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  چکیده

تحقیق از  این .رفتار شهروندي سازمانی را در دانشگاه آزاد اسالمی قزوین مورد مطالعه قرار داده است وري نیروي انسانی وبهره پژوهش حاضر رابطه بین
 از روش پیمایشـی  هاداده جهت گردآوريباشد. ، کاربردي میاز نظر نوع هدفباشد که به شیوه همبستگی انجام شده است و نوع تحقیقات توصیفی می

سـنجش متغیرهـاي رفتـار شـهروندي      بـه منظـور  باشد. نشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین میاستفاده گردیده است. جامعه آماري شامل کلیه کارکنان دا
وري بـراي سـنجش بهـره   مشتمل بر سه بعد وفاداري، اطاعت و مشارکت و ي برگرفته از پرسشنامه استاندارد بینزتاك و همکاران اسازمانی از پرسشنامه

ها به صورت تصادفی طبقـه بنـدي شـده و تعـداد     پرسشنامه ،اي محقق ساخته استفاده شده است. پس از تعیین حجم نمونهنیروي انسانی از پرسشنامه
از روش همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده و  SPSSاز نرم افزار ع و جمع آوري گردیده است. جهت انجام محاسبات آماري پرسشنامه توزی 183

رفتار شهروندي سازمانی همبسـتگی مسـتقیم و معنـاداري وجـود دارد و     وري نیروي انسانی و بهره که بین دهدنتایج این پژوهش نشان می .شده است
  باشد.می 683/0برابر یزان این همبستگی م

  وفاداري. اطاعت و مشارکت، ،وري نیروي انسانیرفتار شهروندي سازمانی، بهره کلیدي: کلمات
 

  مقدمه -1

-به دست نمی کارکنان عادي هايبدون تالش هاسازمان برجسته عملکرد
 داراي هـا آن کـه  اسـت  این بزرگ هايسازمان موفقیت دالیل از زیرا آید،

 خـود  رسـمی  وظـایف  از راترـف عملیات آنان سطح باشند کهمی کارکنانی
ها بدون تمایل افـراد بـه همکـاري قـادر بـه توسـعه       ]. سازمان7باشد[می

اثربخشی خود نیستند، تفاوت همکاري خودجـوش و اجبـاري از اهمیـت    
فراوان برخوردار است. در حالت همکاري اجباري فرد وظـایف خـود را در   

اٌ در ي سازمان و صرفراستاي مقررات و قوانین و استانداردهاي تعیین شده
دهد، در حالی کـه در همکـاري خـود جـوش و     انجام میحد رعایت الزامات 
 هـاي تواناییانرژي و بصیرت خود را براي شکوفایی  ها،آگاهانه افراد کوشش

ندي ]. منظـور از رفتـار شـهرو   1گیرنـد[ خود به نفع سازمان بـه کـار مـی   
ف شـده  که فراتر از رفتارهاي از پیش تعریـ سازمانی آن نوع رفتارهایی است 
رفتارهایی کـه مسـتقیماٌ پـاداش داده     گیرد.رسمی توسط سازمان، صورت می

رفتارهـایی کـه در موفقیـت    و  شـوند شوند یا بـه رسـمیت شـناخته نمـی    نمی
 ].8هستند[ دي و عملیاتی سازمان بسیار حیاتیعملکر

م ترین دارایی یک ملت به شمار ترین و مهنیروي انسانی با ارزشاز طرفی 
] و در سایه تالش و همت کارکنان سـازمان اهـداف سـازمانی    23آید[می

هـا نشـان داده اسـت کـه گـوي رقابـت آینـده را        یابند. بررسـی تحقق می
مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طور اثر بخش و نتیجه بخش بـا منـابع   

ترین مولفه توسعه در هـر  ]. اولین و مهم6ارتباط برقرار کنند[ انسانی خود
مهـم تـرین زیـر سـاخت هـر       کشور انسان است. در واقع نیـروي انسـانی  

تعالی اسـت. روح  باشد، چون اساس حرکت به سوي توسعه و مجموعه می
وري باید در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میـان  فرهنگ بهبود بهره

 وريبهـره  ]. از ایـن رو 8دهـد[ هسته مرکزي را تشکیل میي انسانی نیرو
  1باشد.حائز اهمیت بسیار می در سازمان نیروي انسانی

ي رفتار سازمانی دي سازمانی تحولی برجسته در حوزهمفهوم رفتار شهرون
هاي اخیر توجه محققان را بـیش از پـیش بـه    ایجاد نموده است و در سال

اله کـه نتیجـه یـک پـژوهش کـاربردي      خود جلب نموده است. در این مق
وري ر رفتـار شـهروندي سـازمانی بـر بهـره     اي در زمینه تاثیاست، مطالعه

  نیروي انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین صورت گرفته است.
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  بیان مسئله -2

محسـوب   سـازمان  ملموس غیر هايسرمایه جزء سازمانی شهروندي رفتار
سازمانی شامل رفتارهایی است که کارکنـان   ]. رفتار شهروندي7شود[می

بهبود و توسعه سازمان  بدون انتظار کسب پاداش، تمام تالش خود را براي
تحقیقات در زمینـه رفتـار شـهروندي سـازمانی از      ].23گیرند[به کار می

ها خواستار کارکنـانی  اي برخوردار است. امروزه بیشتر سازماناهمیت ویژه
  کنند.ایف عادي شغل خود تالش میر از وظهستند که فرات

 در رفتارها این ارزیابی باشد و می نوین مفهومی سازمانی شهروندي رفتار
از سوي دیگر استفاده صـحیح   باشد.می حیاتی و مهم بسیار امري سازمان

-شمندترین ثروت هر جامعه محسوب میاز نیروي انسانی بزرگترین و ارز
هـاي  بـا انتخـاب و بـه کـارگیري روش     شود. شاید بتوان از منابع فیزیکی،

صحیح فنی و تکنولوژي مناسـب، اسـتفاده صـحیح و درسـتی کـرد، امـا       
استفاده مطلوب از منابع انسانی و ایجاد انگیزش در آنان به آسـانی میسـر   

  ].19[شودنمی
هـا  اهداف مهم و اساسی سازمان وري نیروي انسانی یکی ازلذا بهبود بهره

ایـن پـژوهش بررسـی ارتبـاط رفتـار شـهروندي       باشد. مسـئله اصـلی   می
باشـد. از ایـن رو ایـن پـژوهش بـه      وري نیروي انسانی میمانی و بهرهساز

وري ا رفتار شهروندي سازمانی بر بهرهدنبال پاسخ به این سوال است که آی
  نیروي انسانی تاثیرگذار است یا خیر؟

  تحقیق ادبیات -3

  رفتار شهروندي سازمانی 3-1
) مطرح شـده  1997ر شهروندي سازمانی اولین توسط اورگان (مفهوم رفتا

است. از نظر وي رفتار شهروندي سازمانی، رفتاري کامالً داوطلبانـه اسـت   
که نظام پاداش دهی قابلیت شناسایی آن را به صورت مستقیم و ضـمنی  
ندارد. اما به طور کلی این رفتارها موجب افزایش عملکـرد مـوثر سـازمان    

داول از ]. رفتـار شـهروندي سـازمانی، مفهـوم سـازي متـ      12خواهند شد[
کارکنـان قـرار    رسـمی  که در حیطه وظایف ]16عملکرد فرا نقشی است[

شود به همکاران و یا سازمان انجام میگیرد و به منظور یاري رساندن نمی
این گونه رفتارها فراتر از عملکرد وظیفه اي و سـطح مهـارت فنـی     .]24[

به طور کلی عناصـرکلیدي رفتـار شـهروندي سـازمانی      .]5فرد قرار دارد[
  عبارتست از:

. رفتاري است، فراتر از آنچه که رسـماً توسـط سـازمان بـراي کارکنـان      1
 مشخص شده است.

 باشد.می . کامالً اختیاري و بر اساس اراده فردي2
شود و یا مورد قـدردانی  ختار رسمی سازمان پاداش داده نمی. توسط سا3

 یرد.گنمیقرار 
. بـراي اثـر بخشـی وکـارایی عملکـرد سـازمان بسـیار مهـم و ضـروري          4

 ].4] و [18است[
هـاي  ویگودا و همکاران رفتار شهروندي سازمانی را شامل انواعی از کمک

کـه تـوجهی بـه    کنند که کارمنـد بـی آن  غیر رسمی و اختیاري تلقی می

هـا را  آزاد آنهاي رسمی داشته باشد بـه عنـوان فـردي    ها و پاداشتحریم
  ].25ها، خودداري می نماید [انجام داده و یا از انجام آن

در واقع رفتار شهروندي سازمانی شامل رفتارهایی نظیر داوطلـب شـدن بـراي    
انجام کارهایی که جزء شرح وظایف فرد نیستند، کمک به همکـاران در انجـام   

باشـد  در مقابل افراد برون سـازمانی مـی   کارشان و تعریف و تمجید از سازمان
اي از رفتارهـاي  توان مجموعــه تاً رفتار شهروندي سازمانی را مینهای ].3[

ي شـرح شـغل تصـریح    نه تلقی کرد که نه تنها بـه وسـیله  سازنده و آگاها
نشده است، بلکه به طور مستقیم و یا قرار دادي نیز توسط سیستم رسمی 

در این پژوهش بـه منظـور سـنجش     .]15ود[شسازمانی پاداش داده نمی
رفتار شهروندي سازمانی از دیدگاه بینزتاك و همکاران مبتنی بر سه بعـد  
رفتارهاي وفادارانه، رفتارهاي اطاعتی و رفتارهاي مشارکتی استفاده شده 

  ].17است[
  نیروي انسانی وريبهره 3-2

 هـاي نظام کلیه در و بشر تاریخ ابتداي از که باشدمی موضوعی وري بهره بهبود
دنیـاي رقـابتی امـروز     ]. در9مورد توجه بـوده اسـت[   سیاسی و اقتصادي

  وري جزء الینفک مدیریت کشور است.ارتقاء بهره
 باشـند. وري مـی ز عوامل عمده افزایش بهـره افراد، سرمایه و تکنولوژي هر سه ا

منـابع  توان اذعان داشت که تقریباً همـه صـاحبنظران علـم مـدیریت،     می
ورند کـه  دانند و بر این باوري میترین عامل افزایش بهرهسیانسانی را اسا

را  هاانساند و خرید، اما توان توسط وام تهیه کرسرمایه و تکنولوژي را می
تـرین  ]. نیـروي انسـانی مهـم   11توان خرید[توان وام گرفت و نه مینه می

هـاي  افـزایش قابلیـت  آیـد و  مایه دانشی یک سازمان بـه حسـاب مـی   سر
وري ج مالی سازمان دارد. هرگونه بهرهکارکنان اثر مستقیمی بر بهبود نتای

ها صـورت  و سازمانی توسط انسانها و فرایندهاي فنی تغییر و بهبود نظام
  ].14گیرد[می

وري نیروي انسانی باید یکی از اهداف حیاتی هر کشور، سازمان بهبود بهره
 ].19باشد[مند برنامه ریزي دقیق و صحیحی مییازیا نهاد تلقی شود که ن

وري منابع انسانی عبارت است از حداکثر استفاده مناسـب از نیـروي   هرهب
کار به منظور هدایت آنان به سمت اهداف سازمانی با صرف کمترین زمان 

]. بنابراین استفاده صحیح و کارآمد از نیروي انسانی سـازمان  22و هزینه [
  ار است.حائز اهمیت بسی

وري نیروي انسانی این تحقیـق شـامل توانـایی،    هاي سنجش بهرهشاخص
ري، نظم و انگیزش، همکاري و مشارکت، بازخورد عملکرد، خالقیت و نوآو

  باشد.ترتیب و رضایت شغلی می

  وري نیروي انسانیطه رفتار شهروندي سازمانی و بهرهراب 3-3
اصـطالح رفتـار شـهروندي     ) بـراي اولـین بـار از   1983باتمان و اورگان (

اند و آن را به عنـوان اقـدامات بخشـی از کارکنـان     سازمانی استفاده کرده
دانند کـه  مبستگی و انسجام در محیط کاري میوري و هبراي بهبود بهره

ه رفتـار  ]. محققـان بیـان داشـته انـد کـ     21وراي الزامات سازمانی است [
ــه بهــره   یــت ســازمان کمــک وري، کــارائی و موفقشــهروندي ســازمانی ب
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نمایند، زیرا رفتار شهروندي سازمانی باعث استفاده هـر چـه کـاراتر از    می
دهـد تـا بیشـتر وقـت خـود را صـرف       گردد و به مدیران اجـازه مـی  میبع منا

بـراي انجـام   وري نمایند و همچنـین توانـایی کارکنـان را    بهره هايفعالیت
سازمانی در کاهش تنش ]. رفتار شهروندي 7[بخشندوظایفشان بهبود می

ات اثربخش و کـاراي  بین کارکنان تاثیر مثبتی دارد و زمینه را براي اقدام
بخشد وري نیروي انسانی را بهبود میرهنماید و در نتیجه بهآنان ایجاد می

]20.[  
 اندهاي تهران بیان کردهواعظی و همکاران در مطالعات خود در بیمارستان

وري، رفتـار شـهروندي   افعی هـم چـون بهـره   که یکی از عوامل ایجاد منـ 
ها تاثیرگذار است، بلکه روابط سازمانی است که نه تنها بر عملکرد سازمان

دهـد.  رکنان را نیز تحت الشعاع قرار میبین شخصی و روحیه همکاري کا
ین رفتار شهروندي سـازمانی و  آنان اظهار داشته اند که ارتباط معناداري ب

د دارد و بــا افــزایش و بهبــود رفتــار شــهروندي وري کارکنــان وجــوبهــره
  ].13یابد [وري کارکنان نیز بهبود مین بهرهسازمانی، میزا

هـاي خـود نشـان داده انـد کـه رفتـار       در پـژوهش  رضایی و سبزي کاران
وري کارکنـان سـازمان   شهروندي سازمانی تاثیر بسزایی بر افـزایش بهـره  

هایی را براي توسعه ردن زمینهانتقال خون خراسان رضوي دارد و فراهم ک
هاي موفقیت سـازمانی در کسـب   رفتار شهروندي سازمانی، یکی از مولفه

  ].23دانند[وري منابع انسانی میباالي بهره سطح
هـاي غیـر اثـربخش نیـروي     هاي اثر بخـش از سـازمان  وجه تمایز سازمان

کـار  باشند. از این رو بررسـی رفتـار فـردي در محـیط     نی سازمان میانسا
توجه محققان را در یک دهه گذشته تا حد زیادي به خود معطوف کـرده  

  ].10است [
-در این پژوهش نیز رفتار شهروندي سازمانی به عنوان متغیـر مسـتقل و بهـره   

نیروي انسانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شـده اسـت و بـا     وري
استفاده از تکنیک ضریب همبستگی و رگرسیون سـاده ارتبـاط و میـزان    

نیـروي انسـانی مـورد    وري ي رفتار شهروندي سازمانی بـر بهـره  تاثیرگذار
) مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است.1گیرد. در شکل (بررسی قرار می

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  مدل مفهومی پژوهش): 1شکل(
  

  

  اهداف تحقیق -4

  هدف اصلی 4-1
 انسـانی  نیـروي  وريبهره با سازمانی شهروندي رفتار رابطه تحقیق این در

  گیرد. می قرار تحلیل و تجزیه مورد

 جزئی هدف 4-2
 بـر اسـاس مـدل   ( مشـارکتی  و اطـاعتی  وفادارانـه،  رفتارهـاي  بعد ارتباط

 و تجزیه مورد انسانی نیروي وريبهرههاي شاخص با) همکاران و بینزتاك
  گیرد.می قرار تحلیل

  

  تحقیقفرضیات  -5

  تحقیقفرضیه اصلی  5-1
  دارد. وجود معنادار وري نیروي انسانی تفاوتبهره بین رفتار شهروندي سازمانی و

  هاي فرعی تحقیقفرضیه 5-2
 معنـادار  وري نیروي انسـانی تفـاوت  رفتارهاي وفادارانه و بهرهن بعد بی. 1

 دارد. وجود
  .دارد وجود معنادار وري نیروي انسانی تفاوتبین بعد رفتارهاي اطاعتی و بهره. 2
 معنـادار  نیروي انسانی تفـاوت  وريبهرهبین بعد رفتارهاي مشارکتی و . 3

 توانایی

 انگیزش

 همکاري و مشارکت

 بازخورد عملکرد

 خالقیت و نوآوري

 نظم و ترتیب

 رضایت شغلی

وري نیروي بهره
 انسانی

 

 رفتارهاي وفادارانه 

 رفتارهاي اطاعتی

 رفتارهاي مشارکتی

رفتار شهروندي 
 سازمانی
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  .دارد وجود

  روش شناسی تحقیق -6

  روش نمونه گیري و حجم نمونه جامعه آماري، 6-1
جامعه آماري در این پژوهش عبارت است از کلیه کارکنـان اداري شـاغل   

  در دانشگاه آزاد اسالمی قزوین
گیري تصادفی سـاده اسـتفاده شـده اسـت.     در این پژوهش از روش نمونه

 )1، فرمـول ( گیـري کـوکران  فرمـول نمونـه   از نمونـه  حجـم  تعیین جهت
 :است گردیده استفاده

n= 
( )

⁄ 	 ( )
 

n = 
٣۴٨ ١/٩۶

٢
٠/۵(١ ٠/۵)

٣۴٨(٠/٠۵)٢ ١/٩۶
٢
٠/۵(١ ٠/۵)

= 183 

  که در آن:
n :نمونه حجم 
N :آماري جامعه 
P :آماري جامعه در موفقیت نسبت 
)-P1( :آماري جامعه در موفقیت عدم نسبت 
d :برآورد دقت  
Zسطح اطمینان :  

  سنجش اطالعات ابزار گردآوري و 6-2
 پژوهش، روش. است پرسشنامه هاداده گردآوري در این پژوهش ابزار

 رفتار سنجش جهت. باشدمی میدانی تحقیق نوع و مقطعی -توصیفی 
 در همکاران بینزتاکو مدل پرسشنامه برگرفته از از سازمانی شهروندي

-اندازه تـجه و) مشارکتی و اطاعتی وفادارانه، رفتارهاي( بعد سه قالب
پرسشنامه محقق ساخته در قالب هفت  از انسانی نیروي وريرهـبه گیري

بعد (توانایی، انگیزش، همکاري و مشارکت، بازخورد عملکرد، خالقیت و 
 آزمون جهت به .شده است نوآوري، نظم و ترتیب، رضایت شغلی) استفاده

که آلفاي  نماییممی استفاده کرونباخ آلفاي روش از هاپرسشنامه پایایی
و براي  89/0کرونباخ براي پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی برابر

 و تجزیه .به دست آمده است 86/0وري نیروي انسانی برابرپرسشنامه بهره
 هايآزمون توسط و SPSS افزار نرم وسیله به هاداده استنباطی تحلیل

از آزمون . با استفاده شده است انجامآماري رگرسیون و ضریب همبستگی 
ها نرمال نیستند، کلموگروف و اسمیرنف مشخص شده است که داده

   بنابراین از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

  هاي تحقیقیافته -7

  هاي توصیفییافته 7-1
 1/54درصـد پاسـخگویان زن و    15/37اساس نتـایج بـه دسـت آمـده      بر

درصد کارمنـدان مـدرك تحصـیلی دیـپلم،      92/10 باشند.می درصد مرد
درصـد مـدرك تحصـیلی     3/56درصد مدرك تحصیلی فوق دیپلم،  7/13

درصـد نیـز مـدرك    64/1مدرك تحصیلی فوق لیسانس و  8/15لیسانس، 
 30تـا   20درصد نمونه کارمنـدان از  1/1تحصیلی دکتري را دارا هستند. 

 8/14سال و 50تا  40 درصد از 6/54سال،  40تا  30درصد از 0/29سال، 
  سال به باال دارند. 50درصد 

 5ي گرفته شده از کارکنان سنوات خدمتی کمتـر از  درصد نمونه 40/22
 56/6سال،  15تا  10درصد از  6/24سال،  10تا  5درصد از  25/38سال، 

  دارند.سال به باال سابقه  20درصد از  28/3سال و  20تا  15درصد از 

  استنباطیهاي یافته 7-2
وري نیـروي  ین رفتار شـهروندي سـازمانی و بهـره   فرضیه اصلی تحقیق: ب

  دارد. وجود معنادار انسانی تفاوت
) Signification( آزمـون  سطح معنی داري) 1جدول شماره (با توجه به 
و ایـن مقـدار از سـطح معنـی      باشدمی 000/0برابر  همبستگی در آزمون

فرضـیه صـفر رد و فرضـیه مقابـل      بنابراین .کوچکتر است α=05/0داري 
وري ین رفتار شهروندي سـازمانی و بهـره  مبنی بر وجود رابطه معنی دار ب

شـود. میـزان   اه آزاد اسالمی قـزوین پذیرفتـه مـی   نیروي انسانی در دانشگ
وري نیـروي انسـانی در آزمـون    تگی بین دو متغیر وفاداري و بهـره همبس

   د.باشمی 683/0همبستگی برابر با 
) ارائـه  2بررسی مدل رگرسیون خطی براي این فرضیه در جدول شماره (

توان بیان کـرد  ) می2ماره (اساس نتایج مندرج در جدول ش شده است. بر
که میزان سطح معناداري آزمون در آنالیز واریانس مدل رگرسیون خطـی  

 05/0وري نیـروي انسـانی کمتـر از    و بهرهرفتار شهروندي سازمانی ساده 
  ي بـین دو متغیـر تاییـد    ن رابطـه است، بنـابراین فـرض خطـی بـود     شده
  شود.می

  وري نیروي انسانیو بهرهرفتار شهروندي سازمانی ): ضریب همبستگی براي 1جدول (
 وري نیروي انسانیبهره رفتار شهروندي سازمانی 

  
ضـــــریب 
 همبستگی

  اسپیرمن

ــهروندي  ــار ش رفت
  سازمانی

Correlation Coefficient  
Sig. (2-tailed) 

N 

000/1  
0  

183  

683/0  
000/0  
183 

ــروي بهــره وري نی
 انسانی

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

N 

683/0  
000/0  
183 

000/1  
0  

183 

)1( 
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  وري نیروي انسانیو بهرهرفتار شهروندي سازمانی ): آنالیز واریانس مدل رگرسیون خطی ساده براي 2جدول (

  مدل  هاي دومجمع توان  درجه آزادي  هاي دوممیانگین توان Sig(  F(سطح معناداري
  

000/0  
  

490/173  
352/32  
186/0  

1  
181  
182  

352/32  
499/34  
851/66  

  رگرسیون
  خطا

  جمع کل

 وري نیروي انسانیین رفتار شهروندي سازمانی و بهره): نتایج حاصل از رگرسیون خطی ساده براي رابطه ب3جدول (

    )Sig(سطح معناداري
  t آزمون

   ضرایب استاندارد نشده  ضرایب استاندارد شده
  بتا  استاندارد خطاي  بتا  مدل

000/0  
000/0  

273/13  
172/13  

  

  
696/0  

  

102/0  
048/0  

358/1  
631/0  

  ضریب ثابت
رفتــار شــهروندي 

  سازمانی

 ضـرایب  دو هـر شود که مشخص می )3شماره ( جدولنتایج  از استفاده با
ین رفتار شهروندي سـازمانی  حاصل از رگرسیون خطی ساده براي رابطه ب

 ورتـصــ بــه دلـمــ د،ـهستنــ دار یـمعنــوري نیــروي انســانی و بهــره
x631/0+358/1 = Yافـزایش  بـا  کـه  توان گفتمی در تفسیرشیب و است 

 631/0 انسـانی  نیـروي  وريبهـره  سـازمانی،  شهروندي رفتار واحدي یک
  یابد.می واحد افزایش

وري نیـروي انسـانی   ن بعد رفتارهاي وفادارانه و بهـره تحقیق: بی 1فرضیه 
  دارد. وجود معنادار تفاوت

در آزمـون   )Sigآزمـون(  سطح معنـی داري ) 4جدول شماره (با توجه به 
و این مقـدار از سـطح معنـی     باشدمی 000/0همبستگی این فرصیه برابر 

فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل مبنی بر  . لذاکوچکتر است α=05/0داري 
وري نیروي انسـانی  بهرهمعنی دار بین بعد وفاداري و وجود رابطه مثبت و 

تگی بـین دو  د. میزان همبسـ گردشگاه آزاد اسالمی قزوین تایید میدر دان

 باشد. بنـابراین می 655/0وري نیروي انسانی برابر با متغیر وفاداري و بهره
وري آنـان در  وفـاداري شـهروندان سـازمان، بهـره     کرد که اذعانتوان می

  .سازمان را به دنبال خواهد داشت
همبستگی بین بعد وفـاداري و   ) سطح معناداري و میزان5شماره ( جدول

دهد. بـا توجـه بـه نتـایج     وري نیروي انسانی را نشان میهرههاي بشاخص
توان گفت که بیشترین میزان همبسـتگی بـین دو متغیـر    جدول فوق می

  است. 610/0باشد که برابر با وفاداري و رضایت شغلی می
) بیـان  6راي این فرضیه در جدول شماره (بررسی مدل رگرسیون خطی ب

  شده است.
شـود کـه میـزان سـطح     ) مشخص می6از نتایج جدول شماره (با استفاده 

ساده براي متغیر  معناداري آزمون در آنالیز واریانس مدل رگرسیون خطی
پـس فـرض    ،اسـت  شده 05/0وري نیروي انسانی کمتر از وفاداري و بهره

  شود.متغیر تایید میي بین دو خطی بودن رابطه
  

  
  وري نیروي انسانیبستگی براي متغیر وفاداري و بهره): ضریب هم4جدول (

 وري نیروي انسانیبهره وفاداري 

  
ضـــــــریب 
ــتگی  همبسـ

  اسپیرمن

  
  وفاداري

Correlation Coefficient  
Sig. (2-tailed) 

N 

000/1  
0  

183  

655/0  
000/0  
183 

وري بهــــــره
 نیروي انسانی

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

N 

655/0  
000/0  
183 

000/1  
0  

183 
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  وري نیروي انسانیهاي بهرهو شاخص سطح معناداري و میزان همبستگی بین بعد وفاداري ):5( جدول
بــــــــازخورد  همکاري انگیزش توانایی 

 عملکرد
خالقیـــــــت و 
 نوآوري

 نظم و ترتیب
 

رضـــــایت 
 شغلی

 
 وفاداري

000/0 سطح معناداري  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  

201/0 میزان همبستگی  506/0  496/0  466/0  464/0  245/0  610/0  

  وري نیروي انسانیساده براي متغیر وفاداري و بهره آنالیز واریانس مدل رگرسیون خطی): 6جدول (
  مدل  هاي دومجمع توان  درجه آزادي  هاي دوممیانگین توان Sig(  F(سطح معناداري

  
000/0  

  
448/140  

850/28  
205/0  

1  
181  
182  

850/28  
001/38  
851/66  

  رگرسیون
  خطا

  جمع کل

 وري نیروي انسانینتایج حاصل از رگرسیون خطی ساده براي رابطه بین وفاداري و بهره): 7جدول (

  
  )Sig(سطح معناداري

  
  t آزمون

   ضرایب استاندارد نشده  شدهضرایب استاندارد 
 خطـــــــــاي   بتا  مدل

  استاندارد
  بتا

000/0  
000/0  

391/20  
851/11  

  
657/0  

084/0  
033/0  

721/1  
387/0  

  ضریب ثابت
  وفاداري

 دو هـر شـود کـه   ) مشاهده می7( شماره جدول مندرج درنتایج بر اساس 
 وريه براي رابطه بـین وفـاداري و بهـره   حاصل از رگرسیون خطی ساد ضرایب

 و است x387/0+721/1 =Y صورت به مدل هستند، دارمعنینیروي انسانی 
 رفتار وفاداري بعد واحدي یک افزایش با که توان گفتمی شیب در تفسیر
  یابد.می واحد افزایش 387/0 انسانی نیروي وريبهره ،سازمانی شهروندي

وري نیروي انسانی تفاوت معناداري وجود : بین بعد اطاعت و بهره2فرضیه 
  دارد.

در آزمـون   )Sigآزمـون (  سطح معنـی داري  )8جدول شماره ( با توجه به
 داريو این مقدار از سـطح معنـی   باشدمی 000/0همبستگی این فرصیه برابر 

05/0=α فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل مبنـی بـر    . بنابراینکوچکتر است
وري نیروي انسانی در دار بین بعد اطاعت و بهرهوجود رابطه مثبت و معنی

بستگی بین دو متغیر شود. میزان همدانشگاه آزاد اسالمی قزوین تایید می
باشد. بنـابراین وجـود   می 273/0وري نیروي انسانی برابر با اطاعت و بهره

وري آنـان در  شهروندي سازمانی در بین کارکنـان، بهـره  بعد اطاعت رفتار 
بیشترین میزان همبستگی بین دو متغیـر  سازمان را به دنبال خواهد داشت. 

است. از آنجایی که سطح  402/0که برابر با  باشداطاعت و نظم و ترتیب می

شـده   05/0معناداري آزمون بین دو متغیر اطاعـت و انگیـزش بیشـتر از    
ر وجـود نـدارد.   ستگی و رابطه معنی داري بین این دو متغیاست، لذا همب

توان بیان کـرد کـه چنـان چـه کارکنـان از قـوانین و       اما به طور کلی می
  وري آنان بهبود خواهد یافت.بهره هاي کاري پیروي کنند،دستور العمل

) سطح معناداري و میزان همبستگی بین بعـد اطاعـت و   9جدول شماره (
دهـد. بـا توجـه بـه نتـایج      ي نیروي انسانی را ارائه میورهاي بهرهشاخص

اطاعت و نظم  جدول شماره فوق بیشترین میزان همبستگی بین دو متغیر
اسـت. بـا توجـه بـه ایـن کـه سـطح         402/0باشد که برابر با و ترتیب می

انگیـزش  معناداري آزمون براي بعد اطاعت رفتار شهروندي سازمانی و بعد 
شـده  05/0بیشـتر از   است و این مقـدار  475/0انسانی برابر با وري نیروي بهره
   باشد، بنابراین تفاوت معناداري بین این دو متغیر وجود دارد.می

) ارائه 10بررسی مدل رگرسیون خطی براي این فرضیه در جدول شماره (
نـد کـه میـزان    ک) بیان مـی 10حاصل از جدول شماره (شده است. نتایج 

طی ساده براي سطح معناداري آزمون در آنالیز واریانس مدل رگرسیون خ
است، بنابراین  شده 05/0وري نیروي انسانی کمتر از متغیر اطاعت و بهره

شـــود.ي بـــین دو متغیـــر تاییـــد مـــیفـــرض خطـــی بـــودن رابطـــه
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  وري نیروي انسانیو بهرههمبستگی براي متغیر اطاعت ): ضریب 8جدول (
 بهره وري نیروي انسانی اطاعت 

  
ضــــــریب 
ــتگی  همبسـ

  اسپیرمن

 
 اطاعت

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

000/1  
0  

183 

273/0  
000/0  
183 

 وري بهـــــره
انسانی نیروي  

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

273/0  
000/0  
183 

000/1  
0  

183 

  وري نیروي انسانیهاي بهرهسطح معناداري و میزان همبستگی بین بعد اطاعت و شاخص ):9جدول (
بــــازخورد   همکاري انگیزش توانایی 

 عملکرد
ــت و  خالقیــ
 نوآوري

 رضایت شغلی نظم و ترتیب

 
 اطاعت

معناداريسطح   000/0  475/0  000/0  003/0  000/0  000/0  026/0  

232/0 میزان همبستگی  05/0  367/0  214/0  158/0  402/0  163/0  

  
  وري نیروي انسانیبهرهساده براي متغیر اطاعت و ): آنالیز واریانس مدل رگرسیون خطی 10جدول (
  مدل  هاي دومجمع توان  درجه آزادي  هاي دوممیانگین توان Sig(  F(سطح معناداري

  
000/0  

  
520/23  

540/7  
321/0  

1  
181  
182  

540/7  
310/59  
851/66  

  رگرسیون
  خطا

  جمع کل

  

 وري نیروي انسانیاده براي رابطه بین اطاعت و بهرهرگرسیون خطی س): نتایج حاصل از 11جدول (

  
  )Sig(سطح معناداري

  
  t آزمون

   ضرایب استاندارد نشده  ضرایب استاندارد شده
 خطـــــــــاي   بتا  مدل

 استاندارد
 بتا

000/0  
000/0  

728/18  
850/4  

  
336/0  

114/0  
068/0  

128/2  
332/0  

  ضریب ثابت
  اطاعت

 دو هـر شود کـه  مشخص می )11شماره ( جدولنتایج حاصل از  اساس بر
وري اده براي رابطه بین اطاعت و بهرهحاصل از رگرسیون خطی س ضرایب

 استx332/0+128/2 = Y صورت مدل به هستند، دار معنی نیروي انسانی
 رفتار اطاعت بعد واحدي یک افزایش با که توان گفتمی در تفسیرشیب و

  یابد.می واحد افزایش 332/0 انسانی نیروي وريسازمانی، بهره شهروندي

 وري نیـروي انسـانی تفـاوت   : بین بعد رفتارهاي مشارکتی و بهره3فرضیه
  دارد. وجود معنادار

در آزمـون   )Sigآزمون ( سطح معنی داري) 12جدول شماره (با توجه به 
و این مقـدار از سـطح معنـی     باشدمی 000/0همبستگی این فرصیه برابر

فرضـیه صـفر رد و فرضـیه مقابـل      . بنابراینکوچکتر است α=05/0داري 
وري نیروي انسانی دار بین بعد مشارکت و بهرهمعنی مبنی بر و جود رابطه
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بـین دو  شود. میـزان همبسـتگی   شگاه آزاد اسالمی قزوین تایید میدر دان
باشد. بنابراین می 580/0نیروي انسانی برابر با  وريمتغیر مشارکت و بهره

کمک به اعضاي سـازمان   ارائه پیشنهادات سازنده به همکاران و مدیران و
وري در سـازمان  ش و بهبود بهـره در راستاي اهداف سازمانی موجب افزای

وري ري بهرههمکاشود. بیشترین میزان همبستگی بین مشارکت و بعد می
  است. 601/0باشد که برابر با انسانی می نیروي

) سطح معناداري و میزان همبستگی بین بعد مشارکت 13جدول شماره (
ـ وري نیروي انسانی را ارائه میرههاي بهو شاخص ه دهد. با توجه به نتایج ب

گردد که بیشترین میزان همبستگی دست آمده از جدول باال مشخص می
  است.  601/0باشد که برابر با می یرمشارکت و همکاريبین دو متغ

) 14بررسی مدل رگرسیون خطی بـراي ایـن فرضـیه در جـدول شـماره (     
  مطرح شده است.

) میزان سطح معناداري آزمون 14براساس نتایج مندرج در جدول شماره (
ی سـاده بـراي متغیـر مشـارکت و     در آنالیز واریانس مدل رگرسیون خطـ 

اسـت. بنـابراین فـرض خطـی      شده 05/0انسانی کمتر از  وري نیرويبهره
  شود.ي بین دو متغیر تایید میبودن رابطه

 هـر  شود کـه ) مشخص می15حاصل ازجدول شماره ( نتایج از استفاده با
  صورت به مدل هستند، دار معنی ضرایب دو
 x454/0+700/1 = Y افـزایش  بـا  که توان گفتمی در تفسیرشیب و است 

 نیـروي  وريبهـره  سـازمانی،  شـهروندي  رفتـار  بعد مشـارکت  واحدي یک
  یابد.می واحد افزایش 454/0 انسانی

  وري نیروي انسانیمبستگی براي متغیر مشارکت و بهره): ضریب ه12جدول (
 وري نیروي انسانیبهره مشارکت 

  
ضـــــریب 
همبستگی 

  اسپیرمن

 
 مشارکت

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

000/1  
0  

183  

580/0  
000/0  
183 

 وري بهــــره
ــروي  نیـــــ
 انسانی

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

580/0  
000/0  
183 

000/1  
0  

183 
 
 
 

 نیروي انسانی وريهاي بهره): سطح معناداري و میزان همبستگی بین بعد مشارکت و شاخص13جدول (

ــازخورد  همکاري انگیزش توانایی  بــــ
 عملکرد

 رضایت شغلی نظم و ترتیب خالقیت و نوآوري

 
 مشارکت

001/0 سطح معناداري  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  

235/0 میزان همبستگی  344/0  601/0  371/0  480/0  339/0  419/0  

  وري نیروي انسانیی ساده براي متغیر مشارکت و بهره): آنالیز واریانس مدل رگرسیون خط14جدول (
  مدل  هاي دومجمع توان  درجه آزادي  هاي دوممیانگین توان Sig(  F(سطح معناداري

  
000/0  

  
263/97  

036/23  
237/0  

1  
181  
182  

036/23  
815/43  
851/66  

  رگرسیون
  خطا

  جمع کل

 وري نیروي انسانی): نتایج حاصل از رگرسیون خطی ساده براي رابطه بین مشارکت و بهره15جدول (
  

  )Sig(سطح معناداري
  

  t آزمون
   ضرایب استاندارد نشده  ضرایب استاندارد شده

استاندارد خطاي  بتا  مدل  بتا 
000/0  
000/0  

688/16  
862/9  

  
587/0  

102/0  
046/0  

700/1  
454/0  

  ضریب ثابت
  مشارکت
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  گیري نتیجه -8

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندي سـازمانی  
در دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد     وري نیروي انسـانی هاي بهرهبا شاخص

از ایـن پـژوهش    بـه دسـت آمـده    کلی نتایجقزوین صورت گرفته است. 
ین رفتـار شـهروندي   بـ  يمثبت و معنـادار  همبستگیدهد که نشان می

و میزان ایـن همبسـتگی   وجود دارد وري نیروي انسانی سازمانی و بهره
   باشد.می 683/0برابر با 

مثبـت و   همبسـتگی  دهـد کـه  یهـاي پـژوهش نشـان مـ    بررسی یافتـه 
  کهوجود دارد  وري نیروي انسانیبین دو متغیر وفاداري و بهره معناداري

آنـان   وريوفاداري شهروندان سـازمان، بهـره  باشد. بنابراین می655/0برابر با 
در سازمان را به دنبال خواهد داشت. بیشترین میـزان همبسـتگی بـین    

وري بهـره  رضـایت شـغلی  بعـد  و رفتار شهروندي سازمانی وفاداري  بعد
  است. 610/0باشد که برابر با می نیروي انسانی
بستگی بـین دو متغیـر اطاعـت و    میزان همهاي پژوهش، براساس یافته

باشـد.  می 273/0برابر با  و معنادار است ومثبت  وري نیروي انسانیبهره
 ورفتار شـهروندي سـازمانی   اطاعت  بعدبیشترین میزان همبستگی بین 

 402/0باشد کـه برابـر بـا    می وري نیروي انسانیبهره نظم و ترتیب بعد
اطاعـت   بعـد سطح معنـاداري آزمـون بـین     ،در آزمون همبستگیاست. 

بیشتر از  وري نیروي انسانیهرهب انگیزش بعد ورفتار شهروندي سازمانی 
شده است، لذا همبستگی و رابطه معنی داري بین این دو متغیـر   05/0

توان بیان کرد که چنان چه کارکنـان از  رد. اما به طور کلی میوجود ندا
وري آنـان بهبـود   هاي کاري پیـروي کننـد، بهـره   قوانین و دستور العمل

  خواهد یافت.
میـزان  کـه   بیـان کـرد  تـوان  اي پژوهش میهن با توجه به یافتههمچنی

وري نیـروي انسـانی برابـر بـا     ستگی بین دو متغیر مشارکت و بهـره همب
ت و معنادار بـین  که نشان دهنده وجود همبستگی مثب باشدمی 580/0

. بنابراین ارائه پیشنهادات سازنده بـه همکـاران و   باشداین دو متغیر می
راستاي اهـداف سـازمانی موجـب    کمک به اعضاي سازمان در  مدیران و

ــزای ــود بهــرهاف ــیش و بهب ــازمان م ــزان  وري در س شــود. بیشــترین می
همکـاري  همبستگی بین بعد مشارکت رفتار شهروندي سازمانی و بعـد  

  است. 601/0باشد که برابر با وري نیروي انسانی میبهره
توان اذعـان داشـت کـه وجـود     میهاي پژوهش در نهایت بر طبق یافته

وري کارکنان دانشـگاه  ي سازمانی تاثیري مستقیم در بهرهر شهروندرفتا
بـروز   هـایی بـراي  بنابراین فراهم کردن زمینـه  آزاد اسالمی قزوین دارد.

 وريتواند عاملی موثر در افـزایش سـطح بهـره   رفتار شهروندي سازمانی، می
وري هاي انجام شده بهبـود بهـره  با توجه به پژوهش نیروي انسانی باشد.

نیروي انسانی از جمله پیامدهایی است کـه رفتـار شـهروندي سـازمانی     
  ها دارد.براي سازمان

  هاي آتی پژوهشپیشنهادات براي  8-2
از رفتـار  بـه عنـوان بعـد دوم     ،تـري میـان اطاعـت   همبستگی ضعیف - 

بعـد دیگـر    وري نیروي انسـانی نسـبت بـه دو   شهروندي سازمانی و بهره

شود که محققین آینـده بررسـی نماینـد کـه     وجود داشت. پیشنهاد می
  علت چیست؟

وري روندي سـازمانی و بعـد انگیـزش بهـره    بین بعد اطاعت رفتار شـه  -
شود که محققین دارد. پیشنهاد می وجود معناداري نیروي انسانی تفاوت

  آینده بررسی نمایند که علت چیست؟
ــاك  - ــدگاه بینزت ــژوهش رفتــار شــهروندي ســازمانی از دی و  در ایــن پ

تواننـد از  محققـین آینـده مـی    قرار گرفته است. همکاران مورد استفاده
سایر الگوهاي موجود در خصـوص رفتـار شـهروندي سـازمانی اسـتفاده      

 نمایند.
وري نیـروي انسـانی از   توانند در ارتباط با ابعاد بهرهمحققین آینده می -

پشـتکار  هاي دیگري از جمله کیفیت زندگی کاري، مسئولیت و شاخص
 استفاده نمایند.

  خذأو م منابع -9

 ،رفتار شهروندي سازمانی، کنفرانس ملی مـدیریت  ،)1387( .ابیلی، خـدایار  ]1[
  دانشکده مدیریت تهران.

، مجلـه بانـک ملـی    منابع انسـانی  وريبهرهارتقاء  ،)1390(. پدرامی، محسن ]2[
  .19-23، 180شماره ، ایران

رابطـه بـین   بررسـی   ،)1390(. دریابگیان، آرزو .حیدري تفرشی، غالمحسین ]3[
رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی در کارکنان یک 

، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات شرکت نیمه خصوصی در استان هرمزگان
 مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره یکم.

  .وحیدرضـا  نـژاد،  برهـانی  .معصـومه  خوشـگام،  .اعظم قادري، .نادر خالصی، ]4[
 سازي توانمند و سازمانی شهروندي رفتار رابطه ،)1389( .مهـدي  طرسکی،
سالمت،  ، مدیریتتهران پزشکی علوم دانشگاه بهداشت مراکز در کارکنان
  . 75-82 صفحات

شناخت عوامل ،)1385( ،زارعی متین، حسن؛ جندقی، غالم رضا و توره، ناصر ]5[
، فرهنـگ  عملکرد سازمانیرفتار شهروندي سازمانی و بررسی ارتباط آن با 
  .63-31مدیریت، سال چهارم، شماره دوازدهم، صفحات 

وري بهـره  ،)1389( .کاشـانی، صـالح   .وفایی یگانـه، محمـد   .رو، مهديسبک ]6[
، بیمه در پرتو هوش عاطفی و کیفیت زندگی کـاري  هايشرکتکارکنان 

 ،97، شـماره مسلسـل   1پـنجم، شـماره   سال بیسـت و  فصلنامه صنعت بیمه،
  .179-202صفحات

رفتار شهروندي سازمانی(مبانی  ،)1389( .شاطی، کریم سبحانی نژاد، مهدي. ]7[
  ، تهران، انتشارات یسطرون.ها و ابزارهاي سنجش)نظري، همبسته

تـاثیر   بررسـی  ،)1389(. منوریـان، عبـاس   .طهماسـبی، رضـا   .پور، آرینقلی ]8[
، دولتـی هـاي  وفاداري حزبی بر رفتـار شـهروندي سـازمانی در سـازمان    

  .2شماره ،14هاي مدیریت در ایران، دوره پژوهش



 وري نیروي انسانی و رفتار شهروندي سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی قزوینمحمد عطایی و همکاران / بررسی ارتباط بهره

10  

 متقابـل  تـاثیرات  تحلیـل  و ارزیابی )1383(. حسین پیراسته، .فرزاد کریمی، ]9[
 در صـنعتی  کاالهاي صادرات و تولید هايهزینه انسانی، نیروي وريبهره

  .33-75 .65 اقتصادي، شماره تحقیقات ، مجلهایران
، رفتار شهروندي سازمانی از تئوري تـا عمـل   ،)1384(. مقیمی، سید محمد ]10[

 .11مجله فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره 

و خالقیـت بـر   تاثیر نـوآوري   ،)1387(. فرد، مرضیهنوري .محمدي، مسعود ]11[
  .52، مجله ستبران، شماره وري کارکنانافزایش و بهبود بهره

کارکنان، بررسی سطح رفتار شهروندي  ،)1388(. نادري، ناهید .هویدا، رضا ]12[
  .1، سال نهم، شماره نامه مدیریت اجرائیپژوهش

نگرش کارکنان  ،)1389(.و معمار پور، مهدي .مایل افشار، مهناز .واعظی، رضا ]13[
وري کارکنـان در  ندي سازمانی و ارتباط آن با بهـره نسبت به رفتار شهرو

، فصـلنامه بیمارسـتان،   هاي علوم پزشکی شهر تهرانهاي دانشگاهبیمارستان
  .37، شماره مسلسل 2شماره  سال دهم،

بررسی رابطه بـین  ، )1389(. کیخا، عالمه .مقدمی، مجید .یعقوبی، نور محمد ]14[
نامـه  ، پـژوهش رهبري تحول آفرین و رفتار شهروندي سـازمانی کارکنـان  

 .4مدیریت تحول، سال دوم، شماره 

[15] Allen, T.D., (2000), Ratings of Organizational Citizenship 
Behavior: Does the Source Make a Difference?, Human 
Resource Management Review, 10(1), 97-114. 

[16] Bateman, T. S., Organ, D. W., (1983, Job Satisfaction and the 
Good Soldier: The Relationship between Affect and 
Employee Citizenship, Academy of Management Journal, 36, 
587-595. 

[17]  Bienstock, C., DeNoranville, C., Carol,W., Rachel, S.,(2003), 
Organizational Citizenship Behavior and Service Quality, 
Journal of Service Marketing, Vol.17, No 4, 357-378. 

[18] Castro, C.B., Armario, E.M., Ruiz, D.M., (2004),The Influence 
of Employee Organizational Citizenship Behavior on 
Customer Loyalty, International Journal of Service Industry 
Management, 15(1), 27-53. 

[19] Enshassi, A., Sherif, M.,Mayer, P.,Abed, Karem, A., (2007), 
Benchmarking Masonry Labor Productivity, International 
Journal of Productivity and Performance Management), Vol 
56(4), 356-368. 

[20] Hall, A. T., Zinko, R. P., Alexia, A. F., Gerald, R., (2009), 
Organizational Citizenship Behavior and Reputation: 
Mediators in the Relationships between Accountability and 
Job Performance and Satisfaction, Journal of Leadership & 
Organizational Studies, Vol. 15, NO 4, 381-392. 

[21] Hodson, R., (2002), Management Citizenship Behavior and 
Its Consequences, Work and Occupations, Vol.29 No.1, 64-96. 

[22] Jajri, I., Rahmah, I.,(2010),Impact of Labor Quality on Labor 
Productivity and Economic Growth, African Journal of 
Business Management, Vol. 4(4), 486-495. 

[23] Rezai, H., Sabzikaran, E., (2012)., Exploring the Effect of 
Organizational Citizenship Behavior on Human Resources 
Productivity Enhancement, Case Study: Blood Transfusion 
Organization Khorasan Razavi Region, Kuwait Chapter of 
Arabian Journal of Business and Management Review, Vol. 1, 
No.7. 

[24] Schnake,M.,(1991),Organizational citizenship: A review, 
Proposed Model and Research Agenda, Human Relations, 44, 
735-759. 

[25] Vigoda-Gadot, E., (2007), Group-level Organizational 
Citizenship Behavior in the Education System: A Scale 
Reconstruction and Validation, Educational Administration 
Quarterly, 20, (4), 462-493. 

 

 

 

 




