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Abstract 

Objective: Nowadays, improving the productivity of libraries is very important for their 

survival, development and progress. It is of particular value to pay attention to the impact 

of the organizational citizenship behavior of librarians, which is related to their undefined 

frank duties and improves the performance of libraries. And it has a special value.The 

purpose of the present study is to investigate the situation of organizational citizenship 

behavior of librarians of Astan Quds Razavi in Holy Mashhad and the factors affecting it. 

Method: This research is a combination of sequential explanatory types. The statistical 

sample of this research is 127 librarians of Astan Quds Razavi Libraries in Mashhad, who 

were selected by multi-stage sampling method from the 200-person population. 

Quantitative data collection was performed using the Citizenship Behavior Questionnaire. 

Data were analyzed in both quantitative and qualitative ways. The sample size of the 

statistical population in the qualitative section was 10% of librarians who had obtained a 

higher average score in a Quantitative stage was set purposefully. A semi-structured 

interview method was used to collect qualitative data, this data were also analyzed by open, 

central and selective coding. 

Results: Findings in the quantitative part showed that organizational citizenship behavior 

among librarians of Astan Quds Razavi libraries in Mashhad was above average. 

Organizational information and organizational loyalty and individual initiatives 

significantly predicted organizational citizenship behavior. Organizational Participation - 

Helping behaviors and magnanimity did not play an effective role in predicting 

organizational citizenship behavior. Also, the findings of the interview in the qualitative 

section showed that organizational justice-organizational loyalty and organizational 

support, personality traits, commitment and job satisfaction have been the factors involved 

in the occurrence of organizational citizenship behavior. If the organization appreciates and 

values the librarians and their opinions, it will lead to the desirable organizational 

citizenship behavior of the librarians, which can be classified as organizational support. In 
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other words, it causes the librarians to show a kind of cooperative behavior and share their 

opinions and suggestions in the organization's programs. Also, perceived organizational 

support from the librarians' side leads to desirable citizenship behavior in order to fulfill 

the library's goals. And the increase in organizational support leads to an increase in 

employee citizenship behavior. 
Value: So far, no research has been found to quantitatively and qualitatively examine the 

organizational citizenship behavior of librarians. The findings showed that the factors 

affecting and involved in the occurrence of organizational citizenship behavior can be 

exploited in various ways and of course can be specified. 

Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Librarians, Astan Quds Razavi 

Libraries, Factors involved, influencing factors    
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 چکيده

ر تار  تأثیرتوجه به . اسععت یادیز تیاهم یها داراآن شععر تپی و توسعع ه بقا، جهت هاعملکرد کتابخانه وریامروزه بهبود بهره :هدف

 از شععود،می هاو باعث بهبود عملکرد کتابخانه اسععتها آن نشعع ه فی رانقش ت ر فیکتاب اران که مربوط به وظا یسععازمان یشععهرون 

رضوی  کتاب اران کتابخانه آستان ق س یسازمان یر تار شهرون  تیوض  یه ف پژوهش حاضر بررس برخوردار است. ایژهیارزش و

 شهر مشه  و عوامل مؤثر بر آن است. در

 نفر از کتاب اران کتابخانه آسعععتان ق س 127 ق،یتحق نیآماری ا نمونهاسعععت.  یمتوال ینییاز نوع تب یبیپژوهش ترک نیا: روش 

ضوی شه  شهر  ر ستن  که به روش نمونهم ش ن  نفری 200از جام ه  یاچن مرحله یرگیه با  ی کمی،ها-داده یگردآور. انتخاب 

ستفاده از ش .  ا سازمانی انجام  شهرون ی  ش هادادهپرسشنامه ر تار  در  یجام ه آمار گیری‘ ش . نمونه لیتحل یفیو ک یکم وهیبه دو 

ص  از کتاب اران10یفیبخش ک سب نموده بود یباالتر نیانگینمره م یکه در مرحله کم یدر  یش . برا نییت صورت ه  من  به ن ،ک
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 و یمحور باز، یک گذار وهیموردنظر به ش هایداده نیاستفاده ش . همچن ا تهیساختار-مهنی مصاحبه روش از ی کیفیهاداده یگردآور

 قرار گر ت. لیمورد تحل یانتخاب

سازمان یدر بخش کم هاا تهی: نتایج  شهرون ی  شان داد که ر تار  ستان نیدر ب ین ضو کتاب اران کتابخانه آ شه   یق س ر شهر م

را  یسععازمان یر تار شععهرون ، دارییصععورت م نبه یو ابتکارات  رد یسععازمان یو و ادار یمتوسععب بود. اعاعت سععازمان ازح شیب

شارکت. نمود ینبیشیپ شهرون  ینیبشیپدر  یمؤثرنقش  یو جوانمرد کنن هکمک یر تارها ،سازمانی م شتن .  یسازمان یر تار  ن ا

،  یتیشخص یهایژگیو ، یسازمان تیو حما یسازمان ی، و ادار ینشان داد ع الت سازمان یفیمصاحبه در بخش ک هایا تهی نیهمچن

 .ان بوده یسازمان یدر بروز ر تار شهرون  لیعوامل دخ یشغل تیو رضا ت ه 

 هاا تهسی نمای  یا ت نش . یترکیبی )کمی و کیفی( ر تار شهرون ی سازمانی کتاب اران را برر صورتبهتاکنون پژوهشی که : ارزش

 هستن . پذیرنییمتنوع و البته تب قابل استحصال، یسازمان یدر بروز ر تار شهرون  لیو دخ اثرگذارنشان داد که عوامل 

 راثرگذا عوامل ل،یعوامل دخ ،یآستان ق س رضو یهاکتاب اران، کتابخانه ،یسازمان یر تار شهرون : هاي كليديواژه

 : پژوهشینوع مقاله

 مقدمه

شان با روشسازمان شه به دنبال افزایش یا بهبود عملکرد شدید دنیای کنونی، همی ستند کهف های مختلها در رقابت   ه

شغلی کارکنان یکی از  ست.  نیترمهمرفتارهای  سازماناز طرفی موارد تحقیق و تفحص ا ا تا حدود زیادی هبهبود کارایی 

شانبه تالش  ستگی دارد.  کارکنان سرمایه عنوان بهبنابراین کارکنان، ب سانی،  سوب سهای فکری برای منابع ان ازمان مح

ر سووازمان دلکردهای مختلف هایشووان، من ر به رفتارها و عمکه توانایی، اسووتاداد، مهارت، شووخووویت و انگیزه شوووندیم

ا، توسوواه و ها جهت بقوری عملکرد کتابخانهامروزه بهبود بهره راسووتا نیدر هم(. 1392مطلق، الدینی)شووم  شووودمی

ای ها از جایگاه ویژهبخانهها، بر بهبود عملکرد کتارفتار کتابداران کتابخانه تأثیردارای اهمیت زیادی است و  هاآنپیشرفت 

ست.  سانی،  عنوان بهی کتابداران کتابخانه به عبارتبرخوردار ا ور در نظام کتا نیترمهممنابع ان ای بخانه از جایگاه ویژهعن

ها و ملکرد کتابخانهآن بر افزایش و بهبود ع تأثیرشووناسووی و برخوردارند و مطالاات بر رفتار آنان در علم اطالعات و دانش

 حص است.اجتماع شایسته تحقیق و تف

 گونهینخود خدمت کنند که به ا یفاز نقش و وظا یشتروابسته است که ب کارکنانی عملکرد به امروزه ها،سازمان یتموفق

 یتمنبار توسط ب ین( اولOCB) یسازمان ی(. رفتار شهروند1391ی، )خاطر شودیگفته م یسازمان یرفتار، رفتار شهروند

جو و یکنام)ن شووودبه کار گرفته  کردند،یم یو عملکرد را بررسووو یشوووغل یترضوووا ینکه رابطه ب ی( زمان1983و ارگان )

شی (.1396همکاران ، سازمانی، رفتارهای فرانق شهروندی  شی شدهانیبدر تاریف رفتار  سازمان  1که به ارتقای اثربخ در 

ستراپ و بولینو شوندمنتهی می شغلی، عملکرد، 2،2016)هارت ،گیل ا سازمانی، اعتماد (. عوامل متاددی )نگرش  تاهد 

و  (. بیتمن3،2009هریوناک و شاو  دارد )نیلسن، تأثیرسازمانی و رضایت شغلی( در افزایش بروز رفتار شهروندی سازمانی 

های این ها را ان ام دادند که طبق یافتههای بروز رفتار شهروندی سازمانی نخستین پژوهش( درباره زمینه1983) 4ارگان

بینی کننده رفتار شووهروندی سووازمانی، رضووایت شووغلی تایین شوود )مرزوقی و بهترین عامل پیش عنوان بهپژوهشووگران، 
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 (.1389همکاران، 

پاداشی،  نیترکوچکبا ان ام دادن رفتار شهروندی سازمانی، بدون درخواست  هاسازمانگفت کارکنان  توانیمی طورکل به

به بهترین  تنهانه، خود را متالق به سازمان دانسته و کار خود را شودیمرفتار مثبت از سوی کارکنان قلمداد  عنوانبهکه 

. این حالت ندینمایم؛ در حقیقت کارکنان خود را وقف در سوووازمان دهندیموجه ممکن بلکه فراتر از وظیفه خود ان ام 

رسیدن به یک هدف  به دنبالخانواده خود محسوب نموده که همگی  که کارکنان، سازمان را همانند شودیممن ر به این 

 شود، باشند. عالی که باعث افزایش و بهبود عملکرد و موفقیت سازمان می

سله اهداف کلی هاکتابخانه که آن ا از سل ، تاالی بخشیدن به آوری امکانات پژوهشآموزش، فراهم جمله ازی عمومی یک 

 تنها نه. لذا موفقیت کتابخانه خود دارد یعملکردهاارد، سوووای در بهبود اثربخشوووی اهداف و آن را د و مانندروح و فکر 

وابسته به ان ام درست وظایف از سوی کتابدارانش دارد بلکه وابسته به این دارد که با میل و اشتیاق عالوه بر وظایف خود 

بداران راهی جز شووناسووایی عوامل مبثر بر ارتقان این به وظایف فراتر از نقش خود عمل کنند دارد. و برای برانگیختن کتا

شرفتار ندارد تا برای  سترهای الزم جهت  هاکتابخانهی بهتر اثربخ سوی سازادهیپبتواند ب سازد. از  ی این رفتارها را فراهم 

طور توور کرد که کتابداران هر نوع فاالیت فرانقشی را توان اینرا می هاکتابخانهاهمیت رفتار شهروندی سازمانی در دیگر 

دهند. ای برای رسیدن به منفات شخوی بلکه عاملی جهت تحقق اهداف م موعه ان ام میعنوان وسیلهدر کتابخانه نه به

 تواند تحقق یابد.ی بین کتابداران توادفی و بدون پشتوانه نمیبا ارزشمندچنین اعتقاد 

قرار گرفته رفتار شووهروندی سووازمانی کتابداران و عوامل مبثر بر بهبود عملکرد  توجه موردوضوووعی که در این پژوهش م

کتابداران ی هانگرشو  هاارزشبر رفتار فرانقشوووی کتابداران،  مبثر با تحلیل عوامل توانیماسوووت. بنابراین  هاکتابخانه

سویی هدایت نمود که  سمتی و  انتظار و بهبود کیفی وظایف و وفاداری به کتابخانه را  ازحدشیب به فاالیتکتابخانه را به 

ت سووم چنین محیطی اسووت که کتابداران اهداف خود را در راسووتای اهداف کتابخانه   هینت دردر رفتار خود بکار گیرند. 

ی رفتار فرانقشووی طورکلبه. بردیممامول شوورح وظایف خود عمل نمودن  ازحدشیبو کتابداران را به سوومت  دهدیمقرار 

دلخواه و داوطلبانه از خود بروز  صورتبهکتابداران آن را  رودیمکتابداران، یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که انتظار 

ضر کتابداران  ست. جاماه پژوهش حا سازمانی کتابداران ا شهروندی  ضایت رفتار  شف و ضر به دنبال ک دهند. پژوهش حا

شناسایی و مدیریت و آموزش رفتار شهروندی سازمانی  کهییآن ا ازن قدس رضوی شهر مشهد بودند. های آستاکتابخانه

 لحاظ ازسوووازمانی و چه  لحاظ ازی عمومی چه هاکتابخانهزیادی بر بهبود عملکرد  تأثیرکتابداران کتابخانه و عوامل آن، 

 یرفتار شوهروند یت، مشوخص نمودن وضواوهشفردی دارد این پژوهش شوکل گرفت و بر این مبنا، هدف اصولی این پژ

 شهر مشهد است. یآستان قدس رضو هایو عوامل مبثر بر آن در کتابداران کتابخانه یسازمان
ست  شخص نی ستا م ض در همین را شهرون  تیو ست؟ نقش عوامل مؤثر  رد نیدر ب یسازمان یر تار  و  یجام ه پژوهش چگونه ا

شهرون  یسازمان ست؟ آ یکتاب اران موردنظر در چه ح  یسازمان یدر ر تار  شهرون  کتاب اران مورد ایا  ینظر از عوامل مؤثر در ر تار 
عوامل  ردی بر ر تار  تأثیرعوامل سععازمانی بر ر تار شععهرون ی سععازمانی کتاب اران چگونه اسععت؟  تأثیر برخوردار هسععتن ؟ یسععازمان

 ، به این سؤاالت پاسخ خواهیم داد.که در این پژوهش شهرون ی سازمانی کتاب اران چگونه است؟

 پيشينه پژوهش

ست و شگران در پ یج شینهپژوه ش یعلم ی شان داد که تاکنون پژوه شور ن مطالاه را  ینا یهاکه تمام جنبه یداخل ک

سهم شده و عل یزمان مورد برر شاهده ن شد م ووصیقرار داده با شتراک ینهدر زم الخ به  یلدانش در تما یگذارنقش ا

 مرتبط ینشووان داد که در پژوهشوو هایشووینهصووورت گرفته اسووت. اما مرور پ یجاماه مورد نظر کمتر پژوهشوو ینوحدت ب



 

 

سا سازمانی گزارش نمودند چون پژوهش در( 1389) مهررامین و طبر شهروندی برای هر   با خود، از مطلوب بودن رفتار 

 .دارد ارتباط سازمانی وریبهره و شغلی رضایت چون مهمی متغیرهای

سازمانی، د شهروندی  سی مبلفه رفتار  ستای برر شار و همکارانر را شی1391) مایل اف رابطه  نییتابا هدف  ( در پژوه

علوم  یهاهمنتخب دانشووگا یهامارسووتانیکارکنان ب انیدر م یمنابع انسووان یوربا بهره یسووازمان یمبلفه رفتار شووهروند

تار شهروندی ی، به این نتی ه رسیدند که رابطه ماناداری میان رفبهشت دیشه یعلوم پزشک یهاتهران و دانشگاه یپزشک

سازمانی بر میوربهرهسازمانی با  شهروندی  شتغال وجود دارد و رفتار  ستان محل ا  تأثیری وربهرهزان ی کارکنان در بیمار

 داشته است. 

اد که ان ام د (1392صووبوری)توسووط  ارتباط عدالت سووازمانی با رفتار شووهروندی سووازمانی کتابداران بهی در پژوهشوو

ی عمومی مشهد وجود دارد. اما هاکتابخانهنتای شان نشان داد میانگین باالتر از حد متوسط در رفتار شهروندی کتابداران 

داران دارای تفاوت از حد متوسوووط برای اداراک از عدالت وجود دارد. و تنها ادراک عدالت توزیای کتاب ترنییپامیانگین 

 بیش از سایر کارکنان است.  پلمیدفوقبوده است. همچنین در عدالت توزیای در کارکنان  داریمان

اسووتان  یعموم یهاکتابداران وابسووته به اداره نهاد کتابخانه هیکلکه  یپژوهشوودر  (1393شووریف و نیکوکار ) نوکاریزی،

سان رضو سازمانی سن یدند ای ریتأثاز جهت را  یخرا شهروندی   نظر ازطلوبی من را اظهار نمودند که حد عدالت بر رفتار 

 از حد مطلوب بود.  ترنییپامیزان عدالت  که یصورت درآمد  به دستمیانگین رفتار شهروندی سازمانی کتابداران 

 یهاتابخانهککتابداران ی که در رابطه با عدالت و رفتار شهروندی سازمانی میان ( در پژوهش1394) یجو و محمودصنات

س شگاه فردو شهد ان ام دادند  یدان سازمانی با عم شهروندی  شتند که ابااد رفتار  سازمانی در نتایج خود اظهار دا دالت 

د رفتار بین اباا کتابداران تفاوت یاسووتخدام تیو وضووا تیجنسوو یرهایبر اسوواس متغدار داشووت. همچنین ارتباط مانی

 . شتوجود دا شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی

 نیبطه برا نییدر تب یسووازمان یریادگیو  یهوش سووازمان ( در پژوهشووی که با هدف بررسووی تأثیر1395ی و مقدم )زارع

فکار نو را با خالقیت پرداختند، نوآوری و ابتکار را به این صورت تاریف نمودند اندیشه و ا یسازمان یدانش و نوآور تیریمد

های صووورت بهت ولی در ابتکار آن اطالعا دیآیماطالعات به دسووت  ، در خالقیتگریدانیببهکاربردی و عملی سوواختن، 

 .شودیمگوناگون عرضه 

آن  یه اعضاک یدر سازمانبیان کرده است « باد تاریک رفتار شهروند سازمانی»( در تحقیق خود با عنوان 1396قاسمی )

لت ندیاز تالش را از خود نشوووان م یمختلف یهاحا ند،یم یادیافراد تالش ز ی)برخ ده ناع  از گرید یبرخ کن آن امت

ها آند و به دهنی ام مان یادیکه تالش ز یو صووورفاه به افراد در نظر نگیریمرا  کنندیم یکارکه کم ی( اگر افرادکنندیم

  بود. واهدها اثربخش خآنی رفتار شهروند ،)در صورت نیاز( میکمک کن

و  یدوستو نوع یجوانمرد اباادبررسی رابطه  هدف با پژوهشی( در 1398ی پژوهش علم بالدی، فرهادی و فیلی )هاافتهی

وندی ابااد رفتار شوووهر تأثیرنشوووان دادند که کیفیت خدمات تحت خدمات  کیفیت با یرفتار شوووهروند یآداب اجتماع

 سازمانی کارکنان قرار دارد.

شی با عنوان  (7200)1چو و ودر رابطه با جوانمردی ی سازمانی»در پژوه شهروندی  سهم دانش از دیدگاه رفتار  سی  «  برر

ضمین می شتند که کیفیت خدمات با جوانمردی ت سطح باالی جوانمردی را اظهار دا شود. به این دلیل که کارمندی که 

ن داده اسووت وقتی ی اجتناب کرده و دید مثبت دارد. از سوووی دیگر تحقیقات نشووارضووروریغدارد، از شووکوه و شووکایت 

                                                      
1 Yu & Chu 



 

 

. همچنین بل ندینمایمی ت ربه تیفیباک، در حقیقت خدمات کنندیممشتریان از سوی کارکنان رفتار جوانمردی مشاهده 

سازمان»( در پژوهشی با عنوان 2002)1و منکوک «   خدمات برتر تیفیو ک یسازمان یشهروند ی، رفتارهارابطه کارکنان 

این جو مثبت به تاامل با  ادیز احتمال بهشوووود که بیان داشوووتند جو مثبت میان کارکنان با رفتار جوانمردی ای اد می

  .شودمشتریان نیز کشیده می

سای سای و ت سی رابطه2017)2ت شان به برر شارکت یوفادار ( در پژوهش خود شهروند با، اطاعت و م  یسازمان یرفتار 

(OCB )متغیر با رفتار شووهروندی سووازمانی بود. سووه رابطه این  حیو توضوو ریمطالاه تفسوو نیهدف از اکه . پرداختند

سازمانی دارند. ولی وفاداری بیشتر از بقیه متغیرها  شهروندی  سه متغیر رابطه مثبتی با رفتار  شان داد که هر  نتای شان ن

 ی نمود.نیبشیپرفتار شهروندی سازمانی را 

بیان کرد « کارمندان یبرا یسازمان یو رفتار شهروند ی، تاهد سازمانیوفادار»خود با عنوان( در پژوهش 2019)3سبتیانی

سازمان یاز وفادار توانیتوساه را مسازمان درحال کی . و به این ، مشاهده کردکنندیکه کارمندان در آن کار م یو تاهد 

سازمانی با رفتار سازمانی هست و وفاداری و تاهد بر رفتار  نتی ه رسید که رابطه مثبتی میان وفاداری و تاهد  شهروندی 

 شهروندی سازمانی تأثیر دارند.

دانش بر بهبود عملکرد  تیریمد یهارساختیز قابل دسترس بودن ریتأث»( در پژوهشی با عنوان 2020)4سلما و همکاران

سی با ه« کننده یان یم ریبه عنوان متغ یسازمان ی: وفاداریبیکارکنان بخش آموزش در ل ساختیزدف برر ی دانش هار

  را بیان کردند. عملکرد کارکنان ییو بهبود کارآ یسازمان یوفادار نیبارتباط مستقیم مثبت در بهبود عملکرد سازمان 

شان می شینه پژوهش ن سی پی سی دهدبرر شان داد که پژوهشنتایج برر صبوری)ها ن شر1392های  یف و (، نوکاریزی، 

صنات1393نیکوکار) سازمانی 1394و محمودی)جو ( و  شهروندی  سازمانی با رفتار  سی تأثیر عدالت  تابداران ک( به برر

دانش و  تیریدم نیرابطه ب نییدر تب یسووازمان یریادگیو  یهوش سووازمان (، به تأثیر1395پرداختند. زارعی و مقدم )می

 اباادی رابطه بررس هدفبا  (،2007)چو و و(، ی1398های علم بالدی، فرهادی و فیلی )پرداختند،پژوهش یسازمان ینوآور

ستو نوع یجوانمرد شهروند یو آداب اجتماع یدو شدند. بل و منکوک) کیفیت با یرفتار  سای و 2002خدمات ان ام  (، ت

ت و ، اطاعیوفادار پژوهش خودشووان به بررسووی رابطه( به 2020( و سوولما و همکاران)2019سووبتیانی)(، 2007تسووای)

شارکت  شهرون بام شار و همکاران )سازمان یدرفتار  شی1391ی پرداختند. مایل اف ابطه مبلفه ر نییتابا هدف  ( در پژوه

شهروند سان یوربا بهره یسازمان یرفتار  شور به عوامل ها در خارج اکه هر چند برخی پژوهش ی پرداختند. امامنابع ان ز ک

سازمانی در بهبود عملکرد کارکنان شهروندی و تاهد  شور  ها پرداختند، اما تاکنونسازمان تأثیرگذار رفتار  شی در ک پژوه

 ع و کاملبه صووورت جام و عوامل مبثر بر آن که به هدف بررسووی وضووایت رفتار شووهروندی سووازمانی کتابداران کتابخانه

هایی غیر از هاو رفتار شووهروندی سووازمانی، در سووازمانهای ان ام شووده، تأکید بیشووتر فاالیتنپرداخته اسووت. در پژوهش

  ها پرداخته شده است.رفته است و کمتر به کتابخانهرسانی ان ام گها و مراکز اطالعابخانهکت
 شناسیروش

 یکاربرد یقاتتحق یلنظر هدف ذ اسووت و از کیفی -کمی یهاطرح یلها در ذداده یپژوهش برحسووب نحوه گردآور این

س شهروند یقرار )برر ضو هایو مبثر بر آن در کتابخانه یلو عوامل دخ یسازمان یرفتار  ستان قدس ر شهد(  یآ شهر م
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در شووهر  یآسووتان قدس رضووو هایکتابخانه شوواغل درکتابداران زن و مرد  یهپژوهش، شووامل کل یجاماه آمار .گیردیم

 ییننفر تا 127و مورگان درم موع  ینفر و ح م نمونه بر طبق فرمول کرجسوو 200. تاداد کل کتابداران بودندمشووهد 

صورت  ینبه ا ایچندمرحله گیریقرار گرفتند. در نمونه یبررس انتخاب و مورد ایچندمرحله یریگشد که به روش نمونه

ضو ستان قدس ر شد که ابتدا در مرحله اول کل کتابداران کتابخانه آ شهددر  یان ام  سته کتابداران کتابخانه م ، به دو د

و  یکتابخانه مرکز ختلفم یهابخش یاناز م شووودند. در مرحله دوم یمتقسووو یدرون شوووهر یهاو کتابخانه یمرکز

انتخاب شده  یهاکتابداران بخش یتمام ینانتخاب شدند پرسشنامه ب ییهاها و کتابخانهبخش یدرون شهر یهاکتابخانه

 شد.  یعتوز

. توزیع جامعه و نمونه1جدول  
 حجم نمونه تعداد کل کتابداران کتابخانه

 قدس رضوی شهر مشهد کتابخانه آستان
 نفر127 نفر200 بخش کمی

 %(10نفر)13 نفر 127 بخش کيفی

شد.مطالاه  از نمونه مورد ازین مورد، در بخش کمی ابزارهای پژوهش سشنامه ان ام  ستفاده از پر سشنامه  با ا  هیگو 38پر

سن، جنسیت،  کتابداران شامل یعموم هاییژگی: مشخوات و وپرسشنامه ر بخش اولاست. دبخش  3 یدارا که شتدا

ویلی سابقه کارمدرک تح سته ، میزان  ست. در ا و مانند آن خوا شنامه نیشده ا س شانمیانگین  پر دهنده نمرات باالتر ن

شتر شهروندی رفتار ست. بی شامل  ا سبال پرسشنامه ماکوس نمرهگویه )با 16بخش دوم  شده( بود کهگذارسه  برای  ی 

شهروندی ستفاده  کتابداران سن ش وضایت رفتار   شدهلیتادسبالی  16این بخش از پرسشنامه، یک پرسشنامه  .شدا

ولین بار ( است و برای ا1989)2و اقتباسی از کار ارگان و کونوفسکی شدهگرفته( 1989)1است که از اسمیت، ارگان و نیر

ش ع ) (. برای سن ش روایی پرسشنامه از طریق 1391،شد )امینی و همکاران، اعتباریابی و اجرا ( ترجمه1388توسط ا

را نشووان داد.  (75/0کرونباخ ) یآلفا بیپرسووشوونامه با ضوور ییایپاو  بود شووده اسووتفادهروایی محتویی و روایی صوووری 

  .به بروز رفتار و تالشی ماورای چارچوب سازمانی بود کتابداران تمایلکننده مناک  نامهبخش از پرسش این هایگویه

جهت )شده است استفاده یسازمان یعوامل مبثر بر رفتار شهروندتبیین که جهت  گویه دارد 22سوم پرسشنامه نیز بخش 

مهر رامین پرسشنامه در پژوهش ی(. بخش سومسازمان یمبثر بر رفتار شهروندفردی عوامل تالق سازمانی و  نقش سن ش

بوده است. پایایی  پایایی باالی پرسشنامه دهندهنشانمحاسبه شده که  89/0( با ضریب آلفای کرونباخ 1389و طبرسا )

ریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرارگرفت که ض spss افزارنرم 22م دد با نسخه  صورت بهاین بخش از پرسشنامه نیز 

 دیتنفر از اسووا 4 اریدر اخت، جهت سوون ش م دد روایی محتوایی، یاگویه 38این پرسووشوونامه  محاسووبه شوود. 94/0آن

د قرار گرفت در مشه یآستان قدس رضو هایکتابخانه رانینفر از مد 3 و رجندیدانشگاه ب یتیمتخوص دانشکده علوم ترب

  شد. هیپرسشنامه ته ییکه پ  از آن، فرم نها

نفر انتخاب شووودند. علت انتخاب این تاداد هم بر این مبنا بود که ابتدا  13 تاداد ،تاداد کل کتابداراناز در بخش کیفی، 

کتابداران شاغل در کتابخانه آستان قدس مشغول به کار بودند، توزیع شد،  127پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی بین 

 ازد، برای مرحله باد انتخاب شدند. که باالترین نمره را گرفته بودن کتابدارانیده درصد از ها، آوری پرسشنامهپ  از جمع
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شهروند یباال یانگینکه م آن ا شهروند ینا یسازمان ینمره رفتار  شنامه، بروز رفتار  س  یباال یسازمان یکتابداران از پر

 مواحبه انتخاب شدند.  یبرا ،دادیمها در کتابخانه را احتمال آن

شامل واحبه  سباالت به بودسبال  6 سباالت م سخ و توضصورت باز )از آزمون که همه  سته یحشونده پا شده( کامل خوا

واحبه مطرح یبرا ستفاده از نرم یانتخاب ی،باز، محور کدگذاری صورتبه هادادهشده و م  یلمورد تحل کیودامک  افزاربا ا

 قرار گرفت.

س یلبا تحل صاحبه یو برر شهروند یل، عوامل دخکدها وتحلیل ت زیه و هام قالب  2کتابداران در  یسازمان یدر بروز رفتار 

 یتی،شخو هاییژگی)و ی( و عوامل فردیسازمان یتو حما ی)عدالت سازمان، فرهنگ سازمان یمفهوم : عوامل سازمان یرز

 .یدگرد یبند( طبقهیشغل یتتاهد و رضا

 های پژوهشیافته

کنندگان پژوهش بین شرکت ازشود که گونه بیان میینشناختی پژوهش اآمارهای توصیفی برای متغیرهای جمایت

براسوواس سووابقه کار  ؛دادند لیدرصوود( از جاماه را تشووک6/34نفر ) 44ها درصوود( و زن4/65فر )ن83 مردهانفر(،  127)

درصد( مربوط به  8/0) یفراوان نیسال و کمتر 20تا  16کار  ۀبا سابق کتابداراندرصد( مربوط به  4/50) یفراوان نیشتریب

کارشناسی ارشد  التیتحو یمطالاه دارا مورد کتابداران شتریب؛ براساس تحویالت، سال بود10تا 6کار ۀبا سابق کتابداران

درصد( دارای  1/3نفر )4 و تحویالت کارشناسی ی( دارادرصد 22نفر ) 28و  شدیدرصد( م 74) نفر 94بودند که شامل 

 بودند. تحویالت دکترا یدارا( 8/0نفر )1تحویالت دیپلم و

 چگونه است؟ مشهدشهر  های آستان قدسکتابخانه کتابداراندر  یسازمان یرفتار شهروند تيوضع. 1پرسش

 
یمورد مطال ه با نمره نظر کتاب اران یسازمان ینمره ر تار شهرون  نیانگیم سهیا. مق2ج ول  

 T Df sig اختالف ميانگين انحراف استاندارد ميانگين متغير
 001/0 126 44/38 19/1 34/0 19/4 رفتار شهروندی سازمانی

  

 مطالاه به مورد کتابداران یسووازمان ینمره رفتار شووهروند نیانگیم بود که نشووان داد رهیتک متغ tآزمون   هنتی 2جدول 

شان داد . بود ینمره نظر نیانگیاز م شتریب (p<05/0)ی داریطور مان ضااین نتی ه ن شهروند تیکه و  یسازمان یرفتار 

سط  مورد کتابداران ضای .بودمطالاه باالتر از متو شهروند تو ساس پژوهش  مورد کتابداران جاماه یسازمان یرفتار  بر ا

میانگین نمره رفتار شهروندی کتابداران  .داشتقرار  یدر سطح خوب و مطلوبی انمونهتک  Tنتایج بدست آمده از آزمون 

  ( باالتر از حد متوسط بود.3بود که با مقایسه با نمره نظری ) 1924/4 پژوهش موردجاماه 

از شووغل خود و از جو  پژوهش موردرضووایت کتابداران  توانیمی در این پژوهش را ا هینتعلت عمده دسووتیابی به چنین 

و از عوامل سووازمانی )عدالت، اعتماد، قوانین، ارزشوویابی و پاداش، حمایت و مانند آن( و از نوع مدیریت  بر کتابخانهحاکم 

این مطلب اسووت که  دهندهنشووانهای زیادی در این زمینه حاکم و حقوق و پاداش دریافتی از کتابخانه دانسووت. پژوهش

 انی کارکنان است. فوق مبثر بر بروز رفتار شهروندی سازم ذکرشدهرضایت از عوامل 

 است؟ یچه نقش یکتابداران دارا یرفتار شهرونددر استقرار  یتعلق سازمان .2پرسش

سی سش، برای برر سیون چندگانه به روش هم این پر شد. مبلفهاز رگر ستفاده  شهروندی زمان ا سازمانی رفتار  های تالق 



 

 

سازمانیسازمانی  سازمانی( )اطاعت  شارکت  سازمانی و م شهروندی  عنوان به، وفاداری  ستقل و متغیر رفتار  متغیرهای م

  متغیر وابسته در نظر گرفته شد. عنوان بهسازمانی 

 . همبستگی متغيرهای تعلق سازمانی در رگرسيون چندگانه همزمان3جدول
 سطح معناداری ضریب همبستگی نيبشيپمتغيرهای  متغير مالک

 رفتار شهروندی سازمانی

 001/0 49/0 اطاعت سازمانی

 001/0 51/0 وفاداری سازمانی

 001/0 38/0 مشارکت سازمانی

 یسوووازمان یرفتار شوووهروند یانیمالک  ریو متغتالق سوووازمانی  همه ابااد نیکه ب دهدینشوووان م 3جدول  هایافتهی

  مانادار بود. (p<05/0) در سطح ی همبستگیوجود داشت و ازنظر آمار ی مثبتهمبستگ

 

 زماندر رگرسيون چندگانه هم ANOVA. آناليز واریانس 4جدول
 سطح ماناداری F میانگین م ذورات درجه آزادی م موع م ذورات مدل

31/1285 رگرسیون  3 43/428  84/19  001/0  

9/2655 باقیمانده  123 59/21    

    126 21/3941 کل

آماری در  ازنظرو  84/19برابر بود با  شوودهمحاسووبه)تحلیل واریان (  Fنشووان داد مقدار آماره  4ی جدولهاافتهی

صفر که بیان مانی( p<05/0) سطح ضیه  رابطه خطی میان دو متغیر وجود ندارد،  گونهچیه کندیمدار بود. بنابراین فر

 متغیر مالک را تبیین نمایند. توانندیمی خوببه نیبشیپرد شد. بنابراین متغیرهای 

 زمانخالصه مدل رگرسيون چندگانه هم. 5جدول

 خطای استاندارد شدهلیتادضریب تایین  )2R(ضریب تایین  (R)ضریب همبستگی  مدل

1 57/0 32/0 31/0 64/4 

 32 باهیتقراست. به این مانی است که  32/0برابر با  )2R(مقدار ضریب تایین چندگانه  دهدیمنشان  5نتایج جدول 

  .شودیمهای تالق سازمانی تبیین مبلفه لهیوسبهدرصد از تغییرات متغیر رفتار شهروندی سازمانی 

 . ضریب تأثير متغيرها در رگرسيون چندگانه همزمان6جدول
 سطح معناداری مقدار آماره ضرایب استاندارد راستاندارديغضرایب  مدل

 B خطای استاندارد Beta T  

91/47 مقدار ثابت  6/2   38/18  001/0  

42/0 اطاعت سازمانی  16/0  26/0  65/2  009/0  

52/0 وفاداری سازمانی  18/0  28/0  83/2  005/0  

 115/0 58/1 13/0 21/0 33/0 مشارکت سازمانی

 متغیر وابسته : رفتار شهروندی سازمانی

 داری است.و سطح مانی t، خطای مایار، مقدار آمار راستانداردیغضرایب رگرسیونی استاندارد و  دهندهنشان 6جدول 



 

 

صل جیبا توجه به نتا شاهده گرد ،شدهحا سازماناز که  دیم سازمانی ابااد تالق  شارکت سازمان ی، وفاداریاطاعت  ی و م

ولی مشووارکت  بودند در جهت مثبت پژوهش جاماه مورد یسووازمان یکننده مبلفه رفتار شووهروند ینیبشیپ سووازمانی

 .دار نبودآماری مانی نظر ازی سازمان

این  ازنظرهای تالق سووازمانی و در شوورایط یکسووان ی مبلفهکنندگمخدوشبا کنترل اثرات  6شووماره  بر اسوواس جدول

ستاندارد مبلفه مبلفه سازمانی ها، به ازای هر نمره افزایش در نمره انحراف ا شهروندی  سازمانی، نمره رفتار   26/0اطاعت 

. از طرف دیگر با هر واحد افزایش در نمره (>p 05/0) دار اسوووتآماری مانی ازنظریابد که این افزایش واحد افزایش می

آماری  نظر ازیابد که واحد افزایش می 29/0انحراف اسووتاندارد مبلفه وفاداری سووازمانی، نمره رفتار شووهروندی سووازمانی 

 .(<p 05/0) دار نیستمانی آماری ازنظر. نمره مشارکت سازمانی (>p 05/0) دار استمانی

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وضایت رفتار شهروندی سازمانی کتابداران کتابخانه آستان قدس شهر مشهد بیشتر از 

از ابااد تالق سازمانی  متأثرتا حد زیادی این نتایج،  احتماالهشود برداشت می شدهحاصلحد میانگین قرار داشت. از نتایج 

شد. زیرا نتایج آزمون رگرسیون چندگانه هم شان میبا سازمانی توسط  32دهد زمان ن شهروندی  درصد از تغییرات رفتار 

سازمانی هامبلفه سازمانی  گریدعبارتبه. شودیمی نیبشیپی تالق  شهروندی  صد(  32در م موعه ) الذکرفوقرفتار  در

 ق سازمانی یانی اطاعت سازمانی و وفاداری سازمانی است.وابسته به دو مبلفه تال

 است؟ یچه نقش يكتابداران دارا يدر استقرار رفتار شهروندفردي  عوامل :3پرسش

زمان استفاده شد. متغیرهای عوامل فردی رفتار شهروندی از رگرسیون چندگانه به روش هم این پرسش برای بررسی

 متغیر وابسته در نظر گرفته شد. عنوانبهمتغیرهای مستقل و متغیر رفتار شهروندی سازمانی  عنوانبهسازمانی 

زمان. همبستگی متغيرها در رگرسيون هم7جدول  
 سطح معناداری ضریب همبستگی نيبشيپمتغيرهای  متغير مالک

 رفتار شهروندی سازمانی

 01/0 46/0 ابتکارات فردی

 01/0 37/0 کنندهرفتارهای کمک

 12/0 13/0 جوانمردی

، ابتکارات  ردی و ر تارهای ر تار شهرون ی سازمانی های عوامل  ردی مؤثر برده  که بین مؤلفهنشان می 7شماره  های ج ولیا ته
همبسععتگی  آماری ازنظر لیوجود داشععت و مثبت متغیر مالک ی نی ر تار شععهرون ی سععازمان همبسععتگی کنن ه و جوانمردی باکمک

  نبود. (p>05/0) جوانمردی در سطح ولی مؤلفه دار بود.یم ن (p<05/0) در سطح کنن هتکارات  ردی و ر تارهای کمکاب

 در رگرسيون چندگانه همزمان ANOVA. آناليز واریانس 8جدول

 سطح معناداری F ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 001/0 71/17 87/437 2 75/875 رگرسيون

   72/24 124 46/3065 باقيمانده

    126 21/3941 کل

 و در سوووطح 71/17برابر بود با  شووودهمحاسوووبه)تحلیل واریان (  Fنشوووان داد مقدار آماره  8ی جدول هاافتهی



 

 

(05/0>p ) صفر که بیان ضیه  شد.  گونهچیه کندیممانادار بود. بنابراین فر رابطه خطی میان دو متغیر وجود ندارد، رد 

  متغیر مالک را تبیین نمایند. توانندیمی خوببه نیبشیپبنابراین متغیرهای 

 . خالصه مدل رگرسيون چندگانه همزمان9جدول 

 خطای استاندارد شدهلیتعدضریب تعيين  )2R(ضریب تعيين  (R)ضریب همبستگی  مدل

1 47/0 22/0 21/0 97/4 

درصد از 22 باهیتقراست. به این مانی است که  22/0برابر با  )2R(مقدار ضریب  دهدیمنشان  9شماره نتایج جدول 

 .شودیمهای عوامل فردی تبیین مبلفه لهیوسبهتغییرات متغیر رفتار شهروندی سازمانی 

 . ضریب تأثير متغيرها در رگرسيون چندگانه همزمان10جدول
 سطح معناداری مقدار آماره ضرایب استاندارد راستاندارديغضرایب  مدل

 B خطای استاندارد Beta T  

 001/0 52/15  26/3 72/50 مقدار ثابت

 001/0 61/3 56/0 34/0 23/1 ابتکارات فردی

 465/0 -73/0 -115/0 28/0 -21/0 کنندهرفتارهای کمک

 یسازمان یوابسته : رفتار شهروند ريمتغ

شان 10شماره  جدول ضران س بیدهنده  ستاندارد و غ یونیرگر ستانداردیا سطح  tآمار  ار، مقداریما ی، خطارا و 

ست دارییمان شماره  .ا ساس جدول  شرا 10بر ا سانی طیدر  ابتکارات  نمره در شیهر نمره افزا یازا ها، بههازنظر مبلف ک

سازمانی  ، نمرهفردی شهروندی  ست داریمان یازنظر آمار شیافزا نیکه ا ابدییم شیواحد افزا 57/0رفتار   .(p<05/0) ا

  .(p>05/0) ستنی داریمان یازنظر آمار کنندهرفتارهای کمک نمره

 دخيل در بروز رفتار شهروندی سازمانی کتابداران چيست؟ عوامل -4پرسش

 



 

 

 ها و مفاهيم آن از نرم افزار مکس کيودا . .مدل مفهومی مقوله1شکل 

 

سی  لیبا تحل واحبهو برر شهروند دخیل در بروزعوامل  ،کدها لیوتحلهیو ت ز هام  2در  کتابداران یسازمان یرفتار 

ی هایژگیوی )فردعوامل  ی )عدالت سووازمان، فرهنگ سووازمانی و حمایت سووازمانی( و: عوامل سووازمانزیر مفهوم  6قالب 

 .دیگرد یبندطبقهشخویتی، تاهد و رضایت شغلی( 

 

 های بررسی شده عوامل دخيل در بروز رفتار شهروندی سازمانی. مقوله2شکل

 وزبر دخیل براز عوامل مهم و  یککتابداران ینشووان داد که  طورنای هامووواحبه لتحلی ازآمده دسووتبه مفهوم نیاول

، یانی عدالت سازمانی یسازمانعوامل آنان در رابطه به  .دانندیعوامل مربوط به سازمان مرا  خود یسازمان یرفتار شهروند

در  دخیلاز عوامل مهم و  یکی کتابداران که داد نشان هامواحبه لیتحل. اشاره کردند فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی

شهروند بروز و یژگی: ومفاهیم به ا عوامل فردی. آنان در رابطه بدانندیم یعوامل فردی مقوله سازمان یرفتار  ی، تیشخ

 دانندیدخیل م شووانیآن را در بروز رفتار شووهروند کتابدارانکه  مقوله دیگر. اشوواره کردند یشووغل تیرضوواتاهد کاری و 

شان دارند. به یتاهد زانیم ست که آنان به کار سازمان  ییکه تاهد باال یفردگفت  توانیمکل  طور ا  ،ماندمیدارد، در 

و بیش از وظایف خود خدمت  دهدیمنشوووان  ثاریا یحت ایو  یاهداف ازخودگذشوووتگ در نیل بهو  ردیپذیاهداف آن را م

 . دینمایم

 های دخيل بر بروز رفتار شهروندی سازمانی کتابداران به روش کالیزی. مقوله11جدول 

 شده یبندصورت مفاهيماز  ییهانمونه هامقولهزیر  مقوله

رفتار شهروندی 
سازمانی

عوامل سازمانی

عدالت سازمانی

فرهنگ سازمانی

حمایت سازمانی

عوامل فردی

ویژگيهای 
شخصيتی

تعهد سازمانی

رضایت شغلی



 

 

 تعهد

 اشفهيآشنایی هر فرد با وظ یشناسفهيوظ

 رميگیرا بکار مدر کارم وجدانم  وجدان کاری

 و تعلق داشتن کتابخانه به امام هشتم )ع( یادآوریبا  حرمت مکان

 با آگاه کردن کارکنان نسبت به وظایفشان و جایگاه و اهميت شغلشان آگاهی کتابداران

 برای خشنودی امام رضا )ع( رضای حضرت

 خادم حضرت و کتابخانه هستم کهنیحس رضایت از ا رضایت از خادمی

 یادآوری قداست مکان و متعلقات این دستگاه قداست دستگاه

 حمایت سازمانی

 با آموزش و تبليغ کردن رفتار مثبت شهروندی رفتار شهروندی آموزش

 آموزش، روابط عمومی و برگزاری کالسها مختلف ، مسابقات و جوایز روابط عمومی آموزش

 مناسب ضمن خدمت یهاآموزش ضمن خدمت آموزش

 بها دادن به کتابدار و حمایت از کتابدار بها دادن به نيرو

 احترام کتابداران احترام

 به ناراحتی و مشکالت کتابدارانش گوش کند مشکالت کتابدارانش

 ودن مدیر و سازمان از اقداماتبحامی  حمایت از کتابدار

 رضایت شغلی

 جدید در کتابخانه یهادهیا ابتکارات

 خرسندی از شغل مناسب در جای مناسب و آرامش و راحتی شغل مناسب

 رضایت از محل کار و مدیر مستقيم رضایت

 مند شدن به این رشته و شغلعالقه به رشته یمندعالقه

 خدمت در دستگاه حضرت برایم افتخار است افتخار خدمت

 یاهر دغدغه خرسندم چون مکان بسيار ساکت و آرام و به دور از رضایت از محل کار

 ها منتج به رضایت درونیراهنمایی مراجعين و کمک به آن رضایت درونی

 عدالت سازمانی

 هایريگميبا نظرخواهی و مشارکت دادن کتابدار در تصم مشارکت در تصميمات

 کتابداران و تقدیر از کارهای خوب یاز نقاط ضعف و ایرادات جزئ یپوشچشم تقدیر

 امکانات رفاهی و ورزشی و اردوهای تفریحی و گردشگری رفاهی امکانات

 به یک چشم دیدن و عدم تبعيض تبعيض



 

 

 سابقه خدمتتجربه و توجه به  توجه به تجربه و سابقه

 مزایا و جایگاه اجتماعی مناسب جایگاه اجتماعی

 شانییتواناو  با توجه به سطح سوادشانموقعيت مناسب  سمت عادالنه

 کمک به بهبود وضع اجتماعی اجتماعی رفاه

 صورت کتبی و درج در پروندهصورت شفاهی و چه بهتشویقات چه به تشویقات

 انتظار حمایت بيشتر و تشویق حمایت عادالنه

 تشویقی یهاایجاد مؤلفه ی تشویقیهامؤلفه

 صورت عادالنهارزشيابی ساليانه به ارزشيابی

 فرهنگ سازمانی

 ایجاد حس رقابت سالم در بين کتابداران سالمرقابت 

 ایجاد جو دوستانه در بين کتابداران جو دوستانه

 سکوت رعایت شده و مطالعه باب شدن فرهنگ سکوت و مطالعه

 تلفنی ییگوپاسخ درست ییگوپاسخ

 تشویق کتابداران به فرهنگ کارگروهی کار گروهی

 خوانان و کتاب و کتابخوانیبه کتاب یمندعالقه به کتاب یمندعالقه

 نظر گرفتن رضایت خدا و حضرت  در رضای خدا

 سهيم شدن در خدمت یرسانخدمت

 ی شخصيتیهایژگیو

 شخصيت دادن به کتابدار شخصيت

 ن مقام و منزلت حضرتأرفتار و کرداری در ش رفتار خوب

 رفتار مثبت و تصميم گيری درست تصميم

 هارفتارهای خوب بين کتابداران و همکاری بين آن همکاری

ارتباط دوستانه مدیر و 

 کتابدار
 رابطه دوستانه مدیر و کتابداران

 شخصيت خودم را رشد دهم که با دیگران با احترام و مؤدب برخورد نمایم پرورش شخصيت

 بروز رسانی و ارتقاء دانش خود ارتقاء دانش

 مراجعان بر اساس باور و اعتقاد شخصی کمک کردن به اعتقاد شخصی



 

 

 گيریبحث و نتيجه

میانگین نمره  .داشتقرار  یپژوهش در سطح خوب و مطلوب مورد کتابداران جاماه یسازمان یرفتار شهروند توضای

علت  بود.( باالتر از حد متوسط 3بود که با مقایسه با نمره نظری ) 1924/4 موردپژوهشرفتار شهروندی کتابداران جاماه 

ستیابی به چنین  ضایت کتابداران  توانیمی در این پژوهش را ا هینتعمده د شغل خود و از جو حاکم  پژوهش موردر از 

شیابی و پاداش، حمایت و مانند آن( و از نوع مدیریت حاکم و  بر کتابخانه سازمانی )عدالت، اعتماد، قوانین، ارز و از عوامل 

ست. پژوهشحقوق و پاداش دریافتی از کتاب شانهای زیادی در این زمینه خانه دان ضایت از  دهندهن ست که ر این مطلب ا

مطلوبیت با  لحاظ ازفوق مبثر بر بروز رفتار شوووهروندی سوووازمانی کارکنان اسوووت. نتایج این پژوهش  ذکرشووودهعوامل 

  همسو است.( 1394) یجو و محمودصناتو ( 1393) شریف و نیکوکار نوکاریزی، ،(1392) یصبور هایپژوهش

صلی از پژوهش ا هینتهمچنین علت عمده چنین  ضا )ع( دارند نوع توان در را می شدهحا ارادتی که کتابداران به امام ر

 نهیزمشیپکتابداران خود را خادم حضوورت دانسووته و خدمت به زا ر و م اور و خدمت به مراجاین را  آن اکه ازدانسووت. 

های رفتار ی اخالقی دینی و ارزشهاارزشباعث شده که  دانندیمابخانه آستان قدس رضوی استخدامی و کار خود در کت

 شهروندی خود را ارتقان دهند.

در زنان نسبت  یسازمان ینشان داد که رفتار شهروند مقایسه رفتار شهروندی سازمانی بر حسب جنسیت، جینتا نیهمچن

ممکن است تأثیر احساسات، اضطراب، مهرورزی و ابراز هی انات و یا میزان اعتقادات مذهبی بوده است.  شتریبه مردان ب

 نسبت به مردان بیشتر باشد. هاآنباعث شده این نتی ه حاصل شود که رفتار شهروندی سازمانی  زنان

شهروندی کتابداران،  ستقرار رفتار  سازمانی در ا سی تالق  شده از برر صل  شد که با توجه به نتایج حا ستنباط  این گونه ا

 یکننده مبلفه رفتار شووهروند ینیبشیپ ی و مشووارکت سووازمانیسووازمان ی، وفاداریاطاعت سووازمانی ابااد تالق سووازمان

 .دار نبودآماری مانی نظر ازولی مشارکت سازمانی  بودند در جهت مثبت پژوهش جاماه مورد یسازمان

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وضایت رفتار شهروندی سازمانی کتابداران کتابخانه آستان قدس شهر مشهد بیشتر از 

از ابااد تالق سازمانی  متأثرتا حد زیادی این نتایج،  احتماالهشود برداشت می شدهحاصلحد میانگین قرار داشت. از نتایج 

شد. زیرا نتایج آزمون رگرسیون چندگانه شان میهم با سازمانی توسط  32دهد زمان ن شهروندی  درصد از تغییرات رفتار 

سازمانی هامبلفه سازمانی  گریدعبارتبه. شودیمی نیبشیپی تالق  شهروندی  صد(  32در م موعه ) الذکرفوقرفتار  در

ست. همچنین نت سازمانی ا سازمانی و وفاداری  سازمانی یانی اطاعت  سته به دو مبلفه تالق  شان داد که مبلفه واب ایج ن

اطاعت  بود. در جهت مثبت پژوهش جاماه مورد یسوووازمان یکننده مبلفه رفتار شوووهروند ینیبشیپ یاطاعت سوووازمان

ان ام دادن ی، و مقررات سازمان نیقوان تیرعاسازمانی اولین باد از ابااد مبثر بر رفتار شهروندی سازمانی است که شامل 

سئول سازمان هاتیم سازمان رشیپذی، با توجه به منابع  ساختار  س یالزام  شغل و  شرح  ستی) سنل یهاا و  تیحماو  (یپر

کتابداران  یسووازمان یرفتار شووهروند تیپژوهش حاضوور نشووان داد که وضووا جینتاشووود. ی، میرسووم نیاز قوان یطرفدار

ز ابااد تالق سازمانی اطاعت سازمانی است. نتایج یکی ا. ردقرار دا نیانگیاز حد م شتریکتابخانه آستان قدس شهر مشهد ب



 

 

( )با هر %26دهد اطاعت سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارد )بتا=زمان نشان میآزمون رگرسیون چندگانه هم

سازمانی،  ستاندارد در باد اطاعت  سازمانی افز 26واحد افزایش انحراف ا شهروندی  ستاندارد رفتار  صد انحراف ا ایش در

سازمانی ی میبه عبارتیابد(. می ستاندارد اطاعت  شهروندی  26توان نمره انحراف ا ستاندارد رفتار  درصد در نمره انحراف ا

  سازمانی کتابداران نقش دارد.

و  افشار لیما جمله از، تأثیر اطاعت سازمانی را آشکار کرد. است شدهان امهایی که در راستای این پژوهش نتایج پژوهش

ش1391)همکارانش  ستانیکارکنان ب که در میان ی( در پژوه شگاه یهامار شک یهامنتخب دان شه یعلوم پز  دیتهران و 

سان یورو بهره یسازمان یرفتار شهروند انیرابطه مبررسی  منظور بهی بهشت ان ام دادند به این نتی ه رسیدند  یمنابع ان

ولی . بر عملکرد کارکنان دارد که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد ریثتأرفتار شهروندی سازمانی  یاطاعت سازمانکه 

رفتار شووهروندی پرداختند به این نتی ه رسوویدند که  مبلفهی هامدل( به بررسووی 1389مهر )با پژوهش طبرسووا و رامین

( نیز 2017دار ندارد، همسو نیست. نتایج پژوهش تسای و تسای )اطاعت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مانی

ست.  سو ا سازمانی با توجه به تأثیر مثبت و مانی حالنیدرعبا این پژوهش هم شهروندی  سازمانی بر رفتار  دار اطاعت 

سازمانی کتابداران، با ت، کتابخانه میپژوهش موردکتابداران  شهروندی  قویت عوامل دخیل تواند برای بهبود وضایت رفتار 

در بروز اطاعت سوووازمانی کتابداران، در جهت نیل به بهبود عملکرد کتابخانه و اهداف کتابخانه بپردازد. در باد وفاداری 

کنندۀ مبلفۀ رفتار شهروندی سازمانی جاماه بودند. وفاداری سازمانی دومین باد بینیسازمانی نیز نتایج نشان داد که پیش

سووازمان کمک  یرونیب هایقضوواوتکه به بهبود اسووت  یرموظفیغ یهاتیان ام فاالق اسووت که شووامل از ابااد رفتار تال

بوسیله فداکاری در راه منافع سازمانی مشخص  مختلف یهازمان و مکان و طیسازمان در شرا تیاز هو تیحماو  دینمایم

 جینتا اسووت. یکار هایگروه و هار از بخشکل فرات کیعنوان  به. از سوووی دیگر، وفاداری به رهبران سووازمان شووودیم

شان داد که وضا شهروند تیپژوهش حاضر ن شهر مشهد ب یسازمان یرفتار  ستان قدس  از حد  شتریکتابداران کتابخانه آ

تحت تأثیر وفاداری  یادیاحتمااله تا حد ز رفتار شووهروندی سووازمانیکه  شووودیبرداشووت م نیقرار داشووت. چن نیانگیم

شد.  سیون چندگانه همسازمانی با شان میزیرا نتایج آزمون رگر ستاندارد در باد زمان ن دهد با هر واحد افزایش انحراف ا

توان گفت که نمره ی میبه عبارتیابد. درصد انحراف استاندارد رفتار شهروندی سازمانی افزایش می 28وفاداری سازمانی، 

حراف استاندارد رفتار شهروندی سازمانی کتابداران نقش دارد. هر درصد در نمره ان 28انحراف استاندارد وفاداری سازمانی 

کتابخانه برای داشووتن هویت و توووویر بیرونی مناسووب نیازمند به وفاداری کتابدارانش دارد. زیرا وفاداری باالی کتابداران 

که وفاداری کتابداران  شودیماستنباط  طورنیا آمدهدست به. از نتایج کندیمهویت و توویر مناسبی از کتابخانه را تفهیم 

در حد خوبی اسوووت. ای اد وفاداری در کتابداران نیازمند بها دادن به آنان و توجه به  شوووانکتابخانهبه  پژوهش مورد

سته شکالت آنان دارد. رمادیغی مادی و هاخوا ستنباط را  نیبنابرای و گوش کردن به م شت که  توانیماز نتایج این ا دا

  بوده که توانسته وفاداری آنان را جلب نماید. گوپاسخو به حداقل نیازهای کتابدارانش  داده بهاه به کتابدارانش کتابخان

ضر نتایج پژوهش ستا با پژوهش حا ستند که در این را شکار کرد.  هاآنهایی ه سازمانی را آ نتایج  جمله ازتأثیر وفاداری 



 

 

و پژوهش گل پرور و  (1391)و همکارانش  افشووار لیما( و 2019) نیسووبتیاو  (2020)سوولما و همکارانش  هایپژوهش

سیدند که وفاداری 1390نادی ) ست. آنان به این نتی ه ر سو با این پژوهش ا سطه را در رابطه  یسازمان( هم  بانقش وا

با توجه به تأثیر مثبت و وفاداری  حالنیع در .کاری در محیط کار دارد که با نتایج پژوهش حاضووور همخوانی دارد اخالق

 مبلفهتواند با شناسایی و تقویت عوامل مبثر بر ، کتابخانه میپژوهش موردسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کتابداران 

 وفاداری سووازمانی که مبثر بر رفتار شووهروندی سووازمانی کتابداران خود اسووت در مبلفهوفاداری برای حفظ تأثیر و بهبود 

 ریزی نماید. ت در نیل به بهبود رفتار شهروندی سازمانی در کتابخانه و اهداف آن برنامهنهای

ست:  شامل مفاهیم ذیل ا ست. این باد  سازمانی ا شهروندی  سومین باد از ابااد مبثر بر رفتار  سازمانی  شارکت  -1م

شارکت اجتماع سات غی که منظور م ضور در جل ستراجباریح سازمانی ا شمردن ی  سازمان و محترم  سا ل  حرکت و  یم

 ی از راه پیشنهاد دادن،به بحث چالشی که منظور نشان دادن تمایل تیمشارکت حما -2است، مسا ل  آن یپاپا بهکردن 

ضایت  بهبود یبرا ست  یسازمانو شارکت عمل -3وا وورت قبول کردنی که منظور م ضافی ب ست، و داوطلبانه تکالیف ا  ا

 احتمااله که  شووودیماز نتایج چنین برداشووت  اسووت. کارکردن های مهم تا دیروقتطرحهمچنین برای به پایان رسوواندن 

از اطاعت سووازمانی و وفاداری سووازمانی باشوود.  متأثری رفتار شووهروندی سووازمانی کتابداران، تا حد زیادی فقط نیبشیپ

شی  سازمانی نق شهروندی  سازمانی در بروز رفتار  شارکت  شارکت بنابراین با توجه به اینکه م شت کتابخانه باید برای م ندا

من ر به بروز   هینت دری داشته باشد تا کتابداران ترغیب به مشارکت شوند که زیربرنامهی سازمان هابرنامهکتابداران در 

  رفتار شهروندی سازمانی مناسب در جهت نیل به اهداف عملکردی کتابخانه شود.

، را آشکار کرد یسازمان مشارکتها تأثیر آن جینتا وشده است ن اما هشپژواین  یدر راستا هایی کهشپژوهاز جمله 

 ییمالمان ابتدا یبا مشارکت سازمان یسازمان یرابطه رفتار شهروند یبررس هدف با (۱۳۹۸)و همکارانش  انیپرتوپژوهش 

( 2017سای )تسای و تهمچنین در پژوهش دارد. ن یپژوهش حاضر همخوان جیکه با نتا ان ام پذیرفت شهرستان بهبهان

ست.  سو نی ضر هم سازمانی تأثیر دارد که با پژوهش حا شهروندی  سازمانی بر رفتار  شارکت  سیدند که م به این نتی ه ر

، کتابخانه پژوهش موردبا توجه به تأثیر مثبت مشووارکت سووازمانی بر رفتار شووهروندی سووازمانی کتابداران  حالنیدرع

 ی داشته باشد.زیربرنامهسازمانی کتابداران در جهت نیل به اهداف خود، تواند برای بهبود وضایت مشارکت می

کننده و جوانمردی اسوووت که ابااد عوامل های فردی که شوووامل ابتکارات فردی، رفتارهای کمکاما در مورد ویژگی

رفتار  راتییتغ ازدرصوود  22 دهدینشووان م ونیآزمون رگرسوو جینتا دادفردی رفتار شووهروندی سووازمانی را تشووکیل می

سط ابااد  یسازمان یشهروند شهروند گریدعبارت. بهشودیم ینیبشیپهای فردی ویژگیتو الذکر فوق یسازمان یرفتار 

  است. های فردیویژگی باددرصد( وابسته به  22)

شامل این موارد نیبشیپهای فردی ابتکارات فردی باد اول ویژگی ست که  سازمانی ا شهروندی  ست : ی کننده رفتار   -1ا

ستفاده از همکاری سازمان -2دیگران،با  بهبود عملکرد فردی و گروهی با ا شناس بودن،در ان ام امور  از منابع  -3ی وقت 

سا یسازمان ضوعات مرتبط  ریو  شتن، تمایل درونی  -4محافظت نمودن ،مو سازمانی دا شارکت  برای توانایی بهتر در م



 

 

شغلی و  سب دانش  شتن برای ک ستنوعدا شکل دارندی دو  ی کهمواد هیته -6،که به منظور یاری به افرادی که در کار م

رفتار  تیپژوهش حاضر نشان داد که وضا جینتا نمایند. هیته نیستند آن مواد را خودشان قادر است وهمکاران  ازین مورد

 شودیبرداشت م نی. چنقرار داشت نیانگیاز حد م شتریکتابداران کتابخانه آستان قدس شهر مشهد ب یسازمان یشهروند

زمان نیز نشووان نتایج آزمون رگرسوویون چندگانه هم باشوود.های فردی ویژگیمتأثر از ابااد  یاحتمااله تا حد جینتا نیکه ا

درصد انحراف استاندارد رفتار شهروندی سازمانی  57دهد با هر واحد افزایش انحراف استاندارد در باد ابتکارات فردی، می

درصووود در نمره انحراف  57توان گفت هر واحد نمره انحراف اسوووتاندارد ابتکارات فردی ی میبه عبارتیابد. افزایش می

 استاندارد رفتار شهروندی سازمانی کتابداران نقش دارد.

با  حالنیدرع .سووتاهمسووو با پژوهش حاضوور ( 1389) مهرنیطبرسووا و رامو  (1395)زارعی و همکارانشپژوهش نتایج 

سازمانی کتابداران ثیر مثبت و مانیتوجه به تأ شهروندی  تواند برای ، کتابخانه میموردپژوهشدار ابتکارات فردی بر رفتار 

بهبود و تقویت ابتکارات فردی کتابداران، بستر مناسب را فراهم سازد تا من ر به بروز ابتکارت فردی مناسب کتابداران در 

 جهت نیل به اهداف کتابخانه شود.

های فردی مبثر بر رفتار شهروندی سازمانی کتابداران فرض شد که کننده دومین باد از ابااد ویژگیمکرفتارهای ک

ساطت (به منظور جلوگیری از تنش در حرکات یشیادب )دوراند تیرعاشامل   نیب یهاتاارض ی ازریجلوگبه منظور )، و

ستسازنده  ریغ یشخو شو، (ا  گرانیکمک کردن به دو  (یاحرفهی هاتیموفقکه منظور مشوق همکاران بودن در ) قیت

  .شودیم همکاران یبرا یمشکالت کار به منظور عدم ای اد

ستا شیژوهپ ضر ان ام یدر را ست که نتا پژوهش حا شکار کرد.  کنندهرفتارهای کمکآن تأثیر  جیشده ا نتایج را آ

کننده در ای اد آرامش در کتابخانه رفتارهای کمک .نداشووت یپژوهش حاضوور همخوان جیبا نتا( 1396پژوهش قاسوومی )

در  یعملکرد کل لیکارکنان باعث تسوووه یهمکارکند ( در پژوهش خود بیان می2008رابطه راوب ) نقش دارد. در این

شود. هاروشکننده، برای ترغیب بروز رفتارهای کمک شودیم. توصیه شودیمسازمان  پاداش  مثالهی مختلف بکار گرفته 

. از طرفی دید بیرونی پاداش برای بقیه کارکنان نیز شوووودیمکننده من ر به تکرار آن رفتار د از بروز رفتارهای کمکبا

 ترغیب را در پی دارد.

ی آموزشی هابرنامهاستنباط شد این است کتابخانه باید  پژوهش موردکننده کتابداران آنچه از نتایج رفتارهای کمک

سب ب شویقات منا شتر و ت سد. بی شد که بتواند به نتایج بهتری بر شته با شتر برای ترغیب کتابداران خود دا کل با  طوربهی

به بهبود عملکرد و اهداف کتابخانه  توانیمکننده کتابداران ی ترغیب رفتارهای کمکهانهیزمی برای ای اد زیربرنامه

 رسید.

 کتابداران اسوت که شوامل یسوازمان یمبثر بر رفتار شوهروند یفرد هاییژگیباد از ابااد و نیمسوو جوانمردی یرفتارها

که  یطیبه شوورا نانهیبنگاه خوشی، و ناراحت ایو  تیبدون ابراز شووکا را تحمل کردن کنندهناراحت ریناپذاجتناب طیشوورا

ست مطلوب  شاید شودیمنی صل از آزمون  شان د طور به. نتایج حا ضایف بودن جوانمردی کتابداران را ن سبی   بههد. ن



 

 

سازمانی نیبشیپشاید در  پژوهش موردگفت که رفتارهای جوانمردی کتابداران  توانیم گرید عبارت شهروندی  ی رفتار 

و کتابخانه باید جوانمردی کتابداران مشوغول به کار را  در ذات کارکنان نهفته اسوت یجوانمردکتابداران ناتوان باشود. اما 

ستیستقویت کند ولی با اعمال  شود.  مندبهرهاز تأثیر رفتارهای جوانمردی بر بهبود عملکرد کتابخانه  تواندیمی الزم هاا

سطح هاروشاز  تواندیمهمچنین کتابخانه  ستفاده نماید تا از نیروهایی که  ستخدام آنان ا سن ی در زمان ا ی جوانمردی 

 جوانمردی بهتری دارند برای کار دعوت به عمل آورد.

تایج پژوهش  هاد ،یدعلم بالن تایج پژوهش  زین (2002بل و منکوک ) و (2007و چو ) وی ،(1398) یلیو ف یفر در ن

کل با توجه به تأثیر  طوربه. آوردیکارکنان به وجود م انیرا م یمثبت ، جویکه رفتار جوانمرد دارندیاظهار مخودشوووان 

، شوووودیمیش کیفیت خدمات در کتابخانه من ر به افزا تیدرنهارفتارهای جوانمردی بر رفتار شوووهروندی سوووازمانی که 

کتابخانه جهت تقویت رفتارهای جوانمردی، باید فرهنگ جوانمردی را در جو کتابخانه رواج دهد تا بتواند کتابدارانش را 

 هدایت نماید. شودیمی که من ر به بهبود خدماتش اجوانمردانهترغیب به رفتار 

 تیتقو قیاز طر ،یرفتار شوووهروندی سوووازمانبروز سوووطح  شیجهت افزا توانندیم و کتابخانه و مسوووئوالن رانمدی

 بهتوانند مدیران کتابخانه می این پژوهش،های بر اسوواس یافته آورند.الزم را به عمل اصووالحی اقدامات های مناسووبمبلفه

 کتابخانه مشارکت دهند. مسا لبرانگیختن رفتار شهروندی مناسب کتابداران را در  منظور

ست مدیران می که آن ا از ویت افراد نهفته ا شخ های خاص جوانمردی کتابدارانی که دارای توانند با مایارجوانمردی در 

های مشووغول به کار را از تأثیر جوانمردی آگاه سووازند. با توجه به یافته و کتابداران رندیکارگبهاین خووووصوویت هسووتند 

ستا یپژوهششود، پژوهش، پیشنهاد می شهروند یسبرر یدر را  .یردان ام پذ ینمراجا یدکتابداران از د یسازمان یرفتار 

در سووایر مناطق جغرافیایی و همچنین در سووایر ن کتابخانه آسووتان قدس اکتابدار یسووازمان یرفتار شووهروندهمچنین، 

 ی عمومی بررسی شود.هاکتابخانه

یک دسته مضامینی را دخیل در بروز  مواحبهکتابداران مورد که  دادپژوهش نشان  نیا هایافتهبخشی از ی لیتحل

تار شوووهروندی سوووازمانی خود  ندیمرف مل سوووازمان عنوان بهرا  هاآن توانیم که دان لت سوووازمانی، : رینظ یعوا عدا

آمد عدالت سازمانی بود  به دستدانست. از مضامین اصلی که از مواحبه با کتابداران  ی و حمایت سازمانیسازمانفرهنگ

ی مختلف در سووازمان عدالت رعایت شووود هانهیزمیی اسووت. برداشووت کلی این بود که اگر در هامقولهای زیر که خود دار

ستا  هاآندخیل در بروز رفتار شهروندی  عدالت سازمانی  دهدیمی زیادی ان ام شده که نشان هاپژوهشاست. در این را

سازمانی کارکنان  شهروندی  نام  توانیم( را 1392) و همکارانشخواه وطنپژوهش  جمله از. شودیمباعث افزایش رفتار 

سازمانی رابطه مثب دیمببرد که  ست که عدالت  سازمانی دارد. این نکته ا شهروندی   تیاهم انیدر بت و ماناداری با رفتار 

کارکنان مشارکت کارکنان موجب تاهد و مسئولیت بیشتر  که به این موضوع اشاره داشت توانیم مشارکت در تومیمات

کنند. همچنین کارکنان در خود زمان شووده و از طرفی در جهت برآورده کردن اهداف سووازمان تالش بیشووتری میسووا

تا  شودیسازنده م یهاشهیعرضه کردن اند مبثر در ارا ه رفتار مطلوب کارکنان با یعاملکه  احساس ارزش و اعتبار کرده،



 

 

 نیدر ا(. 1382 قدم،ازاده ی)مهد دیبهتر اسووتفاده مطلوب به عمل آ یکارهانظراتشووان در جهت راه ییایو پو تیاز خالق

 و همسو با این مضمون بود. دیمب (۱۳۹۸اطهر ) یبدرقه و موسو ،یاحمد ان،یپژوهش پرتو یهاافتهیرابطه 

کردند.  یمارف شووودیم یسووازمان یبروز رفتار شووهروند دخیل دراز  یکیعنوان  را بهتقدیر و تشووکر نقش  کتابداران

دهی مناسووب و که سوویسووتم پاداش کنندیم دیتا ( ۱۳۹۵ی )میو ابراه یدآبادیمفیدرز پژوهشدر پاداش  تیاهم انیب

برای کارکنان فراهم کند که تأثیر مسوووتقیمی بر رفتار و تالش  تواندیممدیریت درسوووت آن زمینه رضوووایت فراوانی را 

شته و  سازمانی   هینت درکارکنان دا شیکتابداران نقش . شودیمموجب بهبود عملکرد  عنوان  را به امکانات رفاهی و ورز

در توضوویح مووواحبه در رابطه با این زیر کردند.  یمارف شووودیم یسووازمان یبروز رفتار شووهرونددخیل در  از عوامل یکی

که با فراهم نمودن امکانات رفاهی و ورزشی و برگزاری اردوهای تفریحی،  کردندیمی زیادی بود که بیان هاصحبتمقوله 

شد.  سازمانی کارکنان خواهد  شهروندی  سازمان من ر به رفتار مطلوب  شگری از طرف  ماتقد بودند امکانات  هاآنگرد

شد و کارکنان  شادابی کارکنان خواهد  شی باعث  شهروندی مطل هیباروحرفاهی و ورز وب در جهت اهداف خوب و با رفتار 

این برداشت را داشت که امکانات رفاهی و مانند آن  توانیمی طورکل به حالنیدرعسازمان تالش مضاعف خواهند داشت. 

من ر به بهبود عملکرد  تیدرنهاداشته که  هاآنباعث رضایت کارکنان شده و تأثیر مستقیمی بر رفتار شهروندی مطلوب 

این نکته را ( 1389چگینی و غفارزاده ) گودرزوندنیا، گن یو ( 1396و حسووینی ) امیدر پژوهش بهرشووود. سووازمان می

ضایت کارکنان را  سازمان بتواند ر  توان به ان ام وظایف فرانقش کارکنان امیدوار بود.نماید، می نیتأماظهار کردند که اگر 

 هانهیزماجرای عدالت در همه  موردپژوهشکتابداران توان بیان کرد که گونه میدر مورد مضووومون عدالت اجتماعی، این

سواد و میزان  ازجمله سطح  سازمان را شانت ربهعدالت اجتماعی با توجه به نوع مدرک و  ، دخیل در بروز رفتار از طرف 

 ی فرعی زیادی را شامل میهامضمون. البته این مضمون، خیلی کلی است و دانستندیم شانیسازمانمطلوب شهروندی 

 یکیعنوان  را به قوانینکتابداران شودکه خود یک مبحث جداگانه در تأثیر نوع عدالت در رفتار شهروندی سازمانی است. 

شوورح توان مضوومون قوانین می حیکردند. در توضوو یمارف شووودیم یسووازمان یکه سووبب بروز رفتار شووهروند یاز عوامل

شفاف بودن  هاآنرا نام برد.  کار در سازمان ندیروشن در خووص فرا هایو دستورالامل مدون مشخص، قوانین یهاشغل

ستندیمعملکرد و نوع اجرای آن را در رفتار خود دخیل  ستورالامل. با اجرای دان سبهاد سازمان  ی مدون و منا از طرف 

 کارکنان خواهد شد.  یسازمان یمن ر به رفتار مطلوب شهروند

شیابی خود  دیتأکبا کتابداران  شهروند دخیل در از عوامل یکیعنوان  را بهفراوان ارز  شودیم یسازمان یبروز رفتار 

ارزشوویابی، کتابداران مورد پژوهش بیان کردند نوع ارزشوویابی مدیر و  نیمووواحبه در رابطه با ا حیکردند. در توضوو یمارف

سازمانی  شهروندی  سازمان دخیل در بروز تکرار رفتار مطلوب  سئول  شت میم ست و بردا ست از ا شیابی نادر شود که ارز

واحبههمچنین  .دینمایمتکرار رفتار مطلوب جلوگیری  شتند که اگر  شوندگانم با  سته،یشا کتابدارانشناخت اظهار دا

یابی ، اگر در ارزشعملکرد است یابیارز یعلل اصل ها و ازجملهپاداش به آن یاعطابا  شانبهبود عملکرد یبرا زهیانگ  ادیا

کننده این نکته است که دییتا( 1396عدالت باشد بر رفتار شهروندی مطلوب مبثر خواهد بود. پژوهش سلطانی و علیانی )

  های کارکنان و ارزیابی عملکرد ارتباط وجود دارد.بین ارزشیابی شایستگی



 

 

ض دومین صل مونم ست آ یا واحبه با کتابداران بد عوامل  نیترمهمیکی از  عنوان بهکه  بود یسازماند فرهنگمکه از م

ی دخیل در بروز رفتار شهروندی سازمانی سازمانفرهنگ حالنیدرعتوان استنباط کرد. دخیل در بروز رفتار کتابداران می

ارتباط  دیمب توانیمی که در این زمینه هاپژوهشی اسووت. از سووازمانبرونی و سووازماندرونباعث بهبود کیفیت ارتباط 

شد پژوهش یسازمانفرهنگ سازمانی با شهروندی  ستیعل ی،اویخ یاری و رفتار   (1395) یفراهان یجالل ی وقهفرخ دو

  است. شدهانیبی سازمانفرهنگبود. در ادامه باضی از زیر مقوالت 

ضموناز  سازمانی خود هام شهروندی  ستندیمی که کتابداران دخیل در بروز رفتار  سالم بود. آنان ماتقد  دان رقابت 

 افزارهانرم، بروز بودن با منابع ،ارتقان دانش و تحویالت ازجملهبودند اگر رقابت سالم و مناسب و سازنده در زمینه مختلف 

تواند در برانگیختن انگیزه خدمات بهتر و رفتار مطلوب شووهروندی در ، داشووته باشووند میو نیازهای مراجاین و مانند آن

سووازمان، اهداف رقابت و ای اد ح  همکاری بین  اندازچشوومنه شووود. آنان بیان کردند هرچه بهتر شووناسوواندن کتابخا

  هیدرنتی کتابداران و رفتار مناسوب کتابداران و هاتیقابلی شوود من ر به بهبود سوازشوفافکتابداران از طرف سوازمان 

این مضمون است  دیمب (۱۳۸۶زاده ) نیحس و نیآوارس یملکد. پژوهش جذابیت کار و بهبود عملکرد کتابخانه خواهد ش

ی تقویت اخالقیات و سووالمت نیروی کار اسووت که من ر به هاراه، یکی از بهترین ی سووالم در سووازمانهارقابتکه ای اد 

 مشروط بر اینکه سازمان پشت این برنامه باشد. شودیمموفقیت کار سازمان 

دانستند جو کتابخانه بود. از مبثرترین عامل بر بروز رفتار شهروندی خود میهایی که کتابداران یکی یکی از مضمون

که  کتابخانهکیفیت محیط  گریدعبارتبهیا . اسوووت کار محیط از کتابداران برداشوووت همان جو از گفت منظور توانیم

. جو دباشووومی کتابخانه در رفتار جمای ادراک بر مبتنی و گذاردمی ریتأث آنان رفتار بر و کنندرا ت ربه می آن کتابداران

نتی ه کارکنان با  سوالم و مطلوب در هر سوازمانی من ر به ارتباط سوالم و صومیمانه میان کارکنان سوازمان شوده که در

ی ان ام خواهند داد. بنابراین این مضمون اشاره به آن داشت که جو خوب بهیکدیگر همکاری کرده و وظایف شغلی خود را 

شرایطی را فراهم  ستانه کتابخانه  ستانه همچنین من ر به  کندیمدو شود. جو دو شهروندی کتابداران برانگیخته  که رفتار 

تأثیر بر  که  بداران شوووده  تا ماتاحترام بین ک نادهخد یت آ به مراجاین و رضوووا ناسوووب  ژوهش . پشوووودیمن ی م

( استقرار جو مناسب 1394( و همچنین پژوهش روشندل اربطانی و مقوودی )1395ساالروند،درگاهی،اله دادی و شهام )

 کردند. دأییترا دخیل در بروز رفتارهای فرانقشی از سوی کارکنان خواهد شد  هاسازمانبر فضای 

تقویت اخالقیات، ان ام کار ی کمکی باعث هاتیفاال، به بیان کردند که ترویج کارگروهیکتابداران مورد موووواح

کارکنان مستاد  شود که باعث تقویت کمک به سوووازمان در جوووذب و نگهوووداریمی گروهی و احساس تالوووق تیموووی

این مضمون هستند که کار تیمی در سازمان برانگیزنده باضی از  دیمب (1391پژوهش عارفی، شهودی و زندی )گردد. می

شهروندی ضامین دیگر، مانویت کاری بود که برگرفته از نوع خدمت .شودیمسازمانی کارکنان  ابااد رفتار  سانی در از م ر

سازمانی مبثر بود.  شهروندی  سازمان با یادآوری کتابخانه و بروز رفتار  شتند که اگر  شاره دا ضمون به این نکته ا در این م

ی آنان دارد. رسووانخدماتر نوع رفتار شووهروندی مطلوب و نوع به کتابداران، تأثیر ب السووالمهیعلمتالقات آن به امام رضووا 

، در کتابخانه مشغول کار باشند رفتاری مناسب بداران با یاد رضایت خدا و حضرتشماتقد بودند اگر کتا شوندگانمواحبه



 

 

شد. در رابطه با این  ناش در شان داده و این رفتار من ر به بهبود عملکرد کتابخانه خواهد  مقام و منزلت حضرت از خود ن

کردند که مانویت در محیط کار رابطه ماناداری با رفتار شوووهروندی  دییتا (1385ن، فرهنگی، فتاحی و واثق )مضووومو

 .داردسازمانی 

. شودیمران منتج به رفتار مطلوب شهروندی در جهت تحقق اهداف کتابخانه از سمت کتابدا شدهادراکحمایت سازمانی 

های مختلف و بهان دادن به آنان و توجه به مشکالتشان و زیر مقوله این مضمون مواردی مانند حمایت از کتابدار در زمینه

شهر هاپژوهش جمله ازمانند آن بود.  سازمانی و تأثیر آن بر رفتار  ستای حمایت  سمایلی )در را ( 1397وندی پژوهش ا

در نهایت،  .کارکنان را در پی داردرفتار شوووهروندی  افزایشافزایش حمایت سوووازمانی، کردند که  دیتا این مضووومون را 

حمایت سووازمانی دخیل در بروز رفتار شووهروندی سووازمانی کتابداران -عوامل سووازمانی عنوان بهتوان مضووامینی که می

  .از کتابدار تیحما ،احترام، رویدادن به ن بهادانست عبارتند از :  موردپژوهش

 ارزش قا ل شدننوع  دانستندیخود م یسازمان یکه کتابداران دخیل در بروز رفتار شهروند دیگری ییهااز مضمون

ده و ارزش قا ل شووود از مووواحبه درباره این مضوومون بیان کردند که اگر سووازمان به کتابداران و نظرات آنان بهان دابود. 

شهروندمنتج به  سازمانی کتابداران رفتار  سازمانی قرار داد. که می شودیمی مطلوب  توان این مضمون را در نوع حمایت 

های که کتابداران نوعی رفتار مشووارکتی نشووان دهند و با نظرات و پیشوونهادات خود در برنامه شووودیمی باعث به عبارت

های مختص خود برای اگر کتابخانه روش ع رفتار از ابااد رفتار مشووارکتی گراهام اسووت.این نوسووازمان شووریک شوووند. 

شووهروندی  رفتار مطلوبباعث   هیدرنترسوویدگی به مشووکالت کتابداران داشووته باشوود موجب رضووایت کتابدار شووده که 

اظهار کردند که اگر کتابخانه به هر روشووی به کتابدارانش توجه داشووته باشووند و کتابداران،  شوووندگانمووواحبه. شووودیم

ضمون کفاش ووص این م شهروندی مطلوب بروز خواهد کرد. در خ سازمان را ح  کنند، رفتار  ش اعیان و حمایت  پور، 

  کردند. دییتا( در پژوهش خود این مضمون را 1396بند حسینی طوسی )عالقه

 هووواو ترغیوووب آنکتابداران  برانگیختنمنظور  بهشود: های پژوهش، پیشنهادات زیر، ارا ه میتها، براساس یافتهدر ان

در کتابخانه رعایت شود؛ کتابخانه با یادآوری و آگاه کردن  هانهیزمسازمانی، عدالت در همه  شهروندی رفتار ان وووام بوووه

کتابداران از قداست دستگاه و انتواب به حضرت، آنان را به ان ام رفتار شهروندی مطلوب در شان دستگاه تشویق نمایند؛ 

شغلی، ترغیب و هدایت نمای سب دانش  ضای علمی در کتابخانه، کتابداران را به ک د؛ کتابخانه با جلب کتابخانه، با ای اد ف

ها به روش مختص خودشان، برای سازمانرضایت شغلی، کتابداران را به برانگیختن رفتار شهروندی مطلوب هدایت نماید؛ 

رسیدگی به مشکالت کتابداران تالش کنند که حداقل رضایت کتابداران جلب شده و با توجه به نتایج این پژوهش، باعث 

سوووطح بروز رفتار  یشجهت افزا توانندیو مسوووئوالن و کتابخانه م یرانمد؛ خواهد شووودرفتار مطلوب شوووهروندی ای اد 

های برای پژوهش همچنین آورند.الزم را به عمل یمناسب اقدامات اصالح هایمبلفه یتتقو یقاز طر ی،شهروندی سازمان

شنهاد می شیآتی، پی صلی  شود؛ در پژوه سازمانی کتابداران از دیدگاه مدیران و  کنندهبیترغعوامل ا شهروندی  رفتار 

سازمانی کتابداران میقرار گیرد؛  موردپژوهشمراجاین  شهروندی  ضد  شود؛ عواملی که باعث رفتار  سی  اثرات شود برر

شهروندی کتابداران بر بروندادها و عملکرد کتابخ شود و در نهایت، رفتار  سی  شی شودیم شنهادیپانه برر رفتار  در پژوه



 

 

 . شود یبررسهای فقط گراهام شهروندی سازمانی کتابداران با مبلفه

 سپاسگزاری

 .ندینما یتشکر و قدردان ارزشمندشان از داوران محترم به خاطر نظرات دانندینگارندگان بر خود فرض م

 منابع

سمایلی،  ،( 1)3 ،مهندسی و علوم نخبگان. سازمانی شهروندی رفتار و شده ادراک سازمانی حمایت رابطه تبیین(. 1397) حمدم ا

1-12 . 

 علوم در اخالق. سازمانی عملکرد با سازمانی شهروندی رفتار و کاری اخالق رابطۀ. (1394) استیره ،اسکندری و  منوور ،ایراندوست
 ۱۰۷-۱۱۴( :۴) ۱۰ ،فناوری و

( کارکنان وزارت یفرد -ی)سازمان یسازمان یبردو باد رفتار شهروند یشغل تی(. تأثیر رضا1396) میمر ی،نیحس و شهاب ی،بهرام

 .18-11، (1)4،در ورزش یرفتار سازمان تیریمطالاات مد یپژوهش-یفولنامه علم ورزش و جوانان.

بررسووی رابطه رفتار شووهروندی سووازمانی با  .(۱۳۹۸) مرضوویه و موسوووی اطهر، سوویدذبیح اله ،بدرقه ؛ندا ،فرشووته؛ احمدی، پرتویان

چهارمین کنفران  بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی  .مشارکت سازمانی مالمان ابتدایی شهرستان بهبهان

 .و روانشناسی و مطالاات اجتماعی ایران

دانشگاه آزاد  نامه کارشناسی ارشد(..)پایان نیهای شغلی و رفتار شهروندی سازمابررسی ارتباط بین ویژگی (.1391) تیمور خاطری،

 سنندج، سنندج، ایران.

، یمطالاات منابع انساندانش.  تیریو ابااد آن با مراحل مد یسازمان یرفتار شهروند ی(. بررس1394حسن )یی، فدا و مهسای، الیدان
5(3 ،)157-171. 

کنفران  جامع علوم مدیریت و .تأثیر پاداش بر عملکرد کارکنان سوووازمان (.۱۳۹۵)رامین و ابراهیمی، مسووویح ،درزی مفیدآبادی
 .، تهران، دبیرخانه کنفران  جامع علوم مدیریت و حسابداریحسابداری

ضا ضا، آزاده دل  ؛مراد،  زگاهید ییر س(1393) ساناز،  یداغقرهو  نیفرز، فرحبد  ؛محمدر شهروند رابطه ی. برر با  یسازمان یرفتار 

 .۱۵-۱۰ ،( ۸۰) ۲۰ ،النیگ یم له دانشگاه علوم پزشک. النیاستان گ یهامارستانیخدمات در ب تیفیک

خبرنگاران شوواغل در  یسووازمان یو رفتار شووهروند یجوّ سووازمان نی(. رابطه ب1394)روشووندل اربطانی، طاهر و مقوووودی ، مسوواود

 .48-25(، 1)26 ،فولنامه رسانه (.رنای)ا یاسالم یجمهور یخبرگزار

در  یسازمان یریادگیو  ینقش هوش سازمان ی(. بررس1395)ی ، مهریاریشهر و الیسه ،وازانمهمان ؛رضایعل ،مقدم ؛میعظ ی،زارع

 .32-1 ،(4)5 ،یدر علوم انسان تیابتکار و خالق. یسازمان یدانش و نوآور تیریمد نیرابطه ب نییتب

 کارکنان در سازمانی شهروندی ورفتار سازمانی جو رابطه(. 1395) گلسا شهام، س اد و دادی،اله حسین؛ درگاهی، ساالروند، عباس؛

 .45-56(، 1) 7 درمان، و بهداشت مدیریت م له. پزشکیعلوم دانشگاه ستادی
ضا ی،سلطان س ی،انیعل و محمد ر ش یابینظام ارز یلیو تحل یقیتطب سهی(. مقا1396)یمو ها در  یستگیشا یابیعملکرد و نظام ارز

 .182-157 ، (1)9، ی منابع انسان تیریمد یهاپژوهشسازمان. 

(. بررسووی رفتار شووهروندی سووازمانی و عوامل مبثر بر آن در بین مالمان شووهر کرمان. 1392الدینی مطلق، محمدحسوون )شووم 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. نامه کارشناسی ارشد(.)پایان

نامه پایان)عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی مشهدبررسی رابطه (. 1392صبوری ، فهیمه )

 دانشگاه امام رضا علیه السالم ، مشهد، ایران. کارشناسی ارشد(.



 

 

سین؛ یحیوی، ، فخرالدین؛ نژادتقی صفوی، محبوبه؛ شید اهلل وح ت فراهانی، ح سی(. 1391) رادفر، فر صیف برر ستگی تو  و همب

. تهران پزشکی علوم دانشگاه هایبیمارستان در شاغل پرستاران شده ادراک ایرویه عدالت با سازمانی شهروندی هایرفتار

 . 47-43 ( ،1) 4 ،اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی، علوم م له

 دانشگاه هایکتابخانه در سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی عدالت بین رابطه (. بررسی1394جو، اعظم و محمودی، حسن )صنات

 .254-235(، 1) 5رسانی، پژوهشنامه کتابداری و اطالع مشهد. فردوسی

 .117-103(، 3)15، انداز مدیریت دولتیچشم ارا ه مدل رفتار شهروندی سازمانی. (.1389مهر، حمید )و رامین طبرسا، غالمالی

رفتار شووهروندی سووازمانی و کار تیمی: مطالاه موردی کارکنان رابطه بین  (.1391)خلیل ،زندی و مریم ،شووهودی ؛محبوبه عارفی،

 .49 – 31(، 12)4،نشریه مشاوره شغلی و سازمانی.دانشگاه کردستان

شهروندی  .(۱۳۹۸) و فیلی، اردالن ، پیامرهادی؛ فسیدمحمد، بالدیعلم ستی و آداب اجتماعی رفتار  تأثیر ابااد جوانمردی و نوع دو

نخسووتین کنفران  ملی مدیریت، اخالق و  .سووازمانی برکیفیت خدمات مطالاه موردی : آنان  های مسووافرتی شووهر شوویراز

 .موسسه آموزش عالی آپادانا .شیراز .کسب و کار

 کل ادارات کارکنان سوازمانی شوهروندی رفتار بر سوازمانی تاهد گانهسوه نقش بررسوی(. 1394) رسوول محمد و طریقی، پور،غالم

 . 575-588 ،(4)7 ،ورزشی مدیریت م له. کشور جوانان ورزش

م له  .یسازمان یکار و نقش آن در بهبود رفتار شهروند طیدر مح تی(. مانو1385بهاره ) ،واثق ی ومهد ی،فتاح ؛اکبریعل فرهنگی،
 .36 – 5 ،(3)4 ، یفرهنگ سازمان تیریمدی علم

 .تهران.شانزدهمین کنفران  بین المللی روابط عمومی ایرانی.رفتار شهروند سازمان کید تاربا (.1396قاسمی، فرزانه)

سلیمانی قوچانی، -مدیریت نوین هایپارادایم المللی بین کنفران . سازمانی شهروندی رفتار تحلیل(. 1395) زینب پایطاق،فرخ و 
 .بهشتی. تهران.ایران شهید دانشگاه. سازمانی و ت اری هوش

(. بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی سازمانی با 1396بند، محسن )پور، آذر؛ ش اعیان، امیر و عالقهکفاش

 .42-47(، 1)12، نشریه پژوهش پرستاری ایران تاکید بر نقش میان ی رضایت شغلی.
در  یانحراف یبا رفتارها یاخالق کار نیدر رابطه ب یسوووازمان یوفادار یان ی. نقش م(1390ی )محمدعل ی،ناد و محسووون ،پرورگل

 . ۵۳-۴۳،( ۱) ۶، یاخالق در علوم و فنّاورفولنامه کار .  طیمح

 یبر رفتار شووهروند یعدالت سووازمان ادراکتأثیر ی(. بررسوو1389احمد ) ،غفارزاده و مهرداد ی،نیگودرزوند چگ ؛نیحسوو ،اینیگن 

)بهبود و  تیری(. مطالاات مدیبندر انزل النی( و )گمرک( اسووتان گیانوردی: ادارات کل )بنادر و دری)مطالاه مورد یسووازمان
 .120-91 ،(61)17 ( ،تحول

 ی)مبلفه هایسازمان یرفتارشهروند انی. رابطه م(1391) محمد جافر ی،کندی و مهد ،مامارپور ی؛عل ،زادهرجب؛ مهناز ،افشارلیما

منتخب  یمارسووتانهایکارکنان ب انیدر م یمنابع انسووان ی( و بهره وریتوسوواه شووخووو ،یاطاعت سووازمان ،یسووازمان یوفادار

 .۱۶۱-۱۴۶،( ۳) ۲ ،یمنابع سازمان تیریمد یها ژوهشپ. یبهشت دیتهران و شه یعلوم پزشک یدانشگاهها

شار، مهناز؛مایل سی(. 1391) پور، مهدیعلی و مامار  زاده،رجب اف  در کارکنان ازدیدگاه سازمانی شهروندی رفتار بین ارتباط برر

 . 157-169 ،(2)6 ،سالمت پیاورد .تهران شهر آموزشی هایبیمارستان

بررسووی بین رضووایت شووغلی با رفتار شووهروندی  (.1389) اصووغرعلی حیدر و حیات، چوپانی، اسوومی، کرامت؛ اهلل؛مرزوقی، رحمت

 .156-133(، 2)2،مطالاات آموزش و یادگیریسازمانی کارشناسان دانشگاه تهران. 



 

 

سین، سین و صادق ملکی آوار سبت به مبلفه۱۳۸۶) امید علی زاده،ح وان و کارکنان ن و سی دیدگاههای متخ های مدیریت (. برر

 – ۸۵های آموزش و پرورش شهرستان اهر در سال تحویلی اکی برای دبیرستانچارچوب ادربه منظور ارا ه  کیفیت فراگیر

 .۱۹۸ -۱۷۳ (2) ،وریمدیریت بهره .۸۶
 .39 -36،  50جاماه، و کار م لهسازمانها.  در آن تأثیر و مشارکتی گیری (. تومیم1382داود ) اقدم، زادهمهدی

بررسووی رابطه بین عدالت سووازمانی و رفتار شووهروندی سووازمانی در  .( 1393نوکاریزی، محسوون؛ شووریف، عاطفه و نیکوکار، مریم )

 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. نامه کارشناسی ارشد(.پایان) های عمومی استان خراسان رضویکتابداران کتابخانه

 اسالمی و ادراک از عدالت سازمانی.تحلیل تأثیر اخالق  (.1396حسین ) محمد و غفوری چرخابی، شاکر اردکانی، جو، منوور؛نیکنام

 .163-139(، 2)25پژوهشی مدیریت اسالمی، -فولنامه علمی

. رابطه عدالت (1392) بهیحب ، نسووب یریوز و گلرخ، انیچقهیعت ؛دایل ،شووم  ؛طه ی،رینووو ؛هیسووم ،گانهی ؛سووودابهه، خواوطن

 .۵۵۵-۵۴۴،( ۶) ۷، سالمت اوردیپتهران.  یدانشگاه علوم پزشک یهامارستانیدر ب یسازمان یو رفتار شهروند یسازمان

و رفتار  یفرهنگ سووازمان نیب ۀرابط ی(. بررسوو1395) دیم ی، فراهان یجالل و میابراه ی،قهفرخ دوسووتیعل ؛دیسووای، اویخ یاری

 . 313-299(، 2)8، یورزش تیریمد هینشردر وزارت ورزش و جوانان.  یسازمان یشهروند
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