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وکيده
تحقيق حاضر با هدف« بررسي رابطه بهيت تد هد سهاي ااي بها رشههار یه ر اد
است .جا د آ ار تحقيق  0351افر اي كاریناسان دااشگاه ت ران بود ك تدداد 051
افر اي آنها براساس شر ول كوكران با ر ش اموا رير تصادشي ساده ،بهرآ رد
ااهخاب یداد .ابزارهها هورد اسههفاده در هژ هش ،یها  ،رسشهنا تد هد
ساي ااي آلت يیر رسشنا رشهار ی ر اد ساي ااي ودساكف همکهاران
( )0991ي بایند ك

ایایي آن ها اي طریق ضریب آلفا كراابها به ترتيهب ./78

 ./80بدست آ د .ج ت تحلي داده ها اي آي ون ها همبسهگي يرسون رررسهيون
چندراا با ر د همز ان تي سههق  ،اسههفاده رردیهد .اههای آي هون همبسههگي
يرسون حاكي اي آن بود ك بيت ك تد د سهاي ااي بها فلفه هها

اهو د سههي،

ثبهت

دنهادار جهود

جواامرد

جدان كار رشهار ی ر اد ساي ااي رابط

دارد .اي يان ابداد تد د ساي ااي ايز تن ا ،بدهد تد هد طهاطفي بها رشههار یه ر اد
ساي ااي ك  ،رابط دني دار دایه است .اهای تحلي رررسيون ايهز حهاكي اي آن
بود ك تن ا ،ولف تد د طاطفي ،توااایي يش بينهي كه رشهاریه ر اد سهاي ااي
كاریناسان را دارد .اهای حاص اي آي ون تي اشهان داد كه در رشههار یه ر اد
ساي ااي برحسب هغير جنسيت ،تفها

دنهادار جهود دارد

ياهان اي يهااگيت

بيشهر  ،برخورداراد.
كليد اژهها :تد د ساي ااي ،رشهار ی ر اد ساي ااي ،دااشگاه ت ران.
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بررسي رابطه بين تعهد سازماني با

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران

مقدمه

يكي از عوامل مهم ايجاد كنناده رفتاار هااي شاهروندي

اخیراً تعهد سازماني در ادبیات رفتاار ساازماني باه

سازماني ،تعهد سازماني مي باشد كه اخیاراً در مطالعاات

عنوان يک متغیر ،مورد مطالعه وسیع قرار گرفته اسات.

مديريت ،مورد توجه وسیع قرار گرفته اسات .باه هماین

توجه به اين عامل ناشي از تاثیر آن بر وفااداري افاراد

جهت محننان در اين پژوهش بر آنند كه رابطه باین ايان

نسبت به ساازمان  ،پاريرش اهاداا ساازمان توسا

دو متغیر را مورد بررسي قرار دهند.
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كاركنان ،مانادگاري افاراد در ساازمان ،رابطاه آن باا

تعهد سازماني :امروزه مي تاوان گفات از شااخ

انگیزش ،رضايت شغلي و ترک خدمت ماي باشاد[.]1

هاي برتري يک سازمان نسبت به ساازمان ديگار نیاروي

همچنین از آنجا كه يكي از عوامل پنهان ولي تاثیر گرار

انساني وفادار و متعهد مي باشد .شناخت وضاعیت تعهاد

در رفتار شغلي كاركنان میزان تعهاد آنهاا باه ساازمان

سازماني كاركنان مي تواند مديران را در پیشرفت و بهبود

است توجه به تعهد نیروي انساني چه در بخش دولتي و

كاركنان ياري رساند .از سي سال پیش عالقه مندي قابال

چه در بخش خصوصي اهمیات زياادي دارد شاناخت

توجهي براي درک مفهوم تعهد ساازماني ايجااد شاده و

وضعیت تعهد سازماني كاركنان مي تواند مديران را در

نیروي زيادي صرا تجزيه و تحلیل ايان موضاوع شاده

پیشرفت و بهبود كاركناان يااري رسااند[ .]2از طرفاي

است .نتايج اين تحنینات مويد آن است كه تعهد سازماني

ديگر امروزه شراي كامالً متحول و حاكم بر ساازمانها،

با بسیاري از رفتارهاي شغلي كاركنان مارتب اسات[. ]9

افزايش رقابت و لزوم اثربخشي آنها در چنین شرايطي،

نیروي انساني وفادار ،سازگار باا اهاداا و ارزش هااي

نیاز آنها را به نسلي ارزشمندي از كاركنان آشكار ماي

سازماني و متمايل به حفظ عضويت سازماني كاه حاضار

سازد ،نسلي كه از آنها به عنوان سربازان ساازماني يااد

است فراتر از وظايف منرر ،فعالیت كند  ،مي تواند عامل

مي شاود[ . ]3باي تردياد ايان كاركناان وجاه ممیاز

مهمي در اثربخشي سازمان باشد .وجود چنین نیروياي در

سازمانهاي اثربخش از غیار اثاربخش ماي باشاند[. ]4

سازمان توأم با باال رفتن سطوح عملكرد و پاايین آمادن

كاركناني كه متمايل به پا فراتر نهادن از الزامات رسمي

میزان غیبت ،تأخیر و ترک خدمت كاركنان است و وجهه

شغل خود مي باشند .اين اقادامات فراتار از االزاماات

سازمان را در اجتماع ،مناسب جلوه داده و زمینه را باراي

شغلي به «رفتار شهروندي سازماني» 1اشاره دارد كه در

رشد و توسعه سازمان فراهم مي آورد[.]8

سالهاي اخیر كاانون توجاه بسایاري از محنناان باوده

تحنینات نشان داده است كه تعهد سازماني باا پیاماد

است[ .]5رفتار شهروند سازماني باراي اولاین باار باه

هايي از قبیل رضايت شاغلي(بااتمن و استراسار،)1891

وسیله اورگان 2و همكارانش ،هنگامي كاه رابطاب باین

رفتار ساازماني فارا اجتمااعي(اوريلیاو جاتمن )1896و

رضايت شغلي و عملكرد را بررسي مي كردند ،در سال

عملكرد شغلي(مي ير  ،آلن و اسمیت  )1883رابطه مثبت

 1893میالدي به كار گرفته شاد[ ، ]6ولاي قبال از وي

و با تمايل به ترک شغل ( مودي  ،پورتر و استرس)1892

بارنارد 3با بیان مفهوم اشتیاق به همكاري و كاتز و كان

4

رابطه منفي دارد[ . ]11تعهد سازماني يک متغیار مهام در

با بیان رفتار هاي خودجوش ،همكارانه و حمايتي ايان

درک رفتار كاركنان مي باشد كاه باا تااثیر بار عملكارد

موضوع را مورد توجه قرار داده اند[ .]7به جهت اثرات

كاركنان باعث افزايش بهره وري ،بهبود ارائه خادمات و

مثبت رفتارهاي شهروند سازماني بر عملكرد ساازماني،

افزايش كیفیت آن مي گردد .محننان ،تعهد سازماني را به
عنوان يک متغیر مهم در فهم رفتار كاركنان مي دانند .بار
اين اساس ،تعهاد ساازماني اثارات باالنوه و جادي بار

1. organizational citizenship behavior
2. Organ
3. Barnard
4. Katz & Kahn

عملكرد سازمان دارد و به همین دلیل نادياده گارفتن آن
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بررسي عوامل ايجاد كننده آن از اهمیت برخوردار است.

دکتر خدایار ابیلی و همکاران

دنبال دارد[ .]11آلن و مي ير عنوان مي كنند كاه تعهاد

كرده و از ادامه عضويت در آن لرت مي برد[.]12

اهداا سازماني رهنمود مي كناد و شاامل شاناخت و

كاركنان كه براي موفنیت سازمان ضروري است شناسايي

درگیاري و نیاز وفااداري كاركناان ماي گاردد[. ]12

شده است:

برون )2113(1تعهد سازماني را نگرش فردي مي داناد

افراد بايد براي ورود به سازمان و ماندن در آن داراي

كه هويت فرد را نسبت به سازماني خاص گره مي زند

انگیزه باشند -2.افراد بايد كارهايي را در ساازمان انجاام

ماي

دهند كه براي رسیدن به اهداا سازمان ضاروري اسات

و میزان مشاركت فرد را در آن ساازمان مشاخ

ولي وراي وظايف تعیین شده آنها است.

كند[ . ]13تعهد سازماني نوعي نگارش شاغلي اسات و
عبارتست از حالتي كه عضو سازمان هدا هاي سازمان

مورد اول به عنوان تعهد سازماني شناخته مي شاود و

را معرا خود مي د اند و آرزو مي كند كه در عضاويت

مورد دوم با عنوان رفتار شهروندي سازماني وارد ادبیات

آن سازمان بماند  ،لرا در راستاي تحنق اهداا ساازمان

مديريت و رفتار سازماني شده است[.]15

تمام تالش و سعي خود را مي نمايد[، ]14آلن و مي يار

رفتااار شااهروندي سااازماني :رفتارهاااي شااهروند

در تحنینات خودشان در زمینه تعهد طبنه بندي را ارائه

سازماني ،بر مجموعه اي از رفتارهاي مطلوب در محای

دادند ،كه در منايسه با ابعاد تعهد سازماني كه ديگاران

كار داللت دارد كه به عنوان يكي از الزامات شاغلي هار

به آن پرداخته اند ،جامع تر و كاملتر اسات ايان طبناه

فردي تلني مي شود .اين رفتارها بعضاً چیزي وراي ياک

بندي به شرح زير

است:

وظیفه صرا قلمداد ماي شاوند[ .]16رفتاار شاهروندي
.

با اين حال به عنوان بخشي از فعالیت هاي اصالي شاغل

طبق اين بیان افراد به اين دلیل در سازمان مي مانند كاه

در نظر گرفته نمي شوند .اين رفتار هاا ،اغلاب از طارا

اگر سازمان را ترک كنند برخي مزاياي شغلي از جملاه

كاركنان به منظور حمايت از منابع سازمان صورت مي

منام و جايگاه شغلي را ازدست خواهند داد ،به عبارت

گیرند ،هر چند كه ممكن است مستنیما منافع شخصي باه

ديگر ،باقي ماندن آنها در ساازمان باه دلیال احسااس

دنبال نداشته باشند[ . ]6در تعرياف ديگاري لاي پاین و

اجبار اخالقي يا احساس وابستگي عاطفي نیست.

جانسون ( )2112رفتار شهروندي سازماني را تحت عنوان

براساس درک فرد از هزينه هاي مرتب با ترک سازمان

تعهد هنجاري  :عباارت اسات از احسااس اجباار

تمايل به تشريک مساعي و مفیاد باودن در محای هااي

اخالقي براي ماندن در سازمان .به عبارت ديگار ،افاراد

ساااازماني تعرياااف كااارده اناااد[ . ]17ويگاااودا2و

در سازمان مي مانند چون احساس تكلیف مي كنند كاه

همكاران( )2117رفتار شهروندي سازماني را كمک هايي

نبايد سازمان را ترک كنند و تجربیات افراد قبل از ورود

غیر رسمي مي دانند كه كارمند بدون توجه به تحريم هاا

به سازمان و بعد از ورود به سازمان ( مانناد اجتمااعي

و پاداش هاي رسمي به عنوان يک فرد ،مي تواند آزاداناه

شدن سازماني ) از عوامل موثر بر آن است

آنها را انجام دهد و يا از انجام شان خوداري نماياد[.]19

تعهد عاطفي :عبارت اسات از دلبساتگي هیجااني

ارگان در اين باره مي گويد ،رفتار شهروندي سازماني باه

كارمند نسبت به سازمان .اين نوع تعهد نوعي وابساتگي

عنوان وضعیت مطلوب ديده مي شود ،زيرا چنین رفتاري

عاطفیست كه براساس آن فرد مستخدم هويات خاويش

از يک طرا منابع موجود و در دسترس را افازايش ماي

1. Brown

1. Vigoda
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سازماني ،رفتار هاي هستند كه براي سازمان مفیدند ،ولي
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از زمان كارتر( )1864دو مورد از رفتارها و نگرشهاي
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براي سازمان زيانبار است و هزينه هااي زياادي را باه

را از سازمان گرفته و به آن احسااس تعلاق و وابساتگي

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران

و پرهزينه را كاهش ماي دهاد([ . ]18ارگاان همچناین

كاربردي ترين دسته بنادي از رفتاار شاهروند ساازماني

معتند است كه رفتار شهروندي سازماني ،رفتاري فردي

متعلق به اورگاان ماي باشاد كاه شاامل مولفاه هااي:

و داوطلبانه است كه مستنیماً باه وسایله سیساتم هااي

جوانمردي ،نوعدوستي ،آداب اجتماعي ،وجدان كااري و
13

رسمي پاداش در سازمان طراحي نشده است ،اما با اين

نزاكت مي باشد .ادبیات نظري حاكي از اين امر اسات

وجود باعث ارتنااي اثار بخشاي و كاارايي عملكارد

كه هم اكنون بیشتر پژوهشهاي مربوط به رفتار شهروندي

سازمان مي شود[. ]21اين تعريف بر سه ويژگي اصالي

سازماني با توجه به مدل ارگان انجاام ماي شاود [، ]24

رفتار شهروندي تاكید دارد  :اول اينكه اين رفتاار باياد

[. ]25در زير به شرح هر يک از اين ابعاد رفتار شاهروند

داوطلبانه باشد يعني نه يک وظیفه از پیش تعیاین شاده

سازماني مي پردازيم:

ونه بخشي از وظايف رسامي فارد اسات .دوم اينكاه

وجدان كاري؛ شامل رفتارهاي است كه به شایوه اي

مزاياي اين رفتار ،جنبه ساازماني دارد و ويژگاي ساوم

فراتر از الزامات تعیین شده ننش سازماني ،يا آنچه انتظار

اياان اساات كااه رفتااار شااهروندي سااازماني ماااهیتي

مي رود ،از طرا كارمناد در انجاام وظاايف روي ماي

چندوجهي دارد .با اين تعااريف ،از انساان باه عناوان

دهد(.همانند كار در بعاد از سااعت كااري باراي ساود

شهروند سازماني انتظار مي رود بیش از الزامات نناش

رساندن به سازمان [ .]26يا اينكه از درخواست استراحت

خود و فراتر از وظاايف رسامي ،در خادمت اهاداا

و مرخصاي هااي اضااافي خاودداري نماياد و از زمااان

سازمان فعالیت كند .به عباارت ديگار سااختار رفتاار

استفادۀ بهینه را ببرد[.]27
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شهروندي سازماني به دنبال شناسايي ،اداره و ارزياابي

جوانمردي؛ جوانمردي عباارت اسات از تمايال باه

رفتارهاي فراننش كاركناني است كه در سازمان فعالیت

شااكیبايي در مناباال مزاحماات هاااي اجتناااب ناپاارير و

مي كنند و در اثر اين رفتارهاي آنان اثربخشي سازماني

اجحاا هاي كاري بدون اينكه گله و شاكايتي صاورت

بهبود مي يابد[.]21

گیرد[ .]25عدم صحبت در خصوص رها ساازي و تارک

در ادبیات نظري دسته بندي هاي مختلفي از رفتاار

سازمان در صورت داشاتن مشاكالت [ ، ]27اينكاه فارد

شاااهروندي ساااازماني صاااورت گرفتاااه اسااات.

مسائل و مشكالت را خیلي بزرگتر ازآنچه هساتند نشاان

پودساكف( )2111رفتارهاي شهروندي ساازماني را باه

ندهد[ ، ]29مي توانند نمايانگر جوانمردي به عنوان يكاي

هفاات دسااته رفتارهاااي كمكااي 1،اجاباات سااازماني،2

از مولفه هاي رفتار شهروندي سازماني باشند.

جوانمردي، 3وفاداري ساازماني،4ابتكاار فاردي،5آداب
اجتماعي ،6توسعه خود 7تنسیم ماي كناد[ . ]22فاارح

نوعدوستي؛ نوع دوستي عبارت است از كمک كاردن

9

به همكاران در عملكرد مربوط به وظايفشان زماني كه در

وهمكاران( ،)1887مولفه هاي رفتار شهروني ساازماني

شراي غیر معمولي قرار دارند [ ، ]25كمک به افرادي كه

در قالب موارد زيار ماورد بررساي قارار دادناد:آداب

حجم كاري سنگیني دارند،كمک به افرادي كه غايب بوده

اجتماعي ،نوع دوستي ، 8وجادان كااري ،11همااهنگي

اند،كمک به تطبیق دادن افراد تازه وارد با محی كار ،اگر
چه الزامي نباشد مي توانند نشان دهنادۀ نوعدوساتي باه
عنوان يكي از ابعاد رفتار شهروندي سازماني باشند.

1. Helping behaviors
2. Organizational compliance
3. Sportsmanship
4. Organizational loyalty
5. Self initiative
6 . Civic virtue
7. self development
8. Fareh
9. Altruism
10. Conscientiousness

آداب اجتماعي؛ آداب اجتماعي بعنوان رفتاري اسات
كه توجه به مشاركت در زنادگي اجتمااعي ساازماني را
11. Interpersonal harmony
12. Protecting company resources
13. Courtesy
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دهد و از طرا ديگر نیاز به مكانیزم هاي كنترل رسمي

میان فاردي 11محافظات از مناابع ساازماني . ]23[12اماا

دکتر خدایار ابیلی و همکاران

مسائل كااري در وقات هااي شخصاي ،مشااركت در

سااازماني(مااورمن1881،؛ شاارارد و همكاااران1882،؛

رويدادهاي سازمان ،حضور در جلسات و درگیر شادن

اسكیو ،)1883،رضايت شغلي(اسمیت و ديگاران 1893،؛

با مسائل سازماني و غیره در نظر گرفته شود[.]22

بیاااتمن و ارگاااان 1893،؛ ماااورمن ،)1893،تعهاااد

نزاكت؛ شامل رفتارهاي است كه از طرا فارد باه

ساااازماني(اوريلاااي و چاااتمن1896،؛ ايزنبرگااار و

منظور جلو گیري از وقوع مشكالت كاري در ارتباط با

همكارن1881،؛ ارگان1881،؛ تراكینبارت. ]31[ ) 2111،

ديگر كاركنان ،صورت مي گیرند[ . ]28احترام به حنوق

در همین زمینه تعهد سازماني بعنوان يكي از پیش شارط

و امتیاز هاي ديگران ،مشورت با كساني كه ممكن است

هاي مهم رفتار شهروندي سازماني مورد شناساايي قارار

تحت تاثیر تصمیم يا اقدم فرد قرار گیرند ،مطلع ساختن

گرفت .زيرا كه میزان تعهد كاركنان به سازمان مي تواناد

ديگران قبل انجام هر اقدام مهماي ،ماي توانناد نشاان

در بروز و يا نوع رفتار هاي شاهروندي ساازماني ماوثر

دهندۀ نزاكت به عنوان يكي از ابعاادر فتاار شاهروندي

باشد[ . ]31در همین رابطه بعضي از تحنینات بیاان ماي

سازماني باشد

دارند كه رفتار شهروند سازماني به عنوان بازتابي از تعهد

كه هر پنج بعد رفتار شهروندي ممكان اسات همزماان

تجربي تعهد سازماني با ( )OCBمرتب مي باشد[ . ]32ون

ظهور پیدا نكنند ،مثالً افرادي كه ما فكر مي كنیم داراي

داين و همكاران اظهار داشتند كه تعهد عاطفي به عناوان

بعد وظیفه شناسي هساتند ممكان اسات همیشاه ناوع

اعتناد قوي ،و پريرش اهداا يک سازمان و داشتن میلي

دوست و فداكار نباشند و يا اينكه برخي از ايان ابعااد،

قوي براي حفظ عضويت در سازمان مفهوم ساازي شاده

مانند نوع دوستي و وظیفه شناسي تاكتیكي براي تحات

است[ . ]33اين منطني است كه تعهد عااطفي منجار باه

فشار قرار دادن مديران سازمان باشد  .يعناي كاركناان

رفتارهاي داوطلبانه اي مي شاود كاه در درجاه اول باه

سعي مي كنند تا با انجام اين اعمال بار روناد تصامیم

تنويت و پاداش هاي رسمي بستگي ندارند[ . ]33ارگان و

گیري مديران سازمان براي ارتنا و يا اعطاي پاداش باه

ريان )1885(1در يک فراتحلیل كاه بار روي  55مطالعاه

آنها ،تاثیر بگرارند .در اين حالت كاركنان ساازمان از«

انجام شد ،نتیجه گرفتند كه تعهاد عااطفي رابطاه معناي

سرباز خوب» بودن به « هنر پیشه خوب» براي ساازمان

داري با دو بعد ناوع دوساتي و اجابات رفتاار شاهروند
2

تبديل مي شوند[ . ]26به منظور دست يابي باه كاارايي

سازماني دارد[ . ]34مااير و همكااران ( )2111باه ايان

سازماني ،سازمانها به همكاري ،نوع دوساتي ،از خاود

نتیجه رسید كه از میان ابعاد تعهد سازماني ،تعهد عااطفي

گرشتگي و گاهگاهي تالش اضافي كاركنان نیااز دارد.

رابطه مثبت و قوي تري با رفتار شهروند ساازماني دارد،

از اينرو كار داوطلبانه كاركنان براي سازمان مهم است.

بعد از آن تعهد هنجاري ،اما تعهد مستمر با رفتار شهروند

به همین منظور رفتار شهروند سازماني با اهمیت جلاوه

سازماني رابطه نادارد[ . ]35يلمااز و كوكلاک باوكیني

3

( )2119در تحنیق خود تحات عناوان "رفتاار شاهروند

مي كند .در اين زمینه ،رابطه رفتار شهروند سازماني باا

سازماني و تعهد سازماني در مدارس ابتدايي تركیاه" باه

متغیرهاي متعددي مورد آزمون قارار گرفتاه اسات .از
جمله اين متغیرها مي تاوان :نگارش شاغلي(نیهاوا و

اين نتیجه رسیدند كه رابطه مثبت و معني داري بین رفتار

مورمن1883،؛ اسچنک و همكاران ،)1885،عملكرد(بال

شهروند سازماني و تعهد سازماني وجود دارد .آنها اذعان

و همكاران1884،؛ پیرسي و همكاران  ،)2116،رهبري و
رفتار رهبري(پودساكوا و همكااران 1881،؛ وايناه و

1. Ryan
2. Mayer
3. Cokluk-Bokeoghi

67

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار/تربيت واجتماع  /دانشگاه شاهد /سال هفدهم /شهریور  / / 98شماره 24

ارگان بعد از برشمردن اين ابعاد ،يادآوري مي كناد

كاركنان نسبت به سازمانشان فرض مي شود كاه از نظار

Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

فرايندهاي سیاسي سازمان ،ابراز عناياد ،پارداختن باه

پودسااااااكوا و همكااااااران ،)1886 ،عااااادالت
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نشان مي دهد[ ]25و مي تواند باه عناوان مشااركت در

گرين1883،؛ تراكینبارت ،)2111،اعتمااد (دلوگاا1885،؛

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران

را افزايش مي دهد .چارا كاه نگارش افاراد بار روي

متغیر تعديل كننده تصوير سازماني تعديل مي شاود .باه

رفتارشان تاثیر مي گرارد .همچنین رابطه مثبت و معناي

گونااه اي كااه در افاارادي كااه داراي تصااوير سااازماني

داري بین پريرش رفتار شهروندي سازماني معلماان و

مطلوبتري هستند اين رابطه قوي تري است[ . ]39هاي و

1

2

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار/تربيت واجتماع  /دانشگاه شاهد /سال هفدهم /شهریور  / / 98شماره 24

تعهد مستمر وجود دارد .بنابر اين مي تاوان گفات كاه

پفاو ( )2116در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند كاه

تعهد سازماني مستمر ،بروز رفتار شاهروند ساازماني را

بین جنسیت و رفتار شاهروندي ساازماني در بعاد ناوع

افزايش مي دهد .همچنین رابطه مثبت و معني داري بین

دوستي و نزاكت رابطه وجود دارد و زنان احتماالً بیشاتر

پريرش رفتار شهروند سازماني و تعهد عااطفي وجاود

چنین رفتارهايي را نشان مي دهند و همچنین بین تعهاد

دارد .از اينرو مي توان گفت كه تعهد عاطفي باال  ،بروز

عاطني با بعد وجدان كاري و جوانمردي رفتار شاهروند

رفتار شهروند ساازماني را افازايش ماي دهاد[ .]36در

سازماني رابطه معني داري وجاود دارد[ . ]38جهاانگیر و

تحنیق ديگري كه المبارت و همكااران( )2119تحات

همكاران( )2116نیز در تحنیق خود تحت عناوان «نناش

عنوان « داشتن سرباز خوب :تعهاد ساازماني و رفتاار

قدرت اجتمااعي ،عادالت روياه اي ،تعهاد ساازماني و

شهروند سازماني در میان كاركنان تاديبي» انجام دادناد

رضايت شغلي بر رفتار شهروند سازماني» به ايان نتیجاه

به اين نتايج دست يافتناد كاه سان ،ساطو آماوزش،

رسیدند كه رابطه مثبت و معني داري بین تعهد ساازماني

وضعیت نظارت و تعهد ساازماني رابطاه معناي دار و

كاركنان و رفتاار شاهروند ساازماني وجاود دارد[. ]32

مثبتي با رفتار شهروند سازماني دارند و همچنانكه سان

گاتمن و همكاران( )2116با انجام تحنیني بار روي 451

افراد افزايش مي يابد ،تمايل بیشاتري باه باروز رفتاار

نفر از كارمندان  5شركت در نرال به اين نتیجاه رسایدند

شهروند سازماني از خاود نشاان ماي دهناد .همچناین

كه تعهد سازماني با دو بعد(جوانمردي و ناوع دوساتي)

استرس شاغلي رابطاه منفاي و معناي داري باا رفتاار

رفتااار شااهروند سااازماني رابطااه معنااي داري دارد[]41

شهروند سازماني داشت[. ]37

.پودساكف و همكاران( )2111نیز با مروري تفصیلي بار

3

كاایم( )2116نیااز در تحنینااي كااه در سااازمانهاي

ادبیات تجربي و نظاري رفتاار شاهروند ساازماني كاه

خدماتي كشوركره انجام داد اين نتاايج را گازارش داد

شامل 21تحنیق كه بین ساالهاي  1893-1888صاورت

كه ،بین تعهد سازماني ( بعد عاطفي) و رفتار شاهروند

گرفته بود  ،به اين نتايج دست يافتند كه رضايت  ،تعهاد

سازماني رابطه معني داري وجاود دارد و ديگار نتیجاه

سازماني و اعتماد رهبري رابطه مثبتي باا رفتاار شاهروند

اين پژوهش حاكي از آن بود كه رابطه مساتنیمي باین

سازماني دارد[ . ]4فاوت و لاي پیناا تاناا( )2119در
تحنیق خود تحات عناوان " رضاايت شاغلي و رفتاار

رضايت شغلي و رفتار شهروندي وجود ندارد  ،اما بین

شهروند سازماني؛ آيا تعهد تیمي در تیم هاي خود گردان

رضايت شغلي و تعهاد عااطفي ايان رابطاه در ساطو

تفاوتي ايجاد مي كند؟" به اين نتیجاه رسایدندكه باین

بااليي بود .او همچنین عنوان مي كند بديهي است كاه
فرض كنیم رضايت شغلي تاثیر مثبتي بر تعهد ساازماني

رضايت شغلي و تعهد تیمي با رفتاار شاهروند ساازماني

خواهد گراشتو سرس رضاايت شاغلي باه طاور غیار

رابطه معني دار وجود دارد .بدين معني كه كاركناني كاه

مستنیم بر رفتار شهروند سازماني از طريق تاثیر بر تعهد

سطو بااليي از رضايت شغلي و تعهد تیمي دارند ،ساطو

سازماني ،تاثیر مي گرارد[ . ]35جاووسكي( )2111باا

بااليي از رفتار شهروند ساازماني را نشاان ماي دهناد.از

انجام مطالعه اي بر روي پرستاران شاش بیمارساتان در

طرا ديگر كاركناني كه تعهد تیماي و رضاايت شاغلي

نیوجرسي به اين نتیجه رسید كه بین تعهاد ساازماني و
رفتار شهروند ساازماني رابطاه وجاود دارد .همچناین

1. Haigh
2. Pfau
3. Podsakoff
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داشتند كه تعهد سازماني باال ،رفتار شهروند ساازماني

تحنیق وي نشان داد كه رابطه بین دو متغیر فوق از طريق

دکتر خدایار ابیلی و همکاران

كمتااري از خااود نشااان مااي دهنااد[ . ]41چیااو و

خواهد بود.

تاسايي( )2117تاثیر برنامه هاي مشاركت در ساود بار

فرضيههاا اژاهش

رفتار هاي شهروند سازماني و ننش تعديل كننده تعهاد
سازماني را در  35شركت مرتب با فن آوري اطالعات

كارشناسان دانشگاه تهران رابطه معني دار وجود دارد.

در تايوان مورد آزماون قارار دادناد و باه ايان نتیجاه
رسیدند كه تعهاد ساازماني رابطاه باین برناماه هااي

 -2بین تعهد سازماني با مولفه هاي رفتار شاهروندي

مشاركت در سود و رفتار شهروند ساازماني را تعاديل

سااازماني (جااوانمردي ،نااوعدوسااتي ،آداب اجتماااعي،

مي كند .به عبارت ديگر هر چه تعهد سازماني در افراد

وجدان كاري و نزاكات ) كارشناساان دانشاگاه تهاران،

بیشتر باشد برنامه هاي مشاركت در سود به رفتار هااي

رابطه معني دار وجود دارد.
 -3بین مولفه هااي تعهاد ساازماني( تعهاد مساتمر،

شهروندي بیشتر در كاركنان منجر مي شود[. ]42

هنجاري ،عاطفي) و رفتار شهروندي سازماني كارشناسان

از آنجايي كه رفتار شهروند سازماني از ضاروريات

دانشگاه تهران ،رابطه معني دار وجود دارد.

هاي اساسي سازمانهاي امروزي بوده و تحنینات كنوني

 -4مولفه هاي تعهد سازماني پیش بیني كنناده رفتاار

رفتارهاي فراتر از ننش را مد نظر قرار داده و غفلت از

شهروندي سازماني كارشناسان دانشگاه تهران ،هستند.

آنها در ارزيابي عملكرد كاركنان را نمي پريرند ،لازوم

 -5بین رفتار شهروندي ساازماني كارشناساان زن و

توجه هر چه بیشتر ساازمانها باه ايان منولاه اهمیات
روزافزوني پیدا كرده كاه در ايان باین ،دانشاگاهها و

مرد دانشگاه تهران ،تفاوت معني دار وجود دارد.

مراكز آموزش عالي از حساسیت مضاعفي برخوردارند.

جامعه آمارا ،نمونه ا راش نمونه گيرا

بوده والزمه هر تحول و توسعه پايداري وجود نیروهاي

در سال1399در دانشگاه تهران مشغول به كاارمي باشاند

توانمند دانشگاهي است .بدين سبب است كه مساووالن

كه با توجه به اطالعات به دست آمده تعداد كارشناساان

دانشگاه ها با ياري متخصصان رفتاري و مناابع انسااني

شاغل در دانشگاه تهران 1539نفر ماي باشاند .از جامعاه

بايد توجه خاصي را به پرورش كاركنان داشاته باشاند،

آماري پژوهش نمونه اي به حجم  126نفر با به كارگیري

چرا كه داشتن نیروي انساني توانا و كارآمد كه تمايل به

فرمول نمونه گیري لوي و لمشو )1888(1انتخاب شد .اما

ازخودگرشتگي و كار داوطلبانه داشاته باشاند ،مناافع

كه از آنجا كه حجم نمونه مي تواند از اين عدد به دسات

بسیار زيادي را براي دانشگاه ها به دنبال خواهد داشات.

آمده بیشتر باشد ما  136نفار باه عناوان نموناه انتخااب

دانشگاه تهران نیز از اين قاعده مستثني نبوده و با داشتن

كرديم .به منظور نمونه گیري نیز پاس از بارآورد حجام

كاركنان متعهد ،برانگیخته ،نوع دوست خواهد توانسات

نمونه از روش نمونه گیري تصادفي ساده استفاده گرديد.

خود را با تغییارات وفاق داده و ظرفیات باالنوه اي را
براي بهره برداري از توانايي هاي انساني خاود ايجااد
كنند .به همین منظور پژوهش حاضر با هادا بررساي
رابطه تعهد سازماني با رفتار شهروند سازماني كاركناان
دانشگاه تهران صورت گرفته است .از اين رو پارداختن
به چناین موضاوعي راهگشااي غناي ساازي ادبیاات

1. Levy & Lemeshow
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زيرا كه دانشگاه بستر توسعه و تحول هر نظام اجتماعي

جامعه آماري اين پژوهش كلیه كارشناساني هستند كه
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پايیني دارند ،به طور معني داري رفتار شهروند سازماني

پژوهشي رفتار شهروند سازماني و متغیر هاي مرتب با آن

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران

ابزارها

جوانمردي ،نزاكت ،و آداب اجتماعي ساخته اند ،استفاده

پرسشنامه تعهد ساازماني :باراي سانجش تعهاد

شد .اين پرسشنامه حاوي  24سوال بوده و براساس طیف

سازماني كاركنان دانشگاه تهران از پرسشنامه استاندارد

پنچ گزينه اي لیكرت(خیلي كم ،1كم ،2متوس  ،3زياد،4

آلن و میر( )1881استفاده شده اسات .ايان پرسشانامه

خیلي زياد )5نماره گاراري شاده ،آنهاا ضاريب آلفااي

داراي  24سوال و سه مولفه تعهد عاطفي ،تعهد مساتمر

محاسبه شده را براي هريک از ابعاد به شرح زير گازارش

و تعهد هنجاري مي باشد كه بر اساس طیف لیكرت (از

دادند :نوعدوستي ،1/95وجدان كاري ، 1/92جاوانمردي

1كامال مخالفم تا  5كامال موافنم)نمره گراري مي شاود

 ، 1/95نزاكاات  ، 1/95و آداب اجتماااعي . ]43[ 1/71

در اجراي مندماتي اين پرسشانامه بار روي نموناه 31

براي اطمینان از پايايي پرسشنامه در ايان پاژوهش ابتادا

نفري از افراد نمونه الفاي كرونباخ باراي مولفاه تعهاد

پرسشنامه مركور دربین نمونه  31نفري به اجارا درآماد

عاطفي  ./91براي مولفه تعهد مستمر  ./63باراي مولفاه

كه الفاي كرونباخ محاسبه شاده ( )./97نشاان از اعتباار

تعهد هنجاري  ./71و براي كل پرسشنامه  ./71بدسات

باالي اين پرسشنامه در پژوهش حاضر دارد.

آمد كه نشان از اعتبار قابال قباول ايان پرسشانامه در

ويوها تحليل داده ها

سنجش تعهد سازماني كاركنان دانشگاه تهران دارد.

به منظور تجزيه تحلیل داده هاي پژوهش از روشهاي

پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني :براي سنجش

آمار توصیفي و همچنین از روشهاي آمار استنباطي مانناد

میاازان رفتااار شااهروند سااازماني از پرسشاانامه كااه

ضريب همبستگي پیرسون ،رگرسیون چند گاناه باا ورود

پودساكف و همكاران( ،)1881بر اساس الگوي پنجگانه

همزان و تي مستنل استفاده شده است.
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یافته هاا اژاهش
جدال .1اطالعات مربوط به شاخ

هاي آمار توصیفي براي متغیرهاي پیوسته تحنیق

هغير

حداق امره

حداكثر امره

يااگيت

ااحراف اسهاادارد

تعهد سازماني

53

89

76/91

11/28

رفتار شهروند سازماني

96

152

123/91

15/43

تعهد عاطفي

12

36

26/58

5/45

تعهد مستمر

15

37

25/99

4/99

تعهد هنجاري

15

34

24/31

4/42

نوعدوستي

13

25

26/74

4/97

وجدان كاري

15

35

27/34

4/47

جوانمردي

15

35

27/17

4/65

نزاكت

15

35

26/29

4/45

آداب اجتماعي

4

21

15/25

3/84
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ارگااان( )1899يعنااي :نوعدوسااتي ،وجاادان كاااري،

دکتر خدایار ابیلی و همکاران

توصیفي (حداقل نمره ،حداكثر نمره ،میانگین ،انحاراا

كارشناسان دانشگاه تهران رابطه معني داري وجاود دارد،

استاندارد) براي متغیرهاي تعهد سازماني باا ابعااد ساه

با توجه به جدول همبستگي(شماره  )3مي توان گفت كه

گانه و رفتار شهروند سازماني باا ابعااد پانج گاناه آن

تعهد سازماني با مولفاه هااي نوعدوساتي و جاوانمردي

محاسبه گرديد (جدول شماره)1

رابطه مثبت و معني داري دارد .اين رابطه در سطو 1/11

بهتر متغیرهاي تحنیق ،برخي شاخ

جدال .2ضريب همبستگي پیرسون بین تعهد سازماني با

معنادار بوده است  ،همچنین بین تعهد ساازماني و مولفاه

رفتار شهروندي سازماني كاركنان

وجدان كاري نیز رابطاه مثبات و معناي داري در ساطو

هغير

 1/15وجااود دارد ،امااا مولفااه هاااي نزاكاات و آداب

رشهار ی ر اد ساي ااي سطح دنيدار

تعهد سازماني

**1/26

اجتماعي رابطه معني داري با تعهد سازماني نداشتند .

1/112

جدال .4ضريب همبستگي پیرسون بین مولفه هاي تعهد

** نشانگر اين است كه ضريب همبستگي در سطو

سازماني( تعهد مستمر ،هنجاري ،عاطفي) با رفتار شهروندي

 1/11معنيدار است.

سازماني كارشناسان

* نشانگر اين است كه ضريب همبستگي در ساطو
هغير

 1/15معنيدار است.

رفتار شهروند

به منظور پاسخدهي به فرضیه اول تحنیق كاه باین

تد د طاطفي تد د هنجار
**1/37

1/12

تد د سهمر

1/11

سازماني كارشناسان دانشگاه تهران رابطاه معناي داري

در پاسخ به فرضیه سوم پژوهش كه بین مولفاه هااي

وجود دارد ،با توجه به جدول همبستگي مي توان گفت

تعهد سازماني( تعهد مستمر ،هنجاري ،عاطفي) باا نماره

كه تعهد سازماني با رفتار شهروند سازماني كارشناسان

كلي رفتار شهروند سازماني كارشناسان دانشاگاه تهاران

دانشگاه تهران رابطه معني داري دارد  .ايان رابطاه در

رابطه معني داري وجود دارد ،براساس يافته هاي جادول

سطو  1/11برابر با  1/26بوده كه معنادار مي باشد باه

همبستگي(شماره )4مي توان گفت كه از میان مولفه هااي

عبارت ديگر با افزايش تعهد سازماني  ،رفتاار شاهرند

تعهد سازماني ،تنها مولفه تعهد عاطفي با رفتار شاهروند

سازماني كاركنان نیز افزايش مي يابد.

سازماني كاركنان رابطه معني داري دارد .ايان رابطاه در

جدال .3ضريب همبستگي پیرسون بین تعهد سازماني با

سطو  1/11برابر با  1/37و معنادار مي باشد .اما باین دو

مولفه هاي رفتار شهروندي سازماني كاركنان

مولفه ديگر تعهد سازماني( تعهاد مساتمر ،هنجااري) باا
رفتار شهروند سازماني رابطه معني داري مشاهده نشد.

هغير

تعهد
سازماني

اوطد س
تي

جدان جواامرد
كار

ازاكت

1/13 **1/29 *1/17 **1/22

اجهماطي

1/16
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نمره كلي تعهد سازماني با نماره كال رفتاار شاهروند

سازماني

آداب
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هاي مربوط به آمار

كلي تعهد سازماني با مولفه هاي رفتار شهروند ساازماني

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 8:29 IRDT on Monday June 25th 2018

به منظور انجام بررسي مندماتي و كماک باه فهام

به منظور پاسخدهي به فرضیه دوم تحنیق كه بین نمره

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران

سازماني( تعهد مستمر ،هنجاري ،عاطفي) با رفتار شهروندي سازماني


دل



ثابت

111/91

تعهد عاطفي

1/17

1/41

تعهد مستمر

-1/13

-1/14

تعهد هنجاري

-1/23

-1/16

R

اسهاادارد

1/39

R2

1/14

t

سطح دنادار

11/59

1/1111

4/48

1/1111

-1/52

1/61

-1/72

1/46

در پاسخ به فرضیه چهارم پژوهش كه مولفه هااي

نتايج جدول (شماره  )6اذعان داشت كه جنسیت با رفتار

تعهد سازماني( تعهد مستمر ،هنجااري ،عااطفي) پایش

شاااهروند ساااازماني كاركناااان رابطاااه معناااي داري

بیني كننده رفتار شهروند سازماني كارشناسان دانشاگاه

دارد( .)P<1/15میانگین نمرۀ كاركنان زن () X =126/99

تهران هستند ،از تحلیل رگرسیون اساتفاده شاد .نتاايج

بیشتر از كاركنان مارد ( ) X =119اسات كاه ايان امار

بدست آمده از جدول(شماره )5حاكي از آن است كاه

نشان دهندۀ آن است كه زنان بیشتر از مردان از مولفه هاي

ابعاد سه گانه تعهد سازماني( تعهاد مساتمر ،هنجااري،

رفتار شهروند سازماني برخوردارند.

عاطفي) پیش بیني كننده  1/14تغییرات رفتاار شاهروند
بحث ا نتيجه گيرا

سازماني هستند  .از اين باین  ،بعاد تعهاد عااطفي باا
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ضااريب بتاااي  1/41در درجااب اول اهمیاات از نظاار

رفتار شهروند سازماني به عنوان يكي از مفاهیم جديد

پیشبیني رفتار شهروند سازماني قرار دارد و ابعاد تعهد

مديريت رفتار سازماني است كه بر رفتار هاي فرا ننشاي

هنجاري با ضريب بتاي  -1/16و تعهد مستمر با ضريب

كاركنان و مديران تاكید مي ورزد و در فرايند سازماني و

بتاي  ، -1/14ساهم معناي داري در پایشبیناي رفتاار

تبديل محی سنتي به محی پويا و كارآمد ننشاي تعیاین

شهروند سازماني نداشتند ،به عبارت ديگر در پیشبیناي

كننده دارد .انديشمندان علوم رفتاري عوامل زيادي را در

رفتار شهروند سازماني كارشناسان  ،سهم تعهد مساتمر

ارتناي رفتار شهروند سازماني دخیال ماي دانناد كاه از

و تعهد هنجاري ناچیز بوده است.

جمله مهمترين آنها تعهد سازماني كاركنان مي باشاد .باا
استناد به اهمیت تعهد سازماني كاركنان در باروز رفتاار

جدال .6نتايج حاصل از آزمون تي براي منايسه رفتار

شهروند سازماني پژوهش حاضر به بررسي رابطاه تعهاد

شهروندي سازماني كارشناسان زن و مرد دانشگاه تهران

سازماني و رفتار شهروند سازماني كاركنان دانشگاه تهران

متغیر تعداد میانگین انحراا

درجه

استاندارد

آزادي

نمونه

t

مندار

پرداخته است .در اين مطالعه مواردي چون تعیین رابطاه

سطو

مولفه هاي تعهد سازماني( تعهد مستمر ،هنجاري ،عاطفي)

معني

با رفتار شهروند سازماني ورابطه تعهد سازماني با مولفاه

داري
119

مرد

47

زن

16/29 126/99 98

هاي رفتار شهروند سازماني كاركنان دانشگاه تهران مورد

1/1111 -3/64 121/141 11/79

بررسي قرار گرفت .همچنین به بررسي منايسه اي رفتاار
شهروند سازماني بین كارمندان مرد و زن پرداخته شد .در

در پاسخ به فرضیه پنجم پاژوهش كاه باین رفتاار

اين بخش نتايج حاصل از اين مطالعه كه درقسمت پیشین

شهروند سازماني كاركناان زن و مارد دانشاگاه تهاران
تفاوت معني داري وجود دارد ،مي توان با مراجعاه باه
67
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جدال .5نتايج حاصل از روش رگرسیون چندگانه با ورود همزمان براي بررسي رابطب پیشباین مولفاه هااي تعهاد

دکتر خدایار ابیلی و همکاران

بحث و بررسي بیشتر قرار ميگیرد.

دارند در شراي غیر معمول كمک مي كنند .همچناین در

سازماني كاركنان بود .اين نتیجه با يافته هااي يلمااز و

هاي هاي و پفااو ( )2116و گااتمن و همكااران()2116

كوكلک بوكیني ( ،)2119ارگان و ريان( ،)1885ماير و

مطابنت دارد .بر اين اساس مي توان اذعاان داشات كاه

همكاران( )2111باه ننال از كایم( ،)2116المبارت و

كاركنان متعهد به سازمان داراي روحیه جوانمردي باوده

همكااااران( ،)2119جاووساااكي( ،)2111هااااي و

به طوريكه از ابراز شكوه ها و گاليه مندهاي جزئي ،عیب

پف ااو( )2116جهااانگیر و همكاااران( )2116گاااتمن و

جويي و ايراد گرفتن از آنچه سازمان در حاال انجاام آن

همكاران( )2116پودساكف و همكاران( ،)2111فوت و

است خودداري مي نمايند و تنها به مشكالت كاري خود

لي پینا تانا( )2119همخواني و مطابنت دارد .میزان

نمي انديشند و ديگران را نیز مد نظر دارناد .طباق يافتاه

تعهد كاركنان به سازمان مي تواند در باروز و ياا ناوع

هاي اين پژوهش تعهد سازماني با مولفه وجدان كاري نیز

رفتار شهروندي سازماني موثر باشاد .تعهاد ساازماني

ارتباط مثبت و معني داري دارد .بنايراين با پژوهش هاي

نگرشي است كه بیانگر اين نكته مي باشد كاه اعضااي

و پفاو ( )2116هماهنگي دارد .در حنینت كاركنان متعهد

سازمان ،به چه میزان خودشان را با سازماني كاه در آن

به سازمان از وجدان كاري باالتري برخاوردار باوده باه

كار مي كنند ،تعیین هويت مي نمايناد و چنادر در آن

طوريكه به موقع سر كار حاضر مي شوند،حضورشاان در

درگیر هستند .فردي كه تعهد سازماني باااليي دارد ،در

محل كار باالتر از نرم و هنجار بوده  ،بطوري كه از زمان

سازمان باقي مي ماند ،اهداا آن را مي پاريرد و باراي

استفادۀ بهینه را مي برند و از قوانین و منررات سازماني،

رسیدن به آن اهداا از خود تالش بایش از حاد و ياا

حتي در مواقعي كه كسي نظاره گرآنها نیست ،پیروي مي

حتي ايثار نشان مي دهند .به اين ترتیب انتظار ماي رود

كنند.

كه افزاش تعهد سازماني موجب افزايش بروز رفتارهاي

ديگر نتیجه حاصل از اين پژوهش حاكي از آن اسات

شهروند سازماني گردد .لرا تعهد سازماني كاركناان باه

كه تعهدعاطفي با رفتار شهروند سازماني كاركنان رابطاه

ايجاد و توسعه مولفاه هااي رفتاار شاهروند ساازماني

معنادار دارد .كه اين نتیجه با نتايج يافتاه هااي ارگاان و

(نوعدوستي ،جوانمردي ،وجدان كاري ،نزاكت و آداب

ريان ( ،)1885ماير و همكاران ( )2111به ننال از كایم،

اجتماعي )كمک نموده و انتظاار ماي رود كاه افازاش

 ،)2116يلماز و كوكلاک باوكیني( )2119هااي و پفااو

تعهد سازماني موجب افزايش بروز رفتارهاي شاهروند

( )2116و كیم( )2116همخواني و مطابنت دارد .بر ايان

سازماني گردد.

اساس كاركناني كه احساس تعلق و عالقاه زياادي باه

نتايج نشان داد كاه باین تعهاد ساازماني و مولفاه

سازمان خود دارناد و از كاار كاردن در ساازمان خاود

نوعدوستي رفتار شهروندي كاركنان رابطه معناي داري

خوشحال بوده و لرت مي برناد و مشاكالت ساازمان را

وجود داردكه با يافته هاي گاتمن و همكااران(،)2116

مشكالت خود مي دانند ،رفتار شهروند سازماني بیشاتري

ارگان و ريان ( )1885همخواني دارد .بر ايان اسااس

از خود بروز مي دهند .زيرا تعهد عاطفي نوعي دلبساتگي

مي توان اين طور نتیجه گیري كرد كه كاركنان متعهد به

عاطفي كارمند نسبت به سازمانش مي باشاد .و هماانطور

سازمان كه تعهد سازماني بااليي داشاته ،اهاداا آن را

كه جهاانگیر و همكااران )2114( ،عناوان كردناد ،ايان

پريرفته و براي رسیدن به آن اهداا از خود تالش بیش

منطني است كه تعهد عاطفي منجر به رفتارهاي داوطلبانه

از حد نشان مي دهناد ،نوعدوسات باوده و بیشاتر باه

اي شود كه در درجه اول به تنويت و پاداش هاي رسمي
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Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 8:29 IRDT on Monday June 25th 2018

نتايج حاصل از ضريب همبستگي پیرسون حاكي از

اين پژوهش بین تعهد سازماني و مولفه جوانمردي رفتاار
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مستمر و عاطفي) با رفتار شهروند سازماني رابطه معناي

سااازماني  ،مشاااركت فعااال در فرايناادها و روياادادهاي

داري نداشتند كه بايافته كیم( )2116همخواني دارد .باه

سازمان حتي در وقت هاي شخصي و احترام به حنوق و

منظور بررسي رابطب پیش بین مولفه هاي تعهد سازماني(

امتیاز هاي ديگاران  ،برتار و ماوفنتر از كارمنادان مارد

تعهد مستمر ،هنجااري ،عااطفي) باا رفتاار شاهروند

هستند .جورج( ،)1881بیان نمود كه بین حالات روحاي

سازماني كاركنان از تحلیل رگرسیون استفاده شد .نتايج

مثبت در كار و تمايل كاركناان باراي كماک كاردن باه

حاكي از آن بود كاه از میاان ابعااد ساه گاناه تعهاد

ديگران( بعد نوع دوستي رفتار شهروندي سازماني) رابطه

سازماني( تعهد مستمر ،هنجاري ،عاطفي) تعهد عاطفي

وجود دارد بنابراين ،عاطفه(احساسات) ،ننش مهمي را در

با ضاريب بتااي  1/41در درجاب اول اهمیات از نظار

رفتار شهروندي سازماني بازي مي كند[ .]44بنابراين ماي

پیشبیني رفتار شهروند سازماني كاركناان قارار دارد .

توان اظهار داشت كه زنان نسبت به مردان از عواطاف و

اما ديگر ابعاد ساهم معناي داري در پایشبیناي رفتاار

احساسات بیشتري برخوردارند و باه هاین دلیال ممكان

شهروند سازماني كاركنان ندارند به عباارت ديگار در

است از خود رفتار هاي شهروندي بیشتري نشان مي دهند

پیش بیني رفتار شهروند سازماني كاركنان  ،سهم تعهاد

و در رفتارهايي مانند كمک به همكااران و ناوع دوسات

مستمر و تعهد هنجاري بسیار ناچیز بوده است  .لرا بار

بودن نسبت به مردان سبنت بگیرند .در حنینت مطالعاات

اساس اين يافته تحنیق پیش بیني مي گردد كه كاركنان

اخیر ،حاكي از اين است كه اين رابطاه در ماورد ابعااد

عالقه مند به سازمان كه داراي تعهد عاطفي باااليي باه

خاص رفتار شهروندي سازماني هم صدق مي كند .باراي

ساازمان هساتند از رفتاار شاهروند ساازماني مناسااب

ارتناي سطو رفتار شهروند سازماني مردان مي تاوان باا

برخوردار بوده و به مشاركت در رويادادهاي ساازمان،

آموزش اين رفتار به آنها باعاث بهباود روابا ماا باین

حضور در جلسات  ،وفق دادن خود باا ساختي هاا و

همكاااران و سرپرسااتان و زيردسااتان گرديااد و احتماااالً

ناسازگاريهاي محای كاار بادون اعتاراض برردازناد.

سطوح رفتار شهروندي آنها را در سازمان ارتنا داد زيارا

همچنین افرادي كه از تعهد عاطفي بااليي برخور دارند

كه استفاده و كاربرد برنامههاي آموزشي سابب مايشاود

در محی كاري فراتر از الزامات تعیاین شاده بوسایله

كمک هاي بین فردي اشاخاص تساهیل گاردد .همچناین

سازمان عمل مي كنند و به همكاران در عملكرد مربوط

تشويق و ترغیب كاركنان به نمايش رفتارهاي شاهروندي

به وظايفشان كمک كرده و در منابال مزاحمات هااي

سازماني از طريق ارائه پاداش به آنها ماي تواناد بعناوان

اجتناب ناپرير و اجحاا هاي كاري بدون هایچ گلاه و

يكي از راهكارهاي تنويت سطو رفتار شاهروندي باشاد.

شكايتي  ،شكیبا و صبورند.

عااالوه باار اقاادامات و عملكردهاااي رساامي سااازمان و

نتايج آزمون تي براي گروههاي زن و مرد نیاز

كوشش هاي آنان در جهات تنويات رفتاار شاهروندي،

نشان داد كه جنسیت با رفتار شهروند سازماني كاركنان

سازمانها مي توانند فرآيندهاي غیر رسمي مانند فشاارهاي

رابطه دارد و تفااوت معناي داري باین متغیار مساتنل

اجتماعي ،هنجارهاي گروهي و ايجاد فرهنا مشااركتي

جنسیت و متغیر وابسته رفتار شهروند ساازماني وجاود

كه اينگونه رفتارها را بیشتر توسعه و پرورش ماي دهناد،

دارد .كه با نتايج پژوهش هاي و پفاو( )2116مطابنات

ايجاد كنند.

دارد .لرا بر اساس يافته اين پاژوهش زناان بیشاتر از

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي نیازمند رشاد و

مردان از مولفه هاي رفتار شهروند سازماني برخوردارند

توسعه و سرمايه گراري نیروي انسااني خاود هساتد تاا

و مي توان نتیجه گرفت كاركنان زن در انجام رفتارهاي

پاسخ گوي چالشهاي دروني و بیروني بوده و برخاوردي

شهروند ساازماني نظیار كماک باه همكااران  ،انجاام

فراواكنشي در مواجه با آنها داشته باشند .بر ايان اسااس
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بستگي ندارند .اما دو مولفه ديگر تعهد سازماني (تعهاد

وظايف به شیوه اي فراتر از ملزومات تعیین شاده نناش

دکتر خدایار ابیلی و همکاران

كارشناسان خاود را در قالاب برناماه هااي منساجم و

قاعده مستثني نبوده و بي شک براي رسایدن باه چشام

عملیاتي براي كلیه واحد هااي خاود تعرياف كارده و

انداز و اهداا بلند مدت خود به كاركناني نیاز دارد كاه

هدفگراري نموده و در جهت افازايش آن و در نهايات

فراتر از ملزومات تعیین شده ننش سازماني عمل كارده و

ارتناي رفتار شهروند سازماني اهتمام ورزد ،چرا كه در

مشاركت و حضاوري فعاال در رويادادهاو فراينادهاي

سازمانهاي خدماتي كاركناان معارا ساازمان باوده و

سازمان داشته باشند.
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و معتبر ترين دانشگاه كشور  ،سنجش و ارتنااي تعهاد

مشتري تاثیر گرار مي باشد و دانشگاه تهران نیاز از ايان
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دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالي و بزرگتارين

نگرش و رفتارهاي آنها در كیفیات خادمات و رضاايت
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