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Introduction: Nurses are the most effective pillars of the hospital to improve the 

quality of services. Their organizational citizenship behaviors are an important factor 

for improving patient's nursing care. Organizational Citizenship Behaviors (OCB) can 

prevent additional system costs. The present study was an attempt to determine the 

relationship between demographic characteristics and OCB of nurses in Hamadan 

educational centers. 

Methods: This descriptive-analytic correlational study was conducted in 2016-17. 

The sample was 200 nurses selected from five educational centers by stratified random 

sampling method. Data gathering tool were Demographic Information and 

Organizational Citizenship Behavior of Podsakoff Questionnaires. Data were analyzed 

by SPSS 21 and using descriptive and analytical statistics (T-test, ANOVA and Pearson 

correlation coefficient). 

Results: The results showed that a relatively favorable level of nurses’ OCB. There 

were statistically significant relationship between OCB of nurses with age and work 

experience respectively (r = 0/20 and P<0/005) and (P<0/029 and r = 0/16). Mean score 

of Courtesy was 4.03±0.5, Conscientiousness 4.0±0.5, Magnanimity 3.83±0.4, Civic 

Virtue 3.33±3.8, Altruism 3.83±0.4 and the mean score of OCB was 3.8±0.3. 
 

Conclusion: Organizational citizenship behavior of nurses increases with increasing 

their age and work experience. Therefore, to take advantage of the OCB in hospitals, 

intensive attention should be paid to training younger nurses and supporting them. 
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هستند و رفتارهای  در ارتقای خدمات باکیفیت رکان بیمارستانا نتریمؤثر پرستاران: مقدمه

رفتارهای   شود. انجامهای پرستاری محسوب میشهروندی سازمانی آنها، عاملی مهم جهت افزایش مراقبت

کند. مطالعة حاضر تالشی در جهت تعیین رابطه جلوگیری    های اضافیشهروندی سازمانی از افزایش هزینه

 های دموگرافیک با رفتار شهروندی سازمانی پرستاران مراکز آموزشی و درمانی همدان بود.ویژگی

پژوهش  گرفت. نمونةانجام  1395تحلیلی از نوع همبستگی در سال این مطالعة توصیفی :کارروش

ای )نسبتی( انتخاب گیری تصادفی طبقهپرستار بود که از پنج مرکز آموزشی درمانی، با روش نمونه 200

( OCBهای اطالعات دموگرافیک و رفتار شهروندی سازمانی )نامهها پرسششدند. ابزار گردآوری داده

تست، های آماری توصیفی و تحلیلی )تیو از طریق آزمون  21نسخة    SPSSافزار  ها با نرمپادساکف بود. داده

 آنوا و ضریب همبستگی پیرسون( تحلیل شدند.

نتایج بیانگر سطح نسبتًا مطلوب رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بود و رفتار شهروندی سازمانی    ها:یافته 

ارای ارتباط معناداری بود. میانگین نمرة  ( د =0r/ 1۶و >P 0/ 029( و سابقة کار ) =r 0/ 2و >P 0/ 005با سن ) 

و   3/ 33±0/ 3، فضیلت مدنی 3/ 83 ± 0/ 4مردی ، جوان 4/ 3 ± 0/ 5شناسی ، وظیفه  4/ 03 ± 0/ 5ُبعد نزاکت 

 بود.   3/ 8  ±  0/ 3بوده و در کل میانگین نمرة رفتار شهروندی سازمانی    3/ 83  ±  0/ 4دوستی  نوع 

یابد. پرستاران با افزایش سن و سابقة کاری آنها افزایش میرفتار شهروندی سازمانی  :نتیجه گیری

ای به آموزش ها، باید توجه ویژهگیری از مزایای رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستانبنابراین برای بهره

 تر معطوف شود. و حمایت از نیروهای جوان

 ر، مرکز آموزشی درمانیهای دموگرافیک، رفتار شهروندی سازمانی، پرستاویژگی :هادواژهیکل
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 مقدمه

انگیز در حال تغییر و تحول جهان معاصر با سرعتی شگفت 

نقش محوری که در پیشرفت جوامع ها به دلیل است. سازمان 

های امروزی سازمان   .[1]  دارند در کوران این تحوالت قرار دارند

اگر قادر به انطباق خود و نیروهایشان با این تحوالت نباشند 

ها شوند، بنابراین، این سازمان سرعت از گردونة رقابت خارج می به 

اید نقاط های باکیفیت ب برای ادامة حیات خود و ارائة مراقبت 

هایی که یکی از سازمان  . [2] ضعف و قوت خود را بشناسند

شده در آنها اهمیت زیادی دارد، کیفیت مراقبت ارائه 

 .[3،  4]  دهندة خدمات درمانی هستندها و مراکز ارائه بیمارستان 

ها همچون یک واحد صنعتی متشکل از عوامل تولید بیمارستان 

ری و مدیریت هستند و با مانند سرمایه، نیروی انسانی، فناو

استفاده از تسهیالت ویژه، جهت تولید محصولی به نام حفظ، 

بازگشت و ارتقای سالمت جسمانی و روانی افراد جامعه، و نیز 

انجام تحقیقات پزشکی و آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز بخش 

ها بیمارستان  .[5] کنندبهداشت و درمان، نقش اساسی ایفا می 

ای اساسی در اولین ترین موسسة بهداشتی و پایه م به عنوان مه

های بهداشتی و درمانی به حساب سطح ارجاع در ارائة مراقبت 

 [.۶] های مشخص هستند آیند که دارای قلمرو و مسئولیت می 
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-ای از کارکنان این سازمان را تشکیل میپرستاران، بخش عمده 

بیماران، مسئولیت انجام دهند و به دلیل ارتباط بیشتر آنها با 

مراقبت باکیفیت به بیماران نیز بر عهدة آنهاست است. از 

ها و تعامالت تواند رفتارها، نگرش ترین عواملی که می مهم 

پرستاران را در جهت ارائه هرچة بهتر کیفیت خدمات مراقبتی 

از بیماران به کار گیرد، رفتارهای داوطلبانه یا رفتار شهروندی 

رفتار شهروندی سازمانی نوعی از رفتار  .[3، 7] ت سازمانی اس 

ها شده توسط سازمان است که فراتر از رفتارهای رسمی تعریف 

شوند یا به وسیله هستند که به طور مستقیم پاداش داده نمی 

شوند اما در موفقیت عملکردی ساختارهای رسمی شناسایی نمی 

ی دیگر در تعریف  .[8] و عملیاتی سازمان بسیار مهم هستند 

ای از رفتارهای توان گفت رفتار شهروندی سازمانی، مجموعه می 

داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی فرد 

دهد و باعث بهبود مؤثر در وظایف و نیستند، اما فرد انجام می 

شوند. در این تعریف بر سه ویژگی رفتار های سازمانی می نقش 

ت: اول اینکه این رفتار شهروندی سازمانی تأکید شده اس 

داوطلبانه و اختیاری است، یعنی نه یک وظیفة از پیش تعیین 

شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است. دوم اینکه مزایای 

شود، به این معنا که این ها مربوط می این رفتارها به سازمان 

دهد و سوم اینکه، ها کارکردهای مؤثر سازمانی را ترویج می رفتار 

فتارها به طور مستقیم در نظام رسمی پاداش داده این ر

رفتارهای شهروندی به طور مستقیم قابل تقویت   .[9]  شوند نمی 

ای العاده های ویژه و فوق نیستند و همچنین ناشی از تالش 

ها از کارکنانشان، انتظار هایی مانند بیمارستان هستند که سازمان 

که   هستندد کارکنانی  امروزی نیازمنهای  ستان . بیمار [10] دارند 

که این کارکنان تمایل به طوری ه شهروندان خوبی باشند، ب 

داشته  بیماران و  مدیران همیاری و کمک به همکاران،    گسترش 

افراد به همکاری قادر به   ةها بدون تمایل داوطلبان سازمان .  باشند 

خود نیستند و موضوع مهم در این میان نیز تمایز   ة توسع رشد و  

اجبار  وقتییان رفتارهای داوطلبانه و اجباری است. قراردادن م 

در میان باشد فرد فقط در حد رعایت الزامات به انجام وظیفه 

مامی توانایی خود را ت اما در همکاری داوطلبانه فرد  ،پردازد می 

گیرد و حتی از منافع  کار می ه  در جهت رسیدن به اهداف سازمان ب 

گذرد و منافع دیگران را در اولویت قرار  شخصی خود نیز می 

ها، به عنوان یکی  اهمیت پرستاران در بیمارستان . [11]دهد می 

ترین منابع سازمانی در ارائة خدمات باکیفیت درک شده  از مهم 

یت  تواند بسیار بااهم دهند، می ها انجام می است و رفتارهایی که آن 

به دلیل تأثیرات مثبتی که رفتار شهروندی    . [12،  13]  تلقی شود 

سازمانی بر کیفیت ارائة خدمات ارائه شده توسط پرستاران دارد،  

تواند موجب افزایش رضایت بیماران  گونه رفتارها می توجه به این 

  . [14]  و به تبع آن پیشرفت و توسعه سازمان شود 

سازمانی باعث خواهد صرف زمان برای رفتارهای شهروندی  

شد پرستاران زمان محدود کاری خود را به طور کارآمدتری 

خانواده متناسبی دست یابند، که   -تخصیص داده و به تعادل کار 

تواند موجب کاهش تناقض میان حیات شغلی و این امر می 

حیات خانوادگی و نیز کاهش تمایل به ترک شغل آنها و در 

رفتار  .[15] نیروی انسانی شود وری باالتر نهایت موجب بهره 

شهروندی سازمانی از طریق اثرگذاری بر عوامل درونی سازمان 

از قبیل َجو سازمانی، بهبود روحیه، افزایش تعهد سازمانی، 

رضایت شغلی، کاهش تمایل به ترک شغل، کاهش غیبت و 

رفتارهای مخرب شغلی و نیز با تأثیرگذاری بر بهبود عوامل 

چون رضایت بیماران، کیفیت خدمات مراقبتی سازمانی هم برون 

تر در عملکرد کارکنان و و وفاداری بیشتر، موجب کیفیت عالی

 .[1۶]  سازمان خواهد شد 

ها  ترین سازمان ها به عنوان یکی از مهم از آنجا که بیمارستان 

شوند و پرستاران  خدمات سالمتی به بیماران محسوب می   ة در ارائ 

ها  ار مهم در پیشبرد اهداف این سازمان نیز به عنوان عاملی بسی 

هستند، رفتارهای شهروندی سازمانی در پرستاران از اهمیت  

افزایش کیفیت  تواند نقش مؤثری در زیادی برخوردار است و می 

  های بالینی، روانی، و اجتماعی  به ارائة مراقبت پرستاری در حیطه 

مانند   ، عوامل تأثیرگذار شناسایی  ، بیماران داشته باشد. از این رو 

  بر رفتارهای شهروندی سازمانی پرستاران های دموگرافیک  ویژگی 

اهمیت شناخت تأثیر  با توجه به حائز اهمیت است.  بسیار 

،  های دموگرافیک بر رفتارهای شهروندی سازمانی پرستاران ویژگی 

رابطة  با هدف تعیین تحقیقی  ان بر آن شدند تا پژوهشگر 

یک با رفتار شهروندی سازمانی پرستاران  های دموگراف ویژگی 

 . دهند انجام    1395مراکز آموزشی درمانی همدان در سال  

 

 کار  روش

همبستگی نوع    تحلیلی از توصیفی   یک مطالعهحاضر    پژوهش

 نفر(  955مورد مطالعه )   ة جامع   . انجام شد   1395بود که در سال  

 های مختلف مراکز آموزشی بخش  پرستاران شاغل در همة 

 )مراکز آموزشی و درمانی پزشکی همدان انی دانشگاه علوم درم 

با توجه ( بود. بعثت، شهیدبهشتی، اکباتان، فرشچیان و فاطمیه 

همبستگی ضریب )  شده های آماری استفاده به نوع آزمون 
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با  3.1افزار جی پاور ، آزمون آماری تی و آنووا( و با نرم پیرسون 

، ( α=  0/ 05و  :power  ،15 /0 effect size: 0/ 95مشخصات ) 

به عنوان نمونه ای از نوع نسبتی  طبقه تصادفی نفر به روش    200

های هر بیمارستان با توجه به نسبت انتخاب شدند. تعداد نمونه 

ستان به نمونة کل، محاسبه تعداد پرستاران شاغل در آن بیمار

شد و در هر بیمارستان نیز تعداد نمونة هر بخش با توجه به 

یافته به بیمارستان، نسبت تعداد پرسنل بخش به نمونة اختصاص 

نفر،   37نفر، شهیدبهشتی    42نفر، اکباتان    73)بعثت  برآورد شد  

گیری به نفر(. در آخر، نمونه  15نفر، و فاطمیه  33فرشچیان 

صادفی ساده انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه عبارت روش ت 

داشتن ، پرستاران دارای حداقل مدرک کارشناسیبودند از 

تمایل و ی و درمان کار در مراکز آموزشی  ة ماه سابق حداقل شش 

و معیارهای خروج   کنندگان به شرکت در پژوهش رضایت شرکت 

ن ناقص و از مطالعه، عدم تمایل به شرکت در مطالعه و پرکرد 

 ها بود.نامه مخدوش پرسش 

نامة اطالعات دموگرافیک پرسش  اطالعات  گردآوری  ابزار 

)سن، جنس، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، سابقة کار( و 

نامة بود. پرسش  1(OCB) نامة رفتار شهروندی سازمانی پرسش 

گویه   24و همکاران شامل    Podsakoffرفتار شهروندی سازمانی  

گویه( ،  5گویه( ، نزاکت )  5شناسی ) وظیفه  و دارای پنج بعد

 4گویه( و فضیلت مدنی )   5مردی ) گویه( ، جوان  5دوستی ) نوع 

ای لیکرت )کامال ها بر اساس مقیاس پنج گزینه گویه( است. گویه 

؛ کامال 4؛ موافق:  3؛ نه موافق و نه مخالف:  2؛ مخالف:  1مخالف: 

شوند. کمترین نمرة حاصل از گذاری می ( ارزش 5موافق: 

، 7،  ۶،  2سؤاالت  است.    120و بیشترین نمره نیز    24نامه  پرسش 

میانگین سؤاالت شود.  گذاری می ، معکوس نمره 17، و  10،  9،  8

نامه محاسبه شد و سپس رفتار شهروندی هر ُبعد از پرسش 

  شود: سازمانی پرستاران با معیار استاندارد زیر تفسیر می 

(؛ نسبتًا مطلوب 2- 2/ 99(؛ نسبتًا نامطلوب ) 1- 1/ 99نامطلوب ) ] 

 .[17]  ( 4- 5(؛ مطلوب ) 3-3/ 99) 

گانة رفتار شهروندی سازمانی شامل به طور خالصه ابعاد پنج 

 موارد زیر است:

: این بُعد با کمک داوطلبانه به افراد 2دوستی. نوع1

مشخصی در محیط کار و در ارتباط با یک وظیفه یا مشکل 

ای از رفتارهای آگاهانة بط است و شامل مجموعه سازمانی مرت

 
1 Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
2 . Altruism 
3 . Conscientiousness 

رسانی به دیگر افراد سازمان است که هدف هر فرد در کمک

 عمدة آن انجام بهتر وظایف است. 

شود که به فرد : رفتارهایی را شامل می 3شناسی. وظیفه 2

و در دهد وظایف خود را باالتر از حد انتظار انجام دهد اجازه می 

 دهد.نقشی عملکرد مطلوبی نشان می ون انجام وظایف در 

داشتن تمایل از طرف کارمند برای تحمل  : 4مردی. جوان 3

-شرایط غیر قابل تحمل، بدون اعالم نارضایتی در برابر کاستی 

 های واقعی.

: رفتارهایی که از بروز مشکل جلوگیری 5. ادب و مهربانی4

کند، مانند اجتناب از بروز مشکل برای همکاران یا مشورت می

 پیش از اقدام. 

دهد یک کارمند به : رفتاری که نشان می ۶. فضیلت مدنی5

دهد و در جهت آن مسئوالنه شرکت حیات سازمان اهمیت می

 .[18] دارد 

پایایی ساختند و     و همکاران    Podsakoffنامه را  این پرسش 

و برای ابعاد  0/ 81نامه، برای کل پرسش درونی این ابزار را 

، 0/ 85مردی ، جوان 0/ 85، ادب و نزاکت 0/ 85دوستی نوع 

. [19]  به دست آوردند   0/ 72و فضیلت مدنی    0/ 82وجدان کاری  

و همکاران روایی و   Moradi Chaleshtariمطالعات متعدد مانند  

ایی پایایی ابزار را مناسب دانستند و پایایی آن را به روش بازآزم 

به دست  0/ 872و پایایی درونی آن را  0/ 785روز  15به فاصلة 

پایایی این ابزار را برای رفتار  Shokrkonو  Naami . [1] آوردند

، 0/ 90، وجدان کاری 0/ 70، ایثار 0/ 88شهروندی کل 

محاسبه  0/ 89و برای شرافت  0/ 80، احترام 0/ 79مردی جوان 

پایایی کلی ابزار را و همکاران نیز  Fuladvandi .[20] کردند

 .[21]  گزارش کردند   0/ 94

نامه به تأیید اساتید هیئت روایی صوری و محتوایی پرسش 

علمی مدیریت پرستاری دانشکدة پرستاری و مامایی همدان 

نامه در پژوهش حاضر رسید و به منظور تعیین پایایی این پرسش 

آزمون استفاده شد. به این ترتیب که باز از روش آزمون 

نفر از پرستاران مراکز آموزشی و  20نامه در اختیار پرسش 

 دوپزشکی همدان قرار داده شد و سپس درمانی دانشگاه علوم 

نامه در اختیار همان افراد قرار هفته بعد دوباره همان پرسش 

گرفت و در انتها این افراد از مطالعة اصلی خارج شدند. ضریب 

ها محاسبه شد. این نامه همبستگی بین پاسخ به سؤاالت پرسش 

4 . Sportsmanship 
5 . Courtesy 
6 . Civic virtue 
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نامة رفتار شهروندی ضریب در پاسخگویی به سؤاالت پرسش 

، 0/ 902مردی  آزمون برای ابعاد جوان باز سازمانی به روش آزمون 

، 0/ 973، ادب و نزاکت  0/ 944دوستی  ، نوع 0/ 813شناسی  وظیفه 

، به 0/ 95۶مانی کل  و رفتار شهروندی ساز   0/ 884فضیلت مدنی  

 دست آمد. 

اخذ مجوز از معاونت تحقیقات دانشگاه و کمیته  پس از

به همراه ها  نامهحضوری به محل کار، پرسش  ةمراجع  اخالق و با

داخل پاکت در نامة کتبی شرکت در پژوهش، فرم رضایت

کنندگان قرار گرفت، توضیحات الزم به ایشان اختیار شرکت 

ها بدون نامهآوری شد. پرسشل جمع داده شد و پس از تکمی

ذکر نام بود و پرستار پس از تکمیل آن را درون پاکت قرار 

تحویل  در همان شیفت و  چسباندمیدرب پاکت را  داد،می

ها مخدوش نبود و پرستاران به نامهکدام از پرسشهیچ داد.می

 همة سؤاالت پاسخ داده بودند.

و سپس وارد  ه ری شدنامه کدگذا از پرسش  حاصلهای داده 

( SPSS Inc., Chicago, Ill., USA)  21نسخة  SPSS افزار نرم 

)توزیع فراوانی،  های آماری توصیفی ها ازطریق روششدند. داده

)ضریب تحلیلی  های آماری معیار( و روش میانگین و انحراف 

 برای ( تحلیل شدند. تست و آنووا ، آزمون تی همبستگی پیرسون 

پس   رفتار شهروندی سازمانی،نامة  پرسش ای  همؤلفه   بندیدسته 

تک ، فراوانی تک 21نسخة    SPSSافزار  ها در نرم داده   کردن از وارد 

محاسبه شد، سپس بیشترین و کمترین هر مؤلفه سؤاالت 

های تعداد سازه  مؤلفه مشخص شد.  فراوانی سؤاالت هر

مورد بود و میانگین هر سازه با تقسیم نمرة کلی  5نامه، پرسش 

سازه بر تعداد سؤاالت آن به دست آمد. در نهایت برای به دست 

آوردن میزان رفتار شهروندی سازمانی پرستاران، میانگین کلی 

داری نامه مقایسه شد. سطح معنی ها با میانگین نرم پرسش سازه 

 در نظر گرفته شد.  0/ 05عه  در این مطال 
 

 هایافته 

درصد از پرستاران مورد  40نتایج نشان داد که جنسیت 

درصد  84درصد متأهل؛ میزان تحصیالت  53/ 5مطالعه مرد؛ 

 54/ 5سال و  30درصد از پرستاران سن زیر  ۶3/ 5 لیسانس ؛

سال سابقة کار داشتند. میانگین  5درصد از پرستاران کمتر از 

سال بوده و این پرستاران   2/30±5/ 8سن پرستاران مورد مطالعه  

اند. همچنین میانگین سال سن داشته   49و حداکثر    22حداقل  

ابقة کاری سال بوده و حداقل س 7/ 07± 5/ 8سابقة کاری آنها 

 (.1سال بود )جدول    24و حداکثر   1این افراد  

 0/ 5نتایج نشان داد که ُبعد فضیلت مدنی کمترین میانگین ) 

( بیشترین میانگین را 4/ 3 ± 0/ 5شناسی ) ( و وظیفه 3/ 33 ±

درصد از پرستاران در  59/ 4رفتار شهروندی سازمانِی  داشت. 

مطلوب  درصد نیز در وضعیت 39/ 1وضعیت نسبتًا مطلوب و 

 (.2)جدول   قرار داشت 

نتایج نشان داد که هرچند میانگین رفتار شهروندی سازمانی 

پرستاران مرد، دارای مدرک کارشناسی ارشد و متأهل باالتر بود، 

رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بر حسب اما به طور کلی، 

وضعیت تأهل، جنسیت و سطح تحصیالت تفاوت آماری 

نتایج نشان داد همچنین  (.  3دهد )جدول  می معناداری را نشان ن 

 0/ 20و >P 0/ 005رفتار شهروندی سازمانی پرستاران با سن )

r= ( و سابقة کار )0/ 029 P<  0/ 1۶و r= آنها دارای ارتباط آماری )

 (.4)جدول   معنادار بود 

 
 

 . توزیع فراوانی مطلق و نسبی پرستاران بر حسب مشخصات دموگرافیک آنها 1جدول 

 فراوانی )درصد( هادسته متغیر

 80( 40)  مرد جنسیت

 120( ۶0)  زن

 93( 5/4۶)  مجرد وضعیت تأهل

 107( 5/53)  متأهل

 1۶8( 84)  لیسانس میزان تحصیالت

 32( 1۶)  فوق لیسانس

 127( 5/۶3)  30 ≥ سن
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 فراوانی )درصد( هادسته متغیر

38-31  (2۶ )52 

47-39  (5/8 )17 

≥48  (2 )4 

 130( ۶5)  7≥ سابقة کاری

15 – 8  (5/23 )47 

23 – 1۶  (5/8 )17 

≥24  (3 )۶ 

 200( 100)  جمع

 

 نامه رفتار شهروندی سازمانیپرسش: میانگین رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بر حسب تفسیر  2جدول 

 تفسیر حداکثر حداقل معیارمیانگین و انحراف ابعاد شاخص شاخص

 رفتار شهروندی سازمانی

 نسبتاً مطلوب 8/4 ۶/2 83/3±4/0 مردیجوان

 نسبتاً مطلوب 5 2 33/3±5/0 فضیلت مدنی

 مطلوب 5 4/2 03/4±5/0 نزاکت

 نسبتاً مطلوب 5 4/2 83/3±4/0 دوستینوع

 مطلوب 5 ۶/2 33/4±5/0 شناسیوظیفه

 نسبتاً مطلوب 7/4 8/2 87/3±3/0 کل

 ( 4-5(؛ مطلوب )3-99/3(؛ نسبتاً مطلوب )2-99/2(؛ نسبتاً نامطلوب )1-99/1معیارهای مورد استفاده جهت تفسیر: نامطلوب )

 

 

 (ANOVA و T testمقایسة رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بر حسب جنسیت، سطح تحصیالت و وضعیت تأهل)آزمون  .3جدول 

 رفتار شهروندی سازمانی         

 نام متغیر 
 گروه ها

و  میانگین

 معیارانحراف
 t F Df1 Df2 تعداد

سطح 

 معناداری

 جنسیت
 80 78/94±48/9 مرد

457/1 28/0 19۶ - 59۶/0 
 120 89/92±32/9 زن

 سطح تحصیالت
 1۶8 1/93±21/9 کارشناسی

59/1- 25/0 19۶ - ۶14/0 
 32 03/9۶±23/10 کارشناسی ارشد

 وضعیت تأهل

 88 54/91±5۶/9 مجرد

 109 28/95±7۶/8 متأهل  ۶85/0 195 2 932/3 -

 3 00/94±۶8/18 مطلقه
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 های دموگرافیک سن و سابقة کار با رفتار شهروندی سازمانی همبستگی پیرسون به منظور بررسی ارتباط ویژگی. نتایج آزمون 4جدول 

 رفتار شهروندی سازمانی   

 متغیر
 سطح معناداری ضریب همبستگی معیارمیانگین و انحراف

 005/0 20/0 2/30±8/5 سن

 029/0 1۶/0 07/7± 8/5 سابقة کار

بحث

های دموگرافیک با  رابطة ویژگی این مطالعه با هدف تعیین 

رفتار شهروندی سازمانی پرستاران مراکز آموزشی درمانی همدان  

ها نشان داد رفتار شهروندی  شد. یافته  انجام  1395در سال 

سازمانی پرستاران به طور کلی و در ابعاد فضیلت مدنی،  

شناسی  دوستی، نسبتًا مطلوب بود و ابعاد وظیفه مردی و نوع جوان 

و   Altuntasو نزاکت در وضعیت مطلوبی قرار داشتند. در مطالعة 

Baykal  ران و  نیز که به بررسی رفتار شهروندی سازمانی پرستا

های ترکیه پرداخته بودند، نتایج  عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان 

نشان داد میانگین رفتارهای شهروندی سازمانی و تمامی ابعاد آن  

نامه باالتر بود و در سطح نسبتًا مطلوب قرار  از میانگین ُنرم پرسش 

دلیل باال بودن رفتار شهروندی سازمانی در مطالعة   . [ 11]  داشت 

ای پرستاران مربوط دانست. از  توان به ماهیت حرفه می حاضر را 

آنجا که پرستاران در تماس مداوم با بیماران هستند، دائمًا در  

کنند و  جهت بهبود وضعیت روحی و جسمی بیماران تالش می 

این امر مستلزم آنست که از رفتارهای فرانقشی مانند رفتار  

 شهروندی سازمانی باالیی برخوردار باشند. 

ایج نشان داد رفتار شهروندی سازمانی پرستاران با سن و نت 

سابقة کار آنها دارای ارتباط آماری معنادار بود. نتایج با مطالعات 

Mayel Afshar  و همکاران همسو است. در مطالعة آنها که با

شناختی بر رفتار های جمعیت عنوان »بررسی تأثیر ویژگی 

ای آموزشی منتخب هشهروندی سازمانی کارکنان بیمارستان 

پزشکی شهر تهران« انجام شده بود، نشان داده شد دانشگاه علوم 

که با افزایش سن و سابقة کاری، میزان رفتار شهروندی سازمانی 

نتایج تحقیق نشان داد   . [ 34] یابدکارکنان بیمارستان افزایش می 

رفتار شهروندی سازمانی تفاوت معناداری با وضعیت تأهل، سطح 

جنسیت پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر  تحصیالت و

که رابطة سرمایه اجتماعی  Dehghaniهمدان ندارد. در مطالعة 

های و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان بیمارستان 

پزشکی هرمزگان را سنجیده بود، آموزشی درمانی دانشگاه علوم 

نسیت رفتار شهروندی سازمانی این کارکنان با وضعیت تأهل و ج 

در ارتباط نبود و فقط با سطح تحصیالت مرتبط بود که آن هم 

به صورت عکس گزارش شده است؛ بدین معنا که با افزایش 

سطح تحصیالت افراد، میزان رفتار شهروندی سازمانی آنها کمتر 

 .[ 24]   شده بود
 

  نتیجة نهایی:

نتایج نشان دادند که رفتار شهروندی سازمانی پرستاران 

های آموزشی و درمانی همدان در سطح نسبتًا ن بیمارستا

تواند بیانگر این باشد که برای مطلوبی است. این یافته می

رسیدن به رفتار شهروندی سازمانی مطلوب در میان پرستاران، 

 .تواند مؤثر واقع شوداندیشیدن تدابیر مدیریتی مناسب می

ان با همچنین نتایج نشان داد رفتار شهروندی سازمانی پرستار

های دموگرافیک سن و سابقة کاری آنها ارتباط آماری ویژگی

مثبت و معناداری دارد. بدین صورت که با افزایش سن و به 

تبع آن سابقة کاری پرستاران، رفتار شهروندی سازمانی آنها 

شود. بنابراین، لزوم توجه بیشتر به کارکنان نیز بیشتر می

حمایت و تشویق آنها  های مدون وتر و همچنین آموزشجوان 

ها در آنها شود و با سازی این رفتارتواند باعث درونیمی

ها در آینده شاهد افزایش و گیری از این آموزش بهره

کارگیری رفتارهای فرانقشی توسط این پرستاران در به

 ها خواهیم بود. بیمارستان 
 

 سپاسگزاری

کارشناسی نامة دانشجویی مقطع این مقاله حاصل پایان

و کد اخالق  9404091980ارشد مصوب به شمارة 

45،1394UMSHA.REC.  ،  معاونت تحقیقات    15/4/94تاریخ

پزشکی همدان است. پژوهشگران بر و فناوری دانشگاه علوم

های دانند که از کلیة پرستاران بیمارستانخود الزم می

 پزشکی همدان که در اجرای اینآموزشی درمانی دانشگاه علوم

 پژوهش همکاری داشتند، کمال تشکر و قدردانی کند.
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 منافعدر تعارض 

 تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 
 

 منابع مالی

 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است.
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