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بررسی تاثیر سالمت اداری بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین 

اجتماعی استان کرمان؛ نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی

محمد خوبیاری1 ، صالح مداحیان2 ، دکتر نیما سلطانی نژاد3 

       چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر سالمت اداری بر رضایت 
شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کرمان با در نظر 

گرفتن نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی است. 
مدلسازی  نوع  از  و  همبستگی  توصیفی-  تحقیق  روش  روش: 
سازمان  کارکنان  همة  آماری  جامعة  است.  ساختاری  معادالت 
تامین اجتماعی استان کرمان است که برای گردآوری داده   ها سه 
رضایت  و  سازمانی  شهروندی  رفتار  اداری،  سالمت  پرسشنامة 
شغلی کارکنان به کار گرفته شد. حجم جامعه آماری تعداد 2800 
نفر می باشد که بر طبق جدول مورگان تعداد 338 نفر به عنوان 
نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. برای تعیین روایی 
از  پس  داده   ها  گرفت.  انجام  واگرا  و  همگرا  روایی  پرسشنامه   ها 
جمع  آوری، با نرم  افزار  های آماری SPSS و pls Smart تحلیل شد. 
شغلی  رضایت  بر  اداری  سالمت   .1 داد:  نشان  نتایج  یافته ها: 
و  مثبت  تاثیر  کرمان  استان  اجتماعی  تامین  سازمان  کارکنان 
معناداری دارد. 2. سالمت اداری بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر 
مثبت و معناداری دارد. 3. رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت 
شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کرمان تاثیر مثبت 
بین  رابطه  در  سازمانی  شهروندی  رفتار   .4 دارد.  معناداری  و 
سالمت اداری و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی 

استان کرمان نقش میانجی دارد. 
نتیجه گیری: در نهایت، عامل رفتار شهروندی به عنوان میانجی 
تامین  سازمان  کارکنان  شغلی  رضایت  بر  اداری  سالمت  تاثیر 

پیشنهاد  رو،  این  از  شد.  شناسایی  کرمان  استان  اجتماعی 
بهره وری  برای  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیران  که  می شود 
باالتر کارمندان به عوامل سالمت اداری، رضایت شغلی و رفتار 

شهروندی سازمانی توجه داشته  باشند. 

واژگان کلیدی: سالمت اداری، رفتار شهروندی سازمانی، رضایت 

شغلی، سازمان تامین اجتماعی

      مقدمه

اگر سالمت نظام اداری را نور و روشنایی تصور کنیم، فساد همان 
تاریکی است. از فساد اداری می توان به عنوان یک بیماری نام برد 
که مثل هر بیماری دیگر قابل عالج و درمان است و هرچه زودتر 
تشخیص داده شود سریع تر درمان می گردد و هرچه کهنه  تر گردد 
عالج آن طوالنی تر و دشوارتر خواهد بود (امیرشاهی، 1387). از 
آن  سیاسی  نظام  اجرایی  بازوی  جامعه  هر  اداری  نظام  که  آنجا 
جامعه است، عملکرد درست و نادرست آن می تواند نظام سیاسی 
را تداوم  بخشد یا از مشروعیت بیندازد. یکی از مباحث مهم در 
اداری  سالمت  مساله  به  توجه  اداری  نظام  آسیب شناسی  زمینه 
است (پوپ، 2000). تاثیرات مثبت نظام اداری بر توسعه اقتصادی 
و سایر ابعاد توسعه منوط به سالمت نظام اداری است و در واقع 
می آورد  فراهم  توسعه  برای  را  مناسب  بستر  سالم،  اداری  نظام 
سنگینی  اضافی  هزینه های  اداری  نظام  فساد  نحو،  همین  به  و 
می تواند  ناسالم  اداری  نظام  می کند.  تحمیل  دولت  و  جامعه  به 
به عنوان مصرف کننده بزرگ منابعی که باید صرف توسعه شود، 
درآید و نه تنها مانع توسعه می شود، بلکه همانند باتالقی باشد که 

1. ریاست شعبه ماهان سازمان تامین اجتماعی استان کرمان، کارشناس ارشد مدیریت دولتی
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3. کارشناس امور فنی بیمه شدگان شعبه ماهان سازمان تامین اجتماعی استان کرمان، دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی )نویسنده مسئول 
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منابع را در خودش فرو می  برد (دارایی، 1392).
نظر  در  باید  سازمان  موفقیت  در  انسانی  منابع  اهمیت  امروزه 
مزیت  کارکنان  زیرا   .(2021 همکاران،  و  (بردبار  شود  گرفته 
رقابتی محسوب می شوند و به عنوان سرمایه های انسانی سازمان 
مهم ترین ابزار مدیران در تحقق اهداف سازمان هستند (رضایی، 
خلیل زاده و سلیمانی، 2021). دانشمندان مدیریت معتقدند چنانچه 
نیازهای واقعی کارکنان و شاغلین در سازمان، به درستی درک و به 
آنان بها داده نشود و مدیران به راستی درصدد ارضای آن نباشند، 
بهره وری در سازمان کاهش می یابد (پورسلطانی، میرزایی و زرین، 
1390). برای داشتن یک سازمان پویا و دارای افراد متعهد و برای 
تحقق و اجرای اهداف سازمان به کارمندانی با انگیزه و عالقه مند 
پایدار  محیط  یک  به  کارمندان  این،  بر  عالوه  است.  نیاز  کار  به 
برای کاهش استرس کاری خود به منظور افزایش رضایت شغلی 
نیاز دارند (کارسیلی1 و همکاران، 2021). باتوجه به تفاوت افراد در 
زمینه های مختلف، شغل و انجام وظایف شغلی، مهم ترین منبع 
این  دلیلی  هر  به  چنانچه  و  است  زندگی  در  افراد  بعضی  رضایت 
را  سازمان  آن،  ناخوشایند  پیامدهای  باشد  نداشته  وجود  رضایت 
دچار چالش می سازد. بنابراین یکی از مهم ترین عوامل انگیزشی 
در محیط کار، رضایت شغلی است (بابازاده، 1393). رضایت شغلی 
عبارت است از حالت عاطفی مثبت و در عین حال لذت بخشی که 
یک فرد از کار و شغل خود احساس می کند (اینلیک و یولبگی2 ، 
2021). از پیامدهای نارضایتی شغلی این است که کارکنانی که 
رضایت شغلی ندارند، دائماً بهانه جویی کرده و از سازمان بدگویی 
را  او  و  کرده  بدرفتاری  رجوع،  ارباب  با  کارکنان  این  می کنند. 
بالتکلیف می گذارند، در نتیجه شکایت از سازمان افزایش می یابد 

(وصال، 1394).

از  است  عبارت  سازمانی  شهروندی  رفتارهای  دیگر،  طرفی  از 
مجموعه  ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف 
و  می  گیرد  انجام  وی  توسط  این،  وجود  با  نیست،  فرد  رسمی 
باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می  شود (اپل بائم و 
همکاران3 ، 2004). واژة اختیاری نشان می  دهد این رفتارها شامل 
نیازمندی   های  دادن  انجام   راستای  در  فرد  که  نیست  رفتارهایی 
مشوق  فضای  می  دهد.  انجام  خود  شغلی  وظایف  شرح  یا  نقش 
نیروهای  نگهداری  و  جذب  موجب  سازمانی،  شهروندی  رفتار 
شایسته می شود، بنابراین، از طریق مهیا کردن شرایط تحقق رفتار 
رضایت  بود  مطمئن  می  توان  کار،  محیط  در  سازمانی  شهروندی 
شغلی کارکنان افزایش یابد و عملکرد بهتری از کارکنان مشاهد 

شود (پادساکوف و همکاران4 ، 2000). 
سازمان تامین اجتماعی یک سازمان خدماتی انسان محور است که 
ادراک از سالمت اداری، رفتار شهروندی سازمانی و رضایت مندی 
این  موفقیت  میزان  در  بسزایی  نقش  می تواند  کارکنان  شغلی 
تاکنون  موضوع،  این  اهمیت  علی رغم  باشد.  داشته  سازمان 
پژوهشی به بررسی همزمان متغیرهای مذکور در سازمان تامین 
اجتماعی نپرداخته است. لذا تحقیق حاضر در پی آن است که به 
در  کارکنان  شغلی  رضایت مندی  بر  اداری  سالمت  تاثیر  بررسی 
سازمان تامین اجتماعی با میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی 
بپردازد تا به سوال اساسی این پژوهش مبنی بر اینکه آیا سالمت 
استان  اجتماعی  تامین  سازمان  کارکنان  رضایت مندی  بر  اداری 
کرمان باتوجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی تاثیر دارد، 

پاسخ داده شود. 

        ادبیات موضوع

رضایت شغلی

شرایط  و  عملکرد  مورد  در  فرد  احساس  معنی  به  شغلی  رضایت 
محیط  در  خود  موقعیت  از  افراد  آگاهی  و  درک  است.  او  کاری 
کار در دامنه فرهنگ و نظام ارزش های محل کار و در ارتباط با 
می باشد  فرد  به  مربوط  مسائل  و  استانداردها  انتظارات،  اهداف، 
ابراز  چگونگی  شغلی  رضایت  حقیقت  در   .(2017 (آنتارامین5، 
و  اهداف  درباره  آنها  احساس  چگونگی  و  افراد  احساسات 
رابطه  در  همچنین  است.  شغلی  آینده  برای  آن ها  گزینه های 
همچنین  و  تجارب  تحصیالت،  میزان  اقتصادی،  وضعیت  با 
و  زمیتی  است (لودی،  شده  ارزیابی  دیگر  موضوعات  از  بسیاری 
مگنانو6، 2021). رضایت شغلی می تواند تجربیاتی را نشان دهد 
که بر روی یک فرد تاثیر مثبت داشته است. این تجربیات توانایی 
برانگیختن افراد برای پیگیری و رسیدن به اهداف خود را دارند. 
رضایت مندی شغلی نماد یک معیار کلی یا نتیجه نهایی تجربه 
انسان است (ژو و همکاران7، 2021). همچنین به معنای راضی 
بودن به وضع موجود نیست بلکه منجر به خشنودی نسبی تقریبًا 
پایدار در حرفه می شود که تنها با امکانات مادی به دست نمی آید، 
رضایت  در  موثر  عوامل  از  می تواند  هم  مادی  خوب  اما وضعیت 
رضایت  که  نیست  تردیدی  هیچ   .(2016  ، (روی8  باشد  شغلی 
به  دلیل  دو  به  مدیران  حداقل  دارد.  زیادی  بسیار  اهمیت  شغلی 
اواًل،  می دهند،  اهمیت  سازمان  اعضای  و  افراد  شغلی  رضایت 
افراد ناراضی سازمان را ترک می کنند و بیشتر استعفا می دهند و 
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دومًا، کارکنان راضی از سالمت بهتری برخوردارند و بیشتر عمر 
می کنند.

از موارد دیگر اهمیت رضایت شغلی، اثراتی است که این پدیده در 
کل جامعه خواهد داشت. هنگامی که کارکنان و اعضای سازمان 
از کار خود لذت می برند، زندگی خصوصی آنان در خارج از سازمان 
بهبود می یابد. همچنین مزایای حاصل از رضایت شغلی کارکنان 
سازمان به همه افراد جامعه و شهروندان خواهد رسید. کارکنانی 
که از شغل خود راضی هستند در جهت رضایت شهروندان قدم بر 
می دارند. این افراد نگرشی مثبت تر به زندگی دارند و از نظر روانی؛ 

جامعه را سالم تر می نمایند (رابرستون و کوپر1 ، 2010).
رضایت درونی و رضایت بیرونی از انواع رضایت شغلی می باشند. 
رضایت درونی از دو منبع حاصل می شود. اول احساس لذتی که 
انسان از اشتغال و فعالیت در شغلی عایدش می شود؛ دوم لذتی که 
بر اثر مشاهده پیشرفت و با انجام برخی مسئولیت های اجتماعی 
دست  آنان  به  فردی  رغبت های  و  توانائی ها  رساندن  ظهور  به  و 
می دهد. رضایت بیرونی با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد 
و هر لحظه در حال تغییر و تحول است. از عوامل رضایت بیرونی 
به عنوان مثال شرایط محیط کار، میزان دستمزد و پاداش، نوع کار، 
روابط موجود بین کارگر و کارفرما را می توان نام برد. عوامل درونی 
با  مقایسه  در  می شود،  شامل  را  فردی  حاالت  و  خصوصیات  که 
عوامل بیرونی که شرایط کار و اشتغال را در بر می گیرد از ثبات 
بیشتری برخوردارند. لذت رضایت درونی بیشتر از رضایت بیرونی 

است (بابین، گریفین و هیر2 ، 2016).

رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است 
که جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی 
پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود؛ ولی میزان اثربخشی کلی 
این   .(2004  ، یانگ3  و  جین  (هانگ،  می دهد  افزایش  را  سازمان 
تعریف بر سه ویژگي اصلي رفتار شهروندي تاکید دارد: اول اینکه 
این رفتار باید داوطلبانه باشد؛ یعني نه یک وظیفه از پیش تعیین 
مزایاي  اینکه  دوم  است.  فرد  رسمي  وظایف  از  بخشي  نه  و  شده 
رفتار  که  است  این  سوم  ویژگي  و  دارد  سازماني  جنبه  رفتار،  این 
سیار،  و  (اسالمی  دارد  وجهي  چند  ماهیتي  سازماني  شهروندي 

 .(1386
عوامل متعددی وجود دارند که می توانند رفتار شهروندی را تحت 
تاثیر قرار دهند؛ که می توان آنها را در چهار ویژگی طبقه بندی کرد. 
ویژگی های فردی کارکنان؛ ویژگی هایی چون رضایت شغلی، تعهد 
سازمانی، ادراک عدالت، ادراک از حمایت رهبری و ابتکار فردی 

اهمیت بسیاری در تعیین رفتار شهروندی دارند. ویژگی های شغلی؛ 
درونی  رضایت مندی  شغل،  بودن  تکراری  شغلی،  بازخور  شامل 
شغل به طور معناداری با مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی ارتباط 
دارند. ویژگی های سازمانی؛ ویژگی های سازمان تاحدی می تواند 
بر رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار باشد. تحقیقات نشان داده است 
رسمیت سازمانی، انعطاف ناپذیری سازمانی، حمایت ستادی ارتباط 
نداشته اند. ولی همبستگی  سازمانی  رفتار شهروندی  با  مستمری 
گروهی با تمام مولفه های OCB ارتباط مثبت و حمایت سازمانی 
است.  داشته  معناداری  ارتباط  کارکنان  نوع دوستی  با  شده  ادراک 
ویژگی های مدیریت و رهبری؛ رفتارهای رهبری تحول آفرین مثل 
مناسب،  مدل  ایجاد  چشم انداز،  تعیین  اساسی،  تحولی  رفتارهای 
ارتقاء پذیرش اهداف گروهی، انتظارات عملکردی باال و تحریک 
معنوی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنادار مثبتی دارند. از 
و  اقتضایی  پاداش دهی  رفتار  تعامل گرا،  رهبری  رفتارهای  میان 
حمایتی  رهبری  رفتار  هدف،  مسیر-  رهبری  تئوری  ابعاد  میان  از 
و تئوری مبادله رهبر- عضو با تمامی مولفه های رفتار شهروندی 

سازمانی ارتباط معنادار مثبت دارند (مقیمی، 1384). 

سالمت اداری

سالمت اداری به وضعیتی اطالق می شود که کلیه عوامل و کارکنان 
یک سازمان قابلیت تامین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته 
باشند و بتوانند انحراف از هنجار های اداری، قانونی و موانع اهداف 
سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر الزم و به هنگام را برای 
رفع آن ها لحاظ کنند (حاجیانی، 1389). سالمت اداری به دوام و 
بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن، ارتقاء و گسترش 
در   .(1393 (کمالی،  دارد  اشاره  بیشتر  سازش  برای  خود  توانایی 
مقابل کلمه سالمت، فساد قرار دارد که به عنوان یک پدیده جهانی 
و  دیکتاتوری  جمله  از  جوامع  همه  در  و  تاکنون  باستان  دوران  از 
جوامع دموکراتیک و در همه سازمان ها چه خصوصی و چه دولتی 
وجود داشته است (حیاتی و درخشنده دشتی، 1393). فساد به عمل 
یا تصمیم خارج از ضوابط قانونی که تعداد افراد بیشتری از نتایج 
سازمانی  سالم،  سازمان  می شود.  گفته  می شوند؛  متاثر  آن  منفی 
قابلیت  دارای  باشد،  اعتماد  مورد  اطالعات  مبادله  در  که  است 
اطالعات  برحسب  الزم  تغییرات  ایجاد  برای  خالقیت  و  انعطاف 
به دست آمده است، نسبت به اهداف سازمان یگانگی و تعهد وجود 
دارد، حمایت داخلی و تعهد را فراهم می آورد؛ زیرا تهدید به ارتباط 
خوب و سالم آسیب می رساند، قابلیت انعطاف را کاهش داده و به 
جای عالقه به کل نظام، حفاظت از خود را تحریک می کند (عباس 

زادگان، 1383). 

1 . Robertson and Cooper
2 . Babin, Griffin and Hair

3. Huang, Jin and Yong
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ویژگی های یک سازمان اداری  سالم (کمالی، 1393) عبارت است 
از:

1. دستگاه های نظام اداری بر اساس نیاز های واقعی جامعه شکل 
گرفته اند.

و  سازمانی  تعهد  دانش،  با  افرادی  سازمان ها  انسانی  نیروی   .2
روحیه باشند.

3. نظام و قوانین اداری جنبه انگیزنده داشته باشند نه بازدارنده.
4. به ارزیابی عملکرد بر اساس برون دادهای واقعی اهتمام ورزد.

5. هدایت و رهبری جنبه مشارکتی داشته باشد و قدرت و اختیار 
توزیع شده باشد.

6. رضایت مشتری را به عنوان اصل اولیه تلقی کند.
7. از بازخوردهای نظام به طور مستمر در اصالح آن استفاده کند.

در  دستگاه ها  گزارش دهی  و  مسئولیت پذیری  پاسخگویی،   .8
خصوص عملکردشان به طور جدی مورد توجه قرار می گیرد.

براساس مطالب گفته شده در این تحقیق فرض می شود که: 
H1: سالمت اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان 

تامین اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
تامین  سازمان  کارکنان  شغلی  رضایت  بر  اداری  سالمت   :H2

اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
H3: رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان 

تامین اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

         روش شناسي پژوهش

این پژوهش با توجه به هدف کاربردي و از نظر گردآوري داده ها 
جزء پژوهش هاي توصیفي از نوع همبستگي و به طور مشخص 
مدل یابي معادالت ساختاري است. مهم ترین روش هاي گردآوري 

اطالعات مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیر است:
الف- مطالعات کتابخانه اي

در این قسمت جهت گردآوري اطالعات در زمینه مباني نظري و 
ادبیات پژوهش ، از منابع کتابخانه اي نظیر مقاالت، بررسي پایان 
نامه ها و پژوهش هاي موجود و مرتبط با موضوع، کتب فارسي و 

التین و جستجو در اینترنت استفاده شده است. 
ب- پژوهش هاي میداني

داده ها  جمع آوري  شامل  پژوهش  این  در  میداني  پژوهش هاي 
به وسیله پرسشنامه است. پرسشنامه به کار رفته در این پژوهش 
عددي  ارزش  که  لیکرت  گزینه اي   5 طیف  با  سؤال   13 شامل 
گزینه هاي آن از عدد 1 براي کاماًل موافق تا عدد 5 براي گزینه 
کاماًل مخالف است. بر این اساس براي هر سؤال، پاسخ گزینه ها 

به صورت زیر تنظیم شده است:

مکان  و   1400 سال  سوم  ماهه  سه  تحقیق  انجام  زماني  دوره 
تحقیق سازمان تامین اجتماعی استان کرمان (بخش بیمه ای و 
درمان) مي باشد. کارکنان سازمان تامین اجتماعی جامعه آماري 
نفر   2800 آن ها  تعداد  که  مي دهند  شکل  را  پیش رو  تحقیق 
می باشند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 338 نفر به عنوان 
نمونه انتخاب گردید. جهت کسب اطمینان از روایي، پرسشنامه 
پایه طراحي شده به چند تن از استادان خبره در این حوزه نشان 
پرسشنامه  به  اساتید  این  نظرهاي  و  پاسخ  برمبناي  شد.  داده 
مقدماتي و پس از تعدیالت الزم و تأیید نهایي استادان محترم 
پرسشنامه نهایي تهیه و بین جامعه آماري توزیع شده است. براي 
دارد  وجود  متفاوتی  شیوه هاي  پرسشنامه  یک  پایایی  محاسبه 
که در این تحقیق از روش تعیین ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 
شده است. ابتدا با استفاده از نرم افزار spss ضریب آلفاي کرونباخ 
به صورت جداگانه براي سواالت مربوط به سالمت اداری، رفتار 
شهروندی و رضایت مندی شغلی محاسبه گردید؛ که به ترتیب 

85%، 96%، 78% می باشد و در نهایت ضریب آلفاي کرونباخ کل 
به دست  عدد %86  و  گردید  محاسبه  جا  یک  به صورت  سواالت 
آمده است. با توجه به این که هرچه میزان این ضریب به عدد 
است،  سواالت  باالي  پایایی  نشان دهنده  باشد  نزدیک تر  یک 

پرسشنامه مورد نظر از پایایی مناسبی برخوردار است. 
آماری  آزمون  متغیرها،  توزیع  بررسی  روش های  از  یکی 
توزیع  به  نسبت  را  داده ها  که  است  کولموگروف-اسمیرنوف 
نرمال می سنجد. در این آزمون برای بررسی نرمال بودن داده ها، 
فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع داده ها نرمال نیست در سطح 
اطمینان 95% سنجیده می شود. در صورت نرمال بودن داده ها از 
آزمون های  از  صورت  این  غیر  در  و  پارامتریک  آمار  آزمون های 
آمار ناپارامتریک استفاده می شود. داده ها در قالب فرضیه های زیر 

آزمون می شوند.
H0: فراوانی داده ها از توزیع نرمال پیروی می کند.

H1: فراوانی داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کند.

کامال مخالفمخالفبی تفاوتموافقکامال موافقگزینه

12345ارزش عددی

 جدول1. ارزش مقداری گزینه ها
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همان طور که در جدول فوق مشاهده می کنیم سطح معنی داری 
به دست آمده برای اکثر متغیرها کمتر از 5 درصد است، بنابراین 

فرضیه مقابل، یعنی نرمال بودن داده ها پذیرفته نمی شود.
تحقیق  در  نشد  پذیرفته  داده ها  بودن  نرمال  فرض  که  آنجا  از 
حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اثبات یا رد فرضیه ها، مدل 

شده  استفاده   Smart Pls نرم افزار  و   (SEM) ساختاری  معادالت 
است. همچنین این روش زماني مورد استفاده قرار مي گیرد که 
نیز  نمونه  حجم  و  بوده  کیفي  هم  و  کمي  نوع  از  هم  مقیاس ها 

پایین است. 

          یافته های تحقیق

رسم دیاگرام مسیر در حالت تخمین ضرایب استاندارد

نمودار1: مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد

متغیرها
آزمون کلموگروف اسمیرنف

نتیجه آزمون
سطح معناداريمقدار آماره

نرمال نیست1/980/001سالمت اداری

نرمال نیست2/2500/000رفتار شهروندی
نرمال نیست2/100/000رضایت شغلی

جدول 2. نتایج نرمال بودن متغیرهای موجود در پژوهش

جدول 3. تعاریف عملیاتی متغیرهای مورد پژوهش

مرجعابعادمتغیر

هوی و فیلدمن )1996(فنی- اداری- نهادیسالمت اداری

اسالمی )1386(نوع دوستی- وجدان- جوانمردی- رفتار مدنی- ادب و مالحظهرفتار شهروندی

مقیمی و همکاران )1390(درونی- بیرونیرضایت شغلی
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ضرایب  معناداری  حالت  در  را  تحقیق  مدل   ،2 شماره  نمودار 
معادالت  تمامی  واقع  در  مدل  این  می دهد.  نشان   (t-value)

اندازه گیری (بارهای عاملی) و معادالت ساختاری (ضرایب مسیر) 
نتایج  مدل  این  طبق  بر  می کند.  آزمون   ،t آماره  از  استفاده  با  را 
حاصل از بارهای عاملی، روایی باالی مدل را اندازه گیری می کند 
و تمامی معادالت اندازه گیری در سطح اطمینان 99 درصد معنادار 

شده اند. ضرایب مسیر متغیرهای سالمت اداری، رفتار شهروندی 
و رضایت شغلی در سطح اطمینان 95 درصد معنادار شده اند، زیرا 

آماره t خارج بازه (1/96- تا 1/96+) قرار دارد. 

        نتایج فرضیه های پژوهش

 ،Smart Pls باتوجه به نتایج ارایه شده در جدول شماره 1 از نرم افزار
نتایج 3 فرضیه اصلی پژوهش به صورت زیر ارائه می شود: 

(t-value) نمودار2. مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب

نمودار شماره 1، مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد را 
نشان می دهد. کلیه متغیر های تحقیق به دو دسته پنهان و آشکار 
به  مشاهده شده  یا  آشکار (مستطیل)  متغیرهای  می شود.  تبدیل 
در  می شود،  اندازه گیری  پژوهشگر  به وسیله  مستقیم  گونه ای 
حالی که متغییرهای مکنون (بیضی) یا مشاهده نشده به گونه ای 
مستقیم اندازه گیری نمی شود، بلکه براساس روابط یا همبستگی 
متغیرهای  می شوند.  استنباط  شده  اندازه گیری  متغیرهای  بین 
برون زا  متغیرهای  و  جریان گیرنده  یا  درون زا  نوع  دو  به  مکنون 
است  متغیری  درون زا  متغیر  می شوند.  تقسیم  جریان دهنده  یا 
که از جانب سایر متغیرهای موجود در مدل تاثیر می پذیرد و در 
مقابل متغیر برون زا متغییری است که هیچ گونه تاثیری از سایر 
تاثیر  خود  بلکه  نمی کند؛  دریافت  مدل  در  موجود  متغیرهای 
متغیر   ، برون زا  اداری  سالمت  متغیر  پژوهش  این  در  می گذارد. 
هم  سازمانی  شهروندی  رفتار  متغیر  و  درون زا   شغلی  رضایت 
تخمین  حالت  در  مدل  به  توجه  با  است.  درون زا  هم  و  برون زا 
ضرایب می توان بارهای عاملی و ضرایب مسیر را برآورد کرد. در 

این نمودار اعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسیم می شوند. دسته 
بین  روابط  که  هستند  اندازه گیری  معادالت  عنوان  تحت  اول 
اصطالحًا  را  معادالت  این  می باشند.  آشکار  و  پنهان  متغیرهای 
هستند  ساختاری  معادالت  دوم  دسته  می گویند.  عاملی  بارهای 
که روابط بین متغیرهای پنهان و پنهان می باشند و برای آزمون 
فرضیات استفاده می شوند. به این ضرایب اصطالحاً ضرایب مسیر 
 (R2) تعیین  ضریب  شاخص  بیضی  داخل  اعداد  می شود.  گفته 
واریانس  از  درصد  چند  می کند  بررسی  تعیین  ضریب  می باشند. 
پوشش  و  تبیین  مستقل  متغیرهای  توسط  وابسته  متغییر  یک 
داده می شود. برای متغیر رضایت شغلی مقدار ضریب تعیین برابر 
و  اداری  سالمت  متغیرهای  تمامی  بنابراین  است.  شده   0/384
رفتار شهروندی، در مجموع توانسته اند 38/4 درصد از واریانس 
رضایت شغلی را پوشش دهند. لذا 61/6 درصد باقیمانده مربوط به 
خطای پیش بینی می باشد و می تواند شامل دیگر عوامل تاثیرگذار 

بر رضایت شغلی باشد. 
(t-value) رسم دیاگرام مسیر در حالت معناداری ضرایب
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         نتیجه گیری و پیشنهادات

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سالمت اداری بر رضایت شغلی 
نظر  در  با  کرمان  استان  اجتماعی  تامین  سازمان  کارکنان 
گرفتن نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفت 
بر  اداری  سالمت  که  داد  نشان   H1 از  آمده  بدست  نتیجه  و 
رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی تاثیر 
بر  اداری  سالمت  که  داد  نشان   H2 دارد.  معناداری  و  مثبت 
مثبت  تاثیر  اجتماعی  تامین  سازمان  کارکنان  شغلی  رضایت 
رفتار شهروندی  که  داد  نشان   H 3 آخر،  در  دارد.  معناداری  و 
سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی بر رضایت شغلی آنان 

تاثیر مثبت و معناداری دارد.
از طریق به وجود آورن  ایجاد و حفظ محیطی سالم،  به منظور 
فضا و باور به سالمت اداری، زمینه بروز رفتارهای شهروندی 
فراهم  اجتماعی  تامین  سازمان  در  شغلی  رضایت  و  سازمانی 
می گردد. زیرا کارکنانی که ادراک مثبتی از وجود سالمت اداری 
در محیط کاری خود داشته باشند رفتارهای سازنده و موثرتری 
از خود بروز خواهند داد، هرگاه بحرانی موسسه را تهدید کند، 
رفع  به  را موظف  با یکدیگر متحد شده و خود  آن  رفع  برای 
داوطلبانه  و  آزاد  به صورت  مساعی  تشریک  می دانند،  بحران 
صورت می گیرد و آماده کمک و همکاری سازنده در جهت نیل 
اداری،  اهداف هستند.، همچنین در صورت وجود سالمت  به 
در  انتخاب و عالقه  براساس  آنها  و  رفته  باال  روحیه کارکنان 
آنها  برای  سازمان  در  حضور  و  می کنند  مشارکت  فعالیت ها 
مهم و لذت بخش است. لذا به مدیران سازمان تامین اجتماعی 
براساس  ارتقاء  و  ترفیع  جهت  را  سیستمی  می گردد  پیشنهاد 

پیشرفت  مسیر  و  نموده  طراحی  کارکنان  شایستگی  و  لیاقت 
حرفه ای و ارتقاء شغلی مناسب و همچنین شفافیت در اعطای 
پاداش و دستمزد به کارکنان را ایجاد نمایند تا منجر به تقویت 

سالمت اداری در سازمان تامین اجتماعی گردد. 
شغلی  رضایت  شد،  بیان  نیز  تحقیق  ادبیات  در  که  همان طور 
بهره وری  موجب  نهایت  در  که  است  مفاهیمی  از  کارکنان 
باالتر نیروی انسانی می گردد. در نتیجه، توجه به زیرساخت ها 
و عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان مهم تلقی می شوند. 
یک  بایستی  اداری  سالمت  از  کارکنان  نارضایتی  صورت  در 
کارکنان  با  مدیران  ارتباط  نحوه  و  رویه ها  در  جدی  بازنگری 
صورت گیرد. پیشنهاد می شود مدیران سازمان تامین اجتماعی 
از طریق تقویت فرهنگ وفاداری، اطاعت و مشارکت وظیفه ای 
و مشارکت اجتماعی، میان کارکنان، دوستی، اعتماد و هویت 
کاری  فضای  ایجاد  طریق  از  باید  مدیران  این  کنند.  ایجاد 
ترجیح  و  فداکاری  برای  کارکنان  میل  سازمان،  در  مناسب 
منافع سازمانی بر منافع شخصی و حمایت و دفاع از سازمان 
را افزایش دهند. بدین منظور، کارکنان باید بکوشند در روابط 
و  بگیرند  یاد  را  عاطفی  هوش  مهارت  های  خود،  مراودات  و 
تامین  به مدیران سازمان  این،  بر  افزایش دهند. عالوه  را  آن 
با  مؤثر  و  مفید  ارتباط  برقراری  با  می  شود  پیشنهاد  اجتماعی 
کارکنان، اهداف و ارزش  های آنان را شناخته و برای رسیدن به 
برای موفقیت سازمان  تا کارکنان  بردارند  اهداف سازمان گام 
به طور شخصی احساس مسئولیت کنند و با رفتارهای داوطلبانه 
نقش  های  و  انجام  وظایف  مؤثر  بهبود  باعث  اختیاری خود،  و 

سازمان شوند. 

رضایت شغلیرفتار شهروندیسالمت اداریمتغیر
)3/544( 0/287)10/786( 0/573-سالمت اداری
)4/184( 0/408--رفتار شهروندی
---رضایت شغلی

جدول4. نتایج فرضیه های پژوهش

** معناداری در سطح اطمینان 95 درصد
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