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 چکیده

عنوان عنصر اصلی این مجموعه به حساا   هان بکه شهروند ،باشندای میهمچون سازمان بزرگ و پیچیده امروزه شهرها

باا لااا . شوندهای سازمان میباعث بهبود مؤثر وظایف و نقش، زمانی به عنوان رفتارهای فرانقشیسا رفتار شهروندآیند. می

-لفاهمؤ ضرورت شناساایی، سازمانی شهروند های شهری از رفتارریزیتأثیرپایری برنامهلحاظ  هتوجه به اهمیت شهرها ب

هاای رفتاار مؤلفاهبنادی و اولویاتپژوهش حاضر شناسایی وجود دارد. لاا هدف در شهرها  سازمانی های رفتار شهروند

از هاا از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظار هادف، کااربردی اسات. جمای آوری دادهمی باشد، که  سازمانی شهروند

چند تن از صاحبنظران در ایان زمیناه،  نظرروایی پرسشنامه با  است.شده پرسشنامه انجام  310تهیه  ای ومطالعات کتابخانه

بنادی از آزماون ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و اولویاتتجزیه و تحلیل دادهی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ، پایای

 میاان در و دارد وجاود ریمعنادا رابطه و همبستگی ،اصلی یرهایمتغ میان در ها،یافته طبقفریدمن بهره گرفته شده است. 

یرهاای بالااتری در میاان متغاولویات دارای  ر انگیزه و پاساخ، متغیاصلی انگیزه، پاسخ، محرک، تقویت و نگرش هایرمتغی

ریازی هاای رفتااری شاهروند ساازمانی در نظاام برناماهمؤلفهبندی در اولویت است، آن از حاکی نتایج لاا باشد،دیگر می

هاای شاهری ماد نظار داشاته ریازیریزان شهری باید انگیزه شهروندان در شهر مشهد را در برنامهمهشهری، مدیران و برنا

 دهد، تأثیرگاار است. دهی شهروندان که به شکل میزان تعهد و رضایت شهروندی از شهر بروز میباشند، چون بر پاسخ

 ، شهر مشهد.شهروند سازمانی ،ریزی شهری، رفتاربرنامه: هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

 هاا وتاأمین زیرساا ت ساازییکپارچه شهری، ریزیبرنامه سازیمعنای یکپارچه به شهری مدیریت یکپارچگی

 از اعام مادیریتی، شاده وظاایف تعریاف تماامی شاامل شاهری مادیریت اسات. ساازمانی و نهادی سازییکپارچه

با توجاه باه (. 03، ص. 1334میر عابدینی، )کاظمیان و است  کنترل و رهبری ریزی، سازماندهی،برنامه سیاستگااری،

لگوهاای رفتااری ریازی بار مبناای اباشد، و امروزه برنامهریزی شهری یکی از وظایف مدیران شهری میاینکه برنامه

های رفتاار مؤلفهریزان شهری، الزام به شناسایی شود، لاا مدیران و برنامهامری مهم محسو  می شهروندان در شهرها

 تعریاف جامعاه قاوانین توسط رسمی به طور چیزی آن از سازمانی کهشهروندی  باشند. رفتارزمانی میساشهروندی 

 بوسیله و شودنمی پاداش داده مشخص طور به که غیرمشخص و رفتارهایی رفتارهای ای ازرود، گونهمی فراتر شودمی

 موفقیات و اثربخشای عملکارد، بارای که شود. رفتارهاییشود تعریف مینمی شناسایی حکومت رسمی سا تارهای

ای اسات، ی شهری بصورت حلقه گمشادهدر جامعه (،03، ص. 0440و دیگران، 1کاسترو)مهم هستند  بسیار اجتماع

هاای شاهری باا ریزی شهرها نادیده گرفته شده است و منجر به بروز فاصله میان برنامه و سیاساتکه در نظام برنامه

رود با این تعاریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظاار مایهرها شده است. لاا سازمانی در ششهروندان رفتار 

فعالیت کند. به عبارت دیگار  شهری بیش از الزامات نقش  ود و فراتر از وظایف رسمی، در  دمت اهداف سازمان

اسات کاه در ساازمان  اعضایی سازمان رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش

، ص. 0443و دیگران،  0بیونستوک)یابد کنند. و در اثر این قسم رفتارهای آنان، اثربخشی سازمانی بهبود میفعالیت می

کلیاه رفتارهاای شاهروند و ضاروری اسات،  منظور از سازمان در این پژوهش شهر در نظر گرفته شده است (.361

-مد نظر مدیران و برناماه اقتصادی، ترافیکی و ... در شهرهالبدی، اجتماعی و فرهنگی، های کاریزیسازمانی در برنامه

-در ساوابق مطالعاات برناماهریزی شهری، به دلیل نو بودن موضوع پژوهش در حوزه برنامهریزان شهری قرار گیرد. 

 به شرح ذیالمطالعات لاا مهمترین شهروند سازمانی بطور  اص دیده نشده است  ریزی شهری مباحث حوزه رفتار

 است:

 ماردم شهری فضای بر ای تحت عنوان تحلیلیدر مقاله، 1334در سال  آبادی و دیگرانآمنه بختیار نصر-

 متغیار پانج باا گاراماردم فضااهای کاه شهروندی، به این نتیجه دست یافتناد رفتار با آن یرابطه و گرا

 باه احتارام جاویی ومشاارکت باه مربوط ستگیمیزان همب بیشترین دارد که دارمعنی یرابطه شهروندی

 بود. پایریجویی و مسئولیتعدالت مربوط هاآن کمترین دیگران و

  تااثیر ساازمانی شاهروند ، به این نتیجه دست یافتند که رفتار1331احمدی، محمدی و فرجی در سال 

 کیفیات قرار مادیریتاست مانند مدیریتی روش یك بکارگیری طریق از بلکه عملکرد ندارد، بر مستقیمی

 عملکارد مهم دو فاکتور عنوان به وری بهره و مشتریان رضایت با سازمانی شهروند رفتار که است جامی

                                                            
1. Castro 

2  . Bienstock 
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 شاهروندی رفتاار ارتباط باین در مهمی نقش جامی کیفیت مدیریت کند. بنابراینمی پیدا ارتباط سازمانی

 نماید.می ایفا عملکرد و سازمانی

 بررسای ارتبااط ماان رفتاار ای تحت عنوان در مقاله، 1333نگ بنا  در سال نژاد، کاظمی و پیشاهعلی

ها در شهروند سازمانی و عملکرد کارکنان مشخص گردید که میان رفتار شهروند سازمانی و عملکرد آن

سازمان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، لاا بمنظور ارتقاء عملکرد کارکنان پیشنهاداتی برای رفتار شاهروند 

 دهند.انی ارائه میسازم

 در تغیار بار مؤثر عوامل تحت عنوان بررسیدر مقاله ، 1331سیاه گلی و دیگران در سال  مهناز حسینی 

 نظام پیشروی مانی بزرگترین دانشی مبنایی، مانی نگرشی نظریه استفاده از با ایران شهری ریزیبرنامه نظام

دو  کاه داناش و نگرش ابتدا شا ص، باید این بودن ممه به توجه باشد. بامی ایران در شهری ریزیبرنامه

و  توجاه مقولاه دو این به چنانچه کرد. تقویت را باشدمی مقاومت برابر در محافظه کارانه و مهم یمقوله

 نیاز بارای هااشاا ص ساایر یزمینه در الایده شرایط به یابیدست رود، مسیر بین از هاآن میان شکاف

 شد.  واهد تسهیل اتژیكاستر رویکرد به دستیابی

 و است مثبت سازمان برای سازمانی شهروند رفتاربه این نتیجه دست یافتند که  ،0441در سال  1ترنیپسید 

 اعتقااد ساازمانی شاهروندی رفتار به که مدیرانی. دارد کارکنان برای هم و مدیران برای هم زیادی فواید

 .کنندمی مهیا سازمان اعضای نبی همکاری انجام برای را مناسبی کاری محیط دارند

 در مطالعات  ود یافتند که رفتار شهروند سازمانی کیفیت،  لاقیت 0404در سال  3و وایزبرگ 0یاکوبی ،

 کند.و عملکرد کارآیی سازمان را پیش بینی می

رها شود با رشد، توسعه شهرنشینی و روند شتابان افزایش جمعیت در شهبا توجه به موارد ذکر شده مشخص می

اما همچنان  لااء تطاابق  .باشدریزان و مدیران شهری به سمت موضوعات اجتماعی در حال افزایش میتوجه برنامه

 شاهروندهاای رفتاار مؤلفاهسازمانی وجود دارد. لاا الازام باه شناساایی  شهروندهای شهری با الگوهای رفتار برنامه

 باشد.سازمانی می

 پانج از معاین هایهدف به یافتن برای دست افراد متقابل روابط از نظام یافته یفرآیندها از سازمان :تعریف سازمان

 هااآن باین و دارند ارتباط یکدیگر با طریقی به افراد این، شودمی تشکیل افراد از همیشه سازمان شود.تشکیل می عنصر

 مشخصای هاایهادف دارای سازمان در دافرا کلیه، بخشید نظام توانمی را متقابل روابط این، است متقابل برقرار روابط

 و نیسات باین افاراد متقابال رواباط جاز چیزی گاارند. سازمانمی اثر هاآن عملکرد در هاهدف این بعضی از و هستند

ساایر  و هاهدف مراتب سلسله ها،فعالیت بین افراد، روابط ها،نقش تعیین شامل که را روابط متقابل این سازمانی سا تار

 (.13، ص. 1330سیدی و ایزدی، )نماید می منعکس است، سازمان هایویژگی
                                                            
1. Turnipseed 

2. Yaakobi 

3. Weisberg 
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 مؤثر طور به بتوانند آنها تا است افراد میان کاری روابط سا تار ایجاد فرآیند سازماندهی، :طراحی سا تار سازمانی

 افراد گونهچ کندمی تعیین که است وظایف و کار روابط بین سیستم، سازمانی سا تار .یابند دست سازمانی اهداف به

 سازمان، یك طراحی برای راه بهترین (.31، ص. 0442، 1جونز) کنند استفاده سازمان اهداف به دستیابی برای منابی از

 دارند نقش سازمانی سا تار طراحی در که مهم احتمال سه. باشد سازمان  اص وضعیت با متناسب که است طراحی

و دیگاران،  2جاور ) سازمان انسانی منابی هایویژگی.3 و تکنولوژی پیشرفت.0 سازمان، محیط ماهیت.1: از عبارتند

 (.2، ص. 0410

الگوهای رفتااری  (.32 .ص ،1312، 3رفتار، شامل نحوه و شکل انجام هر فعالیت و عمل است )لنگ :گراییرفتار

، 1333آبادی، روحی میرالاسلامی و کننده چگونگی استفاده مردم از فضاست )ثقهمتکی و متأثر از فرهنگ بوده و تعیین

برای بررسی رفتار در این دیدگاه با چهاار  لاادهد. بررسی قرار می ود رفتار را مورد روانشناسی رفتارگرا  (.046ص.

 (.61، ص. 1331، بزرگپاکزاد و )سرو کار داریم پاسخ، انگیزه، تقویت و محرک  مفهوم کلیدی

 از ایان مفهاوم ولای گردید مطرح اورگان و باتمن وسیله بار به یناول شهروندی رفتار واژه سازمانی: رفتار شهروند

 نوآورانه رفتارهای مورد در دهه هشتاد در کان و کنز مطالعات و (1313به همکاری ) تمایل مورد در بارنارد نوشتارهای

 ی یافتاه،تجل جامعه به مطلو  نگرش حفظ و داوطلبانه،  ودیادگیری سازنده هاینهادی، ایده  ودجوش حفاظت و

 هاایسیساتم به وسایله که داوطلبانه و فردی رفتاری دلخواه، به رفتارهای شهروندی رفتار که سا تند نشان  اطر آنان

، 0کاوهن و کاول) شاودمی پیشرفت جوامی و بخشی اثر ارتقای باعث معمولا که شودمی گفته نشده طراحی اجتماعی

در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کتاز  1331بارنارد در سال توسعه این مفهوم از نوشتارهای  (.021، ص. 0440

و  1کاساترو) ناشی شده است 1321و  1366، 1360های در مورد عملکرد و رفتارهای  ودجوش و نوآورانه در سال

ود عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان بارای بهبارفتار شهروندی کارکنان را به "ارگان" .(02، ص. 0440دیگران، 

 وی معتقد است رفتار شهروند. داند که ورای الزامات سازمانی استوری و همبستگی و انسجام محیط کاری میبهره

و دیگاران،  6)چناگ شاودهای رسمی پااداش در ساازمان نمیمشمول سیستم، است سازمانی، رفتار فردی داوطلبانه

 (.311، ص. 0411

قالاب  لاصاه  6توان در کند، میمانی به موفقیت سازمانی کمك میساز هایی را که رفتار شهروندبر ی از زمینه

وری مدیریت و کارکنان؛ آزاد کردن منابی سازمانی برای اساتفاده مقاصاد مولادتر؛ کااهش نیااز باه افزایش بهره. کرد

اری هاا بارای جاا  و نگهاددارندگی دارد؛ تقویت توانایی ساازمانا تصاص منابی کمیا  به وظایفی که جنبه نگه

 سازی ساازمان بارای انطبااؤ ماؤثرتر باا تغییارات محیطایتوانمندها؛ کارکنان کارآمد؛ افزایش ثبات عملکرد سازمان

                                                            
1. Jones 

2  . George 

3  . Lang 

4  . Cohen & Kol 

5  . Castro 

6  . Cheng 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cheng%2C+Bor-Shiuan
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cheng%2C+Bor-Shiuan
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رود بیش از الزامات نقش  ود با این تعاریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می .(1، ص. 0443، 1)وانتس

سازمانی باه  رفتار شهروند ،به عبارت دیگر سازمان .فعالیت کند در  دمت اهداف سازمانو فراتر از وظایف رسمی، 

کنناد. و در اثار ایان قسام دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می

ساازمانی  رفتاار شاهروند (.361،ص. 0443و دیگاران،  0بیونساتك) یابدرفتارهای آنان، اثربخشی سازمانی بهبود می

های مارتبط باا های فنی مورد نیاز کار است و ارزش اضافی برای فعالیتالگوی رفتارهایی است که متفاوت از تلاش

کارمندان  ود را ارتقا دهاد، مزایاای  رفتار سازمانی افزاید. اگر سازمان کار انجام شده در شرایط روحی اجتماعی می

شامل نه تنها قاانون حرکاات مثبات و  رفتار سازمانی شهروندان انتظار برود.تواند زیادی در مدیریت منابی انسانی می

های جزئی که اغلاب هماراه باا کاار در یاك امیدیها و ناهای نامنظم، ناراحتیمشارکت، بلکه تمایل به تحمل هزینه

ن اقاداماتی رفتاار شاهروند ساازمانی باه عناوا (.120، ص. 0410، 3سو جونگ لین و هسیائو) شودسازمان است می

کنناد )بولیناو و شود پشتیبانی میشود که از محیط اجتماعی و روانشنا تی، در جایی که عملکرد انجام میتعریف می

دهد که بدون انتظار بارای شناساایی یاا (. لاا رفتار شهروند سازمانی اقداماتی را تشکیل می643، ص. 0416، 0گرانت

 (.013، ص. 0411، 1پیندکشود )کوسلوسکی و جبران  سارت انجام می

عواملی از قبیل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هویت ساازمانی، عادالت ساازمانی،  :سازمانی ابعاد رفتار شهروند

، ص. 0444و دیگاران،  6پودسااکف) انادمطرح شدهسازمانی شهروندرفتار  عنوان عوامل ایجاد کنندهاعتماد و غیره به

 عملکارد اثاربخش کاه کندمی تعریف هاسازمان کارکنان رفتار نوعی عنوان به ی راسازمانشهروند رفتار  2ارگان (.133

 از. (03، ص. 0440و دیگاران،  1کاساترو) دهادمی ارتقاء کارمند هر فردی وریبهره اهداف به توجه بدون را سازمان

 کاه تعهاد ساازمانی همچون مفاهیمی سازمانی ازشهروند رفتار  که دریافت توانمی است کرده ارائه ارگان که تعریفی

 با تجربی بطور ممکن استکه رفتار شهروند سازمانی  حالی است. در متمایز شده، مطرح سازمانی روانشناسان بوسیله

 در شهروندی رفتارهای که باورند این بر تورنلی و بولینو (.10، ص. 1312)صنوبری، باشد  داشته ارتباط سازمانی تعهد

نیسات  نیاازی فنای لحااظ به نمونه، عنوان )به نیستند تقویت قابل مستقیم طور به. هستندعمومی  حالت دو دارای کل

 از به موفقیت، دستیابی برای هاسازمان که هستند یاالعاده فوؤ و ویژه هایتلاش از ناشیو  باشند( افراد شغل از بخشی

بایاد باه رفتار شهروند سازمانی  دارد کهبیان میگراهام (. 114، ص. 0440و دیگران،  3)بولینو دارند انتظار شانکارکنان

 وجاود فرانقشای و نقاش عملکارد بین تمایز مشکل گیرد. بنابراین قرار ملاحظه مورد کاری صورت مجزا از عملکرد

                                                            
1  . Kwantes 

2  . Bienstock 

3  . Su-Jung Lin & Hsiao 

4  . Bolino  & Grant 

5  . Koslowsky & Pindek 

6  . podsakoff 

7. Organ 

8  . Castro 
9  . Bolino 
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 مثبت رفتارهای تمامی شامل که جهانی مفهوم یك عنوانبه رفتار سازمانی شهروندان باید دیدگاه این داشت. در نخواهد

شاهروند رفتار  از ارگان اولیه تعریف هایی،پیچیدگی به چنین توجه داد. با قرار توجه مورد است، سازمان درون در افراد

 .(03، ص. 0440و دیگران،  1کاسترو)است  گرفته قرار توجه مورد فرانقشی رفتار عنوان سازمانی به

 ساه دساته قالاب در اسات، رهباری رهاایرفتا شامل کهبر رفتار شهروند سازمانی  گاار تأثیر دسته دیگرعوامل 

مادل  ایجااد اناداز، چشم تعیین اساسی، تحولی آفرین )رفتارهای تحول رهبری رفتارهای. است شده تقسیم رفتارهای

 تعااملی )رفتارهاای رفتارهای، معنوی( برانگیختگی و بالا عملکردی انتظارات گروهی، اهداف پایرش ارتقای مناسب،

 کننادگیتشریح هدف )رفتارهای -مسیر رهبری تئوری با که رفتارهاییو  غیراقتضایی( قتضایی،ا یاتنبیه و دهیپاداش

و دیگاران،  0پودساکف) عضو -رهبر مبادله رهبری تئوری یا  و حمایتی( رهبری رفتار یا هارویه مشخص کردن نقش،

 وری شده است: گردآ ذیلبه شرح رفتار شهروند سازمانی در مجموع ابعاد مختلف (. 130، ص. 0444

 (.1311، 3نزاکت )ارگان و اد  -مدنی فضیلت -جوانمردی -شناسیوظیفه -دوستی  نوع 

 اود رضاایت -ساازمانی تعهاد -مدنی فضیلت -فردی نوآوری -جوانمردی -گرانه یاری رفتارهای -

 (.133، ص. 0444فردی )پودساکف و دیگران،  رشد -مندی

 ایوظیفاه مشارکت -مدنی فضیلت -مهربانی و اد  -جوانمردی روحیه -شناسیوظیفه -دوستی نوع- 

 (.11، ص. 1312نظر )صنوبری،  و رأی -سازمانی وفاداری -دفاعی مشارکت

 نزاکاات )میااری، روزبهااانی و -نااوع دوسااتی -وجاادان کاااری -آدا  اجتماااعی -جااوانمردی

 (.110،ص. 1333محلاتی،

 آمیاز موفقیات باه طاور کاری هایفعالیت تکمیل برای که العادهفوؤ تلاش و شوؤ شور با توأم پشتکار 

 پیاروی -دیگران با همکاری و مساعدت -کاری هایفعالیت انجام برای شدن داوطلب -است. ضروری

، 0ساازمانی )باورمن و موتوویادلو اهداف از دفاع و حمایت پشتیبانی، -سازمانی های رویه و مقررات از

0441.) 

  (.1313مهر، ت سازمانی )طبرسا و رامینمشارک -وفاداری سازمانی  -اطاعت سازمانی 

 (.1،ص.1311اعتماد )زارعی متین، جندقی و توره  -وفاداری -تعهد 

 1331اطاعت )رودساز، رضایی منش و تاوکلی،  -مشارکت -توجه و احترام -فداکاری -شناسیوظیفه ،

 (103ص. 

 (.16، ص.1334تقابل )رحمانی،  -مشروعیت -عدالت -اعتماد 

                                                            
1  . Castro 

2  . Podsakoff 

3  . Organ 

4  . Borman & Motowidlo 
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 (.3، ص. 0440، 1نزاکت )مارکوزی و زین-نوع دوستی -وجدان کاری -اجتماعیآدا   -جوانمردی 

 1313زاده، باساتانی و روانگارد، رفتار مدنی )سهرابی -باوجدان بودن -گاشت و جوانمردی -تواضی ،

 (.23ص. 

ور ، جهت رسیدن به هدف ماکهای رفتاری شهروند سازمانی بودمؤلفههدف پژوهش شناسایی که با توجه به این

ر اصالی پانج متغیاکاه  ،پردا ته شد رهای اساسی رفتار شهروند سازمانیی متغیدر شناسایبه بررسی ادبیات پژوهش 

یاان ارتبااط م شناساایی وتجزیاه و تحلیال شناسای زیار ساعی در با روش انگیزه، پاسخ، نگرش، تقویت و محرک،

 گردید.ها بندی آنتو اولویریزی شهری در نظام برنامهپژوهش  اصلی و پنهانیرهای متغ

هاا و که شهر مشهد با قرارگیری حرم مطهار اماام رضاا )ع( و همچناین پتانسایلدر این پژوهش با توجه به این

باشد، توجه به  رفتار شهروندان از درجه اهمیت بالایی امکاناتی که دارد، سالانه پایرای گردشگران ماهبی متعددی می

شود، تا بتوان با شانا ت  ت الگوهای رفتاری شهروند سازمانی در این شهر میبر وردار می باشد، لاا سعی در شنا

ریزی شاهری شاد. لااا در ایان های رفتار شهروند سازمانی در نظام برنامهبندی مؤلفهها به اولویتبندی رفتارو دسته

 باشیم:راستا، درصدد رسیدن به پاسخ پرسش زیر می

 ریزی شهری کدام هستند؟سازمانی در نظام برنامههای رفتار شهروند ترین مؤلفهمؤثر 

 شناسی روش. 2

رهایی کاه از زیرا ارتباط بین متغیپژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. 

ادبیات پژوهش شناسایی شده در جامعه  اص مورد آزمون قرار گرفته اسات و از نظار روش توصایفی و از حیاث 

   .باشدبستگی میماهیت هم

سالنامه آماری ساازمان طبق  1331جمعیت مشهد در سال  .باشندشهروندان شهر مشهد میجامعه آماری پژوهش 

با استفاده از جادول کرجسای و شده است، که  شمارشنفر  3410434ریزی استان  راسان رضوی مدیریت و برنامه

ابازار گاردآوری اطلاعاات کاه ر نظر گرفتاه شاده اسات. نفر د 310برابر 41/4مورگان حجم نمونه آماری با  طای 

ای و اسنادی است. و با توجه به نبود پرسشنامه استاندارد مرتبط با موضوع پاژوهش، از پرسشنامه و مطالعات کتابخانه

رهای پنهان مرتبط با موضاوع، پرسشانامه متناساب باا آن ها و متغیطریق مروری بر ادبیات پژوهش و استخرا  گویه

 شاهرونداندر میاان ای چند مرحله ای وشهگیری روش نمونهبا استفاده از   هاپرسشنامهط محقق تنظیم گردید. توس

 گاناه 13منااطق یاك از  در هار مراکاز تفریحای و های تجاری ، مجتمیآموزشی، مراکز از مراکز ماهبی شهر مشهد

 پر گردید. شهرداری مشهد

 SPSSروش اعتبار محتوا استفاده شد. لاا با توجاه باه اینکاه نارم افازار از  جهت تعیین روایی/ اعتبار پرسشنامه

پرسشنامه که توساط محققاین  31پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرد، به این منظور از  34جهت روایی بایستی حداقل 

                                                            
1. Markoczy & Xin  
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و بخش دوم که بخش اصلی است، تنظیم شد و برای متخصصاان  شهروندانپژوهش در دو بخش مشخصات فردی 

-پرسشانامه جمای 34ریزی شهری و علوم رفتاری ارسال شد، که اساتید دانشگاهی و پژوهشگران در حوزه برنامهاز 

ساوال بصاورت  01ها، اصلاحات لازم در پرسشنامه اعمال و پرسشنامه اصلی شامل آوری گردید. براساس نظرات آن

موضاوع ماورد ترده بار ادبیاات در ماورد گس از طریق مروری روایی محتوا ای طراحی گردید.گزینه 1طیف لیکرت 

. همچنین پاس از بررسای دگردی ددانشگاهی تأیی دمحققان و اساتیاز تن  از چند های دریافت شدهبازبینیو  پژوهش

ا باه کاار ههسازگیری   شده برای اندازهبر روایی سازه که برای بررسی اهمیت نشانگرهای انتخا علاوهروایی محتوا، 

یك مناسبی را به لحااظ کتشخیصی نیز مورد نظر بود؛ به این معنا که نشانگرهای هر سازه در نهایت تف رود، رواییمی

و ترکیاب  دکنا گیریاندازه ود را ی ههر نشانگر فقط سازو . دل فراهم آورندهای دیگر مگیری نسبت به سازههدازان

لاازم باود  بارای محاسابه ضاریب پایاایی .ندیك شاوکبه  وبی از یکدیگر تف هاسازه مکه تما دای باشها به گونهآن

اند یا به عبارتی، همسانی درونی پرسشنامه بررسی شود. برای همبستگی و روابط میان عباراتی که پرسشنامه را سا ته

صاورت  شاهرونداننفر از  34آوری شده اولیه از های جمیاین منظور، با استفاده از روش آلفای کرونباخ و پرسشنامه

هاا . در مرحله دوم از محاسبه پایایی برای اطمینان از پایایی سوالات به طور جداگانه آلفاای کرونبااخ بارای آنگرفت

باشد. همانطور که محاسبه شد، مقدار ضریب آلفای کرونباخ می2/4محاسبه شد. لازمه تأیید پایایی بالابودن شا ص از 

 مطلو  پرسشنامه است. باشد که بیانگر پایایی و اعتبارمی 310/4پرسشنامه 
 

 . ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای اصلی پژوهش1جدول 
 ضریب آلفای کرونباخ سوالات ابعاد اصلی

1-6 انگیزه  111/4  

2-11 پاسخ  140/4  

10-11 نگرش  301/4  

16-12 تقویت  340/4  

11-01 محرک  243/4  

1-01 پرسشنامه  310/4  

 ( 1333مأ ا: )یافته های پژوهش، 
 

 از یکای عاملی تأییادی تحلیل تحلیل پژوهش از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. زیرا روشابزار 

 جادی تصامیمات روش، ایان بکارگیری فرآیند است. در شهرسازی در جمله از علوم همه در هاروش پرکاربردترین

 عناوانتهیه چارچو  مبانی نظری، کاه باهشود. لاا پس از می اتخاذ گاارند، آمده تأثیر بدست نتایج در که را متعددی

گرفته است که از طریق مطالعه نموناه ماوردی )شاهر مشاهد(  قرار توجه مورد حاضر مطالعه در مدل مفهومی اساس

بررسای قارار ماورد  (0) ر پنهان مطابق جدولمتغی 11ر اصلی و متغی 1یر، متغ 04گویه در  01تدقیق شد، در مجموع 

  گرفت.
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 های پژوهشو گویه . متغیرها2جدول
 هاگویه متغیرهای پنهان متغیرهای اصلی

 انگیزه .1

 مشارکت.1
 مشارکت در کارهای گروهی شهری میزان.1

 مشارکت در اجرا و وضی قوانین  تمایل به.0

 اد  و نزاکت.0
 یکدیگرگری در تاثیر رفتار شهروند بر  ملاحظه.3

 همهای احترام به  واسته.0

 کمك و راهنمایی .1 یاری گرایانه رفتارهای.3

 شهر و میزان پیروی از مقررات به شناسی نسبتوظیفه.6 حس شهروندی.0

 پاسخ .0

 درعملکردشان در جامعه  یکدیگر کمك کردن به.2 نوع دوستی.1

 جوانمردی.6
های حقوؤ شهروندی  های اجتنا  ناپایر و اجحافمیزان شکیبایی در مقابل مزاحمت.1

 همله و شکایتی از بدون گ

 تعهد و وفاداری سازمانی.2

 تعهد عاطفی.3

 تعهد هنجاری.14

 تعهد مستمر.11

 نگرش .3

 شهربودن برای  اعتقادات فرد از مفید.10 ارزش.1

 هنجارهای ذهنی.3

 باورهای نظری.13

 انگیزه برای رعایت حقوؤ شهروندی .10

 با الگوهای اجتماعی مختلف باورهای ذهنی در صوص نحوه بر ورد.11

 تقویت .0
 ی شهربیان مزایا ،یکدیگرحمایت از شهر در مقابل .16 فضیلت مدنی.14

 ایجاد اتحاد و حس مفید بودن میزان.12 حس اجتماعی .11

 محرک .1

 میزان مالکیت نسبت به شهر.11 میل مالکیت.10

 میل حس شهروندی و تعلق به شهر.13 میل تعلق.13

 میزان آگاهی از قوانین و مقررات و تأثیر بر نوع رفتار.04 نستندا.10

 هم روندان از حقوؤ شهروندی در مقابلگیری شه میزان جبه.01 میل دفاع.11

 ( 1333مأ ا: )یافته های پژوهش، 
 

مه در ناهای مختلف پرسشپیش از ارزیابی مدل سا تاری، لازم است معناداری وزن رگرسیونی )بار عاملی( سازه

هاا در گرهای آنگیری و قابل قبول بودن نشانهای اندازههای مربوطه، بررسی شده تا از برازندگی مدلبینی گویهپیش

افازار و نرم (CFA1)ها اطمینان حاصل شود. این مهم، با استفاده از تکنیك تحلیال عااملی تأییادی گیری سازهاندازه

AMOS گیری کلای طور جداگانه بررسی شدند و مدل اندازهگیری بهای اندازههبه انجام رسید. سپس هریك از مدل

گیری کاه از دو های کفایت نمونهنیز مورد بررسی قرار گرفت. ضمناً قبل از بررسی معناداری بارهای عاملی، شا ص

 در دامنه صفر تا یك KMOو آزمون بارتلت استفاده شده است، مورد بررسی قرار گرفت. شا ص  KMOشا ص 

                                                            
1  . Confirmatory Factor Analysis 

https://psycnet.apa.org/record/2001-05785-007
https://psycnet.apa.org/record/2001-05785-007
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های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این قرار دارد. اگر مقدار شا ص نزدیك به یك باشد، داده

باشاند. آزماون بارتلات های مورد نظر چندان مناسب نمی( نتایج تحلیل عاملی برای داده1/4صورت )معمولاًکمتر از 

)از نظر ریاضی ماتریس واحد و همانی( اسات و بناابراین  کند چه هنگام ماتریس همبستگی، شنا ته شدهبررسی می

درصاد  1از داری در آزمون بارتلات کاوچکتر باشد. اگرسطح معنیبرای شناسایی سا تار )مدل عاملی( نامناسب می

شود. شد تحلیل عاملی برای شناسایی سا تار مناسب است؛ زیرا فرض شنا ته شده بودن ماتریس همبستگی رد میبا

، 261/4بارای انگیازه  KMOدهد که شاا ص یج این دو شا ص برای سازهای مختلف پرسشنامه نشان میطبق نتا

دهاد، نشان می KMOباشد. نتایج آزمون بارتلت و می 611/4و محرک  144/4، تقویت 231/4، نگرش 601/4پاسخ 

، و مقادار 1/4غیرها بیشتر از برای تمای مت KMOکه مقادیر هر دو شا ص در سطح مطلوبی قرار دارند. مقدار معیار 

توان از مناسب بودن حجم نمونه جهت انجام تحلیل عاملی می، لاا باشدمی 41/4معناداری آزمون بارتلت نیز کمتر از 

  اطمینان حاصل کرد.
 

 هایافته. 3

آماار  هاایهای به دست آمده از روشبه تجزیه و تحلیل داده پژوهش،های آوری دادهپس از جمی بخش در این

ها ها ابتدا آمار توصیفی مربوط به آزمودنیبرای تجزیه و تحلیل داده .توصیفی و آمار استنباطی توأماً استفاده شده است

باا  ساوالات پاژوهشارائه  واهد شد، در ایان راساتا  سوالاتو سپس آمار استنباطی مربوط به  پژوهشو متغیرهای 

  شوند.تحلیل میمعادلات سا تاری های آزمون

حاصال از  های توصایفیآوری شده، یافتاهجمی یهابرای شنا ت بیشتر متغیرهای مورد بررسی و تلخیص داده

باه شارح  ،متغیرهای اصلی پژوهش میانگین، انحراف معیارمتغیرهای جمعیت شنا تی،  مانند جداول فراوانی بررسی

 باشد:ذیل می

درصاد،  3/00افاراد دارای شاغل رسامی  اناد.تشاکیل دادهدرصد نموناه را  1/16و زنان با  1/03تعداد مردان با 

باشاند. در درصد از حجام گاروه نموناه مای 0/11درصد و افراد  وداشتغال  0/14درصد، کارگران  3/11قراردادی 

درصد، کارشناسی  1/03درصد، کارشناسی 0/14 صوص تحصیلات گروه نمونه، افراد با تحصیلات دیپلم و پایین تر 

رهاای اصالی متغی اند.درصد از حجم گروه نمونه را تشکیل داده 2/14د و افراد با تحصیلات دکتری درص 0/03ارشد 

هاای انجاام شاده، شوند، که طبق بررسیبندی میتقسیم تقویت و محرکنگرش پاسخ، دسته انگیزه،  پنجپژوهش به 

تارین انحاراف معیاار کم باشاد. وار مایدارای کمترین مقد محرکدارای بیشترین مقدار میانگین و متغیر  انگیزهمتغیر 

 باشد.می تقویتو بیشترین آن مربوط به انگیزه ر متعلق به متغی

مورد بررسی قرار گرفت.  (3)یرهای پژوهش به شرح جدول جهت بررسی آمار استنباطی، ماتریس همبستگی متغ

جادول  با توجاه باهباشد. بنابراین می 41/4تمامی مقادیر مربوط به سطح معناداری در روابط بین متغیرها کوچکتر از 

 همبستگی مثبت وجود دارد. و نتیجه گرفت بین متغیرها رابطه توان ( می3)
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ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش  .3جدول  
 محرک تقویت نگرش پاسخ انگیزه رهای اصلیمتغی

     1 انگیزه

    1 034/4 پاسخ

   1 221/4 021/4 نگرش

  1 633/4 662/4 010/4 تقویت

 1 224/4 236/4 663/4 013/4 محرک

 ( 1333مأ ا: )یافته های پژوهش، 
 

هاا در ( نشان داده شده است در مدل تحلیل عاملی برازش یافته بار عاملی تمامی گویاه1) طور که در شکلهمان

 نامهپرساشی هاهیاگوکدام از بیشتر است. بنابراین هیچ 3/4ها از است و مقدار تمامی آن معنادار 31/4سطح اطمینان 

گویه  01باشد. لاا در نهایت،  41/4ها زیر ها این است که سطح معناداری برای آنحاف نشدند. مبنای معناداری گویه

 نامه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.از پرسش
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دهاد کاه مهمتارین عامال انگیازه باشند. و نشاان مایدارای بالاترین بار عاملی می Q4ر انگیزه ( متغی1)شکل در 

-از همه بیشاتر مای Q11ر پاسخ باشد. در متغیمی یکدیگریزان احترام به  واسته های شهروندان شهر مشهد جهت م

 ی با مدیران و برنامه ریزان شهری می باشادکه نشاانباشد که مربوط به میزان تمایل به مشارکت در موضوعات شهر

دارای باار عااملی بالاایی  Q12 نگارشر تصمیمات شهری می باشد. و در متغیدهنده تمایل شهروندان به شرکت در 

بیشاترین باار  Q17یار تقویات در متغ .که اهمیت بالایی دارد دهدرا نشان می میزان مفید بودن شهروندانباشد که می

 Q18ر محارک شاهری را نشاان مای دهاد. و در متغیا ا دارد که میزان حس اتحاد شهروندان در موضوعاتعاملی ر

لااا باا توجاه باه  بیشترین بار عاملی را دارد که میزان حس مالکیت و تعصب نسبت به شهر مشهد را نشان می دهد.

تار، مشاارکت مساتمر، مفیاد باودن، ملاحظه گری در نوع رفاز جمله )هایی توان گفت ویژگینتایج به دست آمده می

ریازان شاهر باشد، لاا مدیران و برناماهشهر مقصد میع رفتار شهروند سازمانی ( مهمترین عامل در نواتحاد و مالکیت

های شهروند سازمانی به ایجاد حس همکاری و مشارکت باه اتحااد بیشاتر و بایستی با در نظر گرفتن  واسته مشهد

 .ریزی و طراحی شهری بپردازندبه برنامهرای شهر مشهد، برقراری حس مفید بودن ب

( ارائاه شاده اسات. ایان 0هاا در جادول )به همراه مقادیر مطلو  آن CFAهای برازش مدل همچنین شا ص

شاده باه ی بارهای عاملی هر متغیر مشااهده معنادارگیری داشته و های اندازهها نشان از برازش مطلو  مدلشا ص

 دهد.ربوطه را مورد تأیید قرار میمتغیر مکنون م
 

 های تحلیل عاملی تأییدیهای برازش مدل. شاخص4جدول 
 مدل اندازه گیری مقدار ایده ال مقدار قابل قبول نماد نام شاخص

 P 41/4< - 444/4 سطح معناداری

 264 -  - (df) درجه آزادی

 3 df ≤ 2≤ χ  df 0 df 0 ≤ 20 ≤ χ 3/1366 (2χ) کای اسکوئر

 3 /df ≤2<χ 0 0 /df ≤20 ≤ χ 232/1 (df /2χ) کای اسکوئر بهینه شده

 31/4 ≤ GFI< 14/4 44/1 ≤ GFI ≤ 34/4 146/4 (GFI) نیکوئی برازش

 RMR)) 1/4 0 <RMR ≤ 41/4 ≤ RMR ≤ 4 420/4 ماندهریشه میانگین مربعات باقی 

 32/4 ≤ CFI< 24/4 44/1 ≤ CFI ≤ 1/4 110/4 (CFI) شا ص برازش تطبیقی

 64/4≤ PGFI< 14/4 1 ≤ PGFI ≤ 64/4 131/4 (PGFI) شا ص نیکویی برازش ایجازی

 64/4≤ PNFI< 14/4 1 ≤ PNFI ≤ 64/4 164/4 (PNFI) شا ص برازش ایجازی هنجارشده

 ( 1333مأ ا: )یافته های پژوهش، 

 

ده مقدار کای اسکوئر به های عمومی شا ص کای اسکوئر بهنجار یا نسبی است که از تقسیم سایکی از شا ص

طور که دانند. همانرا برای این شا ص قابل قبول می 3تا  1شود و اغلب مقادیر بین ی آزادی مدل محاسبه میدرجه

 است که مقداری مناسب و قابل قباول اسات. 232/1شود این مقدار برای مدل مورد نظر مشاهده می (0) در جدول
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برای این مقدار نشان از برازش  و  مدل  1/4تر از است که مقدار بیش های تطبیقییکی از شا ص GFIشا ص 

مااتریس بااقی  بدست آمد که نشاان از بارازش  او  مادل دارد. 146/4برای مدل  GFIها دارد. مقدار توسط داده

بارای  تواند برای ارزیابی برازش کلی )مدل تدوین شده( و هامهای معمولی است که هم میی یکی از ماتریسمانده

ی دوم میانگین مربعات باقی ماناده برازش جزئی )پارامترها تعریف شده بین دو متغیر( مورد استفاده قرار گیرد. ریشه

 که برای مدل مقداری مطلو  است. 420/4برای مدل ماکور  RMRیا 

ن قابل قبول به عنوا 32/4تا  2/4های تطبیقی است که مقادیر بین یکی از شا ص CFIشا ص برازش تطبیقی یا 

شاود. مقادار ها به مادل تفسایر میبرای این شا ص به عنوان برازش بسیار  و  داده 32/4بودن و مقادیر بالاتر از 

CFI  باه طاور بسایار  هادادهتوان گفت که می باشدیم 32/4تا  2/4که با توجه به اینکه بین  110/4برای مدل ماکور

 شود.قلال، فاصله و به یك مدل اشباع نزدیك میاند یا از مدل استمناسبی برازش یافته

توان نتیجه گرفت که مدل نظاری مرباوط باه مادل نظاری ی برازش میهای کموجه به مطالب بالا و شا صبا ت

توان به روابط درون مدل و مقادیر ضریب رگرسیونی بین متغیرهای پنهان تحقیق مدلی قابل قبول است، پس حال می

و عدد معناداری استفاده شده است و شرط معناادار باودن  (p-valueفرضیه از شا ص جزئی )پردا ت. برای آزمون 

-tو یا مقدار شا ص دوم ) 41/4تر از ( برای رابطه مورد نظر کمp-valueیك رابطه این است که مقدار شا ص اول )

value بیشتر باشد ±36/1( از 

 نیماساز و آزمون مؤلفه های رفتار شهروند بررسی. 1. 3

 نظرات از مقادیر حاصل باید بررسی، مورد متغیرهای تشکیل دهنده سوالات برای لیکرت طیف انتخا  به توجه با 

 وسط )عدد 3مقدار با متوسط طور ایشان به هایپاسخ میانگین آیا که شود روشن تا داد قرار بررسی مورد را گویانپاسخ

 مقایسه از آزمون یا  یر؟ بنابراین، است( تفاوت معناداری داردسازی شده لیکرت که برای کل پرسشنامه یکسان طیف

هاا از آزماون کلماوگروف شده است. قابل به ذکر است جهت بررسی نرمال بودن داده استفاده  ایتك نمونه میانگین

در  مای باشاد. 141/4،  آماره آزمون 444/4پرسشنامه در سطح معناداری  310اسمیرنوف استفاده شده است که برای 

 H1کنناد( و )مشااهدات از توزیای نرماال پیاروی مای H0های مورد بررسای اسمیرنف فرضیه-آزمون کلموگروف

توجه به اینکه سطح معناداری آزمون در تمام متغیرهاا  ، بنابراین باباشدکنند( می)مشاهدات از توزیی نرمال پیروی نمی

هاای پارامتریاك شود. در نتیجه از آزمونض صفر( رد نمیباشد فرضیه نرمال بودن مشاهدات )فرمی 41/4بیشتر از  

 استفاده می شود.

تمامی  نیانگیم ،سازمانی در رفتار شهروند ، پاسخ، نگرش، تقویت و محرک(انگیزهیرهای اصلی )متغبررسی  رایب

 نشاان(، 1) جادول از آماده دسات باه نتایج. گرفتند قرار مقایسه مورد است، 3 با برابر که جامعه میانگین با مؤلفه ها

-p) می باشاند معنادار 441/4 سطح در شده محاسبه t آماره سازمانی در رفتار شهروند رهامتغیبررسی  در که دندهمی

value<0/05) .بعناوان  رهای )انگیزه، پاسخ، نگرش، تقویات و محارک(متغیتوان گفت بنابراین با توجه به نتایج می

 ریزی شهری می باشد. نظام برنامهسازمانی در  های رفتار شهروندمؤلفه
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 مؤلفه انگیزه موجود وضعیت تعیین برای اینمونه تك t آزمون نتایج .5 جدول

 آماره آزمون مؤلفه ها رهای پنهانمتغی

 t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختلاف 

 میانگین

 % 35 فاصله اطمینان

 کران بالا کران پایین

 مشارکت
q1 =40/0 11/3 30/3 44/4 313 42/63 کارگروهی 

q2= 14/0 12/3 31/3 44/4 313 30/63 اجرا و وضی قوانین 

 اد  و نزاکت
q3= 31/3 22/3 16/3 44/4 313 36/13 احترام به  واسته های دیگران 

q4= 34/3 20/3 11/3 44/4 313 26/10 ملاحظه گری در نوع رفتار 

 12/3 61/3 22/3 44/4 313 33/23 کمك و راهنمایی =q5 رفتار یاری گرایانه

 26/3 11/3 61/3 44/4 313 21/61 وظیفه شناسی =q6 حس شهروندی

 ( 1333مأ ا: )یافته های پژوهش، 

 

با بالااترین ا تلااف میاانگین اجرا و وضی قوانین  همکاری در طبق نتایج بدست آمده تمایل شهروند سازمانی به

باشد و این موضاوع قوانین شهری در پایین ترین ا تلاف میانگین می باشد و میزان وظیفه شناسی نسبت به شهر ومی

ریزان و مدیران شهری دارند، اما از طرفی باشد که شهروند سازمانی تمایل به برقراری مشارکت با برنامهبیانگر این می

ت و این عامل های شهری حس شهروند سازمانی بسیار کمرنگ شده اسدیگر به دلیل عدم وجود مشارکت در برنامه

 باشد.پایری شهروندان میبدلیل عدم وجود مشارکت
 

 مؤلفه پاسخ موجود وضعیت تعیین برای اینمونه تك t آزمون نتایج .6 جدول

 آماره آزمون مؤلفه ها رهای پنهانمتغی

 t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختلاف 

 میانگین

 %35 فاصله اطمینان

 کران بالا کران پایین

 60/3 04/3 11/3 44/4 313 10/60 کمك کردن =q7 دوستی نوع

 00/3 03/3 33/3 44/4 313 16/63 صبر و شکیبایی =q8 جوانمردی

 تعهد و وفاداری سازمانی

q9= 10/3 63/3 20/3 44/4 313 01/23 عاطفی 

q10= 21/3 16/3 61/3 44/4 313 06/21 هنجاری 

q11= 11/0 10/0 66/0 44/4 313 12/36 مستمر 

 ( 1333مأ ا: )یافته های پژوهش، 

 

های معنوی و ماهبی )تعهاد ( ا تلافل میانگین در میزان حس دلبستگی شهروندان به ارزش6با توجه به جدول )

یر پاسخ قرار دارد و تمایل به ادامه مشارکت در موضاوعات شاهری باا مادیران و وفاداری عاطفی( در بالاترین متغ و

 باشد.ترین ا تلاف میانگین میهد و وفاداری مستمر( دارای پایینریزان شهری )تعبرنامه
 

 

 

 



  33                                  ...        در یرفتار شهروند سازمان هایمؤلفه بندیتیاولو                                     سال نهم            

 
 

 مؤلفه نگرش موجود وضعیت تعیین برای اینمونه تك t آزمون . نتایج7 جدول

 آماره آزمون مؤلفه ها یرهای پنهانمتغ

 t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختلاف 

 میانگین

 %35 فاصله اطمینان

 اکران بال کران پایین

 30/0 24/0 10/0 44/4 313 36/02 مفید بودن =q12 ارزش

 هنجارهای ذهنی

q13= 61/3 04/3 11/3 44/4 313 64/61 باورهای نظری 

q14= 33/3 11/3 02/3 44/4 313 23/10 رعایت حقوؤ 

q15= 03/3 42/3 11/3 44/4 313 24/12 باورهای ذهنی 

 ( 1333مأ ا: )یافته های پژوهش، 

 

باشاد و بااور نظاری ، ا تلاف میانگین در حس مفید بودن شهروند سازمانی بسیار پایین می(2جدول ) طبق نتایج

شهروند سازمانی به بر ی رفتارهای احتمالی تأثیر گاار بر شهر مشهد دارای بالاترین میزان ا تلاف میانگین می باشد. 

بایساتی ماد نظار  در شهر س عدم مفید بودن شهرونداندر شهر و حه ریزان با توجه به تاثیر رفتار لاا مدیران و برنام

 واقی شود.
 

 مؤلفه تقویت موجود وضعیت تعیین برای اینمونه تك t آزمون نتایج .8 جدول

 t آماره آزمون مؤلفه ها رهای پنهانمتغی
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختلاف 

 میانگین

 % 35 فاصله اطمینان

 کران بالا کران پایین

 11/3 60/3 21/3 44/4 313 64/20 حمایت از شهر =q16 مدنی فضیلت

 14/3 13/0 33/0 44/4 313 10/10 اتحاد و مفید بودن =q17 حس اجتماعی

 ( 1333مأ ا: )یافته های پژوهش، 
 

و باشد اما حس اتحاد (، میزان حمایت شهروند سازمانی از مزایای شهر  ود بالا می1طبق نتایج جدول )

توان به ریزی صحیح میسازمانی در شهر مشهد پایین است که با برنامه ر میان  ود شهروندمفید بودن د

 ریزان شهری دارد پردا ت.های برنامهتقویت این امر مهم که باز ورد بر اجرای برنامه
 

 مؤلفه محرک موجود وضعیت تعیین برای اینمونه تك t آزمون نتایج .3 جدول

 آماره آزمون مؤلفه ها ر های پنهانمتغی

 t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختلاف 

 میانگین

 %35 فاصله اطمینان

 کران بالا کران پایین

 01/3 06/3 36/3 44/4 313 03/24 مالکیت شهر =q18 میل مالکیت

 21/3 16/3 62/3 44/4 313 03/62 حس شهروندی =q19 میل تعلق

 12/0 31/0 00/0 44/4 313 01/32 آگاهی از قوانین =q20 دانستن

 31/3 11/3 01/3 44/4 313 13/63 دفاع از حقوؤ شهروندی  =q21 میل دفاع

 ( 1333مأ ا: )یافته های پژوهش، 
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باشد و در میزان تعلق باه شاهر ( ا تلاف میانگین آگاهی شهروندان از قوانین بسیار پایین می3با توجه به جدول )

 باشد.ت برای برنامه ریزان و مدیران شهری محسو  میباشد که به عنوان نقطه قومشهد بالا می

 ریزی شهریهای رفتاری شهروند سازمانی در برنامهبندی مؤلفهاولویت. 2. 3

 441/4پرسشانامه،  310با توجه به یافته های پژوهش مقدار سطح معناداری آزمون فریدمن برای رتباه بنادی، از 

ی هارتباه توان گفت که متغیرهای پاژوهشیمشود و ینمفرض صفر تأیید باشد، بنابراین می 41/4است، که کمتر از 

-می 322/310و آماره آزمون  0بندی کرد. و قابل به ذکر است درجه آزادی ها را اولویتتوان آنیکسانی ندارند و می

ر اساخ، ساوم متغیار پتغیارتبه اول متغیر انگیزه، دوم مبندی، باتوجه به نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای رتبهباشد. 

 30/0و  00/0، 41/3، 01/3، 31/3هاای ر محرک به ترتیب با میاانگین رتباه، چهارم متغیر نگرش و پنجم متغیتقویت

 شوند.بندی میرتبه

 بحث. 4

(، میان انگیزه، نگرش، پاسخ، تقویت و محرک ارتباط 3های این پژوهش و شکل )با توجه به یافته

های پژوهش عطایی، علی که با یافته باشد.می مؤثربر نوع رفتار شهروند سازمانی  معناداری وجود دارد که

وری نیروی انسانی )توانایی، انگیزش، همکاری و ( که به بیان ارتباط معنادار میان بهره1330نژاد و رحمانی )

-زمانی میمشارکت، باز ورد عملکرد،  لاقیت و نوآوری، نظم و ترتیب و رضایت( و رفتار شهروند سا

یرهای اصلی پژوهش، انگیزه به عنوان بندی انجام شده در میان متغو طبق اولویت پردازد، مطابقت دارد.

 در مطالعات  ود (0446) 1نینکلستایکه ف، ترین عامل تأثیر گاار بر رفتار شهروند سازمانی ارزیابی شدمؤثر

معطوف  اجتماع یار و رفتار شهروندی هایرزشا انگیزه معطوف به فرد با سازمانی که رفتار شهروند دریافت

با توجه به اینکه متغیر پاسخ به عنوان دومین متغیر  .دارند یمؤثرعلاقه به سازمان رابطه  انگیزه به سازمان با

سازمانی نسبت به شهروند رهای اصلی پژوهش می باشد و بیانگر میزان رضایت و تعهد مهم از میان متغی

 و سازمانی تعهد بین مثبت رابطه وجود از حاکی ، که نتایج وی(0446) 0العات کوهنشهرشان می باشد با مط

 تعهد دریافتند، ( که0441) 0( و بناپارت0441) 3لاین و هانگبود و مطالعات  سازمانی شهروند رفتارهای

ها و پیشنهادتوان . طبق یافته های پژوهش میدارد سازمانی شهروند رفتارهای بر مثبت تأثیر سازمانی

به چهار دسته عمده به شرح  راهای موجود در رابطه با موضوع پژوهش راهکارهای اجرایی اصلاح چالش

 بندی نمود:ذیل تقسیم

                                                            
1  . Finkelstein 

2  . Cohen 

3  . Hang and line 

4  . Bonaparte 
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 شاهروندمشاهد براسااس انگیازه و نگارش های جامی و تفصیلی شهر تهیه و تدوین طرح ،در زمینه مدیریت .1

 .با رفتارهای شهروند سازمانی ریزی شهریهای برنامهها و سیاست. همسو شدن برنامهسازمانی

 صورت گیرد. در شهر مشهد رفتار شهروند سازمانی مرتبط با  وضی قوانین و مقررات .0

هاای ریازیهاا و برناماهشهروند سازمانی در طرح ریزی ارتباطی برایو برنامهپایری های مشارکتبسترایجاد  .3

سازمانی  حس اتحاد و مفید بودن در شهروندهری و برقراری های شری که منجر به اجرای سریی تر طرحشه

 شود می

منجار باه افازایش حاس  ارتقاء آگاهی شاهروندان از قاوانین و مقاررات شاهریگااری معطوف به سیاست .4

گیری نظم و ایجاد احتارام تواند منجر به شکلشود که نتیجه آن میشهروندی و دفاع از حقوؤ شهروندی می

 .شودازمانی به  شهروند س
 

 
 ریزی شهریهای رفتار شهروند سازمانی در نظام برنامهبندی مؤلفه. اولیت3شکل

 گیرینتیجه. 5

های ریزیبرنامه در پنهان بعد عنوان به شهر هر فرهنگی و اجتماعی ابعاد. است ظاهری کالبد از فراتر ایپدیده شهر،

 پردازینظریه هایعرصه در همواره درک، و شنا ت دشواری و غیرکالبدی ماهیت دلیل به که روندمی شمار به شهری

 رفتاار مادیریت جدیاد مفااهیم از یکای عنوان به سازمانی شهروند رفتارهای .اندشده واقی توجهی کم مورد لیعم و

 و پویاا محایط باه شاهری محایط تبدیل و سازمانی یندفرآ در و کندمی کیدتأ نقشیفرا رفتارهای بر که است، سازمانی

 د یل سازمانیشهروند  رفتارهای ارتقای در را زیادی عوامل رفتاری، علوم اندیشمندان .دارد کننده تعیین نقشی کارآمد،

که در این پژوهش تحت عناوان پاساخ  سازمانی شهروند تعهد و رضایتانگیزه و  هاآن مهمترین جمله از که دانندمی
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 نتاایجاسات.  پردا تهدر شهر مشهد  سازمانی شهروند هایرفتارو شنا ت  بررسی به حاضر پژوهش. باشدمیمطرح 

رفتاار شاهروند یرهاای اصالی تغیر انگیزه، پاسخ، تقویت، نگرش و محارک باه عناوان مها پنج متغبررسی از صلحا

یرهاای اصالی پاژوهش وجاود مبستگی ارتباط معناداری میان متغکه طبق بررسی ماتریس ه ،شنا ته شدندسازمانی 

یرهاا وجاود دارد و نسبت به سایر متغالاتری یر انگیزه و پاسخ در اولویت ببراساس نتایج آزمون فریدمن، متغ دارند. و

ریزی شهری، مادیران و های رفتاری شهروند سازمانی در نظام برنامهمؤلفهبندی بیانگر این موضوع است، در اولویت

بار  چاون، های شهری مد نظر داشته باشادریزیریزان شهری باید انگیزه شهروندان در شهر مشهد را در برنامهبرنامه

لاا لازوم برقاراری  باشد تأثیرگاار است.شهروندان که میزان تعهد و رضایت شهروندی از شهر مشهد می پاسخ دهی

 هادف با مقررات و قوانین تدقیق و تدوینهای شهری ضروری است که منجر به ریزیریزی ارتباطی در برنامهبرنامه

 فاراهم الزاماات دیگر از جامعه هر در امورشهری نکارگزارا و کاربران تربیش هرچه ارتباط و تعامل امکان آمدن فراهم

 اساتفاده میاان لاازم مردمی هایزمینه شدن فراهمو  .باشدمی توافق به دستیابی برای متقابل ارتباط و تعامل شرایط آمدن

 فرهنگ تنرف بالا مستلزم  ود امر این، شهری امور کارگزاران با و یکدیگر با بیشتر هرچه ارتباط و تعامل برای کنندگان

. اسات مؤثر ارتباط برقراری فنون آموزش گسترش و شهروندی وظایف و حقوؤ از آگاهی افزایش مردم، میان ارتباطی

 ( وطراحاان و ریازانبرناماه) کارشناساان از اعام امورشهری کارگزاران میان در لازم تخصصی هایزمینه شدنفراهم 

 .هستند موارد این جمله از شهری مسئولین

کنند. ایان های مختلف پژوهش نمود پیدا میباشد که در قسمتهایی روبه رو میعلمی با محدودیت هر پژوهش

 هایی روبه رو می باشد که به شرح زیر عنوان شده است:پژوهش با محدودیت

باشاند و شاهر مشاهد های مختلف مایاول، با توجه به اینکه شهرهای ماهبی دارای شهروند سازمانی با فرهنگ

ساکنین غیر مشهدی است، لاا این پژوهش بدون توجه به این موضوع مورد پرسش قرار گرفته است، بناابراین دارای 

شود، این موضوع به تفکیاك جداگاناه ماورد بررسای و مقایساه قارار گیارد. دوم، های آینده پیشنهاد میدر پژوهش

شده است نه براساس واقعیت. یعنای ایان پژوهش بدلیل استفاده از پرسشنامه نگرش و نظر افراد مورد سنجش واقی 

بندی لیکرت است که واقعیت وجود دارد که نظر پاسخ دهندگان براساس واقعیت نباشد. سوم، ناشی از مقیاس درجه

 کند.دهدگان ایجاد میتمایل به پاسخ متوسط را در پاسخ
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