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 مقدمه
باا   که یطوراست به  یور بهره یشافزا، یدولتو  یصوصخها اعم از  سازمان یاصل یها دغدغهاز  یکی

 یقطراز  یور بهرهبه  یابی دست یگرد ییسوو از  یابنددست  ممکن عملکرد ینباالتربه  ینههز ینتر کم

قابال   یکاار  ینادهای فرادر  یرگاذار تأثعامل  ینتر مهمو  یسازمانشهروند  یکبه عنوان  یانسانمنابع 

 است. یدسترس

 یاه بقصارفا  مانناد    یاز نو  کند ینمقانون را نقض  یسادگبه  یمدن جامعهر شهروند خوب د یک

احساا  را در خاود    یان او  دهناد  یما تعهدات را ارتقاء و پارورش   یشترب بلکه، کند ینماطاعت محض 

 یپاا شهروند و بار   یکمثل  دیبا که کنند یمشهروند هستند و احسا   یک یهشب که دهند یمپرورش 

 ا برخورد شود.حقوق و احترام با آنه

رفتاار   کاه توقع وجاود دارد   یناوجود دارد.  یخاصانتظارات  یسازمانعنوان شهروند  از انسان به

 یتفعالدر خدمت اهداف سازمان  یرسم یفوظااز الزامات تنش و فراتر از  یشب کهباشد  یطور کارمند

 کاه  اناد  گرفتاه  یجاه نت، یکتئورو  یعلماز جهت  یشهروندمحققان از رفتار  های یبررس یمبنا.بر کند

 یناشا  یرهبار  یرفتارهاا و  ای یفاه وظ هاای  یژگای و، یشغلنوعا  از نگرش مثبت  یشهروند یرفتارها

باشاند و   یراضا از شغل خود  یوقتافراد احتماال   که دهند یمنشان  یشینپ یقاتتحق، ینبنابرا. شوند یم

هاا   آن کاه  یوقتا  یاا هساتند   شبخا  یترضاا خود  یخودبه  کهواگذار گردد  یفیوظاها  به آن که یوقت

 ینوباال ) کنند یم کار آنها را یشغل یرسماز الزامات  یشب یلیخ، الهام بخش دارند، کنند یتحما یرهبران

. رفتاار  اناد  کرده ذکر یکلرا دو بعد  یسازمان یو اندرسون رفتار شهروند یلیامزو.(515، 3112، یگراندو 

مرباو  باه    یفارد  یساازمان  ی.رفتار شاهروند یانساازم  یو رفتاار شاهروند   یفرد یسازمان شهروندی

 اما یدجدافراد  یادارند  یادیز کار که یافرادبه  کمکمانند  ییرفتارهادر جهت افراد است و  ییرفتارها

شاامل هنجارهاا،    کاه اسات   یکل شکلبه  کارسازمان محور مربو  به محل  یسازمان یرفتار شهروند

 (14ا 10، 3114است. )ارهارت،  کاردر  یتینارضا و یتشکاو عدم اعالم  یسازمانمنابع  حفظ

 یساازمان  یشهروند یرفتارها یبرارا  یادیزنسبتا   یسازمانو  یفرع یامدهایپمحققان مختلف 

 یاثربخشا و  عملکارد  یشافازا به طاور عماده مطارس اسات      کهآنچه  یسازمان. در سطح اند کرده ذکر

 .(251، 3111، همکاران)پادسالف و  باشد یم
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 یهاا  یژگا باه وی  تاوان  یما ها  از جمله آن کهاست  یرگذارتأث یشهروندر رفتابر  یمختلفعوامل 

 یکناواختی )مثال   های شاغلی  ویژگیو...(،  کارکنان یترضا یزانم، یسازمان)مثل تعهد  کارکنان یفرد

 .اشاره نمود یرهبر یرفتارو...( و  ساختار،یترسم)مثل  های سازمانی ویژگی  خور شغل و...(،ز شغل، با

که به سازمان متعهد هستند و رفتاار   شود یگروه از کارکنان م کیباعث داشتن  یرفتار شهروند

کاه باه    یو کارکناان  گردد یمکارکنان  بتیباعاث کاهش و نزول ترک خدمت و غ یسازمان یشهروند

 .ناد کن یباال عرضه ما  تیفیبا ک یو خدمات مانند یم یدر ساازمان باق یسازمان متعهدند به مدت طوالن

، یساازمان ماوثر در آن مثال تعهاد     یها شاخصو  یشهرونددر خصوص رفتار  یادیز یقاتتحقاگرچه 

 ینبا در خصاوص ارتباا     یقای تحقصاورت گرفتاه اسات اماا      یکاار  یزنادگ  یفیتک،یشاغل  عملکرد

اساتان   رانای  یکشات در ساازمان بناادر و    یساازمان تعهد  یروآن بر  یرتأثو  یسازمانتعهد  یها شاخص

 انجام نشده است. یقطر ینااز  عملکردبهبود  یچگونگو مازندران 

 یو نوع آن تفاوت دارد، کوتاه یها بسته به سطح تعهد سازمان عملکرد سازمان نکهیبا توجه به ا

مختلاف مساتلزم    یهاا  ساازمان  یاعضاا  نیبر د یروان یتعلق و وابستگ ،یتعهد نیچن جادیدر جهت ا

 نیا خواهد بود با ا دهیچیو پ قیکنترل و نظارت دق یها ستمیس جادیجهت ا یهنگفت یها نهیهز شیافزا

شده باشد و آنها را متعلق به خود بدانناد،   یسازمان در آنها درون یها ها و هدف که ارزش یرانیوجود مد

حال باا توجاه    .کنند یمنافع سازمان کار و تالش م نیحاصل خواهد شد که افراد در جهت تام نانیاطم

و  یضارورت و بررسا   کناد  یم فایدر سازمان ا یور در بهبود عملکرد و بهره یمانکه تعهد ساز یبه نقش

 دایا اجازاء و پ  نیا ا ییشناساا ر د یپژوهش ساع  نیا .خورد یمتعهد در سازمان به چشم  زانیپژوهش م

 آنها خواهد داشت. نیکردن ارتبا  ب

باه   یعااطف  یگوابسات  یناوع تعهاد را   کهآن است  یسازمانبرخورد با تعهد  یوهش ترین یمعمول

خود را از سازمان  یتهوبه شدت متعهد است،  که یفرد، یوهش ینا، بر اسا  گیرند یمسازمان در نظر 

 ،)سااروقی  بارد  یما در آن لاذت   یتعضاو و از  آمیازد  یمدارد و با آن در  مشارکتسازمان ر ، دگیرد یم

باه از   یالتتماا و  ارگرایاناه یثاعبارت است از افعاال و اقادامات     یسازمان یشهروندرفتار  (.25، 0235

 یفردداوطلبانه و  کامال رفتارها  گونه ینا. یگراندو رفاه  یشآسا ینتأمبه منظور  کارکنان یخودگذشتگ

 یافات درپااداش   یرسام ناوع رفتارهاا باه طاور      ینا یاجرا یبراافراد  کهمعناست  ینبد یناهستند و 

 .شوند ینم یهتنبها مجازات و  آن یاجرابه علت عدم  یزنو  کنند ینم
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باشاند باه    یجزئا شهروندان  که طلبد یمرا  یکارکنان یامروز کارو  کسبها  رقابت های یطمح 

و ارباب رجوع از خاود   یانکارفرما، همکارانبه  کمکو  یاریهمبه گسترش  یلتما کارکنان که یشکل

 (.2، 0991, تو اسال یمکبروز دهند )

 یدرباره رفتاار شاهروند   یو علم قیز اطالعات دقسطوس باال ا یآموزش رانیاز مد یاریهنوز بس
 قیا و ضرورت مطالعه و تحق تیاهم یبرا یبرهان و حجت یعدم آگاه نیلذا ا ستندیمند ن بهره یسازمان

تعهد و  یدارا که یکارکنانخواهد بود.  یاش با تعهد سازمان نسبت به شناخت آن و رابطه یبا روش علم
 کاار  یشاتر بو  مانناد  یما در ساازمان   یشاتری بخود دارند، مادت   کاردر  یشتریبهستند، نظم  یبندیپا
بتوانند  یدباامر  ینا یبراو  کنندبه سازمان را حفظ  کارمندان یداریپاتعهد و  ینا یدبا یرانمد. کنند یم

 یبارا  یشغل یتامناز  یقبول بلو فراهم آوردن سطح قا گیری یمتصمدر  کارکنان مشارکتبا استفاده از 
 (.33، 0231، یفینگر)مورهد و  کنند یشتربرا  یبندیپا آنان، تعهد و

از  یاریبسا همانناد   اساتان مازنادران   رانای  یکشات  وبناادر   کال اداره در  یساازمان مفهوم تعهد 

 یرانماد ماورد توجاه    عملکارد در جهت بهبود  یاصل یها دغدغهاز  یکی، به عنوان یشروپ یها سازمان

 کارکناان هم سازمان و هام   کهاست  یعاملبه عنوان  یهروندشرفتار  الواقع یفارشد قرار گرفته است. 

و مناتج باه    یردگجهت قرار  یکدر  یسازماندرون  یروهاین یندبرآو  یابندبه اهداف مدنظر خود دست 

 یساازمان تعهد  ینب داری یمعن یرتأث ایآ کهاست  ینا یقتحق یکلسؤال  یقتحقدر  گردد. یسازمانتعهد 

 ؟وجود دارد  یسازمان یشهروندو رفتار 

 مبانی نظریمروری بر 

 سازمانی شهروندیرفتار مفهوم 

و  یتمنب) یدگردمطرس  0932در سال  همکارانشاورگان و  یلهوسبار به  یناول 0یسازمان یشهروند واژه
و مطالعات  یلتمادر مورد  0923بارنارد در سال  ینوشتارهامفهوم از  ینا توسعه(. 591، 0932اورگان، 

شاده   یناشا  0933اا 0911اا 0914 یها سالخودجوش و نوآورانه در  یرفتارهاو  عملکرد در مورد کتز
 (. 33، 3114، همکارانو  کسترواست )

 

1- Organization Citizenship behavior 
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مفهاوم   یاسای سدر فلسفه « یشهر یشهروند»با استفاده از اصطالس  یسازمان یشهروندرفتار 

د از اعتقاادات و  ماور  ینچناد مادرن   یاسیس یتئورو  یککالسشده است. گراهام با استفاده از فلسفه 

 یشاهروند  1عالئام »را مورد توجه قارار داد و آنهاا را    شوند یم یبترک یکدیگربا  که یرفتار یالتتما

را شاامل   یشاهر  یشاهروند  هاای  یتمسائول از  یکدیگرمرتبط با  یاساسسه بخش  که. یدنام«  فعال

 .شود یم

شاهروندان،   که یمعن یناه ، بشود یممنظم را شامل  یندهایفرآبخش اول: احترام به ساختار و 

 . کنند یم یتتبعداده و از قانون  یصتشخرا  یقانون یمنطق یاراختمسئول هستند. 

نهفتاه در آن را باه    یهاا  ارزشجامعاه و   یاق عالدر آن شهروند  کهاست  یوفاداربخش دوم: 

و تالش  کرده. آن را حفاظت دهند یم. شهروندان وفادار جوامع خود را ارتقاء کند یم ینتأم یکلصورت 

 .دهند یماز خود نشان  کردن یکین یبرا یادیز

در  یقاانون  یطشارا مسائوالنه و فعاال در اداره جامعاه را تحات      یریدرگ، مشارکتبخش سوم: 

داشاته،   یکااف اسات اطاالع    یرگاذار تأثبر جامعه  که یکلمسائل  درباره. شهروندان مسئول، گیرد یبرم

را  یگاران دو  کنند یم کمکجامعه  ادارهو به  کردهوندان مبادله شهر یرساخود را با  های یرهدااطالعات 

 داشته باشند. یرفتار ینچن که کند یم یقتشو یزن

، در ارتبا  کار یطمحدر  یمشخصداوطلبانه به افراد  کمکبا  یدوست، نوع یرما یفتعرمطابق با 

 هاای  یاه روو  ینقاوان ت، از مقاررا  یرویپبه  یکارمرتبط است. وجدان  یسازمان شکل یا یفهوظ یکبا 

و اباراز   یتشاکا از  یدوربه  یزن یفداکاراشاره دارد. گذشت و  یینپا یبتغو نرخ  یشناس وقت یسازمان

 نکاردن  یمعنا  ینادرسات را باه   مشاکالت  یاز نو  یپراکن سخناز  یدور، کم ارزشدر مسائل  یتینارضا

ساازمان و اجاازه    یاسای س یزندگدر  مسئوالنه مشارکت یمعنبه  پاک یتنداشتن  یتنهاو در  باشد یم

چندان  یشخصاف راه اهد ینادر  که. هر چند باشد یمشدن  یروزپپابرجا بودن و  یبرادادن به سازمان 

 (.332، 3111 ،یبرآورده نشود )موچنسک

 

1 - Syndrome 
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 ترین ابعاد رفتاری سازمانی از دیدگاه نویسندگان برتر مهم

 سال نویسندگان سازمانی شهروندیابعاد رفتار 

  سازمانی وفاداری 3 جوانمردی روحیه 2 سازمانی رشپذی 1

 شخصیتوسعه  7 کننده کمک رفتارهای 9 مدنی فضیلت 5 فردی ابتکارات 4

 

 2007 کرنودل

تواضع  5 مدنی فضیلت 4 جوانمردی روحیه 3 کاریوجدان  2 دوستینوع  1

 و ادب

 2009 همکارانلو و  چیون

 2009 وایتو  مسیر عمومی پذیرش 2 دوستینوع  1

  مدنی فضیلت 3 سازی تیم 2 دوستینوع  1

 جوانمردی روحیه 4 

 2009 همکارانو  پیرسی

 2009 کیم عمومی پذیرش 2 دوستینوع  1

 تواضع 3 مدنی فضیلت 4  جوانمردی روحیه 3 کاریوجدان  2 دوستینوع  1

 و ادب

 2009 همکارانو  دسیویلیا

 2004 همکاراندوناوان و  دوستینوع  1

 2004 همکارانو  کاسترو مدنی فضیلت 4  جوانمردی روحیه 3 کاریوجدان  2 وستیدنوع  1

 2004ـ چانگ ( کاری)وجدان  عمومی پذیرش 2 دوستینوع  1

 همکارانو  بینسکوک سازمانی مشارکت 3سازمان  وفاداری 2 سازمانیاطاعت  1

 3 خارجی مشتریانبه  کمک 2( دوستی)نوع  همکاران سایربه  کمک 1  

 کاریدان وج

 2003 جولیو  نایلز

 2003 سوو  یون جوانمردی روحیه 3 مدنی فضیلت 2 دوستینوع  1

 مدنی فضیلت 5تواضع  4 جوانمردی روحیه 3 کاریوجدان  2 دوستینوع  1
 

 2002 منگوگبل و 

 2001 کویز مدنی فضیلت 5تواضع  4 جوانمردی روحیه 3 کاریوجدان  2 دوستینوع  1

 مارتینز مدنی فضیلت 5تواضع  4  جوانمردی روحیه 3 کاریدان وج 2 دوستینوع  1
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 سال نویسندگان سازمانی شهروندیابعاد رفتار 

 2001ـ دیناستچبر و ون  برانگیز چالش رفتارهای 2 کننده کمک رفتارهای 1

 2000 ویگوراو  کوهن پذیرش 2 دوستینوع  1

  جوانمردی روحیه 3 پذیرش 2 دوستینوع  1

 مدنی فضیلت 5تواضع  4 

 1666 آدکک

 مکو  آهیبرنف، لپادسا جوانمردی روحیه 3 مدنی فضیلت 2 کننده کمک رفتارهای 1

 1667ـ کنزی

 1667 تسای مدنی فضیلت 5تواضع  4 جوانمردی روحیه 3 کاریوجدان  2 دوستینوع  1

  همسایگیمناسبات  3 مدنی فضیلت 2 دوستینوع  1

 بودن ای حرفه 9 وفاداری 5 عمومی پذیرش 4

 1667ـ بولن

  جوانمردی روحیه 3 یکاروجدان  2 دوستینوع  1

 مدنی فضیلت 4 

 1667 همکارانو  نتمیر

خدمات خارج از نقش  2 همکاری 1: گرا اجتماعیخدمات محور  رفتارهای

 مشتری

 1667 برونو  کورتبتن 

 رفتارهای 2محور  همکار رفتارهای 1گرا:  اجتماعی سازمانی رفتارهای

 مدار مشتری

 1669 کامینگزو  کینزیلوس

  جوانمردی روحیه 3 کاریوجدان  2 دوستینوع  1

 تواضع و ادب 5 مدنی فضیلت 4 

 1669 والز

 1664 سامونس ( کاری)وجدان  عمومی پذیرش 2 دوستینوع  1

 1664 کنزی مکف و لپادسا مدنی فضیلت 3 جوانمردی روحیه 2 کننده کمک رفتارهای 1
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 شامل موارد زیر است: گانشهروندی سازمانی از نظر اور پنج بعد برای مقیا  سنجش رفتار

: کمک به دیگر اعضاای ساازمان در رابطاه باا مشاکالت و وظاایف مارتبط        1نوع دوستی  * 

 کنند. است.مانند کارکنانی که به افراد تازه وارد و یا کم مهارت کمک می

مثال   رود. مای  شود که از حداقل الزامات نقش فراتر : به رفتارهای اختیاری گفته می2وجدان * 

و یا کارمندی که وقت زیادی را برای استراحت صرف  ماند یمکه بیشتر از حالت معمول سر کار فردی 
 کند. نمی

: نشان دادن تحمل در شرایط غیر ایاده آل ساازمان بادون شاکایت و     3جوانمردی و گذشت * 

 باشد. غرغر کردن می

نیز ارائاه تصاویری   : تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و 4رفتار مدنی * 

 باشد. مناسب از سازمان می

ها و مشکالت کاری در رابطه  : به تالش کارکنان برای جلوگیری از استر 5ادب و مالحظه * 

 شود. با دیگران گفته می

 6سازمانیمفهوم تعهد 
 یمتفااوت  هاای  یوهشبه  یقاتتحقو  ها یتئوردر  که یطوراست. به  یچیدهپو  یبعدچند  یمفهومتعهد 

از  کادام هار   یولنظران ارائه شده  از تعهد توسط صاحب یمتعدد یفتعار. اگر چه اند کرده یفتعرن را آ

 یاک  یفتعاار  ینامجموع  که یطوربه  یدنما یانباز مفهوم تعهد را  یا جنبهتوانسته است  یفتعار ینا

و در  یفارسا زباان  تعهد در  یکل.به طور نماید یمخواننده تداعی  یبرارا  یجامع یفتعر یکو  یکل یدد

 یاف تعرآن دانساتن   یعملو خود را ملزم به انجام  یمانپگردن گرفتن شر  و  یمعنابه  ینمعفرهنگ 

 .شده است

 

1- Altruism 
2-Conscientiousness 
3- Sportsmanship 
4-civic virtue 
5- courtesy 
6- Organization commitment 
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 یکلا  یرشپاذ  کاه ارائاه شاد    1یاونی اتز( توسط 0910بار در سال ) یناول یسازمانمفهوم تعهد  

( 0913) 2کاانتر ه شده است. ارائ یمختلف یفتعارشده است از آن به بعد  یفتوص کارمندسازمان توسط 

.هال و داناد  یما  یاجتمااع ظاام  نباه   یشخو یوفادارو  یانرژگذاشتن  یاراختافراد به در  یلتماتعهد را 

 یاق تلفباا هام    یادیزدر آن، اهداف و سازمان تا حد  که دانند یم یندیفرآ(: تعهد را 0931) 3 همکاران

 (0239،یان یعل). شوند یم نوا همو  یدهگرد
 یسازمانو تعهد  دهند یمرا ارائه  یتر کامل یفتعر(: 0933در سال ) همکارانشو  یمودپورتر و 

 یاف تعر یان ا، در کنناد  یما  یفتعراو در آن  مشارکتبا سازمان و  یتهو یینتع ینسبرا درجه  کارکنان

 شده است:  یلتشک یرزاز سه عامل  کارکنان یسازمانتعهد 

 سازمان  یها ارزشاعتقاد به اهداف و  •
 در راه سازمان یدشدبه تالش  یلتما •
 ندر سازما یتعضوادامه  یقعمخواست  •

باا اهاداف    یعااطف  یوساتگی پو  یات حما یمعنرا به  یسازمان( تعهد 0931) 4 یلیاوراچاتمن و 

 یابی دست یبرا ای یلهوسآن ) یابزار یها ارزشسازمان، به خاطر خود سازمان و دور از  یک یها ارزش

باه صاورت    کاه  داناد  یمبه سازمان  یوابستگ ینوعتعهد را : 5سامرز  .کنند یم یفعرت( یگردبه اهداف 

 .نماید یمماندن در سازمان تظاهر  یباقبه  یلتماسازمان و  یها ارزش یرشپذ

 :تحقیق مفهومی؛ مدل  سازمانی شهروندیو رفتار  سازمانیتعهد 
سازمانی با رفتار شهروندی ساازمانی ماد    رابطه بین تعهد یرتأثبا توجه به اینکه در این پژوهش بررسی 

های مختلف تحقیقاات پیشاین تادوین     نظر است.بنابراین مدل مفهومی تحقیق با توجه به بررسی مدل

 شده است. 

 

1 - Etzoni 
2 - Kanter  
3 - Malland & et al  
4 - Chatman & Orielly 
5 - Samerz 
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تعهد سازمانی )متغیر مستقل( ارائه شده از مدل سه بخشای تعهاد ساازمانی     یها مؤلفهکه در این مدل 

تحقیقات محققان زیادی از زمان ارائاه تاا کناون قارار گرفتاه      ( که مورد توجه 551، 0992آلن و میر )

رفتار شهروندی سازمانی )متغیر وابسته( ارائاه شاده از مادل پانج بعاد       یها مؤلفهاقتبا  گردیده است.

باا کماک روش    0991ف و همکاارانش در ساال   لمطرس شده است.پادساا  0933توسط ارگان در سال 

هاا   بعد مقیا  سنجش استانداردی ایجاد کردند که این مقیاا   تحلیل عاملی برای هرکدام از این پنج

های بعد برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی مورد استفاده بسیاری از محققاان قارار گرفتاه     در سال

 است.

 قیتحق یمدل مفهوم

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

اشتغال در  تعهد سازمانی یک حالت روانی است که بیانگر نوعی تمایل و نیاز و الزام جهت ادامه

 یلهباه وسا  تعهد مستمر و باشد.تعهد سازمانی در این تحقیق در ابعاد تعهد عاطفی، هنجاری  سازمان می

 پرسشنامه مشخص خواهد شد. 

تعهد 

 عاطفی

تعهد 

 عاطفی

تعهد 

 عاطفی

تعهد 

 عاطفی

تعهد 

 عاطفی

تعهد 

 عقالیی

 تعهد سازمانی 
رفتار 

شهروندی 

 زمانیسا

تعهد 

 تکلیفی

تعهد 

 عاطفی
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 ها و اهداف سازمان و میزان ارزش بیانگر پیوستگی عاطفی و تعیین هویت فرد با: 1تعهد عاطفی

بارای   مانناد  یما هد عاطفی قوی هستند در سازمان درگیری وی با سازمان است.کارکنانی که دارای تع
دهناد   مای  بمانند.آنها عضویت خود را در سازمان حفظ نموده و به فعالیت در آن ادامه خواهند یماینکه 

 (.529، 0991)آلن و میر، 
 توان موارد ذیل را نام برد:  از عوامل موثر بر تعهد عاطفی می

 های شخصی: مانند سن، سابقه خدمت، سطح تحصیالت، جنسیت،... ویژگی

 های شغلی: نظیر حیطه شغل، تضاد شغل، ابهام شغل. ویژگی

 های ساختاری: مثل رسمیت، تمرکز، اندازه سازمان. ویژگی

آورد  است که فرد در طی دوران زندگی کاری خود بدسات مای   کاری: منظور از آن این تجربیات

هاای ناشای از    بیانگر تشخیص و درک فهم از هزینه : 2تعهد مستمر یا عقالیی (.34، 0235، یساروق)

های مساتمر و اداماه عضاویت در     باشد و فرد تمایل و خواست عمیق به انجام فعالیت ترک سازمان می

باشاد در   سازمان خواهد داشت.کارکنانی که ارتبا  اولیه آنان با سازمان بار مبناای تعهاد مساتمر مای     

، 0991زیرا نیاز دارند بمانند و باقی قانون برای آنها یک ضرورت اسات )آلان و میار،     مانند یمزمان سا

 (: 0911های تعهد مستمر یا عقالیی از نظر )بکر،  (. پیش شر 529

هاا اسات کاه     ها( یا اندوخته های مربو  به این نوع تعهد، نظریه )سرمایه گذاری یکی از نظریه 

کناد ایان    های مستمر( تعریف مای  کر تعهد را تمایل به انجام )مجموعه فعالیتبکر مطرس کرده است.ب

رود.ایان   هایی است که با ترک آن فعالیات از باین مای    ها و سرمایه تمایل به علت ذخیره شدن اندوخته

های مخصوص و  ها شامل سهم سازمان از پرداخت حق بازنشستگی، کسب مهارت ها و سرمایه اندوخته

ها با  های دیگر نیست، استفاده از مزایای سازمان مثل وام زمان که قابل استفاده در سازمانمورد نیاز سا

 .3ج( تعهد تکلیفی یا هنجاری (.34، 0235، یساروقباشد ) نرخ بهره کم می

 

 

1-Affective Commitment 
1-Ccontinuance Commitment 
3 -Normative commitment 
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بیانگر احسا  دین و الزام به باقی ماندن در سازمان بوده و افرادی کاه دارای تعهاد هنجااری    

کنناد، اداماه فعالیات در     میر کنند باید بدانند و فک ، زیرا احسا  میمانند یممان باشند در ساز می قوی

پرسشانامه   یلهباه وسا  ایان تحقیاق   ر (.تعهد هنجااری د 34، 0235، یساروق) هاست آنسازمان وظیفه 

 (: 0990های تعهد تکلیفی یا هنجاری )آلن ومیر،  مشخص خواهد شد. پیش شر 

کنند کاه نبایاد ساازمان را     ، چون احسا  تکلیف میمانند یم طبق این تعریف افراد در سازمان

تجربیات فرد قبل از ورود به سازمان )اجتماعی شدن خانوادگی( تجربیات فارد بعاد از ورود    ترک کنند.

بنابراین نقطه مشترک هر سه بعاد ماذکور ایان اسات کاه تعهاد        به سازمان )اجتماعی شدن سازمانی(

اشاراتی به طور  یا ثانروابط کارمند را با سازمان مشخص کرده و  اوال که سازمانی یک حالت روانی بوده 

 ضمنی بر تداوم یا قطع عضویت فرد در سازمان دارد.

 تک یممفاهدر  که ییها تفاوتو  ها شباهتبر مشاهده  یمبتنرا  یشانبعدو آلن مدل سه  یر یم

 یوندپتعهد، فرد را با سازمان  کهبود  یناآنها  یکل. بحث کردند یجاداوجود داشت،  یسازمانتعهد  یبعد

، 3110، یچهرساکو و  یار  یما خواهاد داد )  کااهش شغل را  ترکاحتمال  یوندپ ینا، ینبنابراو  دهد یم

فارد باه    یاحساسا  یوابساتگ اشاره به  یعاطف. تعهد شوند یمقائل  یزتماسه نوع تعهد،  ینب(. آنها 215

 سازمان دارد. 

 اصلی فرضیه
ن اساتان مازنادرا   رانای  یکشات  وبنادر  کلکارکنان اداره  یسازمان یبا رفتار شهروند یتعهد سازمان نیب

 رابطه وجود دارد.

 : فرعی های فرضیه
استان مازندران  رانی و کشتیبنادر  کلکارکنان اداره  یسازمان یبا رفتار شهروند یعاطفد تعه نی( بالف

 وجود دارد. یرابطه معنا دار
استان  رانی و کشتیبنادر  کلکارکنان اداره  یسازمان یتمر با رفتار شهروندمس ای ییتعهد عقال نی( بب

 وجود دارد. یمازندران رابطه معنا دار
و بناادر   کال کارکناان اداره   یساازمان  یکارکناان باا رفتاار شاهروند     یفیتکل ای یتعهد هنجار نی( بج

 وجود دارد. یاستان مازندران رابطه معنا دار رانی کشتی
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 ابزار مطالعه  نوع تحقیق و
تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردی و از بعد زمانی، تحقیقی مقطعای و  

ای است کاه   محقق ساخته پرسشنامهها، تحقیقی کمی است. ابزار اصلی در این تحقیق  از نظر نوع داده

شنامه با استفاده از آزماون آلفاای   با استناد به مبانی نظری تحقیق تدوین شده است. ضریب پایایی پرس

باا اساتفاده از نظارات خبرگاان و     است. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوا 1,3533کرونباخ

کارکناان  قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیاه   ییدتأمورد بررسی و موضوع  کارشناسان

نفار از کارکناان ،    303که در این تحقیاق از میاان     استاستان مازندران  رانی و کشتیبنادر  کلاداره 

 . اند شدهای انتخاب  روش نمونه گیری تصادفی طبقهنفر با استفاده از  041تعداد 
متغیرها، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده  توزیعدر مقاله حاضر برای سنجش نرمال بودن 

فرضیات استفاده شده است.  رابطه یبررس یبرا یرمناسپو  یرسونپ یهمبستگ یبضر  یقطراست و از 

به دو و و ها به صورت د الزم به توضیح است برای ارتقای دقت مطالعه، آزمون فرضیات در سطح مؤلفه

 انجام شده است. یزن یا نمونهدو  لکاکسونیوآزمون  یقطراز 

 نتایج تحقیق
اسمیرنوف استفاده شاده اسات.   -روفهای تحقیق از آزمون کولموگ بررسی نرمال بودن مؤلفه به منظور

 نتایج حاصل از آزمون به شرس جدول ارائه شده است.

 ها اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده-: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف4جدول

 گیری نتیجه فرضیه ییدتأ مقدار خطا داری سطح معنی متغیر

 یستننرمال  1H 0305 03030 تعهد مستمر

 یستننرمال  1H 0305 03002 یعاطفتعهد 

 یستننرمال  1H 0305 03040 یفیتکلتعهد 

 یستننرمال  1H 0305 03005 یدوست نوع

 یستننرمال  1H 0305 03000 وجدان

 یستننرمال  1H 0305 03015 و گذشت یجوانمرد

 یستننرمال  1H 0305 03010 یمدنرفتار 

 یستننرمال  1H 0305 03031 ادب و مالحظه
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 یرنوفاسام  کولماوگروف باا اساتفاده از آزماون    گردد،  ر که در جدول فوق مشاهده میطو همان

، وجادان،  یدوسات  ناوع ، یفای تکل، تعهاد  یعااطف تعهد مستمر، تعهد  یفرع یرهایمتغ که یمگرفت یجهنت

و  یسازمانتعهد  یاصل یرهایمتغو  باشند ینمو ادب و مالحظه نرمال  یمدنو گذشت، رفتار  یجوانمرد

 .باشند یمنرمال  یسازمان یوندشهررفتار 

 یبضار  یعنای  یپاارامتر از آزماون   باشاند  یما نرماال   یرمتغهر دو  یاصل یهفرضپس چون در 

 یعاطفتعهد مستمر، تعهد  یرهایمتغنرمال نبودن  یلبه دل یفرعآزمون  سه یبراو  یرسونپ یهمبستگ

 . نماییم یماده استف یرمناسپ یهمبستگ یبضر یعنی نامتغیر یها روشاز  یفیتکلو تعهد 

 فرضیات پژوهش
 وجود دارد. یدار یمعنرابطه  یسازمان یشهروندبا رفتار  کارکنانتعهد مستمر  ینب ه اول:یفرض

 وجود دارد. یدار یمعنرابطه  یسازمان یشهروندبا رفتار  کارکنان یعاطفتعهد  ینبدوم:  یهفرض

 وجود دارد. یدار یمعنرابطه  یمانساز یشهروندبا رفتار  کارکنان یفیتکلتعهد  ینبسوم:  یهفرض

 یار متغ یهاا  مؤلفه ینب یممستق یهمبستگنشان دهنده  یهمبستگ یبضرمقدار در پژوهش حاضر 

؛ جدول آزمون استنباطی این باشد یم( پژوهش یسازمان یشهروندوابسته )رفتار  یرمتغبا  یسازمان تعهد

 فرضیه در بخش زیر آمده است؛

 وابسته متغیرمستقل و  متغیر های مؤلفه بین سپیرمنا همبستگی ضریب: جدول 5جدول

  یهمبستگ یبضرمقدار  گیری یجهنت مقدار خطا یدار یمعنسطح 

 ه اولیفرض 03500 وجود رابطه 0305 03000

 دوم یهفرض 03371 وجود رابطه 0305 03000

 سوم یهفرض 03509 وجود رابطه 0305 03000

پاس   باشاد  یما  1,15از مقادار خطاا    تر کوچکو  شدبا یم 1,111 یدار یمعنچون مقدار سطح 

 وجود دارد. یرمتغدو  ینا ینب یدار یمعنارتبا   یعنی گیریم یم یجهنترا  یکفرض 

و رفتاار   یساازمان تعهاد   یهاا  شااخص موجاود   یتوضاع  یبرا یا نمونه تک یلکاکسنوآزمون 

  یسازمان یشهروند

و  گیاریم  یما  یجهنتباشد فرض صفر را  1,15از مقدار خطا  تر بزرگ یدار یمعناگر مقدار سطح 
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 یجاه نترا  یاک باشاد فارض    1,15از مقادار خطاا    تار  کوچاک  یدار یمعنا مقدار سطح  که یصورتدر 

، تعهاد  یعااطف هر هشت شاخص تعهاد مساتمر، تعهاد     یبرا یدار یمعن. چون مقدار سطح گیریم یم

از مقدار خطاا   تر کوچکمالحظه و ادب و  یمدنو گذشت، رفتار  یجوانمرد، وجدان، یدوست نوع، یفیتکل

 یتوضاع  یداراموجود  یتوضعهر هشت شاخص در  یعنی گیریم یم یجهنترا  یکفرض  باشد یم 1,15

 .باشد یمدر جامعه  یمطلوب

 شهروندیو رفتار  سازمانیتعهد  های شاخصموجود  وضعیت برای ای نمونه تک ویلکاکسنآزمون   -0جدول

 سازمانی

 گیری یجهنت یهفرض ییدتا ار خطامقد یدار یمعنسطح  یرمتغ

 مطلوب یتوضع 1H 0305 03000 تعهد مستمر

 مطلوب یتوضع 1H 0305 03000 یعاطفتعهد 

 مطلوب یتوضع 1H 0305 03000 یفیتکلتعهد 

 مطلوب یتوضع 1H 0305 03000 یدوست نوع

 مطلوب یتوضع 1H 0305 03000 وجدان

 بمطلو یتوضع 1H 0305 03000 و گذشت یجوانمرد

 مطلوب یتوضع 1H 0305 03000 یمدنرفتار 

 مطلوب یتوضع 1H 0305 03000 ادب و مالحظه

تعهاد   یرهاای متغ ینبا  یبناد و رتباه   یبررسا باه   یدمنفربا استفاده از آزمون  یبعددر مرحله 

 یفیتکلو تعهد  یعاطف تعهد،یسازمانتعهد  یرهامتغ ینبپرداخته شد و با توجه به آزمون فرض،  یسازمان

 یزوجا  یتساو یبررسبه  یا نمونهدو  یلکاکسنوبا استفاده از آزمون  یکنلوجود نداشت  یچندان یاوتتف

 ه شد. پرداخت ها شاخص ینا

 سازمانیتعهد  های شاخص زوجی بررسی برای ای نمونهدو  ویلکاکسن های آزمونجدول   -4جدول

سطح  یرهامتغ

 داری یمعن

 ییدتا Zآماره 

 یهفرض

 گیری یجهنت

 1H 93990 03000 یعاطفتعهد  ستمرمتعهد 
21   

 1H 13605 03047 یفیتکلتعهد  مستمرتعهد 
31   

 1H 73094 03000 یفیتکلتعهد  یعاطفتعهد 
32   
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و  گیاریم  یما  یجهنتباشد فرض صفر را  1,15از مقدار خطا  تر بزرگ یدار یمعناگر مقدار سطح 
 یجاه نترا  یاک باشاد فارض    1,15از مقادار خطاا    تار  کوچاک  یدار یمعنا مقدار سطح  که یصورتدر 
.(  گیاریم  یما  یجاه نترا  یکباشد فرض  0,91از مقدار  تر بزرگ Z. )اگر قدر مطلق مقدار آماره گیریم یم

 ها شاخصاز  کدام یچه که یمشددر جدول باال متوجه  یا نمونهدو  یلکاکسنوپس با توجه به سه آزمون 
دارند( پس با توجاه باه آزماون     یکدیگربا  یدار یمعن. )هر سه شاخص اختالف یستندنر براب یکدیگربا 
ساه شااخص    یبند، رتبه یدمنفردر آزمون  ها شاخصرتبه  یانگینمو  یا نمونهدو  یلکاکسنو، یدمنفر

 .شود یمانجام  یرزبه صورت  یسازمانتعهد 
 یرتبه اول = تعهد عاطف

 یفیدوم = تعهد تکل بهرت

 سوم = تعهد مستمر رتبه
 کاه صاورت   ینباد   یمنمودعمل  یزن یشهروندرفتار  یرمتغ یها شاخص یبرا یبترت ینهمبه 

آن نشان دهنده عدم  یجنتا کهشد  پرداخته یرهامتغ یانگینم یسهمقابه  یدمنفرابتدا با استفاده از آزمون 
 یبررسا باه   یا نمونهدو  یلکاکسنوبا استفاده از آزمون  کنیل است: یرز شکلبه  ها یانگینم ینبتفاوت 
 ه شد. پرداخت ها شاخص ینا یزوج یتساو

 سازمانی شهروندیرفتار  های شاخص زوجی بررسی برای ای نمونهدو  ویلکاکسن های آزمون  -2جدول

 یمعنسطح  یرهامتغ

 یدار

 گیری یجهنت یهفرض ییدتا Zآماره 

 H1 53300 03000 وجدان یدوست نوع
21   

 H0 03651 03342 و گذشت یجوانمرد یدوست نوع
31  

 
 H1 33356 03001 یمدنرفتار  یدوست نوع

41   
 H1 53030 03000 ادب و مالحظه یدوست نوع

51  
 

 H1 53744 03000 و گذشت یجوانمرد وجدان
32  

 
 H1 73037 03000 یمدنرفتار  وجدان

42   
 H1 03043 03000 ادب و مالحظه وجدان

52  
 

 H1 53420 03000 یمدنرفتار  گذشتو  یجوانمرد
43  

 
 H1 73165 03000 ادب و مالحظه گذشتو  یجوانمرد

53  
 

 H1 33101 03001 ادب و مالحظه یمدنرفتار 
54  
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و  گیاریم  یما  یجهنتباشد فرض صفر را  1,15از مقدار خطا  تر بزرگ یدار یمعناگر مقدار سطح 

 یجاه نترا  یاک باشاد فارض    1,15از مقادار خطاا    تار  کوچاک  یدار یمعنا مقدار سطح  که یصورتدر 

.( گیاریم  یما  یجاه نترا  یکباشد فرض  0,91از مقدار  تر بزرگ Z)اگر قدر مطلق مقدار آماره  .گیریم یم

، یادمن فردر آزماون   ها شاخصرتبه  یانگینمو  یا نمونهدو  یلکاکسنو، یدمنفرپس با توجه به آزمون 

 .شود یمانجام  یرزبه صورت  یسازمان یشهروندپنج شاخص رفتار  یبند رتبه

 رتبه اول = وجدان

 یدوست و گذشت = نوع یرتبه دوم = جوانمرد

 یسوم = رفتار مدن رتبه

 چهارم = ادب و مالحظه رتبه

 گیری بحث و نتیجه
 یو رفتار شهروند یتعهد سازمان یدهپدجوانب مختلف  یشده است که ضمن بررس یسع قیتحق نیدر ا

اساا  و   نی. بر همردیه قرار گمورد مطالع زین یسازمان یبر رفتار شهروند یتعهد سازمان ریتأث ،یسازمان

ر و بنااد  کال کارکناان اداره   نیو با  میتنظا  یا بستر موجود مورد مطالعه، پرسشانامه  ییهدف شناسابا 

قارار   یال تحلو  یاه تجزماورد  آن  یآمار جیو نتا دیگرد عی( توزیاستان مازندران )نمونه آمار رانی کشتی

، خبرگاان مشاورت باا    ر،یا ندارد ارگاان و آلان وم  استا یها پرسشنامه از پرسشنامه نیا هی. در تهگرفت.

 ییاد تأ هاا  یهفرضا  یاه کلبه عمل آمده  های یبررس. و برابر است دهیکارکنان استفاده گرد نیپرسشنامه ب

اقادام   هاا  شاخص یبند یتاولونسبت به  یلکاکسونوو  یدمنفر آزمونبا استفاده از  یتنها. و در یدگرد

 شد .

کارکناان باه ساازمان در حاد      یو تعهاد عااطف   یفا یتعهاد تکل بعد  قیتحق یها افتهیبر اسا  

الزم است کاه اقادامات باه منظاور حفاظ و      لذا   ،استتعهد مستمر کارکنان  نسبت به بعد یتر مناسب

( و حفاظ و ارتقااء احساا     یکارکنان به خدمت در سازمان مربو  )تعهاد عااطف   لیارتقاء عالقه و تما

اقادامات الزم باه    نی( و همچنا  یفا یسازمان )تعهاد تکل  یها نسبت به اهداف و ارزش ها ان تیولمسئ

عوامال اثار    قیا کارکنان به ادامه خدمت در سازمان )تعهد مساتمر( از طر  لیتما تیمنظور بهبود و تقو

 .ردیگ یصورت م یگذار بر تعهد سازمان
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