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Objec ve The purpose of this study was to inves gate the rela onship between organiza onal ci zen-
ship behavior, organiza onal commitment and its dimensions on the Welfare staff in Tehran in year 2013.
Materials & Methods In this cross - sec onal study, one hundred eight staff of Tehran Welfare were se-
lected by random sampling method according to the sample size of the previous studies. Data were 
collected using two standard ques onnaires OCB, and Organiza onal Commitment, which includes the 
three dimensions, affec ve commitment, norma ve commitment and con nuance commitment and 
they were analyzed by sta s cal methods such as: Pearson correla on coefficient and ANOVA.
Results The findings showed there was significant and posi ve correla on between OCB and organi-
za onal commitment (P≤0.01, r=0.325). Also, there was a significant posi ve rela onship between di-
mensions of organiza onal commitment, affec ve commitment and norma ve commitment with OCB, 
but there was not significant rela onship between OCB with con nuous commitment. ANOVA results 
showed that the mean of OCB in terms of age, type of employment and record of service, mean of 
con nuous commitment in terms of type of employment and mean of affec ve commitment has a 
significant difference with record of service of employees.
Conclusion Based on the findings, we conclude that by promo ng the concept of organiza onal ci zen-
ship behavior, the organiza onal commitment of staff of Tehran can be increased. 

A B S T R A C T

Keywords: 
Organiza onal 
ci zenship behavior, 
Organiza onal com-
mitment, Welfare

Received: 21 21 May 2014ay 2014            
Accepted: 6 6 Sep. 2014ep. 2014



بهار 1394 . دوره 16 . شماره 1

19

1- دانشجوى کارشناسى ارشد مدیریت توان بخشى، گروه مدیریت و توانبخشى، دانشگاه علوم بهزیستى و توان بخشى، تهران، ایران.- دانشجوى کارشناسى ارشد مدیریت توان بخشى، گروه مدیریت و توانبخشى، دانشگاه علوم بهزیستى و توان بخشى، تهران، ایران.
2- استادیار،گروه مدیریت و توان بخشى، متخصص گوش، حلق  و  بینى، دانشگاه علوم بهزیستى و توان بخشى، تهران، ایران.- استادیار،گروه مدیریت و توان بخشى، متخصص گوش، حلق  و  بینى، دانشگاه علوم بهزیستى و توان بخشى، تهران، ایران.

3- دانشیار،گروه مدیریت و توان بخشى، دانشگاه علوم بهزیستى و توان بخشى، تهران، ایران.- دانشیار،گروه مدیریت و توان بخشى، دانشگاه علوم بهزیستى و توان بخشى، تهران، ایران.
4- استادیار، گروه آمارزیستى، دانشگاه علوم بهزیستى و توان بخشى، تهران، ایران.- استادیار، گروه آمارزیستى، دانشگاه علوم بهزیستى و توان بخشى، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول: * نویسنده مسئول: 
دکتر اصغر مکارمدکتر اصغر مکارم

نشانى: تهران، اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه علوم بهزیستى و توان بخشى، گروه آموزشى مدیریت توان بخشى.نشانى: تهران، اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه علوم بهزیستى و توان بخشى، گروه آموزشى مدیریت توان بخشى.
تلفن: تلفن: 1370810(912) 1370810+98(912) 98+ 

amakarem2001@yahoo.com :پست الکترونیکى: پست الکترونیکى

هدف هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط رفتار شهروندى-سازمانى با تعهد سازمانى و ابعاد آن در کارکنان ستاد سازمان بهزیستى شهر  هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط رفتار شهروندى-سازمانى با تعهد سازمانى و ابعاد آن در کارکنان ستاد سازمان بهزیستى شهر 
تهران در سال تهران در سال 13921392است.است.

روش بررسى در این مطالعه توصیفى-مقطعى،  در این مطالعه توصیفى-مقطعى، 108108 نفر از کارکنان ستادى سازمان بهزیستى شهر تهران به صورت نمونه گیرى تصادفى  نفر از کارکنان ستادى سازمان بهزیستى شهر تهران به صورت نمونه گیرى تصادفى 
ساده و طبق فرمول حجم نمونه و مطالعات گذشته، انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندى-سازمانى، ساده و طبق فرمول حجم نمونه و مطالعات گذشته، انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندى-سازمانى، 
شامل پنج بعد نوع دوستى، وظیفه شناسى، جوانمردى، ادب و مهربانى، فضیلت مدنى و پرسشنامه تعهد سازمانى که شامل سه بُعد تعهد شامل پنج بعد نوع دوستى، وظیفه شناسى، جوانمردى، ادب و مهربانى، فضیلت مدنى و پرسشنامه تعهد سازمانى که شامل سه بُعد تعهد 
عاطفى، تعهد هنجارى و تعهد مستمر است، جمع آورى و با استفاده از آمار توصیفى، محاسبه ضریب همبستگى پیرسون و آزمون تحلیل عاطفى، تعهد هنجارى و تعهد مستمر است، جمع آورى و با استفاده از آمار توصیفى، محاسبه ضریب همبستگى پیرسون و آزمون تحلیل 

واریانس موردتجزیه قرار گرفت. واریانس موردتجزیه قرار گرفت. 
 r=0/325325) یافته ها نتایج همبستگى نشان  داد که بین رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى کارکنان، رابطه مثبت و معنادارى ( نتایج همبستگى نشان  داد که بین رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى کارکنان، رابطه مثبت و معنادارى
،P≤0/0101) وجود دارد. همچنین بین ابعاد تعهد سازمانى، تعهد عاطفى و تعهد هنجارى با رفتار شهروندى-سازمانى داراى ارتباط معنادار و ) وجود دارد. همچنین بین ابعاد تعهد سازمانى، تعهد عاطفى و تعهد هنجارى با رفتار شهروندى-سازمانى داراى ارتباط معنادار و 
مثبت بوده  است، اما رفتار شهروندى-سازمانى با تعهد مستمر، ارتباط معنادارى نداشت. نتایج تحلیل واریانس نشان  داد که میانگین رفتار مثبت بوده  است، اما رفتار شهروندى-سازمانى با تعهد مستمر، ارتباط معنادارى نداشت. نتایج تحلیل واریانس نشان  داد که میانگین رفتار 
شهروندى-سازمانى برحسب سن، نوع استخدام و سابقه کار کارکنان، میانگین تعهد مستمر برحسب نوع استخدام و میانگین تعهد عاطفى شهروندى-سازمانى برحسب سن، نوع استخدام و سابقه کار کارکنان، میانگین تعهد مستمر برحسب نوع استخدام و میانگین تعهد عاطفى 

با سابقه کار کارکنان داراى اختالف معنادار بود.با سابقه کار کارکنان داراى اختالف معنادار بود.
نتیجه گیرى براساس یافته هاى پژوهش نتیجه مى گیریم که با ارتقاء مفهوم رفتارشهروندى سازمانى، میزان تعهد سازمانى کارکنان ستاد  براساس یافته هاى پژوهش نتیجه مى گیریم که با ارتقاء مفهوم رفتارشهروندى سازمانى، میزان تعهد سازمانى کارکنان ستاد 

سازمان بهزیستى شهر تهران را مى توان افزایش داد.سازمان بهزیستى شهر تهران را مى توان افزایش داد.
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مقدمهمقدمه
در مکاتبات اولیه مدیریت، افراد با رفتارهایى ارزیابى مى شدند در مکاتبات اولیه مدیریت، افراد با رفتارهایى ارزیابى مى شدند 
که در شرح شغل و شرایط دستیابى از شاغل انتظار مى رفت، که در شرح شغل و شرایط دستیابى از شاغل انتظار مى رفت، 
ولى امروزه رفتارهایى فراتر از آنها مدنظر قرار گرفته است که ولى امروزه رفتارهایى فراتر از آنها مدنظر قرار گرفته است که 
جزء جدایى ناپذیرى در مدیریت عملکرد محسوب مى شود و در جزء جدایى ناپذیرى در مدیریت عملکرد محسوب مى شود و در 
جنبه هاى مختلف سازمانى وارد شده  است. این رفتارها با مفاهیم جنبه هاى مختلف سازمانى وارد شده  است. این رفتارها با مفاهیم 
شهروندى- رفتار  یا  خودجوش  رفتارهاى  فرانقشى،  شهروندى-رفتارهاى  رفتار  یا  خودجوش  رفتارهاى  فرانقشى،  رفتارهاى 
سازمانىسازمانى1 موردتوجه قرار گرفته است [ موردتوجه قرار گرفته است [1]. مفهوم رفتار شهروندى-]. مفهوم رفتار شهروندى-

Organiza onalOrganiza onal Ci zenshipCi zenship BehaviorBehavior .1

دهه 19801980  اوایل  در  دهه   اوایل  در  ارگان2  و  باتمان  توسط  اولین بار  ارگانسازمانى  و  باتمان  توسط  اولین بار  سازمانى 
میالدى به  دنیاى علم ارائه شد. تحقیقات اولیه اى که در زمینه میالدى به  دنیاى علم ارائه شد. تحقیقات اولیه اى که در زمینه 
شناسایى  براى  بیشتر  گرفت،  انجام  شهروندى-سازمانى  شناسایى رفتار  براى  بیشتر  گرفت،  انجام  شهروندى-سازمانى  رفتار 
داشتند  سازمان  در  کارکنان  که  بود  رفتارهایى  یا  داشتند مسئولیت ها  سازمان  در  کارکنان  که  بود  رفتارهایى  یا  مسئولیت ها 
[2]. رایج ترین تعریفى که درباره این موضوع مقبولیت پیدا کرده ]. رایج ترین تعریفى که درباره این موضوع مقبولیت پیدا کرده 
است به ارگان تعلق دارد که طبق نظر وى رفتارهاى شهروندى-است به ارگان تعلق دارد که طبق نظر وى رفتارهاى شهروندى-

سازمانى، رفتارهایى است که به طورمستقیم در سیستم پاداش دهى سازمانى، رفتارهایى است که به طورمستقیم در سیستم پاداش دهى 
رسمى سازمان ذکر نشده است و بیشتر به دست فراموشى سپرده رسمى سازمان ذکر نشده است و بیشتر به دست فراموشى سپرده 
نیز داوطلبانه تلقى مى گردد، اما با این وجود  نیز داوطلبانه تلقى مى گردد، اما با این وجود مى شود و معموالً  مى شود و معموالً 
در انجام فعالیت هاى سازمان نقش مؤثرى دارد [در انجام فعالیت هاى سازمان نقش مؤثرى دارد [3]. ازطرف دیگر، ]. ازطرف دیگر، 

BatemanBateman & OrganOrgan .2

عبدالحکیم جوربنیانعبدالحکیم جوربنیان1، ، *  اصغر مکارماصغر مکارم2، محمدعلى حسینى، محمدعلى حسینى3، عنایت  اّهللا بخشى، عنایت  اّهللا بخشى4

ارتباط بین رفتار شهروندى-سازمانى با تعهد سازمانى و ابعاد آن در کارکنان ستاد سازمان ارتباط بین رفتار شهروندى-سازمانى با تعهد سازمانى و ابعاد آن در کارکنان ستاد سازمان 
بهزیستى شهر تهران بهزیستى شهر تهران 13921392 
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تعهد سازمانى یک مفهوم چند بُعدى است که باعث چندین نتیجه تعهد سازمانى یک مفهوم چند بُعدى است که باعث چندین نتیجه 
شغلى مثبت شامل: کاهش غیبت و جا به جایى، رفتار شهروندى، شغلى مثبت شامل: کاهش غیبت و جا به جایى، رفتار شهروندى، 
تالش کارى و بهبود عملکرد شغلى مى شود [تالش کارى و بهبود عملکرد شغلى مى شود [4]. مفهوم تعهد ]. مفهوم تعهد 
سازمانى اولین بار توسط وایتسازمانى اولین بار توسط وایت3 در مقاله  در مقاله «انسان سازمانىانسان سازمانى» مطرح  مطرح 
شد. تعهد سازمانى یک نگرش مهم شغلى و سازمانى است که در شد. تعهد سازمانى یک نگرش مهم شغلى و سازمانى است که در 
طول سال هاى گذشته موردعالقه بسیارى از محققین رشته هاى طول سال هاى گذشته موردعالقه بسیارى از محققین رشته هاى 
رفتار سازمانى و روان شناسى به ویژه رفتار اجتماعى بوده است [رفتار سازمانى و روان شناسى به ویژه رفتار اجتماعى بوده است [5]. ]. 
تعهد سازمانى مانند مفاهیم دیگر حوزه رفتار سازمانى به  شیوه هاى تعهد سازمانى مانند مفاهیم دیگر حوزه رفتار سازمانى به  شیوه هاى 
متفاوتى تعریف شده است. البته ساده ترین شیوه برخورد با تعهد متفاوتى تعریف شده است. البته ساده ترین شیوه برخورد با تعهد 
سازمانى آن است که تعهد سازمانى را نوعى وابستگى عاطفى افراد سازمانى آن است که تعهد سازمانى را نوعى وابستگى عاطفى افراد 
به سازمان درنظرمى گیرند یا نوعى احساس وفادارى به سازمان بیان به سازمان درنظرمى گیرند یا نوعى احساس وفادارى به سازمان بیان 
شده است [شده است [6]. تأثیر مثبت تعهد سازمانى بر عملکرد سازمان ها در ]. تأثیر مثبت تعهد سازمانى بر عملکرد سازمان ها در 
بسیارى از تحقیقات تأیید شده است. افرادى که تعهد کمترى به بسیارى از تحقیقات تأیید شده است. افرادى که تعهد کمترى به 
سازمان دارند، خروج و غیبت از کار در آنها بیشتر است [سازمان دارند، خروج و غیبت از کار در آنها بیشتر است [7]. آلن و ]. آلن و 

مى یرمى یر4 تعهد سازمانى  را از سه جنبه بررسى مى کنند: تعهد سازمانى  را از سه جنبه بررسى مى کنند:
1- تعهد عاطفى: شامل وابستگى عاطفى کارکنان به تعیین - تعهد عاطفى: شامل وابستگى عاطفى کارکنان به تعیین 
هویت با سازمان و درگیرشدن در فعالیت هاى سازمان با داشتن هویت با سازمان و درگیرشدن در فعالیت هاى سازمان با داشتن 
یک احساس و نگرش مثبت است. کارکنان با تعهد عاطفى قوى یک احساس و نگرش مثبت است. کارکنان با تعهد عاطفى قوى 

در سازمان باقى مى مانند.در سازمان باقى مى مانند.
به  ارزش نهادن  و  اهمیت  مبنى بر  تعهدى  مستمر:  تعهد  به -  ارزش نهادن  و  اهمیت  مبنى بر  تعهدى  مستمر:  تعهد   -2
سازمان است و کارمند به نوعى در زندگى سازمان سهیم مى  شود. سازمان است و کارمند به نوعى در زندگى سازمان سهیم مى  شود. 
در این بُعد از تعهد، کارکنان در سازمان مى مانند؛ زیرا نیاز دارند در این بُعد از تعهد، کارکنان در سازمان مى مانند؛ زیرا نیاز دارند 

که بمانند و داراى وفادارى باالیى به سازمان هستند.که بمانند و داراى وفادارى باالیى به سازمان هستند.
3- تعهد هنجارى: شامل نگرش و احساسات کارکنان مبنى بر - تعهد هنجارى: شامل نگرش و احساسات کارکنان مبنى بر 

ضرورت ماندن در سازمان است [ضرورت ماندن در سازمان است [8]. ]. 
مفهوم رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى در مطالعات مفهوم رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى در مطالعات 
زیادى به طورجداگانه و با یکدیگر موردبررسى قرار گرفته  است، اما زیادى به طورجداگانه و با یکدیگر موردبررسى قرار گرفته  است، اما 
این مطالعات در مورد ارتباط بین مفهوم رفتار شهروندى-سازمانى این مطالعات در مورد ارتباط بین مفهوم رفتار شهروندى-سازمانى 
و مؤلفه هاى تعهد سازمانى در سازمان هاى بزرگ و خدمت رسان و مؤلفه هاى تعهد سازمانى در سازمان هاى بزرگ و خدمت رسان 
جمله  از  است.  گرفته  صورت  کمتر  بهزیستى  سازمان  جمله  جمله از  از  است.  گرفته  صورت  کمتر  بهزیستى  سازمان  جمله  از 
مطالعاتى که در زمینه رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى مطالعاتى که در زمینه رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى 
انجام گرفته است رابطه رفتار شهروندى-سازمانى با تعهد سازمانى انجام گرفته است رابطه رفتار شهروندى-سازمانى با تعهد سازمانى 
در کشور نپال است که تانسور گاتامدر کشور نپال است که تانسور گاتام5 و همکاران در سال  و همکاران در سال 20052005 
با حجم نمونه با حجم نمونه 450450 نفر از پنج سازمان مختلف انجام دادند. نتایج  نفر از پنج سازمان مختلف انجام دادند. نتایج 
مطالعه نشان داد یک رابطه مثبت و معنى دار بین تعهد سازمانى مطالعه نشان داد یک رابطه مثبت و معنى دار بین تعهد سازمانى 
مؤثر و اصولى در یک سو و مؤلفه هاى رفتار شهروندى-سازمانى مؤثر و اصولى در یک سو و مؤلفه هاى رفتار شهروندى-سازمانى 
در سوى دیگر وجود دارد [در سوى دیگر وجود دارد [9]. در مطالعه اى که توسط توکلى و ]. در مطالعه اى که توسط توکلى و 
همکاران (همکاران (13881388) با عنوان بررسى تأثیر آموزش رفتار شهروندى-) با عنوان بررسى تأثیر آموزش رفتار شهروندى-

سازمان  کارمندان  روى  بر  سازمانى  تعهد  افزایش  بر  سازمان سازمانى  کارمندان  روى  بر  سازمانى  تعهد  افزایش  بر  سازمانى 
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فرهنگى-تفریحى شهردارى اصفهان انجام شد، گروه آزمایش در فرهنگى-تفریحى شهردارى اصفهان انجام شد، گروه آزمایش در 
شش جلسه آموزش رفتار شهروندى-سازمانى شرکت کردند. ابزار شش جلسه آموزش رفتار شهروندى-سازمانى شرکت کردند. ابزار 
اندازه گیرى شامل دو مقیاس رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد اندازه گیرى شامل دو مقیاس رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد 
سازمانى بود. براى گردآورى داده هاى پژوهش روش پیش آزمون و سازمانى بود. براى گردآورى داده هاى پژوهش روش پیش آزمون و 
پس آزمون به کار برده شد و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس پس آزمون به کار برده شد و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته هاى پژوهش نشان داد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته هاى پژوهش نشان داد 
که آموزش رفتار شهروندى-سازمانى بر افزایش تعهد سازمانى، که آموزش رفتار شهروندى-سازمانى بر افزایش تعهد سازمانى، 
تعهد عاطفى و تعهد هنجارى مؤثر بوده است، اما تأثیر معنادارى تعهد عاطفى و تعهد هنجارى مؤثر بوده است، اما تأثیر معنادارى 
و  چیو  دیگرى،  مطالعه  در  و ].  چیو  دیگرى،  مطالعه  در  ندارد [1010].  مداوم  تعهد  افزایش  [بر  ندارد  مداوم  تعهد  افزایش  بر 
تاسایىتاسایى6 ( (20072007) تأثیر برنامه هاى مشارکت در سود بر رفتارهاى ) تأثیر برنامه هاى مشارکت در سود بر رفتارهاى 
شهروندى-سازمانى و نقش تعدیل کننده تعهد سازمانى را در شهروندى-سازمانى و نقش تعدیل کننده تعهد سازمانى را در 3535 
شرکت مرتبط با فناورى اطالعات در تایوان موردآزمون قرار دادند شرکت مرتبط با فناورى اطالعات در تایوان موردآزمون قرار دادند 
برنامه هاى  بین  رابطه  سازمانى  تعهد  که  رسیدند  بدین نتیجه  برنامه هاى و  بین  رابطه  سازمانى  تعهد  که  رسیدند  بدین نتیجه  و 
مشارکت در سود و رفتار شهروندى-سازمانى را تعدیل مى کند. مشارکت در سود و رفتار شهروندى-سازمانى را تعدیل مى کند. 
به عبارت دیگر، هرچه تعهد سازمانى در افراد بیشتر باشد برنامه هاى به عبارت دیگر، هرچه تعهد سازمانى در افراد بیشتر باشد برنامه هاى 
مشارکت در سود به رفتارهاى شهروندى بیشترى در کارکنان مشارکت در سود به رفتارهاى شهروندى بیشترى در کارکنان 

منجر مى شود [منجر مى شود [1111].].
و  عدالت  درك  شغلى،  رضایت  ارتباط  و )  عدالت  درك  شغلى،  رضایت  ارتباط   (20052005)  ) آلوتیبى7  آلوتیبى   
موردبررسى  شهروندى-سازمانى  رفتارهاى  بر  را  سازمانى  موردبررسى تعهد  شهروندى-سازمانى  رفتارهاى  بر  را  سازمانى  تعهد 
با  سازمانى  تعهد  فقط  که  داد  نشان  او  پژوهش  نتایج  داد.  با قرار  سازمانى  تعهد  فقط  که  داد  نشان  او  پژوهش  نتایج  داد.  قرار 
رفتارهاى شهروندى-سازمانى ارتباط دارد [رفتارهاى شهروندى-سازمانى ارتباط دارد [1212]. به این ترتیب ]. به این ترتیب 
با درك اهمیت رفتار شهروندى سازمانى و تعهدسازمانى و نقش با درك اهمیت رفتار شهروندى سازمانى و تعهدسازمانى و نقش 
آن ها در پیشبرد اهداف سازمان ها، به ویژه سازمان هاى خدمات آن ها در پیشبرد اهداف سازمان ها، به ویژه سازمان هاى خدمات 
در  که  این  گرفتن  نظر  در  با  بهزیستى  سازمان  جمله  از  در رسان  که  این  گرفتن  نظر  در  با  بهزیستى  سازمان  جمله  از  رسان 
جستجوى منابع تحقیقى که به بررسى وضعیت تعهد سازمانى جستجوى منابع تحقیقى که به بررسى وضعیت تعهد سازمانى 
و رفتارشهروندى سازمانى کارکنان بهزیستى پرداخته باشد یافت و رفتارشهروندى سازمانى کارکنان بهزیستى پرداخته باشد یافت 
نشد. همچنین به دلیل تناقضات موجود در  پژوهش هاى قبلى نشد. همچنین به دلیل تناقضات موجود در  پژوهش هاى قبلى 
در مورد ارتباط رفتار شهروندى سازمانى با ابعاد تعهد سازمانى و در مورد ارتباط رفتار شهروندى سازمانى با ابعاد تعهد سازمانى و 
کم توجهى به مسئله ویژگى هاى فردى کارکنان، هدف از انجام کم توجهى به مسئله ویژگى هاى فردى کارکنان، هدف از انجام 
این پژوهش پاسخ گویى به این سواالت است که آیا بین رفتار این پژوهش پاسخ گویى به این سواالت است که آیا بین رفتار 
شهروندى سازمانى کارکنان ستاد بهزیستى شهر تهران با تعهد شهروندى سازمانى کارکنان ستاد بهزیستى شهر تهران با تعهد 
سازمانى و ابعاد آن ارتباط مثبت و معنا دارى وجود دارد؟ کدام سازمانى و ابعاد آن ارتباط مثبت و معنا دارى وجود دارد؟ کدام 
یک از ابعاد تعهد سازمانى همبستگى قوى  ترى با رفتار شهروندى یک از ابعاد تعهد سازمانى همبستگى قوى  ترى با رفتار شهروندى 
چه  پژوهش  متغیرهاى  از  هریک  نهایت  در  و  دارند؟  چه سازمانى  پژوهش  متغیرهاى  از  هریک  نهایت  در  و  دارند؟  سازمانى 
ارتباطى با ویژگى هاى فردى کارکنان دارند؟ امیدواریم انجام این ارتباطى با ویژگى هاى فردى کارکنان دارند؟ امیدواریم انجام این 
پژوهش به خدمتگزار بودن بیشتر این سازمان و افزایش تعهد پژوهش به خدمتگزار بودن بیشتر این سازمان و افزایش تعهد 

سازمانى کارکنان آن منجر گردد.سازمانى کارکنان آن منجر گردد.

روش بررسىروش بررسى
پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگى و توصیفى-تحلیلى از پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگى و توصیفى-تحلیلى از 
نوع مقطعى است. به این دلیل توصیفى است که مطالعه وضعیت نوع مقطعى است. به این دلیل توصیفى است که مطالعه وضعیت 
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موجود رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى کارکنان را مدنظر موجود رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى کارکنان را مدنظر 
دارد و از این جهت که محقق درصدد روابط بین دو متغیر است، دارد و از این جهت که محقق درصدد روابط بین دو متغیر است، 
از نوع همبستگى است. جامعه آمارى این تحقیق، کارکنان ستاد از نوع همبستگى است. جامعه آمارى این تحقیق، کارکنان ستاد 
سازمان بهزیستى شهر تهران در سال سازمان بهزیستى شهر تهران در سال 13921392 هستند که شامل  هستند که شامل 
200200 نفر مى باشند. از این تعداد به  روش نمونه گیرى تصادفى  ساده  نفر مى باشند. از این تعداد به  روش نمونه گیرى تصادفى  ساده 
و با استفاده از جدول اعداد تصادفى و با استفاده از جدول اعداد تصادفى 108108 نفر طبق فرمول حجم  نفر طبق فرمول حجم 

نمونه انتخاب شدند.نمونه انتخاب شدند.
اندازه گیرى  و  داده ها  جمع آورى  براى  پژوهش  این  اندازه گیرى در  و  داده ها  جمع آورى  براى  پژوهش  این  در 
شاخص هاى تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که شامل شاخص هاى تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که شامل 
رفتار  پرسشنامه  دو  و  کارکنان  جمعیت شناختى  رفتار پرسشنامه  پرسشنامه  دو  و  کارکنان  جمعیت شناختى  پرسشنامه 
شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى است که نمونه هاى مشابه شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى است که نمونه هاى مشابه 
آنها در تحقیق هاى گذشته اعتباریابى و مورد استفاده قرار گرفته آنها در تحقیق هاى گذشته اعتباریابى و مورد استفاده قرار گرفته 

شده است.شده است.
1- پرسشنامه رفتار شهروندى-سازمانى: پرسشنامه پدساکف- پرسشنامه رفتار شهروندى-سازمانى: پرسشنامه پدساکف8 
رفتار  سنجش  براى  آن  از  که  است  گویه  رفتار   سنجش  براى  آن  از  که  است  گویه   2121 شامل  شامل )   (20002000)
پرسشنامه  اندازه گیرى  سطح  استفاده  شد.  پرسشنامه شهروندى-سازمانى  اندازه گیرى  سطح  استفاده  شد.  شهروندى-سازمانى 
ترتیبى و براساس مقیس پنج درجه اى لیکرتترتیبى و براساس مقیس پنج درجه اى لیکرت9 و جهت مثبت  و جهت مثبت 
تنظیم شده است. در این پرسشنامه حداقل نمره تنظیم شده است. در این پرسشنامه حداقل نمره 2121 و حداکثر  و حداکثر 
نمره نمره 105105 است. الزم به ذکر است که شیوه نمره گذارى در مورد  است. الزم به ذکر است که شیوه نمره گذارى در مورد 
سؤاالت سؤاالت 6، ، 9، ، 1010، ، 1111، ، 1212 و  و 1414 به صورت معکوس است. این  به صورت معکوس است. این 
پرسشنامه توسط کارکنان تکمیل  شد و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه توسط کارکنان تکمیل  شد و از آنها خواسته شد تا 
گویه ها را تا حدى که در مورد سازمان یا کار و همکاران آن ها صدق گویه ها را تا حدى که در مورد سازمان یا کار و همکاران آن ها صدق 
مى کند، در طول مقیاس پنج درجه اى لیکرت (کامًال موافق، موافق، مى کند، در طول مقیاس پنج درجه اى لیکرت (کامًال موافق، موافق، 
بى نظر، مخالف و کامًال مخالف) مشخص کنند. روایى و پایایى این بى نظر، مخالف و کامًال مخالف) مشخص کنند. روایى و پایایى این 
پرسشنامه در مطالعات قبلى از جمله مهدى زاده (پرسشنامه در مطالعات قبلى از جمله مهدى زاده (13901390) روایى ) روایى 
آن به نحوه صورى و به  وسیله روش تأیید عاملى تأیید شد و ضریب آن به نحوه صورى و به  وسیله روش تأیید عاملى تأیید شد و ضریب 
پایایى آن پایایى آن 0/7979 به دست آمد [ به دست آمد [1313]. همچنین محقق دوباره روایى ]. همچنین محقق دوباره روایى 
صورى و محتوایى آن را توسط اساتید متخصص تأیید و براى صورى و محتوایى آن را توسط اساتید متخصص تأیید و براى 
پایایى این پرسشنامه از روش آلفاى کرونباخ استفاده کرد و ضریب پایایى این پرسشنامه از روش آلفاى کرونباخ استفاده کرد و ضریب 

پایایى این پرسشنامه را پایایى این پرسشنامه را 0/7272 به دست آورد. به دست آورد.
2. پرسشنامه تعهد سازمانى: پرسشنامه مى یر و آلن (. پرسشنامه تعهد سازمانى: پرسشنامه مى یر و آلن (19961996) ) 
شامل شامل 2424 گویه است که از آن براى سنجش سه بُعد تعهد عاطفى،  گویه است که از آن براى سنجش سه بُعد تعهد عاطفى، 
تعهد مستمر و تعهد هنجارى استفاده شد [تعهد مستمر و تعهد هنجارى استفاده شد [1414]. سؤاالت ]. سؤاالت 1 تا  تا 
8 این پرسشنامه مربوط به تعهد عاطفى، سؤاالت  این پرسشنامه مربوط به تعهد عاطفى، سؤاالت 9 تا  تا 1616 تعهد  تعهد 
مستمر و سؤاالت مستمر و سؤاالت 1717 تا  تا 2424 تعهد هنجارى را بررسى مى کند. شیوه  تعهد هنجارى را بررسى مى کند. شیوه 
نمره گذارى این پرسشنامه به صورت نمره گذارى این پرسشنامه به صورت 7 گزینه اى و شامل گزینه هاى  گزینه اى و شامل گزینه هاى 
«بسیارموافقمبسیارموافقم»، ، «نسبتاً موافقمنسبتاً موافقم»، ، «کمى موافقمکمى موافقم»، ، «نظرى ندارمنظرى ندارم»، ، 
«کمى مخالفمکمى مخالفم»، ، «نسبتاً مخالفمنسبتاً مخالفم» و  و «کامًال مخالفمکامًال مخالفم» است. در این  است. در این 
پرسشنامه، حداکثر نمره پرسشنامه، حداکثر نمره 168168 امتیاز و حداقل آن نیز  امتیاز و حداقل آن نیز 2424 امتیاز  امتیاز 
است. الزم به ذکر است که سؤاالت شماره است. الزم به ذکر است که سؤاالت شماره 4، ، 5، ، 6، ، 8، ، 9، ، 1010، ، 
1515، ، 1616، ، 1717، ، 1818، ، 1919، ، 2121 و  و 2424 داراى شیوه نمره گذارى معکوس  داراى شیوه نمره گذارى معکوس 
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است. روایى و پایایى این پرسشنامه در مطالعات قبلى از جمله است. روایى و پایایى این پرسشنامه در مطالعات قبلى از جمله 
نصراصفهانى و همکاران (نصراصفهانى و همکاران (13901390) به تأیید رسید که اعتبار این ) به تأیید رسید که اعتبار این 
پرسشنامه را پرسشنامه را 0/7676 و پایایى آن را با ضریب آلفاى کرونباخ  و پایایى آن را با ضریب آلفاى کرونباخ 0/763763 
به دست آورده اند [به دست آورده اند [1515]. محقق دوباره روایى صورى و محتوایى آن ]. محقق دوباره روایى صورى و محتوایى آن 
را توسط اساتید متخصص تأیید و براى پایایى این پرسشنامه از را توسط اساتید متخصص تأیید و براى پایایى این پرسشنامه از 
روش آلفاى کرونباخ استفاده کرد و ضریب پایایى این پرسشنامه روش آلفاى کرونباخ استفاده کرد و ضریب پایایى این پرسشنامه 

را را 0/706706 به دست آورد.  به دست آورد. 
سازمان  به  الزم  مجوزهاى  اخذ  از  پس  پژوهش  اجراى  سازمان براى  به  الزم  مجوزهاى  اخذ  از  پس  پژوهش  اجراى  براى 
و  تشریح  پژوهش  اهداف  سپس  و  مراجعه  موردنظر  و بهزیستى  تشریح  پژوهش  اهداف  سپس  و  مراجعه  موردنظر  بهزیستى 
مرحله  در  گردید.  جلب  پژوهش  انجام  جهت  سازمان  مرحله رضایت  در  گردید.  جلب  پژوهش  انجام  جهت  سازمان  رضایت 
بعد به منظور تکمیل پرسشنامه ها طى مدت دو هفته به سازمان بعد به منظور تکمیل پرسشنامه ها طى مدت دو هفته به سازمان 
موردنظر مراجعه شد و پرسشنامه هاى مربوطه با رعایت مالحظات موردنظر مراجعه شد و پرسشنامه هاى مربوطه با رعایت مالحظات 
اخالقى در اختیار نمونه هاى موردنظر قرار گرفت و پس از تکمیل اخالقى در اختیار نمونه هاى موردنظر قرار گرفت و پس از تکمیل 
توسط افرادى که مایل به شرکت در پژوهش بودند، مبادرت به توسط افرادى که مایل به شرکت در پژوهش بودند، مبادرت به 
جمع آورى آنها گردید. براى تجزیه و تحلیل داده هاى به دست آمده جمع آورى آنها گردید. براى تجزیه و تحلیل داده هاى به دست آمده 
این پژوهش، از آمار توصیفى و براى آزمون روابط بین متغیرها از این پژوهش، از آمار توصیفى و براى آزمون روابط بین متغیرها از 
آمار استنباطى استفاده شد. براى توصیف داده ها از جدول یک آمار استنباطى استفاده شد. براى توصیف داده ها از جدول یک 
بُعدى، توزیع فراوانى و درصدى و نیز شاخص هاى مرکزى مثل بُعدى، توزیع فراوانى و درصدى و نیز شاخص هاى مرکزى مثل 
همبستگى  آزمون  تشخیص  به منظور  گردید.  استفاده  همبستگى میانگین  آزمون  تشخیص  به منظور  گردید.  استفاده  میانگین 
رابطه  نوع  و  جهت  میزان،  تعیین  و  پرسشنامه  متغیرهاى  رابطه بین  نوع  و  جهت  میزان،  تعیین  و  پرسشنامه  متغیرهاى  بین 
بین دو متغیر رفتار شهروندى-سازمانى و تعهدسازمانى از ضریب بین دو متغیر رفتار شهروندى-سازمانى و تعهدسازمانى از ضریب 
فردى  ویژگى هاى  ارتباط  تعیین  براى  و  پیرسون  فردى همبستگى  ویژگى هاى  ارتباط  تعیین  براى  و  پیرسون  همبستگى 
با رفتار شهروندى و تعهد سازمانى از آزمون هاى تى مستقل و با رفتار شهروندى و تعهد سازمانى از آزمون هاى تى مستقل و 
 SPSS تحلیل واریانس و براى پردازش داده ها از نسخه تحلیل واریانس و براى پردازش داده ها از نسخه 2121 نرم افزار  نرم افزار

استفاده شد.استفاده شد.

یافته هایافته ها
در  نفر  در   نفر   100100 درنهایت،  توزیع شده  پرسشنامه  درنهایت،   توزیع شده  پرسشنامه   108108 تعداد  تعداد از  از 
تحقیق شرکت کردند که تحقیق شرکت کردند که ٪8080 آنها زن و  آنها زن و ٪2020 آنها مرد بودند.  آنها مرد بودند. 
براساس یافته هاى تحقیق، بیشترین فراوانى پاسخ دهندگان از نظر براساس یافته هاى تحقیق، بیشترین فراوانى پاسخ دهندگان از نظر 
توزیع سنى، گروه سنى توزیع سنى، گروه سنى 3131 تا  تا 4040 سال ( سال (٪4444) بودند و کمترین ) بودند و کمترین 
نظر  از  داشتند.  نظر )  از  داشتند.   (1010٪) باال  به  سال   ) باال  به  سال  سنى 5151  گروه  را  سنى فراوانى  گروه  را  فراوانى 
سطح تحصیالت بیشترین فراوانى را افراد داراى لیسانس (سطح تحصیالت بیشترین فراوانى را افراد داراى لیسانس (4545٪) ) 
داشتند  داشتند )   (1212٪) دیپلم  مدرك  داراى  افراد  را  فراوانى  کمترین  (و  دیپلم  مدرك  داراى  افراد  را  فراوانى  کمترین  و 
و در رابطه با سابقه کار، گروه هاى و در رابطه با سابقه کار، گروه هاى 1 تا  تا 5 سال و  سال و 5 تا  تا 1010 سال  سال 
هرکدام هرکدام ٪2424 باالترین فراوانى و افراد باالى  باالترین فراوانى و افراد باالى 2020 سال سابقه کار  سال سابقه کار 
با با ٪1313 کمترین فراوانى را داشتند. از نظر نوع استخدام کارکنان  کمترین فراوانى را داشتند. از نظر نوع استخدام کارکنان 
این سازمان، این سازمان، ٪3939 کارکنان به صورت قراردادى کار مى کردند که  کارکنان به صورت قراردادى کار مى کردند که 
باالترین فراوانى را داشتند و باالترین فراوانى را داشتند و ٪8 به صورت استخدام پیمانى مشغول  به صورت استخدام پیمانى مشغول 
به کار در این سازمان بودند که کمترین فراوانى را داشتند. جدول به کار در این سازمان بودند که کمترین فراوانى را داشتند. جدول 
شماره شماره 1 وضعیت رفتار شهروندى-سازمانى و همچنین وضعیت  وضعیت رفتار شهروندى-سازمانى و همچنین وضعیت 
سازمان  ستاد  کارکنان  در  را  آن  مؤلفه هاى  و  سازمانى  سازمان تعهد  ستاد  کارکنان  در  را  آن  مؤلفه هاى  و  سازمانى  تعهد 
بهزیستى شهر تهران نشان  مى دهد. طبق جدول مذکور، میانگین بهزیستى شهر تهران نشان  مى دهد. طبق جدول مذکور، میانگین 

ارتباط بین رفتار شهروندى-سازمانى با تعهد سازمانى و ابعاد آن در کارکنان ستاد سازمان بهزیستى شهر تهران ارتباط بین رفتار شهروندى-سازمانى با تعهد سازمانى و ابعاد آن در کارکنان ستاد سازمان بهزیستى شهر تهران 13921392 
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به دست آمده براى رفتار شهروندى-سازمانى به دست آمده براى رفتار شهروندى-سازمانى 8181/7171 است که از  است که از 
و  بیشترین  میانگین  حاصل  -که  پرسشنامه  متوسط  و میانگین  بیشترین  میانگین  حاصل  -که  پرسشنامه  متوسط  میانگین 
کمترین نمره پرسشنامه است-، با اختالف بیشترى باالتر است. کمترین نمره پرسشنامه است-، با اختالف بیشترى باالتر است. 
در جدول مذکور میانگین تعهد سازمانى در جدول مذکور میانگین تعهد سازمانى 9797/8686 به دست  آمد و  به دست  آمد و 
میانگین  داراى  عاطفى  تعهد  به ترتیب  آن  مؤلفه هاى  میانگین همچنین  داراى  عاطفى  تعهد  به ترتیب  آن  مؤلفه هاى  همچنین 
هنجارى  تعهد  و  هنجارى   تعهد  و  میانگین 3232/6767  داراى  مستمر  تعهد  میانگین ،  داراى  مستمر  تعهد   ،3434/1313

داراى میانگین داراى میانگین 3131/0606 بودند. بودند.
نتایج به دست آمده از جدول شماره نتایج به دست آمده از جدول شماره 2 نشان مى دهد که بین  نشان مى دهد که بین 
رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى کارکنان ستاد سازمان رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى کارکنان ستاد سازمان 
r  = =0/325325) معنادارى  و  مثبت  ارتباط  تهران  شهر  (بهزیستى  معنادارى  و  مثبت  ارتباط  تهران  شهر  بهزیستى 

و و P ≤0/0101) وجود دارد. همچنین از بین مؤلفه هاى تعهد سازمانى ، ) وجود دارد. همچنین از بین مؤلفه هاى تعهد سازمانى ، 
 r=0/273273) و تعهد هنجارى () و تعهد هنجارى (P≤0/0101 و و r=0/345345) تعهد عاطفى (تعهد عاطفى
وP≤0/0101) داراى ارتباط مثبت و معنادارى با رفتار شهروندى-) داراى ارتباط مثبت و معنادارى با رفتار شهروندى-

سازمانى است، اما تعهد مستمر طبق نتایج به دست آمده ضریب سازمانى است، اما تعهد مستمر طبق نتایج به دست آمده ضریب 
همبستگى پیرسون ارتباط معنادارى با متغیر رفتار شهروندى-همبستگى پیرسون ارتباط معنادارى با متغیر رفتار شهروندى-

سازمانى در کارکنان ستادى این سازمان ندارد.سازمانى در کارکنان ستادى این سازمان ندارد.

در جدول شماره در جدول شماره 3 مشاهده مى شود که میانگین متغیر رفتار  مشاهده مى شود که میانگین متغیر رفتار 
شهروندى-سازمانى در هریک از ویژگى هاى فردى کارکنان به جز شهروندى-سازمانى در هریک از ویژگى هاى فردى کارکنان به جز 
تعهد  میانگین  همچنین  است.  متفاوت  آنها  تحصیالت  تعهد سطح  میانگین  همچنین  است.  متفاوت  آنها  تحصیالت  سطح 
تعهد  میانگین  و  کارکنان  سابقه کار  برحسب  کارکنان  تعهد عاطفى  میانگین  و  کارکنان  سابقه کار  برحسب  کارکنان  عاطفى 
مستمر کارکنان برحسب نوع استخدام کارکنان تفاوت معنادار مستمر کارکنان برحسب نوع استخدام کارکنان تفاوت معنادار 
معنى دارى  سطح  از  باالبودن  به  توجه  با  موارد  دیگر  در  و  معنى دارى دارد  سطح  از  باالبودن  به  توجه  با  موارد  دیگر  در  و  دارد 
(0/0505) تفاوتى در میانگین متغیرها مشاهده نشد. نتایج حاصل از ) تفاوتى در میانگین متغیرها مشاهده نشد. نتایج حاصل از 
آزمون تى مستقل نشان  داد هیچ اختالف معنادارى در میانگین آزمون تى مستقل نشان  داد هیچ اختالف معنادارى در میانگین 

آن  ابعاد  به همراه  سازمانى  تعهد  و  شهروندى-سازمانى  آن رفتار  ابعاد  به همراه  سازمانى  تعهد  و  شهروندى-سازمانى  رفتار 
برحسب جنسیت وجود ندارد.برحسب جنسیت وجود ندارد.

بحث بحث 
سازما ن ها به منظور افزایش عملکرد، ارائه خدمات باکیفیت به سازما ن ها به منظور افزایش عملکرد، ارائه خدمات باکیفیت به 
مراجعه کنندگان و ایجاد محیط مناسب کارى و رسیدن به اهداف مراجعه کنندگان و ایجاد محیط مناسب کارى و رسیدن به اهداف 
متعالى سازمان نیاز به نیروى انسانى متعهد دارند؛ بنابراین، باید متعالى سازمان نیاز به نیروى انسانى متعهد دارند؛ بنابراین، باید 
عوامل ایجادکننده این تعهد را شناسایى کنند و در جهت ارتقاى عوامل ایجادکننده این تعهد را شناسایى کنند و در جهت ارتقاى 
آن همت گمارند [آن همت گمارند [1616]. در این پژوهش با توجه به اینکه سازمان ]. در این پژوهش با توجه به اینکه سازمان 
بهزیستى به عنوان یک سازمان خدمت رسان پویا، به پژوهش هاى بهزیستى به عنوان یک سازمان خدمت رسان پویا، به پژوهش هاى 
مدیریتى و سازمانى در جهت توسعه و بهبود خدمات خود اهمیت مدیریتى و سازمانى در جهت توسعه و بهبود خدمات خود اهمیت 
فراوانى مى دهد، به بررسى ارتباط بین رفتار شهروندى-سازمانى با فراوانى مى دهد، به بررسى ارتباط بین رفتار شهروندى-سازمانى با 
تعهد سازمانى و مؤلفه هاى آن در کارکنان ستاد سازمان بهزیستى تعهد سازمانى و مؤلفه هاى آن در کارکنان ستاد سازمان بهزیستى 

شهر تهران پرداخته شد.شهر تهران پرداخته شد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این پژوهش نشان داد که بین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این پژوهش نشان داد که بین 
رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى کارکنان ستاد سازمان رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى کارکنان ستاد سازمان 

این  دارد.  وجود  مثبت  و  معنادار  رابطه  تهران  شهر  این بهزیستى  دارد.  وجود  مثبت  و  معنادار  رابطه  تهران  شهر  بهزیستى 
یافته با نتایج پژوهش توکلى (یافته با نتایج پژوهش توکلى (13881388)، چیو و تاسایى ()، چیو و تاسایى (20072007) ) 
و آلوتیبى (و آلوتیبى (20052005)، جعفرى و همکاران ()، جعفرى و همکاران (13881388)، پورسلطانى و )، پورسلطانى و 
همخوانى  همخوانى )   (20082008) ) پینگ تانگ1010  لى  و  فوت   پینگ تانگ)،  لى  و  فوت   (همکاران (13901390)،  همکاران 
دارد [دارد [19،18،17،12،11،1019،18،17،12،11،10]. در توجیه این یافته مى توان گفت ]. در توجیه این یافته مى توان گفت 

Foote&Foote& LiLi-PingPing TangTang .1010

جدول جدول 2. . بررسى همبستگى رفتار شهروندى-سازمانى با تعهد سازمانى و مؤلفه هاى آن در کارکنان بهزیستى.بررسى همبستگى رفتار شهروندى-سازمانى با تعهد سازمانى و مؤلفه هاى آن در کارکنان بهزیستى.

سطح معنادارى سطح معنادارى (P-valuevalue)  ضریب همبستگى(پیرسون)  ضریب همبستگى(پیرسون)مؤلفه هامؤلفه ها
0/001001****0/325325تعهد سازمانىتعهد سازمانى
0/0*0/345345تعهد عاطفىتعهد عاطفى
0/006006****0/273273تعهد هنجارىتعهد هنجارى
0/02020/8484تعهد مستمرتعهد مستمر

 P <0/050/05 * *

جدول جدول 1. . وضعیت خرده مقیاس هاى رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى از نظر شاخص هاى مرکزى و پراکندگى.وضعیت خرده مقیاس هاى رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى از نظر شاخص هاى مرکزى و پراکندگى.

میانگین متوسطمیانگین متوسطانحراف معیارانحراف معیارمیانگینمیانگینحداکثرحداکثرحداقلحداقلمؤلفهمؤلفه
656599998181/71717/02026363رفتار شهروندى-سازمانىرفتار شهروندى-سازمانى

242445453232/67674/41413232تعهد مستمرتعهد مستمر
151551513434/13138/11113232تعهد عاطفىتعهد عاطفى
161645453131/06065/64643232تعهد هنجارىتعهد هنجارى
60601221229797/86861313/62629696تعهد سازمانىتعهد سازمانى
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رفتار  از  باالیى  سطح  داراى  تهران  شهر  بهزیستى  کارکنان  رفتار اگر  از  باالیى  سطح  داراى  تهران  شهر  بهزیستى  کارکنان  اگر 
شهروندى سازمانى باشند، تعهد سازمانى آنها نیز در سطح باالیى شهروندى سازمانى باشند، تعهد سازمانى آنها نیز در سطح باالیى 
فعالیت هاى  اثربخشى  در  مى تواند  موضوع  این  که  بود  فعالیت هاى خواهد  اثربخشى  در  مى تواند  موضوع  این  که  بود  خواهد 
سازمان تأثیرگذار باشد. یافته ها نشان داد که رفتار شهروندى-سازمان تأثیرگذار باشد. یافته ها نشان داد که رفتار شهروندى-

ارتباط  داراى  هنجارى  تعهد  و  عاطفى  تعهد  مؤلفه  با  ارتباط سازمانى  داراى  هنجارى  تعهد  و  عاطفى  تعهد  مؤلفه  با  سازمانى 
معنادار و مثبت است، به طورى که مؤلفه تعهد عاطفى داراى ارتباط معنادار و مثبت است، به طورى که مؤلفه تعهد عاطفى داراى ارتباط 
قوى ترى با رفتار شهروندى-سازمانى است. این یافته ها با مطالعه قوى ترى با رفتار شهروندى-سازمانى است. این یافته ها با مطالعه 
توکلى و همکاران (توکلى و همکاران (13881388)، مى یر و همکاران ()، مى یر و همکاران (20022002)، ساموئل و )، ساموئل و 

همکاران (همکاران (20062006)، همخوانى دارد [)، همخوانى دارد [21،20،1021،20،10].].
 در این راستا گاتام و همکاران ( در این راستا گاتام و همکاران (20062006) عنوان کردند که رابطه ) عنوان کردند که رابطه 
بین رفتار شهروندى-سازمانى با انواع تعهد سازمانى یکسان نیست، بین رفتار شهروندى-سازمانى با انواع تعهد سازمانى یکسان نیست، 
موجب  شهروندى-سازمانى  رفتار  از  باالترى  میزان  موجب به طورى که  شهروندى-سازمانى  رفتار  از  باالترى  میزان  به طورى که 
تعهد عاطفى قوى ترى مى شود [تعهد عاطفى قوى ترى مى شود [2222]. در توجیه این یافته، فردى ]. در توجیه این یافته، فردى 
که رفتار شهروندى سطح باالیى دارد دلبستگى و تعلق بیشترى که رفتار شهروندى سطح باالیى دارد دلبستگى و تعلق بیشترى 
به سازمانش خواهد داشت. یافته هاى پژوهش نشان داد که بین به سازمانش خواهد داشت. یافته هاى پژوهش نشان داد که بین 
رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد مستمر ارتباطى وجود ندارد که رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد مستمر ارتباطى وجود ندارد که 
با نتایج مطالعه مى یر (با نتایج مطالعه مى یر (20022002)، پاول ()، پاول (20042004) همخوانى داشت ) همخوانى داشت 
[23،2023،20]، اما با مطالعه توکلى (]، اما با مطالعه توکلى (13881388) و پورسلطانى () و پورسلطانى (13901390) ) 
مغایرت داشت [مغایرت داشت [18،1018،10]. شاید دلیل آن این باشد که تعداد افرادى ]. شاید دلیل آن این باشد که تعداد افرادى 
که به صورت رسمى و مادام العمر به استخدام درمى آیند کاهش که به صورت رسمى و مادام العمر به استخدام درمى آیند کاهش 
پیمانى  و  قراردادى  به صورت  استخدامى ها  بیشتر  و  است  پیمانى یافته  و  قراردادى  به صورت  استخدامى ها  بیشتر  و  است  یافته 
مستمر  تعهد  کاهش  و  شغلى  عدم امنیت  موجب  این  که  مستمر است  تعهد  کاهش  و  شغلى  عدم امنیت  موجب  این  که  است 
کارکنان مى گردد؛ لذا افرادى باید جذب سازمان گردند که ماندن کارکنان مى گردد؛ لذا افرادى باید جذب سازمان گردند که ماندن 
در سازمان براى شان مهم باشد. در این مطالعه سن، سابقه کار و در سازمان براى شان مهم باشد. در این مطالعه سن، سابقه کار و 
نوع استخدام کارکنان با رفتار شهروندى-سازمانى ارتباط داشتند، نوع استخدام کارکنان با رفتار شهروندى-سازمانى ارتباط داشتند، 
به طورى که رفتار شهروندى-سازمانى در افراد باالىبه طورى که رفتار شهروندى-سازمانى در افراد باالى4040 سال بیشتر  سال بیشتر 

از افراد زیراز افراد زیر3030 سال بود. سال بود.
ناصرى  و  ناصرى )  و   (13921392) همکاران  و  یوسفى  مطالعه  با  یافته  این   ) همکاران  و  یوسفى  مطالعه  با  یافته  این   

شهروندى- رفتار  مناسب  پیش بینى کننده  را  سن  که  شهروندى-)  رفتار  مناسب  پیش بینى کننده  را  سن  که   (20082008)
سازمانى گزارش کرده بودند، همسو است [سازمانى گزارش کرده بودند، همسو است [24،2524،25]. در این راستا ]. در این راستا 
باید بیان کرد که سن به مثابه یکى از پیش بینى کننده هاى مهم باید بیان کرد که سن به مثابه یکى از پیش بینى کننده هاى مهم 
سن  هرچه  که  است  آن  نشان دهنده  شهروندى-سازمانى  سن رفتار  هرچه  که  است  آن  نشان دهنده  شهروندى-سازمانى  رفتار 
کارکنان بیشتر باشد، احتمال بروز این رفتار بیشتر است. این مهم کارکنان بیشتر باشد، احتمال بروز این رفتار بیشتر است. این مهم 
شاید به دلیل این باشد که هرچه میزان سن یک نفر در سازمان شاید به دلیل این باشد که هرچه میزان سن یک نفر در سازمان 
بیشتر باشد تجربه، آشنایى با وظایف، وفادارى به سازمان و تعهد بیشتر باشد تجربه، آشنایى با وظایف، وفادارى به سازمان و تعهد 
آنها نسبت به افراد کم  تجربه و جوان بیشتر خواهد بود. اما در آنها نسبت به افراد کم  تجربه و جوان بیشتر خواهد بود. اما در 
مطالعه عظیم زاده و همکاران (مطالعه عظیم زاده و همکاران (13881388) هیچ گونه ارتباطى بین سن ) هیچ گونه ارتباطى بین سن 

و متغیر رفتار شهروندى-سازمانى یافت نشد [و متغیر رفتار شهروندى-سازمانى یافت نشد [2626].].
 همچنین افرادى که داراى سابقه کار  همچنین افرادى که داراى سابقه کار 2020 سال به باال بودند  سال به باال بودند 
شهروندى-سازمانى  رفتار  بودند  رسمى  استخدام  که  افرادى  شهروندى-سازمانى و  رفتار  بودند  رسمى  استخدام  که  افرادى  و 
کمترى داشتند. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه فانى و همکاران کمترى داشتند. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه فانى و همکاران 
(13911391) همسو است [) همسو است [2727]. در همین راستا مطالعات دیگر هم ]. در همین راستا مطالعات دیگر هم 
نشان داده است که رفتار شهروندى-سازمانى در کارکنان رسمى نشان داده است که رفتار شهروندى-سازمانى در کارکنان رسمى 
کمتر از کارکنان غیررسمى است [کمتر از کارکنان غیررسمى است [28،2928،29]. این امر شاید به این ]. این امر شاید به این 
دلیل باشد که کارکنان رسمى به خاطر ایمنى شغلى بیشتر، کمتر دلیل باشد که کارکنان رسمى به خاطر ایمنى شغلى بیشتر، کمتر 
به فکر رفتارهاى فرانقشى هستند، اما کارکنان غیررسمى به خاطر به فکر رفتارهاى فرانقشى هستند، اما کارکنان غیررسمى به خاطر 
ترس و نگرانى ازدست دادن شغل خود بیشتر به انجام رفتارهاى ترس و نگرانى ازدست دادن شغل خود بیشتر به انجام رفتارهاى 

شهروندى-سازمانى بپردازند. شهروندى-سازمانى بپردازند. 
و  میرسپاسى  پژوهش  یافته  با  پژوهش  از  یافته  این  و نتایج  میرسپاسى  پژوهش  یافته  با  پژوهش  از  یافته  این  نتایج 
همه  در  را  شهروندى-سازمانى  رفتار  که  همه )  در  را  شهروندى-سازمانى  رفتار  که   (13891389) (همکاران  همکاران 
وضعیت هاى استخدام کارکنان یکسان دانسته اند، متناقض است وضعیت هاى استخدام کارکنان یکسان دانسته اند، متناقض است 
[3030]. نتایج نشان داد که افراد داراى سابقه کار باالى ]. نتایج نشان داد که افراد داراى سابقه کار باالى 2020 سال  سال 
داراى تعهد عاطفى بیشترى بودند. در مطالعه یعقوبى و همکاران داراى تعهد عاطفى بیشترى بودند. در مطالعه یعقوبى و همکاران 
تعهد  داراى  داشتند،  بیشترى  سابقه کارى  که  افرادى  تعهد )  داراى  داشتند،  بیشترى  سابقه کارى  که  افرادى   (13891389)
سازمانى بیشترى بودند [سازمانى بیشترى بودند [3131]، اما در مطالعه حسینى و همکاران ]، اما در مطالعه حسینى و همکاران 
هیچ رابطه اى بین سن و سابقه کار با تعهد سازمانى مشاهده نشده هیچ رابطه اى بین سن و سابقه کار با تعهد سازمانى مشاهده نشده 

جدول جدول 3. . نتایج تحلیل واریانس یکطرفه(آنووا) بین رفتار شهروندي و تعهد سازمانى با ویژگى هاى فردي کارکنان ستاد بهزیستى شهر تهران.نتایج تحلیل واریانس یکطرفه(آنووا) بین رفتار شهروندي و تعهد سازمانى با ویژگى هاى فردي کارکنان ستاد بهزیستى شهر تهران.

جنسیت جنسیت نوع استخدامنوع استخدامسابقه کارسابقه کارسنسنتحصیالتتحصیالت
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0/430/71/230/21/440/20/930/42/198982/1تعهد سازمانىتعهد سازمانى
0/04040/330/76/798980/3*0/630/51/630/12/54تعهد عاطفىتعهد عاطفى
0/0050050303/098980/8*1/130/31/530/11/740/14/53تعهد مستمرتعهد مستمر
0/230/81/530/20/840/40/230/81/498980/8تعهد هنجارىتعهد هنجارى

رفتارشهروندى رفتارشهروندى 
0/0909*0/040432/810109898*0/0101*0/0010013/14*0/330/85/53سازمانىسازمانى

 P < 0/0505  سطح معنى دارى  * سطح معنى دارى *

ارتباط بین رفتار شهروندى-سازمانى با تعهد سازمانى و ابعاد آن در کارکنان ستاد سازمان بهزیستى شهر تهران ارتباط بین رفتار شهروندى-سازمانى با تعهد سازمانى و ابعاد آن در کارکنان ستاد سازمان بهزیستى شهر تهران 13921392 
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است [است [3232]. از این یافته چنین برداشت مى شود افرادى که سن ]. از این یافته چنین برداشت مى شود افرادى که سن 
باالترى دارند و در سازمان بیشتر حضور داشته اند، دلبستگى و باالترى دارند و در سازمان بیشتر حضور داشته اند، دلبستگى و 
رفتار  نمره  میانگین  بین  دارند.  خود  سازمان  به  بیشترى  رفتار تعهد  نمره  میانگین  بین  دارند.  خود  سازمان  به  بیشترى  تعهد 
شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى در دو گروه مردان و زنان شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى در دو گروه مردان و زنان 
هیچ  تفاوت معنادارى مشاهده نشد. یافته این پژوهش با مطالعه هیچ  تفاوت معنادارى مشاهده نشد. یافته این پژوهش با مطالعه 
کریمى و همکاران (کریمى و همکاران (13911391) و یوسفى و همکاران () و یوسفى و همکاران (13921392) همسو ) همسو 
است، اما با نتایج به دست آمده از مطالعه میرسپاسى (است، اما با نتایج به دست آمده از مطالعه میرسپاسى (13891389) و ) و 
حسینى (حسینى (13901390) که رفتار شهروندى-سازمانى را در زنان بیشتر از ) که رفتار شهروندى-سازمانى را در زنان بیشتر از 
مردان دانسته اند، متناقض است [مردان دانسته اند، متناقض است [3333]. شاید عدم تناسب بین تعداد ]. شاید عدم تناسب بین تعداد 
شرکت کنندگان زن و مرد، عامل مؤثرى در توجیه این یافته باشد؛ شرکت کنندگان زن و مرد، عامل مؤثرى در توجیه این یافته باشد؛ 

زیرا تعداد کارکنان زن از کارکنان مرد به مراتب بیشتر بود. زیرا تعداد کارکنان زن از کارکنان مرد به مراتب بیشتر بود. 

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق مى توان اظهار داشت با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق مى توان اظهار داشت 
که سطح فعلى رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى کارکنان که سطح فعلى رفتار شهروندى-سازمانى و تعهد سازمانى کارکنان 
ستاد سازمان بهزیستى شهر تهران از دیدگاه خود آنها در سطح ستاد سازمان بهزیستى شهر تهران از دیدگاه خود آنها در سطح 
نسبتاً مطلوبى قرار دارد و با یکدیگر رابطه معنادار و مثبتى دارد، نسبتاً مطلوبى قرار دارد و با یکدیگر رابطه معنادار و مثبتى دارد، 
جذب  و  شهروندى-سازمانى  رفتار  مفهوم  ارتقاى  با  جذب به طورى که  و  شهروندى-سازمانى  رفتار  مفهوم  ارتقاى  با  به طورى که 
ستاد  کارکنان  سازمانى  تعهد  میزان  مى توان  متعهد  ستاد کارکنان  کارکنان  سازمانى  تعهد  میزان  مى توان  متعهد  کارکنان 
بهزیستى شهر تهران را افزایش داد. بنابراین سازمان ها مى توانند بهزیستى شهر تهران را افزایش داد. بنابراین سازمان ها مى توانند 
با اجراى طرح هاى آموزشى براى کارکنان فعلى سازمان، به ایجاد با اجراى طرح هاى آموزشى براى کارکنان فعلى سازمان، به ایجاد 
رفتارهاى شهروندى مفید و سازنده بپردازند. استفاده از برنامه هاى رفتارهاى شهروندى مفید و سازنده بپردازند. استفاده از برنامه هاى 
آموزشى موجب تسهیل کمک هاى بین فردى در میان کارکنان آموزشى موجب تسهیل کمک هاى بین فردى در میان کارکنان 
از  مى توان  کارکنان،  مهارت هاى  توسعه  براى  البته  از مى شود.  مى توان  کارکنان،  مهارت هاى  توسعه  براى  البته  مى شود. 

برنامه هاى آموزشى میانى و چرخش شغلى نیز استفاده کرد.برنامه هاى آموزشى میانى و چرخش شغلى نیز استفاده کرد.
برنامه  آموزشى،  برنامه هاى  اجراى  روش هاى  از  دیگر  یکى  برنامه   آموزشى،  برنامه هاى  اجراى  روش هاى  از  دیگر  یکى   
توسعه است که به طورمستقیم با ایجاد رفتار شهروندى ارتباط توسعه است که به طورمستقیم با ایجاد رفتار شهروندى ارتباط 
دارد. مطالعات و بررسى ها نشان مى دهد که آموزش سرپرستان دارد. مطالعات و بررسى ها نشان مى دهد که آموزش سرپرستان 
بر پایه اصول عدالت سازمانى با افزایش رفتار شهروندى در میان بر پایه اصول عدالت سازمانى با افزایش رفتار شهروندى در میان 
زیردستان مرتبط است. براى افزایش رفتار شهروندى-سازمانى و زیردستان مرتبط است. براى افزایش رفتار شهروندى-سازمانى و 
جلوگیرى از رفتارهاى ضدشهروندى در کارکنان توصیه مى شود جلوگیرى از رفتارهاى ضدشهروندى در کارکنان توصیه مى شود 
که سازمان ها به هویت سازمانى، عدالت سازمانى، اعتماد و سبک که سازمان ها به هویت سازمانى، عدالت سازمانى، اعتماد و سبک 
رهبرى توجه کنند؛ چراکه این عوامل با این رفتارها رابطه معنى دارى رهبرى توجه کنند؛ چراکه این عوامل با این رفتارها رابطه معنى دارى 
در سازمان هاى موفق نشان داده اند. یافته هاى این پژوهش نیاز به در سازمان هاى موفق نشان داده اند. یافته هاى این پژوهش نیاز به 
پژوهش هاى آتى را براى کشف تفاوت ها و مشابهت ها در میان پژوهش هاى آتى را براى کشف تفاوت ها و مشابهت ها در میان 
و  توانبخشى  مراکز  و  سازمان ها  جمله  از  مختلف  و سازمان هاى  توانبخشى  مراکز  و  سازمان ها  جمله  از  مختلف  سازمان هاى 
بهزیستى پیشنهاد مى کند. از نتایج پژوهش حاضر مى توان در بهزیستى پیشنهاد مى کند. از نتایج پژوهش حاضر مى توان در 
این  نتایج  کاربردى ترکردن  براى  کرد.  استفاده  بعدى  این مطالعات  نتایج  کاربردى ترکردن  براى  کرد.  استفاده  بعدى  مطالعات 
پژوهش، به دیگر پژوهشگران پیشنهاد مى شود با انجام تحقیقاتى پژوهش، به دیگر پژوهشگران پیشنهاد مى شود با انجام تحقیقاتى 
در سازمان هاى دیگر، جامعه هاى آمارى دیگر و با مقایسه نتایج در سازمان هاى دیگر، جامعه هاى آمارى دیگر و با مقایسه نتایج 
آنها با یکدیگر بر توان تعمیم پذیرى نتایج این پژوهش بیافزایند. آنها با یکدیگر بر توان تعمیم پذیرى نتایج این پژوهش بیافزایند. 
وضعیت روحى-روانى فرد در هنگام پاسخ به سؤاالت پرسشنامه وضعیت روحى-روانى فرد در هنگام پاسخ به سؤاالت پرسشنامه 
که خارج از عهده پژوهشگر است و همچنین عدم اعتقاد به اهمیت که خارج از عهده پژوهشگر است و همچنین عدم اعتقاد به اهمیت 

درنتیجه،  و  مدیران  آینده  برنامه ریزى  در  آن  آثار  و  درنتیجه، پژوهش  و  مدیران  آینده  برنامه ریزى  در  آن  آثار  و  پژوهش 
عدم تمایل به تکمیل پرسشنامه، از محدودیت هاى این پژوهش عدم تمایل به تکمیل پرسشنامه، از محدودیت هاى این پژوهش 

است.است.

تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى

و  بهزیستى  علوم  دانشگاه  محترم  مسئولین  از  و پژوهشگران  بهزیستى  علوم  دانشگاه  محترم  مسئولین  از  پژوهشگران 
توانبخشى و نیز تمامى کارکنان محترم بخش هاى مختلف ستاد توانبخشى و نیز تمامى کارکنان محترم بخش هاى مختلف ستاد 
سازمان بهزیستى شهر تهران که با حوصله و دقت به سؤاالت سازمان بهزیستى شهر تهران که با حوصله و دقت به سؤاالت 
پژوهش پاسخ دادند، تشکر و قدردانى مى نمایند. این مقاله حاصل پژوهش پاسخ دادند، تشکر و قدردانى مى نمایند. این مقاله حاصل 

پایان نامه کارشناسى ارشد رشته مدیریت توانبخشى بوده است.پایان نامه کارشناسى ارشد رشته مدیریت توانبخشى بوده است.
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