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کرمانشاهی  محمددکتر  با عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان سازمانی رابطه رفتار شهروندي
   کرمانشاه

  2؛ سیدرضا هاشمی*1اشکان چاوشی
  

  چکیده
ثیر أهدف از این مطالعه بررسی ت شد. خواهد کارایی سازمان افزایش به منجر کارکنان، عملکرد بر ثرؤم عوامل شناخت زمینه:

 رفتار یک سازمانی شهروندي باشد. رفتار میزمانی بر عملکرد شغلی در بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه رفتار شهروندي سا
  .شود می سازمان عملکرد ارتقاء موجب که است کارکنان رسمی شغل شرح از فراتر و داوطلبانه

 .است شده انجام 1391 سال در هک است ساختاري معادالت بر مبتنی و تحلیلی -توصیفی مطالعه یک پژوهش این :ها روش
 ساده تصادفی گیري نمونه روش به که بود کرمانشاهی محمد دکتر بیمارستان پرسنل از نفر 311 پژوهش این آماري جامعه

 هاي ازپرسشنامه ترتیب به، شخصیتی هاي ویژگی و شغلی عملکرد ،سازمانی شهروندي رفتار مفاهیم سنجش براي .ندشد انتخاب
 انجام 21 نسخه AMOS و SPSS افزارهاي نرم از استفاده با ها نیز داده تحلیل و تجزیه .شد استفاده نئو و رسونپات، پادساکف

  گرفت.
 دارايدرصد  7/40 ،سال 25-35 سنی در گروه درصد 8/37 زن،دهندگان  پاسخدرصد  57، پژوهش نتایج براساسها:  یافته

هاي شخصیتی کارکنان بر عملکرد  همچنین ویژگی .بودند سال 5 از تر کم کار داراي سابقه درصد 2/30 و کارشناسی تحصیالت
  داري مشاهده شد. ارابطه معن کارکنان شغلی عملکرد و سازمانی شهروندي رفتار بینبود. ثر ؤشغلی آنان م

توان  بنابراین می ست.مؤید اثرات رفتار شهروندي سازمانی در افزایش عملکرد کارکنان سازمان ا نتایج مطالعه حاضر گیري: نتیجه
گیري از مزایاي رفتارهاي فرانقش در سازمان و متعاقباً ارتقاء عملکرد کارکنان به تقویت میانگین رفتار شهروندي  براي بهره

  سازمانی در بیمارستان پرداخت.
  و بیمارستان هاي شخصیتی رفتار شهروندي سازمانی، عملکرد شغلی، ویژگی :ها واژهکلید

  »12/9/1392 پذیرش:  13/7/1392 دریافت:«
  معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه .1
 کرمانشاه دانشگاه رازيگروه آمار،  .2

   09183896047تلفن: معاونت تحقیقات و فناوري، ،؛ 2ساختمان شماره کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی،  عهده دار مکاتبات:*
Email: Ashkan.chavoshi@gmail.com 

 

  مقدمه
 ،دلیل ارتباط با اقشار مختلف جامعه ها به در بیمارستان

ثیر أهاي کارکنان ت رود توسعه شایستگی می انتظار
کنند داشته باشد.  ه مییسزایی در کیفیت خدماتی که ارا به

متعددى  ماتخد نهاد اجتماعی، یک عنوان ها به بیمارستان
و درمان شهروندان  سالمت حفظ بهداشت، در زمینه را
 .کنند مى هیارا

عالوه بر مباحثی نظیر ادراك،  اخیر دهه دو در
که به بررسی  سازمانی تعهد وهاي شغلی  انگیزش، نگرش

ریشه بسیاري از رفتارهاي آدمی در محیط کار 
به نام رفتار شهروندي  پردازند، مبحث جدیدي می

مطرح شده که به غیر از رفتارشناسان، توجه  یسازمان
شناسان را نیز به خود جلب کرده  روانشناسان و جامعه

 و فردي رفتارهاي، مدیریت و سازمان مباحث در ).1(

شی
ژوه

ه  پ
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 پاداش رسمی هاي سیستم توسط مستقیماً که داوطلبانه
 که اند گرفته نام سازمانی شهروندي رفتار، نشده طراحی

 این با .شود می عملکرد کارایی و اثربخشی ارتقاي باعث
 رود می انتظار سازمانی شهروند عنوان به انسان از تعریف

 سازمان اهداف خدمت در رسمی وظایف از فراتر افراد
، ها سازمان در کاري گروه هر درون ).2( دنکن فعالیت
 بدون که دارد وجود شماري بی مشارکتی هاي فعالیت

 نخواهد خود هدف به سیستم تمامی، ها آن کامل تحقق

 صحنه در رقابت منظور به پیوسته ها سازمان ).3( رسید

 با سازگاري و مشتریان انتظارات و نیازها ارضاي، جهانی

 که کنند انتخاب کارکنانی دارند تمایل، شغل تغییر ماهیت

 .کنند عمل شغل شرح در شده تعیین وظیفه و نقش از فراتر
 و اثربخش هاي سازمان تمایز وجه تردید بی کارکنان این

 دانند می خود موطن را سازمان که چرا هستند غیراثربخش

 نقش بر افزون داشتی چشم هیچ بی آن اهداف تحقق براي و
 کنند نمی دریغ تالشی هیچ از و کرده عمل خود رسمی

 عملکرد براي کارکنان که دهد می نشان مطالعات نتایج ).4(

، شناسی وظیفه طلبانهداو روحیه نیازمند آن تقویت و صحیح
 شهروندي رفتار ).5( هستند تکریم و احترام، دوستی نوع

 هاي گروه و کارکنان وري عالوه بر افزایش بهره سازمانی

 و همکاري ارتباطات، کند می تشویق را تیمی کار، کاري
 اشتباهات نرخ ،دهد می افزایش را کارکنان بین هاي کمک

 در را کارکنان شدن درگیر و مشارکت و دهد می کاهش را

رفتار  همچنین. )6( دهد می افزایش سازمان لیمسا
، سازمانی باعث بهبود جو طورکلی شهروندي سازمانی به
ضایت شغلی ر و سازمانی تعهد، افزایش روحیه تیمی

غیبت و ، و موجب کاهش نیات ترك شغلشود  می
دست رفتارها   این .)7گردد ( رفتارهاي مخرب شغلی می

سازمانی همچون  اري بر بهبود عوامل برونثیرگذأبا ت
کیفیت خدمات و وفاداري مشتریان  ،رضایت مشتري

 ).8(شوند  موجب کیفیت عالی در عملکرد شغلی می
عنوان وضعیت مطلوب دیده  شهروندي سازمانی به رفتار

شود زیرا چنین رفتاري از یک طرف منابع موجود و  می
دیگر نیاز به دهد و از طرف  در دسترس را افزایش می

دهد  هاي کنترل رسمی و پرهزینه را کاهش می مکانیزم
هایی که کارکنان  در سازماندهد  مطالعات نشان می. )9(

عملکرد ، ها رفتارهاي شهروندي سازمانی زیادي دارند آن
فردي و سازمانی و در نتیجه اثربخشی سازمانی باال 

 رفتار شهروندي سازمانی نیزهمچنین  .)10باشد ( می
عیار دیگري براي عملکرد شغلی بهتر تواند م می
خصوص با توجه به بحث رضایت شغلی و رابطه آن  به

). بین رفتار شهروندي سازمانی و 11با عملکرد باشد (
دار ااي معن طهراب ،توانمندسازي کارکنان با عملکرد شغلی

پژوهشی در  نتایج ).12( گزارش شده استو مثبت 
رفتار شهروندي دهد که  نشان میشهرداري تهران 

اثر مثبت غیرمستقیم بر عملکرد شغلى کارکنان  ،سازمانى
هاى  بر جاي گذاشته و اثر مستقیم مثبت را بر شاخص

در شرکت  نتایج پژوهشی .)12دهد ( شخصیتی نشان می
بین وجدان کاري و نشان داده است که سهامی بیمه البرز 

ي و گذشت بین جوانمرد ،اي مثبت و قوي رابطه ،عملکرد
رابطه مثبت و متوسط و بین ادب و مالحظه و  ،و عملکرد

دوستی و عملکرد  نوع، عملکرد مدنی و رفتار، عملکرد
رابطه معناداري بین  .)13باشد ( رابطه مثبت و ضعیف می

گزارش هاي رفتار شهروندي و عملکرد کارکنان  لفهؤم
فرهنگ سازمانی  وجود عدالت سازمانی، ).14( شده است

هاي  رفتارهاي شهروندي و نیز ویژگی گرایی، ق جمعمشو
و در  کارکنان موجب اشاعه رفتارهاي فرانقش شخصیتی

  ).15( شود مینتیجه بهبود عملکرد سازمان 

همچنین میان جنسیت کارکنان با بروز رفتار 
هل کارکنان با جوانمردي أشهروندي سازمانی، وضعیت ت

 جوانمردي و و نوع دوستی، سطح تحصیالت کارکنان با
میان رشته تحصیلی و پست سازمانی کارکنان با نوع 

کارکنان دار گزارش شده است. اارتباط معن ،دوستی
بیماران و اغلب با مراجعین  بیمارستان طی زمان کاري،

له مؤید ضروري بودن أاین مس اند. متعددي در ارتباط
رفتارهاي مناسب در شغل براي جلب اعتماد و فراهم 

یت ارباب رجوع از یک سو و داشتن رفتار با نمودن رضا
گرانه براي رهایی از فشارهاي سنگین  کیفیت و یاري



  
  ....با عملکرد شغلی کارکنان  سازمانی بررسی رابطه رفتار شهروندي -اشکان چاوشی                                                                          )736(

در این ارتباط تعامل مناسب  کاري از سوي دیگر است.
اي  لهأمس ،کارکنان با یکدیگر و ارتباط صحیح با مشتریان

را در پی  وري است که توجه به آن انتفاع سازمانی و بهره
 خواهد داشت.

  
 ها اد و روشمو

جامعه مورد    همبستگی، -در این مطالعه توصیفی
مطالعه را کلیه کارکنان بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی 

نمونه پژوهش با استفاده از فرمول  کرمانشاه تشکیل دادند.
صورت  نفر در نظر گرفته شد که به 311کوکران 

 نفر شرایط 172گیري تصادفی ساده از بین کارکنان  نمونه
   ورود به مطالعه را داشتند.

به شرح  پرسشنامهچهار شامل  ها داده گردآوري ابزار
  باشد:  می ذیل

 سابقه، جنس، سن شامل( شناختی جمعیت اطالعات -1
  و میزان تحصیالت)  خدمت

) 2000(پادساکف  شهروندي سازمانی پرسشنامه رفتار -2 
 دوستی، فضیلت شهروندي، جوانمردي و نوعابعاد  شامل(

ندرت  ه)، ب0( صورت هرگز اي که به گزینه پنج )احترام
گذاري  ) نمره4) و همیشه (3)، معموالً (2)، گاهی (1(

 باشند). داراي امتیاز منفی می 10و  9، 8االت ؤ(س اند شده
در نظر گرفته  85/0ضریب پایایی براي این پرسشنامه 

  شد. 
که از ) 1990پاترسون ( شغلی عملکرد پرسشنامه -

)، 2)، گاهی (1ندرت ( ه)، ب0( اي هرگز درجه 5اس مقی
الی ؤاند (هیچ س ) تشکیل شده4) و همیشه (3معموالً (

ضریب پایایی براي این  باشد). داراي امتیاز منفی نمی
  در نظر گرفته شد. 82/0پرسشنامه 

 NEOشخصیتی پنج عاملیهاي  پرسشنامه ویژگی -4
(Neuroticism-Extroversion-Openness) امل ابعاد (ش

با و  دلپذیر بودن، پذیري انعطاف، برونگرایی، نژندي روان
صورت  اي که به گزینه پنجال ؤس 60) داراي وجدان بودن

)، موافقم 3)، نظري ندارم (2)، مخالفم (1کامالً مخالفم (
، 3االت ؤاند (س گذاري شده ) نمره5) و کامالً موافقم (4(
8 ،9 ،12 ،14 ،15 ،16 ،18 ،23 ،24 ،27 ،28 ،29 ،30 ،

31 ،33 ،38 ،39 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،48 ،54 ،55 ،57 
ضریب پایایی براي این باشند). داراي امتیاز منفی می 59و 

هاي  روایی پرسشنامه. در نظر گرفته شد 73/0پرسشنامه 
 یید قرار گرفت.أفوق توسط اساتید فن مورد ت

با  SPSS 21در بخش آمار استنباطی توسط نرم افزار 
 ،اسمیرنوف-استناد به آزمون نیکویی برازش کلموگروف

منظور بررسی  . بهشدتوزیع مشاهدات محرز بودن ننرمال 
با  سپس .ها از آزمون اسپیرمن استفاده شد همبستگی

استفاده از روش رگرسیون چندگانه، معادالت مربوطه 
جهت بررسی نوع رابطه متغیرهاي مستقل و وابسته 

 AMOSافزار  در نهایت توسط نرم دست آورده شد و هب
افزارهاي آماري مناسب  یکی از نرم  AMOSافزار  نرم(

نامه مدیریت و علوم انسانی  هاي پایان براي تحلیل داده
افزار جهت محاسبات تحلیل عامل و  از این نرم. است

 AMOS. شود مدل معادالت ساختاري استفاده می
ی با یکدیگر راحت هدارد و ب  SPSS سازگاري زیادي با

، با استفاده از روش معادالت ساختاري، )تبادل داده دارند
 ه گردید.ییرها تعیین و مدل بهینه ارابهترین روابط بین متغ

 

  ها هتیاف
نتایج اطالعات  با توجه بهدر قسمت آمار توصیفی 

 جنسیت،براي  بیشترین درصد فراوانی ،شناختی جمعیت
 شخص گردیدم سن، سابقه خدمت و میزان تحصیالت

  .)1جدول (
  

  بیشترین درصد فراوانی در اطالعات جمعیت شناختی -1جدول 
میزان 

 تحصیالت

سابقه 
 خدمت

  جنسیت سن

73 %
 کارشناسی

 5%  زیر 54
 سال

  % بین 68
 سال 35-25

57   %
 زن
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در قسمت آمار تحلیلی براي بررسی نرمال بودن 
ه اسمیرنوف استفاد -توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف

ها حاکی از آن  گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده
است که متغیرهاي پژوهش داراي توزیع نرمال نیستند لذا 
از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت بررسی فرضیات 

تحلیل این پژوهش مبتنی بر شیوه  تحقیق استفاده شد.
 ،یابی معادالت ساختاري است که در آن هدف مدل

اي کمی روابط علّی بین دست آوردن برآورده هب
به  پذیر و مکنون) است. اي از متغیرها (مشاهده مجموعه

دهنده چارچوب   شکل این منظور ابتدا متغیرهایی که
تئوریک پژوهش هستند تعیین و به دو دسته درونزا و 

با  .گردیدندبندي شده و در مدل جانمایی  برونزا دسته
استفاده از هاي تحلیل عاملی اکتشافی با  کاربرد شیوه

تعداد زیادي از متغیرهاي وابسته به  SPSS 21افزار  نرم
تري از متغیرهاي مکنون تقلیل  یکدیگر به تعداد کوچک

هاي مشترك بین متغیرهاي  در این مرحله عامل .یابند می
دهنده  هاي شکل عنوان سازه تحقیق شناسایی شده و به

گی بین گردند. استقالل یا وابست مفاهیم تحقیق تعریف می
ها تعیین شده و بر این اساس شیوه مناسب چرخش  عامل

ترتیب بارهاي  گردد. بدین و استخراج عوامل شناسایی می
ها قرار  عاملی استخراج شده و مبناي تعریف عامل

 Amosافزار  در مرحله بعد، با استفاده از نرم د.نگیر می
اطمینان از تناسب ساختار جهت  ییديأتحلیل عاملی ت

  گردد. میشده انجام  آوري هاي جمع ادي با دادهپیشنه
 KMO-Bartlettآزمون با توجه به نتایج حاصل از 
ها براي تحلیل عاملی  (براي اطمینان از مناسب بودن داده

هایی که پایه تحلیل  که ماتریس همبستگی مبنی بر آن
گیرند در جامعه برابر صفر نیست، باید از  عاملی قرار می
 5/0تر از  کم KMOستفاده کرد. اگر مقدار آزمون بارتلت ا

و اگر مقدار  نیستها براي تحلیل عاملی مناسب  باشد داده
توان با احتیاط بیشتر به تحلیل  باشد می 5/0-69/0آن بین 

تر از  اما در صورتی که مقدار آن بزرگ عاملی پرداخت.
هاي موجود براي تحلیل عاملی  باشد همبستگی 7/0

ییدي أتوان مراحل تحلیل عاملی تمی) مناسب خواهند بود

 5/0مقدار بیش از  ها به انجام رساند.را نیز بر روي داده
 اطمینانگیري و سطح  نمونه ید کفایتؤم KMO آماره
001/0P< دهنده مناسب بودن  براي آزمون بارتلت نیز نشان

مقادیر این آزمون براي . باشدمدل عاملی مورد استناد می
  5/0بیش از یر رفتار شهروندي سازمانی ابعاد متغ تمامی

دست آمده و تعداد عوامل مکنون هر کدام از ابعاد نیز  هب
  .)2جدول (تعیین گردید  

براي تمامی  KMO-Bartlettهمچنین مقادیر آزمون 
دست  به 5/0بیش از هاي شخصیتی  ابعاد متغیر ویژگی

 آمده و تعداد عوامل مکنون هر بعد نیز معلوم گردید
  ).3دول ج(

بیش از نتیجه این آزمون براي متغیر عملکرد شغلی نیز 
دست آمد و تعداد عوامل مکنون آن نیز معلوم  هب 5/0

 ).4جدول ( گردید

  

نتایج تحلیل عامل عاملی اکتشافی متغیر رفتار شهروندي  - 2جدول 
  سازمانی

 دارياسطح معن KMOآماره  
تعداد عامل 

 مکنون

 p< 3 001/0 775/0 روان نژندي

 p< 4 001/0 729/0 برونگرایی

 p< 4 001/0 607/0 انعطاف پذیري

 p< 4 001/0 579/0 دلپذیر بودن

 p< 3 001/0 786/0 با وجدان بودن
 

 شخصیتیهاي  نتایج تحلیل عامل عاملی اکتشافی ویژگی -3جدول 

 
آماره 
KMO 

سطح 
 داريامعن

تعداد عامل 
 مکنون

 P< 1 001/0 735/0 نوع دوستی

 P< 2 001/0 549/0 یفه شناسیوظ

 P< 1 001/0 607/0 جوانمردي

 P< 2 001/0 564/0 فضیلت شهروندي

 P< 1 001/0 755/0 احترام و تکریم
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  نتایج تحلیل عامل عاملی اکتشافی عملکرد شغلی -4جدول 

 
آماره 
KMO 

سطح 
 داريامعن

تعداد عوامل 
 مکنون

 001/0P< 4 824/0 عملکرد شغلی
 

تایج تحلیل عاملی اکتشافی براي سه متغیر با توجه به ن
هاي شخصیتی و  ویژگی رفتار شهروندي سازمانی،

ییدي را نیز أتوان مراحل تحلیل عاملی ت عملکرد شغلی می
و  KMOآماره  یرداها به انجام رساند. مق بر روي داده

سطح اطمینان براي آزمون بارتلت در تمامی نتایج 
بودن مدل عاملی مورد  دهنده مناسب آمده نشان دست هب

  باشد. استناد می
 ییدي متغیرهاي پژوهشأتحلیل عاملی ت

هاي  ، شاخصAMOS 21افزار  با استفاده از نرم
خطاي میانگین مجذورات )، ریشه X2/Df( کاي مجذور
Root mean square error of  =RMSEA( تقریب

approximation( ،) نیکویی برازشGoodness of fit  =GFI

index،( شده شاخص نیکویی برازش اصالح )AGFI= 

Adjust goodness of fit index شاخص برازش ،(
)، شاخص برازش NFI= Norm fit index(هنجارشده 

) و شاخص CFI= Comparative fit indexتطبیقی (
ها  ) مدلIFI= Incremental fit indexبرازش افزایشی (

در دامنه براي تمامی متغیرها  و مقادیرشان دست آمد به
شده با  هاي گردآوري داده تناسب ،هقابل قبول قرار گرفت

لذا برازندگی مدل نهایی  .مدل مطلوب تشخیص داده شد
  .)5(جدول  یید قرار گرفتأتمامی متغیرها مورد ت

نتایج تخمین (برازش مدل) حاکی از مناسب بودن 
 547/40ها دارد. براي این مدل میزان آماره  برابر  شاخص
دهنده  باشد که نشان می 25شده  آزادي محاسبه و درجه

  باشند. برازش باالي مدل می
  

هاي برازش در تحلیل  دامنه مناسب بودن برخی از شاخص -5جدول 
  عاملی

  مقادیر مطلوب برازش  شاخص برازندگی
P-value  05/0P<  
X2/Df  2< X2/Df<0  

RMSEA  05/0<RMSEA<0  
GFI  1<GFI<9/0  
NFI 1< NFI <9/0 

CFI 1< CFI <9/0 

IFI 1< IFI <9/0 

AGFI  1<AGFI<9/0  
 

 مفروضات رگرسیون خطی چندگانه
 مفروضات رگرسیون خطی چندگانهبراي دستیابی به 

 رفتار شهروندي متغیرابعاد همبستگی بینابینی بین 
هاي شخصیتی و متغیر  سازمانی با ابعاد متغیر ویژگی

یزان آن در یک ماتریس دست آمده و  م هب عملکرد شغلی
  ).6(جدول  قطري نشان داده شده است

با توجه به اطالعات موجود در جدول فوق مشاهده 
که با   شود متغیرهاي مستقل تحقیق عالوه بر این می

عملکرد شغلی همبسته هستند با یکدیگر نیز داراي رابطه 
ها در حدي هستند که وقتی  این رابطه .باشند خطی می

که  گردیدرگرسیون چندگانه وارد شدند باعث متغیرها در 
داري ضرایب بتا تحت ا( تلورانس) و معن سطوح تحمل

 از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیري تأثیر قرار بگیرد.
(روش همزمان) براي بررسی سهم هر یک از متغیرهاي 

و نتایج حاصل از  گردیدمستقل بر عملکرد شغلی استفاده 
  ).7(جدول  شخص گردیدتعیین و متحلیل داده ها 

آمده ازتحلیل رگرسیون فوق  دست هببا توجه به نتایج 
 سیون برابر است با :رمعادله رگ

 شغلی =عملکرد262/0)  دوستی + (نوع226/0شناسی)  + (وظیفه264/0+(جوانمردي) 161/0(احترام و تکریم) 
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 ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش -6جدول 

فه وظی نوع دوستی متغیرها

 شناسی

 عملکرد شغلی باوجدان بودن انعطاف پذیري برونگرایی روان نژندي احترام فضیلت جوانمردي

 358/0** 369/0** 120/0 -051/0 -115/0 391/0** 407/0** 139/0 352/0** 1 نوع دوستی

 245/0** 020/0 306/0** 108/0 -064/0 383/0** 407/0** 334/0** 1 352/0** وظیفه شناسی

 206/0** 057/0 020/0 267/0** - 254/0** 192/0* 237/0** 1 334/0** 139/0 مرديجوان

 231/0** 013/0 146/0 257/0** -030/0 612/0** 1 237/0** 407/0** 407/0** فضیلت

 256/0** -012/0 133/0 237/0** -015/0 1 612/0** 192/0* 383/0** 391/0** احترام

 154/0* 206/0** -136/0 - 592/0** 1 -015/0 -030/0 - 254/0** -064/0 -115/0 روان نژندي

 485/0** 154/0* 015/0 1 - 592/0** 237/0** 257/0** 267/0** 108/0 -051/0 برونگرایی

 766/0** 441/0** 1 015/0 -136/0 133/0 146/0 020/0 306/0** 120/0 انعطاف پذیري

 387/0** 1 441/0** 154/0* 206/0** -012/0 013/0 057/0 020/0 369/0** باوجدان بودن

 1 387/0** 766/0** 485/0** 154/0* 256/0** 231/0** 206/0** 245/0** 358/0** عملکرد شغلی

 درصد   05/0درصد     * در سطح خطاي  01/0**در سطح خطاي 

  
تحلیل رگرسیون چندمتغیره براي متغیر وابسته و متغیر  -7 جدول

  پژوهشمستقل 
  t B ريدااسطح معن

 عرض از مبدأ   372/8 000/0

 نوع دوستی 262/0 672/3 000/0

 وظیفه شناسی  226/0  122/3  002/0

 جوانمردي 264/0 991/3 000/0

 فضیلت شهروندي  -044/0  -541/0  589/0

 احترام و تکریم 161/0 988/1 048/0

374/19=F 000/0  سطح معنی داري =F 

607/0  =R 369/0 ه ) = ( تعدیل یافت 

 

میزان تغییر یک متغیر   جا که ضریب رگرسیون از آن 
بر اثر متغیر دیگر است در نتیجه بر اثر یک واحد تغییر در 

لفه ؤمتغیر عملکرد شغلی، بیشترین تغییر را در م
دوستی، پس از آن در  لفه نوعؤجوانمردي، سپس در م

و تکریم  لفه احترامؤشناسی و در آخر در م لفه وظیفهؤم
با توجه به ضریب تعیین  همچنین خواهیم داشت.

گردد  شده در جدول ضرایب رگرسیونی مشاهده می هیارا
درصد تغییرات  9/36آمده  دست هکه معادله خط ب

  نماید. بینی می درستی پیش هواریانس را ب
 

 بحث
هاي پژوهش از بین پنج مؤلفه متغیر  با توجه به یافته

دوستی،  سازمانی، یعنی نوعمستقل رفتار شهروندي 
شناسی، جوانمردي، فضیلت شهروندي و احترام و  وظیفه

دوستی و احترام و تکریم با  تکریم، تنها دو مؤلفه نوع
دار امتغیر وابسته پژوهش یعنی عملکرد شغلی، رابطه معن

دارند که هر دو از نوع مستقیم بوده و احترام و تکریم 
نوع دوستی به ت داراي ضریب همبستگی باالتري نسب

 باشد. می

(رفتار شهروندي سازمانی) با  مستقل هاي متغیر لفهؤم
هاي شخصیتی) داراي  (ویژگی گر هاي متغیر تعدیل مؤلفه

دوستی با برونگرایی داراي رابطه  : نوعهستند ذیلرابطه 
پذیري و با وجدان بودن داراي  با انعطاف ،معکوس بوده

پذیري  ي و انعطافنژند رابطه مستقیم است و با روان
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دوستی بیشترین همبستگی را  نوع داري ندارد.ارابطه معن
پذیري  شناسی تنها با انعطاف وظیفه با دلپذیر بودن دارد.

جوانمردي  باشد. داراي رابطه بوده و نوع رابطه مستقیم می
نژندي داراي رابطه معکوس و با برونگرایی،  با روان

ي رابطه مستقیم بوده دلپذیر بودن و با وجدان بودن دارا
که بیشترین همبستگی را با برونگرایی و با وجدان بودن 

فضیلت شهروندي تنها با دلپذیر بودن داراي  داراست.
احترام و تکریم نیز تنها  باشد. می )نوع معکوس (ازرابطه 

از بین  باشد. نژندي داراي رابطه از نوع مستقیم می با روان
خصیتی، تنها مؤلفه با هاي ش پنج مؤلفه متغیر ویژگی

وجدان بودن با متغیر عملکرد شغلی داراي رابطه بوده که 
 باشد. نوع رابطه نیز مستقیم می

هاي رفتار شهروندي سازمانی،  لفهؤاز بین تمامی م
دوستی و دلپذیر  بیشترین همبستگی متعلق به رابطه نوع

دوستی با  ترین متعلق به رابطه نوع باشد و کم بودن می
 .)1(نمودار  باشد ایی میبرونگر

لی پژوهش مبنی بر وجود ها، فرضیه اص مطابق با یافته
دار بین رفتار شهروندي سازمانی و عملکرد  رابطه معنا

) 440/0شغلی کارکنان، با توجه به ضریب همبستگی (
  گیرد. یید قرار میأ) مورد ت95/0پذیرفته و با اطمینان (

اي فرانقش در به این معنی که هر قدر میزان رفتاره
سازمان افزایش یابد، ارتقاء عملکرد شغلی را در پی 

) نشان 1983( مطالعات باتمن و ارگان خواهد داشت.
عملکرد ثبات دهد رفتارهاي فرانقش موجب افزایش می

  

  
  

  مدل معادالت ساختاري در حالت تخمین استاندارد - 1نمودار 
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  هاي شخصیتی و عملکرد شغلی ي متغیرهاي رفتار شهروندي سازمانی، ویژگیمدل معادالت ساختاري برا - 2نمودار 
  

) در پژوهش خود 2001( ویگوداگردد.  ها می سازمان در
ها  هایی که کارکنان آن در سازمان رسد که به این نتیجه می

رفتارهاي شهروندي سازمانی زیادي دارند، عملکرد فردي 
خشی سازمانی نیز باال سازمانی باال بوده و بنابراین اثرب و

 داد اي که انجام مطالعه نیز در) 2004( . کارم بایاباشد می
 ارتباط باال عملکرد با شهروندي دریافت که رفتارهاي

 واحدهاي در که کارکنانی به این معنی که دارند.
 در که کارکنانی از کنند می کار باال با عملکرد سازمانی

 رفتارهاي بیشتر به نندک می کار پایین عملکرد با واحدهاي
نتیجه ) 2006( باچراچ و همکاران .اند پرداخته شهروندي

ي یابیهاو ارزمانی زسا شهروندير فتار بینگرفتند که 
ر فتا، ریگررت دعبا . بهارتباط وجود داردد رـعملک

د را در رـمرتبط با عملکي ها یابیارز ،مانیزسا شهروندي
بین ط تباارند که ن دادنشا ها آنهد. دیش میافزن امازسا

ر شهروندي فتارهی بستگی به وگردعملکردن و کمک کر
در پژوهش خود در  )2010تودا ( ن دارد.مازسادر 

بررسی ارتباط رفتار شهروندي سازمانی با عملکرد شغلی 
 نسبت حاصل تنها شغلی عملکرد به این نتیجه رسید که

 بلکه نیست، رفته کار به مهارت بر خروجی کمی
 تواند می نیز سازمانی شهروندي رفتار مانند رفتارهایی

 بحث به توجه با بهتر شغلی عملکرد براي دیگري معیار
 رفتارها این باشد، عملکرد با آن رابطه و شغلی رضایت

 اثربخشی کار محیط اجتماعی هاي بنیان تقویت طریق از

همکاران  شکرشکن و دهند. می افزایش را سازمان
ر اـفترشغلی با دي خشنو بطهرا ،هشیوپژطی  )1380(

از برخی کارکنان شغلی د عملکرو مانی زساشهروندي 
ق ـطبرد بررسی کردند. وـماز وـهي اها خانهرکا

د عملکرر شهروندي و فتاربا دي خشنو ،تحقیقي ها فرضیه
دارد و  بطه مثبت از راهوي ااـه خانهرکان کنارشغلی کا

ا ـب آن هـبطرا ر شهروندي ازفتارشغلی با دي بطه خشنورا
هند د مین ست. نتایج تحقیق نشاا تر قوي شغلی دعملکر

مانی زسار شهروندي فتاو رشغلی  ديکه بین خشنو
میرسپاسی و  د دارد.جووباثباتی و باال دار اهمبستگی معن

بررسی رابطه رفتار «در  )،1386قنبري ارباستان (
به این » شهروندي سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان

 اثر مثبت ،سازمانى شهروندي رفتارکه  نتیجه رسیدند
و  گذاشته جاي بر کارکنان شغلى عملکرد بر غیرمستقیم

 نشان شخصیتی هاى شاخص بر را مثبت مستقیم اثر
رابطه «در پژوهشی با عنوان  )1388عربزاده (. دهد می

درمانی علوم  رفتار شهروندي سازمانی و عملکرد کارکنان
نتایج، رابطه معناداري بین دارد که  اظهار می» پزشکی فسا

 لفه هاي رفتار شهروندي و عملکرد کارکنان نشان داد.ؤم
با بررسی رابطه بین رفتار شهروندي ) 1390( ساعتچی

عملکرد شغلی کارکنان شرکت سهامی بیمه  سازمانی و
بین رفتار شهروندي  کهدست آورده  البرز شعبه مرکزي به

مثبت و قوي  سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان رابطه

 



  
  ....با عملکرد شغلی کارکنان  سازمانی بررسی رابطه رفتار شهروندي -اشکان چاوشی                                                                          )742(

که تمامی نتایج، با نتیجه این پژوهش  وجود دارد
  باشند. راستا می هم

لفه با وجدان بودن ؤثیر مأدهنده ت ها نشان نتایج آزمون
هاي شخصیتی بر عملکرد شغلی کارکنان  از متغیر ویژگی

 دن،بو منظمدر این راستا اهمیت صفاتی همچون  باشد. می

 ،نظمبخشیدخو ،تکاا و دعتماا قابلیت دن،بو راکا
شود و با  معلوم می دنبو آرام و منطقی اري،پیشرفتمد

توان به افزایش عملکرد شغلی  تقویت این صفات می
  کارکنان در بیمارستان امیدوار بود. 

  
  گیري نتیجه

در مجموع بین متغیر مستقل پژوهش( رفتار شهروندي 
هاي شخصیتی) رابطه  (ویژگی سازمانی) و متغیر تعدیلگر

دار و مستقیم برقرار بوده و این رابطه داراي ضریب انمع
(رفتار  بین متغیر مستقل باشد. می 440/0همبستگی 

هاي  (ویژگی گر شهروندي سازمانی) و متغیر تعدیل
دار و مستقیم وجود داشته و این اشخصیتی) رابطه معن

همچنین  باشد. می 410/0رابطه داراي ضریب همبستگی 
هاي شخصیتی) و متغیر وابسته  ویژگی( گر بین متغیر تعدیل

دار و مستقیم وجود داشته ا(عملکرد شغلی) نیز رابطه معن
 .)2(نمودار  باشد می 300/0و ضریب همبستگی آن 

 

  تشکر و قدر دانی
دانند که از همکاري و  نویسندگان بر خود الزم می

همدلی تمامی پرسنل محترم بیمارستان دکتر محمد 
م این پژوهش ما را یاري نمودند کرمانشاهی که در انجا

دریغ  هاي بی همچنین از مساعدت سپاسگزاري نمایند.
سرکار خانم شهرزاد رنجبر در خصوص توزیع و 

  آید. عمل می ها تشکر به آوري پرسشنامه جمع
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