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چکيده
باتوجه به اهميت رفتار شهروندي سازماني و عملکرد کارکنان و نقش آنها در موفقيت سازمان ها ،در اين پژوهش
به نقش رفتار شهروندي سازماني در ارزيابي عملکرد کارکنان پرداخته شده است .هدف علم ي از انج ا اي ن تحقي ق
شناسايي و تبيين ارتباط مابين  5عامل رفتار شهروندي سازماني و ارزيابي عملکردکارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واح د
اسالمشهر ميباشد .روش بررسي اين مطالعه به صورت توصيفي از نوع همبس تگي م يباش د .جه ت س نجش رفت ار
شهروندي سازماني از پرسشنامه استاندارد پادساکف استفاده و براي سنجش عملکرد کارکن ان از پرسش نامه اس تاندارد
پترسون استفاده شده است که روايي از طريق محتواي مورتاييد قرارگرفته است و پاي ايي پرسش نامه از طري ق آلف اي
کرونباخ با ضريب  0/298مورد تاييد قرار گرفت .جامعه آماري اين پژوهش شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اسالمشهر که  020نفر ميباشند و با استفاده از جدول مورگان براي تعيين حجم نمونه  002نفر مورد بررسي و آزمون
قرار گرفته است .به جهت تجزيه و تحليل دادهها از نر افزار  Spssو جهت آزمون فرضيهها از آزمون کولموگ وروف
– اسميرنوف( :آزمون  )k-sاستفاده شده است .نتايج به دست آمده :بين نوع دوستي و عملکرد رابط ه مس تقيم و ب ين
وجدان وعملکرد و گذشت و فداکاري با عملکرد و رفتار مدني و عملکرد و درنهايت بين ادب و مالحظه با عملک رد
ارتباط معنادار وجود دارد و در حقيقت طبق فرضيه اصلي تحقيق هر پنج مولفه نوع دوستي ،وج دان ،گذش ت ،رفت ار
مدني و ادب با عملکرد کارکنان معنادار ميباشد.
واژگان كليدي :رفتار شهروندي سازماني ،عملکرد ،نوع دوستي ،ادب ،هوشياري ،منش شهري ،بزرگواري

 1استادیار گروه مدیریت  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ( n-mirsepasi@iiau.ac.irمسئول مکاتبات)
 2استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین
 3کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر
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مقدمه

غيرقابل اطمينان بين افراد وجود دارد .اما در نظا
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شرايط کامالً متحول و حاکم بر سازمانها ،افزايش

ارزشي انساني و دموکراتيک مناسباتي درست و قابل

رقابت و لزو اثربخشي آنها در چنين شرايطي ،نياز

اطمينان در ميان مرد به وجود ميآيد .در چنين

آنها را به نسل ارزشمندي از کارکنان ،بيش از پيش

محيطي به سازمان و اعضاي آن فرصت داده ميشود

آشکار نموده است .اين کارکنان بي ترديد ،وجه مميز

که تا حد توان پيش روند .بر اين اساس توجه به

سازمانهاي اثربخش از غيراثربخش هستند چرا که

شهروندان در نظا ارزشي دموکراتيک رو به افزايش

سازمان را موطن خود ميدانند و براي تحقق اهداف

است .اکنون که اهميت شهروندان به عنوان يکي از

آن ،بي هيچ چشم داشتي افزون بر نقش رسمي خود

منابع بسيار مهم سازمان درک شده است ،رفتار آنها هم

عمل نموده و از هيچ تالشي دريغ نميکنند .امروزه از

ميتواند بسيار با اهميت تلقي شود و از اين روست که

تالشهاي فراتر از حد انتظار ،داوطلبانه ،سودمند و

محققان زيادي به تجزيه و تحليل رفتار شهروندي

مفيد ،تحت عنوان رفتارهاي افزون بر نقش يا رفتارهاي

پرداخته اند .به طور کلي رفتار شهروندي يک نوع

شهروندي سازماني ياد ميکنند .اکثر مديران نيز

رفتار ارزشمند و مفيد است که افراد آن را به صورت

خواهان کارکناني هستند که بيش از وظايف شرح شغل

دلخواه و داوطلبانه از خود بروز ميدهند .به اين ترتيب

خود فعاليت ميکنند .آنها به دنبال کارکناني هستند که

مطالعه و بررسي اينگونه رفتار افراد در سازمان که به

به فراسوي انتظارات ميروند ،به ميل و خواست خود

رفتار شهروندي سازماني شهرت يافته است ،بسيار مهم

به رفتارهايي دست ميزنند که جزو وظايف رسمي

وضروري به نظر ميرسد.

شغلي شان نيست و به طور کلي رفتار شهروندي

بررسي رفتار فرد در محيط کار توجه محققان را در

سازماني بااليي دارند .چنين رفتارهايي (نقشي و

دهه اخير به خود جلب کرده است .هدف مشترک اين

فرانقشي) براساس ادراک از واقعيت شکل ميگيرد نه

تحقيقات نوعي رفتار فردي است که به موفقيت

رفتارهاي فرانقشي يا رفتارهاي شهروندي سازماني

بلندمدت سازمان کمک ميکند( .فتاحي)0225،

(رفتار) بروز پيدا خواهد کرد( .وين داين و

سازمانها بدون تمايل افراد به همکاري ،قادر به توسعه

کامينگز؛)0995

اثربخشي خود نيستند .تفاوت همکاري خودجوش و

به طور کلي رفتار شهروندي يک نوع رفتار

اجباري از اهميت خاصي برخوردار است .درحالت

ارزشمند و مفيد است که افراد آن را به صورت دلخواه

اجباري فرد وظايف خود را بر اساس مقررات وقوانين

و داوطلبانه از خود بروز ميدهد( .هرسي

و استانداردهاي تعيين شده سازمانها و صرفاً در حد

وبالنچارد8811،؛ )98

رعايت الزامات انجا ميدهد .درحالي که در همکاري

به اين ترتيب مطالعه و بررسي اينگونه رفتار افراد

خودجوش و آگاهانه افراد ،کوششها ،انرژي و بصيرت

در سازمان که به رفتار شهروندي سازماني شهرت

خود را براي شکوفايي تواناييهاي خود به نفع سازمان

يافته است و تاثير آن بر عملکرد ،بسيار مهم و ضروري

به کار ميگيرند .امروزه در ادبيات نوين مديريت از

به نظر ميرسد و اين پژوهش قصد دارد به همين امر

رفتارهاي خودجوش و آگاهانه افراد در سازمان با

بپردازد.

عنوان رفتار شهروندي سازماني نا برده ميشود

در نظا بوروکراتيک تما تالش مديران در جهت
کسب وکارايي بيشتر با حفظ سلسله مراتب هرمي
سازمان بوده است .به همين جهت مناسبات سطحي و

(زارعي متين وهمکاران.)0221 ،
ارگان پنج بعد رفتارشهروندي س ازماني را اينگون ه
بيان ميدارد (اپلبا و همکاران ۴۰۰۲ ،؛.)88
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نوعدوستي
وظيفهشناسي

جوانمردي

ابعاد رفتار شهروندي
سازماني

فضيلت مدني

احترام و تكريم

(اپل با و همكاران)8001 ،
نمودار :0ابعاد رفتار شهروندي سازماني

انجا وظايف خ ود در ح دي ب االتر از س طوح

اخطار و تذكرات كتبي به كاركن ان خ اطي را ب ه

مورد انتظار هدايت ميكنند .اگر كاركنان به موق ع

منظ ور پيش گيري از وق وع مش كالت ك اري در

سركار حاضر شوند و از زمان ب ه ط ور اث ربخش

سازمان ضروري بدانند ،در آن صورت به رهوري

استفاده نمايند و ترجيحاً از پ ذيرش درخواس ت

همكاران افزايش خواهد يافت و رفتار شهروندي

اس تراحت و مرخص يه اي اض افي خ ودداري

ارتق اء يافت ه و باع ي اف زايش ك ارايي عملي ات

نمايند و ت الش كنن د ك ه از ق وانين و مق ررات

سازمان ميگردد.

س ازماني حت ي در ص ورتيك ه ب ا شخص يت و

 )2نوع دوستي :رفتارهاي ياري دهندهاي هستند ك ه

روحيات آنان سازگار نباشد ،پيروي كنن د و اي ن

توسط يك فرد به منظور كمك به كاركنان انج ا

تصور را داشته باشند ،ضروري است ب ه اف رادي

ميشود و در ارتباط با وظايف و مسائل س ازماني

كه به موقع سركار حاض ر نم يش وند ،اخط ار و

ويژه است .يعني اگر كاركن ان داوطلبان ه در ح ل

ت ذكرات داده ش ود ،در اي ن ص ورت رفت ار

مشكالت كاري به ساير همكاران كمك كنند و به

شهروندي كاركنان بهبود و ارتقاء خواهد يافت.

شكل داوطلبانه ب ه همك اراني ك ه حج م ك اري

 )8تكريم و احترام :رفتارهاي مؤدبانه اي هستند ك ه

سنگيني دارند ،كمك نمايند و همچنين ب ه ش كل

از ايجاد مساله و مشكل در محل ك ار جل وگيري

داوطلبان ه وظ ايف همك اراني ك ه حج م ك اري

م يكنن د .در ص ورتيك ه كاركن ان ت الش كنن د

س نگيني دارن د را ني ز ي اري دهن د و ب ه ش كل

گامهاي ضروري را به منظور پيش گيري از وق وع

داوطلبانه وظايف همكاراني را ك ه غيب ت موج ه

مشكالت كاري همكاران خود در واحد س ازماني

دارند ،انجا داده و باتوجه به نيازهاي ش غلي ب ه

بردارند وجلسات مشاوره مابين مديران و كاركنان

همك اران خ ود در انج ا ش غل كم ك كنن د

به منظ ور پيش گيري از وق وع مش كالت ك اري

ودرصورتي كه كاركنان م ورد حماي ت اجتم اعي

برگزار شود و تالش كنند قبل از انجا ه ر عم ل

همك اران خ ود ق رار گيرن د و در ص ورتيك ه

و ي ا اتخ ا ه ر تص ميمي اطالع ات الز را

كاركنان نسبت به رفع مشكالت روحي همك اران

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 )0وظيفهشناسي :رفتاره ايي هس تند ك ه ف رد را در

جمع آوري كنند و در ص ورتيك ه كاركن ان دادن
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واح د س ازماني خ ود اهتم ا ورزن د ،در اي ن

همكاران و افزايش ك ارايي و اثربخش ي س ازمان

صورت رفتار شهروندي كاركن ان بهب ود خواه د

ميگردد.

يافت و كارايي سازمان افزايش خواهد يافت.

ارگان بعد از برشمردن اين ابعاد ،يادآوري م يکن د
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 )1جوانمردي :رفتار جوانمردان هاي ك ه از ش كوه و

که هر پنج بعد رفتارشهروندي س ازماني ممک ن اس ت

شكايت زياد در مح ل ك ار جل وگيري ب ه عم ل

همزمان ظهور پي دا نکنن د ،م ثالً اف رادي ک ه م ا فک ر

ميآورد.اگ ر در س ازمان م ديران ب ه ش كايات و

مي کنيم داراي بعد وظيفهشناسي هس تند ممک ن اس ت

گاليه مندي هاي جزئي كاركنان رس يدگي كنن د و

هميشه نوعدوست و فداکار نباشند و يا اينکه برخ ي از

كاركن ان ت الش كنن د در هنگ ا ش رايط

اين ابعاد ،مانندنوع دوس تي و وظيف هشناس ي ت اکتيکي

وموقعي ته اي دش وار ب دون گالي همن دي و

براي تحت فشار قرار دادن مديران سازمان باشد .يعن ي

نارضايتي از خ ود خويش تنداري نش ان دهن د و

کارکنان سعي ميکنند تا با انجا اي ن اعم ال ب ر رون د

كاركن ان از اج راي تغيي رات جدي د در بخ ش

تصميمگيري مديران سازمان ب راي ارتق ا و ي ا اعط اي

مختل ف س ازماني اظه ار ناخش نودي ون اراحتي

پاداش به آنها ،ت أثير گذارن د .در اي ن حال ت کارکن ان

نكنن دو از خ طمش ي و فعالي ته اي س ازماني

سازمان از« سرباز خوب » بودن به « هنر پيش ه خ وب»

حمايت و پشتيباني كنند و به عيبجويي و انتق اد

براي س ازمان تب ديل م ي ش وند (کاس ترو ،آرم اريو و

از فعاليتهاي انجا شده و خطمشيه اي س ازمان

رويز.)۰۰ :۴۰۰۲،

نپردازن د و ب ا وج ود داش تن مش كالت ف راوان

چيزي که در ادبيات مديريت ،امري بديهي به نظر

درخصوص رهاسازي سازمان و ترك آن صحبت

ميرسد اين است که سازمانها به کارکناني نيازمند

نكنند اين امر منج ر ب ه بهب ود رفت ار ش هروندي

هستند که متمايل به پافراترنهادن از الزامات رسمي

كاركنان مي گردد و در نهايت كارايي و اثربخش ي

شغل باشند .تحقيقات کنوني رفتارهاي فراتر از نقش را

سازماني را ارتقاء ميدهد.

با عنوان رفتار شهروندي سازماني مدنظر قرار دادند و

 )5فضيلت مدني :رفتارهايي است ک ه نش اندهن ده

غفلت از آنها را در ارزيابي عملکرد شغلي نميپذيرند

مشاركت مسئوالنه فرد در فعالي ت ه اي س ازمان

و در آن بر مشارکت بلندمدت فرد در موفقيت سازمان

ميباشد .اگر كاركنان در جلس ات غيررس مي ب ه

تأکيد ميورزند( .کاخکي)0221 ،

منظور حل مشكالت كاري همكاران خود حضور

تالش براي بهبود عملکرد از روزهاي اوليه شکل

يابند و در فعاليتهاي اجتماعي و گروه ي مرب وط

گيري مديريت به عنوان اصل خدشه ناپذيري بوده

به سازمان خود شركت نماين د و تماي ل ب ه دادن

است که هر روز وارد مباحي جديدي ميشود .يکي از

پيشنهادات ابتكاري و نوآوران ه ب ه منظ ور بهب ود

مباحي جديد ،مفهو رفتار شهروندي سازماني است.

سازمان و رويه هاي آن داشته باش ند و داوطلبان ه

برمبناي اين مفهو نگرشها و رفتارهاي کارکنان،

مسئوليت و وظ ايف اض افي را ب راي كم ك ب ه

عاملي مهم در افزايش اثربخشي و کارايي عملکرد

كاركنان و همك اراني ك ه حج م ك اري س نگيني

سازمانها ميباشد .مديران به دنبال روش هايي براي

دارند ،قبول كنند و از تغييرات و نوآوري س ازنده

بهبود عملکرد سازمان خويش هستند و رفتار

به وسيله مديريت سازماني حمايت كنن د در اي ن

شهروندي سازماني در رسيدن به اين هدف کمک

صورت رفتار شهروندي كاركن ان بهب ود خواه د

بسيار زيادي ميکند( .زارعي متين)0225 ،

ياف ت و هم ين ام ر باع ي اف زايش به رهوري
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دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان يک نهاد غيردولتي

موحدزاده ( ) 8۰11در پژوهشي که در

خدمات متعددي از جمله پرورش استعدادها و انتقال و

دبيرستانهاي دولتي پسرانه شهر قزوين انجا داد نيز

پيشبرد دانش از طريق آموزش و پژوهشهاي علمي و

نشان داد که رابطه بسيار معني دار و مطمئن بين

ترويج و توسعه علو به منظور تأمين و تجهيز نيروي

رهبري تحولي و آموزشي مديران و رفتار شهروندي

انساني متعهد و متخصص جهت رفع نيازهاي مشروع

سازماني دبيران و بنابراين اهميت استفاده از مفاهيم آنها

جامعه ،تربيت نيروي انساني آگاه از ميان مرد کليه

در توسعه خدمات مديريت آموزشي ميباشد.

مناطق ،اجراي سياست عد مرکزيت در آموزش عالي

احمدي ( )8۰11در خصوص شناسايي عوامل موثر

و پژوهش ،گسترش مرزهاي دانش از طريق تبادل نظر

بر توسعه رفتار شهروندي سازماني و ارائه الگو براي

با مراکز داخلي و خارجي ،ارائه خدمات علمي و

شرکت ملي نفت ايران تحقيق نمود ونتايج فرايند

پژوهشي به بخشهاي مختلف اعم از دولتي و

گرايي ،کارمندمداري ،سيستم باز و کنترل سخت

خصوصي و متولي پرورش و آموزش بيش از نيمي از

بيشترين نقش را در بروز رفتار شهروندي سازماني

فارغ التحصيالت کشور .مطالعات معاصر اهميت رفتار

دارند.

ضروري ساخته است و به نظر ميرسد که سرپرستان

فيزيکي گروه صنايع صدر صبا باتري به صنايع نور صبا

مجرب براي عملکرد شهروندي حداقل به همان ميزان

باتري (شهريار کرج) بر رفتار شهروندي سازماني

عملکرد وظايف هنگا قضاوت در رابطه با اثربخشي

کارکنان پرداخت که مشخص گرديد که تاثير انتقال بر

کلي زيردستان اهميت قائل هستند .رفتار شهروندي

روي مؤلفههاي وفاداري ،اطاعت ،مشارکت و

باعي داشتن کارکناني ميشود که داراي عملکرد

هماهنگي متقابل شخصي معنادار نبوده و برروي هفت

اثربخش هستند ونيز سبب کاهش و نزول ترک خدمت

مؤلفه ديگر يعني فداکاري ،جوانمردي ،وجدان ،آداب

و غيبت کارکنان ميشوداز آنجا که عملکرد اينگونه

اجتماعي ،توسعه شخصي ،ابتکارات فردي و توجه و

سازمانها تا حد زيادي تحت تأثير عملکرد شغلي آنها

احترا معني دار بوده است.

قرار دارد ،بنابراين بررسي و تحليل رفتارهاي کارکنان

آميغي ( )8۰11در تحقيقي به رابطه ي توانمندي و

اين سازمان ميتواند زمينه را براي تقويت مسائل

رفتار شهروندي سازماني که در سازمان آموزش و

انگيزشي کارکنان و متعاقباً افزايش اثربخشي و کارايي

پرورش استان قم صورت گرفت به اين نتيجه دست

آنها فراهم آورد.
با توجه به تعاريف فوق و جامعه مورد اشاره محقق
که کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر

پيدا کرد که

مهارتهاي ارتباطي نسبت به ساير

متغيرها رابطه ي بيشتري با رفتار شهروندي سازماني
دارد

ميباشد و همچنين با توجه به اينکه هنوز بسياري از

بيگمي ( )8۰18در خصوص رابطه رهبري تحول

مديران از اطالعات دقيق و علمي درباره رفتار

آفرين و رفتار شهروندي سازماني در کارشناسان

شهروندي بهره مند نيستند ،لذا اين عد آگاهي برهان

آکادمي ملي المپيک و پارا المپيک تحقيق نمود و با

و حجتي براي اهميت و ضرورت مطالعه و تحقيق با

توجه به نتايج آن ا عان داشت که اميدوار است

روش علمي نسبت به شناخت آن و رابطه اش با

مسوولين بتوانند با بکارگيري اين شيوه رهبري بروز

عملکرد اثربخش سازماني خواهد بود.

رفتارهاي شهروندي سازماني کارکنان را که خود در

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

شهروندي سازماني را براي سازمانهاي امروزي

نوروزي ( )8۰11در پژوهشي به بررسي تأثير انتقال
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ارتقاي عملکرد و بهبود اثر بخشي سازمان مؤثر است،

از اين پنج بعد مقياس سنجش استانداردي ايجاد کرده

افزايش دهند.

اند که اين مقياس در سالهاي بعدي براي سنجش

يانگ و فورن()8009در تحقيق خود در کشور

رفتار شهروندي سازماني مورد استفاده بسياري از

تايوان به بررسي نقش سرماية اجتماعي و كنترل رفتار

محققان قرار گرفته است .مؤلفههاي عملکرد

سازماني بر اشتراك دانش ضمني و رفتار اشتراك دانش

(متغيروابسته) از مدل پترسون اقتباس شده است.

در سازمانها پرداختند .نتايج تحقيق آنها نشان داد
سرماية اجتماعي نقش بسزايي در فرايند اشتراك دانش

فرضيه اصلي

در سازمانها دارد.

بين رفتار شهروندي سازماني و ارزيابي عملکرد

چن( )8009در پژوهش خود در کتابخانههاي

کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر ارتباط
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عمومي کشور هنگ کنگ نقش سرماية اجتماعي را در

معناداري وجود دارد.

پيشرفت سيستمهاي مديريت دانش بررسي كرد .وي

فرضيههاي فرعي

در اين پژوهش از ميان مؤلفههاي مختلف سرماية

 -8بين نوع دوستي و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد

اجتماعي ،سه جنبة اصلي آن يعني «اعتماد»« ،ديدگاه

اسالمي واحد اسالمشهرارتباط معناداري وجوددارد.

افراد درباره اشتراك و «كنش متقابل اجتماعي را در نظر

 -۴بين وجدان و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي

گرفته و ارتباط آن را با مديريت دانش سنجيده است.
نتايج نشان داد ،مؤلفههاي سرماية اجتماعي تأثير زيادي
در توسعة سيستمهاي مديريت دانش دارد.

واحد اسالمشهرارتباط معناداري وجوددارد.
 -۰بين جوانمردي و گذشت و عملکرد کارکنان
دانشگاه

باتوجه به اينکه در اين پژوهش نقش رفتار

آزاداسالمي

واحد

اسالمشهرارتباط

معناداري وجود دارد.

شهروندي سازماني در ارزيابي عملکرد کارکنان مورد

 -۲بين رفتارمدني و عملکرد کارکنان دانشگاه

نظر است ،بنابراين مدل مفهومي تحقيق با توجه به

آزاداسالمي واحد اسالمشهر ارتباط معناداري وجود

بررسي مدلهاي مختلف و تحقيقات پيشين تدوين

دارد.

شده است که در اين مؤلفههاي رفتار شهروندي

 -9بين ادب و مالحظه و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد

سازماني (متغير مستقل ) از مدل پنج بعد که توسط

اسالمي

معناداري

ارگان مطرح شده است ،اقتباس گرديده و پادساکف و

وجوددارد.

واحد

اسالمشهر

همکارانش با کمک روش تحليل عاملي براي هرکدا

رفتار مدني

متغير مستقل

وجدان

رفتارهاي

جوانمردي و گذشت

شهروندي سازماني

متغير وابسته
عملکرد
کارکنان

نوع دوستي
ادب و مالحظه

نمودار :0مدل مفهومي

ارتباط
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روش پژوهش
روش بررسي اين مطالعه به صورت توصيفي از

مربوط به عملکرد کارکنان توسط پترسون ،طراحي
شده است.

نوع همبستگي ميباشد .جهت سنجش رفتار شهروندي

جهت آزمون روايي سواالت ،از اعتبار محتوايي

سازماني از پرسشنامه استاندارد پادساکف استفاده و

استفاده شده است .اعتبار محتوايي نوعي اعتبار است

براي سنجش عملکرد کارکنان از پرسشنامه استاندارد

که معموالً براي بررسي اجزاي تشکيل دهنده يک ابزار

پترسون استفاده شده است .جامعه آماري اين پژوهش

اندازه گيري به کار برده ميشود .اعتبار محتوايي يک

شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر که

آزمون معموالً توسط افرادي متخصص در موضوع

 81۰نفر ميباشند.

مورد مطالعه تعيين ميشود( .فرهنگي ،صفرزاده،8۰19،

با استفاده از جدول مورگان براي تعيين حجم

 ۴۰2و)۴۰2

داديم .به جهت تجزيه و تحليل دادهها از نر افزار

در ابتدا سعي شد از پرسشنامه استاندارد رفتار

 Spssو جهت آزمون فرضيهها از آزمون کولموگوروف

شهروندي سازماني اورگان و پرسشنامه استاندارد

– اسميرنوف( :آزمون  )k-sاستفاده شده است .جامعه

پترسون استفاده شود .پس از تهيه پرسشنامه ،محقق آن

آماري در پژوهش مورد نظر عبارت است از کليه

را در اختيار تعدادي از صاحبنظران قرار داده و روايي

کارکنان بخش آموزش دانشگاه آزاد اسالمي واحد

آن را مورد سنجش قرارداد.

اسالمشهر و نمونه آماري روي  881پرسنل انجا
گرفت.
براي جمع آوري اطالعات در زمينه پيشينه تحقيق

در اين تحقيق به منظور بررسي پايايي ابزارهاي
اندازه گيري از روش آلفا کرونباخ استفاه شده

است.

براي تحقيق حاضر ضريب آلفاي کرونباخ بوسيله نر

با مطالعه کتابها ،مقالهها و تحقيقهاي ديگر

افزار  spssنسخه  82محاسبه و عدد  10.28براي

پژوهشگران و جستجو در اينترنت و کتابخانه،

پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني و  18.25براي

اطالعات مورد نياز جمع آوري گرديد.

پرسشنامه عملکرد استخراج شده است .اين امر نشان

از آنجائيکه پژوهش حاضر از نوع توصيفي است،
براي جمع آوري اطالعات مورد نظر از آزمون

دهنده آن است که پرسشنامه تحقيق مورد نظر از
قابليت اعتماد نسبي برخوردار ميباشد.

فرضيهها از پرسشنامه استفاده گرديده است .سوالهاي

در پژوهش حاضر پس از تعيين جامعه آماري و

پرسشنامه از نوع سوالهاي بسته بوده ومقياس اندازه

نمونه گيري مناسب ،نسبت به ارائه پرسشنامهها جهت

گيري سواالت ،از نوع مقياس ليکرت ميباشد.بخش

تکميل اقدا گرديد .پس از تکميل و جمع آوري

عمومي پرسشنامه اين تحقيق شامل سواالت مربوط به

پرسشنامهها ،دادهها وارد رايانه گرديد و با استفاده از

جنسيت ،ميزان تحصيالت ،سابقه کار ،وضعيت تآهل

نر افزار  spssدر دو سطح توصيفي و استنباطي مورد

ميباشد.در بخش دو پرسشنامه از دو نوع پرسشنامه

تجزيه وتحليل قرار گرفت.

استفاده شده است.پرسشنامه مربوط به رفتار شهروندي

مطالعه رابطه بين متغيرها را در اصطالح آماري

سازماني توسط ارگان ،طراحي شده است .اين

مطالعه همبستگي مينامند .اندازه همبستگي بين

پرسشنامه  9بعد ،نوع دوستي ( ۰گويه) ،وجدان کاري

متغيرها ضريب همبستگي نا دارد که معموالً از صفر

(۰گويه ) ،جوانمردي (۲گويه) ،رفتار مدني (  ۰گويه )

تا  +8و از صفر تا  -8تغييرمي کند .ضريب همبستگي

و ادب ونزاکت (۰گويه ) را شامل ميشود.پرسشنامه

 +8را همبستگي مثبت و کامل و ضريب همبستگي -8

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

نمونه ما  881نمونه را مورد بررسي و آزمون قرار

در اين تحقيق جهت سنجش روايي پرسشنامه ها،
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را همبستگي منفي کامل مينامند و ضريب همبستگي

همچنين ،مولفههاي رفتار شهروندي سازماني ،مقادير

صفر نشانگر آن است که بين دو متغير هيچ نوع

 K-Sدر سطح  P≤۰.۰8معنادار ميباشند.

همبستگي وجود ندارد .هنگامي که دادهها داراي
مقياس فاصله اي و نسبي هستند ،ضريب همبستگي

فرضيه اصلي :بين رفتار شهروندي سازماني و

بين دو متغير را ميتوان از طريق محاسبه ضريب

عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر رابطه

همبستگي گشتاوري پيرسون محاسبه نمود .بدليل اينکه

وجود دارد.

دادهها در اين پژوهش داراي مقياس فاصله اي هستند

طبق ارقا مندرج در جدول( ،)8ضريب همبستگي

براي تعيين ميزان همبستگي بين متغيرهاي مستقل و

رفتار شهروندي سازماني و عملکرد کارکنان برابر 0.11

تابع از ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون استفاده

است که اين مقدار در سطح  P≤0.00معنادار است .به

شده است.

اين ترتيب ،با  99درصد اطمينان ميتوان گفت بين
رفتار شهروندي سازماني و عملکرد کارکنان رابطه
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يافته ها

مستقيم و معنادار وجود دارد و با افزايش رفتار

الف) يافتههاي توصيفي :با توجه به جنسيت بيش از

شهروندي سازماني ،عملکرد کارکنان بهبود مييابد.

نيمي از جمعيت نمونه يعني  98.2درصد را کارکنان

ضريب تعيين برابر  0.10است و  10درصد تغييرات

مرد تشکيل داده اند و  ۲۰.۰درصد جمعيت نمونه نيز

نمره در عملکرد شغلي کارکنان ،توسط رفتار

متعلق به زنان است .بر اساس تحصيالت 82 ،درصد

شهروندي سازماني آنان قابل پيش بيني است.بنابراين،

گروه نمونه تحصيالت ديپلم و کارداني دارند ،و ۲2.۲

فرضيه اصلي مورد تاييد قرار ميگيرد.

درصد داراي تحصيالت کارشناسي و  ۰2.2درصد
داراي تحصيالت در سطح کارشناسي ارشد ميباشد.

فرضيه فرعي اول :بين نوع دوستي و عملکرد کارکنان
دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر رابطه وجود دارد.
طبق ارقا مندرج در جدول ( ،)8ضريب همبستگي

ب) يافتههاي استنباطي
جدول  :8آزمون  K-Sدر بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها
متغيرها

مقدار

K_S

سطح معناداري ()Sig

رفتار شهروندي

1531

.5.1

نوع دوستي
وجدان
گذشت
رفتار مدني
ادب و مالحظه
عملکرد کارکنان

8.81
8.81
8.08
8.80
0.28
0.18

0.0000
0.00000
0.0000
0.0000
0.008
.5.1

نوع دوستي و عملکرد کارکنان برابر  0.15است که اين
مقدار در سطح  P≤0.00معنادار است .به اين ترتيب ،با
 99درصد اطمينان ميتوان گفت بين نوع دوستي و
عملکرد کارکنان رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد و
با افزايش نوع دوستي در کارکنان ،عملکرد آنان بهبود
مييابد .ضريب تعيين برابر  0.80است و  80درصد
تغييرات نمره در عملکرد شغلي کارکنان ،توسط رفتار
نوع دوستي آنان قابل پيش بيني است .در اين فرضيه

در خصوص بررسي نرمال بودن از آزمون کولموگروف

ضريب بتا براي مؤلفه نوع دوستي برابر  0/15محاسبه

اسميرنوف استفاده شده است مقادير  K-Sدر خصوص

گرديد بعبارتي به ازاي افزايش يک نمره استاندارد در

بررسي نرمال بودن توزيع نمرات گروه نمونه در هريک

متغير نوع دوستي 0/25 ،افزايش نمره در عملکرد رخ

از متغيرهاي پژوهش نشان ميدهد که در هر دو متغير

ميدهد .بنابراين ،فرضيه فرعي اول مورد تاييد قرار

پژوهش (رفتار شهروندي و عملکرد کارکنان) و

ميگيرد.
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جدول  :۴ضريب همبستگي اسپيرمن رفتار شهروندي سازماني و عملکرد کارکنان
ضريب

فرضيههاي تحقيق

همبستگي

فرضيه اصلي :بين رفتار شهروندي سازماني و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد واحد

0.11

R

سطح معناداري ضريب تعيين
Sig

0.0000

0.10

اسالمشهر ارتباط معناداري وجود دارد.
فرعي :0بين نوع دوستي و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر ارتباط

0.15

0.0000

0.80

معنادار وجود دارد.
فرعي:8بي ن وجدان و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر ارتباط معنادار

0.55

0.0000

0.20

وجود دارد.
فرعي :۰بي ن گذشت و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر رابطه وجود دارد

0.10

0.0000

0.28

فرعي :1بين رفتار مدني با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر ارتباط

0.12

0.0000

0.82

معنادار وجود دارد.
فرعي:5بين ادب و مالحظه با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر ارتباط

0.22

0.0000

0.00

معنادار وجود دارد.

دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر رابطه وجود دارد.

مييابد .ضريب تعيين برابر  0.28است و  28درصد

طبق ارقا مندرج در جدول ( ،)8ضريب همبستگي

تغييرات نمره در عملکرد شغلي کارکنان ،توسط

وجدان و عملکرد کارکنان برابر  0.55است که اين

گذشت آنان قابل پيش بيني است .در اين فرضيه

مقدار در سطح  P≤0.00معنادار است .به اين ترتيب ،با

ضريب بتا براي مؤلفه گذشت برابر  0/10محاسبه

 99درصد اطمينان ميتوان گفت بين وجدان و عملکرد

گرديد بعبارتي به ازاي افزايش يک نمره استاندارد در

کارکنان رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد و با افزايش

متغير گذشت 0/10 ،افزايش نمره در عملکرد رخ

وجدان در کارکنان ،عملکرد آنان بهبود مييابد.

ميدهد .بنابراين ،فرضيه فرعي سو مورد تاييد قرار

ضريب تعيين برابر  0.20است و  20درصد تغييرات

ميگيرد.

نمره در عملکرد شغلي کارکنان ،توسط وجدان آنان

فرضيه فرعي چهارم :بين رفتار مدني و عملکرد

قابل پيش بيني است .در اين فرضيه ضريب بتا براي

کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر رابطه وجود

مؤلفه وجدان برابر  0/55محاسبه گرديد بعبارتي به

دارد.

ازاي افزايش يک نمره استاندارد در متغير وجدان،

طبق ارقا مندرج در جدول( ،)8ضريب همبستگي

 0/55افزايش نمره در عملکرد رخ ميدهد .بنابراين،

رفتار مدني و عملکرد کارکنان برابر  0.12است که اين

فرضيه فرعي دو مورد تاييد قرار ميگيرد.

مقدار در سطح  P≤0.00معنادار است .به اين ترتيب ،با

فرضيه فرعي سوم :بين گذشت و عملکرد کارکنان

 99درصد اطمينان ميتوان گفت بين رفتار مدني و

دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر رابطه وجود دارد.

عملکرد کارکنان رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد و

طبق ارقا مندرج در جدول ( ،)8ضريب همبستگي

با افزايش رفتار مدني در کارکنان ،عملکرد آنان بهبود

گذشت و عملکرد کارکنان برابر  0.10است که اين

مييابد.

مقدار در سطح  P≤0.00معنادار است .به اين ترتيب ،با

ضريب تعيين برابر  0.82است و  82درصد

 99درصد اطمينان ميتوان گفت بين گذشت و

تغييرات نمره در عملکرد شغلي کارکنان ،توسط رفتار

عملکرد کارکنان رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد و

مدني آنان قابل پيش بيني است.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

فرضيه فرعي دوم :بين وجدان و عملکرد کارکنان

با افزايش گذشت در کارکنان ،عملکرد آنان بهبود
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حاجيه رجبي فرجاد

مرضيه ابراهيميان

در اين فرضيه ضريب بتا براي مؤلفه رفتار مدني

جدول :۰ضريب رگرسيوني پيش بيني کنندههاي عملکرد
کارکنان

برابر  0/12محاسبه گرديد بعبارتي به ازاي افزايش يک
نمره استاندارد در متغير رفتار مدني 0/12 ،افزايش نمره

متغير

بتا

مقدار

نوع دوستي

0.81

0.09

2.18

0.0000

وجدان

8.00

0.18

2.29

0.0000

فرضيه فرعي پنجم :بين ادب و مالحظه با عملکرد

گذشت

0.98

0.81

2.98

0.0000

رفتار مدني

0.95

0.81

1.01

0.0000

کارکنان دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر رابطه وجود

ادب

0.12

0.05

8.58

0.0000

=0.28

82.12

R

=F

در عملکرد رخ ميدهد .بنابراين ،فرضيه فرعي چهار
مورد تاييد قرار ميگيرد.

دارد.

پيش بين

0.18

=R2

طبق ارقا مندرج در جدول ( ،)8ضريب همبستگي
ادب و مالحظه با عملکرد کارکنان برابر  0.22است که
سال پنجم /شماره سيزدهم و چهاردهم /بهار و تابستان 9313

اين مقدار در سطح  P≤0.00معنادار است .به اين
ترتيب ،با  99درصد اطمينان ميتوان گفت بين ادب و
مالحظه با عملکرد کارکنان رابطه مستقيم و معنادار
وجود دارد و با افزايش ادب و مالحظه در کارکنان،
عملکرد آنان بهبود مييابد .ضريب تعيين برابر 0.00
است و  00درصد تغييرات نمره در عملکرد شغلي
کارکنان ،توسط ادب و مالحظه آنان قابل پيش بيني
است .در اين فرضيه ضريب بتا براي مؤلفه ادب
ومالحظه برابر  0/22محاسبه گرديد بعبارتي به ازاي
افزايش يک نمره استاندارد در متغير ادب ومالحظه،
 0/22افزايش نمره در عملکرد رخ ميدهد .بنابراين،
فرضيه فرعي پنجم مورد تاييد قرار ميگيرد.
فرضيه فرعي ششم :ابعاد رفتار شهروندي سازماني بر
عملکرد کارکنان تأثير دارد.
به منظور بررسي فرضيه ششم ميبايست از
رگرسيون چندگانه استفاده نمود .به منظور اجراي
رگرسيون چندگانه در گا اول بررسي معناداري روابط
دو به دو متغيرها ضروري است .طي اين بررسي رابطه
هر پنج مولفه نوع دوستي ،وجدان ،گذشت ،رفتار مدني
و ادب با عملکرد کارکنان معنادار ميباشد .بنابراين ،هر
پنج مولفه به عنوان پيش بين وارد معادله ميشود.

مقدار

B

t

سطح معني
داري

سطح معني
داري 0/0000 = F

جدول ( )1ضريب رگرسيوني مولفههاي رفتار
شهروندي براي عملکرد کارکنان را نشان مي دهد.
ضريب همبستگي (  ) Rگزارش شده برابر  0.28است
که به معناي آن است که مؤلفههاي نوع دوستي،
وجدان ،گذشت ،رفتار مدني و ادب رابطه اي برابر
 0.28با متغير مالک (عملکرد کارکنان) دارند .مقدار

F

براي اين رابطه در سطح  P≤0.00معنادار ميباشد .به
اين معنا که متغيرهاي پيش بين ميتوانند تغييرات نمره
2

در متغير مالک را پيش بيني نمايند .ضريب تعيين ( )R
برابر  0.18است ،به اين معنا که  18درصد تغيير نمره
در نمره عملکرد کارکنان با استفاده از مؤلفههاي نوع
دوستي ،وجدان ،گذشت ،رفتار مدني و ادب قابل پيش
بيني است.
باالترين مقدار بتا (باالترين ميزان پيش بيني) متعلق
به مؤلفه وجدان است .مقدار بتا به دست آمده در اين
مولفه برابر  0.18است که از مولفههاي ديگر باالتر
ميباشد ،به اين معنا که افزايش يک نمره استاندارد در
نمره وجدان ،منجر به افزايش  0.18نمره استاندارد در
نمره عملکرد ميشود .مقدار بتا به دست آمده در
مولفههاي گذشت و رفتار مدني برابر  0.81است ،به
اين معنا که افزايش يک نمره استاندارد در نمره
مولفههاي گذشت و رفتار مدني ،منجر به افزايش 0.81
نمره استاندارد در نمره عملکرد ميشود .مقدار بتا به
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دست آمده در مؤلفه نوع دوستي برابر  0.09است ،به

کاهش آن نيز سبب کاهش عملکرد خواهدشد ،در

اين معنا که افزايش يک نمره استاندارد در نمره مولفه

نتيجه اين فرضيه مورد تأييد قرار ميگيرد که با

نوع دوستي ،منجر به افزايش  0.09نمره استاندارد در

يافتههاي موحدزاده ( ،) 8۰11احمدي (،)8۰11

نمره عملکرد ميشود.

نوروزي ( ،)8۰11بيگمي ( )8۰18و يانگ و
فورن( )8009همخواني دارد.

بحث و نتيجه گيري

نتيجه آزمون فرضيه فرعي  :3ميزان ضريب همبستگي

سازماني و عملکرد کارکنان برابر  0.11است که اين

است که اين مقدار در سطح  P≤0.00معنادار است .به

مقدار در سطح  P≤0.00معنادار است .به اين ترتيب ،با

اين ترتيب ،با  99درصد اطمينان ميتوان گفت بين

 99درصد اطمينان ميتوان گفت بين رفتار شهروندي

جوانمردي و گذشت با عملکرد کارکنان رابطه مستقيم

سازماني و عملکرد کارکنان ارتباط مثبت معناداري

و معنادار وجود دارد و با افزايش ميزان جوانمردي

مشاهده ميشود و با افزايش رفتار شهروندي سازماني،

کارکنان ،سبب افزايش عملکرد اثربخش آنان و با

عملکرد کارکنان بهبود مييابد و با کاهش آن ،عملکرد

کاهش آن نيز سبب کاهش عملکرد خواهدشد ،در

نيز کاهش مييابد .که با يافتههاي موحدزاده (،) 8۰11

نتيجه اين فرضيه مورد تأييد قرار ميگيرد که با

احمدي ( ،)8۰11نوروزي ( ،)8۰11بيگمي ( )8۰18و

يافتههاي موحدزاده ( ،) 8۰11احمدي (،)8۰11

يانگ و فورن( )8009همخواني دارد.

نوروزي ( ،)8۰11بيگمي ( )8۰18و يانگ و

نتيجه آزمون فرضيه فرعي  :1ميزان ضريب همبستگي

فورن( )8009همخواني دارد.

نوع دوستي و عملکرد کارکنان برابر  0.15است که اين

نتيجه آزمون فرضيه فرعي  :1ميزان ضريب همبستگي

مقدار در سطح  P≤0.00معنادار است .به اين ترتيب ،با

رفتار مدني با عملکرد کارکنان برابر  0.12است که

 99درصد اطمينان ميتوان گفت بين نوع دوستي و

اين مقدار در سطح  P≤0.00معنادار است .به اين

عملکرد کارکنان رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد و

ترتيب ،با  99درصد اطمينان ميتوان گفت بين رفتار

با افزايش نوع دوستي در کارکنان ،سبب افزايش

مدني با عملکرد کارکنان رابطه مستقيم و معنادار وجود

عملکرد اثربخش و با کاهش آن سبب کاهش عملکرد

دارد و با افزايش ميزان رفتارمدني کارکنان ،سبب

آنان خواهدشد ،در نتيجه اين فرضيه مورد تأييد قرار

افزايش عملکرد اثربخش آنان و با کاهش آن نيز سبب

ميگيرد که با يافتههاي موحدزاده ( ،) 8۰11احمدي

کاهش عملکرد خواهدشد ،در نتيجه اين فرضيه مورد

( ،)8۰11نوروزي ( ،)8۰11بيگمي ( )8۰18و يانگ و

تأييد قرار ميگيرد که با يافتههاي موحدزاده (،) 8۰11

فورن( )8009همخواني دارد.

احمدي ( ،)8۰11نوروزي ( ،)8۰11بيگمي ( )8۰18و

نتيجه آزمون فرضيه فرعي  :2ميزان ضريب

يانگ و فورن( )8009همخواني دارد.

همبستگي وجدان و عملکرد کارکنان برابر  0.55است

نتيجه آزمون فرضيه فرعي  :3ميزان ضريب همبستگي

که اين مقدار در سطح  P≤0.00معنادار است .به اين

جوانمردي و گذشت با عملکرد کارکنان برابر 0.22

ترتيب ،با  99درصد اطمينان ميتوان گفت بين نوع

است که اين مقدار در سطح  P≤0.00معنادار است .به

دوستي و عملکرد کارکنان رابطه مستقيم و معنادار

اين ترتيب ،با  99درصد اطمينان ميتوان گفت بين

وجود دارد و با افزايش ميزان وجدان کاري در

ادب و مالحظه با عملکرد کارکنان رابطه مستقيم و

کارکنان ،سبب افزايش عملکرد اثربخش آنان و با

معنادار وجود دارد به طوري که با افزايش ميزان ادب

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

ميزان ضريب همبستگي بين رفتار شهروندي

جوانمردي و گذشت با عملکرد کارکنان برابر 0.10
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حاجيه رجبي فرجاد

مرضيه ابراهيميان

ومالحظه در کارکنان ،سبب افزايش عملکرد اثربخش

انيسه ،محمد( )8۰1۰ارائه يک مدل جهت ارزيابي

آنان و با کاهش آن نيز سبب کاهش عملکرد

عملکرد کارکنان در سازمان بهره وري انرژي

خواهدشد ،در نتيجه اين فرضيه مورد تأييد قرار

ايران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علو

و

ميگيرد که با يافتههاي موحدزاده ( ،) 8۰11احمدي

تحقيقات

( ،)8۰11نوروزي ( ،)8۰11بيگمي ( )8۰18و يانگ و
فورن( )8009همخواني دارد.

اسالمي ،حسن و همکاران; رفتار شهروندي
سازماني ،تدبير ،شماره ،812آ رماه 8۰12

نتيجه آزمون فرضيه فرعي  :6ابعاد رفتار شهروندي

پاشا شريفي ،حسن ،نجفي زند ،جعفر(،)8۰2۲

سازماني بر عملکرد کارکنان تأثير دارد.

روشهاي آماري در علو رفتاري ،انتشارات بازتاب،

ضريب همبستگي (  ) Rگزارش شده برابر  0.28است

چاپ هشتم

که به معناي آن است که مولفههاي نوع دوستي،

پور ابراهيم ،سهراب ")8۰1۲( ،بررسي رابطه بين

وجدان ،گذشت ،رفتار مدني و ادب رابطه اي برابر

فرهنگ سازماني و عملكرد شعب بانك ملت شهر

F

تهران" ،فرهنگي ،علي اكبر دانشگاه تهران .پايان

 0.28با متغير مالک (عملکرد کارکنان) دارند .مقدار
سال پنجم /شماره سيزدهم و چهاردهم /بهار و تابستان 9313

براي اين رابطه در سطح  P≤0.00معنادار ميباشد .به
اين معنا که متغيرهاي پيش بين ميتوانند تغييرات نمره

نامه ي كارشناسي ارشد،دانشكده مديريت.
توره ،ناصر( ،)8۰19شناخت عوامل رفتار شهروندي
سازماني و بررسي ارتباط آن با عملکردسازماني

در متغير مالک را پيش بيني نمايند

حبيب پور ،الهويردي ،)8۰21(،بررسي ارزشيابي
منابع و مآخذ

عملکرد کارکنان شرکت راهآهن (واحدهاي

آ ر ،عادل و مومني ( ،)8۰22آمار و کاربرد آن در

مرکزي) و ارائه الگوي مناسب جهت بهسازي
نيروي انساني ،پايان نامه ارشد ،دانشگاه تهران،

مديريت ،ج  ،۴تهران ،سمت
آرمسترانگ،مايكل،

()0225

مديريت

عملكرد.

مجتمع آموزش عالي قم

مترجمان قليچ خاني ،بهروز و غال زاده ،داريوش،

خاکي ،غالمرضا ،روش تحقيق با رويکردي به پايان

تهران ،انتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتي

نامه نويسي ،انتشارات بازتاب ،تهران ،8۰1۲ ،چاپ

ايران ،چاپ اول.

دو

اردبيلي ،يوسف ()0281؛ روش ارزشيابي در بخشهاي
دولتي و غيردولتي ايران؛ چاپ اول ،تهران،

انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي ،زمستان 8۰28
دسلر،گري:مديرت منابع انساني،ترجمه:علي پارسائيان

انتشارات بعثت
الواني ،سيد مهدي،

خاکي ،غالمرضا ،روش تحقيق در مديريت ،مرکز

تهمينه ناطق و محمد مهدي

فراحي ")8۰12(،نقش سرمايه اجتماعي در توسعه
مديريت دانش سازماني" ،فصلنامه علو مديريت،
شماره  ،9صص .۰9-2۰
اميني ،محمد( .)8۰12تأثير سرمايه اجتماعي بر چرخه
مديريت دانش .پايان نامه کارشناسي ارشد ف
دانشکده مديريت ،دانشگاه تهران

و

سيد

محمد

اعرابي،دفتر

پژوهشهاي

فرهنگي0282،
رضائيان ،علي" ،)0221( ،انتظار عدالت و عدالت در
سازمان (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)" تهران:
انتشارات سمت،چاپ اول
سقاپور،آسيه.)0229( .طراحي مدل ارزشيابي عملکرد
کارکنان مبتني بر مدلهاي عملکرد سازماني.پايان

نقش رفتارشهروندي سازماني در ارزيابي عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر 13 /

نامه کارشناسي ارشد مديريت دولتي.دانشکده علو

فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ،شماره -8۲9 ،۲9

انساني دانشگاه پيا نور شيراز.

)8۰12( ،889

سعادت،اسفنديار ؛مديريت منابع انساني؛انتشارات
سمت ،چاپ سو  ،تهران8۰29:

قاسم زاده عليشاهي ،ابوالفضل ،.عباسي،مهدي،.ملکي
مرشت،منظر .)0292( .نقش عوامل مثبت و منفي

شهسواري ،محمدرضا ( " )8۰1۰بررسي اثربخشي نظا
ارزشيابي عملکرد از ديدگاه کارکنان شرکت
داروسازي تهران شيمي " جهت دريافت گواهي
نامه کارشناسي ارشد مديريت دولتي از مرکز
آموزش مديريت دولتي

در رضايت و عملکرد شغلي اعضاي هيئت
علمي.پژوهشهاي روانشناختي.سال نهم،شماره.25
ميرسپاسي،ناصر:ارزشيابي

عملکرد

افراد،مجموعه

شانزدهم،مرکز آموزش مديريت دولتي0282،
ميرسپاسي ،ناصر ( )0228؛ مديريت استراتژيک منابع

صدوقيان، ،تدين،ع(،)0221به کارگيري همزمان کارت

انساني و روابط کار ؛ چاپ بيست و دو  ،تهران،

تعالي

انتشارات مير-۴8 ،نوروزي،عبداله ( ،)8۰11تأثير

امتيازي

متوازن

و

مدل

سازمان،تدبير.089)02(،

انتقال فيزيکي گروه صنايع صدر صبا باتري به

عملکرد کارامد و متناسب با مقتضيات نظا اداري

شهروندي سازماني کارکنان ،پايان نامه کارشناسي

و سياسي کشور؛ مجموعه مقاالت سومين جشنواره

ارشد ،پرديس قم دانشگاه تهران

شهيد رجائي ،سازمان مديريت و برنامه ريزي
عباسي ،عباس ،بررسي تناسب فرد-سازمان بر رفتار
شهروندي سازماني ،مطالعه موردي :اعضاي هيأت

احمدي ،فريدون ( ،)8۰11بررسي موانع يادگيري
سازماني در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
ايران ،رساله دکتري ،پرديس دانشگاه تهران

علمي دانشگاه اصفهان ،اولين کنفرانس بين المللي

حسني خانکي ،احمد (  ،)8۰19بررسي رابطه ميان

رفتار شهروندي سازماني ،مجموعه مقاالت ،مقاله

رفتار شهروندي سازماني و وفاداري مشتري در

ارائه شده ( 02و  01بهمن ماه )0228

گروه شرکتهاي همکاران سيستم،دانشگاه اصفهان،

فتاحي ،مهدي ،رفتار شهروندي سازماني از تئوري تا
عمل ،فرهنگ مديريت ،سال سو  ،شماره يازدهم،
صص )0221( ،09-12
فضلي ،صفر(« )8۰18طراحي مدل رياضي
ارزيابي عملكرد مدير در سازمانهاي دولتي»،
رساله دكتري دانشگاه تربيت مدرس
فرشيد فر،فريبا ( ،)8۰18ارزيابي وضع موجود نظا
ارزشيابي عملکرد معلمان دوره ابتدايي و ارائه

دانشکده مديريت
موحدزاده ،ايوب ( ،) 8۰11بررسي رابطه ي بين سبک
رهبري تحولي آموزشي مديران با رفتار شهروندي
سازماني دبيران ،پايان نامه ارشد ،دانشگاه قزوين
زارعي متين ،حسن ،شناخت عوامل رفتار شهروندي
سازماني و بررسي ارتباط آن با عملکرد سازماني،
مجله علمي ترويجي فرهنگ مديريت ،شماره ،08
بهار 0225

راههاي مناسب براي بهينه نمودن آن در نواحي دو

فتاحي ،مهدي ( ،)0225معنويت در محيط کار و نقش

گانه آموزش و پرورش همدان ،پايان نامه

آن در بهبود رفتارهاي شهروندي سازماني.فرهنگ

کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران

مديريت.شماره02

قلي پور ،آرين ،رفتار شهروندي سازماني :گامي ديگر
در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتري،

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

طبرسا ،غالمرضا ( ،)0289ويژگيهاي نظا ارزيابي

صنايع نور صبا باتري (شهريار کرج) بر رفتار
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