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چکیذٌ

ثب تَجِ ثِ ايٌکِ رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی هیتَاًذ ثِ عٌَاى يکی اس اسبسیتزيي هَضَعبت اجتوبعی
ٍ هذيزيتی ّوَارُ هَرد تَجِ قزار گزفتِ ٍ در هحبفل هختلف هَرد ثزرسی قزار گیزد ،ايي پژٍّص ثب
ّذف ثزرسی عَاهل سهیٌِسبس ضکلگیزی رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی در جْبد داًطگبّی داًطگبُ تْزاى
اًجبم پذيزفتِ است .ايي تحقیق اس ًَع کوّی ثَدُ ٍ ثِ رٍش پیوبيطی اًجبم پذيزفتِ است .اعالعبت هَرد
ًیبس ثب استفبدُ اس پزسطٌبهِ هحققسبختِ ٍ رٍش کتبثخبًِای گزدآٍری گزديذُ است .جبهعِ هَرد ثزرسی
ضبهل کلیِ کبرکٌبى ٍ کبرضٌبسبى ٍ کبرضٌبسبى هسئَل ،هذيزاى هیبًی ٍ هذيزاى عبلی ثَدُ کِ در سبسهبى
جْبد داًطگبّی تْزاى هطغَل ثِ کبر ثَدًذ کِ توبهی کبرکٌبى ثِ تعذاد ً 180فز اس کبرهٌذاى ٍ هذيزاى
هیبًی ٍ ارضذ جْبد داًطگبّی داًطگبُ تْزاى ثِ غَرت توبم ضوبر ثِ عٌَاى جبهعِ آهبری اًتخبة گزديذ.
در ًتیجِ ًْبيی تحقیق هیتَاى گفت در اٍلَيت اٍل ًجَد عذالت سبسهبًی ،در اٍلَيت دٍم عذم ٍجَد
ضبخعّبی رفبّی هٌبست ٍ عذم ثزخَرداری اس آراهص رٍحی ٍ رٍاًیً ،جَد اضبفِ کبری هٌبست ،عذم
اعغبی ٍامّبی قزؼالحسٌِ ٍ کن ثْزُ ٍ ضزايظ ًبهٌبست فیشيکی سبسهبى ٍ ،در اٍلَيت سَم عذم ٍجَد
ضبخعّبی هذيزيتی هٌبست ،اس جولِ عَاهل سهیٌِسبس ضکلگیزی رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی هیثبضٌذ.
کليد واژهها :رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی ،عَاهل سهیٌِسبس ،ضبخعّبی عذالت سبسهبًی ،ضبخعّبی
رفبّی ،ضبخعّبی هذيزيتی.
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مقدمه
1

هدیزیت در تغیاری اس عاسهاىّا تا هحیطی هتغیز ٍ تغیار پیچیدُ رٍتزٍ هیتاؽد (تزًددا  .)2004 ،در
چٌیي ؽزایطی هدیزاى ٍ عاسهاىّا تا ایي چالؼ هَاجِ اًد وِ چگًَِ عداسهاى خدَد را تْثدَد تیؾدیدُ،
ؽیَُ ّای التقادی تَلید ٍ خدهات را تىار تزدُ ٍ در ؾیي حال تِ جذب ٍ حفع واروٌاى تا ؾولىدزد تدا
دعت یاتٌد ٍ در ؾیي حال جَاتگَی ًیاسّای هؾدتزیاى خدَد ًیدش تاؽدٌد ( دایي ٍ ّوىداراى .)2009 ،2اس
طز ی دیگز جْت ادارُ عاسهاى تِ ًحَی هٌاعة ،هَثز ٍ وارآهدد ،تداارسػتدزیي ٍ ردزٍری تدزیي ًیداس
عاسهاى ّا هٌاتؽ اًغاًی آى عاسهاى هیتاؽد (هقدق .)2003 ،3تٌاتزایي عاسهاى ّدا تدِ ًدَؾی هغدیَلیت
رعیدگی تِ واروٌاًی وِ اس لحاظ جغوی ،رٍاًی  ،زٌّگی ٍ لَهی هتفاٍت اس یىدیگز هدیتاؽدٌد ،را ًیدش
دارًد ٍ ایي هغیلِ در عاسهاىّای هیتلف در دًیا هَرد تَجِ هدیزاى لزار گز تِ اعت .در ٍالدؽ هَ میدت
یه عاسهاى تغتگی تِ عیتوَؽی ٍ ،اداری ٍ ٍاتغتگی واروٌاى ٍ هدیزاى عاسهاى دارًد .تا ؾٌایت تدِ
ایي وِ ا زادی وِ در عاسهاى ؿالیت هیوٌٌد در ؾولىدزد عداسهاًی ًمدؼ تدِعدشایی دارًدد ٍ اس طز دی
ررایت ایي ا زاد اس عاسهاى خَدً ،مؼ لاتل هالحػِای در تاسدّی ٍ ًَؼ ؾولىزد عاسهاى ایفدا هدیوٌدد
(هَرتل .)2010 ،4اها تایغتی ؾٌَاى ًوَد وِ تیؼ سیادی اس تفاٍتّای هیداى عداسهاىّدای اهدزٍسی در
دًیای پز رلاتت اهزٍسی تا رٍػّای جدید ٍ ًَیي هدیزیتی ،تِ ًَؼ ؾولىزد عاسهاًی آىّا تدِ لاتلیدت ٍ
غز یت هٌاتؽ اًغاًی آىّا تز هیگزدد .رلثای ها هیتَاًٌد اس هشیتّای دیگز هاًٌد تىٌَلَصی ،دعتزعدی
جْاًی یا اس عیغتنّای ٌاٍری اطالؾات وپی تزداری وٌٌد ٍ تِ عادگی در ایي سهیٌِ اس ها پیؾی تگیزًد،
واهال هٌحقز تِ زد ٍ ًاهحدٍد در ّز عاسهاًی هٌداتؽ اًغداًی آى اعدت (رٍدعداس ٍ ّوىداراى،
تٌْا هٌثؽ ً
.)114 :1391
اس آًجب کِ هٌبثع اًسبًی ثزای ٍجَد ّز سبسهبى ضزٍری ّستٌذ ،ديذگبُ هجتٌی ثز هٌابثع سابسهبًی ثاز
ايي عقیذُ استَار است کِ يک سبسهبى هجوَعِای اس هٌبثع است ٍ در ثیي آىّب هٌبثع اًسابًی ثاِعٌاَاى
هْنتزيي هٌجع ضٌبختِ ضذُ استً .یزٍی اًسبًی کِ اهزٍسُ اس آى ثِ عٌَاى سزهبيِ اًسبًی يابد هایکٌٌاذ
يکی اس هْنتزيي سزهبيِّبی ّز سبسهبًی است کِ کیفیت آى هیتَاًذ در رضاذ ٍ تعابلی سابسهبى ًقاص
ثِسشايی داضتِ ثبضذ ٍ ثب تَجِ ثِ پیچیذگی ّبی آى هجبحا هختلاف در اثعابد رفتابری در حابل رْاَر
هیثبضذ کِ يکی اس آىّب در سبلّبی اخیز هَضَع داضتي ًگزش ٍ رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی هیثبضذ .ثِ
عَر کلی رفتبر ضْزًٍذی يک ًَع رفتبر ارسشهٌذ ٍ هفیذ ثزای عزفیي (کبرکٌبى ٍ سبسهبىّب) اسات کاِ
افزاد آى را ثِ غَرت دلخَاُ ٍ داٍعلجبًِ اس خَد ثزٍس هیدٌّذ ثِ ايي تزتیت هغبلعاِ ٍ ثزرسای ايايگًَاِ
رفتبر افزاد در سبسهبى کِ ثِ رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی ضْزت يبفتِ است ثسیبر هْان ٍ ضازٍری ثاِ ً از
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هیرسذ .رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی کِ يک هَضَع جذيذ در حَسُ سبسهبى ٍ هذيزيت هیثبضذ در ٍاقع اياي
حَسُ ،ثزٍسرفتبر داٍعلجبًِ ٍ فزاًقطی هی ثبضذ کِ در عیي حبل کِ هی تَاًذ اس سَی سبسهبى سهیٌِسابسی
ضذُ ثبضذ ،ثزٍس آى ثبع ارتقبء اثزثخطی ٍ کبرايی ّز دٍ هیگزدد کِ هحقق در عَل دٍراى تحػایلی ٍ
کبری ّوَارُ ضوي عالقِ هٌذی ثِ حَسُ ضْزًٍذی سبسهبًی ٍ هفبّین هزتجظ ثب آى تحقیقبت داًطگبّی
در ايي سهیٌِ ًوَدُ است.
ّنچٌیي اهزٍسُ آى دستِ اس رفتبرّبی ضغلی ٍ سبسهبًی کبرکٌبى کِ تأثیز سيبدی ثز اثزثخطی عولیبت
سبسهبى دارد ،تَجِ هحققبى ٍ هذيزاى سيبدی را ثِ خَد جلت ًوَدُ است .در گذضتِ هحققبى در هغبلعابت
خَد جْت ثزرسی راثغِ هیبى رفتبرّبی ضغلی ٍ اثزثخطی سابسهبًی ،اکثازا ثاِ ٍرابيف کبرکٌابى تَجاِ
هیکزدًذٍ .لی رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی ضبهل رفتبرّبی اختیبری کبرکٌبى است کِ جاشء ٍرابيف رساوی
آًبى ًیست ٍ هستقیوبً تَسظ سیستن رسوی پبداش در ً ز گزفتِ ًویضَد ٍ هیشاى اثزثخطی کلی سبسهبى
را افشايص هیدّذ (عجزسب ٍ راهیي هْز .)68 :1389 ،ايي رفتبر ،رفتبری داٍعلجبًِ ثَدُ کِ ثِعَر غزيح يب
ضوٌی تَسظ سیستن رسوی پبداش ثزاًگیختِ ًطاذُ اسات ٍ ،کابرايی سابسهبى را افاشايص خَاّاذ داد.
ّنچٌیي توبيل کبرکٌبى ثِ اًجبم رفتبرّبيی کِ فزاتز اس الشاهبت رسوی ًقص ٍ جبيگبّطبى هیثبضذ ًیش ثِ
عٌَاى يکی اس عٌبغز اغلی تطکیل دٌّذُ رفتبر ضْزًٍذی سابسهبًی ضاٌبختِ ضاذُ اسات .در خػاَظ
تَغیف ضْزًٍذ سبسهبًی هیتَاى آى را ثِ سِ ثخص اغلی اعبعت سبسهبىٍ ،فبداری سبسهبى ٍ هطابرکت
سبسهبًی تقسین ًوَد.سبسهبى ّبی هختلف در کطَر اس جولِ سبسهبى جْبد داًطگبّی داًطگبُ تْازاى ثاب
ٍریفِ خغیز در حَسُ فعبلیت ّبی آهَسضی ّوَارُ ثبيذ ثِ ًیزٍی اًسبًی خَد تَجِ ٍيژُ ای داضتِ ثبضاذ
ٍ ثب ايجبد عذالت سبسهبًی ٍ افشايص رضبيت ضغلی کبرکٌبى سهیٌاِ ّابی ضاکلگیازی رفتابر ضاْزًٍذی
سبسهبًی را ثزای اًجبم ٍربيف ثیصتز اس ٍربيف رسوی ٍ قبًًَی تَسظ کبرکٌبى ٍ رسیذى ثِ اّذاف ثلٌاذ
هذت ٍ کَتبُ هذ سبسهبًی اجبد ًوبيذ.
در ايي تحقیق ثب تَجِ ثِ اّویت فعبلیت سابسهبىّابی آهَسضای در کطاَر اس جولاِ سابسهبى جْابد
داًطگبّی داًطگبُ تْزاى ٍ آضٌبيی هحقق ثب ايي سبسهبى ٍ ٍربيف آى ثِ دلیل دارا ثَدى سَاثق فعبلیات
در آى ٍ ّن چٌیي ايٌکِ ٍجَد عذالت سبسهبًی ٍ هَاردی هبًٌذ رضبيت ضغلی ٍ در ً ز گزفتي اهَر رفابّی
ثزای کبرکٌبى هیتَاًذ در سهیٌِسبسی ضکل گیزی رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی تأثیز گاذار ثاَدُ ٍ هٌجاز ثاِ
اًجبم ٍربيفی فزاتز اس ٍربيف هحَلِ ٍ پیطزفت سبسهبى گزدد ٍ ًیبس ثِ ثزرسی عَاهل تأثیزگذار هَجَد در
ايي سهیٌِ ٍ ايٌکِ عَاهل سهیٌِسبس ضکلگیزی رفتبر ضاْزًٍذی سابسهبًی هایتَاًاذ ثاِ عٌاَاى يکای اس
اسبسی تزيي هَضَعبت اجتوبعی ّوَارُ هَرد تَجِ قزار گزفتِ ٍ در هحبفل هختلاف هاَرد ثزرسای قازار
گیزد ،در ً ز است عَاهل سهیٌِسبس ضکلگیزی رفتبر ضْزًٍذی سابسهبًی در سابسهبى جْابد داًطاگبّی
داًطگبُ تْزاى هَرد ثزرسی قزار گیزد .ثٌبثزايي در ايي تحقیق هسئلِ اغالی ثزرسای عَاهال سهیٌاِسابس
ضکلگیزی رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی در سبسهبى جْبد داًطگبّی داًطگبُ تْزاى هیثبضذ.
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هزٍر پژٍّصّبی اًجبم گزفتِ ثیبًگز ايي است کِ رفتابر ضاْزًٍذی سابسهبًی ٍ عَاهال سهیٌاِسابس
ضکلگیزی آى هَرد تَجِ ثسیبری اس پژٍّطاگزاى خابرجی ٍ داخلای ثاَدُ اسات .در سياز ثاِ ثزخای اس
پژٍّصّبی اًجبم گزفتِ در ايي سهیٌِ اضبرُ هیضَد:
در دِّ ( )1930چستز ثبرًبرد ،پذيذُ ضْزًٍذی سبسهبًی را تحت عٌَاى «رفتبرّبی فزا ٍریفِ» هغزح
کزد .ثِ اعتقبد ٍی ،توبيالت فزدی جْت تالش فعبالًِ در راستبی دستیبثی ثِ اّذاف سابسهبًی ضازٍری
است .ثبرًبرد ( )1983ثیبى هی کٌذ؛ ايي تالش ّب ًِ تٌْب ثبيذ در جْت دستیبثی ثِ اّذاف سبسهبًی ثبضٌذ
کِ ضزٍری است در جْت حفبرت اس خَد سبسهبى ًیش هؤثز ثبضاٌذ .اس هحتاَای فاَم ،های تاَاى چٌایي
استٌجبط ًوَد کِ ثخص ّبی هختلفی اس ايذُ ثبرًبرد در خػَظ عَاهل تعییي کٌٌذُ ی رفتابر ضاْزًٍذی
سبسهبًی در قبلت «توبيالت ثزای ّوکبری» ،داٍعلجبًِ ثاَدى رفتابر سابسهبًی ٍ اًجابم ٍرابيف فزاتاز اس
تعْذات رسوی ٍ قبًًَی در سبسهبى تَساظ کبرکٌابى هغازح ضاذُ اسات .ثبرًابرد اّویات ٍ ثزجساتگی
کوکّبی خَدجَش افزاد را کِ در هبٍراء تعْذات قزاردادی ٍ اختیبرات قبًًَی قزار هیگیزًذ را در تجیایي
هفَْم رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی ثیص اس پیص رٍضي سبختِ است (سجحبًیًژاد ٍ ّوکبراى.)25 :1389 ،
پیي ٍ اٍرگبى ( )2000در تحقیقی کِ ثب عٌَاى «هبتزيس فزٌّگی رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی؛ ثزخای اس
هطبّذات تجزثی ٍ ادراکی» ثیي افزادی اس  26کطَر هختلف اًجبم دادًذ ،دريبفتٌذ کِ؛ در فزٌّا ّابی
جوعگزا در هقبيسِ ثب فزٌّ ّبی فزدگزا احتوبل ثزٍس رفتبرّبی ضْزًٍذی سبسهبًی ثاِ هزاتات ثایصتاز
خَاّذ ثَد .استیشرً )2000( 1یش در تحقیقی کِ ثب عٌَاى «راثغاِ ثایي ضاْزًٍذی سابسهبًی ٍ هتغیزّابی
جٌس ،سغح تحػیالت ٍ سي» اًجبم داد ،ثِ ايي ًتبيج رسیذ کِ ثیي ضاْزًٍذی سابسهبًی ٍ تحػایالت
کبرکٌبى راثغِ هٌفی ٍجَد داردّ .نچٌیي در هَرد راثغِ ثیي جٌس ٍ ضْزًٍذی سبسهبًی اٍ ارْبر هیدارد
کِ سًبى ثِ عَر قبثل هالح ِای ثیصتز اس هزداى در سبسهبى احسبس تعْذ هیکٌٌذ.
آلي ،فکتیَ ٍ فکتیَ ( )2005در تحقیق خَد ثب عٌَاى «هػبحجِ سبختبرهٌذ جْت اعتجبريبثی اثعبد رفتبر
ضْزًٍذی سبسهبًی» ثعذ ٍریفِضٌبسی را در کبرکٌبى ثایص اس حاذ هتَساظ ارسيابثی کزدًاذّ ،انچٌایي
دريبفتٌذ کِ ثعذ ٍریفِ ضٌبسی ثب تعبٍىّ ،وکبریّ ،وذلی ٍ ًَآٍری فزدی راثغِ هثجت ٍ هعٌابداری دارد.
آلَتیجی ( )2005در تحقیق خَد ثب عٌَاى «ثزرسای ساَاثق رفتابر ضاْزًٍذی سابسهبى؛ هغبلعاِ هاَردی
کبرکٌبى ثخص عوَهی در کطَر کَيت» ارتجبط رضبيت ضغلی ،درک اس عذالت ٍ تعْذ سبسهبًی را ثز رفتبر
ضْزًٍذی سبسهبًی هَرد ثزرسی قزار دادًذً ،تبيج پژٍّص ٍی ًطبى داد کِ فقظ تعْذ سابسهبًی ثاب رفتابر
ضْزًٍذی سبسهبًی ارتجبط دارد.
در هیبى پژٍّصّبی داخلی ًیش داًبيی ( )1389در پبيبى ًبهِ خَد ثب عٌَاى «ثزرسای ٍ تجیایي راثغاِ
ارسيبثی عولکزد ٍ رفتبر ضْزًٍذی سبسهبى» عٌَاى هیکٌذ کِ در فضبی رقابثتی هَجاَد ٍ تغییاز هبّیات
هؤلفِّبی ً بم اداری اس جولِ پبسخگَيی ثِ سوت ضْزًٍذهذاری ،سبسهبىّب ثِ کبرکٌبًی ًیبس دارًاذ کاِ
1- Stizer
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ًِ تٌْب ٍربئف رسوی خَد را ثِ ًحَ احسي اًجبم هیدٌّذ ثلکِ ثاِغاَرت خَدجاَش ٍ فعابل ثػاَرت
فزاًقطی عول کٌٌذ ٍ ثذيي ٍسیلِ ثبع افشايص اثزثخطی سبسهبى ضًَذ .ثزرسی ٍ ٍاکبٍی داليل ثازٍس ٍ
يب عذم ثزٍس ايي ًَع رفتبرّب در هیبى کبرکٌبى ،کاِ اس ساِ دّاِ پایص تحات عٌاَاى هفْاَم رفتبرّابی
ضْزًٍذی سبسهبًی ثِ هتَى رفتبر سبسهبًی راُ يبفتِ است ،ثزای سبسهبىّبی اهزٍسی اهزی هغلَة است.
سيزا ثب هتغیزّبيی ً یز رضبيت ضغلیً ،گْذاری سیستن ٍ ثْزٍُری ٍ اثز ثخطی سبسهبًی ارتجبط دارد.
حسیٌیبى ٍ ّوکبراى ( )1390در هقبلِ ای ثب عٌَاى «ً بم ًگِ داضت هٌابثع اًسابًی :آسایت ضٌبسای
ً بم ًگِ داضت هٌبثع اًسبًی در ًبجب (هَرد هغبلعِ فزهبًذّی اًت بهی استبى ّوذاى)» عٌَاى هیکٌٌذ ثاب
درک ايي ٍاقعیت کِ ًیزٍی اًسبًی در سبسهبى ًیزٍی اًت ابهی ثایص اس سابيز سابسهبى ّاب اس اّویات ٍ
جبيگبُ ٍيژُ ای ثزخَردار است ٍ عبهل اًسبًی ًقص ارسًذُ ای در پیطازفت اّاذاف سابسهبى ًبجاب دارد ٍ
حفظ ٍ ًگْذاری ايي سزهبيِ ارسضوٌذ ثبيذ در اٍلَيت کبرکزد ّبی هذيزيت ًیزٍی اًسبًی قزار گیازد .ثاِ
آسیتضٌبسی ً بم ًگْذاضت هٌبثع اًسبًی در ًبجب ثب ّذف ضٌبخت آسایتّابی ً ابم ًگْذاضات هٌابثع
اًسبًی در ًبجب پزداختِ ضذُ استّ .زيک اس فزضیِّب ثز ًگْذاضت کبرکٌبى تأثیز داضتِ لکي تاأثیز آىّاب
يکسبى ًویثبضذ ثِ گًَِای کِ تأثیز فزضیِ چْبرم «ضعف در ارائاِ خاذهبت رفابّی» ًساجت ثاِ سابيز
فزضیِّب ثیصتز است .هطخع گزديذ کِ ضعف ثْذاضت جسوی ٍ رٍاًی ّانچٌایي ضاعف در سیساتن
پزداخت حقَم ٍ هشايب ٍ ًیش ضعف در سیستن ارائِ خذهبت رفبّی ثز ً بم ًگْذاضت هٌابثع اًسابًی ًبجاب
تأثیز داضتِ ٍ ّزگًَِ ثی تَجْی ٍ سْلاًگبری کِ هَجت افشايص ايي ضعف در سبسهبى ًبجب گزدد ،ثبع
آسیتّبی هختلفی ثِ ً بم ًگْذاضت هٌبثع اًسبًی خَاّذ ضذ.
هذًی (ً )1395یش در پبيبىًبهِای ثب عٌَاى «آسایتضٌبسای ً ابم ًگْذاضات هٌابثع اًسابًی (هاَرد
هغبلعِ:حَسُ ستبدی ثبًک اقتػبد ًَيي)» عٌَاى هیکٌذ کِ هٌبثع اًسبًی ثِ عٌَاى ياک هٌجاع ٍ سازهبيِ
اًسبًی هَجَد ٍ ٍاجذ سزهبيِّبی چْبرگبًِ فیشيکی ،فکزی ،اجتوبعی ٍ عبعفی است کِ هاذيزيت هٌابثع
اًسبًی هیتَاًذ در فزآيٌذی هذيزيت ضًَذُ اًجبضت ايي سزهبيِّب ٍ ثِکبرگیزی آىّب را هیسز سبسد .هقَلِ
هٌبثع اًسبًی ثِ سجت پیچیذگی ّبی هعغَف ثِ ٍاقعیت اًسبًی ٍ ّنچٌیي رٍاثظ حیغِ حضاَر اًسابى اس
پیچیذگیّب ٍ رزافتّبی فَمالعبدُای ثزخَردار است کِ تعذد هفبّین هزتجظ ثب ايي حَسُ ،خَد تػاذيقی
ثز ايي هذعب است .تحلیل دادُّب ثب استفبدُ اس ًزم افشار  ٍ SPSSرٍش آهبری رگزسیَى اًجبم گزفات .ثاز
اسبس پژٍّص فَم ضعف ايوٌی ٍ ثْذاضت ،ضعف سیستن ارائِ خذهبت رفبّی ،ضعف سیساتن حقاَم ٍ
پزداخت هشايب ثز ً بم ًگْذاضت هٌبثع اًسبًی در حَسُ ستبدی ثبًک اقتػبد ًَيي تأثیز دارد.
ثِ هٌ َر تذٍيي چبرچَة ً زی تحقیق اس ً زيِّبی اسویت ،ثبتوي ٍ اٍرگبى ،چستز ثبرًبرد ،کابتش ٍ
کبّي ،گزاّبم ،پَدسبکف ٍ اسپکتَر ٍ فَکس اساتفبدُ گزدياذُ اسات .اساویت هْوتازيي ضابخعّابی
اًذاسُگیزی رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی را ضبهلٍ :جاذاى کابریً ،شاکاتً ،اَع دٍساتی ،جاَاًوزدی ،آداة
اجتوبعی عٌَاى ًوَدُ است ٍ ثبتوي ٍ اٍرگابى ًیاش ضابخعّابی اًاذاسُ گیازی ضاْزًٍذی سابسهبًی را
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کوکّبی هثجت ّنچَى؛ ٍقتضٌبسی ٍ اًجبم دادى اهَر فزاتز اس آى چِ کِ تحت عٌَاى ٍربيف رساوی
سبسهبًی ثزای فزد هطخع ضذُ  -رفتبرّبئی اجتٌبة اس خسبرت يب سيبى رسبًی ثِ سبسهبى ثِ ّوزاُ عاذم
ايجبد هشاحوت ثزای ّوکبراى ٍ سبسهبى کِ ضبهل؛ اجتٌبة اس ضکَُ ،ضاکبيت ٍ سازسًص ديگازاى ثبثات
چیشّبی کن اّویت عٌَاى ًوَدُ است (ًعبهی ٍ ضکزکي.)12 :1385 ،
ّنچٌیي کبتش ٍ کبّي ضبخعّبی رفتابر ضاْزًٍذی سابسهبًی ٍ اقاذاهبت هتقبثال سابسهبى را ثیابى
ًوَدُاًذ .آىّب ضبخعّبی رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی را آهبدگی ٍ رغجت افزاد جْت کوک ثاِ سابيزيي-
پیزٍی اس قَاًیي ٍ حقَم سبسهبًی -اًتطبرات کبرکٌبى ًساجت ثاِ رعبيات حقاَم آىّاب ٍ فزاتاز اس آى ٍ
فعبلیتّبی هتقبثل سبسهبى را فعبلیتّبی ّویبریّ -وکبری ثب اعضبی دٍى پبياِ -اقاذاهبت حفابرتی-
حوبيت اس ً بم خَد آهَسضی ٍ خَد تَسعِای -اًَاعی اس کوکّبی فَم العبدُ عٌاَاى کازدُاًاذ .چساتز
ثبرًبرد ًیش اس رفتبرّبی فزا ٍریفِ ثِ عٌَاى عَاهل تعییي کٌٌذُی رفتبر ضْزًٍذی سابسهبًی يابد ًواَدُ ٍ
آًْب را توبيالت ثزای ّوکبری -داٍعلجبًِ ثَدى رفتبر سبسهبًی -اًجبم ٍربيف فزاتز اس تعْاذات رساوی ٍ
قبًًَی در سبسهبى تَسظ کبرکٌبى هعزفی کزدُ است (ّوبى.)13 ،
يکی ديگز اس پبيِّبی ً زی اغلی در ايي تحقیق ً زيِ پَدسبکبف هیثبضذ .پَدسبکف  7ثعاذ رفتابر
ضْزًٍذی سبسهبًی را رفتبرّبی کوک کٌٌذُ -جَاًوزدیٍ -فبداری سبسهبًی -اعبعات سابسهبًی -اثتکابر
فزدی -فضیلت هذًی -تَسعِ ضخػی عٌَاى کزدُ است (ّوبى.)13 ،
اسپکتَر ٍ فَکس ًیش عجقِ ثٌذی رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی را عٌاَاى کازدُ اسات .اٍ تساْیل ثایي
فزدی را ضبهل رفتبرّبی ثیي فزدی ّذفوٌذی هعزفی کزدُ است کِ ثِ هَفقیات کلای سابسهبى کواک
هیکٌذ ٍ در ثزگیزًذُی هجوَعِای اس فعبلیتّبی سٌجیذُ ٍ هٌغقی است کِ ثِ ثْجاَد رٍحیاِ ،تطاَيق
ّوکبراى ،ثزداضتي هَاًع ثزای اجزای ٍربيف ٍ کوک ثِ ّوکبراى در اًجبم ٍربيف ضغلی ،کوک هیدّذ.
ٍ اس خَدگذضتگی ضغلی را ضبهل رفتبرّبی هٌضجظ اس جولِ؛ دًجبل کازدى قاَاًیي ،ساخت کابر کازدى ٍ
خالقیت ثزای حل هطکالت کبری هیداًذ (ّوبى.)13 ،
ثب تَجِ ثِ هجبًی ً زی ٍ تجزثی پژٍّص ،هحققیي هذل اٍلیِ سيز را جْت ًطابى دادى رٍاثاظ هیابى
هتغیزّب ارائِ هی ًوبيٌذ:
متغیرَای سازماوی

متغیرَای مدیریتی

رفتار شُريودی سازماوی

متغیرَای رفاَی

متغیرَای فرَىگ سازماوی

متغیرَای عدالت سازماوی

شکل ( :)1مذل مفًُمی پژيَش
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روش

ایي تحمیك اس ًَؼ ووّی تَدُ ٍ تِ رٍػ پیوایؾی اًجام پذیز تِ اعت .تدیي هٌػَر در تیؼ اٍل
تزای ؽٌاعایی ؾَاهل سهیٌِعاس ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی ًغثت تِ تدٍیي پزعؾٌاهِ ٍ جوؽآٍری
اطالؾات الدام ٍ اس رٍػ تحلیل تَفیفی ٍ اعتٌثاطی تزای تحلیل دادُّای حافل اس پزعؾٌاهِ اعتفادُ
گزدید .جاهؿِ هَرد تزرعی ؽاهل ولیِ واروٌاى ٍ وارؽٌاعاى ٍ وارؽٌاعاى هغیَل ،هدیزاى هیاًی ٍ
هدیزاى ؾالی اعت وِ در عاسهاى جْاد داًؾگاّی تْزاى در هؿاًٍت آهَسؽی هؾغَل تِ وار ّغتٌد .وِ
تواهی واروٌاى تِ تؿداد ً 181فز اس وارهٌداى ٍ هدیزاى هیاًی ٍ ارؽد جْاد داًؾگاّی داًؾگاُ تْزاى تِ
فَرت توام ؽوار تِ ؾٌَاى جاهؿِ آهاری اًتیاب گزدید .تا تَجِ تِ هحدٍدتَدى تؿداد جاهؿِ آهاری اس
تزآٍرد حجن ًوًَِ فزفًػز ؽدُ ٍ الدام تِ ّوِ ؽواری (توام ؽواری) جاهؿِ آهاری تِ تؿداد ً 181فز
ؽدُ اعتّ .نچٌیي تا تَجِ تِ توام ؽواری اس ًوًَِگیزی ًیش فزفًػز گزدید .در ایي پضٍّؼ تزای
تؿییي اؾتثار ؽاخـّای عٌجؼ اس «اؾتثار فَری» اعتفادُ گزدید .هٌػَر اس اؾتثار فَری ،ؽٌاعایی
اؾتثار ؽاخـّا اس طزیك هزاجؿِ تِ داٍراى اعت .تِ ّویي هٌػَر عؿی گزدید تزای عٌجؼ هتغیزّا اس
گَیِّایی اعتفادُ ؽَد وِ اعاتید هجزب تز آىّا تأوید دارًد .لذا تؿد اس تٌػین پزعؾٌاهِ ،تِ رؤیت ایي
اعاتید ٍ هتیققاى هزتَط رعاًدُ ٍ ر ؽ اؽىال ؽد .ثزای سٌجص هیشاى پبيبيی ضبخعّب اس ضزيت
آلفبی کزًٍجبخ استفبدُ گزديذ .در ايي پژٍّص قجل اس گزد آٍری دادُّب ،ثِ هٌ َر اعویٌبى اس پبيبيی
پزسطٌبهِ ،پیصآسهَى 1رٍی  1/10جبهعِ آهبری کِ ً 26فز ثَدًذ اًجبم گزفت .هیشاى آلفبی کزًٍجبخ
پزسطٌبهِ  0/73ثَدُ کِ ًطبى دٌّذُ اعتجبر پزسطٌبهِ ٍ ثبال ثَدى ّوسبسی ٍ پبيذاری درًٍی گَيِّب
هیثبضذ.
یافتٍَا

یافته های توصيفی؛ ثز اسبس اعالعبت جذٍل سيز در جْبد داًطاگبّی داًطاگبُ تْازاى  %36اس
کبرکٌبى دارای هذارک تحػیلی لیسبًس ٍ ثبالتز ّستٌذ کِ ًسجت ثِ سابيز سابسهبىّابی هطابثِ دارای
ٍضعیت هٌبسجی هیثبضذّ .نچٌیي در هجوَع  33درغذ دارای تحػایالت کبرضٌبسای ارضاذ ٍ دکتازی
هیثبضٌذ کِ ًطبى دٌّذُ ٍضعیت علوی هٌبست کبرکٌبى جْبد داًطگبّی داًطگبُ تْزاى است.
جذيل ( :)1تًزیع فراياوی ي درصذ میسان تحصیالت پاسخگًیان
سطح تحصیالت

فراياوی

درصد فراياوی

دیپلم ي پاییىتر

65

%46

فًق دیپلم

35

%9

لیساوس

87

%58

فًق لیساوس

;6

%49

دکتری

33

%8

جمع

3:3

%311

1- pretest
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جذيل ( :)2تًزیع فراياوی ي درصذ جىسیت پاسخگًیان
فراياوی

درصد فراياوی

زن

79

%54

جىسیت
مرد

346

%8:

جمع

3:3

%311

در جدٍل َق جٌغیت پاعیگَیاى ًؾاى دادُ ؽدُ اعت وِ در آى  32درفد سى ٍ  68درفد ًیش هزد
هیتاؽٌد .تیؼتزیي زاٍاًی جٌغیت هزتَط تِ واروٌاى هزد ( )%68هیتاؽد .ایي زاٍاًی تِ دلیل جذب
تیؼتز هزداى در ایي عاسهاى تِ دلیل تزخی اس ؿالیتّای عاسهاى وِ ؾودتاً گزدآٍری اطالؾات در
هحیطّای ؽْزی تَدُ ٍ در ایي ٍرؿیت هزداى دارای هؾىالت ونتزی تزای هغا زتّای درٍى
ؽْزی ٍ تزٍى ؽْزی ّغتٌد.
جذيل (:)3سابقٍ خذمت پاسخگًیان
فراياوی

درصد فراياوی

 31-3سال

75

;%4

سابقٍ خدمت
 41-33سال

:6

%69

 51-43سال

58

%41

 53سال يباالتر

4

%3

بدين سابقٍ

8

%5

جمع

3:3

%311

در جدٍل َق هیشاى عاتمِ خدهت پاعیگَیاى ًؾاى دادُ ؽدُ اعت وِ  29درفد تیي  1تا  9عال،
 47درفد تیي  10تا  19عال 20 ،درفد تیي  20تا  29عال ٍ  1درفد تیي  30عال ٍ تا تز عاتمِ ٍ 3
درفد تدٍى عاتمِ هیتاؽٌد .تیؾتزیي زاًٍی هزتَط تِ واروٌاى دارای  11تا  20عال عاتمِ خدهت
( )%47هیتاؽد وِ ایي هَرَؼ ًؾاى دٌّدُ تجزیِ خدهتی هٌاعة پاعیگَیاى جْت ّوىاری تا هحمك
ٍ تىویل پزعؾٌاهِّا هیتاؽد.
در ایي تیؼ ،تِ ارائِ ًتایج ٍ ؽاخـّای تَفیفی حافل اس هتغیزّای افلی پضٍّؼ پزداختِ ؽدُ
اعت .در جدٍل سیز اطالؾات تَفیفی هزتَط تِ ؾَاهل سهیٌِعاس ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی گشارػ ؽدُ
اعت:
جذيل ( :)4شاخص َای تًصیفی عًامل زمیىٍ ساز رفتار شُريوذی سازماوی
شاخصَا

میاوٍ

اوحراف استاودارد

خطای استاودارد میاوگیه

تعداد

میاوگیه

حداقل

حداکثر

شاخصَای عدالت سازماوی

3:3

6/9:

6/94

4/61

7/11

1/57

1/15

شاخصَای فرَىگ سازماوی

3:3

6/53

6/47

5/39

7/11

1/68

1/17

شاخصَای مدیریتی

3:3

6/7:

6/89

3/71

7/11

1/77

1/17

شاخصَای سازماوی

3:3

6/41

6/47

5/64

7/11

1/59

1/16

شاخصَای رفاَی

3:3

6/87

6/61

4/66

7/11

1/68

1/16

بررسی عواهل زهینهساز شکل گیری رفتار شهروندی سازهانی (هورد هطالعه... :

تز اعاط اطالؾات گشارػ ؽدُ در جدٍل َق ،اس ًػز پاعیگَیاى هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًدارد
اّویت (ٍسى) ؽاخـّای ؾدالت عاسهاًی تِ تزتیة تزاتز  0/35 ٍ 4/78گشارػ ؽدُ اعت .تِ ّویي
تزتیة ،هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًدارد اّویت ؽاخـّای زٌّگ عاسهاًی تِ تزتیة تزاتز 0/46 ٍ 4/31؛
هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًدارد اّویت ؽاخـّای هدیزیتی تِ تزتیة تزاتز 0/55 ٍ 4/58؛ هیاًگیي ٍ
اًحزاف اعتاًدارد اّویت ؽاخـّای ر اّی تِ تزتیة تزاتز 0/37 ٍ 4/20؛ هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًدارد
اّویت ؽاخـّای عاسهاًی تِ تزتیة تزاتز 0/46 ٍ 4/65اعت .تز ایي اعاط ،ؽاخـّای ؾدالت
عاسهاًی دارای تیؼتزیي هیاًگیي ٍ ؽاخـّای عاسهاًی ونتزیي هیاًگیي را دارًدٍ .رؿیت همایغِای
هیشاى اّویت (ٍسى) ؽاخـّا در ًوَدار سیز تِ خَتی هٌؿىظ ؽدُ اعت:
ومًدار ( :)1يضعیت مقایسٍای میسان اَمیت (يزن) شاخصَای عًامل زمیىٍ ساز رفتار شُريوذی سازماوی

ًوَدار تا گَیای آى اعت وِ تیي ؽاخـّای ؾَاهل سهیٌِعاس ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی تفاٍت
هؿٌاداری ٍجَد دارد .ایي اهز تا تَجِ تِ افلِّای اطویٌاى  95درفدی ًؾاى دادُ ؽدُ در ًوَدار تزای
ّز ؽاخـ لاتل هؾاّدُ اعتّ .نچٌیي تز اعاط ایي ًوَدار هؾاّدُ هیؽَد وِ پاعیگَیاى ایي طَر
ؾٌَاى وزدُاًد وِ تِ تزتیة هیاًگیي ؽاخـّای ؾدالت عاسهاًی ،ؽاخـّای ر اّی ٍ ؽاخـّای
هدیزیتی اس ٍسى یا اّویت تا تزی تزخَردار اعتّ .وچٌیي ؽاخـّای عاسهاًی ٍ زٌّگ عاسهاًی
ونتزیي هیاًگیي را وغة ًوَدُاًد.
یافته های استنباطی؛ آسهَى زیدهي وِ تِ آسهَى تحلیل ٍاریاًظ دٍ طز ِ هؿزٍف اعتّ ،واًٌد
آسهَى  Fهیتاؽد ٍ سهاًی تِ وار هیرٍد وِ همیاط اًداسُگیزی حدالل در عطح عٌجؼ تزتیثی تاؽد.
چَى یىی اس پیؼ زكّای آسهَى  Fایي اعت وِ تاید ٍاریاًظ گزٍُّا ّوگي تاؽد ،در حالی وِ ایي
ؽزط در همیاطّای رتثِای ووتز رؾایت هیؽَد .اس آسهَى زیدهي تزای رتثِتٌدی ّن اعتفادُ هیگزدد.
تٌاتزایي رتثِتٌدی ّز یه اس ؾَاهل سهیٌِعاس ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی تا اعتفادُ اس آسهَى زیدهي ٍ تا
تَجِ تِ ًػز پاعیگَیاى ٍ تا اعتفادُ اس آسهَى ًاپاراهتزیه زیدهي ،رتثِتٌدی ٍ تؿییي گزدیدُ اعت.
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جذيل ( :)5وتایج آزمًن فریذمه برای رتبٍبىذی متغیرَای پژيَش
آزمًن فریدمه
آمارٌ خی دي

337/19

درجٍ آزادی

;47

معىیداری

1/113

ًتایج جدٍل َق ًؾاى هیدّد وِ آسهَى زیدهي هؿٌیدار تَدُ تٌاتزایي رتثِّای ؽاخـّا تا
یىدیگز تفاٍت هؿٌیدار دارًد.
جذيل( :)6میاوگیه رتبٍ برای شاخص َا
میاوگیه رتبٍ

رتبٍ

شاخصَای عدالت سازماوی

;6/6

3

متغیر گرایش ي پایبىدی بٍ رفتار شُريودی سازماوی
شاخصَای فرَىگ سازماوی

5/;7

6

شاخصَای مدیریتی

6/39

5

شاخصَای سازماوی

5/:3

7

شاخصَای رفاَی

6/57

4

ًتایج جدٍل َق ًؾاى هیدّد وِ تزتیة اٍلَیت ؽاخـّا ؾثارت اعت اس -1 :ؽاخـّای ؾدالت
عاسهاًی  -2ؽاخـّایر اّی  -3ؽاخـّایهدیزیتی  -4ؽاخـّای زٌّگعاسهاًی -5ؽاخـّای
عاسهاًی.
جْت تزرعی تفاٍت هیاًگیي رتثِ ارسیاتی در تواهی عطَح هغائل ٍ ؾَاهل سهیٌِعاس ر تار ؽْزًٍدی
عاسهاًی اس آسهَى دتلیَ وٌدال تِ ؽزح سیز اعتفادُ هیگزدد:
جذيل( :)7آزمًن دبیلً کىذال
مقدار دبلیً کىدال

1/714

کای اسکًئر

664/88:

درجٍ آزادی

;47

سطح معىی داری

1/111

تا تَجِ تِ دادُّای جدٍل َق ٍ ًتیجِ آسهَى دتلیَ وٌدال ( )0/502هیتَاى گفت تمزیثاً  50درفد
اس پاعیگَیاى در خقَؿ ؾَاهل سهیٌِعاس ؽْزًٍدی عاسهاًی تز اعاط ؾَاهل سهیٌِعاس ّواٌّگ
هیتاؽٌد .تا اعتٌاد تِ همدار آسهَى ( ٍ )442/668تا تَجِ تِ عطح هؿٌیداری ( )0/000هیتَاى گفت وِ
ًوزُ هیاًگیي رتثِ ارسیاتی پاعیگَیاى در تزرعی ؾَاهل سهیٌِعاس ؽْزًٍدی عاسهاًی (ؾدالت عاسهاًی،
زٌّگ عاسهاًی ،هدیزیت ،ر اُ ،عاسهاى) ّواٌّگ هیتاؽد .تِ تیاى دیگز پاعیگَیاى اس ؾَاهل هإثز در
ؽىلگیزی ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی در ؽاخـّای ًام تزدُ ؽدُ تِ ؾٌَاى ؾَاهل سهیٌِعاس ارسیاتی
ّواٌّگی داؽتِاًد .تِ هؿٌای دیگز رزیة ّواٌّگی هؾاّدُ ؽدُ هؿٌادار اعت.

بررسی عواهل زهینهساز شکل گیری رفتار شهروندی سازهانی (هورد هطالعه... :

آزمون فرضیههای پژوهش؛ فرضیه اول :بین فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی
سازمانی در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران رابطه معنیداری وجود دارد.
جذيل شمارٌ ( :)8رابطٍ بیه فرَىگ سازماوی با رفتار شُريوذی سازماوی
شاخصَای آماری

تعداد

فرَىگ سازماوی  -رفتار شُريودی سازماوی

3:3

متغیرَا

ضریب َمبستگی

سطح معىاداری

پیرسًن
1/746

1/113

تا تَجِ تِ ًتایج آسهَى تا اطویٌاى  ٍ 0/95عطح خطای وَچهتز اس  0/05راتطِ هؿٌیداری تیي
زٌّگ عاسهاًی ٍ ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی ٍجَد دارد .تٌاتزایي زریِ تحمیك ( زك ) H1تأیید
هیگزددّ .نچٌیي تا تَجِ تِ هثثت تَدى جْت راتطِ تیي هتغیزّا تا ا شایؼ پیزٍی واروٌاى ٍ دارا تَدى
زٌّگ عاسهاًی هٌاعة در جْاد داًؾگاّی داًؾگاُ تْزاى هیشاى ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی آًاى ًیش
ا شایؼ هییاتد .همدار ایي راتطِ  0/524ا عت وِ د لت تز ّوثغتگی ًغثتاً لَی تیي دٍ هتغیز دارد.
فرضیه دوم :بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در جهاد دانشگاهی
دانشگاه تهران رابطه معنیداری وجود دارد.
جذيل شمارٌ ( :)9رابطٍ بیه عذالت سازماوی با رفتار شُريوذی سازماوی
شاخصَای آماری

تعداد

عدالت سازماوی  -رفتار شُريودی سازماوی

3:3

متغیرَا

ضریب َمبستگی

سطح معىاداری

پیرسًن
1/833

1/111

تا تَجِ تِ ًتایج آسهَى تا اطویٌاى  ٍ 0/99عطح خطای وَچىتز اس  0/01راتطِ هؿٌیداری تیي
ؾدالت عاسهاًی ٍ ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی ٍجَد دارد .تٌاتزایي زریِ تحمیك ( زك  )H1تأیید
هیگزددّ .نچٌیي تا تَجِ تِ هثثت تَدى جْت راتطِ تیي هتغیزّا تا ا شایؼ ؾدالت عاسهاًی واروٌاى در
عاسهاى هیشاى ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی آًاى ًیش ا شایؼ هییاتد .همدار ایي راتطِ  0/611اعت وِ د لت
تز ّوثغتگی لَی تیي دٍ هتغیز دارد.
فرضیه سوم :بین خدمات روحی و رفاهی با رفتار شهروندی سازمانی در جهاد
دانشگاهی دانشگاه تهران رابطه معنیداری وجود دارد.
جذيل شمارٌ ( :)11رابطٍ بیه خذمات ريحی ي رفاَی با رفتار شُريوذی سازماوی
شاخصَای آماری

تعداد

متغیرَا

ضریب َمبستگی

سطح معىاداری

پیرسًن

خدمات ريحی ي رفاَی -رفتار شُريودی

3:3

سازماوی
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تا تَجِ تِ ًتایج آسهَى تا اطویٌاى  ٍ 0/99عطح خطای وَچهتز اس  0/01راتطِ هؿٌیداری تیي
خدهات رٍحی ٍ ر اّی ٍ ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی ٍجَد دارد .تٌاتزایي زریِ تحمیك ( زك ) H1تأیید
هیگزددّ .نچٌیي تا تَجِ تِ هثثت ٍ هغتمین تَدى جْت راتطِ تیي هتغیزّا تا ا شایؼ خدهات رٍحی ٍ
رٍاًی واروٌاى در عاسهاى هیشاى ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی آًاى ًیش ا شایؼ هییاتد .همدار ایي راتطِ
 0/574اعت وِ د لت تز ّوثغتگی لَی تیي دٍ هتغیز دارد.
فرضیه چهارم :بین رضایت از شیوه مدیریت با رفتار شهروندی سازمانی در جهاد
دانشگاهی دانشگاه تهران رابطه معنیداری وجود دارد.
جذيل شمارٌ ( :)11رابطٍ بیه رضایت از شیًٌ مذیریت با رفتار شُريوذی سازماوی
شاخصَای آماری

تعداد

متغیرَا

ضریب َمبستگی

سطح معىاداری

پیرسًن

رضایت از شیًٌ مدیریت  -رفتار شُريودی

3:3

1/777

1/111

سازماوی

تا تَجِ تِ ًتایج آسهَى تا اطویٌاى  ٍ 0/99عطح خطای وَچىتز اس  0/01راتطِ هؿٌیداری تیي
ررایت اس ؽیَُ هدیزیت ٍ ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی ٍجَد دارد .تٌاتزایي زریِ تحمیك ( زك  )H1تأیید
هیگزددّ .نچٌیي تا تَجِ تِ هثثت ٍ هغتمین تَدى جْت راتطِ تیي هتغیزّا تا ا شایؼ ررایت اس ؽیَُ
هدیزیت واروٌاى در عاسهاى هیشاى ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی آًاى ًیش ا شایؼ هییاتد .همدار ایي راتطِ
 0/555اعت وِ د لت تز ّوثغتگی ًغثتاً لَی تیي دٍ هتغیز دارد.
فرضیه فرعی پنجم :بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در جهاد
دانشگاهی دانشگاه تهران رابطه معنیداری وجود دارد.
جذيل شمارٌ ( :)12رابطٍ بیه تعُذ سازماوی با رفتار شُريوذی سازماوی
شاخصَای آماری

تعداد

متغیرَا
تعُد سازماوی  -رفتار شُريودی سازماوی

ضریب َمبستگی

سطح معىاداری

پیرسًن
3:3

1/8;7

1/111

تا تَجِ تِ ًتایج آسهَى تا اطویٌاى  ٍ 0/99عطح خطای وَچىتز اس  0/01راتطِ هؿٌیداری تیي تؿْد
عاسهاًی ٍ ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی ٍجَد دارد .تٌاتزایي زریِ تحمیك ( زك ) H1تأیید هیگزدد
ّن چٌیي تا تَجِ تِ هثثت ٍ هغتمین تَدى جْت راتطِ تیي هتغیزّا تا ا شایؼ تؿْد عاسهاًی واروٌاى در

بررسی عواهل زهینهساز شکل گیری رفتار شهروندی سازهانی (هورد هطالعه... :

عاسهاى هیشاى ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی آًاى ًیش ا شایؼ هییاتد .همدار ایي راتطِ  0/695اعت وِ د لت
تز ّوثغتگی لَی تیي دٍ هتغیز دارد.
بحث و نتیجهگیری

در ایي تحمیك ؾَاهل سهیٌِعاس ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی تا ؽاخـّای (ؾدالت عاسهاًی ،زٌّگ
عاسهاًی ،هدیزیتی ،ر اّی ٍ عاسهاًی) هَرد تزرعی لزار گز تِ اعت .تز اعاط اطالؾات تَفیفی هزتَط
تِ ؽاخـّای سهیٌِعاس ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًدارد اّویت (ٍسى) ؽاخـّای
ؾدالت عاسهاًی تِ تزتیة تزاتز  0/35 ٍ 4/78گشارػ ؽدُ اعت .تِ ّویي تزتیة ،هیاًگیي ٍ اًحزاف
اعتاًدارد اّویت ؽاخـّای زٌّگ عاسهاًی تِ تزتیة تزاتز 0/46 ٍ 4/31؛ هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًدارد
اّویت ؽاخـّای هدیزیتی تِ تزتیة تزاتز 0/55 ٍ 4/58؛ هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًدارد اّویت
ؽاخـّای ر اّی تِ تزتیة تزاتز 0/37 ٍ 4/20؛ هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًدارد اّویت ؽاخـّای
عاسهاًی تِ تزتیة تزاتز 0/46 ٍ 4/65اعت .تٌاتزایي تِ تزتیة هیاًگیي ؽاخـّای ؾدالت عاسهاًی،
ؽاخـّای ر اّی ٍ ؽاخـّای هدیزیتی اس ٍسى یا اّویت تا تزی تزخَردار اعتّ .نچٌیي
ؽاخـّای عاسهاًی ٍ زٌّگ عاسهاًی ونتزیي هیاًگیي را وغة ًوَدُاًد .در تیؼ اعتٌثاطی
رتثِتٌدی ّز یه ؾَاهل سهیٌِعاس ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی تا اعتفادُ اس آسهَى زیدهي ٍ تا تَجِ تِ
ًػز پاعیگَیاى ٍ تا اعتفادُ اس آسهَى ًاپاراهتزیه زیدهي ،رتثِتٌدی ٍ تؿییي گزدیدُ اعتً .تایج آسهَى
ًؾاى هیدّد وِ تزتیة اٍلَیت ؽاخـّا ؾثارتاعتاس -1 :ؽاخـّای ؾدالتعاسهاًی -2 ،ؽاخـّای
ر اّی -3 ،ؽاخـّای هدیزیتی -4 ،ؽاخـّای زٌّگ عاسهاًی -5 ،ؽاخـّای عاسهاًی.
ّنچٌیي جْت تزرعی تفاٍت هیاًگیي رتثِ ارسیاتی در تواهی عطَح هغائل ٍ آعیةّای ؽْزًٍدی
عاسهاًی اس آسهَى دتلیَ وٌدال اعتفادُ ؽدُ اعت .تز اعاط ًتیجِ آسهَى دتلیَ وٌدال ( )0/502هیتَاى
گفت تمزیثاً  50درفد اس پاعیگَیاى در خقَؿ ؾَاهل سهیٌِعاس ؽْزًٍدی عاسهاًی تز اعاط ؾَاهل
سهیٌِعاس ّواٌّگ هیتاؽٌد .تا اعتٌاد تِ همدار آسهَى ( ٍ )442/668تا تَجِ تِ عطح هؿٌیداری ()0/000
هیتَاى گفت وِ ًوزُ هیاًگیي رتثِ ارسیاتی پاعیگَیاى در تزرعی ؾَاهل سهیٌِعاس ؽْزًٍدی عاسهاًی
تز اعاط ؾَاهل سهیٌِعاس (ؾدالت عاسهاًی ،زٌّگ عاسهاًی ،هدیزیت ،ر اُ ،عاسهاى) ّواٌّگ هیتاؽد.
تِ تیاى دیگز پاعیگَیاى اس آعیة ّای ؽْزًٍدی عاسهاًی در ؽاخـّای ًام تزدُ ؽدُ تِ ؾٌَاى
ؾَاهل سهیٌِعاس ارسیاتی ّواٌّگی داؽتِاًد .تِ هؿٌای دیگز رزیة ّواٌّگی هؾاّدُ ؽدُ هؿٌادار اعت.
در پاعخ تِ عَال اٍل تحمیك (هْنتزیي ؾَاهل سهیٌِعاس هإثز تز ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی واروٌاى
جْاد داًؾگاّی داًؾگاُ تْزاى وداهٌد؟) هَارد را تِ ؽزح سیز هیتَاى ؾٌَاى ًوَد:
ؽاخـّای ؾدالت عاسهاًی( :تَسیؽ هٌاتؽ ٍاهىاًات در عاسهاى ،هیشاى عَگیزی در تَسیؽ هٌاتؽ ٍ
اهىاًات ،رؾایت ٌّجارّای اخاللی ٍ هؿٌَی در تَسیؽ هٌاتؽ ٍ اهىاًات ،تزخَرد ؾاد ًِ تا واروٌاى،

13

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال شانسدهن ،شواره شصت و یکن ،تابستاى 8931

تٌاعة در خقَؿ اؾطای اهىاًات ٍ هٌاتؽ ،تقوینگیزی در خقَؿ اؾطای اهىاًات ٍ هٌاتؽ تِ واروٌاى
تَعط هدیزاى).
ؽاخـّای ر اّی( :دریا ت دعتوشد هٌقفاًِ تَعط واروٌاى در لثال وار اًجام ؽدُ ،تفاٍت تیي
ررایت ؽغلی واروٌاى ٍ پغت ؿلی ٍ جایگاُ ،تزخَرداری عیغتن حول ٍ ًمل هٌاعة تزای واروٌاى،
ارائِ ووهّای َق الؿادُ (الالم هقز ی ،تيّای خزید ٍ  )...تِ واروٌاى ،تزخَرداری آراهؼ رٍحی ٍ
رٍاًی ،تزگشاری هزاعن ٍ جؾي تِ هٌاعثتّای هیتلف تزای واروٌاى ٍ خاًَادُّای آىّاٍ ،جَد ارا ِ
واری هٌاعة ،اؾطای ٍامّای لزكالحغٌِ ٍ ون تْزُ تِ واروٌاى ،ررایت اس هیشاى حمَق دریا تی
هاّاًًِ ،اررایتی واروٌاى اس ؽزایط یشیىی عاسهاى (ًَر ،عز ٍ فداً ،ػا ت ٍ  ،)...تزخَرداری اس ؽزایط
هٌاعة تفزیحی).
ؽاخـّای هدیزیتی( :حوایت هدیزیت ارؽد اس واروٌاى ،خَدداری اس تقوینگیزی هدیزاى تز اعاط
ؽزایط هَجَد ٍ رٍس عاسهاى ،تزخَرداری اس چؾن اًداس هٌاعة عاسهاًی ،اّویت ارتماء ؽغلی واروٌاى
تزای هدیزاى عاسهاى ،اؾتواد عاسی هتماتل تیي هدیزاى ٍ واروٌاى ،ؾدم هؾاروت اجتواؾی هدیزاى
عاسهاى در ؿالیتّای هزتثط تا عاسهاى ،حوایت اس ؿالیتّای َق تزًاهِ آهَسؽی تَعط هدیزاى).
ؽاخـّای عاسهاًی( :هحیط واری هٌاعة عاسهاى تزای ؿالیتّای واری واروٌاى ،تٌاعة عاختار
عاسهاًی تا ًَؼ هاهَریتّای واری ،رٍاتط واری هٌاعة ،عاؾات واری هٌاعة ،اًؿطاف پذیزی هٌاعة
عاسهاى ،ردُّای ؽغلی هٌاعة در ایي عاسهاى تزای واروٌاى ،عَْلت در رٍاتط تیي زدی در عاسهاى،
اهىاى پیؾز ت ٍ ارتمای ؽغلی در عاسهاىّ ،وىاری تا سهاى تاسًؾغتگی تا عاسهاى.
ؽاخـّای زٌّگ عاسهاًی (آسادی ؾول ٍ اعتمالل واروٌاى در عاسهاى ،تؾزیح ّدفّا تزای
واروٌاى در عاسهاى تَعط رّثز/هدیز/رئیظ عاسهاى ،تزلزاری ارتثاط هدیزاى تا سیزدعتاى خَد ٍ یاری
آىّا ،پارتی تاسی در عاسهاى ،رؾایت ارتثاطات ٍ علغلِ هزاتة عاختار عاسهاًی در عاسهاى).
در پاعخ تِ عَال دٍم (رتثِ تٌدی ؾَاهل ٍ سهیٌِعاس ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی واروٌاى عاسهاى جْاد
داًؾگاّی داًؾگاُ تْزاى چگًَِ اعت)؟ هیتَاى گفت وِ تِ تزتیة اٍلَیت -1 :ؽاخـّای ؾدالت
عاسهاًی -2 ،ؽاخـّای ر اّی -3 ،ؽاخـّای هدیزیتی -4 ،ؽاخـّای عاسهاًی -5 .ؽاخـّای
زٌّگ عاسهاًی.
در ًتیجِ ًْایی تحمیك ٍ در تا رٍیىزد تِ ؾَاهل سهیٌِعاس ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی هیتَاى گفت وِ
در اٍلَیت اٍل ًثَد ؾدالت عاسهاًی تٍِیضُ در حَسُّای (تَسیؽ هٌاتؽ ٍ اهىاًات در عاسهاى ،هیشاى
عَگیزی در تَسیؽ هٌاتؽ ٍ اهىاًات ،ؾدم رؾایت ٌّجارّای اخاللی ٍ هؿٌَی در تَسیؽ هٌاتؽ ٍ اهىاًات ٍ
ؾدم تزخَرد ؾاد ًِ تا واروٌاى) تِ ؾٌَاى هْنتزیي آعیة ؽىلگیزی ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی هطزح
هیتاؽد .در اٍلَیت دٍم ؾدم ٍجَد ؽاخـّای ر اّی هٌاعة هاًٌد (ؾدم دریا ت دعتوشد هٌقفاًِ ،ؾدم
تزخَرداری عیغتن حول ٍ ًمل هٌاعة ،ؾدم ٍجَد ووهّای َق الؿادُ (الالم هقز ی ،تيّای خزید ٍ
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 ،)...ؾدم تزخَرداری آراهؼ رٍحی ٍ رٍاًیً ،ثَد ارا ِ واری هٌاعة ،ؾدم اؾطای ٍامّای لزكالحغٌِ
ٍ ون تْزُ ٍ ؽزایط ًاهٌاعة یشیىی عاسهاى) تِ ؾٌَاى هْنتزیي ؾَاهل سهیٌِعاس ر تار ؽْزًٍدی
عاسهاًی هطزح هیتاؽد .در اٍلَیت عَم ؾدم ٍجَد ؽاخـّای هدیزیتی هٌاعة هاًٌد (ؾدم حوایت
هدیزیت ارؽد اس واروٌاى ،ؾدم خَدداری اس تقوینگیزی هدیزاى تز اعاط ؽزایط هَجَد ٍ رٍس ،ؾدم
اّویت ارتماء ؽغلی واروٌاى تزای هدیزاىً ،ثَد اؾتواد عاسی هتماتل تیي هدیزاى ٍ واروٌاى ،ؾدم
هؾاروت اجتواؾی هدیزاى عاسهاى در ؿالیتّا ٍ ؾدم حوایت اس ؿالیتّای َق تزًاهِ آهَسؽی تَعط
هدیزاى) تِ ؾٌَاى هْنتزیي ؾَاهل سهیٌِعاس ؽىلگیزی ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی هطزح هیتاؽد.
تا تَجِ تِ ًتایج پضٍّؼ ،پیؾٌْادّای سیز تز اعاط یا تِّای تحمیك تِ دعت اًدرواراى ٍ
تزًاهِریشاى در عاسهاىّای هیتلف وؾَر تِ طَر ولی ارائِ هیگزدد:
 رٍعای عاسهاىّا ٍ ادارات عؿی در تزلزاری ًػام ؽایغتِعا ری ٍ اجزای ؾدالت در ٍاگذاریهؾاغل هدیزیتی ٍ عطَح تا ی عاسهاًی تِ هٌػَر تمَیت ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی ًوایٌد.
 هدیزاى ٍ رٍعای عاسهاىّا در تَسیؽ هٌاتؽ ٍ اهىاًات ٍ اهَر ر اّی تِ واروٌاى تز اعاط ؽزایطعاسهاًی عؿی در تزلزار تٌاعة در ٍاگذاریّا ٍ ؾدالت عاسهاًی ًوایٌد.
 عاسهاىّا ٍ ادارات تزای واروٌاًی وِ دارای ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی ّغتٌد (اًجام ٍغایف زاتز اساًتػارات ،ووه تِ دیگز واروٌاى ٍ ارتاب رجَ ،تالػ تزای ارتماء جایگاُ ٍ ٍجِْ عاسهاى ٍ  )...ارسػ
ٍیضُای در حَسُ حمَق ٍ هشایا ٍ اًتقاتات لائل گزدًد.
 دعتَر الؿولّای ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی در هٌاتؽ اًغاًی عاسهاىّا ٍ ادارات تِ طَر یىغاى تزایهزداى ٍ سًاى تقَیة ٍ اتالـ گزدد.
 ًتایج تحمیك ٍ تحمیمات هؾاتِ جْت هطالؿِ در اختیار هدیزاى ٍ رٍعای عاسهاىّا تزای آؽٌایی تاهثاًی ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی ٍ آعیةّای ؽىلگیزی آى لزار گیزد.
 آعیةّای ؽىلگیزی ر تار ؽْزًٍدی عاسهاًی وِ در ایي پضٍّؼ ؾلوی احقاء گزدیدُاًد تِهدیزاى ٍ هغیَلیي جْاد داًؾگاّی داًؾگاُ تْزاى جْت آگاّی ٍ تزًاهِریشی جْت ر ؽ آىّا تٍِیضُ
حذف ًماط رؿف ٍ تمَیت ًماط لَت اتالـ گزدد.
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