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بررسی تاثیر حمایت های سازمانی و توانمندسازی سازی روانی از طریق رفتار 

 (دانشگاه علوم پزشکی اراک) مورد کاوی:شهروندی سازمانی بر روی عملکرد شغلی 
 ایرج ایسوند

 گرایش مالیکارشناس ارشد  مدیریت دولتی   

 ماعیسازمان تامین اجت

iraj_esvand@yahoo.com 

 مریم ایسوند

 داشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازکارشناس  ارشد  مدیریت دولتی  گرایش مالی 

 :چكيده

بررسی تاثير حمایت های سازمانی و توانمندسازی سازی روانی از طریق رفتار شهروندی سازمانی بر روی  پزوهشهدف از این 

عملكرد شغلی ) مورد کاوی :دانشگاه علوم پزشكی اراک(بوده است. جامعه آماری تحقيق کارکنان دانشگاه علوم پزشكی استان 

نفر انتخاب شدند و از این تعداد پرسشنامه  370ادفی ساده تعداد بوده است. که از روش نمونه گيری تص 1391مرکزی   در سال 

که با استفاده 0.896عدد مورد تجزیه تحليل قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطالعات پرسش نامه بوده با ضرئب پایایی  350تعداد

ا از نرم افزار کامپيوتری ليزرل از فرمول آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. برای تجزیه وتحليل اطالعات و آزمون فرضيه ه

حمایت های سازمانی  بر روی رفتار شهروندی استفاده شده است. که در نتيجه تجزیه و تحليل داده ها مشخص گردید  که  

سازمانی دارای تاثير مثبت و مستقيم  می باشدو حمایت های سازمانی  بر روی عملكرد شغلی نيز تاثير مستقيم و مثبت دارد ، 

توانمند سازی روانی   بر روی و  واحد افزایش می یابد 0.13زایش یک واحدی حمایتهای سازمانی ، عملكرد شغلی به ميزان با اف

بر روی  رفتار شهروندی سازمانیتاثير مثبت دارد و لی بر عملكرد شغلی کارکنان تاثير ندارد در حاليكه رفتار شهروندی سازمانی 

ستقيم  می باشد. و با افزایش یک واحدی رفتار شهروندی سازمانی ، عملكرد شغلی به ميزان عملكرد شغلی دارای تاثير مثبت م

 .واحد افزایش می یابد 0.12

 افزایش کارایی واثربخشی،رفتار شهروندی سازمانی،حمایت های سازمانی،توانمدسازی روانی:واژه کليدی
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 مقدمه -1

کارکنان باید کارهایشان را در سطح قابل قبولی از کارآیی انجام دهند. این برای اینكه سازمانی به اهدافش دسترسی پيدا کند، 

 هایهای دولتی که عملكرد ضعيفشان زمينه را برای شكست در انجام خدمات عمومی و نيز برای شرکتمسأله برای سازمان

ی است. از دیدگاه اجتماعی آورد امری حياتی و ضرورشان را فراهم میها زمينه ورشكستگیخصوصی که عملكرد ضعيف آن

وری ها این است که کارکنانی داشته باشند که کارهایشان را به خوبی انجام دهند عملكردخوب، بهرهجالبترین نكتهبرای سازمان

 (.1،2000شود)اسپكتوربرد که در نهایت به افزایش اقتصاد ملی منجرمیسازمان را باال می

در افزایش عملكرد شغلی کارکنان و نيز پایبندی کارکنان  دوجود دارند که می توانن مطالعات نشان داده است عوامل متعددی

به سازمان اثر گذار باشند. عواملی که اگر به آنها در سازمان توجه شود نه تنها منجر به عملكرد بهتر کارکنان می شود بلكه بر 

 د گذاشت.روی دیگر امور مربوط به سازمان و نيز کيفيت و بهره وری اثر خواه

(مطرح گردید. این مفهوم، دربرگيرنده  1983در سال ) «  2ارگان وهمكاران» اولين بار توسط « رفتار شهروندی سازمانی » مفهوم 

آن دسته از رفتارهایی است که با وجودی که هيچگونه اجباری از سوی سازمان برای انجام آنها وجود ندارد، ليكن در سایه انجام 

دی رفتار شهرون» کنان به طور کامال اختياری، منفعت های بسياری را برای سازمان به وجود می آورد. بطور کلی آنها از سوی کار

عبارت است از رفتارهای کامال داوطلبانه و اختياری که جزء الزامات شغلی رسمی کارمند نبوده، اما با این حال عملكرد « سازمانی 

 .(19؛ 200۴، 3کند )اپلبام و همكارانکمک می یی و اثربخشی سازمانموثر سازمان را افزایش داده و به کارا

 :(رفتار شهروندی را به دو طبقه تقسيم بندی کرده اند2002)۴اسپكتوروفوکس

ليت های کرده و دربرگيرنده مجموعه ای از فعا شاملرفتارهایبينفردیهدفمندکهبهموفقيتكليسازمانكمک: تسهيلبينفردی (1

به بهبود روحيه و تشویق همكاران، برداشتن موانع برای اجرای وظایف و کمک به همكاران  سنجيده و منطقی است که

  در انجام وظایف شغلی شان تأکيد می کند.

ازخودگذشتگی شغلی: از خود گذشتگی شغلی شامل رفتارهای منضبط مانند: دنبال کردن قوانين، سخت کار کردن و  (2

خودگذشتگی مبنای انگيزش عملكرد شغلی است که کارمندان را تشویق خالقيت برای حل مشكالت کاری می باشد. از

                                                             
1-spector 
2-Organ  et al 
3-Appelbaumet al 
4-spector&Fox 
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می نماید تا اعمالی را انجام دهند که به نفع سازمان باشد و شامل : توجه به جزئيات مهم، تمرین نظم و خویشتن 

 کاری است. داری شخصی و خالقيت برای حل مشكالت

نظرفلسفه سياست  ، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی از نقطه199۴در سال  6، گراهام ودینش5دیندر مطالعه دیگر توسط ون

 .موردبررسی قرارگرفت ونتيجه آن شد که این پدید ه تحت عنوان شهروندی مدنی معرفی گردد

های شهروندی مدنی شامل مطالعات این سه صاحب نظر بر روی عوامل این پدیده منجر به این امر شد که مسئوليت

باشد. باید اشاره داشت که معيارهای سنجش اطاعت (سازمانی، وفاداری سازمانی و مشارکت سازمانی میيتتبع)اطاعت

باشد. اما معيارهای ( می1983)7کاری مطالعه اسميت، ارگانونير سازمانی در این مطالعه مطابق با معيارهای سنجش وجدان

 ش شناسایی گردیدند. دو بعد وفاداری و مشارکت سازمانی توسط صاحبنظران همين پژوه

 بیان مسئله

 آیا حمایت های سازمانی و توانمندسازی سازی روانی از طریق رفتار شهروندی سازمانی بر روی عملكرد شغلی تاثير دارد؟

يف مستقيم و ضمنی توصباشد که بطور غيرهای داوطلبانه و اختياری مرتبط با کار میبيانگر فعاليت  8رفتار شهروندی سازمانی

دهد. چنين های پاداش سازماندهی شده و در نهایت کارایی و اثربخشی وظایف سازمان را ارتقاء میمی شغل و سيستمرس

باشند که عبارتند از: یاری دهنده، جوانمردی، وفاداری، پيرو سازمان، ابتكار عمل فردی، ویژگی مشترک می 5کارکنانی دارای 

( طی تحقيقاتی که در سراسر جهان صورت گرفته مشخص گردید که 1، 9،2001نفضيلت شهروندی و خود شكوفایی.) والتر برم

انه ها بدون تمایل داوطلبشود. زیرا که سازمانوجود چنين رفتاری در بين کار کنان باعث افزایش کارایی و اثربخشی سازمان می

ری داوطلبانه و اجباری از اهميت فراوان افراد به همكاری، قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود نيستند. تفاوت بين همكا

شود. مطالعات معاصر اهميت رفتار شهروندی های سازمان تسهيل میبرخوردار است، بدین ترتيب است که مسير نيل به هدف

رسد که سرپرستان مجرب برای عملكرد شهروندی حداقل های معاصر ضروری شناخته است. به نظر میسازمانی را برای سازمان

همان ميزان عملكرد وظایف هنگام قضاوت در رابطه با اثربخشی کلی زیردستان اهميت قائل هستند. مفهوم رفتار شهروندی به 

                                                             
5-Vendin 
6-Graham& Danish 
7-Organ&  Near 
8-Organization Citizenship Behavior 
9-Berman 
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سال اخير موضوع بسياری از تحقيقات بوده است و اهميت آن همچنان در حال افزایش است. بطور کلی رفتار  20سازمانی در 

 .(386؛10،200۴کوهنوکول) کندپذیریكمكمیهاووفقوالتمنابع،نوآوریهاازطریقتحبهكارایيواثربخشيسازمان شهروندی

در تمامی سازمانها دو نكته اساسی مورد توجه است : حفظ حيات و افزایش کارایی و اثربخشی. حيات سازمان ها حدودی بستگی 

بيشتر باشد در این صورت سازمان به دانش ها و مهارت های مختلف نيروی انسانی دارد، هرچه نيروی انسانی دارای وفاداری 

احساس امنيت بيشتری در محيط رقابتی کسب و کار خواهد داشت که سرمایه گذاری های که روی نيروی انسانی انجام ميدهد 

 (.10،  1389سبب کسب مزیت رقابتی خواهد شود ) شجاعيان،

هت شرکت در تصميم گيری و امور سازمانی می باشد توانمند سازی روانی مستلزم ارائه کنترل ، آزادی و اطالعات به کارمند ج

کنگر و کانو خاطر نشان کرده اند که توانمند سازی روانی نوعی انگيزه درونی در جهت بهبود و اصالح رفتار شهروندی سازمانی 

واهی، و نمایش کند،موجب انگيزه در آنان، آرمان خ است و مارليسون مطرح می کند که توانمندسازی ، کارمندان را تشویق می

رفتار شهروندی سازمانی می شود. بعالوه رفتار شهروندی سازمانی کارمندان  باعث انجام بهتر عملكرد شغلی ) مسئوليتهای 

 شغلی ( می شود.

وقتی کارمندان رفتار شهروندی سازمانی را در محل کار توسعه می بخشند ، آنان با اشتياق تالش بيشتری در کار خود نشان می 

.بنابراین در این تحقيق به بررسی تاثير حمایتهای سازمانی و توانمندسازی روانی از طریق رفتار شهروند سازمانی برروی  دهند

 عملكرد شغلی می پردازیم.

(مطرح گردید. این مفهوم،  1983در سال ) « 12ارگان وهمكاران» اولين بار توسط  11«رفتار شهروندی سازمانی » مفهوم 

ته از رفتارهایی است که با وجودی که هيچگونه اجباری از سوی سازمان برای انجام آنها وجود ندارد، ليكن دربرگيرنده آن دس

 »در سایه انجام آنها از سوی کارکنان به طور کامال اختياری، منفعت های بسياری را برای سازمان به وجود می آورد. بطور کلی 

ای کامال داوطلبانه و اختياری که جزء الزامات شغلی رسمی کارمند نبوده، اما عبارت است از رفتاره« رفتار شهروندی سازمانی 

 .(19؛ 200۴، 13کند )اپلبام و همكارانکمک می با این حال عملكرد موثر سازمان را افزایش داده و به کارایی و اثربخشی سازمان

 دراین پژوهش مدل مفهومی به شكل زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

 

                                                             
10-Cohen& Cole 
11-Organization Citizenship Behavior 
12-Organ et al 
13-Appelbaumet al 
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 تحقیقفهومی م مدل

 

 (11، 2011، 1۴) منبع: چن فنگ

 جامعه آماری

جامعه تمامی عناصرمورد بررسی است که به گروه تعریف شده ای تعلق دارد و نمونه مجموعه اندازه هایی از جامعه است که 

پذیر نمی باشد بررسی جامعه امكان زیاد جامعه،شود. گرچه گاهی اوقات بعلت وسعت عمالً درجریان یک تحقيق گردآوری می

 جامعه آماری مورد استفاده در این تحقيقدهد . دقيقتری بدست می اما به هرحال بررسی تمام عناصر جامعه اطالعات کامل و

 نفرمی باشند. ۴20مجموعه کارکنان دانشگاه علوم پزشكی استان مرکزی است که تعداد کارکنان آن در حدود شامل 

نفر از کارکنان دانشگاه علوم پژشكی استان  350در این تحقيق روش نمونه گيری به صورت تصادفی است که براساس آن تعداد 

 مرکزی انتخاب شده اند.

                                                             
14-chenfeng 

توانمند سازی 

 روانی 

حمایتهای 

 سازمانی 

رفتار 

شهروندی 

 سازمانی 

عملکرد 

 شغلی 
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 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

قت و هزینه. از اهميتی اخذ تصميم درباره حجم نمونه. از لحاظ تامين ميزان دقت نتایج نمونه گيری و صرفه جوی  در مقدار و

خاص برخوردار است. بدیهی است که بزرگ بودن حجم نمونه موجب صرف هزینه و وقت زیاد. و کوچک بودن حجم نمونه 

موجب عدم دقت کافی برآوردها می شود. سعی ما بر این است که در چارچوب اطالعات موجود و با توجه به وقت و هزینه ممكن 

جم ممكن نمونه را انتخاب کنيم. جهت تعيين حجم نمونه در هر پژوهش خاص، باید با توجه به و دقت الزم. مناسب ترین ح

 (.25،1376شرایط آن پژوهش و نمونه اوليه تصميم گيری نمود )سرمد،

 در تخمين حجم نمونه بوسيله تخمين شخصی نكات زیر باید رعایت گردد:

 (حجم و اندازه جامعه باید مد نظر قرار گيرد.1

 ان تجانس جامعه یا پراکندگی صفت یا صفات در جامعه.(ميز2

 (امكانات، مقدورات و زمان.3

  ≥  5qدر تحقيق حاضر چون از تكنيک معادالت ساختاری استفاده شده است لذا حجم نمونه به این صورت محاسبه می شود.

n  ≤ 15 q 

 .  qتعداد متغيرهای اندازه گيری است که در اینجا 

۴۴    ×5≤ n≤   ۴۴  ×15 

220  ≤n≤   660 

(در نظر گرفتن پانزده مورد برای هر متغير پيش بين در تحليل رگرسيون چند گانه 1996) 15بر پایه پيشناد جيمز استيونس 

با روش معمولی کمترین مجذورات استاندارد یک قاعده سر انگشتی خوب به شمار می آید.چون مدل معادالت ساختاری در 

تبط در رگرسيون چند متغيری است،تعداد پانزده مورد به ازای هر متغير در مدل معادالت ساختاری غير جنبه های کامال مر

( یاد آوری می کنند که پژوهشگران می توانند برای هر بر آورد  پارامتر در تحليل های 1988) 16منطقی نيست.بنتلر و چو

SEM  مورد کاهش دهند. 5حجم گروه نمونه را تا 

                                                             
15- Estivens 
16- Bntlr 
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 هاگیری دادهی ابزار اندازهروایی و پایای

 روایی

پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش که از مقاله کليدی تحقيق  استخراج گشته است. با کار نسبتا زیادی که به لحاظ زمانی 

 روی شاخصها و نحوه مطرح کردن سواالت این تحقيق انجام شده است و همچنين با نظر مساعد استاد راهنما و مشاور، پس از

چندین مرحله اصالح طبق نظر استاد راهنما و همچنين استفاده از نظر کارشناساندانشگاه علوم پزشكی اراک  از لحاظ روایی 

 باشد. باشد و درجه اعتبار آن باال میپرسشنامه مذکور تا حد بسيار باالیی قابل اعتماد می

 پایایی

 SPSSآلفای کرونباخ استفاده شده است. با استفاده نرم افزار در این پژوهش به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب 

است که نشان دهنده 0.896ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای این پرسشنامه 

 اینست که این پرسشنامه از اعتبار بسيار باالیی برخوردار است.

 روش تحقیق

مجموعه فعاليتهایی است که به کمک آنان تعيين می کنيم که اطالعات موردنظر راازکجا،چگونه روش اجرای تحقيق درواقع 

وباچه ابزاری جمع آوری کنيم .به طورکلی روشهای تحقيق درعلوم رفتاری را می توان با دومالک ،هدف تحقيق ونحوه گردآوری 

 .داده ها تقسيم بندی نمود

ا به بررسی تاثير عوامل مستقل بر وابسته می پردازد. همچنين کاربردی است به روش  تحقيق در این پژوهش، علی است زیر

جهت اینكه هدف این پژوهش، بررسی  بررسی تاثير حمایت های سازمانی و توانمندسازی سازی روانی از طریق رفتار شهروندی 

ييرات مناسب سازمانی درسازمان مورد سازمانی بر روی عملكرد شغلی می باشد. همچنين  تعيين راه حل مناسب جهت ایجاد تغ

 مطالعه می باشد.

 روش و ابزار گرد آوری اطالعات

های مورد نياز در این پایان نامه برای گردآوری اطالعات از روش ميدانی استفاده می گردد ..در این پژوهش برای گردآوری داده

در کل به منظور جمع آوری نظرات افراد جامعه آماری مورد بررسی از پرسشنامه  .تحقيق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است

استفاده می شود، پرسشنامه ای که در این تحقيق مورد استفاده قرار می گيرد، از معيارهای موجود در مقاله کليدی استخراج 
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عات از روش ميدانی استفاده می گردد (، این پرسشنامه در این پژوهش برای گردآوری اطال11، 2011گردیده است)چن فنگ، 

 سوال در رابطه با بررسی روابط بين عوامل مدل می باشد.  ۴1. این پرسشنامه دارای 

طيف کامال مخالف ، مخالف ، بی تفاوت ،  5درجه ای ليكرت که شامل  5سواالت پرسشنامه بر اساس مقياس ترتيبی و طيف 

 صورت طبقه بندی شده و بر اساس موضوع فرضيات تحقيق طراحی شده است.موافق ، کامال موافق تنظيم گردیده و به 

 نحوه ی بارم گذاری نمرات پرسشنامه بر اساس طيف ليكرت

 کامال موافق -5موافق            -۴بی تفاوت        -3مخالف       -2کامال مخالف       -1

 سئوال به شرح زیر است: ۴۴بخش و 5این پرسش نامه شامل  

 3-1 جدول

 ردیف نام متغيير تعداد سئواالت ترتيب سئواالت آلفای کرونباخ

 1 حمایت های سازمانی 5 5تا 1 0.912

 2 توانمند سازی 11 16تا  6 0.856

 3 رفتار شهروند سازمانی 22 38تا  17 0.889

 ۴ عملكرد شغلی 6 ۴۴تا  39 0.899

 جمع سئواالت ۴۴ ۴۴تا  1 0896

 منبع:)جمع بندی محقق(

  

 

برا ی بررسی روابط بين اجزاء مدل از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است . در ضمن محقق از مدل یابی معادالت 

برای تجزیه و تحليل فرضيه ها  (LISREL)ساختاری در جهت تحليل عاملی تائيدی بهره برده است. با استفاده از نرم افزار

 بط علی ممكن  بين متغيرها را توصيف می کند.استفاده شده است مدل ساختاری که روا

در این فرایند ابتدا یک سلسله مراتب علی مطرح می شود که در آن برخی متغيرها ممكن است علت احتمالی متغيرهای دیگری 

ه باالی این بباشد. اما بطور قطع نمی تواند معلول آن باشد. به بيان دیگر ترتيب متغيرها به گونه ای است که متغيری که در مرت

سلسله مراتب قرار دارد ممكن است علت متغير مرتبه پایين تر از آن باشد، اما بعيد است متغير پایين تر علت متغير باالتر از آن 

 باشد.
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مدل یابی معادله ساختاری یک تكنيک نيرومند تحليل چند متغيری ، و در واقع موارد خاص تعدادی از روشهای دیگر تحليل 

است . این تكنيک که تحليل چند متغيری با متغيرهای مكنون ، یا مدل یابی علی و تحليل ساختاری کوواریانس  چند متغيری

 نيز ناميده شده ، یكی از پيشرفتهای متدولوژیكی نوید بخش در علوم رفتاری است.

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

داده های الزم برای تحقيق حاضر از پرسشنامه ای که اعتبار آن)همانطور که در فصل سوم ذکر شد(مورد آزمون قرار کرفته شده 

سئوال که تمامی سئواالت به صورت طيف پنج گزینه ای ليكرت  ۴۴بود،جمع آوری شده است.محقق از پرسشنامه ای مشتمل بر 

تجزیه و تحليل شده و در این LISRELده کرده است. این داده ها توسط نرم افزار می باشند برای جمع آوری داده ها استفا

 فصل تجزیه و تحليل های صورت گرفته به منظور رد یا تایيد فرضيه های تحقيق ارائه شده است.

پرليس از با اجرای برنامه  Path diagramدر تحقيق حاضر پس از رسم مدل تحليلی تحقيق بر اساس داده ها توسط برنامه 

فرضيه ها مورد  tو استفاده از تست   Bنرم افزار ليزرل مدل اندازه گيری بدست آمده است که در این مدل با استفاده از ضرایب 

آزمون قرار گرفته اند.ضمنا شاخص های برازندگی مدل نيز بطور خودکار با اجرای برنامه پرليس برای مدل مورد نظر محاسبه 

می باشد از تست کای دو برای برازندگی  200ه در فصل سوم گفته شد ،چون تعداد نمونه ها بيش از شده است که همانطور ک

 (163، 1386مدل استفاده نمی شودزیرا این آماره به حجم نمونه وابسته می باشد.)دالور،

 آزمون فرضیه ها

 آزمون فرضیه  اول

 ادعای محقق:

 «. سازمانی تاثير داردحمایتهای سازمانی بر روی رفتار شهروندی » 

 که در واقع این ادعا وقتی به صورت فرض آماری بيان می شود به شكل زیر خواهد بود:

 

 ندارد     حمایتهای سازمانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی تاثير 

 1H:دارد      حمایتهای سازمانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی تاثير   

:0H
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          خطا  +  *توانمندسازی روانی0.47+حمایت های سازمانی*0.18 + مقدار ثابت =رفتارشهروند سازمانی

(t=2.84)                          (t=3.60) 

,18.0بر اساس معادله اول از معادالت ساختاری، ميزان تاثير متغير مستقل بر وابسته  11  واحد می باشد ،به دليل بزرگتر

درصد معنی دار است( 5این ارتباط بوسيله داده ها حمایت شده است )در سطح خطای 1.96(از مقدار2.8۴)tبودن مقدار آماره 

 و فرضيه محقق مبنی بر تاثير حمایتهای سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی مورد تائيد قرار می گيرد.

 آزمون فرضیه دوم

 ادعای محقق:

 .«حمایتهای سازمانی بر روی عملكرد  شغلی تاثير دارد» 

 آماری:فرض 

 نداردحمایتهای سازمانی بر روی عملكرد  شغلی تاثير 

 دارد  حمایتهای سازمانی بر روی عملكرد  شغلی تاثير

 +رفتارشهروندسازمانيخطا*0.12 *+توانمندسازی روانی0.02+حمایت های سازمانی*0.13 + مقدار ثابت =عملكرد شغلی

(t=3.16)  (t=0.48)(t=2.42)   بر اساس معادله اول از معادالت ساختاری، ميزان تاثير متغير مستقل بر وابسته

13.0, 12  واحد می باشد ،به دليل بزرگتر بودن مقدار آمارهt(3.16از مقدار)اده ها حمایت شده این ارتباط بوسيله د1.96

يد مورد تائ حمایتهای سازمانی بر عملكرد  شغلیدرصد معنی دار است( و فرضيه محقق مبنی بر تاثير 5است )در سطح خطای 

 قرار می گيرد.

 

 آزمون فرضیه سوم

 ادعای محقق:

 «توانمند سازی روانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی تاثير دارد.» 

 فرض آماری:

 توانمند سازی روانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی تاثير ندارد

 توانمند سازی روانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی تاثير دارد 

:1H

:0H

:0H

:1H
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           خطا +  *توانمندسازی روانی0.47+حمایت های سازمانی*0.18 + ثابت مقدار =رفتارشهروند سازمانی

(t=2.84)                          (t=3.60) 

,47.0بر اساس معادله دوم از معادالت ساختاری، ميزان تاثير متغير مستقل بر وابسته  21  واحد می باشد ،به دليل بزرگتر

درصد معنی دار است( 5این ارتباط بوسيله داده ها حمایت شده است )در سطح خطای 1.96(از مقدار3.60)tبودن مقدار آماره 

 مورد تائيد قرار می گيرد. توانمند سازی روانی بر رفتار شهروندی سازمانیو فرضيه محقق مبنی بر تاثير 

 آزمون فرضیه چهارم

 ادعای محقق:

 . «شغلی تاثير داردتوانمند سازی روانی بر روی عملكرد  » 

 فرض آماری:

 ندارد    توانمند سازی روانی بر روی عملكرد  شغليتاثير

:1H دارد      توانمند سازی روانی بر روی عملكرد  شغلی تاثير 

  +رفتارشهروندسازمانيخطا*0.12 *+توانمندسازی روانی0.02+حمایت های سازمانی*0.13 + مقدار ثابت =عملكرد شغلی

(t=3.16)                         (t=0.48) (t=2.42) 

,02.0بر اساس معادله دوم از معادالت ساختاری، ميزان تاثير متغير مستقل بر وابسته  22  واحد نمی باشد ،به دليل بزرگتر

درصد معنی دار است( 5ه داده ها حمایت نشده است )در سطح خطای این ارتباط بوسيل1.96(از مقدار0.۴8)tبودن مقدار آماره 

 مورد تائيد قرار نمی گيرد.توانمند سازی روانی بر روی عملكرد  شغلی و فرضيه محقق مبنی بر تاثير 

 

 آزمون فرضیه پنجم

 ادعای محقق:

 «رفتار شهروندی سازمانی بر روی عملكرد شغلی تاثير دارد. » 

 فرض آماری:

 ندارد      رفتار شهروندی سازمانی بر روی عملكرد شغلی تاثير

:0H

:0H
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دارد       رفتار شهروندی سازمانی بر روی عملكرد شغلی تاثير                                                                           

:1H 

  +رفتارشهروندسازمانيخطا*0.12 *+توانمندسازی روانی0.02+حمایت های سازمانی*0.13 + مقدار ثابت =شغلیعملكرد 

(t=3.16)                         (t=0.48)(t=2.42) 

,12.0بر اساس معادله دوم از معادالت ساختاری، ميزان تاثير متغير مستقل بر وابسته  11  واحد می باشد ،به دليل بزرگتر

درصد معنی دار است( 5این ارتباط بوسيله داده ها حمایت شده است )در سطح خطای 1.96(از مقدار2.۴2)tبودن مقدار آماره 

 مورد تائيد قرار می گيرد. رفتار شهروندی سازمانی بر روی عملكرد شغلیو فرضيه محقق مبنی بر تاثير 

 اریجدول خالصه نتایج مدل ساخت

 tمقادیر  رد یا تائید فرض
 ضرایب مسیر

 

 فرضیات

 

 تائيد
2.8۴ 

 

18.011  

 
 حمایتهای سازمانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی تاثير دارد

13.012 3.16 تائيد 
 

 حمایتهای سازمانی بر روی عملكرد  شغلی تاثير دارد

47.021 3.60 تائيد 
 

 توانمند سازی روانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی تاثير دارد

02.022 0.۴8 رد 
 

 توانمند سازی روانی بر روی عملكرد  شغلی تاثير دارد

12.011 2.۴2 تائيد 
 

 رفتار شهروندی سازمانی بر روی عملكرد شغلی تاثير دارد

 

 منبع:)جمع بندی  محقق(
 

 

 نتیجه گیری:
 

 نتیجه فرضیه اول

 فرضيه اول:حمایتهای سازمانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی تاثير دارد

توجه به نتایج بدست آمده از معادله اول از معادالت ساختاری ،ميزان ضریب مسير ميان عوامل حمایت های سازمانی و رفتار با 

می باشد در نتيجه می توان گفت که   با توجه به مثبت بودن ضریب  8۴/2می باشد و مقدار تی برابر با18/0شهروندی سازمانی 

، حمایت های سازمانی  بر روی رفتار شهروندی سازمانی دارای تاثير مثبت می باشد.  1.96ز مسير ودارا بودن مقدار تی بزرگتر ا

. بنابراین توجه به واحد افزایش می یابد 0.18و با افزایش یک واحدی حمایتهای سازمانی ، رفتار شهروندی سازمانی به ميزان 
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عقاید کارکنان، اهميت به رفاه کارکنان ، در نظر گرفتن اهداف و ارزش های کارکنان و  همراهی نمودن کارکنان در مواقعی که 

نيازمند حمایتهای سازمان مطبوع خود هستند باعث افزایش و بهبود رفتار شهروندی سازمانی در ميان کارکنان سازمان می شود 

 . 

مكاران اثر مفاهيم روی نگرش های کار کردن و رفتار را بررسی کردند تا کشف کنند که وقتی که کارمندان احساس واین و ه

می کنند برای سازمان دارای اهميت هستند ، تالش می کنند اعتماد به سازمانشان را گسترش داده و پيشنهادات قابل اجرای 

ان نوع اقدامات خود ابتكاری را در رفتار شهروندی  سازمانی تجلی کرد. و محكمی برای رشد سازمان ارائه دهند که در نتيجه 

تحقيق آنها مشخص کردکه حمایت های سازمانی ارتباط معناداری  با رفتار شهروند سازمانی دارد . و در مبادالت اجتماعی 

ن احساس می کنند که سازمان حمایت های سازمانی موجب اجبار در رفتار بر طبق اهداف سازمانی می شود. وقتی کارمندا

 (.7، 2011، 17)چن رفتار شهروندی سازمانی مقابله به مثل می کنند اهميت زیادی برای ارزش های شخصی قایل می شود از طریق 

 

 نتیجه فرضیه دوم

 فرضيه دوم:حمایتهای سازمانی تاثير مثبت بر روی عملكرد  شغلی دارد

دوم از معادالت ساختاری ،ميزان ضریب مسير ميان عوامل حمایت های سازمانی و عملكرد با توجه به نتایج بدست آمده از معادله 

می باشد در نتيجه می توان گفت که   با توجه به مثبت بودن ضریب مسير ودارا  16/3می باشد و مقدار تی برابر با13/0شغلی 

لی دارای تاثير مثبت می باشد و با افزایش یک ، حمایت های سازمانی  بر روی عملكرد شغ 1.96بودن مقدار تی بزرگتر از 

واحد افزایش می یابد.بنابراین سازمان با مراقبت و تمرکز روی  0.13واحدی حمایتهای سازمانی ، عملكرد شغلی به ميزان 

وجب نيازهای کارمند می تواند عملكرد شغلی او را بهبود بخشد.وقتی کارمندان حمایت های سازمانی را احساس می کنند، م

گروهی به مقابله به مثل از طریق بازخورد کيفيت می شوند. در نتيجه کارمندان بتدریج احساس مسئوليت خود را جهت  تمایل

 افزایش عملكرد سازمانی گسترش می دهند تا موجب منافع دو طرفه گردند.

وهشی اجراء شده ، یک ارتباط پژوهش های موجود راجع به حمایت های سازمانی و عملكرد شغلی گرچه در سطوح مختلف پژ

مهم بين این دو متغير ارائه می دهد. بعالوه آساگ و ایسن برگر ، در جایكه کارمندان حمایت های سامانی را احساس می کنند 

برای یاری رساندن به سازمان جهت رسيدن به اهدافش تالش می کنند، حمایت های سازمانی را یک تعهد از باال به پایين قلمداد 

                                                             
17- Chun 
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کنند. ایسن برگر و همكاران اظهار داشتند که حمایت سازمانی و عملكرد شغلی ارتباط مثبتی با یكدیگر دارند ، چيزی که  می

 (8بسياری از مطالعات بعدی آن را تایيد کرد.)همان منبع، 

 

 نتیجه فرضیه سوم

 فرضيه سوم:  توانمند سازی روانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی تاثير دارد

وجه به نتایج بدست آمده از معادله سوم  از معادالت ساختاری ،ميزان ضریب مسير ميان عوامل توانمند سازی روانی و رفتار با ت

می باشد در نتيجه می توان گفت که   با توجه به مثبت بودن ضریب  60/3می باشد و مقدار تی برابر با۴7/0شهروندی سازمانی 

، توانمند سازی روانی   بر روی رفتار شهروندی سازمانی دارای تاثير مثبت می باشد  1.96از مسير ودارا بودن مقدار تی بزرگتر 

واحد افزایش می یابد. در نتيجه می توان  0.۴7و با افزایش یک واحدی توانمند سازی روانی ،رفتار شهروندی سازمانی به ميزان 

هت شرکت در تصميم گيری و امور سازمانی  می توان باعث بهبود گفت کهبا ارائه خود کنترلی، آزادی و اطالعات به کارمندان ج

 و افزایش رفتار شهروندی سازمانی باشد.

کانگر و کانونگر خاطر نشان کردند که توانمند سازی روانی ، نوعی انگيزه درونی در جهت بهبود و اصالح رفتار شهروندی سازمانی 

ندان را تشویق می کند ، موجب انگيزه در آنان ، آرمان خواهی ، و نمایش است. مارليسون مطرح کرد که توانمند سازی ، کارم

رفتار شهروندی سازمانی می شود. بعالوه برای بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارمندان باید در انجام مسئوليت های شغلی تاثير 

 (. 72، 2008، 18داشته باشند )کاسترو 

 

 نتیجه فرضیه چهارم

 سازی روانی بر روی عملكرد  شغلی تاثير دارد فرضيه چهارم:توانمند

با توجه به نتایج بدست آمده از معادله چهارم از معادالت ساختاری ،ميزان ضریب مسير ميان عوامل حمایت های سازمانی و 

کوچک بودن می باشد در نتيجه می توان گفت که   با توجه به  ۴8/0می باشد و مقدار تی برابر با02/0رفتار شهروندی سازمانی 

، توانمند سازی روانی  بر روی عملكرد شغلی تاثيری ندارد و  فرضيه تحقيق رد می گردد.در نتيجه می توان  1.96مقدار تی از 

گفت که عملكرد شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشكی استان مرکزی از توانمندسازی روانی تاثير نمی پذیرد . از آنجای که 
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وسط افراد صورت نمی گيرد و بلكه براساس خواسته های سازمانها می باشد در نتيجه کارمندان احساس در کشور انتخاب شغل ت

خوبی راجع به شغل خود ندارند و معنای کار خود را تشخيص نمی دهند، و از آنجای که در دانشگاه علوم پزشكی دستورالعمل 

وانعطاف پذیری ندارند ، در نتيجه این امر می تواند سبب شود  ها از وزارت خانه صادر می شود،و  کارکنان کنترل تصميم گيری

 از کار خود رضایت نداشته باشند که این امر بر روی عملكرد شغلی آنان تاثير گذار است.

 

 نتیجه فرضیه پنجم

 فرضيه پنجم:رفتار شهروندی سازمانی بر روی عملكرد شغلی تاثير دارد

پنجم از معادالت ساختاری،ميزان ضریب مسير ميان عوامل رفتار شهروندی سازمانی و باتوجه به نتایج بدست آمده از معادله 

می باشد در نتيجه می توان گفت که با توجه به مثبت بودن ضریب مسير  ۴2/2می باشد و مقدار تی برابر با12/0عملكرد شغلی  

كرد شغلی دارای تاثير مثبت می باشد. و با افزایش ، رفتار شهروندی سازمانی بر روی عمل 1.96ودارا بودن مقدار تی بزرگتر از 

 واحد افزایش می یابد. 0.12یک واحدی رفتار شهروندی سازمانی ، عملكرد شغلی به ميزان 

بابين و بولز برداشت فردی کارمند از عملكرد شغلی را بررسی کردند ، در حاليكه عملكرد شغلی به بازدهی های رفتاری مرتبط 

ای پردازشی شخصی کارمند برمی گردد. عملكرد شغلی به سمت نيازمندهای سازمانی و رفتار شغلی طبق با شغل، مقایسه ه

نيازمندیهای سازمانی ، مانند کيفيت کار، کارآیی و آگاهی معطوف است.رفتار شهروندی سازمانی روی عملكرد شغلی کارمند 

رو به افزایش بين کارمندان ، دستگيری در حل مشكالت دیگران  تاثير مثبت دارد. در نتيجه رفتار شهروندی سازمانی با همكاری 

و تمایل به شرکت در فعاليتهای سازمانی و ميتينگ ها ارتباط دارد.این امر موجب تغيير در وضعيت کلی ذهن و جو اجتماعی 

 (.79، 2008،  19سازمان ، افزایش بيشتر عملكرد شغلی کارمند می شود)  بابين و بولز
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