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Abstract
Aim: Aim of this research was to investigate the
relationship between dimensions of organizational
citizenship behaviors (OCBI and OCBO) and group
cohesiveness among the managers and staffs of
Seven Diamonds and Steel Alborz Industrial
Company in Tehran. Method: Method was
descriptive and survey. For doing this study
200managers and staffs of mentioned company were
selected randomly to form the statistical samples.
The research measures were Williams and
Anderson’s (1991) organizational citizenship
behaviors scale and Dobbins and Zaccaro (1986)
group cohesiveness scale. Results: The results of
Pearson
Correlation
indicate
that
group
cohesiveness is significantly and positively related
to OCBI and OCBO. In addition, result of
Regression analysis demonstrates that, group
cohesiveness predicts the OCBI and OCBO.
Conclusion: With regard to positive significant
relation between dimensions of organizational
citizenship behaviors and group cohesiveness,
groups leaders and managers through the increasing
group cohesiveness can prepare necessary condition
for developing and extending organizational
citizenship behaviors.
Keywords: Organizational citizenship behaviors &
group cohesiveness.
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چکیده

 هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی:هدف

) و انسجام گروهی در مدیران و کارمندان شرکتOCBI وOCBO(

 روش استفاده: روش.صنایع هفت الماس و استیل البرز در شهر تهران بود

زمینه یابی بود و جهت انجام-شده در این پژوهش از نوع توصیفی
 نفر از مدیران و کارکنان شرکت مذکور به صورت تصادفی002پژوهش

 برای جمع آوری اطالعات از.به منظور نمونه آماری انتخاب شدند
) و مقیاس1991( مقیاس رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و اندرسون

 همبستگی: یافتهها. ) استفاده شد86 91( انسجام گروهی دابینز و زاکارو

پیرسون نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین هر دو بعد رفتار شهروندی

 عالوه.) و انسجام گروهی وجود داردOCBI  وOCBO( سازمانی

براین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که میتوان از انسجام گروهی برای

 با: نتیجهگیری.پیش بینی هر دو بعد رفتار شهروندی سازمانی استفاده کرد

توجه به رابطه مثبت معنادار بین هر دو بعد رفتار شهروندی سازمانی و
 رهبران گروهها و مدیران میتوانند از طریق افزایش،انسجام گروهی

انسجام گروه ها بستر الزم برای توسعه و گسترش رفتارهای شهروندی
.سازمانی را فراهم نمایند
 رفتارهای شهروندی سازمانی و انسجام گروهی:واژههای کلیدی
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مقدمه

گروهها سنگ بنای اصلی ساختمانی و سازمانی شرکتهای موفق محسوب میشوند و اعتقاد به مزیت چندگانه گروهها ،در بازسازی

سازمانها از جایگاهی مرکزی برخوردار است (سینکلیر .)2991،این باورها از تنوع سریع تقاضاهای مصرفی جدید ،فن آوریهای نو
و انتظارات کارگرانی که با بستههای شغلی محدود متعلق به تفکر سازمانی سنتی ،تناسبی ندارند نشات گرفته است(فیشر .)3991،عالوه

براین رقابت جهانی ،تاجران را به باز اندیشی درباره اهداف و فلسفههای راهبردی خود مجبور کرده است .به گونهای که آنها کارهای

مبتنی بر تیم را شیوهای برای بازگرداندن ثمربخشی شرکتها و همزمان ایجاد محیط کاری متناسب با طبیعت کارکنان بر میشمارند

(گازو و ساالس .)5991 ،از این رو با توجه به تغییر ماهیت اساس فعالیتهای کاری در سازمانها (استروف )9991 ،رفتارهای کاری
از آنچه نظریه سنتی طرح های شغلی (مانند مدل ویژگیهای شغلی هاکمن و الدهام 80 91،2؛ به نقل از بوکانان )8991،مطرح میکردند،

فراتر رفتهاند .در گذشته از کارکنان انتظار میرفت تا در حد نقشهای رسمی عمل کنند ،اما در شرایط رقابتی امروزی ضروری است
تا سازمانها نه تنها افرادی را گزینش کنند که واجد مهارتهای فنی برای انجام شغل باشند بلکه افرادی را شناسایی کنند که با فراتر

رفتن از وظایف شغلی مربوطه در موفقیت سازمان نقش ایفا کنند (تولنتینو .) 2009 ،این رفتارها تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی

سازمانی اولین بار توسط اسمیت ،ارگان و نیر ( ) 83 91مطرح شد .تاریخ عالقه کنونی به این مفهوم از نوشتههای بارنارد 1938 ( 3؛ به

نقل از ایکلر  )0 01 2در مورد تمایل به همکاری 4و روتیلیس برگر 5و دیکسون (  1939؛ به نقل از همان منبع) در مورد مشارکت غیر

رسمی 6و مطالعات کاتز و کان 1964 ( 7؛ به نقل از تاد ) 2003 ،در مورد رفتارهای خودانگیخته و فراتر از نقش ناشی شده است.

ارگان رفتار شهروندی سازمانی را بدین صورت تعریف کرد :رفتاری اختیاری که آشکارا و مستقیمًاًا توسط نظام پاداش رسمی

مشخص نشده است و به طورکلی عملکرد مؤثر و کارآمد سازمان را ارتقا میبخشد (ارگان 88 91 ،و ارگان و همکاران 2006 ،؛ به

نقل از اشپیتزمولر و همکاران .) 2008 ،اگر چه این رفتارها بطور رسمی از سوی سازمان الزم نگردیدهاند اما درکل این اعتقاد وجود

دارد که این رفتارها اثر بخشی گروهها و سازمانها را ارتقا میدهند (جرج و بتن هوزن0991 ،و پدساکوف ،اهیرنه و مک کنزی،

 .)7991امروزه به لحاظ تجربی نیز نشان داده شده است که OCBبا اثربخشی گروهها رابطه مثبتی دارد (پدساکوف و همکاران،
.)7991

غالبًاًا دو نوع رفتار شهروندی سازمانی بر اساس هدف مورد نظر (ذی نفع خاص) این رفتارها در نظر گرفته میشود .رفتار شهروندی

سازمانی نسبت به افراد 8و رفتار شهروندی سازمانی نسبت به سازمان .9رفتار شهروندی سازمانی نسبت به فرد ،رفتار مثبت اجتماعی

است که متوجه افراد یا گروههای خاص درون سازمان است ،مانند کمک کردن به همکار .رفتار شهروندی سازمانی نسبت به سازمان،
شامل رفتارهایی است که مستقیم ًًاًًاًًامتوجه سازمان است ،مانند ارائه پیشنهاد برای ارتقا عملکردهای سازمان (داویال و فینکل اشتاین،
 .) 2011اکثر تحقیقات درباره رفتار شهروندی سازمانی را میتوان در این دو زیر مجموعه قرار داد (ون دین و لپینه )8991 ،برای مثال

رفتار شهروندی بین فردی متمرکز بر وظیفه و 10رفتار شهروندی بین فردی متمرکز بر شخص( 11ستون و موسشولدر،) 2002 ،
2

Hackman & Oldham
Barnard
4
wllingness to cooprate
5
Roethilisberger & Dickson
6
informal collaboration
7
Katz & kahn
8
organizational citizenship behavior toward individuals
9
organizational citizenship behavior toward organization
10
task-focused interpersonal citizenship behavior
11
person -focused interpersonal citizenship behavior
3
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نوعدوستی (ارگان 88 91 ،به نقل از اشپیتزمولر و همکاران ، ) 2008 ،آسان سازی بین فردی( 12ون اسکاتر و موتوویدلو،)6991 ،

کمک به همکاران( 13جرج وبریف2991 ،14؛ به نقل از اشپیتزمولر و همکاران ) 2008 ،و مشارکت اجتماعی( 15ون دین و همکاران ،
 )4991همگی  OCBمعطوف به فرد یعنی ( OCBIویلیامز و اندرسون )1991 ،را نشان میدهند .در مقابل ،هواداری صادقانه

16

(مورمن و بلیکلی ،)5991 ،وفاداری ،متابعت و مشارکت( 17ون دین و همکاران ،)4991 ،از خود گذشتگی شغلی( 18ون اسکاتر و

موتوویدلو ،)6991 ،وظیفه شناسی ،فضیلت شهروندی( 19ارگان 88 91 ،؛ به نقل از اشپیتزمولر و همکاران ) 2008 ،و باروری شخصی

20

و ابتکار فردی( 21مورمن و بلیکلی ،)5991 ،بیانگر  OCBمعطوف به سازمان یعنی ( OCBOویلیامز و اندرسون )1991 ،است.

تمایز بین  OCBIو OCBOمعنادار است زیرا  OCBIبر وجه بین فردی رفتار شهروندی سازمانی و OCBOبر وجه غیر شخصی

رفتارشهروندی سازمانی تاکید میکند .همخوان با این رویکرد ،نظریه ها و تحقیقات تجربی پیشین نیز نشان میدهند که کارکنان همه
انواع  OCBرا به شکل واحدی انجام نمیدهند (ستون و موسشولدر  ، 2002 ،ون دین و همکاران .)5991 ،تحقیقات نیز بیانگر این

است که ابعاد  ،OCBبا در نظر گرفتن رفتار شهروندی سازمانی نسبت به فرد و رفتار شهروندی سازمانی نسبت به سازمان ،به طور

متفاوتی با پیشایندها و پیامدها مرتبط هستند و برخی تحقیقات پیشین نیز ارتباط متفاوت  OCBIو OCBOبا پیشایندهای نگرشی،

سرشتی ،انگیزشی و زمینهای بررسی کردهاند (کلکوئیت و همکاران 2001 ،؛ فلین وهمکاران 2006 ،؛ کامدار و ون دین 2007 ،؛

ریوکس وپنر؛  2001؛ وندروگت وهمکاران.( 2006 ،

رفتارهای شهروندی سازمانی برای سازمانها سودمند و مهم تلقی میشود و در اثربخشی آنها نقش مهمی ایفا میکند و انتظار میرود

با توجه حرکت بسیاری از کشورهای صنعتی از اقتصاد تولیدی 22به سمت اقتصاد دانشی( 23مک کلرگ 2001 ،24؛ به نقل از کارپنتر،
 ) 2008بر اهمیت این رفتارها در سالهای آتی افزوده شود .از این رو بررسی متغیرهایی که بتوانند این نوع رفتارها را در سازمانها

پیشبینی کنند مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است .از این رو این تحقیق برمطالعه این نوع رفتارهای شهروندی سازمانی و
یکی از عوامل پیش بینی کننده ی این رفتارها یعنی انسجام گروهی متمرکز شده است.

مفهوم انسجام هم به عنوان ویژگی کاربردی برای حفظ گروه (پایپر ،ماراخ ،الکریوکس ،ریچاردسون وجونز3991،25؛ به نقل از

بوکانان))8991،و هم یک ساختار نظری که فهم پدیده گروه راتسهیل می کند(مودراک 89 91،26؛ به نقل از همان منبع) ،از اهمیت

قابل مالحظهای برخودار است .انسجام گروهی برای مدتهای طوالنی مؤلفه مهمی در مطالعه پویاییهای گروه بوده است(بیل ،کوهن،

بروک و مکلندون2 003 ،؛ کیدول و همکاران 7991،و عبارت است از میزان سطح نزدیکی افراد گروه نسبت به یکدیگر ،تمایل آنها

برای ماندن و عمل کردن به عنوان بخشی از گروه و نیز میزان ارزشی که اعضا برای عضویت در گروه قائل هستند (کارائو وهارت،
12
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15
social participation
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17
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 .)8991انسجام گروهی همانند چسب ،گروهی از افراد در کنار یکدیگر نگه میدارد و برای اینکه اعضای گروهی بتوانند با یکدیگر
کار کنند به سطح معینی از انسجام نیاز دارند .به طورکلی ،انسجام ،ویژگی مهم گروههای کاری کارآمد محسوب میشود

(استوکس .) 83 91،محققان قبلی ،تاثیر انسجام بر اثربخشی گروهی را در موقعیتهای گروهی متنوع مانند گروههای روان درمانی،

گروههای کاری ،گروههای نظامی و حتی دستههای موسیقی روشن نمودهاند .عالوه بر این نشان داده شده است که عامل انسجام در
چندین فرایند گروهی مانند همنوایی ،تغییر رفتار گروهی و دستیابی به هدف ،نقش دارد .همچنین تحقیقات پیشین نشان داده است که

میزان انسجام گروه با رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد .لذا با توجه به نقش انسجام گروهی در اثربخشی گروهها و رابطه آن
با رفتار شهروندی سازمانی فرضیههای زیر طراحی و آزمون شدند.

فرضیه اول :بین ابعادرفتار شهروندی سازمانی  OCBIو OCBOو انسجام گروهی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :انسجام گروهی ،ابعاد رفتارشهروندی سازمانی را پیش بینی می کند.
روش پژوهش

روش این پژوهش همبستگی بود.

جامعه و نمونه  :نمونه آماری این پژوهش 002نفر از کارکنان و مدیران شرکت صنایع هفت الماس و استیل البرز در شهر تهران بودند

که به صورت تصادفی از فهرست اسامی شرکت انتخاب شدند.
ابزار

به منظور سنجش ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی OCBویلیامز و اندرسون ( )1991استفاده شد و

انسجام گروهی با مقیاس انسجام گروهی دابینز وزاکارو () 86 91سنجیده شد.الزم به ذکر است به منظور جلوگیری از پاسخهای
نادرست در کلیه مراحل پژوهش گمنامی آزمودنیها لحاظ شد.

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی OCBتوسط ویلیامز و اندرسون ( )1991ساخته شده است و شامل  21آیتم است كه بر روي كي

مقياس هفت درجه اي از هرگز ( )1تا همیشه ( )7درجه بندي مي شود و برای اندازه گیری  3نوع رفتار شهروندی سازمانی ،یعنی

رفتارهای معطوف به افراد ( ،)OCBIرفتارهای معطوف به سازمان ( )OCBOو رفتارهای مرتبط با نقش( )IRBساخته شده است.
ضریب آلفای کرونباخ برای  OCBIبرابر با  0/ 86و برای  OCBOبرابر با  0/ 62محاسبه شد.

مقیاس انسجام گروهی توسط دابینز و زاکارو () 86 91ساخته شده است و شامل  8آیتم میباشد (در این پژوهش یکی از آیتم های به
علت عدم همخوانی با موقعیت فعلی کنار گذاشته شد) و پاسخ آزمودنی ها بر روي يک مقياس  5درجه اي از ( 1کام ًالًال مخالفم) تا 5
(تمام کام ًالًال موافقم ) مشخص شد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس انسجام گروهی برابر با  0/ 735بدست آمد.

نتایج

جدول ،1بیانگر توزیع گروه نمونه بر اساس جنسیت سطح تحصیالت و شغل میباشد .الزم به ذکر است که از این  002نفر آزمودنی

صرفًاًا دادههای  55 1نفر آزمودنی قابلیت تحلیل داشت و ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی مطابق با جدول  1بود .حدود
 137نفر ( 88 /4درصد) جنسیت خود را مشخص کرده بودند و  18نفر جنسیتشان نامشخص بود.
جدول  )1توزیع فروانی نمونه بر اساس جنسیت
جنسیت
مرد
زن

نامشخص
تعداد کل

فراوانی
87

50

18

55 1

درصد
56 /1

32 /3

11/6
00 1/0
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جدول  )2ماتریس ضرایب همبستگی بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ( OCBIو  )OCBOو انسجام گروهی
OCBI

متغیرها
OCBI

OCBO

1

OCBO
انسجام گروهی

*0/581
*

0/681

**

انسجام گروهی

1

0/413

1

*معنادار در سطح  0/ 05و** معنادار در سطح 0/ 01

همان طورکه مشاهده میکنید جدول ،2ماتریس ضرایب همبستگی بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی(  OCBIو  )OCBOو انسجام
گروهی را نشان میدهد .نتایج این جدول بیانگر این است که بین  OCBIو انسجام گروهی ( 0/ 05
انسجام گروهی( 0/ 01

 )Pو نیز بین OCBOو

 )Pرابطه مثبت و معناداری وجود دارد .عالوه بر این نتایج بیانگراین است که همبستگی بین OCBOو

انسجام گروهی ( )r=0/413بیشتر از همبستگی بین  OCBIو انسجام گروهی( )r=0/ 86 1میباشد.

جدول  ، 3خالصه رگرسیون مدل پیش بینی  OCBIو  OCBOبر اساس انسجام گروهی رانشان میدهد.

جدول )3خالصه رگرسیون مدل پیش بینی (OCBIمدل)1و( OCBOمدل )2براساس انسجام گروهی
Rضریب همبستگی

ضریب

مدل

چندگانه

1

0/212

تعیین

0/413

0/990

2

0/540

ضریب تعدیل
شده

خطای استاندارد برآورد
7/959

0/ 038

4/849

0/290

نتایج جدول 3نشان میدهد که بر اساس مدل  ،1و شاخص ضریب تعیین صرفًاًا  4/5درصد (و براساس ضریب تعیین اصالح شده

3/8درصد) از تغییرات متغیر OCBIتوسط متغیر پیش بین (انسجام گروهی)قابل تبیین است .همچنین طبق مدل  2و بر اساس شاخص

ضریب تعیین فقط9/9درصد(و بر اساس ضریب تعیین اصالح شده9/2درصد)از تغییرات  OCBOتوسط متغیر پیش بین (انسجام

گروهی)قابل تبیین است.

جدول  )4نتایج ضرایب رگرسیونی برای بررسی معناداری رابطهی متغیر پیش بین انسجام گروهی با ( OCBIمدل )1و( OCBOمدل)2
مدل1

ضرایب استاندارد

ثابت

انسجام گروهی

0/212

انسجام گروهی

0/413

مدل2
ثابت

ضرایب غیر استاندارد

B

خطای استاندارد

t

سطح معناداری

24 / 925

4/ 382

5/ 688

0/ 000

28 / 282

2/ 724

10 /1 38

0/ 000

10 / 409

0/ 388

0/ 158

0/890

2/695

3/ 957

0/ 01

0/ 000

بر اساس نتایج جدول ،4و طبق مدل  ،1رابطه متغیر OCBIبا متغیر پیش بین انسجام گروهی معنادار بود(  . )P 0/ 05همچنین طبق

مدل ،2رابطه بین متغیر  OCBOو انسجام گروهی نیز معنادار بود(  .)P 0/ 01به عبارتی دیگر متغیر پیش بین این تحقیق یعنی انسجام
گروهی توانست متغیر های مالک (  OCBIو )OCBOرا پیش بینی کند.
بحث و نتیجه گیری

نتایج تحلیل داده ها و بررسی فرضیه اول ،رابطه مثبت معنادار بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (  OCBIو  )OCBOو انسجام

گروهی را تایید کرد و همچنین رابطه نیرومندتری بین بعد OCBOو انسجام گروهی مشاهده شد.
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بررسی فرضیه دوم و نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که انسجام گروهی توانست هر دو بعد رفتار شهروندی سازمانی(  OCBIو

 )OCBOرا پیش بینی کند و مؤید یافتههای همبستگی بود.

این یافتهها همخوان با پژوهشهای پیشین است .بیل و همکاران (  ) 2003دریافتند که گروههای بسیار منسجم معمو ًالًال عملکرد زمینهای

بیشتری نشان میدهند .جرج و بتن هوزن ( )0991نیز نشان دادند که انسجام گروهی با میزان رفتار اجتماعی مثبت در سطح گروه
همبستگی دارد .در گروههایی که میان اعضا میزان دوستی و همکاری زیاد است OCB ،به عنوان واسطه تعامالت عمل میکند و از

افراد انتظار میرود که به  OCBبپردازند .سطح باالی انسجام گروهی همچنین حس تعلق و هویت را درون گروه بوجود میآورد و

این امر موجب میشود که اعضا برای انجام رفتار مثبت اجتماعی تمایل بیشتری داشته باشند .همین موضوع را محققان دیگری (نظیر

کیدول ،موسشولدروبنت7991 ،؛ تان وتان 2008 ،؛ ون دین و کامینگز و پارکس)5991 ،تایید کرده اند .این محققان معتقدند که افراد

در گروههای بسیار منسجم اغلب هویت اجتماعی نیرومندی را تجربه میکنند که موجب تمایل بیشتر آنها برای کمک به دیگران می-
شود و باعث میشود که این افراد خود را وقف دیگران کنند .همچنین پژوهشهای پیشین نشان داده است که انسجام گروهی با ابعاد

OCBمانند نزاکت همبسته است (کیدول وهمکاران .)7991،عالوه بر این اعضای گروههای خیلی منسجم معمو ًالًال برای انجام

مشارکتهای مثبت تر و بیشتری مشتاق ترند (شری شم ) 80 91 ،و حالتهای روانی مثبتتری را نسبت به اعضای گروههای نامنسجم تر

تجربه میکنند(گراس) 1954 ،تحقیقات پیشین همچنین نشان داده است که افرادی که حاالت روانی مثبتی را تجربه می کنند مسائل را
به صورت مثبت درک میکنند از این رو برای انجام رفتارهای مثبت اجتماعی مستعد ترند (جرج و بریف  2991،؛ ایزن و بارون،

1991؛ به نقل ازچن ،تنگ و ونگ) 2009 ،و تالش بیشتری جهت دستیابی به نتایج جمعی انجام میدهند (وید میر برولی و کارون،

2991؛ به نقل از همان منبع) و بنابراین احتمال بیشتری دارد که رفتارهای نوعدوستانه نظیر رفتار شهروندی سازمانی نشان دهند (جرج و
بریف  2991،؛ ایزن و بارون 1991،؛ به نقل از همان منبع) .به طورکلی می توان گفت عاطفه مثبت و هویت گروهی  ،هر دو باعث

احساس انسجام گروهی مشترکی میان اعضا گروه میشود و انسجام گروهی به نوبه خود پیشایند خوبی برای  OCBمحسوب می-

شود(بریف و موتویدلو 86 91،؛کیدول و همکاران7991 ،؛ون دین و همکاران.)5991،

به طورکلی این پژوهش مؤید نتایج پژوهشهای پیشین ،مبنی بر رابطه انسجام گروهی و دو نوع رفتار شهروندی سازمانی (

OCBOو) OCBIبود و با اتخاذ رویکردی کاربردی و چند جانبه  ،یافتههای مهم و با ارزشی برای متخصصان و محققان حوزه

روانشناسی اجتماعی و روانشناسی سازمانی و دستاوردهای کاربردی ارزشمندی برای متخصصان حوزه منابع انسانی  ،مدیران سازمانها

و رهبران گروههای مختلف فراهم کرده است .با توجه به نتایج این پژوهش به مدیران سازمانها و رهبران گروههای مختلف پیشنهاد

میشود به جای توجه صرف به تکمیل وظایف ،توجه بیشتری به کیفیت تعامالت و انسجام گروهی مبذول دارند زیرا ازطریق فراهم
نمودن بستر مناسب جهت انسجام گروهی ،میتوانند رفتار شهروندی سازمانی و به تبع آن عملکرد مؤثر گروه و سازمان را ارتقا
بخشند.
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