دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری
فصلنامه مطالعات منابع انسانی
سال ششم ،شماره بیست و سه
بهار 96
صص 41-64

نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی و استرس
شغلی بر عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی
احمدعلی روحالهی  ،1علی رضوی زاده ،2امیرحسن ترکزاده،3روح اهلل مرادزاده

4

چکیده :با توجه به نقش همه جانبه آموزش عالی و دانشگاهها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در
این سازمانها پیش از پیش آشکارتر شده است .دانشگاهها در حقیقت نمادی از جامعه بوده و تحقق و اجرای
عدالت در آن بهمنزله تحقق عدالت در سطح جامعه میباشد .بر این اساس ،هدف این پژوهش بررسی نقش
رفتار شهروندی در ارتباط با عدالت سازمانی و استرس شغلی با عملکرد سازمانی در یکی مراکز آموزش عالی
نظامی است .جامعهی آماری پژوهش شامل  062نفر از کارکنان بخش اداری و پشتیبانی یکی از دانشگاههای
نظامی بودند که با استفاده از روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان تعداد  511نفر بهعنوان حجم نمونه
انتخاب شدند .پرسشنامههای عدالت سازمانی نیهوف و مورمن( ،)5991رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و
همکاران ( ،)5992استرس شغلی دوپوی ( )5911و عملکرد کارکنان از پرسشنامه ویلیامز و اندرسون()5995
بهعنوان ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر بودند .تجزیه و تحلیل دادهها از طریق مدلسازی معادالت
ساختاری (نرمافزار اسمارت پی .ال .اس) و نرمافزار  SPPSویراست 59انجام گردید .یافتههای پژوهش نشان
داد که استرس شغلی با رفتار شهروندی سازمانی رابطهای منفی و معناداری دارد ،عدالت سازمانی با عملکرد
کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان رابطهای مثبت و معناداری دارد.
کلید واژهها :دانشگاه ،استرس شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی ،عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان.
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مقدمه
عدالت باالترین ارزش انسانی و گوهری گرانبها در تحقق حقوق بشر است .عدالت در زمرهی زیباترین

و مقدسترین واژههای تمدن بشری محسوب گردیده و از جمله مفاهیمی است که عقل جمعی همهی
افرراد آن را نیکرو شرمرده و تحقرق آن پایرهی مشرروعیت و ضررورت ایجراد دولرتهرا محسروب
میگردد(پورعزت .)552 ،5192 ،عدالت بهعنوان یک نیاز اساسی برای زندگی اجتماعی انسانها همیشه
در طول تاریخ مطرح بوده است و امروزه با توجه به نقش همه جانبره آمروزش عرالی و دانشرگاههرا در
زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در این سازمانها پیش از پیش آشکارتر شده است.
استرس نوعی فرسودگی جسمی و یا روانشناختی است که بر اثر مشکالت واقعی یا خیرالی بره
وجود می آید .استرس باعث بر هم خوردن تعرادل روانشرناختی شرده و پیامردهای مختلفری دارد کره
پیامدهای استرس شغلی منجر به نارضایتی شغلی و رها کردن حرفه و تخصص میشود و عمردهتررین
نشانه های نارضایتی شغلی عبارتند از :غیبت از کار ،رهرا کرردن شرغل ،حادثره ناشری از کرار و فقردان
بهرهوری است(غفوریان و همکاران.)14 ،5192 ،
رفتار شهروندی سازمانی مجموعهای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف
رسمی فرد نیستند و کارکنان را در وضعیتی قرار میدهد که بهصورت کامالً داوطلبانه فراتر از انتظارات
وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند(بهلولیزیناب و همکاران .)11 ،5199 ،بررسی پژوهشهایی انجرام
شده حاکی از آن است که رفتار کارکنان و نگرشهایشان تأثیر بهسزایی در شیوه عملکرد آنهرا و در
نهایت عملکرد سازمان خواهند داشت(ماکنزی و همکاران5991 ،؛ سرین و همکراران5999 ،؛ ویگرورا،
 .)0220از سوی دیگر ،نظر به اهمیت رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر اینگونه رفتارهای کارکنران برر
عملکرد ،اثربخشی و موفقیت سازمان ،الزم است اقدامات سازمانی که موجب برهوجرود آمردن چنرین
رفتارهایی در کارکنان میشوند ،شناسایی شوند.
با کمی تأمل بر تحقیقات انجام گرفته بر روی رفتار شهروندی سرازمانی متوجره خرواهیم شرد،
کمتر پژوهشی به بررسی نقش رفتار شهروندی در ارتبراط برا عردالت سرازمانی و اسرترس شرغلی برا
عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی پرداخته است .از سوی دیگر ،با مروری بر پژوهشهای صورت
گرفته مشخص می گردد که پژوهشهایی زیادی در زمینههایی همچرون ،عردالت سرازمانی ،استرسری
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شغلی ،رفتار شهروند و عملکرد شغلی و همچنین بررسی رابطهی بین متغیرهای مختلف هماننرد رفترار
شهروندی و عملکرد کارکنان؛ تعهد سازمانی و عملکررد سرازمانی و  ...برهصرورت دو بععردی مرد نظرر
بوده اند .ولی کمتر پژوهشی به بررسی جند بععدی متغیرها پرداخته است .با توجه به اینکره سرازمانهرا
بهشکل سیستمی بوده و متغیرهای مختلف بهصورت چندجانبه بر سازمان تاثیرگذار هستند .همچنین با
خاطر نشانسازی این موضوع که اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه رفترار شرهروندی سرازمانی در
سازمانهای خارجی با فرهنگ خاص خود بوده ،لزوم انجام ایرن تحقیرق در سرازمانهرای داخلری برا
فرهنگ ملی خود دلیلی دیگر بر ضرورت انجام این تحقیق است .بر این اسراس ،هردف ایرن پرژوهش
بررسی و واکاوی رابطه ی بین عدالت سازمانی ،رفتار شرهروندی سرازمانی ،اسرترس شرغلی و عملکررد
سازمانی است .این پژوهش از این نظر میتواند برای دانشگاه مورد مطالعه مفیرد باشرد کره برهعنروان
برداشتن گامی در جهت کمبود پژوهش در خصوص نقش رفتار شهروندی در ارتباط با عدالت سازمانی
و استرس شغلی با عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی باشد و نتای آن میتواند بهعنوان ایجاد یک
پایه تحقیقاتی مدیریت برای مراکز آموزش عالی و سرایر دانشرگاههرا باشرد و ضرمن رعایرت عردالت
سازمانی ،زمینه ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی ،کاهش رفتارهای استرسزا و بهبود عملکرد کارکنان را
با ارائه نظریههای جدید برای دانشگاهها فراهم میآورد.

مروری بر مبانی نظری
عدالت سازمانی
عدالت سازمانی مربوط به رفتار منصفانه با مردم در سازمانها است و میتوان آن را جزیی از عدالت به

حساب آورد(بیز .)0225 ،5بهطور کلی عدالت سازمانی تحت عنوان "احساس فرردی از منصرفانه برودن
حقوق و مزایا" تعریف شده است(کویز و دی کوتیز .)061 ،5995 ،انواع عدالت سازمانی کره در محری
وجود دارند ،میتوان بهموارد زیر اشاره کرد )5( :عدالت توزیعی :0به عادالنه بودن پیامدها و نتایجی کره

1- Bies
2- Distributive Justice
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کارکنان دریافت میکنند ،اشاره میکند )0( .عدالت رویهای :5یعنی عردالت در شرده از فراینردی کره
برای تعیین توزیع پاداشها استفاده میشود(گرینبرگ .)111 ،0224 ،0در واقع میتوان گفت با افزایش
در عدالت رویهای ،کارکنان با دید مثبت به باالدستان و سازمانشان مینگرند؛ حتی اگر از پرداختها،
ترفیعات و دیگر پیامدهای شخصی اظهار نارضرایتی کننرد(رابینز )1( .)164 ،0225 ،1عردالت تعراملی:4
شامل روشی است که عدالت توس سرپرستان به زیردسرتان منتقرل مریشود(حسرینزاده و نصریری،
.)59 ،5191
استرس شغلی
استرس شغلی 1عبارتند از پاسخهای هیجانی آزاردهندهای که در صورت عدم تناسب بین خواسرتههرا و

الزامات شغل با استعداد ،منابع یا نیازهای کارکنان بروز میکند(وزارت بهداشت .)5191 ،استرس شرغلی
نوعی استرس است که با محی کاری یا عوامل مرتب با آن در ارتباط است و زمانی رخ میدهرد کره
شرای کاری با اطالعات ،تواناییها ،نیازها و میل و رغبت فرد مطابقت ندارد و شامل استرس ناشری از
نارضایتی شغلی ،امنیت شغلی ،مشاغل پرتنش و پرخطر است.
استرس شغلی را میتوان روی هم جمعشدن عاملهای اسرترسزا و آنگونره وضرعیتهرای
مرتب با شغل دانست که بیشتر افراد نسبت به استرسزا بودن آن اتفاق نظر دارند .برای نمونه ،یکی
از وضعیتهای پر استرس و مرتب با شغل این است که ،از یک سو کارمند در معرض خواستهرا یرا
فشارهای زیاد در محی کار قرار بگیرد ،و از سوی دیگر برای برآوردن این خواستها وقت محدودی
در اختیار داشته باشد .طبیعی است که چون نمیتواند از پس انجام آنها برآید با ایرادگیریهای پری
در پی سرپرستان روبرو میشود .بهبیان دیگر ،استرس ناشی از شغل ،استرسی است که فرد معینی برر
سر شغل معینی دستخوش آن میشود .در این تعریف چند نکته نهفته است :شخص شراغل ترا چره
اندازه از تجربه برخوردار است(کارآزموده است یا تازهکار) ،میزان قدرت و ضعف او در مقابله با شرای

1- Procedural Justice
2- Greenberg
3- Robbins
4- Interactional Justice
5- Job Stress
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موجود چقدر است ،و چه نوع شخصیتی از خود در محی کار نشان میدهد .این تعریفها هر یک در
نوع خود مناسب است؛ زیرا یکی به جنبههای معینی از محی کار تاکید دارد ،و دیگری به ویژگیهرا
و جنبههای معینی از شخصیت فرد توجه میکند .با این حال ،در این دو نوع تعریف یک نکته از قلم
افتاده است و آن تأثیر متقابلی است که شخص بر محی و محی بر شخص دارد .از اینرو تعریفری
که از استرس شغلی ارائه میشود چنین است :کنش متقابل بین شرای کرار و ویژگریهرای فرردی
شاغل به گونهای است که خواستهای محی کار (و در نتیجه ،فشارهای مرتب برا آن) بریش از آن
است که فرد بتواند از عهده آنها برآید(رندال و آلتمایر.)91 ،5195 ،5
از جمله مهمترین عوامل ایجاد استرس کاری پایین بودن میزان آستانه تحمرل ،عردم پرذیرش
تفاوتهای فردی و نیز شیوه سازگاری فرد با شرای است .همچنین عدم ارتقای شغلی ،میانگین حقوق
 ،ارزشیابی ،تبعیض ناروا و ناامنی شغلی نیز موجب این نوع استرس میگردد .استرس شغلی میتواند در
کاهش بهرهوری ،انگیزهها و مهارتها انعکاس یابد و میزان باالی آن با قصد ترر کرار و رفتارهرای
ستیزگرایانه رابطه دارد(مهداد .)562 ،5191 ،از نظر رندال و آلتمایر ( )5195عوامل مروثر برر اسرترس
شغلی در محی کار شامل ویژگیهای نقش ،ویژگیهای شرغل ،روابر میرانفرردی ،جرو و سراختار
سازمانی و فنآوری و خصوصیات مادی هستند(رندال و آلتمایر.)96 ،5195 ،
رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی ،یکی از مفاهیم نسبتاً جدید در رفتار سازمانی اسرت کره نخسرتین برار توسر

اُرگان )5991(0وارد مقوله علم سازمان و مدیریت شد .اُرگان طی بررسیهای خود برای این متغیر پرن
عامل نوعدوستی1؛ وظیفهشناسی4؛ جوانمردی1؛ نگرش مدنی 6و احترام 1ذکر کرده است .اگر چره هرر
یک از ابعاد دارای ماهیتی جدا از ماهیت دیگر بعدها است؛ ولی همگی مکمل هم بوده و هدف مشترکی

1- Randal and Altmeyier
2- Organ
3- Conscientiousness
4- Altruism
5- Sportsman
6- Civic virtue
7- Courtesy
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دارند(کاظمی و همکاران .)5194 ،بنابراین ،رفتار شهروندی سازمانی ،رفتارهای تحت اختیرار فررد کره
فراتر از نیازمندیهای نقش صورت گرفته و بهطور صریح و مستقیم بهوسیله سیستمهای پاداش رسمی
تشخیص داده نمیشوند؛ ولی باعث ارتقاء اثربخشی کارکردهای سازمان میگردند.

نمودار  :4چارچوب کلی رفتار شهروندی سازمانی(ارگان4391 ،؛ به نقل از موسیخانی و همکاران)4193 ،

در ادامه به تشریح هر یک از مولفههای رفتار شهروندی سازمانی پرداخته میشود.
نوعدوستی :شامل مجموعه رفتارهای آگاهانه هر فرد در کمکرسانی به دیگر افراد سازمان است
که هدف عمده آن انجام بهتر وظایف میباشد .شهروندان نروعدوسرت در شرنیدن دردهرا و مشرکالت
همکاران تحملی طوالنی دارند و تالش میکنند تا از ظرفیتهای مجراز و ممکرن سرازمان و خرار از
سازمان برای حل اینگونه مسایل بهره گیرند.

وظیفهشناسی :شهروند سازمانی وظیفه شناس است .او در انجام وظرایف درون نقشری عملکررد
مطلوبی از خود نشان میدهد .تفکر بهرهورانه در انجام وظایف همواره مد نظر اوست و چنرانچره نیراز
سازمان را تشخیص بدهد ،حاضر است فراتر از آن چیزی که سازمان از او انتظار دارد در خدمت سازمان
باشد.

جوانمردی :شهروندان سازمانی همرواره در مواجره برا مشرکالت و نامالیمرات ،خویشرتندار و
بردبارند ،بهدست آوردهای خود بسنده نمیکنند و موفقیت و شکست را پیامآور حفظ آمادگی برای مواجه
شدن با آینده تلقی میکنند.

نگرش مدنی :نگرش مدنی در حقیقت مکمل بعد جوانمردی است .نگررش مردنی بره ضررورت
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مشارکت یک کارمند در زندگی سازمانی اشاره دارد .بهعبارت دیگر ،شهروند سازمانی در بعد جوانمردی
در مقابل مشکالت صابر و شکیبا است؛ اما در بعرد نگررش مردنی ترالش مریکنرد در از برین برردن
نامالیمات نقش داشته باشد.

احترام ،شهروندان سازمانی همواره در تعامالت خود ،ادب و احترام را حفظ میکنند .اصوالً آنها
از چنان وجه اجتماعی برخوردارند که ارتباطاتشان بر حفظ احترام متقابل مبتنی است.
اگر چه هر یک از ابعاد دارای ماهیتی جدا از ماهیت دیگر بعدها است؛ ولی همگری مکمرل هرم
بوده و هدف مشترکی دارند.

عملکرد سازمانی
یکی از مسائل مورد توجه در سازمانها ،بهبود عملکرد و کارایی آن سازمان اسرت .عملکررد سرازمانی

مفهوم گستردهای است که آنچه سازمان تولید میکند و نیز حوزههایی را که با آنها در تعامل اسرت،
را در بر میگیرد .عملکرد سازمانی به چگونگی انجام مأموریتها ،وظرایف و فعالیرتهرای سرازمانی و
نتای حاصل از انجام آنها اطالق میشود .بهعبارتی ،عملکرد سازمانی عبارت است از دسرتیرابی بره
اهداف سازمانی و اجتماعی یا فراترر رفرتن از آنهرا و انجرام مسروولیتهرایی کره سرازمان برهعهرده
دارد(حقیقی و همکاران .)519 ،5199 ،در صورتی که عملکرد کارکنان رضایتبخش و در جهت اهداف
از پیش تعیین شده سازمان باشد ،میتوان گفت سازمان به سمت موفقیت و افزایش کرارائی بره پریش
میرود(شفیعی و همکاران .)5199 ،از جمله پژوهشهای که در این زمینره انجرام شرده ،مریتروان بره
پژوهشهایی موتوویدلو و وناسکاتر )5994( 5اشاره کرد .این مطالعه بر دو بععد متمرکز گردید .بععرد اول
به عملکرد وظیفه ای یا عملکرد شغل از لحاظ فنی اشراره دارد و دیگرری عملکررد وابسرته بره قرراین.
عملکرد فنی شغل به حفظ و خدماترسانی برای سازمانهایی که دارای هستهی مرکزی فنی هستند،
اشاره دارد .عملکرد وابسته به قراین یا عملکرد شغلی بین افراد تابعی اسرت از مهرارت افرراد کره ایرن
مهارت در جهت پشتیبانی از محی کاری را انجام میشود.

1- Motowidlo and Scotter
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عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
عدالت بهعنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بروده اسرت.

امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانهرا در زنردگی اجتمراعی انسرانهرا ،نقرش عردالت
درسازمانها بیش از پیش نمایان شده است .سازمانهای امروزی در واقع مینیراتوری از جامعره بروده و
تحقق عدالت در آنها بهمنزله تحقق عدالت در سطح جامعه است(اندکازلکی و همکاران.)521 ،5190 ،
بههمین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر پیامدهای سرازمانی (فرسرودگی شرغلی ،خشرنودی
شغلی ،عملکرد شغلی و  )..جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است .پژوهشهایی و مطالعات
در این حوزه آهنگ رو به رشدی را نشان میدهد و حاصل این پژوهشهایی دستاوردهای جدید در این
حوزه بوده است(مرامی .)5119 ،از سوی دیگر افرادی که احساس بیعدالتی کنند ،به احتمال بیشرتری
سازمان را رها میکنند(بوس .)011 ،0225 ،5حتی ممکن است شروع بره رفتارهرای نابهنجرار ،هماننرد
انتقامجویی کنند ،و دچار ابهام و تعارض نقش شوند .همچنین امتناع از تالش ،کرمکراری و رفتارهرای
ضعیف در محی کار و در شکل حاد آن ،استعفا از کار مریتوانرد از جملره پیامردهای عردم عردالت در
سازمانها باشد .اکنون بهخوبی مشخص شده است که ادرا کارکنران از عردالت در سرازمان عراملی
بسیار اساسی و اثرگذار بر پیامدهای کاری و سازمانی متعدد از قبیل تعهد سازمانی و  ....است(لیپپنن 0و
همکاران .)019 ،0224 ،یافتههای محققان نشان میدهد که بین عدالت سرازمانی ادرا شرده و رفترار
شهروندی سازمانی رابطهای مثبت و معناداری وجود دارد.
پژوهشهایی انجام شده نشان داد کره عردالت ادار شرده برر روی نگررش کارکنران بره کرار
تاثیرگذار است .کارکنانی که احساس کنند محی کاری آنهرا ،جروی دوسرتانه اسرت ،احسراس تعهرد
بیشتری به سازمان داشته و تمایل بیشتری به مانردن در شرغل خرود دارنرد .در مقابرل کارکنرانی کره
بیعدالتی را سازمان ادرا

می کنند ،نگرشی منفی به سازمان داشته و تمیلی به بهبرود عملکررد خرود

ندارند(بوبوسل و هافر .)099 ،0221 ،1در حقیقت میتوان گفت کارکنرانی کره دارای عردالت سرازمانی

1- Boss
2- Lipponen
3- Bobocel and Hafer
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ادرا شده باالتری دارند و مدیران خود را منصف بدانند ،رفتار شهروندی سازمانی بهتری از خود نشران
میدهند .از دیگر پژوهشهای انجام شده در این خصوص میتوان به پژوهشهایی انجام شده توسر
کلگیید 5و همکاران()0225؛ کونوفسکی و بوق)5994( 0؛ مورمن)5995( 1؛ مورمن و همکاران ()5999
و نیهوف 4و مورمن ( )5991اشاره کرد .پژوهشهایی پیش گفتره برر ایرن نکتره تمرکرز کداشرتند کره
کارکنان با عدالت ادرا شده مثبت ،تمایلی فوقالعاده برای کار کردن و فعالیتهای جانبی هم خواهنرد
داشت .در نتیحه ،فرضیهی اول پژوهش بدین شکل تعریف میشود:
رفتار استرس شغلی و شهروندی سازمانی
یکی از موضوعات پراهمیت در دنیای پرتکاپوی امروزی بحث اسرترس و فشرارهای عصربی و روانری

است .فشارهای عصبی بهعنوان مهمترین عامل به وجود آورندهی امرراض روحری ،جسرمی و رفتراری
انسانها توجه پزشکان ،روانشناسان ،دانشمندان علوم رفتراری و مردیریت را برهخرود معطروف کررده
است(خسروی .)5190 ،اهمیت استرس نهفق بهخاطر خسارتهای اقتصادی آن ،بلکه برهدلیرل اثررات
منفی آن بر سالمت جسم و روان افراد هم است(کاسیدی .)515 ،5999 ،1موضروع اسرترس شرغلی در
پژوهشهایی مختلفی مورد توجه قرار گرفته است؛ یافتههای آنها نشان داد کره اسرترس در محیطری
کاری به عنوان عاملی کلیدی و تاثیرگذار بر عملکرد سازمان است(فرانسیز و بارلینرگ 010 ،0221 ،6و
هارت و کوپر)0225 ،1؛ و کارکنانی که سطح باالیی از استرس برخوردارند ،دارای عملکررد پرایینترری
نسبت به دیگر کارکنان دارند(اُپالتکا .)552 ،0229 ،9با مطررح شردن رفترار شرهروندی سرازمانی در
سالهای اخیر و انجام پژوهشهایی میدانی ،نتای حاکی از آن است که متغیر رفتار شهروندی سازمانی
با استرس شغلی رابطه ای منفی و معناداری دارنرد(برجرون0221 ،9؛ بولینرو و ترنلری0221 ،5؛ بولینرو و

1- Colquitt
2- Konovsky
3- Moorman
4- Niehoff
5- Cassidy
6- Francis & Barling
7- Hart & Cooper
8- Oplatka
9- Bergeron
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همکاران0224 ،؛ بولینو و همکاران .)0252 ،یافتههای بولینو و همکاران( )0252نشان میدهد مدیرانی
که رفتار شهروندی سازمانی را در سطح سازمان تروی میکنند و این مقولره را فرهنرگ ،هنجارهرا و
ارزیابی عملکرد کارکنان عجین میکنند ،توانستهاند موفقیت بیشتری کسب کنند .در حقیقت برا انجرام
این عمل ،زمینههای سازمانی را برای فشار به کارکنان و در گیر نمودن کارکنان بره موضروعات رفترار
شهروندی سازمانی فراهم نمایند .بنابراین ،کارکنان مجبور خواهند بود شاخصهرای مربروط بره رفترار
شهروندی سازمانی را که بهعنوان عوامل غیر سازمانی هم هستند ،اجرا نمایند .بهعبارت دیگرر ،وقتری
کارمندی احساس نماید که کاری را به صورت الزام و اجبار باید انجام دهرد ،احسراس اسرترس خواهرد
کرد .بنابراین ،فرضیهی دوم پژوهش بهصورت زیر آمده است:
رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی
در دهههای گذشته محققان بسیاری به رفتار کارکنان در محی کاری توجه کرده و انرواع گونراگونی از
رفتارها را مورد تحلیل قرار دادهاند .از جملهی این رفتارها رفتارهای شرهروندی سرازمانی بروده اسرت.
هدف این تحقیقات ،شناسایی آن نوع از رفتارهای فردی بود که موجب مشارکت بلندمدت کارکنران در
ارائه بهتر خدمات سازمان میشدند ،ولی در ارزیابی عملکرد کارکنان ترأثیر نداشتند(موریسرون5994 ،0؛
دینه و همکاران5994 ،؛ بره نقرل از موسریخرانی و همکراران5195 ،و کاسرترو 1و همکراران.)0224 ،
گسترش این پژوهشهایی به حدی سریع بود که محققان رفتارهای شهروندی سازمانی را حروزههرای
مختلفی را مورد بررسی قرار دادهانرد کره در حروزههرای منرابع انسانی(شراپی5999 ،4؛ مویردینکوتی و
همکاران0221 ،؛ گنزاس 1و همکاران0226 ،؛ ایکارینن 0221 ،و تی 6و همکاران )0221 ،اشراره کررد.
پژوهشهایی اخیر بر این موضوع صحه میگذارند که رفتار کارکنان و نگرشهای آنها تاثیر بهسرزایی
در شیوهی عملکرد سازمان خواهند داشت(ماکنزی 1و همکراران5991 ،؛ سرینگ 9و همکراران5999 ،و
ویگودا .)0220 ،9بنابراین در این پژوهش فرضیهی سوم بدین صورت بیان میشود:
1- Bolino & Turnley
2- Morrison
3- Castro
4- Schappe
5- Gonza´lez
6- Tea
7- Mackenzie
8- Singh
9- Vigoda
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مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی ،5یک فرض تووریکی است که بر مبنای آن متغیرهای نهفته و آشکار مشخص و سرپس

رواب بین متغیرها با یکدیگر و ارتباط آنها با متغیرهای قابل مشاهده مشخص میشود .در این فرآیند،
عناصر مدل مفهومی ،در قالب متغیرهای نهفته و آشکار مشخص و روابر فرضری برین آنهرا تبیرین
میشود(کالنتری .)569 ،5199 ،بر این اساس ،با مروری بر ادبیات پژوهش و برای بررسی فرضیههای
ارائه شده ،مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر آورده شده است:

نمودار  :0مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
عدالت بهعنوان یک نیاز اساسی برای زندگی اجتماعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است

و امروزه با توجه به نقش همه جانبه آموزش عالی و دانشگاهها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت
در این سازمانها پیش از پیش آشکارتر شده است .بر این اساس ،تالش شده است تا با بیان فرضریاتی
به بررسی نقش رفتار شهروندی در ارتباط با عدالت سازمانی و اسرترس شرغلی برا عملکررد سرازمانی
پرداخته شود.

1 Conceptual model
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فرضیه  : 5میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطهای مثبرت و معنراداری وجرود
دارد.
فرضیه دوم  :میان استرس شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطهای منفی و معنراداری وجرود
دارد.
فرضیه ی سوم :بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی رابطرهای مثبرت و معنراداری
وجود دارد.
روش پژوهش
پژوهش پیش رو از نگاه هدف ،توصیفی؛ از نگاه نوع استفاده ،کاربردی؛ از جنبة زمانی ،مقطعی و از نگاه

نوع دادهها ،پژوهشی کمی بهشمار میرود .در این پژوهش جامعه آماری برابر  062نفر کارکنان ستادی
و پشتیبانی خدمات آموزشی یکی از دانشگاههای دولتی سطح شهر تهران میباشد که تعرداد  511نفرر
بهعنوان نمونهی آماری استفاده شده است .پس از جمعآوری پرسشنامه ،جهت تجزیه و تحلیل دادهها
از نرمافزار  SPSS59و مدلسازی معادالت ساختاری (نرمافزار اسمارت پی .ال .اس)استفاده شده است.
ابزار گردآوری دادهها و روایی و پایایی آن
ابزار جمعآوری دادههای اولیة میدانی ،از چهار پرسشنامه به صورت طیف پن سطحی لیکرت اسرتفاده

شده است .در این پژوهش برای جمعآوری داده های مربوط به رفتار شرهروندی سرازمانی از مطالعرات
انجام شده توس رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران( )5992مشتمل بر  04گویره ،اسرتفاده
شده است .گویههای این پرسشنامه همگی بر اساس طیف پن نقطهای لیکرت مرورد سرنجش قررار
گرفتهاند .در پژوهش حاضر مقدار آلفای کرونباخ  2/994بدست آمد .پرژوهش حاضرر بررای جمرعآوری
دادههای مرتب با عدالت سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران()5992
استفاده شده است .پرسشنامه عدالت سازمانی مرکب از  02سوال است .گویههرای ایرن پرسرشنامره
همگی بر اساس طیف پن نقطهای لیکرت مورد سنجش قرار گرفتهاند .نعامی و شُکرکن ( )5195پایایی
و اعتبار این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار دادند که نتای نشران داد
آلفای کرونباخ برابر  2/91میباشد .در پژوهش حاضر مقدار آلفای کرونباخ  2/991بدسرت آمرد .ابرزار
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جمعآوری دادههای اولیة میدانی برای استرس شغلی از مطالعات صورت گرفته توس دوپروی)5911( 5
استفاده شده است .این پرسشنامه دارای  54گویه و بر اساس طیف پن نقطهای لیکرت مورد سنجش
قرار است .در پژوهش حاضر مقدار آلفای کرونباخ  2/914محاسبه شد .در پژوهش حاضر برا اسرتفاده از
پرسشنامه  1گویهای ویلیامز و اندرسون )5995( 0عملکرد سازمانی اندازهگیری شده است .پاسرخهرای
این پرسش نامه بر روی مقیاس لیکرت  1گزینهای مشرخص مریشروند .ویلیرامز و اندرسرون ()5995
ضریب آلفای این پرسشنامه را بین  2/92تا  2/94گرزارش کرردهانرد .ضرریب الفرای کرونبراخ بررای
پژوهش حاضر  2/919بهدست آمد.
فنون تجزیه و تحلیل اطالعات
مدلیابی به کمک پی .ال .اس در حوزههای متنوع از جمله حوزهی منرابع انسرانی کراربرد دارد .البتره

مزیت اصلی آن در این است که این نوع مدلیابی نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد .از
طریق مدلیابی پی .ال .اس میتوان ضرایب رگرسیون استاندارد را بررای مسریرها ،ضررایب تعیرین را
برای متغیرهای درونی و اندازهی شاخصها را برای مردل مفهرومی بدسرت آورد .لریکن پری .ال .اس
1

جایگزینی مناسب برای روشهای تشرریح کواریرانس هرمچرون لیرزرل و آمروس مریباشرد(هوالنرد ،
 .)025:5999در واقع ،روش پی .ال .اس یکی از تکنیکهای چندمتغیره آماری است که برخالف وجود
محدودیتهایی مانند ناشناخته بودن نوع توزیع متغیرها ،کم بودن حجم نمونه و وجود همبستگی میران
متغیرهای مستقل که در روشهای رگرسیونی و معادالت ساختاری الزم بره رعایرت بودنرد ،مریتوانرد
مدلهایی را با چند متغیر مستقل و وابسته به رازش کند(جعفری و محمدی .)591:5192 ،لرذا ،در ایرن
پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی توس نرم افزار پری .ال .اس و رویره هاالنرد( )5999برهمنظرور
بررسی مدلهای اندازهگیری ،ساختاری و آزمون فرضیات استفاده شده است.

1- Dupuy
2- Williams, S, and Shiaw
3- Hulland
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پایایی و روایی در روش حداقل مربعات جزیی
پایایی و روایی در روش حداقل مربعات جزیی در دو بخش بررسی میشود :الف) بخش مربوط به مدل

اندازه گیری .ب) بخش مربوط به مدل ساختاری(داوری و رضازاده .)09:5190 ،برای بررسری بره رازش
بخش اول یعنی به رازش مدلهای اندازهگیری سه مورد استفاده میشود :پایایی شاخص ،روایی همگرا
و روایی واگرا(هوالند .) 025:5999 ،5پایایی شاخص نیز خرود توسر سره معیرار مرورد سرنجش واقرع
میگردد )5( :آلفای کرونباخ ( )0پایایی ترکیبی )1( -ضرایب بار عاملی.
آلفای کرونباخ
معیاری کالسیک برای سنجش پایایی و سرنجه ای مناسرب بررای ارزیرابی پایرداری درونی(سرازگاری
درونی) محسوب میشود .مقدار آلفای کرونباخ باالتر از (2/1کرونباخ ،)091:5915 ،0بیانگر پایایی قابرل
قبول است .هر چند موس و همکاران )5999(1در مورد متغیرهایی با تعداد سواالت اندا  ،مقدار  2/6را
به عنوان سرحد ضریب آلفای کرونباخ معرفی کرده اند .بر این اساس ،برابر برا جردول  5مقرادیر آلفرای
کرونباخ برای تمامی متغیرها از مقدار  2/1بیشتر بوده و بیانگر پایایی قابل قبول است.
پایایی ترکیبی
از آن جایی که معیار آلفای کرونباخ یک معیار سنتی برای تعیین پایایی سازهها میباشرد ،روش حرداقل
مربعات جزیی معیار مدرنتری نسبت به آلفای کرونباخ بهنام پایایی ترکیبی بهکار مریبررد .ایرن معیرار
توس ورتس و همکاران ) 5914(4معرفی شد .در صرورتی کره مقردار آن بررای هرر سرازه براالی /12
(نونالی )5919 ،1شود ،نشان از پایداری درونی مناسب برای مدلهای اندازهگیری دارد .شایان ذکر است
که معیار پایایی ترکیبی در مدل سازی معادالت سراختاری معیرار بهترری از آلفرای کرونبراخ برهشرمار
میرود(وینزی و همکاران .)0252 ،6با عنایت به موارد فوق و با توجه به جدول  5مقدار تمامی متغیرها
بیش از  2/1هستند ،برازش مناسب مدلهای اندازهگیری تایید میشود.

1- Hulland
2- Cronbach
3- Moss et al.
4- Werts et al.
5- Nunnally
6- Vinzi et al
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سنجش بارهای عاملی
بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه مریشروند
که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار  2/4شود(هوالند ،)5999 ،موید این مطلب است که واریانس
بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازه گیری آن سازه بیشتر بروده و پایرایی در مرورد آن
مدل قابل قبول است .هر چند برخی نویسندگان مثل ریوارد و هاف( ،)5999عدد  2/1را بهعنوان مقدار
مال بارهای عاملی ذکر نمودهاند .با توجه به جدول مقادیر بارهای عاملی تمرامی گویرههرا بریش از
2/1است .در نتیجه پایایی مدل از هر نظر مورد تایید قرار گرفته است.
جدول  :4آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی و میانگین واریانس استخراج شده
میانگین واریانس استخراج شده

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

ردیف

متغیر

بزرگتر از 0/5

بزرگتر از 0/7

بزرگتر از 0/7

0/623

0/464

1

استرس شغلی

0/709

0/467

2

عدالت سازمانی

0/707

0/642

3

رفتار شهروندی

0/995

0/604

0/474

4

عملکرد کارکنان

0/979

0/612

0/476

روایی واگرا
همانگونه که از جدول  0برگفته از روش (فورنرل و الرکرر )5995(5مشرخص مریباشرد ،مقردار جرذر

میانگین واریانس استخرا شده متغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در خانههرای موجرود در قطرر
اصلی ماتریس قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که در خانههای زیرین و چپ قطرر اصرلی
ترتیررب داده شرردهانررد ،بیشررتر اسررت .از ایررنرو ،مرریترروان اظهررار داشررت کرره در پررژوهش حاضررر،
سازهها(متغیرهای مکنون) در مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارند تا با سازه هرای دیگرر .بره
بیان دیگر ،روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.

1- Fornell and Larcker
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جدول  :0نتایج روایی واگریی
عملکرد کارکنان

0/424

استرس شغلی

سازه

رفتار شهروندی

عدالت سازمانی

0/440

استرس شغلی

0/440

0/764

عدالت سازمانی

0/419

0/454

0/495

رفتار شهروندی

0/577

0/527

0/512

عملکرد کارکنان

روایی همگرا
روایی همگرا دومین معیاری است که برای برازش مدلهای اندازهگیری در روش حداقل مربعات جزیی

به کار برده می شود .معیار میانگین واریانس استخرا شده نشاندهندهی میانگین واریانس به اشرترا
گذاشته شده بین هر سازه با شاخصهای خود است .به بیان سادهترر میرانگین اسرتخرا شرده میرزان
همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان میدهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش
نیز بیشتر است(بارکلی و همکاران .)5991 ،5فورنل و الرکر )5995(0معیار میانگین واریانس اسرتخرا
شده را برای سنجش روایی همگرا معرفی و مقدار بحرانی را عدد( )2/1بیان داشتند؛ بردین معنری کره
مقدار میانگین واریانس استخرا شده باالی ( )2/1روایی همگرای قابل قبرول را نشران مریدهنرد .برا
توجه به موارد گفته شده و جدول ( )5مقادیر تمامی میانگین واریرانس اسرتخرا شرده از ( )2/1بیشرتر
بوده و در نتیجه مدل آورده شده در این پژوهش از روایی همگرایی مناسبی برخوردار است.
یافتهها
روش برآورد در پی .ال .اس ،ناپارامتری است .از اینرو ،شاخصهای برهدسرت آمرده در پری .ال .اس.

همگی کیفیت برازش را نشان میدهند .به این معنی که این شاخصهرا ،عرددی برین صرفر ترا یرک
میباشند و هرچه مقدار آنها به یک نزدیکتر باشد ،نشاندهنده برازش بهتر مدل میباشد.

1- Barclay et al.
2- Fornell and Larcker
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آزمون فرضیهها
برای آزمودن فرضیهها از اعداد معناداری تی استفاده میشود .در صورتی که مقدار قدر مطلق این اعداد

از  5/96بیشتر شود ،نشان از صحت رابطهی بین سازهها و در نتیجره تاییرد فرضریههرای پرژوهش در
سطح اطمینان  %91است .همانطور که در جدول مشخص است ،ضرریب مربروط بره مسریر مقردار
 5/96بیشتر است که معنادار بودن این مسیر و مناسب بودن مدل ساختاری را نشان میدهد.
نمودار  :1ضرایب معناداری

جدول  :1نتایج آزمون فرضیهها
ردیف

فرضیه

بارعاملی

ضرایب T

نتیجه

1

میان استرس شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطهای
منفی و معناداری وجود دارد.

-0/495

5/311

تایید فرضیه

2

میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطهای
مثبت و معناداری وجود دارد.

0/495

5/311

تایید فرضیه

3

میان رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی رابطهای
مثبت و معناداری وجود دارد.

0/540

4/059

تایید فرضیه

بحث و نتیجهگیری
فرضیهی اول :میان استرس شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطهای منفری و معنراداری وجرود دارد.

متغیر استرس شغلی با ضریب آمرارهی تری( )6/601و ضرریب مسریر ( )-2/461برا رفترار شرهروندی
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رابطهای منفی و معناداری دارد .یافتههای پژوهش با یافتههای محققرانی هرمچرون (برجررون0221 ،؛
بولینو و ترنلی0221 ،؛ بولینو و همکاران0224 ،؛ بولینو و همکاران )0252 ،همسو اسرت .همرانطروری
که یافتههای بولینو و همکاران( ) 0252نشان داد مدیران سازمان مورد مطالعه هم برای کسب موفقیرت
و بهبود عملکرد کارکنان ،بایستی رفتار شهروندی سازمانی را در سطح سازمان تروی کنند و این مقوله
را با فرهنگ ،هنجارها و ارزیابی عملکرد کارکنران عجرین نماینرد .در حقیقرت برا انجرام ایرن عمرل،
زمینههای سازمانی را برای فشار به کارکنان و درگیر نمودن کارکنان به موضروعات رفترار شرهروندی
سازمانی فراهم می نمایند .بنابراین ،کارکنان مجبور خواهند بود شاخصهای مربوط به رفتار شرهروندی
سازمانی را که بهعنوان عوامل غیر سازمانی هم هستند ،اجرا نمایند .بهعبارت دیگر ،برای اینکه کارمند
احساس استرس بیش از حد نداشته باشد و بتواند رفتار مناسبی را از خود نشران دهرد .بنرابراین توجره
مسوولین دانشگاه به مقولهی رفتار شهروندی سازمانی امری ضروری بهنظر میرسد.
فرضیهی دوم :میان عدالت سازمانی و رفتار شرهروندی سرازمانی رابطرهای مثبرت و معنراداری
وجود دارد .متغیر عدالت سازمانی با ضرریب آمرارهی تری( )1/196و ضرریب مسریر ( )2/419برا رفترار
شررهروندی رابطرره ای مثبررت و معنرراداری دارد .نتررای پررژوهش بررا مطالعررات سررایر محققرران سررازگار
است(کل گیید و همکاران()0225؛ کونوفسرکی و بروق ()5994؛ مرورمن ()5995؛ مرورمن و همکراران
( )5999و نیهوف و مورمن ( .))5991پژوهشهای پیش گفته بر این نکته تمرکز داشتند که کارکنان برا
عدالت ادرا شده مثبت ،تمایلی فوقالعاده برای کار کردن و فعالیتهای جانبی هم خواهند داشرت .در
زمینه عدالت سازمانی ،همه صاحبنظران بر ایرن عقیرده هسرتند کره عردالت و اجررای آن را یکری از
نیازهای فطری انسانهاست که در طول تاریخ موجب توسعه جوامع انسانی بوده است و ادبیات مربروط
به عدالت همزمان با رشد و تکامل جوامع بشری تکاملیافته و بنابراین اجررای عردالت در اجتمراع بره
وجود عدالت در سازمانها بستگی دارد .با توجه به نقش همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی ،نقش
عدالت در سازمانها بیش از پیش آشکار میشود و مدیران امرروزی اگرر برهدنبرال پیشررفت هسرتند،
نمیتوانند نسبت به وجود عدالت در سازمانشان بی تفاوت باشند.

فرضیه ی سوم :میان رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی رابطرهای مثبرت و معنراداری
وجود دارد .متغیر رفتار شهروندی سازمانی با ضریب آمارهی تری( )4/411و ضرریب مسریر ( )2/401برا
عملکرد سازمانی مثبت و معناداری دارد .یافتههای پژوهش با نتای پرژوهشهرایی هرمچرون (شراپی،
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5999؛ مویدینکوتی و همکاران0221 ،؛ گنزاس و همکاران0226 ،؛ ایکارینن 0221 ،و تی و همکراران،
 )0221مطابقت دارد .پژوهشهایی اخیرر برر ایرن موضروع صرحه مریگذارنرد کره رفترار کارکنران و
نگرشهای آنها تاثیر بهسزایی در شیوهی عملکرد سازمان خواهند داشت .برای این منظور الزم اسرت
تا مسووالن دانشگاه اقداماتی را در خصوص تروی مصادیق رفتار شهروندی و ارزشگرذاری آن اتخراذ
نمایند تا بتوانند باعث بهبود و ارتقای عملکرد شغلی کارکنان شوند .نتیجره ایرنکره عردالت سرازمانی
پایهی اساسی و ضروری برای اثربخشی فرایندهای سازمانی می باشد.
پیشنهادها
یافته های پژوهش در هر دو سطح نظری و کاربردی قابل توجه است .در سطح تووری ،به بیان اهمیرت

موضوع رفتار شهروندی سازمانی ،عردالت سرازمانی ،اسرترس شرغلی و عملکررد سرازمانی پرداختره و
اطالعات مفیدی و ارزشمند در این خصوص در اختیار خواننردگان قررار مریدهرد .در سرطح کراربردی
میتوان از نتای پژوهشهایی در جهت افزایش بهره وری ،بهبود عملکررد سرازمانی ،کراهش اسرترس
شغلی کارکنان استفاده کرد .با توجه به نتای پژوهش و مباحث مطروح شد .در این پژوهش مری تروان
پیشنهادهای زیر را ارایه داد:
بهمنظور تقویت رفتار شرهروندی سرازمانی ،بایسرتی از طریرق دخالرت دادن کارکنران در امرور
تصمیمگیری ،تشویق کارکنان به آگاهی از مسائل روز در مورد دانشرگاه و از طررف دیگرر ،مسرووالن
دانشگاه باید اطالعات خودشان را همواره به روز نگه داشته ،نسبت به مسائل و مشکالت کارکنان نگاه
و قضاوت درست و عمیق داشته ،شرای را برای ارتقاء اعتماد و عزت نفس کارکنان مهیا سازند.
ضرورت اجرای برنامهای جامع در خصوص مدیریت استرس کارکنران ،همرراه برا رسریدگی بره
وضعیت ارتقا و امنیت شغلی و برقراری امکان ارتباط موثر کارکنان با مسوولین و فراهم کردن امکانرات
مشارکت آنها در تصمیمگیریها ،بایستی در اولویت اول با هدف بهبود وضرعیت شرغلی کارکنران قررار
گیرد.
با توجه به پژوهشهایی صورت گرفته توسر غفوریران و همکراران( ،)5192مبنری برر وجرود
رابطهای منفی و معنادار بین استرس شغلی و رضایت شغلی الزم است تا با اجرای آموزش مهارتهرای
مدیریتی استرس ،با استفاده از مدیریت زمان و تقویت شاخصهای رضایت شرغلی عرالوه برر ارتقرای
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سالمت روانی آنان ،موجبات عالقهمندی به شغل و در نهایت عملکرد آنها را برهمیرزان قابرل تروجهی
میتوان ارتقا داد.
بهمنظور تقویت رفتار شهروندی سازمانی ،دخالرت دادن کارکنران در امرور تصرمیمگیرریهرا و
تشویق کارکنان به افزایش دانش امری ضروری است .از سوی دیگر ،مسووالن دانشگاه باید نسبت به
مسائل و مشکالت کارکنان نگاه و قضاوت درست و عمیرق داشرته باشرند و شررای را بررای ارتقراء
اعتماد و عزت نفس کارکنان مهیا سازند.
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