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 : چکيده

  ینقشش و رفتشار ششهروند  تیشفاف  نیدر رابطه ب  یسازمان  لتیفض  یانجینقش م  یپژهش حاضر با هدف بررس

  -یفی، توصشهشا داده یجمش  آور  ثیشو از ح یکشاربرد-یهشدف توسش ه ا  ثیشاز ح قیشانجام شد. روش تحق یسازمان

پشرورش  وم لمشان آمشوزش   هیشپشژوهش ششامل کل یبشود. جام شه آمشار  یبه روش م ادالت ساختار  یهمبستگ

نفشر بشه   200سشاده ت شداد   یتصشادف یر یشنمونشه گ  وهیبود که با استفاده از شش 1397-98 یلیدر سال تحص  نگانیبا

(،  2000اورگششان  یسششازمان  یاز پرسشششنامه رفتششار شششهروند هششا داده آوریجمشش  یعنششوان نمونششه انتشششا. شششدند. بششرا

  ییشش( اسششتفاده شششد. روا2004 مکششارانکششامرون و ه  یسششازمان  لتی( و فضشش1992 ریسششاو  ینقششش سششازمان  تیشششفاف

 یبشه دسشت آمشد. بشرا 87/0و  84/0، 91/0 بیشآنهشا بشه ترت ییایشقشرار گرفتشه و پا  دییشتأمورد   ها پرسشنامه ییمحتوا

نقشش    تینششان داد کشه ششفاف  قیتحق یها افتهیاستفاده شد.  زرلیو نرم افزار ل spssاز نرم افزار  ها داده لیتحل

  می( اثشر مببشت و مسشتق44/0 یبا بتا یسازمان  لتیفض( و بر  39/0 یبا بتا یسازمان  یبر رفتار شهروند یسازمان

اسشت کشه   23/0 یسشازمان  یبشر رفتشار ششهروند ینقشش سشازمان  تیشفاف  میرمستقیاثر غ بیضر   نیدارد، همچن

  یو رفتششار شششهروند ینقششش سششازمان  تیشششفاف  نیبشش ۀدر رابش   یسششازمان  لتیفضشش   ۀنقششش واسشش   دهششد یمششنششان  

  یرهشایاز متغ یسشازمان  لتینقشش و فضش  تیگرفت کشه ششفاف  جهینت  توان یم نیاست. بنابرا داری نم  یسازمان

 است. یسازمان  یمهم و مرتب  با رفتار شهروند
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 مقدمه

بششا چالشششها و   ییارویششآموزشششب بششرا  رو یها سششازمان

دارند که داوطلبانشه و   ازین  یشراي  پيچيده به م لمان

اختيار  رفتار کنند و برا  موفقيشت سشازمان، از هشي   

(. ايششن Vigoda & Gadot, 2007نورزنششد    غیششتالشششب در 

کشششه از انتهارهشششا    یار یشششداوطلبانشششه و اخت  یرفتارهشششا

و بششرا  بقششا  سششازمان ضششرور    هرسششمب فراتششر رفتشش

ن رفتشار ششهروند  سشازمانب  مطشر   هستند بشا عنشوا

(. دادن Bolger & Somech, 2004  شششششوند یمشششش

خوانششدن   ت،یششفیبهبششود ک ینوآورانششه بششرا  یشششنهادهایپ

،  هشششا آنو عمشششل بشششه  ها بشششششنامهو  ها دسشششتورال مل

و مقشررات در مواقش    نیقوان  ینکردن از اجرا  یچیسرپ

و مقشررات  نیقشوان  یاز اجرا تیحما ،ینبود ناظر رسم

در حد مجشاز   ینکردن حت  بتیو نانوشته، غ یرسم ریغ

 نیششسششازمان  ز   یهششا یششیداراو مراقبششت و محافهششت از  

( نششششان از وجشششود رفتشششار  12: 1387 ،یو بهرنگششش یآبشششاد

 یها سشازماندر مدارس به عنوان    یسازمان  یشهروند

 ،یشششهروند  یدارد. در صششورت نبششود رفتارهششا  یآموزششش

 یبشه سشمت اثربششش یبشه کنشد یآموزش یها سازمان

 حرکت خواهند کرد.

رفتشار درون  نیبش ،یرفتار شهروند فیدر ت ر   محققان

 ,Hui  اند ششدهتفاوت قائشل     یو رفتار فرانقش ینقش

et al., 1999.) 

اطشششال    یششششغل  یبشششه رفتارهشششا یرفتشششار درون نقشششش 

  یرسششم یهششا نقشو   فیکششه از شششر  وظششا  شششود یمشش

  یرسششم سششتمیسششازمان نشششات گرفتششه و توسشش  س

. رفتششار  شششوند یمششو پششاداش داده   ییسششازمان شناسششا

 یهششا نقشفراتششر از    یشششغل  یبششه رفتارهششا یفرانقششش

  یار یششرفتارهششا اخت نیششکارکنششان اشششاره دارد، ا  یرسششم

سشازمان    یپاداش رسشم ستمیدر س  م موالا هستند و  

 .  شوند ینمدر نهر گرفته  

  یتحششت عنششوان رفتششار فرانقششش یرفتششار شششهروند ابتششدا

  یرفتارششهروند کشردیرو نیمورد توجه قرار گرفت. در ا

کششار فراتششر از    یافششراد در محشش یهششا کمکبششه عنششوان  

شده اسشت   نییت  ها آن یاست که برا یالزامات نقش

پشاداش  سشتمیس  قیو آشکار از طر  میو به طور مستق

(. Castro, 2004  ردیشگ ینمشقشرار    ریمشورد تقشد  یرسشم

 ،یرفتششار شششهروند کششردیرو نیششمتناسششب بششا ا  ن،یبنششابرا

آگاهانه و داوطلبانه اسشت کشه بشه طشور   ،یفرد  یرفتار 

 یپششاداش دهشش سششتمیتوسشش  س حیو صششر  میمسششتق

نششششده، امشششا در مجمشششو    تیشششسشششازمان تقو  یرسشششم

 بششد یمرا ارتقاء   یسازمان  یاثربشش

 Organ, 1998از   گششششر یدوم، گششششروه د  کششششردی(. در رو

  یکه رفتشار ششهروند  سشازمان  کنند یم انیمحققان ب

به صورت مجشزا از عملکشرد کشار  مشورد مالحهشه   دیبا

عملکشرد   نیبش زیمششکل تمشا  گشرید  ن،ی. بنابراردیقرار گ

 دگاه،ید  نینقش و فرانقش وجود نشواهد داشت. در ا

د بششه عنششوان تمششام یششرا با یرفتششار شششهروند  سششازمان

 ,Castroرفتارهششا  مببششت افششراد در درون سششازمان 

رفتشار   کشرد،یرو نیش( در نهر گرفت. متناسب بشا ا2004

 یمببشت، اخالقش  یرفتارها هیبه کل یسازمان  یشهروند

و سششازنده در چشششارچو. نقشششش و فراتشششر از نقشششش بشششه  

 یاثربششش ،ییحفظ کارا یمنهور کمک به سازمان برا

 .  شود یمگفته    ندهیآ رآن د یرقابت تیو مز 

  یهشا یبنشدطبقشه   یسشازمان  یمورد رفتار ششهروند  در

  رفتشهیو پذ نیشکل گرفتشه اسشت. پرکشاربردتر   یمشتلف

( اسشت  1998مت لق به اورگان   یطبقه بند  نیشده تر 

  ،یرا بششه پششنع بن ششد نششو  دوسششت یکششه رفتششار شششهروند

اد. و   ،یمشدن  لتیفضش  ،یجوانمرد ،یسازمان  لتیفض

  گشرید  هکمشک بش  ،ی. نشو  دوسشتکنشد یمش مینزاکت تقس

اسششت. منهششور از   فشششانیکارکنششان در رابطششه بششا وظا

از حشداقل  شیبش ار ،یرفتارها  اخت یسازمان  لتیفض

از تحمششل و   یالزامششات نقششش اسششت. جششوانمرد  حششاک

کردن است.    تیبدون شکا رعاد یغ  یگذشت در شرا

بششه مشششارکت و   لیششبششه م نششا  تما یمششدن  لتیفضشش

بشه   کشتدر سازمان است و اد. و نزا   ر یپذ تیمسئول

و مششکالت کشار    ها اسشترساز  ر یشگیتالش برا  پ

 (.Yoon, 2009 شود یمگفته    گرانیدر رابطه با د

با عنشوان ررفتشار   تیر یمد  اتیدر ادب  یمفهوم  یتازگ به

رفتششار  نیششر   مطششر  شششده اسششت. ایاجبششار  یشششهروند
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سوءاسشششتفاده    یو در مشششوارد یاجبشششار  رداوطلبانشششه،یغ

است. در سه حالت، احتمال به وجشود آمشدن و  انهیگرا

عششدم   -1: ابششدی یم شیافششزا یرفتششار  نیچنشش یر یبششه کششارگ

ششغل و   یرسم تملزوما  نیدر حد فاصل ب  تیشفاف

بششازار و   یفشششارها  شیافششزا -2داوطلبانششه   یرفتارهششا

حشد و مشرز رفتشار   نییت  -3از رقابت و  یسطو  باالتر 

بششششه کمششششک سرپرسششششتان و   یسششششازمان  یشششششهروند

 (.  Vigoda & Gadot, 2006: 79 رانیمد

 تشوان یمرا   یتوجه به آنچه گفته شد، رفتار شهروند با

دوم( در نهشر    کشردیمرتب  با نقش رو  یبه عنوان رفتار 

بشه منهشور  یوضشو  نقشش سشازمان نیگرفت. همچن

 انشهیو سوءاستفاده گرا یانتفاع یاز رفتارها یر یجلوگ

 یکشیرو  نیاست. از ا ی( ضرور یاجبار  ی رفتار شهروند

  ،یسششازمان  یشششهروند  رفتششارمششرتب  بششا   یرهششایمتغاز  

 نقش  در نهر گرفته شده است.   تیشفاف

هشششزاره سشششوم در    یاخالقششش یها موضشششو از   تیششششفاف

   ها سازمان

 Vaccaro, 2010و   یسشازمان  مشثثرعملکرد   ازین  شی( پ

 ششود یمشبشاال   یبشا اثربششش ییها سازمان جادیسبب ا

 Burger & Owens, 2010از   یمببتش  عینتشا  تی(. شفاف

و خششش    ها اسشششتیسسشششازگار  و درف افشششراد از    لیشششقب

(، مشششارکت Oliver, 2004: 31سششازمانب    یهششا یمششش

 شیافششزا ت،یر یاعتمششاد نسششبت بششه مششد جششادیا شششتر،یب

از خطاهشششا و اشششتباهات، بهبشششود  یر یادگیشش ت،یششخالق

  یو کشاهش رفتارهشا یششغل  تیرضا شیعملکرد، افزا

(، کشششاهش Voglgesng & Lester, 2009مششششر.  

و کششاهش  تیششواق  فیششنقششش، کششاهش تحر اسششترس  

.  آورد یم( به بار  Rizzo, et al., 1970  یتصن  یرفتارها

از   یودنقششش بششه عنششوان نمشش  تیشششفاف  انیششم  نیششدر ا

 برخوردار است.  یا ژهیو تیاز اهم یسازمان  تیشفاف

انتهشارات و  ی دربشارهنقش به باورها  افراد    شفافيت

اششاره دارد  ششان یشغل یها نقشرفتارها  مرتب  با  

 Kahn, et al., 1964  انجشام  توانشد یم(. شفافيت نقش

بهتششر رششار و وظششايفب رششه بششر عهششده راررنششان سششازمان  

گذاشته ششده اسشت را در برداششته باششد و ديشدرلب و  

نگرش فرد را نسبت بشه وظشايف و ششغل خشود تغييشر 

  یهشا نقشکشه از    ی(. کارکنانRobert, 2003خواهد داد 

، کمتشر دچشار باششند یمشآگشاه   یخود به روشن یسازمان

درجششه   هشا آندر   نیشششده و هشم چنشش  یو نگرانش شیتششو

 & Allen  باششد یمشمششهود    یاز ت هد سازمان یادیز 

Fredman, 2001: 145دو ب شد    ینقشش دارا  تی(. شفاف

شفافيت هدف و شفافيت فرايند  بر گرفته از نهريشه  

بشه  کنشد یمش. ششفافيت هشدف اششاره  باشد یمساوير(   

حد  ره در آن اهداف عينب و رلب نتايع يك ششغل بشه  

طور واضح بيان و مششش  ششده اسشت و ششفافيت  

فراينششد حششد  اسششت رششه در آن فششرد از چگششونگب و رونششد 

 (.Sawyer, 1992انجام دادن شغل خود آگاه است 

 یکشیبشه عنشوان  زین  یسازمان  لتیپژوهش فض نیا در

 ،یسششازمان  یمششرتب  بششا رفتششار شششهروند  یاز رفتارهششا

تشأثير  ژهیشباتوجه به نقش  مثثر آن در سازمان و بشه و

آن بر رو  عملكشرد راررنشان، مشورد توجشه قشرار گرفتشه 

 لتی(. واژه فضشششCameron, et al., 2004اسشششت  

و  یت ششال ی نششبششه م arête یونششانیبرگرفتششه از لغششت 

virtue  یبرتشر  ایشنقطشه قشوت   یبه م نش نیدر زبان الت 

بششه طششور گسششترده در   لتیاسششت. دربششاره مفهششوم فضشش

اخشال  بحشث   لیمتون اخال  و به طور خاص در فضشا

 لتی(. فضشHackett & Wang, 2012: 869  ششود یمش

افشراد  یرفتارهشا نیتر  سشتهیشاافشراد و    یشرا  نیبهتر 

 نیو بزرگتششر  کنششد یمشش یاسششت کششه وجودشششان را مت ششال

  فیششدر ت ر   لتیبشششر اسششت. مفهششوم فضشش یهششا آرمان

نششدارد و از آن بششه عنششوان    یعلمشش یو مبنششا هیششپا ،یسششنت

شششده کششه بششا    ادیششو فرهنششم محششور  ینسششب  یمفهششوم

 یت صشبات اخالقش ایمذهب   ،یاجتماع یمحافهه کار 

 ,MacIntyre, 1984; Schimmelبشوده اسشت   نیعجش

1997; Chapman & Galston, 1992لتی(. فضششش  

و  تیشتوسش ه و تشداوم، حما جاد،یا یبه م ن یسازمان

از   یمت شال  التی، اعمال و تماها عادتپرورش رفتارها، 
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  یصداقت، بششش، اعتمشاد و وفشادار   ت،یانسان لیقب

 سازمان است  کیدر   یو جم  یدر سطح فرد

 Rego, et al., 2011یصفت اخالق  یسازمان  لتی(. فض 

 یکشار   ینو  رفتار در زندگ  کی یاست که از تجم  ادراک

در سششطح    دیششبا یسششازمان  لتی. فضشششششود یمششآموختشه  

سشازمان   یآرمان یها ارزششده و در   یاتیسازمان عمل

  لتیفضشش  نی(. بنششابراChun, 2005: 270آشششکار شششود  

در    توانشد یمکه    استسازمان   یاخالق یژگیو یسازمان

کنشد.    دایشافشراد در سشازمان نمشود پ یتیصفات ششصش

مقابلششه بششا    ییتوانششا شیبششا افششزا یسششازمان  لتیفضشش

، از شود یمکه سازمان با آن مواجه    یا عمدهمشکالت 

. نسشبت دادن کاهشد یمشمششکالت سشازمان    یآثار منف

کننشده آن اسشت    انیشبه سشازمان، ب لتیفض  صهیخص

و  تیششتقو جششاد،یا یبششرا زمال  یکششه سششازمان توانمنششد

محشور    لتیو فضش زکارانهیپره یها تیف الاز   تیحما

در سشازمان، بشه رفتشار   لتیخود را دارد. فض یدر اعضا

آن دسشته از  نرویکارکنان اشاره دارد؛ از ا  یبرتر و مت ال

  انشد یسشازمان لتیخاسشتگاه فضش یسازمان  یها یژگیو

عشششق و   لیششاز قب یمت ششال  یکششه بششه ظهششور رفتارهششا

اراده،  ،ی(، تششوان اخالقششRego, et al., 2011  یهمششدل

 ;Seligman, 1999  هشششا یدششششوار تحمشششل در برابشششر  

Baumeiser & Exline, 2002و   ی(، سشالمت، شششادمان

 ,Ryff & Singer  هشا یسششتدر برابشر    یر یان طشاف پشذ

2008; Myers, 200سشازمان منجشر    یاعضشا ی( از سو

 یهششا تیف الشششوند. بنششابراين هرگونششه اعمششال فششرد ،  

فرهنگب و يا هر فرايند  ره باعث    یها یژگیوجم ب، 

ان ششود ممكشن ترويع و تداوم فضشيلت در يشك سشازم

 Cameron, etاست به فضيلت سازمانب منجر شود  

al., 2004.) 

و  یبسزا در سالمت سشازمان یر یتاث یسازمان  لتیفض

و عملکششرد   تششر یقششوشششور و نشششار و روابشش     شیافششزا

 ,Cameron, et al., 2004; Cameron یمببت سشازمان

(، Chun, 2005اخالقششششب   یهششششا یژگششششیو(، 2009:39

  یشیهم افزا  ،یاجتماع هیسرما  جادیاحساس مببت و ا

 ,Barclay & Markel  ها سشازماندر عملکشرد افشراد و  

(  Rego, et al., 2010سازمانب    ی(، رفتار شهروند2010

و ارتقششاء رفتششار   یبششه ت ششال یسششازمان  لتیدارد. فضشش

. قششرار گششرفتن در  شششود یمششاعضششا  سششازمان منجششر  

احساسشات   جشادیموجشب ا  ،یسازمان  لتیم رض فض

آنها در راستا  کمشک و  شتنیمببت در کارکنان و برانگ

 ششتریاجشرا  هشر چشه ب جشهیو در نت گریکشدیاحترام بشه 

(.  Bagozzi, 2003 ششود یمش یرفتار شهروند  سشازمان

مببت از سشازمان، ششهرت و   تیافراد با ذهن نیهمچن

اعتمششاد و احسششاس  ش،یخششود را افششزا یاعتبششار سششازمان

 نیشا تیشوفادار  را توسش ه، و در راسشتا  حفشظ و تقو

بششرا    شششتریاعتبششار و انجششام بهتششر و کسششب سششود ب

(. ادراک Lilius, et al., 2008  کننشد یمش سازمان تشالش

تا عواطشف مببشت   شود یمباعث   یسازمان  لتیاز فض

سششودمند،    یشششده و رفتارهششا  شتششهیدر کارکنششان برانگ

کارکنشان   یاز سشو یششتر یهمدالنه و تشومم بشا احتشرام ب

 ;Spector & Fox, 2002; Bagozzi, 2003 ابشدیبشروز 

Avey, , et al.,  2008و   یسشازمان  لتی(. ادراک از فضش

 انیشم  یوسشتگیپ ،یسازمان  یها ارزشدرک منسجم از 

کارکنششان   یدرونشش  تیششهو  قیششاعضششاء سششازمان را از طر 

  هششا آن (،Lilius, et al., 2008  بششششد یمششبهبششود  

 ,Kets de Vries  کننشد یمشدر کشار را تجربشه    یم نادار 

اثشششربشش بشششه سشششازمان   یا گونشششه( افشششراد بشششه  2001

تششالش   یبهبششود عملکششرد سششازمان یو بششرا وندنششدیپ یمشش

  یرفتارهششا یمسششت د اجششرا  بیششترت نیششو بششه ا کننششد یمشش

 ;Gavin & Mason, 2004  شششوند یمشش یشششهروند

Wright & Cropanzano, 2000  علشت کشار   بشه(. افشراد

محششور احسششاس قششدر و منزلششت    لتیدر سششازمان فضشش

فرصشت    نی( و در پاسخ بشه چنشEmmons, 2003کرده  

بدانند کشه در   یفیوظا یخود را مت هد به اجرا ،یشغل

 & Ribeiroافشراد باششد   ریکل به نفش  سشازمان و سشا

Rego, 2009) 

دليل پيامدها  مهشم فضشيلت سشازمانب، برخشب از    به

  یها برنامهرا در  لتیدر با. فض  قیمتشصصان، تحق

 ,Moore & Beadleسششازمان قششرار داده    یقششاتیتحق

2006; Gowri, 2007; Lilius, et al., 2008ی( و برخش  
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  یو طراحش یسشازمان  لتیفضش  یدر عمشل بشه بررسش  زین

 Cameron, et  انشد پرداختهسنجش آن   یبرا یاسیمق

al., 2004  .) 

از   یبود که فهرست یکسان  نی(، از اول1999  سولومون

از   یادیششکسششب و کششار را کششه شششامل ت ششداد ز   لیفضششا

 یبششششود، فششششراهم کششششرد. مششششورف یاخالقشششش لیفضششششا

 Murphy,1999شششامل صششداقت،   لتی( پششنع ب ششد فضشش

کشششرد   یرا بررسششش یانصشششاف، اعتمشششاد، احتشششرام و همشششدل

 Payne, et al., 2011: 260ی(. امششا در حششوزه سششازمان 

اسششت کششه در  یشششمندانیاند نی( از اولشش2003  کششامرون

تشالش کشرده  یسشازمان  لتیفضش  یمفهوم سشاز   نهیزم

  لتیاز فضش یو همکارانش مدل پشنع عشامل یاست. و

، بششششش ، اعتمششاد ،   ینششیشششامل خششوش ب  یسششازمان

مششدل بششر   نیشششششفقت  و صششداقت  را ارائششه نمودنششد. ا

در ت ششاريف فضششيلت   اسششاس سششه ويژگششب رليششد  رششه

  یژگشیسه و  نیاست. ا دهیگرد  یم رف  شوند یمتداعب  

بشا   ییها انسشانعبارتند از: تشأثير انسشان   فضشيلت بشه 

ششصشششششيت اخالقشششششب و ششششششكوفا، قدرتمنشششششد، دارا  

خودرنترلب، ان طشاف پشذير، دارا  اهشداف م نشب دار و 

 نششان   یاخالقش ریش(، خشود یماصول مت الب مربور  

ره چه چيز خو.، درست و شايسشته اسشت( و   دهد یم

 فضششيلت فراتششر از صششرفاا   یاجتمششاع تیبهبششود وضشش 

 یهششا ارزشو  ابششدی یمسششود منششاف  خششود گسششترش  

 یها خواسششتهرششه فراتششر از   کنشد یمششاجتمشاعب را ايجششاد  

به صورت تمايشل يشا انتهشار   یابزار  است(. خوش بين

هميشششگب بششه دريافششت و دسششتيابب بششه نتيجششه مببششت 

رشه   دهشد یمش. اعتماد سازمانب نششان  شود یمف  ت ري

حسششن نيششت، مالحهششات، و احتششرام بششر سششازمان حششارم 

است و افراد به يكشديگر و رهبشران خشود اعتمشاد دارنشد.  

شفقت سازمانب بدان م نب اسشت رشه افشراد مراقشب 

.  دهنششد یمششيكششديگر هسششتند و بششه يكششديگر اهميششت  

ره درستكار ، قابليت اعتمشاد   دهد یمصداقت نشان  

 یسشازمان  شو احترام در سشازمان ششاي  اسشت. بششش

بدان م نب است ره اششتباهات بشه سشرعت بشششيده  

بشرا  يشادگير  در  ییها فرصشتو بشه عنشوان   شوند یم

رششه از طريششق اسششتانداردها  بششاال  عملكششرد    یا نششهیزم

 رنششدیمشششش  شششده اسششت، مششورد اسششتفاده قششرار بگ

 Rego, et al., 2011.) 

  یقشاتیکشه تحق  دهشد یمپژوهش نشان   اتیادب یبررس

  یرفتششار شششهروند یرهششایمحششدود در رابطششه بششا متغ

انجشام   یسشازمان  لتینقش و فضش  تیشفاف  ،یسازمان

را بشا هشم   ها مثلفشه نیشکشه ا  یشده است. اما پژوهشش

 نشد.  دهیمدنهر داشته باشد، د

( در پشژوهش خششود  1389فششر و جشواهر  کامششل   یبهشار 

در سشازمان،   ینشان دادند که توجه به ارزشها  اخالقش

و   ی. خشششوعدهششد یمشش شیرفتششار شششهروند  را افششزا

نفشر از کارمنشدان    141 یبشررو ی(  در پژوهش1392 ینور 

  نیکششه بشش  دادنششدشششرکت مشششابرات اصششفهان نشششان  

سشه   و یسشازمان  یبا رفتار ششهروند یسازمان  لتیفض

اد. و   ،ینوعدوسشششت  ،یمششدن  لتیفضشش  ی نششیب ششد آن 

وجشششود دارد.  یدار   یرابطشششه مببشششت و م نششش یمهربشششان

  ی( در پشژوهش خشود بشررو1392و همکارانش  یبهزاد

نفششت وگششاز کششارون، بششه   یکارکنششان شششرکت بهششره بششردار 

  یبشا رفتشار ششهروند یسشازمان  لتیرابطه فضش یبررس

 یم نششو  یسششتیو بهز  یسششازمان  یوفششادار  ،یسششازمان

و  یسششازمان  لتینشششان داد کششه فضشش  عیپرداختنششد. نتششا

و  یم نشو  یسشتیبهز  ،یسازمان  یاب اد آن با رفتار مدن

دارد.   یمببت و م نشادار   یهمبستگ  یسازمان  یوفادار 

و   نیحسشششششششن زاده ثمشششششششر  قیشششششششتحق یها افتشششششششهی

  یاز وجود رابطه مببت و م نش ی( حاک1393 دکاریسف

  ارکنشانو رفتشار ششهروند  ک یسشازمان  لتیفض  نیدار 

(، رگو و 2009و رگو  برویمناطق شهردار  رشت است. ر 

( در مطال ات خود  2011(، رگو و همکاران 2010همکاران 

و رفتار ششهروند   یسازمان  لتیفض  نیکه ب  افتندیدر 

پشرورش   کشهیوجود دارد بطور  میرابطه مببت و مستق

موجب بشروز رفتشار ششهروند  و در    یسازمان  لتیفض

کارکنششان و   یسششالمت عششاطف  اءبهبششود و ارتقشش جششهینت

 Chen  انمی. چن و شود یمکار    رو یت هد در ن عیترو



 یسازمان  ینقش و رفتار شهروند  تیشفاف  نیدر رابطه ب  یسازمان  لتیفض  یانجینقش م
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& Yang, 2012 هششا ارزش افتنششدی( در پششژوهش خشود در  ،

 یمببتش  ریتأثرهبران بر کارمندان  یو رفتارها ها نگرش

تا کارکنان رفتشار   شود یمموجب    نیو همچن گذارد یم

 مشکک  یرا بشرا یمانند نشو  دوسشت  یسازمان  یشهروند

نسبت به سازمان را   یوجدان تیبه همکاران و مسئول

انجشششششام دهنشششششد. وانشششششانن و   یبشششششه صشششششورت عشششششال

( وجشود ششفافيت  Vaananen, et al., 2004همكشاران 

در نقش و وظايف و  فرآيندها  سازمان را سبب ساز 

و م تقدنشد اگشر در  دهنشد یمشعدالت سازمانب گزارش  

  اناهشششداف و فرآينشششدها و وظشششايف افشششراد در سشششازم

شششفافيت وجششود داشششته باشششد، ايششن ادراف در راررنششان  

شكل خواهد گرفت ره در سشازمان هشي  چيشز پنهشانب 

وجود ندارد و عدالت در مجمو  سازمان بشه خشوبب بشر 

احسشاس   ششود یمشقرار است. همين ادرارات موجب  

  هشا آنشايستگب و توانمند  راررنشان افشزايش يابشد و 

باقب بماننشد و  مانبا اشتيا  و عالقه بيشتر  در ساز 

را در جهشت رسشيدن   ی( بيششتر یتالش رفتار ششهروند

به اهداف سازمانب انجام دهنشد. مشوخرجب و مالهورتشا 

 Mukherjee & Malhotra, 2006  شفافيت نقش در )

سازمان را  يك عامل مهم در مشاررت هر چه بيششتر  

و م تقدنششد بششا مشششاررت   دهنششد یمششراررنششان گششزارش  

 هششا آنو سششودمند  در  سششتگبراررنششان، احسششاس شاي

تقويششت خواهششد شششد و آنششان تششالش بيشششتر  را بششرا   

 زیش( ن2012 یسازمان انجام خواهند داد. رحمشان فروغش

کششه ازجملششه مششوارد مششرتب  بششا رفتششار    کنششد یمششعنششوان  

  یهشا یژگشیونقشش و   یهشا یژگشیو یسازمان  یشهروند

 .باشد یمکار  

مششدارس از م لمششان برخششوردار از رفتششار    یمنششد  بهششره

 - سیتدر  دهیچیپ تیماه  لیبه دل یسازمان  یشهروند

 رسشد یمبه نهر   نیاز ملزومات است. همچن یر یادگی

بششدون شششفاف بششودن نقششش جهششت  یرفتششار شششهروند

و داشششتن م لمششان بششا   یدرون نقششش  یانجششام رفتارهششا

  ریامکانپشذ یفرانقشش  یجهت انجشام رفتارهشا لتیفض

رو  مشششدل مفهشششومب پشششژوهش   نیشششنشواهشششد بشششود. از ا

رفتشار   ،ینقشش سشازمان  تیدربرگيرنده سه سازة شفاف

و  فضششيلت سششازمانب اسششت. بششه  یسششازمان  یشششهروند

رغم پيوند اين سشه متغيشر در مبشانب نهشر  بشه ششكل  

مفهومب، تشارنون هشي  پژوهششب بشه صشورت تجربشب 

.  سشترابطه اين سه متغير را مورد بررسب قرار نداده ا

نوآور  اين پژوهش آن اسشت رشه ايشن ارتبشار   نیبنابرا

علب را در سشطح عمليشاتب و تجربشب دنبشال رشرده و بشا 

استفاده از روش مدل يشابب م شادالت سشاختار ، ايشن 

رابطه علب را در محي  مدارس مورد آزمون قشرار داده 

اسششت؛ بنششابراين مششدل مفهششومب پششژوهش، بششا هششدف  

  یشششهروند  تششارنقششش و رف  تیشششناخت رابطششه شششفاف

بششا نقششش ميششانجب گششر  فضششيلت سششازمانب   یسششازمان

 .شود یمآزمون   ریز  یپژوهش یها هیفرضو با   یطراح

  میاثششر مسششتق ینقششش بششر رفتششار شششهروند  تیشششفاف -

 دارد.

  میاثشر مسشتق یبر رفتار ششهروند یسازمان  لتیفض -

 دارد.

  میاثشر مسشتق یسشازمان  لتینقش بر فضش  تیشفاف -

 دارد.

بشر رفتشار   یسازمان  لتیفض  قینقش از طر   تیشفاف -

 دارد.  میمستق  ریاثر غ یشهروند

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش1شکل

 

 روش تحقیق

و از  یکشاربرد  -یا توسش هپژوهش از نهر هشدف، 

از  یفیتوصش یهشا پژوهش ۀنهر روش پژوهش در زمر

بششود.  یبششه روش م ششادالت سششاختار  ینششو  همبسششتگ

م لمششان آمششوزش و   هیششپششژوهش، کل یآمششار  ۀجششام 

نفششر   280شششامل   1397-98در سششال   نگششانیپششرورش با

 162بودند. نمونه مطلشو. بشر اسشاس جشدول مورگشان 
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بششا اسششتفاده از روش   عیدقششت نتششا  شیافششزا یبششود. بششرا

نفشر  بشه عنشوان نمونشه   200ساده   یتصادف یر یگ نمونه

 پرسششنامه از هشاداده  آوریجمش  یانتشا. شدند. بشرا

پژوهش، مجوز الزم اخذ و   اجرای از قبل. شد استفاده

انجشام آن   ۀپژوهش و نحو یاجرا، هدف از اجرا نیدر ح

داده و   حیکنندگان توضش ششرکت  یشفاف برا  یبه شکل

آنهششا   اریششدر اخت  ها پرسشششنامه ت،یپشس از کسششب رضششا

 روششهای از هشاداده  لیو تحل هیتجز  یگذاشته شد. برا

و انحراف اسشتاندارد(  نیانگیم  ،ی فراوان یفیآمار توص

 مویو آزمون کا رسونیپ ی همبستگ یو آمار استنباط

 یو بششرا 23نسشششه   SPSSو بارتلششت( تحششت نششرم افششزار 

بششا  یمششدل از روش م ششادالت سششاختار   شبششراز  یبررسشش

اسششتفاده   8/8نسشششه   LISRELاسششتفاده  از نششرم افششزار 

 شد. 

 

 پژوهش یابزارها

 نیششش: اینقشششش سشششازمان  تیششششفاف  پرسششششنامه

سششئوال و دو   16( در 1992  ریپرسشششنامه توسشش  سششاو

ششده   یطراحش  نشدیفرآ  تیهدف و ششفاف  تیب د شفاف

پشنع   فیشپرسششنامه بشر اسشاس ط یاست. نمره گذار 

مشوافقم   کشامالا ( تشا  1مششافم    کامالا از   یکرتیل یا درجه

پرسشششنامه توسشش   ییمحتششوا  یششی. رواباشششد یمشش( 5 

آن  ییایقرار گرفته و پا  دییتأصاحبنهران مورد   دیاسات

گششزارش شششده   86/0( 1998و همکششاران   نیششتوسشش  د

 نیشششپرسششششنامه در ا نیشششا ییایشششپا نیاسشششت. همچنششش

گزارش ششده   84/0کرونباخ   یپژوهش با محاسبه آلفا

 است. 

پرسششنامه  نیش: ایسشازمان  لتیفض  پرسشنامه

سشئوال و پشنع    15( در 2004توس  کامرون و همکاران  

و  یکپششارچگی ،یاعتمششاد، همششدرد ،ینششیب ششد خششوش ب

پرسششنامه  یشده است. نمشره گشذار   یبششش طراح

غلش   کشامالا از   یکرتشیل یا درجشهشش    فیبر اساس ط

 ییمحتششوا  یششی. رواباشششد یمشش( 6درسششت    کششامالا ( تششا  1 

صاحبنهر قرار گرفته و   دیاسات دییتأمورد   شنامهپرس

گشزارش    91/0( 1392  یو نور  یآن توس  خشوع ییایپا

 نیشپرسششنامه در ا نیشا ییایشپا نیاست. همچنششده 

گزارش ششده   87/0کرونباخ   یپژوهش با محاسبه آلفا

 است. 

پرسششششنامه  نیششش: ایرفتارششششهروند پرسشششنامه

( در پانزده سشئوال و پشنع ب شد نشو   2000توس  اورگان  

و احتشرام   لتیفضش  ،یوجشدان کشار  ،یجوانمرد ،یدوست

پرسشنامه بر اسشاس   یشده است. نمره گذار   یطراح

  کشامالا ( تا  1مشافم    کامالا از   یکرتیل یا درجهپنع   فیط

پرسشششنامه  ییمحتششوا  یششی. رواباشششد یمشش( 5مششوافقم  

قشرار گرفتشه و   دییشتأصاحبنهران مشورد   دیتوس  اسات

گشزارش ششده   79/0( 1393نژاد    یآن توس  عل ییایپا

 نیشششپرسششششنامه در ا نیشششا ییایشششپا نیاسشششت. همچنششش

گشزارش ششده   91/0کرونباخ   یپژوهش با محاسبه آلفا

 است.

 

 های تحقیق یافته

نفشششر از م لمشششان   200پشششژوهش را  نیشششنمونشششه ا

نفشر    50دادنشد کشه   لیتششک نگشانیآموزش و پشرورش با

درصشد مشرد   75نفر م ادل   150درصد زن و   25م ادل 

سششششن    اریششششو انحششششراف م  یسششششن  نیانگیششششبودنششششد. م

بششود.   20/5و  80/43برابششر  بیششکنندگان بششه ترت شششرکت

کننده در  کارکنشششان ششششرکت  یکشششار   ۀسشششابق  نیانگیشششم

 بود. 28/17پژوهش 

 

 : میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش و اب اد آنها1جدول 

 فراوانی انحراف م یار میانگین متغیر

شفافیت نقش  

 سازمانی

20/61 21/12 200 

 200 14/10 20/58 فضیلت سازمانی

شهروندی  رفتار  

 سازمانی

32/66 09/12 200 

 

مششششاهده    1همانگونشششه کشششه در جشششدول ششششماره 

، میششانگین و انحششراف اسششتاندارد شششفافیت  شششود یمشش

،  21/12و  20/61نقشششش سشششازمانی بشششه ترتیشششب برابشششر 
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میششانگین و انحششراف اسششتاندارد فضششیلت سششازمانی بششه 

و میشششانگین و انحشششراف  14/10و  20/58ترتیشششب برابشششر 

رفتشار ششهروندی سشازمانی بشه ترتیشب برابشر استاندارد 

 بود. 09/12و  32/66

 

 ( ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش2جدول  

 1 2 3 متغیر

.شفافیت نقش سازمانی1  **55/0 **45/0 1 

.فضیلت سازمانی2  **48/0 1  

.رفتار شهروندی سازمانی3  1   

- 01/0≥p ** 

آزمشششون ضشششریب همبسشششتگی پیرسشششون بشششرای  

همبسششتگی بششین متغیرهششا نشششان داد بششین شششفافیت  

، r=55/0نقش سازمانی با رفتار ششهروندی سشازمانی  

01/0≥p  بششین شششفافیت نقششش سششازمانی و فضششیلت ،)

( و بین فضیلت سشازمانی بشا r ،01/0≥p=45/0سازمانی  

  ۀ( رابششش r ،01/0≥p=48/0رفتشششار ششششهروندی سشششازمانی  

 داری وجود دارد.مببت و م نی

 

 و بارتلت KMO( مقدار آماره آزمون 3جدول  

پرسشنامه  

شفافیت  

 نقش سازمانی

 KMO 75/0آزمون 

 آزمون بارتلت

χ2 87/251 

 52 درجة آزادی

p.value 001/0 

پرسشنامه  

فضیلت  

 سازمانی

 KMO 81/0آزمون 

 آزمون بارتلت

χ2 36/225 

 49 درجة آزادی

p.value 001/0 

پرسشنامه 

رفتار  

شهروندی  

 سازمانی

 KMO 83/0آزمون 

 آزمون بارتلت

χ2 25/151 

 36 درجة آزادی

p.value 001/0 

 

 ششاخ  از هشابررسی اعتبار و کفایت داده برای

KMO برای شاخ  شده است که مقدار این استفاده 

پشژوهش بشه ترتیشب بشرای پرسششنامه   ایشن هشایداده

پرسششنامه  ، 75/0شفافیت نقشش سشازمانی برابشر بشا 

و بششرای پرسشششنامه  81/0فضششیلت سششازمانی برابششر بششا 

به دست آمشده  83/0رفتار شهروندی سازمانی برابر با 

 و دارد، قرار یك تا صفر یدامنه در است. این شاخ 

 باششد تر کیشنزد یشك بشه ایشن ششاخ  مقشدار چشه هشر

 تر مناسشب عشاملی تحلیشل نهشر بشرای مورد هایداده

نیشز بششرای بررسششی چگششونگی    هسشتند. از آزمششون بارتلششت

ماتریس همبستگی استفاده شد. آزمون بارتلت بشرای  

( داده  3هر سشه پرسششنامه همانگونشه کشه در جشدول 

 بشوده و فشرض یکشه 05/0شده است کوچکتر از مقشدار 

ششششود.   واحشششد( بشششودن مشششاتریس همبسشششتگی رد مشششی

بششا ارزیششابی چششولگی و کشششیدکی  هششا دادهبودن   نرمششال

+ 2  ۀبررسی شد. چولگی و کشیدگی متغیرها بشین بشاز

 داد. ها  را نشان می بودن داده ( بود که نرمال-2و 

هششای  قبششل از ارزیششابی الگششوی سششاختاری، شششاخ 

گیشری محاسشبه ششد. الگشوی  برازش برای الگوی انشدازه

سششاز بششا  گیششری، ارتبششار بششین متغیرهششای آشششکار انششدازه

کنشد. ارزیشابی ایشن الگشو  یرهای مکنون را آشکار میمتغ

ششود.  با استفاده از تحلیشل عامشل تأییشدی انجشام مشی

، 4گیششری در جششدول هششای بششرازش الگششوی انششدازه شششاخ 

؛ دهششد یمششبششرازش بسششیار مناسششب ایششن الگششو را نشششان  

بنشششابراین متغیرهشششای آشکارسشششاز توانشششایی الزم بشششرای 

 رند.کردن متغیرهای مکنون را دا عملیاتی

 

 های آماری برازندگی الگوی پژوهش ( خالصه شاخ 4جدول  

 X2)  df) X2/df  RMSEA)  GFI)  AGFI)  CFI)  NFI) 

60/45 41 11/1 03/0 95/0 92/0 94/0 94/0 

 

  نیروابش  بش یبررسش یبشرا زرلیافزار ل نرم  یخروج

 ارائه شده است. نییدر شکل پا  رهایمتغ

 

 
 ضرایب استاندارد. مدل در حالت  1شکل شماره 
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 یدار یم ن t بی. مدل در حالت ضرا2شکل شماره 

 

 داری برای مسیرهای الگو( جدول ضرایب استاندارد و سطح م نی5جدول 

T  اثر

 غیرمستقیم

 مسیر اثر مستقیم

 از متغیر به متغیر

رفتار شهروندی   39/0 23/0 28/3

 سازمانی

شفافیت نقش  

 سازمانی

شهروندی  رفتار   56/0 - 98/4

 سازمانی

 فضیلت سازمانی

فضیلت   44/0 - 61/4

 سازمانی

شفافیت نقش  

 سازمانی

 

، اثر مستقیم شفافیت نقش  2بر اساس جدول 

( 39/0سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی بشا بتشای  

(، اثر مستقیم فضیلت سازمانی بشر رفتشار  t=28/3و  

اثششر  ( و t=98/4( و  56/0ششهروندی سشازمانی بشا بتشای  

مسششتقیم شششفافیت نقششش سششازمانی بششر فضششیلت  

دار اسششت. ( م نششیt=61/4( و  44/0سششازمانی بششا بتششای  

برای بررسی تأثیر شفافیت نقشش سشازمانی بشر رفتشار  

ششششهروندی سشششازمانی بشششا نقشششش میشششانجی فضشششیلت  

سازمانی، باید ضریب اثر غیرمستقیم  حاصشل ضشر. 

اثر مسشتقیم ششفافیت نقشش سشازمانی بشر فضشیلت  

ی در اثر مستقیم فضیلت سشازمانی بشر رفتشار  سازمان

شششهروندی سششازمانی( محاسششبه شششود. ضششریب اثششر 

غیرمسششتقیم شششفافیت نقششش سششازمانی بششر رفتششار  

دهششد  اسششت کشه نشششان مشی 23/0ششهروندی سشازمانی 

بشششین   ۀفضشششیلت سشششازمانی در رابششش   ۀنقشششش واسششش 

شفافیت نقش سازمانی و  رفتار شهروندی سشازمانی  

بششرازش الگششوی سششاختاری  دار اسششت. بررسششیم نششی

میانگین مجشذورات   ۀپژوهش نشان داد شاخ  ریش

(، شششاخ  03/0( برابششر بششا  RMSEAخطششای تقریششب  

، شاخ  نیکشویی  94/0( برابر با CFIبرازندگی تطبیقی  

، شششاخ  نیکششویی بششرازش 95/0( برابششر بششا GFIبششرازش  

، شششاخ  شششاخ  92/0( برابششر بششا AGFIیافتششه   ت دیل

شششاخ  و   94/0( برابششر بششا NFIده  برازنششدگی هنجارششش

بششر  11/1( برابششر بششا X2/dfدو بششر روی درجششه آزادی    خششی

 برازش مناسب و مطلو. الگو داللت دارد.

 

 بحث و نتیجه گیری

  یانجیششنقششش م  یپششژوهش بششا هششدف  بررسشش نیششا

نقششش و   تیشششفاف  نیدر رابطششه بشش  یسششازمان  لتیفضشش

م لمشان آمشوزش و   نیدر بش  یسازمان  یرفتار شهروند

نششان    ها داده لیتحل عیانجام شد. نتا نگانیپرورش با

  یسشازمان  ینقش بشر رفتشار ششهروند  تیداد که شفاف

 عیبششا نتششا جششهینت  نیششدارد. ا  میم لمششان اثششر مسششتق

(، مشششوخرجب و  2004وانشششانن و همكشششاران  یوهششششهاپژ 

( همششششوان 2012 ی( و رحمشششان فروغششش2006مالهورتشششا  

  شیگفشت کشه افشزا  توان یمرابطه   نیا نییاست. در تب

در سشازمان بشه بشاال رفشتن سشطح اعتمشاد در    تیشفاف

  شیافشزا زیشاعتمشاد ن شی، افراشود یمکارکنان منجر  

سشازمان را    تیشو مقبول تیسطح مشارکت و مشروع

منجششر بششه   تیششرونششد در نها نیششخواهششد داشششت. ا یدر پشش

اگششر در  گششر،ید  ی. بششه عبششارتشششود یمشش یرفتششار شششهروند

اهشششداف و فرآينشششدها و وظشششايف افشششراد در سشششازمان  

شششفافيت وجششود داشششته باشششد، ايششن ادراف در راررنششان  

شكل خواهد گرفت ره در سشازمان هشي  چيشز پنهشانب 

وجود ندارد و عدالت در مجمو  سازمان بشه خشوبب بشر 

احسشاس   ششود یمشموجب    تیقرار است. همين ذهن

  هشا آنيابشد و شايستگب و توانمند  راررنشان افشزايش 

با اشتيا  و عالقه بيشتر  در سازمان باقب بماننشد و 

تالش بيشتر  را در جهت رسيدن به اهداف سشازمانب 

 انجام دهند. 

  یهشا  یمحدر    دهنشد یمشعالوه افشراد تشرجيح   به

روششن اسشت و از  ششانیها نقششفافب رار رنند رشه  
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انتهارات مافو  خود نسبت به خودشان آگاه باششند. 

رششه شششفافيت نقششش باالسششت رضششايت و رفتششار  زمششانب  

  رایشنيشز افشزايش خواهشد يافشت، ز    یسازمان  یشهروند

از   یرششار  روشششن و آگششاه  یها هششدفشششفافيت نقششش،  

را  بششه دنبششال خواهششد   ها هششدفبششه آن   یابینحششوه دسششت

  رسشند یمشصورت  به ايشن بشاور    نیداشت. کارکنان در ا

ششغل خشود  را بشا مهشارت انجشام دهنشد،   تواننشد یمشره  

 ،ابشدی یمافشزايش   هشا آنخودمشتار  يا آزاد  عمشل در 

، راهكارهشايب را بشرا  کننشد یماحساس شايسته بودن  

 ییها میتصششمو  دهنششد یمششوظششايف ارائششه   مششثثرانجششام  

 واق  خواهد بود.  مثثرخواهند گرفت ره در نتايع رار  

نشان داد کشه اثشر    ها داده لیتحل عینتا  نیهمچن

  یبششر رفتششار شششهروند یسششازمان  لتیفضشش  میمسششتق

 عیبا نتشا جهینت  نیاست. ا داریم لمان م ن  یسازمان

(، 1389فشششر و جشششواهر  کامشششل   یبهشششار  یهشششا پژوهش

(، 1392و همکششاران  ی(، بهششزاد1392 یو نششور  یخشششوع

و  بشششروی(، ر 1393کشششار   دیو سشششف نیحسشششن زاده ثمشششر 

(  2011(، رگشو و همکشاران 2010همکشاران (، رگشو و  2009 ورگ

و رفتششار    یسششازمان  لتیفضشش  نیبششر رابطششه بشش یمبنشش

 نیشا نیشی. در تبباششدیهمسشو مش  یسازمان  یشهروند

بشه  یسشازمان  لتی: فضشاوالا گفشت کشه   تشوان یمشرابطه  

و ارتقشششاء رفتشششار  اعضشششا  سشششازمان مربشششور   یت شششال

  ،یانسشازم  لتی. قشرار گشرفتن در م شرض فضششود یم

احساسششششات مببششششت در کارکنششششان و  جششششادیموجششششب ا

و   گریکشدیآنها در راستا  کمک و احترام به  شتنیبرانگ

رفتششار شششهروند    شششتریاجششرا  هششر چششه ب جششهیدر نت

مببششت از    تیششافششراد بششا ذهن  رایشش. ز شششود یمشش یسششازمان

 ش،یخششود را افششزا یسششازمان، شششهرت و اعتبششار سششازمان

در راسششتا    واعتمششاد و احسششاس وفششادار  را توسشش ه، 

اعتبار و انجام بهتر و کسشب سشود   نیا تیحفظ و تقو

: فضشيلت در  اا یثان. کنند یمبرا  سازمان تالش   شتریب

به م نب ترويع، حمايت و پرورش رفتارهشا،  ها سازمان

، اعمششال و تمششايالت رفيشش  و مت ششالب از قبيششل هششا عادت

انسششانيت، صششداقت، بششششش، اعتمششاد و وفششادار  در  

در يك سازمان است کشه منجشر     بسطح فرد  و جم

  ی، اخشال  اجتمشاعششود یمشبه بهبود اخال  اجتماعب  

فراتر از منشاف  ششصشب اسشت و بشه منتفش  سشاختن  

ديگشران بششدون داشششتن انگيشزه دريافششت پششاداش تمررششز  

محور، بشدون   لتیفض  یها سازمان: کارکنان  ثالباا دارد. 

را تحمششل کششرده  یسششازمان  یهششا ینششاآرام یتیشششکا   یهشش

مشششرتب  بشششا بهبشششود    یهشششا تیف ال  و در  یمرد(جشششوان

 تیش ، تقویمشدن  لتی(فضش کنند یممشارکت    یسازمان

  یرا متجلش یاجتماع هیروح نیخالقانه و همچن هیروح

 . ابدی یمبروز   یشهروند  یرفتارها تیساخته و در نها

  مینشان داد کشه اثشر مسشتق  ها داده لیتحل عینتا

  یسشششازمان  لتیبشششر فضششش ینقشششش سشششازمان  تیششششفاف

  نیشدر ارتبشار بشا ا  یقشیاسشت. تحق داریم لمشان م نش

  تشوان یمشرابطشه   نیشا نیشینشد. امشا در تب  افتی جهینت

از نقششش خششود در   یکششه درک واضششح  یگفششت کارمنششدان

 مانسشاز   هیشسازمان دارند و ارتبار شغل خشود را بشا بق

  یخود را ملشزم و مت هشد بشه رفتارهشا شتری، بدانند یم

را  دیشابهشام در نقشش، ترد. اما دانند یممحور    لتیفض

بشر رفتارهشا  یبشه صشورت منفش دیش، ترددهد یم شیافزا

که ابهام نقش را   یکارمندان  جهیو در نت گذارد یم ریتأث

  لتیفضش  ی، کمتشر بشه انجشام رفتارهشاکننشد یمشتجربه  

کششه    یوقتشش نیداشششت. همچنشش  نششدخواه شیمحششور گششرا

  قیشرا بشه طشور دق ششان یسشازمان یها نقشکارمندان  

درخصشوص    یاز هرگونه ابهشام و سشردرگم ند،یدرک نما

 یر یتششاث یو احسششاس بشش ینقششش کششه منجششر بششه نگرانشش

خششود منجششر بششه انجششام   نیشش، مبششرا شششده و اشششود یمشش

از سشازمان   تیشحما یمحور  برا  لتیفض  یها تیف ال

 .  شود یم

نشششششان داد کششششه اثششششر   هششششا داده لیششششتحل عینتششششا

بششر رفتششار   ینقششش سششازمان  تیشششفاف  میرمسششتقیغ

که تا    لیدل  نیاست. به ا داریم لمان م ن  یشهروند

و رفتشششار   ینقشششش سشششازمان  تیکنشششون رابطشششه ششششفاف

مشورد    یسشازمان  لتیبا نقش فضش یسازمان  یشهروند

  نیشدر ارتبار بشا ا  یمطال ه قرار نگرفته است، پژوهش

گفشت    تشوان یمشرابطه   نیا نییافت نشد. در تبی جهینت

و   تینقششش، منجششر بششه رضششا  تیکششه وضششو  و شششفاف
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و نگرش فرد نسبت بشه  نشیب رییکارکنان، تغ  یدلگرم

 تیو ف ال یت هد شغل شیو شغل خود، افزا فیوظا

  ششود یمش یتحقشق اهشداف سشازمان یدر راسشتا  شتریب

محشور از سشازمان    لتیفضش  یکه درک  یافراد نیهمچن

خشششود را بهبشششود  یروان ششششناخت یهشششا تیظرف د،دارنششش

. در  کننشد یمش فشایفراتر از نقش ا  ییو رفتارها دهیبشش

  یانجیششبششه عنششوان م یسششازمان  لتیفضشش  یوقتشش جششهینت

 ردیشگ یمقرار    ینقش و رفتار شهروند  تیشفاف  انیم

 گردد.   تر یقو ها آنارتبار  رود یمانتهار  

 شششنهادیبششه دسششت آمششده، پ عیتوجششه بششه نتششا بششا

 :  شود یم

نقشش کارکنشان و   تیششفاف  شیمنهشور افشزا  به

م لمان با توجشه بشه    فی، شر  وظاها آن یت هد شغل

هششر مدرسششه و تشصشش  م لششم،   تیششو موق   یشششرا

و بششه اطشال  آنششان  نیتشدو تر قیشدقبشه صششورت   ،ینیبشازب

 رسانده شود. 

در   یمجشششدد منششششور اخالقششش  فیشششو ت ر  ینیبشششازب

محشششور در    لتیفضششش  یبشششه سشششازمان دنیرسششش یراسشششتا

 .  ردیقرار گ  رانیمدارس در دستور کار مد

درک واضشح کارمنشدان از نقشش   یبرا ییها برنامه

کششه درک   یکارمنششدان  رایششخششود در سششازمان اجششرا گششردد. ز 

خشود را   نیر یاز سشا ششتریاز نقش خشود دارنشد ب یروشن

ملزم و مت هد به محقشق سشاختن اهشداف سشازمان و 

  یخواهنششد نمششود. از سششو یشششهروند  یانجششام رفتارهششا

  قشششدرخصششوص ن  یهرگونششه ابهششام و سششردرگم  گششرید

احسشاس   نیدر فرد و ا  یاز نگران ییاال منجر به سطح ب

  نیشندارد شده و ا  یو موثر  یدیکه در سازمان نقش کل

از   تیشحما یبه نوبشه خشود منجشر بشه تشالش کمتشر بشرا

 .  شود یمسازمان  

  یمدارس زمينه توسش ه رفتشار ششهروند  مديران

  نیشفراهم آورند، در ا  ییگرارا بر پايه فضيلت   یسازمان

صورت  مدارس به سو  اثربششب سشازمانب و بهبشود 

ريفيت ف اليتها  آموزشب و پرورشب حررت خواهند  

 کرد. 

  یسشششطح رفتارهشششا  شیافشششزا قیشششاز طر  رانیمشششد

سشششطح وضشششو  نقشششش در    شیگشششرا و افشششزا  لتیفضششش

و   یاطاعشششت و وفشششادار  ،یبنشششدیم لمشششان، حشششس پا

داده و سششبب شششوند    شیرا افششزا یمشششارکت سششازمان

را   یو الزامشات فرانقشش یم لمان الزامات درون نقشش

 نیو بششد رنششدیبششه کششار گ یدر خششدمت اهششداف سششازمان

 را بهبود بششند. ینسازما  یاثربشش لهیوس

  نیپششژوهش در بشش نیششا نکششهیبششا توجششه بششه ا تششاا ینها

انجششام گرفتششه  نگششانیم لمششان آمششوزش و پششرورش با

منششاطق   ریآن بششه سششا یر یپششذ میدر ت مشش  دیششاسششت، با

 نمود.  اریاحت
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Abstract: 

The present study aimed to investigate the mediating role of organizational virtue in the relationship 

between organizational role clarity and organizational citizenship behavior. The research method was 

developmental-applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of structural equations in 

terms of data collection. The statistical population of the study included all teachers of education in Bayangan 

in the year 1397-98. Using a simple random sampling method, 200 teachers were selected as a sample. 

Oregon Organizational Citizenship Behavior Questionnaire (2000), Sawyer organizational role clarity (1992) 

and Cameron et al.’s (2004) Organizational Virtue Questionnaire were used to collect data. The content 

validity of the questionnaires was confirmed and their reliability indices were 0.91, 0.84 and 0.87, 

respectively. SPSS software and LISREL software were used for data analysis. Findings showed that clarity of 

organizational role has a positive and direct effect on organizational citizenship behavior with beta = 0.39 and 

on organizational virtue with beta = 0.44. Also, the indirect effect of clarity of organizational role on 

organizational citizenship behavior is 23.2 0 which shows that the mediating role of organizational virtue is 

significant in the relationship between organizational role transparency and organizational citizenship 

behavior. Therefore, it can be concluded that clarity of organizational role and virtue are amongst the 

variables which are related to organizational citizenship behavior. 
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