
Journal of School Administration دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه 

Vol 5, No 2, Autumn & Winter 2017  6931پاییز و زمستان  –شماره دوم  –دوره پنجم 

 

 بررسی تأثیر جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با نقش میانجی پاسخگویی فردی

 3و افشین دیوبند2بهناز مهاجران، *1ایعلیرضا قلعه
 

  60/60/1330دریافت مقاله:

 21/60/1330پذیرش مقاله:
 

Received: 28/07/2017  

Accepted: 12/11/2017  

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با نقش میانجی پاسخگویی فردی : چکیده

همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان شاغل در مقطع ابتدایی مدارس دولتی  -روش پژوهش توصیفی  .بود

نفر براساس فرمول  083نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده  043دخترانه ناحیه یک شهر ارومیه به تعداد 

آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد جو سازمانی جمع کوکران به عنوان نمونه آماری پژوهش جهت مطالعه انتخاب شدند. برای

و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف ( 0332)پرسشنامه پاسخگویی فردی هاچوارتر و همکاران( 0333)هالپین و کرافت

شد. نتایج نشان داد که  محاسبه 89/3و 77/3، 84/3استفاده شد. پایایی ابزارها براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ( 0993)

جو سازمانی بر پاسخگویی فردی معلمان و رفتار شهروندی سازمانی آنان اثر مستقیم مثبت و معناداری دارد. اثر مستقیم 

( مثبت و معنادار بود. همچنین نتایج بیانگر اثر غیر مستقیم 03/3پاسخگویی فردی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان به مقدار )

بود. از اشارات ( 08/3) عنادار جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با میانجیگری پاسخگویی فردی به مقدارمثبت و م

کاربردی پژوهش می توان به این نکته توجه کرد که مدیران و متصدیان آموزش و پرورش با ایجاد یک جو مثبت و سازنده در 

د زمینه را برای بروز رفتارهای شهروندی و خود جوش از سوی معلمان فراهم مدارس که بر پاسخگویی معلمان تأکید می کن

 .نمایند

 جو سازمانی، پاسخگویی فردی، رفتار شهروندی سازمانی، معلمان مقطع ابتدایی :کلید واژگان  
 

Investigating The Effect Of Organizational Climate On Organizational Citizenship Behavior 
Of Teachers With Role Of Mediate Individual Accountability  

Ghaleie, A1*., Mohajeran, B2. and Divband, A3. 

The purpose of this study was Investigating the Effect of Organizational Climate on Organizational Citizenship 
Behavior of Teachers with role of mediate individual accountability The research method was descriptive – correlation. 

The statistical population of this study consisted of all primary school teachers for public schools for girls area One is 

city of Urmia There were 340 people. By using simple random sampling 180 person Based on the Cochran formula 
were selected as statistical sample. The data were collected through three standard questionnaire; organizational climate 

Halpyn and Kraft (2000), individual accountability questionnaire Hachvartr(2005) & questionnaire Padsakf 

organizational citizenship behavior (1990) were used. To determine the validity of content and Cronbach's alpha 
coefficient was used to assess the reliability of that in order α= 0/84, α= 0/77, α=0/89. The results showed that 

organizational climate on individual accountability of teachers & organizational citizenship behavior Them significant 

positive effect. Individual accountability has a direct effect on organizational citizenship behavior (0/36) is positive and 
significant. The results also reflect the indirect effects of climate on organizational citizenship behavior mediated by 

Individual accountability (0/18) is positive and significant. From practical research tips This point can be noted 

managers and educators By creating a positive and constructive Climate in schools that emphasizes teachers' 
accountability field for Outbreak Citizenship Behaviors & spontaneous By teachers provide. 

Keywords: Organizational climate, individual accountability, organizational citizenship behavior, Primary school 
teacher 
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 مقدمه 

 ازمندین یکنون یایپو طیمح آورسرسام تحوالت و راتییتغ و ندهآیفزرقابت  طیدر شرا هاسازمان

 و نموده عمل خود یسازمان نقش انتظارات و الزامات از فراتر که هستند یکارآمد یانسان یروین

 دنبالبه هاآن نیبنابرا .ندینما احساس پاسخگو و لؤومسخود را در قبال سرنوشت سازمان 

 دست رفتارهایی به خود خواست و میل به روند، می انتظارات فراسوی به که هستند کارکنانی

 باالیی 0یسازمان شهروندی رفتار کلیطوربه و نیست شانشغلی رسمی وظایف جزو که زنندیم

است  ینگرش نیترشاخص یسازمان یشهروند رفتار (.0094ی، کردستان و انیاحمد ،یخیش) دارند

 یرفتارها ،یسازمان یشهروند رفتار چه اگر (.0303 0فان،یسو) گذاردیم ریکه بر رفتار کارکنان تأث

 کنندیم ینوآور و انطباق به قادر داریناپا یهاطیمح در را سازمان رفتارها نیا اما هستند یاریاخت

 . شوندیم سازمان مدتیطوالن یبقا باعث و

 یتالش عنوان به یاجتماع اصالحات و ییپاسخگو) یشدنی سازمان ریمس در مدارس آنکه لیدل به    

 فهیوظ فرا به معلمان لیتما به مدارس تیموفق اساسا   هستند روبرو یدیجد یهاچالش با ،(یجمع

 طول در ن،یا برعالوه دارد؛ یبستگ شانمدرسه یهاآرمان و اهداف به دنیرس در کردنعمل

 باشند یمعلمان به وابسته شتریب دیبا مدارس هستند مبهم کار فیتعار کهیهنگامی سازمان راتییتغ

 انیعباس) دارند لیتما یرسم یشغل الزامات نظرگرفتن در بدون موفق، رییتغ یبرا مشارکت به که

 رفتارهای مبنای بر تنها توانندنمی ها سازمان است معتقد 0کاتز(. 0092 ،یآباد روزیف یرجب و

 به زیادی حدود تا سازمان هر اثربخشی وی عقیده به باشند؛ موفق نقش هر حیطه در شده تعیین

 سازمان از حمایت و پیشنهادها ارائه همکاران، به کمک هدف با کارکنان داوطلبانه های تالش

 که دارند نیاز پیشرفت و دوام برای هاسازمان(. 0094 ،یزارع و یدریح ،ی)مرزوق است وابسته

 مرتبط مثبت رفتارهای تمام در که کنند رفتار سازمان آن در طوری خوب افراد عنوانبه اعضایشان

 رؤسای برای سازمانی شهروندی رفتار منابع و ماهیت درك دلیل همین به باشند، متعهد سازمان با

 بروز متحول امروز طیدر شرا (.0089 ،یعماد و یضیف) است برخوردار ایویژه اهمیت از سازمان

 .است یسازمان تیموفق به لین در یاساس و مهم الزام کی کارکنان طرف از یشهروند یرفتارها

 افراد یها کیتاکت هدهندنشان یسازمان  ی( ابعاد رفتار شهروند0339) همکاران و4هال نظر از     

 یامدهایپ ازجمله را یسازمان یشهروند رفتار پژوهشگران از یبرخ یحت. باشدیم باال ییپاسخگو با

 ما،یت و یحسن ؛0090 زوار، و یحسن ،یشاهیعل زاده قاسم) انددانسته 2یفرد ییپاسخگو مثبت

                                                           
1. Organizational Ccitizenship Behavior  

2. Suifan  

3. Katez 

4. Hall  

5. Individual Accountability 
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 در سازمان کارکنان یبندیپا و الزام زانیم توانیم که است مهمی شاخص پاسخگویی(. 0090

 یادرجه ییپاسخگو. کرد یابیارز رجوع ارباب انتظارات و نیازها و سازمان اهداف تحقق برآوردن

چالش جمله از ییوگپاسخ (.0993 ،0سیفر و)فاندت  است خاص جهینت کی لؤومس فرد که است

 و یعلم سطح و خود یتخصص تیماه به توجه با آنها. است یآموزش مؤسسات یبرا نینو یها

 یاجتماع یها نهاد و ها ارگان گرید به نسبت یباالتر ییپاسخگو سطح از دیبا خود یاعضا یفرهنگ

 تیمشروع تواندیم آن به نسبت یتفاوتیب یحت و یفرد ییپاسخگو به توجهعدم. باشند برخوردار

ی دارا  اما هستند یادار یهانظام جزء مدارس که چند هر .ببرد سؤال ریز را یآموزش یهانظام

 و رسالت جامعه نکهیا جمله از کند؛یم زیمتما ها نظام گرید از را هاآن که هستند ییهایژگیو

 رفتار .ستین قائل یاجتماع یها نهاد گرید یبرا که است قائل نهاد نیا یبرا را یریخط تیولسؤم

 مدرسه جو .شودیم متأثر مدرسه بر حاکم جو از آنان ییپاسخگو و معلمان یسازمان یشهروند

 نحصرم تیشخص کی همثاب به یسازمان یژگیو نیا است مدارس گرید با آن زیتما عامل نیترمهم

 اردیپا نسبتا  تیفیک به مدرسه طیمح در 0یسازمان جو. دهد یم جهت معلمان یهانگرش به فرد به

یم متأثر را آنان رفتار و شودیم ادراك آموزاندانش و معلمان لهیوسبه که مدرسه یداخل طیمح

 (. 0333 0، لرزیو) گردداطالق می سازد

 نیهمچن بوده، کارکنان توسط شده احساس یسازمان یهاارزش دهندهنشان یسازمان جو     

 انتظارات اطالعات نیا اساس بر سازمان کی کارکنان که است سازمان طیمح از ییهاامیپحامل 

 به یسازمان جو (.0300، 2نیال چنگ و 4نیال)شوجن  دهند یم توسعه را کار یرفتارها از خود

 بدست کارشان ای خود سازمان یمعنا و هدف از یدرست درك تا کند یم کمک سازمان یاعضا

 مانند ییایمزا تواندیم مدارس در باز و مثبت یسازمان جو کی جادیا(. 0300 3، بنکس) آورند

 تیرضا معلمان، اعتماد سطح شیافزا مدرسه، یاثربخش آموزان،دانش یلیتحص شرفتیپ شیافزا

  (.0330 7، پاالی)د باشد داشته یپ در را یریگمیتصم در مشارکت و کارکنان یشغل

 در یاساس گام آن بهبود و مدرسه جو صیتشخ که معتقدند( 0330) 9تیگ و( 0338) 8ونزوای    

یم آن بهبود و یسازمان جو ییشناسا یبرا تالش. شودیم محسوب مدرسه تیفیک شیافزا راه

                                                           
1. Fandt & Ferris 

2. Organizational Climate  

3. Villiers  

4.  Shu. Jen Lin  

5 . Cheng Lin 

6. Banks  

7. DiPaola   

8. Yoenzowa  

9. ghaith  
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 یعموم یکردن فضا یانسان جهتوتربیت تعلیماندرکاران دست و رانیمد یبرا یدیمف راهکار تواند

توجه عدم(. 0093کرم دوست، و فرزان،  ،یجامع باشد )دران تیفیک مرحله به یابیمدرسه و دست

 و ساخته متأثرتواند رفتار معلمان را  یم ییو پاسخگو یجو سازمان یها مؤلفه به سازمان تیریمد

به پرورش و آموزش سازمان. کند فراهم یآموزش یهاسازمان یبرا را یبزرگ معضالت موجبات

 یاجتماع ،یفرهنگ ،یعلم گوناگون اهداف اجرای ابزار و لهیوس که مهم هایسازمان از یکی عنوان

 و متعهد کارآمد، یانسان رویین داشتن اریاخت در به خود هایهدف تحقق برای است، اقتصادی و

 و ولؤمس خود همحول فیوظا و اعمال قبال در که .(0092 ،یمالزه) است ازمندین مند عالقه

 . باشد پاسخگو

 در باالخص یخصوص و یدولت یها سازمان و مؤسسات در ییپاسخگو ندهیفزآ تیاهم رغمیعل    

 یهروندش یرفتارها بر دیتأک در ریمتغ نیا نقش یسازمان تیموفق به لین در یآموزش یها سازمان

 از یکمتر یعلم شناخت و درك حالنیا با .است پررنگ اریبس یآموزش مؤسسات در یسازمان

 تیعنا اب بنابراین .است گرفته صورت مقوله نیا بر مؤثر یسازمان برون و درون عوامل یرگذاریتأث

ا ب یی فردیپاسخگو یانجیم نقش یبررسرابطه با   در ی و خارجی کهداخل یها پژوهش خأل به

 جو فیضع هرابط به توجه با نیهمچنوجود دارد؛  معلمان یسازمانی شهروند رفتار و یسازمان جو

 ،ییقرا) ه استشدگزارش محققان توسط یی کهپاسخگو با یسازمانی شهروند رفتار و یسازمان

 و 0مانیپر و 0نکویز هال، و ؛ 0300 0س،یفر و هال ؛0093، تاپاك و یعسکر ،یحمد ،یبهرام

 ریأثت در یفرد ییگوخپاس یانجیم نقش نییتب و یبررس حاضر پژوهش رسالت .(0339 س،یفر

 کی هیناح دخترانه یمدارس دولت ییابتدا مقطع معلمان یسازمانی شهروند رفتار بر یسازمان جو

 . می باشد هیاروم شهر

 

 ینظر یمبان

 مطالعه مورد را یانسان روابط یعنی سازمان نرم یهاجنبه که 4هاثورن شاتیآزما یامدهایپ از یکی

 یاگسترده مطالعات جیتدر به زمان آن از(. 0090 ،یرازیش) بود یسازمان جو مفهوم تولد داد قرار

 هوممف کهنیا تا شد انجام گرید دانشمندان توسط یسازمان جو تیماه و مفهوم ییشناسا مورد در

 ب دان» و «نیهالپ و آندرو» شرویپ مطالعه. گرفت خود به کیآکادم و یعلم جنبه یسازمان جو

 یسازمان جو از یریگاندازه و یپردازمفهوم نیترشدهشناخته دیشا ،ییابتدا مدارس از 2«کرافت

                                                           
1. Ferris  

2. Zinko  

3. Perryman  

4. Hawthorne  

5. Andrew Halpin & Don B. Craft  
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 آداب فرهنگ، از ایمجموعه سازمانی جو معتقدند 0موبرگ و براون(. 0090 سکل،یم و یهو) است

 -0: که است شده مشاهده سازمان اعضای قیطر از که است ایویژه عملی های روش و رسوم و

 طول در -0 کند،می مجزا مؤسسات و هاسازمان سایر از را سازمان -0 دهد،می شرح را سازمان

 ؛0089 ،یعماد و یضیف) شوندمی هدایت و پذیرندمی تأثیر آن از افراد -4 است، بادوام نسبتا  زمان

 (. 0092 شهام، و یداد اله ،یگاه در ساالروند،

 سازمان طیمح از کارکنان ادراك تواندیم که است ییرهایمتغ نیمؤثرتر از یکی یسازمان جو    

 جو ابعاد یبندمیتقس. دهد قرار ریتأث تحت را یانسان یروین ییکارا و عملکرد و داده شکل را

 اهدگید ف،یتعر نوع به بسته یسازمان و یرفتار علوم نظران صاحب و دانشمندان یسو از یسازمان

 اب کارمند تعامالت یاصل بعد دو یدارا یسازمان جو وکرافت نیهالپ نظر از. است متفاوت اهداف و

 در. شود یم میتقس اسیمق چهار به کیهر بعد دو نیا که است ریمد با کارمند تعامالت و کارمند

 )بهزادی، موسوی است شده آورده کرافت و نیهالپ نظر از کیتفک به یسازمان جو ابعاد ،(0) جدول

 .(0090و سنجی، 

 
 2کرافت و نیهالپ نظر از یسازمان جو ابعاد :(1) جدول

 اسیمق خرده ابعاد

 

 تعامالت

 با کارمند

 کارمند

 .کندیم رشد یاجتماع یازهاین یارضا و فهیوظ انجام احساس جهینت در که دارد اشاره یاهیروح به: یگروه هیروح

 به ها آن یبرا یمشکالت سازمان، اداره طرز که کنندیم احساس کارکنان آن در که کندیم اشاره یتیوضع به: مزاحمت

 .آوردیم وجود

 .شودیم اطالق گریکدی با دوستانه و گرم روابط از کارکنان بردن لذت به: تیمیصم

 آنان یسو از فهیوظ انجام رونیا از و کنند یم کار دستورالعمل طبق کارکنان که کندیم اشاره یتیوضع به: یعالقگ یب

 .یشخص عالقه و تعهد یرو از نه است فیتکل رفع منظور به شتریب

 

 تعامالت

 با کارمند

 ریمد

 یساختار بعد بر و هنجارگراست .کندیم عمل مقررات طبق ریمد. کند یم اشاره ریمد یرشخصیغ رفتار به: یریگفاصله

 .ردیگیم فاصله خود ردستیز کارکنان از و ورزد یم دیتأک

 و کند کمک گرانید به کندیم یسع ریمد. شودیم داده نسبت ریمد گرم و دوستانه رفتار به: مراعات ای یگرمالحظه

 .دهدیم انجام یکار کارکنان یبرا بتواند که وقت هر

 اشاره ها آن در نفوذ قیطر از افراد در زهیانگ جادیا و گروه یرهبر یبرا رانیمد پرتالش و ایپو رفتار به: ییایپو و نفوذ

 .دیآ یبرم سازمان آوردن در حرکت به صدد در خود دادن قرار نمونه قیطر از ریمد. کندیم

 .پردازد یم دستان ریز کار میمستق نظارت به و کند؛ی م صادر یادیز یدستورها ریمد که است یزمان: دیتول بر دیکأت

 

                                                           
1. Brown & Moberge  
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 و هیاول دوران به توانیم را ییپاسخگو یاسیس یمعن است؛ یاسیس مفهوم کی 0ییپاسخگو    

 آن نخستین طرح( 0984) 0نکلریس همچون ینظرانصاحب داد؛ میتعم آتن کیدموکرات از یبخش

 یمعان که است یاصطالح ییپاسخگو (.0330 4، پشنگ) دهند یم نسبت 0ارسطو هاینوشته به را

 و 7اوگاندل واجویار 3،یا اودو یاوالپ 2، یسوفولو) دارد مختلف یهاسازمان و افراد یبرا یمختلف

 .است شده ییپاسخگو از یمختلف فیتعار دسترس در متون در (.0302 8، ادیموکایج

ی عبارت به ای محول فیوظا برابر در مشخص افرادی ای فرد دانستن ولؤمس عمل ،ییپاسخگو    

 اصول که است نشده انجام فیوظا و شده انجام کارهای برای خواستن لیدل ای آوردن لیدل گرید

 کار، تیولؤبودن مسمشخص  محول، فیوظا از شفاف فیتعر وجود زا است: آن عبارت بر حاکم

پاسخ بودن مستدل و مستند و محول کارهای برابر در ییپاسخگو تیمسئول بودن ریناگز واگذاری

 دو حول ییپاسخگو فیتعار(. 0090 ،یشاهیعل زاده قاسم و یحسن زاده،ی دری)ح باشدیم ها

 در هک یمسائل و افراد که نیا است، ییپاسخگو نهیزم به مربوط موضوع کی: است خاص موضوع

 یرخب در تیفعال کی بازخورد و یابیارز انگاره مستلزم دوم موضوع هستند؛ ریدرگ تیوضع کی

 (.0334 9، یموسکیوکل نکیفر) است اشکال

 سازمان در ولؤمس مقامات که کرد حاصل نانیاطم توانیم ییپاسخگو سمیمکان از استفاده با    

 فقدان. دارد وجود خسارت جبران امکان و احساس تعهد می نمایند خود همحول فیوظا قبال در

یم که است سازمان در منصب و مقام قدرت، از سوءاستفاده یعنی آن به توجهعدم و ییپاسخگو

 در برمعت ییپاسخگو ستمیس کی وجود بدون. ببرد سؤال ریز را ستمیس کی تیمشروع تواند

 چی. هخورد خواهد شکست تینها در و شده متزلزل سازمان دهندهلیتشک یپودها و تار سازمان

(.  0339 همکاران، و)هال  ستین سازمان در ییگوپاسخ ازتر یو اساس تریادیبن یعنصر

 هال، و 03لیرو) دهندیم لیتشک را یسازمان یزندگ یاساس یهاجنبه یسازمان و یفرد ییپاسخگو

 یدستاوردها و عملکرد یابیارز و شناخت یبرا یمناسب ابزار ییپاسخگو کهنیا یبرا(. 0300

 یدفر ابتدا ییپاسخگو. است یاساس و الزم ییپاسخگو یفرد یهاجنبه شناخت رد؛یگ قرار سازمان

                                                           
1. Accountability 

2. Sinclair  

3. Aristotle  

4. Pashang  

5. Sofoluwe  

6. Olape Oduwaiye  

7. Arewaju Ogundele  

8. Jimoh Kayode  

9. Frink & Klimoski  

10. Royle  

https://www.google.com/search?q=pashang+process+of+accountability&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjftMHV7KTWAhUOaVAKHYHbDYYQvwUIISgA
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 در یهرکس که است یباور یفرد ییپاسخگو. کندیم دایپ یعموم و یگروه جنبه سپس است

 (. 0300 0،یمید و 0یگرانپ 0، ایال) بود خواهد پاسخگو خود یریادگی و عملکرد برابر

 هکرد میتقس لذی دسته چهار به را ییپاسخگو ابعاد فرد به منحصر دگاهید کی درپژوهشگران     

 :اند

 مورد در اطالعات ارائه و خود یهاتیفعال مورد در سازمان بودن باز به دارد اشاره 4:تیشفاف -0

 انیم تعامل یبرقرار با بعد نیا 2:مشارکت  -0 ؛شودیم انجام چگونه و کجا ،یزیچ چه کهنیا

 3:یابیارزش -0؛ شودی م رییتغ به منجر یمشارکت یریگمیتصم اتخاذ در شهروندان و کارگزاران

 سهیمقا به بعد نیا نیهمچن است، خود عملکرد یپاسخگو سازمان کی که کندیم نیتضم بعد نیا

 7:پاسخ و تیشکا زمیمکان -4؛ پردازدیم شده نییتع یاستانداردها با سازمان یهاتیفعال و اهداف

 یهابیآس و یتینارضا یبرا پاسخ افتیدر دنبالبه که سازدیم قادر را نفعانیذ ،یانتقاد بعد نیا

 (. 0332 03ود،یل و 9کاسا الس ید 8بالگسکو،) باشند وارده

 یشهروند رفتار» منابع و تیماه درك ها،سازمان یبرا خوب شهروند تیاهم به توجه با    

(. 0334 00، نیز و یمارکوز) است یسازمان محققان یهاتیاولو از که است یادیز مدت  «یسازمان

 تحوالت قیطر از هاسازمان اثربخشی و کارایی افزایش به کهاین دلیلبه سازمانی شهروندی رفتار

 زاده، ترك) است توجه درخور و مهم اریبس موضوع کندیم کمک یریپذوفق و های نوآور منابع،

 و باتمان توسط بار نیاول یبرا یسازمان یشهروند رفتار اصطالح(. 0092 بند، عالقه و یمحمد

 یشهروند رفتار( 0980) ارگان و باتمان نظر از .گرفت قرار استفاده مورد 0980 سال در 00ارگان

 داوطلبانهصورت به اما اند،نشده زهیتجو یرسم سازمان توسط که هستند ییرفتارها ،یسازمان

 (. تعریف0300 00، کسونید) هستند مهم سازمان کل یبرا و شودیم انجام کارکنان توسط

 باشد اختیاری و رفتار داوطلبانه نوع یک باید سازمانیشهروندی  رفتار ،که است این بیانگر مطروحه

طور به که  است یرفتار  و فرد وظایف رسمی از بخشی نه شده وتعییناز پیش  هوظیف یک نه

                                                           
1. Laal  

2. Geranpaye  

3. Daemi  

4. Transparency  

5. Participation  

6. Evaluation  

7. Complaint & Response Mechanisms  

8. Blagescu  

9. De las Casas  

10. Lioyd  

11. Markoczy & xin  

12. Bateman & Organ  

13. Dixon  
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 بلکه ؛گیردنمی قرار تقدیر مورد سازمانی رسمی طریق ساختار از یا و شودنمی داده پاداش مستقیم

 که است کرده تجویز کارکنان برای رسمیطور به سازمان که  چهاز آن فراتر است رفتاری نوع کی

 ،یمهربان درخشان و نیمت یعلو ناب،یز یبهلولاست ) مهم سازمان عملکرد و موفقیت سازمان برای

 خود یشغل فیوظا ۀمحدود از فراتر کردن کاربه کارکنان لیتما یسازمانیشهروند رفتار(. 0089

 و بهتر ریتصو ارائه جهت ارگان. شود یم سازمان عملکرد شیافزا باعث میمستقطور به که است

 :است کرده مطرح بعد پنج در را آن یهامؤلفه ،یسازمانی شهروند رفتار مفهوم یسازشفاف

 میان دلسوزی و همدلی صمیمیت، قبیل ایجاد از سودبخشی و مفید رفتارهای به 0:یدوستنوع -0

 کاری مشکالت دارای که کارکنانی به غیرمستقیم یا شکل مستقیم به خواه که دارد اشاره همکاران

 (.0083 ار،یو س یکنند )اسالمکمک می هستند

 شامل و شناسی گویندوظیفه سازمان، رسمی الزامات از فراتر تالش و کار به 0:یشناسفهیوظ -0

 ثباع و دهد انجام را وظایفش از انتظار باالتر حدی در دهدمی اجازه فرد به که است رفتارهایی

 (.0089زیناب و همکاران،  شود )بهلولیمی کارکنان بین در اعتماد افزایش

 تیشکا ها،دنینال خود جوانمردانه رفتار با همراه کارکنان بعد نیا در 0:ییبایشک و یجوانمرد -0

 خود اوقات شتریب و دهندیم کاهش سازمان در را هایریگخرده و هاییجوبیع غرولندها، ها،کردن

 (.0088 ،ینادر و دایهو) کنندیم میتنظ یسازمان یهاتیفعال و ها کوشش یبرا را

 یفهافراد در انجام وظ هوالنؤاز مشارکت فعال و مس یاست حاک ییرفتارها 4:شهروندی فضیلت -4

ن سازما وجهه افزایشکه موجب  کارهایی و سازمان حیات به نسبت زیاد حساسیت کلیطور بهو 

 (.0092 همکاران، و زاده)ترك  شود یم

 طیمح در مسأله و مشکل جادیا از مانع که یا مؤدبانه یرفتارها از است عبارت 2:نزاکت و ادب -2

 است سازمان مخاطبان و سرپرستان همکاران، با افراد رفتار هنحو کننده انیب بعد نیا شود؛یم کار

 رفتار و یفرد ییپاسخگو ،یسازمان جو متغیرهای نیب رابطه زمینه در(. 0088 ،ینادر و دایهو)

 توانیم ازجمله که است گرفته صورت محققانی توسط متعدد یها پژوهش یسازمان یشهروند

 :کرد اشاره لذی موارد به

 که دادند نشان خود پژوهش در( 0092) انیحاج و بورا زادهیمصطف پور، جانیعل فرد، یمراد    

 یاصغر و یمراد زاده،میعظ. دارد وجود یمعنادار و مثبت رابطه ییپاسخگو با یسازمان جو نیب

 نقش و یسازمان یشهروند رفتار با یسازمان جو ارتباط یبررس» عنوان تحت یپژوهش در( 0094)

                                                           
1. Altruism  

2. Conscientious  

3. Sportsmanship  

4. Civic virtue 

5. Courtesy 
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 و یسازمان جو نیبکردند که  دایدست پ افتهی نیبه ا «یشناخت جمعیت یمتغیرها کنندهتعدیل

ی به میزان سازمان جو نیهمچن دارد؛ وجود یمعنادار هرابط یسازمان یشهروند رفتار با آن ابعاد

 00 حدود هم با «پاداش از تیرضا» و «هدف توافق و وضوح» بعد دو آن ابعاد نیب از و درصد 00

 .کنند یم نییتب را یسازمان یشهروند رفتار انسیوار از  درصد

 ییپاسخگو نیکه ب بود نیا انگریب( 0094) یشاهیعل زاده قاسم و یحسن ،یجهان قیتحق جینتا    

 عباس دیس ،یشاهیعل زاده قاسم .دوجود دار یمثبت و معنادار هرابط یسازمان یو رفتار شهروند

 طرواب در یفرد ییپاسخگو رفتار یانجیم اثر یبررس» هدف با یپژوهش در( 0090) یحسن و زاده

 هک کردند گزارش «یدولت دانشگاه سه در یشغل تیرضا و استرس با یتیشخص یهایژگیو یعلّ

 وجود دارد. یمعنادار رابطه یفرد ییپاسخگو یگریانجیم با یشغل استرس و بودن وجدان با نیب

 یوندشهر رفتار بر یسازمان جو ریتأث یتجرب یابیارز » عنوان با تحقیقی در( 0302) 0کاور و رنداو

 یسازمان جو ابعاد توسط یسازمان یشهروند رفتار انسیوار از درصد 3/37 که دادند نشان «یسازمان

 و ییپاسخگو قدرت» که یپژوهش در( 0300) 4تورمو و 0ستوفرسنیکر 0، الستاد .شودیم نییتب

 رفتار که دندیرس افتهی نیا به را مورد بررسی قرار دادند «معلمان یسازمان یشهروند رفتار

 کی در( 0300) 2الراتا. باشد می متفاوت نظام ییپاسخگو الزامات نوع به بسته معلمان یشهروند

 یهابخش در ییاجرا رانیمد از گروه دو انیم در را یاخالق جو و ییپاسخگو رابطه که یقاتیتحق کار

 یهااستهخو نیب یکینزد رابطه که دیرس جهینت نیا به داد انجام ژاپن و سیانگل در یانتفاع ریغ

 به خود پژوهش در( 0332) 7ویپر 3هاچوارتر، ل،یرو. دارد وجود یاخالق جو و یقانون ییپاسخگو

 وجود یسازمان یشهروند رفتار و ییپاسخگو نیب یمعنادار و مثبت رابطه که دندیرس جهینت نیا

  ذیل ترسیم گردید: شرح به پژوهش یمفهوم مدل پژوهش اتیادب توجه به با مجموع در .دارد

                                                           
1. Randhawa & Kaur 

2. Elstad 

3. Christophersen 

4. Turmo 

5. Laratta 

6. Hochwarter 

7. Perrewe 
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 پژوهش متغیرهای بین روابط مفهومی مدل(: 1) شکل

 

 پژوهش روش

 جامعه. می باشد یساختار معادالتی ابیمدل نوع از یهمبستگ - یفیتوص حاضر پژوهش روش

 هیاروم شهر کی هیناحدخترانه  یمدارس دولت ییابتدا مقطع معلمان یتمام را پژوهش نیا یآمار

 043 هیاروم شهر کی هیناح پرورش و آموزش اداره آمار حسب بر مجموع در که دهندیم لیتشک

بهفرمول کوکران  براساس نفر 083 تعداد ساده یتصادف یریگنمونه روش از استفاده با. بود نفر

 نیا در ازین مورد یهاداده. شدند انتخاب هاداده یآورجمع یبرا پژوهش یآمار نمونه عنوان

 :شد یآورجمع ذیل شرح به استاندارد یهاپرسشنامه قیطر از پژوهش
 کرافت و نیهالپ امهنپرسش از مدرسه یسازمان جو سنجش یبرا :یسازمان جو پرسشنامه( الف

 مزاحمت، ،یگروه هیروح) بعد هشت که است سؤال 00 یدارا امهنپرسش نیا. شد استفاده( 0333)

 جو( دیتول بر دیتأک و ییایپو و نفوذ مراعات، ای یگرمالحظه ،یریگفاصله ،یعالقگیب ت،یمیصم

 دوم بعد چهار و کارمند با کارمند تعامالت امهنپرسش نخست بعد چهار. سنجدیم را یسازمان

 بیاساس ضربر مذکور امهنپرسش ییایپا حاضر پژوهش در. سنجدیم را ریمد با کارمند تعامالت

 روش از یسازمان جو مقیاسسازه اعتبار تعیین منظوربه. شد محاسبهα =84/3کرونباخ  یآلفا

 ،(GFI=0.93) آمده دستبه برازش های شاخص. شد استفاده تأییدی عاملی تحلیل

(AGFI=0.89)، (CFI=0.94)، (RMSEA= 0/068)، مدل با ها داده مناسب برازش نشانگر 

 .است گیریاندازه
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 یفرد ییپاسخگو امهنپرسش از ریمتغ نیا سنجش یراستا در :یفرد ییگوپاسخ هامنپرسش( ب

 با پژوهشگران که بود هیگو 8 یدارا مذکور امهنپرسش. شد استفاده( 0332) همکاران و هاچوارتر

 بیضر براساس ابزار نیا ییایپا پژوهش نیا در. کردند یسیبازنو معلمان یبرا را آن راتییتغ یکم

 روش از یفرد ییپاسخگو مقیاس سازه اعتبار تعیین منظوربه. شد محاسبهα =77/3 کرونباخ یآلفا

 ،(GFI=0.91) آمدهدستبه برازش هایشاخص .شد استفاده تأییدی عاملی تحلیل

(AGFI=0.86)، (CFI=0.93)، (RMSEA= 0/07)، مدل با ها داده مناسب برازش نشانگر 

 .است گیریاندازه

 یسازمان یشهروند رفتار یریگاندازه یبرا :یسازمان یشهروند رفتار سنجش هامنپرسش( پ

 استفاده( 0993) همکاران و 0پادساکف یسازمان یشهروند رفتار استاندارد امهنپرسش از معلمان

 03 یدارا امهنپرسش نیا. کردند یسیبازنو معلمان یبرا را آن راتییتغ یکم با پژوهشگران. شد

 و احترام شهروندی، لتیفض جوانمردی، ،یشناسفهیوظ ،یدوستنوع) بعد پنج که باشدمی  سؤال

 ابزار نیا ییایپا حاضر پژوهش در. دهدیم قرار سنجش مورد را یسازمان یشهروند رفتار( میتکر

 رفتار مقیاس سازه اعتبار تعیین منظور به. آمددست بهα =89/3کرونباخ  یآلفا بیبراساس ضر

دست به برازش هایشاخص. شد استفاده تأییدی عاملی تحلیل روش از معلمان یسازمانیشهروند

 مناسب برازش نشانگر ،(RMSEA= 0/062) ،(CFI=0.92) ،(AGFI=0.89) ،(GFI=0.95) آمده

 .است گیریاندازه مدل با ها داده

 

 هاافتهی

 و یمرکز یهاشاخص از مطالعه مورد نمونه از آمدهدست به یها داده فیتوص و یبررس یبرا

 مطالعه مورد یرهایمتغ از آمدهدست به نمرات یپراکندگ یچگونگ از تا شد استفاده یپراکندگ

 یپراکندگ دهندهنشان رهایمتغ استاندارد انحراف و نیانگیم یهاشاخص. شود کسب الزم اطالعات

 تاس نیا انگریب یدگیکش و یچولگ آماره دو جینتا نیهمچن. باشدیم پژوهش یهاداده مناسب

 یفیتوص یهاشاخص ،(0) جدول در. است نرمالصورت به ریمتغ هر در هاداده یپراکندگ که

 .اندشده ارائه پژوهش یرهایمتغ

 

 

 

 

                                                           
1. Podskoff  
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 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص(: 2) جدول

 یدگیکش یچولگ استاندارد انحراف نیانگیم یفراوان رهایمتغ

 03/3 /.72 77/3 38/4 083 یسازمان جو

 20/3 -07/3 40/3 03/4 083 یفرد ییپاسخگو

 00/3 -04/3 09/3 32/4 083 معلمان یسازمان یشهروند رفتار

 

پژوهش یرهایمتغ یهمبستگضرایب  :(3) جدول  

 معلمان یسازمان یشهروند رفتار یفرد ییپاسخگو یسازمان جو رهایمتغ

   0 یسازمان جو

  0 30/3** یفرد ییپاسخگو

 یسازمان یشهروند رفتار

 معلمان
**72/3 **43/3 0 

 

با رفتار  ی(، جو سازمان30/3) یفرد ییپاسخگوو  یسازمان جو نی(، ب0) جدول براساس    

( 43/3) معلمان یسازمانی شهروند رفتاربا  یفرد ییپاسخگو( و 72/3) معلمان یسازمان یشهروند

 بر یسازمان جو ریمتغ ریتأث یابیارز منظوربه حاضر پژوهش دروجود دارد.  یمثبت و معنادار هرابط

 یساختار معادالت یابیمدل از معلمان یسازمان یشهروند رفتار و یفرد ییوگپاسخ یرهایمتغ

 .است شده آورده استاندارد حالت در پژوهش شده آزمون یالگو ،(0) شکل در. است شده استفاده
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 استاندارد حالت در پژوهش شده آزمون الگوی: (2) شکل

 

 بر یدارامثبت و معن مستقیم اثر یدارای سازمان جو پژوهش هشد آزمون یالگوبا توجه به     

 یسازمان یشهروند رفتار بر یسازمان جو. است( ß =0/52 , t= 3/82) معلمان یفرد  ییوگپاسخ

 ییوگپاسخ میمستق اثر. است یدارامثبت و معن مستقیم اثردارای ( ß =0/69 , t= 4/78) معلمان

 نیهمچن .است دار یمثبت و معن (ß =0/36 , t= 2/09) معلمان یسازمان یشهروندبر رفتار  یفرد

 با علمانم یسازمان یشهروند رفتار بر یسازمان جو دارامعن و مثبت میرمستقیغ اثر انگریب جینتا

 ،(4) جدول درپژوهش  هایهیفرض آزمون جیتان. باشدمی( 08/3) یفرد  ییوگپاسخ یگریانجیم

 .است شده گزارش
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 یفرد ییوگپاسخ یانجیم نقش با مکنون یرهایمتغ ریتأث بیضرا(: 4) جدول

 
 شده پژوهشهای نیکویی برازش الگوی آزمون (: شاخص0جدول )

 X2/df GFI AGFI CFI IFI RMSEA هاشاخص

 330/3 90/3 93/3 88/3 90/3 73/0 آمدهدستبه مقدار

 >38/3 <93/3 <93/3 <83/3 <93/3 0-0 مجاز مقدار

   

 برازش نیکویی های شاخص از مدل برازندگی بررسی منظوربه ساختاری معادالت مدلیابی در    

 ؛0 از کمتر مقادیر( df2X/) آزادی درجه بر خی مجذور عبارتند از:ها  . شاخصشودمی استفاده

 2یافته تعدیل برازش نیکویی شاخص ،93/3 از بیشتر مقادیر( GFI) 1برازش نیکویی شاخص

(AGFI )3تطبیقی برازش شاخص ؛83/3 از بیشتر مقادیر (CFI)، شاخص ؛93/3 از بیشتر مقادیر 

 0تقریب خطای مربعات میانگین مجذور ؛93/3 از بیشتر مقادیر( IFI) 4فزآینده برازندگی

(RMSEA )می باشند مدل مناسب برازش دهندهنشان و بوده پذیرش قابل 38/3 از کمتر مقادیر .

 برازش مدل پژوهش آورده شده است. یهاشاخص ،(2در جدول )

 

 یریگجهینت و بحث

 یسازمان یشهروند رفتار بر یسازمان جو ریتأث در یفرد ییپاسخگو یانجیم حاضرنقش پژوهش در

 رب یسازمان جو نکهیا بر یمبن پژوهش اول فرضیه با رابطه در. گرفت قرار یبررس مورد معلمان

                                                           
1. Goodness of Fit Index  

2. Adjusted Goodness of Fit Index  

3. Comparative Fit Index  

4. Incremental Fit Index  

5. Root Mean Square Error of Approximation  

 ها هیفرض
 بیضر

 ریمس
 T آماره

 یمعن سطح

 یدار
 هجینت

 دییتأ 30/3 80/0 20/3 یفرد ییپاسخگو   ← یسازمان جو

 دییتأ 30/3 78/4 39/3 معلمان یسازمان یشهروند رفتار  ← یسازمان جو

 یسازمان یشهروند رفتار  ← یفرد ییپاسخگو

 معلمان
 دییتأ 32/3 39/0 03/3

  ←( یفرد ییپاسخگو یگریانجیم با) یسازمان جو

 معلمان یسازمان یشهروند رفتار
 دییتأ - - 08/3
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ه ب که معنا نیا به. بود هیفرض نیا یدیتأ از حاکی نتایج دارد، میمستق اثر معلمان یفرد ییوگپاسخ

. ابدییم شیافزا معلمان یفرد ییپاسخگو باشد، تر مطلوب مدارس بر حاکم سازمانی جو میزان هر

( 0300) الراتا ،(0092) همکاران و فرد یمراد هایپژوهش از آمدهدست به نتایج با یافته این

 ناهمخوان( 0093) همکاران و ییقرا پژوهش با افتهی نیا نیهمچن. می باشد همخوان و همسو

 یپژوهش یابزارها یریکارگبه و یآمار جامعه بودن متفاوت لیدلبه تواندیم یناهمخوان نیا. است

 آن در که کنند جادیا جوی که است این رسامد مدیران همه هایچالش از یکی. باشد مختلف

 محوله فیوظا قبال در(. 0330 پاال،ید) شوند آشنا آن وظایف و مدرسه با بتوانند کارکنان و معلمان

 به توجه با. رندیبپذ را آن یامدهایپ و ماتیتصم از یناش عواقب و باشند وگپاسخ و ولؤمس خود

 دارند، عهده بر جامعه ندهیآ شهروندان تیترب در یآموزش یها سازمان که یاساس و یدیکل نقش

 دانش آموزش در یتیترب نقش برعالوه( معلمان) تیترب عامالن نگهداشتن وگپاسخ و مسئول

 دوستانه انسان جو کی در جز مهم نیا .کندیم فراهم را جامعه انسجام و اتحاد موجبات آموزان

 .شد نخواهد حاصل کندیم قیتشو را یریپذ تیمسئول و یمساع کیتشر ،یهمکار که

 یسازمان یشهروند رفتار بر یسازمان جو کهنیا بر یمبن پژوهش دوم هیفرض  با ارتباط در    

 نیا نییتب در. بود فرضیه نیا یدیتأ دهنده نشان هاداده لیتحل و هیتجز. دارد میمستق اثر معلمان

 و تیفعال زانیم از جو مدرسه داشته باشند یدرك مثبت معلمانکه  یوقت گفت توانیم افتهی

همکاران به  قیموجب تشو که کنندیم رفتار یا گونه و به دهند شیافزا مدرسه در را خود تالش

 نسبت خود یها داده زانیم بر و ندیآیمشوند؛ کمتر در صدد ترك سازمان بر شتریکار و تالش ب

 تنهایی به کدامهیچ مالی وضعیت و هابرنامه ها، مشی خط. ندیافزایم سازمان یها ستاده به

 کار محیط یک سازمان از آنچه بلکه کندنمی تبدیل کردن کار برای مناسب محیطی به را سازمان

 یهنگام. است (سازمانی جو همان یعنی) کار محیط به نسبت کارکنان احساس سازدمی مطلوب

 معلمان که شودیم جادیا یطیمح ابدییم شیافزا معلمان انیم در یسازمان شهروند رفتار ابعاد که

 یهاگروه انیم بودن باهم هیروح نیا و برندیم لذت مدرسه در کارکردن و گریکدی با بودن از

 با افتهی نیا. دیافزایموتربیت تعلیم تیفیک بر( آموزاندانش و رانیمد معلمان،) مدرسه درون

 همکاران و ساالروند ،(0094) همکاران و زاده میعظ ،(0089) یعماد و یضیف یها پژوهش

 فانیسو ،(0302) کاور و رنداو(، 0300) نیو چنگ ال نیشوجن ال ،(0330) دیپاال ،(0092)

 .باشدیم همسو و سازگار( 0303)

 رد. شد دییتأ معلمان یشهروند رفتار بر یفرد ییوگپاسخ میمستق پژوهش اثر سوم هیفرضدر     

 مدرسه در خود یرفتارها و اعمال نتایج ولؤمس را خود که یمعلمان گفت توانیم افتهی نیا نییتب

 متأثر با احساس نیا و کنند یم خود یا حرفه فیوظا و شغل بر یشتریب کنترل احساس دانندیم

 از فراتر که زدیانگیم بر را معلمان تریقو هیروح کی جادیا آن تبع به و زشیانگ سطح ساختن



 نقش مدیریت استعداد در سالمت سازمانی مدارس... ◄030

 یرفتارها عنوانبه یسازمان یشهروند رفتار. کنند عمل خود یسازمان یهاتیولؤمس و فیوظا

 تیاهم و ضرورت از یآموزش یهانظام در است یشغل الزامات از فراتر که داوطلبانه و یاریاخت

 یرسم شغل شرح در معلمان یشغل یها یازمندین و اجاتیاحت تمام رایز. است برخوردار یاریبس

 وجود به یریادگی - یاددهی ندیفرا و یآموزش یها نظام در ییهاتیموقع بسا چه و ندارد وجود

 هاآن به توانینم یشغل الزامات از رفتن فراتر با جز و است فرانقش یرفتارها مستلزم که دیآیم

 همکاران و لیرو(، 0094) همکاران و یجهان پژوهش هاییافته به توانمی راستا این در. داد پاسخ

 کرد اشاره( 0300) همکاران و الستاد ،(0300) سیفر و هال ،(0339) همکاران و هال ،(0332)

 .دارد یهمخوان افتهی نیا با که

 علمانم یسازمان یشهروند رفتار بر یسازمان جو میرمستقیغ ریتأث که پژوهش چهارم هیفرض در    

 یپژوهش هیفرض دییتأ انگریب ها لیتحل گرفت قرار آزمون مورد یفرد ییپاسخگو یگریانجیم با

 سازنده یهامؤلفه بهبود جهت در رانیمد تالش هرگونه که گفت توانیم افتهی نیا نییتب در. است

 و اعمال قبال در اعضاء شناختن ولؤمس ضمن مدارس در بانیپشت و یحام یسازمان جو کی

 یرفتارها بروز باعث و کرده تیتقو را معلمان در یفرد ییپاسخگو احساس خود، یرفتارها

 مدارس یاثربخش یها نهیزم خود نوبه به رفتارها نیا و شودیم آنان جانب از یسازمان یشهروند

 بتمث جهت در معلمان یشغل نگرش ساختن متأثر با مدرسه در باز یسازمان جو. کنندیم فراهم را

 یهمکار موجب و کرده ادیز معلمان انیم در را متیصم شده، معلمان هیروح سطح رفتن باال باعث

 یاحرفه و یشخص مسائل یحت و مدرسه امور انجام در گریکدی با معلمان یمساع کیتشر و

 مایت و یحسن ،(0090) همکاران و یشاهیعل زاده قاسم یهاپژوهش جینتا با افتهی نیا. شودیم

 همکاران و نیشاه ،(0300) کسونید ،(0300) بنکس ،(0300) همکاران و الستاد ،(0090)

 . باشدمی آنان یپژوهش یهاافتهی دییتأ یراستا در و بوده همسو ،(0304)

 معلمان به پژوهش نمونه بودن محدود جمله از پژوهش یها تیمحدود به است الزم انیپا در    

 و پخش مشکالت به نیهمچن و هیاروم شهرستان ییابتدا دوره دخترانه مدارس کی هیناح زن

 پژوهش یهاافتهی از آمدهدست به نتایج راستای در. کرد اشاره پرسشنامه لهیوس به هاداده یگردآور

 رانیمد شودمی پیشنهاد ییابتدا دوره دخترانه مدارس رانیمد به هاآن تیاهم براساس و

 یهاارزش عنوانبه یفرد ییپاسخگو و معلمان یسازمان یشهروند رفتار بر یآموزش یهاسازمان

 یازمانمناسب در ساختار س راتییتغ جادیا راستا نیا در کنند؛ دیتأکوتربیت تعلیم امر در یادیبن

 یهاتیولؤمس نهیزم در معلمان به اریاخت ضیتفو معلمان، میمستق نظارت و کنترل عدممدرسه، 

 دادن مشارکت آنان، کار شرفتیپ یبرا یآموزش زاتیتجه و امکانات کردن فراهم و یتخصص

 مشکالت و مسائل حول یگروه جلسات منظم یبرگزار مدرسه، یها یریگمیتصم در معلمان
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جو مثبت  کیدر ادراك معلمان از  تواندیم یمیت کار به معلمان قیتشو و آموزاندانش و معلمان

 در مدرسه مؤثر و کارساز باشد. 
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 منابع

 08 ،تدبیر آموزشی علمی هماهنام سازمانی. شهروندی رفتار (.0083) .ابوالقاسم ،سیار و نحسی اسالمی،

(087): 29-23. 

 یسازمان تعهد و یسازمان جو رابطه یبررس(. 0090. )دهیمج ،یسنج و میمر ،یموسو حسن؛ ،یبهزاد

 قاتیتحق یپژوهش -یعلم فصلنامه. کتابداران دگاهید از مشهد شهر یعموم یها کتابخانه کتابداران
 .437-403 :(0) 08 ،یعموم یها کتابخانه و یرساناطالع

 سازمانی عدالت تأثیر بررسی(. 0089عادل. ) ،یو درخشان مهربان عقوبی ن،یمت یعلو نادر؛ ،زیناب بهلولی

 4 ،تیریمد یفراسو فصلنامه. تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه کارکنان سازمانی شهروندی رفتار بر
(04): 038-70 . 

 شهروندی رفتار شیوع میزان بینی پیش(. 0092. )الهه بند،عالقه و یمهد ،یمحمد جعفر؛ زاده، ترك

 عیتوز و یامنطقه برق شرکت: مطالعه مورد) سازمانی ساختار نوع از کارکنان ادراك اساس بر سازمانی

 .007-003 :(0) 04 ،سازمانی فرهنگ مدیریت مجله(. فارس یروین

و  تیبر رضا یی(. نقش پاسخگو0094. )ابوالفضل ،یشاهیعل زادهقاسم و محمد ،یحسن سجاد؛ ،یجهان

 تیریمد و یرهبر یهاپژوهش هفصلنامو شهرت.  یرفتار شهروند یانجی: آزمون اثر میعملکرد شغل
  . 000-039 :(0) 0 ،یآموزش

 رفتار بر شغلی خودکارآمدی و پاسخگویی تعاملی نقش بررسی(. 0090. )سایپر ما،یت و محمد ،یحسن

 تیریمد فصلنامه. ارومیه دانشگاه علمی هیئت اعضای بین در سیاسی رفتار و سازمانی شهروندی
 . 89-003 :(0) 2 ،یدولت

 خدمتگزاری فرهنگ ریتأث(. 0090. )ابوالفضل ،یشاهیعل زاده قاسم و محمد ،یحسن زهرا؛ زاده، یدریح

 تیریمد فصلنامه دو. یاسالم کار اخالق بر دیتأک با کارکنان یاجتماع تیمسئول و فردی ییپاسخگو بر
  .020-072: (0) 00 ،یاسالم

دانش یلیتحص شرفتیپ ینیب شی(.  پ0093). نینسر ،و فرزان یعل نوروز ،دوستکرم  کمال؛ ،یدران

 یتیپژوهشنامه ترب. معلمان یشغل تیمدرسه و رضا یجو سازمان یپنجم بر مبنا هیآموزان دختر پا
  .23-70 :(08) 3، بجنورد واحد یاسالم آزاد دانشگاه

 رفتار و سازمانی جو هرابط (.0092) .اگلس ،شهام و دسجا ،دادی اله ؛حسین ،درگاهی ؛عباس ،االروندس

 و بهداشت مدیریت فصلنامه تهران. پزشکی علوم دانشگاه ستادی کارکنان در سازمانی شهروندی
  .42-23 :(0) 7 ،درمان

 روابط میانجی متغیر عنوان به سازمانی، تعهد(. 0094) امکیس ،یکردستان و الهه ان،یاحمد وب؛یا ،یخیش

 :یمورد مطالعه) یسازمان حمایت و سازمانی اعتماد سازمانی، شهروندی رفتار سازمانی، عدالت حلقوی

 .080-032 :(0) 4 ،هاسازمان آموزش بر تیریمد فصلنامه دو(. مشهد آزاد دانشگاه

 مؤسسه: تهران دوم، شیرایو دوم، چاپ .کاربرد و قیتحق ،یتئور: یآموزش تیریمد(. 0090. )یعل ،یرازیش

 .نشر مهربان کتاب
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 آموزش یبخش اثر ی(. بررس0090. )عبداهلل ،یمفاخر و رضایعل ،یوسفیآقا احمد؛ پور،یعل د؛یمج ا،ین یصفار

 هپژوهشناممعلمان شهرستان بجنورد.  یسازمان یبر رفتار شهروند یآگاه فراشناخت و ذهن یها
 . 30-77 :(02) 8 ،واحد بجنورد یدانشگاه آزاد اسالم یتیترب

 در معلمان یگروه یسازمان شهروند رفتار نقش(. 0092. )شنیآو ،یروزآبادیف یرجب و نیحس ان،یعباس

 . 039-000 :(0) 4 ،مدرسه تیریمد فصلنامه دو ،ییابتدا مدارس یاثربخش

 با یجوسازمان ارتباط یبررس(. 0094. )یمهد محمد ،یاصغر و محمد ،یمراد ؛یمرتض دیس زاده، میعظ

 تیریمد مطالعات مجله. یشناخت جمعیت یمتغیرها هکنند تعدیل نقش و یسازمان یشهروند رفتار
  .000-007 :(03) 7 ،یورزش

 وزارت در سازمانی جو و سازمانی شهروندی رفتار میان ارتباط(. 0089. )زهرا ،یعماد و طاهره ،یضیف

  .98-002 :(4) 0 ،آموزشی های نظام در ریزیبرنامه و مدیریت فصلنامه دو. فناوری و تحقیقات علوم،

 ویژگی ساختاری  -علی روابط برازش(. 0090. )یتق زوار، و محمد ،یحسن ابوالفضل؛ ،یشاهیعل زاده قاسم

. فردی پاسخگویی میانجی اثرات به توجه با سازمانی شهروندی رفتار و استرس با شخصیتی های

  .79-94 :(9) 0، اجتماعی شناسی روان های پژوهش هفصلنام

 یعلّ روابط برازش(. 0090. )محمد ،یحسن و محمد ریم زاده،عباس دیس ابوالفضل؛ ،یشاهیعل زاده قاسم

 توجه با یشغل تیرضا و استرس با( یریپذ توافق و بودن وجدان با) یتیشخص یهایژگیو یساختار –

  .92-002 :(00) 8 ،یروانشناخت نینو یهاپژوهش هفصلنام. یفرد ییپاسخگو رفتار یانجیم اثرات به

جو  ه(.  رابط0093. )یلیل تاپاك، و دالهی ،یعسکر داله؛ی ،یحمد ن؛یام محمد ،یبهرام اله؛ حجت ،ییقرا

همدان و  یهاشهرستان هیریو خ یخصوص یمنتخب دولت یهامارستانیدر ب ییو پاسخگو یسازمان

 .47-02 :(0و0) 0 ،درمان و بهداشت مدیریت هفصلنام .0090سال در زدی

 رابطه یبررس(. 0092. )دیسع ان،یحاج و یمصطف بورا، زادهی مصطف ان؛یشا پور، جانیعل ؛یعل فرد، یمراد

 مجله. 0090 سال در رازیش شهر یهیفق و ینماز های مارستانیب در پاسخگویی و یجوسازمان بین
  .040-023 :(0) 04 ،ایران میاسال جمهوری پزشکی نظام سازمان علمی

 رفتار و نظارتی تعدّی بین رابطه تبیین(. 0094. )یصغر ،یزارع و الهام ،یدریح اله؛ رحمت مرزوقی،

 دو. شیراز شهر پرورش و آموزش اداره کارکنان سازگاری قابلیت گریواسطه سهم :یسازمان شهروندی
  .9-00 :(0) 4 ،ها سازمان آموزش بر تیریمد فصلنامه

. ییابتدا مدارس معلمان سازمانی تعهد با سازمانی جو و سازمانی عدالت رابطه(. 0092. )نیام ،یمالزه

  .030-004: (0) 7 ،یآموزش تیریمد در نو یافتیره فصلنامه

 رمحمدیم ترجمه. یآموزش تیریمد در عمل و قیتحق ،یتئور(. 0090. )لیسیس سکل،یم و ك نیو ،یهو

 .هیاروم دانشگاه انتشارات: هیاروم ،7 چاپ زاده، عباس دیس

. اصفهان دانشگاه کارکنان سازمانی شهروندی رفتار سطح بررسی(. 0089. )ناهید نادری، و رضا هویدا،

  .030-008 :(0) 9 ،اجرایی مدیریت پژوهشنامه
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