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مقدمه
مهمترینصنایعخدماتیاستکهرقابتتنگاتنگیباسایرصنایعوخدمات
صنعتگردشگرییکیاز 
در جهان دارد .توسعة این صنعت منجر به اف ایش درآمد قشرهای گوناگون ،کاهش بیکاری ،رونق
شریفآبادیو

میشود(مروتی
اقتصادیودرنتیجهبهبودکیفیتزندگیمردمواف ایشرفاهاجتماعی 
بهعلت تعامل
باتوجهبهماهیت خدمات ،تأکید برعملکردفراترازوظیفة کارکنان  ،

همکاران .)1395،
میشود.رفتارشهروندیسازمانیِ کارکناننقشمهمیدر
بهروزبیشتر 
روز 
فراوانورودرروبامشتری  ،

بهعلتاهمیترفتارکارکناندرخَلق
ارتقاواف ایشکیفیتکاردارد.اینمهم،درصنعتگردشگری ،
ژهایدارد(زندی .)1393،
تجربةمناسبسفر،اهمیتوی 
هاداشته


عللبروزآن
مبندی رفتارهاوبررسی
ازمطالعاتصورتگرفتهسعی درتقسی 

بسیاری 
نگرشهای شغلی ازجملهمواردی هستندکهبهبررسی ریشة

است.مباحثی نظیر ادراك،انگی ش و 
یپردازد (طبرسا و همکاران .)1389 ،امّا رفتار سازمانی
بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار م 
بهسمت تقویت
مثبتگرا ،که در چند دهة اخیر موردتوجه قرار گرفته ،خواهان تغییر رویکرد  

1
ییهاست (نلسون و همکاران .)2007 ،بحثی که در دو دهة اخیر مطرح شده و عالوهبر
توانا 
شناسانوجامعهشناسانرانی بهخودجلبکردهاست«،رفتار شهروندی


توجهروان
رفتارشناسان،
5
4
3
2
سازمانی» نامدارد (باتمن و اورگان 1983 ،؛ گراهام 1991 ،؛ پودساکف و همکاران2000 ،؛ باین
استوك6وهمکاران2003،؛بولینو7وهمکاران2004،؛بورمن .)2004،8
فهای است که در اف ایش عملکرد اثربخش
رفتار شهروندی سازمانی رفتاری اختیاری و فراوظی 
یشود (اورگان،
سازمان مؤثر است و مستقیماً بهوسیلة سیستم پاداش رسمی سازمان شناسایی نم 
تنهاییموجبموفقیتهایچشمگیرسازماننخواهدشد؛


هایعادیکارکنانبه

).اکتفابهتالش
1988
دالیلموفقیتسازمانهایب رگ،داشتنکارکنانیباسطحعملکردفراترازوظایف رسمی

چراکهاز
است(طبرساورامینمهر1389،؛زارعیمتینوهمکاران1389،؛زندی .)1393،
اداركملتهااز

باتوجهبه

همانگونه کهمارکوزی9وژین )2004(10درمطالعة خودبیان کردند ،

تواندتحتتأثیرنظاماخالقی


ادراكمی
آنمیتواندتغییرکند.این

رفتارشهروندیسازمانی،مؤلفههای
.آنهابابررسی بُعدجلوگیری ازخسارت ،به تفاوت
آنملتیا فرهنگوشرایط محیطی قرارگیرد 
یبردند .
مؤلفههایآنمیاندوکشورآمریکاوچینپ 


1. Nelson
2. Bateman
3. Organ
4. Graham
5. Podsakoff
6. Bienstock
7. Bolino
8. Borman
9. Markóczy
10. Xin
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گیری رفتارشهروندیسازمانی درصنعت
اندازه 
مدلهاییبرای 
شهایداخلیوخارجی ،
درپژوه 
مپور و
گردشگری استفاده شده که طراحی متناسب با این صنعت نداشته است .برای مثال ،ابراهی 
همکاران( )1391پژوهشخودراباهفتمؤلفة پودساکفآغازکردندوبایازده شاخصادامهدادند.
دعا ی وهمکارانش ( )1388نی ازپنجمؤلفة اورگاناستفادهکردند تاتأثیر رفتارشهروندی سازمانی
خدماتدرصنعتهتلداری بررسی کنند؛ امّا باوجودباالبودنسطحرفتارشهروندی

رابرکیفیت 
گیریشدهواشارة اکثرمطالعاتبه تأثیرمثبترفتارشهروندی براثربخشی سازمانی ،این تأثیر
اندازه 

گیریبرایاینصنعتخاصوفرهنگ
ممکناستبهعلتمناسبنبودنایناب اراندازه 

اثباتنشدکه
سهای مسافرتی
مطالعهای در آژان 

جامعة موردبررسی باشد .همچنین ،نجات و همکارانش ( )1388
شهر تهران انجام دادند و از سه مؤلفة نو دوستی و جوانمردی و آداب اجتماعی ارا هشده توسط
پودساکف و مکن ی )1994( 1استفاده کردند؛ امّا رابطة آداب اجتماعی با کیفیت خدمات به تأیید
نرسید.
یرسد سه
بهنظر م 
شده که  
مدلها و نظریههای گوناگونی برای رفتار شهروندی سازمانی ارا ه  

اند؛ازاینرو


پراکنده
مدلهااغلببسیار 
رامیتواندراین زمینه برشمرد :اولاینکه این  
مسئلة اساسی  
مدلها در
رفتار شهروندی سازمانی را بهصورت منسجم اندازه نمیگیرند .مسئلة دوم اینکه این  
تبخشی
بهصورت رضای 
کشورهای دیگر پیشنهاد شده و توسعه یافتهاند و ممکن است نتوانند  
مؤلفهها،
نهایایرانیرابهماعرضهکنند؛زیراممکناستمی اناهمیتاین 
مؤلفههایمقتضیسازما 

درکشورهای مختلف ،متفاوتباشد(مارکوزی و ژین2004،؛مارکوزی و همکارانش .)2009،سومین
مسئله نیازی است که صنعت گردشگری به شناخت ابعاد و مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانیِ
درپیشناساییآناست .

متناسبباصنعتداردکهاینپژوهش


مروری بر ادبیات موضوع
نبار در دنیای علم ،بهصورت مشخص ،در مقالة باتمن و اورگان
واژة رفتار شهروندی سازمانی اولی 
پژوهشهای

یپرداختند،بهکاررفتهاست.
(،)1983کهبهبررسیرابطةبینرضایتشغلیوعملکردم 
اولیهای که دراین زمینه صورتگرفت،اغلببرای شناسایی وظایف یا رفتارهایی بودکهکارکناندر
یشد.باوجوداینکهاینرفتارهادربهبوداثربخشیسازمانیمؤثرند،
سازمانداشتندونادیدهگرفتهم 
واقعمیشوند(باین استوك و همکارانش،

یهای عملکردموردغفلت
سیستمهایسنتیارزیاب 

امّا در
 .)2003
میکندعبارتنداز.1:رفتارهایشهروندی
سهپیشفرضاساسیکهمطالعاتاینحوزهراهدایت 
سازمانهاراتسهیل

سازمانی انگی ههایی غیرمنفعتطلبانهدارند؛.2اینرفتارها اثربخشی کارکردهای 
میکنند؛  .3ترویج رفتار شهروندی در محیط کار ،برای کارکنان محیط کاری مثبت ایجاد میکند

قابلتفکیک وتعاریف متعددی
(بولینو و همکاران.)2004 ،تقریباً سی نو متفاوتازرفتارشهروندیِ  
1 Mackenzie
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همپوشانی نی دارند (زارعی متین و همکاران،
یخورد که بعضاً  
از آن در ادبیات موضو به چشم م 
میشود
 .)1389با مروری بر ادبیات این حوزه ،نبود اجما دربارة ابعاد این مفهوم بهوضوح دیده  
(بولینووهمکاران .)2004،
میدهدکهدورویکرداصلیدرتعریفمفهومرفتارشهروندیسازمانیوجود
بررسیادبیاتنشان 
پیشگام در این موضو  ،این نو رفتار را باعنوان رفتار فرانقش مورد
دارد.اورگان و سایر محققان  
کمکهایافراددرمحیط کار فراترازال اماتنقشیاستکهبرای
گونهایکه  
به 
دادهاند؛ 
مالحظه قرار  
یشود.جریان
آنها تعیین شده و مستقیماً و آشکارا ،ازطریق نظام پاداش رسمی سازمان ،تقدیرنم 

بهصورتمج ااز
دیگریازمحققانهمچونگراهامپیشنهادمیکنندکهرفتارشهروندیسازمانیباید 
عملکرد کاری مالحظه شود؛ بنابراین دیگر مشکل تمای بین نقش و فرانقش وجود نخواهد داشت.در
بهعنوان مفهومی کلی توجه داشت که شامل تمامی
این دیدگاه باید به رفتار شهروندی سازمانی  
1
رفتارهایمثبتافراددردرونسازماناست(کاسترو وهمکاران .)2004،
براساس تعریف جامعی که ازسوی اورگان ارا ه شد ،رفتار شهروندی سازمانی رفتاری فردی و
سیستمهای رسمی پاداش در سازمان شناسایی نمیشود ،امّا

بهوسیلة 
داوطلبانه است که مستقیماً  
میشود(اپلبام2وهمکاران .)2004،
باعثارتقایاثربخشیوکاراییعملکردسازمان 
بنابراینتعریف،ازفرددرحکمشهروندسازمانیانتظارمیرود،بیشازال اماتنقشخودوفراتر
عبارتدیگر ،ساختار رفتار شهروندی

از وظایف رسمی ،در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند  .
به
سازمانی درپی شناسایی ،اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت
مییابد(بایناستوكوهمکاران .)2003،
میکنندودراثررفتارهایآناناثربخشیسازمانیبهبود 

روشها و
در تعریف دیگری ،رفتار شهروندی سازمانی تعهدی مستمر و داوطلبانه به اهداف  ،
موفقیت سازمان است و سازمانی که براساس مشارکت و کارکرد مناسب کارکنانش بنا شده باشد ،از
اینم یتبرخورداراست(برایتمن3وموران .)1999،4
ازنظرکاسترووهمکاران(،)2004عناصرکلیدیِتعریفرفتارشهروندیسازمانیعبارتنداز:
بهطوررسمیتشریحشده است
 رفتاریفراترازآنچهکهبرایکارکنانسازمان  نوعیرفتاراختیاریوبراساسارادةفردیاست.بهدنبال ندارد و یا ازطریق ساختار رسمی سازمانی
بهطور مستقیم پاداشی  
 رفتاری است که  نمیشود.
قدردانی 
 رفتاریاستکهبرایاثربخشیوکاراییعملکردسازمانوموفقیتآنبسیارمهماستفعالیتهای مرتبط با نقشی که فردفراتر از انتظارات انجام میدهد ،رفتارهای فرانقش

بنابراین 
میشود.این دسته از رفتارها ،در مواردی ،توسط برخی از نویسندگان رفتار شهروندی درنظر
تعریف  
میشود .
گرفته 
1. Castro
2. Appelbaum
3. Brightman
4. Moran
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بولینو ،ترنلی 1و بلودگود )2002( 2رفتار شهروندی سازمانی را میل و انگی ة کارکنان در فراتر
همسو کردن منافع فردی با منافع سازمانی و
رفتن از ال امات رسمی شغل برایکمکبه یکدیگر  ،
عقیدهاند

کردهاند.آنان بر این 
مأموریتهای کلی سازمان تعریف  

فعالیتها و 

عالقهای واقعی به 
داشتن  
عمومیاند :اوالً مستقیماً قابل تقویت نیستند

بهطورکلی دارای دو خصیصة 
که رفتارهای شهروندی  
العادهای
فوق 
تالشهای ویژه و  
(ال اماً بخشی از جنبة فنی شغل یک فرد نیستند) و ثانیاً ناشی از  
دستیابیبهموفقیت،ازکارکنانشانتظاردارد(یعقوبیوهمکاران .)1389،
هستندکهسازمان،برای 
صاحبنظران زیادی با بهکاربردن

البته بعد از ابدا این مفهوم توسط اورگان و همکارانش ،
زمینهای،
مفاهیمی همچون رفتار فرانقشی ،رفتار سازمانی مددکارانه ،خودجوشی سازمانی و عملکرد  
پرداختهاند(پادساکفوهمکاران .)2000،

درطولدودهه،بهتبییناینموضو 
قابلتوجه ،درخصوص تعاریف ارا هشده از رفتار شهروندی سازمانی ،این است که اغلب این
نکتة  
3
محدودیتهایی دارند؛ مثالً ماریسون  ،در سال  ،1994بیان کرد هرچه کارمند دامنة شغل را

تعاریف 
میکند؛ ولی درك گسترة شغلی
دروننقش تعریف  
گستردهتر درك کند ،فعالیتهای بیشتری را  

میشود تا فرد بیشتر رفتارها را فعالیت فرانقش تعریف کند .ماریسون ( )1994در
محدودتر باعث  
دروننقش تعریف کند ،به احتمال بیشتری آن را انجام
تحقیقاتی نشان داد اگر یک کارمند رفتاری را  
تعیینکنندة مهم برای اینکه

خواهد دادتا آنکه آن را فرانقش تعریف کند.بنابراین فرض ،یک عامل 
مسئولیتهایشغلیخودراباچه

فعالیتیرفتارشهروندیسازمانیخواندهشودایناستکهکارکنان
می انگستردگیتعریفکنند .
نیرویکارمحور است .برای مثال ،در صنعت

رفتار شهروندی سازمانی یکی از ضروریات صنایع 
گردشگری توجه بیشتری به منابع انسانی نیاز است (کالکقلو و همکاران.)2015،برای ارا ة خدمات
مناسب به مشتری ،باید تبادالت درونی مناسبی میان کارکنان شکل گیرد (نجات و همکاران.)1388،
کسبوکارهای گردشگری به کیفیت روابط غیررسمی با وی نی بستگی
رضایت و وفاداری مشتری در  
ابراهیمپور و همکاران1391،؛ ابیورا و اکپو2015 ،؛ کالکقلو و همکاران .)2015 ،صنعت

دارد (
هاانتظارمیرود


هایکوچکومتوسطزیادیاستکهازکارکنانآن

گردشگریمتشکلازشرکت
همواره تصویری مثبت از خود و سازمانشان ،در برخورد با مشتریان ،ارا ه دهند .سطح باالی رفتار
هادرانجامکاریفراترازوظیفهبههنگاممواجهه


دهندةآمادگیآن

شهروندیسازمانیکارکناننشان
4
بادرخواستهایمشتریاناست(جورجوجوزف  .)2017،

سخاوتمندانهای اشاره دارد

با بررسی مبانی نظری ،مفهوم رفتار شهروندی سازمانی به رفتارهای 
کهباوجودارتقایعملکردسازمان(پادساکفومکن ی1994،؛ونداینوهمکارانش1994،؛مورمنو
بلیکی ،)1995 ،در عملکرد فرد بارز نیست (پادساکف و مکن ی،)1994،مستقیماً در ارزیابی عملکرد
نمیآیدوپاداشمستقیمبابتآندریافتنخواهدشد (باتمن واورگان1983،؛پادساکفوهمکاران،

1. Turnley
2. Bloodgood
3. Morrison
4. George & Joseph
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1990؛ موتوویدلو و ون اسکاتر.)1994 ،این رفتارها یا مستقیماً به کل سازمان منفعت میرسانند یا
ازطریق کمک به همتایان بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت دارند (ویلیام و اندرسون .)1991 ،یک
پیشبرنده و یا
شهروند سازمانی ،براساس موقعیتی که در آن قرار دارد ،میتواند رفتارهای مثبت و  
نگهدارنده از خود بروز دهد (اسمیت و همکارانش1983 ،؛ مورمن و بلیکی1995 ،؛ ون
رفتارهای  
اسکاتروموتوویدلو .)1996،


معرفی مدلهای مطرح رفتار شهروندی سازمانی
یکیازاولینمقیاسهارابرایاندازهگیری رفتارشهروندیسازمانیطراحی

باتمنواورگان( )1983
دندههای
ایاستکهچرخ 

کردند.ازدیدگاهآنان،رفتارشهروندیسازمانیهرگونهحرکتسخاوتمندا 
نه
اجتماعی سازمان را روغنکاری کند؛ امّا در ارزیابیهای عملکرد بهصورت مستقیم آورده نمیشود.
باتمن( )1980اولینآزمونساختار عاملیاینمقیاس  30بخشی رادرمقالة خودگ ارشدادکه
دربرگیرندة انوا گوناگونی از رفتار شهروندی سازمانی مانند همکاری ،نو دوستی ،1فرمانبرداری،2
وقتشناسی،انضباط،حفاظتازاموالشرکت،اطاعتآگاهانهازقوانینشرکتوقابلیتاطمینان3بود 

درمقالهای دربارة ماهیت رفتارشهروندیسازمانیمقیاسی

اسمیت 4واورگانونیر )1983( 5
آنهارفتارشهروندی شاملبُعدیازعملکردفردیوگروهی
شان دهبخشیراتوسعهدادند.بهعقیدة 
8
7
6
نظرمیرسدزمانی کهر وسلیسبرگر ودیکسون ( )1964واژة «همکاری» رابهکاربردند

است  
کهبه
وریاشارهدارد.بهرهوریبهعملکردرسمیسازمان

درذهنداشتند .همکاریبهچی یغیرازبهره
اشاره دارد (سلسلهمراتب ،ال امات نقش و تکنولوژی)؛ درحالیکه همکاری بیشتر فعالیتهایی را
حرکتهایآنیوفرااجتماعیفرد

میسازد.بنابراینهمکاری،
دربرمیگیردکهتعادل9درونیرابرقرار 

کنندگانازدیگربخشها)است،


برایکمکبهنیازهایشغلیدیگران(همکاران،سرپرست،مراجعه
کهبهرهوریتوسطساختاررسمیسازمانمعینشدهاست (اسمیت و همکاران،1983 ،ص.


درحالی
آنهادرپژوهشخودبهدوعاملرسیدند:اولینعاملرفتارمستقیمو عامدانهبهقصدکمک
  .)653
بهچهره(راهنماییافرادجدید،کمکبهکسیکهمشغلة زیادیدارد)
بهفردخاصیدرشرایطچهره 

10
است؛اینبُعدبهنو دوستیاشارهدارد.عاملدوم،برخالفقبلی،شکلیغیرشخصیازوجدان است
کهکمکآنیبههیچفردخاصینمیکندوبیشترکمکیغیرمستقیمبهافراددرونسیستماست.این
پذیریبادرونیسازیهنجارها11ست

رفتار(مثلوقتشناسی،اتالف نکردن زمان)چی یشبیهاطاعت

1. Altruism
2. Compliance
3. Dependability
4. Smith
5. Near
6. Roethlisberger
7. Dickson
8. Cooperation
9. Equilibrium
10. Conscientiousness
11. Norms
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بهدست آمده است؛ این عامل به اطاعتپذیریِ
که از تعریف «یک کارمند خوب چگونه باید باشد»  
تعمیمیافته1اشارهدارد(اسمیتوهمکاران،1983،ص .)657.

اقالمپنجگانة زیررابرای

پادساکفوهمکارانش(،)1990برپایة کارمفهومیاورگان ( ،)1988
رفتارشهروندیسازمانیمشخصکردند :
 .1نو دوستی :رفتاری اختیاری است که ازسوی کارکنان ،برای کمک مؤثر در حل مشکالت
سازمانیسایرین،صورتمیگیرد .
درحوزههایحضوروغیاب،

.2وجدان:رفتاریاختیاریاستکهفراترازحداقلال اماتنقش ،
رعایتقوانین،مرخصیوغیره،ازسویکارکنانصورتمیگیرد .
ایدهآلاست.
.3جوانمردی:تمایلکارمندبهتحملبدوناعتراضشرایطکاریِکمترازحد 
.4ادب:رفتاراختیاریفردبرایپیشگیریازوقو مشکالتکاریبادیگراناست.
فضیلتشهروندی:رفتاراختیاریفرداستکهنشانمیدهدوینگرانامورشرکتاستودر

 .5
آنمشارکتوهمکاریمیکند .
دهاند:
ویلیام  2واندرسون )1991( 3نی ،دوحوزة وسیعدررفتارهای شهروندیسازمانیارا هکر 
رفتارهاییکهبهکلسازمانمنفعتمیرساند(.مثلغیبترا

رفتارشهروندیسازمانیسازمانمحور:4

دبهقوانینغیررسمیتوصیهشدهبرایحفظنظم)ورفتارشهروندیسازمانی

ازپیشاطال دادن؛تعه
فردمحور  :5رفتارهایی که برای افراد خاصی منفعت دارند و غیرمستقیم به سازمان سود میرسانند
(مثلکمکبهکسانیکهغیبتکردند،عالقةشخصیبهدیگرانداشتن)(ویلیام واندرسون،1991،
ص .)602-601.
اورگان ( )1990حوزة رفتار شهروندی سازمانی را با معرفی دو مفهوم جدید صلحطلبی 6و
جدیدرفتار،بهدنبالتوسعة مقیاسفراگیرتر

هواداری7گسترشداد .وی برایاستفادهازایندوگونة 
طلبیوهواداری(بههمراهنو دوستیوادب)ابعادفرعی

رفتارشهروندیسازمانیبود.ازدیداو 
صلح
رفتارکمککننده »8هستند.درنظامفروش ،کهتمرک مطالعة او بوده ،رفتارشهروندی

کلیتر«
سازة  
فروشندهایتوصیفشدهکهازرویبصیرتباورداردمستقیماً درارتقای عملکرد

سازمانیرفتارهای
اینرفتارهابربهرهوریفروشظاهریفروشندهتأثیربگذارد .

مؤثرسازماننقشدارد،بدونآنکهال اماً
بهزعمپودساکفومکن ی()1994جوانمردی،فضیلت
اَشکالگوناگونرفتارشهروندیسازمانی 
دوستی،ادب،صلحطلبیو

شهروندی ،ورفتار کمککننده (ترکیبیازچندنو رفتارشهروندی :نو 
کهتمامآنهابرایکمکبههمکاراندرحلمسا لکارییادوریازایجادآنهاست .

هواداری)است
1. Generalized Compliance
2. Williams
3. Anderson
4. OCBO
5. OCBI
6. Peacekeeping
7. Cheerleading
8. Helping Behavior
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ونداین،1گراهاموداینسک)1994(2مفاهیمرفتارشهروندیسازمانیراازکارگراهام()1991
اقتباس کردند .وی ،با یادآوری ادبیات شهروند مدنی در علوم سیاسی ،مفهوم جهانشمول رفتار
شهروندیسازمانیرامرکبازسهدستةاساسیدانستکهعبارتنداز :
.1اطاعتسازمانی:3بهپذیرشضرورتومطلوبیتقواعدو قوانینمنطقیبرایادارةساختار
سازمان ،شرح شغل و سیاستهای پرسنلی اشاره دارد .اطاعت میتواند با احترام به قوانین و
ها،وقتشناسیدرادایوظایفونظارتبرمنابعسازمانینشاندادهشود .


دستورالعمل
4
.2وفاداریسازمانی :شناختهشدنبارهبرانسازمانوکلّیتسازمانوتبعیتازآنهافراتراز
عالیق محدود فردی ،گروه کاری و دپارتمانی است و با رفتارهایی نظیر دفا از سازمان در برابر
رایدستیابیبهاهدافجامعسازمان

تهدیدها،مشارکتدرترفیعمحصوالتوهمکاریبادیگرانب
قابلمشاهدهاست .

5
.3مشارکتسازمانی :عالقهبهامورسازمانیاستکهبااستانداردهایعالیشایستگی(بامطلع
نگاهداشتنافراد)اعتبارمییابدوازطریقمشارکتمسئوالنهوتمامعیاردرادارةسازمانارا همیشود.

حضوردرجلساتغیرال امی،تسهیمنظرهاوایدههایجدیدبادیگرانوتقابلباپدیدةهمرنگشدن
باجماعت،ازطریقحمایتازنظراقلیت،یارساندناخبارناخوشایندازرفتارهاینشاندهندةآناست
(ونداینوهمکارانش،1994،ص .)255
مورمن 6وبلیکی )1995( 7نی ،مقیاسرفتارشهروندیسازمانیخودرابرپایةمفاهیمشهروند
سازمانیگراهام()1989ـ کهبرگرفتهازادبیاتعلومسیاسیبودـایجادکردند.امّاچهاربُعدرفتار
شهروندیسازمانیاندازهگیری شدهتوسطمورمنوبلیکی،باونداینوهمکارانشمتفاوتاست.از

نظرآنها،گراهام( )1989مدلچهاربُعدیرفتارشهروندیسازمانیراارا هدادهوفرضمیکندکه

هربُعدازعواملمتفاوتیناشیمیشوند.اینچهاربُعدعبارتنداز :
.1کمکبینفردی:برکمکبههمکاراندرهنگامنیازتمرک دارد
 .2ابتکار فردی :8ارتباطات با دیگران در محیط کار را ،برای بهبود فردی و گروهی عملکرد،
توضیحمیدهد.

9
:عملکردفراترازمأموریتمحولبرایکارهایخاصراشرحمیدهد.

.3صنعتشخصی
.4حامیوفادار:10بهترفیعتصویرسازمانیدربیرونسازماناشارهدارد(مورمنوبلیکی،1995،
ص .)130
1. Van Dyne
2. Dienesch
3. Organizational Obedience
4. Organizational loyalty
5. Organizational Participation
6. Moorman
7. Blakely
8. Individual Initiative
9. Personal Industry
10. Loyal Boosterism
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اگرچهمطالعةموتوویدلو1ووناسکاتر)1994(2برتمای عملکردکاریوعملکردضمنیدرنقش
علتوجودمؤلفههایبین فردیمانندحفظهمکاریو

مؤلفههایعملکردشغلیصحّهگذاشت،امّابه

روابطخوببادیگران،ونی مؤلفههایارادییاانگی شیمانندتحملمصا بوداوطلب شدن در
انجام اضافهکاری در سازة عملکرد ضمنی ،ون اسکاتر و موتوویدلو ( )1996نیاز به تقویت آن را
احساس کردند (ون اسکاتر و موتوویدلو ،1996 ،ص .)526آنها «تسهیل بینفردی »3را نامی برای
رفتارهای بینفردی مذکور و«فداکاری شغلی »4را منعکسکنندة مقاومت و تالش دانستند و این
فردیایاستکهدرتکمیلاهداف
فردیرفتارهایبین 


گونهتعریفکردند:تسهیلبین

رفتارهارااین
سازمانیمؤثراستوازعملکردکاریمختصشغلتمای دارد.تسهیلبینفردی،همانندرفتارهای
کمککنندة فوری که اسمیت و همکارانش ( )1983آن را نو دوستی دانستند و گئورگ 5و بریف6

کمکبههمکاراننامیدند،شاملرفتارهایسنجیده ایاستکهموجببهبودروحیه،تشویق

()1992
عموانععملکردیوکمکدرانجامکارهایشغلیهمکارانمیشود.بنابراین،تسهیل

بههمکاری،رف
بینفردی شامل فعالیتهای بینفردیست که به حفظ بافت بینفردی و اجتماعی کمک میکند تا

عملکردکاریمؤثردریکنظامسازمانیراحمایتکند .
فداکاریشغلیبررفتارهایمنظممانندپیرویازقوانین،کارسختوابتکاردرحلمسا لکاری
میشود.
متمرک است .این رفتارها شامل بُعد اطاعت عمومیتیافتة اسمیت و همکارانش (  )1983
فداکاریشغلیمبناییانگی شیبرایعملکردشغلیاست؛چراکهافرادرابهعملسنجیده،درجهت
هایسازمان،تحریکمیکند(وناسکاتروموتوویدلو،1996،ص .)526.


ارتقایخواست
باتوجهبه اینکه بیشتر تحقیقات درزمینة رفتار شهروندی سازمانی در فرهنگهای غربی انجام

بهتحقیقدربارةاینعالقهمندشدندکه«آیارفتارشهروندیسازمانی،

شده،فار7وهمکارانش()1997

کهانتظاراتازکارمنداندرفرهنگهایمختلف


هاست،درحالی

داراییکمفهومجهانیدرفرهنگ
براساسهدفمطالعةآنها،مقیاسیچینیازرفتارشهروندیسازمانی توسعه

بسیارمتفاوتاست؟».
داده شد .آنها پنج بُعد رفتار شهروندی سازمانی را شناسایی و خاطرنشان کردند که دو بُعد
نو دوستی برایهمکارانووجدان کاریازلحاظمفهومیمشابهنو دوستیووجدانِشناساییشده
کردند.عالوهبراین،

توسطاورگان( )1988استکهپادساکفوهمکاران( )1990آنرااندازهگیری 
آنهایکبُعددیگرنی باعنوان«شناساییشدنباشرکت» شناساییکردندکهازنظرمفهومیبهبُعد

گیریشدهتوسطپادساکفوهمکارانش()1990شباهتزیادیداشت .
فضیلتمدنیاندازه 

8
ون داین و لی پین ( ،)1998براساس چارچوب مفهومی ون داین و همکارانش (،)1995

1. Motowidlo
2. Van Scotter
3. Interpersonal Facilation
4. Job dedication
5. George
6. Brief
7. Farh
8. LePine
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سنجههاییرابرایرفتار کمک کنندهوپیشنهاددهنده،توسعهدادندواینرفتارهایفرانقشیرااز

رفتارهای دروننقشی متمای دانستند .رفتار کمککننده را رفتاری پیشبرنده تعریف کردند که بر
کنشهایحمایتیهرچندکوچکتأکیدمیکند.رفتارپیشنهاددهنده1نی بربیانچالشهایسازنده

برایبهبودتأکیددارد.رفتار پیشنهاددهنده،راهحلهایی رابرایایجادتغییراتواصالحات،حتی
هاییمهماستکهنقشها


کنندهبرایسازمان

کند.رفتارکمک
درصورتمخالفتسایرین،پیشنهادمی
درآنبههموابستهباشندو مشارکتکارمندان عملکرد کلیراتسهیلکند.رفتار پیشنهاددهنده
یابدکهمحیطسازمانپویاباشدوایدههایجدیدسببتسهیلبهبودهایپیوسته


زمانیاهمیتمی
شود(نمث2واستاو .)1989،3
رفتار کمککننده و پیشنهاد دهنده همیشه فرانقشی نیستند .برخی از کارهای مراقبتی (مثل
پرستاری) ،نیاز به رفتار کمک کننده و برخی از کارهای کنترلی (مثل حسابرسی) نیاز به رفتار
هندهدروننقشیهستند(ونداینو

کنندهوپیشنهادد

پیشنهاددهندهدارند.دراینموارد،رفتارکمک
لیپین،1998،ص .)109.
بتنکورت4وهمکارانش(،)2001برپایةکارونداینوهمکاران()1994کهسهنقشاصلیبرای
کارکنانخطمقدمدرشرکتهایخدماتیمشخصکردهبودند،بهتعریفمجددسهبُعدپرداختند :

.وفاداری:ازآنجاکهکارکناننمایندةشرکتدربرابردیگرانهستند،میتوانندتصویرسازمانرا

1
ترفیعدهندیامحوسازند؛ لذاارا ةرفتارهایوفادارانهوحمایتیازجانبآنان،درقبالمحصوالت،
خدماتوخصوصاًتصویرسازمان،ازاهمیتویژهایبرخورداراست .
 . 2مشارکت :برقراری ارتباط استراتژیک با محیط بیرونی و عملیات درونی سازمان ،با تأمین
اطالعاتازنیا زهایمشتریانوتوصیةبهبوددرتحویلخدمت،ازطریقکارکنانخطمقدمحاصل
می شود .لذا رفتارهای مشارکتی شهروندی سازمانی کارکنان خط مقدم ،مانند ابتکار شخصی ،برای

بهبودتحویلخدمتتوسطسازمان،همتایانویوخصوصاًدرارتباطات،برایتواناییشرکتدررفع
نیازهایمتغیرمشتریان،امریحیاتیاست .
.تحویلخدمت:هوشیاریدرایفاینقشبرایکارکنانخطمقدمضروریاست؛بهویژهزمانی

3
کهرفتارهامستقیماًبرمشتریتأثیرگذاراست.قابلیتاتکا،پاسخگوییوهمدردیازجملهرفتارهایی
هستند که در کیفیت خدمت کارکنان خط مقدم اهمیت دارند .لذا انجام رفتارهای تحویل خدمت
هایتحویلخدمتبهمشتریصورتمیگیرند،


صورتهوشیارانهدرفعالیت

شهروندیسازمانی،کهبه
برایکارکنانخطمقدمالزماست.
سنجههای خارجی استفاده کردهاند ،معدود

پژوهشهای داخلی در این حوزه از 

اگرچه اکثر 
سنجههایی نی در داخل توسعه داده شده است.توره ( ،)1385با کاوش در ادبیات ،شش عامل مهم

تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی را بین کارکنان و مدیران شناسایی کرد .فداکاری ،مشارکت،
1. Voice
2. Nemeth
3. Staw
4. Bettencourt
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نامهای 29
پرسش 

شاخصهایی است که در قالب 

وظیفهشناسی 

جوانمردی ،توجه و احترام ،وفاداری و 
سؤالیبهسنجشرفتارشهروندیسازمانیپرداختهاست.حسنیکاخکیوقلیپور()1386نی دوازده
سؤال برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی در چهار بُعد جوانمردی ،رفتار مدنی ،باوجدان بودن و
مدلها و
گرفتهتوسطنویسندگان،جمعبندی  


هایصورت

بهبررسی

باتوجه
نو دوستی طراحی کردند .
سنجههابامحتوایتعاریفمفهومیدرجدول1آوردهشد .

ارزیابی
جدول  :1جمعبندی مدلها و ارزیابی سنجهها با محتوای تعاریف مفهومی
باتوجه به تعاریف مفاهیم
تعداد

پژوهشگران

سال

مؤلفهها

باتمنواورگان

1983

رفتارشهروندیسازمانی

30

اسمیتواورگانونیر

1983

نو دوستی
پذیریتعمیمیافته


اطاعت

7
9

1و6و7

پادساکف،مکن ی،
مورمنوفتر

1990

نو دوستی
وجدان
جوانمردی
ادب
فضیلتشهروندی

5
5
5
5
4

3و5
منفی
-

نسبتاًمناسب

ویلیام واندرسون

1991

فردمحور
سازمانمحور


7
7

6و7

خوب

موتوویدلوووناسکاتر

1994

عملکردضمنی

16

1و9و11و13و14

مبهم

پادساکفومکن ی

1994

نو دوستی
ادب
هواداری
صلحطلبی

جوانمردی
فضیلتشهروندی

2
2
1
2
4
3

کلی
منفی
-

خوب
خوب
ضعیف
خوب
مثالمثبت!
ناکافی

ونداین،گراهامو
داینسک

1994

وفاداری
اطاعت
مشارکتاجتماعی
مشارکتوکالتی
مشارکتکارکردی

7
10
5
7
5

7
3و4و5
1و4و5و6
همپوشانی


نسبتاًمناسب
خوب
ضعیف
ضعیف
ضعیف

مورمنوبلیکی

1995

کمکبینفردی

ابتکارفردی
صنعتشخصی
حامیوفادار

5
5
4
5

4و5
2و4
4
3

نسبتاًمناسب

119

گویه

سؤاالت

روایی

مسئلهدار

محتوایی

5و6و11و18و29

نسبتاًمناسب
خوب
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وناسکاتروموتوویدلو

1996

تسهیلبینفردی

فداکاریشغلی

7
8

کلی
5

ضعیف
ضعیف

فار،ارلیولین

1997

شناساییباشرکت
نو دوستیباهمکاران
وجدان
هماهنگیبینفردی

حفاظتازمنابعشرکت

4
4
5
4

-

ناقص
نسبتاًخوب

ونداینولیپین

1998

رفتارکمککننده

رفتارپیشنهاددهنده


7
6

3و5
کلی

نسبتاًخوب
ضعیف

بتنکورت،گوینروموتر 

 2001

وفاداری 
تحویلخدمت 
مشارکت 

5
6
5

4و 5
1و 2
2و 3

خوب 

منبع :یافتههای پژوهش

روششناسی تحقیق
جهتدار و روش دلفی
رویکرد این تحقیق ترکیبی و تکنیکهای بهکار رفته روش تحلیل محتوای  
فازیاست .
دادههای متنی
یتوان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی  
تحلیل محتوای کیفی را م 
الگوهایشناختهشدهدانست و

تمسازییا طراحی 
بندینظاممند ،کدبندی و 

ازطریق فرایندهای  
طبقه
بهجای آزمون نظریه است (ایمان و نوشادی .)1390 ،گاه نظریه یا
یهای آن نظریهپردازی  
از ویژگ 
تحقیقات قبلی دربارةیک پدیده کاملنیستند یا بهتوصیف بیشتری نیازمندند؛ دراین حالت ،محقق
یگ یند.این روشرامعموالًبراساسروشقیاسیِ متکی
جهتداررا برم 
روشتحلیل محتوابارویکرد  
درآنهاست.هدف

روشهابراساسنقشنظریه 
طبقهبندیمیکنند که تمای آنبادیگر  
برنظریه  
معتبرساختنوگسترشدادنمفهومیِچارچوبنظریهویاخودنظریهاست.

جهتدار
تحلیلمحتوای 
یهایی را
شبین 
میتواند به تمرک بر پرسشهای تحقیق کمک کند .این امر پی 
شموجود  
نظریة ازپی 
میتواند بهتعیین طرح
دربارةمتغیرهای موردنظریا ارتباطبین متغیرها فراهممیکند.این موضو  
مقولهبندی به شیوة قیاسی است
نشاندهندة  
رم گذاری اولیه و ارتباط بین رم ها کمک کند ،که  
(پوتر1ودونرستین .)1999،2
استکهبازتابانندةپرسشهایپژوهش

نمونهدرتحلیلمحتوایکیفیمعموالًدربردارندةمواردی
دهشدهدرمطالعاتقبلی،چهاردهمدل،
هایتوسعهدا 


لذاازمیانمدل
استوهدفمندانتخابمیشود.

عنوانواحدمعنا،بهصورتهدفمندانتخابوتحلیل


گویه،به
بهعنوانواحدتحلیل،ودرمجمو 272

محتواییشد .

1. Potter
2. Donnerstein
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مدلهایمعتبرمربوطبهحوزة رفتارشهروندیسازمانیبررسیوتحلیلمحتواییشدند.سپس

بهمنظور
وتأثیربرعملکردوقابلیتکاربردآنها،استخراجشد .

ابعادومفاهیممحوری،برحسباهمیت
اعتباربخشینتایج،مطابقبااصولتحلیلمحتوایجهتدار،کنترلج یونهاییصورتگرفت .
پس از اتمام فرایند تحلیل محتوا و ارا ة چارچوب مدل رفتار شهروندی سازمانی در صنعت
ابعادومؤلفههای چارچوب ارا هشده و اعتباربخشی به این

گردشگری ،برای بررسی اهمیت هریک از 
باتوجهبه نظر خبرگان ،از روش دلفی فازی استفاده شد .شرکتکنندگان در این دلفی

چارچوب ،
متخصصانیبودند کهازچهار ویژگی دانشوتجربةمرتبط و تمایلوزمان کافیبرایپاسخگویی
بهعلتمشکالت
میکرد .
برخورداربودند؛باتوجهبههمگنبودننمونةانتخابی،حضورپنجخبرهکفایت 

نمونهگیریب رگتراجتنابشد .
ازسویدیگر،از 

شدنپاسخها

ازیکسووتکراری
دادهها 
جمعآوری 

1
بهکاررفته
دراینپژوهش،روشدلفیفازیپیشنهادشدهتوسطایشیکاوا وهمکارانش( )1993
نالمللیاست.برایتبدیلمتغیرهایکالمیبهاعداد
یمورداستفادهدرسطحبی 
جتریندلفیفاز 
کهرای 
3
2
بهدست آوردن
فازیمثلثی،ازروشارا هشده توسطکلیر ویوان ()1995استفادهشدهاست.برای  
زداییشده ،از روش تبدیل اعداد فازی به نمرات قطعی ( )CFCS4استفاده شد که توسط
فازی 
مقادیر  
اپریکوویک5وت نگ)2003(6پیشنهادشدهاست .

یافتههای پژوهش
بابررسیتعاریفگوناگونازرفتارشهروندیسازمانیتعریفزیربهدستآمد :

«رفتار شهروندی سازمانی ،رفتار سخاوتمندانهای است؛ چراکه با وجود ارتقای عملکرد سازمان
(پادساکف و مکن ی1994،؛ ون داین و همکاران1994 ،؛ مورمن و بلیکی ،)1995 ،ازآنجاکه ظهورش در
عملکرد فردبارزنیست (پادساکفومکن ی،)1994،درارزیابی عملکردبهصورتمستقیمنیامدهو پاداش
مستقیم دریافت نخواهد شد (باتمن و اورگان1983 ،؛ پادساکف و همکا1990 ،؛ موتوویدلو و ون اسکاتر،
.)1994این رفتارها یا مستقیماً به کل سازمان منفعت میرسانند یا ازطریق کمک به همتایان اثر مثبت
خود را بر عملکرد سازمان اعمال میکنند (ویلیام و اندرسون .)1991 ،یک شهروند سازمانی ،براساس
پیشبرنده و یا رفتارهای نگهدارنده از خود بروز
میتواند رفتارهای مثبت و  
موقعیتی که در آن قرار دارد  ،
دهد(اسمیتوهمکارانش1983،؛مورمنوبلیکی1995،؛وناسکاتروموتوویدلو ».)1996،
بااجرایتحلیلمحتوایجهتداربراساسنظریاتموجود،تمکلیازچهارمقولهکههریکسه
زیرمقولهدارند،تشکیلشد.سپسچارچوبکلیتوسطخبرگان،بهروشدلفیفازی،ارزیابیشد.در
ادامه،هریکازمقولههاتشریحودرنهایتمدلکلیترسیمشد :

1. Ishikawa
2. Klir
3. Yuan
4. Converting Fuzzy data into Crisp Scores
5. Opricovic
6. Tzeng
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مقولة محافظ
شناساییشدنباسازمانوتبعیتازآن(ونداینوهمکاران،)1994،حفاظتازمنابعشرکت
(فار و همکاران ،)1997 ،سختکوشی (ون اسکاتر و موتوویدلو ،)1996 ،پیروی از قوانین حتی اگر
ناراحتکننده باشد (موتوویدلو و ون اسکاتر1994 ،؛ ون داین و همکاران )1994 ،و تحمل شرایط

کاری نهچندان ایدهآل (پادساکف و همکاران1990 ،؛ موتوویدلو و ون اسکاتر1994 ،؛ پادساکف و
مکن ی)1994،رفتارهاییهستندکهمستقیماًبرعملکردسازمانتأثیرمیگذارندواز پیآمدهای
منفی جلوگیری میکنند .اینگونه رفتارها« ،محافظ» نامیده شدهاند .با استفاده از روش تحلیل
بهعنوانچارچوبیبرایکدبندیمفاهیم«مقولةمحافظ»،طراحیشد .
محتوایجهتدار،جدول 2


جدول  :2چارچوب کدبندی مفاهیم مقولة محافظ
تم

رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

مقوله

رفتار فردی جهت مراقبت از سازمان (محافظ)

زیرمقوله
رمز

اطاعتپذیری

سازگاری

فداکاری

وقتشناسی ،مسئولیتپذیری،

تحملپذیری ،مراقبت از نظم سازمانی،

حفاظت از اموال ،نظافت محیط کار،

اطاعتپذیری

هماهنگی با تغییرات

دفاع از شهرت سازمان


نمودار  1می ان فراوانی نسبی هریک از مقولهها و زیرمقولههای مربوط به مقولة محافظ را نشان
میدهد .


نمودار  :1فراوانی نسبی زیرمقولههای محافظ



هایمنتخبنتیجهمیشود،تأکید

گونهکهازدادههایکمّیحاصلازتحلیلمحتوایمدل


همان
ینمدل هابررفتارهایفردیبرایمراقبتازسازمانیاهمانرفتارهایمحافظاستوازمیان

بیشترا
اینرفتارها،بهاطاعتپذیریبیشترپرداختهشدهاست.درنمودار،2می انموافقتخبرگاندرهریک

شده،مشاهدهمیشود .

ازمفاهیماستخراجشده،براساساعداددلفیفازی 
زدایی
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نمودار  :2اعداد فازیزداییشده ( )fjمربوط به مفاهیم مقولة محافظ در سه مرحلة دلفی



بهعنوان عدد آستانه درنظر
برای تعیین مفاهیم و عوامل مهم ،براساس نظر خبرگان ،مقدار   7
.باتوجهبهاینمقدارآستانه،همةمفاهیممقولةمحافظازنظرخبرگانحا اهمیتشناخته

گرفتهشد
شدند .

مقولة خدمتگزار
پیشگیری از وقو مشکالت کاری با دیگران (پادساکف و همکاران1990 ،؛ پادساکف و مکن ی،
صلحطلبی در تعارضات بین همتایان
بینفردی (فار و همکاران )1997 ،و  
 ،)1994هماهنگی  
غیرمستقیم هستند که به جلوگیری از پیامدهای منفی

(پادساکف و مکن ی )1994 ،رفتارهایی 
باروشتحلیلمحتوایجهتدار،چارچوبیبرایکدبندی

نامیدهمیشوند .

میانجامندو «خدمتگ ار» 

مفاهیم«مقولةخدمتگ ار»طراحیشد(جدول .)3

جدول  :3چارچوب کدبندی مفاهیم مقولة خدمتگزار
رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

تم
مقوله
زیرمقوله
رمز

رفتار بینفردی جهت مراقبت از سازمان (خدمتگزار)
ادب

کمک بینفردی

عیب جویی نکردن ،تأثیر بر

کمک به همکار ،تمایل به همکاری،

دیگران ،همدلی

هماهنگی با دیگران

تسهیل بینفردی
ریشسفیدی ،خوشخبری ،رعایت احترام


نمودار  3فراوانی نسبی هریک از مقولهها و زیرمقولههای مربوط به مقولة خدمتگ ار نشان
میدهد .
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نمودار  :3فراوانی نسبی زیرمقولههای خدمتگزار


سومینفراوانیدربینمقولههامربوطاستبهرفتارهایبینفردیبرایمراقبتازسازمانکهبا

شخصشدهاست.کمکبینفردیبااختالفچشمگیریدرمیانزیرمقولههایمقولة

نامخدمتگ ارم
خدمتگ ارموردتوجهقرارگرفتهاست.درنمودار 4نی ،می انموافقتخبرگاندرهریکازمفاهیم
شده،مشاهدهمیشود .

شده،براساساعداددلفیفازی 
زدایی


استخراج


نمودار  :4اعداد فازیزداییشده ( )fjمربوط به مفاهیم مقولة خدمتگزار در سه مرحلة دلفی





شود،باتوجهبهمقدارآستانه،همةمفاهیممقولةخدمتگ اراز


گونهکهدرنمودارمشاهدهمی

همان
نظرخبرگانحا اهمیتشناختهشدند .
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مقولة راهنما
رفتارهای کمککننده که به ساختوحفظ روابط منجر میشوند (ون داین و لی پین،)1998 ،
بههنگام نیاز (اسمیت و همکاران1983 ،؛ مورمن و بلیکی،
همکاری با همتایان در ادای وظایفشان  
1995؛ موتوویدلو و ون اسکاتر1994 ،؛ پادساکف و مکن ی1994 ،؛ پادساکف و همکاران،)1990 ،
بهبودروحیهوتشویقبههمکاری(وناسکاتروموتوویدلو)1996،ودرنهایتتشویقوتقویتفضا ل
بهصورت ضمنی در عملکرد
برندهای هستند که  
پیش 
همکاران (پادساکف و مکن ی)1994 ،رفتارهای  
باروشتحلیلمحتوایجهتدار،چارچوبی

میشوند .
سازمان نقش دارندو رفتارهای «راهنما» نامیده  
برایکدبندیمفاهیممقولةراهنماطراحیشد(جدول .)4

جدول :4چارچوب کدبندی مفاهیم مقولة راهنما
تم

رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

مقوله

رفتار بینفردی برای پیشبرد سازمان (راهنما)

زیرمقوله
رمز

هواداری

ابتکار فردی

نوعدوستی
آموزش همکاران ،راهنمایی

حمایت ،خوشرویی،

ترغیب به ایدهپردازی ،تشویق به نوآوری،

تازهواردان ،پیشنهاد به همکاران

تشویق

رعایت احترام


هاوزیرمقولههایمربوطبهمقولةراهنمارانشانمیدهد .


فراوانینسبیهریکازمقوله
نمودار5

نمودار  :5فراوانی نسبی زیرمقولههای راهنما 

کمترین توجه به مقولة راهنما شده که نمایندة رفتارهای بینفردی در پیشبرد سازمان است.
هایآنتفاوتچندانیمشاهدهنمیشود.درنمودار،6می انموافقتخبرگان


میانفراوانیزیرمقوله
شدهمشاهدهمیشود.

شده،براساساعداددلفیفازی 
زدایی


درهریکازمفاهیماستخراج
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نمودار  :6اعداد فازیزداییشده ( )fjمربوط به مفاهیم مقولة راهنما در سه مرحلة دلفی


شود،باتوجهبهمقدارآستانه،همةمفاهیممقولةراهنما،از


گونهکهدرنمودارمشاهدهمی

همان
نظرخبرگانحا اهمیتشناختهشدند .


مقولة پیشگام
پیشبرنده ،که مستقیماً به سازمان منفعت میرسانند ،عبارتند از :رفتارهای فراتر از
رفتارهای  
حداقلال اماتنقش(پادساکفوهمکاران،)1990،عملکردفراترازمأموریتمحوله(مورمنوبلیکی،
فعالیتهای کاری که رسماً بخشی از شغل نیستند (موتوویدلو و ون

 ،)1995داوطلب شدن برای 
اسکاتر1994 ،؛ ون داین و همکاران ،)1994 ،تصدیقو حمایت و دفا از اهداف سازمان (موتوویدلو و
ون اسکاتر1994 ،؛ ون داین و همکاران1994 ،؛ مورمن و بلیکی ،)1995 ،ترفیع تصویر سازمان
بهسمت بهبود فرایندها (ون داین و لی
(مورمن و بلیکی،)1995 ،دادن پیشنهاد برای اصالح و تغییر  
پین )1998 ،و درنهایت مشارکت مسئوالنه توأم با توجه به حیات سازمانی (پادساکف و همکاران،
1990؛موتوویدلوووناسکاتر1994،؛پادساکفومکن ی1994،؛ون داینوهمکاران.)1994،این
تدار ،چارچوبی برای
دسته رفتارها ،رفتارهای «پیشگام» نام گرفتند .با روش تحلیل محتوای جه 
کدبندیمفاهیممقولةپیشگامطراحیشد(جدول )5
.
جدول  :5چارچوب کدبندی مفاهیم مقولة پیشگام
تم

رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

مقوله

رفتار فردی جهت پیشبرد سازمان (پیشگام)

زیرمقوله

نوآوری
استفاده از ایدههای ناب ،ارائة

رمز

پیشنهاد به دفتر ،ارائة پیشنهاد به
مشتری

وفاداری

فضیلت شهروندی

ترفیع خدمات ،افتخار به دفتر،

حضور در فعالیتهای اختیاری ،حضور در کار

توصیة دفتر به دیگران

باال ،تکمیل پیش از موعد کارها
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طبهمقولةپیشگامرانشانمیدهد .

هاوزیرمقولههایمربو


فراوانینسبیهریکازمقوله
نمودار7


نمودار  :7فراوانی نسبی زیرمقولههای پیشگام


رفتارپیشگامیاهمانرفتارهایفردیدرپیشبردسازماندومینمقولهازنظرفراوانیاست.
فضیلتشهروندیزیرمقولةاولدربینسهزیرمقولهاست.درنمودار،8می انموافقتخبرگاندر
شده،مشاهدهمیشود .

هریکازمفاهیماستخراجشده،براساساعداددلفیفازیزدایی



نمودار  :8اعداد فازیزداییشده ( )fjمربوط به مفاهیم مقولة پیشگام در سه مرحلة دلفی


شود،باتوجهبهمقدارآستانه،همةمفاهیممقولةپیشگاماز


گونهکهدرنمودارمشاهدهمی

همان
نظرخبرگانحا اهمیتشناختهشدند .
کهتماممؤلفههاومفاهیماستخراجشدهازنظر

باتوجهبهنتایجحاصلازسهدور،مشاهدهمیشود 

زداییشده
خبرگانمهمند .همانگونهکهدرنمودار9مشاهدهمیشودبان دیکشدننسبتاعدادفازی 
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بهعددیک،فرایند دلفى فازى به اجما رسیدهاست.نسبتدودورآخربرایتمامسؤاالتدلفیباالتر
از9واکثراًباالی9/5استو ایننشاندهند ةدرجةباالیىازاجما بینآرایخبرگاناست؛باتوجهبه
ازفازسومپرسشنامةدلفیرانهاییدرنظرگرفت .

دستآمده
به 
یتواننتایج 
ایننتیجه،م 


نمودار  :9نسبت اعداد فازیزداییشدة دور دوم به اول و دور سوم به دوم


بحث و نتیجهگیری
دادههایمتنی
رامیتوانروش تحقیقی دانستبرایتفسیر ذهنی محتوایی  

تحلیل محتوایکیفی 
نظاممند ،کدبندی و تمسازی یا طراحی الگوهای شناختهشده.
طبقهبندیِ  
ازطریق فرایندهای  
بهجای آزمون نظریه است.
پژوهشهای کیفی نظریهپردازی  

یهای بنیادین 
همچنین ،یکی از ویژگ 
جهتدار ،برایمعتبرساختنوگسترشدادنمفهومیِ
باتوجهبهسؤالتحقیق،روش تحلیل محتوای  

بهکاررفت .درنهایت،مدل زیر(نمودار)10برایرفتارشهروندیسازمانیدرصنعت
چارچوبنظریه  ،
گردشگریاستخراجشدوباروشدلفیفازیتوسطخبرگانارزیابیشد .
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نمودار  :10مدل رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری


فراوانیبیشترمقولههایی

خطچینوسطنمودارنمایانگرمی انفراوانینسبیزیرمقولههااست .

هادرمدلهایاولیه


فردینشانگراصالتاینمؤلفه

پذیری،فضیلتشهروندیوکمکبین

ماننداطاعت
انددرمدل هایبعدینی باقیبمانند.امّاازآنجاکههدفاینتحقیقکیفیتأکیدبر


است،کهتوانسته
کمیّتنبود،تمامیمؤلفههایمتناسبباتعریفمفهومیومطالعاتصنعتگردشگریبررسیشد .
آنچهدراینمدلاهمیتداردوجوددوبعداستکهچهارناحیهبانامهایمحافظ،خدمتگ ار،

بهتعریفمفهومیایجادشدهاند .


هاباتوجه

وجودآوردهاست.اینابعادوناحیه

راهنماوپیشگامرابه
نجاممیپذیرندشاملدوناحیةمحافظوخدمتگ ارند.این

رفتارهاییکهدرمراقبتازسازمانا
دهدتارفتارهایپیشبرندهمانند


کندوبهافرادایناجازهرامی

رفتارهاازبروزمشکالتجلوگیریمی
رفتارهای راهنما و پیشگام را از خود بروز دهند .اگر سازمان بهدنبال روغنکاری چرخهای سیستم
اجتماعیخوداست،بایداینرفتارهاراارزیابیوتقویتکند .
نیمة باالیی مدل مربوط به رفتارهای فردی است که مستقیماً بر عملکرد سازمان اثر مثبت
میگذارند .سازمانها ،با توسعه و آموزش مهارتهای فردی مرتبط ،میتوانند از این اهرم برخوردار

شوند .در پایینِ نمودار ،روابط بینفردی نمود پیدا میکنند .تیمسازی و مهارتهای کار گروهی و
تقویتسایرتوانمندیهایارتباطی،رفتارهایاینحوزهراارتقاخواهدداد .

نظریههایمطرححاصلشدهاست؛لذابرخی
پیشتربیانشد،اینمدلازبررسی 
همانگونهکه 

مؤلفههایهواداری
باتوجهبهابعاد،نیازبهاصالحداشتند .

مفاهیمعیناًبهمدلراهپیدا کردندوبرخی،
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(پادساکف و مکن ی1994 ،؛ اورگان 1988 ،الف؛اورگان1990ب) ،اطاعتپذیری (اسمیت و همکاران،
1983؛ گراهام1991 ،؛ ون داین و همکاران ،)1994 ،ادب (پادساکف و همکاران)1990 ،و فضیلت
بهخوبی در این چارچوب جای گرفتند.باقی مؤلفهها ،اگرچه
شهروندی (پادساکف و همکاران )1990 ،
سنجهها دو

نظریههای پیشین است ،با اصالح در مدل آورده شدند.برای مثال ،در اکثر 
با اقتباس از  
بینفردی
بینفردی در قالب یک مؤلفه ارزیابی شدند؛ در اینجا کمک  
مؤلفة نو دوستی و کمک  
عقبافتاده از ایجاد مشکل در روند
رفتاری مراقبتی است که با کمک به همتایان و انجام کارهای  
فعالیتهای سازمان جلوگیری میکند ،امّا نو دوستی فعالیتی است درجهت آموزش و راهنمایی

سریعتر با وظایف شغلی و محیط کارشان .درنتیجه ،این نمودار کمک بسیار
همتایان برای آشنایی  
خوبی برای سنجش سطح رفتارهای شهروندی سازمانی است تا سازمان بتواند ،با توانمندسازی
کارکنان،توازنی دراین رفتارهابه وجودآوردیامطابقبااهدافخودرفتارهایموردنظرراپرورش
دهد .
باتوجه بهخدماتیبودنصنعتگردشگریونقشمحوریکارکناندرخلقتجربةسفرورضایت

مشتریان،تمرک برکیفیتخدماتارا هشدهال امیاست.تأثیراثباتشدةرفتارهایشهروندیسازمانی
بر اثربخشی سازمانی ،شناخت ابعاد و مؤلفههای آن در صنعت گردشگری را با لحاظ کردن آرای
خبرگان جهت بومیسازی این مفهوم ضروری مینماید .ازاینرو ،این پژوهش بر آن بود تا مدلی
منسجم حاصل از بررسی دقیق مدلهای مطرح و کسب نظر خبرگان صنعت ارا ه کند .مدیران و
مسئوالن فعال در صنعت گردشگری با این مدل میتوانند سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
هایشناسایی شدهبهارتقایآنودرنتیجهاعتالیمجموعة

خودرابسنجندوباتمرک برابعادومؤلفه
خوددستیابند.
در پایان الزم است به این نکته اشاره شود که این پژوهش نی مانند سایر پژوهشها با
محدودیتهایی مواجه بود .بررسی کلیة مدلها و مطالعة تمام متونی که پیرامون رفتارهای

اند،بهعلتگستردگی،

فراوظیفه ایواختیاریِمرتبطبامفهومرفتارشهروندیسازمانیمنتشرشده

پذیرنبود.محدودیتدیگراینتحقیقناشیاز

نبوددسترسیویادورماندنازدیدپژوهشگران،امکان
برداریازمتونوبهرهگیریازنظرخبرگانبودهکهممکناستموجباز قلمافتادنبرخی


نمونه
مفاهیمموجوددرسایرمتونویانظرهایدیگرخبرگاندراینحوزهشدهباشد .

منابع
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