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 چکيده
امروزه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، توجه سازمان ها، مدیران و محققان را به خود جلب کرده 

است. توجه به این گونه رفتارها می تواند یکی از راه های ارتفاء اثربخشی سازمان ها باشد. شرایط 

ن ها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل کاماًل متحول، افزایش رقابت و ضرورت اثربخشی سازنا

ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار می سازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تبیین تاثیر 

تعهد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی می باشد. این تحقیق با توجه به ماهیت آن از 

دها، توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری دا

 1391این پژوهش، کلیه کارکنان تولیدی شرکت آب معدنی دماوند است که در طی مردادماه سال 

در استخدام شرکت مذکور بوده و به فعالیت تولیدی مشغول بوده اند. نمونه آماری تحقیق شامل 

د می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی نفر از کارکنان تولیدی شرکت آب معدنی دماون 114

ساده انتخاب شده اند. از پرسشنامه، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده ها، در این تحقیق استفاده 

شده است. پس از شکل گیری مدل مفهومی تحقیق، جهت آزمون فرضیات تحقیق از تحلیل عاملی 

 -ل بودن داده های بدست آمده، از آزمون کولموگروفتاییدی استفاده شده است. جهت تعیین نرما

اسمیرنوف استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از بین ابعاد تعهد سازمانی)هنجاری، مستمر و 

عاطفی(؛ میان ابعاد تعهد هنجاری و تعهد عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت مزبور، رابطه 

از ابعاد تعهد هنجاری و عاطفی، تاثیر بیشتری بر بروز رفتارهای  معنادار وجود داشته و ارتقاء هر یک

شهروندی سازمانی داشته و باعث بهبود این قبیل رفتارها می گردد که در مجموع باعث افزایش 

اثربخشی و کارایی فعالیت های سازمان می شود. ضمن اینکه رابطه بین تعهد مستمر و رفتار 

 .ست نیامدشهروندی سازمانی، معنادار به د

رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی ، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، تعهد  :يديکل واژگان

  عاطفی، تحلیل عاملی تاییدی
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 3حافظ مالعباسی ،2یلوي تازه کنديعلی مهد، 1 حسن مصطفی نژاد
 ت علمى دانشگاه علوم انتظامىاعضو هی 1
 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبایی 2

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبایی 3

 

 نویسنده مسئول:ل مینام و نشانی ای

 علی مهدیلوي تازه کندي

abmahdilo2006@gmail.com 

 تاثير تعهد سازمانی بر بروز رفتارهاي شهروندي سازمانی

)مورد مطالعه؛ کارکنان شرکت توليدي آب معدنی دماوند، 

 (1391سال
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 مقدمه

 1نیمطالعه رفتار افراد در محیط کار از گذشته دور مورد توجه اندیشمندان علم مدیریت قرار گرفته است و با ظهور رشته رفتار سازما           

در این امر اهتمام بیش تری بعمل آمده است. بسیاری از مطالعات صورت گرفته سعی در تقسیم بندی رفتارها  1960در سال های نخست دهه 

، نگرش های شغلی، و... از جمله مواردی هستند که به بررسی ریشه بسیاری از 3، انگیزش2و علل بروز آن ها داشته اند. مباحثی نظیر؛ ادراک

های آدمی در محیط کار می پردازند. لیکن بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده است و عالوه بر رفتارشناسان، توجه روانشناسان و رفتار

 5نام دارد. رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری اختیاری و فرا وظیفه ای 4جامعه شناسان را نیز به خود جلب کرده است، رفتار شهروندی سازمانی

سازمان موثر است و به طور مستقیم و غیر مستقیم به وسیله سیستم پاداش رسمی سازمان  7و  اثربخشی 6زایش عملکرداست که در اف

 (12: 2005سازماندهی نمی شود.)مارکوزی، 

 "ده است:، معموالً به صورت عضویت در یک قلمرو سرزمینی، و یا یک اجتماع سیاسی تعریف می شود. در لغت نامه بریتانیا آم8شهروندی    

شهروندی عبارت است از رابطه بین یک فرد و یک دولت که بر اساس آن یک فرد، وفاداری و تابعیت خود را نسبت به آن دولت اعالم می کند 

 (1390و به نوبه خود از محافظت و مراقبت از سوی دولت برخوردار می گردد.)احمدی، به نقل از عریضی و همکاران،

کارکنان، منافع زیادی را برای سازمان در بردارد. از منافعی که ممکن است در پرتو تعهد  9ن است که تعهد سازمانیپژوهش ها حاکی از آ    

(. بعالوه اینکه میزان 305-320: 2006، 11اشاره نمود.)گاتام و همکاران 10سازمانی مضاعف کارکنان حاصل شود، می توان به رفتارهای فرانقش

تواند با بروز و همچنین نوع رفتارهای شهروندی سازمانی مرتبط باشد.)فتاحی به نقل از سبحانی نژاد و تعهد کارکنان به سازمان می 

(. به عبارت دیگر می توان بیان داشت؛ یکی از مهم ترین عوامل مرتبط با بروز رفتارهای شهروندی سازمانی، میزان تعهد 101: 1389همکاران،

 سازمانی کارکنان است. 

( معتقدند؛ رابطه بین انواع تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی یکسان نبوده به طوری که تحقیقات نشان داده، 2006ن)گاتام و همکارا

منجر به بروز رفتارهای شهروندی سازمانی باالتر خواهد شد و این در حالی است که  13و نیز تعهد هنجاری 12میزان باالتری از تعهد عاطفی

تار شهروندی سازمانی ارتباط قابل توجهی نداشته و علت آن در این است که برخی از کارمندان، صرفاً به واسطه نداشتن با رف 14تعهد استمراری

ز جایگزینی مناسب برای کار، در سازمان می مانند. این دسته از افراد احساس آنچنان مثبتی نسبت به کار در سازمان ندارند که منجر به برو

 (.101: 1389مطلوب در آنان گردد)سبحانی نژاد و همکاران،  رفتار شهروندی سازمانی

محقق در این تحقیق در پی آن است تا به کمک مشاهدات و همچنین با طراحی پرسشنامه در ارتباط با عامل تعهد سازمانی )متغیر     

نی دماوند، نسبت به بررسی و تحلیل نتایج مستقل( و تاثیر آن در رفتار شهروندی سازمانی)متغیر وابسته( کارکنان شرکت تولیدی آب معد

                                                           
1 -Organizational Behaviore 
2 -Perception 
3 -Motivation 
4 -Organizational Citizenship Behaviore 
5 -Extra- Functional Behaviore 
6 - Performance 
7 -Effectiveness 
8 -Citizenship 
9 -Organizational Commitment 
10 -Extra – Role Behaviore 
11 -Gautam et al 
12 -Affective Commitment 
13 -Normative Commitment 
14 -Continuance Commitment 
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تحقیق،  پرداخته و در نهایت راهکارها و پیشنهادات مورد نظر را از بابت تسهیل عملیات و بهبود عملکرد سازمانی و... با توجه به نتایج حاصل از

 ارائه نماید.

 بیان مساله

( پس از دو متغیر مشارکت در تصمیم گیری و خدمت 1388ضی و گل پرور)رفتار شهروندی سازمانی رابطه نزدیکی با تعهد سازمانی دارد. عری

به عموم، رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان سومین متغیر اثرگذار بر تعهد سازمانی بدست آوردند. در دو دهه گذشته، تعهد سازمانی به 

ن رابطه صورت گرفته است. رویکرد نوین به تعهد سازمانی عنوان یک نگرش مسلط، محور توجه پژوهش گران بوده و تحلیل های زیادی در ای

رویکرد چند بعدی است. بنابراین، تحقیقات پژوهش گران بعدی به انواع تعهد متمرکز شده است که می تواند برای تبیین رفتار در محیط کار 

 (130: 1387در نظر گرفته شود)زاهد بابالن، عسگریان، بهرنگی و نادری، 

موجود به خصوص نیروی انسانی وفادار با رفتارهای شهروندی و نیروی انسانی با تعهد به عنوان یکی از هدف  15نابع انسانیاز طرفی حفظ م

ای  های اصلی در اولویت های سازمان ها قرار دارد. سازمان ها به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه می باید زمینه را به گونه

ربیات، توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتالی اهداف سازمانی بکار گیرند این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه فراهم آورند که تج

اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و بسترهای الزم برای پیاده سازی این قبیل رفتارها فراهم شود. در سازمان های امروزی 

 ی به ندرت دیده می شود و کارکنان خواسته یا ناخواسته از بروز چنین رفتارهایی اجتناب می نمایند.رفتارهای شهروندی سازمان

بنابراین یکی از مشکالت اصلی سازمان ها در دنیای متحول و به شدت متغیر امروزی، شناسایی عواملی است که  می تواند در بروز رفتار     

ظهور در زمینه رفتار سازمانی است تاثیر بگذارد. از طرفی سازمان های امروزی نیاز به انعطاف شهروندی سازمانی که یکی از پدیده های نو

بیش تر،  18دارند که در این راستا؛ رفتار شهروندی سازمانی ضمن ایجاد منافعی همچون بهره وری 17برای موفقیت و مواجهه با رقبا 16پذیری

 از این دست، می تواند در جهت ایجاد منافع فردی و سازمانی نقش مهمی ایفا نماید. ، بهبود عملکرد و مسائلی19بهبود کیفیت زندگی کاری

و ... به نظر می رسد بروز  21و مراودات رودرو و مراجعین مکرر مشتریان 20به اعتقاد محقق؛ با توجه به خیل عظیم مشتریان بانک ها    

 ن و در نهایت حفظ و سودآوری سازمان تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. مشتریا 24و وفاداری 23و جذب 22رفتارهای شهروندی سازمانی در جلب

نیز با توجه به مفاهیم ارائه شده از رفتار شهروندی سازمانی همواره این سوال مطرح است که آیا در یک سازمان تولیدی بزرگی چون آب 

ی خاصی را می طلبد؟ در پاسخ می توان گفت؛ بله رفتارهای معدنی دماوند)به عنوان بزرگ ترین تولید کننده آب معدنی در کشور( رفتارها

 خاص و متمایزی را  می طلبد که بایستی مورد توجه قرار گیرد. بعالوه اینکه متفاوت با سازمان ها یا بانک های دیگر؛ از جمله بانک ها و

شتری مداری گذاشته و مورد توجه و تاکید قرار گیرد. لذا موسسات مالی دولتی باشد تا تاثیر به سزایی در انجام و تسهیل در امر بانکداری و م

به جهت حساسیت و تاثیر گذاری باالی چنین وظایفی بر آن شدیم تا با بررسی تعهد سازمانی کارکنان تولیدی شرکت آب معدنی دماوند، به 

کارکنان تاثیر مثبت مستقیم داشته باشد. با این  بررسی این مسئله  پرداخته و به دنبال عواملی باشیم که در بروز رفتار شهروندی سازمانی

و... اوصاف و با عنایت به اهمیت رفتار کارکنان در بانک ها و وجود خالً مطالعاتی در زمینه رفتار شهروندی سازمانی در این گونه سازمان ها 

و مساله اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر تعهد محقق را بر آن داشت تا در این خصوص اقدام به تحقیق و پژوهش نماید. علی ایحال دغدغه 

                                                           
15 -Human Resource 
16 -Flexibility 
17 -Competitors 
18 -Productivity 
19 -Quality of Work Life 
20 -Banks 
21 -Customers 
22 - Attention 
23 - Attract 
24 -loyalty 
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سازمانی و ابعاد سه گانه آن)هنجاری، عاطفی و مستمر( در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان شرکت تولیدی آب معدنی 

 دماوند می باشد.

 اهميت و ضرورت تحقيق

ا که در تعامل نزدیک و تنگاتنگ با مشتریان         می باشند، به خاطر رابطه بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان ها و به ویژه بانک ه

آشکارش در ایجاد محیط مطلوب و مناسب سازمانی توام با کارایی و عملکرد بهتر سازمان و جلب رضایت مشتریان و...، بسیار حائز اهمیت 

ری از بروز رفتارهای مخرب و ضد شهروندی سازمانی، درک عوامل است لذا برای شناسایی و تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی و جلوگی

 موثر در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی، کلید اصلی واساسی است.

افزایش یافته است لذا  26به شدت در تمامی فعالیت های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی از جمله صنعت بانکداری 25در دنیای امروزی، رقابت    

برای بقای سازمان می بایست روی این موضوعات توجه عمیق داشت. مضافاً اینکه؛ به طور کلی سطح انتظارات مردم افزایش امروزه حداقل 

یافته است بدین جهت بانک ها باید به بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار کارکنان ارائه دهنده خدمات پرداخته و با شناخت نقاط قوت و ضعف، 

منظور پاسخگویی به انتظارات فزاینده مشتریان خود)داخلی و خارجی( خود باشند تا بتوانند بقای خود را تضمین،  نسبت به اتخاذ تدابیری به

 و در عرصه رقابت، پیشگام باشند. 

ضمن اینکه به علت خصوصی بودن شرکت آب معدنی دماوند، به جهت پیشگام بودن در محیط رقابتی امروزی در کنار شرکت های تولیدی     

 لتی و خصوصی دیگر، بررسی این موضوع بسیار ضروری به نظر می رسد.دو

 عالوه بر موارد فوق، و به اعتقاد محقق؛  انتظار می رود که بروز رفتارهای شهروندی سازمانی، در موفقیت و دستیابی اهداف سازمانی، کمک    

میت موضوع دارد. ضمن اینکه با توجه به اهمیت موضوع، افزایش شایانی نماید. نیز نتایج حاصل از بررسی پژوهش های گذشته نشان  از اه

ین تعداد بانک ها در دهه اخیر و بروز رقابت شدید در میان بانک ها و همچنین با عنایت به اهمیت این گونه رفتارها در موسسات مالی و همچن

ته در بانک ها و موسسات مالی، ضرورت انجام کار پژوهشی کمبود تحقیقات انجام شده در این زمینه؛ به ویژه کمبود پژوهش های انجام گرف

 را بیش از پیش نمایان می سازد.

 مبانی نظري تحقيق

 تعهد سازمانی

داند هایش را معرف خود می، هدفخاصسازمان  کارمندسومین نگرش از نگرش های شغلی، تعهد سازمانی است؛ که عبارت از حالتی است که 

خود معنی این است که فرد، شغل خاصی را بهسطح باالیی از وابستگی شغلی به ضمن اینکهت آن سازمان بماند. کند که در عضویو آرزو می

مراتب بیش از بینی و توجیه رفتار فرد )بهدهد که برای پیشدرواقع، نتیجه تحقیقات نشان می .داندرا معرف خود می دهد و آننسبت می

جایی کارکنان را توان میزان غیبت و جابهگیرد و با استفاده از تعهد سازمانی، بهتر میتفاده قرار میرضایت شغلی( تعهد سازمانی مورد اس

 (283: 1378، ترجمه پارسائیان و اعرابی، 27)رابینزبینی کرد.پیش

 در اصطالح عبارت است از: عهده گرفتن، نگاه داشتن، عهد و پیمان بستن وکار گرفتن کاری، بهبه است از؛از نظر لغوی عبارت  28تعهد    

 عمل متعهد شدن به یک مسئولیت یا یک باور؛  .1

 عمل ارجاع یا اشاره به یک موضوع؛  .2

 (37: 1386، صادقی فر )دار شدن انجام کاری در آینده.تقبل یا عهده   .3

                                                           
25 -Competition 
26 -Banking 
27 -Robbins 
28 -Commitment 
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 شود:کنند؛ که از سه عامل زیر تشکیل میسازی و پیوند به آن تعریف میتعهد سازمانی را همسان(؛1974) وی 29پورتر و همکاران

 قبول داشتن سازمان و پذیرش اهداف آن؛  .1

 توجیه بیش تر؛ ، همراه باآمادگی برای بذل کوشش  .2

 (33: 1379مرتضوی و همکاران،  )مندی به حفظ عضویت در سازمان.عالقه  .3

وسیله سه عامل مشخص تواند حداقل بهتعهد سازمانی عبارت از میزان نسبی همانندسازی با سازمانی خاص و یا دلبستگی به آن سازمان که می

 شود:

 اعتقاد راسخ به ارزش ها و اهداف سازمان  .1

 تمایل به تالش بیش تر در راه تحقق اهداف سازمان.  .2

 (44: 1386.)صادقی فر، تمایل قوی به باقی ماندن و عضویت در سازمان  .3

 سازمانیبخشی تعهد مدل سه 

وسیله تمایل مان که از طریق قبول ارزش های سازمانی و نیز بهعنوان تعلّق خاطر به یک سازتعهد عاطفی؛ این بخش از تعهد سازمانی، بهالف(  

 شود.به ماندگاری در سازمان مشخص می گردد، تعریف می

گر  شود و بیانشده برای حمایت از سازمان و فعالیت های آن تعریف میعنوان یک وظیفه درکتعهد تکلیفی یا هنجاری؛ تعهد تکلیفی، بهب( 

 ست.ا کنند ادامه فعالیّت و حمایت از سازمان، دینی بر گردن آن هاقی ماندن در سازمان است؛ که افراد فکر مین و الزام به بایاحساس د

های از دست رفته های از دست رفته در یک سازمان است. هزینهناشی از درک افزایش هزینهاین بخش از تعهد سازمانی،  تعهد مستمر؛ج( 

روژه که قابل بازیافت نباشند. بنابراین اگر کسی دارای تعهد مستمر باشد، نسبت به افزایش چنین عبارت است از مخارج یک فعالیت یا پ

 هایی حسّاس خواهد شد.هزینه

دهنده تعهّد در نظر گرفت؛ تا انواع عنوان اجزای تشکیلکنندگان این مدل، معتقدند که بهتر است تعهّد هنجاری، مستمر و عاطفی را بهارائه

دلیل اینکه اگر انواع خاصی از تعهد باشند، فرد عضو، الزام و احساس وظیفه اندکی نسبت به باقی ماندن در سازمان در خود خاص آن. به

 (38: 1386) )صادقی فر، کند.احساس می

 اهميت تعهد

کننده خوبی برای تمایل به باقی بینیبینی رفتار سازمانی و پیشعنوان عامل مهمی برای درک، فهم و پیشسازمانی بهنگرش کلّی تعهد  راًاخی

جایی نگرش نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی مانند جابهشیوه ، دو 30ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت

 تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد.گذارند. همچنین تعهد و پایبندی میت اثر میو غیب

های مدیریت است. این اندیشه، یکی از ارزش های اساسی است؛ که سازماندهی بر آن متّکی است و اندیشه تعهّد، موضوعی اصلی در نوشته

 یران اعتقاد دارند که این تعهد، برای اثربخشی سازمانی ضرورتی تام دارد.شوند. اغلب مدکارکنان بر اساس مالک تعهد، ارزشیابی می

بیش تر و تمایل قوی برای ماندن در  31که کارکنان بتوانند کارآییدهد، برای اینهمچنین مطالعات مختلف در سازمآن های مختلف نشان می

احساس تعهد باالیی به انجام وظایف خود نمایند؛ که این خود، شغل خود داشته باشند از دلبستگی شغلی نیز برخوردار باشند و همچنین 

 (41: 1386)صادقی فر، شود.موجب احساس مسئولیت، درک عمیق از شغل و از خودگذشتگی می

 

 

                                                           
29 -Porter et al 
30 -Satisfaction 
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 تعهد سازمانی الگوهاي چندبعدي

تعهد، نگرشی را نسبت به سازمان الگوی چندبعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند که ( 1986) : اریلی و چتمن32مدل اریلی و چتمن

 (؛1958)در نگرش و تغییر رفتار 33ارائه کرده و مکانیسم هایی دارد که ازطریق آن ها می تواند نگرش شکل بگیرد. بنابراین، مبتنی بر کار کلمن

 .را به خود بگیرداریلی و چتمن معتقدند که پیوند بین فرد و سازمان می تواند، سه شکل متابعت، همانندسازی و درونی کردن 

سو با آن ها به منظور کسب پاداش های خاص اتخاذ می شوند. همانندسازی،  ها و رفتارهای هم متابعت، زمانی اتفاق می افتد که نگرش    

رانجام درونی س (.305: 2001، 34.)می یر و هرسکویچزمانی اتفاق می افتد که فرد نفوذ را به خاطر ایجاد یـــا حفظ رابطه ارضاکننده می پذیرد

-389: 1998.)مودی، منطبق است ها یا اهداف سازمان ها و یا اهداف نشأت گرفته را منعکس می کند که با ارزش کردن، رفتاری که از ارزش

390.) 

همانندسازی تر دو نوع تعهد را به جای سه نوع تعهد مشخص کرد که تعهد ابزاری )متابعت( و تعهد هنجاری ) بررسی جدیدتر از یک نمونه بزرگ

تحقیقات بعدی این دو محقق و همکارانشان نتوانستند تمایزی را بین همانندسازی  (. در390: 35،1996)کرامر نامیده شدند. و درونی کردن(

ی و درونی کردن قایل شوند. از این رو، آن ها در تحقیقات جدیدتر موارد همانندسازی و درونی کردن را ادغام کردند و آن را تعهد هنجار

تمن نامیدند. متابعت، نیز در کار اخیرشان تعهد ابزاری نامیده شده است که متمایز از همانندسازی و درونی کردن است. برای مثال، اریلی و چ

متوجه شدند که متابعت به طور مثبت تا منفی با ترک شغل ارتباط دارد. با درنظرگرفتن اینکه تعهد سازمانی عموماً به عنوان متغیری 

ها را درباره اینکه آیا متابعت می تواند، به عنوان یک شکل  رگرفته می شود که احتمال ترک شغل را کاهش دهد، این یافته بعضی سوالدرنظ

   (.306: 2001.)می یر و هرسکوویچ،از تعهد سازمانی درنظرگرفته شود را به وجود آورده است

هایی که در مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی  ها و تفاوت بتنی بر مشاهده شباهترا م بعدی خودمدل سه  36مدل می یر و آلن: می یر و آلن 

وجود داشت، ایجاد کردند. بحث کلی آن ها این بود که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می دهد و بنابراین، این پیوند احتمال ترک شغل را 

وع تعهد، تمایز قائل می شوند. تعهد عاطفی اشاره به وابستگی احساسی . آن ها بین سه ن(305: 2001) می یر و هرسکوویچ،کاهش خواهد داد 

 .فرد به سازمان دارد

های ناشی از ماندن در سازمان می شود.  تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداش

پوشی بین روشی که  عنوان یک عضو سازمان را منعکس می کند. آشکارا یک هم سرانجام تعهد هنجاری احساس تکلیف به باقی ماندن به

پورتر تعهد را مفهوم سازی کرده و کارهای بعدی اریلی و چتمن و می یر و آلن وجود دارد. روش پورتر به تعهد خیلی مشابه با بعد درونی 

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر می تواند به  ،ه نظر می یر و آلنکردن اریلی و چتمن و مفهوم تعهد عاطفی می یر و آلن است. در حقیقت ب

را درارتباط با ایجاد این  فرضیه های آن هاهای جدیدتر توسط می یر و آلن  سیررب (.390: 1998)مودی، عنوان تعهد عاطفی تفسیر شود

های  اینکه آیا واقعاً تعهد عاطفی و هنجاری شکل مفهوم حمایت می کند، ولی با این حال، بعضی اختالف نظرها همچنان وجود دارد، بر سر

ها سازگاری  تجزیه و تحلیل ،متمایزی هستند و یا اینکه آیا تعهد مستمر یک مفهـــوم تک بعدی است اتفاق نظر وجود ندارد. با وجود این

 .ف شوندبهتر را زمانی نشان می دهند که این دو مفهوم )تعهد عاطفی و هنجاری( فاکتورهای مجزایی تعری

نتایج مربوط به ابعاد تعهد مستمر، پیچیده است. بعضی مطالعات، تک بعدی بودن این تعهد را گزارش کرده و مطالعات دیگر شواهدی بر     

های استخدام  دو عاملی بودن این تعهد یافته اند که یکی از آن ها از خودگذشتگی مربوط به ترک سازمان و دیگری درک فقدان فرصت

  (.305: 2001.) می یر و هرسکوویچ، را منعکس می کنند جایگزین

                                                           
32 -Chetman & Oreily 
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برپایه نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد  : آنجل و پری37مدل آنجل و پری

آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را آشکار به ماندن، تمایز قائل شدند. اگرچه این پرسشنامه یک بعدی درنظر گرفته شده است، تحلیل 

 .کرد

یک عامل به وسیله پرسشهایی مشخص می شود که تعهد به ماندن را ارزیابی می کنند و دیگری به وسیله پرسشهایی که تعهد ارزشــــی     

تعهد ارزشی آنجل و پری  (.306: 2001.) می یر و هرسکوویچ، )حمایت از اهداف سازمان( را اندازه گیری می کنند، مشخص می گـــردد 

گرایش مثبتی را به سازمان نشان می دهد. این نوع تعهد اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن آنجل و پری اشاره به اهمیت 

گرانه مبتنی بر مبادله و  سابهای تفکیک ناپذیر در یک مبادله اقتصادی دارد. این نوع تعهد اشاره به تعهد ح مشارکت –ها  تعامالت پاداش

  (.16-15: 1998. )می یر و اسکورمن،تعهد مستمر دارد

و تعهد ( تعهد سازمانی دو بعد دارد. آن ها این دو بعد را تعهد مستمر )میل به ماندن در سازمان  : به نظر مایر و شورمن38مدل مایر و شورمن

و مایر و شورمن و  ،ایی بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط آنجل و پریه ارزشی )تمایل به تالش مضاعف( نامیدند. اگرچه شباهت

های آن ها نیز وجود دارد. سه جزء تعهد می یر و آلن  آنچه که توسط می یر و آلن شناسایی شده وجود دارد، اما یک تفاوت اساسی بین مدل

ه سازمان مرتبط می کنند، متفاوت هستند. نتیجه رفتاری هر سه جزء تعهد )عاطفی، مستمر و هنجاری( اصوالً براساس قالب ذهنی که فرد را ب

های آنجل و پری و مایر و شورمن، فرض شده است که تعهد مستمر  برعکس، در مدل .با این حال مشابه است و آن ادامه کار در سازمان است

.) می یر و ش مضاعف درجهت حصول به اهداف سازمانی استمرتبط با تصمیم به ماندن یا ترک سازمان است. و تعهد ارزشی مرتبط به تال

   (.307-306: 2001هرسکوویچ،

گرانه و  یک چارچوب چندبعدی را ارائه کردند. آن ها بین سه شکل از تعهد با عناوین اخالقی، حساب د: پنلی و گول39مدل پنلی و گولد 

ا تعریف تعهد عاطفی می یر و آلن و تعهد ارزشی آنجل و پری و مایر و شورمن بیگانگی تمایز قائل شدند. تعریف تعهد اخالقی به طور نزدیکی ب

استفاده از واژه تعهد حساب گرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل اریلی و چتمن است و ممکن است به عنوان یک شکل  .یکسان است

می یر بیگانگی تاحدی با تعهد مستمر می یر و آلن یکسان است )از انگیزش به جای تعهد درنظر گرفته شود. سرانجام منظور آن ها از تعهد 

   (.307-306: 2001و هرسکوویچ،

 تاریخچه و تعاریف رفتار شهروندي سازمانی

(( 41بکار گرفته شد، ولی قبل از او افرادی همچون))کاتز 1983و همکارانش در سال  40هر چند که اولین بار واژه رفتار سازمانی به وسیله اورگان

(( با تمایز قائل شدن بین عملکرد نقش و ))رفتارهای نوآورانه و خودجوش(( در دهه هفتاد و هشتاد میالدی و پیش از آن ها، 42))کاهن و

میالدی، این موضوع را مورد توجه قرار دادند. )پادساکف و  1938(( با بیان مفهوم ))تمایل به همکاری(( در سال 43))چستربارنارد

 (.513: 44،2000همکاران

که به وسیله کاتز ارائه گردیده، عبارتند از: همکاری با دیگران، حفاظت سازمان، ایده های سازنده  "ورانه و خودجوشآنو"ابعاد رفتار    

 (.929: 2002، 45داوطلبانه،خودآموزشی و حفظ نگرش مطلوب به سازمان. )جاکولین و شاپیرو
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همکارانش، صاحب نظران مختلف با بکار بردن مفاهیمی هم چون))رفتار فرانقشی(()وین داین البته بعد از ابداع این مفهوم توسط اورگان و     

میالدی، اوریلی  1990؛ 48میالدی، جورج و بتنهاوسن 1986؛ 47میالدی(،))رفتار سازمانی مددکارانه(( )بریف و موتو ویدلو 1995؛ 46و همکاران

( و ))عملکرد زمینه ای(( )بورمن و موتوویدلو؛ 1997، جورج و جونز؛ 1992و بریف؛میالدی(، ))خودجوشی سازمانی(( )جورج  1986؛ 49و چاتمن

میالدی( در طول دو دهه به تبیین این موضوع پرداخته  1994؛50میالدی، موتوویدلو و ون اسکاتر 1995میالدی، بورمن و همکاران؛  1993

 (.514: 2000اند. )پادساکف و همکاران، 

(؛ و سایر محققین پیشین در این موضوع، 1988وجود دارد. اورگان) OCBدهد که دو رویکرد اصلی در تعریف مفهومبررسی ادبیات نشان می     

نقشی این نوع رفتار را تحت عنوان رفتار فرانقشی مورد مالحظه قرار داده اند. به گونه ای که کمک های افراد در محیط کار فراتر از الزامات 

است و به طور مستقیم و آشکار از طریق سیستم پاداش رسمی سازمان مورد تقدیر قرار نمی گیرد. ) کاسترو  است که برای آن ها تعیین شده

 (.29: 2000، 51و همکاران

باید بصورت مجزا از عملکرد کاری مورد مالحظه قرار گیرد.  OCB(( پیشنهاد می کنند که 52گروه دیگری از محققان همچون))گراهام    

را باید به عنوان یک مفهوم جهانی که  OCBتمایز بین عملکرد نقش و فرا نقشی وجود نخواهد داشت. در این دیدگاه،  بنابراین دیگر مشکل

شامل تمامی رفتارهای مثبت افراد در درون سازمان است، مور توجه قرار داد. تمایز بین عملکرد نقش و فرانقش به دالیل مختلفی مشکل 

دیریتی و کارمندی از عملکرد کارکنان و مسئولیت ها ضرورتاً با یکدیگر مشابه نیستند. ثانیاً ادراک کارمندان خواهد بود. چون اوالً ادراکات م

 OCBاز عملکرد و مسئولیت ها تاثیر گرفته از رضایت آن ها در محیط کارشان است. با توجه به چنین پیچیدگی هایی، تعریف اولیه اورگان از 

 (.29: 2004توجه قرار گرفته است. )کاسترو و همکاران، به عنوان رفتار فرانقشی مورد 

 به وسیله اورگان این گونه تعریف شده است: 1998رفتار شهروندی سازمانی در سال 

رفتاری که از روی میل و اراده فردی بوده و به طور مستقیم یا صریح از طریق سیستم پاداش رسمی مورد تقدیر قرار نمی گیرد ولی باعث 

 (.1: 2004، 53لکرد اثربخش سازمان می گردند. )مارکوزی و شاینارتقاء عم

را به عنوان نوعی رفتار کارکنان سازمآن ها تعریف می کند که عملکرد اثربخش سازمان را بدون توجه به اهداف بهره وری OCB اورگان    

 فردی هر کارمند ارتقاء می دهد. 

 عبارت است از: OCBدر واقع می توان گفت که 

 وع رفتاری است فراتر از آنچه که برای کارکنان سازمان به طور رسمی تشریح گردیده است.یک ن 

 .یک نوع رفتاری است که بصورت اختیاری و بر اساس اراده فردی می باشد 

 .رفتاری است که به طور مستقیم پاداشی به دنبال ندارد و یا از طریق ساختار رسمی سازمانی مورد تقدیر قرار نمی گیرد 

 (.29: 2004فتاری است که برای عملکرد سازمان و موفقیت عملیات سازمان خیلی مهم است. )کاسترو و همکاران، ر 

از تعاریف ارائه شده توسط اورگان می توان به خوبی دریافت که رفتار شهروندی سازمانی از مفاهیمی هم چون تعهد سازمانی که به وسیله 

ممکن است به طور تجربی با تعهد سازمانی ارتباط داشته باشد، ولی این مهم  OCBیز است. در حالی که روانشناسان سازمانی ارائه شده، متما
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به دسته خاصی از رفتارهای کارکنان اشاره دارد؛ در حالی که مفاهیمی چون تعهد سازمانی اساساً نگرش محور  OCBاست که تاکید گردد که 

من در می یابم که ارزش های خودم و سازمان خیلی "کارکنان به بیانیه هایی همچون؛  هستند که تعهد نوعاً به وسیله جستجوی واکنش

( بود که در میان سایر OCBاندازه گیری می شود. کمک منحصر به فرد اورگان، شناسایی دسته ای از رفتارهای کارکنان) "شبیه هم هستند

بل کاربردی در جستجوی رابطه رفتاری نگرش های شغلی کارکنان را مورد متغیرها با رضایت شغلی ارتباط داشت که ممکن بود که به طور قا

 (.288: 2002، 54آزمون قرار دهد.)مورفی و همکاران

 

 انواع رفتار شهروندي

نتایج  علیرغم توجه فزاینده به موضوع رفتارهای شهروندی، با مروری بر ادبیات این حوزه، فقدان اجماع درباره ابعاد این مفهوم آشکار می گردد.

بررسی ادبیات نشان می دهد که تقریباً سی نوع متفاوت از رفتار شهروندی قابل تفکیک است و تعاریف متعددی از آن به عمل آمده است که 

البته هم پوشانی های زیادی بین آن ها وجود دارد. پودساکف و همکارانش در مطالعات خود هفت بعد مشترک را از این تقسیم بندی ها 

 نموده اند که عبارتند از: استخراج

  60فضیلت مدنی-6        59ابتکار فردی -5  58اطاعت سازمانی -4   57تعهد سازمانی -3  56جوان مردی -2  55رفتار امدادی )کمک کننده( -1

 (.516: 2000)پادساکف و همکاران،  61خود بهبودی )توسعه شخصی( -7

چنین رفتارهایی انجام داده اند که رفتارهای شهروندی سازمانی را در قالب میالدی دسته بندی مفصل دیگری از  2000پودساکوف در سال 

 هفت دسته تقسیم می نماید:

 توسعه شخصی -7خود رضایت مندی   -6تعهد سازمانی   -5آداب اجتماعی   -4ابتکار فردی   -3جوان مردی   -2رفتار امدادی   -1

 قسیم بندی می نماید:را در قالب چهار دسته ت OCBمیالدی( نیز  1997نت میر )

 (.30-29: 2004نوع دوستی)کاسترو،  -4وجدان کاری    -3آداب اجتماعی   -2جوان مردی    -1

 ))مارکوزی(( رفتار شهروندی سازمانی را به دو نوع مختلف تقسیم بندی می کند:

 یاری و کمک مثبت و فعال -1

 (.185: 2000، 62)ویگودااجتناب از رفتارهایی که به همکاران و سازمان لطمه وارد می کند.  -2

 بورمن و موتوویدلو به طور خاص برای تبیین عملکرد شهروندی سازمانی مدلی پنج بعدی ارائه نموده که این ابعاد عبارتند از:

 پشتکار توام با شور و شوق و تالش فوق العاده که برای تکمیل فعالیت های کار موفقیت آمیز، ضروری است. -1

 الیت های کاری که بصورت رسمی بخشی از وظیفه کاری افراد نیست.داوطلب شدن برای انجام فع -2

 مساعدت و همکاری با دیگران -3

 پیروی از مقررات و رویه های سازمانی -4
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 (.52: 2001، 63پشتیبانی، حمایت و دفاع از اهداف سازمانی )بورمن و همکاران -5

ا با توجه به شرایط فرهنگی کشور چین در قالب موارد ذیل مورد مولفه های رفتار شهروندی سازمانی ر 1997(( و همکارانش در سال 64))فارح

 بررسی قرار داده اند:

، 65محافظت از منابع سازمانی )مارکوزی و ژان -5هماهنگی متقابل شخصی   -4وجدان کاری   -3نوع دوستی   -2آداب اجتماعی   -1

2004 :28-29.) 

باره مولفه های رفتار شهروندی سازمانی توسط اورگان ارائه شده است که این ابعاد شاید بتوان گفت که معتبرترین تقسیم بندی ارائه شده در 

 عبارتند از:

 (.3: 2004نزاکت )مارکوزی و ژان،  -5جوان مردی   -4وجدان کاری   -3نوع دوستی   -2آداب اجتماعی   -1

مثبت مطرح هستند ضمن اینکه به عنوان رفتاری  آداب اجتماعی، وجدان کاری و نوع دوستی به عنوان مولفه های کمک کننده فعال و    

تلقی می گردد که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان      می دهد. وجدان کاری رفتاری است که فراتر از الزامات تعیین 

 ی سود رساندن به سازمان(.شده به وسیله سازمان در محیط کار             می باشد.)همانند کار در بعد از ساعت اداری برا

 (.30: 2004نوع دوستی عبارت است از کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظایف خود)کاسترو و همکاران،

جوان مردی و نزاکت مولفه هایی هستند که بیان گر اجتناب از وارد نمودن خسارت به سازمان می باشند. جوان مردی عبارت است از     

یبایی در مقابل مزاحمت های اجتناب ناپذیر و اجحاف های کاری بدون  اینکه گله و شکایتی صورت پذیرد. در حالی که نزاکت تمایل به شک

 (.3: 2004، 66درباره اندیشیدن به این است که چطور اقدامات فرد بر دیگران تاثیر می گذارد. )مارکوزی و ژان

 پیشینه تحقیق

 پیشینه تحقیقات خارجی

ارتباط رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی و اثر آنها بر یادگیری  "( در تحقیق خود با عنوان 2011چنگ و همکاران ) -چانگ چی    

به بررسی رابطه بین متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و تاثیر این دو عامل بر یادگیری سازمانی در یکی از شرکتهای  "سازمانی

اخته، که نتایج تحقیق نشان می دهد که رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی، هر دو تاثیر مثبت و معنادار بر یادگیری سازمانی تایوان پرد

دارد. ضمن اینکه نتاج تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان رفتار شهروندی سازمانی و تعهدسازمانی می باشد. بر اساس نتیجه 

 کارکنانی که دارای تعهد سازمانی باالیی بودند از رفتارهای شهروندی سازمانی مطلوبی برخوردار بودند.این تحقیق، 

به بررسی  "تعهد سازمانی به عنوان پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی "(، طی تحقیقی با عنوان2011باخشی، کومار و شارما )    

درو الکتریک در کشور هندوستان پرداخته اند که در این تحقیق، محققین با استفاده از مدل سه رابطه این دو متغیر در شرکت ملی نیروی هی

( به بررسی وجود یا عدم وجود رابطه این دو مفهوم پرداختند که نتایج 1988( و مدل رفتار شهروندی سازمانی ارگان)1991بعدی آلن و مایر)

ه بعد تعهد سازمانی )تعهد مستمر، تعهد هنجاری و تعهد عاطفی( بر بروز رفتارهای تحقیق نشان از وجود ارتباط مثبت و معنادار هر س

شهروندی سازمانی در میان کارکنان شرکت مذکور داشته است. و در نهایت محققین به این نتیجه رسیده اند که با ارتقاء تعهد سازمانی 

  منجر به بهبود عملکرد کارکنان و کارایی و اثربخشی سازمان می گردد.کارکنان، رفتارهای شهروندی سازمانی نیزر ارتقاء یافته و نتیجتاً

به  "رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در مدارس ابتدایی کشور ترکیه "(؛ در تحقیق خود با عنوان2008ایلماز و بوک اوغلو)    

ایی کشور ترکیه در شهر آنکارا پرداخته اند که نتایج تحقیق نشان از نفر از معلمان مدارس ابتد 225بررسی رابطه میان این دو عامل در میان 

آن دارد که میان تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد  که آن 
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تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دارند از نظر بعد  دسته از معلمانی که دارای ادراک باالتری نسبت به سایرین در خصوص مفاهیم

ده تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به نسبت دیگران، در درجه باالتری قرار گرفته و نمرات باالتر از متوسط در ابعاد مذکور کسب کر

 اند.

به  "مل و فاکتورهای موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانیمطالعه عوا "(، طی تحقیق خود با عنوان2009وانگون گو، لی و همکاران)    

بررسی برخی از عوامل مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی از جمله اثر رضایت شغلی، تعهد سازمانی، جنس، فرهنگ و... در بروز رفتار های 

ان از آن دارد که میان رضایت شغلی کارکنان و بروز شهروندی سازمانی، در برخی از کشورهای آسیای شرق پرداخته اند. که نتایج تحقیق نش

رفتار های شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان از آن دارد که تعهد سازمانی به عنوان عامل 

 اصلی و ایجاد کننده رفتارهای شهروندی سازمانی در میان نمونه مورد مطالعه بوده است.

 ه تحقيقات داخلیپيشين

که  "رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی با تعهد سازمانی و میل به ماندن در شغل در میان کارکنان شرکت سایپا "تحقیقی با عنوان     

ا عواملی از با استفاده از ابزار پرسشنامه به انجام رسیده که نتایج تحقیق نشان داد که تعهد عاطفی ب 1387توسط عریضی و همکاران در سال 

جمله مشارکت حمایتی، مردانگی و متابعت، دارای رابطه مثبت می باشد. در حالی که رابطه نوع دوستی با آن دارای رابطه منفی می باشد. و 

مشارکت حمایتی، وفاداری و مشارکت کنشی، تعهد مستمر را پیش بینی می کند.  همچنین مشارکت حمایتی و متابعت از زیرمجموعه های 

تارهای شهروندی سازمانی، تعهد هنجاری را پیش بینی می کند. و متغیر مالک میل به ماندن در سازمان با مشارکت حمایتی از زیرمجموعه رف

 های رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری دارد.

سید که توسط  "موردی گمرکات استان گیالن رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان؛ مطالعه" تحقیق دیگری با عنوان      

نفر از کارشناسان، مدیران میانی و عالی گمرکات استان  137در میان  1389در سال  اسماعیل ملک اخالقبه راهنمایی دکتر  محسن موسوی

ین تعهد سازمانی کارکنان و رفتار . که نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که ببه انجام رسیده استگیالن با استفاده از ابزار پرسشنامه 

ای شهروندی سازمانی آنان رابطه معنادار وجود دارد. و هر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش می یابد تاثیر بیش تری در بروز رفتاره

یج حاصل از تحقیق، نشان از شهروندی داشته و باعث ارتقاء آن و در مجموع موجب افزایش کارایی و اثربخشی سازمان می شود. همچنین نتا

تعهد مستمر و تعهد هنجاری( با رفتار شهروندی سازمانی داشته، به طوری که ارتقاء هر یک  -ارتباط معنادار ابعاد تعهد سازمانی)تعهد عاطفی

 ربخشی سازمان می گردد.از  ابعاد مزبور در کارکنان، منجر به افزایش بروز رفتارهای شهروندی سازمانی و نتیجتاً منجر به کارایی و اث

نفره از کارمندان و مدیران شرکت های  150طی نمونه  "اخالق، فناوری اطالعات و رفتار شهروندی سازمانی" دیگری با عنوان در پژوهش     

که طی آن پژوهش گر با  به انجام رسیده 1387بابک سهرابی و امیر خانلری در سال که توسط فناوری اطالعات واقع در شهرستان تهران؛ 

نموده که نتایج تحقیق، نشان از آن دارد که ارزش های اخالق سازمانی به طور  استفاده از طراحی پرسشنامه اقدام به جمع آوری داده ها

ی دهد که چنانچه غیرمستقیم بر اخالق فناوری اطالعات از طریق تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار است. نتایج دیگر نشان م

قی افراد ارزش های اخالق سازمانی خود را باال تصور نمایند؛ تعهد باالتری به سازمان نشان می دهند. و تعهد سازمانی که از ارزش های اخال

ارهای اخالق سازمانی نشات می گیرد به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اخالق فناوری اطالعات موثر است. ضمن اینکه تعهد به سازمان بر رفت

 گرایانه در استفاده از فناوری اطالعات تاثیر زیادی دارد. 

طی  "بررسی تاثیرگذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی" دیگری با عنوان درتحقیق    

به انجام رسیده، که در آن برای  1387ریمی و همکاران در سال نفره متشکل از کارشناسان بانک ملت، توسط عباسعلی حاج ک 154نمونه 

( استفاده 1990( و برای سنجش تعهد سازمانی از طریق مقیاس اندازه گیری آلن و مایر)1986سنجش اقدامات منابع انسانی از پرسشنامه الور)

ازمانی دارد. همچنین تاثیرگذاری اقدامات منابع انسانی بر گردیده، که نتایج تحقیق، نشان از تاثیرگذاری تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی س

نکه رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن تعهد سازمانی به عنوان متغیر واسطه ای)میانجی(، معنادار و مورد تایید قرار گرفته است. ضمن ای
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تری به بروز رفتارهای شهروندی سازمانی داشته و این  نتایج حاکی از آن است که کارکنان مسن تر نسبت به کارکنان جوان تر تمایل بیش

اثربخش دسته از کارکنان به نسبت به مشاغل و سازمان خود متعهدترند. نیز بر پایه این نتایج؛ زمانی که اقدامات منابع انسانی به طور مطلوب و 

د منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان می اتخاذ و در سازمان اجرا شود، تعهد کارکنان به سازمان افزایش، و به احتمال زیا

 گردد.

 مدل مفهومی تحقيق

متغیر اصلی تحقیق، رفتار شهروندی سازمانی است که در این پژوهش به عنوان متغیر وابسته تعریف می گردد. و متغیر مستقل پژوهش، تعهد 

( تاثیر ابعاد تعهد سازمانی یعنی ابعاد هنجاری، مستمر 2004د سازمانی آلن و مایر )سازمانی می باشد. در این تحقیق با استفاده از دیدگاه تعه

 و عاطفی در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان تولیدی شرکت آب معدنی دماوند مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. 

وع شرح داده شده است. در این پژوهش برای بررسی رفتار شهروندی سازمانی در ادبیات تحقیق، برخی از مدل ها و دیدگاه های مرتبط با موض

( که یکی از مهمترین و کامل ترین مدل های رفتار شهروندی سازمانی است استفاده شده است. مبنای رفتار گرایی 2000از مدل پودساکف)

سازمانی و اینکه در کلیه سطوح سازمانی قابل اجراست از  و جامع بودن آن از نظر شاخص های اندازه گیری و سنجش ابعاد رفتار شهروندی

(؛ که یکی از جامع 2004جمله دالیل انتخاب این مدل به شمار می آیند. ضمن اینکه برای بررسی ابعاد تعهد سازمانی از مدل آلن و مایر)

های تشکیل دهنده رفتار شهروندی سازمانی در ترین و پرکاربردترین مدل ها در تحقیقات سازمانی می باشد، استفاده گردیده است. شاخص 

 مدل پودساکف، عبارتند از: 

محافظت از منابع  -7هماهنگی متقابل شخصی  -6نزاکت  -5جوان مردی  -4وجدان کاری  -3نوع دوستی  -2آداب اجتماعی  -1

 سازمان

مستمر و تعهد هنجاری به عنوان متغیرهای مستقل بر اساس دیدگاه آلن و مایر نیز، تعهد سازمانی و ابعاد آن شامل؛ تعهد عاطفی، تعهد 

تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج اغلب تحقیقات انجام شده، نشان از آن دارد که میان تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، 

 رابطه وجود دارد که بر این اساس مدل مفهومی تحقیق نیز به شکل ذیل ارائه گردیده است.

 
 ا: مدل مفهومی تحقيقشکل 

 اهداف تحقيق

هدف اصلی در این تحقیق شناخت و تبیین رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت آب معدنی دماوند می باشد. 

 در ضمن در کنار هدف اصلی فوق، اهداف فرعی ذیل نیز دنبال می شود:

 سازمانی  تبیین رابطه بین تعهد عاطفی و رفتار شهروندی -1

 تبیین رابطه بین تعهد مستمر و رفتار شهروندی سازمانی -2

رفتار شهروندی 

 سازمانی

 )متغیر مستقل(

تعهد 

 سازمانی

)متغیر 

 تعهد عاطفی

 تعهد مستمر

تعهد 

 هنجاری
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 تبیین رابطه بین تعهد هنجاری و رفتار شهروندی سازمانی -3

 بررسی اهمیت تعهد سازمانی در ارتباط با بروز رفتارهای شهروندی سازمانی  -4

 یت دانشارائه راهکارهای الزم برای ارتقاء و اثربخشی فرهنگ سازمانی در ارتباط با مدیر -5

 سواالت تحقيق

 سوال اصلی: 

 آیا تعهد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت تولیدی آب معدنی دماوند تاثیر دارد؟

 سواالت فرعی:

 آیاتعهد عاطفی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت تولیدی آب معدنی دماوند تاثیر دارد؟ -1

 جاری بر  بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت تولیدی آب معدنی دماوند تاثیر دارد؟آیا تعهد هن -2

 آیا تعهد مستمر بر  بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت تولیدی آب معدنی دماوند تاثیر دارد؟ -3

 فرضیه های تحقیق

 فرضیه اصلی:

 سازمانی در کارکنان شرکت تولیدی آب معدنی دماوند تاثیر معنادار دارد.تعهد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی 

 فرضیه های فرعی:

 تعهد عاطفی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت تولیدی آب معدنی دماوند تاثیر معنادار دارد. -1

 معدنی دماوند تاثیر معنادار  دارد. تعهد هنجاری بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت تولیدی آب -2

 تعهد مستمر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت تولیدی آب معدنی دماوند تاثیر معنادار دارد. -3

 نوع و روش تحقيق 

رابطه بین مولفه  تحقیق حاضر از نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی و از آنجا که در این پژوهش، محقق به دنبال مشخص کردن و بررسی

های تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت آب معدنی دماوند می باشد، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و از نظر روش 

 پژوهش، پیمایشی است.

 روش هاي  گردآوري اطالعات)پایایی و روایی ابزار اندازه گيري(

 الف( روش کتابخانه ای

ه مبانی نظری و پیشینه تحقیق از کتاب ها، پایان نامه ها، مقاالت، پایگاههای اطالعاتی و اینترنت و... استفاده گردیده برای اطالعات مربوط ب

 است.

 ب( روش میدانی )پرسشنامه(

ست. در پژوهش در این زمینه، از ابزارهایی مانند مشاوره ومصاحبه با خبرگان در زمینه طراحی پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن استفاده شده ا

حاضر، از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی سنجش استفاده شده است. برای سنجش متغیرها از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است که عبارتند 

پرسشنامه (. به منظور اطمینان از روایی 2004( و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر )2000از: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف )

پرسشنامه در چندین مرحله در بین خبرگان توزیع و بر اساس نظرات آنان اصالحات الزم  20ها، عالوه بر استفاده از نظر متخصصان، تعداد 

 می باشد، می توان گفت 70/0اعمال گردید. از آنجائیکه میزان آلفای کرونباخ بدست آمده برای متغیرهای تحقیق و ابعاد آن ها بزرگتر از

 متغیرهای تحقیق از پایایی قابل قبولی برخوردارند. 
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 : ميزان آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه1جدول

ضریب آلفای  پرسشنامه

 کرونباخ

ضریب آلفای  متغیر

 کرونباخ

ضریب آلفای  ابعاد

 کرونباخ

 

 

 

 

 تحقیق

 

 

 

 

762/0 

 

 

 

 

 رفتار شهروندی سازمانی

 

 

 

 

867/0 

 792/0 آداب اجتماعی

 768/0 ع دوستینو

 725/0 وجدان کاری

 847/0 هماهنگی متقابل شخصی

 777/0 محافظت از منافع سازمان

 731/0 جوان مردی 

 794/0 نزاکت

 794/0 تعهد سازمانی

 

 868/0 تعهد عاطفی

 812/0 تعهد هنجاری

 816/0 تعهد مستمر

 

می باشد، می توان گفت متغیرهای تحقیق  7/0خ بدست آمده برای متغیرهای تحقیق و ابعاد آن ها بزرگتر از از آنجائیکه میزان آلفای کرونبا

 از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.

 

 

 قلمرو تحقيق 

 قلمرو موضوعی:  

 ی انجام شده است.این تحقیق در حوزه علوم انسانی، و در قالب مباحث مربوط به سازمان و مدیریت و حوزه رفتار سازمان 

 قلمرو مکانی: 

 قلمرو مکانی این پژوهش؛ شرکت تولیدی آب معدنی دماوند واقع در شهر دماوند می باشد. 

 قلمرو زمانی: 

 می باشد. 1391ماهه اول سال  5قلمرو زمانی این پژوهش؛ مربوط به 

 جامعه و روش نمونه گیری

ز کارکنان تولیدی شرکت آب معدنی دماوند می باشد. در این پژوهش با توجه به نوع نفر ا 250جامعه آماری این تحقیق، شامل تعداد     

توزیع جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده، همچنین حجم نمونه مورد بررسی، با استفاده از فرمول کوکران به 

 مه، اطالعات مورد نظر جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نفر از جامعه مزبور انتخاب و با استفاده از پرسشنا 114تعداد 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

 برای تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی به صورت زیر عمل شده است:

 است.الف( روش توصیفی: از آمار توصیفی به منظور تحلیل متغیر های جمعیت شناختی استفاده شده 
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 ب( روش استنباطی: در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون های زیر استفاده شده است.

 اسمیرنوف، جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شده است. –از آزمون  کولموگروف   -1

 از تحقیق عامل تاییدی جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. -2

 تجزیه وتحليل داده ها

 اطالعات جمعيت شناختی پاسخ دهندگان

درصد از کل نمونه انتخابی را زنان  تشکیل می دهند. رابطه  3.5درصد مرد و  96.5آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که 

درصد  34.2سی و درصد دارای تحصیالت کارشنا 15.8درصد کارشناسی ارشد،  2.6استخدامی پرسنل، تماماً قراردادی می باشد. حدود 

درصد دارای مدرک دیپلم می باشند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان دارای تحصیالت  47.4کاردانی و 

 50 "قریباقرار دارند که به نوعی نشان از جوان بودن پرسنل این بانک دارد. ت 35تا  25درصد از افراد در فاصله سنی  60دیپلم هستند. حدود 

سال سابقه فعالیت( می توان نتیجه گرفت که  11سال سابقه کار دارند. که با توجه به قدمت سازمان )حدود  3درصد پاسخ دهندگان بیش از 

 د. تقریباً شناخت خوبی از سازمان، رفتارها و ارتباطات میان فردی داشته باشند واین شناخت اعتبار پاسخ ها را در این تحقیق باال می بر

 اسمیرنوف( متغیر رفتار شهروندی سازمانی  -آزمون نرمال بودن )کولموگروف

 0H:داده ها نرمال نیست )از جامعه نرمال نیامده اند(               

 1H:داده ها نرمال است )از جامعه نرمال آمده اند(           

 اسميرنوف براي متغير رفتار شهروندي سازمانی -: آزمون کولموگروف2جدول

رفتار شهروندی  متغیرها

 سازمانی

آداب 

 اجتماعی

نوع 

 دوستی

وجدان 

 کاری

هماهنگی 

 متقابل شخصی

منابع 

 سازمان

جوان 

 مردی

 نزاکت

 114 114 114 114 114 114 114 114 تعداد نمونه

معناداری دو 

 طرفه

197/0 138/0 051/0 090/0 32/0 22/0 093/0 094/0 

تایید می شود و نتیجه می گیریم  1Hاست پس فرض 05/0با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیر رفتار شهروندی سازمانی  بزرگتر از 

 که داده های جمع آوری شده متغیر رفتار شهروندی سازمانی نرمال است.

 متغیر تعهد سازمانیاسمیرنوف(  -آزمون نرمال بودن )کولموگروف

 0H:داده ها نرمال نیست )از جامعه نرمال نیامده اند(          

 1H:داده ها نرمال است )از جامعه نرمال آمده اند(           
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 اسميرنوف براي متغير تعهد سازمانی -:  آزمون کولموگروف3جدول

 تعهد هنجاری تعهد مستمر تعهد عاطفی تعهد سازمانی متغیرها

 114 114 114 114 تعداد نمونه

 196/0 059/0 80/0 063/0 معناداری دو طرفه

تایید می شود و نتیجه می گیریم که داده  1Hاست پس فرض 05/0با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیر تعهد سازمانی بزرگتر از 

 ری شده برای متغیر سازمانی نرمال است.های جمع آو

 تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیر رفتار شهروندی سازمانی 

 
 :  مدل تحليل عاملی تایيدي شاخص هاي رفتار شهروندي سازمانی )تخمين استاندارد(2شکل
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 :  مدل تحليل عاملی تایيدي شاخص هاي رفتار شهروندي سازمانی)معناداري ضرایب(3شکل

 (96/1تی )بیشتر از  مقادیر های متغیر رفتار شهروندی سازمانی از شاخص تمامی که دهد می نشان اشکال فوق در مندرج عاملی تحلیل ایجنت

 .شوند می محسوب مناسبی های متغیر رفتار شهروندی سازمانی شاخص سنجش برای برخوردارند و قبولی مورد (3/0عاملی )بیشتر از بار و

 يدي شاخص هاي متغير تعهد سازمانیتحليل عاملی تای

 
 :  مدل تحليل عاملی تایيدي متغير تعهد سازمانی )تخمين استاندارد(4شکل
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 : مدل تحليل عاملی تایيدي متغير تعهد سازمانی )معناداري ضرایب(5شکل

 بار و (96/1تی )بیشتر از  مقادیر از تعهد سازمانی به های مربوط شاخص تمامی که دهد می اشکال فوق نشان در مندرج عاملی تحلیل نتایج

 .شوند می محسوب مناسبی های تعهد سازمانی شاخص سنجش برای برخوردارند و قبولی مورد (3/0عاملی )بیشتر از

 آزمون و نتایج فرضيه هاي تحقيق:

 آزمون و نتایج فرضیه اصلی:

 ن شرکت تولیدی آب معدنی دماوند تاثیر معنادار دارد.فرضیه اصلی:. تعهد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنا

 و ضریب تعيين )متغير وابسته: رفتار شهروندي سازمانی( tي ضرایب مسير، آماره 4-9جدول 

 (𝑅2ضریب تعیین کل ) tآماره  (ضریب مسیر ) متغیر پیش بین

 60/0 49/6** 78/0 تعهد سازمانی

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 
و  78/0ی این پژوهش تاثیر تعهد سازمان را بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را آزمون می کند. با توجه به ضریب مسیر فرضیه اصل

درصد بر بروز رفتارهای شهروند سازمانی تاثیر معنادار  99می توان گفت: تعهد سازمانی در سطح اطمینان  49/6به مقدار   tهمچنین آماره 

 ین فرضیه اصلی پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود.  و مثبتی دارد؛ بنابرا

شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می کند.  60/0( برابر 𝑅2مقدار ضریب تعیین چندگانه )

 روز رفتارهای شهروندی سازمانی را پیش بینی کند. درصد از تغییرات ب 60بر این اساس متغیر تعهد سازمانی روی هم رفته توانسته است 

یه نتیجتاً می توان گفت که میزان باالی تعهد سازمانی، موجب افزایش تمایل به بروز رفتارهای شهروندی سازمانی می شود. در واقع نتایج فرض

ابطه معنادار وجود دارد. و هر قدر میزان تعهد اصلی تحقیق نشان می دهد که بین تعهد سازمانی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی آنان ر
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د سازمانی کارکنان افزایش یابد، تاثیر بیشتری بر رفتار شهروندی سازمانی داشته و باعث ارتقاء و بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی می شو

 می گردد. که در مجموع موجب افزایش بهره وری کارکنان و نتیجتاً اثربخشی و کارایی فعالیت های سازمان

 

 
 : تحليل عاملی تأیيدي فرضيات فرعی تحقيق )تخمين استاندارد(6شکل

 
 : تحليل عاملی تأیيدي فرضيات فرعی تحقيق )معناداري ضرایب(7شکل

 : تاثیر ویژگی های تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان شرکت3و2و1فرضیه های فرعی 

 تولیدی آب معدنی دماوند.
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 و ضریب تعيين )متغير وابسته: رفتار شهروندي سازمانی( tي :  ضرایب مسير، آماره4جدول

 (𝑅2ضریب تعیین کل ) tآماره  (ضریب مسیر ) متغیر پیش بین

  15/8** 64/0 تعهد عاطفی

  65/5** 56/0 تعهد هنجاری

  59/1 27/0 تعهد مستمر

   61/0 

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 
  این پژوهش تاثیر تعهد عاطفی را بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی آزمون می کند. با توجه به ضریب مسیر  1فرضیه فرعی

درصد بر بروز رفتارهای شهروند  99می توان گفت: تعهد عاطفی در سطح اطمینان  15/8به مقدار   tو همچنین آماره  64/0

پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود. در نتیجه می توان گفت  1ار و مثبتی دارد؛ بنابراین فرضیه فرعی سازمانی تاثیر معناد

که میزان باالی تعهد عاطفی، موجب افزایش بروز رفتارهای شهروندی سازمانی می شود. در واقع نتایج حاصل از این فرضیه، نشان 

روندی سازمانی آنان رابطه معنادار وجود دارد. و هر قدر میزان تعهد عاطفی می دهد که بین تعهد عاطفی کارکنان و رفتار شه

کارکنان افزایش یابد، تاثیر بیشتری بر رفتار شهروندی سازمانی آنان داشته و باعث ارتقاء رفتارهای شهروندی سازمانی گردیده و 

 در کل باعث افزایش کارایی و اثربخشی سازمان می گردد.

  پژوهش تاثیر تعهد هنجاری را بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی آزمون می کند. با توجه به ضریب مسیر این  2فرضیه فرعی

درصد بر بروز رفتارهای شهروند  99می توان گفت: تعهد هنجاری در سطح اطمینان  65/5به مقدار   tو همچنین آماره  56/0

پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود. در نتیجه؛ میزان باالی  2رعی سازمانی تاثیر معنادار و مثبتی دارد؛ بنابراین فرضیه ف

تعهد هنجاری، موجب افزایش بروز رفتارهای شهروندی سازمانی می شود. در واقع نتایج حاصل از این فرضیه، نشان می دهد که 

هر قدر میزان تعهد هنجاری کارکنان  بین تعهد هنجاری کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی آنان رابطه معنادار وجود دارد. و

 افزایش یابد، تاثیر بیشتری بر رفتار شهروندی سازمانی آنان داشته و باعث ارتقاء رفتارهای شهروندی سازمانی می گردد.

  این پژوهش تاثیر تعهد مستمر را بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی آزمون می کند. با توجه به ضریب مسیر  3فرضیه فرعی

درصد بر بروز رفتارهای شهروند  99می توان گفت: تعهد مستمر در سطح اطمینان  59/1به مقدار   tو همچنین آماره  27/0

پژوهش معنادار نمی باشد و تایید نمی شود. در نتیجه می توان گفت  3سازمانی تاثیر معنادار و مثبتی ندارد؛ بنابراین فرضیه فرعی 

تعهد مستمر، موجب افزایش بروز رفتارهای شهروندی سازمانی نمی شود. در واقع نتایج حاصل از  که در این جامعه آماری، افزایش

این فرضیه، نشان می دهد که بین تعهد مستمر کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی آنان رابطه معنادار وجود ندارد. و افزایش میزان 

 ی سازمانی آنان تاثیری ندارد.تعهد مستمر کارکنان، در ارتقاء و بهبود  رفتار شهروند

شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را بررسی می  61/0( برابر𝑅2مقدار ضریب تعیین چندگانه )

رفتارهای شهروندی ات ریدرصد از تغی 61متغیرهای تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر روی هم رفته توانسته اند  بر این اساسکند. 

. بر اساس ضرایب مسیر می توان گفت سهم بیشتر این پیش بینی مربوط به متغیرهای تعهد هنجاری و عاطفی دنرا پیش بینی کن سازمانی

متغیر  می باشد زیرا این متغیرها دارای ضریب مسیر بزرگتری می باشند. البته یادآوری می شود که تعهد مستمر سهم معناداری در پیش بینی

 وابسته نداشته است.

 نتیجه گیری: 
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(، 1986( ، اورایلی و چتمن )1995(، ماننس )1994(، موریسن )1998نتایج حاصل از این پژوهش، نتایج تحقیقات تجربی کارسون و کارسون )

بین تعهد سازمانی و رفتار  ( را در خصوص وجود ارتباط مثبت1388(، رستمی، مهدیون، شالچی، نارنجی و غالمی )1388عریضی و گل پرور )

 (.2005شهروندی سازمانی حمایت می کند. )الوتیبی،

 همان طور که قبالً نیز بیان گردیده، تحقیقات زیادی در زمینه رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی به مرحله انجام رسیده

(. در مورد تعهد دو رویکرد 1388؛ عریضی و گل پرور،2008میراری و کورابی،؛ د2008؛ یلماز و همکاران، 1995است.)گانالچ و آکرول و منتزر،

کلی وجود دارد؛ الف( رویکردی که از افراد می خواهد نسبت به سازمان وفادار و به آن متعهد بمانند که رویکردی یک طرفه است که تا حدی 

جبران می شود. و ب( رویکردی است که تعهد را عبارت از یک با حمایت سازمانی ادراک شده که توسط آیزنبرگر مفهوم سازی شده است 

(. در پژوهش حاضر 1388پیمان روان شناختی و دو طرفه می داند. رویکر اخیر با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد.)عریضی و گل پرور، 

یده شد، چهار بعد رفتار شهروندی سازمانی یعنی بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنادار بدست آمد. همان طور که د

مشارکت حمایتیف مردانگی و متابعت، تعهد عاطفی را به صورت مستقیم پیش بینی می کند. باید توجه کرد که تعهد عاطفی عبارت از همانند 

تعلق یک تعلق عام بوده و با تعلقات عام  سازی با سازمان است؛ به عبارتی دیگر فرد هویت خود را در سازمان پیدا می کند به همین دلیل این

 ( هماهنگ می باشد. 2001عمدتاً رابطه مثبت نشان می دهد این رویکرد با نتایج تحقیق ریسوس و پنر )

 با را ارتباط قویترین عاطفی تعهد کردند که بیان سازمانی تعهد مؤلفه ای سه مدل نظریه و  خصوص تحقیقی در ( طی2004پاول و مایر )

 رفتارهای عاطفی با تعهد ارتباط به نسبت اما دارد ارتباط سازمانی شهروندی رفتار با نیز دارد. تعهد هنجاری سازمانی شهروندی رهایرفتا

 است. ضعیف تر سازمانی شهروندی

ارند به خاطر نیاز خود دارند، افرادی که تعهد مستمر د آن تمایل به چون مانند می سازمان در خاطر این به قوی عاطفی تعهد دارای کارکنان

 ماندن به دین احساس واقع در و باید بمانند که کنند می احساس دارند، قوی هنجاری تعهد که کارکنانی از دسته آن در سازمان می مانند 

 (.2004دارند )کاسترو،  سازمان در

 در تعهد جزء مهمترین عاطفی تعهد که دریافت 1997درسال  بولن باشد. شهروندی رفتار کنندگان گویی پیش از تواند می سازمانی تعهد

 طور به عاطفی تعهد که داد نشان 1995(. نتایج یک فراتحلیل از سوی ارگان  و رایان در سال 1999شهروندی است )هوی،  رفتار بینی پیش

را  آن اهداف ماند، می باقی سازمان در دارد، باالیی عاطفی تعهد که فردی واقع در ارتباط دارد. کاری وجدان و دوستی نوع ابعاد با معناداری

 (. 1995نشان می دهد )ارگان و رایان،  خود از ایثار حتی یا و حد از بیش تالش اهداف آن به رسیدن برای و پذیرد می

با رفتار ( به این نتیجه رسیدند که از میان تعهد سازمانی، تعهد عاطفی همبستگی مثبت و قوی 2000همچنین مایر و همکارانش در سال )

 اما است، شهروندی سازمانی رفتار برای مثبتی کننده پیش بینی هنجاری تعهد که می کنند بیان شهروندی سازمانی دارد. آن ها همچنین

و تعهد مستمر دارای همبستگی قوی با رفتار شهروندی سازمانی نمی باشد .که با نتایج تحقیقی  .دارد ضعیفتری ارتباط عاطفی تعهد به نسبت

انجام دادیم همخوانی دارد، همانطوری که نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تعهد عاطفی و هنجاری دارای تاثیر مثبتی بر بروز  که

 رفتار شهروندی سازمانی می باشد. تعهد مستمر نتوانست تاثیر چندانی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد. 

 77/0ته در این تحقیق در مورد بخش رفتار شهروندی سازمانی نشان می دهد که مولفه وجدان کاری با بار عاملی نتایج تحلیل های انجام گرف

، آداب 74/0، نوع دوستی با بار عاملی 76/0بیشترین سهم را در شکل گیری متغیر رفتار شهروندی سازمانی را دارد، جوان مردی با بار عاملی 

در رتبه های بعدی و در نهایت محافظت  66/0و هماهنگی متقابل شخصی با بار عاملی  68/0اکت با بار عاملی ، نز69/0اجتماعی با بار عاملی 

 از منافع سازمان در رتبه آخر قرار دارد و کمترین سهم دارد.

بیشترین  93/0بار عاملی نتایج تحلیل های انجام گرفته در این تحقیق در مورد بخش تعهد سازمانی نشان می دهد که مولفه تعهد هنجاری با 

در رتبه 66/0درصد در رتبه ی بعدی و تعهد مستمر با بار عاملی  78/0سهم را در شکل گیری تعهد سازمانی را دارد، تعهد عاطفی با بار عاملی 

 آخر قرار دارد و دارای کمترین سهم در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی می باشد.
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ی توان گفت که نیروی انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزش های سازمانی و متمایل به حفظ عضویت با توجه به نتایج تحقیق حاضر، م

 سازمانی که حاضر باشد فراتر از وظایف مقرر، فعالیت نماید، می تواند عامل مهمی در اثربخشی سازمان باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان

مدن میزان غیبت، تاخیر و ترک خدمت کارکنان گردیده و وجهه سازمان را در اجتماع، مناسب جلوه توام با باالرفتن سطوح عملکرد و پایین آ

 داده و زمینه را برای رشد و بالندگی سازمان فراهم می آورد.

 پیشنهادات برای شرکت آب معدنی دماوند

 های رفتار اصلی محتوای که آنجا از و می گذارند رتأثی تعهد سازمانی بر مثبت اجتماعی تعامالت که دهد نشان گذشته مطالعات بر مروری

 سازمانی تعهد و رفتار این بین ارتباط وجود سو از یک اگر مفهومی چارچوب این براساس هستند. مثبت اجتماعی تعامالت شهروندی سازمانی

 سازمان ها ارائه کرد. به ار الزم های توصیه زمینه این در می توان شود، تأیید رفتار این اثربخشی آموزش دیگر سوی از و

برای اینکه سازمان ها در جهت ایجاد رفتار شهروندی سازمانی حرکت کنند باید گام به گام حرکت کرد. چون فرآیند رفتار شهروندی سازمانی 

و زمان بر می باشد. در یک فرآیند یک روزه نیست که بتوان مانند یک تکنولوژی جدید بتوان آن را وارد سازمان کرد، بلکه یک فرآیند مداوم 

صورتیکه سازمان های موفق و ناموفق در جهت ایجاد تعهد سازمانی به طور قاطع گام هایی بردارند در این صورت رفتارهای شهروندی سازمانی 

 به صورت بالقوه افزایش خواهد یافت.  

 پیشایندها میزان در دستکاری طریق از نظر مورد متغیر یش مقدارافزا در را ما می تواند متغیر، هر نیاز مورد پیشایندهای آشنایی با به طورکلی

 اقدام زمینه این افزایش تعهد سازمانی در طریق از بروز رفتارهای شهروندی سازمانی، جهت در توانند می سازمان ها بنابراین رساند. یاری

بروز رفتارهای شهروندی  رای تاثیر مثبت و معناداری بر بالخص تعهد عاطفی و تعهد هنجاری که در این تحقیق دا .عمل آورند به را الزم

 سازمانی می باشند.

ایجاد رفتار شهروندی سازمانی نیازمند یک فرهنگ بر مبنای تعهد سازمانی است، رفتار شهروندی سازمانی در محیطی توسعه و گسترش پیدا 

 می کند که در آن تعهد سازمانی در میان کارکنان پدید آمده باشد.

 همین منظور و در راستای نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود:به 

  مدیران شرکت آب معدنی دماوند باید با تدابیر الزم سعی نمایند تا میزان تعهد سازمانی کارکنان را افزایش دهند که در این راستا

ری، ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان، سهیم می توانند با توانمند ساختن کارکنان، استخدام افراد الیق و برقراری نظام شایسته ساال

کردن کارکنان در امر تصمیم گیری و کمک به کارکنان در توسعه توانایی ها و رسیدن به قابالی ها در افزایش و ارتقاء تعهد 

 سازمانی کارکنان نقش به سزایی داشته باشند.

 عاطفی کارکنان، ضمن تبیین درست و واقعی اهداف و  به شرکت آب معدنی دماوند پیشنهاد می شود برای افزایش میزان تعهد

ارزش های سازمان، با برقراری ارتباط مفید و موثر با کارکنان، اهداف و ارزش های آن ها را شناخته و در جهت نزدیکی و هم سویی 

طور شخصی احساس مسئولیت این اهداف و ارزش ها با اهداف و ارزش های سازمان گام بردارند تا کرکنان برای موفقیت سازمان به 

 کنند و با رفتارهای داوطلبانه و اختیاری باعث بهبود موثر وظایف و نقش های سازمان شوند.

  در تعهد هنجاری، افراد بر اساس حس وظیفه شناسی و تعهد اخالقی به سازمان وفادار و متعهد می مانند. لذا به مدیران شرکت

رمایه گذاری در زمینه دوره های آموزشی شغلی، ایجاد تسهیالت برای خانواده های آب معدنی دماوند پیشنهاد می شود؛ با س

پرسنل، برگزاری جشن ها با حضور خانواده های کارکنان در اعیاد و مناسبت های مختلف و غیره کارکنان را به سازمان مدیون 

 خود نموده و نسبت به سازمان وفادار بمانند.کرده تا بدین ترتیب کارکنان تالش بیشتری در جهت دستیابی سازمان به اهداف 

  با توجه به اینکه نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم نشانگر عدم ارتباط بین تعهد مستمر و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان بوده لذا

فرد مجدداً در سازمان مزبور به منظور اطمینان از این مسئله، اوالً بهتر است صرفاً تاثیر این بعد را در قالب یک تحقیق منحصر به 

 بررسی نموده و سپس با احتیاط و با در نظر گرفتن کلیه جوانب به اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای مناسب پرداخت. 
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  مدیران شرکت آب معدنی دماوند، می توانند با توانمند ساختن کارکنان خود و ارائه آموزش های الزم در حوزه علوم رفتاری و به

 ر شهروندی سازمانی، گامی موثر در افزایش و بهبود عملکرد بردارند.ویژه رفتا

  شرکت آب معدنی دماوند، برای بهبود عملکرد سازمان، از مولفه های رفتار شهروندی سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده

 بخشند.کنند و سعی نمایند وضعیت رفتار شهروندی سازمانی را در حد مطلوب و مناسب ارتقاء 

  شرکت آب معدنی دماوند، در ساختار سازمانی خود تجدید نظر نماید، به طوری که به سمت و سوی عدم تمرکز حرکت نماید و

کارکنان را در جریان تصمیم گیری ها قرار داده و اختیارات الزمه جهت انجام امور به آن ها محول گردد. بدین منظور؛ مدیران 

ت غیررسمی بین کارکنان و مدیران برگزار نمایند و آن ها را به آگاهی از مباحث روز، اظهار نظر در بایستی هر از چند وقت، جلسا

 مورد مسائلی که فکر می کنند برای سازمان مفید است، تشویق و ترغیب نمایند.

  تا روحیه تعهد در آن ها کارکنان را باید به تالش بی وقفه در انجام دادن وظایف شغلی و انجام دادن کارهای چالشی تشویق کرد

 تقویت شود.

 .احساس تعلق قوی نسبت به شرکت در بین کارکنان ایجاد شود، و پیوندی بین اهداف فردی و سازمانی ایجاد شود 

  کارکنان ماندن در شرکت و تعهد داشتن به آن را به عنوان ارزش قبول  داشته باشند، حتی تا جائیکه پیشنهاد بهتری از شرکت

 ه باشند آن را رد کنند.دیگری داشت

 .حتی وفاداری به شرکت را به عنوان تعهد اخالقی در بین کارکنان شرکت شکل گرفته باشد 

  .از نظر عاطفی بین کارکنان و سازمان وابستگی ایجاد شود 

 احساس تعهد و تعلق   برای کارکنان مسیر شغلی ایجاد شود که بتوانند پیشرفت کنند و توانائی های خود را بروز دهند تا به سازمان

 پیدا کنند.

 .شرکت سعی داشته باشد وجهه و اعتبار خوبی در صنعتی که کار می کند ایجاد نماید 

 .دعوت از کارکنان در جلسات مختلف که بتوانند از نظرات و ایده های کارکنان در جهت شکل گیری اهداف استفاده کنند 
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