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 چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين  رفتار شهروندي سازماني است،که متغيرهاي عزت نفس 

 523فردي و سازماني به عنوان متغير ميانجي مورد استفاده قرار گرفته اند.داده هاي پژوهش شامل 

فرادست است که از اداره کل امور  ذيحساب و معاون ذيحساب بعنوان 35کارمند بعنوان فرودست و

اقتصادي و دارايي هرمزگان انتخاب شده اند.به منظور تحليل کمي اطالعات و استفاده از ديدگاه 

هاي و نگرش مديران و کارکنان،از طريق پرسشنامه اقدم شد.پرسشنامه ها با مراجعه حضوري 

اني از پرسشنامه اصالح شده تکميل شد. براي سنجش هريک از  متغيرهاي رفتار شهروندي سازم

( وبراي عزت نفس 6813(،عزت نفس فردي از پرسشنامه روزنبرگ)6891پادساکف و همکاران)

(استفاده شد.در اين پرسشنامه ها از پاسخ دهندگان 6898سازماني از پرسشنامه پيرس و همکاران )

وکامال مخالفم با  3قم با کددرجه اي ليکرت به سواالت)کامال مواف 3خواسته شد با استفاده از معيار 

نتايج .(پاسخ دهند.براي تحليل آماري مدلهاي پژوهش از تحليل مسير استفاده شده است 6کد

پژوهش نشان مي دهد که وضعيت انتقالي و  پست سازماني ذيحسابان)فرادستان(بر رفتار 

)فرودستان( بر  شهروندي تاثير ندارد؛اما نوع استخدام و مدرک تحصيلي و سابقه خدمت کارمندان

 رفتار شهروندي موثر است.
 

 رفتارشهروندي،ذيحسابان ،اداره کل اموراقتصادي و دارايي هرمزگان :يديکل واژگان

 

 مقدمه

بررسي معاني مشخصي که کارکنان نسبت به رفتار شهروندي دارند بخش مهمي در اثبات رفتار شهروندي سازماني را تشکيل مي دهد. چرا 

تصور ما از رفتار شهروندي سازماني و همچنين درک ما، از اينکه چرا کارکنان آن رفتارها را انجام مي دهند بسيار مهم  که آن، در بهبود

است. تحقيقات نشان مي  دهد بسياري از کارکنان رفتار شهروندي سازماني را بخشي از شغل شان مي دانند و فکر مي کنند که آن منجر به 

عی
ما

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
 

م(
دو

ل 
سا

(
 

ره 
ما

ش
6 

  /
ان

ست
تاب

  
59

31
 

ص 
 /

39-
27

 

 ،4،مهدي زارع کهنعلی 3 راضيه شمسی،2داریوش زارعی، 1اردشير کهن سال

 7،شيرزاد جان احمدي6،زینب کوره پزان5اسحاق فوالد زاده
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بدون پاداش »و « داوطلبانه بودن»اما مطالعات مربوط به رفتار شهروندي سازماني معاني مشخصي مانند پاداش هاي مطلوب مي شود. 

( از رفتار شهروندي سياسي بر پايه وابستگي ميان روابط، حقوق و 6886سياسي تعريف شود. تعريف گراهام )مد نظر قرار داده اند. « رسمي

ر اين چارچوب جنبه هاي رفتار درون نقشي و فرا نقشي تعيين کننده رفتار شهروندي مسئوليت هاي في مابين افراد در گروه است. د

سازماني نيستند، در عوض رفتار شهروندي سازماني با رفتارهاي غير موظف، رفتارهايي متکي به ابتکارات فردي و رفتارهايي که بيشترين 

 نوع رفتار شهروندي سازماني وجود دارد:  بهره براي سازمان دارد شناخته مي شوند. بر اساس اين ديدگاه سه

 (. 516: 2005اطاعت سازماني، وفاداري سازماني و مشارکت سازماني )بينستوک، دي موران ويل و اسميت، 

اطاعت سازماني: آشنايي با ساختار سازماني، شرح شغل و سياست هاي پرسنلي که توسط ساختار رسمي و قوانين و مقررات  -6

شده است. اطاعت سازماني شامل شاخص هايي چون احترام به قوانين و دستور العمل ها، حضور به موقع سرکار و انجام مورد قبول واقع 

 مسئوليت با توجه به منابع سازماني است. 

از وفاداري سازماني: درک سازمان به عنوان کل فراتر از افراد، گروه ها و بخش هاي مختلف سازمان است. وفاداري شامل دفاع  -2

 سازمان در برابر تهديدات ، کمک به شهرت سازمان و همکاري با ديگران جهت خدمت به منافع کلي سازمان است. 

مشارکت سازماني: مشارکت فعال در اداره امور سازمان شامل حضور در جلسات، به اشتراک گذار ايده هاي جديد با ديگران و  -5

 ( 320-322: 200دساکف و ديگران، همچنين مبارزه با پديده تفکر گروهي است )پا

( ا انجام اين دسته بندي از رفتار شهروندي سازماني معتقد است، اين رفتارها مستقيماً تحت تأثير حقوقي قرار 6886گراهام )

شکايات دارد که از طرف سازمان به فرد داده مي شود. در اين چارچوب، حقوق شهروندي شامل عدالت استخدامي، ارزيابي و رسيدگي به 

کارکنان است. بر اين اساس، وقتي کارکنان مي بينند داراي حقوق شهروندي سازماني هستند به احتمال بسيار زياد از خود، رفتار شهروندي 

از نوع اطاعت نشان مي دهند. در بعد ديگر، حقوق اجتماعي است. نيز قضيه به همين صورت است. کارکنان وقتي مي بينند که داراي حقوق 

اعي سازماني هستند به سازمان وفادار خواهند بود و رفتار شهروندي از نوع وفاداري از خود بروز مي دهند و سرانجام وقتي که کارکنان اجتم

مي بينند به حقوق سياسي آنها در سازمان احترام گذشاته مي شود و به آنها حق مشارکت و تصميم گيري در حوزه هاي سياست گذاري 

 (. 37-39: 6591د رفتار شهروندي از نوع مشارکت از خود نشان مي دهند )اسالمي، سيار ، سازمان داده مي شو

 . مبانی نظري و پيشينه پژوهش2 

را رفتارهاي داوطلبانه متعهد شده پرسنل مي داند که فراتر از مسئوليت هاي رسمي سازماني  رفتار شهروندي سازمانی( 6889ارگان )

به وسيله سيستم رسمي پاداش طراحي نشده است اما مي تواند کارايي سازمان را تسريع نمايد )هيونگ و ليو است. رفتارهايي که مستقيماً 

( هر چند به طور مستقيم به مبحث رفتار شهروندي سازماني اشاره اي نکرده است اما مي توان در 6830(. هر برت سايمون )6: 2060،

آنچه از نظر :»صادي مطرح نمود رد پايي از رفتار شهروندي سازماني مشاهده نمود. از نظر وي تفسير انسان اداري وي، که در مقابل انسان اقت

 انسان اداري منحصر بفرد و قابل مالحظه تر است، آن است که عوامل مؤثر سازماني صرفاً وي را به انجام کارهاي خاصي وادار نمي کند )مثالً

در وي نوعي الگوي عادتي انجام کارهايي که در همکاري با ديگران براي تحقق هدف خاموش کردن آتش جنگل، اگر شغل وي باشد( بلکه 

 (. 629: 6590سازمان مناسب است، ايجاد مي کند. او عادت رفتار همکاري گونه را در خود ايجاد مي کند )دنهارت، 

بررسي سطح رفتار »ي با عنوان از جمله تحقيقاتي که در زمينه رفتار شهروندي سازماني صورت گرفته؛ مي توان به پژوهش

صورت گرفته است . وي در  6597اشاره کرد که توسط رضا هويدا و ناهيد نادري در سال  «شهروندي سازماني کارکنان دانشگاه اصفهان

اره مي قسمت اول پژوهش خود ابتدا به روند بسط وگسترش رفتار  شهروندي سازماني و سپس به کارکرد هاي رفتار شهروندي سازماني اش

 نمايد ودر بخش دوم با دو سوال بررسي هاي خويش را آغاز مي کند:

ميزان رفتار شهروندي سازماني کارکنان دانشگاه اصفهان در پنج بعد وظيفه شناسي، ادب و مهرباني نوع دوستي ،جوانمردي و  (6

 خوش خويي تا چه اندازه  است ؟

د مذکور با توجه به نوع وظايف ،سابقه خدمت، سطح تحصيالت و آيا ميزان رفتار شهروندي سازماني کارکنان در پنج بع (2

 جنسيت متفاوت است؟

فرهنگي و پژوهشي  –مالي ،آموزشي  –نفر بعنوان نمونه از واحد هاي اداري  622با استفاده از نمونه گيري طبقه اي تصادفي 

ي استفاده شده است . در پاسخ به سوال اول با استفاده از آماره (  بعنوان ابزار اندازه گير6898انتخاب و از پرسشنامه پادساکف و همکاران )

ي فريدمن وي ذکر مي کند که بين مولفه هاي شهروندي سازماني تفاوت وجود دارد . بيشترين مقدار مربوط به ادب و مهرباني و کمترين 

مشاهده شده که تنها مولفه Fتحليل واريانس مقدار مربوط به نوع دوستي است . در پاسخ به سوال دوم ذکر مي شود با استفاده از 

معنا دار است . بنابراين ميزان ويژگي جوانمردي بين کارکنان با توجه به نوع وظايف از تفاوت معنا داري برخور ≥ p 30/0جوانمردي در سطح

 –مالي و آموزشي  –کنان اداري دار است . با استفاده از آزمون تو کي نشان داده شده است که اختالف ميانگين نمرات جوانمردي کار
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 –مالي و کمترين ميزان مربوط به کارکنان آموزشي  –فرهنگي  معنا دار است . بيشترين ميزان جوانمردي ،مربوط به کارکنان اداري 

رابطه اي  فرهنگي  است . وي در پايان نتيجه گيري مي کند که بين همه مولفه هاي رفتار شهروندي سازماني به جز ء مولفه جوانمردي

مستقيم وجود دارد . اهميت اين نکته در اين است که مي توان عنوان کرد تقويت هر بعد از رفتار شهروندي سازماني ساير ابعاد را تحت 

 تاثير قرار داده و فضاي مطلوب را براي انجام وظايف فراهم مي آورد .

 شناسی. روش3

ن به بررسي رابطه بين متغيرها مي پردازد همبستگي است؛ الزم به ذکر است پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از نوع روش چو

استراتژي مورد استفاده در اين پژوهش پيمايش است. جامعه آماري مورد استفاده در اين پژوهش مديران و کارکنان اداره کل امور اقتصادي 

در ساير ادارات کل( تحت مديريت آنها  )اعم از زن و مرد( مي باشد  و دارايي  استان هرمزگان )ذيحسابان  و معاون ذيحساب و کارکنان آنها

 نفر است.65300الزم به ذکر است تعداد جامعه آماري تقريبا 

(با توجه به 6580:557استفاده شده است )الواني،دانايي فرد،آذر  68706براي تعيين حجم نمونه از جدول کرجسي و مورگان 

 نفر مي باشد جدول فوق در پيوست ها ارائه شده است. 573نفري تعداد نمونه 63000جدول فوق براي جامعه آماري 

با توجه به گسترگي و پراکندگي جامعه آماري شيوه نمونه گيري در اين پژوهش  خوشه اي است ابتدا اداره کل هاي استان که در آن 

اداره کل به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور تحليل 23ا ذيحسابان و معاون ذيحساب در آنها حضور داشتند شناسايي و سپس از بين آنه

 کمي اطالعات  و استفاده از ديدگاه ها و نگرش مديران و کارکنان اداره کل امور اقتصادي و دارايي هرمزگان و  واحدهاي مالي تحت مديريت

قدام شده است.همه ي پرسشنامه ها با مراجعه ذيحسابان و کارمندان آن در ساير اداره کل هاي استان هرمزگان از طريق پرسشنامه ا

حضوري تکميل شده و برخي ديگر با همکاري  ذيحسابان   و مديران مالي به اداره کل هاي منتخب ارسال گرديد و از طريق مذاکره تلفني 

يک از کارکنان و مديران در  رفتار شهروندي سازماني نمره اي که هر -راهنمايي هاي الزم در خصوص نحوه تکميل پرسشنامه  انجام شد. 

 مي باشد.  30و حداکثر آن  60( کسب مي کنند که حداقل آن 6898پرسشنامه پادساکف و همکاران )

بخش به شرح جدول  5الزم به ذکر است ارسال و جمع آوري پرسشنامه نزديک به يک ماه طول کشيد.پرسشنامه مذکور داراي 

 است. 5-2شماره 

 هاي مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه -2جدول شماره 

 سواالت وسيله سنجش پرسش نامه رديف

 55الي26 پادساکف و همکاران رفتار شهروندي سازماني 5

 

استفاده شده است .اين پرسشنامه  6891رفتار شهروندي سازماني:در اين بخش از پرسشنامه اصالح شده پادسا و همکاران -6

وندي سازماني ارگان را مورد  سنجش قرار مي دهد. اين پرسشنامه در خارج از کشور توسط امير بعد رفتار شهر 3آيتم است که  25شامل 

مورد استفاده قرار  6597،رضا هويدا و ناهيد نادري 6597و در ايران توسط محمد رضا چالشتري  2060و رويال  2008اسحاق و شاه عالم 

 آمده است. -5ابل قبول پرسشنامه است. پنج بعد رفتار شهروندي ارگان در جدول گرفته است اين امر نشاندهنده روايي محتوايي و ظاهري ق

 ابعاد رفتار شهروند سازمانی -3جدول 

 سواالت بعد رديف

 23-25-25-22-26 وظيفه شناسي 6

 50-28-29-27-21 جوانمردي 2

 -53-55-55-52-56 فضيلت شهروندي 5

 58-59-57-51 احترام و تکريم 5

 55-55-52-56-50 نوع دوستي 3

                                                           
1Krejcie&morgan 
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منظور از اعتبار يا پايايي پرسش نامه اين است که اگر صفت هاي مورد سنجش با همان وسيله و تحت شرايط مشابه و در زمانهاي مختلف 

کار مجددا اندازه گيري شوند نتايج تقريبا يکسان حاصل شود. ضريب آلفاي کرونباخ براي سنجش ميزان تک بعدي بودن نگرشها،عقايد،و.. ب

مي رود. در واقع مي خواهيم ببينيم تا چه حد برداشت پاسخگويان از سواالت يکسان بوده است. اساس اين ضريب بر پايه مقياسهاست. 

مقياس عبارتند از دسته اي از اعدادکه بر روي يک پيوستار به افراد،اشيا يا رفتارها در جهت به کميت کشاندن کيفيت ها اختصاص داده مي 

باشد آزمون از پايايي قابل قبولي برخوردار است.بايد دقت  7/0ن روش بر همساني دروني تاکيد مي شود اگر ضريب آلفا بيشتر از شود در اي

شود که سواالت جمعيت شناختي مانند سن،جنس،تحصيالت،سابقه کار و... در محاسبه پايايي لحاط نشود. ميزان ضرايب آلفاي کرونباخ 

 و کل آزمون به قرار زير است:براي هر يک از مولفه ها 

 پایایی مربوط به پرسشنامه کارمندان 5-جدول 

 رفتار شهروندي سازماني عزت نفس سازماني عزت نفس فردي متغيرها

 75/0 71/0 92/0 ضريب آلفاي کرونباخ

 پایایی مربوط به پرسشنامه مدیران 6جدول 

رفتار شهروندي  عزت نفس سازماني عزت نفس فردي متغيرها

 ازمانيس

 95/0 91/0 82/0 ضريب آلفاي کرونباخ

 

براي تجزيه و تحليل اطالعات از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است در سنجش آمار توصيفي پژوهشگر به بررسي 

قدام شده است. همچنين جهت فراواني،درصد و نمودار مي پردازد.در قسمت آمار استنباطي با استفاده از روش تحليل مسير به فرض آزمايي ا

بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي براي بررسي تفاوت بين جذابيت،وضعيت انتقالي و پست با رفتار شهروندي سازماني از آزمون 

t گروههاي مستقل، براي بررسي تفاوت بين مدرک تحصيلي و نوع استخدام از آزمون تحليل واريانس يک متغيره و در نهايت براي بررسي

بطه بين سابقه با رفتار شهروندي سازماني از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است الزم به ذکر است جهت بررسي فرضيات را

 استفاده شد. Amos 18و  SPSS 18پژوهش و نتايج جانبي از نرم افزارهاي 

 . تحليل داده ها و یافته ها5

 تحليل توصيفی -

دست آمده از سوالهاي بخش اول پرسشنامه از طبقه بندي و سازماندهي اطالعات،فراواني و درصد به منظور تحليل کيفي اطالعات عمومي ب

هر گزينه استفاده شده است در اين قسمت فراواني متغيرهاي جنس،تحصيالت،سابقه کار،نوع استخدام و... از طريق جداول قابل مشاهده 

 است.

 ویژگی هاي جمعيت شناختی نمونه آماري-4-2-1

 فرودستان-4-2-1-1

 جنسيت-4-2-1-1-1

 توزیع فراوانی فرودستان براساس جنسيت-1-4جدول 

 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني جنسيت

 6/25 6/25 73 مرد

 600 8/71 230 زن

 600 600 523 مجموع
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ا مردان تشکيل مي ر 6/25نفر معادل  73زنان و %8/71نفر يعني  230نشان مي دهد که از افراد نمونه کارکنان  6-5جدول 

 دهند.

 سطح تحصيالت -4-2-1-1-2

 توزیع فراوانی فرودستان براساس سطح تحصيالت 2-4جدول 

 درصدفراواني تجمعي درصد فراواني مدرک تحصيلي

 7/5 7/5 62 زير ديپلم

 9/22 6/68 12 ديپلم

 6/38 3/50 88 فوق ديپلم

 5/81 2/57 626 ليسانس

 600 3/8 56 باالتر از ليسانس

 600 600 523 جمع
 

،ليسانس %2/57،فوق ديپلم %3/50، ديپلم%6/68زير ديپلم%7/5مشخص مي شود که از افراد نمونه کارکنان 2-5با بررسي جدول  

 باالتر از ليسانس هستند.%3/8و 

 

 نوع استخدام-4-2-2-1-3

 توزیع فراوانی فرودستان براساس نوع استخدام3-4جدول 

 درصد فراواني تجمعي صددر فراواني نوع استخدامي

 9/57 9/57 625 رسمي

 6/71 5/59 623 پيماني

 5/81 20 13 قرار دادي

 600 7/5 62 کارگري

 600 600 523 جمع

 7/5قراردادي، و در نهايت %20پيماني،%2/59از کارکنان داراي استخدامي رسمي ،%9/57مشخص مي شود  5-5با بررسي جدول 

 .داراي استخدام کارگري هستند

 

 سابقه خدمت-2-2-1-4-

 توزیع فراوانی فرودستان براساس سابقه خدمت4-4جدول 

 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني سابقه خدمت

3-6 600 9/50 9/57 

60-1 626 9/57 1/19 

63-66 59 7/66 5/90 

20-61 51 6/66 5/86 

23-26 67 2/3 1/81 

50-21 65 5/5 600 

 600 600 523 جمع
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 21سال مي باشند و کمترين آن مربوط به  1-60مي توان گفت بيشتر پاسخ دهندگان داراي سابقه خدمت  5-5سي جدول با برر

 سال است. 50تا 

 

 

 

 فرادستان-4-2-1-2

 جنسيت-4-2-1-2-1
ان زنان از آن %5/7نفر معادل 5از گروه مردان و تعداد  %1/82نفر از فرادستان معادل  30نشان مي دهد که تعداد 3-5جدول 

 تشکيل مي دهند.

 توزیع فراوانی فرادستان براساس جنسيت5-4جدول 

 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني جنسيت

 1/82 1/82 30 مرد

 600 5/7 5 زن

 600 600 35 مجموع

 

 سطح تحصيالت-4-2-1-2-2

 توزیع فراوانی فرادستان براساس سطح تحصيالت6-4جدول 

 صد فراواني تجمعيدر درصد فراواني مدرک تحصيلي

 0 0 0 زير ديپلم

 9/65 9/65 9 ديپلم

 5/20 1/3 65 فوق ديپلم

 2/93 5/37 56 ليسانس

 600 2/22 62 باالتر از ليسانس

 600 600 35 جمع

 

،ليسانس و %5/37،فوق ديپلم%1/3،ديپلم %9/65زير ديپلم%0مشخص مي شود که از افراد نمونه فرادستان  1-5با بررسي جدول 

 باالتر از ليسانس هستند.2/22%

 

 

 نوع استخدام-4-2-1-2-3

 توزيع فراواني فرادستان براساس نوع استخدام7-5جدول 

 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني نوع استخدام

 1/78 1/78 55 رسمي

 600 5/20 66 پيماني

 600 0 0 قراردادي

 600 0 0 کارگري

 600 0 0 شرکتي

 600 600 35 جمع
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 پيماني هستند.%5/20از کارکنان داراي استخدام رسمي  %1/78مشخص مي شود که  7-5رسي جدول با بر

 

 سابقه خدمت -4-2-1-2-4

 توزیع فراوانی فرادستان براساس سابقه خدمت 8-4جدول 

 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني سابقه خدمت

3-6 5 1/3 1/3 

60-1 5 1/3 2/66 

63-66 9 9/65 00/21 

20-61 60 3/69 5/55 

23-26 66 5/20 9/15 

50-21 68 2/53 600 

 600 600 35 جمع

 

سال مي باشند و کمترين آن مربوط به  21-50مي توان گفت بيشتر پاسخ دهندگان داراي سابقه خدمت  9-5با بررسي جدول 

 سال است. 60تا1و3تا 6

 

 

 

 

 

 وضعيت-5

 توزیع فراوانی فرادستان براساس وضعيت 9-4جدول 

 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني وضعيت

 2/22 2/22 62 انتقالي از  ساير دستگاهها

 600 9/77 52 کارمند اداره کل دارايي

 600 600 35 مجموع

 

از نمونه آماري فرادستان از ساير دستگاهها به اداره کل منتقل شده اند و  %2/22نفر معادول  62نشان مي دهد که  8-5جدول 

 کارمند اداره کل بوده اند که به سمت معاون ذيحساب يا ذيحساب رسيده اند. %9/77عادل نفر م 52

 پست-4-2-1-2-6

 توزیع فراوانی فرادستان براساس پست 11-4جدول 

 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني پست

 8/36 8/36 27 ذيحساب

 600 6/59 21 معاون ذيحساب

 111 111 54 مجموع

 
 از آنان معاون ذيحساب بوده اند. %6/59از نمونه آماري فرادستان ذيحساب و  %8/36مي دهدکه نشان  60-5جدول 

 آزمون ميانگين تی براي دو نمونه مستقل -1
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چون فرضيه هاي مطرح شده در اين تحقيق به مقايسه ميانگين رفتار شهروندي سازماني گروه مي پردازد بايد از آزمون مقايسه ميانگين دو 

پست  -تفاده کرد. براي استفاده از آزمون وجود يک متغير با مقياس فاصله اي و يک متغير کيفي دو شقي )مثل وضعيت انتقاليجامعه اس

 سازماني( الزم است.

 :آزمون تي جزء آزمونهاي پارامتريک مي باشد و داراي مفروضات زير است

  مقياس فاصله و مقياس اسمي

  نرمال بودن متغير وابسته

  يانسهمگني وار

 مستقبل بودن مشاهدات از يکديگر

متغير رفتار شهروندي داراي مقياس فاصله اي و متغيرهاي وضعيت انتقالي و پست سازماني داراي مقياس اسمي هستند. در اين 

فاده مي اسميرنوف است -قسمت شرط دوم يعني نرمال بودن متغير وابسته بررسي شده است. که براي اين منظور از آزمون کولمو گوروف

 شود.

 اسمير نوف –: آزمون کولموگوروف 17-4جدول 

 تست نرمال بودن متغير رفتار سازمانی رفتار شهروندي

 تعداد 54

 ميانگين 24/4

 انحراف معيار 391/1

 قدر مطلق بيشترین انحراف 188/1

 بيشترین انحراف مثبت 145/1

 بيشترین انحراف منفی -/188

 Zآماره  646/1

 معنی داري سطح 797/1

 
عدد است. همچنين پارامترهاي  35جدول باال نشان مي دهد که تعداد داده ها يعني تعداد مديران )تعداد پرسشنامه هاي تکميل شده( برابر 

، مورد نظر در بررسي وجود توزيع )مانند ميانگين و انحراف معيار در توزيع نرمال( قدر مطلق بيشترين انحراف، بيشترين انحراف مثبت

و مقدار سطح معني داراي قابل مشاهده است. به دليل اينکه مقدار سطح معني داراي در اين متغير  Zبيشترين انحراف منفي، مقدار آماره 

مي باشد پس فرض صفر رد نمي شود. بنابراين متغير رفتار سازماني داراي  787/0درصد( و برابر با  3در سطر آخر بزرگتر از سطح آزمون )

مال مي باشد. پس شرط دوم نيز برقرار است. از آنجا که همه مديران از لحاظ وضعيت انتقالي و پست به دو گروه مستقل تقسيم توزيع نر

 بندي شده اند پس شرط چهارم يعني مستقل بودن مشاهدات از يکديگر نيز برقرار است.

سازماني با هم برابر است يا خير، به عبارت ديگر  در ادامه بررسي شده است که آيا واريانس دو جامعه مديران از لحاظ رفتار

)فيشر( استفاده  F( از آماره Ieveneآزمون تساوي واريانس ها مقدم بر آزمون تساوي ميانگين هاست. جهت آزمون تساوي واريانسها )آزمون 

 مي کنيم.

س دو جامعه مورد نظر محاسبه مي شود. جهت آزمون تساوي ميانگين دو جامعه در دو حالت تساوي و عدم تساوي واريان Tآماره 

 از آنجا که تمام چهار شرط براي آزمونهاي تي برقرار است. پس براي بررسي فرضيه ها از آزمون تي استفاده شده است.

 فرضيه: وضعيت انتقالي فرادستان بر رفتار شهروندي تاثيري دارد.
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 ميانگين وضعيت انتقالی فرادستان : ميانگين، انحراف استاندارد و انحراف معيار18-4جدول 

 وضعيت انتقالی تعداد ميانگين رفتار شهروندي انحراف استاندارد انحراف معيار ميانگين

 از سایر ارگانها 12 12/4 474/1 137/1

     

 کارمند دارایی  42 27/4 346/1 156/1

 

نفر از آنها کارمندان دارايي بوده اند.  ميانگين نمره  52ارگانها بوده و  نفر از مديران از ساير 62جدول باال نشان مي دهد که وضعيت انتقالي 

 مي باشد.  27/5و براي مديراني که کارمند دارايي بوده اند  62/5رفتار شهروندي سازمان براي مديريتي که از ساير ارگانها آمده اند 

-5و قابل مالحظه است و يا خير؟ براي اين منظور جدول  حال به دنبال آن هستم که بدانيم آيا اين اختالف ميانگين معني درا

 را بررسي مي کنيم. 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 : وضعيت انتقالی فرادستان بر رفتار شهروندي سازمانی19-4جدول 

 آزمون لوین آزمون برابري ميانگين ها

وضعيت 

انتقالی* 

رفتار 

 شهروندي

 95فاصله اطمينان 

انحراف  درصدي

معيار 

 اختالفها

اختالف 

ميانگين 

 ها

سطح 

معنی 

 داري

درجه 

 آزادي
 Tآماره 

سطح 

معنی 

 داري

 آماره

F 
 حد پایين حد باال

118/1 415/1- 128/1 148/1- 251/1 52 163/1- 

287/1 159/1 

برابري 

 واریانسها

167/1 464/1- 148/1 148/1- 331/1 9/14 115/1- 
عدم برابري 

 واریانسها

 

(و 03/0( مربوط به آزمون لوين )آزمون تساوي واريانس دو جامعه مديران( بزرگتر از سطح آزمون)p-valueداري ) در جدول باال سطح معني

مي باشد پس مي پذيريم که پراکندگي جامعه مديران با دو نوع وضعيت انتقالي يکسان است. بنابراين سطر اول جدول را براي  297/0برابر 
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مي  23/0( و برابر 03/0ز آنجا که سطح معني داري آزمون تساوي ميانگين بيشتر از سطح آزمون )نتيجه گيري بعدي بررسي مي کنيم. ا

 باشد پس فرض صفر رد نمي شود به عبارت ديگر وضعيت انتقالي مديران بر رفتار شهروندي تاثيري ندارد.

 فرضيه: پست سازمانی فرادستان بر رفتار شهروندي سازمانی تأثيري دارد.

 
 : ميانگين، انحراف استاندارد و انحراف معيار ميانگين وضعيت پست سازمانی فرادستان21-4جدول 

معيار انحراف 

 ميانگين
 تعداد ميانگين رفتار شهروندي انحراف استاندارد

وضعيت 

 انتقالی

 ذیحساب 28 26/4 411/1 1787/1

176/1 386/1 21/4 26 
معاون 

 ذیحساب

 

نفر از آنها معاون ذيحساب بوده اند. ميانگين نمره رفتار شهروندي سازماني  21ز مديران، ذيحساب و نفر ا 29جدول باال نشان مي دهد که 

مي باشد. حال به دنبال آن هستم که بدانيم آيا اين اختالف ميانگين  20/5و براي معاون ذيحساب  21/5براي مديراني که ذيحساب بوده اند 

 اي اين منظور جدول پايين را بررسي مي کنيم.معني دار و قابل مالحظه است و يا خير؟ بر

 

 

 

 

 : پست سازمانی فرادستان بر رفتار شهروندي سازمانی21-4جدول 

 آزمون لوین آزمون برابري ميانگين ها

وضعيت 

انتقالی* 

رفتار 

 شهروندي

فاصله اطمينان 

انحراف  درصدي 95

معيار 

 اختالفها

اختالف 

ميانگين 

 ها

سطح 

معنی 

 داري

درجه 

 آزادي

آماره 

T 

سطح 

معنی 

 داري

 آماره

F  حد

 باال

حد 

 پایين

267/1 163/1- 117/1 152/1 629/1 52 487/1 

922/1 111/1 

برابري 

 واریانسها

268/1 162/1 117/1 152/1 628/1 93/51 487/1 

عدم 

برابري 

 واریانسها
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مون تساوي واريانس دو جامعه مديران( بزرگتر از سطح ( مربوط به آزمون لوين )آزp-valueدر جدول باال سطح معني داري )

مي باشد پس مي پذيريم که پراکندگي جامعه مديران با دو نوع پست مختلف است. بنابراين سطردوم جدول را  060/0(و برابر 03/0آزمون)

 129/0( و برابر 03/0از سطح آزمون )براي نتيجه گيري بعدي بررسي مي کنيم. از آنجا که سطح معني داري آزمون تساوي ميانگين بيشتر 

مي باشد پس فرض صفر رد نمي شود به عبارت ديگر پست سازماني مديران بر رفتار شهروندي در دو گروه از لحاظ پست سازماني معنادار 

 نمي باشد.

 

 گيرينتيجه -9
 دارد؟ تاثير انان سازماني شهروندي رفتار بر دستان فرا انتقالي وضعيت آيا

اداره کل امور اقتصادي و دارايي مي باشند و برخي ديگر از ساير   به اينکه برخي از ذيحسابان کارمندان مستخدم هتوج با-6

 تفاوت سازماني شهروندي رفتار بروز در آنان بين آيا بست نقش محقق ذهن در سوال اين لذادستگاهاي اجرايي به اين اداره کل منتقل شدند

 شهروندي رفتار بر مديران انتقالي وضعيت گرفت نتيجه توان مي چهارم فصل از آمده بدست نتايج به توجه با خير؟ يا دارد وجود داري معني

 .رساند ياري و وزرات دارايي  اقتصاديبه مديران کل امور  تواند مي فرضيه ازاين حاصل نتايج.ندارد تاثيري آنان سازماني

 دارد؟ تاثير آنان زمانيسا شهروندي رفتار بر فرادستان سازماني پست آيا-2

 هستند آنان معاونانذيحسابان و  پژوهش اين در فرادستان از ما منظور شد ذکر قبال که همانطور

 آنان بين تفاوتي آيا آيد مي وجود به سوال اين حال . نمايند ميسرپرستي را خود کنترل تحت مجموعه که 

 رفتارشهروندي بر آنان سازماني پست کرد استدالل توان مي آمده بدست نتايج به وجهت خير؟با يا دارد وجود سازماني ازنظربروزرفتارشهروندي

 . ندارد تاثيري سازماني

 دارد؟ تاثير سازماني شهروندي رفتار بر فرودستان و فرادستان تحصيلي مدرک آيا-5

 تاثير اين اما. دارد تاثير آنان مانيساز شهروندي رفتار بر دستان فرا تحصيلي مدرک دهد مي نشان استنباطي آمار از حاصل نتايج

  .ندارد وجود فرودستان درمورد

 تاثيردارد؟ سازماني شهروندي رفتار بر وفرودستان فرادستان استخدام نوع آيا-5

 نتاثيردرموردفرادستا اين دارد،اما تاثير سازماني شهروندي رفتار بر فرودستان استخدام نوع گفت توان مي پژوهش نتايج به توجه با

 تضمين آنان شغلي ،امنيت بنابراين هستند رسمي استخدام داراي مديران از %1/78 شد مشاهده چهارم درفصل همانطورکه.نشد مشاهده

 پايين آنان شغلي امنيت که هستند کارگري يا پيماني،قراردادي،شرکتي،و سازماني پست داراي ازکارکنان  %5/12مقابل، در اما.است شده

 استدالل توان مي ازآماراستنباطي حاصل نتايج به باتوجه پس .گردد مي تمديد جديد درسال آنان قرارداد عملکرد از ترضاي درصورت و است

 .است موثر آنان سازماني شهروندي بررفتار موضوع کرداين

 

 دارد؟ تاثير سازمانی شهروندي رفتار بر فرودستان و فرادستان خدمت سابقه آیا -5

 خدمت ،سابقه درمقابل اما.ندارد تاثيري سازماني شهروندي رفتار بر فرادستان  خدمت  سابقه  گفت توان مي هشپژو نتايج  به  توجه با

 سابقه سال 60تا6 بين آنان( %2/66)مديران با مقايسه ،در که اينست امر اين دليل  شايد. گذاراست تاثير آنان شهروندي رفتار بر فرودستان

  هستند خدمت

 اهداف درجهت بيشتري انرژي با و بوده جوان جمعيتي داراي بنابراين هستند خدمت سابقه سال 60تا6 نبي  %1/19 کارکنان

 .است موثر آنان سازماني بررفتارشهروندي امر اين .کنند مي حرکت سازماني

 دارد؟ وجود ارتباط فرودستان و فرادستان تحصيلی مدرک و استخدام نوع بين آیا-1

 اين فرادستان درمورد ، اما ؛دارد وجود رابطه فرودستان تحصيلي مدرک و استخدام نوع بين که شد مشخص نباطيآماراست نتايج به باتوجه

  گيرد قرار توجه مورد کارکنان ورود بدو و استخدامي هاي آزمون در تواند مي فرضيه اين نتايج . نشد يافت نتيجه
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