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چکیده :هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی مولفههای تعهدسازمانی (عاطفی ،هنجاری و
مستمر) در ارتباط بین رضایت شغلی و رفتارهای فرانقشی کارکنان یکی از مراکز آموزشی آجا است.
دادههای این پژوهش از طریق مطالعه کتابخانهای (کتاب ،مقاالت و  ،)...و میدانی با استفاده از
پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن از طریق روایی محتوایی ،و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ
برابر 0/7برآورد شده است به دست آمد .نمونه آماری این پژوهش  691نفر بوده است که با روش
نمونهگیری تصادفی ساده و با بهرهگیری از جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردیده است .برای
تحلیل دادهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج تحلیل دادهها نشان داد که مدل
با دادههای این تحقیق به رازش دارد .به عبارت دیگر رضایت شغلی بر مولفه های تعهد سازمانی
شامل :تعهد عاطفی ،هنجاری و مستمرکارکنان اثر مستقیم و معنی دار دارد .همچنین مولفه های تعهد
سازمانی بر رفتارهای فرانقشی کارکنان دارای اثر مستقیم در سطح معناداری 99درصد میباشد
همچنین مولفه های تعهد سازمانی در ارتباط بین رضایت شغلی و رفتارهای فرانقشی کارکنان نقش
میانجی دارند که نشان دهنده اهمیت بهرهگیری از این مفاهیم در بهبود رفتارهای فرانقشی کارکنان
است.
کلیدواژهها :رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،رفتارهای فرانقشی کارکنان
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مقدمه
رفتارهای فرانقشی کارکنان ،رفتار داوطلبانه فردی است که بهطور صرریح یرا ضرمنی توسر سیسرتم

رسمی پاداش برانگیخته نشده است و کارایی سازمان را افزایش می دهد (پاسکال9009،؛ لویرد9066،6؛
زینآبادی9060 ،؛ یو -تیم و همکاران .)9001،9همچنین تمایل کارکنان به انجام رفتارهایی که فراتر از
الزامات رسمی نقش و جایگاهشان باشد نیرز برهعنروان یکری از عناصرر اصرلی تشرکیلدهنرده رفترار
شهروندی سازمانی شناخته شده است(پوالت.)9009،3
از سویی ،اورگان و سایر پژوهشگران این نوع رفتار را تحت عنوان رفتار فرانقشی مورد مالحظه
قرار داده اند .به گونهای که کمکهای افراد در محی کار فراتر از الزامات نقشی است کره بررای آنهرا
تعیینشده است و بهطور مستقیم و آشکار از طریق سیسرتم پراداش رسرمی سرازمان موردتقردیر قررار
نمیگیرد(زینآبرادی و همکراران9066 ،؛ پروالت .)9009 ،از سروی دیگرر ،در دهره اخیرر بسریاری از
اصطالحات برای تشریح چنین رفتاری استفاده شده اند نظیر رفتار شرهروندی سرازمانی(گراهام6996،4؛
اورگان ،)6911 ،9رفتار اجتماعی گرایانه و رفتار فرانقشری(ون دایرن و همکراران )6999،1و خودجوشری
سازمانی(7اورگان .)6990،اگرچه سرعت مطالعات و تحقیقات در این زمینه بعد از سرال  9000افرزایش
چشمگیری داشته است اما بعضاً نیز عواقب نامطلوبی را در پی داشته است .برهعنروانمثرال ون دایرن

1

( )6994یادآور شده است که بیشتر مطالعات انجام شده بر روی رفترار شرهروندی سرازمانی و مفراهیم
وابسته به آن ،مثل رفتارهای اجتماعی گرایانه و خودجوشی سازمانی بر روی واژهای متمرکز اسرت کره
اسچب )6910( 9آن را اعتبار بنیادی نامید درحالیکه بایستی بیشتر برر روی اعتبرار برسراخته متمرکرز
باشد.

1 . Loyd
2 . Yui-tim et al
3 . Soner Polat
4. Graham
5 . Organ
6 . Cummings
7 . Organizational spontaneity
8 . Van Dyne
9 . Schwab
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تعهد سازمانی بهعنوان قدرت مبتنی بر هویت فردی و مشارکت در یک سازمان در نظرر گرفتره
می شود .مدل وینر )6919( 6تأیید تئوریکی را برای رابطه میان رفتارهرای فرانقشری کارکنران و تعهرد
سازمانی فراهم کرده است .شال( )6916پیشنهاد کرده است ازآنجاکه تعهد ،جهت رفتراری را مشرخ
میکند ،وقتیکه انتظرار از پراداشهرای رسرمی سرازمانی بررای عملکررد وجرود دارد ،تعهرد احتمراالً
تعیینکننده رفتارهای فرانقشی کارکنان است .پیشنهاد وینر این است که تعهد مسئول رفتارهایی اسرت
که مقدمتاً به تشویق و تنبیه ارتباط ندارد و بعضاً منعکسکننده رفتارهای پیش اجتماعی قبل از اشتغال
فرد میباشند .بههرحال علیرغم تأیید قوی از رابطه بین تعهد و رفتارهای فرانقشی کارکنان ،تانسرکی

9

( )6993تأییدی برای این رابطه پیدا نکرد و نهایتاً تحقیقاتی که توس اورگان 3و ریران ( )6999انجرام
شد ،نشان داد که تعهد سازمانی(تعلق عاطفی که یک فرد به یک سازمان احساس میکنرد) بره شرکل
معناداری با هر دو بُعد از باوجدان بودن و اطاعت از ابعاد رفتارهای فرانقشی کارکنان ارتباط پیردا کررده
است .ویلیامز و اندرسن ( )6996بیان کرد ازآنجاکه بین رضرایت شرغلی و تعهرد سرازمانی همپوشرانی
مفهومی وجود دارد ،بایستی توانایی پیشبینانه این دو متغیر بهطور همزمران مطالعره گرردد .مرورمن و
ارگان نیز بیان کردند که برای تشریح بهتر رابطه میان این متغیرها بایستی مفاهیم عدالت را موقعی که
اثرات رضایت شغلی روی رفتارهای فرانقشی کارکنان مطالعه میشود نیز در نظر گرفت و با توجره بره
نظریات ویلیامز از همپوشانی مفهومی میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،زمانی کره اثررات رضرایت
شغلی بر روی رفتارهای فرانقشی کارکنان مطالعه میشود ،اگر به تعهد سازمانی بهعنروان یرک متغیرر
اثرگذار توجه شود ،یافتهها از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود(ویچ.)9009 ،4
همچنین تلقی فرد نسبت به شغل خودش کره تحرت ترأثیر عوامرل مختلفری ازجملره عوامرل
سازمانی ،عوامل گروهی و عوامل شخصی قرار دارد پیامردهای اصرلی عردم رضرایت شرغلی غیبرت و
جابجایی است(مورهد گریفین ،به نقل از الوانی و معمارزاده ،6390 ،ص  .)90بهصورت ساده مریتروان
گفت رضایت شغلی میزانی است که مردم شغلشان را دوست دارند.

1. Weiner
2 . Tansky
3 . Ryan
4 . Wech
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بطوریکه بعضی از مردم از کار لذت می برند و آن را یک بخش مهم زندگی مریداننرد .برخری
دیگر از کار متنفرند و آن را تنها به این دلیل انجام میدهند که مجبور به انجام آن میباشند .رضرایت
شغلی به نگرش کلی فرد درباره شغلش اطالق میشود .کسی که رضایت شرغلیاش در سرطح براالیی
باشد به کارش نگرش مثبتی دارد ،ولی کسی که از کارش ناراضری اسرت نگررش وی نیرز نسربت بره
کارش منفی است(رابینز ،به نقل از پارساییان و اعرابی ، 6390 ،ص.)919
فیشر و هانا 6رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد میکنند و آن را نوعی سرازگاری عراطفی برا
شغل و شرای اشتغال میانگارند .یعنی اگر شغل موردنظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید در این
حالت فرد از شغلش راضی است .در مقابل چنانچه شغل موردنظر رضرایت و لرذت مطلروب را بره فررد
ندهد ،در این حالت فرد شروع به مذمت شغل مینماید و درصدد تغییرر آن برر مریآیرد (شرفیعآبرادی،
 ،6374ص .)693همانطور که مشاهده می شود در تعاریف فوق ،رضرایت شرغلی برهعنروان نگررش،
احساسات ،یا عالئق فرد نسبت به کارش تعریفشده است .گروه دیگری از تعاریف رضایت شغلی ،این
مفهوم را بهصورت "اختالف بین انتظارات فرد از شغل ،و میزان بررآورده شردن انتظرارات وی توسر
شغل" تعریف میکنند(هومن ،6316 ،ص ،60ازکمپ ،استوارت به نقل از ماهر ،6370 ،ص .)910
یکی از دالیلی که باعث موفقیت سازمانهای بزرگ میشود این است که آنها دارای کارکنانی
هستند که فراتر از وظایف رسمی خود تالش مینمایند .همچنین رمز موفقیت سازمانها صررفاً انجرام
وظیفه کارکنان در چارچوب وظایف اداری مکتوب و دیکته شده نمیباشد و سرازمانهرایی کره چنرین
محی و کارکنانی داشته باشند محکوم به فنا و ورشکستگی خواهند بود و الزم است کارکنان برا تمرام
وجود و با رغبت نهتنها نسبت به انجام وظایف محوله ،بلکه نسبت به انجام امرورات دیگرری نیرز کره
ارتباطی به آنها ندارد اقدام نمایند .این مهم در مراکز آموزشی آجا که مسئول تربیت و آموزش نیرروی
انسانی مورد نیاز ارتش ج.ا.ا برای اجرای ماموریتهای محوله و مقابله با تهدیدات احتمالی را برر عهرده
دارد حائز اهمیت فراوان میباشد .بنابراین برای نایل شدن به این امر مهم ،میبایست دارای عملکردی
قوی و موفقیت آمیز در انجام رسالت ،اهداف و استراتژیهای خود باشد.

1 . Fisher & Hanna
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تا بدین طریق اطمینان الزم را بررای تصرمیم گیرنردگان در سرطو ملری فرراهم سرازند کره
نیروهای مسلح از سطح توانمندی مطلوبی در برابر دشمنان دارا میباشند .رسیدن به این حد از اطمینان
خاطر و توانائی ارائة آن به عموم ملت به طرق مختلفی حاصل میآید .یکی از راههای رسیدن بره ایرن
مهم آن است که کارکنان شاغل در این مراکز فراتر از حد قابلقبول برای انجام وظیفه عمل نمایند.
با توجه به مبانی نظری و پژوهشهای اندک درزمینه رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتارهرای
فرانقشی کارکنان در مراکز آموزشی نظامی کشور میتوان به اهمیت این پرژوهش پری بررد .از سروی
دیگر ارتقا رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتارهای فرانقشی کارکنان در سازمانهرا جرزو مهرمتررین
چالشهای سازمانها است و مراکز آموزشی آجا نیز از این قاعده مستثنی نیسرتند؛ چررا کره نامناسرب
بودن وضعیت این متغیرها هزینههای هنگفتی همچون ترک خدمت کارکنان ،غیبت آنها ،و همچنرین
هزینههای ناشی از کارمندیابی ،جذب و آموزش مجردد نیروهرای جدیرد و ...را برهطرور ناخواسرته برر
سازمان تحمیل مینماید .بنابراین به نظر میرسد که بررسی این متغیرهرا و ارائره راهکارهرایی جهرت
افزایش سطح آنها ،با توجه به فراهم نمودن زمینههای مناسب ،منجر به مزایایی هم برای افرراد و هرم
برای سازمان میشود و میتواند منجر به بهبود عملکرد سازمان گردد .لذا در این پژوهش روابر علری
بین رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتارهای فرانقشی کارکنان موردبررسری قررار گرفتره اسرت .ایرن
تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که :آیا مولفرههرای تعهرد سرازمانی(تعهدعاطفی ،هنجراری و
مستمر) در ارتباط بین رضایت شغلی و رفتارهای فرانقشی کارکنان ،نقش میانجی دارد یا خیر؟
مروری بر مبانی نظری
رفتارهای فرانقشی کارکنان در  69سال اخیر موضوع بسریاری از تحقیقرات بروده و اهمیرت آن

همچنان در حال افزایش است .تحقیقات صورت گرفته در این زمینه عمدتاً بر سه نوع میباشند .یک
سری از تحقیقات بر پیشبینی و آزمون تجربی عوامل ایجادکننده رفتارهای فرانقشی کارکنان متمرکرز
بودهاند .در این زمینه عواملی از قبیل رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،هویت سازمانی ،عردالت سرازمانی،
اعتماد ،انواع رهبری ،رابطه رهبر و پیرو و ...بهعنوان عوامل ایجادکننده رفتارهرای فرانقشری کارکنران
مطر شدهاند .بخش دیگری از تحقیقات نیز بر پیامدهای رفتارهای فرانقشی کارکنان متمرکز بودهاند.
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در این زمینه عواملی از قبیل عملکرد سازمان ،اثربخشی سازمانی ،موفقیرت سرازمانی ،رضرایت
مشتری ،وفاداری مشتری ،سرمایه اجتماعی و ...مطر شدهاند .گروه معدودی از تحقیقات نیرز منحصرراً
روی مفهوم رفتارهای فرانقشی کارکنان متمرکز بوده و سعی کردهاند تا تعریرف جدیردی از رفتارهرای
فرانقشی کارکنان ارائه نموده ،ابعاد آن را مشخ

کنند و یا با کمک روش تحلیل عاملی 6قیراسهرای

استانداردی برای سنجش این مفهوم ایجاد کنند(پادساکف و همکاران ،9000،9ص .)993
یافتههای بهدستآمده از زهیرا و همکاران )9069(3نشان داد کره برین رضرایت شرغلی و تعهرد
سازمانی ارتباط معنی دار وجود دارد و جو اخالقی سازمان رواب بین این دو را تعدیل مینماید .تنراوت

4

و همکاران ( )9063در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر نگرشهای شرغلی برر روی رفتارهرای فرانقشری
کارکنان به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر روی رفتارهای فرانقشری کارکنران
تأثیر دارد؛ همچنین فرهنگ سازمانی نیز این رابطه را تعدیل میکند .از سوی دیگرر ،دیویرد و تومراس
لی ،) 9001( 9در تحقیق خود با عنوان بررسی نقش تعهد سرازمانی برر ارتبراط برین رضرایت شرغلی و
رفتارهای فرانقشی کارکنان در گروههای خودگردان به این نتیجه رسیدند که تعهد سازمانی ارتباط بین
رضایت شغلی و تعهد سازمانی در گروههای خودگردان را تعدیل میکند.
پژوهش فتاحی و اعظمی( )6311نشان داد که عوامل ایجادکننده رفتارهای فرانقشی کارکنران
شامل رضایت شغلی ،عدالت سازمانی ،تعهد سازمانی ،معنویت در محی کار ،اعتماد ،رهبری و حمایرت
سازمانی ادراکشده میباشد و پیامدهای آن شامل اثر بخشی و رضایت شغلی باال و پایین بودن میزان
غیبت ،ترک خدمت و رفتارهای مخرب شغلی است .زینآبادی( )9060در مطالعرهای برا عنروان نقرش
رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پیشبینی رفتارهای فرانقشی معلمران شرهر تهرران بره ایرن نتیجره
رسیدند که رضایت شغلی درونی معلمان بر رفتارهای فرانقشی معلمان تأثیر دارد و تعهد سازمانی نیز در
این بین بهعنوان متغیر میانجی عمل میکند.

1 . Factor analysis
2 . Podsakoff etal
3. Cemal Zehira etal
4 . Tenut
5 . David, Foote & Thomas Li-Ping Tang
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همچنین پژوهش امینو و همکاران )9069( 6نشان داد که علت عدم بروز رفتارهرای فرانقشری
در بین کارکنان ناشی از عدم و جود تعهد سازمانی ،فقدان عدالت سازمانی و عدم وجود تنوع در محری
کار است.
با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،رواب بین رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتارهرای
فرانقشی کارکنران در تحقیقرات داخلری و خرارجی مختلرف از جملره و دیویرد و تومراس لری(،)9001
زین آبادی( ،)9060امینو و همکاران(،)9069لی( ،)9001فتاحی و اعظمی( )6311و ...مورد بررسری قررار
گرفته است .بر همین اساس مدل مفهومی این تحقیق بر اساس پیشنه موجود طراحی گردید تا روابر
علی بین رضایت شغلی ،تعهد سرازمانی(عاطفی ،هنجراری و مسرتمر) و رفتارهرای فرانقشری بره طرور
همزمان و در قالب یک مدل مورد بررسی قرار گیرد .مدل مفهومی این تحقیق در نمودار  6نشان داده
شده است.
تعهد عاطفی
رضایت شغلی

تعهد هنجاری

رفتارهای
فرانقشی

تعهد مستمر

نمودار  .9مدل مفهومی تحقیق

فرضیههای تحقیق بر اساس چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش به شر زیر است:
فرضیههای اصلی
مؤلفههای تعهد سازمانی(عاطفی ،هنجاری و مستمر) در ارتباط بین رضایت شغلی و رفتارهای فرانقشی
کارکنان نقش میانجی دارد.

1 . Aminu, etal
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فرضیههای فرعی
رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان تأثیر دارد.
رضایت شغلی برتعهد هنجاری تأثیر دارد.
رضایت شغلی بر تعهد مستمر تأثیر دارد.
تعهد عاطفی بر رفتارهای فرانقشی کارکنان تأثیر دارد.
تعهد هنجاری بر رفتارهای فرانقشی کارکنان تأثیر دارد.
تعهد مستمر بر رفتارهای فرانقشی کارکنان تأثیر دارد.
روش پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر نتیجه کاربردی ،از نظر هدف ،یک تحقیق توصیفی ،ازنظر روش نوع دادهها از نوع

تحقیقات کمی و به لحاظ زمانی نیز جزو تحقیقرات مقطعری اسرت .ابرزار اصرلی گرردآوری اطالعرات
پرسشنامه محقق ساخته است که بر این اساس برای متغیرهای رضایت شغلی  60سؤال ،تعهد عاطفی،
هنجاری و مستمر هرکدام  1سؤال و رفتارهرای فرانقشری کارکنران  60سرؤال ،برا طیرف  9گزینرهای
لیکرت در نظر گرفته شد .بهمنظور سنجش پایایی پرسشنامه ،یرک نمونره اولیره شرامل 30پرسشرنامه
پیشآزمون شد و سپس با استفاده از دادههای بهدستآمده از پرسشنامه ،میزان ضریب اعتماد برا روش
آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای رضایت شغلی ،03139تعهرد عراطفی ،03110تعهرد مسرتمر،03960
تعهد هنجاری  03161و رفتارهای فرانقشی کارکنان  03190به دست آمد .این اعداد نشران دهنرده آن
است که پرسشنامه از قابلیت اعتماد و به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار است .بهمنظرور سرنجش
روایی سؤاالت از روایری محتروا اسرتفاده شرد بردین صرورت کره پرسشرنامه تحقیرق برا مراجعره بره
پرسشنامههای استاندارد مختلف ساخته شد و مورد تائید اساتید و خبرگان ،قرار گرفت.
جامعه آماری این پژوهش با توجه به متغیرهای تحقیق ،شامل کلیه کارکنان شراغل در یکری از
مراکز آموزشی آجا میباشند .به دلیل مشخ

برودن چهرارچوب نمونرهگیرری ،از روش نمونرهگیرری

تصادفی ساده استفاده شده است .تعداد جامعه آماری تحقیق برابر با  400نفر مریباشرد کره برر طبرق
فرمول نمونهگیری از جامعه محدود کوکران و جدول مورگران ،نمونرهای برا حجرم  691نفرر انتخراب
گردیده است.
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یافتهها
برای بررسی فرضیههای تحقیق و تحلیل رواب بین رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتارهای فرانقشی

کارکنان از مدلسازی معادالت ساختاری (تحلیل مسیر ) استفاده شد که خروجی نررمافرزار لیرزرل در
این خصوص در قالب خروجی در حالت استاندارد و در حالت ضرایب معنیدار به ترتیب در نمودارهرای
 9و 3ارائه شده است .الزم به ذکر است برای تأیید یا رد فرضیهها از ضرایب استاندارد و اعداد معناداری
استفاده میشود .همچنین برای کلیه مسیرها ضریب اطمینان  99درصد و سطح خطا  9درصد میباشد
برازش(مناسب بودن) مدل
شاخ های خوب بودن به رازش مدل ( P value ، df ، X9و  )RMSEAمیباشند .بهترین شراخ
مناسب در نرمافزار لیزرل ( X9/dfکای دو به درجه آزادی) میباشد که هر چه کوچکتر از  3باشد مدل
دارای به رازش(تناسب) بهتری است .شاخ
این شاخ

 ،RMSEAهمان میانگین مجذور خطاهای مدل اسرت.

بر اساس خطاهای مدل ساخته میشود .حد مجاز این مقردار  0/09اسرت یعنری اگرر زیرر

 0/09باشد قابلقبول است ،اگر زیر  0/09باشد خیلی خوب است .شاخ های خروب برودن بره رازش
مدل در جدول  6نشان داده شده است.
جدول  .9شاخصهای به رازش مدل ساختاری

میانگین مجذور خطاهای مدل  P valueدرجه آزادی
8/890

8/888

058

کای مربع

شاخصها

2531365

مقادیر شاخصها

مقادیر بهدست آمده در جدول  6نشان میدهد که مدل مفهرومی تحقیرق از بره رازش خروبی
برخوردار است .با توجه به اینکه میانگین مجذور خطاهای مدل( )0/011کمتر از  0/09است و همچنین
کای دو ()9936399به درجه آزادی( )194نیز کوچرکترر از  3اسرت ،همچنرین مقردار  AGFI ،GFIو
 NFIبه ترتیب برابر با  0390 ،0396و  0399است که نشاندهنده به رازش نسبتاً باالی مردل اسرت .در
نتیجه مدل دارای به رازش و تناسب باالیی میباشد و نشان دهنده آن است کره روابر تنظریم شرده
متغیرها بر اساس چارچوب نظری پژوهش منطقی بوده است .مدل تحقیرق در نمودارهرای 9و 3نشران
داده شده است.
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نمودار .3مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد

نمودار  .2مدل تحقیق در حالت اعداد معناداری
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بررسی فرضیههای مدل
همانطوری که مالحظه گردید مدل ازنظر شاخ های تناسب در وضعیت مناسبی به سر مریبررد .در
جدول  9نتایج رواب بین اجزای مدل نشان داده شده است.
جدول .3نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری(تحلیل مسیر)

فرضیه
1
2
3
8
5
9

مسیر
رضایت
شغلی
رضایت
شغلی
رضایت
شغلی
تعهد عاطفی

رگرسیون)

تعهد عاطفی

8389

5353

8321

تائید

تعهد هنجاری

8363

9380

8308

تائید

تعهد مستمر

8300

9368

8309

تائید

8359

0333

8331

تائید

8300

8309

8309

تائید

8336

5382

8315

تائید

رفتار شهروندی
سازمانی

تعهد

رفتار شهروندی

هنجاری

سازمانی

تعهد مستمر

بار عاملی(ضریب

tValue

نتیجه

رفتار شهروندی
سازمانی

یافتههای جدول  9نشان میدهد:
رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان اثر مسرتقیم( )0341و معنرادار( )9393اسرت .لرذا فرضریه
فرعی اول تحقیق تائید میشود.
رضایت شغلی برتعهد هنجاری کارکنان اثر مستقیم( )0393و معنرادار( )1314اسرت .لرذا فرضریه
فرعی دوم تحقیق تائید میشود.
رضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان اثر مسرتقیم( )0317و معنرادار( )1394اسرت .لرذا فرضریه
فرعی سوم تحقیق تائید میشود.
تعهد عاطفی بر رفتارهای فرانقشی کارکنان اثر مستقیم( )0391و معنادار( )1333است .لذا فرضیه
فرعی چهارم تحقیق تائید میشود.
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تعهد هنجاری بر رفتارهای فرانقشی کارکنان اثرر مسرتقیم( )0317و معنرادار( )4371اسرت .لرذا
فرضیه فرعی پنجم تحقیق تائید میشود.
تعهد مستمر بر رفتارهای فرانقشی کارکنان اثر مستقیم( )0339و معنادار( )9349است .لذا فرضریه
فرعی ششم تحقیق تائید میشود.
بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که بین متغیرهای پژوهش رواب علی معنریدار

حاکم بوده و رفتارهای فرانقشی کارکنان تحت تأثیر رضایت شغلی و تعهد سرازمانی آنران مریباشرد .و
مولفه های تعهد سازمانی(عاطفی ،مسرتمر و هنجراری) در ارتبراط برین رضرایت شرغلی و رفتارهرای
فرانقشی نقش میانجی دارد .با توجه به مدل مفهومی تحقیق ،نتیجره آزمرون فرضریههرای اول ،دوم و
سوم مبنی بر تاثیر معنی دار رضایت شغلی برمولفه های تعهرد سرازمانی(عاطفی ،هنجراری و مسرتمر)
نشان داد که رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر معنی دار دارد .که با نتایج به دست آمده در
تحقیقات زهیرا و همکاران ( ،)9069تناوت و همکاران ( ،)9063دیوید و توماس لی ( )9001همخوانی
و همسویی دارد .همچنین نتیجه آزمون فرضیات چهارم تا ششم تحقیق مبنی بر تاثیر مولفه های تعهد
سازمانی(عاطفی ،هنجاری و مستمر) بر رفتارهای فرانقشی نشان داد که مولفه های تعهد سرازمانی برر
رفتارهررای فرانقشرری کارکنرران ترراثیر معنرری دار دارد .کرره بررا نتررایج برره دسررت آمررده در تحقیقررات
زینآبادی( ،)9060امینو و همکاران( ،)9069لی( ،)9001فتاحی و اعظمی( )6311و تنراوت و همکراران
( )9063همخوانی و همسویی دارد .تنها تفاوت مشاهده شده در میزان بار عاملی متغیرها میباشد کره
این تفاوت میتواند ناشی از تفاوت در قلمرو مکانی انجام تحقیق باشد.
چراکه این تحقیق تنها در یکی از مراکز آموزشی آجا انجام شده است و قلمرو مکانی تحقیق نسبت به
تحقیقات دیگر محدودتر میباشد .با توجه به نتایج به دست آمده و تایید تاثیر رضایت شغلی برر مولفره
های تعهد سازمانی و تاثیر معنادار مولفه های تعهد سازمانی بر رفتارهرای فرانقشری مریتروان نتیجره
گرفت که مولفه های تعهد سازمانی در ارتباط بین رضایت شغلی و رفتارهای فرانقشی کارکنران نقرش
میانجی دارند .بنابراین تقویت رضایت شغلی موجب بروز تعهرد سرازمانی(عاطفی ،هنجراری و مسرتمر)
شده و رفتارهایی همچون است.
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نوعدوستی و کمک کارکنان به همدیگر برای انجام وظایف در شررای غیرمعمرول ،وظیفرهشناسری و
انجام وظایف تعیین شده به شیوهای فراتر از آنچه انتظار میرود ،جوانمردی و تأکید بر جنبههای مثبت
سازمان بهجای جنبههای منفی آن ،فضیلت مدنی و حمایت از عملیاتهای اداری سازمان اسرت و ادب
و نزاکت و مشورت با دیگران قبل از اقدام به عمل و تبادل کردن اطالعات با همکاران باعث تقویت و
تحکیم تعهد کارکنان نسبت به سازمان را در پی خواهد داشت .بهطورکلی نتایج برهدسرتآمرده از ایرن
تحقیق حائز اهمیت بسیار میباشد چراکه بر نقش نگرشهای شغلی کارکنان(شرامل تعهرد سرازمانی و
رضایت شغلی) بهعنوان عوامل پیشبینی کننده رفتارهای فرانقشی کارکنان صحه گذاشته است.
با توجه به مطالب مطروحه پیشنهادهایی که برگرفته از نتایج آزمون فرضیههای تحقیق است را
میتوان برای مدیران سازمان مطر کرد تا با بهرهگیری از آنها رفتارهای فرانقشی کارکنان را بهبرود
بخشند؛
برای توسعه رضایت شغلی کارکنان موارد ذیل پیشنهاد میشود:
عمل کردن به تقویت مطلوبیت ماهیت شغلی کارکنان ازجملره ایجراد احسراس هویرت شرغلی،
احساس اهمیت در کار ،استقالل در کار و،...
اطالعات و آموزشهای الزم در خصوص اهمیت و ضرورت بهبود ماهیت کار کارکنان،
رعایت ارزشهای انسانی و اخالقی،
ارائه بازخوردهای سازنده در رفع معایب و ضعفهای کاریشان،
رعایت انصاف و برابری در برقراری ارتباط و توزیع منابع بین کارکنان،
استفاده از طر های انگیزشی پرداخت مزایا از قبیل پرداخت بر اساس مهارت ،پراخت بر اسراس
عملکرد و...
برای توسعه تعهد سازمانی کارکنان موارد زیر پیشنهاد میشود:
در معرض دید قرار دادن و یادآوری ارزشها و انتظارات سازمان ،بهصورت مکتوب یا به صورت
شفاهی جهت تطبیق بیشتر کارکنان با آنها،
شناخت مسائل ،و توجه به مشکالت کارکنان،
مشارکت دادن دبیران و نظرخواهی از آنها در مراسم... ،
ایجاد احساس تکلیف در آنان با بهرهگیری از برنامههای حمایتی،
استفاده از مکانیزم ارزیابی عملکرد و بازخورد ،و توجه به کارکنان از قبیل اعطای پراداش ،ارتقرا
شغلی... ،
رعایت حقوق متقابل سازمان و کارکنان.
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به علت محدودیت زمانی و امکانات پژوهشگر ،انتخاب نمونه بزرگتر مقدور نبوده است .کنترل
برخی از متغیرها مانند وضعیت اقتصرادی ،موقعیرت اجتمراعی ،امکانرات و تجهیرزات ،پاسرخگویی بره
سؤاالت میسر نبوده است که میتوانست در نتایج پژوهش مؤثر باشد .همچنین پژوهش از نوع علی بود
که در مقایسه با شیوههایی چون شبه آزمایشی و آزمایشی برهطرور مشرخ

امکران تحلیرل تجربری

متغیرهای پژوهش به وجود نمیآید .در این پژوهش به بررسی متغیرهایی از قبیل جرنس آزمرودنیهرا،
رشته تحصیلی پرداخته نشده است که امید است موردبررسی پژوهشگران دیگر قرار گیرد.
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