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در  يسازمان يبر عدم بروز رفتار شهروند يو سازمان ي، شغلين عوامل فرديرابطه ب يبررس

مهارت محور يهامجموعه  
استان کرمان يکاربرد ي: دانشگاه جامع علميمطالعه مورد  

 1سنجر سالجقه
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 ده :يچک
انتخاب  يدر تالشند تا کارکنان ،ر شغلييت در حال تغيبا ماه يان و سازگاريازها و انتظارات مشترين ي، ارضايسازمانها به منظور رقابت در صحنه  جهان

ند که يرا فراهم نما يطيل دارند تا محين منظور سازمان ها تمايبه هم ون شده در شرح  شغلشان عمل کنند ييفه و نقش تعيکنند که فراتر از وظ

ان کارمندان مراکز يدر م يموانع بروز رفتار شهروند سازمان ييهدف از پژوهش حاضر شناسارا از خود بروز دهند.  ينکارکنان بتوانند رفتار شهروند سازما

آن با توجه به نظرات  يين منظور از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روايباشد. به ا ياستان کرمان م يکاربرد يتحت پوشش دانشگاه علم

ب يضر يآمار ات پژوهش از روشيفرض يابيارز ير نرمال بودن مشاهدات برايل غيد قرار گرفت.  به دلييکرونباخ مورد تا يلفابا تست آ ييايخبرگان و پا

ن عوامل يهاي شهروند سازماني نقش دارند. از برسون استفاده شد. نتايج نشان داد که عوامل فردي، شغلي و سازماني در عدم بروز رفتاريپ يهمبستگ

عدالتي سازماني مهمترين موانع بروز رفتار ن عوامل سازماني، مؤلفه بيين عوامل شغلي، مؤلفه نارضايتي شغلي و از بيکانون کنترل، از ب فردي، مؤلفه

ر ، عوامل سازماني مهمترين نقش و پس از آن عوامل شغلي و ديو سازمان ي، شغلين عوامل فرديدر رتبه بندي ب روند.شهروندي سازماني به شمار مي

 .روندآخر عوامل فردي به عنوان موانع بروز رفتار شهروندي سازماني به شمار مي
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Abstract 

Enterprises to compete on the world stage, satisfy the needs, expectations of customers and adaptation to the 

changing nature of jobs, try to select employees that act Beyond the duty and  role specified in the job 

description therefore tend to provide an environment where employees can bring in their organizational 

citizenship behavior (OCB). The aim of the study was to identify barriers to OCB among employees covered 

center is Applied Sciences and Technology university of  Kerman. For this purpose used the researcher made 

                                                           
 ،40300234430کرمان،  گاه آزاد اسالميمديريت دانشگروه  يات علميهشوراي پژوهشي اداره کل آموزش فني و حرفه اي وعضو  - 1
 kermanamoozesh@yahoo.com 
 mohammadyr2@gmail.com، 49300324490مهارت استان کرمان،  يکاربرد يو سرپرست مرکز علم يت منابع انسانيريمد يدکتر يدانشجو - 2

 ،94932004393کرمان،  يدانشگاه آزاد اسالم يت منابع انسانيريمد يدکتر يدانشجو - 3
 s.sanayee@yahoo.com 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 و چهارمين همايش بين المللي همايش مليپنجمين 

 و اشتغال  مهارت آموزي

 

2 

Questionnaire that Its validity was confirmed according to the experts and Cronbach's alpha reliability test was 

approved. Due to the non-normality of observations to assess the assumptions used Pearson correlation 

coefficient . The results showed that individual, occupational and organizational factors Affected on the absence 

of OCB. Among the individual factors, locus of control components, the occupational factors, components of Job 

dissatisfaction and organizational factors, the components of Organizational Injustice, are most important 

component of barriers OCB. In the ranking, organizational factors was  the most important and next  the 

occupational factors and personal factors as barriers to the development of OCB are considered. 
 

Keywords: Absence of Organizational Citizenship Behavior, Skill Based University, Satisfaction, 

Organizational Tasks.

 

 

 مقدمه 

ل يتما ،ر شغلييت در حال تغيبا ماه يان و سازگاريازها و انتظارات مشترين ي، ارضايسازمانها به منظور رقابت در صحنه  جهان

ن ين شده در شرح  شغلشان عمل کنند که به همييفه و نقش تعياز وظ انتخاب کنند که فراتر يدارند و در تالشند تا کارکنان

هال، را از خود بروز دهند ) يند تا کارکنان بتوانند رفتار شهروند سازمانيرا فراهم نما يطيمنظور سازمان ها در تالشند تا مح

 يو موارد يسازمان ياراد يتارها، رف2يسازمان ي، رفتار مدنيمثبت اجتماع يشامل رفتارها1يسازمان يرفتار شهروند)2449

ن نوع ياست. در انجام ا يت اساسياهم يو... دارا ي، آموزشيبهداشت ير آن بوده و در اکثر سازمان ها، از جمله سازمان هاينظ

 ن نوع رفتار رايو درک و فهم خود ا يست و افراد با آگاهيدر جهت انجام دادن آن در چارچوب سازمان ن يرفتار، زور و اجبار

مانند آن  ي( و موارد٤٨٣١،يمي)مق ي، جوانمردي، وجدان کاريتوان به نوع دوست ين رفتارها مياز جمله ا .دهند يانجام م

رود، آنان به انجام  يانتظار م يول ف نشده است،يکارکنان تعر يف رسمياد شده هرچند در حوزه وظاي ياشاره داشت. رفتارها

 ند.ياقدام نما يين رفتارهايچن

دانست؛ به  يسازمان ياثر بخش يمثبت آن رو يرگذاريرا در تأث يتوان، عمده توجه به مقوله رفتار شهروند سازمان ين ميبنابرا

را از  يشهروند سازمان يکه کارمندانشرفتارها ي( ثابت کرده است، عملکرد سازمان٤٩٩١)3ايقات کارمبايج تحقيعنوان مثال، نتا

 (.٩١١٩، 4هالزند، قابل قبول تر بوده است ) يسرنم يين رفتارهايه از آنان چنک يدهند نسبت به سازمان يخود بروز م

ش از خود بروز يخو يف شغل رسميفراتر از نقش و فراتر از شرح وظا يشود که رفتارها ياطالق م يبه فرد يشهروند سازمان

 يست، بلکه از خود گذشتگياز سازمان ن، به دنبال کسب پاداش يفرانقش يرغم رفتارها يعل يدهد. در واقع شهروند سازمان يم

بهبود و  يسازمان اش موثر است باور داشته و تمام تالش خود را برا يدر تعال يو يفرانقش ين که رفتارهايداشته و به ا يشغل

راد است که اف يديک نوع رفتار ارزشمند و مفي ين که رفتار شهرونديت به ايحال با عنا دارد. يتوسعه سازمان خود مصروف م

از  يکي يکاربرد ينکه دانشگاه جامع علمين با توجه به ايو همچن دهند يآن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز م

د که يبوجود آ يطيشرا يستيباشند، لذا با يدر ارتباط م ياديز يبوده که همواره با ارباب رجوع ها يدولت ين ارگانهايمهمتر

کارکنان  ين رفتار مثبت از سويهستند که مانع بروز ا يرا از خود بروز دهند. اما مسائل يسازمانپرسنل بتوانند رفتار شهروند 

را  ييد و راهکارهاينما ين دانشگاه را بررسيدر ا يموانع بروز رفتار شهروند سازمان تاق حاضر درصدد است يلذا تحق .گردند يم

 د .يدر جهت برداشتن موانع موجود ارائه نما

قات يارائه شد. تحق علم يايبه دن يالديم ٤٩٣١ل دهه يدر اوا 5ن بار توسط باتمان و ارگانياول يسازمان ير شهروندمفهوم رفتا

بود که کارکنان در  ييا رفتارهايتها و يمسئول ييشناسا يبرا شتريب ،انجام گرفت يسازمان ينه رفتار شهرونديکه در زم يه اياول

طور ناقص  به يعملکرد شغل يسنت يهايابينکه در ارزين رفتارها با وجود ايشد. ا يته مده گرفيناد سازمان داشتند، اما اغلب
                                                           
1- Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
2- civic organizational Behavior 
3- Karambayya 
4- Hall 
5- Batman & Organ 
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 مؤثر بودند يسازمان يدر بهبود اثربخش گرفتند، اما ياوقات مورد غفلت قرار م يگاه يا حتيشدند و  يم يرياندازه گ

کارکنان  يفرانقش يمرتبط درباره رفتارها "د، رو به گسترش و کاماليم جدين مفاهياز ا يکي .) ٩١١٨، 1نستوک و همکاراني)ب

ک عامل اثربخش در يران سازمان ها را به عنوان ياست که توجه پژوهشگران و مد «يسازمان يرفتار شهروند»ها،  در سازمان

با ، يشهروند ينده به موضوع رفتارهايرغم توجه فزايعل (.٤٨٣0ن و همکاران، يمت يسازمان به خود جلب نموده است )زارع

با يدهد که تقر يات نشان ميادب يج بررسيگردد. نتا ين مفهوم آشکار مين حوزه، فقدان اجماع درباره ابعاد ايات ايبر ادب يمرور

 يها ياز آن به عمل آمده است که البته همپوشان يف متعدديک است و تعاريقابل تفک ينوع متفاوت از رفتار شهروند يس

ها استخراج  يم بندين تقسياکوف و همکارانش در مطالعات خود هفت بعد مشترک را از ان آنها وجود دارد. پودسيب ياديز

خود و  يلت مدنيفض، يابتکار فرد، ياطاعت سازمان، يتعهد سازمان، يجوانمرد، يرفتار امداد نموده اند که عبارتند از:

را در قالب چهار دسته  يسازمان يندشهرو يرفتارهاز ي( نيالديم 3999) 2رينت م .(2444پودساکف و همکاران،)يبهبود

 .(2443کاسترو و همکاران،) ينوع دوست، يوجدان کار، يآداب اجتماع، يجوانمرد د:ينما يم يم بنديتقس

 کند: يم ميرا به دو نوع تقس يسازمان يرفتار شهروند 3«يا مارکوزيويل»

 و کمک مثبت و فعال ياري -3

 .کند يسازمان فرد لطمه وارد مکه به همکاران و  يياجتناب از رفتارها -2

ت سازمان و داوطلب شدن در انجام يگران در انجام کارشان، حماياست که کمک به د ييت هايشامل فعال يعملکرد شهروند

 ين عملکرد شهروندييتب ي، بطور خاص برا«دلويموتوو»و « بورمن»شود.  يرا شامل م يريت پذيا مسولي يجانب يکارها

 يپشتکار توأم با شور و شوق و تالش فوق العاده که برا ن ابعاد عبارتند از:يند که اينما يارائه م يدپنج بع يمدل يسازمان

از  يبخش يکه بصورت رسم يکار يت هايانجام فعال يداوطلب شدن برا است؛ يز ضروريت آميموفق يکار يتهايل فعاليتکم

ت و دفاع از ي، حمايبانيپشت ؛يسازمان يه هايز مقررات و روا يرويپ ؛گرانيبا د يمساعدت و همکار ست؛يافراد ن يفه کاريوظ

 (2443و همکاران، کاسترو) ياهداف سازمان

ن در فالب موارد يکشور چ يط فرهنگيرا با توجه به شرا يرفتار شهروند سازمان يمولفه ها 3999و همکارانش در سال « فارح»

 .يمحافظت از منابع سازمان، يمتقابل شخص يهماهنگ، يوجدان کار، ينوع دوست، يآداب اجتماع قرار دادند: يل مورد بررسيذ

توسط اورگان ارائه شده  يسازمان يرفتار شهروند يارائه شده درباره مولفه ها يم بندين تقسيد بتوان گفت که معتبرتريشا

، يوجدان کار، يوع دوستن، يآداب اجتماع ن ابعاد عبارتند از:يا .رديگ يمختلف مورد استفاده قرار م اتقياست که در تحق

آداب  کمک کننده فعال و مثبت مطرحند. يبه عنوان مولفه ها يو نوع دوست ي، وجدان کاريآداب اجتماع، نزاکت، يجوانمرد

است  يرفتار يدهد. وجدان کار يرا نشان م يسازمان ياجتماع ياست که توجه به مشارکت در زندگ يبعنوان رفتار ياجتماع

سود رساندن به  يبرا يباشد )همانند کار در بعد از ساعت ادار يط کار ميله سازمان در محيبوس ن شدهييتع که فراتر از الزامات

 (.2443فشان )کاسترو و همکاران،يعبارت است از کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظا ينوع دوست سازمان(.

ل به يعبارتست از تما يوارد نمودن خسارت به سازمانند. جوانمردانگر اجتناب از يهستند که ب ييو نزاکت مولفه ها يجوانمرد

که  يرد. در حاليصورت گ يتينکه گله و شکايبدون ا يکار ير و اجحاف هاياجتناب ناپذ يدر مقابل مزاحمت ها ييبايشک

 گذارد. ير ميگران تاثين است که چطور اقدامات فرد بر ديدن به ايشينزاکت درباره اند
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  يفتار شهروند سازمانر يهامؤلفه

 :يعوامل فرد

دهد.  يرا مد نظر قرار م يات و بعد روانيشتر روحين عوامل بيبوده که ا يعوامل مربوط به عامل انسان يمنظور از عوامل فرد

 ياصل يشاخص ها يبرا ييربناين عوامل به عنوان زيباشند که ا يت ميدر سازمان مورد اهم ييه، از آنجايعوامل موثر بر روح

باشد. )پادساکوف  يم يرهبر يت گري، ادراکات از عدالت و ادراکات از حمايت کارکنان، تعهد سازمانيسازمان همچون رضا

،  يو خانوادگ يمطرح شده در مدل پادساکوف سه شاخص مشکالت شخص يق با توجه به شاخص هاين تحقي(. در ا 2444،

 گردند . يم يبررس يسازمان يعدم بروز رفتار شهروندموثر بر  يت و کانون کنترل به عنوان عوامل فرديشخص

ت يجاد شده توسط همسر، مسئوليا يت هاي، شامل محدوديو خانوادگ ي:  مشکالت شخصيو خانوادگ يمشکالت شخص

ل است که ين دليبه ا يسازمان يت آن در عدم بروز رفتار شهرونديباشد که اهم يو ... م يت جسمانيفرزندان، وضع ينگهدار

شتر از حد معمول سر کار حضور يفش را انجام دهد، نتواند بيخارج از وظا ييتهايشود تا فرد نتواند فعال يمشکالت باعث من يا

در قبال سازمان داشته باشد و  يشتريت بير به سر کار برسد، نتواند مسئوليداشته باشد، نتواند به موقع سر کار حاضر شود، د

 ع سازمان انجام دهد .در جهت مناف يشتريت بينتواند فعال

ت يگر شخصيک فرد است. به عبارت دي رفتارو هاجانيه ،شهياند دار و ثابتينسبتاً پا يالگو کاراکتر اي تيشخص :تيشخص

باشد که مدام  يتيشخص يدارا يکه فرد يو زمان، شونديده ميدار است که صفت نامينسبتاً با ثبات و پا يهايژگيشامل و

 يگران همکارينشان دهد، با د يرات سرسختييسازمان باشد، در مقابل تغ يدن نواقص و کمبودهايند، در صدد داعتراض ک

را از خود بروز دهد.  يسازمان يشهروند تواند رفتار ي، نمگران را درک نکندينباشد و د يجمعرفتار  ينداشته باشد، دارا

 (.3093،ساجديان فر)

طه کنترل خود يدر ح، کنند يرا که تجربه م يعيل بروز وقايآن دال يت که افراد بر مبنااس يشناخت يمفهوم کانون کنترل: 

نداشته باشد، احساس کند مورد سوء استفاده قرار گرفته شده است،  يکه فرد احساس استقالل کار يدانند.در مواقع يم

از  يانران دارد در بروز رفتار شهروند سازمگيبه نظارت د يازيالمانه برخورد شده است و احساس کند نظ يد با وياحساس نما

 (.3093،ساجديان فر)ديآ يمشکل بوجود م يو يسو

 :يعوامل شغل

شده و در عدم بروز رفتار  يو ساختار يهستند که  که سبب ساز عوامل رفتار يط شغليط و شرايمح يمنظور از عوامل شغل

 يم يشغل يتيو نارضا يشغل ي، فرسودگيشامل استرس شغل يلباشد . عوامل شغ يکارکنان موثر م ياز سو يسازمان يشهروند

 (. 3099، ياهرنجان ييرزايباشد)م

ط کارش به علت يب که شخص در محين ترتيم و مکرر است. بديدا ياز فشار شغل يامديپ يشغل يسودگ: فريشغل يفرسودگ

ل يتبد يفرسودگ بوده و سرانجام به احساسباره نيوسته و چندين فشار، پيکند و اياحساس فشار م يرونيو ب يعوامل درون

 يد، فرصتيش بنماياز انجام کارها يديشد يکار کردن نداشته باشد، احساس خستگ يبرا يزه ايکه فرد انگ يزمان .گردديم

 ينه برايانجام دهد زم يفش را به سختيباشد و وظا يادين زيتعداد مراجع يداراکمک به همکارانش نداشته باشد، يبرا

 (.3093،ساجديان فر)گردد  يم يسازمان يندوفراهم شده و مانع بروز رفتار شهر يشغل يفرسودگ

  رجيه داخلي و خابيني نشد  استرس به مجموعه واکنش هاي عمومي انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پيش :ياسترس شغل

(. 3003ان، يي)رضا پديد مي آيد  برود ، استرس  از ميان  يا خارجي  داخلي  که هرگاه تعادل . بدين گونهمي گردد  اطالق

ن او و يگردد، ب يد، در برخورد با مراجعان دچار آشفتگين فراهم نمايخودش و مراجع يآرام را برا يطيکه فرد نتواند مح يزمان

گردد و باعث  يم يد داشته باشد و ترس انجام نشدن کارها را داشته باشد دچار استرس شغلهمکارانش برخورد و تنش وجو

 گردد يم يسازمان يعدم بروز رفتار شهروند

Archive of SID

www.SID.ir

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://www.sid.ir


 

 

 و چهارمين همايش بين المللي همايش مليپنجمين 

 و اشتغال  مهارت آموزي

 

5 

 يش ميخو يت شغليت از وضعياحساس عدم رضا يد و ويآ يفرد بوجود م ياست که برا يطي:شامل شرا يشغل يتينارضا

د، کارش جذاب نباشد، نتواند يش به موقع استفاده نمايها يشته باشد، نتواند از مرخصد . مثال اگر فرد کارش را دوست نداينما

نداشته باشد و از  يت شغليگران را نداشته باشد، امنيبا د يکند، حوصله همکار يزينده اش برنامه ريآ يبا توجه به شغلش برا

 خواهد نمود يشغل يتيبرخوردار نباشد احساس نارضا يحقوق کاف

 :يزمانعوامل سا

ن عوامل شامل يباشند . ا يموثر م يسازمان بوده که بر رفتار شهروند سازمان يشامل مجموعه عوامل داخل يعوامل سازمان

 ياز سو يباشد که بر عدم بروز رفتار شهروند سازمان يم يو رفتار رهبر ي، تعهد سازماني، ساختار سازمانيفرهنگ سازمان

 (. 2444، باشد. )پادساکوف  يکارکنان موثر م

در  يرفتار و تواند در يکند و م يافت مير خود درياست که فرد از رهبر و مد ييشامل رفتارها ي: رفتار رهبريرفتار رهبر

 ده کارکرد افرار بيمستبدانه داشته باشد، مد ير رفتارير با فرد دوستانه نباشد، مدي. مثال اگر رفتار مدط کار موثر باشديمح

تواند باعث عدم  يز داشته باشد ميض آميتبع ينداشته باشد و رفتار يتيش اهميبت کردن افراد براي، غنداشته باشد يتوجه

 افراد گردد.  ياز سو يسازمان يبروز رفتار شهروند

ک گروه قرار داده و يمطرح کرده و آن را به همراه انصاف، صداقت ونظم در ياز اساسيک نيمازلو، عدالت را : يسازمان يعدالت يب

 يکه فرد احساس کند با و يزمان (.1،2440لريادکرده است)تيازها ين يارضا يبرا ياساس يش شرط هاين ها به عنوان پاز آ

 يستگيکارکنان در سازمان بر اساس شا يکه ارتقا ي. مثال زمانخواهد نمود يعدالت يشود احساس ب يلت رفتار نمدابرابر ع

 خواهد نمود. يسازمان يعدالت يبا کارکنان برقرار نباشد فرد احساس ب ير برابرق ها عادالنه نباشد، رفتايه و تشوينباشد، تنب

هايي که ويژگيهاي سازماني عبارت است از ارزشهاي اصلي، مفروضات، تفسيرات در رويکردسازمان با فرهنگ  :يفرهنگ سازمان

چهار گونه شامل قومي، ويژه ساالري و  شود. اينگونه فرهنگ سازماني نمايان مي چهارکند که در يک سازمان را مشخص مي

 . باشندبازار، سلسله مراتب مي

ي است که به وسيله آن فعاليتهاي سازماني تقسيم، سازمان دهي و هماهنگ يهاه اختار سازماني، راه يا شيو: سيساختارسازمان

اعضاء را کنترل  يرا هماهنگ کرده و کارها اي عوامل انجام کارفعاليتهوند. سازمان ها، ساختارهايي را به وجود ميآورند تا مي ش

 (.3003، ي) الوان کنند

، يکه در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمان يافراد نسبت به کل سازمان نه شغل يا منفيمثبت  يهانگرش  :يتعهد سازمان

ن، ا)رنجبر دهد يار مقر يق آن سازمان خود را مورد شناساسيدارد و از طر يقو يشخص نسبت به سازمان احساس وفادار

3004.) 

 يسازمان يرگذار بر رفتار شهرونديعوامل تاث

ت است که ين واقعيانگر ايرگذار بر آن بيو عوامل تاث يسازمان ين رفتار شهرونديدر خصوص ارتباط ب يليفراتحل يها يبررس

 يژگيو، يشغل يها يژگيو، کارکنان يدفر يها يژگيو قات بوده است که عبارتند از:يد تحقين عوامل مورد تاکيچهار دسته از ا

 . يرهبر يها يژگيو، يسازمان يها

ت يشات و حمايکارکنان، گرا ين حوزه که توسط اورگان و همکارانش صورت گرفته، عمدتا بر نگرش هايه در ايقات اوليتحق

افته، قلمرو ينش انجام له پودساکوف و همکارايکه به وس يدر حوزه رهبر يبعد يرهبر متمرکز بوده است. پژوهش ها يگر

 يو سازمان يشغل يها يژگيو تحول گرا بسط داده اند. اثرات و يتعامل يرهبر يرا به انواع مختلف رفتارها يرهبر يرفتارها

مطرح شده که توسط صاحبنظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته  يرهبر ين هايگزيمربوط به جا يها يعمدتا در تئور

 (.2444است)پودساکف ،

                                                           
1 - Taylore
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 ين عامل کليمتمرکز است: اوالً که ا يدهد، بر دو محور اصل يرا مورد توجه قرر م يفرد يها يژگيه که وياول يژوهش هاپ

، ادراکات از عدالت و يت کارکنان، تعهد سازمانيرضا يربناي( به عنوان زيالديم 3991ان )يه را اورگان و ريموثر بر روح

 يسازمان يقات محققان نشانگر ارتباط معنادار آنها با رفتار شهرونديا تحقيد و ثانکنن يم يتلق يرهبر يت گريادراکات از حما

 يسازمان يرفتار شهروند ين کنندگييرها در تعين متغيت ايانگر اهميها متفاوت بوده است( که ب يزان همبستگياست )البته م

 (.2444باشد)پودساکف و همکاران، يم

انگر ارتباط يج بيبوده است که نتا يرهبر ين هايجانش يحول مبحث تئور "اقات عمدتي، تحقيشغل يرهايدر خصوص متغ

 يات تئوريرنده ادبيدر برگ يشغل يها يژگياست. عالوه بر آن، هر سه نوع و يبا رفتار شهروند يشغل يها يژگيمستمر و

مختلف رفتار  يبا مولفه ها يشغل( بطور معنادار يدرون يتمندي، رضايبودن شغل ي، تکراري)بازخور شغل يرهبر ين هايگزيجا

که بازخور  ي( ارتباط داشته اند؛ به گونه ايو آداب اجتماع ي، جوانمردي، نزاکت، وجدان کاري)نوعدوست يسازمان يشهروند

 يبودن شغل ارتباط منف يکه تکرار يداشته، در حال يسازمان يبا رفتار شهروند يشغل ارتباط مثبت يدرون يتمنديو رضا يشغل

 دهد. ينشان م يسازمان يتار شهروندرا با رف

که نه  ياست. به گونه ا يختگيبه هم ر يدارا يتا اندازه ا يسازمان يشهروند يو رفتارها يسازمان يها يژگين ويروابط ب

 يسازمان يشهروند يبا رفتارها ي، ارتباط مستمرييو نه فاصله فضا يت ستادي، حمايسازمان يري، انعطاف ناپذيت سازمانيرسم

ارتباط مثبت بوده است، و  يدارا يسازمان يرفتار شهروند يباتمام مولفه ها يگروه يبهرحال مولفه همبستگ ينداشته اند. ول

خارج از کنترل  يداشته است. عالوه بر آن، پاداش ها يکارکنان ارتباط معنادار يادراک شده با نوعدوست يت سازمانيحما

 داشته اند. يارتباط منف يت و وجدان کار، نزاکيدوست نوع يرهبران با مولفه ها

م ياست، در قالب دو دسته رفتارها تقس يرهبر يکه شامل رفتارها يسازمان يرگذار بر رفتار شهرونديگر عوامل تاثيدسته د

قاء جاد مدل مناسب، ارتين چشم انداز، ايي، تعياساس يتحول ين )رفتارهايتحول آفر يرهبر يشده است که عبارتند از: رفتارها

 يهيو تنب يپاداش ده ي)رفتارها يتعامل ي( و رفتارهايک معنويباال و تحر ي، انتظارات عملکرديرش اهداف گروهيپذ

ح يتشر يهدف )رفتارها –ر يمس يرهبر يکه با تئور يي( و رفتارهايير اقتضايغ يهيو تنب يپاداش ده يرفتارها ،يياقتضا

 عضو. -مبادله رهبر يرهبر يا تئوري( و يتيحما يرا رفتار رهبيه ها ينقش، مشخص کردن رو يکنندگ

ان يدارد. و از م يارتباط معنادار مثبت يسازمان يشهروند ين با هر پنج مولفه رفتارهايتحول آفر يرهبر يدر مجموع، رفتارها

باشند که عبارتند  يم ينسازما يمعنادار با عناصر پنج گانه رفتار شهروند ين رفتارها دارايتعامل گرا، دو نوع ا يرهبر يرفتارها

باشد. از  يم يارتباط منف يکه دارا يير اقتضايغ يهيارتباط مثبت است، و رفتار تنب يکه دارا يياقتضا ياز: رفتار پاداش ده

ارتباط مثبت  يدارا يسازمان يرفتار شهروند يبا همه مولفه ها يتيحما يهدف، رفتار رهبر –ر يمس يرهبر يان ابعاد تئوريم

رابطه معنادار مثبت است  يو جوانمرد ي، نزاکت، وجدان کارينوعدوست يح نقش رهبر فقط با مولفه هايشراست، و ت

 (.2444)پودساکف و همکاران،

ن مطالعه نشان يج ايصورت گرفته که نتا يسازمان يبا رفتار شهروند« عضو -مبادله رهبر» ين تئوريگر، ارتباط بيد يدر پژوهش

 (.2442جلينيک، بخشد) يرا ارتقاء م يعضو، احساس تعهد و رفتار شهروند –له رهبر ت مباديفيدهد، بهبود ک يم

 

 قيروش تحق

موانع بروز رفتار  يشود که به بررس يمحسوب م يق  کاربرديک تحقيقات از نظر اهداف يتحق يق براساس دسته بندين تحقيا

 يشيماياز نوع پ يقي، تحققاتيتحق يپژوهش از نظر دسته بند نيق ايبراساس روش تحق پردازد. و يم يشهروند سازمان

  .باشد يم استان کرمان يکاربرد يدانشگاه جامع علممراکز تحت پوشش جامعه آماري کليه کارکنان باشد. يم

 391شت همه پرسشنامه ها جمعا نان از برگياطم يباشد که براينفر م 300تعداد نمونه به دست آمده از فرمول کوکران برابر 

نه يشيات و پيادب يجمع آور يبرا  باشد. يساده م يتصادف يريپژوهش، روش نمونه گ يريع شد.روش نمونه گيپرسشنامه توز
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از ينه ، اطالعات مورد نين زميمرتبط در ا يان نامه هايگر پژوهشگران و پايقات ديبا مطالعه کتاب ها، مقاالت و تحقق يتحق

اطالعات و داده ها و پاسخ به سواالت پژوهش توسط کارکنان استفاده شده  يجمع آور يبراي دانيد. از روش ميگرد يجمع آور

 پرسش نامه پرداخته است. يبه جمع آور استان کرمان يو کاربرد يعلممراکز دانشگاه ن مرحله محقق با حضور در ياست. در ا

 يآورمورد نظر جمع ين نمونه مورد نظر، داده هاين پرسشنامه بياطالعات پرسشنامه است که با پخش کردن ا يابزار گردآور

 يبعد رفتار شهروند 1پادساکف و ارگان که شامل  يشد. پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پرسشنامه موانع شهروند سازمان

ن امر که پژوهش يشد که با توجه به ا يطراح يشناسفهيو وظ يي، خوش خويدانگ، مريدوست، نوعيادب و مهربان يسازمان

 يمربوط به موانع بروز رفتار شهروند يهان ابعاد در مؤلفهيکند، ايم يرا بررس يسازمان يرفتار شهروندحاضر موانع بروز 

ره سنجي و پايايي آن با تست الفاي روايي پرسشنامه از طريق خبن شد. يتدو يو سازمان ي، شغليدر سه بعد فرد يسازمان

رنف ياسم-از آزمون کولموگروف يها در جامعه آمارع دادهيسنجش نرمال بودن توز يق، براين تحقيدر اکرونباخ تاييد گرديد. 

ن ايرابطه م يبررس يرسون )برايپ ي، از آزمون همبستگيها در جامعه آمارع دادهينرمال بودن توز و با توجه بهاستفاده شد. 

ر عوامل در نظر گرفته يتأث يبررس يبرا (، استفاده شد.يسازمان يشهروند يبا عدم بروز رفتارها يو سازمان ي، شغليعوامل فرد

 .شداستفاده  ياتک نمونهاز آزمون  يشده بر عدم بروز رفتار شهروند سازمان

 

 افته هاي

ج ي. نتاشدرسون استفاده يپ ير مستقل از آزمون همبستگيمتغ يهاصرشاخين زيب يا عدم وجود همبستگين وجود ييتع يبرا

 نشان داده شده است. 0و  2،  3ب در جداول يترتبه يو سازمان يل، شغيفرد يهارشاخصيز ين آزمون برايحاصل از ا
 يفرد يهارشاخصين زيب يج آزمون همبستگي: نتا1جدول 

 كانون كنترل تيشخص يمشکالت خانوادگ  عامل

يالت خانوادگمشک  

 

 -422/4 402/4 3 يب همبستگيمقدار ضر

 920/4 220/4 - يداريمعن

تيشخص  410/4 3 402/4 يب همبستگيمقدار ضر 

 303/4 - 220/4 يداريمعن

 3 410/4 -422/4 يب همبستگيمقدار ضر کانون کنترل

 - 303/4 920/4 يداريمعن

است و داللت بر  41/4ف شده بزرگتر از يهمه روابط تعر يرسون برايپ يتگآزمون همبس يداريمقدار معن3با توجه به جدول

 وجود ندارد.  يهمبستگ يفرد يهارشاخصين زيتوان گفت بين، ميرها دارد. بنابراين متغيب يعدم وجود رابطه خط

 نشان داده شده است.  2در جدول  يعوامل شغل يآزمون برا يداريو معن يب همبستگيمقدار ضر

 
 يشغل يهارشاخصين زيب يج آزمون همبستگي: نتا2جدول 

 يشغل يتينارضا  ياسترس شغل يشغل يفرسودگ  عامل

يشغل يفرسودگ  -402/4 430/4 3 يب همبستگيمقدار ضر 

 233/4 010/4 - يداريمعن

ياسترس شغل  403/4 3 430/4 يب همبستگيمقدار ضر 

 232/4 - 010/4 يداريمعن

 3 403/4 -402/4 يب همبستگيرمقدار ض يشغل يتينارضا

 - 232/4 233/4 يداريمعن
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ن يب يداريمعن يافت که رابطه همبستگيتوان دري، ميشغل يهارشاخصين زيب يآزمون همبستگ يداريبا توجه به مقدار معن

 وجود ندارد.  يشغل يهارشاخصيز

 نشان داده شده است.  0در جدول  ين عوامل سازمانيرسون بيپ يآزمون همبستگ يداريب و معنيمقدار ضر
 يسازمان يهارشاخصين زيب يج آزمون همبستگي: نتا3جدول

فرهنگ   يسازمان يعدالتيب يرفتار رهبر  عامل

 يسازمان

ساختار 

 يسازمان

 يتعهد سازمان

يرفتار رهبر  -449/4 342/4 491/4 -430/4 3 يب همبستگيمقدار ضر 

 921/4 321/4 042/4 12/4 - يداريمعن

يسازمان يعدالتيب  442/4 -334/4 -433/4 3 -430/4 يب همبستگيمقدار ضر 

 903/4 419/4 013/4 - 12/4 يداريمعن

 -400/4 402/4 3 -433/4 491/4 يب همبستگيمقدار ضر يفرهنگ سازمان

 249/4 23/4 - 013/4 042/4 يداريمعن

 421/4 3 442/4 -334/4 342/4 يب همبستگيمقدار ضر يساختار سازمان

 090/4 - 903/4 419/4 321/4 يداريمعن

 3 249/4 -400/4 442/4 -449/4 يب همبستگيمقدار ضر يتعهد سازمان

 - 421/4 249/4 903/4 921/4 يداريمعن

 

رسون يپ يآزمون همبستگ يداريجا که مقدار معنطور استناد نمود که از آن نيتوان ايم 0ج مندرج در جدول يبا توجه به نتا

گر، رابطه يشود. به عبارت ديرفته ميرها پذين متغيدار بيمعن ياست فرض صفر  عدم وجود رابطه همبستگ 41/4کوچکتر از 

 وجود ندارد.  يسازمان يهارشاخصين زيب يهمبستگ

ج يشود. نتاياستفاده م ياک نمونهتاز آزمون  ير عوامل در نظر گرفته شده بر عدم بروز رفتار شهروند سازمانيتأث يبررس يبرا

 آمده است.  3ن آزمون در جدول يا

 مسئله يهاشاخص يبرا ياتک نمونه ج آزمون ي: نتا4جدول 

ر شاخصيز عامل يداريمعن آماره آزمون    

يفرد يمشکالت خانوادگ   - 930/3  400/4  

تيشخص  - 192/4  121/4  

309/2 کانون کنترل  403/4  

يشغل يشغل يرسودگف   - 943/4  029/4  

ياسترس شغل  - 290/4  994/4  

يشغل يتينارضا  132/3  303/4  

يسازمان يرفتار رهبر   - 192/2  433/4  

يسازمان يعدالتيب  222/3  444/4  

يفرهنگ سازمان  - 000/4  909/4  

يساختار سازمان  912/3  412/4  

يتعهد سازمان  021/4  000/4  
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 يهان شاخصيشاخص کانون کنترل و از ب ين عوامل فرديافت که از بيتوان دريم ياتک نمونه ج آزمون يبا توجه به نتا

کارمندان  ياز سو يبر عدم بروز رفتار شهروند سازمان يير بسزايتأث يسازمان يعدالتيو ب يدو شاخص رفتار رهبر يسازمان

 دارند. 

 

 يريجه گيبحث و نت

 ي( در عدم بروز رفتارهاي، کانون کنترل و مشکالت خانوادگيتيشخص يهايژگي)و ير عوامل فرديزان تاثيم يهدف اول: بررس

  يسازمان يشهروند

استفاده شد. مقدار  ياتک نمونه Tاز آزمون  يبر عدم بروز رفتار شهروند سازمان ير عوامل فرديتأث يداريمعن يبررس يبرا

 440/4،    402/4ب برابر  يت و کانون کنترل به ترتي، شخصيخانوادگ و يمشکالت شخص يهاشاخص يآزمون برا يداريمعن

ت فرد بر عدم يو شخص يو خانوادگ ير مشکالت شخصيبودن تأث يمعنيدار کانون کنترل و بيدهنده اثر معنو نشان 44/4و  

مؤثر بر عدم  يود که تنها عامل فردان نميطور بنيتوان ايبود. با توجه به مطالعات صورت گرفته م يبروز رفتار شهروند سازمان

 ياز آزمون همبستگ يفرد يهارشاخصين زيب يرابطه خط يبررس يبراکانون کنترل است.  يبروز رفتار شهروند سازمان

است و داللت بر  41/4ف شده بزرگتر از يهمه روابط تعر يرسون برايپ يآزمون همبستگ يداريرسون استفاده شد. مقدار معنيپ

 وجود ندارد.  يهمبستگ يفرد يهارشاخصين زيتوان گفت بين، ميرها دارد. بنابراين متغيب يابطه خطعدم وجود ر

 ي( در عدم بروز رفتارهايشغل يتيو نارضا يشغل ي، فرسودگي)استرس شغل ير عوامل شغليزان تاثيم يهدف دوم: بررس

  يسازمان يشهروند

استفاده شد. مقدار  ياتک نمونه از آزمون  يروز رفتار شهروند سازمانبر عدم ب ير عوامل شغليتأث يداريمعن يبررس يبرا

و   994/4،   029/4ب برابر يبه ترت يشغل يتيو نارضا ي، استرس شغليشغل يفرسودگ يهاشاخص يآزمون برا يداريمعن

 ندارند.  يفتار شهروند سازمانبر عدم بروز ر يدارير معنيتأث ين امر بود که عوامل شغليدهنده او نشان 303/4

رسون استفاده شد. با توجه به مقدار يپ ياز آزمون همبستگ يعوامل شغل يهارشاخصين زيب يرابطه خط يبررس يبرا

 يهارشاخصين زيب يداريمعن يافت که رابطه همبستگيتوان دري، ميشغل يهارشاخصين زيب يآزمون همبستگ يداريمعن

بر عدم  يترشير بيتأث يو استرس شغل يشغل يسه با فرسودگيدر مقا يشغل يتيافت که نارضايان درتويوجود ندارد. م يشغل

 دارد يبروز رفتار شهروند سازمان

، و تعهد يساختار سازمان  ي، فرهنگ سازمانيسازمان يعدالتي، بي)رفتار رهبر ير عوامل سازمانيزان تاثيم يهدف سوم: بررس

  يسازمان يشهروند يها( در عدم بروز رفتاريسازمان

 يدارياستفاده شد. مقدار معن ياتک نمونه از آزمون  يبر عدم بروز رفتار شهروند سازمان ير عوامل  سازمانيتأث يبررس يبرا

رابر  ب بيبه ترت  يو تعهد سازماني، ساختار سازماني، فرهنگ سازمانيسازمان يعدالتي، بيرفتار رهبر يهاشاخص يآزمون برا

بر  يسازمان يعدالتيو ب يرفتار رهبر يهان امر بود که شاخصيدهنده او نشان 000/4و    412/4، 909/4، 444/4،  433/4

 ياز آزمون همبستگ يسازمان يهارشاخصين زيب يرابطه خط يبررس يبرادارند.  يينقش بسزا يعدم بروز رفتار شهروند سازمان

است فرض صفر  عدم وجود  41/4رسون کوچکتر از يپ يآزمون همبستگ يداريمقدار معن جا کهرسون استفاده شد. از آنيپ

وجود  يسازمان يهارشاخصين زيب يگر، رابطه همبستگيشود. به عبارت ديرفته ميرها پذين متغيدار بيمعن يرابطه همبستگ

 ندارد. 

و  يان عوامل فرديافت که کانون کنترل از ميتوان دريدر نظر گرفته شده م يهاج به دست آمده از آزمون فرضيبا توجه به نتا

ن يهستند. از ا ين شاخصها در عدم بروز رفتار شهروند سازمانيترمهم ين عوامل سازمانيدر ب يسازمان يعدالتيو ب يرفتار رهبر

 يط کارياموزند تا فرد در محيب ط و احترام به نظر افراد رايها به فرزندان خود تعامل در محکه اوال خانواده شوديشنهاد ميرو پ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 و چهارمين همايش بين المللي همايش مليپنجمين 

 و اشتغال  مهارت آموزي

 

10 

که با ارباب  دانشگاه جامع علمي و کاربردياً يز ارزش قائل باشد. ثانيگران نينظر د يت ندهد و برايو نظر خود اهم يتنها  به رأ

و گسترش  يت مشتريتواند موجب جلب رضايم يو بروز  رفتار شهروند سازمان )دانشجويان و والدين( در ارتباط هست رجوع

 يهاکيد و از تکننبرخوردار باش يت کافياب کنند که از کفاخت انتيريمد يرا برا يد افراديشود، بايشان ميت ايدامنه فعال

 يعدالتيجا که مطابق با مطالعات صورت گرفته باز آن يداشته باشد. در درجه بعد يو رفتار با کارمندان اطالع کاف يتيريمد

د عدالت همه جانبه را در يبا دانشگاه جامع علمي و کاربردياست،  يبروز رفتار شهروند سازمانن عامل در عدم يترمهم يسازمان

 نشود. يند تا مانع بروز رفتار شهروند سازمانياده نمايپ يط کاريمح

 منابع 
 (، مديريت عمومي، تهران ، چاپ سي و هفتم.3000الواني، سيد مهدي، ) .3

(. توسعه مديريت آموزش بر محور رابطه رهبري تحولي آموزشي مديران و رفتار 3094بهرنگي، محمدرضا و موحدزاده، ايوب،) .2

 . 3094، تابستان  2شهروندي سازمان دبيران، فصلنامه تعليم و تربيت، سال بيست و هفتم، شماره 

 (، اصول مديريت، چاپ هيجدهم، انتشارات سمت. 3001رضائيان، علي ) .0

-19ص  2و  32مجله دانشکده علوم اداري و استناد دانشگاه اصفهان. سال دهم شماره  (. تعهد سازماني3091، بهرام )رنجبران .3

33. 

(. نقش دانشگاه در توسعه رفتار شهروندي سازماني، مديريت در دانشگاه اسالمي، 3000زارعي متين، حسن و احمدي، فريدون) .1

 .3000، بهار 3سال سيزدهم، شماره 

ه ميان هوش عاطفي مديران با بروز رفتارهاي شهروندي کارکنان بانک صادرات استان ( بررسي رابط3093ساجديان فر، ميالد،) .2

 نامه کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، دانشکده مديريت دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مرکز البرز، پايان

ي ) مباني نظري  همبسته ها و ابزار ( . رفتار شهروندي سازمان3009سبحاني نژاد، مهدي و يوزباشي، عليرضا و شاطري، کريم ) .9

 سنجش(، چاپ سيطرون، چاپ اول.

(، بررسي عوامل تاثير گذار بر رفتار شهروندي سازماني در کارکنان 3009سهرابي زاده، ساناز و باستاني، پيوند، روانگرد، رامين) .0

، شماره  3009، بهار  و تابستان  2و3حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ،  فصلنامه بيمارستان، سال نهم ، شماره 

 . 03مسلسل 

( عوامل مؤثر بر رفتار شهروندي سازماني در 3009طبرسا، غالمعلي؛ اسماعيلي گيوي، محمدرضا و اسماعيلي گيوي، حميدرضا ) .9

 .90-99ص  3009، تابستان  2، شماره  32يک بيمارستان نظامي. مجله طب نظامي ، دوره 

ها نشريه : کار و جامعه (. رفتار شهروندي سازماني گامي در جهت افزايش کارايي سازمان3009) عباسي، محمد و حجتي، محمد .34

 .342و  349هاي شماره

(. بررسي اثرات معنويت کاري بر رفتار شهروندي سازماني و ارتباط آن با وفاداري مشتري و کيفيت 3002فتاحي،مهدي ) .33

 ارشناسي ارشد مديريت دولتي، دانشکده مديريت،  دانشگاه تهران.خدمات در سازمان تأمين اجتماعي، پايان نامه ک

 . 0، سال سوم ، ص 322هفته نامه سالمت ،  شماره  "( . خستگي شغلي، علل و راه حل3001فوالد بند،  فرزانه ) .32

م، زمستان (. رفتار شهروندي سازماني از تئوري تا عمل، فرهنگ مديريت، سال سوم، شماره يازده3003مقيمي، سيد محمد،) .30

 .39-30، ص 3003

(، بررسي رابطه ابهام و تعارض نقش با خشنودي و دلبستگي شغلي، 3004مهرابي زاده هنرمند، مهناز و طالب زاده، عليرضا، ) .33

 . 33-12، ص 39مجله روانشناسي و علوم تربيتي، شماره 

انضباط اجتماعي در سازمان تهران : دانشگاه  ( ، تجزيه و تحليل عوامل موثر بر وجدان کار و3099ميرزائي اهرنجاني، حسن ) .31

 آزاد اسالمي واحد قزوين .
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