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 خالصه

سازمان باشند که از وظايف اصلي خود فراتر رفته و اقدامات داوطلبانه )رفتار شهروندی  یدهندهتوانند نجاتدر شرايط عدم اطمينان تنها کارمنداني مي

وفاضالب شهر قم مورد آب در شرکت شناختيمتغيرهای جمعيترفتار شهروندی سازماني با  ارتباط بينشده، سازماني( انجام دهند. در اين تحقيق سعي

پرسشنامه  031پرسشنامه توزيع و  هاآندر بين  که باشندوفاضالب شهر قم ميآب ری اين پژوهش، کارکنان شرکتآما یبررسي قرار گيرد. جامعه

نتايج نشان داد ن از پرسشنامه استفاده شده است. ای و مصاحبه و مدارک مستند و همچنيآوری اطالعات از روش کتابخانهبرای جمع است. شدهآوریجمع

 در ارتباط با ابعاد رفتار شهروندی تفاوت معنادار دارند.طور جداگانه هر کدام بهکه جنسيت، نوع استخدام، پست سازماني و تحصيالت 
 

 شناختيرهای جمعيتوفاضالب، متغيآب شرکت، 1رفتار شهروندی سازمانيکلمات کليدی: 

 
 

 مقدمه .1
 

ای از حيرات انسراني، بايرد بررای بقرا و عنروان زيرمجموعرهههرا برانگيزی همرراه اسرت. سرازمانهای شگفتکنوني حيات بشری با تحوالت و دگرگوني یرهدو

مرادگي، فنراوری د. منظرور از ايرن آنشرورقابرت خرارم مري یصورت از گردونرهد. در غير ايننبالندگي، خود را در رويارويي با اين تحوالت عظيم آماده ساز

هرای هرر سرازمان ترين خصيصرهيکي از مهم .[1] اصلي و ارزشمند سازمان را آماده سازند یاطالعات و تجهيزات نيست، بلکه آنان بايد کارکنان يعني سرمايه

رسمي شغل، شرکت کنند. رفتارهايي کره از آميز سازمان، بدون وجود الزامات ند در تغييرات موفقيتابرای کار در شرايط متغير، داشتن افرادی است که راغب

 .[2] عنوان رفتارهای شهروندی سازماني تعريف شده استانتظارات رسمي فراتر رفته ولي برای ابقا سازمان خيلي مهم و حتي حياتي است و به

عنوان ير  عامرل ويای اهميت رفتار شهروندی بهها و واحدهای دولتي و خصوصي است، گت ميداني در سازماناهای مختلف علمي که برگرفته از مطالعنظريه

-وری مديريتي و سازماني را از طريق تقويت روحيرهشده، رفتار شهروندی سازماني بهرهزعم مطالعات انجامهاثرگذار در بهبود عملکرد فردی و سازماني است. ب

کيفيت خردمات  یايش انطباق سازمان با تغييرات محيطي و در نهايت توسعهکارآفريني، انسجام و همبستگي در سازمان، افزايش ثبات عملکرد سازماني، افز ی

آب و فاضرالب شرهر قرم مرورد بررسري قررار  ارهای  شهروندی سازماني در شرکتدر اين پژوهش تالش گرديده است تا موانع بروز رفت .[3]دهد افزايش مي

نحروی در خواهنرد برهکسراني هسرتند کره مري یتلف بشری هستند، امروزه کانون توجه همرهاجتماعات مخ یدهندهعنوان افرادی که تشکيلشهروندان به گيرد.

                                           
1 Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
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تا چندی قبرل سياسرت رايرج کشرورهايي برود کره نگراه خرود را از درون بوروکراسري « شهروندان اولويت اول هستند»زندگي انسان نقش داشته باشند. سياست 

 .[4]دولتي برگرفته و به بيرون پرداخته بودند 
 
 

 موضوع وری بر ادبياتمر .2
 

نقشري و خرود يش اجتمراعي، رفترار فرابراند، نظير رفتار قرار گرفتهاستفاده  ی فراتر از انتظارات کارکنان موردرفتارها های اخير اصطالحاتي برای تشريحدر دهه

. مفهوم رفتار شهروندی سرازماني [5] يکساني اشاره دارند طور کلي به مفهومجوشي سازماني. هرچند هرکدام از اين مفاهيم خواستگاه  متفاوتي داشتند، ولي به

دهرد دو رويکررد اساسري در تعريرف نشان مي موضوع . بررسي ادبيات[6]ميالدی به دنيای علم ارائه شد  0891 یاولين بار توسط باتمان و ارگان در اوايل دهه

عنوان رفتار فررا نقرش مرورد مطالعره ققين متقدم در موضوع فوق، اين نوع رفتار را تحت( و ساير مح0899مفهوم رفتار شهروندی سازماني وجود دارد. اورگان )

طرور مسرتقيم و آشرکار از بره هراآنعالوه رفتارهای به ،تعيين شده هاآنهای افراد در محيط کار، فراتر از الزامات نقشي است که برای زيرا فعاليت ؛اندقرار داده

کننرد کره رفترار شرهروندی گرروه ديگرری از محققران همچرون گراهرام پيشرنهاد مري .[7]گيرد زماني مورد تقدير قرار نميدهي رسمي ساطريق سيستم پاداش

وجود نخواهد آمرد. صورت مشکل تمايز بين عملکرد نقش و فرانقش بهصورت مجزا از عملکرد کاری، مورد مالحظه قرار گيرد چرا که در اينسازماني بايد به

 .[8] گيردعنوان مفهوم جهاني که تمام رفتارهای مثبت کارکنان در درون سازمان است، مورد توجه قرار ميرفتار شهروندی سازماني به در ديدگاه مذکور

تقويت و  یبلکه عملکرد فرانقشي است. بولينو و تورنلي در مورد نحوه ؛شودنقشي محسوب نميدر واقع رفتار شهروندی سازماني، عملکرد درون

طور اين رفتارها به طور کلي دارای دو حالت عمومي هستند؛ اوالًبر کارکنان و عملکردشان معتقدند که رفتارهای شهروندی سازماني به هاآناری ثيرگذأت

 .[6] ن خود انتظار دارندها برای دستيابي به موفقيت، از کارکناای هستند که سازمانالعادههای ويژه و فوقناشي از تالش مستقيم قابل تقويت نيستند و ثانياً

شده و توسط سيستم رسمي های رسمي سازمان بيانشود که در شرح وظايف و نقشنقشي به آن رفتارهای شغلي کارکنان اطالق ميعملکرد درون

گردد که اين رفتارها اختياری ميهای رسمي کارکنان برشود. عملکرد فرانقشي به رفتارهای شغلي فراتر از نقشپاداش داده مي هاآنبه  سازمان شناسايي و

رود بيش از الزامات عنوان شهروند سازماني انتظار مي. با اين تعريف، از انسان به[9]شوند در سيستم پاداش رسمي سازمان در نظر گرفته نمي هستند و معموالً

دنبال شناسايي، اداره و ارزيابي اختار رفتار شهروندی سازماني بهعبارت ديگر سنقش خود و فراتر از وظايف رسمي، در خدمت اهداف سازمان فعاليت کند. به

 .[6]د يابکنند و در اثر رفتارهای آنان، اثربخشي سازماني بهبود ميرفتارهای فرانقش کارکناني است که در سازمان فعاليت مي

 

 انواع رفتار شهروندی سازمانی:-2-1

 

شود که ابعراد دی سازماني شامل آن رفتارهايي ميشود. انواع رفتار شهرونزماني جدای از ابعاد آن پرداخته ميدر اين قسمت به بررسي انواع رفتار شهروندی سا

 دهند.رفتار شهروندی سازماني خود را در آن نشان مي

پودساکوف و همکارانش  .مطرح کرده است 0899اند، ابعادی است که اورگان در سال بيشترين ابعادی که برای رفتار شهروندی سازماني ذکر کرده

 ند و ديگر محققران از آن در تحقيقرات خرود اسرتفاده کردنرد نموده ي ارائروش تحليل عاملي برای هرکدام از اين ابعاد، مقياس سنجش یوسيلهبه 0881در سال 

 :عبارتند ازاين ابعاد 

مهارت کم  وارد و يا کمانند کارکناني که به افراد تازهم ،کم  به ديگر اعضای سازمان در رابطه با مشکالت و وظايف مرتبط :1نوع دوستي

 کنند.مي

ماند و يا رود. مثل فردی که بيشتر از حالت معمول سر کار ميشود که از حداقل الزامات نقش فراتر ميبه رفتارهای اختياری گفته مي :2وجدان

 کند. کارمندی که وقت زيادی را برای استراحت صرف نمي

                                           
1 Altruism 

2 Conscience 
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 شود.ها و مشکالت کاری در رابطه با ديگران گفته ميبه تالش کارکنان برای جلوگيری از استرس :1ادب و مالحظه

 باشد.کردن ميال سازمان بدون شکايتنشان دادن تحمل و گذشت در شرايط غير ايده :2جوانمردی و گذشت

 .[6]تصويری مناسب از سازمان است  یهذيری در زندگي سازماني و نيز ارائپتمايل به مشارکت و مسئوليت :3فضيلت مدني

 

 ارتباط ميان رفتار شهروندی و متغيرهای جمعيت شناختی در تحقيقات گذشته:-2-2

 
-اشراره مري هراآنهای پيشين ميان ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازماني و متغيرهای جمعيتي روابطي مشاهده و گزارش شده است که بره برخري از در پژوهش

 کنيم:

ای متفراوت از هرم ببيننرد موضروع جديردی اين امر که کارکنان جوان و پير ممکن است  کار خود را به گونره فتار شهروندی سازماني:سن و ر

در های انتهرايي کرار سازی هستند و سالهای برقراری و پيادهسن( سالسال  33تا  01های ابتدايي کار )يافتند که سالدرواگنر و راش در پژوهشي  .[10] نيست

های همراه با احساس قوی نسبت به خود و تعيين جايگاه زندگي و کار متقابل است. محققان مذکور معتقدند کارکنران جروان سال سن( سال  33تا  33سازمان )

ی زهرای خرود در برابرر نيازهراديل نياتعر یترر در زمينرهکننرد ولري کارکنران مسرن، هماهنگ مريازهای خود را با نيازهای سازمانيپذيرتر، نيای انعطافگونهبه

ز صرفات وده و حرايو کرار سرازماني يکسران نبرتر در گررايش نسربت بره خرود ديگرران تر و مسنبنابراين کارکنان جوان .سازماني، سخت و انعطاف ناپذيرترند

کنند، مباحث گوناگوني مطرح شرده اسرت. واگنرر و خاذ ميتا های سازمانيبال فعاليتکه افراد در سنين مختلف در ق يعضمو . در ارتباط با[8] متمايزی هستند

تر در حين که کارمندان مسندر حالي ؛ساختن نيازهای خود به نيازهای سازماني نيز توجه دارندتر در حين برآورده( بيان داشتند که کارمندان جوان0111راش )

تر در تقابل با محيط کراری خرود تر در مقايسه با کارمندان مسناين کارمندان جوانابرکردن نيازهای خود توجه بسيار کمي به نيازهای سازمان دارند. بنبرآورده

برای بروز رفترار شرهروندی سرازماني در برين کارمنردان جروان و  متفاوت های کامالًبه انگيزه دهند. اين تفاوت ماهيتاًپذيری بيشتری نشان ميو ديگران انعطاف

 مسن منجر خواهد شد.

رسرد کره در ثيرگذار است. به نظر مريأعاملي ت جنسيت نيز در بروز و گرايش به رفتار شهروندی سازماني، شهروندی سازماني:جنسيت و رفتار 

کره بعرد مناسب برای اين ادعاست. در حرالي یای بيشتر باشد. پرستاری ي  نمونه، برتری زنان نسبت به مردان تا اندازهدوستي رفتار شهروندی سازمانيبعد نوع

شرود ای مردانره تصرور مريصرورت کليشرههايي که برهگر رفتار شهروندی سازماني يعني فضيلت مدني، بيشتر در افرادی با خصوصيت مردانه و بيشتر در شغلدي

 گردد.ظاهر مي

بت بره عملکررد ( طي پژوهشي درخصوص عملکرد باالی کارکنان دريافتند که عملکرد باالی کارکنران مررد نسر0883و پاراسورامن ) گرين هانوس

مهرباني، با مالحظه بودن، فهيم بودن، ايثارگری، بررای که عوامل کيفي چون،  ( در پژوهش خود دريافت0893روبل )شود. مربوط مي هاآنهای زنان به توانايي

کسراني هسرتند  ارهايي درگير هسرتند، عمردتاًديگران مفيد بودن و به کم  ديگران شتافتن، در ميان زنان بيش از مردان رايج است. کارمنداني که در چنين رفت

هرای ايثارگرانره  تاري از رفتار شهروندی سازماني قرار دارند. در واقع مطالعات پيوسته نشان داده که زنان و دختران بيش از مردان و پسران، رفيکه در سطوح باال

کرردن و يراری ( در مطالعات خود دريافتند که زنان، وقت بيشتری نسبت بره مرردان، صررف کمر 0889دهند. همچنين جورم و همکارانش )از خود نشان مي

 نمايند.رساندن به سايرين مي

ان مشراغل مردانره چرون دوستانه در مقايسه با صاحبپرستاری، رفتار نوع ا مشاغل دارای ماهيت زنانه همچون:کند که افرادی ب( عنوان مي0110کيدر )

 دهنرد. البتره کيردر در پرژوهش خرود نتيجره دهند. در مقابل زنان در مقايسه با مردان، رفتارهايي با فضيلت مدني کمتر از خود بروز مريمهندسي از خود بروز مي

( در پژوهش خود نشان دادند که زنران 0888ل و همکاران ). همچنين لوو[5]وجود ندارد دوستانه دادن رفتار نوعفاوتي ميان زنان و مردان در نشانگيرد که تمي

                                           
1 Courteous and considerate 

2 Sportsmanship 

3 Civic virtue 
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 دهند.دوستانه نسبت به مردان از خود بروز ميرفتار نوع یدر زمينه سطوح باالتری از رفتار شهروندی سازماني را خصوصاً

 
 

 روش تحقيق. 3
مسرتقر در سرتاد مرکرزی آب و فاضرالب واقرع در بلروار  کليه کارکنان شرکت آب و فاضالب شرهر قرم کره .اين تحقيق ي  پژوهش توصيفي کاربردی است

شرود کره برر اسراس گرزارش آماری ايرن تحقيرق را شرامل مري یواقع در جنب ميدان مطهری هستند، جامعه 0واقع در ابتدای بلوار امين و ناحيه  0الغدير، ناحيه 

اسرتفاده شرد فرمرول کروکران دست آوردن و تعيين حجم نمونره از هبرای ب .ندباشکارمند در اين سه بخش مشغول فعاليت مي 011دريافتي از مسئول کارگزيني 

 نفر محاسبه گرديد. 031مقدار  که

 

 پايايی پرسشنامه-3-1

 
آورده هرای پرسشرنامه لفهؤکل و آلفای هرکدام از م کرونباخ آلفای 0در جدول  ؛شده استفاده شده استتکميل یپرسشنامه 31پايايي پرسشنامه، از  تعيين برای

 شده است.

 

 پرسشنامه کرونباخ آلفای مقدار -1 جدول

 های مختلفپايايي به تفکي  مؤلفه پايايي کل پرسشنامه

 مقدار آلفا تعداد سؤاالت نام مؤلفه مقدار آلفا تعداد سؤاالت

31 938/1 

 818/1 1 عوامل ساختاری

 888/1 03 عوامل رفتاری

 813/1 1 عوامل محيطي

 813/1 03 ندیرفتار شهرو

 
 

 شناختیی جمعيتهاتوصيفی داده تحليلتجزيه و . 4

 
ها به تفکي  نشان داده شده ترا مشرخ  ای، اين درصدها ارائه شده است. سپس در نمودارهای دايرهدر جداول زير، فراواني و درصد فراواني هر ي  از گزينه

 .دهندمي از کل افراد را تشکيل ميها چه حجشود هر ي  از گزينه

 است.حاظ متغير سابقه خدمت، بررسي شدهدهندگان به پرسشنامه از ل، وضعيت پاسخ0در جدول : سابقه خدمت

 

 دهندگان از لحاظ متغير سابقه خدمتوضعيت پاسخ -2 جدول

 درصد فراواني فراواني سابقه خدمت

 3/09% 03 سال 3ير ز

 3/30% 30 سال 01تا  3

 0/03% 31 سال 03تا  01

 0/01% 33 سال و باالتر 03

 011% 031 جمع
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 دهندگان به پرسشنامه از لحاظ متغير پُست سازماني، بررسي شده است.وضعيت پاسخ ،3در جدول : پُست سازماني

 

 دهندگان از لحاظ متغير پُست سازمانيوضعيت پاسخ -3 جدول

 درصد فراواني فراواني پُست سازماني

 1/03% 08 مدير يا سرپرست

 0/33% 33 لوئناس يا کارشناس مسکارش

 3/30% 19 کارمند

 011% 031 جمع

 

 دهندگان به پرسشنامه از لحاظ متغير جنسيت، بررسي شده است.وضعيت پاسخ ،3جدول در  :جنسيت

 

 دهندگان از لحاظ متغير جنسيتوضعيت پاسخ -4 جدول

 درصد فراواني فراواني جنسيت

 8/08% 018 مرد

 3/90% 03 زن

 011% 031 جمع

 

 دهندگان به پرسشنامه از لحاظ متغير تحصيالت، بررسي شده است.وضعيت پاسخ، 3در جدول  :تحصيالت

 

 دهندگان از لحاظ متغير تحصيالتوضعيت پاسخ -5 جدول

 درصد فراواني فراواني تحصيالت

 8/08% 31 ديپلم

 8/8% 01 ديپلمفوق

 0/33% 18 ليسانس

 3/00% 03 ليسانس و باالترفوق

 011% 031 جمع

 

 دهندگان به پرسشنامه از لحاظ متغير نوع استخدام، بررسي شده است.، وضعيت پاسخ1جدول  :نوع استخدام

 

 دهندگان از لحاظ متغير نوع استخدام: وضعيت پاسخ6 جدول

 درصد فراواني فراواني نوع استخدام

 8/31% 10 رسمي

 0/33% 18 پيماني

 011% 031 جمع
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 گيریهنتيج. 5

 شناختی بر ابعاد تحقيقهای متغيرهای جمعيتآزمون-5-1
 

توجه نمود. در ايرن قسرمت برا اسرتفاده از آزمرون ميرانگين  هاآنشناختي بر روی نتايج تحقيق اثرات معناداری دارند که بايد به برخي اوقات، متغيرهای جمعيت

و از ايرن  های تحقيرق خرواهيم پرداخرتشرناختي برر روی مؤلفرهتحليل آثار متغيرهای جمعيتوههای مستقل، آزمون همبستگي و تحليل واريانس به تجزينمونه

 .پردازيمشناختي و ابعاد رفتار شهروندی سازماني ميگيری پيرامون ادعای مطرح در اين پژوهش يعني ارتباط ميان متغيرهای جمعيترهگذر به نتيجه

مسرتقل اسرتخدامي  یمستقل جنسيتي )زنان، مرردان( و دو نمونره یتحقيق به دو نمونه یع استخدام، نمونهدر ابتدا با استفاده از متغيرهای جنسيت و نو

های در نمونره هراآنهايي که تفاوت ميرانگين های مستقل را برای مؤلفهای از نتايج آزمون ميانگين نمونهخالصه 8 )رسمي و پيماني( تفکي  شده است. جدول 

 کند.بيان مي ،استمعنادار شده 83ن %در سطح اطمينا مستقل،

 

 مستقل یهانمونه يانگينآزمون م یجنتا -7 جدول

 Sig ميانگين متغيرجداکننده مؤلفه مورد بررسي

 نوع استخدام مؤلفه ساختاری: تمرکز
 9088/0 رسمي

110/1 
 3080/3 پيماني

 نوع استخدام مؤلفه رفتاری: سب  رهبری
 8189/0 رسمي

131/1 
 0119/3 نيپيما

 

طرور معنراداری بيشرتر از کارکنران های تمرکز و سرب  رهبرری برهشده از سوی کارکنان پيماني به مؤلفهطبق نتايج جدول فوق، ميانگين نمرات داده

 رسمي است.

هرای ی تحقيرق در برين گروههابرای بررسي اثر متغير پُست سازماني، از تحليل واريانس استفاده شده است تا مشرخ  شرود آيرا برين ميرانگين مؤلفره

هايي کره تفراوت ميرانگين ای از نتايج تحليل واريانس را بررای مؤلفرهخالصه 9جدول  .شود يا خيرمختلف از لحاظ پُست سازماني تفاوت معناداری مشاهده مي

 .کندبيان مي ،معنادار شده است 83های مختلف از لحاظ پُست سازماني، در سطح اطمينان %در گروه هاآن

 

 مستقل هایتحليل واریانس گروه یجنتا -8 جدول

 Sig ميانگين هاگروه مؤلفه مورد بررسي

 مؤلفه ساختاری: تمرکز

 8158/2 مدیر یا سرپرست

 8721/2 ولئکارشناس یا کارشناس مس 414/4

 3418/3 کارمند

 مؤلفه رفتار شهروندی سازماني: آداب اجتماعي

 7145/3 مدیر یا سرپرست

 3372/3 ولئکارشناس یا کارشناس مس 447/4

 4401/3 کارمند

 

آداب  یتمرکز بيشتر از کارشناسران و مرديران اسرت و ميرانگين مؤلفره یشده از سوی کارمندان به مؤلفهطبق نتايج جدول فوق، ميانگين نمرات داده

 اجتماعي در بين مديران بيشتر از کارشناسان و کارمندان است.

ای از نترايج خالصره 8ای دارند(، از آزمون همبستگي استفاده شده است. جدول متغيرهای سابقه خدمت و تحصيالت )که حالت رتبه برای بررسي اثر

 کند.معنادار شده است بيان مي 83در سطح اطمينان % هاآنهای تحقيق را که همبستگي آزمون همبستگي بين متغيرهای سابقه خدمت و تحصيالت و مؤلفه
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 های مستقلنتایج آزمون همبستگي گروه -0جدول 

 R Sig شناختي مرتبط جمعيت متغير مؤلفه مورد بررسي
 113/1 033/1 تحصيالت مؤلفه رفتار شهروندی سازماني: آداب اجتماعي

 

افرزايش تحصريالت، طبق نتايج جدول فوق، متغير آداب اجتماعي با تحصيالت دارای همبستگي ناق ، مثبت و معنرادار اسرت؛ بره عبرارت ديگرر برا 

 رود.ميزان نمرات اين مؤلفه تا حدودی باالتر مي

هرای رفترار شرناختي ارتبراط معنراداری برا مؤلفرهشده در شرکت آب و فاضرالب قرم، نخسرت متغيرهرای جمعيرتمطابق نتايج حاصل از تحقيق انجام

، انردنان پيماني نسبت به کارکنان رسرمي نمررات براالتری دريافرت نمرودههای سب  رهبری و تمرکز از جانب کارکشهروندی سازماني دارا هستند؛ دوم مؤلفه

ی تمرکرز بيشرتر از کارشناسران و ؛ سروم کارمنردان بره مؤلفرهها نقش بالنسبه بيشتری در ارتقای رفتار شهروندی سازماني دارا هستنديعني از نظر ايشان اين مؤلفه

ی اعي در بين مديران باالتر از کارشناسان و کارمندان اسرت؛ چهرارم برا افرزايش تحصريالت تاحردودی نمررهی آداب اجتمی مؤلفهاند و نمرهمديران نمره داده

  يابد.آداب اجتماعي افزايش مي

 

 قدردانی. 6

 

ی مراحرل يرهآب و فاضالب شهر قرم کره در کل شرکتدانند از همکاری صادقانه و توأم با عطوفت مديريت و کارکنان زحمتکش پژوهشگران برخود الزم مي

 اين پژوهش بزرگوارانه همراهي نمودند، کمال سپاسگزاری را اعالم دارند.    
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