
  161-172ص ص:                                             02/02/94پذیرش:                                              17/11/92دریافت:

  

   شناختی با رفتار شهروندي سازمانی کارکنانمدل یابی ساختاري ارتباط میان سرمایه روان

  اداره کل ورزش و جوانان

  2ا امیديعلیرضدکتر ، 1سمیه صفريدکتر 

  چکیده

ها الزم است که عوامل موثر بر در سازمانجهت استفاده بهینه از منابع انسانی  رفتار شهروندي سازمانیبراي بهبود  :مقدمه و هدف

رسانند ها یاري میدر سازمان رفتار شهروندي سازمانیآن، شناسایی شوند؛ این پژوهش در میان عوامل گوناگونی که به گسترش و بسط 

  .با استفاده از مدل سازي معادالت ساختاري پرداخته است سرمایه روانشناختیبررسی تاثیر به 

جهت جمـع  . ) =143N(بودند استان چهارمحال و بختیاري ورزش و جواناناداره کل جامعه آماري پژوهش کارکنان  روش شناسی:

و  دیپائوال سازمانی رفتار شهرونديپرسشنامه و  )2007(3همکاران و لوتانز شناختیرواناستاندارد سرمایه  هاي از پرسشنامه هادادهآوري 

به کمک ضریب آلفاي کرونبـاخ و تحلیـل عـاملی     ها استفاده گردید که پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه )2005(4همکاران

از طریق آزمون  هادادهید. تجزیه و تحلیل توزیع گرد اداره کل ورزش و جوانان کارکناننفر  143در میان  کل شمار صورت به، تأییدي

صـورت   LISRELبه روش مدل یابی معادالت ساختاري به کمک نرم افـزار و همچنین   SPSSهمبستگی پیرسون به کمک نرم افزار 

  پذیرفت. 

و ابعاد آن دارد و همچنین  مثبت و معناداري بر رفتار شهروندي سازمانی تأثیر شناختیروانکه سرمایه  دادنتایج تحقیق نشان  یافته ها:

(با ضـریب اثـر   جوانمرديبر بعد  تأثیرکه بیشترین  نتایج نشان داد بر ابعاد رفتار شهروندي سازمانی شناختیروانسرمایه  تأثیر مورددر 

  مشاهده شد. )87/0

و  سازمانی شهروندي رفتار یتتقو به اداره کل ورزش و جوانان مدیران تأمل و توجهبا توجه به نتایج تحقیق  بحث و نتیجه گیري:

  .رسدمی نظر به اهمیت حائز بسیار است، سازمانی شهروندي رفتار بر گذار تأثیر هاي اهرم از یکی عنوان به شناختیروان سرمایه توجه به

  

  ورزش و جوانان روندي سازمانی، اداره کل، رفتار شهشناختیروانسرمایه  واژه هاي کلیدي:

 
  

  

  

 

 

 ، ایرانچهارمحال بختیاري ،استادیار دانشگاه شهرکرد. 1

 ، ایرانچهارمحال بختیاري، استادیار دانشگاه شهرکرد. 2

3 - Luthnas & et al 

4 - Dipaola & et al 
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 مقدمه

ي اثربخش، کارکنانی دارند که به طور داوطلبانه و اختیاري، فراتر از وظایف رسمی و از پیش تدوین سازمان ها

امروزه شرایط کامالً شده، رفتار کرده، براي موفقیت و اثربخشی آن سازمان از هیچ تالشی فروگذار نیستند. 

را به نسلی  هاآنن شرایطی، نیاز در چنی هاآنها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی متحول و حاکم بر سازمان

تردید این شود. بیبه عنوان سربازان سازمانی یاد می هاآنسازد، نسلی که از ارزشمند از کارکنان آشکار می

هاي رسمی هاي اثربخش از غیر اثربخش هستند. کارکنانی که به پا فراتر نهادن از الزامکارکنان وجه ممیز سازمان

اشاره دارد، که در  1شغلی، به رفتار شهروندي سازمانی هايالزامهاي فراتر از د. این اقدامشغل خود متمایل هستن

وري کارکنان و رفتار شهروندي سازمانی، بهره. )1(هاي اخیر، کانون توجه بسیاري از محققان بوده استسال

هاي بین کارکنان را افزایش و کمککند، ارتباطات، همکاري را تشویق میهاي کاري را افزایش داده، کار تیمی گروه

   .دهدمیها را کاهش داده و مشارکت و درگیر شدن کارکنان را در مسائل سازمان افزایش دهد، نرخ اشتباهمی

سازمانی، سرمایه  يبر رفتار شهروند تأثیرگذارکه یکی از متغیر هاي مهم  دهدمیتحقیقات اخیر نشان      

حاکی از آن است که  3رفتار سازمانی مثبت انجام شده در زمینه هايژوهشپ. نتایج )2(است 2شناختیروان

، در کنار 7و خودکارآمدي 6، خوش بینی5سازشکاري، تاب آوري یا 4امیدواري ، از قبیل:شناختیروانهاي ظرفیت

شناختی، از انعبارت دیگر، برخی متغیرهاي رو . به)3(دهندمیشناختی تشکیل عنوان سرمایه روان هم، عاملی را با

بینی و خودکارآمدي، در مجموع یک منبع یا عامل نهفته جدیدي را تشکیل قبیل امیدواري، تاب آوري، خوش

اغلب هم به طور نظري یا  شناختیروانمحققان سرمایه  .یک از این متغیرها، نمایان است هر درکه  دهندمی

یک مفهوم مرکزي یا یک  شناختیروانکه سرمایه  داندادهو هم به طور تجربی نشان  اندکردهتئوریک ثابت 

. اگرچه که مطالعات متعددي به )4() استکاريسازشمدي و (شامل امید، خوش بینی، کارآمفهوم چندبعدي

با عملکرد محیط کاري صورت پذیرفته است اما مطالعات اندکی به بررسی  شناختیروانبررسی رابطه بین سرمایه 

بر این باورند که سرمایه  )2007(در واقع، لوتانز و همکارانش .کارکنان پرداخته استامدهاي رفتاري یسایر پ

جر به ارتقاي من يمدآخود کارگرایی همچون امیدواري، شناختی مثبتشناختی، با تکیه بر متغیرهاي روانروان

ها) در سازمان (شبکه روابط میان آنهاي افراد) و سرمایه اجتماعیارت(دانش و مهارزش سرمایه انسانی

گرایی تشکیل شده است که قابل شناختی مثبتشناختی، از متغیرهاي روان. بنابراین، سرمایه روان)5(شودمی

  .)6(ها وجود داردگیري، توسعه و پرورش هستند و امکان اعمال مدیریت بر آناندازه

 رفتار یعنی آن مرتبط با پدیده سازي هوممف به رفتاري علوم پژوهشگران فرانقشی، رفتارهاي مفهوم به توجه با     

 را اي گسترده مطالعات زمینه در این که بودند پژوهشگرانی اولین اسمیت و ارگان پرداختند. سازمانی شهروندي

 شد. مشاهده سازمانی پژوهش ادبیات در بار اولین براي سازمانی يشهروند رفتار مفهوم 1980 دهه دادند. در انجام

ي بین رضایت )، هنگامی که رابطه1983(و همکارانش ازمانی براي اولین بار به وسیله ارگانس يرفتار شهروند

 

1 - Organizational Citizenship Behavior 

2  - Psychological capital 

3 - Positive Organizational Behavior (POB) 

4- Hope 

5-  Resiliency 

6-  Optimism 

7-  Self-Efficacy 
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اما قبل از وي، بارنارد با بیان مفهوم اشتیاق به همکاري  )،7(، به کار گرفته شدکردندمیشغلی و عملکرد را بررسی 

. ویگودا )9و8(انددادهرا مورد توجه قرار و کاتز و کان با بیان رفتارهاي خودجوش، همکارانه و حمایتی این موضوع 

 هاتحریم، که کارمند بدون توجه به دانندمیغیر رسمی  هاییکمکسازمانی را  ي) رفتار شهروند2007و همکاران(

. )10(را انجام دهد یا از انجام آن خودداري نماید هاآنآزادانه  تواندمیرسمی به عنوان یک فرد،  هايپاداشو 

ن معتقد است که رفتار شهروندي سازمانی، رفتار فردي و داوطلبانه است که به طور مستقیم به وسیله ارگان همچنی

رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقاي اثربخشی و کارایی عملکرد  هايسیستم

مانند  هاییمؤلفهلق به ارگان است که سازمانی متع يدسته بندي از رفتار شهروند ترینکاربردي .شودمیسازمان 

. پیشینه پژوهشی نیز حاکی از )11و 7(سازدمیجوانمردي، نوع دوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاري و نزاکت را مطرح 

 نظریه .شودمیمربوط به رفتار شهروندي سازمانی با توجه به مدل ارگان انجام  هايپژوهشاین امر است که بیشتر 

 و کاري عملکرد براي مهمی مؤلفه نقش، از فراتر رفتارهاي که کند می پیشنهاد سازمانی شهروندي رفتار

 دادن تخصیص به نیاز چون باشند می حیاتی سازمان براي رفتارها نوع این .باشد می سازمان عملکرد در مشارکت

 و محیطی تغییرات با نشد سازگار براي را سازمان توانایی و دهند می کاهش سازمان درون در را کمیاب منابع

 و اولین ،)1995(رایان و ارگان. دهند می افزایش جذاب کاري محیط یک ساختن وسیله به برتر افراد حفظ و جذب

 تنها و دادند انجام شخصیت و سازمانی شهروندي رفتار با مرتبط ادبیات روي بر را مروري مطالعه ترین گسترده

 صاحب .)7(کردند گزارش را مثبتی و معنادار ارتباط سازمانی هرونديش رفتار با کاري وجدان و پذیرندگی بین

) 2004کوهن و کول(. کنند می ذکر شهروندي رفتار براي را هایی مؤلفه خود، نگاه نوع به توجه با مختلف نظران

به  است که رفتار شهروندي سازمانی، رفتاري فردي و داوطلبانه است که مستقیماً ندمعتقد) 2003و بینستوك(

هاي رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقاي اثربخشی و کارایی وسیله سیستم

کید دارد: اول اینکه این رفتار باید أشود. این تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندي تعملکرد سازمان می

دوم اینکه مزایاي  ،خشی از وظایف رسمی فرد باشدنه ب داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و

 این رفتار جنبه سازمانی دارد و ویژگی سوم این است که رفتار شهروندي سازمانی ماهیتی چندوجهی دارد.

ندي تاثیر رفتار شهرودر بررسی ) 1390بختی و قلی پور(. )14و13و12اند(رفتارهاي شهروندي در سازمان سه نوع

به تائید این موضوع پرداخته اند که رفتارهاي  در بین کارکنان دانشگاه اصفهان  روانشناختیبر سرمایه سازمانی 

) بر این اعتقاد است که کارکنانی که غالباً در 2003فلین(. )3(شهروندي تاثیر معناداري بر سرمایه روانشناختی دارد

تماعی را از سوي همکاران خود دریافت رفتارهاي شهروندي سازمانی درگیر می شوند، سطح باالتري از جایگاه اج

افراد به منزله شهروندان سازمانی خوب نگریسته می شود. رفتارهاي نوع دوستانه به آن  به می دارند، چرا که این

ها فرصت بیشتري می دهد تا با سایر افراد تعامل داشته باشند و این امر ممکن است موجب شود تا افراد زیادي از 

و براي دریافت کمک به آن ها مراجعه کنند. از این رو جایگاه مرکزي را در شبکه هاي  لع شدهمطاعتبار آن ها 

. )15(آن ها می شود یم منجر به افزایش سرمایه روانشناختیروابط اجتماعی بدست می آورند و این امر بطور مستق

) تا با رفتار شهروندي سازمانینمایند( لذا سازمان ها نیازمند کارکنانی هستند که فراتر از تکلیف شغلی خود فعالیت

) دست یابند و با کمک آن ان به مزیت رقابتی(سرمایه روانشناختیبهره گیري از منابع و سرمایه هاي درون سازم

   ها بتوانند به بهبود عملکرد سازمانی کمک نمایند.
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ن ورزش و جوانان است و در ي سازمااز طرفی امور مربوط به تربیت بدنی و ورزش در کشور ما به عهده     

اي در این حوزه برخوردار است حقیقت این سازمان متولی اصلی امر ورزش در کشور بوده و از تاثیرگذاري گسترده

هاست و به گذار و متاثر از این سازمانهاي مختلف داخل و خارج از کشور دارد و تاثیرو ارتباطات وسیعی با سازمان

حیاتی با یک عدم توفیق مشخص در انجام بهینه ماموریت خویش در کشور مواجه  عنوان یک زیر ساخت مهم و

کارکنان  شهروندي سازمانی و سرمایه روانشناختیلذا با توجه به عدم شناخت کافی از وضعیت موجود رفتار  است.

ط بین آن دو، به اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاري و همچنین نبود دانش کافی در زمینه ارتبا

بر اساس مبانی نظري تحقیقی،مدل  .نظر می رسد که انجام چنین پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است

 ر زیر ارایه می شود.مفهومی تحقیق د

  

  

  

  

  

  

  

  ): مدل مفهومی تحقیق1شکل(

  تحقیق شناسی روش

به لحاظ روش جمع آوري پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردي است و : و نمونه آماري جامعه

استان ورزش و جوانان  اداره کلکارکنان  کلیه جامعه آماري شاملاطالعات، یک مطالعه همبستگی است. 

بصورت کل شمار و برابر با  ي مورد نیازباشد. در این تحقیق حجم نمونهمی )=143N(چهارمحال و بختیاري

  ها معتبر شناخته شد.مورد آن 120سشنامه هاي برگشتی، مورد) پر 138از میان( .درنظر گرفته شد )n=143(جامعه

در این پژوهش جهت جمع آوري اطالعات فردي از پرسشنامه محقق ساخته ویژگی هاي فردي : ابزار اندازه گیري

چون سن، جنسیت، سطح تحصیالت، سابقه، نوع استخدامی و محل خدمت استفاده شدو جهت سنجش متغیرهاي 

 يرفتار شهروند پرسشنامه و )2007(و همکاران لوتانز شناختیروانسرمایه  از دو پرسشنامه تحقیق

و  شناختی، پرسشنامه کوتاه شده لوتانزپرسشنامه سرمایه روان. استفاده گردید) 2005(دیپائوال و همکاران،سازمانی

و خودکارمدي را گویه تشکیل شده و ابعاد تاب آوري، امیدواري، خوش بینی  24 که از باشدمی) 2007(همکاران

پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی(دیپائوال و  .)5(گویه می باشد 6که هر بعد داراي  دهدمورد سنجش قرار می

گویه بر اساس پنج بعد وظیفه شناسی، نوعدوستی، ادب و مهربانی، جوانمردي و  15)، که شامل 2005همکاران،

) توسط زین 2005ز مولفان آن(دیپائوال، تارتر و هوي،فضیلت مدنی بود. این پرسشنامه پس از کسب اجازه ا

) و بر اساس جدیدترین نسخه اصالحی به زبان فارسی ترجمه شده و  روایی آن توسط اساتید تأیید 1390آبادي(

ها، براي تعیین روایی و پایایی پرسشنامه اعالم گردیده است. 87/0، )1391شده و پایایی آن توسط صفري(

نفر از کارکنان اداره کل  30پرسشنامه نهایی بین  ردن ابهامات احتمالی، مطالعه مقدماتیتشخیص و برطرف ک

هاي حاصل از ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاري توزیع و جمع آوري گردید. پس از استخراج داده

 رفتار شهروندي

مدنیفضیلت   

 وظیفه شناسی

 جوانمردي

 نوع دوستی

 ادب و نزاکت

 سرمایه روانشناختی

 خودکارآمدي

 تاب آوري

 امیدواري

 خوش بینی
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سبه گردید. ضریب آلفاي ها محاها و با استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ، ضریب ثبات درونی پرسشنامهپرسشنامه

بدست آمد که نشان دهنده  α=83/0و رفتار شهروندي سازمانی  α=84/0، سرمایه روانشناختیکرونباخ پرسشنامه 

ها و اطمینان محقق از نتیجه مطالعه راهنما، ها بود. با توجه به پایایی باالي پرسشنامهپایایی باالي این پرسشنامه

 اده شد. پرسشنامه براي اجراي نهایی آم

  .ارائه شد 1در جدول بر روي کل نمونه تحقیق صورت گرفت،  که نتایج تحلیل عاملی تأییدي

  : مشخصه هاي برازندگی تحلیل عاملی تأییدي متغیرهاي اصلی1جدول

  متغیرها                                                       

  مشخصه

  یرفتار شهروندي سازمان  روانشناختیسرمایه 

  x2/df(  44/2 65/2نسبت مجذور خی به درجه آزادي(

  RMSEA(  077/0 065/0واریانس خطاي تقریب(جذربرآورد

  AGFI(  93/0  93/0شاخص تعدیل یافته نیکویی برازش(

  GFI(  92/0  95/0شاخس نیکویی برازش(

 
 3ار آن کمتـر از  فاقد یک معیار ثابت براي مدل قابل قبـول اسـت ولـی بهتـر اسـت کـه مقـد         x2/dfنسبت     

براي مدل هایی که داراي برازندگی خیلی خوب هستند مساوي یا کمتـر از   1RMSEAمقدار  ).1384باشد(هومن،

). 510،ص 1384نشان دهنده خطـاي معقـول در جامعـه اسـت(هومن،      08/0تا  05/0است و مقادیر باالي  05/0

، 1384اسـت(هومن،  9/0ي یـا بزرگتـر از   براي مدل هاي داراي برازنـدگی خـوب مسـاو    3AGFIو   2GFIمقدار

با توجه به مشخصه هاي برازندگی و ضرایب آلفاي کرونباخ گزارش شده، ابزار گردآوري داده هـا داراي   ).228ص

  ویژگی هاي فنی(قابلیت اعتماد و اعتبار) در سطح بسیار خوبی می باشند. 

از شیوه هاي آمـار توصـیفی(براي طبقـه بنـدي     در تحقیق حاضر، اطالعات به دست آمده با استفاده : روش آماري

نمرات خام، محاسبه فراوانی ها و محاسبه شاخص هاي پراکندگی از جدول فراوانی ها، درصدها، میانگین، انحراف 

آزمون همبستگی پیرسـون جهـت     SPSS Ver. 19رها ابتدا با استفاده از نرم افزابه منظور آزمون فرضیه معیار) و

متغیرها صورت گرفت. سپس رابطه علی بین متغیرهاي مسـتقل و وابسـته بـا اسـتفاده از      سنجش همبستگی بین

  آزمون شد.   LISRELسازي معادالت ساختاري با کمک نرم افزار روش مدل

  

  هاي تحقیقیافته

 آمده است. 2اطالعات مربوط به ویژگی هاي جمعیت شناختی افراد مورد بررسی در جدول  

 

1- Root mean square error of approximation 
2- Goodness of fit index 
3-Adjusted goodness of fit index 
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  دهندگانهاي فردي پاسخگی: آمار توصیفی ویژ2جدول
  نمونه       

  آماري    

  

  

  سازمان

  سطح تحصیالت  جنسیت
  

  سن

)M± SD(  

  

  سابقه خدمت

)M± SD(  

  نوع استخدامی

  درصد  تعداد  استخدامی
  درصد  تعداد  تحصیالت  درصد  تعداد  جنس

اداره کل 

ورزش و 

  جوانان

 60 72 دیپلم  15  18  زن

86/6±83/36  45/7±12  

 6/31 38 رسمی  

  85  102  مرد

 14/9 11 پیمانی 6 7  فوق دیپلم

 60 71 قراردادي 5/32 39 لیسانس

  5/1  2  فوق لیسانس

  

  

  : توصیف آماري متغیرهاي اصلی تحقیق3جدول

  شاخص                                                            

 رهایمتغ
 اریمع انحراف نیانگیم

  77/0  46/2  ديمخودکارآ

  56/0  89/2  تاب آوري

  79/0  95/2  امیدواري

  65/0  27/2  خوش بینی

  61/0  65/2  روانشناختیسرمایه 

  69/0  77/2  نوع دوستی

  62/0  98/2  جوانمردي

  68/0  12/2  فضیلت مدنی

  58/0  58/2  ادب و نزاکت

  54/0  44/2  وظیفه شناسی

  58/0  64/2  رفتار شهروندي سازمانی

، میانگین امتیازات و انحراف معیار سرمایه روانشناختی در کل نمونه تحت بررسـی بـه ترتیـب    3مطابق جدول     

بود و مؤلفه امیدواري نسبت به مؤلفه هاي تاب آوري، خودکارآمدي و خوش بینی وضـعیت بهتـري    61/0و  65/2

ی در کل نمونه تحـت بررسـی بـه ترتیـب     دارد، همچنین میانگین امتیازات و انحراف معیار رفتار شهروندي سازمان

بود. مؤلفه جوانمردي نسبت به مؤلفه هاي نوعدوستی، فضیلت مدنی، ادب و وظیفه شناسی وضعیت  58/0و  64/2

  بهتري دارد.

نشان  4ها از آزمون کلموگروف اسمیرونف استفاده گردید که نتـایج جدول جهت تـعیین نـرمال بودن داده     

  باشند.ا نرمال میهدهد که دادهمی
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 ها. نتایج آزمون کلموگروف اسمیرونف براي بررسی نرمال بودن داده4جدول

  

ر شهروندي سازمانی و سرمایه . ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد رفتا5جدول 

  شناختیروان

    1  2  3  4  5  6  7  

              1  آداب اجتماعی  1

            1  **52/0  جوانمردي  2

          1  **67/0  **48/0  وجدان کاري  3

        1  02/0  14/0  **50/0  نوع دوستی  4

      1  **38/0  **55/0  **72/0  **40/0  نزاکت  5

    1  **39/0  **25/0  **45/0  **56/0  **44/0  شناختیسرمایه روان  6

رفتار شهروندي   7

  سازمانی
78/0**  80/0**  71/0**  61/0**  79/0**  45/0**  1  

   )P‹0/01( 01/0** سطح معناداري کمتر از 

  

رابطـه   P‹0/01بین تمامی ابعاد رفتار شهروندي سازمانی و سرمایه روانشناختی در سـطح   )،4(مطابق با جدول     

) بدست آمد در حـالی کـه   r=0/56ین ارتباط بین بعد جوانمردي با سرمایه روانشناختی(بیشترمعناداري وجود دارد. 

  )را با سرمایه روانشناختی دارد. r=0/25بعد نوع دوستی کمترین ارتباط (

 نتیجۀ آزمون N Z  sig  متغیرها

  ها نرمال استداده  632/0  808/0  120  عدالت سازمانی

  داده ها نرمال است  534/0  790/0  120  رفتار شهروندي
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  در ارتباط سرمایه روانشناختی با رفتارشهروندي سازمانی tي ). مقدار آماره2شکل(

شناختی و رفتار شهروندي سازمانی آزمون شده ) می بینید رابطه سرمایه روان2همانطور که در مدل اول(شکل     

شناختی با ابعاد رفتار شـهروند سـازمانی(آداب اجتمـاعی، نـوع دوسـتی،      ) رابطه سرمایه روان3و در مدل دوم(شکل

بـه ترتیـب نتـایج دو آزمـون را بـه       2و 1ال وجدان کاري، جوانمردي و نزاکت) مورد آزمون قرار گرفته است. اشک

نتایج کامل این آزمون ها را با این روش بـه تصـویر    5دهد. جدول روش مدل سازي معادالت ساختاري نشان می

  کشانده است.

  

 

χ2/df=2.6           GFI=0/9٣             AGFI=0/95      

 

χ2/df=2.9    GFI=0/92       AGFI=0/91      RMSEA=0/05 

 خودکارآمدي

 امیدواري

 تاب آوري

 خوشبینی

 سرمایه روانشناختی

 آداب اجتماعی

 جوانمردي

 نزاکت

 نوع دوستی

 وجدان کاري

یه روانشناختیسرما رفتارشهروند سازمانی  

 خودکارآمدي

 تاب آوري

 امیدواري

 خوش بینی

 آداب اجتماعی

 جوانمردي

 نزاکت

 نوع دوستی

 وجدان کاري
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  ندي سازمانیابعاد رفتار شهرو براي ارتباط سرمایه روانشناختی با tي . مقدار آماره3شکل

  

می توان گفت که سرمایه درصد  95در سطح اطمینان  tو معنادار بودن تمامی مقادیر 5با توجه به نتایج جدول     

. همچنین اعتبار و برازش هردو مدل( ابعاد آن تأثیر مثبت بسزایی داردبر  رفتار شهروندي سازمانی و شناختی روان

RMSEA  مقدار 3رجه آزادي کمتر از ، نسبت کاي دو به د08/0کمتر از ،GFI  و  09/0بیشتر ازAGFI   بیشتر از

  گردند.تأیید می )08/0

  

  بحث و نتیجه گیري

 شهروندي رفتار بر معناداري و مثبت تأثیر شناختیروان سرمایه دهد،می نشان تحقیق هاي یافته که طور همان

)، 1391)، امیرخانی(1390زین آبادي( توسط تهگرف صورت هايپژوهش با یافته این که دارد کارکنان سازمانی

)، 2008هسام()، 2007اویوما( و امریک ون )،1995رایان( و ارگان)، 1391صفري()، 1392پارسامهر(

 )2011زیانگ( و )2011(همکاران و اوي و )2010(همکاران و نورمن)، 2010)، اپالتکا(2009)، ایلماز(2008المرت(

  .)23و22و21و20و19و18و17و 7و 16و15و2و 8(باشدمی همسو

 رفتار بر سازمانی هویت و شناختیروان سرمایه تأثیر بررسی به که خود مطالعه در )2010(همکاران و نورمن     

 میزان بردن باال در شناختیروان سرمایه افزایش که یافتند دست نتیجه این به اند،پرداخته سازمانی شهروندي

 دارند تري مثبت عواطف که افرادي داد نشان )2010اپالتکا( .است اهمیت زحائ بسیار سازمانی شهروندي رفتار

 اند یافته محققان مقابل در. دهند انجام را دیگران به کردن کمک و شهروندي رفتارهاي که دارد احتمال بیشتر

 ديشهرون رفتار بین معتقدند محققان از تعدادي .شود می سازمانی شهروندي رفتار کاهش به منجر استرس

 رفتار بینی پیش در خشم مثال عنوان به دارد وجود منفی همبستگی خرابکارانه و منفی رفتارهاي و سازمانی

 را معناداري و منفی ارتباط یک خود تحقیقات در )2007(اویوما و امریک ون .دارد زیادي نقش سازمانی شهروندي

 رسیدند نتیجه این به خود تحقیق در همچنین. دان کرده گزارش رنجوري روان بعد و سازمانی شهروندي رفتار بین

 تحقیقات این همه. اند داشته تأثیر معلمان سازمانی شهروندي رفتار در بیشتر تجربه از استقبال  و گرایی برون که

 مثبت شخصیتی هاي ویژگی نقش و تجربی مطالعات تازگی به .دارد همخوانی ما تحقیق هاي فرضیه با نتایج و

 شهروندي رفتار. اند کرده حمایت را سازمانی شهروندي رفتار در شدن درگیر ثبات و راوانیف بینی پیش در

 سازمانی هاي ویژگی و انگیزش و مثبت هاي نگرش مثبت، شخصیتی هاي ویژگی وسیله به تواند می سازمانی

 مروري مطالعه زا پس) 2011زیانگ( .شود بینی پیش کار انجام به مربوط عدالت و سازمانی حمایت مانند مثبت

 تحقیقات در که) شخصیتی(ذاتی عوامل دسته آن از دریافتند، سازمانی شهروندي رفتار ادبیات روي بر گسترده

 شهروندي رفتار بر قوي اثرات مثبت، تأثیر و پذیرندگی وجدان، متغیرهاي اند، گرفته قرار مطالعه مورد قبلی

 و گراهام دایر، وین مدل کند می کمک سازمانی شهروندي فتارر افزایش به که مدلهایی از دیگر یکی. )24(دارند

 موقعیت به مربوط خصوصیات فردي، خصوصیات از گروه سه که دهد می نشان مدل این. است 1994نیش، داي

 انجام براي را کارمند تمایل و عالقه شده ترکیب هم با سازمان در فرد مقام و شغل به مربوط خصوصیات و

 کرد، بیان توانمی حاضر تحقیق هاي یافته اساس بر .دهد می افزایش سازمانی شهروندي يرفتارها رفتارهاي
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 شهروندي رفتار از که داشت انتظار توانمی ،برخوردارند شناختیروان سرمایهاز سطح باالتري از  که کارکنانی

  .بروز دهند نیز باالتري

 رفتار ابعاد بر معناداري و مثبت تأثیر شناختیوانر سرمایه که بود این تحقیق این هاي یافته دیگر از     

 همچنین. دارد) جوانمردي و اجتماعی آداب دوستی، نوع نزاکت، کاري، وجدان از عبارتند که(سازمانی شهروندي

 جوانمردي بعد بر را تأثیر بیشترین شناختیروان سرمایه سازمانی، شهروندي رفتار ابعاد میان در که شد مشخص

 از تحقیقات بیشتر در و کرده معرفی ارگان که سازمانی يشهروند رفتار هاي مؤلفه از تحقیق این در . محققدارد

 روانشناختی سرمایه متغیر براي همچنین. نمود استفاده سازمانی شهروندي رفتار سنجش براي شود می استفاده آن

 و عاطفی هوش(دیگر بعد دو لوتانز تازگی هب البته بکار برده است. لوتانز توسط شده ارائه هاي مؤلفه و ابعاد از

 عنوان به لذا. است نموده اضافه سازشکاري و بینی خوش مدي،خودکارآ امیدواري، ابعاد به را) ذهنی بودن خوب

  د.گرد می توصیه ابعاد این دارند را ما تحقیق متغیرهاي سنجش قصد آینده در که محققینی براي پیشنهاد یک

 ترینمهم از که داشت خواهد دنبال به سازمان براي مثبتی اتتأثیر طبیعتاً سازمانی يوندشهر رفتار افزایش     

 نگهداري، هاي هزینه کاهش منابع، تخصیص در بیشتر کارایی کارکنان، میان مثبت روابط ارتقا به توانمی هانآ

 نهایت در و منابع از مدکارآ و اثربخش استفاده مشتري، به خدمات بهبود نوآوري، و ابداع در انعطاف افزایش

 رفتار بحث به سازمان مدیران تأمل و توجه اساس این بر. داشت خواهد دنبال به سازمان وريبهره افزایش

 رفتار بر گذار تأثیر و مهم متغیرهاي از یکی عنوان به که شناختیروان سرمایه همچنین و سازمانی شهروندي

  .رسدمی نظر به تاهمی حائز بسیار است، سازمانی شهروندي
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