
 

 

 پادسکاف سازمانی شهروندی رفتار استاندارد  پرسشنامه

 

سوال  27طراحی شده است. و دارای   2000توسط پادسکاف   سازمانی شهروندی رفتار استاندارد  پرسشنامه

 بعد می باشد. 7در 

پرسشنامه :تعریف مفهومی متغییر   

های پودساکف معتقد است، رفتار شهروندی سازمانی رفتاری اختیاری است که جز شرح وظایف شغلی و یا رفتار

باشد و کوتاهی در آن هیچ باشد و در تعهد استخدامی کارکنان قرار نگرفته است و کامال انتخابی مینقشی نمی

 (.1388به نقل از شائمی و محمودی، 2000همکاران،گونه تنبیهی را بدنبال ندارد )پودساکف و 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 گویه ای پرسشنامة 27ای است که کارکنان به سواالت نمره  سازمانی شهروندی رفتاردر این پژوهش منظور از 

 دهند.می  سازمانی شهروندی رفتار

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 1تا 4 یآداب اجتماع

 5تا8 یدوست نوع

 9تا13 یکار وجدان

 17تا  14 یمتقابل شخص یهماهنگ

 20تا  18 ازمنابع سازمان محافظت

 23تا  21 یجوانمرد

 27تا  24 نزاکت

 

 پاسخگوی گرامی

برای کار يک  ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می . تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است

شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در 

 و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد 



 

 

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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ی کم
خیل

 

ی
ب اجتماع

آدا
 

           دارم. به حفظ وجهه و خوشنامی سازمان تمایل 1

           ندارم. به انتقال اخبار واطالعات خوب ومثبت ازسازمان به افرادخارج ازسازمان تمایل 2

           می دهم. پیشنهادات سازنده که عملیات واحدسازمانی رابهبود بخشد ارائه 3

           دارم. به شرکت فعاالنه درجلسات سازمان تمایل 4

ی
نوع دوست

           دارم. درکمک به همکاران جدید تا خود را با محیط کاری وفق دهند تمایل 5 

           دارم. درکمک به همکاران برای حل مشکالت مرتبط باکار تمایل 6

           دارم. به انجام تکالیف کاری همکاران، هنگامی که آنها نیازمند کمک هستند، تمایل 7

           دارم.به هماهنگی وبرقراری ارتباط باهمکاران تمایل  8

ی
ن کار

وجدا
 

ازقوانین و مقررات سازمانی، حتی در زمانی که هیچ کس ناظر برفعالیت های آنها نیست ویا  9

 می کنم.شاهدی وجود نداردکه آنهارا ردیابی کند، تبعیت 

          

           کمتری دارم.درانجام وظیفه ی خودجدی هستم و اشتباهات کاری  10

           ندارم.ازتکالیف کاری چالشی جدید نگرانی  11

           می کنم.در جهت افزایش کیفیت نتایج کاری سخت مطالعه وتالش  12

           وقفهپیش ازموعد مقرر وشروع کارجدید بدون دستیابی به اهداف کاری  13

ی 
هماهنگ

ی
ص

ل شخ
متقاب

 

           نمی کنم.ازتاکتیک های نامشروع وغیرقانونی برای نفوذ وتاثیرگذاری بردیگران استفاده  14

           نمی کنم.ازموقعیت قدرت برای تعقیب اهداف خودخواهانه شخصی استفاده  15

           سرزنش ستیز با دیگران برای دستیابی به اهداف شخصی عدم 16

           نمی کنم.پشت سرمدیر و همکاران غیبت  17

ت 
محافظ

ازمنابع 

سازمان
           نمی کنم.ازاوقات کاری که در سازمان حضوردارم، برای انجام امورشخصی استفاده  18 

           نمی کنم.از منابع سازمانی برای انجام امورشخصی استفاده  19

           آن بهانه نمیتراشم برای استفاده از ودانسته یک مزیت نمرخصی استعالجی را  20



 

 

ی
جوانمرد

 
           نمیکنم.بخشی اززمان خودراصرف شکایت وگله کردن ازموضوعات جزئی  21

           خودداری میکنم.ازینکه مشکالت رابزرگتر ازآنچه هست نشان دهم،  22

           بجای تمرکز بر چیزهای غلط و نادرست، برجنبه های مثبت کاری تمرکز می کنم. 23

ت
نزاک

 

از تجاوز به حقوق دیگران برای کسب منابعی که با دیگران  مشترک و سهیم هستم اجتناب  24

 می کنم

          

           می کنم.از اقداماتی که به دیگران صدمه وخسارت وارد می کند اجتناب  25

           ت نمیکنمربپذیرم مشوبا افرادی که ممکن است از اقدام آنها تاثیر  منفی  26

           ننمایم.سعی می کنم تا مشکلی برای همکارانم ایجاد  27

 

 تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.به دو طریق می توان از  

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس 

 تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

دن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل مرحله اول. وارد کر

 کنید .

( computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xکنید. مثال اگر مولفه اول 

x .ایجاد شود 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد 

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت  computeکردید را با هم 

 دانش یا ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

 آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.



 

 

با یک   مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 خیلی زیاد زیاد تاحدی کم خیلی کم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

جدول زیر  های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساسبر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت کنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 پایین نمره= حد  1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

28 54 84 

 
در این جامعه   سازمانی شهروندی رفتارباشد،  میزان 54تا  28در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 ضعیف می باشد.

در سطح   سازمانی شهروندی رفتارباشد،  میزان  84تا  54در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 متوسطی می باشد.

 بسیار خوب می باشد.  سازمانی شهروندی رفتارباشد،  میزان 84در صورتی که نمرات باالی  -

 

 

 



 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه:

 آن پایایی همچنین. است شده تایید و ارزیابی خوب مشاور، و راهنما اساتید نظرات از استفاده با پرسشنامه روایی

 نشان که امد بدست درصد 70 باالی پرسشنامه این آلفای. گردید محاسبه کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با نیز

 .باشد می پرسشنامه این قبول قابل پایایی دهنده

 

 :منابع

 .، پژوهشنامه مدیریت1390مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 

 .ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی

 

 

 


