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چکیده
در سالهای اخیر ،رفتارهای شهروندی سازمانی به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمانها داشته اند،
بسیار مورد توجه قرار گرفته اند .رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و
همكارانش سنجیده شده و چگونگی تاثیر متغیرهای نگرشی کارکنان مختلف بر رفتار شهروندی سازمانی را تحت بررسی
قرار می دهد .این متغیرهای نگرشی شامل رضایت کار  ،ارتباط با سرپرست ،ادراک عدالت سازمانی  ،اثر عدالت رویه ای ،
تعهد و پیچیدگی هاست که در این سازمان به عنوان یک کل در OCBبررسی شده است .جامعه آماری تحقیق حاضر
شامل  04کارمند اداری شهرداری کرج بوده و برای تحلیلهای آماری از روش تحلیلعاملی دومرحلهای استفاده شده است.
نتایج نشان میدهد که عدالت رویهای و سیاستهای کار و زندگی تأثیر معنیداری بر رفتار شهروندی سازمانی ندارد .در
عوض ارتباط منفی پیچیدگی ها ،و ارتباط مثبت آموزش و فرصت توسعه ،و روش توانمندسازی بر رفتار شهروندی سازمانی
مورد تأیید قرار میگیرد.
کلید واژه ها :رفتار شهروندی سازمانی  ،عدالت رویه ای ،پیچیدگی ساختار ،روش توانمندسازی ،آموزش و فرصت توسعه،
سیاستهای کار و زندگی.
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Review and evaluate of factors affecting on organizational citizenship behavior (internal
)and external

Abstract
In recent years, organizational citizenship behavior due to the significant impact on the
effectiveness and success of organizations have been very important.Organizational citizenship
behavior using Padsakf and colleagues questionnaire measured, and how the attitude of the staff
on organizational citizenship behavior is studied. These variables include job satisfaction,
relationship with supervisor, perceived organizational justice, procedural justice effects,
commitment and the complexity of the organization as a whole which is examined in the OCB.
The population of this study consisted of 04 office workers of Karaj Municipality and for
statistical analysis of two-factor analysis is used. The results show that procedural justice and
organizational citizenship behavior has no significant effect on work-life policies. Instead, the
negative relationship between complexity, and positive relationship training and development
opportunities, and empowerment on organizational citizenship behavior is confirmed.
Keywords: OCB, procedural justice, the complexity of the structure, method of empowerment,
training and development opportunities, work-life policies.

 -1مقدمه
سازمان ها بدون تمایل کارکنان به همكاری ،قادر به توسعه اثربخشی و کارایی خود نیستند .تفاوت همكاری خودجوش با اجباری ،اهمیت زیادی
دارد ،زیرا در حالت اجبار ،فرد وظایف خود را در راستای قوانین ،مقررات و استانداردهای تعیین شده سازمانی انجام میدهد ،درحالیکه در همكاری
خودجوش و آگاهانه ،افراد کوشش ،انرژی و بصیرت خود را در جهت شكوفایی تواناییهای شخصی و حتی به نفع سازمان بكار می گیرند .در ادبیات
نوین مدیریت ،به انجام خودجوش و آگاهانة وظایف و مسئولیتهای فراقانونی توسط کارکنان ،رفتار شهروندی سازمانی گفته میشود]5[ .
امروزه می توان بر تغییرات در محیط های سازمانی ،نوآوری های فردی ،و انعطاف پذیری که لزوماً برای رفتار داوطلبانه از اعضای یک سازمان را
خواستار شده تاکید کرد .بر این اساس ،یک سازمان باید قادر به تغییر رفتار و نگرش خودخواهانه ی اعضای خود ،به نگرش و رفتار الزم برای توسعه
سازمانی باشد .با توجه به این موضوع ،بسیاری از محققان به رفتار شهروندی سازمانی ( ) 3OCBپرداخته اند.
این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی انجام می شود .رفتار شهروندی سازمانی یک رفتار داوطلبانه
است که به صراحت توسط سیستم پاداش رسمی سازمان شناسایی شده و به طور کلی ،باعث ارتقا سطح مسئولیت فرد در سازمان میگردد.
از آنجا که تعهد کاری ،واکنش عاطفی و ذهنی کارمند نسبت به شغلش می باشد ،در صورت باال بودن تعهد سازمانی ،مقدار تولید ،و قابلیت و
کارایی کارکنان افزایش می یابد و فقدان این عامل ،نارضایتی شغلی ،پایین آمدن وجدان کاری ،کندکاری و غیبتهای مكرر در سازمان و اختالل در
سالمت روانی کارکنان را در پی دارد [ ]0درک فرایند ایجاد تعهد برای سازمانها و جامعه مفید است ،زیرا عالوه بر آنچه گفته شد موجب بروز نوآوری در
بین کارکنان ،ماندگاری بیشتر در سازمان و قدرت رقابت زیادتر سازمان میشود و درعینحال جامعه نیز از بهرهوری بیشتر سازمانها بهرهمند خواهد
شد.
 -2بیان مسئله
مفهوم تعهد سازمانی اولین بار توسط وایت  3951در مقالة انسان سازمانی مطرح شد .تعهد سازمانی ،یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که
در طول سالهای گذشته مورد عالقة بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی به ویژه رفتار اجتماعی بوده است  ]1[ .تعهد سازمانی
مانند مفاهیم دیگر حوزة رفتار سازمانی به شیوه های متفاوتی تعریف شده است .البته ساده ترین شیوة برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد
سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی افراد به سازمان در نظر میگیرند یا نوعی احساس وفاداری به سازمان بیان شده است  ]7[ .فردی که در سازمان
مشغول به کار است ،باید خود را به سازمان متعلق بداند و به تمام بخشهای مختلف آن متعهد باشد .تعهد سازمانی را میتوان اعتقاد قوی به اهداف
سازمان و تمایل قوی به تداوم عضویت و ماندن در آن تعریف کرد.
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برای بررسی رابطه میان رفتارهای شغلی و اثربخشی سازمانی ،اکثراً به عملكرد درون نقشی کارکنان توجه می کردند .ولی رفتار شهروندی
سازمانی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزء وظایف رسمی آنان نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش در نظر گرفته نمی شود و
میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش می دهد .تقریباً از یک دهه و نیم قبل ،محققان بین عملكرد درون نقشی و عملكرد فرانقشی تفاوت قائل شده
اند8[ .و ]9عملكرد فرانقشی به رفتارهای شغلی فراتر از نقش های رسمی کارکنان بر میگردد که این رفتارها اختیاری هستند و معموالً در سیستم
پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمیشوند [34و ]33برخی از زمینه هایی را که رفتار شهروندی سازمانی به موفقیت سازمانی کمک میكند ،می توان
در قالب موارد زیر خالصه کرد:


ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی



افزایش بهره وری مدیریت و کارکنان؛



آزاد کردن منابع سازمانی برای استفاده مقاصد مولدتر؛



کاهش نیاز به اختصاص منابع کمیاب به وظایفی که جنبه نگهدارندگی دارد؛



0قویت توانایی سازمانها برای جذب و نگهداری کارکنان کارآمد؛



افزایش ثبات عملكرد سازمانها؛



توانمند سازی سازمان برای انطباق مؤثرتر با تغییرات محیطی[33و]32

 -3ادبیات تحقیق
رفتار شهروندی سازمانی ،ابتدا در سال  3987توسط کان و کاتز به عنوان رفتارهای فرانقشی تعریف شد .اما پژوهش های اصلی درباره این مفهوم از 20
سال قبل ( )3981یعنی از زمانی که ارگان و بتمن ،آن را با همین نام (رفتار شهروندی سازمانی) معرفی کردند آغاز شد .از آن زمان به بعد مطالعات
زیادی درباره رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر آن بر عملكرد سازمان انجام شد که از مهمترین آنها می توان به پژوهش های کاتز ارگان ،3باباتو و جكس
اشاره کرد که هر یک به عنوان منابع سایر پژوهش های مورد استفاده قرار گرفته اند[31و]30

شکل( )1مدل مفهومی پژوهش
 OCBاولین بار به وسیله ارگان و همكارش در سال  3981واژه شهروندی سازمانی مطرح شد .توسعه این مفهوم از نوشتارهای بارنارد در سال
 3918در مورد تمایل به همكاری و مطالعات کتز در مورد عملكرد و رفتارهای خودجوش و نوآورانه در سالهای  3910، 3911و  3978ناشی شده است.
[]32
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 OCBشامل رفتار های اختیاری کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنها نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر
گرفته نمی شود ولی میزان اثر بخشی کلی سازمان را افزایش می دهد .عناصر کلیدی تعریف عبارت اند از:
 -3گونه ای از رفتارها که از آن چیزی که به طور رسمی توسط سازمان تعریف میشود ،فراتر میرود.
 -2یک گونه از رفتارهای غیرمشخص.
 -1رفتارهایی که به طور مشخص پاداش داده نمیشود و به وسیله ساختارهای رسمی سازمان شناسایی نمیشود.
 -0رفتارهایی که برای عملكرد ،اثربخشی و موفقیت عملیات سازمان مهم هستند]3[ .
محققان اولیه ،رفتار شهروندی سازمانی را مجزا از عملكرد شغلی درون نقشی تعریف و تأکید کردند که به رفتار شهروندی سازمانی باید به
عنوان رفتار "فرانقشی" توجه شود (.موریسون ، ) 3990 ،واژه گستره شغلی درک شده را برای بیان تمایز بین این دو دسته از رفتارها به کار گرفت و
بیان کرد که هرچه کارمند دامنه شغل را گسترده تر درک کند ،فعالیتهای بیشتری را به عنوان فعالیتهای درون نقش تعریف می کند.ولی درک گسترده
شغلی محدودتر باعث می شود تا فرد بیشتر رفتارها را به عنوان فعالیتهای «فرانقشی» تعریف کند ،موریسون با انجام تحقیقاتی نشان داد اگر یک
کارمند رفتاری را به عنوان «درون نقش» تعریف کند ،با احتمال بیشتری نسبت به آنكه رفتار را فرانقش تعریف کند ،آن را انجام خواهد داد .گراهام
بیان می کند چنین رویكردی محققین را در موقعیتی نامناسب قرار می دهد؛ چرا که باید تعیین کنند چه چیزی درون نقش و چه چیزی فرانقش
است .بر همین اساس ،جریان دیگری از تحقیقات پیشنهاد می کنند که رفتار شهروندی سازمانی نباید جدا از عملكرد کاری مورد توجه قرارگیرد ،و
اتخاذ چنین رویكردی ،مشكل تمایز میان عملكردهای نقش و فرانقش را مرتفع می سازد .بنابراین( ،ون داین )3990،تعریف دیگری برای رفتار
شهروندی سازمانی پیشنهاد کرد که تمام رفتارهای سازمانی مثبت را در بر میگیرد]0[ .
 -4ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی
مورمن )3990(3می گوید که رابطه ی بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی وابسته است به طبیعت رضایت شغلی یعنی اینكه ما رضایت را
چه بدانیم و چه تعریفی از آن داشته باشیم و چه اندازه گیری از آن انجام دهیم  ،اهمیت رضایت شغلی را از بعد شناختی براساس ارزیابی های منطقی
که از شرایط کلی فرصت های کاری و دستاوردهای کاری صورت می گیرد به عنوان عامل پیش بین برای رفتار شهروندی اشاره کرده است )استیو و
ریچارد)2442، 2
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی (  ) OCBدر زمینه رفتار سازمانی در حال حاضر برای بیش از  24سال تحقیق و با این حال ،اغلب تحقیقات
بر  OCBبر روی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان متمرکز شده است ،تحقیقات تنها رفتار قالبی در ارتباط به سطح فردی یا گروهی به
بهترین محققان ،دانش  ،مطالعات کمی در ارتباط عوامل این سازمان در سطح و  OCBپدید آمده اند حتی اگر اعضای نگرش و رفتار ممكن است با
توجه به ویژگی های ساختار سازمانی را تغییر دهید .بر اساس مطالعات قبلی  ،این مطالعه فرضیه های زیر پیشنهاد :
فرضیه  :3عدالت رویه ای اثر مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد
فرضیه  :2پیچیدگی ساختار سازمانی اثر منفی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارد.
فرضیه  :1روش توانمندسازی اثر مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد
فرضیه  :0فرصتای آموزش و توسعه اثر مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
فرضیه  :5سیاستهای کار و زندگی اثر مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.

ج
 -5عوامل مؤثر در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی و پیامدهای آن
تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی عوامل مؤثر در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی انجام شده است .ارگان و همكارانش ( )2441عوامل
تأثیر گذار بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را به نگرش و شخصیت کارمند ،رهبری ،و عوامل محیطی تقسیم کردند .پادساکف و همكارانش  ،نیز در
بررسیهای فراتحلیلی خود از تحقیقات متعدد ،عوامل مؤثر بر بروز این رفتارها را به چهار دسته  )3ویژگی های فردی کارکنان؛ )2ویژگیهای شغلی؛
)1ویژگیهای سازمانی؛ )0رفتارهای رهبری  ،تقسیم بندی کردند .در جدول ( ،)3تعدادی از عوامل تأثیرگذار بر بروز رفتارهای شهروندی به طور خالصه
ذکر شده است .همان طور که در جدول مشاهده می شود ،اعتماد ،یكی از عوامل مؤثر در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی است که در این تحقیق به
آن خواهیم پرداخت.
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تحقیقات نشان دادهاند رفتارهای شهروندی سازمانی می توانند موجب ارتقای عملكرد واحدها و سازمانها شوند؛ زیرا چنین رفتارهایی در محیط
کاری می توانند کارکنان و سرپرستان را مولدتر و همكاری را تسهیل کنند و موجب تسهیل جذب و حفظ کارکنان شوند و سرمایه اجتماعی را نیز
توسعه دهند(Gilstrap, 2449(.
تعهد سازمانی به عنوان یک مفهوم عملی ارائه راه حل برای رفتارهای خاص در محل کار مانند حجم معامالت و غیبت کارکنان .در واقع  ،این
یک قانون کلی در سازمانی تعهد است که درجه باالیی از تعهد را در مورد نتایج مثبت برای سازمان به ارمغان بیاورد.

جدول ( )1عواملی که باعث ارتقای رفتار شهروندی کارکنان می شوند(Bolino & Turnley, 2003),
مثال

عامل
رضایت شغلی

کارکنان خوشحال ،شهروندان سازمانی خوبی هستند.

رهبری تحول آفرین وحمایتگر

زمانیكه کارکنان برای مدیران الهام بخش و حمایت کننده کار می کنند ،تمایل دارند ،تالش فوق العاده
ای داشته باشند.

کار لذت بخش و درگیری شغلی

وقتی که به کارکنان ،وظایف و مشاغل مورد عالقه آنها واگذار می شود ،آنها واقعاً غرق در کار می
شوند ،به تكالیف مشخص شده بسنده نمی کنند و از آنها فراتر میروند.

حمایت سازمانی

کارکنانی که احساس می کنند سازمانشان واقعاً مراقب و پشتیبان آنهاست ،احتماالً آنها نیز سطح
شهروندی باالتری در جهت حمایت از سازمان بروز خواهند داد.

اعتماد ،عدالت سازمانی ،اجرای قرارداد روانی

رفتار شهروندی بیشتر زمانی رخ می دهد که کارفرمایان ،قابل اعتماد و منصف بوده و در ارتباط با
کارکنان ،به تعهدات خود عمل کنند.

ویژگی های کارکنان

کارکنانی که دارای وجدان کاری مثبت نگر ،برونگرا ،روحیه همدلی و گروه گرا هستند ،تمایل دارند
نوع خاصی از رفتار شهروندی را از خود بروز دهند.

عسگری و همكارانش ( ،)2448در تحقیقی به بررسی رابطه بین رفتارهای رهبری تبادلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی
پرداختند و مبادله رهبر-عضو ،حمایت سازمانی درک شده و اعتماد به مدیریت را به عنوان متغیرهای میانجی در این ارتباط در نظر گرفتند .نتیجه
تحقیق حاکی از این بود که رابطه مثبت و مستقیمی بین رفتارهای رهبری مبادله ای و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد  .هم
چنین اعتماد رابطه مثبت و مستقیمی با رفتار شهروندی سازمانی دارد.
مطالعات انجام شده در زمینة رفتار شهروندی سازمانی گویای این واقعیت است که وجود این نوع رفتارها در سازمان های دولتی و خصوصی،
اثرات مثبت و قابل توجهی دارد .در واقع ،دو نوع اثر فردی و سازمانی در سایة وجود رفتار شهروندی سازمانی مترتّب است .سازمان ها ،به ویژه سازمان
های کشورهای جهان سوم که نیازمند جهشی عمده در افزایش کارامدی هستند ،باید زمینه را به گونه ای فراهم سازند که کارکنان و مدیرانشان با
اطمینان خاطر ،تمامی تجربیات ،توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتالی اهداف سازمانی به کار گیرند .این امر میسر نخواهد شد مگر آنكه
عوامل مؤثر بر توسعه رفتارهای شهروندی سازمانی ،شناسایی و بسترهای الزم برای پیاده سازی این گونه رفتارها فراهم شود]32[ .
 -6ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
نظرات مختلفی در مورد ابعاد رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد .محققان مختلف ابعاد مختلف برای  OCBدر نظر گرفته شده است .ابعاد
مانند کمک به رفتار  ،روحیه ورزشكاری  ،وفاداری سازمانی ،انطباق سازمانی ،اقدامات فردی ،وجدان  ،شخصی توسعه ،حسن نیت ارائه میدهد  ،فضیلت
مدنی  ،و نوع دوستی شناسایی شده و در نظر گرفته شده در مطالعات مختلف  .اما یكی از طبقه بندی معتبر ترین ابعاد  OCBاست که توسط محققان
بسیاری از توجه به دست آورد توسط ارگان در سال  3988که شامل پنج بعد معرفی شد .این ابعاد عبارتنداز
 oنوع دوستی  :آن را به کمک به دیگر اعضای سازمان در انجام وظایف و یا حل اشاره مشكالتی از قبیل کمک به افراد تازه وارد یا
آماتور  .در برخی از مطالعات  ،نوع دوستی و وجدان ترکیب شده و به عنوان کمک به رفتار ظاهر می شود .کمک به تشخیص و یا
پیشگیری مشكالت کار نمونه هایی از رفتار مساعد می باشد.
 oوظیفه شناسی  :آن را به یک گروه از رفتارهای اختیاری است که فراتر از حداقل نقش به اشاره مورد نیاز ،و توانایی کنترل انگیزه
های سازگار با محیط زیست ناگهانی( .همانند کار در بعد از ساعت اداری برای سود رساندن به سازمان).
 oجوانمردی :تأکید برجنبههای مثبت سازمان به جای جنب ههای منفی آن.
 oفضیلت مدنی :مستلزم حمایت از عملیاتهای اداری سازمان است.
 -5 oادب و نزاکت :مشورت با دیگران قبل از اقدام به عمل ،دادن اطالع قبل از عمل ،و ردوبدل کردن اطالعات.
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جوانمردی و نزاکت مولفه هایی هستند کـه بیـانگر اجتنـا ب از وارد نمـودن خسـارت بـه سازمان هستند .جوانمردی عبارت است از تمایل به
شكیبایی در مقابل مزاحمت های اجتناب ناپذیر و اجحاف های کاری بدون این که گله و شكایتی صورت گیـرد  .در حـالی کـه نزاکـت درباره اندیشیدن
بـه ایـن اسـت کـه چطـور اقـدامات فـرد بـر دیگـران تـأثیر مـی گـذارد« .پودساکوف»3در سال  2444میالدی دسته بندی مفصلی از این گونه رفتارها
انجـام داده است که رفتارهای شهروندی سازمانی را در قالب هفت دسته تقسیم مینماید.
 oرفتارهای یاریگرانه؛
 oجوانمردی؛
 oنوآوری فردی؛
 oفضیلت مدنی؛
 oتعهد سازمانی؛
 oخودرضایت مندی؛
 oرشد فردی .
«مارکوزی»2رفتار شهروندی سازمانی را به دو نوع تقسیم میکند:
 oیاری و کمک مثبت و فعال
 oاجتناب از رفتارهایی که به همكاران و سازمان فرد لطمه وارد میکند.
عملكرد شهروندی شامل فعالیت هایی است کـه کمـک بـه دیگـران در انجـام کارشـان  ،حمایت از سازمان و داوطلب شدن در انجام کارهای
جانبی یا مسـئولیت پـذیری را شـامل می شود .بورمن و موتوویدلو 1بطور خاص برای تبیین عملكرد شهروندی سازمانی مدلی پـنج بعدی ارائه
مینمایند که این ابعاد عبارتند از:
 oپشتكار توأم با شور شوق و تالش فوق العاده که برای تكمیل فعالیت های کـاری بـه طور موفقیت آمیز ضروری است،
 oداوطلب شدن برای انجام فعالیت های کاری که بصـورت رسـمی بخشـی از وظیفـه کاری افراد نیست،
 oمساعدت و همكاری با دیگران؛
 oپیروی از مقررات و رویههای سازمانی؛
 oپشتیبانی ،حمایت و دفاع از اهداف سازمانی .تقسیم بندی دیگر از رفتـار شـهروندی سـازمانی بـ ر حسـب ابعـاد جهـانی و محلـی آن
اختصاص دارد:
الف) ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی
هفت بُعد رفتار شهروندی سـازمانی کـه پ ودسـاکوف و همكـاران ( )2444ارائـه کردنـد عبارتند از:
 oکمک به دیگران
 oجوانمردی
 oوفاداری سازمانی
 oاطاعت سازمانی
 oابتكار فردی
 oفضیلت مدنی
 oرشد فردی.
فار و همكاران( )2440نه بعد عمده رفتار شهروندی سازمانی را به شرح ذیل طبقهبنـدیکردند:
 oنوع دوستی
 oوظیفه شناسی
 oروحیه جوانمردی
 oادب و مهربانی
 oفضیلت مدنی
 oمشارکت وظیفهای
 oمشارکت دفاعی
 oوفاداری سازمانی
 oرای و نظر
1

Podsakoff
Markoczy
3 Borman & Motowidlo
2
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 -7تجزیه وتحلیل اطالعات
تحلیل های آماری این تحقیق با توجه به مدل مفهومی و اطالعات جمعآوری شده در دو مرحله صورت گرفته است .در مرحلهی اول با استفاده
از روش تحلیلعاملی یا همان تحلیل مولفهی اصلی اقد ام به استخراج متغیرهای مخفی مربوط به ابعاد تأثیرگذاری نمودیم که به صورت مستقیم مورد
پرسش قرار نگرفتهاند .از میان  5مورد ابعادی که تآثیر آنها بر روی  OCBمورد پرسش قرار گرفته دو بعد (عدالت رویهای و پیچیدگی ساختار سازمانی)
به طور مستقیم و سه بعد دیگر (آموزش و فرصت توسعه با 0سوال ،سیاستهای کار و زندگی با  8سوال و روش توانمندسازی با  0سوال) به طور
غیرمستقیم مورد سنجش واقع شدهاند.
در مرحلهی دوم داده های مربوط به ابعاد غیرمستقیم استخراج شده از روش تحلیلعاملی در ترکیب با دادههای مستقیم دو بعد دیگر برای
اجرای یک تحلیلعاملی دیگر در جهت تعیین ابعاد تأثیرگذار بر  OCBو نحوهی این تأثیرگذاری مورد استفاده قرار گرفته است.
جدول ( )2پراکندگی کل توضیح داده شده توسط مولفههای روش توانمندسازی
مقادیر ویژهی اولیه

مجموع بارهای عاملی استخراج شده

مولفه

%تجمعی

%از پراکندگی

کل

%تجمعی

%از پراکندگی

کل

137987

137987

37279

137987
597429

137987
277402

37279
37482

3
2

827918

217948

.951

1

3447444

377412

.182

0

KMO = 475

قبل از انجام تحلیل عاملی باید نسبت به اعتبار این روش برای تحلیل بر روی دادههای موجود قضاوتهایی صورت گیرد .هدف اینست که با
استفاده از معیارهایی به این نتیجه برسیم که آیا دادههای جمع آوری شده از طریق پرسشنامه برای تحلیل عاملی مناسب است یا نه .بدین منظور از دو
معیار کفایت نمونه گیری 3 KMOاستفاده میشود .مقدار معیار  KMOاگر از  475بیشتر باشد تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل عاملی قابل
قبول خواهد بود هرچند که تفسیر نتایج برای  475 > KMO >471باید با احتیاط صورت گیرد.
تحلیل های مربوط به بعد روش توانمندسازی به شكل زیر صورت گرفته است .آمارهی  KMOبرای این تحلیل برابر با  475به دست آمده است
که نشان از قابل استفاده بودن روش مولفهی اصلی میباشد .مولفهی اول که پس از این  EMمینامیم با مقدار ویژهی برابر با  3728به تنهایی 12
درصد از پراکندگی کل توضیحداده شده توسط متغیرهای روش توانمندسازی را توضیح میدهد .جدول  1بارهای عاملی متغیرهای دخیل در ایجاد عامل
 EMرا نمایش میدهد .بارهای عاملی در حقیقت عبارتند از ضرایب همبستگی بین متغیرها و مولفهی  .EMدر تحلیل عاملی ،بارهای عاملی باالی 4/1
معموالً به عنوان بارهای عاملی باال و بارهای عاملی زیر  4/0معموالً بارهای پایین یا ضعیف در نظر گرفته میشوند.
جدول ( )3ماتریس مولفهی روش توانمندسازی
مولفهی EM

متغیر

-.780

EM3

.720

EM2

.159

EM1

.333

EM0

جداول مربوط به ابعاد سیاستهای کار و زندگی ( )WLPو آموزش و فرصت توسعه ( )EDOنیز به صورت زیر است.

. Kaiser-Meyer-Olkin
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جدول ( )4پراکندگی کل توضیح داده شده توسط مولفههای آموزش و فرصت توسعه
مقادیر ویژهی اولیه

مجموع بارهای عاملی استخراج شده

مولفه
%تجمعی

%از پراکندگی

کل

%تجمعی

%از پراکندگی

کل

127891

127891

37131

127891

127891

37131

3

587984

217487

37401

2

837053

227073

.899

1

377412

.182

0

0

KMO = 4752

جدول ( )5ماتریس مولفهی آموزش و فرصت توسعه
مولفهی EDO

متغیر

.741

EDO3

.138

EDO2

-.588

EDO0

-.144

EDO1

ج

جدول ( )6پراکندگی کل توضیح داده شده توسط مولفههای سیاستهای کار و زندگی
مقادیر ویژهی اولیه

مجموع بارهای عاملی استخراج شده

مولفه

%تجمعی

%از پراکندگی

کل

%تجمعی

%از پراکندگی

کل

227999

227999

37804

227999
037054
577094
727572
827159

227999
387053
317404
357482
97787

37804
37071
37281
37247
.781

3
2
1
0
5

947272

77932

.111

1

957708

57071

.018

7

3447444

07252

.104

8

KMO = 475
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جدول ( )7ماتریس مولفهی سیاستهای کار و زندگی
مولفهی WLP

متغیر

.814
.711
-.144
-.281
-.211
-.225
-.411
.412

WLP0
WLP1
WLP5
WLP2
WLP8
WLP3
WLP1
WLP7

برای آزمون فرضیات تحقیق سه مولفهی استخراج شده در فوق با دادههای مربوط به ابعاد مستقیم (عدالت رویهای و پیچیدگی ساختار سازمانی) ترکیب
و در یک مدل تحلیلعاملی مرحلهی دوم برای سنجش نحوهی تأثیرپذیری  OCBاز این ابعاد مورد استفاده قرار گرفت .بدین منظور پنج مولفهی ،EM
 OSC ،WPL ،EDOو  ،PJهمانگونه که در جدول زیر پیداست ،پس از ترکیب خطی با یكدیگر مولفهی جدیدی را ایجاد میکنند که ما این مولفه را
بهعنوان مولفهی رفتار شهروندی سازمانی در نظر میگیریم .نتایج حاصل از این برآورد در جداول  7و  8خالصه شده است:
جدول ( )8پراکندگی کل توضیح داده شده توسط مولفههای OCB
مقادیر ویژهی اولیه

مجموع بارهای عاملی استخراج شده

مولفه

%تجمعی

%از پراکندگی

کل

%تجمعی

%از پراکندگی

کل

287438

287438

37043

287438
527111
727019

287438
207135
397811

37043
37213
.992

3
2
1

897519

377474

.850

0

3447444

347013

.521

5

KMO = 47023

جدول ( )9ماتریس مولفهی OCB
مولفهی OCB

متغیر

.758
.152
.148
.375
-.435

EM
EDO
OSC
PJ
WLP
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از دقت در نتایج حاصل از تحلیلعاملی مرحلهی دوم مشخص میگردد که آمارهی  KMOمناسب بودن این روش را برای انجام تحقیق مورد تردید قرار
میدهد .از طرف دیگر دو متغیر  PJو  WLPهمبستگی پایینی را مولفهی  OCBنشان می دهند که این امر همراه با بارهای عاملی پایین به معنای
ارتباط ضعیف بین  OCBو این دو متغیر است (رد فرضیات اول و پنجم) .از این رو در گام بعدی با حذف این دو متغیر مولفهی  OCBرا با مشارکت
سه متغیر  EDO ،EMو  OSCاستخراج نماییم که نتایج حاصل در جداول  34و  33به نمایش گذاشته شده است.
جدول ( )10پراکندگی کل توضیح داده شده توسط مولفههای  OCBدر گام نهایی
مجموع بارهای عاملی استخراج شده
%تجمعی
017191

%از پراکندگی
017191

مقادیر ویژهی اولیه
%تجمعی

کل
37192

KMO = 4755

کل

%از پراکندگی

مولفه

017191

017191

37192

3

717505

147309

.940

2

3447444

217055

.740

1

جدول ( )11ماتریس مولفهی OCB
مولفهی OCB

متغیر

47770
47109
47134

EM
EDO
OSC

در جدول  34مقدار آمارهی  KMOبرابر با  4755حاکی از اعتبار روش تحلیلعاملی است .مولفه اول که از آن به عنوان مولفهی رفتار شهروندی
سازمانی یاد خواهیم کرد با مقدار ویژهی  3719بیش از  01درصد از پراکندگی توضیح داده شده را شامل میشود .همچنین در جدول 34مقدار
همبستگی متغیرهای  EDO ،EMو  OSCبا مولفهی  OCBرا نشان میدهد .این نتایج مبین آن است که سه متغیر یاد شده ارتباط محكم و خوبی با
رفتار شهروندی سازمانی دارند و ارتباط آماری مثبت این متغیرها با رفتار شهروندی سازمانی نیز مورد تأیید قرار میگیرد (عدم رد فرضیات دوم ،سوم و
چهارم).
 -8نتیجه گیری
هدف اصلی از این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین عدالت رویه ای و پیچیدگی ساختار سازمانی از ی ک سو و متغیرهای درون سازمانی مرتبط با
تعهد سازمانی از سوی دیگر و رفتار شهروندی سازمانی بود .برای نیل به اهداف این مطالعه و آزمون فرضیات روش تحلیل عاملی دو مرحلهای بهکار
گرفته شد .در مرحلهی اول سه متغیر  EDO ،EMو  WLPبا استفاده از روش تحلیل مولفهی اصلی استخراج گردید .در مرحلهی دوم این سه متغیر
به همراه اطالعات جمعآوری شده توسط پرسشنامه برای دو متغیر  PJو  OSCبرای سنجش تأثیرگذاری این  5متغیر بر رفتار شهروندی سازمانی
دوباره مورد تحلیل عاملی قرار گرفت تا میزان تأثیر هرکدام از آنها بر  OCBمشخص گردد .برطبق یافتههای تحقیق اثر منفی پیچیدگی ساختاری
سازمان و آثار مثبت روش توانمندسازی و آموزش و فرصت توسعه بر رفتار شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار گرفت اما تأثیر سیاستهای کار و زندگی
و عدالت رویهای بر رفتار شهروندی سازمانی قابل تأیید نیست.
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