اندیشه جغرافیایی ،سال یازدهم ،شماره بیست و دوم ،پاییز و زمستان 8931

04

انـدیشــه جغــرافـیایــی
سال یازدهم ،شماره بیست و دوم ،پاییز و زمستان 1338

Geographic Notion

Vol. 22. Autumn & winter 2020
Zanjan University

دانشگاه زنجان

No 153

مقاله شماره 153

تأثیر رفتار شهروندي سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت
هتلداري (مطالعه موردي  :هتل هاي  5ستاره شهر تبریز)

مهدی کروبی ، 1جعفربهاری ،2سمیرا محمدی ،3مرجان بذله ،4شهال بهاری

5

چكیده
امروزه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی توجه مدیران و محققان زیادی را به خود جلب کرده است .توجه به این
گونه رفتارها می تواند یکی از راه های افزایش اثر بخشی سازمان ها باشد .از سوی دیگر ،یکی از دالیل موفقیت
سازمان های بزرگ این است که آنها کارکنانی دارند که فراتر از وظایف رسمی خود تالش مینمایند؛ چرا که
عملکرد سازمانی برجسته از طریق تالش های کارکنان معمولی حاصل نمی شود .یعنی آنها کارکنانی دارند که
رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می دهند .تحقیق حاضر با هدف تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد
سازمانی کارکنان در صنعت هتل داری درهتل های  5ستاره استان آذربایجان شرقی ،شامل :هتل های پارس ائل
گلی و شهریار در تابستان 1335صورت پذیرفته است .داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری
تصادفی ساده از کارکنان هتل های  5ستاره شهر تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است .تحقیق حاضر ،از
نظر هدف ،کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها ،توصیفی و از نوع پیمایشی است .همچنین از روش
معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
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جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل های  5ستاره شهر تبریز در نظر گرفته شده است .با توجه به
محدود بودن جامعه آماری تحقیق ،از فرمول کوکران به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شده است که عدد 194
بدست آمده است .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رفتار شهروندی سازمانی و هر یک از ابعاد آن تأثیر
مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان دارند .و همچنین نشان داده شد که متغیر نوع دوستی دارای بزرگترین
مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر تعهد سازمانی کارکنان بیشتر است.
واژگان کلیدي :تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی ،اسمارت پی ال اس ،صنعت هتلداری ،تبریز.

مقدمه

دنیای کنونی با شتاب فزاینده ای در حال صنعتی شدن است .این امر ضرورت
نوآوری ،انعطاف پذیری ،بهره وری و پاسخگویی را برای بقاء و موفقیت سازمانها
بیشتر می کند .از این رو ،روانشناسان تأکید دارند کارکنان سازمانها باید فراتر از
وظایف رسمی خود عمل کنند .با توجه به تعامل فراوان و رو در رو با مشتری ،و
همچنین ماهیت خدمات ،این مفهوم در بخش های خدماتی اهمیت بیشتری دارد
(حسن زاده ثمرین و سفیدکار .)142 :1333 ،یکی از مهارت هایی که می تواند به
کارکنان در این راه کمک کند «رفتار شهروندی سازمانی» 1است .این مقوله به
رفتارهای فردی اشاره دارد که برخاسته از بصیرت افراد بوده و عالوه بر این که
کارایی و اثر بخشی عملکرد سازمان را افزایش می دهند ،مستقیم و به صورت
صریح ،از طریق سیستم رسمی پاداش تشویق نمی شوند (حسن زاده ثمرین و
سفیدکار .)142 :1333 ،رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای
داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ،اما با این وجود توسط
وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف ونقش های سازمان می شوند (اپل بام و
همکاران .)13 :2004 ،2ارگان معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی ،رفتار
فردی و داوطلبانه است که مستقیما به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان
طراحی نشده است ،اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد
)Organizational Citizenship Behavior (OCB
Appelbaum etal
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سازمان می شود (کوهن و کول .)389 :2004 ،1با این تعاریف ،از انسان به عنوان
شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف
رسمی ،در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند .به عبارت دیگر ساختار رفتار
شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی ،اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی
است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی
بهبود می یابد (بینستوک و همکاران .)391 :2003 ،2از آن جا که سال های اخیر
شغل ها بیشتر در حال تغییراند تا این که ثبات داشته باشند ،بنابر این احتمال این که
کارمندان نسبت به کارفرما احساس هویت قوی کنند خیلی کم است و از این
دیدگاه سازمانی بسیار نگران کننده است .به دلیل این که تعهد سازمانی ضعیف
ممکن است به معنای این باشد که کارایی کارمندان پایین تر از حد مناسب آن
است و ان ها سعی می کنند که کارشان را هر چه زودتر به اتمام برسانند (مهرابی
کوشکی و همکاران .)1383 ،اگرچه مطالعات زیادی طی دو دهه ی اخیر در این
زمینه انجام شده است اما هنوز در رفتار شهروندی کارکنان هتل شکاف قابل
توجهی وجود دارد و نیاز به تحقیق بیشتری دارد ،کارکنان با رفتارهای متفاوت
رضایت و وفاداری مشتریان را افزایش می دهند (راب .)2008 ،3هم چنین نبود
ارتقای مناسب رفتار شهروندی سازمانی در محیط هتل یک شکاف می باشد و
یک چارچوب واقعا مهم است ،زیرا -1 :تفاوت صنعت هتل در ماهیت با سازمان
های دیگر در این مقایسه می شود که خدمات غیر ملموس و تبادل کارکنان در
تماس مشتری جرء مهم عملکرد روزانه آن است -2 .مطالعات رفتار شهروندی
سازمانی عمومیت را افزایش می دهد به صورتی که چارچوب استفاده شده در
مورد رفتار شهروندی سازمانی کامال از ترتیبات دیگر قرض گرفته شده است که
قابل استفاده برای ماهیت منحصر به فرد صنعت گردشگری و هتلداری نیست (ما و
1
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یو .)2011 ،1امروزه یکی از مسایل مهم و اساسی مورد مطالعه روان شناسی صنعتی
و سازمانی و نیز رشته های وابسته ،برانگیختن کارکنان به کار و فعالیت بیشتر آنان
است .برای مطالعه انگیزش رویکردهای متفاوتی وجود دارد :یکی از این
رویکردها که مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است ،مفهوم رفتار شهروندی
سازمانی است (جعفری و همکاران .)1330 ،از طرفی حفظ منابع انسانی موجود به
خصوص نیروی انسانی وفادار با رفتار شهروندی سازمانی و نیروی انسانی با تعهد به
عنوان یکی از هدف های اصلی در الویت های هر سازمان است (عریضی و
همکاران .)1330 ،مساله اصلی این تحقیق تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد
سازمانی کارکنان در بخش خدماتی هتلداری است .با توجه به آنچه که گفته شد
این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر
تعهد سازمانی کارکنان در هتل های پنج ستاره شهر تبریز چگونه است؟
مبانی نظري
رفتار شهروندي سازمانی

واژه رفتار شهروندی سازمانی اولین بار سال  1383توسط ارگان و همکارانش بیان
شد و دانشمندانی همچون چستر بارنارد ،پودساکف ،کتز و کان تکمیل کننده
اقدامات ارگان و همکارانش در این حوزه بودند .ارگان و بیتمن رفتار شهروندی
سازمانی را این گونه تعریف می کنند :رفتارهای اختیاری کارکنان که جزء
وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر
گرفته نمی شود ولی میزان اثربخشی کل سازمان را افزایش می دهد .هدف رفتار
شهروندی سازمانی کمک کردن به افراد و سازمان می باشد .در هدف اول این
رفتارها به تسهیل روابط میان افراد و کارکنان سازمان کمک فراوانی می نماید و
افراد خود را موظف به حل کردن مسائل و مشکالت دیگر همکاران خود می داند.
در هدف دوم شهروند سازمانی تمام تالش خود را در جهت کمک به سازمان در
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دستیابی به اهداف خویش می نماید (محمودی میمند و هرندی .)114 :1333 ،در
ادبیات آکادمیک و حرفهای مدیریت ،برای فهم تأثیر نقش های فرا وظیفهای
کارکنان بر مشارکت آنان به صورت مثبت در عملکرد سازمانها توجه قابل
مالحظهای صورت گرفته است .در میان نقشهای مختلف فرا وظیفه ای ،اهمیت
حیاتی رفتار شهروندی در اثربخشی سازمانی ،برای مدیران عملگرا به اثبات رسیده
است« .کوهن و ویگودا» اهمیت رفتار شهروندی سازمانی را در تمام شکلهای
سازمانی تأکید کرده و متذکر شدهاند که رفتار شهروندی سازمانی ،اثربخشی
سازمانی را به طرق مختلف بهبود میبخشد (کوهن« .)2002 ،ارتورک » 1نیز در
اینباره معتقد است ،رفتار شهروندی سازمانی به عنوان الگوی نوین رفتار کارکنان
در سازمان ،امروزه به عنوان رویکرد مدرن مدیریت نوین نیروی انسانی در بسیاری
از سازمانها مورد استفاده قرار گرفته است (ارتورک .)2009 ،به طور کلی ،رفتار
شهروندی ،یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورت دلخواه
و داوطلبانه از خود بروز میدهند .به این ترتیب ،مطالعه و بررسی اینگونه رفتار
افراد در سازمان بسیار مهم و ضروری به نظر میرسد (اسالمی و سیار .)1389 ،اما
به طور کلی ،رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از :مجموعهای از رفتارهای
داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیست ،با وجود این توسط
وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان میشود (آپلبام:2004 ،2
.)13
ابعاد رفتار شهروندي سازمانی

نوع دوستی :3کمک به دیگر اعضای سازمان در رابطه با مشکالت و وظایف
مرتبط می باشد .مانند کارکنانی که به افراد تازه وارد یا کم مهارت کمک می
کنند.
1
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تواضع و فروتنی :1تالش کارکنان برای جلوگیری از مشکالت و تنش های کاری
در رابطه با دیگران می باشد.
روحیه جوانمردي :2نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط غیر ایده آل سازمان،
بدون شکایت کردن می باشد.
وجدان کاري :3به رفتارهایی اختیاری گفته می شود که از حداقل الزامات نقش و
فراتر می رود مثل فردی که بیشتر از حالت معمول سرکار می ماند یا کارمندی که
وقت زیادی برای استراحت صرف نمی کند.
فضیلت مدنی :4تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و ارائه
تصویری مناسب از سازمان می باشد (تگ و هاولی.)2003 ،5
تعهد سازمانی

تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتارسازمانی به شیوه های متفااوت تعریاف شاده
است .معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است کاه تعهاد ساازمانی را
نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند .براساس این شیوه  ،فاردی کاه
به شدت متعهد است هویت خود را از سازمان می گیرد ،در سازمان مشارکت دارد
و با آن درمی آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد (ساروقی .)1335 ،پاورتر 9و
همکارانش ( )1334تعهدسازمانی را پذیرش ارزشهای ساازمان و درگیرشادن در
سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه ،تمایل بارای
ادامه کار و پذیرش ارزشهای سازمان می دانند .چاتمن 3و اورایلی )1398( 8تعهد
1
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سازمانی را باه معنای حمایات و پیوساتگی عااطفی باا اهاداف و ارزشهاای یاک
سازمان ،به خاطر خاود ساازمان و دور از ارزشهاای ابازاری آن (وسایله ای بارای
دست یابی به اهداف دیگر) تعریف مای کنناد (رنجبریاان .)1335 ،تعهاد ساازمانی
عبارت از نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل ) است کاه
در آن مشغول باه کارناد .در تعهاد ساازمانی شاخت نسابت باه ساازمان احسااس
وفاااداری قااوی دارد و از طریااق آن سااازمان خااود را مااورد شناسااایی قاارار ماای
دهد(استرون .)1333 ،1شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف می کناد :نگارش یاا
جهت گیری کاه هویات فارد را باه ساازمان مارتبط یاا وابساته مای کناد.کانتر نیاز
تعهدسازمانی را تمایل عامالن اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم
هاای اجتمااعی مای داناد ( باه نقال از اساماعیلی .)1380 ،باه نظار لوتاانز 2و شااو

3

( ،)1332تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش عبارتست از تمایل قوی باه مانادن در
سازمان ،تمایل به اعمال تالش فوق العاده بارای ساازمان ،اعتقااد قاوی باه پاذیرش
ارزشها و اهداف (عراقی .)1333 ،وجه اشتراک تعاریف باال این است کاه تعهاد
حالتی روانی است که رابطه فرد را باسازمان مشاخت کناد ،تصامیم باه مانادن در
سازمان یا ترک آن را به طور ضمنی در خود دارد (ساروقی.)1335 ،
ابعاد تعهد سازمانی

در تحقیق حاضر ابعاد تعهد سازمانی بر مبنای نظریه مایر و آلن )1331( 4می باشد
که این ابعاد به عنوان مبانی تئوریک برای این تحقیق و طراحی سواالت پرسشنامه
نیز در نظر گرفته شده است و عبارتند از:

1

esteron
Lotans
3
Shaw
4
Meyer & Allen
2
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 .1تعهد مستمر :در درجه اول برای جلوگیری از هزینه های ترک سازمان،
کارمندان در سازمان باقی می مانند و ممکن است انگیزه ی کمی برای انجام
کار در سازمان بیش از نیاز ،داشته باشند (گالتی و همکاران.)332 :2009 ،1
 .2تعهد عاطفی :به میزان دلبستگی عاطفی به سازمان و اهداف آن اشاره دارد.
افراد با تعهد عاطفی قوی در استخدام سازمان باقی می مانند زیرا دوست دارند
عضو سازمان باقی بمانند (مایر و آلن.)94 :1331 ،
 .3تعهد هنجاری :حالت روانی است که در آن کارکنان احساس می کنند به
خاطر نوعی از هنجارهای متنی ،فرهنگی و اجتماعی؛ مجبور به ادامه عضویت
خود در سازمان هستند (گایتام و همکاران.)312 :2005 ،2
کیاکجوری و مطللبی سراجی در سال  1332پژوهشی را با عنوان روابط ساختاری
بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان هتل های استان مازندران
انجام دادند .نتایج نشان داد که مدل اندازه گیری هر دو متغیر از نظر شاخت های
برازش در وضعیت مناسبی قرار دارد و هم چنین فرضیه پژوهش در قالب مدل
معادالت ساختاری با همبستگی بسیار مطلوب مورد تأیید واقع شد .با توجه به یافته
ها ،به نظر می رسد با افزایش رفتار شهروندی سازمانی می توان تعهد سازمانی
کارکنان را افزایش داد .مطللبی سراجی و علیزاده در سال  1332پژوهشی را با
عنوان بررسی تأثیر جنسیت بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان
هتل های استان مازندران انجام دادند .نتایج نشان می دهد رفتار شهروندی سازمانی
و تعهد سازمانی کارکنان زن و مرد متفاوت است و هم چنین جنسیت بر ابعاد رفتار
شهروندی سازمانی (نوعدوستی ،وجدان ،فضیلت مدنی ،ادب و مهربانی) به جز بعد
جوانمردی تأثیر دارد .چانگ و همکاران ،)2011( 3در پژوهش خود با عنوان«رفتار
شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در اعضای سازمانی اثرات یادگیری سازمانی
1

Gellatly et al
Gautam etal
3
Chang etal
2
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را تحت تأثیر قرار می دهد» ،بیان کردند :رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی
به طور مثبت اثر یادگیری سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد و رفتار شهروندی
سازمانی می تواند به طور مثبت تحت تأثیر تعهد سازمانی قرار گیرد.نتایج پژوهش
بخشی ،)2011( 1با عنوان«تعهد سازمانی به عنوان پیش بینی کننده رفتار شهروندی
سازمانی» نشان داد تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد و تعهد
عاطفی ،مستمر و هنجاری هریک به ترتیب برابر با  0/258 ،0/220و  0/133با رفتار
شهروندی سازمانی ارتباط دارند و تعهد هنجاری با ضریب بتای  0/293بیشترین
تأثیر را دارد .در این بخش مدلی مفهومی جهت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر
تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری ،با مطالعه روابط سازه های مطرح شده،
پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع ارائه می گردد .چهارچوب مفهومی تحقیق در
شکل  1ارائه شده است.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق
روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر،از نظر هدف ،کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها،
توصیفی و از نوع پیمایشی است .قلمرو مکانی این تحقیق درهتل های  5ستاره در
استان آذربایجان شرقی ،شامل :هتل های پارس ائل گلی و شهریار بوده است.
Bakhshi

1
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قلمرو زمانی تحقیق تابستان1395می باشد .داده های مورد نیاز برای این تحقیق با
روش نمونه گیری تصادفی ساده از کارکنان هتل های  5ستاره شهر تبریز و با ابزار
پرسشنامه جمع آوری شده است .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل های  5ستاره شهر تبریز در نظر
گرفته شده است .حجم نمونه ،به شیوه فرمول تعیین حجم نمونه  194نفر و با روش
نمونه گیری تصادفی ساده تعیین گردید .رویکردهای مختلفی در رابطه با
مدلسازی معادالت ساختاری وجود دارد .بدین معنا که مدلسازی معادالت
ساختاری را میتوان بر پایه روشهای آماری متفاوتی ،متناسب با نوع متغیرها و
ویژگیهای نمونه آماری پژوهش انجام داد .یکی از روشهای آماری در این
زمینه ،روش حداقل مربعات جزئی 1است .نرم افزارهایی که از مدلسازی معادالت
ساختاری بر پایه این روش آماری استفاده میکنند ،نسبت به وجود شرایطی مانند
هم خطی متغیرهای مستقل ،نرمال نبودن دادهها و کوچک بودن نمونه سازگار
هستند (هانلین و کاپالن .)2004،2در پژوهش حاضر از نرمافزار SmartPLS
استفاده شده است که در زمینه مدلسازی معادالت ساختاری بر پایه روش حداقل
مربعات جزئی ،نرمافزاری پرکاربرد و مفید میباشد .پرسشنامه تحقیق حاضر بر
اساس تلفیقی از پرسشنامه های پودساکف )1991( 3و ارگان )1998( 4به منظور
اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی و مایر و آلن )1991( 5به منظور اندازه
گیری تعهد سازمانی و در قالب مقیاس  5رتبه ای لیکرت تدوین شده است .به
منظور سنجش روائی پرسشنامه ،دو نوع روایی منطقی و روائی سازه درنظر گرفته
شد و در این راستا ،روایی محتوا ،اعتبار ظاهری و اعتبار عاملی (تحلیل عاملی)
بررسی شدند ،آزمون اعتبارعاملی پرسشنامه با کمک تحلیل عاملی تائیدی و با
1

Partial Least Squares
Haenlein & Kaplan
3
Podsakoff
4
Organ
4
Meyer & Allen
2
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استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس 1انجام گرفته است .همه بارهای عاملی
متغیرهای تحقیق باالتر از  0/5بوده که نشان دهنده روایی باال پرسشنامه می باشد.
همچنین اعتبار محتوا پرسشنامه با اتکا به نظر متخصصان و اساتید محترم تأیید و
اصالحات الزم اعمال بعمل آمده است .همچنین به منظور سنجش پایایی ابزار
تحقیق ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .این کمیت بین صفر و یک
تغییر می کند ،ضریب پایایی صفر ،معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک ،معرف
پایایی کامل است .مقادیر باالی  0/7برای آلفای کرونباخ مطلوب است
(سکاران .)1388،درتحقیق حاضر ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر
0/813بوده ،که حاکی از پایایی خوب ابزار اندازه گیری است .درجدول زیر
میزان آلفای کرونباخ متغیرهای مدل بیان شده است.
جدول .1نتایج آلفای کرونباخ
متغیرها

ضریب آلفای کرونباخ

نوع دوستی

0/395

تواضع و فروتنی

0/339

روحیه جوانمردی

0/815

وجدان کاری

0/835

فضیلت مدنی

0/334

تعهد سازمانی

0/838

مجموع متغیرها

0/813

بررسی شاخص هاي برازش مدل

یافتن یک مدل نظری به لحاظ آماری معنادار و همچنین دارای معنا و مفهوم
نظری و کاربردی باشد هدف اولیه از بکارگیری مدل سازی معادله ساختاری
است .معیار کلی برای روش حداقل مربعات جزئی در نظر گرفته شد جی-اُ-اف
) (Gofنام دارد .شاخت های این معیار کرانی از صفر تا یک را در بر دارند و
PLS

1
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به چهار شاخت مطلق ،نسبی ،مدل درونی و مدل بیرونی تقسیم می شوند .مدل
درونی در واقع همان روابط بین متغیرهای مکنون یا همان ضرایب مسیر می باشد
و مدل بیرونی در واقع برآورد بارهای عاملی و تحلیل عاملی است (فورنل 1و
چا .)1334 ،2شاخت های نیکویی برازش نسبی و مطلق هر دو شاخت های
توصیفی هستند .چنانچه این شاخصها بزرگتر یا مساوی با  0/5باشند ،مناسب مدل
می باشند.
جدول  . 2شاخت های برازندگی مدل
شاخت های برازندگی مدل

مقدار

مطلق

0/538

نسبی

0/389

مدل بیرونی

0/333

مدل درونی

0/334

همانطور که مشاهده می شود ،از نتایج حاصل از برازندگی مدل نتیجه می گیریم
که شاخت نیکویی برازش نسبی برای این مدل مناسبتر از مطلق است .هرچند که
تقریبا اکثر شاخت ها نمایانگر برازندگی خوب مدل می باشند .بنابراین ،بعد از
تایید مدل می توان نتایج تحلیل مسیر را در آزمون فرضیات به کار برد و به تفسیر
آن ها پرداخت.
تحلیل مسیر

در تحلیل مسیر روابط بین متغیرها در یک جهت جریاان مای یابناد و باه عناوان
مسیرهای متمایز در نظرگرفته می شوند مفاهیم تحلیل مسیر در بهترین صورت از
طریق ویژگی عمده آن ،یعنی نماودار مسایر کاه پیونادهای علّای احتماالی باین
متغیرها را آشکار می سازد ،تبیین می شوند .برای بررسی فرضیه های تحقیق الزم
است که مدل کلی زیر برازش شود:
Fornell
Cha

1
2
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شکل  .3تحلیل مسیر مدل
بررسی فرضیه هاي تحقیق

به منظور بررسی تمامی فرضیه های این پژوهش ،ابتدا ضریب مسیر
محاسبه،سپس معنا داری این ضریب مسیر با آماره آزمون بررسی می شود.
چنانچه سطح معناداری محاسبه شده از سطح معناداری آزمون () α=0005
کوچک تر باشد،فرضیة مربوط تأیید می شود و در صورتی که مقدارآن از 0005
= αبیشتر باشد فرضیة مرتبط با آن رد می شود.
جدول  .3خالصه یافته های پژوهش
مسیر مستقیم
رفتار شهروندی سازمانی

تعهد

ضریب

آماره

مسیر

آزمون

0/938

3/425

معناداري
0/000

نتیجه
تایید می شود

سازمانی
نوع دوستی

تعهد سازمانی

0/834

3/359

0/000

تایید می شود

تواضع و فروتنی

تعهد سازمانی

0/343

8/584

0/000

تایید می شود

روحیه جوانمردی

تعهد سازمانی

0/895

3/393

0/000

تایید می شود

وجدان کاری

تعهد سازمانی

0/933

3/384

0/000

تایید می شود

فضیلت مدنی

تعهد سازمانی

0/889

3/832

0/000

تایید می شود
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نتیجه گیري

در عصر حاضر ،طراحان نظام های سازمانی اغلب تالش خود را معطوف به کسب
هدف های راهبردی و مزیّت رقابتی نمودهاند و بر آن هستند تا با طراحی چنین
نظام هایی ،بستر بقا و یا رهبری سازمان ها را در بازارهای امروزی پدید آورند.
آنچه در این میان مهم به نظر میآید و توسط این طراحان بیشتر مورد توجه قرار
میگیرد ،اهمیت منابع انسانی در این نظام ها و نقش آن در تحقق هدف های مورد
نظر است .بنابراین ،منابع انسانی به عنوان برجستهترین عامل مزیّت رقابتی در رشد و
توسعه کارآفرینی و متعاقب آن تمایز سازمانها از یکدیگر ،بیش از گذشته مورد
توجه مدیران و محققان قرار گرفته است .تحقیق حاضر با هدف تأثیر رفتار
شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری درهتل های 5
ستاره استان آذربایجان شرقی ،شامل :هتل های پارس ائل گلی و شهریار در
تابستان 1335صورت پذیرفته است .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رفتار
شهروندی سازمانی و هر یک از ابعاد آن تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی
کارکنان دارند .و همچنین نشان داده شد که متغیر نوع دوستی دارای بزرگترین
مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر تعهد سازمانی
کارکنان بیشتر است.
با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته و نتایج به دست آمده ،پیشنهادهای
ذیل ارائه می گردد:
 هتل ها می توانند با ایجاد سیستم های منظم و منطقی برای ارائه پاداش به
کارکنان تا حد زیادی ایجاد رفتار شهروندی را تسهیل کنند .تحقیقات گذشته
نشان دهنده این مطللب است که افراد در کارهایی که احتمال دریافت پاداش
وجود دارد بیشتر مشارکت می کنند .به همین خاطر توجه به سیستم های
پاداش موثر و اقتصادی توسط هتل در شکل دهی شهروندان خوب بسیار
تأثیرگذار خواهد بود.

00
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 عالوه بر اقدامات و عملکرد های رسمی هتل که در جهت تقویت رفتار
شهروندی موثر است ،فرآیندهای رسمی نیز وجود دارند که سازمان ها می
توانند با ایجاد آنها به توسعه و تقویت بیشتر رفتار شهروندی بپردازند .برخی از
روانشناسان اجتماعی معتقدند که فشارهای اجتماعی در هنجارهای گروهی
غالبا تأثیر بیشتری نسبت به رویه های رسمی بر رفتار فردی در سازمان ها می
گذارند .به همین علت مکانیسم های غیر رسمی مانند فرهنگ مشارکتی ،یک
رکن اساسی و محوری برای تقویت رفتار شهروندی در محیط کار است .البته
ناگفته نماند که ظهور و ترویج فرهنگ مشارکتی از طریق فرآیند جامعه
پذیری صورت می گیرند ،فرآیندی که طی آن اعضای تازه هتل مواردی را
که از نظر سایر اعضای هتل ،پسندیده و مورد قبول است یاد می گیرند و دوره
های آموزشی الزم را در این خصوص طی می کنند .پس توجه به امر جامعه
پذیری در سازمان برای تقویت رفتار شهروندی نیز می تواند موثر باشد.
 برای اینکه کارکنان احساس خوبی از ارتباط با هتل داشته باشند نیاز دارند از
محیط و زمینه ای که در آن کار می کنند آگاه باشند .هتل ها به منظور انجام
این اقدام سعی کنند از طریق برگزاری جلسات گروهی به بررسی مسائل
پرداخته و با گوش دادن به پیشنهادات کارکنان نوعی تسهیم اطالعات با
کارکنان داشته باشند و کارکنان را از پروژه های اصلی هتل ،نتایج مالی،
محصوالت و خدمات جدید ،تغییرات تکنولوژیک و  ...آگاه سازند .این امر
باعث می شود احساس اعتماد متقابل افزایش یافته و کارکنان احساس کنند
برای هتل مهم هستند و از این طریق میزان تعهدشان به هتل افزایش می یابد.
 برخی از هتل ها ممکن است به تنهایی به شناسایی شهروندان خوب و افرادی
با رفتار شهروندی بالقوه ،قادر نباشند و نتوانند به مقدار مورد نیاز ،این افراد را
جذب و استخدام کنند .اما آن ها می توانند با اجرای طرح های آموزشی برای
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کارکنان فعلی هتل ،به ایجاد رفتارهای شهروندی مفید و سازنده بپردازند.
استفاده از برنامه های آموزشی موجب تسهیل کمک های بین فردی در میان
کارکنان می شود .البته برای توسعه مهارت های کارکنان ،می توان از برنامه
های آموزشی میانی و چرخش شغلی نیز استفاده کرد.
 برخی از محققان معتقدند افرادی که عالئم شهروندی خوبی را در حوزه ی
زندگی شخصی شان بروز می دهند به همان میزان تمایل دارند تا شهروندان
سازمانی خوبی باشند .بر این اساس هتل ها باید فرآیندهای جذب و استخدام
نیروی خود را طوری طراحی کنند که افرادی با رفتار شهروندی مترقی جذب
هتل شوند.
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