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 چكیده
 رفتارهاای مادنی ساازمانی   های انگیزشی رفتارهاای مادنی اارااری و     این پژوهش با هدف بررسی بنیان

متعارف اارا شد. روش پژوهش همرستگی و اامعه آماری پژوهش را کارکنان یک ساازمان دولتای در شاهر    
الوصاول انتاااش شادند. ابزارهاای      گیری ساهل  ی نمونه نفر به شیوه 000ها  زنجان تشكیل دادند که از بین آن

و سیاهه منابع انگیزشای   رفتارهای مدنی سازمانی، پرسشنامه پرسشنامه رفتارهای مدنی ااراریل پژوهش شام
ها با استفاده از ضریب همرستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتاای  نشاان داد    بودند. داده

درونی، انگیازش وودپناداره    فرآیند ورفتارهای مدنی ااراری منابع انگزشی فقط انگیزش ابزاری با بین از که 
معطوف به افاراد   رفتارهای مدنی سازمانیسازی هدف با  بیرونی، انگیزش وودپنداره درونی و انگیزش درونی

رفتارهاای مادنی   سازی هادف باا    و دو بعد منابع انگیزشی شامل انگیزش وودپنداره درونی و انگیزش درونی
انگیازش  ستند. نتای  تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که معطوف به سازمان دارای رابطه معنادار ه سازمانی

صاورت   باه انگیازش ابازاری     معطوف به افراد و رفتارهای مدنی سازمانیکننده  بینی پیشوودپنداره درونی 
معطاوف باه    رفتارهاای مادنی ساازمانی   کننده  بینی پیشمثرت( صورت  بهمنفی( و انگیزش وودپنداره درونی  

مثرات(   صاورت   بههمچنین نتای  تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که فقط انگیزش ابزاری  سازمان هستند. 
 کننده رفتارهای مدنی ااراری هستند.   بینی منفی( پیشصورت  بهانگیزش وودپنداره درونی  و 
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 مقدمه

هر رفتااری   ها انسانانگیزشی مشاصی است. در واقع  یها انیبندارای  ها انسانهر رفتاری در 

 مادار  زهیانگانسان را مواودی  توان یمبه همین دلیل . دهند یممشاص انجام  یا زهیانگرا بر مرنای 

نگااهی  . (0202، 3؛ اانسون، چانگ و یانگ0221، 0بامررگر؛ 0200، 0باربوتو و گیفورد  تلقی نمود

نظریاه نیازهاای   مانناد  انگیزشی رفتار انسان،  یها انیبنبه تنوع رویكردهای نظری مطرح در حوزه 

پایه، نظریه رفتارهای نیاز بنیاد، رویكرد هویات ااتماا،ی، رویكارد انگیازش درونای و بیرونای،       

 ،نیازهاا  رفتارهای وودپنداره بنیاد و روبكردهای تحولی باه ، رویكرد مدار ارزشرویكرد رفتارهای 

  باربوتو دهند یموود اهمیت و گستردگی تواه به ،وامل انگیزشی رفتار انسان را به ووبی نشان 

همساو باا   . (0200، 2؛ یاکوبسان 0221، 6یراگرنت و م؛ 0221، 5اونز؛ 0220و  0222، 4و استوری

رفتارهاای مثرات و منفای     ماتلا،،  یهاا  طیمحا انگیزشی رفتارهای انساان در   یها انیبنتواه به 

دیشامندان و  نانگیزشای ماورد توااه ا    یهاا  انیا بنکار نیاز از لحاا     یها طیمحماتل، افراد در 

یاک دساته از   . (0222، 0 گریفین، نیل و پاارکر  اند گرفتهپژوهشگران ،رصه انگیزش و رفتار قرار 

 واود الاب نماوده   باه  در ایان حاوزه   ی را بسیارشده که تواه پژوهشی  رفتارهای بسیار شناوته

و ( 0200، 00؛ بولیناو، هااروی و بچارا    0110، 02 باربوتو و شال 1مدنی سازمانی، رفتارهای است

معرفای   دانشگاهیاویر به مجامع ،لمی و  یها سالاز این رفتارها که در  دسته غیرمتعارف دیگری

 .(0222و  0226، 03 ویگوداگادت هستند 00، رفتارهای مدنی ااراریاند شده

 آشكار از طریق نظام پااداش و  صورت  بهکه  هستند یاریاوت، رفتارهایی مدنی سازمانی رفتارهای
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اماا موااب ارتقاام ،ملكارد در ساط  وارد و کاالن         رناد یگ ینمپرداوت سازمان مورد تواه قرار 

دش و ؛ 0200، 3و زبیاد  وان؛ 0203، 0؛ حسنین، وان و حسن0103، 0اسمیت، ارگان و نیر  شوند یم

مساتند   باه دلیال  . (0200، 6؛ موهانت و راثb 0200و a0200، 5و اوادیان پرور گل؛ 0203، 4پرادان

ماهیات   در ،ملكرد و اثرباشی فاردی و ساازمانی و باه لحاا      رفتارهای مدنی سازمانیبودن نقش 

و اوادیاان،   1پارور، کامكاار   ؛ گال 0203، 0؛ تاناکاا 0200، 2 اوکاورامی  رفتارهاا ایان  مثرت و سازنده 

صاورت   هاا  آنانگیزشای   یهاا  انیبنبرای شناوت  ییها تالش ،معرفی بدواز همان  تقریراً، (0200

بارای نموناه در اولاین    . (0224، 02یابرت، کرافورد و شپرس؛ 0200باربوتو و استوری،   است گرفته

با هدف مشاص ساوتن بروی ،وامل انگیزشای درگیار در    (0114  00در این حوزه ارگان ها تالش

انگیزشی و شاصیتی  پن  ،امل بزرگ شاصایت( ایان رفتارهاا را     یها انیبن ،سازمانی رفتارهای مدنی

 رفتارهاای انگیزشای   یهاا  انیبنرسید که ،وامل شاصیتی ارتراط زیادی با  هبررسی نمود، و به این نتیج

( به دلیال رواباط ضاعیفی کاه باین پان  ،امال بازرگ         0114ندارند. در واقع ارگان   مدنی سازمانی

آورد، به این نتیجه رسید که پن  ،امال بازرگ شاصایت    دست  به رفتارهای مدنی سازمانیشاصیت با 

 و 03ویلهایات ، 00بر اساس گزارش بااربوتو، باراون  . ها زهیانگبیشتر با منش و ولق افراد ارتراط دارد تا با 

( 0110  06و تاناگ و اباراهی    (0112  05ریا م کگال پنر، میدلی و ( تالش برای شناسایی 0220  04ولر

انجام شده تا دهه پایاانی هازاره دوم    یها پژوهششاهد بود. نگاهی بر  توان یمآشكارتری صورت  به

                                              
1-  Smith, Organ, & Near 

2-  Hasnain, Khan, & Hasan 

3-  Zabid 

4-  Dash & Pradhan 

5-  Golparvar & Javadian 

6-  Mohant & Rath 

7-  Okurame 

8-  Tanaka 

9-  Kamkar 

10-  Joubert, Crafford, & Schepers 

11-  Organ 

12-  Brown 

13-  Wilhite 

14-  Wheeler 

15-  Penner, Midili, & Kegelmeyer 

16-  Tang & Ibrahim 
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باه   رفتارهاای مادنی ساازمانی   در بررسی ،وامال انگیزشای    هکه بیشترین توا دهد یممیالدی نشان 

نیااز باه قادرت(    ، نیااز باه پیشارفت و    ییوناداو یپااتما،ی  نیاز باه  -گانه روانی نظریه نیازهای سه

پانادی،  انگیزه وادمت باه ،ماوم     رویكرد ( و 0222، 0؛ نیهوف0220، و همكاران  باربوتو 0للند مک

؛ کریستیانساان، اسااتیون و  0200، 5کااان؛ 0203، 4؛ ساااناریو و سااویونو 0222، 3رایاات و مااوینیهن

   معطوف بوده است.( 0226، 2؛ کی 0221 ،6وایتینگ

هادف و   اساتفاده شاده کاه    رفتارهای مدنی ساازمانی انگیزه ودمت به ،موم به این دلیل در مورد 

 ،رفتارهای مدنی  چه معطوف به افراد باشد و چه معطوف به نهادهاای کااری و ساازمانی(    یریگ اهت

اسانایدر،  ، ؛ کاالری 0202، 0نیا دا ون فاارمر و   هساتند  افراد یا پدیدهای مرترط با ،موم و اطرافیان فرد

پایاانی هازاره دوم مایالدی     یها سالاز همان  هرحال. به (0110، 1مین رید، کوپلند، استوکاس، هوهن و

انگیزشای رفتارهاای انساان باه نظریاه       یهاا  حوزهبه دلیل انتقاداتی که به لحا  سنجش و پوشش دقیق 

هاای دیگاری نیاز در     بندی طرقه، به دلیل محدود بودن انگیزه ودمت به ،موم همراه با انتقاد به ،للند مک

 رفتارهاای مادنی ساازمانی   انگیزشای   یها انیبنانگیزشی رفتارهای انسان و از امله  یها انیبنوصوص 

پن  بعدی معرفی شاده توساط    یبند طرقهمورد استفاده قرار گرفته است.  ها پژوهشمعرفی و در بروی 

کاه در   اسات هاایی   بنادی  طرقه  ( مورد تواه0110  شال( و باربوتو و 0111  02شالو  لئونارد، بیوویس

، 00درونای  فرآیناد است. در این نظریاه، پان  مرناای انگیزشای، شاامل انگیازش        به کار رفته این حوزه

 و  04وودپناداره درونای  بار  ، انگیازش مرتنای   03، انگیزش مرتنی بر وودپنداره بیرونای 00انگیزش ابزاری
 

                                              
1-  McClelland 

2-  Niehoff 

3-  Pandey, Wright, & Moynihan 

4-  Sunaryo & Suyono 

5-  Cun 
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 .اند شدهمطرح  0سازی هدف انگیزش مرتنی بر درونی

به وظیفه یا رفتاری وااص   ،یمشغول دلدرونی، افراد به دلیل سرگرمی و  فرآینددر انگیزش 

واص آن است که نیااز باه    یا فهیوظهدفش از انجام رفتار و یا . به این معنی که فرد کنند یماقدام 

سرگرم بودن را در وود تشفی دهد. در این بعد از انگیزش، ماهیت کاار بارای فارد مها  اسات. در      

نیاز پایه که همان سارگرم و   هدهند واقع فرد بر مرنای این نوع انگیزش، پاداش مورد نیاز  ،امل تشفی

بااربوتو و اساتوری،     کناد  یما ریافت از انجام وود کار و نه از ،املی دیگر د را مشغول بودن است(

. در انگیزش ابزاری، نیاز مورد نظار کساب پیامادهای ،ینای و محساوس، باه ویاژه از بعاد         (0200

اقتصادی است. به این معنی که بر مرنای انگیزش ابزاری، انسان هار وظیفاه یاا رفتااری را انجاام      

و مواردی از ایان دسات    لغالعاده ش تا پیامدی نظیر حقوق و پاداش مالی، ارتقام شغلی، فوق دهد یم

را کسب کند. این نوع انگیزش از انگیزش بیرونی به این دلیل که انگیزش بیرونی از لحاا  تااریای   

متماایز اسات. در انگیازش مرتنای بار وودپناداره        ،تمرکاز داشاته   ااتما،ی و ارتراطی یها پاداشبر 

هاا و   صافات، شایساتگی  تأییاد   ه دنراال بیرونی، افراد در انجام وظای، و رفتارهای ماتل، واود با  

از واژه بیرونی در این نوع انگیازش مشااص اسات، ،امال ماورد       که چنانهای وود هستند.  ارزش

محساوش   ااتماا،ی  آل و اثرات وود، که در واقع هماان واود ایاده   تأیید  تواه فرد در تشفی نیاز به

. بار مرناای   آن ،ضویت دارد( است باالوص ا،ضای گروه مراعی که فرد در دیگران تأیید  ،شود می

قرول بارای گاروه مرااع     قابلکنند تا رفتار  ها سعی می انگیزش معطوف به وودپنداره بیرونی، انسان

آورناد و درنهایات موقعیات و    دسات   باه پذیرش ا،ضای گروه مرااع واود را    ،انجام داده را وود

 .(0220 و 0222 باربوتو و استوری،  یگاه وود را در گروه باال بررنداا

فی را یباوده و رفتاار و وظاا    مادار  دروندر مقابل در انگیزش مرتنی بر وودپنداره درونای، افاراد   

 آرماانی واویش  مطرح در وود  یها ارزشو  ها یستگیشاکه به لحا  درونی صفات،  دهند یمانجام 

، شاوند  یما مین و تضمین نماید. بنابراین افرادی که بر پایه وودپناداره درونای واود برانگیاتاه     أرا ت

برای افزایش احساس شایستگی و ارزشامندی واود    شان یدرونآل  رفتارهایی را در راستای وودایده

مرنای انگیزشی رفتار حفظ هماوانی بین رفتار ماورد   ،هدف یساز یدروندهند. باالوره در  انجام می

، یعنی همان ،امل بودن  ،املیت داشتن در مسایر دساتیابی باه هادف     نظر با نظام ارزشی درونی فرد

درونی، انگیازش   فرآیندهدف با چهار منرع انگیزشی قرلی  شامل انگیزش  یساز یدروناست.  معین(

                                              
1-  goal internalization motivation 
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بروای   رغا   ی،لا رونی، انگیزش مرتنی بر وودپنداره درونای(  ابزاری، انگیزش مرتنی بر وودپنداره بی

هدف با انگیزش مرتنی بر وودپنداره درونی، دارای تفاوت اسات.   یساز یدرونویژه بین  به ها شراهت

افزایش احساس درونی شایساتگی فاردی  انگیازش    منظور  به با انجام رفتار هدف ،مالً یساز یدرون

سرگرم و مشغول بودن  انگیزش مرتنی بار  منظور  به انجام وظیفه صرفاًمرتنی بر وودپنداره درونی(، با 

درونی(، با انجام رفتار برای کسب و ارتقام موقعیت گروهی و ااتماا،ی  انگیازش مرتنای بار      فرآیند

وودپنداره درونی( و با انجام رفتار برای کسب پیامدهای اقتصادی ،ینی  انگیازش ابازاری( متفااوت    

کند و ناه باا هادف     که احساس ،امل بودن می ی هدف، فرد صرفا به واسطه اینساز است. در درونی

کمک یا کسب پایگاه، پاداش، شایستگی درونی بیشتر و یا لذت بردن از وود کار، دسات باه رفتاارو    

بار واالف اشاكال دیگار      سازی هدف در بسیاری مواقع این ،املیت داشتن در درونیزند.  ،مل می

 .(0110 باربوتو و شال،  شاصی فرد نیست در مسیر منافع انگیزش،

انگیزشای پان  گاناه     یهاا  انیا بندر مجموع بروی شواهد پژوهشی حكایت از آن دارند که 

کارکنان نقشی اساسای ایفاام    رفتارهای مدنی سازمانیستان و در رفوق الذکر در رفتارهای سرپ

انگیزش  بعد دادند که از پن ( در پژوهشی نشان 0220برای نمونه باربوتو و همكاران  . کنند یم

 درونی، انگیزش ابزاری، انگیزش مرتنی بر وودپنداره بیرونی، انگیزش مرتنی بر وودپناداره  فرآیند 

ساازمانی   یمادن ، انگیزش ابزاری باا رفتارهاای   (سازی هدف درونی و انگیزش مرتنی بر درونی

منفی و در مقابل انگیازش    معطوف به افراد، معطوف به سازمان و در حالت کلی( دارای رابطه

درونی با تمامی ابعاد رفتارهای مدنی دارای رابطه مثرت است. الرتاه الزم باه    بروودپندارهمرتنی 

تا  05/2در حد  (0220ذکر است که روابط معنادار گزارش شده در مطالعه باربوتو و همكاران  

( در پژوهشی باه برررسای رابطاه باین     0202داین   فارمر و ون ،( بوده است.ضعی  نسرتاً 0/2

ودپناداره  ووودپنداره وابسته به موقعیت  که با وودپناداره بیرونای دارای همپوشای اسات( و     

 ه، پژوهشی را انجام دادند و به این نتیجا  که با وودپنداره درونی دارای همپوشی است( آل دهیا

تطاابق   هاا  آنباا وودپناداره    دهناد  یما را انجام  ها آنفی که افراد یرسیدند که وقتی رفتارها و وظا

( 0200باربوتو و اساتوری    .دهند یمداشته باشد، افراد آن رفتارها را با رغرت و بسامد بیشتری انجام 

  منرع انگیزشی، انگیزش مرتنی بر وودپناداره درونای   ندر پژوهشی دیگر نشان دادند که از میان پنیز 

دارای رابطاه مثرات و در مقابال انگیازش ابازاری و انگیازش مرتنای بار          رفتارهای مدنی سازمانیبا 

ایان مجمو،اه شاواهد نشاان     با این رفتارها دارای رابطه منفی و معناادار هساتند.    بیرونیوودپنداره 
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 تواناد  یمنسری طور  به سازمانی، انگیزشی رفتارهای مدنی یها انیبنکه رویكرد پن  بعدی به  دهند یم

 را فراه  سازد. رفتارهااین ل در یزیربنایی دو یها زهیانگ امكان تریین بروی

ایان حاوزه،    شامندان یاندو نظریات  ها پژوهش، و از متن مدنی سازمانیدر کنار رفتارهای 

بار بروای    تأکیاد باا  از اندیشامندان   یا دساته  پیامادگرایی منفای(،    ییگرا ا،تدالمرتنی بر پارادی  

، ؛ بولیناو 0222، 0حاصل از اصرار غیرمتعارف بر رفتارهای مدنی در محیط کار  برگرون یها نهیهز

دیگری از رفتارهای مدنی  شكل( 0220، 3؛ ویلكرسون، اوانز و داویس0202، 0والسی و هاروی

. اناد  گرفتاه نام . این رفتارها، رفتارهای مدنی ااراری اند نمودهرا شناسایی و معرفی غیرمتعارف 

بندی نظری این نوع رفتارها را ارائه نموده است. رفتارهای مدنی  ( صورت0226دت  ویگوداگا

هستند که بر پایاه فشاارهای   سازمانی  مدنیااراری، همان رفتارهای به ظاهر ارادی و اوتیاری 

(. در واقع 0226 ویگوداگادت،  شوند یم انجامهمكاران(  مدیران و سرپرستان  و احیاناً بیرونی

( با انتااش واژه ااراری به دنرال رفتارهای مدنی، تالش نماوده تاا نشاان    0226ویگوداگادت  

بارای   توانند یمبه دلیل پیامدهای مثرتی که  رفتارهای مدنی سازمانیمثرتی نظیر  یها دهیپددهد 

اه افراطی، آن ه  از ااناب مراااع   و تو تأکیددر پی داشته باشند، اگر مورد  ها سازمانافراد و 

ترادیل   زا بیآسا  یا دهیا پدکار قرار گیرند، تغییر ماهیت داده و باه   یها طیمحرسمی قدرت در 

 رفتارهاای مادنی ساازمانی    نسارت باه  بودن رفتارهای مدنی ااراری  ادیدتر. به دلیل شوند یم

 رفتارهاای مادنی ساازمانی   انگیزشی این رفتارها مانناد   یها انیبنمتعارف، تاکنون در پژوهشی 

تاوان   اما از لحا  نظری و مرتنی بر بروی شواهد پژوهشی مای مورد بررسی قرار نگرفته است. 

رفتارهای مادنی  هایی را در مورد تمایزات انگیزشی رفتارهای مدنی ااراری نسرت به  بینی پیش

ع رفتارها به این دلیل نو بر واژه ااراری در این تأکیدمتعارف مطرح کرد. در دراه اول،  سازمانی

را از ماهیات ارادی و اوتیااری   ساازمانی   مدنیبوده تا لزوم تواه به احتمال فاصله گرفتن رفتارهای 

متعارف، در رفتارهای مادنی اارااری ناو،ی    سازمانی  مدنی گوشزد نمایند. نسرت به رفتارهای وود

و  0226 ویگوداگاادت،   مراااع قادرت هساتند    فشار و تحمیل واود دارد که سرمنشام آن ،مادتاً 

  رفتارهاای مادنی ساازمانی   . بنابراین اگرچه از نظر صوری و محتوایی این رفتارها تفااوتی باا   (0222
 

                                              
1-  Bergeron 

2-  Bolino, Valcea, & Harvey 

3-  Wilkerson, Evans, & Davis 
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را رفتارهایی متفااوت تلقای کارد.     ها آن توان یممتعارف ندارند، ولی به دلیل زیربناهای انگیزشی آن، 

انگیزشای رفتارهاای مادنی اارااری در اوتالفای فااحش باا        گفت که مرنای  توان یمدر بیانی ساده 

متعاارف، راهرردهاای قهاری و زورمداراناه آشاكار و نهاان مادیریتی و         رفتارهای مادنی ساازمانی  

کاه   شاود  یما  ینا یب شیپا (. به هماین دلیال   0222فشارهای ااتما،ی همكاران است  ویگوداگادت، 

متعارف که ،مدتا باا انگیازش مرتنای بار      سازمانیرفتارهای مدنی رفتارهای مدنی ااراری بر والف 

(، باا  0200؛ بااربوتو و اساتوری،   0220وودپنداره درونی دارای رابطه هستند  بااربوتو و همكااران،   

و یاا   بار وودپناداره بیرونای    یهای مرتنی بر ،وامل بیرونی و وارای  نظیار انگیازش مرتنا    انگیزش

دوم نیاز یكای از رویكردهاای برآماده از پاارادی        ( دارای رابطاه باشاد. در درااه   انگیزش ابازاری 

( باه  0222و  0226دت  امنفی(، یعنی رویكرد معرفی شده توسط ویگوداگ ییامدگرایپ  ییگرا ا،تدال

؛ زائاو، پناگ   0200، 0پنگ و زائوبعدی مرترط با این رفتارها   یها پژوهشرفتارهای مدنی ااراری و 

بار ایان نكتاه کاه      ،(0200، 6؛ ماکیشای 0203، 5و هادساون  4، شیرد3نا؛ زائو، پنگ، ه0204، 0و چن

تاوان   نمای  هاا دیگار   در انجام آناوتیار و اراده فردی  شدنبه دلیل سلب  را رفتارهای مدنی ااراری

. بار  (0202، 2 دکااس  اند نموده تأکید، شوندتلقی  و متعارف مثرت رفتارهای مدنی سازمانی شكلی از

رفتارهاای  منطقی است که برای قطعیت باشیدن باه ایان تماایز در کناار      کامالًنیز  تأکیداساس این 

انگیزشی رفتارهای مدنی ااراری نیز مورد بررسی قارار گیرناد. در    یها انیبنمتعارف،  مدنی سازمانی

باا صاراحت بیشاتری در     توان یمااراری،  انگیزشی متفاوت رفتارهای مدنی یها انیبنتأیید  صورت

 متعارف سان گفت.   رفتارهای مدنی سازمانیباش تمایزات این رفتارها با 

. اولاین تلاوی    نماود در پایان الزم است به چند تلوی  و ضرورت برای پژوهش حاضار اشااره   

رفتارهاای مادنی   انگیزشای   یهاا  انیا بناسات کاه    ییهاا  پاژوهش ، این پژوهش از زمره اولین که نیا

. دهاد  یما انگیزشی رفتارهای مدنی ااراری مورد بررسی قارار   یها انیبنمتعارف را در کنار  سازمانی

مقادماتی داناش نظاری موااود در ماورد      صاورت   به تواند یمبنابراین نتای  حاصل از این پژوهش 

                                              
1-  Peng & Zhao 

2-  Zhao, Peng, & Chen 

3-  Han  

4-  Sheard  
5-  Hudson 

6-  Makishi 

7-  Dekas 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Zhao%2C+H%29
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Peng%2C+Z%29
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Chen%2C+H%29
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Han+Y%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Han+Y%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Han+Y%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Han+Y%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Hudson+A%22
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نتاای    کاه  نیا افتارهای انسان در محیط کار را گسترش باشاد. دوماین تلاوی     رهای انگیزشی  بنیان

بیشاتر   یهاا  پژوهشمواب ترغیب پژوهشگران ماتل، برای انجام  تواند یماین پژوهش حاصل از 

کاار شاود. ساومین     یهاا  طیمحا انگیزشی رفتارهای ماتل، مثرت و منفی افراد در  یها انیبندر مور 

متعارف و رفتارهاای مادنی    رفتارهای مدنی سازمانیانگیزشی  یها انیبن، با شناسایی که نیاضرورت 

،ملای بارای تقویات همااوان باا محتاوای        یکارهاا  راهااراری به تدری  امكان اندیشیدن و یافتن 

. اماا از  گاردد  یما فاراه    بر کنترل رفتارهای مدنی ااراری مؤثرو مسیرهای  رفتارهای مدنی سازمانی

متعاارف   رفتارهای مدنی ساازمانی انگیزشی با  گانه پن  یها انیبندر مورد رابطه  یا نهیشیپ که ییااآن 

ت ساؤاال ران وااود نداشات، در ایان پاژوهش باه ااای فرضایه،        یا و رفتارهای مدنی ااراری در ا

 .اند گرفتهمدنظر قرار  زیرپژوهشی 
 

 روش
 گیري جامعه آماري، نمونه و روش نمونه

اامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان مرد و زن یک سازمان دولتای در شاهر زنجاان در بهاار     

اامعه آماری بر اساس اادول تناسات حجا  نموناه باا حجا        این از  .بودنفر  422به تعداد  0310

نفار نموناه    002شادند.   تعیاین نمونه برای شرکت در این پاژوهش  ،نوان  بهنفر  052اامعه آماری، 

 0هاا،   آوری پرسشانامه  الوصاول انتاااش شادند. پاس از اماع      گیری ساهل  طریق نمونه پژوهش از

درصد( به دلیل نقص در پاساگویی از پژوهش کنار گذاشته شدند، لذا گاروه   6/3پرسشنامه  معادل 

ساال و   63/42در پاژوهش   کننادگان  شارکت نفر تقلیل یافت. میانگین سانی   000نمونه پژوهش به 

دارای مادر  تحصایلی   کننادگان   درصاد شارکت   2/63 سال بود. 60/00ها  میانگین سابقه شغلی آن

 درصد زن بودند.   33/01مرد و  درصد 66/02درصد متأهل،  3/20فوق دیپل  و کارشناسی، 

 

 ابزار پژوهش
 02برای سانجش رفتارهاای مادنی اارااری از پرسشانامه       .پرسشنامه رفتارهاي مدنی اجباري

( 5تاا همیشاه    0 هرگاز   یا درااه ( که دارای مقیاس پاساگویی پن  0226  گوداگادت یو سؤالی

( روایی سازه ایان پرسشانامه را بار اسااس تحلیال ،ااملی       0226  گوداگادت یواست، استفاده شد. 

ییدی مستند ساوته است. شواهد ارائه شده همچناین حكایات از روایای همگارا و واگارای      أت
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 ،گوداگاادت  یوگزارش شده است   03/2امه دارد و آلفای کرونراخ آن برابر با مطلوش این پرسشن

برابار باا    KMO(. تحلیل ،املی اکتشافی انجام شده در پژوهش حاضر نشان دادکاه باا   0226

با بارهاای   این پرسشنامهسؤال  p )02<20/2  32/3310و آزمون کرویت بارتلت برابر با  01/2

. آلفای کرونراخ این پرسشنامه در پاژوهش حاضار   رندیگ یمبر یک ،امل قرار  4/2،املی باالی 

 .آمددست  به 13/2برابر با 

از پرسشانامه   رفتارهاای مادنی ساازمانی   بارای سانجش    .رفتارهاي مدنی ساازمانی پرسشنامه 

معطوف به سازمان و همكااران را  سازمانی  مدنی( که دو حوزه رفتار 0220 0لی و آلن سؤالیشانزده 

( اسات،  5تا همیشاه   0 هرگز  یا دراهو دارای مقیاس پاساگویی پن   دهد یممورد سنجش قرار 

(. 0220استفاده شد. این پرسشنامه از نظر روایی و پایایی دارای شارایط مطلاوبی اسات  لای وآلان،      

ایان پرسشانامه در سانجش     شواهد وارای مربوط به این پرسشنامه حاکی از شرایط مطلوش بارای 

( 0310(. کااظمی   0220معطوف به سازمان و همكاران است  لای و آلان،    رفتارهای مدنی سازمانی

روایی سازه این پزسشنامه را از طریق تحلیل ،املی اکتشافی با چروش واریماکس بررسای و هماان   

 آوردهدسات   باه ( را در نساه فارسی تراماه شاده   0220دو ،امل معرفی شده توسط لی و آلن  

معطاوف باه ساازمان و همكااران در پاژوهش      ساازمانی   مدنیهمچنین آلفای کرونراخ رفتار  .است

گزارش شده است. در پژوهش حاضر پاس از تحلیال    13/2و  1/2برابر با ترتیب  به( 0310کاظمی  

، آزماون کرویات   01/2برابر باا   KMO،املی اکتشافی همراه با پرسشنامه رفتارهای مدنی ااراری  

پالت نیز دو ،امل قابال اساتارا     و اسكری p<220/2و معنادار در سط   32/3310بارتلت برابر با 

رفتارهاای مادنی   بارای  ترتیاب   باه (، آلفای کرونراخ داددست  بهرا مستقل از رفتارهای مدنی ااراری 

 آمد.دست  به 1/2و  00/2معطوف به همكاران و سازمان برابر با  سازمانی

رفتارهاای  برای سنجش مناابع انگیزشای رفتارهاای مادنی اارااری و       .سیاهه منابع انگیزشی

 یها نامورده مقیاس به  5( که دارای 0110باربوتو و شال   سؤالی 32از پرسشنامه  مدنی سازمانی

(، ساؤال (، وودپناداره بیرونای  شاش    ساؤال زاری  شاش  (، انگیزش ابسؤالدرونی  شش  فرآیند

 یا ناه یگز 2( و مقیااس پاسااگویی   ساؤال  6هادف    یسااز  یدرونا ( و سؤال 6وودپنداره درونی  

( روایای ساازه ایان    0110( است، استفاده شد. بااربوتو و شاال    2موافق   کامالًتا  0ماالف   کامالً 

و باالتر پان    4/2پرسشنامه را ابتدا بر اساس تحلیل ،املی اکتشافی بررسی و بر مرنای بارهای ،املی 

                                              
1-  Lee & Allen 
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. پس از تحلیل ،ااملی اکتشاافی، از طریاق تحلیال ،ااملی      اند نموده،امل معرفی شده در باال ارائه را 

درونای، انگیازش    فرآیناد ز روایی سازه این پرسشنامه مستند گردیده و آلفای کرونراخ برای تاییدی نی

، 03/2، 10/2برابار باا   ترتیاب   باه هدف  یساز یدرونابزاری، وودپنداره بیرونی، وودپنداره درونی و 

 تحلیل ،املی اکتشافی انجاام شاده   (.0110گزارش شده است  باربوتو و شال،  00/2و  1/2، 05/2

 10/1605و آزمون کرویات بارتلات برابار باا      1/2برابر با  KMOپژوهش حاضر نشان داد که با  در

 20/2>p )32  آلفاای  . داد،امال قارار    پان  بار   4/2با بارهای ،ااملی بااالی   را این پرسشنامه سؤال

ساازی   درونی، انگیزش ابزاری، وودپنداره بیرونی، وودپنداره درونای و درونای   فرآیندکرونراخ برای 

 .آمددست  به 21/2و  04/2، 0/2، 20/2، 26/2برابر با ترتیب  به در پژوهش حاضر هدف

انجاام گرفات.    ها با استفاده از ضریب همرستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل داده

 شد. ( انجامSPSS   0بسته آماری برای ،لوم ااتما،یافزار  نرماز  های انجام شده با استفاده تحلیل

 

 ها یافته
همرساتگی  ماتریس ضرایب  0و ادول  پژوهش یرهایمتغ انحراف معیار و میانگین 0ادول 

 .دهد را نشان می پژوهش یرهایمتغ بین

 

 پژوهش يرهایمتغمیانگین و انحراف معیار  . 4جدول 

 انحراف معیار میانگین پژوهش يرهایمتغ

 10/2 00/0 رفتارهای مدنی ااراری

 20/2 24/3 معطوف به افرادرفتارهای مدنی 

 26/2 20/4 رفتارهای مدنی معطوف به سازمان

 03/0 40/4 درونی فرآیندانگیزش 

 05/0 31/4 انگیزش ابزاری

 00/0 20/4 انگیزش وودپنداره بیرونی

 13/2 60/5 انگیزش وودپنداره درونی

 20/0 04/5 سازی هدف انگیزش درونی

                                              
1-  statistical package for social science 
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 پژوهش يرهایمتغهمبستگی درونی بین  . 2جدول 

 پژوهش يرهایمتغ
رفتارهاي مدنی 

 اجباري

رفتارهاي مدنی 

 معطوف به افراد

رفتارهاي مدنی 

 معطوف به سازمان

 فرآیندانگیزش 

 درونی
 انگیزش ابزاري

انگیزش 

 خودپنداره بیرونی

انگیزش 

 خودپنداره درونی

       - رفتارهای مدنی ااراری
      - 0/2 رفتارهای مدنی معطوف به افراد

     - 66/2** -21/2 سازمانرفتارهای مدنی معطوف به 
    - 20/2 04/2* 20/2 درونی فرآیندانگیزش 

   - 44/2** -22/2 23/2 00/2* انگیزش ابزاری

  - 51/2** 43/2** 21/2 06/2* 20/2 انگیزش وودپنداره بیرونی
 - 41/2** 00/2** 01/2** 30/2** 01/2** 22/2 انگیزش وودپنداره درونی

 52/2** 40/2** 33/2** 06/2** 00/2* 04/2** 25/2 هدف یساز یدرونانگیزش 
*p<     50/5 **p< 50/5  

 

در نوساان باوده    20/4تا  24/3و میانگین رفتارهای مدنی سازمانی از  00/0، رفتارهای مدنی ااراری دارای میانگین برابر با شود یممشاهده  0که در ادول  چنان

 بیشترین حد برای انگیازش   60/5در کمترین حد برای انگیزش ابزاری تا  31/4از رفتارهای مدنی سازمانی است. همچنین منابع انگیزشی رفتارهای مدنی ااراری و 
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 وودپنداره درونی در نوسان بوده است.

، از پان  بعاد مناابع انگیزشای فقاط انگیازش ابازاری باا         شاود  یممشاهده  0که در ادول  چنان

ار بعاد  ها (. اما از پن  بعد انگیزشای چ >20/2p  اررفتارهای مدنی ااراری دارای رابطه مثرت و معناد

 درونی، انگیزش وودپنداره بیرونای، انگیازش وودپناداره درونای و انگیازش      فرآیندشامل انگیزش 

باه افاراد و دو بعاد مناابع انگیزشای شاامل        هدف با رفتارهای مدنی سازمانی معطوف یساز یدرون

معطاوف باه    رفتارهاای مادنی ساازمانی   هدف با  یساز یدرونانگیزش وودپنداره درونی و انگیزش 

نتااای  حاصاال از تحلیاال  3در ااادول  (.>20/2pسااازمان دارای رابطااه مثراات و معنااادار هسااتند  

 ارائه شده است.   رفتارهای مدنی سازمانیرگرسیون چندگانه برای پیش بینی ابعاد 

 

از طریا    رفتارهاي مدنی سازمانیبینی ابعاد  چندگانه براي پیش نتایج تحلیل رگرسیون.  9 جدول

 منابع انگیزشی

R R بین مقدار ثابت و مقادیر پیش متغیر 
2 F b SE β t p 

نی
زما
سا
ی 
مدن
ی 
رها
فتا
ر

 
راد
ه اف
ف ب

طو
مع

 

 مقدار ثابت

301/2 020/2 **10/4 

32/0 30/2 - 52/2 220/2 
 04/2 00/0 21/2 25/2 26/2 درونی فرآیندانگیزش 

 0/2 -63/0 -04/2 25/2 -20/2 انگیزش ابزاری
 50/2 56/2 25/2 26/2 23/2 انگیزش وودپنداره بیرونی
 20/2 40/0 00/2 22/2 06/2 انگیزش وودپنداره درونی

 03/2 54/0 03/2 25/2 20/2 سازی هدف انگیزش درونی

نی
زما
سا
ی 
مدن
ی 
رها
فتا
ر

 
ان
ازم
 س
 به
ف
طو
مع

 

 مقدار ثابت

355/2 006/2 **10/5 

00/0 33/2 - 45/0 220/2 
 20/2 -35/2 -23/2 25/2 -20/2 درونی فرآیندانگیزش 

 23/2 -02/0 -00/2 25/2 -00/2 انگیزش ابزاری
 26/2 3/2 23/2 26/2 20/2 انگیزش وودپنداره بیرونی
 220/2 01/3 33/2 22/2 02/2 انگیزش وودپنداره درونی

 6/2 53/2 24/2 26/2 23/2 سازی هدف انگیزش درونی
*p<     50/5 **p< 20/2  

 

، فقاط  مناابع انگیزشای  لفاه  ؤشود، از پان  م  در ردی، اول مشاهده می 3 در ادول که چنان

 رفتارهاای مادنی ساازمانی   کنناده   بینای  پایش  (p< ،00/2   β 20/2 انگیزش وودپنداره درونای  
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را  مادنی ساازمانی  رفتارهاای  درصد از واریانس این بعد از  0/02 اند توانستهو  معطوف به افراد بوده

انگیازش   ،مناابع انگیزشای  از پن  مولفاه  نشان داده شده،  3که در ری، دوم ادول  تریین نماید. چنان

مثرات  صاورت   باه ( و انگیازش وودپناداره درونای    25/2p< ،00/2-  βمنفای   صاورت   بهابزاری 

 20/2p< ،33/2 βاناد  توانساته معطوف به سازمان باوده و   رفتارهای مدنی سازمانیکننده  بینی ( پیش 

نتاای    4در اادول   را تریاین نمایناد.   رفتارهای مادنی ساازمانی  درصد از واریانس این بعد از  6/00

 بینی رفتارهای مدنی ااراری ارائه شده است. حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش

 

 رفتارهاي مدنی اجباري از طری  منابع انگیزشیبینی  نتایج تحلیل رگرسیون  چندگانه براي پیش.   1 جدول

R R بین مقدار ثابت و مقادیر پیش متغیر 
2 F b SE β t p 

ی
رار
اا
ی 
دن
ی م

ها
تار
رف

 

 مقدار ثابت

001/2 253/2 *01/0 

21/0 40/2 - 10/4 220/2 

 26/2 3/2 20/2 26/2 20/2 درونی فرآیندانگیزش 

 250/2 15/0 02/2 26/2 03/2 انگیزش ابزاری

 25/2 30/2 23/2 20/2 20/2 انگیزش وودپنداره بیرونی

 20/2 -03/0 -01/2 21/2 -01/2 انگیزش وودپنداره درونی

 03/2 20/0 21/2 22/2 22/2 سازی هدف انگیزش درونی

*p<     25/2 **p< 20/2  

 

انگیازش  ، فقاط  منابع انگیزشیلفه ؤشود، از پن  م در ردی، اول مشاهده می 4 که در ادول چنان

 انگیازش وودپناداره درونای   ( و p ،02/2   β  250/2مارژیناال   مثرات و در حاد   صاورت   بهابزاری 

 3/5اناد   و توانسته بوده ااراری کننده رفتارهای مدنی بینی پیش (p< ،01/2-   β 25/2  منفیصورت  به

 .تریین نمایدرا  مدنی سازمانی رفتارهایدرصد از واریانس این بعد از 

 

 گیري و نتیجه بحث
و  رفتارهاای مادنی ساازمانی   انگیزشای   یهاا  انیا بناین پژوهش که با هدف بررسی نقاش  

 یهاا  ینا یب شیپا همسو با  نسریطور  به و گر تیحما، شواهدی شداارا رفتارهای مدنی ااراری 

و تمایز رفتارهای مدنی اارااری   رفتارهای مدنی سازمانیدر  معطوف به نقش ،وامل انگیزشی
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سااده   یها یهمرستگدر سط  در این پژوهش  داد.دست  به متعارف رفتارهای مدنی سازمانیاز 

هادف باا    یسااز  یدرونا درونی، وودپنداره بیرونی، وودپناداره درونای و    فرآیندبین انگیزش 

هادف باا    یسااز  یدرونا معطوف به افراد، و بین وودپنداره درونی و  رفتارهای مدنی سازمانی

در ایان   .آماد دسات   باه معطوف به سازمان رابطه مثرات و معنااداری    رفتارهای مدنی سازمانی

باا   هاا  افتهیدارای رابطه معناداری نرود. این  رفتارهای مدنی سازمانیانگیزش ابزاری با  پژوهش

 اهااتی از ( 0200( و باربوتو و اساتوری   0220گزارش شده توسط باربوتو و همكاران   نتای 

 بین انگیزش ابزاری (0220در مطالعه باربوتو و همكاران   و از اهات دیگر ناهمسو است. همسو

 با رفتارهای مدنی رابطه منفی  در حد ضعی،( و بین وودپنداره درونی با رفتارهای مادنی رابطاه  

 ناداره نیز بین وودپ (0200مطالعه باربوتو و استوری  در  مثرت  در حد ضعی،( گزارش شده است.

درونی با رفتارهای مدنی رابطاه مثرات، ولای باین انگیازش ابازاری و وودپناداره بیرونای باا          

ایان پاژوهش هماراه باا دو      یهاا  افتاه یآمده است. در مجماوع  دست  بهمدنی رابطه منفی رفتارهای 

كای از  ی تاوان  یما اشاره حاکی از آن است که انگیزش مرتنی بار وودپناداره درونای را     مطالعه مورد

کاه در پاژوهش    در نظر گرفات. اماا ایان   سازمانی  مدنیمطرح برای فتارهای  یها انیبنمهمترین 

کاه باین    ا ایان یا نیاماد و  دسات   باه رابطاه   رفتارهای مادنی ساازمانی  ابزاری و حاضر بین انگیزش 

 آمد وود اای تواه دارد. دست  بهت ررابطه مث مدنی سازمانی رفتارهایوودپنداره بیرونی با 

( و بااربوتو و اساتوری   0220که در دو مطالعه بااربوتو و همكااران     ییها یهمرستگاغلب 

. نیستند ی، همگی روابطی نیرومنداند آمدهدست  به( همراه با روابطی که در این پژوهش 0200 

 ساده( منطقی نیست کاه باا   یها یهمرستگاز طرف دیگر در سط  ضرایب همرستگی مرتره صفر  

بسیار احتماال دارد کاه    حال نیابا آمده پرداوته شود. دست  بهقاطعیت به دالیل احتمالی روابط 

در درااه اول تاابع بروای ،وامال      رفتارهاای مادنی ساازمانی   رابطه بین ،وامل انگیزشای باا   

د. هر چند که این ،وامل سااوتاری و انگیزشای تااکنون    نساوتاری و فرهنگی در مطالعات باش

رهراری و فرهناگ حااک  بار فضاای       یهاا  نظاام ، ولی ممكن است اند نشدهعرفی شناسایی و م

با،ث گردد تاا بروای از ،وامال انگیزشای رابطاه       شود یمکه مطالعه در آن انجام  ییها سازمان

در همین راستا بایاد توااه داشات کاه     نشان بدهند.  رفتارهای مدنی سازمانینیرومندتری را با 

ودماتی دولتی در ایاران   -این پژوهش، کارکنان یک سیست  اداریگروه نمونه مورد استفاده در 

( گاروه  0200( و باربوتو و استوری  0220در حالی که در مطالعه باربوتو و همكاران  اند.  بوده
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رساد کاه در سااوتارهای ساازمانی      . به نظر منطقی میاند بودهنمونه، کارکنان صنایع کشاورزی 

ی ساازمانی صانعتی، همرساتگی باین ،وامال انگیزشای باا        نسرت باه سااوتارها  ودماتی -اداری

الزم  هاا  تفااوت دالیل احتمالی این  هرحالرا نشان بدهد. به  ییها تفاوت رفتارهای مدنی سازمانی

نكته بسایار مها  دیگاری کاه در تریاین ایان       آینده مورد بررسی قرار گیرد.  یها پژوهشاست در 

انگیزشی بیرونای   یها انیبنبه آن تواه شود، احتمال واود تعامل بین الزم است  ها افتهیباش از 

انگیزشی درونای   یها انیبنبر وودپنداره بیرونی و انگیزش ابزاری( و  با یكدیگر  انگیزش مرتنی

رفتارهاای   ینا یب شیپا هدف( برای  یساز یدروندرونی، وودپنداره درونی و  فرآیندبا یكدیگر  

 یهاا  انیا بنرفتاری دیگر است. در واقع بسیار احتمال دارد که در رابطاه باین    یها سازهمدنی و 

انگیزشای دیگار    یهاا  انیا بن حانگیزشی درونی و بیرونی با رفتارهای افراد در محیط کار، ساطو 

گردد، و  همزمان سنجش میطور  به انگیزشی یها انیبننقش داشته باشند. از لحا  منطقی، چون 

شود که از  بینی می بودن بسیاری از رفتارها نیز در انسان واود دارد، پیش یا زهیانگاحتمال چند 

انگیزشی بیرونی با یكدیگر بهتار   یها انیبنانگیزشی درونی با یكدیگر و  یها انیبنتعامل طریق 

   به تریین رفتارهای ماتل، انسان در محیط کار همت گماشت. بتوان

این پژوهش نشان داد کاه از میاان پان  ،امال انگیزشای، فقاط        یها افتهیباش دیگری از 

د. نااراری رابطه مثرت  در حد ضعی،( دار-با رفتارهای مدنیمثرت صورت  بهانگیزش ابزاری 

انگیزشای رفتارهاای    یهاا  ناان یبساده  یها یهمرستگکه حداقل در سط   دهد یماین امر نشان 

متعارف تفاوت دارد. در انگیزش ابزاری، فرد  یرفتارهای مدنی سازماننسرت به  ااراری -مدنی

تا به منافعی ،ینی نظیار پااداش، افازایش حقاوق و      دهد یمبه این دلیل رفتار یا ،ملی را انجام 

گفات کاه چاون ،موماا      توان یممواردی این چنین دست پیدا کند. بنابراین در تریین این یافته 

رستان، مدیران و روسا( باه افاراد تحمیال    رفتارهای مدنی ااراری از اانب مرااع قدرت  سرپ

پاداش، حقوق، ارتقام و والصه تمام منابعی کاه باه مناافع     یها نظام، و مرااع قدرت شوند یم

را در دست دارند، وقتی از کارکنان دروواست رفتارهاای   شود یماقتصادی برای کارکنان منجر 

ودپناداره درونای  کاه بااالترین     ، یاک تغییار بنیاان انگیزشای از و    ناد ینما یممدنی ااراری را 

نشاان داد( باه سامت انگیازش ابازاری پدیاد        رفتارهای مدنی ساازمانی همرستگی مثرت را با 

 پیامادگرایی منفای( دارای اهمیات     یای گرا ا،تدالبرای رویكرد  یا دهیپدآورند. وقوع چنین  می

چون ماهیت را ( رفتارهای مدنی ااراری 0222و  0226است. به باور ویگوداگادت   یا ندهیفزا
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شكلی ادید از رفتارهای مدنی تلقی کارد. شاواهدی کاه در     توان یم، ارادی و اوتیاری ندارند

دهد که در ساط    آمده است، وود نشان میدست  بهساده  یها یهمرستگاین پژوهش در سط  

اراری بروالف رفتارهای مدنی متعارف که باا انگیازش مرتنای بار     انگیزشی، رفتارهای مدنی ا

وودپنداره درونی دارای رابطه قابل تواهی است، با انگیزش ابزاری دارای رابطه است. بنابراین 

انگیزشی ماصوص باه   یها انیبنگفت که رفتارهای مدنی ااراری، رفتارهایی واص با  توان یم

باا توااه باه نتاای  تحلیال        یتاوان  یما تار در ایان ماورد را     قاطعحال اظهار نظر  وود هستند. با این

 در پژوهش حاضر انجام دهی .  رگرسیون

رفتارهاای   ینا یب شیپا نتای  تحلیل رگرسیون در حضور همزمان پن  ،امل انگیزشای بارای   

نشاان داد کاه انگیازش مرتنای بار       معطاوف باه ساازمان(    و  معطوف باه افاراد   مدنی سازمانی

معطوف به افاراد و وودپناداره درونای     رفتارهای مدنی سازمانیوودپنداره درونی به تنهایی با 

معطوف به  رفتارهای مدنی سازمانیمنفی با صورت  بهمثرت همراه با انگیزش ابزاری صورت  به

ااراری، انگیزش مرتنی بر وودپناداره  . اما در مورد رفتارهای مدنی هستنددارای رابطه مثرت سازمان 

 هاای  کنناده  بینای  با ،المت منفی و انگیزش ابزاری در حد مارژینال با ،المت مثرت پیش درونی

رفتارها بودند. حتی اگر حضور انگیزش ابزاری در کناار وودپناداره درونای را بارای رفتارهاای      این 

رفتارهاای مادنی   اره درونای بارای   ااراری نادیده بگیری ، کماکان ،المت مثرت وودپناد  مدنی

 تواناد  یما  یا انادازه و در مقابل ،المت منفی آن برای رفتارهای مدنی ااراری وود تا  سازمانی

انگیزشی متفاوت این دو نوع رفتاار در نظار گرفتاه شاود. در      یها انیبنشواهدی برای ،نوان  به

ترسای    شاان  یذهنا که در فضای  یآل دهیاتنی بر وودپنداره درونی، افراد بر پایه وودرانگیزش م

مطرح  یها ارزشو  ها یستگیشاکه در راستای صفات،  دهند یمرفتار و ا،مالی را انجام ، اند نموده

باشد. چنین انگیزشی چگونه ممكن است به تقویت رفتارهاای مادنی و در    شان آل دهیا در وود

ان یا نظاری متعاددی در ایان م   تضعی، رفتارهای مدنی ااراری منتهی شود. احتمااالت  مقابل به 

این است کاه چاون در وودپناداره     یكی از این احتماالت که قرین به واقعیت است، مطرح است.

را  هاای انساانی و اوالقای    و ارزش ها یژگیوصفات،  ( افراد اساساًآل دهیوودابر  درونی  مرتنی

سازمانی، رفتارهاایی دیگردوساتانه، فداکاراناه، انساانی و      مدنظر دارند، و چون رفتارهای مدنی

زشامندی و  شدن در این نوع رفتارها، نیاز وود را به احسااس ار  ریدرگاوالقی هستند، افراد با 

 .باشند یمشایستگی تشفی 



 48 (2 شماره، 4931، پاییز و زمستان 2ي دوم، سال  )دوره شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز مجله مطالعات روان

رفتارهاای مادنی   انگیزش مرتنی بر وودپنداره درونی برای  یکنندگ ینیب شیپتوان به معنای دیگر 

تا از آن طریق بارای واود    دهند یمرا انجام  رفتارهای مدنی سازمانیکه افراد  دهد یمنشان  سازمانی

یافتگی را فراه  سازند. در مقابل وقتی که رفتار مادنی از   شواهدی از ارزشمندی، شایستگی و تعالی

اانب یک مراع قدرت رسمی و یا از طریق همكاران با فشارهای محسوس و نامحساوس باه فارد    

و اوتیااری   یاراد تیا ماهمتعاارف کاه    رفتارهای مدنی ساازمانی ، چون بر والف شوند یم تحمیل

دارند، اارار و فشار ،امل اصلی انجام این رفتارها بوده، فرد با انجام رفتارهاای مادنی اارااری قاادر     

ی و که از ارزشمندی، شایستگی و صفات براسته انساان  چه آن،نوان  بهنیست تا انجام این رفتارها را 

منفای انگیازش مرتنای بار      یکننادگ  ینا یب شیپا اوالقی وی نشات گرفته در نظر بگیرد. بنابراین توان 

به دنراال تشافی نیااز     که وقتی کارکنان دهد یموودپنداره درونی برای رفتارهای مدنی ااراری نشان 

واود هساتند کمتار تمایال دارناد تاا        درونای  اوالقای و انساانی   یها ارزشو  ها یستگیشاتأیید  به

را ارضام نمی کند. از طارف   ها آننیاز  این رفتارها رفتارهای مدنی ااراری را انجام دهند. چون ،مال

، با مجرور کردن افاراد باه انجاام رفتارهاای مادنی      که نیابه موضوع بنگری . و آن   یتوان یمدیگر نیز 

، فرصت تشفی نیاز باه  دهند یمی وودپنداره درونی انجام حداقل در کسانی که این رفتارها را بر مرنا

 .   یکن یمارزشمندی انسانی و اوالقی را از افراد سلب 

حاصل از این پژوهش چند سه  قابل تواه در افزایش داناش کناونی    یها افتهیدر مجموع 

 دسات  باه متعارف با رفتارهای مدنی ااراری  رفتارهای مدنی سازمانی انگیزشی یها انیبنما در مورد 

انگیزشای   یهاا  انیا بن تفاوت در وهش اولین شواهد مربوط به احتمالژکه در این پ داد. اول این

. به این مفهوم که بسیار محتمل آمددست  بهبا رفتارهای مدنی ااراری  رفتارهای مدنی سازمانی

 درونی و در مقابل رفتارهای مادنی اارااری  مداری  تنی بر ارزشراست که رفتارهای مدنی متعارف م

که با حضاور   مداری اقتصادی و ابزاری ،مل نمایند. دومین تلوی  این پژوهش این مرتنی بر ارزش

معطوف باه   رفتارهای مدنی سازمانیبینی سه شكل  انگیزش مرتنی بر وودپنداره درونی برای پیش

لای، وااود شاكلی از وودکامرواساازی     ک رفتارهای مادنی ساازمانی  افراد، معطوف به سازمان و 

صاورت   باه را متعاارف   رفتارهاای مادنی ساازمانی   شود. به این معنی کاه فارد    ارزشی مطرح می

ارزشامندی، شایساتگی و صافات    تأییاد   اوتراری بر اثر نیاز به در دست داشتن شواهدی برای

 د،نا گیر ااراری به وود مای دهد. در مقابل وقتی رفتارهای مدنی ماهیت  وود انجام می انسانی و اوالقی



 43 ... و هاي انگیزشی رفتارهاي مدنی اجباري تبیینی بر بنیان

شود. سلب چنین فرصاتی ممكان اسات     این فرصت وودکامرواسازی ارزشی از فرد سلب می

در پایاان الزم اسات باه    وود قارار دهاد.    الشعاع تحت ها سازمانبسیاری از مسائل را در درون 

 ساازمان  که این مطالعه در یاک  هایی که در این پژوهش واود داشته تواه شود. اول این محدودیت

هاا الزم اسات احتیااط شاود. دوماین       دولتی انجام شده و لذا در تعمای  آن باه دیگار ساازمان    

امار  شاود. ایان    دهی مربوط مای  وودگزارشصورت  بهمحدویت به سنجش متغیرهای پژوهش 

 که نتای  این مطالعه را به دلیال طارح همرساتگی    تواند مواب واریانس مشتر  شود. باالوره این می

 توان در قالب ،لت و معلولی تفسیر نمود.  مورد استفاده، نمی
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