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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر تعديلکنندگي بهرهوري نيروي انساني در رابطه بين اعتماد سازماني و
رفتار شهروندي سازماني انجام شد .تحقيق از لحاظ مباني فلسفي پژوهش در گروه پارادايم اثبات گرا قرار مي-
گيرد ،از حيث جهتگيري ،کاربردي و از نظر نحوة گردآوري دادهها توصيفي (غيرآزمايشي) و پيمايشي از نوع
همبستگي مبتني بر مدلسازي معادالت ساحتاري است .جامعه آماري پژوهش شامل کليه کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمي واحد ايذه بوده که نمونه انتخابي  111نفره به روش نمونه گيري تصادفي -طبقهاي انتخاب
گرديد .جمع آوري دادهها بر اساس پرسشنامههاي اعتماد سازماني ديکينسون ( ،)9002رفتار شهروندي
سازماني راوليز ( )9001و بهرهوري نيروي انساني هرسي و گلداسميت ( )1211صورت گرفت که ضريب آلفاي
کرونباخ آنها به ترتيب  %11/7 ،%11/4و  %72/5بهدست آمد و روايي صوري و محتوايي آنها با استفاده از
نظر متخصصان و کارشناسان خبره و روايي سازه به کمک تحليل عاملي تأييدي تأييد شد .در راستاي اهداف
و سؤاالت پژوهشي ،جهت تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفي و آمار استنباطي به کمک نرمافزارهاي
 SPSS 22و  Amos 22استفاده گرديد .يافتههاي تحقيق نشان داد که اعتماد سازماني منجر به بروز رفتار
شهروندي سازماني شده بهطوري که با در نظر گرفتن بهرهوري نيروي انساني به عنوان متغير تعديلکننده،
شدت رابطه بين اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني افزايش مييابد .مسئولين و متوليان با سرمايه-
گذاري در اعتماد سازماني و مديريت بهره وري نيروي انساني ميتوانند شاهد ارتقاي هر چه بيشتر رفتار
شهروندي سازماني باشند.
کلمات کليدي :اعتماد سازماني ،رفتار شهروندي سازماني ،بهرهوري نيروي انساني

 1گروه حسابداری واحد ایذه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ایذه ،ایذه ،ایران
 2استادیار ،عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه هرمزگان
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مقدمه
توجهي که اين روزها مديران ما نسبت به مسائل انساني و پيشرفت در سايه بهرهوري نيروي
انساني ابراز ميدارند ،همگي نشانگر يک حرکت بزرگ در راستاي استقرار فرهنگ صحيح در سازمان-
ها است (مايل افشار و همکاران ،1921 ،ص  .)160سازمانها بويژه در کشورهاي در حال توسعه
بايستي زمينه را به گونهاي فراهم سازند که کارکنان و مديران با طيب خاطر تمامي تجربيات ،توانايي-
ها و ظرفيتهاي خود را در جهت اعتالي اهداف سازماني به کار گيرند ،اين امر ميسر نخواهد شد؛
مگر آنکه اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندي سازماني و بسترهاي الزم براي پيادهسازي اينگونه
رفتارها فراهم گردد ( .)Akan et al., 2009سازمانهاي امروزي شهروندمدار نبوده و رفتار شهروندي
سازماني بهندرت ديده ميشود و کارکنان خواسته و يا ناخواسته از بروز چنين رفتارهايي اجتناب مي-
ورزند ( .)Chow et al., 2015کارکنان همان چيزي که قوانين و مقررات و شرح شغلي مشخص
کرده و همان چيزي که مديران و رهبران سازمان گفتهاند انجام ميدهند و رفتارهايي فراتر از نقش
مورد انتظار ارائه نميدهند در نتيجه رفتار شهروندي سازماني محدود ميشود (.)Walumbwa, 2008
وجود مشکالتي مانند بياعتمادي موجب ميشود تا سازمانها در پي کاهش اينگونه رفتارها و
افزايش هرچه بيشتر رفتارهايي باشند که براي سازمان منافعي از جمله رفتار شهروندي سازماني داشته
باشد ( .)Oguz, 2010; 1190بنابراين در مطالعات مديريت و سازمان ،اعتماد يک جنبه اساسي و
پيچيده از تعامل انساني است که در برگيرنده مفاهيم مهمي براي مطالعه است (قلي پور ،1911 ،ص
 .)104از طرف ديگر نيروي انساني موثر عامل اصلي تداوم موفقيت و تحقق اهداف سازمانها است .به
طوري که توجه به بهرهوري اين عامل ميتواند زمينهساز بهرهوري سازماني شود ( Eastaugh,
.)2002: 19
براين اساس ،سازمانها ،به ويژه سازمانهاي کشورهاي جهان سوم از جمله دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي که نيازمند جهشي عمده در افزايش بهرهوري و کارآمدي ميباشند ،بايستي زمينه را به
گونهاي فراهم سازند که کارکنان و مديرانشان تمامي تجربيات ،تواناييها و ظرفيتهاي خود را در جهت
اعتالي اهداف سازماني به کار گيرند .اين امر ميسر نخواهد شد ،مگر آن که اصول و قواعد مربوط به
رفتار شهروندي سازماني شناسايي و بسترهاي الزم براي پيادهسازي اين گونه رفتارها فراهم گردد
(مايل افشار و همکاران ،1921 ،ص .)160
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بيان مسأله
يکي از مسائل و چالشهاي اصلي پيشروي سـازمـانها در دنياي متحول و به شـدت متغير
امروزي ،شناسايي عوامل تأثيرگذار در بروز رفتـار شهرونـدي سـازمـاني است .در مکاتبات اوليه
مديريـت افراد با رفتارهايي ارزيابي ميشوند که در شرح شغل و شرايط احراز از شـاغل انتظار مي
رفت ولي امروز رفتارهاي فراتر از آنها مد نظر قرار گرفته است ( .)Mayfield & Taber, 2010اين
رفتارها به مفاهيم رفتارهاي پيش اجتماعي ،رفتارهاي فرانقشي ،عملکرد زمينهاي رفتار خودجوش و يا
رفتار شهروندي سازماني مد نظر قرار گرفتهاند .برخالف گذشته که از کارکنان انتظار ميرفت تا در حد
نقشهاي رسمي عمل کنند ،در قراردادهاي روانشناختي جديد رفتارهاي فراتر از نقش مورد انتظار
است (.)Turnipseed, 2009
سازمانهاي امروزي نياز به انعطافپذيري براي موفقيت و مواجهه با رقبا دارند .رفتار شهروندي
سازماني نوعي رفتار است که ضمن ايجاد منافعي همچون بهرهوري بيشتر ،کيفيت جامعه و بهبود
کيفيت زندگي کاري مي تواند در جهت ايجاد اين مزيت گامي مهم بر دارد (.)Wang et al., 2017
با توجه به مفاهيم ارائه شده از رفتار شهروندي سازماني همواره اين سوال مطرح بوده که آيا در
دانشگاهها و مؤسسات آموزشي که يک سازمان بسيار مهم خدماتي مي باشد که رفتارهاي خاصي را
ميطلبد که در برخي موارد با رفتارهاي سازمان در بخش توليدي متفاوت ميباشد و ميتواند تأثير
بسزايي در بهبود وضعيت فرهنگي -اقتصادي کشور و تسهيل اشتغال داشته ،اين نوع رفتار ميتواند
مورد توجه قرار گيرد؟
از طرف ديگر ،مطالعه رفتار افراد در محيط هاي کاري از ديرباز مورد توجه انديشمندان علوم
مديريت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازماني در سالهاي نخست دهه  1260در اين امر جديت
بيشتري به عمل آمد بسياري از مطالعات صورت گرفته سعي در تقسيم بندي رفتار ها و علل بروز
آنها داشتهاند ( .)Hart et al., 2016مباحثي نظير :ادراک ،انگيزش ،نگرش هاي شغلي ،اعتماد
سازمـاني و غيـره از جمله مـواردي هستند که بـه بررسي ريشـه بسيـاري از رفتـارهـاي آدمي در
محيط کـار مي پردازد .امـا بحثـي که در دو دهـه اخير مطرح شده است و عالوه بر رفتـار شنـاسان ،
توجـه روانشناسـان و جامعـه شنـاسـان را نيز به خود جلب نموده است اعتماد سـازمـاني نام دارد
( .)Erat et al., 2012وجود جو اعتماد موجب تقسيم اطالعات ،تعهد به تصميمات ،رفتار شهروندي
سازماني ميشود .در سالهاي گذشته نيز ،اعتماد به عنوان عنصري حياتي در موفقيت سازمانها در
کانون توجه مطالعات سازماني قرار گرفته است ( .)Nedkovski et al., 2017عدهاي معتقدند که
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افزايش چشمگير تحقيقات در زمينه اعتماد را ميتوان به اين واقعيت نسبت داد که سازمانها از کمبود
اعتماد در بين مديران و کارکنان خود رنج مي برند
( .)Ellonen, Blomqvist & puumalainen, 2008لذا بايستي راه حلهايي به منظور رفع اين
مشکل ارائه کرد ،مشکلي که اگر به آن توجهي نشود ،در آينده ممکن است زمينه بسياري مشکالت
را در سازمان ها فراهم آورد ( .)Mollering et al., 2004لذا استفاده از رفتارهاي بالقوه منابع انساني
و بالفعل درآوردن اين رفتارها و استعدادها براي هر سازمان مزيتي بزرگ به شمار ميرود .سازمانها
نيز به منظور پاسخ به تغييرات محيطي به کارکناني با رفتارهايي فراتر از نقش نياز دارند ( Stanley
.)and McDowell, 2014
مضاف بر اين ،به نظر ميرسد ميزان بهرهوري بر رابطه بين وجود اعتماد و رفتار شهروندي
سازماني تأثيرگذار باشد .به طوريکه مديران جهت افزايش بهرهوري در سازمانها ،به شش عامل
مؤثر در بهرهوري توجه داشتند .اين عوامل عبارتند از :نيروي کار ،سرمايه ،تکنولوژي ،مواد اوليه ،بازار
و مهارت ) .(Samnani and Singh, 2014به طوريکه منابع انساني ،عامل اصلي خدمت ،بقا و
موفقيت سازمانها شناخته شده است ) .(Hall McGillis L, 2003بنابراين ،بهرهوري نيروي انساني
يکي از مهمترين پيشنيازهاي بهرهوري در سطح سازمان بشمار ميآيد و هر گونه حرکت به سمت
ارتقاي بهرهوري سازماني ،بدون در نظر گرفتن بهرهوري نيروي انساني بي فايده است .از آنجايي که
طبق اهداف سند چشمانداز بيست ساله کشور؛ «ايران بايد به کشوري توسعهيافته با جايگاه اول
اقتصادي ،علمي و فنآوري در سطح منطقه ،با هويت اسالمي و انقالبي ،الهامبخش در جهان اسالم و
با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالمللي تبديل شود» ،بنابراين با ارتقاي بهرهوري ميتوان به رشد
اقتصادي کشور افزود و جايگاه بينالمللي کشور را ارتقا بخشيد و جبران عقب ماندگيهاي گذشته را
نموده و به هدف تعيينشده در سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در افق  1404هجري شمسي
نائل آمد .در اين راستا ،رشد بهرهوري نيروي کار در برنامه چهارم توسعه حدود  9/5درصد تعيين شده
است که براي تحقق آن الزم است گامهاي بر داشته شود .دانشگاهها نيز امروزه مانند ساير سازمانهـا
بـا مشـکل چارهسازي جهت بهبود بهرهوري نيروي انساني و رفتارهاي شهروندي سازماني مواجهند،
اما در پژوهشهاي قبلي کمتـر بـه اين مسأله مبتني بر اعتماد سازماني در دانشگاهها پرداخته شده
است.
مضاف بر اين تعدادي پژوهش پراکنده درخصوص مفاهيم مشابه به صورت مجزا ،اما متفاوت
وجود دارد ،اما پرداختن به موضوع "تبيين رابطه بين اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني با
تأکيد بر نقش تعديلکنندگي بهرهوري نيروي انساني" در نوع خود بديع و قابل تعمق است .بنابراين،
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فقـدان ادبيـات پـژوهش و نپرداختن پژوهشگران و دستاندرکاران حوزة مديريت به اين موضوع،
سبب ايجاد شکاف دانشـي و بينشي در اين زمينه شده است .بر اين اساس ،در پژوهش حاضر تالش
ميشود تـا بـا غنـيسـازي ادبيات پژوهش حوزة رفتار سازماني ،خأل دانشي موجود در ادبيات مديريت
به حداقل برسد .لذا هدف اصلي در اين پژوهش بررسي نقش اعتماد سازماني بر بروز رفتار شهروندي
سازماني با در نظر گرفتن اثر تعديلکنندگي بهرهوري نيروي انساني در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايذه
ميباشد.
ادبيات پژوهش
رفتار شهروندي سازماني
آن دسته از رفتارهاي شغلي کارکنان که تأثير زيادي بر اثربخشي عمليـات سـازمان دارنـد ،توجـه
محققان و مديران زيادي را به خود جلب کردهاست .در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسي
رابطه ميان رفتار هاي شغلي و اثر بخشي سـازماني ،اکثـرا بـه عملکـرد درون نقشـي کارکنـان توجـه
ميکردند .طي دو دهه اخير رفتار شهروندي سازماني مورد توجه بسـياري از محققـان مـديريت قـرار
گرفته است ( .)Mayfield & Taber, 2010ريشه اين مفهوم به مطالعات کاتز و کان در سال 1266
بر مي گردد که عنوان نمودند يک سازمان براي اثربخش بودن فعاليتهايش نيازمند تعهد کارکنـانش
به نوآوري  ،انجام رفتارهاي خود جوش و فراتر از انتظـارات نقـش توسـط آنهاسـت ( Wang et al.,
 .)2017از زماني که دنيس اورگان و همکارانش براي اولين بار عبارت "رفتـار شـهروندي سـازماني"
( )OCBرا به کار بردند بيش از دو دهه مي گذرد .اورگان با بررسي مفهوم "ميل به همکاري" چستر
بارنارد ،تمايز بين عملکرد "نقش قابل اعتماد" و "رفتارهاي ابتکاري و خود جوش" دنيل کاتز ،رفتـار
شهروندي سازماني را به اين صورت تعريف مي کند:
" رفتار فردي آگاهانه و با بصيرت که مستقيما و به صراحت با سيستم پاداش رسمي شناخته نمي
شود ،و به صورت کلي کارکردهاي سازمان را ارتقاء مي دهد .منظور از آگاهانه و بـا بصـيرت رفتـاري
نيست که الزمه نقش يا شرح شغل توافق شده در قرارداد استخدام باشد؛ اين رفتـار انتخـاب آزادانـه
شخصي است که غفلت از آن تنبيهي در پي ندارد " (.)Walumbwa, 2008
به طور کلي عناصر کليدي در مفهوم سازي رفتار شهروندي سازماني عبارتند از:
 oنوعي از رفتارها که فراتر از آن چيزي است که به طور رسمي توسط سازمان تعريف ميشود.
 oنوعي از رفتارهاي غيرمشخص.
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 oرفتارهايي که به طور مشخص مبناي پاداش قـرار نمـيگيـرد و بوسـيله سـاختارهاي رسـمي
سازمان شناسايي نميشود.
 oرفتارهايي که براي ارتقاء عملکرد ،اثربخشي و موفقيت عمليات سازمان بسياربا اهميت هستند.
()Akan et al., 2009
تحقيقات صورت گرفته عمدتا بر سه گونه مي باشند .يک سري از تحقيقات بر پيش بيني و آزمون
تجربي عوامل ايجاد کننده  OCBمتمرکزبوده اند .دراين زمينه عواملي از قبيل رضايت شـغلي ،تعهـد
سازماني ،هويت سازماني ،عدالت سازماني ،اعتماد ،انواع رهبري ،رابطـه رهبـر و پيـرو و ...بـه عنـوان
عوامل ايجاد کننده  OCBمطرح شده اند .از سوي ديگر ،يک سري از تحقيقات بر پيامدهـاي OCB
متمرکز بوده اند ( .)Chow et al., 2015در اين زمينه عواملي از قبيل عملکـرد سـازمان ،اثربخشـي
سازماني ،موفقيت سازماني ،رضايت مشتري ،وفاداري مشتري ،سرمايه اجتمـاعي و ...مطـرح شـدهانـد
( .)Timothy et al.,2016; Akan et al., 2009در مفهـومسـازي از رفتارهـاي شـهروندي
سازماني عمدتا دو رويکرد قابل توجه است)Yen et al., 2008( :
 OCB )1به عنوان تمايز بين نقش و فرانقش
 OCB )9به عنوان مجموعه رفتارهاي مثبت در سازمان
محققان اوليه موضوع OCB ،را مجزاي از عملکرد شغلي داخل نقش تعريف کردنـد و تأکيـد کردنـد
که به  OCBبايستي به عنوان رفتار فرانقشي توجه شود ( .)Hart et al., 2016در حاليکه ،قبالً پيشنهاد
شده بود که اندازهگيري بهتر  OCBبايد عناويني را در بر گيرد که نشاندهنـده رفتارهـاي «درون نقـش»
باشد چرا که چنين تجزيه و تحليلي نشان ميدهد که پاسخدهندگان رفتار «درون نقـش» و «فـرانقش» را
متمايز ميکنند (.)Akan et al., 2009
اعتماد سازماني
پژوهشهاي اوليه مربوط به اعتماد عمدتاً در حوزههاي روانشناسي و جامعه شناسي انجام گرفته
است ( .)Arnott, 2007: 982توجه به مفهوم اعتماد در طي سالهاي  1210شروع به رشد نمود.
رويکردهايي متفاوت نسبت به مفهوم اعتماد وجود دارد .دسته اول ،تعاريفي هستند که بهجاي تبيين
مفهوم اعتماد ،به ويژگيهاي فرد مورد اعتماد (صداقت ،درستي و خيرخواهانه) اشاره دارند .در دسته
دوم ،اعتماد بهعنوان قابليت محاسبه ،قابليت اتکاء و قابليت پيشبيني بين افراد معرفي شده است .در
دسته سوم ،اعتماد بهعنوان انتظار يا اين باور دانسته شده است که افراد دوست دارند ديگران به
طريقي قابل پيشبيني باشند .بهبياني ديگر ،ما به ديگران اعتماد ميکنيم تا منافعمان را در نظر
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بگيرند .ايده محوري اعتماد ،اين است که اعتماد بر نوعي انتظار استوار است و تخطي از اين انتظارات،
اعتماد را مخدوش ميسازد اما ضرورتاً بياعتمادي را ايجاد نميکند (.)Nedkovski et al., 2017
کوک و وال ( )1210اعتماد را اين گونه تعريف کرده اند" :حد و اندازه اي که يک نفر تمايل دارد تا
به سخنان و اعمال ديگري اطمينان داشته باشد"( .)Cook & Wall, 1980: 322بون و هولمز
( )1221تعريف اعتماد را حالتي شامل اطمينان داشتن به انتظارات مثبت در مورد انگيزه هاي ديگران
در موقعيت هايي که خطري در پي دارد ،ميدانند ( .)Boon & Holmes,1991 :41شاو اعتماد را،
اعتقاد به اين موضوع تعريف ميکند که براي دستيابي به انتظاراتمان ،به ديگران وابسته هستيم
(.)Shaw, 1997: 33
هاسمر ( )1225معتقد است که اختالف نظرهاي زيادي در مورد تعريف سازه اعتماد وجود دارد و
اين ناشي از ماهيت ميان رشته اي آن است ( .)Hosmer, 1995اعتماد يک ساختار چند بعدي است
که در نظريه مبادله اجتماعي به سختي مورد مطالعه قرار گرفته و شکلي از ارتباط تبادلي بين کارکنان
و سازمان و ارتباط تبادلي پويا ميان کارکنان و مديران تبيين گرديده است .در سازمان هايي که داراي
اعتماد سيستمي پايين ،تسهيم اطالعات با دقّت کمتري صورت مي پذيرد و اعتماد پايين اعضاي يک
گروه کاري اغلب به شکست نهايي مي انجامد .با وجود اين ،اعتماد در برگيرنده مفاهيم مهمي براي
مطالعه است و کليد اصلي براي توسعه روابط بين فردي به شمار مي رود ( Monji & Ortlepp,
 .)2012: 195در سازمانهاي آموزشي نيز مثل سازمانهاي ديگر اعتماد ميتواند باعث افزايش کارکرد
و اثربخشي آنها شود (.)Kochanek, 2005
براي افزايش اعتماد سازماني ،مديران بايد محيطي از اعتماد را ايجاد کنند که براي هر يک از
کارکنان قابل تجربه و مشهود باشد .ادراک کارکنان از اعتماد به مديران خود بر مبناي ويژگي هاي از
جمله نيک خواهي ،درستي و صداقت ،توانايي ،گشودگي در تسهيم اطالعات و همساني در رفتار مي
باشد ( .)Hartog, 2002: 30مديران سعي دارند که روابط مبتني بر اعتماد را ايجاد کنند تا هماهنگي
بين کارکنان و مديران و ديگران را افزايش دهند و تنش هاي مابين کارکنان و مديران را کاهش
دهند ( .)Monji & Ortlepp, 2012اعتماد به مدير ميتواند جنبه هاي مختلفي از رفتار کاري
کارکنان را تحت تاثير قرار مي دهد که اين تاثير به علت روابط نزديک بين مدير و مرئوس و قدرت
مدير در حفظ نگرش کارکنان نسبت به خود مي باشد .ايجاد اعتماد به سازمان از طريق انتظارات
مثبتي که افراد درباره رفتارهاي همکاران در نقش هاي سازماني ،روابط و سيستم ها دارند ،مشخص
شده است (.)Stanley and McDowell, 2014
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بهرهوري نيروي انساني
حدود دو قرن پيش واژه بهرهوري براي اولين بار توسط کوئينساري )1766( 1در مجله کشاورزي
به کار برده شد .سپس واژه کاربردهاي ديگري ،از جمله در ارتباط با سيستمهاي اقتصادي پيدا نمود
) .(Tangen, 2002واژه بهرهوري در لغت به معناي قدرت توليد ،بارآور و مولد بودن است .در ادبيات
فارسي کلمات کارايي ،اثربخشي و حتي وجدان کاري به جاي بهرهوري به کار ميرود که چندان
صحيح نيست )(Samnani and Singh, 2014؛ چرا که بهرهوري اهم از اين مفاهيم است .تعاريف
متعددي از بهرهوري ارائه شده است که محتواي اصلي اين تعاريف با يکديگر مشابه به نظر ميرسند
) .(Broman, 2004محققان ديگري نيز سه مفهوم اساسي از بهرهوري ارائه کردهاند(Ghobadian :
)& Husband, 1991

 .1مفهوم تکنولوژيکي که بيانکننده ارتباط نسبت ستاده به داده و کاربرد آن در توليد است.
 .9مفهوم مهندسي که بيانکننده خروجي واقعي و بالقوه فرايندها است.
 .9مفهوم اقتصادي که به کارايي تخصيص منابع اشاره دارد.
بهرهوري داري مفهوم گستردهاي است و از نظر سطح تجزيه و تحليل به چهار دسته تقسيم مي-
شود :بهرهوري در سطح کارکنان ،بهرهوري سازماني ،بهرهوري بخشي و بهرهوري ملي .بهرهوري
نيروي انساني (که موضوع اين مقاله است) به تجزيه و تحليل ،اندازهگيري و بهبود بهرهوري نيروي
انساني ميپردازد (.)Tulu, 2017
يکي از نظريات مشهور در زمينه بهرهوري نيروي انساني ،متعلق به هرسي و گلداسميت وده که بر
اساس اين نظريه بهرهوري نيروي انساني شامل هفت بعد يا متغير مربوط به مديريت عملکرد اثربخش
ميباشد که عبارتند از)Hersey & Goldsmith, 1980( :
5
4
توانايي( 9دانش و مهارتها) ،وضوح( 9درک يا تصور نقش) ،کمک (حمايت سازماني) ،انگيزه
(انگيزه يا تمايل) ،ارزيابي( 6آموزش و بازخورد عملکرد) ،اعتبار( 7اعمال معتبر و حقوقي پرسنل) و

1

Quensary
Ability
3
Clarity
4
Help
5
Incentive
6
Evaluation
7
Validity
2
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محيط( 1تناسب محيطي) .از ترکيب حروف اول التين اين هفت بعد ،واژه  ACHIEVEبه دست مي-
آيد که اين مدل را به همين نام معرفي کرده است.
تدوين فرضيات و الگوي مفهومي تحقيق:
با توجه به اهداف پژوهش در خصوص تبيين نقش تعديلکنندگي بهرهوري نيروي انساني رابطه
اعتماد سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني ،فرضيات تدوين شده پژوهش عبارتاند از:
 فرضيه ( :)1بين اعتماد سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني رابطه مثبت و معناداريوجود دارد.
 فرضيه ( :)9بهرهوري نيروي انساني بر شدت رابطه بين اعتماد سازماني و رفتارهايشهروندي سازماني تأثيرگذار است.
در اين پژوهش براي پايش رفتارهاي شهروندي سازماني از مدل  OCBارائه شده توسط
ديکينسون ،)9002( 9به منظور سنجش اعتماد سازماني از مدل راوليز )9001( 9و جهت بررسي بهره-
وري نيروي انساني از مدل  ACHIEVEاستفاده شده است .با توجه به آنچه ذکر شد و در راستاي
اهداف ،سؤاالت و فرضيات تحقيق ،نماي کلي مدل مفهومي به شرح زير است.

شکل ( :)1مدل مفهومي تحقيق

1

Environment
Dickinson
3
Rawlins
2
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روش پژوهش
تحقيق حاضر از لحاظ مباني فلسفي پژوهش در گروه پارادايم اثبات گرا قرار ميگيرد ،از حيث
جهت گيري از دسته پژوهشهاي کاربردي به شمار مي رود و از نظر نحوة گردآوري داد ها توصيفي
(غيرآزمايشي) و پيمايشي از نوع همبستگي مبتني بر مدلسازي معادالت ساختاري )SEM( 1است.
مدلسازي معادالت ساختاري از دو بخش مدل اندازهگيري و ساختاري تشکيل شده است و متغيرهاي
مدل در دو دسته پنهان و آشکار تقسيمبندي ميشوند ( )Kline, 2010: 77در اين پژوهش متغيرهاي
اعتماد سازماني ،رفتار شهروندي سازماني و بهرهوري نيروي انساني به منزله متغير پنهان و مؤلفههاي
هر يک ،به منزله متغير آشکار در نظر گرفته شده است .جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه کارکنان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايذه مي باشد .در اين راستا از طريق نمونهگيري تصادفي-طبقهاي ،نمونه
اي انتخاب و نتيجه را به کل جامعه تعميم ميدهيم .حجم نمونه در اين پژوهش به کمک فرمول
کوکران 199 ،ميباشد ،ليکن از آنجا که احتمال مي رفت برخي از پرسشنامه ها احتماالً برگردانده
نخواهد شد  150پرسشنامه توزيع شد که نهايتاً هر  199پرسشنامه جمع آوري گرديد 4 .فقره
پرسشنامه ناقص بوده و در نهايت در کل  111پرسشنامه مبناي تجزيه و تحليل قرار گرفت .شايان
ذکر است پرسشنامهها در سه سطح شغلي مديران عالي  ،مديران مياني و کارشناسـان سازمان توزيع
شده است .در ايـن تحقيـق از سه پـرسشنامـه جهت سنجش اندازه متغيرهـا استفـاده شد:
الف) پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني ) :(Dickinson, 2009براي سنجش رفتار شهروندي
سازماني از پرسشنامه اي با  94سئوال با ابعاد وظيفهشناسي سـواالت 1الي  ،5جوانمردي سـواالت 6
الي ،10فضيـلـت شهروندي سـواالت 11الـي  ،14نوع دوستي سـواالت  15الي  ،12احتـرام وتکريم
سـواالت 90الـي  94در نظرگرفـته شـده اسـت.
ب) پرسشنامه اعتماد سازماني (مقيمي و رمضان :)1920 ،سنجش اعتماد سازماني از پرسشنامهاي
با  19سئوال استفاده گرديد.
ج) پرسشنامه بهرهوري نيروي انساني :ابعاد و مؤلفههاي بهرهوري اين پرسشنامه برگرفته شده از
نظريه هرسي و گلداسميت )1211( 9مشتمل بر  91سوال و  7بُعد ميباشد .ابعاد هفت گانه اين
پرسشنامه عبارتند از :توان ،شناخت شغل ،حمايت سازماني ،انگيزش ،بازخورد عملکرد  ،اعتبار و
سازگاري محيطي که براي هر بُعد  9سؤال طراحي شده است.

Structural Equation Modeling
Hersey and Goldsmith

1
2

بررسي اثر تعديلکنندگي بهرهوري نيروي انساني در رابطه بين اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني 12

الزم به ذکر است از طيف پنج گزينهاي ليکرت جهت سنجش متغيرهاي تحقيق استفاده شده
است .در اين تحقيق از روش آلفاي کرانباخ براي محاسبه سازگاري دروني ابزار اندازهگيري يعني
پرسشنامه استفاده شد (جدول .)1
جدول ( :)1ضريب آلفاي کرانباخ پرسشنامههاي تحقيق
رديف

پرسشنامهها

ضريب آلفا

1

اعتماد سازماني

%11/4

9

رفتار شهروندي سازماني

%11/7

9

بهرهوري نيروي انساني

%72/5

ضمن اينکه اعتبار صوري و محتوايي پرسشنامهها به تاييد خبرگان و اساتيد دانشگاهي رسيده ،از
تحليل عاملي تأييدي به کمک  Amosنيز جهت آزمون روايي سازه پرسشنامهها نيز استفاده گرديد.
يافتههاي تحقيق:
يافتههاي توصيفي مربوط به ميانگين و انحراف معيار و ضريب همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش
در جدول ( )1نشان داده شده است .اين نتايج نشان ميدهد که ميانگين اعتماد سازماني با مقدار
( ،)9/25رفتارهاي شهروندي سازماني با مقدار ( )4/09و بهرهوري نيروي انساني با مقدار ( )9/17باالتر
از سطح متوسط است که در بين اين سه متغير ،رفتارهاي شهروندي سازماني باالترين ميانگين را
دارد .نتايج همبستگي نشان ميدهند که بين اعتماد سازماني با رفتارهاي شهروندي سازماني ()0/114
و بهرهوري نيروي انساني ( )0/112رابطه مثبت و معنيداري از لحاظ آماري در سطح  0/01وجود
دارد؛ و بهرهوري نيروي انساني و رفتارهاي شهروندي سازماني ( )0/195نيز رابطه مثبت و معنيداري
در سطح  0/01دارند (جدول .)9
جدول ( :)2ميانگين ،انحراف معيار و همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق
متغيرها
اعتماد سازماني
رفتار شهروندي سازماني
بهرهوري نيروي انساني

ميانگين

انحراف
معيار

اعتماد سازماني

9/25
4/09
9/17

0/67
0/52
0/16

1
*
0/114
*
0/112

رفتار شهروندي
سازماني

بهرهوري نيروي
انساني

-

-

1
*
0/195

-

1
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* معناداري در سطح 0/01
 KMOکه شاخص کفايت نمونهبرداري خوانده ميشود ،شاخصي است که مقادير همبستگي
مشاهده شده را با مقادير جزيي مقايسه ميکند .عدد آزمون  KMOبايد بزرگتر از  0/7باشد ،مقدار
کوچک براي  KMOبيان ميکند همبستگي بين زوج متغيرها نميتواند توسط متغيرهاي ديگر
مشخص شود نتايج اين آزمون در جدول ( )9بيان شده است.
جدول ( :)3نتايج آزمون KMO
متغيرها
آزمون KMO
آزمون بارتلت
عدد اشتراکات عاملها
تعداد عاملهاي تعيين شده
کل واريانس

اعتماد سازماني
0/14
0/000
همگي بزرگتر از 0/5
9
0/16

رفتار شهروندي سازماني
0/19
0/000
همگي بزرگتر از 0/5
5
0/21

بهرهوري نيروي انساني
0/17
0/000
همگي بزرگتر از 0/5
7
0/15

سطح آزمون بارتلت بايد کمتر از  0/05باشد .جدول اشتراکات ،نشاندهندة مناسب بودن سؤاالت در
فرايند تحليل عاملي است .شايان ذکر است اگر عدد اشتراکات حداقل برابر  0/5باشد ،مورد پذيرش
است .کل واريانس نشان ميدهد متغيرهاي موجود ميتوانند به چند عامل تبديل شوند و اين عاملها
چند درصد از واريانس حوزة مورد نظر را مشخص و پوشش ميدهند ،اين مقدار نبايد کمتر از 0/5
باشد.
از آنجايي که ضرايب همبستگي متغيرها معنيدار بودند (جدول ،)9امکان استفاده از تکنيک مدل-
سازي معادالت ساختاري فراهم گرديد .همچنين پيش از ارزيابي مدل ساختاري ارائه شده ،الزم است
معناداري وزن رگرسيوني (بار عاملي) سازهاي مختلف پرسشنامه در پيشبيني گويه هاي مربوط بررسي
تا از برازندگي مدلهاي اندازهگيري و قابل قبول بودن نشانگرهاي آنها در اندازهگيري سازهها اطمينان
حاصل شود .اين مهم ،با استفاده از تکنيک تحليل عاملي تأييدي و نرم افزار  Amosنسخه 99/00
انجام شد.
به منظور بررسي اعتبار ابزار سنجش از طريق تحليل عاملي تأييدي ،نخست از آزمون کولموگرف-
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اسميرنوف (K-S) 1جهت تست نرمال بودن متغيرهاي تحقيق استفاده شد .نتايج حاصل از به
کارگيري اين آزمون در جدول ( )4آمده است.
جدول ( :)4نتايج حاصل از بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق
شاخصهاي آماري
متغيرها
اعتماد سازماني
رفتار شهروندي سازماني
بهرهوري نيروي انساني

آماره آزمون
کولموگروف -اسميرنوف

سطح معناداري
()Sig

17974
17959
17497

07146
07117
07194

همانگونه که يافتههاي حاصل در جدول ( )4نشان ميدهد توزيع دادههاي تحقيق نرمال مي-
باشند.
سپس در قدم دوم اعتبار سازه مدل مورد بررسي قرار گرفت .بارهاي عاملي (ضرايب رگرسيوني)
گويه ها بايد بزرگتر يا مساوي  0/5باشند .با در نظر گرفتن اينکه بار عاملي گويه يک کمتر از  0/5به
دست آمد و معناداري ضعيفي داشت ،از فرايند تجزيه و تحليل کنار گذاشته شد .بنابراين اعتبار
همگرايي ابزار سنجش تأييد شد و در اعتبار افتراقي به منظور بررسي عدم همپوشاني بين سازه هاي
پرسشنامه در ارتباط با گويه هاي مورد سنجش ،همبستگي بين هر دو سازه نبايد بيشتر از  0/2باشد که
خروجي هاي آماري حاکي از آن بود که تمام همبستگي بين متغيرها کمتر از  0/2بود .به طوري که در
الگوي معادالت ساختاري براي مشخص شدن چگونگي و ميزان تأثير متغيرهاي مکنون (پنهان) در
يکديگر از الگوي استاندارد و براي نشان دادن معنيداري اين تأثيرات از الگوي معنيداري و براي ارزيابي
برازش مدل از شاخصهاي برازندگي استفاده ميشود .در اين پژوهش از شاخصهاي برازش مندرج در
جدول ( )5استفاده شد .همانطور که از جدول  4آمده است بر اساس ديدگاه کالين ( )9010تمامي شاخص-
هاي مدل از برازش خوبي برخوردارند؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت مدل مفهومي تحقيق حاضر ،تناسب
شايستهاي با دادههاي جمع آوري شده دارد.

)Kolmogrov-Smirnov (K-S

1
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جدول ( :)5شاخصهاي برازش مدل مفهومي تحقيق
مقدار پيشنهادي

مقدار بدست آمده

شاخص برازش

>5
>0/01
<0/20
<0/20
<0/10
<0/10

4/95
0/07
0/29
0/21
0/14
0/11

کاي اسکوئر هنجار شده ()χ2 /df
ريشه دوم ميانگين مربعات باقيمانده ()RMR
شاخص برازش هنجار شده ()NFI
شاخص برازش تطبيقي ()CFI
شاخص نيکويي برازش ()GFI
شاخص تعديل برازندگي ()AGFT

در مدل برازش يافته ،تمامي روابط بين متغيرها از لحاظ آماري معنادار است ( P<0.05و )t>1.64
شد.
تحليل اثر تعديلگري بهرهوري نيروي انساني:
براي بررسي آزمون تعديلگري از آزمون کوهن 1و همکاران ( )9009استفاده شد .براساس رويه
پيشنهاد شده توسط کوهن و همکاران ( )9009براي آزمون نقش تعديلگري بهرهوري نيروي انساني
در رابطه بين اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني ،رگرسيون چندگانه سلسله مراتبي مورد
استفاده قرار گرفت .الزمه انجام تحليل تعديلگري اين است که متغيرهاي مستقل و تعديلگر ،مرکزي
و استاندارد شوند تا به واسطه کاهش همبستگي متغيرهاي مستقل و تعديلگر با متغير تعاملي ،احتمال
وقوع هم خطي چندگانه کاهش پيدا کند .همچنين پيش شرط ديگر اين آزمون ،تأييد رابطه بين
متغيرهاي مستقل و وابسته است .سپس متغير تعاملي از طريق ضرب متغيرهاي مستقل و تعديلگر
استاندارد شده ايجاد شود تا مقدمات تحليل رگرسيون فراهم گردد .به اين منظور متغير پيش بين و تعديل
گر در مرحله اول و متغير تعاملي در مرحله دوم وارد مدل رگرسيوني ميشوند .همانطور که در جدول ()6
مشاهده ميشود ،با توجه به کمتر بودن مقدار سطح معناداري از  0/05متغير بهرهوري نيروي انساني در
رابطه بين اعتماد سازماني با رفتار شهروندي سازماني نقش تعديلگر دارد و در حضور اين متغير اين
رابطه افزايش پيدا ميکند ،بنابراين فرضيه دوم تأييد ميشود.

Cohen

1
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جدول ( :)6نتايج آزمون فرضيات تحقيق
روابط

اعتماد سازماني

>---

اعتماد سازماني×بهرهوري نيروي انساني

>---

رفتار شهروندي
سازماني
رفتار شهروندي
سازماني

ضريب
مسير
()β

عدد
معناداري
()t

سطح
معناداري
()sig

تصميمگيري

0/114

9/94

0/000

تأييد فرضيه 1

0/995

5/71

0/000

تأييد فرضيه 9

نتيجه گيري و پيشنهادها
در دنياي پر رقابت کنوني ،سازمانها پيوسته در جستجوي شيوههاي جديدي براي حداکثر کردن
عملکرد و تالش کارکنانشان هستند .با وجود افزايش استفاده از تکنولوژي اطالعات ،باز هم در
عملکرد و کارايي سازمان شکاف وجود دارد .اکنون اعتقاد راسخي وجود دارد که عملکرد و کارايي
سازمان تا حدود زيادي به تالش کارکنان که فراتر از الزامات تعريف شده ،نقش ميباشد بستگي دارد.
امروزه در نتيجه تغييرات و براي آماده شدن براي تغييرات آينـده فشار قابل مالحظه فزايندهاي بر
کارکنان براي پذيرفتن مسئوليت برنامهريزي ارتقاي شغلي ،آموزش و حقوق و مزايا وارد ميآيد.
همچنين سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهاني ،ارضاي نيازها و انتظارات مشتريان و سازگاري با
ماهيت در حال تغيير شغل ،تمايل دارند و در تالشند تا کارکناني انتخاب کنند که فراتر از وظيفه و
نقش تعيين شده در شرح شغلشان عمل کنند .رفتار شهروندي سازماني يک پديده نوظهور است که
ميتواند در اين راستا گامي بردارد .لذا هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي نقش اعتماد سازماني بر بروز
رفتار شهروندي سازماني با در نظر گرفتن اثر تعديلکنندگي بهرهوري نيروي انساني در بين کارکنان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايذه ميباشد.
يافتههاي تحقيق نشان داد که در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايذه ،اعتماد سازماني منجر به بروز
رفتار شهروندي سازماني در بين کارکنان شده به طوري که با در نظر گرفتن اثر بهرهوري نيروي
انساني به عنوان متغير تعديلگر ،شدت رابطه بين اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني افزايش
مييابد.
با توجه به پژوهشي که به مطالعه موردي تأثير اعتماد بر رفتار شهروندي سازماني پرداخته بود
( ،)Zeinabadia & Salehi, 2011نتايج يافتههاي آن با مطالعه حاضر مطابقت دارد .همچنين
يافتههاي اين پژوهش مبني بر وجود ارتباط بين اعتماد و رفتار شهروندي سازماني با نتايج پژوهش
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ارتورک ( )9007سازگار است ( .)Ertürk, 2007به طوري که در پژوهشهاي متعددي با توجه به
نقش حياتي اعتماد سازماني در بهبود کارآيي و اثربخشي سازماني ،اين موضوع اهميت فزايندهاي
داشته و مورد توجه جدي قرار گرفته است ( Ellonen, Blomqvist & puumalainen, 2008:
.)162
با توجه به يافتههاي پژوهش فعال و همکاران ( )1925مبني بر وجود رابطه معنيدار بين اعتماد
سازماني و بهرهوري نيروي انساني ،نتايج پژوهش مذکور با نتايج مطالعه حاضر همسو است .از جمله
عوامل مؤثر در افزايش بهرهوري نيروي انساني مهارت ،آموزش ،انگيزش و مشارکت در تصميمات
شرکت است که در سايه اعتماد مديران به کارکنان و بالعکس قابل پيادهسازي است.
غفاري چراتي( (1917در پژوهش خود به بررسي رابطه ميان رضايت شغلي و رفتار شهروندي
سازماني در وزارت کشور پرداخت ،اما در اين تحقيق رضايت شغلي به عنوان جزيي از بهرهوري منابع
انساني در نظر گرفته شده است که اين موضوع جامعيت مطالعه صورت گرفته را نسبت به تحقيق
مذکور نشان ميدهد.
بنابراين بر اساس يافتهها و نتايج اين پژوهش ،نقش اعتماد سازماني در بهبود رفتار شهروندي
سازماني با تأکيد بر اثر تعديلکنندگي بهرهوري نيروي انساني ،موارد زير را پيشنهاد ميشود:
همانگونه که نتايج تحقيقات آماري نشان ميدهد ،بين اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني
کارکنان رابطه معنيدار وجود دارد .بدين معني که با ارتقا ابعاد اعتماد سازماني ميتوان تعهد کارکنان
را افزايش داد .چرا که بهبود ابعاد اعتماد سازماني به دليل اينکه سبب با معني تلقي شدن کار ،ايجاد
احساس مسئوليت و آگاهي از نتايج عملکرد براي فرد ميگردد در او ايجاد انگيزش کرده ،رضايت
شغلي کارکنان افزايش يافته ،سبب بهبود عملکرد شده و نهايتاً تعهد را افزايش ميدهد .البته بايد
دانش و مهارت ،و شدت نياز به رشد کارکنان را مورد توجه قرار داد .چرا که ارتقا ابعاد اعتماد سازماني
سبب افزايش توان انگيزشي شغل شده و چنانچه فرد از شدت نياز به رشد پاييني برخوردار بوده و
دانش و مهارت کافي براي انجام کار مورد نظر را نداشته باشد ،سبب دلزدگي آنان از کار شده و
احتمال ترک خدمت افزايش مييابد.
در همين راستا موارد زير به مديران پيشنهاد ميشود تا از طريق افزايش توان انگيزشي شغل تعهد
کارکنان را افزايش دهند:
 -1با تنوع بخشيدن به نوع فعاليت کارکنان از ميزان خستگي آنها کاست ،چرخش شغلي يا گردش
کار است که اين روش پيشنهاد مي کند ،کارکنان در همان سطح شغلي به کار ديگري بپردازند.
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راه حل ديگري که ميتوان به مديران جهت تنوع بخشيدن به وظايف کارکنان پيشنهاد داد ،ارتقاء
شغلي است.
استفاده از تکنولوژي جديد در باال بردن سطح بهرهوري نيروي انساني ،توصيه ميشود .در اين
راستا لزوم ديدن دورههاي آموزشي و شرکت در سمينارها ميتواند کارمند را از روزمرگي به آموختن
پديدههاي جديد ترقيب نموده و باعث رضايت شغلي و ايجاد انگيزش گردد.
به همين دليل براي فراهم آوردن ميزان مطلوبي از تنوع مهارت ،اجراي پارهاي از آموزشها به نظر
الزم مي آيد براي مثال بکار گرفتن برخي از نرم افزارها ،جهت محاسبات و فعاليتهاي کاري ،مستلزم
آموزش از قبل مي باشد و به دليل ايجاد تنوع در چگونگي انجام امور ميتواند موجب احساسات و
تجارب خوشايندي از جانب کارکنان شود.
 -9جهت ارائه بازخورد به کارکنان پيشنهاد ميشود هر يک از کارکنان در پايان روز گزارشي از
عملکرد خود را به سرپرست مربوطه ارائه کرده و بازخوردي از فعاليت روزانه خود دريافت کنند تا از
اين طريق کارکنان درجريان حاصل اقداماتشان قرار گيرند .اين بازخورد از اين جهت که به صورت
مستقيم و سريع به خود کارمند داده ميشود ميتواند اثرات مثبت زيادي در پي داشته باشد و کمک
ميکند تا کارمند به طور روزانه کارهاي خود را ارزيابي و اشتباهات را اصالح کند ،عملکرد را بهبود
بخشد و با آگاهي بيشتري براي فعاليت روز بعد خود برنامهريزي کند .همچنين پيشنهاد مي شود فرم
ارزيابي طراحي شده که هر شش ماه يکبار فعاليت کارکنان را ارزيابي کرده و نتايج مربوطه را به آنها
ارائه دهند.
همچنين پيشنهاد مي شود رويههاي کلي انجام امور از قبل به کليه کارکنان آموزش داده شود تا
در حين عمل خود کارمند بتواند صحت انجام امور را ارزيابي کند و با گرفتن بازخورد از خود کار
احساس خود کارآمدي وي تقويت شود و بيش از پيش بر انجام امور تاثير بگذارد و همچنين مي توان
با دادن بازخور درست و کارآمد سطح اعتماد سازمان را با کارکنان دانشگاه نشان داد زيرا يک بازخور
مفيد همراه با تقويت کننده هاي مثبت تعهد کارکنان را با همراه خواهد داشت.
 -9نحوه فعاليت ها را در اين دانشگاه به صورتي است که کارکنان نميتوانند از استقالل و آزادي
عمل کامل برخوردار باشند چرا که فعاليتها براساس دستورالعملهايي است که از جانب ستاد مرکزي
تعيين شده و آنها تنها مجري آن هستند ،بنابراين فعاليتها در دانشگاه يا براساس دستورالعملهاي خاص
صورت ميگيرد يا زير نظر سرپرست مستقيم هر بخش .با اين حال دادن آزادي عمل در چگونگي
انجام وظايف کاري و همچنين فراهم آوردن موقعيتهايي که موجب بکارگيري قضاوت و ابتکار فردي
در کارکنان شود ،ميتواند در باال بردن رفتار شهروندي سازماني کارکنان بسيار موثر باشد.
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 -4به علت گسترده بودن فعاليتها و وظايف نميتوان انجام يک فعاليت را از ابتدا تا انتها به يک
کارمند محول کرد بلکه هر کارمند مسئول انجام بخشي از کار ميباشد و براي حفظ يکپارچگي
فعاليتي که انجام ميشود ميتوان براي آن فعاليت يک گروه کاري تشکيل داد تا ضمن ايجاد و حفظ
هويت وظيفه ،افراد بتوانند درک واضح و روشني از کل فعاليت مورد نظر بدست آورند.
 -5اهميت وظيفه به مباني و اعتقادات فکري هر فرد بستگي پيدا ميکند که عامل خارجي و دور
از کنترل سازمان محسوب ميشود .در اين رابطه گزينشهاي اوليه براي استخدام مناسبترين افراد و
همچنين فرايندهاي اجتماعي کردن کارکنان پس از ورود به سازمان ميتوانند شيوه هايي براي همنوا
کردن افراد با ارزشهاي سازمان محسوب شوند .در اين صورت ميتوان اطمينان نسبي حاصل شود که
وظايف سازماني از جانب اعضا با ارزش تلقي شوند.
همچنين ميتوان در دورههاي آموزشي که براي هر يک از کارکنان در ابتداي دوره استخدام و
همچنين هر چند سال يک بار صورت مي گيرد ،فرهنگ سازي و جامعهپذيري سازماني صورت گرفته،
حساسيت و اهميت شغل را براي کارکنان بيان کرده و آنها را از رسالتها و اهداف آگاه ساخته و
نقش تک تک کارکنان را در جهت رسيدن به اهداف و رسالتها عنوان کنند.
و کارکنان را آگاه سازند که اگر چه ممکن است کار آنها جزئي باشد اما هر يک از آنها ميتواند
نقش بسيار مهمي در جذب مشتري داشته و سهم مهمي را در ارتقا کيفيت ارائه خدمات به مشتري
ايفا نموده و نهايتاً در توسعه اقتصادي نقش مهمي داشته باشد .
در پايان الزم مي دانم به لحاظ اهميت و حساسيت موضوع به ساير پژوهشگراني که مي خواهند
در اين زمينه تحقيق کنند پيشنهاداتي ارائه نماييم.
 مدل اعتماد سازماني بر روي شغل تمرکز دارد و به شاغل توجه نميکند ،در نتيجهشخصيت شاغل و ويژگي هاي فردي او مورد توجه قرار نگرفته است در صورتي که در
دنياي واقعي شغل بدون شاغل وجود ندارد و بايد عالوه بر توجه به اعتماد سازماني به
ويژگي ها و شخصيت شاغل نيز توجه شود .بنابراين اميدواريم که در تحقيقات بعدي اين
عوامل هم ديده شود و خصوصيت شاغلين به اعتماد سازماني اضافه شود و اين دو با هم
بررسي شوند.
 پژوهشگران مي توانند همين موضوع را در ساير سازمانها و مراکز خدماتي يا توليدي نيزاجرا کنند و نتايج را به صورت تطبيقي مقايسه نمايند.
 ساير پژوهشگران مي توانند همين موضوع را بطور همزمان در يک بخش دولتي وخصوصي اجرا نمايند و نتايج بدست آمده را با يکديگر مقايسه نمايند.
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 پژوهشگران ميتوانند رابطه ابعاد مختلف اعتماد سازماني (خيرخواهي ،توانايي و درستي وصداقت) را با عملکرد مديريت مشارکتي ،کارايي ،غيبت و ترک خدمت کارکنان مورد
بررسي قرار دهند.
 پژوهشگران ميتوانند رابطه عوامل شغلي (بر اساس مدل رفتار شهروندي سازماني) را بارضايت شغلي ،کارايي ،کيفيت عملکرد ،اثر بخشي ،انگيزش ،غيبت و ترک خدمت کارکنان
مورد بررسي قرار دهند.
محدوديتهاي پژوهش
الزم به ذکر است اين کار پژوهشي همانند ساير تحقيقات علمي با برخي مسائل و محدوديتها
روبرو گرديده است که اهم آنها به شرح ذيل ميباشد:
 اگرچه روش نظرسنجي يکي از روشهاي معمول براي توصيف پديدههاست ،امّا ممکن است اينروش در پژوهش حاضر نتوانسته باشد به خوبي ابعاد گوناگون مسأله را مورد بررسي قرار دهد.
 عدم دسترسي به مديران ارشد و رده باالي دانشگاه به دليل مشغله کاري را ميتوان به عنواندومين محدوديت پژوهش قلمداد کرد.
 نا آشنايي برخي از آزمودنيها با پرسشنامه تحقيق و عدم تکميل آن نيز يکي از مشکالت اينپژوهش ميباشد .البته محققين در اين مطالعه سعي کردهاند حتياالمکان با توضيحاتي ساده و
واضح اين عدم اطمينان را کمرنگتر نمايند.
 از ديگر محدوديتهاي اين پژوهش ميتوان به عدم همکاري و تمايل به کارکنان به تکميلپرسشنامهها اشاره کرد؛ زيرا اکثر پاسخدهندگان معتقدند که اکثر پژوهشهايي که انجام مي-
گيرند ،بازخوردي از آنها دريافت نميکنند .بهطوريکه اين امر انجام تحقيقات بيشتر را در راستاي
بهبود عملکرد اين دانشگاه با مشکل مواجه ميسازد.
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