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 چکیده

سازمانی با نقش میانجی نگرش کاری  رفتار شهروندیاجتماعی سازمانی بر  پذیری مسئولیت تأثیرضر، با هدف بررسی تحقیق حا

ها توصیفی از گردآوری داده شیوهکارکنان در شهرداری تهران صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر 

-نفر به  873داری تهران است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد آماری شامل کارکنان شهر جامعهنوع پیمایشی است. 

استفاده شده است.  نامه پرسشها از ساده بوده است. جهت گردآوری داده گیری تصادفیعنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه

و روایی پرسشنامه از روایی صوری ارزیابی شد و برای  7/1با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  نامه پرسشپایایی 

ها نشان داد که استفاده شد. یافته ها از آزمون مدل معادالت ساختاریتجزیه و تحلیل داده منظور بهاستفاده گردید.  محتوایی

 تأثیرسازمانی با نقش میانجی نگرش کاری کارکنان در شهرداری تهران  رفتار شهروندیاجتماعی سازمانی بر  پذیری مسئولیت

 دارد. داری معنیثبت و م
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 مقدمه

شود.  برانگیز و رو به توجه بوده و عامل اساسی بقای هر سازمانی محسوب می امروزه مسئولیت اجتماعی موضوع حساسیت

هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید  عنوان سازمان های سرآمد به سازمان

های خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر  تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزش

که هم  طوری ای خواهد داشت به ی دوجانبهپذیری اجتماعی برای آنان مزایا ترتیب مسئولیت این شوند و به سازمان جاری می

های ذینفع نیز نظر و برداشت بهتری از عملکرد و  برد و هم جامعه و طرف تر خود نفع می تر و منسجم سازمان از رویکرد اخالقی

ارها و سازی مسئولیت اجتماعی در سطح سازمان، ازجمله سازوکپیاده (.1838نقاط قوت سازمان خواهند داشت )اسماعیل پور، 

های دیگری ها عالوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام فعالیتیا راهبردهای مؤثر در این خصوص است. درواقع امروزه سازمان

عنوان مسؤولیت اجتماعی سازمان یاد  گویی به انتظارات جامعه است و از آن به ها، پاسخاندکه هدف این فعالیتنیز مکلف شده

های ، مدیریت موثر، مدیریتی است که از محدوده اندیشه سازمان خود را رها ساخته و به جامعه و محیطشود. در این دورانمی

ها تداوم یابد تواند بدون سازمانتوانند خود را از جامعه جدا کنند و نه جامعه میها میندیشد، چراکه نه سازمان تری بیاوسیع

 توسعه سمت به مسئولیت اجتماعی نسبت را خود تالش باید سازمان ی، یكسازمان راهبرد نظر نقطه (.از1832)قاضی زاده، 

 برای آنها میزنند، بلکه گره سازمانی اهداف با را ها این تالش آنها تنها رو، نه این از . دهند سوق مشتریان خدمات و کارکنان

 ،جامعه به نسبت اجتماعی مسئولیت هبرنام هرچند .میکنند کار مشتری محورتر و سازمانی کارمند فرهنگ یك به دادن شکل

 (.1834)سلطانی،  کارکنان نیز میشود وفاداری افزایش و سازمان تصویر بهبود باعث است، اما اخالقی تعهدات به عمل کردن

 چارچوب این در و است افتاده جا کامال مفهومی دنیا کشورهای از بسیاری محافل در اجتماعی مسئولیت مفهوم اکنون هم

علمی،  هایی شیوه با تا کوشند می غیردولتی های سازمان نیز فعاالن و ها شرکت مختلف های رده مدیران ،انشگاهید محافل

 ارائه اجتماعی پذیری مسئولیت حوزة در ها شرکت های برنامه گذاری تأثیر سازی بیشینه وری و بهره افزایش برای راهکارهایی

 رفتار شهروندیاجتماعی به شرکت ها برای توسعه پایدارکمك میکند  تیکی دیگر از مواردی که در کنار مسئولی.دهند

 (.2112، 1سازمانی است )مارتینیز

باشد که  باشد درواقع بروز رفتار داوطلبانه و فرانقشی می رفتار شهروندی سازمانی که یك موضوع جدید در رفتار سازمانی می

گردد ازجمله رفتارهای  ان باعث ارتقاء اثربخشی و کارایی میحال که از سوی سازمان طراحی نشده است اما بروز  درعین

اند از آداب اجتماعی،  های آن عبارت توان به اطاعت سازمانی، وفاداری و مشارکت سازمانی اشاره کرد که مؤلفه شهروندی می

توان  تقاء آن در سازمان را میهای تقویت رفتار شهروندی سازمانی و ار دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و نزاکت. ازجمله راه نوع

های غیررسمی دنبال کرد  از طریق مباحث گزینش و استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و جبران خدمت و نهاینا نقش

شده است که در ادبیات مدیریت  (. رفتار شهروندی سازمانی در آموزهای دینی و اسالمی نیز مطرح1832)یحیی زاده فرد، 

کننده و  توان در موضوعاتی همچون احسان و بخشش، جوانمردی، مهرورزی، برادری، رفتارهای کمك ق آن را میاسالمی مصدا

با توجه به چالش هایی که امروز سازمانها با آن مواجه هستند مدیران باید  (.1831رسان مشاهده نمود )ابراهیم زاده،  یاری

تی را شناسایی کنند تا با ایجاد زمینه مناسب، انگیزش الزم در چالش ها و معضالت توسعه و اجرای خط مشی های مدیری

 پذیری مسئولیت تأثیردر تحقیق حاضر به بررسی  کارکنان ایجاد کنند و تا موجبات پیشـبرد اهـداف سازمانها فراهم آید.

 می پردازیم . سازمانی با نقش میانجی نگرش کاری کارکنان در شهرداری تهران رفتار شهروندیاجتماعی سازمانی بر 
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 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 سازمانی پذیری مسئولیت

مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که "مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند:  2گریفین و بارنی

 (. 1838ئیل پور، )اسما "سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمك به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد

مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است "در خصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند:  "فرهنگ مدیریت"نیز در کتاب  8فرنچ و ساورد

سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند. میزان این وظیفه  تأثیرکه بر عهده موسسات خصوصی، به این مبنا که 

ر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت های غیر اخالقی و عموما، مشتمل است ب

)بحرینی  "ای است مبتنی بر مشارکت در زندگی افراد جامعه مطرح کردن مصرف کننده از کیفیت محصوالت. همچنین وظیفه

ئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مس"درباره مسئولیت اجتماعی معتقد است:  4کیت دیویس(.1838زاده، 

مدیران سازمان های تجاری بخش خصوصی که آن گونه تصمیم گیری کنند که در کنار کسب سود برای موسسه، سطح رفاه 

می گوید: مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان در  1رابینسون (.1834)سلطانی،  "کل جامعه نیز بهبود یابد

منتفع ساختن جامعه است ؛ به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی به حداکثر رساندن سود را صورتی متعالی بخشد  جهت

مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که عالوه بر حفظ "در کتاب تجارت می گویند:  2ساموئل داگالس (.1832)روشن، 

مهدی ایران نژاد در کتاب  (.2117، 7)موالسا "انجام می گیرد و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نیز

مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم "مسئولیت های اخالقی و اجتماعی مدیریت، مسئولیت اجتماعی را این گونه تعریف می نماید: 

 "ه را فراهم می آوردگیران برای اقداماتی است که به طور کلی عالوه بر تأمین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامع

 (.1831)موجودی، 

 

 رفتار شهروندی سازمانی

ای از رفتارهای  ( استفاده کرد و آن را مجموعهOCB( برای نخستین بار از عنوان رفتار شهروندی سازمانی )1333« )ارگان»

صریح و روشن، پرداخت و  صورت مستقیم، فردی ناشی از بصیرت افراد دانست که موجب ارتقای عملکرد مؤثر سازمان شده و به

و محققان دیگر عنوان « ارگان»های مشابه دیگری نیز توسط  (. البته، تعریف2118، 3پذیرد )لوپز پاداشی به ازای آن صورت نمی

ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف  طورکلی، رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از: مجموعه شد؛ اما به

عنوان  (. به1832شود )توکلی،   می های سازمان فرد نیست، باوجوداین توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشرسمی 

کاری و حضور در محل کار تا دیروقت نداشته باشد، اما برای بهبود امور جاری و  نمونه، یك کارگر ممکن است نیازی به اضافه

(. 1838کند. )مطلق،   ماند و به دیگران کمك می  می عت کاری رسمی خود در سازمانتسهیل جریان کاری سازمان، بیشتر از سا

دهد رفتارها در رفتار شهروندی سازمانی، کامالً داوطلبانه و فردی هستند. این بدین معناست که  ها نشان می بررسی این تعریف

ها نیز مجازات و تنبیه  و به علت اجرا نکردن آن کنند طور رسمی پاداش دریافت نمی افراد برای اجرای این نوع رفتارها به
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منظور تأمین آسایش و  های ایثارگرانه و تمایل به ازخودگذشتگی کارکنان به شوند. درواقع، رفتار شهروندی، افعال و اقدام نمی

سه ویژگی اصلی برای  ها ها همچنین حاکی از این است که آن واکاوی این تعریف (.1832کند )توکلی،  رفاه دیگران را تبیین می

اند؛ نخست، در رفتار شهروندی سازمانی، رفتارها باید داوطلبانه باشد؛ یعنی نه یك وظیفه از پیش  رفتار شهروندی عنوان نموده

بخشی از وظایف رسمی فرد است. دوم، مزایای رفتارها جنبة سازمانی دارد و ویژگی سوم این است که رفتار  شده و نه تعیین

باره معتقد است، رفتار شهروندی  نیز دراین« ارتورك» (.1838رای سازمانی ماهیتی و چندوجهی است )بهارلو، شهروندی دا

عنوان رویکرد مدرن مدیریت نوین نیروی انسانی در بسیاری از  عنوان الگوی نوین رفتار کارکنان در سازمان، امروزه به سازمانی به

طورکلی، رفتار شهروندی، یك نوع رفتار ارزشمند و مفید است که  (. به2112، 3ادهانها مورداستفاده قرارگرفته است )پر سازمان

گونه رفتار افراد در سازمان  ترتیب، مطالعه و بررسی این این به .دهند  صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می افراد آن را به

 .(1831رسد )عارفی،   بسیار مهم و ضروری به نظر می

 

 کارکناننگرش کاری 

نگرش نشان دهنده اثر شناختی و عاطفی به جای تجربه شخصی از شیء یا موضوع اجتماعی مورد نگرش و یك تمایل به پاسخ 

کند .نگرش نظری است که  است که رفتار را هدایت می« مکانیسم پنهانی»ء است. نگرش در این معنی یك  در برابر آن شی

 (.1831ز می گردد؛ و منعکس کننده نوع احساس فرد درباره آن است )ابراهیم زاده، درباره افراد، چیزها یا رویدادها ابرا

ها، ارضای نیازها و جهت دهی به گرایش  نگرش ها، با توجه به تعاریف، در زمینه سازی و شکل دهی به رفتارها، ایجاد انگیزش

شناسی اجتماعی را به خود اختصاص داده است.  ها تأثیری جدّی دارند. به همین دلیل، مطالعه آن ها بخش عمده ای از روان

، موقعیت عمده ای در روان شناسی اجتماعی کسب کند )روشن، «نگرش»هیچ مفهوم مجرّدی نتوانسته است همچون مفهوم 

افراد متفاوت ممکن است توسط عوامل انگیزشی متفاوتی برانگیخته شوند. چون آدم فقط به این دلیل که دیگران  .(1832

ها، آن  شود. بلکه انگیزش او صرفاً در جهت انجام خواسته دهند، برانگیخته نمی العملی را نشان می او چگونه عمل و عکس درباره

ها متفاوت است. اشخاص مختلف در مقابل اعمال  ها و احساس باشد و این خواسته کند، می هم به صورتی که خود او احساس می

گیرد،  هایی که در مورد افراد صورت می تشویق و ترغیب .(1832دهند )توکلی،  ن میهای مختلفی نشا نفوذهای یکسان، واکنش

ها خواهد بود.  ای اشخاص برای قبول آن تشویق ها متناسب با آمادگی انگیزه بخشد، بلکه اثر آن در همه اشخاص یکسان اثر نمی

تلفی در بحث رفتار فردی و رفتار سازمانی توسط های مخ های انگیزشی، نظریه لذا به دلیل همین تنوع در سازوکارها و محرك

ها را برانگیخت تا در راه  توان نیازهای افراد را شناخت و آن کند که چگونه می شده که هر یك روشن می دانشمندان مختلف ارائه

 (.1838)بهارلو،  رسیدن به نیازشان تالش کنند

ات سازمانی و ابعاد آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانك های ( نشان داد که ارتباط1831ابراهیم زاده )نتایج تحقیقات 

و بعد از آن مؤلفه های  تأثیرمعناداری دارند بطوری که مؤلفه سبك های ارتباطات بیشترین  تأثیردولتی شهرستان ارومیه 

و  شهروندی سازمانی کارکنان دارند را بر رفتار تأثیرمحتوای ارتباطات کانال ارتباطات و مسایل ارتباطات به ترتیب بیشترین 

 کارکنان تأثیر عاطفی تعهد بر فرهنگ سازمانی و سازمان اجتماعی مسئولیت که است آن بیانگر (1834نتایج تحقیق سلطانی )

های  دهند که ادراك کارکنان از فعالیت آمده نشان می دست های به ( یافته1832روشن )و در تحقیق  دارد داری مثبت و معنی

باشد، دو بعد اقتصادی و انسان دوستانه بر اعتماد  ها مؤثر می ی آن طور مثبت بر کیفیت رابطه ؤولیت اجتماعی سازمانشان بهمس
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که اعتماد  مثبت داشته و بعد اخالقی بر رضایت شغلی مؤثر است. همچنین، از میان دو بعد کیفیت رابطه، درحالی تأثیرسازمانی 

ی کارکنان به ترك سازمان تأثیری منفی دارد؛و  دهد، بر تمایل آگاهانه سازمانی را نشان می مثبتی بر تعهد تأثیرسازمانی 

در تحقیق مثبت بر تعهد سازمانی، تأثیری بر تمایل کارکنان به ترك سازمانشان ندارد و  تأثیردرنهایت بعد رضایت شغلی ضمن 

ت کارکنان هتل به صورتی مثبت روی مسئولیت (نتایج نشان داد که درك مسئولیت اجتماعی شرک2117) 11کیما و رب

 11در تحقیق مارتینیزاجتماعی شرکت، تعهد عاطفی، رفتار شهروندی و به نوبه خود افزایش عملکرد شغلی انها اثر میگذارد و 

عملکرد شرکت را مورد تایید قرار داد همچنین نتایج اثر  نتایج تحقیق اثر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوآوری و (2112)

در تحقیق جوان  میانجیگری بخشی از عملکرد نوآوری در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد شرکت را نشان داد و

چنین نتایج قرارمیگیرد. هن تأثیر( نتایج نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی توسط رضایت ارتباطات تحت 2112) 12چن

نشان داد. عدالت ادراك شده است یك میانجی رضایت ارتباطات و رفتار شهروندی سازمانی است. نتایج نشاندهنده این است 

تشویق رفتارهای اختیاری در سازمان ضروری  منظور بهنیاز به افزایش شیوه های ارتباطات و ایجاد یك محیط کاری عادالنه 

مؤثر و مرتبط با نگرش شغلی کارکنان دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا، نگرش شغلی مثبت  بردن به عوامل است.امروزه پی

ترین متغیر در  باشد. لذا نظام ارزشی، نگرش شغلی مثبت کارکنان را به عنوان مهم کارکنان حامی رشد و تعالی سازمان می

نمودن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی  دهد، به این معنا که برآورده مطالعه مدیریت راهبردی مورد توجه قرار می

 رفتار شهروندیاجتماعی سازمانی بر  پذیری مسئولیت تأثیردر تحقیق حاضر به بررسی  بلندمدت سازمان منجر خواهد شد

 سازمانی با نقش میانجی نگرش کاری کارکنان در شهرداری تهران میپردازیم .

 

 روش تحقیق

سازمانی با نقش میانجی نگرش کاری  رفتار شهروندیاجتماعی سازمانی بر  پذیری مسئولیت تأثیرتحقیق حاضر، به بررسی 

کارکنان در شهرداری تهران پرداخته است. روش پژوهش، از نظر جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف، 

نفر است،  24211شهرداری تهران به تعداد که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان  کاربردی

 نامه پرسشعنوان نمونه اانتخاب گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود و پایایی نفر به  873که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

فاده گردید. است و محتواییارزیابی شد و برای روایی پرسشنامه از روایی صوری  321/1با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 استفاده شد. Plsو نرم افزار  ها از آزمون مدل معادالت ساختاریتجزیه و تحلیل داده منظور به

 

 فرضیه تحقیق:

 تـأثیر سازمانی با نقش میانجی نگرش کاری کارکنان در شهرداری تهـران   رفتار شهروندیاجتماعی سازمانی بر  پذیری مسئولیت

 .دارد داری معنیمثبت و 

 

 ها و آزمون فرضیه تحقیق یل دادهتجزیه تحل

 شوند. درراین تحقیق فرضیه تحقیق با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری آزمون می
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 تحقیق  فرضیه T-VALUESمدل معادالت ساختاری در حالت  -1نمودار 

 
 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه تحقیق -2نمودار 

 

 بررسی فرضیه تحقیق

 یه تحقیق:فرض

 تأثیرسازمانی با نقش میانجی نگرش کاری کارکنان در شهرداری تهران  رفتار شهروندیاجتماعی سازمانی بر  پذیری مسئولیت

 .دارد داری معنیمثبت و 

 بررسی نقش میانجی متغیر نگرش کاری کارکنان -

ارتباط یك متغیر میانجی، یك آزمون پر در این بخش نقش میانجی متغیر نگرش کاری کارکنان سنجیده می شود.برای آزمون 

رود میانجی یك متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار می تأثیروجود دارد که برای معناداری  18کاربرد به نام آزمون سوبل

 شود:و از فرمول زیر محاسبه می

                                                           
13 Sobel Test  



تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

 1 -11، صفحات 1411 مستانز ،4 شماره ،7 دوره

7 

 

 
 که در آن

 a مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛ 

b ر میان متغیر میانجی و وابسته؛ مقدار ضریب مسی 

Sa  خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛ 

Sb باشد. خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته می 

 نگرش کاری کارکنان نتایج حاصل از آزمون سوبل متغیر-1جدول 

z-value Sb Sa b a 

18133 18112 18171 18221 18414 

 

می باشد که بیانگر نقش میانجی متغیر نگرش کاری کارکنان می  1832باالتر از z-value بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار

 باشد

 میانجی متغیر نگرش کاری کارکنان تأثیرتعیین شدت  -

 VAFبه نام ایعالوه بر آزمون سوبل، برای تعیین شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی از آماره
شود که استفاده می14

متغیر میانجی دارد. در واقع  تأثیرتر باشد، نشان از قوی بودن نزدیك 1کند و هرچه این مقدار به را اختیار می 1و  1مقدار بین 

 گردد:سنجد، و از فرمول زیر محاسبه میاین مقدار نسبت اثر غیر مستقیم بر اثر کل را می

 
 که در آن

 aیب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛: مقدار ضر 

bمقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته؛ و: 

:C باشد.مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و وابسته می 

 نتیجه حاصل از آزمون تعیین شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی نگرش کاری کارکنان-2جدول 

VAF c b a 

18421 18821 18221 18414 

 

می باشد.  18132بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی نگرش کاری کارکنان برابر با 

سازمانی با نقش میانجی  رفتار شهروندیاجتماعی سازمانی بر  پذیری مسئولیتتحقیق مبنی بر اینکه  لذا در مجموع فرضیه

 .دارد داری معنیمثبت و  تأثیرتهران  نگرش کاری کارکنان در شهرداری
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 نتیجه گیری و پیشنهادها:

سازمانی با نقش میانجی نگرش  رفتار شهروندیاجتماعی سازمانی بر  پذیری مسئولیتدست آمده از تحقیق نشان داد نتایج به

ر شهرداری تهران در راستای دارد، بنابراین، پیشنهاد می شود د داری معنیمثبت و  تأثیرکاری کارکنان در شهرداری تهران 

احترام به ارباب رجوع و سرویس دهی مناسب به آنها برای کارکنان کالس ها و دوره های آموزشی برگزار کند زیرا این مطلب 

دهند به عنوان یك وظیفه اجتماعی میباشد در واقع  گردد که کارکنان توجیه شوند که هر کاری را که انجام می باعث می

اخالقی کارکنان نیز بهبود می یابد تا بدین گونه بر رفتار شهروندی درست تاکید شود و موجبات بروز رفتار  پذیری مسئولیت

های مادی و غیرمادی، مدیران در شهرداری تهران باید از اثرات این  شهروندی فراهم آید همچنین با توجه به اهمیت پاداش

های غیر از حقوق  های مادی از انگیزه تشویق و ترغیب کارکنان، عالوه بر پاداش منظور ها بر افراد آگاهی داشته باشند و به پاداش

دانی کامل جهت انجام کار و احساس مشارکت و تعلق در اجرای  و دستمزد، مانند ایجاد شرایط مناسب برای کار کردن، قدر

های  ها و مهارت ها، تجربه ازپیش، از توانایی طور خاص، بیش امور استفاده کنندو پیشنهاد میشود مدیران در شهرداری تهران، به

های خود  کارکنان استفاده کنند تا ضمن رشد، به احساس تعلق و امنیت بیشتری دست یابند و همواره از توانایی و خالقیت

ت مدیران درراه اعتالی سازمان استفاده کنند و رفتارهای صحیحی در روابط شهروندی از خود بروز دهند در این راستا بهتر اس

های  و مسئوالن در شهرداری تهران به کارکنان استقالل و آزادی عمل بدهند در واقع امکان دسترسی به اطالعات، زمینه

ها بتوانند  ها فراهم سازند تا آن ی عملیاتی مربوط به کارکنان را برای آنگیری در حوزه ریزی و اختیار تصمیم طراحی و برنامه

ه دهند و در کار خود نوآوری داشته باشند و بتوانند عملکرد خود را بهبود بخشند تا زمینه الزم برای های خود را توسع قابلیت

 سازمانی بروز در سازمان فراهم آید. رفتار شهروندی

 

 

 منابع
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، رم، سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری و شهرسازی و محـیط زیسـت پایـدار   دولتی شهرستان ارومیه(، 

 موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویر.

، نقش مسئولیت اجتمـاعی شـرکت هـا در تصـمیم خریـد مصـرف       1838اسماعیل پور، رضا، محمد دوستار و شیما سلطانی،  -

 .237 – 713، صص: 4، شماره 2دگان بازار درحال اشباع شرکت های مواد غذایی، مدیریت بازرگانی، دوره کنن

، نقش بازاریابی سبز در مسـئولیت اجتمـاعی سازمان:توسـعه    1838بحرینی زاده8 منیجه؛ سعید نصرت آبادی و سعید شاکری، -

 ران فرهنگی مبین.یك مدل مفهومی، همایش بین المللی مدیریت، تهران، موسسه سفی

بررسـی رابطـه الگـوی    ( » 1838بهارلو، مصطفی؛ بشلیده، کیومرث؛ هاشمی شیخ شبانی، سیداسـمعیل ؛ نعـامی، عبـدالزهرا. )    -

، مـدیریت فرهنـگ   «عضو و رفتار شهروندی سازمانی؛ نقش واسطه ی توانمندسازی روان شناختیو تعهـد سـازمانی   -تبادل رهبر

 . 1-13(، 1) 12سازمانی، 

کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروند سازمانی، کنفـرانس   تأثیر، بررسی 1832وکلی8 غالمرضا؛ بهنام گراوند و سمیرا طاهری، ت-

 ساالنه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه تهران، 



تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

 1 -11، صفحات 1411 مستانز ،4 شماره ،7 دوره

3 

 

رابطه بین رفتار شـهروندی سـازمانی و کـارتیمی: مطالعـه مـوردی      »  (1831عارفی، محبوبه ؛ شهودی، مریم ؛زندی، خلیل . )-

 . 81-43(، 12) 4، مشاوره شغلی و سازمانی، «کارکنان دانشگاه کردستان 

)بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شـهروندی سـازمانی بـر عملکـرد سـازمانی در دانشـگاه        1831رمضانی، ایوب (-

 دانشکده علوم اداری و اقتصاد. -دانشگاه مازندران  -تحقیقات و فناوری  مازندران، وزارت علوم،

ی مطالعات رفتار  ی سازمانی، فصلنامه مسؤولیت اجتماعی بر کیفیت و پیامدهای رابطه تأثیر( 1832سید علیقلی )-روشن-

 113-182: صص 1832(، پاییز 2)پیاپی  8ی  سازمانی سال دوم، شماره

( شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان )موردمطالعه بانك ملت(، فصلنامه 1832مصطفی )-قاضی زاده-

 1832(پاییز 11پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین سال سوم، شماره سوم، شماره پیاپی )–علمی 

 عـاطفی  تعهـد  بـر  سـازمان  اجتمـاعی  مسـئولیت  تـأثیر  (. بررسـی 1834) سلطانی، مرتضی، نجات، سهیل، جعفـری، خشـایار  -

 زمسـتان  ،(11پیـاپی  )شـماره  4 چهـارم، شـمار   سازمانی، سال رفتار مطالعات سازمانی. فصلنامه فرهنگ میانجی کارکنان؛نقش

 .141-171صص :1834

پذیری اجتماعی سازمان به وفاداری مشتریان )بانـك پاسـارگاد اهواز(دانشـگاه     مسئولیت تأثیر( بررسی 1831امین )-موجودی -

 1838، بهار22المی واحد علوم تحقیقات، مجله مدیریت بازاریابی، شمارهآزاد اس

( مطالعة تأثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی میان معلمان شـهر کرمـان،   1838مطلق، محمدحسن شمس الدینی )-

 447-471:ص1838، پاییز 8، شمارة 8مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران . دورة 

بررسی تأثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی  "(، 1832زاده فرد و همکاران ) یحیی-

 18پژوهشی، سال چهارم، شماره ی هشتم، نیمه ی دوم –در دانشگاه مازندران پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی علمی 

-Martinez-Conesa I, Soto-Acosta P, Manzano MP, Corporate social responsibility and its 

effect on innovation and firm performance: An empirical research in SMEs, Journal of 

Cleaner Production (2016), doi: 10.1016/j.jclepro.2016.11.038. 
-Joanne Chan Sow Hup (2016) Understanding the link between communication satisfaction, 

perceived justice and organizational citizenship behavior, Journal of Business Research xxx 

(2016) xxx–xxx, JBR-09231; No of Pages 10 
-Kima Hyelin Lina, Rhoub Yinyoung (2017) An examination of the links between corporate 

social responsibility (CSR) and its internal consequences, International Journal of Hospitality 

Management 61 (2017) 26–34. 
-Liu, M. T., & Wong, I.A., & Shi, G., & Chu, R., & Brock, J.L., (2014). The impact of 

corporate social responsibility (CSR) performance and perceived brand quality on customer-

based brand preference. Journal of Services Marketing 28/3 (2014) 181–194 

-López-Domínguez, Mercedes. Enache , Mihaela.Sallan, Jose M. Simo, Pep. 

(2013)Transformational leadership as an antecedent of change-oriented organizational 

citizenship behavior. Journal of Business Research (66):2152-2147-Mulaessa, N. and Wang, 

H. (2017). The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Activities on Consumers 

Purchase Intention in China: Mediating Role of Consumer Support for Responsible Business, 

International Journal of Marketing Studies; Vol. 9, No. 1; pp. 73-81. 



تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

 1 -11، صفحات 1411 مستانز ،4 شماره ،7 دوره

11 

 

-Mohd Suki, N.. (2015). Mediating Role of Social Responsibility on the Relationship between 

Consumer Awareness of Green Marketing and Purchase Intentions, World Academy of 

Science, Engineering and Technology, International Journal of Economics and Management 

Engineering Vol:9, No:8, pp.2996-2999. 

-Pradhan Rabindra Kumar ,Jena Lalatendu Kesari ,Kumari Itishree Gita (2016) Effect of 

Work–Life Balance on Organizational Citizenship Behaviour:Role of Organizational 

Commitment, .DOI: 10.1177/0972150916631071 

 

 


