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چکیده
هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر سالمت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان اداره کل
منابع انسانی شهرد اری تهران است که ذیل هدف اصلی ،رابطه عواملی چون یگانگی نهادی،
سطح نفوذ مدیر ،سطح مالحظه گری ،تأکید علمی و پشتیبانی منابع با رفتارشهروندی کارکنان
بررسی شده است .روش اجرا پیمایش و جامعه مورد پژوهش ،متشکل از کلیه کارکنان اداره
کل منابع انسانی شهرداری تهران بوده و از این جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران
111نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش نمونه گیری تصادفی طبقهای نسبی و ابزار
گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد سالمت سازمانی هوی و فیلدمن و تجزیه و تحلیل دادهها
از روش آمار توصیفی و بعد از نرمال سازی داده ها از آزمون رگرسیون چندمتغیره استفاده
گردید .نتایج نشان داد که سالمت سازمانی و از  5مؤلفه های آن  1مولفه (نفوذ مدیر،
تأکیدعلمی و رحیه ،پشتیبانی منابع) بر رفتار شهروندی تأثیر دارند اما مؤلفه های (یگانگی
نهادی و مالحظه گری) تأثیری بر رفتار شهرونی ندارند .با توجه به مطالعات انجام شده می توان
نتیجه گرفت سالمت سازمانی نقش مهمی در رفتار شهروندی سازمانی دارد و وجود سالمت
سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی را افزایش می دهد.
واژگان کلیدی :سالمت ،رفتار شهروندی ،رفتار شهروندی سازمانی ،سالمت سازمانی،
شهرداری تهران.
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مقدمه و طرح مسأله
امروزه سازمانها به جای استفاده از سلسله مراتب خشک و رسمی ،به استفاده از
ساختارهای کاری مبتنی بر تیم های مستقل متمایل شده اند .این امر بر اهمیت افزایش همکاری
و نوآوری کارکنان افزوده است .به طور معمول آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان که تأثیر
آن بر اثربخشی عملیات سازمان زیاد است ،مورد توجه بسیاری از مدیران و محققان قرار می
گیرد .با این حال اغلب فقط به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه می کنند .تقریبا" از دو دهه
پیش ،محققان میان عملکرد درون نقشی و عملکرد فرانقشی تفاوت قائل شده اند .منظور از
عملکرد فراتر از نقش رفتارهای شغلی فراتر از نقش های رسمی کارکنان است که معموال از
سوی سیستم های رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شوند(غالم حسینی و همکاران 1131 ،به
نقل از اورگان.)1133،

از آنجایی که رشته مدیریت هر روز وارد مباحث جدیدتری می شود و حوزه های بیشتری
را تسخیر می کند  ،و بهبود عملکرد در شکل گیری رشته مدیریت اصل خدشه ناپذیر بوده
است در مکاتب اولیه مدیریت افراد یک سازمان با رفتارهایی که در شرح شغل و شرایط احراز
آن وجود داشت مورد ارزیابی قرار می گرفتند ولی امروزه رفتارهایی فراتر از آن نیز مد نظر
قرارگرفته است(غالمحسینی و همکاران .)1131،جهان به سرعت درحال تغییر است ،و این امر باعث
جهانی شدن می شود و قوانین و مقررات و انعطاف و کیفیت و نگرش را تحت تاثیر قرار می
دهد و درنتیجه باعث مشکل تر شدن کار برای سازمانها وشرکتها می گردد ،تا خود را با محیط
اطراف وجهان وفق دهند ورقابت کنند ودر این مسیر این اعتقاد وجود دارد که عملکرد و
کارایی سازمان وشرکتها در حد زیادی وابسته به تالشوکوشش کارکنان ،برای پذیرفتن کارها
ونقشهای فراتر از وظیفه ونقش تعیین شده در شرح شغل می باشد وبی تردید وجه تمایز
سازمانهای اثر بخش از غیر اثر بخش ،کارکنان آن می باشد.امروزه این رفتارها جزء جدایی
ناپذیر در مدیریت عملکرد محسوب شده ودر جنبه های مختلف سازمان وارد شده اند وآن را
رفتارهای افزون بر نقش یا رفتار شهروندی سازمانی خوانند.این فصل کلیات پژوهش مربوط به
بررسی نقش سالمت سازمانی بر رفتارشهروندی کارکنان را بیان می کند.
در دنیای پرچالش کنونی ،سازمانهابه منظوررقابت درصحنه جهانی ،ارضای نیازهاو
انتظارات مراجعان و سازگاری با ماهیت درحا ل تغییرمشاغل ،درتالشند تا کارکنانی را به
کارگیرندکه فراتر از وظیفه ونقش تعیین شوددرشرح شغلشان عمل می کنند زیرا اعتقاد براین
است که این رفتارهای فراترازنقش ،ضمن انعکاس درارزشیاب عملکرد کارکنان ،مشارکت
آنان دربرنامه هاراتحت تأثیر قرار خواهد داد و می تواندگامی مؤثربردرگیری شغلی،
تعهدسازمانی وعزت نفس آنها باشد .رفتارشهروندی سازمانی به عنوان رفتاری مثبت ازسوی
کارکنان قلمدادمی شودبدین صورت که کارکنان بدون اینکه درخواست کوچکترین پاداشی
ازسازمان داشته باشند،خودرامتعلق به سازمان می دانندوکارخودرابه بهترین وجه ممکن انجام
می دهندودرحقیقت کارکنان خودراوقف سازمان می کنند.در نتیجه ،سازمان برای کارکنان
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همانندخانوادهای محسوب می شودکه درآن همه به دنبال رسیدن به یک هدف عالی
هستند.لذااعضای این خانواده برای رسیدن به هدف موردنظرهمواره مراقب یکدیگربوده
ویکدیگررادرتحقق هدف یاری می کنند.بنابررفتارشهروندی سازمانی کارکنان وفای
خوددرسازمان رانه به عنوان یک ابزاررسیدن به سودشخصی بلکه عاملی برای منافع مجموعه
سازمان تلقی می کنند(قلی پور .)1131 ،بروزچنین باورارزشمندی دربین کارکنان بدون
پشتوانه وبصورت تصادفی میسرنمی شود .زیراپدیدار شدن هرنوع رفتاری درسطح سازمان به
دلیل وریشه های خاص مرتبط باجامعه،سازمان وفردنیازمنداست.ارایه رفتارها از سوی کارکنان
سازمان ،چارچوبی فراهم میکند که مدیران می توانند با مدیریت کردن وابستگی های متقابل
بین افراد در داخل یک واحد کاری اوال باعث کاهش نیاز سازمان برای صرف منابع با ارزش
خود به منظور انجام کارهای ساده شوند و با آزاد کردن این منابع با ارزش ،به ارتقای بهره وری
در سازمان کمک کندد ثانیا به واسطه ای آزاد کردن زمان و انرژی ،به افراد این امکان را می
دهد تا با دقت بیشتری به وظایف خود از جمله برنامه ریزی ،حل مساله و ..بپردازند ..موضوع
پژوهش حاضر از این جهت قابل اهمیت می باشد که شهرداری ها در سطح کشور نقش مهمی
را ایفا می کند بنابراین کارکنان ومدیران نقش مهمی در پیشرفت این سیستم دارند مساله ای
که در این مطالعه مطرح است که آیا سالمت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان اداره کل
منابع انسانی شهرداری تهران رابطه دارد؟ به عبارتی،چه رابطه ای میان مولفه های سالمت
سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی در اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران وجوددارد؟
در راستای مسأله تحقیق هدف اصلی بررسی تاثیر سالمت سازمانی بر رفتار شهروندی
کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران است که ذیل هدف اصلی ،رابطه عواملی چون
یگانگی نهادی ،سطح نفوذ مدیر ،سطح مالحظه گری ،تأکید علمی و پشتیبانی منابع با
رفتارشهروندی کارکنان بررسی می شود.
بیشینه تحقیق
مطالعاتی در زمینه رفتار سالمت سازمانی و شهروندی صورت گرفته است که در ذیل به
ذکر چندمورد پرداخته می شود:
فیلیپ و همکاران  ) 11 (1درتحقیقی به این نتیجه رسیدندکه سازمانهای تجاری
بایدکارکنان خودرابه بروزرفتار شهروندی سازمانی و باالبردن ادراک کارکنان از عدالت،
تشویق کنند .فقط زمانی کارکنان به یک سطح باالیی از رفتار شهروندی سازمانی دست می
یابند که ادراک آنها از عدالت سازمانی و اثر بخشی سازمانی در سطوح باالیی باشد .اسلم و
ساداقات ( ) 111در پژوهشی به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
در میان کارکنان دانشگاهی در پنجاب پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که رابطه مثبت و
معنیداری بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد .ژانگ
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وبرانینگ ) 111(5به نقش هیجان بر تعهد سازمانی و سالمت سازمانی پرداختند نتایج ان ها
نشان داد در افراد برونگرا ،هیجانات مثبت و برونگرایی با تعهدسازمانی آنها و در نتیجه
سالمت سازمانی این افراد مرتبط است .دیکینسون و همکاران ) 111( 1در پژوهشی به این
نتیجه رسیدند که متغیرهای نگرشی شامل رضایت شغلی ،رابطه با مافوق ،ادراک از انصاف،
تعهد سازمانی و ...میباشد .نتایج نشان داد که رابطهی مثبتی بین رابطه با مافوق ،تعهد سازمانی و
استرس کاری با رفتار شهروندی سازمانی داشت .همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیهها
رابطهی مثبتی بین رضایت شغلی ،ادراک از انصاف و استرس در خانه با رفتار شهروندی
سازمانی در این تحقیق نشان نداد .پاتل ( ) 113در مطالعه ای تحت عنوان بررسی رابطه بین
سالمت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارمندان صنعتی انجام داده است.نتایج تحقیق او یک
ارتباط مثبت و معنی داری بین سالمت سازمانی و تعهد سازمانی آشکار کرد.به عالوه  51نفر از
کارکنان ماهر که از نظر سالمت سازمانی ،سازمانشان را وضعیت مطلوب می دانستند دارای
تعهد بیشتری به سازمانشان نسبت به کارگران یا کارکنان عادی بودند .کورکماز ) 11 ( 3به
بررسی تاثیر سبک های رهبری بر روی سالمت سازمانی مدارس ترکیه پرداخته است.او در این
مقاله بیشتر تاثیر سبکهای رهبری تحولی وتبادلی همراه با رضایت معلمان در سالمت سازمانی را
مورد بررسی قرار داده است هدف اصلی آن تحقیق در این رابطه است که تا چه حد میزان
تغییرات سالمت سازمانی مدارس با سبک های رهبری ورضایت شغلی معلمان مرتبط می
باشد.بر ای دستیابی به این هدف پرسشنامه ای درجه بندی شده از نوع لیکرت بین 115معلم
شاغل در مدارس ترکیه اجرا شد.برای توضیح رابطه ی مستقیم وغیر مستقیم بین متغیرهای
مستقل ووابسته از تجزیه وتحلیل آماری استفاده شد.نتایج این تحقیق واکثر یافته ها نشان دادند
که سبک های رهبری تحولی تبادلی تاثیر اساسی بر روی رضایت شغلی معلمان دارد.در
حالیکه سبک های رهبری تحولی تبادلی به طور مستقیم ورضایت شغلی معلمان به طور غیر
مستقیم بر سالمت سازمانی مدارس تاثیر دارند .ملکی آوراسی و همکاران(  )111در بررسی
سالمت سازمانی بارضایت شغلی معلمان به این نتیجه دست یافتند بین سالمت سازمانی
شهرستان کلیبروناحیه

تبریزومدارس دخترانه وپسرانه تفاوت معنی داری وجودداشته ولی

ازنظررضایت شغلی بین این دومنطقه تفاوت وجودنداشت و همچنین بین سالمت
نهادی،بارضایت شغلی معلمان رابطه معنی داری وجود ندارد .عنایتی و همکاران (  )111به
بررسی رابطه سالمت سازمانی ،اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمند سازی روان
شناختی در کارکنان یک شرکت صنعتی پرداختند نتایج نشان داد که بین سالمت سازمانی،
اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمند سازی روان شناختی رابطه مثبت معنی داری

Zhang & Bruning
Dickinson
Pateel
-Korcmaz

4

وجود دارد .در عین حال تحلیل رگرسیون نشان داد که اشتیاق شغلی و سالمت سازمانی پیش
بینی کننده بهتری برای متغیر مالک ،توانمند سازی روان شناختی بودند .خالصی وهمکاران
( )1111در تحقیقی تحت عنوان ارتباط سالمت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی
دربیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت .کارکنان با استفاده ازنمونه گیری
طبقه ای متناسب انتخاب شدند.و باکمک نرم افزار  spss13و روش آماری ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون به این نتیجه رسیدند که بین سالمت سازمانی و ابعاد پنج گانه رفتار
شهروندی سازمانی (وظیفه شناسی ،احترام،نوع دوستی  ،جوانمردی و فضیلت شهروندی)
ارتباط معناداری وجود دارد.
مباحث نظری
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی( )OCBرا اولین بار ارگان(  )11مطرح کرد .به زعم
ارگان(  OCB)11شامل رفتاری کامال داوطلبانه است که نظام پاداش دهی ،قابلیت شناسایی
آن را به صورت مستقیم و یا ضمنی ندارد ولی در مجموععملکردمؤثر رادرسازمانافزایشمیدهد.
برمن( ) 111رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان رفتارهایی توصیف می کنند که فراتر
از(ماورای) عملکرد وظیفه ای و مهارت فنی قرار می گیرند .به عبارت دیگر ،رفتارهایی مانند
حمایت ،تایید وپشتیبانی از محیط ،بافت و شرایط روان شناسی ،اجتماعی وسازمانی را شامل می
شود که به عنوان تسهیل کننده های اصلی انجام وظایف عمل می کنند( برمن.) 111،
اپل بایوم وهمکاران(  ) 11رفتار شهروندی سازمانی معیاری برای رفتار صحیح و مبین
اهمیت و حساسیت سازمان نسبت به اصول اخالقی ،انصاف ،عدالت و مساوات با افراد
است(اپل بایوم وهمکاران.) 11 ،
مدل رفتار شهروندی گراهام

گراهم معتقد است که رفتارهای شهروندی در سازمان به سه نوع مختلف خود را نشان می
دهند که شامل اطاعت ،وفاداری و مشارکت سازمانی می شود:
 .1اطاعت سازمانی :این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیت انها
شناسایی در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده اند .شاخص های اطاعت سازمانی
رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی ،انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسیولیت ها
با توجه به منابع سازمانی است.
 .وفاداری سازمانی  :این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود ،سایر افراد و واحدها و
بخش های سازمانی متفاوت است وبیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و
حمایت و دفاع از سازمان است.
 .1مشارکت سازمانی :این واژه با مشارکت فعال کارکنان در اداره امور سازمان ظهور می
یابد که از آن جمله می توان به حضور در جلسات ،به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و
آگاهی به مسایل جاری سازمان ،اشاره کرد( بینستوک وهمکاران.) 111 ،
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مدل رفتار شهروندی پادساکف

 .1رفتارهای کمک کننده  :رفتارهای کمک کننده شامل کمک کردن داوطلبانه به دیگران
و یا دوستی ،میانجی گری و تشویق است که به وسیله ارگان بیان شد .مفهوم کمک های بین
فردی گراهام و ویلیامز و اندرسون ،مفهوم تسهیل بین فردی ون اسکارت و موتوویلد ومفهوم
کمک به دیگران گیورگ ،بریف و جونزهمگی بیانگر این دسته از رفتارها هستند .قسمت دوم
این تعریفف کمک کردن به دیگران را در قالب جلوگیری از ایجاد مشکالت کاری تبیین می
کند(پادساکف وهمکاران)1111،
 .رادمردی و گذشت :ارگان رادمردی و گذشت را به عنوان تمایل به تحمل شرایط
اجتناب ناپذیر ناراحت کننده بدون شکایت و ابراز ناراحتی تعریف کرد(کاستروهمکاران،
 .) 11رادمردی و گذشت را می توان به عنوان خوش نیتی کارکنان در تحمل شرایطی ایده
ال نیست ،بدون ابراز شکایت تعریف کرد(شایپ.)1113،
 .1وفاداری سازمانی :شامل مفهوم حسن نیت در حال گسترش و حمایت از سازمان
گیورگ و مفهوم طرفداری ،حمایت و دفاع از اهداف سازمانی بورمن و موتوویلدو است.
وفاداری سازمانی به خاطر ارتقای جایگاه سازمان نزد افراد خارج سازمان ضروری است .
حمایت و دفاع در مقابل تهدید های بیرونی و حفظ تعهد حتی درشرایط نامطلوب می تواند به
عنوان وفاداری نگریسته شود.
 .اطاعت سازمانی :مفهوم پیروی از قوانین و رویه های سازمانی که به وسیله موتوویلدو و
بورمن بیان شد نشان دهنده این سازه است و حاصل ان درونی کردن وپذیرش قوانین سازمانی،
مقررات و رویه ها حتی در حالت وجود نداشتن نظارت است .بنابراین کارکنانی که به صورت
وجدانی از تمام مقررات و دستورالعمل ها حتی در شرایط عدم نظارت ،اطاعت می کنند به
عنوان شهروندان خوب به حساب می ایند(پادساکف وهمکاران.)1111،
 .5ابتکار شخصی :این نوع از  OCBرفتار فرانقشی است که ماورای حداقل نیازمندی های
کلی مورد انتطار قرار دارد(وانداین .)111 ،نمونه هایی از چنین رفتارهایی شامل فعالیت های
خالقانه داوطلبانه و طراحی های نواورانه برای بهبود وظیفه شخصی و یا عملکرد سازمانی است
و موتوویلدو و بورمن انجام دادن مشتاقانه و داوطلبانه فعالیت های وظیفه ای را به عنوان مولفه
های این سازه بیان کردند.
 .1رفتار مدنی :رفتار مدنی به عنوان یک سطح کالن از عالقه یا تعهد به سازمان به عنوان
یک کل است(پادساکف وهمکاران .)1111،نظارت بر محیط به منظور شناسایی فرصت ها و
تهدیدات حتی با هزینه شخصی نمونه ای از این رفتارهاست .این رفتار منعکس کننده شناخت
فرد است از اینکه او جزیی از یک کل بزرگتر است(پادساکف وهمکاران .) 111،رفتارمدنی
به عنوان رفتاری که نشان دهنده مشارکت در زندگی شرکت تعریف می شود(ویچ.) 11 ،
 .توسعه خود :توسعه شخصی شامل رفتارهای داوطلبانه کارکنان به منظور بهبود دانش،
مهارت ها و توانایی هایشان است .ویزگی چنین رفتاری این است که یادگیری مجموعه
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جدیدی از مهارت ها به منظور توسعه دامه مشارکت در سازمان انجام میگیرد(پادساکف
وهمکاران.)1111،
مدل علی تحقیق
در این مطالعه متغیر وابسته رفتار شهروندی سازمانی می باشد .همچنین شکل زیرازX1تاX1
مولفه های سالمت سازمانی رانشان می دهند که به عنوان متغیرهای مستقل برروی متغیروابسته با
مدل رگرسیون بررسی خواهند شد.
 x1یگانگی نهادی

رفتارشهروندی

سالمت سازمانی

 xنفوذ مدیر

اطاعت سازمانی
وفاداری سازمانی
مشارکت سازمانی

x1مالحظه گری

سازمانی

ابتکارات فردی

xساخت دهی

رفتارهای کمک کننده

x5روحیه

جوانمردی

x1تاکید علمی
(هوی و فیلدمن  1111،ص

) (پودساکف ،مکنزی ،مورمن و فیتر ،1111ص)13

فرضیههای تحقیق
 سالمت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد.
 یگانگی نهادی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد.
 نفوذ مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد.

 مالحظه گری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد.
 روحیه بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد.

 تاکید علمی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد.

 پشتیبانی منابعبر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد.

روش پژوهش
روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و کاربردی است .ابزار جمع آوری اطالعات در این تحقیق
پرسشنامههای(پرسشنامه محقق ساخته رفتار شهروندی و پرسشنامه استاندارد سالمت سازمانی) می باشد.
پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و فیلدمن ( )1111که در ابعاد شش گانه سالمت سازمانی طراحی
گردیده در قالب

سوال یگانگی نهادی ( سوال ) ،نفوذ مدیر ( 15سوال ) ،مالحظه گری ( 3سوال ) ،

پشتیبانی ( سوال )روحیه ( 1سوال) تاکید علمی ( سوال )تنظیم شده وبه بررسی وضعیت موجود
سالمت سازمانی می پردازد.
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نحوه توزیع گویه ها

مولفه ها
یگانگی نهادی

تعدادکل

-1-5- -1- -1

نفوذ مدیر

- 1- 1-11-13-1 -11-15-1 -11-1 -11-11-1-3

15

مالحضه گری

11- 1- 3- - 1- 5- - 1

3

11-15-1 -11-1 -11

1

روحیه

1-11-13-1

تاکید علمی

- 1

پشتیبانی

پرسشنامه رفتار شهروندی در یک طیف لیکرت  5درجهای نمرهگذاری شد و شامل پنج
بعد است که عبارتند از :نوعدوستی ،وجدان ،جوانمردی ،رفتار مدنی و ادب و مالحظه.
سواالت مربوطه

تعداد کل

نوع دوستی

1-1

1

بعد
وجدان

-1

1

جوانمردی

-11

رفتار مدنی

11-11

1

ادب و مالحظه

1 -15

متغیرهای مستقل سالمت سازمانی و مولفه های آن و متغیر وابسته در این پژوهش عبارت
است از رفتار شهروندی سازمانی .
روایی تحقیق

منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سواالت مندرج در ابزار دقیقاٌ
متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد(حافظ نیا )113 ،روایی محتوای یک آزمون معموال
توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود .برای تعیین روایی پرسشنامه ،
از روش اعتبار محتوایی استفاده شده است ،بدین صورت که پرسشنامه ها در اختیار  5نفر از
کارشناسان قرار داده شد و از آنها خواسته شد نظرات خود را در رابطه با سؤاالت پرسشنامه و
تناسب آنها با فرضیات تحقیق با استفاده از گزینه های کامالً مناسب ،مناسب ،متوسط ،نامناسب
و کامالً نامناسب ارائه نمایند  .که به ترتیب دارای ارزش عددی معادل% 5 ،% 51،% 5، %111
 1%،میباشد ،ارائه نمایند .بهاینترتیب روایی محتوای پرسشنامه سالمت سازمانی به میزان 1/11
صدم و روایی پرسشنامه رفتار شهروندی به میزان  1/31صدم محاسبه گردید.
پایایی

پایایی ابزاری است که اندازهگیری ،عبارت است از درجه ثبات ،همسانی و قابلیت پیشبینی
آن در اندازهگیری هر آنچه اندازه میگیرد.پایایی یک آزمون تا حدی تابع طول آزمون است.
هر چه طول آزمون بیشتر باشد ،پایایی آن بیشتر است .پایایی تا حدی تابع ناهمگنی گروه نیز
است .ضریب پایایی با افزایش گستردگی یا ناهمگنی آزمودنیهایی که در آزمون شرکت می-
کنند ،افزایش مییابد .بر عکس ،هر چه گروه نسبت به ویژگیهای که اندازهگیری میشود،
همگنتر باشد ،ضریب پایایی کمتر خواهد بود( بیانگرد،
روش آلفای کرونباخ استفاده گردید:
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.)11برای تعیین پایایی پرسشنامه از

بنابراین اعتبار یا پایایی پرسشنامه های سالمت سازمانی و رفتار شهروندیبه ترتیب معادل با
 1/ 3و  1/31محاسبه گردید.
یافته های تحقیق
توزیع یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق
سالمت سازمانی

در مجموع برای بررسی متغیر حقوق و دستمزد از گویه در سطح سنجش ترتیبی در
قالب طیف لیکرت و به شکل  5گزینه ای طراحی شده است که بعد از گرقتن میانگین سطری
از گویه های رتبه ای ،نتایح حاصل در  -آورده شده است.
جدول 4 -4شاخصهای توصیفی سالمت سازمانی
میانگین

میانه

انحراف معیار

64/62

64

4/37

بیشترین نمره

کمترین نمره

73

است که در سططوح مختلطف مربطوط بطه

میانگین به دست آمده در این متغیر برابر / 1

این متغیر ،در سطح باال قرار دارد .کمترین نمره به دست آمده در این متغیر در گروه نمونه برابر
 11و بیشترین نمره برابر  15است.
جدول  5-برای بررسی متغیرهای ادراک برابری استفاده شطده اسطت.ایطن متغیطر هطا هطر
کدام از  5گویه به جز هدف که از چهار گویه در سطح سنجش ترتیبی در قالب طیف لیکرت
و به شکل  5گزینه ای طراحی شده است که بعد از گرفتن میانگین سطری از گویطه هطای رتبطه
ای ،نتایج حاصل در  5-آورده شده است.
جدول  3 -4شاخصهای توصیفی مؤلفههای سالمت سازمانی
مولفه ها
یگانگی نهادی

میانگین

نفوذ مدیر
مالحظه گری

1/3

روحیه
پشتیبانی

/ 1

11

15

11/11

1

/ 1
11/1

تاکیدعلمی

میانه

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

1

/11

1

5
1

1

/1

11

11

11/

11

1/51

11

1

15/ 1

11

1/

11

1

/11

در مؤلفه یگانگی نهادی :بازه احتمالی نمرات بین  1تا  15است که از گویطه در سططح
سنجش ترتیبی در قالب طیف لیکرت تشکیل شده است .میانگین به دست آمطده در ایطن متغیطر
برابر / 1

است .کمترین نمره به دست آمده در این متغیر در گروه نمونه برابطر  11و بیشطترین

نمره برابر  15است.
در مؤلفه نفوذ مدیر :بازه احتمالی نمطرات بطین  1تطا  5اسطت کطه از  15گویطه در سططح
سنجش ترتیبی در قالب طیف لیکرت تشکیل شده است .میانگین به دست آمطده در ایطن متغیطر
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برابر  11/1است .کمترین نمره به دست آمده در این متغیر در گروه نمونه برابطر  1و بیشطترین
نمره برابر  5است.
در مؤلفه مالحظه گری :بازه احتمالی نمرات بین  1تا  1اسطت کطه از  3گویطه در سططح
سنجش ترتیبی در قالب طیف لیکرت تشکیل شده است .میانگین به دست آمطده در ایطن متغیطر
برابر  1/3است .کمترین نمره به دست آمده در این متغیر در گروه نمونطه برابطر  1و بیشطترین
نمره برابر  1است.
در مؤلفه روحیه :بازه احتمالی نمرات بین  1تا  11است که از  1گویه در سططح سطنجش
ترتیبی در قالب طیف لیکرت تشکیل شده است .میطانگین بطه دسطت آمطده در ایطن متغیطر برابطر
/11

است .کمترین نمره به دست آمده در این متغیر در گروه نمونه برابر  11و بیشطترین نمطره

برابر  11است.
در مؤلفه تاکیدعلمی :بازه احتمالی نمطرات بطین  1تطا  1اسطت کطه از گویطه در سططح
سنجش ترتیبی در قالب طیف لیکرت تشکیل شده است .میانگین به دست آمطده در ایطن متغیطر
برابر  11/ 1است .کمترین نمره به دست آمده در این متغیر در گروه نمونه برابطر  11و بیشطترین
نمره برابر  1است.
در مؤلفه پشتیبانی :بازه احتمالی نمرات بین  1تا  1است که از گویه در سطح سنجش
ترتیبی در قالب طیف لیکرت تشکیل شده است .میطانگین بطه دسطت آمطده در ایطن متغیطر برابطر
 15/ 1است .کمترین نمره به دست آمده در این متغیر در گروه نمونه برابر  11و بیشطترین نمطره
برابر  1است.
رفتار شهروندی سازمانی

در مجموع برای بررسی متغیر تعهدسازمانی از

گویه در سطح سنجش ترتیبی در قالب

طیف لیکرت و به شکل  5گزینه ای طراحی شده است که بعد از گرفتن میانگین سطری از
گویه های رتبه ای ،نتایح حاصل در  1-آورده شده است.
جدول 2 -4شاخص توصیفی رفتار شهروندی
میانگین

میانه

انحراف معیار

کمترین نمره

بیشترین نمره

31/11

31

11/ 1

5

1 1

میانگین به دست آمده در این متغیر برابر  31/11است که در سططوح مختلطف مربطوط بطه
این متغیر ،در سطح باال قرار دارد .کمترین نمره به دست آمده در این متغیر در گروه نمونه برابر
 5و بیشترین نمره برابر  1 1است.
آزمون فرضیهها
قبل از بررسی فرضیهها الزم است نرمال بودن متغیرهای مطالعه مورد بررسی قرار گیرد.
آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها بکارمی روند.هنگام بررسی نرمال
بودن دادهها فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع دادهها نرمال است در سطح خطای  %5تست میشود.
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بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی  1/15بدست آید ،در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر
مبتنی بر اینکه داده نرمال است ،وجود نخواهد داشت .به عبارت دیگر توزیع دادهها نرمال خواهد بود.
برای آزمون نرمالیته فرضهای آماری به صورت زیر تنظیم میشود:
 :H1توزیع دادههای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است.
 :H1توزیع دادههای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست.
نتایج آزمونهای نرمالیته در جدول (  ،) -آورده شده است:
جدول ( :)3-4نتایج آزمون نرمالیته
کولموگروف -اسمیرنوف
متغیر

مقدارآماره

درجه آزادی

احتمال

رفتارشهروندی کارکنان

1/3

111

1/1

سالمت سازمانی

1/1

111

1/51

یگانگی نهادی

1/ 5

111

1/11

نفوذمدیر

1/11

111

1/5

مالحظه گری

1/1

111

1/

روحیه

1/1

111

1/5

تاکیدعلمی

1/ 1

111

1/ 1

پشتیبانی

1/31

111

1/11

همانطور که مشخص است از آنجا که آماره آزمون بزرگتر مساوی  1/15برای کلیه
متغیرهای مطالعه ،بدست آمده است ،در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه
داده نرمال است ،وجود نخواهد داشت .به عبارت دیگر توزیع دادهها نرمال خواهند بود.
بررسی فرضیههای پژوهش
جهت بررسی فرضطیه هطای پطژوهش ،بطا توجطه بطه نرمطال بطودن توزیطع دادههطا از تحلیطل
رگرسیون استفاده شده است ،که نتایج در ادامه ارائه میشوند
فرضیه اصلی پژوهش
فرضیه اصلی :سالمت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل منابع
انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد.

جهت بررسی این فرضیه از رگرسیون استفاده شده است.
در ادامه جهت بررسی این فرضیه قبل از برآورد نتایج رگرسیون ،نتایج تحلیل واریانس آورده
شده است.
جدول :8-4نتایج تحلیل واریانس متغیر سالمت سازمانی با رفتارشهروندی
واریانس()SS

1111/

درجه

میانگین

آزادی()DF

مجذور()MS

آمارهF

1

1111/

1 3/ 1

111

111/31

1 31/ 5

11

/

-----

ضریب همبستگی

ضریب

چندگانه()R

تعیین()R6

1/ 1

1/1

جدول (  ،)3-نتایج تحلیل واریانس متغیر ادراک برابری سالمت سازمانی با رفتارشهروندی را
نشان میدهد .ضریب همبستگی چندگانه که عبارت است از ضریب همبستگی پیرسون نمرات
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پیشبینی شده از روی معادله رگرسیون و نمرات مشاهده شده ،که دراینجا  1/ 1را نشان می-
دهد.
همچنین مقدار ضریب تعیین معادله رگرسیون پیش بینی رفتار شهروندی 1/1است که نشان
میدهد .
همچنین آماره  Fحاصل از تحلیل واریانس

 /بهدست آمده است که معنادار بوده و نشان

دهنده این است که فرضیه صفر که مبنی بر عدم وجود رابطه بین متغیرها میباشد ،رد میشود.
در جدول (  ،)1-نتایج برآورد رگرسیون آورده شده است.
جدول :9-4نتایج برآورد ضرایب رگرسیون بین متغیر سالمت سازمانی با رفتارشهروندی
ضرایب

متغیر

11 /1

ضریب ثابت

1/ 1

سالمت سازمانی

بتا

انحراف معیار

آماره t

احتمال

-----

15/ 1

/53

1/111

1/ 1

1/11

/13

1/11

در جدول (  ،)1-نتایج برازش رگرسیون آورده شده است .ضریب متغیر سالمت سازمانی
 1/ 1و با توجه به آماره  tدر سطوح معناداری /13است که نشان میدهد به ازای یک واحد
تغییر در متغیر سالمت سازمانی به عنوان متغیر مستقل در مدل رگرسیون متغیر رفتار شهروندی
را به عنوان متغیر وابسته به اندازه  1/ 1واحد افزایش مییابد.
فرضیه فرعی اول :یگانگی نهادی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل منابع
انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد.

جهت بررسی این فرضیه از رگرسیون استفاده شده است.
در ادامه جهت بررسی این فرضیه قبل از برآورد نتایج رگرسیون ،نتایج تحلیل واریانس آورده
شده است.
جدول : 1-4نتایج تحلیل واریانس متغیر یگانگی نهادی با رفتار شهروندی
واریانس()SS

111 /

درجه

میانگین

آزادی()DF

مجذور()MS

1

5 51/1

111

1 31/ 5

11

آمارهF

ضریب همبستگی

ضریب

چندگانه()R

تعیین()R6

111 /
1 /1
/5

-----

1/15

1/1

جدول (  ،)11-نتایج تحلیل واریانس متغیر یگانگی نهادی با رفتار شهروندی را نشان میدهد.
همچنین مقدار ضریب تعیین معادله رگرسیون پیش بینی رفتار شهروندی 1/1است که نشان
میدهد .
همچنین آماره  Fحاصل از تحلیل واریانس  /5بهدست آمده است که معنادار نبوده و نشان
دهنده این است که فرضیه صفر که مبنی بر عدم وجود رابطه بین متغیرها میباشد ،پذیرفته می-
شود .در جدول (  ،)11-نتایج برآورد رگرسیون آورده شده است
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جدول : -4نتایج برآورد ضرایب رگرسیون بین متغیر یگانگی نهادی با رفتار شهروندی
متغیر

بتا

انحراف معیار

آماره t

احتمال

11/1

-----

1/11

1/13

1/111

-1/11

-1/15

1/13

-1/51

1/111

ضرایب

ضریب ثابت
یگانگی نهادی

در جدول (  ،)11-نتایج برازش رگرسیون آورده شده است .ضریب متغیر یگانگی نهادی
 -1/11و با توجه به آماره  tدر سطوح معناداری1/51است که نشان میدهد یگانگی نهادی بر
رفتار شهروندی تاثیر معناداری ندارد.
فرضیه فرعی دوم :نفوذ مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل منابع

انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد.جهت بررسی این فرضیه از رگرسیون استفاده شده است.
در ادامه جهت بررسی این فرضیه قبل از برآورد نتایج رگرسیون ،نتایج تحلیل واریانس آورده
شده است.
جدول : 6-4نتایج تحلیل واریانس متغیر یگانگی نهادی با رفتار شهروندی
واریانس()SS

درجه

میانگین

آزادی()DF

مجذور()MS

آمارهF

1111/31

1

1111/31

13 31/11

111

111/11

153 / 1

11

-----

ضریب همبستگی

ضریب

چندگانه()R

تعیین()R6

5/ 1

1/ 1

1/ 1

جدول (  ،)1 -نتایج تحلیل واریانس متغیر نفوذمدیر با رفتار شهروندی را نشان میدهد.
ضریب همبستگی چندگانه که عبارت است از ضریب همبستگی پیرسون نمرات پیشبینی شده
از روی معادله رگرسیون و نمرات مشاهده شده ،که دراینجا  1/ 1را نشان میدهد.
همچنین مقدار ضریب تعیین معادله رگرسیون پیش بینی رفتار شهروندی 1/1است که نشان
میدهد .
همچنین آماره  Fحاصل از تحلیل واریانس  5/1بهدست آمده است که معنادار بوده و نشان
دهنده این است که فرضیه صفر که مبنی بر عدم وجود رابطه بین متغیرها میباشد ،رد میشود.
در جدول (  ،)11-نتایج برآورد رگرسیون آورده شده است.
جدول : 7-4نتایج برآورد ضرایب رگرسیون بین متغیر نفوذمدیر با رفتار شهروندی
انحراف
متغیر

ضریب ثابت
نفوذ مدیر

ضرایب

15/1
1/11

بتا

معیار

آماره t

احتمال

-----

3/ 5

/ 1

1/111

1/ 1

1/15

/

1/1

در جدول (  ،)11-نتایج برازش رگرسیون آورده شده است .ضریب متغیر نفوذ مدیر 1/11و با
توجه به آماره  tدر سطوح معناداری  /است که نشان میدهد به ازای یک واحد تغییر در
متغیر نفوذ مدیر به عنوان متغیر مستقل در مدل رگرسیون متغیر رفتار شهروندی را به عنوان
متغیر وابسته به اندازه  1/11واحد افزایش مییابد.
فرضیه فرعی سوم :مالحظه گری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل منابع
انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد.
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جهت بررسی این فرضیه از رگرسیون استفاده شده است.
در ادامه جهت بررسی این فرضیه قبل از برآورد نتایج رگرسیون ،نتایج تحلیل واریانس آورده
شده است.
جدول : 4-4نتایج تحلیل واریانس متغیر مالحظه گری با رفتار شهروندی
درجه

میانگین

آزادی()DF

مجذور()MS

15/13

1

15/13

1551/ 5

111

1 /11

153 / 1

11

-----

واریانس()SS

آمارهF

ضریب همبستگی

ضریب

چندگانه()R

تعیین()R6

1/15

1/1

1/111

جدول (  ،)1 -نتایج تحلیل واریانس متغیر مالحظه گری با رفتار شهروندی را نشان میدهد.
همچنین مقدار ضریب تعیین معادله رگرسیون پیش بینی رفتار شهروندی 1/1است که نشان
میدهد .
همچنین آماره  Fحاصل از تحلیل واریانس  1/15بهدست آمده است که معنادار نبوده و نشان
دهنده این است که فرضیه صفر که مبنی بر عدم وجود رابطه بین متغیرها میباشد ،پذیرفته می-
شود .در جدول (  ،)15-نتایج برآورد رگرسیون آورده شده است.
جدول : 3-4نتایج برآورد ضرایب رگرسیون بین متغیر مالحظه گری با رفتار شهروندی
متغیر

ضرایب

بتا

انحراف معیار

ضریب ثابت

31/15

-----

3/ 5

مالحظه گری

1/ 1

1/1

1/ 1

آماره t
11/1
1/ 1

احتمال
1/111
1/31

در جدول (  ،)15-نتایج برازش رگرسیون آورده شده است .ضریب متغیر مالحظه گری 1/1
و با توجه به آماره  tدر سطوح معناداری 1/1است که نشان میدهد که متغیر مالحظه گری با
رفتار شهروندی تاثیر معناداری ندارد.
فرضیه فرعی چهارم :روحیه بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل منابع انسانی
شهرداری تهران تاثیر دارد.

جهت بررسی این فرضیه از رگرسیون استفاده شده است.
در ادامه جهت بررسی این فرضیه قبل از برآورد نتایج رگرسیون ،نتایج تحلیل واریانس آورده
شده است.
جدول : 2-4نتایج تحلیل واریانس متغیر روحیه با رفتار شهروندی
ضریب
میانگین
واریانس()SS

515/ 1

درجه آزادی()DF

مجذور()MS

1

111 1/11

111

153 / 1

11

آمارهF

همبستگی

ضریب

چندگانه()R

تعیین()R6

515/ 1
1 1/3
/1

-----
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1/13

1/11

جدول (  ،)11-نتایج تحلیل واریانس متغیر روحیه با رفتار شهروندی را نشان میدهد .ضریب
همبستگی چندگانه که عبارت است از ضریب همبستگی پیرسون نمرات پیشبینی شده از روی
معادله رگرسیون و نمرات مشاهده شده ،که دراینجا  1/13را نشان میدهد.
همچنین مقدار ضریب تعیین معادله رگرسیون پیش بینی رفتار شهروندی 1/11است که نشان
میدهد .
همچنین آماره  Fحاصل از تحلیل واریانس  /1بهدست آمده است که معنادار بوده و نشان
دهنده این است که فرضیه صفر که مبنی بر عدم وجود رابطه بین متغیرها میباشد ،رد میشود.
در جدول (  ،)1 -نتایج برآورد رگرسیون آورده شده است.
جدول : 3-4نتایج برآورد ضرایب رگرسیون بین متغیر روحیه با رفتار شهروندی
ضرایب

متغیر
ضریب ثابت

11 /3
1/

روحیه

بتا

انحراف معیار

آماره t

احتمال

-----

1 /11

/33

1/111

1/13

1/11

/11

1/1

در جدول (  ،)1 -نتایج برازش رگرسیون آورده شده است .ضریب متغیر روحیه

 1/و با

توجه به آماره  tدر سطوح معناداری /11است که نشان میدهد به ازای یک واحد تغییر در
متغیر ر وحیه به عنوان متغیر مستقل در مدل رگرسیون متغیر رفتار شهروندی را به عنوان متغیر
وابسته به اندازه

1/واحد افزایش مییابد.

فرضیه فرعی پنجم :تاکیدعلمی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل منابع

انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد.جهت بررسی این فرضیه از رگرسیون استفاده شده است.
در ادامه جهت بررسی این فرضیه قبل از برآورد نتایج رگرسیون ،نتایج تحلیل واریانس آورده
شده است.
جدول  :13-نتایج تحلیل واریانس متغیر تاکیدعلمی با رفتار شهروندی
ضریب
درجه

میانگین

واریانس()SS

آزادی()DF

مجذور()MS

51 1/15

1

51 1/15

111

131/11

5 1/ 1
31511/

11

-----

آمارهF

/ 1

همبستگی

ضریب

چندگانه()R

تعیین()R6

1/ 5

1/11

جدول (  ،)13-نتایج تحلیل واریانس متغیر تاکیدعلمی با رفتار شهروندی را نشان میدهد.
ضریب همبستگی چندگانه که عبارت است از ضریب همبستگی پیرسون نمرات پیشبینی شده
از روی معادله رگرسیون و نمرات مشاهده شده ،که دراینجا  1/ 5را نشان میدهد.
همچنین مقدار ضریب تعیین معادله رگرسیون پیش بینی رفتار شهروندی 1/1است که نشان
میدهد .
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همچنین آماره  Fحاصل از تحلیل واریانس  / 1بهدست آمده است که معنادار بوده و نشان
دهنده این است که فرضیه صفر که مبنی بر عدم وجود رابطه بین متغیرها میباشد ،رد میشود.
در جدول (  ،)11-نتایج برآورد رگرسیون آورده شده است.
جدول : 9-4نتایج برآورد ضرایب رگرسیون بین متغیر تاکیدعلمی با رفتار شهروندی
ضرایب

متغیر
ضریب ثابت

1/1

تاکیدعلمی

1/15

انحراف معیار

بتا

1 /1

-----

1/ 1

1/ 5

آماره t

احتمال

1/11

1/111

/

1/113

در جدول (  ،)11-نتایج برازش رگرسیون آورده شده است .ضریب متغیر تاکیدعلمی  1/15و
با توجه به آماره  tدر سطوح معناداری  /است که نشان میدهد به ازای یک واحد تغییر در
متغیر تاکیدعلمی به عنوان متغیر مستقل در مدل رگرسیون متغیر رفتار شهروندی را به عنوان
متغیر وابسته به اندازه 1/15واحد افزایش مییابد.
فرضیه فرعی ششم :پشتیبانی منابع بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل منابع
انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد.

جهت بررسی این فرضیه از رگرسیون استفاده شده است.
در ادامه جهت بررسی این فرضیه قبل از برآورد نتایج رگرسیون ،نتایج تحلیل واریانس آورده
شده است.
جدول :61-4نتایج تحلیل واریانس متغیر پشتیبانی با رفتار شهروندی
میانگین
واریانس()SS

درجه آزادی()DF

15/15

ضریبهمبستگی

مجذور()MS
1

31 1 /15

111

11 1/111

11

آمارهF

ضریب
6

تعیین( )R

چندگانه()R

15/15
311/1
1/1

-----

1/1

1/

جدول (  ،) 1-نتایج تحلیل واریانس متغیر پشتیبانی با رفتار شهروندی را نشان میدهد .ضریب
همبستگی چندگانه که عبارت است از ضریب همبستگی پیرسون نمرات پیشبینی شده از روی
معادله رگرسیون و نمرات مشاهده شده ،که دراینجا

 1/را نشان میدهد.

همچنین مقدار ضریب تعیین معادله رگرسیون پیش بینی رفتار شهروندی 1/1است که نشان
میدهد .
همچنین آماره  Fحاصل از تحلیل واریانس  1/1بهدست آمده است که معنادار بوده و نشان
دهنده این است که فرضیه صفر که مبنی بر عدم وجود رابطه بین متغیرها میباشد ،رد میشود.
در جدول (  ،) 1-نتایج برآورد رگرسیون آورده شده است.
جدول  : 1-نتایج برآورد ضرایب رگرسیون بین متغیر پشتیبانی با رفتار شهروندی
متغیر

ضرایب

بتا

انحراف معیار

ضریب ثابت

51/ 1

پشتیبانی

/13

آماره t

احتمال

-----

11/11

/5

1/111

1/

1/

1/11

1/111
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در جدول (  ،) 1-نتایج برازش رگرسیون آورده شده است .ضریب متغیر پشتیبانی  /13و با
توجه به آماره  tدر سطوح معناداری1/11است که نشان میدهد به ازای یک واحد تغییر در
متغیر پشتیبانی به عنوان متغیر مستقل در مدل رگرسیون متغیر رفتار شهروندی را به عنوان متغیر
وابسته به اندازه  /13واحد افزایش مییابد.
بحث و نتیجه گیری
سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات وپایداری آن به وجودپیوندی قوی بین
اجزاوعناصرتشکیل دهندةآن وابستهاست .مسیر توسعه و تکامل سازمانها با تکامل خواستهها،
نیازها عالیق و آمال بشر همراه است .اگر چه سازمانها در طول زمان ایفا کننده نقشها و
مأموریت های مختلفی بودند ولی در دوره معاصر کارکرد آنها بسیار گستردهتر شده است و
انتظارات از آنها به طور مداوم رو به تزاید است .توفیق در پاسخگویی به این انتظارات نیازمند
ایجاد ارتباطتی تنگاتنگ ،مستمر مؤثر و بین فرایندهای سازمانی و انتظارات گفته شده است .از
سوی دیگر در دنیای رقابتی امروز سازمانها در محیطی که فعالیت میکنند ،دائماً نیازمند
توانمندی سازی کارکنان ورفتار شهروندی کارکنان و بهبود عملکردآن ها بوده و باید تمام
تالش خود را جهت دست یابی به تعالی عملکرد به کار گیرندبرای افزایش عملکرد کارکنان
واینکه کارکنان دارای رفتار شهروندی باالیی داشته باسندسالمت سازمانییکی از حساس ترین
موضوعاتی است که میتواند بر رفتار شهروندی کارکنان تاثیر بگذاردکه ،این مطالعه به بررسی
تاثیر سالمت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان پرداخت و نتایج زیر حاصل شد:
-

طبق نتایج بدست آمده از فرضیه اصلی ((سالمت سازمانی بر رفتار شهروندی

سازمانی کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد .)) .نتایج
نشان داده است  ،بر اساس تحلیل استنباطی در مقدار سطح خطای 5درصد سالمت سازمانی بر
رفتار شهروندی تأثیر دارد .لذا از نظر آماری این فرضیه پژوهشی پذیرفته می شود .براساس
جدول (  )1-ضریب استاندارد نشده سالمت سازمان 1/ 1می باشد که نشان می دهد با افزایش
یا کاهش سالمت سازمان ،رفتار شهروندی به اندازه  1/ 1افزایش یا کاهش می یابد .نتایج به
دست آمده با پژوهش های خالصی ( )1111مبنی بر وجود ارتباط بین سالمت سازمانی و رفتار
شهروندی و با ضیاء پور ( )1111مبنی بر وجود رابطه بین سالمت سازمانی و رفتار شهروندی
همسویی وجود دارد  .باتوجه به نتایج مطالعه که بروجودیک رابطه مثبت بین سالمت
سازمانی ورفتارشهروندی سازمانی در این کارکنان تاکیدداشت،مسلماًضروری است سلسله
اقداماتی به منظوربهبودابعادمختلف رفتار شهروندی درمیان کارکنان صورت گیردتا بتوان
سالمت سارمانی رابهبودداد،چراکه رفتار کارکنان درسازمان هاتاثیربهسزایی دربهبود
عملکرداین سازمانهاخواهدداشت.به همین صورت ،نیزمیتوان براساس نتایج این پژوهش
ادعاکردممکن است که ارتقاسالمت سازمانی،رفتارشهروندی سازمان یراارتقادهد.سازمان-
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سالم وپویادارای جوی مطلوب وسالم بوده وهمچنین موجبات انگیزش وعالقهمندی به
کاررادرکارکنان فراهم میکند.
-

 طبق نتایج بدست آمده از فرضیه فرعی ((یگانگی نهادی بر رفتار شهروندی سازمانیکارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد .)) .نتایج بدست آمده
از محاسبه آزمون رگرسیون گزارش شده در جدول ( )11-نشان می دهد که بین یگانگی
نهادی بر رفتار شهروندیتاثیر معناداری وجود ندارد ..لذا از نظر آماری این فرضیه پژوهشی رد
می شود.

-

طبق نتایج بدست آمده از فرضیه فرعی ((نفوذ مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی
کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد)) .نتایج نشان داده است
 ،بر اساس تحلیل استنباطی در مقدار سطح خطای 5درصد نفوذ مدیربر رفتار شهروندی تأثیر
دارد .لذا از نظر آماری این فرضیه پژوهشی پذیرفته می شود .براساس جدول (  )11-ضریب
استاندارد نشده نفوذمدیر 1/11می باشد که نشان می دهد با افزایش یا کاهش نفوذمدیر  ،رفتار
شهروندی به اندازه  1/11افزایش یا کاهش می یابد .نتایج به دست آمده با پژوهش های یوسف
(  )111مبنی بر وجود ارتباط بین سالمت سازمانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی و با
خالصی ( )1111مبنی بر وجود رابطه بین سالمت سازمانی و رفتار شهروندی همسویی وجود
دارد .نفوذ مدیر به توانایی وی در تاثیر گذاشتن به عمل مافوق ها اشاره میکند مدیر با نفوذ
ترغیب کننده است و در فکر و عمل خود استقالل دارد دراین سازمان سالم  ،زیر دستان می
توانند در جهت باال تاثیر گذار باشند و مهم تر از آن هر مافوق می تواند برمافوق خود تاثیر
بگذارد.در چنین سازمانی گرچه بدون تردید تعارض میان گروهی مثل دو گروه انسانی
مشاهده می شود ولی مبارزات میان گروهی برای دستیابی به قدرت تلخ و ناخوشایند نیست،
همکاری بین افراد جایگزین اعمال اجبار آشکار یا پنهان می شود .
 طبق نتایج بدست آمده از فرضیه فرعی ((مالحظه گری بر رفتار شههروندی سهازمانیکارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد.)).نتایج بدست آمطده از
محاسبه آزمون رگرسیون گزارش شده در جدول ( )15-نشان می دهد که بین مالحظه گطری
بر رفتار شهروندی تاثیر معناداری وجود ندارد . .لذا از نظر آماری این فرضیه پژوهشی رد مطی
شود.
 طبق نتایج بدست آمده از فرضیه فرعی ((روحیه بر رفتار شهروندی سازمانی کارکناناداره کل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد )).نتایج نشان داده است  ،بر اساس
تحلیل استنباطی در مقدار سطح خطای 5درصد روحیه بر رفتار شهروندی تأثیر دارد .لذا از نظر
آماری این فرضیه پژوهشی پذیرفته می شود .براساس جدول (  )1 -ضریب استاندارد نشده
روحیه

 1/می باشد که نشان می دهد با افزایش یا کاهش روحیه  ،رفتار شهروندی به اندازه

 1/افزایش یا کاهش می یابد.نتایج به دست آمده با پژوهش های ضیاء پور ( )1111مبنی بر
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وجود ارتباط بین سالمت سازمانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی همسویی وجود
دارد .روحیه به احساس اطمینان ،اعتماد ،همدردی و دوستی که در بیبن کارمندان وجود دارد
اشاره می کند درنتیجه همه احساس خوبی به یکدیگر داشته و احساس می کنند کار خود را به
خوبی انجام میدهند .اگر جوسازمانی سالم وحمایتگرباشد باعث اعتمادبیشتروروحیه باالی
کارمندان میشود.روحیه باال به کارمندان کمک می کندتانقاط ابتکارعمل کار راشناسایی
کنند؛که قطعاًبرسالمت کارکنان وبهترشدن آنهاموثراست ونیزبه کمک آن میتوان فرصتهای
تقویت کننده سالمت سازمانی رادرمحیط کاری شناخت.
-

طبق نتایج بدست آمده از فرضیه فرعی ((تاکیدعلمی بر رفتار شهروندی

سازمانی کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد )).نتایج نشان
داده است  ،نتایج نشان داده است  ،بر اساس تحلیل استنباطی در مقدار سطح خطای 5درصد
تأکید علمی بر رفتار شهروندی تأثیر دارد .لذا از نظر آماری این فرضیه پژوهشی پذیرفته می
شود .براساس جدول (  )11-ضریب استاندارد نشده تأکیدعلمی 1/15می باشد که نشان می
دهد با افزایش یا کاهش تأکیدعلمی  ،رفتار شهروندی به اندازه  1/15افزایش یا کاهش می
یابد.
نتایج به دست آمده با پژوهش های وکیلی (  )111مبنی بر وجود ارتباط بین سالمت سازمانی
و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی و با فانی( )1111مبنی بر وجود رابطه بین سالمت سازمانی
و رفتار شهروندی و عدالت سازمانی همسویی وجود دارد.تاکید علمی در واقع به تاکید سازمان
برای یادگیری کارمندان اشاره میکند .محیط یادگیری منظم و جدی است و اهداف علمی
سطح باال ولی قابل حصول برای همه کارمندان وضع شده است  .و در این مسیر است که تمام
کارمندان توانایی برطرف کردن اختالفات به طور منصفانه ،فراهم آوردن آزادی در انجام کار
خود همراه با ارایه مسیرها ،ابزار و اطالعات روشن ،و فراهم کردن امکان بازخورد جامع و
مستقیم در مورد عملکرد را خواهند آموخت .
-

طبق نتایج بدست آمده از فرضیه فرعی ((پشتیبانی منابع بر رفتار شهروندی

سازمانی کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد )).نتایج نشان
داده است ،نتایج نشان داده است ،بر اساس تحلیل استنباطی در مقدار سطح خطای 5درصد
پشتیبانی منابع بر رفتار شهروندی تأثیر دارد .لذا از نظر آماری این فرضیه پژوهشی پذیرفته می
شود .براساس جدول (  ) 1-ضریب استاندارد نشده تأکیدعلمی /13می باشد که نشان می
دهد با افزایش یا کاهش پشتیبانی منابع  ،رفتار شهروندی به اندازه  /13افزایش یا کاهش می
یابد.
نتایج به دست آمده با پژوهش های وکیلی (  )111مبنی بر وجود ارتباط بین سالمت سازمانی و
تعهد سازمانی با رفتار شهروندی و با فانی( )1111مبنی بر وجود رابطه بین سالمت سازمانی و

 19

رفتار شهروندی و عدالت سازمانی همسویی وجود دارد.پشتیبانی منابع نقش مهمی در عملکرد
سازمان دارد.سازمان هاوقتی منابعخودراافزایش میدهندانگیزه کارکنان برای کار افزایش می
یابد و این بر رفتار شهروندی کارکنان تاثیر مثبتی دارد.
پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
با توجه به نتایج به دست آمده از فرضیات که در جدول زیر گزارش شده است ،میتوان
پیشنهادات زیر را ارائه داد:
نتیجه

احتمال متغیر مستقل

ضریب متغیر مستقل

متغیر مستقل

قبول

/13

1/ 1

سالمت سازمانی

قبول

/

1/11

نفوذ مدیر

قبول

/11

1/

قبول

/

1/15

تاکیدعلمی

روحیه

قبول

1/11

/13

پشتیبانی منابع

 بر اساس فرضیهاصلی سالمت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکناناداره کل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد پیشنهاد می شود:
 -1سلسله اقداماتی به منظوربهبودابعادمختلف رفتار شهروندی در میان کارکنان صورت
گیردتا بتوان رفتار شهروندی رابهبودداد،چراکه رفتار کارکنان درسازمان تاثیربهسزایی دربهبود
عملکرداین سازمان هاخواهدداشت.
 درزمینهشناخت سالمت سازمان آگاهیهای الزم راکسب نموده ودرباالبردن سطحسالمت سازمانی،نهایت تالش خود رابکارگیرند.
 بر اساس فرضیه فرعی نفوذ مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارهکل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد بنابراین پیشنهاد می شود:
 -1سازمان سالم ،خواهان مدیرانی با نفوذ هستند ،مدیران سازمان ها الزم است با ویژگیهای
سازمان سالم آشنایی کامل داشته باشند و خود افرادی متخصص و رهبر در زمینه کاریشان
باشند.
 بر اساس فرضیه فرعی روحیه بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کلمنابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد ،پیشنهاد می شود:
 -1با توجه به این که در مولفه روحیه کاری  ،عالقمندی کارکنان نسبت به یکدیگر از سایر
گویه ها از امتیاز کمتری برخوردار است  ،سازمانها با برگزاری دوره های آموزشی در این
خصوص موجب افزایش عالقمندی و روحیه مثبت کارکنان گردد.
 شناسایی روش ها و برنامه هایی جهت بهبود وضعیت روحیه کاری کارکنان -1رفع محدودیت ها و مشکالت احتمالی که موجب کاهش روحیه کاری کارکنان سازمان
ها می گردد ،از اولویت بیشتری برخوردار می باشد .سازمانی سالم وحمایتگر باعث
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اعتمادبیشتروروحیه باالی آنان می شود.لذا سازمان ها میتوانندبرا ین اساس که بهبودکدام
مولفه برای آنهاامکانپذیربوده وهزینه کمتری داردمبادرت به ایجاد آن نمایند .
 بر اساس فرضیه فرعی تاکیدعلمی بر رفتار شهروندی کارکنان اداره کل منابعانسانی شهرداری تهران تاثیر دارد ،پیشنهاد می شود:
 -1سازمان ها کارکنان را مطابق با تخصص خود برای انجام کار برگزینند و در این بین
،آموزش مناسب نیز برای افزایش توانایی آنها در نظر بگیرند ،چون این امر باعث متناسب شدن
توانایی کارکنان و افزایش ایمنی و سالمت می شود .
 همسوقراردادن اهداف کارکنان بااهداف سازمان ازطریق تبیین واضح رسالت وچشمانداز سازمان برای کارکنان،برگزاری جلسات دوره ای برای ایجادهمسویی بین اهداف سازمان
با کارکنان،ارائه اطالعات برای تصمیمات گرفته شده است.
 بر اساس فرضیه فرعی پشتیبانی منابع بر رفتار شهروندی سازمانی کارکناناداره کل منابع انسانی شهرداری تهران تاثیر دارد ،بنابراین پیشنهاد می شود:
 -1از انجایی که بعد پشتیبانی منابع با نیازهای کارکنان سر و کار دارد مدیر باید به تهیه مواد و
وسایل الزم و مورد درخواست کارکنان توجه نماید تا کارکنان بتوانند به وظایف حرفه ای
خود عمل نمایند .
 تدوین استراتژی رفتارشهروندی کارکنان داللت برایجاد سیستم پشتیبانی مناسب سازمانیمانندفرهنگ،ساختار وسیستم های پاداش،همینطورتخصیص کارآمدسرمایه ومنابع انسانی برای
کاربرددرمسیری اثربخش دارد.
منابع
 ایران نژادپاریزی،ساسان گهر .پرویز،11 5،سازمان ومدیریت ازتئوری تاعمل تهران :انتشارات مؤسسه بانکداری ایران
 الوانی ،مهدی ودانایی فرد ،حسن .1131.مدیریت دولتی و اعتماد عمومی .مجله دانش مدیریت .سال  1شماره55ص-5
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