تاریخ دریافت49/5/22 :
تاریخ پذیرش49/6/12 :

فصلنامه رسالت مديريت دولتي
سال سوم /شماره هفتم و هشتم /پاييز و زمستان 1931

نقش تعديل کننده فضاي سازماني در رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و
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چکيده
هدف مقاله حاضر بررسي نقش تعديل کننده فضاي سازماني بر رابطه بين رفتاار هاوردندي ساازماني د عملکار
سازمان مي باهد .رفتار هوردندي سازماني مجموعه رفتارهاي سو مندي است که ر هرح دظايف هاللي قياد نشاده
است اما کارکنان براي کمک به يگران طي انجام دظايف سازماني به نحو مشوو اين سته از رفتارها را از خو باردز
مي هند .نوع ردش انجام مقاله حاضرپيمايشي با زمينه يابي از نوع مقطعاي اسات د ساطت تحقياق کااربر ي اسات.
اطالعات مور نياز اين تحقيق به د ردش كتابخانهايي د پرسشنامه جمعآدري گر يد .جامعاه آمااري مقالاه کارکناان
ا اره تربيت بدني استان توران ( 274نفر) بو ه که از ميان آنها به ردش نمونهگياري تصاا في د باا اساتفا ه از فرماو
نمونه گيري کوکران 727 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب هده است پس از جمع آدري اطالعاات باراي تجزياه د تحليال
آنها از نرم افزار  Spssد براي بررسي ردابط علي بين متليرها از تحليل مد رگرسيون سلسله مراتبي استفا ه هده که
پس از جمع آدري اطالعات د انجام تجزيه د تحليل نتايج نشان ا که ادالً بين رفتار هوردندي ساازماني د عملکار
سازماني رابطه معنا اري دجو ار  ،ثانيًا فضاي سازماني رابطه¬ي بين رفتار هوردندي سازماني د عملکر را تعاديل
ميکند.
واژگان كليدي :رفتار هوردندي سازماني ،عملکر سازماني ،فضاي سازماني
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مطالعههاي انجام هده ر زمينه رفتار هوردندي

مقدمه
ر عصر مدرن د کالسيک همچون

سازماني،گوياي اين داقعيت است که دجو اين

ابزارهاي توليد قلمدا مي هدند .ر نياي مدرن،

رفتارها ر سازمانهاي دلتي د خصوصي آثار قابل

سازمانوا انتظار اهتند که کارکنان فقط دظايف ردزمره

توجوي ار  .د اين اثرات فرادان ر سازمان موجب

د يکنواخت مندرج ر هرح هلل را به نحو احسن

مي هو تا بررسي قيقتري پيرامون اين موضوع ر

کارکنان

انجام

هند،اما امردز محققان رفتار سازماني د

ردانشناسي سازماني معتقدند براي نمايان هدن عملکر
داقعي د راستين بايد به رفتارهاي فراهللي نيز توجه

ا اره تازه تاسيس درزش د جوانان صورت پذير .
رفتار شهروندی

عملکرد سازمان

سازمانی

نمو  .ر قاموس مطالعات سازمان د مديريت اگر
فر ي فراتر از دظايف مصوب د مقرر هللي خو ،

جو سازمانی

رفتارهايي را بردز هد که به نفع همکاران د کليت
سازمان باهد اين رفتارها را اصطالحاً رفتار هوردندي
سال سوم /شماره هفتم و هشتم /پاييز و زمستان 1931

سازماني گويند .سازمانهايي که تا کنون رفتارهاي
هوردندي سازماني ر آنوا بررسي هده است ،چندين
عنصر برجسته را نشان مي هند (هوابي :)9831 ،اد )
فراتر از هرح هلل افرا هستند .دم) اختياري د ارا ي
بو ه د اجبار د الزامي براي آنوا دجو ندار  .سوم)
پا اش رسمي د تعيين هده براي اينگونه رفتارها
معموال رنظر گرفته نميهو  .چوارم) هرايط محيطي
د هللي ايجاب مي کنند که اين رفتارها صورت گيرند.
پنجم) رفتارها به عنوان عناصر رداني د اجتماعي
مکمل هسته فني سازمان هستند؛ د هشم) اين رفتارها
به نفع فر  ،همکاران د سازمان است (هوابي،بونام،
 .)9831نوع رابطه رفتار هوردندي سازماني د عملکر
سازمان د عوامل موثر بر اين رابطه بحث مومي که به
ضردرت انجام پژدهش حاضر منجر هده است ،با
توجه به نتايج تحقيقات انجام گرفته متليرهاي متعد ي
بر رفتار هوردندي سازماني موثرند دلي ر اين بين،
متليرهاي عدالت رديهاي،عدالت مراد هاي،عدالت
توزيعي ،اعتما

سازماني،رضايت هللي بيشترين

فراداني را ارند (پو ساکف .)0222 ،بنابراين بررسي
اين مطلب که آيا جو سازماني بر رابطه بين رفتار
هوردندي سازماني د عملکر سازمان تاثير ار
ضردري به نظر مي رسد.

با توجه به مطالب د همچنين مد مفوومي که ر
باال آدر ه هده است هدف اين پژدهش ،بررسي نقش
جو سازماني بر رابطه بين رفتار هوردندي سازماني د
عملکر سازمان د سوا آن اين است که آيا بوبو جو
سازماني همبستگي بين رفتار هوردندي سازماني د
عملکر سازمان را ارتقا مي هد؟
باتمن د ادرگان ()9138براي ادلين بار اصطالح
رفتار هوردندي سازماني را ر تحقيقات د مطالعات
ميداني به كار بر ه د آن را ر د قالب مفوومي زير
بيان نمو ه اند:
اد  :كمكهاي مثبت همچون؛دقت هناسي د انجام
ا ن امور فراتر از آنچه كه تحت عنوان دظايف رسمي
سازماني براي فر

مشخص هده است د

دم:

رفتارهاي اجتناب از خسارت يا زيان رساني به سازمان
به همراه ايجا مزاحمت براي همكاران دسازمان كه
هامل؛ اجتناب از هكوه ،هكايت د سرزنش يگران به
علت چيزهاي كم اهميت ميباهد (ماركوزيوژان،
.)0222
ادرگان ( )9133مقياسي پنج بعدي از رفتار
هوردندي سازماني ارائه

ا

كه ساختار رفتار

هوردندي را تبيين نمو د هامل؛ آ اب اجتماعي،
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دجدان كاري ،نوع دستي ،جوانمر ي د نزاكت است
(سبحاني نژا .)9833 ،

يگر كاركنان سعي ميكنند تا با انجام اين اعما بر
ردند تصميم گيري مديران براي ارتقإ د يا اعطاي

آ اب اجتماعي نوعي رفتار سازماني است كه مبين

پا اش به خو  ،تأثير بگذارند .ر اين حالت كاركنان

ميزان مشاركت فر ر زندگي اجتماعي سازماني است

سازمان از «سرباز خوب» به «هنر پيشه خوب» تبديل

از قبيل؛ حضور ر فعاليتهاي فوق برنامه ،آن هم ر

ميهوند( .كاسترد د همكاران.)0222،
ر مطالعات ادليه محققان

زماني كه نياز جدي به حضور فر نباهد ،حمايت از

ريافتند كه رفتار

توسعه تلييرات مطرح هده توسط مديران ،تمايل به

هوردندي سازماني با عملكر باال ارتباط ار  .كاتز د

مطالعه كتاب ،مجالت ،افزايش اطالعات عمومي مرتبط

يانكلويچ ( )9191معتقدند؛ رفتار هوردندي سازماني با

با بوبو عمليات سازمان د فعاليتهايي ر راستاي

بوبو عملكر سازماني ارتباط چشمگيري اهته است.
كارامبايا ( )9131ر مطالعه خو

ارتقإآگاهي كاركنان را ر بر ميگير .

ر اين زمينه ريافت

دجدان كاري هامل رفتارهايي ،فراتر از الزامات

كه آن سته از كاركناني كه ر داحدهاي سازماني با

تعيين هده به دسيله سازمان ز محيط كاري است

عملكر باال كار ميكنند ،نسبت به كاركناني كه ر

(همانند كار ر بعد از ساعات ا اري براي سو رساندن

داحدهايي با عملكر سازماني پايين تر كار ميكنند،

به سازمان.

گرايش بيشتري به بردز رفتار هوردندي سازماني اهته
ر پژدهشي يگر دالز د نيوف ( )9111ريافتند؛

صميميت ،همدلي د لسوزي بين همكاران اهاره ار
كه به هكل مستقيم د غير مستقيم به حل مشكالت

رفتار هوردندي سازماني با برخي هاخصهاي عملكر

كاري كاركنان سازمان كمك مي هد.

سازماي ارتباط ار  .هم چنين كويز ( )0229ر مطالعه

جوانمر ي د نزاكت ،،مؤلفههايي پيرامون اجتناب

خو

ريافت كه رفتار هوردندي سازماني به طور

از دار كر ن خسارت به سازمان ميباهند .جوانمر ي

معنا اري با اثربخشي سازماني مرتبط است (زارعيمتين

به هكيبايي ر برابر سختيها د هواريهاي اجتناب-

د همکاران.)9831 ،

ناپذير کاري د همچنين اجحافهاي هللي بددن اينكه

فضاي سازماني مانند هواي ردن اتاق همه چيز را

گله د هكايتي از فر سر بزند ،اطالق مي گر د

فرا ميگير  .فضاي سازماني را نميتوان يد د يا لمس

نزاكت نيز به حساسيت به ميزان اثر گذاري هخصي بر

ار  .فضاي سازماني بر ردي هر چيز

سرنوهت

يگران مربوط ميهو

(ماركوزي د

ژان.)0222،

کر دلي دجو

يگري که ر سازمان رخ مي هد اثر ميگذار  .د
همچنين از هر رديدا

يگري که ر سازمان رخ مي-

ادرگان بعد از بر همر ن اهداف فوق ،يا آدر

هد تأثير ميپذير  ،که اين خصلت سيستمهاي

ميهو كه هر پنج بعد رفتار هوردندي سازماني،

پوياست ( يويس د استورم .)9898 ،فضاي سازماني

ممكن است همزمان حضور پيدا نكر ه د به طوري كه

به عنوان يک مفووم موضوعي است که مجا له بسياري

برخي از افرا كه فكر ميكنيم ،اراي بعد دجدان كاري

را برانگيخته است د آنان که به اين مفووم عالقهمندند

هستند ،ممكن است هميشه نوع دست د فداكار

فضاي سازماني را به عنوان مجموعهايي از ا راکات

نباهند د يا اينكه برخي از ابعا مذكور ،مانند نوع

توصيفي از خصوصيات سازمان مانند رهبري ،خط-

دستي د دجدان كاري امكان ار  ،تاكتيكي براي

مشيهاي سازمان ،خصوصيات هللي د دظيفهايي د

تحت فشار قرار ا ن مديران سازمان باهد به عبارت

غيره مي انند .از اين يدگاه فضاي سازماني يک متلير

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

نوع دستي به رفتارهاي مفيد د سو بخشي چون؛

اند (سبحاني نژا .)9833 ،
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دابسته به تصميمات د اقدامات مديريت است

د متناقض است د با هم سازگاري ندار (منوريان،

(مز اراني .)9893 ،ر متون مديريتي فضا را با محيط،

.)9899

فرهنگ ،د احساس همخانوا ه انستهاند که همه اين

ر يک طيف

پژدهشگران د نويسندگان متعد

اصطالحات بر کيفيات اخلي سازمان اللت ار .

دسيعي از علوم رفتاري به مطالعه فضاي سازماني

البته امردزه ر پرتو پيشرفت علم سازمان د مديريت د

پر اختهاند .گرچه توافق عمومي بر اهميت جو

نظريهپر ازي د تحقيقات گستر ه ر مديريت معاني

سازماني ر رفتار انساني د کارکر سازماني دجو

فرهنگ ،محيط د جو از هم متمايز هدهاند ،د مفووم

ار  ،ليکن بحثهاي ائمي رباره اهميت فضاي

فضا به عنوان انعکاسي از فرهنگ سازماني تعريف هده

سازماني نسبت به ساير مفاهيم مرتبط دجو ار (مين

است .فضا ر مفووم اخير عبارتست از ا راکاتي که

داير.)9110 ،

افرا از جنبههاي متفادت محيط سازماني خو

سال سوم /شماره هفتم و هشتم /پاييز و زمستان 1931

ارند

تعاريف مختلف د متعد ي براي فضاي سازماني

(طالبپور .)9832 ،برخي سازمانها پرتالش د کارآمد

ارائه هده است که برخي از اين تعاريف بر اساس

هستند ،برخي يگر بيتفادت د سولانگارند .برخي به

زمان تنظيم هده اند د ر زير آمدهاند.

ردابط انساني بوا مي هندد برخي يگر نسبت به

ا بيات ناظر به جو به اعتقا

نيسون ريشه ر

مسائل انساني بيتفادتند که اين خصوصيات منحصر به

نظريه ميدان نيردي کرت لوين ار اين نظريه به

فر فضاي سازمانها را از يکديگر متمايز ميکند

هکلي تحليلي فر را از محيط جدا ساخته د بر اين

( يويس د استورم.)9898 ،

فرض استوار است که افرا عواملي اجتماعياند .بعدها

سازمانها تمايل ارند انسانهايي را جذب کنند که

ا راکات افرا بيش از ديژگيهاي سازماني مور توجه

آنها را متناسب با جو خو مي انند تا ر نتيجه

قرار گرفتهاند ( نيسون .)9111 ،مجموعهايي از مقاالت

ارزشهاي آنها تا حدد ي استوار د پايدار بماند ،د از

نوهته هده برخي از اختالفات پيرامون مسائلي همچون

طرفي يگر انسانها به همان هيوهايي که محل زندگي

تداخل ميان فضاي سازمان د عناديني نظير رضايت د

خو را ر مناطق آب د هوايي مختلف مانند ريايي،

ساختار سازماني را برطرف ساختند .اين مقاالت به

کوهستاني د يا کويري برميگزينند د به گزينش

اعتقا نيسون باعث بستر سازي براي رسيدن به اتفاق

سازماني که اراي جو بوتري است ست ميزنند

نظر ر مور سه رديکر متفادت به جو هدهاند که اين

( يويس د استورم.)9898 ،

رديکر ها عبارت بو ند از الف) اندازهگيري

فضاي سازماني از مباحثي است که ر ا بيات

يدگاههاي فر ي ،ب) اندازهگيري

يدگاههاي

مديريت به ميزان زيا ي مور بحث د جد قرار گرفته

سازماني ،ج) اندازهگيري چندگانه براي تلفيق

است د ر حد محدد ي هناخته هده است .از اينرد

معيارهاي ا راکي د معيارهاي عينيتر ( نيسون.)9111 ،

گرچه تحقيقات مرتبط با جو سازماني د تالش براي

دم د

رديکر اد به عنوان جو رداني ،رديکر

تددين تعريفي قابل قبو از حداقل  22سا پيش آغاز

سوم به عنوان فضاي سازماني هناخته هدهاند .ر هه

هده است ،دلي هنوز تعريف داحدي که مور قبو

هشتا پژدهشگران توجه بيشتري به مسائل مرتبط با

همگان باهد ارائه نشده است .به عبارت يگر گرچه

فضاي سازماني د از جمله چگونگي هکلگيري فضاي

تعاريف متعد ي براي ردهن هدن مفووم فضاي

سازماني معطوف اهتهاند .فرايند« جذب ،انتخاب د

سازماني ارائه هده است دلي اين تعاريف غالباً متضا

ابقإ» پويايي هکلگيري جو را بر اساس تليير اعضا
همراه با رديکر اجتماعي هدن به تصوير ميکشد.
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رديکر ساختار اجتماعي جو را به عنوان يکي از نتايج

کارکنان-احساس رضايت از ايفاي نقش-تناسب ميان

نظام ارزهي سازمانها قلمدا ميکند .موران د دلکوين

نقش د هخصيت افرا .

رديکر هاي ناظر بر هکلگيري جو را تحت عنوان

رضايت از پا اش :محرک انگيزهي جوت بورهدري

ساختاري ،ا راکي ،تعاملي د فرهنگي طبقهبندي کر ه-

د کارايي بوتر ر امور -ستمز حاصل از عملکر

اند (موران د دلکوين.)9110 ،

مثبت-احساس مفيد بو ن ر سازمان.

رديکر ساختاري :ر اين رديکر اساساً فضاي

رضايت د توافق بر ردي رديهها :توافق بر تصميم

سازماني را به عنوان ديژگي دابسته به سازمانها ر نظر

گيريهاي حساس-مشارکت مسئوالنه همکاران ر

ميگيرند اين ديژگي مربوط به خو سازمان مستقل از

برنامهها-اظوار نظر د ارائه يدگاههاي مختلف ر

اعضاي آن است.

اجراي برنامهها -اهميت به هيوههاي کارآمد ر تصميم

رديکر ا راکي :اين رديکر اساس د ريشه فضاي

گيريها

سازماني را ر اعضاي آن مي اند .رديکر ا راکي بر

اثربخشي ارتباطات :آگاهي از هرح هللهاي

اين فرض استوار است که افرا متليرهاي موقعيتي را

موجو ر سازمان-توانايي ر برخور گيرا د مؤ بانه با

به ردهي که از لحاظ ردانشناسي براي آنها معني ار

همکاران د ارباب رجوع -توانايي انتقا

اطالعات

است تعبير د تفسير ميکند د به آنها پاسخ مي هد.

(طالبپور.)9832،

فضاي سازماني حاصل تعامل بين اعضاي سازمان د

فضاي سازماني ،ديژگيهاي مختلفي بدست ميآيند که

موقعيتهاي سازماني است

ميتوان از آنوا به عنوان ديژگيهاي فضاي سازماني نام

رديکر فرهنگي :نوع تکامل يافته رديکر تعاملي

بر عبارتند از :

است .طبق اين رديکر گردههاي سازماني يک حس

اصطالح توصيفي :فضاي سازماني مانند فرهنگ

مشترک از ارزشها ،مقاصد د اهدافي که حاصل تعبير

سازماني ،اصطالحي توصيفي است .مثالً برخالف

د تفسير جمعي است ايجا ميکنند (آ ين.)9891 ،

رضايت هللي که به عنوان يک اصطالح ارزهي،

ساسمن د يپ فضاي سازماني را اراي پنج بعد

حاصل ارزهيابي اعضا از ابعا مختلف ساختاري،

دضوح د توافق هدف ،دضوح دتوافق نقش ،رضايت

رفتاري د فنادري سازمان است ،فضاي سازمان بيانگر

از پا اش ،،رضايت د توافق بر رديهها د اثربخشي

ا راک اعضا از پاسخگويي سازمان به سؤاالتي از قبيل

ارتباطات مي انند (طالبپور)9893،

زير است( :آيا سازمان به خالقيت د نوآدري بوا مي-

دضوح د توافق هدف :اهميت اهداف سازماني-
هفافيت د ردهن بو ن اهداف – تأثير گذاري آن بر
ساختار سازماني -پيشبر د هدايت اهداف -طراحي
نقش افرا بر اساس اهداف سازماني-تطابق اهداف

هد؟ ،آيا سازمان بر اساس ميزان عملکر پا اش مي-
هد؟د آيا مديران ر مواقع الزم از کارکنان خو
حمايت ميکنند؟)
پايداري نسبي :فضاي سازماني مانند فرهنگ

سازماني با آرزدهاي کارکنان-اهداف مور پذيرش فر

سازماني به مردر زمان ر ميان اعضاي سازمان هکل

د سازمان.

ميگير د براي ايجا تليير ر آن زمان نسبتاً طوالني

دضوح دتوافق نقش :تعيين نقش افرا -هفافيت د

نياز ار  .به عبارت يگر جو سازماني که هنجارها،

دضوح نقش د اهميت آن ر سازمان -مشخص

مفردضات د بادر ها ،ارزشها د نگرشهاي غالب ر

ساختن کليه نقشهاي ردن سازمان د هناسايي آن به

فرهنگ سازماني را منعکس ميکند د به عنوان منبعي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

رديکر تعاملي :اساس اين رديکر بر آن است که

ازمجموعه تعاريف د مطالب ارائه هده رباره
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براي هکل هي اعضاي سازمان عمل ميکند ،ر برابر

است (بر حسب هدف) ،زيرا که هدف پژدهش حاضر

تليير ر ساير ابعا سازماني داکنش نشان مي هد.

بررسي نقش جو سازماني بر رابطه بين رفتار هوردندي

حالتي ا راک هونده :فضاي سازماني پديدهاي

سازماني د عملکر سازماني ر ا اره درزش د جوانان

است ر ميان اعضاي سازمان د حاصل ا راک د

استان توران ميباهد د نوع تحقيق ميداني د بررسي

تجربه آنها از ابعا مختلف سازمان ،يعني برخالف

همبستگي بين متليرهاست .د باتوجه به اينکه پژدهش

فرهنگ سازماني که به خو سازمان مربوط ميهو د با

حاضر ر ا اره کل درزش د جوانان استان توران انجام

تليير د جابجايي اعضاي سازمان ،فرهنگ سازماني

ميهو  ،جامعه آماري هامل تمامي کارکنان هاغل ر

همچنان ست نخور ه باقي ميماند ،فضاي سازماني به

اين ا اره د ا ارات ذيربط ميباهد که تعدا آنها

اعضاي آن مربوط د بازتاب ا راکات اعضا از کيفيت

محدد (حدد  290نفر) ميباهد .با توجه به اينکه
نتايج حاصل از اين پژدهش بايستي به تمامي کارکنان

ردني سازمان است.
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تمايز بخشي :سازمانها از فضاي سازماني يکساني

هاغل ر ا اره کل درزش د جوانان استان توران تعميم

برخور ار نيستند .همانگونه که اعضا متفادتند ،جوها

ا ه هو  ،بوترين ردش براي جمعآدري ا هها د

نيز از سازماني به سازمان يگر متفادتند .يعني صرف

اطالعات مربوط به جامعه آماري تحقيق استفا ه از

نظر از اهداف سازمان ،سبک مديريت ،تخصص

ردش نمونهگيري تصا في سا ه ميباهد .از آنجا که ر

کارکنان د مانند آن ،جو سازماني نيز موجب تمايز

اين پژدهش ردش نمونهگيري تصا في سا ه ميباهد د

سازمانها از يکديگر ميهو  ،د ر نتيجه ،نتايج کارها

جامعه نرما

ر نظر گرفته هده ،بنابراين براي تعيين

د فعاليتهاي سازمان را ر تحت تأثير قرار مي هد.

حجم نمونه آماري ( )nجامعه ،از فرمو کوکران مي-

مثالً موجب افزايش ردحيه د انگيزش کارکنان ميهو

هو .

د يا پذيرش تليير را از سوي کارکنان تحت تأثير قرار

بنابراين برآدر حجم نمونه بر اساس فاصله اطمينان
با اطمينان %11د با نسبت ( p=%5که حداکثر حجم

مي هد.
پويايي :فضاي سازماني به عنوان يک نظام

نمونه را مي هد) د کران خطاي %07طبق فرمو باال

يگر سازمان از جمله ساختار

با استفا ه از نرمافزارspssمحاسبه هده که تعدا آنان

ردانشناختي با ابعا

سازماني ،فنادري ،سبک مديريت د مانند آن ر ارتباط

برابر  929نفر برآدر گر يده است

متقابل است د از آنها متأثر ميهو  .به عبارت يگر،

ر تحقيق حاضر اطالعات مور نياز ر د مرحله

هر تلييري ر يگر ابعا سازمان موجب تليير د

جمعآدري گر يده است .ر مرحله اد

محقق با

داکنش ر جو سازماني ميهو  .بنابر اين جو سازماني

مراجعه به منابع کتابخانهايي ،مجالت د مقاالت علمي

به عنوان يک متلير اصلي د موم ،نتايج کار گردهها د

د سايتهاي معتبر ،مطالب مربوط به ا بيات تحقيق را

ر نتيجه سازمان را تحت تأثير قرار مي هد ،از جمله

جمعآدري کر ه است .ر مرحله دم ،ر اين تحقيق

ميتواند تسويل کننده برنامههاي تليير باهد د يا آنکه

اطالعات به هيوه ميداني با استفا ه از ابزار پرسشنامه

مانعي بر سر راه آن عمل کند (يثرابي.)9831 ،

(از د پرسشنامه که ادلي رفتار هوردندي سازماني

روش تحقيق

کارکنان ا اره کل درزش د جوانان استان توران د
پرسشنامه بعدي جو سازماني آنوا را ميسنجد ،استفا ه

نوع ردش انجام پژدهش حاضرپيمايشي با زمينه

هده است .عملکر سازماني هم به عنوان متلير دابسته

يابي از نوع مقطعي است د سطت تحقيق کاربر ي

به کمک ارزيابيهاي ساالنه که هر ساله از عملکر اين
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ارگان به عمل ميآيد مور سنجش قرار گرفت .قابليت

يافتهها

اعتما نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه-

از آمار استنباطي ر قالب محاسبات ضرايب

گيري ديژگيهاي با ثبات آزمو ني د يا ديژگيواي

همبستگي د مد رگرسيون سلسله مراتبي استفا ه به

متلير د موقتي دي را ميسنجد .يکي از ردهواي

عمل آمده است .سپس از ضريب استاندار هده بتا

محاسبه قابليت اعتما  ،استفا ه ازآلفاي کردنباخ است.

( )βر معا الت رگرسيون ،جوت تعيين دجو د توان

اين ردش براي محاسبه هماهنگي ردني ابزار اندازه-

رابطهها ر مد مفردض ،استفا ه هده است .هيوه

گيري از جمله پرسشنامه بکار ميرد (سرمد د بازرگان،

عمل براي فرضيه چنين بو ه که ر مرحله اد متلير

 ،9832ص .)911-919

مستقل د متلير تعديلگر به تفکيک دار

مد

رگرسيون هده اند ،سپس تاثير متلير تعديلگر ،توسط
محاسبه آلفاي کرونباخ

دار کر ن اثر متقابل بين متلير مستقل د تعديلگر د

ر تحقيق با استفا ه از نرم افزار  SPSSآلفاي
کردنباخ محاسبه گر يد .به اين ترتيب که بعد از توزيع

ارزيابي اثر آن بر متلير دابسته به عنوان مرحله دم،
مور آزمون قرار گرفت.

 82پرسشنامه به عنوان آزمون ابتدايي 9آلفا با استفا ه از
نرم افزار  SPSSمحاسبه گر يد که مقدارآلفاي محاسبه
 9آمده است.

مور توزيع ا ههاي يک متلير مور استفا ه قرار

جدد  :92ميزان آلفاي کردنباخ پرسشنامهها
رديف

اين آزمون جوت بررسي ا عاي مطرح هده ر

تعداد نمونه

نام متغير

7

رفتار هوردندي سازماني

03

4

جو سازماني

03

ميگير .
فرضيات آزمون کولموگوردف-اسميرنوف د به
عنوان نمونه برابر ر يف اد جدد به صورت زير
تعريف ميهوند:

به گفته نونالي اگر آلفاي کردنباخ از  2/9بيشتر

توزيع متلير رفتار هوردندي سازماني نرما است.

باهد ،پرسشنامه اراي پايايي است .البته چرچيل،

توزيع متلير رفتار هوردندي سازماني نرما نيست.

ستاران د اسالتر آلفاي  2/1را به عنوان مبناي پايايي ر
نظر گرفتهاند (ضياء الدين ،9891 ،ص .)990

ذيالً نتايج آزمون کولموگوردف-اسميرنوف ر
قالب جدد 0ارايه ميهو :

جدد  :0نتايج آزمون کولموگوردف-اسميرنوف
تعدا
پارامترهاي نرما
بيشترين اختالف

آماره z
سطت معني اري

ميانگين
انحراف معيار
قدرمطلق
مثبت
منفي

H 0 :

H 1 :

رفتار شهروندی سازمانی

جوسازمانی

929
8/22
2/11
2/99
2/21
-2/99
9/29
2/011

929
8/91
2/11
2/99
2/29
-2/99
9/22
2/019

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

هده مربوط به هر متلير د آلفاي کل ر جدد هماره

آزمون کولموگوروف-اسميرنوف ()KS
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به ليل اين که سطت معني اري براي تمام
متليرهاي آدر ه هده ر جدد باال بيشتر از  1رصد
H0

است فرض

ر نشده د ا عاي نرما بو ن تمامي

ر مرحله اد  ،متلير رفتار هوردندي سازماني دار
مد هدهاست .همانطور که مالحظه ميگر  ،ضريب
تعيين اصالح هده ( ٪82،)R0از داريانس موجو

ر

متلير عملکر سازماني را تبيين مي کند د  ΔR0نيز

متليرها پذيرفته ميهو .

برابر با  ٪81است که مبين افزايش قابليت تبيين
داريانس بعد از اضافه هدن متلير تعديل گر به صورت

آزمون همبستگي
ر اين قسمت به بيان فرضيه تحقيق پر اخته د با

مجزا است .همانطور که مالحظه ميگر
بتا،هم

هده

براي

متلير

ضريب
تعديلگر

استفا ه از ضريب همبستگي پيرسون آزمون فرضيه

استاندار

تحقيق انجام ميهو .

( )β = 2/981د هم براي متلير رفتار هوردندي
سازماني ( )β = 2/181ر سطت  2/29معني ار است.

متغيرهای تحقيق

رفتار شهروندی

رفتار هوردندي

9/222
*2/102
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سازماني
عملکر

2/222

جو سازماني

عملکرد

براي آزمون فرضيه ،اثر متقابل رفتار هوردندي سازماني

جو

د تعود سازماني به مد اضافه گر يد که اين متلير نيز
ر سطت  2/29معني ار است ( ،)β=2/19ر نتيجه

9/222

*2/130

*2/102

2/222

2/222

9/222

*ضريب همبستگي ر سطت  2/29معني ار است

فرضيه فرعي دم مور تاييد قرار ميگير .
آزمون T-Test

اين آزمون به بررسي فرضيه مطرح هده ر مور
ميانگين جامعه ر سطت خطاي  ميپر از  .آمار t

همانطور که مالحظه ميگر  ،به علت اين که
مقدار  Sigر تمامي موار کوچکتر از  1رصد است
ميتوان بيان کر که رابطه مستقيم د معنا اري ر سطت

ر اين آزمون اراي رجه آزا ي  n-1بو ه د به كمك
رابطه

ميانگين نمونه،

 2/29بين متليرهاي دجو ار .

S

فرضيه اصلي :جو سازماني رابطه بين رفتار هوردندي

n

سازماني د عملکر سازماني را تعديل ميکند.

Sx 

Sx

خطاي معيار كه به صورت

محاسبه ميهو .

اين آزمون براي تشخيص تأثير يا عدم تأثير متليرها

جدد  2نتايج حاصل از آزمون فرضيه پژدهش ر
قالب تحليل مد

x  o
sx

t

محاسبه ميهو  .ر اين رابطه x

ر دضعيت مور بررسي استفا ه ميهو .

رگرسيوني سلسله مراتبي را به

تصوير کشيده است.
جدد  :2يافتههاي حاصل از آزمون فرضيه ر قالب تحليل رگرسيوني
مراحل مدل
9

0

متغيرها

 R2اصالح شده

ΔR2

FΔ

ديژگي هاي مد
رفتار هوردندي
سازماني
جوسازماني
ديژگيهاي مد
رفتار هوردندي
جوسازماني
سازماني
جوسازماني× رفتار

*2/819

*2/220

*82/82

هوردندي سازماني

β
*2/181
*2/099

*2/812

2/221

9/21
-2/91
-2/99
*2/121
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ر اينجا به منظور بررسي تكتك متليرها د اينكه
آيا آنوا از ميانگين الزم برخور ار هستند يا خير ،از اين
آزمون استفا ه هده است.

هرگاه حد پايين د باال منفي باهد ،ميانگين از مقدار
مور آزمون كوچكتر است.
هرگاه حد پايين منفي د حد باال مثبت باهد د يا

به هرحا  ،فرضيات آزمون  T-Testد به عنوان

برعكس ،به عبارتي حد باال د پايين ربر ارنده نقطه

نمونه برابر ر يف  9جدد به صورت زير تعريف

صفر باهد ميتوان گفت كه ميانگين با مقدار مور

ميهوند:

آزمون تفادت معني اري ندار .

ميانگين رفتار هوردندي سازماني عد  8استH 0 : .

ميانگين رفتار هوردندي سازماني عد  8نيست.
H 1 :
ذيالً نتايج آزمون  T-Testر قالب جدد زيرارايه
ميهو :

به ليل اين که سطت معني اري متليرهاي رفتار
هوردندي سازماني ،جو سازماني د عملکر سازماني
کوچکتر از  2/21است فرضهاي  H 0آنوا ر هده د
با توجه به اين که حد باال د پايين اين متليرها هر د

جدد  :1نتايج آزمون T-Test

مثبت هستند ميتوان گفت که ميانگين متليرهاي نام

برآورد فاصله ای در
متغیر

مقدارt

سطح

اختالف

سطح اطمینان %59

معنی داری میانگین

بر ه هده بيشتر از  8هستند.
آزمون مقايسه ميانگين چند جامعه ()ANOVA

رفتار شهروندی سازمانی

0/23

0/000

0/00

0/41

0/41

جوسازمانی

44/98

0/000

0/51

0/23

0/95

يک متلير مستقل گردهبندي بر يک متلير دابسته) از

عملکرد سازمانی

1/21

0/000

0/12

0/35

0/18

اين آزمون استفا ه ميهو  .جوت بررسي صحت د
سقم ا عاي عدم تسادي نظر هورستانها رباره

براي تحليل خردجيهاي جدد مزبور چنانچه sig

(سطت معني اري آزمون) کوچکتر از  1رصد باهد،

H0

ر ميهو د ا عاي برابري ميانگين با عد  ،8را

متليرها فرضيات زير مور آزمون قرار گرفتهاند:




ميتوان مر د انست .به هرحا براي تحليل نتايج به
كمك حد باال د حد پايين ميتوان گفت:

ميانگين نظر تمامي هورستانها پيرامون متلير رفتار

هوردندي سازماني يکسان استH 0 : .
ميانگين نظر تمامي هورستانها پيرامون متلير رفتار 
H 1 :
هوردندي سازماني يکسان استکسان نيست.

نتايج آزمون مقايسه ميانگين چند جامعه ر جدد

هرگاه حد پايين د باال مثبت باهد ،ميانگين از

زير آدر ه هده است:

مقدار مور آزمون بزرگتر است.
جدد  :1آزمون مقايسه ميانگين چند جامعه
مجموع توان دوم تيمارها

درجه آزادی

ميانگين توان دوم تيمارها

آماره F

sig

بين

3/127

0

3/077

3/737

3/222

ردن
گردهي

00/142

72

3/224

جمع
گردهي

02/572

75

بين

7/724

0

3/057

ردن
گردهي

40/275

72

3/070

جمع
گردهي

42/575

75

بين

7/552

0

3/545

ردن
گردهي

05/520

72

3/272

جمع
گردهي

23/205

75

متغير
رفتار هوردندي
سازماني

جوسازماني

عملکر سازماني

7/475

7/471

3/073

3/031
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حدپایین

حد باال

براي مقايسه ميانگين د يا چند جامعه (يعني تاثير
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تحليل :همان طور که نتايج آدر ه هده ر جدد

با توجه به اينکه تحقيق حاضر

ر

د فاز

باال نشان مي هد به علت اين که مقدار  Sigبراي

(مرحله)،مرحله اد بررسي رابطه بين رفتارهوردندي

تمامي متليرها بزرگتر از  1رصد ميباهد ر نتيجه

سازماني د عملکر سازماني د مرحله دم تأثير متلير

يگر تفادت

فضاي سازماني بر اين رابطه انجام گرفته ،نتايج مؤيد

معني اري بين ميانگين نظر هورستانهاي مختلف

اين است که عالده بر اينکه بين رفتار هوردندي

فرض H0ر

نميهو  .به عبارت

رباره متليرهاي تحقيق دجو ندار .

سازماني د عملکر سازماني رابطه معنا اري دجو

ر اين پژدهش از آزمونهاي الزم ،آزمون

ار بلکه فضاي سازماني اين همبستگي را تقويت مي-

کولموگوردف-اسميرنوف ،آزمون  ،،T-Testآزمون

کنند  .مديران سازمان ميتوانند به منظور افزايش اثر

مقايسه ميانگين چند جامعه ( ،)ANOVAهمبستگي

تعديلکنندهي جو سازماني بر رابطه بين رفتار

پيرسون د رگرسيون استفا ه گر يده است که ر ا امه

هوردندي سازماني د عملکر نسبت به افزايش دضوح

به بيان نتايج به ست آمده از هر يک از آنوا

اهداف سازمان براي کارکنان ،مور قبو تعيين کر ن

ميپر ازيم.

اهداف براي کارکنان د سويم کر ن آنوا ر تعيين

سال سوم /شماره هفتم و هشتم /پاييز و زمستان 1931

با توجه به نتايج بدست آمده از آزمون ميتوان

اهداف ،قرار ا ن فعاليتها ر يک راستا د ر امتدا

نتيجه گرفت که تمامي متليرهاي به کار رفته نرما

اهداف سازمان اقدام کنند؛ همچنين براي افزايش

بو هاند د بايد از آزمونهاي پارامتريک براي ساير

دضوح نقش براي کارکنان د همکارانشان ،نشان ا ن

تحليلها استفا ه هو  .همچنين نتايج بدست آمده نشان

نتيجه فعاليتهاي کارکنان به خو هان ،استفا ه محرک-

ا که ر سطت اطمينان  11رصد براساس آزمون T-

هاي مناسب براي برانگيختن آنوا ،ا ن پا اش فراخور

Testميانگين تمامي متليرها ميانگين باالتري از  8ارند

فعاليت کارکنان ،تصميمگيري به کمک بحث د تبا

د ر سطت قابل قبولي قرار ارند .د ر نوايت نتايج

نظر بر ردي مسائلي که پيرامون آنوا عدم تفاهم دجو

نشان ا تفادت معني اري بين ميانگين هورستانها
مختلف رباره متليرهاي تحقيق دجو ندار .
بحث و نتيجهگيري
ر سطت اطمينان  11رصد براساس نتايج آزمون
همبستگي ميتوان گفت:
ر فرضيه مور بررسي با توجه به اينكه ،ا عا هد،
فضاي سازماني رابطه بين رفتار هوردندي سازماني د
عملکر سازماني را تعديل ميکند ،نتايج حاصل اين
تاثير را تاييد ميکنند .به عبارت بوتر نميتوان اثر
تعديل کننده جو سازماني بر رابطه بين رفتار هوردندي
سازماني د عملکر سازماني را ر کر  .ر تحقيق
مشابه کاسترد د همکاران ( ،)0222اثر تعديل کننده
فضاي سازماني را بر رابطه رفتار هوردندي سازماني د
عملکر تاييد هده است.

ار  ،آگاهي ا ن رباره مسائل مرتبط با هلل کارکنان
تالش بيشتري کنند.
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