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 چکیده

سالمت  مالای  ر  بسترسازی  نالريی سالازتا،  اجت ضالای ا االا  ف ت تالر از ان ظالاف   ا فرا فال   و شاللي  ازرر

هالد شت گیری  فتا  شهروندی سازتان  که بایث شکل  و رآت وجور هی راوريبانه بها فعالی فال   ور.  ا

شالهر سازتان  شهروندی های  فتا تؤلفهبا  اجتمای   ابطه سمت  نوشتا  شناخ  تالداف  ر    تعيما، تقطع اب

بالا رالری  بالان  ن یال  یالدتأک بیرجند اس . ت فاله کی فاله بالر نرر مالای و و نرر سالمت  اجت گالا، ) تالا   بالاتم  و ار  ) ف

بالور   و شکل گرفته اس .  وشناشهروندی سازت صالیف   شناس  اف  تحقی  پیمافش  و از نوع همبستگ  تو

سالتفار   1150برابر با  96-97اس   جاتعه تو ر تطالعه تعيما، شهر بیرجند ر  سال تحصیي   نفر بور  که با ا

پاسخگوفا،  تاو تصارف  ارمی ایهگیری خوشصو ت نمونهنفر به 285را، برابر ی  حام نمونه کوکاز تعی

صالاحب شالناته ت مالع ایهبراساس پرس یالات ج شالد  ارم سالتاندا ر  بالا  ا فالای کرون یال ا، آل سال . ت شالد  ا آو ی 

تالد  هب و6/78روندی سازتان  برابر )ا  شهی  فتهاهو وگوف4/75ی سمت  اجتمای  برابر با )هاهگوف سال  آ ر

شالا،  هاهبرای تا فه و تحيیل فافت SPSSو  AMOS, PLS اف ا هایاس . از نر  تالاف  ن استفار  شد  اس . ن

سالهم  ی تتلیر تستقلهاتؤلفهرهد که ر  بی  ت  مالای    پالافرش اجت مالای   سالاا  اجت مالای و ان سالمت  اجت (

شاله ی تتلیر وابستههاهلفتؤر  بی   راش  اجتمای  همچنی  سالاز) فتا   تالرا روندی  نالوع  تان و اح کالرفم   و ت

نال  اف  ر  حاضر افرار بیشترف  .انده ا راشت  یروست  و جوانمرری به ترتیب باالترف  تیانگ  155 پالووه  فع

بالر  رتالأییسمت  اجتمای  بیشترف   05/0. نتاف  بیانگر اف  اس  که ر  سطح اند بور زنا،  او % 4/54) نفر  ا 

تالا   تأییررا ر  همچنی  کمترف  شدت  و74/0ری )های  فتا  جوانمرتؤلفه بالر  ف بی  تی ا، سمت  اجتمای  

بالر نشا، ت  هاهتشاهد  شد  اس . آزتو، فرضی و47/0) کت  اتش مالای   فالهرهد سمت  اجت تالا  تؤل هالای  ف

جالوانمرری بالرو  نال   سالازتان  فع سال وظیفه و74/0) شهروند  تال70/0) شنا کالرفم ) را و اح نالوع66/0ت سالت  و   رو

شالاخ  تأییرو  47/0) تشا ک  و  و60/0) مالا   نالداز  یهالاتعنارا  و تستقیم راشته اس   همچنی  ت -تالدل ا

 یرر. گت  قرا  تأئیدها نی  تو ر ههای تتناظر فرضیگیری و تسیر
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The Relationship between Social Health and Organizational 

Citizenship Behavior 

(Case Study: Elementary teachers in Birjand) 

M. H. Sharbatiyan1 

Z. Rajaei2 

Abstract 

Incorporating social health into the organization generates additional energy 

beyond the job duties through voluntary activities, which shapes organizational 

citizenship behavior. The purpose of this article is to identify the relationship 

between social health and organizational behavioral components of elementary 

school teachers in Birjand. Theoretical foundations are formed by emphasizing the 

theory of Keyes (social health) and the theory of Bateman and Ergan (organizational 

citizenship behavior). The methodology of this research was descriptive 

correlational survey, the study population of Birjand teachers in the academic year 

2017-2018 equals 1150 students. Using Cochran sample size of 285 people by 

cluster random sampling of respondents was collected based on standardized 

interview questionnaire. Cronbach's alpha for social health items was equal to (75.4) 

and organizational citizenship behaviors were equal (78.6). AMOS, PLS and SPSS 

softwares were used for data analysis. The results show that among the independent 

variables (social health) of social cohesion social acceptance, social contribution 

also had the highest average among the dependent variables (organizational 

citizenship behavior) on respect & honor, altruism and magnanimity. Most of the 

participants in this study, 155 (54.4%) were women. The results indicate that at the 

0.05 level of social health has the most influence on the components of magnanimity 

behavior (0.74), Also, the lowest intensity of the effect of social health on 

participatory behavior was observed (0.47). Hypotheses test show that social health 

affects the components of organizational citizenship behavior such as: magnanimity 

(0.74) deontology (0.70) respect & honor (0.66) altruism (0.60) and participation 

(47.47). 0) has had a significant and direct impact, also, all the parameters of the 

measurement model and the corresponding paths of the hypotheses are confirmed. 
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 مقدمه

هالال  بد،  نرر از بور، سالم به تعن  تعرف   ترف سار  با 1سمت  سالالل  وح و ذ سالال   ا  2ا

سالال  و فرص  آ، ر    راند کهت سالم  ا ایتعتقد اس  که جاتعه بالالر رستر  و خالالدتات بالاله برا

کالالرر شالالهروند  تقا  ر  جاتعه افرار تا باشد راشته وجور همه اساس  برای کاالی  کالالاتي  یمي

 .و106و 1393 پو  و یبداله فا  به نقل از ابراهیم 1979) اسل  باشند راشته

سالالم   سمت   کنا ر  سمت  ابعار از فک  ینوا،به  3اجتمای  سمت  اتروز  نالال و ج   ا

 بالالور، یا ی تنها سمتت  رفگر ای کهگونهبه اس . فافته ایاهمی  گسترر  نق  و تعنوی و

کالالرر چگونگ  بيکه نیس   وان  و جسم  هایبیما ی از سالالا، یمي بالال  ر  ان مالالای   وا  و اجت

هالالایبه نی  اجتماع از وی تفکر چگونگ  فالالاب  ینوا، تعیا   کالالم، سالالطح ر  فالالرر سالالمت  ا ز

سالالا   ورتالال  شما به اتعهج سالالتر10و 1388 آ ا   ) حالالوز و. گ مالالای  ش  نالالد سالالمت  اجت  نیازت

شالال  از اس  جانبه وفکرری همه شالالکیل ت  فالالرری  ا سالالمت  کالاله بخ هالالد و ت بالالر تت ر نالالد  وا

نالالدگ  راشت  برای ی فرر ایر گاا ر.ها یميکرر  فتا ی و فعالی تالالر  ز کالال  از تهم به تالالرف  ف

مالالای  سمت  یهاتندی از شاخ تراحل بهر  سالال  اجت سالالفانه کالاله ا جالاله تتأ  ،آ بالاله کالالاف  تو

  صالالر  ا خور انريی و وق  ایرم  از بخ  فرر که اجتمای  هایتحی  از شور.فک نم 

شالالاخ  صو ت ر  تحی  کا  اس  و کندت  آ، فالال   جالالور و تقو مالالای  و سالالمت  اجت های 

 به شلي  وظاف  ا انا و شلل به نسب  نگرش ر  او تا ورشت افاار  فرر تضایف  ر  انريی

فالالرری و  خورجوش راوريبانه و هایفعالی  اناا  شالالرف   یالالث پی فراتر از نقشَ  بپررازر  و با

  .رتوسعه اهدا  سازتان  گرر

مالالول  کا کنا، هایتمش ررف  از برجسته سازتان  ناا که یميکررآبر اف  اساس از   تع
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 کالاله اس  اف  ورشت  ب  گ یها،سازتا توفقی  بایث که رالفي  از فک  .ورشم ن حاصل

سالالم  وظاف  از فراتر د کهتنهس کا کنان  را ای ها،آ نالالدنت  تالالمش خالالور   صالالنوبری  ماف ( 

سالالازتان   ت  خورجوش راوريبانه و هایالی عف و. پس اناا 80و 1387 قالال   نالالفراتر از ن د توا

تعه سپس و ر جه اول جا ا تقاء بخشد  ا خدتات  کیفی  و ببرر باال  ا فرر بازره  یميکرر

تالالا  اف  ت افای از تربوره سازتا، و کا کنا، نالالدبهر   ف نالالی  بهر  ت نالالد. چ نالالدی گرر نالالد تت ت وا

 ت  اجتمای  ر  سازتا، حاصل شور.مسی ها ناش  از یميکرر تثب  شاخ

 ر  پافریتسئولی  و پسنداجتماع های فتا  با اجتمای  سمت  بی  که اس  تعتقد کیی 

جالال تثبت   ابطه  اجتمای  و جافگا  جاتعه سالالا  را ر ورو فالال  از .و11و 1388 آ ا   ) تالال   وا  وق

مالالای  را ای فرری سالالب سالالمت  اجت شالالد تنا بالالال بالاله نبا حالالی  ر  آ، رن چالالا  یکالالا  ت  بالالروز ر

 فالالرری رفگر یبا ت به کند؛ت  تشکل رچا   ا وی با افرار ترتب  و او که شورت   فتا هاف 

 رفگر با ا تباط ر  و کا ی  تحی ر  واندتم ن باشد  رچا ت ل ل  وان  و جسم  لحاظ از که

سالال وظیفه و تررانگ  روست  نوع تهربان    وف  خوش خصاف  ار افر عالالا از کالاله  ا شنا  راب

تالالوزش رهد. چه بروز خور از تثب  صو تبه هستند  شهروندی  فتا  نالالد آ بسا ر  تحیط  تان

هالالا فالال   فتا  بالالا ا شالالد   االالی   یالال  تحق و پرو ش که بافد ی شالالد اهم نالالبا ضالالر  ا رو چ دا، یالال  حا

 نمافد.ت 

تالالر  فو نتا هاهافتف نکهفطرح شد و با نرر به اکه ر  سطو  قبل تبا توجه به آنچه  ر   یکم

سالال  و سمت  اجتمای  و  فتا  شهروندی سازتان  تولید  دیحوز  تول ریخا یهاسال شالالد  ا

نالالد  قیکا  تحق کفبر اساس  بالالال ا گا،اناا  شد  نگا  نالالد  فالالبالاله رن سالالمت    کالاله بور طالاله  اب

بالالا تک ا،يمتع  سازتان یبا  فتا  شهروند  یاجتما رالالر یهالالا افیبالالر  ه هیالال ا  بالال ین نالال     یرا

 تعيما،  سازتان یاس  که  فتا  شهروند  فبر ا  عس  هپوو  فد. ر  انتطالعه کن ایه شت

حالال بالاله  یر  ت تالال یریالالینوا، تتلکالالا   کالاله ت شالالور  تالاله  رالالر گرف مالالایأر  ن سالالمت  اجت و   یر از 
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حالالحالالال ر    و خدتات   فاه ریتدب  فا  یهمچن رر یقرا  گآ،  یها شاخ ضالالر ر  ت   یحا

تالالا  کا تندا،  سازتان یالالث تقوتت جاتعه  نالالد با هالال  فالالوا عالالار  فتا    سالالازتان یشالالهروند یااب

فالال فر    فالالگررر؛ و با تقو سالالاز ا سالالازتا،  ریالالتتل  فالالا یو بستر سالالطح  ضالالاتالالت ر     فوا،  

قالالا ا ر    شلي  فاز یميکرر نتا  رونیو ب  ر ون نالالابرا ؛ء رارسطح سازتا، ا ت شالالتا    فب ر  نو

 ور.شت  پاسخ رار  لفاالت ذؤبه س حاضر

 شالالهر ابتدائ  سازتان  تعيما، دیشهرون  اهای  فتتؤلفه با ای ابطه چه اجتمای  سمت 

 بیرجند را ر.

 اس ؟ ر  چه حدی بیرجند شهرستا، ابتدائ  اجتمای  تعيما، سمت  تی ا،

 چگونه اس ؟ شهر ابتدائ  تعيما، بی  سازتان  ر  شهروندی  فتا  وضعی 

شالالهروند یهاتؤلفهو   سمت  اجتمای تالالا   مالالا،سالالازتان یآ،  ا با  ف طالال   تعي  ایهچالاله  اب

 را ند؟

تالالو ر  یالالر  ر  بحث پیشینه تارب  اف  پووه  بافد گف  که ر  ا تباط تستقیم بی  رو تتل

بالالرای تط بر س  چه ر  عالال   تالالر تنب عالاله بتنابع راخي  و خا ج  کم تالالد هال سالال  آ کالاله ا ر سالال  

بالالا  صو تبهکنیم و سافر تنابع تو ر تطالعه ت  ها،آه ب ای صو ت ذفل اشا به سالالتقیم  یالالر ت غ

ضالالر ت راخي  ترتب  با هرفک از اقتکیه بر تحقی تتلیرهای تو ر بحث و بر س  ر  تقاله حا

 ند.کت   تختصر شد  اس . جدول ذفل به اجمال به اف  تنابع اشا  ای به تناسب اشا 

 پیشینه پژوهش داخلی و خارجی :1جدول 

 نتایج نوع پژوهش نام پژوهش ققینحم
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 نتایج نوع پژوهش نام پژوهش ققینحم

شربتیان 

(1397) 

سمت    یتطالعه  ابطه ب

و  فتا    یااجتم

  سازتان یشهروند

تو ر تطالعه ربیرا، )

 وشهرستا، ترب  حید فه

 -توصیف 

 همبستگ 

نشا، رارکه تی ا، سمت  اجتمای  ربیرا، ر  حد   فنتا

س  تان  ر  حد تتو فتا شهروندی سازتتوس  و تیانگی  

  ا،یت ها یانگیت سهف وبه باال اس . براساس آزتو، تقا

از  شتریزنا، ب  و سمت  اجتمای  سازتان ی فتا  شهروند

 ریتتل یها شاخ تما   یب  همبستگ تررا، بور  اس .

و  05/0کوچکتر از  یرا  تستقل و وابسته با سطح تعن

تثب    یتحق یرهایتتل  یه بابطو   شد  اس ؛ ئیدتأ /01

 لیتحي  فبر اساس نتا  یهمچن بور  اس وس    حد تتر

  اجتمای ف فاوکشو   وستگیپ یهاتؤلفه و،ی گرس

  یی ا ر  تب تأییر  فکمتر  اجتمای رشفو پا تأییر  فشتریب

سمت   یهاتؤلفه  فر  نها اس . اشتهوابسته ر ریتتل

 یا  شهروندفت  راتییاز کل تل ر صد 59  اجتمای

 .و169و 1397 )شربتیا،  ندکت   یی ا تب  سازتان

 

کاملی و 

 داداشی

(1395) 

 با   ابطه سمت  اجتمای

  سازتان یتا  شهروند ف

  کا کنا، فرتانده  یر  ب

 اا،فاستا، آذ با  انترات

  شرق

 -توصیف 

 همبستگ 

 فتا  و   سمت  اجتمای  یاس  که ب ر نشا، را  فنتا

 اا،فآذ با  انترات  کا کنا، فرتانده  نزتاسا یشهروند

 هر گرفیبا ت روجور را ر؛ به ی ابطه تعنارا   شرق

باشد  شتریکا کنا، ب  تمایجاچقد  شاخ  سمت  

از آنا، انترا  راش  و   ین یبهتر یوا،  فتا  شهروندتت 

نسب  به   یموت  فو  ضا یو بهر   فتنار به اف ا  فا

ر  آنها نسب    احساس رلگرت راافرر کا کنا، و ایميک

 .و20و 1395ور)کاتي  و راراش  شت   فکا خو  یتحهب

و  یدیسع

 یعاشور

(1395) 

   اجتمای هفرتاس طاا تب

ار اک   اجتمای  فحما

 یشد  و  فتا  شهروند

با سمت   وا،   سازتان

کا کنا،   )تو ر پووه

 -  فیتوص

  همبستگ

 اجتمای  سرتافه هایتتلیر بی  هک بیانگر اف  اس ف  نتا

(01/0 ≤P 237/0- r=شد   ار اک اجتمای  حماف  و

(01/0 ≤P  350/0-  =rسازتان  شهروندی  فتا  و و 

(01/0 ≤P 414/0 =rو تنف   ابطه  وان  سمت  با و 

 ر  باال نمر  افنکه به توجه با. وجور راش  تعنارا 
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 نتایج نوع پژوهش نام پژوهش ققینحم

جنوب   انترات یروین

 شرق تهرا،و

  وا، سمت  راشت  تعنای هب  وا، سمت  اتهپرسشن

سرتافه اجتمای   حماف  اف اف   با بنابراف  اس ؛ پافی 

تی ا، ندی سازتان  ورشد  و  فتا  شهاجتمای  ار اک

. فابدت  اف اف   وان  کا کنا، نیروی انترات  سمت 

 از ر صد 26/8 توانستند تاکو  تتلیرهای همچنی 

و R2 =268/0)کنند  پی  بین  ا   وان  سمت  تلییرات

 از بی  وß-=304/0) سازتان  دیشهرون  فتا  سهم که

و 1395 )یاشو ی و سعیدی  وP≥ 01/0) بور تتلیرها سافر

 .و90

دهقانی و 

 همکاران

(1394) 

 سرتافه  ابطه بر س 

  فتا  و اجتمای 

بی   سازتان  ر  شهروندی

ی ها،بیما ستا کا کنا،

 رانشگا  ر تان  آتوزش 

 گا،هرت  پ شک  یيو 

 -  فیتوص

  همبستگ

 سازتان  شهروندی  فتا  هد که تیانگی رت ، نتاف  نشا

. بور 7/2±58/0 اجتمای  سرتافه تیانگی  و 53/0±1/3

جتمای  سرتافه ا با سازتان  شهروندی  فتا  همچنی  

را  و تستقیم  راش . تتلیرهای رتوگرافیک  ابطه تعن 

  جنسی کا ی  تان   نوب ت  پس  سازتی ا، تحصیم

 سازتان  شهروندی  فتا  و ر  تی ا، سرتافه اجتمای 

 و بور  اس  )رهقان  و همکا ا، P>02/0) تأییرگاا 

 .و24و 1394

 

کاملی و 

عباس 

زاده 

(1393) 

 

 یدال   ابطه تبیی  ر 

 شهروندى  فتا  با سازتانى

 یيو  رانشگا  سازتانى ر 

 اتی  انتراتى

 -  فیتوص

  همبستگ

 

 و اىفهو  بعد رو ر  یدال  اس  کهر اف  بیانگ هاهفافت

 و تثب  سازتان   ابطه شهروندی  فتا  ابعار با اىتراور 

 و تثب   ابطه توزفعى یدال  بعد با اتا  ر را را یتعن 

 کا کنا، ار اک  سد تى نرر به .اس  نداشته تعنارا ى

آنا،  ندىشهرو  فتا  با سازتا، ر  یدال   یاف  تی ا، از

 .و108و 1393)کاتي  و یباس زار   شته اس ار  ابطه

ابراهیم 

پور و 

 عبداله فام

(1391) 

 ابطه سمت  اجتمای  با 

دی سازتان  نو فتا  شهر

ر کا کنا، رانشگا  آزا

 13اسمت  تنطقه

 -  فیتوص

  همبستگ

 

سمت   اف  اس  که ابعار ررس  آتد  بیانگهنتاف  ب

پافرش  ای  انساا  اجتم  ای اجتمای )شکوفاف  اجتم

نطباق اجتمای و بر جتمای  و اسهم راش  ا اجتمای  

 ت  سورشناس   نوع)وظیفه ابعار  فتا  شهروندی سازتان 
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 نتایج نوع پژوهش نام پژوهش ققینحم

احترا  و تکرفمو ایرگاا  بور   تشا ک   جوانمرری 

 .و105و 1391 پو  و یبداله فا ابراهیم) اس 

خالصی و 

همکاران 

(1391) 

 با تان ساز سمت  ا تباط

سازتان   ندیروشه  فتا 

 رانشگا  یها،بیما ستا ر 

 تهرا، پ شک  یيو 

 -  فیتوص

  همبستگ

 ابعار و سازتان  ت مس حاک  از آ، اس  که بی  هاهفافت

 و احترا  شناس  وظیفه  سازتان  شهروندی  فتا  گانهپن 

 شهروندی فضیي  جوانمرری و روست  نوع تکرفم 

 ي  ک  و ربه را ر. وجور وp= 0001/0) تعنارا ی ا تباط

  فتا  تختي  ابعار بی  که کرر اذیا، رو اف  توا،ت 

 تو ر تعهاج ر  سازتان  سمت  و سازتان  شهروندی

)خالص  و  را ر وجور تعنارا ی ا تباط پووه 

 .و1391  همکا ا،

سلیمانی و 

سیری 

(1389) 

 و  وان  سمت   ابطة

 سازتان  شهروندی  فتا 

 يما،تع

 -  فیتوص

  گبستهم

 

  وان  سمت  یهاهتؤلف ه بی نتاف  حاک  از اف  اس  ک

خواب   ب  و اضطراب جسمان   یمفم فعن  تعيما،

 شهروندی  فتا  سطح و افسررگ  اجتمای   ررک کا

 تحيیل نتاف  همچنی  را ر. وجور  ابطه آنا، سازتان 

 و افسررگ  ةتؤلف رو که اس  کرر   گرسیون  تشخ 

 کنند  بین پی  ینوا،به توانندت  ی اجتما کا کررهای

)سيیمان  و  نمافند یمل تعيما، سازتان   فتا  شهروندی

 و.1389  سیری

 رنسو

پوالت 

(2009)1 

سازتان   شهروندی  فتا 

  اهنماف  تدا س تعيما،

 -  فیتوص

  همبستگ

روست   ی آراب  نوعهاهتؤلف که اس  رار  نتاف  نشا،

تی ا، باالف  برخو را   زا ا ی و جوانمرریوجدا، ک

 کیفی  و بایث بهبور ها،   فتا  ر  سازتافا اس .

 ر  اس    دفگرر و یميکرر بازره  اف اف  و خدتات

 به کا کنا، تمافل و رهدت  کاه   ا هاهه فن که حال 

)به نقل از رهد   ت اف اف  ا هایریگتصمیم شرک  ر 

 
1. Soner Polat 
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 نتایج نوع پژوهش نام پژوهش ققینحم

 .و92و 1389 سيیمان  و سیری 

 ابواالینان

(2007) 

ا تباط  فتا  شهروندی 

ا کنا، با سمت  تعنوی ک

 و  وان 

 -  فیتوص

  همبستگ

نالالدا،اک که اس  ر فافته خور ر  پووه  نالال   ت  و بالالا رفا

فالالدا ی نالال  پا شالالهروندی خالالور از بالالاال  وا تالالا    سالالازتان   ف

شالالتری نالالدت  بالالروز بی نالالی  ره گالالر و همچ بالالار  ا  بالالی  ا ت

فالال برو، سالالازگا ی گرا تالالا  ابالال و   سالالازتان  شالالهروندی  ف

شالالا، ها پووه  فا اتا اس   نشد  تشاهد  کالالهت  ن هالالد   ر

گالالر صالالیت  هالالایوفوگ  رف ثالالل شخ بالالرای ت شالالورگ    گ

سالالازتان   فتا  بر فددج یهاهتارب گالالاا  شالالهروندی   تأییر

 .و1388 قنبری ا باستا،  از نقل باشند )به ت 

 1دن هولم

(2002) 

ا تباط  فتا  شهروندی با 

 ی  تعميما،ایتمار ر  ب

 -  فیتوص

  همبستگ

شهروندی  ته اس  که ر   فتا ر  پووه  خور ر فاف

سازتان  با ایتمار )ایتمار همکا ا،  تدفر و ران  

کا ی تعيما،  ابطه  ایهزا،و و همچنی  با س  و سابقوتآ

 25تا  21تر )بی  را ر. رب  اف  گ ا ش تد سا، جوا،

ب  به تعيما، سالو نس 10تا  6سالو با تاربه کا ی )

سالو  فتا   20تا  16) سالو و با تاربه 45تا  41تر )تس 

هند )به نقل رت شهروندی سازتان  بیشتری از خور بروز 

 .و1389 مکا ا، حان  نوار و هبساز 

یالالا، یهاهنیشالالیبا توجه به پ  کالالرر دفالالشالالد  با ب فالال   بالاله ا شالالا    نالال سالالمت   ریالالتتل کالاله ا    وا

بالالرؤت  سهمهر کدا    اجتمای هفشد   سرتاار اک یها فحما سالالاز یر  عالالار  ف یبستر تالالا  اب

مالالای یها ضرو ت شاخ  یهمچن .اندهراشت  سازتان یدشهرون سالالازتا  سالالمت  اجت  ،ر  

سالالازتان  ابیرست   ازتانس یها یاز فعال یتند فواند به  ضاتت  هالالدا   سالالاز   بالاله ا  یبستر

بالالراوجور آوهر  جاتعه ب  نگرش تثب  نسب  به یميکرر سازتان سالالاز  ف ر  یمو   و  یبستر

شالالن ف تا هاو  ف ها شاخ   فتقو مالالدل حالالس   یالالخمق   یالالتقبول  با چا کالالا    ه و  یهم

 
1. Denholm 
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سالالته ر  یالالتتل یها بس  شاخ یبرا ییرؤت واند کمکتت  ر  سازتا، ایهفوحدت  و ر واب

سالالتقبه یدفالالهر چند تنابع جد  خا ج اتیر  ارب پووه  باشد.  فا سالال میصالالو ت ت   بالاله بر 

بالاله ا دفاس ؛ لاا باباشد کمتر بور   ضوع اختصاص راشتهتو  فا شالالا    بالال  فالالا کالاله از    یکالالرر 

فالاله میتستقریغ قاتیتحق  فنتا مالالای  فالالحما   رابالالا ت یهاهفسالالرتا یهاتؤل هالالایتتل   اجت  یر

بالاله  نفر ریو تتل  یارف هی وح    وانشناخت تالالر ینوا،و...   سالال  فتهم تالالل اسا بالالا   یوا تالالرتب  

شالالاتوجه پووهشگرا، قرا  گرفته ا ر تو ریاخ یهالسا ر   سازتان ی فتا  شهروند  ا،فس . 

بالالر   ت  اجتمایمس یهاتؤلفه تأییربه تطالعه  میتستق صو تبه  قیذکر اس  که کمتر تحق

 اس . راختهپر  سازتان ی فتا  شهروند

ر  بحث تبان  نرری اف  پووه  با توجه به افنکه تتلیر وابسته اف  پووه   فتا  

و 1988) 1ا گا، و  دفشه نرری باتمخصوص تکیه بر ان زتان  اس  ر  اف شهروندی سا

 فرر  فتا های اختیا ی ،اوینبه بافد  ا سازتان  شهروندی  فتا  ها،به نرر آ .شد  اس 

  سم  پاراش هایوسیيه نرا به تستقیم و صرفح رو به  فتا ها از رسته اف  کرر  تعرف 

 وندشت سازتا،  کا کررهای  بخشایر ا تقاء بایث ول  یرند؛گم ن قرا  توجه تو ر

 اقداتات و افعال شهروندی  فتا  ر  واقع .و615و 2006  2تورف  کات  و همکا ا،)

 تبیی  رفگرا،  ا تأتی  آ ات  تنرو به  ا کا کنا، خورگاشتگ  از به تمافمت و ثا گرانهفا

 ندیروشه  فتا  که اس  تعتقد 3و هان 34و 1385همکا ا،   و کند )زا ی  تتی ت 

 افرار و ها گرو  ها ارا  سازتا،  برای واندتت  که  ا يوب طت تمات   فتا های سازتان 

  فتا های 6تو ني  و 5بولینو و به نرر1592و 2009  4پوالت) یررگت ربر  باشد  سورتند

 
1. Bateman & Ergan 
2. Moideenkutty & Etal  

3. Hunt 
4. Polat 
5. Bolino 
6. Turnley 
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 جنبه از ها،آ که نیس  نیازی نمونه  ینوا، به) نیستند تقوف  قابل تستقیم رو به شهروندی

 یهاشتم از ناش   فتا های فار شد  یمو  بر اف  وباشند افرار شلل از بخش  ینوا،به  نف

 را ند انترا  کا کنانشا، از توفقی   به رستیاب  برای ها،سازتا که دهستن انداز ب  و وفو 

 تطرح ان سازت شهروندی  فتا  حوز  ر  که رفگری تفاهیم جميه و از175و 1385 )تقیم  

 کا کنا، از بخش  تثب  یهااقدا  ینوا،به که اس  1کا کنا، شهروندی    فتا هوتف اس  

 سازتان  و شلي  های ال ا و وظاف  از فراتر کا   تحی  ر  انساا  و ی و بهر بهبور برای

 و.22و 1384 )تقیم   اس  شد  تعرف 

 .گرفته اس   قرا تطالعه تو ر تؤلفه پن  ر  شهروندی سازتان   فتا  حاضر  پووه  ر 

هالالای شالالاتل و2شناس وظیفه -1 سالال  اینالالهراوريبا  فتا  نالالد فالالک کالاله ا شالالتر کا ت  حالالداقل از بی

سالالت  نوع -2 هد.رت  نشا، خور از سازتا، ر  رخو های نق ال ا  نالال  بالالهو 3رو مالالک تع  بالاله ک

سالال . وظاف  و تشکمت با ا تباط ر  سازتا، ایضای سافر شالالا ک -3 سازتان  ا  لشالالات و4ت

فالال  کالالهزتان  هالالم،آ اضافه  و ناتهفرابر یها فعالی تشا ک  ر  یلبق از  فتا هاف  ضالالو  ا  ح

بالالر ر  شالالکیباف  بر بعد اف  و5جوانمرری -4د. نباش الز  يالالوب یهالالا توقعی برا سالالاید  و تط  ت

سالالا  ندکت  اشا   تندیگمفه و نا ضافت  ایتراض  بدو،  -5و 106و 1389 ) اتی  تهر و ربر

حالالو  کنند بیا، بعد اف  و6تکرفم و احترا  تالالا  ن فالالرار  ف کالالا ا،  بالالا ا سالالتا، هم بالالا، و سرپر  تخار

 .و14و 1395   شکاتي  و رار به نقل از  2009 پوالت ) سازتا، اس 

 بهر  برر  شد  اس . به نرر وی 7ر  بحث تتلیر تستقل اف  پووه  از تبان  نرری کیی 

  ا اجتمای  سمت  هک شور گسترر  قد آ، بافس ت  سمت  یسازتفهو  که اس  تعتقد

 
1. Employee Citizenship Behavior (ECB) 
2. Deontology 
3. Altruism 

4. Participation 

5. Magnanimity 
6. Respect & Honor 

7. Keyes 
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مالالای  سالالمت . و1395 )بخا اف  و همکا ا،  ر برگیرر هم بالالا ت اجت سالال  ی گالالونگ  از ا  چ

مالالاع اجتمای   نرر از سالم فرر اجتماع  برابر ر  یميکررش زا فرر ا زفاب   صالالو تبه  ا اجت

 کالاله کندت  احساس و رانسته شکوفاف  و  شد برای بالقو  و فهمقابل تعنارا   تامویه فک

شالالرف  ر  و شورت  پافرفته عهجات رر  از را ر  تعي  جاتعه به سالال  سالالهیم آ، پی یالال  ) ا  کی

فالاله با  استاهم اجتمای  سمت  برای تؤلفه پن  و.133و 1998 یالال   نرر کالالرر.تالالت کی یالالا،   وا، ب

پالالی  و1اجتمای  انطباق بالالل  قالال  و قا هالالم  تنط بالالل ف مالالاع قا سالالفعن  ایتقار به افنکه اجت نالال  ا   بی

قالاله به اف  تعناس  که لفهؤتیبا ت رفگر تفهو  اف  به ؛و133و 1998 کیی  ) -افرار سالم  یم

خالالور  کنند ت  های اجتمای  بور  و احساستند به ررح سالالتند  قار  به فهم وقافع اررافشا، ه

مالال  فالالب ن نالالد و  ا با تصو  افنکه ر  حال زندگ  ر  فک رنیای تتکاتل و یال  هستند  فر ره

سالالته شالالا،  ا هالالاخوا هالالم و ر  و آ زوهاف هالال  ف قالالا از ج نالالدگ  ا ت شالالندتالال ک ز حالال  و  بخ )فت

یالالاس   يانطباق اجتمای  تعارل اجتمای  تفهو  تس .و235و 1391 همکا ا،  حالالی  ر  تق بر ت

نالال یالالد  و  وا، اس   تسي  فع حالالی  پیچ تالالدفرف  ت بالالرای  نالالدی  صالالمحی  و توانم سالالاس    اح

پالالوچ های تناسب شخص . انطباق اجانتخاب فا خي  زتینه بالال  تمای  تتضار  نالالاف  و رو    تع

سالال تنطق   هوشمند  قابل ر ک و قابل پی  صو تبها تاموع رنیا   بالالدا   بین  رفد، ا )ی

بالالا ر ز کالالا ا،  یت سالالتگ . و235و 1387 و هم مالالای  پیو نالالای بالالهو 2اجت مالالا،  تع فالالا ه سالالاا   ان

کالالهمبستگ  اجتمای  به تعنای احساس بخش  از جاتعه  بالاله افن کالالرر،  کالالر  بالاله بالالور،  ف فالالرر  ه 

قالالل از حماف  شد، از رعي  را ر. احساس جاتعه ت بالاله ن شالالت  ر  آ، ) سالالهم را عالاله و  فالال  جات ر

ای اس  که ر  آ، ترر  اجتمای  آ، ر جه انساا   بنابراف .و122و 1395 و رواف   شربتیا،

مالالای  آ ها،کنند که چی  تشترک  بی  آاحساس ت  یالال  اجت تالال  هالالا،و کسان  که واقع - ا 

جالالور را سالالافهسالالازند و ثالالل هم شالالا،ها ر ت سالالا  آ ا    ف مالالای  شالال را سالالهم و.13و 1392)  و3اجت

 
1. Social Coherence 
2. Social Cohesion 
3. Social Contribution 
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سالال   دییق اف  شاتل و را ر فرر که اجتمای  ا زش ا زفاب  از اس  یبا ت فالالا کالاله ا  فالالرر آ

شالالربتیا،  کندت  اضافه خور جها، به  ا ا زش  چه و اس  جاتعه از تهم ج ئ  قالالل از  بالاله ن ( 

بالالاو ی . و179 و1397 مالالای   فالالرسهم راش  اجت بالال  آ،  کالاله ر سالال   یالالاا ضالالو ح خالالور  ا ی ت  ر 

فالال  کند چی  ا زشمندی برای یرضه به رنیاند و فکر ت راجتماع ت  خالالور را ر. ا مالالاع  ا و اجت

شالالتهتمش ت  رافرا بالال کنند که احساس روس  را صالالرفا   کالاله  یالالاف   نالالد و ر  رن رلیل هشالالد، کن

عالالا زش قائل اس   سهیم باشند. سهم راش  اجت ها،انسا، بور، برای آ بالالا ب تالالوازی  د مالالای  

مالالای   و.34و 1387  )حسین   وا، اس ز تقیاس سمت  هد  ر  زندگ  ا سهم راش  اجت

تالال اپهمچنی  شبیه به تفاهیم تسئولی  تالالدی  فالالرر خورکا آ سالال .  -فری و خورکا  آتدی ا

مالالای   د  فتا های تعین   ا اناا  رار  و تقاصد خاص   ا به اتما  برساند.توان »تسئولی  اجت

مالالوع ر  ا تباط با اجتاار تعهدات تشخ  فعن  اف شالال  مالالاع. از تا سالالهم را هالالو   فالال  رو تف ا

فالالرر  افنکه آفا و رو  کي  فعن هراش  اجتمای  ب آفد. سهماجتمای  پدفد ت  یالال ا،  به چه ت

قالال  ت کند که آنچه که ر  رنیا اناا  ت احساس ت  شالالور و رهد بوسیيه اجتماع ا زشمند تي

شالالاپیرو ک) ر   فا  یموت  تؤیر اس  مالالای  شالالکوفاف . و358و 0420 یی  و  اف  وفشالالکو 1اجت

شالالکل تثب بالاله  عالاله  کالاله جات حالالال   تالالاجتمای  به تعنای رانست  و ایتقار راشت  به اف  اس   ر  

تالال بالال   ا را ر و  شالالکل تث فالال    شد اس . فکرکرر، به افنکه جاتعه پتانسیل  شد به  نالالد ا توا

کالاله ت رفیبا بالاله .و86و 1394 )صفا ی نیا  پتانسیل  ا به شکل بالفعل ر آو ر بالاله افن بالالاو   گالالر 

تالالاجتماع سر تالالدر  بالاله  سالال  را ر و  بالالالقو نوش  خور  ا ر  ر خالالوروا،  کالالاتي   سالالیر ت  ا  اش ت

سالالازند  ککنترل ت  خالالور  کالاله  بالالاو  را ر  سالال    خالالو را  ا صالال  بر شالالد شخ کالاله از   ند. فرری 

تالال  نالالسرنوش  خوف  اس . خور  ا ر  حال تحول تستمر و را ای نیروهای بالقو   کالاله را د 

شالال  کش ا شکوفا کند.تا اف  نیروها   کندتمش ت  مالالاع سرنو کالاله اجت بالاله افن وفاف  فعن  باو  

 
1. Social Actualization 
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یالال   کنداش سیر تکاتي  خور  ا کنترل ت قو لاخوف   ا ر  رس  را ر و به تدر توا، ب  )کی

نالالون   و.10و 2004 ضالالعی  ک افرار واجد سطوح تطيوب اف  بعد سمت  اجتمای  نسب  به و

شالالدان  بهتر برای تقدند جها، به تکاتیدوا ترند و تعو آفند  جاتع  هالالد  بالالدفل خوا  هم افرار ت

 خالالوب به ایتمار رفگرا،  با ثرکت پافرش شاتلو 1اجتمای  پافرش و.88و 1383نوار  )فا س 

 فرر شوندت  بایث هاآ، همگ  که اس  هاانسا، تاهی  به تثب  نگا  و رفگرا، ذات  بور،

سالالان   هجاتع ایضای سافر کنا  ر  سالالاس ان تالال  اح نالالد  اح یالال  ) ک یبا ت هبالال و.123و 1998 کی

تالالرر  آ،  ا مالالاع و  فالالرر اجت کالاله  سالال   فالال  تعنا بالاله ا مالاله  رفگر شناخ  و پافرش رفگرا،   بالالا ه

بالالا رزی ) افررپت ی تثب  و تنف  باو  را ر و هاهو جنب ها نق لالاله ت مالالال و یبدا قالال  ک  تحق

فالال  کو تفهو  بیا هاتؤلفهبا توجه به اف   .و48و 1391 شالالد  ر  نها اجتمای   سمت  بعد یی ، 

رالالر وی یررگت تثب  برای زندگ  ر  نرر  اینشانه ا  و  وان   بعد رو شراف  فرر اگر و به ن

ضالالاف  از زندگ احساس  ) ت مس  باشد  راشته  ا تثب  کا کرر بعد و واحساس خوب و  

مالالالای  و از تالالالد ت بالندگ   ا وضعی  اف  وی. اس  برخو را   وان  سمت  اجت  افرار. نا

اند  سازند  و فعال جاتعه  ر  و رفگرا، با  ابطه ر  و ندرا  زندگ  به خوب  احساس بالند 

 ی تختي  ایرگاا  اس .اه و یميکررشا، ر  حوز

سالالرتا یر   استا  ر  تاموع سمت  اجتمای بالالار یهاهفا تقاء  لالالب   سالالازتان  ا ت ر  قا

شالالا یبروز  فتا ها سالالت ک   نوعاجتماع پسند از جميه ت سالالئول  یجالالوانمرر   رو  یرفپا یت

شالالد  اجتمای  یر  توقع ای واند سهم یمدت تو...  از  .سازتا، و افرار آ، به همرا  راشته با

افرار برخو را  باشد   یر  ب  تناسب گا فاز جا  سمت  اجتمای یر  سطح فرر   و وقت فا

 ؛رررگالالت تسرفع ، سازتااهدا   ر کهررگت اجرا  ف سازتا،  فتا ها  یبه رنبال آ، ر  تح

مالالای کالاله یافرار  ر  سطح سازتان گرفیبا ت ربه حالالاظ اجت نالال  از ل بالالاالی  هیالالاز  وح  و  وا

 
1. Social Acceptance 
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خالالو    شکوفاف  و پافرشاات   سهم راشتسنانطباق   ا سالالازتا،   را بر نالالا، آ،  شالالد کا ک با

خالالوش  صالالفخصا گالالرا،فر  ا تباط با ر  سازتان  یوانند ر  تحتت  بالالانت  ف  وچالالو،     هر

تالالر ندفراز نماور اباز خ  شناسفهیو وظ یجوانمرر   روستنوع سالالتیاب  تت   و اف  ا بالالا ر نالالد  وا

بالالا... هاربا، و آ ات  سازتان  وختاهدا  سازتان   اف اف   ضاف   جالاله مرا  باشد.   بالاله تو

بالاللتطرح تبان  نرری سالالطو  ق گالالوی شد  ر   هالالوت  ال یالال  تف شالالکل تحق فالالر بالاله  صالالی  ز  بالاله تو

 ر آتد  اس .

 

 

 
 باتمن( )کییز و اِرگان و می تحقیقمفهو الگوی :1شکل 

 ی پژوهشهاهفرضی

یالالا، هاهبا توجه به آنچه ر  سطو  قبل تدل تفهوت  بیا، شد فرضی ی اف  تحقی  افنگونه ب

 ررر.گت 

 فرضیه اصلی

با   ی سمت  اجتمایها از شاخ  تعيما، ابتدائ یبرخو را   ا،یت  یسد ب ت نرر به
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  ابطه وجور را ر. ها،روندی سازتان  آ فتا  شه

 فرعی یهاهفرضی

تالالا  وظیفه ابتدائ  سد بی  سمت  اجتمای  تعيما، ت به نرر  سالال و  ف طالاله  هالالا،آ شنا  اب

 وجور را ر.

مالالا، ت به نرر  یالالرا، تعي تالالدائ  سد بی  سمت  اجتمای  رب تالالا  نوع اب سالالت و  ف  هالالا،آ رو

  ابطه وجور را ر. 

مالالای  تعسد بی   ت به نرر  مالالا،سمت  اجت تالالدائ  ي جالالوانمرری  اب تالالا   طالاله  هالالا،آو  ف  اب

 وجور را ر. 

جالالور  ها،تشا کت  آ  اتو  ف ابتدائ  سد بی  سمت  اجتمای  تعيما، ت به نرر   ابطه و

 را ر.

تالالرا  ابتدائ  سد بی  سمت  اجتمای  تعيما، ت به نرر  بالالا اح مالالرا   تالالا  ه کالالرفم و و  ف  ت

 . ابطه وجور را ر ها،آ

 سطح قابل قبول  اس .  ر ابتدائ  ت  اجتمای  تعيما،سمسد  ت به نرر 

 طح قابل قبول  اس .س ر  ابتدائ  سد  فتا  شهروند سازتان  تعيما، ت به نرر  

رالالر   خالالتم   ت به ن سالال  ا تالالو ر بر  عالاله  سالالی  ر  جات مالالای  و جن سالالمت  اجت بالالی   سالالد 

 تعنارا ی وجور را ر. 

تالالهروند سازتان  و سد بی   فتا  ش ت به نرر  عالاله  خالالتمجنسی  ر  جات سالال  ا   و ر بر 

 تعنارا ی وجور را ر.

 ابزار پژوهش
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 توصیف  پیمافش  از نوع تحقی   شو  نرر از و کا برری هد  حیث از حاضر پووه 

جاتعه آتا ی اف  تحقی  شاتل کيیه تعيما، تقطع ابتداف  آتوزش و  .همبستگ  بور  اس  و

فالالر بور 1150ر ر  اس  که ر  حدوبو 97-96تحصیي   پرو ش شهر بیرجند ر  سال نالالد ن و  ا

کالاله اهنفر ب 285براساس فرتول کوکرا، حام نمونه برابر با  فالال   وش  زرس  آتد  اس   رر

نالاله صالالارف نمو شالال گیری ت هالال   ایهو خو نالالد ج شالالهر بیرج تالالداف   طالالع اب مالالا، تق مالالعتعي ی آو ج

صالالاحب شالالناته ت یالالل پرس یالالات و تکم تالالو  ایهارم شالالد   سالالتاندا ر  قالالرا  گرفتا شالال   نالالدهر پو . ا

سالالاک  و همپرسشناته  فتا  شهروندی  عالالد از 2000کالالا ا، )سازتان  توس  پور پالالن  ب و  ر  

یالال  روست   جوانمرری و احترا  و تکرفم   نوعک وظیفه شناس   تشاقبیل ) سالالاس ر و بر ا

سالالتقل ) 24و شاتل تاف  5لیکرت )  یالالر ت شالالناته تتل نالالی  پرس سالال . همچ بالالور  ا فالاله  سالالمت  گو

حالال   5 ر  و1998) ری کیی و براساس تدل نر اجتمای عالالد ررا سالالطب کالاله ر   بالاله شالالد   بالالاال  و  

حالالاو 5بر اساس ری  لیکرت ) اشا   شد  اس  و ها،آ فالاله 33 یتالالاف و  سالالنا   گو هالال   ج

نالاله  شد  اس . رراح  بالالر  وی رو نمو کالالا  2887و  373اف  پرسشناته  عالاله آترف فالالری ر  جات ن

بالالا ر بالالدا  ت مالالال و ی قالال  ک مالالال . و50و 1395  زی اجرا شد  اس  )تحق بالاله اج فالالل  جالالدول ذ

 ند. کت   و یميیات  اف  تحقی   ا بیا، تعا ف  تفهوت
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 اهرعملیاتی متغی تعریف مفهومی و :2 جدول

 گویه تعریف عملیاتی تعریف مفهومی متغیر

ی
مان

از
 س

ار
رفت

ی 
د

ون
هر

ش
 

ی
ار

اک
د

ف
 

ی(
ست

دو
ع 

نو
 (

 

همکا ا،  کمک به

وکا کنا، برای اناا  

 وظاف  ر  شراف 

 غیرتعمول

 ر  و شکری از)تق 

 و25و 1393

صو ت ندی بهاگر کا ت

رواريبانه ر  حل تشکمت 

رلیل حام سنگی  سازتا، به

  کا کنا، هکا ها  غیب  توج

بر تبنای نیازهای شلي   وفا 

حماف  اجتمای  به  فع  برای

تشکمت واحد سازتان  خور 

روست  نوع بپررازر اف  تفهو 

 ور.شت فا فداکا ی تعرف  

ه سافر همکا ا، که   تد سه بحاضر  ر -1

 کا ی باالف  را ند کمک کنم. حام

حاضر  به اناا  وضاف  همکا ، خور   -2

 د کمک کنم.ن که حضو  ندا

حاضر  از  وی تمافل و یمقه فراوا، و  -3

زتا، و وق  خور  ا برای کمک کرر، به 

همکا ا، و افراری که تشکمت را ند 

 اختصاص رهم.

ه برای کمک کرر، ب ت  تمافل فراوان  -4

حت  اگر اناا  اف  کا   ا  را   افرار تاز  ک

 ضر وت  نداشته باشد.

م
ری

تک
و 

م 
را

حت
ا

 

، رفگرا اتشو ت ب

قبل از اقدا  یمل  

رار، ارمع قبل از 

یمل و  ر و بدل 

کرر، ارمیات 

)زا ی  تتی  و 

 و49و 1385 همکا ا، 

که کا کنا، تمش ر  صو ت 

 ا  ی ضرو یها ند گانماف

تنرو  پیشگیری از وقوع به

شکمت از ررف  تشو ت ت

،  برگ ا ی جيسات کرر

 و ی و... گاا ندجه  بهر 

با سرپرس  و سافرف  سازتا،   فت  ر  ا -1

ات تصمیمات تأییرکه تمک  اس  تح  

 مافم.نت قرا گیر  تشو ت  ها،آ

ت  ر  اف  سازتا، حقوق رفگرا،  ا ضافع  -2

 نم.کم ن

از و اقداتات   ا برای جيوگیری  ها فعالی -3

که ر  ذه  بوجور آتد، تشکمت سازتا، 

 همرت  ا اناا   ها،آ را  

ر گونه اقدا  تهم  ر  اناا  ه زات  قبل  -4

 هم.رت سازتا، به سرپرس  خور ارمع 

ی
یر

ذ
ل پ

حم
ت

 

یبا ت اس  از تمافل 

به شکیباف  ر  تقابل 

ی ها ت احم

ناپافر بالدو، اجتناب

 و شکافات به سازتا، ر  اگر

 کا کنا، ج ئ  یهاهگمف

  تندا،اک و کنند  سیدگ 

 و شراف  هنگا  ر  کنند تمش

پیراتو،  زتا، زفاری  ا برای گيه کرر، -1

ستا، ر  ربیر ار  ر  ئ  و پی  پا افتتسائل ج

 .مافمنت   صر

ر  تحل کا  ت  یمقه به ب  گ جيو   -2
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 گویه تعریف عملیاتی تعریف مفهومی متغیر

 ه و شکاف گي

) صح  و تحمدی 

 و39و 1393 رفان  

 بدو، رشوا  یها توقعی

 خور از  ضافتمندی و گمفه

 .رهند نشا، را یخوفشت 

 چک را  .وکرار، تشکمت و تسائل 

ضای ترک شلل  پس  اهمیشه پیراتو، تق -3

 نم.کت و توقعی  خور  صحب  

همیشه به جوانب تنف  کا  و شراف   -4

  ی تثبهاهبه جنب نم تاکت پیراتو، خور فکر 

 آ،.

فه
ظی

و
ی

اس
شن

 

  تعیی  اناا  وظاف

فراتر  ای   به شیوشد

از آنچه انترا  

ور. )همانند کا   ت 

  یار  بعد از س

ارا ی برای سور 

 ه سازتا،و ساند، ب

زار  و )تق 

 و28و 1393شکری 

توقع کا کنا، ر  حضو  به

سازتا، و استفار  ایربخ  از 

از زتا، همچنی  خوررا ی 

ی ها صاستراح  و ترخ

و  اضاف  و پیروی از قوانی 

 تقرا ات ر  صو ت  که با

 .سازگا  نباشد ها، وحیات آ

تحل کا   توقع ر  هشناسم و بهمیشه وق  -1

 نم.کت پیدا  حضو 

شد  برای صر  نها  هرگ  از زتا، تعیی  -2

تر از حد تعمول  و فا استراح  روالن 

 نم.کم استفار  ن

راح  و تفرفح از حد تعمول است بی  -3

ر رفعات استراح  ر  داتع نم )تنرو کم ن

 رول فک  وز کا ی اس و

ف  ایت  قوانی  و تقرا ت سازتا،  ا   -4

نرا ت نداشته  ها،نم حت  اگر کس  بر آکت 

 باشد

ت
رک

شا
م

 

 ها حماف  از فعالی

ی ارا ی هاتو یميیا

تشا ک  سازتا، فا 

ر  چرخه حیات 

 ازتا،سیاس  س

دی )صح  و تحم

 و39و 1393 رفان  

 جيسات غیر کا کنا، ر 

 سم  به حل تشکمت کا ی 

همکا ا، خور پرراخته ر  

و  ی اجتمای ها فعالی

کا کنا، خور شرک  گروه  

کنند و حت  تمافل به 

پیشنهارها نوآو انه راشته 

 باشند.

 از اوضاع و احوال سازتا، آگاه  را  . -1

، ف  که برای سازتاها ت  به فعالی -2

از  فک تصوفر تثب  ضرو ی نیس  اتا

توجه  ندکت سافرف  افاار  سازتا، ر  ذه 

 نم.کت زفاری 

حضو   ط به سازتا،وبر  جيسات تهم تر -3

 و تشا ک  را  .

ی سازتا، ها ت  تواف  توسعه و پیشرف -4

 .هستم
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 گویه تعریف عملیاتی تعریف مفهومی متغیر

ی
اع

تم
ج

ت ا
الم

 س

ی
اع

تم
ج

ق ا
طبا

ان
 

ا زفاب  فک فرر با 

فت  کیفی  ر  نرر گر

او با جاتعه  همراه 

اف  اس .ارر  

  و جرفب )ه ا 

و 1391 صفری شال  

 و317

احساس تعي  به جاتعه و 

فرر هاجتماع و توجه رفگرا، ب  

ی به نا  اتامویهتتعي  به  کنم تت  فکر  -1

 جاتعه هستم.

که بخش  تهم از  کنم تت  فکر  -2

 اجتمایم هستم.

ی اد فافا اگر خواسته  کنم تت  فکر  -3

وجه شتم  سافر افرار به ت  تگفت  رابرای 

 .کررند ت

 جاتعه ت  تنبع آ ات  و  احت  ت  اس . -4

ی برای اد فا ته فاسااگر خو کنم تت  فکر -5

 .گرف  نمگفت  راشتم جاتعه ت   ا جدی 

فک  ینوا،بهسافر افرار اجتماع برای ت   -6

 .اندقائلشخ  ا زش 

احساس ر افرار اجتمایم ت  نسب  به ساف -7

 .کنم نمن رفک  

تگ
وس

پی
تم

ج
ی ا

ی
اع

 

ایتقار به افنکه 

اجتماع قابل فهم  

تنطق  و قابل 

بین  اس . پی 

 تندهو یمق  رانست

به جاتعه و  بور،

تفاهیم تربوط به آ، 

 و11و 1392)سا  آ ا  

 تلییرات کرر، ر ک احساس

 با سازگا ی و جاتعه پیچید 

 آ،

   پیچید  اس .رنیا برای ت -1

 توانند تتحققی  تنها افراری هستند که  -2

  رهد تآنچه پیراتو، رنیای اررافشا،    

 ر ک کنند.

مم که ر  رنیا چه پی  هفب توانم نمت   -3

 خواهد آتد.

یایب و بیگانه  قد آ، هافرهنگاغيب  -4

 .آو   ر نمسر  هاآ،هستند که ت  از 

، زندگ  به نرر ت  رنیاف  که ر  آ -5

 ا زش ر ک کرر، را ر. میکن ت

  آنچه ر  اجتماع آفند  نیب یپت  به نرر  -6

 خواهد افتار  کا  سخت  اس . اتفاق



 

 

 

 

  ۱75 ...شهروندي سازمانی تحلیل رابطه سالمت اجتماعی بر رفتار
 

 گویه تعریف عملیاتی تعریف مفهومی متغیر

اش
 د

هم
س

 ت
ما

جت
ا

ی
ع

 

نوی  کن  هدفمند 

ر  فرافند تعاتي  بی  

کنشگر و تحی  

اجتمای  او ر  جه  

نیل به اهدا  تعی  و 

شد  از پی  تعیی 

 ور.شت تعرف  

و 1391 نیا)صفا ی

 و60

زفاب  که فرر از ا زش  ا

خور را ر و احساس اجتمای  

ند یضو و فا سهم تهم  کت 

باشد و از جاتعه خور ت 

باا زش  های  یواند چتت 

برای اررافیا، و جها، خور 

 ا ائه رهد.

کا  ا زشمندی  توانم ت کنم تت  فکر  -1

 به رنیا یرضه کنم.

ی اا زند نتیاه ی  وزانه ت  هیچ ها یفعال -2

 ای جاتعه ندا ر.بر

   ا ندا   تا چی  توا، الز ت  زتا، و -3

 یرضه کنم. ا جاتعهتهم  به 

یاه تهم  برای نت  تکا   کنم تت  فکر  -4

 جاتعه ندا ر.

ت  تحصول ا زشمندی برای سهیم شد،  -5

 ر  اجتماع ندا  .

به نرر ت  ترر  اف   وزها بیشتر تتقيب  -6

 .اندشد 

ی
اع

تم
ج

ی ا
فای

کو
ش

 

پتانسیل و  ا زفاب 

ه خطر سیر جاتع

ر ک افرار از  اس .

 ها،اف  توضوع که آ

هم از  شد اجتمای  

سور خواهند برر و 

که نهارها و افرار نفا

حاضر ر  جاتعه به 

شکي  ر  حال 

اند که نوفد شکوفاف 

 هند.رت توسعه  ا 

)ه ا  جرفب  و 

و 1391صفری شال  

 و314

پیشرف  ر   احساس نسب  به

ر به افنکه نرا  و ایتقا جاتعه

یر ر    یاتي  تؤاجتمای

 پیشرف  فرر خواهند بور.

  ت  تعتقد  که اجتماع تانع پیشرف  ت -1

 اس .

ت  تعتقد  که اجتماع ر  جه  تحق   -2

 .کند نمی ت  تلییر هاخواسته

که تشکیمت اجتمای   کنم نمت  فکر  -3

 ت  تؤیر باشند.نریر قانو، و رول  ر  زندگ  

رائم   فک تحول صو تبهت  اجتماع  ا  -4

 .نمیب ت

به نرر ت  جاتعه تکان  پربا  و تفید برای  -5

 افرار آ، اس .

به نرر ت  پیشرف  اجتمای   تفهوت   -6

 ندا ر.

به نرر ت  رنیا برای هر فرر را ر تکان   -7

 شور تبهتری 



 

 

 

 

۱76  ۱۴۰۰پاییز و زمستان  ،شانزدهم، شماره ششمشناسی و مدیریت سبک زندگی، سال جامعه 

 

 گویه تعریف عملیاتی تعریف مفهومی متغیر

ی
اع

تم
ج

ش ا
یر

ذ
پ

 

ر  ک فرر از جاتعه 

ه به با توج

ر خصوصیات ساف

یبا ت به ؛افرار اس 

رش تکثر با رفگر پاف

را،  ایتمار به رفگ

خوب بور، ذات  

 رفگرا،.

و 1394نیا  )صفا ی

 و89

تثب  تتقابي  که فرر وفا  رییتأ

وجور آتد، هجاتعه ر  ب

ایتمار به رفگری و پافرش 

 وی شد  اس .

 فتا  ت   وی سافر افرار اجتمایم ایر  -1

 .گاا ر ت

 ایتمار قابلافرار رفگر  کنم تت  فکر  -2

 .هستند

 .ندنتهربابه نرر ت  ترر   -3

 .خورتحو ندبه نرر ت  ترر   -4

 ایتمار قابلکه ترر   منک تت  احساس  -5

 نیستند.

که ترر  فق  برای  کنم تت  فکر  -6

 .کنند تخورشا، زندگ  

ترر  به تشکمت افرار  کنم تت  فکر  -7

 .رهند ت  رفگر اهمی

یالال  از شناخت  ر  اف به تباحث  وشوجه با ت هالالر تحق فالال  راو ا،و ب صالالو ی )توا فالال      وا

فالالاف  سالال  پا نالال اسالال) برر  شد  اس . برای بر  شالالناتزگا ی ر و پالالووه   از هاهو پرس فالال   ی ا

قالالارفر  ها ضرفب آلفای کرونبا  به تفکیک هر فک از ساز سالالاس ت بالالر ا سالال .  استفار  شد  ا

 .   اس ید شدفبرای هر ساز   تأ   همگرافاف  ترکب و  وافآلفای کرونبا   پا
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 گیری متغیرها: مدل اندازه3 جدول

 هامؤلفه مفهوم

تعداد 

 هاصشاخ

ی هاه)گوی

 پرسشنامه(

 یآلفا

 کرونباخ

ضریب 

 تعیین

پایایی 

 مرکب

CR 

ن یانگیم

انس یوار

 1استخراج

AVE 

ی
مان

از
 س

ی
د

ون
هر

 ش
ار

رفت
 

 57/0 77/0 49/0 73/0 4 روست نوع

 61/0 78/0 43/0 84/0 4 کرفماحترا  و ت

 55/0 88/0 55/0 83/0 6 انمرریوج

 51/0 84/0 36/0 71/0 5 وظیفه شناس 

 59/0 77/0 22/0 82/0 5 تشا ک 

ی
اع

تم
ج

ت ا
الم

س
 

 56/0 70/0 - 76/0 7 انطباق اجتمای 

 67/0 71/0 - 76/0 6 پیوستگ  اجتمای 

 70/0 80/0 - 70/0 6 سهم راش  اجتمای 

 70/0 77/0 - 72/0 7   اجتمای فافشکو

 67/0 83/0 - 83/0 7 پافرش اجتمای 

  AVE>0.5 CR>AVE CR>0.7 1 ابطه  شدواببر قرا   1هد  ابطفهمگرا با ف  وا یبرا

  بنابراف  از آناا کهو

هالالا ب  گ ❖ مالالات  تتلیر مالالات  7/0تالالر از آلفای کرونبا  ت فالالاف  ت رالالر پا نالالابراف  از ن  بالالور  ب

 فید اس . أتتلیرها تو ر ت

شالالد  انس ف  وا یانگیتقدا  ت ❖ سالالتخراش  تالالر از  وAVE)ا فالال   5/0ب  گ نالالابراف   وا سالال  ب ا

 شور. فید ت أهمگرا نی  ت

 7/0اس  و ر  تمات  توا ر از آستانه  AVEتر از و نی  ب  گCRتقدا  پافاف  ترکب )  ❖

 ب  گتر اس  بنابراف  شرط سو  نی  برقرا  اس .

 
1. Average Variance Extracted (AVE). 
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توا، به   ت افاف  ترکبیرون  تحقی    واف  همگرا و پف  حاصل از تدل براساس نتاب ❖

 تدل قابل ایتمار اس . پرراخ  و نتاف  حاصل از اجرای پووه های آزتو، فرضیه

بالالسالالؤاال ف افالالکرونبا  جه  پا یاز آلفا  یهمچن سالالتفار    یت ر   عالاله ا عالاله تو رتطال جات

فالالا شد  اس ؛ قالالدا  آل مالالای یت سالالمت  اجت بالالر بر  سالالاز   بالالرا 4/75/0ا شالالهروندی  یو  تالالا    ف

سالالو رس  آتد  اس .هب 6/78/0ر سازتان  براب قالالار گالالرفر یاز  تالالو،  رفت هالالر  یبالالرا KMOآز

سالال  هب 699/0  ساز  سمت  اجتمای یو برا 789/0برابر با   سازتان یشهروندساز   فتا   ر

نالالا رفالالیاتل ز یبه تعدار لیپووه  قابل تقي یها آتد  اس   پس رار سالالتند.  یاریالالو بن ف ب ه

نالال 01/0کالالوچکتر از  یر رو ساز  ر  سطح خطاه یآزتو، با تي  برا اهینت  یهمچن را   تع

مالالان سف  تاترهاهفگو  یب  همبستگ سفهد که تاتررت اس  که نشا،  حالالد ن  ه  سالال ؛یو وا

سالالتگ یهاهفگو  یرر  ب کفاز   یبا تبه تالالل همب هالالر یا خالالل  جالالور را ر و از  ف بالالاال  را و

سالالتگگوچیه گرفیاتل ر یهاهفبا گویاتل  کف یهاهفوگ  یب گرفرر  ر شالالاهد    نه همب ت

بالالرا یآلفاتقدا    یاس . همچن ها ساز  فور که نشا، از ایتبا  اشم ن  کفالالهالالر  یکرونبا  

شالالا، هب 70/0 یکرونبا  باال یتقدا  آلفا  یهر رو ساز  ن یهاهاز تؤلف رس  آتد  اس  که ن

 .ساز  را ر  فخوب ا ف افاز پا

از نر   یریکا گو با به  و استنبار  فیاساس آتا  توص بر ا،فپاسخگو یهاافتهفمچنی  ه

تالالو،   هافو با استفار  از آتا   Spss22اف ا   سالالو،  آز ضالالرفب پیر سالالیو،   و...  Tچو،و  گر

یالالاتي  و  AMOS, PLSو از نر  اف ا های  ؛تحيیل قرا  گرفته اس و تو ر تا فه  بالالا   جه  

 ور.شت ی استفار  یدتأف

 

 هاهتحلیل یافت تجزیه و

 صیفیی توهاهیافت
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تتلیر گرو   نرر تو ر تحقی  ر  بی  تعيما، تقطع ابتداف  از ایهبراساس تتلیرهای زتین

  ور صد 29) با سال 40 تا 31 سن   یها گروو ر صد 41) با سال 50-41 بی  سن  افرار

بیشترف  کمینه و  ترتیب به و13) نفر 36 با سال 50 از بیشتر وو ر صد 18) با سال 30 از کمتر

 .اندهی ارمیات راشتآو جمعر  زتا، تحقی  و  فروان   ا کمترف 

 ایهزمین نی متغیرهایتوزیع فراوا :4جدول 

 ایهمتغیرهای زمین هامؤلفه فراوانی درصد

 30کمتر از  51 18

 ی سن ها گرو
 40تا  31از  82 29

 50تا  41از  116 41

 50بیشتر از  36 13

 ترر 130 46
 جنسی 

 ز، 155 54

 تررفپيم وپافی  2 7/0

 تحصیمت
 فوق رفپيم 64 23

 لیسانس 187 66

 لیسانس و باالتروقف 32 11

 5کمتر از  34 12
 

 

 سابقه کا 

 

 

 

 10تا  6از  34 12

 15تا 11از  26 9

 20تا  16از  39 14

 25تا  21از  86 30

 30تا  26 از 39 14

 سال 30بیشتر از 27 9

 اند ا، به نسب  تررا، ر  اف  پووه  بیشتر بورنشا، رار  اس  که از زن  یتحق  فنتا

ر  تقطع  سفتد   یو اهم  یفیو ک ف رو ا، ابتدا و فو  یبا توجه به حساس آ، هم
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 قطعت  ف  ااز تررا، ر شتریب هامر  شهر تاکو  خانی ارمیات آو جمعر  زتا،  ف ابتدا

نیم  از پاسخوفا، از نرر تحصیل ر  تقطع کا شناس  بی  از  .اند بور  یبه فعال تشلول

لیسانس و رفپيم رفپيم  فوقه ترتیب ر  تقارع تحصیي  فوقو سافر پاسخگوفا، ب اند بور

 24را ند )  یسال سابقه فعال 10که کمتر از  یافرار. از نرر سواب  کا ی اندهقرا  راشت

 44)  یسال سابقه فعال 30تا  21  ی  بر صدو 23)  یسال سابقه فعال 20تا  11 بی صدو  ر 

 هد.رت از پاسخگوفا،  ا تشکیل  ر صدو 9سال سابقه ) 30از  شتریو بر صدو 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :5 جدول

 دامنه تغییرات انحراف معیار میانگین کم تا حدودی زیاد مقادیر هاصشاخ

 اق اجتماعیانطب
 80 120 85 ن فراوا

46/3 37/0 2 
 28 42 30  صدر

 پیوستگی اجتماعی
 90 115 80 فراوان 

38/3 42/0 20/2 
 32 40 28 ر صد

 سهم داشت اجتماعی
 84 118 82 فراوان 

40/3 39/0 2 
 4/29 4/41 7/28 ر صد

 شکوفایی اجتماعی
 98 112 75 فراوان 

20/3 07/0 67/3 
 3/34 2/39 3/26 صدر 

 پذیرش اجتماعی
 75 120 90 فراوان 

45/3 41/0 75/1 
 3/26 42 32 ر صد

 سالمت اجتماعی

 )کل(

 427 585 412 فراوان 
37/3 33/0 32/2 

 30 41 29 ر صد

 دوستینوع
 91 113 81 فراوان 

37/3 95/0 15/3 
 32 6/39 4/28 ر صد

 3 65/0 51/3 73 130 82 فراوان  احترام و تکریم
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 دامنه تغییرات انحراف معیار میانگین کم تا حدودی زیاد مقادیر هاصشاخ

 7/25 6/45 7/28 ر صد

 جوانمردی
 95 102 88 فراوان 

16/3 97/0 88/3 
 5/33 7/35 8/30 ر صد

شناسیفهوظی  
 100 90 95 فراوان 

48/2 19/1 50/3 
 35 5/31 5/33 ر صد

 مشارکت
 86 110 88 فراوان 

20/3 07/1 67/3 
 30 2/39 8/30 ر صد

روندی رفتار شه

 ل()ک سازمانی

 445 545 434 فراوان 
14/3 96/0 44/3 

 2/31 2/38 6/30 ر صد

ی  فتا  شهروند سازتان  و هاتؤلفهبی   ، ر رهندگاتیانگی  پاسخ  3 توجه به جدولبا 

سمت  اجتمای  بهم ن رفک اس  و انحرا  استاندا ر تتلیر  فتا  شهروند سازتان  از 

تتلیر  فتا  شهروند  رهند  پراکندگ  بیشترکه نشا،بیشتر بور  اس   تتلیر سمت  اجتمای 

ی تتلیر تستقل انطباق هاتؤلفهر  بی  تیانگی   سازتان  نسب  به تیانگی  خور اس .

پافرش  سهم راش   پیوستگ  و شکوفاف  به ترتیب بیشترف  اهی   ا برای جاتعه تو ر 

وانمرری  تشا ک  و ج  روست نوع  ا ی احترهاتؤلفهتطالعه راشته اس . همچنی  

س اسا . برانده  ر  بی  ابعار تتلیر وابسته به ترتیب باالترف  تیانگی   ا راشتشناسوظیفه

ررازر نتاف  پت آزتو، کولموگرو  و اسمینرو  که به نرتال بور، تتلیرهای تحقی  

  شهروندی و و  فتا475/0) حاک  از آ، اس  که تتلیرهای تحقی  سمت  اجتمای 

رس  آتد  اس  که حاک  از آ، اس  هب 05/0ا ی وباالتر از سطح تعنار442/0)  سازتان

را  بور  اس  بنابراف  توزفع تتلیرهای تو ر نرر غیر تعن  تطاب  توزفع نمونه با توزفع نرری

 .ی آ، ر  سطح نرتال بور  اس هاتؤلفهو 
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 استنباطی یهاهیافت

بالالاط  ییدأفتر  اف  بخ  تحيیل یاتي    فالالا ت شالالناتهسالالؤاال) هاهگو ها سالالاز  بالالا ا  وت پرس

شالالور رهد. تو ر بر س  قرا  ت  بالال  ن تالالا یا شالالناته  تتلسالالؤاالر  واقع  هالالا،  ا ت پرس هالالای پن یر

بالالر رار فرضیهتوا،   نم اند گیری کررخوب  انداز به نالال   شالالناته های تحقی   ا تبت هالالای پرس

کالاله ای بنابراف  جه  ؛تو ر استفار  قرا  رار سالال  اهالال راربالالات افن نالالداز  ر  شالالدا ز ا اند گیری 

تالالل ) شور.ی استفار  ت یدفتأتحيیل یاتي   بالالی  یا هالالا،قد ت  ابطه  یالالر پن بالالل و و تتتل یالالر قا تل

گالالر وسیيه با  یاتي  نشا، رار  ت هتشاهد  ب شور. با  یاتي  تقدا ی بی  صفر و فک اس . ا

شالالد  و از آنرر  باشد  ابطه ضعی  ر  3/0با  یاتي  کمتر از  تالاله  صالالر گرف شالالور. نرر ت ، 

تالالر از  6/0تا  3/0بی  یاتي   با  سالال .  6/0قابل قبول اس  و اگر ب  گ يالالوب ا يالال  تط شالالد خی با

جالالع حداق سالال  2/0ل با یاتي  قابل قبول ر  برخ  تنابع و ترا شالالد  ا کالالر  یالال  ذ یالالا   ن فالال  تع و ا

تالالا    Tاصي  برای قضاوت آتا    نالال  آ تالالو، فع تالالا   آز قالالدا  ب  Tاس . چنانچه آ تالالر از ت  گ

سالال  باشد ر  96/1فعن   05/0Tران  بح آذ  و ) اف  صو ت با یاتي  تشاهد  شد  تعنارا  ا

  .و1383 تن  تؤ
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 : ضرایب مدل به همراه بارهای عاملی1 شکلی نمودار

گیری خوب  انداز ت پرسشناته  تتلیرهای پنها،  ا بهسؤاالهمانطو  که تشخ  اس  

ه تؤفد قابل قبول اس  ک 4/0ت بیشتر از سؤاالي  ضرافب با های یات  رب  نمورا . اند کرر

ب بور، سؤاالت و اش اس  و نشا، از تناسها با ساز  تربورهبور، وا فانس شاخ 

ی پرسشناته اس . همچنی  ضرافب تسیر بی  سمت  اجتمای  با ابعار  فتا  شهروند هاهگوف

ی  فتا  شهروند هاهاجتمای  بر تؤلف تثب  سمت  تأییرسازتان  بیانگر همبستگ  و 

همچنی  تسیرهای تتناظر فرضیات حاک  از همبستگ  باالی سمت   س .سازتان  ا

 تأییرر صد ارمینا،  بیشترف   95ی  فتا  شهروند سازتان  اس . با هالفهتؤاجتمای  با 

شترف  تشاهد  گررفد و سمت  اجتمای  بی و74/0) سمت  اجتمای  با  فتا  جوانمرری

بی  تی ا، سمت  اجتمای  بر  فتا   تأییرکمترف   ر  فتا  جوانمرری را ر همچنی  ا ب تأییر

 .تشاهد  گررفد و47/0) تشا کت 

 05/0 ب  گتر از تقدا  بحران  Tر  سطو  ذفل آتا    3از آناا که رب  شکل نمورا ی 

T   هما،و ارا  اس یاتي  و ضرافب تسیر تشاهد  شد  تعن بور  اس   با  96/1فعن(. 
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 ی شهروندی سازمانیهامؤلفهل رابطه سالمت اجتماعی با مد Tآماره  :2 نمودار شکلی

تالالا   با توجه به از آنااف  که شالالد   t تقدا  آ سالال   هالالای بر  مالاله تتلیر تالالر از  بالالرای ه ب  گ

فالالک از تت باشد  96/1 هالالر  بالالا  مالالای   سالالمت  اجت فالالهوا، نتیاه گرف  که  شالالهروند هاتؤل ی 

سالال  و و ر تأت ی را ر و تما  فرضیات تحقی  ابطه تثب  تعناراسازتان    تالاله ا قالالرا  گرف فید 

یالال ا، نشا، ت  هاهزتو، فرضینتاف  آ .باشدرا  ت کيیه تسیرهای  سم شد  تعن   تالالأییررهد ت

جالالوانمرریتؤلفهسمت  اجتمای  بر  نالالد از  یالالب یبا ت بالاله ترت سالالازتان   شالالهروند  تالالا    هالالای  ف

 و47/0) شا ک و ت و 66/0) روست و  نوع66/0تکرفم ) و احترا 70/0شناس )و وظیفه74/0)

 اس .

خالال  داز تعیا ی اس  که برای ا تباط بخ  ان )2R)Squars R ضرفب تعیی  یالالری و ب گ

بالالرو، تالالأییررهند   ور و نشا،کا  ت سازی تعاتمت ساختا ی بهساختا ی تدل یالالر  بالالر تتل زا 

تالال ،)ر و های وابستهزا اس . ضرفب تعیی  برای ساز تتلیر ر و، سالالبه  شالالور و زاو تدل تحا
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سالالازدا  آ، برای ساز تق بالاله  بالالوط  یالالی  تر ضالالرفب تع چالاله  هالالر  سالال .  ی ها های برو، زا صفر ا

ضالالرافب  و،ر   19/0زای تدل بیشتر باشد  برازش تدل بهتر بور  اس . ر  تتو، تخصص   

بالالربه 67/0و  33/0 بالالور،  قالالوی  سالال  و  ضالالعی   تتو بالالرای  تالالمک  قالالدا   خالال  ینوا، ت ازش ب

 .و1391   و صفری شال  پو  گتاب)حبیب ینوا، شد  اس ساختا ی 

 

 

 ی رفتار سازمانیهامؤلفه R2: مقادیر 3نمودار شکلی 

قالالدا  کالاله ت سالال   تالالا   2Rنمورا  شکي  باال حاک  از آ، ا سالال  ووظیفه بالالرای  ف تالالا   شنا  ف

بالالر  همچنی  برای روست  تتوس جوانمرری نسبتا  خوب و برای تشا ک  و نوع نالال    فتا  تبت

بالاله تت ور. بر اف  تبنا ش تتکرفم ضعی  تشاهد   و احترا  فالالل  جالالدول ذ صالالا  ر   وا، به اخت

 شا   کرر.ا هاهنتاف  آزتو، فرضی

 

 ی فرعی در پژوهشهاه: نتیجه آزمون فرضی6جدول 

 فرضیات فرعی
ضریب 

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد
Tنتیجه  آماره) p<0.05( 

 تأفید 53/14 032/0 70/0شناس  تعيما،   بر  فتا  وظیفهایر سمت  اجتمای
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 ابتدائ 

روست  تعيما، ابتدائ  فتا  نوع ایر سمت  اجتمای  بر  تأفید 58/5 022/0 60/0 

 تأفید 58/16 018/0 74/0 ایر سمت  اجتمای  و  فتا  جوانمرری تعيما، ابتدائ 

دائ  ایر سمت  اجتمای  بر  فتا  تشا کت  تعيما، ابت فیدتأ 71/5 015/0 47/0   

تعيما،  تکرفم ی  بر فتا  همرا  باایر سمت  اجتما

 ابتدائ  
فیدتأ 42/10 039/0 66/0  

تعيما،    اجتمای  بر  فتا  شهروندی سازتان ایر سمت

 ابتدائ 
فیدتأ 56/10 025/0 64/0  

ضالالی بالالاال فر جالالدول  بالالاط هاهبر اساس ارمیات خمصه شد  ر   کالاله ا ت یالال   سالالمت  ی فر

تالال ی شهروند سهاتؤلفههر فک از  اجتمای  با یالالا،  سالالاس  وش  وش ازتان   ا ب بالالر ا نالالد   ک

هالالای شد  اس . جد یدتأفحداقل تربعات ج ئ   یالالا، تتلیر طالاله ت شالالدت  اب یالال ا، و  فالالوق ت ول 

شالالا،  )سمت  اجتمای  و تحقی  یالاله رت  فتا  شهروندی سازتان  و ابعار آ،و  ا ن هالالد. ر  کي

طالال تالالوا ر ضالالیو فهاه) اب یالال  تهاهر شالالدی تحق یالالد  یالال اند أف جالالدول ت طالالاب   بالالی  . ت سالالتگ   ا، همب

نالال هاتؤلفه سالالطح تع سالالته ر   کالالوی سمت  اجتمای  با تتلیر واب بالالور  و  05/0چکتر از را ی 

سالالمت   عالالار  بالالی  اب نالالارا   طالاله تع کالاله  اب شالالا، رار  شدت  ابطه )تثب  و تتوس و اس . نتاف  ن

ر ا ت  با اف اف  هر فک از ابعایبوجور را ر. به فتا  شهروندی سازتان  و ابعار  اجتمای  و

سالالازتان  آ شالالهروندی  تالالا   یالال ا،  ف فالال اف  ت  هالالا،سمت  اجتمای  بی  تعيما،  ت بالالد. ر  فاا

تالالو ر  سالالازتان   شالالهروندی  تالالا   شالالاخ   ف مالالای  و  سالالمت  اجت بالالی   کالالل  نهاف  همبستگ  

نالالارا ی 64/0سنا  قرا  گرف   که تی ا، همبستگ  آ، با شدت  سالالطح تع فالالرض  05/0 و 

سالالمت   اس  که  ابطه تعنارا ی با  ا تأفید کرر. نتاف  گوا  اف پووه   شدت تتوس  بی  

 شهروندی سازتان  وجور را ر. اجتمای  و تتلیر وابسته  فتا 

سالالطح لو فرضیه فری  او سالال  ر   تالالو ر بر  عالاله  تالالدائ  ر  جات سمت  اجتمای  تعيما، اب
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 قابل قبول  قرا  را ر. 

  میانگین متغیر T: آزمون 7جدول 

 ینانفاصله اطم 3با مقدار  Tآزمون 

 Tآتا    تؤلفه
ر جه 

 آزاری
 باالحد  حد پافی  تفاوت از تیانگی  را یسطح تعن 

سالمت 

 اجتماعی
469/12 284 000/0 74881/0 279/0 383/0 

سالالتفار   ایهبرای آزتور، اف  فرضیه  از آزتو، تیانگی  تک نمون مالالا،شالالت ا رالالو  ور. ه

و کوچکتر 05/0را ی از تقدا  آلفا )هد  چو، سطح تعن رت ال نشا، نتاف  ر  جدول باکه 

صالالفر  ر  فالالرض  سالالمشالالت اس   بنابراف   نالال   عالاله ور  فع تالالو ر تطال عالاله  مالالای  ر  جات ت  اجت

 را  و ر  سطح قابل قبول  اس .تعن 

بر س   فتا  شهروند سازتان  تعيما، تقطع ابتداف  ر  جاتعه تو ر  و فرضیه فری  رو

  .ل قبول  قرا  را رر  سطح قاب

 

 

  میانگین متغیر T آزمون :8جدول 

 فاصله اطمینان 3با مقدار Tآزمون 

 Tآماره  مؤلفه
جه در

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

تفاوت از 

 میانگین

حد 

 پایین
 حد باال

رفتار شهروند 

 سازمانی
741/15 284 000/0 116/0 0579/0 177/0 

رو  . هما،ورشت استفار   ایه  تک نموناز آزتو، تیانگی برای آزتور، اف  فرضیه 



 

 

 

 

۱88  ۱۴۰۰پاییز و زمستان  ،شانزدهم، شماره ششمشناسی و مدیریت سبک زندگی، سال جامعه 

 

و کوچکتر 05/0لفا )را ی از تقدا  آهد  چو، سطح تعن رت که نتاف  ر  جدول باال نشا، 

 ور  فعن  ر  جاتعه تو ر تحقی   فتا  شهروند سازتان شت اس   بنابراف  فرض صفر  ر 

 را  و ر  سطح قابل قبول  اس .ر  سطح تعن 

فرضیه  از آزتو، برابری تیانگی   بعدی پووه  برای اناا  آزتو، ر  پاسخ به فرضیه

 دول ذفل تحاسبه گررفد  اس .نیم. نتاف  ر  جکت رو جاتعه تستقل استفار  

 : آزمون مقایسه میانگین به لحاظ جنسیت9جدول

 

 آزمون برابری میانگین آزمون برابری واریانس

 Fآتا   
سطح 

 را یتعن 

ا   آت

T 

ر جه 

 آزاری

سطح 

 تعنارا ی

% 95فاصيه ارمینا، 

 برای اختم  تیانگی 

 حد باال حد پافی 

سالمت 

 اجتماعی

فرض برابری 

 وا فانس
906/1 169/0 891/0 283 374/0 1526/0- 0575/0 

فرض ید  

 برابری وا فانس
- - 880/0 035/258 380/0 1539/0- 0588/0 

رفتار 

شهروند 

 سازمانی

رض برابری ف

 سوا فان
035/0 851/0 67/1 283 094/0 1807/0- 2274/0 

فرض ید  

 برابری وا فانس
- - 67/1 054/273 095/0 0182/0- 2276/0 

را ی با توجه به آزتو، برابری وا فانس ر  تتلیر سطوح جنسی   چو، سطح تعن 

صفر ر  تو ر تر اس   پس رلیي  بر  ر فرض و ب  گ05/0و از آلفا )169/0آزتو، )

یرفم وا فانس رو جاتعه تررا، و زنا، ر  گت لاا نتیاه ری وا فانس رو جاتعه ندا فم. براب

فکدفگر برابرند. ر  اراته با توجه به آزتو، تیانگی  و سطح  تتلیر سمت  اجتمای  با

تر اس   پس فرض صفر و ب  گ05/0و  چو، از تقدا  آلفا )374/0را ی اف  آزتو، )تعن 



 

 

 

 

  ۱8۹ ...شهروندي سازمانی تحلیل رابطه سالمت اجتماعی بر رفتار
 

ر  جاتعه تو ر  ها،ا، و جنسی  آرهندگبی  سمت  اجتمای  پاسخافرفم  فعن  پت  ا 

وا، گف  که تت % 95 ر  سطح ارمینا،بنابراف   ؛اختم  تعنارا ی وجور ندا ر بر س 

 تیانگی  سمت  اجتمای  ر  تررا، و زنا، تفاوت  وجور ندا ر. 

نالال   برای آزتو، فرضیه تالالو، )چو، سطح تع فالالا )035/0را ی آز کالالوچکتر 05/0و از آل و 

سالال .اس   پس رلیي  بر   عالاله ا فالالانس رو جات بالالری وا  تالالو ر برا االاله  ر فرض صفر ر   لالالاا نتی

بالالر هاترو جاتعه تررا، و زنا، ر  تتلیر تها یرفم وا فانس گت  کالالدفگر برا بالالا ف صالال   ی شخ

چالال094/0را ی اف  آزتو، )نیس . ر  اراته با توجه به آزتو، تیانگی  و سطح تعن  و، از و  

شالالهروندی پت صفر  ا تر اس   پس فرض و ب  گ05/0) تقدا  آلفا افرفم  فعن  بی   فتا  

نالالا، ؛  تعنارا ی وجور ندا رو جنسی  ر  جاتعه تو ر بر س  اختم  بنابراف  ر  سطح ارمی

 وا، گف  که بی   فتا  شهروند سازتان  تررا، و زنا، تفاوت  وجور ندا ر. تت  95%

یالاله یه اصي  و ایتبا برای آزتو، فرض تالالدا کي تالالدل اب کالالسالالؤاالسنا   یالالاتي  ت  هالالای  ه با 

یالالانگی  5کمتر از  بالالا ت یالالری رهم  ا راشتند از تدل حا  گررفد و  فالالهت سالالؤاالاز گ ی هاتؤل

بالالاط  Amosاف ا  اصي  تو ر سنا  قرا  گرف  سپس با استفار  از نر  فرضیه اصي  که ا ت

  .تو ر تحيیل قرا  گرف  روند سازتان  بوررو تتلیر پنها، سمت  اجتمای  و  فتا  شه
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 مدل تبیین سالمت اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی :4 شکلی ودارنم

یالالی   مورا ی باال سمت  اجتمای شکل ن بر اساس سالالازتان   ا تب تلییرات  فتا  شهروند 

 رر.رگت مافد و سمت  اجتمای  پیشگوی تناسب  از  فتا  شهروند سازتان  تحسوب نت 

جالالدول جه به شاخ با نو اف ا  آتوسهاف  با نر ایتبا  تدل ن بالالرازش ر    8های نیکوف  

حالالد هد رت تو ر بر س  قرا  گرف  که نشا،  تالالدل ر   بالالرازش ر   کالالوف   تی ا، شاخ  نی

 تناسب  اس .
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 های نیکویی برازش سالمت اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی: شاخص10 جدول

 شاخص زش مدلهای برامعیار ردیف
ن شاخص میزا

 در مدل

حد 

 مطلوب
 نتیجه

 وp>05)بل قبولقا df/x2 09/1 > 3 کای رو نسب  1

2 
 فشه تیانگی  تااو ات 

 تقرفب
RMSEA 03/0 > 1/0 برازش خوب 

 بسیا خوب NFI 97/0 < 90/0 شاخ  برازش هناا  شد  3

 بسیا خوب CFI 98/0 < 90/0 ق شاخ  برازش تطبی 4

 بسیا خوب GFI 97/0 < 90/0 شاخ  برازندگ  5

 ببسیا خو AGFI 91/0 < 90/0 فافتهبرازندگ  تعدفل 6

یالالا  2بافست  آتا    ر  بر س  ایتبا  تدل نهاف  سالالافر تع بالالرازش و  بالالور،  سالالب  هالالای تنا

 تدل تو ر بر س  قرا  گیرر. 

 تعیا  به ینوا، انداز  تفاوت ت تقرفب اس . اف  فشه تیانگی  تااو او RMSEAتعیا  

حالالرا RMSEA برای هر ر جه آزاری تعرف  شد  اس . تقدا    که به واقع هما، آزتو، ان

تالالر از هر ر جه آزاری اس . برای تدل شالالند  کم شالالته با خالالوب  را نالالدگ   کالاله براز  05/0هاف  

عالاله  رهند  خطای تعقول  براینشا، 08/0اس . تقارفر باالتر از آ، تا  فالالب ر  جات سالال . تقر ا

نالالدفا بی  1/0 هاآ، RMSEAهاف  که تدل ضالالعیف  را  بالالرازش  شالالد   سالالم   تر با و 1392 )قا

 .و150

بالال  به سارگ  نشا، ت  2x آزتو،و df/x2 آزتو، سالالاختا   وا تالالدل   یالالا،  فالالا ب رهد که آ

تر باشد  کوچک 2x هر چقد  تقدا کند فا خیر. توصی  ت  های تشاهد  شد   اتیا، تتلیر

عالالدفل اس  نی  به 2x فافتهکه تعدفل df/x2 بهتر اس . یالال  و ت سالالب تطب ینوا، فک تعیا  تنا

 باشد. 3قارفر اف  آتا   کمتر از آ، با انداز  نمونه اس . بهتر اس  که ت
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یالالی  برازش فعن  نسب  شاخ  نیکوف  و 1GFIو AGFIهای تعیا  االالاو ات تب مالالوع ت تا

نالالد. تدل به کل تاموع تااو ات تاترفس برآو ر شد  ر  جاتعه تحاسبه ت  شد  توس  ک

بالالی    از لحاظ تطيوبی  به ضرفب همبستگ  شباه  را ر. هر روی اف  تعیا اف  شاخ هالالا 

بالالرازش تر باشند  نیکبه یدر فک ن رفک GFIو  AGFI صفر تا فک تتلیر هستند. هرچه وف  

  .)هما،و س های تشاهد  شد  بیشتر ارار  تدل با

يالالر و بون  هم ناتید  ت  -که شاخ  بنتير NFI شاخ و CFIو  NFI هایتعیا  شالالور. بنت

تالالر از 1980بوت ) بالاله 9/0و تقارفر برابر فا ب  گ صالالفر   تالالدل  بالالا  سالاله  شالالاخ   ا ر  تقاف ینوا، 

شالالگرا، کالاله بنالالد  ر  حال اهای نرری توصیه کرر خوب  برای برازندگ  تدل خالال  از پووه ر

نالالدگ   9/0ب  گتر از  CFI برند. شاخ کا  ت  ا به 8/0نقطه برش  شالالانه براز بالالول و ن بالالل ق قا

بالالی  اف  شاخ  از ررف  تقافسه فک تدل به. )هما،و اس  تدل اصطمح تستقل که ر  آ، 

 .آزتافد ا نی  ت ای نیس  با تدل پیشنهاری تو ر نرر  تقدا  بهبور ها هیچ  ابطهتتلیر

فالالاوت تااو ات تقرفب اس . اف  تعیا  به فشه تیانگی  و RMSEA تعیا  ینوا، انداز  ت

حالالرا   RMSEA   شد  اس . تقدا برای هر ر جه آزاری تعرف که به واقع هما، آزتو، ان

شالالند  کمهر ر جه آزاری اس . برای تدل شالالته با خالالوب  را نالالدگ   کالاله براز  05/0تالالر از هاف  

فالالب  ل رهند  خطای تعقونشا، 08/0تا فر باالتر از آ، اس . تقار سالال . برای تقر عالاله ا ر  جات

 ازش ضعیف  را ند.تر باشد  برفا بی  1/0ها ،آ RMSEA هاف  کهتدل

سالالازتان  تلییرات قار ند تستقل های تتلیرشاخ  ر  نهاف  تامویه شالالهروندی  تالالا     ف

 و اس  آتا ی جاتعه به متعمی قابل آتد   رسبه نتاف  و کنند تبیی   اتعيما، تقطع ابتداف  

نالال پی  ی سمت  اجتمای  ر ها اخش همه سالالازتان   بی شالالهروندی  تالالا   طالالع  ف مالالا، تق تعي

 
1. GFI:Goodness of Fit Index و   AGFIوAdjusted Goodness of Fit Index 
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 .را ند نق   ابتداف

 گیرینتیجه

شالالهروندی ها شاخ تأییرهد  از اف  پووه   تطالعه  تالالا   بالالر  ف مالالای   سالالمت  اجت ی 

جالاله استا، خراسا، جن شهر بیرجند ترک تعيما، تقطع ابتداف   سازتان  بالالا تو سالال .  وب  بور  ا

سالالازتان کیی چوب نرری سمت  اجتمای  )به چا  بالالاتم )  و و  فتا  شهروندی  گالالا، و  و ار 

تالال سالال ن شالالا، رار  ا یالاله .اف  ن مالالای ها شالالاخ تامو سالالمت  اجت نالالد ی  یالالرات قار  تالالا   تلی  ف

 کنند.  تبیی   ا شهروندی سازتان  تعيما، تقطع ابتداف 

حالالدورروندی سازتان  تعيما، جاتعه تی  فتا  شههالفهتؤتی ا، تیانگی    و ر تطالعه ر  

سالال . ر   37/3 ر  حدورو تی ا، تیانگی  ابعار سمت  اجتمای  ر  بی  تعيما،  14/3 بالالور  ا

فالالهبالالی   سالالتههاتؤل یالالر واب کالالرفم  نوع) ی تتل تالالرا  و ت شالالا ک اح سالالت   ت جالالوانمرری و   رو

خالالوو از اهمی  بیشتری برای تعيمشناس وظیفه نالالی  ر  ا، به ترتیب بر سالال   همچ بالالور  ا  را  

شالالکوفاف  انطباق  پافرش  سهم راش  ابعار تی ا، سمت  اجتمای  ) بی  سالالتگ  و  بالالهپیو  و 

 تعيما، جاتعه راشته اس . ترتیب باالترف  تیانگی  و ضرو ت  ا برای

بالالی  هبراساس نتاف  ب سالالازتان  ر   رس  آتد  سطح سمت  اجتمای  و  فتا  شهروندی 

 .ا ی قابل قبول  برخورا  اس ر اف  شهر بیرجند از سطح تعنتعيما، تقطع ابتد

کالالهتالالت  آتد  از نتاف  رس هبا توجه به نتاف  استنبار  و تحيیل یاتي  ب کالالرر  یالالا،   وا، ب

تالالرف   تؤلفهیر و با جوانمرری بیشترف   ابطه تؤ تؤلفهتتلیرسمت  اجتمای  با  شالالا ک  کم ت

یالالاس . همچنی  باف  ابطه ایرگاا   ا راشته سالالازتان  د بیا، کرر که نتاف  ضرفب تع تالالا   ی   ف

کالاله  سالال   فالال  ا یالالانگر ا پالالووه  ب تالالو ر  عالاله  فالالهشالالهروندی ر  جات فالالهوی هاتؤل سالال  و ظی  شنا

سالال  ی تشا ک  و نوعهاتؤلفه جوانمرری نسبتا  خوب  سالالبتاو تتو سالالت  ن ی  یالالضالالرفب تع و رو
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جالاله   تاموع بافد بیاررر. رگت تکرفم ضعی  تشاهد   و ی احترا هاتؤلفه بالالا تو کالاله  ، کرر 

کالاله به آزتو، فر شالالا   کرر فالالد ا بالالل با سالالطو  ق تالالاکو  ر   هالالاف   بالالا  ن تالالدل ایت صالالي  و  ضالالیه ا

سالالازتان  تلییرات قار ند تستقل های تتلیرشاخ  تامویه طالالع   فتا  شهروندی  مالالا، تق تعي

نالالد تبیی   اابتداف   تالالاف  و کن سالال به ن تالالد  ر بالالل آ مالالیم قا عالاله بالاله تع تالالا ی جات سالال  آ مالاله و ا  ه

تالالداف ا  شهروندی سازتان   فت بین پی  مت  اجتمای  ر ی سها شاخ طالالع اب مالالا، تق  تعي

 .را ند نق 

فالال  همچنی  ر  اف  تحقی  جنسی عالاله ر  ا تالالو ر تطال   ایری بر تتلیرهای تستقل و وابسته 

ی پاسخگوفا، نداشته اس   براف  اساس آو جمعتحقی  ر  زتا، تو ر سنا  ارمیات و 

هالال  به  زنا، و تررا، تتفاوت  بی عالاله ج تالالو ر تطال عالاله  يالالم جات نالالد رع فالالهی از ت تالالا  هاتؤل ی  ف

رس  آتد  از اف  تحقی  ه. نتاف  برررگم شهروندی سازتان  و سمت  اجتمای  تشاهد  ن

شالال 1391) پو  و یبداله فا و ابراهیم1397با نتاف  ناش  از تحقی  شربتیا، ) کالالاتي  و رار  و و 

طالالع  اجتمای  ف  تطيب اس  که سمت ه اس  و بیانگر او همخوان  راشت1395) مالالا، تق تعي

سالالازتان  ابتداف  ضالالرو -ر  اففای بهتر نق  آنا، و  فتا  شهروند  پالالافر از  ت  اجتنابکالاله  نا

  نق  اساس  را ر. -بافد باشد تعيما، تقطع ابتداف شلل 

شالالاخ بالالا  مالالای   سالالمت  اجت فالالرری  سالالطح  کالاله ر   بالاله افن رالالها با نرر  چالالو، ا تبا ات  ف  

بالالا تحی ی اجتمای   سازگا یهات  تها تعاتمت فرری بالالاق  يالاله   انط مالالای  از جم هالالای اجت

سالالازتا، فوگ  بهواند ر  ا تباط باشد  اف  وتت سازتا،  ینوا، فک تها ت کيیدی ر  سطح 

هالالدات و هوف بالالارالت  تع شالالتگ  ت جالالب انبا فالالرار تو يالال  ا حالالس تع بالالا  مالالرا   شالالترک هالالا ه ی ت

جالالاز اف  ررر.گت  بالالا تو سالالمت  و  یالال   بالاله اهم سالالازتا ه  مالالای  ر   ضالالر  پالالووه   ها،اجت حا

شالالهروندی  ر صدر تالالا   مالالای  و  ف سالالمت  اجت بالالی   طالاله  عالاله  اب سالالازتان  بور  اس  تا به تطال

 تعيما، بپررازر.
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پالالووه   رالالری  حالالث ن بالال  تبا سالالو، ر یالال  و1996) 1ال  مالالای   ا  و2004) و کی سالالمت  اجت

گالالر بالالا رف بالال   کالالا، ا،استنباط فرر از کیفی   وا مالالاهالالا گرو و  ن رف ضالالو فالالرر  کالاله ی ی اجت ی

شالال  ازت  س   تعرف ها،آ مالالای  بخ سالالمت  اجت یالالاس  کالاله تق نالالد  سالالمت  و  کنند و تعتقد

تالاله ؛سنادو  ا ت و یميکرر  فتا   رر )احساس  تفکرهای ر ون  فپاسخ فالال  نک شالالانگر  که ا ن

مالالای  حالالی  اجت بالالور  ضاف  فا فقدا،  ضاف  فرر از زندگ  و ت هالالد  شالالربتیا،  خوا  و1397 )

 .و212

جاتعه   سازتان ی فتا  شهروند  فتقو یکه برا کرر ا،یب نگونهفوا، اتت اتر   فر  نها

)سازتا،و  ،ااز اجتمایش  احساس کنند که بخشما، تعي دفتو ر تطالعه ر  گا  اول با

آ،  شرف یر  پ  وند و سهمشت   فسازتا، حما  فو به آ، تعي  را ند و از رر هستند

سازتا، خور آ،  ا   یبا توجه به توقعاف  افرار   و. ر گا  رو تمایاج طباق)ان را ند؛

 رفر  کنا  سا گرا،فر  ذاتتثب  و ایتمار به خوب بور،   نند و با نگاهکت ر ک و فهم 

احساس  تعيما، یر  گا  بعد .و وستگیو پ رشف)پا نندکت   همکا ا، احساس  احت

 وزانه خور  ا با  یها یعالاتر ف  یواسطه هماز سازتانشا، هستند  به  اتیکنند که یضو ح

 ی فتا ها دخورکا آت صو تبهافرار   فا گرفما ند؛ به یبا ت رشت ازتا، با ا زش س

 ا ر    سانند و تعهدات تشخص ت  ا به اتما    هند و تقاصد خاصرت  ا اناا    نیتع

 ی  شهروند فتا  زتانعيما، ت ف ر  گا  نها و.سهم راش ) رندفاپت ا تباط با سازتا، شا، 

به  دباشند و تعتق دوا یخور و سازتانشا، ات ند فنند که ر  تو ر آکت   ف ا ر  سازتا، تقو

 برو.  اجتمای ف )شکوفا که هس  بهتر شور  فشا، از اخور و تد سه  یندکه وضعباش  فا

و   سازتان یا تقاء  فتا  شهروند یبرا ف وا،  اهبررهاتت رس  آتد  به  فاساس نتا

 رار. شنهاریپجاتعه تو ر تطالعه     اجتمایسمت

 
1. Larson 
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  فر  ا  تانساز یو  فتا  شهروند  سمت  اجتمای  ا،یبور، ت  فیبا توجه به پا ▪

 یتسئوال، آتوزش و پرو ش شهرستا، نسب  به بازآتوز رار که شنهاریپ دفپووه  با

شهرستا،  ر  سطح  سازتان یو  فتا  شهروند  سمت  اجتمای یها رو 

 .ندفنمااجرا   و اقداتات یمي های ف برناته

  اجتمای یو ان وا  گانگیاز ب یریو جيوگ  سازتان ی فتا  شهروند  فتنرو  تقوبه ▪

   واب  اجتمای دفبا  و  وان  اجتمای   فرهنگ یر  سطح سازتا، از ررق اب ا ها

 .کرر  فو جاتعه تقو  اجتمای یهاگرو   ی ا ر  ب را،یرب

قرا    فتو ر حما  اهدا  سازتان یر   استا  ا را،یو بالقو  رب بالفعل یهاینمندتوا ▪

  ر.نمو یبررا بهر   سازتان یاههبرنات شبرریرار و از تاا ب آنها ر  جه  پ

تو ر  را،یرب  حس تعي  سازتان  فجه  تقو  و اجتمای  فرهنگ یهای ف برناته ▪

 .رریقرا  گ  اقدا  یمي

و   نتعهد سازتا  فاف ا یر   استا را،یرب    سازتانتشا ک  فجه  تقو ▪

  نمور. ی ف  ا برناته  و فرهنگ  اجتمای ی اهکا ها دفبا یرفپا یتسئول
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