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 82/11/1198 دريافت: تاريخ

 1/1/1191 پذيرش: تاريخ
 فرهنگي مديريت مجله 

 3191 بهار /ومسو  بيست شماره /متهش سال

 

 يشغل  تيو رضا يسازمان يروابط چندگانه رفتار شهروند يبررس

 شهر قائمپرورش شهرستان   و  سازمان آموزش کارکنان
 

 يآذر ازين ومرثيک

( يآموزش تيريمد يدکتر) يواحد سار يدانشگاه آزاد اسالم اريدانش

k.niazazari@gmail.com (مسئول مکاتبات ) 

 يمحبوبه عبدالله

 رودهن ران،يا ،يتيواحد رودهن، دانشکده علوم ترب ياسالم دانشگاه آزاد علمي هيئتعضو 

 abdollahi@riau.ac.ir( يآموزش تيريکارشناس ارشد مد)

 چكيده

د، کاهش يت، تهديدر حوزه کار منجر به احساس عدم امن يشکل اساسر ييتغ امروزه مقدمه و هدف پژوهش:

را  يت شغليتوان رضا يکارکنان م يسازمان يت رفتار شهرونديات شده است. با تقويو افول اخالق يت شغليرضا

کارکنان سازمان  يت شغليبا رضا يسازمان يروابط چندگانه رفتار شهروند ين پژوهش بررسيش داد. هدف ايافزا

 است. شهر قائمپرورش شهرستان   و  زشآمو

جامعه آماري اين  است. يو همبستگ يفياست و روش آن توص ين پژوهش از نظر هدف کاربرديا روش پژوهش:

نفر به عنوان نمونه  21است که شهر  پرورش شهرستان قائم  و  کارکنان اداره آموزش نفري 111پژوهش مجموعه 

رضايت سنجش از پرسشنامه پودساکف و جهت  يسازمان  يشهروند  ارجهت سنجش رفت آماري انتخاب گرديد.

 اطالعات تجزيه و تحليل گرديد. Fو  Tآزمون  ،ونيب رگرسيضربا استفاده ، استفاده شد. JDIاز پرسشنامه  شغلي

 يرهاياز متغ هر يکن يج نشان داد که بيشد و نتا تأييدها  هيها همه فرض هيپس از آزمون فرض :ها افتهي

کارکنان رابطه معنادار  رضايت شغليو ( يمدن لتيم وفضيتکر و ، احترامي، جوانمردي، نوع دوستشناسي يفهوظ)

 ،%19/1 ،%81/1 به ميزان به ترتيب رضايت شغليرها ياز متغ هر يکر در ييک واحد تغي يوجود دارد و به ازا

 افت.يش خواهد ي% افزا%28/1 19/8 ،28/1%

و فراهم کردن  يسازمان يرفتار شهروند يرهايت متغيو تقو ييشناسا ياساس يااز راهکاره يکي :يريگ جهينت

 ابد.يش يهم افزا تا رضايت شغلين رفتارها است ياده کردن ايپ يالزم برا يبسترها

 پرورش و  آموزش  ، کارکنانرضايت شغلي، يسازمان يرفتار شهروند :يديواژگان کل
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 مقدمه

رگذار يعوامل تأث از يکي 1يسازمان يرفتار شهروند

و  يرسيپ) تواند باشد. ي ميعملکردهاي  بر شاخص

سال قبل، محققان رفتار  21ش از يب( 13، 8112ديگران 

ر يغهاي  يو رفتار 2يمشارکت يت رفتارهاياهم يسازمان

ادآور ي يسازمان يرا در ارتقاء و اثربخش 3يا فهيوظ

 يبرا يرفتار شهروند سازمان( 1992 کنزو کاهن) شدند.

که  يو همکارانش، هنگام 4اورگان لهيبه وسن بار ياول

کردند  ي ميو عملکرد را بررس يت شغلين رضايرابطه ب

 يول( 11: 8112حسام، ) بکار گرفته شد 1921در سال 

اق به همکاران و يان مفهوم اشتيبا ب ،5بارنارد يقبل از و

خودجوش، همکارانه و  يان رفتارهايبا ب 6کاتزوکان

س يتورن) قراردادندوضوع را مورد توجه ن ميا يتيحما

ن مفهوم يالبته بعد از ابداع ا( 11، 1992ن يدو مورکسيپ

مختلف با  نظران صاحبتوسط اورگان و همکارانش، 

رفتار »، 7«يرفتار فرانقش»هم چون  يميبکار بردن مفاه

و  9«يسازمان يخودجوش» ،8«مددکاران يسازمان

ن ين اييبه تبدر طول دو دهه  10«ينه ايعملکرد زم»

 ( 82، 8111پودساکف ) .اند پرداختهموضوع 

شتر يب ييکسب کارا يران برايمد ها سازماندر 

از  ها سازماندر  يانسان يرويکنند. کارکنان و ن مي تالش

و  ييش کارايمنابع و منبع مؤثر افزا نيتر باارزش

و ها  يستگيازها، شايد نين بايهستند. بنابرا ياثربخش

 ها آن يزشيل انگي، ابزار و وساييشناسا ها آنت يصالح

 فراهم شود.

به سازمان و  ي، عالقه و وفاداريت کاريرضا

ر ياست که مد يطيجاد محيکارکنان منوط به ا يبالندگ

ن يران ايبه مد يل رفتار سازمانيمسئول آن است. تحل

ط يازها، انتظارات، محيدهد تا با شناخت ن مي فرصت را

ا يپو يبر رفتار کارکنان سازمانگر عوامل مؤثر يکار و د

، 1122 يمشبک) و بالنده فراهم آورند. يو کارکنان راض

2.)  

 

 ان مسئلهيب

وسته در يپ ها سازمان، يپررقابت کنون يايدر دن

حداکثر کردن عملکرد  يد برايجدهاي  وهيش يجستجو

ش استفاده از يو تالش کارکنان هستند. با وجود افزا

سازمان  ييهم در عملکرد کارااطالعات، باز  يتکنولوژ

ن اعتقاد وجود دارد يًا ايشکاف وجود دارد. اکنون قو

به تالش کارکنان که  ياديکه عملکرد سازمان تا حد ز

 يباشد بستگ مي ف شده نقشيفراتر از الزامات تعر

د و يجدهاي  ير توسعه تکنولوژياخهاي  دارد. در سال

نده و يفزااقتصاد منجر به رقابت  ينده جهانيرشد فزا

و کارکنانشان  ها سازمانت کار يع در ماهيرات سرييتغ

 شده است.

 يرات و به منظور آماده شدن برايين تغيجه ايدر نت

 يبرااي  ندهينده فشار قابل مالحظه فزايرات آييتغ

 يارتقاريزي  ت برنامهيرفتن مسئوليپذ يکارکنان برا

 نيد. همچنيآ مي ا واردي، آموزش و حقوق و مزايشغل

 ي، ارضايبه منظور رقابت در صحنه جهان ها سازمان

ر ييت در حال تغيان با ماهيازها و انتطارات مشترين

انتخاب  يتا کارکنان اند تالشل دارند و در يشغل، تما

ن شده در شرح ييفه و نقش تعيکنند که فراتر از وظ

ور يان فريسعادت و يمهدو) فشان عمل کنند.يوظا

1191 ،12.) 

و  يرفتار شهروند سازمان يرهايمتغ ييشناسا

شود که کارکنان به سازمان  مي موجب ها آنت يتقو

نه يداشته باشند و زم يت شغليتعهد نشان دهند، رضا

را فراهم  يو حضور در صحنه رقابت جهانوري  بهره

 کنند.

 

 ده و هدف پژوهشيفا

 ينيب شيپسخت دور از  ها سازماندر ها  رفتار انسان

بودن رفتار انسان در سازمان  ينيب شيپاست. دور از 

و  دار ريشه يازهاياز آن است که رفتار از درون ن يناش

ن ين همه، هميرد. با ايگ مي سرچشمهها  نظام ارزش
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دانش و هاي  توان در قالب چهارچوب مي رفتار را

اي  تا اندازه يذهن يگر قلمروهايت و ديريرفتار، مد

هداف سازمان به ا يابين پژوهش دستيت ايافت. اهميدر

ن ييف تعيپرسنل در انجام وظاهاي  ييبر توانا يمبتن

ن ين بيط است. در ايبا مح ها آن يريپذ قيتطبشده و 

 باعث يسازمان يران به ابعاد رفتار شهرونديتوجه مد

به کار  ييشود تا کارکنان به تناسب خود در کارها مي

بر ق ين طريگمارده شوند که خود دوست دارند و به ا

گر يد يند. از طرفيفزايسازمان ب يو اثربخش ييکارا

 يت شغليش رضايافزا يبرا يت خاصياهم ها سازمان

شتر دست يب يور و بهره يتًا به ثبات درونيتا نها اند قائل

به  ها سازمانه يج پژوهش حاضر در کليابند. نتاي

را با يخصوص آموزش و پرورش مورد استفاده است، ز

رفتار شهروند  يرهايغج پژوهش با متيمطالعه نتا

شوند  مي ارتباط دارد آشنا يت شغليکه با رضا يسازمان

نه ين رفتارها زميب ايت و ترغيتوانند با تقو مي و

ش يرا افزا يسازمانوري  بهرهجه يو در نت يت شغليرضا

 دهند.

رابطه رفتار  ين پژوهش بررسيا يهدف کل

کارکنان سازمان  يت شغليو رضا يسازمان يشهروند

است. اهداف  شهر قائمش و پرورش شهرستان آموز

ک از يرابطه هر  ياز: بررس اند عبارتز ين يجزئ

، احترام ي، جوانمرديدوست نوع، يشناس فهيوظ يرهايمتغ

 يت شغليلت کارکنان سازمان با رضايم و فضيو تکر

، يشناس فهيوظمستقل پژوهش  يرهاياست. متغ ها آن

لت يم و فضي، احترام و تکري، جوانمرديدوست نوع

در  . البتهاست يت شغلير وابسته رضايکارکنان و متغ

ن و يش بيرها پين متغيبه ا يهمبستگ يها پژوهش

 شود. يز گفته ميمالک ن

 

 پژوهش ينظر يات و مبانيادب

 ينه رفتار شهرونديکه در زماي  هياولهاي  پژوهش

 ييشناسا يش تر برايانجام گرفت ب يسازمان

بود که کارکنان در سازمان  يياا رفتارهيو ها  تيمسئول

ن رفتارها با يشد. ا مي ده گرفتهيداشتند اما اغلب ناد

به طور  يعملکرد شغل يسنت يابين که در ارزيوجود ا

اوقات مورد  يگاه يا حتيشدند و  يريگ اندازهناقص 

 يسازمان يگرفتند اما در بهبود اثربخش مي غفلت قرار

د يکل ،ييرضا؛ 1121نجابي و  يمستبصر) مؤثر بودند.

 (.1121 يميو سل يبر

ا ي يسازمان يه ارگان از رفتار شهرونديف اوليتعر

ا رفتار ي 18نقش يا رفتار وراي 11يش اجتماعيرفتار ب

11ختهيخودانگ
است که به  يفرد ياست که رفتارها آن 

 يکه در آن عملکرد شغل شناختي روانو  يبافت اجتماع

ف از رفتار يتعرن يکند. ا مي رد، کمکيد انجام گيبا

رفتارها از  گونه ايند که ينما مي انيب يسازمان يشهروند

 يريط کار تأثيمح يکردن چارچوب اجتماع يق غنيطر

ت و يس، کيويد) سازمان دارد. يکل يخاص بر اثربخش

 ( 82، 1112واستورم ين

( 8111) ن و پاچراچيپا 13،يپادساکوف و مکنز

رفتار  أثيرت ييچند در مورد چرااي  ل بالقوهيدال

و عملکرد کارکنان  يبر رفتار گروه يسازمان يشهروند

از به يکاهش ن ،ياداروري  بهرهش يکنند: افزا مي انيب

 يط کاريجاد محي، ايات نگهداريعمل يصرف منابع برا

 شود. مي ه کارکنانيش روحيسالم که باعث افزا

رفتار کارکنان  يرا به عنوان نوع( OCB) ارگان،

سازمان  يکند که عملکرد اثربخش مي فيتعر ها سازمان

هر کارمند  يفرد يوررا بدون توجه به اهداف بهره

 (.82، 1112واستورم يت و نيس، کيويد) دهد.يارتقاء م

 يمعتقد است، رفتار شهروند( 8111) 12ارتورک

ن رفتار کارکنان در ينو يبه عنوان الگو يسازمان

ن يت نويريکرد مدرن مديسازمان، امروزه به عنوان رو

مورد استفاده  ها سازماناز  ياريدر بس يانسان يروين

 قرار گرفته است.

نه بعد عمده رفتار ( 8113) و همکاران 12فار

 کنند: يم يبندل طبقهيرا به شرح ذ يشهروند
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، ادب يه جوانمردي، روحشناسي وظيفه، يدوست نوع

، مشارکت اي وظيفه، مشارکت يلت مدني، فضيو مهربان

رفتار  يو نظر. ابعاد محل ي، رأيسازمان يدار، وفايدفاع

با افراد  ياز: سازگار اند عبارت يسازمان يشهروند

گر، حفظ منافع سازمان، مشارکت در خدمات يد

ط کار. از يمح داشتن نگهز يو تم ي، خودآموزياجتماع

توان به  ي ميعوامل مؤثر بر رفتار شهروند سازمان

ا ي يشغل هاي يژگيکارکنان، و يفردهاي  يژگيو

 اشاره کرد. يرهبر يو رفتارها يسازمانهاي  يژگيو

ترنر  يت شغليو رضا يشغلهاي  يژگيدر مورد و

را  يکردند که کارکنان مشاغل ينيب شيپ 11و الرنس

ن يا يعنيباشند  چالش گرده و يچيدهند که پ مي حيترج

ا يو کاهش نرخ  يت شغليش رضايموجب افزاها  شغل

ن دو پژوهشگر يشد. ا بت آنان خواهديزان غيم

ف کردند: يتعر يژگيشش و بر اساسکار را  يدگيچيپ

عمل در  يا آزاديا متنوع بودن کار، استقالل ي يگوناگون

 يت، دانش و مهارت، روابط متقابل اجتماعيکار، مسئول

که  ياز است و روابط متقابل اجتماعيکه مورد ن

ه ها نمريژگين وياست. هر قدر شغل از نظر ا يارياخت

 تر دهيچيپن دو پژوهشگر يگرفت از نظر ايم يباالتر

 (.981، 1121نز يراب) بود

ش تر ذکر شد رفتار شهروند يهمان طور که پ

اثر  يسازمان يو اثربخش يت شغليبر رضا يسازمان

 يبر اثربخش يسازمان يرفتار شهروند تأثيرل يدارد. دال

ن، کارکناوري  بهرهت ياز: رشد و تقو اند عبارتسازمان 

ش يافزا ي، آزاد کردن منابع براياداروري  بهرهش يافزا

اب به يص منابع کمياز تخص يريد، جلوگيتول

 ين اعضايب ي، هماهنگيحفظ و نگهدارهاي  تيفعال

 يجذب و نگهدار يي، توانايگروههاي  تيم و فعاليت

جذاب، ثبات  يط کاريق محين افراد از طريبهتر

رات ييدر انطباق با تغسازمان  ييعملکرد سازمان و توانا

 .يطيمح

و مطالعات انجام شده در  ينظر يبا توجه به مبان

ن يب د:يل مطرح گرديبه شرح ذ ياتين پژوهش فرضيا

 ها آن يت شغليکارکنان سازمان و رضا شناسي وظيفه

کارکنان سازمان و  ين نوع دوستيرابطه وجود دارد. ب

 يدن جوانمريرابطه وجود دارد. ب ها آن يت شغليرضا

رابطه وجود  ها آن يت شغليکارکنان سازمان و رضا

ت يم کارکنان سازمان و رضاين احترام و تکريدارد. ب

 يلت مدنين فضيرابطه وجود دارد. ب ها آن يشغل

رابطه وجود  ها آن يت شغليکارکنان سازمان و رضا

 دارد.

 

 نه پژوهشيشيپ

در داخل و خارج از کشور  يمتعدد يها پژوهش

و  يرفتار شهروند سازمان تأثيرا يرابطه  يسنه برريدر زم

مختلف انجام شده است  هاي سازماندر  يت شغليرضا

پژوهش خراساني  ن شرح است:يبه ا ها آناز  يکه برخ

رابطه  تحت عنوان: بررسي( 1391) و كنعاني نيري

عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با رضايت 

هاي  دگاهشغلي کارکنان شرکت مادر تخصصي فرو

، نزاکت، عدالت ير نوع دوستيمتغ کشور نشان داد که

ت يکننده رضا ينيب شيپاي  هيو عدالت رواي  مراوده

کشور هستند. هاي  کارکنان شرکت فرودگاه يشغل

 يگيو  يلياسماعزاد و  ياحمد ،پور يسبز يها يافته

تحت عنوان تحليل رابطه جو  يدر پژوهش( 1390)

در  فرا نقش يو رفتارها يرشنگ يبا متغيرها يسازمان

 ياز وجود رابطه قو يعموم يها کتابخانه يانسان ينيرو

 يعموم يها کتابداران کتابخانه يبين رضايت شغل

 يسازمان يو رفتار شهروند يکشور با تعهد سازمان

و  يج پژوهش خالصيت دارد. نتاکتابداران حکاي

 ين سالمت سازمانيدهد که ب مي نشان( 1391) گرانيد

، احترام شناسي وظيفه) يشهروند سازمان گانه پنجو ابعاد 

 يلت شهرونديو فض ي، جوانمرديم، نوع دوستيو تکر

وجود دارد. الزم به ذکر است که در  معناداررابطه 
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ردارند، برخو يکه از سالمت سازمان هايي سازمان

 گرانيو د يمرزوق هم دارند. يت شغليکارکنان رضا

بررسي رابطه بين  تحت عنوان: يدر پژوهش( 1129)

سازماني کارشناسان  رضايت شغلي با رفتار شهروند

بين رضايت  افتند:يج دست ين نتايبه ادانشگاه تهران 

آداب  هاي مؤلفهشغلي با رفتار شهروند سازماني و 

دان کاري رابطه مثبت و اجتماعي، نزاکت و وج

 هاي مؤلفهمعناداري وجود دارد. همچنين تمامي 

ارتقا، سرپرستي، حقوق، کار، ) رضايت شغلي

پيدا  دار معنيبا رفتار شهروند سازماني رابطه ( همکاران

کردند. نتايج هم چنان حاکي از آن بود که از ميان ابعاد 

حقوق و  هاي مؤلفهرضايت شغلي، تنها  گانه پنج

رفتار شهروند سازماني  بيني پيشاران، توانايي همک

تقي پور ظهير و  ،جماليهاي  افتهيکارشناسان را دارند. 

بين عوامل شغلي و  رابطه يبررس در( 1122) صالحي

 علمي هيئتسازماني با رفتار شهروند سازماني اعضاء 

منطقه يك دانشگاه آزاد اسالمي به منظور هاي  واحد

از آن است که ميزان بروز  يارائه مدل مناسب حاک

 علمي هيئترفتار شهروند سازماني در بين اعضاء 

كمي بيشتر از حد  يآزاد اسالممنطقه يك دانشگاه 

باشد. متغيرهاي رضايت شغلي، تعهد  مي متوسط

مثبت و  تأثيررفتار شهروند سازماني  يبر روسازماني 

منفي دارند. از  تأثيرفرسودگي شغلي و جو سازماني 

ماهيت كار،  هاي مؤلفهرضايت شغلي،  ايه مؤلفه

رضايت از همكاران و رضايت از ميزان حقوق و مزايا 

رفتار شهروند سازماني را در جهت  بيني پيشقدرت 

مثبت دارند. نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در 

تحت عنوان: بررسي ( 1388) و روشن ييمقاله مصطفا

لي در شخصيت و رضايت شغهاي  رابطه بين ويژگي

افسران پليس راهور تهران بزرگ نشان داد كه به جز 

شخصيتي با رضايت هاي  ديگر رگه ،يرگه گشودگ

نوروز شغلي رابطه معنادار دارند، به اين ترتيب كه 

، مقبوليت و گرايي برونبه صورت معكوس و  ييگرا

به صورت مستقيم داراي رابطه معنادار با  شناسي وظيفه

يج حاصل از اجراي مدل رضايت شغلي هستند. نتا

رگرسيوني نيز نشان داد كه از پنج ويژگي شخصيتي، 

بعد از ورود  شناسي وظيفهدو ويژگي روان نژندگرايي و 

درصد از تغييرات متغير  0447به اين مدل توانستند 

، ج پژوهش نجاتي. نتارضايت شغلي را تبيين كنند

رفتار  تأثيرنه يدر زم( 1122) رزادهيو م کوثرنشان

ت خدمات نشان داد که ارتباط يفيبر ک يهروند سازمانش

ت يو رضا يان سطوح رفتار شهروند سازمانيم دار معني

 يت شغليرضا و اعتماد کارکنان وجود دارد، يشغل

 دارد، يبا رفتار شهروند سازمان يکارکنان رابطه مثبت

 دارد، يبا نوع دوست يکارکنان رابطه مثبت يت شغليرضا

 ،دارد يبا جوانمرد يان رابطه مثبتکارکن يت شغليرضا

 يبا آداب اجتماع يکارکنان رابطه مثبت يت شغليرضا

در مقاله ترويج رفتار شهروندي سازماني  ينيحس دارد.

راهكاري جهت جلوگيري از فرسودگي شغلي در 

 شغليهاي  هر سه نوع ويژگيان کرد يب ها سازمان

مندي  رضايت ،يكنواختي شغلي ،بازخورد شغلي)

مختلف هاي  ي با مؤلفهمعناداربه طور  ،(ني شغليدرو

نوع دوستي، نزاكت، ) رفتار شهروندي سازماني

ارتباط  (، جوانمردي و فضيلت مدنيشناسي وظيفه

كه بازخورد شغلي و رضايتمندي اي  ، به گونهاند داشته

دروني شغل، ارتباطي مثبت با رفتار شهروندي سازماني 

لي ارتباط منفي را با داشته در حالي كه يكنواختي شغ

ج پژوهش ينتا دهد. مي رفتار شهروندي سازماني نشان

ن رفتار ين است که بيانگر ايگران بيمرادزاده و د

کارکنان رابطه  يت از زندگيو رضا يشهروند سازمان

ت از ين رضايچن . هموجود دارد يمثبت و معنادار

ن يش بيپ يرهاياز متغ يبيله ترکيکارکنان به وس يزندگ

ثار و احترام قابل ي، ايشرافت، وجدان، جوانمرد ينعي

 يج مقاله راستينتان است. ييح و تبيتوض

و  يت شغليتحت عنوان رضا يريم و انياسد ،دوست

تواند  ي ميميا تعهد تيآ) يسازمان يرفتار شهروند
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انگر يب( جاد کند؟يا تگريخود هداهاي  ميدر ت يتفاوت

رفتار شهروند و  يت شغليان رضاين است که رابطه ميا

م و يان تعهد تيقابل توجه است، در رابطه م يسازمان

ان يارتباط م تر مهمهمه  ، ازيسازمان يرفتار شهروند

توسط تعهد  يسازمان يو رفتار شهروند يت شغليرضا

م باال يتعهد ت يکه وقت يل شده بود به طوريم تعديت

 گودايکوهن و و شد. مي مشاهده يتر يبود ارتباط قو

، يسازمان يکه رفتار شهروند اند شدهمتذکر ( 8118)

بخشد.  مي را به طرق مختلف بهبود يسازمان ياثربخش

دهد که آن دسته از يها نشان مپژوهشهاي  افتهي

از  يرا بخش يسازمان يکه رفتار شهروند يکارکنان

ف خود يرند در انجام وظايگيدر نظر م شغلشان

طه يف حيام وظان افراد در انجيدارند. ا يعملکرد بهتر

 اند دبخشيام، متبسم، صبور و ي، پر انرژيدرون نقش

( 1921) گرانيت و دياسم (.38، 1122ار يو س ياسالم)

 شيپنه يدرزم ين بررسياول( 1921) و بتمن و ارگان

افتند يب دادند و دريرا ترت يسازمان يرفتار مدن يا ندهيآ

ن است. پس از دو يش بين پيبهتر يت شغليکه رضا

رفتار  ين اصليش بيهنوز پ يت شغليق، رضايقدهه تح

 است. يسازمان يمدن

 

 روش پژوهش

و از نظر روش  ين پژوهش از نظر هدف کاربرديا

ه کارکنان آموزش و يباشد. کل ي ميو همبستگ يفيتوص

 يليکه در سال تحص شهر قائمپرورش شهرستان 

نفر  111مشغول به کار بودند و به تعداد  11911191

دادند. از  مي لين پژوهش را تشکيا يجامعه آمار

نفر  21حجم نمونه ( 1911) مورگان يجدول کرجس

ساده  يتصادف يريگ نمونهوه يدر نظر گرفته شد و به ش

 8ها  داده يافراد نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآور

 پرسشنامه پودساکف –ن شرح بود: الف يپرسشنامه به ا

استفاده  يانسازم يسنجش رفتار شهروند يبرا( 8111)

ن ييتع يرهايباشد. متغ مي سؤال 82شده که مشتمل بر 

شامل نوع  يسازمان يشده جهت سنجش رفتار شهروند

 9تا  3سؤال ) شناسي وظيفه ،(1تا  1از سؤال ) يدوست

لت يفض ،(11تا  11 سؤال) يجوانمرد ،(11تا  13و 

 مياحترام و تکر ،(82تا  81و  88تا  12سؤال ) يمدن

نه يگز 2 يباشند. سؤاالت دارا مي( 82ا ت 81سؤال )

 تأييدن پرسشنامه مورد يا ييمحتوا ييبودند. روا

استاندارد  الذکر فوق متخصصان قرار گرفت. پرسشنامه

آن  ييايسنجش پا ين وجود برايشده است اما با ا

نفر از اعضاء قرار  11ار يمجددًا پرسشنامه در اخت

شد. ب  برآورد 22/1 کرونباخي ب آلفايگرفت و ضر

 يت شغليپرسشنامه رضا : ازيت شغليپرسشنامه رضا

ن پرسشنامه توسط ياستفاده شد. ا( يآ يد يج)

سؤال  12ن شده و شامل ين تدويت، کندال و هالياسم

ن يا ييمحتوا يينه دارند. روايگز 2است که هر کدام 

سنجش  يقرار گرفت و برا تأييدپرسشنامه هم مورد 

ع شده و يفر از اعضا توزن 11ن ي، پرسشنامه بييايپا

برآورد  22/1ز ين پرسشنامه نيکرونباخ ا يب آلفايضر

 شد.

و  يفياز آمار توص يل آماريه و تحليبه منظور تجز

 يبرا ياستفاده شد. در بخش آمار استنباط ياستنباط

محاسبه شد و آزمون  يون خطيرگرسها  هيآزمون فرض

F  وT از  يات آماريه عملياجرا شد. جهت انجام کل

  استفاده شد. SPSSافزار نرم

 

 پژوهش ها افتهي

دهيد   ميي  کارکنان نشان يشخص يرهايمتغ يبررس

درصيد   8/81ان ميرد و يدرصد از کل پاسخگو 2/12که 

 32تييا  12 يگييروه سيين  درصييد در 2/31زن بودنييد.

 2/11سال و  22تا  32 يدرصد در گروه سن 1/12،سال

 سييال قييرار داشييتند. 12تييا 82 يدرصييد در گييروه سيين

 درصييد 2/18، سييانسيل فييوقدرصييد  1/11الت يتحصيي

 پلميي د فوق درصد 2/36و سانسيل درصد 7/33پلم،يد

 2/2، سييال 11تييا 2درصييد 1/2خييدمت  . سييابقهبودنييد
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 ،سيال  81تيا  12 درصد 1/81سال، 2تا 1درصد کارکنان 

 81ش از يبي  درصيد  11و  سيال  12تيا  11 درصد 8/11

درصد کارکنان مجيرد   2/18 سال سابقه خدمت داشتند.

 بودند. متأهلدرصد  2/21و 

ق ياز طرها  ذکر شد داده تر شيپکه  گونه همان

ل قرار گرفتند. يه و تحليمورد تجز يآمار يها آزمون

ر يبه شرح زها  هيک از فرضيهر  يبرا ها آزمونج ينتا

 است.

 

رابطه  يت شغليو رضا شناسي وظيفهن يب :ه اوليفرض

 .معنادار وجود دارد

سطح  1جدول شماره( الف) مطابق با قسمت

از را  يت شغليرضا بيني پيش Fآزمون  يدار معني

 .داند مي دار معني شناسي وظيفه قيطر

ب يضر 8جدول شماره ( الف) مطابق با قسمت

و  شناسي وظيفهزان ين ميب يونيرگرس يهمبستگ

بوده که  11/1ان برابر با يدر پاسخگو يت شغليرضا

 .باشد مي رين دو متغيب يخط يهمبستگ دهنده نشان

بوده که  21/1ن برابر با ييب تبين مقدار ضريهمچن

ر يمتغهاي  انسي% از وار21ن است که يا دهنده نشان

 .شود مي نييتب شناسي وظيفهر يتوسط متغ يت شغليرضا

 39/1برابر با  (نييب عدم تبيضر) ن مقداريهمچن

ها  رير متغين مقدار توسط سايا يکه مابق باشد يم

 .مشخص خواهد شد

زان يم 1جدول شماره( الف) با توجه به قسمت

و  شناسي وظيفهر ين دو متغيون بيرگرس يهمبستگ

و سطح  11/1بوده و برابر با  دار معني يت شغليرضا

بوده است و ( 1/ 1 1 کمتر از) 111/1يدار معني

ر يمتغ بيني پيشبرآورد  يبرا Tن مقدار يهمچن

 دار معني يت شغليبر رضا شناسي وظيفه

 جه نشانين نتيا T=9.025 & sig=0.000.باشد مي

 ،شناسي وظيفهر در ييک واحد تغي يدهد که در ازا مي

 .افتيش خواهد ي% افزا81/1زان يبه م يت شغليرضا

ت يقابل از ريمتغج به دست آمده دو يبا توجه به نتا

 شناسي وظيفهر يبوده و متغ برخوردار يمناسب بيني پيش

 داشته است يت شغليبا رضا يدار معنيرابطه 

 .شود مي دييتأ قيه اول تحقين فرضيبنابرا (.81/1%)

 

بين نوع دوستي و رضايت شغلي رابطه  فرضيه دوم:

 وجود دارد.

سطح  1جدول شماره( ب) مطابق با قسمت

را از  يت شغليرضا بيني پيش Fآزمون  يدار معني

 .داند مي دار معني يق نوع دوستيطر

ب يضر 8جدول شماره( ب) تمطابق با قسم

ت يو رضا يزان نوع دوستين ميب يونيرگرس يهمبستگ

بوده که نشان دهنده  29/1ان برابر با يدر پاسخگو يشغل

  .باشد ها مي رين متغيب يقو يخط يهمبستگ

 

 ،ي، جوانمردي، نوع دوستشناسي وظيفه يرهاين متغيب يوني: برآورد مدل رگرس1جدول 

 يت شغليا رضاب يلت مدنياحترام و فض

ن مجذَورات يانگيم ريمتغ

 msresهاي  ماندهيباق

ن مجذورات يانگيم

 msreg يونيرگرس

مانده يباقهاي  انسيوار
ssres 

ن ييتبهاي  انسيوار

 ssregشده

Sig F 

 322/21 111/1 211/3111 921/3211 211/3111 131/21 شناسي وظيفهالف 

 111/892 111/1 188/1821 122/1919 188/1821 218/83 يب نوع دوست

 222/181 111/1 191/2292 192/1211 191/2292 111/32 يج جوانمرد

 111/111 111/1 381/2111 123/3113 381/2111 119/21 ميو تکر احترام د

 122/91 111/1 118/3911 112/3811 118/3911 812/23 يلت مدنيهي فض
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بوده که  19/1ن برابر با ييب تبين مقدار ضريهمچن

ر يمتغهاي  انسي% از وار19ن است که يا ان دهندهنش

شود.  مي نييتب ير نوع دوستيتوسط متغ يت شغليرضا

 81/1برابر با  (نييب عدم تبيضر) ن مقداريهمچن

رها ير متغين مقدار توسط سايا يباشد که مابق مي

 .مشخص خواهد شد

زان يم 1جدول شماره( ب) با توجه به قسمت

و  ير نوع دوستيمتغ ن دويب يونيرگرس يهمبستگ

و سطح  29/1بوده و برابر با  دار معني يت شغليرضا

بوده است و ( 11/1کمتر از ) 111/1 يدار معني

ر يمتغ بيني پيشبرآورد  يبرا Tن مقدار آزمون يهمچن

 دار معني يت شغليبر رضا ينوع دوست

 جه نشانين نتيا .T=17.208 & sig=0.000باشد مي

 ،ير در نوع دوستييحد تغک واي يدهد که در ازا مي

 .افتيش خواهد ي% افزا19/1زان يبه م يت شغليرضا

ت يقابل از ريمتغج به دست آمده دو يبا توجه به نتا

 ير نوع دوستيبرخوردار بوده و متغ يمناسب بيني پيش

 داشته است يت شغليبا رضا يدار معنيرابطه 

 .شود مي تأييد قيه دوم تحقين فرضيبنابرا (.19/1%)

 

رابطه  يت شغليو رضا ين جوانمرديه سوم: بيفرض

 وجود دارد. معنادار

سطح  1جدول شماره( ج) با قسمتمطابق 

را از  يت شغليرضا بيني پيش Fآزمون  يدار معني

 .داند مي دار معني يق جوانمرديطر

ب يضر 8جدول شماره( ج) مطابق با قسمت

ت يو رضا يزان جوانمردين ميب يونيرگرس يهمبستگ

بوده که نشان دهنده  12/1ان برابر با يسخگودر پا يشغل

 نيهمچن .باشد مي رين دو متغيب يقو يخط يهمبستگ

بوده که نشان دهنده  21/1ن برابر با ييب تبيمقدار ضر

 يت شغلير رضايمتغهاي  انسي% از وار21ن است که يا

 ن مقداريهمچن .شود مي نييتب ير جوانمرديتوسط متغ

 يباشد که مابق مي 21/1برابر با  (نييب عدم تبيضر)

 .رها مشخص خواهد شدير متغين مقدار توسط سايا

زان يم 1شماره جدول( ج) با توجه به قسمت

و  ير جوانمردين دو متغيب يونيرگرس يهمبستگ

 و سطح 12/1بوده و برابر با  دار معني يت شغليرضا

ن يبوده است و همچن (11/1کمتر از) 111/1يدار معني

 ير جوانمرديمتغ بيني پيشرآورد ب يبرا Tمقدار آزمون 

 & T=10.994.باشد مي دار معني يت شغليبر رضا

sig=0.000 ک ي يدهد که در ازا مي جه نشانين نتيا

زان يبه م يت شغليرضا ،ير در جوانمردييواحد تغ

ج به دست يبا توجه به نتا .افتيش خواهد ي% افزا28/1

دار برخور يمناسب بيني پيشت ير از قابليآمده دو متغ

ت يبا رضا يدار معنيرابطه  ير جوانمرديبوده و متغ

 تأييده سوم ين فرضيبنابرا (.%28/1) داشته است يشغل

 .شود مي

 

م و ي، احترام و تکري، جوانمردي، نوع دوستشناسي وظيفه) يرهاين متغيب يونيب رگرسي: جدول ضرا8جدول 

 يت شغليو رضا( يلت مدنيفض

 يونيرگرس R يب همبستگيضر نييب تبيضر R2 نييب تبيرض R2adj برآورد يخطا See ريمتغ

 11/1 21/1 21/1 292/1 شناسي وظيفهالف 

 29/1 19/1 19/1 921/3 يب نوع دوست

 12/1 21/1 21/1 213/2 يج جوانمرد

 12/1 22/1 22/1 191/1 ميو تکر احترام د

 11/1 23/1 21/1 122/1 يلت مدنيهي فض
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م کارکنان سازمان يتکر ن احترام ويب ه چهارم:يفرض

 رابطه وجود دارد. يت شغليو رضا

سطح  1جدول شماره( د) مطابق با قسمت

ق يرا از طر يت شغليرضا بيني پيش F آزمون يدار معني

 .داند مي دار معنيم کارکنان سازمان ياحترام و تکر

ب يضر 8جدول شماره( د) با قسمتمطابق 

م يزان احترام و تکرين ميب يونيرگرس يهمبستگ

ان برابر يدر پاسخگو يت شغليکارکنان سازمان و رضا

ن يب يقو يخط يبوده که نشان دهنده همبستگ 12/1با 

ن برابر با ييب تبين مقدار ضريهمچن .باشد مي ريدو متغ

% از 22ن است که يبوده که نشان دهنده ا 22/1

ر احترام يتوسط متغ يت شغلير رضايمتغهاي  انسيوار

 ن مقداريهمچن .شود مي نييمان تبم کارکنان سازيو تکر

 يباشد که مابق مي 33/1برابر با ( نييب عدم تبيضر)

 .مشخص خواهد شدها  رير متغين مقدار توسط سايا

زان يم 1جدول شماره( د) با توجه به قسمت

م ير احترام و تکرين دو متغيب يونيرگرس يهمبستگ

بوده و برابر  دار معني يت شغليکارکنان سازمان و رضا

بوده ( 11/1کمتر از ) 111/1 يدار معنيو سطح  12/1با 

 بيني پيشبرآورد  يبرا Tن مقدار آزمون ياست و همچن

ت يم کارکنان سازمان بر رضاير احترام و تکريمتغ

ن يا T=10.001 & sig=0.000.باشد مي دار معني يشغل

ر در ييک واحد تغي يدهد که در ازا مي جه نشانينت

به  يت شغليرضا ،ان سازمانم کارکنياحترام و تکر

به ج يبا توجه به نتا .افتيش خواهد ي% افزا19/8زان يم

بر  يمناسب بيني پيشت يقابل متغير ازآمده دو  دست

م کارکنان سازمان ير احترام و تکريخوردار بوده و متغ

 داشته است يت شغليبا رضا يدار معنيرابطه 

 .شود مي تأييده چهارم ين فرضيبنابرا (.19/8%)

 

کارکنان سازمان و  يلت مدنيفض : بينه پنجميرضف

 رابطه وجود دارد. يت شغليرضا

سطح  1جدول شماره ( ه) مطابق با قسمت

را از  يت شغليرضا بيني پيش Fآزمون  يدار معني

 .داند مي دار معنيکارکنان سازمان  يلت مدنيق فضيطر

ب يضر 8جدول شماره ( ه) مطابق با قسمت

کارکنان  يلت مدنيزان فضيمن يب يونيرگرس يهمبستگ

 11/1ان برابر با يدر پاسخگو يت شغليسازمان و رضا

 رين دو متغيب يقو يخط يبوده که نشان دهنده همبستگ

 23/1ن برابر با ييب تبين مقدار ضريهمچن .باشد مي

هاي  انسي% از وار23ن است که يدهنده ا بوده که نشان

 يلت مدنير فضيتوسط متغ يت شغلير رضايمتغ

ب يضر) ن مقداريهمچن .شود مي نييارکنان سازمان تبک

ن مقدار يا يباشد که مابق مي 32/1برابر با ( نييعدم تب

 .خواهد شدمشخص  ساير متغيرهاتوسط 

زان يم 1جدول شماره ( ه) با توجه به قسمت

 يلت مدنير فضين دو متغيب يونيرگرس يهمبستگ

ابر بوده و بر دار معني يت شغليکارکنان سازمان و رضا

بوده ( 11/1کمتر از ) 111/1 يدار معنيو سطح  11/1با 

 بيني پيشبرآورد  يبرا Tن مقدار آزمون ياست و همچن

کارکنان سازمان  يلت مدنير فضيمتغ

 

 يونيب رگرسي: جدول برآورد ضرا1جدول 

  آلفا   بتا    Sig T           SE ريمتغ

 129/21 81/1 111/1 11/1 182/9 111/1 شناسي وظيفهالف 

 911/21 19/1 121/1 29/1 812/11 111/1 يب نوع دوست

 193/12 28/1 119/1 12/1 993/11 111/1 يج جوانمرد

 883/22 19/8 819/1 12/1 111/11 111/1 ميو تکر احترام د

 182/32 28/1 129/1 11/1 221/9 111/1 يلت مدنيهي فض
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 & T=9.580.باشد مي دار معني يشغل بر رضايت

sig=0.000 ک ي يدهد که در ازا مي جه نشانين نتيا

ت يرضا ،کارکنان سازمان يلت مدنير در فضييواحد تغ

با توجه  .افتيش خواهد ي% افزا28/1زان يبه م يشغل

 بيني پيشت ير از قابليج به دست آمده دو متغيبه نتا

کارکنان  يلت مدنير فضيبر خوردار بوده و متغ يمناسب

 داشته است يت شغليبا رضا يدار عنيمسازمان رابطه 

 .شود مي تأييده پنجم ين فرضيبنابرا (.28/1%)

 

 شنهادهايو پ يريگ جهينت

ن يک نشان داد که بيه يج آزمون فرضينتا

 ها آن يت شغليکارکنان سازمان و رضا شناسي وظيفه

ج يافته با نتاين يوجود دارد. ا دار معنيرابطه 

 ينيو حس( 1122) و روشن ييمصطفاهاي  پژوهش

 ر مطالعاتيو سا ين بررسيا بر اساسدارد.  يهمخوان

فه شناس فراتر از يتوان استنباط کرد که کارمندان وظ مي

در  يکنند و حت مي محول شده تالش ها آنآنچه که به 

واگذار شده را هاي  تيط نامساعد، کار و مسئوليشرا

 کنند و خود را در برابر انجام امور مسئول نمي رها

شرفت يبه پ شناسي وظيفهن کارمندان يدانند و چن مي

 يگردد در ازا مي شنهادين پيکنند. بنابرا مي اداره کمک

آنان قائل  يبرا يازاتيکارکنان امت شناسي وظيفهن يا

جاد رقابت سالم در يق آنان و ايشوند تا موجب تشو

انگر يه دوم بيج آزمون فرضين کارکنان شوند. نتايب

 يت شغليو رضا ين نوع دوستيب ردا معنيوجود رابطه 

 يو کنعان يخراسانهاي  ج پژوهشيافته با نتاين ياست. ا

و ( 1122) رزادهيو م ، کوثرنشانو نجات( 1191) يرين

ج ير نتايافته و ساين يا بر اساس هم سو است. ينيحس

 از بودن در کنار همکارانشان لذت دوست نوعکارکنان 

 موج ها آنان يم ار دريبس يو دلسوز يبرند و همدل مي

 يخانوادگ يا حتي يزند. از حل کردن مشکالت کار مي

گردد  مي شنهادين پيکنند. بنابرا نمي غيهمکاران خود در

ک گروه يدارند در  يکه با هم تعامل بهتر يکه کارکنان

ش تر يب ها آن يکار يرند تا هم بازدهيقرار گ يکار

 گردد و هم کارشان مکمل هم باشد.

از رابطه معنادار  يه سوم حاکيرضج آزمون فينتا

است.  يت شغليکارکنان سازمان و رضا ين جوانمرديب

و  ، کوثرنشاننجاتهاي  پژوهشهاي  افتهيجه با ين نتيا

دارد. با توجه به  يهمخوان ينيو حس( 1122) رزادهيم

 يجوانمرد يژگيکه از و يمطالعات انجام شده کارکنان

و  يمساعد کارناهاي  تيبرخوردارند در برابر موقع

ن يدهند و با کمتر مي نشان ييباياز خود شک يمال

 ها آنند تا يآ مي با مشکالت کنار يتياعتراض و نارضا

ن يگردد از ا مي شنهاديرا از سر راه خود بردارند. لذا پ

گردد تا هم باعث  يت قدردانيبا نهايکارکنان شک

گر کارکنان گردد و هم زحمات کارکنان يب ديترغ

ه چهارم يج آزمون فرضيرد. نتايد توجه قرار گصبور مور

م کارکنان و ين احترام و تکريدهد که ب مي نشان

جه با ين نتيرابطه معنادار وجود دارد ا يت شغليرضا

و ( 1191) گرانيو د يخالصهاي  افته پژوهشي

ن کارکنان يا همسو است.( 1129) گرانيمرادزاده و د

 يتار نموده و براگران به احترام رفيکنند با د مي تالش

 گر اجازه اظهارنظريارزش قائل شوند و به هم د ها آن

 يبا برگزار ها سازمانشود  مي شنهادين پيدهند. بنابرا مي

 ينه مناسب برايزم يشيفکر و جلسات هم اندهاي  اتاق

ج يت فراهم کنند. نتايو خالق يارائه نظرات، نوآور

 يلت مدنين فضين است بيانگر ايه پنجم بيفرض

وجود  يرابطه معنادرا ها آن يت شغليارکنان و رضاک

و ( 1921) تياسمهاي  افته پژوهشيجه با ين نتيدارد. ا

ها  . يافتهدارد يهم خوان ينيحس( 1921) بتمن و ارگان

لت يفض يژگيکه از و ين است که کارکنانيانگر ايب

ل: حضور در ياز قب ييبرخوردارند، رفتارها يمدن

از  يبانيت و پشتي، حمايو اضاف فوق برنامههاي  تيفعال

ران سازمان، يرات ارائه شده توسط مدييتوسعه و تغ

ش اطالعات يل به مطالعه کتاب، مجالت و افزايتما

 يق برگزاريشود از طر مي شنهاديدارند لذا پ يعموم
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ت يدر کارکنان تقو يژگين ويا يآموزشهاي  کارگاه

ن يب افراد جهت حضور در ايشود و به منظور ترغ

جه يدر نظر گرفته شود. نت ها آن يبرا يازاتيامتها  کارگاه

 يجهان يبرا يپرتالطم امروز ياين که در دنيا يينها

 ها سازمان، ين الملليو ورود به عرصه رقابت ب شدن

ش يخود را افزاوري  بهرهو  يي، تواناها ظرفيتد يبا

اصول و  يي، شناساياساس ياز راهکارها يکيدهند، 

و فراهم کردن  يسازمان يوندقواعد رفتار شهر

 ن رفتارها است.ياده کردن ايپ يالزم برا يبسترها

 

 و مآخذمنابع 

رفتييار . 1386 .ار ابوالقاسييميحسيين و سيي ياسييالم( 1

 .187ر. شماره ي. تدبيشهروند سازمان

تقييي پييور ظهييير علييي و صييالحي   ،جمييالي اختيير( 2

بين عوامل شغلي و سازماني بيا   رابطه .1388مسلم.

 علمييي هيئييتهروند سييازماني اعضيياء  رفتييار شيي 

منطقه يك دانشگاه آزاد اسالمي به منظور هاي  واحد

. رهبري و مديريت آموزشي. سال ارائه مدل مناسب

 .2سوم، شماره

 يج رفتييار شييهروند سييازمان يتييروبيياقر.  ينيحسيي( 3

در  يشيغل  ياز فرسيودگ  يريجهت جلوگ يراهکار

 ليت ذيدر سا يدسترس .ها سازمان
http://fa.shada.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?O

bject=NEWS&ID (1392/2/15 ) 

ارتبيياط سييالمت . 1191گييران.ينييادر و د يخالصيي( 3

در  يسيييازمان يبيييا رفتيييار شيييهروند  يسيييازمان

دانشيکده  . يدانشيگاه عليوم پزشيک    يهيا  مارستانيب

اورد يي پ) تهيران  يدانشگاه عليوم پزشيک   يراپزشکيپ

 2. شماره 2دوره  (.سالمت

. 1391اباصييلت وكنعيياني نيييري پژمييان.  يخراسييان( 5

رابطه عدالت سازماني و رفتار شهروندي بيا   يبررس

کارکنيان شيرکت ميادر تخصصيي      يرضايت شيغل 

، 4،و سيازماني  يشغل ي مشاوره، کشورهاي  فرودگاه

 12شماره

 يرفتار شيهروند . 1112واستورم. يت و نيس، کيويد( 2

. تهيران: مرکيز   يطوسي  يترجمه محمدعل. يسازمان

 .يت دولتيريموزش مدآ

ت يضيا ر .يريي م و الديم انياسد دوست الهه، يراست( 7

ي مي يا تعهيد ت يآ) يسازمان يو رفتار شهروند يشغل

جياد  يا تگريخيود هيدا  هياي   ميدر ت يتواند تفاوت مي

 ل:يت ذيدر سا ؟ دسترسيکند

http://marketingarticl.ir/?p=1267es  (15/2/92 ) 

 يميدرضييييا و سييييل يحم يدبريييييکل ييرضييييا( 8

ت و يدر تقو ي. نقش عدالت سازمان1387دباقر.يسع

ن يمجموعه مقياالت اولي  . يسازمان يرفتار شهروند

 يت رفتار شهروند سازمانيريمد يکنفرانس مل

 يليزاد آرميان و اسيمع   يد، احميد يي پيور مج  يسبز( 9

 يطه جو سازمانل رابيتحل. 1390محمدرضا.  يويگ

 يرويدر ن يفرانقش يو رفتارها ينگرش يرهايبا متغ

قييات اطييالع ي. تحقيعمييومهيياي  کتابخانييه يانسييان

 17،4. يعمومهاي  و کتابخانه يرسان

بررسي رابطيه چندگانيه   گران. يرا و ديمرادزاده سم( 11

 يت از زنييدگيرفتييار شييهروند سييازماني بييا رضييا 

 ليت ذيسادر  يكارکنان دانشگاه اصفهان. دسترس

http://Webcache.googleusercontent.com/search?

hl=en&q=cache:I2UBJJvfuIEJ:http://journals.mi

au.ac.ir/jedu/library.upload/article/ (1392/2/15( 

بررسيي  . 1389 (.گيران يد) و رحمت اليه  مرزوقي ( 11

رابطييه ي بييين رضييايت شييغلي بييا رفتييار شييهروند 

مطالعييات  سييازماني كارشناسييان دانشييگاه تهييران. 

 2شماره  ،59 ، پياپيسال دوم ،آموزش و يادگيري

. 1121رضيييا. يعل يمحميييد، نجييياب  يمستبصييير( 18

در  ocbنييدهل کنيعامييل تعييد  يشييغل يفرسييودگ

 ين کنفيرانس ملي  يمقياالت اولي   . مجموعهها سازمان

 يت رفتار شهروند سازمانيريمد
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