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چکیده
ازجمله مهمترین جنبههای اخالقی در سازمان ،فضيلت سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی و شادی
سازمانی کارکنان است .این پووه درصدد است تا به بررسی تأیير فضيلت سازمانی ادراکشده بر
هویتیابی سازمانی با نق تعدیلگر شادمانی سازمانی و نق ميانجی رفتار شهروندی سازمانی در پليس
راهور نيروی انتظامی بسردازد .روش پووه حاضر ،ازنظر هدف ،کاربردی بوده و برحس روش ،پووهشی
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کرونباخ ،روایی همگرا و روایی واگرا اندازهگيری شدند .دادهها با استفاده از  smart PLSو  SPSSمورد
تجزیهوتحليل قرار گرفتند .از آزمونهای سوبل و واف برای اندازهگيری شدت ایر و آماره تی ميانجی رفتار
شهروندی سازمانی استفاده شده است .تحليل دادهها نشان داد که فضيلت سازمانی ادراکشده بر هویتیابی
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مؤیر بوده است .همچنين شادمانی سازمانی نق تعدیلگر را در رابطه
بين فضيلت سازمانی با هویتیابی سازمانی ایفا نمیکند؛ ازسویدیگر ،آزمون سوبل نشان داد که تقریباً 00
درصد از تغييرات فضيلت سازمانی ادراکشده بر هویتیابی سازمانی ازطری متغير ميانجی رفتار شهروندی
سازمانی تبيين میشود .بنابراین ،کارکنانی که سطح باالیی از فضيلت درکشده سازمانی را دارند ،معتقدند
که سازمان برای انتظارات و اولویتبندی آنها اهميت فو العادهای قائل میشود.
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مقدمه
برای ساليان متمادی ،روانشناسان بر ابعاد بيمارگونه عملکرد و رفتار بشر متمرکز بودند و کمتر
ویوگیهای م بت را مدنظر قرار میدادند .سليگمن )0550( 1گزارش داده کاه باي

از  99درصاد

پووه های روانشناختی در  05سال گذشته بر پدیدههای منفی تمرکز داشتهاند و تقریبااً تاوجهی
به حاالت م بت و شکوفایی نداشتهاند (ساليگمن .)4 :0550 ،اماا باهتاازگی جنبشای در ایان زميناه
بهوقوع پيوسته که با تمرکز بر جنبههای م بت رفتار ،در جستجوی رشاد و توساعه فارد ،ساازمان و
جامعه است .در سالهای اخير ،این جنب

به حوزه مدیریت و رفتاار ساازمانی هام راه یافتاه اسات

(کامرون ،برایت و کازا .)4 :0554 ،رفتار سازمانی م بتگرا حوزهای جدید در رفتار سازمانی است
که بهصورت مطالعه و کاربرد توانمندیهای م بت روانشناختی و نقاط قوت منابع انسانی ،تعریاف
شده است (لوتانز ،جنسن .)0550،0فضایل ،درواقع ،عادات ،خواستهها و اقداماتی هستند که به سود
فردی و اجتماعی منجر میشوند (ریگو؛ ریبيرو و کانها .)0 :0511 ،3فضایل ساازمانی ،آن دساته از
فضایلی هستند که در فضای سازمان شکلگرفته و سازمان برای آنها ارزش زیادی قائال مایشاود،
همچنين بهعنوان مایه هویت و افتیار اعضای سازمان نيز محسوخ مایشاوند .اعضاای هار ساازمان
فضایل آن را بهعنوان دالیل ماندگاری خاود در آن ساازمان تلقای مایکنناد (بهازادی و دیگاران،
 .)030 :1390احساس هویت کارکنان با سازمان برای بسياری از موفقيت سازمانها ضروری اسات
و مزایای بسيار زیادی برای سازمان دارد .هویتیابی سازمانی ،کارکنان را تربي

میکند باهجاای

اهداف کامالًشیصی ،به اموری که برای سازمان سوددهی دارناد ،تمرکاز داشاته باشاند .همچناين
آنها باعالقه کار میکنند (سری باومز .)177 :0510 ،هویات ،تعياينکننادۀ رفتاار و اعتقاادات مهام
کارکنان در ساازمان اسات و اعتمااد باين اعضاا ،افازای

کاار گروهای ،فرایناد هادفگاذاری و

نهادینهکردن استانداردهای سازمانی را تسهيل میکند (ناکرا.)1009 :0556 ،
یکی از گستردهترین موضوعات مطالعاتی در پووه های رفتار ساازمانی در ساالهاای اخيار،
رفتار شهروندی سازمانی است .ایان رفتارهاا اساسااً باهصاورت داوطلباناه ازساوی کارکناان انجاام
میگيرد؛ بهگونهایکه عدم انجام آن به تنبيه در سازمان منجر نمیشود (عليزاده و دیگران:0510 ،4
1. Seligman
2. Luthans & Jensen
3. Rego, Ribeiro & Cunha
4. Alizadeh et al
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 .)497مطالعه ها بيانگر این است که مرئوسانی با سطح بااالیی از رفتاار شاهروندی ساازمانی ،تعهاد
سازمانی بيشتری دارند (ليان ،توی .)64 :0510 ،1ازاینرو برای سرپرست ،ارزشمند اسات تاا بداناد
که گونه می تواند رفتارهای شهروندی سازمانی زیردستان را ارتقا دهد .امروزه سازمانهای سالم،
سازمان هایی هستند که به همان اندازه که به کار و بهرهوری اهميت میدهند ،به ساالمت روانای و
جسمی کارکنان توجه دارند .با سالمت افراد ،سالمت سازمان تضمين خواهد شد و ساازمان ساالم
میتواند از بهره وری ،توانمندی و کارایی الزم برای مواجهه با دنيای توأم با رقابت برخوردار شاود
(فانی و آقازیارتی .)75 :1390 ،شادی در محي کار زمانی حاصل میشود که فرد برای دستيابی به
اهداف کاری از توانایی ها و استعدادهای خود اساتفاده ماینمایاد (دوتاان و دیگاران.)10:0557 ،0
شادی از یک طرف عواطف م بت کارکنان را افزای
منفی آنان میشود و درنتيجه ،افزای

بهرهوری را سب

میدهد و از سویی باعر کااه

عواطاف

میشود (اندرو و دیگران .)04 :0515 ،3باا

مرور ادبيات تحقي  ،این نتيجه حاصل میشود که اگر ه در تحقيقات گذشته رواب بين متغيرهای
پووه

بهصورت دوبهدو مورد بررسی قرارگرفته ولی پووه

حاضر اولين پووهشی است کاه باه

بررسی رواب همزمان این هار متغير پرداخته است.
از ميان تمامی سازمانهایی که ما را احاطه کرده اناد ،شااید نتاوان هايچ ساازمانی را یافات کاه
همچون سااازمانهای نظامی با شبکهای از پدیدههای بنيادی اجتماعی نظير؛ قدرت ،اقتدار ،نظااام،
شااهروندی ،قانون ،مدنيت ،آزادی و از همه مهمتر ،امنيت پيوناد داشاااته باشاااد .ناين پيونادی
موج

میشااود سااازمانهای نظامی از باالترین مياازان تأیيرگذاری بر سرنوشاات تکتک افاراد

جامعااه برخوردار باشااند .سااازمانهاای نظاامی باهعناوان نهاادی کاه امنيات ،یباااات ،آراما

و

حفاظت از ارزشهای اساساای و منافع حياتاای ملت و برقراری نظاام عمومی را برای جامعه فراهم
میآورنااد ،در هر نظام و دورهای مورد توجه ملّت و حاکمان بودهاند .هویتیابی سااازمانی اَماری
مهم برای سازمان اساات و تأیير زیادی بر عملکرد و ایربیشی سازمانی ،بهویوه در نيروهای نظاامی
دارد .هویتسازمانی نق

محوری در تنظيم رفتارهای کارکنان ایفا میکند و نيز رهبران سااازمانی

به ترویج و بررسی هویتسازمانی عالقهمندند ،زیرا تحقيقات نشان میدهد هویتسازمانی با تعاداد
1. Lian and Tui
2. Dutton et al
3. Andrew et al
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زیادی از رفتارهااا و نگرشها بهطور م بت رابطاه دارد کاه ایان امار موجا

نتاایج مطلاوبی بارای

سااازمان متبوع آنها دارد .درواقع ،پليس راهور باید به همان اندازه که به کاار و بهارهوری اهميات
میدهد ،به سالمت روانی و جسمی کارکنان نيز توجه داشته باشد .با سالمت کارکنان پليس راهور
سالمت سازمان تضمين خواهد شد و سازمان سالم میتواند از بهرهوری ،توانمندی و کاارایی الزم
برای مواجهه باا دنياای تاوأم باا رقابات برخاوردار شاود .توجاه باه شاادی کارکناان در ساازمان و
فراهمکردن زمينههایی برای شادی کارکنان راهی مؤیر و قابلاعتماد برای دستيابی به سالمت روان
کارکنان است.
درواقع ،فضيلت ،کيفيت اخالقی خوخ در افراد است و از بزرگترین آرمانهاای بشار اسات.
اخالقيات نيک کارکنان نيروی انتظامی مانند اعتماد ،بیش  ،صاداقت ،شافقت و خاوشبينای در
جامعه بیشک دليلی بر عملکرد مناس

آنهاست .در شرایطی که مدیران با تقویت این رفتارهاا باه

هدایت آنها میپردازند ،بهطورقطع در تحریک و تقویت عملکرد م بت آنها موف

خواهند بود.

با مرور ادبيات تحقي  ،این نتيجه حاصل میشود که اگر ه در تحقيقاات گذشاته روابا باين
بهصورت دوبهدو مورد بررسی قرارگرفته ولی پاووه

متغيرهای پووه

حاضار اولاين پووهشای

است که به بررسی رواب همزمان این هاار متغيار پرداختاه اسات .همچناين در ایان پاووه

باه

بررسی تأیير عامل فضيلت سازمانی که تاکنون در پووه های داخلی بهوضوح مورد بررسی قارار
نگرفته ،بهطور همزمان بر دو نوع از متغيرها یعنی هویتیابی سازمانی و رفتاار شاهروندی ساازمانی
پرداخته شده است .باتوجهبه موارد بيانشده ،سؤاالت اساسی پووه

حاضار بادین شارح خواهاد

بود :فضيلتمداری سازمان ه تاأیيری بار هویاتیاابی ساازمانی و رفتاار شاهروندی در کارکناان
خواهد داشت؟ آیا شادی کارکنان پليس راهور در رابطه علّی بين فضيلت سازمانی بر هویاتیاابی
سازمانی ،نق

تعدیلگر ایفا میکند یا خير؟

مبانی نظری
فضیلت سازمانی ادراکشده
امروزه تکامل تارییی در حوزه مدیریت و سازمان ،بهلحا نظری و عملی ،تحت تأیير نيرویی
قدرتمند قرارگرفته است؛ نيرویی که اگر بهدرستی هدایت و اداره شود ،بهنظر میرسد که تواناایی
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الزم برای منجرشدن به رفترین همکاریها ،نهتنها در زمينههای حرفهای ،بلکه برای انساانيت را
دارا باشد .این نيرو نان بر اصول مدیریت و سازمان تأیيرگذار بوده که برخی افراد آن را پيشرفت
و تحااولی اساساای در حااوزۀ ماادیریت و سااازمان توصاايف کااردهانااد .ایان نيااروی عظايم و رف،
«فضيلتگرایی» است ،بهگونهایکه اداره و هدایت آن در سازمان ،از مهمترین فعاليتهاای آیناده
مدیریت خواهد بود (ميرا .)113 :0551 ،1مفهاوم فضايلت ،باهطاور گساترده ،در ادبياات اخاال و
به طور خاص در فضایل اخالقی بحر میشاود (هاگات ،واناگ .)619 :0510 ،فضايلت ساازمانی

0

ازجمله مفاهيم مهم و جدید سازمانی است که از روانشناسی م بتگرا گرفته شده است (کاامرون
و دیگران.)761 :0554 ،3
فضيلت در سازمان به معنای ایجاد ،تارویج ،حمایات و پارورش رفتارهاا ،عاادتهاا ،اعماال و
تمایالت رفيع و متعالی (ازقبيل انسانيت ،صداقت ،بیش  ،اعتمااد و وفااداری) در ساطح فاردی و
جمعی در یک سازمان است (رگو و دیگران .)030 -004 ،0511 ،4بنابراین ،هرگونه اعمال فردی،
فعاليتهای جمعی ،ویوگیهای فرهنگی یا هر فرایندی که باعر ترویج و تداوم فضايلت در یاک
سازمان شود ،میتواند باه فضايلت ساازمانی منجار شاود (خشاوعی ،ناوری .)09 :1390 ،اصاطالح
«فضيلتگرایی در کار و سازمان» توصيفکننده تجربه کارکنانی است که در کارشان پرحرارت و
باانر ی هستند؛ کارشان آنها را ارضا میکند ،معنا و هدف در کارشان را درک میکنند و احساس
میکنند با همکارانشاان ارتبااطی ایاربی

دارناد .فضايلتگرایای در کاار ،باا افازای

خالقيات،

صداقت ،اعتماد و تعهد در محاي کاار ،هماراه باا بااالرفتن احسااس تکامال شیصای و بالنادگی
کارکنان پيوند خاورده اسات (شاکاری .)15 :1391 ،ابعااد فضايلت ساازمانی شاامل ابعااد اعتمااد،
خوشبينی ،همدردی ،انسجام و بیش

و برگرفته از مدل کامرون و دیگران ( )0554است .اعتماد:

اعتماد بهعنوان تمایل برای آسي پذیرشادن در مقابال یاک فارد برمبناای انتظاارات م بات دربااره
اقدامات ،نيتها و مقاصد فرد است (حسنزاده یمری و سافيدکار .)144 :1393 ،بخشاش :محققاان
معاصر بیش

را تربي

به رفتار سازنده و احساس م بت نسبت به کسی که جرم یا عمال بادی را
1. Meara
2. Organizational virtuousness
3. Cameron et al
4. Rego et al
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مرتک

شده است ،تعریف میکنند .صرفنظر ازاینکه بیشا

گوناه تعریاف شاود ،تحقيقاات

نشان میدهد بیش  ،مزایای میتلفای ازجملاه اعتمااد و بهباود روابا و افازای

رفااه و ساالمت

جسمی و روحی م بات دارد (برونتای و همکااران .)1016 :0557 ،1صاداقت :در ساالهاای اخيار،
صداقت یکی از بيشترین ارزشهای اخالقی بيانشده در سازمانها است .صداقت بهتنهایی و بهطور
مستقيم یک فضيلت قابلمشاهده نيست ،اما سندی مرک

از تعدادی فضاایل باههامپيوساته اسات؛

بنابراین ،نباید بهعنوان خصوصيتی اخالقی درنظر گرفته شاود .معماوالً بيشاترین ویوگای مارتب باا
صداقت ،امانتدار و اعتماد است ( ان .)070 :0550 ،همدردی :همدردی به شرایطی اطال مای-
شود که انسانها نسبت به هم احساس همدردی میکنند .همدردی در سطح فرد با درجاتی متفاوت
نمایان میشود ،بااینحال ،نتایج مهمی را به همراه دارد که فراتر از احساس آنی و زودگاذر اسات.
تمرکز بر شفقت فردی برای توسعۀ آن در سطح سازمانی ضروری است .شافقت در ساطح گاروه،
پاسخ گروه به یاریرساندن و کمک به دیگران را بياان مایکناد (پاارکر و اتکيناز.)000 :0510 ،0
انسجام سازمانی :که اشاره به صداقت ،اعتماد و احترامی دارد که در سازمان نفوذ کارده و پیا

-

شده است (رگو و همکاران 016 :0511 ،ا  .)017خوشبینای ساازمانی :باه معناای ایان اسات کاه
اعضای سازمان به این اعتقاد برسند که حتی در صورت مواجهه با ال های عمده موف خواهناد
شد (رگو و همکاران 016 :0511 ،ا .)017
رفتار شهروندی سازمانی
در دنيااای پررقاباات کنااونی ،سااازمانهااا پيوسااته در جسااتجوی شاايوههااای جدیاادی باارای
حداک رکردن عملکرد و تالش کارکنانشان هستند .باوجود افزای

اساتفاده از فنّااوری اطالعاات،

بازهم در عملکرد کارایی ساازمان شاکاف وجاود دارد .اکناون قویااً ایان اعتقااد وجاود دارد کاه
عملکرد کارایی سازمان تا حدود زیادی به تالش کارکناان کاه فراتار از الزاماات تعریافشاده در
نق

است ،بستگی دارد .در سالهای اخير توسعه فنّاوریهای جدید و رشد فزاینده جهانی اقتصااد

به رقابت و تغييرات سریع در ماهيت کار ساازمانهاا و کارکنانشاان منجار شاده اسات .ساازمانهاا
1. Burnette et al
2. Atkins & Parker
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بااهمنظااور رقاباات درصااحنه جهااانی ،ارضااای نيازهااا و انتظااارات مشااتریان و سااازگاری بااا ماهياات
درحالتغيير شغل ،تمایل دارند و در تالشند تا کارکنانی انتیاخ کنند کاه فراتار از وظيفاه و نقا
تعيينشده در شرح شغلشان عمل کنند (علیعسگری .)61 :1390 ،در سازمانها انسانها مهامتارین
عناصر مرکزی آن هستند (فيشر و دیگران)3 :0517 ،1؛ بناابراین ،در رفتاار ساازمانی ،مطالعاه تاأیير
افراد ،گروه ها و ساختارها بر رفتار در یک سازمان است که هدف آن ،بهکاربردن این دان

بارای

بهبود کارایی سازمان است (رابيناز ،جااج .)01 :0515 ،رفتاار شاهروندی ساازمانی باه یکای از پار
بحرترین موضوعات حوزه رفتار سازمانی تبدیل شده است که ذهن بسياری از محققان و مادیران
را به خود جل
افراد بي

کرده است (صالحزاده و دیگران .)656 :0510 ،0فرانق بودن رفتارها بيان میکند

از يزی که وظيفه دارند برای افزای

شهروندی سازمانی جزء نق

ایربیشای ،فعاليات مایکنناد و ازآنجاکاه رفتاار

رسمی افراد نيست ،شاخصی رفتاری برای پاسخ به روابا همکااران

است (دین ،آنگ .)694 :0550 ،3باتماان و ارگاان ( )1913باارای اولياانبااار از اصطااالح رفتااار
شاهروندی ساازمانی اساتفاده کردناد (صنوباری .)15 :1317،در ساالهای بعاد مطالعااات زیااادی
روی ایان مفهاوم صاورت گرفات کاه هرکدام از وا ههای جدیادی بارای توصايف ایان مفهااوم
اساتفاده کردهاند (داناییفرد و دیگران .)69 :1395،امااروزه مطالعااات انجاامشاده درزميناه رفتااار
شاهروندی ساازمانی گویاای ایان واقعيت اسات کااه وجااود ایان نااوع رفتارهاا در ساازمانهاای
دولتای و خصوصای ایارات م بتای و قابالتاوجهی دارد (شايرازی و دیگاران .)140 :1391 ،رفتااار
شاهروندی ساازمانی ،رفتااری منحصربهفرد ،اختيااری و فراوظيفهای اسات کاه در افزای

عملکرد

ایربیشای ساازمان مؤیر اسات و بهطور مساتقيم یا بيرمساتقيم ازطری نظام پاداش رسامی سازمان،
سازماندهی نمیشاود (حساينی و داناییفرد .(113 :1391 ،رفتارهای شهروندی سازمانی رفتارهایی
هستند که کارکنان در کمک به دیگران انجام می دهناد بادون اینکاه الزامای از جانا

سرپرساتان

وجود داشته باشد (دکاس .)019 :0513 ،4یکی از دستهبندیهای پرکاربرد رفتار شهروند ساازمانی
متعل به ارگان ( )0556است که در نوشتار خود بهتفصيل به مفهومسازی پدیاده رفتاار شاهروندی
1. Fischer
2. Salehzadeh
3. Dyne & Ang
4. Dekas
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سازمانی پرداخته است .او این رفتارها را بهطورکلی در پنج بعد طبقهبندی کرده است کاه عبارتناد
از:
 .1نوعدوستی :به رفتارهای مفيد و سودبیشی ازقبيل ایجاد صميميت ،همدلی و دلسوزی مياان
همکاران اشاره دارد .کارهایی همچون کمک به افرادی که حجام کااری سانگينی دارناد،
کمک به افرادی که بری

بودهاند و کمک به تطبيا دادن افاراد تاازهوارد باا محاي کاار،

اگر ه الزامی نباشد ،میتوانند نشاندهنده نوعدوستی باشند (ارگان.)410 :0556 ،1
 .0نزاکت :نزاکت عبارت است از تماام دوراندیشاایهااای کااه داوطلباناه ازطارف کارکناان
بهمنظور جلاوگيری از وقاوع مشکالت کااری در ارتباااط بااا دیگاار همکاااران ،صااورت
میگيرند .احترام به حقو و امتيازهای دیگران ،مشاورت با کسانی که ممکن اسات تحات
تأیير تصميم یا اقدام فرد قرار گيرند ،مطلعساختن دیگران قبل از انجاام هار اقاادام مهمای و
اجتناخ از بهوجودآوردن مشکل برای همکاران ،میتوانند نشاندهنده نزاکت بهعنوان یکای
از ابعاد رفتاار شهروندی سازمانی باشند (کرنودل.)64 :0557،0
 .3وجدان کاری :شامل رفتارهایی است که از طرف کارمند ،فراتر از الزامات تعيينشده نقا
سازمانی یا آنچه انتظار میرود ،در انجام وظایف روی میدهد ،همانند کار در بعد از ساعت
کاری برای سودرساندن به سازمان (کاسترو و همکاران.)10 :0554 ،
 .4جااوانمردی :جااوانمردی عبااارت اساات از تمایاال بااه شااکيبایی در مقاباال مزاحمااتهااای
اجتناخناپذیر و اجحافهای کااری دیگاران بادون اینکاه گلاه یاا شاکایتی صاورت گيارد
(پودسکاف103 :0559 ،ا .)104
 . 0آداخ اجتماعی :بیشی از رفتارهای شیصی افراد که نشاان مایدهاد او نسابت باه شاریک
مسئوليت دارد یا نسبت به حيات شرکت ،نگرانی دارد .کارکنان تالش میکنند از استرسها
و مشکالتی که از کار با یکدیگر در ساازمان یاا شارکت ایجااد مایشاود جلاوگيری کنناد
(حاجعلی و سليمی.)007:0510 ،

1. Organ
2. Kernodle
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هویتیابی سازمانی
هویتیاابی ساازمانی باه پيونادی شاناختی باين هویات ساازمان و هویات کارمناد اشااره دارد
(گلواس )17 :0510،این نظریه بيان میکند که وابستگی و دلبستگی افراد به سازمانهایشاان باعار
خواهد شد تا خود را براساس ویوگیهای سازمان تعریف نمایند؛ بهبيااندیگار ،هویات خاود را در
دل سازمانهایشان ببينند (اهللیاری .)96 :1395،گکوریز و دیگران هویتسازمانی را تعلا افاراد باه
یک سازمان تعبير نمودهاند ،درصورتیکه افراد خود را همان سازمانی که در آن کار میکنند تلقی
کنند (گلوریز و دیگران)03 :0511 ،1؛ بهعبارتدیگار ،شایو ازطریا ساازمان احسااس هویات
خواهد کرد و سازمان هویت شیو را تاأمين مایکناد (ساری باومتز .)177 :0510،0ویوگایهاای
سازمان به فرد منتقل میشود ،بههميندليال ،فعالياتهاایی کاه هویاتساازمانی را تهدیاد مایکناد
تهدیداتی برای خود کارکنان قلمداد میشود (کاملسی .)735 :0559 ،3در تعریف وا ه «هویتیابی
سازمانی» الزم است به تمایز آن با برخی وا ههای مشابه دقت شود .هویت ساازمان باا هویاتیاابی
سازمانی متفاوت است .مفهوم «هویت سازمان» در سال  1910توس آلبارت و وتان معرفای شاد و
شامل ویوگیهای یک سازمان است که اعضای آن را بهمنزلۀ ویوگیهای هستهای منحصربهفارد و
مستمر سازمان درک کردهاند ،اما هویّت یابی سازمانی اشااره باه یاک پيوناد شاناختی باين هویات
سازمان و هویت کارمند دارد (گلواس .)17 :0510 ،هویّتیابی ازطری فرایند جامعهپاذیری اتفاا
افتاده و در نظریۀ «هویت اجتماعی» ریشه دارد کاه در آن ،فارد از ارزشهاا ،هنجارهاا و انتظاارات
سازمان مطلع شده و به درونیسازی آنها میپردازد .ازطری هویّتیابی ،کارکنان ،ویوگیهای مهم
سازمان را بهعنوان ویوگیهای خود ،جذخ مینمایند (گوگليملی 4و دیگران.)1140 :0514 ،
شادمانی سازمانی
سااازمان شاااد یکاای از رویکردهااای توسااعه سااازمان اساات کااه بسااياری از سااازمانهااا آن را
پذیرفتهاند ،اما اک ر متصدیان از دان

کافی درخصوص شاادی در محاي کاار و همچناين ایجااد
1. Gkorezis et al
2. Çeri-Booms
3. Kalemci
4. Guglielmi
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نين شادیهایی برخوردار نيستند .بنابراین ،بسياری از سازمانها باا فعالياتهاایی مانناد شاوخی و
خنده و تفریح ایجاد شادی میکنند (نجاری ،معارفی .)195 :1390 ،شاادی در کاار باعار نگارش
خوخ نسبت به سازمانها شده و بدینترتي

به کارایی و تحقا اهاداف ساازمانی منجار مایشاود

(کماکورن ،ارافين .)191 :0511،1پسرفت و زمانهای بحران ،تفاوت سازمانهاای شااد را از دیگار
سازمانها مشیو میسازد .در بعضی سازمانها ،روحيه کمتار و عادم اطميناان بيشاتر مایشاود و
احساس استرس و عدم انگيزه بهوجود میآید .در سایر سازمانها ،کارکنان شرای بحرانی را اداره
میکنند و ابزاری برای موفقيت میسازند (کوهن.)111 :0553 ،0
شادی و رفاه برای کارکنان بهطورکلی و بهویوه در محي کار مهم است و در سالمت فيزیکی
و ذهنی آنان نقا

دارد (لوکااس ،دینار .)31 :0554 ،3مکاتا

ساازمانی از دیربااز عالقاهمنااد باه

رضایت شغلی و تجربيات و نگرشهای م بت در کار ،مشابل و کارمندان باودهانااد .ایاان عالقااه
بهشدت از روانشناسی م بتگرا پيروی میکند که بهجای اینکه صرفاً به بيبت ،اساترس ،بيماااری
فکری و رنجبردن بسردازد ،توجه مستقيم به رشد و سالمت فکری دارد .مکات
این جریان تحقيقاتی پيروی کردند ،مکات

روانشناسای کاه از

ساازمانی م بات و رفتاار ساازمانی م باتگاارا ناميااده

مایشوند .همچنين تحقيقات زیادی درمورد تعل خااطر و حاااالت و احساسااات م باات در کااار
انجامگرفته است (فيشر .)040 :0515 ،4سازمان شاد ،سازمانی اسات کاه ذینفعاان کليادی را شااد
میساازد .بارای شاادنماودن ذینفعاان ،سازمان باید تاجاییکه امکاان دارد نيازهاا و خواساتههاای
آنها را برآورده سازد (نجاری ،معارفی.)195 :1390 ،

پیشینۀ پژوهش
تااأیير معنااادار فض ايلت سااازمانی باار هویااتیااابی ،رفتااار شااهروندی و شااادمانی سااازمانی در
پووه های میتلف نيز به ایبات رسيده است که به تعادادی از ایان پاووه هاای مارتب باا ایان
تحقي خواهيم پرداخت.
1. Kemakorn & Orapin,
2. Cohen
3. Lucas & Diener
4. Fisher
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جدول  .7پیشینه پژوهش
مؤلف

موضوع

کسن)0516( 1

رابطاااه باااين هویاااتیاااابی

نمونه آماری ایان پاووه

سااااازمانی بااااا خالقياااات

استانبول میباشد .یافتهها نشان میدهد که هویتیاابی ساازمانی

ميااانجی

تأیيری م بت بر خالقيت شیصی دارد .عالوهبراین ،هویتیاابی

شیصاای بااا نق ا

یافتهها

رفتار شهروندی سازمانی

 177نفار از کارکناان نسااجی شاهر

سازمانی بر همه ابعاد رفتار شهروندی تاأیيری م بات و معنایدار
دارد.

ساااا وریدی و

فضيلت سازمانی درکشده

0

بااااار بااااارور ،احتااااارام،

سازمانهای میتلف بودند .یافتههای تجربی نشان مایدهاد کاه

هویتیابی سازمانی بر خود

هویااتیااابی سااازمانی نقا

ميااانجی را در رابطااه بااين فضاايلت

برانگيیتگی کارکنان

سازمانی درکشده و خودبرانگيیتگی ایفا میکند.

نياااک انااادرو
()0516

رگو و دیگاران
()0511

گوناااه شاااادمانی نقااا

نمونااه آماااری ایاان پااووه

نمونه آماری ایان پاووه

 106نفاار از افااراد میتلااف در

 050نفار از  14شارکت کو اک و

مياااانجی در رابطاااه باااين

متوس در صنایع میتلاف بودناد .یافتاههاا نشاان مایدهاد کاه

فضاايلت سااازمانی و تعهااد

فضيلت سازمانی درک شده با شادمانی و تعهد مؤیر رابطه م بت

مؤیر ایفا میکند؟

ميااانجی را در رابطااه بااين

و معناایداری دارد .شااادمانی نقاا
فضيلت سازمانی و تعهد ایفا میکند.

رگو و دیگران
()0515

3

رابطاه فضايلت ساازمانی بااا

نمونه آماری این پووه

رفتااار شااهروندی سااازمانی

نشان می دهد که فضيلت سازمانی با رفتاار شاهروندی ساازمانی

ميااانجی بهااروزی

بااا نق ا
کارکنان

 016نفر از کارکنان میباشند .یافتهها

رابطه م بت معنیداری درد .همچناين بهاروزی کارکناان نقا
ميانجی را در رابطاه باين فضايلت ساازمانی درکشاده و رفتاار
شهروندی سازمانی ایفا میکند.

مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی ،مدلی است که محق رواب ميان متغيرها را براساس اار وخ نظاری پاووه
حدس زده و پي فر

تحليلی خود قرار میدهد؛ بهعبارتدیگار ،در هار پاووه

هادف محقا

1. Kesen
2. Tsachouridi & Nikandrou
3. Rego et al
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بسته به نوع پووه
پووه

شناسایی مدل مفهومی یا آزمون مدل مفهومی است که براساس مارور ادبياات

بهدست آمده است.

ما باید بدانيم که سازوکاری که کارکنان را وادار به تاالش دائمای بارای دساتيابی باه اهاداف
سازمانی میکند ،همانا فضيات سازمانی است .تاکنون تحقيقات تجربای کمای در ایان بااره شاکل
گرفته است و کمتر به این مسئله پرداخته شده است .باتوجهبه یافتههای قبلی که معموالً بهزیستی و
رفاه کارکنان را مدنظر قرار دادند ،این توجه تنها میتواند توضيح دهد که را کارکنانی باا ساطح
فضيلت باال دارای سطح باالتری از عملکرد هستند (نيکاندرو و سا وریدی1135 :0510 ،1؛ ریگو
و دیگران .)035 :0515 ،در مطالعه ما بيشتر به بررسی سازوکارهای مرتب به فضيلت ساازمانی کاه
موج

شکلگيری رفتار م بت کارکنان و هویتیابی سازمانی اسات ،مایپاردازیم .اساتداللهاای

نظری بيان میکند که تقویات فضايلت ساازمانی ،ایارات م بتای بار رفتاار کارکناان دارد .فضايلت
سازمانی ،مستلزم انسجام و یکسار گی کارکنان سازمان است که رفتار خود را نسبت باه باازیگران
سازمان تنظيم کند (برایت و همکاران003 :0556 ،0؛ کامرون0553 ،؛ 00؛ کامرون و ویان:0510 ،3
 .)030ما پيشنهاد میکنيم شکلگيری این امر ازطری هویتیابی ساازمانی رخ دهاد .ایان افازای
هویتیابی سازمانی که درواقع در پاسخ به فضيلت سازمانی ادراکشده مایباشاد ،اهميات زیاادی
برای رفتارهایی با نق های اضافی کارکنان دارد اگر ارتباط باين فضايلت ساازمانی و هویاتیاابی
سازمانی شکل گيرد ،در انجام اعمال فراتر از نق  ،نق

مهمی را ایفا میکند .کارکنان باا هویات

سازمانی باال ،موفقيت و ناکامی سازمانی را بهعنوان عملکرد خودشان مشاهده میکنند و همين امار
میتواند نق

انگيزاننده ای برای افراد سازمان برای پشتيبانی از اهداف سازمان داشته باشد (ماریکو

و همکاران74: 0513 ،4؛ انگو همکاران100 :0513 ،0؛ رستوبوگ و همکاران1310 :0551 ،6؛ شان
و همکاران .)457 :0514 ،7شادی در سازمان بهعنوان یکی از مهمترین اجزای رفاه ذهنای و روانای

1. Nikandrou and Tsachouridi
2. Bright et al
3. Cameron and Winn
4. Marique et al
5. Ngo et al
6. Restubog et al
7. Shen et al
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است .مطالعه شادی بهعنوان یک متغيار تعادیلگار باه دالیال میتلاف مایتواناد ارزشامند باشاد:
 .1خوشبیتی و شادبودن ارزشمند است .0 ،شادی باعر عملکرد فردی باالتر و درنتيجاه عملکارد
سازمانی بهتر خواهد شد .3 ،شادی یک عنصر اساسای در زنادگی خاوخ و جامعاه خاوخ اسات.
شادی در سازمان بهعنوان یک پيوستاری است که حاصل هویتیابی در سازمان و دلبستگی شغلی
میباشد (رگو و همکاران .) 000 :0511 ،براساس مبانی نظاری مطارحشاده در قسامت قبال ،مادل
مفهومی 1و فرضيات پووه

بهصورت زیر شکلگرفته است.

رفتار شهروندی سازمانی

هویتیابی سازمانی

فضیلت سازمانی

شادمانی سازمانی

شکل  .7مدل مفهومی پژوهش
0

منبع :ساچوریدی و نیکاندیش ( ،)2172ریگو و دیگران (.)2171

فرضیههای پژوهش
 .1فضيلت سازمانی تأیير معنیداری بر هویتیابی سازمانی دارد.
 .0فضيلت سازمانی تأیير معنیداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
 .3رفتار شهروندی سازمانی تأیير معنیداری بر هویتیابی سازمانی دارد.

1. Conceptual model
2. Tsachouridi & Nikandrou (2016), Rego et al (2010).
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 .4فضيلت سازمانی بر هویتیاابی ساازمانی باه طاور بيرمساتقيم ازطریا متغيار مياانجی رفتاار
شهروندی سازمانی تأیير دارد.
 .0شادمانی سازمانی بهعنوان متغير تعدیلگر بر رابطه فضيلت سازمانی و هویاتیاابی ساازمانی
تأیيری معنیداری دارد.

روششناسی پژوهش
ازآنجاکه هدف پووه  ،تعيين روابا علای مياان فضايلت ساازمانی باا هویاتیاابی ساازمانی
ازطری نق های ميانجی و تعدیلگر رفتار شهروندی سازمانی و شادمانی سازمانی هست ،پووه
حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظار روش ،توصايفی و از ناوع پيمایشای اسات .جامعاه آمااری،
شامل کارکنان پليس راهور فرماندهی انتظامی استان مازنادران اسات کاه باه عناوان نموناه آمااری
انتیااخ شادند .پرسشنامهها بهصورت احتمالی و به شيوه خوشهای توزیاع شاده اسات و کارکناان
ستاد و صف پليس راهور به سه خوشه شرقی و بربی و مرکزی اساتان مازنادران تقسايم شادهاناد.
پرسشنامه ها بين خوشه مرکزی و شرقی توزیع شده است که تعداد پرسشنامههای تحليالشاده 165
نفر است .بهمنظور تعيين حجم نمونه نيز در این پووه

بهدليل محدودبودن (مشیوبودن) حجام

جامعه آماری از فرمول کوکران 1برای تعيين حجم نمونه استفاده شده است.

آنگاه طب فرمول باال حجم نمونه  163نفر خواهاد باود و ازآنجااکاه در اداماه مراحال توزیاع
پرسشنامه ها ممکن است تعدادی از افسران بنابر دالیلی امکان پاسیگویی صاحيح باه پرسشانامه را
نداشته باشند ،تعداد  115عدد پرسشنامه توزیع شد که از این تعاداد  164عادد برگشات داده شاده
است که بعضای از پرسشانامههاا باهدليال میادوشباودن ماورد اساتفاده قارار نگرفات و درنتيجاه

1. Cochran
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پرسشنامههای تحليلشده براساس  165نفر است .در مدل تحليلی پووه  ،فضيلت ساازمانی متغيار
مستقل ،هویتیابی سازمانی متغير وابساته و رفتاار شاهروندی ساازمانی و شاادمانی ساازمانی متغيار
ميانجی و تعدیلگر است .ابزار اصلی گردآوری اطالعات ،پرسشنامه است .بارای سانج

عوامال

فضاايلت سااازمانی از پرسش انامۀ کااامرون و دیگااران ( )0554و شااامل ابعاااد اعتماااد ،خااوشبيناای،
همدردی ،انسجام و بیش

با طيف پنجگزینهای ليکرت در  10گویه سنجيده شده است .سانج

رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامۀ اورگان ( )0556شامل  0بعد نوعدوستی ،وجدان ،جوانمردی
و گذشت ،رفتار مدنی و ادخ و مالحظاه در  10گویاه سانجيده شاده اسات .سانج

هویاتیاابی

سازمانی از پرسشنامۀ مائيل و آشفورث )1990( 1در  0گویه سنجيده شده اسات .همچناين سانج
شادمانی سازمانی کارکنان از پرسشنامه دانيل )0555( 0در  9گویه سنجيده شده است.

روش تجزیهوتحلیل
در این پووه

در بی

استنباطی برای آزمون فرضيهها و مدل از معادالت ساختاری مبتنیبار

واریانس با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی باا اساتفاده از نارمافازارهاای اس.پای.اس.اس .و
حداقل مربعات جزئی استفاده شده است .مدلیابی به کماک اسامارت پای.ال.اس .در حاوزههاای
متنوع ازجمله حوزه ی منابع انسانی کاربرد دارد .البته مزیت اصلی آن در ایان اسات کاه ایان ناوع
مدلیابی نسبت به ليزرل به تعداد کمتری از نمونه نياز دارد .ازطری مدلیابی اسمارت پای.ال.اس.
می توان ضرای

رگرسيون استاندارد را برای مسيرها ،ضارای

تعياين را بارای متغيرهاای درونای و
3

اندازۀ شاخوهاا را بارای مادل مفهاومی باهدسات آورد (ون وو  .)136 :0515 ،در روش حاداقل
مربعات جزئی 4برای سنج

بی

اندازهگيری که مربوط به پایایی و روایی ابزار پووه

میباشد

از آزمونهای آلفای کرونباخ ،پایایی ترکيبی ،روایی واگارا و همگارا اساتفاده شاده اسات کاه در
ادامه شرح داده شده است .پس از بررسی بی

اندازهگيری ابزار پووه  ،به بررسی برازش کلای

مدل برای تأیيد و رد فرضيهها استفاده میشود که در این پووه

از برازش کلی مدل استفاده شده
1. Mael and Ashforth
2. Daniels
3. Wen wu
)4. PLS (Partial Least Square
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است و پس از آنکه برازش کلی مدل مورد تأیيد قرارگرفت ،به بررسی فرضيهها پرداختاه شاد کاه
در فرضيههای  1تا  0از آماره تی استفاده شده است .همچنين برای فرضيههای ميانجی کاه باهطاور
مستقيم قابلسنج

نيستند ،از آزمون واف 1و سوبل 0برای ضری

مسير و آماره تی 3اساتفاده شاده

است.
پایایی و روایی در روش حداقل مربعات جزئی( :آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی،
روایی همگرا و روایی واگرا)
 .1آلفای کرونباخ :معياری کالسيک برای سانج

پایاایی و سانجهای مناسا

بارای ارزیاابی

پایداری درونی (سازگاری درونی) محسوخ میشود .0 .پایایی ترکيبای :معياار پایاایی ترکيبای در
مدلسازی معادالت ساختاری معيار بهتری از آلفای کرونباخ بهشمار مایرود؛ راکاه در محاسابه
پایایی ترکيبی ،شاخوهای با بار عاملی بيشتر اهميت زیادتری دارناد (وینازی و همکااران:0515 ،
 .3 .)05روایی همگرا :معيار مياانگين واریاانس اساتیراجشاده نشااندهنادۀ مياانگين واریاانس باه
اشتراک گذاشتهشده بين هر سازه با شاخوهای خود است.
جدول  .2آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی ،میانگین واریانس استخراجشده
میانگین واریانس

پایایی ترکیبی

آلفاکرونباخ

ردیف

متغیر

بزرگتر از ./7

بزرگتر از ./7

بزرگتر از ./7

./904

./659

1

فضيلت سازمانی

./901

./064

0

رفتار شهروندی سازمانی

./905

./944

3

شادمانی سازمانی

./904

./951

./079

4

هویتیابی سازمانی

./161

./115

./075

استخراجشده

1. VAF
2. SOBEL
3. T-value
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روایی واگرا :1روش فورنل و الرکر
ميزان رابطاه یاک ساازه باا شااخو هاای

در مقایساه رابطاه آن ساازه باا ساایر ساازههاسات،

بهطوریکه روایی واگرایی قابلقبول یک مدل حاکی از آن است که یاک ساازه در مادل ،تعامال
بيشتری با شاخوهای خود دارد تا با سازهای دیگر.
جدول  .3روایی واگرا
سازه

فضیلت

رفتار شهروندی

هویتیابی

شادمانی

سازمانی

سازمانی

سازمانی

سازمانی

فضيلت سازمانی

1/711

رفتار شهروندی سازمانی

5/754

5/705

هویتیابی سازمانی

5/736

5/611

5/760

شادمانی سازمانی

5/640

5/730

5/759

5/704

برازش کلی مدل

برازش کلی مدل شامل هر دو بی

مدل اندازهگيری و ساختاری میشود و با تأیيد برازش آن

بررسی برازش در یک مدل کامل می شود .برای بررسی برازش مدل کلی تنها از یک معيار باه ناام
برازش کلی مدل 0استفاده میشود .این معيار ازطری فرمول زیر بهدست میآید:
=برازش کلی مدل
بهطوریکه

نشانه ميانگين مقادیر اشتراکی هر سازه میباشد و

نيز مقادار

ميانگين مقادیر  R Squaresسازههای درونزای مدل است .وتازلس و دیگاران ( )0559ساه مقادار
 ./36 ، ./00 ، ./.1را بهعنوان مقادیر ضعيف ،متوس و قوی برای برازش کلی مدل معرفی نمودهاند
(وتزل .)177 :0559 ،بنابراین حاصلشدن  ./22برای برازش کلی مدل نشان از بارازش کلای قاوی
مدل دارد.
1. Divergent Validity
2. Goodness Of Fit
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یافتههای پژوهش
یافته های استنباطی :برای آزمودن فرضيههای اول تا پنجم از آزمون معنیداری تی استفاده
میشود .درصورتیکه مقدار این اعداد از قدر مطل  1/96بيشتر شوند ،نشان از صاحت رابطاۀ باين
سازهها و درنتيجه ،تأیيد فرضيههای پووه

در سطح اطمينان  90درصاد اسات .هماانطورکاه در

شکل شماره ( )3مشیو است .تحليال دادههاا نشاان داد کاه فضايلت ساازمانی باا ضاری
( )./060و ضری
ضری

مساير

معنیداری ( )3/694بار هویاتیاابی ساازمانی ماؤیر اسات .فضايلت ساازمانی باا

مسير ( )./150و ضری

شهروندی سازمانی با ضری

معنیداری ( )01/19بر رفتار شهروندی ساازمانی تاأیير دارد .رفتاار
معنایداری ( )3/11بار هویاتیاابی ساازمانی

مسير ( )./361و ضری

کارکنان تأیير دارد .همچنين متغير رفتاار شاهروندی ساازمانی باا ضاری
معنیداری ( )3/110نق

مساير ( )./000و ضاری

ميانجی را در رابطاه باين فضايلت ساازمانی و هویاتیاابی ساازمانی ایفاا

میکند و درنهایت متغير شادی سازمانی با ضری

معنیداری ( )1/199نق

تعدیلگر را در رابطاه

بين فضيلت سازمانی و هویتیابی سازمانی ایفا نمیکند و درنتيجه این فرضيه رد میشود.

شکل  .2ضریب معنیداری  t-valueفرضیههای پژوهش
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شکل .3ضریب مسیر استانداردشده

آزمون فرضیه چهارم (آزمون سوبل 1و آزمون واف:) 0
فرضیه چهارم :فضيلت سازمانی بر هویاتیاابی ساازمانی باهطاور بيرمساتقيم ازطریا متغيار
ميانجی رفتار شهروندی سازمانی تأیير دارد.
آزمون سوبل :در این فرمول ( aبرابر با مقادار ضاری
) bبرابر با مقدار ضری

مساير باين متغيار مساتقل و مياانجی)

مسير ميان متغير ميانجی و وابسته)؛ ) cبرابر با مقدار ضری

مسير بين متغيار

مستقل و وابسته )؛  Sa( :مقدار خطای استاندار مياان مساير متغيار مساتقل و مياانجی) و( :Sbمقادار
خطای استاندار ميان مسير متغير ميانجی و وابسته )
= 3/112

=تی  :فرضيه هارم

=

1. Sobel
2. VAF
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با جایگذاری در فرمول فو  ،مقدار  3/112برای فرضيۀ هارم بهدست میآید .هماانطورکاه
مشاهده شد ،مقدار تی حاصال از آزماون ساوبل برابار باا  3/112شاد ،باهدليال بيشاتربودن از1/96
میتوان اظهار داشت که در سطح اطمينان 90درصد ،تأیير متغير ميانجی رفتار شاهروندی ساازمانی
در ایر بين فضيلت سازمانی بر هویتیابی سازمانی معنیدار است.
تعیین شدت تأثیر میانجی :برای تعيين شدت ایر بيرمستقيم متغير ميانجی از آماارهای باه ناام
واف 1استفاده میشود که مقداری بين صفر و یک را اختيار میکناد و هر اه ایان مقادار باه یاک
نزدیک تر باشد ،نشان از قاویتارباودن تاأیير متغيار مياانجی دارد .درواقاع ،ایان مقادار نسابت ایار
بيرمستقيم بر ایر کل را میسنجد (داوری و رضازاده .)1390 ،مقادار واف از فرماول زیار محاسابه
میشود:
= واف
=واف فرضيه هارم
این بدان معناست که تقریبااً باي

از  00درصاد از ایار کال فضايلت ساازمانی بار هویاتیاابی

سازمانی ازطری بيرمستقيم توس متغير ميانجی رفتار شهروندی سازمانی تبيين میشود.
آزمون فرضیه تعدیلگر
فرضيه پنجم :شادمانی سازمانی بهعنوان متغير تعدیلگر بر رابطه فضيلت سازمانی و هویتیاابی
سازمانی تأیيری معنیداری دارد.
برخی موارد پي

می آید که پووهشگر در بررسی رابطه ميان دو متغير به یک متغير تعادیلگار

برخورد میکند و نياز پيدا میکند که تأیير این متغير تعدیلگار را در رابطاه مياان دو متغيار اصالی
بررسی نماید .متغير تعدیل گر جهت یا شدت رابطه بين متغيار مساتقل و وابساته را تعادیل (کام یاا
زیاد) میکند .در این پووه

برای سنج

متغير تعدیلگر که شادمانی سازمانی کارکنان میباشد،

در نرمافزار اسمارت پی.ال.اس .به این صورت بوده است که بهطور خودکار یک متغيار کاه نقا

1. Variance Accounted For
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تعاملی متغير مستقل اصلی و متغير تعدیلگار را ایفاا مایکناد ،باه ناام فضايلت ساازمانی /شاادمانی
سازمانی وارد مدل میشود .همانطورکه در شکل  0مشیو است ضری

معنیداری تی مربوط به

متغير فضيلت سازمانی × شادمانی سازمانی 1/164 ،نشان میدهد در ساطح اطميناان  %90نمایتاوان
تأیير متغير شادمانی سازمانی کارکنان را بهعنوان یک متغير تعدیلگر تأیيد کرد .بهعبارتدیگر ،در
سطح اطمينان  %90نمیتوان تأیيد کرد که متغير شادمانی سازمانی ،رابطه علی ميان فضيلت سازمانی
درکشده با هویتیابی سازمانی را تعدیل میکند.

بحث و نتیجهگیری
فضيلت ساازمانی باه تعاالی و ارتقاای رفتااری اعضاای ساازمان مرباوط مایشاود .قرارگارفتن
درمعر

فضايلت ساازمانی ،موجا

ایجااد احساساات م بات در کارکناان و بارانگيیتن آنهاا در

راستای کمک و احتارام باه یکادیگر و درنتيجاه اجارای هر اه بيشاتر رفتاار شاهروندی ساازمانی
میشود ،زیرا افراد با ذهنيت م بت از سازمان ،شهرت و اعتبار سازمانی خاود را افازای  ،اعتمااد و
احساس وفاداری را توسعه و در راستای حفظ و تقویت این اعتبار و انجام بهتر و کس

سود بيشاتر

برای سازمان تالش میکنند.
ميان فضيلت سازمانی و هویتیابی سازمانی ایر معنیداری وجود دارد .متغير فضيلت سازمانی با
ضری

آمارۀ تی ( )3/14و ضری

یافتههای این پووه

مسير ( )./060با هویتیابی سازمانی ایر معنیداری وجاود دارد.

با یافتۀ محققانی همچون نيکاندور و سا وریدی ( ،)0516ماریکو و دیگاران

( ،)0513شن و دیگران ( )0514و گيبنی و دیگاران ( )0511مطابقات دارد .کارمنادانی کاه ساطح
باالیی از فضيلت درکشده سازمانی را داراند ،معتقدند که سازمان واقعاً باه آنهاا و اولویاتبنادی
آنها اهميت فو العادهای میدهد .سازمانها میتوانند تاحدزیادی از ایجاد هویتیابی کارکناان باا
سازمان بهره ببرند .هویتیابی سازمانی با اناواع گارای هاای شاغلی ،رفتارهاا و پيامادهایی کاه از
سازمان پشتيبانی میکنند ،ازجمله تصميمگياری هاای فاردی ،تعهاد باه اهاداف مشاترک و تعامال
کارکنان ارتباط دارد .هر ه کارکنان سازمان هویت بيشاتری از ساازمان کسا

نمایناد ،باورهاای

م بتتاری نسابت باه ساازمان پيادا مایکنناد .بارایم اال ،ایان افاراد بار ایان باورناد کاه ساازمان،
خروجیهای باارزشی توليد میکند .متیصصان با هویتیابی سازمانی بااال ،نسابت باه آنهاایی کاه
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هویتیابی کمتری دارند ،نگرش مطلوختری نسبت به شغل ،سازمان و حرفه خود نشان دادهاند.
ميان فضيلت سازمانی و رفتار شاهروندی ساازمانی ایار معنایداری وجاود دارد .متغيار فضايلت
سازمانی با ضری

آمارۀ تی ( )03/10و ضری

دارد .یافته های این پووه

مسير( )./150با هویتیابی سازمانی ایار معنایداری

با یافتههاای محققاانی همچاون بهااریفار و جاواهری کامال (،)1319

ریبياارو و رگااو ( ،)0559رگااو و دیگااران ( )0515و رگااو ،همکاااران ( 1)0511و ماليااک و رامشااا
( )0516مطابقت دارد .پرورش فضيلت سازمانی (برایم ال ،ازطری صاداقت ،احتارام باينفاردی و
شفقت و ترکي
موج

استانداردهای باالی عملکرد باتوجهبه فرهنگ بیش

و یاادگيری از اشاتباهات)

بروز رفتار شهروندی و درنتيجه بهبود و ارتقای سالمت عاطفی کارکنان و ترویج تعهاد در

نيروی کار میشود .ازاینرو ،نتایج حاصل از آزمون فرضيه با کليه پووه هاای ماذکور مطابقات
دارد.

ميان رفتار شهروندی سازمانی و هویتیابی ساازمانی ایار معنایداری وجاود دارد .متغيار رفتاار
شهروندی سازمانی با ضری

آمارۀ تی ( )3/140و ضری

معناداری دارد .یافتههای این پووه

مسير( )./361با هویتیابی ساازمانی ایار

با یافتههای محققانی همچون جيانهاو ( ،)0515بلاو (،)0550

طوطيان ( )1394مطابقت دارد .رفتارهای م بت در ارتباط با هویتیاابی ساازمانی شاامل همکااری
بيشتر ،انجام فراتر از حد وظيفه اماور ساازمانی و تمایال باه بااقیمانادن باهعناوان یکای از اعضاای
سازمانی ،میباشد .هویتیابی سازمانی ابل

ازنظر اهداف و ارزشهاای مشاترک مياان ساازمان و

اعضای سازمان سنجيده میشود و به عنوان ابزاری برای ایجاد همبساتگی در سراسار ساازمان دیاده
میشود .به مسئوالن و مدیران توصيه میشود با استفاده از پرسشانامه فضايلت ساازمانی ،نسابت باه
ارزیابی مداوم کارکنان اقدام کنند تاا باتوجاهباه شاناختی کاه از ابعااد فضايلت ساازمانی باهدسات
میآورند ،گامهای عملی را برای بهبود عملکرد کارکنان و اوضاع ساازمان تحات مادیریت خاود
بردارند.
هدف پووه

حاضر ،بررسی تأیير فضيلت سازمانی بر هویتیابی سازمانی بود تا بينشی نسبت

به تأیير این دو متغير حاصل شود .یافتههای حاصل نشان میدهد که فضيلت سازمانی باهطورکامال
1. Rego
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هویتیابی سازمانی را پشتيبانی میکند و فضيلت سازمانی میتواند بهطورکامل هویتیابی سازمانی
و رفتار شهروندی سازمانی را توضيح دهاد .ازطرفای یافتاههاای تجربای نشاان مایدهاد کاه رفتاار
شهروندی سازمانی ،ميان فضيلت سازمانی و هویاتیاابی ساازمانی نقا

مياانجی و واساطه را ایفاا

میکند .تحقيقات ما یافتههای حوزه فضايلت ساازمانی و هویاتیاابی ساازمانی را گساترش داده و
نشان میدهد که فضيلت سازمانی بر هویتیابی سازمانی در پليس راهور هم تأیيرگاذار اسات و باا
متغير رفتار شهروندی سازمانی میتوان این رابطه را تقویت کرد .یافتههای ما مطالعاات قبلای را باه
روشهای میتلف گسترش میدهد؛ اولازهمه یافته های ماا بدناه دانا
فضيلت سازمانی در پليس راهور را افزای

را در ماورد ایارات م بات

داده اسات .علایربام ماهيات بایقيدوشارط ،فضايلت

سازمانی میتواند منافع خود را برای سازمان همراه داشته باشد .فضيلت سازمانی مایتواناد افاراد را
وادار کند تا از منافع خود فراتر روند و رفتار خود را به نحو احسن انجام دهناد کاه فراتار از رفتاار
یک بازیگر فریبنده است .یافتههای ما این دیدگاه را تأیيد میکند که فضيلت سازمانی ایر م بتی بر
رفتار شهروندی سازمانی دارد .این یافته ها به دان

محدودی در مورد ایرات فضايلت ساازمانی بار

رفتارهای م بت افزوده است .مطالعاه ماا همچناين نقا

مهام فراینادهای هویاتیاابی ساازمانی را

بهعنوان پاسخ فضيلت سازمانی بيان میکند .کارکنانی که فضيلت سازمانی باالیی را درک میکنند
و آن را دارا هستند ،بر این باورند که سازمان واقعاً و صادقانه به آنها اهميت میدهد و کارکنان این
ایرات م بت را برای خود اولویتبندی میکنند .باتوجهباه ارزشهاا و باورهاای ساازمانی ،آنهاا باا
سازمان خود احساس هویت میکنند و پسازآن سطح بینظمی را در ساازمان کااه

مایدهناد و

آینده خود را در ارتباط با سازمان میبيند .بهدليل اینکه پليس راهور یکی از نهادهای مهم و متولی
نظم و امنيت کشور است ،وجود کارکنانی که در مواقع لزوم رفتارهاای شاهروندی ساازمانی را از
خود بروز دهند در عملکرد و حتی بر بازتاخ وجهۀ این سازمان در جامعه ،بسيار کليدی و ایرگذار
است؛ راکه عملکرد نامناس  ،عدم پاسیگویی و عدم برخورد مناس
موج

کارکنان با اربااخرجاوع،

ایجاد فاصله بين مردم و ارگان دولتی و نارضایتی افراد شده و کمکم مراجعين به این نتيجه

میرسند که این بازوی اجرایی دولات بارای آنهاا سااخته نشاده اسات و خواساتههاا و نيازهایشاان
بهوسيلۀ این ابزار دولتی تأمين نیواهد شد و بهتدریج سرخورده شده و در مقابل عادم پاسایگویی
شفاف به مشکالت ،نسبت به سازمان دولتی بدبين میشوند و دیگر آن ساازمان در اذهاان عماومی
بهخوبی تصویر نمییابد.
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ازآنجاکه میاطبان مستقيم این سازمان بهطور مساتقيم باا جامعاه نياز در ارتبااط هساتند ،ایجااد
بدبينی در آنها به بدبينی در جامعه نيز منجر خواهد شد؛ ازاینرو ،برای ناين ساازمان مهمای الزم
است تا رفتارهای شهروندی سازمانی باالیی را ميان کارمندان خود پرورش دهد .در محاي کااری
پویای امروز ،که کارها بي ازپي

در تيمها انجام میشود و انعطافپذیری محي  ،اهميت بااالیی

دارد ،سازمان ها به کارمندانی نيااز دارناد کاه خاود را درگيار رفتارهاای خاوخ شاهروندی کنناد.
سازمان ها خواهان و نيازمند کارمندانی هستند که این کارها را بدون آنکه در شرح شغلیشاان قياد
شده باشد ،انجام دهند .شواهد هم نشان داده است ،کارایی سازمانهایی که نين کارمندانی دارند،
از سازمانهای دیگر باالتر است .سازمان شاد یکی از رویکردهای توسعه سازمان است که بساياری
از سازمانها آن را پذیرفتهاند ،اما اک ر متصدیان از دانا

کاافی درباره شاادی در محااي کااار و

همچناين ایجااد ناين شادیای برخوردار نيستند .بنابراین ،بسياری از سازمانهاا باا فعالياتهااایی
مانناد شاوخی و خناده و تفریح ،ایجاد شادی میکنند .بهعاالوه بادون درنظرگارفتن خصوصايات
ساازمان ،محاي ساازمان و نيازهای کارکنان ،فعاليتهای فو را انجام مایدهناد
باتوجهبه نتایج فرضيه پووه

مبنیبر رابطه بين فضيلت سازمانی و رفتاار شاهروندی ساازمانی،

پيشنهاد میشود تقویت مواردی ون ارزش سودمندبودن ،کمک به همکاران و شهروندان در حل
مسائل و مشکالت کاری و زندگی ،بهعنوان یک ویوگی م بت که موج
شده و از این طری سب

تحق فضيلت ساازمانی

بروز رفتارهای شهروندی و داوطلبانه خواهد شد ،مورد توجه قرار گيرد.

به مدیران سازمان پيشنهاد میشود باا ابزارهاایی کاه در دسااات دارناد ،هویاتساازمانی را در
سااازمان تقویت نمایند تا به تبع آن رضاایت شاغلی باين کارکناان پلايس راهاور افازای
کارکنان رفتارهای فرا نق

یاباد تاا

را از خود بروز دهند یا زمينههایی جهت هر ه بيشتر رفتارهای فرانق

مأموران پليس راهور فراهم شود و رؤسا و مدیران سازمان به درک بهتر هویتسازمانی و تاأیير آن
بر رضایت شغلی مأموران کمک کنند و در راستای ایجاد جوی مبتنیبر احترام و اعتماد متقابال در
سازمان تالش کنند تا کارکنان رفتارهای فرانق
با افزای

بيشتری را از خود نشان دهند.

شادی و نشاط در پليس راهور میتوان عالوهبر ایجاد محيطای رضاایتبیا

بارای

کارکنان پليس راهور ،با بسياری دیگر از مشکالت ازجمله ميزان بيبت ،بیانگيزگی ،بیحوصلگی
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جسمی و روحی مقابله کرد و محيطی مؤیر برای پاذیرش اهاداف و ارزشهاای

و کسالت ،امرا

سازمانی را فراهم کرد.


به مسئوالن نيروی انتظامی و مادیران توصايه مایشاود باا اساتفاده از پرسشانامه فضايلت
سازمانی ،نسبت به ارزیابی مداوم نيرویهای انتظامی اساتانهاا اقادام کنناد تاا باتوجاهباه
شناختی که از ابعاد فضيلت سازمانی بهدسات مایآورناد ،گاامهاای عملای بارای بهباود
عملکرد کارکنان و اوضاع سازمان تحت مدیریت خود بردارند.

 دستاندرکاران نيروی انتظامی و مدیران این سازمانها ،برای دستيابی به اهاداف بهتار و
واالتر ،باید سازوکارهای تقویت فضيلت سازمانی بهویوه بعد »انسجام« را ازطری ایجاد
تعامل و همکاری بين افراد ،توجه به نيازهای مشترک گروه و توجه به هنجارهای گروه،
همچنين بعد »خوشبينی سازمانی« ازطری تغيير و تنوعدادن به افکاار ،تقویات نفاس و
اراده و مبارزه با یأس و نااميدی را در سازمان فراهم کنند .باید روحيه خاوشبينای را در
کارکنان تقویت نمایند .باید این احساس را در کارکنان سازمان ایجااد نمایناد کاه آنهاا
موف خواهند شد ،هر ند کارها الشیتر و دشوارتر شود .البته خوشبينای واقاعگارا و
انعطافپذیر مدنظر است.
بهکارگيری سنجههای معتبر که در پووه های بينالمللی آزماون شاده و از روایاای و پایاایی
الزم برخوردار بوده اند ،نقطه قوت پووه
تأیيد تعميمپذیری این ابزارهای سنج

حاضر است .این امر باعار تادقي روایاای سانجههاا و
در محي های سازمانی در ایاران شاده است و اميد میرود

کااه نتااایج حاصاال ،در پااووه هااای آتااای تکميااال شااود و زميناااه تربيااات ،شناسااایی ،جااذخ و
بهکارگيری کارکنان و مدیرانی را فراهم نمایاد کاه هر اه بيشاتر از عناصار تشاکيلدهناده م بات
اندیشی و م بتگرایی بهرهمند شوند تاا از آن طریا  ،زميناه ایجااد سازمانهاای م باتگارا فاراهم
شود.

در این پووه

ابعاد فضيلت سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته است ،لذا پيشنهاد میشود برای

پووه های آتی ایر ابعاد فضيلت سازمانی بر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و هویتیابی ساازمانی
مورد بررسی قرار گيرد .ازآنجاکه نوع هویتیاابی کارکناان پلايس راهاور باا ساازمانهاای بیا
دولتی و بی

خصوصی دیگر ممکن است ،متفاوت باشد پيشنهاد میشاود ایان پاووه
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سازمان دولتی دیگر انجام گيرد یا اینکه پووه
بی

بهصاورت هامزماان و باهصاورت تطبيقای در دو

خصوصی و دولتی انجام شود و یا ازآنجاکه سياستهای سازمانها و نهادها در قبال حمایت

از کارکنان متفاوت است ،بهتر است این پووه

در صنایع دیگر ازجمله خودرو ،بيمه و شارکت-

های هواپيمایی مورد بررسی قرار گيرد .بهتر است پووهشگران پووه های آینده متغيرهای کنترل
یعنی سطح تحصيالت ،جنسيت ،سابقه کاری و موارد مشاابه را ماورد بررسای قارار دهناد؛ راکاه
ممکن است نتایج براساس موارد ذکرشده ،متفاوت باشد.
محدودیت کلی پووه

حاضر این اسات کاه باتوجاهباه اینکاه جامعاه آمااری ایان پاووه

کارکنان پليس راهور استان مازندران هستند ،میباید به تفاوتهایی ازلحاا فرهنگای ،سااختاری،
محيطی آنها توجه کرد .بنابراین ،تعميم آن به سایر نهادها بهسادگی امکانپاذیر نيسات .ازآنجااکاه
ابزار گرداوری دادهها پرسشنامه بوده است ،ماهيت خودارزیابی کارکنان ممکن اسات گارای
تظاهر در پاسخ به سؤاالت پووه

را ایجاد کند و نتایج پووه
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