن عجین و های فرانقشیفعالیت هایکننده بینی پیش

 و رفتار شهروندی سازمانی آنها رابطه وجود دارد.کارکنان رسد بین عضویت فرضیه فرعی اول: به نظر می

بدست  p=447/4و سطح معنی داری r=743/4مقدار ضریب همبستگیدهد که با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می

و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. احساس عضویت و تعلق در واقع ممکن کارکنانآمده بین عضویت 

                                                 
1
 - Chiaburu 
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یت باشد که افراد است از اهداف مشترکی که افراد سازمان در آن سهیم اند منتج شده باشد، یا ممکن است ماحصل این واقع

به سازمانشان کارکنان احساس کنند کارکردشان در سازمان در براورده شدن نیازهایشان ضروری است. بنابراین؛ احساس عضویت 

که عضو  کارکنانیگردد. در واقع یک حس تعلق و احساس قوی و کشش عاطفی است که به ضمیر، نهاد و خویشتن آنها بر می

کند بالطبع رفتارهای شهروندی سازمانی با تری از خود نشان می ه عضو سازمان هستند احساس غرور میسازمان هستند و از اینک

 دهند.

 و رفتار شهروندی سازمانی آنها رابطه وجود دارد. رسد بین وفاداری کارکنانفرضیه فرعی دوم: به نظر می

بدست  p=447/4و سطح معنی داری  r=773/4همبستگی دهد که با توجه به مقدار ضریبنتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می

تواند توسط رفتارهایی چون و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. وفاداری می کارکنانآمده بین عضویت 

مان تبیین شود. بنابراین، حمایت از اهداف سازمانی، احساس افتخار نسبت به سازمان یا دفاع از سازمان در مقابل افراد خارج از ساز

که از اهداف و ارزشهای  کارکنانیبه سازمان در واقع حمایت و دفاع آنها از سازمان و اهداف سازمانی شان است.  کارکنانوفاداری 

کنند و به حمایت از اهداف و ارزشهای سازمان بر می خیزند؛ به احتمال زیاد سازمانی که در آن مشغول بکار هستند دفاع می

 فتارهای شهروندی با یی دارند.ر

 و رفتار شهروندی سازمانی آنها رابطه وجود دارد. کارکنانرسد بین شباهت فرضیه فرعی سوم: به نظر می

بدست  p=444/4و سطح معنی داری  r=759/4دهد که با توجه به مقدار ضریب همبستگینتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می

یک سازمان اهداف و  کارکنانو رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. هرچه  کارکنانآمده بین شباهت 

یابد. ویژگیهای مشترک عالیق مشترک با دیگر اعضای سازمان داشته باشد، رقتار شهروندی سازمانی نیز در آنها افزایش می

شناختی، ین ویژگیهای مشترکی ممکن است خصوصیات جمعیتهای همکاران سازمان د لت دارد. چندر واقع بر شباهتکارکنان 

نگرشی، یا متغیرهای سازمانی مانند سطح تحصیالت، تجربه، جنسیت، سطح شغلی و نوع کار را در برگیرد. که هرچه احساس 

 در یک سازمان بیشتر باشد این امر خود منجر به افزایش رفتارهای سازمانی در آنها می شود. کارکنانهمگونی 

 و نوع دوستی آنها رابطه وجود دارد. کارکنانرسد بین هویت سازمانی فرضیه فرعی چهارم: به نظر می

بدست  p=444/4داری و سطح معنی r=931/4دهد که با توجه به مقدار ضریب همبستگینتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می

که از هویت سازمانی با یی  کارکنانیداری وجود دارد. نینوع دوستی آنها رابطه مثبت معکارکنان  آمده بین هویت سازمانی

پردازند که خواه به شکل برخوردارند به رفتارهای مفید و سود بخش از قبیل صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران خود می

ور داوطلبانه به همکارانی به ط کارکنانمستقیم و یا غیرمستقیم به همکارانی که دارای مشکالت کاری هستند کمک می کنند. اگر 

که حجم کاری سنگینی دارند، کمک کنند؛ وظایف همکارانی که غیبت موجه دارند را انجام دهند و در صورتی که نسبت به رفع 

 مشکالت روحی همکاران در واحد سازمانی خود اهتمام ورزند، دارای قابلیت با ی نوع دوستی هستند.

 و وظیفه شناسی آنها رابطه وجود دارد. کارکنانبین هویت سازمانی رسد فرضیه فرعی پنجم: به نظر می

بدست  p=444/4و سطح معنی داری  r=756/4دهد که با توجه به مقدار ضریب همبستگینتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می

که از هویت سازمانی با یی  کارکنانی و وظیفه شناسی آنها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. کارکنانآمده بین هویت سازمانی 

توانند دارای رفتار شهروندی برخوردارند، در اجرای یک شغل، بیش از الزامات و حداقل وظیفه ای عمل می کنند، آنها همچنین می

ه وظیفه دهند، که این نشان دهندمترقی باشند آنها در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی هم به کار ادامه می

که برداشتی عمیق و پایدار  کارکنانیشناسی با ی انهاست. که اینگونه رفتارها در واقع اعتماد را در بین کارکنان افزایش می دهد. 

های شوند، از گرفتن مرخصیاز معنای مشترک در مورد یک سازمان و اعضای آن دارند، معمو  به موقع سرکارشان حاضر می

کنند که از قوانین و مقررات سازمانی حتی در صورتی که با شخصیت و روحیات آنها سازگار ند، و تالش میکناضافی خودداری می

 در سازمان حس وظیفه شناسی با یی دارند. کارکناننباشد پیروی نمایند که این این 
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 و جوانمردی آنها رابطه وجود دارد. کارکنانرسد بین هویت سازمانی فرضیه فرعی ششم: به نظر می

بدست  p=447/4و سطح معنی داری  r=931/4دهد که با توجه به مقدار ضریب همبستگینتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می

ن که خود را متعلق به یک سازما کارکنانیو نوع دوستی آنها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.  کارکنانآمده بین هویت سازمانی 

کنند، معمو  بر جنبه های مثبت سازمان به جای جنبه های منفی آن دانند و خود را براساس خصوصیات سازمانشان تعریف میمی

اینکه گله و های کاری بدون های اجتناب ناپایر و اجحافتاکید می کنند. آنها معمو  تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمت

جوانمردی با یی ان را مدنظر داشته باشند، از که تنها به مشکالت کاری خود نیندیشند و دیگری شکایتی کنند، دارند. کارکنان

 برخوردار هستند.

. و فضیلت شهروندی/ مدنی آنها رابطه وجود دارد کارکنانرسد بین هویت سازمانی فرضیه فرعی هفتم: به نظر می

بدست  p=447/4و سطح معنی داری  r=199/4مقدار ضریب همبستگیدهد که با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می

که خود را متعلق به یک سازمان  کارکنانیو نوع دوستی آنها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.  کارکنانآمده بین هویت سازمانی 

دارند، از توسعه و تغییرات ارائه شده  معمو  در فعالیت های فوق برنامه و اضافی حضور می دانند و از هویت سازمانی با یی دارند

توسط مدیران سازمان حمایت می کنند، به نصب پوستر و اطالعیه در سازمان برای آگاهی دیگران اهمیت می دهند. یک شهروند 

شارکت فعا نه نظر کند و در حل آنها نیز م سازمانی خوب نه تنها باید از مباحث روز سازمان آگاه باشد بلکه باید درباره آنها اظهار

از بهبودها و تغییرات سازمانی باخبر باشد، در جلسات سازمانی نه تنها حضور داشته باشد بلکه  کارمندیاینکه  داشته باشد.

مشارکت فعا نه داشته باشد و اینکه در بیرون و داخل سازمان تصویر بهتری از سازمان خود ارائه دهد، نشانگر فضیلت سازمانی 

 با ی اوست.

 و احترام و تکریم آنها رابطه وجود دارد. کارکنانرسد بین هویت سازمانی ضیه فرعی هشتم: به نظر میفر

بدست  p=444/4و سطح معنی داری  r=941/4دهد که با توجه به مقدار ضریب همبستگینتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می

که خود را عضو یک گروه یا  کارکنانی ت معنی داری وجود دارد.و نوع دوستی آنها رابطه مثب کارکنانآمده بین هویت سازمانی 

سازمان می دانند و از اهداف سازمان دفاع می کنند یا به عبارتی دارای هویت سازمانی با یی هستند به حقوق و امتیازات دیگران 

کاران، احترام می گاارند، و همکاران را قبل از انجام هر اقدام مهمی مطلع می سازند. این خصوصیات مبین نحوه رفتار افراد با هم

باشد. سرپرستان و مخاطبان سازمان و انجام کارهایی که در سازمان ضروری نیستند، اما انجام آنها به سود سازمان است، می

 کنند دارای رفتار شهروندی مترقی هستند.که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار می کارکنانی

ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنی دار و مستقیم وجود دارد و هویت سازمانی به طور کلی، بین هویت سازمانی با همه 

های های روانی حاصل از دریافت حمایتتوان وابستگیپیش بینی کننده واریانس انهاست. مهمترین د یل احتمالی این نتایج را می

های و عزت و کرامت انسانی و نقش آنها در موفقیتن کارکنارفاه به ، توجه سازمان روسای بانکسازمانی، الگوسازی صحیح 

-با انگیزه و موافق با رشد و توسعه و ... دانست. بنابراین افزایش هویت سازمانی حاصل از عوامل فوق را می کارکنانیسازمان، وجود 
به عبارت دیگر، تغییرات هویت به شمار آورد؛  کارکنان بانکتوان از عوامل کلیدی مرتبط با بهبود رفتار شهروندی سازمانی در 

ارتباط مستقیمی با تغییرات رفتار شهروندی سازمانی انها دارد. نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است تا زمانی  کارکنانسازمانی 

فورث که کارکنان سازمان احساس هویت قوی تری با سازمان داشته باشند، باور آنها درباره سازمان بیشتر جنبه مثبت می یابد)آش

تری دست می یابند شبا اگاهی کامل برای تحقق اهداف سازمان تالش می کنند و در نتیجه به رضایت درونی بی (1449و مائل،

کند که کارکنانی با هویت سازمانی بیشتر، رضایت شغلی بیشتری از شغل خود دارند و ( بیان می1445) ریکیتا (.7،1474)تورنو

شان پیدا عجین شوند، به سازمانشان بیشتر متعهد باشند و وابستگی بیشتری به گروههای کاریتمایل دارند با شغلشان بیشتر 

 (1445های بیشتری در ادامه کار در سازمان دارند)ریکیتا ،کنند. آنها همچنین مایلند خدمات شغلی بهتری داشته باشند و انگیزه

                                                 
1
 - Tornow 
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ان خود تعیین هویت می شود، تعهدش درباره سازمان بیشتر می همچنین مطالعات نشان داده وقتی یک فرد به طور قوی با سازم

تواند باعث افزایش تک تک مولفه های رفتار گاارد و میشود. هویت سازمانی همچنین به طور مستقیم بر اختیار اعضا اثر می

 شهروندی سازمانی در کارکنان گردد.
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