
  
  

  1394مهر و آبان _  مديريت ورزشي 
  588 -575 : ص ،4شمارة ، 7دورة 

  92  / 07/ 08 : تاريخ دريافت 

  92 /11 /19 : پذيرشتاريخ 

  
بررسي نقش سه گانة تعهد سازماني بر رفتار شهروندي كاركنان ادارات 

  كل ورزش جوانان كشور
  
  2طريقيرسول  -1محمد غالمپور

دانشجوي .2ريت ورزشي، دانشكدة تربيت بدني، دانشگاه پرديس مازندران، بابلسر، ايران،دانشجوي دكتري مدي.1
  دكتري مديريت ورزشي واحد پرديس بين الملل كيش دانشگاه تهران، كيش، ايران

 
  

  چكيده
. تگانة تعهد سازماني بر رفتار شهروندي كاركنان ادارات كل ورزش جوانان كشور اس هدف اين پژوهش بررسي نقش سه

استان كشور تشكيل  8نفر از كارشناسان، معاونان و مديران ادارات كل ورزش و جوانان  94جامعة آماري اين پژوهش را 
صورت ميداني بود و از پرسشنامة تعهد  ها به آوري داده جمع. صورت نمونة در دسترس انتخاب شدند دهند كه به مي

آمده  دست ضريب پايايي به. استفاده شد) 1990(ودساكف و همكاران و پرسشنامة رفتار پ) 1990آلن و ماير، (سازماني 
 K. Sمنظور بررسي نرمال بودن از آزمون  به. درصد بود 72 درصد و تعهد سازماني 91براي پرسشنامة رفتار شهروندي 

ها  ز پرسشنامهنتايج حاصل ا. استنباطي استفاده شد و وتحليل در دو سطح آمار توصيفي تجزيه. كولموگروف استفاده شد
نتايج نشان داد بين تعهد سازماني و تمامي ابعاد رفتار شهروندي سازماني رابطة . وتحليل شد تجزيهspss از طريق 

آمده رفتار شهروندي سازماني بر افزايش تعهد كاركنان و ايجاد رضايت  دست با توجه به نتايج به. معناداري وجود دارد
از نگاه ديگر موجب برآورده . شود وري و موفقيت در عملكرد سازماني مي ب افزايش بهرهشغلي تأثير دارد و در نهايت موج

هاي شهروندي تعامالت اجتماعي  عبارتي محتواي اصلي رفتار به. شود شدن نيازهاي انساني و اشاعة فرهنگ اجتماعي مي
  . گذارند مثبت هستند و بر تعهد سازماني تأثير مي
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   مقدمه
ترين راه افزايش اثربخشي و كارايي سازمان است و  ترين عنصر راهبردي و اساسي سرماية انساني، حياتي

هاي سازمان  نيروي انساني متعهد به اهداف و ارزش). 6(پيشرفت و ترقي جامعه را در پي خواهد داشت 
تري يك سازمان به سازمان ديگر است، بلكه مزيت رقابتي پايداري براي بسياري از نه تنها عاملي براي بر

 مديريت، در ابزارگرايانه و هاي كالسيك انديشه سلطة دوران يافتن پايان با. شود ها تلقي مي سازمان

 قاخال «نظران صاحب از تحقيقات بسياري در و شد بيشتر مديريت در او وجودي ابعاد و انسان به توجه
 كه دارد متعددي هاي جلوه و وجود كاري، اخالق .يافت بيشتري عمق سازماني رفتار به مربوط »كاري

 كاركنان، بين در نوآوري بروز تعهد موجب ايجاد فرايند درك). 4(دارد  نام تعهد آن، علمي ابعاد از يكي

 وري بهره از نيز جامعه الح عين در و شود مي سازمان زيادتر رقابت قدرت و سازمان در بيشتر ماندگاري

هايي كه در تحقق اهداف سازمان نقش اساسي دارد،  از متغير). 17(شد  خواهد مند بهره ها سازمان بيشتر
ها و اهداف سازمان، احساس وفاداري به سازمان، الزام اخالقي،  اعتقاد به ارزش. است 1تعهد سازماني

 يكي از. هاي بارز تعهد سازماني است ويژگي تمايل قلبي و احساس نياز به ماندن در سازمان از

 است و متعهد و وفادار نيروي انساني ديگر، داشتن سازمان به نسبت سازمان يك برتري هاي شاخص

از ). 13(رساند  مي ياري بهبود كاركنان و پيشرفت در را مديران كاركنان تعهد سازماني وضعيت شناخت
هاي مهم  هبردي سازماني خويش نيازمند شناخت تأثير متغيرمنظور تحقق اهداف را ها به سويي سازمان

بر ميزان وفاداري و سطوح باالي تعهد كاركنان هستند، چراكه نيروي انساني با احساس وفاداري و تعلق 
توجهي به  كند، بلكه با ايجاد فرهنگ بي و تعهد كم نه تنها در جهت نيل به اهداف سازمان حركت نمي

كند و در نهايت موفقيت  ان، بين ديگر همكاران روح همكاري را تضعيف ميمسائل و مشكالت سازم
 بر حاكم و متحول كامالً ، شرايطاز سوي ديگر). 5(شود  اندازد يا مانع آن مي سازمان را به تأخير مي

 از ارزشمندي نسل به آنها شرايطي، نياز چنين در آنها اثربخشي لزوم و رقابت هاي امروز، افزايش سازمان

هاي  را در رفتار 2اي نو در ادبيات نوين مديريت به نام رفتار شهروندي سازماني كاركنان و بروز پديده
نگرش و ظرفيت كاركنان براي توانمندسازي و ). 2(كرد  خودجوش و آگاهانة افراد در سازمان آشكار

ساز رفتاري  پذيري بيشتر آنها در راستاي اهداف سازمان در شرايط مختلف محيطي زمينه انعطاف
رفتارهاي متنوع كاركنان مانند پذيرش و ). 3(اي به نام رفتار شهروندي سازماني را فراهم آورد  فراوظيفه

                                                           
1 . organization commitment   
2. Organizational Citizenship Behavior      
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هاي سازماني كه به عملكرد  هاي اضافي و پيروي از مقررات و رويه عهده گرفتن وظايف و مسئوليت به
براي كار و فعاليت تبديل شود و  شود سازمان به محيطي جذاب موجب مي كند و مؤثر سازمان كمك مي

بنابراين ). 9(عنوان افرادي فرهيخته اعتال بخشد  با نام رفتار شهروندي سازماني، نقش كاركنان را به
شود عاملي براي تضمين سالمت و بقاي آن در محيط  وفاداري و تعهدي كه در كاركنان ايجاد مي

ه آلن و مير تعهد داراي سه مؤلفة تعهد بر پاية ديدگا). 8(شود  ها و تحول محسوب مي رقابت
ترين عنصر تعهد سازماني است كه  تعهد عاطفي مهم. است 3وتعهد مستمر 2،تعهد هنجاري1عاطفي

تعهد هنجاري نوعي تعهد و التزام است كه . شود وابستگي يا دلبستگي فرد به سازمان خوانده مي
تعهد مستمر جزء سوم تعهد ). 20(بمانند كند كه با سازمان  كاركنان را به اين احساس هدايت مي

دليل هزينة زياد ترك آن تعريف شده است  عنوان نياز به ماندن با يك سازمان به سازماني است كه به
كار گرفتند  به 1983و همكاران در سال  را اولين بار اورگان) OCB(واژة رفتار شهروندي سازماني ). 18(

 از وظيفة يك نه باشد اختياري و رفتار داوطلبانه ينوع بايد نيسازما شهروندي و معتقد بودند رفتار

 همكاري، به كاركنان تمايل بدون ها سازمان). 26(فرد  وظايف رسمي از بخشي نه و شده تعيين پيش

 اهميت همكاري اجباري، با خودجوش همكاري تفاوت .نيستند خود و كارايي اثربخشي توسعة به قادر

 استانداردهاي و مقررات قوانين، راستاي در را وظايف خود فرد اجبار، لتحا در زيرا دارد، زيادي

 و انرژي كوشش، ،افراد آگاهانه، و همكاري خودجوش در كه دهد، درحالي مي انجام سازماني شدة تعيين
در ). 10(گيرند  مي كار به نفع سازمان به حتي و شخصي هاي توانايي شكوفايي جهت در را خود بصيرت

گذشته، تحقيقات بسيار زيادي در زمينة مديريت منابع انساني، براي بررسي مقدمات و طول دهة 
و عوامل مؤثر بر آن مانند رضايت شغلي، اعتماد، عدالت سازماني، تعهد ) OCB(هاي مرتبط با  نياز پيش

بر شواهد قوي از تأثير رفتار شهروندي سازماني ). 15(سازماني و رفتار اخالقي انجام گرفته است 
هايشان  شهروندان توانايي همكاران و مديران را براي انجام دادن شغل. كنند اثربخشي سازمان حكايت مي

هاي جذابي  دهند، مكان هايي كه رفتارهاي شهروندي را گسترش مي دهند، سازمان بهبود و افزايش مي
شايد بتوان گفت ). 33(براي كار هستند و قادر خواهند بود بهترين افراد را استخدام و حفظ كنند 

ارائه شده ) 1988( هاي رفتار شهروندي سازماني توسط ارگان بندي دربارة ابعاد و مؤلفه معتبرترين دسته

                                                           
1. Affective Commitment  )  
2. Normative Commitment 
3. Continuance Commitment  
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، ادب يا 3شناسي، جوانمردي يا وظيفه 2، وجدان كاري1دوستي نوع  :اين ابعاد عبارتند از. است
نه است كه هدف اصلي آن كمك به افراد دوستي، رفتاري داوطلبا نوع. يا فضليت 5،آداب اجتماعي4نزاكت

ديگر سازمان با در نظر گرفتن وظايف يا روابط سازماني است؛ مثل كمك داوطلبانه به كاركنان كه احياناً 
منظور كمك به  شناسي، رفتاري داوطلبانه به وجدان كاري يا وظيفه. اند سرشان شلوغ شده يا غيبت كرده

روند؛ مثل انجام دادن  حداقل الزامات مورد نياز وظايفشان، فراتر ميسازمان است كه در آن، كاركنان از 
جوانمردي، . رفتارهاي داوطلبانه در كنار وظايف اصلي، حفظ قوانين سازماني و اتالف نكردن زمان كاري

آل مورد نظر آنهاست، بدون آنكه شكايتي  تمايل كاركنان به تحمل شرايطي است كه كمترين حالت ايده
هايي است كه به جلوگيري از ايجاد مشكالت مرتبط كاري كه ممكن است  كت، شامل فعاليتنزا. كنند

كنندة رفتارهايي است كه بيانگر مشاركت  آداب اجتماعي، منعكس. كند با ديگران صورت گيرد،كمك مي
آداب اجتماعي، شامل ). 22(مسئوالنة فرد در امور شركت و ارزش قائل بودن او براي سازمان است 

برنامه و اضافي است، آن هم زماني كه اين حضور الزم نباشد  هاي فوق هايي مانند حضور در فعاليت تاررف
نفر از كارمندان پنج شركت در نپال به اين نتيجه  450با تحقيق روي ) 2005(گاتام و همكاران ). 26(

اين دو بعد عبارت . دارد رسيدند كه تعهد سازماني بر دو بعد از رفتارهاي شهروندي سازماني تأثير مثبت
هاي مشاركت در  تأثير برنامه )2007(چيو و تاسايي . )11(دوستي  رادمردي و گذشت و نوع: بودند از

مرتبط با فناوري   شركت 35كنندة سازماني را در  سود بر رفتارهاي شهروندي سازماني و نقش تعديل
هاي مشاركت در سود و  هد سازماني برنامهاطالعات در تايوان آزمودند و به اين نتيجه رسيدند كه تع

رفتار شهروندي سازماني شامل ) 2008(به نظر اريك ). 25(كند  رفتار شهروندي سازماني را تعديل مي
دهند، ولي انجام دادن  هايي است كه از كاركنان خواسته نشده است ولي كاركنان آنها را انجام مي فعاليت

 زمينة در تحقيقات). 23(رساند  شود و به آن سود مي ن ميها موجب حمايت از سازما آن فعاليت

 ورزش در يارزشمند و استثنايي مفهوم سازماني، شهروندي رفتار كه داد نشان نيز ورزشي مديريت

 اثر مشتري رضايت و عملكرد بهبود وري، بهره سازماني، اثربخشي همچون سازماني بر پيامدهاي كه است

 رفتارهاي بر را سازماني تعهد و عدالت درك شغلي، رضايت ارتباط )2005( آلوتيبي .)31( گذارد مي

 سازماني شهروندي رفتار با سازماني تعهد فقط رسيدكه نتيجه اين به و كرد بررسي سازماني شهروندي

                                                           
1. Altruism  
2. Conscientiousness 
3 .Sportsmanship 
4. Propriety 
5. Virtue 
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 رفتار با سازماني تعهد انواع بين رابطة معتقدند )2006( همكاران و طرفي گاتام از.  )16(دارد  ارتباط

 رفتارهاي بروز به هنجاري و عاطفي تعهد از باالتري سطح كه طوري به نيست، يكسان سازماني شهروندي

 و ارتباط هدف با كه )2007(كيونگ  و تاي تحقيق در). 7(شد  خواهد منجر باالتر سازماني شهروندي
 نجاما ورزشي سازمان هشت از شاغل كارمند 183 شهروندي رفتار بر سازماني تعهد و شغلي تعهد اثر

 تعهد كه درحالي دارد، سازماني شهروندي رفتار بر مثبتي تأثير سازماني تعهد كه شد مشخص گرفت،

هاي كشور كره  در تحقيق در سازمان) 2006( كيم). 33(نداشت  شهروندي رفتار روي زيادي اثر شغلي
ري وجود دارد و و رفتار شهروندي سازماني رابطة معنادا) بعد عاطفي(گزارش داد بين تعهد سازماني 

ديگر نتيجة اين پژوهش حاكي از آن بود كه رابطة معناداري بين رضايت شغلي و رفتار شهروندي وجود 
رفتار  در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه بين جنسيت و)2006( هاي و پفاو). 28(ندارد 

االً بيشتر چنين رفتارهايي دوستي و نزاكت رابطه وجود دارد و زنان احتم شهروندي سازماني در بعد نوع
همچنين بين تعهد عاطفي با بعد وجدان كاري و جوانمردي رفتار شهروندي سازماني . دهند را نشان مي

رضايت "در تحقيق خود با عنوان) 2008( فوت و لي پينگ تانگ). 12( رابطة معناداري وجود دارد 
به اين  "كند؟ متفاوتي ايجاد ميتعهد  دانهاي خودگر آيا تعهد در تيم رفتار شهروندي سازماني و شغلي

نتيجه رسيدند كه بين رضايت شغلي و تعهد تيمي با رفتار شهروندي سازماني رابطة معناداري وجود 
دارد؛ بدين معنا كه كاركناني كه رضايت شغلي و تعهد تيمي زيادي دارند، رفتار شهروند سازماني 

ه افزايش اثربخشي كاركنان همواره يكي از مسائل و با توجه به اينك. )24(دهند  بيشتري نشان مي
تواند گام مؤثر و  هاي مديران است، شناخت رفتار شهروندي سازماني و عوامل مؤثر بر آن مي دغدغه

  از آنجا كه رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني از ضروريات). 18(شمار آيد  مفيدي در اين مسير به
. هاي فراتر از نقش را مدنظر قرار داده است بوده و تحقيقات كنوني رفتارهاي امروزي  اساسي سازمان

غفلت از مقوالتي همچون عدالت سازماني، انگيزش شغلي، رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني 
كارگيري صحيح  تواند در عدم تحول و تحقق توسعة پايدار و تربيت نيروهاي انساني و به مي

ويژه ادارات كل ورزش و جوانان كشور نقش مؤثري  هاي مختلف به آنها در سازمان هاي بالقوة توانمندي
بدين سبب مديران كل ادارات ورزش و جوانان با ياري متخصصان رفتاري و منابع انساني . داشته باشد

بايد توجه خاصي به پرورش كاركنان داشته باشند، چراكه داشتن نيروي انساني توانا و كارامد كه به 
دنبال خواهد  خودگذشتگي و كار داوطلبانه تمايل داشته باشد، منافع بسيار زيادي را براي سازمان بهاز

به همين منظور فرضية پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير ابعاد تعهد سازماني بر ابعاد رفتار . داشت
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ررسي نقش شهروندي ادارات كل ورزش و جوانان كشور طراحي شده است و محقق در نظر دارد به ب
هاي منتخب  گانة تعهد سازماني بر رفتار شهروندي كاركنان ادارات كل ورزش و جوانان استان سه

  . بپردازد
 

   روش تحقيق
صورت ميداني و از  آورري اطالعات به تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي است و جمع 

  . طريق پرسشنامه انجام گرفته است
ژوهش كلية كارشناسان، معاونان و مديران كل ادارات كل ورزش و جوانان كشور جامعة آماري اين پ

نمونة آماري پژوهش با توجه به دردسترس بودن، هشت استان مازندران، گلستان، ايالم، بوشهر، . بودند
اطالعات فردي كاركنان مانند سن، . اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و هرمزگان انتخاب شد

آوري شده  قه، جنس، وضعيت تأهل و ميزان تحصيالت نيز طي بخشي از پرسشنامة مذكور جمعساب
 . پرسشنامه استفاده شد 94شده  پرسشنامة توزيع 135از بين . است

بود كه داراي سه ) 1990(سؤالي استاندار آلن و مير  15ابزار اين پژوهش پرسشنامة تعهد سازماني 
 كامالً مخالفم تا= 1(و تعهد هنجاري است و براساس طيف ليكرت  مؤلفة تعهد عاطفي، تعهد مستمر

گانة  پرسشنامة رفتار شهروندي شامل پنج بخش براساس الگوي پنج. گذاري شد نمره) كامالً موافقم= 7
). 12(شناسي و خوشخويي بود  دوستي، آداب و مهرباني، وظيفه يعني جوانمردي، نوع) 1988(ارگان 

ها بين نه  گيري دقيق مفاهيم مورد نظر، پرسشنامه يي محتوايي پرسشنامه و اندازهبراي اطمينان از روا
نفر از استادان متخصص مديريت ورزشي توزيع و نظرها و پيشنهادها در ويرايش نهايي پرسشنامه لحاظ 

صورت تصادفي انتخاب شدند و  نفر از افراد جامعه به 35ها ابتدا  براي تعيين پايايي پرسشنامه. شد
 ها با استفاده از آلفاي كرونباخ محاسبه شد سپس ضريب پايايي پرسشنامه. كردند ها را تكميل پرسشنامه

ها از آمار  وتحليل آماري يافته براي تجزيه). =72/0αتعهد سازماني  و=α 91/0رفتار شهروندي (
 انحراف استاندارد، ميانگين، ازها  وتحليل توصيفي يافته تجزيه براي. توصيفي و استنباطي استفاده شد
 ضريب همبستگيهاي آماري  آزمون از نيز ها وتحليل استنباطي يافته فراواني و درصد، و براي تجزيه

 . شد استفادهتي تست و آنوا و  پيرسون
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  هاي تحقيق نتايج و يافته
 شناختي نمونة تحقيق حاكي از هاي جمعيت شود، بررسي ويژگيمشاهده مي 1كه در جدول  گونه همان

سال قرار دارد و مردان نسبت  40تا  31آن است كه قسمت اعظم نمونة مورد بررسي در محدودة سني 
بر اين، بيشتر  عالوه). درصد 4/54(اند به زنان، تعداد بيشتري از نمونه را به خود اختصاص داده

زماني درصد كاركنان داراي پست سا 47). درصد 58(كنندگان داراي مدرك كارشناسي بودند  شركت
 . درصد آنها متأهل بودند 80كارشناس بدني و 

  . . . ي پژوهش بر حسب سن، جنسيت و ها توزيع فراواني آزمودني. 1 جدول
 

  درصد  فراواني  متغير
  تعهد سازماني  رفتار شهروندي

انحراف  ميانگين
  استاندارد

انحراف   ميانگين
  استاندارد

  
  
 /سن
  سال

   27 25 21تا30
   40 38 40تا31
        65/3           98/3     23/3      71/3 20 19 50تا41
   12 12 به باال51

94 100  
  جنسيت

  
/80  91/3  /.26 60/3 44 41 زن  
96/3  /20 68/3 56 53 مرد  58/  

مدرك 
  تحصيلي

  /. 71  89/3  /.23 63/3 58 61 شناسيكار
  /.43  10/4  /.17 67/3 21 22 ارشد
  /.46  80/4  /.23 20/4 11 11 دكتري

پست 
  سازماني

  /.65  01/4  /.24 64/3 47 44 كارشناس
 كارشناس
  مسئول

20 21 59/3 19./  72/3  82./  

  /.48  12/4  /13 82/3 18 17 معاون مدير
  /.52  95/3  /.24 72/3 14 13 مديركل

  67/0  16/4  /.24 63/3 20 19 مجرد  تأهل
  67/0  87/3  17/0 72/3 80 75 متأهل

 
  ارتباط بين رفتار شهروندي و تعهد سازماني. 2جدول 

  رفتار شهروندي 

  تعهد سازماني
  628/0 ضريب همبستگي پيرسون

Sig.(2-tailed) 002/0  
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 ، ≥000/0P(بين تعهد مستمر و رفتار شهروندي سازماني ) 3ل جدو( هاي اين پژوهش براساس يافته
612/0r=( بين تعهد عاطفي با رفتار شهروندي ،)000/0P≤ ،524/0r=(، و رفتار  هنجاريتعهد

رابطة مثبت و معناداري وجود  كاركنان ادارات كل ورزش و جوانان )=P≤، 522/0 r  000/0(شهروندي
   .دارد

 
 ن متغيرهاي پژوهش با ضريب همبستگي پيرسونبررسي ارتباط ميا. 3جدول 

  هاي رفتار شهروندي مؤلفه
  خوشخويي  وظيفه شناسي  آداب و مهرباني نوع دوستي وانمرديج متغير  شاخص

  550/0  618/0 525/0 516/0 550/0 همبستگي/ تعهد سازماني
P-Value 000/0 000/0 000/0 000/0  000/0  

  425/0  352/0 437/0 382/0 352/0 همبستگي/ تعهدمستمر 
P-Value 001/0 000/0 000/0 000/0  000/0  

  704/0  485/0 526/0 578/0 612/0 همبستگي/تعهد عاطفي
P-Value 000/0 000/0 000/0 000/0  000/0  

  684/0  622/0 532/0 494/0 522/0 همبستگي/ تعهد هنجاري
P-Value 000/0 000/0 000/0 000/0  000/0  

 

  گيري بحث و نتيجه
اي از حيات بشري بايد خود را براي رويارويي با تحوالت دورة كنوني  عنوان زيرمجموعه ها به سازمان

به . . . ساالري، فرماندهي، كنترل و در اين بين اصول سنتي مديريت در سازمان مانند ديوان. آماده كنند
ان نخواهد كرد وكاركنان هاي مبتني بر كنترل، بهرة زيادي عايد سازم چالش كشيده شده است و راهبرد

ترين عنصر در حوزة مديريت، مورد توجه خاص  هاي ارزشمند انساني، محوري عنوان سرمايه به
ها به كاركناني نياز دارند كه از  در دنياي رقابتي امروز سازمان). 7(اند  دانشمندان مديريت قرار گرفته

ها قادر به توسعة اثربخشي و بهبود  ، سازمانالزامات رسمي شغل خود فراتر روند، زيرا در غير اين صورت
آيند و در صورت  حساب نمي ها فرانقشي بوده و جزو شرح شغل رسمي به اين رفتار. عملكرد نخواهد بود

هاي  كه يافته گونه همان). 13(شود  انجام يا انجام ندادن آنها، فرد از طرف سازمان تشويق يا تنبيه نمي
تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني، رابطة مثبت و معناداري وجود دهد بين  اين پژوهش نشان مي

اين به معناي آن است كه اگر كاركنان در سطح باالتري از تعهد سازماني قرار داشته باشند، رفتار . دارد
 و موگوستي و) 2011( ها با نتايج كوهن و ليو اين يافته. شهروندي سازماني آنان نيز باالتر خواهد بود
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همچنين . همخواني دارد) 1391(و توكلي و همكاران ) 1391(، پورسلطاني و همكاران )2011(همكاران 
و رفتار ) بعد عاطفي(هاي كشور كره گزارش داد بين تعهد سازماني  در تحقيق در سازمان) 2006(كيم 

هاي  به ارائة رفتارتوان  در ساية تعهد سازماني باال مي. شهروندي سازماني رابطة معناداري وجود دارد
اعتقاد داشت كه افزايش در ميزان تعهد با رفتار شهروندي ) 2009(پرز . فرانقش سازماني اشاره كرد

اعتقاد دارند افزايش تعهد سازماني ) 1391(بهاري فر و همكاران . مثبت در بين كاركنان همراه است
هاي بيروني زيادي  قي ممكن است با پيامدهاي اخال كه رفتار درحالي. دهد رفتارهاي اخالقي را افزايش مي

دهد، افزايش  پيامدي كه درون سازمان رخ مي. مثل رضايت ارباب رجوع و شهرت سازمان مرتبط باشد
كه محيط سازمان محيط اخالقي سالمي باشد،  زماني). 3(هاي شهروندي سازماني كاركنان است  رفتار

تعهد سازماني يك متغير مهم در ). 22(شود  بيشتر ميهاي شهروندي سازماني نيز  انتظار بروز رفتار
وري، بهبود ارائة  درك رفتار كاركنان مي باشد كه با تأثير بر عملكرد كاركنان موجب افزايش بهره

محققان، تعهد سازماني را متغير مهمي در فهم رفتار كاركنان . شود خدمات و افزايش كيفيت آن مي
زماني تأثيرات بالقوه و جدي بر عملكرد فرانقشي سازمان دارد و به بر اين اساس، تعهد سا. دانند مي

هاي اين پژوهش و ارتباط مثبت بين  يافته). 24(همين دليل ناديده گرفتن آن براي سازمان زيانبار است 
توكلي و ، )2006(، ساموئل و همكاران )1391(تعهد عاطفي با رفتار شهروندي، با نتايج پورسلطاني 

اين نتايج با . همخواني دارد) 2008(و كورساد و اوماي ) 1391(، عريضي و همكاران )1388(همكاران 
همخواني ) 1390(فر و جواهري  و بهاري) 1389(، توكلي )2009( يلماز و تاسدان) 2009(هاي پرز  يافته
في و رواني به سازمان است اعتقاد دارند تعهد عاطفي نوعي وابستگي عاط) 2007( چانگ و مياوو. دارد

يابد كه  شود و ميل به ماندن در شغل در او افزايش مي شدت به سازمان متعهد مي كه براساس آن فرد به
در اين . همانندسازي با سازمان عبارتي تعهد عاطفي عبارت است از به. بايد به اين مسئله توجه كرد

ين دليل اين تعلق عام است و با تعلقات خاص به هم. يابد تعريف فرد هويت خويش را در سازمان مي
اين رويكرد با نگاه انگيزشي به رفتار شهروندي سازماني ريسوس و پنر . دهد رابطة منفي نشان مي

اذعان داشتند رفتار جوانمردي كه در جهت ) 2002(لپين، ارز و جانسون . هماهنگ است) 2001(
مراه است كه سازمان پايدار بوده و بر مبناي عدالت هاست، با اين انديشه ه ها و شكايت كاهش اعتراض

فرد با سازماني كه عيب دارد، . كند جويي را بازداري مي است، بنابراين اعتراض و شكايت و عيب
وقتي فرد نسبت به سازمان رفتار جوانمردي نشان . كند همانندسازي كرده و با آن تعهد عاطفي پيدا مي

داراي عدالت بداند تا رفتار خود را توجيه كند كه به همانندسازي با  دهد، ناگزير سازمان را بايد مي
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بنابراين . منطبق است) 1995(هاي وان دين و كامينگر  اين پژوهش با انديشه. شود مي سازمان منجر
همچنين . صورت عام در بعد مردانگي، تعهد عاطفي پيدا كند رود كه فرد نسبت به سازمان به انتظار مي

دليل پذيرش قوانين و ساختار كلي سازمان يك گرايش عام است و در تعهد  شناسي به فهدر بعد وظي
پردازد، بنابراين كمتر داراي  عاطفي، فرد به همانندسازي خود با يك موجوديت كلي، يعني سازمان مي

دوستي با تعهد  بنابراين نوع. باشد دوستي مستمر است، مي هاي خاص به فرد خاص كه در نوع گرايش
گويد كاركنان متعهد به سازمان  مي) 2006(گاتمن . جهت مخالف در تعهد عاطفي مؤثرند عاطفي در دو

جويي و ايراد گرفتن از  هاي جزئي، عيب مند كه از ابراز شكوه و گاليه طوري روحية جوانمردي دارند، به
شد، در اين پژوهش طوركه بيان  همان. ورزند آنچه سازمان در حال انجام دادن آن است، خودداري مي
ت كل ورزش و جوانان رابطة معناداري وجود ابين تعهد مستمر و رفتار شهروندي سازماني كاركنان ادار

، عريضي و )1391(، سلطاني )1388(، ملك اخالق )1391(هاي پورسلطاني زرندي  داشت، كه با يافته
  . همخواني دارد) 1390(و جواهري فر  ، بهاري)2009( و پرز) 2008(، كورساد و اوماي )1391(همكاران 

به نظر ماير و آلن تعهد مستمر تعهدي مبتني بر اهميت و ارزش نهادن به سازمان است و كارمند به 
مانند، زيرا نياز دارند  در اين بعد از تعهد، كاركنان در سازمان مي. شود نوعي در زندگي سازمان سهيم مي

دليل هزينة  عنوان نياز به ماندن با يك سازمان، به تعهد مستمر به. كه بمانند و بسيار به سازمان وفادارند
بيان كردند وفاداري و مهرباني ) 1390(عريضي و همكاران . )21(باالي ترك آن تعريف شده است 

با توجه به اينكه افراد در طول زمان خدمت با ذخيره شدن . صورت مثبت با تعهد مستمر رابطه دارد به
شناختي مستمر نسبت به  آمده در شغل داراي روان دست سابقة استخدام و مهارت به هايي مانند سرمايه

هاي اين پژوهش حكايت از آن  يافته). 25(شوند، با ترك سازمان آن را از دست خواهند داد  سازمان مي
دارد كه بين تعهد هنجاري و رفتار شهروندي سازماني كاركنان ادارات كل ورزش و جوانان هم رابطة 

، )2006(، گاتام و همكاران )2005(هاي دايك و همكاران  اين نتايج با يافته. عناداري وجود داردم
. همخواني دارد) 1391(و پورسلطاني و همكاران ) 1388(، مهرابي كوشكي و همكاران )2004( مارتينز

عنوان تعهد  تعهد هنجاري به. كند تعهد هنجاري مفهوم و عنصري است كه تعهد سازماني را ايجاد مي
محققان پي . كند كه با سازمان بمانند التزام تعريف شده است كه كاركنان را به اين احساس هدايت مي

شود، بلكه احساس اعتماد متقابل  اند كه تعهد هنجاري از طريق سطح تحصيالت يا سن هدايت نمي برده
در تحقيقي اشاره كردند  آلن و مير). 28(كند  است كه التزام و تعهد براي ماندن را ايجاد مي

رود تا به سازمان وفادار  ورزند كه از كاركنان انتظار مي هايي كه به ايجاد فرهنگي مبادرت مي سازمان
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همچنين محققان دريافتند ). 27(به احتمال بيشتر، كاركناني با تعهد هنجاري باال خواهند داشت. باشند
كنند از  سازمان خواهند ماند كه احساس مي دليل دركاركناني كه تعهد هنجاري بااليي دارند، به اين 

اي بيان كرد كه اخالقيات دروني فرد و فرهنگ  وينر در مطالعه .لحاظ اخالقي اين كار درست است
اين مبين جايگاه تعهد هنجاري در بروز ). 31(كند  سازماني تعهد هنجاري كاركنان را هدايت مي

طور خالصه با توجه به نتايج تحقيق  به). 25(دي سازماني است هاي شهرون هاي فرانقشي يا رفتار رفتار
ها به كاركنان اثربخش و كارامد نياز دارند تا بتوانند به اهداف خود  توان گفت كه امروزه سازمان مي
رو حركت به سمت افزايش تعهد سازماني و  ازاين). 29(جانبه دست يابند  منظور رشد و توسعة همه به

منظور  به). 30(ها بوده و ضروري است  ر بين نيروي انساني از وظايف اصلي سازمانرفتار شهروندي د
افزايش تعهد سازماني كاركنان، تدوين دقيق شرح وظايف كاركنان و روشن كردن ارتباط اهداف و 

هاي نقدي و غيرنقدي، مطلع كردن كاركنان  عملكرد، تعيين دقيق نحوة محاسبة حقوق و مزايا و پاداش
د آنها، تعيين نحوة دستيابي كاركنان به آخرين اطالعات مورد نياز براي انجام وظايف محوله و در مور
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