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  چكيده
هاي در يكي از سازمانرفتارشهروندي سازماني  مختلف هايازشاخصبرخورداريميزان ين مقاله بررسي هدف ا     

در اين تحقيق رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه مازندران با توجه به نوع  .آموزشي بوده است
رگان مورد تحليل و ا ي جنسيت و نوع استخدام، در چارچوب نظريهي خدمت، سطح تحصيالت،وظايف،سابقه

روش جمع  و هستنددانشگاه  مختلفبخش هاي پرسنل  نفراز 300آن  آماري ي جامعه.بررسي قرار گرفته است
با  داده ها كه استپيمايشي - روش تحقيق از نوع توصيفي .انجام گرفته استسرشماري ي به شيوه آوري اطالعات

اين  يافته هاي .ندآوري شدصاحبه و بررسي اسناد جمعنامه، م سه ابزار پرسشروش مثلث سازي و استفاده از 
- ميزان نميا ليو .ندهست برخوردارسازمانيشهرونديرفتار  از مازندراندانشگاه كاركنانكهمي دهد  نشانتحقيق 

ته يافديگر  چنين از هم .داردوجود داريمعنيسازماني تفاوت شهروندي هاي مختلف رفتارشاخص از برخورداري
 تحصيالتسطح وظايف،نوعجنسيتبرحسببرخورداريميزاندركاركناناست كه ميان اينحاصل از اين تحقيق يها

يافته هاي . دار وجود داردي خدمت تفاوت معنيولي از نظر سابقه .داري وجود نداردو نوع استخدام تفاوت معني
و  در نهايت بررسي اسناد ،دهستن روندي سازماني برخوردارحاصل از مصاحبه نيز نشان دادكه كاركنان از رفتار شه

 .ي آموزشي برگزار نكرده استآموزش رفتارهاي شهروندي دوره ي اين بود كه دانشگاه در زمينه نيز گويايمدارك 
تر به شناخت رفتار شهروندي سازماني در دانشگاه مازندران به منظور افزايش اثربخشي  براين اساس توجه بيش

دنبال آن، نياز به شناخت و آموزش اين مفهوم و ابعاد آن به منظور ه ان بيش از پيش احساس مي شود و بسازم
  .توانمندسازي نيروي انساني را مي طلبد

  دانشگاه مازندران، ، رفتار شهروندي سازماني، كاركنان: كليدي ه هايواژ

                                                            
 دانشگاه مازندران برنامه ريزي آموزشيگروه دانشيار  - ولئنويسنده مسEmail:edpes60@hotmail.com  
 دانشگاه مازندران كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي 
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  لهأمقدمه و بيان مس -1
و حاكم بر سازمان ها و افزايش رقابت سوم شرايط كامالً متحول  ي در آغاز هزاره
ها را به نسل ارزشمندي از كاركنان  ها در چنين شرايطي، نياز آن و لزوم اثربخشي آن

ديپائوال،تارتر ( شودياد مي » 1سربازان سازماني«نسلي كه از آن با عنوان  ؛آشكار مي كند
اي اثربخش از غير ز سازمان هبي ترديد اين كاركنان، وجه ممي). 330: 2،2005و هوي

زيرا سازمان را موطن  ؛)30: 3،2000ف،مكنزي،پين و باكراكپادساك(اثر بخش هستند
خود مي دانند و براي تحقق اهداف آن، بي هيچ چشم داشتي، فراتر از وظايف رسمي و 

از ديدگاه ديپائوال و . دمي كننو از هيچ كوششي فروگذار ن مي كنندمعين خود عمل 
علم  پژوهش هايامروزه اين تالش هاي فراتر از انتظار را در ) 435: 2001(4شانن موران

  . خوانندمي»سازماني رفتارهاي شهروندي «سازمان و مديريت، 
يا رفتار شهروندي سازماني شامل رفتاري  OCB6) 49: 1977( 5به زعم ارگان

مستقيم و صورت ه كامالً داوطلبانه است كه نظام پاداش دهي، قابليت شناسايي آن را ب
) 1977(ارگان .ولي در مجموع عملكرد مؤثر را در سازمان افزايش مي دهد ؛ضمني ندارد

متشكل از ابعاد  اسيمقاين  .ارائه كرد يچند بعدي براي رفتار شهروندي سازمان اسيمق
نوع  :پنج بعد عبارتند از نيا. دهد يم ليتشك را OCBپنج گانه است كه ساختار 

  . مياحترام وتكر و جوانمردي ي،مدن لتيفض ،يشناس فهيوظ ي،دوست
كه سازمان ها از  استرفتار شهروندي سازماني به اين دليل در سازمان ها مهم 

طريق شرح شغل رسمي قادر نيستند طيف وسيعي از رفتارهاي مورد نياز تحقق اهداف 
وزش و جايي كه آم ناز آبه لحاظ اين اهميت و ). 1996جورج، (را انتظار داشته باشند

همه  ي يكي از اركان مهم توسعهو بهبود رفتار شهروندي سازماني آنان، ارتقاي كاركنان 
چنين به سبب نقشي كه كاركنان دانشگاهي  هم .جانبه سازمان ها محسوب مي شود

رفتار و  ي جايي كه شيوه توانند در ارتقا و كيفيت سازمان خود ايفا كنند، و از آنمي
در اين  ،اي سازمان ها و مؤسسات ديگر باشدتواند الگويي بريم ،دانشگاه برخورد در

                                                            
1  - Organizational soldeirs 
2  -  Dipaola , Tarter and  Hoy 
3- Podsakoff, Mackenzie, painand Bachrach 
4- Tschannen - Moran 
5- Organ 
6-Organizational citizenship behavior(OCB) 
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ميزان برخورداري رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه مازندران مورد پژوهش 
ريزان آموزشي در نهايت اميد است پژوهش حاضر به برنامه .بررسي قرار مي گيرد
 موزشي سازمان اين مهم رادرهنگام تهيه و تدوين برنامه هاي آ و سازمان ها كمك كند

  . توجه قرار بدهند به منظور باالبردن كارايي و اثربخشي سازمانشان مورد
  :تحقيق حاضر اهداف زير را دنبال مي كند

 .OCBبررسي ميزان برخورداري كاركنان دانشگاه مازندران از شاخص هاي 

ان دانشگاه بررسي  و ارزيابي تفاوت معني دار سطح رفتارشهروندي سازماني كاركن
 .مازندران برحسب نوع وظايف

بررسي  و ارزيابي تفاوت معني دار سطح رفتارشهروندي سازماني كاركنان دانشگاه 
 .مازندران برحسب سابقه ي خدمت 

بررسي  و ارزيابي تفاوت معني دار سطح رفتارشهروندي سازماني كاركنان دانشگاه 
 .مازندران برحسب سطح تحصيالت 

بي تفاوت معني دار سطح رفتارشهروندي سازماني كاركنان دانشگاه بررسي  و ارزيا
 .مازندران برحسب جنسيت

بررسي  و ارزيابي تفاوت معني دار سطح رفتارشهروندي سازماني كاركنان دانشگاه 
  .مازندران برحسب نوع استخدام 

  رفتار شهروندي سازماني -2
توصيف  برايمتنوعي  ، از اصطالحاتOCBمجموعه اي از متون در ارتباط با 

رفتارفرانقش، خودجوشي سازماني وحمايت از منافع  :هاي برتر كاركنان، مانندتوانايي
كه مفاهيم، جمع شده و در مطالعات مربوط به رفتار  اند، تا اينگروهي استفاده كرده
عليرغم مفهوم سازي هاي نسبتاً متفاوت و در پي آن كاربردهاي . شهروندي يكي شدند

 OCBتر مفاهيم يك وجه اشتراك داشتند كه به موجب آن مفهوم  ار، بيشناسازگ
تر اين مفاهيم به اين واقعيت اشاره  بيش اين است كه آنچه مشهود است. شكل گرفت

دارند كه وقتي كاركنان فعال وخيرخواه سازمان هستند، اثربخشي سازماني دور از انتظار 
  ).131: 1،2008جانگ و هونگ(نيست

                                                            
1-Jung& Hong 
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 تحقيقات اوليه اي كه در  )360: 2003(  1و همكاران بينستاكت دبه اعتقا 
وليت ها و يا ؤشناسايي مس برايتر  رفتار شهروندي سازماني انجام گرفت بيش ي زمينه

اين . رفتارهايي بود كه كاركنان در سازمان داشتند؛ اما اغلب ناديده گرفته مي شد
ملكرد شغلي به طور ناقص اندازه گيري كه در ارزيابي هاي سنتي ع رفتارها با وجود اين

مي شدند و يا حتي گاهي مواقع مورد غفلت قرار مي گرفتند، اما در نهايت در بهبود اثر 
از سوي ديگر اين نوع رفتارها ). 20: 2004، 2اپلبوم وهمكاران(بخشي سازمان مؤثر بودند

ي و نسبت به تري در زمينه هاي اجتماعي، روان شناسي، سازمان تأثيرات مثبت بيش
   ).151: 1388و كهن،غفاري آشتياني(دارندتكنيكيهايزمينه

براي براي اولين بار  OCBدند مفهوم كربيان )125 : 2009(3ن و همكارانچ
اين . آن با رضايت شغلي استفاده شد ي نشان دادن رفتارهاي فرانقش و بررسي رابطه

رفتارهاي فرانقش  .ن تجويز شوندتوانند از قبل براي يك شغل معيگونه رفتارها نمي
طور مستقيم تحت ه اما عملكرد شغلي را ب ؛كندساختار اجتماعي سازمان را تقويت مي

رفتار شهروندي سازماني تعاريف زيادي وجود ندارد و هر باره ي در.تأثير قرار نمي دهد
             نشأت ) 1977(تر از ارگان  بيش ،چه به عنوان تعريف اين مفهوم آمده است آن

رفتاري منحصر به فرد، اختياري و ، از نظر وي رفتار شهروندي سازماني .مي گيرد
طور ه اثربخشي سازمان مؤثر است و بو فراوظيفه اي است كه در افزايش عملكرد 

اين قبيل . ي سيستم پاداش سازمان،شناسايي مي شودوسيلهه مستقيم يا غير مستقيم ب
 بنابراين مي توان. باشندنقش و شرح شغل كاركنان نمي رفتارها جزء الزامات اساسي

  :دكرصورت زير مشخص ه را بOCBعناصر كليدي 
 ده استشطور رسمي تشريح ه چه كه براي كاركنان سازمان ب رفتاري است فراتر از آن. 

 طور مستقيم پاداشي به دنبال ندارد و يا از طريق ساختار رسمي ه رفتاري است كه ب
 .داني قرار نمي گيرددرسازماني مورد ق

 استفردي  ي صورت  اختياري و براساس ارادهه رفتاري است كه ب. 

 33: 1378صنوبري،(و موفقيت سازمان داردسازمانيعملكرددرسزاييه بتأثيركهرفتاري.( 

                                                            
1-Bienstocket & etal 
2-appelbaum& etal 
3-Chen& et al 
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 د كه رفتارهاي شهروندي سازماني با روغنكردر يك جمع بندي كلي بايد اشاره 
ها، باعث ارتقا و بهبود عملكرد سازمان  ي اجتماعي سازمانها كاري كردن قطعات وچرخ

  ).70: 1،2008بنكز(مي شوند
  

  ابعاد رفتار شهروندي سازماني -3
كنند كه عليرغم توجه فزاينده بيان مي ،)120: 1386(حسني كاخكي و قلي پور

 ي اين حوزه، فقدان اجماع درباره پژوهش هايبه موضوع رفتار شهروندي، با مروري بر 
نشان مي دهد كه  پيشينه ي پژوهشنتايج حاصل از . دشو عاد اين مفهوم آشكار مياب

تعددي از آن به تقريباً سي نوع متفاوت از رفتار شهروندي قابل تفكيك است و تعاريف م
چنين  هم .ها وجود دارد آن ميان البته همپوشي هاي بسياري نيزعمل آمده است كه 

: ميان محققين به خود جلب كرده است عبارتند از ترين توجه را در  ابعادي كه بيش
اين پنج بعد . نوع دوستي، وظيفه شناسي، فضيلت مدني، جوانمردي و احترام و تكريم

 كه مفهوم سازي ارگان جايي البته از آن.مطرح شدند 1977توسط ارگان در سال
در  گيرد وشاخص هايي كه در تقسيم بندي ديگر الگوهاوجود دارد، را در بر مي

مورد استفاده قرار گرفته است اين پژوهش نيز اساس كارخود را براين  تحقيقات مختلف
  .مبنا قرار داده است

  الگوي ارگان-3-1
  :كرد بيان سازماني شهروندي ابعاد عنوان به را زير بعد پنج )1977(ارگان

                                                            
1- Banks 
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 گوي رفتار شهروندي سازماني ارگانال

  
  وظيفه شناسي عدب- 3-1-1

 حالتي است كهوظيفه شناسي بر اين باورند ) 363: 2003(بينستاك وهمكاران
-دهند و فراتر از حداقل سطح وظيفهدر آن اعضاي سازمان رفتارهاي خاصي را انجام مي

ديگر افرادي كه داراي  عبارت به يا ؛ندكني مورد نياز براي انجام آن كار فعاليت مي 
و ناتواني هم  بيماري در بدترين شرايط و حتي در حالت ،ي هستندرفتار شهروندي مترق

  .آنان استوظيفه شناسي باالي  يبه كار ادامه مي دهند،كه اين نشان دهنده
  نوع دوستي  -3-1-2

همدلي و  صميميت، ايجاد :مانندبه رفتارهاي مفيد و سودبخشي نوع دوستي 
-اه به شكل مستقيم و يا غيرمستقيم بهخو اين رفتار. دلسوزي ميان همكاران اشاره دارد

 فيمانند كمك به انجام وظا ؛كندكه داراي مشكالت كاري هستند كمك مي كاركناني
  .دارند ييباال يكه حجم كار يديگران

  فضيلت مدني-3-1-3
هاي فوق برنامه و اضافي آن  فعاليتراز قبيل حضور دمي شود شامل رفتارهايي 

تغييرات ارائه شده توسط وحمايت از توسعه  ؛باشدهم زماني كه اين حضور الزم ن
عمومي و  كتاب، مجالت و افزايش اطالعات ي مديران سازمان و تمايل به مطالعه

   .اهميت دادن به نصب پوستر و اطالعيه در سازمان براي آگاهي ديگران

رفتار 
شهروندي 
 سازماني

احترام و 
 تكريم

فضيلت نوع دوستي جوانمردي
 مدني

وظيفه
 شناسي
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  جوانمردي - 4-1-4
دون اعتراض، ب مساعد،نامطلوب و ناهاي به شكيبايي در برابر موقعيت جوانمردي

  .داردنارضايتي و گاليه مندي اشاره 
  احترام وتكريم-1-5- 5

نحوه ي رفتارافراد با همكاران، سرپرستان و مخاطبان  ي بيان كننده ،اين بعد
داراي  ،ديگران رفتار مي كنند افرادي كه در سازمان با احترام و تكريم با. سازمان است

   . رفتار شهروندي مترقي هستند
  

  ه ي پژوهشپيشين -6
پژوهشي با هدف تبيين رفتار شهروندي سازماني ) 1388(رستمي وهمكاران

. براساس شخصيت، تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان دانشگاه تهران انجام دادند
، تعهد سازماني كه رفتار شهروندي با رضايت شغلي نتايج تحقيق حاكي از آن  است

   .ادار استمعن 01/0و در سطح  اردمثبت د ي رابطه
كارمندان سازمان فرهنگي و  ميانكه  نيز در تحقيقي) 1388(توكلي و همكاران

بررسي اثربخشي آموزش رفتار شهروندي انجام دادند به  تفريحي شهرداري اصفهان
گروه آزمايش در شش جلسه ،دراين پژوهش .پرداختندسازماني بر تعهد سازماني 

نوع : ابعادبا) 1977(قرار دادن الگوي ارگان با مبنا سازمانيآموزش رفتار شهروندي
 .            شركت كردند دوستي،وظيفه شناسي،تكريم و احترام،فضيلت مدني و جوانمردي

عهد تپژوهش نشان داد كه آموزش رفتار شهروندي سازماني بر افزايش  هاييافته
افزايش تعهد  بر اما تأثير معناداري است، عاطفي و تعهد هنجاري مؤثر سازماني، تعهد

  .مداوم ندارد
رفتار مدني و  ه يپژوهشي با هدف بررسي رابط) 1388(ايران زاده و اسدي

نتايج . عدالت سازماني با خشنودي شغلي كاركنان دانشگاه محقق اردبيلي انجام دادند
دو گروه كارمندان مذكر و مؤنث از نظر ميانگين رفتار مدني  ميان كه ناظر بر اين است 

 ميانگين نظر از مؤنث دو گروه كارمندان مذكر و ميان اما رد؛ت معني داري وجود نداتفاو
  .رددا وجود معناداري تفاوت شغلي خشنودي و سازماني عدالت
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در تحقيقي به بررسي جامعه شناختي رفتار ) 1389(عباس زاده و همكاران
 گوي ارگانبر اساس ال و عوامل مرتبط با آناصفهان شهروندي سازماني دانشگاه 

نتايج تحقيق نشان داد كه رفتار شهروندي سازماني در حد متوسط و رو به  .پرداختند
از نظر بين كارمندان كه در اين ميان ميانگين رفتار شهروندي سازماني  است،پايين 

تفاوت معني داري ) اداري و آموزشي(مختلف بخش هايجنسيت و مدرك تحصيلي و 
وه كارمندان رسمي و قراردادي از نظر ميانگين رفتار مدني دو گر مياناما  .وجود نداشت

  . تفاوت معني داري وجود داشت
ي در دانشگاه هاي ادراك سياست سازماني و رفتار شهروندي سازمان ه يرابط

اد در ژاست كه مقبل با عرض و هادوي ن، عنوان پژوهشي دولتي شهر تهران
رهاي از ميان متغياين بود كه  ي نتايج نشان دهنده .داده اندانجام ) 1390(سال

ر جنسيت متغي ،كار، مدرك تحصيلي، سطح سازماني ي هجنسيت، سن، سابق:كنترل
   .نوع دوستانه دارد شهروندي سهم معنادري در پيش بيني رفتار

ن رفتار مياشفاف سازي ارتباط  ي با عنوان مطالعه پژوهشي را  2008، 1لين
تراك گذاشتن دانش در سازمان هاي كار در تايوان سازماني، جنسيت و به اششهروندي

آن بوده كه اثر تعديل كنندگي نوع دوستي، در به  كننده ي نتايج بيان. انجام داده است
در حالي كه تكريم و . اشتراك گذاري دانش براي زنان نسبت به مردان قوي تر است

به زنان قوي تر  احترام و جوانمردي، در به اشتراك گذاري دانش براي مردان نسبت
ن ميادر نهايت، تأثير وظيفه شناسي و فضيلت مدني در به اشتراك گذاري دانش  .است

   .زنان و مردان مشابه است
ن رفتار با عنوان ارتباط ميا در مطالعه اي 2008 در سال 2برنز و كارپنتر

شهروندي سازماني و سبك رهبري مديران مؤسسات آموزشي پاكستان، به اين نتيجه 
ست يافتند كه رفتارهاي شهروندي در مديران مؤسسات آموزشي كه داراي سبك د

هاي  ها از سبك رهبري تحول آفرين هستند، نسبت به مؤسساتي كه مديران آن
           كنند، مشهودتر است و از نظر عملكرد در وضعيت بهتر و اي استفاده ميمبادله
   .تري قرار دارندبمطلو

                                                            
1-Lin 
2-Burns & Carpenter 
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رفتگي و كارايي منفي با رفتار شهروندي سازماني  تحليلان مي يهبررسي رابط
 .داده اند انجام ) 2008(1ن و زاراتاپمشعنوان مطالعه اي است كه  در ايالت واشنگتن

شغلي، عدم كارايي و رفتار  فرسودگي نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه
كه ارتباط  گونه ايد؛ به ديگر دارن با هم داريسازماني، همگي ارتباط معنيشهروندي

عدم كارايي باال،  ،در واقع. رفتار شهروندي سازماني وجود دارد عدم كارايي و ميانمنفي 
البته هر يك از ابعاد رفتار .  .پايين بودن سطح رفتارشهروندي سازماني است برابر با 

و از قبيل نوع دوستي،جوانمردي،فضيلت مدني،تكريم و احترام  شهروندي سازماني
، جوانمرديكه  چنان متفاوتي با عدم كارايي دارند؛  هاي منفيهمبستگي وظيفه شناسي

چنين الزم به ذكر است كه براي  هم. ترين ارتباط منفي را با عدم كارايي دارد بيش
  .شده است سنجش رفتار شهروندي سازماني از الگوي ارگان استفاده 

ادراك از عدالت سازماني  ميان ه، رابط)2010(طي مطالعه اي  2جهاد و همكاران
و رفتار شهروندي سازماني را در مؤسسات آموزش عالي پاكستان مورد بررسي قرار 

باالتري در رفتار  ي كه زنان داراي نمره نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد. دادند
كه است  از ديگر نتايج اين مطالعه اين  هستند  شهروندي سازماني نسبت به مردان 

خدمت باال از سطح رفتار شهروندي سازماني باالتري نسبت به  ي كاركنان با سابقه
خدمت پايين برخوردار هستند و رفتار شهروندي سازماني در  ي كاركنان با سابقه

   .تر از كاركنان ديپلمه بوده است كاركنان داراي تحصيالت دانشگاهي بيش
آموزش تار شهروندي در عنوان بررسي نقش رف با ، پژوهشي 3كوآن و مااو

نشان مي دهدكه نتايج  .داده اند، انجام 2011درسالو خانواده سازي كار  غنيشخصي و 
   .با كار، در غني سازي خانواده تأثيرمثبتي داردOCBهمراه شدن 

  پژوهش فرضيه هاي -7
 به يك ميزان OCBاز شاخص هاي هريك از  كاركنان دانشگاه مازندران -1

 .ندبرخوردار

ي سابقه   ح رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه مازندران برحسبسط ميان -2
 .خدمت تفاوت معناداري وجود دارد

                                                            
1  - Schepman & Zarate 
2-Jehad  & et al 
3-Kwan & Mao 
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سطح رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه مازندران برحسب جنسيت تفاوت  ميان -3
  .معناداري وجود دارد

خش هاي ب( نوع وظايف كاركنان دانشگاه برحسب رفتار شهروندي سازمانيسطح  ميان -4
 .تفاوت معناداري وجود دارد )دانشگاه

سطح رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه مازندران برحسب سطح  ميان -5
 .تحصيالت تفاوت معناداري وجود دارد

نوع استخدام  برحسب كاركنان دانشگاه مازندران سطح رفتار شهروندي سازماني ميان -6
 .وجود دارد تفاوت معناداري

  و روش گردآوري اطالعات عه و نمونه، جامروش پژوهش -8
 به حصول براي حاضر پژوهش در .است پيمايشي –اين پژوهش از نوع توصيفي 

، مصاحبه و 1نامه داده ها با استفاده از روش مثلث سازي و سه ابزار پرسش هدف،
 از سوي  نامه روايي و پايايي آن در خصوص پرسش .آوري شدندبررسي اسناد جمع

در تحقيق حاضر نيز با  .ييد قرار گرفته استأمورد بررسي و ت) 1389(ران مواليي و همكا
در خصوص . دشمحاسبه  760/0استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ضريب پايايي برابر با 

، نتايج به تعدادي از مصاحبه شونده ها ارائه اعتبار مصاحبه ها نيز پس از پياده سازي
آماري  ي جامعه  .دشوحبه، نتايج نهايي تلخيص تا بر اساس ديدگاه آنان در مصا 2دش

به  يدر بخش كم گيري نمونه .استمختلف دانشگاه هاي پرسنل بخش نفر از300شامل
 .حجم نمونه با حجم جامعه برابر است سرشماري صورت گرفته است، بنابراين  صورت
 زين نمونه تعداد و 3نوع تصادفي از و هدفمند صورت بهنيز ي فيك بخش دري ريگ نمونه

از نفر  17و اشباع اطالعاتي  هاي مشابه و يكسان رسيدن به جوابتا در بخش مصاحبه 
باط آن با تر رفتار شهروندي سازماني و ارت عالوه براين براي تحليل بيش .استكاركنان 

نيز  90-86اسناد ومدارك سال  ي هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان از كليهبرنامه
  .شده است اده فاست

  
   

                                                            
1  -Questionnaire  
2  - Member check  
3  - intensity smpling 



  

 99 ...............   .....................بررسي ميزان برخورداري رفتار شهروندي سازماني كاركنان

  هاتجزيه و تحليل داده ي  شيوه -8
اول پژوهش به دليل تعيين  ي فرضيهبراي پاسخ به تجزيه و تحليل داده ها  در
به  از پاسخ دادن پيش. از آزمون فريدمن استفاده شده است ،شاخص ها ميانرتبه در 
دوم، سوم، چهارم، و ششم پژوهش، آزمون نرماليتي به عمل آمده است كه  فرضيات
براي پاسخ به  رو از اين. آن است كه داده ها نرمال نيستنند ي شان دهندهنتايج ن

            براي پاسخ به و پژوهش از آزمون كروسكال واليس  پنجمچهارم و دوم، فرضيات
 ليتحل و هيتجزي برا .استفاده شده است پژوهش از آزمون من ويتني يو سوم ي فرضيه
 اين به. شد استفادهي ياستقرا ليتحل و هيتجز روش مصاحبه، از از حاصلي فيكي هاداده

 بر و گرفت صورت جستجو ها داده در اوليه برداشت هيچ بدون و ذره ذره كه معني
ي هاداده ليتحل و هيتجزي برا. دش نتايج حاصل ها، داده از) استنباط(  1استقرا اساس

ق ساخته قرار اسناد و مدارك، ابتدا اطالعات موجود در جدول محق از حاصلي فيك
هاي آموزشي برگزار شده با سپس براساس ميزان مطابقتي كه محتواي دوره ،گرفت

شاخص هاي رفتار شهروندي سازماني و گفته هاي كاركنان در مصاحبه داشت مورد 
  .بررسي و تحليل قرارگرفت

  يافته ها -8
شان نتايج آزمون فريدمن ن )شماره ي يك جدول( اول ي فرضيهدر پاسخ به 

است، چنان كه ميان معنادار ) =05/0p(در سطح  )425/592(مقدار خي دو  ادكه،د
كاركنان  ميانهاي مختلف رفتار شهروندي سازماني در ميزان برخورداري از شاخص

مي توان گفت كه كاركنان دانشگاه  و دانشگاه مازندران تفاوت معني داري وجود دارد
             شاخص درترين ميزان برخورداري و  داراي بيش» ستي نوع دو« شاخص  درمازندران 

  .هستندداراي كمترين ميزان برخورداري »  فضيلت مدني« 
  
  
  
  
  

                                                            
1  - Inductive Analysis 
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ميزان برخورداري كاركنان دانشگاه  ي آزمون فريدمن درباره -شماره ي يك  جدول

  مازندران از شاخص هاي مختلف رفتار شهروندي  سازماني
  ميانگين رتبه وندي سازمانيهاي رفتار شهرشاخص

 93/3 نوع دوستي

  49/3 وظيفه شناسي
  1/1 فضيلت مدني
  19/3 جوانمردي

  29/3  تكريم و احترام

                425/592               000/0Sig:     
مقدار  كه نشان دادنتايج حاصل از آزمون كروسكال واليس دوم  ي فرضيهدر خصوص 

ميانگين سطح  چنان كه ميان ؛استمعنادار ) =05/0p(در سطح  )10(خي دو 
خدمت تفاوت  ي رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه مازندران بر حسب سابقه

  .معني داري وجود دارد
سطح رفتار شهروندي  ي نتايج آزمون كروسكال واليس درباره - شماره ي دو  جدول

  خدمت ي سازماني بر اساس سابقه
  ميانگين رتبه ها  تعداد سطح رفتار شهروندي سازماني/خدمتيسابقه

  65/135 59 سال5كمتر از
  68/137  80 سال10تا5
  92/142  77 سال15تا10
  18/147  80 سال به باال15

 -------  296 جمع

                             10  =                            017/0 sig:      
  نشان داد كه مقدار سوم نتايج حاصل از آزمون من ويتني يو ي فرضيهباره ي در      

Z )754/9Z= (  در سطح)05/0p= ( سطح  رفتار  ميانگين است چنان كه ميانمعنادار
شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه مازندران برحسب جنسيت تفاوت معني داري وجود 

  .ندارد
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سطح رفتار شهروندي  ي نتايج آزمون من ويتني يو درباره -شماره ي سه  ولجد
  سازماني بر اساس جنسيت

  ميانگين رتبه ها  تعداد  سطح رفتار شهروندي سازماني/ جنسيت 

  72/151 104  زن
  54/147  193 مرد
 -------- 297  جمع

                            754/9Z=                                   689/0  sig:   
رفتار  سطح  ميانگين ميان كه نشان داد و ششم پنجم ،چهارم فرضياتنتايج حاصل از 
 )هاي دانشگاهبخش( حسب نوع وظايفاني كاركنان دانشگاه مازندران برشهروندي سازم

تفاوت )  439/4( و نوع استخدام)  295/1(سطح تحصيالت ، ) 348/1(
  .معني داري وجود ندارد

سطح رفتار  ي نتايج آزمون كروسكال واليس درباره  -شماره ي چهار  جدول
سطح تحصيالت و نوع جنسيت ،، شهروندي سازماني بر اساس نوع وظايف
  استخدام

  ميانگين رتبه  تعداد 
 نوع وظايف

      718/0   sig:  
348/1=           

             

  29/133  102 آموزشي
  41/125  39 پژوهشي
  20/133  37 فرهنگي

  75/141  91 توسعه وپشتيباني

 تحصيالت
523 /0sig:  

295/1 =              
                   

  37/145  34 ديپلم
  80/159  55 فوق ديپلم

  28/145  206 ليسانس و باالتر

 نوع استخدام
103/0 sig:  

439/4  =            
                         

  35/159  95 رسمي

  40/143  47 پيماني

  23/136  147 قراردادي
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كه كاركنان از رفتار شهروندي دهدنشان مي نيز پژوهش) مصاحبه(نتايج كيفي     
و تكريم و   ديجوانمر  فضيلت مدني، ، وظيفه شناسي، نوع دوستي در حيطه هايسازماني 

 ميانبخش هاي مختلف و در  البته اين ميزان برخورداري ميان. دبرخوردار هستن احترام
، حيطه هاي نوع دوستي است؛ چنان كهشاخص هاي رفتار شهروندي سازماني متفاوت 

جوانمردي نمود   فضيلت مدني، ترين نمود و  وظيفه شناسي و تكريم و احترام بيش
   .دركمتري دا

بلكه بستگي به  ؛بخش ها نمود ندارد ي رفتارها در همه ي همه چنين هم     
عالوه بر آن نتايج نشان داد كه كاركنان همگي به ضرورت و اهميت  .كاري داردواحد

با توجه به ضرورت و اهميتي كه نيز دانشگاه  .برخورداري از اين رفتارها تأكيد داشتند
تواند داشته باشد، توجه چنداني به آموزش اين رفتارها در پيشبرد اهداف سازماني مي 

ده ش ذكرهاي مصاحبه شوندگان، گفته در زير چند نمونه از .است داشتهاين رفتارها ن
  .است
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برداشت مفهوم 

شهروندي 
  سازماني

مصاديق رفتار 
شهروندي 
  سازماني

قانون به عنوان 
ضمانت اجرايي 
رفتار شهروندي 

 سازماني

انع در امكانات ومو
بروز رفتار 
شهروندي 
  سازماني

ضرورت رفتار 
شهروندي 
  سازماني

آموزش رفتار 
شهروندي 
  سازماني

مجموعــــــه اي از
روابــــط كــــاري و 

افـراد،   مياناخالقي 
رفتارهايي كـه فـرد   
بــه عنــوان شــهروند 
ســازمان از خــودش 

، ددهـــ بـــروز مـــي
همكاري دقيق يعني

نسبت به ديگـران و  
سازمان و بـه جـا و   

 به زمان،
 
 
 
 
 

ــه ــنم كـ ــي بيـ مـ
 تـــالش  كارمنـــدان

ــ  ــي كننـ ــه  دمـ  كـ
 محــول ي وظيفــه
ــده  ــان  شـ ــه آنـ  بـ

درسـت و بـه موقـع    
ــام  ــد؛انج ــر  دهن س

-موقع سركار حاضر

ــي ــ م ــي  د؛نوش حت
تـر از سـاعات    بيش

ــراي  ــاهي ب اداري گ
كـه كـار اربـاب     اين

دهنــد، در  رجــوع را
 .محل كار مي مانند

ــوانين ــوالً قـ معمـ
شـــده  كارشناســـي

ــت ــرو  ندهس آن  اكث
ــا   .اســتمنطقــي  ه

من هم بايد به ايـن  
ــرام  ــوانين احتــ قــ

ذارم چون در بدو گب
ورود به سازمان اين 

 .پــذيرفتم راقــوانين 
به اصـل قـانون    راگ

ــيم   ــه كنـــ  توجـــ
ــي ــه  مـ ــيم كـ  بينـ
اين قـوانين   ي همه

 ندبه نفـع مـا هسـت   
خوشـايند   رحتي اگ
 .دما نباش

 نكارمنـدا  هرچقدر 
تر درك كنند  بيش

كــه  ســازمان بــراي 
ــ ن ارزش قائـــل اآنـ
-و از حمايـت  است

ــاي ــازماني هــ ســ
ــتن  ــوردار هس  دبرخ

 تر اين رفتارها بيش
 .دهند نشون مي ا ر
نظـرم اعتقـادات   ه ب

وجـدان  ديني افـراد، 
، ميـزان  آنـان  كاري

رضــــايتي كــــه از 
 .دن دارناكارش

 

تغييرات باعث شـده  
ــا  ــن رفتاره ــه اي -ك

جزمعيارهـــــــايي 
ــتخ ــود دام اسـ . شـ

ــن    ــا ايـ ــوب تـ خـ
رام مثل احت[رفتارها

و همــــــــــدلي و 
 صميميت و گذشت

ــار د نباشــن]  كــه ك
 راه ســـــــــــازمان

 رخوب اگ .دنمي افت
رعايت  ااين رفتارهار

نكنيم و هركـي بـه   
ــمتي بخوا ــهرس د ه

اين باعث هـرج   دبر
و مـــرج در داخـــل 

 .شود سازمان مي

 خيلـــي هـــا واقعـــاً 
طــور چ اننــدنمــي د

بايد بـا ديگـران، بـا    
ــوع و ــاب رجـ ... اربـ

چون  د،برخورد كنن
ــوزش ــايي آمــ  جــ

اين آموزش  ،نديدند
ها نه تنها مهم بلكه 

چون  است؛ ضروري
-خيلي ها با وظايف

شـهروندي ، حقــوق  
ــهروندي  ــل ش   داخ

ــاهي   ــازمان آگـ سـ
 .دندارن

ارت ديگر نتايج به عب. ييد كردنيز نتايج مصاحبه را تأ بررسي برنامه هاي آموزشي       
 برگزاردر دانشگاه  90-86كه از سال بيست دوره از برنامه هاي آموزشيحاصل از تحليل 

ي آموزشي خاصي آموزش رفتارهاي شهروندي دوره ي در زمينهكه  نشان دادشده 
البته ناگفته نماندكه تعدادي از برنامه هاي آموزشي وجود دارد كه به  .ده استشبرگزار ن

هاي  مهارت :مانندبرنامه ها  نتعدادي از اي .خواني دارد رهاي شهروندي همنوعي با رفتا
از (خدمت  بدو در ،آموزش توجيهي)ع دوستينواز نظر اشاره به ( ارتباطي كارشناسان

از نظر (جوع ، طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب ر)وظيفه شناسينظر اشاره به 
تكريم و از نظر اشاره به (ا اخالق اسالمي و آشنايي ب) رعايت نظم و انضباطاشاره به 

رود فرهنگي انتظار ميآموزشي و ولي از دانشگاه به عنوان يك مركز علمي و  ). احترام
آموزشي، آن هم آموزش مفاهيمي كه امروزه در اعتال و پيشرفت دانشگاه و  ي در زمينه

برداشته   ي راتر گام هاي اساسي دارد، آن در پيشرفت جامعه نقش مهم و اساسي  پيرو
  .شود
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 بحث و نتيجه گيري

عصر حاضر و با ورود سازمان ها به اقتصاد دانش محـور،از يـك    توجه به تغييرات
در افـزايش اثربخشـي و كـارايي سـازمان      ي انساني حياتي ترين عنصـر  سو امروزه نيرو
ايـل  شود و از سوي ديگر سازمان هاي امروزي به افرادي نيازمندنـد كـه تم  محسوب مي

كه فعاليت ها بـه   يستها قابل قبول ن ند و براي آنكندارند با هنجارهاي موجود مقابله 
شـان را   وليت اقـدامات ؤچنين، افرادي باشند كـه مسـ   روش هميشگي انجام شوند و هم

كه يكي از عناصر مطرح در اين ارتبـاط مفهـوم رفتـار شـهروندي     ي يجا بپذيرند؛و از آن
تـري بـه شـناخت رفتارشـهروندي سـازماني بـه        توجه بيش، براين اساس استسازماني 

دنبال آن، نياز به ه منظورافزايش اثربخشي سازمان ها بيش از پيش احساس مي شود و ب
دسـازي نيـروي انسـاني رامـي     نشناخت و آموزش اين مفهوم و ابعاد آن به منظـور توانم 

جامعـه بـه    قشرهايم برنامه ريزي آموزشي حساب شده اي براي تمااز اين رو بايد .طلبد
طور وسيع درنظر گرفت كه مي توان آن را از رسمي ترين نظام آموزشـي كشـور يعنـي    

ميـزان برخـورداري از    ميـان با توجه به نتايج مي توان گفت . آموزش و پرورش آغاز كرد
كاركنان دانشگاه مازندران تفـاوت   ميانهاي مختلف رفتار شهروندي سازماني در شاخص

تـرين ميـزان    داراي بـيش » نوع دوسـتي  « كاركنان از شاخص . د داردمعني داري وجو
در . هسـتند داراي كمترين ميزان برخورداري »  فضيلت مدني « برخورداري و از شاخص

نيز كاركنان رضايت خدا را دليل انجام بسياري از رفتارهاي خـود  ) مصاحبه(نتايج كيفي 
همه به نوع دوستي، همكاري و احترام  تر از بيش نگفته هاي آنا ميانبيان مي كردند و 

از طرف ديگر جامعه اي كه ما در آن ؛ تأكيد داشتند و به فضيلت مدني اشاره اي نكردند
از اين رو وفاداري و تعهد بـه گـروه و    است؛زندگي مي كنيم داراي فرهنگ جمع گرايي 

ح حمايت از گروه داراي اهميت است و انتظـار مـي رود فرهنـگ هـاي جمـع گـرا سـط       
اين سطح بـاالي تعهـد بـا ميـزان بـروز رفتـار شـهروندي        . باالتري از تعهد داشته باشند

سـومچ و   از سـوي  تحقيقاتي كه  زمينهدر اين .استسازماني در بعد نوع دوستي مرتبط 
جمع گرايي  –بر روي فردگرايي ) 1389(به نقل از سهرابي زاده و همكاران ) 2007(ران

 ي فرهنگ انجام شده نيز مؤيد آن است كه فردگرايي رابطهبه عنوان يكي از مؤلفه هاي 
كـه جمـع گرايـي بـا رفتـار شـهروندي        در حالي ،منفي با رفتار شهروندي سازماني دارد

  . سازماني ارتباط مثبت دارد
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محقق انجام شد نيز به اثبات رسيد كه  از سوياين نتايج در بررسي اسناد كه 
درواقع .ار شهروندي سازماني برگزار نشده استبراي آموزش رفتخاصي آموزشي  ي دوره

ه چون نوع دوستي، تكريم و احترام ب وجود برخي از ابعاد رفتارشهروندي سازماني هم
چون فضيلت  و كمرنگ بودن ابعاد ديگرهم استدليل شرايط فرهنگي و اجتماعي حاكم 

و اين زمينه دليل كمرنگ بودن آموزش و توانمندسازي افراد در ه توان گفت بمدني مي
  .يا شايد محسوس نبودن حمايت هاي ارائه شده توسط سازمان بوده باشد

ميانگين سطح رفتار شهروندي  است كه ميان از ديگر يافته هاي پژوهش اين 
تفاوت ) هاي دانشگاهبخش( سازماني كاركنان دانشگاه مازندران بر حسب نوع وظايف

هاي مصاحبه نيز براي محقق  ر سؤالچنين د معني داري وجود ندارد اين موضوع هم
كاركنان بخش هاي مختلف  ميانبدين معني كه در مصاحبه نيز در . قابل تشخيص بود

از  .از نظر سطح برخورداري از رفتار شهروندي سازماني تفاوت محسوسي وجود نداشت
ميانگين سطح رفتار شهروندي سازماني  ميان ،نتايج تحقيق مي توان گفت ديگر 

در  .دانشگاه مازندران بر حسب سابقه خدمت تفاوت معني داري وجود دارد كاركنان
خدمت گره  ي د، رفتار شهروندي سازماني  با سابقهكرتوان عنوان تبيين اين موضوع مي

خدمت بيشتري برخوردار  ي افراد در سازمان از سابقه ه هرچ ؛ چنان كهمي خورد
 ي در واقع تجربه .ودشان بروز مي دهندتري از خ رفتار شهروندي سازماني بيش ،باشند

از ديگر نتايج .استرفتار شهروندي سازماني  ي كاري يكي از عوامل تقويت كننده
ميانگين سطح رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه  است كه ميانتحقيق اين 

مازندران بر حسب سطح تحصيالت، بر حسب جنسيت و بر حسب نوع استخدام تفاوت 
د كه صرف نظر از سطح كربرداشت  گونه لذا مي توان اين. ري وجود نداردمعني دا

توان براي تقويت رفتارشهروندي سازماني و تحصيالت، جنسيت و نوع استخدام افراد مي
كاهش ترك خدمت كاركنان از  برايكارهايي  جلوگيري از رفتارهاي ضد شهروندي راه

رگان رفتار شهروندي سازماني متشكل از از نظر ا .دكرطريق ايجاد امنيت شغلي ارائه 
نوع دوستي، جوانمردي، وظيفه شناسي، فضيلت مدني و احترام و تكريم   :پنج بعد

نوع دوستي، جوانمردي، وظيفه : براساس نتايج اين پژوهش افراد از چهاربعد.است
           ولي از بعد فضيلت مدني برخوردار  هستند؛شناسي و احترام و تكريم برخوردار 

نوع دوستي، تكريم و  در زمينه ي تبادل اجتماعي  ي نظريه ي توصيه. باشندنمي
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 رضايت خاطر عاطفي هااحترام و گذشت و جوانمردي اين است كه اين نوع فعاليت
 همراه آن سوديهرچند كه از نظر مادي ممكن است  ؛ومعنوي براي فرد در بر دارد

اديبي  (كند مالي را جبران مي پاداش نداشتنپاداش هاي عاطفي ومعنوي  .باشدن
هايي از شهروندي را جلوه بدون انديشهاز اين رو افراد به طور معمول و ). 1385وانصاري،
دهند كه آن هم عموماً در مبحث هايي همچون همكاري، دستگيري، نشان مي

به نظر مي رسد فضيلت يا  اين گونه. استمفاهيمي از اين دست  جوانمردي، گذشت و
از اين رو براي شكل گيري اين  است؛تر فتار مدني نسبت به چهار شاخص ديگر انتزاعير

در نظام آموزشي و .استبعد عواملي فراتر از عوامل ملي و مذهبي و فرهنگي نياز 
دانش آموزان و .طور خاص بر آموزش شهروندي كار نشده استه فرهنگي ما ب
كه دانش،مهارت و بدون آن ،شوندميعنوان نيروي كار، وارد جامعه ه دانشجويان ب

وليت پذيري و احساس تعهد در قبال جامعه ؤهايي را بياموزند كه پايه و اساس مسارزش
رعايت قوانين و مقررات، . استخوب يك شهروند  ي طور خردتر سازمان و زيبندهه و ب

به  وليت پذيري، احساس تعهد و اداي دين، رفتار مدني، احترامؤپاكيزگي محيط، مس
حقوق ديگران و مواردي از اين دست از جمله مسائلي هستند كه بايد از همان دوران 
كودكي با آموزش نهادينه شوند و به دنبال آن در زندگي هاي كاري و سازماني با 

             در بررسي برنامه هاي آموزشي دانشگاه تعدادي . وري و تحكيم شوندآآموزش ياد
خواني  د دارد كه به نوعي با بعضي از ابعاد رفتار شهروندي همهاي آمورشي وجوبرنامه
طور تخصصي به شهروندي و ه كه ب ديده شود برنامه هاي آموزشي تداركولي بايد  ؛دارد

ايجاد و تقويت  برايدانشگاه عالوه بر فراهم كردن آموزش هايي . ابعاد آن بپردازد
نتيجه ي نياز سنجي ناظر ممكن است  .به نياز سنجي بپردازد بايد رفتارهاي شهروندي، 

وضعيت موجودي كه در آن قرار داريم وضعيتي مطلوب قلمداد شود، در بر اين باشد 
براساس ديدگاه . حالي كه با وضعيت مطلوب فاصله بسيار وجود داشته باشد

رفتارهاي شهروندي ، تبادالت  ي يكي از عوامل پيش بيني كننده)1991(ارگان
ن جهت بايد آنچه فرد با سازمان خود مبادله مي كند مورد بررسي بدي. استاجتماعي 

 خود سازمانچه از  آنمبادله مي كند و  ممكن است فرد در قبال آن چه . يردقرار گ

شايد آن پيش نيازهايي كه براي بروز . كندن احساس مطلوب و مناسب كند،دريافت مي
الت، حمايت، روابط عد: چون هم است،رفتارهاي شهروندي در سازمان الزم 
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اجتماعي  تبادل تئوري به توجه با زيرا. متقابل،رضايت شغلي در دانشگاه موجود نباشد
 سازمان از سوي شده  انجام هاي حمايت ميزان به وابسته چنين رفتارهايي، اين يارائه
          به نظر مي رسد كه اين متغيرها مي تواند پيش بيني .است خود كاركنان قبال در

تري براي رفتارهاي شهروندي باشد ولي باز مستلزم تحليل و مطالعات قوي  ي هكنند
  .استتر  بيش

  پيشنهادها
صورت فرآيندي مكرر و ه برگزاري دوره هاي آموزش رفتار شهروندي سازماني ب -1

 .رفتار سازماني ي متخصص در حيطه تادانكاربردي و با حضور اس
ي تقويت شاخص هاي رفتار ها در زمينهاستفاده از بروشورها، پوسترها و عكس  -2

 .شهروندي سازماني و مؤلفه هاي آن در سازمان مركزي و دانشكده هاي مختلف

طراحي كند كه افرادي با  به گونه ايدانشگاه فرآيند جذب و استخدام نيروي خود را  -3
 .رفتار شهروندي مترقي جذب سازمان شوند
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