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چكيده
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر فرسودگی شغلی ،رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت با رفتار شهروندی با میانجیگری
تعهد سازمانی و ارائه راهبردهای موثر جهت بروز رفتارشهروندی سازمانی است .جامعه آماری تحقیق حاضر کارمندان ستادی
اداره کل مخابرات استان قم است که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ،نمونهای به حجم  171نفر انتخابشده است.
برای گردآوری دادههای تحقیق ،از ابزار پرسشنامه استفادهشده است .برای بررسی میزان پایایی سؤاالت پرسشنامه ،میزان
آلفاکرونباخ سؤاالت محاسبهشده که برای همه سؤاالت باالی  0/7است .دادههای جمعآوریشده با استفاده مدل معادالت
ساختاری ،تجزیهوتحلیل شد و درنهایت نتایج نشان داد که رضایت شغلی بر تعهد سازمانی تأثیر معنادار و مستقیم دارد،
فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی رابطه معنادار و معکوس دارد .تمایل به ترک خدمت بر تعهد سازمانی تأثیر معنادار و
معکوس دارد ،تأثیر معنادار و مستقیم تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تأیید شد .رضایت شغلی و فرسودگی شغلی
بهطور غیرمستقیم و از طریق تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر غیرمستقیم دارند در این میان ،تأثیر غیرمستقیم
فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی معکوس است .همچنین ،تمایل به ترک خدمت بر رفتار شهروندی سازمانی
تأثیری ندارد .لذا تعهد سازمانی میتواند در رابطه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی نقش
میانجی داشته باشد.
واژگان کلیدی :تعهد سازمانی ،تمایل ترک به خدمت ،رضایت شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی ،فرسودگی
شغلی

 1نویسنده مسئول

.1مقدمه
از مهم ترین منابع دستیابی به اهداف هر سازمان خصوصا در بخش خدماتی منابع انسانی میباشد .از شاخصهای برتری سازمان
نسبت به سازمان های دیگر داشتن نیروی انسانی متعهد معرفی شده است ،نیروی انسانی دارای وابستگی سازمانی ،وفادار و
سازگار با اهداف سازمان که فراتر از وظایف و مسئولیتهای شغلی فعالیت نمیاد ،میتواند عامل مهمی در کارایی سازمان
باشد .تعهد نیروی انسانی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد و شناخت وضعیت تعهدسازمانی
کارکنان می تواند به مدیران در پیشرفت و بهبود کارکنان یاری رساند(جوربنیان و همکاران .)18 ،1393،کارکنانی که از شغل-
شان رضایت داشته باشند در جهت تحقق اهداف سازمانی از تالشی فرونمیگذارد و رفتارهای فرانقش از خود بروز میدهد.
سازمان ها بدون تمایل افراد به همکاری قادر به توسعه اثربخش خود نیستند ،تفاوت همکاری خودجوش و اجباری اهمیت
فر اوانی دارد .تحقیقات اخیر بر نقش و اهمیت رفتارشهروندی سازمانی در موفقیت سازمانی تاکید فراوانی شده است ،و به
جهت اثرات مثبت رفتارشهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی ،بررسی عوامل ایجاد کننده آن از اهمیت برخوردار است ،از
جمله :نگرشهای شغلی رضایت شغلی و تعهد سازمانی به عنوان پیشبینی کنندههای مستقیم رفتارشهروندی سازمانی محسوب
می شوند ،نیروی انسانی وفادار ،خشنود ،سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر
است فراتر از وظایف مقرر ،فعالیت کند ،میتواند عامل مهمی در اثربخشی سازمان باشد .وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با
باال رفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ،تأخیر و ترک خدمت کارکنان است و وجههی سازمان را در اجتماع
مناسب جلوه داده ،زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم میآورد (ایمانی و امیرشایان جهرمی .)30 ،1392 ،در مقابل جنبه
مثبت و اثرگذار بر رفتارشهروندی سازمانی ،توجه به جنبههای منفی محیط کار نیزحائز اهمیت است ،ازجمله مهمترین اثرات
فشار محیط کار ،فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت است که نهتنها عملکرد فردی بلکه عملکرد سازمانی را تحت تاثیر
قرار میدهد ،بنابراین توجه به اثرات آن بر بروز رفتارهای خودجوش کارکنان در مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته
است .اهمیت عملی رفتارشهروندی سازمانی در این است که به کارکنان کمك میکند که به شرایط پر از ترس و بیم ناشی از
وابستگی متقابل به یکدیگر فائق آیند ،عالوه بر ضرورت این رفتار در دنیای متحول کنونی ،همکاری داوطلبانه یك عامل
کلیدی در اجرای موثر

تصمیمهای راهبردی است .اجرای هدفهای تصمیم راهبردی ،مستلزم خالقیت و اقدام همزمان

افراد و هردو مستلزم روحیه همکاری داوطلبانه است ،بنابراین یکی از چالشهای اساسی مدیریت راهبردی نحوه جلب این
همکاری است .سازمانها بهویژه سازمان های جهان سوم که نیازمند جهشی عمده در افزایش کارآمدی هستند ،باید زمینه را به
گونهای فراهم سازند که کارکنان و مدیرانشان با آسودگی خاطر تمامی تجربهها ،تواناییها و ظرفیتهای خود را در جهت
اعتالی اهداف سازمانی به کار گیرند ،این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه عوامل مؤثر بر توسعه رفتارهای شهروندی سازمانی
شناسایی و بسترهای الزم برای پیادهسازی اینگونه رفتارها فراهم شود(زارعیمتین و همکاران .)40 ،1389،لذا نیازمند شناسایی
و تدوین راهبردهای مناسب جهت بروز چنین رفتارهایی در سازمان هستیم ،و بدلیل نقش کارکنان در سازمانهای خدماتی از
جمله مخابرات ،محققان را برآن داشت که به بررسی نقش نگرشهای شغلی بر بروز رفتارشهروندی سازمانی در اداره کل
مخابرات استان قم پرداخته و در ادامه راهبردهایی جهت ارتقا این نوع رفتارها و ایجاد زمینههای بروز آن ارائه نمایند.
.2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بر اساس پژوهشها ،نگرشهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی بیشترین توجه را به خودش جلب کرده است .و در طول دو
دهه گذشته ،نگرش شغلی غالبی است که محور توجه پژوهشگران بوده و موضوع فرا تحلیلهای زیادی قرارگرفته است (دانش
فرد و محجوب روش .)118 ،1388،به عالوه محیطهای رقابتی امروزی کارکنانی را میطلبد که شهروندان خوبی باشند به
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شکلی که کارکنان تمایل به گسترش همیاری و کمك به همکاران ،کارفرمایان و ارباب رجوع از خود بروز دهند .نیروی
انسانی وفادار و سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی که حاضر باشد فراتر از وظایف مقرر در شرح شغلش فعالیت کند عامل
مهمی در اثربخشی سازمانی محسوب میشود(اسکندری و ایراندوست .)108 ،1394،هدف این پژوهش بررسی متغیرهای
رضایت شغلی ،فرسودگی شغلی ،تمایل به ترک خدمت ،تعهدسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و ارائه راهبردهای مناسب
جهت بروز رفتارشهروندی سازمانی میباشد .رضایت شغلی و تعهد سازمانی تا زمانی که در همه کارکنان وجود دارد نوعی
تعادل روحی سازمانی به وجود میآورد که باعث تنظیمات رفتاری در سازمان میشود (گرجی و همکاران.)77 ،1389،
رضایت شغلی را میزانی که فرد از کارش راضی و خوشحال است تعریف کردهاند(سوما و لشا .)43 ،2013،رضایت شغلی یك
فرد که بر اساس تعیین درجه سازش یافتگی و ویژگیهای روانی اجتماعی آن فرد با شرایط کار ارزشیابی میشود ،معیاری
برای تعیین عملکرد شغلی است .برمبنای نظر اسپکتور ( )1997عواملی که بر رضایت شغلی اثر میگذارند در چهار گروه
قابلطبقهبندی هستند که عبارتاند از :عوامل سازمانی ،عوامل محیطی ،ماهیت کار و عوامل فردی (زمینی و همکاران،1390 ،
 .)31رضایت شغلی با متغیرهای بسیاری از جمله :غیبت ،ترک خدمت ،میزان بهرهوری ،رفتارهای شهروندی سازمانی و
وفاداری مشتری ارتباط دارد (قلیپور .)125 ،1390 ،متغیر دیگری که در محیطهای کاری کماکان یکی از مفاهیم چالشانگیز
موردتحقیق در حوزهها ی مدیریت ،رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی است ،تعهدسازمانی میباشد .تعهد سازمانی یك
نگرش شغلی و حرفهای است که بهواسطه پیامدهای کاری و شغلی متعددی که برای سازمانها داشته و دارد موردتوجه
قرارگرفته است .در کالمی موجز میتوان گفت تعهد سازمانی تمایل کارکنان برای تشریكمساعی در یك سیستم یا نظام
(سازمان) مبنی بر همکاری است (نصیری پور و همکاران ،)50 ،1390 ،و بهعنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر
گرفته میشود که بر اساس آن فردی که شدیدا متعهد است ،هویت خود را با سازمان معین میکند ،در سازمان مشارکت می-
کند و در آن درگیر میشود و از عضویت در سازمان لذت میبرد و فرد را با سازمان پیوند میدهد ،بنابراین این پیوند احتمال
ترک شغل را کاهش خواهد داد (مسعودی اصل و همکاران .)1391596 ،آلن و میر( )1997سه جزء را برای تعهد سازمانی
ارائه دادهاند.1 :تعهد عاطفی 2:در بردارنده پیوند عاطفی کارکنان با سازمان است .بهطوری که افراد خود را با سازمان خود
معرفی میکنند .2 .تعهد مستمر 3:بر اساس این تعهد فرد هزینه ترک سازمان را محاسبه میکند .3 .تعهد هنجاری 4:در این
صورت کارمند احساس میکند که باید در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است(بهروان و سعیدی،1390،
 .)184در مقابل تعهدسازمانی و رضایت شغلی که فرد را با سازمان پیوند میدهد ،جنبههای منفی محیط کاری چون تمایل به
ترک خدمت و فرسودگی شغلی کارکنان قرار دارد که فرد تمایل به ارائه عملکرد مناسب ندارد .درواقع نگهداری کارکنان از
چالشهای بزرگ منابع انسانی است که سازمان ها با آن روبرو هستند ،از بهترین متغیرهایی که تمایل به ترک خدمت را تحت
تأثیر قرار میدهد ،تعهد سازمانی است و کارکنان بر اساس میزان برداشتشان از هزینهها ترک سازمان اقدام به ترک یا ماندن در
سازمان میکنند(پونو و چوآ.)2677 ،2010،تمایل به ترک خدمت بهترین پیشبینی کننده ترک خدمت شناختهشده است.
تبعات منفی تمایل به ترک خدمت از ترک خدمت عملی ملموستر است ،زیرا کارکنانی که تمایل به ترک شغل خود دارند،
درنهایت یا بهصورت عملی سازمان را رها نموده یا از منظر روانی در سازمان حضور نخواهند داشت (رحیم نیا و نیکخواه
فرخانی .)9 ،1392 ،تمایل به ترک خدمت ،اثربخشی کلی سازمان را کاهش میدهد(فایسل و االسماعیل،2014،
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.)30فرسودگی شغلی نیز از پیامدهای منفی محیط کاری است ،پدیدهای که در سالهای اخیر توجه روانشناسان و دانشمندان
مدیریت را به خود جلب کرده است .استفاده فنی و تخصصی از واژه فرسودگی شغلی در اصل به فریدنبرگر کسی که اولین
مطالب را در سال  1974در باب این مفهوم به رشته تحریر درآورد ،برمیگردد .فرویرنبرگر فرسودگی را حالتی از کوفتگی یا
ناکامی ناشی از نوعی ازخودگذشتگی در زندگی است ،میداند .مزلچ و جکسون آن را بهعنوان سندرمی از خستگی عاطفی،
مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی تعریف کردهاند (حجتخواه و همکاران .)37 ،1391 ،عوامل متعددی در ایجاد
فرسودگی شغلی مؤثر شناختهشده است ،که عبارتاند از عوامل محیطی ،فردی و سازمانی .ازجمله عوامل سازمانی که منجر به
فرسودگی شغلی میشود ،سبك مدیریت ،مقررات خشك کاری و غیرقابل انعطاف ،عدم امنیت شغلی و فرصتهای اندک
ارتقا نامبرده شده است (زمینی و همکاران .)31 ،1390 ،از متغیرهای بسیاری که از تعهد سازمانی تأثیر میپذیرد ،رفتار
شهروندی سازمانی ،است(اناچ و همکاران )884 ،2013،در ادبیات نوین مدیریت از رفتارهای خودجوش و آگاهانه در سازمان
تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی یاد میشود .رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهایی است که برای انجام شغل و
موفقیت سازمانی موردنیاز است (ییلدیریم.)1097 ،2014،از دهه  1970مطالعات بر روی رفتار شهروندی سازمانی آغاز و
ادبیات وسیعی را شامل

میشود و شناسایی تأثیرات آن بر عملکرد سازمانی مورد توجه قرار گرفته است(مگدالنا،2014،

 .)740ارگان ( ) 1977اصطالح رفتار شهروندی سازمانی را عنوان و آن را از اجزای عملکرد شغلی نامید (مورفی و
همکاران )288 ،2002،و آن را اینگونه تعریف کرد :رفتاری فردی که داوطلبانه است ،بهطور صریح یا ضمنی توسط سیستم
رسمی پاداش برانگیخته نشده است و کارایی سازمان را افزایش خواهد داد .همچنین تمایل کارکنان به انجام رفتارهایی که
فراتر از الزامات رسمی نقششان است .ارگان استدالل میکند ،رفتارهای شهروندی سازمانی با رفتارهایی چون :جوان مردی،
وجدان ،رفتار مدنی و نوعدوستی در میان کارکنان شناخته میشود (نقشباندی و کاور )186 ،2011،در طول سالهای مختلف
محققان زمان زیادی جهت شناسایی و اندازه گیری ابعاد گوناگون رفتار شهروندی سازمانی صرف کردند .در ابتدا دو بعدازآن
شناسایی شد که شامل :یعنی انطباق عمومی و نوعدوستی بود ،که اشاره به آنچه یك کارمند خوب باید انجام دهد و به افراد
مشخصی کمك نماید ،بعدها ابعاد دیگری از آن شناسایی شد ازجمله رفتار خاص افراد و رفتار در جهت بهبود سازمان،
رفتارهای درون نقش و رفتارهای خارج از نقش ،است .نتایج تحقیقات مختلف این را نشان دادند که تمام ابعاد شناختهشده از
رفتار شهروندی سازمانی در یك بعد خالصه میشوند ،تمایل عمومی برای همکاری با سازمان (کاستر.)2 ،2014،
ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر اساس تحقیقات بسیاری که انجامشده است شامل:
نوعدوستی :اشاره به رفتارهای داوطلبانه دارد ،زمانی اتفاق میافتد که فرد کارمند را در شرایط غیرمعمول برای انجام وظایفش،
کمك میکند.
وجدان کاری :اشاره به رفتارهایی چون وقتشناسی و رفتارهایی فراتر از انتظارات یا الزامات طبیعی میرود.
ادب و نزاکت :مؤدب بودن ،بامالحظه رفتار کردن با دیگران و رفتار محترمانه داشتن با دیگران .رفتارهای مؤدبانهای که مانع از
ایجاد مشکل و مسأله در محیط کار و برای جلوگیری از مشکالت محتمل در آینده.
فضیلت شهروندی :بیانکننده مشارکت مسئوالنه کارکنان در چرخه حیات سازمان است؛ و اشاره به زندگی سیاسی سازمان
دارد.
جوانمردی :اشاره به تحمل ناسازگاری و شرایط دشوار غیرقابلاجتناب در سازمان دارد (نقشباندی و کاور.)187 ،2011،
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رفتار شهروندی سازمانی با غیبت و ترک خدمت رابطه منفی و با رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و هویتسازمانی رابطه مثبت
دارد (قلی پور .)129 ،1390 ،رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معموال توسط رابطه بین زیردستان و رئیس ،رابطه میان
کارکنان یك گروه کار و ویژگیهای فردی تعیین میشود .یافتههای ارگان ( )1998و موننز ( )1995ارتباط تعهد سازمانی و
رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی را نشان میدهد (اوودچ و نانگولی.)50 ،2013،
نتایج پژوهش انصاری و همکاران( )1389که بر روی 103نفر از کارکنان شرکت حفاری نفت فالت قاره انجام شد ،نشان داد
رضایت شغلی به صورت مثبت و معنادار بر تعهدسازمانی و رفتارشهروندی سازمانی تاثیر میگذارد .در تحقیقات بسیاری تأثیر
مثبت رضایت شغلی بر تعهد سازمانی نشان داده است (سوما و لشا2013،؛ویلیام و هامز1986،؛وونگ و
همکاران1995،؛ریچاردز )1985،بنابراین فرضیه اول پژوهش شامل:
 -1رضایت شغلی بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتایج پژوهش کردتمینی و کوهی ( )1390نشان داد که بین تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنیداری وجود
دارد ،اوسمان و راجا ( )2013به بررسی تاثیر فرسودگی شغلی بر تعهدسازمانی 200نفر از کارکنان بخش خصوصی و دولتی
پرداختند ،هدف پژوهش یافتن زمینههای فرسودگی شغلی کارکنان و تعهد کمتر آنان به سازمان بود ،نتایج پژوهش نشان
دهنده ،استرس شغلی بیشتر کارکنان بخش خصوصی در مقایسه با مشاغل دولتی بود که منجر به فرسودگی شغلی بیشتر
میشود  ،بنابر پژوهشها فرضیه دوم تحقیق به شرح زیر میباشد:
 -2فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی تأثیر منفی و معنادار دارد.
گرجی و همکاران ( )1389به بررسی وضعیت تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی ،غیبت و تأخیر ،ترک خدمت و
عملکرد کارکنان پرداختند ،یافتههای تحقیق نشان داد ،میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطهای وجود نداشته و رابطه
میان تعهد سازمانی و غیبت و تأخیر و ترک خدمت رابطه معکوس وجود دارد.
در تحقیقاتی (استالوورد2004،؛ آلن و میر )1990،رابطه منفی تمایل به ترک خدمت و تعهد سازمانی نشان دادهشده است.
فرضیه سوم پژوهش:
 -3تمایل به ترک خدمت بر تعهد سازمانی تأثیر منفی و معناداری دارد.
جوربنیان و همکاران( ) 1393در پژوهشی همبستگی بین تعهدسازمانی با رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان ستاد سازمان
بهزیستی شهر تهران را مورد بررسی قرار دادند ،یافتهها نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار میان تعهدسازمانی و رفتارشهروندی
سازمانی بود ،در پژوهشهای دیگری از جمله :تحقیق جعفری و همکاران ( ،)1393پورسلطانی و امیرجی نقندر ( )1392ارتباط
مثبت و معنادار تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نشان داده است .فرضیه چهارم پژوهش به صورت زیر عنوان شده
است:
 -4تعهد سازمانی رابطه مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
بر اساس فرضیههای پژوهش مدل شماره  1ارائه میگردد:

شكل شماره  :1مدل ارائهشده بر اساس فرضيههاي پژوهش
.3روش شناسی تحقیق
این تحقیق ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی و از نوع پیمایشی است و ازنظر زمانی در حیطه
تحقیقات مقطعی قرار دارد.
تحقیق در سطح  500نفر از کارمندان ستادی اداره کل مخابرات استان قم که  302نفر از آنها کارمندان تماموقت بوده و
جامعه هدف ما را تشکیل میداد ،انجامشده است .حجم نمونه جامعه هدف طبق فرمول کوکران  169نفر بودهاند لذا بین 230
نفر از آنها پرسشنامه توزیع شد و با نرخ بازگشت  74درصد 171 ،پرسشنامه جمعآوری ،موردبررسی و تحلیل نهایی شد.
پس از بررسی دادههای جمعیتشناختی نمونه تحلیل توصیفی نشان داد که بیشترین تعداد افراد نمونه ( 45درصد) دارای
تحصیالت لیسانس هستند و ازنظر سن بین  30تا  40سال هستند که معادل  49/7درصد کل نمونه است .همچنین ،افراد باسابقه
کار  5تا  15سال و  15تا  25هر یك با  39/8درصد بیشترین حجم نمونه را تشکیل میدهند .در نمونه موردبررسی تعداد مردان
بسیار بیشتر از تعداد زنان است و این تفاوت به حدی است که تعداد مردان بیش از  40برابر تعداد زنان است.
برای سنجش فرسودگی شغلی ،رضایت شغلی ،تمایل ترک به خدمت ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه-
های استاندارد که به ترتیب توسط مسلچ و جکسون ( ،)2000اسمیت و همکاران ( ،)1969کارلی ( ،)1984آلن و میر ( )1990و
اورگان و کانوسکی( )1996طراحیشده است ،استفاده شد .به دلیل استاندارد بودن پرسشنامهها روایی آنها مورد تائید است.
برای پایایی آنها نیز از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد؛ که برای پرسشنامههای فرسودگی شغلی  ،0/814رضایت شغلی
 ،0/814تمایل ترک به خدمت  0/841و رفتار شهروندی سازمانی  0/8و برای تعهد سازمانی باالی  0/792به دست آمد که
پایایی قابلقبول را نشان میدهد.
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.4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در این پژوهش طبق روش دومرحلهای پیشنهادی اندرسون و گرباین ( )1988دادهها تجزیهوتحلیل شد .1 :مدل اندازهگیری
بررسی شد؛  .2مدل ساختاری تجزیهوتحلیل شد .در تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده از نرمافزارهای  SPSS16و
 AMOS22استفاده شد .قبل از طراحی مدل ساختاری ،برای آزمون نرمال بودن چندمتغیره از دو شاخص چولگی 5و
کشیدگی 6استفاده شد که برای نرمال بودن ،مقدار آنها باید در دامنه بین  -1الی  +1و یا  -1/5الی  +1/5باشد(شوماکر و
لوماکس،2004،ص )69 :با توجه به نتایج بهدستآمده ،قدر مطلق مقادیر شاخص کشیدگی بهدستآمده برای تمامی گویهها
در محدوده قابلقبول به دست آمد و دامنه مقادیر شاخص چولگی بین  -0/417الی  +0/781و شاخص کشیدگی بین -0/714
الی  +0/709به دست آمد که بر این اساس ،دادههای مربوط به متغیرهای مختلف موردمطالعه نرمال بودند .برای انجام تحلیل
عامل تأییدی ،ابتدا متغیرهایی که بیش از یك عامل برای سنجش آنها استفادهشده است و به عبارتی ،دوسطحی هستند با
تحلیل عامل تأییدی تائید شد و در مورد آنها تلفیق آیتمها صورت گرفت .در این راستا ،متغیر رفتار شهروندی سازمانی دارای
 5بعد نوعدوستی ،ادب ،جوانمردی ،وظیفهشناسی و رفتار مدنی است؛ بنابراین ،برای این متغیر تحلیل عاملی مرتبه دوم انجام
گرفت.

شکل  .2تحلیل عامل تأیید مرتبه دوم برای رفتار شهروندی سازمانی
با توجه به اینکه بارهای عاملی برای مدل رفتار شهروندی سازمانی در محدوده قابلقبول قرار دارد و شاخصهای برازش،
برازش مدل را تأیید میکند این مدل تأیید میشود و تلفیق آیتمها اجرا شد.

5

Skewness
Kurtosis

6

همچنین ،متغیر تعهد دارای سه بعد تعهد هنجاری ،تعهد استمراری و تعهد عاطفی تشکیلشده است و هر بعد با تعدادی گویه
بررسیشده است؛ بنابراین ،قبل از تجزیهوتحلیل مدل اندازهگیری ،تحلیل عاملی مرتبه دوم برای این متغیر انجام شد.

شكل  .3تحليل عامل تأیيدي مرتبه دوم براي تعهد
با توجه به شکل ،بارهای عاملی در فاصله بین  0/50تا  0/95قرار دارد که همگی بیش از  0/5هستند و قابلقبول است و نشان از
اعتبار خوب دادهها است .همچنین ،شاخصهای  CFIو  ،IFIبه ترتیب ،برابر با  0/952و  0/952به دست آمد که در محدوده
قابلقبول قرار دارد شاخص  RMSEAمعادل  0 /052به دست آمد که قابلقبول است کای اسکوئر هنجارشده برابر با 1/457
است که در محدوده قابلقبول قرار دارد .بهطور کل ،مدل برازش شد و تلفیق آیتمها در مورد آن صورت گرفت .متغیر
فرسودگی شغلی نیز یك متغیر دوسطحی است بنابراین ،برای این متغیر نیز تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم انجام گرفت.
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شكل  .4تحليل عاملی مرتبه دوم براي فرسودگی شغلی
با توجه به شکل ،بارهای عاملی در فاصله بین  0/57تا  0/96قرار دارد که همگی بیش از  0/5هستند و قابلقبول است و نشان از
اعتبار خوب دادهها است .همچنین ،شاخصهای  CFIو  ،IFIبه ترتیب ،برابر با  0/933و  0/934به دست آمد که در محدوده
قابلقبول قرار دارد شاخص  RMSEAمعادل  0/079به دست آمد که قابلقبول است کای اسکوئر هنجارشده برابر با 1/997
است که در محدوده قابلقبول قرار دارد .بهطور کل ،مدل برازش شد و تلفیق آیتمها در مورد آن صورت گرفت.
تجزیهوتحلیل مدل اندازهگیری
بهمنظور ارزیابی مدل اندازهگیری ،ابتدا مدل اندازهگیری اعتبارسنجی شد .به این منظور ،دو روش اعتبارسنجی اجرا شد:
الف) اعتبار همگرا 7:بر طبق فارنل و لرکر ( )1981و هیر و همکاران ( )2006بارهای عاملی که حداقل برابر با  0/5باشد،
اعتبار را نشان میدهد .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،بارهای عاملی از ( 0/524آیتم  -3سالمت سازمانی) تا
( 0/8232آیتم  -3انگیزه درونی) دامنه دارد که همگی در بیش از  0/5است و قابلقبول است.
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. Convergent validity

بر طبق هیر و همکاران ( ،)2006درصورتیکه شاخص CR8باالتر از  0/7باشد ،اعتبار سازه باالست و بین  0/6تا  0/7اعتبار
قابلقبول است .بر طبق جدول  2شاخص  CRبرای متغیرهای مدل بین  0/725برای تعهد تا  0/921برای سالمت سازمانی به
دست آمد که نشاندهنده اعتبار باال است.
ب) اعتبارتشخیصی 9:به دلیل اینکه در این مدل بیش از یك متغیر پنهان وجود دارد ،اعتبار تشخیصی نیز بررسی شد .طبق
پیشنهاد بایرن ( ،)2010اگر همبستگی بین متغیرها کمتر از  0/9باشد ،نشاندهنده اعتبار تشخیصی ابزار اندازهگیری است .در این
تحقیق همبستگی میان تمامی سازهها کمتر از  0/9است که قابلقبول است (جدول  .)3بنابراین ،سازهها دارای اعتبار تشخیصی
میباشند.
جدول  .2بررسی اعتبار و همخطی دادهها
متغير /شاخص

بار عاملی

CR AVE

رفتار شهروندي سازمانی 0/766
نوعدوستی

0/74

وجدان

0/72

جوانمردي

0/66

حسن شهروندي

0/76

ادب

0/67
0/713

تمایل به ترک
آیتم 1

0/79

آیتم 2

0/78

آیتم 3

0/77
0/734

رضایت شغلی
آیتم 1

0/80

آیتم 2

0/74

آیتم 3

0/65

آیتم 4

0/61

آیتم 5

0/65

تعهد
تعهد هنجاري

0/819

0/901

0/832

0/830

0/726

VIF TOL
0/517

0/558

0/417

0/491

2/124

1/919

2/820

2/650

0/95
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. Composite Reliability

9

. Discriminant Validity
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تعهد استمراري

0/92

تعهد عاطفی

0/98

فرسودگی شغلی

0/789

تحليل عاطفی

0/70

مسخ شخصيت

0/88

کاهش
فردي

موفقيت

0/488

2/456

0/86

جدول  .3بررسی اعتبار تشخيصی دادهها
سازه
رفتار
سازمانی

1
شهروندي

2

3

4

5

1

تمایل به ترک خدمت

-0/44

1

رضایت شغلی

0/32

-0/53

1

تعهد

0/21

-0/30

0/64

1

فرسودگی شغلی

-0/73

0/48

-0/34

-0/25

1

بررسی همخطی دادهها
به دلیل اینکه همبستگی بین سازهها (جدول  )3پایینتر از  0/9است و هیچ پیام خطایی مبنی بر همبستگی خطی سازهها از طریق
خروجی نرمافزار دریافت نشد ،درنتیجه ،همبستگی خطی وجود ندارد .برای اطمینان از این ادعا ،دو شاخص VIFو  TOLدر
مورد تكتك متغیرها بررسی شد ،نتایج در جدول  123درجشده است.
بر طبق نظر هیر و همکاران ( )2006چنانچه  VIF≥ 4و یا  ،TOL>0/3نشان از وجود همخطی چندگانه است .با توجه به
جدول  ،3دادهها در تمامی متغیرها در محدوده قابلقبول قرار دارند و همخطی در هیچیك مشاهده نشد.
تحلیل مسیر و آزمون فرضیههای تحقیق
نتایج مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر در شکل زیر نشان دادهشده است.

رضایت شغلی
.597

فرسودگی شغلی

تعهد سازمانی

.242

رفتار شهروندي سازمانی
R2=.37

R2=.59

-.412

-.301

تمایل ترک به خدمت

شكل  .5مدل نهایی تحقيق

جدول  .4نتایج تحليل مسير در مدل ساختاري
متغير مستقل

متغير وابسته

رضایت شغلی

 تعهد

رضایت شغلی

 رفتار شهروندي سازمانی

فرسودگی شغلی

 تعهد

فرسودگی شغلی

 رفتار شهروندي سازمانی
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همچنین ،شاخصهای  GFI ،IFI ،CFIو  ،RMSEAبه ترتیب ،برابر با  0/908 ،0/919 ،0/901و  0/079به دست آمد که
همگی قابلقبولاند؛ بنابراین ،مدل برازش میشود.
نتایج تجزیهوتحلیل مسیر نشان داد رضایت شغلی با  β=0/597و  p>0/01بر تعهد شغلی تأثیر مستقیم دارد ،بنابراین ،در سطح
اطمینان  99درصد فرضیه اول تحقیق تأیید میشود .همچنین ،فرسودگی شغلی با  β= -0/412بر تعهد تأثیر معنادار دارد و در
سطح اطمینان  99درصد فرضیه دوم تأیید میشود ،به دلیل اینکه ضریب بتا در محدوده منفی قرار دارد ،این رابطه معکوس
است و با افزایش فرسودگی شغلی تعهد شغلی کاهش مییابد .تمایل به ترک خدمت با  β= -0/301و  p>0/01بر تعهد تأثیر
معنادار دارد ،ازآنجاکه ضریب بتا در محدوده منفی قرار دارد درنتیجه ،این تأثیر معکوس است؛ بنابراین ،فرضیه سوم تحقیق
تأیید می شود و نتایج حاکی از آن است که با افزایش تمایل به ترک خدمت تعهد سازمانی کاهش مییابد .تأثیر تعهد سازمانی
بر رفتار شهروندی سازمانی با  β=0/242در سطح اطمینان  95درصد تأیید میشود و فرضیه چهارم تحقیق تأیید میشود.
همچنین ،رضایت شغلی با  β=0/612و  p>0/01و فرسودگی شغلی با  β= -0/112و  p>0/05بهطور غیرمستقیم و از طریق
تعهد شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر غیرمستقیم دارند در این میان ،تأثیر غیرمستقیم فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی

• فصلنامه علمی تخصصی مدیریت پیشرفت ،دوره اول ،شماره دوم ،زمستان1395

سازمانی معکوس است و با افزایش فرسودگی شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی کاهش مییابد .همچنین ،نتایج نشان داد تمایل
به ترک خدمت بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیری ندارد .درمجموع ،با توجه به نتایج ،تعهد سازمانی میتواند در رابطه بین
رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی داشته باشد.
از طرفی ،با توجه به شکل  ،5ضریب تعیین تعهد سازمانی معادل  0/59به دست آمد که نشاندهنده این است که  59درصد
تغییرات تعهد سازمانی توسط رضایت شغلی ،تمایل به ترک خدمت (با تأثیر معکوس) و فرسودگی شغلی (با تأثیر معکوس)
تعیین میشود و  41درصد تغییرات آن توسط متغیرهای دیگری که در این تحقیق مدنظر نبودهاند ،تعیین میشود .همچنین37 ،
درصد تغییرات رفتار شهروندی سازمانی توسط تعهد تعیین میشود و  63درصد تغییرات آن مربوط به متغیرهایی است که در
مدل مدنظر نبوده است.
.5بحث و نتیجهگیری
دستیابی به چشم انداز سازمان بستگی به میزان تعامل و همکاری کارکنان با سازمان خواهد داشت و از کلیدی ترین عناصر
موفقیت محسوب می شود ،اگر چشم انداز سازمان توانایی همسوسازی منافع فردی و سازمانی افراد را داشته باشد و سازمان
امکان رشد و شکوفایی افراد را فراهم آورد ،در این صورت عملکرد فردی و سازمانی افراد بهبود یافته و کارکنان فراتر از
نقش رسمی تعریف شده خود ،نقش آفرینی خواهند داشت و این موجب تحقق اهداف کالن در سازمان خواهد شد.
برخالف گذشته که از کارکنان انتظار میرفت تا در حد نقشهای رسمی عمل کنند ،در قراردادهای روانشناختی جدید
رفتارهای فراتر از نقش مورد انتظار است ،که این رفتارها تحت عنوان رفتارشهروندی سازمانی مدنظر قرار گرفته است و غفلت
از آنها در ارزیابی عملکرد کارکنان را نمیپذیرند و در آن به مشارکت بلندمدت فرد در موفقیت سازمان تاکید
میورزند(حسنی کاخکی و قلیپور .)117 ،1386،بنابراین جهت مشارکت کارکنان در اهداف و برنامههای بلندمدت سازمان و
بروز رفتارشهروندی سازمانی نیازمند اتخاذ راهبردهای مناسب جهت مشارکت کارکنان در اهداف و برنامههای سازمان و
درک آن توسط کارکنان هستیم .راهبردهای سازمانی باید با مشارکت و حضور کارکنان و مدیران واحدها تدوین شود،
مشارکت کارکنان در مرحله تدوین راهبردها اجرای آنها را تسهیل و کارکنان را جهت بروز رفتارهای فرانقش تشویق میکند
و زمینههای بروز رضایت شغلی و تعهدسازمانی را فراهم میآورد.
لذا هدف از انجام این تحقیق شناسایی رابطه میان رضایت شغلی ،فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت با رفتار شهروندی
سازمانی با نقش میانجیگری تعهد سازمانی بود .هرچند کارمندی از شغل خود احساس رضایت کند ،میل وی برای پیوستن به
سازمان بیشتر میشود و خود را متعهد به ادامه کار در سازمان میداند و رضایت خود را با بروز رفتارهایی فراتر از آنچه در
شرح وظایفش آمده است ،که به آن رفتار شهروندی سازمانی گفته میشود ،نشان میدهد .از آنجایی که متغیرهای رضایت
شغلی و تعهد سازمانی در مباحث رفتارسازمانی و روانشناسی سازمانی نگرش محسوب میشوند ،بنابراین تعیینکننده رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان میباشند (تفرشی و دریابگیان .)41 ،1390 ،در پژوهش حاضر تأثیر معنادار و مستقیم بین رضایت
شغلی و تعهد سازمانی همانند نتایج تحقیقات ریچرز ( ،)1985هزر ( ،)1986ونگ و همکارانش ( )1995و سوما و لیشان
( )2013مورد تأیید قرار گرفت بدین معنی که با افزایش رضایت شغلی در میان کارکنان اداره کل مخابرات استان قم ،تعهد
سازمانی آنها همانند دیگر سازمانها موردبررسی افزایش خواهد یافت .همچون تحقیق کردتمینی و کوهی ( )1390رابطه

معنادار و معکوس فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی تأیید شد تا نشان دهد که در صورت وجود مؤلفههای سبك مدیریت
نامناسب ،مقررات خشك کاری و غیرقابل انعطاف ،عدم امنیت شغلی و فرصتهای اندک ارتقا (زمینی و همکاران،1390 ،
 ،)31در سازمان که موجب افزایش فرسودگی شغلی خواهد شد ،تعهد سازمانی در میان کارکنان آن سازمان کاهش خواهد
یافت .رابطه معنادار و معکوس تمایل ترک به خدمت و تعهد سازمانی در این سازمان همچون نتایج تحقیقات آلن و مایر
( ،)1990استالورس ( )2004و گرجی و همکاران ( ،)1389تأیید شد .از نتایج تحقیقات جعفری و همکاران ( )1393و
پورسلطانی و امیرجی نقندر ( )1392تأیید رابطه معنادار و مستقیم تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است که این نتیجه
در این تحقیق نیز تأییدشده است ،بدین معنا که با افزایش مؤلفههای تعهد عاطفی ،هنجاری و استمراری که موجب افزایش
تعهد سازمانی خواهد شد ،رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان افزایش خواهد یافت.
با توجه به نتایج تحقیق رضایت شغلی و فرسودگی شغلی بهطور غیرمستقیم و از طریق تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی
سازمانی تأثیر غیرمستقیم دارند و تمایل به ترک خدمت بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر ندارد .نتایج پژوهش حاضر همچون
تحقیقات پاواالچیلی ( )2014که در رومانی ارتباط مثبت و معنادار رضایت و رفتار شهروندی سازمانی را حمایت میکند .نتایج
این پژوهش و سایر پژوهشهای دیگری که در مورد رفتار شهروندی انجامشده است اهمیت و نقش آن را یك رفتارسازمانی
حائز اهمیت نشان میدهد و جا دارد که مدیران و مسئوالن سازمانها آن را مدنظر قرار دهند.
پیشنهادات
 .1تدوین استراتژی های منابع انسانی با رویکرد انگیزشی در سازمان ها
 .2تدوین و همسوسازی استراتژی های مدیریت استعداد با استراتژی های کالن سازمان با رویکرد افزایش
مشارکت(فراتر از نقش) ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کاهش تمایل به خدمت و فرسودگی شغلی
 .3تقویت گروه های غیررسمی در سازمان جهت افزایش مشارکت های فرانقشی و همراستای استراتژی های منابع
انسانی و کالن سازمانی
 .4تدوین و اصالح سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد حمایت از مشارکت های فرانقشی
 .5همسوسازی اهداف فردی و گروهی در راستای تحقق چشم انداز سازمان
 .6مشارکت ارفاد و تیم های کاری در تدوین راهبردهای سازمانی
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Strategies to improve employees' job attitude perceived organizational
citizenship behavior

Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of burnout, job satisfaction and intention to
leave the service of the citizens' behavior and provide effective strategies for mediation
commitment of organizational citizenship behavior. The population of the research staff of
Qom Department of Telecom is using random sampling, sample size of 171 is selected. To
collect the study data, a questionnaire was used. To check the reliability of the questionnaire,
the questions Cronbach's Alpha was calculated for all the above questions is 7/0. Feel free to
leave a significant impact on organizational commitment and a negative, significant and direct
effect of organizational commitment on organizational citizenship behavior was confirmed.
Job satisfaction and burnout indirectly through the indirect effect of organizational
commitment on organizational citizenship behavior in the meantime, the indirect effect of
burnout on organizational citizenship behavior is reversed. Also, feel free to leave on
organizational citizenship behavior has no effect. The relationship between job satisfaction
and organizational commitment can burnout and organizational citizenship behavior is the
role of mediator.
Keywords: Organizational commitment, intention to leave the service, job satisfaction,
organizational citizenship behavior, burnout

