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  چکیده 
.  دانشگاه اصفهان پرداخته است رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این مقاله به بررسی میزان    

  تـشکیل داده و   1387 سـال     دانـشگاه اصـفهان در      آماری آن را تمام کارکنـان رسـمی        ی  جامعه
روش تحقیـق    .طبقه ای تصادفی متناسب با حجـم انجـام گرفتـه اسـت             ی  نمونه گیری به شیوه   

 پیمایشی بوده و با اسـتفاده از پرسـشنامه رفتـار شـهروندی سـازمانی پودسـاکف و                   –توصیفی  
برخورداربـوده   روایی محتوا   مذکور از  ی  پرسشنامه.رها اندازه گیری شدند   متغیّ) 1991 (همکاران

 یافته های به دست     .  تعیین گردید   89/0آلفای کرونباخ  ضریب   ی   از طریق محاسبه   وپایایی  آن    
ضـریب  و   t،F(وآمـار اسـتنباطی   )میـانگین و انحـراف معیـار      (آمده با  استفاده از آمار توصـیفی         

 ابعـاد رفتـار شـهروندی       ی  ایج نـشان داد همـه     نتـ  .مورد بررسی قرار گرفت    )همبستگی پیرسون 
 در  جـوانمردی  میـزان . از حد متوسط بـود    زء نوع دوستی بیش      به ج  ن کارکنان    در میا  سازمانی

لفـه هـای    ؤچنین بـین م    هم. بود دارر از تفاوت معنادار برخو     با توجه به نوع وظایف     بین کارکنان 
  .شت وجود دامستقیم ی طهاب جوانمردی ری لفهؤرفتار شهروندی به جزء م

  
 ، رفتــار شــهروندی ســازمانی، وظیفــه شناســی، ادب و مهربــانی : کلیــدی ه هــایواژ
   دانشگاه اصفهان،انمردیجو

                                                 
  
 ت علمی دانشگاه اصفهانهیأعضو   -نویسنده مسئول  ∗
 دیریت آموزشی دانشگاه اصفهانمدانشجوی دکتری  ∗∗
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  مقدمه 
یکی از ابعاد مهم جامعه شناختی سازمان های آموزشـی از           رفتار شهروندی سازمانی         

و کیفیـت  مهمـی در ارتقـا   نقـش  مـی تواننـد   دانشگاهی   کارکنان .ستها جمله دانشگاه 
 ادب و  همـراه بـا  ،رفتارهای  نـوع دوسـتانه و جوانمردانـه     با   انآن . ایفا کنند  دانشگاه خود 

 دانـشگاه کمـک      کیفیـت در   مهربانی، خوش خویی و حس وظیفه شناسـی بـه افـزایش           
به عبارت دیگر رفتار شهروندی سازمانی یکی از شاخص هایی است           . دکرثری خواهند   ؤم

و سازمان را به سوی تحقـق اهـدافش سـوق           می شود   که موجب بهبود عملکرد کارکنان      
  . می دهد

. دکرمطرح   )1977 (2اولین بار ارگان    را OCB1)( مانی  رفتار شهروندی ساز  مفهوم       
 ، دهی م پاداش نظا است که    داوطلبانه رفتاری کامال   شامل OCB) 1977(به زعم ارگان    

ثر ؤ در مجموع عملکرد م    لیصورت مستقیم و یا ضمنی ندارد و      ه  قابلیت شناسایی آن را ب    
و ) 1998 (3هیـون ، سـگو     محققان زیادی از جمله چـن،        .را در سازمان افزایش می دهد     

.  برموفقیت سازمان ها پـی بـرده انـد          رفتار شهروندی سازمانی   ثیرأبه ت )1989(4کارامبایا
معتقد است  توجه به رفتارهای شـهروندی سـازمانی بـه ایـن دلیـل در                 ) 1996 (5جورج

 که سازمان ها از طریـق شـرح شـغل رسـمی قـادر نیـستند طیـف        بودهسازمان ها مهم    
کلیمنـت و وانـدن     .ای مورد نیاز تحقق اهداف را انتظـار داشـته باشـند           وسیعی از رفتاره  

سازمان را به منـابع بیـشتر        رفتارهای شهروندی    OCB کهبیان می کنند  ) 2000(6گبر
کلمنـت و  (  و نیاز به مکانیزم های رسـمی پرخـرج را کـاهش مـی دهـد           می کند مجهز  

   ).13  :2000واندن برگ، 
) 1983(7یر  اسمیت، ارگان و نی. رای ابعاد متفاوتی استرفتار شهروندی سازمانی دا      

ــه  ــه دو حیط ــوم  ی ب ــذیرش عم ــتی و پ ــوع دوس ــد  ن ــرده ان ــاره ک ــون و . ی اش آندرس
شـامل رفتـار      1 (OCB-I) را در بعد فردی      رفتار شهروندی سازمانی  ) 1988(8گنیگرب

                                                 
1-Organizational Citizenship Behavior 
2- Organ 
3- Chen , Hui & Sego 
4- Karambayya 
5- Georg 
6- Clement & Vandenberghe 
7-Simith , organ & near 
8-Anderson & Gerbing 
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     شـامل رفتـار      2  (OCB-O)و در بعـد سـازمانی        بـه سـوی افـراد         شـده  جهت گیـری  
رفتـار  ) 1988(ارگـان   . جهت گیری شده به سـمت سـازمان تقـسیم بنـدی مـی کننـد               

  :استده کر بعد خالصه پنج  ردرا شهروندی سازمانی 
 داوطلبانه و بـه منظـور        افراد به صورت کامالً    ی  به رفتار یاری دهنده    : 3 نوع دوستی  -الف

 مفید و سودبخـشی     نوع دوستی به رفتارهای   .  نوع دوستی می گویند    ، کمک به همکاران  
از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که خواه به شـکل                

ی مــشکالت کــاری هــستند کمــک مــستقیم و یــا غیرمــستقیم بــه کارکنــانی کــه دارا
  .)1386، اسالمی ، سیار(کند  می
، شکایت  ها  دن نالی  خود ی  در این بعد کارکنان همراه با رفتار جوانمردانه        : 4جوانمردی-ب

 غرولند ها، عیب جویی ها و خرده گیری ها را در سازمان کاهش مـی دهنـد و                   ها،  کردن
. کننـد  کوشش هـا و فعالیـت هـای سـازمانی تنظـیم مـی                برایبیشتر اوقات خود را در      

 بُعد رفتار شهروندی است که بـه شـکیبایی در برابـر             دومینجوانمردی یا تحمل پذیری     
 کنـد     منـدی، اشـاره مـی       یتی و گالیه  عد، بدون اعتراض، نارضا   های مطلوب و مسا    موقعیت

  .)51991،پودساکف، مکنزی، مورمن و فیتر(
 فـرد در    ی  والنهؤاالنـه و مـس     حاکی از مـشارکت فعّ      که   ییبه رفتارها  : 6یی خوش خو  -ج

       ی ی خـوش خـو    ، سـازمانی مـی شـود      ی  و موجب افزایش وجهـه     است حین انجام وظایف  
های فـوق برنامـه و       شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت      خویی   خوش   . می گویند 

از اضافی، آن هم زمانی که این حضور الزم نباشد، حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده             
 کتاب، مجالت و افزایش اطالعـات عمـومی و          ی   مدیران سازمان و تمایل به مطالعه      سوی

 دیگـران،    دادن بـه   ر سازمان برای آگـاهی     د  ها  و اطالعیه  هااهمیت دادن به نصب پوستر    
معتقد است که یک شهروند سازمانی خوب نه تنهـا          )1988(ارگان  براین اساس   . شود    می

ها اظهار نظر کنـد و در حـل           آن ی  بلکه باید درباره   باید از مباحث روز سازمان آگاه باشد      
  .االنه داشته باشدها نیز مشارکت فعّ آن

                                                                                                                   
1- Organizational Citizenship Behavior -Individual 
2- Organizational Citizenship Behavior - Organazational 
3- altruism 
4-sportsmanship 
5-Podskoff , Makenzie & Moorman 
6- civic virtue 
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دبانـه ای کـه مـانع از ایجـاد مـشکل و             ؤ است از رفتارهای م    عبارت: 1 ادب و مهربانی     -د
 رفتـار افـراد بـا همکـاران،         ی   نحوه ی  این بعد بیان کننده   . . شود له در محیط کار می    أمس

افرادی که در سازمان با احترام و تکریم با دیگـران           . سرپرستان و مخاطبان سازمان است    
پودسـاکف، مکنـزی، مـورمن و        (ندقـی هـست   کنند دارای رفتار شـهروندی مترّ         رفتار می 

  )1991فیتر
        رسـمی اسـت وظیفـه شناسـی       به تالشـی کـه فراسـوی الزامـات           : 2 وظیفه شناسی  -هـ

 رفتارهـای   وظیفـه شناسـی    بعـد  معتقدند) 1383نقل از زارع  ( 3نگوین وسیرز  .گویندمی  
حـاکی از  وظیفه شناسی .ی باالتر از سطوح مورد انتظارهدایت می کندکارکنان را در حدّ   

. رفتاری است که فرد در اجرای یک شغل به بیش از الزامات وظیفه ای عمـل مـی کنـد                   
  4 بـــالینو.دهـــد ایـــن گونـــه رفتارهـــا اعتمـــاد را درمیـــان کارکنـــان افـــزایش مـــی 

شـوند کـه     معتقدند رهبران حمایت کننده والهـام بخـش موجـب مـی           )2002(وهمکاران
چنـین معتقـد     هـم )1988( ارگـان    .نندکارکنان بیش از الزامات رسمی شغلی شان کارک       

است افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقـی هـستند در بـدترین شـرایط و حتـی در                   
 وظیفه شناسـی  ی دهنده دهند، که این نشان  حالت بیماری و ناتوانی هم به کار ادامه می     

  .استان باالی آن
  در معتقـــد اســـت در صـــورت تقویـــت ویژگـــی هـــای مـــذکور ) 1988(ارگـــان      

ن انجام وظایف و فعالیت هـای       دنبال اصالح عملکرد خود در حی     ه  نان ب سازمان ها، کارک  
به زعم جوت، اسـکوالر و      . بود و نقش خود را به خوبی ایفا خواهند کرد         خواهند  سازمانی  

 سازمانی سهیم   یفرض براین است که اگر کارکنان در رفتارهای شهروند        ) 2006 (5میلر
 و کارها روان تـر انجـام        ، کاری اثربخش تر   ، موقعیت ارکت ورزند باشند ودر بهبود آن مش    

به هفـت کـارکرد رفتـار شـهروندی         )1991( پودساکف، مکنزی، مورمن و فیتر    . می شود 
  :ی رفتارشهروندی سازمانآناناز نظر.سازمانی اشاره می کنند

  .موجب افزایش همکاری وبهره وری مدیریتی می شود -1

                                                 
1- courtesy 
2-conscientiousness 
3-Nguyen &Seers 
4-Bolino 
5- Jeweett , Scholar & Miller 
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یاب را برای حفاظـت از منـابع سـازمان ونظـارت            ع کم بنیاز به تخصیص منا    -2
 .وکنترل بر اجرا وانجام وظایف روزمره کاهش می دهد

 .باعث آزادی منابع جهت اهداف تحقق می شود -3
          هـای کـاری تـسهیل        تیمـی و گـروه     یهماهنگی فعالیت ها را بـین اعـضا        -4

 . د کنمی
 ،یندتر کـردن محـیط کـاری      ها را قادر می سازد تا از طریق خوشـا          سازمان -5

 .ندکنکارکنانی با کیفیت باال راجذب و حفظ 
 کـاهش تغییرپـذیری در عملکـرد واحـدهای کـاری عملکـرد سـازمانی را                 اب-6

 .دهد افزایش می
  .توانایی سازمان را در تطبیق با تغییر محیطی افزایش می دهد -7
  

 در سـه طبقـه قـرار       را  عالئم مشخص رفتار شهروندی سـازمانی       نیز) 2000 (1مبرتال    
   :ددهمی 

که شامل احترام به ساختارها و فراینـدها بـه طـور             فرمانبرداری:  اول    ی طبقه
این طبقه از نظر المبرت بعد وظیفه شناسی ارگان را در خـود              .می شود مرتب  

  . جای می دهد
 خدمات مطلـوب    ی   فعالیت ها که شامل ارائه     ی  وفاداری و توسعه  :  دوم   ی  طبقه

بـه زعـم المبـرت وفـاداری ابعـاد ادب           . می شود   نان و حفظ ارزش ها      به کارک 
  .ومهربانی وجوانمردی را دربر می گیرد

 شامل خودکنترلی تحت قوانین     کهولیت پذیری   ؤمشارکت و مس  :  سوم   ی  طبقه
  .  ابعاد نوع دوستی وخوش خویی در این طبقه قرار می گیرد. است و مقررات

 نظران  از رفتار شهروندی سـازمانی در جـدول          ای صاحب با توجه به مفهوم سازی ه          
  به لذا.رهای رفتار مذکور ارائه شده است     مدل مفهومی از سیر تکاملی متغیّ     ی یک     شماره  

 ی  از رفتـار شـهروندی سـازمانی و اسـتفاده         )1988(دلیل ظرافـت مفهـوم سـازی ارگـان        
 ژوهش حاضـر   پ قان محق ،از این مفهو م سازی    )1991 (پودساکف، مکنزی، مورمن و فیتر    

  .استفاده کرده اندخود تحقیقنیز از این مدل در

                                                 
1- Lambert 
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  ر های رفتار شهروندی سازمانی متغیّی سیرتکامل -ی یک   شمارهجدول
  اسمیت وهمکاران

)1983(  
  آندرسون

)1983(  
  )1988(ارگان

  پودساکف و همکاران
) 1991(  

  )2000(المبرت

  نوع دوستی
  
  

  پذیرش عمومی

OCB-I  
  
  

OCB-O  

  دب و مهربانیا
  جوانمردی
  نوع دوستی
  خوش خویی

  وظیفه شناسی

  وفاداری
  

  مشارکت
  

  فرمانبرداری
   پژوهش ی هپیشین

 اخیـر مـورد     ی  رهایی است کـه در چنـد دهـه        رفتار شهروندی سازمانی یکی از متغیّ          
چنین نتایج تحقیقات انجام شده نشان       هم. توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است      

نعـامی و شـکرکن     . ثر اسـت  ؤمی دهد که عوامل زیادی بررفتـار شـهروندی سـازمانی مـ            
 عدالت سـازمانی و رفتـار شـهروندی سـازمانی بـدین نتیجـه               ی  با بررسی رابطه  ) 1385(

 با رفتـار شـهروندی      )توزیعی، رویه ای و تعاملی    (رسیدند که هر سه نوع عدالت سازمانی        
  .د داردسازمانی همبستگی معنادار چندگانه وجو

 ی نفـر  378 نفری در آمریکـا و       155 ی  از طریق یک نمونه   ) 1998 (1تانگ و ابراهیم       
 ی   در ایاالت متحده   » رفتار شهروندی سازمانی   پیامدهای«در عربستان و مصر به ارزیابی       

 همبستگی –با استفاده از روش توصیفی  نآنا. پرداختندعودی و مصرصآمریکا، عربستان 
 با رضایت درونی و بیرونـی، عـزت نفـس،           رفتار شهروندی سازمانی  بین  بیان داشتند که    

  . مستقیم و معنادار وجود داردی ق اهداف فردی رابطهکاهش استرس کاری و تحقّ
در یک فراتحلیل نشان داد که عدالت رویه ای یک پیشامد مهم ) 1999( 2مارگسون      

   . رفتار مدنی سازمانی محسوب می شود
 مـوردی در یـک شـرکت تولیـدی          ی  با مطالعه  )2001(3راون، وایلهت و ولر   جی آر، ب       

  اند پرداخته رفتار شهروندی سازمانی     ی   بررسی عوامل انگیزاننده   هبمحصوالت کشاورزی   

                                                 
1-Tang & Ibrahim 
2-Margson 
3- Jr, Brown Wilhite , Wheeler 
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 ی  بین انگیزش های درونی وبیرونی با رفتار شـهروندی سـازمانی رابطـه            نتیجه گرفتند    و
ار شـهروندی   تـ ل انگیزشی درونی در تقویـت رف      ثیر عوام أاما ت . مثبت و معناداروجود دارد   

  .سازمانی بیش از عوامل انگیزشی بیرونی می باشد
در یک فراتحلیل نشان دادند که بـین عـدالت تـوزیعی بـا             )2001 (1کوهن واسپکتور      

  . است20/0 و با وظیفه شناسی16/0دوستی با نوع ،37/0رفتار شهروندی سازمانی 
رفتار شهروندی سازمانی   «با پژوهش خود تحت عنوان    ) 2002( 2ی پر و دافی   تالرز،  ز     

معتقدند بین رفتار شهروندی سازمانی زیردستان و رفتار تـوهین           »کارکنان و سرپرستان  
چنـین    هـم  . منفی وجود دارد   ی    آمیز سرپرستان گارد ملی هوایی ارتش در آمریکا رابطه        

رپرسـتان بـیش از زیردسـتان       در این تحقیق میزان رفتار شهروندی سازمانی در میان س         
  .  گزارش شده است

 سـاختارمند   ی  مـصاحبه «با تحقیق خود تحت عنـوان      )2004 (3آلن ، فکتیو و فکتیو         
) x= 56/3 و   SD= 25/0(بعـد وظیفـه شناسـی را بـا          »  OCBجهت اعتباریابی ابعـاد     

       کور بـا تعـاون، همـدلی و     ومعتقدنـد کـه بعـد مـذ    نـد بیش از حد متوسـط ارزیـابی کرد       
  .  مثبت و معنادار وجود داردی نوآوری های فردی رابطه

دسـازی معلمـان برتعهـد      نم ثیر تـوان  أ تـ  «از طریق بررسی  ) 2004(4بوگلر  و سومچ          
 به این نتیجه دست یافتند کـه        »شغلی، حرفه ای  و رفتار شهروندی سازمانی در مدارس         

 متوسـط و بـا       در حـدّ   )x= 1/3 و   SD= 72/0(مـان بـا     رفتار شـهروندی سـازمانی معل     
  .  معنادار وجود داردی مندسازی ، تعهد شغلی و تعهد حرفه ای رابطه توان
ارزیــابی انگیــزش بخــش خــدمات عمــومی کــشور کــره و رفتــار «بــا ) 2006(کــیم      

بـیش از سـطح   ) x = 48/3( میزان نوع دوستی  بیان می دارند که »شهروندی سازمانی 
 ی  متوسط بوده که با رضایت شغلی، تعهـد عـاطفی انگیـزش و پـذیرش عمـومی رابطـه                  

  . مستقیم و معنادار وجود دارد
 »ثیر رهبری بررفتار شهروندی سازمانی    أت« بررسی   با) 2007(5 جی آر  ویان، کوکس        

بادلی با رفتـار شـهروندی سـازمانی    تولی و  اذعان داشتند که بین رهبری تح    و ندپرداخت
                                                 

1- Cohen,&Spector 
2-Zellars, Teeper, Duffy 
3- Allen, Facteau, Facteau  
4-Chohen , Spector 
5-Yun , Cox & Jr 
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تحقیـق خـود از روش همبـستگی اسـتفاده کـرده              در   انآن. مستقیم وجود دارد   ی  رابطه
  . بودند

  االت تحقیق ؤس
در پـنج بعـد وظیفـه    ( رفتار شـهروندی سـازمانی کارکنـان دانـشگاه اصـفهان          میزان -1

   است؟تا چه اندازه ) و خوش خوییجوانمردی شناسی، ادب و مهربانی، نوع دوستی، 
 بعـد مـذکور بـا توجـه بـه نـوع             پنج   آیا میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در         -2

   خدمت، سطح تحصیالت و جنسیت متفاوت است؟ی وظایف، سابقه
  روش تحقیق، جامعه، نمونه و ابزار اندازه گیری 

 تمام کارکنـان     آماری آن را   ی  جامعه.  پیمایشی است  –روش تحقیق حاضر توصیفی          
 نفر که شـامل     389تعداد کل آنها    . رسمی غیرآموزشی دانشگاه اصفهان تشکیل می دهد      

. مـی باشـد   ) پژوهـشی   = 17(و  ) آموزشـی ، فرهنگـی       = 189(،  ) اداری ، مالی   = 183(
 نفـر   122 تعـداد     برآورد واریانس ،توان آماری و فرمول حجم نمونه         نمونه از طریق   حجم

، بـه   دشانتخاب  طبقه ای تصادفی متناسب با حجم       نمونه گیری ،   ی  شیوه یقین گردید و  
 فرهنگی و   – نفر از واحدهای آموزشی      59 مالی،   – نفر از واحدهای اداری      56طوری که   

ری شــامل گیــ ابــزار انــدازه.  پژوهــشی در حجــم نمونــه قــرار گرفتنــد نفــر از واحــد 5
ودساکف، مکنزی، مـورمن و   پی  رفتار شهروندی سازمانی است که به وسیله       ی  همپرسشنا

 نعامی و شـکرکن  از سوی  ساخته شده و برای اولین بار پس از آماده شدن            )1991( فیتر
  6 -1االت پرسـشنامه از     ؤگویی به س   طیف پاسخ . مورد استفاده قرار گرفته است    ) 1383(
رکن شکه در تحقیق مپایایی این پرسشنا.ده بودشتعیین ) موافقم مخالفم تا کامالًازکامالً(

 و در تحقیق حاضر     92/0 ) 1385 ( و دیگران  ، نعامی و شکرکن   88/0) 1383(و دیگران   
روایـی محتـوایی    . ده اسـت  شـ  از طریق فرمول ضـریب آلفـای کرونبـاخ محاسـبه             89/0

  .   ده استشیید أپرسشنامه مذکور از نظرمتخصصان مدیریتی ت
  یافته هاتحلیل 

رهای جمعیت   متغیّ  افراد شرکت کننده بر حسب     درصد ،یکی    شمارهنمودار  در
  .داده شده است نشان شناختی
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  رهای جمعیت شناختیدر صد شرکت کنندکان بر حسب متغیّ:یکی  شمارهنمودار 
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نوع وظيفه

  
مـرد   ،  4/48 و   درصـد زن  6/51دهـد    یـک نـشان مـی     ی    شـماره ودار  طورکه نم  همان    
مـدرک تحـصیلی کارشناسـی      ارای  رصـد د  د  63/ 1درصد فوق دیپلم،    9درصددیپلم،23
در بـا   1/54سـال،   10 خدمت زیـر     ی  درصد با سابقه  32 با مدرک کارشناسی ارشد،      9/4و

 ، ســال30 تـا  21 خــدمت ی هبقصـد بــا سـا  در9/13 و ســال20 تـا  10 خــدمتی سـابقه 
در بخـش   8/9 و  فرهنگـی  – در بخش آموزشی     4/48 مالی،   -درصد در بخش اداری   8/41

   . مشارکت داشتندتحقیقد در این بودنفعالیت مشغول به  پژوهشی که
لفه های رفتار شهروندی سازمانی با میـانگین فرضـی          ؤ میانگین نمرات م   ی  نتایج مقایسه 

  .  ارائه شده استی دو  شمارهسه در جدول 
فتار شهروندی سازمانی با لفه های رؤ میانگین نمرات می  مقایسه -ی دو  شمارهجدول 

  3فرضی میانگین 
 X  SD  eS  t  لفه ها ؤم

  91/22  063/0  698/0  44/4  وظیفه شناسی 
  32/17  097/0  07/1  68/4  ادب و مهربانی

  -61/0  01/0  11/1  93/2  نوع دوستی 
  62/17  085/0  944/0  5/4   جوانمردی
  07/18  097/0  07/1  76/4  ی یخوش خو

  60/4  063/0  69/0  29/4  یرفتار شهروندکل 
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لفـه هـای    ؤ مـشاهده شـده در خـصوص م        tکه    با توجه به این    ی دو     شمارهدر جدول       
 مقـدار از  P≥ 05/0و خوش خویی در سطح جوانمردی  ادب و مهربانی،  ،وظیفه شناسی 

       ان در  بنـابراین رفتـار شـهروندی سـازمانی کارکنـ       ،تـر مـی باشـد      بـزرگ بحرانی جـدول    
  .استوستی کمتر از سطح متوسط لفه های مذکور بیش از سطح متوسط و در نوع دؤم

  نتایج آزمون فریدمن -ی سه  جدول شماره
  میانگین رتبه  مولفه ها

 20/3  وظیفه شناسی 
 80/3  ادب و مهربانی

 07/1  نوع دوستی 
 32/3  جوانمردی 
 78/3  ی یخوش خو

                 Sig=0.001             4 df=         903/357=  آماره فریدمن  
لفـه هـای    ؤ بنـابراین بـین م     اسـت،    معنـادار    P≥ 05/0 فریـدمن در سـطح       ی  آماره     

بیشترین مقدار مربوط به ادب و مهربانی و کمترین         .شهروندی سازمانی تفاوت وجود دارد    
  . استمقدار مربوط به نوع دوستی 

  
لفه های رفتار شهروندی سازمانی با ؤ نتایج  تحلیل واریانس م -ی چهار   شمارهجدول

  توجه به نوع وظایف
  نوع وظایف  پژوهشی  رهنگیف –آموزشی    مالی–اداری 

X  S  X  S  X  S  
F P 

  95/0  045/0  97/2  86/17  71/2  86/17  89/2  70/17  وظیفه شناسی 
  14/0  99/1  10/2  91/9  16/2  98/8  10/2  70/9  ادب و مهربانی

  42/0  86/0  33/3  25/14  51/2  67/13  06/3  17/13  نوع دوستی 
  033/0  50/3  83/1  50/6  90/1  33/5  52/2  35/6  جوانمردی 
  23/0  46/1  03/5  58/19  90/3  32/17  35/4  88/17  ی یخوش خو

  
 مـشاهده شـده تنهـا در خـصوص           F،  ی چهـار     شـماره  مطابق با یافته هـای جـدول           

جـوانمردی  بنابراین میزان ویژگی    . است معنادار   P≥ 05/0در سطح   جوانمردی   ی  لفهؤم
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نتایج آزمون تـوکی    . برخوردار است تفاوت معنادار   از   ،بین کارکنان باتوجه به نوع وظایف     
 جوانمردی با توجه بـه نـوع وظـایف    ی لفهؤ زوجی اختالف میانگین می به منظور مقایسه 

  .  آمده استی پنج شمارهدر جدول 
  

 با توجه  جوانمردیی لفهؤ زوجی اختالف میانگین می ایسه مق - ی پنج  شمارهجدول 
  به نوع وظایف

  سطح معناداری  اختالف میانگین  نوع فعالیت 
  017/0  013/1 آموزشی، فرهنگی –اداری، مالی 

 اخـتالف میـانگین نمـرات       ی پـنج      شـماره براساس نتـایج آزمـون تـوکی در جـدول               
بیشترین میـزان   . است فرهنگی معنادار    – مالی و آموزشی     –کارکنان اداری   جوانمردی  
و کمترین میزان مربوط به کارکنان آموزشـی        کنان اداری، مالی    رمربوط به کا  جوانمردی  

  .  فرهنگی می باشد–
لفه های رفتار شهروندی ؤضرایب همبستگی ماتریسی بین م -شش  ی شمارهجدول 

  سازمانی
  ییخوش خو  جوانمردی  نوع دوستی  ادب و مهربانی  وظیفه شناسی  لفه هاؤم

  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  وظیفه شناسی 
  ــ  ــ  ــ  ــ  498/0**  ادب و مهربانی 
  ــ  ــ  ــ  447/0**  440/0**  نوع دوستی 
  ــ  ــ  102/0  046/0  045/0  جوانمردی 
  ــ  028/0  652/0**  695/0**  605/0**  ی یخوش خو

                                  122 =n             01/0≤ **P  
ه های ادب و مهربانی با وظیفه       لفؤ بین م  ی شش   شمارهبا توجه به یافته های جدول            

ی با وظیفه شناسـی،  یشناسی، نوع دوستی با وظیفه شناسی و ادب و مهربانی، خوش خو 
  .  مثبت و معناداری وجود داردی ادب و مهربانی و نوع دوستی و جوانمردی رابطه
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  بحث و نتیجه گیری 
رکنـان  دانـشگاه     هدف از این تحقیق بررسـی میـزان رفتـار شـهروندی سـازمانی کا                   

 وظیفـه   :ی    لفـه ؤ م چهـار  کارکنـان در     ی دو   شـماره با توجه به نتایج جدول      . اصفهان بود 
 متوسـط را  ی میـانگین بـیش از حـدّ   یو خـوش خـو   جوانمردی  شناسی، ادب و مهربانی،     

 متوسـط نـشان داده    نوع دوستی این میزان کمتـر از حـدّ  ی لفهؤ اما درم  ،کسب کرده اند  
در بعـد وظیفـه شناسـی       )  1998(ق با تحقیق آلن، فکتیـو وفکتیـو         نتایج این تحقی  . شد
. خـوانی وجـود نـدارد    در بعد نوع دوسـتی هـم     ) 2006(خوانی دارد اما با تحقیق کیم        هم

 آمـاری  و     ی  ایج هردو تحقیق با تحقیق حاضر احتماالً در متفاوت بودن جامعـه           نتتفاوت  
 رفتـار شـهروندی     ی دو   شـماره  چنین با توجه بـه جـدول       هم. استنوع فرهنگ سازمانی    

بـوگلر و   ) 1998(سازمانی کل بیش از حد متوسط بوده که با تحقیقات تانگ و ابـراهیم               
  . خوانی دارد هم) 2007(و یان، کوکس، جی آر ) 2004(سومچ 

بین کارکنان  جوانمردی  ویژگی   تنها میزان    ی چهار   شمارهمطابق با یافته های جدول          
لفه ها این تفاوت مشاهده نـشده       ؤ تفاوت معنادار دارد و در سایر م       با توجه به نوع فعالیت    

 مـالی و کمتـرین میـزان        –مربوط به کارکنـان اداری      جوانمردی  بیشترین ویژگی   . است
که تعداد مراجعین به واحدهای      احتماالً به علت این   . است فرهنگی   –مربوط به آموزشی    

اسـت میـزان ماللـت و فـشارهای      مـالی  – فرهنگی بیش از واحدهای اداری    –آموزشی  
هـا از کارهـای      ها نیز بیشتر بوده در نتیجه غرولندها، شـکایت هـا و نالیـدن آن               کاری آن 

  . روزمره بیش تر خواهد بود
فـه هـای رفتـار شـهروندی        لؤ م ی    بـین همـه     ی شش   شمارهیج جدول   انتبا توجه به        

 اهمیـت ایـن بخـش از        .ارد وجود د  مستقیم ی   جوانمردی رابطه  ی  لفهؤمسازمانی به جزء    
 رفتـار  زتحلیل یافته ها در این است که می توان نتیجه گیری کردکه تقویـت هـر بعـد ا               

ثیر قـرار داده و فـضای مطلـوب را بـرای انجـام              أشهروندی سازمانی سایر ابعاد را تحت ت      
  . وظایف فراهم می آورد

 و در نظـر نگـرفتن        آماری به کارکنان غیر آموزشـی  دانـشگاه         ی  محدود بودن جامعه      
های مهـم ایـن       آماری از محدودیت   ی  عنوان جامعه ه  ت علمی و دانشجویان ب    أاعضای هی 

  .استتحقیق 
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   هاپیشنهاد
 اصـول رفتـار     ی  های آموزشی کـافی و مناسـب در زمینـه           برگزاری کالس ها و کارگاه     -

ن میـا  در  جـوانمردی  ی   روحیـه  تقویـت   بـه منظـور    شهروندی سازمانی در میان کارکنان    
  .ی چهار و پنج  شمارهتایج جداول  فرهنگی با توجه به ن-کنان آموزشیکار

ــا در زمینــه -  تقویــت شــاخص هــای ی  اســتفاده از بروشــورها ، پوســترها و عکــس ه
  . لفه های آن در ادارات و دانشکده های مختلفؤرفتارشهروندی سازمانی و م

   .ابی عملکرد کارکنانلفه های رفتار شهروندی سازمانی در ارزیؤ استفاده از م-
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