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ارتقای رفتار شهروندی سازمانی
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چکیده
زمینه :امروزه اهمیت داشتن کارکنانی با رضایت شغلی باال و کارکنانی که از واای

معمو وود ررارر ررته و ررتار

شهروندی سازمانی از وود بروز میدهند ،بر همگان واضح است .لذا برای دستیابی به این مهم ،اعتماد سازمانی
میرواند کارساز باشد.
هدف :بررسی رأثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی نیروی انسانی و ررتار شهروندی سازمانی میباشد.
روشها :این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش از نوع رحقیقات روصیفی همبستگی است .جامعه
آماری پژوهش شامل  800نفر از کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد است .گردآوری دادهها از طریق پرسشنامههای
استاندارد از  260نفر صورت گررت ،که با استفاده از ررمو کوکران بدست آمد.
یافتهها :اعتماد سازمانی بر ررتار شهروندی سازمانی رأثیر مثبت ومعنادار دارد (  F=222/528در سطح معناداری
)0/000؛ اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی نیروی انسانی رأثیر مثبت ومعنادار دارد ( F=337/393در سطح معناداری
)0/000؛ بـا روجه بـه ضرایب استـاندارد شده ،از میان ابعاد اعتماد سازمانی ،بیشترین سـهم در ربیین ررتار شهروندی
سازمانی را اعتماد عمودی ( )0/338و بیشترین سهم در ربیین رضایت شغلی کارکنان را اعتماد ارقی ( )0/373دارا
است.
نتیجهگیری :نتایج رحقیق نشان داد که اعتماد سازمانی روانایی اررقای ررتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی
کارکنان را دارا است.
کلید واژگان :اعتماد سازمانی ،اعتماد عمودی ،اعتماد ارقی ،اعتماد نهادی ،رضایت شغلی ،ررتار شهروندی سازمانی

 1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت دولتی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
( soltanysharokh@gmail.comمسئو مکاربات)
 2دانشیار ،گروه مدیریت ،واحد ربریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ربریز ،ایران.

 / 20شاروخ سلطانی  -سلیمان ایرانزاده

دالیل مورقیت سازمانهای بزرگ این است که آنها

مقدمه
دو دهه اصالحات ساوتاری ،رغییرات قابل

دارای کارکنانی میباشند که سطح عملیات آنان ررارر از

مالحظهای در ساوتار سازمانی ،واای  ،ررایندها ،و

واای

رسمی وود میباشد .سازمانها بدون رمایل

ررتارهای کارکنان به بار آورده است .مشخص شده

ارراد به همکاری قادر به روسعه اثربخشی وود نیستند،

است که به موجب سیاستهای سازمانی و رعدیل های

رفاوت همکاری وودجوش و اجباری از اهمیت

ساوتاری ،کاهش کلی در اعتماد 1به وجود آمده است

رراوان برووردار است .در حالت همکاری اجباری ررد

(سینگ و سرواستاو .)1 :2016 ،به مفهوم اعتماد در دو

واای

وود را در راستای مقررات و قوانین و

دهه گذشته ،در رحقیقات سازمانی روجه رزایندهای

استانداردهای رعیین شدهی سازمان و صرراً در حد

شده است (ررین2013 ،2؛ بالیت و وانالنگ2013 ،3؛

رعایت الزامات انجام میدهد ،در حالی که در همکاری

سازمانی بر

وود جوش و آگاهانه ارراد کوششها ،انرژی و

اهمیت اعتماد در مجموعه سازمانی رأکید نمودهاند.

بصیرت وود را برای شکورایی رواناییهای وود به نفع

بازنگری اویر ادبیات مربوط به اعتماد در رحقیقات

سازمان به کار میگیرند .منظور از ررتار شهروندی

سازمانی حاکی از آن است که دست کم  ۱۷۱عنوان

سازمانی آن نوع ررتارهایی است که ررارر از ررتارهای

رخصصی شامل کتاب ،بخش کتاب و کنفرانس ،بر پایه

از پیش رعری

شده رسمی روسط سازمان ،صورت

اطالعات رجربی به این موضوع پرداوته است (بیک و

میگیرد .ررتارهایی که مستقیماً پاداش داده نمیشوند یا

جانگ .)2016 ،5از نیمه دوم قرن بیستم ،سازمانها

به رسمیت شناوته نمیشوند و ررتارهایی که در

آگاهانه شروع به رغییر از بوروکراسیهای اداری به

مورقیت عملکردی و عملیاری سازمان بسیار حیاری

ساوتارهای مدیریتی حمایتی نمودهاند که محیطی ایمن

هستند (عطایی و همکاران .)1 :1394 ،در محیطهای

برای یاریرسانی و همکاری با یکدیگر به وجود

کاری پویای امروز ،که کارها بیش از پیش در ریمها

میآورد (سیلیپ و ییلماز .)5763 :2012 ،6اندیشمندان

انجام شده وانعطافپذیری محیط اهمیت باالیی دارد،

علوم اجتماعی اعتماد را عاملی موٍثر در مجموعه

سازمانها به کارکنانی نیاز دارند که وود را درگیر

سازمانی میدانند ،و آنرا برای همکاری درون سازمانی

ررتارهای ووب شهروندی کنند؛ مثالً به اعضای دیگر

مفید و حیاری میدانند .اعتماد در درون سازمانها برای

ریم کمک کنند ،داوطلب اضاره کار شوند ،از

ایجاد ررهنگی که در آن «اهداف جمعی» برای گسترش

کشمکشهای غیر ضروری اجتناب کنند ،همان قدر که

همکاری در داول سازمانها مهم است ،سودمند است

برای وودشان اهمیت قائلاند ،برای قوانین ومقررات

(چازوس 7و همکاران .)233 :2011 ،اعتماد هزینه

نیز اهمیت قائل شوند ،و با مشکالت و نامالیماری که

مبادالت را کاهش میبخشد ،رعامل میان ارراد را رحت

گاه و بیگاه در محیط کار رخ میدهد ،به ووبی مدارا

رأثیر قرار میدهد و رزلز در ررتارهای همکاری را

کنند .سازمانها وواهان و نیازمند کارمندانی هستند که

کاهش میدهد (رانسا و آیوردانزو.)437 :2013 ،8

این کارها را بدون آن که در شرح شغلیشان قید شده

محققان عقیده دارند که اعتماد سازمانی عاملی مهم

باشد ،انجام دهند .شواهد هم نشان داده کارایی

برای اررقای همکاری در سازمان است ،که به ررتارهای

سازمانهایی که چنین کارمندانی دارند ،از سازمانهای

مترقی و نتایج عملکردی وتم میگردد (لی 9و

دیگر باالرر است .به همین دلیل ررتار شهروندی

همکاران .)408 :2013 ،عملکرد برجسته سازمانها رنها

سازمانی ،به عنوان یکی از متغیرهای وابسته در ررتار

با رالشهای عادی کارکنان به دست نمیآید ،زیرا از

سازمانی مورد روجه قرار دارد (یعقوبی.)77 :1394 ،

کیم 4و همکاران .)2016 ،محققان مختل
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وواهان رعامالت مثبت از جمله در کار با دیگران

کارکنان ررک ودمت کارکنان را کاهش دهند (هیانگ و

هستند .روابط ووب و رعامالت با همکاران رجارب

سو .)43 :2016 ،16یارتههای رجربی حاکی از این است

کاری ووشایندرر ایجاد مینماید .به عالوه ،ارحاد

که رضایت شغلی رعیین کننده اصلی پیامدهای مهم

همکار کمک و راهنمایی است که میرواند چگونگی

سازمانی از قبیل پویایی بازار کار ،حفظ کارکنان،

اداره کردن رعارضات در کار را نشان دهد .همینطور،

ررسودگی ،و ررک ودمت ،و ررتارهای کنارهگیرانه از

ارحاد همکاران رضایت شغلی را ارزایش میدهد

قبیل رأویر و استعما مواد مخدر میباشد؛ بنابراین

(جیانگ 10و همکاران .)7 :2016 ،اهمیت رراوانی که

میروان استنباط نمود که رضایت شغلی پایین روان

رضایت شغلی به مدت دو قرن نزد اندیشمندان،

بالقوه به شدت هزینه بار بودن برای یک سازمان به

دانشمندان علوم اجتماعی ،متخصصان مدیریت ،و

موجب عملکرد ضعی  ،بهرهوری پایین ،و ررک

نویسندگان پیدا کرده بود ،آن را به متغیری بد کرده

ودمت باالی کارکنان را دارد( .پاچکو و وبر :2016 ،

است که در ررتار سازمانی به طور مکرر مورد مطالعه

 .)186رضایت شغلی به قصد ررک ودمت اررباط داده

قرار میگیرد (آیرری .)6 :2015 ،11به عقیده راینی

شده است؛ کارکنانی که در شغلشان راضی هستند،

«هزاران مطالعه و دهها شاوص اندازه گیری مختل ،

احتما

ررک ودمت کمتری دارند را کارکنانی که

رضایت شغلی را اگر به وسیعترین متغیر مورد مطالعه

ناراضیاند (رودز و روگوت  .)54 :2016 ،لذا با روجه

در رحقیقات سازمانی بد نکرده باشد ،آن را یکی از

به مطالب اشاره شده هدف این پژوهش بررسی رأثیر

وسیعررین متغیرهای مورد مطالعه در رحقیقات

اعتماد سازمانی بر ررتارشهروندی سازمانی و رضایت

سازمانی ساوته است (کانتارلی 12و همکاران:2015 ،

شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد میباشد.

 .)2حجم قابل روجهی از رحقیقات منارعی را که
کارکنان راضی میروانند برای سازمان به بار آورند
مورد رأکید قرار دادهاند ( پاچکو و

وبر13

:2016 ،

مبانی نظری

اعتماد

سازمانی17

 .)183رضایت شغلی عاملی مهم رلقی شده است که

روجه به مفهوم اعتماد در مدیریت از دهه  1980و

میرواند به طرق متعددی به یک سازمان سود برساند.

 1990شروع شد و در طو چند دهه گذشته از زوایا و

برای مثا مطالعات حاکی از این است که کارکنان

رویکردهای مختل

مورد مطالعه قرار گررته است.

راضی به داشتن بهرهوری بیشتر و عملکرد بهتر رغبت

پژوهشهای اولیه مربوط به اعتماد عمدراً در حوزههای

دارند .نکته مهم ،حفظ کارکنان راضی میرواند به

روانشناسی و جامعهشناسی انجام گررته است

سازمان کمک نماید هزینههای مرربط با استخدام و

(آرنات .)982 :2007 ،18روانشناسان اعتماد را به

آموزش کارکنان جدید را کاهش دهد (چاروین

عنوان رویدادی در بین ارراد مفهومسازی میکنند و در

و همکاران .)8 :2016 ،منطقی به نظر

نتیجه عالقهمندند که اعتماد را به عنوان سرمایه

میرسد که ارائهدهندگان ودمات باید به استخدام و

واحدهای اجتماعی معرری کنند .بنابراین از دید سرمایه

حفظ کارکنان با کیفیت مطلوب بپردازند .یک راه

اجتماعی ،انباشت سرمایه اجتماعی مستلزم میزان قابل

رقویت حفظ این کارکنان ،ارزایش رضایت شغلی

روجهی از اعتماد است که باید در بین رمام سطوح

کارکنان است (رودز و روگوت .)54 :2016 ،15رضایت

سازمان ایجاد شود .به ویژه اعتماد در بین همکاران از

شغلی پایین میرواند دلیل قصد ررک ودمت کارکنان

این جهت مهم است که آنان شبکه غیر رسمی را در

ساکمنگل14
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اغلب موجودات انسانی موجودات اجتماعی هستند که

باشد .مدیران میروانند از طریق ارزایش رضایت شغلی
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سازمان رشکیل میدهند که از طریق آن جریان

رمایل یک طرف به آسیب پذیر بودن در برابر طرف

اطالعات ارقی را به شبکه ارائه میدهند .اعتماد بین

دیگر رعری

شده است (رکین گاندوز.)2 :2015 ،20

اعضای یک ریم منجر به همکاری بیشتر در ریمهای

زاالبک و همکاران اعتماد سازمانی را به عنوان

کاری میشود که احتماالً نتیجه انباشت سرمایه

«انتظاراری که ارراد درباره شبکههایی از روابط و

اجتماعی است (علیزادهثانی و همکاران.)179 :1393 ،

نمودهاند» (لی و

جهت رعری

ررتارهای سازمانی دارند ،رعری

اعتماد ،نقطهنظرات مختلفی از دیدگاه

همکاران .)408 :2013 ،از دیدگاه متهای اعتماد به

روانشناوتی ،جامعهشناوتی ،و اقتصادی (رانسا و

عنوان «احساس اطمینان کارکنان به سودمندی و ثبات

لوردانزو )43 :2013 ،و مردمشناسی و علوم سیاسی

ررتار و ااهارات سازمان هنگام مواجهه با شرایط

(موویرجی و باراچاریا )65 :2013 ،19وجود دارد.

ناپایدار و مخاطرهآمیز» رعری

میشود (داناییررد و

کرامر ( )۱۹۹۹اعتماد را به عنوان « یک وضعیت

همکاران.)63 :1388 ،

احساس آسیبپذیری یا وطر که از عدم اطمینان ارراد

در طو چند دهه گذشته چندین رعری

در مورد انگیزهها ،نیات و اقدامات آینده کسانی ناشی

ارائه شده است .به هر حا  ،یکی از رعاری

شده است که به آنان رکیه کردهایم ،رعری

میکند»

رعری

از اعتماد
رایج،

مییر و همکاران ( )۱۹۹۵از اعتماد است که
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(چازوس و همکاران .)234 :2011 ،بر طبق ررهنگ

اعتماد را به عنوان «رمایل یک طرف به آسیبپذیر

لغت آکسفورد معنی "اعتماد" اشاره به اطمینان و ارکاء

شدن در برابر اقدامات طرف دیگر بر پایه این انتظار که

در روابط دارد .این پدیده میرواند بین یک راعل

دیگری اقدام واصی را که برای اعتماد کننده اهمیت

(اعتماد کننده) و یک مفعو (معتمد) همچنین در بین

دارد ،انجام وواهد داد ،صررنظر از روانایی نظارت یا

دیگر نهادهای جمعی شبیه سازمانها و مؤسسات

کنترلی که طرف دیگر دارد (رالیس و ایالمن:2015 ،

برقرار گردد (موویرجی و باراچاریا.)65 :2013 ،

1044؛ لی و همکاران.)407 :2013 ،

از اعتماد سازمانی را به

از آنجایی که اعتماد به عنوان یک سازه چندبعدی

گامبیتا ( )۱۹۸۸اولین رعری

عنوان ارزیابی کلی قابلیت اطمینان یک سازمان که به

مفهومسازی شده است ،شناسایی ابعاد اعتماد که در

وسیله کارمند ادراک میشود ،ارائه میدهد .بنابراین

رحقیقات گذشته به عنوان شاوص های آن مورد

قابلیت اطمینان سازمانی اعتقادی (به وسیله کارمند)

استفاده قرار گررته است ،ضروری مینماید (چازوس و

محسوب میشود که سازمان اقدامی را انجام نخواهد

همکاران .)234 :2011 ،الونن وهمکارانش اعتماد

داد که برای آنها مضر باشد .هم چنین این اعتقاد

سازمانی را به دو بعد اعتماد

کارکنان که سازمان از آسیبپذیری آنان سوءاستفاده

غیرشخصی22

نمیکند ،اجزای اصلی رعری

اعتماد سازمانی را شکل

بینشخصی21

و

(اعتماد نهادی) رفکیک کردند .اعتماد

بین شخصی میرواند به دو بعد شکسته شود :اعتماد

میدهد (موویرجی و باراچاریا .)65 :2013 ،اعتماد

ارقی23

سازمانی «انتظارات مثبتی که ارراد برپایه نقشهای

اعتماد عمودی 24که به اعتماد بین کارکنان و مدیرانشان

سازمانی ،روابط ،رجارب ،و وابستگی متقابل درباره

برمیگردد .اعتماد نهادی میرواند به اعتماد اعضاء به

نیت و ررتارهای اعضای گوناگون سازمان دارند»

استرارژی و چشمانداز سازمان ،شایستگی رجاری و

میشود (چازوس و همکاران234 :2011 ،؛

رناوری آن ،ساوتارها و ررایندهای منصفانه و

داناییررد و همکاران .)63 ،1388 ،اعتماد سازمانی ،که

سیاستهای منابع انسانی سازمان اشاره کند (شمس و

عنصری اساسی برای کارایی سازمانی است ،به عنوان

اسفندیاریمقدم.)174 :1394 ،

رعری

که به اعتماد بین کارکنان مربوط میشود و

اررقای ررتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در پررو اعتماد سازمانی23 / ...

رضایت

شغلی25

رعری

متداو

رضایت شغلی «درجهای است که ارراد کارشان را
رضایت شغلی ،رعری

الکه

دوست دارند» .این رعاری

رشریح مینمایند که

( )۱۹۶۹است که رضایت شغلی را «حالت احساسی

رضایت شغلی احساسی عاطفی (احساسی) نسبت به

ووشایند ناشی از ارزیابی شغل یک ررد زمانیکه رحقق

شغل است .به عبارت دیگر ،رضایت شغلی احساس

ارزشهای شخص را موجب شود یا رسهیل کند،

درونی ،در سطح رردی منعکس کننده اینکه آیا نیازهای

میروان پنداشت

ررد به واسطه شغل واصی برآورده شده است یا نه

رعری

میکند .بر اساس این رعری

که رضایت شغلی رابع ادراک از رابطه بین چیزی است

میباشد (جیانگ و همکاران.)4 :2016 ،

چیزی که شغلش به او داده است ،میباشد (پاچکو و

با رعریفی که به شکل جهانی مورد قبو واقع شده

وبر  .)185 :2016 ،رضایت شغلی به «حالت احساسی

باشد ،اهمیت رضایت شغلی در سازمانها را نمیروان

مثبت یا ووشایند ناشی از ارزیابی رجارب کاری یا

انکار نمود .رضایت شغلی اعتماد و وراداری بوجود

و همکاران:2016 ،

میآورد ،و در نهایت کیفیت وروجی کارکنان را بهبود

452؛ چاروینساکمنگل و همکاران .)8 :2016 ،رضایت

میبخشد .به طور مشابه ،سپکتور ( )۱۹۹۷بیان میکند

شغلی به عنوان «میزانی که ارراد شغلشان را دوست

که رضایت شغلی میرواند بر رعهد شغلی ،ررک

شده است (سینگ و نایاک:2015 ،27

ودمت ،بهرهوری ،و دیگر عواملی که مورقیت سازمان

 .)740رضایت شغلی به عنوان واکنش ارراد در برابر

را رحت رأثیر قرار میدهد ،رأثیرگذار باشد (آیرری،

ابعاد واص نقش کاریشان ،و ادراک اینکه شغل ررد

.)6 :2015

شغلی ررد» اشاره دارد

دارند» رعری

(چاس26

ارزشهای شغلی مهم ررد را محقق میسازد یا رحقق

اما ابعاد شغل کدامند؟ کندا و اسمیت و هیولین

آن را اجازه میدهد  ....به میزانی که ارزشهای آنان

به ابعاد پنجگانه شغلی اشاره کردهاند؛ این ابعاد

شده است (رودز

مهمررین ویژگیهای هر شغل را نشان میدهد :ماهیت

و روگوت  .)54 :2016 ،به عقیده سپکتور (،)۱۹۸۵

کار ،حقوق و دستمزد ،شیوه سرپرستی ،همکاران شغلی

اررادی از شغلشان به عنوان بخش مهمی از زندگی

و ررصتهای اررقا (شمس و اسفندیاری مقدم،1394 ،

لذت میبرند ،درحالیکه دیگران آنرا عادری روزمره به

.)175

همسو با نیازهای ررد است ،رعری

شمار میآورند .رضایت شغلی مجموع نگرشهایی

عوامل مختلفی وجود دارد که رضایت شغلی را

است که کارکنان در رابطه با شغلشان دارند (سینگ و

رحت رأثیر قرار میدهد ،عواملی مثل جو سازمانی؛

نایاک  .)740 :2015 ،رضایت شغلی اغلب به عنوان

روانمندسازی؛ استقال  ،شناوت ،اررباطات ،میزان

مجموعهای از عواط  ،احساسات ،یا نگرشها مربوط

حررهای گرایی شرایط کار ،روابط بین شخصی،

به محیط کاری یک ررد رجسم میشود .آن به عنوان

کارکردن برای سازمانهای معتبر ،حمایت سرپرست،

احساس ووشایند ناشی از برداشتهای شخصی

عاطفه مثبت ،امنیت شغلی ،محیط کار منعط ،

مربوط به انجام شغل و ارزشهای یک ررد روصی

کارکردن در محیط ریمی (الندرینه و ماجایوسکایت،

میشود (الن درینه و ماجایوسکایت.)144 :2016 ،

 .)144 :2016حمایت همکار و سرپرست نیز میرواند

ماچینسکای ( )۱۹۸۷رضایت شغلی را به عنوان واکنش

اثر مسقیم مثبت روی رضایت شغلی کارکنان داشته

احساسی ،عاطفی ناشی از درجهای که ررد از شغلش

باشد .به طور مشخص حمایت ادراکی از طرف

نموده است .به عبارت سادهرر،

همکاران و سرپرستان میرواند جو کاری مطلوبی ایجاد

لذت میبرد رعری

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

که کارمند میوواهد از شغلش بدست آورد و ادراک از

علی رغم نبود روارق در میان نویسندگان در رابطه
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نماید که موجب شود کارکنان نگرشهای مثبتی نسبت

اندازهگیری میشدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت

به شغلشان بدست آورند .برای مثا  ،مطالعه هریس و

قرار میگررتند ،اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر

همکاران ( )۲۰۰۷نشان داد که حمایت اجتماعی محیط

بودند .محققان سازمانی این اعما را که در محل کار
میکنند :ررتار

کار به طور مثبتی با رضایت شغلی مرربط است ..به

ارفاق میارتد ،این گونه رعری

عالوه مطالعهای که الورنس و کاالن ( )۲۰۱۱انجام داد

شهروندی سازمانی عبارت است از مجموعهای از

نشان داد که حمایت همکار و سرپرست به طور

ررتارهای «داوطلبانه و اوتیاری که بخشی از واای

معناداری کمک میکند کارکنان حتی در طو رغییرات

رسمی ررد نیستند ،اما با این وجود روسط وی انجام و

سازمانی رضایت شغلی داشته باشند (چاروینساکمنگل

باعث بهبود مؤثر واای

و نقشهای سازمان میشوند»

و همکاران .)12 :2016 ،رحقیق نشان میدهد که

(الوانی و لرستانی.)3 :1394 ،

رعدادی از عوامل میروانند رأثیر قابل روجهی بر

اورگان در کتاب وود با عنوان «ررتار شهروندی

رضایت شغلی بگذارند ،اما روارقی عمومی به وجود

سازمانی :نشانگران سرباز ووب» این پدیده را چنین

سال هفتم /شماره بيستم و چهارم /زمستان 1395

آمده است که عوامل درونی از قبیل قدردانی ،استقال

رعری

و مورقیت پتانسیل بیشتری برای اثرگذاری روی

بوده و به طور مستقیم و صریح به وسیله نظامهای

رضایت شغلی دارند را عوامل بیرونی مثل پرداوت و

پاداش سازمانی و نظامهای ارزیابی عملکرد سازمانی

شرایط کاری .به هر حا اگر این قبیل عوامل بیرونی

شناسایی نشدهاند ولی در مجموع ،اثر بسیار

نیازهای اساسی کارکنان را برآورده ننمایند ،رأثیر قابل

چشمگیری بر اثربخشی سازمانی دارند .منظور از

روجهی بر رضایت شغلی وواهند گذاشت .به عنوان

اوتیاری بودن این است که این قبیل ررتارها ،جزء

با

الزامات اساسی نقش و شرح شغل کارکنان نیست

مثا

اگرچه

کار

ریمی

و

روابط

ررد

میکند :ررتارهای رردی که اوتیاری و آگاهانه

مدیریت/سرپرست عموماً عواملی بیرونی به حساب

(یعقوبی .)79 :1394 ،ویگودا و همکاران ررتار

میآیند ،مشخص شده است که رعارض درون ریم

شهروندی سازمانی را شامل انواعی از کمکهای غیر

اررباط معناداری با استرس و نارضایتی دارد .به عالوه،

رسمی و اوتیاری رلقی میکنند که کارمند بی آن که

همچنین روابط حمایتی با همکار و سرپرست ررد

روجهی به رحریمها و پاداشهای رسمی داشته باشد به

میرواند به واسطه ابراز قدردانی و رحسین ،باعث

عنوان رردی آزاد آنها را انجام داده و یا از انجام آنها،

برآورده ساوتن بیشتر نیازهای درونی نیز گردد

وودداری مینماید .در واقع ررتار شهروندی سازمانی

(رونکالی و برن.)24 :2016 ،28

شامل ررتارهایی نظیر داوطلب شدن برای انجام
کارهایی که جزء شرح واای

ررتار شهروندی سازمانی

همکاران در انجام کارشان و رعری

ررد نیستند ،کمک به
و رمجید از سازمان

مفهوم ررتار شهروندی سازمانی اولین بار روسط

در مقابل ارراد برون سازمانی میباشد (عطایی و

اورگان و همکاران وی در سا )  ( 1983مطرح گردید

همکاران .)2 :1394 ،به زعم مورمن و بلك لی ،ررتار

.رحقیقات اولیهای که در زمینه ررتار شهروندی سازمانی

شهروندی سازمانی؛ شامل ررتارهایی است كه برای

انجام گررت بیشتر برای شناسایی مسئولیتها و یا

سازمان مفید است ،ولی به عنوان بخشی از عناصر اصلی

ررتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ،اما اغلب

شغل در نظر گررته نشده است .این ررتارها اغلب از

آنها نادیده گررته میشد .این ررتارها با وجود این که در

طرف كاركنان به منظور حمایت از منابع سازمانی،

ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص

صورت میگیرند و ممكن است به طور مستقیم نیز

اررقای ررتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در پررو اعتماد سازمانی25 / ...

منارع شخصی واصی را به دنبا نداشته باشند (رقوی

کنند و در مقابل ایدههای شخصی دیگران اعتراض نمی

ررد .)50 :1394 ،اورگان ،پودساکوف و مکینزی ررتار

کنند (الوانی و لرستانی:1394 ،

شهروندی سازمانی را به عنوان ررتارهای رردی و

رضیلت مدنی

.) 4

داوطلبانه که باعث اررقای اثربخشی و کارایی عملکرد

بعد دیگر ررتار شهروندی سازمانی ،که رضیلت

سازمان میشود ،اما مستقیماً به وسیله سیستمهای رسمی

مدنی نام دارد ،شامل ررتارهایی از قبیل حضور در

میکنند

رعالیتهای روق برنامه و اضاری ،آن هم زمانی که این

سازمان به آن پاداش داده نمیشود ،رعری
(الوانی و لرستانی:1394 ،

.) 3

حضور الزم نباشد ،حمایت از روسعه و رغییرات ارائه

اورگان پنج بعد زیر را به عنوان ابعاد ررتار

شده روسط مدیران سازمان و رمایل به مطالعه کتاب،

شهروندی سازمانی بیان کرد:

مجالت و ارزایش اطالعات عمومی و اهمیت دادن به

وجدان كاری

نصب پوستر و اطالعیه در سازمان برای آگاهی دیگران

وجدان كاری عبارت است از:

ررتارهای

داوطلبانهای كه از طرف كاركنان به منظور انجام واای
شان ،به شیوهای ررارر از ملزومات رعیین شده نقش

میشود(یعقوبی.)80 :1394 ،

نوع دوستی
نوع دوستی ،ررتارهای داوطلبانهای میباشد كه به

قوانین و مقررات و غیره ،صورت میگیرند .اینكه ررد به

مسائل سازمانی ،صورت میگیرند  .كمك به اررادی كه

موقع سر كار حاضر شود ،حضورش در محل كار بیش

حجم كاری سنگینی دارند  ،كمك به اررادی كه غایب

از میزان رعیین شده باشد ،از زمان ،استفاده بهینه را ببرد،

بودهاند ،كمك به رطبیق دادن ارراد رازه وارد با محیط

از قوانین و مقررات سازمانی حتی در مواقعی كه كسی

كار  ،اگر چه الزامی نباشند ،میروانند نشان دهنده نوع

نظارهگر او نیست ،پیروی كند و نیز به دستمزد منصفانه

دوستی به عنوان یكی از ابعاد ررتار شهروندی سازمانی

در ازای كار بی غل و غش معتقد باشد ،میروانند

باشد (رقوی ررد.)51 :1394 ،

نمایانگر وجدان كاری به عنوان یكی از ابعاد ررتار

ادب و احترام

جوانمردی

ادب و احترام (نزاکت) عبارت است از :رمام
دوراندیشیهایی كه داوطلبانه از طرف كاركنان به منظور

جوانمردی نوعی از ررتار شهروندی سازمانی است

جلوگیری از وقوع مشكالت كاری در اررباط با دیگر

که نسبت به ررتارهای کمک کننده ،روجه بسیار کمتری

همكاران  ،صورت میگیرند .احترام به حقوق و امتیاز

به آن شده است .اورگان جوانمردی را به عنوان رمایل

های دیگران ،مشورت با كسانی كه ممكن است رحت

به رحمل شرایط ناراحت کنندهی اجتناب ناپذیر در کار

رأثیر رصمیم یا اقدام ررد قرار گیرند ،مطلع ساوتن

کرد .برای مثا به

دیگران قبل از انجام هر اقدام مهمی و اجتناب از به

اعتقاد ما ،مردم ووب ،مردمی هستند که هنگامی که با

وجود آوردن مشكل برای همكاران ،میروانند نشان

دیگران مشکل پیدا میکنند و کارها بر ورق مراد آنها

دهنده نزاكت به عنوان یكی از ابعاد ررتارشهروندی

پیش نمیرود نه رنها ناراحت نشده و شکایت نمیکنند،

سازمانی باشند (رقوی ررد.)51 :1394 ،

بدون شکایت و ابراز ناراحتی رعری

بلکه با نگرشی مثبت به آنها نگاه میکنند و هنگامی که
دیگران به پیشنهادهای آنها روجه نمیکنند دلخور نمی
شوند و عالیق شخصی وود را ردای عالیق گروه می

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

سازمانی ،در زمینه حضور در محل كار  ،پیروی از

منظور كمك به دیگر كاركنان ،در انجام واای

شهروندی باشد (رقوی ررد.)51 :1394 ،

یا
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ررتار شهروندی سازمانی ،رضایت شغلی و اعتماد

شمالی انجام گررت ،به این نتیجه دست یارتند که رمام

سازمانی

ابعاد اعتماد سازمانی بر ررتار شهروندی سازمانی

وات و شفر )2005( 29در رحقیقشان که بر روی

رأثیرگذار است؛ البته در بین ابعاد اعتماد سازمانی،

کارکنان و سرپرستان  183بانک سرمایهگذاری در هنگ

اعتماد نهادی بیشترین سهم را در ربیین رغییرات ررتار

کنگ به انجام رساندند ،به این نتیجه دست یارتند که

شهروندی سازمانی را دارا بود.

اعتماد به سرپرست بر رمام ابعاد ررتار شهروندی
سازمانی به شدت رأثیرگذار میباشد.

رضائیان و رحیمی ( )1387در رحقیقی که در میان
نمونه ای متشكل از  154نفر از كاركنان ردة رخصصی

ارررک )2007( 30در رحقیقی با عنوان اررقای ررتار

بانك ملت ،با عنوان بررسی رأثیرگذاری عدالت رویهای

شهروندی سازمانی دانشگاهیان ررکیه ،به بررسی نقش

بر ررتار شهروندی سازمانی با لحاظ کردن نقش اعتماد

اعتماد به سرپرست و عدالت سازمانی در اررقای ررتار

سازمانی به انجام رساندند ،به این نتیجه دست یارتند

شهروندی سازمانی پرداوتند؛  1018نفر از دانشجویان

که اعتماد سازمانی بر ررتار شهروندی سازمانی كاركنان

دانشگاهیان دولتی ررکیه در پرکردن پرسشنامه رحقیق

رأثیرگذار است.

که بصورت اینترنتی منتشر شده بود مشارکت نمودند؛

گلستراپ و

کولینز33

( )2012رحقیقی با عنوان
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نتایج رحقیق نقش واسطهای اعتماد به سرپرست را در

اهمیت قابل اعتماد بودن :نقش میانجی اعتماد در رابطه

رابطه بین عدالت سازمانی و ررتار شهروندی سازمانی

بین ررتارهای رهبر و رضایت شغلی کارکنان انجام

رأیید نمود.

دادند؛ نتایج رحقیق نشان داد که اعتماد به سرپرست

یون31

و همکاران ( )2016در رحقیقی با عنوان

این رابطه را میانجیگری میکند؛ به عبارت دیگر

نقش واسطهای اعتماد سازمانی و رعهد سازمانی در

اثرگذاری اعتماد به سرپرست بر رضایت شغلی

رابطه بین استرارژی مدیریت زیست محیطی و ررتار

کارکنان مورد رأیید قرار گررت.

شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری ،به این نتیجه

جاین )2016( 34در رحقیقی با عنوان نقش میانجی

دست یارتند که اعتماد سازمانی بر ررتار شهروندی

رضایت شغلی در رابطه بین اعتماد عمودی و رهبری

سازمانی رأثیرگذار است؛ به عبارری دیگر نقش

در بخش سالمت به این نتیجه رسیدند که اعتماد

واسطهای اعتماد سازمانی در رابطه بین استرارژی

عمودی اثر قابل مالحظهای در رضایت شغلی کارکنان

مدیریت زیست محیطی و ررتار شهروندی سازمانی

دارد.

رأیید شد.

رابررسون 35و همکاران ( )2012در رحقیقی با این

سینگ و سرواستاوا )2016( 32در رحقیقی با عنوان

عنوان که آیا به همریمیها یا ماروق وودران اعتماد

اعتماد سازمانی و ررتار شهروندی سازمانی که بر روی

دارید؟ به بررسی رأثیر اعتماد بر رضایت شغلی کارکنان

مدیران بخشهای عالی ،میانی و رده پایین در

پرداوتند؛ نتایج رحقیق آنها حاکی از این بود که

بخشهای رولید و ودمات به انجام رساندند ،به این

اعتماد به مدیریت قابلیت پیشبینی و اثرگذاری بر

نتیجه دست یارتند که اعتماد سازمانی به طور مثبت بر

رضایت شغلی کارکنان را داراست؛ همچنین اعتماد به

رمام ابعاد ررتار شهروندی سازمانی رأثیرگذار است.

همریمیها نیز به طور غیر مستقیم و به واسطه حارظه

شیرازی و همکاران ( )1391در رحقیقی که با

رعاملی بر رضایت شغلی رأثیرگذار است.

عنوان رأثیر اعتماد سازمانی بر بروز ررتارهای

شمس و اسفندیاری مقدم ( )1394نیز در رحقیقی

شهروندی سازمانی که در شركت گاز استان وراسان

اعتماد سازمانی با رضایت

با عنوان اررباط ابعاد مختل
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شغلی کارکنان به این نتیجه دست پیدا کردند که میان

باروجه به مطالب اشاره شده در باال و همچنین

اعتماد سازمانی (اعتماد ارقی،

ادبیات و پیشینه رحقیق ررضیه اصلی در رحقیق حاضر

عمودی و نهادی) و رضایت شغلی رابطه مثبت و

عبارت است از :اعتماد سازمانی بر ررتار شهروندی

معناداری بر قرار است.

سازمانی و رضایت شغلی نیروی انسانی ادارات دولتی

میان ابعاد مختل

یوسفی و همکاران ( )1389در رحقیقی با عنوان

شهرستان مهاباد رأثیر مثبت و معنادار دارد .ررضیههای

بررسی رابطه میان اعتماد سازمانی كاركنان پرستاری با

ررعی رحقیق نیز در قالب دو ررضیه و به ررریب زیر

میزان رضایت شغلی ایشان در بیمارستان های دانشگاه

مورد بحث قرار گررته است:

علوم پزشكی اصفهان که در بین پرستاران بیمارستان

ررضیه ررعی او  :ابعاد اعتماد سازمانی بر ررتار

های آموزشی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان انجام

شهروندی سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهرستان

دادند به این نتیجه دست یارتند که هرچه پرستاران به

مهاباد رأثیر مثبت و معنادار دارد.

مدیران سازمان اعتماد بیشتری داشته باشند رضایت
شغلی آنان بیشتر وواهد بود.

ررضیه ررعی دوم :ابعاد اعتماد سازمانی بر رضایت
شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد رأثیر

با روجه به مبانی نظری موضوع و آنچه که راکنون

مثبت و معنادار دارد.

در این مقاله اشاره گردید ،الگوی مفهومی رحقیق در
فصلنامه رسالت مديريت دولتي

شکل ( )1به نمایش در آمده است.

شکل ( :)1الگوی مفهومی رحقیق
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روش شناسی تحقیق

سوا ) مورد سنجش قرار میدهد .پرسشنامه رضایت

رحقیق حاضر به لحاظ ماهیت مسأله و هدف،

شغلی کندا  ،اسمیت و هالین ( 72سوا ) که  5بعد را

کاربردی و روش انجام آن ،روصیفی علی است .جامعه

شامل است :بعد او :کار (  7سوا ) ،بعد دوم :پرداوت

آماری این پژوهش را کارکنان ادارات دولتی شهرستان

(  9سوا ) ،بعد سوم :سرپرست (  18سوا ) ،بعد

مهاباد به رعداد  800نفر رشکیل داده اند .حجم نمونه

چهارم :اررقا (  9سوا ) ،بعد پنجم :رضایت از همکار (
شغ  JDIنخستین بار

آماری بر اساس جدو مورگان حدود  260نفر بر آورد

 18سوا )؛ شاوص روصی

شد ،که به طور رصادری انتخاب شدند؛ در طرح

روسط اسمیت کندا و هیولین ) )1969در دانشگاه

نمونهگیری رصادری ساده ،هر عضوی در جامعه برای

کرنل آمریکا ردوین شده است و از آن پس در
مورد استفاده قرار گررت است؛ و
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انتخاب شدن به عنوان یک آزمودنی از شانس مساوی و

کشورهای مختل

معین برووردار است ،به طوریکه انتخاب هیچ عضوی

پرسشنامه ررتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی

در انتخاب عضو بعدی موثر نباشد .به عبارت دیگر هر

( 15سوا ) که  5بعد نوع دوستی ( 3سوا ) ،وجدان

آزمودنی به طور مستقل از سایر آزمودنیها ،شانس

( 3سوا ) ،جوانمردی ( 3سوا ) ،ررتار مدنی (3

انتخاب شدن برابر دارد.از جمله مزیتهای طرح این

سوا ) ،و ادب ومالحظه ( 2سوا ) را شامل میشود.

است که از حداقل رورش برووردار است و دارای

برای رعیین پایایی پرسشنامهها از آلفای کرونباخ

بیشترین قدرت و رعمیمپذیری است .از میان این 260

استفاده شد که برای رعیین پایایی پرسشنامه در این

نفر 31/54 ،درصد ( 82نفر) زن 68/46 ،درصد (178

رحقیق از نرم ارزار spssاستفاده شد که ضریب آلفای

نفر) مرد 8/46 ،درصد ( 22نفر) دیپلم و زیر دیپلم،

کرونباخ  %90برای پرسشنامه اعتماد سازمانی ،و

 30/00درصد ( 78نفر) روق دیپلم 51/92 ،درصد

ضریب آلفای کرونباخ  %89برای پرسشنامه رضایت

( 135نفر) لیسانس 8/85 ،درصد ( 23نفر) روق

شغلی ،و ضریب آلفای کرونباخ  87%برای پرسشنامه

لیسانس 0/77 ،درصد ( 2نفر) دکتری 19/23 ،درصد

ررتار شهروندی سازمانی بدست آمد ،که نشاندهنده

( 50نفر) زیر  30سا  71/92 ،درصد ( 187نفر)  30را

پایایی باالی پرسشنامههای استفاده شده در رحقیق

 50سا  8/85 ،درصد ( 23نفر) بیشتر از  50سا ،

است.

 24/23درصد ( 63نفر) کمتر از  5سا سابقه28/85 ،
درصد ( 75نفر)  5را  10سا سابقه 38/08 ،درصد

یافتههای تحقیق

( 99نفر)  10را  15سا سابقه 8/85 ،درصد ( 23نفر)

ررضیه اصلی :اعتماد سازمانی بر ررتار شهروندی و

 15سا بیشر سابقه بودند .در رحقیق حاضر برای

رضایت شغلی نیروی انسانی راثیر مثبت و معنادار دارد.

سنجش اعتماد سازمانی از مد الونن و همکاران ،برای

برای بررسی میزان رأثیر اعتماد سازمانی بر رضایت

سنجش رضایت شغلی از مد کندا  ،اسمیت و هالین

شغلی از رگرسیون وطی ساده استفاده وواهیم کرد

و برای سنجش ررتارشهروندی سازمانی از مد اورگان

جدو

ضرایب

و کانوسکی استفاده شده است .برای جمع آوری

رگرسیونی (جدو  )1با استفاده از نرم ارزار به صورت

اطالعات از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شده است:

زیر به دست آمد .مقداره آماره  Fبرابر  337/393و

پرسشنامه مربوط به اعتماد سازمانی الونن و همکاران

سطح معناداری  0/000به دست آمده است که نشان

( 49سوا ) که اعتماد را در سه بعد اعتماد جانبی (15

دهنده راثیر معنادار اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی

سوا ) اعتماد عمودی ( 15سوا ) و اعتماد نهادی (19

است.

رحلیل واریانس و همچنین جدو
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جدو( )1آزمون معنی داری مد رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی
آزمون معنی داری مدل رگرسیونی
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

معناداری

رگرسیون

201493.962

1

201493.962

337.393

.000

باقیمانده

154079.772

258

597.208

کل

355573.735

259

ضرایب رگرسیونی
ضرایب استاندارد نشده
B

ضرایب استاندارد

خطای معیار

ثابت

97.595

8.448

اعتماد سازمانی

1.09

0.059

t

Beta

0.753

با استفاده از ضرایب استاندارد معادله وط

معناداری

11.552

.000

18.368

.000

اعتماد سازمانی *  = 6/929 + 0/271ررتار شهروندی
سازمانی

رگرسیونی به صورت زیر است:
همچنین در رابطه با میزان رأثیر اعتماد سازمانی بر

ابعاد اعتماد سازمانی بر ررتار شهروندی سازمانی راثیر

ررتار شهروندی سازمانی ،جدو رحلیل واریانس و
همچنین جدو

ضرایب رگرسیونی (جدو

دارند.

 )2با

برای اینکه بدانیم میزان سهم هر یک از مؤلفه های

استفاده از نرم ارزار به صورت زیر به دست آمد.

اعتماد سازمانی (ارقی ،عمودی و نهادی) با متغیر

مقداره آماره  Fبرابر  222/528و سطح معناداری

وابسته ررتار شهروندی سازمانی به چه میزانی است از

 0/000به دست آمده است که نشان دهنده راثیر معنادار

رحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده

اعتماد سازمانی بر ررتار شهروندی سازمانی است.

شده است که نتایج آن در جداو زیر بیانگر آن است

همچنین با استفاده از ضرایب اصلی معادله وط
رگرسیونی به صورت زیر وواهد بود.

که ابتدا متغیر اعتماد عمودی ،سپس اعتماد ارقی و در
نهایت اعتماد نهادی وارد مد شده اند.

جدو ( )2آزمون معنی داری مد رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی
آزمون معنی داری مدل رگرسیونی
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

معناداری

رگرسیون

12432.353

1

12432.353

222.518

.000

باقیمانده

14414.797

258

55.871

کل

26847.15

259

ضرایب رگرسیونی
ضرایب استاندارد نشده
B

خطای معیار

ثابت

6.929

2.584

اعتماد سازمانی

0.271

0.018

ضرایب استاندارد
Beta

0.68

t

معناداری

2.681

0.008

14.917

.000

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

اعتماد سازمانی * = 97/595 + 1/09رضایت شغلی

ررضیه ررعی او :
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جدو ( )3مد رگرسیونی متغیرهای پیش بین به ررریب ورود متغیرها به مد
خالصه مدل
مدل

R

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار برآورد

1

.605a

0.366

0.363

8.12277

2

.672b

0.452

0.448

7.56758

3

.684c

0.468

0.462

7.4673

آزمون معنی داری مدل رگرسیونی
مدل
1

2
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3

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

رگرسیون

9824.457

1

9824.457

148.902

.000

باقیمانده

17022.693

258

65.979

کل

26847.15

259

رگرسیون

12129.205

2

6064.602

باقیمانده

14717.945

257

57.268

کل

26847.15

259

رگرسیون

12572.429

3

4190.81

باقیمانده

14274.721

256

55.761

کل

26847.15

259

چنانچه در جدو شماره  3مالحظـه میگردد که
سطـح معنی داری آزمون مربوطـه در سه مد برابر
 0/000میباشد ،میروان چنین ادعا نمود که آزمون

.000

105.898

.000

75.157

 .)Fاین بدین معنی است که مد انتخاب شده در قالب
مؤلفه های اعتماد سازمانی معنی دار است.
همچنین چنانکه از جدو

روق (جدو

)3

رـوق در سطـح اطمینـان  0/95معنـی دار میباشد .این

پیداست وقتی متغیر اعتماد عمودی در مد

نتیجه كه حاصل رحلیل رگرسیون از راه رحلیل

ضریب رعیین  0/366است .با ورود اعتماد عمودی به

واریانس( )ANOVAاست نشان دهنده آن است كه

مد مقدار ضریب رعیین  0/452و سپس با ورود

ررضیه رحقق رأیید میشود ( sig.=0/000و =75/157

اعتماد نهادی  0/468میشود.

جدو شماره ( )4آزمون معنی داری ضرایب رگرسیونی
ضرایب استاندارد نشده
مدل
1

2

3

B

Std. Error

ثابت

15.161

2.485

عمودی اعتماد

0.582

0.048

ثابت

8.881

2.518

ضرایب استاندارد شده
Beta

0.605

t

معناداری

6.102

0

12.203

0

3.527

0

عمودی اعتماد

0.384

0.054

0.399

7.063

0

ارقی اعتماد

0.321

0.051

0.358

6.344

0

ثابت

6.862

2.585

2.654

0.008

عمودی اعتماد

0.326

0.057

5.668

0

0.338

ارقی اعتماد

0.287

0.051

0.32

5.586

0

نهادی اعتماد

0.177

0.063

0.156

2.819

0.005

است
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با روجه به یارته های جدو شماره ( )4مشاهده

رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده

میشود که در مد  3بر اساس ضرایب رفکیکی (بتا) و

است که نتایج آن در جداو زیر بیانگر آن است که

سطوح معنی داری مشاهده شده (  )P ≥ 0/05معنی دار

ابتدا متغیر اعتماد ارقی ،سپس اعتماد عمودی و در

میباشند لذا معادله رگرسیون استاندارد به صورت زیر

نهایت اعتماد نهادی وارد مد مد شده اند.
چنانچه در جدو شماره  5مالحظـه میگردد که

وواهد بود:

سطـح معنی داری آزمون مربوطـه در سه مد برابر

اعتماد نهادی *  + 0/177اعتماد عمودی * 0/326

 0/000میباشد ،میروان چنین ادعا نمود که آزمون

 +اعتماد ارقی *  = 6/862 + 0/287ررتار شهروندی
بـا روجه بـه ستـون ضرایب استـاندارد شده

رـوق در سطـح اطمینـان  0/95معنـی دار میباشد .این

(وزن βها) متوجـه میشویم کـه سـهم اعتماد عمودی

نتیجه كه حاصل رحلیل رگرسیون از راه رحلیل

( )0/338در ربیین ررتار شهروندی سازمانی از سایر

واریانس( )ANOVAاست نشان دهنده آن است كه

شاوصها بیشتر میباشد و بعد از آن سهم اعتماد ارقی

ررضیه رحقق رأیید میشود(  sig.=0/000و =112/147

( )0/32رربه دوم و اعتماد نهادی با  0/156رربه سوم را

 .)Fاین بدین معنی است که مد انتخاب شده در قالب

دارد.

مؤلفه های اعتماد سازمانی معنی دار است.

ررضیه ررعی دوم:

با روجه به یارتههای جدو ( )5مالحظه میشود

ابعاد اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی راثیر دارند.
برای اینکه بدانیم میزان سهم هر یک از مؤلفه های

 0/429است .با ورود اعتماد عمودی به مد مقدار

اعتماد سازمانی (ارقی ،عمودی و نهادی) با متغیر

ضریب رعیین  0/529و سپس با ورود اعتماد نهادی

وابسته رضایت شغلی به چه میزانی است از رحلیل

 0/568میشود.

جدو ( )5مد رگرسیونی متغیرهای پیش بین به ررریب ورود متغیرها به مد
خالصه مدل
R

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار برآورد

مدل
1

.655a

0.429

0.426

28.06244

2

.727b

0.529

0.525

25.52366

3

.754c

0.568

0.563

24.49867

آزمون معنی داری مدل رگرسیونی
مدل
1

2

3

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

رگرسیون

152398.663

1

152398.663

باقیمانده

203175.072

258

787.5

کل

355573.735

259

رگرسیون

188149.185

2

94074.592

باقیمانده

167424.55

257

651.457

کل

355573.735

259

رگرسیون

201926.381

3

67308.794

باقیمانده

153647.354

256

600.185

کل

355573.735

259

سطح معناداری

F
193.522

144.406

112.147

.000b

.000c

.000d
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که وقتی متغیر اعتماد ارقی در مد است ضریب رعیین
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جدو شماره ( )6آزمون معنی داری ضرایب رگرسیونی
ضرایب استاندارد نشده
مدل
1

2

3

ضرایب استاندارد شده
17.587

0

13.911

0

12.851

0

8.248

0

7.408

0

11.538

0

7.225

0
0
0

B

Std. Error

ثابت

141.213

8.03

عمودی اعتماد

2.137

0.154

ثابت

109.121

8.491

عمودی اعتماد

1.409

0.171

0.432

ارقی اعتماد

1.358

0.183

0.388

ثابت

97.868

8.482

عمودی اعتماد

1.219

0.169

0.373

ارقی اعتماد

1.034

0.189

0.295

5.482

نهادی اعتماد

0.987

0.206

0.239

4.791

با روجه به یارته های جدو شماره  6مشاهده می

Beta

t

معناداری

0.655

ادارات دولتی شهرستان مهاباد بود .نتایج حاصل از
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شود که در مد  3بر اساس ضرایب رفکیکی (بتا) و

ررضیه اصلی پژوهش نشان داد که اعتماد سازمانی بر

سطوح معنی داری مشاهده شده (  )P ≥ 0/05معنی دار

رضایت شغلی نیروی انسانی و ررتار شهروندی

میباشند لذا معادله رگرسیون استاندارد به صورت زیر

سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد رأثیر

وواهد بود:

مثبت ومعنادار دارد .این نتیجه با نتایج رحقیقات

اعتماد نهادی *  + 0/987اعتماد عمودی * 1/034
 +اعتماد ارقی *  = 97/868 + 1/219رضایت شغلی

گلستراپ و کولینز ( ،)2012جاین ( ،)2016رابررسون
و همکاران ( ،)2012شمس واسفندیاری مقدم (،)1394

بـا روجه بـه ستـون ضرایب استـاندارد شده

و یوسفی و همکاران ( ،)1389که در آنها اررباط و

(وزن βها) متوجـه میشویم کـه سـهم اعتماد ارقی

رأثیرگذاری اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی نیروی

( )0/373در ربیین رضایت شغلی از سایر شاوصها

انسانی رأیید شده است ،و نیز با رحقیقات وات و شفر

بیشتر میباشد و بعد از آن سهم اعتماد عمودی

( ،)2005ارررک ( ،)2007یون وهمکاران (،)2016

( )0/295رربه دوم و اعتماد نهادی با  0/239رربه سوم

سینگ و سرواستاوا ( ،)2016شیرازی و همکاران

را دارد.

( ،)1391و رضائیان و رحیمی ( )1387که در آنها

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش روابط بین اعتماد سازمانی و

اررباط و رأثیرگذاری اعتماد سازمانی بر ررتار
شهروندی سازمانی رأیید شده است ،مطابقت دارد .در
وصوص ررضیات ررعی ،ررضیه ررعی او که به

رضایت شغلی نیروی انسانی و ررتار شهروندی

بررسی رأثیرگذاری ابعاد اعتماد سازمانی بر ررتار

سازمانی کارکنان به طور نظری ربیین شد و سپس مورد

شهروندی سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهرستان

آزمون قرار گررت  .در واقع هدف از این پژوهش

مهاباد میپرداوت نیز در این مقاله از لحاظ آماری

بررسی رأثیرگذاری اعتماد سازمانی بر ررتار شهروندی

مورد رأیید واقع شد؛ به بیان دیگر ابعاد اعتماد سازمانی

سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ،و همچنین بررسی

بر ررتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات دولتی

میزان رأثیرگذاری هر یک از ابعاد اعتماد سازمانی بر

شهرستان مهاباد رأثیر مثبت و معنادار دارد .همچنین از

ررتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

بین ابعاد اعتماد سازمانی ،سهم اعتماد عمودی در ربیین
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ررتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات دولتی

عدالت جنسی از بین ررته و منجر به صدمه دیدن

شهرستان مهاباد بیشتر از سهم سایر ابعاد بود ،و اعتماد

اعتماد در بین کارکنان میگردد.

ارقی و اعتماد نهادی به ررریب در درجات بعدی

 -مدیران از روانایی ارخاذ رصمیمات درست سازمانی

رأثیرگذاری قرار داشتند .همچنین ررضیه ررعی دوم نیز

حتی در شرایط نامناسب و عدم اطمینان برووردار

در این مقاله از لحاظ آماری مورد رأیید واقع شد؛ به

باشند؛ کارکنان زیردست سعی در بررسی در مورد

بیان دیگر ابعاد اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی

مناسب بودن رصمیمات سرپرستانشان دارند ،به

نیروی انسانی ادارات دولتی شهرستان مهاباد رأثیر مثبت

دلیل این که این رصمیمات میرواند پیامدهای

و معنادار دارد .از میان ابعاد اعتماد سازمانی ،اعتماد

مهمی در زندگی آنها بگذارد.

ارقی بیشترین سهم را در رأثیرگذاری بر رضایت شغلی

 -رالش در جهت برگزاری جلسات دورهای برای

کارکنان ادارت دولتی شهرستان مهاباد دارد ،و اعتماد

ایجاد همسویی و رفاهم میان مدیران و كاركنان از

عمودی و اعتماد نهادی به ررریب در درجات بعدی

طریق گفتگوهای آزاد.

رحقیق ،ونیز اهمیت و منارعی که رضایت شغلی

 -صداقت مدیران در گفتار و ررتار و رصمیمگیریها

کارکنان و ررتار شهروندی سازمانی کارکنان برای

موجب میشود که کارکنان نسبت به آنان اطمینان

سازمان در پی دارد ،لذا اهمیت دادن به اعتماد سازمانی

داشته باشند از این رو اعتماد به میزان زیادی

و رقویت آن در سازمانها مهم مینماید و الزم است

ارزایش مییابد .صداقت در از میان برداشتن

که مورد عنایت بیشتری قرار گیرد .لذا باروجه به رأیید

ابهامات و سوء رفاهمات کمک رراوانی میکند و

اثرگذاری اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی و ررتار

نقش مهمی در ایجاد اررباطات و رعامالت سازنده

شهروندی سازمانی در مبانی نظری موضوع و نیز رأیید

ارراد با یکدیگر دارد.

آن در این مقاله ،در ذیل پیشنهادهایی جهت اررقای
اعتماد سازمانی (به رفکیک ابعاد) ارائه میگردد:

اعتماد عمودی:

 رقویت روابط بین همکاران و رشویق همکاریصمیمانه بین کارکنان و ایجاد و پرورش ررهنگ
مبتنی بر همکاری دوستانه کارکنان با یکدیگر.

 ایجاد و رقویت قابلیت پیش بینی پذیری مدیران ،وثبات ررتار آنان در طو زمان.

 در سیاستها و اقدامات مدیریت منابع انسانی راحد امکان عدالت مورد مالحظه قرار گیرد؛ و سعی

 -مدیران نبایستی در رصمیمگیری ،نظرات ،عالیق و

شود که این اقدامات بر پایه عدالت شکل گیرند

منارع شخصی وود را دوالت دهند ،در غیر

(برای مثا انجام ررریعها و انتصاب با روجه به

اینصورت این کار باعث از بین ررتن اعتماد

شایستگیها و رعایت عدالت در پرداوتها).
 -استفاده از کار گروهی و ارخاذ ردابیری برای

کارکنان میشود.
 برطرف نمودن ربعیض جنسی در سازمان وشکستن سق

ارزایش انسجام گروهی.

شیشهای؛ در سازمانهایی که در

 -ایجاد ررهنگ نوع دوستی در سازمان؛ در

آنها مردگرایی حاکم است قدرت و پست های

ررهنگهای با نوع دوستی باال بر روابط انسانی و

کلیدی عمدراً در اوتیار مردان قرار دارد و به زنان

حمایت از دیگران به ویژه ارراد ضعی

و آسیب

در سطوح عالی اوتیار داده نمیشود ،از این رو

پذیر راکید میشود و از ارراد انتظار میرود نسبت
به وضعیت همکاران وود بیرفاوت نباشند .در این

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

رأثیرگذاری قرار دارند .با روجه به نتایج حاصل از این

اعتماد جانبی:

 سلیمان ایرانزاده-  شاروخ سلطانی/ 34

ررهنگها ارراد روابط صمیمانه و نزدیکی با
.همدیگر دارند و به یکدیگر وابسته هستند

:اعتماد نهادی
 رأکید بیشتر بر اجرای برنامههای بهداشتی و رراهی.کارکنان
 دقت در انتخاب ارزشهای سازمان؛ اگر رصور، به طور اوالقی،شود که ارزشهای سازمان
 زیست محیطی و سیاسی متناسب است،اجتماعی
.باعث ایجاد و داشتن احساس اعتماد میشود
 پایبندی و عمل نمودن سازمان به رعهدات مربوط.به ذینفعان سازمان
 رقویت شیوههای مشارکتی رصمیمگیری در سازمان.و دوالت دادن کارکنان در استرارژیهای سازمان
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