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چکیده
يشود و م يد ران دريافتهاند که مهمترين عامل کسب
امروزه در سازمانها به منابع انساني بهعنوان مهمترين منابع سازمان نگر سي ته م 
يباشد ،از اين رو امروزه ت جو ه به مقوله تعه انم د ب عع ععع ان ناس ييي بههه س امزا ننن و ان اج ممم هرچههه بهتر
مزيت رقابتي ،منابع انساني سازمان م 
يباشد .يکي از مباحث مطرح در اين زمينه
شها وحتي وظايف فرانقشي توسط منابع انساني يکي از دغدغههاي جّدّدي م يد ران م 
نق 
مفه مو رفتار شهروندي سازماني است که بهعنوان اراده کارکنان براي انجام بيشتر و باالتر از نقشها يي که به آنها وا هدش راذگ   
يشود .در صنعت گردشگری به دلیل ماهیت خدماتی این صنعت انجام رفتار شهروندی سازمانی از سوی کارکنان از
است تعريف م 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ازاینرو محققیین در ای  هب شهوژپ ن ب لماوع یسرر       م ثؤ ررر ب ورب ر زز ززز ای تعنص رد اهراتفر ن    
گردشگری پرداختهاند .تحق قي حاضر به لحاظ هدف کاربردي ،از نظ و يشياميپ شور ر

ناسانشراک و ناریدم نآ یرامآ هعماج       

گردشگری شهر شیراز میباشند .ن سيو ن گد ان پس از استفاده از نرم افزار LISREL 8. 5و آزم  نو ففرض تاي

تفرگ هجيتن ههه ههههان هک د   

هشت عامل کلیدی اعتماد سازمانی ،رهبری ،رضایت شغلی ،عدالت سازمانی ،ماهیت شغل ،وی گژ یهای کارکنان ،فرهنگ سازمانی
و تعهد سازمانی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان صنعت گردشگری دارا میباشند.

ی،
واژگان کلیدی :رفتار شهروندی سازمانی ،صنعت گردشگری ،اعتماد سازمانی ،تعهد سازمانی ،عدالت سا نامز ی ی
ماهیت شغل

 -1مسلم باقری(نویسنده مسئول) bagherimoslem@shirazu.ac.ir
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مقدمه
امروزه توجه به صنعت گردشگری از رشد فزایندهای برخوردار بوده و این صنعت توانس ار دوخ تسا هت    بهههعن او ننن
یکی از مهمترین صنعتها در سطح جهانی مطرح نماید .سهم گردشگري در توليد ناخالص داخلي در س ناهج حط   
در سال  2013حدود  9درصد برآورد شده و اين صنعت توانسته است يک شغل از هر يازده شغل موج حطس رد دو   
جهان و  6صادرات در سطح جهان را به خود اختصاص دهد (.)UNWTO, 2014
شرکتها و سازمانهاي فعال در صنعت گردشگري با توجه به ماهيت خدماتي اين صنعت ،همواره به دنبا زبا ل ا ير   
یباشند زيرا اين نوع رفتارها ک يفي ت خدمترساني ،مزاياي
کارا به منظور بهبود رفتارهاي خدمتگراي کارکنان خود م 
رقابتي و عملکرد مناسب مالي سازمان را به دنبال دارند( . (Karatepe, et.al. 2006در ادبيات معاصر مديريت از ا ني
یشود که در محيط غير قابل پش بين رگشدرگ ي ييييي  ،رفتا يدنورهش ر   
رفتارها بهعنوان رفتار شهروندي سازماني ياد م 
یشود بلکه پايه گذار تعامل دوستانه با و يرتشم 
سازماني خدمتگرا نهتنها سبب بهبود ک يفي ت خدمات دهي م 

را ا هئ    

تفکرات خالقانهتر ب مدخ روظنم ه ا هب رتهب يهد ت        مش د هارمه هب زين ار يرت اردد دد ددددد2009; Raub, 2008), et al .

.( Podsakoff
با توجه به اهميت وجود رفتارهاي شهروندي سا يرگشدرگ تعنص رد ينامز     بهههویژهه در اياامیکه ش کر تتتهاا و
سازمانهاي صنعت در ایام پرترافيک فعاليتي خود قرار دارند الزم است م زا تعنص نيا ناريد

مزال شناد

عوامل مؤثر بر ايجاد و بروز اين رفتارها برخوردار باشند تا بتوانند آنها را تقويت کرده و در نتيج زيم ه ا و ن
خدمات خود را ارتقاء بخشند از اين رو محقق اب شهوژپ نيا رد ني

يپ رررر رررررام نو
تيفيک    

وع جارختسا ا لم        مؤثررر ب ياهراتفر زورب ر    

شهروندي سازماني بر اساس منابع نظري(متشکل از ادبيات عام رفتار شهروندي سازماني و ادبيات نظري مرب هب طو   
اين رفتارها در صنعت گردشگري) به بررسي اين عوامل در صنعت گردشگري ش تخادرپ زاريش ره ههه ههههانددد تا ناوتب  ند   
دانش الزم پيرامون عوامل مؤثر بر بروز اين رفتارها در صنعت گردشگري را ب و ناريدم يار

مهارف طبريذ عجارم      

سازند.
تحقيق حاضر به لحاظ هدف کاربردي و از نظر روش ،پيمايشي و تحليلي استکه در آن برای سنجش عوامل مؤثر بر
  

رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که برای اطمینا یاور زا ن ی زا شهوژپ رازبا 
اعتبار محتوا (نظر استادان و خبرگان در حوزه مدیریت) و همچنین تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته ش هب .تسا هد    
منظور تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است .آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 946 .بوده که
با توجه به اینکه در هر یک از عوامل مؤثر آلفی کرونباخ به دست آمده باالتر از  . 75بوده است

یت او ننن گ تف
م مم 

که

پرسشنامه پژوهش از پایایی مقبولی برخوردار بوده و بنابراین یافتهها حاکی از قابلیت اعتماد الزم برای ابزار پ شهوژ
است.
یباشنددد ک ب هجوت اب ه ه    
جامعه آماری تحقیق کارشناسان بخش دولتی و خصوصی حوزه گردشگری شهر شیراز م مم 
بررسیها و استعالمهای صورت گرفته تعداد آنها حدود  2000نفر برآورد شده است که بر اسا ناگروم لودج س    
یباشد که محققین اقدام به توزیع  350پرسشنامه نموده و موفق به جمع آوری  290پرسش همان
میزان نمونه  322نفر م 
کام ًال
ًال تکمیل شده ودادههای حاصل از این پرسشنامهها را مورد تجزیهوتحلیل قرار دادند
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مباني نظري
يشود ومديران به خ تفايرد يبو هه هههاندکه
امروزه درسازمانها به منابع انساني بهعنوان مهمترين منابع سازمان نگريسته م 
مهمترین عامل کسب مزيت رقابتي ،منابع انساني سازمان ميباشند ،ازاينرو امروزه توجه ب يرادافو و دهعت هلوقم ه     
منابع انساني به سازمان و انجام هرچه بهترنقشها ياختصاص يافته به آنهاا وحت  فياظو ي ف عبانم طسوت يشقنار      
انساني يکي ازدغدغههاي جّدّدي مديران سازمانهاميباشد ،يکي ازمباحث مطرح در اين زمينه مفهوم رفتار ش يدنوره
سازماني است که بهعنوان اراده کارکنان براي انجام بيشتر و باالتر ازنقشها يي که به آنها واگذار شده اس فيرعت ت   
يشود.
م
  

رفتار شهروندي سازماني آن دسته از رفتارها يي هس هک دنت    بهههعن او ننن اراده کارکناننن ب زا رتالاب و رتشيب ماجنا يار
نقشها يي که به آنها واگذار شده است تعريف ميشود ،محققان تاثيرات قابل مالح زا هتسد نيا هظ هراتفر ا ر  ا ب  ر    
روي عملکرد سازماني شناسا يي نمودهاند ،اين رفتارها از اين حيث مهم هستند که سازمانها در زمان توصيف رس يم
شغل و تع يي ن وظايف کارکنان نميتوانند همه رفتارهاي مورد نياز ش رب لغ ا يتسد ي ا  يب به هب ار ينامزاس فادها

      

درستي پيشبيني نمايند .سامک و رونتی (  ) 2004بر اساس دیدگاه کتز و کان (  ) 1966عقیده دارند که با وجود اينکه
سيستمهاي سازماني تعريف نقش هر کارمند را بر عهده دارند و عنصر مهمي از طراحي سازمان محس بو

یش دنو
می ی

اما آنها به خودي خود به منظور ضمانت موفقيت سازمانها کافي نيستند .گاهي اوقات الزم است رفتارهاي نوآورانه
و خودجوش مکمل رفتارهاي قابل اعتماد يک نق دنوش ش    ( )Katz and Kahn, 1996ک هراتفر نيا زا يکي ه ای     
یباشد.
مکمل ،رفتارهاي رفتار شهروندي سازماني م 
اگرچه رفتار شهروندي سازماني اولين بار توسط ارگان وهمکارانش در سال  1983مطرح شد اما و زتک يو زا لبق 
کان با تمايز بين عملکرد نقش و رفتار خالق و خودجوش در دههی  1970و  1980و قبل از آنهاا چس اب درانرب رت    
بيان مفهوم (( تمايل ب لاس رد ))تکراشم ه    

د(et al . ,2000:513
 1973ا نداد رارق هظحالم دروم ار هلئسم ني دددد دد دددددد

یکنند" :اگر چه ا و زاين اهراتفر عون ني ا لغش يعق
 )Podsakoffاريلي و همکاران اين واژه را اين گونه تشريح م 

    

نيست ولي افراد تمايل براي ابراز بيش د نارگيد هب کمک و نآ رت ا نر د دددد دددددد (O'Reilly et al., 1991: 475) ." .س و رانی
همکاران نیز رفتار شهروندي سازماني بهعنوان رفتارها يي ارادي فراتر از نقشها و وظا فيرعت يمسر في    

یکننددد
می ی

).(Cinar et al, 2013:315
پويا يي صنعت گردشگري و مشاغل آن موجب گسترش شرح شغل رسمي و تمرکز بر نتا جي به جاي فرايندهاا ش هد
است و در این صنعت مديران قادر نخواهند بود همه موقعيتهاي پيش روي کارمندان را پيش بيني کنند .بنا زا نيارب
آنجا که کارمندان بايد فراتر از محدوديتهاي دست و پا گير شرح شغلي عمل کند و حداکثر رضايت مندي مشتريان
با نيازهاي متنوع و متغير را فراهم کنند ،رفتار شهروندي سازماني براي اين صنعت امري حياتي است.

تحقيقات ویو و همکاران (  ) 2012تحت عنوان "مکانيزم قاطع رفتار شهروندي سازماني در ص دلته تعن ار ييييي " نشان
یدهد که رفتار شهروندي سازماني درواقع رفتاري از روي عالقهی شخص است که در ش هناتسود عون راتفر لک     
م
یشود .همچنين انگيزه اصلي اشخاص از اين نوع رفتارها به حداکثر رساندن سودمندي خود بهعنوان يک کل
ظاهر م 
یدهد که حجم کار تأثیر مثبت و قابل ت  رب يهجو ر د ينامزاس يدنورهش راتف ا د ؛در ر      
است .يافتههاي آنها نشان م 
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حالي که هزينههاي رفتار شهروندي سازماني و اهميت کار درون نقش تأثیر قابل توجه و من يف بر اين گونه رفتارررهاا
یتواند براي سازمان م يف د باشد اما ممکن است هزينهها يي را براي فرد به دنبال
دارد .هرچند رفتار شهروند سازماني م 
داشته باشد) .(Bergeron, 2007:1078آنها نيز معتقدند از آنجا که رفتار شهروندي سازماني ممک و يژرنا تسا ن
زمان زيادي را از فرد بگيرد و به ارزيابي عملکرد وي آسيب وارد کند ،هزينه آن بيش از منفعت میشود و کم هب ک   
گتر شود ،کارکنان فرصت بيشتري را ب روظنم ه   
یکند .همچنين به ميزاني که کار در نقش فرد کم رن 
وقوع کمتر آن م 
یآورند .در راستای تأیید این موضوع اتق و همکاران (  ) 2012به این نتیجه
بروز رفتار شهروندي سازماني به دست م 
دست يافتند که زماني که عوامل استرس زا در نقش بيشتر باشد و کار شخص در خروجي سازمان اثر گ شاب رتراذ دد ددد،
اثر من يف بر عملکرد رفتار شهروندي سازماني خواهد داشت .از اين بابت سازمانها بايد در ايجاد محيط کاري عا ير
از عوامل استرس زا (موانع ،حجم اضافه کار ،ابهام نقش) به منظور تشويق کارکنان به بروز رفتار شهروندي سا ينامز
یده هک د   
کوشا باشند .همچنین یافتههای ویو و همکاران (  ) 2012در زمینه متغيرهاي جمعيت شناختي نیز نشان می ی
لها بيش از مردها و 
جنسيت و تأهل تأثیر قابل توجهي بر اين نوع رفتارها دارد بهطوري که ظهور آن در زنان و متاه 
مجردهاست؛از اين بابت که آنها اجتماعي محورتر از مردان هستند.

اتیار و همکارن (  ) 2010در تحقيقات خود تحت عنوان " نق مزاس يدنورهش راتفر ش ا د تيقفوم رد ين اا ااا اااااانش يهاگ
دانشجويان " اين موضوع را بسيار محبوب در ادبيات مديريت توصيف کردند و خاطر نشان کردند نهادها رد هک يي   
زمينه گردشگري مشغول به آموزش هستند ،توجه کافي را به اهميت رفتار شهروندي سا نرادن ينامز دد ددد .نتا جي

آنهاا

یدهد رابطه قوي بين سطح رفتار شهروندي سا امز نني و محبوب دزن هسردم تي     آنهاا وج شناد و دراد دو   
نشان م 
یدهد
یکنند ،در کالسها موفقترند .يافتهها نشان م 
آموزاني که مدرسه خود را دوست دارند و بهطور داوطلبانه کار م 
یش و دو
یشود ،عاليق اجتماعي آنها تغ يي ر و جستجوي شغل بين آنها شديدتر می ی
هر چه سن دانش آموزان بيشتر م 
یگذارد.
در نتيجه بر بروز رفتار شهروندي سازماني از سوي آنها اثر م 
پیرامون ابعاد رفتار شهروندی پژوهشگران مختلف نظریات متفاوتی را ارائه نمودهاند که ج لواد

 1ب نیا زا یخرب ه    

یکند:
نظریات اشاره م 
جدول :1ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر پژوهشگران مختلف
ردیف
1
2
3

عوامل رفتار شهروندی سازمانی

پژوهشگر  /پژوهشگران

)1فرمانبرداری  )2نوع دوستی )3قابل اعتماد بودن  )4تمیز کردن محیط کار  )5عیب جویی نکردن
 )6عدم اتالف وقت  )7تشریک مساعی کردن  )8پرهیز از بحث با دیگران  )9وقتشناسی
)1رفتار شهروندی سازمانی )2رفتار شهروندی فردی
)1کمک به همکاران  )2محافظت از سازمان  )3عرضه پیشنهادهای سا هدنز

 )4توس یدرف هع    )5

سال

باتمن و اورگان

1983

ویلیامز و اندرسون

1991

جرج و بریف

992 1

4

)1فرمان برداری و وفاداری  )2مشارکت اجتماعی  )3مشارکت حمایتی  )4مشارکت وظیفهای

ون دائن و گراهام

4 99 1

5

)1نوعدوستی  )2وجدان کاری  )3مشارکت  )4موافقت

موریسون

6

)1اجابت نوع دوستانه  )2خیر خواهی  )3با شخصیت

7

گسترش حسن نیت

)1همانند سازی  )2نوع دوستی  )3وجدان کاری  )4ایجاد هماهنگی بین اف دار  )5محا عبانم ظف   
سازمان

تورنی یس پ د ددددددد د
موریکسون
فارح ،ایرلی و لین

1996
و

1996
1997
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8
9
10
11
21
13
41
15

م مرو ننن ن ،بل یل ک

)1یاریگری  )2پیشقدمی  )3کوشا بودن  )4وفاداری

و     

نایهوف

)1نوع دوستی  )2وظیفهشناسی  )3آداب اجتماعی  )4ایجاد هماهنگی ب رفا نی اد     )5محاف زا تظ

1998

یین و نایهوف

1999

هویی ،لو و چن

1999

)1رفتار شهروندی سرپرست گرا  )2رفتار شهروندی سازمان گرا

ماترسون ،لویس ،گلدمن

2000

منابع سازمان
)1نوع دوستی  )2وظیفهشناسی  )3همانند سازی با مزاس  اا ااان  )4ایجا رفا نیب یگنهامه د اد      )5
محافظ منابع سازمان
)1یاریگری  )2عرضه پیشنهاد  )3حضور در جلسات

المبرت

2000

)1نوعدوستی  )2وظیفهشناسی  )3وفاداری

کاردونا اسپی جو

2002

)1یاریگری  )2وفاداری  )3فرمانبرداری  )4مشارکت حمایتی  )5مشارکت اجتماعی و وظیفهای

کویل شفیرو

2002

بین اس وت ککک ،دی م نارو

)1وفاداری )2فرمانبرداری  )3مشارکت  )4آداب اجتماعی

ویلی و اسمیت

2003

)1پیشقدم  )2کمک به همکاران  )3نماینده همکاران بودن  )4مشارکت در فعالیتها یهورگ ی    )5
16

عرضهی چهره مثبت از سازمان  )6خود یادگیرنده  )7مشا ریخ روما رد تکر یه      )8محاف زا تظ

فارح ،ژونگ و اورگان

2004

منابع سازمانی  )9تمیز نگه داشتن محیط کار  ) 10ایجاد هماهنگی بین افراد
17

)1وفاداری )2فرمانبرداری  )3مشارکت حمایتی  )4مشارکت

ریگو و ای چنها

2006

18

)1ایجاد همانگی بین افراد  )2وظیفهشناسی  )3پیشقدمی  )4همانند سازی با سازمان

ریگو و ای چنها

2009

کومار و راج

2009

وندی

2010

19
20
12
22
23
24
25

)1کمک به همکاران  )2جوانمردی  )3وفاداری سازمانی  )4فرما یرادربن

 )5ابتکا یدرف تار    )6

آداب اجتماعی  )7خود توسعهای
 )1کمک به همکاران  )2ابتکارات فردی  )3کوشایی فردی  )4وفاداری به سازمان
)6

)1نوعدوستی  )2وجدان کاری  )3جوانمردی  )4ایجاد هماهنگی بین افراد  )5آداب اجتما یع

ن ،جن و یقد
زارعی متین ن

نزاکت و تواضع  )7محافظت از منابع سازمانی  )8وفاداری به سازمان

احمدی

)1یاریگری  )2مراقبت از کار  )3جوانمردی  )4ابراز تعصب نسبت به سازمان  )5پ یمدق شی    )6

اینس یییی ی ،مهمتب و ی   

خود توسعهای

یرلسکسی

)1ارائه پیشنهاد )2آداب اجتماعی  )3ابراز تعصب نس مزاس هب تب ان      )4کم  هب ک ه راکم ان     )5

روحی محمددد ،فیض و ی

گسترش حسن نیت  )6جوانمردی

دمیرچی

)1نوع دوستی  )2آداب اجتماعی  )3گسترش صلح و آشتی در نزاعهای میا یدرف ن     )4تعصب
نسبت به سازمان)5فضیلت )6جوانمردی
)1جوانمردی  )2آداب اجتماعی  )3وظیفهشناسی
Source: Ranaei et al., 2013:48-49

لی یان و یویان
صادقیان قرقی و دیعس ه
شکری

2010
1 201
2012
2013
2014

عوامل مؤثر بر رفتار شهروندي سازماني
یتوان عوامل مؤثر بر رفتار شهروندي را به شرح ذيل دسته بندي نمود:
با بررسي ادبيات نظري م 
 )1عدالت سازماني:در هر رابطه شغلي ،انتظاراتي از تبادالت وجود دارد .عدالت در تبادالت ،ادراک فرد از عداالت در
یدهد د
عمل دريافت شده و عکس العمل وي به چنين ادراکاتي پايه و اساس عدالت سازماني را تشکيل می ی
د( Chou et
 .)al., 2013عدالت سازماني داراي سه عنصر اساسي اس فلا :ت )) ))) ع يعيزوت تلاد  ::: ::ب تباب هدش کاردا فاصنا ه     
دريافتيهاي فرد از سازمان اشاره دارد .ب) عدالت رویهای :به انصا ور زا هدش کاردا ف ييييييي ههاا يي ک رب ه ا نييعت ي    
یگ ري دد ،ع تلاد
تصميمات مرتبط با دريافتيهاي کارکنان مورد استفاده قرار می ی

یشودد .پ)ع تلاد
روی ییهای گفته می ی

ت.
تعاملي:عدالت تعاملي بيانگر انصاف ادراک شده از ارتباطات متقابل شخصي با توجه ب ور ه ييييي ههااي سا سا ينامز تت تت
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) (Macdowall, Fletcher, 2004:10ین و تنگ(  ) 2013و يوجانگ سو و همکاران (  ) 2012ازجمله محققاني هس دنت
که به نقش عدالت سازماني در بروز رفتارهاي شهروندي سازماني اشاره کردهاند.
 )2فرهنگ سازماني :فرهنگ سازماني مجموعهای از باورهاا ،ارزشهاا و مفروضا رد هک تسا ت هورگ کي نيب

     

یشود و شکل دهندهی روشها يي است که اعضاي گروه را در پاسخگو يي به يک رگيد
اجتماعي به اشتراک گذاشته م 
و محيط خارجي کمک م 
یکند (Ogbona, Harris, 2002:34) .ابراهیم پور و همکاران (  )1 201رابطهی ب گنهرف ني   
سازماني و رفتارهاي فرا نقشي را معنادار توصيف کردهاند.
یکند
یکنند که کارمند سازمان و اهداف آن را درک می ی
 )3تعهد سازماني:محققان تعهد سازماني را وضعيتي توصيف م 
یدان و يوق رواب)فلا:د
و اميدوار به حفظ عضويت خود در سازمان است .پورتر تعهد سازماني را داراي سه عنصر م 
پذيرش در مورد اهداف و ارزشهای سازمان .ب)تمايل در اعمال تالش قابل توج مزاس رطاخ هب ه ا نننن ننننن .پ)تما لي
قطعي براي ادامه همکاري با سازمان) . (Kusluvan, 2003, 524-525سامک و رونتی( ( )2004در تحقيقا زا دوخ ت   
تأثير تعهد سازماني بر بروز رفتارهاي شهروندي سازماني سخن به ميان آوردهاند.
 )4رضايت شغلي :توجه مدل سنتي رضايت شغلي به همهی احساساتي است که فرد پيرام راد شلغش نو دد ددد .ب ره ه   
یشود فقط ماهيت شغل فرد نيست بلکه انتظارات وي از آنچه که ش دياب لغ   
حال آنچه که رضايت شغلي را باعث م 
فراهم کند نيز بر رضايت شغلي اثر گذار استتت ( .)Lu, et.al. 2012: 1018کوس اول ننن (  ) 2003و نجا راکمه و ت ان   
(  ) 2009بهطور مستقيم از رابطهی بين رضايت شغلي و رفتار شهروندي سا تفگ نخس ينامز ه هه ههههانددد (Ebrahimpour,

).2011:1923
)5رهبري:اگر چه رهبري بهعنوان توانا يي ذاتي براي تأثيرگذاري بر ديگران از طريق کنترل رفتارررهااي سا ياضعا ري   
گروه ،مورد توجه قرار گرفته است؛سبکهاي رهبري تکامل يافته چيزي فراتر از نفوذ بوده و مباحثي همچ داجيا نو   
انگيزه و توانا يي در افراد براي دستيابي به اهداف سازمان در آنها مط حر

یباشد ) .)Jogulu, 2010:706ما وک و    
می ی

(  )1 201به نقش به سزای ميزان تعامل رهبر با کارکنان در بروز رفتارهاي فرا نقشي اشاره کردهاند.

)6اعتماد سازماني :باتاچاريا و همکاران (  ) 1998اعتماد را بهعنوان "اميد به نتا جي مثبت (يا نامن يف ) که طرفي بر مبناي
یکنند .بر مبناي ا ني
یتواند دريافت کند" تعريف م 
عمل مورد انتظار از طرف ديگر در تعاملي همراه با عدم قطعيت م 
تعريف شاکلی و همکاران (  ) 2000اعتماد سازماني را بهعنوان انتظارات افراد در مورد شبکههاي روابط و رفتارررهااي
یکنند .نجات و همکاران (  ) 2009از اعتماد کارمند به سرپرست و سرپرست ب  ار دنمراک ه ا رث    
سازماني پايه گذاري م 
گذار بر بروز رفتارهاي شهروندي سازماني دانستهاند .ابراهیم پور)(Ebrahimpour, 2011:1923

)7ماهيت شغل :اتق و همکاران (  )1 201و وي و همکاران (  ) 2012نيز در اين رابطه به اهميت کار درون نقش اشا هر
کردهاند.
)8ويژگيهاي کارکنان:کوسلوان (  ) 2003از تأثير سوابق شغلي ،توانا يي هاي شخصي ،درجه جهتگیریهاي حرفهههای،
یتوان از اشاره هی
نياز به استقالل و بي تفاوتي به پاداش بر رفتار شهروندي سازماني سخن گفته است .در اين زمينه م 
مهدیون و همکاران (  ) 2010به ابعاد شخصيتي (توافق پذيري ،آگاهي ،صراحت ،برون گرا يي و روان رنجوري) سخن
یباشد:
ی تحقيق به شرح ذيل م 
به ميان آورد .با توجه به عوامل بيان شده مدل مفهوم 
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شکل :1مدل مفهومی تحقیق
Source: Authors

تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش
به منظورتجزیه وتحلیل دادههاا ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به بررسی ب یقحت یاهریغتم شزار ق هتخادرپ      
یدهند یا
یدهد که آیا شاخصها و متغیرهای تحقیق به درستی مفهوم مورد نظر را نشان م 
یشود .این آزمون نشان م 
م
خیر؟ در ادامه به منظور بررسی فرضیات پژوهش با توجه به نرمال بودن توزیع دادههاا از آزم نو

 tت نومن ک هه هههای و

وازآزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها استفاده شده است.
بررسی برازش متغیرهای تحقیق از طریق استفاده از تحلیل عاملی تائیدی و نرم افزار  LISRELانجام گرفته است که
یباشد:
نتایج حاصل از بررسی هر یک از عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی بهصورت زیر م 
 .1عدالت سازمانی:

شکل :2مدل عدالت سازمانی در حالت معنی داری
Source: Research Findings
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شکل :3مدل عدالت سازمانی در حالت استاندارد
Source: Research Findings

 .2اعتماد سازمانی

شکل :4مدل اعتماد سازمانی در حالت معنی داری
Source: Research Findings

شکل :5مدل اعتماد سازمانی در حالت استاندارد
Source: Research Findings

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی 39 ...

 .3ماهیت شغلی

شکل :6مدل ماهیت شغلی در حالت معنی داری

شکل :7مدل ماهیت شغلی در حالت استاندارد
Source: Research Findings

 .4فرهنگ سازمانی

شکل :8مدل فرهنگ سازمانی در حالت معنی داری
Source: Research Findings
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شکل :9مدل فرهنگ سازمانی در حالت استاندارد
Source: Research Findings

 .5تعهد سازمانی

شکل :01مدل تعهد سازمانی در حالت معنی داری
Source: Research Findings

شکل :11مدل تعهد سازمانی در حالت استاندارد
Source: Research Findings
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 .6رضایت شغلی

شکل  : 12مدل رضایت شغلی در حالت معنی داری
Source: Research Findings

شکل  : 13مدل رضایت شغلی در حالت استاندارد
Source: Research Findings

 .7ویژگیهای کارکنان

یهای کارکنان در حالت معنی داری
شکل  : 14مدل ویژگ 
Source: Research Findings
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یهای کارکنان در حالت استاندارد
شکل :51مدل ویژگ 
Source: Research Findings

 .8رهبری

شکل  : 16مدل رهبری در حالت معنی داری
Source: Research Findings

شکل  : 17مدل رهبری در حالت استاندارد
Source: Research Findings

یدهد که مدل اندازهگیری عوامل مؤثر ب مزاس یدنورهش راتفر ر ا تعنص رد ین      
نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان م 
یباشد و مق اد ررر RMSEAآن
گردشگری مدل مناسبی است چون که مقدار کای دو آن به درجه آزادی کوچکتر از  3م 
یباشند.
کم بوده و مقدار  GFIو  AGFIباالی  09درصد و بار عاملی تمامی شاخصها بزرگتر از  0/3م 
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نتایج بررسی فرضیات با استفاده از آزمون  tتک نمونهای وآزم ودج رد نمدیرف نو للل للللهای  3 ،2 ،1و  4نشا هداد ن
شدهاند.

جدول شماره  :2آزمون  tبررسی فرضیات
فرضیه

میانگین

عدالت سازمانی تأثیر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
اعتماد سازمانی تأثیر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
ماهیت شغل تأثیر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
فرهنگ سازمانی تأثیر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
تعهد سازمانی تأثیر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.

4. 0531
3. 9731
3. 8607
4. 0186

رضایت شغلی تأثیر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
یهای کارکنان تأثیر مثبتی بر رفتارشهروندی سازمانی دارد.
ویژگ 
رهبری تأثیر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.

3. 9972
4. 1262

3. 9945
4. 1021

انحراف معیار

t

80103 .
65392 .
59856 .
66507 .
69554 .
68463 .
72539 .
74837 .

درجه آزادی

21. 201

289

29. 329

289

29. 961

289

24. 917

289

21. 073

289

25. 337

289

23. 346

289

25. 078

289

Source: Research Findings

P
000 .
000 .
000 .
000 .
000 .
000 .
000 .
000 .

با توجه به جدول شماره  t ،1مشاهده شده برای هر سه فرضیه ،در سطح  ،p≤0/05معنی دار بوده ،بنا حطس رد نیارب   
یتوان گفت که :عدالت سازمانی ،اعتماد سازمانی ،ماهیت شغل ،فرهنگ سازمانی ،تعهد سازمانی،
اطمینان  95درصد م 
رضایت شغلی ،ویژگیهای کارکنان و رهبری بر ایجاد رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان ص یرگشدرگ تعن   
شهر شیراز تأثیر مثبتی دارند .به منظور رتبه بندی عوامل مؤثر بر ایجاد رفتار شهروندی سازمانیاز آزمون فریدمن برای
رتبه بندی عوامل استفاده شده است .در این آزمون فرضهای H0و  H1بهصورت زیر تعریف شده است:
H0: µ1= µ2 = µ3 = µ4 = µ5= µ 6= µ 7= µ8

یباشد.
نها برابر نم 
H1:حداقل یکی از میانگی 
یگيريم و در صورتي دقم هك ا حطس ر    
اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتيجه م 
یگيريم.
را نتيجه م 

معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض كي

جدول شماره  :3آزمون فریدمن
تعداد
290

کای  -اسکوار

82. 323

درجه آزادی

7

سطح خطا
05 .0

P

نتیجه

000 .0

پذیرش H1

جدول شماره  :4میانگین عوامل
Source: Research Findings

ميانگين رتبهها
4. 56
5. 06
4. 51

صها
شاخ 
عدالت سازمانی
اعتمادسازمانی
ماهیت شغل

4. 14

فرهنگ سازمانی

3. 63

تعهدسازمانی

4. 58
4. 50
5. 02

رضایت شغلی
یهای کارکنان.
وی ژ گ 
رهبری

Source: Research Findings

بنابراین با توجه به آزمونهاي ناپارامتري فريدمن و ميانگين رتبهها در آزمون فريدمن ،رتبه بندي  8عامل بهههص رو ت ت
ت
یباشد.
زير م 
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جدول شماره  :5رتبهبندی عوامل
رتبه اول :اعتمادسازمانی
رتبه دوم :رهبری
رتبه سوم :رضایت شغلی
رتبه چهارم :عدالت سازمانی
رتبه پنجم :ماهیت شغل
یهای کارکنان
رتبه ششم :ویژگ 
رتبه هفتم :فرهنگ سازمانی
رتبه هشتم :تعهد سازمانی

Source: Research Findings

جمع بندی و نتیجهگیری
همانطور که در بخش ادبیات نظری تحقیق مورد اشاره قرار گرفت امروزه درسازمانهاتوج سنا عبانم هب ه ان دشر ی

    

یشودد ،از ا ور ني
بسیار چشمگیری یافته و از منابع انسانی بهعنوان عامل کسب مزیت رقابتی منا  يناسنا عب ی دا     م مم 
امروزه توجه به مقوله تعهد و وفاداري منابع انساني به سازمان و انجام هر چه بهتر نقشهاي اختصاص يافته به آنهاا
و حتي وظايف فرانقشي توسط منابع انساني يکي از دغدغههاي جّدّدي مديران سازمانها م يييباشددد .يک ثحابم زا ي   
مطرح در اين زمينه مفهوم رفتار شهروندي سازماني است که بهعن او ننن اراده کارکنا رب ن ا  رتالاب و رتشيب ماجنا ي از      
نقشها يي که به آنها واگذار شده است تعريف ميشود آشکار اس لیلد هب یرگشدرگ تعنص رد هک ت

تیهام

      

خدماتی بودن آن و وجودترافیک کاری در برخی از ایام سال انجا مزاس یدنورهش راتفر م ا  ین ا ب تیمها ز یشت یر       
برخودار است ازاینرو محققین در این مقاله به عوامل مؤثر بر ایجاد این رفتارها در صنعت گردشگری پرداخته و به
ن
لهاای ص هتفرگ ترو    مهمممت یر ن ن
 8عامل کلیدی مؤثر بر بروز این رفتارها در صنعت دست یافتند که بر اساس تحلی 
عاملی که در بروز رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری مؤثر است متغیر اعتماد سازمانی است به این معنی
که اگر مدیران بتوانند اعتماد کارکنان را جلب نموده و در بین کارکنان این اعتماد به یک  دوجو رگید د و دشاب هتشا   
آنها انتظارات مثبت از رفتارهای یکدیگر داشته باشند آنگاه احتمال بروز رفتار شهروندی در کارکنان صنعت افزایش
خواهد یافت .بعد از عامل اعتماد سازمانی ،عاملی که بیشترین اهمیت را در ایجاد رفتار ش  یدنوره سس سسسازمانی در ب نی
کارکنان دارد متغیر ر هبری است که در صورتی که رهبر بتواند در مورد هر یک از این افراد از سبک مناسب اس هدافت
نموده و رابطه مطلوبی را با آنها برقرار نماید در این صورت احتمال بروز این رفتارها افزایش میابد .متغیر مهم سوم،
رضایت شغلی است به این معنی که فرد چنانچه در مجموع از شغل خود راضی بوده و از حضور در این شغل خ دو
یتواند اقدام به انجام وظایف فرانقشی نماید و مشخص اس تروص رد هک ت    
رضایت داشته باشد در این صورت م 
عدم رضایت فرد از شغل خود به احتمال زیاد این فرد وظایف رسمی خود را هم به درستی انجام ن دقا و هداد ا هب م    
انجام اینگونه رفتارهای فرانقشی نخواهد کرد .عوامل مهم دیگر شناسایی شده در تحقیق عبارتاند بودند از ع تلاد
سازمانی( به این معنی که فرد احساس عدالت در هر سه حوزه عدالت توزیعی ،رویهای و تعاملی داشته باش هزیگنا د   
او برای افزایش رفتارهای فرانقشی افزایش خواهد یافت و چنانچه فرد احسا رد ضیعبت و یتلادع یب س

نامزاس      

یباشد ،) .ماهیت شغل( به این معنی که ماهیت
داشته باشدانتظار بروز رفتار شهروندی سازمانی از ایشان بسیار بعید م 
یتوان در ص یرگشدرگ تعن   
شغل به گونهای باشد که اجازه بروز رفتار شهروندی را به فرد بدهد که در این زمینه م 
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) .یباشددد
 بهطور مثال به شغل راهنمای تور اشاره ک  زورب تیلباق هک در ر اتف ر اراد ار ینامزاس یدنورهش یاه         م مم
   یهاا و روحی ییههاای خاص نامه ی ند
یبایستتت دارای ویژگی ی
 ویژگیهای کارکنان( فرد برای انجام وظایف فرانقشی م
    فرهن رد(ینامزاس گ،) .دلسوزی و همدردی باشد که در غیر این صورت احتمال انجام این رفتارها کاهش مییابددد
       ینماید که فرهن  تبثم گ ت  نواع و د یراکمه  ر نامزاس
 صورتی فرد اقدام به انجام رفتارهای شهروندی سازمانی م
    وجود داشته و افراد سازمان آن را بهعنوان یک ارزش پذیرفته باشند و در صورتی که برداشت مناس نیا ماجنا زا یب
      
   

    هب

رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنان وجود نداشته باشد قطع ًاًا افراد ه  تمس هب رتمک م ا اهشقن نیا ماجن
 ) و تعهد سازمانی(به این معنی که فرد از حض قلعت ساسحا و هتشاد تیاضر ینامزاس رد رو.خواهند رفت

        سازمان داشته و از حضور در آن افتخار نماید مشخص است که در ص نامزاس هب یبولطم هاگدید درف هک یترو
نداشته و سازمان را متعلق به خود نداند در اینصورت نیز احتمال بروز رفتار شهروندی سازمانی در وی بسیار کا شه
) .خواهد یافت
یشود که محققین نسبت به بررسی وضعیت موجود بروز رفتارهای ش و یدنوره
 در پایان در بعد پژوهشی پیشنهاد م
   هر یک از عوامل هشت گانه شناسایی شده و شناسایی راهکارهای ارتقاء هر یک از آنها مبادرت ورزی ناریدم و هد
   و فعالین حوزه گردشگری نیز با توجه به این عوامل و زمینه سازی جهت ارتقاء و بهبود هر یک از آنهاا نس هب تب
        افزایش بروز این رفتارهای شهروندی سازمانی در صنعت اقدام نم شنا میناوتب ات هدو ا ش هللاء ا زور دشر ده ا نوزف
    فرهنگی و زیست محیطی این ص رب تعن ای،صنعت گردشگری و نمایان شده هر چه بیشتر اثرات مطلوب اقتصادی
.کشور باشیم
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