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 بررسي رابطه رفتار مدني و عملكرد سازماني مديران آموزش و پرورش

 (مطالعه موردي آموزش و پرورش شهرستان كليبر)
 

 آموزشيمدير مجتمع آموزشي و پرورشي شهيد لشگري و كارشناس ارشد مديريت  حبيب اله دهقان،
0Fحجت اله دهقان

 مدرس دانشگاه پيام نور و كارشناس پژوهش مركز آموزش و پژوهش بانك توسعه تعاون، 1
 

 19/09/94تاريخ پذيرش:  09/03/93تاريخ وصول:
 

 هچكيد
. تحقيق از نظر هدف رس آموزش و پرورش شهرستان كليبر استبررسي رابطه رفتار مدني و عملكرد سازماني مديران مدا هدف اين مطالعه
نفر  600ر جمعاً به تعداد بيران آموزش و پرورش شهرستان كلي. جامعه آماري پژوهش در برگيرنده دهمبستگي است-توصيفيكاربردي  و روش آن 

ابزار جمع آوري  نفر محاسبه شد كه به صورت نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. 148. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران تعداد است
يي محتوايي . روابراي سنجش عملكرد سازماني استسوال استاندارد  60دني و سوال استاندارد براي سنجش رفتار 29اطالعات پرسشنامه اي شامل 

تار مدني سازماني برابر با پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه رف د.شو خبرگان مثبت ارزيابي  اندپرسشنامه از نظر استا
% محاسبه شد. با استفاده از آمار توصيفي و روش هاي آمار استنباطي (آزمون همبستگي و رگرسيون خطي 93% و پرسشنامه عملكرد مديران برابر با 86

دوستي، ادب و  ني و اجزاي آن يعني نوعساده و چند متغيره) اطالعات تجزيه و تحليل شدند. نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد كه رفتار مد
داري احترام، جوانمردي، فضيلت مدني، وظيفه شناسي، وفاداري سازماني و اطاعت سازماني مديران با عملكرد سازماني مديران رابطه مثبت و معني 

 چنين نتايج نشان داد رفتار مدني توان پيش بيني عملكرد سازماني مديران را دارد. هم دارند.
 

1Fرفتار مدني سازمانيكليدي:  واژه هاي

 ه هارس، عملكرد سازماني، مديران مد2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
۱. ho.dehghan@ttbank.ir 

2. Organizational Citizenship Behavior 
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 قدمهم
مطالعه رفتار افراد در محيط هاي كاري از ديرباز مورد توجه انديشمندان علوم مديريت بوده است و با ظهور رشته رفتار 

يكي از اين موضوعات كه توجه رفتار شناسان، جامعه اين امر جديت بيشتري يافت.  1960هاي نخست دهه  سازماني در سال
شناسان را به خود جلب كرده، رفتارمدني سازماني نام دارد. رفتار شهروندي سازماني، رفتاري اختياري و فرا  شناسان و روان

تم پاداش وسيله سيسه ثر است و به طور مستقيم و غيرمستقيم بؤوظيفه اي است كه در افزايش عملكرد اثربخش سازمان م
ل و دغدغه هاي مديران است، ئرسمي سازمان سازماندهي نمي شود. با توجه به اينكه افزايش اثربخشي همواره يكي از مسا

 ثر و مفيدي در اين مسير به شمار آيد. متأسفانهؤشناخت رفتار شهروندي سازماني و زمينه هاي استقرار آن مي تواند گام م
 ها مهارت اين از ،هستند غافل سازماني اهداف تحقق در آنها نقش از و ندارند توجهي مديران هاي مهارت به ها سازمان
 يا مستقيم طوره ب و است ارادي فردي، سازماني مدني رفتار اينكه به توجه با. نيستند آنها گيري اندازه به قادر و ندارند شناختي

 رفتار تأثير و شودمي سازمان عملكرد ارتقاء سبب كل در اما شود نمي تعيين دهي پاداش رسمي هاي نظام وسيلهه ب غيرمستقيم
 مدني رفتار طرفي از. است گرفته قرار تأييد مورد نيز آموزشي هاي محيط در افراد و ها سازمان عملكرد بر سازماني مدني

 كه است شده تأييد و بوده تأثيرگذار محوله هاي مسئوليت انجام و اجتماعي و سازماني اهداف به دستيابي در مديران سازماني
 خدمات دولتي نهاد يك عنوان به پرورش و آموزش. دارد مثبت تأثير ها سازمان و افراد عملكرد بر رفتار مدني سازماني

 فعاليت تربيتي، هاي فعاليت تربيت، و تعليم نظام تعامالت توسعه و تقويت تربيت، و تعليم نظام نقش ارتقاي جمله از متعددي
 اين عملكرد كه آنجا از. دهد مي انجام شهروندان به غيره و ها مهارت افزايش يادگيري، دانش، توسعه مستمر، آموزشي هاي
 و آموزش مديران رفتارهاي تحليل و بررسي بنابراين دارد، قرار آنها شغلي عملكرد ثيرأت تحت زيادي حد تا ها سازمان گونه

 و آموزش مديران عملكرد كه است الزم بنابراين. آورد فراهم آنها كارايي و اثربخشي افزايش براي را زمينه تواند مي پرورش
 هاي مهارت و فردي ميان هاي مهارت اي، حرفه هاي مهارت مديريتي، هاي مهارت با رابطه در كليبر شهرستان پرورش

 آموزش مديران سازماني مدني رفتار بين آيا ندك مشخص تا بود خواهد آن دنبالهب تحقيق اين نتيجه در. دشو بررسي آموزشي
 و مدني رفتار كليدي لفهؤم دو ميان رابطه تبيين بهتر عبارت به دارد؟ وجود ارتباطي آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و

 گذاري سياست در تواند مي آن از آگاهي و رابطه اين شدن مشخص كه است حاضر پژوهش محوري لهئمس مديران عملكرد
 .دكن شاياني كمك مديران به هرسمد مديريت و

 
 مباني نظري 

كند؛ مجموعة رفتارهاي آگاهانه افراد، گرچه داراي الزام اجرايي  اُرگان رفتار مدني را بدين گونه تعريف ميرفتار مدني: 
ارانش نيز دهي قرار ندارد، اما بر عملكرد مؤثر سازمان تأثير بسزايي دارد. شكركن و همك نيست و تحت تأثير نظام رسمي پاداش

از رفتارهاي ارادي است كه به منظور  رفتار مدني سازماني شامل آن بخش اند؛ تعريف زير را از رفتار مدني سازماني ارائه داده
شناسي، كمك به ديگران، ارائه پيشنهادهايي براي بهبود كارها و تلف  گيرند، مانند وقت كمك به همكاران يا سرپرستان انجام مي

ژگي ها تحقيق بر روي رفتار مدني سازماني بر وي ). همه محققان بعد از سال40: 1380 نكردن زمان كار (شكركن وهمكاران،
 ). 40: 2000ف، آگاهانه بودن و عدم دريافت پاداش از سازمان در قبال انجام رفتار تأكيد دارند (پودساك

دهي تعيين  هاي رسمي پاداش وسيله نظامه طور مستقيم يا غيرمستقيم به رفتار فردي، ارادي است كه ب :رفتار مدني سازماني
 از پودساكف و ارگان كه است اين بيانگر تحقيق ادبيات شود. مؤثر سازمان مينشده است، اما در مجموع سبب ارتقاء عملكرد 
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 مدني رفتار كه است اين نشانگر ايشان نظريات مرور خصوص اين در كه هستند سازماني رفتار حوزه نامه ب نظران صاحب
2Fدوستي نوع .1 :است زير مولفه هشت داراي

فضيلت  .2 مشكالت مرتبط با كار.اعمال داوطلبانه براي كمك به همكار داراي  :1
حفاظت از منافع  اي آن و در مجموع مشاركت داوطلبانه و حمايت از كاركردهاي سازماني در ماهيت اجتماعي و حرفه  :2مدني

ت رفتارهايي هستند كه فرد را در انجام دادن وظايف خود در باالتر از سطوح مورد انتظار هداي: 3شناسي وظيفه .3مطلوبِ سازمان. 
: اعمال قوانين متفكرانه و بررسي رفتارهايي كه از مشكالت مرتبط با كار براي ديگران جلوگيري 4ادب و احترام . 4 كنند. مي
هايي كه از كار ناشي شده، بدون اعتراض و انجام  ناپذير و تحميل هاي اجتناب : رغبت به تحمل گرفتاري5مردانگي . 5 كند. مي

طرفداري از و وفاداري به رهبران سازمان وسازمان بعنوان يك كل وراي منافع تنگ  :6ري سازمانيوفادا -6 آن با نگرش مثبت.
شرح وظايف  : نوعي جهت گيري نسبت به ساختار سازماني،7اطاعت سازماني .7ها.  دپارتمان نظرانه اشخاص،گروه هاي كاري و

 عد و مقررات سازماني درك و پذيرفته مي شود.هاي پرسنلي كه در آن ضرورت و مطلوبيت ساختار منطقي قوا سياست و
 عملكرد سازماني

هاي كارمند  كند: عملكرد عبارت از حاصل فعاليت سازمان امور اداري و استخدامي كشور عملكرد را بدين گونه تعريف مي    
سنجش عملكرد بعد از يك واحد زماني «از نظر اجراي وظايف محوله و رفتار مورد انتظار، پس از مدت زمان معين است. معموالً 

وظايف محوله به فرد  ياز نظر كاسيو عملكرد اشاره به اجرا». يك كارمند در پايان سالگيرد. مانند عملكرد  مشخص صورت مي
 ).1995 ،8ند (كاسيوك دار قوت و ضعف فرد يا گروه در ارتباط با وظايف محوله تعريف مي دارد و ارزيابي عملكرد را توصيف نظام

شود (نورث و  كه به او واگذار ميمي دانند هايي  ليتپاركينسون و همكاران عملكرد يك شخص را ميزان انجام وظايف و مسئو
هاي  عملكرد عبارت است از حاصل فعاليت«نويسد :  بند با تعريفي، مشابه تعريف فوق مي عالقه ).1370 ،همكارانپاركينسون و 

: به ديگري آمده استشادر تعريف م ).30: 1379عالقه بند، ». مدت زمان معينكاركنان، از لحاظ اجراي وظايف امور محوله پس از 
 با مديران عملكرد در حوزه). 1379 (اسالم پناه،». عملكرد مدير، انجام وظايف مديريت در واحد آموزشي توسط مدير است«

 عملكرد حوزه معروف نظران صاحب از اندرو و كينگو دهد مي نشان موضوع ادبيات آموزشي، مديران حوزه بر تأكيد
 هايي مسئوليت انجام و اجتماعي و سازماني اهداف از رفتن فراتر يا يابي  دست از عبارتست عملكرد؛. رود مي شمار به مديران

ه ب يادگيرنده مدرسه يك ها، مسئوليت توزيع با مديران كه دارد مي اظهار كينگ خصوص اين در.  دارد عهده بر فرد كه
 . كنند مي خدمت يادگيري رهبر عنوان به و آورده وجود

 در وظايف اين. ندهست وظايف آن انجام به ملزم كه هستند خاصي وظايف داراي ها دبيرستان مديران مديران؛ عملكرد
 دادن، بازخورد بندي، بودجه سازماندهي، كنترل، و نظارت ريزي، برنامه( مديريتي هاي مهارت .1 :شامل مؤلفه چهار غالب

 كاري زندگي كيفيت كاركنان، اي حرفه رشد مدرسه، فرهنگ بهبود( اي حرفه هاي مهارت . 2 )هماهنگي گيري، تصميم
 مهارت . 3) مدرسه سازماني محيط با ارتباط تجهيزات، و آموزشي فضاي پيشرفت و توسعه نوآوري، و تغيير مدرسه، درون
 تسهيل آموزشي، ارزشيابي( آموزشي هاي مهارت .4 )تعارض مديريت ارتباطات، انگيزش، نفوذ، و رهبري( فردي ميان هاي

  با متناسب و تحقيق ادبيات در موجود هاي مؤلفه تركيب براساس كه است) آموزشي ييراهنما و نظارت اثربخش، تدريس

                                                      
1. Altruism    2. Civic virtue   3. Conscientiousness 
4. Courtesy    5. Sportsmanship   6. Organizational loyalty 
7. Organizational obedience   8. CASCIO 
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 .است شده لحاظ موجود پرورش و آموزش نظام ماهيت
 

 پژوهشروش 
دبيران . جامعه آماري پژوهش حاضر تگي و از حيث هدف كاربردي استهمبس –تحقيق حاضر از نظر روش، توصيفي 

 600ساس آمار اخذ شده فعال بوده و تعداد آنان برا 1394آموزش و پژوهش شهرستان كليبر را در برمي گيرد كه در سال 
نفر محاسبه شد كه به صورت نمونه گيري تصادفي ساده  148حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران تعداد . نفر است

سوال استاندارد بر اساس مدل ارگان و پودساكف براي 29شنامه اي شامل ابزار جمع آوري اطالعات پرس .انتخاب شدند
روايي  .استسوال استاندارد براساس مدل كينگ و واندرو براي سنجش عملكرد سازماني  60سنجش رفتار مدني و 

از ضريب آلفاي پايايي پرسشنامه نيز با استفاده  ده است.ش و خبرگان مثبت ارزيابي نامه از نظر استادان محتوايي پرسش
محاسبه شد. با درصد  93نامه عملكرد مديران برابر با  % و پرسش86نامه رفتار مدني سازماني برابر با  كرونباخ پرسش

استفاده از آمار توصيفي و روش هاي آمار استنباطي (آزمون همبستگي و رگرسيون خطي ساده و چند متغيره) اطالعات 
 تجزيه و تحليل شدند.

 
 ها يافتهبحث و 

در آمار تحليلي اين تحقيق به منظور بررسي رابطه رفتار مدني و اجزاي آن با عملكرد سازماني از آزمون همبستگي 
 پيرسون استفاده شده است.

پيش بيني عملكرد مديران بر اساس رفتار مدني و اجزاي آن از آزمون رگرسيون خطي ساده و چند  برايهمچنين 
 ده است. استفاده شمتغيره 

 
 آمار استنباطي

 هاي پژوهش با توجه به آزمون همبستگي پيرسون بررسي يافته
 

 اول آزمون فرضيه شماره

  رابطه وجود دارد. آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش مدارس بين رفتار مدني مديران فرضيه اول:
H ۰ طراحي فرض 

00رابطه وجود ندارد. آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس بين رفتار مدني مديران =ρ:H 
 ۱Hطراحي فرض 

01رابطه وجود دارد. آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايرسمد مديران بين رفتار مدني ≠ρ:H 
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 سازمانيآزمون همبستگي پيرسون ميان رفتار مدني و عملكرد : 1جدول 
 دار رابطه معني (sig)مقدار احتمال  ضريب همبستگي نام متغيرها

 عملكرد
 رفتار مدني

 وجود دارد 0/  000 383/0

 
مشاهده  (sig). ولي مقدار احتمال  است 383/0 ضريب همبستگي پيرسون بين اين دو متغير ،spssبا توجه به خروجي 

همبستگي بين متغير رفتار مدني و  000/0 است. با توجه به مقدار احتمال 05/0تر از  است و كوچك 000/0شده برابر با 
داري وجود  تأييد نمي شود. يعني بين اين دو متغير رابطه معني  0.95در سطح اطمينان  H0دار است. لذا فرضيه  عملكرد معني

 دارد.
 

 آزمون فرضيه اول
 . دارد وجود رابطه آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس مديران نوعدوستي بينفرضيه: 

 ۰Hطراحي فرض 
 H0 : ρ= 0رابطه وجود ندارد.  آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس مديران دوستي بين نوع

 ۱Hطراحي فرض 
   H1 : ρ≠ 0رابطه وجود دارد.  عملكردآنان و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس مديران بين نوعدوستي

 
 دوستي و عملكرد سازماني آزمون همبستگي پيرسون ميان نوع: 2جدول 

 دار رابطه معني (sig)مقدار احتمال  ضريب همبستگي نام متغيرها
 عملكرد

 دوستي  نوع
 وجود دارد 0/  000 565/0

 
مشاهده  (sig). ولي مقدار احتمال است 565/0 متغيرضريب همبستگي پيرسون بين اين دو ، spssتوجه به يافته هاي  با

دوستي و  همبستگي بين متغير نوع 000/0 است با توجه به مقدار احتمال  05/0تر از  وكوچك است 000/0 شده برابر با
داري وجود  شود. يعني بين اين دو متغير رابطه معني تأييد نمي 0.95در سطح اطمينان  H0 لذا فرضيه .تدار اس عملكرد معني

 دارد.  
 

 آزمون فرضيه دوم
 .رابطه وجود دارد آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس ن فرضيه: بين ادب و احترام مديرا

 ۰Hطراحي فرض 
 H0 : ρ= 0 رابطه وجود ندارد. عملكردآنان و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس مديران بين ادب و احترام

 1Hطراحي فرض 
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   H1 : ρ≠ 0 رابطه وجود دارد. عملكردآنان و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس مديران بين ادب و احترام
 

 آزمون همبستگي پيرسون ميان ادب واحترام و عملكرد سازماني: 3جدول 
 دار رابطه معني (sig)مقدار احتمال  ضريب همبستگي نام متغيرها

 عملكرد
 ادب واحترام 

 وجود دارد 0/  000 449/0

 
مشاهده  (sig). ولي مقدار احتمال  است 449/0 ضريب همبستگي پيرسون بين اين دو متغير ،spssبا توجه به خروجي

همبستگي بين متغير ادب واحترام و  000/0است. با توجه به مقدار احتمال  05/0تر از  است و كوچك 000/0شده برابر با 
داري وجود  تأييد نمي شود. يعني بين اين دو متغير رابطه معني  95/0در سطح اطمينان  H0لذا فرضيه . دار است عملكرد معني

 دارد.
 

 آزمون فرضيه سوم
 وجود دارد.رابطه  آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس فرضيه: بين جوانمردي مديران

 ۰Hطراحي فرض 
 H0 : ρ= 0رابطه وجود ندارد.  آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايرسدم مديران بين جوانمردي

 ۱Hطراحي فرض 
   H1 : ρ≠ 0رابطه وجود دارد.  آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايرسمد مديران بين جوانمردي

 
 همبستگي پيرسون ميان جوانمردي و عملكرد سازمانيآزمون : 4جدول 

 دار رابطه معني (sig)مقدار احتمال  ضريب همبستگي نام متغيرها
 عملكرد

 جوانمردي 
 وجود دارد 0/  000 533/0

 
مشاهده  (sig). ولي مقدار احتمال  است 532/0 ضريب همبستگي پيرسون بين اين دو متغير، spssبا توجه به يافته هاي 

همبستگي بين متغير جوانمردي و  000/0است. با توجه به مقدار احتمال  05/0تر از  است و كوچك 000/0شده برابر با 
داري وجود  تأييد نمي شود. يعني بين اين دو متغير رابطه معني  0.95در سطح اطمينان  H0دار است. لذا فرضيه  عملكرد معني

 دارد.
 

 آزمون فرضيه چهارم
 عملكردآنانرابطه وجود دارد. و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس فرضيه: بين فضيلت مدني مديران

 ۰Hطراحي فرض 
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 H0 : ρ= 0رابطه وجود ندارد.  آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس مديران بين فضيلت مدني
 1Hطراحي فرض 

   H1 : ρ≠ 0رابطه وجود دارد.  آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس مديران بين فضيلت مدني
 

 آزمون همبستگي پيرسون ميان فضيلت مدني و عملكرد سازماني: 5جدول 

 دار رابطه معني (sig)مقدار احتمال  ضريب همبستگي نام متغيرها
 عملكرد

 فضيلت مدني
 وجود دارد 0/  000 538/0

 
مشاهده  (sig). ولي مقدار احتمال  است 0.538ون بين اين دو متغيرضريب همبستگي پيرس  ،spssبا توجه به خروجي 

همبستگي بين متغير فضيلت مدني و  000/0است. با توجه به مقدار احتمال  05/0تر از  است و كوچك 000/0شده برابر با 
داري وجود  تأييد نمي شود. يعني بين اين دو متغير رابطه معني  95/0در سطح اطمينان  H0دار است. لذا فرضيه  عملكرد معني

 دارد.
 

 آزمون فرضيه پنجم
 رابطه وجود دارد. آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايرسمد فرضيه: بين وظيفه مديران

 0Hطراحي فرض 
 H0 : ρ= 0رابطه وجود ندارد.  آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس مديران بين وظيفه

 1Hطراحي فرض 
   H1 : ρ≠ 0رابطه وجود دارد.  آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس مديران بين وظيفه

 
 آزمون همبستگي پيرسون ميان وظيفه و عملكرد سازماني: 6جدول 

 دار معنيرابطه  (sig)مقدار احتمال  ضريب همبستگي نام متغيرها
 عملكرد

 وظيفه
 وجود دارد 0/  000 430/0

 
مشاهده  (sig). ولي مقدار احتمال  است 430/0 ضريب همبستگي پيرسون بين اين دو متغير، spssباتوجه به خروجي 

همبستگي بين متغير وظيفه و عملكرد  000/0است. با توجه به مقدار احتمال  05/0تر از  است و كوچك 000/0شده برابر با 
 داري وجود دارد. تأييد نمي شود. يعني بين اين دو متغير رابطه معني  95/0در سطح اطمينان  H0دار است. لذا فرضيه  معني

 
 ششم آزمون فرضيه

 دارد.رابطه وجود  آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس فرضيه: بين وفاداري مديران



 بررسي رابطه رفتار مدني و عملكرد سازماني مديران آموزش و پرورش (مطالعه موردي ...                                  1394پاييز 

87 

 ۰Hطراحي فرض 
 H0 : ρ= 0رابطه وجود ندارد.  آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس مديران بين وفاداري

 ۱Hطراحي فرض 
   H1 : ρ≠ 0رابطه وجود دارد.  آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس مديران بين وفاداري

 
 پيرسون ميان وفاداري و عملكرد سازمانيآزمون همبستگي : 7جدول 

 دار رابطه معني (sig)مقدار احتمال  ضريب همبستگي نام متغيرها
 عملكرد

 وفاداري 
 وجود دارد 0/  000 288/0

 
مشاهده شده  (sig). ولي مقدار احتمال  است 288/0 ، ضريب همبستگي پيرسون بين اين دو متغيرspssبا توجه به يافته 

همبستگي بين متغير وفاداري و عملكرد  000/0است. با توجه به مقدار احتمال  05/0تر از  است و كوچك 000/0برابر با 
 داري وجود دارد. تأييد نمي شود. يعني بين اين دو متغير رابطه معني  95/0در سطح اطمينان  H0دار است. لذا فرضيه  معني

 
 هفتم آزمون فرضيه

 رابطه وجود دارد. آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايرسمد فرضيه: بين اطاعت مديران
 ۰Hطراحي فرض 

 H0 : ρ= 0رابطه وجود ندارد.  عملكردآنان و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايرسمد مديران بين اطاعت
 ۱Hطراحي فرض 

   H1 : ρ≠ 0رابطه وجود دارد.  آنان عملكرد و كليبر شهرستان پرورش و آموزش ه هايرسمد مديران بين اطاعت
 

 آزمون همبستگي پيرسون ميان اطاعت و عملكرد سازماني: 8جدول 
 دار رابطه معني (sig)مقدار احتمال  ضريب همبستگي نام متغيرها

 عملكرد
 اطاعت

 وجود دارد 0/  000 238/0

 
مشاهده  (sig). ولي مقدار احتمال  است 238/0 ضريب همبستگي پيرسون بين اين دو متغير ،spssبا توجه به خروجي 

همبستگي بين متغير اطاعت و عملكرد  000/0است. با توجه به مقدار احتمال  05/0تر از  است و كوچك 000/0شده برابر با 
 داري وجود دارد. تأييد نمي شود. يعني بين اين دو متغير رابطه معني  95/0 در سطح اطمينان H0دار است. لذا فرضيه  معني

 رگرسيون خطي ساده
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به منظور بررسي تأثير رفتار مدني بر عملكرد سازماني مديران مدارس آموزش و پرورش شهرستان كليبر از آزمون خطي 
ساده استفاده شده است. جدول ذيل مشخص كننده هاي تحليل رگرسيوني تأثير رفتار مدني بر عملكرد سازماني را نشان مي 

 دهد.
 

 تحليل رگرسيوني تأثير رفتار مدني بر عملكرد سازماني هاي كننده مشخص: 9جدول 
 شاخص آماري

 
 مدل رگرسيون

 ضريب 
 (R)همبستگي 

 ضريب تعيين
 

 ضريب 
 تعيين تعديل شده

 

دوربين 
 واتسون

 

F  سطح 
 )Sigداري( معني

1 456/0 208/0 203/0 588/1 633/37 001/0 

 
را نشان  كليبر شهرستان پرورش و آموزش ضريب رگرسيوني تأثير رفتار مدني بر عملكرد سازماني مديران 9جدول 

  =R2 208/0است كه با توجه به مقدار ضريب تعيين  456/0دهد و مويد اين است ضريب همبستگي بين اين دو متغير  مي
درصد از تغييرات عملكرد سازماني مديران توسط رفتارمدني قابل تبيين است. در ضمن با توجه به  21مي توان گفت حدود 

ضريب رگرسيوني تأثير رفتار مدني بر  زيرمقدار آماره دوربين واتسون فرض استقالل خطاها تأئيد مي شود. در جدول 
 عملكرد سازماني نشان داده مي شود.

 
 يب رگرسيوني تأثير رفتار مدني بر عملكرد سازمانيضر: 10جدول 

 شاخص     آماري
 متغير

 ضريب رگرسيوني
 استاندار نشده

 ضريب رگرسيوني خطاي استاندارد
 استاندارد شده

t  سطح
 داري معني

 001/0 002/7 - 337/10 385/72 عدد ثابت

 001/0 135/6 456/0 152/0 933/0 رفتارمدني

 
 و آموزش ه هايرسمد فوق حاكي از اين است كه بين رفتار مدني و عملكرد سازماني مديرانهاي رگرسيوني  يافته
توان گفت، به  داري وجود دارد. همچنين با توجه به ضريب رگرسيوني استاندارد شده مي رابطه معني كليبر شهرستان پرورش

واحد تغيير در عملكرد سازماني آنان  456/0كليبر،  شهرستان پرورش و آموزش ازاي يك واحد تغيير در رفتار مدني مديران
 پرورش و آموزش به وجود مي آيد. (اين فرضيه تحقيق با داللت بر تأثير مستقيم رفتار مدني بر عملكرد سازماني مديران

يران به شرح مي توان معادله رگرسيوني زير را براي پيش بيني عملكرد سازماني از رفتار مدني مد يد شد).يكليبر تأ شهرستان
 = عملكرد سازماني 385/72 ) +933/0رفتار مدني (ذيل تنظيم كرد: 

 رگرسيون چند متغيره
از رگرسيون چند متغيره استفاده شده است كه  هاي رفتار مدني بر عملكرد سازماني مديران به منظور بررسي تأثير مولفه

 نتايج آن به شرح زير است.
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 رگرسيوني تأثير رفتار مدني بر عملكرد سازمانيهاي تحليل  آماره: 11جدول 
 شاخص آماري

 مدل رگرسيون
ضريب تعيين تعديل  )2Rضريب تعيين( (R)ضريب همبستگي 

Adjشده(
2R( 

F  سطح
 )Sigمعناداري(

1 0.499 0.249 0.242 31.495 0.001 

 
 شهرستان پرورش و آموزشه هاي مدرس عملكرد سازماني مديرانميزان برآورد واريانس (پراكندگي) متغير  R2منظور از 

درصد از واريانس (تغييرات)  25شود. در تحقيق حاضر مشخص شد كه  هاي رفتار مدني تبيين مي لفهؤكه توسط م استكليبر 
و سطح معناداري به  F=  495/31د. با توجه به مقدار شو هاي رفتار مدني تبيين مي لفهؤمتغير عملكرد سازماني مديرانتوسط م

هاي رفتار مدني قادرند تغييرات عملكرد  لفهؤتوان گفت كه م مي استمعنادار  05/0دست آمده كه در سطح خطاي كمتر از 
هاي آماري، ميزان و  كننده مشخصزير كليبر را تبيين كنند.جدول  شهرستان پرورش و آموزش ه هايمدرس سازماني مديران

 ر مدني بر عملكرد سازماني را نشان مي دهدهاي رفتا جهت تأثير مولفه
   

 هاي رفتار مدني بر عملكرد سازماني هاي آماري، ميزان و جهت تأثير مولفه كننده مشخص: 13جدول 
 شاخص آماري

 مدل
ضرايب رگرسيون 

 استاندار نشده
ضريب رگرسيوني  خطاي استاندارد

 استاندارد شده
T  سطح

 داري معني
 001/0 022/6 - 189/10 360/61 عدد ثابت

 001/0 366/6 322/0 096/0 609/0 نوع دوستي
 001/0 168/5 298/0 301/0 556/1 ادب و احترام

 001/0 027/5 296/0 257/0 293/1 جوانمردي
 001/0 880/3 216/0 264/0 025/1 فضيلت مدني
 009/0 624/1 178/0 300/0 786/0 وظيفه شناس

 027/0 590/2 151/0 752/0 948/1 وفاداري سازماني
 035/0 113/2 107/0 082/0 174/0 اطاعت سازماني

 
 آموزش ه هايرسمد هاي رفتار مدني از عوامل موثر بر عملكرد سازماني مديران توان گفت مولفه مي 13براساس جدول 

يعني با افزايش هر يك از  است،ند. تأثير اين هفت مولفه بر عملكرد سازماني مديران افزاينده هستكليبر  شهرستان پرورش و
شود. نوع دوستي بيشترين و اطاعت سازماني كمترين تأثير را بر عملكرد  بيشتر مي آنها، ميزان عملكرد سازماني مديران

 0.322، نوع دوستي بدان معناست كه به ازاي هر واحد تغيير در ميزان نوع دوستي ، 0.322دارد. ضريب بتاي  سازماني مديران
صورت مستقيم و ه آيد و از آنجا كه جهت اين رابطه مثبت است، تغيير ب وجود ميه در عملكرد سازماني مديران بواحد تغيير 

و صرفاً ميزان اثر تغيير مي كند. ضرايب مدل  تفسير ابعاد ديگر نيز بدين صورت است. در ضمن استاز نوع افزاينده 
 معني داري بر عملكرد سازماني مديران آموزش و پرورش دارد. رگرسيون نشان مي دهد مولفه هاي رفتار مدني اثر مستقيم
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 بحث و نتيجه گيري 
توان گفت كه بين رفتار مدني و عملكرد  و معنادار) مي 383/0با توجه به نتايج آزمون فرضيه اصلي ( مقدار همبستگي برابر با 

دار و مثبت وجود دارد و اين مسئله بيانگر اين است كه  آموزش و پرورش شهرستان كليبر رابطه معني ه هايسازماني مديران مدرس
(آلن و هاي  دست آمده با يافتهه نتايج ب شود و بر عكس. هرگونه بهبودي در رفتار مدني موجب افزايشي در عملكرد سازماني مي

)، پودساكف و همكاران 1989)، پارك و سيمز (1994( لويز )، لووري، كري1996( )، وان اسكوتر، موتويدلو1998( راش
)، 1996)، مكنزي، پودساكف و آهرينه (1994ويسز ( )، لوري و كريلو1999)، كارامبايا (1988( )، آويال، فرن و منف1997(

داله و شور، )، شور، باركس1999(همكاران و )، راندال 1999، پودساكف و پين ()، مكنزي1993مكنزي، پودساكف و فتر (
3F)، دانيل باچريچ2005) مويدين كوت و همكاران (1996هوف ( )، والز و نيه1995(

جان  )، ديپاوال، سي2006و همكاران (1
) 1392همچنين نتايج اين تحقيق با نتايج مطالعات علي نژاد، كاظمي و پيشاهنگ بناب (. است) همسو 2004( هوي تارتر و وينك 

گونه  همان. است، كه نتايج وي حاكي از وجود ارتباط مستقيم و معني دار بين رفتار شهروندي و عملكرد سازماني اردي دينيز همسو
آموزش و پرورش شهرستان كليبر با عملكرد آنها  ه هايكه نتايج تحقيق نشان مي دهد رفتار مدني سازماني مديران مدرس

، الزم است كه استشهرستان كليبر در حد نسبتاً متوسط  ه هاييران مدرسرابطه معني دار دارد، و از آنجاييكه رفتار مدني مد
شهرستان كليبر هر چه بيشتر بهبود يابد. لذا در اين راستا پيشنهاد مي شود كه مسئوالن  ه هايرفتار مدني سازماني مديران مدرس

آموزش و پرورش شهرستان كليبر  ه هايدوره هايي را براي آموزش و باال بردن رفتار شهروندي سازماني مديران مدرس
برگزار كنند. از طرفي مجموعه رفتارهاي مدني سازماني در طي يك دوره طوالني مدت در افراد شكل مي گيرند، بنابراين به 

و در سطوح پايين بر روي رفتارهاي مدني افراد كار كنند تا اينكه  ه هامسئوالن آموزشي كشور توصيه مي شود كه در مدرس
 شاهد افرادي با رفتارهاي مدني بهتر و سالمتري باشيم. در جامعه

دوستي و  توان گفت كه بين نوع و معنادار ) مي 0.565با توجه به نتايج آزمون فرضيه اول ( مقدار همبستگي برابر با 
مسئله بيانگر  دار و مثبت وجود دارد و اين آموزش و پرورش شهرستان كليبر رابطه معني ه هايعملكرد سازماني مديران مدرس

دوستي موجب افزايشي در عملكرد مديران مدارس آموزش و پرورش شهرستان كليبر  اين است كه هرگونه بهبودي در نوع
 ، علي نژاد، كاظمي و پيشاهنگ بناب)1994( شود و بر عكس. نتايج اين تحقيق با نتايج مطالعات پودساكف و همكارن مي

. از آنجا كه نتايج تحقيق نشان مي دهد كه نوعدوستي در بين مديران آموزش و پرورش شهرستان كليبر استهمسو  )1393(
دوستي با اتخاذ تدابيري،  بهبود نوع برايدر حد نسبتاً مطلوب مي باشد، توصيه مي شود كه مسئوالن آموزش و پرورش 

 برايا اتخاذ تدابيري باين دستاورد  .ندكنن آنان تقويت مديران و كاركنان را نسبت به هم آشناتر كرده و هم حسي را در بي
اينكه تا حد امكان در بين كاركنان تمايلي به همراهي و برقراري ارتباط وجود داشته باشد، و يا اينكه كاركنان سعي كنند كه 

ه به نتايج آزمون فرضيه دوم با توجبر همكاران تازه وارد خود، در تطبيق با محيط كاريشان ياري رسانند، قابل دستيابي است. 
 ه هايرسترام و عملكرد سازماني مديران مدتوان گفت كه بين ادب و اح و معنادار) مي 449/0(مقدار همبستگي برابر با 

دار و مثبت وجود دارد و اين مسئله بيانگر اين است كه هرگونه بهبودي در ادب  آموزش و پرورش شهرستان كليبر رابطه معني
شود و بر عكس. نتايج اين  آموزش و پرورش شهرستان كليبر مي ه هايجب افزايشي در عملكرد مديران مدرسو احترام مو

 .استهمسو  )1393( تحقيق با نتايج مطالعات علي نژاد، كاظمي و پيشاهنگ بناب

                                                      
1. Daniel Bachrach 
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به شدت نيازمند مرز و به نظر مي رسد كه قوانين ادب و احترام، به دليل خلق مدنيت ايجاد شده اند و ما به عنوان انسان،  
نند اما اگر از كمحدوده هستيم. قوانيني كه پيرامون ادب وضع مي شوند، ممكن است كه براي ما تا حدودي محدوديت ايجاد 

آنها استفاده كنيم، متوجه مي شويم كه احساس رضايت و راحتي بيشتر در شرايط جديد به ما دست مي دهد. نحوه آشنايي در 
از پيش تعيين شده است و نشان مي دهد كه چگونه بايد در مقابل ديگران اي نسخه  ،آداب و معاشرتكنار رعايت طريقه 

ادب و نزاكت را رعايت كرد. در همان حالي كه در حال آشنايي بيشتر با ديگران هستيم، مي توانيم با آرامش كامل از اين 
راعات و احترام گذاشتن، موفقيت هر رابطه اي را تضمين م. بايد توجه داشت كه حفظ مالحظه و توجه و مقرانين پيروي كني

آموزش و  ه هايمي كند و نتايج اين تحقيق نيز نشان مي دهد كه ميان رفتار ادب و احترام سازماني با عملكرد مديران مدرس
كاركنان براي ) وجود دارد. با اجراي اقدامات و برنامه هايي جهت تشويق 449/0مثبت معني دار ( ةپرورش كليبر ، رابط

احترام به حقوق همكاران در امور مشترك و عمومي و همچنين سعي بر فراهم نكردن ناراحتي همكاران خود، مي توان قدم 
 ثري در باالبردن اين مولفه در مديران برداشت. ؤهاي م

توان گفت كه بين جوانمردي و عملكرد  و معنادار) مي 533/0(مقدار همبستگي برابر با با توجه به نتايج آزمون فرضيه سوم 
اين مسئله بيانگر اين است  .دار و مثبت وجود دارد آموزش و پرورش شهرستان كليبر رابطه معني ه هايسازماني مديران مدرس

راي شود و بر عكس. يك كارمند جوانمرد دا كه هرگونه بهبودي در جوانمردي رفتاري موجب افزايشي در عملكرد مي
كند، از  هايي از اين قبيل است: از ناماليمات و سختي هاي موجود كه در سازمان با آن مواجه است، شكايت نمي ويژگي
 نمايي مسايل اجتناب مي كند، از صرف وقت زياد براي شكايت از موضوعات پيش پا افتاده و بي اهميت پرهيز مي بزرگ

نده را به عهده بگيرد تا همكارانش راحت تر باشند؛ كه همگي اينها در كند، مايل است كه سخت ترين وظايف بر زمين ما
گونه كه نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد رابطه ميان رفتار جوانمردي  فعاليت هاي سازماني افراد نيز تاثير مي گذارند و همان

دهد رفتار جوانمردي بين مديران  . از آنجا كه نتايج تحقيق نشان ميعمكرد رابطه مثبت و در حد متوسط استسازماني و 
آموزش و پرورش شهرستان كليبر اولويت سوم را در بهبود عملكرد كاركنان دارد، لذا توصيه مي شود كه  ه هايمدرس

ي و تعلق خاطر مسئوالن درصدد اتخاذ تدابيري از قبيل باال بردن سطح اعتماد مديران و همچنين باال بردن سطح عالقمند
، زمينه تقويت رفتار جوانمردانه را درمديران فراهم آورند. نتايج اين تحقيق با نتايج مطالعات علي نژاد، هرسمدمديران نسبت به 

  .همسو است )1393( كاظمي و پيشاهنگ بناب
توان گفت كه بين فضيلت مدني و  ) ميو معنادار 538/0(مقدار همبستگي برابر با با توجه به نتايج آزمون فرضيه چهارم 

دار و مثبت وجود دارد و اين مسئله بيانگر اين  د سازماني مديران مدارس آموزش و پرورش شهرستان كليبر رابطه معنيعملكر
ارسطو در مباحث اخالق،  شود و بر عكس. است كه هرگونه بهبودي در فضيلت مدني رفتاري موجب افزايشي در عملكرد مي

، براي سود دفضيلت است. او عقيده دارد همه كارهايي را كه انسان انجام مي ده كند، مفهوم خير يا ترين اصلي را كه دنبال مي مهم
را مطلوب مي شمارد. هر كسي به چيزي تمايل دارد، اما اگر درست توجه شود، مي بينيم هيچ موجودي به  يا خيري است كه آن

شمشير  جود آمده ، به بهترين نحو اجرا كند. مثالًخير و غايت اصلي خود نمي رسد، مگر اينكه همواره وظيفه اي را كه براي آن به و
، شمشيري است كه وظيفه خاص شمشير، يعني تيز بودن و بريدن را به خوبي انجام دهد و انجام اين وظيفه براي شمشير، خوب

كند و حتي آنچنان  فضيلت است. انسان نيز از اين قاعده مستثني نيست. اهميت فضايل مدني تا آنجاست كه رفتار افراد را كنترل مي
آموزش و پرورش شهرستان  ه هايكه نتايج تحقيق نيز نشان مي دهد فضيلت مدني دومين اولويت را در بهبود عملكرد مديران مدرس

ل سازمان، ئحل مسا برايه پيشنهادات سازنده ئكليبر دارد. با اجراي برنامه هايي در جهت افزايش رغبت كاركنان براي سعي در ارا
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ل در نشست ها و جلسات سازمان، رساندن اخبار خوب مرتبط با سازمان به اطالع ديگران و جامعه هدف ، مي تواند در حضور فعا
)، علي نژاد، 2006لفه در مديران تأثيرگذار باشد. نتايج اين تحقيق با نتايج مطالعات دانيل باچريچ و همكاران (ؤباال بردن ميزان اين م

 .استهمسو  )1393( كاظمي و پيشاهنگ بناب
توان گفت كه بين وظيفه شناسي و  و معنادار) مي 430/0(مقدار همبستگي برابر با با توجه به نتايج آزمون فرضيه پنجم 

دار و مثبت وجود دارد و اين مسئله بيانگر  آموزش و پرورش شهرستان كليبر رابطه معني ه هايعملكرد سازماني مديران مدرس
نتايج اين تحقيق با  شود و بر عكس. در وظيفه شناسي رفتاري موجب افزايشي در عملكرد مياين است كه هرگونه بهبودي 

4Fبورمننتايج مطالعات 

وظيفه شناسي كه گاه از  .همسو است )1393( علي نژاد، كاظمي و پيشاهنگ بناب)، 2001( و همكاران 1
رو  آن به اخالق كار تعبير مي شود، به معناي گرايش به انجام صحيح كار و وظايف شغلي، بدون نظارت مستقيم است و از اين

پركاري، انجام بهتر كار، كنترل دروني و مسئوليت پذيري از نشانه هاي وظيفه شناسي و در مقابل، كم كاري، اهمال كاري، نظارت 
و مسئوليت گريزي، از عاليم ضعف وظيفه شناسي به شمار مي روند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد وضعيت وظيفه شناسي خواهي 

، لذا توصيه مي شود كه مسئوالن آموزش و استآموزش و پرورش شهرستان كليبر در حد متوسط  ه هايو عملكرد مديران مدرس
دان كاري مديران، و لزوم پاسخگويي آنان در مقابل وظايف محوله در جهت رشد و پرورش با اتخاذ تدابيري از قبيل؛ باال بردن وج

 شكوفايي رفتار وظيفه شناسي آنان برآيند.
توان گفت كه بين وفاداري و عملكرد  و معنادار) مي 288/0(مقدار همبستگي برابر با  با توجه به نتايج آزمون فرضيه ششم

دار و مثبت وجود دارد و اين مسئله بيانگر اين  آموزش و پرورش شهرستان كليبر رابطه معني ه هايسازماني مديران مدرس
با توجه به نتايج آزمون كه نشان  شود و بر عكس. است كه هرگونه بهبودي در وفاداري رفتاري موجب افزايشي در عملكرد مي

 موزش و پرورش وجود دارد. از اينآ ه هايمديران مدرس مي دهد وفاداري سازماني ششمين اولويت را در بهبود عملكرد سازماني
آموزش و پرورش شهرستان كليبر انتظار مي رود با افزايش و بهبود وفاداري در افزايش عملكرد سازماني  ه هايرو از مديران مدرس

ني متفاوت است و بيان كننده ميزان مفيد و ميسر باشند. وفاداري به سازمان از وفاداري به خود، ساير افراد،  واحدها و بخشهاي سازما
افزايش و بهبود بهره  براي. بنابراين الزم است مديران  فداكاري كاركنان در راه منابع سازماني و حمايت و دفاع از سازمان است

 نگه و ساز مان را از تهديدات خارجي محفوظ كنند مين منافع سازمان با زيردستان و افراد مافوق همكاريأر ته منظووري ب
 دارند. 

توان گفت كه بين اطاعت و عملكرد  و معنادار) مي 0.238(مقدار همبستگي برابر با  با توجه به نتايج آزمون فرضيه هفتم
دار و مثبت نسبتاً ضعيفي وجود دارد و اين مسئله  آموزش و پرورش شهرستان كليبر رابطه معني ه هايسازماني مديران مدرس

با توجه به نتايج آزمون  شود و بر عكس. بيانگر اين است كه هرگونه بهبودي در اطاعت رفتاري موجب افزايشي در عملكرد مي
 آموزش و پرورش دارد. از اين ه هايكرد سازماني مديران مدرسكه نشان مي دهد وفاداري سازماني آخرين اولويت را در بهبود عمل

چنين از هر مديري انتظار مي رود  با افزايش و بهبود اطاعت سازماني ميزان عملكرد نيز بهبود خواهد يافت. هم ه هارو در اين مدرس
نسبت به مسئله اطاعت سازماني بي تفاوت  ها نبايد تا از مقررات، قوانين و رويه هاي سازماني در هر شرايطي اطاعت كنند. سازمان

زيرا اگر كاركنان قوانين و مقررات را رعايت نكنند بي نظمي سراسر سازمان را فرا مي گيرد و امكان خدمت رساني وجود  ؛باشند

                                                      
1. Borman 
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له اطاعت نخواهد داشت، وقتي كاركنان مي بينند كه داراي حقوق شهروندي سازماني هستند به احتمال بسيار زياد نسبت به مسئ
 سازمان بي تفاوت نخواهند بود.   

 هاي پژوهش با توجه به آزمون رگرسيون خطي ساده و رگرسيون خطي چند متغيره بررسي يافته
نتايج تحليل رگرسيون تأثير عملكرد سازماني مديران آموزش و پرورش شهرستان كليبر بر اساس مولفه هاي رفتار مدني 

از واريانس عملكرد سازماني آنها را به طور معني  249/0هاي رفتار مدني مديران، توان تبيين و عملكرد آنها نشان داد مولفه 
) همخواني دارد. در توضيح اين يافته مي توان 2003، آووليو ()1991نتايج تحقيق هانت و يوكل ( داري دارند.اين يافته با

دارد. بنابراين مي توان گفت رفتار سازماني از عوامل تبيين  گفت رفتار سازماني توان تبيين و تغييرپذيري عملكرد سازماني را
 ند.كرا تبيين  كننده عملكرد سازماني است كه مي تواند مقدار قابل توجهي از تغييرات آن

دوستي، ادب و احترام، جوانمردي، فضيلت مدني، وظيفه شناسي، وفاداري  لفه هاي نوعؤهمچنين نتايج نشان داد م
ازماني رفتار مدني مديران مدارس آموزش و پرورش شهرستان كليبر توان پيش بيني عملكرد سازماني سازماني و اطاعت س

آنها را دارد. به گونه  اي كه ضرايب رگرسيون با وزن هاي استاندارد شده بتا نشان داد يك انحراف معيار تغيير هم زمان در 
، وظيفه شناسي، وفاداري سازماني و اطاعت سازماني مديران مولفه هاي نوعدوستي، ادب و احترام، جوانمردي، فضيلت مدني

 082/0، و 752/0 ،300/0، 264/0 ،257/0 ،301/0، 096/0 آموزش و پرورش شهرستان كليبر به ترتيب باعث ه هايمدرس
تار مدني انحراف معيار  تغيير در عملكرد  سازماني آنها مي شود. ضرايب مدل رگرسيون نشان مي دهد تمامي مولفه هاي رف

اثر مثبت معني داري روي عملكرد سازماني مديران آموزش و پرورش شهرستان كليبر دارد. اين يافته با نتايج تحقيقات آووليو 
 ، ترابي و زارع)1383، فيضي و تسليمي ()1387، خليلي ()1389)، مرتضوي و مرادي (1385ي ()، زكليكي و مومن2003(
) و 2001( )، گولمن و همكاران1990سالويو و همكاران ( ،)2006الفنبين و همكاران ( )،1995( )، استفن و همكاران1382(

كننده رفتار سازماني مدني  بيني ) همخواني دارد. بسياري از محققان رضايت شغلي را به عنوان پيش1387الواني و ده بيگي (
) 1993( ) كمري، بديينَ و ذاكور1991(بايا  ) كرم1990) جورج (1983طور مثال، بيتمن و اُرگان (ه ب ؛كشف كردند

) استكر، رز و ميلر 1994) اسچيپ (1995) اُرگان و لينگل (1993( هوف و اُرگان ) مورمان، نيه1994ميلر،گراليك و اُمنز (
گرفت  ). بنابراين با توجه به تحقيقات ميداني و تحقيقات انجام گرفته مي توان چنين نتيجه1991) ويليامز و اندرسون (1994(

لفه هاي ؤا رفتار مدني و مبلفه هاي رفتار مدني  باالتري هستند، عملكرد سازماني باالتري دارند. بنابراين ؤمديراني كه داراي م
 آن مي توان عملكرد سازماني آنها را پيش بيني كرد.

 
 اهپيشنهاد

 د. شو دو بخش ارائه ميحقيق حاضر در ت ياهها پيشنهاد با توجه به نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده
 

 هاي تحقيق بر مبناي يافته ياهپيشنهاد
  ن آموزش قرار دارد لذا الزم است كه مسئواليافته هاي پژوهشي نشان مي دهد كه وضعيت عملكرد مديران در سطح متوسط

ابطه تنگاتنگي با نند. چون عملكرد مديران ركو پرورش با برگزاري دوره هاي آموزشي در جهت ارتقاء عملكرد آنان اقدام 
 عملكرد سازمان دارد.
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 ست كه رابطه مثبت معناداري بين رفتار مدني سازماني و عملكرد مديران وجود دارد. اگرچه ا يافته هاي پژوهشي حاكي از آن
اين نتايج صرفا يك همبستگي  ساده را نشان مي دهد، اما با توجه به ادبيات تحقيق مي توان ادعا كرد كه رفتار مدني سازماني 

ن رفتار هاي مدني سازماني را افزايش داده و از آن طريق در ارتقاء عملكرد مديران موثر است. لذا با حمايت معنوي مي توا
 در جهت بهبود عملكرد گام هايي برداشت. 

 هاي آموزشي، كه همان تخصص علوم تربيتي آنهاست و  ها در مهارت نتايج نشان مي دهد كه مديران نسبت به ساير مهارت
، برگزاري دوره ه هاين مهارتها در اثربخشي كلي مدرسمهارت ميان فردي اشراف كمتري دارند و با در نظر گرفتن اهميت اي

 هاي آموزشي در جهت رفع اين نقيصه الزامي به نظر مي رسد.
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