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بررسی نقش عدالت و جو سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان موسسات مالی
(مطالعه موردی :شعب منتخب بانک صادرات در استان تهران)
سمیه اسماعیلی شاهرخت
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چكیده
در دنی ای امروز ،سازمان ها باید از منابع مالی ،مادی و انسانی خویش حداکثر استفاده را ببرند .توجه به مفهوم رفتار شهروند
سازمانی در دستیابی به این هدف کمک فراوانی می نماید .در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عدالت و جو سازمانی
بر رفتار شهروندی کارکنان موسسات مالی و مطالعه رفتار کارکنان شعب منتخب بانک صادرات در استان تهران ،انجام گرفت .به
منظور گرداوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید که پس از بومی سازی ،روایی و پای ایی آن مورد تایید واقع شد.
همچنین به منظور بررسی رابطه بین متﻐیرها و آزمون فرضیهها ،پس از جمعآوری دادهها از ﻃریﻖ پرسش ـنامه ،از نرم افﺰار آماری
 Lisrelاستفاده شده است .نتایج این تحقیﻖ حاکی از تاثیر مثبت و معنادار رابطه بین سه متﻐیر عدالت سازمانی ،جو سازمانی و
رفتار شهروندی سازمانی می باشد که در انتهای مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
واژه های کلیدی :عدالت سازمانی ،جو سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی ،شعب منتخب بانک صادرات.

 - 1مقدمه
گسترش روزافﺰون سازمانها از نظر شاخصهای مالی و عدم توجه به مؤلفههای انسانی خود موجب بروز متﻐیرهای جدیدی از
جمله فرسودگی نیروی انسانی نیﺰ شده است .به عبارت دیگر ،امروزه فراهم نکردن فضای مناسب سازمانی برای نیروی انسانی
زمینههای بروز فرسودگی در نیروی انسانی را هر روز هر چه بیشتر فراهم میکند [  .]1از این رو ،لﺰوم توجه به نیروی انسانی
عنصری است که در سازمان به عنوان شهروند سازمانی مشﻐول به فعالیت محسوب میشود و متﻐیرهای بسیار زیادی بر روز
رفتار مناسب شهروندی وی تأثیرگذارند و از جمله عواملی است که شاید تاکنون تحقیقات زیادی در رابطه با آن انجام نپذ یرفته
باشد[  .]2مطالعات نشان دادهاند جو سازمانی یکی از عناصر اصلی دستیابی به رویکرد مطلوب کاری در کارکنان سازمان به
همراه عناصر فرهنگی و روابط آنها الگویی را خلﻖ میکند که سازمانی را از سایر سازمانها متمایﺰ میسازد [  .]3همان ﻃور که
شخصیت افراد منحصر به فرد است ،عدالت سازمانی و جو سازمانی سازمانها نیﺰ شخصیت منحصر به فردی دارد و نوعی
احساسی هو یت و تعهد را در کارکنان سازمان ایجاد میکند [  ]4که در نهایت موجب بروز رفتاری با عنوان رفتار شهروندی
سازمانی میشود [  .]5از ﻃرف دیگر ،به کارگیری راهبردهای مناسب منابع انسانی که پشتیبان جو سازمانی مناسب بر مبنای
فرهنگ و عدالت سازمانی باشند و موجب تسهیلی به کارگیری نیروی انسانی و بروز رفتار مناسب شهروندی سازمانی و تأخیر
فرسودگی شﻐلی میشود ،جایگاه ویژهای دارد .از آن مهمتر ،بحث رابطه سیستمی و جامع میان این عناصر کارکردی درون
سازمانی و در ارتباط مستقیم با نیروی انسانی است[.]6
موسسات مالی و اعتباری ،به ویژه بانک ها یکی از مهمتر ین سازمان های خدماتی می باشند .بنابراین ،شناخت نیازهای کارکنان
آنها در کارکردهای درون سازمانی از جمله عدالت سازمانی ،بسترهای ایجاد کننده فرسودگی شﻐلی ،جو سازمانی و رفتاریای
1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مالی  ،واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی
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که فرد به عنوان یک شهروند در سازمان از خود ارائه میدهد ،نقش بسیار مهمی در بهبود عملکرد این نوع سازمان ایفا میکند.
در این بین ،آنچه مسئله اصلی است ،بررسی رابطه میان متﻐیرهای درون سازمانی مرتبط با نیروی انسانی ،از جمله متﻐیرهای
مورد بررسی در این تحقیﻖ است .در واقع ،سؤال اصلی این تحقیﻖ ،بررسی رابطه میان متﻐیرهای عدالت سازمانی ،جو
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است .در ادامه سابقه تحقیقات پیشین ،مبانی نظری هر یک از متﻐیرهای مذکور و روش
تحقیﻖ و یافتههای حاصل از آن نیﺰ بیان میشود  .در انتها بحث و نتیجهگیری حاصل از یافتههای تحقیقاً مطرح میگردد.

 - 2عدالت سازمانی
عدالت سازمانی ناظر بر نحوه ی نگرش قانون و رفتار مدیران با کارکنان سازمان ست ،به ﻃوری که تداعی کننده ی ذهنیت
انصاف،برابری ،در کل اجﺰا باشد( بخشی از ا ین اجﺰا به عنوان روی دیگر عدالت سازمانی ،ادراک افراد از این ارتباﻃات است که
آیا عین انصاف و عدالت هست یا خیر؟ ) لذا عدالت در سازمان مستقیما با نگرش ،استعداد ،احساسات و رفتار کارکنان در ارتباط
است و بر توصیف رفتار سازمانی نیﺰ موثر است.عدالت سازمانی به شکل تنگاتنگی مربوط به محیط کار ،مدیریت و کارکنان و…
است و معموال وجوح عینی عدالت و بی عدالتی در رفتار سرپرست بخش ،مدیر ،کارفرمای کل سازمان و رفتار کارکنان هویدا
می شود[ .]5
با بررسی و مطالعات انجام شده از سوی متفکران و کارشناسان ،ابعاد عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی ،عدالت رویـه ای ،و
عدالت تعاملی ( مراوده ای ) شناخته شده است.
عدالت توزیعی :این بخش از عدالت به تناسب میان ورودی ( فعالیت ،استعداد ،و تالش) و خروجی ( میﺰان و تولیـد و پـاداش)
کارکنان سازمان اﻃالق می شود به این معنی که افراد در ازای همان مقدار تالش و کوششی که انجام می دهند و یا در مقابل
کم کاری پاداش و جﺰا دریافت کنند ،چنانچه بی عدالتی در این حوزه رخ دهد کارکنان بی انگیـﺰه مـی شـوند دیگـر تالشـی
نخواهند کرد و در نهایت ممکن است استعفا دهند این نوع از عدالت به ﻃور مستقیم با میﺰان کارا یی و بازدهی مثبت سازمان و
رفتار اجﺰا ارتباط دارد بنابراین انگیﺰش ،نگرش ،خشم و عاﻃفه ی آنان را متاثر می کند[.]6
عدالت رویه ای :به آن بخش از ابﺰار و سیر و روندی که ﻃی آن سهم افراد در یک سازمان مشخص و توزیع می شـود عـدالت
رویه ای می گویند یا به عبارتی فرآیند و روند توز یع پاداش و رعایت انصاف و برابری مربوط می شود در واقع ادارکی از فرآیند
پاداش و مجازات است .این قسم از عدالت سازمانی به این معنی است که در ﻃی این فرآیند حب و بﻐض شخصی دخالت داده
نشود و مبتنی بر ارزش ها و چارچوب های تعریف شده ی سازمانی باشد شاخص عمده ی فرآیند سازمانی تکیه بـر سـاختار و
آیین نامه ها و مولفه های تعریف شده ایست که در صورت خال قابلیت انعطاف پذ یری را هم داشته با شد تا بتوان به درسـتی
عدالت را تحقﻖ بخشد[.]7
عدالت تعاملی :بعد د یگر عدالت سازمانی اشاره دارد به تعامالت و مناسبات رفتاری و کالمی بین کارفرما ،سر پرست بخـش و
کارکنان ی ک سازمان با همد یگر ،اخالق تعریف شده و مطلوب در این میان می بایسـت مبتنـی بـر احترام،اﻃالعـات ،اخـالق و
کرامت انسانی باشد .مع الوصف قبل از هر چیﺰ کارفرما و سرپرست باید اﻃالع دقیقی از وضع کارکنان داشته با شند و قضـاوت
ناصیح صورت نگیرد ،هنگام صح بت و گفتگو با هم از سر احترام سخن بگویند و نه خشم و غرور و اهانـت .در فضـای برقـراری
عدالت سازمانی انگیﺰه و تعلﻖ خاﻃر کارکنان و تالش آنان بیشتر می شود و مجموعه ی سازمانی سریعتر و بیشـتر بـه اهـداف
خود می رسد و در نهایت نظام اجتماعی کل به سمت توسعه پایدار در حرکت است[.]8

 - 3جو سازمانی
جو سازمانی دربرگیرنده ویژگیهای محیط کاری است و بیانکننده چگونگی محیطی است که نیروی انسانی در آن مشﻐول به
فعالیت است [ .]9جو سازمانی بیانکننده درک کارکنان از بستر سازمانی اسـت [ .]11در ایـن راسـتا ،زوهـار و لوریـا ( ) 2115
معتقدند جو سازمانی درک مشترکی است که افراد دارند و احساس آنها از سازمان را شـکل مـیدهـد و هنجارهـای اجتمـاعی،
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خط مشیها و رویههای سازمانی اﻃالعات ارزشمندی را به کارکنان در مورد انتظارات رفتاری از نقاش آنها بیان میدارد .این امر
خود موجب شکلگیری محیطی ویژه با عنوان جو سازمانی میشود [  .]11جو سازمانی زمانی ارتقا مییابد که کارکنان سازمان
در همان محیط رفتاری را از خود بروز میدهند [ .]12جو سازمان دارای چهار بعد به شرح زیر است:
. 1ماهیت روابط بین فردی؛ در این بعد از جو سازمانی ،مقولههایی مانند وجود یا عدم وجود اعتمـاد و تسـهیم دوجانبـه بـین
کارکنان ،همکاری محور یا رقابت محور بودن روابط بین بخشهای سازمان ،حمایت از کارکنان تازه وارد یا موضع گیری در برابر
آنها و سایر مسائل مربوط به روابط بین افراد سازمانی مورد مداقه قرار میگیرند.
. 2ماهیت سلسله مراتبی سازمان :در این بعد ،میﺰان تمرکﺰ سازمانی و میﺰان تیم محور بودن فراگردهای سازمانی مورد مداقـه
قرار میگیرد.
. 3ماهیت کار؛ این بعد بر ماهیت چالشی یا کسلکننده بودن کار ،میﺰان انعطاف کارها ،میﺰان آزادی عمل کارکنان در انتخاب
روش انجام کار و مسائلی از این قبیل تأکید دارد.
. 4تمرکﺰ بر حمایت و پاداش؛ این بعد بر مصادیﻖ دریافت تشویﻖ و حمایت سازمانی تمرکﺰ دارد؛ یعنی ،مشخص میکند که چه
رفتارهایی در سازمان موجب تشویﻖ میشوند [ .]13

 - 4رفتار شهروندی سازمانی
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ) (OCBرا اولین بار باتمان و ارگان در اوایل دهه  19۹1میالدی در دنیای علم مطرح کردنـد.
پژوهشهای اولیه در زمینه رفتار شهروندی سازمانی بیشتر برای شناسایی مسئولیتها یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان
داشتند اما اغلب نادیده گرفته میشدند .این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابیهای سنتی عملکرد شﻐلی بهﻃور ناقص اندازهگیری
میشدند یا گاه مورد غفلت قرار میگرفتند ،اما در بهبود اثربخشی سازمانی مـؤثر بودنـد (زارعـی ،الـوانی ،جنـدقی و احمـدی،
 .) 13۹9این مفهوم از نوشتارهای بارنارد در مورد تمایل به همکـاری ،و مطالعـات کتـﺰ و کـان در مـورد عملکـرد و رفتارهـای
خودجوش و فراتر از انتظارات نقشی ناشی شده است [ .]14
رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری فردی و داوﻃلبانه است که مستقیماً با نظامهای رسمی پاداش در سازمان ﻃراحی نشده است،
اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان میشود [ .]14در تحقیقـات اخیـر ،اسـامی گونـاگونی ماننـد خودانگیﺰشـی
سازمانی ،رفتارهای سازمانی اجتماع گرا و رفتارهای فرانقشی ،تمایل به همکاری و رفتارهای نوآورانه و خودجوش به این پدیده
سازمانی داده شده است [  .]12در نهایت ،با بررسی این واژه ،رفتار شهروندی سازمانی ،برای ایـن مفهـوم پذیرفتـه شـد .رفتـار
شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای آگاهانه افراد است ،گرچه دارای الﺰام اجرایی نیست و تحت نظام رسمی پاداش دهی
نیﺰ قرار ندارد ،اما بر عملکرد سازمانی تأثیر بسﺰایی دارد[ .]15
مطالعه های انجام شده در زمینه رفتار شهروندی سازمانی ،گویای این واقعیت است که وجود این نوع رفتارهـا در سـازمانهـای
دولتی و خصوصی آثار مثبت و شایان توجهی دارد .در واقع ،دو نوع آثـار فـردی و سـازمانی در سـایه وجـود رفتـار شـهروندی
سازمانی مترتب است .برای مثال ،کارامبایا (  ) 19۹9بیان میدارد کارکنانی که در واحدهای سازمانی با عملکرد باال کار میکنند
از کارکنانی که در واحدهای با عملکرد پایین کار میکنند ،بیشتر به رفتارهای شهروندی پرداختهاند.
نظریه های مختلف علمی و برگرفته از مطالعههای میدانی در سازمانها و واحدهای دولتـی و خصوصـی گویـای اهمیـت رفتـار
شهروندی به عنوان عامل اثرگذار در بهبود عملکرد فردی و سازمانی است .به زعم مطالعههـای انجـام شـده ،رفتـار شـهروندی
سازمانی بهره وری مدیر یتی و سازمانی را از ﻃریﻖ تقویت روحیه کار تیمی ،انسـجام و همبسـتگی در سـازمان ،افـﺰایش اثبـات
عملکرد سازمانی ،افﺰایش انطباق سازمان با تﻐییرات محیطی و در نهایت توسعه کیفیت خدمات افﺰایش میدهد [.]16
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 - 5پیشینه ادبیات تحقیق
در این قسمت به برخی از تحقیقات پیشین و مرتبط با موضوع این پژوهش اشاره میشود:
صنوبر و عربلوی مقدم (  ) 1391در پژوهش خود با بررسی مدیران فعال در بخش ارتباﻃات و مخابرات شهر تبریﺰ و با استفاده از
روش معادالت ساختاری عنوان کردند که دینداری اثر مثبت مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی ندارد ،ولی بر رضا یت شﻐلی،
تعهد سازمانی و عاﻃفه تأثیر مثبت دارد .بهﻃور کلی دینداری تأثیر مستقیمی بر رفتار شهروندی سازمانی ندارد ،ولـی بـهﻃـور
مستقیم و از ﻃریﻖ تعهد سازمانی بر آن تأثیر میگذارد.
هاشمی و دیگران (  ) 1391در پژوهش خود با بررسی معلمان مقطع راهنمایی مدارس دخترانه دولتی شهر ایالم و با استفاده از
روش معادالت ساختاری عنوان کردند که استرس شﻐلی رابطه مثبت و مستقیمی با فرسودگی عاﻃفی دارد .اعتمـاد سـازمانی،
عدالت سازمانی و اخالق کاری اسالمی ،بر رفتارهای شهروندی سازمانی و اثربخشی عملکرد تأثیر میگذارند[ .]11
خالد و علی (  ) 2115در مطالعهای با عنوان بررسی آثار رفتار شهروندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی به این نتیجه دست یافتند
که رفتار شهروندی سازمانی با رفتار انحرافی رابطه منفی و عکس دارد .نتایج ا یـن پـژوهش نشـان مـیدهـد ،تحمـلپـذیری و
مشارکت مدنی بیشترین ارتباط منفی را با رفتارهای انحرافی دارند .همچنین ،وظیفهشناسی ارتباط منفـی بـا غیبـت اختیـاری
دارد.
اسپمن و زارات (  32 ) 211۹موسسه خدماتی را با هدف بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی و کارایی منفی بـا رفتـار شـهروندی
سازمانی در ایالت واشنگتن بررسی کردند .نتایج این مطالعه نشـان داد ،تحلیـل رفتگـی شـﻐلی ،ناکـارایی و رفتـار شـهروندی
سازمانی ،همگی ارتباط معناداری با یکد یگر دارند ،بهﻃوری که بین ناکارایی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط منفی وجود دارد؛
به این معنی که ناکارا یی باال معادل پایین بودن سطح رفتار شهروندی سازمانی است .البته ،هر یک از ابعـاد رفتـار شـهروندی
سازمانی همبستگیهای منفی متفاوتی با ناکارایی دارند ،بهﻃوری که فداکاری ،بیشترین ارتباط منفی را با ناکارایی دارد .نتـایج
این مطالعه بیانگر رابطه منفی رفتار شهروندی سازمانی و تحلیل رفتگی شﻐلی است [ .]1۹

 - 6روش تحقیق
این تحقیﻖ کاربردی و روش مورد استفاده در آن توصیفی است؛ در میان انواع روشهای تحقیﻖ توصیفی ،از روشهای
همبستگی استفاده خواهد شد  .مدل مفهومی این تحقیﻖ در شکل ز یر نشان داده شده است.

شکل  . 1مدل مفهومی تحقیق

برای بررسی رابطه بین متﻐیرها و آزمون فرضیهها ،پس از جمعآوری دادهها از ﻃریﻖ پرسشـنامه ،از نرم افﺰار آماری Lisrel
استفاده شده است .ابﺰار اصلی گردآوری داده پرسشنامه است که بـرای تعیین سؤاالت مربوط به هر یک از عوامل موجود در
مدل از منابع زیر استفاده شده است.
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جدول  . 1مﻨﺎﺑﻊ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎمﻪ

منبع

متﻐیرﻫا
عدالت سازمانی

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن)۳۹۹۱( ،

جو سازمانی

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت()3691

رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف ()3663

جامعه آماری این تحقیﻖ شامل کارکنان شعب منتخب بانک صادرات در سطح استان تهران می باشند که بصورت تصادفی
انت خاب شدند .با توجه به جامعه و فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه  21۹بدست آمد .جهت روایی پرسشنامه از روا یی
محتوایی استفاده شده که مورد تایید کارشناسان ذی ربط و اساتید مربوﻃه قرار گرفت و همچنین جهت پا یایی پرسشنامه،
ضریب آلفای کرنباخ مجموعه آ یتمهای پرسشنامه محاسبه شد که برابر با  ۹5درصد اسـت و نشانگر قابلیت ا عتماد ابﺰار و پایایی
باالی آن است.
ﺟﺪول  .2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺛﺮﮔﺬار

ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺛﺮﭘﺬﻳﺮ

ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ

ﻓﺮﺿﻴﻪ

ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن

عدالت سازمانی

جو سازمانی

0/96

اول

ﺗﺄﻳید شده است

جو سازمانی

رفتار شهروند سازمانی

0/44

دوم

ﺗﺄﻳید شده است

عدالت سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

0/85

سوم

ﺗﺄﻳید شده است

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎريχdƒ = 6 =7.222 :

 - 7بحث و نتیجهگیری
رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی که بر رفتارهای فرانقشـی کارکنـان و مـدیران
تاکید می ورزد ،در فرایند سازمانی و تبدیل محیط سنتی به محیط پویا و کارآمد ،نقشی تعیین کننده دارد .با توجه به جدول
نتایج تحقیﻖ ،می توان گفت که فرضیات این پژوهش که در مدل مفهومی قبال نشان داده شده بود ،مـورد تا ییـد قـرار گرفتـه
است .در این تحقیﻖ رابطه بین عدالت سازمانی و جو سازمانی با ضریب مسیر  ، 1 /62رابطه بین جو سازمانی و رفتار شـهروند
سازمانی با  1 /44و رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با  1 /5۹تعیین شده است  .نتایج این تحقیﻖ با نتایج
بدست آمده از کار های محققین پیشین چون زارعی متین ،الوانی ،جندقی و احمدی (  ، ) 13۹9صنوبر و علوی مقدم(  ) 1391و
هاشمی (  ) 1391همخوانی دارد .با توجه به نتایج تحقیﻖ سازمان ها باید شرایطی را ایجاد نمایند تا کارمندان بـیش از الﺰامـات
نقش و فراتر از وظایف رسمی ،در خدمت اهداف سازمان فعالیت کنند و این مهم  ،محقﻖ نمیشود مگر بـا توجـه بـه دو مولفـه
اساسی یعنی عدالت و جو سازمانی  .و در نها یت سازمان ها و مدیران در جهت ایجاد رفتار شهروندی سازمانی باید گام به گـام
حرکت کنند .چون فرایند رفتار شهروندی سازمانی یک فرایند ی ک روزه نیست که بتوان مانند یک تکنولوژی جدید آن را بـه
سرعت وارد س ازمان کرد ،بلکه یک فرایند مداوم و زمان بر است.

مراجع
جوادی محمد(  ،) 3150رابطه منبع کنترل و فرسودگی شغلی مشاوران دبیرستان های نواحی چهار گانه کرج ،پاﻳان نامه ﺗحصیلی کارشناسی ارشد،
دانشگاه آزاد واحد رود هن.
حسنی م و ﺗیما پ(  .) 3166بررسی نقش ﺗعاملی پاسخگوﻳی و خود کارآمدی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سیاسی در بین اعضای
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.330- 8،56  فصلنامه مدﻳرﻳت دولتی،هیئت علمی دانشگاه ارومیه
 کارکنان شرکت: ارائه مدل جامع عوامل موثر بر ﺗوسعه رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی،) 3156 ( جندقی غ و احمد ف، الوانی م،زارعی م
.89- 6:16 ، فصلنامه مدﻳرﻳت دولتی. )ملی نفت اﻳران
 سازمان، ارزﻳابی فرهنگ سازمانی نیروی انتظامی و مقاﻳسه آن با دانشگاه علوم پزشکی.) 3156 (. حسن پور ن، محمدی ﻳگانه ر، ح،شاهبندرزاده
.86- 13  صص،3  شماره، سال سوم، فصلنامه نظم و امنتیت انتظامی، مدل ارزش های رقیب:داراﻳی و کشیتی سازی
، رابطه برخی متغیر های شغلی و سازمانی با رفتار های شهروندی سازمانی معلمان از طرﻳق استرس شغلی و فرسودگی عاطی.) 3163 (کوچی ط
. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم ﺗربیتی و روانشناسی،پاﻳان نامه کارشناسی ارشد
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