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ثير آموزش رفتار شهروندي سازماني أبررسي ت  

  بر افزايش تعهد سازماني
 

   منيره صالح نيا، محمد رضا عابدي، زينب اله توكلي
  
  دهيچك
ه است هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهد سازماني بود     

 در . صورت گرفته است1386كه بين كارمندان سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري اصفهان در سال 
-ابزار اندازه. ازماني شركت كردندگروه آزمايش در شش جلسه آموزش رفتار شهروندي سپژوهش اين 

پيش ( پژوهشهاي  گردآوري دادهبراي گيري شامل دو مقياس، رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني
يافته هاي .  و با استفاده از تحليل كواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتندبوده) آزمون و پس آزمون

پژوهش نشان داد كه آموزش رفتار شهروندي سازماني بر افزايش تعهد سازماني، تعهدعاطفي و تعهد 
  .ثير معناداري بر افزايش تعهد مداوم نداردأثر بوده اما تؤهنجاري م

  
  .رفتار شهروندي سازماني، تعهد سازماني، تعهد عاطفي، تعهد هنجاري، تعهد مداوم: هاكليد واژه

  
 
  
  
 

                                                 
  .15/08/88:  تاريخ پذيرش مقاله،01/05/88: تاريخ دريافت مقاله

  اندانشگاه اصفهشناسي،  ة علوم تربيتي و رواندانشكد، )مشاوره شغلي(علوم تربيتي كارشناس ارشد.  
 ،دانشگاه اصفهانشناسي،   علوم تربيتي و روانةدانشكد استاديار.  
  ،مسئولةنويسند(. دانشگاه اصفهان،دانشكدة علوم اداري و اقتصادكارشناس ارشد مديريت بازرگاني .(       
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  مقدمه 
هــاي كالســيك و ابزارانگارانــه در ا پايــان يــافتن دوران ســلطه انديــشههمزمــان بــ     

مــديريت، توجــه بــه انــسان و ابعــاد وجــودي او در مــديريت بيــشتر شــد و در نتيجــه   
اخـالق  " عنـوان    بـا ربوط به رفتار سازماني عمق بيشتري يافت و قلمرويـي           تحقيقات م 

اخــالق كــاري داراي وجــوه و . در بــين بــسياري از انديــشمندان مطــرح شــد"كــاري
ايـن مفهـوم كـه    .  نام دارد"تعهد"هاي متعددي است كه يكي از ابعاد عملي آن         جلوه

بـد، در دهـه گذشـته      يان تجلـي مـي    در جريان شناخت و درگيرشـدن افـراد بـا سـازما           
. جايگاه مهمي را در تحقيقات مربوط به رفتار سازماني به خود اختـصاص داده اسـت               

ش و  ارز: گويـد ا حدي اسـت كـه اسـتاو دربـاره آن مـي            ارزش و اهميت اين مفهوم ت     
عنـوان يـك سـاخت مجـزا و مـستقل از سـاير مفـاهيم            اهميت تعهد سازماني، بايـد بـه      

بـه  ) هـاي رفتـاري ديگـر      گيري شغلي يا ساير گـرايش     نظير انگيزش، در  (روانشناختي  
 نقـش منـابع انـساني در بهبـود          هايي كه به اهميت   آن دسته از سازمان   ]. 2[اثبات برسد   

منابع بنابراين  دانند ،   نيروي كار متعهد و در صحنه را مي       اند ، ارزش    وري پي برده  بهره
كننـد كـه كاركنـان        مي هاي فراواني از مديريت را صرف ايجاد محيطي       مهم و انرژي  

جـا كـه تعهـد      از آن ]. 1[بتوانند با حداكثر توان خود، در بهبود عملكرد سـهيم باشـند             
العمل عاطفي و ذهني فرد نسبت بـه كـار اسـت در صـورت بـاال بـودن                   كاري ،عكس 

 رود و فقـدان ايـن عامـل،       يي افراد باال مـي    آتعهد سازماني ، مقدار توليد و قابليت كار       
هـاي مكـرر در      كاري و غيبـت    ،كنديي، پايين آمدن وجدان كاري    يت شغل عدم رضا 

درك فرايند ايجاد تعهد ].  7[سازمان و اختالل در سالمت رواني افراد را در پي دارد          
براي سازمان و جامعـه مفيـد اسـت زيـرا عـالوه بـر آنچـه گفتـه شـد، موجـب ابـداع                         

 و در عـين     سسه شـده  كاركنان، ماندگاري بيشتر در مؤسسه و قدرت رقابت زيادتر مؤ         
-مـي ها و كيفيت بهتر محصوالت بهره منـد         وري بيشتر سازمان  حال جامعه نيز از بهره    

توانند تعهد سازماني كارمندانشان را افـزايش       ها از طريق دو شيوه مي     سازمان]. 3[شود
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 ،توانند درك كارمندان را از عضويت سازماني افزايش دهند ها مي ابتدا سازمان دهند
جـه   مـورد تو   ناننـد بـه كارمنـدان نـشان دهنـد كـه آنـ             تواهـا مـي   كـه سـازمان   دوم اين 

م از لحـاظ نظـري و هـم     ارزش قائل اسـت و ايـن هـ        ناكارفرمايند و كارفرما براي آن    
ين دليل كه بحث راجـع بـه چنـين موضـوعي بـه              ه ا از لحاظ نظري ب   . استعملي مهم   

 از آن جهـت  ي نيـز و از لحـاظ عملـ  د كنـ  بازيابي نتايج تحقيقات گذشـته كمـك مـي      
ثر بـراي   ؤهـاي مـ   هاي اخير در گير پيـدا كـردن راه        ها در سال  اهميت دارد كه سازمان   
سـد در   ر از جملـه مـداخالتي كـه بـه نظـر مـي             .]17،27[هستندافزايش تعهد سازماني    

 كه پژوهش   است آموزش رفتار شهروندي سازماني      استافزايش تعهد سازماني مؤثر     
ورد مطالعه قرار   كاركنان م ار را بر افزايش تعهد سازماني       ثير آموزش اين رفت   أحاضر ت 

  .داده است
  

   رفتار شهروندي سازماني
داند  ميختياري و اهاي فردي عنوان رفتار شهروندي سازماني را به رفتار اورگان      

 اندف نشدهسازمان تعري اش  وسيله سيستم رسمي پاد آشكار به صورت مستقيم و بهكه 
اين رفتار   بدين معنا كه اختياري. دندهيي سازمان را افزايش ميآع كاردر مجموو 

كارمندان   و در تعهد استخدامي يستشغلي و يا رفتارهاي نقشي ن شرح وظايف  جزء 
 به توجه با]. 22[دنبال ندارد گونه تنبيهي را به اهي در آن هيچو كوته است قرار نگرفت

 ، است هاي مديراندغدغه و مسائل از يكي همواره اثربخشي كه افزايشاين
 مفيدي و گام مؤثر تواندمي آن بر مؤثر عوامل و سازماني شهروندي رفتار شناخت

رفتارهاي از ر شهروندي سازماني رفتا]. 18[آيد شمار هب مسير اين در
 شهروندي سازماني  عناصر كليدي رفتار]. 5 [استنقشي،كارآمد و اجتماعي مدار فرا

 شده  ها مشخص وسيله سازمانرسماً به است، فراتر از آنچه كه رفتاري . 1 :عبارتنداز
وسيله ساختار رسمي سازمان تأييد و مستقيماً به .3 ؛ كامالً اختياري است.2 ؛است
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براي موفقيت و عملكرد سازمان بسيار مهم و ضروري  .4 و شود  داده نمياش پاد
  .]19[است

  طور كاملبه هنوز ابعاد آن تار شهروندي سازماني،با وجود عالقه فراوان به تحقيق رف
-به را متفاوت حدود سي نوع رفتار  اين مفهوم،  ادبيات مروري بر .شناخته نشده است

 كه بين اين رفتارها همپوشي زيادي اما به دليل ،]22[ كرده است شناسايي طور بالقوه
  :باشند مي به شرح زيركهها را در هفت طبقه كلي جاي داد توان آن مي، وجود دارد
ناپذيركاري بدون اعتراض   به معناي تحمل عوارض ومشكالت اجتناب:جوانمردي

  به كار بردهبراي آن   اين تعريف نسبت به برچسبي كه   رسد  اما به نظر مي،]21[است 
  ].13[باشدشده است محدودتر مي

ايثار، صلح و اميد [هاي داوطلبانه نسبت به ديگران   به معناي كمك:رفتارهاي كمكي
مثل ]. 21[است] احترام[و جلوگيري از اتفاقات و مشكالت كاري ] و روحيه دادن

 در هاي مثبت هاي مثبتي را براي همكاري كه تقويت هاي همكاران تجليل از موفقيت
  ]. 23[ به دنبال داردآينده

رانشان مند بودن به حيات سازمان  مشاركت مسئوالنه و عالقه  : شهروندي شرافت 
   ]. 22 [استدر برگيرنده عاليق و سطوح بااليي از تعهد به سازمان  كه .دهد مي

مقررات،  شغلي كه به حضور، اطاعت  قوانين و  فراتر از نيازهاي رفتارهايي  :وجدان
  ].21[گردند مرخصي گرفتن و غيره برمي

زمان است هاي سا سازي قوانين، مقررات و دستور العمل پذيرش و دروني :اطاعت 
گيرد هيچ نظارتي صورت نمي كه  ني است باعث پيروي صادقانه فرد حتي زما كه 

]22.[  
صورت ويت و پيروي از مدير و سازمان به وفاداري به معناي احساس ه:وفاداري

 شامل جديت در تبليغات به  كه] 21[استكلي و فراتر رفتن از عاليق گروهي افراد 
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ها، و دفاع از آن در مقابل  ازمان در مقابل غريبه حمايت از س،]8[نفع سازمان 
  ]. 22[شرايط مخالف است  سازمان حتي تحتهاي بيروني و متعهد ماندن به تهديد

ها،  هاي داوطلبانه كارمندان براي افزايش معلومات، مهارت  شامل فعاليت :خودرشدي
تخصصي خود  در زمينه رشته  شغلي و همگام بودن با آخرين اطالعات هاي توانايي
  . شغلي استشامل سه بعد مشاركت اجتماعي، حمايتي و كه است

  
  تعهد سازماني

ه شـغلي مثبـت      كه باعث چندين نتيجـ     استيك مفهوم چند بعدي      ،تعهد سازماني      
 و بهبـود    ي، رفتـار شـهروندي، تـالش كـار        ] 25[جـايي   بـه شامل كاهش غيبـت و جـا      

شـدن در    درگيـر     در ومندي هويت افـراد   ازماني به نير  تعهد س . شود عملكرد شغلي مي  
بـراي تعريـف تعهـد      در ادبيـات دو رويكـرد       . كنـد يك سازمان مخصوص اشاره مـي     

عنـوان هـدف كارمنـدان بـراي كـار          در تعريف اول، تعهد بـه     . شودسازماني يافت مي  
ن دلبـستگي كـه بـين افـراد و          عنـوا ف نيز آن را به    دومين تعري . استمداوم در سازمان    

جود دارد و انعكاسي از ميـزان و درگيـري روانـي كارمنـدان در سـازمان                 ها و سازمان
 .]12[كندتعريف مياست، 

هـا بـه علـت      عنوان خطوط ثـابتي از فعاليـت      وم اوليه تعهد يك بعدي بوده و به       مفه     
تر همان  صورت عام شده است و يا به    هاي مرتبط با ترك سازمان تعريف       درك هزينه 

بدين منظور اگرچه چندين مدل از تعهـد        . باشده سازمان مي  لبستگي هيجاني نسبت ب   د
هـا قابـل    مدل چند بعدي نسبت بـه همـه آن        . شد پيشنهاد   1990 و اوايل    1980در سال   

 هاي چند بعـدي نيـز مـدل مـاير و آلـن شـهرت              سازياز بين مفهوم  . ]29[استتر  قبول
  :شودصورت زير تعريف ميبيشتري بدست آورده است كه به

تعهــد عــاطفي بــه معنــاي دلبــستگي هيجــاني و احــساس هويــت و  :هــد عــاطفيتع     
كل از تعهـد كاركنـان در سـازمان         در اين شـ   كه  درگيري كارمندان در سازمان است      

 .]14 ["خواهند بمانندمي"مانند چون ميباقي 
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يعنـي  .  متـصور ناشـي از تـرك سـازمان اسـت           هايهدر بردارنده هزين   :تعهد مداوم      
 به ماندن در سازمان بيانگر آن است كه وي به آن كار احتيـاج دارد و كـار      تمايل فرد 

نيـاز دارندكـه     "مانند چون كه    كاركنان در سازمان مي   . انجام دهد ديگري نمي تواند    
 .]9 ["دبمانن

دهـد   در سازمان را نشان مـي      الزام و احساس تكليف به باقي ماندن      : تعهد هنجاري      
 به ادامه كار در يك سازمان بـه سـبب فـشاري    لزام كارمندتعهد هنجاري به احساس ا

ماننـد  كارمندان در سازمان مي   . كندشود، اشاره مي  كه از سوي ديگران بر او وارد مي       
  ].11 ["كنندكه بايد بمانند احساس مي"چون كه 

  
   چهارچوب نظري پژوهش

ها بيان  در سازمانهاي دلبستگي عنوان كانونبا طي فراتحليلي ] 25[ريكتا و ديك      
دارد اما با جايي و غيبت ارتباط  و هويت با رضايت شغلي، قصد جابهكردند كه تعهد

  .تري دارددرگيري شغلي و رفتارهاي شهروندي ارتباط قوي
هاي ارارتباط رضايت شغلي، درك عدالت و تعهد سازماني را بر رفت] 5[آلوتيبي      

اد كه فقط تعهد د، نتايج پژوهش او نشان دشهروندي سازماني مورد بررسي قرار دا
طي تحقيقي ] 24[پاول و ماير  .هاي شهروندي سازماني ارتباط داردسازماني با رفتار

ني بيان كردند اي تعهد سازماظريه سايد بت بكر و مدل سه مؤلفه رابطه نخصوصدر 
تعهد . ترين ارتباط را با رفتارهاي شهروندي سازماني داردكه تعهد عاطفي قوي

ت به ارتباط تعهد عاطفي هنجاري نيز با رفتار شهروندي سازماني ارتباط دارد اما نسب
آنها ارتباط بين تعهد مداوم با . تر استبا رفتارهاي شهروندي سازماني ضعيف

يندها اپيش] 29[واستي  .دانندي سازماني را ضعيف و حتي منفي ميرفتارهاي شهروند
دو بعد تعهد عاطفي و تعهد مداوم مورد بررسي قرار داد، و نتايج تعهد سازماني را در 

د و هم چنين نتايج شو ايجاد مي ه تعهد عاطفي از نتايج كاري مثبتنتايج نشان داد ك
  .استها  كند و تعهد مداوم تحت تأثير هنجار بيني ميمطلوبي را پيش
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 داوطلبانه به بررسي رابطه هيجانات با رفتارهاي كاري] 28[اسپكتور و فوكس      
پرداختند، نتايج نشان داد ]  شهروندي سازماني و رفتارهاي ضد شهروندي رفتارهاي[

توان  كه هيجان نقش مركزي را در رفتارهاي داوطلبانه دارد و با دستكاري هيجان مي
بيان كردند كه ها  همچنين آن. رفتارهاي كاري داوطلبانه را افزايش و كاهش داد

- شغلي، بي هاي رهاي اجرايي، استرسفشا[ و سازماني مانند شغلي  شرايط تعدادي از

شود و  هاي هيجاني مي العملايجاد عكس  باعث] عدالتي و تعهد روان شناختي پايين
شوند و برعكس هيجانات  هيجانات منفي باعث افزايش رفتارهاي ضد شهروندي مي

  .شوند  شهروندي سازماني مي مثبت باعث افزايش رفتارهاي
طي فراتحليلي راجع به پيشايندها و نتايج تعهد سازماني بيان ] 15[ير و همكاران ما     

صورت به] تعهد هنجاري، عاطفي، مداوم[ كردندكه هر سه شكل تعهد سازماني 
ترين ارتباط را با نتايج  اما تعهد عاطفي قوي،ارتباط دارندجايي  منفي با غيبت و جابه

ها آن. دارد] هاي شهروندي سازمانيو رفتارحضور، عملكرد [بت همانند كاري مث
بيني كننده مثبتي براي رفتار شهروندي كنند كه تعهد هنجاري پيشهمچنين بيان مي

ها همچنين آن.تري دارد نسبت به تعهد عاطفي ارتباط ضعيف امااست،سازماني 
ر و هفين. دانندرهاي شهروندي سازماني را ضعيف ميارتباط بين تعهد مداوم و رفتا

كاري را بر تعهد عاطفي مورد بررسي   هاي متقابل گروهثير همكاريأت] 10[رينج 
قرار دادند و نتايج نشان داد كه همكاري هاي اجتماعي گروه و يا واحد بر تعهد 
عاطفي واحد كاري تاثير مي گذارد و همچنين همكاري هاي متقابل سازماني بر 

  .گذار استثيرأتعهد سازماني ت
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  ]محقق[تأ ثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر افزايش تعهد سازماني . 1نمودار

  
بيان كردند كه در ميان سه بعد تعهد سازماني، ابتدا تعهد ] 15[ماير و همكاران      

 شهروندي سازماني دارد  عاطفي و بعد از آن تعهد هنجاري بيشترين ارتباط را با رفتار
ي تعهد هابيان كرد كه از بين مؤلفه] 6[بولون . ا تعهد مداوم هيچ ارتباطي نداردام

در . ترين ارتباط را با رفتارهاي شهروندي سازماني داردسازماني ، تعهد عاطفي قوي

نسبت هينسبتآگاهي  به آگا  
شهروندي هاي رفتار خود   به

 سازما  ني  
  

به نسبت هياگآ به آگاهي  نسبت
شهروندي هاي رفتار هايومهارت شخصيت 

هاآن اهميت و سازماني  روانشناختي عملي 

 

  
جوانمردي،   ايثار،

شرافت احترام،
وجدان،شهروندي،

 ......ووفاداري

رفتارهاي افزايش  رفتارهاي  افزايش
سازماني شهروندي  نيسازماشهروندي 

 

 

  

احترام حس دوستي، افزايش
وجوانمردي وهمكاري

سازمان   درفضايوگذشت

روانشناختيبافتبرتأثير
ساختنجذابوسازمان  

 كارمحيط

سازمانيتعهد   افزايش
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۱۱۳    …بربررسي تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني 

نشان دادند كه تعهد عاطفي سازماني ] 20[طي يك مطالعه فراتحليلي اورگان و ريان 
بيان كردند كه ] 16[ماير .  شهروندي سازماني ارتباط دارد رايثار و اطاعت رفتا با ابعاد 

ترين ارتباط را با رفتارهاي هاي تعهد سازماني، تعهد عاطفي قوياز بين مؤلفه
ويليامس و . است ارتباط آن با تعهد مداوم منفي و ضعيف  وشهروندي سازماني دارد

 شهروندي  از ابعاد رفتاربيان كردند كه تعهد سازماني با هيچ كدام ] 30[اندرسون  
  .سازماني ارتباط ندارد

عنوان مدل محقق ساخته  را به1توان نمودار شماره چه گفته شد ميبر اساس آن     
 آموزش رفتار شهروندي سازماني در افزايش تعهد سازماني ارائه ثيرأتبراي توجيه  

 هيجاني مثبتهاي عملالكسكه ع] 11[اين مدل با تحقيق هانت و مورگان . داد
دانند، ثر ميؤ م- تعهد سازماني-را بر دلبستگي به سازمان ) مثبت تجارب كاري(

  .همخواني دارد
  

  روش شناسي پژوهش
را مدل مفهومي زير پژوهش حاضر با توجه به ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق      
  . و مورد بررسي قرار داده استارائه

  
  مدل مفهومي پژوهش. 2ار نمود

ل شرافت شهروندي يه اصفرضي ين  تعهدسازما

  

 رفتارشهروندي
 سازماني

 رفتارها كمكي

 جوانمردي

رضيه  اطاعت

 وجدان

 وفاداري

 خود رشدي

 تعهد عاطفي

 تعهد مداوم

 تعهدهنجاري

۱ف  

۲فرضيه   

۳فرضيه   
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ازمان فرهنگي و س[جامعه آماري پژوهش حاضر را كارمندان شهرداري اصفهان      
پس از مراجعه به سازمان و جلب موافقت مديران در . دهندتشكيل مي] تفريحي

 نفر از كاركنان به صورت تصادفي انتخاب شده و مورد 60خصوص انجام پژوهش 
دوره ] انتخاب تصادفي[ نفر از آنان 30گرفتند، سپس قرار ] پيش آزمون[آزمون 

  . نفر مورد آزمون قرار گرفتند60آموزشي را گذرانده و پس از آن مجدداً هر 

گيري مورد استفاده در اين پژوهش شامل دو پرسشنامه رفتار ابزار اندازه     
ده يك آم ،1 كه اطالعات آنها در جدولاستشهروندي سازماني و تعهد سازماني 

  . است
  

  ]پرسشنامه[ها ات مربوط به  ابزار گردآوري داده اطالع.1جدول 
  آلفاي كرونباخ  تعداد  كنندهاالت پشتيبانؤس  ابعاد مورد سنجش  پرسشنامه

  751/0  8  8-7-6-5- 4-3-2-1  تعهد عاطفي
  پرسشنامه  687/0  8  16-15-14-13-12-11-10-9  تعهد مداوم

  ]4[ سازماني تعهد
  725/0  8  24-23-22-21-20-19-18-17  تعهد هنجاري

  893/0  9  19-18-17-16-5- 4-3-2-1  رفتارهاي كمكي
  910/0  5  24-23-22-21-20  جوانمردي

  868/0  5  10- 9-8-7-6  شرافت شهروندي
  912/0  5  29-28-27-26-25  وجدان
  874/0  5  15-14-13-12-11  وفاداري
  887/0  5  34-33-32-31-30  اطاعت

  پرسشنامه
  رفتار شهروندي

  934/0  9  43-42-41-40-39-38-37-36-35  خود رشدي

  
  برنامه آموزشي اجرا شده

دي سازماني دوره آموزشي برگزار شده شامل شش جلسه آموزش رفتار شهرون     
 دو ساعته و هر هفته يك صورت گام به گام، در شش جلسههيجان مدار است كه به

بع معتبر علمي بر اساس مدل اده از منااين برنامه با استف. ده استشجلسه، اجرا 
و با نظرخواهي متخصصين مشاوره شغلي و ] 28[مدار اسپكتور و فوكس هيجان
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۱۱۵    …بربررسي تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني 

در ي مورد استفاده برنامه آموزش خالصه. شده است همديريت رفتار سازماني تهي
  . آمده است،2جدول

  برنامه آموزشي رفتار شهروندي سازماني. 2جدول 
 نام جلسه دستور جلسه

 

عريف رفتارهاي شهروندي ت. 3تشريح اهداف جلسات توسط مربي. 2آشنايي مربي و كاركنان .1
 .بازخورد. 5 ارائه تكليف .4سازماني 

 آشنايي

 اول

ن و بعد بيان هاي شهروندي سازماني از ديدگاه كارمندافوايد رفتار. 2 بررسي تكاليف جلسه قبل.1
. 5  ارائه تكليف.4 ها ورد همه ابعاد از اين رفتارمهاي عيني در  بيان مثال.3آن از ديدگاه مربي

 .بازخورد

فوايد رفتارهاي 
شهروندي  
 سازماني

 دوم

 .6ارائه تكليف . 5 سوگيري اسناد. 4 انواع اسناد.3 تعريف اسناد.2بررسي تكليف جلسه قبل .1
 .بازخورد

تفسير و ارزيابي 
 رفتار شهروندي

 سوم

 -عوامل محيطي[ي شهروندي سازماني هارفتار ثر برؤعوامل م. 2بررسي تكليف جلسه قبل .1
ثر بر رفتارهاي ؤيف شخصيت و عوامل شخصيتي م تعر- عوامل ژنتيكي-عوامل فرهنگي

 .بازخورد. 4 -ارائه تكليف. 3... ] شهروندي سازماني و 

عوامل موثر بر 
رفتار هاي 
 شهروندي

ارم
چه

 

رابطه . 4گيري هيجاني شكلگچگون. 3 تعريف هيجان و انواع آن.2كليف جلسه قبلت بررسي .1
تعريف كنترل و رابطه آن با رفتارهاي . 5 –هيجان و رفتارهاي شهروندي و ضد شهروندي 

 . بازخورد.8 ارائه تكليف.7 چگونگي مديريت هيجان.6شهروندي سازماني

و هيجان و كنترل 
چگونگي مديريت 

 هيجان

جم
پن

 

فتارهاي شهروندي از ديدگاه  ر اهميت.2جلسات در حضور مدير توسط مربي  بنديجمع .1
در مورد اين كه براي افزايش رفتارهاي [ بررسي نظر كارمندان توسط مدير، .4مدير 

. 6با الگوي رفتار شهروندي سازمانيآشنايي . 5] در اين محيط كاري چه بايد كردشهروندي 
 .7ندان و رفع ابهامات فكري كارم كارمندان و الگوي رفتار شهرونديپرسش وپاسخ  بين

 .بازخورد

دعوت از مدير و 
الگوي رفتار 

شم  شهروندي سازماني
ش

  

  
  ها تجزيه و تحليل داده

تحليـل  هـاي همبـستگي، لـوين و        آوري شـده، آزمـون     جمع هايتحليل داده       براي
  : استبه شرح زير  نتايج حاصل. اند مورد استفاده قرار گرفتهكواريانس

دي سازماني بر افزايش تعهد سازماني  آموزش رفتار شهرون:فرضيه اصلي-     
پس آزمون پيش آزمون و نمرات : ثر استؤ شهر اصفهان مكارمندان شهرداري
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در   در زمينه تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازمانيآزمايشهاي گواه و گروه
  .  آمده است،3جدول 

  ميانگين و انحراف معيار تعهد سازماني .3جدول 
 تعداد انحراف معيار ميانگين نوع گروه گروه آزمون

  آزمايش 30 76/8 42/76 پيش آزمون
 30 72/7 98/82 پس آزمون

 30 17/7 70/77 پيش آزمون
 تعهد سازماني

  گواه
 30 64/6 56/77 پس آزمون

 30  34/18  87/159 پس آزمون  آزمايش 30  26/15 91/92 پيش آزمون

 30  92/14 11/94 پيش آزمون

  رفتار شهروندي
  گواه سازماني

 30  17/15 58/91 پس آزمون

  
ماني با توجه به  بررسي وجود ارتباط بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازبراي

 ،4جدولنتايج . ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده استنرمال بودن داده
   .استبين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني قوي حاكي از وجود ارتباط 

  
  همبستگي بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازمانيتايج آزمون ن .4جدول

  سازماني و رفتار شهروندي سازمانيتعهد ارتباط بين  Sig.[2-tailed]ضريب همبستگي 
   776/0  000/0  

  
 نشان هاي دو گروه تساوي واريانس بررسي براينتايج حاصل از آزمون لوين      
) 0802/0، سطح معناداري F=21/4.(ها معنادار نيستفاوت بين واريانستهد كه دمي

  . استفاده كرد جهت مقايسه دو گروهواريانستوان از آزمون تحليل كوبنابراين مي
  

  ير آموزش رفتار شهروندي سازماني برتعهد سازمانيأث تحليل كواريانس مربوط به ت.5جدول

 مرحله
مجموعه 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

F معناداري 
ميزان 

  ثيرأت
توان 
 آماري

 237/0 144/0 201/0 85/1 20/86 1 20/86  پيش آزمون

 613/0 356/0 031/0 07/6 97/282 1 97/282 پس آزمون
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۱۱۷    …بربررسي تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني 

  
 Fدهد آمده است، نشان مي) 5(ه در جدول نتايج حاصل از تحليل كوواريانس ك     

معنادار است پس ] p=031/0[ اما در پس آزمون در مرحله پيش آزمون معنادار نبوده
بوده  توان گفت آموزش رفتار شهروندي سازماني بر افزايش تعهد سازماني مؤثرمي

  . است
 رفتار شهروندي سازماني برافزايش تعهد عاطفي آموزش :1فرضيه فرعي-     

يش پنمرات : ثر استؤ شهر اصفهان مكارمندان سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري
 در زمينه تعهد عاطفي در آزمايشهاي گواه و پس آزمون گروهآزمون و 

  . آمده است،6جدول
  

  ميانگين وانحراف معيار آزمون عاطفي. 6جدول
 تعداد انحراف معيار ميانگين نوع گروه گروه آزمون

 30 77/3 71/27 پيش آزمون آزمايش تعهد عاطفي

 30 05/2 28/29 پس آزمون  

 30 63/4 14/27 نپيش آزمو گواه 

 30 35/3 88/26 پس آزمون  

  
ماني با توجه به  بررسي وجود ارتباط بين تعهد عاطفي و رفتار شهروندي ساز     براي

، 7ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است كه در جدولنرمال بودن داده
  . استاين دو كي از وجود ارتباط بين نشان داده شده است و حا

  عاطفي و رفتار شهروندي سازماني همبستگي بين تعهدنتايج آزمون . 7لجدو    
Sig.[2-tailed]ضريب همبستگي    و رفتار شهروندي سازمانيتعهد عاطفيارتباط بين

 697/0  000/0  

  
 نشان هاي دو گروه تساوي واريانسنتايج حاصل از آزمون لوين جهت بررسي      
، )0503/0، سطح معناداري F=59/0(ها معنادار نيستانستفاوت بين واريدهد كه مي

  .  استفاده كرد جهت مقايسه دو گروهواريانستوان از آزمون تحليل كوبنابراين مي
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  ثير آموزش رفتار شهروندي سازماني برتعهد عاطفيأتحليل كواريانس مربوط به ت. 8جدول

 آزمون
مجموعه 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

F 
ح سط

 معناداري

ميزان 
 ثيرأت

توان 
 آماري

 987/0 661/0 001/0 42/21 88/38 1 88/38  پيش آزمون

 997/0 711/0 000/0 06/27 12/49 1 12/49 پس آزمون

  
 ]=000/٠p[ در مرحله پيش آزمونFدهد  نشان مي،8مشاهده شده در جدول نتايج      

آموزش رفتار شهروندي دهد معنادار است كه نشان مي ]p=031/0[و پس آزمون 
  . بوده است سازماني بر افزايش تعهد عاطفي مؤثر

آموزش رفتار شهروندي سازماني برافزايش تعهد مداوم : 2فرضيه فرعي-     
پيش نمرات : ثر استمؤ شهر اصفهان كارمندان سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري

، 9 مداوم در جدول  در زمينه تعهدآزمايشهاي گواه و پس آزمون گروهآزمون و 
  .آمده است

  ميانگين وانحراف معيار آزمون تعهد مداوم. 9جدول
 تعداد انحراف معيار ميانگين نوع گروه گروه آزمون

  آزمايش 30 94/4 57/23 پيش آزمون
 30 61/6 55/24 پس آزمون

 30 99/2 42/25 پيش آزمون
 تعهد مداوم

  گواه
 30 03/2 61/25 پس آزمون

  
ماني با توجه به  بررسي وجود ارتباط بين تعهد مداوم و رفتار شهروندي سازاي     بر

 ،10جدولنتايج . ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده استنرمال بودن داده
ح  و رفتار شهروندي سازماني در سطمداومحاكي از وجود ارتباط بين تعهد 

تساوي ن جهت بررسي نتايج حاصل از آزمون لوي. است درصد 95معناداري 
 ها معنادار نيستتفاوت بين واريانسدهد كه  نشان ميهاي دو گروه واريانس

)80/4=F 503/0، سطح معناداري .( 
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۱۱۹    …بربررسي تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني 

  مداوم و رفتار شهروندي سازماني همبستگي بين تعهدنتايج آزمون . 1جدول
 مداوم و رفتار شهروندي سازمانيتعهدارتباط بين Sig.[2-tailed]ضريب همبستگي 

  574/0  000/0  

  
.  استفاده كرد مقايسه دو گروهبراي واريانستوان از آزمون تحليل كو بنابراين مي     

و پس آزمون  ]=٠٣١/٠p [ در مرحله پيش آزمونFدهد  نشان مي،11 جدول
]٧٧٧/٠p=[آموزش رفتار شهروندي سازماني دهدي معنادار نبوده است كه نشان م 

  .  مداوم مؤثرنبوده استزايش تعهدبر اف
  تحليل كواريانس مربوط به تأثير آموزش رفتار شهروندي برتعهد مداوم. 11دول ج

 آزمون
مجموعه 

 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداري

ميزان 
 ثيرأت

توان 
 آماري

 190/0 112/0 263/0 39/1 79/35 1 79/35  پيش آزمون

 059/0 008/0 771/0 089/0 27/2 1 27/2 پس آزمون

  
شهروندي سازماني برافزايش تعهد هنجاري   آموزش رفتار:3فرضيه فرعي-     

پيش نمرات : ثر استؤ شهراصفهان مكارمندان سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري
 در زمينه تعهدهنجاري در جدول آزمايشهاي گواه و پس آزمون گروهآزمون و 

  . آمده است،12
   و انحراف معيار آزمون تعهد هنجاري ميانگين.12جدول

 تعداد انحراف معيار ميانگين نوع گروه گروه آزمون

  آزمايش 30 33/3 14/25 پيش آزمون
 30 41/2 15/29 پس آزمون

 30  38/3 14/25 پيش آزمون
 تعهد هنجاري

 30 82/2 07/25 پس آزمون  گواه

  
ماني با توجه و رفتار شهروندي ساز بررسي وجود ارتباط بين تعهد هنجاري      براي

ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است كه در به نرمال بودن داده
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و رفتار  هنجاري  و حاكي از وجود ارتباط بين تعهدنشان داده شده است، 13جدول
  . است درصد 95شهروندي سازماني در سطح معناداري 

  
  عاطفي و رفتار شهروندي سازماني همبستگي بين تعهدنتايج آزمون . 13جدول

 عاطفي و رفتار شهروندي سازمانيتعهدارتباط بين Sig.[2-tailed]  ضريب همبستگي پيرسون
 728/0  000/0  

  
دهد كه  نشان ميها تساوي واريانس بررسي براينتايج حاصل از آزمون لوين      

بنابراين ) 0933/0 ، سطح معناداريF=145/2.(ها معنادار نيستتفاوت بين واريانس
 ،14 جدول.  استفاده كرد مقايسه دو گروهبراي واريانستوان از آزمون تحليل كومي

  در پيش آزمون معنادار نبوده اما در پس آزمون معنادار استFدهد نشان مي
]٠٠۴/٠p=[ هنجاري  آموزش رفتار شهروندي سازماني بر افزايش تعهد، بنابراين

  .مؤثربوده است
  

  ثير آموزش رفتار شهروندي بر تعهد هنجاريتأ حليل كواريانس مربوط ت.14جدول

 آزمون
مجموعه 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

F سطح معناداري 
ميزان 

 ثيرأت

توان 
 آماري

 05/0 000/0 965/0 002/0 015/0 1 015/0  پيش آزمون

 907/0 542/0 004/0 02/13 78/97 1 78/97 پس آزمون

  
  گيري نتيجه

دهد كه تعامالت اجتماعي مثبت بر تعهد مروري بر مطالعات گذشته نشان مي     
هاي شهروندي  جا كه محتواي اصلي رفتارو از آن] 10[گذارند  سازماني تأثير مي

 از  اگربراساس اين چهارچوب مفهومي. هستندسازماني تعامالت اجتماعي مثبت 
 و از سوي ديگر اثربخشي مانيتعهد سازو رفتار اين وجود ارتباط بين يك سو 

ها  هاي الزم را به سازمان توصيهتوان در اين زمينه ميد، شوييد أآموزش اين رفتار ت
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تحقيقات تجربي كارسون و همچون نتايج حاصل از پژوهش حاضر . ارائه كرد
  بينمثبت اطبارت) 1986(،اورايلي )1995(، ماننس )1994(، موريسن )1998(كارسون

  ]. 5[كند ميحمايترا هاي شهروندي سازماني   و رفتارتعهد سازماني
تواند ما را در افزايش يشايندهاي مورد نياز هر متغير ميطور كلي آشنايي با پبه     

بنابراين،  .مقدار متغير مورد نظر از طريق دستكاري در ميزان پيشايندها ياري رساند
آشنايي  و مزاياي آن،  سازمانيهاي شهروندي با رفتارفرض ما بر اين بود كه آشنايي

هاي شهروندي ي روانشناختي  باعث افزايش رفتارهاي عملبا خود و يادگيري مهارت
، كه شود افزايش تعهد سازماني ميسرانجامسازماني و افزايش جذابيت محيط كار و 

افزايش سطح در جهت توانند  ها ميسازمانبنابراين . دكرييد أنتايج حاصل آن را ت
از طريق آموزش رفتار شهروندي در اين زمينه اقدام الزم را به عمل ، سازمانيتعهد 
  .دنآور
توان به موانع تعميم پژوهش، هم به هاي پژوهش حاضر مياز جمله محدوديت     

 - هاي خاص سيستم اداري سازمان فرهنگي لحاظ تجربي بودن و هم از جهت ويژگي
نابراين به ساير پژوهشگران ب. دكرن اشاره تفريحي و جوان بودن اكثريت افراد سازما

ثير آموزش رفتار شهروندي أشود كه ت به موضوع مورد بررسي پيشنهاد ميمندعالقه
هاي سني و سطوح متفاوت تحصيلي ديگر  هاي آماري، گروه سازماني را در جامعه

-ه بررسي هويت و فرهنگ سازماني بهاز سويي مي توان ب. مورد بررسي قرار دهند

گذاري آموزش رفتار شهروندي بر تعهد سازماني ثيرأي در تانوان متغيرهاي واسطهع
مياني از سويي پژوهش حاضر اين موضوع را بر روي كاركنان سطح . پرداخت

كور را به شود موضوع مذت، به ساير پژوهشگران پيشنهاد ميسازمان انجام داده اس
  . سي قرار دهنداي در سطوح مختلف سازمان مورد بررصورت مقايسه
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