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  چکیده

کارکنان مناطق هدف این مطالعه بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندي 
 ،روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردي بوده و بر حسب روش. استشهرداري شهر رشت

تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است که با به کارگیري ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده 
به ) نفر 257(مدیران و کارشناسان شهرداریهاي شهر رشت . ري شده استهاي مورد نیاز جمع آو

نفر تعیین  154عنوان جامعه آماري انتخاب و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه نیز برابر با 
ها پرسشنامه بوده و داده هاي جمع آوري شده از طریق نرم افزار ابزار جمع آوري داده. گردید
SPSS یافته هاي پژوهش . سیون خطی ساده و چندگانه مورد بررسی قرار گرفتو آزمون رگر

بین فضیلت سازمانی و رفتار ) 3/60ضریب همبستگی (دار حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی
بود، همچنین در بررسی ابعاد فضیلت سازمانی با رفتار شهروندي کارکنان مناطق شهرداري رشت

، و بخشش )9/27(، صداقت )5/20(، شفقت )1/17(بینی شهروندي نیز مشاهده گردید خوش 
  .   را تبیین کندمناطق شهرداري رشتکارکنان شهروندي سازمانیرفتار تواند درصد می) 4/14(

  
فضیلت سازمانی، رفتار شهروندي، خوش بینی، اعتماد، مناطق : واژگان کلیدي
  شهرداري رشت
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  مقدمه 
این امر ضرورت نوآوري، . حال صنعتی شدن استاي در  دنیاي کنونی با شتاب فزاینده

از این رو، . کند  و موفقیت سازمانها بیشتر می ءوري و پاسخگویی را براي بقا پذیري، بهره انعطاف
با توجه به . ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنندکارکنان سازمان دارندروانشناسان تأکید 

هاي خدماتی و همچنین ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش ،با مشتريتعامل فراوان و رو در رو
تواند به کارکنان در  هایی که مییکی از مهارت. )2006، 1گرپ و راستوگی(اهمیت بیشتري دارد
این مقوله به رفتارهاي فردي اشاره دارد که . است »2رفتار شهروندي سازمانی«این راه کمک کند 

که کارایی و اثر بخشی عملکرد سازمان را افزایش  برخاسته از بصیرت افراد بوده و عالوه بر این
برنز و (شوندتشویق نمیدهند، مستقیم و به صورت صریح، از طریق سیستم رسمی پاداش می

پودساکف بر این باور است که شهروندي خوب، تفکري است که رفتارهاي . )2008، 3کارپنتر
انجام وظایف جانبی، کمک رسانی : هاي آن عبارتند ازشود که برخی از مصداقمتنوع را شامل می

اطاعت از مقررات سازمانی اي در زمینه کاري خود، داوطلبانه به دیگر افراد در کارشان، توسعۀ حرفه
حتی در مواردي که کسی بر او نظارت ندارد، تالش در جهت ارتقاء سازمان و کمک به حفظ 

  ). 2000و همکاران،  4پادساکف(نگرشی مثبت و تحمل نامالیمات درکار 
اخالقی، فضیلتبهپایبنديخصوص بروز چنین رفتارهایی بهخود را درآراءاز طرفی فالسفه

بوده و  دهنده سالمت سازماناخالقی، نشانفضائلبهپایبندياز دیدگاه آنان. انداختهمعطوف س
منديقلب فضیلتتعادل،اینآناندیدگاهاز. شودمیاحساساتودر اعمالتفریطوافراطمانع از

ايشیوهبهدرست،زماندردرست،به دالیلرادرستعملدهدمیاجازهکارکنانبهواست
صاحبنظران افراد تمایل دارند به به اعتقاد ). 2000، 5آرجون(دهند انجاممیزان متعادلبهوستدر

فضیلت  ).2006و همکاران،  6بکر(هاي دریافتی از سازمان رفتار کننداي سازگار با ارزشگونه
یلت قرار گرفتن در معرض فض. شودسازمانی به تعالی و ارتقاء رفتاري اعضاي سازمان مربوط می

سازمانی، موجب ایجاد احساسات مثبت در کارکنان و برانگیختن آنها در راستاي کمک و احترام به 
زیرا ). 2003، 7باگوزي(شود یکدیگر و در نتیجه اجراي هر چه بیشتر رفتار شهروندي سازمانی می
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حساس وفاداري افراد با ذهنیت مثبت از سازمان، شهرت و اعتبار سازمانی خود را افزایش، اعتماد و ا
را توسعه، و در راستاي حفظ و تقویت این اعتبار و انجام بهتر و کسب سود بیشتر براي سازمان تالش 

  ). 2008و همکاران،  1لیلیوس(کنند می
بهپایبنديباتواندمیوجوديواحدیکعنوانسازمان، بهکهداشتانتظارچنینتوانمیبنابراین

رابطهساختنمتعادلنیزودرونی خوداجزاءمیانهماهنگیایجادرا برايالزمظرفیتفضائل اخالقی،
پژوهش ها، از این رو  با توجه به اهمیت دو مبحث یاد شده براي سازمان. آورددستبهمحیط،باخود

.برآمده استمناطق شهرداري شهر رشتدرصدد بررسی رابطه بین دو مولفه مذکور درحاضر 
  

  هشادبیات نظري پژو
  رفتار شهروندي سازمانی

اي از رفتارهاي داوطلبانه و اختیاري که مجموعه«رفتار شهروندي سازمانی عبارت است از 
ثر وظایف و ؤبخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وي انجام و باعث بهبود م

اي است که با آن هروندي دستهاولین دسته از رفتار ش). 2004، 2اپلبام(» .شوندهاي سازمان مینقش
چنین رفتارهایی کارگران و ). ارتباطی(رفتار شهروندي بین شخصی : بیشترین آشنایی وجود دارد

سازد و مستلزم کمک، حمایت و توسعه سایر اعضاي سازمانی به طریقی است همکاران را منتفع می
شامل کمک به همکارانی است به عنوان مثال، کمک کردن . رودکه وراي انتظارات عادي شغل می

کند و به کارکنان جدید که بار کاري سنگینی دارند و به آنها با موضوعات شخصی کمک می
اشاره به آگاه ساختن  3تواضع. دهندشوند راه را نشان میهنگامی که اولین بار وارد یک شغل می

ین دارند که وقایع مرتبط با کارکنان از موضوعات مربوط به آنها دارد، برخی کارکنان تمایل به ا
دهند؛ آنها دیگران را در حلقه نگه شهروندان خوب عکس آن را انجام می. آنها محرمانه باقی بماند

. دانند که چه نوع اطالعاتی ممکن است براي افراد دیگر مفید باشددارند زیرا آنها هرگز نمیمی
که آنها کارهایی را انجام هنگامی مستلزم داشتن نگرش خوب به همکاران است، حتی4مردانگی

  . دهند که آزار دهنده است یا هنگامیکه واحد سازمانی دچار سختی شده استمی
این رفتارها با تالش در جهت بهبود . دسته دوم رفتار شهروندي رفتار شهروندي سازمانی است

رفتارهاي شهروندي ". سازندعملیات سازمان و خصوصًا وفادار ماندن به آن، سازمان را منتفع می
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بدون توجه به ماهیت خاص وظایف آن تقریبًا با هر شغلی مرتبط بوده، و منافع روشنی به لحاظ 
کارایی بیشتر، افزایش : ، منافعی همچون"هاي کاري براي سازمانها بهمراه دارداثربخشی بخش

روشن است که رفتارهاي بنابراین . را به دنبال دارد.... رضایت مشتري، کیفیت برتر، کاهش شکایات 
  ).1392و همکاران،  1کولکوئیت(اي بر ردة عملیاتی دارد شهروندي تأثیر عمده

  
  فضیلت سازمانی

بنا به گزارش . متعالِی اعضاي سازمان اشاره دارد ویافته  ءفضیلت سازمانی به رفتار ارتقا
یا به عنوان انفرادي لیت تواند به عنوان فعاها میفضیلت در و از طریق سازمان"، )2003(کمرون 

بروز یا عدم توانند موجب ی میفرهنگ یا فرآیندهاي سازمان. آشکار شود ،اقدام جمعی افراد
- فضیلت تداعی می که در تعریفسه ویژگی کلیدي . "در سازمان شونداعمال با فضیلت  بروز

، مندشکوفا، قدرتهایی با شخصیت اخالقی و فضیلت به انسان(تاثیر انسان : گردند عبارتند از
، خیر )شودمیدار و اصول متعالی مربوط ف معنیاهدداراي اپذیر، ، انعطافینترلکداراي خود

، و بهبود وضعیت اجتماعی )است "خوب، درست و شایسته"که چه چیز  دهدمینشان (اخالقی 
ر از هاي اجتماعی که فراتیابد و ارزشفضیلت فراتر از صرفاً سود منافع خود گسترش می(

را يابزار) 2004(کمرون . )2009، 2ریبرو و رگو()کندهاي ابزاري است را ایجاد میخواسته
بخشش سازمانی،  متشکل از عواملپنج عاملی  شامل مدلی؛براي سنجش فضیلت سازمانی

  ).2009ریبرو و رگو، (معرفی نمود بینی، و شفقت اعتماد، صداقت، خوش
نتیجه به دریافت و دستیابی به انتظار همیشگی  یا تمایلبینی به عنوان خوش:بینیخوش-

آن را به عنوان ) 2010(و همکاران 4سکینپگر .)1993، 3اسکیر و کارور(شودمثبت تعریف می
تمایل به باور، انتظار یا امید به این تعریف کردند که امور با وجود تجربه مشقت بار فعلی، به 

است که برخالف وضعیت دشوار کنونی، کارکنان  يباوربینی خوش. خوبی پیش خواهند رفت
اظهار داشتند که ) 2007(و همکارانش  5لوتانس. بینندهنوز آینده روشنی براي خود می

هستند بیشتر احتمال دارد از  ترو انعطاف پذیر تر، موثرتربین، خوشترکارمندانی که امیدوار"
نسبت به همتایان  ی فعلی با آن مواجه هستندرقابتحیط ها در می که بیشتر سازمانشرایط سخت

                                                                                                                                                     
1. Colquitt
2. Ribeiro and Rego
3. Scheier and Carver
4. Seckinger
5. Luthans 



145  بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی

ممکن است به عنوان سپري در  بینیخوش. ".ببرنددرتر جان سالم بهخود با سرمایه روانی پایین
هاي و بهبود استراتژي) 2006و همکاران،  1گیاتاي(وانی و جسمانی در آینده ربرابر مشکالت 

تحقیقات همچنین نشان داده که  و هدشوا. عمل کند) 2006، 2نس و سگرستوروم(مقابله 
بینی به طور مثبت با رفتارهاي شغلی مثل رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد ارتباط خوش

  ). 2009، 3گروتکلوئمپر و دي(دارد
دهد که حسن نیت، مالحظات، و احترام بر سازمان اعتماد سازمانی نشان می:اعتماد -

وبا بسط).2009ریبرو و رگو، (اعتماد دارند خود رهبرانحاکم است و افراد به  یکدیگر و 
کالهبرداري، چاپلوسی،دروغ،مانندمنفیهايارزشجايبهتوانمیاعتمادفرهنگگسترش

وداري، تعهدامانتانصاف،راستگویی،صداقت،مانندمثبتاخالقیهايارزشغیره،ونفاق
  .)1389، حیدر آبادي(پروراند جامعهدرراشهامت

شفقت سازمانی بدان معنی است که افراد مراقبت یکدیگر هستند و به یکدیگر  :شفقت- 
هایی هستند که بطور کلی غرایز، یک دسته امیال و کشش ).2009ریبرو و رگو، (دهنداهمیت می

اما مطالعه در . کنندضامن حفظ و بقاء حیات فردي انسان بوده، احتیاجات حیاتی او را تأمین می
هـبهـتوجبرمبتنیکهدارد  دجوو ننسادرا یگرد يهاخی کششبردهد که ها نشان میانسانزندگی

 ارقريغریزهاي فعالیتعوـنیناز ا برترفقیدر ا بلکه،نیستديفرمنافعو  تحتیاجاا تأمینو  دخو
در . انیگردراه  درتگیـگذشدخوو از  اريوـغمخع،همنوبهمحبت،ندزفربهعالقهقبیلدارد؛ از 

 جمعیندگیز ءبقاو  حفظهـبلـتمایهـبلک،تـنیسفدـهننساا ديفردخوارد،مویناز ا یکهیچ
دخورمحواز  گاهانهآ رطوبهرا  ننساا توجه  که،یشاگرینا. ستا دمشهوخوبیبهغیربهتعلّقو 
  .دشومیتعبیر»نسانیا عاطفۀ«هـب،دـندامیگرفمعطوغیرسمتبهو  رجخا

و احترام در سازمان شایع استدهد که درستکاري، قابلیت اعتمادنشان می:صداقت-
).2009ریبرو و رگو، (

شوند و به عنوان میبدان معنی است که اشتباهات به سرعت بخشیده  :بخشش سازمانی-
 ،اي که از طریق  استانداردهاي باالي عملکرد مشخص شدههایی براي یادگیري در زمینهفرصت

).2009ریبرو و رگو، (د استفاده قرار بگیرند مور
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  شناسی پژوهشروش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شیوه گردآوري اطالعات، تحقیقی توصیفی 

جامعه آماري شامل کلیه مدیران و کارشناسان مناطق شهرداري رشت. و از نوع همبستگی است
از فرمول زیر جهت برآورد )  نفر 257(عه آماري که با توجه به محدود بودن حجم جام. باشدمی

  .نفر تخمین زده شد 154حجم نمونه استفاده شد و حجم نمونه برابر 
  

  
پرسشنامه مذکور . جهت جمع آوري اطالعات الزم، از ابزار پرسشنامه استفاده گردید

شرح زیر تقسیم که سئواالت آن ب سوال بوده 31و شامل ) 2009(برگرفته از مطالعه ریبرو و رگو 
  :بندي شده است

  

  ترکیب سواالت پرسشنامه) 1(جدول 
  

سوالتعدادریمتغسوالتعدادریمتغ
  سوال 17  رفتار شهروندي سازمانی  سوال 14  فضیلت سازمانی

  سوال 4  نوع دوستی  سوال 3  خوش بینی
  سوال 4  جوانمردي  سوال 3  اعتماد
  سوال 3  احترام و تکریم  سوال 3  شفقت
  سوال 3  )وجدان کاري(وظیفه شناسی  سوال 3  صداقت
  سوال 3  فضیلت مدنی  سوال 2  بخشش

  
به این دلیل که پرسشنامه ( و بومی سازي آن  پرسشنامهرواییسنجشدر این مطالعه جهت

از این رو ابتدا . از روش روایی محتوایی استفاده گردید) اي خارجی بودهبرگرفته از مطالعه
را جویا شده و پس از تعیین میزان مدیریتس اساتید و صاحبنظران علمنظرات کارشناسان و سپ

اعتبار پرسشنامه و اعمال نظرات متعدد و انجام اصالحات الزم، اعتبار محتواي پرسشنامه طراحی 
ضریب آلفاي  SPSSهمچنین با استفاده از نرم افزار . شده، مورد تایید صاحبنظران قرار گرفت

  :آلفاي کرونباخ متغیرها عبارتند از .کرونباخ محاسبه گردید
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  ضرایب آلفاي کرونباخ) 2(جدول 
  

تعدادهاریمتغ
سوال

بیضر
تعداد  متغیرهاآلفا

سوال
بیضر

آلفا
  700/0  17  رفتار شهروندي سازمانی  888/0  14  فضیلت سازمانی

  822/0  4  نوع دوستی  704/0  3  خوش بینی
  787/0  4  جوانمردي  812/0  3  اعتماد
  870/0  3  احترام و تکریم  805/0  3  شفقت

  802/0  3  )وجدان کاري(وظیفه شناسی  858/0  3  صداقت
  786/0  3  فضیلت مدنی  875/0  2  بخشش

  

  .استهاي پژوهشپرسشنامهمطلوبپایاییآمده بیانگردستبهکرونباخآلفايضرایب
  

  هاي پژوهشفرضیه
مناطق شهرداري نی کارکنان بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندي سازما:فرضیه اصلی

.وجود دارددار معنیرابطه رشت
  :فرضیات فرعی

وجود  دارمعنیرابطه  مناطق شهرداري رشتبینی و رفتار شهروندي سازمانی کارکنان بین خوش- 
.دارد

.وجود دارد دارمعنیرابطه  مناطق شهرداري رشتبین اعتماد و رفتار شهروندي سازمانی کارکنان - 
.وجود دارد دارمعنیرابطه  مناطق شهرداري رشتفتار شهروندي سازمانی کارکنان بین شفقت و ر- 
.وجود دارد دارمعنیرابطه  مناطق شهرداري رشتبین صداقت و رفتار شهروندي سازمانی کارکنان - 
.وجود دارد دارمعنیرابطه  مناطق شهرداري رشتبین بخشش و رفتار شهروندي سازمانی کارکنان - 
  

  پژوهشمدل مفهومی 
هایی که مبانی این روابط کند، نظریهچارچوب نظري روابط میان متغیرها را روشن می

-1386:95سکاران، (کند پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف میمیرا هستند 
ارائه متغیرهاي مرتبط با مساله تحقیق است چارچوب نظري یکی از مهمترین کارکردهاي  .)94

) 2009(ریبرو و رگوچارچوب نظري مطالعه حاضر برگرفته از مطالعه ). 163: 1390خاکی، (
  :مدل مفهومی پژوهش با توجه به مطالعه مذکور به شکل زیر ترسیم گردیدبوده از این رو 
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  هاي پژوهشیافته
ده از آوري شده در قالب آمار توصیفی و استنباطی با استفاهاي جمعدر این پژوهش داده

در آمار توصیفی جهت توزیع نمونه آماري از حیث متغیرهاي . ارائه گردید  SPSS19افزار نرم
از مقادیر میانگین، انحراف معیار، واریانس و  وابستهومستقليرهایمتغابعاد ی وشناختتیجمع

نمونه در. ها استفاده شدفراوانی و در آمار استنباطی از آزمون رگرسیون جهت آزمون فرضیه
سال ؛  40تا 31بین )  %9/40(نفر  63، سن مرد) %7/87(نفر 135زن  و ) %3/12(نفر   19منتخب

 10و تحصیالتسال  50بیش از ) %5/19(نفر   30سال و  50تا  41بین )   %39/ 6(نفر  61
نفر  2و  فوق لیسانس)  %3/14(نفر22لیسانس و )  %9/77(نفر 120؛ فوق دیپلم ) %5/6(نفر

 15تا  11) %4/36( نفر 56؛  سال 10تا  6) %9/3(نفر 6شده   سابقه شغلی،دهدکتري بو%) 3/1(
  . است دهسال بو 20بیش از )  %3/27(نفر42و  سال 20تا  16)  %5/32(نفر  50سال، 

  

  توصیف متغیرهاي پژوهش) 3(جدول 

  

مدل مفهومی تحقیق): 1(شکل

فضیلت سازمانی

بینیخوش

اعتماد

شفقت

صداقت

بخشش

رفتار شهروندي

  )2009ریبرو و رگو، (:  منبع
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فضیلت سازمانی و نمونه مورد بررسی، متغیرهاي  154شود در گونه که مشاهده میهمان
میانگین . گیري شدندامتیازي لیکرت اندازه 5ها از طریق طیف رفتار شهروندي و ابعاد آن

ین میانگین و بعد عتماد کمتردهد که بعد اسازمانی نشان میامتیازات ابعاد متغیر فضیلت
کنند س میبینی بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است بدین معنا که اگر چه اساخوش

ها خیلی زیاد نیست اما به موفقیت در کار و هدفمند ها و رئوساي آنکه اعتماد مردم به کار آن
اي را بوده از این رو تالش همه جانبهخوش بین بودن فعالیتهاي خود، همکاران و نهاد شهرداري 

گردد که بعد همچنین در بررسی ابعاد متغیر رفتار شهروندي نیز مشاهده می. بندندبکار می
مدنی کمترین میانگین و بعد نوع دوستی باالترین میانگین را به خود اختصاص داده فضیلت

بدین معنا که اگرچه کارکنان مناطق شهرداري رشت تمایل زیادي به کمک به سایر . است
هاي نصب پوستر و اطالعیهاعضاء سازمان دارند اما همواره به برخی مسائل از جمله توجه به 

و ارائه راهکارهاي بهبود و توسعه، به نسبت احترام به حق و حقوق همکاران، شده در سازمان
  .دهندتحمل مشکالت کاري، و حضور فعال در محیط کار بهاي کمتري می

هاي آزمون(هاي پژوهش، ابتدا جهت روشن ساختن نوع آزمون در جهت آزمون فرضیه
  1آزمون کولوموگراف اسمیرنوف) توزیع غیرنرمال(یک و یا ناپارامتر) توزیع نرمال(پارامتریک 

  .   ارائه شده است) 4(مورد استفاده قرار گرفت که نتایج حاصله در جدول 
  

  اسمیرنوف- نتایج آزمون کولموگراف) 4(جدول 
  

سطح   بعد  داريسطح معنی  بعد
سطح   بعد  داريمعنی

  داريمعنی
  0,061  جوانمردي  0,065  صداقت  0,140  فضیلت سازمانی

  0,050  احترام  0,051  بخشش  0,063  خوش بینی
  0,52  وظیفه شناسی  0,591  رفتار شهروندي  0,154  اعتماد
  0,067  فضیلت مدنی  0,118  نوع دوستی  0,108  شفقت

  
) 05/0سطح معنی داري کوچکتر از(کنند کلیه متغیرهاي پژوهش از توزیع نرمال پیروي می

  . ن رگرسیون بهره گرفته شده استها از آزموبنابراین جهت آزمون فرضیه
  

                                                                                                                                                     
1. Kolmogorov-Smirnov (K-S)
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  هاتحلیل فرضیه
  . ارائه شده است) 5(نتایج آزمون فرضیات  در جدول 

  

  رفتار شهروندي سازمانی ضرایب رگرسیون بین فضیلت و ابعاد آن با) 5(جدول 

سطح 
استاندارد شده بیضرا  t  داريمعنی ضرایب غیر 

استاندارد مدل
Beta Std. Error B

.000 29,897 0,106 3,155 )ثابت( 1

.000 9,326 0,603 0,029 0,272 فضیلت سازمانی

.000 26,518 0,129 3,412 )ثابت( 2

.000 5,609 0,414 0,032 0,182 خوش بینی

.000 52,307 0,071 3,718 )ثابت( 3

.000 5,990 0,437 0,021 0,127 اعتماد

.000 43841 0,083 3,623 )ثابت( 4

.000 6,268 0,453 0,024 0,151 شفقت

.000 42,450 0,083 3,510 )ثابت( 5

.000 7,661 0,528 0,022 0,166 صداقت

.000 37,956 0,096 3,650 )ثابت( 6

.000 5063 0,380 0,025 0,126 بخشش

  :توان گفت داري بدست آمده میبا توجه به سطح معنی
بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندي، این فرضیه در  براي بررسی رابطه:فرضیه اصلی

بدست  05/0کوچکتر از ) Sig(مورد آزمون قرار گرفت و سطح معنی داري  05/0سطح خطاي 
فضیلت توان نتیجه گرفت که بین بنابراین می. پذیرفته شد H1رد و فرض  H0لذا  فرض . آمد

رابطه معنادار وجود دارد رداري رشتمناطق شهسازمانی و رفتار شهروندي سازمانی کارکنان 
)05/0<000/0Sig= .( درصد بوده که بیانگر رابطه مستقیم  3/60شدت این رابطه نیز برابر با
هاي انجام شده در این در مقایسۀ نتایج حاصل از این فرضیه با سایر پژوهش .استدو متغیرنیب

و   1، رگو)2009(، ریبیرو و رگو )1389(فر و جواهري کاملتوان به پژوهش بهاريزمینه، می
                                                                                                                                                     
1. Rego
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اشاره کرد و به طوري که جواهري کامل در ) 2011(و رگو و همکاران ) 2010(همکاران 
هاي اخالقی در سازمان، رفتار شهروندي را افزایش پژوهش خود نشان داد که توجه به ارزش

نیز در ) 2011(و رگو و همکاران) 2010(، رگو و همکاران )2009(ریبرو و رگو . دهدمی
مطالعات خود دریافتند که بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندي رابطه مثبت و مستقیم وجود 

و  ،يفردنیاحترام باز طریق صداقت، : براي مثال(دارد بطوریکه پرورش فضیلت سازمانی 
باالي عملکرد با توجه به فرهنگ بخشش و یادگیري از ياستانداردها بیترکو شفقت 

و موجب بروز رفتار شهروندي و در نتیجه بهبود و ارتقاء سالمت عاطفی کارکنان ) هاتاشتبا
از این رو نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی با کلیه . شودمیکار  يرویندر تعهد  جیترو

  .هاي مذکور مطابقت داردپژوهش
بدست  05/0بدست آمده از آزمون، کوچکتر از ) Sig(داري سطح معنی:فرضیه فرعی اول-
بینی و رفتار شهروندي سازمانی خوشبنابراین بین . پذیرفته شد H1رد و فرض  H0لذا  فرض . آمد

شدت این ). =000/0Sig>05/0(رابطه معنادار وجود دارد مناطق شهرداري رشتکارکنان 
ایج حاصل از در مقایسۀ نت .استدو متغیرنیببوده که بیانگر رابطه مستقیم  414/0رابطه نیز برابر با 

، )2009(توان به پژوهش ریبیرو و رگو هاي انجام شده در این زمینه، میاین فرضیه با سایر پژوهش
ها اشاره کرد و نتیجه حاصل را با پژوهش آن) 2011(و رگو و همکاران ) 2010(رگو و همکاران 

توان نتیجه بدست ، میهاي نامبردهبا توجه به تائید رابطه فوق در پژوهش. مورد مقایسه قرار داد
  .ها قلمداد کردهاي مذکور و منطبق بر آنآمده را در راستاي نتایج پژوهش

بدست آمده، فرض ) Sig(داري با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی :فرضیه فرعی دوم-
H0  رد و فرضH1 اعتماد و رفتار شهروندي سازمانی کارکنان بدین معنا که بین . پذیرفته شد

بوده که  437/0شدت این رابطه نیز برابر با .  رابطه معنادار وجود داردرداري رشتمناطق شه
در مقایسۀ نتایج حاصل از این فرضیه با سایر  .استدو متغیرنیببیانگر رابطه مستقیم و قوي 

، رگو و )2009(هاي انجام شده در این زمینه، می توان به پژوهش ریبیرو و رگو پژوهش
ها مورد اشاره کرد و نتیجه حاصل را با پژوهش آن) 2011(و رگو و همکاران ) 2010(همکاران 

توان نتیجه حاصل را با توجه به تائید رابطه فوق در هر سه پژوهش مذکور، می. مقایسه قرار داد
.هاي مذکور برشمردهاي پژوهشنیز مطابق و در راستاي نتایج و یافته

به دست آمده از ) Sig(داري ودن سطح معنیبا توجه به کوچکتر ب :فرضیه فرعی سوم-
شفقت و رفتار شهروندي سازمانی بدین معنا که بین . پذیرفته شد H1رد و فرض  H0فرض  05/0

 453/0شدت این رابطه نیز برابر با .  رابطه معنادار وجود داردمناطق شهرداري رشتکارکنان 
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در مقایسۀ نتایج حاصل از این فرضیه با  .استدو متغیرنیببوده که بیانگر رابطه مستقیم و قوي 
اصفهانی و هاي پژوهش نصرتوان گفت نتایج حاصل با یافتههاي انجام شده میسایر پژوهش

) 2011(و رگو و همکاران ) 2010(، رگو و همکاران )2009(، ریبیرو و رگو )1391(همکاران 
  .همخوانی دارد) 2011(1و ثان کلووي

بدست آمده از ) Sig(داري توجه به کوچکتر بودن سطح معنیبا  :فرضیه فرعی چهارم-
صداقت و رفتار شهروندي سازمانی بدین معنا که . پذیرفته شد H1رد و فرض  H0فرض  05/0

 528/0شدت این رابطه نیز برابر با .  رابطه معنادار وجود داردمناطق شهرداري رشتکارکنان 
در مقایسۀ نتایج حاصل از این فرضیه با  .استو متغیردنیببوده که بیانگر رابطه مستقیم و قوي 

هاي پژوهش توان گفت نتایج حاصل با یافتههاي انجام شده در این زمینه، میسایر پژوهش
و رگو و ) 2010(، رگو و همکاران )2009(، ریبیرو و رگو )1391(اصفهانی و همکاران نصر

.دهمخوانی دار) 2011(و ثان کلووي ) 2011(همکاران 
بدست آمده از ) Sig(داري با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی :فرضیه فرعی پنجم-

بین بخشش و رفتار شهروندي سازمانی بدین معنا که . پذیرفته شد H1رد و فرض  H0فرض  05/0
 380/0شدت این رابطه نیز برابر با .  رابطه معنادار وجود داردمناطق شهرداري رشتکارکنان 

در مقایسۀ نتایج حاصل از این فرضیه با  .استدو متغیرنیبر رابطه مستقیم و قوي بوده که بیانگ
، رگو و همکاران )2009(هاي پژوهش ریبیرو و رگو ادبیات موجود نتایج حاصل بر یافته

  .منطبق بوده است) 2011(و رگو و همکاران ) 2010(

  گیرينتیجه
انعطافوشودمیانجامهاتیمدرشپیازبیشکارهاکهامروز،پویايکاريمحیطدر
رفتارهايدرگیرراخودکهدارندنیازکارمندانیبههاسازماندارد،باالییاهمیتمحیطپذیري
ازشوند،کاراضافهداوطلبکنند،کمکتیمدیگراعضايبهمثالًکنند؛شهرونديخوب
براياند،قائلاهمیتخودشانبرايکهقدرهمانکنند،اجتنابغیرضروريهايشکشمک
محیطدرگاهبیوگاهکهنامالیماتیومشکالتباوشوند،قائلاهمیتنیزمقرارتوقوانین

اینکههستندکارمندانینیازمندوخواهانهاسازمان.کنندمداراخوبیبهدهد،میرخکار
،دادهنشانهماهدشو. دهندانجامباشد،شدهقیدشانشغلیشرحدرآنکهبدونراکارها

اصفهانی نصر(استباالتردیگرسازمانهايازدارند،کارمندانیچنینکههاییسازمانکارآیی
                                                                                                                                                     
1. Thun and Kelloway
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و توجه به عوامل موثر بر تقویت  سازمانیشهرونديرفتاراز این رو تقویت ). 1391و همکاران، 
العه حاضر رفتار در مط. اي برخوردار استها از اهمیت ویژهگونه رفتارها در سازماناین

مورد مطالعه قرار گرفت که با توجه به شهروندي سازمانی کارکنان مناطق شهرداري رشت
  :نتایج بدست آمده پیشنهاداتی به مدیران و مسئوالن این نهاد ارائه می گردد

o با توجه به تائید رابطه بین فضیلت سازمانی و کلیه ابعاد آن با رفتار شهروندي سازمانی
و مورد توجه نیکسیرتوسالمروابطمبنايعنوانبهاخالقیهايارزشارتقاءگردد یپیشنهاد م

تواند از هاي اخالقی که تحت عنوان فضیلت سازمانی از آن یاد شد میارتقاء ارزش. قرار گیرد
از این رو به . پرورش یابدمحیطیهايحمایتواجتماعیهايمهارتخودباوري،طریق درك

در راستاي ارتقاء سطح فضیلت سازمانی، براي کلیه کارکنان شودنها پیشنهاد میمدیران سازما
ی در نظر گرفته شود تا از طریق بر پایی این آموزشهايسازمان اعم از مدیر و کارمند دوره

خود تواناییبهباورو  واقعیمشکالتدركجهتهاییفرصتسازمان افرادها براي همه دوره
فراهمکارمحیطدرعمیقبحثهايکمکبهي تعیین شده،هاارزشاساسبرکردنعملبراي
دادنگوشقاطع،ارتباطاتمثلسالمزندگیهايمهارتبهبودفرصتبایدافراد. شود

-تصمیمخودارزیابی،دیگران،ازکردنکمکدرخواستودیگرانبهکردنکمکهمدالنه،
اینازاستفادهبایدسازمانروانیجولذا  باشندتهداشانتقاديتفکروهیجاناتمدیریتگیري،
.دهد قرارحمایتموردراهامهارت
o همچنین با توجه به اینکه متغیر اعتماد کمترین امتیاز را در بین پاسخگویان به خود

- در کاهش ارزشاختصاص داده است در راستاي افزایش اعتماد با توجه به نقش مهم اعتماد
مثبتاخالقیهايو بهبود ارزشغیره،ونفاقکالهبرداري، چاپلوسی،وغ،درمانندمنفیهاي
و همچنین ) 1389حیدرآبادي، (شهامت وداري، تعهدامانتانصاف،راستگویی،صداقت،مانند

-میآمیزموفقیتهمکاريیکمحصولوبودههمکاريبا توجه به اینکه اعتماد پیش شرط
ساختن محیطی مناسب جهت همکاري و شناخت بیشتر همدیگر گردد با فراهم باشد پیشنهاد می

ها هایی و قرار دادن افراد در تیمتوانند با تشکیل تیمبطور مثال می. اعتماد اعضاء را افزایش دهند
براي انجام امور، امکان تعامل بیشتر افراد را با یکدیگر و در نتیجه شناخت بیشتر در راستاي 

.مکاران را فراهم ساختباالبردن سطح اعتماد به ه
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