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چکيده :
سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهاني ،ارضاي نيازها و انتظارات مشتريان و سازگاري با ماهيت در حال تغيير شغل ،در تالشند تا کارکناني انتخاب
کنند که فراتر از وظيفه و نقش تعيين شده در شرح شغلشان عمل کنند و به همين منظور سازمان ها تمايل دارند تا محيطي را فراهم نمايند که
کارکنان بتوانند رفتار شهروند سازماني را از خود بروز دهند .هدف از پژوهش حاضر شناسايي موانع بروز رفتار شهروند سازماني در ميان کارمندان مراکز
تحت پوشش دانشگاه علمي کاربردي استان کرمان مي باشد .به اي ن منظور از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روايي آن با توجه به نظرات
خبرگان و پايايي با تست آلفاي کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت .به دليل غير نرمال بودن مشاهدات براي ارزيابي فرضيات پژوهش از روش آماري ضريب
همبستگي پي رسون استفاده شد .نتايج نشان داد که عوامل فردي ،شغلي و سازماني در عدم بروز رفتار هاي شهروند سازماني نقش دارند .از بين عوامل
فردي ،مؤلفه کانون کنترل ،از بين عوامل شغلي ،مؤلفه نارضايتي شغلي و از بين عوامل سازماني ،مؤلفه بيعدالتي سازماني مهمترين موانع بروز رفتار
شهروندي سازماني به شمار ميروند .در رتبه بندي بين عوامل فردي ،شغلي و سازماني  ،عوامل سازماني مهمترين نقش و پس از آن عوامل شغلي و در

آخر عوامل فردي به عنوان موانع بروز رفتار شهروندي سازماني به شمار ميروند.
واژگان كليدي :موانع بروز رفتار شهروندي سازماني  ،دانشگاه مهارتي ،رضايتمندي ،وظايف سازماني
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Abstract
Enterprises to compete on the world stage, satisfy the needs, expectations of customers and adaptation to the
changing nature of jobs, try to select employees that act Beyond the duty and role specified in the job
description therefore tend to provide an environment where employees can bring in their organizational
citizenship behavior (OCB). The aim of the study was to identify barriers to OCB among employees covered
center is Applied Sciences and Technology university of Kerman. For this purpose used the researcher made
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Questionnaire that Its validity was confirmed according to the experts and Cronbach's alpha reliability test was
approved. Due to the non-normality of observations to assess the assumptions used Pearson correlation
coefficient . The results showed that individual, occupational and organizational factors Affected on the absence
of OCB. Among the individual factors, locus of control components, the occupational factors, components of Job
dissatisfaction and organizational factors, the components of Organizational Injustice, are most important
component of barriers OCB. In the ranking, organizational factors was the most important and next the
occupational factors and personal factors as barriers to the development of OCB are considered.

Keywords: Absence of Organizational Citizenship Behavior, Skill Based University, Satisfaction,
Organizational Tasks.

مقدمه
سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهاني ،ارضاي نيازها و انتظارات مشتريان و سازگاري با ماهيت در حال تغيير شغل ،تمايل
دارند و در تالشند تا کارکناني انتخاب کنند که فراتر از وظيفه و نقش تعيين شده در شرح شغلشان عمل کنند که به همين
منظور سازمان ها در تالشند تا محيطي را فراهم نمايند تا کارکنان بتوانند رفتار شهروند سازماني را از خود بروز دهند (هال،
(2449رفتار شهروندي سازماني1شامل رفتارهاي مثبت اجتماعي ،رفتار مدني سازماني ،2رفتارهاي ارادي سازماني و مواردي
نظي ر آن بوده و در اکثر سازمان ها ،از جمله سازمان هاي بهداشتي ،آموزشي و ...داراي اهميت اساسي است .در انجام اين نوع
رفتار ،زور و اجباري در جهت انجام دادن آن در چارچوب سازمان نيست و افراد با آگاهي و درک و فهم خود اين نوع رفتار را
انجام مي دهند .از جمله اين رفتارها مي توان به نوع دوستي ،وجدان کاري ،جوانمردي (مقيمي )٤٨٣١،و مواردي مانند آن
اشاره داشت .رفتارهاي ياد شده هرچند در حوزه وظايف رسمي کارکنان تعريف نشده است ،ولي انتظار مي رود ،آنان به انجام
چنين رفتارهايي اقدام نمايند.
بنابراين مي توان ،عمده توجه به مقوله رفتار شهروند سازماني را در تأثيرگذاري مثبت آن روي اثر بخشي سازماني دانست؛ به
عنوان مثال ،نتايج تحقيقات کارمبايا )٤٩٩١(3ثابت کرده است ،عملکرد سازماني که کارمندانشرفتارهاي شهروند سازماني را از
خود بروز مي دهند نسبت به سازماني که از آنان چنين رفتارهايي سرنمي زند ،قابل قبول تر بوده است (هال.)٩١١٩ ،4
شهروند سازماني به فردي اطالق مي شود که رفتارهاي فراتر از نقش و فراتر از شرح وظايف شغل رسمي خويش از خود بروز
مي دهد .در واقع شهروند سازماني علي رغم رفتارهاي فرانقشي ،به دنبال کسب پاداش از سازمان نيست ،بلکه از خود گذشتگي
شغلي داشته و به اين که رفتارهاي فرانقشي وي در تعالي سازمان اش موثر است باور داشته و تمام تالش خود را براي بهبود و
توسعه سازمان خود مصروف مي دارد .حال با عنايت به اين که رفتار شهروندي يک نوع رفتار ارزشمند و مفيدي است که افراد
آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز مي دهند و همچنين با توجه به اينکه دانشگاه جامع علمي کاربردي يکي از
مهمترين ارگانهاي دولتي بوده که همواره با ارباب رجوع هاي زيادي در ارتباط مي باشند ،لذا بايستي شرايطي بوجود آيد که
پرسنل بتوانند رفتار شهروند سازماني را از خود بروز دهند .اما مسائلي هستند که مانع بروز اين رفتار مثبت از سوي کارکنان
مي گردند .لذا تحقيق حاضر درصدد است تا موانع بروز رفتار شهروند سازماني در اين دانشگاه را بررسي نمايد و راهکارهايي را
در جهت برداشتن موانع موجود ارائه نمايد .
5
مفهوم رفتار شهروندي سازماني اولين بار توسط باتمان و ارگان در اوايل دهه  ٤٩٣١ميالدي به دنياي علم ارائه شد .تحقيقات
اوليه اي که در زمينه رفتار شهروندي سازماني انجام گرفت ،بيشتر براي شناسايي مسئوليتها و يا رفتارهايي بود که کارکنان در
سازمان داشتند ،اما اغلب ناديده گرفته مي شد .اين رفتارها با وجود اينکه در ارزيابيهاي سنتي عملکرد شغلي به طور ناقص
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اندازه گيري مي شدند و يا حتي گاهي اوقات مورد غفلت قرار مي گرفتند ،اما در بهبود اثربخشي سازماني مؤثر بودند
(بينستوک و همکاران .( ٩١١٨ ،1يکي از اين مفاهيم جديد ،رو به گسترش و کامال" مرتبط درباره رفتارهاي فرانقشي کارکنان
در سازمانها« ،رفتار شهروندي سازماني» است که توجه پژوهشگران و مديران سازمان ها را به عنوان يک عامل اثربخش در
سازمان به خود جلب نموده است (زارعي متين و همکاران .)٤٨٣0 ،عليرغم توجه فزاينده به موضوع رفتارهاي شهروندي ،با
مروري بر ادبيات اين حوزه ،فقدان اجماع درباره ابعاد اين مفهوم آشکار مي گردد .نتايج بررسي ادبيات نشان مي دهد که تقريبا
سي نوع متفاوت از رفتار شهروندي قابل تفکيک است و تعاريف متعددي از آن به عمل آمده است که البته همپوشاني هاي
زيادي بين آنها وجود دارد .پودس اکوف و همکارانش در مطالعات خود هفت بعد مشترک را از اين تقسيم بندي ها استخراج
نموده اند که عبارتند از :رفتار امدادي ،جوانمردي ،تعهد سازماني ،اطاعت سازماني ،ابتکار فردي ،فضيلت مدني و خود
بهبودي(پودساکف و همکاران .)2444،نت مير 3999( 2ميالدي) نيز رفتارهاي شهروندي سازماني را در قالب چهار دسته
تقسيم بندي مي نمايد :جوانمردي ،آداب اجتماعي ،وجدان کاري ،نوع دوستي (کاسترو و همکاران.)2443،
«ليويا مارکوزي» 3رفتار شهروندي سازماني را به دو نوع تقسيم مي کند:
 -3ياري و کمک مثبت و فعال
 -2اجتناب از رفتارهايي که به همکاران و سازمان فرد لطمه وارد مي کند.
عملکرد شهروندي شامل فعاليت هايي است که کمک به ديگران در انجام کارشان ،حمايت سازمان و داوطلب شدن در انجام
کارهاي جانبي يا مسوليت پذيري را شامل مي شود« .بورمن» و «موتوويدلو» ،بطور خاص براي تبيين عملکرد شهروندي
سازماني مدلي پنج بعدي ارائه مي نمايند که اين ابعاد عبارتند از :پشتکار توأم با شور و شوق و تالش فوق العاده که براي
تکميل فعاليتهاي کاري موفقيت آميز ضروري است؛ داوطلب شدن براي انجام فعاليت هاي کاري که بصورت رسمي بخشي از
وظيفه کاري افراد نيست؛ مساعدت و همکاري با ديگران؛ پيروي از مقررات و رويه هاي سازماني؛ پشتيباني ،حمايت و دفاع از
اهداف سازماني (کاسترو و همکاران)2443،
«فارح» و همکارانش در سال  3999مولفه هاي رفتار شهروند سازماني را با توجه به شرايط فرهنگي کشور چين در فالب موارد
ذيل مورد بررسي قرار دادند :آداب اجتماعي ،نوع دوستي ،وجدان کاري ،هماهنگي متقابل شخصي ،محافظت از منابع سازماني.
شايد بتوان گفت که معتبرترين تقسيم بندي ارائه شده درباره مولفه هاي رفتار شهروندي سازماني توسط اورگان ارائه شده
است که در تحقيقات مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد .اين ابعاد عبارتند از :آداب اجتماعي ،نوع دوستي ،وجدان کاري،
جوانمردي ،نزاکت ،آداب اجتماعي ،وجدان کاري و نوع دوستي به عنوان مولفه هاي کمک کننده فعال و مثبت مطرحند .آداب
اجتماعي بعنوان رفتاري است که توجه به مشارکت در زندگي اجتماعي سازماني را نشان مي دهد .وجدان کاري رفتاري است
که فراتر از الزامات تعيين شده بوسيله سازمان در محيط کار مي باشد (همانند کار در بعد از ساعت اداري براي سود رساندن به
سازمان) .نوع دوستي عبارت است از کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظايفشان (کاسترو و همکاران.)2443،
جوانمردي و نزاکت مولفه هايي هستند که بيانگر اجتناب از وارد نمودن خسارت به سازمانند .جوانمردي عبارتست از تمايل به
شکيبايي در مقابل مزاحمت هاي اجتناب ناپذير و اجحاف هاي کاري بدون اينکه گله و شکايتي صورت گيرد .در حالي که
نزاکت درباره انديشيدن به اين است که چطور اقدامات فرد بر ديگران تاثير مي گذارد.
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مؤلفههاي رفتار شهروند سازماني
عوامل فردي:

منظور از عوامل فردي عوامل مربوط به عامل انساني بوده که اين عوامل بيشتر روحيات و بعد رواني را مد نظر قرار مي دهد.
عوامل موثر بر روحيه ،از آنجايي در سازمان مورد اهميت مي باشند که اين عوامل به عنوان زيربنايي براي شاخص هاي اصلي
سازمان همچون رضايت کارکنان ،تعهد سازماني ،ادراکات از عدالت و ادراکات از حمايت گري رهبري مي باشد( .پادساکوف
 .) 2444،در اين تحقيق با توجه به شاخص هاي مطرح شده در مدل پادساکوف سه شاخص مشکالت شخصي و خانوادگي ،
شخصيت و کانون کنترل به عنوان عوامل فردي موثر بر عدم بروز رفتار شهروندي سازماني بررسي مي گردند .
مشکالت شخصي و خانوادگي :مشکالت شخصي و خانوادگي ،شامل محدوديت هاي ايجاد شده توسط همسر ،مسئوليت
نگهداري فرزندان ،وضعيت جسماني و  ...مي باشد که اهميت آن در عدم بروز رفتار شهروندي سازماني به اين دليل است که
اين مشکالت باعث مي شود تا فرد نتواند فعاليتهايي خارج از وظايفش را انجام دهد ،نتواند بيشتر از حد معمول سر کار حضور
داشته باشد ،نتواند به موقع سر کار حاضر شود ،دير به سر کار برسد ،نتواند مسئوليت بيشتري در قبال سازمان داشته باشد و
نتواند فعاليت بيشتري در جهت منافع سازمان انجام دهد .
شخصيت :شخصيت يا کاراکتر الگوي نسبتاً پايدار و ثابت انديشه ،هيجانها ورفتار يک فرد است .به عبارت ديگر شخصيت
شامل ويژگيهاي نسبتاً با ثبات و پايدار است که صفت ناميده ميشوند ،و زماني که فردي داراي شخصيتي باشد که مدام
اعتراض کند ،در صدد ديدن نواقص و کمبودهاي سازمان باشد ،در مقابل تغييرات سرسختي نشان دهد ،با ديگران همکاري
نداشته باشد ،داراي رفتار جمعي نباشد و ديگران را درک نکند ،نمي تواند رفتار شهروندي سازماني را از خود بروز دهد.
(ساجديان فر.)3093،
کانون کنترل :مفهومي شناختي است که افراد بر مبناي آن داليل بروز وقايعي را که تجربه مي کنند ،در حيطه کنترل خود
مي دانند.در مواقعي که فرد احساس استقالل کاري نداشته باشد ،احساس کند مورد سوء استفاده قرار گرفته شده است،
احساس نمايد با وي ظالمانه برخورد شده است و احساس کند نيازي به نظارت ديگران دارد در بروز رفتار شهروند سازماني از
سوي وي مشکل بوجود مي آيد(ساجديان فر.)3093،
عوامل شغلي:

منظور از عوامل شغلي محيط و شرايط شغلي هستند که که سبب ساز عوامل رفتاري و ساختاري شده و در عدم بروز رفتار
شهروندي سازماني از سوي کارکنان موثر مي باشد  .عوامل شغلي شامل استرس شغلي ،فرسودگي شغلي و نارضايتي شغلي مي
باشد(ميرزايي اهرنجاني.)3099 ،
فرسودگي شغلي :فرسودگي شغلي پيامدي از فشار شغلي دايم و مکرر است .بدين ترتيب که شخص در محيط کارش به علت
عوامل دروني و بيروني احساس فشار ميکند و اين فشار ،پيوسته و چندينباره بوده و سرانجام به احساس فرسودگي تبديل
ميگردد .زماني که فرد انگيزه اي براي کار کردن نداشته باشد ،احساس خستگي شديدي از انجام کارهايش بنمايد ،فرصتي
براي کمک به همکارانش نداشته باشد،داراي تعداد مراجعين زيادي باشد و وظايفش را به سختي انجام دهد زمينه براي
فرسودگي شغلي فراهم شده و مانع بروز رفتار شهروندي سازماني مي گردد (ساجديان فر.)3093،
استرس شغلي :استرس به مجموعه واکنش هاي عمومي انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پيش بيني نشده داخلي و خارجي
اطالق مي گردد .بدين گونه که هرگاه تعادل داخلي يا خارجي از ميان برود  ،استرس پديد مي آيد (رضاييان.)3003 ،
زماني که فرد نتواند محيطي آرام را براي خودش و مراجعين فراهم نمايد ،در برخورد با مراجعان دچار آشفتگي گردد ،بين او و
همکارانش برخورد و تنش وجو د داشته باشد و ترس انجام نشدن کارها را داشته باشد دچار استرس شغلي مي گردد و باعث
عدم بروز رفتار شهروندي سازماني مي گردد
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نارضايتي شغلي :شامل شرايطي است که براي فرد بوجود مي آيد و وي احساس عدم رضايت از وضعيت شغلي خويش مي
نمايد  .مثال اگر فرد کارش را دوست نداشته باشد ،نتواند از مرخصي هايش به موقع استفاده نمايد ،کارش جذاب نباشد ،نتواند
با توجه به شغلش براي آينده اش برنامه ريزي کند ،حوصله همکاري با ديگران را نداشته باشد ،امنيت شغلي نداشته باشد و از
حقوق کافي برخوردار نباشد احساس نارضايتي شغلي خواهد نمود
عوامل سازماني:

عوامل سازماني شامل مجموعه عوامل داخلي سازمان بوده که بر رفتار شهروند سازماني موثر مي باشند  .اين عوامل شامل
فرهنگ سازماني ،ساختار سازماني ،تعهد سازماني و رفتار رهبري مي باشد که بر عدم بروز رفتار شهروند سازماني از سوي
کارکنان موثر مي باشد( .پادساکوف .)2444 ،
رفتار رهبري :رفتار رهبري شامل رفتارهايي است که فرد از رهبر و مدير خود دريافت مي کند و مي تواند در رفتار وي در
محيط کار موثر باشد .مثال اگر رفتار مدير با فرد دوستانه نباشد ،مدير رفتاري مستبدانه داشته باشد ،مدير به کارکرد افراد
توجهي نداشته باشد ،غيبت کردن افراد برايش اهميتي نداشته باشد و رفتاري تبعيض آميز داشته باشد مي تواند باعث عدم
بروز رفتار شهروندي سازماني از سوي افراد گردد.
بي عدالتي سازماني :مازلو ،عدالت را يک نياز اساسي مطرح کرده و آن را به همراه انصاف ،صداقت ونظم دريک گروه قرار داده و
از آن ها به عنوان پيش شرط هاي اساسي براي ارضاي نيازها يادکرده است(تيلر .)2440،1زماني که فرد احساس کند با وي
برابر عدالت رفتار نمي شود احساس بي عدالتي خواهد نمود .مثال زماني که ارتقاي کارکنان در سازمان بر اساس شايستگي
نباشد ،تنبيه و تشويق ها عادالنه نباشد ،رفتار برابري با کارکنان برقرار نباشد فرد احساس بي عدالتي سازماني خواهد نمود.
فرهنگ سازماني :فرهنگ سازمان با سازماني عبارت است از ارزشهاي اصلي ،مفروضات ،تفسيرات در رويکردهايي که ويژگيهاي
يک سازمان را مشخص ميکند که در چهار گونه فرهنگ سازماني نمايان ميشود .اين چهار گونه شامل قومي ،ويژه ساالري و
بازار ،سلسله مراتب ميباشند.
ساختارسازماني :ساختار سازماني ،راه يا شيوه هاي ي است که به وسيله آن فعاليتهاي سازماني تقسيم ،سازمان دهي و هماهنگ
مي شوند .سازمان ها ،ساختارهايي را به وجود ميآورند تا فعاليتهاي عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهاي اعضاء را کنترل
کنند ( الواني.)3003 ،
تعهد سازماني :نگرش هاي مثبت يا منفي افراد نسبت به کل سازمان نه شغلي که در آن مشغول به کارند .در تعهد سازماني،
شخص نسبت به سازمان احساس وفاداري قوي دارد و از طريق آن سازمان خود را مورد شناساسي قرار مي دهد (رنجبران،
.)3004
عوامل تاثيرگذار بر رفتار شهروندي سازماني
بررسي هاي فراتحليلي در خصوص ارتباط بين رفتار شهروندي سازماني و عوامل تاثيرگذار بر آن بيانگر اين واقعيت است که
چهار دسته از اين عوامل مورد تاکيد تحقيقات بوده است که عبارتند از :ويژگي هاي فردي کارکنان ،ويژگي هاي شغلي ،ويژگي
هاي سازماني ،ويژگي هاي رهبري.
تحقيقات اوليه در اي ن حوزه که توسط اورگان و همکارانش صورت گرفته ،عمدتا بر نگرش هاي کارکنان ،گرايشات و حمايت
گري رهبر متمرکز بوده است .پژوهش هاي بعدي در حوزه رهبري که به وسيله پودساکوف و همکارانش انجام يافته ،قلمرو
رفتارهاي رهبري را به انواع مختلف رفتارهاي رهبري تعاملي و تحول گرا بسط داده اند .اثرات ويژگي هاي شغلي و سازماني
عمدتا در تئوري هاي مربوط به جايگزين هاي رهبري مطرح شده که توسط صاحبنظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته
است(پودساکف .)2444،
- Taylore
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پژوهش هاي اوليه که ويژگي هاي فردي را مورد توجه قرر مي دهد ،بر دو محور اصلي متمرکز است :اوالً که اين عامل کلي
موثر بر روحيه را اورگان و ريان ( 3991ميالدي) به عنوان زيربناي رضايت کارکنان ،تعهد سازماني ،ادراکات از عدالت و
ادراکات از حمايت گري رهبري تلقي مي کنند و ثانيا تحقيقات محققان نشانگر ارتباط معنادار آنها با رفتار شهروندي سازماني
است (البته ميزان همبستگي ها متفاوت بوده است) که بيانگر اهميت اين متغيرها در تعيين کنندگي رفتار شهروندي سازماني
مي باشد(پودساکف و همکاران.)2444،
در خصوص متغيرهاي شغلي ،تحقيقات عمدتا" حول مبحث تئوري جانشين هاي رهبري بوده است که نتايج بيانگر ارتباط
مستمر ويژگي هاي شغلي با رفتار شهروندي است .عالوه بر آن ،هر سه نوع ويژگي هاي شغلي در برگيرنده ادبيات تئوري
جايگزين هاي رهبري (بازخور شغلي ،تکراري بودن شغلي ،رضايتمندي دروني شغل) بطور معناداري با مولفه هاي مختلف رفتار
شهروندي سازماني (نوعدوستي ،نزاکت ،وجدان کاري ،جوانمردي و آداب اجتماعي) ارتباط داشته اند؛ به گونه اي که بازخور
شغلي و رضايتمندي دروني شغل ارتباط مثبتي با رفتار شهروندي سازماني داشته ،در حالي که تکراري بودن شغل ارتباط منفي
را با رفتار شهروندي سازماني نشان مي دهد.
روابط بين ويژگي هاي سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني تا اندازه اي داراي به هم ريختگي است .به گونه اي که نه
رسميت سازماني ،انعطاف ناپذيري سازماني ،حمايت ستادي و نه فاصله فضايي ،ارتباط مستمري با رفتارهاي شهروندي سازماني
نداشته اند .ولي بهرحال مولفه همبستگي گروهي باتمام مولفه هاي رفتار شهروندي سازماني داراي ارتباط مثبت بوده است ،و
حمايت سازماني ادراک شده با نوعدوستي کارکنان ارتباط معناداري داشته است .عالوه بر آن ،پاداش هاي خارج از کنترل
رهبران با مولفه هاي نوع دوستي ،نزاکت و وجدان کاري ارتباط منفي داشته اند.
دسته ديگر عوامل تاثيرگذار بر رفتار شهروندي سازماني که شامل رفتارهاي رهبري است ،در قالب دو دسته رفتارها تقسيم
شده است که عبارتند از :رفتارهاي رهبري تحول آفرين (رفتارهاي تحولي اساسي ،تعيين چشم انداز ،ايجاد مدل مناسب ،ارتقاء
پذيرش اهداف گروهي ،انتظارات عملکردي باال و تحريک معنوي) و رفتارهاي تعاملي (رفتارهاي پاداش دهي و تنبيهي
اقتضايي ،رفتارهاي پاداش دهي و تنبيهي غير اقتضايي) و رفتارهايي که با تئوري رهبري مسير – هدف (رفتارهاي تشريح
کنندگي نقش ،مشخص کردن رويه ها يا رفتار رهبري حمايتي) و يا تئوري رهبري مبادله رهبر -عضو.
در مجموع ،رفتارهاي رهبري تحول آفرين با هر پنج مولفه رفتارهاي شهروندي سازماني ارتباط معنادار مثبتي دارد .و از ميان
رفتارهاي رهبري تعامل گرا ،دو نوع اين رفتارها داراي معنادار با عناصر پنج گانه رفتار شهروندي سازماني مي باشند که عبارتند
از :رفتار پاداش دهي اقتضايي که داراي ارتباط مثبت است ،و رفتار تنبيهي غير اقتضايي که داراي ارتباط منفي مي باشد .از
ميان ابعاد تئوري رهبري مسير – هدف ،رفتار رهبري حمايتي با همه مولفه هاي رفتار شهروندي سازماني داراي ارتباط مثبت
است ،و تشريح نقش رهبر فقط با مولفه هاي نوعدوستي ،نزاکت ،وجدان کاري و جوانمردي رابطه معنادار مثبت است
(پودساکف و همکاران.)2444،
در پژوهشي ديگر ،ارتباط بين تئوري «مبادله رهبر -عضو» با رفتار شهروندي سازماني صورت گرفته که نتايج اين مطالعه نشان
مي دهد ،بهبود کيفيت مبادله رهبر – عضو ،احساس تعهد و رفتار شهروندي را ارتقاء مي بخشد(جلينيک.)2442 ،
روش تحقيق
اين تحقيق براساس دسته بندي تحقيقات از نظر اهداف يک تحقيق کاربردي محسوب مي شود که به بررسي موانع بروز رفتار
شهروند سازماني مي پردازد .و براساس روش تحقيق اين پژوهش از نظر دسته بندي تحقيقات ،تحقيقي از نوع پيمايشي
ميباشد .جامعه آماري کليه کارکنان مراکز تحت پوشش دانشگاه جامع علمي کاربردي استان کرمان مي باشد.
تعداد نمونه به دست آمده از فرمول کوکران برابر  300نفر ميباشد که براي اطمينان از برگشت همه پرسشنامه ها جمعا 391
پرسشنامه توزيع شد.روش نمونه گيري پژوهش ،روش نمونه گيري تصادفي ساده مي باشد .براي جمع آوري ادبيات و پيشينه
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تحقيق با مطالعه کتاب ها ،مقاالت و تحقيقات ديگر پژوهشگران و پايان نامه هاي مرتبط در اين زمينه  ،اطالعات مورد نياز
جمع آوري گرديد .از روش ميداني براي جمع آوري اطالعات و داده ها و پاسخ به سواالت پژوهش توسط کارکنان استفاده شده
است .در اين مرحله محقق با حضور در مراکز دانشگاه علمي و کاربردي استان کرمان به جمع آوري پرسش نامه پرداخته است.
ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه است که با پخش کردن اين پرسشنامه بين نمونه مورد نظر ،داده هاي مورد نظر جمعآوري
شد .پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پرسشنامه موانع شهروند سازماني پادساکف و ارگان که شامل  1بعد رفتار شهروندي
سازماني ادب و مهرباني ،نوعدوستي ،مردانگي ،خوش خويي و وظيفهشناسي طراحي شد که با توجه به اين امر که پژوهش
حاضر موانع بروز رفتار شهروندي سازماني را بررسي ميکند ،اين ابعاد در مؤلفههاي مربوط به موانع بروز رفتار شهروندي
سازماني در سه بعد فردي ،شغلي و سازماني تدوين شد .روايي پرسشنامه از طريق خبره سنجي و پايايي آن با تست الفاي
کرونباخ تاييد گرديد .در اين تحقيق ،براي سنجش نرمال بودن توزيع دادهها در جامعه آماري از آزمون کولموگروف-اسميرنف
استفاده شد .و با توجه به نرمال بودن توزيع دادهها در جامعه آماري ،از آزمون همبستگي پيرسون (براي بررسي رابطه ميان
عوامل فردي ،شغلي و سازماني با عدم بروز رفتارهاي شهروندي سازماني) ،استفاده شد .براي بررسي تأثير عوامل در نظر گرفته
شده بر عدم بروز رفتار شهروند سازماني از آزمون تک نمونهاي استفاده شد.

يافته ها
براي تعيين وجود يا عدم وجود همبستگي بين زيرشاخصهاي متغير مستقل از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد .نتايج
حاصل از اين آزمون براي زيرشاخصهاي فردي ،شغلي و سازماني بهترتيب در جداول  2 ، 3و 0نشان داده شده است.
جدول  :1نتايج آزمون همبستگي بين زيرشاخصهاي فردي
عامل
مشکالت خانوادگي
شخصيت
کانون کنترل

مشکالت خانوادگي

شخصيت

كانون كنترل

مقدار ضريب همبستگي

3

4/402

-4/422

معنيداري

-

4/220

4/920

مقدار ضريب همبستگي

4/402

3

4/410

معنيداري

4/220

-

4/303

مقدار ضريب همبستگي

-4/422

4/410

3

معنيداري

4/920

4/303

-

با توجه به جدول3مقدار معنيداري آزمون همبستگي پيرسون براي همه روابط تعريف شده بزرگتر از  4/41است و داللت بر
عدم وجود رابطه خطي بين متغيرها دارد .بنابراين ،ميتوان گفت بين زيرشاخصهاي فردي همبستگي وجود ندارد.
مقدار ضريب همبستگي و معنيداري آزمون براي عوامل شغلي در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  :2نتايج آزمون همبستگي بين زيرشاخصهاي شغلي
عامل
فرسودگي شغلي
استرس شغلي
نارضايتي شغلي

فرسودگي شغلي

استرس شغلي

نارضايتي شغلي

3

4/430

-4/402

معنيداري

-

مقدار ضريب همبستگي

4/430

4/010
3

4/233

مقدار ضريب همبستگي

4/403

معنيداري

4/010

-

مقدار ضريب همبستگي

-4/402

4/403

4/232
3

معنيداري

4/233

4/232

-
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با توجه به مقدار معنيداري آزمون همبستگي بين زيرشاخصهاي شغلي ،ميتوان دريافت که رابطه همبستگي معنيداري بين
زيرشاخصهاي شغلي وجود ندارد.
مقدار ضريب و معنيداري آزمون همبستگي پيرسون بين عوامل سازماني در جدول  0نشان داده شده است.
جدول :3نتايج آزمون همبستگي بين زيرشاخصهاي سازماني
عامل
رفتار رهبري
بيعدالتي سازماني
فرهنگ سازماني
ساختار سازماني
تعهد سازماني

رفتار رهبري

بيعدالتي سازماني

3

-4/430

4/491

معنيداري

-

مقدار ضريب همبستگي

-4/430

4/12
3

4/042

4/321

-4/433

-4/334

معنيداري

4/12

-

مقدار ضريب همبستگي

4/491

-4/433

معنيداري

4/042

4/013

-

مقدار ضريب همبستگي

تعهد سازماني

فرهنگ

ساختار

سازماني

سازماني
4/342

-4/449
4/921
4/442

4/013
3

4/419

4/903

4/402

-4/400

4/23
3

4/249
4/421

مقدار ضريب همبستگي

4/342

-4/334

4/442

معنيداري

4/321

4/419

4/903

-

مقدار ضريب همبستگي

-4/449

4/442

-4/400

4/249

4/090
3

معنيداري

4/921

4/903

4/249

4/421

-

با توجه به نتايج مندرج در جدول  0ميتوان اين طور استناد نمود که از آنجا که مقدار معنيداري آزمون همبستگي پيرسون
کوچکتر از  4/41است فرض صفر عدم وجود رابطه همبستگي معنيدار بين متغيرها پذيرفته ميشود .به عبارت ديگر ،رابطه
همبستگي بين زيرشاخصهاي سازماني وجود ندارد.
براي بررسي تأثي ر عوامل در نظر گرفته شده بر عدم بروز رفتار شهروند سازماني از آزمون تک نمونهاي استفاده ميشود .نتايج
اين آزمون در جدول  3آمده است.
جدول  :4نتايج آزمون
عامل
فردي

شغلي

سازماني

تک نمونهاي براي شاخصهاي مسئله

زير شاخص

آماره آزمون

معنيداري

-3/930

4/400

شخصيت

-4/192

4/121

کانون کنترل

2/309

4/403

فرسودگي شغلي

-4/943

4/029

استرس شغلي

-4/290

4/994

نارضايتي شغلي

3/132

4/303

رفتار رهبري

-2/192

4/433

بيعدالتي سازماني

3/222

4/444

فرهنگ سازماني

-4/000

4/909

ساختار سازماني

3/912

4/412

تعهد سازماني

4/021

4/000

مشکالت خانوادگي
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با توجه به نتايج آزمون تک نمونهاي ميتوان دريافت که از بين عوامل فردي شاخص کانون کنترل و از بين شاخصهاي
سازماني دو شاخص رفتار رهبري و بيعدالتي سازماني تأثير بسزايي بر عدم بروز رفتار شهروند سازماني از سوي کارمندان
دارند.
بحث و نتيجه گيري
هدف اول :بررسي ميزان تاثير عوامل فردي (ويژگيهاي شخصيتي ،کانون کنترل و مشکالت خانوادگي) در عدم بروز رفتارهاي
شهروندي سازماني
براي بررسي معنيداري تأثير عوامل فردي بر عدم بروز رفتار شهروند سازماني از آزمون  Tتک نمونهاي استفاده شد .مقدار
معنيداري آزمون براي شاخصهاي مشکالت شخصي و خانوادگي ،شخصيت و کانون کنترل به ترتيب برابر 4/440 ، 4/402
و  4/44و نشاندهنده اثر معنيدار کانون کنترل و بيمعني بودن تأثير مشکالت شخصي و خانوادگي و شخصيت فرد بر عدم
بروز رفتار شهروند سازماني بود .با توجه به مطالعات صورت گرفته ميتوان اينطور بيان نمود که تنها عامل فردي مؤثر بر عدم
بروز رفتار شهروند سازماني کانون کنترل است .براي بررسي رابطه خطي بين زيرشاخصهاي فردي از آزمون همبستگي
پيرسون استفاده شد .مقدار معنيداري آزمون همبستگي پيرسون براي همه روابط تعريف شده بزرگتر از  4/41است و داللت بر
عدم وجود رابطه خطي بين متغيرها دارد .بنابراين ،ميتوان گفت بين زيرشاخصهاي فردي همبستگي وجود ندارد.
هدف دوم :بررسي ميزان تاثير عوامل شغلي (استرس شغلي ،فرسودگي شغلي و نارضايتي شغلي) در عدم بروز رفتارهاي
شهروندي سازماني
براي بررسي معنيداري تأثير عوامل شغلي بر عدم بروز رفتار شهروند سازماني از آزمون تک نمونهاي استفاده شد .مقدار
معنيداري آزمون براي شاخصهاي فرسودگي شغلي ،استرس شغلي و نارضايتي شغلي به ترتيب برابر  4/994 ، 4/029و
 4/303و نشاندهنده اين امر بود که عوامل شغلي تأثير معنيداري بر عدم بروز رفتار شهروند سازماني ندارند.
براي بررسي رابطه خطي بين زيرشاخصهاي عوامل شغلي از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد .با توجه به مقدار
معنيداري آزمون همبستگي بين زيرشاخصهاي شغلي ،ميتوان دريافت که رابطه همبستگي معنيداري بين زيرشاخصهاي
شغلي وجود ندارد .ميتوان دريافت که نارضايتي شغلي در مقايسه با فرسودگي شغلي و استرس شغلي تأثير بيشتري بر عدم
بروز رفتار شهروند سازماني دارد
هدف سوم :بررسي ميزان تاثير عوامل سازماني (رفتار رهبري ،بيعدالتي سازماني ،فرهنگ سازماني ساختار سازماني ،و تعهد
سازماني) در عدم بروز رفتارهاي شهروندي سازماني
براي بررسي تأثير عوامل سازماني بر عدم بروز رفتار شهروند سازماني از آزمون تک نمونهاي استفاده شد .مقدار معنيداري
آزمون براي شاخصهاي رفتار رهبري ،بيعدالتي سازماني ،فرهنگ سازماني ،ساختار سازمانيو تعهد سازماني به ترتيب برابر
 4/412 ،4/909 ،4/444 ، 4/433و  4/000و نشاندهنده اين امر بود که شاخصهاي رفتار رهبري و بيعدالتي سازماني بر
عدم بروز رفتار شهروند سازماني نقش بسزايي دارند .براي بررسي رابطه خطي بين زيرشاخصهاي سازماني از آزمون همبستگي
پيرسون استفاده شد .از آنجا که مقدار معنيداري آزمون همبستگي پيرسون کوچکتر از  4/41است فرض صفر عدم وجود
رابطه همبستگي معنيدار بين متغيرها پذيرفته ميشود .به عبارت ديگر ،رابطه همبستگي بين زيرشاخصهاي سازماني وجود
ندارد.
با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون فرضهاي در نظر گرفته شده ميتوان دريافت که کانون کنترل از ميان عوامل فردي و
رفتار رهبري و بيعدالتي سازماني در بين عوامل سازماني مهمترين شاخصها در عدم بروز رفتار شهروند سازماني هستند .از اين
رو پيشنهاد ميشود که اوال خانوادهها به فرزندان خود تعامل در محيط و احترام به نظر افراد را بياموزند تا فرد در محيط کاري
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تنها به رأي و نظر خود اهميت ندهد و براي نظر ديگران نيز ارزش قائل باشد .ثانياً دانشگاه جامع علمي و کاربردي که با ارباب
رجوع (دانشجويان و والدين) در ارتباط هست و بروز رفتار شهروند سازماني ميتواند موجب جلب رضايت مشتري و گسترش
دامنه فعاليت ايشان ميشود ،بايد افرادي را براي مديريت انتخاب کنند که از کفايت کافي برخوردار باشند و از تکنيکهاي
مديريتي و رفتار با کارمندان اطالع کافي داشته باشد .در درجه بعدي از آنجا که مطابق با مطالعات صورت گرفته بيعدالتي
سازماني مهمترين عامل در عدم بروز رفتار شهروند سازماني است ،دانشگاه جامع علمي و کاربردي بايد عدالت همه جانبه را در
محيط کاري پياده نمايند تا مانع بروز رفتار شهروند سازماني نشود.
منابع
 .3الواني ،سيد مهدي ،)3000( ،مديريت عمومي ،تهران  ،چاپ سي و هفتم.
 .2بهرنگي ،محمدرضا و موحدزاده ،ايوب .) 3094(،توسعه مديريت آموزش بر محور رابطه رهبري تحولي آموزشي مديران و رفتار
شهروندي سازمان دبيران ،فصلنامه تعليم و تربيت ،سال بيست و هفتم ،شماره  ، 2تابستان . 3094
 .0رضائيان ،علي ( ،)3001اصول مديريت ،چاپ هيجدهم ،انتشارات سمت.
.3
.1
.2
.9
.0

.9

رنجبران ،بهرام ( .)3091تعهد سازماني مجله دانشکده علوم اداري و استناد دانشگاه اصفهان .سال دهم شماره  32و  2ص -19
.33
زارعي متين ،حسن و احمدي ،فريدون( .) 3000نقش دانشگاه در توسعه رفتار شهروندي سازماني ،مديريت در دانشگاه اسالمي،
سال سيزدهم ،شماره  ،3بهار .3000
ساجديان فر ،ميالد )3093(،بررسي رابط ه ميان هوش عاطفي مديران با بروز رفتارهاي شهروندي کارکنان بانک صادرات استان
البرز ،پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني ،دانشکده مديريت دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران مرکز
سبحاني نژاد ،مهدي و يوزباشي ،عليرضا و شاطري ،کريم ( . )3009رفتار شهروندي سازماني ( مباني نظري همبسته ها و ابزار
سنجش) ،چاپ سيطرون ،چاپ اول.
سهرابي زاده ،ساناز و باستاني ،پيوند ،روانگرد ،رامين( ،) 3009بررسي عوامل تاثير گذار بر رفتار شهروندي سازماني در کارکنان
حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکي شيراز  ،فصلنامه بيمارستان ،سال نهم  ،شماره 3و ، 2بهار و تابستان  ، 3009شماره
مسلسل . 03
طبرسا ،غالمعلي؛ اسماعيلي گيوي ،محمدرضا و اسماعيلي گيوي ،حميدرضا ( )3009عوامل مؤثر بر رفتار شهروندي سازماني در
يک بيمارستان نظامي .مجله طب نظامي  ،دوره  ، 32شماره  ، 2تابستان  3009ص .90-99

 .34عباسي ،محمد و حجتي ،محمد ( .) 3009رفتار شهروندي سازماني گامي در جهت افزايش کارايي سازمانها نشريه  :کار و جامعه
شمارههاي  349و .342
 .33فتاحي،مهدي ( .) 3002بررسي اثرات معنويت کاري بر رفتار شهروندي سازماني و ارتباط آن با وفاداري مشتري و کيفيت
خدمات در سازمان تأمين اجتماعي ،پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت دولتي ،دانشکده مديريت ،دانشگاه تهران.
 .32فوالد بند ،فرزانه ( . )3001خستگي شغلي ،علل و راه حل" هفته نامه سالمت  ،شماره  ،322سال سوم  ،ص . 0
 .30مقيمي ،سيد محمد .) 3003(،رفتار شهروندي سازماني از تئوري تا عمل ،فرهنگ مديريت ،سال سوم ،شماره يازدهم ،زمستان
 ،3003ص .39-30
 .33مهرابي زاده هنرمند ،مهناز و طالب زاده ،عليرضا ،)3004( ،بررسي رابطه ابهام و تعارض نقش با خشنودي و دلبستگي شغلي،
مجله روانشناسي و علوم تربيتي ،شماره  ،39ص . 33-12
 .31ميرزائي اهرنجاني ،حسن ( ، )3099تجزيه و تحليل عوامل موثر بر وجدان کار و انضباط اجتماعي در سازمان تهران  :دانشگاه
آزاد اسالمي واحد قزوين .
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