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بهزیستیسازمانستاددر کارکنانرفتارشهروندي سازمانی با سازمانیتعهدبین همبستگی 
شهر تهران 

4اله بخشی، عنایت3، محمدعلی حسینی2اصغر مکارم*، 1عبدالحکیم جوربنیان

چکیده
آنبهتوجهکهرفتارهایی.استکردهخود جلببهرازیاديپژوهشگرانومدیرانتوجهسازمانیشهرونديرفتارمفهوم: مقدمه

پژوهش حاضر با هدف، تعیین همبستگی تعهد سازمانی با رفتار .باشدهاسازمانبخشیاثرافزایشدراساسیهايراهازیکیتواندمی
.شهروندي سازمانی در کارکنان سازمان بهزیستی شهر تهران انجام شده است

. تصادفی ساده بودنمونه گیرينفر بودند و روش100کنندگان برابر مشارکت همبستگی،-در این مطالعه توصیفی:هاروش مواد و 
پرسشنامه رفتار "و (Organizational Commitment Questionnaire)"پرسشنامه  تعهد سازمانی"ها با استفاده از داده

Organizational)"شهروندي سازمانی Citizenship Behavior)10حتوا از طریق گردآوري نظرات روایی م. آوري گردیدجمع
به منظور . نفر از مدرسین و پایایی از طریق محاسبه همبستگی درونی سواالت با روش آلفاي کرونباخ محاسبه و مورد تایید قرار گرفت

.استفاده شد21نسخه SPSSافزار آمارينرم ها از تحلیل داده
، P≥01/0(مثبت و معناداريهمبستگیفتار شهروندي سازمانی کارکنان بین تعهد سازمانی و ریافته ها نشان داد :یافته ها

325/0=r (نوع دوستی، رفتار شهروندي سازمانیهمچنین از بین ابعاد . وجود دارد)01/0P=( فضیلت مدنی ،)0/0P=(و وظیفه شناسی
)003/0P=(بودمثبت معنادار وهمبستگیداراي با تعهد سازمانی.

توصیه . سازمانی کارکنان ارتقاء یافته استزایش تعهد سازمانی در کارکنان سازمان بهزیستی میزان رفتارشهرونديبا اف:گیرينتیجه
می شود مدیران براي ارتقاي تعهد سازمانی کارکنان، برنامه هاي مناسب را پیش بینی و اجرا نمایند تا با انجام اینکار به پیشبرد اهداف

.سازمان کمک نمایند
.رفتارشهروندي سازمانی، تعهد سازمانی، سازمان بهزیستی: هاهکلیدواژ

20/7/1393: تاریخ پذیرش9/3/1393: تاریخ دریافت

.ایران،، تهراندانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیگروه مدیریت توانبخشی، ، وي کارشناسی ارشددانشج- 1
).نویسنده مسؤول(ایران،، تهرانوم بهزیستی و توانبخشیدانشگاه علگروه مدیریت توانبخشی، ،استادیار- 2

amakarem2001@yahoo.com: پست الکترونیکی

.ایران،، تهراندانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیگروه مدیریت توانبخشی، ،دانشیار- 3
.ایران،، تهراندانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیزیستی،گروه آمار،استادیار- 4
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همقدم
این. سازمان خدماتی، کارکنان آن هستندنیروي حیاتی یک 

بههاسازمانکهاستمدیریتادبیاتدربدیهیموضوعی
شغلیتکالیفوالزاماتازدارندتمایلنیازمندند کهکارکنانی

از تکالیف شغلی فراتراقدام.)1(بگذارندفراترراپا، خودرسمی
Organizational(رفتار شهروندي سازمانیبه

Citizenship Behavior (دارد که در سال هاي اشاره
).2(را به خود معطوف داشته استپژوهشگراناخیر توجه زیاد 

Batemanاولین بار توسطمفهوم رفتار شهروندي سازمانی  &

Organمیالدي به دنیاي علم ارائه شد) 1980(در اوایل دهه .
ار شهروندي سازمانی اي که در زمینه رفتاولیهپژوهش هاي

ها و یا رفتارهایی انجام گرفت بیشتر براي شناسایی مسئولیت
ترین تعریفی که رایج). 3(بود که کارکنان در سازمان داشتند

درباره این موضوع مقبولیت پیدا کرده است، به ارگان تعلق دارد 
که طبق نظر وي رفتارهاي شهروندي سازمانی، رفتارهایی 

دهی رسمی سازمان پاداشنظاممستقیم در هستند که به طور
شوند و معموال نیز ذکر نشده و اغلب نیز به فراموشی سپرده می

هاي اما با این وجود در انجام فعالیت،گردندداوطلبانه تلقی می
وي ساختار رفتار شهروندي ).4(سازمان نقش موثري دارند

اختیاري رفتارهاي (سازمانی را متشکل از پنج بعد نوع دوستی 
است که کارکنان را براي کمک به مسایل و مشکالت کاري 

به ) (وجدان کاري(، وظیفه شناسی )انگیزدکارکنان دیگر بر می
اختیاري فراتر از نقشی اشاره دارد که از الزامات شغل، رفتارهاي

فضیلت مدنی ،)گذاردوظیفه و اخالق کاري پا را فراتر می
عملکرد سازمان با توجه به مشارکت سازنده در) (شهروندي(

به شکیبایی در برابر موقعیت (، جوانمردي )روند کار می باشد
ن اعتراض، نارضایتی و گالیه بدونامطلوب و نامساعدهاي

رفتارهاي ()ادب و نزاکت(، احترام و تکریم )کنداشاره میمندي
کار با دیگران تحت اختیاري است که از ایجاد مشکالت ناشی از 

رفتارهاي شهروندي سازمانی ).5(داندمی،)ي می کندجلوگیر
شهروندان خوب . هستندداراي منافع زیادي براي سازمان 

نمایند که سازمانی با حفظ منافع سازمان، سازمان را قادر می
هایی که سازمان. دندهآن را به صورت کارا تشخیص منابع 

هاي رفتارهاي شهروندي سازمانی در آنجا رایج است، مکان
توانند بهترین افراد را به مناسبتري براي کارکردن هستند و می

به جهت اثرات مثبت رفتارشهروندي ). 6(استخدام خود درآورند 
سازمانی بر عملکرد سازمانی، بررسی عوامل ایجادکننده آن از 

که کلیديمفاهیمازیکیدیگر،سوياز. اهمیت برخوردار است
باشدمیسازمانیتعهدشود،مییادآنازهاسازماندرامروزه

اهدافوهاارزشبهنسبتافرادنگرشکنندهمنعکسکه
تعهد نیروي انسانی چه در بخش به توجه .باشدیمسازمانی

شناخت ودولتی و چه در بخش خصوصی اهمیت زیادي دارد
تواند به مدیران در پیشرفت و وضعیت تعهد سازمانی کارکنان می

تعهد سازمانی به عنوان قدرت ). 7(ن یاري رساندبهبود کارکنا
مبتنی بر هویت فردي و مشارکت در یک سازمان در نظر گرفته 

توانند با آگاهی از تعهد میمنابع انسانیمدیران . شودمی
کارهایی را بهبود بخشیده و راهسازمانی، اهداف سازمانی را

یقت نوعی تعهدسازمانی در حق. براي توسعه سازمان تبیین کنند
است که به طور مشخص با مشارکت کارکنان و نگرش به کار

ها براي باقی ماندن در سازمان مرتبط بوده و در تمایل آن
مؤلفه سه يالگوطبق ).8(عملکرد شغلی کارکنان موثر است

به تعهد : تعهد مستمر. 1: داردمؤلفهسه تعهد سازمانی،اي، 
تعهد . 2. ي ترك سازمانهاسازمان به خاطر آگاهی از هزینه

تعهد . 3. یعنی تعلق درونی و احساس فرد به سازمان: عاطفی
ها و اخالقیات یعنی این که فرد به خاطر فشار هنجار: هنجاري

مطالعهنتایج .)9(کندماند و سازمان را ترك نمیدر سازمان می
Gautam شرکت 5کنان نفر از کار450بر روي و همکاران

رادمردي و «که تعهد سازمانی بر دو بعدداد نشان در نپال
از رفتارهاي شهروندي تاثیر مثبت »نوع دوستی«و » گذشت

Tae Heeمطالعهدر ).10(دارد & Kyungهدفباکه
بر شهروندي،رفتاربرسازمانیتعهدوشغلیتعهداثروارتباط
ورزشی انجام گرفت، سازمان8ازشاغلکارمند183روي 
ي انی تأثیر مثبتی بر رفتار شهروندکه تعهد سازمص شدمشخ

سازمانی دارد، درحالیکه تعهد شغلی اثر زیادي روي رفتار 
Antoniaنتایج پژوهش).11(نداشتشهروندي

Maria Gracia Garcia&Mercedes Garcia
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حاکی نفر از مدیران ارشد کشور اسپانیا بودند،101آن که نمونه
عهد هنجاري و تعهد عاطفی با رفتار تاز آن بود که بین 

).12(وجود داردشهروندي سازمانی رابطه مثبت و معناداري
بررسی رابطه بین رفتار هدفنتایج پژوهش ایبلی و همکاران با 

شناسان دانشگاه شهروندي سازمانی و تعهد سازمانی در کار
دوستی رفتار ین تعهد سازمانی و مولفه نوعبنشان داد ،تهران
همچنین در .وجود داردمعنی داريکارکنان رابطه ونديشهر

و جوانمردي«هاياین پژوهش بین تعهد سازمانی و مولفه
دار و مثبتی  رفتار شهروندي نیز رابطه معنی»وجدان کاري

دیگر نتیجه حاصل از این پژوهش حاکی از آن است .بدست آمد
مبستگیهکه تعهدعاطفی با رفتار شهروندي سازمانی کارکنان 

با عنوان جعفري و همکاراناما در مطالعه).7(دارديمعنادار
درکارکنانسازمانیتعهدوسازمانیشهرونديرفتاررابطه

نزاکت،وادبابعادتهران، بیننژادهاشمیبیمارستان شهید
یافتدارمعنیارتباطتعهد سازمانیبادوستینوعووجدان

شهروندي سازمانی و تعهد درك اهمیت رفتار.)13(نشد
هاي خدماتی به ویژه سازمان بهزیستی که سازمانی در سازمان

، با اغلب خدمت رسان اقشار ضعیف و ناتوان جامعه هستند
با توجه به این که پژوهشی در این زمینه در این . اهمیت است

هاي پژوهشموجود درسازمان تاکنون انجام نگرفته و تناقضات
تعیین همبستگی تعهد سازمانی با حاضر با هدفمطالعهپیشین، 

بهزیستی رفتار شهروندي سازمانی در کارکنان ستاد سازمان
.شهر تهران انجام شد

مواد و روش ها
جامعه .استهمبستگی-توصیفیپژوهش حاضر یک مطالعه 

شهر تهران در سال کارکنان ستاد سازمان بهزیستی آماري،
نمونه گیري به . باشدنفر می200هاکه تعداد آنبودند1392
طبق و با استفاده از جدول اعداد تصادفی سادهتصادفیروش 

-جهت جمع.انتخاب شدندنفر100تعداد ،نمونهتعداد فرمول 

.استفاده گردیدهاي زیر ها از پرسشنامه آوري داده
سن، شاملکههاي جمعیت شناختیامه ویژگیپرسشن-1

.بودت، جنسیت، وضعیت تحصیال

Meyerمهپرسشنا: "پرسشنامه تعهد سازمانی"-2 &

Allenمیزان آن براي سنجش گویه است که از24شامل
شیوه نمره گذاري این ). 14(شودمیتعهد سازمانی استفاده 
در جهت مثبت باشد واي میگزینه7پرسشنامه به صورت 

بتا نس«، »بسیار موافقم«هاي شامل گزینهتنظیم شده است که
، »کمی مخالفم«، »نظري ندارم«، »کمی موافقم«، »موافقم

کارکنان باید به یکی .است» کامال مخالفم«و » نسبتا مخالفم«
گزینه هر سوال، پاسخ داده و سپس بر اساس مقادیر 7از 
در این پرسشنامه، حداکثر . شودنمره گذاري می1،2،3،4،5،6،7

الزم به ذکر . باشدمی24بوده و حداقل آن نیز نمره 168نمره 
و4،5،6،8،9،10،15،16،17،18،19،21است که سواالت شماره 

روایی و پایایی . داراي شیوه نمره گذاري معکوس می باشند24
این پرسشنامه در مطالعات قبلی از جمله نصر اصفهانی و 

و 76/0این پرسشنامه را رواییبه تایید رسید که همکاران
اندبه دست آورده763/0آلفاي کرونباخ پایایی آن را با ضریب 

ز مدرسین و انفر10توسطپرسشنامه مجدداروایی).15(
در یک مطالعه آزمایشی بر روي آنمتخصصین تایید و پایایی 

.به دست آمد706/0نفر از افراد جامعه پژوهش 15
پرسشنامه: "پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی". 2

(Podsakof 2000) نوع (پنج بعددر گویه21شامل
سوال ، جوانمردي9تا5سوال ، وظیفه شناسی4تا1سوال دوستی

سوال ، فضیلت مدنی17تا 14سوال ین، ادب و مهربا13تا10
گیري پرسشنامه ترتیبی و برسطح اندازه.می باشد)21تا18

و جهت مثبت تنظیم شده اي لیکرتاساس مقیاس پنج درجه
گزینه هر سوال، پاسخ داده و 5به یکی از آزمودنی ها باید.است

در این . شوداري میذنمره گ5،4،3،2،1سپس بر اساس مقادیر
الزم به . باشدمی105و حداکثر نمره 21پرسشنامه حداقل نمره 

، 6،9،10،11ذکر است که شیوه نمره گذاري در مورد سواالت 
ن پرسشنامه توسط ای.باشدمیبه صورت معکوس 14و12
ها را تا گویهشودها خواسته میو از آنشودمیکنان تکمیلکار

-میتا حدي که در مورد سازمان یا کار و همکاران آنها صدق 

کامال موافق، موافق، (اي لیکرتکند، در طول مقیاس پنج درجه
روایی و ). 16(، مشخص کنند)مخالف وکامال مخالفبی نظر،
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-مهديمطالعهلی از جملهپایایی این پرسشنامه در مطالعات قب

در ).17(به دست آمد79/0تایید شد و ضریب پایایی آن زاده
ینمتخصصمدرسین وتوسط مجددا روایی آنمطالعه حاضر

به 72/0آلفاي کرونباخ با استفاده ازآنپایایی ضریب تایید و
مجوزهاي الزم به ذجهت اجراي پژوهش پس از اخ.مددست آ

رضایتتشریح وپژوهشاهدافوعه سازمان بهزیستی مراج
دومدتطیهاپرسشنامهتکمیلجهت. سازمان جلب گردید

بامربوطهپرسشنامه هايومراجعهنظرسازمان موردبههفته
که شامل محرمانه نگه داشتن اخالقیمالحظاترعایت

اطالعات پرسشنامه، کسب رضایت از افراد پژوهش، رعایت 
ده از منابع و در اختیار قرار دادن نتایج امانت و صداقت در استفا

اختیاردرپژوهش در صورت درخواست شرکت کنندگان بود، 
توسطتکمیلپس ازوداده شدنظر قرارموردنمونه هاي

-جمعمبادرت بهشرکت در پژوهش بودند،افرادي که مایل به

واز آمار توصیفی ا، هتحلیل دادهو براي تجزیه . شدهاآنآوري
و تی مستقلآزمون، ضریب همبستگی پیرسوننظیر ستنباطیا

.استفاده شد21نسخه SPSSنرم افزار تحتآنالیز واریانس 

یافته ها
وضعیت رفتار شهروندي ویژگی هاي جمعیت شناختی و 

سازمانی و ابعاد آن و همچنین وضعیت تعهد سازمانی در 
آورده 2و1ل کارکنان ستاد سازمان بهزیستی شهر تهران در جدو

رفتار شهروندي نمرهمیانگینول مذکور اطبق جد. شده است
است که از میانگین متوسط، یعنی میانگین 71/81سازمانی 

. باالتر است،بیشترین نمره و کمترین نمره پرسشنامهازحاصل
همچنین میانگین همه ابعاد رفتار شهروندي سازمانی باالتر از 

تعهد نمرهجدول مذکور میانگیندر. میانگین متوسط بوده است
.بود86/97سازمانی 

ویژگی هاي جمعیت شناختی کارکنان ستاد سازمان بهزیستی شهر تهران:1جدول
N= 100فراوانیمتغیرفراوانیمتغیر

سن
20سال20-30

تحصیالت
12دیپلم

18فوق دیپلم44سال31-40
45سلیسان26سال41-50
25فوق لیسانس10به باال سال50

فراوانیمتغیرفراوانیمتغیر
38رسمینوع استخدام24سال5تا 1سابقه کار

8پیمانی24سال10تا 5
39قرار دادي20سال15تا 10
16سایر19سال20تا 15
20مرد80زن جنسیت13به باال سال20

شاخصنظرازکارکنان ستاد سازمان بهزیستی شهر تهران سازمانیتعهدوسازمانیشهرونديرفتارهايمقیاسخردهوضعیت:2جدول
پراکندگیومرکزيهاي

میانگین متوسطانحراف معیارحداکثرحداقلمیانگینN=100متغیر     
71/81659902/763رفتار شهروندي سازمانی

64/1811247/215وظیفه شناسی
78/16102018/212نوع دوستی

72/14101934/212جوانمرد
5/16122074/112ادب و مهربانی
07/1582016/212فضیلت مدنی

86/976012262/1396سازمانیتعهد 
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بهزیستی شهر تهرانستاد ن کارکناهاي رفتار شهروندي سازمانی در سبررسی همبستگی  تعهد سازمانی  با خرده مقیا:3جدول

دهد که بین تعهد نشان می3ایج به دست آمده از جدولنت
سازمانی و رفتارشهروندي سازمانی کارکنان ستاد سازمان 

و P≥01/0(مثبت و معناداريهمبستگیبهزیستی شهر تهران 
325/0=r (رفتار هاي مولفههمچنین از بین. وجود دارد

، )r=252/0و P≥01/0(، نوع دوستی  شهروندي سازمانی

و وظیفه شناسی ) r=346/0و P≥01/0(یلت مدنی  فض
)01/0≤P 291/0و=r ( بت و معنا داري با مثهمبستگیداراي

با ابعاد جوانمردي و ادب و مهربانیاما .هستندتعهد سازمانی 
-معنیهمبستگیتعهد سازمانی در کارکنان ستادي این سازمان

.با همدیگر نداشتندداري

بهزیستی شهر تهرانستاد هاي فردي کارکنان بین رفتار شهروندي و تعهد سازمانی با ویژگی) اوآنو(اریانس یکطرفهنتایج تحلیل و:4جدول

آزمونبا انجام، شودمشاهده می4همانطوري که در جدول
نرمال که آنالیز واریانس یک طرفه براي متغیرهاي داراي توزیع 

سازمانی، وظیفه شناسی، سازمانی، تعهدشامل رفتارشهروندي
هاي مقیاسنمرهمیانگینبین،ع دوستی بودندجوانمري و نو

بر حسب رفتارشهروندي سازمانی و ابعاد آن سازمانی وتعهد
اما . ارتباط معناداري یافت نشدهیچ گونه سطح تحصیالت

برحسب سابقه کار، نوعرفتار شهروندي سازمانینمرهمیانگین
وظیفه شناسی بر حسب سابقه کار نمرهاستخدام و سن، میانگین

نتایج همچنین نشان نوع دوستی برحسب نوعنمرهمیانگین و
ادب و مهربانی در زنان و مردان متفاوت نمرهمیانگینداد که 

اما میانگین سایر متغیرها در زنان و مردان ،)=01/0P(است
.نداردي تفاوت معنادار

بحث
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماري این پژوهش وضعیت 
خوب و باالتر از میانگین رفتار شهروندي سازمانی را در کارکنان 

قرار داد نظر مد البته این نکته را هم باید .این سازمان نشان داد
در تکمیل پرسشنامه نمرات باالتري که ممکن است کارمندان 

داده باشند، با این حال نتایج به دست آمده به خود اختصاص 
دهد که کارکنان این سازمان رفتارهایی فراتر از شغل نشان می

Tangهايپژوهشدهند که باسازمان انجام میخود در این

&Ibrahim)18 (وBogler & Somech)19 (
از بین مولفه هاي رفتار شهروندي سازمانی نوع . همخوانی دارد

نتایج . رین و جوانمردي داراي کمترین میانگین بوددوستی، بیشت
مطالعه زراعی و جندقی نیز که در سازمان هاي مدیریت و برنامه 
ریزي، شرکت مخابرات، اداره کار و امور مالیاتی و تامین 
اجتماعی صورت گرفت، نشان داد که بیشترین میانگین به بعد 

مردي مربوط وظیفه شناسی و کمترین میانگین نیز به بعد جوان
حسنی کاخکی و قلی پور نیز در مطالعه خود با ). 20(می باشد

بیان این که فضیلت مدنی باالترین سطح میانگین و جوانمردي 
پایین ترین سطح میانگین را به خود اختصاص داده اند؛ تا 

). 9(کنندحدودي بر همخوانی با نتایج پژوهش حاضر تاکید می

)P-Value(سطح معناداري)پیرسون( ضریب همبستگیهامولفه
*325/0001/0رفتار شهروندي سازمانی

*252/001/0نوع دوستی
*346/0000/0فضیلت مدنی
01/029/0جوانمردي

*291/0003/0وظیفه شناسی
76/0- 03/0ادب و مهربانی

نوع دوستیجوانمرديوظیفه شناسی فضیلت مدنیادب و مهربانیتعهد سازمانیرفتار شهرونديویژگی فردي
8/074/029/095/0057/023/094/0تحصیالت

*ابقه کار س 01/023/0* 02/006/0* 04/0053/024/0
*نوع استخدام 04/043/0* 02/0* 01/008/017/0* 03/0

*سن 01/029/011/011/0* 03/031/008/0
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ود برداشت کرد که کارکنان در کمک شاز نتایج این مطالعات می
به دیگران و انجام وظایف خود بسیار کوشا هستند ولی در 

-آل و سخت کمتر با سازمان همیاري میتحمل شرایط غیر ایده

همچنین نتایج نشان داد که بین تعهد سازمانی با رفتار . کنند
این یافته با . شهروندي همبستگی مثبت و معنا داري وجود دارد

، )22(Chiu &Tsai، )21(ج پژوهش توکلی و همکاراننتای
Alotaibi)23( جعفري و همکاران ،)پورسلطانی زرندي و )13 ،

همخوانی ) 25(Foote & Li-PingTang،)25(امیرجی
این بدان معنی است که اگر کارکنان تعهد سازمانی . دارد

ها قویتري داشته باشند، رفتار شهروندي سازمانی هم در آن
-میباالتر خواهد بود و بیشتر از خود رفتارهاي فرانقشی بروز

از میان ابعاد رفتار شهروندي سازمانی، فضیلت مدنی . دهند
اما بین ،تعهد سازمانی بودداراي بیشترین ضریب همبستگی با

ادب و مهربانی و جوانمردي با تعهد سازمانی همبستگی معنا 
بین ابعاد ) 13(در مطالعه جعفري و همکاران. داري وجود نداشت

تعهد سازمانی ارتباطی مثبت و معنی و فضیلت مدنی با رادمردي
اما بین ابعاد ادب و نزاکت، وجدان و نوع دوستی با،دار دیده شد

اي دیگر در مطالعه. تعهد سازمانی ارتباطی معنی دار یافت نشد
و همکاران در نپال انجام شد، بیان Gutmanکه توسط 

هاي رفتار شهروندي یدکه دو بعد نوع دوستی و پذیرش، الگوگرد
کنند و همچنین بین نوع دوستی و پذیرش سازمانی را تایید می

در این ). 10(ود داردبا تعهد اثربخش و هنجاري رابطه مثبت وج
مطالعه سن، سابقه کار و نوع استخدام کارکنان با رفتار 

به طوري که رفتار شهروندي ،شهروندي سازمانی ارتباط داشتند
.سال بود30سال بیشتر از افراد زیر 40سازمانی در افراد باالي 

که ) 27(و ناصري ) 26(یوسفی و همکاراناین یافته با مطالعه
بینی کننده مناسب رفتار شهروندي سازمانی سن را پیش

در این راستا باید بیان کرد که . گزارش کرده بودند، همسو است
هاي مهم رفتار شهروندي سن به مثابه یکی از پیش بینی کننده

سازمانی نشان دهنده آن است که هر چه سن کارکنان بیشتر 
د به دلیل این مهم شای. باشد، احتمال بروز این رفتار بیشتر است

این است که هر میزان سن یک نفر در سازمان بیشتر باشد، 
تجربه، آشنایی با وظایف، وفاداري به سازمان و تعهد آن ها 

اما در مطالعه . نسبت به افراد کم تجربه و جوان بیشتر خواهد بود
عظیم زاده و همکاران، هیچ گونه ارتباطی بین سن و متغیر رفتار 

همچنین افرادي که داراي ).28(ت نشدشهروندي سازمانی یاف
سال به باال بودند و افرادي که استخدام رسمی 20سابقه کار 

این یافته با نتایج . بودند رفتار شهروندي سازمانی کمتري داشتند
در همین راستا ). 29(باشدمطالعه فانی و همکاران همسو می

مطالعات دیگري هم نشان داده است که رفتار شهروندي 
باشدازمانی در کارکنان رسمی کمتر از کارکنان غیر رسمی میس
کارکنان رسمی به خاطر ایمنی شغلی بنظر می رسد ). 31،30(

بیشتر، کمتر به فکر رفتارهاي فرانقشی هستند، اما کارکنان غیر 
رسمی به خاطر ترس و نگرانی از دست دادن شغل خود بیشتر 

با این یافته . پردازندبه انجام رفتارهاي شهروندي سازمانی می
پژوهش میرسپاسی و همکاران که رفتار شهروندي نتایج 

هاي استخدام کارکنان، یکسان ي وضعیتهمهسازمانی را در
نتایج نشان داد که افراد داراي ). 32(دانسته است، متناقض است

در مطالعه .سال داراي تعهد بیشتري بودند20سابقه کار باالي 
، دي که سابقه کاري بیشتري داشتندن افرایعقوبی و همکارا

اما در مطالعه حسینی، )33(داراي تعهد سازمانی بیشتري بودند
کار با تعهد بین سن و سابقهمعنی داريهمبستگیی و حضرت

شود از این یافته چنین برداشت می.)34(سازمانی مشاهده نشد
اند، دهکه افرادي که سن باالتري دارند و در سازمان بیشتر بو

بین میانگین . هد بیشتري به سازمان خود دارنددلبستگی و تع
نمره رفتار شهروندي سازمانی و تعهد سازمانی در دو گروه 

که با گونه تفاوت معناداري مشاهده نشدمردان و زنان هیچ 
) 26(یوسفی و همکارانو) 33(مطالعه یعقوبی و همکارانیافته 

و ) 32(ه میرسپاسی و همکاران اما با نتایج مطالع، همسو است
که رفتار شهروندي سازمانی را در زنان ) 34(حسینی و حضرتی

تناسبعدمشاید. می باشد، متناقض اندبیشتر از مردان دانسته
درتوجیهريمؤثعاملمرد،وزنشرکت کنندگانتعدادبین
مرد در این کارکناناززنکارکنانتعدادزیراباشد،یافتهاین
.بودمراتب بیشتربههشپژو
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نتیجه گیري نهایی
نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تعهد سازمانی و رفتار 

کارکنان بهزیستی همبستگی مثبت وجود سازمانیشهروندي
یر دارد و هر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأث

آن است لذا این نتایج نشانگر.اردبیشتري بر رفتار شهروندي د
یران سازمان بهزیستی باید با راهکارهاي پیشنهادي سعی که مد
مدیران . میزان تعهد سازمانی کارکنان را افزایش دهندنمایند
، استخدام افراد الیق و توانند با توانمند ساختن کارکنانمی 

برقراري نظام شایسته ساالري، ایجاد امنیت شغلی براي 
ر امر تصمیم گیري و کمک به کارکنان، سهیم کردن کارکنان د

کارکنان در توسعه توانایی ها و رسیدن به قابلیت ها در افزایش 
. و ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان نقش بسزایی داشته باشند

شود که سازمان ها از جمله سازمان بهزیستی سنجش توصیه می
اي منسجم و و ارتقاي تعهد کارکنان خود را در قالب برنامه

اري کنند و ذگهاي خود تعریف و هدفبراي کلیه واحدعملیاتی 
در جهت افزایش آن و در نهایت ارتقاي رفتار شهروندي 

اي مشابه در سایر گردد مطالعهتوصیه می. سازمانی اهتمام ورزند
ها انجام ها و مراکز توانبخشی جهت تعمیم نتایج و یافتهسازمان

وضعیت روانی محدودیت هاي خارج از کنترل پژوهشگر .گیرد
هنگام پاسخ به سواالت مشارکت کنندگان در پژوهش

همچنین . پرسشنامه بود که از عهده پژوهشگر خارج بوده است
عدم اعتقاد به اهمیت پژوهش و آثار آن در برنامه ریزي آینده 

ران و تکمیل پرسشنامه توسط شرکت کنندگان و خود مدی
. ابرازي از دیگر محدودیت پژوهش بود

و قدردانیتشکر
رشته مدیریت این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد 

پژوهشگران از مسئولین محترم دانشگاه . می باشدتوانبخشی
- علوم بهزیستی و توانبخشی و نیز تمامی کارکنان محترم بخش

هاي مختلف ستاد سازمان بهزیستی شهر تهران که در پژوهش 
.مایندنتشکر و قدر دانی مینمودند،شرکت 

نمرهبین میانگین. دار بودندمعنااستخدام داراي اختالف
میانگین، همچنینسابقه کار و نوع استخداموادب و مهربانی 

.نوع استخدام اختالف معنادار وجود داشتوفضیلت مدنی نمره
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Correlation between organizational commitment and organizational
citizenship behavior in Tehran welfare staff

Jorbonian A1, *Makarem A2, Hosseini MA3, Bakhshi E4

Abstract
Introduction: The concept of organizational citizenship behavior has attracted many

researchers and managers. Behaviors can be due to one of the basic ways to increase the

effectiveness of organizations. The aim of this study was to determine correlation between

organizational commitment and organizational citizenship behavior in Tehran welfare staffs.

Materials & Methods: In This descriptive-correlation study, 100 people were selected

through random sampling. Data were collected with, "Organizational Commitment

Questionnaire" and "Organizational Citizenship Behavior". Content validity of the

instruments was measured by opinion of 10 lecturers and reliability by using Cronbach's

alpha. To analyze the data, SPSS/21 was used.

Findings: Results show that there is a significant and positive relationship between

organizational commitment and organizational citizenship behavior (P≤0.01, r=0.325). Also

the dimensions of organizational citizenship behavior, altruism (P=0.01), civic virtue (P=0.0)

and conscientiousness (P=0.003) have a significant and positive relationship with

organizational commitment.

Conclusion: Increase of organizational commitment in welfare employees, has improved

the citizenship behavior. Managers are recommended to develop organizational commitment,

to implement appropriate programs in order to achieve organizational goals.

Keywords: Organizational citizenship behavior, Organizational commitment, Welfare
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