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Abstract
Aim: The purpose of this study was to assess the level
of organizational citizenship behavior and its five
components, (sportsmanship, altruism, conscientious,
courtesy, civic virtue( in faculty members of
Shahrekord University and Islamic Azad University of
Shahrekord. Method : The descriptive correlation study
was conducted over 168 faculty members. Podsakoff’s
standard questionnaire was used to collect information.
Evaluation of these five indicators of organizational
citizenship behavior among faculty members in this
study showed that most of these components were
located at a higher level than the median. Results :
Altruism in faculty members was at the highest level
among OCB components which follow by courtesy and
civic virtue. Conscientious and sportsmanship were the
components at the lowest levels and the later was just
below the median. A significant difference was
observed in altruism and sportsmanship between
faculty members of Shahrekord University and Islamic
Azad University of Shahrekord. There were no
significant relationships between components of
organizational citizenship behavior on faculty members
with age, gender and academic rank.
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد،دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

 ایران،میمه

محمد تقی محمودی

 ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد،استادیار گروه علوم تربیتی
علی محزونیه

 دانشگاه تهران، دانشکده فنی،دانشجوی مهندسی برق
چکیده

 مؤلفة آن5  ارزیابی سطح رفتار شهروندی سازماني و، هدف تحقیق:هدف
 ابتکار فردی و آداب اجتماعی) در، وجدان کاری، نوع دوستی،(جوانمردی

 مطالعه به:  روش.دانشگاه های شهرکرد و آزاد اسالمی واحد شهرکرد بود
 انجام، نفر از اعضای هیئت علمی861  روی،شکل توصیفی از نوع همبستگی

 مورد، پرسشنامه استاندارد پودساکوف برای جمع آوری اطالعات.شد

 مؤلفه ی رفتار شهروندی سازمانی در بین5  ارزیابی این.استفاده قرار گرفت

 اکثر این مؤلفه ها در،اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در این تحقیق نشان داد
 نوع دوستی در بین اعضاء: یافته ها.سطح باالتری نسبت به میانه قرار داشتند
هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد در

 پس از آن.باالترین سطح بین شاخص های رفتار شهروندی سازمانی بود

 وجدان کاری و جوانمردی به ترتیب.آداب اجتماعی و نزاکت قرار داشت

در کمترین سطح بین مؤلفه ها قرار داشت و تنها مؤلفه جوانمردی کمتر از

 نوع دوستی و جوانمردی در بین اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد.میانه بود
 بین مؤلفه های رفتار شهروندی.و دولتی تفاوت معنی دار مشاهده شد

 جنسیت و مرتبه علمی،سازمانی در اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با سن

.ارتباط معنی داری مشاهده نشد

، اعضای هیئت علمی دانشگاه، رفتار شهروندی سازمانی:واژههای کلیدی

شهرکرد

1931/5/11 :تاریخ دریافت

2931/8/1 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

دانشگاهها جزو مهمترین مراکز هر کشوری هستند که وظیفه اصلی آنها آموزش و تربیت نیروهای متخصص و همچنین پژوهش در
زمینه های مختلف بنیادی و کاربردی است .تربیت نیروهایی که پس از فراغت از تحصیل ،آینده سازان کشور خواهند شد و اگر

درست تربیت شوند جامعه راه تعالی خواهد پیمود .اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ،سرمایه های عظیم فکری و مهمترین منابع انسانی

در هر جامعه اند و از این رو ،توجه به این حوزه تاثیری چشمگیر در عرصه علمی کشور خواهد داشت .اگر بتوان رفتار را در این قشر

از جامعه تعالی داد کمک شایانی به مسیر علمی و اجتماعی و اعتقادی کشور و حتی جهان خواهد کرد .امروزه در مدیریت کالن

جامعه ،آنچه بیش از رفتار فردی مورد توجه قرار دارد ،رفتار شهروندی سازمانی 2است .رفتار شهروندی سازمانی ،مجموعه اي از

رفتارهاي فردي است كه موجب ارتقاي عملكرد مؤثر سازمان شده و به صورت مستقيم ،صريح و روشن ،پرداخت و پاداشي به ازاي

يپذيرد .در واقع ،رفتار شهروندي شامل کارها و اقدام هاي ايثارگرانه و متمايل به از خودگذشتگي كاركنان به منظور
آن صورت نم 
تأمين آسايش و رفاه ديگران است (سبحانی نژاد.) 1389 ،

اولین بار ،برنارد 3در سال  8391با بیان مفهوم تمایل به همکاری و پس از آن کتز 4و کاهن 5با تمایز بین نقش و عملکرد رفتار های
نوآورانه و خودجوش ،در دهه  07و  80میالدی ،رفتار شهروندی سازمانی را مورد توجه قرار دادند .لیکن بیتمن و اورگان ( ) 1983

برای اولین بار از اصطالح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند و آن را به عنوان رفتارهایی سودمند دانستند که در شرح وظایف

شغل قید نشده است ،اما کارکنان در انجام وظایفشان به نحوی مشهود ،برای کمک به دیگران از خود بروز می دهند (Bateman
) .and Organ, 1983پس از اورگان ،صاحب نظران مختلف با به کار بردن مفاهیم مختلف همچون رفتار فرانقشی ، 6رفتار

سازمانی مدد جویانه ، 7خود جوشی سازمانی ،8عملکرد زمینه ای ،9در دو دهه به تبیین این موضوع پرداخته اند (به نقل از سبحانی نژاد،
 1389و .)Podsakoff et al., 2000

به طور كلي ،رفتار شهروندي سازماني عبارت است از :مجموعهاي از رفتارهاي داوطلبانه و اختياري كه بخشي از وظايف رسمي فرد

يشود (اسالمي و سيار، 1386 ،
نيست ،با وجود اين توسط وي انجام و باعث بهبود مؤثر وظايف و نقش هاي سازمانم 

 .)Appelbaum,2004از این رو در بعضی متون ،به آن رفتار فرا وظیفه ای می گویند .آن چه آن را از وظایف عادی جدا می کند

این است که فرد معموال وظایف خود را در راستای مقررات ،قوانین و استانداردهای تعیین شده سازمانی و صرفا در حد رعایت

الزامات قانونی انجام می دهد در حالی که همکاری خودجوش و آگاهانهی افراد کوشا موجب می شود انرژی و بصیرت خود را در

جهت شکوفایی توانایی های شخصی و سازمانی به کار گیرند (اسالمي و سيار.) 1386 ،

واكاوي اين تعريف ها نشان می دهد كه رفتار های شهروندی سازمانی باید سه ويژگي اصلي داشته باشد شامل :الف) در رفتار
شهروندي سازماني ،رفتارها بايد داوطلبانه باشد؛ يعني نه كي

وظيفة از پيش تع يي ن شده و یا بخشي از وظايف رسمي فرد باشد .ب)

فواید این رفتارها بیشتر به سازمان برسد تا به فرد .ج) ماهيت رفتار شهروندي سازماني چند بعدی باشد.

2

)Organizational citizenship behaviour (OCB
Barnard
4
Katz
5
Kahn
6
Extra–Role behavior
7
Prosocial organizational behavior
8
Organizational spontaneity
9
Contextual performance
3
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يرسد (اسالمي و سيار .) 1386 ،در طول
به اين ترتيب ،مطالعه و بررسي اينگونه رفتار افراد در سازمان بسيار مهم و ضروري به نظر م 

دهة گذشته ،عالقه به  OCBو مفاهيم مرتبط با آن از قبيل رفتارهاي سازماني فرا اجتماعي ،خودانگيختگي سازماني و عملكرد

زمينهاي بسيار زياد شده و از زمينه رفتار سازماني به قلمروهاي مختلف گسترش يافته و به سمت علوم ديگري چون مديريت راهبردي

منابع انساني ،بازاريابي ،روانشناسي روابط ،قانون كار و صنعت ،مديريت راهبردي ،مديريت بين المللي ،اقتصاد ،و رهبري سوق يافته
نباره معتقد است ،رفتار شهروندي سازماني به عنوان الگوي نوين رفتار
است ( .)Podsakoff et al., 2000ارتورك 10نيز در اي 

كاركنان در سازمان ،امروزه به عنوان رويكرد مدرن مديريت نوين نيروي انساني در بسياري از سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته
است (.)Erturk, 2006

محققان مؤلفههاي گوناگوني را براي رفتار شهروندي سازماني برشمردهاند .لیکن بيشتر محققان در پژوهشهاي خود به تقسیم بندی
يكنند ،او در سال  988 1پنج ُبُبعد براي رفتار شهروندي سازماني مطرح كرد که عبارت است از :وجدان کاری،11
اورگان استناد م 

جوانمردي ،12آداب اجتماعی ،13نزاکت 14و نوع دوستي .15پودساكف و همکاران نيز در سال  1990با كمك روش تحليل عاملي

براي هر كدام از اين پنج ُبُبعد ،مقياس سنجش استانداردي ايجاد كردند كه در طول سالهاي متمادي با هدف سنجش رفتار شهروندي

سازماني ،استفاده بسياري از آن شد ( .)Podsakoff et al., 1990; Organ, 1998تعریف مختصری از این پنج مؤلفه به شرح
زیر است:

نوع دوستی :کمک به همکاران و کارکنان برای انجام وظایف تعیین شده به شیوه ای فراتر از آنچه انتظار می رود .به عبارت دیگر ،به

رفتارهاي مفيد و سودبخشي از قبيل ايجادصميميت ،همدلي و دلسوزي ميان همكاران اشاره دارد كه به شكل مستقيم و ياغيرمستقيم ،به

كاركناني كه داراي مشكالت كاري هستند ،كمك ميكند.

وجدان کاری

نوع دوستی

جوانمردي
رفتار شهروندی
سازمانی

آداب

نزاکت

اجتماعی

شكل  :1-2ابعاد رفتار شهروندي سازماني (.)Organ,1988

وجدان کاری :انجام امور تعیین شده به شیوه ای فراتر از آنچه انتظار می رود.

جوانمردی :تأکید بر جنبه های مثبت سازمان به جای جنبه های منفی آن .به عقیده ی اورگان ( ،) 988 1جوانمردی اشتیاق کارکنان در

قبول شرایط پایین تر از حد ایده آل بدون شکایت و غر زدن است .به عبارتی دیگر جوانمردی عبارت است از تمایل به شکیبایی در
مقابل مزاحمت های اجتناب ناپذیر و اجحاف های کاری بدون اینکه گله و شکایتی صورت گیرد.

10

Erturk
conscientiousness
12
sportsmanship
13
civic virtue
14
courtesy
15
altruism
11
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نزاکت :مشورت با دیگران قبل از اقدام به عمل ،دادن اطالع قبل از عمل ،و رد و بدل کردن اطالعات .به عبارت دیگر نزاکت درباره

اندیشیدن به این است که چطور اقدامات فرد بر دیگران تأثیر می گذارد (مستبصری و نجابی  ، 1387 ،رضایی کلید بری و باقر سلیمی

 ، 1387 ،اسالمی.) 1387 ،

آداب اجتماعی :مستلزم حمایت از اعمال اداری سازمان است .به نوعی زندگی سازمانی کارکنان است (.)Organ, 1988

روش کار

پرسشنامه سنجش رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف و همکاران ،مقیاسی است بر اساس ابعاد پنجگانه اورگان ( ) 988 1شامل :نوع
دوستی ،وجدان کاری ،جوانمردی ،نزاکت و آداب اجتماعی .این ابزار شامل  24سؤال است که از این میان ،نوع دوستی شامل 5

سؤال (  20 ، 15 ، 5،10و  ،) 24وجدان کاری شامل  5سؤال ( 16 ،11 ،6 ،1و  ،)12جوانمردی شامل 5سؤال ( 17 ،21 ،7 ،2و ،) 22
نزاکت شامل 5سؤال ( 19 ، 14 ،9 ،4و  ) 23و آداب اجتماعی شامل  4سؤال ( 13 ،8 ،3و  )81است (به نقل از سبحانی نژاد.) 1389 ،

این پرسشنامه برای سنجش و ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی تهیه و بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهرکرد و آزاد
اسالمی واحد شهرکرد توزیع گردید و از آنها درخواست شد که آن ها را تکمیل نمایند .در مجموع 861 ،پرسشنامه تکمیل و باز

گردانده شد.

نحوه ی نمره دهی بر اساس مقیاس  7امتیازی نوع لیکرت ( )Likert-type scaleبود .به پاسخ های داده شده به گویه ها توسط

اعضای هیئت علمی ،به ترتیب خیلی زیاد ( ،)7زیاد ( ،)6نسبتًاًا زیاد ( ،)5متوسط ( ،)4نسبتًاًا کم ( ،)3کم ( ،)2و خیلی کم ( )1داده شد و

میانگین مجموع هر حوزه به عنوان میانگین آن حوزه و در مجموع میانگین نمرات  5حوزه ،به عنوان رفتار شهروندی سازمانی ثبت
گردید.

البته نحوه ی نمره گذاری بعضی از سؤاالت ( 17 ،21 ،7 ،2 ،6و  ) 22معکوس میباشد .ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای نوع

دوستی  ،0/ 85وجدان کاری  ،0/ 82جوانمردی  ،0/ 85نزاکت  0/ 85و آداب اجتماعی  0/07گزارش شده است ( نام 2003 ،و سبحانی
نژاد .) 1389

نتایج

در این پژوهش  45 /2درصد اعضاء هیئت علمی شرکت کننده  ،شاغل در دانشگاه دولتی و  54 /8درصد شاغل در دانشگاه آزاد بوده

اند 18/5 .درصد اعضاء هیئت علمی شرکت کننده در پژوهش مرد و  81/5درصد زن بودند .هرم مرتبه علمی اعضاء هیئت علمی

شرکت کننده در پژوهش ،شامل 23 /8 :درصد مربی 63 /1 ،درصد استادیار 11/3 ،درصد دانشیار و  1/8درصد استاد ،بود.

در آغاز رفتار شهروندی سازمانی در دو دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول  1آورده شده است .با توجه به

مقیاس نمره دهی  7امتیازی لیکرت ،کمینه و بیشینه ی هر مؤلفه به ترتیب  7و  35می تواند باشد.

جدول  :1مقایسه میانگین نمره مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی در اعضاء هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد برحسب دانشگاه
دولتی
میانگین

t

آزاد
انحراف معیار

نوع دوستی

25 / 09

3/ 84

وجدان کاری

17 / 69

2/ 42

میانگین
27 /0
81/ 16

p

انحراف معیار
4/79

2/ 80

0/ 006

3/ 02

1/ 08

0/ 280

جوانمردی

13 / 26

4/ 42

16 / 59

4/ 91

4/ 57

0/ 001

نزاکت

12/ 88

3/ 28

22 /81

3/ 15

0/ 609

0/445

آداب اجتماعی

81/ 15

3/ 09

4/ 01

1/ 46

0/641

81/ 97
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براساس نتایج جدول  t ،1مشاهده شده در خصوص ،نوع دوستی و جوانمردی در سطح  p≥0/ 05معنی دار بود .بنابر این ،مؤلفه
های نوع دوستی و جوانمردی در اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد و دولتی تفاوت معنی داری را نشان می دهد.

در وهله دوم ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و جنسیت بررسی شد .نتایج مقایسه میانگین نمره پنج مؤلفة رفتار شهروندی سازمانی در

دانشگاه شهرکرد و دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد بر حسب جنسیت در جدول  2نشان داده شده است.

جدول  :1مقایسه میانگین نمره مؤلفه های رفتار شهروند سازمانی در اعضاء هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
برحسب جنسیت

مرد

t

زن

میانگین

انحراف معیار

میانگین

p

انحراف معیار

نوع دوستی

26 / 08

4/ 45

26 / 38

4/66

0/343

0/ 732

وجدان کاری

17 / 96

2/ 85

17 / 90

2/ 42

0/ 109

0/319

جوانمردی

14 / 98

4/ 90

15 / 54

5/ 31

0/865

0/ 571

نزاکت

12/ 86

3/ 27

22 / 83

2/ 80

1/ 52

0/ 129

آداب اجتماعی

81/ 63

3/75

81/ 48

3/ 10

0/ 208

0/ 835

براساس نتایج جدول  t ،2مشاهده شده در سطح  p≥0/ 05معنی دار نبود .بنابر این ،بین مؤلفه های فوق در اعضاء هیئت علمی مرد
و زن تفاوت معنی دار مشاهده نشد.

در وهله سوم ارتباط  5بعد رفتار شهروندی سازمانی با مرتبه علمی اعضای هیئت علمی مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج آن در جدول

 3مشاهده می شود.

جدول  :3مقایسه میانگین امتیازات مؤلفه های رفتار شهروند سازمانی در اعضاء هیئت علمی دانشگاه های شهرکرد برحسب مرتبه علمی
مؤلفه

مربی

دانشیار

استادیار

نتیجه آنالیز آماری

استاد

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

معیار

معیار

معیار

F

p

معیار

نوع دوستی

26 / 80

4/ 68

25 / 88

4/ 27

25 / 94

5/ 04

27 / 33

6/ 65

0/ 480

0/ 697

وجدان کاری

17 / 65

2/ 99

81/ 23

2/ 57

16 / 78

3/ 25

19 / 33

1/ 52

1/ 94

0/ 28 1

جوانمردی

16 / 67

5/ 20

4/ 77

15 / 15

4/ 79

16 / 33

7/ 50

2/ 05

0/ 109

نزاکت

22 / 62

2/ 98

12/ 84

3/ 32

12/ 73

3/12

23 / 33

1/ 15

0/ 785

0/ 504

آداب اجتماعی

81/ 87

3/66

81/ 40

3/ 52

4/ 40

81/ 33

3/12

0/653

0/ 785

14 /44

19 /12

براساس نتایج جدول  F ،3مشاهده شده در همة موارد فوق در سطح  p ≥0/ 05معنی دار نبود .بنابر این ،بین میانگین نمره نوع

دوستی ،وجدان کاری ،جوانمردی ،نزاکت و آداب اجتماعی در اعضاء هیئت علمی برحسب مرتبه علمی تفاوت وجود ندارد.
جدول :4ضریب همبستگی بین رفتار شهروند سازمانی با سن اعضاء هیئت علمی دانشگاه های شهرکرد
رفتار شهروند سازمانی

سن

r
-0/780

p
0/ 287

n
251

براساس نتایج جدول  ،4ضریب همبستگی بین رفتار شهروند سازمانی و سن در سطح  p≥0/ 05معنی دار نبود .بنابر این ،بین رفتار
شهروندی سازمانی و سن اعضاء هیئت علمی رابطه معنی دار مشاهده نمی شود.

بحث و نتیجه گیری

ظهور و بروز مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ،تحولی عمده در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است .لیکن در مؤسسسات آموزشی

آن گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است .صاحب نظران بر این باورندکه برای دستیابی به اثر بخشی و کارایی بیشتر و
بهتر در مؤسسات آموزشی ،وجود مدیران و مدرسانی که فراتر از وظایف رسمی خود در سازمان عمل کنند ،الزم و ضروری است.
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رفتار شهروندی سازمانی ،برای توصیف رفتارهای فراتر از وظیفه می باشد که معلمان و دست اندر کاران آموزش می توانند برای
بهبود روند آموزشی در مؤسسات آموزشی بروز داده و پی گیری نمایند .اساتیدی که در مؤسسات آموزشی با سوابق عملکردی ممتاز

به فعالیت مشغول هستند ،همواره فراتر از الزامات رسمی مندرج در شرح شغل خود ،عمل می کنند و این امر به نوبه خود در افزایش

کارایی و اثر بخشی آنها مؤثر بوده است .در مؤسسات آموزشی که رفتار شهروندی سازمانی ظهور برجسته ای دارد ،معلمان و اساتید

خود را ملزم می دانند که به طور داوطلبانه ،پیشنهاد های نوآورانه ای از خود ارائه دهند ،از فعالیت های فوق برنامه پشتیبانی نمایندو در

کمیته های جدید به خدمت بپردازند .عالوه بر این ،اساتید مذکور در زمان استراحت خود به دانشجویان کمک نموده و اگر الزم باشد
بعد از تعطیل شدن مؤسسات آموزشی نیز به کار کردن خود در آن مؤسسات ادامه می دهند .رفتار شهروندی سازمانی در مؤسسسات

آموزشی ،چنان زمینه آموزشی قدرتمندی را ایجاد می کند که اعضای هیئت علمی در آن به ندرت غیبت نموده و از زمان خود به

نحو احسن استفاده می کنند و به جای فعالیت های شخصی بر فعالیت های حرفه ای تأکید می ورزند .در مجموع می توان اذعان

داشت ،رفتار شهروندی سازمانی در مؤسسات آموزشی و به خصوص در بین مدرسان از نیازهای اساسی نظام های آموزشی تمامی

کشور هاست .به طور حتم مؤسسات آموزشی ،بدون بهره مندی از مدرسانی با سطح عالی رفتار شهروندی سازمانی به سختی و کندی

قادر به تحقق اهداف خود خواهند بود (سبحانی نژاد .) 1389 ،بدیهی است بین رفتار شهروندی سازمانی مدرسان و رفتار شهروندی

سازمانی کارکنان سازمان های غیر آموزشی تفاوت های عمده ای وجود دارد .به عالوه سنجش و اندازه گیری این نوع رفتارها در
مؤسسات آموزشی نسبت به سازمان های غیر آموزشی ،دشوارتر است .تدریس مهمترین وظیفه مدرسان دانشگاه هاست ،نمی توان به

راحتی حد و مرز این رفتار و مهمتر از آن ،فراتر از نقش بودن آن را به صراحت مشخص نمود زیرا تدریس فعالیتی بدون حد و مرز
می باشد ( .)Oplatka, 2006دی پااوال 16و تاچنن -موران 17بر این باورند که تعریف و اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی در

مؤسسات آموزشی ،امری ضروری است ( .)DiPaola and Tschannen-Moran, 2001دی پااوال و هوی 18از تحقیق خود
در دبیرستان ها نتیجه گرفتند ،موفقیت دانش آموزان با میزان رفتار شهروندی دبیران کامال ارتباط دارد ( DiPaola and Hoy,

.)2005

تعهد مدرسان نسبت به رشد و پیشرفت دانشجویان و اثر بخشی دانشگاه تعهد ،احساسی درونی و اخالقی است .مدرسان خوب ،نسبت

به تدریس و یادگیری دانشجویان دلواپس و پر دغدغه هستند .این ویژگی ها رفتار شهروندی سازمانی آنها را نسبت به رفتار شهروندی

سازمانی کارکنان سازمان های غیر آموزشی ،احساسی تر ،درونی تر و اخالقی تر می سازد (زین آبادی و بهرنگی .) 1387 ،ویلیامز

19

و اندرسون 20خاطر نشان ساختند که رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهایی است که به افراد سود می رساند و در عین حال سازمان
ها نیز از آنها سود می برند .تاچنن و دی پااوال (  )1 200این دو بعد را از هم جدا نکرده اند  ،زیرا از نظر آنان ،رفتار شهروندی سازمانی

برای مدرسین مفهومی تک بعدی است زیرا سود رساندن به فرد ،همانا سود رساندن به سازمان است و بالعکس .با این حال ویگودا –

گادوت 21می گوید :در مؤسسات آموزشی اساتید بر خالف میل شخصی خود ،تحت فشار می باشند تا بیش از وظایف رسمی خود
تالش نموده و این فشار بیشتر از جانب مدیریت بر آنها تحمیل خواهد شد ( .)Vigoda-Gadot, 2007به نظر هوی و میسکل
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رفتار شهروندی سازمانی وقتی به طور چشم گیر در مؤسسات آموزشی افزایش می یابد که در آن مؤسسات فرهنگ مثبت حاکم باشد

و در سازمان هایی که هنجار های منفی مثل عدم مشارکت در امور ،کمک نکردن به دیگران ،به تنهایی عمل کردن ،انجام رفتارهای

انتفاعی شخصی و شایعه پراکنی توسعه یافته ،کارکنان این رفتار را بروز نمی دهند ،و گرایش آنها به رفتار شهروندی سازمانی به

شدت کم می شود .تعیین اهداف کّمّمی و نظارت بر آن در سیستم های آموزشی با مشکالت فراوانی همراه است و لذا وجود
رفتارهایی فراتر از وظایف سازمانی ،عنصری حیاتی برای دستیابی به اثر بخشی مؤسسات آموزشی خواهند بود ( Hoy and

 Miskel, 2005و  .)Burns and Carpenter, 2008با این حال نتایج پژوهش حاضر در خصوص رفتار شهروندی سازمانی

دلگرم کننده بود و نوع دوستی در باالترین سطح بین اعضاء هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
مشاهده شد .پس از آن آداب اجتماعی و نزاکت قرار داشت .وجدان کاری و جوانمردی به ترتیب در کمترین سطح بین مؤلفه ها قرار

داشت و تنها مؤلفه جوانمردی کمتر از میانه بود .نتایج بدست آمده در این تحقیق کامال با نتایج بدست آمده از تحقیق مهدیون و

همکاران روی اساتید دانشگاه تهران همخوانی دارد نامبردگان نیز بیشترین امتیاز را در مؤلفه های نزاکت و نوع دوستی و کمترین را

در آداب اجتماعی یافتند(  .)Mahdioun, 2010با عنایت به این که دو تحقیق در یک قشر جامعه انجام گرفته است این همخوانی

کامال قابل قبول است .در عین حال ،اختالف نتایج مشاهده شده با نتایج بدست آمده از سایر تحقیقات در سایر کشور ها ،سازمان ها و
مشاغل دیگر ظاهرًاًا قابل انتظار است .زیرا فرهنگ حاکم بر یک جامعه و کشور با جامعه و کشور دیگر متفاوت است .غالبا سطح
تحصیالت در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در باالترین سطح جامعه است ،زیرا حداقل تحصیالت در  23 /8درصداعضای

هیئت علمی کارشناسی ارشد و  76 /2دکتری تخصصی است .قاعدتا جوامع تحصیل کرده و قشر دانشگاهی از نظر نوع دوستی و

رعایت حقوق همکاران و آداب اجتماعی باید باال باشند .در بخش کارگری در کارخانه های کاغذ سازی در امریکا که تحصیالت
در حد دیپلم بود و فقط  %1آنها مدارج دانشگاهی داشتند ،نوع دوستی و جوانمردی بر کیفیت و کمیت تولید کاغذ اثر داشت ولی
آداب اجتماعی رابطه ای با تولید نداشت ( .)Organ, 1997نتایج پژوهش مقدمی و همکاران ( )0931نشان داد که میانگین رفتار
شهروندی سازمانی در بین مدیران و کارکنان مراکز خدمات حوزه های علمیه  3/ 61از  5بودکه با توجه به وجود مشابهت هایی در

نوع فعالیت دانشگاه ها و حوزه های علمیه میتوان مقایسه و اظهار کرد که مشابه نتایج دانشگاه های مورد بررسی است .نتایج تحقیق
هویدا و نادری نشان داد همه ی مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه اصفهان به جز نوع دوستی باالتر از متوسط

بود (هویدا و نادری .) 388 1 ،که با نتایج بدست آمده در این تحقیق مغایرت دارد زیرا نوع دوستی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه
های شهرکرد در باالترین حد قرار داشت.

مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی در اعضای هیئت علمی دانشگاه های مورد بررسی با سن اعضای هیئت علمی ،نوع دانشگاه محل

کار و مرتبه علمی آنها ارتباط معنی داری نشان نداد.

در خصوص عدم ارتباط سن با رفتار شهروندی سازمانی می توان اظهار کرد با توجه به توسعه ی کمی و کیفی دانشگاه آزاد اسالمی و
دولتی شهرکرد در دو دهه اخیر و سن استخدام که معموال پس از کسب درجه دکتری است ،سن اعضاء هیئت علمی بین  30تا 55

سال قرار دارد که از نظر سن استخدامی جزو سال های نیمه دوم اشتغال است .بر اساس نظر واگنر 23و راش ،24سال های ابتدایی کار

در نظام استخدامی (  20تا  34سال) ،و سال های انتهایی (  35تا  55سال) است ( .)Wagner and Rush, 2000از این رو ،بر اساس

این تقسیم بندی غالب اساتید در نیمه دوم قرار می گیرند که بر اساس نظر این محققین معمو ًالًال سال های همراه با احساس قوی نسبت
Wagner
Rush

23
24
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به خود و تعیین جایگاه زندگی و کار متقابل می باشد و کارکنان مسن تر در زمینه تعدیل نیاز های خود در برابر نیازهای سازمانی

سخت و انعطاف ناپذیر می شوند یا به عبارت دیگر باید انتظار داشت سطح رفتار شهروندی سازمانی در آنها پایین تر از دسته اول یا

جوانتر باشد .با این حال و با توجه به ماهیت شغلی اعضای هیئت علمی ،این نظر را در این قشر نمی توان به راحتی قبول کرد ،زیرا
میانگین مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی در بین آنها باالست و از طرف دیگر پیاده کردن این الگو با توجه به سن اساتید ممکن
نیست چون تعدادمعدودی از اعضائ هیئت علمی سنی خارج از این محدوده دارند.

در مورد نوع دانشگاه هم باید گفت :این اولین مطالعه انجام شده در بین اعضای هیئت علمی و به ویژه در مقام مقایسه بین دو سیستم

آموزشی دولتی و غیر انتفاعی در ایران است .با توجه به عدم مشاهده ی اختالف معنا دار بین اعضای هیئت علمی این دو دانشگاه و
نزدیکی شاخص های بدست آمده می توان اظهار کرد :مرتبه ی شغلی بیش از محل کار بر رفتار شهروندی اثر دارد و از آنجا که

گزینش اساتید در آموزش عالی کشور تحت نظارت دقیقی قرار دارد ،افرادی که به عنوان عضو هیئت علمی پذیرفته می شوند

گرایش زیادی به رفتار شهروندی سازمانی دارند.

مطالعات انجام شده در مورد جنسیت نیز اختالفاتی را در حوزه های مختلف بیان کرده اند .لیکن بر خالف نتایج قبلی در مطالعات

سایر سازمان ها ،جنسیت در بروز و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی تأثیر گذار نبود .روبل 25و همکاران (  ،) 1983در پژوهش خود

دریافتند مهربانی ،با مالحظه بودن ،فهیم بودن ،ایثارگری و برای بقیه مفید بودن و کمک کردن به سایرین در میان زنان بیش از مردان

بود و مطالعات جورج 26و همکاران ( ) 998 1نیز نشان داد زن ها وقت بیشتری را نسبت به مردان صرف کمک کردن و یاری رساندن به

دیگران می کنند .کیدر ) 2002 ( 27واقع بینانه تر مسئله را بیان می کند و می گوید :افرادی با مشاغل دارای ماهیت زنانه همچون ؛
پرستاری ،رفتار نوع دوستانه تری در مقایسه با صاحبان مشاغل مردانه چون مهندسی از خود بروز می دهند ( .)Kidder, 2002از این

رو ،با توجه نوع شغل و یکسان بودن وظایف در دانشگاه ها ،ظاهرًاًا عدم وجود اختالف قابل توجیه است.

به هر حال در پایان می توان گفت که رفتار شهروندی در اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و آزاد اسالمی شهرکرد در سطح

قابل قبولی مشاهده شد.با این حال مدیریت دانشگاه ها باید این مطلب را مورد نظر قرار داده و با هدف ارتقاء کلیه مؤلفه های آن و

برنامه ریزی در راستای تحقق این اهداف موجبات ارتقاء بیشتر آن را فراهم کنند زیرا افزایش سطح رفتار شهروندی سازمانی موجب

افزایش سطح بهره وری و کیفیت در دانشگاه ها با صرف هزینه کمتر خواهد شد.
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