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مطالعة تأثير تعهد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني ميان 
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 چکيده
بر مبناي تفکري است که تنوعی از رفتارهاي کارکنان را در رفتار شهروندي سازمانی 

رسانی داوطلبانه، انجام وظایف بدون  گیرد مانند انجام وظایف اخالقی، کمک برمی

هاي  ر ممکن است حرکت سازمانافزایش این رفتا. ها نظارت رسمی و تحمل سختی

هدف . سنتی به محیط رقابتی جدید را آسان کند و اثربخشی سازمانی را افزایش دهد

این پژوهش بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی است؛ روش 

نفر براي نمونۀ  693پژوهش پیمایشی و جامعۀ آماري همۀ معلمان شهر کرمان است که 

براساس نتایج پژوهش رفتار شهروندي معلمان بیش از متوسط . ب شدندآماري انتخا

دهد بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندي همچنین نتایج تحلیلی نشان می. است

به عالوه، از بین ابعاد تعهد . وجود دارد 63/0سازمانی ارتباط مثبت و معناداري برابر با 

کمترین ارتباط را با رفتار شهروندي  سازمانی؛ تعهد عاطفی بیشترین و تعهد مستمر

درصد از  2 براساس نتایج تحلیل رگرسیون، ابعاد تعهد سازمانی . سازمانی دارند

 .تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده است

تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاري، رفتار : هاي كليدي واژه

 .شهروندي سازمانی
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 همقدمه و بيان مسئل
سازمان را به منابع  ،کنند که رفتار شهروندي سازمانی بیان می( 000 )  کلیمنت و واندن برگ

هویدا و نادري، )دهد  را کاهش می هزینههاي رسمی پر کند و نیاز به مکانیسم بیشتر مجهز می

، کارمندانی که رفتار نقش اضافی را (992 )  موریسن هاي پژوهشنتایج برمبناي . (02 : 633 

دوستی،  ی مانند نوعیاند، بیشتر احتمال دارد رفتارها خشی از نقش خود در نظر گرفتهب

 شناسی، مشارکت و محافظت از سازمان همراه با نوآوري و ابتکار را از خود نشان دهند وظیفه

ها در سازمان  چه بسا افرادي که سال میرسپاسی،به عقیدة  (. 0 : 009 چیابورا و بارن، )

درصورت د، بلکه ندار نمی تنها باري از دوش سازمان بر نه، ستي اماندن آنها اجبار مانند ولی می

از آنجا که رفتار . ( 3 :631 دلگشایی، ) نیز خواهند گذاشتبار سنگینی بر دوش سازمان  امکان،

کارکنان  تعیین چگونگی دیدگاه داردشهروندي سازمانی نقش مهمی در اثربخشی سازمانی 

هاي کار  نقش تجویزشده یا خارج از نقش رفتارها را که ؛ اینارها ضروري استاین رفتنسبت به 

ها خواهان و نیازمند  امروزه سازمان(.  0 : 009 چیابورا و بارن، )گیرند  خود در نظر می

: 696 جوربنیان و همکاران، )شان انجام دهند  کارکنانی هستند که کارها را بدون شرح شغلی

20.) 

ملزم به انجام  افراد شود سبب می هاي سنتی دیوانساالري در سازمان وجود قوانین سخت

این براي عبور از محیط  .باشند و ایستا ناپذیر انعطاف در چارچوب قوانین خود دادن وظایف

مسیر را  سوي اینحرکت به کنندة  هاي آسان شاخص هاي جدید باید به سازمان ها گونه سازمان

وري بیشتر و مناسبات سطحی  پایین سازمانی، ضرورت بهرهاز سویی عملکرد . بررسی کنیم

رفتار  همچنین. کارکنان نیاز به بررسی مفهوم رفتار شهروندي را در سازمان دوچندان کرده است

هاي جدید  پذیر با ویژگی سازمان ابتکاري است که در محیط انعطافرفتاري  ،شهروندي سازمانی

از رفتارهاي کارکنان همچون انجام وظایف اخالقی، همراه و برمبناي تفکري است که تنوعی 

و  ردیگ یم بر در را ها رسانی داوطلبانه، انجام وظایف بدون نظارت رسمی و تحمل سختی کمک

افزایش این رفتار ممکن است حرکت در این مسیر را آسان کند و اثربخشی سازمانی را افزایش 

 .دهد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
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بوروکراسی،  پرورش؛ و  مانند آموزش  بزرگ هاي سازمانوتن و کمرون بر این باورند که 

چنین  در .کنند گیري را سرکوب می ابتکار و قدرت تصمیم وپذیري را تشویق  وابستگی و اطاعت

 .(1 : 631 ، نوه ابراهیمو  عبداللهی) شرایطی سازمان رسمی نیازمند توانمندسازي است

ترین سرمایۀ هر  بزرگاز یک سو، حساس و بدون مرز بودن آموزش نیروي انسانی که 

دیگر، اجبار سازمان آموزش و پرورش به فعالیت در محیط رقابتی در جامعه است و از سوي 

هاي مدرسه متعهدند و  دورة جدید، به افزایش عملکرد معلمانی نیاز دارد که به اهداف و ارزش

 .  گیر شوندتمایل دارند فراتر از اجبارهاي رسمی شغل یعنی در رفتار شهروندي سازمانی در

نتایج مثبت و عملکرد باال براي سازمان به  دارند وافراد متعهد نگرش مثبت به سازمان 

بر نتایج مثبت آگاه  مؤثرهاي  شاخصکه سازمان از  مهم است بسیار بنابراین .آورند ارمغان می

تار ها به رف زیرا این سازمان ،مهم است بسیارهاي آموزشی  این موضوع براي سازمان .باشد

 (.113: 003 یلماز و کوک الک، ) نیاز دارندبسیار فرانقش سازمانی 

 پيشينة پژوهش

پردازیم که ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندي سازمانی را  هایی می  در این بخش، به پژوهش

؛ طبرسا و دیگران، 639 ؛ دعایی و دیگران، 633 براي نمونه مهرابی گوشکی، )کند  بررسی می

؛ 003 ؛ یلماز، 001 ؛ براگر و دیگران، 001 ؛ گایتام و دیگران،  00 مایر و دیگران،  ؛639 

و جوربنیان و    0 ؛ بیگ و دیگران،   0 ؛ یاهایا و دیگران،   0 ؛ بخشی،   0 هیانگ و یو، 

 (.696 همکاران، 

بین تعهد سازمانی و  ۀرابط"عنوان  ، با(633 ) دیگرانمهرابی گوشکی و  پژوهشدر 

مده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آ دست هنتایج ب "فتارهاي شهروندي سازمانیر

سازمانی با رفتار شهروندي سازمانی ارتباط  سازي معادالت ساختاري، نشان داد بین تعهدالگو

و تعهد مستمر  231/0ثیر برابر با أتعهد عاطفی با بیشترین ت ؛ همچنینداردوجود مثبت معنادار 

 .رندبا رفتار شهروندي سازمانی دا را 0/  6ثیر برابر با أت کمترین

اثرگذاري هوش عاطفی بر تعهد  الگوي ۀ، با هدف ارائ(639 ) دیگراندعایی و  پژوهش

نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون ساده و . سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی انجام گرفته است

سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی  و تعهد که هوش عاطفی بر تعهد  نشان داد چندمتغیري

عد تعهد از بین ابعاد تعهد سازمانی، بُ .ثر بوده استؤسازمانی نیز بر رفتار شهروندي سازمانی م
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بر رفتار شهروندي سازمانی  66/0و تعهد عاطفی برابر با  10/0ثیر برابر با أمستمر بیشترین ت

 . داري نداشتمعنا ارتباط( هنجاري)تعهد اعتقادي . داشتند

را بررسی کرده ، عوامل مؤثر بر رفتار شهروندي سازمانی (639 ) دیگرانطبرسا و  پژوهش

 مستقیم و غیرمستقیم متغیر عدالت، رضایت شغلی، اعتماد و تعهد ارتباط بدین ترتیب ؛است

 ،تحلیل مسیر با پژوهش ۀنتیجبرمبناي  .سازمانی را بر رفتار شهروندي سازمانی بررسی کردند

اما اعتماد بر تعهد اثر  ،داشت( 12/0)داري ااي بر اعتماد سازمانی اثر مثبت و معنعدالت مراوده

رفتار شهروندي  بر( 0/ 3)دار اتعهد سازمانی اثر مستقیم و معن همچنین .داري نداشتامعن

 .سازمانی داشت

را بررسی و رفتار شهروندي سازمانی تعهد سازمانی  ارتباط بین ،( 00 ) دیگرانمایر و 

 به ویژه ،وجود دارد ارتباطبین تعهد سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی  دادنشان نتایج . کردند

ندارد یا  ارتباط نیز تعهد مستمر ؛دنداررا ارتباط بیشترین عاطفی و سپس تعهد هنجاري  تعهد

 .دارد منفی ارتباط

بین  "تار شهروندي سازمانیتعهد سازمانی رف"، با عنوان (001 ) دیگرانپژوهش گایتام و 

تعهد عاطفی و  شد؛ براساس نتایج آن،نفري از پنج سازمان در نپال انجام  210آماري  ۀنمون

مثبت با رفتار شهروندي سازمانی نسبت به افراد سازمان و خود سازمان دارد و  ارتباطهنجاري 

، (افراد سازمان بین)دوستی  نسبت به افراد سازمان بیشتر بود ولی تعهد مستمر با نوع ارتباطاین 

 .منفی داشت ارتباط( خود سازمان)  نداشت و با انطباق ارتباط

کار خانواده، فرهنگ کار  ارتباط تضاد، با هدف بررسی (001 ) دیگرانبراگر و  پژوهش

آماري  ۀخانواده، تعهد سازمانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندي سازمانی معلمان بین نمون

نتایج نشان داد  .انجام شدعلمان راهنمایی و دبیرستان در نیوجرسی و نیویورک نفر از م 06 

. شهروندي سازمانی دارد مثبت با رفتار ارتباطتعهد سازمانی، رضایت شغلی و فرهنگ خانواده 

 .است 6/0 تعهد سازمانی با رفتار شهروندي سازمانی برابر با  ارتباطدر این میان 

رفتار شهروندي سازمانی و تعهد سازمانی در "، با عنوان (003 ) و کوک الک یلماز پژوهش

ها حاکی از روابط مثبتی  یافته .شد نفر از معلمان انجام 1  آماري  ۀبین نمون "مدارس ترکیه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Copmpliance  
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عاطفی  بین تعهد مستمر و تعهد .بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی بود 66/0برابر با 

 .ارتباط وجود دارد 1/0 و 0/ 63ه ترتیب برابر با با رفتار شهروندي سازمانی ب

سه بعد تعهد سازمانی با رفتار در نقش و  ۀرابط"، با عنوان (  0 )پژوهش هیانگ و یو 

. شدنفري از پرستاران بیمارستان انجام  210 ۀدر تایوان بین نمون "رفتار شهروندي سازمانی

با رفتار شهروندي  2/0 و  0/ 6بتاي  نتایج نشان داد که تعهد عاطفی، به ترتیب با ضریب

دارد ولی تعهد  ارتباطسازمانی نسبت به سازمان و رفتار شهروندي سازمانی نسبت به افراد 

از  ست که رفتار در نقشا احتمالی این علتیک . ارتباط خاصی ندارد ،عاطفی با رفتار در نقش

و  1/0 ترتیب با ضریب بتاي تعهد هنجاري نیز به . داوطلبانهنه سازمان الزم است و  سوي

تر  تعهد مستمر قوي با وجودحتی . ندارد ارتباط دارد و در این میان تعهد مستمر ارتباط 02/0

انجام وظایف خود و کمک داوطلبانه به همکاران خود در  هتمایل کمتري بآنان  ،کارکنانبین 

 .سازمان دارند

رفتار  ةکنند بینی به عنوان پیشتعهد سازمانی "، با عنوان(  0 )نتایج پژوهش بخشی 

دارد و تعهد  ارتباطنشان داد تعهد سازمانی با رفتار شهروندي سازمانی  "شهروندي سازمانی

رفتار شهروندي با  66/0 و  13/0 ، 0/0   با ترتیب برابر یک به عاطفی، مستمر و هنجاري هر

 .ثیر را داردأین تبیشتر 39/0 دارند و تعهد هنجاري با ضریب بتاي  ارتباط سازمانی

هاي  پخش برنامه)، رفتار شهروندي کارکنان سینما (  0 ) دیگرانو   پژوهش یاهایا

آنها توصیفی و تحلیلی بود و  پژوهشروش  .را بررسی کردنددر مالزي   برناما( تلویزیونی

 .دآماري انتخاب شدن ۀنمون راينفر ب 16 ،کارمند 20 از  .آوري شد پرسشنامه جمع بااطالعات 

، رضایت شغلی و (تعهد عاطفی) از بین متغیرهاي تعهد سازمانی این پژوهشنتایج براساس 

معنادار با رفتار شهروندي سازمانی داشت و  ارتباط 9/0  عد تعهد عاطفی با استرس شغلی؛ بُ

بینی  بیشترین سهم را در قدرت پیش 0/  براساس تحلیل رگرسیون تعهد عاطفی با ضریب بتاي 

 .روندي سازمانی داشترفتار شه

تعهد سازمانی با مشارکت در  ۀرابط ۀمطالع"، با عنوان (  0 ) دیگرانو  6بیگ پژوهشنتایج 

براساس  "اي و رفتار شهروندي سازمانی در مدارس الهور پاکستان گیري، عدالت رویه تصمیم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Yahaya 

2. Berama 
3. Baig 
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 ارتباط مانیتعهد سازبا اي  رویه  گیري و عدالت مشارکت در تصمیم ،معادالت ساختاري الگوي

با رفتار شهروندي سازمانی معلمان  631/0برابر با  ارتباطینهایت تعهد سازمانی درداشتند و 

 .داشت

پژوهشی با هدف تعیین همبستگی تعهد سازمانی با رفتار ( 696 )جوربنیان و همکاران 

تعهد  شهروندي سازمانی بین کارکنان بهزیستی شهر تهران انجام دادند؛ نتایج نشان داد بین

 . وجود دارد 0/ 6سازمانی با رفتار شهروندي سازمانی ارتباطی برابر با 

دهد بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی  هاي پیشین نشان می بررسی پژوهش

ارتباط وجود دارد و اغلب تعهد عاطفی و هنجاري با رفتار شهروندي سازمانی ارتباط بیشتري 

هاي نامبرده بین تعهد  ، در نتایج سایر پژوهش(003 )لماز و کوک جز نتایج پژوهش ی به. دارد

مستمر با رفتار شهروندي ارتباط وجود ندارد یا در صورت وجود، میزان این ارتباط کمتر از 

در ادامه به مبانی نظري و تجربی و ارتباط تعهد سازمانی با رفتار . تعهد عاطفی و هنجاري است

 .پردازیم شهروندي می

 نظريمباني 

 رفتار شهروندي سازماني

داند که با روش  رفتاري داوطلبانه و کامالً آگاهانه می، رفتار شهروندي سازمانی را سازمان

سازمان را  ثرؤدرمجموع عملکرد مدهی مستقیم شناسایی نشده است؛ ولی  دهی و سازمان پاداش

  زهاوي-براش سامچ و(. 30 : 002 بوگلر و سامچ، )کند  تعریف می دهد و میافزایش 

 ةمشخص شداز اجبارهاي رفتار شهروندي سازمانی رفتارهایی هستند که ، اعتقاد دارند ( 00 )

توسعه و  به یابیدست يسو هو فرد را ب( گروه ایبه صورت واحد )و سازمان  روند یمنقش فراتر 

 گونه اینکاتز و کان  .(1 9: 0 0 بلوگالوسکی و سامچ، ) کند یم تیهداترقی اهداف سازمانی 

 گونه این؛ برخی از شود دانند که باعث بهبود اثربخشی سازمان می رفتار فرانقش را رفتاري می

مشکالت مربوط به کار، پذیرش دیگران  ۀکمک به همکاران دیگر در زمین :ها عبارتند ازرفتار

ت هاي فردي در سازمان و حفاظ بدون سروصدا در گروه کاري خود، به حداقل رساندن درگیري

پودساکف ) ها پژوهشراساس ب(. 02  :   0 فهیم و دیگران، ) جویی در منابع سازمان و صرفه

تعریف ابعاد رفتار شهروندي سازمانی در ادبیات وجود  دربارة دیدگاه مشترک، (000 ، دیگرانو 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Somech,Brach-Zahavy 
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مردي و جوان، (کمک به همکاران)کننده  رفتارهاي کمک مانند ، ابعادي(000 )پودساکوف . ندارد

، (تبلیغ به نفع سازمان راي نمونهب)، وفاداري سازمانی (شرایط کارنکردن از  شکایت)ذشت گ

بودن به نفع  خالق)، ابتکار عمل فردي (هاي سازمان احترام به قوانین و روش)پذیرش سازمانی 

و  هاتعهد داوطلبانه براي افزایش ابتکار)فردي  ۀ، توسع(سازمان بیش از انتظار و نیاز سازمان

را ابعاد رفتار  ...و( توجه به منافع عمومی سازمان)، رفتار مدنی (یادگیري خود ۀزایش دامناف

در این پژوهش (. 13 : 003 اسنارد و جیفر، ) رداشم برمی ها پژوهششهروندي سازمانی در 

سازي هر  در ادامۀ مفهوم. سازي پنج بعدي سازمان، مبناي بررسی و سنجش قرار گرفت شاخص

 .ها آورده شده است اخصیک از این ش

رفتارهاي همیاري که از سوي یک فرد براي کارکنان مشخص در ارتباط با  : يتدوس نوع

 (.631 نعامی و شکر کن، )ند شو وظایف و مسائل سازمانی معین انجام می

با هدف پیشگیري از مشکالت آینده در سازمان اشاره دارد  رفتارهایی به:  حسن نيت

  (.30:   0 بخشی، )

براي  .شده در قانون سازمان است تعریف وظیفۀ رسمیاي که فراتر  رفتار داوطلبانه :6وجدان

، شناس بودن وقتمنظم در محل کار،  فعالیتاغلب سطوح پایین غیبت در محل کار،  نمونه

ها و اطالعات از قوانین  جلاال از زمان بدون هرگونه تقلب، دقیق بودن با ضرب ة مفیداستفاد

بدون باشد یک پروژه  کردن کامل کاري براي دیگر ممکن است اضافه ۀ، نمون(933 ارگان ، )

 (.  1: 000 پودساکف و دیگران، ) کاري باشد که خواستار پرداخت اضافه این

. به سازمان است زدن بیانگر پیشگیري از خسارت :2(جوانمردي)خوي ورزشکارانه 

ناپذیر و  هاي اجتناب یی در مقابل مزاحمتجوانمردي را تمایل به شکیبا 1ماردوکسی و اکسین

  (.9 : 632 مقیمی، )ي کاري بدون گله و شکایتی که در سازمان صورت گیرد ها اندازي دست

هاي آن  را گویند که برخی از نمونه سطح باال و وفاداري به سازمان ۀعالق: 3فضيلت مدني

 ۀهاي سازمان، ارائ قه به سیاستعال ابرازو  ها هکارکنان در جلس مؤثرمشارکت : عبارت است از

زیست  براي استراتژي سازمان، موافقت با تغییرات در چارچوب سازمانی، رعایت محیط پیشنهاد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Altruism  
2. Courtes  
3. Conscientiousness  
4. Sportsmanship  
5. Mardoczy and Xin  
6. Civic virtue  
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در محیط کار، آماده  ۀ نامتداولبراي جلوگیري از هر گونه خطر براي سازمان، گزارش هر حادث

  (.196 : 009 پوالت، ) بودن در مقابل هر گونه خطر

نیت از  بخشد، حسن عملکرد فرد را نسبت به دیگران بهبود می ،دوستی عنو درمجموع

ة استفاد ، موجبسازمان مسائلو با درگیر شدن همه در  کند میرفتارهاي خصمانه جلوگیري 

شده براي تالش سازنده در سازمان را افزایش  زمان صرف ،جوانمردي ؛شود از زمان می مفید

در خدمت  ،نهایت فضیلت مدنیدرشود و  گروه منجر می به اثربخشی فرد و ،وجدان ؛دهد می

به بسیاري از رفتارهاي مثبتی است که خود را دربرگیرندة ها  بندي این دسته. منافع سازمان است

دوستی و  دو بعد نوع(. 12: 003 برنز و کارپنتر، ) دکن می نمایان غرور و افتخار کارکنان صورت

شناسی، جوانمردي و  عد وظیفهو سه بُ. دشو زمان انجام مینیت در ارتباط با افراد در سا حسن

براگر و ) دشو فضیلت مدنی از رفتار شهروندي سازمانی در ارتباط با خود سازمان انجام می

 (.601: 001 دیگران، 

 تعهد سازماني
فرد را با سازمان مشخص  ارتباطکه  است ، معتقدند تعهد حالتی روانی(006 ) دیگرانو   رشید

شود و در شرایط مثبت و منفی در  سازمان مربوط می ي باکارادامۀ همفرد به  و با تمایل دنک می

بلکه کارکنان  شود دیده نمی تعهد مستقیماً .(612: 0 0 آیپک، ) دهد سازمان به کار خود ادامه می

ونی و توجه و تمرکز کان ستبای مید که تعهد آنها را نشان دهد؛ آنها نهاي داشته باش باید ویژگی

توجه تمرکز بدان معناست که کارکنان باید  .همچنین فداکاري شخصی به سازمان داشته باشند

سود رساندن به سازمان داشته  برايخود براي تولید محصول و خدمات  ۀکامل به شغل و وظیف

فداکاري شخصی بدان معناست که آنها به سازمان محل کار خود وفادار باشند و خود را . باشند

در  .(36:   0 یاهایا و دیگرن، ) سازمان به اهداف خود برسد تابه آن بدانند و پایبند لق متع

در  اغلبهایی که  بندي طبقه. بندي مدنظر دارند در طبقهرا عد سازمانی، سه بُ تعهد هاي پژوهش

 2ن، و مایر و آل(933 ) 6، اریلی و چاتمن(911 )  اتزیونی برگرفته از رود کار می ها به پژوهش

 . است ( 99 )

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Rashid 

2. Etzioni 
3. O’Reilly & Chatman 
4. Meyer &Allen 
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 6و تعهد منفی  ابزاري /حسابگرانه ، تعهد مثبت عد تعهدسازمانی را به سه بَُُ اتزیونی، تعهد

 1و پنلی و گایاد( 000 ) دیگرانو  2جرنیگان هاي پژوهشبندي اتزیونی در  دسته. دکربندي  دسته

و تعهد  ناسبشرایط م این باور است؛ تعهد مثبت در ، بر(000 ) 3باالي. کار رفت نیز به (933 )

درصورتی که  .دهد می رخ وسطمت اندازة بهابزاري  /و تعهد حسابگرانه ناسبمنفی در شرایط نام

اگر احساس  و دهد منفی رخ می تعهد ،کارکنان بین اهداف خود و سازمان تناقض احساس کنند

استانداردها و در تعهد مثبت، کارکنان  ؛دهد تعهد تجمعی و ابزاري رخ می، داشته باشند خوب

بندي اریلی و چاتمن  دستهدر (. 611: 0 0 آیپک، ) کنند هاي سازمان را درونی می ارزش

در سطح . بررسی کردند 1عد انطباق، شناسایی و درونی کردنسازمانی را در سه بُ ، تعهد(933 )

ابزاري  /انهعد حسابگراین سطح با بُ و ها وابسته است ها و پرداخت انطباق، تعهد به میزان پاداش

به سازمان و  ،در سطح شناسایی (.611: 0 0 آیپک، ) است همانند بندي اتزیونی دستهدر 

ها و هنجارهاي سازمان را  هاي سازمان وفادار است و در سطح درونی کردن، فرد ارزش ارزش

در (. 113: 003 یلماز و کوک الک، ) پذیرد ها و هنجارهاي خودش می ارزش در نقش

، تعهد سازمانی به سه بُعد تعهد عاطفی، مستمر و هنجاري تقسیم ( 99 )لن و مایر بندي آ دسته

 .شود می

هاي ترک سازمان، کارمندان در  اول براي جلوگیري از هزینه ۀدر درج: تعهد مستمر.  

، داشته نیازکمی براي انجام کار در سازمان بیش از  ةمانند و ممکن است انگیز سازمان باقی می

  (. 66: 003 تلی و دیگران، گال) باشند

افراد با تعهد . به میزان دلبستگی عاطفی به سازمان و اهداف آن اشاره دارد: تعهد عاطفی . 

مایر ) مانند زیرا دوست دارند عضو سازمان باقی بمانند عاطفی قوي در استخدام سازمان باقی می

 (.32:  99 و آلن، 

خاطر نوعی از  هکنند ب آن کارکنان احساس میروانی است که در  یحالت :تعهد هنجاري. 6

گایتام و ) ندهستعضویت خود در سازمان  ۀهنجارهاي متنی، فرهنگی و اجتماعی؛ مجبور به ادام

 (.  6: 001 دیگران، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Moral 

2. Calculative/instrumental 

3. Alienative 
4. Jernigan 

5. Penley & Gould 

6. Balay 
7. Compliance, identification & and internalization 
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 رفتار شهروندي سازماني باتعهد سازماني  ارتباط
 . : دهیم می ویژگی شرح با سهتعهد معلمان به سازمان را  ،(990 )براساس تعریف رایس 

سازمان و  يسوتمایل براي اعمال تالش به نمایندگی از  .  ؛پذیرش عاطفی و شناختی از شغل

به نظر  (. 30: 003 چن و دیگران، ) قصد قوي و تمایل به حفظ عضویت در شغل .6و  ؛شغل

اعتقاد قوي به اهداف سازمان و پذیرش )، ویژگی اول داردرسد کسی که تعهد عاطفی  می

ویژگی دوم ، تعهد سازمانی از نوع مستمربا  تر است و فردي در او نمایان( هاي سازمان ارزش

تمایل به تالش در )ویژگی سوم  ،تعهد هنجاري باو فردي را دارد ( تمایل به حفظ عضویت)

 .درا دار( سازمان

پذیرد و براي رسیدن به آن اهداف  اهداف سازمانی را می داردوقتی فردي تعهد سازمانی 

در رفتار شهروندي  ،به اهداف سازمان دستیابیتالش براي  هاي جلوهو کند  می الش و ایثارت

وقتی کارکنان خود را با اهداف و  (.6: 633 ، دیگرانمهرابی گوشکی و ) شود دیده میسازمانی 

به تالش در سازمان  بهترین شیوه کنند به هاي سازمانی شناسایی می ها و تکلیف ارزش

 کوشد میکنند بلکه  تنها کمک خواهند کرد و با همکاران خود ارتباط برقرار می نه. پردازند می

مایر و به باور (.  62  :   0 هیانگ و یو، ) هایش را به سازمان اختصاص دهد بهترین تالش

( مثبت)بر تابعیت سازمانی مستقیم  ارتباط تعهد سازمانی با عملکرد شغلی و رفتارهاي مبتنی، آلن

 بنابراین. است( منفی)خیر کارکنان معکوس أرتباط آن با ترک خدمت، غیبت و تاست ولی ا

مستمر و تکلیفی متفاوت  تعهد عاطفی، ۀگان سه يیک از اجزا ماهیت ارتباط فرد با سازمان در هر

 باافرادي . خواهند بمانند که می مانند براي این کارکنان با تعهد عاطفی قوي در سازمان می. است

 ،تعهد تکلیفی قوي دارند کسانی کهدارند و به ماندن نیاز  زیرامانند  ر قوي میتعهد مستم

عد تعهد بین این سه بُ ارتباطدر  .(33 : 639 بهروان و سعیدي، )باید بمانند  که کنند احساس می

عد تعهد ، بر این باورند که دو بُ( 00 )سازمانی با رفتار شهروندي سازمانی، مایر و هرسکویچ 

با تعهد  کی یا هر دو آنهاند و ترکیب یدارکنترل و نظارت خارجی  ۀو هنجاري درجمستمر 

کارکنان با  .عد را بر رفتار شهروندي سازمانی کاهش دهدثیر مثبت این بُأعاطفی ممکن است ت

شهروندي  تري در شرایط رفتار باید با قصد و نیت قوي( میل خالص تعهد)عاطفی  تعهد

گالتلی و دیگران، ) ها همراه باشد تعهد با هزینه أکه منش اشند تا زمانیسازمانی مشارکت داشته ب

 003 :662.) 
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ثیر أت ۀ، بر این باورند که تعهد سازمانی با مقایس(001 )و کوهن  ( 00 ) نامایر و همکار

شناختی و  جمعیت -هاي فردي هاي خود براساس ویژگی انتظارات و گرایش بینمتقابل 

 شود درنهایت به رفتار شهروندي سازمانی فرد منجر می و یابد می رشگستهاي شغلی،  ویژگی

وابستگی روانی فرد به سازمان افزایش  ،با افزایش تعهد(. 9 6:   0 الورنس و دیگران، )

هرچه این وابستگی  یابد؛ بروز میدر رفتار فرد در سازمان  ،یابد که این وابستگی و اعتقاد می

 داردقوي  ۀکسی که دلبستگی و عالق .شود بیشتر مینیز رفتار  بیشتر باشد احتمال بروز این

فرد موجب بروز رفتار شهروندي سازمانی در  رود میانتظار  نیز دارد کهاحساس مثبت قوي 

 .شود

 چارچوب نظري پژوهش  
اي است که بر  ، مبادلۀ اجتماعی برخالف مبادلۀ اقتصادي، رابطه(932 )براساس دیدگاه بالو 

به عقیدة بالو اعتماد، تعهد و وفاداري مبنا و شالودة . مبتنی است  امشخص در آیندهاجبارهاي ن

هاي سازمانی،  براساس حمایت. اي انجام نخواهد شد مبادلۀ اجتماعی است که بدون آن مبادله

مام من و )شود  اجبارهاي نامشخصی مانند رفتارهاي فراتر از نقش از سوي افراد انجام می

افرادي که . به عقیدة بالو، دادوستد ویژگی مهم روابط اجتماعی است(.  9  :  0  همکاران،

  کنند، براي سازمان ارزشمند و محترم هستند، احتماالً با اعتماد و درگیري احساسی احساس می

 (. 160:   0  ان جی و فلدمن،)آیند  در تبادل با سازمان، درصدد جبران برمی

تناسب بین پاداش و ارزش  ،(موفقیت و ارزش ۀقضی)نز جورج هوممبادلۀ برمبناي قضایاي 

، احتمال باقی بگیردپاداش  خود؛ اگر فرد کمتر از انتظار گذارد می اثررفتار و تعهد فرد  بر کار

 بهافراد  در صورت ورود (.696-633 :613 توسلی، )یابد  ماندن در تعهد پیشین او کاهش می

این مبادله، رفتار شهروندي سازمانی آنها  ازحساس مثبت اسازمانی و  ۀاجتماعی با مجموع ۀمبادل

زمانی که آنها از روابط مبادله احساس منفی داشته باشند از رفتارهاي اختیاري  .یابد افزایش می

آنج و ) کنند که جلوي عواقب منفی براي سازمان را بگیرد، بدون هیچ نگرانی خودداري می

 (.132: 006 دیگران، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Unspecified future obligations 
2. Emotional engagement 
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روکراسی وبه اصول ب اي اندازهد تعهد سازمانی میان کنشگران سازمان تا پارسونز در ابعا

مانند سو به عواملی  وي براي افزایش تعهد در سازمان از یک. وبري معتقد است

، تقسیم کار، عقالنی بودن، و اختیاري بودن کنش اعضا و از سوي دیگر ارزیابی کردن اختصاصی

سونز براي افزایش تعهد رکنند، پا اشاره می آنها اتدرست عملکرد اعضاي سازمان براساس خدم

یید أنخست رضایت روانی که ت. کند رضایت اشاره می گونهسازمانی در سازمان به اهمیت دو 

دوم رضایت ابزاري که  گیرد و را دربرمیمین شغلی أتصدیق موقعیت و ت ،فرد از سوي دیگران

صبوري؛ )رود  شمار می ههاي مادي ب پاداش نۀگواز  اساساً و هاست هاي موجود در سازمان پاداش

 612  : 1 .) 

جایگاه،  اندازةبه همان ، اجتماعی همبستگی تضعیف ، معتقد است در صورت(990 ) کلمن

هاي اجتماعی نیز به  ماند و به تبع آن نقش مبهم و نامشخص باقی می ،حق چگونگیمیزان و 

 ،ات براي کنشگران در بستر روابط اجتماعیانتظارات و تعهد درحقیقت. دشون اصطالح تیره می

تفاهم افزایش  سوء ارتباط و سوء .شود شوند و باعث ابهام در نقش می می واضحو نا نامشخص

کاهش تعهدات  ،این ابهام نقش. ابدی آن هماهنگی در روابط اجتماعی کاهش می درپییابد و  می

 .( 6 : 611 چلپی، )دارد  در پیکارکنان را 

 مي پژوهشالگوي مفهو

دهد  طراحی شد که نشان می  با توجه به چارچوب نظري، براي این پژوهش الگویی در نمودار 

 .گذارد ابعاد تعهد سازمانی بر روي رفتار شهروندي تأثیر می

 
 الگوي تحليلي پژوهش. 0نمودار 

افراد رفتاري را بیشتر انجام بر مبناي انتظارات نظري پژوهش و نظریۀ انتخاب عقالنی 

 "هاي فرصتی کمیابی منابع و هزینه "دهند که براساس حسابگري و در نظر گرفتن دو اصل  می

 تعهد سازماني

 تعهد عاطفی

 تعهد مستمر

 تعهد هنجاري

 رفتار شهروندي سازمانی

 ايمتغیرهاي زمینه
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برمبناي اصل داد و ستد . در محل کار، نتیجۀ مناسب و متناسب با هدف را براي فرد داشته باشد

د کن ري را با هم مقایسه میهاي خود و دیگ ها و ستانده در دیدگاه مبادله، در صورتی که داده

براي دستیابی به درک مثبت و عادالنه از این مقایسه، خود را یک عضو مهم سازمانی تلقی و 

بندي رضایت به دو  همچنین براساس تقسیم. کند احتماالً با این بازخورد، به سازمان اداي دین می

رضایت روانی، عالقه و  گونۀ ابزاري و روانی، درصورت افزایش رضایت فرد از کار، خصوصاً

دهد؛ با چنین نگرشی احتمال انجام فعالیت داوطلبانه از  دلبستگی به کار را در فرد افزایش می

 . شود سوي فرد بیشتر می

 هاي پژوهش فرضيه

 .تعهد سازمانی با رفتار شهروندي سازمانی ارتباط دارد :فرضية كلي

 هاي جزئي فرضيه

با رفتار شهروندي سازمانی ارتباط ...( سن، جنس و)اي  بین متغیرهاي پیشینه: فرضیۀ اول

 .وجود دارد

 .معنادار وجود دارد ارتباطبین تعهد عاطفی و رفتار شهروندي سازمانی : فرضیۀ دوم

 .معنادار وجود دارد ارتباطبین تعهد مستمر و رفتار شهروندي سازمانی  :فرضیۀ سوم

 .معنادار وجود دارد ارتباطدي سازمانی بین تعهد هنجاري و رفتار شهرون: فرضیۀ چهارم

 شناسي روش

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندي سازمانی به روش پیمایش 

پرسشنامه در اختیار پاسخگویان قرار . ها از پرسشنامه استفاده شد آوري داده براي جمع. انجام شد

جامعۀ آماري در این پژوهش . را گردآوري شدگرفت و اطالعات پرسشنامه به شیوة خوداج

کرمان در سه   و   شهر کرمان هستند که در آموزش و پرورش ناحیۀ ( نفر 3369)معلمان 

کردند؛ از  ، تدریس می 69 - 69 هاي تحصیلی   مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و در سال

 . درصد مرد هستند 9 درصد زن و   1این تعداد 

نفر  693آماري با استفاده از فرمول کوکران،  ۀحجم نمونه از بین افراد جامعبراي انتخاب 

گیري  تر، اعضاي نمونۀ پژوهش براساس نمونه اي معرف براي انتخاب نمونه. مشخص شدند

نمونۀ آماري برمبناي جنسیت، مقطع تدریس و تعداد مدارس انتخاب . بندي انتخاب شدند طبقه
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دوم انتخاب  ۀدر مرحل .ندهستنفر زن  36 نفر مرد و  6   ،پاسخگو 693از مجموع  .شدند

 1  نفر در مقطع ابتدایی،  9  که از این تعداد،  انجام شدمقطع تدریس معلمان مبناي نمونه بر

در  .انتخاب شدندنفر در مدارس فنی  3 در مقطع متوسطه و  نفر 2  مقطع راهنمایی،  نفر در

گیري قرار نگیرد و درواقع تعدادي  رج از چارچوب نمونهاي خا که مدرسه مرحلۀ آخر، براي آن

از معلمان از نمونه مستثنا نشوند، فهرستی از همۀ مدارس و مقاطع تحصیلی در شهر کرمان تهیه 

مدرسۀ راهنمایی،  3مدرسۀ ابتدایی،  3با توجه به حجم نمونه، ( مدرسه 121)شد و از میان آنها 

و با مدرسۀ استثنایی به شیوة تصادفی   رستان و کاردانش و هن  دانشگاهی،  دبیرستان و پیش 0 

 ةاین شیو نتخابابا . بررسی شدندنمونه انتخاب و  براي ،کارگیري جدول اعداد تصادفی هب

 .فراهم شدمتغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته  آثارامکان مقایسه و تجزیه و تحلیل  ،گیري نمونه

 تعاریف مفاهيم

  نيرفتار شهروندي سازما

شود و  رفتاري داوطلبانه و فراتر از وظیفه که مستقیم از سوي سازمان رسمی پاداش شناخته نمی

دوستی، احترام و تکریم،  بُعد نوع 1در قالب . دهد درمجموع عملکرد سازمان را افزایش می

 . شود شناسی و فضیلت مدنی سنجیده می جوانمردي، وظیفه

ارگان و رفتار شهروندي سازمانی پرسشنامۀ : نیتعریف عملیاتی رفتار شهروندي سازما

ها یکی  براي هر یک از شاخص. طراحی شد  جدول هاي  شاخص ، براساس(933 )کونوسکی 

 .آورده شده است  شود؛ در قالب جدول  از معیارهایی که این شاخص با آنها عملیاتی می

 هر شاخصهاي رفتار شهروندي سازماني و معيارهاي مربوط به  شاخص. 0جدول 

 ابعاد رفتار شهروندي سازمانی و معیارها

 .کنم اگرچه ضروري نباشد به همکاران تازه وارد کمک می: دوستی نوع

 .شوم ک و متلک وارد حریم همکارم نمیوبا ج: احترام و تکریم

 .گیرم در حال انجام است، ایراد می محل کارمهمیشه از آنچه در : جوانمردي

 .شوم وقت در محل کارم حاضر میهمیشه سر : شناسی وظیفه

 .کنم هاي سازمان محل کارم توجه می ها و بخشنامه به اطالعیه: فضیلت مدنی

 تعهد سازماني
کند؛ و به این موضوع مربوط  نگرشی است که ارتباط فرد با سازمان مربوط را مشخص می

در . مایل دارد یا نهشود که فرد در شرایط مثبت و منفی به ماندن و ادامۀ کار در سازمان ت می
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 خاطر هتمایل به انجام کار در سازمان، ب ؛ یعنیعاطفی تعهد: شود قالب سه بُعد تعریف می

هاي ناشی از ترک سازمان است و بر این اساس  هزینهمبتنی بر  ؛تعهد مستمر. دلبستگی و عالقه

به علت  تعهد، فرد گونهدر این  ؛هنجاري تعهد .دهد چون نیاز دارد کار در سازمان را ادامه می

 .دکن در سازمان کار می اداي دین

مبنا قرار ( 991 )سازي آلن و مایر  بدین منظور شاخص: تعریف عملیاتی تعهد سازمانی

معیار از این پرسشنامه انتخاب شد و یک معیار از آن در فرایند برآورد ضریب  3 گرفت و 

براي هر شاخص، دو معیار براي نمونه . تفاوت وجود دارد ،عد تعهدبین سه بُ. روایی حذف شد

 .آورده شده است  در قالب جدول

 هاي رفتار شهروندي سازماني و معيارهاي مربوط به هر شاخص شاخص. 2جدول 

 معيارهاي مربوط به هر شاخص ابعاد تعهد سازماني

 تعهد عاطفي
 .احساس تعلق زیادي به سازمان محل کارم دارم.  

 .این سازمان ندارم عاطفی چندانی به ۀعالق.  

 تعهد مستمر
 .سنگینی برایم ندارد ۀترک کردن سازمان محل کارم، هزین اکنون.  

 .هاي شغلی دیگر است گزینه نداشتن کردن این سازمان یکی از عواقب جدي ترک.  

 تعهد هنجاري
 .دانم نمی درسترا  آن کردن ترک ،کار بهتر در خارج از سازمان محل کارم پیشنهاد در صورت . 

 .وجه کاري غیراخالقی نیست به نظر من تغییر محل کار به هیچ . 

 

 اعتبار و روایي
از پیش از  ها پرسشمحتواي  ـ روایی ،داخلی پژوهشدر چندین به کاربرد این پرسشنامه  با توجه

 را در اختیار ها پرسشمحقق بیشتر،   براي اعتباربا وجود این . است شدهیید أت کارشناسان سوي

اصالح جزئی  پس ازو  کردندیید أت را آنها اعتبار صوريقرار داده است که  تادانکارشناسان و اس

، در دو مرحله،  براي تعیین پایایی .کار رفتند بهپژوهش این ، در زمینهنظر کارشناسان این با 

نباخ میزان ضریب همسانی با روش آلفاي کرو نتایج نهایی. آزمون مقدماتی و نهایی انجام گرفت

بینید  چنانکه می .آمده است 6 مقدار این ضریب براي هر شاخص در جدول. شد گیري اندازه

 .نتایج ضریب آلفا پذیرفتنی است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Validity 
2. Reliability 
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 هاي رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني تحليل روایي شاخص. 9جدول 

 ضریب آلفا ها تعداد پرسش ها شاخص متغير

 رفتار شهروندي سازمانی

 11/0 1 دوستی نوع

 33/0   احترام و تکریم

 31/0 6 جوانمردي

 30/0 6 (وجدان کاري)شناسی  وظیفه

 33/0 6 فضیلت مدنی

 تعهد سازمانی

 11/0 1 تعهد عاطفی

 29/0 1 تعهد مستمر

 10/0 3 تعهد هنجاري

 

 هاي پژوهش یافته

 هاي توصيفي یافته

درصد مرد و دامنۀ  9 درصد زن و   1از مجموع معلمان نمونه، : هاي فردي معلمان ویژگي

 6همچنین . سال است 60تا  6سال و سابقۀ کار پاسخگویان بین   3تا  1 سنی پاسخگویان بین 

درصد کارشناسی ارشد و باالتر    درصد کارشناسی و   3درصد فوق دیپلم،  2 درصد دیپلم، 

  6د راهنمایی، درص  6درصد در مقطع ابتدایی،  60براساس مقطع تدریس، . مدرک دارند

. اند کرده درصد هنرستان فنی و کاردانش تدریس می 1دانشگاهی و  درصد دبیرستان و پیش

 .هزار تومان است 199تا  300درصد بین  22براساس گروه درآمدي، بیشترین فراوانی، 

 متغير وابسته

بالقوه و  يها هبین نمر ستبای میجا  در این. آمده است 2توصیف متغیر وابسته در قالب جدول

از تفاوت مجموع که است  هایی هنمر ،بالقوه هاي ه؛ منظور از جمع نمرفاوت بگذاریمبالفعل ت

 هاي هو منظور از جمع نمر. آید دست می بهیا شاخص  معیارفرد از هر  ةنمر بیشترینو  کمترین

س از پ .آید دست می هفرد ب ةنمر بیشترینو  کمتریناز تفاوت که است  هایی هبالفعل، نمر

، (پایین، متوسط و باال)بندي رفتار شهروندي سازمانیِ بالفعل پاسخگویان به سه مقوله  تقسیم

تفاوت . به متوسط قرار دارد درصد پاسخگویان نزدیک 30رفتار شهروندي سازمانیِ بیش از 
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ها حاکی از این است که میانگین رفتار شهروندي سازمانیِ پاسخگویان  کمترین و بیشترین نمره

 .است 39/16برابر با 

 ي رفتار شهروندي سازماني پاسخگویان  ها هپراكندگي نمر. 4جدول 

 (درصد)فراواني  هاي رفتار شهروندي سازماني پاسخگویان نمره

 61/  باال

  3 متوسط

  /9 پایین

 00  جمع

 هاي استنباطي یافته

از رگرسیون چندگانه، تأثیر هاي دومتغیره انجام و سپس با استفاده  در این بخش ابتدا آزمون

 .زمان متغیرهاي مستقل بر رفتار شهروندي سازمانی سنجیده شد هم

 همبستگي متغيرهاي مستقل با رفتار شهروندي سازماني

اي و سپس ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندي  در این بخش ابتدا ارتباط متغیرهاي پیشینه

 .سازمانی بررسی شد

. بین جنسیت و رفتار شهروندي سازمانی ارتباط معنادار وجود دارد 1اساس نتایج جدول  بر

هاي رفتاري و  ویژگی. براساس میانگین ها، رفتار شهروندي سازمانی زنان بیشتر از مردان است

هاي عاطفی که بر رفتار زنان حاکم است؛ انتظار  روحیاتی مانند دلسوزي، ابراز محبت و ویژگی

 . ازمان از سوي زنان بیشتر استانجام رفتارهاي مثبت در س

 ارتباط جنسيت و رفتار شهروندي سازماني براساس آزمون تي تست. 5جدول 

 سطح معناداري انحراف معيار ميانگين رفتار شهروندي سازماني

 جنسیت     زن

 مرد              

 3/11 

 6/10 

 0/3 

6 /9 
000/0 

متغیرهاي سابقۀ کار و رفتار شهروندي  دهد بین نشان می 3نتایج تحلیل پیرسون در جدول 

سازمانی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد؛ بین سن افراد و میزان درآمد با رفتار شهروندي 

 . سازمانی ارتباط معناداري وجود ندارد درواقع تأثیري بر رفتار شهروندي سازمانی ندارند
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 شهروندي سازمانيارتباط سن، سابقة كار و ميزان درآمد با رفتار . 6جدول 

 سطح معناداري ضریب همبستگي متغيرها

 0/0  01/0 سن

 0/ 0 63/0  سابقۀ کار

 66/0 -01/0 میزان درآمد

، تفاوت معناداري در ارتباط با میزان رفتار شهروندي سازمانی افراد 1براساس جدول 

دهد  ا نشان میگروهی ر گروهی و درون ، پراکندگی بینFبرمبناي تحصیالت وجود دارد؛ نسبت 

 .هاست ها بیشتر از درون گروه و هرچه این نسبت بیشتر باشد اختالف میانگین بین گروه

 ارتباط تحصيالت با رفتار شهروندي سازماني براساس تحليل واریانس. 7جدول 

 تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورها
df 

میانگین 

 مجذورها
F آماره 

سطح 

 معناداري

رفتار شهروندي سازمانی 

 بناي تحصیالتبرم

 69/220 6   6 /1  گروهی بین

 2 6   2  /2 گروهی درون 000/0 63/3
 1/39 

 1 6 6166 /1 کل

پس از تعیین ارتباط بین تحصیالت با رفتار شهروندي سازمانی، باید راستاي آن مشخص 

گویان میانگین نمرة رفتار شهروندي سازمانی پاسخ( LSD)دي . اس. شود؛ براساس آزمون ال

تفاوت ( فوق دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد)برمبناي میزان تحصیالتشان در هر سه گروه 

دهد که با افزایش تحصیالت  نشان می 3ها در جدول  مقایسۀ میانگین. معناداري با یکدیگر دارند

درواقع ارتباط معکوس بین . یابد افراد، نمرة میانگین رفتار شهروندي سازمانی کاهش می

 .تحصیالت و میزان رفتار شهروندي پاسخگویان وجود دارد

 

 ميانگين رفتار شهروندي سازماني پاسخگویان برمبناي تحصيالت. 8جدول 

 ارشد و باالتر کارشناسی کارشناسی فوق دیپلم دیپلم تحصیالت

 21/39 96/16 19/13 10/16 میانگین
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تعهد سازمانی و ابعاد آن را با متغیر اي، ارتباط  پس از بررسی ارتباط بین متغیرهاي پیشینه

 .کنیم وابسته بررسی می

بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندي سازمانی ارتباط مثبت و معنادار  9اساس نتایج جدول  بر

وجود دارد؛ چنان چه برمبناي دیدگاه مبادلۀ اجتماعی در مبانی  63/0درخور توجهی برابر با 

ند از مقایسۀ اجتماعی خود با سایر کارمندان و همچنین نظري پژوهش آمده است، اگر کارم

هاي خود در سازمان، درک عادالنه داشته باشد، نتایج این تغییرات در  ها و ستانده مقایسۀ داده

هاي سازمانی،  هایی خواهیم دید مانند مشارکت در فعالیت ادراک و نگرش فرد را در رفتار

 ... .غیبت در محل کار وگذشتن از حق خود به نفع دیگران، کاهش 

 ارتباط بين متغيرهاي مستقل با رفتار شهروندي سازماني براساس آزمون پيرسون. 3جدول 

 سطح معناداري ارتباط متغیرها

 000/0 21/0 تعهد عاطفی

 9/0 0 -0/   تعهد مستمر

 000/0 62/0 تعهد هنجاري

 000/0 63/0 (شاخص کل)تعهد سازمانی 

کسی که . د عاطفی و هنجاري بیشترین ارتباط را با متغیر وابسته دارندبین ابعاد تعهد، تعه

شود منجر به  بینی می دلبستگی و عالقۀ قوي دارد احساس مثبت قوي نیز خواهد داشت که پیش

بندي رضایت به دو گونۀ ابزاري و  براساس تقسیم. بروز رفتار شهروندي سازمانی در فرد شود

ر منبع رضایت فرد از گونۀ روانی باشد؛ تعهد عاطفی به سازمان روانی در تئوري پارسونز، اگ

 .بیشتر است زیرا این گونه تعهد به منبع درونی مانند احترام و تأیید اجتماعی متکی است
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 (رفتار شهروندي سازماني)رگرسيون چندمتغيره براي تبيين متغير وابسته 

بر رفتار شهروندي سازمانی از تحلیل  بینی و بررسی تأثیر ابعاد متغیر مستقل در مرحلۀ پیش

براساس  یبین اولین متغیر پیشگام،  به در روش گام. استفاده شد  گام به رگرسیون به روش گام

نکتۀ مهم این است که  .شود باالترین ضریب همبستگی صفرمرتبه با متغیر مالک وارد تحلیل می

شوند و اگر هر یک از این  بررسی می با ورود هر متغیر جدید، همۀ متغیرهاي موجود در معادله

ها سطح معناداري خود را از دست داده باشند، پیش از ورود متغیر جدید از معادله خارج  متغیر

شود که در تحلیل نهایی متغیري که سطح معناداري کمتري از سطح تعیین شده داشته باشد از  می

 .معادله حذف خواهد شد

 ندمتغيرۀ رفتار شهروندي سازمانيخالصة الگوي رگرسيون چ. 01جدول 

 R R2 متغير وارد شده مرحله

 R2مقدار 

 شده نسبت افزوده

 به مرحلة قبل 

Beta F  مقدارt سطح معناداري 

 00/0 13/3 33/13 63/0 - 0/   21/0 تعهد عاطفی اول

 00/0 1/6  23/ 0 3/0  1/0 0 2/0  23/0 تعهد هنجاري دوم

009/23 =F 

000/0 =Sig F 
R2 =  2/0  R= 29/0  

و ضریب تعیین در معادلۀ ( R)دهد ضریب همبستگی چندگانه  نشان می 0 نتایج جدول

بینی  واریانس از متغیرهاي مستقل پیش 2/0 درواقع، . است 2/0 و  29/0ترتیب برابر با  نهائی به

 درصد 99درصد است که در سطح بیش از  6در مرحلۀ دوم،  R2شده به  مقدار افزوده. شود می

. به لحاظ آماري معنادار است R2دهد که مقدار  نشان می 23برابر با  Fنسبت . معنادار است

 .بیشترین همبستگی مربوط به تعهد عاطفی است Betaبراساس مقادیر 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Stepwise 
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 گيري بحث و نتيجه

دهد که رفتار شهروندي سازمانی پاسخگویان بیش از اندازة متوسط  نتیجۀ پژوهش نشان می

. اي؛ متغیر جنسیت با رفتار شهروندي سازمانی ارتباط معنادار دارد اي پیشینهبین متغیره. است

  پژوهشاین نتیجه با نتایج . زنان رفتار شهروندي سازمانی بیشتري نسبت به مردان دارند

اي در  براساس انتظارات زمینه .همسوست(   0 و یاهایا و همکاران،  001 براگر و همکاران، )

بیشتري رفتار شهروندي سازمانی  نسبت به مردان،نسیتی، انتظار داریم زنان هاي ج ارتباط با نقش

 هاي ژنتیکی که در  ، ویژگی(931 )  ایگلی. از خود بروز دهند تر درک عادالنه در نقشرا 

قاطعیت، کنترل، اعتماد به نفس،   :عبارتند ازاست  شده اول به مردان نسبت داده ۀدرج

به زنان  شده نسبت دادههاي عمومی  ویژگی. ل و رقابتالستقاسلط، ت، یطلب پرخاشگري، جاه

هاي  هاي جنسیتی، نسخه تر نقش از همه مهم .مفید، مهربان، دلسوز با محبت بودن، :عبارتند از

که چگونه باید رفتار  این آورد یعنی می وجود بهرفتاري حاکم بر انتظارات از خود و دیگران را 

بین تحصیالت با متغیر وابسته ارتباط معکوس وجود دارد؛ با  . (Johnson et al, 2009: 411)کنیم

براساس دیدگاه جادري . یابد افزایش تحصیالت، رفتار شهروندي پاسخگویان کاهش می

معکوس این است که با افزایش انتظارات فرد و برآورده نشدن آنها در  ارتباطاین علت ، ( 69 )

همچنین بین سابقۀ کار  .یابد میکاهش فرد در  يکار انوجدکرده، درنهایت انگیزه و  قشر تحصیل

با گذراندن زمان بیشتر در سازمانی خاص، . با رفتار شهروندي سازمانی ارتباط مثبت وجود دارد

تر  آورند که عملکرد مثبت افراد را آسان دست می اي دربارة محیط سازمان به افراد دانش گسترده

گرفتن فرد با محل اُنس احتمال  ،کار ۀبا افزایش سابق(. 160:   0 ان جی و فلدمن، )کند  می

 .از سوي دیگر، بین سن و درآمد با متغیر وابسته ارتباط وجود ندارد .یابد می افزایشکارش 

 سطحفرد از نیازهاي مادي، نوبت به نیازهاي  خرسنديبا  "هرزبرگ"و  "مازلو" ۀبراساس نظری

 فقطو نظام شغلی حاکم  سازمانکه  اما به دلیل آن. رسد محبوبیت و خودشکوفایی می مانندباالتر 

تدریج وضعیت اقتصادي  که به نآبنابراین پس از  ،قادر است نیازهاي مادي فرد را برطرف کند

که درنهایت به کاهش روابط  ابدی عاطفی فرد با همکارانش افزایش می ۀفرد بهبود یافت فاصل

 (.30:  69 جادري، )د شو منجر می سالم انسانی، روح جمعی و مشارکت در کار

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Eagly 
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( 63/0)همچنین تعهد سازمانی با رفتار شهروندي سازمانی ارتباط مثبت و معناداري برابر با 

از بین ابعاد تعهد سازمانی، تعهد عاطفی بیشترین و تعهد مستمر . دارد 0/ 00در سطح معناداري 

مایر و ) هاي خارجی ا نتایج پژوهشها ب این یافته. کمترین ارتباط را با متغیر وابسته دارد

و با (   0 و بیگ،    0 ؛ بخشی، 003 ؛ یلماز، 001 ؛ براگر و دیگران،  00 دیگران،

در ایران همخوانی  639 و دعایی و دیگران،  633 هاي مهرابی گوشکی و دیگران،  پژوهش

ین وابستگی و اعتقاد یابد که ا با افزایش تعهد، وابستگی روانی فرد به سازمان افزایش می. دارد

کند؛ هرچه این وابستگی بیشتر باشد احتمال بروز این رفتار  در رفتار فرد در سازمان بروز می

شود  بینی می کسی با دلبستگی و عالقۀ قوي، احساس مثبت قوي دارد و پیش. شود بیشتر می

اي دلبستگی  گونهکه تعهد عاطفی  دلیل این به. موجب بروز رفتار شهروندي سازمانی در فرد شود

اي هیچ اجبار و احساس دینی مبناي این تعهد  شود و تااندازه و عشق به سازمان تعریف می

سنخیت بیشتر و ارتباط این دو . نیست و رفتار شهروندي سازمانی نیز رفتاري اختیاري است

پژوهش تعهد مستمر ارتباط ضعیفی با رفتار شهروندي سازمانی دارد و با نتیجۀ . تر است قطعی

. خوانی دارد و تعهد مستمر ارتباطی با رفتار شهروندي سازمانی نداشت هم(   0 )یاهایا 

، تعهد مستمر کمتر احتمال دارد منجر به بروز رفتار (003 )براساس اعتقاد مایر و دیگران 

، بر این (001 )گایتام و دیگران (. 9 6:   0 الورانس و دیگران، )شهروندي سازمانی شود 

هاي ترک سازمان و  ند که تداوم تعهد مستمر کارکنان به این دلیل است که آنها از هزینهباور

هاي جایگزین آگاهی دارند؛ با توجه به این زیربنا، هیچ دلیلی وجود ندارد که این  نداشتن گزینه

 (.  : ص)گونه تعهد، رفتار شهروندي سازمانی را در پی داشته باشد 

درصد از تغییرات  2 اند  داد که ابعاد تعهد سازمانی توانسته نتایج تحلیل رگرسیون نشان

در واقع نتایج پژوهش مبنی بر ارتباط تعهد سازمانی با رفتار . متغیر وابسته را تبیین کنند

شهروندي سازمانی، مهر تأییدي بر ارتباط این دو متغیر با هم است که مبانی نظري پژوهش، آن 

بر اصل داد و ستد؛ اگر فرد در سازمان از این ارتباط  اه مبادله مبنیبراساس دیدگ. کند را تأیید می

در واقع، از یک منبع . متقابل درک مثبتی داشته باشد گرایش بیشتري به ارتباط با سازمان دارد

همچنین بر مبناي رضایت روانی در دیدگاه پارسونز، . روانی براي تداوم ارتباط برخوردار است

متکی بر یک  نی شغل و رفتار خود بر مبناي عالقه و دلبستگی تعریف کندفردي که از جنبۀ روا

العادة سازمانی مانند مشارکت  و احتمال تکرار رفتارهاي مثبت و فوقمنبع درونی کنترل است 

 .شود از طرف او بیشتر می... سازمانی، کاهش غیبت در محل کار و
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