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The relationship between perceived organizational support, job motivation 

and job satisfaction with organizational citizenship behavior nurses of Aria 

hospital. 
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 : چکیده

سازمانی شده، انگیزش شغلی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی  ی رابطه حمایت سازمانی ادراک هدف از پژوهش حاضر مطالعه

در خصوص . پرستار به روش سرشماری انتخاب شدند 120به همین منظور تعداد .بوده است پرستاران بیمارستان آریا اهواز

شده آیزنبرگر و همکاران، انگیزش شغلی حبیبی، شاخص توصیف  از چهار پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک ها دادهی آور جمع

 لیوتحل هیتجزطرح پژوهش از نوع همبستگی بود و برای . کف و همکاران استفاده گردیدانی پادساشغلی و رفتار شهروندی سازم

نتایج نشان داد بین حمایت . درصد استفاده شد 5ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری در سطح آلفای  ها داده

بین انگیزش شغلی و رفتار . داری وجود دارد معنی ی مثبت و های آن رابطه شده و رفتار شهروندی سازمانی و مؤلفه سازمانی ادراک

بین رضایت شغلی و رفتار . داری وجود دارد ی مثبت و معنی استثنای فضیلت مدنی رابطه های آن به شهروندی سازمانی و مؤلفه

دهدکه به  نشان میی رگرسیون  همچنین، نتایج معادله. داری وجود دارد ی مثبت و معنی های آن رابطه شهروندی سازمانی و مؤلفه

 .ی بهتری برای رفتار شهروندی سازمانی هستند بینی کننده پیش شده، رضایت شغلی وانگیزش شغلی ترتیب حمایت سازمانی ادراک

 
 .شده، انگیزش شغلی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی حمایت سازمانی ادراک :کلمات کلیدی
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 مقدمه 

این . نماید های خاص خود به افراد مختلف جامعه ارائه خدمت می خدماتی با ساختار و پیچیدگیعنوان یک سازمان  بیمارستان به

و امروزه بخش بهداشت و ( 1966سیادتی و محمودی، )باشد  های بهداشتی و درمانی جامعه می سازمان از ارکان اصلی نظام مراقبت

. رود ی پایدار، در جوامع بشری به شمار می های توسعه ترین حوزه ها یکی از مهم درمان به دلیل ارتباط مستقیم با سالمتی انسان

ازجمله کادر درمانی این حوزه، کادر پرستاری . باشد تحقق این امر نیازمند کادر درمانی سالم، شاداب و با انگیزه کاری باال می

ای از  بیمارستان مستلزم وقوع مجموعه ارائه خدمات درمانی در(. 1962زاده و سعادتجو،  جودت، فرج)باشند  ها می بیمارستان

شود و دالیل زیادی برای توجه به پرستاران وجود دارد،  پیوسته است که کادر پرستاری از ارکان مهم محسوب می هم های به فعالیت

پیشگیری  ابلهای ق های گزاف درمان، کثرت افراد مرتبط با مقوله درمان، مرگ و ناتوانی ازجمله اهمیت سالمت در جامعه، هزینه

. در ارتباط است( مشتریان)های پرستاران در بیمارستان با بیماران  فعالیت(.1966؛ به نقل از سیادتی و محمودی، 1662، 1کاواناگ)

تواند  ترین عواملی که می از مهم. دهنده خدمات درمانی از نظر کیفیت خدمات بسیار حائز اهمیت هستند ها و مراکز ارائه بیمارستان

. است 2ها و تعامالت پرستاران را در جهت ارائه هر چه بهتر کیفیت خدمات به کار گیرد، رفتار شهروندی سازمانی ها، نگرشرفتار

اند  مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و عوامل مرتبط با آن با وجود اهمیت زیاد، در رشته پرستاری، کمتر موردتوجه قرارگرفته

ای  معتقدند رفتار شهروندی سازمانی مجموعه( 2666) 9آلن، برنارد، راش و راسل(. 1966یوی، گ گیوی و اسمعیلی طبرسا، اسمعیلی)

طور مستقیم و یا قراردادی نیز، توسط سیستم  وسیله شرح شغل تصریح نشده و به تنها به از رفتارهای سازنده و همکارانه است که نه

تمایل به »، رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان (2662)  نپین، ارز و جانسو لی. شود رسمی سازمانی، پاداش داده نمی

رفتار شهروندی سازمانی را رفتاری فراتر از ( 2660) 5کیم. اند تعریف کرده« های سازمانی مساعی و مفید بودن در محیط تشریک

ستقیم در مجموعه ساختار طور م شده توسط سازمان تعریف نموده که ذاتی بوده و پاداش آن به های رسمی از پیش تعیین نقش

با توجه .آمیز سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است گنجد ولی در ارتقاء اثربخشی و کارکرد موفقیت های رسمی سازمانی نمی پاداش

جهت ها را در  های آن بینی کرد که این نوع رفتار، بر نوع نگرش و رفتارهای پرستاران اثر داشته و فعالیت توان پیش به تعریف می

در  (.1966طبرسا و همکاران، )شده به بیماران اثرگذار است  کند و درنهایت بر کیفیت خدمات ارائه اهداف بیمارستان هدایت می

شود؛  اند و بخش مهمی از انرژی سازمان صرف توجه به کارکنان آن می ها با تالش فراوان به دنبال رقابت دنیای رقابتی امروز سازمان

ها بدون تمایل  سازمان(. 1962ایرجی نقندر و حمیدی، )ی رقابت است  ی سازمان عامل اصلی ماندن در صحنهزیرا نیروی انسان

تفاوت همکاری خودجوش و اجباری اهمیت بسیاری دارد؛  .ی اثربخشی و کارایی خود نیستند کارکنان به همکاری، قادر به توسعه

که در  دهد، درحالی ی سازمانی انجام می شده انین و استانداردهای تعیینزیرا در حالت اجبار، فرد وظایف خود را در راستای قو

های شخصی و حتی به نفع سازمان  منظور شکوفایی توانایی همکاری خودجوش و آگاهانه، افراد کوشش، انرژی و بصیرت خود را به

عنوان  حمایت سازمانی را به( 2611، 1شیرکوهی ؛ به نقل از نوروزی، شاطری، رضازاده و حاتمی2660) 0ماکانجی .گیرند به کار می

  .تعهد سازمان به کارکنان تعریف کرده است
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شود فردی  شود که موجب می رضایت شغلی به هرگونه ترکیب شرایط روانی، فیزیولوژیکی یا محیطی گفته می 6ازنظر هاپاک

طور مثبت  معتقدند رضایت شغلی کارمند به( 1669)و ارگان  16باتمن(. 2666، 6هندلون)شغلم راضی هستم  صادقانه بگوید من از

به عبارتی انسان به دلیل ماهیت اجتماعی خود، تمایل دارد که رفتارهای . به توسعه رفتار شهروندی سازمانی کارمند مربوط است

بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال . از سوی سازمان، از خود نشان دهد آمده عمل های به شهروندی سازمانی را در قبال حمایت

شده، انگیزش شغلی و رضایت شغلی با رفتارهای  ای بین حمایت سازمانی ادراک پاسخگویی به این سؤال بودیم که آیا اساساً رابطه

شده، انگیزش شغلی و رضایت  مانی ادراکهمچنین هدف تحقیق تعیین رابطه حمایت سازشهروندی سازمانی و ابعاد آن وجود دارد؟

شده با رفتار  بین حمایت سازمانی ادراک: فرضیه پژوهش. شغلی با رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بیمارستان آریا شهر اهواز بود

ختن به این پژوهش ی آن اوالً با پردا که درنتیجه این بود ضرورت انجام این پژوهش .شهروندی سازمانی پرستاران رابطه وجود دارد

توان کمک شایانی جهت کاهش رفتارهای انحرافی در محیط کاری و ارتقاء رفتارهای  در میان پرستاران می آنو بررسی متغیرهای 

ها و تنگناهای کارکنان، مسئولین مربوطه را یاری کرد تا محیطی فراهم آورند که  شهروندی سازمانی داشت و ثانیاً با یافتن کاستی

 .ارکنان صادقانه و با رغبت هر چه بیشتر در راستای تحقق اهداف سازمان تالش نماینددر آن ک

 روش

، که بیمارستان آریا شهر اهواز بودجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرستاران  :جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

با توجه به  .نفر بودند 195تعداد برابر با آمده این  عمل و بنا بر استعالم به به کار بوده ین بیمارستان مشغولدر ا  196در سال 

دیگر جهت تعیین نمونه از  بیان دسترس بودن جامعه حجم نمونه برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد و به محدود بودن و قابل

ی پرستاران بیمارستان آریا شهر اهواز به تعداد های پژوهش در میان تمام بر این اساس پرسشنامه. روش سرشماری استفاده شد

این پژوهش از  .وتحلیل قرار گرفت پرسشنامه برگشت داده شد و همین تعداد نیز مورد تجزیه 120نفر توزیع گردید و درنهایت  195

یا یک دسـته  در تحقیق همبستگی، محقق دو یا چند دسته از اطالعات مربوط به یک گروه. باشد همبستگی می -نوع توصیفی 

اطالعات از دو یا چند گروه را در اختیار دارد، این روش برای مطالعه میزان تغییرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا 

پژوهشگر در این پژوهش به . شود در این طرح صرفاً درجات همبستگی و روابط بین متغیرها بررسی می. چند عامل دیگر است

شده، انگیزش شغلی، رضایت شغل با رفتار شهروندی سازمانی پرستاران  ساده و چندگانه حمایت سازمانی ادراک دنبال بررسی رابطه

ی پژوهش و هماهنگی با  پس از کسب مجوزهای الزم و مشخص شدن حجم جامعه و نمونه .بیمارستان آریا شهر اهواز بوده است

قبلی، محقق پس از حضور در بیمارستان به برقراری ارتباط با پرستاران ریزی  ربط در بیمارستان آریا، طبق برنامه مسئولین ذی

ها و دالیل انتخاب موضوع و جامعه موردمطالعه  ها راجع به پرسشنامه پرداخت و در این راستا اقدام به کاهش حساسیت آزمودنی

ها  ردیده و اقدام به تکمیل پرسشنامهها ارائه گ کرد، همچنین توضیحات الزم از سوی محقق راجع به چگونگی تکمیل پرسشنامه

 .ها با ابهامی مواجه شده از پژوهشگر بخواهند توضیح بیشتری بدهد ها خواسته شد اگر در تکمیل پرسشنامه از آزمودنی. اند نموده

 

 

 ابزار سنجش

                                                           
8
 Hoppock 

9
 Handlon 

10
 Bateman 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

این مقیاس توسط آیزنبرگر، هانگنینتون، هاجیسون و  (.6891)شده آیزنبرگر و همکاران  پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک

ترجمه و ویرایش و  1911ساخته شد و توسط شکرکن و جمعی از دانشجویان روانشناسی صنعتی و سازمانی در سال ( 1660)سووا 

ها  شده آزمودنی هدف از این آزمون ارزیابی حمایت سازمانی ادراک. باشد ماده می 91این آزمون شامل . مورداستفاده قرار گرفت

 1های این پرسشنامه بر اساس مقیاس  گذاری ماده ی نمره نحوه. ساالن قابلیت استفاده دارد این آزمون برای گروه بزرگ. است

« تاحدودی موافقم»، 0امتیاز « موافقم»، 1امتیاز « کامالً موافقم»های  صورت که برای گزینه بدین. پذیرد ای لیکرت انجام می درجه

نحوه . 1امتیاز « کامالً مخالفم»و  2امتیاز « مخالفم»، 9امتیاز « تاحدودی مخالفم»،  امتیاز « نه موافق و نه مخالف»، 5امتیاز 

صورت معکوس و مابقی  پرسشنامه مذکور به  9و  92، 91، 26، 20، 22، 16، 11، 10،  1، 12، 11، 1، 9، 2امتیازبندی سؤاالت 

( های کوتاه فرم کامل و فرم)های مختلف  علمی به صورت پژوهش 19ین ابزار در بیش از ا. باشد صورت مستقیم می سؤاالت به

، پایایی (1660)بر اساس گزارش آیزنبرگر و همکاران . شده و از میزان پایایی بسیار مطلوب و معتبری برخوردار بوده است استفاده

آزمودنی  166ی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برای میزان پایای. است 60/6این پرسشنامه برحسب آلفای کرونباخ در حد 

شیونگ چن، آریی . به دست آمده است 69/6( 1962)شده و در پژوهش حریری و همکاران  گزارش 66/6( 1965)زکی  پژوهشدر 

نیز ( 2662) 12تتریکوین، شور، بومر و . را برای پایایی این پرسشنامه به دست آوردند 61/6در پژوهش خود آلفای ( 2669) 11و لی

ضریب آلفای (  196)مدنی و زاهدی  پژوهشدر . اند دست یافته 62/6خود برای پایایی پرسشنامه حاضر به آلفای  پژوهشدر 

با دو روش تحلیل عاملی ( 1966)روایی این پرسشنامه توسط عریض و گل پرور . به دست آمد 69/6کرونباخ پرسشنامه برابر با 

در . بعدی بودن آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مشخص شده است و روایی همگرا و واگرا حاصل و تک( اکتشافی و تأییدی)

به  66/6شده  پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و برای حمایت سازمانی ادراک

 .دست آمد

تهیه و  1911ای که توسط حبیبی در سال  گیری انگیزش شغلی، از پرسشنامه جهت اندازه: پرسشنامه انگیزش شغلی حبیبی

مقیاس این پرسشنامه از . دهد پرسش است و انگیزش شغلی را موردبررسی قرار می 96تنظیم گردیده است، استفاده شد که شامل 

در نظر گرفته شده ( خیلی زیاد-زیاد -سطمتو-کم-خیلی کم)های  برای گزینه 1-5گذاری امتیازها از  ی نمره نوع لیکرت است، شیوه

با استفاده از روش ( 1911)پایایی این پرسشنامه توسط حبیبی . شود گذاری می صورت معکوس نمره به 21و  29است و پرسش 

ه گزارش شده است و همچنین همین محقق روایی پرسشنام 69/6آمده برابر با  دست آلفای کرونباخ محاسبه شده است که پایایی به

پایایی پرسشنامه مذکور را با استفاده از روش آلفای کرونباخ ( 1969)خلقی فرد و همکاران . محاسبه کرده است 62/6مذکور را 

در پژوهش حاضر نیز . اند به دست آورده 69/6میزان پایایی را به روش اخیر ( 1961)اند و شفیعی و اسفندیاری  گزارش کرده 10/6

 .به دست آمد 66/6شده  به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و برای حمایت سازمانی ادراک ضریب پایایی این پرسشنامه

. در این پژوهش جهت سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه شاخص توصیف شغل استفاده شده است: پرسشنامه رضایت شغلی

وسیله شکرکن  تدوین شد و در ایران به  1در دانشگاه کرنل 19توسط اسمیت، کندال و هیولین 1606این پرسشنامه در سال 

باشد که  نحوه  سؤال می 69این پرسشنامه شامل . ترجمه و اعتباریابی شده و در تحقیقات مختلف به کار گرفته شده است( 1969)

کن در پژوهش نعامی و شکر. ، است6:و صحیح نیست 1:، تا حدودی صحیح2:ای کامالً صحیح گویی به آن در طیف سه گزینه پاسخ

سوتا، برای ابعاد و رضایت شغلی کلی، رضایت از کار،  روایی این پرسشنامه از طریق همدسته کردن آن با مقیاس مینه( 1969)
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همچنین پایایی آن به . به دست آمده است 91/6و  91/6، 6/6 ، 25/6، 2/6 ، 09/6سرپرست، حقوق، ارتقاء و همکار به ترتیب 

، 66/6، 66/6، 65/6و به روش آلفای کرونباخ  66/6و  50/6، 16/6، 66/6، 65/6، 66/6ترتیب روش تنصیف برای ابعاد مذکور به 

( 1966)در تحقیق حیدری تفرشی و دریابگیان (. 1966به نقل از حیدری تفرشی و دریابگیان، )گزارش شده است  66/6و  50/6

در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی این . به دست آمد 11/6و  66/6ضریب پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و تنصیف 

 .به دست آمد 16/6پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و برای رضایت شغلی کلی 

در این پژوهش برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از : (6881)رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران پرسشنامه 

دوستی،  نوع: یعنی( 1666)گانه ارگان  این مقیاس بر اساس الگوی پنج. استفاده شد( 1666)ان ابزار پادساکف و همکار

این ابزار که اولین بار توسط نعامی و . ، ادب و مالحظه، رادمردی و گذشت و فضیلت مدنی تدوین شده است(وجدان)شناسی  وظیفه

 5شناسی  سؤال، وظیفه 5دوستی  ال است که از این میان نوعسؤ  2به فارسی ترجمه و استفاده شده است، شامل ( 1966)شکرکن 

گویی به این  نحوه پاسخ .گیرند سؤال را در بر می  سؤال و فضیلت مدنی  5سؤال، ادب و مالحظه  5سؤال، رادمردی و گذشت 

 .باشد می( 1: امالً مخالفمو ک 2: ، مخالفم9: ، تاحدودی : ، موافقم5: کامالً موافقم)ای لیکرت  نقطه 5پرسشنامه بر اساس طیف 

شناسی، ادب و مالحظه،  ضرایب پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ برای وظیفه( 1666)پادساکف و همکاران 

روایی و پایایی این . اند محاسبه کرده 11/6و  61/6، 61/6، 61/6، 69/6دوستی، رادمردی و گذشت و فضیلت مدنی به ترتیب  نوع

شناسی  ، برای وظیفه66/6و  1/6 به ترتیب برای رفتار شهروندی سازمانی کلی ( 1966)در تحقیق نعامی و شکرکن پرسشنامه 

و برای  16/6و  9/6 ، برای رادمردی و گذشت 16/6و  6/6 دوستی  ، برای نوع66/6و  56/6، برای ادب و مالحظه 66/6و  5/6 

نیز ضریب پایایی این پرسشنامه به ( 1966)دری تفرشی و دریابگیان حیهمچنین . محاسبه شدند 66/6و  50/6فضیلت مدنی 

، برای 56/6و  11/6شناسی  ، برای وظیفه12/6و  62/6روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب برای رفتار شهروندی سازمانی کلی 

و  6/ 1و برای فضیلت مدنی  16/6و  06/6، برای رادمردی و گذشت 60/6و  11/6دوستی  ، برای نوع6/6 و  01/6ادب و مالحظه 

در پژوهش . اند عنوان کرده 66/6نیز میزان ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را ( 2665) 15چیو و چن. به دست آوردند 6/ 0

حاضر نیز ضریب پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و به ترتیب برای رفتار شهروندی سازمانی کلی 

و برای رادمردی و  66/6، برای ادب و مالحظه 62/6نی ، برای فضیلت مد66/6دوستی  ، برای نوع65/6شناسی  ، برای وظیفه6/ 6

 .به دست آمد 61/6گذشت 

 

 

 

 

 

 یافته ها

 شده، انگیزش شغلی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی های مرکزی و پراکندگی متغیرهای حمایت سازمانی ادراکشاخص: 6جدول 
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 تعداد انحراف معیار مقداربیشترین مقدارکمترین میانه میانگین جنسیت هامتغیرها و مؤلفه

 شده حمایت سازمانی ادراک

 66 6 619 119  9151 9161 111  زن

 90 61962  12  9151  911 9166 مرد

 120  6190 119  9151 9161 162  کل

 انگیزش شغلی

 66 61669 161  216 9169 9196 زن

 90 61651 161  9169 165  169  مرد

 120 61666 161  216 1699  9151 کل

 رضایت شغلی

 66 61161 6 11 6169 1196 1122 زن

 90 61116 1190 1111 1126 1122 مرد

 120 61106 6 11 6169 1196 1122 کل

 رفتار شهروندی

 66 2  61 6 91 1160 2116 2166 زن

 90 61016 6 91 1160 21915 2151 مرد

 120 61521 6 91 1160 2116 2116 کل

فه
مؤل

ی 
ها

ی
ند
رو
شه
ار 
رفت

 

 دوستی نوع

 66  6116 9106 6 11 9106 9161 زن

 90 11110 9106 6 11 2156 2156 مرد

 120 61629 9106 6 11 9106 2160 کل

شناسی  وظیفه

 (وجدان)

 66 61006 6 1  2126 2166  216 زن

 90 61695 6 1  2126 2156 2161 مرد

 120 61116 6 1  2126 2166 2161 کل

 ادب و مالحظه

 66 61101 516 216 2166 2161 زن

 90 61026 9106 216 6 21 2150 مرد

 120 61152 516 216 2166 2165 کل

رادمردی و 

 گذشت

 66 01 61 916 1115 2125 2190 زن

 90 61111 2125 1115 216 1161 مرد

 120 1  61 916 1115 216 2125 کل

 66 15 61 9166 2126 916 9119 زن فضیلت مدنی
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 90  6150 9106 2126 2106 2112 مرد

 120 60 61 9166 2126 916 9161 کل

 شده و رفتار شهروندی پرستارانضرایب همبستگی ساده بین حمایت سازمانی ادراک: 2جدول 

 تعداد سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر مالک بینمتغیر پیش

حمایت سازمانی 

 شدهادراک

 61666  610 رفتار شهروندی

120 

 61666 61561 دوستینوع

 61666 61 61 شناسیوظیفه

 61662 61216 ادب و مالحظه

 61666 61595 رادمردی و گذشت

 61666 6 610 فضیلت مدنی 

پرستاران در سطح اطمینان شده و رفتار شهروندی بین حمایت سازمانی ادراک:شودمشاهده می2ی گونه که در جدول شمارههمان

بین .شودتأیید می پژوهشی اول ، بنابراین فرضیه(              )ی مثبت و معنادار وجود دارد درصد رابطه 66

ی مثبت و معنادار وجود دارد درصد رابطه 66دوستی رفتار شهروندی در سطح اطمینان ی نوعشده و مؤلفهحمایت سازمانی ادراک

-ی وظیفهشده و مؤلفهبین حمایت سازمانی ادراک.شود، تأیید می1-1ی فرعی ، درنتیجه فرضیه(              )

، (              )ی مثبت و معنادار وجود دارد درصد رابطه 66شناسی رفتار شهروندی پرستاران در سطح اطمینان 

ی ادب و مالحظه شده و مؤلفهدرصد، بین حمایت سازمانی ادراک 66ینان در سطح اطم.شودتأیید می 2-1بنابراین فرضیه فرعی 

 .شودتأیید می 9-1ی فرعی ، درنتیجه فرضیه(              )ی مثبت و معنادار وجود دارد  رفتار شهروندی رابطه

ی مثبت و معنادار درصد رابطه 66ی رادمردی و گذشت رفتار شهروندی در سطح اطمینان شده و مؤلفهبین حمایت سازمانی ادراک

درصد، بین حمایت  66در سطح اطمینان .شودنیز تأیید می  -1ی فرعی ، بنابراین فرضیه(              )وجود دارد 

(               )ی مثبت و معنادار وجود دارد ی فضیلت مدنی رفتار شهروندی رابطهشده و مؤلفه سازمانی ادراک

 .شودتأیید می 5-1ی هفرضی درنتیجه

 

 

 

 

 ی شغلی و رفتار شهروندی پرستارانضرایب همبستگی ساده بین انگیزه: 3جدول 

 تعداد سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر مالک بینمتغیر پیش

 120 61661 6112 رفتار شهروندی ی شغلیانگیزه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 61666 61925 دوستینوع

  6166  6125 شناسیوظیفه

 61695 61166 و مالحظهادب 

 61666 61196 رادمردی و گذشت

 61665 61622 فضیلت مدنی 

درصد  66ی شغلی و رفتار شهروندی پرستاران در سطح اطمینان بین انگیزه:شودمشاهده می 9ی گونه که در جدول شمارههمان

ی شغلی بین انگیزه.شودتأیید می پژوهشی دوم فرضیه، بنابراین (              )ی مثبت و معنادار وجود دارد رابطه

          )ی مثبت و معنادار وجود دارد درصد رابطه 66دوستی رفتار شهروندی در سطح اطمینان ی نوعو مؤلفه

تاران در شناسی رفتار شهروندی پرسی وظیفهی شغلی و مؤلفهبین انگیزه.شود، تأیید می1-2ی فرعی ، درنتیجه فرضیه(    

-تأیید می 2-2، بنابراین فرضیه فرعی (              )ی مثبت و معنادار وجود دارد درصد رابطه 66سطح اطمینان 

ی مثبت و معنادار وجود دارد ی ادب و مالحظه رفتار شهروندی رابطهی شغلی و مؤلفهدرصد، بین انگیزه 65در سطح اطمینان .شود

ی رادمردی و گذشت رفتار ی شغلی و مؤلفهبین انگیزه.شودتأیید می 9-2ی فرعی تیجه فرضیه، درن(              )

ی فرعی ، بنابراین فرضیه(              )ی مثبت و معنادار وجود دارد درصد رابطه 66شهروندی در سطح اطمینان 

ی مثبت بسیار کوچکی وجود دارد ولی شهروندی رابطه ی فضیلت مدنی رفتاری شغلی و مؤلفهبین انگیزه.شودنیز تأیید می  -2

 .شودتأیید نمی 5-2ی فرضیه درنتیجه(               )درصد معنادار نیست  65این رابطه در سطح اطمینان 

 ضرایب همبستگی ساده بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی پرستاران: 4جدول

 تعداد سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر مالک بینمتغیر پیش

 رضایت شغلی

 61666 61012 رفتار شهروندی

120 

 61666 61666 دوستینوع

 61666 06 61 شناسیوظیفه

 61666 61026 ادب و مالحظه

 61666  6152 رادمردی و گذشت

 61666 9 615 فضیلت مدنی 

 

درصد  66شغلی و رفتار شهروندی پرستاران در سطح اطمینان بین رضایت :شودمشاهده می  ی گونه که در جدول شمارههمان

بین رضایت شغلی .شودتأیید می پژوهشی سوم ، بنابراین فرضیه(              )ی مثبت و معنادار وجود دارد رابطه

          )ی مثبت و معنادار وجود دارد درصد رابطه 66دوستی رفتار شهروندی در سطح اطمینان ی نوعو مؤلفه

شناسی رفتار شهروندی پرستاران در سطح ی وظیفهبین رضایت شغلی و مؤلفه.شود، تأیید می1-9ی فرعی ، درنتیجه فرضیه(    

در .شودتأیید می 2-9، بنابراین فرضیه فرعی (              )ی مثبت و معنادار وجود دارد درصد رابطه 66اطمینان 

ی مثبت و معنادار وجود دارد ی ادب و مالحظه رفتار شهروندی رابطهبین رضایت شغلی و مؤلفه درصد، 66سطح اطمینان 
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ی رادمردی و گذشت رفتار بین رضایت شغلی و مؤلفه.شودتأیید می 9-9ی فرعی ، درنتیجه فرضیه(              )

ی فرعی ، بنابراین فرضیه(              )ی مثبت و معنادار وجود دارد درصد رابطه 66شهروندی در سطح اطمینان 

ی مثبت و ی فضیلت مدنی رفتار شهروندی رابطهدرصد، بین رضایت شغلی و مؤلفه 66در سطح اطمینان .شودنیز تأیید می  -9

 .شودتأیید می 5-9ی فرضیه درنتیجه(               )معنادار وجود دارد 

با متغیر مالک ( ی شغلی و رضایت شغلیحمایت سازمانی، انگیزه)بین متغیرهای پیش( بستگی چندگانهضرایب هم)نتایج رگرسیون : 5جدول 

 در پرستاران بیمارستان آریا شهر اهواز( رفتار شهروندی)

 ی فیشرآماره      بینمتغیرهای پیش روش
سطح 

 معناداری
بتای 

 استاندارد
 ی تیآماره

سطح 

 معناداری

ان
زم
هم

 

 سازمانیحمایت 

61601 611 1 1101906 61666 

61266 51106 61666 

 61666  1106 61052 ی شغلیانگیزه

 61666 01666 61906 رضایت شغلی

له
رح
م

ی
ا

 

 حمایت سازمانی

61601 611 1 1101906 61666 

61266 51106 61666 

 61666 01666 61906 رضایت شغلی

 61666  1106 61052 ی شغلیانگیزه

 

رفتار شهروندی پرستاران بیمارستان آریا شهر اهواز از  بینیرگرسیون پیش:شودمشاهده می 5ی گونه که در جدول شمارههمان

متغیر حمایت (.               )باشد ی شغلی و رضایت شغلی معنادار میروی متغیرهای حمایت سازمانی، انگیزه

متغیر (.                      )سازمانی پرستاران تأثیر مثبت و معنادار دارد سازمانی بر رفتار شهروندی 

 (.                      )ی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی پرستاران تأثیر مثبت و معنادار دارد انگیزه

                  )معنادار دارد متغیر رضایت شغلی بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی پرستاران تأثیر مثبت و 

رفتار شهروندی )درصد از تغییرات متغیر مالک  11 1بین مذکور دهد که متغیرهای پیشنشان می   بررسی مقدار (.    

با  آمده از رگرسیون دست همچنین نتایج به. شودتأیید می پژوهشی اصلی کنند؛ بنابراین فرضیهرا تبیین می( سازمانی پرستاران

ی شغلی به ترتیب بین حمایت سازمانی، رضایت شغلی و انگیزهدهد که متغیرهای پیشنشان می( گام به گام)ای رویکرد مرحله

 .ی متغیر رفتار شهروندی پرستاران بیمارستان آریا شهر اهواز هستندبینی کنندهپیش

 بحث

شده، انگیزش شغلی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی  ی بین حمایت سازمانی ادراک این مطالعه با هدف بررسی رابطه

شده با رفتار شهروندی سازمانی  بین حمایت سازمانی ادراک :6فرضیه  .بودپرستاران بیمارستان آریا شهر اهواز صورت پذیرفته 

های فرعی مرتبط با فرضیه اول پژوهش نیز  فرضیه. پرستاران بیمارستان آریا شهر اهواز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

شناسی، ادب  تی، وظیفهدوس نوع)های رفتار شهروندی سازمانی  صورت مطرح شده بود که بین حمایت سازمانی ادراک و مؤلفه بدین

این نتیجه .  .پرستاران بیمارستان آریا شهر اهواز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد( و مالحظه، رادمردی و گذشت، فضیلت مدنی
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شده  که نشان دادند حمایت سازمانی ادراک( 2619)و کاپلن و همکاران ( 1969)رضایی  پژوهشهای به دست آمده از  با یافته

ستقیم و معناداری تنها بر ابعاد وجدان کاری و آداب اجتماعی رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار است مغایرت دارد اما طور م به

، نوروزی (1962)، ایرجی نقندر و حمیدی (1969)، فیروزجائیان (1969)های نادری و میرکی  نتایج این فرضیه با یافته

، ( 261)، کارواردر (1966)، دعایی و همکاران (1966)، هاشمی (1961)نژادطولی و همکاران  ، همتی(1961)سیدحسینی 

، رن (2611)، وانگ و کیونگ (2611)، لین و لین (2611)، الماسترو (2612)، چیانگ و هسیه (2619)لیمپانتیگول و همکاران 

، بل و (2660)همکاران  ، پیرسی و(2666)، چن و چوی (2666)، یوون (2666)، لیو (2616)، شن و همکاران (2611)تائو 

بین انگیزش شغلی با رفتار شهروندی سازمانی پرستاران  :2فرضیه  .هماهنگ است(  1666)و راندال و همکاران ( 2662)منگوگ 

صورت مطرح  های فرعی مرتبط با فرضیه دوم پژوهش نیز بدین فرضیه. بیمارستان آریا شهر اهواز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

شناسی، ادب و مالحظه، رادمردی و  دوستی، وظیفه نوع)های رفتار شهروندی سازمانی  که بین انگیزش شغلی و مؤلفه شده بود

این نتیجه با نتایج به دست آمده از  .پرستاران بیمارستان آریا شهر اهواز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد( گذشت، فضیلت مدنی

و پارکر و ( 2612)، نارمین و همکاران (1966)، نجاراصل (1961)صفرزاده و همکاران  ،(1969)مطالعات خلقی فرد و همکاران 

های مطلوب شغل است که با افزایش  توان گفت که انگیزش شغلی یکی از ویژگی بنابراین می.  .باشد راستا می هم( 2616)همکاران 

 -جام کارها ازجمله رفتار شهروندی سازمانی مندی به ان پذیری نسبت به وظایف محوله، حس تعهد و عالقه حس مسئولیت

لذا مدیران و رهبران بیمارستان با باال بردن انگیزش کارکنان در . همراه است -دهد  حاضر نشان می پژوهشگونه که نتایج  همان

فرضیه  .ارتقا دهند مندی به انجام کارها ازجمله رفتار شهروندی سازمانی را در پرستاران توانند حس تعهد و عالقه محیط کاری می

های  فرضیه. بین رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بیمارستان آریا شهر اهواز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد :3

های رفتار شهروندی سازمانی  صورت مطرح شده بود که بین رضایت شغلی و مؤلفه فرعی مرتبط با فرضیه سوم پژوهش نیز بدین

پرستاران بیمارستان آریا شهر اهواز رابطه مثبت و ( شناسی، ادب و مالحظه، رادمردی و گذشت، فضیلت مدنی ی، وظیفهدوست نوع)

این نتایج بیانگر آن است که افزایش رضایت شغلی در پرستاران موجب بهبود و افزایش رفتار شهروندی  .معناداری وجود دارد

 .شود سازمانی آنان می

داری بر رفتار شهروندی سازمانی  نشان داد رضایت شغلی تأثیر معنی( 1961)های این پژوهش موسوی داوودی  در تضاد با یافته

ارتباط بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی را رد کرده است؛ اما نتایج به دست آمده از این ( 2665)ندارد و االوتیبی 

، نوری و همکاران (1961)، خراسانی و کنعانی نیری (1961)، احمدی و همکاران (1969)شی فرضیه با نتایج تحقیقات جهانبخ

، (1966)، طبرسا و همکاران (1966)، سبزی پور و همکاران (1966)، کارگذار (1966)، حیدری تفرشی و دریابگیان (1961)

، یوزباشی و (1966)ور و باللی دهکردی ، گل پر(1966)، رضائی (1966)، مرزوقی و همکاران (1966)انصاری و همکاران 

،  رن تائو (2611)، وانگ و کیونگ (1966)، شکرکن و همکاران (1961)، چراتی (1966)، جمالی و همکاران (1966)یارمحمدی 

چیو و چن ،  (2660)پاین و وبر ، (2666)، فوت و لی پینگ تانگ (2666)، لستر و همکاران (2616)، لی و همکاران (2611)

شده، انگیزش  بین حمایت سازمانی ادراک :4فرضیه  .همخوانی دارد( 2669)و هی یون و سو ( 2669)پارنل و کراندال ، (2665)

نتایج نشان .  .شغلی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بیمارستان آریا شهر اهواز رابطه چندگانه وجود دارد

کنند؛ را تبیین می( رفتار شهروندی سازمانی پرستاران)درصد از تغییرات متغیر مالک  11 1بین مذکور دهد که متغیرهای پیش می

بین حمایت سازمانی، دهد که متغیرهای پیشنشان می( گام به گام)ای آمده از رگرسیون با رویکرد مرحله دست همچنین نتایج به

در .رفتار شهروندی پرستاران بیمارستان آریا شهر اهواز هستند ی متغیربینی کنندهی شغلی به ترتیب پیشرضایت شغلی و انگیزه

رسانی به  قصد یاری شود که توسط فردی به عنوان رفتاری تعریف می رفتار شهروندی سازمانی به: توان گفت تبیین این یافته می

ر حیطه وظایف رسمی فرد نیست که انجام این نوع رفتار د پذیرد، درحالی صورت می( همکاران)سازمان یا افراد درون سازمان 
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دستیابی به رفتارهای شهروندی  نتایج تحقیق نشان داد که درجهت (.1961؛ به نقل از نوری و همکاران، 1665ارگان و ریان، )

 در جهت بهبود وضعیترا های خود  برنامهمسئولین باید  ، ترین ارکان بیمارستان عنوان یکی از مهم سازمانی در میان پرستاران به

این . ای طراحی نمایند که مشوق بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان نیز باشد گونه شده را به حمایت سازمانی ادراک

ها  خود را بدهکار یا مدیون سازمان بدانند و تالش نمایند این دین را با  ای از سوی پرستاران ادراک گردد که آن گونه حمایت باید به

 . شهروندی ادا نمایند نشان دادن رفتارهای
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