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 مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی  به تأثیرات اعتماد

 و عملکرد سازمانی
 

 ***، جواد صادقی**زاده ، علیرضا فتحیمحمد منتظری
 

 11/50/96 تاریخ دریافت:

 09/57/96تاریخ پذیرش: 

 چکیده
مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد بررسی تأثيرات اعتمادبههدف پژوه  حاضر، 

 کاربردیگيری، تحقيقی حي  جهتاز سازمانی در ادارات دولتی شهر سيرجان است. این تحقيی 
پژوه ، تحقيقی توصيفی  و ازنظر رویکرد کلی، تحقيقی قياسی است. همچنين ازلحا  راهبرد

اساس در قال  یک  برهمين آید.شمار می مقطعی به پيمایشی بوده و ازنظر افی زمانی، پژوهشی تک
شهر ادارات دولتی نفر از کارکنان  341 تصادفی ایطبقه گيریروش نمونهپيمای  و با استفاده از 

مدیر مک اعتمادبه  :پرسشنامسه ز ها، اگردآوری داده برای شدند. عنوان نمونه انتیا  سيرجان به
( 1999( و عملکرد سازمانی کریکمن و روزان )0550(، رفتار شهروندی لی و آلن)1990آليستر)

 11/5و  10/5، 91/5ترتي  های فوق براساس ضری  آلفای کرونباخ بهپایایی پرسشنامه استفاده شد.
رای تعيين روایی نيز از تحليل عاملی یيد شد و بتأ90/5و  10/5، 93/5ترتي   و پایایی ترکيبی به

سازی معادالت  ها از مدل هآزمون فرضي برای تأیيدی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده گردید.
نتای  نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی  .بهره گرفته شد Amos Graphics افزار نرمساختاری در 

محور( و عملکرد سازمانی نق  محور و اعتماد شناختمدیر )اعتماد عاطفهدر رابطه ميان اعتمادبه
اساس، مدیران ادارات دولتی باید با تالش درجهت ارتقای حس اعتماد  ميانجی دارد. براین

کارکنان به مدیر، موجبات افزای  رفتارهای شهروندی در آنان را فراهم کرده و از مسير این 
 رفتارها، عملکرد سازمانی را بهبود ببیشند.

 

 سازمانیعملکرد  ؛رفتار شهروندی سازمانیمدیر؛  به اعتماد: یدواژهکل

                                                                                                                                        

 .مسئول( ۀ)نویسند استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پيام نور، تهران، ایران montazer56@yahoo.com  

 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پيام نور، تهران، ایران. **

 مربی، گروه مدیریت، دانشگاه پيام نور، تهران، ایران. ***
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 مقدمه
علت تأثير آن بر نگرش عمومی نسبت به دولت، موضتوعی مهتم    های دولتی بهعملکرد سازمان

و همکاران،  0؛ ریچارد616: 0555، 1رود )بریور و سلدنشمار می برای دانشمندان مدیریت دولتی به

هتای کمتی بترای    ررم این اهميتت، برختی معتقدنتد کته تتالش      (. علی0: 0510، 3؛ ریاز156: 0559

ها توست  پژوهشتگران صتورت گرفتته استت )احمتد و       بررسی عوامل مثثر بر عملکرد این سازمان

کنند که تحقيقتات بيشتتری بایتد    نظران بيان می راستا، برخی صاح  (. درهمين45: 0516، 4فيالدلفو

(. یکی از 046: 0550، 0ردی روی عملکرد سازمانی انجام گيرد )کيمهای سطح ف درباره تأثير مثلفه

؛ 1551: 0555، 6عوامل تأثيرگذار بر عملکرد سازمانی، اعتماد کارکنتان بته متدیران استت )دیرکتز     

ای عنوان عامل بالقوه های کاری به(. این عقيده که اعتماد در محي 14: 0514گيبسون و پتروسکو، 

توانتد یکتی از منتابع مزیتت رقتابتی در      شتود و متی  عملکترد ستازمانی متی   است که منجر به بهبتود  

سرعت متورد توجته اندیشتمندان متدیریت دولتتی قترار گرفتته استت )شتيرازی،           بلندمدت باشد، به

متتدیر استتت. (. یکتتی از مصتتادیی اعتمتتاد در ستتازمان، اعتمادبتته 130: 1391ختتداوردیان و نعيمتتی، 

رده و اثرگذار خود بر کارکنان، اعتماد آنان را بته ختود جلت     های گستکه مدیران با تعامل یهنگام

کنند، کارکنان نيز نسبت به اهداف سازمان متعهدتر شده، اهداف سازمان را اهداف خود دانسته می

شتود  کننتد و ایتن باعت  بهبتود عملکترد ستازمانی متی       ودل تتالش متی   و برای تحقی آنهتا بتا جتان   

متدیر  (. مطالعات نشان داده استت کته اعتمادبته   160: 1391نی، نيا و افیمی روحا)کوشازاده، رحيم

نماید )کانوفسکی و کند مدیر با او منصفانه رفتار میاساساً مبتنی بر ميزانی است که فرد احساس می

رو،  (. ازهمتين 301: 0513، 9؛ شتوپکر و شتولتز  074: 0555، 1؛ فالهرتی و پاپاس601: 1994، 7پاگ

دهتد تتا تصميماتشتان بتا حمایتت      مدیران سازمان این امکان را بته آنهتا متی    اعتماد باال به رهبران و

                                                                                                                                        

1. Brewer & Selden 

2. Richard  

3. Riaz  

4. Ahmed & Filadelfo 

5. Kim  

6. Dirks  

7. Konovsky & Pugh 

8. Flaherty & Pappas 

9. Schwepker & Schultz 
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 (. 115: 1396بيشتری از جان  زیردستان پذیرفته و اجرا شود )مردانی، اصفهانی و بوشهریان، 

طورمستتقيم در ارتقتای عملکترد    توانتد بته  ستو متی   متدیر از یتک  بهطبی ادبيات مدیریت، اعتماد

دیگر، از طریی رفتارهای شتهروندی کارکنتان باعت  بهبتود عملکترد       ویسازمانی مثثر باشد و ازس

ها و ادارات دولتی از اهميت بيشتتری برختوردار بتوده    ویژه در سازمانسازمانی شود. این موضوع به

(. رفتتتار 75: 0515، 0؛ لتتين و پنتتگ 006: 0550؛ کتتيم، 010: 0550و همکتتاران،  1استتت )بولينتتو 

داوطلبانه و فراتر از نقشی اشاره دارد که پيامدهای سودمندی بترای   شهروندی سازمانی به رفتارهای

و همکتاران،   3؛ ایتتوگ 014: 0550آورد )بولينتو و همکتاران،   ها بته ارمغتان متی   کارکنان و سازمان

هتتای دولتتتی بتتدون تمایتتل داوطلبانتت  اعضتتا بتته   (. ستتازمان017: 0517، 4؛  تتان و الی601: 0511

حالت، معمتوالً افتراد از منتافع شیصتی ختود       رد خود نيستند. دراینهمکاری، قادر به تقویت عملک

دهنتد )زارعتی متتين،    پذیری در راستای منافع عمومی را در اولویت قرار متی گذرند و مسئوليتمی

 (. 30: 1310جندقی و توره، 

جای کشتور  ویژه در ادارات دولتی در جای اهميت تالش درجهت افزای  عملکرد سازمانی به

هتا و متدیران دولتتی بتوده استت. امتروزه ایتن اهميتت،         است که مورد تأکيد همه دولت موضوعی

های دولتی برای ارتقای عملکرد آنها، دو نتدان  گری مردم از سازمان دليل افزای  روحي  مطالبه به

های دولتتی اگتر در ارتقتای عملکترد ستازمانی ختود رفلتت کترده و موجبتات          شده است. سازمان

دهنتد. ادارات دولتتی شتهر    رهم نکنند، دیر یا زود مشروعيت ختود را از دستت متی   افزای  آن را ف

باشتند.  سيرجان نيز از این امر مست نی نبوده و نيازمند تالش برای ارتقای عملکرد سازمانی ختود متی  

متدیر و رفتتار شتهروندی در    بته براساس آنچه که گفته شد، اگر ه مباح  نظتری بته نقت  اعتمتاد    

ی اذعان دارند، اما تحقيقات ميدانی و تجربی انتدکی پيرامتون ارتبتاط ایتن متغيرهتا      عملکرد سازمان

بته متوارد فتوق، هتدف تحقيتی       زمان، در ادارات دولتی انجام شده استت. لتذا باتوجته    صورت هم به

مدیر بر عملکرد سازمانی با نق  ميانجی رفتار شهروندی ستازمانی در  بهحاضر، بررسی تأثير اعتماد

 ولتی شهر سيرجان است.ادارات د

                                                                                                                                        

1. Bolini  

2. Lin & Peng 

3. Eatough  

4. Chan & Lai 
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 مدیراعتمادبه

عنوان  س  اجتماعی تعریف شده است که اعضتای ستازمان را بته یکتدیگر متصتل       اعتماد، به

انتد: تمایتل   گونه تعریتف کترده   (. برخی محققان اعتماد را این0: 1390کند )دهنوی و احمدی، می

اقدامات طرف مقابل مبتنی بر این انتظتار کته طترف مقابتل     پذیربودن نسبت به  یک طرف به آسي 

نظر از توانایی او در نظارت و کنترل بر آن  اقدام خاصی که برای اعتمادکننده اهميت دارد را صرف

(. 6: 0514، 0؛ گيبستون و پترستکو  710: 1990، 1یر، دیویس و شورمنطرف، انجام خواهد داد )می

زیردست، صتداقت،   -طرفين نابرابر است، مانند موقعيت مدیر فردی که قدرت های ميان در موقعيت

(. تأکيتد بتر   431: 1991، 3های اصلی اعتماد هستند )شپارد و شترمن  دوستی و خيرخواهی مثلفه نوع

زیردستت،   -های کليدی اعتماد در رابطه ميان باالدستت  عنوان مثلفه صداقت و انصاف و عدالت به

گونه تعریف شود: ميزانی که فرد بته انصتاف و صتداقت متدیر      نمدیر ایسب  شده است تا اعتمادبه

مدیر بازتتابی استت از اعتقتاد    (. درواقع اعتمادبه119: 0551و همکاران،  4خود اعتقاد دارد )مکنزی

پيروان به اینکه مدیر در رفتارهای مضر و ريرسودمند برای آنها مشارکت نیواهد کترد )کتورزیس   

 (. 117: 0516، 0و بلو

اعتمتاد کارکنتان بته متدیر      ازجملته فتردی و   ( معتقد استت کته اعتمتاد ميتان    1990)سترمک آلي

محتور؛ کته از قابليتت اعتمتاد و     اعتمتاد شتناخت   :تواند به دو شکل مشیو وجود داشتته باشتد   می

، شترافت و برابتری   گتویی  راستت ، پذیری مسئوليتآید و عواملی مانند توانایی، بودن میاعتماد قابل

اساس عالقته و توجته بته    محور؛ که برکنند و اعتماد عاطفههای این نوع اعتماد عمل میپایه عنوان به

فتردی  استاس   بتراین گذاری شده و از پيوندهای عاطفی بين افراد تشکيل شده است. خوشبیتی پایه

دلبستگی در رواب  خود با آنتان را گستترش    ،دیگران اعتقاد دارد داری امانتبودن و  که به صادقانه

 (.33: 1990، 6هد)مک آليستردمی

                                                                                                                                        

1. Mayer, Davis & schoorman 

2. Gibson & Petrosko 

3. Sheppard & Sherman 

4. Mackenzie  

5. Gkorezis & Bellou 

6. McAlister 
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توانتد بته ارتقتای اثربیشتی و عملکترد فتردی و       وجود اعتماد بين یک مدیر و یتک پيترو، متی   

ها و رفتارهای رير کارکردی منجتر  ( و نيز کاه  واکن 10: 0514سازمانی)گيبسون و پتروسکو، 

طتور   مدیر بته  ادبهاست که اعتم (. تحقيقات نشان داده193: 0550، 1شود ) وی، دیکسون و جونگ

و  0؛ ستتجارالدین157: 1995داری بتتا رفتتتار شتتهروندی سازمانی)پودستتاکف و همکتتاران،    معنتتی

(، ایجتاد مزیتت رقتابتی بترای     611: 0550(، عملکرد شتغلی)دیرکز و فترین،   133: 0513همکاران، 

، (1554: 0555(، عملکترد تيمتی و ستازمانی )دیرکتز،     063: 0555و همکتاران،   3سازمان )دیتویس 

(، ایجتتاد 10: 0514؛ گيبستتون و پتروستتکو،  401: 0513و همکتتاران،  4رضتتایت شتتغلی )متتورمن  

(، کتاه  رفتارهتای میتر  و    174: 0550، 0یتر و گتاوین  افزوده بترای تتيم و ستازمان )متی     ارزش

(، کاه  قصد رفتارهتای ريراخالقتی )شتوپکر و    193: 0550انحرافی ) وی، دیکسون و جونگ، 

و همکتاران،   6اه  مقاومت در برابر تغييتر و تصتميمات ستازمانی )بروکنتر    (، ک347: 0513شولتز، 

؛ گيبستون و  407: 0513(، کاه  قصد تترک حرفته و ستازمان )متورمن و همکتاران،      009: 1997

 (، رابطه دارد.110: 0516(، و اثربیشی رهبر )کورزیس و بلو، 10: 0514پتروسکو، 
 

 رفتار شهروندی سازمانی

هتایی نظيتر رفتارهتای فترانق ، داوطلبانته و      انی که گاهی از آن با عنوانرفتار شهروندی سازم

یتک   عنتوان  بته (، 141: 1394شود)مصتلح، الهيتاری بوزنجتانی و جعفرپتور،     خيرخواهانه نيز یاد می

 مجموعه رفتارهایی(. 010: 0517) ان و الی،  مفهوم برجسته در مدیریت منابع انسانی مطرح است

ثر از أمتت (، 75: 1393)منتی  یگانه، بشليده و بهارلو،  سازمان فراتر رفته های رسمیاز ضرورت که

زیتادی دارد،   تتأثير  ،و در عملکرد سازمانی استها و باورها، رضایت شغلی و تعهد کارکنان  ارزش

رفتار شتهروندی ستازمانی    ،مانند همکاری داوطلبانه، جوانمردی، کمک به دیگران، گذشت و ای ار

دارد که رفتار شتهروندی ستازمانی از نتوع     می بيان(. دنيس ارگان 03: 1911، 7ارگان) دنگير نام می

                                                                                                                                        

1. Choi, Dixon & Jung 

2. Sjahruddin 

3. Davis  

4. Moorman  

5. Mayer& Gavin 

6. Brockner  

7. Organ 
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های رسمی تعيين پاداش تشتیيو   نظام يلهوس بهمستقيم و روشن طور بهرفتارهای داوطلبانه است که 

دانشمندان متدیریت بته   . دارد تأثيرسازمان  ای يفهوظشود، ولی در عملکرد و کارکردهای  داده نمی

ستازمانی و ایجتاد یتک محتي  کتاری       یاثربیشعملکرد و اند که باید برای بهبود  يجه رسيدهاین نت

و  0؛ پوجتا 91: 0513، 1)یوکتانوک و کارابتاتی   درفتار شهروندی سازمانی را توسعه دهنت  ،خوشایند

 (.0: 0516همکاران، 

کامتل   طتور  بته ن سازمانی، هنوز ابعاد آ رفتار شهروندیپيرامون با وجود عالقه فراوان به تحقيی 

 طتور  بته این مفهوم، حدود سی نوع رفتار متفاوت  شناخته نشده است. با بررسی و کاوش در ادبيات

زیتادی وجتود    همپوشتانی  ،مفتاهيم  این بين است هدتحقيقات نشان دا بالقوه شناسایی شده است که

رفتتتار  هتای  مثلفتتهدربتاره   میتلفتتی هتای  بنتتدی يمتقست (. 010: 0555)پودستاکف و همکتتاران،   دارد

رفتتار   ،دوستتی  نتوع  آدا  اجتماعی،را شامل اورگان این ابعاد ارائه شده است. شهروندی سازمانی 

یکتی از  همچنتين متدل پودستاکف نيتز      (.03: 1911)ارگتان،   داندمینزاکت و  جوانمردی، کاری

لت رفتتار یتا فضتي    ،3جتوانمردی  باشتد: ست که دارای هفت بعد به شرح ذیتل متی  ها مدل ترین کامل

توستعه  ، و 7اطاعتت ستازمانی  ، طرفتداری از ستازمان  ، 6وفاداری ستازمانی ، 0ابتکارات فردی، 4مدنی

 (.016: 0555)پودساکف و همکاران،  1خود

کنند که رفتارهای شتهروندی ستازمانی بته دو دستته کلتی      تحقيقات تجربی و مفهومی بيان می

هتتایی کتته بتته کتتل ستتازمان ستتود     (: رفتار654: 1991، 9قابتتل تقستتيم هستتتند)ویليام و اندرستتون  

محور دارنتد( و رفتارهتایی کته بته افتراد خاصتی در        رسانند)که اشاره به رفتار شهروندی سازمان می

( معتقتد استت   0513)15رسانند )که اشاره به رفتار شهروندی فردی دارند(. تيلتور سازمان منفعت می

ی را منعکس کنتد. درواقتع  نتين    تواند رفتار شهروندی کارکنان بی  دولتبندی بهتر میاین دسته

                                                                                                                                        

1. Ucanok & Karabati 

2. Pooja 

3. Sportsmanship  

4. Civil Virtue 

5. Individual Initiative 

6. Organizational Loyalty 

7. Organizational Obedient  

8. Self-Development  

9. Williams & Anderson 

10. Taylor  
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ای در ستتازمان شتترکت شتتود کتته کارکنتتان بیتت  دولتتتی معمتتوالً در دو رابطتته مبادلتته بحتت  متتی

(. یکی مبادله فردی با اعضای خاصی از سازمان مانند همکاران استت و  404: 0513کنند)تيلور،  می

 (.44: 0516دیگری مبادله با کل سازمان است )احمد و فيالدلفو، 

 

 اط بین متغیرهای پژوهشارتب

 مدیر و عملکرد سازمانیاعتمادبه

انتد  رهبران و مدیرانی کته اعتمتاد کارکنتان را ایجتاد و حفتظ کترده       است تحقيقات نشان داده

 هتای کتاری بيشتتری برختوردار هستتند     اند، از موفقيتنسبت به کسانی که در این زمينه موفی نبوده

(. 10: 0514؛ گيبستون و پتروستتکو،  114: 0550گتاوین،  یتتر و ؛ متی 1551: 0550)دیرکتز و فترین،   

مانند رفتارهای شتهروندی ستازمانی    هایی مثلفه برمدیر ( دریافتند که اعتمادبه0550) دیرکز و فرین

عملکترد   بتر متدیر اثتر م بتتی    ( نشان داد که اعتمادبه0555گذارد. دیرکز)می تأثيرو عملکرد شغلی 

کننتد کته متدیر    ارکنان به مدیر خود اعتماد دارنتد، احستاس متی   ، وقتی کسو یکسازمانی دارد. از 

محتور  ( و این، اعتماد عاطفه349: 0513)شوپکر و شولتز، است  توجه خود را به آنها معطوف کرده

شود که کارمندان تمایل بيشتری به برقراری تبادالت اجتمتاعی داشتته   دهد و باع  میرا توسعه می

 ،بهتتر  عبتارت  بته (. 31: 1990)مک آليستر،  را به کار اختصاص دهند باشند و وقت و انر ی بيشتری

محور، ارتباطات اجتماعی خوبی بين متدیر و اعضتای ستازمان یتا واحتد کتاری       اعتماد باالی عاطفه

کنند که به مدیر خود پاسخ متقابل اعضای سازمان تمایل بيشتری پيدا می که طوری به ،کندایجاد می

دیگر، اعتماد کارکنان بته درستتکاری، شترافت و قابليتت      ازسوی(. 959: 0551، 1)هوی و لی دهند

کنتد تتا   شود. این اعتماد، زیردستان را ترريت  متی  محور آنان میارتقای اعتماد شناخت باع مدیر 

های توليدی ارزشمند اختصاص بدهنتد و ایتن امتر، عملکترد ستازمانی را      منابع بيشتری را به فعاليت

 (. 959: 0551ی و لی، )هو بیشدبهبود می
 

 مدیر و رفتار شهروندی سازمانیاعتمادبه

متدیر و   انتداز   شتم مدیر برای برانگيیتن و بستي  تعهتد زیردستتان در راستتای تحقتی      اعتمادبه

                                                                                                                                        

1. Hoi & Li 
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مدیر بر توانتایی کارکنتان بترای    ( دریافتند که اعتمادبه0550یر و گاوین)سازمان ضروری است. می

هتا  کنند، اثرگذار است. ایتن فعاليتت  ایجاد می افزوده ارزشای سازمان هایی که برتمرکز بر فعاليت

 شتوند نقشی و همچنين رفتارهای فراتر از نق  یا رفتار شهروندی سازمانی متی  شامل وظایف درون

 طتتور بتتهمتتدیر کتته اعتمادبتته استتت (. تحقيقتتات نشتتان داده130: 0513)ستتجارالدین و همکتتاران، 

؛ دیرکتز و  157: 1995)پودستاکف و همکتاران،    سازمانی رابطه داردداری با رفتار شهروندی  معنی

( بح  کردند که اعتماد بته متدیران بته رفتتار شتهروندی      0550(. دیرکز و فرین)611: 0550فرین، 

( دریافتت کته اعتمتاد بتاال بته متدیر، همتاهنگی و        0555) شتود. همچنتين دیرکتز   سازمانی منت  می

بته افتزای  رفتتار شتهروندی      تتوجهی  قابل طور بهدهد و ی  میهمکاری رير منفعالنه فردی را افزا

 (. 957: 0551)هوی و لی،  شودسازمانی منجر می
 

 رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی

: 0517رود ) تان و الی،  شمار متی  رفتار شهروندی سازمانی یک مفهوم برجسته در مدیریت به

ها مثثر باشد )قاسمی، جهانگيری موموندی و علی سازمانتواند بر اثربیشی و عملکرد ( که می014

(. در پاسخ به ایتن ستثال کته  گونته رفتتار شتهروندی ستازمانی رابطته م بتتی بتا           07: 1390ميری، 

طتورکلی رفتتار    ستو، بته   تتوان ارائته کترد. از یتک    عملکرد ستازمانی دارد، توجيهتات متعتددی متی    

تشتکيالت و روابت     1ستازی  ا از طریتی روان شهروندی سازمانی ممکتن استت عملکترد ستازمانی ر    

و افزای  کارایی افزای  دهد)پودساکف و  0هااجتماعی در سازمان، کاه  اختالفات و حساسيت

کنتتد. دیگتتر، نظریتت  شتتناختی اجتمتتاعی ایتتن رابطتته را تأیيتتد متتی   ؛ ازستتوی (137: 1997مکنتتزی، 

ای یادگيری اعضای گروه و سازمان ای را براساس، رفتار شهروندی سازمانی موقعيت برجسته براین

ای، کتارایی و اثربیشتی و عملکترد در ستازمان را ارتقتا       آورد. درعو ،  نين یادگيریفراهم می

(. عملکرد باالی ستازمانی بته افترادی احتيتاج     71: 0515؛ لين و پنگ، 70: 0555، 3دهد )باندورامی

)ایتتوگ و   و متنظم، داشتته باشتند    ای، فراتتر از وظتایف مشتیو   هتای داوطلبانته  دارد تا فتداکاری 

 (.600: 0511همکاران، 

                                                                                                                                        

1. Lubricating  

2. Reducing friction 

3. Bandura 
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منطقی نيز اگر کارکنان برای کمک به همکاران و حمایت از سازمان، فراتتر از وظتایف    ازنظر

و همکتاران،   1ستطح عملکترد ستازمانی بایتد افتزای  یابد)مسراستميت       ،محوله خود حرکت کننتد 

در ایتن حتوزه    شده انجاماین، معدود تحقيقات بر (. عالوه44: 0516؛ احمد و فيالدلفو، 1151: 0511

)کتيم،   شده بطه م بتی با عملکرد سازمانی درکرا ،که رفتار شهروندی سازمانی بيانگر این استنيز 

: 0511)مسراستميت و همکتاران،    های محلتی ( و عملکرد واحدهای سازمانی در دولت040: 0550

نشتان دادنتد کته رفتتار شتهروندی ستازمانی       ( 0555( دارد. همچنين پودساکف و همکتاران) 1150

هتای مشتترک   حاصل تالش ،. عملکرد سازمانیاستبه عملکرد سازمانی مرتب   توجهی قابل طور به

بتر وظتایف درون نقشتی،     عالوهو سازمان به هر یک از اعضا نياز دارد تا  استهمه اعضای سازمان 

 ود، داشته باشند.شده خ مشیوهایی فراتر از عملکرد مربوط به نق  مشارکت

 

 مدیر و عملکرد سازمانیبهای رفتار شهروندی سازمانی بین اعتمادنقش واسطه

: 1995)پودساکف و همکتاران،   شودمنجر می ،به رفتار شهروندی سازمانی ،اعتماد باال به مدیر

مدیر اند که اعتمادبه(بح  کرده0550یر و گاوین )(. می133: 0513؛ سجارالدین و همکاران، 157

قترار دهتد. وجتود     تتأثير ممکن است از طریی رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد سازمانی را تحت 

مدیر در سازمان، اعضای سازمان را مایل به انجتام رفتارهتای فراتتر از نقت  ختود کترده و       اعتمادبه

نيتز  شتود. تحقيقتات دیگتری    بدین ترتي  عملکرد کلی سازمان فراتر از مجموع عملکرد افراد متی 

طور ريرمستقيم عملکرد سازمانی را از طریی رفتار ممکن است به ،مدیرکه اعتمادبه است نشان داده

 (. 915: 0551)هوی و لی،  قرار دهد تأثيرشهروندی سازمانی تحت 

 

 پژوهشهای  همدل مفهومی و فرضی
 ند:باشزیر می صورت بهپژوه   های ه، مدل مفهومی و فرضيشده گفتهبه مطال   باتوجه

                                                                                                                                        

1. Messersmith 
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 مدل مفهومی پژوهش .9شکل 

 

 پژوهش های هفرضی
 م بتی بر عملکرد سازمانی دارد. تأثير ،محور به مدیراعتماد عاطفه .1

 م بتی بر عملکرد سازمانی دارد. تأثير ،محور به مدیراعتماد شناخت .0

 م بتی بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. تأثير ،محور به مدیراعتماد عاطفه .3

 م بتی بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. تأثير ،محور به مدیرعتماد شناختا .4

 م بتی دارد. تأثيررفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی  .0

محور به مدیر و عملکرد سازمانی واسطه رفتار شهروندی سازمانی، بين اعتماد عاطفه .6

 شود. می

به مدیر و عملکرد سازمانی واسطه محور رفتار شهروندی سازمانی، بين اعتماد شناخت .7

 شود.می

 

 محوراعتماد عاطفه

 محوراعتماد شناخت

رفتار شهروندی 

 سازمانی

عملکرد 

 سازمانی
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 پژوهش یشناس روش
حيت   از  گيرد.گرا قرار میازنظر مبانی فلسفی پژوه  در زمرۀ تحقيقات اثبات پژوه  حاضر

و ازنظر رویکرد کلی، تحقيقی قياسی است. همچنين ازلحا  هتدف   کاربردیگيری تحقيی، جهت

شتمار   مقطعی به بوده و ازنظر افی زمانی، پژوهشی تکو راهبرد پژوه ، تحقيقی توصيفی پيمایشی 

 3555بته تعتداد   سيرجان  شهر ادارات دولتی کليه کارکنان جامعه آماری پژوه  حاضر راآید. می

نفتر کستر    059با ممانعت سه اداره از توزیع پرسشنامه در آنهتا، از ایتن تعتداد    د که دادنتشکيل نفر 

نفتری درنظتر    317جتدول کرجستی و مورگتان حجتم نمونته       شده و برای جامعه باقيمانده براساس

از ایتن   یتاًنهادرصد(.  10)نرخ بازگشت برگشت داده شدپرسشنامه  075گرفته شد که از این تعداد 

وتحليتل نهتایی قترار     پرسشتنامه متورد تجزیته    066پرسشنامه نامطلو  تشیيو داده شتد و   4تعداد 

 گرفت. 

 

 هاابزار گردآوری داده
میالفم با امتياز  کامالًای )از  ینهگز با طيف پن پرسشنامه سه از  های تحقيیوری دادهبرای گردآ

فتتردی متتک  اعتمتتاد بتتينای گویتته 11 ( استتتفاده شتتد. پرسشتتنامه 0متتوافقم بتتا امتيتتاز  کتتامالًتتتا  1

 16پرسشتنامه  ستنجد،  را متی  محتور محور و اعتماد شتناخت  که دو بعد اعتماد عاطفه (1990آليستر)

( که ابعتاد فتردی و ستازمانی رفتتار شتهروندی را متورد       0550)1لنآرفتار شهروندی لی و ای گویه

را  ستازمانی ( کته عملکترد   1999)0کتریکمن و روزان ای گویه 10پرسشنامه و  دهدسنج  قرار می

 .  دهدمورد ارزیابی قرار می

 

 پایایی پرسشنامه

استتفاده   3و شاخو پایتایی ترکيبتی  ها از ضری  آلفای کرونباخ سنج  پایایی پرسشنامه برای

، نتای  بررسی آلفای کرونباخ که برای بررسی سازگاری درونی بين متغيرهای (1)شد. طبی جدول 

                                                                                                                                        

1. Lee & Allen 

2. Kirkman & Rosen 

3. Composite Reliability 
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( 1901بيشتتر از مقتدار پيشتنهادی کرونبتاخ)     ،گيری انعکاسی استپذیر در یک مدل اندازهمشاهده

شاخو آلفتای کرونبتاخ فتر  بتر     دهد. بودن این شاخو را نشان میقبولاست که قابل 577یعنی 

 درواقتع های یکستانی هستتند و   گيری دارای وزنپذیر هر مدل اندازهاین دارد که متغيرهای مشاهده

گيترد. بترای رفتع ایتن مشتکل از شتاخو پيشتنهادی ورتتس و         اهميت نسبی آنها را با هم برابر می

د. نتتای  بررستی پایتایی    شتو ( با عنوان پایایی مرک  یا ترکيبتی کمتک گرفتته متی    1974همکاران)

است و بنابراین پایایی مرک   577مرک  نشان داد که مقدار این شاخو برای همه متغيرها بيشتر از 

 .647: (Harris & Harris, 2007) شد تأیيدپرسشنامه هم 

 
 . ضریب آلفای کرونباخ ، پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیرهای تحقیق9جدول 

 متغیرها
آلفای ضریب

 رونباخک
 پایایی ترکیبی

متوسط واریانس 

 (AVEشده)استخراج

 5701 5793 5791 مدیراعتمادبه

 5764 5714 5716 محورعاطفه

 5761 5710 5714 محورشناخت

 5761 5791 5711 عملکرد سازمانی

 5770 5710 5710 شهروندی سازمانی رفتار

 

 روایی همگرا

پتذیر از شتاخو روایتی همگترا       متغيرهای مشاهدهبرای سنج  ميزان تبيين متغير پنهان توس

مقتدار   570( حتداقل مقتدار   AVE) شتده شود. برای شاخو متوس  واریانس استتیراج استفاده می

شده را بترای هتر یتک از متغيرهتای متدل      ، ميانگين واریانس استیراج(0)قابل قبولی است. جدول 

هستتند،   570شتده بتاالتر از   ریتانس استتیراج  به اینکه همته مقتادیر وا   دهد. باتوجهمفهومی نشان می

 توان گفت که پرسشنامه از روایی همگرای مطلوبی برخوردار است. می

 

 روایی تشخیصی

الرکتر یتک متغيتر پنهتان در مقایسته بتا ستایر متغيرهتای پنهتان بایتد           -اساس آزمون فورونتل بر



 مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی  به تأثیرات اعتماد

13 

گفتت متغيتر پنهتان متدنظر     پذیرهای خود داشتته باشتد، تتا بتتوان     پراکندگی بيشتری را بين مشاهده

هر متغير پنهان بایتد بيشتتر از    شده استیراججذر ميانگين  ،اساس براین روایی تشیيصی باالیی دارد.

 (. 44: 1911حداک ر همبستگی آن متغير پنهان با متغيرهای پنهان دیگر باشد)فورنل و الرکر، 

 
 وهشو ضرایب همبستگی متغیرهای پژ AVEماتریس مقایسه جذر  .2جدول 

 میانگین 4 3 2 9 
انحراف 

 معیار

 57011 3705    5715 محوراعتماد عاطفه

 57411 3733   5771 5771 محوراعتماد شناخت

 57779 4755  5710 5766 5770 عملکرد سازمانی

 57649 3709 5714 5779 5761 5769 رفتار شهروندی سازمانی

 

هر متغير پنهان از ضری  همبستگی آن  AVEجذر  ،مشیو است (0)که در جدول  گونههمان

بتودن روایتی تشیيصتی متدل     قبولمتغير با متغيرهای دیگر بيشتر است که این مطل  حاکی از قابل

 .استگيری اندازه

 

 ی پژوهشهایافته

 کنندگان در پژوهششناختی مشارکتتوصیف جمعیت

دولتتی شتهر ستيرجان در     نفتر از کارکنتان ادارات   066 درمجمتوع بيان شتد   قبالًکه  گونههمان

طتور خالصته در   شناختی آنان بهتکميل پرسشنامه پژوه  مشارکت کردند که مشیصات جمعيت

 جدول زیر آمده است.
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 دهندگان شناختی پاس  . توصیف جمعیت3 جدول

 دهندگان تحصیالت پاس  دهندگانسن پاس  جنسیت 

 زن مرد 
 35زیر

 سال

 45تا35

 سال

 05تا45

 سال

 05باالی

 سال

دیپلم و 

 زیردیپلم

 فوق

 پلمید 
 ليسانس

 فوق

 سانسيل 
 دکترا

 4 30 107 00 41 11 46 133 76 14 110 فراوانی

 170 1370 4777 1970 1175 471 1773 0575 0176 3176 6174 درصد

 
 دهندگان سابقه خدمت پاس 

 سال به باال 05 سال 05تا 10 سال 10تا  15 سال 15تا 0 سال 0زیر

 46 31 39 11 69 فراوانی

 1773 1177 1477 3570 0079 درصد

 

 آزمون مدل مفهومی پژوهش

 برازش مدل ساختاری

متدیر، رفتتار شتهروندی ستازمانی و عملکترد      بررسی رواب  ميتان اعتمادبته   ،هدف این پژوه 

معتادالت ستاختاری در    ستازی  متدل در قالت    ذکرشتده این راستتا متغيرهتای   است که در سازمانی 

، (4)، متدل ستاختاری پتژوه  و جتدول     (0)متورد تحليتل قترار گرفتنتد. شتکل       Amosافتزار   نرم

متغيتر اعتمتاد    تتأثير دهند. الزم به ذکر است که بترای ستنج    های برازش مدل را ارائه می شاخو

محور بر عملکرد سازمانی با نق  ميتانجی رفتتار شتهروندی ستازمانی عمتل      محور و شناختعاطفه

های آن بعد متورد استتفاده قترار گرفتته استت.      رای هر بعد، ميانگين گویهانجام شده و ب 1پارسلينگ

افزار، به بر قراری ارتباط بين  سپس در راستای بررسی برازش مدل، از ميان اصالحات پيشنهادی نرم

 د. شمتغير خطا بسنده  1

 
                                                                                                                                        

1. Parcelling 
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 . مدل معادالت ساختاری پژوهش2شکل 

 

معتادالت ستاختاری را ارائته کترده استت.       های برازش متدل در الگویتابی   شاخو، (0)جدول 

متدل تحقيتی از بترازش مناستبی برختوردار استت و ستطح پتذیرش          ،شودکه مالحظه میطور همان

 ها برآورده شده است. شاخو
 های برازش مدل پژوهش . شاخص3جدول 

 P CMIN/DF GFI IFI CFI RMSEA متغیر

 57561 5791 5791 5795 3790 555/5 مدل ساختاری

 <1/5 >5795 >5795 >5795 <0 >57550 ناس سطح م
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( 0554مطابی نظر تننهاوس و همکاران ) GOFبرای ارزیابی برازش کلی مدل از معيار همچنين 

 شود. استفاده می

 

و ميتانگين  ميتانگين شتاخو تجمعتی    برای محاسبه ميزان تناس  مدل مفهومی، از دو شتاخو  

 (.6شود)جدول  استفاده می زا درونهای  توان دوم ضرای  همبستگی سازه
 

 متغیرها Rشاخص تجمعی و توان دو   مقادیر .6جدول 

 R2 شاخص تجمعی متغیر
 - 5764 محورعاطفه

 5771 5761 محورشناخت

 5770 5761 عملکرد سازمانی

 5769 5770 ی سازمانیشهروند رفتار

 5773 57660 ميانگين
 

 است:  گونه نیاتناس  مدل کلی تحقيی  محاسبه، (6)به مقادیر مندرج در جدول  توجهبا

 
 

مقادیر ضعيف، متوس  و  عنوان بهرا  5736و  5700، 5751( سه مقدار 0559) وتزلس و همکاران

حاصتل آزمتون بترای شتاخو بترازش متدل        ازآنجاکته  اند.معرفی کرده GOF قوی برای شاخو

تتوان ادعتا    متی  ،استت  5736اخو برای این شت  قبول قابلحداقل مقدار بوده و  5769برابر با پژوه  

 کرد که مدل پژوه  برازش باال و قوی دارد.
 

 های پژوهش آزمون فرضیه

پتژوه    هتای  هافزار مربوط به مدل ساختاری پژوه  نتای  آزمون فرضيبر اساس خروجی نرم

 کمتتر  هتا  هداری مربوط به همه فرضيبه اینکه سطح معنی باتوجهنشان داده شده است.  (7)در جدول 

برای تعيين شدت در خصوص دو فرضيه آخر،  شوند.می تأیيد ها هفرضيهمه  جهيدرنتاست  5750از 

که روش محاسبه آن در  شود استفاده می (VAF) شده محاسبهمتغير ميانجی، از آماره واریانس  تأثير
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ز باشتد نشتان ا   تتر  کیت نزداستت و هتر  ته بته یتک       1و  5. این مقدار بتين  نشان داده است 1رابطه 

 سنجد بر اثر کل را می ريرمستقيم، این مقدار نسبت اثر درواقعمتغير ميانجی دارد.  تأثيربودن تر قوی

 (. 106: 1390)داوری و رضازاده، 

 (1) رابطه
( )

a b
VAF

a b c




  
محور بر عملکرد اعتماد عاطفه تأثيربرای فرضيه  شده محاسبه، آماره واریانس (7)مطابی جدول 

درصتد از   31، یعنی حدود است 5731سازمانی، مساوی با  یروندشه رفتارسازمانی با نق  ميانجی 

رفتتار  محور بر عملکترد ستازمانی از مستير ريرمستتقيم توست  متغيتر ميتانجی        اثر کل اعتماد عاطفه

محور بر عملکرد سازمانی اعتماد شناخت تأثيرشود. همچنين در فرضيه سازمانی تبيين می شهروندی

درصتد از اثتر کتل     35، یعنی حدود است 5735سازمانی، مساوی با  رفتار شهروندیبا نق  ميانجی 

 رفتتار شتهروندی  محور بر عملکرد سازمانی از مسير ريرمستقيم توس  متغير ميتانجی  اعتماد شناخت

 شود.سازمانی تبيين می

 پژوهش های ه. نتیجه آزمون فرضی2جدول 

روابط متغیرهای 

 تحقیق

ارزش 
t 

اثر 

 مستقیم
 میرمستقیغاثر 

 اثر

 کل

سطح 

 داری معنی
VAF نتیجه رابطه 

 -محوراعتماد عاطفه
 عملکرد سازمانی

 تأیيد مستقيم - 57555 5731 - 5731 -

 -محوراعتماد شناخت
 عملکرد سازمانی

 تأیيد مستقيم - 57555 5767 - 5767 0700

 -محوراعتماد عاطفه
 رفتار شهروندی

 تأیيد مستقيم - 57503 5741 - 5741 -

 -محورختاعتماد شا
 رفتار شهروندی

 تأیيد مستقيم - 57555 5744 - 5744 3749

رفتار شهروندی 
-سازمانی

 عملکردسازمانی
 تأیيد مستقيم - 57555 5700 - 5700 -

رفتار -محوراعتماد عاطفه
 عملکردسازمانی -شهروندی

 تأیيد مستقيم 5731 - 5704 5741*5700=5704 -

رفتار -محوراعتماد شاخت
 عملکردسازمانی -شهروندی

 تأیيد مستقيم 5735 - 5709 5744*5767=5709 -
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د، الزم به ذکتر استت کته    شوگری متغيرها نيز بررسی میدر این تحقيی نق  ميانجی که اازآنج

بایستی اثرات مستقيم و ريرمستقيم مورد  ،نق  متغير ميانجی باوجوددر بررسی رواب  ميان متغيرها 

ای متغيتر  اثر ريرمستقيم بيشتر از اثتر مستتقيم باشتد، نقت  واستطه      که یدرصورتبررسی قرار گيرند. 

یتک متغيتر    واستطه  بته کته   یميرمستتق يرداری یا اثترات   یبرای آزمون معن. شودميانجی پذیرفته می

 ،آید )یعنی دو مسير وجود دارد( از فرمولی که اولين بار توس  سوبل ارائه شتد وجود می ميانجی به

   شود:استفاده می

 
 

 که در این فرمول:

a رابطه بين متغير مستقل و ميانجی( مسير اول يراستانداردر: ضری  تیمين( 

bرابطه بين متغير ميانجی و وابسته( : ضری  تیمين استاندارد مسير دوم( 

Saخطای استاندارد مربوط به مسير اول : 

Sbخطای استاندارد مربوط به مسير دوم : 

فتر  صتفر رد و    ،باشد 96/1از  تر بزرگاز این طریی  آمده تدس به Zداری  ی نانچه عدد معن

 ارائه شده است. (1)شود. خالصه نتای  در جدول فر  مقابل صفر تائيد می

 
 . نتایج آزمون سوبل1جدول 

 فرضیه

ضریب 

تخمین 

یراستاندارد غ

 مسیر اول

ضریب 

تخمین 

استاندارد 

 مسیر دو 

خطای 

استاندارد 

مربوط 

به مسیر 

 اول

خطای 

تاندارد اس

مربوط به 

 مسیر دو 

Z نتیجه 

رفتار شهروندی  -محوراعتماد عاطفه

 عملکردسازمانی -سازمانی
 تأیيد 4710 57570 57574 5700 5741

رفتار شهروندی  -محوراعتماد شناخت

 یعملکرد سازمان -سازمانی
 تأیيد 4766 57570 57563 5700 5744
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 گیری و پیشنهادهانتیجه
اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی ستازمانی و عملکترد    اتبررسی تأثير با هدف پژوه  حاضر

هتای تحقيتی در   . در ایتن راستتا پرسشتنامه   شهر ستيرجان انجتام پتذیرفت   ادارات دولتی ی در سازمان

 وتحليتل قترار گرفتت.    پرسشنامه برگشتی مورد تجزیه 066نفر توزیع و تعداد  317ای به حجم نمونه

از پتژوه   نشتان داد کته متدل مفهتومی      Amosافتزار   در نترم ت ساختاری سازی معادال مدلنتای  

 شوند.ی تحقيی، تأیيد میها هفرضيبرازش خوبی برخوردار بوده و همه 

محتور و اعتمتاد   متدیر )بتا دو بعتد اعتمتاد عاطفته     نشتان داد کته اعتمادبته    ها هفرضينتای  آزمون 

بر عملکرد سازمانی در ادارات دولتی شتهر  محور( با نق  ميانجی رفتار شهروندی سازمانی شناخت

که کارکنان به مدیران خود اعتماد داشته باشند با رربتت بيشتتری بته     یوقتگذارد. سيرجان تأثير می

های خود در راستای تحقتی اهتداف   و توجه بيشتری به اجرای فعاليت فرادادهدستورات آنان گوش 

هتای فراتتر از نقت  یتا     م وظایف درون نقشی، فعاليتبر انجا دارند. این امر عالوهسازمان مبذول می

گيرد. تحقی بيشتر رفتارهای شتهروندی ستازمانی    یبرمهمان رفتارهای شهروندی سازمانی را نيز در 

یتر و  ات متی نتتای  تحقيقت  سزایی در افزای  عملکرد سازمانی خواهد داشت. ایتن نتيجته بتا     تأثير به

 زاو  يرمستتقيم طتور ر  بته  تواند یم مدیراعتمادبهن دادند نشاکه  (0551( و هوی و لی)0550گاوین )

 شته باشد، همیوانی دارد.اثر م بت داسازمانی طریی رفتار شهروندی بر عملکرد 

بتر عملکترد   محتور  و اعتمتاد شتناخت  محتور  اعتمتاد عاطفته  همچنين نتای  تحقيی نشان داد کته  

هتوی و  يقتاتی در ایتن زمينته ازجملته تحقيتی      هتا بتا نتتای  تحق   ین یافتته تأثير م بتی دارند. ای سازمان

محور محور و اعتماد شناختاعتماد عاطفه ندکه نشان داد( 0514( و گيبسون و پتروسکو)0551لی)

 1و اوزن مانتتای  تحقيتی ارد  ستازگاری دارنتد. از طرفتی     ،ی دارنتد ستازمان تأثير م بتتی بتر عملکترد    

حتاکی از آن   ،ستازمان صتورت پتذیرفت    4در تيم  01عضو از  141شامل ی ا نمونهدر (، که 0553)

اما عوامل دیگری نيتز بتر    ،وجود دارد یا رابطهسازمانی و عملکرد مدیر بهبود که اگر ه بين اعتماد

 آن تأثير دارند که احتياج به تحقيقات بيشتری در این زمينه است.

محتور بتر   شناخت محور و هم اعتمادهم اعتماد عاطفه تحقيی حاضر نشان داد کهنتای  همچنين 

                                                                                                                                        

1. Erdam & Ozen 
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و  (0550ر )بتا نتتای  پتژوه  گتاوین و متای      ها. این یافتهرفتار شهروندی سازمانی تأثير م بتی دارند

م بتتی  تتأثير  ستازمانی  ر بر رفتار شهروندی مدیاعتمادبه دریافتند که( 0513سجارالدین و همکاران )

 داشتته بر رفتار شهروندی تأثير مدیر بهکه اعتمادمبنی بر این (0550و فرین ) کزرو نيز با نتای  دی دارد

همیوانی دارند. وجتود شترای  اعتمتاد در ستازمان،      ،اثرگذار است ی نيزو بر عملکرد سطح گروه

بتاز   صتورت  بته سازد به همدیگر اعتماد کترده و  دارد و آنان را قادر میمی افراد را در کنار هم نگه

کردن فراتتر از   کنان شده و در آنان انگيزه عملمدیر موج  احساس امنيت کارعمل کنند. اعتمادبه

 کند.شان را ایجاد میوظایف

ی تتأثير  ستازمان که رفتتار شتهروندی ستازمانی بتر عملکترد       دیگر، این تحقيی تأیيد کرد ازسوی

رفتارهتای فراتتر از   که ارتقای عملکرد سازمانی، نيازمند افزای   دهد ینشان میافته این  .م بتی دارد

هتای  رفتت در حتد نقت    است. درواقع برخالف گذشته که از کارکنتان انتظتار متی    نق  کارکنان

ی جدید، رفتارهای داوطلبانته و فراتتر از نقت ،    شناخت روانرسمی خود عمل کنند، در قراردادهای 

( و 0511(، مسراستميت و همکتاران )  0550ات کتيم ) تحقيقت نتتای   با  نتيجهاین  مورد انتظار هستند.

  منطبی است. (0516)احمد و فيالدلفو 

طتور  متدیر بته  بته حمایتت تجربتی کترد کته اعتمتاد     طورخالصه، تحقيی حاضر از ایتن فتر     به

کارکنتانی کته بته متدیران     تتأثير دارد.  ستازمانی  از طریی رفتار شهروندی بر عملکترد   و ريرمستقيم

ه مستائل آنتان   کنتد، نستبت بت   سازمان خود اعتماد دارند، باور دارند که سازمان از آنها مراقبتت متی  

کننتتد.  نتتين کارکنتتانی نستتبت بتته   حستتاس استتت و محتتي  و جتتو ستتازمان را م بتتت درک متتی  

طتور  شدن کارها و بهبتود تصتویر و عملکترد ستازمان حستاس هستتند و در ایتن مستير بته          بهترانجام

 پردازند.داوطلبانه به رفتارهای شهروندی سازمانی می

هتا  ستازمان  ، بته وندی بر عملکرد سازمانی مثثر استمدیر از طریی رفتار شهراعتمادبه ازآنجاکه

 را رفتارهتا یجادکننده این ا عوامل کنند سعینی سازما شهروندی رفتار بهبود شود برایپيشنهاد می

 ستازمان  در آنهتا  ایجتاد  برای و کرده ، شناساییاست کرده تأیيد را آنها تأثير زیادی تحقيقات که

 ستازمانی،  عتدالت  :از عبارتند سازمانی شهروندی رفتار بر اراثرگذ متغيرهایند. برخی از کن تالش

حمایتت ستازمانی    ،ینآفتر  تحتول  رهبتری  م بتت،  فضتای سياستی   ستازمانی،  تعهتد  شغلی، رضایت

 . مدیربهاعتماد و شده ادراک
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تواننتد در ایجتاد و   کننده شفافيت در سازمان متی  یتتقوهمچنين مدیران با ایجاد سازوکارهای 

هتای ختود را ارتقتا    و از این طریی عملکرد ستازمان  برداشتهکارکنان به مدیران گام افزای  اعتماد 

کتردن فضتای انتقتاد ستازنده از متدیران و       بیشند. آنها باید از طریی رفتار منصفانه و عادالنه، فراهم

 تبع آن عملکرد سازمانی، نق  داشته باشند. حمایت از کارکنان در افزای  رفتار شهروندی و به

 زدنتد.  تأیيتد  مهتر  ستازمان  در اعتمتاد  تتروی   عملی های یسودمند بر حاضر پژوه  هایتهیاف

ایجتاد   .شتود  یهتای مشتترک شتروع مت    با ایجاد یک فرهنگ بر مبنتای ارزش  نیستی، اعتمادساز

فردی بر مبنای صداقت، انسجام و گشودگی رواب  با طترف   اعتماد نيازمند تعهد به ایجاد رواب  بين

ها جتوی آکنتده از اعتمتاد را فتراهم نماینتد. ایتن مهتم        سازمان شود یتوصيه م رو ینزامقابل است. ا

رفتارهتای شتهروندی   ، کتاه  ريبتت، افتزای     یور موج  افزای  روحيه کارکنان، افزای  بهره

 شود. یمعملکرد سازمانی کمک به یت و درنها سازمانی
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