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چکیده
هدف پژوه حاضر ،بررسی تأثيرات اعتمادبهمدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد
سازمانی در ادارات دولتی شهر سيرجان است .این تحقيی از حي جهتگيری ،تحقيقی کاربردی
و ازنظر رویکرد کلی ،تحقيقی قياسی است .همچنين ازلحا راهبرد پژوه  ،تحقيقی توصيفی
پيمایشی بوده و ازنظر افی زمانی ،پژوهشی تکمقطعی بهشمار میآید .برهميناساس در قال یک
پيمای و با استفاده از روش نمونهگيری طبقهای تصادفی  341نفر از کارکنان ادارات دولتی شهر
سيرجان بهعنوان نمونه انتیا شدند .برای گردآوری دادهها ،از سه پرسشنام  :اعتمادبهمدیر مک
آليستر( ،)1990رفتار شهروندی لی و آلن( )0550و عملکرد سازمانی کریکمن و روزان ()1999
استفاده شد .پایایی پرسشنامههای فوق براساس ضری آلفای کرونباخ بهترتي  5/10 ،5/91و 5/11
و پایایی ترکيبی بهترتي  5/10 ،5/93و 5/90تأیيد شد و برای تعيين روایی نيز از تحليل عاملی
تأیيدی ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده گردید .برای آزمون فرضيهها از مدلسازی معادالت
ساختاری در نرمافزار Amos Graphicsبهره گرفته شد .نتای نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی
در رابطه ميان اعتمادبهمدیر (اعتماد عاطفهمحور و اعتماد شناختمحور) و عملکرد سازمانی نق
ميانجی دارد .برایناساس ،مدیران ادارات دولتی باید با تالش درجهت ارتقای حس اعتماد
کارکنان به مدیر ،موجبات افزای رفتارهای شهروندی در آنان را فراهم کرده و از مسير این
رفتارها ،عملکرد سازمانی را بهبود ببیشند.
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مقدمه
عملکرد سازمانهای دولتی بهعلت تأثير آن بر نگرش عمومی نسبت به دولت ،موضتوعی مهتم
برای دانشمندان مدیریت دولتی بهشمار میرود (بریور و سلدن616 :0555 ،1؛ ریچارد 0و همکاران،
156 :0559؛ ریاز .)0 :0510 ،3علیررم این اهميتت ،برختی معتقدنتد کته تتالشهتای کمتی بترای
بررسی عوامل مثثر بر عملکرد این سازمانها توست پژوهشتگران صتورت گرفتته استت (احمتد و
فيالدلفو .)45 :0516 ،4درهمينراستا ،برخی صاح نظران بيان میکنند که تحقيقتات بيشتتری بایتد
درباره تأثير مثلفههای سطح فردی روی عملکرد سازمانی انجام گيرد (کيم .)046 :0550 ،0یکی از
عوامل تأثيرگذار بر عملکرد سازمانی ،اعتماد کارکنتان بته متدیران استت (دیرکتز1551 :0555 ،6؛
گيبسون و پتروسکو .)14 :0514 ،این عقيده که اعتماد در محي های کاری بهعنوان عامل بالقوهای
است که منجر به بهبتود عملکترد ستازمانی متیشتود و متیتوانتد یکتی از منتابع مزیتت رقتابتی در
بلندمدت باشد ،به سرعت متورد توجته اندیشتمندان متدیریت دولتتی قترار گرفتته استت (شتيرازی،
ختتداوردیان و نعيمتتی .)130 :1391 ،یکتتی از مصتتادیی اعتمتتاد در ستتازمان ،اعتمادبتتهمتتدیر استتت.
هنگامیکه مدیران با تعاملهای گسترده و اثرگذار خود بر کارکنان ،اعتماد آنان را بته ختود جلت
میکنند ،کارکنان نيز نسبت به اهداف سازمان متعهدتر شده ،اهداف سازمان را اهداف خود دانسته
و برای تحقی آنهتا بتا جتانودل تتالش متی کننتد و ایتن باعت

بهبتود عملکترد ستازمانی متیشتود

(کوشازاده ،رحيمنيا و افیمی روحانی .)160 :1391 ،مطالعات نشان داده استت کته اعتمادبتهمتدیر
اساساً مبتنی بر ميزانی است که فرد احساس میکند مدیر با او منصفانه رفتار مینماید (کانوفسکی و
پاگ601 :1994 ،7؛ فالهرتی و پاپاس074 :0555 ،1؛ شتوپکر و شتولتز .)301 :0513 ،9ازهمتينرو،
اعتماد باال به رهبران و مدیران سازمان این امکان را بته آنهتا متیدهتد تتا تصميماتشتان بتا حمایتت

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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بيشتری از جان زیردستان پذیرفته و اجرا شود (مردانی ،اصفهانی و بوشهریان.)115 :1396 ،
طبی ادبيات مدیریت ،اعتمادبهمتدیر از یتکستو متیتوانتد بتهطورمستتقيم در ارتقتای عملکترد
سازمانی مثثر باشد و ازسویدیگر ،از طریی رفتارهای شتهروندی کارکنتان باعت

بهبتود عملکترد

سازمانی شود .این موضوع بهویژه در سازمانها و ادارات دولتی از اهميت بيشتتری برختوردار بتوده
استتت (بولينتتو 1و همکتتاران010 :0550 ،؛ کتتيم006 :0550 ،؛ لتتين و پنتتگ .)75 :0515 ،0رفتتتار
شهروندی سازمانی به رفتارهای داوطلبانه و فراتر از نقشی اشاره دارد که پيامدهای سودمندی بترای
کارکنان و سازمانها بته ارمغتان متیآورد (بولينتو و همکتاران014 :0550 ،؛ ایتتوگ 3و همکتاران،
601 :0511؛ تتان و الی .)017 :0517 ،4ستتازمانهتتای دولتتتی بتتدون تمایتتل داوطلبان ت اعضتتا بتته
همکاری ،قادر به تقویت عملکرد خود نيستند .دراینحالت ،معمتوالً افتراد از منتافع شیصتی ختود
میگذرند و مسئوليتپذیری در راستای منافع عمومی را در اولویت قرار متیدهنتد (زارعتی متتين،
جندقی و توره.)30 :1310 ،
اهميت تالش درجهت افزای

عملکرد سازمانی بهویژه در ادارات دولتی در جایجای کشتور

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

روحي مطالبهگری مردم از سازمانهای دولتی برای ارتقای عملکرد آنها ،دو نتدان

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

آن را فرهم نکنند ،دیر یا زود مشروعيت ختود را از دستت متیدهنتد .ادارات دولتتی شتهر

سيرجان نيز از این امر مست نی نبوده و نيازمند تالش برای ارتقای عملکرد سازمانی ختود متیباشتند.
براساس آنچه که گفته شد ،اگر ه مباح

نظتری بته نقت

اعتمتادبتهمتدیر و رفتتار شتهروندی در

عملکرد سازمانی اذعان دارند ،اما تحقيقات ميدانی و تجربی انتدکی پيرامتون ارتبتاط ایتن متغيرهتا
بهصورت همزمان ،در ادارات دولتی انجام شده استت .لتذا باتوجتهبته متوارد فتوق ،هتدف تحقيتی
حاضر ،بررسی تأثير اعتمادبهمدیر بر عملکرد سازمانی با نق

ميانجی رفتار شهروندی ستازمانی در

ادارات دولتی شهر سيرجان است.
1. Bolini
2. Lin & Peng
3. Eatough
4. Chan & Lai
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اعتمادبهمدیر
اجتماعی تعریف شده است که اعضتای ستازمان را بته یکتدیگر متصتل

اعتماد ،بهعنوان س

میکند (دهنوی و احمدی .)0 :1390 ،برخی محققان اعتماد را اینگونه تعریتف کتردهانتد :تمایتل
یک طرف به آسي پذیربودن نسبت به اقدامات طرف مقابل مبتنی بر این انتظتار کته طترف مقابتل
اقدام خاصی که برای اعتمادکننده اهميت دارد را صرفنظر از توانایی او در نظارت و کنترل بر آن
طرف ،انجام خواهد داد (مییر ،دیویس و شورمن710 :1990 ،1؛ گيبستون و پترستکو.)6 :0514 ،0
در موقعيتهای ميانفردی که قدرت طرفين نابرابر است ،مانند موقعيت مدیر -زیردست ،صتداقت،
نوعدوستی و خيرخواهی مثلفههای اصلی اعتماد هستند (شپارد و شترمن .)431 :1991 ،3تأکيتد بتر
صداقت و انصاف و عدالت بهعنوان مثلفههای کليدی اعتماد در رابطه ميان باالدستت -زیردستت،
سب

شده است تا اعتمادبهمدیر اینگونه تعریف شود :ميزانی که فرد بته انصتاف و صتداقت متدیر
4

خود اعتقاد دارد (مکنزی و همکاران .)119 :0551 ،درواقع اعتمادبهمدیر بازتتابی استت از اعتقتاد
پيروان به اینکه مدیر در رفتارهای مضر و ريرسودمند برای آنها مشارکت نیواهد کترد (کتورزیس
و بلو.)117 :0516 ،0
مک آليستر( )1990معتقد استت کته اعتمتاد ميتانفتردی و ازجملته اعتمتاد کارکنتان بته متدیر
میتواند به دو شکل مشیو وجود داشتته باشتد :اعتمتاد شتناختمحتور؛ کته از قابليتت اعتمتاد و
قابلاعتمادبودن میآید و عواملی مانند توانایی ،مسئوليتپذیری ،راستتگتویی ،شترافت و برابتری
بهعنوان پایههای این نوع اعتماد عمل میکنند و اعتماد عاطفهمحور؛ که براساس عالقته و توجته بته
خوشبیتی پایهگذاری شده و از پيوندهای عاطفی بين افراد تشکيل شده است .بترایناستاس فتردی
که به صادقانهبودن و امانتداری دیگران اعتقاد دارد ،دلبستگی در رواب خود با آنتان را گستترش
میدهد(مک آليستر.)33 :1990 ،6
1. Mayer, Davis & schoorman
2. Gibson & Petrosko
3. Sheppard & Sherman
4. Mackenzie
5. Gkorezis & Bellou
6. McAlister
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وجود اعتماد بين یک مدیر و یتک پيترو ،متیتوانتد بته ارتقتای اثربیشتی و عملکترد فتردی و
واکن ها و رفتارهای رير کارکردی منجتر

سازمانی(گيبسون و پتروسکو )10 :0514 ،و نيز کاه

شود ( وی ،دیکسون و جونگ .)193 :0550 ،1تحقيقات نشان داده است که اعتمادبهمدیر بتهطتور
معنتتیداری بتتا رفتتتار شتتهروندی سازمانی(پودستتاکف و همکتتاران157 :1995 ،؛ ستتجارالدین 0و
همکاران ،)133 :0513 ،عملکرد شتغلی(دیرکز و فترین ،)611 :0550 ،ایجتاد مزیتت رقتابتی بترای
سازمان (دیتویس 3و همکتاران ،)063 :0555 ،عملکترد تيمتی و ستازمانی (دیرکتز،)1554 :0555 ،
رضتتایت شتتغلی (متتورمن 4و همکتتاران401 :0513 ،؛ گيبستتون و پتروستتکو ،)10 :0514 ،ایجتتاد
ارزشافزوده بترای تتيم و ستازمان (متییتر و گتاوین ،)174 :0550 ،0کتاه
انحرافی ( وی ،دیکسون و جونگ ،)193 :0550 ،کاه
شولتز ،)347 :0513 ،کاه
 ،)009 :1997کاه

رفتارهتای میتر و

قصد رفتارهتای ريراخالقتی (شتوپکر و

مقاومت در برابر تغييتر و تصتميمات ستازمانی (بروکنتر 6و همکتاران،

قصد تترک حرفته و ستازمان (متورمن و همکتاران407 :0513 ،؛ گيبستون و

پتروسکو ،)10 :0514 ،و اثربیشی رهبر (کورزیس و بلو ،)110 :0516 ،رابطه دارد.
رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی که گاهی از آن با عنوانهتایی نظيتر رفتارهتای فترانق  ،داوطلبانته و
خيرخواهانه نيز یاد میشود(مصتلح ،الهيتاری بوزنجتانی و جعفرپتور ،)141 :1394 ،بتهعنتوان یتک
مفهوم برجسته در مدیریت منابع انسانی مطرح است ( ان و الی .)010 :0517 ،مجموعه رفتارهایی
که از ضرورتهای رسمی سازمان فراتر رفته (منتی

یگانه ،بشليده و بهارلو ،)75 :1393 ،متتأثر از

ارزشها و باورها ،رضایت شغلی و تعهد کارکنان است و در عملکرد سازمانی ،تتأثير زیتادی دارد،
مانند همکاری داوطلبانه ،جوانمردی ،کمک به دیگران ،گذشت و ای ار ،رفتار شتهروندی ستازمانی
نام میگيرند (ارگان .)03 :1911 ،7دنيس ارگان بيان میدارد که رفتار شتهروندی ستازمانی از نتوع
1. Choi, Dixon & Jung
2. Sjahruddin
3. Davis
4. Moorman
5. Mayer& Gavin
6. Brockner
7. Organ
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رفتارهای داوطلبانه است که بهطورمستقيم و روشن بهوسيله نظامهای رسمی تعيين پاداش تشتیيو
داده نمیشود ،ولی در عملکرد و کارکردهای وظيفهای سازمان تأثير دارد .دانشمندان متدیریت بته
این نتيجه رسيدهاند که باید برای بهبود عملکرد و اثربیشی ستازمانی و ایجتاد یتک محتي کتاری
خوشایند ،رفتار شهروندی سازمانی را توسعه دهنتد (یوکتانوک و کارابتاتی91 :0513 ،1؛ پوجتا 0و
همکاران.)0 :0516 ،
با وجود عالقه فراوان به تحقيی پيرامون رفتار شهروندی سازمانی ،هنوز ابعاد آن بتهطتور کامتل
شناخته نشده است .با بررسی و کاوش در ادبيات این مفهوم ،حدود سی نوع رفتار متفاوت بتهطتور
بالقوه شناسایی شده است که تحقيقات نشان داده است بين این مفتاهيم ،همپوشتانی زیتادی وجتود
دارد (پودستاکف و همکتتاران .)010 :0555 ،تقستيمبنتتدیهتای میتلفتتی دربتاره مثلفتتههتای رفتتتار
شهروندی سازمانی ارائه شده است .اورگان این ابعاد را شامل آدا اجتماعی ،نتوعدوستتی ،رفتتار
کاری ،جوانمردی و نزاکت میداند (ارگتان .)03 :1911 ،همچنتين متدل پودستاکف نيتز یکتی از
کاملترین مدلهاست که دارای هفت بعد به شرح ذیتل متیباشتد :جتوانمردی ،3رفتتار یتا فضتيلت
مدنی ،4ابتکارات فردی ،0وفاداری ستازمانی ،6طرفتداری از ستازمان ،اطاعتت ستازمانی ،7و توستعه
خود( 1پودساکف و همکاران.)016 :0555 ،
تحقيقات تجربی و مفهومی بيان میکنند که رفتارهای شتهروندی ستازمانی بته دو دستته کلتی
قابتتل تقستتيم هستتتند(ویليام و اندرستتون :)654 :1991 ،9رفتارهتتایی کتته بتته کتتل ستتازمان ستتود
میرسانند(که اشاره به رفتار شهروندی سازمانمحور دارنتد) و رفتارهتایی کته بته افتراد خاصتی در
سازمان منفعت میرسانند (که اشاره به رفتار شهروندی فردی دارند) .تيلتور )0513(15معتقتد استت
این دستهبندی بهتر میتواند رفتار شهروندی کارکنان بی

دولتی را منعکس کنتد .درواقتع نتين
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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بحت

متتیشتتود کتته کارکنتتان بی ت

دولتتتی معمتتوالً در دو رابطتته مبادلتتهای در ستتازمان شتترکت

میکنند(تيلور .)404 :0513 ،یکی مبادله فردی با اعضای خاصی از سازمان مانند همکاران استت و
دیگری مبادله با کل سازمان است (احمد و فيالدلفو.)44 :0516 ،

ارتباط بین متغیرهای پژوهش
اعتمادبهمدیر و عملکرد سازمانی
تحقيقات نشان داده است رهبران و مدیرانی کته اعتمتاد کارکنتان را ایجتاد و حفتظ کتردهانتد
نسبت به کسانی که در این زمينه موفی نبودهاند ،از موفقيتهتای کتاری بيشتتری برختوردار هستتند
(دیرکتز و فترین1551 :0550 ،؛ متییتتر و گتاوین114 :0550 ،؛ گيبستون و پتروستتکو.)10 :0514 ،
دیرکز و فرین ( )0550دریافتند که اعتمادبهمدیر بر مثلفههایی مانند رفتارهای شتهروندی ستازمانی
و عملکرد شغلی تأثير میگذارد .دیرکز( )0555نشان داد که اعتمادبهمتدیر اثتر م بتتی بتر عملکترد
سازمانی دارد .از یکسو ،وقتی کارکنان به مدیر خود اعتماد دارنتد ،احستاس متیکننتد کته متدیر
توجه خود را به آنها معطوف کرده است (شوپکر و شولتز )349 :0513 ،و این ،اعتماد عاطفهمحتور
را توسعه میدهد و باع

میشود که کارمندان تمایل بيشتری به برقراری تبادالت اجتمتاعی داشتته

باشند و وقت و انر ی بيشتری را به کار اختصاص دهند (مک آليستر .)31 :1990 ،بتهعبتارتبهتتر،
اعتماد باالی عاطفهمحور ،ارتباطات اجتماعی خوبی بين متدیر و اعضتای ستازمان یتا واحتد کتاری
ایجاد میکند ،بهطوریکه اعضای سازمان تمایل بيشتری پيدا میکنند که به مدیر خود پاسخ متقابل
دهند (هوی و لی .)959 :0551 ،1ازسویدیگر ،اعتماد کارکنان بته درستتکاری ،شترافت و قابليتت
مدیر باع

ارتقای اعتماد شناختمحور آنان میشود .این اعتماد ،زیردستان را ترريت

متیکنتد تتا

منابع بيشتری را به فعاليتهای توليدی ارزشمند اختصاص بدهنتد و ایتن امتر ،عملکترد ستازمانی را
بهبود میبیشد (هوی و لی.)959 :0551 ،
اعتمادبهمدیر و رفتار شهروندی سازمانی
اعتمادبهمدیر برای برانگيیتن و بستي تعهتد زیردستتان در راستتای تحقتی شتمانتداز متدیر و
1. Hoi & Li
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سازمان ضروری است .مییر و گاوین( )0550دریافتند که اعتمادبهمدیر بر توانتایی کارکنتان بترای
تمرکز بر فعاليتهایی که برای سازمان ارزشافزوده ایجاد میکنند ،اثرگذار است .ایتن فعاليتتهتا
شامل وظایف دروننقشی و همچنين رفتارهای فراتر از نق

یا رفتار شهروندی سازمانی متیشتوند

(ستتجارالدین و همکتتاران .)130 :0513 ،تحقيقتتات نشتتان داده استتت کتته اعتمادبتتهمتتدیر بتتهطتتور
معنیداری با رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد (پودستاکف و همکتاران157 :1995 ،؛ دیرکتز و
فرین .)611 :0550 ،دیرکز و فرین( )0550بح

کردند که اعتماد بته متدیران بته رفتتار شتهروندی

سازمانی منت میشتود .همچنتين دیرکتز ( ) 0555دریافتت کته اعتمتاد بتاال بته متدیر ،همتاهنگی و
همکاری رير منفعالنه فردی را افزای

میدهد و بهطور قابلتتوجهی بته افتزای

رفتتار شتهروندی

سازمانی منجر میشود (هوی و لی.)957 :0551 ،
رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی یک مفهوم برجسته در مدیریت بهشمار متیرود ( تان و الی:0517 ،
 )014که میتواند بر اثربیشی و عملکرد سازمانها مثثر باشد (قاسمی ،جهانگيری موموندی و علی
ميری .) 07 :1390 ،در پاسخ به ایتن ستثال کته گونته رفتتار شتهروندی ستازمانی رابطته م بتتی بتا
عملکرد ستازمانی دارد ،توجيهتات متعتددی متیتتوان ارائته کترد .از یتکستو ،بتهطتورکلی رفتتار
شهروندی سازمانی ممکتن استت عملکترد ستازمانی را از طریتی روانستازی 1تشتکيالت و روابت
اجتماعی در سازمان ،کاه

اختالفات و حساسيتها 0و افزای

کارایی افزای

دهد(پودساکف و

مکنتتزی)137 :1997 ،؛ ازستتویدیگتتر ،نظری ت شتتناختی اجتمتتاعی ایتتن رابطتته را تأیيتتد متتیکنتتد.
برایناساس ،رفتار شهروندی سازمانی موقعيت برجستهای را برای یادگيری اعضای گروه و سازمان
فراهم میآورد .درعو  ،نين یادگيریای ،کتارایی و اثربیشتی و عملکترد در ستازمان را ارتقتا
میدهد (باندورا70 :0555 ،3؛ لين و پنگ .)71 :0515 ،عملکرد باالی ستازمانی بته افترادی احتيتاج
دارد تا فتداکاریهتای داوطلبانتهای ،فراتتر از وظتایف مشتیو و متنظم ،داشتته باشتند (ایتتوگ و
همکاران.)600 :0511 ،
1. Lubricating
2. Reducing friction
3. Bandura
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ازنظر منطقی نيز اگر کارکنان برای کمک به همکاران و حمایت از سازمان ،فراتتر از وظتایف
محوله خود حرکت کننتد ،ستطح عملکترد ستازمانی بایتد افتزای

یابد(مسراستميت 1و همکتاران،

1151 :0511؛ احمد و فيالدلفو .)44 :0516 ،عالوهبراین ،معدود تحقيقات انجامشده در ایتن حتوزه
نيز بيانگر این است که رفتار شهروندی سازمانی ،رابطه م بتی با عملکرد سازمانی درکشده (کتيم،
 )040 :0550و عملکرد واحدهای سازمانی در دولتهای محلتی (مسراستميت و همکتاران:0511 ،
 )1150دارد .همچنين پودساکف و همکتاران( )0555نشتان دادنتد کته رفتتار شتهروندی ستازمانی
بهطور قابلتوجهی به عملکرد سازمانی مرتب است .عملکرد سازمانی ،حاصل تالشهتای مشتترک
همه اعضای سازمان است و سازمان به هر یک از اعضا نياز دارد تا عالوهبتر وظتایف درون نقشتی،
مشارکتهایی فراتر از عملکرد مربوط به نق

مشیوشده خود ،داشته باشند.

نقش واسطهای رفتار شهروندی سازمانی بین اعتمادبهمدیر و عملکرد سازمانی
اعتماد باال به مدیر ،به رفتار شهروندی سازمانی ،منجر میشود (پودساکف و همکتاران:1995 ،
157؛ سجارالدین و همکاران .)133 :0513 ،مییر و گاوین ()0550بح

کردهاند که اعتمادبهمدیر

ممکن است از طریی رفتار شهروندی سازمانی ،عملکرد سازمانی را تحت تتأثير قترار دهتد .وجتود
اعتمادبهمدیر در سازمان ،اعضای سازمان را مایل به انجتام رفتارهتای فراتتر از نقت
بدین ترتي

ختود کترده و

عملکرد کلی سازمان فراتر از مجموع عملکرد افراد متیشتود .تحقيقتات دیگتری نيتز

نشان داده است که اعتمادبهمدیر ،ممکن است بهطور ريرمستقيم عملکرد سازمانی را از طریی رفتار
شهروندی سازمانی تحت تأثير قرار دهد (هوی و لی.)915 :0551 ،

مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
باتوجهبه مطال

گفتهشده ،مدل مفهومی و فرضيههای پژوه

بهصورت زیر میباشند:

1. Messersmith
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اعتماد عاطفهمحور
عملکرد

رفتار شهروندی

سازمانی

سازمانی

اعتماد شناختمحور

شکل  .9مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
 .1اعتماد عاطفهمحور به مدیر ،تأثير م بتی بر عملکرد سازمانی دارد.
 .0اعتماد شناختمحور به مدیر ،تأثير م بتی بر عملکرد سازمانی دارد.
 .3اعتماد عاطفهمحور به مدیر ،تأثير م بتی بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
 .4اعتماد شناختمحور به مدیر ،تأثير م بتی بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
 .0رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثير م بتی دارد.
 .6رفتار شهروندی سازمانی ،بين اعتماد عاطفهمحور به مدیر و عملکرد سازمانی واسطه
میشود.
 .7رفتار شهروندی سازمانی ،بين اعتماد شناختمحور به مدیر و عملکرد سازمانی واسطه
میشود.

10

تأثیرات اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی

روششناسی پژوهش
پژوه

حاضر ازنظر مبانی فلسفی پژوه

در زمرۀ تحقيقات اثباتگرا قرار میگيرد .از حيت

جهتگيری تحقيی ،کاربردی و ازنظر رویکرد کلی ،تحقيقی قياسی است .همچنين ازلحا هتدف
و راهبرد پژوه  ،تحقيقی توصيفی پيمایشی بوده و ازنظر افی زمانی ،پژوهشی تکمقطعی بهشتمار
میآید .جامعه آماری پژوه

حاضر را کليه کارکنان ادارات دولتی شهر سيرجان بته تعتداد 3555

نفر تشکيل دادند که با ممانعت سه اداره از توزیع پرسشنامه در آنهتا ،از ایتن تعتداد  059نفتر کستر
شده و برای جامعه باقيمانده براساس جتدول کرجستی و مورگتان حجتم نمونته  317نفتری درنظتر
گرفته شد که از این تعداد  075پرسشنامه برگشت داده شد(نرخ بازگشت  10درصد) .نهایتاً از ایتن
تعداد  4پرسشنامه نامطلو تشیيو داده شتد و  066پرسشتنامه متورد تجزیتهوتحليتل نهتایی قترار
گرفت.

ابزار گردآوری دادهها
برای گردآوری دادههای تحقيی از سه پرسشنامه با طيف پن گزینهای (از کامالً میالفم با امتياز
 1تتتا کتتامالً متتوافقم بتتا امتيتتاز  ) 0استتتفاده شتتد .پرسشتتنامه  11گویتتهای اعتمتتاد بتتينفتتردی متتک
آليستر( )1990که دو بعد اعتماد عاطفهمحور و اعتماد شتناختمحتور را متیستنجد ،پرسشتنامه 16
گویهای رفتار شهروندی لی و آلن )0550(1که ابعتاد فتردی و ستازمانی رفتتار شتهروندی را متورد
سنج

قرار میدهد و پرسشنامه  10گویهای کتریکمن و روزان )1999(0کته عملکترد ستازمانی را

مورد ارزیابی قرار میدهد.
پایایی پرسشنامه
برای سنج

پایایی پرسشنامهها از ضری

آلفای کرونباخ و شاخو پایتایی ترکيبتی 3استتفاده

شد .طبی جدول ( ،)1نتای بررسی آلفای کرونباخ که برای بررسی سازگاری درونی بين متغيرهای
1. Lee & Allen
2. Kirkman & Rosen
3. Composite Reliability
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مشاهدهپذیر در یک مدل اندازهگيری انعکاسی است ،بيشتتر از مقتدار پيشتنهادی کرونبتاخ()1901
یعنی  577است که قابلقبولبودن این شاخو را نشان میدهد .شاخو آلفتای کرونبتاخ فتر

بتر

این دارد که متغيرهای مشاهدهپذیر هر مدل اندازهگيری دارای وزنهای یکستانی هستتند و درواقتع
اهميت نسبی آنها را با هم برابر می گيترد .بترای رفتع ایتن مشتکل از شتاخو پيشتنهادی ورتتس و
همکاران( )1974با عنوان پایایی مرک
مرک

یا ترکيبتی کمتک گرفتته متیشتود .نتتای بررستی پایتایی

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

پرسشنامه هم تأیيد شد ).647 :(Harris & Harris, 2007
جدول  .9ضریب آلفای کرونباخ  ،پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیرهای تحقیق
متغیرها

ضریبآلفای

پایایی ترکیبی

کرونباخ

متوسط واریانس
استخراجشده()AVE

اعتمادبهمدیر

5791

5793

5701

عاطفهمحور

5716

5714

5764

شناختمحور

5714

5710

5761

عملکرد سازمانی

5711

5791

5761

رفتار شهروندی سازمانی

5710

5710

5770

روایی همگرا
برای سنج

ميزان تبيين متغير پنهان توس متغيرهای مشاهدهپتذیر از شتاخو روایتی همگترا

استفاده میشود .برای شاخو متوس واریانس استتیراجشتده ( )AVEحتداقل مقتدار  570مقتدار
قابل قبولی است .جدول ( ،)0ميانگين واریانس استیراجشده را بترای هتر یتک از متغيرهتای متدل
مفهومی نشان میدهد .باتوجهبه اینکه همته مقتادیر واریتانس استتیراجشتده بتاالتر از  570هستتند،
میتوان گفت که پرسشنامه از روایی همگرای مطلوبی برخوردار است.
روایی تشخیصی
براساس آزمون فورونتل -الرکتر یتک متغيتر پنهتان در مقایسته بتا ستایر متغيرهتای پنهتان بایتد
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پراکندگی بيشتری را بين مشاهدهپذیرهای خود داشتته باشتد ،تتا بتتوان گفتت متغيتر پنهتان متدنظر
روایی تشیيصی باالیی دارد .برایناساس ،جذر ميانگين استیراجشده هر متغير پنهان بایتد بيشتتر از
حداک ر همبستگی آن متغير پنهان با متغيرهای پنهان دیگر باشد(فورنل و الرکر.)44 :1911 ،
جدول  .2ماتریس مقایسه جذر  AVEو ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
9

3

2

اعتماد عاطفهمحور

5715

اعتماد شناختمحور

5771

5771

عملکرد سازمانی

5770

5766

5710

رفتار شهروندی سازمانی

5769

5761

5779

4

5714

میانگین

معیار

3705

57011

3733

57411

4755

57779

3709

57649

همانگونهکه در جدول ( )0مشیو است ،جذر  AVEهر متغير پنهان از ضری
متغير با متغيرهای دیگر بيشتر است که این مطل

انحراف

همبستگی آن

حاکی از قابلقبولبتودن روایتی تشیيصتی متدل

اندازهگيری است.

یافتههای پژوهش
توصیف جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در پژوهش
همانگونهکه قبالً بيان شتد درمجمتوع  066نفتر از کارکنتان ادارات دولتتی شتهر ستيرجان در
تکميل پرسشنامه پژوه

مشارکت کردند که مشیصات جمعيتشناختی آنان بهطتور خالصته در

جدول زیر آمده است.
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جدول  .3توصیف جمعیتشناختی پاس دهندگان
جنسیت
مرد

زن

تحصیالت پاس دهندگان

سن پاس دهندگان
زیر35

35تا45

45تا05

باالی05

دیپلم و

فوق

سال

سال

سال

سال

زیردیپلم

دیپلم

ليسانس

فوق
ليسانس

دکترا

فراوانی

110

14

76

133

46

11

41

00

107

30

4

درصد

6174

3176

0176

0575

1773

471

1175

1970

4777

1370

170

سابقه خدمت پاس دهندگان
زیر 0سال

0تا  15سال

 15تا  10سال

10تا  05سال

 05سال به باال

فراوانی

69

11

39

31

46

درصد

0079

3570

1477

1177

1773

آزمون مدل مفهومی پژوهش
برازش مدل ساختاری
هدف این پژوه  ،بررسی رواب ميتان اعتمادبتهمتدیر ،رفتتار شتهروندی ستازمانی و عملکترد
سازمانی است که در این راستتا متغيرهتای ذکرشتده در قالت

متدلستازی معتادالت ستاختاری در

نرمافتزار  Amosمتورد تحليتل قترار گرفتنتد .شتکل ( ،)0متدل ستاختاری پتژوه
شاخوهای برازش مدل را ارائه میدهند .الزم به ذکر است که بترای ستنج
عاطفهمحور و شناختمحور بر عملکرد سازمانی با نق

و جتدول (،)4

تتأثير متغيتر اعتمتاد

ميتانجی رفتتار شتهروندی ستازمانی عمتل

پارسلينگ 1انجام شده و برای هر بعد ،ميانگين گویههای آن بعد متورد استتفاده قترار گرفتته استت.
سپس در راستای بررسی برازش مدل ،از ميان اصالحات پيشنهادی نرمافزار ،به بر قراری ارتباط بين
 1متغير خطا بسنده شد.

1. Parcelling
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شکل  .2مدل معادالت ساختاری پژوهش

جدول ( ،)0شاخوهای برازش متدل در الگویتابی معتادالت ستاختاری را ارائته کترده استت.
همانطورکه مالحظه میشود ،متدل تحقيتی از بترازش مناستبی برختوردار استت و ستطح پتذیرش
شاخوها برآورده شده است.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل پژوهش
متغیر

P

CMIN/DF

GFI

IFI

CFI

RMSEA

مدل ساختاری

5/555

3790

5795

5791

5791

57561

سطح مناس

<57550

>0

<5795

<5795

<5795

>5/1
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همچنين برای ارزیابی برازش کلی مدل از معيار  GOFمطابی نظر تننهاوس و همکاران ()0554
استفاده میشود.

برای محاسبه ميزان تناس
توان دوم ضرای

مدل مفهومی ،از دو شتاخو ميتانگين شتاخو تجمعتی و ميتانگين

همبستگی سازههای درونزا استفاده میشود(جدول .)6
جدول  .6مقادیر شاخص تجمعی و توان دو  Rمتغیرها
متغیر

شاخص تجمعی

R2

عاطفهمحور

5764

-

شناختمحور

5761

5771

عملکرد سازمانی

5761

5770

رفتار شهروندی سازمانی

5770

5769

ميانگين

57660

5773

باتوجهبه مقادیر مندرج در جدول ( ،)6محاسبه تناس

مدل کلی تحقيی اینگونه است:

وتزلس و همکاران ( )0559سه مقدار  5700 ،5751و  5736را بهعنوان مقادیر ضعيف ،متوس و
قوی برای شاخو  GOFمعرفی کردهاند .ازآنجاکته حاصتل آزمتون بترای شتاخو بترازش متدل
پژوه

برابر با  5769بوده و حداقل مقدار قابلقبول برای این شتاخو  5736استت ،متیتتوان ادعتا

کرد که مدل پژوه

برازش باال و قوی دارد.

آزمون فرضیههای پژوهش
بر اساس خروجی نرمافزار مربوط به مدل ساختاری پژوه

نتای آزمون فرضيههتای پتژوه

در جدول ( )7نشان داده شده است .باتوجهبه اینکه سطح معنیداری مربوط به همه فرضيههتا کمتتر
از  5750است درنتيجه همه فرضيهها تأیيد میشوند .در خصوص دو فرضيه آخر ،برای تعيين شدت
تأثير متغير ميانجی ،از آماره واریانس محاسبهشده ) (VAFاستفاده میشود که روش محاسبه آن در
16
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رابطه  1نشان داده است .این مقدار بتين  5و  1استت و هتر ته بته یتک نزدیتکتتر باشتد نشتان از
قویتربودن تأثير متغير ميانجی دارد .درواقع ،این مقدار نسبت اثر ريرمستقيم بر اثر کل را میسنجد
(داوری و رضازاده.)106 :1390 ،
a b
(a  b )  c

رابطه ()1

V AF 

مطابی جدول ( ،)7آماره واریانس محاسبهشده برای فرضيه تأثير اعتماد عاطفهمحور بر عملکرد
سازمانی با نق

ميانجی رفتار شهروندی سازمانی ،مساوی با  5731است ،یعنی حدود  31درصتد از

اثر کل اعتماد عاطفه محور بر عملکترد ستازمانی از مستير ريرمستتقيم توست متغيتر ميتانجی رفتتار
شهروندی سازمانی تبيين میشود .همچنين در فرضيه تأثير اعتماد شناختمحور بر عملکرد سازمانی
با نق

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

اعتماد شناختمحور بر عملکرد سازمانی از مسير ريرمستقيم توس متغير ميتانجی رفتتار شتهروندی
سازمانی تبيين میشود.
جدول  .2نتیجه آزمون فرضیههای پژوهش
روابط متغیرهای
تحقیق

ارزش
t

اثر
مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر
کل

سطح
معنیداری

VAF

رابطه

نتیجه

-

5731

-

5731

57555

-

مستقيم

تأیيد

0700

5767

-

5767

57555

-

مستقيم

تأیيد

-

5741

-

5741

57503

-

مستقيم

تأیيد

اعتماد عاطفهمحور-
عملکرد سازمانی
اعتماد شناختمحور-
عملکرد سازمانی
اعتماد عاطفهمحور-
رفتار شهروندی
اعتماد شاختمحور-
رفتار شهروندی

3749

5744

-

5744

57555

-

مستقيم

تأیيد

-

5700

-

5700

57555

-

مستقيم

تأیيد

رفتار شهروندی
سازمانی-
عملکردسازمانی
اعتماد عاطفهمحور-رفتار
شهروندی -عملکردسازمانی
اعتماد شاختمحور-رفتار
شهروندی -عملکردسازمانی

-

5741*5700=5704

5704

-

5731

مستقيم

تأیيد

-

5744*5767=5709

5709

-

5735

مستقيم

تأیيد
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ازآنجاکه در این تحقيی نق

ميانجیگری متغيرها نيز بررسی میشود ،الزم به ذکتر استت کته

در بررسی رواب ميان متغيرها باوجود نق

متغير ميانجی ،بایستی اثرات مستقيم و ريرمستقيم مورد

بررسی قرار گيرند .درصورتیکه اثر ريرمستقيم بيشتر از اثتر مستتقيم باشتد ،نقت

واستطهای متغيتر

ميانجی پذیرفته میشود .برای آزمون معنیداری یا اثترات ريرمستتقيمی کته بتهواستطه یتک متغيتر
ميانجی بهوجود میآید (یعنی دو مسير وجود دارد) از فرمولی که اولين بار توس سوبل ارائه شتد،
استفاده میشود:

که در این فرمول:
 :aضری

تیمين ريراستاندارد مسير اول (رابطه بين متغير مستقل و ميانجی)

 :bضری تیمين استاندارد مسير دوم (رابطه بين متغير ميانجی و وابسته)
 :Saخطای استاندارد مربوط به مسير اول
 :Sbخطای استاندارد مربوط به مسير دوم
نانچه عدد معنیداری  Zبهدستآمده از این طریی بزرگتر از  1/96باشد ،فتر
فر

صتفر رد و

مقابل صفر تائيد میشود .خالصه نتای در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول  .1نتایج آزمون سوبل
ضریب
فرضیه

اعتماد عاطفهمحور -رفتار شهروندی
سازمانی -عملکردسازمانی
اعتماد شناختمحور -رفتار شهروندی
سازمانی -عملکرد سازمانی

ضریب

تخمین

تخمین

غیراستاندارد

استاندارد

مسیر اول

مسیر دو

خطای
استاندارد
مربوط
به مسیر
اول

خطای
استاندارد
مربوط به

Z

نتیجه

مسیر دو

5741

5700

57574

57570

4710

تأیيد

5744

5700

57563

57570

4766

تأیيد
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نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوه

حاضر با هدف بررسی تأثيرات اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی ستازمانی و عملکترد

سازمانی در ادارات دولتی شهر ستيرجان انجتام پتذیرفت .در ایتن راستتا پرسشتنامههتای تحقيتی در
نمونهای به حجم  317نفر توزیع و تعداد  066پرسشنامه برگشتی مورد تجزیهوتحليتل قترار گرفتت.
نتای مدلسازی معادالت ساختاری در نترمافتزار  Amosنشتان داد کته متدل مفهتومی پتژوه

از

برازش خوبی برخوردار بوده و همه فرضيههای تحقيی ،تأیيد میشوند.
نتای آزمون فرضيهها نشتان داد کته اعتمادبتهمتدیر (بتا دو بعتد اعتمتاد عاطفتهمحتور و اعتمتاد
شناختمحور) با نق

ميانجی رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در ادارات دولتی شتهر

سيرجان تأثير میگذارد .وقتی که کارکنان به مدیران خود اعتماد داشته باشند با رربتت بيشتتری بته
دستورات آنان گوش فراداده و توجه بيشتری به اجرای فعاليتهای خود در راستای تحقتی اهتداف
سازمان مبذول میدارند .این امر عالوهبر انجام وظایف درون نقشی ،فعاليتهتای فراتتر از نقت

یتا

همان رفتارهای شهروندی سازمانی را نيز در برمیگيرد .تحقی بيشتر رفتارهای شتهروندی ستازمانی
تأثير بهسزایی در افزای

عملکرد سازمانی خواهد داشت .ایتن نتيجته بتا نتتای تحقيقتات متییتر و

گاوین ( )0550و هوی و لی( )0551که نشان دادند اعتمادبهمدیر میتواند بتهطتور ريرمستتقيم و از
طریی رفتار شهروندی بر عملکرد سازمانی اثر م بت داشته باشد ،همیوانی دارد.
همچنين نتای تحقيی نشان داد کته اعتمتاد عاطفتهمحتور و اعتمتاد شتناختمحتور بتر عملکترد
سازمانی تأثير م بتی دارند .این یافتتههتا بتا نتتای تحقيقتاتی در ایتن زمينته ازجملته تحقيتی هتوی و
لی( )0551و گيبسون و پتروسکو( )0514که نشان دادند اعتماد عاطفهمحور و اعتماد شناختمحور
تأثير م بتتی بتر عملکترد ستازمانی دارنتد ،ستازگاری دارنتد .از طرفتی نتتای تحقيتی اردام و اوزن

1

( ،)0553که در نمونهای شامل  141عضو از  01تيم در  4ستازمان صتورت پتذیرفت ،حتاکی از آن
بود که اگر ه بين اعتمادبهمدیر و عملکرد سازمانی رابطهای وجود دارد ،اما عوامل دیگری نيتز بتر
آن تأثير دارند که احتياج به تحقيقات بيشتری در این زمينه است.
همچنين نتای تحقيی حاضر نشان داد که هم اعتماد عاطفهمحور و هم اعتماد شناختمحتور بتر
1. Erdam & Ozen
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رفتار شهروندی سازمانی تأثير م بتی دارند .این یافتهها بتا نتتای پتژوه

گتاوین و متایر ( )0550و

سجارالدین و همکاران ( )0513که دریافتند اعتمادبهمدیر بر رفتار شهروندی ستازمانی تتأثير م بتتی
دارد و نيز با نتای دیرکز و فرین ( )0550مبنی بر اینکه اعتمادبهمدیر بر رفتار شهروندی تأثير داشتته
و بر عملکرد سطح گروهی نيز اثرگذار است ،همیوانی دارند .وجتود شترای اعتمتاد در ستازمان،
افراد را در کنار هم نگه میدارد و آنان را قادر میسازد به همدیگر اعتماد کترده و بتهصتورت بتاز
عمل کنند .اعتمادبهمدیر موج

احساس امنيت کارکنان شده و در آنان انگيزه عملکردن فراتتر از

وظایفشان را ایجاد میکند.
ازسویدیگر ،این تحقيی تأیيد کرد که رفتتار شتهروندی ستازمانی بتر عملکترد ستازمانی تتأثير
م بتی دارد .این یافته نشان میدهد که ارتقای عملکرد سازمانی ،نيازمند افزای
نق

رفتارهتای فراتتر از

کارکنان است .درواقع برخالف گذشته که از کارکنتان انتظتار متیرفتت در حتد نقت هتای

رسمی خود عمل کنند ،در قراردادهای روانشناختی جدید ،رفتارهای داوطلبانته و فراتتر از نقت ،
مورد انتظار هستند .این نتيجه با نتتای تحقيقتات کتيم ( ،)0550مسراستميت و همکتاران ( )0511و
احمد و فيالدلفو ( )0516منطبی است.
بهطورخالصه ،تحقيی حاضر از ایتن فتر

حمایتت تجربتی کترد کته اعتمتادبتهمتدیر بتهطتور

ريرمستقيم و از طریی رفتار شهروندی بر عملکترد ستازمانی تتأثير دارد .کارکنتانی کته بته متدیران
سازمان خود اعتماد دارند ،باور دارند که سازمان از آنها مراقبتت متیکنتد ،نستبت بته مستائل آنتان
حستتاس استتت و محتتي و جتتو ستتازمان را م بتتت درک متتیکننتتد .نتتين کارکنتتانی نستتبت بتته
بهترانجام شدن کارها و بهبتود تصتویر و عملکترد ستازمان حستاس هستتند و در ایتن مستير بتهطتور
داوطلبانه به رفتارهای شهروندی سازمانی میپردازند.
ازآنجاکه اعتمادبهمدیر از طریی رفتار شهروندی بر عملکرد سازمانی مثثر است ،بته ستازمانهتا
پيشنهاد میشود برای بهبود رفتار شهروندی سازمانی سعی کنند عوامل ایجادکننده این رفتارهتا را
که تحقيقات زیادی تأثير آنها را تأیيد کرده است ،شناسایی کرده و برای ایجتاد آنهتا در ستازمان
تالش کنند .برخی از متغيرهای اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از :عتدالت ستازمانی،
رضایت شغلی ،تعهتد ستازمانی ،فضتای سياستی م بتت ،رهبتری تحتولآفترین ،حمایتت ستازمانی
ادراکشده و اعتمادبهمدیر.
900
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همچنين مدیران با ایجاد سازوکارهای تقویتکننده شفافيت در سازمان متیتواننتد در ایجتاد و
اعتماد کارکنان به مدیران گام برداشته و از این طریی عملکرد ستازمانهتای ختود را ارتقتا

افزای

بیشند .آنها باید از طریی رفتار منصفانه و عادالنه ،فراهمکتردن فضتای انتقتاد ستازنده از متدیران و
حمایت از کارکنان در افزای
یافتههای پژوه

رفتار شهروندی و بهتبع آن عملکرد سازمانی ،نق

داشته باشند.

حاضر بر سودمندیهای عملی تتروی اعتمتاد در ستازمان مهتر تأیيتد زدنتد.

اعتمادسازی ،نیست با ایجاد یک فرهنگ بر مبنتای ارزشهتای مشتترک شتروع متیشتود .ایجتاد
اعتماد نيازمند تعهد به ایجاد رواب بينفردی بر مبنای صداقت ،انسجام و گشودگی رواب با طترف
مقابل است .ازاینرو توصيه میشود سازمان ها جتوی آکنتده از اعتمتاد را فتراهم نماینتد .ایتن مهتم
موج

افزای

روحيه کارکنان ،افزای

بهرهوری ،کتاه

سازمانی و درنهایت کمک به عملکرد سازمانی میشود.
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