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Article Type 
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 Purpose:The present research was conducted with the aim of providing a 
model of organizational citizenship behavior of teachers in public schools 

in Iran. 

Materials and Methods: The research method was a quantitative survey 

type and the statistical population included all the staff and line workers of 

education in the public sector in the academic year 2009-1400 in the 

number of 101,3655, which using the table of Georgesi and Morgan (1970) 

the number 387 people from 5 provinces of the country were selected to 

participate in the research. The data collection tool in the quantitative part 

of the researcher-made questionnaire, whose face validity has been 

confirmed by a number of statistical samples and its content validity has 

been confirmed by a number of experts in the field of educational 

management and educational sciences. The reliability of the tool was 
calculated by using Cronbach's alpha coefficient equal to /896. In order to 

analyze the collected data in order to examine the questions and test the 

main question and sub-questions of the research, it was done by using 

structural equation modeling of covariance. 

Findings: The findings showed that in the organizational citizenship 

behavior model of public schools in Iran, the causal factors include 

strategic changes in the education system (keeping up with modern 

changes and developments, the growth of moral standards and the spirit of 

self-sacrifice) and organizational developmentalist attitudes (development 

collaborative actions, the outputs of the development of an efficient 

educational system), background conditions including organizational 
leadership characteristics (leaders' benevolent tendencies, effective and 

dynamic leadership behaviors), followers' individual characteristics (ideal 

values, behavioral norms) and organizational characteristics (culture value-

oriented organization, compassion-oriented organizational atmosphere) 

and intervening conditions including collective capital (social 

psychological capital of public culture) value change (growth of pluralistic 

values, growth of social culture) strategies including organizational 

strategies (employee training and stimulating organizational culture) 

management strategies (effective leadership) ) community-oriented 

strategies (representation of the role of educators, development of public 

culture) and the consequences included the individual (psychological 

consequence of the development of individual pragmatism), social 
organization (transcendental organization, social dynamics) and the factor 

load of all of them was significant. 

Conclusion: The results of the quantitative part also show that the model 

of organizational citizenship behavior obtained in the present study is a 

good fit for the Khordar. 
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 مدارس معلمان سازمانی شهروندی رفتار مدل ارائه

 ایران دولتی

 1 بادیآ دولت زارعان محمد
 واحد اسالمی، آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت رشته دانشجوی

 .ایران ،( خوراسگان)اصفهان
 
 *2 آبادی حسین طالبی شاه بدری 

 واحد اسالمی، آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت رشته دانشیار
 .(مسئول نویسنده)  راهنما استاد. ایران ،( خوراسگان)اصفهان

 
 3 هرندی جعفری رضا

 .ایران قم، قم، دانشگاه تربیتی، علوم رشته استادیار
 

 چکیده
  سازمانی شهروندی رفتار مدل ارائه هدف با حاضر پژوهش: هدف

 .گرفت انجام ایران دولتی مدارس معلمان
 و پیمایشی نوع از کمی صورت به پژوهش روش: ها روش و مواد

 پرورش و آموزش صفی و ستادی کارکنان کلیه شامل آماری جامعه
 بود 101۳۶55 تعداد به ۹۹-1400 تحصیلی سال در دولتی بخش در
 نفر ۳۸۷ تعداد( 1۹۷0) مورگان و گرجسی جدول از استفاده با که
 پژوهش در شرکت برای  کشور استان 5 از الوصولسهل روش به

 پرسشنامه کمی بخش در هاداده آوریجمع ابزار. شدند انتخاب
 و آماری نمونه از تعدادی توسط آن صوری روای که ساخته محقق
 مدیریت حوزه متخصصان از تعدادی توسط آن محتوایی روای

 ستفادها با ابزار پایایی. است گردیده تایید تربیتی علوم و آموزشی
 و تجزیه برای. گردید آورد بر/ ۸۹۶معادل کرونباخ الفبای ازضریب

 آزمون و سواالت بررسی منظور به شده آوری جمع های داده تحلیل
 سازی مدل از استفاده با پژوهش فرعی وسئواالت اصلی  سئوال

  .شد اقدام محور کواریانس ساختاری معادالت
 سازمانی شهروندی رفتار مدل در که داد نشان ها یافته :ها یافته

 آموزش نظام راهبردی تغییرات شامل علی عوامل ایران دولتی مدارس
 سجایای ،رشد  امروزی تحوالت و تغییرات با همگامی) پرورش و

 توسعه هاینگرش و( خودگذشتگی از و ایثار روحیه و اخالقی
 هتوسع بروندادهای مشارکتی، های کنش توسعه) سازمانی گرایانه

 رهبری های ویژگی شامل ای زمینه ،شرایط( کارآمد آموزشی نظام
 موثر رهبری رفتارهای ، رهبران خواهانه نیک گرایشهای)  سازمانی

 هنجارهای  آرمانی، های ارزش) پیروان فردی های ویژگی و( پویا و
 جو ، مدار ارزش سازمانی فرهنگ) سازمانی های ویژگی و( رفتاری

 جمعی سرمایه شامل گرمداخله شرایط و(  محور شفقت سازمانی
 رشد) ارزشی تغییر( عمومی فرهنگ اجتماعی روانشناختی سرمایه)

 شامل راهبردها( اجتماعی فرهنگ رشد گرایی،کثرت هایارزش
( محرک سازمانی فرهنگ و کارکنان آموزش) سازمانی راهبردهای
 محور اجتماع راهبردهای( کارا رهبری) مدیریتی راهبردهای

 لشام پیامدها و( عمومی فرهنگ توسعه فرهنگیان، نقش بازنمایی)
 سازمانی(  فردی گرایی عمل توسعه روانشناختی پیامد) فردی

 همه عاملی بار که بود( اجتماعی پویایی ، بالنده فرا سازمان) اجتماعی
 .است بوده معنادار آنها

 اررفت مدل که دارد آن از نشان نیز کمی بخش نتایج: گیری نتیجه
 مطلوبی برازش از حاضر پژوهش در آمده بدست سازمانی شهروندی

 .است خوردار بر

 دولتی مدارس معلمان سازمانی، شهروندی رفتار: کلیدی واژگان
 ایران

 
 15/02/1400: افتیدر خیتار
 15/06/1400:  رشیپذ خیتار

 b-shahtalebi2005@yahoo.com* نویسنده مسئول: 

 
 مقدمه

 کیبه عنوان  یسازمان یشهروند رفتاردر ادبیات سازمان ومدیریت، 
مورد توجه بوده وتحقیقات بیشماری را به خود  یعموم ازین

اختصاص داده است و این پیچیدگی ها، به شدت عملکرد افراد و 
به  توانیرا م یجامعه امروز دهد.سازمان را تحت تاثیر قرار می 

 یکه برا یهمه سازمانها در رسالت .مطرح نمود یعنوان جامعه سازمان
 یروبرو هستند و هرکدام متول ییآنها در نظر گرفته شده با چالش ها

بقا و  یبرا . این سازمانهاجامعه هستند یازهایاز ن یاداره بخش
ود خ یشغل فهیشرح وظدارند که به  ازین ییروهایاستمرار خود به ن

و فرا  فهیرفتار فرا وظ نیا .ندیعمل نما فهیظاکتفا ننموده و فراتر از و
است که رفتار  یعیطب .نامند یم یسازمان ینقش را رفتار شهروند

و  بوده. یاتیح یبقا و رشد و توسعه سازمان یبرا یسازمان یشهروند
از سازمان  یک.یرا به حداکثر برساند سازمانی  یوربهره تواندیم

برخوردار  یاژهیو تیموجود از اهم یهاسازمان نیکه در ب ییها
مهم در  یهااز شاخص .سازمان آموزش و پرورش است ،است
. نیروی انسانی در این سازمان است یانسان یروین این سازمان تیموفق

همانند سازمانهای دیگر به عنوان  با ارزش ترین سرمایه محسوب 
ها و روش  وهیش افتنی یدر پ و مدیران این سازمانمی شود. از این ر

و بهبود عملکرد  یبهره ور ،به حداکثر رساندن تالش یبرا ییها
 هستند که نه تنها در حد  یخواهان افراد آنها .کارکنان خود هستند

ود خ یشغل فهیخود بلکه فراتر از شرح و وظ یقانون فیوظانقش 
. زیرا بهره وری و عملکرد قابل این سازمان تا حد قابل ندینما تیفعال

توجهی به منابع انسانی آن وابسته است. پژوهش حاضر با محوریت 
رفتار شهروندی سازمانی به بیان مسئله، اهمیت وضرورت پژوهش، 

 سئواالت و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها پرداخته است. 
در حوزه رفتار  یاساس یهااز جمله موضوع یسازمان یرفتار شهروند

در جهت  ژهیو یبا ارائه راهکارها کندیاست که تالش م یسازمان
 یبهبود عملکرد سازمان ی،چون تعهد سازمان ییهایژگیو شیافزا

 تیرضا و انیمشتر یوفادار ی،سازمان یوفادار ،انیمشتر تیرضا،
که  یانسان ینظام ارزشدر در واقع  .بردارد یموثر یهاگام یشغل

افراد وجود دارد به سازمان و  انیم نانیمناسبات درست و قابل اطم
که تا در حد توان در جهت تحقق  شودیآن فرصت داده م یاعضا

 (1سازمان گام بردارند ) یاهداف و آرمان ها
 طیحم عیو سر ادیو تحوالت ز راتییو تغ یرقابت طیسازمانها در شرا

کارآمد هستند که فراتر از  یانسان یروین ازمندین یکنون یایپو
خود عمل کرده و خود را در قبال  یالزامات و انتظارات نقش سازمان

ثروت  یانسان یروین (2سرنوشت سازمان مسئول و پاسخگو بدانند )
تواند باعث  یعامل مولد سازمان است که م نیو مهم تر یواقع
از منابع مختلف جامعه و ساخت و  یبهره بردار هیسرما شیافزا
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. با این تفاسیر پژوهش حاضر در پی پاسخ  (۳روز افزون گردد ) دیتول
 به سواالت زیر است :

کدام  رانیا یمعلمان مدارس دولت یسازمان یمدل  رفتار شهروند _1
 است؟ 

 کدامند ؟ یسازمان یرفتار شهروند یعوامل عل _2
 کدامند؟ یسازمان یرفتار شهروند یعوامل مداخله ا _۳
 ؟ کدامند یسازمان یرفتار شهروند یا نهیعوامل زم _4
 پژوهش هدف غایی و پرسش های 
معلمان مدارس  یبرا یسازمان یمدل رفتار شهروند ییشناسا _1 

 رانیا یدولت
مان معل یسازمان یاثرگذار بر رفتار شهروند یعوامل عل ییشناسا _2

  رانیا یمدارس دولت
 یسازمان یاثرگذار بر رفتار شهروند یا نهیعوامل زم ییشناسا -۳

 رانیا یمعلمان مدارس دولت
 یسازمان یگراثر گذار بر رفتار شهروند عوامل مداخله ییشناسا -4

 رانیا یمعلمان مدارس دولت
  

 مواد و روش ها
این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی به بررسی و 

دولتی ایران می  تحلیل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس
 ست. ا بوده پیمایشی نوع از کمی، بخش در استفاده مورد پردازد. روش

 لک در ایران دولتی مدارس معلمین کلیه از است عبارت کمی بخش
 اساس بر آماری جامعه حجم که 1جدول شماره  مطابق کشور

 لسا کشوردر کل استانهای پرورش و آموزش کل ادارات از استعالم
 نیروهای شامل که دولتی مدارس معلمان تعداد ۹۹-400 تحصیلی

 مشخص و تعیین نفر101۳۶55  تعداد به گردد می صفی و ستادی
 و تحصیل محل دانشگاه با الزم هماهنگی از پس . است گردیده
 برای الزم توضیحات با پرسشنامه اجرای به مربوط نامه دریافت

غرب  شرق جنوب شمال از ناحیه پنج به کشور  نظر مورد نمونه
 از نیز استان یک و استان یک ناحیه هر واز گردید تقسیم  ومرکز
 الوصول پرسشنامهسهل گیری نمونه روش با و گردید انتخاب مرکز

ها توزیع گردید ودر نهایت پس از جمع آوری کل پرسشنامه ها ی 
 آوری جمع از پس توزیع شده وحذف پرسشنامه های  ناقص گردید

ناقص تعداد   های پرسشنامه حذف و شده لتکمی پرسشنامه
 گردید. افزار نرم وارد ها داده تحلیل جهت پرسشنامه۳۷1

با توجه به اینکه جامعه اماری معلمان مدارس دولتی ایران می بود 
مورد از استانهای کشور در  5سعی بر این قرار گرفت که نمونه از 

خراسان رضوی از مرکز استان اصفهان از ناحیه شمال شرقی استان 
ناحیه شمال غربی استان ایالم از ناحیه جنوب شرقی استان کرمان 
واز ناحیه جنوب غربی استان بو شهر بر اساس در صد جمعیت  

انتخاب  1استان کشور به شرح جدول شماره  5معلمان شاغل از بین
 شدند.

 
 اهمیت وضرورت تحقیق   

ها و سرمایه رین دارائیامروزه سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهمت
ها به شمار می نامشهود، منبع اصلی خلق ارزش پایدار برای سازمان

آید. در واقع امروزه نیروی انسانی بار کسب یک مزیّت رقابتی را 
 ( 5به دوش می کشد. )

از نظر صاحبنظران اگر سازمان ها بخواهند حیات مداومی در دنیای 
ه، توجه به نیروی کار خود به عنوان رقابتی امروز داشته باشند تنها را

سرمایه اصلی سازمان و تالش مداوم در جهت تأمین هر چه بهتر 
تواند نیازهای آنها می باشد. یکی از مهمترین رویکردهایی که می

ها باشد توجه به توسعه رفتار شهروندی سازمانی یاریگر سازمان
منافع سازمانی  است زیرا با توجه ویژه به این امر مهم، مقدم داشتن

و جمع بر منافع فردی تبلور می یابد و عالوه بر اینکه نیروها را تازه 
نفس و آماده به خدمت نگه می دارد روحیه ایثار و فداکاری که 

در نظام  مایه حیات سازمان است را زنده نگه می دارد.
بوروکراتیک تمام تالش مدیران دست یابی به کارایی بیشتر با حفظ 

تب هرمی سازمان است و به همین جهت مناسبات سطحی سلسه مرا
های و نامطمئنی بین افراد وجود دارد اما در نظام مبتنی بر ارزش

انسانی و دموکراتیک، مناسباتی درست و مطمئن در میان مردم به 
 شود ووجود می آید. در چنین محیطی با افراد با انسانیت رفتار می

شود که تا حد توان پیش ه میبه سازمان و اعضای آن فرصت داد
روند. در این نظام ارزشی توجه به کارکنان اهمیت زیادی دارد. ) 

5 .) 
 

 تحقیق پیشینه
 داخلی های پژوهش

 شچال و موانع بندی دسته و شناسایی عنوان تحت پژوهشی تجری در
 و موانع بندی دسته و شناسایی باهدف آموزشی شهروندی رفتار های

 اول متوسطه مقطع معلمان در آموزشی شهروندی رفتار های چالش
 و موانع "که یافته دست نتیجه این به کشور شمالی های استان

 تامین های مقوله با معلمان نزد آموزشی شهروندی رفتار هایچالش
 سازمانی های ، ویژگی سازمانی معیشتی،عدالت و اقتصادی نیازهای

 وجود است. مرتبط پرورش و آموزش راهبردی های معلمان وبرنامه
 هر و شود حفظ موجود وضع حداقل شود می سبب عدالت احساس

 یشافزا تالش و کار برای فرد انگیزه شود بیشتر احساس این قدر
  یابد.می

 آموزش برای مدلی ارائه  عنوان تحت پژوهشی به ملکیان و تاتار
 و آموزش کارکنان هدف جامعه اساس بر سازمانی شهروندی رفتار

 نتایج.  پرداخت 1۳۹۸-۹۹تحصیلی  سال در کرمانشاه پرورش
 پیامدهایی با سازمانی شهروندی رفتار آموزش که داد نشان پژوهش
 عهدت ، کارکنان رضایت   سازمان، عملکرد بهبود و اثربخشی همچون

 بود. خواهد همراه مشارکت و همکاری  سازمانی،
 خارجی پژوهش های

 رفتار رب شایستگی و شخصیت عنوان تأثیرسوپراپتی در پژوهشی با 
متوسط به این نتیجه  کاری محیط با( OCB) سازمانی شهروندی

در کارکنان  (OCB) رسید که شایستگی رفتار شهروندی سازمانی
بهداشتی و آموزشی توسط محیط کار تعدیل می شوند. بنابراین  می 

 توان نتیجه گرفت که شخصیت بر رفتار شهروندی سازمانی

(OCB)شایستگی تأثیر مثبتی بر رفتار همبستگی سازمانی ، 

(OCB)  دارد، محیط کار تأثیر شخصیت بر رفتار سازمانی را
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

، محیط کار تأثیر (OCB) تعدیل می کند. رفتار شهروندی
کارکنان تعدیل  (OCB) شایستگی را بر رفتار شهروندی سازمانی

 .(۶می کند )
درسه م در سازمانی شهروندی تاررف سیفا در پژوهشی با عنوان تحلیل

 به این نتیجه رسید که :
 ودوج معلمان سازمانی شهروندی رفتار بر اعتماد مستقیم تأثیر( 1

 شهروندی رفتار بر شغلی رضایت مستقیم مثبت تأثیر( 2. دارد
 بر اعتماد مستقیم مثبت تأثیر( ۳ و. دارد وجود معلمان سازمانی
 (.۷داشت ) وجود شغلی رضایت

 
  گرد آوری روش
 و توصیفی کمی است ، رویکرد این پژوهش که  استفاده مورد روش

 است. بوده پیمایشی نوع از
 شدن گسترده با( ۸)است پژوهش مقوله تریناساسی پژوهش روش
 گوناگون های پدیده مطالعه پیچیدگی و تحقیق های، حوزه ها حیطه

 این در . است آمده وجود به تحقیق های روش در جدیدی ضرورت
 تا هستند کاربردی ابزار عنوان به کمی  های پژوهش میان

 هایروش از آورده بدست های یافته و متنوع های داده پژوهشگران
 مسائل ندبتوان تا کرده تلفیق هم با و علمی قالب در را کمی  گوناگون

 ما به . روش رویکرد کمی(۹) .نمایند حل و بشناسند را مشکالت و
 روش به پژوهش این به آن ها پاسخ می دهد . انجام اگر و گویدمی

 و مفاهیم تعریف مورد در محدود نسبتا های پژوهش دلیل به کمی
 بررسی مورد زمینه در متغیرها بین روابط پیرامون سازی فرضیه
. رفتگ قرار استفاده مورد ابزار تدوین برای کمی . روش نبود ممکن

 .است شده استفاده کمی رویکرد و روش از حاضر پژوهش در
 هایپژوهش به کمی تحقیق های روش اصطالح دیگر عبارت به

روش ها و رویکرد کمی بهره گرفته  از آنها در که شودمی اطالق
 (10) شده است.

دارند و  تحقیق مشکالت از بهتری درک کمی های رو روش ازاین
 (  11) دهندمی پوشش را کمی تحقیقات مثبت و ضعف نقاط

 دیگر هایروش که تحقیق سواالت به توانمی کمی روشهای در
 نندک فراهم را ترقوی و بهتر گیرینتیجه بدهند جواب توانندنمی

 های روش محدودیت کاهش و قوت نقاط رساندن حداکثر به یعنی
 (12) است دیگر

 
 کمی  های روش رویکرد
  آماری جامعه

 در ایران دولتی مدارس معلمین کلیه از است عبارت مطالعه کمی
 اساس بر آماری جامعه حجم که 1جدول شماره  مطابق کشور کل

 الس کشوردر کل ی استانها پرورش و آموزش کل ادارات از استعالم
 نیروهای شامل که دولتی مدارس معلمان تعداد۹۹-400 تحصیلی

 مشخص و تعیین نفر101۳۶55 تعداد به گردد می صفی و ستادی
 و تحصیل محل دانشگاه با الزم هماهنگی از پس. است گردیده
 برای الزم توضیحات با پرسشنامه اجرای به مربوط نامه دریافت

غرب  شرق جنوب شمال از   ناحیه پنج به کشور  نظر مورد نمونه
 از نیز استان یک و استان یک ناحیه هر واز گردید تقسیم  ومرکز

امه پرسشنالوصول سهل گیری نمونه روش با و گردید انتخاب مرکز
ها  توزیع گردید ودر نهایت پس از جمع آوری کل پرسشنامه ها ی 

 آوری جمع از پس توزیع شده وحذف پرسشنامه های  ناقص گردید
ناقص تعداد   های پرسشنامه حذف و شده تکمیل پرسشنامه

 گردید. افزار نرم وارد ها داده تحلیل جهت پرسشنامه۳۷1
مان مدارس دولتی ایران می بود با توجه به اینکه جامعه اماری معل

مورد از استانهای کشور در  5سعی بر این قرار گرفت که نمونه از 
مرکز استان اصفهان از ناحیه شمال شرقی استان خراسان رضوی از 
ناحیه شمال غربی استان ایالم از ناحیه جنوب شرقی استان کرمان 

یت  واز ناحیه جنوب غربی استان بو شهر بر اساس در صد جمع
انتخاب  1استان کشور به شرح جدول شماره  5معلمان شاغل از بین

 شدند.
 

 انتخابی وپرورش آموزش کل ادارات . لیست1جدول 
 تعداد مرکز استان استان ردیف

 100 اصفهان اصفهان 1
 100 مشهد خراسان رضوی 2
 ۶0 ایالم ایالم ۳
 ۸0 کرمان کرمان 4
 ۶0 بوشهر بوشهر 5

 مأخذ : نگارنده

 
 آماری نمونه

 به توجه با پژوهش کمی ای مرحله های داده آوری جمع منظور به
 روش)کمی مرحله احتمالی گیری نمونه به مربوط های فرض پیش

 متغیر تعداد و اثر ، حجم آزمون اطمینان،توان ،سطح آماری تحلیل
 و مطلوب حالت دو به توجه همچنین و( تحلیل در درگیر های
 حجم pass sample power افزار نرم از استفاده با آن آلایده

 برآورد نفر 400 تا 250 از طیف یک قالب در اماری  نمونه
 دو مطروحه موارد  طبق همچنین و شده ارائه بحث گردیدبراساس

 . بود اجرا و بررسی قابل سناریو
 تحلیل های روش این مطلوب وضعیت به مربوط که سناریوی* 

 شده برآورد نفر 250 نیاز مورد نمونه حجم آن وطبق  است آماری
 است

 تحلیل های روش این آلایده وضعیت به مربوط که  سناریویی* 
 آوردشده بر نفر 400 تا 2۶0 بین نمونه حجم آن طبق و است آماری
 ،توان درصد %5خطای مقدار) دوم سناریوی پژوهش این در است
 .شد گرفته قرار محاسبه مبنای( %5اثر  حجم و %۸0 از باالتر

 گانه ۳1 استانهای بندی تقسیم مطابق اول مرحله در محقق نتیجه در
 روش از استفاده با ناحیه چهار و مرکز از استان 5 انتخاب همچنین و

 با و آلایده و مطلوب حالت دو اساس بر و تصادفی غیر گیری نمونه
 ۳۸۷  نمونه حجمspas sample sower  افزار نرم از استفاده

 .گردید برآورد نفر
 پیش به توجه با نمونه حجم برآورد بر عالوه که است ذکر شایان
 دادن قرار نظر مورد یا احتمالی گیری نمونه به مربوط های فرض
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 1ساختاری معادله سازی مدل رویکرد) ها داده تحلیل اصلی روش
 قرار توجه مورد و مدنظر نیز رویکرد این به مربوط نمونه حجم(

 .گرفت
 و کرجسی جدول از استفاده با که است ذکر به الزم همچنین
 جهت به که گردید برآورد نفر ۳۷۶ تعداد( 1۹۷0)  1مورگان
 در شرکت برای الوصول سهل روش به نفر ۳۸۷ بیشتر اطمینان
 از بعضی در جزئی نقص علت به عمالً ولی شدند انتخاب پژوهش

 افزار نرم وارد نقص گونه هیچ بدون پرسشنامه ۳۷1 نمونه  موارد
 گردید.

 
 ها داده گردآوری ابزار

 ساخته محقق پرسشنامه پژوهش این در ها داده آوری جمع ابزار
 .باشد می عمده بخش دو شامل آن های گویه بودکه
 جمعیت اطالعات آوری جمع جهت سواالتی شامل:  اول بخش

 می سوال 4 شامل و استان( و خدمت سمت ، جنسیت،سابقه)شناسی
 .باشد

 سواالت شامل که است اول سطح های مولفه همان:  دوم بخش
داده  که بوده ای لیکرت مرحله 5 طیف در( گویه  1۷۸) تخصصی

 و ابعاد و شده استفاده کیفی مصاحبه از حاصل شده طراحی های
 .است آمده 2شماره جدول در آن های مولفه

 

 . ترکیب سواالت پرشسنامه2جدول 
پارادایم اصلی 
 مورد بررسی

عوامل و 
ابعاد سواالت در  مقوالت اصلی شرایط

 پرسشنامه)مقوالت فرعی(
شماره 

 پرسشنامه
جمع 
 توضیحات سواالت

مدل رفتار 
 –شهروندی 

سازمانی معلمان 
مدارس دولتی 

 ایران

 عوامل علی

تغییرات راهبردی 
نظام آموزش و 

 پرورش

همگامی با تغییرات و 
 تحوالت امروزی

 ۹تا  1

 محقق ساخته ۳۸

رشد سجایای اخالقی و 
روحیه ایثار و از 

 خودگذشتگی
 21تا  10

نگرش های توسعه 
 گرایانه سازمانی

 2۹تا  22 توسعه کنشهای مشارکتی
برون دادهای توسعه ای نظام 

 ۳۸تا  ۳0 آموزشی کار آمد

شرایط زمینه 
 ای

ویژگی های رهبری 
 سازمانی

 4۸تا  ۳۹ گرایش نیک خواهانه رهبران

 محقق ساخته ۶۳

 ۶0تا  4۹ و پویارفتارهای رهبری موثر 

ویژگی های فردی 
 پیروان

 ۷0تا  ۶1 ارزش های آرمانی
 ۷۹تا  ۷1 هنجارهای رفتاری

 ویژگی های سازمانی
 ۹0تا  ۸0 فرهنگ سازمانی ارزش مدار

 جو سازمانی شفقت محور
تا  ۹1

101 

شرایط 
 مداخله گر

 سرمایه ی  جمعی

سرمایه روان شناختی 
 اجتماعی

تا  102
110 

 محقق ساخته ۳5
تا  111 فرهنگ عمومی

11۸ 

 تغییر ارزشی
تا  11۹ رشد ارزشهای کثرت گرایی

12۶ 

تا  12۷ رشد فرهنگی اجتماعی
1۳۶ 

 راهبردهای سازمانی راهبردها
تا  1۳۷ آموزش کارکنان

14۶ 
 محقق ساخته 50

تا  14۷ فرهنگ سازی محرک
15۷ 

 
_________________________________ 

1 Krejci and Morgan 
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ترکیب سواالت پرشسنامه 2ادامه جدول 
پارادایم اصلی 
 مورد بررسی

عوامل و 
 مقوالت اصلی شرایط

ابعاد سواالت در 
 پرسشنامه)مقوالت فرعی(

شماره 
 پرسشنامه

جمع 
 توضیحات سواالت

 

 

تا  15۸ رهبری کارا راهبردهای مدیریتی
1۷0 

  
راهبردهای اجتماع 

 محور

تا  1۷1 بازنمایی نقش فرهنگیان
1۷۸ 

تا  1۷۹ توسعه فرهنگ عمومی
1۸۶ 

 پیامدها

 پیامدهای فردی
تا  1۸۷ پیامدهای روان شناختی

1۹۶ 

 محقق ساخته ۳4
تا  1۹۷ توسعه عملگرایی فردی

205 

 -پیامدهای سازمانی 
 اجتماعی

تا  20۶ فرابالندهسازمان 
214 

 پویایی اجتماعی
تا  215

220 

 مأخذ : نگارنده
 

 روایی محتوایی و صوری سؤاالت
، اصطالحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن 1روایی

کند. به عبارتی دیگر، آزمونی به آن درست شده است، اشاره می
گیری آنچه مورد نظر است مناسب دارای روایی است که برای اندازه

باشد. روایی آزمون، عبارت است از میزان کارایی آن برای 
گیری آن خصیصه ساخته دازهای که به منظور انگیری خصیصهاندازه

 (. 1۳شده است)
مهمترین عاملی که در ارزشیابی آزمون باید به آن توجه کرد روایی 
آزمون است. مقصود از روایی آزمون مناسب بودن، با معنا بودن و 

های آزمون به های خاصی است که از روی نمرهمفید بودن استنباط
ها الزم است، شواهدی طگونه استنباآید. برای تائید اینعمل می

گفته « رواسازی آزمون»سنجی آوری شود که در فرهنگ روانجمع
های (. برای گردآوری شواهد روایی ابزار پژوهش، راه14شود )می

مختلفی وجود دارد که عبارتند از: روایی محتوایی، روایی صوری، 
بین و همزمان( و روایی سازه )شواهد همگرا، روایی مالکی )پیش

گرا و همسانی درونی و روایی عاملی( و تمایز سنی، تغییرهای وا
 (. 15های گروهی )تحولی، تفاوت

 
 بررسی روایی محتوایی آزمون

 
اولین گام در تعیین روایی آزمون، بررسی روایی محتوایی است. روایی 
محتوایی  به تحلیل منطقی محتوای یک آزمون بستگی داشته و تعیین 

های نی و فردی است. در این روش سوالآن بر اساس قضاوت ذه

_________________________________ 
1 validity 
2 content validity ratio 

شود ها گذاشته میآزمون در اختیار متخصصان یا برخی از آزمودنی
خواهند که مشخص کنند سواالت آزمون صفت مورد و از آنها می
ها کل محتوای کند یا خیر و این که آیا سوالگیری مینظر را اندازه

بین افراد مختلف در  گیرد یا خیر. در صورتی کهآزمون را در بر می
زمینه روایی آزمون توافق وجود داشته باشد، آن آزمون دارای روایی 
محتوایی است. روایی محتوایی دو نوع است روایی صوری و منطقی 

شود (. برای بررسی روایی محتوایی آزمون به دو شیوه عمل می15)
 که در این پژوهش از ضریب روایی محتوایی الوشه استفاده گردید.

مفهوم روایی )اعتبار( ( CVR) 2الف( شاخص نسبت روایی محتوایی
گیری تا چه حد خصیصه دهد که ابزار اندازهبه این سوال پاسخ می

های متعددی برای سنجش روایی وجود روش سنجد.مورد نظر را می
( یکی از آنها است. CVRدارد که شاخص نسبت روایی محتوایی )

مردی در عرصه روش  بزرگکه یک  ۳این شاخص توسط الوشه
تحقیق است، طراحی شده است. جهت محاسبه این شاخص از نظرات 
کارشناسان متخصص در زمینه محتوای آزمون مورد نظر استفاده می

ها و ارائه تعاریف عملیاتی شود و با توضیح اهداف آزمون برای آن
 ود تا هرشها خواسته میها، از آنمربوط به محتوای سؤاالت به آن

 گویه ضروری»یک از سؤاالت را بر اساس طیف سه بخشی لیکرت 
گویه ضرورتی »و « گویه مفید است ولی ضروری نیست»، «است
زیر، نسبت روایی  لبندی کنند. سپس بر اساس فرموطبقه« ندارد

 گردد. محتوایی محاسبه می
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، تعداد متخصصانی هست که به گزینه ضروری  eNکه در این رابطه 

 تعداد کل متخصصان است. Nاند و پاسخ داده

بر اساس تعداد متخصصینی که سؤاالت را مورد ارزیابی قرار داده 
قابل قبول بر اساس جدول زیر بایستی  CVRاند، حداقل مقدار 

ها کمتر از محاسبه شده برای آن CVRباشد. سؤاالتی که مقدار 
مورد نظر با توجه به تعداد متخصصین ارزیابی کننده سؤال  میزان

باشد، بایستی از آزمون کنار گذاشته شوند، به علت اینکه بر اساس 
 شاخص روایی محتوایی الوشه، روایی محتوایی قابل قبولی ندارند.

 

 گذارر اساس تعداد متخصصین نمره( قابل قبول بCVR. حداقل مقدار ضریب الوشه )۳جدول 
 CVRمقدار  تعداد متخصصین CVRمقدار  تعداد متخصصین CVRمقدار  تعداد متخصصین

5 ۹۹/0 11 5۹/0 25 ۳۷/0 
۶ ۹۹/0 12 5۶/0 ۳0 ۳۳/0 
۷ ۹۹/0 1۳ 54/0 ۳5 ۳1/0 
۸ ۷5/0 14 51/0 40 2۹/0 
۹ ۷۸/0 15 4۹/0 

- 
10 ۶2/0 20 42/0 

 مأخذ : نگارنده
 

.  مقدار محاسبه شده نسبت روایی محتوایی برای هر یک 4جدول 
 هااز گویه

 گویه
نسبت روایی 

 نسبت روایی محتوایی گویه محتوایی

1 1 1۶ 1 
2 1 1۷ 1 
۳ 1 1۸ ۸/0 
4 1 1۹ ۶/0 
5 1 20 1 
۶ 1 21 1 
۷ 1 22 1 
۸ ۶/0 2۳ 1 
۹ 1 24 1 
10 ۸/0 25 ۶/0 
11 1 2۶ 1 
12 1 2۷ 1 
1۳ ۶/0 2۸ 1 
14 1 2۹ 1 
15 1 ۳0 1 
۳1 1 ۶1 1 
۳2 ۶/0 ۶2 1 
۳۳ ۸/0 ۶۳ 1 
۳4 1 ۶4 1 
۳5 1 ۶5 1 
۳۶ 1 ۶۶ ۶/0 
۳۷ 1 ۶۷ 1 

۳۸ 1 ۶۸ 1 
۳۹ 1 ۶۹ ۸/0 
40 ۶/0 ۷0 ۶/0 
41 1 ۷1 1 
42 ۸/0 ۷2 1 
4۳ 1 ۷۳ 1 
44 1 ۷4 ۶/0 
45 1 ۷5 1 
4۶ ۶/0 ۷۶ ۶/0 
4۷ ۸/0 ۷۷ 1 
4۸ 1 ۷۸ 1 
4۹ 1 ۷۹ 1 
50 ۶/0 ۸0 ۶/0 
51 1 ۸1 1 
52 ۸/0 ۸2 1 
5۳ 1 ۸۳ 1 
54 1 ۸4 ۶/0 
55 1 ۸5 1 
5۶ 1 ۸۶ ۸/0 
5۷ 1 ۸۷ ۸/0 
5۸ ۶/0 ۸۸ 1 
5۹ 1 ۸۹ 1 
۶0 1 ۹0 ۶/0 
۹1 1 121 ۶/0 
۹2 ۶/0 122 1 
۹۳ 1 12۳ 1 
۹4 1 124 1 
۹5 1 125 1 
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۹۶ ۸/0 12۶ 1 
۹۷ 1 12۷ ۸/0 
۹۸ ۶/0 12۸ 1 
۹۹ 1 12۹ ۶/0 
100 ۶/0 1۳0 1 
101 1 1۳1 1 
102 1 1۳2 1 
10۳ 1 1۳۳ 1 
104 ۶/0 1۳4 1 
105 ۸/0 1۳5 1 
10۶ 1 1۳۶ ۶/0 
10۷ 1 1۳۷ 1 
10۸ 1 1۳۸ 1 
10۹ ۶/0 1۳۹ 1 
110 1 140 1 
111 1 141 ۶/0 
112 ۶/0 142 1 
11۳ 1 14۳ ۸/0 
114 1 144 1 
115 1 145 1 
11۶ 1 14۶ 1 
11۷ 1 14۷ ۶/0 
11۸ 1 14۸ ۸/0 
11۹ 1 14۹ 1 
120 ۶/0 150 1 
151 1 1۸1 1 
152 1 1۸2 1 
15۳ ۶/0 1۸۳ 1 
154 ۸/0 1۸4 ۶/0 
155 1 1۸5 1 
15۶ 1 1۸۶ ۶/0 
15۷ 1 1۸۷ 1 
15۸ 1 1۸۸ 1 
15۹ 1 1۸۹ 1 
1۶0 ۶/0 1۹0 ۶/0 
1۶1 1 1۹1 1 
1۶2 1 1۹2 1 
1۶۳ ۶/0 1۹۳ 1 
1۶4 1 1۹4 ۸/0 
1۶5 1 1۹5 ۶/0 
1۶۶ 1 1۹۶ 1 
1۶۷ 1 1۹۷ 1 
1۶۸ 1 1۹۸ 1 
1۶۹ ۶/0 1۹۹ 1 

1۷0 1 200 1 
1۷1 1 201 ۸/0 
1۷2 1 202 ۶/0 
1۷۳ 1 20۳ ۸/0 
1۷4 1 204 1 
1۷5 1 205 ۶/0 
1۷۶ 1 20۶ 1 
1۷۷ 1 20۷ 1 
1۷۸ 1 20۸ ۶/0 
1۷۹ ۶/0 20۹ 1 
1۸0 1 210 1 
 نسبت روایی محتوایی گویه
211 1 
212 ۶/0 
21۳ 1 
214 1 
215 1 
21۶ 1 
21۷ 1 
21۸ ۶/0 
21۹ 1 
220 1 

ا هبا توجه به محاسبه نسبت روایی محتوایی برای تک تک گویه
مطابق با جدول  %۶2ها از مقدار به دلیل پایین بودن تعدادی از گویه

 1۷۸حذف گردید و در نهایت گویه  220گویه از 42تعداد  4شماره 
 وارد نرم افزار گردید.

 
 روایی صوری

روایی صوری از مشتقات و برگرفته شده از روایی محتوایی است وبه 
این مطلب اشاره می کند که سئوال های یک آزمون تا چه حددر 

ظاهر شبیه موضوعی هستند که برای اندازه گیری آن تهیه شده اند.  
ر اختیارتعدادی از افراد مشابه نمونه آماری بدین منظور پرسشنامه د

 قرار گرفت وروایی صوری آن تایید گردید.
 

 پایایی در مطالعه کمی
یکی از متداول ترین روش ها برای سنجش پایایی ابزار اندازه گیری 

 در مطالعه ی کمی ضریب آلفای
کرونباخ می باشد . از این روش برای برسی سازگاری درونی گویه 

 (.1نامه استفاده می شود )های پرسش
در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی ابزار متغیرهای اصلی پژوهش 
و مولفه های آن از شاخص آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی 

ضرایب پایایی ابزار مورد استفاده در  5استفاده گردید. جدول شماره 
 پژوهش را نشان می دهد.
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 .  ضریب پایایی ابزار سنجش5جدول 

 مولفه ها مقوالت اصلی

 پایایی

آلفای 
 کرونباخ

پایایی 
 ترکیبی

 تغییرات راهبردی نظام آموزش و پرورش

./.۸۶ همگامی با تغییرات و تحوالت امروزی  ۹0%  

رشد سجایای اخالقی و روحیه ایثار و از 
 خودگذشتگی

۸1/0  ۸۸%  

 نگرش های توسعه گرایانه سازمانی
۸۶/0 توسعه کنشهای مشارکتی  ۹0%  

۸1/0 برون دادهای توسعه ای نظام آموزشی کار آمد  ۸۷%  

 ویژگی های رهبری سازمانی
۸۷/0 گرایش نیک خواهانه رهبران  ۹1%  
۸2/0 رفتارهای رهبری موثر و پویا  ۸۸%  

 ویژگی های فردی پیروان
۸5/0 آرمانیارزش های   ۸۹%  

۸5/0 هنجارهای رفتاری  ۹0%  

 ویژگی های سازمانی
۸2/0 فرهنگ سازمانی ارزش مدار  ۸۹%  

۸5/0 جو سازمانی شفقت محور  ۸۹%  

 سرمایه ی  جمعی
۸۳/0 سرمایه روان شناختی اجتماعی  ۹0%  

۸5/0 فرهنگ عمومی  ۹1%  

 تغییر ارزشی
۸5/0 رشد ارزشهای کثرت گرایی  ۸۹%  

۸۹/0 فرهنگی اجتماعیرشد   ۹1%  

 راهبردهای سازمانی
۸۷/0 آموزش کارکنان  ۹0%  

/.۸۹ فرهنگ سازی محرک  ۹۳%  

۸۶/0 رهبری کارا راهبردهای مدیریتی  ۹1%  

 راهبردهای اجتماع محور
۸۳/0 بازنمایی نقش فرهنگیان  ۸۸%  

۸1/0 توسعه فرهنگ عمومی  ۸۷%  

 پیامدهای فردی
۸۳/0 پیامدهای روان شناختی  ۹0%  

۸5/0 توسعه عملگرایی فردی  ۹1%  

 اجتماعی –پیامدهای سازمانی 
۸۳/0 سازمان فرابالنده  ۸۹%  

۸۸/0 پویایی اجتماعی  ۹2%  

 مأخذ : نگارنده
مقادیر ضریب آفای کرونباخ و  5بر حسب مقادیر جدول شماره 

گیری باالی ابزار و با قابلیت اعتماد ترکیبی گویای دقت اندازه 
عبارت دیگر پایا بودن ابزار بود. ضریب پایایی کل پرسشنامه بر 

 / برآورد گردید.۸۹۶اساس ضریب آلفای کرونباخ
 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات 
آوری شده، ابتدا های جمعدر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

شامل  شناختی پژوهشتوسط آمار توصیفی متغیرهای جمعیت
جنسیت، سن،سمت و سابقه خدمت مورد بررسی قرار گرفت. سپس 

ی های فرعبه منظور بررسی سواالت و آزمون فرضیه اصلی و فرضیه
سازی معادالت ساختاری کوواریانس پژوهش، با استفاده از مدل

محور اقدام شده است. این پژوهش به بررسی و ارائه مدل رفتار 
 رس دولتی ایران پرداخته است.شهروندی سازمانی معلمان مدا

 

 مالحظات اخالقی در بخش کمی
 در این پژوهش مالحظات اخالقی زیر مد نظر قرار گرفته است. _1
رعایت حق بی نام بودن پرسشنامه ها و ناشناس ماندن مشارکت  _2

 کنندگان

  محرمانه نگه داشتن اطالعات مشارکت کنندگان _۳

 

 یافته ها
 کمی های مطالعهتشریح یافته

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع 
شناختی همچون های آماری از حیث متغیرهای جمعیتنمونه

 جنسیت، سمت و سابقه خدمت پرداخته شده است.
شناختی پژوهش شامل های جمعیتیافته ۶در جداول شماره 

آنها جنسیت، سمت و سابقه خدمت به همراه نمودارهای آماری 
 نشان داده شده است.
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 دهندگانتوزیع فراوانی جنسیت پاسخ
با توجه به نمونه آماری، وضعیت جنسیت پاسخگویان در جدول 

 ارائه شده است. ۶شماره 

 
 

 .  توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب جنسیت۶جدول 

 شاخص های آماری
 صحیح درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 ۶/4۸ 1۸0 زن
 4/51 1۹0 مرد

 - 1 بدون پاسخ
 100 ۳۷1 مجموع

 مأخذ : نگارنده
 

کنندگان درصد شرکت ۶/4۸:   ۶های جدول شماره بر اساس یافته
 درصد مرد هستند. 4/51در پژوهش زن و 

 
. توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب جنسیت 1شکل 

 دهندگانتوزیع فراوانی سمت پاسخ
با توجه به نمونه آماری، وضعیت سمت پاسخگویان در جدول 

 ارائه شده است. ۷شماره 

 

 برحسب سمت: توزیع فراوانی گروه نمونه  ۷جدول شماره 

 شاخص های آماری
 فراوانی صحیح درصد فراوانی سمت

 ۷/2۹ 110 دبیر
 ۷/1۹ ۷۳ کارشناس

 0/2۳ ۸5 مدیر
 ۶/2۷ 102 معلم

 - 1 بدون پاسخ
 100 ۳۷1 مجموع

 مأخذ : نگارنده
کنندگان درصد از شرکت ۷/2۹:   ۷های جدول شماره بر اساس یافته

کنندگان در پژوهش در درصد از شرکت ۷/1۹پژوهش در دبیر، در 

کنندگان در پژوهش در مدیر و درصد از شرکت 0/2۳کارشناس، 
 کنندگان در پژوهش در معلم هستند.درصد از شرکت ۶/2۷
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 . توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب سمت2شکل 

 دهندگانپاسخسابقه خدمت توزیع فراوانی 
با توجه به نمونه آماری، وضعیت سابقه خدمت پاسخگویان در 

 ارائه شده است.  ۸جدول شماره 

 

 . توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب سابقه خدمت۸جدول 
 درصد فراوانی صحیح فراوانی سابقه خدمت

 2/۳ 12 سال 5کمتر از 
 ۹/۸ ۳۳ سال 10تا  5

 4/12 4۶ سال 15تا  10
 ۷/۳5 1۳2 سال 20تا  15

 ۷/۳۹ 14۷ سال 20باالتر از 
 - 1 بدون پاسخ

 100 ۳۷1 مجموع

 مأخذ : نگارنده
کنندگان درصد از شرکت 2/۳دهد نشان می ۸نتایج جدول شماره 

کنندگان درصد از شرکت ۹/۸سال،  5دارای سابقه خدمت کمتر 
کنندگان درصد از شرکت 4/12سال،  10تا  5دارای سابقه خدمت 

کنندگان درصد از شرکت ۷/۳5سال،  15تا  10دارای سابقه خدمت 
درصد از  ۷/۳۹سال و  20تا  15دارای سابقه خدمت 

 سال هستند. 20کنندگان دارای سابقه خدمت باالتر  از شرکت
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 . توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب سابقه خدمت۳شکل 

 یشهروند رفتارنشان از آن دارد که مدل  زین یبخش کم جینتا
بر خور  یبدست امده در پژوهش حاضر از بزازش مطلوب یسازمان

 دار است.
 (کمی بخش)جزئی  هدف

  متخصصان نظر از پیشنهادی مدل اعتبارسنجی _
 است؟ میزان چه به متخصصان دیدگاه از پیشنهادی مدل اعتبار _
 گراندد) دبنیا داده رویکرد با که  کیفی بخش از حاصل نتایج اساس بر

 علی شرایط بعد در اصلی مقوله 2 محقق گرفت انجام( تئوری
 توسعه های نگرش و پرورش و آموزش نظام راهبردی تغییرات)

 سازمانی رهبری هایویژگی) ای زمینه مقوله ۳( سازمانی گرایانه
 گرمداخله مقوله2( سازمانی های ویژگی و پیروان فردی های ویژگی

 راهبردهای) راهبردی مقوله۳( ارزشی تغییر و جمعی سرمایه) و
 مقوله 2( محور اجتماع راهبردهای و مدیریتی راهبردهای  'سازمانی

 . نمود شناسایی را( اجتماعی -سازمانی و فردی) پیامد
 روایی از پس و طراحی سوال 1۷۸ با ای پرسشنامه ها مولفه اساس بر

 در الزم اصالحات ایجاد و متخصصان از نفر 10 حضور با سنجی
 گرفت. قرار ارزیابی مورد نفری ۳۷1 نمونه یکی
 هایشاخص و چهارم فصل جداول مقادیر به توجه با داد نشان نتایج

 عوامل) در پیشنهادی مدل مناسب عاملی وبار ممیز و همگرا اعتبار
 خوددار بر کافی اعتبار از پیامد راهبردی'ای مداخله'ای زمینه 'علی
  باشد. می مناسب برایش ودارای بوده

 
 تحقیق های محدودیت

 نمونه  عادی، دولتی) مدارس اداره نحوه در تفاوت وجود علت به -1
 کدام هر ویژه وشرایط  0000'سما غیرانتفاعی، تیزهوشان، دولتی،

 دارسم سایر به  کمتری  تعمیم پذیری ازقابلیت  تحقیق این نتایج
 باشد. می برخوردار فوق

 و معلمان کل را حاضر پژوهش بخش کمی آماری جامعه  -2
 یلتشک دولتی)نیروهای صفی( مدارس مدیران و دبیران و کارشناسان

به کارکنان  ستادی )از وزارتخانه تا ادارات کل  بود الزم که داد می
 ونواحی استانها( نیز تعمیم یابد .

 
 انتخابی وپرورش آموزش کل ادارات . لیست۹جدول 
 تعداد مرکز استان استان ردیف

 100 اصفهان اصفهان 1
 100 مشهد خراسان رضوی 2
 ۶0 ایالم ایالم ۳
 ۸0 کرمان کرمان 4
 ۶0 بوشهر بوشهر 5

 مأخذ : نگارنده
 

 نتیجه گیری 
معلمان   یسازمان یپژوهش حاضر با هدف ارائه مدل رفتار شهروند

و  یفاز کم از نوع انجام گرفت. روش پژوهش  رانیا یمدارس دولت
کارکنان آموزش و  هیشامل کل یو جامعه آمار یشیمایپ به روش

به تعداد  ۹۹-1400 یلیدر سال تحص یپرورش در بخش دولت
( 1۶و مورگان)  یبود که با استفاده از جدول گرجس 101۳۶55

شرکت  یاستان کشور  برا 5الوصول از نفر به روش سهل ۳۸۷تعداد 
 یها در بخش کمداده یآوردر پژوهش انتخاب شدند . ابزار جمع

 یآن توسط تعداد یصور ییبود که روا هیگو 1۷۸ رابرپرسشنامه  ب
از متخصصان  یآن توسط تعداد ییمحتوا ییو روا یاز نمونه آمار

زار با اب ییای. پا دیگرد دییتا یتیو علوم ترب یآموزش تیریحوزه مد
 افتهی. دیبر آورد گرد/ ۸۹۶کرونباخ معادل یالفبا بیاستفاده ازضر

 رانیا یمدارس دولت یسازمان یها نشان داد که در مدل رفتار شهروند
نظام آموزش و پرورش )  یراهبرد راتییشامل تغ یعوامل عل

و  یاخالق یای،رشد سجا  یو تحوالت امروز راتییبا تغ یهمگام
 انهیتوسعه گرا یها( و نگرشیو از خودگذشتگ ثاریا هیروح

توسعه نظام  ی،بروندادهایکتمشار ی) توسعه کنش هایسازمان
 یرهبر یها یژگیشامل و یا نهیزم طیکارآمد( ،شرا یآموزش
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موثر  یرهبر یخواهانه رهبران ، رفتارها کین یشهای)گرا  یسازمان
 یهنجارها  ،یآرمان ی)ارزش ها روانیپ یفرد یها یژگی( و وایو پو
ارزش مدار ، جو  ی) فرهنگ سازمانیسازمان یها یژگی( وویرفتار

 یجمع هیگر شامل سرمامداخله طیشفقت محور (و شرا یازمانس
 )رشد یارزش ریی( تغیفرهنگ عموم یاجتماع یروانشناخت هی)سرما
( راهبردها شامل یفرهنگ اجتماع ،رشدییگراکثرت یهاارزش

محرک(  ی) آموزش کارکنان و فرهنگ سازمانیسازمان یراهبردها
اجتماع محور  یاکارا( راهبرده ی) رهبریتیریمد یراهبردها

 شامل امدهای( و پیتوسعه فرهنگ عموم،انینقش فرهنگ یی)بازنما
 ی(  سازمانیفرد ییتوسعه عمل گرا یروانشناخت امدی)پ یفرد

همه  ی( بود که بار عاملیاجتماع ییایپو،) سازمان فرا بالنده یاجتماع
نشان از آن دارد که مدل  زین یبخش کم جیآنها معنادار بوده است نتا

بدست امده در پژوهش حاضر از بزازش  یسازمان یشهروند رفتار
در :  گفت توانمی هایافته این تفسیر در بر خور دار است. یمطلوب

مانند  زینام گرفته است  سازمانها ن یکه عصر گسستگ یعصر کنون
وبرو ر  یتحول و دگرگون  ریی، با تغ ایپو یطیمح یها ندیفرآ ریسا

. ندیسازگار نما یطیبوده و ملزم هستند که خود را با عوامل مح
 وهیو تحول را فراهم آورده و ش رییتغ نیموجبات ا یعوامل گوناگون

بر آن را در هم  تیریاداره سازمان و مد کیسو کال یسنت یها
 نیاست آن است در چن تیاهم زیحا انیم نیاست..آنچه در ا دهیچیپ

 شیزااست. اف یریوابسته به انطباق پذ یو ماندگار ییایپو یطیشرا
کند که سازمانها  با هر فلسفه و  یم جابیا یکنون یایرقابت در دن

و.... به صورت کامل  ی، تجار ی، خدمات یدیاعم از تول یکارکرد
 یانسان یها هینموده و با پرورش منابع و سرما زیخود را تجه

را در خود ارتقاء  دیجد طیبا شرا ییایهوشمند توان مقابله و رو
 .ندبخش
،  استهایها، رفتارها، کنشها ، س هینظر در ساختارها، رو دیتجد

 یکل یمایفرهنگ و س ها،ی، خط مش هایاستراتژ ،یسازمان یراهبردها
 راتییدر مواجهه با تغ ،یعصر گوناگون یسازمان از جمله راه کارها

 ندازمین یرینظر گسترده و فراگ دیتجد نیچن نیزمانه است. ا نیا
به سمت و  یسازمان دهندگان امور سازمان ینذه ینرسیحرکت از ا

 .است رییبا تغ ییهمگرا یسو
 

References 
1. Razavi S. M. Akbari M. Zali M. R. 

1392 mixed method research. Tehran 

second edition, University of Tehran Press, 

page 555 

2. Koys, D.J. (2001). The effect 

satisfaction, organizational citizenship 

behavior and turnover on organizational 

effectiveness. Unit level, longitudinal 

study, personnel psychology, 54(1): 101-

114. 
3. Morrison, E. W. (1994). "Role 

definitions and organizational citizenship 

behavior: The importance of the employee's 

perspective". Academy of management 

journal, 37(6), 15-43. 
4. Nelson, D., & Cooper, C. L. (2007). 

Positive Organizational Behavior, SAGE. 
5. Ranjbar Haq Dost A. Salsali M. 

Soleimani M. 2013. Sampling in qualitative 

research: a guide to getting started. 

Scientific Journal of the University of 

Medical Sciences of the Islamic Republic of 

Iran, Year 10, Number 3, Fall 2019, pp. 

250-238 

6. Nikolett Gading Mall Várfi *, Lenny 

Christina Nawangsari (2019) Impact of 

Human Resource Management Practices: 

Factors Influencing Organizational 

Citizenship Behavior at Kelapa, 

International Journal of Scientific and 

Research Publications, Volume 9, Issue 2, 

2250-3153 

7. Cilla. M. J. (2011). "Exploring the 

relationship between organizational 

citizenship behavior and organizational 

climates for creativity" Master of Science 

Thesis of San Jose State University. 
8. Bazargan AD 1395. An introduction to 

qualitative and mixed research methods: 

common approaches in behavioral sciences. 

Publication of the third edition 

9. Najafi Asl Z. 1393 Utilizing the mixed 

research method in rural development 

projects (rural tourism), rural development, 

sixth term, number 1, spring and summer 

2013 

10. Tabatabaei M. Yousefi Afrashteh M. 

Saba Mi L. 1392. Examining learning 

approaches and how to tend to them in 

students: an application of mixed research, 

Quarterly Journal of Research and Planning 

in Higher Education, No. 70, pp. 37-50 

11. Cameron, G. (2004). Moral and 

financial scandals and virtuousness in 

organizational settings. Journal of 

Management, 47(6):766–790. Diener, E., 

Suh, E. M., Lucas, R. E  ,.&  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            13 / 14

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1279-fa.html


                   انکارو هم آبادی دولت زاعان محمد  287

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

12. Guallgling, W. (2010). The study on 

relationship between employees, sense of 

organizational justice and organizational 

citizenship behavior in private enterprises, 

journal energy proceedings 5 (2011), 2030-

2034. 
13. Shukarkan, H; Naami, A. (2010). 

Investigating the relationship between job 

satisfaction and organizational citizenship 

behavior and job performance among 

employees of some factories in Ahvaz. 

Journal of Educational Sciences and 

Psychology of Shahid Chamran University, 

No. 3 and 4, 1-29. 
14. Homayoni, GH (2009) "Investigating 

the relationship between organizational 

culture and organizational citizenship 

behavior (a case study of the National 

Inspection Organization)" Master's Thesis, 

Payam Noor University, Tehran Province, 

Faculty of Economics and Social Sciences. 
15. Rasai, A. (2016). Investigating the 

relationship between mental happiness and 

the level of self-differentiation with marital 

satisfaction in married male and female 

employees of government offices in 

Kerman, controlling for the years of 

marriage. Master's thesis in family 

counseling, Shahid Chamran University of 

Ahvaz 

16. Georgia Q. (2008) "Fundamentals of 

Research Methodology in Social Sciences", 

Tehran, third publication 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1279-fa.html
http://www.tcpdf.org

