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 چکیمه

رفتار شهروندی سازمانی، نوعی رفتار داوطلبانه و فراتر از وظایف تعریف شده شغلی استت کته   : تقمته

ی هتا شتاخ  توانتد منجتر بته بهبتود بستیاری از      یمت ی امجموعهبه اعتقاد نویسندگان، تقویت آن در هر 

عملکردی فردی و ستازمانی شتوده هتدی ایتو پت وهر، بررستی وفتعیت رفتتار شتهروندی ستازمانی           

 بیمارستان آموزشی شهر یزد بوده 3در  پرستاران

 3 در 1393ستال   کته در  استت کتاربردی   و ، مقطعتی توصتیفی پت وهر اافتر، پ وهشتی    کهر: راش

هتای متذکور در ایتو    یمارستتان بنفر از پرستتاران   171 مجموعاً هه استیزد انجام شدبیمارستان آموزشی 

هتای  یمارستتان بی مختلتف  هابخرز تصادفی ا-طبقه ای صورتبهیری گنمونهپ وهر شرکت کردنده 

ی متورد نیتاز توستر پرسشتنامه رفتتار شتهروندی ستازمانی پودستاکف و         هادادهمورد مطالعه انجام شده 

و بتا   SPSS19آمتاری   افتزار نترم ی شتده توستر   آورجمتع ی هادادهی شده آورجمع( 1990همکاران )

مورد تجزیه و تحلیل  درصد 95داری یمعندر سطح  ANOVAی توصیفی و آزمون هاآمارهاستفاده از 

 قرار گرفتنده

های پ وهر، میانگیو امتیاز رفتار شهروندی سازمانی پرستاران مشارکت کننتده  بر اساس یافتههه: یهاره

بتوده همننتیو نمتره     06/3±46/0و  90/2±42/0، 09/3±47/0بیمارستان مورد مطالعه  3در پ وهر در 

هتتا تفتتاوت معنتتادار آمتتاری بتتا یکتتدیگر     یمارستتتانبن در ایتتو رفتتتار شتتهروندی ستتازمانی پرستتتارا   

 ه value(P =0.060(نداشتند

های یمارستانبنتایج ایو پ وهر نشان داد که نمره رفتار شهروندی سازمانی پرستاران در : گیرازریجه

گونته  یتو اباشده لذا، تدویو و اجرای راهکارها و اقداماتی جهتت بهبتود   یممورد مطالعه در اد متوسر 

 رسدهیمرفتارها فروری به نظر 
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 Abstract 
Introduction: Organizational citizenship behavior is defined as a voluntary 

behavior which goes beyond the prescribed job duties. Authors believe that any 

improvement of employees' organizational citizenship behavior affects 

individual and organizational performance indicators, positively. This study was 

aimed to investigate the nurses' organizational citizenship behavior at three 

teaching hospitals of Yazd city. 
 

Methods: This descriptive and applied study was done through cross-sectional 

method during 2015 at 3 educational hospitals of Yazd city. A total of 171 

nurses contributed in the study. We used stratified-random method for 

sampling. Required data was gathered by Podsakoff (1990) organizational 

citizenship behavior questionnaire. Data analysis was done through SPSS19 and 

by using descriptive statistics and ANOVA with the significance level of 95%. 

 

Results: Based on the findings of the study the mean scores of contributed 

nurses' organizational citizenship behavior at studied hospitals were 3.09±0.47، 

2.90±0.42 and 3.06±0.46 which showed no statistical difference (P value = 

0.060). 

 

Conclusion: Our findings showed that the organizational citizenship behavior 

of the contributed nurses is in moderate situation. Therefore, implementation of 

suitable strategies and actions is required in order to strengthen this kind of 

behavior. 
  Keywords: Organizational Citizenship Behavior, nurse, hospital 
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 تقمته

 Erganمفهوم رفتار شهروندی سازمانی، اولیو بار توسر 

در  Barnard (1938)ارائه شد هر چند پیر از آن،  (1983)

 Katzی خود در مورد تمایل به همکاری در سازمان و هانوشته

در مطالعات خود در مورد عملکرد و  (1964,1966,1978)

نظیر رفتارهای خودجوش و فراتر از نقر در سازمان، مفاهیمی 

یری کارگبه(ه از زمان 1،2ایو مفهوم را تشریح کرده بودند )

واژه رفتار شهروندی سازمانی توسر ارگان، تاکنون تعاریف 

متعددی برای آن ارائه شده استه بر اساس تعریف ارگان، 

رفتار شهروندی سازمانی به هرگونه رفتار داوطلبانه و 

لزامات شغلی ها و ایتمسؤول، هانقرخودجوش که فراتر از 

بوده و توسر سیستم رسمی پاداش سازمان طراای نشده باشد 

به عبارت دیگر، رفتار شهروندی ؛ (3-5شود )یماطالق 

شود که افراد یک سازمان به یمی از رفتار گفته نوعبهسازمانی، 

های یتمسؤولدلیل اس تعلق و همکاری و نه اجبار ناشی از 

دهه گذشته،  2(ه در 6-8ورزند )یمرسمی شغلی بدان مبادرت 

ای را در مطالعات رفتار ی هورفتار شهروندی سازمانی توجه 

 اندکردهسازمانی به خود جلب کرده و محققیو بسیاری تالش 

(ه لذا، 6که به تشریح و توصیف ایو سازه و ابعاد آن بپردازند )

عالوه بر تعاریف متنوع، ابعاد مختلفی برای سازه رفتار 

دی سازمانی توسر نویسندگان مختلف پیشنهاد شده شهرون

استه در طی ایو مدت، پرکاربردتریو مدل ارائه شده برای 

رفتار شهروندی سازمانی، مدل پیشنهادی ارگان بوده استه 

 5ارگان در مدل خود، رفتار شهروندی سازمانی را شامل 

ی هانقرشناسی یا وجدان کاری )انجام بهینه یفهوظزیرمقیاس 

بیر از آننه در شرح وظایف  هاآنری و تمرکز بر کا

ی )همکاری با سایر دوستنوعسازمانی ذکر شده است(، 

های کاری(، فضیلت شهروندی )مشارکت یرمحهمکاران در 

در مسائل سازمانی(، جوانمردی )شکیبایی در برابر  مسئوالنه

مندی( یهگالهای نامطلوب بدون اعتراض، نارفایتی و یتموقع

(ه در 9،6داند )یمب و نزاکت )ااترام به دیگر همکاران( و اد

ی گذشته، پ وهر بر روی رفتار شهروندی سازمانی در هادهه

ه برخی از پ وهشگران، در اندشدهاوزه مجزا انجام  3

ی برای رفتار سازمفهومی خود به تشریح مفهوم و هاپ وهر

ررسی توصیفی به ب صورتبهشهروندی سازمانی پرداخته و یا 

ه از جمله ایو اندپرداختهی مختلف هامجموعهوفعیت آن در 

( بر 2012توان به مطالعات درگاهی و همکاران )یم هاپ وهر

 Altuntas( و 8بیمارستان آموزشی تهران ) 15روی پرستاران 

& Baykal (2014)  ( 10استانبول )بیمارستان عمومی  11در

ی خود هاپ وهر اشاره کرده دسته دوم پ وهشگران نیز در

که عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی و  اندکردهتالش 

ی آن را مورد مطالعه قرار دهنده ایو دسته از هاکنندهیا تعییو 

که  انددادهمطالعات بر روی رفتار شهروندی سازمانی نشان 

های جمعیت شناختی مانند جنس و میزان ی گیوعواملی نظیر 

های شخصیتی و تعهد ی گیو (،11،10-13تحصیالت )

(، پینیدگی 16،11(، ارفه یا تخص  افراد )15،14سازمانی )

(، 10(، تجربه کاری )5ی افراد )اارفه(، خودپنداره 3کار )

( و عدالت ادراک 18(، امایت )17،10،6،1رفایت شغلی )

(، اعتماد به 3(، سبک رهبری )20،19،3شده سازمانی )

( بر سطح 2( و سالمت سازمانی )14،1سرپرستان و سازمان )

گذارنده آخریو گروه یمرفتار شهروندی سازمانی کارکنان اثر 

از پ وهشگران نیز در مطالعات خود در مورد رفتار شهروندی 

که اثرات یا پیامدهای فردی یا سازمانی  اندکردهسازمانی سعی 

رفتار شهروندی سازمانی را مورد بررسی قرار دهنده در ایو 

اند که رفتار شهروندی یافتهدرنیز پ وهشگران مختلف  مورد

تواند بر متغیرهایی نظیر سطح مشارکت و درگیری یمسازمانی 

(، 22،16) هاآنی و عملکرد وربهره(، 21،18شغلی کارکنان )

( و سرمایه 23کیفیت خدمات تولید شده و رفایت مشتریان )

 طورهب( در محیر سازمانی اثرگذار باشده 12اجتماعی )

ی گذشته هاسالخالصه، نتایج مطالعات انجام شده در طی 

ی است که اسازهرفتار شهروندی سازمانی،  که انددادهنشان 
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تحت تأثیر متغیرهای مختلف قرار گرفته و خود نیز بر طیف 

باشده یمی از متغیرهای فردی و سازمانی اثرگذار اگسترده

شهروندی سازمانی در  ی با عنوان بررسی رفتارامطالعهتاکنون 

ی یزد انجام نشده است لذا در پ وهر آموزشهای یمارستانب

 3وفعیت رفتار شهروندی سازمانی پرستاران در  اافر

بیمارستان آموزشی شهر یزد مورد بررسی و توصیف قرار 

 گرفته

 کهرراش
ی توصیفی و کاربردی است که امطالعهپ وهر اافر، 

بیمارستان آموزشی شهر یزد انجام شده  3در  1393در سال 

های مورد یمارستانباسته جامعه پ وهر شامل پرستاران 

یک سال سابقه کار بوده اجم نمونه مورد نیاز  با اداقلمطالعه 

نفر از پرستاران  30ی بر رو بر اساس نتایج یک مطالعه پایلوت

درصد،  9خطا مورد پ وهر و با ااتساب مقدار  هاییمارستانب

نفر  170درصد معادل  95و سطح اطمینان  0.6انحرای معیار 

D2SD)×(2)÷α-(1 / (2 [محاسبه گردید 
2 N= (z [ه 

تصادفی انجام شده بدیو  -یاطبقه صورتبهیری گنمونه

طبقات در نظر  عنوانبهی مختلف بیمارستان هابخرمنظور 

بخر  آنهر بخر متناسب با نسبت پرستاران  و ازگرفته شد 

ی هاداده یری شدهگنمونهتصادفی  صورتبهتعدادی پرستار 

مورد نیاز توسر پرسشنامه معتبر رفتار شهروندی سازمانی 

ی گردیده ایو پرسشنامه دارای آورجمع( 1990پودساکف )

های یتمآیک بخر مشخصات جمعیت شناختی و یک بخر 

 5گویه در  29 روندی سازمانی مشتمل برمربوط به رفتار شه

شناسی، ادب و یفهوظزیرمقیاس رفتار شهروندی سازمانی )

باشده در یمیی( روخوشی، جوانمردی و دوستنوعنزاکت، 

گویه و سایر  5ایو پرسشنامه، زیرمقیاس جوانمردی دارای 

باشنده پاسخ یمگویه  6ها، هرکدام مشتمل بر زیرمقیاس

ای ینهگز 5های ایو پرسشنامه در طیف میتآدهندگان، به 

دهند که در سؤاالت یملیکرت از هرگز تا همیشه پاسخ 

و در سؤاالت  5تا  1، به ترتیب، امتیاز هاپاسخمستقیم به ایو 

گیرده برای یمتعلق  1تا  5، به ترتیب، امتیاز هاآنمعکوس به 

محاسبه امتیاز هر بعد رفتار شهروندی سازمانی جمع نمره 

ی که اگونهشود به یمها تقسیم یتمآهای آن بعد بر تعداد یتمآ

رفتار  باشده فمناً نمرهیم 1-5ی بیو انمرهنمره نهایی هر بعد 

ی ابعاد آن به دست نمرهشهروندی سازمانی نیز از میانگیو 

آیده روایی و پایایی نسخه فارسی ایو پرسشنامه در مطالعه یم

است مورد تأیید قرار گرفته  (1390اسماعیلی و همکاران )

در بیو نمونه  هاپرسشنامه(ه در ایو پ وهر، پس از توزیع 24)

کامل تکمیل و  صورتبهپرسشنامه  171پ وهر، تعداد 

کامل  صورتبهیی که هاپرسشنامهبازگردانده شدنده فمناً، 

ی هاپرسشنامهتکمیل نشده بودند از مطالعه اذی شدنده از 

و  56و  1نامه مربوط به بیمارستان شماره پرسش 60تکمیل شده، 

بودنده پس  3و  2های شماره یمارستانبپرسشنامه مربوط به  55

از  ی شده با استفادهآورجمعی هاداده، هاپرسشنامهاز تکمیل 

ی توصیفی هاآمارهیری کارگبهو با  SPSS19آماری  افزارنرم

مورد  درصد 95داری یمعنسطح  در ANOVA و نیز آزمون

 منظوربهتجزیه و تحلیل قرار گرفتنده فمناً، در ایو پ وهر، 

رعایت مالاظات اخالقی در ابتدای مطالعه از 

اهدای پ وهر  رفایت شفاهی اخذ شده و کنندگانمشارکت

 صورتبه هادادهتشریح گردیده همننیو، تحلیل  هاآنبرای 

 جمعی و بدون ذکر نام انجام گرفته

 ههیهاره

در  کننتده شرکتدر ایو پ وهر، میانگیو سنی پرستاران 

درصتد در گتروه ستنی     4/47 هاآنو اکثر  6/31 ±08/7مطالعه 

 ±9/6سال بودنده میانگیو سابقه کاری پاسخ دهندگان،  35-25

درصد دارای سابقه کاری کمتر از  4/37 هاآنبود و اکثر  15/9

در  کننتدگان مشتارکت درصد از  9/74سال بودنده همننیو،  5

 5/89پتت وهر، زن و بقیتته متترد بودنتتده اکثریتتت پاستتخگویان  

درصتتد نیتتز دارای تحصتتیالت کارشناستتی بودنتتده وفتتعیت     

در مطالعته ارائته    کننتدگان شترکت متغیرهای جمعیت شتناختی  

 (1جدول شماره است )شده 
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 ی دموگرافیک نمونه پ وهرهامشخصه: 1جمال 

 ار ا زر ) رصم( ترغیر

 سو )سال(:

 25کمتر از 

 35تا  25

 35بیشتر از 

 کل

 

(8/22 )39 

(4/47 )81 

(8/29 )51 

(100 )171 

 جنس:

 زن

 مرد

 کل

 

(9/74 )128 

(1/25 )43 

(100 )171 

 میزان تحصیالت:

 کاردانی

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 کل

 

(0/7 )12 

(5/89 )153 

(5/3 )6 

(100 )171 

 سابقه کار:

 سال 5کمتر از 

 سال 10تا  5

 سال 10بیر از 

 کل

 

(5/37 )64 

(7/25 )44 

(8/36 )63 

(100 )171 

هتای  یمارستتان بنمره رفتار شهروندی ستازمانی پرستتاران   

باشتتده همننتتیو، ایتتو یمتتمتتورد مطالعتته در وفتتعیت متوستتر 

پرستاران بیشتریو و کمتریو امتیاز را به ترتیب در ابعتاد ادب و  

ه عتالوه بتر ایتو، نمتره     انتد کترده ی کستب  دوستت نتوع نزاکت و 

ادب و نزاکت و نیز  در بعدبیمارستان مورد پ وهر  3پرستاران 

یی دارای تفاوت معنادار آماری بوده امتا در ستایر   روخوشبعد 

هتتا یمارستتتانبشتتهروندی ستتازمانی، پرستتتاران ایتتو ابعتاد رفتتتار  

 (2جدول شماره ) هاندنداشتهتفاوت معناداری با هم 
 (ANOVA پ وهر )آزمونرفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن در نمونه  امتیاز یانگیوم: 2جمال 

 بیمهرسره 

 ترغیر

 1بیمهرسره  نمهره 

(60=n) 

 2نمهره بیمهرسره  

(56=n) 

 3بیمهرسره  نمهره 

(55=n)  

P 

value 

 کل

(171=n) 

 زحر ف  ±تیهزگین 

 تعیهر

 زحر ف  ±تیهزگین 

 تعیهر

 زحر ف  ±تیهزگین 

 تعیهر

 زحر ف  ±تیهزگین 

 تعیهر

 شناسییفهوظ
58/0± 06/3 

 

44/0±01/3 

 

50/0±19/3 

 

186

/0 

51/0±09/3 

 

 ادب و نزاکت
67/0±42/3 

 

64/0±08/3 

 

65/0±33/3 

 

018

/0 

66/0±28/3 
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 یدوستنوع
48/0±78/2 

 

45/0±74/2 

 

50/0±81/2 

 

698

/0 

47/0±78/2 

 

 جوانمردی
66/0±85/2 

 

58/0±67/2 

 

72/0±89/2 

 

179

/0 

66/0±80/2 

 

 ییروخوش
66/0±32/3 

 

71/0±99/2 

 

57/0±10/3 

 

025

/0 

66/0±14/3 

 

رفتار 

 شهروندی سازمانی

47/0±09/3 

 

42/0±90/2 

 

46/0±06/3 

 

060

/0 

46/0±02/3 

 

 

 بحث
هدی پ وهر اافر بررسی وفتعیت رفتتار شتهروندی    

هتتای منتختتب  یمارستتتانبستتازمانی و ابعتتاد آن در پرستتتاران   

هتای پت وهر نشتان داد کته نمتره بعتد       آموزشی یزد بوده یافته

 3در پتت وهر در هتتر  کننتتدهشتترکتشناستتی پرستتتاران یفتتهوظ

باشتتده در ایتتو متتورد، دهقتتانی و  یمتت 3بیمارستتتان در اتتدود 

هتتای آموزشتتی یمارستتتانب( در پ وهشتتی در 1394همکتتاران )

ی امطالعتته( در 1391( و خالصتتی و همکتتاران )12هرمزگتتان )

های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یمارستانب دیگر در

هتای متورد   یمارستانبکارکنان  شناسییفهوظ( نیز نمره 2تهران )

عتیو اتال، در    در هانتد کردهمطالعه را در همیو ادود گزارش 

( در برختتتتی 1392ی ستتتتلیمی و همکتتتتاران )هتتتتاپتتتت وهر

(، محبتی فتر و   21هتای دولتتی و خصوصتی تهتران )    یمارستانب

( و 6هتتای آموزشتتی قتتزویو )یمارستتتانب( در 1391همکتتاران )

تان شتهید هاشتمی نت اد    ( در بیمارست 1390جعفری و همکاران )

(، کارکنتتان مشتتارکت کننتتده در پتت وهر در بعتتد  15تهتتران )

شناسی رفتار شهروندی سازمانی امتیتاز بتاالتری دریافتت    یفهوظ

 هاندکرده

در  کننتتتدهشتتترکتدر بعتتتد ادب و نزاکتتتت، پرستتتتاران 

ی متوستر دریافتت   هتا نمتره بیمارستان  3پ وهر اافر در هر 

 کنندگانمشارکتادب و نزاکت  کردنده در ایو مورد نیز نمره

هتای  یمارستانب( در 1394ی دهقانی و همکاران )هاپ وهردر 

( در برخی 1392سلیمی و همکاران ) (،12آموزشی هرمزگان )

( و خالصتتی و 21هتتای دولتتتی و خصوصتتی تهتتران )یمارستتتانب

های منتخب وابسته بته دانشتگاه   یمارستانب( در 1391همکاران )

در  کنندگانشرکت( در همیو ادود و 2)علوم پزشکی تهران 

هتتای یمارستتتانب( در 1391مطالعتتات محبتتی فتتر و همکتتاران ) 

( در 1390( و جعفتتتری و همکتتتاران ) 6آموزشتتتی قتتتزویو ) 

بهتتری   نستبتاً اتد   ( در15بیمارستان شهید هاشمی ن اد تهتران ) 

 گزارش شده استه

ی، پرستاران مشارکت کننده در پ وهر دوستنوعدر بعد 

کستب کردنتده در    3در ادود  بیمارستان امتیاز 3ر هر اافر د

( در پ وهشتتی در 1394ایتتو متتورد نیتتز، دهقتتانی و همکتتاران ) 

( و خالصتی و همکتاران   12های آموزشی هرمزگان )یمارستانب

های منتخب وابسته بته  یمارستانب ی دیگر درامطالعه( در 1391)

کنتان  ی کاردوستت نتوع ( نمتره  2دانشگاه علوم پزشتکی تهتران )  

هتتای متتورد مطالعتته را در همتتیو اتتدود گتتزارش    یمارستتتانب

ی ستلیمی و همکتاران   هتا پت وهر ه در عتیو اتال، در   اندکرده

هتتای دولتتتی و خصوصتتی تهتتران یمارستتتانب( در برختتی 1392)

های آموزشی یمارستانب( در 1391(، محبی فر و همکاران )21)

( در بیمارستتان شتهید   1390( و جعفری و همکتاران ) 6قزویو )

(، کارکنان مشارکت کننده در پت وهر  15هاشمی ن اد تهران )

بهتتری   نستبتاً ی رفتار شهروندی سازمانی امتیاز دوستنوعدر بعد 

 هاندکردهدریافت 

در بعد جوانمردی، پرستاران مشارکت کننده در پ وهر 

کستب کردنتده در    3بیمارستان امتیاز در ادود  3ر هر اافر د

( در پ وهشتتی در 1394ایتتو متتورد نیتتز، دهقتتانی و همکتتاران ) 

(، ستلیمی و همکتاران   12هتای آموزشتی هرمزگتان )   یمارستانب

هتتتای دولتتتتی و یمارستتتتانبی در برختتتی امطالعتتته( در 1392)
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( در 1391خالصتتتی و همکتتتاران ) ( و21خصوصتتتی تهتتتران )

هتای منتختب وابستته بته دانشتگاه علتوم       یمارستانب پ وهشی در

هتای  یمارستتان ب( نمتره جتوانمردی کارکنتان    2پزشکی تهران )

ه در عیو اتال،  اندکردهمورد مطالعه را در اد متوسر گزارش 

های یمارستانب( در 1391ی محبی فر و همکاران )هاپ وهردر 

( در 1390( و جعفتتتری و همکتتتاران ) 6آموزشتتتی قتتتزویو ) 

(، کارکنتان مشتارکت   15ان شهید هاشمی ن اد تهتران ) بیمارست

کننده در پ وهر در بعد جوانمردی رفتار شهروندی ستازمانی  

 هاندکردهامتیاز بهتری دریافت 

یتتی، پرستتتاران مشتتارکت کننتتده در   روختتوشدر بعتتد 

کستب   3بیمارستتان امتیتاز در اتدود     3پ وهر اافر در هتر  

( در 1394کتتاران )کردنتتده در ایتتو متتورد نیتتز، دهقتتانی و هم  

(، ستلیمی و  12های آموزشی هرمزگان )یمارستانبپ وهشی در 

های دولتتی  یمارستانبی در برخی امطالعه( در 1392همکاران )

( در 1391خالصتتتی و همکتتتاران ) (،21و خصوصتتتی تهتتتران )

هتای منتختب وابستته بته دانشتگاه علتوم       یمارستانب پ وهشی در

ی امطالعته ( در 1390ن )( و جعفری و همکارا2پزشکی تهران )

یتی  روخوش نمره (،15در بیمارستان شهید هاشمی ن اد تهران )

هتتای متتورد مطالعتته را در همتتیو اتتدود   یمارستتتانبکارکنتتان 

ه در عتتیو اتتال، در پتت وهر محبتتی فتتر و  انتتدکتتردهگتتزارش 

( 6هتتای آموزشتتی قتتزویو )  یمارستتتانب( در 1391همکتتاران )

یی رفتار روخوشبعد کارکنان مشارکت کننده در پ وهر در 

 هاندکردهشهروندی سازمانی امتیاز بهتری دریافت 

در ایو پ وهر، نمره رفتار شهروندی سازمانی پرستتاران  

بته   3بیمارستتان نیتز در اتدود عتدد      3مشارکت کننده در هتر  

ی هاپ وهردر  کنندگانمشارکتدست آمده در ایو مورد نیز 

هتتتای آموزشتتتی یمارستتتتانب( در 1394دهقتتتانی و همکتتتاران )

هتای  یمارستانب ( در1391(، خالصی و همکاران )12هرمزگان )

(، جعفتری و  2منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهتران ) 

( 15( در بیمارستان شهید هاشمی نت اد تهتران )  1390همکاران )

هتای استتان   یمارستانب( در 1390رفایی دیزگاه و همکاران ) و

ه در عتیو  انتد کترده اتدود کستب   یاز در همیو ( امت23گیالن )

( در مطالعتته ختتود در برختتی 1392اتتال، ستتلیمی و همکتتاران )

( و محبتی فتر و   21های دولتتی و خصوصتی تهتران )   یمارستانب

های آموزشتی  یمارستانب( در پ وهر خود در 1391همکاران )

را  کننتدگان مشارکتنمره رفتار شهروندی سازمانی  (6قزویو )

ه علتت شتباهت برختی نتتایج     انتد کترده در اد بهتری گتزارش  

ی آماری جامعهتواند یمی اافر با مطالعات انجام شده مطالعه

باشده از طرفتی در مطالعتات انجتام     ی تحلیلی مشابههاآزمونو 

ی متغیر هادادهآوری ی جمعبرای مورد استفاده پرسشنامهشده، 

 ی استتفاده شتده در ایتو مطالعته    پرسشتنامه رفتار شتهروندی بتا   

توانتد  یهتا مت  پرسشنامه سؤاالتمتفاوت بود که تفاوت در نوع 

ی ما با مطالعتات  مطالعهی هادادهیز آنالموجب تفاوت در نتایج 

انجام شده باشده در پایتان قابتل ذکتر استت کته ایتو پت وهر        

ی تحلیل شتده در  هادادههایی نیز بوده استه یتمحدوددارای 

و لتذا   انتد شتده ی رآوجمتع خودگزارشی  صورتبهایو مطالعه 

ی خودگزارشتی در  هتا دادههتای  یتمحتدود بتالقوه   صتورت به

بتترای  هتتای ایتتو پتت وهر نیتتز مصتتداق دارنتتده    متتورد یافتتته 

ی رفتتار شتهروندی   رابطته  کنتیم یمی بعدی پیشنهاد هاپ وهر

گیتری  یمتصتم هتای  یوهشت سازمانی با متغیرهتای دیگتری ماننتد    

همننتتیو در  هههستتازمانی و عتتدالت متتدیران، هتتوش ستتازمانی،

ی دیگتر بتا   هاسازمانو  هادانشگاهکارکنان مختلف بیمارستان، 

 ی بیشتری انجام گیردهآماری جامعه

 
نتایج ایو پت وهر نشتان داد کته نمتره رفتتار شتهروندی       

 02/3±46/0های متورد مطالعته   یمارستانبسازمانی پرستاران در 

باشده همننیو، ایو پرستاران در همه ابعاد رفتتار شتهروندی   یم

کسب کردنده لذا، تدویو و  3سازمانی امتیازی نزدیک به عدد 

اجتترای راهکارهتتا و اقتتداماتی جهتتت بهبتتود رفتتتار شتتهروندی  

های متورد مطالعته فتروری بته     یمارستانبسازمانی در کارکنان 

 رسدهیمنظر 

 گیرازریجه
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نامتته دوره کارشناستتی متتدیریت یتتانپاایتتو مقالتته ااصتتل 

خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علتوم پزشتکی و ختدمات    

باشتده نویستندگان از   یمبهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد 

 هاآندر پ وهر به دلیل همکاری صمیمانه  کنندگانمشارکت

 نمایندهیمقدردانی 

نویستندگان بیتان نشتده     از طتری تعارض منافع  گونهچیه

 استه
 

References 

1.  Tabarsa GhA, Esmaeili Givi MR, Esmaeili Givi HR. Effective factors on organizational citizenship 

behavior in a military hospital. Journal of Military Medicine 2010; 12(2): 93-9.( In Persian) 

2.  Khalesi N, Shams L, Yegane S, Jafari Pooyan E, Nasiri T, Roustai N,et al. The Relationship between 

organizational health and organizational citizenship behavior in hospitals affiliated to Tehran university 

of medical sciences in 2010.  Journal of Payavarde Salamat 2013; 6(6): 412-22. ( I n Persian) 

3.  Lee UH, Kim HK, Kim YH. Determinants of organizational citizenship behavior and its outcomes. 

Global Business and Management Research: An International Journal 2013; 5(1): 54-65. 

4.  Singh N, Kolekar BD. Antisocial and Impulsive Behavior in Adolescents: A threat to social well-being. 

International Journal of Multidisciplinary research in Social and Management Sciences 2014; 2(4):80-8. 

5.  Jeon K, Kuh MS. Mediation effect of organizational commitment between the Professional self-

concept and organizational citizenship behavior of clinical nurses. Advanced Science and Technology 

Letters 2014; 61: 53-6.  

6.  Mohebi-Far R, Safari H, Jafari H, Ahadinejad  B, Torka M. Relationship between organizational 

citizenship behavior and quality of work life among the staff of university hospitals in Qazvin 

university of medical sciences, Iran.  Journal of Health Information Management 2013; 9(7): 969-76. 

(In Persian) 

7.  Unal OF. Relationship between the facets of job satisfaction and the dimensions of organizational 

citizenship behavior: mediating role of organizational commitment. Journal of Faculty of Economics 

and Administrative Sciences 2013; 18(1): 243-69.  

8.  Dargahi H, Alirezaie S, Shaham G. Organizational citizenship behavior among iranian nurses. Iranian 

Journal of Public Health 2012; 41(5): 85-90. 

9.  Bolboli M, Bahrami MA, Montazeralfaraj R, Dehghani Tafti A. The Study of relationship between the 

degree of learning organization realization and organizational citizenship behavior in employees of 

Shahid Sadoughi university of medical sciences. Journal of Jiroft University of Medical Sciences 2014; 

1(1): 20-7. (In Persian) 

10.  Altuntaş S, Baykal Ü. Organizational citizenship behavior levels of nurses and effective factors. 

Journal of Health and Nursing Management 2014; 1(2): 89-98.  

11.  Bahrami MA, Montazeralfaraj R, Hashemi Gazar S, Dehghani Tafti A. Demographic determinants of 

organizational citizenship behavior among hospital employees. Global Business and Management 

Research: An International Journal 2013; 5(4): 171-8. 

12.  Dehghani M, Mostafaei D, Hayavie Haghighi MH, Estebsari F, Rafati Sh, Khorami F. The 

Relationship between social capital and organizational citizenship behavior among teaching hospitals 

staff at Hormozgan univercity of medical sciences. Journal of Modern Medical Information Sceinces 

2015; 1(1): 24-32. (In Persian) 

13.  Mayel Afshar M, Pourreza A, MemarPour M. Surveying the effect of demographic specification on 

organizational citizenship behavior of staff of selected educational hospitals of Tehran Universities of 

Medical Sciences. Journal of Hospital 2012; 12(2): 51-61. (In Persian) 

 رض تنهاعتعه یر ا تشکرتقم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               8 / 9

http://journal.jmu.ac.ir/article-1-100-fa.html


 Journal of Jiroft University of Medical Sciences                                     و همکاران محمدامیو بهرامی

 

 
 

182 

14.  Sjahruddin H, Sudiro A. Personality Effect on Organizational citizenship behavior (OCB): Trust in 

manager and organizational commitment mediator of organizational justice in Makassar city hospitals 

(Indonesia). European Journal of Business and Management 2013; 5(9): 95-104. 

15.  Jafari H, Sadeghi A, Khodayari Zarnagh R. The Relationship between organizational citizenship 

behavior and organizational commitment in Hasheminezhad hospital: (Tehran 2010). Journal of Health 

Sciences 2011; 3(4): 47-54. ( In Persian) 

16.  Kilinc E, Ulusoy H. Investigation of organizational citizenship behavior, organizational silence and 

employee performance at physicians and nurses, and the relationship among them. Business 

Management Dynamics 2014; 3(11): 25-34.  

17.  Tsai Y, Wu SW. The relationships between organisational citizenship behaviour, job satisfaction and 

turnover intention. Journal of Clinical Nursing. 2010 Dec 1;19(23‐24):3564-74. 

18.  Mathumbu D, Dodd N. Perceived organizational support, work engagement and organizational 

citizenship behaviour of nurses at Victoria hospital. Journal of Psychology 2013; 4(2): 87-93. 

19.  Yaghoubi M, Afshar M, Javadi M. A study of relationship between the organizational justice and 

organizational citizenship behavior among nurses in selected hospitals of Isfahan university of medical 

sciences. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2012; 17(6): 456-60. 

20.  Bahrami MA, Montazeralfaraj R, Hashemi Gazar S, Dehghani Tafti A. Relationship between 

organizational perceived justice and organizational citizenship behavior among an Iranian hospital’s 

employees, 2013. Electronic Physician 2014; 6(2): 838-44. 

21.  Salimi M, Hasani A, Raadabadi M, Taheri Mirghaed M, Hosseini SH, Bakhtiari M. The correlation 

between organizational citizenship behavior and job Involvement of staff at educational & private 

hospital. Journal of Health Promotion Management 2013; 2(4): 50-56. ( In Persian) 

22.  Vaezi R, Mayel Afshar M, Memar Pour M. Employee’s attitudes towards organizational citizenship 

behaviors and relation to employee’s productivity in Tehran metropolitan hospitals of medical sciences 

universities.  Journal of Hospital 2011; 10(2): 68-75. ( In Persian)  

23.  Rezaei Dizgah M, Azadehdel MR, Farahbod F, Gharehdaghi S. Relationship between Organizational 

Citizenship Behavior and Service Quality in the Hospitals of Guilan, Northern Iran. Journal of Guilan 

University of Medical Sciences 2012; 20(80): 10-15. (In Persian) 

24.  Esmaeeli M، ameri M،ghasemzade A، sohrabi P. The relationship between empowerment and 

organizational citizenship behavior physical educationdepartment of Tehran province. Research in 

Sport Sciences 2011;10:169–86.(In Persian)

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://journal.jmu.ac.ir/article-1-100-fa.html
http://www.tcpdf.org

