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چکیده
مقدمــه :اســترس شــغلی بــه صــورت عــدم هماهنگــی بیــن نیازهــای شــغلی و تواناییهــا ،قابلیتهــا و
خواســتههای فــرد تعریــف میشــود و دارای عــوارض و پیامدهــای مختلــف جســمی ،روانــی و رفتــاری اســت.
بــا ایــن نــگاه ،هــدف از ایــن مطالعــه نیــز بررســی اثــرات اســترس شــغلی کارکنــان بــر بــروز رفتــار شــهروندی
ســازمانی در میــان کارکنــان موسســه مالــی اعتبــار ثامــن شــعب اســتان مازنــدران بــود.
ش کار :در ایــن مطالعــه توصیفــی بــه روش همبســتگی 147 ،نفــر از کارکنــان موسســه مالــی اعتبــار ثامــن
رو 
شــعب اســتان مازنــدران بــه روش سرشــماری انتخــاب شــدند .دادههــا بــا اســتفاده از پرسشــنامههای اســتاندارد
اســترس شــغلی و رفتــار شــهروندی ســازمانی جمــع-آوری و بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSو  LISRELو
روشهــای آمــاری توصیفــی ،ضریــب همبســتگی پیرســون و مــدل معــادالت ســاختاری تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتههــا :در ایــن مطالعــه نتایــج نشــان داد کــه میــان رفتــار شــهروندی ســازمانی و اســترس شــغلی رابطـهای
معکــوس و معنــی داری ( P = 0/001و  ،)R = -0/590وجــود داشــت .نتایــج حاصــل از مــدل معــادالت ســاختاری
و تحلیــل مســیر نیــز نشــان داد کــه اســترس شــغلی و بیشــتر متغیرهــای آن پیــش بینــی کننــده خوبــی بــرای
رفتــار شــهروندی ســازمانی بودهانــد.
نتیجــه گیــری :تحقیقــات اخیــر نشــان داده اســت کــه اســترس شــغلی در محــل کار ممکــن اســت مشــکالت
مرتبــط بــا عملکــرد کارکنــان را افزایــش دهــد .نتایــج نشــان داد کــه میــان رفتــار شــهروندی ســازمانی و اســترس
شــغلی ارتبــاط وجــود دارد و توجــه بــه ســطح اســترس بــه عنــوان یــک عامــل پیشبینــی کننــده رفتــار
شــهروندی در کارکنــان ضــروری میباشــد.

مقدمه
امــروزه بــرای ســازمانها عملکــرد و رفتارهایــی فراتــر از آنچــه کــه
رســماً در شــرح شــغل بیــان شــده ،بیشــتر مــورد انتظــار اســت.
رفتارهــای فرانقــش یــا رفتــار شــهروندی ســازمانی اخیــرا ً جــزء
جدایــی ناپذیــر مدیریــت عملکــرد محســوب شــده ،و مــوج نوینــی
را در دانــش موجــود از رفتارهــای مزیــت بخــش ســازمانی ایجــاد
کردهانــد [ .]2 ,1رفتــار شــهروندی ســازمانی بــه عنــوان رفتارهایــی
کــه از طریــق الگوهــای شــغلی تعریــف نشــدهاند ،امــا دســت یابــی
بــه اهــداف ســازمانی را تســهیل میکننــد ،تعریــف شــده اســت
[ .]3ایــن مجموعــه رفتارهــا از طریــق ترغیــب عملکــرد ســازمانی
مؤثــر و کارآمــد باعــث ارتقــای ســطح عملکــرد ســازمانی میشــوند
[ .]4رفتــار شــهروندی ســازمانی مجموعــه رفتارهایــی اســت کــه
خــارج از محــدودة رفتارهــای الزامــی افــراد در محیــط محســوب
میشــود .امــا در ایجــاد فضــای روانــی و اجتماعــی مطلــوب در

محیــط کار نقــش اساســی و محــوری ایفــاء میکنــد .ایــن رفتارهــا
حداقــل طــی  30ســال گذشــته بــه حــوزهای گســترده و وســیع
در تحقیقــات ســازمان و مدیریــت بــدل شــده اســت [ .]5از طرفــی
رفتــار شــهروندیِ ســازمانی ،مجموعــهای از رفتارهــا را شــامل
میشــود کــه بــه اشــکال مختلــف ،رفتارهــای بــه نفــع اجتمــاع،
شــهروندی ســازمانی ،کمــک کــردن یــا عملکــرد ترکیبــی نامیــده
شــدهاند [.]6
رفتــار شــهروندی ســازمانی کــه بــه یــک نــوع رفتــار بصیرتــی
(دلبخواهــی) اشــاره میکنــد ،بــه طــور مســتقیم شــناخته و
پــاداش داده نمیشــود .امــا ،میتوانــد کارکــرد کلــی ســازمان را
ارتقــاء بخشــد [ .]7چندیــن دلیــل جهــت توجیــه ایــن کــه چــرا
رفتــار شــهروندی ســازمانی اثربخشــی ســازمانی را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد وجــود دارد ازجملــه ،افزایــش بهــره وری مدیریتــی،
کاهــش نیــاز بــه گســترش منابــع کمیــاب ،ایجــاد محیطــی کــه
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(ماننــد :غیبــت ،تــرک شــغل ،فرســودگی و  .)...عــاوه برایــن مــوارد،
از بیشــترین اثــرات تخریبــی اســترس شــغلی ،تاثیرگــذاری منفــی
بــر رفتــار و عملکــرد افــراد در محیــط کار اســت.
در واقــع رفتــار شــهروندی ســازمانی ،بــه عنــوان رفتارهــای
فرانقشــی ،کــه کارکنــان در محیــط کار بــروز میدهنــد ،تابــع
عوامــل متعــددی اســت؛ و بخصــوص بــه شــدت تحــت تأثیــر
اســترس در محیــط کار اســت .اغلــب مشــاهده شــده کــه کارکنــان
دارای اســترس شــغلی بــاال ،تــوان و انگیــزه کمتــری بــرای ارائــه
رفتارهــای شــهروندی از خــود دارنــد.
موضــوع «تبییــن اثــرات ســطح اســترس شــغلی کارکنــان بــر بــروز
رفتــار شــهروندی ســازمانی در محیطهــای کاری ســازمانی» ،در
تحقیقــات کمتــر مــورد توجــه بــوده اســت .در ایــن راســتا ،ســعی
بــر آن اســت تــا در ایــن تحقیــق از ایــن منظــر بــه مقولــه اســترس
شــغلی و نقــش آن بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی در ســازمان
نگریســته شــود ،و از طرفــی ایــن موضــوع حاکــی از نــو بــودن،
تازگــی موضــوع و در نهایــت جذابیــت آن میباشــد .در ایــن زمینــه
پلــه در مطالعــات خــود بــا هــدف بررســی ارتبــاط میــان اســترس
شــغلی و رفتــار شــهروندی ســازمانی ،دریافــت کــه هیــچ ارتبــاط
معنــی داری میــان کار اســترس زا و رفتــار شــهروندی ســازمانی
وجــود نــدارد .درواقــع کار اســترس زا میــل بــه تــرک ســازمان را در
کارکنــان افزایــش میدهــد [ .]13مطالعــات آیاســته و ایکیانئــون
بــا عنــوان «ارتباطــات ســازمانی ،اســترس شــغلی و رفتــار شــهروندی
ســازمانی کارکنــان  ITدر دانشــگاههای نیجریــه» حاکــی از آن
اســت کــه اســترس شــغلی و مؤلفههــای آن پیــش بینــی کننــده
رفتــار شــهروندی ســازمانی میباشــند [ .]14در دیگــر مطالعــهای
یافتههــای دیکنســون نشــان داد کــه اســترس در خانــه و اســترس
شــغلی بــا رفتــار شــهروندی ســازمانی ارتبــاط و همبســتگی ندارنــد
[ .]15ســهراب زاده و همــکاران و همــکاران در تحقیقــات خــود
پــس از بررســی عوامــل مؤثــر بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی ،میــان
اســترس شــغلی و رفتــار شــهروندی ســازمانی ارتبــاط معکــوس و
معنــی دار را گــزارش کردنــد [.]16
بــا توجــه بــه تحقیقــات ســالهای اخیــر در دنیــا و بــا نــگاه بــه
اهمیــت رفتارهــای شــهروندی ســازمانی بــه عنــوان ایــده برتــر در
جهــت بهبــود عملکــرد ســازمانهای امــروز و نیــز اهمیــت اســترس
شــغلی بــه عنــوان یکــی عوامــل مهــم بــر رفتــار و بــازده کارکنــان
و اثربخشــی ســازمانها ،هــدف از انجــام ایــن تحقیــق تبییــن
اثــرات ســطح اســترس شــغلی کارکنــان بــر بــروز رفتــار شــهروندی
ســازمانی در محیطهــای کاری ســازمانی بــوده اســت .برایــن،
اســاس مــدل مفهومــی پژوهــش بــه شــرح ذیــل ارائــه میگــردد.
بــر اســاس الگــوی مفهومــی و هــدف تحقیــق ،فرضیههــای پژوهــش
بــه شــرح زیــر آزمــون میشــوند:
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روحیــه کارکنــان را افزایــش میدهــد [ .]8یکــی از عواملــی کــه
نقــش تعیینکننــدهای در بــروز رفتــار شــهروندی ســازمانی توســط
کارکنــان در ســازمان دارد ،میــزان ســطح اســترس شــغلی افــراد
میباشــد .درواقــع بایــد اذعــان داشــت کــه در ایــن حالــت ،رفتــار
شــهروندی ســازمانی زمانــی بــروز میکنــد کــه فــرد در کار خــود
بیشتــر از ســطح معمــول و ضــروری اســترس نداشــته باشــد.
کلمــه اســترس بــرای اولیــن بــار بــه طــور اختصاصــی توســط
ســیل در ســال  1936بهکاربــرده شــد .او اســترس را ایــن چنیــن
تعریــف کــرد« :مجموع ـهای از واکنشهــای دفاعــی بــدن در قبــال
محرکهــای مضــر کــه در کل ،ســندروم ســازگاری عمومــی نامیــده
میشــود» [ .]9یکــی از مهمتریــن منابــع ایجادکننــده اســترس در
زندگــی هــر فــردی ،شــغل وی میباشــد و امــروزه اســترس شــغلی
بــه مســئلهای شــایع و پــر هزینــه در محیــط کاری تبدیــل شــده
اســت ،بــه طــوری کــه ســازمان ملــل متحــد آن را بیمــاری قــرن
بیســتم نامیــد و در طــی ســالهای اخیــر هــم ســازمان بهداشــت
جهانــی آن را مشــکلی همــه گیــر اعــام کــرد[ .]10از طرفــی بــا
توســعه جهانــی ســازی ،ارتقــاء ســطح رقابتهــا ،حرکــت بیشــتر
بیــن ملتهــا و تغییــر روابــط اســتخدامی ،اســترس بــه طــور قابــل
توجهــی در بهداشــت شــغلی اهمیــت یافتــه و یکــی از علــل مهــم
زیانهــای اقتصــادی در سرتاســر جهــان دانســته میشــود .هــم
چنیــن شــواهدی موجــود میباشــد کــه نشــان میدهــد اســترس
میتوانــد بــر ســامتی فــرد و پیامدهــای مهــم ســازمانی از قبیــل
میــزان تغییــر شــغل و بهــره وری نیــز تاثیرگــذار باشــد[.]11
اســترس شــغلی ،استرســی اســت کــه فــرد معینــی در شــغل
معینــی دچــار آن میشــود ،یعنــی هــم خصوصیــات فــرد و هــم
عوامــل مربــوط بــه شــغل در ایجــاد آن دخالــت دارنــد و چــون
فــرد و محیــط تأثیــر متقابــل بــر یکدیگــر دارنــد ،بنابرایــن اســترس
شــغلی در چنیــن بافتــی بــه وجــود میآیــد .بنابــر تعریفــی،
اســترس شــغلی پاســخهای مضــر فیزیکــی و ذهنــی اســت کــه
وقتــی نیازمندیهــای شــغلی بــا تواناییهــا و منابــع مــورد نیــاز
فــرد هماهنــگ نباشــد بــه وجــود میآیــد [ .]12بــه طــور کلــی
میتــوان اســترس شــغلی را پاســخ بــه فشــارهای ناشــی از محیــط
کار دانســت و وقتــی روی میدهــد کــه انتظــارات فــرد بیــش از
اختیــارات و تواناییهــای او باشــد .اســترس شــغلی دومیــن مشــکل
شــایع مرتبــط بــا کار محســوب میشــود .طبــق گــزارش ســازمان
جهانــی بهداشــت ،بیــش از نیمــی از کارکنــان کشــورهای صنعتــی
از اســترس شــغلی شــاکی هســتند و تنهــا در آمریــکا حــدود یــازده
میلیــون نفــر از اســترس شــغلی رنــج میبرنــد [ .]11اســترس
شــغلی همــواره بــر میــزان ســامت افــراد و کیفیــت زندگی شــخصی
آنــان اثرگــذار بــوده و آثــار زیانبــاری بــا خــود بــه همــراه دارد .از
طرفــی ،در محیــط کار نیــز نتایــج منفــی از خــود نشــان میدهــد
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(

میــان ادراک از اســترس (تنیدگــی) شــغلی و رفتــار شــهروندی
ســازمانی کارکنــان ارتبــاط معکــوس و معنــی داری وجــود دارد.
میــان ادراک از ابعــاد هفــت گانــه اســترس (تنیدگــی) شــغلی
(ماهیــت کار ،زمــان کار ،سیاســت ســازمانی ،جایــگاه ســازمانی،
عوامــل محیطــی ،روابــط و عوامــل شــخصی) و رفتــار شــهروندی
ســازمانی کارکنــان ارتبــاط معکــوس و معنــی داری وجــود دارد.
ش کار
رو 
پژوهــش حاضــر از لحــاظ طبقــه بنــدی تحقیقــات بــر اســاس هــدف،
از نــوع تحقیقــات کاربــردی و از لحــاظ نحــوه گــردآوری دادههــا،
روش ایــن تحقیــق توصیفــی اســت .از نظــر دســته بنــدی تحقیقــات
توصیفــی بــر اســاس نحــوه جمــع آوری اطالعــات نیــز ایــن پژوهــش
از نــوع پیمایشــی یــا پهنــا نگــر ،و مبتنــی بــر مــدل معــادالت
ســاختاری بشــمار مـیرود .جامعــه آمــاری تحقیــق ،کلیــه کارکنــان
مؤسســه مالــی اعتبــار شــعب ثامــن اســتان مازنــدران میباشــند.
تعــداد افــراد جامعــه مــورد تحقیــق  148نفــر بودهانــد ،حجــم نمونــه
تحقیــق نیــز بــا اســتفاده از فرمــول نمونــه گیــری کوکــران محاســبه
شــده اســت .بایــد اشــاره کــرد ،مقــدار بدســت آمــده از ایــن رابطــه
تقریب ـاً  107میباشــد .بــا ایــن حــال حجــم نمونــه مــورد اســتفاده،
شــامل  114نفــر از کارکنــان ســازمان مذکــور میباشــد کــه بــه
صــورت سرشــماری انتخــاب شــدهاند .یعنــی جهــت اطمینــان میــان
تمامــی کارکنــان پرسشــنامه توزیــع و در نهایــت  114پرسشــنامه
تکمیــل شــده در تحلیــل گنجانــده شــد .درواقــع ابــزار اصلــی مــورد
اســتفاده در ایــن تحقیــق ،پرسشــنامههای (اســتاندارد) بســته ،بــه
شــرح ذیــل بــوده اســت:
ســیاهة رفتــار شــهروندی ســازمانی :ایــن پرسشــنامه بهوســیله ی
نیهــوف و مورمــن ( ،]17[ )1993تهیــه و تدویــن گردیــده اســت،
( 4ســؤال بــرای هــر مؤلفــه :نوعدوســتی ،جوانمــردی ،وظیفــه

54

Downloaded from journal.iehfs.ir at 17:55 +0330 on Friday November 22nd 2019

تصویر  .1ترسیم چارچوب مفهومی تحقیق

شناســی ،تواضــع و ادب اجتماعــی) اســتفاده گردیــد .مقیــاس پاســخ
گویــی بــه ایــن پرسشــنامه پنــج گزینـهای (کامـ ً
ا مخالفــم =  1تــا
کام ـ ً
ا موافقــم =  )5بــوده اســت .نمون ـهای از ســؤاالت پرسشــنامه
موردنظــر بــرای هــر مؤلفــه بــه ترتیــب زیــر اســت:
 .1تــا چــه انــدازه بــه افــرادی کــه بــارکاری (وظایــف) ســنگینی را
بــر عهدهدارنــد ،کمــک میکنیــد؛ « .2از کاه کــوه نمیســازید»
(مســائل را بزرگتــر ازآنچــه هســت نشــان نمیدهیــد)؛  .3تــا چــه
انــدازه از ایجــاد وقفههــای اضافــی در زمــان کار پرهیــز میکنیــد؛
 .4قبــل از انجــام اقدامــات ،بــه دیگــران آگاهــی میدهیــد .و  .5تــا
چــه انــدازه از تغییــرات ســازمانی حمایــت میکنیــد.
ســیاهة اســترس (تنیدگــی) شــغلی :ایــن پرسشــنامه بهوســیله ی
ان جــی و همــکاران ( ،]18[ )2005تهیــه و تدویــن گردیــده اســت،
(در مجمــوع  33گویــه بــرای هفــت مؤلفــه :ماهیــت کار ،زمــان کار،
سیاســت ســازمانی ،جایــگاه ســازمانی ،عوامــل محیطــی ،روابــط و
عوامــل شــخصی) اســتفاده گردیــد .مقیــاس پاســخ گویــی بــه ایــن
ا موافقــم =  1تــا کام ـ ً
پرسشــنامه پنــج گزین ـهای (کام ـ ً
ا مخالفــم
=  )5بــوده اســت .نمونــهای از ســؤاالت پرسشــنامه موردنظــر بــه
ترتیــب زیــر اســت:
 .1در شــغل شــما ،تضــاد میــان تقاضاهــای مختلــف وجــود دارد؛ .2
در شــغل شــما ،تخصیصهــای ناعادالنــه (توزیــع ناعادالنــه) حجــم
کاری وجــود دارد؛  .3در شــغل شــما ،دشــواری و مشــکالت بــرای
بکارگیــری توانمندیهــا وجــود دارد؛  .4در شــغل شــما ،شــناخت و
قدردانــی کمــی بــرای کارهــای انجــام شــده وجــود دارد.
در ایــن پژوهــش از نظــرات اســاتید دانشــگاهی و خبــرگان امــر،
بــرای ســنجش روایــی ظاهــری و روایــی محتوایــی پرسشــنامههای
بکارگرفتــه شــده اســتفاده شــد .عــاوه بــر آن ایــن تحقیــق ،تحلیــل
عاملــی اکتشــافی بــر روی پرسشــنامهها انجــام شــد ،تــا روایــی
ســازه ابــزار تحقیــق بــا حصــول میــزان قابــل قبــول اعتبــار عاملــی
تائیــد گــردد .در مــورد پایایــی ابــزار پژوهــش نیــز از روش آلفــای
کرونبــاخ اســتفاده شــد ،برایــن اســاس ،آســتانه قابــل قبــول عمومــی
بــرای آن بیــش  0/70اســت ،امــا بایــد اشــاره کــرد کــه حتــی
قابلیــت اطمینــان بــاالی  0/50نیــز مــورد تائیــد میباشــد [,19
 .]20در ایــن تحقیــق میــزان گــزارش شــده آمــاره آلفــای کرونبــاخ،
در جــدول شــماره  1آمــده اســت.
عــاوه برایــن؛ در ایــن تحقیــق از روش مــدل معــادالت ســاختاری
جهــت توانایــی تبییــن و بــرازش کلیــت مــدل ،کــه کمــک شــایانی به
فهــم بهتــر پدیدههــای پیچیــده ی اجتماعــی مینمایــد ،اســتفاده
شــده اســت .بمنظــور تجزیــه و تحلیــل دادههــا از روشهــای مختلــف
توصیفــی و اســتنباطی اســتفاده شــد و نــرم افــزار SPSSwin16
و خصوصــ ٌا نــرم افــزار  LISREL8.54بــرای برقــراری روابــط علّــی
متغیرهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
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یافتهها
بــا توجــه بــه دادههــای مشــاهده شــده از پرسشــنامههای توزیــع
شــده در نمونــه مــورد مطالعــه؛ از نظــر ســن  %32بیــن (-30
 %37 ،)25بیــن ( %23 ،)31-35بیــن ( )36-40و  %8بیــن
( )41-45ســال ،از ایــن میــان  %16مجــرد و  %84متأهــل ،از
لحــاظ ســابقه  %31بیــن ( %32 ،)1-4بیــن ( %27 ،)5-8بیــن
( )9-12و  %10بیــن ( )13-16ســال ،از نظــر تحصیــات %9
دیپلــم %29 ،کاردانــی و  %52لیســانس و  %10کارشناســی ارشــد
و باالتــر بودهانــد.
در ایــن تحقیــق بــرای تحلیــل معنــی داری روابــط میــان متغیرهــا
از آزمــون همبســتگی و جهــت ارزیابــی رابطــه علّــی بیــن متغیــر
مســتقل یعنــی اســترس شــغلی و متغیــر وابســته (رفتــار شــهروندی
ســازمانی) از روش معــادالت ســاختاری بــه کمــک نــرم افــزار
لیــزرل ،اســتفاده شــده اســت .جــدول  1نتایــج آزمــون همبســتگی
میــان رفتــار شــهروندی ســازمانی ،اســترس شــغلی و متغیرهــای
آنهــا را نشــان میدهــد.
یافتههــای جــدول فــوق نشــان میدهــد کــه میــان رفتــار
شــهروندی ســازمانی و اســترس شــغلی ارتبــاط معکــوس و معنــی
داری ( P = 0/001و  ،)R = -0/590وجــود دارد .ایــن ارتبــاط
معکــوس و معنــی دار نیــز در ارتبــاط بــا رفتــار شــهروندی ســازمانی
و ابعــاد اســترس شــغلی قابــل مشــاهده اســت .از طرفــی نیــز
میــان اســترس شــغلی و ابعــاد آن همبســتگی و ارتبــاط مثبــت
و معنــی داری وجــود دارد .در ایــن قســمت ذیــل بــا توجــه بــه
مــدل مفهومــی ،مــدل انــدازه گیــری رفتــار شــهروندی ســازمانی
و اســترس شــغلی بــر اســاس خروجــی لیــزرل ارائــه خواهــد شــد.

] [ DOI: 10.21859/joe-0402430

همــان گونــه کــه در جــدول فــوق مشــخص اســت تمــام روابــط
ایــن مــدل در تحقیــق معنــی دار بــوده اســت و دارای ضریــب
اســتاندارد باالیــی هســتند ،یعنــی بیشــتر ابعــاد یــا نشــانگرهای
رفتــار ســازمانی و اســترس شــغلی بــر متغیرهــای مکنــون تأثیــر
گــذار و تبییــن کننــده آن هســتند .هــم چنیــن اعــداد بدســت آمده
از مــدل معــادالت ســاختاری بــرای بــرازش مــدل ،حاکــی از آن
اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه میانگیــن مجــذور خطاهــای مــدل
کمتــر از  0/10اســت و هــم چنیــن کای دو بــه درجــه آزادی نیــز
کوچکتــر از  3اســت ،در نتیجــه مدلهــا دارای بــرازش و تناســب
باالیــی میباشــند.
مــدل نهایــی پژوهــش :شــاخصهای برازندگــی مــدل نهایــی
تحلیــل مســیر بــا اســتفاده از نــرم افــزار لیــزرل اســتخراج و تحلیــل
شــده اســت.
نتایــج خروجــی لیــزرل و تحلیــل قســمت تخمیــن اســتاندارد و
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غیراســتاندارد مــدل نشــان میدهــد کــه مــدل انــدازه گیــری در
پژوهــش ،مــدل نســبتاً مناســبی اســت؛ زیــرا میــزان  df/χ2برابــر
بــا  ،1/46جــذر بــرآورد واریانــس خطــای تقریــب برابــر بــا 0/064
و ســطح معنــی داری یــا میــزان پــی برابــر بــا  0/000میباشــد،
کــه ایــن میــزان کمتــر از حــد دامنــه مجــاز ،یعنــی (P value
<  )0/0میباشــد [ .]22 ,21از طرفــی عــاوه بــر آن ،شــاخص
نیکویــی بــرازش مــدل کوواریانــس و شــاخص بــرازش نرمــال شــده
مــدل کوواریانــس برابــر بــا  0/91و  0/95اســت ،همچنیــن مقــدار
 CFIبرابــر بــا  0/97میباشــد ،کــه ایــن امــر حاکــی از بــرازش
مناســب مــدل تحلیــل مســیر تحقیــق و بنابرایــن تأییــد اعتبــار
مــدل تحلیــل مســیر اســت [.]23

جدول  :1پایایی و ماتریس همبستگی برای متغیرهای پژوهش
متغیرها
رفتار شهروندی
ماهیت کار

1

3

2

5

4

7

6

8

9

()0/92
1

**-0/451

زمان کار

**

-0/386

0/667

1

سیاست سازمان

*-0/187

**0/237

0/133

**

**

1

جایگاه سازمانی

-0/293

0/766

0/721

0/341

1

عوامل محیطی

**-0/218

**0/715

**0/603

**0/382

**0/750

1

روابط

**-0/369

**0/559

**0/524

0/143

**0/541

**0/482

**

**

**

1

عوامل شخصی

-0/166

0/425

0/421

0/155

0/460

0/423

0/776

1

استرس شغلی

**-0/590

**0/718

**0/611

**0/752

**0/842

**0/646

**0/537

**0/578

*

**

**

**

**

**

()0/84

)Correlation is significant at the 0.05 level (-2tailed
**
Correlation is significant at the 0.01 level (-2tailed).
*
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ضریب استاندارد

اعداد معناداری

تایید/رد ارتباط

ماهیت کار ← استرس شغلی

0/44

4/48

تایید

زمان کار ← استرس شغلی

0/60

6/33

تایید

سیاست سازمان ← استرس شغلی

0/33

3/27

تایید

جایگاه سازمانی ← استرس شغلی

0/74

8/28

تایید

عوامل محیطی ← استرس شغلی

0/74

8/19

تایید

روابط ← استرس شغلی

0/59

6/27

تایید

عوامل شخصی ← استرس شغلی

0/53

5/49

تایید

فرایند استرس شغلی

] [ DOI: 10.21859/joe-0402430

جدول  :2ضرائب استاندارد و معنا داری مرتبط با مدلهای اندازهگیری

 NNFI = 0.92و RMSEA = 0.085 ، GFI = 0.93 ، AGFI = 0.90 ، NFI = 0.90
رفتار شهروندی سازمانی

نوع دوستی ← رفتار شهروندی سازمانی

0/72

5/70

تایید

وظیفه شناسی ← رفتار شهروندی سازمانی

0/43

3/84

تایید

جوانمردی ← رفتار شهروندی سازمانی

0/65

5/35

تایید

تواضع ← رفتار شهروندی سازمانی

0/26

2/33

تایید

عفت ← رفتار شهروندی سازمانی

0/19

1/68

عدم تایید

 NNFI = 0.91و RMSEA = 0.077 ،GFI = 0.97 ، AGFI = 0.90، NFI=0.92
مجذور خطاهای مدل ( )0/077کوچک تر از  0/10است و هم چنین ) χ2/df = (1/94نیز کوچک تر از  3است

جدول  :3شاخصهای برازش مدل ساختاری
ضریب استاندارد

اعداد معناداری

تأیید/رد ارتباط

استرس ← رفتار شهروندی سازمانی
ماهیت کار ← رفتار شهروندی سازمانی

-0/96

-4/07

تأیید

زمان کار ← رفتار شهروندی سازمانی

-0/25

-4/76

تأیید

سیاست سازمان ← رفتار شهروندی سازمانی

-0/07

-1/67

عدم تأیید

جایگاه سازمانی ← رفتار شهروندی سازمانی

-0/08

-2/84

تأیید

عوامل محیطی ← رفتار شهروندی سازمانی

-0/05

-1/80

عدم تأیید

روابط سازمانی ← رفتار شهروندی سازمانی

-0/65

-3/36

تأیید

عوامل شخصی ← رفتار شهروندی سازمانی

-0/22

-1/16

عدم تأیید

 NNFI=0.97و RMSEA = 0.064، GFI = 0.94، AGFI = 0.91، NFI=0.95
مجذور خطاهای مدل ( )0/064کوچکتر از  0.10است و همچنین ) χ2/df = (1/46نیز کوچکتر از  3است.

بــا نظــر بــه خروجــی نــرم افــزار  ،LISRELدر جــدول  3خالصـهای
از آزمــون فرضیــات را نشــان میدهــد .بررســی معنــی دار بــودن
تأثیــر اســترس شــغلی بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی ،ارزیابــی
چگونگــی و میــزان ایــن تأثیــر از مــدل اســتاندارد و عــدد معنــی
داری اســتفاده میشــود .در مــورد معنــی دار بــودن اعــداد بدســت
آمــده مــدل میتــوان گفــت کــه از آنجــا کــه آزمــون فرضیــات در

56

ســطح  0/95انجــام میشــود ،اعــداد معنــی دار خواهنــد بــود کــه
بیــن  1/96و  -1/96نباشــند [ ]24 ,23بــه ایــن معنــی کــه اگــر
عــددی بیــن  1/96و  -1/96قــرار بگیــرد ،رابطــه علّــی بــی معنــی
خواهــد بــود ،بــر اســاس ایــن جــدول (جــدول  ،)3و بــا توجــه بــه
نتایــج آزمــون تحلیــل مســیر ،فرضیــه اصلــی پژوهــش مبنــی بــر اثــر
اســترس شــغلی بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی معنــی دار اســت و
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مجذور خطاهای مدل ( )0/085کوچک تر از  0/10است و هم چنین) χ2/df = (1/94نیز کوچک تر از  3است
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ســازمانی کارکنــان اثــر معکــوس و معنــی داری دارنــد ،در ادامــه
فرضیههــای تحقیــق بــه تفصیــل مــورد بحــث و آزمــون فرضیــه
ی اصلــی تحقیــق مبنــی بــر وجــود رابطــه ی معکــوس و معنــی دار
بیــن اســترس شــغلی کارکنــان و بــروز رفتار شــهروندی ســازمانی در
مؤسســات ثامــن شــعب اســتان مازنــدران ،مــورد تأییــد قــرار گرفــت.
در مــورد فرضیــه اصلــی تحقیــق ،مقــدار ضرائــب اســتاندارد بــرای
ارتبــاط و تأثیــر علّــی اســترس شــغلی بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی
برابــر بــا  0/96بدســت آمــده اســت ،قابــل مشــاهده اســت کــه ایــن
ارتبــاط بســیار قــوی ،معکــوس و معنــی دار میباشــد .در تفســیر ایــن
ارتبــاط بایــد ایــن گونــه بیــان داشــت کــه بــا افزایش ســطح اســترس
شــغلی ،کارکنــان میــزان رفتــار شــهروندی ســازمانی کمتــری از خود
بــروز میدهنــد و بلعکــس بــا کاهــش ســطح اســترس شــغلی ،بــه
مراتــب کارکنــان ســطح باالتــری از رفتــار شــهروندی ســازمانی را
تجربــه میکننــد .ایــن یافتــه تحقیــق بــا یافتههــای تحقیقــات
تحقیقــات جیــن و گوپــر [ ،]24پلــه [ ]13و دیکنســون []15
ناهــم خــوان و بــا نتایــج ســهرابزاده و همــکاران [ ،]14آیاســته و
ایکیانئــون [ ]16مطابقــت دارد.
بــا توجــه بــه آزمــون فرضیــات فرعــی انجــام شــده ،مقــدار ضرائــب
اســتاندارد بــرای ارتبــاط و تأثیــر علّــی میــان ابعــاد اســترس شــغلی
کارکنــان (ماهیــت کار ،زمــان کار ،سیاســت ســازمانی ،جایــگاه
ســازمانی ،عوامــل محیطــی ،روابــط و عوامــل شــخصی) ،فقــط چهــار
عامــل بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی کارکنــان تأثیــر علّــی دارد
(ماهیــت کار ،زمــان کار ،جایــگاه ســازمانی و روابــط کار) .بطــور
کلــی ،چنانچــه ســطح ابعــاد اســترس شــغلی کارکنــان مؤسســات
ثامــن شــعب اســتان مازنــدران افزایــش یابــد ،ســطح رفتــار
شــهروندی ســازمانی افــراد نیــز بهطــور متوســطی کاهــش خواهــد
یافــت .نتایــج بدســت آمــده از ایــن فرضیــه بــا برخــی از یافتههــای
تحقیقــات زراعــت و همــکاران ( ،)2014ســهراب زاده و همــکاران
[ ،]14آیاســته و ایکیانئــون [ ،]16هــم خوانــی و هــم چنیــن بــا
مطالعــات پلــه [ ]13و دیکنســون [ ]15ناهــم خــوان اســت.
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بحث
هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر ،بررســی اثــرات اســترس شــغلی
کارکنــان بــر بــروز رفتــار شــهروندی ســازمانی در محیطهــای کاری
ســازمانی (موسســه مالــی اعتبــاری ثامــن اســتان مازنــدران) بــوده
اســت .نتایــج حاصــل از آزمــون فرضیــات تحقیــق طبــق مــدل تحلیل
مســیر نشــان داد ،کــه اســترس شــغلی و چهــار بُعــد آن (ماهیــت کار،
زمــان کار ،جایــگاه ســازمانی و روابــط کار) ،بــر رفتــار شــهروندی

نتیجه گیری
بطــور کلــی از یافتههــای پژوهــش میتــوان دریافــت کــه اســترس
شــغلی از عوامــل مؤثــر بــر ســطح رفتــار شــهروندی ســازمانی اســت
و کارکنــان نســبت بــه اســترس شــغلی در خــود آســیب پذیرنــد.
بنابرایــن جهــت پیگیــری یــا برطــرف نمــودن مشــکل موجــود،
توجــه جــدی مســئولین و مدیــران بــه ایــن امــر ضــروری اســت.
هــم چنیــن دیگــر نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه برخــی از ابعــاد
اســترس شــغلی بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی تاثیرگذارنــد .بــا
توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده و اهمیــت اســترس شــغلی بــر ســطح
رفتــار شــهروندی ســازمانی کارکنــان در ایــن پژوهــش ،مــوارد ذیــل
بــه عنــوان پیشــنهادات مدیریتــی ،بــرای بهبــود رفتــار شــهروندی
ســازمانی و اســترس شــغلی کارکنــان در جامعــه مــورد نظــر ،ارائــه
میشــود:
کمــی کار :حجــم زیــاد کار ،هــم بــه لحــاظ کیفــی
حجــم کیفــی و ّ
کمــی یکــی از عواملــی اســت کــه کارکنــان را دچــار اســترس
و هــم ّ
کمــی و کیفــی کار متناســب بــا
میکنــد ،از ایــن رو ،بایــد حجــم ّ
روحیــات و ویژگیهــای جســمی و روانــی فــرد باشــد.؛ تخصصــی
بــودن کار .آن جائــی کــه میــزان تخصصــی شــدن کارهــا در کوتــاه
مــدت موجــب ارتقــای کارآیــی میشــود ،امــا در بلندمــدت کارآئــی
را کاهــش میدهــد ،و از طرفــی ،کمتــر چالشــی بــوده کارهــا ،نیــز
موجبــات افزایــش اســترس را فراهــم مــیآورد .بنابرایــن ،بایــد از
تخصصــی کــردن مفــرط کار جلوگیــری کــرد.
تعامــل بــا افــراد :بــه دلیــل ایــن کــه افــراد بــرای انجــام کارشــان
بایــد بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار نماینــد ،و ایــن کــه همیشــه
برقــراری ایــن ارتبــاط بــا دیگــران بــه آســانی صــورت نمیگیــرد ،و
ایــن کــه پیچیدگــی و عــدم اطمینــان موجــود در نتایــج حاصــل از
ـد امــکان
ایــن ارتباطــات بــر میــزان اســترس میافزایــد ،بایــد تــا حـ ّ
از وابســتگیهای متقابــل و پیوســتة میــان کارهــا و افــراد کاســت؛
آگاه نمــودن افــراد از هدفهــا و سیاســتهای ســازمانی .عــدم
آگاهــی افــراد از هدفهــا و سیاســتهای ســازمانی نیــز از عوامــل
اســترس زا اســت ،کــه بایــد بــه ســمع و نظــر افــراد رســانده شــود و
آنهــا را آگاه نمــود .ایــن کار از طریــق برنامههــای اجتماعــی ســازی
بــدو ورود و در آموزشهــای ضمــن خدمــت صــورت میپذیــرد؛
کاهــش تضــاد میــان تقاضاهــای مختلــف شــغلی :تقاضاهــای
مختلــف شــغلی کــه در تضــاد و تعــارض بــا یکدیگــر باشــند ،بــر
میــزان اســترس شــغلی اثــری فزاینــده خواهــد داشــت ،چراکــه
افــراد را دچــار ســردرگمی ،آشــفتگی و بــی ثباتــی میکننــد؛
کاهــش بوروکراســی و افزایــش فضــای نــوآوری .سسلســه مراتــب
خشــک ،قوانیــن و مقــررات دســت و پاگیــر ،و ســایر ویژگیهــای
ســازمانهای بروکراتیــک ،و عــدم انطبــاق مســائل بــا تغییــر ماهیــت
شــغل ،فضــای کافــی را بــرای خالقیــت و نــوآوری فراهــم نمیآورنــد
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ارتبــاط علــی آن تائیــد میشــود .مقادیــر  tبــرای فرضیــات فرعــی
پژوهــش هــم مبنــی بــر تأثیــر ابعــاد اســترس شــغلی بــر رفتــار
شــهروندی ســازمانی در جــدول  3قابــل مشــاهده اســت.
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، در ایــن مجــال از کلیــه مدیــران.مازنــدران صــورت پذیرفتــه اســت
کارکنــان موسســه مالــی اعتبــار ثامــن شــعب اســتان مازنــدران کــه
 تشــکر و، صمیمانــه مــا را یــاری نمودنــد،در انجــام ایــن تحقیــق
.قدردانــی میگــردد

کــه ایــن موضــوع موجــب افزایــش فشــار روانــی در کارکنــان
 چــرا کــه افــراد تحــت فشــار بــرای انجــام اقدامــات خــاص،میشــود
.و از پیــش تعییــن شــدهاند
پژوهــش حاضــر در موسســه مالــی اعتبــار ثامــن شــعب اســتان
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Abstract
Introduction: Job stress is identified as imbalance between job needs and individual’s
abilities and demands. Job stress has somatic, psychological and behavioral traumas, The
main purpose of the present research was to investigate the effects of employees' job stress
level on the emersion of organizational behavior amongst Mazandaran's SAMEN Finance
and Credit Institute's subdivision employees.
Methods: In this correlation-descriptive study, 147 employees from SAMEN subdivisions
of Mazandaran province were selected based on the census sampling method. Data
were collected by using the job stress and organizational citizenship behavior standard
questionnaire. Data were analyzed by the SPSS and LISREL software, and using descriptive
statistics, Pearson’s correlation and Standard Error of the Mean (SEM).
Results: In the current study, there was a significant and inverse relationship between job
stress and organizational citizenship behavior (R = -0.590, and P = 0.001). The results
of structural equation modeling and path analysis showed that job stress and most of its
components were good predictors of organizational citizenship behavior.
Conclusions: Recent research has demonstrated that job stress may increase employeesrelated problems. There is a relationship between job stress and organizational citizenship
behavior, and attention to job stress level as a predictor of organizational citizenship
behavior in employees is an essential issue.

