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رابطه حوایت سازهانی ادراک شده با وفاداری سازهانی با هیانجیگری رفتار
شهروندی سازهانی در هدارض شهر ساری
زهرا ولی پور
زثیط آهَظش ٍپطٍضش ضْطسبضی-زاًص آهَذتِ وبضضٌبسی اضضس هسیطیت آهَظضی ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس سبضی

چکیده
ّسف ایي پژٍّص ثطضسی ضاثغِ حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ٍفبزاضی سبظهبًی ٍ هیبًدیگطی ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی زض
هساضس ضْط سبضی هیثبضس.
اظ ًؾط ضٍش گطزآٍضی زازُّب تَغیفی اظ ًَؿ ّوجستگی ٍ اظ ًؾط ّسف ،وبضثطزی هیثبضس .خبهقِ آهبضی ولیِ هسیطاى آهَظضی
سِ زٍضُ تحػیلی ضْطسبضی ثِ تقساز ً 480فط هیثبضسً .وًَِ آهبضی ثب تَخِ ثِ خسٍل وطخسی هَضگبى تقساز ً 213فط
هیثبضٌس وِ ثِ غَضت تػبزفی اًتربة ضسًس .اثعاض گطزآٍضی زازُ ّب سِ پطسطٌبهِ حوبیت سبظهبًی ازاضان ضسُ آیعًجطي ٍ
ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی پَزسبوف ٍ پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ ٍفبزاضی هیثبضس.
ضٍایی اثعاض استفبزُ ضسُ ،ثب استفبزُ اظ ًؾط هترػػبى تبئیس ٍ پبیبیی آى ًیع ثب ضٍش آلفبی وطًٍجبخ ثِ زست آهس.
ثطای پطسطٌبهِّبی حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ  ٍ 0/72پطسطٌبهِ ضفتبض ضْطًٍسی  ٍ 0/73پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ ٍفبزاضی
 0/88ثِ زست آهسُ است.
ًتبیح پژٍّص ًطبى زاز ٍضقیت ح وبیت سبظهبًی ازضان ضسُ زض ثیي هسیطاى آهَظضی هساضس پبئیيتط اظ حس هتَسظ استٍ ،لی
ضفتبض ضْطًٍس سبظهبًی ٍ ٍفبزاضی زض ثیي هسیطاى آهَظضی ثبالتط اظ حس هتَسظ هیثبضس ٍ ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب
ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ٍ ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس آهَظش ٍ پطٍضش ضْط سبضی ضاثغِ ٍخَز زاضزّ .وچٌیي ًمص
تقسیلگطی ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس هقٌیزاض ًیست.
واشههای کلیدی :حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ،ضفتبضضْطًٍسی سبظهبًی ،هسیطاى آهَظضیٍ ،فبزاضی
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هقدهه
ًیطٍی اًسبًی وِ اهطٍظُ اظ آى ثِ فٌَاى سطهبیِ اًسبًی یبز هیوٌٌس یىی اظ هْوتطیي سطهبیِّبی ّط سبظهبًی است وِ ویفیت
آى هی تَاًس زض ضضس ٍ تقبلی سبظهبى ًمص ثسعایی زاضتِ ثبضس ٍ ثب تَخِ ثِ پیچیسگیّبی آى هجبحث هرتلف زض اثقبز ضفتبضی
زض حبل ؽَْض هیثبضس وِ یىی اظ آىّب زض سبلّبی اذیط هَضَؿ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی هیثبضس وِ ثِ عَض ولی ضفتبض
ضْطًٍسی یه ًَؿ ضفتبض اضظضوٌس ٍ هفیس است وِ افطاز آى ضا ثِ غَضت زلرَاُ ٍ زاٍعلجبًِ اظ ذَز ثطٍظ هیزٌّس ثِ ایي تطتیت
هغبلقِ ٍ ثطضسی ایٌگًَِ ضفتبض افطاز زض سبظهبى وِ ثِ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ضْطت یبفتِ است ثسیبض هْن ٍ ضطٍضی ثِ ًؾط
هیضسس ٍ ایي همبلِ لػس زاضز ثِ ّویي اهط ثپطزاظز( .اسالهی.)1386،
تحمیمبت ًطبى زازُ است وِ وبضوٌبى فاللِ هٌس ٍ ٍفبزاض ثِ سبظهبى فولىطز ضغلی ثبالتطی زاضًس ثِ توبیل ثِ هبًسگبضی آًْب زض
سبظهبى ثیطتط است ،ووتط غیجت هیوٌٌس ،اظ اًگیعُ وبضی ثبالتطی ثطذَضزاض ّستٌس ٍ هَافمت ٍ ّوطاّی آًبى ثب تغییطات
سبظهبى ثیطتط است .ثسیي تطتیت سبظهبىّب هی تَاًٌس ثب ضٌبذت هیعاى تقْس سبظهبًی وبضوٌبى ذَز ٍ تغییط زض فَاهل هَثط ثط
آى اّساف هَضز ًؾطسبظهبى ضا تحمك ثرطٌس( .سبفتچی .)1387
اهطٍظُ سبظهبىّب ضبّس تغییطات سطیـ ٍ غیطلبثل پیصثیٌی ظیبزی زض هحیظ ّستٌس .سبظهبىّبی اهطٍظی ثطای خصة ٍ
ًگْساضی ًیطٍی اًسبًی ثط سط اضائِ ثطًبهِّبی ضفبّی ٍ هیعاى تَخِ ثِ وبضوٌبى ضلبثت هیوٌٌس .ضبّس ایي اهط هدلِ فَضچَى
است وِ زض چٌس سبل اذیط ضتجِثٌسی خسیسی ضا هٌتطط هیوٌس وِ زض آى  100ضطوت ثطتطی وِ وبضوطزى زض آىّب ثطای
ًیطٍی اًسبًی هغلَةتط است هقطفی هیضًَس (ضیگل ،ازهًَسَى ٍ ّبًسي .)2009 ،زض پبسد ثِ هَج ضلبثت ثط سط هٌبثـ اًسبًی،
سبظهبىّب ثط ضٍی اخطا ٍ ثْجَز ثطًبهِّبی ضفبّی ٍ حوبیت اظ وبضوٌبى سطهبیِگصاضی هیوٌٌس ٍ سقی زاضًس تب حس هوىي
تسْیالت ٍ اهىبًبت ضفبّی هٌبسجی ثطای وبضوٌبًطبى فطاّن ًوبیٌس .ضبیس زٍ زِّ پیص هغطح وطزى چٌیي هجبحثی ٍ ثحث زض
هَضز ثطًبهِّبی ضفبّی ٍ خبًجی حوبیت وبضوٌبى غیط هقوَل ثَز ٍلی اوٌَى سبظهبىّب فوال زضیبفتِاًس اظ سطهبیِگصاضی ضٍی
ثْجَز ضفبُ ٍ حوبیت وبضوٌبى هٌتفـ ذَاٌّس ضس ظیطا وبضوٌبًی وِ احسبس حوبیت وٌٌس هتقْس ٍ ضاضیاًس ٍ سبظهبى ضا ثِ
سبزگی تطن ًویوٌٌس وِ ّوگی ایي فَاهل فولىطز سبظهبى ضا ثْجَز هیثرطس ٍ آى ضا ثِ اّسافص هیضسبًس.
حوبیت ازضان ضسُ اظ سَی سبظهبى یىی اظ هَضَفبتی است وِ ثِ تبظگی زض حَظُی ضفتبض سبظهبًی ٍ هسیطیت هٌبثـ اًسبًی
هغطح ضسُ است .حوبیتی وِ وبضوٌبى اظ سَی سبظهبى احسبس هیوٌٌس ثبٍضی است هجتٌی ثط ایي وِ سبظهبى تب چِ حس اظ
ّوىبضیّبیطبى لسضزاًی هیوٌس ٍ ثِ ضفبُ آًْب اّویت هیزّس( .عبلمبًی ،زیَاًسضی ٍ ضیطهحوسی.)1388،
هفَْم "حوبیت ازضان ضسُ اظ سَی سبظهبى" ًرستیي ثبض زض سبل  1986هغطح ٍ اظ ضضتِ ضٍاًطٌبسی ٍاضز ازثیبت هسیطیت
ضس .حوبیت ازضان ضسُ اظ سَی سبظهبى ثِ ثبٍض وبضوٌبى اظ ایي وِ سبظهبى تب چِ حس ثطای ّوىبضیّبیطبى اضظش لبئل هیضَز
ٍ ثِ ضفبُ آىّب اّویت هیزّس ،اضبضُ هیوٌس (آیعًجطگط ٍ ّوىبضاى .)1986،حوبیت سبظهبًی ازضان ضسًُ ،تیدِ ًَفی ضاثغِ
ثیي وبضوٌبى ٍ سبظهبى است .هجٌبی ایي اضتجبط زض اًَاؿ تقبهالت ثیي وبضوٌبى ٍ سبظهبى غَضت هیگیطز ،ضیطِ زاضز .اظ زیسگبُ
پژٍّطگطاى سبظهبًی ،اضتجبط ثیي وبضوٌبى ٍ هسیطاى فمظ اظ هٌبثقی هبًٌس پَل ،ذسهبت ٍ اعالفبت ًطبت ًویگیطز .ثلىِ هٌبثـ
ضرػی ٍ احسبسی هبًٌس تبییس ،احتطام ٍ حوبیت ضا ًیع زض ثط هی گیطز .زض عَل ظهبى هیعاى حوبیتی وِ سبظهبى اظ ذَز ًطبى
هیزّس زض وبضوٌبى احسبس خجطاى ایي حوبیت ضا ایدبة هیوٌس .زض ٍالـ ،وبضوٌبًی وِ سغح ثبالی حوبیت سبظهبًی ضا زضن
هیوٌٌس ،احتوبل ثیطتطی هی ضٍز وِ حوبیت سبظهبى ضا ثب ًگطش هثجت ٍ ضفتبضّبی وبضی زلرَاُ خجطاى وٌٌس( .زفبیی ٍ
ثطخقلی لَ.)1388 ،
ثط اسبس ایي تقبضیف ،یىی اظ هسبئل ٍ هطىالت سبظهبىّبی اهطٍظی ،ووجَز افتوبز ثیي وبضوٌبى ٍ هسیطاى است .زض
سبظهبىّبی هب ثِ ذػَظ ،سبظهبىّبی زٍلتی ،ضىبف لبثل تَخْی ثیي وبضوٌبى ٍ هسیطیت ٍ ذَاستِّبی ایي زٍ ٍخَز زاضز.
زض ًتیدِ ایي ضىبف ،وبضوٌبى زض اخطای تػویوبت سطسرتی ًطبى هیزٌّس ٍ زض همبثل ،هسیطاى ًیع ثِ وبضوٌبى افتوبز
ًویوٌٌس ٍ آًْب ضا زض خطیبى تػوینگیطی هطبضوت ًویزٌّس ٍ ایٌْب ّوِ ثبفث فضبی ثیافتوبزی زض سبظهبى هیضَز .فمساى
افتوبز زض سبظهبى ثبفث هیضَز وبضوٌبى یىسیگط ضا ثِ ذبعط ّط اضتجبّی هتْن وٌٌس ٍ هىبًیسن زفبؿ وطزى ،اختٌبة اظ
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پبسدزّی ،احسبس ثسگوبًی ٍ حسبزت ،ضبیقِسبظی ،تالش ثطای فبغلِ گطفتي اظ وبض ٍ فسم غطاحت زض اّساف سبظهبًی ثَخَز
ثیبیس وِ زض ًتیدِ آى ثْطُ ٍضی سبظهبى وبّص پیسا ذَاّس وطز .زض ایي ضاستب هَضَؿ تقْس سبظهبًی ًیع زاضای اّویت ظیبزی
هیثبضس ،ظیطا تقْس ثب احسبس افتوبز افعایص هی یبثس .چٌبًچِ فطز ثِ لبثل افتوبز ثَزى یه سبظهبى ٍ هسیط آى ثبٍض زاضتِ ثبضس
تقْس ٍی ًیع افعایص ذَاّس یبفت( .ذٌیفط ٍ ّوىبضاى.)1388،
ٍفبزاضی ،احسبس تقلك ضٍحی ٍ فبعفی ثِ سبظهبى ٍ حسبسیت الظم ثِ آًچِ وِ هؾْط سبظهبى ثَزُ ٍ هتقلك ثِ آى زض ًؾط
گطفتِ ضسُ است( .اهیطاى ،1384،ظ  .)1زض پژٍّص ضاچل یی ٍّوىبضاىٍ ،فبزاضی وبضوٌبى ثِ تساٍم ّوىبضی ثب سبظهبى ًسجت
زازُ ضسُ است .زض ایي پژٍّص ضبذعّبیی ثطای ٍفبزاضی وبضوٌبى زض ًؾط گطفتِ ضسُ است وِ فجبضتٌس اظ -1توبیل ثِ تساٍم
ّوىبضی ثب سبظهبى -2اًدبم وبض ثیطتط -3احسبس تقلك ثِ سبظهبى -4پصیطش هسئَلیتّبی ثیطتطً .تبیح ایي پژٍّص ًطبى
زازُ است وِ ٍفبزاضی وبضوٌبى سجت ثْجَز ویفیت ذسهبت هیگطزز( .یی ٍ ّوىبضاى  ،2009ظ .)113
ًىتِ زیگط ایٌىِ پژٍّصّبی ظیبزی زض ذػَظ هَضَفبت حوبیتّبی سبظهبًی ازضان ضسُ ،ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ثِ
تفىیه ٍ یب همبیسِ ای پطزاذتِ ضسُ است ٍلی ایي پژٍّص ثب تَخِ ثِ پطزاذتي هَلفِّبی حوبیتّبی سبظهبًی ازضان ضسُ ثب
ضفتبض ضْطًٍ سی سبظهبًی ٍ ٍفبزاضی ٍ ّوچٌیي ضاثغِ ّطوسام ثب ضطایظ وبضی وبضوٌبى هسیطاى آهَظش ٍ پطٍضش ضْط سبضی،
پژٍّص هی تَاًس ایي ووجَز ضا خجطاى ًوبیس ثٌبثطایي پژٍّص اظ زیسگبّی خسیس ٍ ذالق ثب استفبزُ اظ ضٍش تحمیك ثِ ثطضسی
اضتجبط ثیي حوبیتّبی سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ثِ ظٍایبیی پطزاذتِ ضسُ است وِ تبوٌَى زض
تئَضیّبی ضٌبذتی هطبّسُ ًطسُ است تب ضبیس ثتَاًس پبیِ پژٍّص ّبی آتی لطاض گیطز وِ ثط اسبس آى تحمیمبت ثتَاى ثِ ثسظ
تئَضیّبی خبهقِ ضٌبذتی زض حَظُ حوبیتّبی سبظهبًی ازضان ضسُ ٍ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ٍ ٍفبزاضی هسیطاى ووه وٌس.
زغسغِ ای وِ پژٍّطگط زض ایي هَضَؿ پژٍّطی زاضز آى است وِ تَخِ ثِ هسبئل ٍ هطىالت حَظُ حوبیتّبی سبظهبًی ازضان
ضسُ ٍ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ٍ ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس آهَظش ٍ پطٍضش ضْط سبضی ،ثستطی ضا آهبزُ ًوبیس ٍ ثب
اًدبم آى (پژٍّص) ضاُحلّبی فلوی ٍ فولی هیسط گطزز.
ثب تَخِ ثِ هَاضز اضبضُ ضسُ پژٍّطگط زض غسز پبسد ثِ ایي سئَال است وِ آیب ثیي حوبیتّبی سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ضفتبض
ضْطًٍسی سبظهبًی ٍ ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس آهَظش ٍ پطٍضش ضْطسبضی ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز؟
روش
ضٍش پژٍّص هَضز استفبزُ ،تَغیفی اظ ًَؿ «ّوجستگی» ٍ اظ ًؾط ّسف ،وبضثطزی است .خبهقِ آهبضی ولیِ هسیطاى آهَظضی
هساضس سِ زٍضُ تحػیلی ضْطسبضی ثِ تقساز ً 480فط وِ زض سبل تحػیلی  1393-94هطغَل ثِ وبض هیثبضٌسً .وًَِ آهبضی
ثب تَخِ ثِ خسٍل وطخسی هَضگبى تقساز ً 213فط هیثبضٌس وِ ثِ غَضت تػبزفی اًتربة ضسًس .زض ایي پژٍّص اظ ضٍش
ًوًَِگیطی تػبزفی عجمِای ثط حست خٌسیت استفبزُ ضسُ است .گطزآٍضی زازُّب اظ زٍ ضٍش وتبثربًِای ٍ ضٍش هیساًی ثَزُ
است.
اثعاضّبی گطزآٍضی زازُّب-1 :پطسطٌبهِ استبًساضز حوبیت سبظهبًی آیعًجطگط ٍ ّوىبضاى ( :)1986ایي پطسطٌبهِ زاضای  8گَیِ
هیثبضس ٍ زاضای پٌح گعیٌِ ثِ غَضت وبهالً هَافمن تب وبهالً هربلفن است .ثِ ایي غَضت وِ ثِ وبهالً هربلفن اهتیبظ یه ،هربلفن
اهتیبظ زًٍ ،ؾطی ًساضم اهتیبظ سِ ،هَافمن اهتیبظ چْبض ٍ وبهال هَافمن اهتیبظ پٌح تقلك هیگیطز .ثقس هدوَؿ اهتیبظات ضا تمسین ثط
تقساز سَاالت ( )8هیضَز ٍ ًوطُ ًْبیی هیعاى اهتیبظ حوبیت سبظهبًی است .زض تحمیك اًدبم ضسُ تَسظ ظوی ( ،)1388ضٍایی
پطسطٌبهِ آیعًجطگط ٍ ّوىبضاى تبییس ضسُ ٍ پبیبیی آى ضا ثب آظهَى آلفبی وطًٍجبخ  0/88ثیبى وطزُ است .زفبیی ٍ ثطخقلی لَ
( )1389ضٍایی پطسطٌبهِ آیعًجطگط ضا تبییس وطزًس ٍ ضطیت آلفب ثطای پطسطٌبهِ حوبیت سبظهبًی ضا  0/86ثیبى وطزُاًس .زض ایي
پژٍّص ًیع ضٍایی ٍ هحتَای تَسظ استبز ضاٌّوب ثطضسی ٍ تبئیس ضس ٍ پبیبیی آى ثب هحبسجِ آلفبی وطًٍجبخ  0/723ثِ زست آهس.
 -2پطسطٌبهِ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی پَزسبوف :ایي پطسطٌبهِ زاضای  21سَال ثَزُ ٍ ّسف آى اضظیبثی اثقبز ضفتبض ضْطًٍسی
افطاز زض  5ثقس ضبهلًَ( :ؿ زٍستیٍ ،ؽیفِضٌبسی ،خَاًوطزی ،ازة ٍ هْطثبًی ،فضیلت هسًی) است .عیف پبسرگَیی آى اظ ًَؿ
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لیىطت ثَزُ ٍ اهتیبظ  1ثطای وبهالً هربلفن ٍ اهتیبظ  2ثطای هربلفن ٍ اهتیبظ  3ثطای ًؾطی ًساضم ٍ اهتیبظ  4ثطای هَافمن ٍ اهتیبظ
 5ثطای وبهالً هَافمن هیثبضس .پبیبیی آى ثب هحبسجِ آلفبی وطًٍجبخ  0/733ثِ زست آهس -3.پطسطٌبهِ ٍفبزاضی هحمك سبذتِ
هیثبضس .پطسطٌبهِ ،حبٍی  11سَال زض ذػَظ ٍفبزاضی وبضوٌبى ثِ سبظهبى است .همیبس ٍ ٍاحس اًساظُگیطی زض ایي پژٍّص،
ثط اسبس همیبس عجمِای هطتت ضسُ یب همیبس تطتیجی است ثِ ایي غَضت وِ زض همبثل ّط فجبضت ،یه عیف پٌح گعیٌِای ثِ
ضطح خسٍل  5-3لطاض زاضز وِ اظ وبهالً هَافمن ،هَافمنً ،ؾطی ًساضم ،هربلفن ٍ وبهالً هربلفن تطىیل هیضَز وِ خْت زضیبفت
ًؾطات زض اذتیبض ًوًَِّبی پژٍّص لطاض ذَاّس گطفت .ایي پطسطٌبهِ ثب تَخِ ثِ پطسطٌبهِ ٍفبزاضی همیوی ( ٍ )1390هغبلقِ
هجبًی ًؾطی پژٍّص ٍ ّوچٌیي استفبزُ اظ ًؾطات افطاز هترػع ٍ ذجطُ ،پطسطٌبهِ ًْبیی ثسست آهسُ است .زض ایي پژٍّص
ًیع ضٍایی ٍ هحتَای تَسظ استبز ضاٌّوب ثطضسی ٍ تبئیس ضس ٍ پبیبیی آى ثب هحبسجِ آلفبی وطًٍجبخ  0/885ثِ زست آهس.
زض ایي تحمیك خْت تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب اظ زٍ ضٍش آهبضی ضبهل :آهبض تَغیفی ٍ آهبض استٌجبعی استفبزُ ضسُ است .زض آهبض
تَغیفی اظ اثعاضّبیی هبًٌس :تٌؾین خسٍل ،ضسن ًوَزاضّب ،هحبسجِ زضغسّب زض آهبض استٌجبعی خْت تقوین ًتبیح اظ ًوًَِ ثِ
خبهقِ اظ آظهَى  ٍ tضطیت ّوجستگی پیطسَى ٍ تحلیل هسیط ٍ ضگطسیَى چٌسهتغیطُ ثب استفبزُ اظ ًطم افعاض  ،SPSSثْطُ
گطفتِ ضسُ است.
یافتههاپصوهش
ثط ای تدعیِ ٍ تحلیل زازُّب اظ ضبذعّبی آهبض تَغیفی چَى هیبًگیي ٍ اًحطاف هقیبض ثطای ثطضسی فطضیِّبی خعئی تحمیك،
اظ آظهَى  tیىغطفِ یه زًجبلِ ای ،آظهَى ّوجستگی پیطسَى ٍ تحلیل هسیط ٍ ثطای ثطضسی فطضیِ اغلی تحمیك ًیع اظ ضگطسیَى
چٌسگبًِ استفبزُ ضسُ است وِ ًتبیح زض ازاهِ اضائِ ضسُ است.
فرضیه ویصه یکنٍ :ضقیت حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ هسیطاى آهَظضی هساضس زض حس هٌبست است.
جدول  :1بررسی هیساى وضعیت حوایت سازهانی ادراک شده هدیراى
هیبًگیي

اًحطاف هقیبض

 tهحبسجبتی

زضخِ آظازی

 tثحطاًی

همساض احتوبل

2/83

0/560

-4/246

212

1/65

1/000

ثب تَخِ ثِ اعالفبت خسٍل  ،1همساض  tهحبسجبتی ( )-4/246اظ همساض  tثحطاًی ( )1/65ووتط استّ .وچٌیي همساض احتوبل
هحبسجِ ضسُ ( )1/000اظ سغح هقٌی زاضی  0/05ثیطتط هیثبضس .ثٌبثطایي هیتَاى گفت زض سغح هقٌیزاضی  ،0/05فطؼ غفط
ضز ًطسُ ٍ ٍضقیت حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ هسیطاى آهَظضی هساضس زض حس هٌبسجی ًیست ٍ ثبیس هیعاى آى ضا زض ثیي
هسیطاى اضتمبء زاز.
فرضیه ویصه دومٍ :ضقیت ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی (ثب اثقبز آى) هسیطاى آهَظضی هساضس زضحس هٌبست است.
جدول  :2بررسی هیساى وضعیت رفتار شهروندی سازهانی هدیراى و ابعاد آى
هیبًگیي

اًحطاف هقیبض

t
هحبسجبتی

زضخِ
آظازی

 tثحطاًی

همساض
احتوبل

ًَؿ زٍستی

4/15

0/749

22/485

212

1/65

0/000

ٍؽیفِضٌبسی

3/70

0/471

21/957

212

1/65

0/000
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خَاًوطزی

3/85

0/558

22/252

212

1/65

0/000

ازة ٍ هْطثبًی

4/09

0/490

32/551

212

1/65

0/000

فضیلت هسًی

4/05

0/608

25/346

212

1/65

0/000

ًوطُ ول ضفتبض ضْطًٍسی
سبظهبًی

3/96

0/347

40/339

212

1/65

0/000

ثب تَخِ ثِ اعالفبت خسٍل  ،2ثِ اظای هتغیط ضفتبض ضْطًٍسی ٍ اثقبز پٌدگبًِ آى ،همساض  tهحبسجبتی ثیطتط اظ همساض  tثحطاًی
( ) 1/65ثسست آهسُ استّ .وچٌیي همبزیط احتوبل هحبسجِ ضسُ ثطاثط ثب ( ٍ )0/000ووتط اظ سغح هقٌی زاضی  0/05هیثبضٌس.
ثٌبثطایي هیتَاى گفت زض سغح هقٌیزاضی  ،0/05فطؼ غفط ضز ضسُ ٍ هیعاى ٍضقیت ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی هسیطاى ٍ اثقبز
آى ثیص اظ حس هتَسظ ٍ زض حس هٌبسجی هیثبضس.
فرضیه ویصه سومٍ :ضقیت ٍفبزاضی هسیطاى هساضس آهَظضی زضحس هٌبست است.
جدول  :3بررسی هیساى وضعیت وفاداری هدیراى
هیبًگیي اًحطاف هقیبض
4/038

0/637

t
هحبسجبتی

زضخِ
آظازی

 tثحطاًی

همساض احتوبل

23/788

212

1/65

0/000

ثب تَخِ ثِ اعالفبت خسٍل  ،3همساض  tهحبسجبتی ( )23/788اظ همساض  tثحطاًی ( )1/65ثیطتط استّ .وچٌیي همساض احتوبل
هحبسجِ ضسُ ( )0/000اظ سغح هقٌیزاضی  0/05ووتط هیثبضس .ثٌبثطایي هیتَاى گفت زض سغح هقٌیزاضی  ،0/05فطؼ غفط
ضز ضسُ ٍ هیعاى ٍضقیت ٍفبزاضی هسیطاى ثیص اظ حس هتَسظ ٍ زض حس هٌبست است.
فرضیه ویصه چهارم :ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ٍ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی هسیطاى آهَظضی هساضس ضاثغِ ٍخَز زاضز.
جدول  :4بررسی رابطه رفتار شهروندی سازهانی با حوایت سازهانی ادراک شده
ضطیت
ّوجستگی

t
هحبسجبتی

زضخِ
آظازی

 tثحطاًی

همساض احتوبل

0/942

40/875

211

1/97

0/000

ثطضسی خسٍل ً 4طبى هیزّس ضطیت ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط ( )0/942هیثبضس .لسضهغلك همساض  tهحبسجبتی زٍعطفِ
( )40/875اظ همساض  tثحطاًی ( )1/97ثب زضخِ آظازی  ٍ 211سغح هقٌیزاضی  ،0/05ثیطتط است .همساض احتوبل هطبّسُ ضسُ
ثطاثط ( ٍ )0/000ووتط اظ سغح هقٌیزاضی  0/05است .ثٌبثطایي آظهَى هقٌیزاض ثَزُ ٍ فطضیِ  H0ضز هیضَز .ثِ فجبضت زیگط
استٌجبط هیضَز ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ثب حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ضاثغِ زاضز .ثب تَخِ ثِ ایي وِ ضطیت ّوجستگی ثیي
ایي زٍ هتغیط هثجت هیثبضس ثٌبثطایي هیتَاى گفت وِ تغییطات آًْب ثب یىسیگط ّن خْت ٍ اظ ًَؿ هثجت ثَزُ است .یقٌی افعایص
هیعاى ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ثب افعایص هیعاى حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ٍ ثبلقىس ّوطاُ است.
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فرضیه ویصه پنجن :ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس ضاثغِ ٍخَز زاضز.
جدول  :5بررسی رابطه وفاداری با حوایت سازهانی ادراک شده
t
همساض
زضخِ
 tهحبسجبتی
ضطیت
ثحطاًی
احتوبل
آظازی
ّوجستگی
0/948

211

43/190

1/97

0/000

ثطضسی خسٍل ً 5طبى هیزّس ضطیت ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط ( )0/948هیثبضس .لسضهغلك همساض  tهحبسجبتی زٍعطفِ
( )43/190اظ همساض  tثحطاًی ( )1/97ثب زضخِ آظازی  ٍ 211سغح هقٌیزاضی  ،0/05ثیطتط است .همساض احتوبل هطبّسُ ضسُ
ثطاثط ( ٍ )0/000ووتط اظ سغح هقٌیزاضی  0/05است .ثٌبثطایي آظهَى هقٌیزاض ثَزُ ٍ فطضیِ  H0ضز هیضَز .ثِ فجبضت زیگط
استٌجبط هیضَز ٍفبزاضی ثب حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ضاثغِ زاضز .ثب تَخِ ثِ ایي وِ ضطیت ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط
هثجت هیثبضس ثٌبثطایي هیتَاى گفت وِ تغییطات آًْب ثب یىسیگط ّن خْت ٍ اظ ًَؿ هثجت ثَزُ است یقٌی افعایص هیعاى
ٍفبزاضی ثب افعایص هیعاى حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ٍ ثبلقىس ّوطاُ است.
فرضیه ویصه ششن :ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ًمص تقسیلگطی ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی
هساضس زاضز.
زض ایي فطضیِ ٍیژُ پژٍّص ،ثب استفبزُ اظ ًطمافعاض لیعضل ثِ تحلیل هسیط هتغیطّبی پژٍّص پطزاذتِ هیضَز.
جدول  :6هیساى ضرایب بتای برآورد شده هؤلفهها
ضزیف هتغیطّب

هؤلفِ ّب

خَاًوطزی

0/061

ازة ٍ هْطثبًی

0/28

5

فضیلت هسًی

0/26

6

سؤال اٍل ٍفبزاضی

0/27

7

سؤال زٍم ٍفبزاضی

0/46

8

سؤال سَم ٍفبزاضی

0/30

9

سؤال چْبضم ٍفبزاضی

0/47

10

سؤال پٌدن ٍفبزاضی

0/49

سؤال ضطن ٍفبزاضی

0/49

سؤال ّفتن ٍفبزاضی

0/27

13

سؤال ّطتن ٍفبزاضی

0/30

14

سؤال ًْن ٍفبزاضی

0/37

15

سؤال زّن ٍفبزاضی

0/87

16

سؤال یبظزّن ٍفبزاضی

0/91

17

سؤال اٍل حوبیت سبظهبًی ازضان
ضسُ

0/53

سؤال زٍم حوبیت سبظهبًی ازضان

0/46

11
12

18

حوبیت

4

ٍفبزاضی

3

سبظهبًی

2

ضفتبض ضْطًٍسی

ٍؽیفِ ضٌبسی

0/087

سبظهبًی

ًَؿ زٍستی

0/51

ازضان ضسُ

1

ضطایت ثتب

76

هغبلقبت هسیطیت ٍ وبضآفطیٌی
زٍضُ  ،2ضوبضُ  ،4/2ظهستبى  ،1395غفحبت 71 -85

ضسُ
19

سؤال سَم حوبیت سبظهبًی ازضان
ضسُ

0/68

20

سؤال چْبضم حوبیت سبظهبًی
ازضان ضسُ

0/93

21

سؤال پٌدن حوبیت سبظهبًی
ازضان ضسُ

-0/16

22

سؤال ضطن حوبیت سبظهبًی
ازضان ضسُ

0/58

23

سؤال ّفتن حوبیت سبظهبًی
ازضان ضسُ

0/088

24

سؤال ّطتن حوبیت سبظهبًی
ازضان ضسُ

0/21

نوودار  : 1برآورد ضرایب بتا در هدل
زض ًوَزاض  ،1افساز ًَضتِ ضسُ ثط ضٍی فلصّبی ثیي هتغیطّب ٍ هؤلفِّبّ ،وبى همبزیط ضطایت ثتبی هحبسجبتی هیثبضٌس ٍ افساز
ًَضتِ ضسُ زض سوت ذبضخی ضىل ،همبزیط ذغبّبی هسل ّستٌس .زض ازاهِ ًوَزاض ًیع ثطذی ضبذعّبی هٌبست ثَزى هسل
آٍضزُ ضسُ است.
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جدول  :7هقادیر آزهوى  tهتناظر با هؤلفهها
همساض آهبضُ t
ثطای ضطایت
ثتب

ضزیف هتغیطّب هؤلفِّب

3

2/40

ٍؽیفِ ضٌبسی

*

خَاًوطزی

1/44

ازة ٍ هْطثبًی

6/99

5

فضیلت هسًی

5/41

6

سؤال اٍل ٍفبزاضی

-

7

سؤال زٍم ٍفبزاضی

2/78

8

سؤال سَم ٍفبزاضی

2/63

9

سؤال چْبضم ٍفبزاضی

2/78

10

سؤال پٌدن ٍفبزاضی

2/87

سؤال ضطن ٍفبزاضی

2/88

سؤال ّفتن ٍفبزاضی

2/22

13

سؤال ّطتن ٍفبزاضی

2/47

14

سؤال ًْن ٍفبزاضی

2/68

15

سؤال زّن ٍفبزاضی

2/99

16

سؤال یبظزّن ٍفبزاضی

2/99

17

سؤال اٍل حوبیت سبظهبًی ازضان
ضسُ

6/82

18

سؤال زٍم حوبیت سبظهبًی ازضان
ضسُ

5/04

19

سؤال سَم حوبیت سبظهبًی ازضان
ضسُ

8/95

سؤال چْبضم حوبیت سبظهبًی
ازضان ضسُ

12/37

سؤال پٌدن حوبیت سبظهبًی ازضان
ضسُ

* -1/78

سؤال ضطن حوبیت سبظهبًی ازضان
ضسُ

7/71

23

سؤال ّفتن حوبیت سبظهبًی ازضان
ضسُ

* 1/06

24

سؤال ّطتن حوبیت سبظهبًی
ازضان ضسُ

2/48

12

20
21
22

حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ

11

ٍفبزاضی

4

ضفتبض ضْطًٍسی

2

ًَؿ زٍستی
سبظهبًی

1

-
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زض خسٍل  ،7سقی زض ثطضسی ایي هغلت هیضَز وِ آیب ضطایت ثتب هقٌیزاض هیثبضٌس یب ذیط؟ لصا زض سغح هقٌیزاضی  0/05ثب
استفبزُ اظ آظهَى  tایي ثطضسی غَضت هیگیطز .چٌبًچِ همساض آهبضُ آظهَى ثیطتط اظ  1/96ثبضس ،ضطیت هتٌبؽط آى هقٌیزاض
هی ثبضس .لصا ثط ایي اسبسً ،تبیح ایي خسٍل ثیبًگط آى است وِ توبهی آظهَىّب ثِ غیط اظ هَاضز ستبضُزاض زض خسٍل (هؤلفِ
خَاًوطزی زض هتغیط ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ٍ سؤاالت پٌدن ٍ ّفتن زض هتغیط حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ) هقٌی زاض ضسُ
اًس.

نوودار  :2برآورد ضرایب آزهوى  tدر هدل
زض ًوَزاض  ،2افساز ًَضتِ ضسُ ثط ضٍی فلصّبی ثیي هتغیطّب ٍ هؤلفِّبی آىّ ،وبى همبزیط  tهحبسجبتی هیثبضٌس ٍ افساز
ًَضتِ ضسُ زض سوت ذبضخی ضىل ،همبزیط آهبضُ  tثِ اظای ذغبّبی هؤلفِّب هیثبضٌس .زض ایي ًوَزاض ،فسم هقٌیزاضی ضٍاثظ ثب
افساز لطهع هطرع ضسُ است .ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثسست آهسُ ،ضاثغِ ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی
ٍ ٍفبزاضی هقٌیزاض ًوی ثبضسٍ .لی ضاثغِ ثیي ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ثب ٍفبزاضی هقٌیزاض است .زض ظیط هقبزالت سبذتبضی ثیي
هتغیطّب آٍضزُ ضسُ است:
ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ;  × 0/19حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ
⇓
( ٍ t;1/96فسم هقٌی زاض)
ٍفبزاضی ;  × 0/33حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ
⇓
( ٍ t;2/46هقٌی زاض)
ٍفبزاضی ;  × 0/17حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ  × 0/85 +ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی
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⇓⇓
( ٍ t;1/90فسم هقٌی زاض) ( ٍ t;2/80هقٌی زاض)
جدول  : 8برآورد شاخص های هدل
همساض

ضبذع ّب

1719/73

آهبضُ وب اسىَاض
زضخِ آظازی

249

ًسجت آهبضُ وباسىَاض ثِ زضخِ آظازی

6/90

همساض احتوبل ()P-Value

0/000

تمطیت ضیطِ
()RMSEA

هطثـ

هیبًگیي

ذغب

0/167

ضبذع ثطاظش تغجیمی ()CFI

0/65

ضبذع ثطاظش ًسجی ()RFI

0/57

ضبذع ًیىَیی ثطاظش ()GFI

0/60

زض خسٍل  8هالحؾِ هیضَز همساض آهبضُ وی زٍ ثطاثط ثب ( ٍ )1719/73زضخِ آظازی آى ثطاثط ثب ( )249است .پس ثطآٍضز ًسجت
وی زٍ ثِ زضخِ آظازی ثطاثط ثب ( )6/9هیثبضس .اظ آًدبیی وِ زض ایي ضبذع ،همساض ووتط اظ ً 3طبىزٌّسُ هسل هٌبست هیثبضس،
ثٌبثطایي هسل هَضزًؾط ،ثطاظش هٌبسجی ضا ًطبى ًسازُ است .تمطیت ضیطِ هیبًگیي هطثـ ذغبی هحبسجِ ضسُ ) (RMSEAثطاثط
ثب ( )0/167است .زض ایي ضبذع ،همبزیط ووتط اظ  0/1ثیبًگط هسل هٌبست هیثبضٌس .اظ عطفی زیگط ،ضبذعّبی ذَة ثَزى
هسل ضبهل ضبذع ثطاظش تغجیمی ( )CFIثطاثط ثب ( ،)0/65ضبذع ثطاظش ًسجی ( )RFIثطاثط ثب ( ٍ )0/57ضبذع ًیىَیی
ثطاظش ( )GFIثطاثط ثب ( )0/60هیثبضس .زض ایي ضبذعّبی شوط ضسُ ،همبزیط ثبالی ً 0/9طبىزٌّسُ ثطاظش هٌبست هسل
ّستٌس .ثٌبثطایي ثغَض ولی هی تَاى گفت هسل اضائِ ضسُ ،هسل هٌبسجی ًجَزُ ٍ اضتجبط ایي هتغیطّب ثب یىسیگط هقٌیزاض
ًویثبضس .ثِ فجبضت زیگط ًمص تقسیلگطی ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ٍفبزاضی هسیطاى
آهَظضی هساضس هقٌیزاض ًیست.
بحث و نتیجهگیری
فطضیِ ٍیژُ یىن :یبفتِّبی پژٍّص ًطبى زازوِ ٍضقیت حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ هسیطاى آهَظضی هساضس زض حس هٌبست
ًیست ٍ ثبیس هیعاى آى ضا زض ثیي هسیطاى اضتمبء زاز .ثب تَخِ ثِ ًتیدِ حبغلِ ثیبًگط ایي ًىتِ هیثبضس وِ ثطًبهِضیعاى ٍ هسئَلیي
ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش هی تَاًس ثب اضظش لبیل ضسى ثطای ّوىبضی هسیطاى هساضس زض خْت ثْجَز فولىطزضبى ،لسضزاًی ثِ هَلـ
اظ تالشّبی اضبفی هسیطاى ،تَخِ ثِ ضفبُ ولی ٍ تَخِ ثِ ضضبیت ّوِ خبًجِ آىّب سغح حوبیت ازضان ضسُ ضا اضتمب ثرطٌس ٍ اظ
پیبهس هثجت آى یقٌی تقْس هستوط وبضوٌبى ثْطُهٌس ضَز .ثِ ّویي زلیل هیتَاى ثیبى زاضت فَاهل حوبیتی یىی اظ
تبثیطگصاضتطیي فَاهل زض افتوبزٍ ،فبزاضی ٍ تقْس سبظهبًی هیثبضس ٍ هیتَاًس هَفمیت هٌبست ضا ثب اضضبی ًیبظ پیططفت افطاز
فطاّن زّس .اظ ایيضٍ ًتبیح ایي پژٍّص ًطبى هی زّس وِ هسیطاى ٍ هسئَالى ازاضُ ول آهَظش ٍ پطٍضش ضْطستبى ٍ استبى
هبظًسضاى ثبیستی ثْجَز ٍ تمَیت اثقبز حوبیت سبظهبًی ضا ثیص اظ گصضتِ هس ًؾط لطاض زازُ ٍ زض تمَیت آى ثىَضٌس.
فطضیِ ٍیژُ زٍم :یبفتِّبی پژٍّص ثیبى هیوٌس ٍضقیت ضفتب ض ضْطًٍسی سبظهبًی (ثب اثقبز آى) هسیطاى آهَظضی هساضس زض حس
هٌبست است .ایي ًتیدِ ثب ًتبیح تحمیمبت ّوتیًژاز ( ،)1391ظاضفی هتیي ( ،)1385ضٍضب (ّ )2008وسَ هیثبضس .تمَیت
ضفتبض ضْطًٍسی ،هبًٌس ّط ضفتبض زیگطی وِ اظ افطاز سط هیظًسً ،یبظ ثِ تطغیت ٍ تطَیك زاضز .یىی اظ هَاضزی وِ هیتَاًس زض ایي
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ظهیٌِ تأثیطگصاض ثبضس سیبستّب ٍ الساهبت سبظهبًی است .هسیطاى سبظهبًی ثبیس ثب ٍضـ سیبستّب ٍ ضاّجطزّبی هٌبست ،زض
خْت ضىَفبتط ضسى ضفتبضّبی ضْطًٍسی زض سبظهبى تالش وٌٌس .ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ،ثْطٍُضی وبضوٌبى ٍ گطٍُّبی وبضی،
اضتجبعبتّ ،وىبضی ٍ ووهّبی ثیي وبضوٌبى ضا افعایص هیزّس؛ وبض تیوی ضا تطَیك هیوٌس؛ ًسجت اضتجبّبت ضا وبّص
هی زّس ٍ هطبضوت ٍ زضگیط ضسى وبضوٌبى ضا زض هسبئل سبظهبى ،افعایص هی زّس ٍ ثِ عَض ولی خَ سبظهبًی هٌبسجی ضا فطاّن
هیآٍضز .خَّطُ ولیسی زض تقطیف اضگبى اظ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ،ایي است وِ چٌیي ضفتبضی ،اثطثرطی سبظهبًی ضا افعایص
هیزّس ثب ایي تَغیف ایي هَضَؿ ثبیس هَضز تَخِ هسئَلیي ٍ هسیطاى زستگبُّب لطاض گیطز.
فطضیِ ٍیژُ سَم :یبفتِّبی پژٍّص ثیبى هیوٌس وِ هیعاى ٍضقیت ٍفبزاضی هسیطاى ثیص اظ حس هتَسظ ٍ زض حس هٌبست است.
ٍفبزاضی ،احسبس تقلك ضٍحی ٍ فبعفی ثِ سبظهبى ٍ حسبسیت الظم ثِ آًچِ وِ هؾْط سبظهبى ثَزُ ٍ هتقلك ثِ آى زض ًؾط
گطفتِ ضسُ است (اهیطاى .)1384،زض پژٍّص ضاچل یی ٍ ّوىبضاىٍ ،فبزاضی وبضوٌبى ثِ تساٍم ّوىبضی ثب سبظهبى ًسجت زازُ
ضسُ است .زض ایي پژٍّص ضبذعّبیی ثطای ٍفبزاضی وبضوٌبى زض ًؾط گطفتِ ضسُ است وِ فجبضتٌس اظ -1توبیل ثِ تساٍم
ّوىبضی ثب سبظهبى  -2اًدبم وبض ثیطتط  -3احسبس تقلك ثِ سبظهبى  -4پصیطش هسئَلیتْبی ثیطتطً .تبیح ایي پژٍّص ًطبى
زازُ است وِ ٍفبزاضی وبضوٌبى سجت ثْجَز ویفیت ذسهبت هیگطزز (یی ٍ ّوىبضاى  .)2009ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی فطضیِ تَخِ
ثِ ٍفبزاضی هسیطاى زض هساضس ثبیس زض اٍلَیت وبضی ثطًبهِضیعاى ٍ هسئَلیي آهَظش ٍ پطٍضش لطاض گیطز.
فطضیِ ٍیژُ چْبضم :ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ٍ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی هسیطاى آهَظضی هساضس ضاثغِ ٍخَز زاضز .ثب
تَخِ ثِ ثطضسی یبفتِّبی فطضیِ چْبضم ًطبى زاز وِ ضاثغِی هقٌیزاضی ثیي پبضاهتطّبی حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ٍ ضفتبض
ضْطًٍسی سبظهبًی هسیطاى آهَظضی هساضس ضْطسبضی ٍخَز زاضز .ایي ًتبیح ثب ًتبیح تحمیمبت ّوتی ًژاز عَلی ( )1391ظاضفی
( ،)1385ظوی ( ،)1385ضٍضب ( ،)2008چي ٍ ّوىبضاى (ً )2009یع ّوسَیی زاضز .زضن حوبیت سبظهبًی تحت تأثیط خٌجِّبی
گًَبگَى ضفتبض وبضهٌس ،ثب تَخِ ثِ سبظهبى لطاض هیگیطز ٍ ثط تفسیط ٍ ثطزاضت وبضهٌس اظ اًگیعُّبی اسبسی ضفتبض زض سبظهبى،
تأثیط ذَاّس گصاضت وِ هستلعم ٍخَز هیعاًی اظ حوبیتّبی است وِ وبضوٌبى زض هَلقیتّبی گًَبگَى اظ سبظهبى اًتؾبض زاضًس.
ایي هَلقیتّب ضبهل فىسالقولّبی سبظهبى زض ثطاثط ثیوبضی وبضهٌس ،اضتجبّبت اٍ ،فولىطز فبلیاش ،خبلت ٍ غٌیسبظی ضغل
ٍ هیل سبظهبى ثِ پطزاذت حمَق فبزالًِ ٍ پطهقٌبست .زضن حوبیت ،اًتؾبضات وبضهٌس ضا افعایص هیزّس ٍ سبظهبى ثِ ًَثِی
ذَ ز پبزاش ثیطتط ثطای وبض ثیطتط ثب تَخِ ثِ اّساف سبظهبًی ضا ذَاّس زاز .ثب گستطش زضن حوبیت سبظهبًی ثِ لعٍم تأییس ٍ
تحسیي پی هی ثطین ٍ وبضهٌس ًیع ثب هلحك ضسى ثِ افضبی سبظهبى زض تقییي َّیت ذَیص ،هحسٍزیتّبی فبعفی هثجت ٍ
ٍاثستگی ذَز ضا ثِ غَضت تقْس سبظهبًی ٍ ٍفبزاضی وبضوٌبى تَسقِ ذَاّس زاز .ثب تلفیك ًتبیح هصوَض ٍ سبیط پژٍّطگطاى
هیتَاى ثِ ایي ًتیدِ زست یبفت وِ ثیي پبضاهتطّبی حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ٍ ٍ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی هسیطاى آهَظضی
هساضس ضْطسبضی ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز ٍ ایي ًتیدِ ضا ثِ خبهقِ آهبضی تقوین زاز.
فطضیِ ٍیژُ پٌدن :ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس ضاثغِ ٍخَز زاضز.
ثب تَخِ ثِ ثطضسی یبفتِّبی فطضیِ اٍل ًطبى زاز وِ ضاثغِی هقٌیزاضی ثیي پبضاهتطّبی حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ٍ
ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس ضْطسبضی ٍخَز زاضز .ایي ًتبیح ثب ًتبیح تحمیمبت هساًلَ ( ،)1393گل پطٍض ( ،)1389ضاچل
پی ( ،)2009ثیلگیي ٍ زهیطض ( ،)2012ضبوطی ًیب ( ،)1389ضضبیی زٍلت آثبزی ٍ ّوىبضاى ( )1391زفبیی ٍ ّوىبضاى ()1389
ًیع ّوسَیی زاضز .تحمیمبت ًطبى زازُ است وِ وبضوٌبى فاللِهٌس ٍ ٍفبزاض ثِ سبظهبى فولىطز ضغلی ثبالتطی زاضًس ثِ توبیل ثِ
هبًسگبضی آًْب زض سبظهبى ثیطتط است ،ووتط غیجت هیوٌٌس ،اظ اًگیعُ وبضی ثبالتطی ثطذَضزاض ّستٌس ٍ هَافمت ٍ ّوطاّی آًبى
ثب تغییطات سبظهبى ثیطتط است .ثسیي تطتیت سبظهبىّب هیتَاًٌس ثب ضٌبذت هیعاى تقْس سبظهبًی وبضوٌبى ذَز ٍ تغییط زض
فَاهل هَثط ثط آى اّساف هَضز ًؾطسبظهبى ضا تحمك ثرطٌس (سبفتچی ً .)1387تبیح پژٍّصّبی تدطثی ًیع پیبهسّبی هغلَة
حوبیت اظ وبضوٌبى ضا تأییس وطزُاًس .ضیگل ٍ ّوىبضاى ( )2009زض یه پژٍّص فطاتحلیلی ًطبى زازًس حوبیت سبظهبى اظ
وبضوٌبى ثِ ضست تقْس ٍ ٍفبزاضی ضا افعایص ٍ تطن ذسهت ضا وبّص هیزّس ٍ ضضبیت ضغلی ٍ فولىطز ضا زض حس هتَسظ ثبال
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هیثطز .ثب تلفیك ًتبیح هصوَض ٍ سبیط پژٍّطگطاى هیتَاى ثِ ایي ًتیدِ زست یبفت وِ ثیي پبضاهتطّبی حوبیت سبظهبًی ازضان
ضسُ ٍ ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس ضْطسبضی ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز ٍ ایي ًتیدِ ضا ثِ خبهقِ آهبضی تقوین زاز.
فطضیِ ٍیژُ ضطن :یبفتِّبی پژٍّص ثیبى هیوٌس ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ًمص تقسیلگطی ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ
ثب ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس ًساضز ثِ فجبضت زیگط ًمص تقسیلگطی ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان
ضسُ ثب ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس هقٌیزاض ًیست.
زض تحلیل ضگطسیَى چٌسگبًِ ثِ ضٍش گبم ثِ گبمً ،تبیح ًطبى زاز وِ همساض ضطیت ّوجستگی چٌسگبًِ ثیي حوبیت سبظهبًی
ازضان ضسُ ٍ همساض ثطآٍضز ضسُ آى تحت هسل ضگطسیًَی ثط حست تطویت ذغی هتغیطّبی هستمل هَخَز زض هسل زٍم،
هقبزل  0/953هیثبضس .همساض ضطیت تقییي زض هسل ًْبیی ثطاثط  0/909ثَزُ ٍ ثیبًگط ایٌست وِ  90/9زضغس اظ تغییطات هیعاى
حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ تَسظ هتغیطّبی هستمل هَخَز زض ایي هسل لبثل تَضیح است ٍ ایي ًتیدِ ثیبىگط ایي است وِ
ّطچِ هسیطاى ًسجت ثِ حوبیت سبظهبًی وبضهٌسا ى ذَز تَخِ زاضتِ ثبضٌس ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًسی ٍ ٍفبزاضی وبضوٌبى
تمَیت هیگطزز ٍ ایي اهط ثبیس زض اٍلَیت وبضی ٍ ثطًبهِضیعی زضاظهست هسئَلیي لطاض گیطز .ذالغِ ایٌىِ تبویس ثط حوبیت
سبظهبًی ازضان ضسُ ،ضفتبض ضْطًٍسیٍ ،فبزاضی هسیطاى هیتَاًس فطغتّبی خسیسی ثطای اضتمبی ویفیت آهَظضی آًبى ضا فطاّن
سبظز ٍ هحیظ آهَظضی ثْتط هی تَاًس ثب غطف ّعیٌِ ٍ اهىبًبت ووتط ثِ اّساف ذَز ًبیل ضَز .ثٌبثطایي تطىیل خلسبت ٍ
وبضگبُ ّبی ترػػی خْت ثطضسی ضفتبض ضْطًٍسی ٍ ٍفبزاضی ٍ حوبیتّبی سبظهبًی هسیطاى ٍ تبثیط آى ثط ویفیت آهَظضی
هسیطاى هیت َاًس ثط اثط ثرطی سبظهبى ٍ تَسقِ ًؾبم آهَظضی ضا زضخْت ًیل ثِ اّساف ذَز ثیفعایس.
ثط اسبس یبفتِّبی فطضیِّبی پژٍّص پیطٌْبزّبی شیل اضائِ هیگطزز:
ثب تَخِ ًتبیح فطضیِ اٍل پژٍّص هجٌی ثط ٍضقیت حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ هسیطاى آهَظضی هساضس زض حس هٌبست ًیست،
پیطٌْبزّبی شیل اضائِ هیگطزز:
 -1ثطگعاضی زٍضُ آهَظش ضوي ذسهت هسیطاى ثب ضٍیىطز حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب حضَض هترػػیي اهط.
 -2اهتیبظ ٍیژُ ثطای هسیطاى حبئع اهتیبظ ثیطتط اظ حضَض زض زٍضُّبی آهَظضی ٍ وبضگبُّبی ٍیژُ ترػػی.
 -3ثطگعاضی ّوبیص فلوی ٍ ضاّىبضّبی پژٍّطی خْت تمَیت حوبیتّبی سبظهبًی هسیطاى.
ثب تَخِ ًتبیح فطضیِ زٍم پژٍّص هجٌی ثط ٍضقیت ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی (ثب اثقبز آى) هسیطاى آهَظضی هساضس زض حس
هٌبست است ،پیطٌْبزّبی شیل اضائِ هیگطزز:
-1اضظضیبثی اظ فولىطز هسیطاى زض پبیبى سبل تحػیلی ثرػَظ تىطین اضثبة ضخَؿ ٍ تمسیط ٍ تطىط سبظهبًی اظ هسیطاى ثب
فولىطز ثبال.
-2اًتربة ثدب ٍ ضبیستِ سبالضی خْت پست هسیطیت هساضس ٍ سىبى زاضی ًؾبم تقلین ٍتطثیت.
-3هطبضوت ّوِ خبًجِ هسیطاى هساضس زض اخطای ثطًبهِّب ٍ عطحّبی سبظهبًی.
ثب تَخِ ًتبیح فطضیِ سَم پژٍّص هجٌی ثط ایٌىِ هیعاى ٍضقیت ٍفبزاضی هسیطاى ثیص اظ حس هتَسظ ٍ زض حس هٌبست است،
پیطٌْبزّبی شیل اضائِ هیگطزز:
-1اظ آًدبئی وِ هْوتطیي ٍاضظضوٌستطیي سطهبیِ سبظهبى سطهبیِ اًسبًی آى است ٍتَخِ ثِ ایي سطهبیِ گطاًجْب ثطضًٍس ضىست
یب وبهیبثی سبظهبى تأثیطهستمین زاضزلصا تالش ثطای تَسقِ ٍفبزاضی ٍ تقْس زض هسیطاى اهطهْوی است وِ هسئَلیي ثبیس ثِ آى
تَخِ زاضتِ ثبضٌسٍ ثطًبهِ ضیعی زض خْت اضتمبء ایي هتغییطّب ثبیس زض اٍلَیت وبضی لطاض گیطز.
-2پیطٌْبز هیضَز ثب ایدبز فَاهل اًگیعش ٍ ضفبّی ثِ ثْجَز ٍفبزاضی هسیطاى هساضس اظ سَی ازاضُ ول آهَظش ٍ پطٍضش
هبظًسضاى ثیبفعایٌس.
ٍ-3اگصاضی هبهَضیتّب ٍ هسئَلیت ثِ هسیطاى هساضس ٍ هطبضوت هسیطاى زض اهط تػوینگطی ٍ اخطای عطحّبی آهَظش ٍ
پطٍضش.
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ثب تَخِ ًتبیح فطضیِ چْبضم پژٍّص هجٌی ثط ایٌىِ ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ٍ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی هسیطاى
آهَظضی هساضس ضاثغِ ٍخَز زاضز ،پیطٌْبزّبی شیل اضائِ هیگطزز:
 -1هسیطاى سبظهبًی ثبیس ثب ٍضـ سیبستْب ٍ ضاّجطزّبی هٌبست زض خْت ضىَفبتط ضسى ضفتبضّبی ضْطًٍسی سبظهبًی تالش
وٌٌس ٍ پیطٌْبز هی گطزز فطایٌسّبی خصة ٍ استرسام ًیطٍی ذَز ضا عَضی عطاحی ًوبیٌس وِ افطازی ثب ضفتبض ضْطًٍسی
ذسهتی خصة سبظهبى ضًَس.
-2ثب اخطای عطح ّبی آهَظضی ثطای وبضوٌبى فقلی سبظهبى ثِ ایدبز ضفتبضّبی ضْطًٍسی سبظهبًی هفیس ٍ سبظًسُ ثپطزاظًس.
استفبزُ اظ ثطًبهِّبی آهَظضی هَخت تسْیل ووهّبی ثیي فطزی زض هیبى وبضوٌبى هیضَز الجتِ ثطای تَسقِ هْبضتّبی
وبضوٌبى هیتَاى اظ ثطًبهِّبی آهَظش هیبًی ٍ چطذص ضغلی ًیع استفبزُ وطز.
 -3ثطگعاضی وبضگبُّبی آهَظضی ٍ زٍضُّبی آهَظضی ضوي ذسهت ثب ضٍیىطز حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ٍ ضفتبض ضْطًٍسی
سبظهبًی.
ثب تَخِ ًتبیح فطضیِ پٌدن پژٍّص هجٌی ثط ایٌىِ ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس ضاثغِ
ٍخَز زاضز ،پیطٌْبزّبی شیل اضائِ هیگطزز:
-1ثب تَخِ ثِ ضاثغِ ٍ ّوجستگی ثیي حوبیت سبظهبًی ٍ ٍفبزاضی هسیطاى ،پیطٌْبز ثبظًگطی ٍ ثْجَز ًحَُ تَظیـ هٌبثـ سبظهبًی
(فسالت تَظیقی) ثِ ٍیژُ زض حمَق ٍ هعایب ،پبزاشّبی سبظهبًی ٍ فطغت اضتمب ثط ثبال ضفتي سغح حوبیت ازضان ضسُ تأثیط
چطوگیطی زض ٍفبزاضی وبضوٌبى ذَاّس زاضت.
-2پیطٌْبز هیگطزز هسئَلیي ازاضُ ول آهَظش ٍ پطٍضش هبظًسضاى تساثیط الظم ثطای اضتمبی سغح حوبیت ازضان ضسُ ٍ تَخِ ثِ
هىبًیعمّبی هٌبثـ اًسبًی وِ ثِ هسبئل ضفبّی ٍ هقیطتی فطٌّگیبى هطثَط هیضَز هیتَاًس زض افعایص ٍفبزاضی ٍ حفؼ ًیطٍی
وبض هتقْس گبهی ثعضي ثطزاضز.
-3ثطگعاضی زٍضُّبی آهَظضی ضوي ذسهت ثب تبثیطگصاضی حوبیتّبی سبظهبًی ثط ٍفبزاضی ثط وبضوٌبى.
 -4ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی پژٍّص ٍ ضاثغِ ثیي حوبیتّبی سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ٍفبزاضی پیطٌْبز هیضَز ثطای اضتمبی سغح
هغلَثیت ایي فبهل ،پژٍّطی اًدبم گیطز ٍ ثط اسبس آى ،ضاّىبضّبیی خْت ثْجَز سغح تقْس سبظهبًی ٍ اضتمبء حوبیتّبی
سبظهبًی غَضت پصیطز.
-5ثب زض ًؾط گطفتي ًتبیح حبغل ضاثغِ ٍ ّوجستگی ثیي حوبیت ّبی سبظهبًی ازضان ضسُ ثب ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس
سبضی پیطٌْبز هیضَز تحمیمبتی ثِ هٌؾَض اضظیبثی ٍ استمطاض ًؾبم اضظضیبثی فولىطز هٌبست ،ثْجَز ٍ ایدبز ظهیٌِّبیی ثطای
افعایص حوبیتّبی سبظهبًی وبضوٌبى ،ضٌبسبیی فَاهل هؤثط ثط اضتمبی ضٍاثظ هٌبست هیبى وبضوٌبى ٍ هبفَق (وبضفطهب) ٍ ثطضسی
اثقبز ضفبیت اغَل اذاللی ثب تَخِ ثِ هفَْم تقْس سبظهبًی زض هیبى وبضوٌبى ،اًدبم گیطز.
-6ثطگعاضی زٍضُّبی تَخیْی ثب هحَضیت حوبیتّبی سبظهبًی ٍ فَاهل تبثیطگصاض ثط ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس سبضی.
ثب تَخِ ًتبیح فطضیِ ضطن پژٍّص هجٌی ثط ایٌىِ ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی ًمص تقسیلگطی ثیي حوبیت سبظهبًی ازضان ضسُ
ثب ٍفبزاضی هسیطاى آهَظضی هساضس ًساضز ،پیطٌْبزّبی شیل اضائِ هیگطزز:
 -1حوبیت ّوِ خبًجِ هسئَلیي آهَظش ٍ پطٍضش اظ هسیطاى هساضس خْت ایدبز اًگیعُ ثب لحبػ وطزى اضظضیبثی پبیبى سبل
تحػیلی.
 -2ثطگعاضی ّوبیص فلوی ثب حضَض پژٍّطگطاى ٍ وبضضٌبسبى ٍ اسبتیس زاًطگبُّب ثب ضٍیىطز حوبیت سبظهبًی ،ضفتبض ضْطًٍسی،
ٍفبزاضی هسیطاى.
 -3اهتیبظ ٍیژُ ثطای هسیطاى هساضس حبئع ضتجِ زض اضظضیبثی پبیبًی اظ سَی هسئَلیي آهَظش ٍ پطٍضش ٍ پیصثیٌی سْویِ
خْت اضتمبی سغح فلوی زض زاًطگبُ فطٌّگیبى.
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Abstract
The purpose of this study, "The relationship between perceived organizational support and organizational
citizenship behavior and school administrators Education Sari loyalty" is. The method of data collection for a
description of the kind of "solidarity" and the goal is to be applied.The population of all three academic levels
Sari training managers to 480 people. Sample are given in Table krejcie Morgan 214 randomly selected. Data
from questionnaires Eisenberg perceptual organization supporting organizational citizenship behavior is
Podsakof and loyalty questionnaire To determine the reliability of the test sample of 30 questionnaires were
distributed and perceived organizational support for the questionnaire, Cronbach's alpha values 0/72 and
citizenship behavior questionnaire 0/73 and 0/88 loyalty questionnaire obtained. specific research hypotheses,
test, Pearson correlation analysis to check the direction of the main hypothesis of multiple regression analysis
using SPSS software was used.
The results showed that the perceived organizational support among school administrators, but it is not suitable
as organizational citizenship behavior and loyalty among educational administrators as appropriate.Between
perceived organizational support and organizational citizenship behavior and loyalty managers Sari school
education there.
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