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گری رفتار  اداری سازهانی با هیانجیحوایت سازهانی ادراک شده با وفرابطه 

 هدارض شهر ساری در شهروندی سازهانی

 

 زهرا ولی پور

 سبضی ٍاحس اسالهی آظاز زاًطگبُ آهَظضی، هسیطیت اضضس وبضضٌبسی آهَذتِ زاًص-ضْطسبضی ٍپطٍضش آهَظش زثیط 

 

 چکیده

گطی ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی زض  هیبًدی ٍبزاضی سبظهبًی ضاثغِ حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ٍفثطضسی ّسف ایي پژٍّص 

 ثبضس. هساضس ضْط سبضی هی

خبهقِ آهبضی ولیِ هسیطاى آهَظضی ثبضس.  هی ّب تَغیفی اظ ًَؿ ّوجستگی ٍ اظ ًؾط ّسف، وبضثطزی اظ ًؾط ضٍش گطزآٍضی زازُ

ًفط  213هبضی ثب تَخِ ثِ خسٍل وطخسی هَضگبى تقساز ثبضس. ًوًَِ آ ًفط هی 480سِ زٍضُ تحػیلی ضْطسبضی ثِ تقساز 

ّب سِ پطسطٌبهِ حوبیت سبظهبًی ازاضان ضسُ آیعًجطي ٍ  ثبضٌس وِ ثِ غَضت تػبزفی اًتربة ضسًس. اثعاض گطزآٍضی زازُ هی

 ثبضس. ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی پَزسبوف ٍ پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ ٍفبزاضی هی

 ستفبزُ اظ ًؾط هترػػبى تبئیس ٍ پبیبیی آى ًیع ثب ضٍش آلفبی وطًٍجبخ ثِ زست آهس.ضٍایی اثعاض استفبزُ ضسُ، ثب ا

ٍ پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ ٍفبزاضی  73/0پطسطٌبهِ ضفتبض ضْطًٍسی  ٍ 72/0ّبی حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ  ثطای پطسطٌبهِ

 ثِ زست آهسُ است. 88/0

تط اظ حس هتَسظ است، ٍلی  وبیت سبظهبًی ازضان ضسُ زض ثیي هسیطاى آهَظضی هساضس پبئیيًتبیح پژٍّص ًطبى زاز ٍضقیت ح

ثبضس ٍ ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب  ضفتبض ضْطًٍس سبظهبًی ٍ ٍفبزاضی زض ثیي هسیطاى آهَظضی ثبالتط اظ حس هتَسظ هی

ّوچٌیي ًمص  ش ضْط سبضی ضاثغِ ٍخَز زاضز.ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ٍ ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس آهَظش ٍ پطٍض

 زاض ًیست. گطی ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس هقٌی تقسیل

 

 حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ، ضفتبضضْطًٍسی سبظهبًی، هسیطاى آهَظضی، ٍفبزاضیهای کلیدی:  واشه
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 هقدهه

ّبی ّط سبظهبًی است وِ ویفیت  وٌٌس یىی اظ هْوتطیي سطهبیِ ِ اهطٍظُ اظ آى ثِ فٌَاى سطهبیِ اًسبًی یبز هیًیطٍی اًسبًی و

ّبی آى هجبحث هرتلف زض اثقبز ضفتبضی  تَاًس زض ضضس ٍ تقبلی سبظهبى ًمص ثسعایی زاضتِ ثبضس ٍ ثب تَخِ ثِ پیچیسگی آى هی

ثبضس وِ ثِ عَض ولی ضفتبض  بی اذیط هَضَؿ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی هیّ ّب زض سبل ثبضس وِ یىی اظ آى زض حبل ؽَْض هی

زٌّس ثِ ایي تطتیت  ضْطًٍسی یه ًَؿ ضفتبض اضظضوٌس ٍ هفیس است وِ افطاز آى ضا ثِ غَضت زلرَاُ ٍ زاٍعلجبًِ اظ ذَز ثطٍظ هی

یبفتِ است ثسیبض هْن ٍ ضطٍضی ثِ ًؾط  هغبلقِ ٍ ثطضسی ایٌگًَِ ضفتبض افطاز زض سبظهبى وِ ثِ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ضْطت

 (.1386ضسس ٍ ایي همبلِ لػس زاضز ثِ ّویي اهط ثپطزاظز. )اسالهی، هی

هٌس ٍ ٍفبزاض ثِ سبظهبى فولىطز ضغلی ثبالتطی زاضًس ثِ توبیل ثِ هبًسگبضی آًْب زض  تحمیمبت ًطبى زازُ است وِ وبضوٌبى فاللِ

اًگیعُ وبضی ثبالتطی ثطذَضزاض ّستٌس ٍ هَافمت ٍ ّوطاّی آًبى ثب تغییطات  وٌٌس، اظ سبظهبى ثیطتط است، ووتط غیجت هی

تَاًٌس ثب ضٌبذت هیعاى تقْس سبظهبًی وبضوٌبى ذَز ٍ تغییط زض فَاهل هَثط ثط  ّب هی سبظهبى ثیطتط است. ثسیي تطتیت سبظهبى

 (.1387آى اّساف هَضز ًؾطسبظهبى ضا تحمك ثرطٌس. )سبفتچی 

ّبی اهطٍظی ثطای خصة ٍ  ثیٌی ظیبزی زض هحیظ ّستٌس. سبظهبى بّس تغییطات سطیـ ٍ غیطلبثل پیصّب ض اهطٍظُ سبظهبى

وٌٌس. ضبّس ایي اهط هدلِ فَضچَى  ّبی ضفبّی ٍ هیعاى تَخِ ثِ وبضوٌبى ضلبثت هی ًگْساضی ًیطٍی اًسبًی ثط سط اضائِ ثطًبهِ

ّب ثطای  ضطوت ثطتطی وِ وبضوطزى زض آى 100ِ زض آى وٌس و ثٌسی خسیسی ضا هٌتطط هی است وِ زض چٌس سبل اذیط ضتجِ

(. زض پبسد ثِ هَج ضلبثت ثط سط هٌبثـ اًسبًی، 2009ضًَس )ضیگل، ازهًَسَى ٍ ّبًسي،  تط است هقطفی هی ًیطٍی اًسبًی هغلَة

ضًس تب حس هوىي وٌٌس ٍ سقی زا گصاضی هی ّبی ضفبّی ٍ حوبیت اظ وبضوٌبى سطهبیِ ّب ثط ضٍی اخطا ٍ ثْجَز ثطًبهِ سبظهبى

تسْیالت ٍ اهىبًبت ضفبّی هٌبسجی ثطای وبضوٌبًطبى فطاّن ًوبیٌس. ضبیس زٍ زِّ پیص هغطح وطزى چٌیي هجبحثی ٍ ثحث زض 

گصاضی ضٍی  اًس اظ سطهبیِ ّب فوال زضیبفتِ ّبی ضفبّی ٍ خبًجی حوبیت وبضوٌبى غیط هقوَل ثَز ٍلی اوٌَى سبظهبى هَضز ثطًبهِ

اًس ٍ سبظهبى ضا ثِ  وبضوٌبى هٌتفـ ذَاٌّس ضس ظیطا وبضوٌبًی وِ احسبس حوبیت وٌٌس هتقْس ٍ ضاضی ثْجَز ضفبُ ٍ حوبیت

 ضسبًس. ثرطس ٍ آى ضا ثِ اّسافص هی وٌٌس وِ ّوگی ایي فَاهل فولىطز سبظهبى ضا ثْجَز هی سبزگی تطن ًوی

 اًسبًی هٌبثـ هسیطیت سبظهبًی ٍ ضفتبض یُ حَظ زض تبظگی ثِ وِ است هَضَفبتی اظ یىی سبظهبى سَی اظ ازضان ضسُ حوبیت

ایي وِ سبظهبى تب چِ حس اظ  ثط هجتٌی است وٌٌس ثبٍضی هی احسبس سبظهبى سَی اظ وبضوٌبى وِ حوبیتی .است ضسُ هغطح

 (.1388زیَاًسضی ٍ ضیطهحوسی، )عبلمبًی، زّس. وٌس ٍ ثِ ضفبُ آًْب اّویت هی ّبیطبى لسضزاًی هی ّوىبضی

 ٍاضز ازثیبت هسیطیت ضٍاًطٌبسی ضضتِ هغطح ٍ اظ 1986ًرستیي ثبض زض سبل  "سبظهبى سَی اظ ضان ضسُاز حوبیت"هفَْم 

ضَز  ّبیطبى اضظش لبئل هی حس ثطای ّوىبضی چِ تب سبظهبى وِ ایي اظ ثِ ثبٍض وبضوٌبى سبظهبى سَی اظ ازضان ضسُ ضس. حوبیت

حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ، ًتیدِ ًَفی ضاثغِ  .(1986ّوىبضاى، وٌس )آیعًجطگط ٍ زّس، اضبضُ هی ّب اّویت هی ٍ ثِ ضفبُ آى

گیطز، ضیطِ زاضز. اظ زیسگبُ  ثیي وبضوٌبى ٍ سبظهبى است. هجٌبی ایي اضتجبط زض اًَاؿ تقبهالت ثیي وبضوٌبى ٍ سبظهبى غَضت هی

گیطز. ثلىِ هٌبثـ  الفبت ًطبت ًویپژٍّطگطاى سبظهبًی، اضتجبط ثیي وبضوٌبى ٍ هسیطاى فمظ اظ هٌبثقی هبًٌس پَل، ذسهبت ٍ اع

گیطز. زض عَل ظهبى هیعاى حوبیتی وِ سبظهبى اظ ذَز ًطبى  ضرػی ٍ احسبسی هبًٌس تبییس، احتطام ٍ حوبیت ضا ًیع زض ثط هی

وٌس. زض ٍالـ، وبضوٌبًی وِ سغح ثبالی حوبیت سبظهبًی ضا زضن  زّس زض وبضوٌبى احسبس خجطاى ایي حوبیت ضا ایدبة هی هی

ضٍز وِ حوبیت سبظهبى ضا ثب ًگطش هثجت ٍ ضفتبضّبی وبضی زلرَاُ خجطاى وٌٌس. )زفبیی ٍ  ٌٌس، احتوبل ثیطتطی هیو هی

 (.1388ثطخقلی لَ، 

ّبی اهطٍظی، ووجَز افتوبز ثیي وبضوٌبى ٍ هسیطاى است. زض  ثط اسبس ایي تقبضیف، یىی اظ هسبئل ٍ هطىالت سبظهبى

ّبی ایي زٍ ٍخَز زاضز.  زٍلتی، ضىبف لبثل تَخْی ثیي وبضوٌبى ٍ هسیطیت ٍ ذَاستِ ّبی ّبی هب ثِ ذػَظ، سبظهبى سبظهبى

زٌّس ٍ زض همبثل، هسیطاى ًیع ثِ وبضوٌبى افتوبز  زض ًتیدِ ایي ضىبف، وبضوٌبى زض اخطای تػویوبت سطسرتی ًطبى هی

 ضَز. فمساى افتوبزی زض سبظهبى هی ی ثیزٌّس ٍ ایٌْب ّوِ ثبفث فضب گیطی هطبضوت ًوی وٌٌس ٍ آًْب ضا زض خطیبى تػوین ًوی

اظ  وٌٌس ٍ هىبًیسن زفبؿ وطزى، اختٌبة هتْن یىسیگط ضا ثِ ذبعط ّط اضتجبّی وبضوٌبى ضَز هی ثبفث سبظهبى زض افتوبز
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ثَخَز  سبظهبًی زض اّساف غطاحت فسم ٍ اظ وبض گطفتي فبغلِ سبظی، تالش ثطای ٍ حسبزت، ضبیقِ ثسگوبًی زّی، احسبس پبسد

ٍضی سبظهبى وبّص پیسا ذَاّس وطز. زض ایي ضاستب هَضَؿ تقْس سبظهبًی ًیع زاضای اّویت ظیبزی  وِ زض ًتیدِ آى ثْطُ یسثیب

یبثس. چٌبًچِ فطز ثِ لبثل افتوبز ثَزى یه سبظهبى ٍ هسیط آى ثبٍض زاضتِ ثبضس  ثبضس، ظیطا تقْس ثب احسبس افتوبز افعایص هی هی

 (.1388ت. )ذٌیفط ٍ ّوىبضاى،تقْس ٍی ًیع افعایص ذَاّس یبف

 ًؾط زض آى ثِ هتقلك ٍ ثَزُ سبظهبى وِ هؾْط آًچِ ثِ الظم حسبسیت ٍ سبظهبى ثِ فبعفی ٍ تقلك ضٍحی احسبس ٍفبزاضی،

 ًسجت ثب سبظهبى ّوىبضی تساٍم ثِ وبضوٌبى ٍفبزاضی ٍّوىبضاى، یی ضاچل پژٍّص زض (.1ظ  ،1384،)اهیطاى ضسُ است. گطفتِ

تساٍم  ثِ توبیل-1 اظ فجبضتٌس وِ ضسُ است گطفتِ ًؾط زض وبضوٌبى ٍفبزاضی ثطای ّبیی پژٍّص ضبذع ایي ضاست. ز ضسُ زازُ

ًطبى  پژٍّص ایي ثیطتط. ًتبیح ّبی هسئَلیت پصیطش-4سبظهبى  ثِ تقلك احسبس-3 ثیطتط وبض اًدبم-2 ثب سبظهبى ّوىبضی

  .(113 ظ ،2009ّوىبضاى  ٍ زز. )ییگط هی ویفیت ذسهبت ثْجَز سجت وبضوٌبى ٍفبزاضی وِ است زازُ

ّبی سبظهبًی ازضان ضسُ، ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ثِ  ّبی ظیبزی زض ذػَظ هَضَفبت حوبیت ًىتِ زیگط ایٌىِ پژٍّص

ّبی سبظهبًی ازضان ضسُ ثب  ّبی حوبیت ای پطزاذتِ ضسُ است ٍلی ایي پژٍّص ثب تَخِ ثِ پطزاذتي هَلفِ تفىیه ٍ یب همبیسِ

سی سبظهبًی ٍ ٍفبزاضی ٍ ّوچٌیي ضاثغِ ّطوسام ثب ضطایظ وبضی وبضوٌبى هسیطاى آهَظش ٍ پطٍضش ضْط سبضی، ضفتبض ضْطًٍ

تَاًس ایي ووجَز ضا خجطاى ًوبیس ثٌبثطایي پژٍّص اظ زیسگبّی خسیس ٍ ذالق ثب استفبزُ اظ ضٍش تحمیك ثِ ثطضسی  پژٍّص هی

ْطًٍسی سبظهبًی ثِ ظٍایبیی پطزاذتِ ضسُ است وِ تبوٌَى زض ّبی سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ضفتبض ض اضتجبط ثیي حوبیت

ّبی آتی لطاض گیطز وِ ثط اسبس آى تحمیمبت ثتَاى ثِ ثسظ  ّبی ضٌبذتی هطبّسُ ًطسُ است تب ضبیس ثتَاًس پبیِ پژٍّص تئَضی

زاضی هسیطاى ووه وٌس. ٍ ٍفب ّبی سبظهبًی ازضان ضسُ ٍ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ّبی خبهقِ ضٌبذتی زض حَظُ حوبیت تئَضی

ّبی سبظهبًی ازضان  ای وِ پژٍّطگط زض ایي هَضَؿ پژٍّطی زاضز آى است وِ تَخِ ثِ هسبئل ٍ هطىالت حَظُ حوبیت زغسغِ

ضسُ ٍ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ٍ ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس آهَظش ٍ پطٍضش ضْط سبضی، ثستطی ضا آهبزُ ًوبیس ٍ ثب 

 ّبی فلوی ٍ فولی هیسط گطزز. حل اًدبم آى )پژٍّص( ضاُ

ّبی سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ضفتبض ثب تَخِ ثِ هَاضز اضبضُ ضسُ پژٍّطگط زض غسز پبسد ثِ ایي سئَال است وِ آیب ثیي حوبیت

 ضْطًٍسی سبظهبًی ٍ ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس آهَظش ٍ پطٍضش ضْطسبضی ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز؟
 

 روش

خبهقِ آهبضی ولیِ هسیطاى آهَظضی . ٍ اظ ًؾط ّسف، وبضثطزی است« ّوجستگی»استفبزُ، تَغیفی اظ ًَؿ  ضٍش پژٍّص هَضز

ًوًَِ آهبضی ثبضٌس.  هطغَل ثِ وبض هی 1393-94ًفط وِ زض سبل تحػیلی  480ضْطسبضی ثِ تقساز  هساضس سِ زٍضُ تحػیلی

زض ایي پژٍّص اظ ضٍش  غَضت تػبزفی اًتربة ضسًس. ثبضٌس وِ ثِ ًفط هی 213ثب تَخِ ثِ خسٍل وطخسی هَضگبى تقساز 

ای ٍ ضٍش هیساًی ثَزُ  ضٍش وتبثربًِاظ زٍ  ّب گطزآٍضی زازُای ثط حست خٌسیت استفبزُ ضسُ است.  گیطی تػبزفی عجمِ ًوًَِ

 است.

 گَیِ 8 زاضای سطٌبهِپط (: ایي1986ّوىبضاى )پطسطٌبهِ استبًساضز حوبیت سبظهبًی آیعًجطگط ٍ -1ّب:  اثعاضّبی گطزآٍضی زازُ

 هربلفن یه، اهتیبظ هربلفن وبهالً ثِ وِ غَضت ایي ثِ. است هربلفن وبهالً تب هَافمن وبهالً غَضت ثِ گعیٌِ پٌح زاضای ٍ ثبضس هی

 ثط سینتم ضا اهتیبظات هدوَؿ ثقس. گیطز هی تقلك پٌح اهتیبظ هَافمن وبهال ٍ چْبض اهتیبظ هَافمن سِ، اهتیبظ ًساضم ًؾطی زٍ، اهتیبظ

 ضٍایی ،(1388) یظو تَسظ ضسُ اًدبم تحمیك زض. است سبظهبًی حوبیت اهتیبظ هیعاى ًْبیی ًوطُ ضَز ٍ هی( 8سَاالت ) تقساز

لَ  ثطخقلی ٍ زفبیی است. وطزُ ثیبى 88/0وطًٍجبخ  آلفبی آظهَى ثب ضا آى پبیبیی ٍ ضسُ تبییس ّوىبضاى ٍ آیعًجطگط پطسطٌبهِ

 زض ایي .اًس وطزُ ثیبى 86/0 ضا سبظهبًی حوبیت پطسطٌبهِ ثطای آلفب ضطیت ٍ وطزًس تبییس ضا طگطآیعًج پطسطٌبهِ ضٍایی( 1389)

 .آهس زست ثِ 723/0 وطًٍجبخ آلفبی هحبسجِ ثب آى پبیبیی ٍ ضس تبئیس ٍ ثطضسی ضاٌّوب استبز تَسظ هحتَای ٍ ضٍایی ًیع پژٍّص

 ضْطًٍسی ضفتبض اثقبز اضظیبثی آى ّسف ٍ ثَزُ سَال 21 زاضای هِپطسطٌب ایي پطسطٌبهِ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی پَزسبوف: -2

 ًَؿ اظ آى پبسرگَیی عیف. است( هسًی فضیلت هْطثبًی، ٍ ازة خَاًوطزی، ضٌبسی، ٍؽیفِ زٍستی، ًَؿ: )ضبهل ثقس 5 افطاز زض
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 اهتیبظ ٍ هَافمن ثطای 4 اهتیبظ ٍ ًساضم ًؾطی ثطای 3 اهتیبظ ٍ هربلفن ثطای 2 اهتیبظ ٍ هربلفن وبهالً ثطای 1 اهتیبظ ٍ ثَزُ لیىطت

 ٍفبزاضی هحمك سبذتِ پطسطٌبهِ -3.آهس زست ثِ 733/0 وطًٍجبخ آلفبی هحبسجِ ثب آى پبیبیی ثبضس. هی هَافمن وبهالً ثطای 5

 ص،پژٍّ ایي زض گیطی اًساظُ ٍاحس ٍ همیبس .است سبظهبى ثِ وبضوٌبى ٍفبزاضی ذػَظ زض سَال 11 حبٍی پطسطٌبهِ،ثبضس.  هی

 ثِ ای گعیٌِ پٌح عیف یه فجبضت، ّط زض همبثل وِ غَضت ایي ثِ است تطتیجی همیبس یب ضسُ هطتت ای عجمِ همیبس اسبس ثط

 زضیبفت خْت وِ ضَز هی تطىیل هربلفن وبهالً ٍ هربلفن ًساضم، ًؾطی هَافمن، هَافمن، وبهالً اظ وِ زاضز لطاض 5-3 خسٍل ضطح

 هغبلقِ ٍ( 1390) همیوی ٍفبزاضی پطسطٌبهِ ثِ تَخِ ثب پطسطٌبهِ ایي .گطفت ذَاّس لطاض پژٍّص ّبی ًوًَِ اذتیبض زض ًؾطات

 پژٍّص زض ایي. است آهسُ ثسست ًْبیی پطسطٌبهِ ٍ ذجطُ، هترػع افطاز ًؾطات اظ استفبزُ ّوچٌیي ٍ پژٍّص ًؾطی هجبًی

 .آهس زست ثِ 885/0 وطًٍجبخ آلفبی هحبسجِ ثب آى پبیبیی ٍ ضس تبئیس ٍ ثطضسی ضاٌّوب استبز تَسظ هحتَای ٍ ضٍایی ًیع

ّب اظ زٍ ضٍش آهبضی ضبهل: آهبض تَغیفی ٍ آهبض استٌجبعی استفبزُ ضسُ است. زض آهبض  زض ایي تحمیك خْت تدعیِ ٍ تحلیل زازُ

وًَِ ثِ تَغیفی اظ اثعاضّبیی هبًٌس: تٌؾین خسٍل، ضسن ًوَزاضّب، هحبسجِ زضغسّب زض آهبض استٌجبعی خْت تقوین ًتبیح اظ ً

، ثْطُ SPSSافعاض ثب استفبزُ اظ ًطم  تحلیل هسیط ٍ ضگطسیَى چٌسهتغیطُ ضطیت ّوجستگی پیطسَى ٍ ٍ tخبهقِ اظ آظهَى 

 گطفتِ ضسُ است.

 

 هاپصوهش یافته

ّبی خعئی تحمیك،  ّبی آهبض تَغیفی چَى هیبًگیي ٍ اًحطاف هقیبض ثطای ثطضسی فطضیِ ّب اظ ضبذع ثط ای تدعیِ ٍ تحلیل زازُ

ای، آظهَى ّوجستگی پیطسَى ٍ تحلیل هسیط ٍ ثطای ثطضسی فطضیِ اغلی تحمیك ًیع اظ ضگطسیَى  یىغطفِ یه زًجبلِ tاظ آظهَى 

 چٌسگبًِ استفبزُ ضسُ است وِ ًتبیح زض ازاهِ اضائِ ضسُ است.

 : ٍضقیت حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ هسیطاى آهَظضی هساضس زض حس هٌبست است.فرضیه ویصه یکن

 

 هدیراى شده ادراک سازهانی حوایت وضعیت ساىیه: بررسی 1جدول 

 

 همساض احتوبل ثحطاًی t زضخِ آظازی هحبسجبتی t اًحطاف هقیبض هیبًگیي

83/2 560/0 246/4- 212 65/1 000/1 

وبل ( ووتط است. ّوچٌیي همساض احت65/1ثحطاًی ) tاظ همساض  (-246/4) یهحبسجبت t همساض ،1خسٍل ثب تَخِ ثِ اعالفبت 

، فطؼ غفط 05/0زاضی  تَاى گفت زض سغح هقٌی ثبضس. ثٌبثطایي هی ثیطتط هی 05/0( اظ سغح هقٌی زاضی 000/1هحبسجِ ضسُ )

ًیست ٍ ثبیس هیعاى آى ضا زض ثیي  هٌبسجی حس زض هساضس آهَظضی هسیطاى ضسُ ازضان سبظهبًی حوبیت ضز ًطسُ ٍ ٍضقیت

 هسیطاى اضتمبء زاز.

 

 یت ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی )ثب اثقبز آى( هسیطاى آهَظضی هساضس زضحس هٌبست است.ٍضقفرضیه ویصه دوم: 

 

 هدیراى و ابعاد آى سازهانی شهروندی رفتار وضعیت ساىیه: بررسی 2جدول 

 

 t اًحطاف هقیبض هیبًگیي 
 هحبسجبتی

زضخِ 

 آظازی

t همساض  ثحطاًی

 احتوبل

 000/0 65/1 212 485/22 749/0 15/4 ًَؿ زٍستی

 000/0 65/1 212 957/21 471/0 70/3 ضٌبسی یفٍِؽ
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 000/0 65/1 212 252/22 558/0 85/3 خَاًوطزی

 000/0 65/1 212 551/32 490/0 09/4 ازة ٍ هْطثبًی

 000/0 65/1 212 346/25 608/0 05/4 فضیلت هسًی

ًوطُ ول ضفتبض ضْطًٍسی 

 سبظهبًی

96/3 347/0 339/40 212 65/1 000/0 

 

ثحطاًی  tهحبسجبتی ثیطتط اظ همساض  t، ثِ اظای هتغیط ضفتبض ضْطًٍسی ٍ اثقبز پٌدگبًِ آى، همساض 2اعالفبت خسٍل ثب تَخِ ثِ 

ثبضٌس.  هی 05/0( ٍ ووتط اظ سغح هقٌی زاضی 000/0( ثسست آهسُ است. ّوچٌیي همبزیط احتوبل هحبسجِ ضسُ ثطاثط ثب )65/1)

هسیطاى ٍ اثقبز  سبظهبًی ضْطًٍسی ضفتبض ٍضقیت عاىیه، فطؼ غفط ضز ضسُ ٍ 05/0زاضی  تَاى گفت زض سغح هقٌی ثٌبثطایي هی

 ثبضس. ثیص اظ حس هتَسظ ٍ زض حس هٌبسجی هی آى

 

 : ٍضقیت ٍفبزاضی هسیطاى هساضس آهَظضی زضحس هٌبست است.فرضیه ویصه سوم

 

 وفاداری هدیراى وضعیت ساىیه: بررسی 3جدول 

 

 t اًحطاف هقیبض هیبًگیي
 هحبسجبتی

ضخِ ز

 آظازی

t همساض احتوبل ثحطاًی 

038/4 637/0 788/23 212 65/1 000/0 

 

( ثیطتط است. ّوچٌیي همساض احتوبل 65/1ثحطاًی ) t( اظ همساض 788/23هحبسجبتی ) t، همساض 3ثب تَخِ ثِ اعالفبت خسٍل 

، فطؼ غفط 05/0زاضی  سغح هقٌی تَاى گفت زض ثبضس. ثٌبثطایي هی ووتط هی 05/0زاضی  ( اظ سغح هقٌی000/0هحبسجِ ضسُ )

 ثیص اظ حس هتَسظ ٍ زض حس هٌبست است. هسیطاى ٍفبزاضی ٍضقیت عاىیهضز ضسُ ٍ 

 

 ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ٍ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی هسیطاى آهَظضی هساضس ضاثغِ ٍخَز زاضز.فرضیه ویصه چهارم: 

 

 ایت سازهانی ادراک شدهحوبا  سازهانی شهروندی : بررسی رابطه رفتار4جدول 

 

ضطیت 

 ّوجستگی

t 
 هحبسجبتی

زضخِ 

 آظازی

t احتوبل همساض ثحطاًی 

942/0 875/40 211 97/1 000/0 

زٍعطفِ  هحبسجبتی t ثبضس. لسضهغلك همساض ( هی942/0) زّس ضطیت ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط ًطبى هی 4ثطضسی خسٍل 

 همساض احتوبل هطبّسُ ضسُ. است ثیطتط ،05/0زاضی  ٍ سغح هقٌی 211آظازی ( ثب زضخِ 97/1ثحطاًی ) t همساض اظ (875/40)

ضَز. ثِ فجبضت زیگط  ضز هی H0فطضیِ زاض ثَزُ ٍ  است. ثٌبثطایي آظهَى هقٌی 05/0زاضی  ( ٍ ووتط اظ سغح هقٌی000/0ثطاثط )

 ثیي ّوجستگی ضطیت وِ ایي ثِ تَخِ ثبضاثغِ زاضز. سبظهبًی ثب حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ  ضْطًٍسی ضفتبضضَز  استٌجبط هی

 صیافعا یقٌی .است ثَزُ هثجت ًَؿ اظ ٍ خْت ّن گطیىسی ثب آًْب طاتییتغ وِ گفت تَاى هی ثٌبثطایي ثبضس هی هثجت هتغیط زٍ ایي

 .است ّوطاُ ثبلقىس ٍ حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ عاىیه صیافعا ثب سبظهبًی ضْطًٍسی ضفتبض عاىیه
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 ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس ضاثغِ ٍخَز زاضز. :فرضیه ویصه پنجن

 

 حوایت سازهانی ادراک شدهبا  : بررسی رابطه وفاداری5جدول 

ضطیت 

 ّوجستگی

t زضخِ  هحبسجبتی

 آظازی

t 
 ثحطاًی

 همساض

 احتوبل

948/0 190/43 211 97/1 000/0 

زٍعطفِ  هحبسجبتی t ثبضس. لسضهغلك همساض  ( هی948/0) ی ثیي ایي زٍ هتغیطزّس ضطیت ّوجستگ ًطبى هی 5ثطضسی خسٍل 

هطبّسُ ضسُ  احتوبل همساض. است ثیطتط ،05/0زاضی  ٍ سغح هقٌی 211( ثب زضخِ آظازی 97/1ثحطاًی ) t همساض اظ (190/43)

ضَز. ثِ فجبضت زیگط  ضز هی H0فطضیِ  زاض ثَزُ ٍ است. ثٌبثطایي آظهَى هقٌی 05/0زاضی  ( ٍ ووتط اظ سغح هقٌی000/0ثطاثط )

 هتغیط زٍ ایي ثیي ّوجستگی ضطیت وِ ایي ثِ تَخِ ثبضاثغِ زاضز. ٍفبزاضی ثب حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ضَز  استٌجبط هی

 عاىیه صیافعا یقٌی است ثَزُ هثجت ًَؿ اظ ٍ خْت ّن گطیىسی ثب آًْب طاتییتغ وِ گفت تَاى هی ثٌبثطایي ثبضس هی هثجت

 .است ّوطاُ ثبلقىس ٍ حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ عاىیه صیافعا ثب زاضیٍفب

گطی ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی  ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ًمص تقسیل :فرضیه ویصه ششن

 هساضس زاضز.
 ضَز. هی ّبی پژٍّص پطزاذتِافعاض لیعضل ثِ تحلیل هسیط هتغیط زض ایي فطضیِ ٍیژُ پژٍّص، ثب استفبزُ اظ ًطم

 ها : هیساى ضرایب بتای برآورد شده هؤلفه6جدول 

 ثتب ضطایت ّب هؤلفِ هتغیطّب ضزیف

ی  1
ضفتبض ضْطًٍس

ی
سبظهبً

 

 51/0 ًَؿ زٍستی

 087/0 ٍؽیفِ ضٌبسی 2

 061/0 خَاًوطزی 3

 28/0 ازة ٍ هْطثبًی 4

 26/0 فضیلت هسًی 5

6 

ی
ٍفبزاض

 

 27/0 سؤال اٍل ٍفبزاضی

 46/0 سؤال زٍم ٍفبزاضی 7

 30/0 سؤال سَم ٍفبزاضی 8

 47/0 سؤال چْبضم ٍفبزاضی 9

 49/0 سؤال پٌدن ٍفبزاضی 10

 49/0 سؤال ضطن ٍفبزاضی 11

 27/0 سؤال ّفتن ٍفبزاضی 12

 30/0 سؤال ّطتن ٍفبزاضی 13

 37/0 سؤال ًْن ٍفبزاضی 14

 87/0 سؤال زّن ٍفبزاضی 15

 91/0 ؤال یبظزّن ٍفبزاضیس 16

ت  17
حوبی

ی 
سبظهبً

ن ضسُ
ازضا

 

سؤال اٍل حوبیت سبظهبًی ازضان 

 ضسُ

53/0 

 46/0سؤال زٍم حوبیت سبظهبًی ازضان  18
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 ضسُ

سؤال سَم حوبیت سبظهبًی ازضان  19

 ضسُ

68/0 

سؤال چْبضم حوبیت سبظهبًی  20

 ازضان ضسُ

93/0 

سؤال پٌدن حوبیت سبظهبًی  21

 ضسُازضان 

16/0- 

سؤال ضطن حوبیت سبظهبًی  22

 ازضان ضسُ

58/0 

سؤال ّفتن حوبیت سبظهبًی  23

 ازضان ضسُ

088/0 

سؤال ّطتن حوبیت سبظهبًی  24

 ازضان ضسُ

21/0 

 

 
 : برآورد ضرایب بتا در هدل 1نوودار 

ثبضٌس ٍ افساز  زیط ضطایت ثتبی هحبسجبتی هیّب، ّوبى همب ّبی ثیي هتغیطّب ٍ هؤلفِ ، افساز ًَضتِ ضسُ ثط ضٍی فلص1ًوَزاض زض 

ّبی هٌبست ثَزى هسل  ًَضتِ ضسُ زض سوت ذبضخی ضىل، همبزیط ذغبّبی هسل ّستٌس. زض ازاهِ ًوَزاض ًیع ثطذی ضبذع

 آٍضزُ ضسُ است.
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 ها هتناظر با هؤلفه t: هقادیر آزهوى 7جدول 

 t آهبضُ همساض ّب هؤلفِ هتغیطّب ضزیف

 ضطایت ثطای

 ثتب

1 

ضف
ی 

تبض ضْطًٍس

ی
سبظهبً

 

 - ًَؿ زٍستی

 40/2 ٍؽیفِ ضٌبسی 2

 خَاًوطزی 3
* 44/1 

 99/6 ازة ٍ هْطثبًی 4

 41/5 فضیلت هسًی 5

6 

ی
ٍفبزاض

 

 - سؤال اٍل ٍفبزاضی

 78/2 سؤال زٍم ٍفبزاضی 7
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ثب  05/0زاضی  ثبضٌس یب ذیط؟ لصا زض سغح هقٌی زاض هی ضَز وِ آیب ضطایت ثتب هقٌی ، سقی زض ثطضسی ایي هغلت هی7زض خسٍل 

زاض  ثبضس، ضطیت هتٌبؽط آى هقٌی 96/1گیطز. چٌبًچِ همساض آهبضُ آظهَى ثیطتط اظ  ایي ثطضسی غَضت هی tاستفبزُ اظ آظهَى 

زاض زض خسٍل )هؤلفِ  ّب ثِ غیط اظ هَاضز ستبضُ ثبضس. لصا ثط ایي اسبس، ًتبیح ایي خسٍل ثیبًگط آى است وِ توبهی آظهَى هی

خَاًوطزی زض هتغیط ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ٍ سؤاالت پٌدن ٍ ّفتن زض هتغیط حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ( هقٌی زاض ضسُ 

 اًس.

 
 در هدل  tهوى : برآورد ضرایب آز2 نوودار

ثبضٌس ٍ افساز  هحبسجبتی هی tّبی آى، ّوبى همبزیط  ّبی ثیي هتغیطّب ٍ هؤلفِ ، افساز ًَضتِ ضسُ ثط ضٍی فلص2ًوَزاض زض 

زاضی ضٍاثظ ثب  ثبضٌس. زض ایي ًوَزاض، فسم هقٌی  ّب هی ثِ اظای ذغبّبی هؤلفِ tًَضتِ ضسُ زض سوت ذبضخی ضىل، همبزیط آهبضُ 

ضسُ است. ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثسست آهسُ، ضاثغِ ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی  افساز لطهع هطرع

زاض است. زض ظیط هقبزالت سبذتبضی ثیي  ثبضس. ٍلی ضاثغِ ثیي ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ثب ٍفبزاضی هقٌی زاض ًوی ٍ ٍفبزاضی هقٌی

 هتغیطّب آٍضزُ ضسُ است:

 ضسُ ازضان یسبظهبً تیحوب × 19/0;  یًسبظهب یضْطًٍس ضفتبض

 ⇓ 
 (96/1;t )فسم هقٌی زاض ٍ 

 ضسُ ازضان یسبظهبً تیحوب × 33/0;  یٍفبزاض

 ⇓ 
 (46/2;t )هقٌی زاض ٍ 

 

 یسبظهبً یضْطًٍس ضفتبض × 85/0+  ضسُ ازضان یسبظهبً تیحوب×  17/0;  یٍفبزاض
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 ⇓ ⇓ 

 (90/1;t )فسم هقٌی زاض ٍ (80/2;t )هقٌی زاض ٍ 

 

 : برآورد شاخص های هدل 8جدول 

 همساض ضبذع ّب

 73/1719 آهبضُ وب اسىَاض

 249 زضخِ آظازی

 90/6 ُ وباسىَاض ثِ زضخِ آظازیًسجت آهبض

 000/0 (P-Valueهمساض احتوبل )

تمطیت ضیطِ هیبًگیي هطثـ ذغب 

(RMSEA) 

167/0 

 65/0 (CFIضبذع ثطاظش تغجیمی )

 57/0 (RFIضبذع ثطاظش ًسجی )

 60/0 (GFIثطاظش ) ضبذع ًیىَیی

( است. پس ثطآٍضز ًسجت 249زضخِ آظازی آى ثطاثط ثب ) ( 73/1719ٍضَز همساض آهبضُ وی زٍ ثطاثط ثب ) هالحؾِ هی 8زض خسٍل 

ثبضس،  زٌّسُ هسل هٌبست هی ًطبى 3ثبضس. اظ آًدبیی وِ زض ایي ضبذع، همساض ووتط اظ  ( هی9/6وی زٍ ثِ زضخِ آظازی ثطاثط ثب )

ثطاثط  (RMSEA)ضسُ ثٌبثطایي هسل هَضزًؾط، ثطاظش هٌبسجی ضا ًطبى ًسازُ است. تمطیت ضیطِ هیبًگیي هطثـ ذغبی هحبسجِ 

ّبی ذَة ثَزى  ثبضٌس. اظ عطفی زیگط، ضبذع ثیبًگط هسل هٌبست هی 1/0( است. زض ایي ضبذع، همبزیط ووتط اظ 167/0ثب )

 ( ٍ ضبذع ًیىَیی57/0( ثطاثط ثب )RFI(، ضبذع ثطاظش ًسجی )65/0( ثطاثط ثب )CFIهسل ضبهل ضبذع ثطاظش تغجیمی )

زٌّسُ ثطاظش هٌبست هسل  ًطبى 9/0ّبی شوط ضسُ، همبزیط ثبالی  ثبضس. زض ایي ضبذع هی( 60/0( ثطاثط ثب )GFIثطاظش )

زاض  تَاى گفت هسل اضائِ ضسُ، هسل هٌبسجی ًجَزُ ٍ اضتجبط ایي هتغیطّب ثب یىسیگط هقٌی ّستٌس. ثٌبثطایي ثغَض ولی هی

سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ٍفبزاضی هسیطاى  ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ثیي حوبیت یگط لیتقس ًمصثبضس. ثِ فجبضت زیگط  ًوی

 زاض ًیست. آهَظضی هساضس هقٌی

 

 گیری بحث و نتیجه

ٍضقیت حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ هسیطاى آهَظضی هساضس زض حس هٌبست  ّبی پژٍّص ًطبى زازوِ یىن: یبفتِ فطضیِ ٍیژُ

ضیعاى ٍ هسئَلیي  ثبضس وِ ثطًبهِ حبغلِ ثیبًگط ایي ًىتِ هیٍ ثبیس هیعاى آى ضا زض ثیي هسیطاى اضتمبء زاز. ثب تَخِ ثِ ًتیدِ ًیست 

تَاًس ثب اضظش لبیل ضسى ثطای ّوىبضی هسیطاى هساضس زض خْت ثْجَز فولىطزضبى، لسضزاًی ثِ هَلـ  ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش هی

ن ضسُ ضا اضتمب ثرطٌس ٍ اظ ّب سغح حوبیت ازضا ّبی اضبفی هسیطاى، تَخِ ثِ ضفبُ ولی ٍ تَخِ ثِ ضضبیت ّوِ خبًجِ آى اظ تالش

تَاى ثیبى زاضت فَاهل حوبیتی یىی اظ  هی زلیل ّویي ثِ هٌس ضَز. پیبهس هثجت آى یقٌی تقْس هستوط وبضوٌبى ثْطُ

تَاًس هَفمیت هٌبست ضا ثب اضضبی ًیبظ پیططفت افطاز  ثبضس ٍ هی تبثیطگصاضتطیي فَاهل زض افتوبز، ٍفبزاضی ٍ تقْس سبظهبًی هی

زّس وِ هسیطاى ٍ هسئَالى ازاضُ ول آهَظش ٍ پطٍضش ضْطستبى ٍ استبى  ضٍ ًتبیح ایي پژٍّص ًطبى هی اظ ایيفطاّن زّس. 

 ضا ثیص اظ گصضتِ هس ًؾط لطاض زازُ ٍ زض تمَیت آى ثىَضٌس. اثقبز حوبیت سبظهبًی هبظًسضاى ثبیستی ثْجَز ٍ تمَیت

ض ضْطًٍسی سبظهبًی )ثب اثقبز آى( هسیطاى آهَظضی هساضس زض حس ٍضقیت ضفتب وٌس ّبی پژٍّص ثیبى هی زٍم: یبفتِ فطضیِ ٍیژُ

تمَیت ثبضس.  ّوسَ هی (2008(، ضٍضب )1385(، ظاضفی هتیي )1391ًژاز ) ایي ًتیدِ ثب ًتبیح تحمیمبت ّوتی .هٌبست است

تَاًس زض ایي   ی اظ هَاضزی وِ هیظًس، ًیبظ ثِ تطغیت ٍ تطَیك زاضز. یى  زیگطی وِ اظ افطاز سط هی ضفتبض ضْطًٍسی، هبًٌس ّط ضفتبض
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ّب ٍ ضاّجطزّبی هٌبست، زض  ّب ٍ الساهبت سبظهبًی است. هسیطاى سبظهبًی ثبیس ثب ٍضـ سیبست ظهیٌِ تأثیطگصاض ثبضس سیبست

ّبی وبضی،  ٍضی وبضوٌبى ٍ گطٍُ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی، ثْطُخْت ضىَفبتط ضسى ضفتبضّبی ضْطًٍسی زض سبظهبى تالش وٌٌس. 

وٌس؛ ًسجت اضتجبّبت ضا وبّص  زّس؛ وبض تیوی ضا تطَیك هی ّبی ثیي وبضوٌبى ضا افعایص هی تجبعبت، ّوىبضی ٍ ووهاض

 زّس ٍ ثِ عَض ولی خَ سبظهبًی هٌبسجی ضا فطاّن زّس ٍ هطبضوت ٍ زضگیط ضسى وبضوٌبى ضا زض هسبئل سبظهبى، افعایص هی هی

بض ضْطًٍسی سبظهبًی، ایي است وِ چٌیي ضفتبضی، اثطثرطی سبظهبًی ضا افعایص خَّطُ ولیسی زض تقطیف اضگبى اظ ضفت آٍضز. هی

 ّب لطاض گیطز. ثب ایي تَغیف ایي هَضَؿ ثبیس هَضز تَخِ هسئَلیي ٍ هسیطاى زستگبُ زّس هی
 .است هٌبست حس زض ٍ هتَسظ حس اظ صیث طاىیهس یٍفبزاض تیٍضق عاىیهوِ  وٌس ّبی پژٍّص ثیبى هی سَم: یبفتِ فطضیِ ٍیژُ

 ًؾط زض آى ثِ هتقلك ٍ ثَزُ سبظهبى وِ هؾْط آًچِ ثِ الظم حسبسیت ٍ سبظهبى ثِ فبعفی ٍ تقلك ضٍحی احسبس ٍفبزاضی،

 زازُ ًسجت ثب سبظهبى ّوىبضی تساٍم ثِ وبضوٌبى ٍفبزاضی ٍ ّوىبضاى، یی ضاچل پژٍّص زض (.1384،)اهیطاى ضسُ است گطفتِ

 تساٍم ثِ توبیل-1 اظ فجبضتٌس وِ ضسُ است گطفتِ ًؾط زض وبضوٌبى ٍفبزاضی ایثط ّبیی پژٍّص ضبذع ایي زض است. ضسُ

ًطبى  پژٍّص ایي ثیطتط. ًتبیح هسئَلیتْبی پصیطش -4سبظهبى  ثِ تقلك احسبس -3 ثیطتط وبض اًدبم -2 ثب سبظهبى ّوىبضی

ّبی فطضیِ تَخِ  . ثب تَخِ ثِ یبفتِ(2009ّوىبضاى  ٍ گطزز )یی هی ویفیت ذسهبت ثْجَز سجت وبضوٌبى ٍفبزاضی وِ است زازُ

 ضیعاى ٍ هسئَلیي آهَظش ٍ پطٍضش لطاض گیطز. ثِ ٍفبزاضی هسیطاى زض هساضس ثبیس زض اٍلَیت وبضی ثطًبهِ

ثب زاضز.  ٍخَز ضاثغِ هساضس آهَظضی هسیطاى سبظهبًی ضْطًٍسی ضفتبض ٍ ضسُ ازضان سبظهبًی حوبیت ثیي چْبضم: ٍیژُفطضیِ 

پبضاهتطّبی حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ٍ ضفتبض زاضی ثیي  هقٌیی  ضاثغِّبی فطضیِ چْبضم ًطبى زاز وِ  تِتَخِ ثِ ثطضسی یبف

( ظاضفی 1391) یعَلایي ًتبیح ثب ًتبیح تحمیمبت ّوتی ًژاز  ٍخَز زاضز. ضْطًٍسی سبظهبًی هسیطاى آهَظضی هساضس ضْطسبضی

ّبی  زضن حوبیت سبظهبًی تحت تأثیط خٌجِ. ًیع ّوسَیی زاضز (2009ّوىبضاى )(، چي ٍ 2008(، ضٍضب )1385(، ظوی )1385)

ّبی اسبسی ضفتبض زض سبظهبى،  گیطز ٍ ثط تفسیط ٍ ثطزاضت وبضهٌس اظ اًگیعُ گًَبگَى ضفتبض وبضهٌس، ثب تَخِ ثِ سبظهبى لطاض هی

ًبگَى اظ سبظهبى اًتؾبض زاضًس. ّبی گَ ّبی است وِ وبضوٌبى زض هَلقیت تأثیط ذَاّس گصاضت وِ هستلعم ٍخَز هیعاًی اظ حوبیت

سبظی ضغل  اش، خبلت ٍ غٌی ّبی سبظهبى زض ثطاثط ثیوبضی وبضهٌس، اضتجبّبت اٍ، فولىطز فبلی القول ّب ضبهل فىس ایي هَلقیت

 یِ زّس ٍ سبظهبى ثِ ًَث ٍ هیل سبظهبى ثِ پطزاذت حمَق فبزالًِ ٍ پطهقٌبست. زضن حوبیت، اًتؾبضات وبضهٌس ضا افعایص هی

ز پبزاش ثیطتط ثطای وبض ثیطتط ثب تَخِ ثِ اّساف سبظهبًی ضا ذَاّس زاز. ثب گستطش زضن حوبیت سبظهبًی ثِ لعٍم تأییس ٍ ذَ

ٍ  ّبی فبعفی هثجت ثطین ٍ وبضهٌس ًیع ثب هلحك ضسى ثِ افضبی سبظهبى زض تقییي َّیت ذَیص، هحسٍزیت تحسیي پی هی

ثب تلفیك ًتبیح هصوَض ٍ سبیط پژٍّطگطاى  تَسقِ ذَاّس زاز. زاضی وبضوٌبىٍ ٍفب ٍاثستگی ذَز ضا ثِ غَضت تقْس سبظهبًی

پبضاهتطّبی حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ٍ ٍ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی هسیطاى آهَظضی ثیي تَاى ثِ ایي ًتیدِ زست یبفت وِ  هی

 از.ٍ ایي ًتیدِ ضا ثِ خبهقِ آهبضی تقوین ز ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز هساضس ضْطسبضی

 .ٍخَز زاضز ضاثغِ هساضس آهَظضی هسیطاى ضسُ ثب ٍفبزاضی ازضان سبظهبًی حوبیت پٌدن: ثیي ٍیژُفطضیِ 

پبضاهتطّبی حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ٍ زاضی ثیي  هقٌیی  ضاثغِّبی فطضیِ اٍل ًطبى زاز وِ  ثب تَخِ ثِ ثطضسی یبفتِ

(، ضاچل 1389(، گل پطٍض )1393ًتبیح ثب ًتبیح تحمیمبت هساًلَ )ایي  ٍخَز زاضز. ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس ضْطسبضی

( 1389( زفبیی ٍ ّوىبضاى )1391(، ضضبیی زٍلت آثبزی ٍ ّوىبضاى )1389(، ضبوطی ًیب )2012) یطضزه(، ثیلگیي ٍ 2009پی )

ی ثبالتطی زاضًس ثِ توبیل ثِ هٌس ٍ ٍفبزاض ثِ سبظهبى فولىطز ضغل تحمیمبت ًطبى زازُ است وِ وبضوٌبى فاللِ. ًیع ّوسَیی زاضز

ّوطاّی آًبى  اظ اًگیعُ وبضی ثبالتطی ثطذَضزاض ّستٌس ٍ هَافمت ٍ وٌٌس، هبًسگبضی آًْب زض سبظهبى ثیطتط است، ووتط غیجت هی

تَاًٌس ثب ضٌبذت هیعاى تقْس سبظهبًی وبضوٌبى ذَز ٍ تغییط زض  ّب هی ثب تغییطات سبظهبى ثیطتط است. ثسیي تطتیت سبظهبى

 هغلَة پیبهسّبی ًیع تدطثی ّبی پژٍّص (. ًتبیح1387)سبفتچی  اهل هَثط ثط آى اّساف هَضز ًؾطسبظهبى ضا تحمك ثرطٌسفَ

 اظ سبظهبى حوبیت زازًس ًطبى فطاتحلیلی پژٍّص یه ( زض2009ّوىبضاى ) ٍ ضیگل .اًس وطزُ تأییس ضا وبضوٌبى اظ حوبیت

 ثبال هتَسظ زض حس ضا فولىطز ٍ ضغلی ضضبیت ٍ زّس وبّص هی ضا ذسهت طنت ٍ افعایص ضا ٍ ٍفبزاضی تقْس ضست وبضوٌبى ثِ
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پبضاهتطّبی حوبیت سبظهبًی ازضان ثیي تَاى ثِ ایي ًتیدِ زست یبفت وِ  ثب تلفیك ًتبیح هصوَض ٍ سبیط پژٍّطگطاى هیثطز.  هی

 ِ ضا ثِ خبهقِ آهبضی تقوین زاز.ٍ ایي ًتید ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز ضسُ ٍ ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس ضْطسبضی

ازضان ضسُ  گطی ثیي حوبیت سبظهبًی ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ًمص تقسیل وٌس ّبی پژٍّص ثیبى هی ضطن: یبفتِ فطضیِ ٍیژُ

ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان  یگط لیتقس ًمصثِ فجبضت زیگط  ثب ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس ًساضز

 زاض ًیست. ب ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس هقٌیضسُ ث

حوبیت سبظهبًی زض تحلیل ضگطسیَى چٌسگبًِ ثِ ضٍش گبم ثِ گبم، ًتبیح ًطبى زاز وِ همساض ضطیت ّوجستگی چٌسگبًِ ثیي 

ٍ همساض ثطآٍضز ضسُ آى تحت هسل ضگطسیًَی ثط حست تطویت ذغی هتغیطّبی هستمل هَخَز زض هسل زٍم،  ازضان ضسُ

زضغس اظ تغییطات هیعاى  9/90ثَزُ ٍ ثیبًگط ایٌست وِ  909/0ثبضس. همساض ضطیت تقییي زض هسل ًْبیی ثطاثط  هی 953/0 هقبزل

گط ایي است وِ  تَسظ هتغیطّبی هستمل هَخَز زض ایي هسل لبثل تَضیح است ٍ ایي ًتیدِ ثیبى حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ

ى ذَز تَخِ زاضتِ ثبضٌس ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًسی ٍ ٍفبزاضی وبضوٌبى ّطچِ هسیطاى ًسجت ثِ حوبیت سبظهبًی وبضهٌسا

ذالغِ ایٌىِ تبویس ثط حوبیت  ضیعی زضاظهست هسئَلیي لطاض گیطز. گطزز ٍ ایي اهط ثبیس زض اٍلَیت وبضی ٍ ثطًبهِ تمَیت هی

تمبی ویفیت آهَظضی آًبى ضا فطاّن ّبی خسیسی ثطای اض تَاًس فطغت سبظهبًی ازضان ضسُ، ضفتبض ضْطًٍسی، ٍفبزاضی هسیطاى هی

تَاًس ثب غطف ّعیٌِ ٍ اهىبًبت ووتط ثِ اّساف ذَز ًبیل ضَز. ثٌبثطایي تطىیل خلسبت ٍ  سبظز ٍ هحیظ آهَظضی ثْتط هی

ٍ تبثیط آى ثط ویفیت آهَظضی  ّبی سبظهبًی هسیطاى ّبی ترػػی خْت ثطضسی ضفتبض ضْطًٍسی ٍ ٍفبزاضی ٍ حوبیت وبضگبُ

 َاًس ثط اثط ثرطی سبظهبى ٍ تَسقِ ًؾبم آهَظضی ضا زضخْت ًیل ثِ اّساف ذَز ثیفعایس.ت هسیطاى هی

 گطزز: ّبی پژٍّص پیطٌْبزّبی شیل اضائِ هی ّبی فطضیِ ثط اسبس یبفتِ

، ٍضقیت حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ هسیطاى آهَظضی هساضس زض حس هٌبست ًیستثب تَخِ ًتبیح فطضیِ اٍل پژٍّص هجٌی ثط 

 گطزز: ّبی شیل اضائِ هیپیطٌْبز

 اهط. ثطگعاضی زٍضُ آهَظش ضوي ذسهت هسیطاى ثب ضٍیىطز حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب حضَض هترػػیي -1

 ّبی ٍیژُ ترػػی. ّبی آهَظضی ٍ وبضگبُ اهتیبظ ٍیژُ ثطای هسیطاى حبئع اهتیبظ ثیطتط اظ حضَض زض زٍضُ -2

 ّبی سبظهبًی هسیطاى. ْت تمَیت حوبیتثطگعاضی ّوبیص فلوی ٍ ضاّىبضّبی پژٍّطی خ -3

ثب تَخِ ًتبیح فطضیِ زٍم پژٍّص هجٌی ثط ٍضقیت ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی )ثب اثقبز آى( هسیطاى آهَظضی هساضس زض حس 

 گطزز: هٌبست است، پیطٌْبزّبی شیل اضائِ هی

مسیط ٍ تطىط سبظهبًی اظ هسیطاى ثب اضظضیبثی اظ فولىطز هسیطاى زض پبیبى سبل تحػیلی ثرػَظ تىطین اضثبة ضخَؿ ٍ ت-1

 فولىطز ثبال.

 هساضس ٍ سىبى زاضی ًؾبم تقلین ٍتطثیت. اًتربة ثدب ٍ ضبیستِ سبالضی خْت پست هسیطیت-2

 سبظهبًی. ّبی ّب ٍ عطح هطبضوت ّوِ خبًجِ هسیطاى هساضس زض اخطای ثطًبهِ-3

است،  هٌبست حس زض ٍ هتَسظ حس اظ ثیص هسیطاى فبزاضیٍ ٍضقیت ثب تَخِ ًتبیح فطضیِ سَم پژٍّص هجٌی ثط ایٌىِ هیعاى

 گطزز: پیطٌْبزّبی شیل اضائِ هی

ثطضًٍس ضىست  هْوتطیي ٍاضظضوٌستطیي سطهبیِ سبظهبى سطهبیِ اًسبًی آى است ٍتَخِ ثِ ایي سطهبیِ گطاًجْباظ آًدبئی وِ -1

ثبیس ثِ آى  هسئَلیياهطهْوی است وِ  زض هسیطاىْس تقٍفبزاضی ٍ یب وبهیبثی سبظهبى تأثیطهستمین زاضزلصا تالش ثطای تَسقِ 

 ٍ ثطًبهِ ضیعی زض خْت اضتمبء ایي هتغییطّب ثبیس زض اٍلَیت وبضی لطاض گیطز.تَخِ زاضتِ ثبضٌس
ٍفبزاضی هسیطاى هساضس اظ سَی ازاضُ ول آهَظش ٍ پطٍضش ثْجَز  ثِ ٍ ضفبّی ضَز ثب ایدبز فَاهل اًگیعش پیطٌْبز هی-2

 ایٌس.ثیبفعهبظًسضاى 
ّبی آهَظش ٍ  گطی ٍ اخطای عطح ّب ٍ هسئَلیت ثِ هسیطاى هساضس ٍ هطبضوت هسیطاى زض اهط تػوین ٍاگصاضی هبهَضیت-3

 پطٍضش.
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 هسیطاى سبظهبًی ضْطًٍسی ضفتبض ٍ ضسُ ازضان سبظهبًی حوبیت ثب تَخِ ًتبیح فطضیِ چْبضم پژٍّص هجٌی ثط ایٌىِ ثیي

 گطزز: ْبزّبی شیل اضائِ هیزاضز، پیطٌ ٍخَز ضاثغِ هساضس آهَظضی

هسیطاى سبظهبًی ثبیس ثب ٍضـ سیبستْب ٍ ضاّجطزّبی هٌبست زض خْت ضىَفبتط ضسى ضفتبضّبی ضْطًٍسی سبظهبًی تالش -1

گطزز فطایٌسّبی خصة ٍ استرسام ًیطٍی ذَز ضا عَضی عطاحی ًوبیٌس وِ افطازی ثب ضفتبض ضْطًٍسی  وٌٌس ٍ پیطٌْبز هی

 .ذسهتی خصة سبظهبى ضًَس

ّبی آهَظضی ثطای وبضوٌبى فقلی سبظهبى ثِ ایدبز ضفتبضّبی ضْطًٍسی سبظهبًی هفیس ٍ سبظًسُ ثپطزاظًس.  ثب اخطای عطح-2

ّبی  ضَز الجتِ ثطای تَسقِ هْبضت ّبی ثیي فطزی زض هیبى وبضوٌبى هی ّبی آهَظضی هَخت تسْیل ووه استفبزُ اظ ثطًبهِ

 بًی ٍ چطذص ضغلی ًیع استفبزُ وطز.ّبی آهَظش هی تَاى اظ ثطًبهِ وبضوٌبى هی

 ضْطًٍسی ضفتبض ٍ ضسُ ازضان سبظهبًی ّبی آهَظضی ضوي ذسهت ثب ضٍیىطز حوبیت ّبی آهَظضی ٍ زٍضُ ثطگعاضی وبضگبُ -3

 سبظهبًی.

 ِضاثغ هساضس آهَظضی هسیطاى ٍفبزاضی ثب ضسُ ازضان سبظهبًی حوبیت ثب تَخِ ًتبیح فطضیِ پٌدن پژٍّص هجٌی ثط ایٌىِ ثیي

 گطزز: زاضز، پیطٌْبزّبی شیل اضائِ هی ٍخَز

سبظهبًی  هٌبثـ تَظیـ ًحَُ ثْجَز ٍ ثب تَخِ ثِ ضاثغِ ٍ ّوجستگی ثیي حوبیت سبظهبًی ٍ ٍفبزاضی هسیطاى، پیطٌْبز ثبظًگطی-1

 تأثیط ضسُ ازضان حوبیت سغح ضفتي ثبال ثط اضتمب فطغت ٍ سبظهبًی ّبی هعایب، پبزاش ٍ حمَق زض ٍیژُ ثِ تَظیقی( )فسالت

 چطوگیطی زض ٍفبزاضی وبضوٌبى ذَاّس زاضت.

 ثِ تَخِ ٍ ازضان ضسُ سغح حوبیت اضتمبی ثطای الظم گطزز هسئَلیي ازاضُ ول آهَظش ٍ پطٍضش هبظًسضاى تساثیط پیطٌْبز هی-2

 ًیطٍی حفؼ ٍ ٍفبزاضیافعایص  زض تَاًس هی ضَز ٍ هقیطتی فطٌّگیبى هطثَط هی ضفبّی هسبئل ثِ وِ اًسبًی هٌبثـ ّبی هىبًیعم

 ثطزاضز. ثعضي گبهی هتقْس وبض

 ّبی سبظهبًی ثط ٍفبزاضی ثط وبضوٌبى. ّبی آهَظضی ضوي ذسهت ثب تبثیطگصاضی حوبیت ثطگعاضی زٍضُ-3

 سغح ثطای اضتمبی ضَزپیطٌْبز هی ّبی سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ٍفبزاضی ٍ ضاثغِ ثیي حوبیت پژٍّص ّبی یبفتِ ثِ تَخِ ثب -4

ّبی  سبظهبًی ٍ اضتمبء حوبیت تقْس سغح ثْجَز خْت ضاّىبضّبیی آى، اسبس ثط ٍ گیطز اًدبم پژٍّطی فبهل، یت ایيهغلَث

 سبظهبًی غَضت پصیطز.

ّبی سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس  ضاثغِ ٍ ّوجستگی ثیي حوبیت حبغل ًتبیح گطفتي ًؾط زض ثب-5

 ثطای ّبیی ظهیٌِ ایدبز ٍ ثْجَز هٌبست، اضظضیبثی فولىطز ًؾبم استمطاض ٍ اضظیبثی هٌؾَض ثِ بتیتحمیم ضَز هی پیطٌْبز سبضی

 ثطضسی ٍ )وبضفطهب( هبفَق ٍ وبضوٌبى هیبى هٌبست ضٍاثظ اضتمبی ثط فَاهل هؤثط ضٌبسبیی وبضوٌبى، ّبی سبظهبًی حوبیت افعایص

 .گیطز اًدبم وبضوٌبى، هیبى زض ًیسبظهب تقْس هفَْم ثِ تَخِ ثب اغَل اذاللی ضفبیت اثقبز

 .هسیطاى آهَظضی هساضس سبضیّبی سبظهبًی ٍ فَاهل تبثیطگصاض ثط ٍفبزاضی  ّبی تَخیْی ثب هحَضیت حوبیت ثطگعاضی زٍضُ-6

 ضسُ ازضان سبظهبًی حوبیت ثیي گطی تقسیل ًمص سبظهبًی ثب تَخِ ًتبیح فطضیِ ضطن پژٍّص هجٌی ثط ایٌىِ ضفتبض ضْطًٍسی

 گطزز: هساضس ًساضز، پیطٌْبزّبی شیل اضائِ هی آهَظضی هسیطاى اضیثب ٍفبز

حوبیت ّوِ خبًجِ هسئَلیي آهَظش ٍ پطٍضش اظ هسیطاى هساضس خْت ایدبز اًگیعُ ثب لحبػ وطزى اضظضیبثی پبیبى سبل  -1

 تحػیلی.

حوبیت سبظهبًی، ضفتبض ضْطًٍسی،  ّب ثب ضٍیىطز ثطگعاضی ّوبیص فلوی ثب حضَض پژٍّطگطاى ٍ وبضضٌبسبى ٍ اسبتیس زاًطگبُ -2

 ٍفبزاضی هسیطاى.

ثیٌی سْویِ  اهتیبظ ٍیژُ ثطای هسیطاى هساضس حبئع ضتجِ زض اضظضیبثی پبیبًی اظ سَی هسئَلیي آهَظش ٍ پطٍضش ٍ پیص -3

 خْت اضتمبی سغح فلوی زض زاًطگبُ فطٌّگیبى.
 

 



 هغبلقبت هسیطیت ٍ وبضآفطیٌی

71 -85، غفحبت 1395، ظهستبى 2/4، ضوبضُ 2زٍضُ   

84 

 

 هنابع:
 .59-56(: 187، )ضوبضُ 1386ی. فػلٌبهِ تسثیط؛ اسالهی حسي، سیبض اثَالبسن اشض. ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبً .1

 .1384ویفیت،  هسیطاى الوللی وٌفطاًس ثیي ضطویي سبظهبى، ثِ وبضوٌبى هیعاى ٍفبزاضی سٌدص ٍ اضظیبثی حیسض. اهیطاى، .2

َظش ٍ ّبی خْبز وطبٍضظی ٍ آه ّبی افتوبز ٍ تقْس سبظهبًی وبضوٌبى )زض سبظهبى ثطضسی ضاثغِ ثیي هؤلفِ ذٌیفط ٍ ّوىبضاى. .3

 .18-3(:2)1، 1386پطٍضش استبى لن(. هسیطیت زٍلتی؛ 

لػس تطن ذسهت. چطن اًساظ  ثطضسی ضاثغِ حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب تقْس سبظهبًی ٍلَ ضْال.  زفبیی حجیت اهلل، ثطخقلی .4

 .77-63(: 3ش ، )1389هسیطیت زٍلتی؛ 

هسیطیتی ٍ تقْس سبظهبًی ًیطٍّبی وبضهٌس ٍ ًؾبهی پلیس  آثبزی ٍ ّوىبضاى. ثطضسی اضتجبط حوبیت سبظهبًی ٍ ضضبیی زٍلت .5

 .72-59(: 1ش ) ،1391پژٍّطْبی ضاّجطزی اهٌیت ٍ ًؾن اختوبفی؛ )هَضز هغبلقِ: ًیطٍّبی پلیس ضْط اغفْبى(،

ٍ ثطضسی  سبظهبًی ضْطًٍسی فَاهل ضفتبض. ضٌبذت فطیسٍى احوسی، غالهطضبخٌسلی هْسی الَاًی، سیس حسي،ظاضفی هتیي  .6

 39(:5ش )زٍضُ زٍم،  ،1385؛ ، هغبلقِ هَضزی: وبضوٌبى ضطوت هلی ًفت ایطاى، ًططیِ هسیطیت زٍلتیبط ثب فولىطز سبظهبًیاضتج

 .56تب 

(: 3ش ، )1385زاًطگبُ اغفْبى؛  التػبز ٍ ازاضی فلَم زاًطىسُ هدلِ ظوی هحوسفلی. ثطضسی ٍ سٌدص حوبیت سبظهبًی. .7

103-123. 

 .ضطنچبح  ،1387؛ ٍضیُ ضٌبسی ثْط ضٍاى .سبفتچی هحوَز .8

ٍ  ضاُ پلیس زضوبضوٌبى تقْس سبظهبًى ثب ضسُ ازضان سبظهبًى حوبیت ٍ ضغلى ضضبیت ضاثغِ ًیب ایطج ٍ ًجَی سیس غبزق. ضبوطی .9

 .626-608(: 4) 5، 1389گیالى. هغبلقبت هسیطیت اًتؾبهی؛  استبى ضاَّض پلیس

ای زض ضقت  سَی سبظهبى ثط تقْس وبضوٌبى ٍ فولىطز سبظهبًی هغبلقِعبلمبًی غالهطضب ٍ ّوىبضاى. تبثیط حوبیت ازضان ضسُ اظ  .10

 .25-1( : 16ش ، )1387ثبًه هلت ضْط تْطاى، فلَم هسیطیت ایطاى؛ 

 ّب ٍ پیبهسّبی ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی، زٍ فَاهل تبثیطگصاض، هَلفِ. اسوبفیل، حسیي ثدبًی، فوبز هلىی ًیبحسیٌی  غالم .11

 . 31ضوبضُ  ،7 سبل ،1387 ؛هبٌّبهِ تَسقِ اًسبًی پلیس

 ّبی آهَظضگبُ هطثیبى ضسُ زض ازضان فسالت سبظهبًی اثقبز عطیك اظ سبظهبًی تقْس ٍ حوبیت ثیٌی پیصپطٍض هحسي.  گل .12

 .344-331(: 4)9، 1387استثٌبیی، پژٍّص زض حیغِ وَزوبى استثٌبئی؛ 

 آهَظش ازاضُ ثسًی تطثیت هقلوبى سبظهبًی تقْس ٍ اضیٍفبز ثب ضسُ ازضان سبظهبًی ّبی حوبیت ثیي هساًلَ خَیجبضی حسي. ضاثغِ .13

ًبهِ وبضضٌبسی اضضس ضضتِ هسیطیت تطثیت ثسًی>: زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس سبضی،  سبضی، =پبیبى ضْطستبى 2 ًبحیِ پطٍضش ٍ

1393. 

فبعفی ثِ هٌؾَض اضائِ یه ًبزی هحوسفلی ٍ ّوىبضاى. ضٌبذت ازضان هقلوبى اظ ضٍاثظ اثقبز افتوبز سبظهبًی ثب تقْس هستوط ٍ  .14

 .177-155(: 4ش ، )1388هسل هقبزالت سبذتبضی ًبست زض آهَظش ٍ پطٍضش اغفْبى، ضّجطی ٍ هسیطیت آهَظضی؛ 

هلی  آوبزهی زض وبضضٌبسبى سبظهبًی ضْطًٍسی ضفتبض ثب ازضان ضسُ سبظهبًی حوبیت ی ضاثغِ ّوتی ًژاز عَلی ٍ ّوىبضاى. .15

 .43-27(: 13ش ، )1391هِ هسیطیت ٍضظضی؛ ایطاى. فػلٌب پبضالوپیه ٍ الوپیه

 
16. Riggle, R. J., Edmondson, D. R., & Hansen, J. D. (2009). A metaanalysis of the relationship 

between perceived organizational support and job outcomes: 20 years of research. Journal of 

Business Research, 62(10), 1027-1030. 

17. Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1997). Affective, continuance, and normative commitment to the 

organization: An examination of construct validity. Journal of Vocational Behavior, 49, 252–

276. 

18. Eisenberger,R.&etal.(1986).Percieved Organizational Support,journal of applied sychology, 

V.71, No.3,PP.500-507. 
 

 



 هغبلقبت هسیطیت ٍ وبضآفطیٌی

71 -85، غفحبت 1395، ظهستبى 2/4، ضوبضُ 2زٍضُ   

85 

 

The relationship between perceived organizational supports with 

organizational citizenship in schools in Sari 
 

Zahra Valipoor 
Teacher of Education in Sari, MA in Educational Management, Islamic Azad University of Sari 

 

Abstract 
 
The purpose of this study, "The relationship between perceived organizational support and organizational 

citizenship behavior and school administrators Education Sari loyalty" is. The method of data collection for a 

description of the kind of "solidarity" and the goal is to be applied.The population of all three academic levels 

Sari training managers to 480 people. Sample are given in Table krejcie Morgan 214 randomly selected. Data 

from questionnaires Eisenberg perceptual organization supporting organizational citizenship behavior is 

Podsakof and loyalty questionnaire To determine the reliability of the test sample of 30 questionnaires were 

distributed and perceived organizational support for the questionnaire, Cronbach's alpha values 0/72 and 

citizenship behavior questionnaire 0/73 and 0/88 loyalty questionnaire obtained. specific research hypotheses, 

test, Pearson correlation analysis to check the direction of the main hypothesis of multiple regression analysis 

using SPSS software was used. 

The results showed that the perceived organizational support among school administrators, but it is not suitable 

as organizational citizenship behavior and loyalty among educational administrators as appropriate.Between 

perceived organizational support and organizational citizenship behavior and loyalty managers Sari school 

education there. 

 

Keywords: Perceived organizational support, organizational citizenship behavior, training managers, loyalty 

 

 

 

 


