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Abstract
Background and Objectives: Nowadays, successful organizations
expect their employees to behave beyond their own roles. No benefits
have been defined in reward system for these extra-role behaviors that
are interpreted as organizational citizenship behavior. Medical and
Healthcare organizations, due to the nature of their work, require such
employees with extra-role behaviors. The present research was
conducted with the purpose of determining the status of citizenship
behavior in nurses.
Methods: This descriptive-correlational study was performed on 96
nurses working in Imam Khomeini Hospital of Noor city. Samples
were selected using simple random sampling method. Data gathering
tool included two parts: demographic information and Organizational
Citizenship Behavior in five dimensions {altruism, courtesy,
sportsmanship, conscience, and civic virtue}. The data were analyzed
using correlation test and path analysis.
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Results: In this study, Pearson statistical test showed a significant
correlation between organizational citizenship behavior and its
dimensions among nurses (p<0.001). Structural Equation Modeling
Test showed that the variables, such as: altruism (0.87), courtesy
(0.80), sportsmanship (0.63), conscience (0.58), and civic virtue (0.96)
are explanatory of organizational citizenship behavior. The status of
organizational citizenship behavior and its dimensions, were favorable
(Sig=0.001).
Conclusion: According to the results and importance of organizational
citizenship behavior as the excellent behavior in organization, it is
suggested to hospital administrators to improve the status of this
variable in the organization using organizational policies and programs
focusing on organizational citizenship behavior.
Keywords: Hospitals; Nursing; Organizational citizenship behavior;
Mental health.
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مقاله پژوهشي

)(Original Article

تبیین وضعیت رفتار شهروندی سازمانی و شاخصهای آن در پرستاران بیمارستان ،با
رویکرد مدل معادالت ساختاری
2

حسین صمدی میارکالئی ،*1حمزه صمدی میارکالئی

واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی،

زمینه و هدف :امروزه ،سازمانهاي موفق از كاركنان خود انتظار دارند رفتارهایی فراتر از نقش

قائمشهر ،ایران.

خود انجام دهند .این رفتارهاي فرانقشی كه در سیستم پاداش ،مزایایی براي آن تعریف نشده

2گروه مدیریت دولتی ،واحد علوم و

است ،به رفتار شهروندي سازمانی تعبیر میشود .سازمانهاي مراقبت بهداشتی و درمانی نیز به

تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،

دلیل ماهیت كاري خود نیازمند چنین كاركنانی با رفتارهاي فرانقشی هستند .تحقیق حاضر با

ایران.

هدف تعیین وضعیت رفتار شهروندي در پرستاران انجام شد.
روش بررسی :این تحقیق بهصورت توصیفی  -همبستگی بر روي  96پرستار شاغل در
بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نور انجام شد .نمونهها به روش نمونهگیري تصادفی ساده
انتخاب شدند .ابزار جمعآوري اطالعات شامل :دو بخش اطالعات جمعیتشناختی و رفتار
شهروندي سازمانی در پنج بُعد {نوعدوستی ،تواضع ،جوانمردي ،وظیفهشناسی و ادب (عفت)
اجتماعی} بود .دادهها با استفاده از آزمون همبستگی و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :در این مطالعه ،آزمون آماري پیرسون ،همبستگی معنیداري را میان رفتار شهروندي
سازمانی و ابعاد آن در میان پرستاران نشان داد ( .)p0/001آزمون مدل معادالت ساختاري نیز
نشان داد متغیرهاي نوعدوستی ( ،)β=0/87تواضع ( ،)β=0/80جوانمردي ( ،)β=0/63وظیفهشناسی

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

( )β=0/58و ادب (عفت) اجتماعی ( ،)β=0/96تبیینكننده رفتار شهروندي سازمانی هستند.

حسین صمدی میارکالئی ،باشگاه

همچنین وضعیت رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد آن در شرایط مطلوبی قرار داشتند

پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه

(.)Sig=0/001

آزاد اسالمی ،واحد قائمشهر ،قائمشهر،

نتیجهگیری :با توجه به نتایج و اهمیت رفتار شهروندي سازمانی بهعنوان رفتار متعالی در

ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
hossein_samadi22@yahoo.com

تاریخ دریافت94/9/7 :
تاریخ پذیرش95/2/29 :

سازمان ،به مدیران بیمارستانی پیشنهاد میگردد با سیاستها و برنامههاي سازمانی معطوف به رفتار
شهروندي سازمانی ،وضعیت این متغیر را در سازمان بهبود بخشند.
کلید واژهها :بیمارستانها؛ پرستاري؛ رفتار شهروندي سازمانی؛ سالمت روان.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Samadi Miarkolaei H, Samadi Miarkolaei H. The Explanation of the status of
organizational citizenship behavior and its indicators among hospital nurses
using structural equation modeling approach.
]Qom Univ Med Sci J 2017;11(4):80-89.[Full Text in Persian
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1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،

چکیده

حسین صمدي میاركالئی و همکاران

تبیین وضعیت رفتار شهروندي سازمانی و شاخصهاي آن در پرستاران بیمارستان... ،

امروزه ،حیات بشري با تحوالت و دگرگونیهاي شگفتانگیزي

تقریباً  30شکل بالقوه مختلف رفتار شهروندي ،شناسایی و تعریف

همراه است .بنابراین ،سازمانها بهعنوان زیرمجموعهاي از حیات

شده است .با این حال ،مقدار زیادي از همپوشانی مفهومی بین این

انسانی ،باید خود را براي رویارویی با این تحوالت عظیم آماده

ابعاد ارائهشده وجود دارد.

كنند ( .)1نیروي انسانی ،پایه و اساس نظامهاي بهداشتی درمانی را

در این تحقیقات میتوان به  7موضوع یا بُعد مشترک دست یافت:

تشکیل میدهند و پرستاران بهعنوان منابع انسانی این سازمان ،نقش

 -1رفتارهاي كمکی؛  -2رفتارهاي جوانمردي (ورزشكاري)؛

بهسزایی در ارتقاي سالمت جامعه دارند .در صورت عدم وجود

 -3وفاداري سازمانی؛  -4پذیرش (تعهد) سازمانی؛  -5ابتکار

نیروي كارآمد و ذبده پرستاري ،سازمانهاي مراقبت بهداشتی و

(نوآوري) فردي؛  -6رفتار مدنی؛  -7توسعه فردي (.)13

درمانی نمیتوانند به موفقیت دست یابند .یکی از مهمترین عوامل

 Organابعاد رفتار شهروندي سازمانی را اینگونه بیان كرده است

مؤثر در جهت ارتقاي كیفیت خدمات پرستاران به بیماران ،رفتار
شهروندي سازمانی است ( .)2رفتارهاي شهروندي سازمانی را

"نوعدوستی ،وظیفهشناسی ،جوانمردي (مردانگی) ،تواضع ،عفت
(ادب) اجتماعی" ( .)14-18در مورد پیشینه تحقیقات انجامشده

میتوان در غالب رفتارهاي موجود در یک كارمند ،مستقل از

در حوزه رفتار شهروندي سازمانی Bachrach ،و همکاران در

هدف بهرهوري كارمند كه مستقیماً كاركرد اثربخش سازمان را

تحقیق خود با بررسی اثرات رفتار شهروندي سازمانی بر عملکرد

بهبود میبخشد ،تعریف كرد ( .)4،3رفتار شهروندي سازمانی،

كاركنان دریافتند رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد وابسته به آن،

مجموعهاي از رفتارها را شامل میشود كه به اشکال مختلف مانند

ضمن داشتن همبستگی با عملکرد كاركنان ،میانگینی باالتر از حد

رفتارهاي بهنفع اجتماع ،شهروندي سازمانی ،كمک كردن یا

متوسط داشته و همه مؤلفههاي آن ،تبیینكننده رفتار شهروندي

عملکرد تركیبی نامیده شدهاند ( .)5در واقع ،رفتار شهروندي

سازمانی میباشند ( .)19صمدي میاركالئی و همکاران ( )20نیز

سازمانی به یک نوع رفتار بصیرت (دلبخواهی) اشاره میكند كه

در تحقیقی به شناسایی و سنجش مؤلفههاي رفتار شهروندي

بهطور مستقیم شناخته و پاداش داده نمیشود ،اما میتواند كاركرد

سازمانی پرداختند .نتایج نشان داد رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد

كلی سازمان را ارتقا بخشد (.)6-8

آن ،در وضعیت مطلوبی قرار دارد و همه ابعاد رفتار شهروندي

رفتارهاي شهروندي سازمانی براي سازمانها مفیدند ،ولی باز هم

سازمانی ،تبیینكننده آن هستند ( Boglera & Somech .)20نیز

بهعنوان یکی از فعالیتهاي اصلی شغل در نظر گرفته نمیشود.

در مقالهاي با هدف توسعه رفتار شهروندي سازمانی و با استفاده از

این رفتارها اغلب بهوسیله كاركنان براي حمایت از منابع سازمان

مدل  Somechو  ،Drach-Zahavyمیانگین رفتار شهروندي

صورت میگیرد ،درصورتیكه منافع شخصی را به دنبال ندارد

سازمانی ( )M=3/56 ،SD=0/25را باالتر از حد متوسط ارزیابی

( Podsakoff .)10،9و همکاران (سال  )1997معتقدند رفتار

كردند (.)21

شهروندي سازمانی ،به كاركنان كمک میكند تا بسیار زودتر
مولد شده و به تولید بپردازند ،همچنین كمک میكند تا بهترین

 Allenو همکاران ،در تحقیق خود تحت عنوان "مصاحبهاي
ساختارمند جهت اعتباریابی ابعاد رفتار شهروندي سازمانی" نشان

اعمال و رویهها در سازمان گسترش یابد و از اینرو عملکرد

دادند مدل ارائهشده در تحقیق و مؤلفههاي آن ،نقش تبینی بر

افرادي را كه این اعمال و رویهها را میآموزند ،ارتقا میدهد.

رفتار شهروندي سازمانی داشته و از بین ابعاد رفتار شهروندي

رفتار شهروندي سازمانی موجب ارتقاي كارآیی و انعطافپذیري

سازمانی ،بُعد وظیفهشناسی ( )M=3/01 ،SD= 0/72بیش از حد

سازمانی میشود (.)12،11

متوسط ارزیابی شد ( .)22در پژوهشی دیگري كه توسط Ensher

باوجود عالقه رو به رشد در زمینه تحقیقات رفتارهاي شهروندي،

و همکاران انجام شد نتایج ،میانگین رفتار شهروندي سازمانی

بررسیها از ادبیات در این زمینه ،نشان از عدم اجماع در مورد

كاركنان ( )M= 2/99( )SD= 0/45را در سطح مطلوب نشان داد

ابعاد این مفهوم را میدهد.

(.)23
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مقدمه

در واقع ،بررسیها از ادبیات رفتار شهروندي نشان میدهد كه

حسین صمدي میاركالئی و همکاران

تبیین وضعیت رفتار شهروندي سازمانی و شاخصهاي آن در پرستاران بیمارستان... ،

سازمانهاي بهداشتی و درمانی ،به دلیل اینکه درپی ارضاي

معنیداري ضریب رگرسیونی سازههاي مختلف پرسشنامه

نیازهاي بیماران و جلب رضایت آنها میباشند ،ضروري است.

پیشبینی گویههاي مربوط بررسی گردد تا از برازندگی الگوي

بنابر اهمیت موضوع ،در این مقاله به تعیین وضعیت رفتار

اندازهگیري و قابلتوجه بودن گویههاي آن در اندازهگیري،

شهروندي سازمانی و شاخصهاي آن ،میان پرستاران بیمارستان

اطمینان حاصل گردد .در این پژوهش این موارد با استفاده از

امام خمینی (ره) شهرستان نور پرداخته شد.

مدلسازي معادله ساختاري با استفاده از نرمافزار  LISRELانجام
شد .در این مطالعه از آزمون همبستگی (جهت تعیین میزان

روش بررسی

همبستگی بین متغیرها و محاسبه برخی شاخصهاي مركزي و

پژوهش حاضر از نظر هدف ،كاربردي و از نظر نحوه گردآوري

پراكندگی) ،مدل معادالت ساختاري {بهمنظور تبیین كلیت و

دادهها ،توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادالت

برازش معنیداري و تحلیل مسیر (نقش تبیینی) ،متغیرهاي پنجگانه

ساختاري بود .در این مدل ،روابط ساختاري میان متغیرهاي رفتار

بر فرآیند رفتار شهروندي سازمانی با استفاده از روابط خطی

شهروندي سازمانی و نقش تبینی متغیرهاي رفتار شهروندي

ساختاري لیزرل} ( )20و آزمون تی تکنمونهاي (جهت تعیین

سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار

اینکه آیا متغیرهاي پنجگانه مشهود در ابزار پرسشنامه و رفتار

گرفت .جامعه آماري شامل پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره)

شهروندي سازمانی ،شرایط مطلوبی را داشتهاند یا خیر؟) استفاده

شهرستان نور بود .نمونهها با استفاده از روش نمونهگیري ساده

شد.

انتخاب شدند .حجم نمونه از رابطه كوكران ( )24و با فرض
فراوانی برابر  ،%50خطاي  %5و حدود اطمینان  125 ،%95نفر

یافتهها

محاسبه گردید .در نهایت 110 ،پرسشنامه میان پرستاران

در این مطالعه از لحاظ جنسیت %10،پرستاران ،مرد و  ،%90زن

بیمارستان ،توزیع و با پیگیريهاي بهعملآمده ،تعداد  96پرسشنامه

بودند .از لحاظ میانگین سنی %62/5 ،در گروه سنی زیر  30سال و

مناسب تجزیه و تحلیل ،جمعآوري شد.

 %37/5در گروه سنی باالي  30سال قرار داشتند .همچنین %75

براي سنجش متغیرهاي رفتار شهروندي سازمانی ،از پرسشنامه

پرستاران داراي مدرک تحصیلی كارشناسی و باالتر و  %25داراي

استاندارد  Niehoffو  Moormanاستفاده گردید ( .)25این

مدرک تحصیلی كاردانی و پایینتر بودند .از میان پرستاران

پرسشنامه متشکل از دو بخش سؤاالت جمعیتشناختی و سؤاالت

پاسخگو %11/25 ،داراي سابقه كاري چند ماهه %68/75 ،سابقه

مختص به رفتار شهروندي سازمانی میباشد .هركدام از متغیرهاي

1-10ساله و  %12/5سابقه  11 – 20سال و  %7/5سابقه كاري باالي

رفتار شهروندي سازمانی {شامل :نوعدوستی ،تواضع ،جوانمردي،

 20سال داشتند.

وظیفهشناسی و ادب (عفت) اجتماعی} از چهار گویه تشکیل شده

همبستگی میان رفتار شهروندي سازمانی و مؤلفههاي آن ،در سطح

است.

معنیداري ( Sig:0/000از  0/05كمتر) ،معنیدار بود (جدول
شماره .)1
جدول شماره :1میانگین±انحراف معیار و همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیرهای پژوهش

1

رفتار شهروندی سازمانی

M±SD
3/72 ± 0/50
3/18 ± 0/72

**

1

3

2

5

4

*
0/48

*

2

نوعدوستی

3

تواضع

3/62 ± 0/70

**0/79

*0/16

*

4

جوانمردی

4/04 ± 0/62

**0/80

0/13

**0/69

*

5

وظیفه شناسی

3/82 ± 0/68

**

0/69

**

0/29

**

0/46

**

0/53

6

ادب (عفت) اجتماعی

4/02 ± 0/79

**

0/78

**

0/28

**

0/51

**

0/54

** p<0/01

*
**

0/39

*p<0/05
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امروزه ،شناسایی و ارزیابی رفتار شهروندي سازمانی براي

پیش از ارزیابی الگوي ساختاري ارائهشده ،الزم است تا

حسین صمدي میاركالئی و همکاران

تبیین وضعیت رفتار شهروندي سازمانی و شاخصهاي آن در پرستاران بیمارستان... ،

براي بررسی قابلیت اعتماد و پایایی پرسشنامه  Niehoffو

متغیرهاي این سازه را نشان میدهد ،براین اساس مجذور خطاهاي

 ،Moormanاز معیار آلفاي كرونباخ استفاده گردید .براي تمامی

مدل ( ،)0/086كوچکتر از  0/10است ،همچنین  )1/36( χ2/dfنیز

سازههاي مورد سنجش این تحقیق ،مقدار آلفاي مورد نظر ،حداقل

كوچکتر از  3میباشد .آلفاي كرونباخ براي كل رفتار شهروندي

 0/70به دست آمد .نتایج ،بیانگر بارعاملی مناسب براي هر گویه

سازمانی برابر با  0/91به دست آمد ( جدول شماره .)2

است (بیشتر از مقدار  )1/96و اعتبار ابزار پژوهش در اندازهگیري
شاخص

نوعدوستی

تواضع

رفتار شهروندی
سازمانی

جوانمردی

وظیفهشناسی

ادب (عفت)
اجتماعی

بارعاملی

تا چه اندازه به افراديكه باركاري (وظایف) سنگینی را بر عهده دارند ،كمک میكنید.

0/34

tvalue
2/58

گویه
تا چه اندازه به افراديكه غایب هستند ،كمک میكنید.

0/21

2/14

تا چه اندازه به كسانیكه با مسائل مرتبط با كار سر و كار دارند ،با رضایت و از روي میل كمک میكنید.

0/31

3/41

تا چه اندازه به به افراديكه جدیدالورود هستند كمک میكنید ،حتی اگر نیازي به كمک شما نباشد.

0/33

3/58

تا چه اندازه به افراديكه ممکن است تحت تأثیر اقدامات و تصمیمات قرار بگیرند مشاوره میدهید.

0/40

4/28

تا چه اندازه به حقوق دیگران تجاورز نمیكنید و از آنها سوءاستفاده نمیكنید.

0/66

7/65

تا چه اندازه گامهایی را در جهت ممانعت از ایجاد مسائل با سایر همکاران برمیدارید.

0/84

9/68

قبل از اخذ تصمیمات و انجام اقدامات ،تا چه اندازه به دیگران آگاهی میدهید.

0/52

5/84

نسبت به شکایت از مسائل پیشپا افتاده ،جزئی و كماهمیت زمان صرف نمیكنید.

0/33

3/44

«از كاه كوه نمیسازید» (مسائل را بزرگتر از آنچه كه هست نشان نمیدهید).

0/49

5/43

بهطور دائم و پیوسته در مورد ترک شغلتان صحبت نمیكنید.

0/73

8/48

به جاي توجه بر جنبههاي نادرست وضعیت خود ،تا چه اندازه به جنبههاي مثبت آن توجه میكنید.

0/61

6/53

تا چه اندازه وقتشناس هستید.

0/36

3/85

تا چه اندازه از ایجاد وقفه در كار و صرف زمان زیاد براي صرف غذا جلوگیري میكنید.

0/32

3/59

تا چه اندازه از ایجاد وقفههاي اضافی در زمان كار پرهیز میكنید.

0/68

7/47

تا چه اندازه نسبت به قوانین مطیع هستید ،حتی زمانیكه تحت نظارت هیچ كسی قرار ندارید.

0/35

3/90

تا چه اندازه از تغییرات سازمانی در بیمارستان حمایت میكنید.

0/84

9/31

تا چه اندازه تمایل به انجام وظایفی دارید كه ضروري نیستند ،اما به ایجاد تصویر بیمارستان كمک میكنند.

0/76

8/55

تا چه اندازه تم ایل به مشاركت در جلساتِ مرتبط با بیمارستان داشته و در آن جلسات مشاركت میكنید.

0/54

5/52

تا چه اندازه نسبت به پیشرفتها و توسعهها در بیمارستان موافق بوده و از آن حمایت میكنید.

0/53

5/38

مـدل معـادالت سـاخـتـاري و روابـط بـیـن متـغـیـرهـا در شکـل
ضرائب Tvalue

نشان داده شده است.
ضرائب استاندارد

شکل :مدل معادالت ساختاری روابط بین متغیرهای مشاهدهگر پنجگانه و متغیر مکنون.
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جدول شماره  :2سازههای مورد بررسی ،سنجههای آن ،روایی و پایایی مدل

حسین صمدي میاركالئی و همکاران

تبیین وضعیت رفتار شهروندي سازمانی و شاخصهاي آن در پرستاران بیمارستان... ،

در مطالعه حاضر ،شاخصهاي برازش براي تحلیل مدل تحقیق

شاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی برازش

شامل :نسبت مجذور كايدو به درجههاي آزادي ( ،)χ2/dfریشه

تعدیلشده ( )AGFIو شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطاي

میانگین مربعات باقیمانده ( ،)RMRشاخص هنجار برازندگی

تقریب ( )RMSEAبود .مقدار قابلاتکا براي تأیید این شاخصها

( ،)NFIشاخص هنجارنشده برازندگی ( ،)NNFIشاخص

و مدل تجربی آن در جدول شماره  3ارائه شده است.

برازنـدگـی فـزاینـد ( ،)IFIشـاخـص برازنـدگی تطبیـقـی (،)CFI
مقدار مطلوب

مقدار بهدستآمده در مدل واقعی

كمتر از 3

1/95

شاخصهای برازش
شاخص هنجار برازندگی ()NFI

بیشتر از 0/90

0/96

شاخص هنجارنشده برازندگی ()NNFI

بیشتر از 0/90

0/96

شاخص برازندگی فزایند ()IFI

بیشتر از 0/90

0/98

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

بیشتر از 0/90

0/98

شاخص نیکویی برازش ()GFI

بیشتر از 0/90

0/96

شاخص نیکویی برازش تعدیلشده ()AGFI

کایاسکوئر بهینهشده ()χ2/df

بیشتر از 0/90

0/90

ریشه میانگین مربعات باقیمانده ()RMR

كمتر از 0/10

0/016

ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA

كمتر از 0/10

0/09

با توجه به نتایج و شاخصهاي برازش باال؛ دریافت مدل

بیانی دیگر ،بُعد ادب (عفت) اجتماعی بهگونه بهتري توانسته

اندازهگیري رفتار شهروندي سازمانی ،مورد تأیید و برازش كامل

واریانس رفتار شهروندي سازمانی را تبیین كند.

است .در واقع مدل ساختاري ،روابط علّی بین متغیرهاي

براساس نتایج ،مقدار ضریب مسیر براي همه متغیرها {شامل :رفتار

مشاهدهگر و مکنون را مشخص كرده و همبستگی علّی و میزان

شهروندي سازمانی با نوعدوستی ،تواضع ،جوانمردي،

واریانس تبیینشده را نمایش میدهد .براساس نتایج مدل معادالت

وظیفهشناسی و ادب (عفت) اجتماعی} ،در سطح مناسب قرار

ساختاري پژوهش كه نشاندهنده آزمون نقشه مدل است؛ دریافت

داشت .از طرفی ،مقدار  ،tباالتر از میزان حد نصاب معنیداري؛

همه شاخصها ،تبیینكننده رفتار شهروندي سازمانی میباشد .در

یعنی  ±1/96به دست آمد كه در نتیجه این همبستگی معنیدار بود

این بین ،بُعد ادب (عفت) اجتماعی داراي باالترین اثر بوده و یا به

(جدول شماره .)4

جدول شماره  :4نتایج مدلسازی معادله ساختاری برای مدل ساختاری پژوهش
ردیف

مسیرهای مدل

ضریب استاندارد عدد معنیداری تأیید/رد فرضیه

رتبه اثر

1

نوعدوستی← رفتار شهروندی سازمانی

0/87

10/50

تأئید

2

2

تواضع← رفتار شهروندی سازمانی

0/80

9/19

تأئید

3

3

جوانمردی← رفتار شهروندی سازمانی

0/63

6/66

تائید

4

4

وظیفهشناسی← رفتار شهروندی سازمانی

0/58

6/05

تأئید

5

5

ادب (عفت) اجتماعی← رفتار شهروندی سازمانی

0/96

12/26

تأئید

1

با توجه به آماره  tمشاهدهشده در جدول شماره  5كه براي همه

شهروندي سازمانی به همراه رفتار شهروندي سازمانی ،در شرایط

متغیرها بیشتر از  -1/64میباشد و معیار تصمیم كه كوچکتر از

مطلوبی میان پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نور

 %5اسـت ،میتـوان نتیجـه گـرفـت در مجمـوع ،همـه ابعـاد رفتـار

قرار دارد.
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جدول شماره  :3شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری

حسین صمدي میاركالئی و همکاران

تبیین وضعیت رفتار شهروندي سازمانی و شاخصهاي آن در پرستاران بیمارستان... ،
جدول شماره  :5نتایج آزمون  tتکنمونهای برای فرسودگی شغلی و ابعاد آن
مقدار آزمون ()tvalue =3

فاصله اطمینان ٪95

نوع دوستی

2/58

95

0/011

0/18

0/33

تواضع

8/75

95

0/001

0/62

0/76

0/48

جوانمردی

16/28

95

0/001

1/04

1/17

0/91

وظیفهشناسی

11/78

95

0/001

0/82

0/95

0/68

ادب (عفت) اجتماعی

12/64

95

0/001

1/02

1/18

0/86

رفتار شهروندی سازمانی

14/04

95

0/01

0/72

0/82

0/61

متغیرها

0/04

بحث

این یافته تحقیق حاضر با نتایج مطالعات  Bachrachو همکاران

امروزه مسئله سالمت ،جزء مهمترین مسائل مورد توجه زندگى

( )21( Boglera & Somech ،)19و صمدي میاركالئی و

جوامع بشري است .در این میان ،نقش پرستاران در نظام سالمت،

همکاران ( ،)1همخوانی داشت.

بسیار مهم است .مطالعات گذشته نشان داده است اگر پرستار

در تحقیق حاضر ،تحلیلهاي انجامشده نشان داد متغیر تواضع با

بهعنوان عضو یا هماهنگكننده تیم درمانی در مراكز پزشکی،

مقدار ضریب مسیر  0/80و مقدار  tباالتر از میزان حد نصاب

نقش فعالی نداشته باشد ،تیم ارتقاي سالمت در كیفیت و

معنیداري ،تببینكننده رفتار شهروندي سازمانی است .در آزمون

اثربخشی كار خود تداوم نخواهد داشت و یا فقط بهصورت

بررسی وضعیت متغیر تواضع نیز این متغیر با مقدار  Sig=0/000و

رسمی و بدون توجه به سالمت و بهطور نامنظم به كار خود ادامه

در سطح  %99اطمینان ،داراي وضعیت قابلقبول و مناسب بود .این

خواهد داد .ازطرفی ،پرستاران بهعلت حجم سنگین كار در

یافته با مطالعات  Allenو همکاران ( ،)22و صمدي میاركالئی و

بیمارستانها و عدم حمایت كافی ،عدم امنیت شغلی ،حقوق كم و

همکاران ( ،)20همخوانی داشت .از طرفی ،متغیر جوانمردي با

ساعت كار زیاد ،معموالً انگیزهاي براي درگیر كردن خود در

مقدار ضریب مسیر  0/63و مقدار  tباالتر از میزان مقدار آستانه

فعالیتها و قبول مسئولیت مؤثر ندارند .مسئلهايكه در چند دهه

معنیداري ،بهعنوان یکی از تببینكنندگان رفتار شهروندي

اخیر براي مدیران بیمارستانی بسیار اهمیت یافته ،موضوع رفتار

سازمانی معرفی شد .پس از بررسی ،وضعیت این متغیر از طریق

شهروندي سازمانی در پرستاران است ،مدیران بیمارستانی همواره

آزمون تیاستیودنت نمایان شد كه متغیر جوانمردي با مقدار

درپی بهبود و توسعه رفتار شهروندي سازمانی در پرستاران هستند

 Sig=0/000و در سطح  %99اطمینان ،وضعیت قابلقبولی را

تا سطح باالیی از خدماتدهی و رضایت مشتریان را براي خود به

داشت .براین اساس ،میتوان این یافته را با نتایج  Ensherو

ارمغان آورند .بر این اساس ،در این تحقیق محققان برآن بودهاند

همکاران ( )23و  Bachrachو همکاران ( )19مطابقت داد.

تا به تبیین و ارزیابی وضعیت رفتار شهروندي سازمانی پرستاران

آزمون معادالت ساختاري در این تحقیق نشان داد متغیر

بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نور با رویکرد مدل معادالت

وظیفهشناسی با مقدار ضریب مسیر استاندارد  0/58و مقدار

ساختاري بپردازند.

باالتر از میزان حدنصاب معنیداري ،تببینكننده رفتار شهروندي

نتایج آزمون معادالت ساختاري نشان داد متغیر نوعدوستی با

سازمانی است و در این میان ،متغیرها كمترین امتیاز را به خود

مقدار ضریب مسیر  0/87و مقدار  tباالتر از میزان حد نصاب

اختصاص دادهاند .در آزمون بررسی وضعیت متغیر تواضع نیز

معنیداري؛ تببینكننده رفتار شهروندي سازمانی است .در آزمون

مشخص گردید این متغیر با مقدار  Sig=0/000و در سطح %99

بررسی وضعیت متغیر نوعدوستی نیز مشخص گردید این متغیر با

اطمینان ،داراي وضعیت قابلقبول و مناسب است .این یافته با

مقدار  Sig=0/011و در سطح  %95اطمینان ،داراي وضعیت

مطالعات  )21( Boglera & Somechو صمدي میاركالئی و

قابلقبول و مناسب است.

همکاران ( ،)1همخوانی داشت.
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آماره t

درجه آزادی

سطح معنیداری

اختالف میانگین

حد باال

حد پایین

حسین صمدي میاركالئی و همکاران

تبیین وضعیت رفتار شهروندي سازمانی و شاخصهاي آن در پرستاران بیمارستان... ،

و مقدار  tباالتر از میزان مقدار آستانه معنیداري ،بهعنوان یکی از

كارگاههاي آموزشی در زمینه اصول رفتار شهروندي سازمانی،

تببینكنندگان رفتار شهروندي سازمانی معرفی شد .در بررسی این

استفاده از بروشورها ،پوسترها و عکسها در زمینه تقویت

امتیاز ،مشخص شده است متغیر ادب (عفت) اجتماعی ،بیشترین

شاخصهاي رفتار شهروندي و مؤلفههاي آن ،مشخصنمودن

امتیاز و رتبه را در میان متغیرهاي تبیینكننده واریانس رفتار

محدوده رفتار درون نقش و رفتارهاي فرانقشی چون رفتار

شهروندي سازمانی به خود اختصاص داده است .پس از بررسی

شهروندي ،ایجاد انگیزه در كاركنان براي پرداختن به رفتارهاي

وضعیت این متغیر از طریق آزمون تیاستیودنت ،نمایان شد متغیر

فرانقش و استفاده از مؤلفههاي رفتار شهروندي در ارزیابی

جوانمردي با مقدار  Sig=0/000و در سطح  %99اطمینان ،وضعیت

عملکرد كاركنان؛ زمینه ارتقاي رفتار شهروندي سازمانی فراهم

قابلقبولی را دارد .براین اساس ،این یافته با نتایج  Allenو

گردد .همچنین باید در بیمارستان ،فضایی ایجاد شود تا پرستاران

همکاران ( )22و  Ensherو همکاران ( ،)23همخوانی داشت.

در اداره امور ،مشاركت فعال داشته باشند و نظرات و عقاید خود

همواره پژوهشگران در تحقیقات خود با محدودیتهایی مواجه

را با دیگران مطرح كرده و براي این نظرات پاداشهایی نیز در نظر

هستند كه بخشی از آنها؛ حتی در ابتداي تحقیق نیز خود را نشان

گرفته شود .توجه به پرستاران و دادن استقاللكاري به آنها نیز

میدهند .در این مطالعه نیز میتوان به محدودیتهایی چون عدم

موجب افزایش رفتار شهروندي میشود.

همکاري برخی از پرستاران در تکمیل پرسشنامه ،كوچک بودن

در نهایت ،براي افزایش رفتارهاي شهروندي سازمانی و جلوگیري

جامعه آماري تحقیق و محدودبودن به یک بیمارستان اشاره كرد.

از رفتارهاي ضدشهروندي توصیه میگردد به استرس شغلی،

بنابراین ،پیشنهاد میگردد تا جامعه آماري بزرگتر یا مجموعه

عدالت سازمانی ،رهبري تحولآفرین ،تعهد سازمانی و فرهنگ

بیمارستانهاي استان مورد ارزیابی قرار گیرند .از طرفی ،بررسی

سازمانی توجه گردد؛ چراكه این عوامل با این رفتارها رابطه

بیمارستانهاي دولتی و غیردولتی و مقایسه رفتار شهروندي

معنیداري در سازمانهاي موفق نشان دادهاند.

سازمانی پرستاران در این بیمارستانها میتواند از موضوعات
جالب براي تحقیقات آینده در حوزه رفتار شهروندي سازمانی

تشکر و قدردانی

باشد.

نویسندگان این مقاله ،بدین وسیله از تمامی مسئولین ،مدیران و
كاركنان بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان نور ،بهخصوص

نتیجهگیری

پرستارانی كه با صبر و متانت خود راهگشاي این مطالعه بودند و

در این مطالعه مشخص گردید متغیرهاي پنجگانه مشاهدهگر مورد

وقت و اطالعات گرانبهاي خود را در اختیار پژوهشگران قرار

بررسی میتوانند تبیینكننده فرآیند رفتار شهروندي سازمانی

دادهاند ،صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایند.

بهعنوان متغیر مکنون باشند كه اثرات تبیینی هركدام نیز بهوضوح
نشان داده شد.
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