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  مقدمه
نیروي  انسانی، نیروي تجهیزات و اطالعات، ی سرمایه،یعن ؛منبع اعمال نفوذ مدیریت میان چهار زه ازامرو

ق تالش کارکنان یبرجسته از طر 1یعملکرد سازمان .شودسازمان محسوب می يهیسرماانسانی ارزشمندترین 
که فراتر از  است یکارکنان تنداش ،بزرگ يهات سازمانیموفق ساز زمینهل یاز دال یکی. شودیحاصل نم یمعمول

در  یررسمین حال غیدر ع رفتار مطلوب و مورددر  یقات قابل توجهیتحق. ندینمایخود تالش م یف رسمیوظا
  . شودیگفته م) سندرم سرباز خوب( 2ی، رفتار شهروند سازمانين رفتاریبه چن .سازمان صورت گرفته است

م یبه سه دسته تقس )هستند یاتیح یسازمان یبه اثربخش یابیستد يکه برا(را کارکنان  يرفتارها) 1964(کتز
د یافراد با .2؛ بمانند یباق یستم سازمانیانجام دهند تا در س یید کارهایافراد با .1: نموده است که عبارتند از

جوش خود ت نوآورانه وید فعالیافراد با .3؛ معتبر انجام دهند مطمئن و یرا در قالب سبک ییهانقش ف ویتکال
دوم و  ي دسته رفتار .آنهاست ینقش سازمان يهایژگیانجام دهند که فراتر از و یبه اهداف سازمان یابیدست يبرا

 داوطلبانه و کامالً گونه رفتارهااین .)20: 1384، یمیمق(هستند یسازمان ياز رفتار شهروند ییهاسوم، نمونه
به ا ی دننمایرسمی پاداش دریافت نمی نوع رفتارها به طوربراي اجراي این  ن معنا که افرادبدیاختیاري هستند، 

  .شوندتنبیه نمی مجازات و علت عدم اجراي آنها
سیستم  يوسیلههطور مستقیم یا صریح بهآگاهانه است که ب کامالً شهروندي سازمانی، رفتاري فردي و رفتار

 شودیسازمان م ثرؤعملکرد م يث ارتقامجموع باع در اما ؛گیردتقدیر قرار نمی پاداش رسمی سازمان مورد

)Yoon, 2009: 421(. 

مجموع  آگاهانه است که در کامالً فردي و رفتاريشهروندي سازمانی،  رفتار است معتقد )1988(دنیز ارگان 
شهروندي  رفتار   معموال .)Wanxian and Weiwu, 2007: 225(.شودسازمان می ثرؤعملکرد م يباعث ارتقا
 بافت و محیط، پشتیبانی از یید وأت حمایت، مانند ،)Bachrach et al, 2006: 2(فتارهایی به رسازمانی 
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ي اصلی هاکنندهبه عنوان تسهیلو  که اثر مثبتی بر سازمان یا اعضاي آن دارنداجتماعی  شناسی،شرایط روان
منابع  یکی از به عنوان اکنون که اهمیت شهروندان .Borman).(2009 ,اشاره دارد ،کنندانجام وظایف عمل می

 رفتار ها درك شده است،زندگی انسان يهدهندتشکیل عنصر مثابه يخود سازمان به  حتی بسیار مهم سازمان و
  .باشداهمیت  با تواند بسیارها هم میعملکرد سازمان و افراد

 (Podsakoff et alمیالدي، بحث تمایل همکاري، را مورد توجه قرار داد 1938در سال  3چستربارنارد

همکارانش  و 4ارگان ي وسیلههشهروندي سازمانی ب رفتار يبار واژهاولین 1983در سال  چند هر). 513 :2000
خودجوش و  يعملکرد و رفتارها ي  دربارهبا بحث  5افرادي همچون کتز وکاهن قبل از او باز ؛گرفته شده به کار

 .ندا هن موضوع را مطرح کردیافراتر از انتظارات نقش 

ها یا گرفت بیشتر براي شناسایی مسئولیت رفتار شهروندي سازمانی انجام ياي که در زمینه تحقیقات اولیه
این رفتارها با وجود اینکه در . شد  اما اغلب نادیده گرفته می؛ که کارکنان در سازمان داشتند بود رفتارهایی

اما در  ؛گرفتند  شدند یا گاهی مورد غفلت قرار می  ي میگیرطور ناقص اندازههاي سنتی عملکرد شغلی بهارزیابی
ان نمودند یب) 2004(گران یاپل بام و د . (Bienstock et al, 2003: 360)دبهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودن

 یاثر بخش يباعث ارتقا اما ؛ستندیکارکنان ن یاز الزامات شغل رسم یجزئ یسازمان يشهروند هايکه رفتار
کاري و تا دیر وقت در محل کار ماندن  یک کارگر ممکن است نیازي به اضافه :عنوان مثالبه .گردندیسازمان م

اما براي بهبود امور جاري و تسهیل جریان کاري سازمان، بیشتر از ساعت کاري رسمی خود در  ؛نداشته باشد
در ) 2002( 6دافی و پر یت زالرز، .(Cropanzano, 2000: 7)دکن  ماند و به دیگران کمک می  سازمان می

 گارد ملی سرپرستان آمیزتوهین رفتار و زیردستان سازمانی شهروندي رفتار بین که  گرفتندجه ینت يامطالعه

ارگان معتقد است رفتار شهروندي . (Zellars et al, 2002)دارد وجود منفی يرابطه آمریکا ارتش هوایی
هاي رسمی پاداش در سازمان طراحی سیستم يوسیلهستقیماً بهسازمانی، رفتاري فردي و داوطلبانه است که م

   .)nd Kol, 2004: 386)Cohen aشوداما باعث ارتقاي اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می ؛نشده است
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یعنی نه یک  ؛این رفتار باید داوطلبانه باشد :کمی :کید داردأاین تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندي ت
سازمانی  يمزایاي این رفتار، جنبه :دوم ؛نه بخشی از وظایف رسمی فرد است تعیین شده واز پیش يوظیفه

دریافتند که رفتار ) 2003(بولینو وترنلی  .وجهی دارد رفتار شهروندي سازمانی ماهیتی چند :سوم؛ دارد
هاي حاکی از تالش .2 ؛طور مستقیم قابل اجرا نیستندآنها به. 1:شهروندي عموماً دو ویژگی مشترك دارد

 Korkmaz and( منظور موفقیت انتظار دارندشان بهها از کارکنانهستند که سازمان ویژه ايمضاعف و 

Arpac, 2009: 2432(. رابینز)اي است که قسمتی از آگاهانه رفتار شهروندي سازمانی رفتار کردهبیان  )2006
 . )Bukhara et al, 2009: 3( گرددسازمان می عملکرد يارتقاباعث  اما ؛الزامات رسمی شغل کارمند نیست

 رفتارهاي نظر گرفتن در و شناختی جمعیت هايویژگی بین ارتباط بررسی به) 2006(وایویو  و انکسیان

 داد نشان چینی شرکت کارمند 349 از نظرسنجی یک در. پرداختند نقشی رفتارهاي عنوانبه سازمانی شهروندي

 نظر در شغلی یا نقشی رفتارهاي عنوان به را رفتارهاي شهروندي بیشتري خیلی احتمال به کارمندان مسن و زنان

 . (Wanxian and Weiwu, 2007)گیرندمی

 فرانقش، رفتار :که عبارتند از است شده پیشنهاد OCB از چندین مفهوم مناسب دیگر ،خالصه طورهب

 ي وسیلههخودجوش که ب نوآورانه و رفتار ابعاد. دنیم ندشهروخودجوشی سازمانی و  ،رفتاراجتماعی مددکارانه
 داوطلبانه، ي هاي سازندهایده حفاظت سازمان، دیگران، همکاري با :از عبارتند است ه گردیدهیارا کتز

، به این ترتیب  .)Kumar and Bakhshi, 2009: 14( حفظ نگرش مطلوب به سازمان خودآموزشی و
ها عملکرد سازمان ،چنینهم ؛که به رفتار شهروندي سازمانی شهرت یافته است سازمان در بررسی افراد مطالعه و

 با سازمانی شهروندي رفتار ي رابطهدارد به بررسی  این مقاله قصد و رسدنظر میضروري به مهم و بسیار
 .بپردازد المیاستان ا يجهاد کشاورز سازمانی عملکرد

  ان مسأله یب
به اهداف  یابیمنظور دست هف محوله بیانجام وظا يراستاتالش فرد در  ت ویلفعا يجهیدر سازمان، عملکرد نت

با شغل که افراد مرتبط  يمجموع رفتارها :عبارت است ازعملکرد سازمان  در ،گریبه عبارت د .است ن شدهییتع
 يورو بهره ییکارا ،یزان اثربخشیها مسازمان يبرا یاتیار مهم و حیمسائل بس از یکی. دهندیاز خود نشان م

 ای )ف روزمرهیانجام دادن وظا(رفتار ،)يزان همکاریم(مرتبط با شغل  يهایژگیکه آن را با و استکارکنان 



ن یبه ا یابیزان دستیسازمان به م ات هریح يادامه بقا و ،نیبنابرا. رندیگیاندازه م )یمقدار بازده( دستاوردها
 .)200 :1374دعایی، ( است یفیک و یکم عملکرد افراد از نظر و ییمرهون کارا دارد که هر دو یها بستگیژگیو

 یع و به طور کلیصاحب صنا بازرگانان، تجار .اندشهروندان يت خود محتاج رأیشروعم يمندان براقدرت
ت الب          و مطا یذهن يهاازمند توجه به دغدغهیبشر، ن یزندگ يحاضر در صحنه يهادگران و سازمانیتول ي همه

- مهم سازمان تلقی می ع بسیاربمنا است که شهروندان از آشکاردر دنیاي امروزي  ،بنابراین. هروندان هستندش

که  ياریاخت داوطلبانه و يرفتارها :عبارتست از و استعملکرد  در يمؤثرو عامل مهم رفتار شهروندي  .شوند 
  یسازمان يهانقش ف ویثر وظاؤث بهبود مباع و   گیرند میانجام  ياما توسط و ؛ستندیف رسمی نیوظا از یبخش
. هستندسزایی برخوردار بهبر عملکرد از اهمیت  نآنا ي رابطه رفتار شهروندي و ابعادتوجه به  بنابراین، .شوندمی

الم یا يعملکرد سازمان جهاد کشاورز اب یسازمان يرفتار شهروند ي رابطه یبررس يبرا ازاین رو، این پژوهش
و باعث عملکرد  گذارند میر یعملکرد فرد تأث بر یسازمان يدر آن مشارکت، اطاعت و وفادار د کهشویانجام م

  .می شوند مطلوب سازمان
 

  ضرورت موضوع اهمیت و
صورت سازمان  یه مراتب هرملبا حفظ سلس ییکسب کارآ يراستاتمام تالش در  ساالري دیواندر نظام 

و  یانسان یاما در نظام ارزش ؛نان وجود داردیابل اطمرقیو غ یمناسبات سطح ،دلیلن یبه هم. گیرد می
  به سازمان و یطین محیدر چن. دیآیان مردم به وجود مینان در میقابل اطم درست و یمناسبات ساالري مردم
توجه به  ساالري مردم یدر نظام ارزش ،ن اساسیبر ا .ش بروندیحد توان پ شود تایآن فرصت داده م   ياعضا

ار مهم سازمان درك شده یاز منابع بس یکیت شهروندان به عنوان یاکنون که اهم .ش استیبه افزارو شهروندان 
وسته در یها پ، سازمانیرقابت کنون پر يایدن در عالوه برآن،  باشدت یار با اهمیتواند بسیاست، رفتار آنها هم م

ش استفاده یبا وجود افزا. هستند خود حداکثر کردن عملکرد و تالش کارکنان يبرا يدیجد يهاوهیش يجستجو
ن اعتقاد وجود دارد که یا اکنون. جود داردسازمان شکاف و ییهم در عملکرد کارآ اطالعات، باز يآورفناز 

 شاملده یو ا ک تفکری، یشهروند خوب سازمان ،دارد یبه تالش کارکنان بستگ يادیحدود ز عملکرد سازمان تا
مقررات  ن ویاز قوان يرویپ ،یاضاف هاي مسئولیتف ویره گرفتن وظاش و بهریر پذیمتنوع کارکنان نظ يرفتارها
اساس  ه ویبر پا. باشدیو مشکالت م یتیو تحمل نارضا ییبایثبت، شکمنگرش ي  حفظ و توسعه سازمان،



 بر آن، عالوه .کندیبه رقابت و عملکرد سازمان کمک م یسازمان يرفتار شهروند اًمسلم یسازمان يهاهینظر
زارعی ( دارد ياهژیت ویاهم یروز افزون جهان يهابه علت رقابت يل به رفتار شهروندیتما و ترغب

تعریف نوعی  هدف این مطالعه، .شودیم یت تلقیار با اهمیبس يرفتار شهروند ،ن رویا از .)36 :1385،متین
 هايبررسی .)Castro and et al, 2004: 29(کندیت سازمان کمک میفقفردي است که به مو رفتار

- ویژگیچهار  که است واقعیت این بیانگر گذار بر آن اثر عوامل و سازمانی شهروندي رفتار مورد در فراتحلیلی

 :Nielsen et al) 2009رهبري و رفتارهاي سازمانی هايویژگی شغلی، هايویژگی کارکنان، فردي هاي

نتیجه  که در گرددمی کارکنان بیشترپذیرش مسئولیت  اثربخشی و ترك خدمت، باعث کاهش غیبت و ).556
به  .کندکمک میبه موفقیت سازمان مختلف  اساس رویکردهاي متنوع و بر و تولید ،محصوالتی باکیفیت باالتر

 يکه به رفتار شهروند (المیا يگونه رفتار افراد در سازمان جهاد کشاورزنیا یمطالعه و بررس، ب ین ترتیا
  .رسدینظر مبه يار مهم و ضروریبس )در عملکرد سازمان دارد ییسزاهر بیثافته است و تأیشهرت  یسازمان

  نظراندگاه صاحبیاز د یسازمان يرفتار شهروند يهاشاخص
مشارکت  .3؛9یسازمان يوفادار .2 ؛8یاطاعت سازمان .1: م یدار يکند ما سه نوع رفتار شهروندیمطرح م 7گراهام
را به هفت دسته  يرفتار شهروند يهاشاخص 11پودساکف .(Bienstock et al, 2003: 361) 10یسازمان

 .6 ؛یتعهد سازمان .5 ؛یآداب اجتماع .4 ؛يابتکار فرد .3؛يجوانمرد.2؛يامداد يرفتارها .1: دینمایم میتقس
 يرفتار شهروند يارگان پنج بعد را برا .)Castro et al, 2004: 29( یتوسعه شخص .7 ؛يمندتیخودرضا

 ,Organ) ]1[اکتنزوادب و  یلت مدنی، فضي، جوانمردیشناسفهی، وظینوع دوست: دینمایمان یب یسازمان

1998: 9-12). 
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Source: Haq, 2004: 81. 
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Source: Chien, 1988: 40. 
 
 
  
  یسازمان يرفتار شهروند یقیتشو يهااستیس

و تعهد  يشغل ضايتر
 يسازمان

  يشناسفهيوظ

 رفتارهای رهبری

 تصورات خوب

 سن کارکنان

OCB 
  رفتار شهروندی سازمانی

  :يسازمان يهايژگيو
 يگرائجمع/ يفردگرائ

  :يفرد يهايژگيو
  ن و مقرراتيتابع قوان -
  مثبت يهاتيفعال -

  :هاي رهبريويژگي
  درک از زيردستان -
 اعتقاد به حمايت -

  )OCB( رفتار شهروندی سازمان

 يفرد يهايژگيو

 های انگيزشيتئوري



ها ران سازمانیمد. ب داردیق و ترغیاز به تشویند نزیاز افراد سر م يگریمانند هر رفتار دکه  يرفتار شهروند
توان چند مورد یم ،ن راستایهم در .ندیدر سازمان تالش نما يشهروند يتارهاتر شدن رفشکوفا يراستادر  دیبا

  :اندمناسب يندوب رفتار شهریو ترغ ارتقا ين اقدامات را نام برد که برایاز ا
 يجاد رفتارهایسازمان، به ا یکارکنان فعل يبرا یآموزش يهاطرح يتوانند با اجرایها مسازمان: آموزش .1

 ؛نده بپردازندد و سازیمف يشهروند

کنند که  یطراح يخود را طور يرویجذب و استخدام ن يندهایفرا دیها باسازمان :نش و استخدامیگز .2
 ؛جذب سازمان شوند یمترق يبا رفتار شهروند يافراد

 یابیدر ارز یمنظم و منطق يهاستمیجاد سیتوانند با ایها مسازمان :عملکرد و جبران خدمات یابیارز .3
 ؛ندیل نمایتسه را یسازمان يجاد رفتار شهروندیا يادیپاداش به کارکنان تا حد ز يهیعملکرد و ارا

، یمانند فرهنگ مشارکت یررسمیغ يهاسمیمکان يتوانند با توسعهیها مسازمان :یررسمیغ يهاتمسیس .4
 .ندیت نمایط کار تقویرا در مح یسازمان يرفتار شهروند

 
  قیتحق روش شناسی

رفتار  ي رابطه سعی شدهق، ین تحقیا در .است  یبه هدف مشخص یابیبه دنبال دست یقیهر تحق :قیاهداف تحق
 یق بررسیتحق یهدف کل ،نیبنابرا. مینمای یالم بررسیا يعملکرد سازمان جهاد کشاورز را با یسازمان يشهروند

  . است کشاورزي ایالم سازمان جهاد عملکرد با یسازمان يرفتار شهروند ي رابطه
  یاهداف فرع

 ؛جهاد کشاورزي ایالم عملکرد سازمان با یاطاعت سازمان ي رابطه یبررس .1

 ؛جهاد کشاورزي ایالم عملکرد سازمان با یسازمان يوفادار ي رابطه یبررس .2

 .جهاد کشاورزي ایالم عملکرد سازمان با یمشارکت سازمان ي رابطه یبررس .3

  
  پژوهش يهاهیق و فرضیتحق یدل مفهومم

 يرهایمتغ یآن ضمن شناسایاست تا براساس،  یازمند مدل مفهومیق، هر محقق نیتحق يهاهین فرضیتدو يبرا
رفتار  يهان اساس مؤلفهیبر ا. دین نماییآنها را تب یاتیو عمل یف مفهومیرها و تعارین متغین ایروابط ب ها،هیفرض



جاد یز این یمفهوم )1385(ن و همکاران یمتیح آن براساس نظر زارعیسازمان از نظر گراهام وتشر يشهروند
  :ق عبارتند ازیتحق يهاهیق، فرضیتحق یبا توجه به مدل مفهوم .دیگرد
 يدارامعني  الم رابطهیا يجهاد کشاورز یو عملکرد سازمان یسازمان يرفتار شهروند ابعادن یب :یاصل يهیفرض

  .وجود دارد
 یفرع يها هیفرض

  وجود دارد؛ يدارامعن يبطهالم رایا يو عملکرد سازمان جهاد کشاورز ین اطاعت سازمانیب .1
  وجود دارد؛ يدارامعن يبطهالم رایا يو عملکرد سازمان جهاد کشاورز یسازمان ين وفاداریب .2
 .وجود دارد يدارامعن يبطهالم رایا يو عملکرد سازمان جهاد کشاورز ین مشارکت سازمانیب .3

  
  

 
    یسازماناطاعت                                        

 
 
 

  یسازمان يوفادار              یسازمان يشهروند رفتار                

               
  

    
  

  مشارکت سازمانی                                                            

         
  .50-49 : 1385، یجندقو ن یمتیزارع: منبع                                                                            

  قیروش تحق
 يهاداده يآورق و جمعیتحق يرهایح متغیتشر يبرا .استفاده شده است فیین پژوهش از روش توصیدر ا
سنجش  ياستاندارد برا يهانامه پرسش استفاده از با ،نیچنهم. استفاده شده است یشیمایاز از روش پیمورد ن

ي تصویر مطلوب و جـذابی از سـازمان   اریه ،فداکردن منافع شخصی به خاطر منافع سازمانی
 .به محیط بیرون، عدم ترك سازمان حتی در صورت پیشنهاد شغل بهتر

 .همکاران و سایر افراد بیرون از سازمان دفاع از سازمان در مقابل انتقادهاي نا به جاي
 

هـاي  منظور حل مشکالت کاري همکاران، شرکت در فعالیتحضور در جلسات غیررسمی به
ي پیشـنهادهاي ابتکـاري و نوآورانـه بـه منظـور      اجتماعی و گروهی مربوط به سازمان، ارایـه 

ف اضافی بـراي کمـک بـه کارکنـان و همکـارانی کـه       وظایي بهبود سازمان، قبول داوطلبانه 
وآوري سـازنده بـه وسـیله           ي  حجم کاري سـنگینی دارنـد، حمایـت کارکنـان از تغییـرات ـن

 .مدیریت

سازمانی
 

کارآ
یی
 

و اثربخشی
 

داري از پذیرش درخواست د ي مؤثر از زمان، خوبه موقع حاضر شدن سرکار، استفاده
هاي اضافی، تبعیت از قوانین و مقررات حتی در صورتی که با روحیات استراحت و مرخصی

قابل انتقادهاي نا به جاي همکاران و سایر افراد آنها سازگار نباشد، دفاع از سازمان در م
 .بیرون از سازمان

 

 عملکرد



 طیف لیکرت لفیقی بات يانامه ، پرسشیعملکرد سازمان سنجش يو محقق ساخته برا یسازمان يرفتار شهروند
 کرونباخ يبا استفاده از آزمون آلفا ،درتمام ابعاد نامه پرسش پایاییج آزمون ینتا. و به اجرا درآمده است یطراح

د قرار یینظران مورد تأاز صاحب تن سط چندتو ،نامه محقق ساخته پرسش صوري یروای .باشدیم% 80 باالتراز
  .استفاده شده است ياق از روش کتابخانهیات تحقیاطالعات راجع به ادب يآور جمع يبرا. گرفت

. بودالم یا يکارکنان جهاد کشاورز نفراز 420ن پژوهشیا يآمار يجامعه :يریگو روش نمونه يآماري  جامعه 
ساده، از  یتصادف يریگ با استفاده از جدول مورگان و بر اساس روش نمونه ،يآمار يهان تعداد نمونهییتع يبرا

  .شد يآورجمعنفر از آنان داده  201تعداد 
  قیقلمرو تحق

) قلمرو موضوعی( عملکرد سازمان اب یسازمان يعوامل رفتار شهروند ي رابطه ین پژوهش به منظور بررسیا
 1389تا سه ماه اول سال  1388آخر سال  يسه ماهه یزمان يدر فاصله )مکانی  قلمرو( المیا يجهاد کشاورز

  .ل قرار گرفتیه و تحلیمورد تجز و يآورجمع ،قیها و اطالعات تحقداده
  تجزیه و تحلیل داده هاروش 

ف یتوص يبرا. استفاده شده است یو استنباط یفیشده از آمار توص يگردآور يهال دادهیه و تحلیتجز يبرا
 یفراوان هاي جدولشامل  واستفاده شده  یفیاز آمار توص یو عملکرد سازمان یسازمان يهروندرفتار ش يرهایمتغ

جا، نیدر ا .کندال استفاده شده است یب همبستگیزمون ضرآ ق ازیتحق يهاهیفرض یبررس يبرا .استو نموداره
 ها را موردهیفرض ،سپس م؛یاپرداخته ،دست آمدهه نامه ب ق پرسشیکه از طر ییهاافتهی یفیل توصیابتدا به تحل

  .میاادهقرار د بررسی
  

  یسازمان ياالت رفتار شهروندؤس یغ فراوانیتوز: )1(شماره  جدول
  درصد  تعداد پاسخگو  نهیگز

  7/27  54  موافقم
  2/66  129  موافقم ياتا اندازه
  2/6  12  ندارم ينظر

  100  195  جمع کل
  



رفتار  نشان ازاند که زده عالمت را متوسط به باال ينهیان گزیدرصد پاسخگو 93 ،)1(شماره جدول  يبرا
  .داردباالتر به کارکنان در سطح متوسط يشهروند

  یاالت عملکرد سازمانؤس یع فراوانیتوز: )2( شماره جدول
  درصد  تعداد پاسخگو  نهیگز

  6/15  30  ادیز یلیخ
  3/70  135  ادیز

  5/12  24  يتاحدود
  6/1  3  کم

  100  192  جمع

  
اند که متوسط به باال را انتخاب نموده ينهیان گزیدرصد پاسخگو 85ش از یب ،)2( شماره اساس جدول بر

  .باشدیکارکنان سازمان م يعملکرد باال يدهندهنشان
  هاهیآزمون فرض
 ياردامعن يرابطه يورزو عملکرد سازمان جهاد کشا یسازمان ين رفتار شهروندیب: یاصلي  هیآزمون فرض

  .اردوجود د
  آزمون يآمار يهاهیفرض

  H0 :P=0 .وجود ندارد يدارامعن یهمبستگ یملکرد سازمانعو  یسازمان ين رفتار شهروندیب -
   H1 :P #0 .وجود دارد يدارامعن یهمبستگ یو عملکرد سازمان یسازمان ين رفتار شهروندیب -
 یب همبستگیفوق با استفاده از ضر يهیضنامه به منظور آزمون فر پرسش يهاداده يل آماریج حاصل از تحلینتا

 .ان شده استیب )3(شماره جدول  کندال در

  ارتباط رفتار شهروندي سازمانی و عملکرد سازمان): 3(جدول شماره 

  
  
  

  فراوانی  متغیر وابسته  متغیر مستقل  فرضیه
ضریب 

  همبستگی کندال
سطح 

  داريمعنا
سطح 
  خطا

 ينتیجه
  آزمون

 H0رد  05/0  00/0  624/0  195  عملکرد سازمان  یرفتار شهروندي سازمان  اصلی



 95با  ن رو،یاز ا .باشدیم 05/0 یعنی؛ تر از سطح خطادست آمده کمهب يداراجا که مقدار سطح معنآن زا
 624/0به مقدار  یبا عملکرد سازمان یسازمان ير رفتار شهروندیغمت پس، .شودیرد م  H0نانیدرصد اطم

  .دارد یهمبستگ
  .داري وجود داردي معنابین اطاعت سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه :ي فرعی یکضیهآزمون فر

  :آزمون عبارتند از يآمار يهاهیفرض
 H0: P=0.  وجود ندارد يدارامعن يرابطه يو عملکرد سازمان جهاد کشاورز ین اطاعت سازمانیب

 H1:P #0                  .د داردوجو يدارامعن یهمبستگ یو عملکرد سازمان ین اطاعت سازمانیب

کندال استفاده  همبستگی  بیاز ضر يو عملکرد سازمان جهاد کشاورز ین اطاعت سازمانیرابطه ب یبررس يبرا
 .ن آزمون استیانگر ایب )4(شماره جدول  ،شده 

  یو عملکرد سازمان یارتباط اطاعت سازمان: )4(شماره  جدول

  یفراوان  ر وابستهیمتغ  ر مستقلیمتغ  هیفرض
 یب همبستگیضر

  کندال
  آزمون يجهینت  سطح خطا  يداراسطح معن

 H0رد  05/0  00/0  522/0  195  عملکرد سازمان  یسازمان يرفتار شهروند  کی یفرع

  
جه گرفت که یتوان نتینان میدرصد اطم 95با ن رو، یاز ا :از سطح خطاست کمتر يداراجا که سطح معناز آن

  .وجود دارد يدارامعني الم رابطه یا يکرد سازمان جهاد کشاورزو عمل یان اطاعت سازمانیم
  .داري وجود داردي معنابین وفاداري سازمانی و سازمان جهاد کشاورزي ایالم رابطه :دو یفرع يهیآزمون فرض

  :آزمون عبارتند از يآمار يهاهیفرض
 H0 : P=0. ردوجود ندا يدارامعن یهمبستگ یو عملکرد سازمان یسازمان ين وفاداریب

 H1 :P #0             .د داردوجو يدارامعن یهمبستگ یمانو عملکرد ساز ين وفاداریب

 .ارتباط بین وفاداري سازمانی وعملکردسازمانی نشان داده شده است)5(درجدول شماره 

  یو عملکرد سازمان یسازمان ين وفاداریارتباط ب :)5( شماره جدول

  یفراوان  تهر وابسیمتغ  ر مستقلیمتغ  هیفرض
 یب همبستگیضر

  کندال
  جه آزمونینت  سطح خطا  يداراسطح معن

 H0رد  05/0  001/0  493/0  200  عملکرد سازمان  سازمان يوفادار  دو یفرع

  



جه گرفت که یتوان نتینان میدرصد اطم 95با ن رو، یاز ا. کمتر از سطح خطاست يداراجا که سطح معناز آن
  .وجود دارد يدارامعن يالم رابطهیا يسازمان جهاد کشاورزو عملکرد  یسازمان يان وفاداریم

داري ي معنی بین مشارکت سازمانی و عملکرد سازمانی جهاد کشاورزي ایالم رابطه :سه یفرع يهیآزمون فرض
  .وجود دارد

  :آزمون عبارتند از يآمار يهاهیفرض
 H0 : P=0 .داردوجود ن يدارامعن يرابطه یعملکرد سازمان و ین مشارکت سازمانیب

 H1 : p#0  .وجود دارد يدارامعن يرابطه یو عملکرد سازمان ین مشارکت سازمانیب

کندال  یب همبستگیه با استفاده از ضریپرسشنامه به منظور آزمون فرض يهاداده يل آماریج حاصل از تحلینتا
  .ان شده استیب )6(شمارهدر جدول 

  یبا عملکرد سازمان یارتباط مشارکت سازمان: )6(شماره جدول 

  یفراوان  ر وابستهیمتغ  ر مستقلیمتغ  هیفرض
 یب همبستگیضر

  کندال
  آزمون يجهینت  سطح خطا  يداراسطح معن

 H0رد  05/0  000/0  544/0  200  عملکرد سازمان  سازمان يوفادار  سه یفرع

  
جه گرفت که یتوان نتینان میدرصد اطم 95با  پس، :استکمتر از سطخ خطا  يداراکه سطح معن نیبا توجه به ا

  .وجود دارد يدارامعن يرابطه یو عملکرد سازمان ین مشارکت سازمانیب
  پژوهش یلیتحل يهاافتهی

  .میپردازیالم میا يپژوهش از نظر کارکنان سازمان جهاد کشاورز يرهایل متغین بخش به تحلیدر ا
  المیا ياز نظر کارکنان جهاد کشاورز یسازمان يرفتار شهروند يهاآمار شاخصي خالصه : )7( ل شمارهجدو        

  اریانحراف مع  نیانگیم  تعداد  شاخص
  58/0  6308/1  195  یاطاعت سازمان

  63/0  82/1  200  یسازمان يوفادار
  78/0  82/1  200  یمشارکت سازمان

  



سبت از نظر کارکنان ن یو مشارکت سازمان یسازمان يوفادار يهادهد که شاخصینشان م )7(شماره جدول 
ان کارکنان در یها در من شاخصیا ،گریبه عبارت د .اندبوده يشترین بیانگیم يدارا یبه شاخص اطاعت سازمان

   .بوده است يادیحد ز
آن و در عملکرد  يهاو شاخص یسازمان يرفتار شهروند يهین فرضیدهد که بینشان م )8(شماره جدول 

  .ردوجود دا يقو یبه عنوان وابسته همبستگ یسازمان
  قیتحق يهاهیفرض یهمبستگ يل آزمون معناداریج تحلینتا): 8(جدول شماره 

  ینوع همبستگ P-Value  یمقدار همبستگ  هیفرض
  يقو  00/0  646/0  یه اصلیفرض

  يقو  00/0  522/0  ه اولیفرض
  يقو  001/0  493/0  ه دومیفرض
  يقو  00/0  544/0  ه سومیفرض

 
  يریگجهینت

 يرابطهرفتار شهروندي سازمانی و عملکرد سازمان جهاد کشاورزي ایالم  بعادان یق نشان داد بیج تحقینتا
د ییق تأیتحقي  هیهر سه فرض يآمار يهالیه و تحلیج حاصل از تجزیوجود دارد با توجه به نتا يدارامثبت و معن

   .شدند
  هاشنهادیپ
و  ییق کارآین طریگام بردارند تا از ا یسازمان يجاد رفتار شهروندیا يراستاران سازمان به طور قاطع در یمد .1

  ؛ابدیش یسازمان افزا يوربهره
  ؛ران برگزار گرددین کارکنان و مدیب وقتهر چند  یررسمیجلسات غ .2
  ؛باشندداشته  یو اطالعات موجود در سازمان آگاه ،هاهیانیب ،هاهیکارکنان نسبت به اطالع .3
  ؛ه اقدام شودیو تنبق یمناسب تشو يو کارها جاد سازینسبت به ا .4
  ؛شود يسازسازمان فرهنگ در یو اطاعت و مشارکت سازمان ينسبت به وفادار .5
  ؛شوداستقبال  يو نوآورانه يابتکار هايشنهادیاز پ .6
 ؛دشوت یتقو یفرهنگ گروه .7



  .گردد تقویت اعتماد میان کارکنان ومدیران شرکتحس .8
  يان بعدبراي محقق ییهاپیشنهاد

  ؛رضایت مشتري و یسازمان يبین رفتار شهروند يابطهتعیین ر. 1
  ؛برون سپاري و یسازمان يبین رفتار شهروند يتعیین رابطه .2
  ؛فساداداري و یسازمان يبین رفتار شهروند يتعیین رابطه .3
 .هاسازمان کیفیت خدمات در و یسازمان يبین رفتار شهروند يتعیین رابطه .4

  :نوشتیپ
کنیم داراي بعد   رفتار شهروندي ممکن است همزمان ظهور نکنند، مثالً افرادي که ما فکر می هر پنج بعد ]1[

دوستی و نوع دوست و فداکار نباشند یا برخی از این ابعاد، مانندشناسی هستند ممکن است همیشه نوعوظیفه
کنند با انجام این نان سعی کارک ییعن ؛شناسی تاکتیکی براي تحت فشار قرار دادن مدیران سازمان باشدوظیفه

 ،در این حالت. گذارند ثیرأگیري مدیران سازمان براي ارتقا یا اعطاي پاداش به آنها، ت اعمال بر روند تصمیم
 ,Castro et al)شوند براي سازمان تبدیل می» خوبي  هنرپیشه«بودن به » سرباز خوب« کارکنان سازمان از

 یتایوان يهاشرکت يجنسیت را برا با سازمانی شهروند رفتار ي رابطه يلی در مطالعه پنگ چی. (30 :2004
با تسهیم دانش  یسازمان ينشان داد که بین پنج بعد رفتار شهروند يو يج مطالعهینتا .قرار داد یمورد بررس

  .(Chieh-Peng, 2008).برقرار است يدارمثبت و معنا يارابطه
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Abstract 
   In this study, while describing the subject and its performance, it has been tried to be propound 
the organizational citizenship behavior indexes from point of view of some of the clear-sighted, 
the influencing factors on the subject, encouraging strategies of the organizational citizenship 
behavior and the effect of organizational citizenship behavior on organizational performance of 
agricultural jihad organization in Ilam province. Researching methodology, the describing-
correlating one and its level is of applied type. This research s statistic community consists of 420 
people of Ilam Agricultural jihad organization personals. The volume of estimated sample is 201 
people which it is done through answering tow deferent ways of deducting and describing 
statistics. Finally, considering the results of statistic tests indicating a meaningful and positive 
connection between organizational citizenship behavior and organizational performance, the 
essay adds up and concludes the subject. 
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