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بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی 1و تعهد
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( مطالعه موردی  :شرکت فرد آذربایجان )
حمدی3

دکتر کریم
سمیه مرادی دوالما*4
چکیده
این مقاله به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی میان کارکنان
شرکت فرد آذربایجان ارومیه می پردازد .رفتار شهروندی سازمانی شامل هفت طبقه کلی:
جوانمردی ،رفتارهای کمکی (ایثار ،صلح ،امید و روحیه دادن ،احترام) ،شرافت شهروندی،
وجدان،اطاعت ،وفاداری و خودرشدی میباشد .تعهد سازمانی نیز شامل سه بعد عاطفی ،هنجاری
و مداوم می باشد .این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیق کاربردی بوده اما به لحاظ روش انجام
کار از نوع تحقیق همبستگی است .اطالعات و دادههای مورد نیاز تحقیق از طریق پرسشنامههای
توزیع شده رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی بدست آمده است ،در تجزیه و تحلیل داده ها
از آزمون تی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .عملیات آماری آن با استفاده از نرم
افزار آماری  SPSS19انجام شده است .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین رفتار شهروندی
سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
واژه های کلیدی :رفتار شهروندی سازمانی ،تعهد سازمانی ،تعهد عاطفی ،تعهد
هنجاری ،تعهد مداوم
1

).Organizational Citizenship Behavior (O.C.B
.Organizational Commitment

2

 .3عضو هیأت علمی (دانشیار)گروه مدیریت ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی،تهران،ایران
k.hamdi@srbiau.ac.ir
 .4کارشناس ارشد گروه مدیریت صنعتی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی،تبریز،ایران (نویسنده مسؤول)
S.Moradi16@yahoo.com

فراسوی مدیریت – شماره  – 19زمستان 1390

34

مقدمه
شرایط کامال متحول و حاکم بر سازمانها ،افززای

راابزت و لززوم اخرب شزی

آنها ،در چنین شرایطی نیاز سازمانها بزه نسزل ارزشزمندی از کارکنزان را بزی
پی

آشکار نموده است .نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی 1یاد میشزود.

این کارکنزان بزی تردیزد ،وجزه تمزایز سزازمانهزای اخزرب
اخرب

از

از سزازمانهزای غیزر

هستند ،چرا که در باور خود سازمان را موطن خزود دانسزته و بزرای تحقزق

اهداف آن ،بی هیچ چشم داشتی افزون بر نق

رسمی خود عمزل نمزوده و از هزیچ

تالشی برای رسیدن به این اهداف دریغ نمیکنند .امروزه از این تالشهای فراتزر از
حد انتظار ،داوطلبانه،مفید و سودمند ،تحت عنوان رفتارهای فراتر از نق  2یزا رفتزار
شهروندی سازمانی 3یاد میکنند .آنها به دنبزال کارکنزانی هسزتند کزه بزه فراسزوی
انتظارات میروند ،به میل خود به رفتارهایی دست میزنند که جزو وظایف رسزمی
شغلیشان نیست و به طور کلی رفتار شزهروندی سزازمانی بزاالیی دارنزد(رامین فزر و
همکاران .)1388،66،
رفتارهای شهروندی سازمانی ،مجموع رفتارهایی است که خزار از محزدوده
رفتارهای الزامی افراد در محیط کار محسوب میشود ،ولی در ایجاد فضزای روانزی
و اجتماعی مطلوب در محیط کار نق

اساسی و محوری بازی مزی کننزدو حزداال

طززی 25سززال گتشززته بززه حززوزه گسززترده در تحقیقززات مززدیریتی و سززازمانی
تبززدیل شززدهانززد) . (Blakely et al ,2005,259-273کلیمنززت و وانززدر بززر

4

( ،)2000بیان میکنند که این رفتارهزا ،سزازمان را بزه منزافع بیشزتر مجهزز مزیکننزد
و نیزززاز بزززه مکزززانیزمهزززای رسزززمی پرخزززر را در سزززازمان کزززاه

مز زیدهنزززد

).(Clement & Vanderberghe,2000,81-101
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چندین دلیل جهت توجیه ایزن کزه چزرا رفتزار شزهروندی سزازمانی اخرب شزی
سززازمانی را تحززت تززاخیر اززرار م زیدهززد وجززود دارد از جملززه ،افزززای
مدیریتی ،کاه
را افزای

بهززره وری

نیاز به گسترش منابع کمیاب ،ایجاد محیطی کزه روحیزه کارکنزان

میدهد(جمالی و همکاران .)87-1388،106،محققان بیان داشزتهانزد کزه

 OCBبه بهره وری ،کارایی و موفقیت سازمان کمك مینماید زیرا باعز

اسزتفاده

هر چه کارآمدتر از منابع میگردد و به مدیران اجازه میدهد تا بیشتر وات خزود را
صرف فعالیتهای مربوط به بهره وری نمایند و همچنین توانزایی کارکنزان را بزرای
انجام وظایفشان بهبود میب شد(نجات و همکاران.)1388،73،
با یك بررسی مروری در ادبیات این مفهوم ،حدود سی نوع رفتزار شزهروندی
سازمانی متفاوت را به طور بالقوه شناسایی کردهاند که تحقیقات نشان داده بین ایزن
مفاهیم هم پوشانی های زیادی وجود دارد که میتوان آنها را در هفت طبقه کلزی
ارار داد.(Podsakoff et al, 2000,513-563 ):

 رفتارهاي كمكي :1شکل مهمیاز رفتارهای شهروندی سازمانی کهعمالً مورد توجه هر فردی که در این ناحیه کار کرده است وااع شدهاند .از
لحاظ مفهومی ،به معنای کمکهای داوطلبانه نسبت به دیگران (ایثار ،صلح و امید
دادن) و جلوگیری از اتفااات و مشکالت کاری (احترام) میباشند که هرکدام
در زیر توضیح داده میشوند ). (Organ,1990a,465 - 478

 روحيه دادن :2تجلیل از موفقیتهای همکاران (چه کوچك و چهبزر ) که تقویتهای مثبتی را برای همکاریهای مثبت ،که آن چنان
همکاریهای احتماالً در اینده اتفاق میافتند فراهم میکند.
 -صلح : 2زمانی اتفاق میافتد که تعارض باع

جنگ ش صی بین دو یا بیشتر

گروه میشود ).)Podsakoff & Mackenzie,1994 ,351-363
1
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 ايثار : 1رفتارهای اختیاری از جانب کارکنان برای کمك به افرادی کهدرگیر مشکالت کاری میباشند ).)Orgun et al,2006

 احترام :2اورگان بیان کرده است که احترام یك شکل متمایزی از رفتارشهروندی سازمانی است به دلیل اینکه بقیه ابعاد رفتار شهروندی به کاه

و یا

حل مشکالت کمك میکنند.امااحترام شامل ابعادی است که ازایجاد
مشکالت ،ابل از اینکه اتفاق بیفتند جلوگیری میکند ).(Organ,1990b,94-98

 جوانمردي :3به معنای تحمل عوارض و مشکالت اجتناب ناپتیرکاری بدوناعتراض است ).(Ibid , 94-98

 شرافت شهروندي :4رفتارهای اختیاری از جانب کارمندان که مشارکتمسئوالنه ،درگیر شدن و عالاهمند بودن به حیات سازمان رانشان میدهد.که در
برگیرنده عالیق سطوح باال و تعهد کامل به سازمان میباشد (اله توکلی.)1386،
 وجدان :5رفتارهای اختیاری از جانب کارمندان که فراتر از نیازهای شغلی درزمینه حضور ،اطاعت اوانین و مقررات ،مرخصی گرفتن و غیره می باشد
).(Orgun et al ,2006

 وفاداري :6بمعنی احساس هویت و پیروی از مدیرِ سازمان و سازمانبصورت کلی وفراتر رفتن از عالیق گروهی افراد ). (Ibid, 2006

 اطاعت :7شامل پتیرش و درونی سازی اوانین ،مقررات و دستورالعملهایسازمان که باع

پیروی صاداانه حتی هنگامی که هیچ کس مشاهده و نظارت

نمیکند میشود ).(Podsakoff et al,2000,513-563
1
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 خودرشدي :1این بعد شامل فعالیتهای داوطلبانه کارمندان برای افزایمعلومات ،مهارتها ،تواناییهای شغلی و همگام بودن بودن با آخرین اطالعات
در زمینه رشته ت صصی خود میباشد ). (Van Dyne et al,1994,765-802

برخی از زمینههایی که  OCBبه موفقیت سازمانی کمك میکند را میتوان بزا
توجه به مطالعات در االب موارد زیر خالصه نمود:
 افزای

بهره وری مدیریت و کارکنان

 آزاد نمودن منابع سازمانی که میتوانند برای مقاصد مولدتری مورد استفاده
ارار گیرند
 کاه

نیاز به اختصاص منابع کمیاب به وظائفی که صرفا جنبه نگه دارندگی

دارند
 کمك به فعالیتهای هماهنگ کنندگی هم در درون و هم در بین گروههای
کاری
 تقویت تواناییهای سازمانها برای جتب و نگه دارندگی کارکنان کارآمد
 افزای

خبات عملکرد سازمانها

 توانمندسازی سازمانها برای انطباق مؤخر با تغییرات محیطی
نسبت به منزافع سزازمان ،رفتزار  OCBباعز

داشزتن یزك گزروه از کارکنزان

میشود که به سازمان متعهد هستند .صرف وجود رفتار شهروندی سازمانی (به ویژه
فداکاری ،وظیفه شناسی و شکیبایی) باع کاه

نززول و تزرخ خزدمت و غیبزت

کارکنان میگردد ( بهاری فر و جواهری کامل.)105-1389،106،
در اوایل دههی  " ،1980تعهد سازمانی" کارکنان یکی از مهزمتزرین مسزائلی
بود که توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده بود و تحقیقات وسیعی بزر روی
این موضوع صورت میگرفت  ،تا ایزن کزه در سزال 1985مزیالدی والتزون مقالزهی

5.Self - Development
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مشهور خود را تحت عنزوان "مزدیریت برمبنزای تعهزد سزازمانی" منتشزر کزرد .وی
دراین مقاله نیاز به حرکت از "مدیریت بر مبنزای کنتزرل" بزه سزمت" مزدیریت بزر
مبنای تعهد سازمانی" را یادآور شد و با این کار خود بزه مطالعزات صزورت گرفتزه
جهت داد).(Mc Kenna,2005,16

تعهد سازمانی را میتوان به صورت زیر نیز تعریف کرد:
 .1تمایل اوی برای بقای عضویت در یك سازمان خاص،
 .2تمایل برای تالش بسیار زیاد برای سازمان،
 .3باور ااطع در ابول ارزشها و اهداف سازمان.
پس تعهد سازمانی ،نگرشزی دربزارهی وفزاداری کارکنزان بزه سزازمان و یزك
فرآیند مستمراست که بزه واسزطه ی مشزارکت افراددرتصزمیمات سزازمانی ،توجزه
افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان تعیین میگردد (مقیمی .)1383،392،تعهزد
به معنی پایبندی به اصول و فلسفه یا اراردادهایی اسزت کزه انسزان بزه آنهزا معتقزد
است و پایبند به آنها میباشد .فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار
باشد و اهدافی را که به خاطر آنها و برای حفز آنهزا پیمزان بسزته اسزت صزیانت
کنزززد(مطهری .)25-1368،34،تعهزززدالزامی اسزززت کزززه آزادی عمزززل را محزززدود
میکند(فرهنگ لغات آکسفورد).استرون نیز اظهزار مزیدارد ":در تعهزد سزازمانی،
فززرد نسززبت بززه سززازمان احسززاس وفززاداری اززوی م زیکنززد و از طریززق آن خززود را
میشناسد" (استرون .)1377،55،تعهزد سزازمانی کارکنان،آخزار بزالقوه و جزدی بزر
عملکرد سازمان داشته ،میتواند پیشگویی کنندهی مهمزی بزرای اخرب شزی سزازمان
باشد ،لتا نادیده گرفتن آن برای سازمان زیانبار است و هزینههای زیادی را به دنبال
خواهد داشت (امین بیدختی وصالحپور.)32-1386،34،
سازمانها از طریق دو شیوه میتواننزد تعهزد سزازمانی کارکنانشزان را افززای
دهند ،ابتدا سزازمانهزا مزیتواننزد درخ کامنزدان را از عضزویت سزازمانی افززای
دهند ،دوم اینکه سازمانها میتوانند به کارمندان نشان دهنزد کزه آنزان مزورد توجزه
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کارفرمایان هستند و کارفرمایان برای آنان ارزش اائل اند و این هم از لحاظ نظری و هم
از

لحاظ عملی مهم است).(Michell et al,2001,96-108;Rosseau,2004,120-127

صاحب نظران پس از بح

زیاد دربارهی مفهوم سازی تعهد سزازمانی بزه ایزن

نتیجه رسیدهاند که درحال حاظر ،هیچ گونزه اجمزاعی دربزارهی تعزداد ابعزاد تعهزد
سازمانی و چگونگی آنها بر رفتار وجود ندارد.تعهزد در لغزت بزه معنزی بزر گزردن
گززرفتن کززاری ،عهززده گززرفتن ،نگززاه داشززتن و عهززد و پیمززان بسززتن اسززت (الززه
توکلی .)1386،اما رویکرد نوین بزه تعهزد ،رویکزردی چنزد بعزدی اسزت .یکزی از
مدلهای چند بعدی ،مدل می یر و آلن ،)1997( 1میباشزد .از نظرآنزان تعهزدحالتی
روانی است که نوعی تمایل ،نیاز و الززام جهزت اشزتغال در یزك سزازمان را فزراهم
میآورد) .(Change et al,2007,320-335کاملترین شکل تعهد سزازمانی بزه سزه
شکل و به صورت زیر تعریف شده است:
 .1تعهدعاطفی :2تعهد عاطفی بیانگر وابستگی عزاطفی فزرد بزه سزازمان اسزت .تعهزد
عاطفی به معنای دلبستگی هیجزانی و احسزاس هویزت و درگیزری کارمنزدان در
سازمان است .دراین شکل از تعهد کارکنان در سزازمان بزاای مزیماننزد چزون "
میخواهند که بماننزد" (تعهزد عزاطفی)) .(Meyer & Allen,1991تعهزدعاطفی
مهمترین عنصر تعهد سزازمانی مزیباشزد و بزه طزور مثبتزی بزا عزدالت سزازمانی،
عملکرد شغلی و رضایت شغلی مرتیط است .همچنین تعهدعاطفی رابطه مثبزت و
اوی نیز با تعهدحرفه ای و حمایت سازمانی درخ شزده دارد و موجزب افززای
اعتمادو کاه

ترخ خدمت میشود(بهاری فر و جواهری کامل.)1389،102،

 .2تعهد مستمر :3دربردارندهی هزینههای متصور ناشی از ترخ سازمان اسزت .یعنزی
تمایل فرد به ماندن در سازمان و بیانگر آن است که وی به آن کزار احتیزا دارد

1.Meyer & Allen
2.Affective Commitment
3.Normative Commitment
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و کار دیگری نمی تواندانجام دهد .هر چه میززان سزرمایه گزتاریهزای فزرد در
سازمان بیشتر باشد ،احتمال ترخ خدمت در او کاه
سازمانی افزای

پیدا میکند امروزه افزای

مییابد و لتا میزان تعهزد

ابراز تمایل به ترخ کار ،بازتزابی از

کمتر شدن اهمیت تعهد مستمر است .کارکنان در سازمان میماننزد چزون " نیزاز
دارند که بمانند"(تعهدمستمر)). (Greenberg & Baron,2000

.3تعهد هنجاری :1الزام و احساس تکلیف به باای ماندن در سازمان را نشان میدهزد
و اشاره دارد به احساس الززام کارمنزد بزه ادامزه کزار در یزك سزازمان بزه سزبب
فشاری که از سوی دیگزران بزر او وارد مزیشزود .بطزور خالصزه در ایزن مفهزوم
سازی ،کارکنان در سازمان میمانند چون که احساس میکنند که " مزیبایسزتی
بمانند"(تعهدهنجاری)).(Hunt & Morgan,1994,240-260

راهکارهای افزای

تعهد سازمانی در میان کارکنان عبارتند از :

 باال بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف
سازمانی
 بهبود شبکههای اجتماعی در کار
 مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
 ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ایجاد بازخورد کاری
 تشریح اهداف و رسالتهای سازمانی
 تاکید بر جنبههایی که موجب ارزش اجتماعی سازمانها میشود
 ایجاد سیستمهای مناسب تشویق و تنبیه
 حتف تبیض ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار
 استقالل نسبی برای انجام وظائف

4.Continuance Commitment
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 ایجاد زمینه مناسب برای ایجاد خالایت و نوآوری کارکنان (رنجبریان،1375،
.)57-41
 غنی سازی شغلی
 اعطای تحصیالت
 محول کردن سطح باالتری از مسئولیت به افراد برای انجام شغل
(استرون.)73-1377،74،
به طور کلی هدف از انجام تحقیق حاضر ،بررسی رابطه بزین رفتزار شزهروندی
سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکت فرد آذربایزان ارومیزه اسزت و نیزز
رابطه بین ابعاد این دو متغیر مورد بررسی ارار می گیرد.
ابزار و روش ها
در این اسمت ابتدا روش تحقیق ،جامعه آماری تحقیق ،روش نمونزه گیزری و
محاسبه تعداد نمونه ها بیان می گردد ،سپس ابززار جمزع آوری اطالعزات و وسزایل
کار و در انتها روش تجزیه و تحلیل اطالعات تحقیق بح

می شود.

این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی است ،اما به لحاظ روش انجام کار
از نوع تحقیق همبستگی است .
جامعه و نمونه آماری
جامعه آمزاری ایزن تحقیزق  120نفرکارکنزان سزه ب ز

تولیزد،اداری و انبزار

شرکت فرد آذربایجان ارومیه میباشند .نمونه آماری این تحقیزق بزر اسزاس جزدول
کرجسی و مورگان  92نفر میباشد اما به دلیل اطمینان بیشتر به جهت احتمزال عزدم
برگشت پرسشنامه هاو موارد دیگر نمونه آماری تحقیق  100نفر در نظر گرفته شزده
است  .روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بزرای ایزن تحقیزق اسزتفاده شزده
است .

فراسوی مدیریت – شماره  – 19زمستان 1390

42

توزیع نفرات نمونه آماری در هر طبقه به شرح جدول زیر است:
جدول  : 1توزیع نفرات
طبقه

تولید

اداری

انبار

مجموع

تعداد نفرات

49

17

50

116

فراوانی نسبی

0/422

0/146

0/432

∑Fi = 1

تعداد نفرات نمونه در هر طبقه

42/2  42

14/6 15

43/2  43

n = 100

ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق شامل دو پرسشنامه رفتزار شزهروندی
سازمانی و تعهد سازمانی میباشد که ابال روایی و پایایی آن مورد تایید ارار گرفتزه
است .تعداد  100پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع شد 92 ،پرسشزنامه جمزع آوری
شززد کززه  2پرسشززنامه بززدون پاس ز بززوده اسززت .تجزیززه و تحلیززل آمززاری روی 90
پرسشنامه انجام گرفته اسزت .بزرای انجزام آزمزون کزردن فرضزیههزا از آزمزون تزی
مستقل(آزمون  tبا نمونهای مسزتقل)و از ضزریب همبسزتگی پیرسزون بزرای بررسزی
رابطه میان متغیرها استفاده شده است.
مدل مفهومی تحقیق
رفتار

سوال اصلی تحقیق

تعهد سازمانی

شهروندی سازمانی

شرافت شهروندی
وفاداری
جوانمردی

تعهدعاطفی

اطاعت

تعهدمداوم

وجدان

تعهدهنجاری

خودرشدی
رفتارهای کمکی
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یافته های تحقیق
جهت بررسی مسائل مطرح شده تحقیق فرضیات در دو اسمت اصلی و فرعی
مطرح گردید که به شرح زیر می باشد:
فرضیه اصلی  :بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
فرضیات فرعی :

 .1بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی رابطه وجوددارد.
 .2بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و تعهد مداوم رابطه وجوددارد.
 .3بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و تعهد هنجاری رابطه وجوددارد.
برای انجام آزمون کردن فرضیه ها از آزمون تی و برای تعیین میزان ارتباط دو
متغیر مورد بررسی پژوه

از معیار همبستگی استفاده میشود .تحلیل همبستگی

ابزار آماری است که به وسیله آن میتوان درجه ارتباط خطی دو متغیر را اندازه
گیری نمود .نتایج حاصل از آزمون تی تفاوت معنادار بین ابعاد رفتار شهروندی
سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد سازمانی را نشان داد .نتایج حاصل از آزمون ضریب
همبستگی نیز رابطه معنی داری بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی
را نشان می دهد.
جدول  : 2رابطه تعهد عاطفی با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
مقدار

سطح

ضریب

تایید یا

خطا

معنی داری

همبستگی پیرسون

رد فرضیه

شرافت شهروندی

0.05

0.00

0.47

تایید

وفاداری

0.05

0.00

0.836

تایید

جوانمردی

0.05

0.00

0.655

تایید

اطاعت

0.05

0.00

0.610

تایید

وجدان

0.05

0.001

0.660

تایید

خودرشدی

0.05

0.001

0.659

تایید

رفتارکمکی

0.05

0.034

0.506

تایید

تعهد عاطفی
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جدول  : 3رابطه تعهد عاطفی با رفتار شهروندی سازمانی
تعهد عاطفی

ضریب همبستگی پیرسون

تایید یا رد فرشیه

رفتار شهروندی سازمانی

0.854

تایید

با توجه به جداول  1و  2که نشان دهنده اخرات مستقیم ابعاد رفتار شهروندی
سازمانی بر روی متغیر تعهد عاطفی است ،تاخیر مستقیم متغیر رفتار شهروندی بر
روی تعهد عاطفی  0.854و بیشترین تاخیر زیر مجموعه های رفتار شهروندی بر روی
تعهد عاطفی به ترتیب اولویت :وفاداری  ،0.836وجدان  ،0.66خودرشدی ،0.659
جوانمردی  ،0.655اطاعت  ،0.610رفتار کمکی  0.506و شرافت شهروندی 470.0
میباشد.
جدول  : 4رابطه تعهد مداوم با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
مقدار

سطح

ضریب

خطا

معنی داری

همبستگی پیرسون

شرافت شهروندی

0.05

0.00

0.41

تایید

وفاداری

0.05

0.00

0.426

تایید

جوانمردی

0.05

0.018

0.515

تایید

اطاعت

0.05

0.02

0.36

تایید

وجدان

0.05

0.029

0.414

تایید

خودرشدی

0.05

0.022

0.416

تایید

رفتارکمکی

0.05

0.02

0.467

تایید

تعهد مداوم

تایید یا رد فرضیه

جدول  : 5رابطه تعهد مداوم با رفتار شهروندی سازمانی
تعهد مداوم

ضریب همبستگی پیرسون

تایید یا رد فرشیه

رفتار شهروندی سازمانی

0.666

تایید
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با توجه به جداول  3و  4که نشان دهنده اخرات مستقیم ابعاد رفتار شهروندی
سازمانی بر روی متغیر تعهد مداوم است ،تاخیر مستقیم متغیر رفتار شهروندی بر
روی تعهد مداوم  0.666و بیشترین تاخیر زیر مجموعه های رفتار شهروندی بر روی
تعهد مداوم به ترتیب اولویت جوانمردی  ،0.515رفتار کمکی  ، 0.467وفاداری
 ،0.426خود رشدی  ،0.416وجدان  ،0.414شرافت شهروندی  0.410و اطاعت
 0.360میباشد.
جدول  : 6رابطه تعهد هنجاری با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
مقدار

سطح

ضریب

خطا

معنی داری

همبستگی پیرسون

شرافت شهروندی

0.05

0.045

0.467

تایید

وفاداری

0.05

0.008

0.646

تایید

جوانمردی

0.05

0.038

0.562

تایید

اطاعت

0.05

0.00

0.493

تایید

وجدان

0.05

0.035

0.466

تایید

خودرشدی

0.05

0.012

0.498

تایید

رفتارکمکی

0.05

0.001

0.426

تایید

تعهد هنجاری

تایید یا رد فرضیه

رابطه تعهد هنجاری با رفتار شهروندی سازمانی
تعهد هنجاری

ضریب همبستگی پیرسون

تایید یا رد فرشیه

رفتار شهروندی سازمانی

0.814

تایید

با توجه به جداول  5و  6که نشان دهنده اخرات مستقیم ابعاد رفتار شهروندی
سازمانی بر روی متغیر تعهد هنجاری است ،که بیشترین تاخیر مستقیم متغیر رفتار
شهروندی بر روی تعهد هنجاری  0.814و زیر مجموعه های رفتار شهروندی به
ترتیب اولویت وفاداری  ، 0.646جوانمردی ، 0.562خودرشدی ، 0.498اطاعت
 ، 0.493شرافت شهروندی  ، 0.467وجدان  0.466و رفتارکمکی0.426میباشد.

فراسوی مدیریت – شماره  – 19زمستان 1390

46

بحث و نتیجه گیری
نتیجه تحقیق حاضر رابطه مثبت بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی
را نشان می دهد .همبستگی رفتار شهروندی با تعهد عاطفی  0.854با تعهد هنجاری
 0.814و با تعهد مداوم 0.666بوده که رابطه بین این دو متغیر مستقیم است .این
نشان دهنده آن است که تعهد عاطفی دارای بیشترین تاخیر بر روی رفتارهای
شهروندی است ،بعداز آن تعهد هنجاری دارای تاخیر متوسط و درآخر نیز تعهد
مداوم دارای کمترین تاخیر بر روی اینگونه از رفتارهاست .نتیجه این تحیقیق با نتایج
تحقیقات رمزگویان و همکاران ( ،)1389اله توکلی و همکاران ( )1388مایر و
همکاران ( ،)2002مایر و آلن( ،)2000بولون( )1997و آلوتیبی( )1991هم وانی
دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده  ،پیشنهادهای زیر به منظور بهبود رفتار شهروندی
سازمانی و در نتیجه افزای

تعهد سازمانی کارکنان شرکت فرد آذربایجان ارومیه

ارایه می گردد:
برای افزای

رفتارهای شهروندی سازمانی و جلوگیری از رفتارهای ضد

شهروندی توصیه می شود به هویت سازمانی ،عدالت سازمانی ،اعتماد ،تعهد
سازمانی ،جنسیت و سبك رهبری توجه شود ،چرا که این عوامل با این رفتارها
رابطه معنی داری در شرکت های موفق نشان داده اند .مدیریت فرآیند به کارگیری
مؤخر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یك نظام ارزشی پتیرفته شده است
که از طریق برنامه ریزی ،سازمان دهی ،بسیج منابع و امکانات ،هدایت و کنترل
عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می گیرد .مدیر می تواند از
طریق ایجاد سیستم های پاداش ،طراحی ساختار ،تنظیم سیاست های مربوط به منابع
انسانی سازمان و از همه مهمتر ،از طریق نحوه تعامل و برخورد انسانی با افراد ،بر
جو اخالای حاکم بر سازمان اخر بگتارد .بنابراین به هر اندازه سبك های مدیریتی با
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فضای فرهنگی و ارزشی حاکم بر سازمان هم وانی بیشتری داشته باشد ،بیشتر می
تواند به تقویت باورها و ارزش های کاری و اخالق حرفه ای منجر شود .با افزای
رفتارهای شهروندی و ترویج و آموزش این رفتارها می توان باع
و امکانات برای صرف در راه اهداف موخرترشد.
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