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چکيده
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش پاسخگویی بر رضایت و عملکرد شغلی و آزمون اثر میانجی رفتار
شهروندی و شهرت به روش توصیفی -همبستگی انجامشده است جامعه آماری در این پژوهش کلیه
اعضای هیئتعلمی دانشگاه تبریز است که تعداد آنها طبق آمار  046نفر است که از این تعداد نمونهای
بهاندازه  076نفر بر اساس فرمول کوکران با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .اطالعات
پژوهش با استفاده از پنج پرسشنامه پاسخگویی هاچوارتر و همکاران ( ،)0662عملکرد شغلی پاترسون
( ، )0996رضایت شغلی برایفیلد و روتس ( ،)0920رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف و همکاران
( )0996و شهرت هاچوارتر ،زینکو و فریز ( )0667جمع آوری گردید .ضرایب پایایی پرسشنامهها به ترتیب
 6/80 ، 6/02 ،6/88 ،6/76و  6/87از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد .برای تحلیل دادهها از همبستگی
پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفادهشده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین پاسخگویی و رفتار
شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین رفتار شهروندی سازمانی و شهرت
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .تحلیل مسیر بین شهرت با میزان عملکرد شغلی آنان معنادار است.
همچنین نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و شهرت در رابطه بین پاسخگویی و عملکرد شغلی در مدل
تائید شد .تحلیل مسیر بین شهرت اساتید با میزان رضایت شغلی آنان معنادار نیست .بنابراین نقش میانجی
رفتار شهروندی سازمانی و شهرت در رابطه بین پاسخگویی و رضایت شغلی در مدل تائید نشد.

واژگان کليدی :رفتار شهروندی سازمانی ،شهرت ،پاسخگویی ،عملکرد شغلی ،رضایت
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مقدمه
نظام آموزش عالی از عناصر مختلفی تشکیلشده است که هرکدام از این عناصر در پیشبرد
اهداف آن مؤثرند .هیئتعلمی ،بهعنوان یکی از این عناصر ،اهمیت خاصی در نظام
آموزش عالی دارد و رضایت او میتواند در تحقق اهداف این نظام تأثیر بسزایی داشته
باشد .محققان رضایت شغلی 0را بهعنوان «رویکردی در قبال شغل یک فرد» تعریف
میکنند .یا قضاوتی ارزیابیکننده  ،مثبت یا منفی ،که در مورد شغل یک فرد به انجام
میرسد .رضایت شغلی یکی از پیامدهای مثبت پاسخ گوئی در سازمان است
(سورنسن.)0669،0
هدایت و رهبری مؤثر در دانشگاهها و وجود سیستمهای دقیق نظارت و پاسخ

گوئی3

یکی از ضرورتها و نیازهای اجتنابناپذیر در یک نظام کارآمد و خدمتگزار بوده و
ابزاری مؤثر جهت نظارت و کنترل بر قدرت و پیشگیری از سوءاستفادهها از اختیارات
عمومی و درنهایت ابزاری جهت بهبود خدمت و خدمترسانی مطلوبتر محسوب
میگردد.
متأسفانه تحقیقات در مورد موضوع پاسخ گوئی بهاندازه اهمیت آن صورت نگرفته
است ،بهویژه در مراکز آموزشی در پیشایندها و پیامدهای این سازه سهم آگاهی کمتری
وجود دارد ( فرینک و کلیموسکی0988 ،4؛ فرینک وهمکاران.)0668 ،2
وجود یک نظام پاسخ گوئی مؤثر و کاربردی یکی از ضرورتهای اجتنابناپذیر در
یک نظام کارآمد و جامعه مطالبه گر و عدالتخواه است .الزمه برخورداری نظام آموزش
عالی از مطلوبیت الزم و پاسخ به انتظارات عموم مشتریان ،تأکید بر نظام سازمانی پاسخگو
و گزینش اساتید پاسخگو است تا در طراحی و تدوین برنامهها و اجرای وظایف محوله
بتوان ند راهگشا باشند ،و ابزار مفیدی جهت نیل به مقاصد نظام آموزشی عالی و تقویت
روحیه پاسخ گوئی و حساب پس دهی و نهادینه ساختن آن در فرهنگ سازمان و درنهایت
1. job satisfaction
2. Sorenson
3. Accountability
4. Frink &Klimoski
5. Frink., Hall., Perryman., Ranft., Hochwarter., and Ferris
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خدمترسانی بیشتر به جامعه باشند .دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بدون شک نقش
غیرقابلانکاری در تربیت نیروهای متخصص و مدیران هر جامعهای دارد و فارغالتحصیالن
دانشگاهها پس از فراغت از تحصیل در بخشهای مختلف مشغول به کارشده و هر یک
مسئولیتهایی را بر عهده میگیرند که باید از تخصص کافی جهت ایفای آن مسئولیت
برخوردار باشند .نظام آموزشی ناکارآمد نمیتواند دانشجویان کارآمد را تربیت نماید.
یکی از راههای کارآمد نمودن دانشگاهها ایجاد سیستم پاسخگویی در دانشگاههاست تا
ضمن شفاف نمودن اختیارات و مسئولیتهای هر یک از بخشهای مختلف نظام آموزشی،
مسئولین آن ها را وادار به ارائه توضیح در قبال عملکرد خودنمایند .مسئولیت پاسخ گوئی
الزام افراد به این امر است که اختیارات خود را به فعل درآورده و یا مسئولیتهای
واگذارشده را به انجام برسانند (قلی پور.)0387 ،
از دیگر متغیرهای این مطالعه ،رفتار شهروندی سازمانی 0است که در دو دهه اخیر
موردتوجه بسیار قرارگرفته است .درواقع از حوزه خصوصی کمکم وارد حوزه عمومی
شده است .در سالهای اخیر و بهویژه با آغاز قرن بیست و یکم تعداد مقاالت و پژوهشها
در این زمینه رشد فزایندهای داشته و همچنان نیز ادامه دارد .چراکه محققان زیادی تأثیر
درزمینه رفتار
ٔ
مثبت رفتارهای شهروندی سازمانی را تأیید کردهاند .اکثر تحقیقات
شهروندی سازمانی بر پیشبینی عوامل ایجادکننده این رفتار متمرکز بودهاند .در این زمینه
متغیرهایی چون رضایت شغلی ،0عملکرد شغلی 3و شهرت سازمانی 4بهعنوان عوامل
ایجادکننده این رفتارها مطرحشدهاند ( 2و همکاران .)0666 ،بهطورکلی رفتار شهروندی
سازمانی به کارآیی و اثربخشی سازمانها از طریق تحوالت منابع ،نوآوریها و رونقپذیری
کمک میکند .رفتار شهروندی سازمانی فواید زیادی دارد؛ ازنظر فردی اهمیت ناچیزی
دارد .اما بهطورکلی هم به سازمان و هم به کارکنان بر اساس رویکردهای متنوع منفعت

1. organizational citizenship behavior
2. Job satisfaction
3. Job performance
4. Reputation
5. Podsakoff
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میرساند .رفتار شهروندی سازمانی موجب گردآمدن گروهی از کارکنان میشود که به
سازمان متعهد هستند.
در طول ده سال قبل ،محققان روابط عمومی تمرکزشان را روی مدیریت ارتباط
افزایش دادهاند .درنتیجه هم کارشناسان و هم محققان روابط عمومی سالهای زیادی تالش
کردهاند تا یک مفهوم کلیدی برای اثبات اثربخشی روابط عمومی در سازمانها بیابند.
بنابراین در تحقیقات روابط عمومی معاصر «شهرت سازمانی »0بهعنوان مفهوم کانونی و مهم
برای نشان دادن ارزشی روابط عمومی در یک سازمان پیشنهادشده است .لذا از طرفی
دیگر ،شهرت سازمانی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر ویژگیهای رفتاری کارکنان در
سازمانهای مختلف نگریسته میشود .فقدان شهرت سازمانی ،احساس تعلق اعضاء به
سازمان را خدشهدار کرده و از میزان عجین شدن افراد به کار و تعهد آنها به ارزشها و
اهداف سازمان و همچنین حساسیت آنها نسبت به تحقق این اهداف کاسته است .بنابراین
آگاهی هر چه بیشتر مدیران و ادارهکنندگان سازمانهای مختلف از عوامل مؤثر بر
شکلگیری شهرت سازمانی و همچنین تأثیر وجود شهرت سازمانی ،مستحکم بر میزان
تعهد کارکنان و همچنین میزان عجین شدن باکار اعضای سازمان ضروری بوده و زمینه
الزم جهت شکل دادن به شهرت سازمانی منسجم در دست یافتن به مزایای رقابتی حاصل
از آن را در پی خواهد داشت (اسچلنکر 0وهمکاران.)0994،
در ضمن رضایت شغلی برای دستیابی به کارکنانی با بهترین صالحیت شغلی و
شایستگی بسیار مهم و حیاتی است همچنین عملکرد سازمانی به عملکرد شغلی کارکنان
وابسته است تحقیقات پیرامون رضایت شغلی بهطور گستردهای تحولیافته است .مبانی
نظری و پژوهشی حاکی از تأثیرات مثبت پاسخگویی بر عملکرد است

(اسچلنکر3

وهمکاران0994،؛ یارنولد 4و همکاران .)0988 ،با توجه به توضیحاتی که پیرامون این موارد
گفته شد اهمیت و ضرورت این مباحث در سودمندی آنها برای سازمانها است .ازاینرو

1. Reputation organizational
2
Schlenker
3. Schlenker
4. Yarnold
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این تحقیق به بررسی روابط میان پنج متغیر پاسخ گوئی ،OCB ،شهرت و عملکرد و
رضایت شغلی میپردازد .مدل مفهومی پژوهش حاضر در زیر ارائه میشود.

رضایت
شهرت

پاسخگوئی

OCB

عملکرد
شکل  .3مدل مفهومی پژوهش

مبانی نظری پژوهش
در این پژوهش ،روابط اجتماعی بین پاسخ گوئی سطح فردی و پیامدهای احتمالی عملکرد
شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی و شهرت بهعنوان پیامدهای پاسخ گوئی
بررسی خواهند شد .تعدادی از پژوهشهای قبلی به بررسی رابطه بین پاسخ گوئی و رفتار
شهروندی سازمانی پرداختهاند .البته نتایج این مطالعات مبهم و ناسازگار هستند .برای مثال
یافته فرینک و همکاران )0992( 0رابطه منفی را بین این دو متغیر نشان داد .یعنی افزایش در
پاسخ گوئی همراه با کاهش رفتار شهروندی سازمانی دیده شد .درعینحال در مطالعه
دیگری رابطه مثبت و معنیداری بین این دو متغیر دیده شد (میشل 0و همکاران.)0998 ،
رویل 3و همکاران ( )0662نشان دادند که برای افراد با خودکارائی باالیی ،افزایش پاسخ
گوئی همراه با افزایش رفتار شهروندی است .اما افزایش احساس پاسخ گوئی در افراد با
خودکارآیی پایین ،همراه با کاهش رفتار شهروندی سازمانی بود .ناهماهنگی در نتایج
تحقیقات مربوط به پاسخ گوئی میتواند بیانگر این باشد که متغیرهای تعدیلکننده و
میانجیای هستند که رابطه بین پاسخ گوئی و پیامدهای روانشناختی و رفتارهای کارکنان
1. Frink., Klimoski., Hopper
2. Mitchel
3. Royle
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را تحت تأثیر قرار میدهند .تحقیق حاضر پاسخی است به پیشنهاد هال و همکاران)0669( 0
که مطالعات آینده را دعوت میکند تا جهت شناخت بهتر روابط بین پاسخ گوئی و
نگرش های سازمانی نظیر رضایت شغلی و عملکرد شغلی نقش متغیرهای میانجی را در نظر
بگیرند.
درعینحال رابطه بین این متغیرها در برخی مواقع ناهمخوان و ضعیف گزارششده است
(فاندت 0وفریس .)0996،احتماالً یکی از دالیل وجود رابطه ضعیف این باشد که به نقش
متغیرهای میانجی در رابطه بین پاسخ گوئی با پیامدهای شغلی و سازمانی توجه نشده است
(هال و همکاران .)0669 ،البته تعدادی از پژوهشهای قبلی به بررسی رابطه بین پاسخ
گوئی با پیامدهای آن با در نظر گرفتن چند متغیر تعدیلکننده پرداختهاند .با این توصیف،
شرح وجود متغیرهای میانجی در روابط بین پاسخ گوئی با پیامدهای آن ضروری به نظر
میرسد.
سازوکارهای پاسخ گوئی در سازمانها را میتوان بهصورت رسمی و یا غیررسمی و یا
ترکیبی از آن دو خلق کرد .پاسخ گوئی فینفسه ،در اصل ،ادراکی (یعنی متکی است بر
درک اجتماعی روان شناختی افراد از واقعیت سازمانی) و دور از دسترس است و جزئی
اصلی از نظامهای سازمانی است (آمتتر.)0664،
فرینک و کلیموسکی )0998( 3اظهار داشتند که مفهومسازی پاسخ گوئی در سازمانها
باید بر اساس مشاهدات رسمی و غیررسمی موردبررسی قرار گیرد .برای این منظور مدلی
از پاسخ گوئی را برای بررسی شرایط داخلی و خارجی ،فاکتورهای عینی و ذهنی و
مکانیسمهای پاسخ گوئی رسمی و غیررسمی بسیار مهم میدانند .زیرا هم کارکنان زیر نظر
سیستمهای رسمی پاسخ گوئی واکنشهای یکسان نشان نمیدهند.
اگرچه پاسخ گوئی به تعدادی از پیامدهای کاری مهم ارتباط دادهشده است ،ولی
مهمترین رابطه برجسته آن با عملکرد شغلی است .بهوضوح آنهایی که پاسخ گوئی
بیشتری دریافت میکنند باید رفتارهای کاری با سطح باالتر ،از آنهائیکه کمتر مسئول
1. Hall., Zinko., Ferryman & Ferris
2. Fandt
3. Frink & Klimoski
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میباشند نشان دهند .این نشان میدهد که پاسخ گوئی یک رابطه مثبت رسمی با عملکرد
شغلی دارد .زیرا کارکنان رفتارهای کاری مطلوبی را نسبت به رفتارهای کاری نامطلوب
نشان میدهند (فرینک و فریس .)0999 ،برای تأیید این رابطه ،پاسخ گوئی با پیامدهای
مربوط به عملکرد همراه بوده است ،از قبیل انگیزه و تحت شرایط خاصی ،پیچیدگی
شناختی ،بااینحال پاسخ گوئی یک عالج برای کل بیماریهای شناختی و اجتماعی نیست.
عملکرد 0به اجرای وظایف محوله سازمانی توسط افراد اشاره دارد و ارزیابی عملکرد
نیز توصیف نظام وار قوتها و ضعفهای افراد و گروهها در انجام وظایف محوله زمانی
است (کاسیو .)0992 ،امروزه برخی محققین ،رویکرد جدیدی را در حوزه رفتار شهروندی
سازمانی آغاز کردهاند و اظهار میکنند؛ این امکان وجود دارد که ارزیابی عملکرد رسمی
و سیستم های پاداشی بتوانند ،رفتار شهروندی سازمانی را در برگیرند( بولینو و تورنلی،0
 ،0663دنیسی و گریفین  ،0662پین واورگان ،0666 ،وی و کمپبل )0664 ،و حتی برخی
از سازمان ها در حال حاضر ،صریحاً رفتار شهروندی سازمانی را به رسمیت شناختهاند
(لیورینگ و سوسکوتیز )0663 ،و بررسی این نوع رفتارها را در ارزیابی عملکرد سازمانی
ضروری دانستهاند.
پژوهشها نشان میدهد که رفتار شهروندی سازمانی بر روی تصمیمات مدیریت در
خصوص آموزش ،ارتقاء ،پاداش و همچنین ادراکات کارکنان ،در ارتباط بااینکه تا چه
اندازه عملکرد آنان به عملکرد کلی سازمانی کمک مینماید اثر گذارده است (بیکتون و
همکاران.)0668 ،3
فرینک و کلیموسکی (  )0998در مدل نظری پاسخگویی ،تأکیددارند که نیروهای
پاسخگویی در حوزه روابط بین شخصی عمل میکنند .در سازمانهایی که روابط بین
شخص مناسبی وجود داشته باشد .پاسخگویی افزایش پیدا خواهد کرد و به طبع آن
رضایت شغلی هم باال خواهد رفت .فانت )0990( 4نشان داد که کارکنان پاسخگو نسبت به
کارکنان بااحساس پایین عملکرد باالتری را از خود نشان میدهند .دیویس و
1. performance
2. Bolino, M.C., Turnley
3. Becton., William, Giles & Schracder
4. Fant
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همکاران )0667(0رابطۀ مثبتی را بین پاسخگویی و عملکرد شغلی نشان دادند .تامس و
همکاران )0660( 0هم به نتیجه مشابهی رسیدند .برخالف تحقیقات تجربی و نظری فوق،
تحقیقاتی هم هستند که تأثیرات نامطلوب پاسخگویی را بر رضایت شغلی نشان میدهند
(بیراکس و همکاران.)0669،
همچنین مطالعه هال و همکاران )0660( 3هیچ رابطهای را بین پاسخگویی و رضایت
شغلی نشان ندادند .بررسی عمیقتر ادبیات پاسخگویی نشان میدهد که این یافتهها زیاد هم
تعجببرانگیز نیست .برخالف تأثیرات مثبت ،پاسخگویی یک جنبۀ تاریک هم دارد .یعنی
کاهش همکاری بین اعضاء .
با ترکیب نظریههای پاسخگویی که توسط فرینک و کلیموسکی ( )0664 ،0998و
تتالک )0990( 4توسعهیافتهاند میتوان اینگونه خالصه کرد اوالً :پاسخگویی جز الزامات
و منسجم هر سیستم اجتماعی – سازمان است و انتظار بر این است که تأثیرات مثبتی هم بر
سازمان ها و هم بر کارکنانشان نشان دهد .دوماً :رکن اصلی هر سیستم اجتماعی مجموعهای
از انتظارات روشن برای مسئولیتهای وظایف کارکنان و پاسخ خواهان است که این
رفتارها را ارزیابی خواهند کرد .اگر کارکنان از آن چیزی که از آنها انتظار میرود که
انجام د هند و نحوه انجام کارآگاه باشند ،رضایت ارزیابان و همکاران را به دست خواهند
آورد .در بسیاری از محیطهای کاری وجود هنجارهایی مثل کمککننده بودن ،رفتار
مؤدبانه و برخورد فروتنانه بعضی از جلوههای رفتار شهروندی را نشان میدهد .درواقع
پاسخگویی و شهروندی سازمانی دو سازه متفاوت هستند و رابطه میان پاسخگویی و
عملکرد شغلی یکی از جالبترین مباحثی هست که بررسی دقیق و موشکافانهای را ایجاب
میکند ( هال و همکاران .)0669 ،تحقیقات قبلی نشان دادهاند که حضور رفتار شهروندی
سازمانی معموالً بهطور چشمگیری با دیگر پیامدهای مثبت فردی کارکنان رابطه معنیداری
دارد .افرادی که نسبت به تقاضاهای پاسخگویی حساس هستند بهاحتمال خیلی زیاد از خود
رفتارهای شهروندی نشان خواهند داد (هال و همکاران.)0669 ،
1. Davis and Newstron
2. Thomas., Does & Scott
3. Hall., Royle
4. Tetlock
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در ابتدا واژه شهرت 0محدود به برند ،هویت شراکتی ،تصویر سازمان و دیگر عناصر
طراحی بصری بود ،اما بهتدریج ارتباطات و رفتارهای مرتبط با سازمان را نیز در برگرفت.
آرم شرکتها بهعنوان بخشی از فرآیند شکلدهی تصویر بیرونی شرکت که هدایت
ادراک مشتریان از شرکت و مسائل مربوط به آن را در پی دارد نگریسته میشود .فریز 0در
سال  0663شهرت را بهعنوان ترکیب پیچیدهای از مشخصات شخص برجسته و معلومات
(کماالت) ،آشکارسازی رفتارها و تصویری که در نظر گرفتهشده است و مشاهده میشود
بهصورت مستقیم در چندین دوره از زمان و یا منابع دستدوم گزارش داده میشود،
تعریف کرده است.
شهههرت سههازمانی بهههعنههوان یکههی از عوامههل مههؤثر بههر ویژگههیه های رفتههاری کارکنههان
در سههازمانهههای مختلههف نگریسههته مههیشههود .فقههدان شهههرت سههازمانی ،احسههاس تعلههق
اعضههاء بههه سههازمان را خدشهههدار کههرده و از میههزان عجههین شههدن افههراد بههه کههار و تعهههد
آنهها بههه ارزشههها و اهههداف سهازمان و هههمچنههین حساسههیت آنهها نسههبت بههه تحقههق ایههن
اهداف کاسته است ( هال و همکاران.)0669 ،
هال و فریس )0606( 3در پژوهشی گزارش کردهاند که برخی از سطوح پاسخگویی
برای سازمانها ضروری است ،درعینحال آنها رابطه خطی بین پاسخگویی و رفتارهای
فرانقش را تأیید نکردهاند .آنها همچنین نشان دادهاند رابطه مثبتی بین پاسخگویی و
عملکرد شغلی وجود دارد .فرینک و کلیموسکی )0998( 4در تحقیق خود نشان دادند که
پاسخگویی رابطه مثبت با عملکرد شغلی دارد .فریس و همکاران )0997( 2در تحقیقات
خود دریافتند که رفتارهای شهروندی سازمانی و پاسخگویی رابطه مثبت و معناداری با
عملکرد شغلی کارکنان دارد .فاندت )0990( 0در تحقیقی در مورد پاسخگویی و عملکرد
کارکنان نشان داد که کارکنانی که به ناظران خود پاسخگو بودند عملکردهای باالتر ،دقت

1. reputation
2. Ferris
3. Hall & Ferris
4. Frink., Klimoski
5. Ferris., Dulebohn., Frink., George-Falvy., Mitchell
6. Fandt
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بیشتر و توجه بیشتری به نیاز دیگران داشتند .سورنسن و همکاران ( 0)0669در تحقیقی به
این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای رضایت شغلی و پاسخگویی رابطۀ خطی وجود دارد .و
وی نشان میدهد که روابط معنیداری میان پاسخگویی پرستاران و رضایت شغلی آنها
وجود دارد.
فرضیه یک :بین احساس پاسخگویی اساتید با رفتار شهروندی آنان رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه دو :بین میزان رفتار شهروندی سازمانی اساتید با میزان شهرت آنان رابطه مثبت
وجود دارد.
فرضیه سه :بین میزان شهرت اساتید با میزان رضایت شغلی آنان رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه چهار :بین میزان شهرت اساتید با میزان عملکرد شغلی آنان رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه پنج :رفتار شهروندی سازمانی و شهرت نقش میانجی را در رابطه بین پاسخگویی و
رضایت شغلی ایفا میکنند.
فرضیه ششم :رفتار شهروندی سازمانی و شهرت نقش میانجی را در رابطه بین پاسخگویی و
عملکرد شغلی ایفا میکنند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .روش گردآوری اطالعات ،از نوع میدانی و ابزار
تحقیق پرسشنامه است .جامعه آماری در این پژوهش کلیه اعضای هیئتعلمی دانشگاه
تبریز در سال تحصیلی  90-93بود که تعداد آنها طبق آمار  046نفر است .با استفاده از
فرمول کوکران  046نفر بهعنوان نمونه انتخابشدهاند.
ابزارهای اندازهگيری

برای جمعآوری اطالعات در این پژوهش از  2پرسشنامه استاندارد به شرح زیر استفادهشده
است.

1. Sorensen
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پرسشنامه پاسخگویی :برای اندازهگیری مؤلفه پاسخگویی از یک مقیاس تکبعدی که
دارای  8سؤال است ،استفاده شد .این ابزار توسط هاچوارتر و همکاران ( )0662تهیهشده
است .این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت (از خیلی کم =  0تا بسیار زیاد =
 )2پاسخ داده میشود .نمرات هر  8گویه مقیاس جمع شده و یک نمره کل برای هر فرد در
این مقیاس در نظر گرفته میشود .مقدار آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه در تحقیقات
متعدد خارجی در دامنهای از  6/73تا  6/90بهدستآمده است( .هال و فریس0606 ،؛ هال و
همکاران0669 ،؛ بروکس و همکاران ،0668 ،هال و همکاران0660 ،؛ هاچوارتر و
همکاران 0662 ،و  .)0667در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی این پرسشنامه از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده گردید .که همسانی درونی آن برای کل مقیاس (ضریب آلفا)
 6/76به دست آمد.
پرسشنامه رضایت شغلی :برای ارزیابی میزان رضایت شغلی اعضای هیئتعلمی از
پرسشنامه  2سؤالی برایفیلد و روتس )0920( 0استفاده شد .این پرسشنامه رضایت اعضای
هیئتعلمی را بر اساس پیوستاری از رضایت کامل (عدد  )2تا عدم رضایت (عدد  )0که در
قالب عبارات غیرمستقیم تدوینشده است ،ارزیابی مینماید .مجموع نمرات بهدستآمده
میزان رضایت کلی فرد را نشان میدهد .پاسخها با طیف لیکرت از ( 0خیلی کم) تا 2
(بسیار زیاد) سنجیده میشود .مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه در
تحقیقات متعدد خارجی بروکس و همکاران ( ، 6/74 )0669بروکس و همکاران ()0668
 6/87؛ هال و همکاران ( 6/96 )0669بهدستآمده است .درنتیجه این پرسشنامه دارای
ضرایب پایایی مورد قبولی است .در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی این پرسشنامه از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .همسانی درونی آن برای کل مقیاس (ضریب آلفا)
 6/02به دست آمد.
پرسشنامه عملکرد شغلی :پرسشنامه  02سؤالی عملکرد شغلی توسط پاترسون ()0996
تهیه و تدوین گردیده و توسط شکرکن و راشدی در ایران ترجمهشده است .این پرسشنامه
بر اساس مقیاس  2درجهای لیکرت (خیلی کم =  0تا بسیار زیاد =  )2پاسخ داده شد .روایی
1. Brayfield & Roths
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صوری و محتوایی و پایایی این ابزار قبالً توسط شکرکن و راشدی مورد تأیید قرارگرفته
است (به نقل از مقیمی .) 0396 ،در پژوهش حاضر نیز برای بررسی پایایی این پرسشنامه از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .همسانی درونی آن برای کل مقیاس (ضریب آلفا)
 6/88به دست آمد.
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی :رفتار شهروندی سازمانی بهوسیله پرسشنامه  0سؤالی
پودساکف و همکاران ( )0666سنجیده میشود .این پرسشنامه با مقیاس  2درجهای لیکرت
با گزینه های بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم به سنجش رفتار شهروندی سازمانی
اعضاء هیئتعلمی میپردازد .این پرسشنامه روایی و پایایی مناسبی دارد و در تحقیقات
مختلفی از آن استفادهشده است (هال و همکاران .)0669 ،بهمنظور بررسی پایایی این
پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .میزان ضریب آلفا  6/80برای این ابزار
محاسبه شد.
پرسشنامه شهرت :شهرت اعضای هیئتعلمی با استفاده از پرسشنامه هاچوارتر ،زینکو و
فریز که در سال  0667ساختهشده است اندازهگیری گردید .این پرسشنامه دارای  00گویه
است که با مقیاس  2درجهای لیکرت با گزینههای خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و بسیار
زیاد به سنجش شهرت اعضاء هیئتعلمی میپردازد .برای سنجش پایایی این ابزار از آلفای
کرونباخ استفادهشده است .روایی و پایایی کلی این ابزار قبالً در تحقیقات متعدد مورد
تأیید قرارگرفته است  α = 6/90است .ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) شهرت  6/87است.
در پژوهش حاضر روایی تمامی پرسشنامههای مورداستفاده از طریق تحلیل عاملی تائیدی
بررسی و مورد تائید قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
دادههای مربوط به جنسیت پاسخگویان نشانگر آن است که از  086نفر نمونه موردمطالعه
 004نفر (معادل  90درصد) مرد و  00نفر (معادل  9درصد) عضو هیئتعلمی زن بودهاند.
بیشترین فراوانی مربوط به گروه مردان است .دادههای مربوط به رتبه اعضای هیئتعلمی
نمونه پژوهشی حاضر نشانگر آن است که از  086نفری که به این سؤال پرسشنامه پاسخ
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گفتهاند  07نفر (معادل  9/4درصد) دارای رتبه مربی 000 ،نفر (  00.7درصد) استادیار44 ،
نفر (معادل  04.4درصد) دانشیار 8 ،نفر (معادل  4/4درصد) استاد بودند .دادههای مربوط
به سابقۀ تدریس اعضای هیات علمی نمونه پژوهش حاضر نشانگر آن است که از 086
نفری که به این سوال پرسشنامه پاسخ گفته اند  34نفر (معادل  08.9درصد) دارای سابقۀ
تدریس  2سال و کمتر 04 ،نفر (معادل  32.0درصد) دارای سابقۀ تدریس  0-06سال48 ،
نفر (معادل  00.7درصد) دارای سابقۀ تدریس  00-02سال 02.0 ،درصد دارای سابقۀ
تدریس  00-06سال و  0نفر (معادل  3.3درصد) دارای سابقۀ تدریس  00-36سال بودهاند.
بیشترین فراوانی در سابقه تدریس  0-06سال دیده میشود.
شاخصهای توصیفی نمرات اعضای هیئتعلمی در هر یک از متغیرهای پژوهش در
جدول  0ارائهشده است.
جدول  .3شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخصها

پاسخگویی

رفتار شهروندی

میانگین

0/07

3/47

انحراف استاندارد

6/02

6/76

شهرت

رضایت

عملکرد

3/27

3/00

4/47

6/33

6/49

6/22

بر اساس جدول شماره  0عملکرد و پاسخگویی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین
میانگین هستند ( 4/47و .)0/07
جهت بررسی همبستگی متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد
که خالصه نتایج آن در جدول  0آمده است.
جدول  .1همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

0

0

 .0پاسخگویی

3

4

2

0

OCB.0

**

 .3شهرت

**

6/36

6/30

6/34

0
**

0

 .4رضایت

**6/00

**6/00

*6/04

0

 .2عملکرد

*6/02

*6/08

**6/02

**6/00
**<0/01, *<0/05

0
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همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول  0ارائهشده است .چنانچه در جدول 0
مشاهده میشود ،ضریب همبستگی بین متغیرهای پاسخگویی با رفتار شهروندی ،شهرت،
رضایت و عملکرد مثبت و معنیدار هستند .شدت این همبستگی دوبهدو از  6/00تا 6/34
در نوسان است .همچنین بین متغیرهای رفتار شهروندی و شهرت با رضایت و عملکرد
رابطه مثبت و معنیداری دیده شد .شدت این همبستگی دوبهدو از  6/04تا  6/30در نوسان
است .بیشترین ضریب همبستگی بین پاسخگویی و رفتار شهروندی ( )r = 6/34است.

مدل ساختاری
بهمنظور شناخت هر چهبهتر روابط علی و نحوه تاثیرگزاری پاسخ گوئی بر پیامدهای
احتمالی آن  ،تحلیل مسیر صورت گرفت .یافته های حاصل از این تحقیق مؤید نتایج و یافته
های حاصل از تحلیل مسیر در مدل ساختاری مربوط به فرضیههای پژوهش را نشان
میدهد .همانطور که در خروجی نرمافزار از تخمینهای استاندارد (شکل 0و )0و نیز
اعداد معنیداری مربوط به تحلیل مسیر در فرضیههای پژوهش (جدول  )4مشاهده میشود،
مقادیر شاخص تناسب حاکی از برازش مناسب مدل است .در پژوهش حاضر از چند
شاخص برای ارزشیابی مدل ساختاری استفاده شده است )0 :مجذور کای  )0نسبت مجذور
کا به درجه آزادی  )3شاخص نیکویی برازش ( )4 )GFIشاخص ( )2 )NNFIشاخص
برازندگی تطبیقی ( )0 )CFIشاخص برازندگی افزایشی ( )IFIو  )7ریشه خطای میانگین
مجذورات تقریب (( )RMSEAاستیگر0996 ،؛ به نقل از وثوقی .)0389 ،در تحلیل مسیر،
مجذور خی نشان میدهد که ساختار کواریانس یافتهها با مدل پیشنهادی نظری مطابقت
دارد یا خیر .اعداد کوچکتر مجذور خی نشاندهنده برازش مناسب مدل مورد آزمون
است .در برخی منابع پیشنهادشده است برای پذیرش مدل ،نسبت مجذور خی به درجه
آزادی باید کمتر از  3باشد (کالین GFI .)0386 ،شاخص تطابق کواریانس مشاهدهشده با
کواریانس مدل نظری است .عدد این شاخص بین صفر و یک قرار میگیرد و هرقدر عدد
بهدستآمده به یک نزدیکتر باشد ،مدل مناسبتر و برازندهتر است CFI .بهمثابه شاخص
برازش تطبیقی بنتلر نیز شناخته میشود ،این شاخص ماتریس کواریانس پیشبینیشده با
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مدل را با کواریانس مدل صفر (مدل تئوریکی) مقایسه میکند .این شاخص نیز بین صفر و
یک قرار میگیرد و اندازه نزدیک به یک حاکی از برازش مناسب است (گارسون،0
0664؛ به نقل از وثوقی .)0389 ،شاخص  RMSEAبرازش الگو را میسنجد و میزان
کوچکتر آن ،برازش بهتری را نشان میدهد (کورپیتا و همتدریسان0666 ،؛ به نقل از
بخشی پور .)0383 ،شاخصهای  NNFIو  IFIنیز که هرکدام وجهی از برازش مدل
ساختاری را نشان میدهند ،مقدارشان از بین صفر و یک متغیر است و هرچقدر مقدار این
شاخصها به یک نزدیکتر باشند ،بر برازش بهتر الگو داللت دارند.
بر این اساس نتایج حاصل از تحلیل مدل ساختاری نشان داد (جدول شماره:)3
مقدار مجذور خی برای قضاوت در مورد خطی بودن ارتباط سازههای مکنون برابر با
 0602/08در سطح معنیداری  p < 6/60به دست آمد .مقدار خی دو بر درجه آزادی 0/3
است .بر اساس این شاخص عدد حاصل این نسبت ،نبایستی بیشتر از  3باشد تا الگو تائید
گردد (کالین .)0386 ،با توجه به اینکه نسبت مجذور خی به درجه آزادی کمتر از 3
است ،میتوان گفت که دادههای بهدستآمده با مدل فرضی مطابقت دارند .مقدار ریشه
خطای میانگین مجذورات تقریب برابر با  6/677است .بر اساس این شاخص اگر مقدار
 RMSEAبرابر با  6/06یا بیشتر باشد بر برازش ضعیفتر داللت دارد (هومن .)0382 ،سایر
شاخصهای  CFI،GFI ،IFI ،NNFIکه هرکدام وجهی از برازش مدل ساختاری را نشان
میدهند در جدول  3آمده است .با توجه به شاخصهای ارزیابی برازندگی کلی مدل
بهویژه نسبت مقدار مجذور کا به درجه آزادی برابر با  ،0/3شاخص  CFIبرابر با ،6/92
شاخص  GFIبرابر با  ،6/83شاخص  IFIبرابر با  ،6/92شاخص  NNFIبرابر با ،6/94
شاخص  RMSEAبرابر با  6/677و سایر شاخصها ،میتوان گفت مدل نهایی از برازش
خوبی برخوردار است:

1. Garson
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جدول  .1شاخصهای برازندگی مدل ساختاری کلی

شاخصها
مدلهای نهایی

X2df

GFI

IFI

0602/08

6/83

6/92

RMSEA
6/677

NNFI

CFI

6/94

6/92

طبق اطالعات بدست آمده (شکل  0و جدول  ،)4بیشترین اثر مربوط به رفتار
شهروندی بر شهرت با ضریب  (ß = 6/48, t = 2/64( 6/48مشاهده می شود و بعد از آن
مربوط به اثر پاسخگویی بر رفتار شهروندی می باشد با ضریب (ß6/47, t = 4/70( .6/47
=.

شکل  .3خروجی نرم افزار بر اساس ضرایب استاندار

شکل .1خروجی نرمافزار بر اساس ضرایب t

تحليل فرضيهها
در آزمون فرضیات فوق بهطورکلی با توجه به نتایج بهدستآمده از مدل ساختاری (شکل
 0 ، 0و جدول  )4میتوان گفت:
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فرضیه یک :بین احساس پاسخگویی اساتید با رفتار شهروندی آنان رابطه مثبت وجود
دارد .بر اساس معنیدار بودن ضریب مسیر بین احساس پاسخگویی اساتید با رفتار
شهروندی آنان با ( (ß =6/47, t = 4/70در سطح  P < 6/60چنین نتیجه میشود که
فرضیه اول (بین احساس پاسخگویی اساتید با رفتار شهروندی آنان رابطه مثبت وجود
دارد ).تائید میشود.
فرضیه دو :بین میزان رفتار شهروندی سازمانی اساتید با میزان شهرت آنان رابطه مثبت
وجود دارد .بر اساس معنیدار بودن ضریب مسیر بین رفتار شهروندی سازمانی اساتید با
میزان شهرت آنان با ( (ß =6/48, t = 2/64در سطح  P < 6/60چنین نتیجه میشود که
فرضیه دوم (بین رفتار شهروندی سازمانی اساتید با میزان شهرت آنان رابطه مثبت وجود
دارد ).تائید میشود.
فرضیه سه :بین میزان شهرت اساتید با میزان رضایت شغلی آنان رابطه مثبت وجود دارد.
بر اساس معنیدار بودن ضریب مسیر بین شهرت اساتید با میزان رضایت شغلی آنان با
( (ß =6/60, t = 6/07در سطح  P < 6/60چنین نتیجه میشود که فرضیه سوم (بین
شهرت اساتید با میزان رضایت شغلی آنان رابطه مثبت وجود دارد ).تائید نمیشود.
فرضیه چهار :بین میزان شهرت اساتید با میزان عملکرد شغلی آنان رابطه مثبت وجود
دارد .بر اساس معنیدار بودن ضریب مسیر بین شهرت اساتید با میزان عملکرد شغلی آنان با
( (ß =6/30, t = 3/02در سطح  P < 6/60چنین نتیجه میشود که فرضیه چهارم (بین
شهرت اساتید با میزان عملکرد شغلی آنان رابطه مثبت وجود دارد ).تائید میشود.
فرضیه پنج :رفتار شهروندی سازمانی و شهرت نقش میانجی را در رابطه بین پاسخگویی
و رضایت شغلی ایفا میکنند .در مورد فرضیه پنجم پاسخگویی دارای اثر مستقیم ،مثبت و
معنیدار بر رفتار شهروندی سازمانی دارد با ضریب  .6/47همچنین رفتار شهروندی
سازمانی دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنیدار بر شهرت با ضریب  6/48است .درحالیکه
مشاهده میشود که ضریب مستقیم مسیر شهرت بر رضایت شغلی معنیدار نیست .بنابراین
نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و شهرت در رابطه بین پاسخگویی و رضایت شغلی
در مدل تائید نمیشود.
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فرضیه ششم :رفتار شهروندی سازمانی و شهرت نقش میانجی را در رابطه بین
پاسخگویی و عملکرد شغلی ایفا میکنند .در مورد فرضیه ششم پاسخگویی دارای اثر
مستقیم ،مثبت و معنیدار بر رفتار شهروندی سازمانی دارد با ضریب  .6/47همچنین رفتار
شهروندی سازمانی دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنیدار بر شهرت با ضریب  6/48است و
مشاهده میشود که ضریب مستقیم مسیر شهرت بر عملکرد شغلی معنیدار است .بنابراین
نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و شهرت در رابطه بین پاسخگویی و عملکرد شغلی
در مدل تائید میشود .با تائید نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و شهرت،پاسخگویی
دارای اثر غیرمستقیم ،مثبت و معنیدار بر عملکرد شغلی است.
جدول  .4ضرایب تأثیر متغیرهای مکنون با نقش میانجی  OCBو شهرت
مسیر فرضیهها
OCB

t

ضریب مسیر استاندارد

نتیجه

6/47

4/70

اثر مستقیم دارد

6/48

2/64

اثر مستقیم دارد

شهرت

رضایت

6/0

6/07

اثر مستقیم دارد

شهرت

عملکرد

6/30

3/02

اثر مستقیم دارد

-

-

اثر غیرمستقیم ندارد

پاسخگویی

 OCBشهرت

پاسخگویی

رضایت

(از طریق  OCBو شهرت)
پاسخگویی

عملکرد

6/67

-

اثر غیرمستقیم دارد

(از طریق  OCBو شهرت)

بحث و نتيجهگيری
مطالعه حاضر باهدف بررسی رابطه بین پاسخگویی با رضایت و عملکرد شغلی با نقش
میانجی رفتار شهروند سازمانی و شهرت در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه تبریز انجام
شد .تعدادی از محققان به مطالعه رابطه بین پاسخگویی با رضایت و عملکرد شغلی
پرداخته اند ،اما این اولین پژوهشی است که نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی و شهرت
را در رابطه بین پاسخگویی با رضایت و عملکرد شغلی در نظر میگیرد.
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در رابطه با فرضیه اول رابطه بین احساس پاسخگویی اساتید با رفتار شهروندی آنان بر
اساس یافته های بهدستآمده این فرضیه تأیید میشود .بدین معنی که اساتیدی که احساس
پاسخگویی باالیی دارند رفتار شهروندی بیشتری را نشان خواهند داد .نتایج این فرضیه با
نتایج تحقیق هال ،زینکو )0669( 0که به بررسی رابطه میان پاسخگویی و رضایت شغلی و
عملکرد از طریق میانجیگری شهرت و رفتار شهروندی سازمانی میپردازد همسو است
نتایج این تحقیق نیز نشان میدهد که میان پاسخگویی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط
معنیداری وجود دارد .در تحقیق دیگر که توسط رویال و فریز و همکارانشان 0در سال
 0662با عنوان بررسی تأثیر متقابل پاسخگویی و رفتار تابعیت سازمانی و رفتار سیاسی انجام
شد به این نتیجه رسیدند که برای افرادی با خود کارآمدی شغلی باال افزایش پاسخگویی با
افزایش رفتار شهروندی سازمانی همراه خواهد بود و بالعکس یعنی کاهش خود کارآمدی
شغل ی با کاهش رفتار سازمانی همراه خواهد بود .و همسو با نتایج حاصل از این تحقیق بوده
است .هال و فریز )0606( 3در تحقیق خود به ارتباط میان پاسخگویی و رفتارهای فرا نقش
میپردازد آنها به این نتیجه میرسند که روابط میان رفتارهای فرا نقشی و پاسخگویی
ماهیتاً غیرخطی و حالت  Uشکل به خود میگیرد .یعنی تحت شرایط میانی پاسخگویی،
عملکرد پایین میآید .درواقع افزایش مراحلی از پاسخگویی برای بعضی از افراد ضرورتاً به
معنای آن نیست که بهطور خودکار و حتماً نتایج مثبتی برای سازمان در بر خواهد داشت.
در رابطه با فرضیه دوم تحلیل دادهها نشان میدهد که بر اساس معنیدار بودن ضریب
مسیر بین رفتار شهروندی سازمانی اساتید باشهرت آنان چنین نتیجه میشود که فرضیه دوم
(بین رفتار شهروندی سازمانی اساتید باشهرت آنان رابطه مثبت وجود دارد ).تأیید میشود.
نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق هال ،زینکو ( )0669که به بررسی رابطه میان پاسخگویی و
رضایت شغلی و عملکرد از طریق میانجیگری شهرت و رفتار شهروندی سازمانی
میپردازد ،همسو است .نتایج این تحقیق نیز نشان میدهد که میزان رفتار شهروندی
سازمانی و شهرت ارتباط معنیداری وجود دارد .نتایج حاصل همچنین با تحقیقی که
1. Hall & Zinko
2. Royle., Hall., Hochwarter., Perrewe., and Ferris,
3. Hall, & Ferris
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بارتیسکوسکی و والش ( )0600انجام دادهشده است و نشان میدهد که شهرت شرکتها
با رفتار شهروندی سازمانی مشتریان رابطه معنیداری دارد همراستا است.
در رابطه با فرضیه سوم میتوان گفت که بر اساس معنیدار بودن ضریب مسیر بین
شهرت اساتید با میزان رضایت شغلی آنان چنین نتیجه میشود که فرضیه سوم (بین شهرت
اساتید با میزان رضایت شغلی آنان رابطه مثبت وجود دارد) تأیید نمیشود .درحالیکه
فرض ما بر این بود که طبق مبانی نظری و پژوهشی بین این دو متغیر رابطه مثبت وجود
دارد .در فرضیه چهارم معلوم گردید که بین شهرت اساتید با میزان عملکرد شغلی آنان
رابطه مثبت وجود دارد .یعنی با افرایش عملکرد اساتید شهرت آنان نیز افزایش مییابد.
همچنین تحلیل دادهها در فرضیات پنجم و ششم حاکی از آن است که نقش میانجی رفتار
شهروندی سازمانی و شهرت در رابطه بین پاسخگویی و رضایت شغلی در مدل تائید نشد.
اما نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و شهرت در رابطه بین پاسخگویی و عملکرد
شغلی در مدل تائید میشود .با تائید نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و شهرت،
پاسخگویی دارای اثر غیرمستقیم ،مثبت و معنیدار بر عملکرد شغلی است.
بهطورکلی میتوان چنین استنباط کرد که مالحظات فزاینده درباره بحث کیفیت
آموزشی دلیلی است که پاسخگویی بهعنوان یک ویژگی مطلوب تلقی میشود .این بهنوبه
خود مستلزم ساختار و فرآیندی است که احساس پاسخگویی در بین اعضای هیئتعلمی
ارتقاء داده شود .درعینحال همانطور که هاچوارتر و همکاران )0662( 0خاطرنشان
می سازند ،احساس پاسخگویی باال همیشه مطلوب نیست و ممکن است دارای پیامدهای
منفی انطباق در برابر خالقیت (لرنر و تتالک ،0999،0ص  ،)029تقابل ارزشهای فردی با
سازمانی و تنش (فرینک و کلیموسکی )0998 ،باشد .با استناد به نتایج فرضیه ششم و مبانی
نظری و پژوهشهای قبلی دانشگاهها میبایست در طراحی و اجرای مکانیسمهای
پاسخگویی خود به این پیامدها توجه داشته باشند .همچنین به پیامدهای مثبت پاسخگویی و
ایجاد مکانیسمهایی برای افزایش احساس پاسخگویی از طریق پیشایندهای آن موردتوجه
قرار گیرد .برگزاری جلسات با اساتید و اخذ پیشنهادها و تبدیل آن طرحهای اجرایی
1. Hochwarter., Ferris
2. Lerner., & Tetlock
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بهمنظور بهبود احساس پاسخگویی و دیگر پیامدهای مثبت فردی و سازمانی نیز میتواند
یکی دیگر از توصیهها باشد.
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