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رابطه میان رفتارشهروندي سازمانی با تعهد سازمانی و میل به ماندن در شغل در میان کارکنان  شرکت سایپا

Investigation of relationship among Organizational Citizenship Behavior with
Organizational Commitment and Propensity to stay in Saipa company
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چکیده
هدف این پژوهش تعیین رابطه متغیرهاي رفتار شهروندي : مقدمه

انی و میل به ماندن در شغل در میان کارکنان سازمانی با تعهد سازم
جامعه آماري در این پژوهش : روش. شرکت سایپا بوده است

باشد و نمونه آماري شامل شامل کلیه کارکنان شرکت سایپا می
ابزارهاي این . نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند380

، پودساکف(رفتار شهروندي سازمانی پژوهش شامل پرسشنامه
، پرسشنامه رفتار شهروندي )1990مکنزي، مورمن و فتلر، 

، پرسشنامه تعهد )1994وان داین، گراهام و دینش، (سازمانی 
و پرسشنامه میل به ماندن در شغل ) 1990آلن و می یر، (سازمانی 

هاي پژوهش از براي تحلیل یافته.است) 1980واینر و واردي، (
هاي پژوهش نشان یافته: هاافتهی. رگرسیون گام به گام استفاده شد

داد که رابطه تعهد عاطفی با مشارکت حمایتی، مردانگی، متابعت 
باشد دوستی با آن منفی میدر حالیکه رابطه نوع.مثبت است

)05/0≤p( و مشارکت حمایتی، وفاداري و مشارکت کنشی، تعهد
همچنین مشارکت حمایتی و متابعت .کندمستمر را پیش بینی می

ز زیرمجموعه رفتارهاي شهروندي سازمانی، تعهد هنجاري را ا
و متغیر مالك میل به ماندن با )p≥05/0(کند پیش بینی می

مشارکت حمایتی از زیرمجموعه رفتار شهروندي سازمانی رابطه 
هاي این پژوهش از یافته:گیرينتیجه). p≥05/0(معناداري دارد

کنان، جایابی آنها و توان در مراحل مختلف گزینش کارمی
جانشینی استفاده کرد و کارکنان را در طول زمان با حفظ پیمان 

در پژوهش حاضر از دو . روان شناختی براي سازمان حفظ کرد
. مقیاس مختلف رفتار شهروندي سازمانی استفاده گردیده است

) ده بعد(رابطه مجموعه وسیعی از ابعاد رفتار شهروندي سازمانی
.انی مشخص شده استبا تعهد سازم

شناسی دانشگاه اصفهاندانشیار گروه روان١
شناسی صنعتی و سازمانی شد روانکارشناس ار2

Mohammady.ravi@yahoo.com
هاي گروه سایپاریزي راهبردي نیروي انسانی شرکتمدیر مطالعات و برنامه3

1390مهر : ، تاریخ پذیرش مقاله1390اردیبهشت : تاریخ دریافت مقاله

سازمانی، میل به ماندن رفتارشهروندي سازمانی، تعهد:هاکلیدواژه
.در شغل

Hamid Reza Oreyzi
Maryam Mohammadi
Solat Amiri

Abstract
Introduction: The aim of this research was to
investigate the relationship among organizational
citizenship behavior (OCB), organizational
commitment, and loyalty to a company. 380
employees of Saipa company were randomly
selected to participate in this study.
Method: The participants answered
Organizational Citizenship Behavior
Questionnaire 1 (Podsakoff, Mackenzie and
Fetler, 1990), Organizational Citizenship
Behavior Questionnaire 2 (Dyne, Graham and
Dinesch, 1994), Organizational Citizenship
Behavior Questionnaire (Meyer and Allen, 1990),
and Propensity to Stay in Job Questionnaire
(Wiener and Vardi, 1980). Stepwise regression
was used to analyze data.
Results: Results of the study reveal a positive
correlation between affective commitment,
advocacy participation, sportsmanship, and
obedience. However, there was a significant
negative correlation between affective
commitment and altruism. Results also showed
that advocacy participation, loyalty and
functional participation predict continuous
commitment.  Normative commitment can also
be predicted by advocacy participation and
obedience. Another interesting findings were
relation between broad dimensions of OCB and
organizational commitment.
Conclusion: The findings of this study can be
useful when it is important to select committed
and loyal personnel for a long period of time.

Keywords: organizational citizenship behavior,
organizational commitment, propensity to stay in
job. loyalty
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مقدمه
در . شودمعموالً به صورت عضویت در یک قلمرو سرزمینی، یک اجتماع سیاسی تعریف می1شهروندي،

شهروندي عبارت است از رابطه بین یک فرد و یک دولت که بر اساس آن یک ": نامه بریتانیا آمده استلغت
از محافظت و مراقبت از کند و به نوبه خودفرد، وفاداري و تابعیت خود را نسبت به آن دولت اعالم می

).1383احمدي، ("سوي آن دولت برخوردار می گردد
توجه به شهروندان نه تنها در حوزه سیاست، بلکه در حوزه مدیریت و سازمان نیز با اهمیت تلقی شده 

به ) 1983(3اولین بار توسط بتمن و ارگان) OCB(2رفتار شهروندي سازمان). 152، ص1383زارع، (است 
اي که در زمینه رفتار شهروندي سازمانی انجام گرفت بیشتر براي تحقیقات اولیه. دنیاي علم ارائه شد

اهمیت . شدشناسایی مسئولیتها یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، ولی اغلب نادیده گرفته می
دهد که تحقیقات نشان میرفتار شهروندي سازمانی براي سازمان به خوبی مشخص شده است و اخیراً 

پودساکف، مکنزي، مورمن و (رفتار شهروندي سازمانی بیشترین اثرات را در ایجاد نقش و در ارزیابیها دارد 
مفهوم رفتار شهروندي سازمانی، نوعاً به رفتارهاي ). 1993، 5؛ پودساکف، مکنزي و هواي41990فتلر،

بتمن و (شود اشاره دارد وري سازمانی میی در بهرهفرانقشی که کارکنان دارند و باعث افزایش اثربخش
نماید و و دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می) 2009، 6؛ باوو، پروین، بیتی و شیوو1983ارگان، 

به طور کلی، به آن دسته از ). 48، ص1388مردانی حموله و حیدري، (دهد عملکرد سازمانی را افزایش می
شود، اما اوطلبانه که به صورت مستقیم در سیستم رسمی به آن پاداش داده نمیرفتارهاي دلبخواهی و د

). 1988؛ ارگان، 2009، 7بلوگولوسکی و سومچ(گردد شود، اطالق میباعث ارتقاي کارکردهاي سازمانی می
ان مفید را به عنوان رفتاري که براي سازم9مفهوم گسترده رفتار فرانقشی) 1995(8داین، کامینگز و پارکزوان

بنابراین. داندباشد، میمفید است و باعث افزایش سود در سازمان شده و اختیاري و فراتر از انتظار نقش می
چه به صورت 10رفتار شهروندي سازمانی کارکردهایی از قبیل رفتار فرانقشی، رفتارهاي موافق اجتماعی

عالوه بر ). 2006، 12کلیستین؛ فین2008، 11شالک، روسو(فردي و چه به صورت گروهی در سازمان دارد 
این رفتار شهروندي سازمانی را رفتاري است که داللت بر همکاري و حرکات بنیادین دارد که در تعریف 

رفتارهاي شهروندي ). 2009، 13کورکمز و آرپکت(رسمی شغل به صورت مستقیم به آن اشاره نشده است 

1 Citizenship
2 Organizational Citizenship Behavior
3 Bateman , T.S, and Organ, D.W.
4 Podsakoff, P. M., Mackenzie, S., Moorman, R., Fetler, R.
5 Hui, C.
6 Bove, L., Pervin, S., Beatty, S. and Shiu, E.M.K.
7 Belogolovsky, E. and Somech, A.
8 Van Dyne,L., Cummingg,L.L, and Parks,J.M.
9 Extra-role behavior(EBR)
10 Pro-social behavior
11 Schalk,R, and Rousseau,D.M.
12 Finkelstein,M.A.
13 Korkmaz, T., Arpact, E.
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کند و سازگاري و ه منابع تحول سازمانی کمک میمطلوب سازمانی است چرا که این رفتار بسازمانی، رفتار
رفتار ). 1996، 1تورنیسپید و مرکینسون(شود نوآوري را ایجاد کرده و سبب افزایش اثربخشی سازمانی می

ها و شرح وظایف رسمی در سازمان تعیین هایی است که توسط مسئولیتشهروندي سازمانی شامل فعالیت
. ها، مشتاق افزایش دانش و آگاهی کارکنان هستندامروزه سازمان). 2004و ارگان،2فارح، ژانگ(شود نمی

شود تا سازمانها به افزایش تغییر براي باال بردن تعهد کارکنان اقدام کنند در واقع رقباي سازمانی باعث می
).2001، 3؛ لوك و کرافورد2008دمیراري و همکاران، (

ترین جنبه رفتار شهروندي سازمانی یعنی وفاداري تأکید مهمدر پژوهشی بر) 2009(گودرزوند چگینی 
این مفهوم . کنندکند که اعضاي سازمان به ویژه باالتر از سطح متوسط شغلیشان کار میکرده است و بیان می

و ارگان رفتار 4اسمیت. از رفتار شهروندي سازمانی به صورت نزدیکی با تعهد سازمانی ارتباط دارد
دانند که به قصد کمک به همکاران و یا سازمان براي نشان دادن حس انی را رفتاري میشهروندي سازم

چند تن از ). 2008، 5یلماز و کوکلوو(گیرد وظیفه شناسی و حمایت مستقیم نسبت به سازمان صورت می
ي توصیف کنند که رفتارهاي شهروندي سازمانی براتأکید می) 1966، 6؛ کتز و کان1990ارگان، (دانشمندان 

مشاغل رسمی سازمانی مهم هستند، اما سازمان نباید از آن به عنوان معیاري براي اهداف سازمانی و 
این دسته از رفتارها به عنوان منبع مهم پیشرفت در فرآیندهاي تغییر . موفقیتهاي سازمانی استفاده کند

شوندرتقاي اهداف سازمانی میو باعث ا) 2001، 8؛ ریکاکس و پنر2004و سومچ،7بوگلر(سازمانی بوده 
کنند و فهم آن براي این رفتارها حداکثر کمک را به عملکرد سازمانی می). 2009بلوگووسکی و همکاران، (

توان براي سنجش رضایت و انگیزش شغلی استفاده کرد تواند مفید باشد و چه بسا از آن میمدیران می
مثالً برنی، هنله و (10سازمانی از واژه رفتارهاي فرانقشیعالوه بر رفتار شهروندي ). 2009، 9دیکینسون(

نیز براي اشاره به رفتارهاي ) 2008، 12استون رومرو، آلوارز و تامسون(اي و عملکرد زمینه) 2009، 11ویدنر
شهروندي سازمانی از خشنودي در پژوهشهاي داخل کشور، رفتار. شهروندي سازمانی استفاده شده است

) 1388عریضی و گل پرور، (و یا تعهد سازمانی )1380زاده هنرمند، امی، نیسی و مهرابیشکرکن، نع(شغلی
. تواند پیشایند بروندادهاي سازمانی باشداما رفتار شهروندي سازمانی خود می. آیدحاصل می

1 Turnispseed.D., and Murkison.G.
2 Farh.J.L., Zhong.C.B., and Organ.D.W.
3 Lok.P., and Crawford.J.
4 Smith.
5 Yilmaz, K., Cokluk., B.
6 Katz, D., Kahn, R.L.
7 Bogler,R.
8 Ricux,S.M, and Pener,L.A.
9 Dickinson, L.
10 Extra role behavior
11 Burney,L.L., Henle,C.A., & Widener,S.K.
12 Stone-Romero,E.F., Alvarez,k., & Tompson,L.F.
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سازمان تواند در برخی از مزایاي رفتار شهروندي سازمانی که می) 2000(1بر طبق نظر کوهن و ویگودا
وري مدیریتی، سازماندهی موثر و تخصیص منابع، کاهش بهبود رابطه همکار و بهره: اتفاق بیفتد عبارتند از

هاي مدیریتی سازمان براي باال بردن محصوالت جدید و با کیفیت اضافی و بهبود جاذبههاي هزینه
نظریه غالب براي توضیح رفتارهاي به عنوان) 41964بلوو،(3از نظریه تبادل اجتماعی). 2009، 2چوگاتی(

پایه اصلی تفکر نظریه تبادل اجتماعی، ). 1990ارگان، (شهروندي سازمانی کارکنان استفاده شده است 
کند بینی میکند که عمل هر شخص پاسخ مشخصی را پیشاین تفکر بیان می. تقویت متقابل است

شود، بلکه رابطه ابطه متقابل و عملکرد موثر میتنها تبادل اجتماعی نیست که موجب ر). 1976، 5امرسون(
پژوهش نشان داده . کارکن با سرپرست، کانون موثر منطقی و تجربی براي وجود این رابطه متقابل است

است که کارکنان باالترین تبادل اجتماعی با کیفیت با سرپرستشان را به وسیله وظایف فرانقشی در شغلشان 
در کل، نظریه تبادل اجتماعی پایه اصلی براي توضیح رفتارهاي ). 1997، 6گسنر و داي(دهند پاسخ می

سنجد در استفاده از چند آزمون که یک سازه را می). 2009، 7چیابوبرا و بیرن(شهروندي سازمانی است 
براي سنجش رفتار شهروندي ) 1380(هاي صنعتی امري مرسوم است، مثالً شکرکن و همکاران پژوهش

ها را مورد سنجش مقیاس استفاده کردند و به کمک آن رابطه چندگانه خشنودي شغلی با آنسازمانی از دو
) 1990(واریانس بین خشنودي شغلی با رفتار شهروندي سازمانی، پودساکف و همکاران 41/0قرار دادند و 

بدست را) 1994(واریانس بین خشنودي شغلی با رفتار شهروندي سازمانی وان داین و همکاران 36/0
دهد که واریانس تعیین کننده مربوط به روش نبوده بلکه مربوط به آورند که نزدیکی این واریانسها نشان می
در این پژوهش از همان مقیاسهاي رفتار شهروندي سازمانی براي . خود سازه رفتار شهروندي سازمانی است

شامل مقیاس هاي زیر ) 1990(ان مقیاس پوساکف و همکار. پیش بینی تعهد سازمانی استفاده شده است
:است

اي هستند که به منظور کمک به کارکنان مشخص در رابطه با وظایف رفتارهاي یاري دهنده:8نوعدوستی
صورت )92000؛ دیرسون، اندرسون و پورات،1380شکرکن و همکاران، (و مسایل سازمانی معین 

.گیردمی
فرد را در انجام دادن وظایف خود در باالتر از سطوح مورد انتظار رفتارهایی هستند که:10وظیفه شناسی

.کندهدایت می

1 Cohen ,A.,and Vigoda,J.
2 Choghati,A.A.
3 Social Exchange
4 Blau
5 Emerson
6 Gestner,C., Day,D.
7 Chiabubra,D. and Byrne, Z.S.
8 Altruism
9 Dearson,C.M., Anderson,L.M., and Porath,C.L.
10 Conscientiousness
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.کننداي هستند که از ایجاد مساله و مشکل در محل کار جلوگیري میرفتارهاي مودبانه:1مهربانی
.کننداي هستند که از شکوه و شکایت زیاد در محل کار جلوگیري میرفتارهاي جوانمردانه:2مردانگی

فعالیتهاي مربوط به سازمان هستند دهنده مشارکت فرد در رفتارهایی هستند که نشان: 3فضیلت مدنی
کند که این را حاصل می) 1(مجموع این پنج حیطه، رفتار شهروندي کلی). 2000دیرسون و همکاران، (

ن داین شامل زیر مقیاسهاي مقیاس دوم وا. اندشناسایی شده) 1990(و همکاران4ها توسط پودساکفحیطه
:باشدزیر می

.یعنی اینکه فرد به سازمان و اهداف آن وفادار است:وفاداري
.باشدبیانگر احترام فرد به قواعد و سیاستهاي سازمان می) پیروي از مقررات( :5متابعت

.باشدزمان مینشان دهنده مشارکت مسئوالنه فرد در فعالیتهاي مربوط به سا: 6مشارکت اجتماعی
دهنده نوآوري، حفظ استانداردهاي باال، ترغیب دیگران به رفتارهایی هستند که نشان:7مشارکت حمایتی

.باشندانجام دادن فعالیت و ارائه پیشنهادهایی براي ایجاد تغییرات مثبت در سازمان می
اوطلبانه در وظایف و مأموریتهاي بیانگر انجام فعالیتهاي شغلی اضافی، رشد و تکامل د:8مشارکت کنشی

، 9ها توسط وان دایناین حیطه. شودحاصل می) 2(از مجموع این پنج حیطه رفتار شهروندي کلی . ویژه
.اندشناسایی شده) 1994(10گراهام و دینش

پس از دو ) 1388(عریضی و گل پرور . رفتار شهروندي سازمانی رابطه نزدیکی با تعهد سازمانی دارد
یر مشارکت در تصمیم گیري و خدمت به عموم، رفتار شهروندي سازمانی را به عنوان سومین متغیر متغ

به عنوان یک نگرش مسلط، 11دهه گذشته، تعهد سازمانیدر دو. اثرگذار بر تعهد سازمانی بدست آورند
ن به تعهد رویکرد نوی. محور توجه پژوهشگران بوده و موضوع فراتحلیلهاي زیادي قرار گرفته است

بنابراین، تحقیقات پژوهشگران بعدي به انواع تعهد متمرکز شده است . سازمانی رویکرد چند بعدي است
زاهد بابالن، عسگریان، بهرنگی و نادري، (تواند براي تبیین رفتار در محیط کار در نظر گرفته شود که می
داینر و (را در میان وظایف سازمانی تعهد باالترین شکل معناداري ). 2009دیکینسن، ) (130، ص 1387
و بیشترین پایداري را در سازمان و رابطه قوي را با رفتارهاي شهروندي سازمانی نشان ) 1987، 12شارپ

کند که تعهد در واقع بیان می) 2006(1لوتانز). 1995، 13؛ گاندالچ، آکراچ و منتز2006کوهن، (دهدمی

1 Courtesy
2 Sportsmanship
3 Civic Virtue
4 Podsakoff,P.M.
5 Obedience
6 Social participation
7 Advocacy participation
8 Functional participation
9 Dyne,V.
10 Graham and Dinesch
11 Organizational Commitment
12 Dyner.F.R., Schurp.H.
13 Gandlach.,G.T., Achrol, R.S. and Mentzer

1390شناسی اجتماعی، پژوهشهاي روان
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مشارکت گسترده ) 3پذیرش هنجارها و ارزشهاي سازمانی و ) 2تمایل به ماندن به مدت طوالنی) 1شامل 
می یر و ). 2005، 2بنتین، وندنبرگ، وندنبرگ و اتیسنهمبر(براي دستیابی به رشد و توسعه سازمانی است 

گیرند؛ وابستگی براي سنجش تعهد سازمانی سه دسته از تعهد را در نظر میدر مجموع)1990(3آلن
هاي خود سه بعد اصلی را براي تعهد در کل، آنان در نوشته. 6و احساس تکلیف5ايبینش سرمایه4عاطفی،

ارسنر و (9و تعهد هنجاري8،تعهد مستمر7تعهد عاطفی: گیرند که به ترتیب عبارتند ازدر نظر می
).2008، 10گالینسکی

س آن فرد شدیداً به ساتعهد عاطفی در واقع نوعی وابستگی عاطفی و روانی به سازمان است که بر ا
در تعهد ). 2007، 11چانگ و میاوو(یابد شود و میل به ماندن در شغل در او افزایش میمیسازمان متعهد 

ها و گیرد، چرا که این تمایل به خاطر ذخیره شدن اندوختهمستمر در فرد تمایل به سازمان شکل می
و در نهایت تعهد هنجاري اشاره به . رودها از بین میباشد که با ترك آن فعالیت این اندوختهها میسرمایه

احساس تعهد یا الزام کارمند جهت ماندگاري در سازمان را دارد و خود را به عنوان عضوي از سازمان 
از طرفی حفظ منابع انسانی ). 1993، 13؛ روسو و مک لین1995، 12داین، کومینگ و پارکزون(داند می

وفادار با رفتارهاي شهروندي و نیروي انسانی با تعهد به عنوان یکی از موجود به خصوص نیروي انسانی
.باشد که این پژوهش نیز به آن پرداخته استهدفهاي اصلی در الویتهاي هر سازمان می

). 2006کوهن، (رابطه میان رفتار شهروندي سازمانی و تعهد سازمانی در پیشینه پژوهشها متفاوت است 
؛ 2002، 14؛ کوهن و بوسعیدي1388عریضی و گل پرور، (رابطه بدست آورده اند برخی بین آنها 

در حالی که در پژوهشهاي دیگر رابطه بین این متغیرها بدست ) 1993و آلن و اسمیت، 1994، 15موریسون
هدف در این پژوهش رابطه رفتار شهروندي ). 1993، 17؛ تنسکی1991، 16ویلیام و اندرسون(اند نیاورده

.باشدبا تعهد سازمانی و میل به ماندن در شغل در میان کارکنان شرکت سایپا میسازمانی
روش

رفتار شهروندي سازمانی، تعهد ) مفهوم(از آنجا که این پژوهش سعی در یافتن رابطه بین سه سازه 
اري جامعه آم). 1382گال، بورگ و گال، (سازمانی و میل به ماندن در شغل دارد، از نوع همبستگی است 

1 Luthans,F.
2 Bentin,K., Vandenberg,R., Vandenberg,C., Stinglhamber,F.
3 Meyer,N.J, and Allen,J.P.
4 Affective dependency
5 Costs discernment
6 Feeling of assignment
7 Affective commitment
8 Continuance commitment
9 Normative commitment
10 Eresner,H. and Galinsky,A.
11 Chang,H.T., and Miao.M.C.
12 Vane Dyne,L., Cummings,L.L., and Parks,J.M.
13 Rousseau,D.M., and McLean,P.J.
14 Kuehn,K.W., and Al Buaidi,Y.
15 Morrison,E.W.
16 Williams,J., Anderson,S.E.
17 Tansky,J.W.

...رابطه میان رفتارشهروندي سازمانی با تعهد سازمانی و
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نمونه پژوهش . است1387شرکت سایپا در شهر تهران در سال ) مرد(این تحقیق شامل کلیه کارکنان 
سازي سایپا که به صورت تصادفی ساده نفر از کارکنان و مدیران مرد شرکت اتومبیل380عبارتست از 
.اندانتخاب شده

پودساکف، مکنزي، مورمن و فنر، (1وندي ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه رفتار شهر
که ) 1994وان داین، گراهام و دینش، (2سوال است و پرسشنامه رفتار شهروندي 24که حاوي ) 1990

پرسشنامه رفتار . سوال است و هر دو این پرسشنامه بر روي طیف لیکرتی پنج درجه اي است34حاوي 
وظیفه شناسی، مهربانی، نوعدوستی، مردانگی و : ازسنجد که عبارتند پنج حیطه را می) 1(شهروندي 

وفاداري، متابعت، : سنجد که عبارتند ازنیز پنج حیطه را می) 2(پرسشنامه رفتار شهروندي . فضیلت مدنی
و 90/0) 1(ضریب پایایی براي رفتار شهروندي . مشارکت اجتماعی، مشارکت حمایتی و مشارکت کنشی

و ضریب اعتبار آن 93/0) 2(هم چنین ضریب پایایی رفتار شهروندي 59/0ضریب اعتباري این آزمون 
که حاوي ) 1990(پرسشنامه دوم تعهد سازمانی آلن و می یر ). 1380شکرکن و همکاران، (باشد می61/0
. باشداي میسوال بوده و بر روي طیف لیکرتی پنج درجه24

و تعهد هنجاري با 68/0، تعهد مستمر با 75/0فی با تعهد عاط: ضریب پایایی براي این آزمون به ترتیب
واینرو و ورادي، (و پرسشنامه سوم میل به ماندن در شغل ). 1388توکلی، عابدي و صالح نیا، (است 72/0

ضریب پایایی براي این آزمون . اي استسوال است و بر روي طیف لیکرتی پنج درجه4که حاوي ) 1980
).1372تدریس حسنی، (باشد می14/0ن است و ضریب اعتباري آ84/0

1390شناسی اجتماعی، پژوهشهاي روان
1،  شماره 1دوره 
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هایافته
از زیر مقیاسهاي رفتار » متابعت و وفاداري«هاي شود میانگین نمرهمشاهده می1همان طور که در جدول 

باالتر بوده » تعهد عاطفی«و در بین زیر مقیاسهاي تعهد سازمانی، . شهروندي سازمانی باالتر بوده است
باالترین پایایی را دارد و بعد تعهد 83/0با ) 1(د فضیلت مدنی از زیر مقیاسهاي رفتار شهروندي و بع. است

.باالترین پایایی را دارد74/0از ابعاد تعهد سازمانی با ) هنجاري(تکلیفی

شاخصهاي توصیفی به همراه پایایی متغیرهاي پژوهش در آزمونهاي پژوهش -1جدول
حداقل تعدادمتغیرمقیاسسازه

امتیاز
حداکثر 

امتیاز
انحراف میانگین

معیار
پایایی 
کرونباخ

رفتارشهروندي 
)1(

پودساکف 
و 

همکاران

1689255595/1897233/2781/0وظیفه شناسی

17112252164/1947219/2706/0مهربانی

1746150632/1050203/1746/0نوع دوستی

16313296748/2182817/2556/0مردانگی

16811250833/1900980/3830/0فضیلت مدنی

رفتار شهروندي 
)2(

وان داین 
و 

همکاران

16916501183/2837134/3681/0وفاداري

17026456824/3437134/3753/0پیروي از مقررات

17411357616/259943/14707/0اجتماعیمشارکت

17211357616/2514025/4675/0رکت حمایتیمشا

16610219940/1589274/2610/0مشارکت کنشی

آلن و تعهد سازمانی
مایر

16311401166/2861347/5704/0تعهد عاطفی

16712375928/2678848/4709/0تعهد مستمر

15610379295/2496291/3745/0تعهد تکلیفی

ل به ماندن در می
شغل

واینرو و 
واردي

تمایل به ماندن
درشغل

1687164345/1131158/1626/0

درصد واریانس تعهد عاطفی را 36شود بعد مشارکت حمایتی مشاهده می2همانگونه که در جدول 
متابعت نیز اضافه اگر بعد . رسددرصد می39کند با اضافه شدن بعد مردانگی این میزان به پیش بینی می

43دوستی نیز اضافه شود این میزان به در صورتی که بعد نوع. رسددرصد می41شود این میزان یه 
، 48تعهد عاطفی با افزودن یک واحد به مشارکت اجتماعی، مردانگی، متابعت و به ترتیب.رسددرصد می

قابل . یابددرصد کاهش می13دوستی یاید و با افزودن یک واحد به بعد نوعدرصد افزایش می14، 19
تنها ابعاد مشارکت حمایتی، ) 2و 1(ذکر است که در تحقیق ذکر شده جهت سنجش متغیرهاي شهروندي

.دوستی در سطح معناداري بوده استمردانگی، متابعت و نوع

...روندي سازمانی با تعهد سازمانی ورابطه میان رفتارشه
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هاي رفتار شهروندي سازمانی با  توجه به تعهد عاطفیپیش بینی زیر مقیاس-2جدول
معنی مجذوراتRR2گام/شاخص

داري

FBخطاي بتا
استاندارد

t  معنی
داري

602/0362/0132/1570001/0896/78813/0602/0092/0882/8001/0مشارکت حمایتی
629/0395/0814/1713001/0090/45099/0514/0099/0003/7001/0مشارکت حمایتی

148/0202/0148/0750/2007/0مردانگی

643/0413/0290/1791001/0141/32100/0486/0100/0574/6001/0مشارکت حمایتی
148/0174/0148/0352/2020/0مردانگی
112/0142/0112/0042/0043/0متابعت

هاي رفتار شهروندي سازمانی با توجه به تعهد مستمرپیش بینی زیر مقیاس-3جدول
معنی مجذوراتRR2گام/صشاخ

داري

FBخطاي بتا
استاندارد

t  معنی
داري

مشارکت 
حمایتی

62
4/

389/
0

874/1243001/0294/89714/0624/0076/0450/9001/0

مشارکت 
حمایتی

65
3/

427/
0

350/1362001/0690/51541/0473/0093/0790/5001/0

281/0245/0094/0998/2003/0وفاداري

مشارکت 
حمایتی

66
7/

444/
0

732/1419001/0806/36470/0411/0098/0798/4001/0

262/0228/0093/0817/2006/0وفاداري
286/0153/0135/0113/2036/0مهربانی

مشارکت 
حمایتی

68
2/

465/914/1485001/0793/29504/0440/0098/0159/5001/0

293/0255/0093/0166/3002/0داريوفا
308/0165/0134/0309/2022/0مهربانی

023/0- 165/0304/2- 155/0- 380/0مشارکت کنشی

1390شناسی اجتماعی، پژوهشهاي روان
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درصد واریانس تعهد مستمر را 38شود بعد مشارکت حمایتی مشاهده می3همانگونه که در جدول 
اگر بعد مهربانی نیز اضافه . رسددرصد می42دن بعد وفاداري این میزان به کند با اضافه شپیش بینی می

46در صورتی که بعد مشارکت کنشی نیز اضافه شود این میزان به . رسددرصد می44شود این میزان یه
16، 25، 44وفاداري، مهربانی و به ترتیبتعهد مستمر با افزودن یک واحد به مشارکت حمایتی،.رسدمی

قابل ذکر . یابددرصد کاهش می15یاید و با افزودن یک واحد به بعد مشارکت کنشی درصد افزایش می
تنها ابعاد مشارکت ) 2و1(است که در تحقیق ذکر شده جهت سنجش متغیر رفتار شهروندي سازمانی 

.حمایتی، وفاداري، مهربانی و مشارکت کنشی در سطح معناداري بوده است
هاي رفتار شهروندي سازمانی با توجه به تعهد هنجاريزیر مقیاسپیش بینی-4جدول

معنی مجذوراتRR2گام/شاخص
داري

FBخطاي بتا
استاندارد

t  معنی
داري

351/0123/0533/250001/0071/19324/0351/0074/0367/4001/0مشارکت حمایتی
395/0156/0202/317001/0449/12276/0299/0076/0630/3001/0مشارکت حمایتی

231/0188/0093/0288/2.24/0متابعت

درصد واریانس تعهد هنجاري را 12شود بعد مشارکت حمایتی مشاهده می4همانگونه که در جدول 
تعهد هنجاري با افزودن یک.رسددرصد می15کند با اضافه شدن بعد متابعت این میزان به بینی میپیش

قابل ذکر است .یایددرصد افزایش می23، 27واحد به مشارکت حمایتی، پیروي از مقررات و به ترتیب 
تنها ابعاد مشارکت حمایتی و ) 2و1(که در تحقیق ذکر شده جهت سنجش متغیر رفتار شهروندي سازمانی 

.متابعت در سطح معناداري بوده است

روندي سازمانی با توجه میل به ماندنهاي رفتار شهپیش بینی زیر مقیاس-5جدول
معنی مجذوراتRR2گام/شاخص

داري

FBخطاي بتا
استاندارد

t  معنی
داري

مشارکت 
حمایتی

180/0032/0711/7030/0789/4056/0180/0025/0188/2030/0

ل به ماندن را پیش درصد واریانس می3شود بعد مشارکت حمایتی مشاهده می5همانگونه که در جدول 
) 2و 1(قابل ذکر است که در تحقیق ذکر شده جهت سنجش متغیر رفتار شهروندي سازمانی .کندبینی می

.تنها بعد مشارکت حمایتی در سطح معناداري بوده است

...رابطه میان رفتارشهروندي سازمانی با تعهد سازمانی و
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گیريبحث و نتیجه
انی و تعهد سازمانیهمانطور که قبالً بیان شد تحقیقات زیادي در زمینه رابطه بین رفتار شهروندي سازم

؛ 22008؛ دمیراري و کورابی،2008؛ یلماز و همکاران، 11995گانالچ و آکرول و منتزر،(وجود دارد 
رویکردي که از افراد ) در مورد تعهد دو رویکرد کلی وجود دارد؛ یک). 1388عریضی و گل پرور، 

ویکردي یک طرفه است که تا حدي با خواهد نسبت به سازمان خود وفادار و به آن متعهد بمانند که رمی
رویکردي )شود، و دومحمایت سازمانی ادراك شده که توسط آیزنبرگر مفهوم سازي شده است جبران می

رویکرد اخیر با رفتار شهروندي . دانداست که تعهد را عبارت از یک پیمان روانشناختی و دو طرفه می
در پژوهش حاضر بین رفتار شهروندي سازمانی و تعهد ).1388عریضی و گل پرور، (سازمانی ارتباط دارد 

هنگامی که از ابزار رفتار شهروندي پودساکف استفاده شد، در تعهد عاطفی . دار بدست آمداي معنیرابطه
به 017/0به واریانس تبیین کننده تعهد عاطفی توسط مردانگی اضافه شد و در تعهد مستمر تنها 033/0تنها 

در حالی که مشارکت حمایتی به ترتیب از مقیاس رفتار شهروندي . نده تعهد مستمر افزودواریانس تبیین کن
رسد با تغییر ابزار، به نظر می. کردایفا می) 39/0و 36/0(وان داین نقش بسیار بیشترین در این دو بعد تعهد 

ا برخی از پژوهشهاي ها باین یافته. رابطه بین تعهد و رفتار شهروندي سازمانی بیشتر مشخص شده است
؛ 32004گاتان، دیک، واگنر، آپادهاي و دیویس،(انجام شده در مورد رابطه این دو متغیر هماهنگ است 

). 42000گران، سامرز و اکیتو،
که دیده شد، چهار بعد رفتار شهروندي سازمانی یعنی مشارکت حمایتی، مردانگی و متابعت، همانطور

هر چند رابطه نوعدوستی با تعهد عاطفی منفی . کندت مستقیم پیش بینی میتعهد عاطفی را به صور
باشد باید توجه کرد که تعهد عاطفی عبارت از همانند سازي با سازمان است؛ به عبارتی دیگر فرد می

به همین دلیل این تعلق یک تعلق عام بوده و با تعلقات خاص رابطه . یابدهویت خویش را در سازمان می
دهد، به همین دلیل مشارکت حمایتی که در جهت یافتن نوآوري و خالقیت و حفظ مالکهاي نشان میمنفی 

این رویکرد با نگاه انگیزشی به رفتار شهروندي . باشد، معطوف به کل سازمان استباال در سازمان می
دلیل مشارکت حمایتی همچنین با افزایش دانش به. هماهنگ است) 2001ریسوس و پنر، (سازمانی 

دهد که تعهد در افزایش دانش در سازمان تأثیر نشان می) 2008(روشا . مالکهاي خالقیت مرتبط است
رفتار مردانگی نیز . یابدداري دارد و بنابراین مشارکت حمایتی با تعهد سازمانی از این جنبه ارتباط میمعنی

ه است که سازمان پایدار بوده و بر باشد با این اندیشه همراکه در جهت کاهش اعتراضات و شکایات می
فرد با سازمانی که . کندباشد و بنابراین اعتراض و شکایت و عیب جویی را بازداري میمبناي عدالت می

1 Gandlach,G.T., Achrol,R.S., and Mentzer,J.T.
2 Demirary,E., and Curabay,S.
3 Gautam,T, Dick.R.V., Wagner.U., Upadhayay.N., and Davis.A.J.
4 Gruen, T.W., Summers, J.O., Acito, F.
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احتماالً در اینجا ناهماهنگی .کندمی باشد همانندسازي کرده و تعهد عاطفی با آن پیدا میداراي عیوب
بت به سازمان رفتار مردانگی نشان دهد، ناگزیر سازمان را باید داراي شناختی تأثیرگذار است؛ وقتی فرد نس

1لپین، ارز و جانسون،(شود عدالت بداند تا رفتار خود را توجیه کند که منجر به همانندسازي با سازمان می

ت به رود که فرد نسببنابراین، انتظار می. باشدمی) 1995(که منطبق با پژوهش وان دین و کامینگز ) 2002
همچنین بعد متابعت به دلیل پذیرش . سازمان به صورت عام در زیر مقیاس مردانگی، تعهد عاطفی پیدا کند

قوانین و ساختار کلی سازمان یک گرایش عام است و در تعهد عاطفی، فرد به همانندسازي خود با یک 
اص به فرد خاص که در پردازد و بنابراین کمتر داراي گرایشهاي خموجودیت کلی، یعنی سازمان می

به عبارتی دیگر، حتی وي ممکن است به قیمت کل سازمان چشم . باشدمیمستمر است،نوعدوستی 
زیرا هم سازمان را به عنوان یک موجودیت ارزشمند که . خویش را بر مالحظات نوعدوستانه فردي ببندد

فرد به کل سازمان و نه افراد خاص اندازد و هم توجه و التفات سزاوار همانند سازي است در مخاطره می
این یافته با پژوهش . است، بنابراین نوعدوستی با تعهد عاطفی در دو جهت مخالف در تعهد عاطفی مؤثرند

اگر سازمان در جستجوي . این یافته در منابع انسانی، اهمیت زیادي دارد. هماهنگ است) 2003(2ایتون
داشته باشند، باید افرادي را که در ) 1993روسو، (روان شناختی افرادي است که التزام بر طبق یک قرارداد

یافته دیگر تحقیق آن است که . ابعاد مشارکت حمایتی و مردانگی و متابعت باال هستند، مد نظر قرار دهد
مشارکت حمایتی، وفاداري و مهربانی به صورت مثبت و مشارکت کنشی به صورت منفی با تعهد مستمر 

گیري متناقض مشارکت کنشی و مشارکت حمایتی در پیش بینی ته جالب توجه در جهتنک. رابطه دارد
هایی از قبیل سابقه استخدام و شدن سرمایهبا توجه به اینکه افراد در طول زمان با ذخیره. تعهد مستمر است

ازمان شوند، با ترك سمهارت بدست آمده در شغل داراي تعهد روان شناختی مستمر نسبت به سازمان می
مشارکت حمایتی از طرف دیگر در جهت نوآوري و خالقیت و حفظ . آن را از دست خواهند داد

هایی در سازمان است که افراد افزاید، زیرا خالقیت، ایجادکننده سرمایهاستانداردها نسبت به تعهد مستمر می
ست که افراد در سود حاصل مثالً اگر تولید جدیدي در یک سازمان مطرح ا. باشندنسبت به آن ذي نفع می

از طرف . گردند، بنابراین تعهد روان شناختی مستمر آنان افزایش خواهد یافتاز آن تولید جدید سهیم می
جویند و فعالیتهاي آنان کاهش دیگر افراد با گذشت زمان در فعالیتهاي شغلی اضافی کمتر مشارکت می

براي انجام شغل، افراد کمتر داوطلب تکامل خویش و همچنین با توجه به افزایش مهارت و دانش. یابدمی
بدین ترتیب مشارکت . اندگردند؛ زیرا مهارتها و دانشهاي الزم را براي انجام شغل بدست آوردهیادگیري می

تأثیر مثبت واکنش . باشندبینی تعهد مستمر میحمایتی و مشارکت کنشی داراي اعتبار افتراقی در پیش
و تأثیر منفی مشارکت کنشی هماهنگ با پژوهش ) 1993(3لینژوهش روسو و مکحمایتی هماهنگ با پ

1 Lepine,J.A., Erez,A., and Johnson,D.E.
2 Eaton,S.
3 Rosseau,D.M.and McLean,P.J.
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زیرا فرد باید به . وفاداري و مهربانی نیز با تعهد مستمر ارتباط دارند. باشدمی) 1994(1رابینسون و روسو
ل مشکالت مأموریتها و استراتژي سازمان که براي او تولید سرمایه پایدار کرده است وفادار بوده و براي ح

کنند سبب کاهش سازمانهایی که اهداف ارزشمند و اصول اخالقی را دنبال نمی. با دیگران مشورت نماید
براي افزایش بعد مهربانی و ادب در سازمان نیز بهتر است . شوندوفاداري کارکنان نسبت به خود می

ر روابط کارکنان را بهبود که قبل از ایجاد شغل در محل کاتسهیل گرایی،سازمانها در جهت تقویت 
در این پژوهش همچنین دیده شد که مشارکت حمایتی و متابعت با تعهد هنجاري . بخشند، اقدام کنندمی

بنابراین، توجه به این دو بعد براي . کردندرابطه مثبت دارد و این دو متغیر تعهد عاطفی را نیز پیش بینی می
با توجه به اینکه مشارکت حمایتی، میل به ماندن کارکنان در . ارداي دبهبود تعهد هنجاري نیز اهمیت ویژه

کننده تعهد در رفتار شهروندي بینیتوان گفت که مهمترین مؤلفه پیشبخشد، میسازمان را نیز بهبود می
دهد که تعامالت اجتماعی مثبت مروري بر مطالعات گذشته نشان می. باشدسازمانی، مشارکت حمایتی می

و از آنجا که محتواي اصلی رفتارهاي شهروندي ) 2001، 2هفینر و رنچ،(گذارد ازمانی تأثیر میبر تعهد س
توان گفت رفتارهاي شهروندي سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر سازمانی تعامالت اجتماعی مثبت هستند، می

ارسون و نتایج حاصل از پژوهش حاضر همچون تحقیقات تجربی ک). 32001شالک و روسو،(گذارند 
و رستمی، ) 1388(، عریضی و گل پرور )1986(4، اورایلی و چتمن)1994(، موریسن )1988(کارسون 

ارتباط مثبت بین تعهد سازمانی و رفتار سازمانی و رفتارهاي ) 1388(مهدیون، شالچی، نارنجی و غالمی 
احل مختلف گزینش کارکنان، توان در مرهاي این پژوهش میاز یافته. کندشهروندي سازمانی را حمایت می

شناختی براي سازمان جایابی آنها و جانشینی استفاده کرد و کارکنان را در طول زمان با حفظ پیمان روان
توان به موانع تعمیم پژوهش، هم به لحاظ تجربی بودن از جمله محدودیتهاي پژوهش حاضر می. حفظ کرد

تفریحی و مرد بودن اکثریت افراد سازمان -فرهنگیو هم از جهت ویژگیهاي خاص سیستم اداري سازمان
شود که تأثیر رفتار بنابراین، به سایر پژوهشگران عالقمند به موضوع مورد بررسی پیشنهاد می. اشاره کرد

هاي سنی و سطوح متفاوت سازمانی دیگر مورد بررسی ههاي آماري گروشهروندي سازمانی را در جامعه
یکی از ابزارهاي رفتار . ماندک نکته مهم همچنان به عنوان یک سوال باز باقی میبا این حال ی. قرار دهند

شهروندي سازمانی در پژوهش حاضر یعنی پودساکف نقش ضعیفی در پیش بینی تعهد سازمانی داشت در 
آیا این تفاوت اثر . حالیکه دیگري یعنی رفتار شهروندي وان داین، نقش بسیار قوي در پیش بینی آن داشت

یک پژوهش از نوع ماتریس چند صنعتی، چند روشی یا تحلیل عاملی . دهدواریانس روش را نشان نمی
.تأییدي پاسخی براي این سوال را فراهم خواهد ساخت

1Robinson,S.L., and Rousseau,D.M.
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