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چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین اعتماد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد

اسالمی بود .پژوهش به شیوه توصیفی -همبستگی انجام شد 052 .نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و

تحتادیارقیقات به عنوان نمونه در تحقیق مشارکت جستند .برای جمع آوری دادهها از دو ابزار.1 :پرسشنامه رفتار

شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران ( .2 ) 99 17پرسشنامه اعتماد سازمانی گری رودر( ) 003 2استفاده شد .با
استفاده از روش آلفای کرونباخ ضرایب پایایی پرسشنامهها برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی  0/58و برای
پرسشنامه اعتماد سازمانی برابر با  0 / 82حاصل شد .دادههای گردآوری شده با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و

آمار استنباطی (آزمون  tتک نمونه ای ،کای اسکوئر ،ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چند متغیره و آزمون

شدت همبستگی گاما) تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان میدهد که بین احساس اعتماد سازمانی (اعتماد بین فردی و

یهای
اعتماد سیستمی) کارکنان دانشگاه و بروز رفتار شهروندی سازمانی از سوی آنان رابطه وجود دارد .از بین ویژگ 
جمعیت شناختی فقط سابقه کار در بروز رفتار شهروندی سازمانی تاثیر گذار است.

کلید واژهها :رفتار شهروندی سازمانی  ،اعتماد سازمانی،دانشگاه آزاد اسالمی.

دریافت مقاله1392 /2/ 18 :

پذیرش مقاله1392 /5/1 :

 -1دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ( نویسنده مسئول) sh.bidarian@yahoo.com
 -2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران pjaafari@yahoo.com
 -3عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار
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مقدمه

یباشد .با توجه به نقش
یکی از اهداف عالی دانشگاهها داشتن نیروی انسانی متعهد و فرهیخته م 

رفتار شهروندی سازمانی در نهادینه کردن وظایف به عنوان آرمان فردی میتوان امیدوار بود که

افراد ،اهداف سازمانی را جزء الینفک اهداف شخصی خود دانسته و در تحقق آن بکوشند .برتری

یشود و سازمانهایی موفق هستند
شهای کارکنان معمولی حاصل نم 
عملکرد سازمانی از طریق تال 

یکنند .بنابراین تفاوت همکاری
یخود تالش م 
که دارای کارکنانی باشند که فراتر از وظایف رسم 
شهایی که فراتر
داوطلبانه و اجباری از اهمیت فراوان برخوردار است .پژوهشگران سازمانی به تال 

از وظایف تعریف شده کارکنان باشد ،با عنوان «رفتار شهروندی سازمانی» یاد میکنند (پودساکف
و همکاران .) 2009 ،پودساکف 1و همکاران(  ) 2009بر این باوراند که شهروند خوب ،دارای

قهای آن
یشود که برخی از مصدا 
تفکری است که تنوعی از رفتارهای کارکنان را شامل م 

عبارتند از :انجام وظایف اخالقی ،کمک رسانی داوطلبانه به سایر افراد در کارشان ،توسعه حرفه

ای در زمینه کاری خود ،پیروی از مقررات سازمان حتی در مواردی که کسی بر او نظارت ندارد،

تالش در جهت ارتقاء و کمک به سازمان ،حفظ نگرش مثبت و تحمل نامالیمات در کار .رفتار

شهروندي سازماني بيانگر فعاليتهاي كار مرتبط ،داوطلبانه و اختياري است که بطور غير مستقيم و

ضمني از طريق توصيف رسمي شغل و سيستم پاداش سازماندهي شده و در نهايت كارا يي و اثر

بخشي وظايف سازمان را ارتقا مي دهد .عناصر رفتار شهروندي از ديدگاه ارگان عبارتند از:

جوانمردي ،وظيفه شناسي ،نوعدوستی ،احترام و فضيلت شهروندی (صالح نیا.) 138 9،

یتواند در مسیر اثربخشی و افزایش رفتار شهروندی سازمانی به
یکی از متغیرهای کلیدی که م 

عنوان مزیت رقابتی به سازمانهای قرن بیست و یکم کمک کند اعتماد سازمانی است .کلی

2

( ) 003 2معتقد است که اعتماد به عنوان یکی از اجزاء سازنده و حیاتی برای افزایش اثربخشی

یشود(کلی .) 003 2،نیهان( )0 00 2معتقد است که اعتماد
سازمانی و مزیت رقابتی سازمانها معرفی م 
سازهاي است كه احساس اطمينان و حمايت كي
اعتماد سطح اطمينان است كه كي

فرد از مديرش را شرح مي دهد ،بطور كلي

فرد نسبت به ديگري براي انجام عادالنه اخالقي امور دارد.

اعتماد سطحي از شايستگي يا اطمينان است كه كي

فرد نسبت به شايستگي ديگران براي انجام
- Podsakoff
- Kelly

1
2
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كي

كار طبق شيوه اي اخالقي ،بيطرفانه و از روي ميل و رغبت دارد .اعتماد دارای دو بعد بین

یباشد .اعتماد بين فردي 1بر ميزان شايستگي و اطمينان كه هر فرد در ديگر افراد
فردی و سیستمی م 

سازمان و در رهبر سازمان براي انجام امور و اعتماد سيستمي 2بر ميزان اطمينان افراد به سيستمها و

ساختارهاي سازمان اشاره دارد .همچنین اعتماد دارای پنج مولفه :صداقت ،شایستگی ،ثبات یا
یباشد( .همان).
پایداری ،وفاداری ،روراستی م 

رفتار شهروندي سازماني را ابتدا در سال  1987توسط كان و كاتز 3به عنوان رفتارهاي فرا نقشي

شهاي اصلي درباره اين مفهوم از  42سال قبل يعني از زماني كه ارگان و
تعريف كردند ،اما پژوه 
بتمن ،4آن را با نام «رفتار شهروندي سازماني» معرفي كردند آغاز شد و از آن هنگام به بعد

مطالعات زيادي درباره رفتار شهروندي سازماني و تاثير آن بر عوامل گوناگون انجام شده كه از

مهمترين آنها مي توان به پژوهش ارگان و همکاران ( ) 006 2اشاره كرد؛ كه هر كي

به عنوان

شهاي انجام
شهاي مورد استفاده قرار گرفته اند .در طول اين سالها همه پژوه 
منابع ساير پژوه 

شده به اين اجماع رسيده اند كه رفتار شهروندي سازماني نتايج برجسته اي براي كسب و كارهاي

سازماني به همراه دارد( پودساکف و همکاران.) 2009 ،

ویلسون و همکارش 5در سال  02 10تحقیقی تحت عنوان اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی در

بین کارکنان بعضی سازمانها انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که در صورت وجود اعتماد بین

مافوق و زیردستان ،کارکنان به رفتار شهروندی سازمانی سازمانی تمایل بیشتری دارند.

کلی در سال  0023تحقیقی تحت عنوان رابطه رفتار شهروندی سازمانی و میزان عملکرد اعضاء

هیات علمی با انگیزش حرفه ای اعضاء و سطح اعتماد به دانشجویان از دیدگاه  242فارغ التحصیل

در رشتههای مختلف تحصیلی انجام داده است .نتیجه این تحقیق مشخص ساخته است که تشویق

ثهای کالس ،جهت گیری عملی نسبت به دروس ،وظیفه شناس
دانشجویان به مشارکت در بح 

بودن نسبت به آماده کردن و سازماندهی دروس و برخورد دوستانه و مودبانه با دانشجویان به عنوان

یباشد و افزایش سطح رفتار شهروند سازمانی
ویژگیهای ضروری یک عضو هیات علمی خوب م 

1

-Interpersonal Trust
-Seystemtic Trust
3
-Can and Katz
4
-Organ and Batman
5
-Vilson,G & Torip,D
2
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یتواند منجر به بهبود کیفیت آموزش عالی شود .میایگان 1در سال  0024تحقیقی تحت عنوان
م 
افزایش سطح رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیات علمی دانشگاههای ترکیه به ثمر رسانده است.

جامعه آماری این تحقیق  1018عضو هیات علمی دانشگاههای دولتی ترکیه بودند .در این تحقیق
به این نتیجه رسیدند که اعتماد بین فردی خود به روی سطح رفتار شهروند سازمانی آنها تاثیر

یگذارد و اعتماد به مافوق رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل میکند و
م 

همچنین اعتماد به مافوق در دانشگاههایی که سطح عدالت سازمانی آنها باالست ،نسبت به سایر

دانشگاهها بیشتر است .نیهان ) 006 2( 2اعتماد را یک مفهوم پر اهمیت در ساختار مدرن رهبری

یداند .از نظر وی محیطهای کاری با اعتماد باال منجر به افزایش کارهای تیمی ،کاهش تعارض و
م 
بهبود عملکرد اثر بخش رهبری میشوند .در این مطالعه به بررسی اعتماد سازمانی در نیروی هوایی

آمریکا بر اساس تئوری اعتماد بر روی یک نمونه  285نفری از مدیران نیروی هوایی ساشکین
پرداخته شده است .نتایج این تحقیق نشان داده است که :بین متغیرهای اعتماد سازمانی با رفتار
شهروندی سازمانی و همچنین بین عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد .از دیگر
نتایج این تحقیق این است که بین اعتماد سازمانی و ترک خدمت رابطه وجود دارد.

کریستینا الفرتی ) 003 2(3در پژوهشی دیگر اعتماد سازمانی را بر اساس تئوری اعتماد ساشکین

مورد آزمون قرار داده و رابطه آن را با سه شاخص عملکرد اثر بخش سازمانی در سطح ده
بیمارستان جورج واشنگتون مورد بررسی قرار داده است .او ضمن بیان رابطه مهم بین اعتماد

صهای عملکرد اثر بخش در سازمان ،دریافت که اعتماد رابطه معکوسی با
سازمانی و برخی شاخ 

میزان ترک خدمت کارکنان و رابطه مستقیمی با رضایتمندی بیماران دارد .نورمن و سونیا) 003 2(4
یکند.
در پژوهش خود به ارتباط مستقیم بهره وری سازمانی و اعتماد کارکنان به مدیران اشاره م 

در این مطالعه اعتماد به مدیران ،رابطه مستقیمی با نگرش مثبت ،خشنودی از کار و رضایت شغلی

و افزایش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان داشته است .در این مطالعه آنها شرح میدهند که
یتواند باعث بهبود و جلب اعتماد کارکنان و احساس رضایت بیشتر
تهای مدیران م 
برخی فعالی 

آنان شود.

1

- Miyagan,M
- Nyhan,M
3
- Lafferty,Ch.L
4
- Norman & Sonya
2
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یدهند که مدیران زن بیشتر از مدیران مرد
یانگ وکای فنگ ) 003 2( 1در پژوهشی دیگر نشان م 

یدهند .در
به کارمندان خود اعتماد میکنند و بطور خالصه به اصالحات کارمند محوری اهمیت م 

ضمن یاد آوری میشوند که سازمانهای اجتماعی باید با در گیر کردن بیشتر کارکنان در فعالیتها
و فرایندها در ایجاد جو اعتماد بکوشند .شکرکن(  ) 1380به مطالعه عوامل موثر در رفتار شهروندي

سازماني و ارتباط آنها با عملکرد سازماني را مورد مطالعه قرار داده است .در اين تحقيق براي

شناسا يي عوامل موثر بر شهروندي سازماني با کاوش در ادبيات موجود بر اساس مدلهای البرات

مورمن ،ارگان ،نيهف ،اسميت ،وان سکاتر ،مارک سي وان ،اسميت شش عامل مهم تأثيرگذار بر

رفتار شهروندي سازماني بين کارکنان و مديران شناسا يي شده اند که عبارتند از :فداکاري،
لپذيري (جوانمردي) .در بخش دیگر این تحقیق اين عوامل
وظيفهشناسي ،وفاداري ،توجه ،تحم 

در سازمانهاي موجود به آزمون گذاشته شده اند تا وضعيت آنها از لحاظ ميزان رفتار شهروندي و

ارتباط آنها با عملکرد سازمانی بررسي گردد .براساس آزمون رتبهاي فريدمن در سازمانهاي موفق

لپذيري و جوانمردي
و ناموفق شاخص وظيفهشناسي کارکنان بيشترين ميانگين رتبه و تحم 

کمترين ميانگين رتبه را بدست آورده اند .نتایج آزمونهای آماری نشان داده است که بین

صهاي انساني رفتار شهروندی يعني شاخصهاي فداکاري،
سازمانهای مورد مطالعه از لحاظ شاخ 

مشارکت (مدني ،اجتماعي ،وظيفهاي و حمايتي) و توجه تفاوت معناداري وجود ندارد ،اما به

لپذيري) و وفاداري بين سازمانهاي
لحاظ شاخصهاي سازماني وظيفهشناسي ،جوانمردي (تحم 

مذکور تفاوت معنادار وجود دارد.

بطور کلی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص رفتار شهروندی سازمانی واعتماد سازمانی

میتوان در بهبود رفتار کارکنان سازمانها از جمله دانشگاهها استفاده نمود .با توجه به مطالب فوق،

هدف كلي اين پژوهش تب يي ن رابطه اعتماد سازمانی با رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه

آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات تهران است .بر این اساس سوالهای تحقیق به شرح زیر است:

سوالهای پژوهش

-1وضعیت رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

چگونه است؟

 -2وضعیت اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات چگونه است؟
- Yang & Knifings

1
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-3چه رابطه ای بين اعتماد سازمانی و مولفههای آن با رفتار شهروندي سازماني در بین کارکنان دانشگاه

آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات وجود دارد؟.

یهای جمعيت شناختي (سن،
- -4آیا بین سطح رفتار شهروندي سازمانی کارکنان بر حسب ویژگ 

جنسیت ،تحصيالت و سابقه كار) تفاوت وجود دارد؟.

-5آیا بر اساس مولفههای اعتماد سازمانی میتوان رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی نمود؟

رو ش

این تحقیق به روش توصیفی (همبستگی) انجام شده است .جامعه آماری تحقیق را کارکنان

یدهند .بر اساس
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران به تعداد  736نفر تشکیل م 

جدول کرجسی و مورگان تعداد  052نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق برآورد شده است؛ و با در
اختیار گرفتن لیست کامل کارکنان به صورت تصادفی انتخاب شده اند .برای جمع آوری دادهها

از دو پرسشنامه استفاده شده است .1 :پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران،

 ) 1997شامل  12گویه  .2پرسشنامه اعتماد سازمانی (گری رودر ) 003 2،شامل  34گویه مشتمل بر

دو مولفه اعتماد بین فردی و اعتماد سیستمی .هر دو پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج تایی(یک
نشان دهنده کمترین میزان توافق تا پنج نشان دهنده بیشترین میزان توافق) بوده است .روایی

محتوایی پرسشنامهها از طریق قضاوت خبرگان تایید شده است .پایایی هر دو پرسشنامه پس از
اجرای آزمایشی بین  30نفر از کارکنان دانشگاه که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند ،از

طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است .میزان پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

 0/58و اعتماد سازمانی  0/ 82بدست آمده است .دادههای جمع آوری شده با استفاده از آزمون t
تک نمونه ای ،آزمون کای اسکوئر ،ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چند متغیره و آزمون

شدت همبستگی گاما تجزیه و تحلیل شده اند.

یافتهها

 .1وضعیت رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و

تحقیقات چگونه است؟

یدهد که  2 65.درصد کارکنان رفتار شهروندي را در سطح
نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان م 

متوسط ارزیابی نمودهاند 31.5 ،درصد در سطح زياد و تنها  3.2درصد در سطح کم ارزیابی
نمودهاند.
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جدول .1وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
فراوانی

د رص د

کم

8

2.3

میزان رفتار شهروندي
متوسط

163

2 65.

زیاد

79

31.5

کل

052

100.0

 .2وضعیت اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

چگونه است؟

بر اساس نتايج بدست آمده احساس اعتماد کارکنان با  88درصد در سطح متوسط است11.2 ،

درصد به ميزان زياد و در مقابل  8درصد به ميزان كم است .همچنین در ارزیابی مولفههای اعتماد

سازمانی کارکنان یافتههای زیر بدست آمده است :ميزان احساس اعتماد بين فردي اکثریت

کارکنان با  74درصد در سطح متوسط 1.6 2 ،درصد به ميزان زياد و در مقابل  4.4درصد به ميزان
كم است .ميزان احساس اعتماد سيستمي اکثریت کارکنان با  88.4درصد در سطح متوسط10.4 ،
یباشد.
درصد به ميزان زياد و در مقابل  2.1درصد به ميزان كم م 

جدول .2وضعیت اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
فراوانی

د رص د

کم

11

4.4

میزان اعتماد بين فردي
متوسط

185

74

زیاد

54

1.6 2

کل

052

10 0.0

جدول .3وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
فراوانی

د رص د

کم

3

2.1

میزان اعتماد سيستمي
متوسط

221

88.4

زیاد

62

10.4

کل

052

100.0

 .3چه رابطهای بين اعتماد سازمانی و مولفههای آن با رفتار شهروندي سازماني در بین کارکنان

دانشگاه آزاد اسالمی وجود دارد؟

مقدار  )27 .7 71( X2برای متغیر اعتماد سازمانی با احتمال  99درصد معنادار است

( )Sig=0/ 001؛ و بیانگر این است كه بين دو متغير احساس اعتماد سازماني و بروز رفتارهای

شهروندي رابطه وجود دارد( .فرض  H1مورد قبول است) .با توجه به مقدار شدت همبستگی

(  ). 285به دست آمده ازآزمون گاما ( )Gammaرابطه بين اين دو متغير در حد ضعيف و جهت
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رابطه مثبت ميباشد .بدين معني كه هر چه ميزان احساس اعتماد در سازمان باال رود ميزان بروز
رفتار شهروندي در سازمان نيز باال ميرود.

جدول .4نتایج محاسبات آزمون خی دو و شدت همبستگی بین متغیر اعتماد سازمانی و مولفههای آن با رفتار
شهروندی سازمانی
مقدار خی دو

متغیر مستقل

متغیر وابسته

اعتماد بین فردی

رفتار شهروندی سازمانی

297 32,

شدت همبستگی

نتیجه فرض

سطح معناداری

21 5 0.

تایید

0/ 0000

اعتماد سیستمی

رفتار شهروندی سازمانی

13,084

45 1 0.

0/110

تایید

اعتماد سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

27 .7 71

0.285

0.001

تایید

مقدار )2 32.79 ( X2برای متغیر اعتماد بین فردی با احتمال  95درصدمعنادار است( sig . 000

=) .بیانگر آن است که بين دو متغير اعتماد بين فردي و رفتار شهروندي رابطه وجود دارد( .فرض
 H1مورد قبول است) .با توجه به مقدار شدت رابطه بدست آمده از آزمون گاما (  )0/ 52رابطه بین

يباشد .بدین معنی كه هرچه فرد احساس اعتماد بين فردي
دو متغییر متوسط و جهت رابطه مثبت م 
باالتري داشته باشد ،رعايت رفتار شهروندي باالتري خواهد داشت.

جدول .5رابطه بين احساس اعتماد بين فردي و رفتار شهروندي
اعتماد بين فردي

رفتار شهروندي
سازمانی

کم

فراوانی

متوسط

فراوانی

زیاد

فراوانی

د رص د

د رص د

د رص د
کل

فراوانی

f.o

1

2

3

3

5

0

8

f.e

4.0

9.5

7.1

8

f.o

7.3 2

7.2

0

2.3

7

29 1

27

163

f.e

2.7

120.6

2 35.

163

f.o

63.6

69.7

50

2 65.

1

51

27

79

f.e

5.3

5 8. 5

1 7. 1

79

f.o

1.9

7.6 2

50

31.6

11

185

54

052

f.e

11

185

54

100

100

100

د رص د

2

=/ 521 Gamma

کل

= 0/000Sig

= 4df

052
100

= 92 7, 32 X
2

مقدار ) 13.084 ( Xبرای متغیر اعتماد سیستمی با احتمال  95درصد معنادار است (.)sig =.110

بیانگر آن است كه بين دو متغير اعتماد سيستمي و رفتار شهروندي رابطه وجود دارد( .فرض H1

مورد قبول است ).با توجه به مقدار شدت رابطه بدست آمده از آزمون گاما (  )0/ 14رابطه بسيار
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يباشد .بدین معنی که هرچه فرد از احساس اعتماد سيستمي
ضعيف است اما جهت رابطه مثبت م 
باالتري برخوردار باشد داشته باشد رفتار شهروندي را بيشتر رعايت خواهد كرد.
جدول  .6رابطه بين اعتماد سيستمي و رفتار شهروندي

اعتماد سيستمي
1
رفتار شهروندي
سازمانی

کم

فراوانی

متوسط

فراوانی

زیاد

فراوانی

2

3

1

7

0

8

1.0

1.7

8.0

8

33.3

2.3

0

2.3

0

147

16

163

2

1 44. 1

17

163

f.o

0

66.5

61.5

2 65.

2

67

10

79

f.e

9.0

69.8

2.8

f.o
f.e
د رص د
f.o
f.e
د رص د

د رص د
کل

فراوانی

f.o
f.e

د رص د
=0/ 145 Gamma

کل

= 0/110Sig

79

66.7

30.3

38.5

31.6

3

221

62

052

3

221

62

052

100

100

100
= 4df

100

= ,084 31X2

یهای جمعيت شناختي (سن،
 .4آیا بين سطح رفتار شهروندي سازمانی کارکنان بر حسب ویژگ 

جنس ،تحصيالت ،سابقه) تفاوت معنی دار وجود دارد.

مقدار  ) 5.984 ( X2برای متغیر سن با احتمال  95درصد معنادار نیست(  .(sig= . 425بیانگر آن

است كه بين دو متغير سن و رفتار شهروندي رابطه وجود ندارد (فرض  H0مورد قبول است) .البته
یباشد .بدین معنی که برای رفتار
شدت رابطه نیز در حد ضعیف است و جهت آن معکوس م 
شهروندي تفاوتي در رده سني مختلف وجود ندارد .یعنی با احتمال بسیار ضعیفی میتوان گفت

که با باال رفتن سن ،میزان رفتار شهروندی کاهش مییابد.و بعبارت دیگر افراد سالمند رفتار
یکنند.
شهروندی را کمتر از افراد جوان رعایت م 

مقدار  ). 597 ( X2برای متغیر جنس در سطح  0.05معنادار نیست(  . (Sig=. 742بیانگر آن

است که بين دو متغير جنس و رفتار شهروندي رابطه وجود ندارد (فرض  H0مورد قبول است).
شدت همبستگی نیز بسیار ضعیف است بدین معنی که به لحاظ رعايت رفتار شهروندي سازماني

تفاوتي بين زنان و مردان وجود ندارد .همچنین مقدار  ) 3.635 ( X2برای متغیر تحصیالت در سطح
 0.05معنادار نیست ( .)sig =.854بیانگر آن است که بين دو متغير تحصيالت و رفتار شهروندي
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رابطه معنادار وجود ندارد(فرض  H0مورد قبول است) .بدین معنی که رعايت رفتار شهروندي

تفاوتي در بین افراد با تحصيالت مختلف (باال ،متوسط و پا يي ن) وجود ندارد .و نهایتًاًا مقدار X2
(  ) 11.820برای متغیر سابقه کار در سطح  0.05معنادار است(  .)sig =. 05بیانگر آن است که بين

دو متغير سابقه و رفتار شهروندي رابطه وجود دارد (فرض  H1مورد قبول است) .اما شدت رابطه

يباشد كه نشان ميدهد
بدست آمده بوسيله آزمون گاما براي اين دو متغير رتبهاي به مقدار  -/32م 
يباشد بدان معناست كه هرچه فرد سابقه بيشتري
شدت رابطه بسيار ضعيف و جهت رابطه منفي م 

داشته باشد رعايت رفتار شهروندي كمتري خواهد داشت.

جدول .7نتایج محاسبات آزمون خی دو و شدت همبستگی بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی آنان
متغیر وابسته

مقدار خی

شدت همبستگی

سطح معنی

نتیجه آزمون فرضیه

متغیرهای
سن

رفتار شهروندي

5,984

- 0.10

05240.

فرض تحقیق تایید شد

جنسیت

رفتار شهروندي

97 5 0.

0.05

247.0

فرض صفر تایید شد

تحصيالت

رفتار شهروندي

3,635

0.090

0.458

فرض صفر تایید شد

سابقه کار

رفتار شهروندي

11,820

- 0.230

0.05

فرض تحقیق تایید شد

مستقل

دو

دا ر ی

یتوان رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی نمود؟
-5آیا بر اساس مولفههای اعتماد سازمانی م 

با توجه به جدول فوق متغیرهای اعتماد بین فردی و اعتماد سیستمی با ضرایب مشخص شده

یباشند .و ضریب بتای  0/ 29اعتماد بین فردی
دارای تأثیر افزاینده بر رفتار شهروندی پاسخگویان م 

بدان معناست که به ازای هر واحد تغییر در انحراف معیار اعتماد بین فردی  29واحد تغییر در رفتار

یآید و از آنجا که جهت این رابطه مثبت است ،تغییر بصورت مستقیم و از نوع
شهروندی بوجود م 

افزاینده میباشد .همچنین ضریب بتای اعتماد سیستمی بدین معنی است که به ازای تغییر در

یآید که نشانگر رابطه
انحراف معیار اعتماد سیستمی  16واحد تغییر در رفتار شهروندی بوجود م 

مستقیم و فزاینده میباشد.

جدول .8مشخصكنندههاي آماري ،ميزان و جهت تأثير هر يك از متغيرهاي مستقل بر رفتار شهروندی
ضرايب رگرسيون

خطاي استاندارد

بتای استاندارد شده

t

سطح معني داري

اعتماد سیستمی

-0. 039

0.051

61 1 0.

- 77 7 0.

0.038

اعتماد بین فردی

06 7 0.

69 1 0.

0.291

68 1 4.

0.000

شاخص آماري

بحث و نتیجهگیری

یاز کارکنان مورد مطالعه رفتار شهروندی
یدهد که بیش از نیم 
اولین یافته این تحقیق نشان م 

سازمانی را در دانشگاه در حد متوسط و کم ارزیابی نموده اند و رضایت چندانی از این وضعیت
شهای پودساکف و همکارانش(  ) 2009مطابقت دارد.
ندارند .این یافتهها با نتایج پژوه 
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یافته دیگر پژوهش این است که بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار

وجود دارد .این نتیجه نشان دهنده وجود "روابط معتمدانه" بین کارکنان با بروز رفتارهای

یتوان گفت هر چه میزان اعتماد در روابط بین
یباشد .مطابق با این یافته م 
داوطلبانه از سوی آنان م 

کارکنان دانشگاه باال رود ،میزان رعایت رفتار شهروندی از سوی آنان نیز افزایش خواهد یافت.
قهای ویلسون و همکار ( )0 01 2و پودساکف و همکاران (  ) 1990مطابقت
این نتیجه با نتایج تحقی 

دارد .زیرا در چنین شرایطی روابط معتمدانه بین افراد موجب بروز همکاری بین کارکنان و سازمان

که از عوامل مهم رفتار شهروندی است خواهد شد .اعتماد سازمانی شامل دو مولفه بین فردی و

یباشد .از بین این مولفهها اعتماد بین فردی رابطه بیشتری با رفتار شهروندی سازمانی
سیستمی م 

دارد؛ این بیانگر رابطه قوی بین شایستگی هر فرد با دیگر افراد سازمان و با رهبر سازمان است .از

مها و ساختارهای سازمانی اشاره دارد که
سوی دیگر اعتماد سیستمی به میزان اطمینان افراد به سیست 
با رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد؛ که بیانگر آن است که هر چه افراد به سازمان اطمینان
بیشتری داشته باشند رفتار شهروندی باالتری را بروز میدهند.

یافتههای دیگر تحقیق حاضر حاکی از این است که سن و تحصیالت با رفتار شهروندی

یرسد دلیل
سازمانی رابطه ندارند ،این نتایج با یافتههای نیهان ( ) 006 2همسو میباشند .به نظر م 

یباشد.
عدم رابطه بین این دو متغیر یکنواخت شدن کار و عدم وجود انگیزه برای کارکنان م 

همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که رعایت رفتار شهروندی سازمانی بین زنان و مردان

تفاوتی ندارد؛ این یافته با نتایج سایرمحققین خارج از کشور همسو نیست .در مجموع رفتار

شهروندی سازمانی چندان متأثر از متغيرهای جمعیت شناختی نیست .با این وجود سابقه کار بی

تاثیر بر رفتارهای فرانقشی نیست .هر چه افراد سابقه کاری بیشتری داشته باشند ،رفتار شهروندی

بیشتری خواهند داشت.

یتوان چنین نتیجه گرفت ،اعتماد سازمانی تأثیر بسزایی بر رفتار شهروندی
با توجه به یافتهها م 

سازمانی دارد که در نهایت منجر به ارتقاء و بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد .با توجه به اهمیت
یتوانند از طریق ایجاد محیطی توام با تعامل،
اعتماد کارکنان به مراجعین و همکاران ،دانشگاهها م 
نوعدوستی ،شرافت کاری ،مسئولیت پذیری و جوانمردی رفتار شهروندی را در جهت ارتقاء

سازمان افزایش دهند.
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