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چکیده
این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با انگیزش در کار در بین کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی استان خوزستان شامل  15واحد دانشگاهی در سال  1379به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.

جامعه آماری  8182نفر از کارکنان واحدهای دانشگاهی آزاد اسالمی استان خوزستان بوده که تعداد  338نفر براساس
فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی طبقهای برآورد و انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل
پرسش نامه تعهدسازمانی آلن و می یر ( ،)1771پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و فارح ( )1779و پرسش
نامه محقق ساخته انگیزش در کار میباشند .برای تعیین میزان روایی پرسش نامهها از روش  kmoو برای پایایی آن از
روش آلفای کرونباخ استفاده گردید .روایی پرسشنامه تعهد سازمانی به میزان  1/92و پایایی آن به میزان  1/79بدست آمد.
روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی به میزان  1/71و پایایی آن به میزان  1/71به دست آمد و روایی پرسشنامه
انگیزش در کار به میزان  1/27و پایایی آن به میزان  1/75ارزیابی شد .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها بر مبنای
معادالت ساختاری که از روش تحلیل مسیر نیز استفاده شده است ،درخصوص توصیف و تبیین مؤلفههای متغیر تعهد
سازمانی ،مؤلفههای تعهد تکلیفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری با ارزش و بار عاملی باال تأیید گردیدند .در خصوص
توصیف و تبیین مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی ،مؤلفههای نوع دوستی ،وجدان کاری ،رفتار مدنی ،محافظت از منابع
سازمان و آداب اجتماعی با ارزش و بارعاملی باال مورد تأیید و همچنین درخصوص توصیف و تبیین مؤلفههای متغیر
انگیزش ،مؤلفههای ویژگیهای شغلی ،معنویت در کار ،هدف گذاری ،برابری و وسیلهای با ارزش و بارعاملی باال مورد
تأیید قرار گرفتند .نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون همچنین نشان داد که بین تعهد سازمانی وانگیزش رابطه
مستقیم و معناداری وجود دارد و بین رفتار شهروندی سازمانی و انگیزش نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .در
بخش نتیجه گیری تحقیق مشخص گردید که سازمان میبایست جهت تقویت انگیزش در کارکنان تاکید بر مؤلفههای
تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد.
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مقدمه
در دنیای پیشرفته امروز ،در هر سازمانی نیروی انسانی به عنوان عمدهترین سرمایه و یکی
از عوامل تأثیر گذار در تحقق اهداف هر سازمان محسوب میشود و با توجه به موقعیت
و نقش مهم منابع انسانی در دستیابی به اهداف سازمانی ،انگیزش یکی از مسائل عمده
در علوم رفتاری است( .چاتزو پولو و همکاران )8115 ،1یکی از مهمترین موضوعاتی که
سازمانها با آن مواجه هستند .چگونگی انگیزش نیروی انسانی است .با توجه به اینکه
مهمترین مرکز فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در هر کشوری ،دانشگاههای آن است،
بی انگیزه بودن و عدم رضایت شغلی دانشگاهیان میتواند موجب تهدید سالمت جسمی،
روانی و کیفیت زندگی آنها و مانع دستیابی اهداف عالی دانشگاه گردد (حسینی و
همکاران .)1378 ،براساس تحقیقات صورت گرفته یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که
امروزه با حجم گستردهای در مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی در غرب گسترش
یافته است ،تعهد سازمانی می باشد .لذا افزایش سرعت رقابت در بازارهای مختلف
سازمانها را به تمرکز بر روی موضوع تعهدکارکنانش نیز ترغیب نموده است (هانایشا،8
 . )8112تعهدسازمانی یکی از موضوعات مهم در زمینه رفتار سازمانی است که به طور
گستردهای توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته است .به این دلیل که تعهدسازمانی با
رضایت شغلی ارتباط دارد کارکنانی که فراتر از الزامات رسمی شغل پا میگذارند که این
مسئله به موضوع رفتار شهروندی سازمانی اشاره دارد.
از آنجا که انگیزه کارکنان ،رفتار آنها را هدایت میکند ،میتواند رفتارهای اختیاری
آنها را نیز تحت شعاع قرار دهد و مدیران برای ارزیابی رفتارشهروندی سازمانی کارکنان
به برداشت خود از انگیزه کارکنان تکیه میکنند ،بنابراین انتظار میرود منابع انگیزشی
ارتباطی خوبی با رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد (مرادی و همکاران .)1371 ،به
طور کلی هدف رفتار شهروندی سازمانی ترویج رفاه اجتماعی افراد و سازمانهاست.
(دریکان و ادریل .)8112 ،3تعهدسازمانی شامل یک باور قوی نسبت به پذیرش اهداف
و ارزشهای سازمان و تمایل برای تالش قابل توجه به نمایندگی از سازمان و یک تمایل
خوبی برای حفظ عضویتدر سازمان میباشد (پاسائوقلو .)8115 ،1تعهدسازمانی به عنوان
یک نگرش و یک حالت روانی است که نشان دهنده تمایل کارکنان جهت ادامه فعالیت
4. Pasaoghlu
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در یک سازمان است و کارمند را به سازمان متصل میکند به نحوی که قصد ترک خدمت
خود را کاهش دهد (آلن و می یر .)1771 ،1تعهد سازمانی در جه نسبی تعیین هویت فرد
با یک سازمان خاص و آن را به عنوان ارزشهای سازمان و در گیر شدن در سازمان،
تمایل به تالش قابل توجه از جانب سازمان و تمایل قوی به حفظ عضویت در سازمان
میباشد (پورترو استیر .) 1791 ،8رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرا نقش
تعریف شده که فردی و اختیاری است و به طور مستقیم و یا به صراحت اوسط سیستم
پاداش سازمان به رسمیت شناخته نمیشود (کاتز .)1771 ،3رفتار شهروندی سازمانی
شکل خاصی از رفتار است که به عنوان اقدامات داوطلبانه افراد که برای کسب و کار
مفید هستند ،شناخته میشود که این رفتار در نتیجه تمایل فرد به انجام آن رخ میدهد
(رابیاتوال و آگوسی.)8118 ،1
امروزه در مدیریت منابع انسانی یکی از موضوعات مهم و مورد توجه تأمین نیازهای
کارکنان در جهت ایجاد انگیزه برای باال بردن کیفیت کارکنان و بهره گیری هر چه بیشتر
از نیروی انسانی در سازمان است .بنابراین برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله
انگیزشی کارکنان که در واقع علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضای سازمان است
ضرورت وافری دارد .تحقیقات نشان داده است که تعداد زیادی از محققان به درک
ماهیت عوامل عوامل پیش بینی کننده و پیامدهای متعهد کارکنان نسبت به سازمان عالقه
مند میباشد بنا به گفته محققان تعهد سازمانی بسیار با اهمیت است ،چرا که وقتی ایجاد
شد به نتایج مطلوب سازمانی بسیاری منجر میشود (هانا شیا .)8112 ،از سوی دیگر
مدیران سازمانها جهت پیش برد اهداف سازمانی و رساندن سازمانهایشان به وضعیت
مطلوب ،ضروریست عالوه بر داشتن مهارت در وظایف مدیریتی ،بر ایجاد تعهد در
کارکنان اهتمام کافی داشته باشند ،زیرا یک عامل کلیدی در تعیین قابلیت رقابت بودن و
افزایش انگیزش در سازمان ،تعهد سازمانی است (هانا شیا .)8112 ،ایجاد تعهد سازمانی
در میان کارکنان یکی از عوامل مهم به حصول اطمینان از اثر بخشی سازمانی است و
یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گستردهای در مطالعات روانشناسی

صنعتی – سازمانی در غرب گسترش یافته تعهد سازمانی میباشد (بهادری ،بابایی و
مهرابیان .) 1371 ،از سوی دیگر رفتار شهروندی سازمانی موضوعی جدید در رفتار
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4. Rubiatul & Agyus

1. Alen & Meyer
2. porter & steer

پژوهش در نظامهای آموزشی /ویژهنامه /تابستان 4399

112

سازمانی است که اهمیت آن در حال افزایش میباشد رفتار شهروندی سازمانی شامل
رفتارهایی است که به صورت داوطلبانه و اختیاری توسط کارکنان در سازمان انجام
میگیرد و میتواند تأثیر مهم و قابل توجهی بر انگیزش کارکنان داشته باشد (رمضانی و
همکاران .) 1378 ،پس شاید بتوان با ایجاد ارتباط با تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی،
تعهد مستمر و تعهد تکلیفی با انگیزش کارکنان در واحدهای دانشگاهی آزاد استان
خوزستان بتوان ضمن حفظ کارکنان مفید و مؤثر ،آنها را به سازمان دلبسته نمود تا
سازمان را ترک نکنند و بدین صورت عملکرد افزایش یابد (لی و راسکه .)8112 ،1در
پژوهش انگیزش شغلی کارکنان و عملکرد سازمان را مورد بررسی قرار دادند .آنها نشان
دادند که چگونه تئوریهای انگیزش در کارکنان باعث پیشرفت در زمینه عملکرد سازمانی
میشود و در پژوهش خود نشان دادند که کارکنان با انگیزه باعث بهبود عملکرد سازمان
میگردند .همچنین چگونه میتوان با شناخت نظام انگیزشی و مطالعه کامل بر روی آن
با ایجاد تعهد سازمانی زمینه افزایش انگیزه کارکنان را فراهم آورد (حاجی بزرگی و
هادیان .) 1375 8 ،در پژوهش سیستم انگیزش در یک سازمان دولتی را از طریق تعهد
سازمانی در مالزی مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که بدون تعهد مستمر اعضای
سازمان دستیابی به اهداف سازمان غیر ممکن به نظر میرسد و انگیزش بهعنوان یک
ویژگی ذهنی ،سطح تعهد سازمانی فرد را نشان میدهد .همانطور که نتایج تحقیقات نشان
میدهد رضایت شغلی میتواند باعث افزایش انگیزه در بین کارکنان گردد ،پس احتماالً
تعهد سازمانی موجب رضایت شغلی و انگیزش در بین کارکنان دانشگاه میگردد.
(پاسائوقلو ) 8115 ،رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از دیدگاه
استراتژیک را مورد بررسی قرار داد که نتایج نشان داد ،افرادی که از شغل خود راضی
هستند رفتار شهروندی سازمان بیشتری را انجام میدهند .از سویی دیگر ایجاد ارتباط
بین رفتار شهروندی سازمانی شامل نوع دوستی ،وجدان کاری ،رفتار مدنی ،محافظت از
منابع سازمان و آداب اجتماعی با انگیزش کارکنان در واحدهای دانشگاهی آزاد استان
خوزستان میتواند در جهت رفتار فرانقش کارکنان بسیار مؤثر باشد که به این صورت
چالشهای مدیریت از بین رفته و یا کاهش یابد .احمدی چگنی و همکاران ( )8111در
پژوهش رابطه بین معنویت در کار و رفتار شهروندی سازمان را مورد بررسی قرار دادند
که براساس نتایج بدست آمده ،معنویت در محیط کار ئریچه ای جدید در رفتار سازمانی
2. Haji bozorghi & hadian

1. Lee and Raschke

رابطه تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با ...

113

بازکرده است و از طرف دیگر رفتار شهروندی سازمان یکی از چالشهای مدیریت است
و نهایتاً م شخص گردید بین معنویت در کار و رفتار شهروندی سازمان رابطه وجود دارد.
و یا اینکه چگونه با شناخت مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه
موجبات رضایت شغلی و نهایتاً انگیزش آنها شد (اسلم .)8118 ،1در پژوهش با عنوان
رابطه رفتار شهروندی سازمان با رضایت شغلی و تعهد سازمان ،نشان داد که برای افزایش
رفتار شهروندی سازمانی بابت رضایت و تعهد افزایش یابد.
امروزه احساس میشود که در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی انگیزه کارکنان بنا به
دالیلی مانند کاهش دانشجو و در نتیجه کاهش درآمد شهریه؛ جابه جاییهای اضافی و
زیاد کارکنان توسط مدیران ،نبود یک سیستم پاداش مناسب و عوامل مشابه رو به کاهش
گذاشته است که این مسئله میتواند عملکرد فردی و گروهی را تحت شعاع قرار دهد.
از دیگر سو احساس میگردد که درصد قابل توجهی از کارکنان تعهد و وظایف شغلی
خود را به درستی انجام نمیدهند و در بسیاری از موارد بین کارکنان و ارباب رجوع
درگیری روی میدهد .لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که چه
ارتباطی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با انگیزش کارکنان وجود دارد؟
سؤاالت پژوهش از قرار زیر است:
 آیا بین تعهد سازمانی و انگیزش در کار در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان خوزستانرابطه معنی دار وجود دارد؟
 آیا بین رفتار شهروندی سازمانی و انگیزش در کار در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمیاستان خوزستان رابطه معنی دار وجود دارد؟

روش
پژوهش حاضر از لحاظ روش در دسته پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی قرار
میگیرد و از لحاظ هدف در رشته پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد .در این پژوهش
جامعه آماری شامل کلیه کارکنان غیرعضو هیأت علمی واحدهای دانشگاهی آزاد اسالمی
استان خوزستان شامل  15واحد دانشگاهی اهواز ،شوشتر ،دزفول ،ماهشهر ،آبادان ،مسجد
سلیمان ،امیدیه ،بهبهان ،ایذه ،رامهرمز ،اندیمشک ،خرمشهر ،سوسنگرد ،باغملک و شادگان
در سال  1379به تعداد  8182نفر بوده که بر اساسی روش نمونه گیری تصادفی طبقهای
1. Aslam
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با توجه به اینکه در جامعهی مورد مطالعه طبقات از نظر صفت متغییر همگنتر هستن و
گروه بندی آنها سادهتر است ،لذا از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای استفاده شده
است (هومن .)1329 ،1حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد  338نفر تعیین
گردید .ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه شامل سن ،جنس ،میزان تحصیالت ،سنوات
خدمت ،حوضه فعالیت کاری و رشته تحصیلی میباشد .برای گردآوری اطالعات از
روش میدانی استفاده شده است و همچنین جهت گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه،
شامل سه پرسشنامه ،پرسش نامه تعهد سازمانی (آلن و مایر .)1771 ،شامل  18سؤال و
 3مؤلفه تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد تکلیفی بوده که با طیف پنج بخشی لیکرت به
صورت بسیار موافق تا بسیار مخالف تنظیم شده و سنجیده میگردد پرسش نامه رفتار
شهروندی سازمانی از مدل تلفیقی اورگان و (فارح )1779 ،8شامل  81سؤال 5 ،مؤلفه
آداب اجتماعی ،نوع دوستی ،وجدان کاری ،محافظت از منابع سازمان و رفتار مدنی بوده
که با طیف پنج بخشی لیکرت به صورت خیلی کم تا خیلی زیاد تنظیم شده و سنجیده
میگردد و پرسش نامه محقق ساخته انگیزش در کار برای سنجش انگیزش که شامل 51
سؤال و  5مؤلفه ویژگیهای شغلی ،معنویت در کار ،هدفگذاری ،برابری و وسیلهای که بر
پایه مشاوره و نظر  31نفر از خبرگان شامل اساتید گروه مدیریت و روانشناسی و تعدادی
از مدیران دانشگاهی استان خوزستان تهیه و تنظیم گردید و نحوه سنجش آن بر مبنای
طیف  5بخشی لیکرت از بسیار مخالف تا بسیار موافق نمره گذاری و سنجیده میشود،.
روایی پرسش نامه تعهد سازمانی براساس نتیجه آزمون  KMOو نمونه انتخابی ،به میزان
 1/92تعیین گردید و مقدار پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ به میزان  1/79بدست آمده
که نشان دهنده درجه پایایی بسیار باالی آن است .روایی پرسش نامه تعهد سازمانی
براساسس نتیجه آزمون  kmoو نمونه انتخابی به میزان  1/71تعیین گردیده و مقدار پایایی
آن بر اساس آلفای کرونباخ به میزان  1/71بدست آمده است .روایی پرسش نامه انگیزش
در کار براساس نتیجه آزمون  kmoو نمونه انتخابی به میزان  1/27تعیین گردیده و مقدار
پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ به میزان  1/75ارزیابی شد .در این پژوهش برای
بررسی روابط بین متغیرها از مدل تحلیل عاملی جهت مدل یابی معادالت ساختاری با
استفاده از نرم افزار  Lissrelبرای تجزیه و تحلیل فرضیهها و همچنین نرم افزار spss 81

برای آمار توصیفی آزمودنیها استفاده شده است.
2. Fareh

1. Hooman
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تعهد سازمانی

انگیزش در کار

رفتار شهروندی سازمانی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهشی

یافتهها
جدول  .1توزیع فراوانی افراد پر اساس جنسیت
جنس

فراوانی

درصد

مرد
زن

831
118

27/3
31/9

کل

338

111

جدول  .2توزیع فراوانی افراد براساس سن
سن – سال

فراوانی

درصد

بین  81تا 85

18

3/2

 82تا 31
 31تا 35

38
51

7/2
15/1

 32تا 11
 11تا 15
 12تا 51

22
22
18

85/7
81/5
18/9

 51تا 55

81

2/3

 52تا 21

81

2

کل

338

111
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جدول  .9توزیع فراوانی افراد براساس سطح تحصیالت
سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

دیپلم
فوق دیپلم

11
22

3
17/7

لیسانس

191

51/5

فوق لیسانس
دکتری

92
9

83/5
8/1

کل

338

111

جدول  .1توزیع فراوانی افراد براساس پست سازمانی
پست سازمانی

فراوانی

درصد

مدیر

11

18

غیر مدیر
از دست رفته
کل

822
1
338

22/9
1/3
111

جدول  .5توزیع فراوانی افراد براساس سابقه شغلی
سابقه شغلی  -سال

فراوانی

درصد

بین  1تا 5
 2تا 11
 11تا 15
 12تا 81

12
59
182
21

1/2
19/8
32/2
85/3

 81و باالتر
از دست رفته

18
5

18/9
1/5

کل

338

111

یافتههای توصیفی مربوط به متغیرها و مؤلفههای پژوهش
در این بخش از پژوهش جهت توصیف و تبیین متغیرها ومولفه های پژوهش از مالک
نمره گذاری عباس بازرگان استفاده شده است.
مالک نمره گذاری عباس بازرگان برای تفسیر و توصیف شاخص ماینگین متغیرها،
ابعاد و یا مؤلفههای یک موضوع یا پدیده به کار میرود ،زمانیکه مقدار میانگین ،معادل
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سطح رضایت بخش و یا بیشتر از آن باشد ،بدان معناست که شناخت و توصیف متغیرها،
ابعاد و یا مؤلفههای آن به درستی صورت گرفته است (بازرگان.)1379 ،
جدول  .6مالک نمره گذاری عباس بازرگان
غیر رضایت
بخشی
کمتر از 8

مرزی

رضایت
بخش

 8/11تا

 8/51تا

8/17

8/77

بیشتر از
رضایت بخش
 3/11تا 3/57

خوب

قوی

بسیار قوی

 3/21تا

 1/11تا

 1/51تا

3/77

1/17

1/77

جدول  .7شاخصهای توصیفی متغیر تعهدسازمانی و مؤلفههای آن ()n = 992
انحراف

حداقل

حداکثر

استاندارد

نمره

نمره

1

تعهد
سازمانی

3/1525

1/51

1/18

1/78

8

تعهد عاطفی

3/1252

1/25

1

5

3

تعهدمستمر

8/2599

1/52

1

5

1

تعهد تکلیفی

3/8857

1/25

1/95

5

ردیف

نامتغیر و

میانگین

مؤلفه

وضعیت
بیشتر از
رضایت بخش
بیشتر از
رضایت بخش
بیشتر ازرضایت
بخش
بیشتر ازرضایت
بخش

جدول  .8شاخصهای توصیفی متغیر رفتار شهروندی سازمانی و مؤلفههای آن ()n = 992
انحراف

حداقل

حداکثر

استاندارد

نمره

نمره

3/1129

1/19

1/89

1/71

8

نوع دوستی

3/8827

1/91

1

5

3

وجدان کاری

3/1711

1/23

1

5

1

رفتار مدنی

3/1913

1/21

1/5

5

ردیف
1

نام متغیر و مؤلفه
رفتار شهروندی
سازمانی

میانگین

وضعیت
بیشتر از
رضایت بخش
بیشتر از
رضایت بخش
بیشتر از
رضایت بخش
بیشتر از
رضایت بخش
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انحراف

حداقل

حداکثر

استاندارد

نمره

نمره

8

5

1/85

1/95

ردیف

نام متغیر و مؤلفه

میانگین

5

محافظت از منابع
سازمان

8/7512

1/51

2

آداب اجتماعی

8/9111

1/51

وضعیت
بیشتر از
رضایت بخش
بیشتر از
رضایت بخش

جدول  .3شاخصهای توصیفی متغیر انگیزش در کار مؤلفههای آن ()n = 992
ردیف

نام متغیر و
مؤلفه

میانگین

انحراف
استاندارد

حداقل
نمره

حداکثر
نمره

وضعیت

1

انگیزش در
کار

3/1871

1/13

1/31

1/73

بیشتر از رضایت
بخش

3/1288

1/92

1

5

3

معنویت در
کار

3/8113

1/92

1

5

1

هدفگذاری

3/8177

1/21

1/5

5

5

برابری

3/8183

1/22

1

5

2

وسیلهای

3/1195

1/92

1

5

ویژگیهای

8

شغلی

بیشتر از رضایت
بخش
بیشتر از رضایت
بخش
بیشتر از رضایت
بخش
بیشتر از رضایت
بخش
بیشتر از رضایت
بخش

یافتههای مربوط به تحلیل عاملی متغیرها و مؤلفههای پژوهش
جدول  .10تحلیل عاملی تاییدی سازه تعهد سازمانی
سازه

بازعاملی استاندارد شده

واریانس تبیین شده ( 𝟐𝐑 )

t

p-value

تعهد عاطفی

1

-

-

>1/111

تعهد مستمر
تعهد تکلیفی

1/31
1

1/123
1/113

9/17
2/71

>1/111
>1/111

نتایج جدول  11نشان میدهد که سؤالهای پرسش نامه تعهدسازمان از مقادیر  Tو
بار عاملی قابل قبولی برخوردار بوده و در نتیجه معنی دار هستند.
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جدول  :11به تحلیل عاملی تاییدی سازه رفتار شهروندی سازمانی
سازه

باز عاملی
استاندارد شده

واریانس تبیین شده
( ) 𝑅2

t

p-value

آداب اجتماعی

1

-

-

>1/111

نوع دوستی

1/35

1/115

9/91

وجدان کاری
محافظت از منابع سازمان

1/91
1/21

1/151
1/115

11/11
13/11

رفتار مدنی

1/57

1/113

13/57

>1/111
>1/111
>1/111
>1/111

نتایج جدول  11نشان میدهد که سؤالهای پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی از
مفاد  Tو بار عاملی قابل قبولی برخوردار بوده و در نتیبجه معنی دار هستند.
جدول  .12تحلیل عاملی تاییدی سازه انگیزش در کار
سازه

باز عاملی استاندارد شده

واریانس تبیین شده
( ) 𝑅2

t

p-value

ویژگیهای شغلی
معنویت در کار

1
1/922

1/51

12/195

>1/111
>1/111

هدف گذاری

1/191

1/81

13/121

برابری
وسیلهای

1/211
1/921

1/13
1/81

17/881
19/135

>1/111
>1/111
>1/111

نتایج جدول  3نشان میدهد که سؤالهای پرسش نامه انگیزش در کار از مقادیر  Tو
بارعاملی قابل قبولی برخوردار بوده و در نتیجه معنی دار هستند.
یافتههای مربوط به روابط بین متغیرهای پژوهش
سؤال اول :آیا بین تعهد سازمانی و انگیزش دو کار در بین کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی استان خوزستان رابطه معنی داری وجود دارد؟
جدول  .19بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و انگیزش در کار
سطح معنی داری

1

ضریب همبستگی

1/999

ضریب مسیر

1/193

مقدار آمار T

2/13
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برای بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و انگیزش در کار از ضریب همبستگی پیرسون

استفاده گردید .نتایج نشان داد با توجه به سطح معنی داری ( ،)p = 1/111 > 1/11بین

تعهد سازمانی و انگیزش در کاربا بیش از  77درصد اطمینان ،رابطه مستقیم و معنی دار
وجود دارد ( .)r = 1/99مقدار ضریب تأثیر برابر با  1/193و مقدار  Tمربوط به این
ضریب  2/13میباشد که با توجه به بیشتر بودن این مقدار از عدد  ،1/72میتوان نتیجه
گرفت یا اطمینان  75درصد ارتباط میان تعهدسازمانی و انگیزش در کار معنی دار مستقیم
است.
سؤال دوم :آیا بین رفتار شهروندی سازمان و انگیزش در کار در بین کارکنان دانشگاه
آزادی اسالمی استان خوزستان رابطه معنی دار وجود دارد؟
جدول  .11بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و انگیزش در کار
سطح معنی داری

1

ضریب همبستگی
ضریب مسیر

1/712
1/127

مقدار آمار تی

2/151

برای بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و انگیزش در کار از ضریب

همبستگی پیرسون استفاده گردید .نتایج نشان داد با توجه به سطح معنی داری (> 1/11

 )p = 1/111بین رفتار شهروندی و انگیزش در کار با بیش از  77درصد اطمینان رابطه
مستقیم و معنادار وجود دارد ( )r = 1/71مقدار ضریب تأثیر برابر با  1/127و مقدار تی
مربوط به این ضریب  2/151میباشد که با توجه به بیشتر بودن این مقدار از عدد 1/72
را میتوان نتیجه گرفت با اطمینان  75درصد ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و
انگیزش در کار معنادار و مستقیم.
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شکل  .2مدل نهایی و تاییدی و پژوهش

بحث و نتیجه گیری
دو گونه از رفتارها و نگرشهای کارکنان که برای موفقیت سازمان ضروری است شناسایی

شده است – 1 :ا فراد باید برای ورود به سازمان و ماندن در آن دارای انگیزه باشند– 8 .

افراد باید کارهایی را در سازمان انجام دهند که برای رسیدن به اهداف سازمان ضروری
است و و ورای وظایف شغلی تعیین شده آنهاست (دیوید .)8111 ،این تحقیق با هدف
بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با انگیزش در کار در واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی استان خوزستان انجام شده است .نتایج حاصل از سنجش توصیفی
مؤلفههای مربوط به تعهد سازمانی در جدول شماره  9نشان داد که هر سه مؤلفه آن شامل
تعهد عاطفی تعهد مستمر و تعهد تکلیفی در وضعیت قابل قبولی قراردادشته و طبق
جدول شماره  11که مؤلفههای فوق از بار عاملی قابل قبولی نیز برخوردار بودهاند .نتایج
حاصل از سنجش توصیفی مؤلفههای مربوط به رفتار مستمرتری سازمانی در جدول
شماره  2نشان داد که هر پنج مؤلفه آن شامل نوع دوستی ،وجدانکاری ،رفتار مدنی،
محافظت از مناب ع سازمانی و آداب اجتماعی در وضعیت قابل قبولی قرارداشته و طبق
جدول شماره  11مؤلفههای فوق از بار عاملی قابل قبولی نیز برخوردار بودهاند .همچنین
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نتایج حاصل از شخصیتی توصیفی مؤلفههای مربوط به انگیزشی در کار در جدول شماره
 7نشان داد که تمامی پنج مؤلفه آن شامل ویژگیهای شغلی معنویت در کار ،هدفگذاری،
برابری و وسیلهای بودن (عاملیت) در وضعیت قابل قبولی قرارداشته و طبق جدول شماره
 18مؤلفههای فوق از بار عاملی قابل قبولی نیز برخوردار بودهاند.
سؤال اول تحقیق عبارت بود از :آیا بین تعهد سازمانی و انگیزش در کار واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی استان خوزستان رابطه معنادار وجود دارد؟ نتایج جدول شماره 13
نشان داد که بین تعهد سازمانی و انگیزش در کار با اطمینان  75درصد رابطه مستقیم و
معنی دار وجود دارد .یافته فوق با تحقیقات (حاجی بزرگی و هادیان )375 ،و (پاسائوقلو،
( ،)8115دلی دراسکه )8112 ،هماهنگی و همخوانی دارد .یافتههای تحقیق در زمینه تعهد
سازمانی و انگیزش کارکنان نشان داد که در بین کارکنان تعهد عاطفی که وابستگی روانی
به سازمان دانشگاه میدهد در حد باالیی میباشد .کارکنان با وجود مشکالت ناشی از
کار به کار کردن در محیط دانشگاه عالقه مند و دلبسته میباشند .از سوی دیگر تعهد
مستمر که بینش سرمایهای کارکنان در ماندن در سازمان را نشان میدهد در حد باالیی
میباشد  .کارکنان تمایل به ماندن در سازمان دارند چرا که این تمایل به خاطر ذخیره شدن
اندوختهها و سرمایههای خود میباشد که با ترک سازمان در واقع هزینه آن باید پرداخت
کند .تعهد تکلیفی (هنجاری) نیز در بین کارکنان در حد باالیی قراردارد .کارکنان خود را
عضوی از سازمان قلمداد کرده و الزام و تقید به ماندن دارند .فعالیتهایی که سازمان
میتواند در هم افزایی تعهد انجام دهد ،افزایش رشتههای تحصیلی در مقاطع تحصیالت
تکمیلی است که باعث افزایش دانشجو و تداوم فعالیت دانشگاه و در نتیجه تعهد مستمر
کارکنان و افزایش انگیزش آنان خواهد شد .اقداماتی مثل مهارت افزایی ،مشارکت ،پاداش
عینی ،عدالت ،احترام و توجه که از عوامل انگیزشی افزا میباشند ،میتوانند تعهد سازمانی
را در جهت میل به انگیزش شغلی ،هدایت نمایند .با توجه به اینکه سطح تعهد عاطفی
که در واقع همان دلبستگی روانی کارکنان به دانشگاه میباشد ،در حد باالیی از ،پیشنهاد
میگردد که مجریان و مسئولین هر چه بیشتر از پیش نسبت به اقداماتی روی آورند که
انگیزش شغلی کارکنان را افزایش دهد .در اینجا میتوانند از الگوها و تئوریهای مختلف
انگیزشی شامل تئوریهای محتوایی و فرآیندی و سایر الگوهای جدید استفاده نمایند .با
توجه به باال بودن سطح تعهد مستمر که بینش سرمایهای کارکنان را در باقیماندن در
دانشگاه را نشان میدهد ،پیشنهاد میگردد که مدیران محیطی را فراهم آورند که از طریق
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تنوع شغلی و اعطای مزایای بیشتر و همچنین از طریق تصویب رشتههای دانشگاهی
جدید جهت افزایش درآمد دانشگاه ،کارکنان را به ماندن و ادامه کار در محیط دانشگاه
ترغیب نمایند .به دلیل باال بودن سطح تعهد تکلیفی (هنجاری) که میزان تقید کارکنان را
نشان میدهد ،سعی شود که از طریق برقراری اهرمهای انگیزاننده مثل دورههای ضمن
خدمت ،غنی سازی و توسعه مشاغل ،چرخش شغلی و مسائلی از این دست زمینه
همکاری کارکنان را در جهت انجام بهتر وظایف و تکالیفشان ،فراهم گردد .پیشنهاد
میگردد که از طریق برقراری مشوقهایی مانند مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری،
رعایت استقالل و آزادی عمل آنها ،پاداشهای عینی ،تخصص گرایی و احترام و توجه
به آنها و همچنین از طریق ایجاد فضای صادقانه و اعتماد از سوی مدیران ،شرایطی فراهم
گردد که ضمن متعهد ماندن کارکنان زمینه افزایش عملکرد و بهره وری آنها فراهم گردد
تا بدین صورت اهداف سازمان محقق گردد.
سؤال دوم تحقیق عبارت بود از :آیا بین رفتار شهروندی سازمانی و انگیزش در کار
در واحدهای دانشگاهی آزاد اسالمی استان خوزستان رابطه معنا دار وجود دارد؟ نتایج
جدول شماره  11نشان داد بین رفتار شهروندی سازمانی و انگیزش در کار با اطمینان 75
درصد رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد .یافتههای فوق با تحقیقات (احمدی و
همکاران )8111 ،و (اسلم )8118 ،هماهنگی و همخوانی دارد .در بین کارکنان نوع دوستی
که همکاری و کمک کردن به همکاران در دانجام وظایف به نحو احسن فارغ از نظارت
مسئول است ،در کارکنان از درجه باالیی برخوردار است .کارکنان با احساس مسئولیت
سعی میکنند با تمام و کمال وظایف شغلی خود را حتی بدون نظارت انجام دهند .رفتار
مدنی (نزاکت) در بین کارکنان در حد مطلوبی است .آنها نمیخواهند که با کم کاری و
یا خسارت به اموال سازمان را دچار زیان نمایند .درجه محافظت از منابع سازمان در بین
کارکنان نیز باال میباشد و آداب اجتماعی نیز از میزان مطلوبی برخوردار است و رفتاری
است که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان میدهد .بر طبق نظر
(کوهن و دیگورا )8111 ،برخی از مزایای رفتار شهروندی سازمانی در سازمان عبارتند
از :بهبود رابطه همکار ،بهروری در مدیریت ،سازماندهی مؤثر و تخصیص منابع ،کاهش
هزینههای اضافی ،افزایش قیمت و بهره و افزایش انگیزه در کارکنان ،فعالیتهایی که
میتواند تعهد سازمان و رفتار شهروندی کارکنان را به سمت انگیزشی سوق دهد عبارتند
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از :مهارت افزایی ،مشارکت و آزادی عمل ،پاداش عینی ،عدالت و تخصصی گرایی،
احترام و توجه سازمانی.
با توجه به باال بودن سطح مسئولیت پذیری و رفتار مدنی در بین کارکنان که این دو
مفهوم در رابطه با وجدان کاری و رفتار مسئوالنه میباشد ،پیشنهاد میگردد مدیران به
این دو مهم در بین کارکنان توجه بیش از پیش نموده به طوریکه کارکنان احساس نمایند
مورد تشویق ،تمجید و دقت نظر مدیران قرار گرفتهاند .با توجه به اینکه میزان محافظت
از منابع سازمان در بین کارکنان در سطح باالیی قرار دارد که این مهم نشان دهنده
مسئولیت پذیری و امانت داری کارکنان میباشد و این مورد یک امتیاز بسیار بزرگ و با
اهمیت برای دانشگاه است ،جا دارد که مدیران مشوقهای الزم را در جهت تداوم و
پایداری مورد توجه قرار دهند .نتایج نشان داد سطح وجدان کاری در بین کارکنان در
سطح باالیی قرار دارد لذا پیشنهاد میگردد که مدیران نسبت به این موضوع توجه الزم و
کافی را داشته باشند و اقداماتی انجام دهند که میزان و درجه خودکنترلی را در بین
کارکنان گسترش دهند.
با توجه به اینکه به صورت کلی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه در
سطح باالیی میباشد که این یک مزیت باالیی برای سازمان است ،الزم است که مدیران
سایر عوامل برانگیزاننده که ارتباط مستقیم با رفتار شهروندی سازمانی را دارند شناسایی
و به کار ببندند به طوریکه این رفتار فرا نقشی کارکنان مستمر و پایدار بماند .همچنین
توصیه میگردد در هنگام استخدام کارکنان ،اقداماتی در خصوص اندازه گیری سطح
تعهد ،رفتار شهروندی و انگیزش آنها اقدام الزم صورت پذیرد و همچنین کارگاهها و
برنامههای مختلف آموزشی جهت کارکنان در ارتباط با وفاداری سازمانی ،وابستگی
سازمانی ،تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی و انگیزش شغلی به صورت منظم و
دورهای در تقویم آموزشی ساالنه دانشگاه در نظر گرفته شوند .در نهایت پیشنهاد میگردد
که پژوهشهای مشابهی در سایر استانها در مناطق دانشگاه آزاد اسالمی و یا در سایر
سازمانها دولتی و خصوصی با استفاده از مدلهای بومی ارئه گردد .همچنین در صورتیکه
موضوعات مشابهی در آینده توسط پژوهشگران در سازمانهای مختلف صورت پذیرد از
سایر مدلهای تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی و انگیزش در کار از سایر
دانشمندان مربوطه با ابعاد و مؤلفههای مختلف استفاده گردد.
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در این پژوهش محدودیتهایی نیز وجود داشت :نتایج حاصل از این مطالعه لزوماً
تعمیم پذیر به تمامی سازمانها با ویژگیهای متفاوت نیست ،لذا تکرار چنین پژوهشی در
سازمانهای دیگر و موقعیتهای کاری متفاوت توصیه میشود .محدودیت ابزار پژوهش
به پرسشنامه و عدم استفاده از روشهای دیگر از قبیل مشاهده و مصاحبه و غیره که
میتوانست بر اعتبار این تحقیق بیفزاید .عدم اعتماد کارکنان در مورد محرمانه بودن نتایج،
باعث ایجاد دشواری در فرآیند پژوهش میگردید که شاید کارکنان در این خصوص نظر
و احساس واقعی خود را در سؤاالت پرسشنامه لحاظ نکرده باشند .حدودیت بعدی
مربوط به عدم وجود پژوهشهای مشابه در زمینه انگیزش در کار و ارتباط آن با تعهد
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن تماس عوامل مؤثر مورد نظر در
یک پژوهش ،در داخل و خارج از کشور بود .پژوهش حاضر ،نتایج ارزیابی ذهنی
پاسخگویان را انعکاس میکند .بنابراین توصیه میگردد در پژوهشهای دیگر عوامل مورد
بررسی با استفاده از شاخصهای عینیتر نیز بررسی شوند.
منابع
احمدی چگنی ،س .نیسی ،ع .و ارشدی ،ن .)1371( .رابطه متغیرهای شخصیتی و سازمانی با
انگیزش شغلی ،مجله علوم رفتاری.159-119 ،)8(7 ،

امامی ،م .)1329( .تعهد سازمانی و عوامل مؤثر بر آن ،مجله راهبرد انجمن پردیس قم دانشگاه
تهران.111-189 ،)1(1 ،
انتصار فومنی ،غ .)1371( .رابطه انگیزش شغلی ،دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان با بهره
وری مدیران در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان ،مجله مدیریت بهره وری،
.171-191 ،)38(2
بازرگان ،ع .)1379( .ارزشیابی آموزشی (مفاهیم ،الگوها و فرآیند عملیاتی) .تهران ،انتشارات
سمت.
بهادری ،م .ک ،بابایی ،م .و مهرابیان ،ف  .)1371(.به اولویت بندی مؤلفههای مؤثر بر انگیزش

شغلی درکارکنان یک مرکز نظامی به روش تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPمجله طب
نظامی.813-832 ،)1(11 ،
بیکی ،ف .)1372( .بررسی مقایسهای تأثیر انگیزش درونی بر ادراک تعهد سازمانی کارکنان
دانشکدههای پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی،
فصلنامه نسیم تندرستی.17-82 ،)8(18 ،
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حاجی بزرگی ،ج .و هادیان ،ا .)1375( .بررسی تأثیر انگیزش بر تعهد سازمانی کارکنان بانک
قوامین غرب تهران ،کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری ،تهران :موسسه آموزش
عالی نیکان.
حسینی ،س .میرزایی ،م .فاریابی ،ر .مختاری اردکان ،ا .و شاکر اردکان ،م .)1378( .عوامل مؤثر
در انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد :کاربرد تئوری انگیزش
هرزبرگ ،مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.1151 -1111 ،)18( 13 ،
خلقی فرد ،ص .صالحی ،م .فانی ،ح .)1373( .ارتباط بین انگیزش شغلی و رفتار شهروندی

سازمانی کارکنان ستادی و معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،مجله ارمغان
دانش ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.521-553 ،)2(17 ،
رمضانی ،ا .یحیی زاده فر ،م .شیر خدایی ،م .)1378( .بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر

عملکرد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،مورد مطالعه دانشگاه مازندران ،فصلنامه
انجمن آموزش عالی ایران.95-51 ،)8(5 ،
زیار ،س .ممتاز منش ،ن .احمدی ،س .ابدی ،ع .احمدی ،ف .)1375( .بررسی عوامل مؤثر بر
انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس تئوری
دو عاملی هرزبرگ در سال  ،1371مجله توسعهی آموزش در علوم پزشکی-81 ،)83(7 ،
.31
عسگریان ،م .و باقری ،ش .)1371( .بررسى انگیزش شغلى اعضاى هیئت علمى معاونت آموزشى
ناجا بر اساس نظریه دو عاملى هرزبرگ ،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامى ،)1(9 ،صص
.937
فتاحی ،ر .رحیم پور ،م .و شیرزاد ،س .)1375( .نقش عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی کارنان
امور مالیاتی ارومیه ،فصلنامه اقتصاد و مالیات.151-133 ،)8(3 ،
مرادی ،م .بابایی ،م .و صالحی ساداتی ،س .)1371( .مدل یابی تأثیر انگیزش شغلی بر رفتارهای
شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری ،مجله
مدیریت ورزشی.329 -323 ،)3(9 ،
هومن ،ح .)1329( .مدل یابی معادالت ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل .تهران :سمت.
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