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چکیده

هدف اين تحقيق بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني با رضايت شغلي است .اين تحقيق ازنوع توصيفي-

همبستگي میباشد .کارشناسان ترویج به عنوان جامعه آماري اين تحقيق انتخاب شدند 112 .کارشناس با استفاده از
روش نمونه گيري تصادفي طبقه ای به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند .ابزار تحقیق شامل پرسشنامههای رفتار

شهروندي سازماني پادساکف و همکارانش و رضايت شغلي ويسوکي و کروم بود .براي تع يي ن روا يي پرسشنامه از

روش روا يي ظاهر و روا يي محتوا استفاده شد ..پایایی پرسشنامه از طريق ضريب اطمينان آلفاي کرونباخ  0/ 92محاسبه
گرديد .براي تحليل دادهها از ضريب همبستگي پیرسون و رگرسيون چندگانه با کمک نرم افزار  SPSSاستفاده شد.

نتايج نشان داد که نوع دوستي ،نزاکت ،جوانمردي ،وظيفه شناسي و فضيلت مدني کارشناسان با رضايت شغلي شان
رابطه مثبت و معني داري داشتند .همچنین بر اساس نتايج رگرسيون ،فضيلت مدني و جوانمردي ،مشترکًاًا  27 /3درصد

از تغ يي رات رضايت شغلي را تب يي ن نمودهاند.

کلید واژهها :رفتار شهروندي سازماني ،رضايت شغلي،کارشناسان ترویج.
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پذیرش مقاله393 1/5/ 29 :
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مقدمه

مفهوم رفتار شهروندي سازماني در  20سال اخير موضوع بسياري از تحقيقات بوده است و

اهميت آن همچنان در حال افزايش است .در حقيقت رفتار شهروندي براي يک کارمند فراتر از

الزاماتي است که براي نقش تشريح شده و براي سازمان منفعت دارد و به عنوان ضرورتي اجتناب

ناپذير براي عملکرد موثر سازمان تشخيص داده شده است(حسني کاخکي و قلي پور.) 1386 ،

اولين بار توسط باتمان و ارگان در اوايل دهه  0 98 1ميالدي به دنياي علم ارائه شد .ارگان معتقد

مهاي
است رفتار شهروندي سازماني رفتاري فردي و داوطلبانه است که مستقيم به وسيله سيست 

رسمي پاداش در سازمان طراحي نشده اما با اين وجود باعث ارتقاي اثربخشي و کارا يي عملکرد

یشود .در واقع سه ويژگي اصلي رفتار شهروندي اين است که :اول اينکه اين رفتار بايد
سازمان م 

داوطلبانه باشد يعني نه يک وظيفه از پيش تع يي ن شده و نه بخشي از وظايف رسمي فرد است .دوم

اينکه مزاياي اين رفتار ،جنبه سازماني دارد و ويژگي سوم اين است که رفتار شهروندي سازماني

ماهيتي چندوجهي دارد (مقيمي.) 1384 ،

يرود بيش از الزامات نقش خود و
بااين تعاريف ،از انسان به عنوان شهروند سازماني انتظار م 

فراتر از وظايف رسمي ،در خدمت اهداف سازمان فعاليت کند .به عبارت ديگر ساختار رفتار

شهروندي سازماني به دنبال شناسا يي  ،اداره و ارزيابي رفتارهاي فرانقش کارکناني است که در

يکنند و در اثر اين رفتارهاي آنان اثربخشي سازماني بهبود مييابد (توگبا و ابرو،1
سازمان فعاليت م 
.) 2000

سازمانها بدون تمايل داوطلبانه افراد به همکاري قادر به توسعه اثربخشي خود نيستند .عالوه بر

ضرورت وجود اين رفتار در دنياي متحول کنوني همکاري داوطلبانه يک عامل کليدي در اجراي

موثر تصميمهاي راهبردي است (اسالمي و سيار .) 1386 ،سازمانها به ويژه سازمانهاي کشورهاي

جهان سوم که نيازمند جهشي عمده در افزايش کارآمدي هستند بايد زمينه را به گونه اي فراهم

سازند که کارکنان و مديرانشان با آسودگي خاطر تمامي تجربهها ،توانا يي ها و ظرفيتهاي خود را

در جهت اعتالي اهداف سازماني بکار گيرند .اين امر ميسر نخواهد شد مگر آن که عوامل موثر بر

توسعه رفتارهاي شهروندي سازماني شناسا يي و بسترهاي الزم براي پياده سازي اين گونه رفتارها
- Tugba & Ebru

1
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فراهم شود .در حقيقت رفتار شهروندي سازماني شامل رفتارهاي اختياري کارکنان است که جزو
یشود ولي
یپاداش سازمان در نظر گرفته م 
وظايف رسمي آنها نيست و مستقيما توسط سيستم رسم 

ميزان اثر بخشي کلي سازمان را افزايش میدهد(زارعي و همکاران .) 1389 ،تاثيري که رفتار
یگذارد نبايد ناديده گرفته شود چرا که
شهروندي سازماني بر روي رضايت شغلي در سازمانها م 

رابطه مستقيمي بين رضايت شغلي افراد با عملکرد آنان وجود دارد و کساني که از کار خود

یشود
رضايت بيشتري داشته باشند کار خود را بهتر انجام میدهند .در کل رضايت شغلي باعث م 

که بهرهوري افراد افزايش يابد و فرد نسبت به سازمان متعهد شود ،سالمتي فيزيکي و ذهني فرد
تضمين شود ،روحيه افراد افزايش يابد و مهارتهاي جديد شغلي را به سرعت فرا گيرند .تا جا يي

که وجود رفتار شهروندي در داخل سازمانها باعث اعتماد بين مديران و کارکنان شده و نقش
اساسي و کليدي را ايفا میکند (کویل -شاپیرو.) 2002 ،1

زيرا مديريت بهاندازه اي اهميت دارد چون يک روند جسمي و رواني است که رهبر با نفوذ

یکند و در واقع
خود بر زيردستان براي اجراي وظايف رسمي و غير رسمي سازمان اقدام م 
یشود(رامين مهر و طبرسا.) 1389 ،
سرنوشت هر جامعه اي با کيفيت رهبري آن مشخص م 

رانهار 2و همکارانش ( )3102در تحقيقي که تحت عنوان رفتار شهروندي سازماني معلمان:

شهاي تعهد کاري ،استقالل و تبادل عضو -رهبر انجام دادند به اين نتايج
مدنظر قرار دادن نق 
رسيدند که رفتار شهروندي سازماني معلمان در حد خوب بوده و همچنين تعهد کاري ،استقالل و

تبادل عضو -رهبر با رفتار شهروندي سازماني رابطه مثبت و معني داري داشتند .آکسل 3و

همکارانش ( )3102در تحقيقي که تحت عنوان ارزيابي درک معلمان از رفتار شهروندي سازماني
و توانمندسازي روان شناختي انجام دادند به اين نتايج رسيدند که توانمندسازي روان شناختي 32 /5

ینمايد .زانگ و چن )3102( 4در
درصد از تغ يي رات رفتار شهروندي سازماني معلمان را تب يي ن م 

تحقيقي که تحت عنوان توسعه رهبري و رفتار شهروندي سازماني :ميانجي گري اثرات

خودمختاري ،هويت سرپرستي و هويت سازماني انجام دادند به اين نتايج رسيدند که 9 46

سرپرست پاسخگو رفتار شهروندي سازماني شان در حد خوب بوده و همچنين خودمختاري،
1

- Coyle-Shapiro
- Runhaar
3
- Aksel
4
- Zhang and Chen
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هويت سرپرستي و هويت سازماني با رفتار شهروندي سازماني رابطه مثبت و معني داري داشتند.

جانگ و جرج )2102( 1در تحقيقي با عنوان تأثير ادراک حمايت سازماني و توانمندسازي روان
شناختي روي عملکرد شغلي پرداخته که در آن رفتار شهروندي سازماني به عنوان يک متغير

ميانجي درنظر گرفته شده است .اين مطالعه به بررسي اينکه چگونه کارمندان هتل حمايت

سازماني ،توانمندسازي روان شناختي ،رفتار شهروندي سازماني و عملکرد سازماني را درک مي-

کنند ميپردازد و به بررسي روابط علي بين اين متغيرها پرداخته است .در مجموع  513کارمند هتل

در اين مطالعه شرکت کردند .نتايج نشان داد که ادراک حمايت سازماني و توانمندسازي روان
شناختي و رفتار شهروندي سازماني بطور مثبتي روي عملکرد شغلي تأثيرگذار هستند .رفتار

شهروندي به عنوان يک متغير ميانجي بين درک حمايت سازماني و عملکرد شغلي و همينطور بين
توانمندسازي روان شناختي و عملکرد شغلي عمل ميکند.

زينآبادي و صالحي ) 201 1( 2در تحقيقي با عنوان نقش عدالت رويهاي ،اعتماد ،رضايت شغلي

و تعهد سازماني در رفتار شهروندي سازماني معلمان پرداخته است .در اين تحقيق دادهها با استفاده

از  5پرسشنامه جمعآوري شده است .مهمترين يافتهاي اين تحقيق اين است که عدالت رويهاي از

دو طريق به ترويج رفتار شهروندي سازماني کمک ميکند .اول از طريق نفوذ بر اعتماد معلمان و
دومين روش براي تأثير بر رفتار شهروندي از طريق رضايت شغلي و تعهد سازماني است .مکنزي

3

( )1102در تحقيقي که به بررسي رابطة بين ابعاد اعتماد و رفتار شهروندي سازماني بود به اين نتجيه

رسيدند که اعتماد به عنوان بهترين پيشبينيکننده رفتار شهروندي سازماني عمل ميکند.

ناديري و تاناوا )0102( 4در تحقيق خود که با عنوان بررسي نقش عدالت بر روي تمايل به

جابجا يي  ،رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني در صنعت هتلداري صورت گرفته است .در

اين تحقيق در مجموع  208کارمند و مديرانشان پرسشنامهها را تکميل نمودهاند .يافتهها نشان مي-

دهد که بيطرفي در مورد نتايج شخصي و زماني که رويههاي شرکت منصفانه و عادالنه باشند
ممکن است تأثير بيشتري بر تمايل به جابجا يي  ،رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني داشته

باشد .همچنين يافتهها نشان ميدهد که اگر چه بهبود رضايت شغلي به نظر ميرسد مرتبط با رفتار
1

- Jang and George
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3
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4
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شهروندي سازماني است ،ولي عدالت سازماني عامل کليدي است که داريا ثر قويتري بر روي

رفتار شهروندي و رضايت شغلي است .جاج 1و همکاران ( )0102در تحقيق خودشان که با عنوان

بررسي ارتباط بين پرداخت و رضايت شغلي صورت گرفته است .در اين مطالعه با استفاده از متا

آناليز همبستگي بين سطوح پرداخت و رضايت شغلي را برآورد کردهاند .نتايج نشان داد که

سطوح پرداخت تا حد کمي با رضايت مرتبط ميباشد.

زينآبادي ( )0102در تحقيقي با عنوان رضايت شغلي و تعهد سازماني به عنوان پيشنيازهاي

رفتار شهروندي معلمان ،اطالعات با استفاده از سه پرسشنامه جمعآوري شده است .نتايج نشان داد

که رضايت شغلي دروني يک متغير مسلط و غالب است که بطور مستقيم و از طريق ميانجيگري
تعهد بطور غيرمستقيم ،رفتار شهروندي سازماني را تحت تأثير قرار ميدهد .هان 2و همکاران

(  ) 2009در تحقيقي که به بررسي مقايسهاي توانمندسازي ،رضايت شغلي و تعهد سازماني بين

پرستاران با کار دائمي و موقت صورت گرفته است .اين پژوهش از نمونهاي  416نفره از پرستاران

در  19بيمارستان انجام گرفته است يافتهها نشان داد که بطور کلي پرستاران با کاردائمي سطوح
باالتري از رضايت شغلي ،تعهد سازماني و توانمندي نسبت به پرستاران بطور موقت برخوردارند.

هريس 3و همکاران (  ) 2009در تحقيقي که به بررسي اثرات مستقيم و تعاملي توانمندسازي و

رهبري تبادل رهبر عضو روي رضايت شغلي ،تماي به جابجا يي عملکرد صورت گرفته است .اين

مطالعه اثر تعديلکننده توانمندسازي روي ارتباط بين کيفيت رهبري تبادل رهبر-عضو و پيامدهاي

مرتبط با آن مثل رضايت شغلي و تمايل به جابجا يي را بررسي ميکند .نتايج شواهدي را ارائه مي-

کند که بطور کلي ،توانمندسازي تعديلکننده بين تبادل رهبر-عضو و پيامدهاي شغلي است.

باگلر و سومچ ) 2004 ( 4در تحقيقي که به بررسي تأثير توانمندسازي معلمان روي تعهد

سازماني ،تعهد حرفهاي و رفتار شهروندي سازماني در مدارس انجام گرفته است .نتايج نشان داد
که ادراک معلمان از سطوح توانمنديشان بطور معنادار و قابل توجهي با احساس تعهد سازماني و

حرفهاي و رفتار شهروندي مرتبط است .از ميان ابعاد توانمندسازي رشد حرفهاي و خود اثر بخشي

1
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پيشبينهاي تعهد سازماني و حرفهاي هستند .در حالي که تصميمگيري و خود اثربخشي بطور

معنيداري به عنوان پيشبينيکننده رفتار شهروندي عمل ميکنند.

جمالی و همکاران (  )31 88در تحقیقی با عنوان بررسي رابطه بين عوامل شغلي و سازماني بر

رفتار شهروندي سازماني اعضاي هيئت علمي به اين نتيجه دست يافته است که جو سازماني بعد از

متغيرهاي رضايت شغلي و فرسودگي شغلي بيشتري ميزان تأثير را بر روي رفتار شهروندي سازماني

اعضاي هيئت علمي دارد .زکیانی (  ) 1387در تحقيقي که با عنوان بررسي نقش عدالت سازماني و

شخصت سالم سازماني بر رفتار شهروندي سازماني به اين نتيجه رسید که بين عدالت سازماني و

رفتار شهروندي سازماني رابطة مثبت وجود دارد .در نتيجه هر چه تصور مثبتتري از عدالت

سازماني در ذهن کارکنان باشد رفتار شهروندي سازماني بيشتر خواهد شد و همچنين بين عدالت

سازماني و رفتار شهروندي سازماني ،به واسطة شخصيت سالم سازماني رابطة مثبت وجود دارد.

يعني در سازمانهاي داراي شخصيت سالم سازماني ،تأثير تصور مثبت کارکنان از عدالت سازماني

بر رفتار شهروندي سازماني بيشتر خواهد شد .دواني پور (  ) 1386در تحقيقي با عنوان بررسي تأثير

عوامل سرپرستي و نظارتي بر رضايت شغلي حسابرسان به این نتایج رسید که سه جنبه مهم از

عوامل سرپرستي و نظارتي شامل :برقراري ارتباط صحيح سرپرستان با حسابرسان ،فراهم ساخت
شرايط کاري مناسب و تقسيم کار صحيح با رضايت شغلي حسابرسان و نيز با قصد و انگيزه آنان

براي ادامه همکاري با مؤسسههاي حسابرسي رابطة مثبت دارد و همچنين حسابرسان شاغل در

مؤسسههاي حسابرسي خصوصي نسبت به اين سه عامل رضات بيشتري دارند و در نتيجه رضايت
شغلي آنان نيز بيشتر است.

فرضيههاي تحقيق

بين نوع دوستي و رضايت شغلي کارشناسان رابطه معني داري وجود دارد.
بين نزاکت و رضايت شغلي کارشناسان رابطه معني داري وجود دارد.

بين جوانمردي و رضايت شغلي کارشناسان رابطه معني داري وجود دارد.

بين وظيفه شناسي و رضايت شغلي کارشناسان رابطه معني داري وجود دارد.

بين فضيلت مدني و رضايت شغلي کارشناسان رابطه معني داري وجود دارد.
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روش پژوهش

 ،عيني و دقيق وقايع و ويژگيهاي جامه

اين پژوهش از طرفي به بررسي توزيع سيستمات كي

یپردازد ،بنابراين از نوع توصيفي و از طرف ديگر سعي دارد ميزان ارتباط متغيرهاي
مورد نظر م 
مستقل تحقيق را با متغير وابسته تحقيق بسنجد ،در نتيجه از نوع همبستگي ميباشد .همچنين اين

یتواند برنامه ريزان و تصميم
تحقيق از جنبه هدف ،کاربردي است ،زيرا نتايج حاصله از آن م 

گيرندگان امر را در زمينه امور مديريت و برنامه ريزي رهنمون باشد .در اين تحقيق ،کارشناسان
ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران جامعه آماري ما را تش يك ل میدهند .تعداد كل

جامعه آماري  771کارشناس میباشند .با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه ای ،حجم نمونه

 112کارشناس انتخاب شدند .اطالعات الزم از طريق پرسشنامههای رفتار شهروندي سازماني

پادساکف و همکارانش و رضايت شغلي ويسوکي و کروم گردآوري شد .پرسشنامه رفتار
شهروندي سازماني پادساکف و همکارانش که شامل بيست سؤال در قالب طيف ليکرت (کامال"

یشود .رضايت شغلي ويسوکي و کروم با 39
یباشد اندازه گيري م 
مخالفم تا کامال" موافقم) م 
یباشد ،اندازه گيري شد.
سؤال كه داراي طيف پنج گزينه اي ل كي رت م 
یافتهها

رابطه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی

جدول  1ميزان ،شدت ،جهت رابطه و سطح معني داري بين ابعاد رفتار شهروندي سازماني و

یدهد .بر اساس نتايج ،نوع دوستي و وظيفه شناسي با رضايت
رضايت شغلي کارشناسان را نشان م 

شغلي در سطح  59درصد رابطه مثبت و معني داري داشتند .همچنين نزاکت ،جوانمردي و فضيلت

مدني با رضايت شغلي در سطح  99درصد رابطه مثبت و معني داري داشتند .سن و سابقه شغلي با
رضايت رابطه معني داري نداشتند.

جدول  .1تع يي ن رابطه ابعاد رفتار شهروندي سازماني و رضايت شغلي
متغيرها

ضريب همبستگي

نوع دوستي

* 0/ 225

0/ 022

نزاکت

** 0/ 293

0/ 003

جوانمردي

**0/952

0/ 008

وظيفه شناسي

* 0/ 203

0/ 03

فضيلت مدني

** 0/ 486

0/ 000

**p<0/10

سطح معني داري

*p<0/05
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به منظور نقش ابعاد رفتار شهروندي سازماني بر رضايت شغلي کارشناسان از رگرسيون گام به

یشود فضيلت مدني و جوانمردي در دو
گام استفاده گرديد .همان گونه که در جدول  2مشاهده م 

گام وارد معادله شد .اين بدان معناست که فضيلت مدني بيشترين تأثير را بر رضايت شغلي داشته و
اين متغير به تنها يي  23 /6درصد از تغ يي رات رضايت شغلي را تب يي ن نموده است .در گام دوم،

فضيلت مدني و جوانمردي ،مشترکًاًا  27 /3درصد از تغ يي رات رضايت شغلي را تب يي ن نمودهاند.
جدول  .2تحليل رگرسيون رضايت شغلي

گامها

R

1

0/ 486

2

0/ 522

R Square
a

Adjusted R Square

0/632

0/372 b

F

sig

0/ 229

13/ 24

0/ 000

0/852

18 / 75

0/ 000

 :aفضيلت مدني
 :bجوانمردي

جدول  .3ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده رضايت شغلي
متغير

B

Beta

Sig

t

فضيلت مدني

3/ 52

0/ 46

5/ 32

0/ 000

جوانمردي

1/ 69

0/ 19

2/ 24

0/ 027

عدد ثابت

53 / 33

4/ 02

0/ 000

-

متغير وابسته :رضايت شغلي

بر اساس مقدار  βدر جدول  3معادله رگرسيون را میتوان به شرح زير نوشت:
Y = 0.46X1 +0.19X2
فضيلت مدني = X1

بحث و نتیجهگیری

جوانمردي = X2

بر اساس نتايج همبستگی ،نوع دوستي و وظيفه شناسي با رضايت شغلي در سطح  59درصد

رابطه مثبت و معني داري داشتند .همچنين نزاکت ،جوانمردي و فضيلت مدني با رضايت شغلي در

سطح  99درصد رابطه مثبت و معني داري داشتند .بدين معني که با افزايش ابعاد رفتار شهروندي
سازماني (نوع دوستي ،جوانمردي ،وظيفه شناسي ،نزاکت و فضيلت مدني) رضايت شغلي

کارشناسان نيز افزايش میيابد .نتايج فوق با تحقيقات جمالي و همکاران (  ،) 1388داواني پور

(  ،) 1386ناديري و تاناوا ( ،) 20 01زين آبادي و صالحي ( )1102و زين آبادي ( )0102مطابقت

دارد .رضايت شغلي باعث ميشود بهرهوري فرد افزايش يابد ،فرد نسبت به سازمان متعهد شود،

سالمت فيزيکي و ذهني فرد تضمين شود ،روحيه فرد افزايش يابد ،از زندگي راضي باشد و
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59

مهارتهاي جديد شغلي را به سرعت آموزش ببيند (خراساني .) 1387 ،رضايت شغلي به عنوان يک

سازه مهم در نظر گرفته ميشود .زيرا ادراک آن ،روي بهرهوري ،عملکرد شغلي و سازماني ،رفتار
شهروندي سازماني ،تمايل به جابجا يي و ...تأثيرگذار است (ميشا يي ل .) 2009 ،بر اساس نتایج

رگرسیون گام به گام ،فضيلت مدني و جوانمردي در دو گام وارد معادله شد .اين بدان معناست

که فضيلت مدني بيشترين تأثير را بر رضايت شغلي داشته و اين متغير به تنها يي  23 /6درصد از

تغ يي رات رضايت شغلي را تب يي ن نموده است .در گام دوم ،فضيلت مدني و جوانمردي ،مشترکًاًا

 27 /3درصد از تغ يي رات رضايت شغلي را تب يي ن نمودهاند .نتايج فوق با تحقيقات جمالي و همکاران

(  ،) 1388داواني پور (  ،) 1386ناديري و تاناوا ( ،)0102زين آبادي و صالحي ( )1102و زين آبادي

( )0102مطابقت دارد .کارکناني که توانمند شدهاند بيشتر داراي انگيزه شده تا در رفتار شهروندي

سازماني درگير شوند .در عين حال به خاطر توانمندسازي قادر ميشوند تا با موفقيت بيشتري عمل
کنند (خالصي و همکاران .) 1388 ،براساس مطالعات اسميت ،ارگان و نير ( ) 983 1ادارك

کارکنان از حمايت و پشتيباني رهبر سازمان و رضايت شغلي آنان به طور مثبتي با رفتار شهروندي
قهاي اين محققان ادراك کارکنان از پشتيباني مستقيم يا
یباشد .براساس تحقي 
آنها داراي رابطه م 

غير مستقيم رهبران سازمان در سطح رفتار نوع دوستي و وجدان کاري آنها به عنوان دو بعد از

رفتار شهروندي سازماني  -تاثير دارد .در واقع اين روند تاثير ،از طريق رضايت شغلي است که بر
رفتار نوع دوستي آنها تاثيردارد ،مضافًاًا اينکه پشتيباني رهبران سازماني به طور مستقيم بر وجدان

کاري آنها تاثير دارد .در خصوص متغيرهاي شغلي تحقيقات عمدتًاًا حول بحث تئوري

يهاي شغلي با رفتار شهروندي
جانشينهاي رهبري بوده است که نتايج بيانگر ارتباط مستمر ويژگ 
يهاي شغلي در برگيرنده ادبيات تئوري جايگزينهاي
است .عالوه بر آن ،هر سه توع ويژگ 

رهبري (بازخور شغلي ،تکراري بودن شغلي ،رضايتمندي دروني شغل) بطور معناداري با

مولفههاي مختلف رفتار شهروندي سازماني (نوعدوستي ،نزاکت ،وجدان کاري ،جوانمردي

وآداب اجتماعي) ارتباط داشتهاند؛ به گونه اي که بازخور شغلي و رضايتمندي دروني شغل

ارتباط مثبتي با رفتار شهروندي سازماني داشته که تکراري بودن شغل ارتباط منفي را با رفتار

یدهد .به طور کلي رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني همديگر
شهروندي سازماني نشان م 

را تقويت میکنند .براي مثال در يکي از اولين تحقيقات روي کارکنان دانشگاه بيتمن و ارگان
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( ) 983 1دريافتند که بين معيارهاي عمومي رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني رابطه

معناداري وجود دارد (ویچ .) 2002 ،1با توجه به رابطه ابعاد رفتار شهروندي سازماني با رضايت

یشود نوع دوستي ،نزاکت ،جوانمردي ،وظيفه شناسي و فضيلت مدني را در بين
شغلي پيشنهاد م 

کارشناسان افزايش دهيم تا رضايت شغلي آنها نيز افزايش يابد .همچنین با توجه با نتايج رگرسيون

که نشان داد فضيلت مدني و جوانمردی ابعادي بودند که بر رضايت شغلي کارشناسان نقش

یشود مؤلفههاي فضيلت مدني و جوانمردی را در بين کارشناسان
داشتند؛ بر اين اساس پيشنهاد م 
افزايش دهيم.
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