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ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندي سازماني درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان

مهدي باي، مهدي کهندل 
کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج

استادیار دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج

چکیده 
  از جمله عواملی که در بقای سازمان ها بسیار موثر است و همواره باید مورد توجه مسئوالن و مدیران سازمان 
ها باشد، عامل نیروی انسانی است.لذا در این پژوهش به دو ضرورت اصلی در ارتباط با نیروی انسانی یعنی تعهد 
سازمانی1 و رفتارشهروندی سازمانی2 پرداخته می شود. پژوهش های انجام شده نشان می دهند که تعهد سازمانی پیش 
بینی کننده برای بسیاری از متغیرهای دیگر سازمانی است که یكی از مهمترین پیامدهای تعهد سازمانی که اخیرا« مورد 
توجه قرار گرفته است، رفتار شهروندی سازمانی و حیطه های مختلف آن درکارکنان است. هدف کلی این پژوهش، 
ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندي سازماني در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان سمنان می باشد. اهداف 
اختصاصی این پژوهش ،تعیین تعهد سازمانی و مؤلفه های آن، و تعیین رفتار شهروندي سازماني و مؤلفه های آن در 
کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان می باشد. جامعه آماری را کارکنان شاغل در اداره ورزش و جوانان 
استان سمنان تشكیل می دهند. حجم جامعه آماری 125 نفر بوده است)N=125( که با توجه به جدول کرجسی و 
مورگان و محاسبات آماری، حجم نمونه مدنظر 83 نفر بدست آمد. لذا از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده و 
پس از تهیه و آماده شدن پرسشنامه ها با حضور در ادارات ورزش و جوانان استان سمنان، پرسشنامه ها بین کارکنان 

توزیع گردید. 
مقدمه

عامل مهمی که باعث تعهد کارکنان می شود، رفتارعادالنه با آنها است. کارکنانی که درک می کنند با آنها به طور 
منصفانه ای رفتار شده است، به احتمال بیشتری در رفتارهای اجتماعی که به سازمانشان سود می رساند فعالیت و 
مشارکت می کنند؛ به ویژه کارکنانی که برابری و عدالت را از طریق عدالت توزیعی و عدالت رویه ای در سازمان 
درک می کنند، به احتمال بیشتری در رفتارهای شهروندی سازمانی، مثل کمک به کارکنان جدید یا داوطلب بودن برای 
فعالیت های اضافی در کار، فعالیت می کنند) تال، 2006(3. از آن جا که تعهد کاری، عكس العمل عاطفی و ذهنی فرد 
نسبت به کار است در صورت باال بودن تعهد سازمانی، مقدار تولید و قابلیت کارایی کارکنان باال می رود و فقدان این 
عامل، عدم رضایت شغلی، پایین آمدن وجدان کاری، کندی کاری و غیبت های مكرر در سازمان و اختالل در سالمت 
روانی افراد را در پی دارد. درک فرآیند ایجاد تعهد برای سازمان و جامعه مفید است زیرا عالوه بر آن چه گفته شد، 
موجب نوآوری کارکنان، ماندگاری بیشتر در سازمان و قدرت رقابت زیادتر سازمان شده و در عین حال جامعه نیز 
از بهره وری بیشتر سازمان ها و کیفیت بهتر محصوالت بهره مند می شود) رنجبریان، 1375(. شواهد قوی از تاثیر 
رفتارهای شهروندی سازمانی بر اثر بخشی سازمانی حكایت می کنند.شهروندان سازمانی خوب سازمان را قادر می 
کنند تا منابع کمیاب را به طور موثری به کار ببرند.آن ها توانائی همكاران و مدیران را برای انجام شغل هایشان بهبود 
وافزایش می دهند، سازمانهائی که رفتارهای شهروندی را گسترش می دهند مكانهای جذابی برای کار هستند و قادر 

خواهند بود بهترین افراد را استخدام وحفظ کنند) وات و شافر، 2005(4.

1	 .	Organization	assumpsit
2   .  Organization Citizenship Behavior2
3  .Toll
4	 	.Wat	&	Shaffer
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روش     
پژوهش حاضر یک مطالعه زمینه ای از نوع همبستگی می باشد. این پژوهش از حیث هدف در زمره تحقیقات 
کاربردی قلمداد می شود. هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمان و 
بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسایل، تولیدات و ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی 
به تحقیق می پردازیم تحقیق کاربردی می باشد. حجم جامعه آماری 125 نفر مشخص گردیدکه با توجه به جدول 
کرجسی و مورگان و محاسبات آماری، حجم نمونه مدنظر 83 نفر بدست آمد. ابزار اندازه گیري این پ  ژوهش پرسشنامه 
انحراف معیار، حداکثر و  میانگین،  مانند محاسبه  آماري توصیفي  استفاده روشهاي  آماري مورد  باشد. روشهاي  مي 
 ،)ANOVA(مستقل، واریانس یكطرفهT  حداقل نمرات، ضریب همبستگي پیرسون، رگرسیون چند متغیري، آزمون
SPSS  روش آلفاي کرونباخ جهت محاسبه ضرایب پایایي، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار کامپیوتري

استفاده شده است. براي کلیه فرضیه ها سطح معني داريα = 0.05 در نظر گرفته شده است.
یافته هاي تحقیق

1(بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان 
سمنان رابطه وجود دارد. برای آزمون فرضیه یاد شده، بین عدالت سازمانی و مؤلفه های بدست آمده برای هر کارمند، 
و تعهد سازمانی آنها، آزمون همبستگی پیرسون، با احتمال خطای 0/05 صورت پذیرفت. در این آزمون مقدار سطح 
معناداری بدست آمده برای عدالت سازمانی، رویه ای، توزیعی، تعاملی با تعهد سازمانی به ترتیب برابر با 0.000 ، 
0/001 ، 0/345 و 0/000 بوده است. از آنجا که مقدار سطح معناداری بدست آمده برای عدالت سازمانی، رویه ای، 
تعاملی، کوچكتر از 0/05 می باشد، در نتیجه فرض H0 مبنی بر نبود رابطه معنیدار بین دو متغیر، رد میگردد و فرض 
H1 مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین عدالت سازمانی، رویه ای، توزیعی، تعاملی با تعهد سازمانی قبول می گردد. 
همچنین از آنجا که مقدار سطح معناداری بدست آمده برای متغیر توزیعی با تعهد سازمانی بزرگتر از 0/05 می باشد، 

در نتیجه فرض H0 مبنی بر نبود رابطه معنیدار بین دو متغیر، قبول میگردد.
2(بین مؤلفه های تعهد سازمانی با مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان 
سمنان رابطه چندگانه وجود دارد. برای آزمون فرضیه یاد شده، بین مولفه های عدالت سازمانی بدست آمده برای افراد 
در نمونه ، و رفتار شهروندی سازمانی آنها، رگرسیون خطی چندگانه، با احتمال خطای 0/05 برازش گردید . در این 
آزمون مقدار سطح معناداری بدست آمده برای مولفه های رویه ای ، توزیعی ، تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی به 
ترتیب برابر با 0/786، 0/308 و 0/044 بوده است. از آنجا که مقدارسطح معناداری های بدست آمده برای متغیر رویه 
ای و توزیعی، بزرگتر از 0/05 می باشد، در نتیجه فرض H0 مبنی بر معنی دار بودن ضریب رگرسیون برازش شده، 
قبول می گردد و همچنین با توجه به سطح معناداری بدست آمده برای متغیر تعاملی، فرض H1 مبنی بر معنی دار 

نبودن ضریب رگرسیون برازش شده می باشد.
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جدول: ضرایب چندگانه مولفه های تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و 
جوانان استان سمنان

متغیر
شاخص آماری

ضریب رگرسیونمتغیر                         
سطح معنی داری

658.36000.0------------عرض از مبدأ
رفتار شهروندی تعهد عاطفی

سازمانی
/0846.0

رفتار شهروندی تعهد مستمر
سازمانی

563.0390.0

رفتار شهروندی تعهد هنجاری
سازمانی

225.0130.0

 برای آزمون فرضیه یاد شده، بین مولفه های تعهد سازمانی بدست آمده برای افراد در نمونه و رفتار شهروندی 
سازمانی آنها، رگرسیون خطی چندگانه، با احتمال خطای 0/05 برازش گردید. در این آزمون مقدار سطح معناداری 
بدست آمده برای مولفه های عاطفي ، مستمر ، هنجاري با رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب برابر با 0/648، 
0/093 و 0/031 بوده است. از آنجا که مقدارسطح معناداری های بدست آمده برای متغیر عاطفي  بزرگتر از 
0/05 می باشد، در نتیجه فرض H0 مبنی بر معنی دار بودن ضریب رگرسیون برازش شده، قبول می گردد و 
همچنین با توجه به سطح معناداری بدست آمده برای متغیر تعاملی و مستمر، فرض H1 مبنی بر معنی دار نبودن 

ضریب رگرسیون برازش شده می باشد.    
بحث و نتیجه گیري

یكي از مسائل مهم و اساسي مورد مطالعة روانشناسي صنعتي و سازماني و نیز سایر رشته هاي وابسته برانگیختن 
کارکنان به کار و فعالیت بیشتر است. انگیزش و موضوعات مرتبط با آن به لحاظ اهمیتي که پیدا کرده اند حدود یک 
سوم از فضاي مجله هاي علمي را به خود اختصاص داده اند. نتایج این پژوهش حاکي از این است که تعهد سازماني 
کّلي و مؤلفه هاي آن )تعهد عاطفي، هنجاري و مستمر( با رفتار شهروندي سازماني همبستگي مثبت معني داري دارند 
که این نتیجه با نتایج کلنداور )2009(1، غفوری )1388(، امین خطیبی )1388(، کمپل)1996(2 مطابقت دارد. سازمان 
ورزش و جوانان یكی از نهادهای مهم دولتی و خدماتی به مردم بوده که کارکنان سازمان باید نسبت به سازمان و 
مجموعه کاری خود احساس تعهد نمایند و این رفتار عدالت گونه مدیران سازمان و مبحث برابری می تواند به تعهد 
کارکنان کمک کند و آنها را در جهت بهره وری بیشتر سازمان سوق دهد. در قلمرو رفتار سازماني و نگرش هاي 
به عنوان  داده و  متغیرهاي دیگر رابطه نشان  از  بسیاري  با  متغیرهایي است که همواره  از جمله  کارکنان، جنسیت، 
مهمترین متغیر جمعیت شناختي و تعدیل کننده از آن یاد مي شود. مبحث تفاوت هاي جنسیتي در رفتار شهروندي 
سازماني، خشنودي شغلي و تعهد سازماني، هنوز هم به عنوان یک سؤال و مسأله اساسي مطرح است. نیروي انسانی 
وفادار، سازگار با اهداف و ارزش هاي سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف 
مقرر، فعالیت کند، می تواند عوامل مهمی در اثر بخشی سازمان باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با باال رفتن 
سطوح عملكرد و پایین آمدن میزان غیبت، تأخیر و ترک خدمت کارکنان است و وجهه سازمان را در اجتماع مناسب 
جلوه داده زمینه را براي رشد و توسعه سازمان فراهم می کند. نتایج فرضیه اصلی تحقیق نشان می دهد که بین تعهد 
سازمانی کارکنان و رفتار شهروندي آنان رابطه معنادار وجود دارد. هر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان تغییری یابد، 
1 .Klendauer
2 .Kampel
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تأثیری مستقیم بر رفتار شهروندي داشته و باعث ارتقاء رفتار شهروندي می شود که در واقع این گونه می توان نتیجه 
گیری کرد که تعهد سازمانی از طریق تأثیر بر روی رفتار شهروندی سازمانی باعث افزایش اثر بخشی و کارآیی فعالیت 
هاي سازمان می شود. هر قدر میزان تعهد مستمر کارکنان تغییر یابد، بر رفتار شهروندي تأثیر داشته و باعث ارتقاء رفتار 
شهروندي می شود. در تعهد هنجاري افراد بر پایه حس وظیفه شناسی و تعهد اخالقی به سازمان وفادار و متعهد می 
مانند .بطورکلي، چنانچه ادراک از تعهد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان بهبود یابد رفتار شهروندي 
سازمانی افراد نیز به طور چشمگیري بهبود خواهد یافت. توزیع عادالنه نتایج منجر مي شود که افراد روابط متقابل بین 
شخصي مدیران را نیز عادالنه تصور نمایند. لذا با توجه به روابط بدست آمده بین متغیر ها پیشنهاد مي گردد مدیران 
سازمان حساسیت بیشتري نسبت به اثر گذاري بر ادراک از عدالت سازماني کارکنان نشان دهند و سعي نمایند وضع 
موجود از ادراک از تعهد سازماني را مشخص کنند تا نقاط قوت و ضعف مشخص شود سپس بر اساس اهداف و 
چشم اندازه هاي سازمان برنامه اي جامع در راستاي بهبود توسعه منابع انساني و بهره وري بیشتر نیروي انساني فراهم 
نمایند. در صورت نارضایتي کارکنان از ابعاد عدالت سازماني بایستي یک بازنگري جدي در توزیع نتایج سازماني، 
رویه هاي توزیع نتایج و نحوه ارتباطات مدیران با کارکنان صورت گیرد. همانطورکه بیان شد ادراک از تعهد سازماني 
جزو مفاهیم نویني است که در راستاي توجه به نیروي انساني شكل گرفته و مزایاي حاصل از آن در تحقیقات زیادي 
مطالعه شده است. از این رو پیشنهاد مي گردد توجه بسیاري به این مفهوم مبذول گردد تا مزایاي حاصل  از آن براي 

سازمان نمایان گردد.
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