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Abstract 

Introduction 

This study aimed to investigate the role of psychological capital in relation 

to organizational citizenship behaviors. 

 
Method 

Research statistical population was the employees of three independent 

organizations (a public sector organization, a service organization and female 

teachers) in Ahvaz and Isfahan. From this population, 279, 267 and 351 

employees were selected by convenience sampling method, respectively. 
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Research instruments in three studies were psychological capital and 

organizational citizenship behaviors questionnaires. Data were analyzed by 

regression analysis (enter method). 

 

Results 

Results of the first study revealed that, only hope, self-efficacy and resiliency 

predicted organizational citizenship behaviors toward individuals and hope, 

resiliency and optimism predicted organizational citizenship behaviors toward 

organization. Results of second study indicated that, self-efficacy is marginal 

predictor of helping, and self-efficacy, hope and optimism are able to predict 

civic virtue. The results of third study showed that from the four components 

of psychological capital, only self-efficacy able to predict organizational 

citizenship behaviors toward organization.  

 

Discussion 

In sum, the results of this study showed that in any given organizational 

structure, some of psychological capital components can be related to the 

organizational citizenship behaviors. 

 
Keywords: psychological capital, organizational citizenship behaviors, hope, 

resiliency 
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جامع از سه  : شواهدیسازمانی رفتارهای مدنی وشناختی  سرمایه روان

 پژوهش مستقل

 
  پرور محسن گل

  ی فتحیعل
 مریم کاظمی

 افسانه رحمتی آذرمنابادی
 

 چکیده
 

سازمانی اجرا شدد  جامهده    شناختی بر رفتارهای مدنی این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه روان
سازمان خدماتی و مهلمان زن( سه سازمان )یک سازمان دولتی، یک آماری پژوهش در سه مطالهه مستقل، 

در نفدر بده شدیو      351نفدر و   267،نفدر  279هدا   ترتیب از بین آن در شهرهای اصفهان و اهواز بودند که به
شدناختی و   هدای سدرمایه روان   انتخاب شدند  ابزارهای پژوهش در هر سه مطالهه شامل پرسشنامه دسترس

 تحلیدل شدد    ورودا استفاد  از تحلیل رگرسیون به شیو  ها ب سازمانی بودند  داد  رفتارهای رفتارهای مدنی
دار(  بیندی )مهندی   آوری قادر به پیش و تاب ترتیب امیدواری، خودکارآمدی نتایج مطالهه اول نشان داد که به

بینی رفتارهدای   بینی قادر به پیش آوری و خوش سازمانی مهطوف به افراد و امیدواری، تاب رفتارهای مدنی
نه چندان سازمانی مهطوف به سازمان هستند  نتایج مطالهه دوم نیز نشان داد که خودکارآمدی در حد  مدنی

کنندد  فادایل شدهروندی     بینی بینی پیش رسانی و خودکارآمدی، امیدواری و خوش کنند  یاری بینی پیش باال
شدناختی،   ر مؤلفه سرمایه روانهستند  باالخر  نتایج مطالهه سوم نیز نشان داد که در میان مهلمان زن از چها
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سازمانی مهطوف به افراد اسد.  در مممدون نتدایج ایدن      کنند  رفتارهای مدنی بینی فقط خودکارآمدی پیش
توانندد   شناختی می های سرمایه روان دهد که در هر ساختار سازمانی مهین، برخی از مؤلفه پژوهش نشان می

 ر کنند  سازمانی رابطه برقرا با ابهاد رفتارهای مدنی
 

 آوری تاب، امیدواریسازمانی،  شناختی، رفتارهای مدنی سرمایه روان: کلیدواژگان

 

 مقدمه

ی کدار  هدا  طیمحد در  گدرا  مثب.ی ها ساز ی اخیر تمرکز قابل توجهی بر ها سالی ها پژوهش

  فادایل  اندد  داد بده دسد.    ها ساز ی را در مورد پیامدهای متنون این ا گسترد داشته و شواهد 
بده   انده یگرا مثبد. تاکنون در عرصه نگا   1یشناخت روانیی مانند سرمایه ها د یپدانسانی در کنار 

 هدا  آننظران مطرح و در باب  ی کار از جانب صاحبها طیمحانسان در ی ها ییتواناو  ها .یظرف

بدر یکدی از کارکردهدای     گدرا  مثب.  این پژوهش نیز از رویکردی اس.پژوهش صورت گرفته 
ی اطمینان داشتن به تدالش  شناخت روانشناختی تمرکز نمود  اس.  سرمایه  رفتاری سرمایه روان

، باور به موفقی. در حدال و آیندد  از نگداهی    زیانگ چالشموردنیاز فردی در مواجهه با تکالیف 

رت نیداز بدازنگری   ، نشان دادن پشتکار و مقاوم. در دستیابی به موفقی. و در صدو نانهیب خوش

ی الزم )توانایی انهطاف در برابدر  ریپذ انهطافدادن  نشاندر مسیر دستیابی به اهداف و باالخر  

 ,Luthans, Youssef, & Avolio) باشدد   هدا مدی   مواجهده بدا مشدکالت و دشدواری    مشکالت( 

)باور در مورد توانایی خود برای  2یخودکارآمدشامل  مؤلفهشد  چهار  (  در تهریف ارائه2007
بسیج منابع شناختی و نیروی انگیزشی فدردی همدرا  بدا ممموعده اقددامات مدورد نیداز بدرای         

مثبد.   اسدناد ) 3ینیب خوش(، خاصیک تکلیف یا وظیفه در یک موقهی.  زیآم .یموفقمدیری. 
، )حالد.  4خود در حال و آیند (، امیددواری   باردر  افتهی میتهمپایدار و  اًدرونی، نسبت نانهیب واقع

در آیند  دارد و از تهامل میان احسداس وجدود    شدن موفقانگیزشی مثب. که ریشه در احساس 

و مسدیرهای   هدا  گدذرگا  ی برای تحقق اهدداف ) زیر برنامهانرژی مهطوف به هدف )عاملی.( و 
)واکدنش مثبد. و سدازگاری در مواجهده بدا       5یآور تاب و( دیآ یممهطوف به هدف( به وجود 

                                                           
1- psychological capital 
2- self-efficiency 
3- optimism 
4- hope 
5- flexibility/elasticity 
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ی بدرای حرکد. بده عقدب     شدناخت  روانتوانایی مثب.  تر یاختصاصخطر و سختی و در نگاهی 

سپس بازگش. به سم. جلو در مواقع مواجهه با دشواری، تردید، تهارض، شکس. و یا حتدی  

روان شدناختی  ی( بدرای سدرمایه   ریپدذ  .یمسدوول در زمان مواجهه با تغییرات مثب.، پیشدرف. و  

 ,Mehdad & Mehdizadegan, 2015; Avey, Luthans, & Jensen, 2009; Avey) مستتر هستند

Luthans, & Youssef, 2010)  

 ی یک ساز  مرکدزی اسد. کده    شناخت روانکه سرمایه  اند داد ی یک دهه گذشته نشان ها پژوهش

 ی مثبدد. و منفددی رفتدداری نگرشددی و رفتدداری، از جملدده متغیرهددای متغبرهددابددا طیددف متنددوعی از 

( و متغیرهای عملکردی )عملکدرد  2دیضدتولو رفتارهای انحرافی و  1یسازمان یمدن)مانند رفتارهای 

 ;Avey, Luthans, Smith, & Palmer, 2010) شددغلی و عملکددرد وظیفدده( دارای رابطدده اسدد. 

Peterson & Byron, 2007; Youssef & Luthans, 2007; Ucol-Ganiron, 2012 )   در ایدن

 ی با رفتارهدای مددنی  شناخت روانی سرمایه ها مؤلفهپژوهش از میان رفتارهای مختلف به رابطه 

سازمانی )مهطوف به افراد و سازمان( توجه شد  اس.  رفتارهدای مددنی سدازمانی، رفتارهدای     

ی رسمی در شرح وظایف و نظام پرداخ. و ها سرفصل ها آنارادی و اختیاری هستند که برای 

پاداش سازمان در نظر گرفته نشد ، ولی باعث پیشبرد و تقوی. عملکرد و اثربخشی در سازمان 

همکداران(،   ژ یو بهبه دیگران،  کردن کمک) 3رسانی شوند  بارزترین نمونه این رفتارها، شامل یاری می

و  ی(رالزامد یغو جلسدات   هدا  نشس.های مختلف،  )مشارک. و حاور در برنامه 4فاایل شهروندی

(  در Lee & Allen, 2002)شامل تحمل نقایص و قصورها در محیط کار( هسدتند )  5جوانمردی

ی دیگدری رفتارهدای مددنی برحسدب     بند میتقسی جزءنگر که به آن اشار  شد در بند طبقهکنار 

ی مهطوف به افراد یا همکداران  رفتارهای مدنی سازمانی مهطوف به سازمان و رفتارهابه  ،هدف

سازمانی مهطوف به سازمان رفتارهدایی   (  رفتارهای مدنیKazemi, 2012) اند شد ی بند میتقس

مسددتقیم متوجدده سددازمان اسدد. )ماننددد  طددور بدده هددا آنکدده منددافع انمددام  ردیددگ یمددرا در بددر 

و مشارک. در امور سازمان فراتر از شرح وظدایف شخصدی(    ،ی فراتر از وظایفریپذ .یمسوول

 ردید گ یمد در بدر  را سازمانی مهطوف به افراد یا همکاران رفتارهایی  و در مقابل رفتارهای مدنی
                                                           
1- organizational citizenship behaviors 

2- deviant or counterproductive behaviors 

3- helping  

4- civic virtue  

5- sportsmanship  
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ی در لحظدات  رسدان  یاری به افراد و باالخص به همکاران )مانند ید رسان نفعکه به نوعی موجب 

 (  Lee & Allen, 2002) گردد یمدشوار( 

  از میان اند شد سازمانی شناسایی و ارائه  تاکنون پیشایندهای متهددی برای رفتارهای مدنی

ی )خودکارآمددی، امیددواری،   شناخت روانسرمایه  مؤلفهاین پیشایندها، در این پژوهش بر چهار 

تمرکز شدد  اسد.     ،ی( بر اساس توضیحاتی که در ادمه ارائه خواهد شدنیب خوشی و آور تاب

بدرای در نظدر    کده تدرین دلیدل    مهدم   Norman, Avey, Nimnicht and Pigeon(2010) به باور

سازمانی وجدود دارد،   عنوان یکی از پیشایندهای رفتارهای مدنی ی بهشناخت روانگرفتن سرمایه 

عنوان رفتارهایی با ماهی. مثب. مهرفدی   ی نظری بهها یبند صورتاین اس. که این رفتارها در 

بدرای سدازمان و    تدر  مطلدوب بهبود وضهی. در سازمان و ایماد شدرایط   ها آنکه هدف  اند شد 

نی تنهدا از جاندب افدرادی قابدل     سدازما  دیگران اس.  چنین تمایلی در انمام رفتارهدای مددنی  

 & ,Golparvar, Talebی مثبد. انسدانی و رواندی باشدند )    هدا  .یظرفاس. که خود دارای اجر

Abdoli, 2015 سدرمایه   مؤلفده به نقش احتمالی هدر یدک از چهدار     تر قیقد(  در ادامه با نگاهی

سازمانی  ی( برای رفتارهای مدنیآور تابی، امیدواری و نیب خوشی )خودکارآمدی، شناخت روان

ی بدا  شدناخت  روانمبدانی نظدری پیوندد بدین سدرمایه       و سدازمان مهطوف بده  مهطوف به افراد و 

  سازمانی پرداخته خواهد شد  رفتارهای مدنی

و  محدور   هددف ی، یدک سداز    شدناخت  روانعنوان اولین ساز  مطرح در سرمایه  امیدواری به

صدورتی فهدال بده      مبتنی بر امید به موفقی. اس.  وقتی افراد دارای امیدواری باالیی هستند، به

دنبال یافتن مسیرها و گذرگاهایی هسدتند تدا از آن طریدق بتوانندد را  خدود را در رسدیدن بده        

هموار سازند  در این جستموی امیدوارانده افدراد ممکدن اسد. دسد. بده رفتارهدای        موفقی. 

سازمانی )اعم از مهطوف به افراد و سازمان( بزنند  در کندار ایدن    فرانقش مانند رفتارهای مدنی

سدرمایه   مؤلفده عندوان دومدین    ی بده آور تابتالش امیدوارانه، در دستیابی به هدف و موفقی.، 

لزامی اس.، چون مسیرهای دستیابی به هدف و موفقی. اغلب دارای موانع ی امری اشناخت روان

باعدث   تواندد  یمد ی آور تداب   از چنین منظری وجود شوند یمو مشکالتی اس. که سد را  فرد 

 خود طیف متنوعی از رفتارهای مددنی  ریپذ انهطافی رف. و برگشتی ها حرک.شود تا فرد در 

سازمانی )مهطوف به افراد و سازمان( را انمام دهد  از طرف دیگر وقتی فرد الزم اسد. تدا بدا    

سازمانی فروگدذار   ی در مسیر دستیابی به موفقی. از انمام رفتارهای مدنیآور تابامیدواری و 

و تکالیف اطمینان داشته و احساس  ها چالشنکند، الزم اس. تا نسب. به توانایی خود در برابر 
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ی و خودکارآمددی، عنصدر شدناختی    آور تداب ودکارآمدی کند  بداالخر  در کندار امیددواری،    خ

دیگری که الزم اس. تا افدراد در مسدیر حرکد. خدود بده سدوی اهدداف مهدم زنددگی از آن          

در مدورد   نانده یب خدوش ی نسب. بده حدال و آیندد  و داشدتن نگداهی      نیب خوشبرخوردار باشند 

 (  Norman et al., 2010اس. )دستیابی نهایی به موفقی. و هدف 

 (Golestanah, 2013; Kazemi, 2012) در حمای. از چنین تبیینی نیز شدواهد پژوهشدی داخلدی   

 ,Golestanah, 2013; Avey et al., 2010; Avey, Reichard, Luthans, & Mhatre) و خارجی

2011; Beal III, Stavros, & Cole, 2013; Qadeer & Jaffery, 2014; Shabir, Abrar, Baig, 

& Javed, 2014; Norman et al., 2010)  ی و شدناخت  روانکه بدین سدرمایه    اند داد چندی نشان

ی ایدن  هدا  مؤلفده سازمانی )چه در قالب کلی و چه در قالب جزیی و در سدطج   رفتارهای مدنی

در پژوهشدی   در ایران  Golestanah(2013ی وجود دارد  )دار مهنینون رفتارها( رابطه مثب. و 

( با یآور تاب و ، خودکارآمدیواری، امیدینیب )خوش یشناخت تمام ابهاد سرمایه روان نشان داد 

هسدتند    دار مهندی سدازمانی( دارای رابطده مثبد. و     )رفتارهای مدنیرفتار شهروندی سازمانی 

(2010 )Norman et al.   ی و شدناخت  رواندر پژوهشی به این نتیمه دس. یافتند که بین سدرمایه

 .Avey et al( 2011ی وجدود دارد  ) دار مهندی سازمانی در حالتی کلی رابطه مثب. و  رفتارهای مدنی

، رفتدار و عملکدرد کده طدی آن     ها نگرشی بر شناخت روانفراتحلیلی با موضون نقش سرمایه  در

نفدر نمونده بررسدی و     12000مسدتقل و بدالب بدر     نتایج حاصل از پنما  و یک نمونه یا مطالهه

صورت کلی میانگین  سازمانی به ی و رفتارهای مدنیشناخت روانگزارش شد  اس.، بین سرمایه 

در  ( را گدزارش نمودندد   45/0شدد  برابدر بدا     )و در حالد. تصدحی    43/0برابر بدا  همبستگی 

که انگیزش خودپنددار  دروندی    ندنشان داد Golparvar, Taleb and Abdoli( 2016)پژوهشی 

صورت منفدی( و   به)کنند  رفتارهای مدنی سازمانی مهطوف به افراد و انگیزش ابزاری  بینی پیش

کنند  رفتارهای مدنی سدازمانی مهطدوف    بینی صورت مثب.( پیش انگیزش خودپندار  درونی )به

نشدان   Zakerfard, Nouri, Talebi and Samavatyan( 2015)در پژوهشدی  به سازمان هسدتند   

کار بدا رفتدار مددنی سدازمانی      در استقالل بین رابطه کامل میانمی خانواد -کار تهادلکه  ندداد

کنندد  جزیدی اسدتقالل و رفتدار مددنی       که این متغیر میدانمی  باشد  در حالی مهطوف به فرد می

توان بیدان نمدود کده بدا افدزایش       گیری کلی می سازمانی مهطوف به سازمان اس.  در یک نتیمه

گی پیددا کدرد  و در   استقالل، افراد توانایی بیشتری در برقراری تهادل وظایف شغلی و خدانواد 

  شود نتیمه میزان رفتارهای مدنی سازمانی بیشتری می
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ی خارجی این اس. که در اکثر مطالهات خارج از ایدران سدرمایه   ها پژوهشدر  ژ یو بهنکته مهم 

  اندد  گرفتده سنمی قرار  سازمانی در حالتی کلی با یکدیگر مورد ارتباط ی و رفتارهای مدنیشناخت روان

کلی اگر چه دارای این مزی. اس. که سط  ارتباط بین متغیرهدا   صورت به ها ساز ی سنم ارتباطاین 

یی نظیدر  هدا  مؤلفده ولی نباید از این واقهی. نیز غافل شد که ادغام  دهد یمرا تقوی. نمود  و افزایش 

ه ی و ساخ. یدک سداز  مرتبده بداالتر نظیدر سدرمای      نیب خوشی و آور تابخودکارآمدی، امیدواری، 

را با متغیر پیامد پنهان ساخته و موجدب وقدون اثدر     ها مؤلفهی بخشی از روابط جزیی میان شناخت روان

  بنابراین در مواردی الزم اس. تا در سط  جزیی نیز رابطه بین متغیرهای پیامدد و  شود یمپوشیدگی 

مورد بررسی قرار گیرد  بنابراین به دلیل وجود شدکاف در داندش علمدی موجدود در مدورد       نیب شیپ

ی برای رفتارهای مدنی سازمانی در سدط  جزیدی در ایدن    شناخت روانی سرمایه ها مؤلفهنقش جزیی 

ی شدناخت  روانی سدرمایه  هدا  مؤلفهی هدف اصلی پژوهش این بود  تا رابطه بین ا مطالهه  پژوهش چند

ر سه نمونده و سدازمان   دبا رفتارهای مدنی سازمانی )مهطوف به افراد، مهطوف به سازمان و کلی( را 

ی مدورد  هدا  نمونده که چه تغییراتی با تغییر سداختارهای سدازمانی و   کند مختلف بررسی و مشخص 

  دید آ یمد بده وجدود    مدنی سدازمانی ی و رفتارهای شناخت روانی سرمایه ها مؤلفهمطالهه در رابطه بین 

 پژوهش نیز به شرح زیر بود  اس. فرضیه کلی 

 

 پژوهش هیفرض
ی( بدا رفتارهدای   ند یب خوشی و آور تابی )خودکارآمدی، امیدواری، شناخت روانبین سرمایه 

 )مهطوف به افراد و سازمان( رابطه مثب. وجود دارد  مدنی سازمانی
 

 روش

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

مطالهه اول همبستگی و جامهه آماری پژوهش، کارکنان یک سازمان دولتی در شهر اهدواز  روش 

انتخاب شدند  شیو  مراجهده   الوصول سهلنفر به شیو   290 ها آننفر بودند که از میان  800به تهداد 

 هدا  آنبه اعاای نمونه به این صورت بود که پس از مشخص شدن هر یدک از اعادای نمونده، بده     

 هدا  پرسشنامهت سؤاالتوضیحات مربوط به نحو  پاسخگویی به  ها آنو پس از جلب موافق. مراجهه 

ی دهد  خودگزارشتا به صورت  گرف. قرار  ها آنی پژوهش در اختیار ها پرسشنامه  سپس دیگردارائه 
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درصدد(   8/3)مهدادل   بدودن پرسشنامه به دلیل نداقص   11 ها، پاسخ دهند  پس از بازگش. پرسشنامه

 درصد(  2/96نفر کاهش یاف. )نرخ بازگش.  279و نمونه پژوهش به  گذاشته شدندکنار 

ثیر احتمدالی ندون سدازمان بدر     أدر مطالهه دوم برای مشخص شدن برخی احتماالت از جملده تد  

نتایج، دو تغییر نسب. به مطالهه اول شامل انتخاب گرو  نمونه از میان کارکنان یک سازمان خددماتی  

ی و رسدان  یارسدازمانی )ید   دو ابدزار سدنمش متفداوت بدرای رفتارهدای مددنی       و سپس اسدتفاد  از 

ی انمدام شدد  روش ایدن پدژوهش نیدز مانندد مطالهده اول        شناخت روانی( و سرمایه شهروند  لیفاا

نفدر   550همبستگی و جامهه آماری پژوهش، کارکنان یک سازمان خدماتی در شهر اصفهان به تهداد 

نفر به شیو  تصادفی سداد  از طریدق فهرسد. اسدامی کارکندان انتخداب        280 ها آنبودند که از میان 

کندار  درصدد(   5/2)مهدادل   بدودن پرسشنامه به دلیل نداقص   13ها،  شدند  پس از بازگش. پرسشنامه

 درصد(    5/97نفر کاهش یاف. )نرخ بازگش.  267و نمونه پژوهش  گذاشته شدند

در مطالهه سوم برای مشخص شدن برخی احتماالت از جمله برای کنترل نقش جنسدی. و  

ساختار سازمانی دو تغییر نسب. به دو مطالهه اول و دوم شامل انتخداب گدرو  نمونده فقدط از     

زنان و سپس انتخاب نمونه از میان مهلمان )آموزش و پرورش( انمام شد  روش این پدژوهش  

نفر  3000در شهر اصفهان به تهداد  شهر ینیخمپژوهش، مهلمان زن همبستگی و جامهه آماری 

انتخداب شددند  پدس از بازگشد.      الوصدول  سدهل نفدر بده شدیو      360، ها آنبودند که از میان 

گذاشدته  درصدد( از پدژوهش کندار     5/2)مهدادل   بودنپرسشنامه به دلیل ناقص  9ها،  پرسشنامه

 درصد(   5/97 )نرخ بازگش. نفر کاهش یاف. 351 به ، و نمونه پژوهششدند

 

 پژوهش ابزار

 مطالعه اول

از پرسشدنامه سدرمایه    یشدناخت  روانبرای سنمش سرمایه   یشناخت روانپرسشنامه سرمایه 

اسدتفاد    Nguyen, Trang and Nguyen (2012ارائه شدد  توسدط )  ای  ماد  13 1شناختی روان

(، سؤال سهی )نیب خوش(، سؤال چهارمقیاس خودکارآمدی ) خرد  4شد  این پرسشنامه دارای 

ی ا درجده  6( اسد. و مقیداس پاسدخگویی آن    سؤالی )سه آور تاب( و سؤالامیدواری )سه 

با استفاد  از  .Nguyen et al (2012توسط ) باشد  می( 6 = موافقم تا کامالً 1مخالفم=  )کامالً

                                                           
1- Psychological Capital Questionnaire 
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کده   اندد  داد تحلیل عاملی اکتشافی چهار عاملی بودن آین پرسشنامه را مستند ساخته و نشان 

 67/0، 72/0، 87/0ترتیب  ی بهآور تابی، امیدواری و نیب خوشضرایب پایایی خودکارآمدی، 

می باشد  در این پژوهش پس از اجرای تحلیل عاملی اکتشافی به شیو  واریماکس که  6/0و 

، آزمون 87/0برابر با  KMOند نمودن روایی ساز  این پرسشنامه انمام گرف. )به منظور مست

تدا   61/0( و بارهدای عداملی از   p < 001/0) دار مهندی و  53/1549کروی. بارتل. برابدر بدا   

ترتیدب برابدر بدا     ی بده آور تابی، امیدواری و نیب خوش(، آلفای کرونباخ خودکارآمدی، 82/0

 دس. آمد   به 6/0و  8/0، 74/0، 82/0

سدازمانی، از پرسشدنامه    -برای سدنمش رفتارهدای مددنی    .مدنی سازمانیپرسشنامه رفتارهای 

 رفتارهدای   حدوز کده دو    Lee and Allen( 2002) توسدط شدد    سؤالی مهرفی 16 1سازمانی -مدنی

دهدد، اسدتفاد  شدد  از     مهطوف به افراد و مهطوف به سازمان را مورد سنمش قرار میمدنی سازمانی 

را  سدؤال  8مهطوف به سدازمان و مهطدوف بده افدراد،      مدنی سازمانی، هر یک از رفتارهای سؤال 16

( اسد.   6=  تدا همیشده   1 ای )هرگدز=    مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه شش گزینهشوند یمشامل 

(2002 )Lee and Allen  مهطوف به سدازمان و   مدنی سازمانیپایایی این پرسشنامه را برای رفتارهای

  در ایدن پدژوهش   اندد  نمدود  گدزارش   83/0و  88/0مهطوف به همکداران   مدنی سازمانیرفتارهای 

سؤال این پرسشنامه با استفاد  از تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شدد  تحلیدل عداملی     16روایی ساز  

، 91/0برابدر بدا    KMOشد  در پرسشدنامه اصدلی را بده دسد. داد )     اکتشافی ترکیب سؤاالت مهرفی

تدا   41/0( و بارهدای عداملی از   p < 001/0) دار مهندی و  21/7007آزمون کروی. بارتلد. برابدر بدا    

مهطدوف بده افدراد و     مدنی سدازمانی شد  نیز در پایان برای رفتارهای  (  آلفای کرونباخ محاسبه82/0

 آمد  دس. به 83/0و  87/0سازمان برابر با 

از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیدل رگرسدیون بده شدیو      های پژوهش با استفاد   داد 

 تحلیل گردید   20( نسخه SPSSافزار آماری برای علوم اجتماعی ) همزمان با استفاد  از نرم

 

 مطالعه دوم

ی سؤال 26ی از پرسشنامه شناخت روانبرای سنمش سرمایه  .یشناخت روانپرسشنامه سرمایه 

ی و آور تددابخودکارآمدددی، امیدددواری،  اسیددمق خددرد  4بددا  Mac Gee( 2011کدده توسددط )

                                                           
1- Organizational Citizenship Behavior Questionnaire 
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( سداخ. و  6 تا کامالً موافقم = 1 = ی )کامالً مخالفما درجه 6ی و مقیاس پاسخگویی نیب خوش

در ایران ترجمه و آمداد     Golparvar and Jafari(2013این پرسشنامه توسط ) اس. شد    ارائه

 12و  25ی ها فرمروایی و پایایی این پرسشنامه را همرا  با  Mac Gee( 2011)اجرا شد  اس.  

گسترد  و وسیهی بررسی نمود  و شواهدی متقنی از روایدی   طور بهی شناخت روانی سرمایه سؤال

پدس   Golparvar and Jafari( 2013ی آن ارائه نمود  اس.  )ها مؤلفهو پایایی این پرسشنامه و 

روایی سداز    شد  توسط تنی چند از متخصصین، ترجمه از بررسی روایی صوری این پرسشنامه

، آمدار  کروید. بارتلد.    92/0برابر با  KMOاز طریق تحلیل عاملی اکتشافی ) را این پرسشنامه

( بررسی و آلفای 45/0و بارهای عاملی باالی  p < 001/0ی دار مهنیبا سط   52/4545برابر با 

، 89/0، 91/0ترتیدب برابدر بدا     ی را بده ند یب خوشی و آور تابکرونباخ خودکارآمدی، امیدواری، 

(  در این پژوهش آلفدای کرونبداخ   Golparvar & Jafari, 2013) اند نمود گزارش  7/0و  83/0

، 81/0ی به زنددگی برابدر بدا    ریگ جه.ی و آور تابی، امیدواری، خودکارآمد مؤلفهبرای چهار 

 آمد   دس. به 75/0و  79/0، 86/0

 9برای سنمش رفتارهای مدنی سازمانی از پرسشنامه  .مدنی سازمانیپرسشنامه رفتارهای 

سدؤال( و   5) یرسدان  یاری  حوزکه دو  Ackfeldt and Coote( 2005شد  توسط ) سؤالی مهرفی

 1=  ی )هرگدز ا درجه 6و مقیاس پاسخگویی آن  دهد یمسؤال( را پوشش  4) فاایل شهروندی

  Golparvar and Rafi Zadeh(2009)استفاد  شد  این پرسشنامه توسدط   ،( اس.7=  تا همیشه

در ایران ترجمه و به لحاظ روایی و پایایی مورد بررسی قرار گرفته اس.  طی دو مرحله تحلیل 

و از  اند افتهبه باال دس. ی 5/0عاملی به یک را  حل دو عاملی برای این پرسشنامه با همبستگی 

سؤال را یدک عامدل    13بود ، مممون  مدنی سازمانیآنمایی که هدفشان مطالهه کلی رفتارهای 

  انددد نمددود را بددرای ایددن پرسشددنامه گددزارش   7/0و آلفددای کرونبدداخ  انددد گرفتددهدر نظددر 

(2009)Golparvar and Rafi Zadeh    نیز این پرسشنامه را در پژوهش خود مورد استفاد  قدرار

گدزارش   74/0و  63/0ترتیدب   ی و فادایل شدهروندی را بده   رسدان  یارآلفای کرونباخ ید  وداد  

ی و فادایل شدهروندی در پدژوهش حاضدر     رسدان  یاری مؤلفهآلفای کرونباخ برای دو  اند نمود 

های پژوهش با استفاد  از ضریب همبسدتگی پیرسدون و    به دس. آمد  داد  63/0و  6/0برابر با 

( SPSSافزار آمداری بدرای علدوم اجتمداعی )     همزمان با استفاد  از نرمتحلیل رگرسیون به شیو  

 تحلیل گردید   20نسخه 
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 مطالعه سوم

ی سؤال 26شناختی از پرسشنامه  برای سنمش سرمایه روان .یشناخت روانسرمایه پرسشنامه 

ی و آور تداب ، واریمقیداس خودکارآمددی، امیدد    بدا چهدار خدرد     Mac Gee( 2012)که توسط 

شدد  و در مطالهده دوم نیدز مهرفدی گردیدد، اسدتفاد  شدد  آلفدای کرونبداخ           ی مهرفینیب خوش

، 88/0ترتیدب برابدر بدا     ی در پژوهش حاضر بده نیب خوشی و آور تابخودکارآمدی، امیدواری، 

 دس. آمد   به 83/0و  83/0، 86/0

از همدان   مددنی سدازمانی  سدنمش رفتارهدای    بدرای   مدنی سازمانیپرسشنامه رفتارهای 

کده در مطالهده اول مدورد     Lee and Allen( 2002شدد  توسدط )   ی مهرفدی سدؤال  16 سشنامهپر

 مددنی سدازمانی  استفاد  قرار گرف.، استفاد  شد  در این مطالهده، مددیران مددارس رفتارهدای     

 مدنی سدازمانی پاسخ دادند  آلفای کرونباخ رفتار  "یده گزارشسرپرس. "صورت  مهلمان را به

 آمدد   دسد.  بده  93/0و  9/0برابدر بدا    ترتیدب  ژوهش حاضدر بده  مهطوف به سازمان و افراد در پ
های پژوهش با استفاد  از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیو  همزمان با  داد 

   تحلیل گردید 20( نسخه SPSSافزار آماری برای علوم اجتماعی ) استفاد  از نرم

 

 ها یافته

 اولمطالعه 

درصدد،   4/48نفر مدرد )مهدادل    135درصد(،  1/53نفر زن )مهادل  143از کل اعاای نمونه 

نفر متأهدل   170درصد( و  3/37نفر ممرد )مهادل  104یک نفر نیز جنسی. خود را اعالم ننمود(، 

هل خدود را اعدالم ننمودندد( بودندد  اکثرید. اعادای       أنفر نیز وضهی. ت 5درصد،  9/60)مهادل 

نفدر   29و لیسدانس و   پلمید د فدو  درصدد( دارای تحصدیالت    2/79 مهادلنفر ) 221یهنی نمونه، 

 51/34درصد( دارای تحصیالت فو  لیسانس بودند  میدانگین سدن اعادای نمونده     4/10)مهادل 

( بدود  در  04/6سال )با انحراف مهیدار   04/8( و میانگین سابقه شغلی 53/6سال )با انحراف مهیار 

در همچنین نحراف مهیار و همبستگی بین متغیرهای پژوهش ارائه شد  اس.  ا ،میانگین 1جدول 

مهطدوف بده    مددنی سدازمانی  نتایج تحلیل رگرسیون به شیو  همزمان برای رفتارهای  2جدول 

 افراد و سازمان آورد  شد  اس. 
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Table 1. Mean, standard deviation and inter-correlation between research 

variables 

Row Research variables M SD 1 2 3 4 5 
1 Self-efficacy 4.57 0.87 -     

2 Optimism 4.12 0.98 0.53** -    

3 Hope 4.43 0.96 0.62** 0.45** -   

4 Resiliency 4.5 0.77 0.55** 0.5** 0.57** -  

5 Organizational citizenship behaviors 

toward individuals 
4.35 0.83 0.36** 0.22** 0.4** 0.35** - 

6 Organizational citizenship behaviors 

toward organization 
4.13 0.84 0.29** 0.12* 0.41** 0.31** 0.67** 

*p < 0.05           **p< 0.01  

 
Table 2. Results of multiple regression analysis for predicting organizational 

citizenship behaviors through components of psychological capital 

Row 
Constant value 

and predictor 

values 
R R2 F b SE β t p 
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b
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Constant 

0.445 0.198 16.94** 

2.17 0.29 - 7.49 0.001 

Self-efficacy 0.15 0.07 0.16 2.08 0.038 

Optimism -0.05 0.06 -0.06 -0.84 0.4 

Hope 0.21 0.06 0.24 3.23 0.001 

Resiliency 0.17 0.08 0.16 2.24 0.026 
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 Constant 

0.437 0.191 16.13** 

0.29 2.28 - 7.78 0.001 

Self-efficacy 0.07 0.06 0.07 0.88 0.4 

Optimism 0.06 -0.13 -0.15 -4.24 0.026 

Hope 0.06 0.3 0.34 4.64 0.001 

Resiliency 0.08 0.17 0.16 2.17 0.03 

*p < 0.05           **p< 0.01  

 
ی )خودکارآمددی،  شدناخت  روانشود هر چهار مؤلفه سرمایه  مشاهد  می 1در جدول  که چنان

ی( با رفتارهای مدنی سازمانی )مهطدوف بده افدراد و سدازمان(     آور تابی، امیدواری و نیب خوش

 ( هستند > p 01/0دار ) دارای رابطه مثب. و مهنی

ی، شدناخت  روانسدرمایه   مؤلفده ، از چهدار  شدود  یمدر ردیف اول مشاهد   2در جدول  که چنان

 ،> p 05/0ی )آور تداب ( و p < ،24/0  =β 01/0(، امیددواری ) p < ،16/0  =β 05/0خودکارآمدی )

16/0  =β )8/19 اندد  توانسدته و  اندد  بدود  مهطوف به افراد  مدنی سازمانیرفتارهای  کنند  ینیب شیپ 
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در ریدف   که چنان چنین،همرا تبیین نمایند   مدنی سازمانیدرصد از واریانس این بهد از رفتارهای 

، > p 05/0ی )ند یب خدوش ی، شناخت روانسرمایه  مؤلفه، از چهار اس. نشان داد  شد  2دوم جدول 

15/0-  =β( امیدواری ،)01/0 p < ،34/0  =β آور تاب( و( 05/0یp <  ،16/0  =β )کنندد   ینیب شیپ 

درصدد از واریدانس ایدن     1/19 اندد  توانستهو  اند بود مهطوف به سازمان  مدنی سازمانیرفتارهای 

 را تبیین نمایند  مدنی سازمانیبهد از رفتارهای 

 

 مطالعه دوم

 درصد(،  3/95نفر مرد )مهادل  265درصد(،  7/4نفر زن )مهادل  13از کل اعاای نمونه 

درصدد( بودندد  اکثرید.     2/93نفر متأهل )مهدادل   259درصد( و  8/6نفر ممرد )مهادل  20

نفدر   112درصدد( دارای تحصدیالت تدا دیدپلم و      50 مهدادل نفر ) 139اعاای نمونه، یهنی 

بودندد  میدانگین سدن اعادای      سدانس یلو  پلمید فو درصد( دارای تحصیالت  4/46)مهادل 

سال )بدا انحدراف    81/18( و میانگین سابقه شغلی 35/7یار سال )با انحراف مه 31/45نمونه 

میانگین، انحراف مهیار و همبستگی بدین متغیرهدای پدژوهش     3( بود  در جدول 11/8مهیار 

 ارائه شد  اس.  

 
Table 3. Mean, standard deviation and correlation between research variables 
Row Research variables M SD 1 2 3 4 5 

1 Helping 4.94 1.11 -     

2 Civic virtue 4.69 1.25 0.59** -    

3 Self-efficacy 4.37 0.75 0.25** 0.32** -   

4 Optimism 4.03 0.68 0.22** 0.2** 0.63** -  

5 Hope 4.44 0.79 0.18** 0.25** 0.78** 0.52** - 

6 Resiliency 4.33 0.73 0.2** 0.36** 0.68** 0.49** 0.71** 

*p< 0.05           **p< 0.01  

 
ی )خودکارآمددی،  شدناخت  روانمؤلفه سدرمایه   4شود هر  مشاهد  می 3در جدول  که چنان

ی و با فاایل شهروندی دارای رابطه مثب. و رسان یاری( با یآور تابی، امیدواری و نیب خوش

رگرسدیون بده شدیو  همزمدان بدرای      نتایج تحلیدل   4( هستند  در جدول > p 01/0دار ) مهنی

 رفتارهای مدنی سازمانی مهطوف به افراد و سازمان آورد  شد  اس. 
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Table 4. Results of multiple regression analysis for predicting helping and civic 

virtue through components of psychological capital 

Row Constant value and 

predictor values R R2 F b SE β t p 

H
el

p
in

g
 

Constant 

0.271 0.073 5.4** 

2.99 0.45 - 6.57 0.001 

Self-efficacy 0.3 0.16 0.2 1.9 0.06 

Hope -0.12 0.14 -0.08 -0.82 0.41 

Resiliency 0.11 0.13 0.07 0.82 0.41 

Optimism 0.17 0.12 0.11 1.4 0.16 

          

C
iv

ic
 v
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tu

e
 

Constant 

0.395 0.156 12.59** 

1.64 0.49 - 3.32 0.001 

Self-efficacy 0.41 0.17 0.24 2.4 0.02 

Hope -0.31 0.15 -0.2 -2.04 0.04 

Resiliency 0.16 0.14 0.09 1.13 0.26 

Optimism 0.49 0.13 0.26 3.65 0.001 

*p< 0.05           **p< 0.01  
 

ی، فقدط  شناخت روانسرمایه  مؤلفه 4، از شود یمدر ردیف اول مشاهد   4در جدول  که چنان

ی )رفتارهدای  رسدان  یارید  کنندد   ینیب شیپ( در حد مارژینال p < ،2/0  =β 01/0خودکارآمدی )

درصد از واریانس ایدن بهدد از رفتارهدای     3/7 توانستهو  بود مهطوف به افراد(  مدنی سازمانی

اسد.،   نشان داد  شد  2در ریف دوم جدول  که چنان مچنین،هرا تبیین نمایند   سازمانیمدنی 

، > p 05/0(، امیددواری ) p < ،24/0  =β 05/0ی خودکارآمددی ) شدناخت  روانسرمایه  مؤلفه 4از 

2/0-  =β نیب خوش( و( 01/0ی p < ،26/0  =β )فادایل شدهروندی )رفتارهدای     کنند  ینیب شیپ

درصدد از واریدانس ایدن بهدد از      6/15 اندد  توانسدته مهطوف به سازمان( بود  و  مدنی سازمانی

 را تبیین نمایند  مدنی سازمانیرفتارهای 

 

 مطالعه سوم

 24/14نفر ممرد )مهادل  50درصد( متاهل و  75/85نفر )مهادل  301از کل اعاای نمونه، 

درصدد( دارای تحصدیالت    74/89نفدر )مهدادل    315 رصد( بودند  از نظر سط  تحصدیالت، د

بودندد    سدانس یل فدو  درصد،( دارای تحصیالت  26/10نفر )مهادل  36دانشگاهی تا لیسانس و 

سال )با انحراف مهیدار   23/37 ها آنسال و میانگین سن  52تا  26دامنه سنی مهلملن زن نمونه 

( 81/6سال )بدا انحدراف مهیدار     1/13نگین سال با میا 20تا  1 ها آن( و دامنه سابقه شغلی 42/5

 میانگین، انحراف مهیار و همبستگی بین متغیرهای پژوهش ارائه شد  اس.    5بود  در جدول 
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Table 5. Mean, standard deviation and correlation between research variables 
Row Research variables M SD 1 2 3 4 5 

1 Self-efficacy 4.31 0.75 -     

2 Optimism 3.67 1.02 0.81** -    

   - **Hope 3.99 0.86 0.61** 0.65ا 3

4 Resiliency 3.99 0.86 0.43** 0.43** 0.65** -  

5 Organizational citizenship behaviors toward 

individuals 
3.92 0.78 0.22** 0.16** 0.17** 0.09 - 

6 Organizational citizenship behaviors toward 

organization 
3.14 0.95 0.09 0.1 0.12* 0.04 0.31** 

*p< 0.05           **p< 0.01  
 

ی )خودکارآمددی،  شدناخت  روانسدرمایه   مؤلفده  4شدود، از   مشاهد  می 5در جدول  که چنان

 سدازمانی مدنی ی در حد ضهیفی با رفتارهای آور تابی( فقط آور تابی، امیدواری و نیب خوش

مهطوف  مدنی سازمانیی با رفتارهای آور تابمهطوف به سازمان و خودکارآمدی، امیدواری و 

نتایج تحلیل رگرسیون  6  در جدول باشند می(  > 01/0p) دار مهنیبه افراد دارای رابطه مثب. و 

  مهطوف به افراد و سازمان آورد  شد  اس. مدنی سازمانیبه شیو  همزمان برای رفتارهای 

 
Table 6. Results of multiple regression analysis for predicting organizational 

citizenship behaviors through components of psychological capital 

Row Constant value and 

predictor values R R2 F b SE β t p 
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Constant 

0.23 0.053 4.83** 

2.92 0.24 - 11.8 0.001 

Self-efficacy 0.25 0.09 0.24 2.62 0.009 

Hope -0.07 0.09 -0.08 -0.82 0.4 

Resiliency 0.09 0.07 0.10 1.24 0.21 

Optimism -0.03 0.05 -0.04 -0.66 0.5 
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 Constant 

0.395 0.156 12.59** 

2.54 0.30 - 8.3 0.001 

Self-efficacy 0.02 0.11 0.01 0.2 0.85 

Hope 0.02 0.11 0.02 0.2 0.83 

Resiliency 0.16 0.09 0.14 1.7 0.08 

Optimism -0.06 0.06 -0.07 -1.04 0.3 

*p< 0.05           **p< 0.01  
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ی، فقدط  شناخت روانسرمایه  مؤلفه 4، از شود یمدر ردیف اول مشاهد   6در جدول  که چنان

مهطوف به افدراد   مدنی سازمانیرفتارهای  کنند  ینیب شیپ( p < ،24/0  =β 01/0خودکارآمدی )

را تبیدین نمایندد     سازمانیمدنی درصد از واریانس این بهد از رفتارهای  3/5 اند توانستهو  بود 

سددرمایه  مؤلفدده 4، از اسدد. نشددان داد  شددد  2در ریددف دوم جدددول  کدده چنددان طددور نیهمدد

   اند نبود سازمان مهطوف به  مدنی سازمانیرفتارهای  کنند  ینیب شیپیک   ی هیچشناخت روان

 

 گیری بحث و نتیجه
 مطالعه اول

ی بدا  شدناخت  روانی سدرمایه  هدا  لفده ؤمبررسی و تهیدین رابطده بدین     هدفاین مطالهه که با 

سرمایه  مؤلفهی ساد  بین هر چهار ها یهمبستگاجرا گردید، در سط   مدنی سازمانیرفتارهای 

ی را دار مهنیمهطوف به افراد و سازمان رابطه مثب. و  مدنی سازمانیی و رفتارهای شناخت روان

و  .Avey et al( 2011) فراتحلیدل ی هدا  افتده بده دسد. داد  ایدن نتدایج در ایدن پدژوهش بدا ی       

(2013)Golestanah   مددنی  ی و رفتارهدای  شدناخت  روانمبنی بر وجود رابطه مثب. بین سرمایه

ی چه در سط  شناختی و شناخت روانی سرمایه ها مؤلفههمخوانی دارد  از لحاظ نظری  سازمانی

هستند  به همدین دلیدل نیدز     ها انسانی مثب. برای ساز .یظرفچه در سط  رفتاری دارای توان 

 یعندوان اجدزا   ی بده آور تداب ی، امیدواری و نیب خوشخودکارآمدی،  مؤلفهمطرح نمودن چهار 

ی در دنیدا مقبولید. عدام یافتده و     شدناخت  روانمرتبده بداالتر موسدوم بده سدرمایه       اصدلی متغیدر  

رابطه مثبد. تمدام    حال هرزیادی را به خود جلب نمود  اس.  به  پردازان هینظرپژوهشگران و 

صورت  مهطوف به افراد و سازمان به مدنی سازمانیی با رفتارهای شناخت روانی سرمایه ها مؤلفه

ی، ند یب خوشنظری به این شکل قابل تبیین و توضی  اس. که وقتی افراد بر پایه خودکارآمدی، 

تا در مسیر اهدداف خدود حرکد. نمدود  و بده موفقید.        کنند یمی تالش آور تابامیدواری و 

را در حرک. در این مسیر یاری نمایدد فروگدذار    ها آندس. یابند، از هر نون رفتاری که بتواند 

مهطوف به افراد و سازمان  مدنی سازمانینخواهند کرد  بنابراین با احتمال زیاد انمام رفتارهای 

که فرد این نون رفتارهدا   ردیگ یمی با این انگیز  انمام تشناخ روانی سرمایه ها مؤلفهثیر أتح. ت

  فراتدر از زیربندای   رساند یمرا به نوعی در خدم. دستیابی به اهداف و موفقی. خود به انمام 

در افدراد بده وجدود     مددنی سدازمانی  ی برای رفتارهدای  شناخت روانانگیزشی پنهانی که سرمایه 
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و  شدناختی  ی قدادر بده ایمداد شدرایط روان    شدناخت  روانی سدرمایه  ها مؤلفه، در مممون آورد یم

و شناختی مثب. روند گدرایش   شناختی هستند  ایماد این فاای روان ها انسانشناختی مثب. در 

مهطوف بده افدراد و سدازمان تسدهیل      مدنی سازمانیبه رفتارهای مثبتی مانند رفتارهای را افراد 

تهدالی و   هدا  آناز زمر  رفتارهایی هستند که اثر نهایی  مدنی سازمانی  در واقع رفتارهای کند یم

که انمام این رفتارها منمر به تهالی  هنگامی ،بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانی اس.  بنابراین

در  تدر  سداد  ، افرادی نیز که در حال فهالی. در فاای چنین سدازمانی هسدتند   شود یمسازمانی 

 گام خواهند برداش. ی. فردی خود مسیر تهالی، رشد و موفق

ترتیدب   فراتر از روابط ساد  بین متغیرها، نتایج تحلیل رگرسیون در این مطالهه نشان داد که بده 

مددنی  برای رفتارهای  دار مهنی نیب شیپی دارای توان آور تابامیدواری، و سپس خودکارآمدی و 

ی دارای تدوان  ند یب خدوش ی و در نهاید.  آور تداب ترتیب امیدواری،  و به افرادمهطوف به  سازمانی

شد  از چندد   مهطوف به سازمان هستند  نتایج ارائه مدنی سازمانیبرای رفتارهای  دار مهنی نیب شیپ

ی بدرای رفتارهدای   شدناخت  روانی سدرمایه  هدا  مؤلفهجه. بینش جدیدی را نسب. به نقش برخی 

ی هدا  مؤلفهدر این مطالهه از نظر ترتیب از میان  که نیا  اولین نکته دهد یمبه دس.  مدنی سازمانی

مهطوف به افدراد   مدنی سازمانیبرای رفتارهای  دار مهنی نیب شیپی دارای توان شناخت روانسرمایه 

 ینیب شیپو سازمان ، ابتدا امیدواری )با توجه به مقدار ضریب بتای استاندارد( دارای باالترین توان 

طدرح کدارکرد انگیزشدی     دهد یماس.  این امر نشان  مدنی سازمانیبرای این دو بهد از رفتارهای 

 ی برای رفتارهای مدنی امری منطقی اس.   شناخت روانسرمایه 

و مبتندی بدر    محور هدفی اس. که شناخت روانی از سرمایه ا مؤلفهاز لحاظ محتوایی امیدواری 

نیز وقتی افراد دارای امیددواری بداالیی هسدتند، بده صدورتی      امید به موفقی. اس.  به همین دلیل 

فهال به دنبال یافتن مسیرها و گذرگاهایی هستند تا از آن طریق بتوانند را  خود را در رسدیدن بده   

موفقی. هموار سازند  در همین راستا طبیهی اس. که امیدواری با ایماد حال. انگیزشی میدل بده   

مهطوف به افراد و سدازمان   مدنی سازمانیاد را به سوی رفتارهای موفقی. و دستیابی به هدف، افر

روی  مددنی سدازمانی  هدای. کند  در واقع وقتی فرد با زیربنای انگیزشی امیدواری بده رفتارهدای   

 هدا  خواس.، از یک طرف با جلب حمای. همکاران و از طرف دیگر با مشارک. فراتر از آورد یم

و الزامات شغلی خود در امور سازمان )گر چه نه از طریق نظام حقو  و پداداش، بلکده از طریدق    

در سازمان( مسیر خود را در دستیابی به موفقی. همدوار خواهدد کدرد  نکتده      رانیمدجلب توجه 
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مهطوف به افدراد و   مدنی سازمانیی هر دو بهد رفتارهای نیب شیپی برای آور تاببهدی به حاور 

بدرای   تواندد  یمد ی آور تداب که پس از امیدواری،  دهد یمان مربوط اس.  این یافته نیز نشان سازم

ی که مهطدوف بده تدوان انهطداف و     آور تاباین نون رفتارها از اهمی. به سزایی برخوردار باشد  

یی اس. که در مسدیر اهدداف کداری و شدغلی افدراد پدیدد       ها یدشوارموانع و  در برابرسازگاری 

    کند یممین أنیز مانند امیدواری انگیزشی نهفته را برای انمام رفتارهای مدنی ت دیآ یم

در بسدیاری از شدرایط بدر     مدنی سدازمانی شواهد پژوهشی گذشته نشان داد  که رفتارهای 

اساس اصل مقابله به مثل )چه مقابله به مثل با همکاران و چه مقابله به مثل بدا سدازمان( انمدام    

آگاهانده یدا حتدی     طدور  بده  دهدد  یمد ، وقتی فرد این رفتارها را انمدام  اساس  بر همین شوند یم

افدراد و سدازمان کده هددف      ها .یموقهناآگاهانه این انتظار را دارد تا در مواجهه با مشکالت و 

به یاری وی بیایند  بندابراین انمدام رفتارهدای     اند گرفتهفرد قرار  مدنی سازمانیانمام رفتارهای 

با این انگیز  کده در زمدان ضدرورت بدرای حدل       تواند یمی آور تابثیر أتح. ت سازمانیمدنی 

شدود  بداالخر  آخدرین     انمدام مشکالت فرد، همکاران و سازمان با وی همراهی خواهند کرد، 

مهطدوف بده افدراد در کندار امیددواری و       مددنی سدازمانی  ی رفتارهدای  ند یب شیپدر  که نیانکته 

ی قدرار  ند یب خوشمهطوف به سازمان  مدنی سازمانیی، خودکارآمدی و برای رفتارهای آور تاب

ی هدا  انیبنمهطوف به افراد عالو  بر  مدنی سازمانیکه رفتارهای  دهد یمداش.  این یافته نشان 

، به میزان اطمینانی کده افدراد   ها یدشوارانگیزشی امید به موفقی. و مواجهه مبتنی بر حمای. با 

ی خود در برابر مشکالت دارند )خودکارآمدی( نیز بستگی دارد  این امر در حدالی  ها ییتوانابه 

مهطوف به سازمان، اطمیندان بده تواندایی خدود نقشدی       مدنی سازمانیاس. که برای رفتارهای 

    شود یمنسب. به موفقی. در حال و آیند  وارد عمل  نانهیب خوشندارد و در مقابل انتظارات 

 مددنی سدازمانی  ی رفتارهای نیب شیپی برای آور تابی در کنار امیدواری و حاور خودکارآمد

نیازمندد   مدنی سدازمانی مهطوف به افراد حاکی از آن اس. که افراد برای انمام این نون رفتارهای 

افدراد   که نیاخود هستند  اطمینان داشتن به توانایی خود عالو  بر  ها مهارتو  ها ییتوانااطمینان به 

صورت شخصی بدا آن مواجده هسدتند توانمندد      را در چالش و مواجهه با تکالیف و وظایفی که به

ی و همراهدی بدا   رسدان  یاری خود را برای ید ها مهارتتا توانایی و  دهد یم، این امکان را سازد یم

ثر عمدل  دیگران نیز استفاد  نمایند  از طرف دیگر وقتی فردی در میان همکاران خود، کارآمد و مو

، همکاران نیز به صورت آشکار و نهان از وی انتظار همراهی و مسداعدت دارندد  بده ایدن     کند یم



 20 (1، شمار  1398 بهار و تابستان، 6، سال ششمی  دور ) شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز مجله مطالعات روان

 مددنی سدازمانی  باعث افزایش خواسته یدا ناخواسدته رفتارهدای     تواند یمجه. نیز خودکارآمدی 

مهطوف به سازمان انتظدارات   مدنی سازمانیمهطوف به افراد یا همکاران شود  اما برای رفتارهای 

تدا در کندار    کندد  یمد فرد در مورد رخدادهای حال و آیند  اس. کده فدرد را ترغیدب     نانهیب خوش

مهطوف به سدازمان روی آورد  بدا تکدرار ایدن      مدنی سازمانیی به رفتارهای آور تابامیدواری و 

احتماالت دیگر در حوز  رابطه  مطالهه و با ایماد تغییراتی در نمونه و ساختار سازمانی در ادامه به

 شود  پرداخته می مدنی سازمانیای ی با رفتارهشناخت روانی سرمایه ها مؤلفهبین 

 مطالعه دوم

ی نتایج مطالهده اول اجدرا   ریتکرارپذنتایج حاصل از این مطالهه که در راستای تهیین میزان 

ی هدا  نشیبشد، با تغییراتی که در ابزارهای مورد استفاد  و نمونه و ساختار سازمانی انمام شد، 

ی )یکی از ابهداد  رسان یاری با یشناخت روانی سرمایه ها مؤلفهجدیدی را در خصوص رابطه بین 

ز ابهداد مطدرح در   مهطدوف بده افدراد( و فادایل شدهروندی )یکدی ا       مدنی سازمانیرفتارهای 

ی ساد  نتدایج  ها یهمبستگمهطوف به سازمان( به دس. داد  در سط   مدنی سازمانیرفتارهای 

ی بدا  شدناخت  روانسرمایه  مؤلفهاین مطالهه همسو با نتایج مطالهه اول نشان داد که بین هر چهار 

گف. که با  توان یموجود دارد  بنابراین  دار مهنیی و فاایل شهروندی رابطه مثب. و رسان یاری

ی سدرمایه  هدا  مؤلفده ی بدین  ریتکرارپدذ ی سداد  رابطده   هدا  یهمبسدتگ احتمال زیداد در سدط    

ی با رفتارهای مدنی چه در سط  کلی و چه در سط  جزیی وجود دارد  امدا نتدایج   شناخت روان

ی، فقدط  رسدان  یاریی را نشدان داد  بدرای ید   هدا  تفداوت تحلیل رگرسیون نسب. به مطالهده اول،  

 مدنی سازمانیدار این بهد از رفتارهای  یمهن نیب شیپرآمدی در حد مارژینال دارای توان خودکا

بود  این امر در حالی اسد. کده در مطالهده اول امیددواری، خودکارآمددی و امیددواری بدرای        

ر بودند  تفاوت نتدایج در  اد یمهن نیب شیپمهطوف به افراد دارای توان  مدنی سازمانیرفتارهای 

مهطوف به افراد ممکدن اسد.    مدنی سازمانیاین مطالهه با مطالهه اول در خصوص رفتارهای 

ناشی از این موضون باشد که در این پژوهش بر خالف پدژوهش اول بده طدور اختصاصدی بدر      

اس.  مهطوف به افراد تمرکز شد  طبیهی مدنی سازمانیی و نه طیف متنون رفتارهای رسان یاری

ی در محیط کار در صورتی که از جانب افراد کارآمد انمام شدود نتدایج مفیددتری    رسان یارکه ی

به بار خواهد آورد  در واقع در صورتی که فرد دارای خودکارآمدی بداالیی نباشدد، حتدی اگدر     
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س. برای فدرد هددف   ز  فردی که دارای خودکارآمدی باالی هم بکند به اندارسان یاراقدام به ی

 ی چندان مفید فاید  نخواهد بود  رسان یاری

 اعتمدادمحور تواندایی و   ،ی، خودکارآمددی شدناخت  روانسرمایه  مؤلفهاز طرف دیگر از میان چهار 

تدرین   د، مهدم نماید به دیگری یاری و کمدک   خواهد یمزمانی که فردی   به خود(نسب. )اس. 

یافته در  عنوان یک انتظار تهمیم نکته وجود توانایی و مهارت الزم در وی اس.  خودکارآمدی به

، به همین دلیل نیز افراد در برد یمی باال رسان یاربار  توان شخصی خود، ظرفی. افراد را برای ی

کده در   طدور  همان  همچنین آورند یمی روی رسان یاربه ی تر راح.سایه احساس خودکارآمدی 

خواسدته و   طدور  بده هر انسدانی  بحث مطالهه اول اشار  شد، مشاهد  خودکارآمدی در اطرافیان 

  بنابراین از طریق فشارهای نامحسوس و محسوس مبتنی بدر  آورد یمناخواسته انتظار به وجود 

 کده  نیای را تبیین نمود  باالخر  رسان یاررابطه بین خودکارآمدی و ی توان یمانتظار اطرافیان نیز 

مهطوف به موفقی. و رسیدن به اهداف رشد و تهالی ، یشناخت روانی سرمایه ها مؤلفهاگر همه 

ی بده دیگدران   رسدان  یار، وقتی افدراد خودکارآمدد درگیدر فرایندد ید     گرفته شودشخصی در نظر 

، به آرامی متمایز بودن ظرفی. و توان خود را نسب. به دیگراندی کده دارای کارآمددی    شوند یم

ی بیشدتر در آیندد  از جهدات    هدا  .یوفقمالزم نیستند آشکار ساخته و به این ترتیب بستر برای 

ی اس. که توسط افراد خودکارآمد ا د یپد  این با احتمال زیاد شود یمفراهم  ها آنمختلف برای 

ی که در خصوص فاایل شهروندی ا مهینت  این تبیین با شود یمبه خوبی درک و از آن استفاد  

   شود یم تر روشندر این پژوهش به دس. آمد 

مهطوف  مدنی سازمانیعنوان یکی از ابهاد مهم رفتارهای  ل شهروندی بهدر خصوص فاای

ی و آور تداب به سازمان، در همسویی نسبی با مطالهه اول که در آن نشان داد  شدد امیددواری،   

مهطدوف بده سدازمان     مددنی سدازمانی  دار برای رفتارهای  یمهن نیب شیپی دارای توان نیب خوش

ی، خودکارآمددی و امیددواری   ند یب خدوش هستند، در این مطالهه نیز نشان داد  شد که به ترتیب 

 برای فاایل شهروندی هسدتند  در درجده اول حادور خودکارآمددی     دار مهنیبین  دارای توان پیش

به این دلیل باشد که انمام رفتارهایی از نون  تواند یمی رسان یارشد  برای ی همسو با تبیین ارائه

فاایل شهروندی )مشارک. در حیات سیاسی و کارکردهای اجرایی سازمان که الدزام و شدرح   

وظیفه و تکلیفی برای آن وجود ندارد( برای افراد خودکارآمد راهی خواهد بود تا از آن طریدق  

وسدیله زمینده بدرای رشدد و تهدالی       را بیشدتر مدورد توجده قدرار داد  و بده ایدن       ها آنسازمان 
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ی و ند یب خدوش ی شخصی و دستیابی به موفقی. هموار گردد  از طرف دیگر حادور  ها .یظرف

کده افدراد اغلدب بدا      دهدد  یمد طور ممددد نشدان    ی فاایل شهروندی بهنیب شیپامیدواری برای 

ای از ندون فادایل شدهروندی را در راسدت     مددنی سدازمانی  رفتاهدای   ،ی و امیددواری نیب خوش

  در نگاهی یکپارچه نیز وقتی افراد خدود  کننداستفاد   توانند یمی مسیر موفقی. خود هموارساز

باالس.، بدا   ها آنو انتظار غلبه بر مشکالت و دستیابی به موفقی. در  کنند یمرا کارآمد ارزیابی 

ی بده  ی دسدتیاب هدا  را   یکدی از ایدن   خواهندد بدود  ی و امیدواری به دنبال را  موفقی. نیب خوش

 ژ  فاایل شهروندی( اس. وی مهطوف به سازمان )به مدنی سازمانیموفقی. انمام رفتارهای 

 مطالعه سوم

تغییراتی که در نمونه )مهلمان زن از سازمان آموزش و پرورش( در مطالهده سدوم    رغم یعل

مددنی  نسب. به مطالهه اول و دوم انمام شد، نتایج این پژوهش بده ویدژ  در حدوز  رفتارهدای     

سدرمایه   مؤلفده مهطوف به افراد همسدو بدا مطالهده دوم نشدان داد کده از بدین چهدار         سازمانی

 مددنی سدازمانی  بدرای رفتارهدای    دار مهندی ی ند یب شیپد ی، خودکارآمدی دارای توان شناخت روان

ی آور تداب مهطوف به افراد اس.  در سط  روابط ساد  نیدز بدین خودکارآمددی، امیددواری و     

نشدان   مدنی سازمانیی با هیچ یک از ابهاد رفتارهای دار مهنیی در این مطالهه رابطه نیب خوش)

وجود داش.، ولی بدا   دار مهنیمهطوف به افراد رابطه مثب. و  مدنی سازمانینداد( با رفتارهای 

ی بده دسد. نیامدد  در تحلیدل     دار مهندی مهطوف بده سدازمان رابطده     مدنی سازمانیرفتارهای 

بدرای   دار مهنیی نیب شیپسرمایه روان شناختی دارای توان  مؤلفهیک از چهار رگرسیون نیز هیچ

ی ند یب شیپد مهطوف بده سدازمان نبودندد  دلیدل عددم ارتبداط و تدوان         مدنی سازمانیرفتارهای 

مهطدوف بده سدازمان در ایدن      مددنی سدازمانی  ی برای رفتارهدای  شناخت روانی سرمایه ها مؤلفه

مهطدوف بده سدازمان در قالدب      مددنی سدازمانی    که رفتارهدای  مطالهه با احتمال زیاد این بود

طدور   شد ، در حالی که مهلمان بده  رفتارهای مهطوف به سازمان آموزش و پرورش انداز  گیری

    اند بود مستقیم با مدرسه محل اشتغال خود در تماس و تهامل نزدیک 

کده رفتارهدای    شدود  یمد هم توجه شود مالحظده   5شد  در جدول  ی ارائهها نیانگیماگر به 

مهطوف بده افدراد    مدنی سازمانی( نسب. به رفتارهای 14/3مهطوف به سازمان ) مدنی سازمانی

ی اسد.  بدا احتمدال زیداد اگدر بده جدای سدازمان در سدنمش          تر نییپا( دارای میانگین 92/3)

مهطدوف بده مدرسده     مددنی سدازمانی  مهطوف به سازمان، رفتارهدای   مدنی سازمانیرفتارهای 
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گردد، احتماال نتایمی متفاوت به دس. خواهد آمد  دلیل این امدر از لحداظ نظدری در     سنمش

این اس. که به دلیل تماس دائم و همیشگی مهلمان با مدارس فرصد. و شدرایط بدرای انمدام     

مهطوف به مدرسه و نه سازمان آموزش و پرورش بیشتر مهیاس.  امدا   مدنی سازمانیرفتارهای 

کده خودکارآمددی    دهدد  یمد و در میان مهلمدان زن نشدان    هن مطالهحاور خودکارآمدی در ای

ی اس. که هم به دلیل انتظدارات پیرامدونی و   شناخت روانی از سرمایه ا مؤلفهمستقل از جنسی.، 

مددنی  موجب افدزایش رفتارهدای    تواند یمهم بر مبنای نشان دادن توان موفقی. و تهالی بیشتر 

 مهطوف به افراد شود  سازمانی

در بسدط داندش موجدود در مدورد      تواندد  یمد شد  در سه مطالهه ایدن پدژوهش    ارائه نتایج

مفیدد واقدع شدود      مددنی سدازمانی  ی برای رفتارهای شناخت روانی سرمایه ها مؤلفهکارکردهای 

ی صدرفنظر از جنسدی.، خودکارآمددی    شدناخت  روانی سرمایه ها مؤلفهاز میان  که نیااولین نکته 

مهطدوف بده افدراد اسد.  در کندار       مدنی سدازمانی ی رفتارهای ده .جهدارای توان باالیی در 

ی و بدرای  آور تداب مهطوف به افراد، امیددواری و   مدنی سازمانیخودکارآمدی برای رفتارهای 

ترتیدب از   بده  توانندد  یمد ی ند یب خدوش مهطوف به سازمان امیدواری و  مدنی سازمانیرفتارهای 

مهطدوف بده    مددنی سدازمانی  در سنمش رفتارهدای   که نیااهمی. برخوردار باشند  نکته بهدی 

ت از واژ  مدرسده اسدتفاد    سؤاالسازمان در میان مهلمان بهتر اس. تا به جای واژ  سازمان در 

ی در شدناخت  روانی سدرمایه  هدا  مؤلفهبه دلیل حاور به نسب. متفاوت  که نیاشود  نکته بهدی 

مددنی  ی رفتارهدای  سداز  ادغدام ازمان مهطوف به افدراد و سد   مدنی سازمانیی رفتارهای نیب شیپ

ی هدا  مؤلفده ی سداز  ادغامکلی و یا  مدنی سازمانیعنوان رفتارهای  و ساخ. متغیری به سازمانی

موجب پوشدید  شددن    تواند یمی شناخت روانی و ساخ. متغیر کلی سرمایه شناخت روانسرمایه 

گی را ایماد می کندد   بخشی از واقهیات در سط  جزیی شود  این امر در حال. کلی اثر پوشید

 موجب گردد بینش جزیی و عمیق از دس. برود    تواند یماین اثر پوشیدگی 

ی ساز نهیزمکه در صورت  دهد یمدر مممون نتایج حاصل از سه مطالهه گزارش شد  نشان 

خودکارآمدی، امیددواری،   ی( برای ارتقاادیبن وبی حین خدم. یا آموزش ها آموزش)بر مبنای 

 مدنی سازمانیانتظار افزایش رفتارهای  توان یمی )به ویژ  خودکارآمدی( نیب خوشی و آور تاب

توصدیه   مندد  عالقده مهطوف به افراد و سازمان را انتظار داش.  به همین دلیل بده پژوهشدگران   

ی اثربخشدی ایدن ندون    شناخت روانسرمایه  یارتقا ادیبن وبتا با توجه به وجود پروتکل  شود یم
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ی هدا  طدرح مهطوف به افراد و سازمان از طریق  مدنی سازمانییش رفتارهای آموزش را در افزا

هدای ویدژ     آزمایشی مورد بررسی قرار دهند  این نون پژوهش می تواند برای طراحی آمدوزش 

تدرین   ی کاری ایدران بسدیار مفیدد واقدع شدود  در پایدان نیدز بده مهدم         ها طیمحوب بنیاد برای 

تا خوانندگان در  شود یمشد  در این پژوهش اشار   رشی موجود در مطالهات گزاها .یمحدود

شد  در هر سه مطالهه مبتنی بر همبستگی  توجه داشته باشند  نتایج گزارش ها آنتفسیر نتایج به 

کده از نتدایج مطالهدات آزمایشدی و طدولی       گونده  آنهستند، بندابراین تفسدیر علد. و مهلدولی     

نیس.  عالو  بر این الزم اس. تا در تفسیر  ریپذ امکاناس.، از نتایج این سه مطالهه  ریپذ امکان

نتایج مطالهه دوم و سوم به جنسی. اعاای نمونه توجه شود  در مطالهه دوم اکثری. مدردان و  

  همچنین در مطالهه اول و سوم با توجه به مهیدا  اند بود در مطالهه سوم گرو  نمونه مهلمان زن 

انمدام   ها آنگیری از  ی ساد  توسط دو سازمانی که نمونهی تصادفریگ نمونهننمودن شرایط برای 

 انتخاب شدند   الوصول سهلصورت به  ها نمونهشد  اس.، 

 

 تشکر و قدردانی
اندد،   شرک. داشتهاین پژوهش  کلیه کسانی که در انمامدانند از  نگارندگان بر خود الزم می

  تشکر نمایند

 

 تعارض منافع
گونه تهارض منافهی در خصدوص پدژوهش    نمایند که هیچ میبدین وسیله نویسند  تصری  

 .حاضر وجود ندارد
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