
 

 

بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و عدالت سازمانی و تاثیر آن بر        
 رفتار شهروندی سازمانی

 )مورد مطالعه مناطق شهرداری شیراز(

 
 مرکز تحصیالتدانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی،        سارا حمیدی            

 تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران  

 

 چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سالمت و عدداتت سداامانی و تدا یر بن بدر ر تدار ددهروندی 
ساامانی در دهرداری دیراا می بادد. بدین منظور اا ابزار پرسش نامه که ترکیبی اا سده پرسدش نامده 

درگیدری، و داداری و ارتباطات، مشدارکت و ) استاندارد: سالمت ساامانی الیدن و کلینگل با معیارهای
 ،(تعهد، روحیه، رتبه نهادی، اخالق، تشخیص عملکرد، انسجام هدف، رهبری، توسعه، بکارگیری مندابع

و  ای()عداتت توایعی،عداتت رویه ای، عداتت مراوده سنجش عداتت ساامانی نیهوف و مورمن با ابعاد
ابعداد )ندود دوسدتی، ونددان، ( بدا OCBارایابی میزان ر تار ددهروندی ا دراد اورگدان وکانوسدکی )

نوانمردی، ر تار مدنی، ادب و مالحظه( استفاده گردید. با تونه به اینکه نامعه مدورد مطاتعده منداطق 
 111ای تصداد ی انتخداب و تعدداد گیری خوددهدهرداری دیراا بود تذا یکی اا مناطق به روش نمونه

و ضدری  همبسدتگی  spssا دزار ه اا ندرمنامه بین کارکنان بن توایع دد. سپس با اسدتفادعدد پرسش
نتایج حاصل اا این تحقیدق بددین ددرس اسدت کده سدالمت  ها مورد تحلیل قرار گر تند.پیرسون داده

ساامانی و عداتت ساامانی با هم رابطه مثبت دارند، سالمت و عداتت ساامانی بر ر تار دهروندی ا در 
، به این نتایج منجدر ددد کده سدالمت سداامانی بدر  و در ارایابی ایر معیارهای ر تار دهروندی دارد،
هدای ندود دوسدتی، ر تدار مددنی و ادب ر تدار های وندان و نوانمردی ا در نددارد، و برموتفدهموتفه

های وندان و ر تار مدنی ا ر دهروندی ا ر مثبت دارد. همچنین در این تحقیق عداتت ساامانی بر موتفه
 وانمردی و ادب ر تار دهروندی ا ر مثبت دارد.های نود دوستی، نندارد، و برموتفه

سالمت ساامانی، عداتت ساامانی، ر تار دهروندی سداامانی، سداامان سداتم،  واژگان کلیدی:

 دهرداری دیراا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 sarahamidi7@yahoo.com  
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 مقدمه .1
 و عملکدرد کدردن بدرای بیشدتر ندیدی یهادیوه نستجوی در پیوسته هاساامان

 و رددد ندیدد یهداتکنوتوژی توسدعه اخیدر یهاسدال در .هستند دان کارکنان تالش

 هاکار ساامان ماهیت در سریع تغییرات و  زبینده رقابت به منجر اقتصاد نهانی  زبینده

 (1387)صنوبری،.است دده دان کارکنان و

و اا  ،وظیفه ددنا  و سدودمند کارمندان متعهد،دود تا سالمت ساامانی باعث می

ساامان ساتم نایی است که ا راد با عالقه بده  .ندباد روحیه و عملکرد باالیی برخوردار

کنندد. درحقیقدت سدالمتی بیند و به کارکردن در این محدل ا تخدار میمحل کاردان می

گذاری بده  ساامان اا تحاظ  یزیکی، روانی، امنیت، تعلق، ددددددایسته ساالری و اراش

ا و انجدام هدای بنهددانایی، تخصص، و دخصدیت يی نفعدان، و رددد دادن بده قابلیت

های خود در ا ربخشی ر تار هدر سیسدتمی تدا یر وظایف محول دده اا سوی  راسیستم

 (1388 )ناهد، .بسزایی دارد

 را ساامانی کل یا و واحد مدیریت، کار، به نسبت را مثبتی نگرش ا راد که هنگامی

 دودمی تر بیش کار، بهتر انجام نهت بنان انگیزه بادند، دادته کارندبه مشغول بن که در

میدزان  بده نسدبت بندان ادراکات اا متأ ر این نگرش .است صادق نیز قضیه این و عکس

 نسبت به بنها که معنی بدین ،(2004 دیگران، و بادد )کلمی ساامان در عداتت رعایت

دخص )عدداتت  به پرداختی سطح مثل منابع تخصیص تصمیمات اا دده ادراك برابری

و  ای(رویده اند )عداتتدده انجام اسا  بن بر توایع تصمیمات که ییهارویه توایعی(،

و  هسدتند حسدا  ای(مدراوده )عدداتت هارویه انرای طول در ا راد با ر تار در برابری

 (2002 دیگران، و دهند )کلکویتمی نشان واکنش بن به نسبت

حاصددل هددای کارکنددان معمددوتی عملکددرد سدداامانی برنسددته اا طریددق تالشامددا 

دود این است که بنهدا ی بزرگ میهادود. یکی اا دالیلی که باعث مو قیت سااماننمی

در نهایدت بن  نمایندد.اا وظایف رسمی خود تدالش می دارای کارکنانی هستند که  راتر

 دارد و سداامان عملیدات ا ربخشدی بر ایادی تأ یر که کارکنان دغلی ر تارهای اا دسته

 سداامانی ددهروندی است ر تدار کرده نل  خود به را ایادی مدیران و تونه محققان
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 بین عملکرد .نیست بنان رسمی نزو وظایف که است کارکنان اختیاری ر تارهای دامل

 ( 1997، اورگان،2003تفاوت ونود دارد.)یون،   رانقشی عملکرد و نقشی درون

 گرددمی بر کارکنان رسمی یهانقش اا  راتر دغلی ر تارهای به  رانقشی عملکرد

 گر تده درنظدر ساامان رسمی پاداش سیستم در و معموالً هستند اختیاری ر تارها این که

 (1994، دینه و همکاران،1988دوند. )اورگان،نمی

 

 مروری بر مبانی نظری .2
در این بخش، بده صدورت خالصده، بده بررسدی مبدانی نظدری و پیشدینه علمدی 

 پرداایم.میگانه تحقیق متغیرهای سه

 

 . سالمت سازمانی2.1

به نظرمایلز سالمت ساامانی عبارت است اا دوام و بقای ساامان در محدی  خدود 

و سااگاری با بن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سااگاری بیشتر. اانظدر الیددن و 

کلینگل سالمت ساامانی دامل توانایی ساامان برای انجام وظایف خود به طور مدو ر و 

 (2001،الیدن و کلینگل). گرددردد و بهبود ساامان میباعث 

سالمت، در مقابدل مفهدوم بیمداری، بده معندی با در نظر گر تن تعریف تغوی بن، 

توان چنین تفسیر کرد کده (، می قدان بیماری و نارسایی در یك ارگانیسم )مونود انده

توانندد پدیدد بیندد و بدا های ساتم به عنوان مونودات انده و پویا در محی  میساامان

دن امکانات الام و کدا ی رددد کنندد، توسدعه یابندد و اا طریدق ارا د  کداال و  راهم د

خدمات ساتم و ارانده باعث تأمین نیااهای محیطی و تسهیل  ربیند رددد و ددکو ایی 

 (1390)دیخی،  .نامعه دوند

 پدنج سداامانی، سدالمت ابعداد خصدو  در (2010همکاران) و داوف کریستین

 بادند می های ایرموتفه دارای هاداخص این اا یك هر که کندمی بیان اصلی داخص

 ساامانی سالمت تحقق: ( هدف1

 کارکنان ر اه و قابلیت ساامانی ساامان بهبود عملکرد: چارچوب (2
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  کارکنان و سالمت رضایت  ردی، بین ارتباطات و هادایستگی ها: تعیینمقیا  (3

و  اهدداف سداامان، سدطح سه دامل ها،دایستگی مقیا : اتف: ارایابی سطوس (4

 مقیدا : ج  دردی و تیمدی ساامانی، سطح سه دامل کارکنان، رضایت مقیا : ب نقش

 است  یزیکی و يهنی انتماعی، سطح سه دامل سالمت کارکنان،

 مددیریت معیارهدای و هدابامون مصداحبه، کارگداه، ددامل: ارایابی هایروش (5

 (1390)قهرمانی و همکاران،  .باددمی سالمت و  استر ریسك،

 سدالمت ارایدابی مدورد در که بماری تحقیق یهایا ته به تونه با کلینگل و الیدن

 ارا ده مؤتفده 11سداامانی  سدالمت بدرای اندداده انجام عاتی بمواش دانشکده ساامانی

 :اندکرده

 ارتباط -1

 ساامان در بودن درگیر و مشارکت -2

 تعهد و و اداری -3

  درکت یا موسسه دهرت یا اعتبار -4

  روحیه -5

  اخالقیات -6

  عملکرد باادناسی یا دناسایی -7

  هدف مسیر -8

  رهبری -9

  کارکنان کارایی توسعه یا بهبود -10

 منابع.  کاربرد -11

نامه انتخدابی در ایدن تحقیدق برگر تده اا مددل الیددن و با تونه به اینکه پرسدش

 دود:با تفصیل بیشتری به بن پرداخته می اا این روکلینگل است 

بعد اول( ارتباط: در ساامان ساتم ارتباط مستمر میان کارکنان و بده همدان خدوبی 

دوطر ده باددد و در سدطوس میان ایردستان و  رادستان باید تسهیل دود. ارتبداط بایدد 

ی چهره به چهره به همان انددااه هامختلف ساامان برقرار بادد. در ساامان ساتم، بحث
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 .اهمیت اسناد و مدارك نودته دده، مهم است

بعد دوم( مشارکت و درگیر بودن در ساامان: در یك ساامان ساتم کارکندان همده 

 .دوندمی ی ساامانهاسطوس به طور مناسبی درگیر تصمیم گیری

بعد سوم( و اداری و تعهد: در ساامان ساتم یك نو اعتماد باالیی میدان اددخا  

کنند ددرکت بنهدا ونود دارد. کارکنان منتظر این هستند که سر کار بیایند و احسا  می

 .مکان خوبی برای کارکردن است

عد چهارم( اعتبار یا دهرت موسسه یدا ددرکت: یدك سداامان سداتم ادراکدات اا ب

کند. وکارکنان به طور کلی به ددهرت و تبار و دهرت مثبت را به کارکنان منعکس میاع

 .اعتبار بخش یا حواه خود اراش قا لند

بعد پنجم( روحیه: روحیه مناس  در ساامان به وسیله یك نو دوسدتانه درندایی 

ر تده هدم بده طدور  هدم که کارکنان عمدتاً همدیگر و دغلشان را دوست دارند و روی

  .دوددوند، نمایش داده میو هم به خاطر ساامان برانگیخته می دخصی

 .بعد دشم( اخالقیات: در یك ساامان ساتم عموماً ر تار غیراخالقی ونود نددارد

کارکنان تمایل دارند بیشتر به اخالق باطنی اراش قا ل دوند و نایی را بدرای سیاسدت 

 .در ساامان نبینند

عملکرد: در یك ساامان ساتم کارکندان بدرای بده  بعد هفتم( دناسایی یا باادناسی

گیرندد، عمومداً دوند و موردحمایت قرار می علیت دربوردن استعدادهایشان تشویق می

کنند ارادمند هستند، بنها به طور مناسبی برای پیشددددر ت درون یدك بنها احسا  می

 .دوندنوی اا حق دناسی و مراقبت دناسایی می

توانندد تمرکدز بداالی درون یدك ندو سداتم کارکندان می بعد هشتم( مسیر هدف:

یشان را تشخیص دهند و اهدداف را درون سداامان تشدخیص دهندد چدون در هابخش

 .تنظیم اهداف مشارکت دارند

ای بدر سدوددهی و ا ربخشدی بعد نهم( رهبری: رهبران به عنوان عامل تعیین کننده

توانندد ه دارند و کارکنان به راحتدی میروند و عموماً ر تاری دوستانساامان به دمار می

 .با بنها ارتباط برقرار کنند
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 بیشدتر بعد دهم( بهبود یا توسعه کارایی کارکنان: در یدك محدی  سداتم سداامانی،

ای برای حمایت اا بمواش و بهبدود مسدتمر نیروهدای موندود در سداامان ت ویژهئهی

 .ونود دارد

کارکنان باید مشاهده کنند که منابع و امکانات بده طدور بعد یاادهم( کاربرد منابع: 

 .دایسته و به طریق سااگار با انتظارات بنها اا پیشر تشان، بین بنها تقسدیم ددده اسدت

 (.2001کلینگل،  و )الیدن

 تسان وینگ، تز عنوان مدرسه، ساامانی سالمت روی بر بیرونی محی  ب ار بررسی

 محقدق انددااه گیدری ابدزار .در این خصو  است چین کنگ هنگ دانشگاه در تئونگ

 به وسیله دده تهیه محی  مدرسه بر بیرونی  شار  اکتورهای نامه سنجشپرسش 2 دامل

 که بود این بود. نتیجه کاتکمپ کارتر و هوی توس  دده  هرست تهیه نامهپرسش و ،الم

(OHD) وتدی هستند بیرون اا کمی  شار دارای ساتم مدار  مدرسه، ساامانی سالمت 

 (2004، هستند.)اسمیت بیرونی محی ، اا کمی  شار دارای ناساتم مدار 

 اسدتقرار میزان درباره پزدکی علوم دانشگاه کارکنان دیدگاه پژوهش دیگر، بررسی

 سدید توسد  کده است اصفهان پزدکی علوم دانشگاه در سالمت ساامانی هایداخص

 دهددمی نشدان پژوهش هاییا ته .است گر ته انجام 1388 سال در همکاران نوادین و

 علوم دانشگاه در ساامانی سالمت  رایندی داخص و ورودی استقرار داخص میزان که

 داخص استقرار میزان وتی بوده، متوس  سطح اا کمتر به طور معنی دار اصفهان پزدکی

 اسدت بدوده متوسد  سدطح اا بیشدتر متوسد  بده طدور سداامانی سدالمت خروندی

 (1388همکاران،  و )سیدنوادین

 ددهید دانشگاه هایدانشکده ساامانی سالمت مطاتعه دیگری در خصو  ارایابی

 تحقیدق نتایج صورت گر ته است، که 1390بهشتی توس  قهرمانی و همکاران در سال 

 گانده13هایموتفدهنظدر  اا بهشدتی ددهید دانشگاه یهادانشکده وضعیت دهدمی نشان

 ددهرت، و اعتبدار کاری،روحیده تعهدد، و و داداری ارتباطدات، هایموتفده در ،تحقیدق

 هدم و بداال، حدد در ایمندی و سالمت توسعه کارکنان، رهبری، هدف، مسیر اخالقیات،

 در درای   یزیکدی ،منابع بهینه کاربرد عملکرد، دناسایی مشارکت، هایدر موتفه چنین
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 )قهرمانی .است بیشتری ردد و بهبود نیاامند موارد این در و گرددارایابی می پایین حد

 (1390 همکاران، و

 

 . عدالت سازمانی2.2
. کنددمی ادداره ساامان یك درون اخالقی ا راد و منصفانه ر تار به ساامانی عداتت

 عادالنده برخدورد نحدوه بده کده نملگدی دودمی تعریف ایر عامل سه با عداتت عامل

 :دارند دالتت تبعیض اا پرهیز و مختلف اقشار با ساامان

 عمدوم بده یکسدان نگداه نیز و عادالنه و مناس  مزایای و حقوق پرداخت: برابری

 ساامان. اا عضوی عنوان به کارکنان

 کارکنان.  ارتقای و گزینش به مربوط یهاتصمیم در طر ی طر ی: بی بی

یعندی  کارکندان، بده تجدید حق اعطای و تبعیض گونه هر اا انتناب تبعیض: عدم

 (1389.) انی و همکاران، هاتصمیم در خواهی نظر تجدید حق

 :ساامانی عداتت ابعاد

بده  ساامانی عداتت که دارند عمومی توا ق موضود این بر ساامانی عداتت محققان

 دود:می تقسیم بعد سه

 1توایعی عداتت .1

 ، 2ایرویه . عداتت2،

 .3ایمراوده عداتت. 3
 

 :توزیعی . عدالت1

و  مقیدا  یدا پرداخدت سدطح مثدل نتایج توایع برابری قضاوت به توایعی عداتت

 ا دراد کده کنددمی بیدان تئدوری دارد. این اداره ساامانی با ت یك در ارتقا یها رصت

 همکداران بدا را خود نسبی ستاده -داده و گیرندمی نظر در را مطلوب نتایج تعادل نسبی

 کند. بدرمی تشریح را عداتت تصورات دقیق طور ( به1971کنند. )راتز، می خود مقایسه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Distributive justice 

2. Procidural justice 

3. interactual justice 
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 سداامان در ضعیف ا راد دارد، ونود انتظارات در نابرابری که امانی وی یهاطبق گفته

 ایدن بدهدد انجدام بایدد ساامان که کاری تنها موقع این بشوند. در نیز بدتر ممکن است

 دناسایی دود،می انجام نابرابر صورت به توایع بن در که ساامان اا ییهاکه بخش است

  (1991 وتگر،  و عمل بید )کروپانزانو به نلوگیری بن اا و

 :ایرویه . عدالت2

 راگدرد  تأ یر تحت بلکه نیست، نتایج تأ یر تحت صر ا ساامان در انصاف ادراکات

ا دراد  کنددمی مطدرس ایرویده عدداتت نظریه. هست نیز نتایج تحقق برای استفاده مورد

ندامطلوب  نتدایج بنابراین. بادند دادته مدت کوتاه تصمیم نتایج اا  راتر نگاهی توانندمی

منصدفانه  اسدتفاده مدورد  راگرد که است این تصور که امانی رسد،می نظر به قبول قابل

 (1987 بوده است. )گرینبرگ،

 مسدتلزم عداتت گفت توانمی .است عادالنه یهارویه اتخاي مستلزم عداتت انرای

 اا منددی بهره امکان که است عادالنه قوانین امانی انرای رویه و است قوانین صراحت

 .دهد قرار همگان اختیار در سهوتت به را قانون

 و ر تدار دددن محور عداتت برای ،عداتت به بور اتزام و دده پذیر ته تعهد نوعی

 و هددف اا نز دی بایدد عداتت رعایت یعنی دارد؛ اصاتت و موضوعیت مدیران،کردار 

پور، )پورعزت، قلی .گردد محقق ساامان در ایرویه عداتت بادد تا هدف به نیل  راگرد

1388) 

 نظدر درای رویده عدداتت بدرای ننبه دو دانشمندان که معتقدند گرینبرگ و بارون

 :اندگر ته

امدر  ایدن بررسدی بدهای رویه عداتت اا ننبه این :ایرویه عدالت ساختاری جنبه

ایدن  بده . توندهبرسند نظر به منصفانه تا گردند اتخاي باید چگونه هاتصمیم که پرداادمی

پدردااد، نمی باددند، چده هاتصمیم اینکه بررسی به ننبه این که است اهمیت حایز نکته

 .گردند اتخاي چگونه تصمیمات که نمایدمی بررسی را امر این بلکه

سداختاری  ننبد  گرچده کده دارد اعتقاد گرینبرگ :ایرویه عدالت اجتماعی جنبه

بدر  در را ایرویده عدداتت امینه در مباحث همه اما دارد دایانی اهمیت ای،رویه عداتت
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ی هارویده در عدداتت رعایدت میدزان مورد در قضاوت هنگام دیگر عبارت به گیرد؛نمی

یدك  منزتده بده سداامان کارکنان با گیرندگان تصمیم دخصی بین ر تار کیفیت ساامانی،

 (2000بارون،  و دود. )گرینبرگمی گر ته نظر در کلیدی عامل

 پژوهشگر دو توس  بار نخستین برای 1ای مراوده عداتت واژه :ایهمراود عدالت

 عدداتت کده بودندد معتقدد بنهدا .ددد بدرده بکار 1986در سال موگ و بایس یهانام به

 و تدوایعی عدداتت اا متمدایز مفهدومی نظر اا که عداتت است اا دیگری نودای مراوده

 بنها با برخورد کیفیت به نسبت ا راد .دارد رویه اداره انتماعی عمل به و استای رویه

 گیدری تصدمیم  راگدرد سداختاری یهاچندین ننبده هدم و دخصدی متقابل رواب  در

 (1384اند. )رضاییان، حسا 

 اندرای طدول در دخصدی بدین ر تدار کیفیدت که کندمی مطرس ایمراوده عداتت

 اعتماد دامل دخصی بین است. ر تار مؤ ر و مهم انصاف یهاقضاوت تعیین ، درهارویه

 پدنج وسدیله به هارویه مناس  وضع بادد.احترام می و تواضع با ا راد ر تار و رواب  در

 :دودمی تعریف ر تار

 کارکنان یهاداده به کا ی تونه •

 دخصی تعص  اا نلوگیری •

 گیری تصمیم معیار اا سااگار استفاده •

 موقع به بااخور •

 تصمیم یك تونیه •

 و تصدمیمات پدذیرش برابدری، اا کارکندان ادراك در را مهمدی نقدش عوامل این

ای مدراوده عدداتت (1991 کراپدانزانو، و دارندد. )کونو سدکی سداامان به سمت گرایش

 و مؤدبانده بایدد ر تار که دهدمی نشان که دخصی بین بعد: بادد بعد دادته دو تواندمی

 و اعتمداد اا حداکی ر تداری بایدد خود کارکنان با برخورد مدیران هنگام .بادد بااحترام

 بادد. بدامی انتماعی مسئوتیت و انتظارات بن بعد دومین .دهند نشان خود اا را احترام

 تدر بدیش منصدفانه غیدر نتیجده یدك اا ا دراد تحمدل قدرت کا ی، اندااه به ا راد تونیه

 (1997گرینبرگ، و دود. )کروپانزانومی
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 مواندع با عندوان بررسدی 1388در تحقیقی که توس  پورعزت و قلی پور در سال 

سداامان را  در عداتت توسعه موانعساامان، انجام دده است  در عداتت تحقق ساختاری

 روندد بن( بدر بور اتدزام عوامدل و بن دهنده دکل کند که ساختار)عواملچنین بیان می

 احساسدی، اطالعداتی، ای، مدراوده ای، رویده توایعی، یهاننبه همه عداتت)در توسعه

 دارد. بدین معنا که: دناختی( تأ یرابان وای مشاهده

بگیرندد،  ددکل تریعادالنده نحدو بده ساامان هایاستراتژی و اهداف چه هر اتف(

 یابد.می ا زایش ساامان در عداتت رعایت احتمال

 دود، رعایت ا زوده بن پیچیدگی سطح بر و یابد ا زایش ساامان اندااه چه ب( هر

 .دد خواهد ددوارتر دده، موانهه بیشتری موانع با عداتت ساامانی

بدوده، احتمدال  تدر دسدتر  سداامان در در استفاده مورد  ناوری سطح ج( هرچه

 .یابدمی ا زایش ساامانی عداتت توسعه

 ساامانی عداتت توسعه احتمال بادد، برقرار تری عادالنه رواب  محی  در د( هرچه

 . یابدمی ا زایش

 سداامانی عداتت توسعه احتمال ، بادد تر متمرکز کنترل و قدرت ساخت ه( هرچه

 . یابدمی کاهش توایعی( حتی و ای، مراوده ای، رویه اطالعاتی،ابعاد  )در

 عادالنده ر تار پذیرای ساامان )یانامعه ( بیشتر در رایج ابان و  رهنگ چه و( هر

 دهدد، نشان بیشتری واکنش عادالنه غیر وگفتمان و اصطالحات برابر واژگان در و بادد

 یابد.می ساامانی ا زایش عداتت توسعه احتمال

ای، ددامل  ای، تدوایعی و مدراوده رویه در تحقیق مذکور ابعاد عداتت را عالوه بر

داندد. )پدورعزت و قلدی ددناختی نیدز میابان وای مشاهده احساسی، عداتت اطالعاتی،

 (1388پور،

های عداتت ساامانی با تعهد سداامانی در کارکندان ددهرداری بررسی رابطه موتفه

انجدام  1388و گل پرور در سدال  غفوری عنوان پژوهشی است که توس ، دهر اصفهان

که عداتت ساامانی و سه موتفه بن همبستگی  بودحاکی اا بن پژوهش تایج ن دده است.

های تعهد ساامانی یعنی تعهد سداامانی عداطفی، مثبت و معنی داری با هر یك اا حیطه
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د. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانده تعهد ساامانی هنجاری و تعهد ساامانی مستمر دادتن

ای و نیز حاکی اا بن بود که سه نود عداتت ساامانی یعنی عداتت توایعی، عداتت رویه

 )غفدوری و  .عداتت تعاملی با تعهد سداامانی همبسدتگی چندگانده معندی داری داددتند

 (1388پرور، گل

 گمدرك اداری در سدالمت و سداامانی عدداتت میدان رابطده تحقیق دیگر، بررسی

نگدارش ددده اسدت.  1389ایران است که توس  بخونددی در سدال  اسالمی نمهوری

نشان دهنده رابطه قوی و معنادار میدان عدداتت سداامانی و سدالمت  پژوهش یهایا ته

های عدداتت بدر سدالمت نیدز حداکی اا بن اداری است. نتایج بررسی تا یرگذاری موتفه

ای و تعداملی بدر عدداتت مدورد بحدث، عدداتت رویدهاست که همزمان اا بین سه نود 

ها، بیشدترین موتفده تا یرگذاریسالمت اداری تا یرگذار است. همچنین برای رتبه بندی 

میزان همبستگی میان عداتت ساامانی و سالمت اداری ابتدا مربوط به عداتت رویده ای، 

. ایدران مربدوط بده دوم عداتت تعاملی و کمترین تا یر بر سالمت اداری در گمدرك ج. ا

 (1389بادد. )بخوندی، عداتت توایعی می

انجدام ددده،  1388در پژوهشی دیگر نیز که توس  احمدی و همکداران در سدال 

 بررسی در ساامان نهاد کشاورای تهران مورد کارکنان عملکرد بر ساامانی عداتت تأ یر

رعایدت  میدزان به نسبت کارکنان ادراکات که داد نشان تحقیق نتایج .دده است داده قرار

 چنددان ارتباط اما دادته، تأ یر بنان عملکرد بر ساامان این درای رویه و توایعی عداتت

 ایدن در کارکنان عملکرد وای مراوده عداتت رعایت میزان اا کارکنان بین ادراکات قوی

 (1388احمدی و همکاران،  ).نشد پیدا ساامان

 

  (OCB)4شهروندی سازمانی. رفتار 2.3

 ر تارهدای عنوان به کتز و کان توس  1987سال در ابتدا ساامانی، دهروندی ر تار

 اا یعندی قبدل سدال24اا  مفهوم این درباره اصلی یهاپژوهش اما .دد تعریف  رانقشی

 بغاا کردند ساامانی( معر ی دهروندی نام )ر تار همین با را بن بتمن، و ارگان که امانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

4. Organizational Citizenship Behavior 
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 دد.

ر تارهایی  رانقش و داوطلبانه و نوبورانده کده  :ند ازارفتارهای شهروندی عبارت

دهد. با بنکه این ر تارها اا وظایف رسدمی کارکندان اا سوی کارکنان در ساامان رخ می

نیست و برای کارکنان پادادی اا سوی ساامان ندارد، اما بنچه مون  مطاتعه بنان ددده 

 . ها داردبهبود ا ربخشی و کاربیی ساامان است تا یراتی است که بر

هایی چون کمك به بمواش کارکنان تااه وارد به ساامان، اسدتفاده برای مثال ر تار

های استراحت برای تکمیل کار، ارا ه پیشنهادهایی برای بهبود روش کدار و کدار اا امان

نی محسدوب ها در منزل همه و همه اا نملده ر تارهدای ددهروندی سدااماروی پروژه

 (1392،) قاسمی و صمیمی.دودمی

OCB نامیدد. عناصدر  "انتمداعی سداامان مادین حرکت کاری روغن"توان را می

  : اا اندعبارت OCBکلیدی 

 تشدریح رسدمی بده طدور سداامان کارکندان برای که بنچه اا  راتر است ر تاری -

 .گردیده است

 .باددمی  ردی اراده اسا  بر و اختیاری بصورت که است ر تاری -

رسمی  ساختار طریق اا یا و ندارد دنبال به پادادی مستقیم بطور که است ر تاری -

 گیرد؛نمی قرار قدردانی مورد ساامانی

 مهدم خیلدی سداامان عملیدات مو قیت و ساامان عملکرد برای که است ر تاری -

 (2004است. )کاسترو و ات ال، 

اا مفداهیمی  OCBکده  دریا دت تدوانمی اسدت کدرده ارا ده ارگدان که تعریفی اا

 اسدت. در متمدایز ددده، مطدرس ساامانی روانشناسان بوسیله که همچون تعهد ساامانی

 .باددد داددته ارتبداط سداامانی تعهدد بدا تجربدی بطدور اسدت ممکدن OCBکه  حاتی

 (1387)صنوبری، 

 انواع رفتار شهروندی در سازمان

اندد:  ر تارهدای ددهروندی در سداامان سده ندودمعتقد است کده  (1991گراهام )

 (2003 )بینستوك و همکاران،
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ضدرورت و  این واژه توصدیف کنندده ر تارهدایی اسدت کده اطاعت سازمانی:( 1

مطلوبیتشددان دناسددایی و در سدداختار معقددوتی اا نظددم و مقددررات پذیر تدده دددده 

اامانی، انجدام ی اطاعت ساامانی ر تارهایی نظیدر احتدرام بده قدوانین سدهاداخص .اند

 .ها با تونه به منابع ساامانی استطور کامل و انجام دادن مسئوتیت وظایف به

سدایر ا دراد و  این و اداری به ساامان اا و اداری به خدود، وفاداری سازمانی:( 2

کارکندان در راه  ی ساامانی متفاوت است و بیان کننده میزان  داکاریهاواحدها و بخش

 .ساامانی و حمایت و د اد اا ساامان استمنا ع 

یابدد کده ظهور می این واژه با درگیر بودن در اداره ساامان مشارکت سازمانی:( 3

با دیگدران و  توان به حضور در نلسات، به ادتراك گذادتن عقاید خوداا بن نمله می

 .بگاهی به مسا ل ناری ساامان، اداره کرد

ایدن ر تارهدا  اا ر تار دهروندی، معتقد اسدت کده گراهام با انجام این دسته بندی

ددود. در ایدن مستقیماً تحت تأ یر حقوقی قرار دارد که اا طرف ساامان به  درد داده می

سداامانی ددامل عدداتت اسدتخدامی، ارایدابی و رسدیدگی حقوق دهروندی چارچوب 

دارای حقدوق بینندد کده دکایات کارکنان است. بر این اسا  وقتی کده کارکندان می به

ساامانی هستند به احتمدال بسدیار ایداد اا خدود، ر تدار ددهروندی )اا ندود  دهروندی

کده  -سداامان  حقوق انتمداعیدهند. در بعد دیگرحقوقی یعنی تا یر اطاعت( نشان می

ی هدامنصفانه با کارکنان نظیر ا دزایش حقدوق و مزایدا و موقعیت دربرگیرنده ر تارهای

رکارکنان نیز قضدیه بده همدین صدورت اسدت. کارکندان وقتدی بر ر تا -انتماعی است 

ساامانی هستند به ساامان و ادار خواهند بود و ر تار  بینند که دارای حقوق انتماعیمی

بینندد دهند و سرانجام وقتی که کارکنان میخود بروا می دهروندی )اا نود و اداری( اا

ددود و بده بنهدا حدق مشدارکت و احترام گذاددته می بنها در ساامان حقوق سیاسیبه 

ددود، بداا هدم ر تدار سداامان داده می هدای سیاسدت گدذاریتصمیم گیدری در حواه

 (1388)اسالمی،.دهنددهروندی )اا نود مشارکت( اا خود نشان می

  ابعاد رفتار شهروندی

نظران تدداکنون ابعدداد مختلفددی را بددرای ر تددار دددهروندی ژوهشددگران و صدداح پ
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رسد تقسیم بندی ارگان اا همه معروف تدر و بیشدتر . اما به نظر میاندساامانی بردمرده

ارگان پنج بعد ر تدار ددهروندی را بده ددرس ایدر بیدان مورد استفاده قرار گر ته است. 

 ( 2004و همکاران،  دارد: )اپل باممی

 ددرای  در وظدایف انجدام بدرای کارکندان و همکداران به دوستی: کمك نود .1

 .غیرمعمول

 اا  راتدرای ددیوه بده دده تعیین وظایف انجام دناسی )وندان کاری(: وظیفه .2

 ساامان(. به رساندن سود برای اداری ساعت اا بعد در کار رود )همانندمی انتظار بنچه

 .بن منفی یهاننبه نای به ساامان مثبت یهابرننبه نوانمردی: تأکید .3

 ساامان اداری یهاعملیات اا حمایت مدنی )بداب انتماعی(: مستلزم  ضیلت .4

 .است

 اا قبدل اطدالد دادن عمدل، بده اقدام اا قبل دیگران با نزاکت: مشورت و ادب .5

 .اطالعات کردن و رد و بدل عمل،

 

 های تحقیق. مدل مفهومی و فرضیه3
تدوان های یداد ددده در بخدش ادبیدات تحقیدق، میاسدتداللبا تونه به مدوارد و 

تدوان در نظر گر دت. در ایدن چدارچوب می 1چارچوب مفهومی تحقیق را طبق دکل 

ارتباطات پیشنهادی بین متغیرهای تحقیق )ر تار ددهروندی بده عندوان متغیدر وابسدته و 

 مود.سالمت ساامانی و عداتت ساامانی به عنوان متغیر مستقل( را مشاهده ن
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 . مدل مفهومی تحقیق1کلش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی اصلی تحقیقها. فرضیه3.1
 های اصلی تحقیق را به درس ایر بیان نمود:توان  رضیهمی

 بین سالمت ساامانی و عداتت ساامانی رابطه ونود دارد. -1

 دهروندی ا ر دارد.سالمت ساامانی بر ر تار  -2

 عداتت ساامانی بر ر تار دهروندی ا ر دارد. -3
 

 ی فرعی تحقیقها. فرضیه3.2
 توان به درس ایر بیان نمود:های  رعی تحقیق را نیز می رضیه

 سالمت ساامانی بر نود دوستی ا ر دارد. -1

 سالمت ساامانی بر وظیفه دناسی)وندان( ا ر دارد. -2

 نوانمردی ا ر دارد.سالمت ساامانی بر  -3

 سالمت ساامانی بر بداب انتماعی ا ر دارد. -4

 سالمت ساامانی بر ادب و نزاکت ا ر دارد. -5

 عداتت ساامانی بر نود دوستی ا ر دارد. -6

 عداتت ساامانی بر وظیفه دناسی)وندان( ا ر دارد. -7

 سالمت سازمانی عدالت سازمانی

 رفتار شهروندی
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 عداتت ساامانی بر نوانمردی ا ر دارد. -8

 دارد.عداتت ساامانی بر بداب انتماعی ا ر  -9

 عداتت ساامانی بر ادب و نزاکت ا ر دارد. -10
 

 . روش تحقیق4

 . جامعه آماری4.1

 مناطق دهرداری دیراا اسدت کده کارکنان یتحقیق، همه این بررسی مورد نامعه

که اا میان ده منطقده موندود، یکدی اا منداطق بده روش  بادد.می نفر 1149 هابن تعداد

نامه توایدع کده اا ایدن عدد پرسش 111انتخاب و تعداد ای تصاد ی نمونه گیری خوده

 عدد اا بنها نمع بوری گردیدند. 81تعداد 

 :اا است عبارت است که دده استفاده کوکران  رمول اا حجم نمونه تعیین برای

 a- 1 Z .است نامعه اا اطمینان سطح با متناظر واحد نرمال متغیر  رمول این در
 

 
  

 صدفت نسدبت بدربورد P=0/05 مسداوی را بن نبادد دستر  در نمونه تعداد چهچنان

 نامعه حجم به نسبت باال  رمول اا بمده بدست P مقدار وقتی و گیرندمی نظر در متغیر

. گیدردمی قدرار نظدر مورد نهایی نمونه عنوان به محاسبه دده نمونه حجم بادد، کوچك

 با بادد، بزرگتر نامعه حجم 0/05 اا بمده بدست نمونه تعداد وقتی صورت، این درغیر

 (.188: 1383 بورند )سرمد، مى بدست را نمونه حجم يیل  رمول اا استفاده

 
 . روایی و پایایی4.2

 ایدن( کرانبداخ بتفای) پایایی و( ایسااه)روایی  ضرای  (1383) دکرکن و نعامی
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 ، بدرای85/0و  42/0کلّدی  سداامانیعدداتت  بدرای ترتید  بده و محاسبه را نامهپرسش

 عددداتت و بددرای 82/0و  57/0ای رویدده عددداتت ، بددرای78/0و  46/0تددوایعی  عددداتت

 .اندکرده گزارش 64/0و  40/0ای مراوده

ترنمده و در ، (1386توسد  حسدن اسدالمی ))ر تار ددهروندی( نامه این پرسش

گر تده اسدت و دارای روایدی و تحقیقات مختلفی در داخل کشورمان مورد استفاده قرار 

 ( اعتبدار1392پایایی مناسدبی اسدت. در پدژوهش پدور سدلطانی ارنددی و همکداران )

 بدا. بمد به دست ورادی مدیریت استادان اصالحی نظرهای اا بهره گیری با نامهپرسش

 درونددی پایددایی مشددهد دددهر تربیددت بددنی معلمددان اا نفددر 30روی  مطاتعد  بامایشددی

بدسدت  76/0کرونبداخ  بتفدای بامون اا استفاده با ساامانی ر تار دهروندی نامهپرسش

 بمد. 
 

 . جمعیت شناختی4.3

مشخصات نمعیت دناختی پاسخ گویان بر اسا  سابقه خدمت، سن، ننسیت و 

 بادد:تحصیالت به درس ندول يیل می
 موارد توصیف تعداد درصد

72% 

28% 

58 

23 

 مرد

 ان
 ننس

37% 

42% 

16% 

5% 

30 
34 

13 

4 

 سال 30کمتر اا 

 سال 40 - 31

 سال 50 - 41

 سال 50بیشتر اا 

 سن

12% 

35% 

47% 

6% 

10 

28 

35 

5 

 دیپلم و ایر دیپلم

 دیپلم وق

 تیسانس

 تیسانس  وق

 تحصیالت
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 موارد توصیف تعداد درصد

22% 

26% 
18% 
19% 
15% 

18 
21 
15 
15 
12 

 سال 5ایر 
 سال 5-10
 سال 10-15
 سال 15-20

 سال به باال 20

سابقه 
 خدمت

 

 . تحلیل آماری4.4

 آزمون فرضیه اول تحقیق. 4.4.1
رسد بین سالمت ساامانی و عدداتت به نظر می رضیه اول تحقیق عبارت است اا: 

 ساامانی رابطه ونود دارد.

 گونه نودت:توان اینبر این اسا ،  رض صفر و  رض یك بن را می

H0 : ساامانی رابطه ونود ندارد.بین سالمت ساامانی و عداتت 

H1 :.بین سالمت ساامانی و عداتت ساامانی رابطه ونود دارد 
 

 سنجش همبستگی میان متغیرهای سالمت و عدالت سازمانی :1جدول 
Correlations عداتت 

 سالمت

Pearson Correlation 0/725** 

Sig. (2-tailed) 000/0  

N 81 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

+ است و این بددان 75/0گردد مقدار همبستگی برابر با همان گونه که مالحظه می

دهدد. در ضدمن و درصد بداالیی را نشدان می %72معناست که مقدار همبستگی برابر با 

ا دزایش  نهت همبستگی مثبت است که در نتیجه با ا زایش یك متغیر، متغیر دیگر نیدز

 یابد.می

 آزمون فرضیه دوم تحقیق. 4.4.2

رسدد سدالمت سداامانی بدر ر تدار به نظدر می رضیه دوم تحقیق عبارت است اا: 
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 دهروندی ا ر دارد.

 گونه نودت:توان اینبر این اسا ،  رض صفر و  رض یك بن را می

H0 :.سالمت ساامانی بر ر تار دهروندی ا ر ندارد 

 H1 : ساامانی بر ر تار دهروندی ا ر دارد.سالمت 

 
 تحلیل آنوای یک طرفه تاثیرگذاری سالمت بر رفتار شهروندی :2 جدول

ANOVA 

  ر تاردهروندی
 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Between Groups 060/3  4 765/0  241/5  001/0  

Within Groups 095/11  76 146/0    

Total 155/14  80    

 

 sigروش بنوای یك طر ه بامون و مشاهده گردید مقدار   رض  وق با استفاده اا

( کمتدر α=05/0دده است و چون مقدار بن اا مقدار بامون ) 001/0)معناداری( برابر با 

است در نتیجه  درض صدفر رد و  درض یدك یدا در اصدل  رضدیه دوم تحقیدق تاییدد 

بدین میدانگین ر تدار ددهروندی در سدطوس مختلدف سدالمت گردد. بدین معنی که می

 و سالمت ساامانی بر ر تار دهروندی ا ر دارد.ساامانی تفاوت معناداری ونود دارد 

 آزمون فرضیه سوم تحقیق. 4.4.3

رسدد عدداتت سداامانی بدر ر تدار به نظدر می رضیه سوم تحقیق عبارت است اا: 

 دهروندی ا ر دارد.

 توان اینگونه نودت:بر این اسا ،  رض صفر و  رض یك بن را می

H0 :.عداتت ساامانی بر ر تار دهروندی ا ر ندارد 

H1 :.عداتت ساامانی بر ر تار دهروندی ا ر دارد 
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 آنوای یک طرفه تاثیرگذاری عدالت بر رفتار شهروندیتحلیل  .3 جدول
ANOVA 

  ر تاردهروندی
 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Between Groups 494/2  3 831/0  490/5  002/0  

Within Groups 661/11  77 151/0    

Total 155/14  80    

 

 sigروش بنوای یك طر ه بامون و مشاهده گردید مقدار   رض  وق با استفاده اا

( کمتدر α=05/0دده است و چون مقدار بن اا مقدار بامون ) 002/0)معناداری( برابر با 

است در نتیجه  رض صفر رد و  درض یدك یدا در اصدل  رضدیه سدوم تحقیدق تاییدد 

اتت بدین میدانگین ر تدار ددهروندی در سدطوس مختلدف عددگردد. بدین معنی کده می

 و عداتت ساامانی بر ر تار دهروندی ا ر دارد.ساامانی تفاوت معناداری ونود دارد 
 

 آزمون فرضیات فرعی تحقیق. 4.4.4
های اصلی سدالمت سداامانی و های اصلی، در اینجا ا ر متغیرپس اا بامون  رضیه

دهروندی نیز سنجیده های متغیر وابسته یا همان ر تار عداتت ساامانی بر روی ایرمعیار

 به دست بمده است. 5و4و نتایج بن به درس نداول 

 های  رعی تحقیق به درس ایر بیان گردیدند:همان گونه که يکر گردید  رضیه
 سالمت ساامانی بر نود دوستی ا ر دارد. .1

 سالمت ساامانی بر وظیفه دناسی)وندان( ا ر دارد. .2

 سالمت ساامانی بر نوانمردی ا ر دارد. .3

 ت ساامانی بر بداب انتماعی ا ر دارد.سالم .4

 سالمت ساامانی بر ادب و نزاکت ا ر دارد. .5

 عداتت ساامانی بر نود دوستی ا ر دارد. .6

 عداتت ساامانی بر وظیفه دناسی)وندان( ا ر دارد. .7

 عداتت ساامانی بر نوانمردی ا ر دارد. .8
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 عداتت ساامانی بر بداب انتماعی ا ر دارد. .9

 نزاکت ا ر دارد. عداتت ساامانی بر ادب و .10

های ر تار دهروندی، یا همان ا رگذاری سالمت ساامانی بر موتفه 5تا  1 رضیات 
 .بامون ددند 4به درس ندول 

 
 رفتار شهروندی های: تحلیل آنوای یک طرفه تاثیرگذاری سالمت بر مولفه4جدول

ANOVA 

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

دوستی نود  

Between Groups 911/15  4 978/3  988/3  005/0  

Within Groups 810/74  75 997/0    

Total 721/90  79    

 وندان

Between Groups 348/3  4 867/0  601/1  183/0  

Within Groups 621/40  75 542/0    

Total 089/44  79    

 نوانمردی

Between Groups 787/0  4 197/0  651/0  628/0  

Within Groups 963/22  76 302/0    

Total 750/23  80    

 ر تارمدنی
Between Groups 011/8  4 003/2  575/4  002/0  

Within Groups 267/33  76 438/0    

Total 278/41  80    

 ادب
Between Groups 305/23  4 826/5  115/10  000/0  

Within Groups 776/43  76 576/0    

Total 080/67  80    

 

)معنداداری( ونددان برابدر بدا  sigتوان دید که مقددار با تونه به نداول  وق می

ها دده است و چون مقدار بن628/0برابر با  )معناداری( نوانمردی sigمقدار و  183/0

( بیشتر است در نتیجه در ایدن تحقیدق سدالمت سداامانی بدر α=05/0اا مقدار بامون )

های نود دوستی، ر تار مدنی و ادب و برموتفه وندان و نوانمردی ا ر ندارد،های موتفه
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 ر تار دهروندی ا ر دارد.

های ر تددار یددا همددان ا رگددذاری عددداتت سدداامانی بددر موتفدده 10تددا  6 رضددیات 

 .بامون ددند 4دهروندی، به درس ندول 

 
 ار شهروندیهای رفت: تحلیل آنوای یک طرفه تاثیرگذاری عدالت بر مولفه5جدول 

ANOVA 

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

دوستینود  

Between 
Groups 

216/21  3 072/7  733/7  000/0  

Within Groups 505/69  76 915/0    

Total 721/90  79    

 وندان

Between 
Groups 

347/1  3 449/0  798/0  499/0  

Within Groups 742/42  76 562/0    

Total 089/44  79    

 نوانمردی

Between 
Groups 

532/3  3 177/1  484/4  006/0  

Within Groups 218/20  77 263/0    

Total 750/23  80    

 ر تارمدنی

Between 
Groups 

936/1  3 645/0  263/1  293/0  

Within Groups 343/39  77 511/0    

Total 278/41  80    

 ادب

Between 
Groups 

452/25  3 484/8  693/15  000/0  

Within Groups 628/41  77 541/0    

Total 080/67  80    

 

)معنداداری( ونددان برابدر بدا sigتوان دید کده مقددار با تونه به نداول  وق می

ها دده است و چون مقدار بن293/0برابر با ر تار مدنی )معناداری(  sigمقدار و  499/0

( بیشتر است در نتیجده در ایدن تحقیدق عدداتت سداامانی بدر α=05/0بامون )اا مقدار 

های نود دوستی، نوانمردی و ادب و برموتفه ا ر ندارد،ر تار مدنی های وندان و موتفه
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 ر تار دهروندی ا ر دارد.

 

 نتیجه گیری
همان گونه که يکر گردید هدف اا این تحقیق بررسی رابطه بین عدداتت سداامانی 

بادد و با تونه بده اینکده ت ساامانی و تا یر بنها بر ر تار دهروندی ساامانی میو سالم

 اا ایدن رواین موضود تاکنون در ددهرداری ددیراا مدورد سدنجش قدرار نگر تده بدود 

های تحقیق در نامعه مدورد نظدر کده همدان منداطق ده گانده ددهرداری ددیراا  رضیه

به دسدت بمدده اا تحلیدل بمداری مویدد ایدن بادند مورد ارایابی قرار گر تند. نتایج می

سالمت ساامانی و عداتت ساامانی بدا هدم رابطده مثبدت  مطل  بود که در این ساامان،

دارند، و در ارایابی ا ر سالمت و عداتت سداامانی بدر ر تدار ددهروندی در ددهرداری 

ر دیراا به این نتایج منجر دد که سالمت ساامانی و عداتت سداامانی بده طدور کلدی بد

سدالمت  هدای ر تدار ددهروندی،ر تار دهروندی ا در دارد، کده در ارایدابی ایدر معیار

های نود دوسدتی، ر تدار و برموتفه های وندان و نوانمردی ا ر ندارد،ساامانی بر موتفه

مدنی و ادب ر تار دهروندی ا ر مثبت دارد. همچنین در این تحقیق عداتت ساامانی بدر 

های نود دوستی، نوانمردی و ادب و برموتفه ا ر ندارد،مدنی ر تار های وندان و موتفه

 ر تار دهروندی ا ر مثبت دارد.

 

 منابع

 الف. فارسی

 چندگاند  و سداده روابد  بررسدی .(1383ددکرکن، ) حسدین و عبداتزهرا نعامی، -1

 دانشکدة مجل  صنعتی، درکت یك کارکنان در دغلی خشنودی با ساامانی عداتت
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