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دین و تحقق رفتار شهروندی سازمانی: مورد مطالعه، دانشجویان 
 دانشگاه فرهنگیان

 

 2، اباذر اشتری مهرجردی 1امامی میبدی  سیدمنصور
 27/06/1398پذیرش:     ؛21/03/1398دریافت: 

 

 چکیده
تأسیس شد ک، هدف آ  تأمین،    1390سال    ر معلم، د دادشگاه فرهنگیا  با اتکا ب، پیشینٔ، صد سال مراکز تربیت 

وپرورش جهت ارائٔ، شهرودد دمود، به، جامعه، و  تربیت و توادمندسامی معلما  و دیروی ادسادی ومارت آمومش 
ای بهوده که، جامعهٔ، آ  را کلیهٔ،  ای ام دوع همبسهتگی و رابطه، این مقال، مطالع،   . پرورش شهروددا  ایرا  است 

یا     . دهد یا  یزد تشکیل می گ ن ه دادشوو معلما  دادشگاه فر  عنوا  دمود، ادتخها   دفر ب،   300ام بین این دادشوو
سهال، بهوده و تنهها  20دتهای  دشها  داد دیمهی ام جامعهٔ، آمهاری    . و با ابزار پرسشنام، مورد پیمایش قرار گرفتنهد 

به،    ش (، گهرای 61.6ههای دینهی) های ارمش همچنهین میهادگین دمهرات شها     . درصد آدها متأهل بوددد 16
های دینی در کار و گرایش ب، هدف  همچنین بین ارمش   . ( بود 82.5( و رفتارشهروددی ساممادی)   67.5هدف) 

درصد تغییرات  54عالوه، این دو متغیر درموموع  ب،   . در کار با رفتار شهروددی ساممادی رابطٔ، مثبت وجود دارد 
رسهد  دظر می در همین رابطه، به،   . ین کرددد ی ب ت رفتار شهروددی ساممادی دادشوو و معلما  دادشگاه فرهنگیا  را  

یت در محیط کار و اجتماعی هستند   . شهروددا  آینده دیاممند آمومش متغیرهای هدفمندی و معنو
 های دینی، رفتار شهروددی ساممادی، گرایش ب، هدف دادشوو معلم، ارمش  : ها کلیدواژه 

ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

یسنده ایرا  یزد، فرهنگیا ، دادشگاه معارف، گروه  تاریخ، استادیار .1 مسئول( )دو
 

  ایرا  تهرا ، اجتماعی، و فرهنگی مطالعات پژوهشکده ی،شناس امع،ج استادیار .2
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 . مقدمه و بیان مسئله۱

( در اوایههل دههه، 1980) 2بار توسط باتمهها  و ارگهها  نیل او 1مفهوم رفتار شهروددی ساممادی
ای ک، در ممینٔ، رفتار شهروددی ساممادی شد. تحقیقات اولی، میالدی وارد ددیای علم 1980

ههها یهها رفتارهههایی بههود کهه، کارکنهها  در سههامما  برای شناسایی مسئولیت ادوام گرفت بیشتر
هههای سههنتی  رغم اینکهه، در ارمیههابیبهه، اههه رشد. ایههن رفتادادیده گرفت، می داشتند، اما اغلب
شددد و حتی گاهی اوقههات مههورد غفلههت قههرار گیری میطور داق  اددامهعملکرد شغلی ب،

(. این اعمههال 56 ،1387در بهبود اثربخشی ساممادی مؤثر بوددد )اسالمی،  گرفتند، امامی
ای ام رفتارهههای ،کننههد  موموعهه گودهه، تعریهه  مههیافتنههد را اینک، در محل کار اتفههام مههی

وجود توسههط وی رسمی فههرد دیسههتند، امهها بههااین داوطلباد، و ا تیاری ک، بخشی ام وظای 
اپههل بههام، شههودد )سههامما  مههی هههایادوههام و باعههب بهبههود مههؤثر وظههای  و دقههش

همچنین معتقههد (. ارگا  2004، 3بارتولومکی،بومیر، بوالدگر،کوریگا ، دوره، دوفی و لنت
طور مسههتقیم و داوطلبادهه، اسههت کهه، بهه، ی ساممادی، رفتههاری فههردیددواست ک، رفتار شهر

وجود باعب ارتقهها  است، بااین های رسمی پاداش در سامما  طراحی دشدهوسیل، سیستمب،
 شود.  اثربخشی و کارایی عملکرد سامما  می

یژگی اصلی رفتار شهروددی   کیداین تعری  بر س، و دارد  دخسههت، ایههن رفتههار بایههد  تأ
ام وظههای  رسههمی فههرد  بخشههی شههده و دهه،اد، باشد د، اینک، یک وظیفٔ، امپیش تعیینبلط داو

رفتههار شهههروددی سههاممادی  باشد  دوم، اینک، مزایای این رفتار جنبٔ، ساممادی دارد  و سههوم،
 رودعنوا  شهرودد ساممادی ادتظار مههیبا این تعاری ، ام ادسا  ب، ماهیتی چندوجهی دارد. 

 ش  ود و فراتر ام وظای  رسمی، در جهت اهداف سامما  فعالیت کند. قد بیش ام الزامات
رفتار شهروددی ساممادی ام موضوعات مهمههی اسههت کهه، ام اوا ههر قههر  بیسههتم توجهه، 
محققا  را ب،  ود جلب کرده است و محور اصلی بیشتر این تحقیقههات،  عوامههل مههؤثر بههر 

ام عوامههل مهمههی کهه، باعههب ادوههام  یکبروم این دوع رفتارها در سامما  بوده است. شاید ی
تحقیقات گسترده در ممین، رفتار شهروددی ساممادی شده است، این است ک، سامما  هایی 
ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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های کاری آدها وجود دارد کارکنادشا  دسبت ب، سههامما  تعهههد ک، این دوع رفتارها در محیط
 ههود را در  یاههه ههها، و ظرفیتکنند ک، تمههامی توربیههات، تواداییبیشتری داردد و سعی می

گههردد ایههن سؤالی ک، در ایههن رابطهه، مطههر  می کار گیردد. جهت اعتالی اهداف ساممادی ب،
 است ک، آیا اهمیت رفتار شهروددی ساممادی ب، تداوم اهمیت آ  در آینده است؟

یندچهار رودد و دگرش معاصر ب، این سؤال پاسخ می   گو
یژه حمایتهای جهادی ب،دخست، رقابت ی و ابتکههارات ذاتههی و درودههی دامهههای سههامو

 ای ب، اهمیت رفتار شهروددی ساممادی افزوده است. طور فزایندهکارکنا  ب،
ها بیشههتر رایهه  و محور مرتبط اسههت کهه، امههرومه ایههن سههامما های تیمدوم، ب، سامما 

های شخصههی و حمههایتی هایی ممکن است دیام ب، مؤلف،ادد و چنین سامما پسند شدهعاّم،
 شهروددی ساممادی را افزایش دهند.  د رعملک

سوم، عملکرد ساممادی و مخصوصًا ابتکههارات ذاتههی و درودههی کارکنهها  ممکههن اسههت 
پذیری با تحههوالت و منظور وفقسامی ب،دیاممند کاهش مستمر تعداد کارکنا ، یعنی کوچک

ی  بیشتر تالش   های حیاتی آدها باشد. تمایل برای ظهور و ترو
کیههدب، مشتریا  و رضایت اربا  رجوع بطور فزاینده ای مورد  یچهارم،  دمت رساد  تأ

رسد امرومه پیودد مهمی بین شهروددی ساممادی و کوچک سامی با گیرد. ب، دظر میقرار می
 توج، ب، تغییرات و کاربرد آ  وجود داشت، باشد. 

ردوش را بر  نای ادوام پذیرد ک، عالوه بر اینک، کمتری گود،سامی باید ب،البت، این کوچک
کارکنا  داشت، باشد، با افزایش عّزت دفس و باالبرد  شههأ  و رتبهه، و احتههرام باعههب تقویههت 

مندی و باالبرد  اعتماد و روحیٔ، همکههاری رفتار شهروددی ساممادی شده و با افزایش عالق،
 وجود آورد. در همٔ، افراد سامما  را ب،

فق واحدی میهها  محققهها  وجههود دههدارد. اوتدربارٔه ابعاد رفتار شهروددی ساممادی هنوم 
دهد ک، سی دههوع تعریهه  در مههورد رفتههار شهههروددی مطالع، ادبیات در این ممین، دشا  می

ساممادی وجود دارد. مهمترین مشترکات میا  این تعاری  شامل رفتار امدادی، جوادمردی، 
و  محافظههت  یتعهد ساممادی، اطاعت ساممادی، آدا  اجتماعی، وجدا  کاری، دوع دوست

ههها و مناسههک دینههی دارد. تحقیقههات بسههیار ام منههابس سههاممادی ارتبههات تنگههاتنگی بهها آمومه
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محدودی در رابط، با دسبت دین و رفتار شهروددی ساممادی صورت گرفت، ک، بهها عنایههت بهه، 
  کند.     پیوستار آمومش و بامتولید آمومش در دادشگاه فرهنگیا ، لزوم بررسی آدرا دوچندا  می

پرورش همگادی ب،امرومه آمومش  شده است و عنوا  یکی ام ارکا  توسعٔ، پایدار شنا ت،و
هر کشوری در جها ، بخش بزرگی ام درآمد مّلی  ود را برای گسترش، بهبود و کههارایی آ  

پرورش رکن اساسههی جامعههٔ، ادسههادی بههوده و یکههی ام دهد. درواقس، آمومش ا تصاص می و
ومش کودکا  و دوجوادا  توسط معلما  و مدیرا  است. اولههین مآ اهداف عمده آ  پرورش و

قدم در جهت رسید  ب، کادر آمومشی موفق، درک عههواملی اسههت کهه، بههر کیفیههت فعالیههت 
معلما  مؤثر است. با توج، ب، دقش رفتار شهروددی ساممادی در بههاالبرد  عملکههرد شههغلی 

ت بسههیاری اسههت. بهها توجهه، بهه، یمهکارکنا  یک سامما ، بررسی عوامل مؤثر بر آ  دارای ا
کیدبافت مذهبی کشور ایرا  و شغل معلمی ک، در یک فرهنگ مذهبی ب، آ   میادی شههده  تأ

است و همچنین اهدافی ک، یک معلم بایستی در شغل  ود داشههت، باشههد، هههدف ام مقالههٔ، 
هههای دینههی در رفتههار شهههروددی سههاممادی دادشههوو و معلمهها  حاضر بررسی دقههش ارمش 

هههای . مقالٔ، حاضر ب، ددبال پاسخ ب، این سؤال است کهه، آیهها ارمش 1فرهنگیا  است هدادشگا
 دینی در رفتار شهروددی ساممادی معلما  دقشی داردد؟

تههوا  گفههت در با  اهمّیت این مطالع،، با عنایههت بهه، بررسههی مطالعههات مختلهه  می
 یلیشنا ت عوامههل مههؤثر بههر یههادگیری جهههت ارتقههای سههطر عملکههرد و پیشههرفت تحصهه 

های مختلفی ددبال آ  مدلهای تربیتی بوده ک، ب،آموما  یکی ام اهداف اغلب پژوهشدادش
ههها، شده است. دکت، حائز اهمّیت این است ک، در اغلههب ایههن مههدلام یادگیری مدرس، ارائ،

یت دارد )بههرای های دادشمتغّیرهای مربوت ب، توادایی آموما  در مقایس، با دیگر متغّیرها اولو
ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

ی تربیههت تأسههیس دادشههگاهودظرا  و متخصصهها  تعلیمهای صههاحبغدغ،یکی ام د  ،پیرومی ادقال در طول دورا  پس ام .1
پرورش در ایههرا تربیت و توادمندسامی معلما  و دیروی ادسادی ومارت آمههومش  تأمین،آ  برای  متناسب با شأ  و منزلت  بههوده  و

ام طریههق  معلههم( ادشههووپیوسههت، )دی دادشووی کارشناسهه در دادشگاه وجود دارد  ال (  دوع دادشوو س،در حال حاضر  .است
وقههت و صههورت تماممعلمهها  ب، آمههومش ایههن دادشههوو هشههودد. دحههوآممو  سراسری و پس ام مصاحب، و گههزینش ادتخهها  می

یا  ماده ادتخا  می ام میا  معلما ک، دادشووی کارشناسی ارشد ؛  ( رومی استشباد، کهه، ام طریههق  28شود؛ و ج( دادشوو
پرورش ی تحصیل بهه، اسههتخدام آمههومش ام ابتدا و آممو  سامما  سنوش دهنههد و پههس ام پایهها  و تعهههد  ههدمت میدرآمههده و

واحههد دادشههگاهی  100این دادشههگاه دارای حههدود  موموع در شد.   واهند کار ب، مشغولعنوا  معلم در مدارس تحصیالت ب،
داردد. ها قرار ا ها و تعدادی دیز در سایر شهرهای استها در مراکز استا است ک، اکثر آ 
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(؛ درصورتی ک، متغّیرهای مربوت ب، معّلم دیز 1،1976و مدل بلوم  1990مدل برودر،  ،لامث
یژه متغّیرهههایی کهه، بهه، ارمش ام اهمّیت میادی بر ورداردد ب، یژگیو هههای هههای معّلمهها  و و

آمههوما  ارتبههات دارد. در ایههن میهها  دقههش مههذهب در فراینههد ههها در کههار بهها دادشرفتاری آ 
یا  آسیایی چندا دا دگیری شغلی تصمیم کههاتچرو مطالعهه، قههرار دگرفتهه، اسههت ) مورد  شوو

شده در غر ، پههژوهش در (. حتی باوجود در دظر گرفتن تحقیقات ادوام2010، 2همکارا 
های مختل  شغلی در تمام ددیا در ابتههدای راه  ههود قههرار ممینٔ، دقش باورهای دینی بر جنب،

هههای باورهههای دینههی و ایمهها  جههز  جنبهه، . (2008، 3؛ مههور2010دارد )دافی و همکارا ، 
ها در محههیط کههار اجتنهها  شههده محوری  ودپنداره یك فرد هستند، اّما هنوم ام مطالع، آ 

دهههد (. با توج، ب، اینک، مرور ادبیات پژوهش دشهها  مههی2010، 4است )کاتچر و همکارا 
بی در ممین، دقش ارمش پژوهش ی دادشههوو دامهای دینی در رفتار شهروددی، سههامهای  و

پرورش را ضروری های بیشتر در حومه آمومش معلما  صورت گرفت، است، ادوام پژوهش و
داپههذیر های دینی دادشوو معلما  دادشگاه فرهنگیا  احتمااًل اثههری اجتنا سامد. ارمش می

-ها میهای دینی آ ها دارد. ادتخا  معّلما  در شغل بر اساس ارمش در عملکرد شغلی آ 
توادههد تعیههین کنههد کهه، کههدام این ممین، راهگشا باشد. دتههای  پههژوهش حاضههر مههی رتوادد د
بینی کنند و در ادتخا  معّلما  و توادند عملکرد دادشوو معلما  را پیشهای دینی میارمش 

کید دمود)وحدادی، محرم آمومش   (. 7  1391، ماده و سیدعامری های  اص ب، آدها تأ
 

 . چارچوب نظری2

ادد رفتار شهروددی ساممادی کارکنا  را در یک محیط کاری تحت تههأثیر وتعوامل میادی می
ین در ایوههاد قرار دهد. یکی ام این عوامل باورها و ادگیزش  های دینی افراد است. ددیای دههو

های علمی و تأمین رفاه دسبی آدمی موفق بوده است، اّما آدچ، دتوادست، ادوام دهد، پیشرفت
توج، ب،  ال های باطنی و ا القی در جوامههس امههرومی و دیههز  اپیشبرد ا الم بشر هست. ب

ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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تههرین مشههغولی همیشههگی بشههریت بهه، معنههای مدههدگی، دیههن و معنویههت یکههی ام مهمدل
ین و های ددیای موضوعاتی است ک، امرومه برای ایواد پیودد میا  ارمش  سنتی و ددیههای دههو

جهه، قرارگرفتهه، اسههت وتد هههای مختلهه  موردر حههومه کرد  مدههدگی ادسهها دارهمچنین معنا
را ب،  ود جلب دموده اسههت  آدچ، در این میا  توّج، ما . (248 ،1389، و رضاپور  بهرامی)

های کاری هست. اگههر قههر  حاضههر را ها و محیطظهور باورهای دینی و معنوی در سامما 
 ساشههنجامع،، 1ایم. بهه، قههول پارسههودزساممادی قلمداد کنیم، ادعای دابوایی دکههرده جامع،ٔ 

ههها راه اصههلی چنههدوجهی امههروم، ایوههاد سههامما  معههروف آمریکههایی، در جامعهه،ٔ 
 هههاد ب، آ توادتنهایی دمیها ب،هایی است ک، ادسا پذیرسا تن  واست، و دیل ب، هدفتحقق

یت32 ،1393سرشت، د )رحما برس  پایی قاعدهٔ  سامما  در (. معنو  توادههدمی ک، است دو
یی یی، کارکنا  چنین آورد. با ارمغا  ب، افراد مددگی یا رب را  ژرفی و قدرتمند دیرو  تقریباً  دیرو

باشههند  داشههت، معنههادارتری  و تههرمتوام  تر،لّذتبخش کاری توادندمی کاری، ساعت هزارا  با
 افههراد شههودمههی باعههب کههاری بهها مدههدگی دین و معنویههت (. یکپارچگی2009، 2)گ، و تا 

  ههادواده بهه، و فههار    ههود کههار محههیط ام تههیقو و ندباشهه  داشت، کارشا  ام بیشتری  رضایت
 تلفیههق، و یکپههارچگی این دلیل بشتابند. ب، هم یاری ب، یکدیگر ام گریز جایب، پیودددد،می

یابنههد )گهه، و بیشتری دسههت مههی ب، سودآوری ،داردد موّلد و ا القی افرادیهای ک، سامما 
سههاممادی افههراد در یههک  یشود بهها رفتههار شهههرودد(. عامل دیگری ک، فرض می2009تا ، 

ههها گیری هدف افراد در شغل و اهههداف شههغلی آ سامما  ارتبات میادی داشت، باشد، جهت
عملکههردی.  ( یابی و تسههلطال ( بندی شود  توادد در دو دوع طبق،می. هدف رفتار است

یابی ب، سمت یادگیری تا آدوا ک، ممکن است برای دستیابی بهه، پیشههرفت رود، هدف تسلط
 شود. گیری میظر ام عملکرد دیگرا ، جهتدف صر

( در یک فراتحلیل ام تحقیقات مربوت ب،  2000های ا یر پادساکوف و همکارا  ) در سال 
پادزده سال ا یر در ممینٔ، رفتار شهروددی ساممادی، میزا  تأثیرگذاری تعههدادی ام متغیرههها بههر  

ملهه، متغیرهههایی کهه، بهها رفتههار  ج م ا ابعاد مختل  رفتار شهروددی ساممادی را ترسههیم دموددههد. 
ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ادد عبارت بوددد ام  متغیرهای مههرتبط بهها شههغل دظیههر  شهروددی ساممادی رابط، همسام داشت، 
مندی شغلی، یکنههوا تی شههغلی و بههام ورد شههغلی. در صههوص متغیرهههای شههغلی  رضایت 

ت  ا بهه ت های رهبری بوده است ک، دتههای  آ  بیههادگر ار طور عمده حول دظریٔ، جادشین تحقیقات ب، 
یژگی  یژگههی های شغلی با رفتار شهروددی است. ب، پایدار و هههای شههغلی،  عالوه، هر س، دههوع و

طور معنههاداری بهها  مندی درودی شههغلی، بهه، یعنی بام ورد شغلی، یکنوا تی شغلی، و رضایت 
شناسههی، جههوادمردی  دوستی، دزاکت، وظیف، های مختل  رفتار شهروددی ساممادی، دوع مؤلف، 

ای ک، بام ورد شغلی و رضههایتمندی درودههی شههغل،  گود، ادد؛ ب، بات داشت، ت ر ا و فضیلت مددی،  
ک، یکنههوا تی شههغلی ارتبههات  ارتباطی مثبت با رفتار شهروددی ساممادی داشت، است. درحالی 

یژگههی منفی را با رفتار شهروددی ساممادی دشا  می  هههای سههاممادی و رفتههار  دهد. روابط بههین و
یههک ام مههوارد رسههمیت سههاممادی،  دابسههاما  اسههت. هی   ی د ا شهروددی ساممادی تا حدود می 

پذیری ساممادی و حمایت ستادی ارتبات مستمری بهها رفتارهههای شهههروددی سههاممادی  ادعطاف 
هههای رفتههار شهههروددی سههاممادی دارای  ادد. اما مؤلف، همبستگی گروهی با تمام مؤلفهه، دداشت، 

وستی کارکنا  ارتبات معناداری داشههت،  د ع شده با دو ارتبات مثبت بوده و حمایت ساممادی ادراک 
دوسههتی، دزاکههت و  های دوع های  ههارج ام کنتههرل رهبههرا  بهها مؤلفهه، است. عالوه بر آ  پاداش 

 (. 58 ، 1387ادد )اسالمی، شناسی ارتبات منفی داشت، وظیف، 
دست، دیگر عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروددی ساممادی شامل رفتارهای رهبههری اسههت. 

 بری ب، س، دست، تقسیم شده است ه ر رفتارهای
اددام، ایوههاد مههدل  آفرین )رفتارهای تحّولی اساسی، تعیین چشم . رفتارهای رهبری تحّول 1

 مناسب، ارتقای پذیرش اهداف گروهی، ادتظارات عملکردی باال و برادگیختگی معنوی(؛ 
 ؛ (ییااقتضغیر اقتضایی،هدهی و تنبیهیرفتارهای تعاملی )رفتارهای پاداش . 2
ههها یهها دقههش، رویهه، کنندهٔ هدف )رفتارهای تشههریرهرفتارهایی با تئوری رهبری مسیر . 3

 رهبر، عضو مرتبط هستند.  رفتار رهبری حمایتی( یا تئوری رهبری مبادل،ٔ 
 . رفتار شهروندی سازمانی و دین۱-2

ار تهه ف رسزایی در ایفای بهتههر وظههای  آمومشههی معلمهها  دارد، ،یکی ام متغیرهایی ک، دقش ب
های موفق دیاممند کارکنادی هستند کهه، بههیش ام وظههای  شهروددی ساممادی است. سامما 
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کار کرده و عملکردی فراتر ام ادتظههارات سههامما  داشههت، باشههند. رفتههار مههددی  معمول  ود
 شههدهٔ کند ک، در آ  کارکنا  فراتر ام دیامهههای ام پههیش تعیینساممادی اقداماتی را توصی  می

شههود. طبههق رفتن اثربخشههی سههاممادی مههیکنند و این امههر سههبب بههاالمی لدقش  ود، عم
دا لی و  ارجی، این دتیو، حاصل شده اسههت کهه،  های صورت گرفت،ٔ تحقیقات و پژوهش

افرادی ک، تقّید مذهبی دینی باالتری داردد دسبت بهه، رعایههت قههوادین و مقههررات حساسههیت 
کیدب،  اطر این افراد بیشتری داردد.  و اینک، در همهه، اعمههال و  ب بر این ممین،هذمدین و  تأ

دادند قادودمندی باالتری داردد. ادیهها  مختلهه  رفتار  داودد را شاهد رفتار و کردار  ود می
دظههر هههای مههذهبی ا تالفمسائلی دظیر حقیقت  داودد یا بر ههی آیین ممکن است دربارهٔ 

دوسههتی، بخههل، دوع ،دسهه در مورد موضههوعات ا القههی امجملهه، درو ، ح، اما داشت، باشند
احترام ب، پیرا ، محبت ب، کودکا  و مسائلی ام این قبیههل بهها همههدیگر توافههق کههاملی داردههد 

 (. 1 ،1387ودد، )حبیب
( ب، این دتیو، رسیددد ک، متغیرهای رضههایت 1388ظهیر و صالحی ) ،پورجمالی، تقی

بههر روی فرسههودگی  وشغلی و تعهد ساممادی بر روی رفتار شهروددی ساممادی تأثیر مثبههت 
های ماهیت کار، های رضایت شغلی مؤلف،ساممادی تأثیر منفی داردد؛ ام مؤلف، شغلی و جّو 

بینههی رفتههار شهههرودد رضایت ام همکارا  و رضایت ام میههزا  حقههوم و مزایهها قههدرت پههیش
   . ساممادی را در جهت مثبت داردد

کهه، دتههای  دشهها  داد  دا دتحقیقی ادوههام کارمند دادشگاهی  454( بر روی 2010دافی )
گههذارد و ساممادی تأثیر مههی عوامل شخصیتی بر روی سطر رفتار شهروددی ساممادی و جّو 

 جّو ساممادی بر روی رفتار شهرودد ساممادی تأثیر دارد. 
( دشا  داد ک، متغیرهای جنسههیت، وضههعیت 1388ماده و همکارا  )دتای  بررسی عظیم

بینی رفتار شهروددی سههاممادی دداردههد و بهها در پیش یدار دمت، دقش معنی تأهل و سابق،ٔ 
در ایههن  ،وجههودیابههد. بهها اینافزایش سن و سطر تحصیالت رفتار شهروددی دیز افزایش می

داری بر روی سالمت روا  و جسم حوم وسیس تحقیقاتی ک، در مورد تأثیرات مذهب و دین
هشی ک، بهه، بررسههی تههأثیر وژپهای کاری و آمومشی صورت گرفت، ردپایی ام افراد در محیط

ب، سههبب اهمیههت ایههن بنابراین، این موضوع و رفتار شهروددی ساممادی افراد بپردامد دیست. 
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گیری مههذهبی پاسخ دهند  آیهها بههین جهههت سؤالبرآ  شددد ک، ب، این دگارددگا   ،دو مقول،
ر ام وظهه نای وجههود دارد؟ در ایههن مقالهه، مههها رابطهه،معلما  و رفتار شهروددی سههاممادی آ 

مههدل آذربایوههادی گیری مذهبی، بام ورد کلی ادسهها  بهه، دیههن اسههت کهه، برگرفتهه، ام جهت
یژگی( هست. در این مدل با توج، ب، آمومه1382) های افراد مههؤمن های اسالم و توصی  و

شده ک، این ده مقولهه، بر اساس روایات و مفاهیم قرآدی، ارتباطات ادسا  ب، ده مقول، تفکیک
 سنوند. دات، مناسک و ا الم را میاقتدر دهایت اع

 های دینی در کار. باورها و ارزش2-2

( معتقد است ک، ارضههای 2003( و فودتادا )2002) 1( ب، دقل ام  کندی1382آذربایوادی )
یت جستدیامهای متعالی کارکنا  را می وجو کرد. با توج، ب، اهمیت و توا  در الگوی معنو
  دارد و همچنین ب، دلیل اهمیتی ک، معنویههت در مدههدگی اممدقشی ک، دیروی ادسادی در سا

یت ب، سمت محیط شههده و در محههیط  های کاری سههوم دادهادسا  دارد، ا یرًا توج، ب، معنو
یژه  شدٔه فوم، شواهدی های ادوامای دارد. در ادام،، پژوهشکار بسیار رای  است و ارمش و

یت در محل کار م یق معنو ای فراوادی برای سامما  ب، همراه دارد یا زرا در صوص اینک، تشو
وری و عملکرد  ود را افزایش دهد، ارائهه، دمههوده توادد بهره ها میک، سامما  با استفاده ام آ 

کننههد؛ است. برای مثال، افراد معنوی در محیط کههار، در کههار گروهههی بیشههتر مشههارکت می
سههایر کارکنهها  حساسههیت بیشههتر بهه،  یکنند؛ دسبت ب، دیامهاتر رفتار میتر و عادالد،مهربا 

دهنههد داری و صداقت بیشتری در سامما  ام  ههود بههروم مههیدهند؛ اعتماد، امادت رج می
ام میل ب،  روج کمتههر و رضههایت  ؛ تعهد ساممادی باالتری داردد؛ (2003، 2)کریشناکومار

رفتارهای  ربیشتر درگی ؛ (2003، 3بر وردار هستند )میلیمن و ماپل، فرگوسنشغلی باالتری 
بنابراین مدیرا  و  ؛ 1999میتروف و ددتو ،  ؛ 1385)فتاحی،  شوددمی 4شهروددی ساممادی

یت در محیطرهبرا  سامما  های کاری، این احساس را در میهها  ها، با ب، وجود آورد  معنو
در سههامما  ام  بدادنههد، کنند ک، کارکنا   ود را ام سامما  و واحههد کههاریکارکنا  ایواد می

ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ماد، ها و اهداف سههامما  عوههین دماینههد )بیههك ر حمایت دموده و  ود را با مأموریتگیدیک
دار و ، هههدفدارکارکنا  کار  ههود را معنههادر این حالت، (. 71  1390 ،یزدادی و حمدالهی

شود. همچنین مطالعات ادگیزه در آدا  ایواد می ،دیگرعبارتییا ب،دادند و میبرادگیز چالش
 با ادگیزش آدا  ارتبات دارد. طور مستقیم ب،وری کارکنا  ادد ک، بهره هد رکبسیاری ثابت 

شههده های دینی در سامما ، ام الگوی ارائ،منظور ارائ، یک چارچو  تحلیلی ام ارمش ب،
-( بهره می1389) دوست( ارائ، شده توسط عترت 2003، )1همکارادش سوی میلیما  وام 

دینی در محیط کار بهه، سهه، سههطر فههردی، گروهههی و  یاهگیریم. بر اساس این الگو، ارمش 
شده است ک، در آ  سطر فردی، معادل کار با معنا، سطر گروهی، معادل ساممادی تفکیک

یی  احساس یگادگی و یکپارچگی با دیگرا  و سههطر سههاممادی، معههادل همسههادی و همسههو
 شود. های سامما  در دظر گرفت، میباارمش 

رسههد بههین تحقیق ب، این شر  است  الهه ( بهه، دظههر می نهای ایبر همین اساس فرضی،
های دینی در کار با رفتار شهروددی سههاممادی دادشههوو معلمهها  دادشههگاه فرهنگیهها  ارمش 

رسههد بههین گههرایش بهه، هههدف در کههار بهها رفتههار رابطهه، وجههود دارد؛  ( بهه، دظههر می
 ساممادی دادشوو معلما  دادشگاه فرهنگیا  رابط، وجود دارد. هشهروددی

 . مدل مفهومی پژوهش3-2

های قبلی و مطالعات صورت گرفت،، مدل مفهومی و با عنایت ب، مطالب ارائ، شده در بخش
 ارائ، شده است. ( 1در قالب دمودار شمارٔه )دظری پژوهش 

 
. 

 
 
 

 (. مدل مفهومی تحقیق 1نمودار شمارهٔ ) 
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 شناسی . روش3

 آمههاری آ  را کلیهه،ٔ  ای بههوده کهه، جامعهه،ٔ ،این مطالع، ام جمل، مطالعههات همبسههتگی و رابطهه 
دفر بوددههد.  700شمار آدها بالغ بر  ادد وهدادشگاه فرهنگیا  یزد تشکیل داد معلما هدادشوو

گیری تصادفی ساده و با توج، ب، معیار بر اساس این حوم جامع، و با استفاده ام روش دمود،
کت در پژوهش ادتخا  شههددد. ردفر برای ش300 ،حوم دمود، در جدول کرجسی و مورگا 

عنوا  دمود، ادتخا  شههد. مهمتههرین ابههزار گههردآوری ،دفر بعبارت دیگر ام هر دو دفر، یک،ب
گیری هدف در کار، مقیاس باورهای دینی در کار، جهتبا ) های استاددارد ها پرسشنام،داده

 بوده است. 7/0رفتار شهروددی ساممادی( بوده ک، ضرایب آلفای کرودباخ آدها باالی 
 1. تعاریف نظری و عملی متغیرها3-۱

دهنههده هههای مههذهبی در کههار، بامتا باورههها و ارمش  .هااای ماا هری در کااارباورهااا و ارزش
جز مناسک دینی است و شامل آ  جنب، ام باورها و ،وضعیت دینی و باورهای درودی فردی ب

-ههها را در دظههر مههی ود آ  اعتقادات دینی است ک، افراد هنگام ادوام کار و وظای  شغلی
دیههد  ام جملٔ، این اعتقههادات ها تأثیر داشت، باشد. کرد  آ  کارگیردد و ممکن است در دحوهٔ 

ای برای ارتبات با ههدا و عبههادت او، اعتقههاد بهه، کمههک  داودههد در حههل عنوا  وسیل،کار ب،
ی دینههی احاضر ام مقیاس باوره  (. در مقال،ٔ 2009و همکارا ،  )لیناست مشکالت شغلی 
های دینههی معّلمهها  در ادوههام کههار و در کار برای ارمیابی ارمش 2(2009)لین و همکارا ، 

 وظای  استفاده شده است. 
ها اجتماعی و رقابت گیری هدفی عملکردی، بر مقایس،ٔ جهت .گیری هدف در کارجهت

ارت بع،هدف عمده عملکرد باالتر دسبت ب، دیگرا  در تکلی  داشههتن متمرکههز اسههت. بهه  با
گیری وی دسههبت شد  در رفتارهای مربوت ب، پیشرفت و جهتیردیگر، مقصود فرد را ام درگ 

ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 دوشههت،  اسههالمبرتکی،بامذهبیگیری جهتآممو سا ت و،یته داری،دینسنوشاسیمق  کتا  ام گرفت، بر تعاری  این .1
.است1382سال در آذربایوادی مسعود

 با ک، پژوهشی کرددد.در تنظیم لیکرت یادرج،ن پ مقیاس اساس بر و آیتم پادزده با ای پرسشنام، (2009) همکارادش و لین .2
 یههک دارای مقیاس این ک، داد دشا  عاملی تحلیل پردا تند. مقیاس این 2روایی و 2پایایی بررسی ب، داددد ادوام ادارات مدیرا 

 2درودی اتثب ام مقیاس این ک، داددد دشا   ود پژوهش در همچنین هاآ  (.2009 همکارا ، و )لین است عاملی تک سا تار
بی  اسههت. 2دینههی بلههو   مقیههاس بهها 2همگههرا  روایههی دارای مقیاس و بود( 77/0 آ  کرودباخ آلفای )ضریب است بر وردار  و

 =0001/0 سههطر در ک، آمد دست ب، =81/0 (1993 همکارا ، و )بنسو  دینی بلو   مقیاس با مقیاس این همبستگی ضریب
بود داردمعنی

http://rihu.ac.ir/post/27706/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%87/
http://rihu.ac.ir/post/27706/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%87/


 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 42 

 3،  شماره  11دوره 
    1398 تابستان  

   43پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گیری حاضر ام پرسشههنام، جهههت در مقال،ٔ  . دهدب، ارمیابی شایستگی  ود در کار دشا  می
 برای ارمیابی اهداف شغلی معلما  استفاده شده است.  2(1997، 1)وددی وال هدف

ای ام رفتارهههای داوطلبادهه، و ا تیههاری کهه، بخشههی ام  وموعهه، م  . رفتار شهروندی سااازمانی 
وجود توسط وی ادوههام و باعههب بهبههود مههؤثر وظههای  و  وظای  رسمی فرد دیستند، اما با این 

در مقالٔ، حاضر ام پرسشنامٔ، رفتار شهههروددی  (. 1387شودد )اسالمی، های سامما  می دقش 
 بی این متغیر استفاده شده است. ا ( برای ارمی 1997)سم  و دراچ ژاوی،  3ساممادی 

 
 ها. یافته4

 بخش توصیفی  . ۱-4

یا   سههال،  20آدهها   بههوده امهها دیمههی امسال متغیههر  22تا  19 ب، لحاظ سنی ام دامن،ٔ دادشوو
 .  رصد آدها شاغل هستندد11و  درصد متأهل16درضمن تنها بوددد. 

 
 کاربرده شده در پژوهش های بهبرای مقیاس  ا (. میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی ر 1جدول شماره )

 انحراف کشیدگی انحراف چولگی انحراف معیار میانگین متغیرها

 87/8 63/2 25/0 -/.99 /.53 67/61 های دینیارمش 

 /.511 /.10 /.25 -/.17 /.65 48/67 گرایش ب، هدف

 /.511 31/2 /.25 -/.74 /.80 49/82 رفتارشهروددی ساممادی
ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

 
 یادرج،شههش مقیههاس یههک در کهه، شههودمههی عبارت 16 شامل و شدهیطراح 1997 درسال وال وددی توسط نام،سشپر این . 2

 هههدف، یههادگیری  مقیههاس میههر سهه، شامل پرسشنام، این شود.می گذاریدمره (5) موافقم کامالً  تا (0) مخالفم کامالً  ام لیکرت
 هدف گیری جهت پرسشنام، با پرسشنام، این تدمرا  بین یردا یمعن همگرای روایی وی هست. هدف اکتسا  و هدف ب، تمایل

 پرسشههنام، دمرات با یداریمعن واگرای روایی پرسشنام، این دمرات ک، داد دشا  او همچنین کرد. پیدا  ادواده عملکرد و عمومی
 و 60/0 دوم  مقیههاس ایبههر 66/0 اول مقیههاس میههر برای را  پرسشنام، این یبامآموم پایائی همچنین داردد. منفی ارمیابی ام ترس 
آورد. دست ب، 57/0 سوم  مقیاس برای

سههؤال هسههت کهه، بههر اسههاس یههک مقیههاس  24طراحی شد و شامل  1997این پرسشنام، توسط سم  و دراچ ژاوی در سال . 3
اس دقههش قیهه شود. این پرسشنام، شههامل سهه، میرم گذاری می( دمره5( تا کاماًل موافقم )1ای لیکرت ام کاماًل مخالفم )درج،پن 
آمههوم هسههت. آدههها روائههی لم در عملکرد تیمی، دقش معلم در عملکرد ساممادی مدرس، و دقش معلههم در عملکههرد بهها دادشمع

داری بین دمرات این پرسشنام، و پرسشنام،  ودکارآمدی و همکاری جمعی ب، دست آورددههد. درضههمن، آلفههای همگرایی معنی
.بوده است 89/0کرودباخ این پرسشنام، دیز 
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بوده و ادحراف معیار دههاچیز آ  حههاکی ام    60تیامی متغرهای تحقیق هم، باالی  م میادگین ا 
های دینی در کار  ها دشا  داد بین ارمش درمال بود  جامعٔ، آماری دارد. در ادام،، آممو  فرضی، 

دار وجههود دارد )آممههو  دو دامنهه،،  ساممادی همبسههتگی مثبههت و معنههی ه و رفتههار شهروددی 
01 >./P  ،293 =n ،  485 / .   =r    235و  /r2=  .و ایههن همبسههتگی مسههتقیم و متوسههط هسههت )
یا  در مقیههاس ارمش عبارتی ب،  رفههت،  در کههار بههاال مههی هههای دینههی دیگر، هرچ، دمره دادشوو

 ههوا  بهها  یافههت. ایههن یافتهه، هم ها در رفتار شهروددی ساممادی دیز افزایش می میادگین دمره آ  
  (، 2009)  2(، گهه، و تهها  2002)  1و دههک  ر های کریشناکوما پژوهش تحقیقات پیشین امجمل، 

شود معلمهها  شههغل  های دینی در کار موجب می توا  گفت ارمش ها می بود. در تبیین این یافت، 
یا  را بخشی ام تکلی  الهی و وظیف،  ای بدادند  ک،  داودد بر گههرد    ود و آمومش ب، دادشوو

ام مشههکالت شههغلی  ههود ام   ( و در دتیو،  ارج 2009ها دهاده است )راوری و همکارا ، آ  
عنوا  ابزاری برای ارتبات با  داودد دگاه کننههد )میرصههالر  مشکالت مالی و... ب، شغل  ود ب، 

تنها  شههود در ادوههام وظههای  شههغلی  ههود دهه، (. بنابراین این امر باعههب می 2010و همکارا ، 
م وظههای   ا دحو احسن ادوام دهنههد. ایههن  ادوهه کاری دکنند، بلک، وظای  شغلی  ود را ب، کم 

 ساممادی است. ه دحو احسن« ام سوی معلما ، هما  رفتار شهروددی کاری ب، 
ساممادی همبسههتگی مثبههت و ههمچنین بین گرایش ب، هدف در کار با رفتههار شهروددی

(. )ارتبات بههین =r2/ 121و  P ،293=n،349= ./r/.<01معنی وجود دارد )آممو  دو دامن،،
ی، و متقابههل اسههت. حتههی دهدفمندی در کار با رفتار شهرو دی ساممادی یک ارتبههات دوسههو

دیگر، عبارتیتوا  هدفمندی در کار را جزئی ام رفتههار شهههروددی سههاممادی دادسههت. بهه،می
فردی ک، بر اساس تعری  رفتار شهروددی ساممادی وظای  شغلی  ود را با ادگیههزش و بهها 

غلی مشههخ  و معینههی بههرای شهه دهد، قطعًا دارای اهداف پذیری باالئی ادوام میمسئولیت
سههم  و کنههد و بههالعکس ) ود است و در شههغل  ههود اهههداف ایههدئال  ههود را ددبههال مههی

توا  گفت افرادی ک، دمههرات بههاالیی در متغیههر هدفمنههدی (. بنابراین می1997، دراچوژاوی
باشند ام هماهنگی شخصههیتی بیشههتری بر ههوردار  واهنههد بههود و اگههر بهه، مددگی و کار می

ه  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 .
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توا  ب، این ادراک رسید کهه، ایههن بینی در شخصیت دقت شود مینگی و  وش هاجزای هما
 گردد(. توادد منور ب، بهبود وضعیت سایر متغیرهای رفتاری و شغلی فرد میهماهنگی می

 
بینی رفتار های دینی و گرایش به هدف در جهت کار پیش (. نتایج تحلیل رگرسیون ارزش۲جدول شماره )

 سازمانی  اشهروندی 

 B Std.Error β T P تغیرها م
 /. 000 729/6 - 398/5 323/36 مقدار ثابت 

 /. 000 185/5 /. 337 /. 092 /. 477 های دینی در کار ارمش 
 /. 01 324/3 /. 216 /. 076 /. 227 گرایش ب، هدف 

=0/230,     P<0/012=0/236,     Adjusted R2F=38/028,     R=0/486,     R 

 
درصههد 54درمومههوع  «گرایش ب، هدف در کار و  «در کار های دینیارمش  متغیرهای 

دادشههگاه فرهنگیهها  را تبیههین کرددههد.  دادشههوو معلمهها ساممادی هتغییرات رفتار شهروددی
بینههی رفتههار شهههروددی ها مشاهده شد هر دو متغیر قابلیههت پیشطور ک، ام دتای  یافت،هما 

بینی بیشتری دسبت ب، گرایش بلیت پیشاهای دینی قساممادی را داشتند و در این میا  ارمش 
آمههوم، های دینی ب، یک معلم اهدافی چو  آمومش مناسب دادشب، هدف را دارا بود.  ارمش 

توادههد جههز  دهد ک،  ود مههیآموم، ارتبات مناسب با والدین و... میرعایت کرد  حق دادش
 ترین اهداف شغلی یک معلم باشد. مهم
بههین، مثبت متغیرهای پیش رسد با توج، ب، رابط،ٔ ق ب، دظر مییهای تحقبا عنایت ب، یافت، 

داشت، باشیم بهه، آمههومش متغیرهههای  ییای با رفتار شهروددی ساممادی باالبرای اینک، جامع،
یت در محیط کار و  «هدفمندی  توج، گردد. همچنین بهها توجهه، بهه، اینکهه، مهههارت  «معنو

یت در کار ام ابزارهای مهم موفقیههت سههامما و مدههدگی هسههت و در مدههدگی فههردی و   معنو
شههود ساممادی اهمیت فراوادی دارد ب، معلما ، مشاورا  مدارس و سایر کارگزارا  توصی، می

یژه  یت بعد معنههوی ام مشههکالتی کهه، ک، دسبت ب، این مسئل، توج، و ای داشت، باشند و با تقو
بهها توجهه، بهه، دقههش  و ها شود جلههوگیری دماینههدممکن است در آینده گریبا  افراد و سامما 

یت و درودیهای دینی در ممین،ارمش  های دینی در سههطو  کرد  ارمش های مختل  ب، تقو
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یت در کار می توادد دیروی قدرتمندی بههر مختل  تربیتی پردا ت، شود. با علم ب، اینک، معنو
یا  و کارکنا  باشد، با کمک ب، افراد در جهت تلفیق و یکپارچ، ر اسا تن کهه مددگی دادشوو

شا  باعب هدفمند دمههود  و معنههادار کههرد  کههار شههده و احتمههااًل بهها ایههن و مددگی معنوی
پردامدد و بروم رفتارهای شهروددی سههاممادی جای گریز ام هم ب، یاری هم مییکپارچگی ب،
آوردههد. دمایند و ام این طریق سودآوری بیشتری را برای سامما  ب، ارمغهها  مههیرا تسهیل می

 شود د میاهمچنین پیشنه
یا  دادشگاه. 1 یا  م  هههم این موضوع در بین دادشوو های دیگر و در جمعیت دادشههوو

 ؛ موردبررسی قرار گیرد و دتای  با هم مقایس، شود
یت در محیط کار مفهوم . 2 در این پژوهش ام دگاه ادبیههات مههدیریت در غههر   «معنو

ا قبل در فرهنههگ مهها وجههود هموردبحب قرارگرفت، است. بدیهی است ک، این مفهوم ام مدت
این مفاهیم با مفاهیم دین و فرهنگ  ودما  دبوده اسههت. مسههلمًا در  داشت، و هدف مقایس،ٔ 

آینده المم است این مقایس، و دیز دقد این مفهوم غربی با توج، بهه، فرهنههگ شههرقی اسههالمی 
 ؛  ودما  صورت گیرد 

شود الگوی اثربخشههی بههر می بین، پیشنهادبینی مثبت متغیرهای پیشبا توج، ب، پیش. 3
های دینی و هدفمندی در کههار طراحههی و اثربخشههی آ  برافههزایش رفتههار مبنای بهبود ارمش 

 ؛ شهروددی ساممادی مورد ارمیابی قرار گیرد 
با توج، ب، تأثیر مستقیم گرایش ب، هدف در رفتار شهروددی ساممادی در این پژوهش . 4

شود ک، تحقیقات بیشتری بر روی ایههن نهاد میشو حوم محدود تحقیقات در این ممین،، پی
 ؛ متغیر صورت گیرد 

شود ک، عالوه بر کنترل مقطس تحصیلی، پایگاه اجتمههاعی ب، محققا  آینده توصی، می. 5
 کننده وارد تحقیق  وددمایند. عنوا  متغیر تعدیلیا اینک، آ  را ب،کنند افراد را دیز کنترل 
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.56-59، 187، فصلنامه تدبیر(. رفتار شهروددی ساممادی. 1386اسالمی، سیدحسن )

بررتکیهبامذهبیگیریجهتآزموناختسو داری، تهیهدینسنجشمقیاس(. 1382آذربایوادی، مسعود )
آمومشی.هایدوآوری. قم پژوهشگاهاسالم

گیری مهذهبی و ههتجای، های مقابله،(. رابط، سهبک1389احسا ، هادی؛ رضاپور میرصالر، یاسر )بهرامی
. فصرلنامه ژرهوهش در طیطره كودكران توا  ذهنیابعاد شخصّیت با سالمت روا  مادرا  دارای کودک کم

.245-285(، 3)10استثنایی، 

یت محیط کاری و تهاثیر آ  بهر مولفه، ههای 1390هی، مریم)لحمدا  یزدادی، سهرا ؛ بیک ماد، جعفر؛ (. معنو
فصرلنامه گاده، شههر تبریهز.  5رفتار شهرودد ساممادی مطالع، موردی  کارکنا  آمومش و پهرورش دهواحی 

  90-61(، 1)3،تحقیقات مدیریت آموزشی

(. رابطٔ، بین عوامهل شهغلی و سهاممادی بها رفتهار 1388ظهیر، علی؛ و صالحی، مسلم )پورجمالی، ا تر؛ تقی
منظور ارائه، مهدل علمی واحدهای منطق، یك دادشهگاه آماد اسهالمی به،شهروددی ساممادی اعضا  هیئت

.87-106(، 2)3،رهبری و مدیریت آموزشیمناسب. 

گیری مهذهبی بها ا هتالالت روادهی و پیشهرفت (. روادشناسی و دین  رابط، جهت1387مراد )ودد، علیحبیب
 .107-79(، 3)1 روانشناسی و دین،تحصیلی. 

دورا .. تهرا   های سازمان، از تجددگرایی تا ژساتجدد گراییتئوری(. 1393سین )حرحما  سرشت، 

(، 6/10/90مهورخ  704(. اساسنام، دادشگاه فرهنگیا  )مصو  جلسه، 1390شورای عالی ادقال  فرهنگی )
  رگرفت، امب

ی (. درآمد1389عترت دوست، محمد ) ت شناسهی سهاممادی و کارکردههای آ  در دیهروی ادتظهامی. ی بر معنو
  . 85-104(، 32)7دوماهنامه توسعه انسانی ژلیس، 

ساممادیشهروددیرفتاربینارتبات(. تعیین1388ماده، سیدمرتضی،  بیری، محمد؛ و اسدی، حسن )عظیم
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