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مقدمه
یکی از دغدغههای اصلی سازمانها اعم از خصوصی و دولتی ،افزایش بهرهوری است به طوری که باا

کمترین هزینه به باالترین عملکرد ممکن دست یابند و از سویی دیگر دستیابی به بهرهوری از طریق
منابع انسانی به عنوان یک شهروند سازمانی و مهمترین عامل تأثیرگاذار در فراینادهای کااری قابال
دسترسی است.
یک شهروند خوب در جامعه مدنی به سادگی قانون را نقض نمیکند و نیاز صارفا مانناد بقیاه
اطاعت محض نمیکند ،بلکه بیشتر تعهدات را ارتقاء و پارورش مایدهناد و ایان احساا
پرورش میدهند که شبیه یک شهروند هستند و احسا

را در خاود

میکنند که باید مثل یک شهروند و بار پاای

حقوق و احترام با آنها برخورد شود.
از انسان بهعنوان شهروند سازمانی انتظارات خاصی وجود دارد .این توقع وجاود دارد کاه رفتاار
کارمند طوری باشد که بیش از الزامات تنش و فراتر از وظایف رسمی در خدمت اهداف سازمان فعالیت
کند.بر مبنای بررسیهای محققان از رفتار شهروندی از جهت علمی و تئوریک ،نتیجاه گرفتاهاناد کاه
رفتارهای شهروندی نوعا از نگرش مثبت شغلی ،ویژگایهاای وظیفاهای و رفتارهاای رهباری ناشای
میشوند .بنابراین ،تحقیقات پیشین نشان میدهند که افراد احتماال وقتی از شغل خود راضای باشاند و
وقتی که به آنها وظایفی واگذار گردد که به خودی خود رضاایتبخاش هساتند یاا وقتای کاه آنهاا
رهبرانی حمایت کنند ،الهام بخش دارند ،خیلی بیش از الزامات رسمی شغلی آنها را کار میکنند (باالینو
و دیگران.)515 ،3112 ،ویلیامز و اندرسون رفتار شهروندی سازمانی را دو بعد کلی ذکر کردهاناد .رفتاار
شهروندی سازمانی فردی و رفتاار شاهروندی ساازمانی.رفتار شاهروندی ساازمانی فاردی مرباو باه
رفتارهایی در جهت افراد است و رفتارهایی مانند کمک به افرادی که کار زیادی دارند یا افراد جدید اما
رفتار شهروندی سازمانی سازمان محور مربو به محل کار به شکل کلی اسات کاه شاامل هنجارهاا،
حفظ منابع سازمانی و عدم اعالم شکایت و نارضایتی در کار است( .ارهارت10 ،3114 ،ا)14
محققان مختلف پیامدهای فرعی و سازمانی نسبتا زیادی را برای رفتارهای شهروندی ساازمانی
ذکر کردهاند .در سطح سازمانی آنچه که به طاور عماده مطارس اسات افازایش عملکارد و اثربخشای
میباشد (پادسالف و همکاران.)251 ،3111 ،
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عوامل مختلفی بر رفتار شهروندی تأثیرگذار است که از جمله آنها مایتاوان باه ویژگایهاای
فردی کارکنان (مثل تعهد سازمانی ،میزان رضایت کارکنان و ،)...ویژگیهای شاغلی (مثال یکناواختی
شغل ،باز خور شغل و ،)...ویژگیهای سازمانی (مثل رسمیت،ساختار و )...و رفتاری رهبری اشاره نمود.
رفتار شهروندی باعث داشتن یک گروه از کارکنان میشود که به سازمان متعهد هستند و رفتاار
شهروندی سازمانی باعاث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان میگردد و کارکناانی کاه باه
سازمان متعهدند به مدت طوالنی در ساازمان باقی میمانند و خدماتی با کیفیت باال عرضه مایکنناد.
اگرچه تحقیقات زیادی در خصوص رفتار شهروندی و شاخصهای ماوثر در آن مثال تعهاد ساازمانی،
عملکرد شاغلی،کیفیت زنادگی کااری صاورت گرفتاه اسات اماا تحقیقای در خصاوص ارتباا باین
شاخصهای تعهد سازمانی و تأثیر آن بر روی تعهد ساازمانی در ساازمان بناادر و کشاتیرانای اساتان
مازندران و چگونگی بهبود عملکرد از این طریق انجام نشده است.
با توجه به اینکه عملکرد سازمانها بسته به سطح تعهد سازمانی و نوع آن تفاوت دارد ،کوتاهی
در جهت ایجاد چنین تعهدی ،تعلق و وابستگی روانی در بین اعضاای ساازمانهاای مختلاف مساتلزم
افزایش هزینههای هنگفتی جهت ایجاد سیستمهای کنترل و نظارت دقیق و پیچیده خواهد بود با ایان
وجود مدیرانی که ارزشها و هدفهای سازمان در آنها درونی شده باشد و آنها را متعلق به خود بدانناد،
اطمینان حاصل خواهد شد که افراد در جهت تامین منافع سازمان کار و تالش میکنند .حال باا توجاه
به نقشی که تعهد سازمانی در بهبود عملکرد و بهرهوری در سازمان ایفا میکناد ضارورت و بررسای و
پژوهش میزان تعهد در سازمان به چشم میخورد .این پژوهش ساعی در شناساایی ایان اجازاء و پیادا
کردن ارتبا بین آنها خواهد داشت.
معمولیترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهاد را ناوعی وابساتگی عااطفی باه
سازمان در نظر میگیرند ،بر اسا

این شیوه ،فردی که به شدت متعهد است ،هویت خود را از سازمان

میگیرد ،در سازمان مشارکت دارد و با آن در میآمیازد و از عضاویت در آن لاذت مایبارد (سااروقی،
 .)25 ،0235رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از افعاال و اقادامات ایثارگرایاناه و تماایالت باه از
خودگذشتگی کارکنان به منظور تأمین آسایش و رفاه دیگران .اینگونه رفتارها کامال داوطلبانه و فردی
هستند و این بدین معناست که افراد برای اجرای این ناوع رفتارهاا باه طاور رسامی پااداش دریافات
نمیکنند و نیز به علت عدم اجرای آنها مجازات و تنبیه نمیشوند.
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محیطهای رقابتها کسب و کار امروزی کارکنانی را میطلبد که شهروندان جزئای باشاند باه
شکلی که کارکنان تمایل به گسترش همیاری و کمک به همکاران ،کارفرمایان و ارباب رجوع از خاود
بروز دهند (کیم و اسالت .)2 ،0991,
هنوز بسیاری از مدیران آموزشی سطوس باال از اطالعات دقیق و علمی درباره رفتاار شاهروندی
سازمانی بهرهمند نیستند لذا این عدم آگاهی برهان و حجتی برای اهمیت و ضرورت مطالعه و تحقیاق
با روش علمی نسبت به شناخت آن و رابطهاش با تعهد سازمانی خواهد بود .کارکنانی که دارای تعهد و
پایبندی هستند ،نظم بیشتری در کار خود دارند ،مادت بیشاتری در ساازمان مایمانناد و بیشاتر کاار
میکنند .مدیران باید این تعهد و پایداری کارمندان به سازمان را حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند
با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیمگیری و فراهم آوردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی بارای
آنان ،تعهد و پایبندی را بیشتر کنند (مورهد و گریفین.)33 ،0231 ،
مفهوم تعهد ساازمانی در اداره کال بناادر و کشاتیرانای اساتان مازنادران همانناد بسایاری از
سازمانهای پیشرو ،به عنوان یکی از دغدغههای اصلی در جهت بهبود عملکارد ماورد توجاه مادیران
ارشد قرار گرفته است .فیالواقع رفتار شهروندی به عنوان عاملی است که هم سازمان و هام کارکناان
به اهداف مدنظر خود دست یابند و برآیند نیروهای درون سازمانی در یک جهت قرار گیرد و مناتج باه
تعهد سازمانی گردد .در حقیقت سؤال کلی تحقیق این است که آیا تأثیر معنیداری بین تعهد ساازمانی
و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد ؟
مروری بر مبانی نظری
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

واژه شهروندی سازمانی 0اولین بار به وسیله اورگان و همکارانش در سال  0932مطرس گردید (بیتمن و
اورگان .)591 ،0932 ،توسعه این مفهوم از نوشتارهای بارنارد در سال  0923در مورد تمایل و مطالعات
کتز در مورد عملکرد و رفتارهای خودجوش و نوآورانه در سالهای 0914اا0911اا 0933ناشای شاده
است (کسترو و همکاران.)33 ،3114 ،

1- Organization Citizenship behavior
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رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از اصطالس «شهروندی شهری» در فلسفه سیاسای مفهاوم
شده است .گراهام با استفاده از فلسفه کالسیک و تئوری سیاسی مادرن چنادین ماورد از اعتقاادات و
تمایالت رفتاری که با یکدیگر ترکیب میشوند را مورد توجه قارار داد و آنهاا را «عالئام 1شاهروندی
فعال» نامید .که سه بخش اساسی مرتبط با یکدیگر از مسائولیتهاای شاهروندی شاهری را شاامل
میشود.
بخش اول :احترام به ساختار و فرآیندهای منظم را شامل میشود ،به این معنی که شاهروندان،
مسئول هستند .اختیار منطقی قانونی را تشخیص داده و از قانون تبعیت میکنند.
بخش دوم :وفاداری است که در آن شهروند عالیاق جامعاه و ارزشهاای نهفتاه در آن را باه
صورت کلی تأمین میکند .شهروندان وفادار جوامع خود را ارتقاء میدهند .آن را حفاظت کرده و تالش
زیادی برای نیکی کردن از خود نشان میدهند.
بخش سوم :مشارکت ،درگیری مسائوالنه و فعاال در اداره جامعاه را تحات شارایط قاانونی در
برمیگیرد .شهروندان مسئول ،درباره مسائل کلی که بر جامعه تأثیرگاذار اسات اطاالع کاافی داشاته،
اطالعات دایرههای خود را با سایر شهروندان مبادله کرده و به اداره جامعه کمک میکنند و دیگاران را
نیز تشویق میکند که چنین رفتاری داشته باشند.
مطابق با تعریف مایر ،نوع دوستی با کمک داوطلبانه به افراد مشخصی در محیط کار ،در ارتبا
با یک وظیفه یا شکل سازمانی مرتبط است .وجدان کاری به پیروی از مقاررات ،قاوانین و رویاههاای
سازمانی وقتشناسی و نرخ غیبت پایین اشاره دارد .گذشت و فداکاری نیز به دوری از شاکایت و اباراز
نارضایتی در مسائل کم ارزش ،دوری از سخنپراکنی و نیاز مشاکالت را باه نادرساتی معنای نکاردن
میباشد و در نهایت داشتن نیت پاک به معنی مشارکت مسئوالنه در زندگی سیاسای ساازمان و اجاازه
دادن به سازمان برای پابرجا بودن و پیروز شدن میباشد .هر چند که در این راه اهداف شخصی چندان
برآورده نشود (موچنسکی.)332 ،3111 ،

1 - Syndrome
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مهمترین ابعاد رفتاری سازمانی از دیدگاه نویسندگان برتر

نویسندگان سال

ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

کرنودل 2007

 1پذیرش سازمانی  2روحیه جوانمردی  3وفاداری سازمانی
 4ابتکارات فردی  5فضیلت مدنی  9رفتارهای کمک کننده  7توسعه شخصی

چیون لو و همکاران 2009

 1نوع دوستی  2وجدان کاری  3روحیه جوانمردی  4فضیلت مدنی  5تواضع
و ادب

مسیر و وایت 2009

 1نوع دوستی  2پذیرش عمومی

پیرسی و همکاران 2009

 1نوع دوستی  2تیم سازی  3فضیلت مدنی
 4روحیه جوانمردی

کیم 2009

 1نوع دوستی  2پذیرش عمومی

دسیویلیا و همکاران 2009

 1نوع دوستی  2وجدان کاری  3روحیه جوانمردی  4فضیلت مدنی  3تواضع
و ادب

دوناوان و همکاران 2004

 1نوع دوستی

کاسترو و همکاران 2004

 1نوع دوستی  2وجدان کاری  3روحیه جوانمردی  4فضیلت مدنی

چانگـ2004

 1نوع دوستی  2پذیرش عمومی (وجدان کاری)

بینسکوک و همکاران

 1اطاعت سازمانی  2وفاداری سازمان  3مشارکت سازمانی

نایلز و جولی 2003

 1کمک به سایر همکاران (نوع دوستی)  2کمک به مشتریان خارجی 3
وجدان کاری

یون و سو 2003

 1نوع دوستی  2فضیلت مدنی  3روحیه جوانمردی

بل و منگوگ 2002

 1نوع دوستی  2وجدان کاری  3روحیه جوانمردی  4تواضع  5فضیلت مدنی

کویز 2001

 1نوع دوستی  2وجدان کاری  3روحیه جوانمردی  4تواضع  5فضیلت مدنی

مارتینز

 1نوع دوستی  2وجدان کاری  3روحیه جوانمردی  4تواضع  5فضیلت مدنی
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نویسندگان سال

ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

استچبر و ون دینـ2001

 1رفتارهای کمک کننده  2رفتارهای چالشبرانگیز

کوهن و ویگورا 2000

 1نوع دوستی  2پذیرش

آدکک 1666

 1نوع دوستی  2پذیرش  3روحیه جوانمردی
 4تواضع  5فضیلت مدنی
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پادسالف ،آهیبرن و مک  1رفتارهای کمک کننده  2فضیلت مدنی  3روحیه جوانمردی
کنزیـ1667
تسای 1667

 1نوع دوستی  2وجدان کاری  3روحیه جوانمردی  4تواضع  5فضیلت مدنی

بولنـ1667

 1نوع دوستی  2فضیلت مدنی  3مناسبات همسایگی
 4پذیرش عمومی  5وفاداری  9حرفهای بودن

نتمیر و همکاران 1667

 1نوع دوستی  2وجدان کاری  3روحیه جوانمردی
 4فضیلت مدنی

بتن کورت و برون 1667

رفتارهای خدمات محور اجتماعیگرا 1 :همکاری  2خدمات خارج از نقش
مشتری

کینزیلوس و کامینگز 1669

رفتارهای سازمانی اجتماعی گرا 1 :رفتارهای همکار محور  2رفتارهای
مشتری مدار

والز 1669

 1نوع دوستی  2وجدان کاری  3روحیه جوانمردی
 4فضیلت مدنی  5تواضع و ادب

سامونس 1664

 1نوع دوستی  2پذیرش عمومی (وجدان کاری)

پادسالف و مک کنزی 1664

 1رفتارهای کمک کننده  2روحیه جوانمردی  3فضیلت مدنی
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پنج بعد برای مقیا

سنجش رفتار شهروندی سازمانی از نظر اورگان شامل موارد زیر است:
1

* نوع دوستی  :کمک به دیگر اعضاای ساازمان در رابطاه باا مشاکالت و وظاایف مارتبط
است.مانند کارکنانی که به افراد تازه وارد و یا کم مهارت کمک میکنند.
* وجدان :2به رفتارهای اختیاری گفته می شود که از حداقل الزامات نقش فراتر مایرود .مثال
فردی که بیشتر از حالت معمول سر کار میماند و یا کارمندی که وقت زیادی را برای استراحت صرف
نمیکند.
* جوانمردی و گذشت :3نشان دادن تحمل در شرایط غیر ایاده آل ساازمان بادون شاکایت و
غرغر کردن میباشد.
4

* رفتار مدنی  :تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و نیز ارائاه تصاویری
مناسب از سازمان میباشد.
5

* ادب و مالحظه  :به تالش کارکنان برای جلوگیری از استر ها و مشکالت کاری در رابطه
با دیگران گفته میشود.
6

مفهوم تعهد سازمانی
تعهد مفهومی چند بعدی و پیچیده است .به طوری که در تئوریها و تحقیقات به شیوههاای متفااوتی

آن را تعریف کردهاند .اگر چه تعاریف متعددی از تعهد توسط صاحبنظران ارائه شده ولی هار کادام از
این تعاریف توانسته است جنبهای از مفهوم تعهد را بیان نماید به طوری که مجموع این تعااریف یاک
دید کلی و یک تعریف جامعی را برای خواننده تداعی مینماید.به طور کلی تعهد در زباان فارسای و در
فرهنگ معین به معنای گردن گرفتن شر و پیمان و خود را ملزم به انجام عملی آن دانساتن تعریاف
شده است.

1- Altruism
2-Conscientiousness
3- Sportsmanship
4-civic virtue
5- courtesy
6- Organization commitment
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مفهوم تعهد سازمانی اولین بار در سال ( )0910توسط اتزیاونی 1ارائاه شاد کاه پاذیرش کلای
سازمان توسط کارمند توصیف شده است از آن به بعد تعاریف مختلفی ارائه شده است .کاانتر)0913( 2
تعهد را تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش باه نظاام اجتمااعی مایداناد.هال و
3

همکاران ( :)0931تعهد را فرآیندی میدانند که در آن ،اهداف و سازمان تا حد زیادی باا هام تلفیاق
گردیده و همنوا میشوند( .علی نیا)0239،
پورتر و مودی و همکارانش در سال ( :)0933تعریف کاملتری را ارائه میدهند و تعهد سازمانی
کارکنان را درجه نسبی تعیین هویت با سازمان و مشارکت او در آن تعریف مایکنناد ،در ایان تعریاف
تعهد سازمانی کارکنان از سه عامل زیر تشکیل شده است:
• اعتقاد به اهداف و ارزشهای سازمان
• تمایل به تالش شدید در راه سازمان
• خواست عمیق ادامه عضویت در سازمان
چاتمن و اورایلی  )0931( 4تعهد سازمانی را به معنی حمایات و پیوساتگی عااطفی باا اهاداف
ارزشهای یک سازمان ،به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن (وسیلهای برای دستیابی
به اهداف دیگر) تعریف میکنند .سامرز  :5تعهد را نوعی وابستگی به سازمان میداناد کاه باه صاورت
پذیرش ارزشهای سازمان و تمایل به باقی ماندن در سازمان تظاهر مینماید.
تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ؛ مدل مفهومی تحقیق:
با توجه به اینکه در این پژوهش بررسی تأثیر رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی ساازمانی ماد

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

1 - Etzoni
2 - Kanter
3 - Malland & et al
4 - Chatman & Orielly
5 - Samerz
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که در این مدل مؤلفههای تعهد سازمانی (متغیر مستقل) ارائه شده از مدل سه بخشای تعهاد ساازمانی
آلن و میر ( )551 ،0992که مورد توجه تحقیقات محققان زیادی از زمان ارائاه تاا کناون قارار گرفتاه
اقتبا

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

توسط ارگان در سال  0933مطرس شده است.پادساالف و همکاارانش در ساال  0991باا کماک روش
تحلیل عاملی برای هرکدام از این پنج بعد مقیا

سنجش استانداردی ایجاد کردند که این مقیاا هاا

در سال های بعد برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی مورد استفاده بسیاری از محققاان قارار گرفتاه
است.
مدل مفهومی تحقیق
تعهد
عاطفی

تعهد
عاطفی

رفتار
شهروندی
سازمانی

تعهد
عاطفی

تعهد
عاطفی

تعهد
عاطفی

تعهد سازمانی

تعهد
عقالیی

تعهد
تکلیفی
تعهد
عاطفی

تعهد سازمانی یک حالت روانی است که بیانگر نوعی تمایل و نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در
سازمان میباشد.تعهد سازمانی در این تحقیق در ابعاد تعهد عاطفی ،هنجاری و تعهد مستمر باه وسایله
پرسشنامه مشخص خواهد شد.
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تعهد عاطفی :1بیانگر پیوستگی عاطفی و تعیین هویت فرد با ارزشها و اهداف سازمان و میزان
درگیری وی با سازمان است.کارکنانی که دارای تعهد عاطفی قوی هستند در سازمان مایمانناد بارای
اینکه میخواهند بمانند.آنها عضویت خود را در سازمان حفظ نموده و به فعالیت در آن ادامه مایدهناد
(آلن و میر.)529 ،0991 ،
از عوامل موثر بر تعهد عاطفی میتوان موارد ذیل را نام برد:
ویژگیهای شخصی :مانند سن ،سابقه خدمت ،سطح تحصیالت ،جنسیت...،
ویژگیهای شغلی :نظیر حیطه شغل ،تضاد شغل ،ابهام شغل.
ویژگیهای ساختاری :مثل رسمیت ،تمرکز ،اندازه سازمان.
تجربیاتکاری :منظور از آن این است که فرد در طی دوران زندگی کاری خود بدسات مایآورد
(ساروقی .)34 ،0235 ،تعهد مستمر یا عقالیی :2بیانگر تشخیص و درک فهم از هزینههاای ناشای از
ترک سازمان میباشد و فرد تمایل و خواست عمیق به انجام فعالیتهای مساتمر و اداماه عضاویت در
سازمان خواهد داشت.کارکنانی که ارتبا اولیه آنان با سازمان بار مبناای تعهاد مساتمر مایباشاد در
سازمان میمانند زیرا نیاز دارند بمانند و باقی قانون برای آنها یک ضرورت اسات (آلان و میار،0991 ،
 .)529پیش شر های تعهد مستمر یا عقالیی از نظر (بکر:)0911 ،
یکی از نظریههای مربو به این نوع تعهد ،نظریه (سرمایه گذاریها) یا اندوختههاا اسات کاه
بکر مطرس کرده است.بکر تعهد را تمایل به انجام (مجموعه فعالیتهای مستمر) تعریف مایکناد ایان
تمایل به علت ذخیره شدن اندوختهها و سرمایههایی است که با ترک آن فعالیات از باین مایرود.ایان
اندوختهها و سرمایه ها شامل سهم سازمان از پرداخت حق بازنشستگی ،کسب مهارتهای مخصوص و
مورد نیاز سازمان که قابل استفاده در سازمان های دیگر نیست ،استفاده از مزایای سازمان مثل وامها با

نرخ بهره کم میباشد (ساروقی .)34 ،0235 ،ج) تعهد تکلیفی یا هنجاری.3

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

قوی میباشند در سازمان میمانند ،زیرا احسا

میکنند باید بدانند و فکر میکنناد ،اداماه فعالیات در

سازمان وظیفه آنهاست (ساروقی.)34 ،0235 ،تعهد هنجااری در ایان تحقیاق باه وسایله پرسشانامه
مشخص خواهد شد .پیش شر های تعهد تکلیفی یا هنجاری (آلن ومیر:)0990 ،
طبق این تعریف افراد در سازمان میمانند ،چون احسا

تکلیف میکنند کاه نبایاد ساازمان را

ترک کنند .تجربیات فرد قبل از ورود به سازمان (اجتماعی شدن خانوادگی) تجربیات فارد بعاد از ورود
به سازمان (اجتماعی شدن سازمانی) بنابراین نقطه مشترک هر سه بعاد ماذکور ایان اسات کاه تعهاد
سازمانی یک حالت روانی بوده که اوال روابط کارمند را با سازمان مشخص کرده و ثانیا اشاراتی به طور
ضمنی بر تداوم یا قطع عضویت فرد در سازمان دارد.
می یر و آلن مدل سه بعدیشان را مبتنی بر مشاهده شباهتها و تفاوتهایی که در مفاهیم تک
بعدی تعهد سازمانی وجود داشت ،ایجاد کردند .بحث کلی آنها این بود که تعهد ،فرد را با سازمان پیوند
میدهد و بنابراین ،این پیوند احتمال ترک شغل را کااهش خواهاد داد (مای یار و هرساکویچ،3110 ،
 .)215آنها بین سه نوع تعهد ،تمایز قائل میشوند .تعهد عاطفی اشاره به وابساتگی احساسای فارد باه
سازمان دارد.
فرضیه اصلی
بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و کشاتیرانای اساتان مازنادران

رابطه وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
الف) بین تعهد عاطفی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران
رابطه معنا داری وجود دارد.
ب) بین تعهد عقالیی یا مستمر با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و کشتیرانی استان
مازندران رابطه معنا داری وجود دارد.
ج) بین تعهد هنجاری یا تکلیفی کارکناان باا رفتاار شاهروندی ساازمانی کارکناان اداره کال بناادر و
کشتیرانی استان مازندران رابطه معنا داری وجود دارد.
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نوع تحقیق و ابزار مطالعه
تحقیق حاضر از نظر هدف ،توصیفی و از نظر نوع استفاده ،کاربردی و از بعد زمانی ،تحقیقی مقطعای و

از نظر نوع دادهها ،تحقیقی کمی است .ابزار اصلی در این تحقیق پرسشنامه محقق ساختهای است کاه
با استناد به مبانی نظری تحقیق تدوین شده است .ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آزماون آلفاای
کرونباخ1,3533است .روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوا باا اساتفاده از نظارات خبرگاان و
کارشناسان موضوع مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیاه کارکناان
اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران است که در این تحقیاق از میاان  303نفار از کارکناان ،
تعداد  041نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شدهاند.
در مقاله حاضر برای سنجش نرمال بودن توزیع متغیرها ،از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده
است و از طریق ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای بررسی رابطه فرضیات استفاده شده است.
الزم به توضیح است برای ارتقای دقت مطالعه ،آزمون فرضیات در سطح مؤلفهها به صورت دو به دو و
از طریق آزمون ویلکاکسون دو نمونهای نیز انجام شده است.
نتایج تحقیق
به منظور بررسی نرمال بودن مؤلفههای تحقیق از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شاده اسات.
نتایج حاصل از آزمون به شرس جدول ارائه شده است.
جدول :4نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن دادهها
متغیر

سطح معنیداری

مقدار خطا

تأیید فرضیه

نتیجهگیری

تعهد مستمر

03030

0305

H1

نرمال نیست

تعهد عاطفی

03002

0305

H1

نرمال نیست

تعهد تکلیفی

03040

0305

H1

نرمال نیست

نوعدوستی

03005

0305

H1

نرمال نیست

وجدان

03000

0305

H1

نرمال نیست

جوانمردی و گذشت

03015

0305

H1

نرمال نیست

رفتار مدنی

03010

0305

H1

نرمال نیست

ادب و مالحظه

03031

0305

H1

نرمال نیست
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همانطور که در جدول فوق مشاهده میگردد ،باا اساتفاده از آزماون کولماوگروف اسامیرنوف
نتیجه گرفتیم که متغیرهای فرعی تعهد مستمر ،تعهد عااطفی ،تعهاد تکلیفای ،ناوعدوساتی ،وجادان،
جوانمردی و گذشت ،رفتار مدنی و ادب و مالحظه نرمال نمیباشند و متغیرهای اصلی تعهد سازمانی و
رفتار شهروندی سازمانی نرمال میباشند.
پس چون در فرضیه اصلی هر دو متغیر نرماال مایباشاند از آزماون پاارامتری یعنای ضاریب
همبستگی پیرسون و برای سه آزمون فرعی به دلیل نرمال نبودن متغیرهای تعهد مستمر ،تعهد عاطفی
و تعهد تکلیفی از روشهای نامتغیر یعنی ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده مینماییم.
فرضیات پژوهش
فرضیه اول :بین تعهد مستمر کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم :بین تعهد عاطفی کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین تعهد تکلیفی کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
در پژوهش حاضر مقدار ضریب همبستگی نشان دهنده همبستگی مستقیم بین مؤلفههاای متغیار
تعهد سازمانی با متغیر وابسته (رفتار شهروندی سازمانی) پژوهش میباشد؛ جدول آزمون استنباطی این
فرضیه در بخش زیر آمده است؛
جدول :5جدول ضریب همبستگی اسپیرمن بین مؤلفههای متغیر مستقل و متغیر وابسته

سطح معنی داری

مقدار خطا

نتیجهگیری

مقدار ضریب همبستگی

03000

0305

وجود رابطه

03500

فرضیه اول

03000

0305

وجود رابطه

03371

فرضیه دوم

03000

0305

وجود رابطه

03509

فرضیه سوم

چون مقدار سطح معنی داری  1,111میباشد و کوچکتر از مقادار خطاا  1,15مایباشاد پاس
فرض یک را نتیجه میگیریم یعنی ارتبا معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد.
آزمون ویلکاکسن تک نمونهای برای وضاعیت موجاود شااخصهاای تعهاد ساازمانی و رفتاار
شهروندی سازمانی
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا  1,15باشد فرض صفر را نتیجه مایگیاریم و
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در صورتی که مقدار سطح معنای داری کوچاکتار از مقادار خطاا  1,15باشاد فارض یاک را نتیجاه
میگیریم .چون مقدار سطح معنی داری برای هر هشت شاخص تعهاد مساتمر ،تعهاد عااطفی ،تعهاد
تکلیفی ،نوعدوستی ،وجدان ،جوانمردی و گذشت ،رفتار مدنی و ادب و مالحظه کوچکتر از مقدار خطاا
 1,15میباشد فرض یک را نتیجه میگیریم یعنی هر هشت شاخص در وضعیت موجود دارای وضاعیت
مطلوبی در جامعه میباشد.
جدول -0آزمون ویلکاکسن تک نمونهای برای وضعیت موجود شاخصهای تعهد سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی

متغیر

سطح معنی داری

مقدار خطا

تایید فرضیه

نتیجهگیری

تعهد مستمر

03000

0305

H1

وضعیت مطلوب

تعهد عاطفی

03000

0305

H1

وضعیت مطلوب

تعهد تکلیفی

03000

0305

H1

وضعیت مطلوب

نوعدوستی

03000

0305

H1

وضعیت مطلوب

وجدان

03000

0305

H1

وضعیت مطلوب

جوانمردی و گذشت

03000

0305

H1

وضعیت مطلوب

رفتار مدنی

03000

0305

H1

وضعیت مطلوب

ادب و مالحظه

03000

0305

H1

وضعیت مطلوب

در مرحله بعدی با استفاده از آزمون فریدمن باه بررسای و رتباه بنادی باین متغیرهاای تعهاد
سازمانی پرداخته شد و با توجه به آزمون فرض ،بین متغیرها تعهد سازمانی،تعهد عاطفی و تعهد تکلیفی
تفاوتی چندانی وجود نداشت لیکن با استفاده از آزمون ویلکاکسن دو نمونهای به بررسی تساوی زوجای
این شاخصها پرداخته شد.
جدول -4جدول آزمونهای ویلکاکسن دو نمونهای برای بررسی زوجی شاخصهای تعهد سازمانی

متغیرها

سطح
معنیداری

آماره Z

تایید
فرضیه

تعهد مستمر تعهد عاطفی

03000

93990

H1

تعهد مستمر تعهد تکلیفی

03047

13605

H1

تعهد عاطفی تعهد تکلیفی

03000

73094

H1

نتیجهگیری

1   2
1  3
 2  3
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اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا  1,15باشد فرض صفر را نتیجه مایگیاریم و
در صورتی که مقدار سطح معنای داری کوچاکتار از مقادار خطاا  1,15باشاد فارض یاک را نتیجاه
میگیریم( .اگر قدر مطلق مقدار آماره  Zبزرگتر از مقدار  0,91باشد فرض یک را نتیجاه مایگیاریم).
پس با توجه به سه آزمون ویلکاکسن دو نمونهای در جدول باال متوجه شدیم که هیچکدام از شاخصها
با یکدیگر برابر نیستند( .هر سه شاخص اختالف معنی داری با یکدیگر دارند) پس با توجاه باه آزماون
فریدمن ،ویلکاکسن دو نمونهای و میانگین رتبه شاخصها در آزمون فریدمن ،رتبه بندی ساه شااخص
تعهد سازمانی به صورت زیر انجام میشود.
رتبه اول = تعهد عاطفی
رتبه دوم = تعهد تکلیفی
رتبه سوم = تعهد مستمر
به همین ترتیب برای شاخص های متغیر رفتار شهروندی نیز عمل نمودیم بادین صاورت کاه
ابتدا با استفاده از آزمون فریدمن به مقایسه میانگین متغیرها پرداخته شد که نتایج آن نشان دهنده عدم
تفاوت بین میانگینها به شکل زیر است :لیکن با استفاده از آزمون ویلکاکسن دو نمونهای باه بررسای
تساوی زوجی این شاخصها پرداخته شد.
جدول -2آزمونهای ویلکاکسن دو نمونهای برای بررسی زوجی شاخصهای رفتار شهروندی سازمانی
متغیرها

سطح معنی
داری

آماره Z

تایید فرضیه

نتیجهگیری

نوعدوستی وجدان

03000

53300

1H

نوعدوستی جوانمردی و گذشت

03342

03651

0H

نوعدوستی رفتار مدنی

03001

33356

1H

نوعدوستی ادب و مالحظه

03000

53030

1H

وجدان جوانمردی و گذشت

03000

53744

1H

وجدان رفتار مدنی

03000

73037

1H

وجدان ادب و مالحظه

03000

03043

1H

1   2
1  3
1   4
1  5
 2  3
2  4
 2  5

جوانمردی و گذشت رفتار مدنی

03000

53420

1H

جوانمردی و گذشت ادب و مالحظه

03000

73165

1H

3   4
3  5

رفتار مدنی ادب و مالحظه

03001

33101

1H

 4  5
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اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا  1,15باشد فرض صفر را نتیجه مایگیاریم و
در صورتی که مقدار سطح معنای داری کوچاکتار از مقادار خطاا  1,15باشاد فارض یاک را نتیجاه
میگیریم( .اگر قدر مطلق مقدار آماره  Zبزرگتر از مقدار  0,91باشد فرض یک را نتیجاه مایگیاریم).
پس با توجه به آزمون فریدمن ،ویلکاکسن دو نمونهای و میانگین رتبه شاخصها در آزماون فریادمن،
رتبهبندی پنج شاخص رفتار شهروندی سازمانی به صورت زیر انجام میشود.
رتبه اول = وجدان
رتبه دوم = جوانمردی و گذشت = نوعدوستی
رتبه سوم = رفتار مدنی
رتبه چهارم = ادب و مالحظه
بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق سعی شده است که ضمن بررسی جوانب مختلف پدیده تعهد سازمانی و رفتار شهروندی

سازمانی ،تأثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی نیز مورد مطالعه قرار گیرد .بر همین اساا

و

با هدف شناسایی بستر موجود مورد مطالعه ،پرسشانامهای تنظایم و باین کارکناان اداره کال بناادر و
کشتیرانی استان مازندران (نمونه آماری) توزیع گردید و نتایج آماری آن ماورد تجزیاه و تحلیال قارار
گرفت ..در تهیه این پرسشنامه از پرسشنامههای استاندارد ارگاان و آلان ومیار ،مشاورت باا خبرگاان،
پرسشنامه بین کارکنان استفاده گردیده است .و برابر بررسیهای به عمل آمده کلیاه فرضایههاا تأییاد
گردید .و در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن و ویلکاکسون نسبت به اولویت بندی شاخصهاا اقادام
شد .
بر اسا

یافتههای تحقیق بعد تعهاد تکلیفای و تعهاد عااطفی کارکناان باه ساازمان در حاد

مناسبتری نسبت به بعد تعهد مستمر کارکنان است ،لذا الزم است کاه اقادامات باه منظاور حفاظ و
ارتقاء عالقه و تمایل کارکنان به خدمت در سازمان مربو (تعهاد عااطفی) و حفاظ و ارتقااء احساا
مسئولیت انها نسبت به اهداف و ارزشهای سازمان (تعهاد تکلیفای ) و همچناین اقادامات الزم باه
منظور بهبود و تقویت تمایل کارکنان به ادامه خدمت در سازمان (تعهد مساتمر) از طریاق عوامال اثار
گذار بر تعهد سازمانی صورت میگیرد.

69  تابستان، شماره بیست و چهار، سال ششم،فصلنامه مطالعات منابع انسانی
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