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  چكيده
جامعة . هدف از پژوهش حاضر، بررسي ارتباط تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني معلمان تربيت بدني شهر مشهد بود

ا استفاده از جدول مورگان نمونة آماري برابر بودند كه ب) N=  1200(آماري پژوهش كلية معلمان تربيت بدني مدارس شهر مشهد 
و رفتار ) 1993آلن و مي ير، (ها از دو پرسشنامة استاندارد تعهد سازماني آوري دادهمنظور جمعبه. نفر برآورد شد 291با 

صالحي استادان گيري از نظرهاي ااعتبار هر دو پرسشنامه با بهره. استفاده شد) 1996اورگان و كانوسكي، (شهروندي سازماني 
هاي تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني با استفاده از آزمون آلفاي پايايي دروني پرسشنامه. دست آمدمديريت ورزشي به

  . صورت ميداني اجرا شده استروش تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي بود كه به. تعيين شد 76/0و  85/0ترتيب كرونباخ به
اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون و  –هاي آماري كلوموگروف هاي توصيفي و آزمونها از شاخصحليل دادهت و منظور تجزيهبه

نتايج آزمون ). <p 05/0(ها را اثبات كرد اسميرنوف نرمال بودن داده –نتيجة آزمون كلوموگروف . رگرسيون چندگانه استفاده شد
وجود ) P≤ ،349/0  =r 01/0(هروندي سازماني رابطة مثبت و معناداري همبستگي نشان داد كه بين تعهد سازماني و رفتار ش

بيني هاي تعهد سازماني، تعهد عاطفي قدرت بيشتري براي پيشهمچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه از بين مؤلفه. دارد
  .رفتار شهروندي سازماني معلمان دارد

  

  هاي كليديواژه
  .ازماني، معلمان تربيت بدنيتعهد سازماني، رفتار شهروندي س
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  مقدمه

 ترين مزيت رقابتي و هاي انساني، مهمترين سرمايهارزش ترين و باعنوان يكي از مهمنيروي انساني به

هاي با پايان يافتن دوران سلطة انديشه). 18(شود محور امروز قلمداد ميترين منبع در اقتصاد دانشكمياب
يريت، توجه به انسان و ابعاد وجودي او در مديريت بيشتر شد و در نتيجه تحقيقات كالسيك و ابزارگرايانه در مد

نظران در بين بسياري از صاحب» اخالق كاري«مربوط به رفتار سازماني عمق بشيتري يافت و قلمرويي با عنوان 
از آنجا كه ). 4(دارد هاي متعددي دارد كه يكي از ابعاد علمي آن، تعهد نام اخالق كاري وجود و جلوه. مطرح شد

تعهد كاري واكنش عاطفي و ذهني كارمند نسبت به شغلش است، در صورت باال بودن تعهد سازماني، مقدار 
يابد و فقدان اين عامل، نارضايتي شغلي، پايين آمدن وجدان كاري، توليد و قابليت كارايي كاركنان افزايش مي

درك فرايند ). 21(در سالمت رواني كاركنان را در پي دارد هاي مكرر در سازمان واختالل كندكاري و غيبت
بر آنچه گفته شد موجب بروز نوآوري در بين كاركنان، ها و جامعه مفيد است، زيرا عالوهايجاد تعهد براي سازمان

ر وري بيشتشود و در عين حال جامعه نيز از بهرهماندگاري بيشتر در سازمان و قدرت رقابت زيادتر سازمان مي
ها بدون تمايل كاركنان به همكاري، قادر به توسعة اثربخشي و سازمان). 5(مند خواهند شد ها بهرهسازمان

تفاوت همكاري خودجوش با اجباري، اهميت زيادي دارد، زيرا در حالت اجبار، فرد وظايف . كارايي خود نيستند
كه در همكاري دهد، درحاليازماني انجام ميشدة سخود را در راستاي قوانين، مقررات و استانداردهاي تعيين

هاي شخصي و حتي به نفع خودجوش و آگاهانه، افراد كوشش، انرژي و بصيرت خود را در جهت شكوفايي توانايي
هاي فراقانوني در ادبيات نوين مديريت به انجام خودجوش و آگاهانة وظايف و مسئوليت. گيرندكار ميسازمان به

  ).6(شود گفته مي 1»تار شهروندي سازمانيرف«توسط كاركنان، 

اما هنگامي كه صحبت از . ها و ادارات مختلف انكارناپذير استاهميت رفتار شهروندي سازماني در سازمان
درك و شناخت رفتار شهروندي سازماني ). 35(شود تر ميتر و موشكافانهها به آن دقيقشود، نگاهمدارس مي

هاي مثبتي را براي بهبود اين رفتارها و متعاقب آن ايفاي مؤثر وظايف و مسئوليتمعلمان، پيامدهاي روشن و 
موفقيت مؤسسات آموزشي به ميل و اشتياق معلمان براي اينكه از وظايف ). 23(آورد آموزشگاهي فراهم مي

مروزه مديريت بنابراين ا. رسمي خود فراتر بروند و از اين طريق به اهداف مدارس خود دست يابند، وابسته است
                                                           
1 . Organizational citizenship behavior 
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اين . كنندمدارس پيشرو، بيش از پيش سعي در برانگيختن معلمان براي درگير شدن در چنين رفتارهايي مي
 هاي سازماني خود متعهد باشند و شود كه مدارس داراي معلماني باشند كه به اهداف و ارزشمسئله سبب مي

  ).34(الش و كوشش كنند طور چشمگيري فراتر از حداقل انتظارات رسمي شغل خود تبه

تعهد سازماني، . مطرح شد» انسان سازماني«در مقالة ) 1956( 1مفهوم تعهد سازماني اولين بار توسط وايت
هاي هاي گذشته مورد عالقة بسياري از محققان رشتهيك نگرش مهم شغلي و سازماني است كه در طول سال

تعهد سازماني مانند مفاهيم ديگر حوزة رفتار ). 3(بوده است  ويژه رفتار اجتماعيرفتار سازماني و روانشناسي به
ترين شيوة برخورد با تعهد سازماني آن است كه تعهد البته ساده. هاي متفاوتي تعريف شده استسازماني به شيوه

ن گيرند يا نوعي احساس وفاداري به سازمان بياسازماني را نوعي وابستگي عاطفي افراد به سازمان در نظر مي
 فردي كه در سازمان مشغول به كار است، بايد خود را به سازمان متعلق بداند و به تمام ). 26(شده است 

توان اعتقاد قوي به اهداف سازمان و تمايل قوي به تداوم تعهد سازماني را مي. هاي مختلف آن متعهد باشدبخش
  ).42(عضويت و ماندن در آن تعريف كرد 

افرادي كه تعهد . ها در بسياري از تحقيقات تأييد شده استي بر عملكرد سازمانتأثير مثبت تعهد سازمان
 2آلن و مي ير). 14(كمتري به سازمان دارند، خروج از كار در آنها بيشتر و غيبت از كار نيز در آنها بيشتر است 

  :كنندتعهد سازماني را از سه جنبه به شرح زير بررسي مي

هاي ي عاطفي كاركنان به تعيين هويت با سازمان و درگير شدن در فعاليتشامل وابستگ: تعهد عاطفي. 1
  مانند؛كاركنان با تعهد عاطفي قوي در سازمان باقي مي. سازمان با داشتن يك احساس و نگرش مثبت است

بر اهميت و ارزش نهادن به سازمان است و كارمند به نوعي در زندگي سازمان تعهدي متبني: تعهد مستمر. 2
مانند، زيرا نياز دارند كه بمانند و داراي وفاداري بااليي در اين بعد از تعهد، كاركنان در سازمان مي. شودهيم ميس

  ؛)29(به سازمان هستند 

  ).26(بر ضرورت ماندن در سازمان است شامل نگرش و احساسات كاركنان مبني: تعهد هنجاري. 3

                                                           
1 . Whyte 
2 . Allen and Meyer 
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مانند كنند بايد در سازمان بمانند، در سازمان مياحساس ميدليل اينكه كاركنان با تعهد هنجاري قوي به
)32.(  

اورگان به . مطرح كرد) 1983( 2را اولين بار اورگان  )OCB( 1از طرفي ديگر، مفهوم رفتار شهروندي سازماني
داند، زيرا رفتار شهروندي سازماني را نوعي وضعيت مطلوب و بهينه مي) 2008(و همكاران  3نقل از بيكتون

چنين رفتاري از يك طرف منابع موجود و در دسترس سازمان را افزايش و از طرف ديگر نياز به سازوكارهاي 
عنوان شهروند سازماني اين توقع وجود دارد كه از انسان به. دهدكنترل پرهزينة رسمي در سازمان را كاهش مي

و فراتر از آن در خدمت اهداف سازماني باشند  اي باشد كه بيش از الزامات نقشگونهرفتار كاركنان در سازمان به
)17.(  

 داند كه رفتار شهروندي سازماني را نوعي رفتار خودجوش و آگاهانه مي) 2008( 4اورگان به نقل از آليسا

شود، اما در مجموع اثربخشي و كارايي دهي رسمي سازماني تقويت نمياز طريق سيستم پاداش صورت مستقيمبه
منظور از خودجوش و آگاهانه بودن اين رفتار، اين است كه ضرورت اجباري نقش . دهدايش ميسازماني را افز

بر انتخاب شخص كه در صورت عدم انجام آن نيز تنبيهي بر شرح شغل نيست، بلكه رفتاري است مبتنيمبتني
ري آنان در مدارس كه رفتار شهروندي سازماني معلمان به رفتارهاي داوطلبانه و اختيا. دنبال نخواهد داشتبه

معتقد ) 2008( 5اريك). 13(شود شدة شغل معلمي آنان است، اطالق ميفراتر از الزامات رسمي و از پيش تدوين
هايي است كه از كاركنان خواسته نشده آنها را انجام دهند، ولي انجام بود رفتار شهروندي سازماني شامل فعاليت

گرفته در زمينة تحقيقات انجام). 24(رساند شود و به آن سود ميزمان ميها موجب حمايت از سادادن آن فعاليت
مديريت ورزشي نيز نشان داد كه رفتار شهروندي سازماني، يك مفهوم استثنايي و ارزشمند در ورزش است كه بر 

). 39(گذارد وري، بهبود عملكرد و رضايت مشتري اثر ميپيامدهاي سازماني همچون اثربخشي سازماني، بهره

                                                           
1  . Organizational citizenship behavior 
2  .  Organ 
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تواند نقش مهمي در همايش مديريت ورزشي آمريكا اظهار داشت كه رفتار شهروندي سازماني مي) 2008( 1روشا
  ).38(  هاي ورزشي ايفا كند و سبب دستيابي به اهداف سازماني شوددر سازمان

عبارت به). 10(د تواند با بروز انواع رفتار شهروندي سازماني مرتبط باشميزان تعهد كاركنان به سازمان مي
ترين عوامل مرتبط با بروز رفتار شهروندي سازماني، ميزان تعهد ترين و اساسيتوان گفت يكي از مهمديگر، مي

هاي تعهد سازماني، ابتدا بيان كردند كه از ميان مؤلفه) 2002(  و همكاران 2ماير). 33(سازماني كاركنان است 
گونه يشترين رابطه را با رفتا شهروندي سازماني دارد و تعهد مستمر هيچتعهد عاطفي و بعد از آن تعهد هنجاري ب

بررسي تأثير آموزش رفتار شهروندي «در پژوهشي با عنوان ) 1388( توكلي و همكاران ). 30(اي نداشت رابطه
ود، تفريحي شهرداري اصفهان ب –كه جامعة آماري آنان كاركنان سازمان فرهنگي » سازماني بر تعهد سازماني

  ).4(دريافتند بين تعهد سازماني و ابعاد مختلف آن با رفتار شهروند سازماني رابطة مثبت و معناداري وجود دارد 

طور مستقيم بر مشخص شد كه تعهد سازماني و رضايت شغلي به) 1389(در بررسي انصاري و همكاران 
مثبتي را بين تعهد   رابطة) 1388(همكاران  و عزيزي و) 1388(عيدي ). 2(  رفتار شهروندي سازماني تأثيرگذارند
هاي آنان، نتايج پژوهش و مطابق با يافته) 7، 9(هاي ورزشي گزارش كردند و رفتار شهروندي سازماني در سازمان

هاي ورزشي كشور كره جنوبي نشان در بين كاركنان نيمه وقت و پاره وقت سازمان) 2003( 3چانگ و چالدوري
ماني با رفتار شهروندي سازماني در هر دو گروه از كاركنان معنادار است، ليكن اين رابطه در داد رابطة تعهد ساز

ترين رابطه را تعهد عاطفي قوي) 2004( 4هاي پاول و مايربراساس يافته). 28(تر بود بين كاركنان تمام وقت قوي
زماني رابطه داشت، اما نسبت به رابطة تعهد هنجاري نيز با رفتار شهروندي سا. با رفتار شهروندي سازماني دارد

آنها رابطة بين تعهد مستمر با رفتار شهروندي . تر بودتعهد عاطفي با رفتارهاي شهروندي سازماني ضعيف
تعيين «، در پژوهشي با عنوان )1388( زاده و همكارانعظيم). 37(سازماني را ضعيف و حتي منفي دانستند 

شناختي در كارشناسان كنندة متغيرهاي جمعيتني و شخصيت و نقش تعديلارتباط بين رفتار شهروندي سازما
دريافتند بين رفتار شهروندي سازماني و شخصيت، رابطة مثبت و معناداري » سازمان ورزش شهرداري تهران

                                                           
1  . Rocha 
2  . Meyer 
3  . Chang and Chelladurai 
4  . Powell and Meyer 
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ارتباط رضايت شغلي، درك عدالت و تعهد سازماني را بر رفتارهاي شهروندي ) 2005( 1آلوتيبي). 8(وجود دارد 
ازماني بررسي كرد و به اين نتيجه دست يافت كه فقط تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني ارتباط دارد س
معتقدند رابطة بين انواع تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني ) 2006(و همكاران  2، از طرفي گاتام)15(

ي به بروز رفتارهاي شهروندي سازماني باالتر كه ميزان باالتري از تعهد عاطفي و هنجارطورييكسان نيست، به
نفر از كاركنان بخش عمومي كشور كره جنوبي  1500همچنين آنها با انجام پژوهشي روي . منجر خواهد شد

از تحقيقات ). 25(دريافتند بين تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني رابطة مثبت و معناداري وجود دارد 
روي معلمان مدارس ابتدايي تانزانيا ) 2006(و همكاران  3لمان مدارس، پژوهش ساموئلانجام گرفته در مورد مع

بود كه دريافتند بين رفتار شهروندي سازماني با تعهد ارزشي و تعهد به ماندن در سازمان، رابطة مثبتي وجود 
  ).40(دارد 

هاي مشاركت در بين برنامهحاكي از آن بود كه تعهد سازماني رابطة ) 2007( 4نتايج پژوهش چيا و تساي
هاي مشاركت در سود با رفتار ديگر، رابطة بين برنامهعبارتبه. كندسود و رفتار شهروندي سازماني را تعديل مي

) 2007( 5در تحيق تاي و كيونگ). 20(خوبي تبيين خواهد شد وسيلة تعهد سازماني باال بهشهروندي سازماني به
سازمان ورزشي  8كارمند شاغل از  183شغلي و تعهد سازماني بر رفتار شهروندي  كه با هدف ارتباط و اثر تعهد

كه تعهد شغلي انجام گرفت، مشخص شد كه تعهد سازماني تأثير مثبتي بر رفتار شهروندي سازماني دارد، درحالي
ه، پژوهش هاي ديگري كه در داخل كشور انجام گرفتاز پژوهش). 41(اثر زيادي روي رفتار شهروندي نداشت 

در زمينة بررسي رابطة بين رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني ) 1388(يوزباشي و يارمحمدي منفرد 
معلمان تربيت بدني است كه به اين نتيجه رسيدند همبستگي مثبت و معناداري بين رضايت شغلي و رفتار 

نوعدوستي، (ار شهروندي سازماني تواند ابعاد رفتشهروندي سازماني وجود دارد و متغير رضايت شغلي مي
، بين هويت سازماني با رفتار )1390(  همچنين اللهياري و همكاران). 12(بيني كند را پيش) جوانمردي و ادب

نشان از تأييد رابطة ) 1390(  هاي مرادي و همكارانيافته). 1(شهروندي سازماني رابطة مثبتي را گزارش كردند 

                                                           
1 . Alotaibi 
2 . Gautam 
3 . Samuel 
4 . Chia & Tasi 
5 . Tae & Kyung 
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) 2009( 1اظهارات پرز). 11(تبادلي با رفتار شهروندي سازماني داشت  –رين آفهاي رهبري تحولبين سبك
 2يانگ و آرون). 36(نشان داد كه افزايش در تعهد با رفتار شهروندي سازماني مثبت در بين كاركنان همراه است 

د كه تعهد نفر از كاركنان شاغل در يك سازمان دولتي در شمال چين دريافتن 166در تحقيق خود روي ) 2010(
) 2011( و همكاران  3نتايج پژوهش آنتونيا). 44(شدت تحت تأثير رفتار شهروندي سازماني قرار دارد سازماني به

نفر از مديران ارشد كشور اسپانيا بودند، حاكي از آن بود كه بين تعهد هنجاري و تعهد عاطفي  101كه نمونة آن 
اظهار ) 2011(و همكاران  4موگوتسي). 16(داري وجود دارد با رفتار شهروندي سازماني رابطة مثبت و معنا

در اين راستا كوهن ). 31(بيني كند تواند رفتار شهروندي را پيشطور چشمگيري ميداشتند كه تعهد سازماني به
هم در پژوهشي روي معلمان دريافتند كه تعهد تأثير بسزايي بر رفتار شهروندي سازماني و ) 2011( 5و ليو

  ).27(معلمان دارد عملكرد 

شود كه هاي اصلي متولي ورزش كشور محسوب مياز آنجا كه تربيت بدني آموزش و پرورش يكي از سازمان
توانند نقش مهمي در پيشبرد عملكرد آن در ابعاد ورزش تربيتي و پايه اثرگذار است و معلمان تربيت بدني مي

و مقولة تعهد سازماني و رفتار شهروندي در مديريت رفتار ورزش در مدارس داشته باشند و باتوجه به مهم بودن د
هاي آموزشي از جمله مدارس، پژوهشگر بر آن شد تا سازماني و كمبود تحقيق در زمينة اين دو متغير در محيط

هاي آن با رفتار شهروندي سازماني معلمان دنبال پاسخ به اين پرسش باشد كه آيا بين تعهد سازماني و مؤلفهبه
بيني رفتار شهروندي سازماني را دارند؟ هاي تعهد سازماني قدرت پيشيت بدني رابطه وجود دارد؟ آيا مؤلفهترب

توان اطالعات جديدي را در اختيار معلمان و مديران آموزش و پرورش در هاي مذكور ميبا يافتن پاسخ پرسش
اين موضوع از اين . از آن استفاده كنند... م و هاي آموزشي و امور استخداريزيداخل كشور قرار داد تا در برنامه

توان تأثير بسزايي را نظر اهميت دارد كه با شناخت معلمان نسبت به تعهد و چگونگي رفتار آنها با ديگر افراد، مي
  .بر بهبود روند و افزايش بازدهي آنان گذاشت

  

                                                           
1 . Perez 
2 . Ying & Aaron 
3 . Antonia 
4 . Mogotsi 
5 . Cohen and Liu 
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  روش تحقيق

جامعة آماري پژوهش كلية . ني اجرا شدصورت ميداروش تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي بود كه به
 291با استفاده از جدول مورگان نمونة آماري برابر با . بودند) N=1200(معلمان تربيت بدني مدارس شهر مشهد 

ها از دو پرسشنامه به شرح زير منظور گردآوري دادهبه. صورت تصادفي ساده انتخاب شدندنفر برآورد شد كه به
  :استفاده شد

 هاي تعهد عاطفيسؤال و مؤلفه 18كه مشتمل بر ) 1993(امة تعهد سازماني آلن و مي ير پرسشن. 1

پرسشنامه از . است) 18تا  13هاي سؤال(و تعهد مستمر ) 12تا  7هاي سؤال(، تعهد هنجاري )6تا  1هاي سؤال( 
هاي كامالً مخالف، گزينهگيري سؤاالت پرسشنامه، مقياس ليكرت بوده كه شامل نوع پاسخ بسته و مقياس اندازه

 كه  14تا  12به غير از سؤاالت . است 5تا  1بدون نظر، موافق و كامالً موافق و روش امتيازگذاري به ترتيب از 

  .شودگذاري ميصورت برعكس نمرهبه

سؤال و شامل ابعاد  15كه مشتمل بر ) 1996( 1پرسشنامة رفتار شهروندي سازماني اورگان و كانوسكي. 2
 ، رفتار مدني )10تا  7هاي سؤال(، جوانمردي )6تا  4هاي سؤال(، وجدان )3تا  1هاي سؤال(وستي نوعد

پرسشنامه از نوع پاسخ بسته و مقياس . است) 15و  14هاي سؤال(و ادب و مالحظه ) 13تا  11هاي سؤال(
، زياد، خيلي زياد و روش هاي خيلي كم، كم، متوسطگيري سؤاالت، مقياس ليكرت بوده كه شامل گزينهاندازه

  .شودگذاري ميصورت برعكس نمرهكه به 12به غير از سؤال . است 5تا  1ترتيب از امتيازگذاري به

با مطالعة . دست آمدگيري از نظرهاي اصالحي استادان مديريت ورزشي بهاعتبار هر دو پرسشنامه با بهره
هاي تعهد سازماني و رفتار د پايايي دروني پرسشنامهبدني شهر مشهنفر از معلمان تربيت 30آزمايشي روي 

  .تعيين شد 76/0و  85/0ترتيب شهروندي سازماني با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ به

 وتحليل استنباطي هاي آمار توصيفي و براي تجزيهها از روشمنظور بررسي و مقايسة توصيفي دادهبه

اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون  –مون كلوموگروف هاي آماري آزهاي تحقيق از روشداده
  .استفاده شد ≥P 05/0و در سطح معناداري  SPSSافزار چندگانة گام به گام در نرم

                                                           
1 . Organ and Konovsky 
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  هاي تحقيقنتايج و يافته

. زن بودند) درصد 7/44(نفر  130مرد و ) درصد 3/55(نفر  161معلمي كه در تحقيق شركت كردند  291از 
نفر  125سال،  30تا  20دهندگان بين از پاسخ) درصد 9/19(نفر  58هاي تحقيق، ميانگين سن فتهبراساس يا

 50باالي ) درصد 9/6(نفر  20سال بود و  50تا  40بين ) درصد 2/30(نفر  88سال و  40تا  30بين ) درصد 43(
 2/18(نفر  53، )درصد 9/18(فر ن 55سال سابقة كار داشتند،  5همچنين تعداد معلماني كه كمتر از . سال بودند

 23(نفر  67سال و  20تا  15) درصد 2/18(نفر  53سال،  15تا  10) درصد 6/21(نفر  63سال،  10تا  5) درصد
  . كار داشتند  سال سابقة 20بيشتر از ) درصد

، 1 اسميرنوف استفاده شد كه با توجه به جدول –ها از آزمون كلوموگروف جهت تعيين نرمال بودن داده
  .دهدها را نشان مينتايج آزمون نرمال بودن داده

  هااسميرنوف براي بررسي نرمال داده –نتايج آزمون كلوموگروف  – 1جدول 
  نتيجة آزمون N Z Sig متغيرها

  ها نرمال است داده  441/0  866/0  291  تعهد سازماني
  ها نرمال است داده  052/0  35/1  291  رفتار شهروندي سازماني

  

دهد كه بين تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني معلمان، رابطة نشان مي 2آمده از جدول دستج بهنتاي
هاي تعهد همچنين نتايج ضريب همبستگي بين مؤلفه. وجود دارد) r=349/0و  ≥01/0P(مثبت و معناداري 

، تعهد هنجاري ) r=365/0 و ≥P 01/0(دهد بين تعهد عاطفي سازماني با رفتار شهروندي سازماني نشان مي
)01/0 P≤  188/0و  =r ( و تعهد مستمر)01/0 P≤  211/0و  =r ( با رفتار شهروندي سازماني رابطة مثبت و

  .معناداري وجود دارد
  ضريب همبستگي بين تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني - 2جدول 

  مؤلفه هاي تعهد سازماني  
  تعهد مستمر تعهد هنجاري  عاطفيتعهد تعهد سازماني شاخص  متغير

رفتار شهروندي
  سازماني

ضريب همبستگي
 پيرسون

*349/0  *365/0  *188/0  *211/0  
 291 تعداد نمونه

*01/0 P≤  
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دست آمد كه انجام آزمون با رگرسيون را به 91/1، مقدار آزمون دوربين واتسون 3باتوجه به نتايج جدول 
از تغييرات رفتار شهروندي  133/0آمده از خروجي آزمون تنها دستبه باتوجه به ضريب تعيين. كندتأييد مي

  .شودسازماني از طريق تعهد سازماني در مدل توجيه مي
  نتيجة آزمون دوربين واتسون جهت عدم وابستگي خطاها – 3جدول 

  دوربين واتسون  سطح معناداري  خطاي معيار  تنظيم شده Rمجذور Rمجذور  مدل

1  133/0  130/0  504/5  01/0  91/1  

  

و  000/0، براي بررسي نرمال بودن خطاها از نمودار هيستوگرام استفاده شد كه ميانگين 1باتوجه به شكل 
  .دست آمد و گرفتن آزمون با رگرسيون را تأييد كردبه 99/0انحراف معيار 

 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نمودار هيستوگرام – 1شكل 
  ≥P 001/0غير تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در سطح، رابطة خطي بين دو مت4باتوجه به جدول 

  .معنادار است
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  آزمون معناداري معادلة رگرسيون – 4جدول 
مجموع   

  مجذورات
درجة 
  آزادي

ميانگين 
 سطح معناداري F  مجذورات

  گام سوم
رگرسيون باقيمانده 

  كل

541/1419  3  18/473  644/15  001/0  

085/8681  287  248/30      

625/10100  290  ___      

  

دهد كه فقط تعهد عاطفي در گام سوم ، تحليل رگرسيون چندگانه نشان مي5باتوجه به نتايج جدول 
واحد افزايش در  1براساس نتايج ضريب بتا به ازاي . بيني رفتار شهروندي سازماني را داردرگرسيون قدرت پيش

بنابراين باتوجه به مقادير  و . يابد-واحد افزايش مي 324/0ر تعهد عاطفي، ميزان رفتار شهروندي سازماني به مقدا
مذكور را در معادلة رگرسيون حفظ  Bشود و بايد ضرايب سطح معناداري، فرض تساوي ضرايب با صفر رد مي

  :صورت زير استرو معادلة رگرسيون بهكرد، ازاين

  y=  585/35+  372/0) تعهد عاطفي(

  گرسيون چندگانهمتغير معنادار در ر – 5جدول 

  ضريب استاندارد  ضرايب غيراستاندارد  
t سطح معناداري  

B  بتا  خطاي استاندارد  

  گام سوم

  001/0  639/17  ___  187/2 585/38  مقدار ثابت

  001/0  256/5  ٣٢٤/٠  071/0  372/0  تعهد عاطفي

  637/0  0472/0  029/0  106/0  05/0  تعهد هنجاري

  191/0  311/1  8/0  1/0  131/0  تعهد مستمر
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  گيريبحث و نتيجه

هاي اين پژوهش نشان داد كه بين تعهد سازماني با رفتار شهروندي تحليل فرضيه و نتايج حاصل از تجزيه
اين به معني آن است كه اگر . وجود دارد) r=  349/0و  ≥P 01/0(سازماني معلمان رابطة مثبت و معناداري 

. ي قرار داشته باشند، رفتار شهروندي سازماني آنان نيز باالتر خواهد بودمعلمان در سطح باالتري از تعهد سازمان
، گاتام و همكاران )2007(، تاي و كيونگ )2002(، ماير و همكاران )1388(اين يافته با نتايج پژوهش توكلي 

ستا گاتام در اين را. همخواني دارد) 2011(و موگوستي و همكاران ) 2011(، كوهن و ليو )2010(، يانگ )2006(
  .اظهار داشتند كه تعهد سازماني افراد، منافع زيادي را براي سازمان دربردارد) 2006(  و همكاران

توان به رفتارهاي فرانقش از منافعي كه ممكن است در پرتو تعهد سازماني مضاعف افراد حاصل شود، مي
ميزان تعهد با رفتار شهروندي مثبت در  بر اين عقيده بود كه افزايش در) 2009(همچنين پرز ). 25(اشاره كرد 

هرچه ميزان تعهد سازماني معلمان بيشتر باشد، تأثير بيشتري ر رفتار شهروندي ). 36(بين كاركنان همراه است 
هاي شود كه در مجموع به افزايش اثربخشي و كارايي فعاليتدارد و موجب ارتقاي رفتار شهروندي سازماني مي

  .مدارس منجر خواهد شد

پذيرند و هاي مدارس و آموزش و پرورش را ميوقتي معلمان داراي تعهد سازماني باشند، اهداف و سياست
منظور تحقق ساختن اين نوع از تالش مضاعف به. دهندبراي رسيدن به آن اهداف، از خود تالش و ايثار نشان مي

بيان ) 2009( 1يلماز و تاسدان. ي كردبندتوان در زمرة رفتار شهروندي سازماني دستهاهداف سازماني را مي
شود كه تمايل معلمان به داشتند اداره كردن مؤسسات آموزشي براساس قوانين خشك بوروكراتيك سبب مي

توانند با يك سري راهكارهاي پيشنهادي مديران مدارس مي). 43(بروز رفتار شهروندي سازماني از بين برود 
ها و گيري و كمك به معلمان در توسعة تواناييكردن معلمان در تصميممانند توانمند ساختن معلمان، سهيم 

شود رو پيشنهاد ميازاين. ها در افزايش و ارتقاي تعهد سازماني آنان نقش بسزايي داشته باشندرسيدن به قابليت
ا برقراري هاي مدارس، ببراي افزايش ميزان رفتار شهروندي معلمان، ضمن تبيين درست و واقعي اهداف و ارزش

هاي آنان را بشناسند و در جهت نزديكي و همسويي اين اهداف و ارتباط مفيد و مؤثر با معلمان، اهداف و ارزش

                                                           
1 . Yilmaz & Tasdan 
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ها و اهداف مدرسه گام بردارند تا معلمان براي موفقيت مدرسه احساس مسئوليت كنند و با ها با ارزشارزش
  .هاي مدرسه شوندوظايف و نقشرفتارهاي داوطلبانه و اختياري خود موجب بهبود مؤثر 

) r=  365/0و  ≥P 01/0(بين تعهد عاطفي با رفتار شهروندي سازماني معلمان رابطة مثبت و معناداري 
، )2006(، ساموئل و همكاران )2006(، گاتام )2002(، ماير )1388(وجود داشت كه با نتايج تحقيقات توكلي 

از طرفي نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه تعهد . مخواني دارده) 2011(و آنتونيا ) 2008( 1كورساد و اوماي
هاي تعهد سازماني، همچنين در بين مؤلفه. بيني رفتار شهروندي سازماني داردعاطفي قدرت بيشتري براي پيش

 اين يافته را) 2004(تعهد عاطفي رابطة بيشتري با رفتار شهروندي سازماني داشت كه نتايج پژوهش پاول و ماير 
بيان كردند كه رابطة بين انواع تعهد سازماني با رفتار ) 2006(در اين راستا، گاتام و همكاران ). 37(كند تأييد مي

كه ميزان باالتري از تعهد عاطفي به بروز رفتار شهروندي سازماني طوريشهروندي سازماني يكسان نيست، به
  .منجر خواهد شد

نتيجه رسيد دبيراني كه فرايند اتخاذ تصميمات آموزشي مشاركت  در تحقيق خود به اين) 1999( 2وينيپرن
كنند، در نتيجه رفتار شهروندي سازماني و هاي مدارس نگرش مثبتي پيدا ميكنند، نسبت به اهداف و ارزشمي

اذعان داشتند معلماني كه احساس شايستگي و ) 2004( 3بوگلر و سومچ. يابدانتظارات فرانقشي آنها افزايش مي
شود كه به به مديران مدارس توصيه مي). 19(ؤثر بودن بااليي دارند، رفتار شهروندي سازماني آنها نيز باالست م

گوش فرادادن به نيازها، . وجود آورندلحاظ عاطفي از معلمان خود حمايت كنند و رابطة عاطفي با آنها به
شوار، آنها را مورد حمايت عاطفي قرار دادن، از ها و تنگناهاي معلمان، توجه كردن يا در اوقات سخت و دخواسته

كند تا بتوانند رابطة عاطفي مطلوبي را كه موجب اعتماد و جمله مواردي است كه به مديران مدارس كمك مي
  .تعهد به مدرسه است، در معلمان خود ارتقا دهند

وجود ) r=  188/0و  ≥P 01/0(بين تعهد هنجاري با رفتار شهروندي سازماني رابطة مثبت و معناداري 
، ساموئل و همكاران )2006(، گاتام )2003(، كانگرو )2002(، مي ير )1388(داشت كه با نتايج پژوهش توكلي 

در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند ) 2004(در اين راستا پاول و مي ير . همخواني دارد) 2011(و آنتونيا ) 2006(
                                                           
1 . Kursad & Omay 
2 . Venyperen 
3 . Bogler & Somech 
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زماني رابطة معناداري وجود دارد، اما نسبت به رابطة تعهد عاطفي با كه بين تعهد هنجاري با رفتار شهروندي سا
شناسي و تعهد اخالقي در تعهد هنجاري افراد بر پاية حس وظيفه). 37(تر است رفتار شهروندي سازماني ضعيف
رمورد دانند مدير و همكارانش پس از ترك سازمان چه قضاوتي دمانند، زيرا نميبه سازمان وفادار و متعهد مي

  ).19(وي خواهند داشت 

اين نوع تعهد به اين . اين گروه از افراد پيوند عاطفي محكمي نسبت به سازمان ندارند 1براساس گفتة وينر
. كند سازمان با او خوب برخورد كرده و بنابراين او به سازمان مديون استدليل است كه كارمند احساس مي

هاي آموزشي شغلي، ايجاد تسهيالت گذاري در زمينة دورهشود با سرمايهرو به مديران مدارس پيشنهاد ميازاين
... هاي مختلف و هاي معلمان در اعياد و مناسبتهاي معلمان، برگزاري جشن با حضور خانوادهبراي خانواده

 معلمان را به مدرسه مديون كنند تا به اين ترتيب كاركنان تالش بيشتري در جهت دستيابي به اهداف خود
توانند با اقداماتي مانند همچنين مديران مي. انجام دهند و به اين طريق دين خود را به مدرسة خويش ادا كنند

شخصيتي معلمان و پرداخت حقوق و مزايا به آنها و انجام اقدامات مناسب براي منابع  –توجه به عوامل اجتماعي 
ي سازمان افزايش دهند كه سبب اثربخشي بيشتر انساني سبب شوند تا كاركنان هويت و وفاداري خود را برا

  .شودتر ميعملكرد سازماني و دستيابي به رفتار شهروندي سازماني در سطحي مطلوب

وجود داشت ) r=  211/0و  ≥P 01/0(بين تعهد مستمر با رفتار شهروندي سازماني رابطة مثبت و معناداري 
، )2002(همخواني دارد اما با نتايج تحقيقات مي ير ) 1387(و ملك اخالق ) 1388(كه با نتايج پژوهش توكلي 

از آنجا كه نتايج تحقيقاتي كه در خارج از كشور . مغاير است) 2011(و آنتونيا ) 2004(، پاول )2003(كانگر 
شايد به اين دليل باشد كه در . كنندانجام گرفته عدم رابطة تعهد مستمر با رفتار شهروندي سازماني را تأييد مي

آيند و هيچ نگراني از بابت ترك يا اخراج از العمر به استخدام سازمان درميصورت مادامايران اغلب افراد به
العمر از طرفي موجب امنيت شغلي فرد و از طرف ديگر موجب تعهد استمراري به استخدام مادام. سازمان ندارند

دنبال كار خواهد بهسازمان به اين علت است كه نمي رو در بسياري از مواقع ماندن فرد درازاين. شودسازمان مي
اگر افرادي جذب مدارس شوند كه ماندن در مدرسه براي آنها موضوع مهمي باشد و ترك مدرسه . جديدي برود

                                                           
1 . Viner 
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توانند باعث توسعة كارايي و اثربخشي مدرسه براي آنان سخت باشد و به مدرسة خود تعهد داشته باشند، مي
  .شوند

توان اظهار داشت كه سطح فعلي تعهد سازماني و آمده از اين تحقيق ميدستتوجه به نتايج بهدر مجموع با
براساس . رفتارهاي شهروندي سازماني معلمان تربيت بدني شهر مشهد در سطح نسبتاً مطلوبي قرار دارد

ماني در بين معلمان منظور ارتقاي هرچه بيشتر تعهد سازير را بهزتوان راهكارهاي تحقيقات انجام گرفته مي
  :پيشنهاد كرد

هنگام گزينش، افرادي به استخدام مدارس درآيند كه دستيابي به مقاصد و اهداف برايشان اهميت داشته 
در اين مورد خاص، مسئوالن تربيت بدني آموزش و پرورش بايد نيروهايي . باشد و خواهان موفقيت سازمان باشند

ر و همچنين رسيدن به اهدافي كه آموزش و پرورش در زمينة توسعة را جذب كنند كه به سرنوشت ورزش كشو
  .ورزش و تربيت بدني مدنظر دارد، حساس باشند

افزايش سطح اعتماد از طريق ارائة اطالعات مناسب و مفيد در مورد روند پيشرفت مدارس به معلمان و ايجاد 
همچنين آموزش و پرورش در پايبندي به قدمي مديران مدراس و ارتباط نزديك بين مديران و معلمان، پيش

توان رفتار شهروندي تعهدات سازماني و نشان دادن اين تعهد به معلمان، از جمله راهكارهايي است كه مي
  .سازماني معلمان را بهبود بخشيد

هاي ها در ميان سازمانها و مشابهتهاي آتي را براي كشف تفاوتهاي اين پژوهش نياز به پژوهشيافته
عنوان يك فرهنگي و بهتوان در مطالعات بعدي ميانبنابراين از نتايج پژوهش حاضر مي. كندختلف پيشنهاد ميم

شود با انجام تر كردن نتايج اين پژوهش، به ساير پژوهشگران پيشنهاد ميبراي كاربردي. منبع استفاده كرد
صيلي متفاوت با مقايسة نتايج آنها با يكديگر، هاي آماري ديگر و سطوح تحها، جامعهتحقيقاتي در ديگر سازمان

عنوان توان به بررسي هويت و فرهنگ سازماني بههمچنين مي. پذيري نتايج اين پژوهش بيفزايندبر توان تعميم
  .اي در ارتباط بين تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني نيز پرداختمتغيرهاي واسطه
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