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 چکیده
ر ببندي عوامل مؤثر این پژوهش با هدف شناسایي و رتبه

آماري  اجرا در آمد. جامعه ازماني به مرحلهس -رفتارهاي مدني
نفر  250پژوهش، کارکنان شرکت نفت و گاز زاگرس به تعداد 

زمان بود نفر از کارکنان این سا 187پژوهش شامل  بود. نمونه
 دند.گیري تصادفي ساده انتخاب شکه با استفاده از نمونه

لي سؤالي تقاضاهاي شغ 7ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه 
، قش()در دو خرده مقیاس ابهام و گرانباري نقش و تعارض ن

 13ني، پرسشنامه ازماس -سؤالي رفتارهاي مدني 9 پرسشنامه
اني، خرده مقیاس آموزش و قدرد 3سؤالي منابع شغلي )شامل 

سؤالي  5حمایت سرپرست و حمایت فناوري( و پرسشنامه 
مورد تحلیل  t-testها از طریق آزمون کنترل شغلي بود. داده
اي تارهها نشان داد که تمام عوامل با رفقرار گرفت. یافته

ن در (. همچنی>01/0pي دارند. )ازماني ارتباط معنادارس -مدني
خص مش TOPSISبندي این عوامل با استفاده از تکنیک رتبه

کنترل "و عامل  ،بیشترین "تقاضاي شغلي"شد که عامل 
 .دسازماني دار -کمترین تاثیر را در رفتارهاي مدني "شغلي

 -تقاضاهاي شغلي، رفتارهاي مدنيهای کلیدی: واژه

 TOPSISشغلي، سازماني، منابع شغلي، کنترل 

 

Abstract 
This research carried out with the aim of 

Identifying and ranking of factors having impact on 

organizational-citizenship behavior. Research 

statistically population were the employees of a 

public organization in Bandarabbas in spring and 

summer 1390 (with 250 persons).Research sample 

group were the 187 employees of this organization. 

They were selected with the use of simple random 

sampling .Research instruments consist of job 

demands questionnaire with 7 items (in two 

subscale: role overload and ambiguity and role 

conflict), organizational citizenship behaviors 

questionnaire with 9 items, job resources 

questionnaire with 13 items (in three subscale: 

training and appreciation, supervision support and 

technological support. Data resulted from research 

questionnaire were analyzed through-test. Findings 

showed that all factors have significant relationship 

with organizational-citizenship behavior. 
(p<0.01).also in ranking of this factors by using 

TOPSIS, the results showed that job demand factor 

has the most impact on organizational-citizenship 

behavior and job control has the lowest impact. 

Keywords: Job demands, Organizational 

citizenship behavior, Job resources, Job control, 

TOPSIS 
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 مقدمه
هـا و محـدودیت رخواسـتبه مقدار فعالیت مشخص براي انجام دادن کارها، همچنین د 1تقاضاهاي شغلي

هاي اي از محركعالوه بر این، تقاضاهاي شغلي گونه (.1990زماني در امور کاري اشاره دارد )کاراسک، 
ها ممکن است فني، عقالني، اجتمـاعي یـا محیط شغلي است که نیازمند توجه و پاسخ است. این محرك

اش از که از یک نفـر در شـغل و امـور کـاريهایي مالي باشند. از این دیدگاه، تمامي انتظارات و خواست
به  .توان تقاضاي شغلي دانستطرف همکاران، سرپرستان، سازمان، مشتریان و مراجعان وجود دارد را مي

سـالمت روانـي  ، 2خـانواده -تقاضاهاي شـغلي بـا متغیرهـاي متعـددي همچـون تعـارض کـار ،طورکلي
مـرتبط هسـتند )لویـ ،  6و رضـایت شـغلي 5نيفرسـودگي شـغلي، تعهـد سـازما ،4، تـرك خـدمت3کارکنان

رفتارهـاي مـدني  تقاضـاهاي شـغلي،ه کي از متغیرهاي مربـوط بـی (.2007زانتوپولو، بیکر، دالرد، متزر، 
هـاي فراتـر از ويـایع تعیـین شـده در سازماني است که طي آن برخي از کارکنان بـا انجـام مسـيولیت

کنند. رفتارهاي مـدني سـازماني عامـل مهمـي بـراي يشغلشان، به بهبود و کارایي سازمان خود کمک م
اشاره به مباني نظـري و پژوهشـي راب ـه ایـن متغیرهـا،  (.1387کارایي وعملکرد سازمانها است )مهداد، 

هاي طرح شده بـراي بیـان سازد. یکي از نظریهمي ترمشخصمسيله مورد پژوهش را  چهارچوبحدود و 
این الگـو بـر ایـن فـرض  باشد.مي شغلي کنترل-تقاضا هش، نظریهپیوند میان متغیرهاي این پژو کردن

و مشاغلي  شوندافراد ميبردن استرسباعث باال ،استوار است که مشاغلي با تقاضاهاي باال و کنترل پائین
د نـکنو نیز کنترل باال )مشاغل فعال( زمینه را براي کارکنان فراهم مي ،فرسا(با تقاضاي باال )اما نه طاقت

شـوند )کاراسـک، کمتري مـيلذا افراد در این مشاغل دچار استرس ،آزادي عمل بیشتري داشته باشند که
شـود کـه پایین سبب تنش و اض راب باال در مشاغل مـي (. تقاضاهاي کاري زیاد و نظارت1990تيورل، 

منظم کاري هاي داراي برنامه شغل آید.عواقب آن انواع مشکالتي است که براي سالمت انسان پیش مي
مکاني براي یک شغل فعال و پویا به وجود  شامل شده و اساس تقاضاي زیاد که کنترل کافي بر کار را بر
سالمتي کارکنان خواهد شد. الگوي دیگـري کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد، دیـدگاه  موجب بهبود ،آورد
ین سـه متغیـر تقاضـاهاي است که بر اساس آن، فشار، نتیجه عدم تعـادل بـ 7یتدمحدو -حمایت -تقاضا

 مشاغلي همراه با تقاضاهاي شغلي باال در صورتي ،شغلي، حمایت شغلي و محدودیت شغلي است. بنابراین
زا نیسـتند. در واقـع در شـرایط که از حمایت زیاد برخوردار باشند و محدودیت اندك داشته باشـند، فشـار

                                                           

1. Job demands 
2. Work - family conflict 
3. Mental health 
4. Turnover 
5. Organizational commitment 
6. Job satisfaction 
7. Job Demand- Support-Constrains Model 
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هاي افـراد بـه از توانایي شوند وموجب تحریک مي صحیح، تقاضاهاي زیاد احتماالً تأثیر مثبت دارند، زیرا
تـرین فشـارزاها هسـتند و معمـوالً در ها از بـالقوهبرداري کم از توانائيشود. بهرهنحو م لوب استفاده مي

( 1384(. گروسي و مـاني )1983)پاین، فلچر،  شوندهایي با حمایت کم و محدودیت زیاد ياهر ميمحیط
رسیدند که تقاضاهاي محی ي در تغییـر فشـار روانـي کارکنـان مـؤثر هسـتند.  در پژوهشي به این نتیجه

اول در  فـرض اساسـي .است 1تقاضاهاي شغلي -الگوي به نسبت جدید دیگري در این زمینه الگوي منابع
توانـد افراد مختلع باشند ویژگي هاي محیط مي ،هاي کاريهنگامي که در محیط این است که: الگو این

تقاضـاهاي  -فرض اساسي دوم در الگوي منابع تقسیم شود: تقاضاهاي شغلي و منابع شغلي.در دو طبقه 
بـر اسـاس  ،شغلي راب ه بین تقاضاها و منابع شغلي با سالمتي و پیامدهاي نگرشي اسـت. در ایـن الگـو

ابهام نقش و تعـارض نقـش(، احتمـاالً  فرض دوم چنین فرض شده است که تقاضاهاي شغلي )گرانباري،
کـه فقـدان منـابع  کاهش سالمت( را بـه دنبـال دارد، در حـالي و مختلع )فشار رواني العمل هايعکس

شود که احساس )فقدان حمایت اجتماعي در محیط کار، فقدان کنترل شغلي(، مانع دستیابي به اهداف مي
منفي به کار  هايگیري و نگرشناامیدي یا شکست را در پي دارد. چنین احساساتي خود باعث رفتار کناره

شـوند شبیه کاهش تعهد سازماني، درگیري شغلي، انگیزش شـغلي و افـزایش تمایـل تـرك خـدمت مـي
بین  ( در تحقیقي تحت عنوان راب ه2007رود، آشیل و کاروترز ) .(2001)دمروتي، بیکر، ناچرینر، شافلي، 

روي  ه تقاضاهاي شغلي بـرتقاضاهاي شغلي، بهبود عملکرد و پیامدهاي شغلي در یک موسسه دریافتند ک
هـاي جسـمي یـا روانـي کـه ناشـي از عملکرد، تعهد سازماني و رضایت شغلي اثر معناداري دارند. هزینه

تحول فـرد کمـک  از آن طریق به رشد و و شوندتقاضاهاي شغلي است، از طریق منابع شغلي تعدیل مي
گیـري و فرصـت اعمـال وانـایي تصـمیمبه کنترل بر فرایندهاي کاري یعنـي ت کنترل شغلي نیز کنند.مي

(. 2001 ،گردد )دمروتي، بیکـر، نـاچرینر، شـافليکنترل بر روي کار به منظور به انجام رساندن آن بر مي
این باورند که منابع شغلي مانند اسـتقالل یـا کنتـرل شـغلي،  ( بر2003هاکز، جانسن، دي یان  و بیکر )

  کنند.بیني ميپیامدهاي انگیزشي را پیش
منـابع شـغلي نظیـر  منابع شغلي وکنتـرل شـغلي، هاي مع وف به تقاضاهاي شغلي،اساس نظریه بر     

-قادر مي آنها را س وح کنترل معتدل و متناسب با شرایط شغلي افراد، حمایت و پاداش همراه با آموزش،

دبیر مناسب آنها و با ت ،تسهیل کرده سازد تا س ح فشارهاي حاصل از تقاضاهاي شغلي مختلع را بر خود
ایـن تـدبیر و  (.2003(، )بیکر، دمروتـي، بـوئر، شـافلي، 2009را مدیریت نمایند )باباکاس، یاواس، آشیل، 

و از طرف دیگر باعث افزایش رفتارهـاي  ،باعث کاهش تمایالت رفتاري منفي مدیریت تقاضاهاي شغلي
 هایي نیزپژوهش و باشندسازماني مي مباحث مهم آنجاکه متغیرهاي ذکرشده از از شود.مدني سازماني مي

                                                           

1. Job Resources – Demand model 
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 داخـل کشـور مورد این متغیرهـا در پژوهش در در خارج از کشور در این زمینه صورت گرفته است،کمبود
 به انجام این پژوهش گردید. شد که منجراحساس مي

 

 ادبیات تحقیق

 مفاهیم و اصطالحات -1

 تقاضاهای شغلی
 اش از طرف همکـاران، سرپرسـتان،نفر در شغل و امور کاري هایي که از یکي انتظارات و خواستکلیه

تقاضـاهاي  سه حوزه م رح در .توان تقاضاهاي شغلي نامیدسازمان، مشتریان و مراجعان وجود دارد را مي
 (.2003باشند )وان یاپرن، هاگدوم، مي 3تعارض نقش و 2گرانباري نقش ،1شغلي شامل ابهام

 سازمانی -رفتارهای مدنی
ود جـوامـا بـا ایـن  ي از رفتارهاي داوطلبانه و اختیاري که بخشي از ويایع رسمي فرد نیستند،امجموعه

 (.2005گویر، ماتیو، د)اپل بام،  شوندمي هاي سازمانو باعث بهبود مؤثر ويایع و نقش ،توسط وي انجام

 منابع شغلی
و  اهـداف کـاري اي دستیابي بههاي جسمي، رواني، اجتماعي و یا سازماني شغل است که در راستویژگي

قاضاهاي شغلي هاي جسمي یا رواني که ناشي از تکنند. همچنین هزینهکاهش تقاضاهاي شغلي عمل مي
، کننـد )بیکـرتحول فرد کمـک مـي از آن طریق به رشد و شوند واست، از طریق منابع شغلي تعدیل مي

 (.2005دمروتي، ایوما، 

 کنترل شغلی

به منظور به انجام  گیري و فرصت کنترل بر روي کاریعني توانایي تصمیم ،ي کاريبه کنترل بر فرایندها
 (.2001 گردد )دمروتي، بیکر، ناچرینر، شافلي،رساندن آن بر مي

 

                                                    تحقیقات داخلی و خارجی                                              -2
 -( در پژوهشي به بررسي عوامل تأثیرگـذار بـر رفتارهـاي مـدني1389) باستاني و روانگرد هرابي زاده،س

 سـازماني داراي راب ـه معکـوس و -سازماني به این نتیجه رسیدند که استرس شغلي با رفتارهاي مـدني
زان بـروز آنها بیان کردند که کاهش اسـترس شـغلي و وجـود عـدالت سـازماني بـر میـ باشد.معنادار مي

( انجـام 1996در پژوهشي کـه توسـط زف، دورمـن و فـرس ) سازماني تأثیرگذار است. -رفتارهاي مدني

                                                           

1. Role ambiguity 
2.Work overload 
3. Role conflict 
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نشان داده شد که تقاضاهاي شغلي در صورتي که افراد احساس شایستگي کنند، اثرات مثبتي  بـر  ،گرفت
فرد دچار فشار روانـي در  ،ندسالمت روان کارکنان دارد، اما اگر فراتر از دانش و مهارت و توانایي فرد باش

در پژوهشي به این نتیجه رسیدند که تعارض نقش و ابهـام  (2000) ساکع و همکاران پود د.شوشغل مي
وضوح نقـش و تسـهیل  ،با رفتارهاي مدني سازماني دارند. از دیگر سو نقش هر دو راب ه منفي معناداري

در عین حال، از آنجاکه هـم ابهـام نقـش و هـم . دنقش با رفتار مدني سازماني راب ه مثبت معني دار دار
این احتمال وجود دارد که حـداقل بخشـي از ارتبـاط  ،تعارض نقش در رضایت شغلي کارکنان موثر است

چیو، چانـ ، وو و  گري شود.واس ه رضایت شغلي واس هه سازماني ب -بین ابهام، تعارض و رفتار مدني 
ت تقاضاهاي شغلي، کنترل و حمایت اجتماعي بر تمایل به ترك ( طي پژوهشي با عنوان اثرا2009هاپت )

خدمت، به این نتیجه رسیدند که پرستاران در تقاضاهاي شغلي بـاال و شـرایط کـاري بـا کنتـرل پـائین، 
 باالترین آمار ترك خدمت را دارند. 

 

 مدل مفهومی -3

ر منابع، کنترل اني تحت تأثیسازم -مدل رفتارهاي مدني نشان داده شده است، 1همان طور که در شکل 
 باشد.و تقاضاهاي شغلي است. این مدل ترکیبي از پژوهش هاي گذشته مي

  

 

 
  

 
 

 

 

 

 سازمانی –. مدل مفهومی رفتارهای مدنی 1شکل

 
 

 

 TOPSISروش  -4

 TOPSISسـازماني از تکنیـک  -بندي عوامل موثر بر رفتارهاي مـدنيدر تحقیق حاضر به منظور رتبه
توانـد بـه چند معیاره است که مي گیريهاي نسبتاً جدید تصمیماز روش TOPSISفاده شده است. است

یکـي از بهتـرین و  پیشنهاد شد 1981در سال  هوان  و یونمدل توسط این ارتباط بین معیارها بپردازد. 
حـل یـک  ،خصوص در زماني کـه هـدفباشد که استفاده از آن بهگیري چند معیاره ميهاي تصمیممدل

 یشغل یتقاضاها

 یشغل منابع

 یشغل کنترل

 یسازمان – یمدن یرفتارها
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بسیار کارساز است. براي استفاده از این روش نیـاز بـه یـک  ،صورت گروهي باشدگیري بهمسيله تصمیم
 هـاي آن معیارهـا باشـد )آذر و رجـب زاده،ستون ها وگیري است که س رهاي آن گزینهماتریس تصمیم

حـل ین فاصله را بـا راهاساس این روش، گزینه انتخابي باید کمتر (. بر1388قاضي و همکاران، ) ،(1389
این روش یا تکنیـک  ،آل منفي داشته باشد. در عین حالحل ایدهو بیشترین فاصله را از راه ،آل مثبتایده

 داراي فرضیاتي به قرار ذیل است:
هترین ارزش بطور یکنواخت افزایشي یا کاهشي باشد. یعني م لوبیت هر شاخص باید به -

-هنده ایدهدو بدترین ارزش موجود نشان ،آلحالت ایده دهندهموجود از یک شاخص، نشان

 آل منفي خواهد بود.
اصله اقلیدسـي صورت فآل منفي ممکن است بهآل مثبت یا ایدهفاصله از یک گزینه ایده -

یـن امـر اصورت مجموع قدر م لق از فواصل خ ي محاسبه گردد کـه و یا به ،)توان دوم(
 .(1389زاده، آذر و رجبها دارد )بین شاخصبستگي به نرخ تبادل و جایگزیني 

 سواالت تحقیق -5
 رد؟باط معناداري با تقاضاي شغلي، منابع و کنترل شغلي داسازماني ارت -رفتارهاي مدني .1

ن شـرکت ملـي بین کارکنـا رفتارهاي سازماني بیشترین رتبه را در مؤثر بر عوامل از کدامیک .2
 ؟گاز مناطق مرکزي زاگرس جنوبي دارد نفت و

 

 شناسی روش
ماري این شود. جامعه آهاي همبستگي محسوب ميمبناي هدف پژوهش، این پژوهش از نوع پژوهش بر

بـه تعـداد  شهر بنـدرعباس گاز مناطق مرکزي زاگرس جنوبي در پژوهش را کارکنان شرکت ملي نفت و
کنان بـه صـورت کار از طریق فهرست اسامي نفر 187 شده، از جامعه آماري ذکر نفر تشکیل دادند. 250

کت در ایـن بـراي شـر گیري، و بر اساس تناسب حجم نمونه با حجم جامعـه آمـاريتصادفي ساده نمونه
 .پژوهش انتخاب شدند

 ابزار پژوهش
 پرسشنامه منابع شغلي  -1

( 2009سؤال بر مبناي سؤاالت معرفي شده توسـط باباکـاس و همکـاران ) 14براي سنجش منابع شغلي 
پـن  مقیاس  ،سؤال 14پاسخگویي مورد استفاده براي این  این پژوهش آماده گردید. مقیاسبراي اجرا در 

سـؤال چهـار منبـع اصـلي شـامل  14( است. ایـن 5تا کامالً موافقم= 1اي لیکرت )کامالً مخالفم=درجه
سؤال توسط  14شود. روایي صوري این آموزش، پاداش، حمایت سرپرست و حمایت فناوري را شامل مي

 (2009همکاران ) باباکاس و دانشگاه شیراز به دقت مورد بررسي قرار گرفت. نفر از اساتید روانشناسي سه



 ... با سازماني -مدني رفتارهاي بر مؤثر عوامل يبندرتبه و یيشناسا

 

101 

 

به ترتیبـي کـه آلفـاي  اند،هاي آن را به خوبي مستند ساختهخرده مقیاس پایایي این پرسشنامه و روایي و
گـزارش شـده اسـت. ایـن در نوسـان   ./83تا   ./73مقیاس هاي آن از کرونباخ گزارش شده براي خرده

از طریق فهرست اسامي کارکنان به صـورت  اي ترجمهپرسشنامه براي این پژوهش طي فرایند دو مرحله
از  آمـاده اجـرا شـده و گیري، و بر اساس تناسب حجم نمونه با حجم جامعـه آمـاريتصادفي ساده نمونه

ر اساس تناسب حجـم نمونـه بـا گیري، و بطریق فهرست اسامي کارکنان به صورت تصادفي ساده نمونه
چرخش واریماکس مورد بررسـي  و روایي سازه آن از طریق تحلیل عاملي اکتشافي و حجم جامعه آماري

با ایـن تفـاوت  دست داد،ه عوامل به نسبت مشابه با پرسشنامه اصلي را ب قرار گرفت. این تحلیل عاملي،
از تحلیـل  ،کرونبـاخ يآلفا قش تضعیع کننده برن بیش از یک عامل و دلیل بار عاملي بره ب ،2 که سوال

 4)بـا  حمایـت سرپرسـت سـوال(، 5پس از این مرحله سه عامل آموزش و قدرداني )با  کنار گذاشته شد.
 دست آمد.ه ب  ./79 ، و ./8،  ./8  با آلفاي کرونباخ سوال( 4)با  حمایت فناوري سوال( و

 پرسشنامه تقاضاهاي شغلي -2
ز الگـوي ي ابهام نقش، تعـارض نقـش و گرانبـاري نقـش ااي شغلي در سه حوزهبراي سنجش تقاضاه 

کـامالً ) اي لیکـرت( کـه بـر مقیـاس پـن  درجـه2009سؤاالت معرفي شده توسط باباکاس و همکاران )
 9جـرا گردیـد. ایـن اسؤال براي این پژوهش آماده  9شود، ( پاسخ داده مي5تا کامالً موافقم= 1مخالفم=

ررسي بقت مورد درسي روایي صوري توسط سه نفر از اساتید روانشناسي دانشگاه شیراز به سؤال جهت بر
ایـن  رونبـاخ(ک( روایـي سـازه و پایـایي همسـاني درونـي )آلفـاي 2009باباکاس و همکاران ) قرارگرفت.

قـش( را )ابهـام ن ./65 )تعارض نقش( تا ./61اند، به ترتیبي که آلفاي کرونباخ پرسشنامه را مستند ساخته
 ي وملي اکتشـافروایي سازه ایـن پرسشـنامه از طریـق تحلیـل عـا اند.براي این پرسشنامه گزارش نموده

اه حل لي، یک رچرخش از نوع واریماکس در این پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. نتیجه این تحلیل عام
ه ام گرفـت، را بـنقش نـتعارض  گرانباري نقش و سوال که به ترتیب ابهام و 3 و 4دو عاملي، با ترکیب 

ا آلفاي کرونبـاخ باین پرسشنامه بر روي یک عامل مجزا  7 و 2دست داد. الزم به ذکر است که دو سوال 
ام و گرانباري رونباخ ابهکدر پایان آلفاي  ها کنار گذاشته شدند.ضعیفي قرار گرفتند که در نهایت از تحلیل

 دست آمد. هب ./7و آلفاي کرونباخ تعارض نقش نیز  ./7نقش 
 پرسشنامه کنترل شغلي -3

ریچاردسـن  ؛ مارتینوسن،2005 ،1)دنیلز و هریس با استفاده از پیشینه پژوهش براي سنجش کنترل شغلي،
؛ باباکـاس 2008 , 2نوردام پیترز و نک،بال يل ن ،ا؛ دي ی2007 روکولینن, ؛ مانو،کینونن و2007 بورکه, و

ك رااین پن  سـوال میـزان کنتـرل اد پژوهش آماده اجرا گردید.؛( پن  سوال براي این 2009 و همکاران,
                                                           

1. Daniels & Harris 
2. De Jonge, Le Blanc, Peeters & Noordam 
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خودمختـاري ادراك شـده در  هاي انجام کـار وسیاست، هاي انجام کارروش ،شده کارکنان بر امور کاري
تا کامال  1و مقیاس پاسخگویي آن پن  درجه اي )کامالمخالفم=  حین کار را مورد  سنجش قرار مي دهد

توسط سه نفر از  اساتید دانشگاه شـیراز بررسـي و تاییـد ، ي صوري این پرسشنامه( است. روای5موافقم= 
در دو  ،گردید. روایي سازه این پرسشنامه نیز از طریق تحلیل عاملي اکتشافي و چرخش از نوع واریماکس

ب ور مستقل مورد تحلیل قرار گرفـت. نتـای   یکي همراه با پرسشنامه تقاضاهاي شغلي و دیگري ،مرحله
سوال را به شکل مستقل و قابل تمیز از تقاضاهاي شغلي، بر عاملي مسـتقل )بـا  5 ،اصل از این تحلیلح

 .دست آمده ب ./7سوال در این پژوهش  5( قرار داد. آلفاي کرونباخ این  ./85 تا ./57بارهاي عاملي 
 پرسشنامه رفتارهاي مدني سازماني -4

توسـط  ( کـه قـبال2009ً) 1سؤالي بخاري و علـي 9پرسشنامه  سازماني از -براي سنجش رفتارهاي مدني
مقیـاس پاسـخگویي ایـن  ( اعتباریابي شده است، اسـتفاده بعمـل  آمـد.1388پور )گلپرور، وکیلي و آتش
رفتارهاي مدني سازماني مع ـوف  ،( است. این پرسشنامه6تا همیشه= 1اي )هرگز=پرسشنامه شش درجه

دهد و بر اساس م العه انجـام شـده  ت یکجا مورد اندازه گیري قرار ميبه سازمان و همکاران را به صور
م لوبي برخوردار است )گل  به باال( ./9پایایي )آلفاي کرونباخ  و از روایي )روایي سازه وتمیزي( در ایران،

 همـراه بـا تحلیل عامل اکتشافي مجدد این پرسشنامه در ایـن پـژوهش، (.1388پرور، وکیلي، آتش پور، 
سؤال این پرسشنامه را به صورت کامال قابل تمیز بر روي یـک  9 ت پرسشنامه رفتارهاي انحرافي،سؤاال

  داد. قرار ./87عامل با آلفاي کرونباخ 
در دو سـ ح توصـیفي و اسـتنباطي  SPSS V.16افزار آماري ها، از نرمبراي تجزیه و تحلیل داده     

، درصد فراواني، میانگین، واریانس و انحراف معیار اسـتفاده استفاده شد. در س ح آمار توصیفي از فراواني
شد، و در س ح آمار استنباطي نظر به اینکه استفاده از آزمون پارامتریک مستلزم اطمینان از نرمال بـودن 

 -Single هاي مورد بررسي از آزمونها است، ابتدا آزمون اجرا و پس از آن با توجه به مولفهتوزیع داده

Sample t-test  براي تعیین وضعیت مدل و معناداري عوامل بهره جویي گردیـد. در پـژوهش حاضـر
 وکنتـرل شـغلي منابع شغلي، تقاضاهاي بین بررسي وضعیت مدیریت دانش از طریق همبستگي چندگانه

شـود. گیـري مـيمراتبي پرسشـنامه مزبـور انـدازه سلسله رگرسیون در سازماني مدني رفتارهاي با شغلي
سازماني بر اساس مـدل مـذکور از تکنیـک  -بندي عوامل موثر بر رفتارهاي مدنيبراي اولویت همچنین

TOPSIS  مرحله به شرح ذیل است: 5استفاده شد. این تکنیک داراي 
 

                                                           

1. Bukhari & Ali  
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گردد )مقیاس ميبر اساس معادله زیر بي ماتریس تصمیم( 1
ij

r ارزش شـاخص )j  ام بـراي گزینـهi  ام

 است.
 
 
 
گـردد. وزن بـا اسـتفاده از روش آنتروپـي مقیاس موزون با استفاده از فرمول زیر ایجاد ميماتریس بي( 2

 وزن شاخص مربوطه است.  .jw. آیدمحاسبه و به صورت زیر بدست مي

 
 
 گردد.مي ( مشخص-A) منفي آلایده ( و+A) مثبت آلایده گزینه ( سپس3
 
 
 
 
 :گرددیین ميزیرتع فرمول ( طبق-d) منفي آلایده ( و+d) مثبت آلایده یک گزینه از ( فاصله4

  
 

 (.3881گردد )اصغرپور، مي ها محاسبهبراي تعیین اولویت زیر ( طبق فرمولiC) ( ضریب نزدیکي5
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 هاافتهی
 :ه شده استحسب وضعیت مدیریتي ارائ بردرصد فراواني گروه نمونه پژوهش  فراواني و 1جدول  در

 
 

 درصد فراوانی گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت مدیریتی فراوانی و .1جدول
 

 ردیف وضعیت مدیریتی فراوانی درصد فراوانی درصدفراوانی تجمعی

 1 بله 20 7/10 7/10

 2 خیر 148 1/79 83/89

 3 اعالم نشده 19 2/10 100

 4 کل 187 100 ------

 

درصد(  7/10معادل )نفر  20نفر گروه نمونه پژوهش،  178از  مشاهده مي شود، 1 در جدول همان ور که
نفر )معادل  19 ده ودرصد ( داراي پست مدیریتي نبو 1/79نفر )معادل  148 داراي پست مدیریتي بوده،

 درصد( وضعیت مدیریتي خود را ذکر نکرده اند. 2/10
 
 

 t- Test  نتایج آزمون .2جدول 
 

 t P اختالف میانگین میانگین عامل 

 0,000 693/34 391/0 207/0±19/3 تقاضاي شغلي
 0,000 643/30 262/0 783/0±37/3 منابع شغلي

 0,000 831/35 -194/0 176/0±44/2 کنترل شغلي

 

را شد که نتای  اج Single- Sample t-testبه منظور پاسخگویي به سوال اول پژوهش ابتدا آزمون 
 05/0در س ح خ اي  مشاهده شده از مقدار بحراني جدول Pارائه شده است. با توجه به  2در جدول  آن

سه عامل  ،نابراینب(. P<0/05هر عامل معنادار است ) هايکوچکتر و اختالف مشاهده شده بین میانگین
نترل عامل ک نست. همچنین نتای  نشان داد که تنها میانگیمدني موثر ا -در رفتارهاي سازماني مدل
باشد و مي (3ط )نمره تر از حد متوس( در وضعیت نسبتا م لوبي قرار ندارد و پایین44/2±176/0شغلي )

د. از رار دارقلوبي کنترل و تقاضاهاي شغلي باالتر از حد متوسط است و در وضعیت م  میانگین عوامل
ني در سازما -ارهاي مدنيمؤثر بر رفت هاي انجام شده نشان داد که تأثیر هر یک از عواملآنجا که بررسي

ل را سنجید ین عوامااري بین کارکنان مورد بررسي با یکدیگر یکسان نیست، بنابراین باید میزان تأثیرگذ
معیاره  ري چندگهاي تصمیمکه یکي از روش TOPSISو بدین سان این عوامل را با استفاده از روش 

 مل مؤثر بر رفتارهايبندي عوا(. نتای  حاصل از رتبه1386 بندي نمود )میرغفوري و صیادي،است، رتبه
 ارائه شده است. 3در جدول  سازماني -مدني
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 TOPSIS ازمانی با استفاده از تکنیکس -بندی عوامل مؤثر بر رفتارهای مدنیرتبه .3جدول 
 

iC 
ازاي اندازه فاصله به

 آل منفيحل ایدهراه

زاي ااندازه فاصله به
 رتبه عوامل آل مثبتحل ایدهراه

 1 تقاضاي شغلي 123/0 136/0 525/0
 2 منابع شغلي 103/0 95/0 479/0
 3 کنترل شغلي 79/0 58/0 423/0

 

اثیر را در تـکمتـرین  "کنترل شـغلي"و عامل ، بیشترین "تقاضاي شغلي"شود عامل چنانکه مشاهده مي
 عه دارد.دني شرکت مورد م الم -رفتارهاي سازماني

 

 نتیجه گیری بحث و
سازماني با  -مبني بر اینکه رفتارهاي مدني فرضیه پژوهش 2 م ابق یافته هاي ارائه شده درجدول

ه این ترتیب مورد  منابع شغلي وکنترل  شغلي به صورت معناداري ارتباط دارد،ب عوامل تقاضاهاي شغلي،
 همکاران زاده و سهرابي هاي پژوهشگراني نظیر گیرد. تأیید این راب ه همسو با یافتهتأیید قرار مي

سازماني از طریق  -يدلیل پیش بیني رفتارهاي مدن باشد. ( مي2000) ساکع و همکاران و پود ،(1389)
تعارض نقش در این واقعیت نهفته است که با افزایش استرس هاي شغلي و  ابهام و گرانباري نقش و

بخشي از این تقلیل که عموما بدلیل هدر رفتن  ابد.یلیل ميگرانباري نقش، س ح عملکردکلي افراد تق
با احتمال زیاد در  ابهام وتعارض اتفاق مي افتد، انرژي و منابع شغلي افراد براي مقابله با گرانباري، نیرو،

مورد نقش حمایت سرپرست نیز،  در سازماني نیز خود را نشان مي دهد. –عدم انجام رفتارهاي مدني 
( شواهدي فراهم آوردند که نشان مي دهد رفتارهاي حمایتي سرپرست اثر 1983) نیر ان واورگ اسمیت،

مستقیمي بر رفتار مدني سازماني دارد و به طور غیرمستقیم بر رفتار نوع دوستي اثر دارد. رفتارهاي 
ران حمایتي سرپرست ممکن است رفتار مقابله به مثل را در زیردستان به وجود آورد. یک راه براي جب

رفتار حمایتي سرپرست انجام رفتار مدني سازماني است. همین طور رفتار حمایتي سرپرست ممکن است 
به عنوان عالمتي براي کارکنان باشد دال بر این که چنین رفتارهاي یاري دهنده اي مهم هستند. در این 

رفتار دیگر سرپرست  دو سرپرست به عنوان مدلي براي انجام رفتار مناسب ایفاي نقش مي کند. ،حالت
کارکنان  ،یعني الگوسازي و عالمت سازي اثر مستقیمي بر رفتارهاي مدني سازماني دارند. عالوه بر آن

دیگر نیز ممکن است به عنوان الگو و عالمتي براي تشویق دیگران به انجام رفتار مدني سازماني ایفاي 
 ر مورد تجارب شغلیشان تحت تاثیر قرارمينقش کنند. چون عالئم اجتماعي ساختارشناسي کارکنان را د

دهند. کارکناني که الگوسازي رفتار مدني سازماني سرپرستان یا همکاران را ببینند، این رفتارها را به 
احتمال بیشتر بروز خواهند داد. سرپرستان یا همکاراني که ويیفه شناس، کمک کننده و در محل کار 

را به انجام چنین رفتارهایي تشویق کنند. به خوبي ثابت شده است تمیز هستند، مي توانند مشاهده گران 
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که زیردستان تمایل زیادي به تقلید رفتارهاي رهبرانشان یا کساني که آنها را به عنوان مدل انتخاب کرده 
(. دلیل پیش بیني رفتارهاي مدني سازماني از طریق کنترل شغلي را 1983اند، دارند )اسمیت، ارگان، نیر، 

این شکل مي توان توضیح داد که تسلط یا کنترل بدین معناست که فرد شاغل تا چه اندازه احساس به 
مي کند بر جنبه هاي مهم کار کنترل دارد، که البته این جنبه هاي مهم کار هم شامل ويیفه هاي شاغل 

د و در نتیجه تواند عملکر مي شود، هم محیط کار. افزایش کنترل کارکنان بر جنبه هاي اصلي کار، مي
درپایان پیشنهادات کاربردي در راستاي یافته هاي پژوهش به  رفتارهاي مدني سازماني را افزایش دهد.

گرانباري نقش  تدابیري در جهت کاهش ابهام و این ترتیب است: براي افزایش رفتارهاي مدني سازماني،
فزایش س ح کنترل شغلي در نظر همچنین برنامه هایي جهت ا از جمله تحلیل شغل در نظر گرفته شود.

گرفته شود که یکي از این برنامه ها آموزش سرپرستان  براي دادن استقالل الزم به کارکنان براي انجام 
بازخوردهایي مبتني بر قدرداني و حمایت هاي عاطفي و  ارائه آموزش، از سوي دیگر باشد. ويایفشان مي

پیشنهادات پژوهشي  هاي مدني سازماني را افزایش دهد.تواند رفتار هیجاني سرپرستان از کارکنان مي
 دلبستگي شغلي و سازماني، تعهد م رح در حوزه این پژوهش اینست که نقش نگرشهایي مثل رضایت،

تحقیق در سازمانهاي  رفتارهاي مدني سازماني بررسي شود. غیره در پیوند بین تقاضاهاي شغلي با
ترك خدمت جایگزین  عملکرد شغلي و حمایت، هاي دیگري نظیرمتغیر و صنعتي و بازرگاني انجام گیرد

توان م رح  مي چند پیشنهاد مبتني بر یافته ها امادر حوزه پیشنهادات کاربردي، متغیر مستقل  گردد.
گرانباري نقش  براي افزایش رفتارهاي مدني سازماني الزم است تدابیري در جهت کاهش، ابهام و کرد.
افزایش س ح کنترل شغلي و استقالل  مشخص براي کارکنان و لي روشن وويایع شغ  جمله شرح از

حمایت هاي  همچنین بازخوردهایي مبتني بر قدرداني و بخشي به کارکنان براي انجام ويایفشان و
عاطفي و هیجاني سرپرستان از کارکنان اندیشیده شود که یکي از این برنامه ها آموزش سرپرستان براي 

شناخت عوامل مؤثر بر  ،بنابراین باشد. م به کارکنان براي انجام ويایفشان ميدادن استقالل الز
بندي آنها بسیار حائز اهمیت است. با توجه به نتای  حاصل، عوامل مدل مدني و رتبه -رفتارهاي سازماني

 مدني مؤثر خواهد بود. -آمیز رفتارهاي سازمانيبه عنوان پیشنهادي جامع در اجراي موفقیت
 

 

 عمناب
الي آمـوزش و عـمؤسسـه  :محمد صائبي و محمود شـیرازي. تهـران :. ترجمهوشهاي تحقیق در مدیریتر. )1381( سکاران، ا

 ریزي، دومپژوهش مدیریت و برنامه
ر کارکنـان حـوزه سـتادي دعوامل تأثیرگذار بر رفتـار شـهروندي سـازماني  .)1389( ر روانگرد، .پ ،باستاني .زاده، سسهرابي

  سي و چهارم شماره ،نامه بیمارستانفصل. 1388 وم پزشکي شیراز در سالدانشگاه عل
هاي روانـي پذیريسیببررسي استرس کارکنان شرکت پاالیش نفت تبریز و راب ه آن با آ(. 1384)ماني، آ  .گروسي فرشي، ت
 دوازدهم و سیزدهم شماره ژوهشي دانشگاه شاهد،پ -ميدو ماهانه عل .محیط -اساس مدل همخواني فرد و جسماني بر
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 -لي، رفتارهـاي مـدنيگـرا بـا عملکـرد شـغهاي سبک رهبري تحولراب ه مؤلفه(. 1388) ح پور،آتش .وکیلي، ن م.پرور، گل
 مي واحـد اهـواز، اسـفنددانشـگاه آزاد اسـال ،شناسـيهاي نوین در رواناولین همایش ملي یافتهسازماني و تعهد عاطفي. 
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 ، ششمانتشارات جنگل :. اصفهانشناسي صنعتي و سازمانيانرو(. 1387)  ع ،مهداد
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