
 1400ویژه نامه ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی سعهپژوهشی تو_ی علمیفصلنامه

                      
           Jundishapur Education Development Journal 

Quarterly Journal of Medical Sciences Education and Development Center 
                         Year 12, special issue2021 

 

 

Identifying the dimensions of teaching organizational citizenship behavior 

in the education office 

 

Pary Tatar: PhD student in Educational Management, Department of Educational Sciences, 

Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran. 

Faramarz Malekian*: Faculty member, Department of Educational Sciences, Kermanshah 

Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran. 

 

 

 

*Corresponding author: Faculty member, Department of Educational Sciences, Kermanshah 

Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran. 
 

Email: faramarz.malekian45@yahoo.com 

  

Abstract: The present study was applied in terms of purpose and quantitative in terms 

of method. The study population included the staff of the education office of 

Kermanshah in the academic year 2019-2020, of whom 173 were selected by simple 

random sampling method based on Krejcie and Morgan table. The research tool was a 

researcher-made questionnaire (72 items) the content and construct validities of which 

were confirmed by experts and factor analysis method, respectively, and a Cronbach's 

alpha of 0.96 was obtained for its reliability. Data were analyzed using exploratory 

factor analysis and structural equation modeling in SPSS-23 and PLS-3 software. 

Findings showed that organizational citizenship behavior training in the education 

office had 22 subcomponents under 6 main components. Three sub-components of 

organizational citizenship behavior were grouped under the component of causal 

conditions, five sub-components were under the component of central phenomenon, 

five sub-components were under the component of strategies, two sub-components 

were under the component of interventionist conditions, three sub-components were 

under the component of contextual conditions, and four sub-components were under 

the component of consequences. Other findings showed the direct and significant effect 

of the component of causal conditions on the component of the central phenomenon, 

the underlying and intervening conditions on the component of strategies, and the 

component of strategies on the component of consequences (P <0.001). According to 

the results of the present study, planning to promote organizational citizenship behavior 

in the education office is essential by improving the status of identified components 

and subcomponents. 
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 دمهمق

ها در شرایط رقابتی و تغییررا  و تورت   زیراد و سازمان

سریع مویط پتیای کنتنی نیازمند نیروی انسانی کارآمدی 

هستند که فراتر از الزاما  و انتظارا  نقش سازمانی خرتد 

عمل کرده و ختد را در قبال سرنتشت سرازمان مسرلتل و 

یش (. امرروزه افرزا2020پاسخگت بدانند )کانگ و همکاران 

شردن باعرا اهمیرت المللی و رونرد هاانیهای بینرقابت

مضاعف تتهه به مدیریت منرابع انسرانی و نیرروی انسرانی 

های هدید، خالقیرت و شده است که از طریق ایجاد ارزش

ها نقرش مامری در عملکررد سرازمانی نتآوری در سرازمان

(. نیرروی انسرانی وررو  2019دارند )بیرتونز و همکراران 

تتانرد ترین عامل متلد سرازمان اسرت کره میمواقعی و ما

برداری از منابع مختلف هامعره باعا افزایش سرمایه، باره

(. مدیریت 2020و ساخت و تتلید روزافزون گردد )منیادو 

هرای پرطرفردار در عنتان یکری از وتزهرفتار سرازمانی بره

کنرد ترا برا تمرکرز برر رفتارهرای رشته مدیریت تالش می

ها هارت باعرا ورکرت و شرتاا سرازماننیروی انسرانی 

توقق اهداف و تعالی سازمان شتد )کاراباترا،، ا نتللرت و 

(. رفتار شاروندی سازمانی یکی از مباورا 2018سنگیتر 

وتزه رفتار سازمانی است که اشاره به رفتارهای داوطلبانره 

و ختدهتشرری دارد کرره افررراد در ازای انجرراا آن پاداشرری 

(. رفتار شراروندی سرازمانی 2017کنند )لین دریافت نمی

های اساسی در وتزه رفتار سازمانی اسرت از همله متضتع

کند با ارائه راهکارهای ویژه در هات افزایش که تالش می

هایی چتن تعاد سازمانی، بابتد عملکررد سرازمانی، ویژگی

رضایت مشتریان، وفراداری سرازمانی، وفراداری مشرتریان، 

ی متوری برردارد. در واقرع، در هارضایت شغلی و لیره گاا

نظاا ارزشی انسانی که مناسبا  درست و قابرل اطمینران 

میان افراد وهتد دارد به سازمان و اعضای آن فرصرت داده 

های شتد تا در ود تتان در هات توقق اهداف و آرمانمی

 (.2021سازمان گاا بردارند )التی و همکاران 

دی و اختیراری رفتار شراروندی سرازمانی رفتارهرایی فرر

صرتر  مسرتقیم، آشرکار و رسرمی تتسرط هستند کره به

شتند، اما نقش مرتوری در بابرتد سازمان پاداش داده نمی

عملکرد و کرارایی سرازمان دارنرد )دانگالنرگ و همکراران 

دهنده میل و انگیرزه کارکنران ( و این رفتارها نشان2020

در فراتر رفتن از الزامرا  رسرمی شرغلی بررای کمر  بره 

کدیگر، همست کردن منرافع فرردی برا منرافع سرازمانی و ی

هرای ها و مأمتریتای واقعی نسبت به فعالیتداشتن عالقه

کل سازمان است که برای مدیران اهمیرت زیرادی هارت 

افزایش اوربخشی و وضتر در مویط رقابتی دارد )ادیتالی، 

(. این سرازه رفتارهرای فرانقشری، 2019همیل و خدیجاه 

گیرد که فراترر از آنهره موتری را دربرمیتماعکارآمد و اه

کرره سررازمان از کارکنرران تتقررع دارنررد، اسررت، اختیرراری 

باشررد، مسررتقیما تتسررط سررازمان مررترد تشررتیق قرررار می

گیرررد و برررای بابررتد و ارتقررای متفقیررت و عملکرررد نمی

(. رفتررار 2019سررازمان ماررم و ضررروری اسررت )اکایررا 

یاری از هملرره شرراروندی سررازمانی شررامل رفتارهررای بسرر

های داوطلبانه بره دیگرران بردون رفتارهای کمکی )کم 

داشررتی و هلررتگیری از اتتاقررا  و مشررکال  هرریچ چشم

کررراری(، هرررتانمردی )تومرررل عرررتار  و مشرررکال  

ناپررریر کرراری برردون هرریچ اعتراضرری(، شرررافت اهتناا

شاروندی )مشارکت مسلت نه و عالقمند بتدن به ویرا ، 

وهدان )انجاا رفتارهرایی فراترر از  رشد و ارتقای سازمان(،

نیازهای شغلی که با وضتر، مرخصی و اطاعت از قرتانین و 

سازی و شتد(، اطاعت )پریرش، درونیمقررا  مشخص می

های پیررروی صررادقانه از قررتانین، مقررررا  و دسررتترالعمل

سازمانی(، وفاداری )اوساس هتیت سازمانی و پایبندی بره 

و ختدشررکتفایی )انجرراا  هررای سررازمان(اصررتل و آرمان

هرا، اطالعرا  و های داوطلبانه برای افرزایش دانشفعالیت

لیسهینسرکی -های شغلی( است )میلرتن و شراپیراماار 

طتر کلی رفتار شاروندی سرازمانی یر  رفترار (. به2021

صرتر  دلخرتاه و ارزشمند و متید است که افرراد آن را به

دنبرال شناسرایی،  دهند و این سازه برهداوطلبانه انجاا می

اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقشی در کارکنان است کره در 

کنند و باعرا بابرتد عملکررد سرازمان سازمان فعالیت می

 (.2020شتند )تانییلدیز و سرین می
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هایی درباره رفتار شاروندی سازمانی و آمتزش آن پژوهش

هرا اقرداا بره شناسرایی انجاا شده که بیشتر ایرن پژوهش

های آن کردند و کمتر پژوهشی به ارائه مردل بررای همتلت

( ضررمن 2021آن پرداخترره اسررت. برررای مسررال ایسرری  )

پژوهشی عتامل متور بر رفتار شاروندی سرازمانی معلمران 

درس زبان انگلیسی را شامل دو بعد کلی رضایت شرغلی و 

تعاد عاطتی و هیجانی معرفی کردنرد. در پژوهشری دیگرر 

( گزارش کردنرد کره 2020و هاندریت ) نیترهاناه، پیبیانتی

آفرین آفرین بر رضایت شغلی، رهبری تورتلرهبری توتل

آفرین، و رضایت شغلی بر تعاد سرازمانی و رهبرری تورتل

رضایت شغلی و تعاد سازمانی بر رفتار شاروندی سازمانی 

اور مستقیم و معنادار داشرتند. نترایپ پرژوهش انگرینری و 

کرره عتامرل مررتور بررر رفتررار  ( نشرران داد2019همکراران )

شاروندی سازمانی کارکنان دانشگاه شامل رضایت از کرار، 

آفرین، انگیزه کرار، هرت سرازمانی و فرهنرگ رهبری توتل

( ضمن 2018سازمانی بتدند. سلیمانی کشایه و همکاران )

پژوهشی عتامل سازمانی مرتور برر تتسرعه رفترار شراروند 

ل امنیرت شرغلی، های ورزشی را شرامسازمانی در سازمان

معنتیت سرازمانی، سراختار سرازمانی، فرهنرگ سرازمانی، 

عدالت سازمانی، ومایت سازمانی، نظاا پراداش و تشرتیق، 

ماهیت شغل، آمتزش، شایستگی مدیریت، سب  مردیریت 

و کیتیت زندگی کاری شناسایی کردند کره همره آنارا برر 

تتسررعه رفتررار شرراروند سررازمانی اوررر مسررتقیم و معنررادار 

( ضمن پژوهشی ابعاد 2017زاده و همکاران )ند. فایمداشت

های رفترررار شررراروندی سرررازمانی در صرررنعت و متلتررره

گردشگری را شامل ابعراد رفترار فرردی هارت مراقبرت از 

پریری، سرازگاری و سازمان یا موافظ )با سه متلته اطاعت

فرردی هارت مراقبرت از سرازمان یرا فداکاری(، رفتار بین

فرردی و تسرایل لته ادا، کمر  بینخدمتگزار )با سه مت

فردی برای پیشبرد سازمان یا راهنما فردی(، رفتار بینبین

دوستی، هتاداری و ابتکار فردی( و رفترار )با سه متلته نتع

فردی هات پیشبرد سرازمان یرا پیشرگاا )برا سره متلتره 

نتآوری، وفاداری و فضیلت شاروندی( معرفی کردند. نتایپ 

( واکی از آن برتد کره 2015و افروز )پژوهش اسالا، اکتر 

عتامل متور بر رفتار شراروندی سرازمانی شرامل وفراداری 

دوستی، فضریلت مردنی، هرتانمردی، وسرن سازمانی، نتع

شناسی، انطباق سازمانی، نگرانی از مشرکال ، نیت، وظیته

ابتکارا  فردی و تتسعه خرتد بتدنرد. میرری، روزبارانی و 

ه این نتیجه رسیدند که ( ضمن پژوهشی ب2014موالتی )

عتامل متور بر تتسعه رفتار شاروندی سازمانی شامل سره 

های شخصریتی، رضرایت عامل فردی )با سه متلته ویژگی

شغلی و تعاد سازمانی(، مدیریتی )برا سره متلتره رهبرری 

آفرین، سیستم کنترل مردیریتی و رفترار یرا سرب  توتل

نی، عردالت رهبری( و سازمانی )با سه متلته فرهنگ سازما

سررازمانی و ومایررت سررازمانی( بررتد. در پژوهشرری دیگررر 

( عتامل متور برر رفترار 2013رویمی، قاسمی و اومدی )

هرای شاروندی سرازمانی را شرامل عتامرل فرردی )ویژگی

شخصرریتی، تعاررد سررازمانی و رضررایت شررغلی(، عتامررل 

آفرین، سیستم کنترل مردیریت و مدیریتی )رهبری توتل

مررل سررازمانی )عرردالت سررازمانی، سررب  مرردیریت( و عتا

 فرهنگ سازمانی و فضیلت سازمانی( گزارش کردند. 

مودودیت در منابع و امکانا ، تغییرا  مویطی و شررایط 

های عنتان یکری از دلدلرهها بهوری سازمانرقابتی بر باره

ها تراویر گراشرته و باعرا اهمیرت اصلی مدیران سرازمان

در رأس آنارا آمرتزش روزافزون مدیریت منرابع انسرانی و 

رفتار شاروندی سازمانی شده است. نکته مام دیگر اینکه، 

های روزافزون هاانی و تمایل به استتاده از متراهیم رقابت

پرریری و پاسرخگتیی بره شررایط بیرونری نتآوری، انعطاف

باعا افزایش اهمیت رفتار شاروندی سازمانی گشته است. 

های مررادی نررهزیرررا تررأمین منررابع فیزیکرری بررا صرررف هزی

باشد، اما متضتعاتی مسرل تعارد، وفراداری و پریر میامکان

اعتماد از طریق آن ممکن نیست. بنابراین، باید بره دنبرال 

راهکارهایی برای بابتد رفتار شاروندی سرازمانی برتد کره 

های مرتبط با آن برای این منظتر ابتدا باید عتامل و متلته

ه درباره رفتار شاروندی را شناسایی کرد. همهنین، با اینک

های انجاا شده کره بیشرتر سازمانی و آمتزش آن پژوهش

های آن کردنرد و ها اقداا به شناسرایی متلترهاین پژوهش

کمتر پژوهشی به ارائه مدل بررای آن پرداختره اسرت لررا 
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پژوهش واضر از اهمیت و ضرور  با یی برختردار اسرت. 

های تلتررهدر نتیجرره، ایررن پررژوهش بررا هرردف شناسررایی م

وپرورش و آمتزش رفترار شراروندی سرازمانی در آمرتزش

 ارائه مدلی برای آن انجاا شد.

 روش کار

مطالعه واضر از نظر هردف کراربردی و از نظرر شریته      

وپرورش شرار کمی بتد. هامعه پژوهش کارکنران آمرتزش

نترر  263اد به تعرد 99-1398کرمانشاه در سال توصیلی 

از  173هسری و مترگران تعرداد بتدند که طبق هدول کر

عنتان نمتنره گیری تصرادفی سراده برهآناا برا روش نمتنره

گیری پس از تایه لیست انتخاا شدند. در این روش نمتنه

همه کارکنان و اختصاص ی  کد به هرر یر  از آنران بره 

هرای انتخراا نتر انتخاا شدند. مال، 173روش تصادفی 

رکت در پژوهش، این افراد شامل تمایل و رضایت هات ش

برخررترداری از سررالمت هسررمی، عرردا اعتیرراد و مصرررف 

پزشکی، عدا دریافت خردما  روانشرناختی داروهای روان

زا ماننرد در سه ماه گرشته و عدا وقتع رخردادهای ترنش

مرررو و طررالق در نزدیکرران در سرره مرراه گرشررته بررتد. 

های خروج از پرژوهش شرامل انصرراف از همهنین، مال،

ها و عردا و تکمیرل کرردن پرسشرنامه شرکت در پژوهش

 ها بتدند.پاسخگتیی به بیشتر از ده درصد گتیه

روند اهرای پژوهش به این صتر  بتد که ابتدا با مسلت ن 

وپرورش شررار کرمانشرراه برررای انجرراا پررژوهش آمررتزش

هماهنگ و برای آنان اهمیت و ضرور  پرژوهش و رعایرت 

این سرازمان  نکا  اخالقی بیان شد. سپس لیست کارکنان

تایه و به هر ی  از آناا ی  کد اختصاص داده شرده و برا 

عنتان نمتنره انتخراا نترر بره 173تتهه به تتضیوا  با  

شدند. برای نمتنه عالوه بر بیان اهمیت و ضرور  پژوهش، 

رعایت نکا  اخالقی بیان و از آناا ختاسته شد تا برا دقرت 

طتر صادقانه بره آنارا هها را مطالعه کرده و بها یا آیتمگتیه

شردن ها پرس از تکمیلپاسخ دهند. در ناایت، پرسشرنامه

آوری و از آنان تقردیر و تشرکر شرد و ها همعتتسط نمتنه

ها پس از بررسی ناایی، هات ورود به رایانه و تولیرل داده

 آماده شدند.

سراخته این پژوهش دارای ی  ابزار بناا پرسشنامه موقق

وپرورش برتد. ی سازمانی در آمرتزشآمتزش رفتار شاروند

صرتر  طیرف گتیه یا آیتم است که به 72این ابزار دارای 

(، کم )نمرره 1ای شامل خیلی کم )نمره لیکر  پنپ گزینه

( و خیلی زیاد )نمره 4(، زیاد )نمره 3(، تا ودودی )نمره 2

ها شتد. نمره ابزار با مجمتع نمرره گتیرهگراری می( نمره5

دهنده رفتررار اسرربه و نمررره بررا تر نشررانهررا مویررا آیتم

شاروندی سرازمانی بیشرتر اسرت. روایری موترتایی ابرزار 

نتر از متخصصان و خبرگان و روایی سازه آن با  10تتسط 

روش تولیل عاملی تایید شد. همهنین، پایایی آن با روش 

هرای هرا برا روشمواسربه شرد. داده 0.96آلتای کرونباخ 

یابی معراد   سراختاری در مدلتولیل عاملی اکتشافی و 

 تولیل شدند. PLS-3و  SPSS-23 افزارهاینرا

 در این پژوهش متازین اخالقی شامل اخر رضایت آگاهانه،

تضمین وریم خصتصی و رازداری رعایرت شرد. همهنرین 

زمان تکمیل پرسشنامه ها ضمن تأکید به تکمیرل تمرامی 

در سؤال ها، شرکت کنندگان در مترد خرروج از پرژوهش 

 هر زمان و ارائه اطالعرا  فرردی مخترار بتدنرد و بره آنارا

ر اطمینان داده شد که اطالعا  مورمانه میماند و ایرن امر

نیررز کررامالا رعایررت شررد. پررژوهش واضررر بررا کررد اخررالق 

IR.IAU.TMU.REC.1400.159 .وبت شد 

 هایافته

وپرورش نتر از کارکنران آمرتزش 173در این پژوهش      

تر داشررتند کرره تعررداد و درصررد شررار کرمانشرراه وضرر

گرزارش شرده  1های دمتگرافیر  آنارا در هردول ویژگی

 است.
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 وپرورش شهر کرمانشاهتعداد و درصد اطالعات دموگرافیک در کارکنان آموزش. 1جدول 

Table 1. Demographic information of the staff of the education office of Kermanshah city 

 درصد تعداد بعادا متغیرها

 جنسیت

 39.88 69 زن

 60.12 104 مرد

 تحصیالت

 6.36 11 کاردانی

 66.47 115 کارشناسی

 27.17 47 باالتر از کارشناسی

 سن

 14.45 25 سال 30کمتر از 

 52.60 91 سال 31-40

 21.39 37 سال 41-50

 11.56 20 سال 50بیشتر از 

 سنوات کاری

 15.03 26 سال 1-10

 69.94 121 سال 11-20

 15.03 26 سال 20بیشتر از 

درصد  60.12شتد، مشاهده می 1طتر که در هدول همان

درصرد  52.60درصد توصریال  کارشناسری،  66.47مرد، 

 20-11درصد سرنتا  کراری  69.94سال و  40-31سن 

سال داشرتند. قبرل از انجراا تولیرل اسرتنباطی شراخص 

و آزمتن کرویت بارتلرت  0.81با مقدار  KMOکتایت نمتنه 

ورراکی از مناسرر   0.001و معنرراداری  936.51برا مقرردار 

بتدن شرایط برای انجاا تولیل عاملی بتدند. نتایپ تولیرل 

های آمرتزش رفترار عاملی اکتشافی برای شناسایی متلتره

ارائره  2وپرورش در هردول شاروندی سازمانی در آمتزش

 شد.

 وپرورش شهر کرمانشاههای آموزش رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان آموزششافی برای شناسایی مولفهنتایج تحلیل عاملی اکت. 2جدول 

Table 2. Exploratory factor analysis for identifying the components of organizational citizenship behavior 

training among the staff of the education office of Kermanshah city 

 درصد واریانس پایایی )کرونباخ( (AVEروایی ) بار عاملی تعداد گویه هازیرمولفه هامولفه

 شرایط علی

 0.87 0.88 ----- 10 زیرمولفه 3

68.35 

 0.85 0.93 0.76 3 توانمندسازی کارکنان

 0.77 0.85 0.64 4 تمرکززدایی

سازی کارکنان از رفتار آگاه

 نیشهروندی سازما
3 0.67 0.86 0.75 

 پدیده محوری
 0.89 0.90 ----- 17 زیرمولفه 5

78.73 
 0.84 0.90 0.77 4 جوانمردی و گذشت
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 0.77 0.86 0.81 3 شناسیوظیفه

 0.78 0.95 0.86 4 معنویت سازمانی

 0.88 0.93 0.74 3 احترام و تکریم

 0.86 0.86 0.76 3 فضیلت مدنی

 راهبردها

 0.89 0.92 ----- 16 لفهزیرمو 5

81.53 

 0.83 0.93 0.78 3 بسترهای سازمانی

 0.89 0.93 0.81 3 بازخورد عادالنه و سریع

 0.87 0.86 0.80 3 رعایت عدالت سازمانی

 0.94 0.93 0.89 3 هاوضع سیاست

 0.88 0.95 0.80 4 رشد انگیزه کارکنان

شرایط 

 گرمداخله

 0.82 0.86 ----- 6 زیرمولفه 2

66.97 
 0.70 0.86 0.67 3 های شخصیتیویژگی

شرایط فرهنگی، اجتماعی، 

 سیاسی و اقتصادی
3 0.70 0.86 0.72 

 ایشرایط زمینه

 0.91 0.86 ----- 9 زیرمولفه 3

84.84 

 0.82 0.93 0.90 3 فرهنگ سازمانی

 0.82 0.86 0.90 3 آفرینرهبری تحول

 0.80 0.80 0.81 3 های سازمانیحمایت

 پیامدها

 0.87 0.91 ----- 14 زیرمولفه 4

71.72 

اثربخشی و بهبود عملکرد 

 سازمان
3 0.78 0.99 0.72 

 0.71 0.86 0.62 3 رضایت کارکنان

 0.79 0.90 0.72 4 تعهد سازمانی

 0.90 0.90 0.78 4 همکاری و مشارکت

زش رفترار شتد، آمتمشاهده می 2طتر که در هدول همان

زیرمتلته  22وپرورش دارای شاروندی سازمانی در آمتزش

طتری که سره زیرمتلتره تتانمندسرازی متلته بتد؛ به 6در 

سررازی کارکنرران از رفتررار کارکنرران، تمرکززدایرری و آگاه

شاروندی سازمانی در متلته شرایط علری، پرنپ زیرمتلتره 

شناسری، معنتیرت سرازمانی، هتانمردی و گرشرت، وظیته

تراا و تکریم و فضیلت مدنی در متلته پدیرده مورتری، او

 پنپ زیرمتلته بسترهای سازمانی، بازخترد عاد نه و سریع،

ها و رشرد انگیرزه رعایت عدالت سرازمانی، وضرع سیاسرت

هررای کارکنرران در متلترره راهبردهررا، دو زیرمتلترره ویژگی

شخصرریتی و شرررایط فرهنگرری، اهتمرراعی، سیاسرری و 

سه زیرمتلته فرهنگ گر، رایط مداخلهاقتصادی در متلته ش

هرای سرازمانی در آفرین و ومایتسازمانی، رهبری تورتل

ای و چاار زیرمتلته اوربخشی و بابرتد متلته شرایط زمینه

عملکرررد سررازمان، رضررایت کارکنرران، تعاررد سررازمانی و 

طتر همکاری و مشارکت در متلته پیامدها قرار داشتند. بره

یی موترتایی همره آنارا بره دلیرل خالصه، بار عاملی و روا

و پایایی همه آناا به دلیل با تر بتدن از  0.5با تر بتدن از 

واکی از روایی و پایایی مناسر  آنارا بتدنرد و مقردار  0.7

ها برای آمتزش شده تتسط هر ی  از متلتهواریانس تبیین

وپرورش قابل مشراهده رفتار شاروندی سازمانی در آمتزش

های تتصریتی میرانگین، انورراف شراخص باشد. نترایپمی

های آمررتزش رفتررار معیررار، کجرری و کشرریدگی متلترره

ارائره  3وپرورش در هردول شاروندی سازمانی در آمتزش

 شد.

 وپرورش شهر کرمانشاههای توصیفی برای آموزش رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان آموزشنتایج شاخص. 3جدول 
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Table 3. Descriptive indicators for organizational citizenship behavior training in the staff of the 

education office of Kermanshah city 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیرها

 -0.23 -0.36 0.46 4.01 شرایط علی

 1.27 -0.92 0.42 4.05 پدیده محوری

 1.20 -0.88 0.45 4.01 راهبردها

 1.24 -0.99 0.50 4.01 گراخلهشرایط مد

 1.23 -0.92 0.50 3.94 ایشرایط زمینه

 1.33 -0.78 0.41 3.94 پیامدها

 1.83 -0.72 0.32 4.00 آموزش رفتار شهروندی سازمانی

شتد، آمتزش رفترار مشاهده می 3طتر که در هدول همان

های آن بره دلیرل مقردار شاروندی سازمانی و همه متلتره

دارای تتزیرع نرمرال  2-ترا  2+گی در دامنه کجی و کشید

های برازش مردل وراکی از همهنین، نتایپ شاخص بتدند.

برازش مناس  مدل آمتزش رفتار شراروندی سرازمانی در 

بررای  0.40برا تر از  2Rوپرورش به دلیرل مقردار آمتزش

 پینتابتدند.  0.40با تر از  GOFها و مقدار همه زیرمتلته

رفتررار شرراروندی سررازمانی در  ی مرردل آمررتزشاورهررا

 ارائه شد. 4در هدول  وپرورشآمتزش

 وپرورش شهر کرمانشاههای آموزش رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان آموزشنتایج اثرهای مولفه. 4جدول 

Table 4. Effects of the components of organizational citizenship behavior training in the staff of the 

education office of Kermanshah city 

 نتیجه معناداری آماره تی ضریب مسیر اثرها

 تایید 0.001> 5.24 0.38 اثر مولفه شرایط علی بر مولفه پدیده محوری

 تایید 0.001> 3.73 0.31 اثر مولفه پدیده محوری بر مولفه راهبردها

 تایید 0.001> 2.70 0.16 ای بر مولفه راهبردهااثر مولفه شرایط زمینه

 تایید 0.001> 4.45 0.36 گر بر مولفه راهبردهااثر مولفه شرایط مداخله

 تایید 0.001> 5.52 0.49 اثر مولفه راهبردها بر مولفه پیامدها

شتد، متلته شررایط مشاهده می 4طتر که در هدول همان

های پدیرده مورتری، علی بر متلته پدیده موتری، متلتره

گر بر متلتره راهبردهرا و ای و شرایط مداخلهنهشرایط زمی

متلته راهبردها بر متلته پیامردها اورر مسرتقیم و معنرادار 

 (.P<0.001داشتند )

 یریگجهینتو  بحث

رفتررار شرراروندی سررازمانی نقررش مامرری در بابررتد      

عملکرد و اوربخشی سازمان و ایجاد مزیت رقابتی برای آن 

های ا هدف شناسرایی متلترهدارد. در نتیجه، این پژوهش ب

وپرورش و آمتزش رفترار شراروندی سرازمانی در آمرتزش

 ارائه مدلی برای آن انجاا شد.

نتایپ پژوهش واضر نشان داد که آمتزش رفتار شاروندی 

 6زیرمتلترره در  22وپرورش دارای سررازمانی در آمررتزش

طتری کرره سرره زیرمتلترره تتانمندسررازی متلترره بررتد؛ برره

سررازی کارکنرران از رفتررار دایرری و آگاهکارکنرران، تمرکزز

شاروندی سازمانی در متلته شرایط علری، پرنپ زیرمتلتره 

شناسری، معنتیرت سرازمانی، هتانمردی و گرشرت، وظیته

اوتراا و تکریم و فضیلت مدنی در متلته پدیرده مورتری، 

پنپ زیرمتلته بسترهای سازمانی، بازخترد عاد نه و سریع، 

ها و رشرد انگیرزه عایت عدالت سرازمانی، وضرع سیاسرتر

هررای کارکنرران در متلترره راهبردهررا، دو زیرمتلترره ویژگی

شخصرریتی و شرررایط فرهنگرری، اهتمرراعی، سیاسرری و 

گر، سه زیرمتلته فرهنگ اقتصادی در متلته شرایط مداخله

هرای سرازمانی در آفرین و ومایتسازمانی، رهبری تورتل

و چاار زیرمتلته اوربخشی و بابرتد  ایمتلته شرایط زمینه

عملکرررد سررازمان، رضررایت کارکنرران، تعاررد سررازمانی و 

همکاری و مشارکت در متلته پیامدها قرار داشرتند. دیگرر 
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ها نشان داد که متلته شرایط علری برر متلتره پدیرده یافته

ای و های پدیرده مورتری، شررایط زمینرهموتری، متلتره

بردها و متلته راهبردهرا برر گر بر متلته راهشرایط مداخله

متلته پیامدها اور مستقیم و معنادار داشتند. ایرن نترایپ از 

(، نیترهانراه و 2021های ایسی  )هااتی با نتایپ پژوهش

(، سرلیمانی 2019(، انگرینی و همکاران )2020همکاران )

(، 2017زاده و همکاران )(، فایم2018کشایه و همکاران )

( و 2014(، میرری و همکراران )2015اسالا و همکراران )

 ( همست بتد.2013رویمی و همکاران )

نتایپ پژوهش واضر نشان داد که آمتزش رفتار شاروندی 

وپرورش دارای شش متلته شرایط علی سازمانی در آمتزش

با سره زیرمتلتره تتانمندسرازی کارکنران، تمرکززدایری و 

 سازی کارکنران از رفترار شراروندی سرازمانی، پدیردهآگاه

مورررتری برررا پرررنپ زیرمتلتررره هرررتانمردی و گرشرررت، 

شناسی، معنتیت سازمانی، اوتراا و تکریم و فضیلت وظیته

مرردنی، راهبردهررا بررا پررنپ زیرمتلترره بسررترهای سررازمانی، 

بازخترد عاد نه و سریع، رعایرت عردالت سرازمانی، وضرع 

گر برا دو ها و رشد انگیزه کارکنان، شرایط مداخلرهسیاست

هررای شخصرریتی و شرررایط فرهنگرری، زیرمتلترره ویژگی

ای برا سره اهتماعی، سیاسی و اقتصرادی، شررایط زمینره

آفرین و زیرمتلترره فرهنررگ سرررازمانی، رهبررری تورررتل

های سازمانی و پیامدها با هار زیرمتلته اوربخشی و ومایت

بابتد عملکرد سازمان، رضایت کارکنان، تعارد سرازمانی و 

متلته شرایط علی بر  همکاری و مشارکت بتد. عالوه بر آن،

های پدیرده مورتری، شررایط متلته پدیده موتری، متلته

گر بر متلتره راهبردهرا و متلتره ای و شرایط مداخلهزمینه

راهبردها بر متلته پیامدها اور مستقیم و معنادار داشتند. با 

ریزی هارت ارتقرای تتهه به نتایپ پژوهش واضر، برنامره

وپرورش از طریررق تزشرفتررار شرراروندی سررازمانی در آمرر

شررده های شناساییها و زیرمتلتررهبابررتد وضررعیت متلترره

هرای ترتان از کارگاهباشد. برای این منظرتر میضروری می

های ضمن خدمت آمتزش رفتار شاروندی آمتزشی و دوره

وپرورش اسررتتاده کرررد. سررازمانی برررای کارکنرران آمررتزش

ریزان پیشنااد کراربردی دیگرر اینکره مسرلت ن و برنامره

طتر مستمر وضرعیت رفترار وپرورش بهخانه آمتزشوزار 

هرای شاروندی سازمانی با بررسری و بررای بابرتد آن گاا

های ایرن پرژوهش و ها و زیرمتلترهمتوری از طریق متلتره

ها بردارند. بدون ش  بابرتد و ارتقرای همره سایر پژوهش

های فررتق از طریررق بابررتد رفتررار ها و زیرمتلتررهمتلترره

تتانررد سررب  بابررتد عملکرررد و وندی سررازمانی میشررار

وپرورش اوربخشی هر سرازمانی از هملره سرازمان آمرتزش

  شتد.

ترتان بره هرامع،  یاز همله نقاط قت  پژوهش واضرر مر

و بروز بتدن متضتع مرترد بورا پرژوهش اشراره  یکاربرد

بره  ترتانیاز نقاط ضعف پرژوهش واضرر م نیکرد. همهن

شتد  یم شناادیاره کرد و پآن اش یهامعه آمار تیمودود

قرار  یمترد بررس گریعنتان در هتامع د نیپژوهش با ا نیا

 .ردیگ
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د. هامعره پرژوهش کارکنران مطالعه واضرر از نظرر هردف کراربردی و از نظرر شریته کمری برت چکیده:

بتدند که طبق هدول کرهسی و مترگان تعداد  99-1398وپرورش شار کرمانشاه در سال توصیلی آمتزش

عنتان نمتنه انتخاا شردند. ابرزار پرژوهش پرسشرنامه گیری تصادفی ساده بهنتر از آناا با روش نمتنه 173

ظرر متخصصران، روایری سرازه آن برا روش تولیرل گتیه( بتد که روایی موتتایی آناا با ن 72ساخته )موقق

هرای تولیرل عراملی هرا برا روشمواسربه شرد. داده 0.96عاملی تایید و پایایی آن با روش آلتای کرونباخ 

ها نشان یافتهتولیل شدند.  PLS-3و  SPSS-23 افزارهاییابی معاد   ساختاری در نرااکتشافی و مدل

طتری متلته بتد؛ بره 6زیرمتلته در  22پرورش دارای  و نی در آمتزشداد که آمتزش رفتار شاروندی سازما

در متلته پدیرده مورتری،  که سه زیرمتلته از رفتار شاروندی سازمانی در متلته شرایط علی، پنپ زیرمتلته

گر، سه زیرمتلتره در متلتره شررایط پنپ زیرمتلته در متلته راهبردها، دو زیرمتلته در متلته شرایط مداخله

ها نشان داد که متلته شررایط علری برر ای و چاار زیرمتلته در متلته پیامدها قرار داشتند. دیگر یافتهمینهز

گر برر متلتره راهبردهرا و ای و شرایط مداخلههای پدیده موتری، شرایط زمینهمتلته پدیده موتری، متلته

(. برا تتهره بره نترایپ پرژوهش P<0.001متلته راهبردها بر متلته پیامدها اور مستقیم و معنادار داشرتند )

وپرورش از طریرق بابرتد وضرعیت ریزی هات ارتقای رفتار شراروندی سرازمانی در آمرتزشواضر، برنامه

 باشد.شده ضروری میهای شناساییها و زیرمتلتهمتلته
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