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چکیده
مقدمه :درک حمایتهای سازمانی که منجر به رضایت شغلی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی میشوند ،میتواند برای مدیریت
پرستاران و بهبود عملکرد آنها و در نتیجه بیمارستانها مثمر ثمر باشد .از اینرو ،مطالعه حاضر با هدف بررسی بررسی تأثیر حمایت
سازمانی ادراک شده بر رفتارهای شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رضایت شغلی در بیمارستان حضرت قائم (عج) شهر
مشهد انجام شده است.
روش کار :مطالعه پیمایشی -علی حاضر بر روی  120نفر از پرستاران بخشهای آی سی یو بیمارستان حضرت قائم (عج) شهرستان
مشهد در سال  1031انجام شده است .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه ارگان ( )1333برای سنجش رفتارهای شهروندی سازمانی
و پرسشنامه چانگ ( )4312به منظور سنجش حمایت سازمانی ادراک شده و رضایت شغلی که متناسب با حوزه خدمات سالمت تدوین
شده است ،استفاده گردید .آزمون روایی همگرا برای آنها به ترتیب ( 3/12 ،3/12و  )3/10و ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی نیز به
ترتیب ( 3/84 ،3/28و  )3/84بوده است .دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمونهای توصیفی (نرم افزار  )SPSSو همچنین
مدل سازی معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس (نرم افزار  )Smart PLSمورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده تأثیر معنی داری بر رضایت شغلی ( )β = 3/00 ،T = 2/81و رضایت شغلی اثر معنادار
بر رفتارهای شهروندی سازمانی دارد ( .)β = 3/00 ،T = 4/40همچنین حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای شهروندی سازمانی اثری
مستقیم دارد (.)β = 3/11،T = 4/10
نتیجه گیري :نتایج نشان میدهد که مدیران پرستاری الزم است با ایجاد بستری حامی پرستاران ،به گونهای که این حمایت برای آنها
به خوبی ملموس و قابل درک باشد ،زمینه رضایت شغلی آنها را فراهم آورند و از این طریق بروز رفتارهای شهروندی سازمانی که
ماهیتی اختیاری ،داوطلبانه و فرانقش دارند را شاهد باشند.
واژگان کلیدي :حمایت سازمانی ادراک شده ،رضایت شغلی ،رفتارهای شهروندی سازمانی ،پرستاران
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
نیازمندند که پا را فراتر از تکالیف معین شغلی خود میگذارند [.]1
درواقع ،مجموعهای ویژه از رفتارهای کارکنان تأثیر قابلتوجهی بر
موفقیت سازمان دارد؛ بهویژه رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که کارکنان
برای سازمان انجام میدهند .این رفتارها ،رفتار شهروندی سازمانی
( )Organizational Citizenship Behaviorنامیده میشود که
رفتارهای کاری داوطلبانهای هستند که بهطور مستقیم و آشکار توسط
شرح شغل و سیستم رسمی پاداش سازماندهی نشدهاند و درمجموع
عملکرد سازمان را بهبود میدهند [ .]0پژوهشگران ،چنین رفتارهایی

در سازمانهای بهداشتی و درمانی ،کارکنان بالینی بهعنوان
ارائهدهندگان اصلی خدمات سالمت ،خدمت میکنند [ .]1بطوریکه
رابطه بین ارائهدهندگان خدمات پزشکی و بیماران شامل برخوردهای
زیاد فردی است که این برخوردها و تعامالت بهطور قابلتوجهی بر
ارزیابی بیماران و رضایت آنها از بیمارستان اثرگذار است [.]0 ,4
ازاینرو برای بیمارستانها ،حفظ کارکنان عالی پرستاری بهمنظور بهبود
رضایت بیمار و عملکرد بیمارستان ،بسیار بااهمیت است [ .]2بااینحال،
بهمنظور کاهش هزینههای نگهداشت پرستاران ،بیمارستانها به افرادی
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تالششان پاداش دهند [ .]43ازآنجاکه درک حمایت سازمانی میتواند
نیازهای اجتماعی -احساسی را برآورده کرده ،انتظارات عملکرد -پاداش
را افزایش داده و دریافت سیگنالهایی برای کمک به سازمان زمانی که
به کارکنان نیاز است را تسهیل کند ،رضایت شغلی کارکنان را افزایش
میدهد [ .]2علیرغم اهمیت نقش رضایت شغلی بهعنوان متغیر
میانجی بین حمایت سازمانی ادراکشده و رفتارهای شهروندی سازمانی
در میان پرستاران ،بررسی پژوهشهای انجامشده حاکی از فقدان توجه
کافی به این مقوله است .ازاینرو ،در پژوهش حاضر بهمنظور دستیابی
به راهکارهای عملیاتی و کاربردی ،این موضوع در میان پرستاران
بخشهای آی سی یو بیمارستان حضرت قائم (عج) شهرستان مشهد
موردبررسی قرارگرفته و درنهایت بر مبنای نتایج حاصل از پژوهش،
پیشنهادات کاربردی ارائه گردیده است.

را از منظر قراردادهای روانشناختی موردبحث قرار میدهند و نشان
دادهاند که رفتار های شهروندی سازمانی شامل تمامی رفتارهایی است
که فراتر از قراردادهای روانشناختی بین کارمند و کارفرما ثبتشده است
[ .]8این دسته از رفتارها برای صنعت مراقبت بهداشتی از اهمیت
زیادی برخوردار است چراکه این صنعت به منابع انسانی خود بسیار
وابسته است و کارکنان آنها تأثیر بسیاری بر رشد و بقا سازمان دارند
[ .]2بهبیاندیگر ،پرستاران بهعنوان بزرگترین گروه از متخصصان
مراقبتهای بهداشتی ،توجه مستقیمی به بیمار داشته و کیفیت مراقبت
از بیماران ارتباط شدیدی با معیارهای عملکرد آنان دارد [ ]3و رفتارهای
شهروندی سازمانی و قصد ترک خدمت توسط آنان ،نگرش خدمت را
تحت تأثیر قرار داده [ ]13و نقشی حیاتی در فرایند خلق ارزش خدمت
مشتری ایفا میکند [ .]11اکثر تحقیقات درزمینهی رفتار شهروندی
سازمانی بر پیشبینی عوامل ایجادکننده این رفتار متمرکز بودهاند .در
این زمینه متغیرهایی چون رضایت شغلی و تعهد سازمانی بهعنوان
عوامل ایجادکننده این رفتارها مطرحشدهاند [.]14
رضایت شغلی را میتوان بهعنوان میزانی که کارکنان به شغل خود
عالقه دارند یا از آن لذت میبرند [ ]10و یا قضاوتی ارزیابیکننده ،مثبت
یا منفی که در مورد شغل یک فرد به انجام میرسد [ ،]12تعریف کرد.
زمانی که کارکنان از شغلشان احساس رضایت کنند ،بهمنظور دستیابی
به اهداف سازمانی بهطور داوطلبانه با سازمان همکاری میکنند،
وفاداری خود نسبت به مدیران سازمانی را افزایش میدهند ،وظایفشان
را بانظم بیشتری انجام میدهند ،تمایل دارند اوقات سخت را با
سازمانشان بگذرانند ،با احتمال کمتری شغل خود را ترک میکنند،
افزایش عالقهمندی به کارشان را نشان میدهند ،تالشهای خودجوش
را در شغلشان قرار میدهند و تبدیل به اعضای افتخاری سازمانشان
میشوند [ .]11همچنین ،عوامل زمینهساز و ایجادکننده رضایت شغلی
متنوع و متعددند که میتوان آنها را به جنبههای درونی شامل
ویژگیهای شخصیتی ،احساسات عاطفی و حالتهای هیجانی و
جنبههای بیرونی شامل شرایط و ویژگیهای سازمانی ،اجتماعی و
فرهنگی دستهبندی کرد [ ]10که یکی از این ویژگیهای سازمانی،
حمایت سازمانی ادراکشده ( Perceived Organizational
 )Supportاست [ .]18نظریه مبادله اجتماعی یکی از مهمترین
پارادایمهای درک نگرشهای کارکنان است [ ]18که مفهوم حمایت
سازمانی ادراکشده بر اساس این نظریه مطرح گردیده است [.]12
حمایت سازمانی ادراکشده ،احساس افراد نسبت به سازمان است ،اینکه
سازمان نسبت به همکاری کارکنانش ارزش قائل است ،افراد برای
سازمان باارزشاند و سازمان نگران آنها است [ .]12زمانی که سازمان
برای همکاری کارکنان ارزش قائل شود و به رفاه آنان اهمیت دهد،
کارکنان احساس حمایت میکنند و تعهد بیشتری نسبت به سازمان
خواهند داشت و عالوه بر آنکه تمام تالششان را برای ایفای مسئولیتی
که دارند به کار میگیرند ،در راستای اهداف سازمان ،فراتر از
مسئولیتها و وظایفشان رفتار میکنند [ .]13حمایت سازمانی
ادراکشده ،احساس واقعی افراد درباره اهمیت و مراقبت سازمان است.
کارکنانی که بسیار حمایت میشوند ،در رویدادهایی که نیاز به کمک
سازمان دارند ،احساس میکنند سازمان برای آنها احترام زیادی قائل
است [ .]13همچنین حمایت سازمانی ادراکشده به کارکنان پیام
میدهد سازمان و سرپرستان به توانایی آنان اعتماد دارند و مایلاند به

روش کار
پژوهش حاضر به دنبال توسعه کاربرد عملی متغیرهای روابط انسانی
است؛ بنابراین ازلحاظ هدف در حوزه پژوهشهای کاربردی قرار
میگیرد .همچنین این پژوهش را از حیث نحوه گردآوری دادههای
موردنظر جهت انجام تحلیل میتوان یک پژوهش پیمایشی بهحساب
آورد .بهعالوه ،ماهیت این پژوهش ،از نوع پژوهشهای علی است که
در آن محقق با توجه به مبانی نظری ،اقدام به بیان روابط علی مقتضی
میان متغیرها مینماید .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل تمامی
پرستاران شاغل در بخشهای آی سی یو بیمارستان حضرت قائم (عج)
شهرستان مشهد است .طبق آمار بهدستآمده از مسئوالن امر ،تعداد
اعضای جامعه آماری  120نفر بودند که از طریق فرمول نمونهگیری
کوکران حجم نمونه آماری  130نفر تعیین شد .ابزار گردآوری اطالعات
بهمنظور سنجش متغیرهای موردنظر شامل پرسشنامهای با  00سؤال
است که درواقع برآمده از مجموعهای از پرسشنامههای متعدد است که
در پژوهشهای پیشین از آنها استفادهشده است .بهطوریکه بهمنظور
سنجش نوعدوستی (سه سؤال) ،وظیفهشناسی (سه سؤال) ،جوانمردی
(چهار سؤال) ،فضیلت مدنی (سه سؤال) و تواضع و فروتنی (دو سؤال)
از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان ( )Organو برای سنجش
رضایت کاری (پنج سؤال) ،رضایت بین فردی (پنج سؤال) و رضایت از
جبران خدمات (پنج سؤال) و همچنین بهمنظور سنجش حمایت
سرپرست (سه سؤال) و حمایت بیمارستان (سه سؤال) از پرسشنامه
چانگ ( )Changاستفاده شد که در آن سؤاالت متناسب با صنعت
موردنظر طرحشده است .سؤاالت پرسشنامه بر روی طیف پنج گزینهای
لیکرت (از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) قرار گرفت و نمرهگذاری
سؤاالت آزمون برای برخی از سؤاالت با محتوای معکوس که تنها
تحلیلگر آماری از آن مطلع بود ،انجام شد .شایانذکر است که بهمنظور
رعایت مالحظات اخالقی ،به پاسخدهندگان اطمینان داده شد که
اطالعات پرسشنامه محرمانه بوده و از آنها صرفاً بهمنظور انجام فعالیت
پژوهشی استفاده خواهد شد.
نظر به اینکه روشهای آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون در تعیین
روابط علی بین متغیرها ،دارای محدودیت میباشد [ ،]41پژوهشگران
بر استفاده از روشهای علی مانند تحلیل مسیر و تحلیل معادالت
ساختاری تأکید ورزیدهاند [ .]44انواع گوناگونی از الگوها باهدفهای
مشابه برای صورتبندی روابط میان متغیرهای مشاهدهشده در مدل
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همانگونه که در جدول باال مشخص است ،شاخصهای برازش مدل،
همگی وضعیت مطلوبی را نشان میدهند؛ بنابراین ،میتوان با اطمینان
نسبت به تحلیل دادهها اقدام کرد.

یابی معادالت ساختاری به کار میروند .بدینصورت ،آزمونی کمی را
برای یک مدل نظری مفروض شده فراهم میآورد [ .]40مدل معادالت
ساختاری ،یک ساختار علی مشخصشده بین مجموعهای از سازههای
مشاهده ناپذیر (مکنون) است که هر یک توسط مجموعهای از نشانگرها
یا همان متغیرهای شاخص ،اندازهگیری میشود و میتوان آن را ازلحاظ
برازش در یک جامعه مشخص نمود .بدین منظور تحلیل دادهها با
نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSانجامشده است .با توجه به
توضیحات فوق ،در این پژوهش ،جهت بررسی و تحلیل دادهها از روش
مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده
شد .در این رویکرد که با استفاده از نرمافزار  Smart PLSعملیاتی
میشود ،جهت بررسی و تحلیل دادهها باید برازش دو مدل اندازهگیری
و ساختاری را موردبررسی قرار داد .جهت اطمینان از برازش مدل
اندازهگیری باید وضعیت سازگاری درونی (پایایی و روایی) ابزار
گردآوری دادهها را موردبررسی قرار داد .برای این منظور ،جهت بررسی
سازگاری درونی ابزار گردآوری دادهها ،از ضریب آلفای کرونباخ و
ضریب پایایی مرکب استفاده شد .سازگاری درونی گویه ها هنگامی
موردقبول است که ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب ،به ترتیب،
بیشتر از  3/8و  3/2باشند [ .]42افزون بر این ،جهت بررسی وضعیت
روایی ابزار گردآوری دادهها نیز از آزمون روایی همگرا استفاده شد که
مهمترین شاخص آن ،میانگین واریانس استخراجشده است .طبق نظر
هیر و همکاران [ ،]41حد مطلوب برای اطمینان از وجود روایی همگرا،
حداقل میزان  3/1است .بهمنظور بررسی برازش مدل ساختاری
پژوهش نیز از شاخص واریانس تبیین شده استفاده گردید .طبق نظر
هیر و همکارانش [ ]42میزان شاخص واریانس تبیین شده درصورتیکه
میزانی بیش از  3/13 ،3/41و  3/81داشته باشد ،به ترتیب نشاندهنده
توانایی اندک ،متوسط و قابلتوجه متغیرهای مستقل در تبیین تغییرات
متغیر وابسته است .نتایج حاصل از محاسبه روایی و پایایی ابزارهای
این مطالعه یا وضعیت شاخصهای برازش مدلهای اندازهگیری و
ساختاری در جدول  1به تفکیک نشان دادهشده است.

یافتهها
بررسی وضعیت جمعیت شناختی پرستاران شرکتکننده در این پژوهش،
نشان میدهد که  80درصد زن و  42درصد مرد بودند .همچنین ،ازنظر
سنی 42 ،درصد از آنها در رده سنی  43تا  03سال 24 ،درصد در رده
سنی  01تا  23سال و مابقی در ردههای سنی باالتر قرار دارند .افزون بر
این ،ازنظر سابقه خدمت 41 ،درصد از پرستاران دارای سابقه خدمت بین
یک تا پنج سال 00 ،درصد دارای سابقه خدمت بین شش تا ده سال و
مابقی دارای سابقه خدمتی بیش از ده سال بودند .همچنین بررسی وضعیت
فعلی متغیرهای موردپژوهش در بیمارستان موردنظر نیز حاکی از این است
که رفتارهای شهروندی سازمانی دارای بیشترین میانگین نسبت به سایر
متغیرهای موردبررسی میباشد .عالوه بر این ،همانگونه که در جدول 4
قابلمشاهده است ،تمامی متغیرها باالتر از میانگین هستند که حاکی از
مطلوبیت نسبی آنها در جامعه موردمطالعه میباشد؛ بطوریکه رفتارهای
شهروندی سازمانی با  0/03دارای بیشترین میانگین است و رضایت شغلی
و حمایت سازمانی ادراکشده نیز به ترتیب با میانگین  0/32و  4/81در
رتبههای بعدی هستند.
بهعالوه ،طبق جدول  ،0یافتههای پژوهش حاکی از آن است که حمایت
سازمانی ادراکشده به میزان  3/00رضایت شغلی را بهصورت مثبت
تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین ،حمایت سازمانی ادراکشده تأثیری
مثبت به میزان  3/11بر رفتارهای شهروندی سازمانی دارد و رضایت
شغلی نیز به میزان قابلتوجهی ( )3/00برافزایش رفتارهای شهروندی
سازمانی مؤثر است .بهبیاندیگر ،میتوان گفت که با یک واحد افزایش
در رضایت شغلی ،رفتارهای شهروندی سازمانی نیز به میزان 3/00
افزایش مییابد .بهعالوه ،ازآنجاکه عدد معنیداری تمامی متغیرهای
پژوهش بیشتر از  1/30است ،میتوان با اطمینان  31درصد آنها را
معنیدار تلقی کرد.

جدول  :1شاخصهای برازش مدلهای اندازهگیری و ساختاری
متغیرها

برازش مدل ساختاري

برازش مدلهاي اندازهگیري (پایایی و روایی)
آلفاي کرونباخ

پایایی مرکب

میانگین واریانس مستخرج

واریانس تبیین شده

حمایت سازمانی ادراکشده

84

24

12

-

رضایت شغلی

84

21

10

03

رفتارهاي شهروندي سازمانی

28

33

12

03

* اعداد به درصد هستند.
جدول  :2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

متغیرها
حمایت سازمانی ادراکشده

1

1

4/81

3/11

رضایت شغلی

1

1

0/32

3/13

رفتارهاي شهروندي سازمانی

1

1

0/03

3/42
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جدول  :3شاخصهای توصیفی متغیرهای موردمطالعه
ضریب رگرسیون ()β

متغیرها
مستقل

وابسته

عدد معنیداري ()t

نتیجه

حمایت سازمانی ادراکشده

رضایت شغلی

3/00

2/81

تأیید

حمایت سازمانی ادراکشده

رفتارهاي شهروندي سازمانی

3/11

4/10

تأیید

رضایت شغلی

رفتارهاي شهروندي سازمانی

3/00

4/40

تأیید

بحث
متقابل برمیآیند .از همین رو ممکن است کارکنان رفتار شهروندی
سازمانی را به دلیل دریافت پاداش و حمایت از سرپرستان خود انجام
دهند تا تعادل یا برابری تبادل اجتماعی را با سازمان خود حفظ کنند.
البته همانطور که در جدول  0قابلمشاهده است این تأثیر بهطور
مستقیم تفاوت چشمگیری با اثر غیرمستقیم دارد .بطوریکه وقتی
حمایت سازمانی ادراکشده منجر به رضایت شغلی میگردد ،از این
طریق میتواند اثر بیشتری بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی بگذارد.
درواقع ،احتمال بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از بستر حمایت
سازمانی ادراکشده هنگامیکه فرد از شغلش رضایت داشته باشد بیشتر
از زمانی است که عامل رضایت در نظر گرفته نشود.

هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین حمایت سازمانی
ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی
رضایت شغلی بود .همان گونه که در یافته ها مشخص شد ،حمایت
سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی دارای رابطه معنادار و مثبتی
است؛ همچنین بین رضایت شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نقش میانجی رضایت شغلی
در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی
سازمانی تأیید شد .درواقع ،همان طور که مطالعات پ یشین نیز بر
این امر صحه گذاشته اند ،در این پژوهش نیز تأثیر مثبت و معنادار
حمایت سازمانی ادراک شده بر رضایت شغلی مورد تأیید قرار گرفت
[ .]03-40 ,18 ,2به بیان دیگر ،باوجود حمایت سازمانی ادراک شده،
افراد احساس می کنند سازمان برای آن ها احترام زیادی قائل بوده،
به آن ها اهمیت داده و مراقبشان است .همچنین حمایت سازمانی
ادراک شده حاوی این پیام برای کارکنان است که سازمان و
سرپر ستان به توانایی هایشان اعتماد داشته و به آن ها کمک می کنند
تا استعدادهای بالقوه خود را شکوفا کنند؛ همه این موارد سبب
می شود تا رضایت شغلی کارکنان افزایش یابد.
عالوه بر این ،همراستا با مطالعات پیشین [ ،]01 ,41 ,11 ,14 ,1در
این پژوهش نیز اثر معنیدار رضایت شغلی بر رفتارهای شهروندی
سازمانی مورد تأیید قرارگرفته است؛ بطوریکه این تأثیر همانطور که
در جدول  0مشاهده میشود ،قابلتوجه است .چنین یافتهای بیانگر این
مطلب است که یک کارمند راضی ،در پی آن است که رضایتمندی خود
از سازمان را در قالب رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف
شغلی وی نیستند ،نشان دهد .بهبیاندیگر ،چنین فردی ،رفتارهای
شهروندی سازمانی را نسبت به آنانی که به او سود رساندهاند ،متقابالً
انجام میدهد .افزون بر این ،در بررسی رابطه بین حمایت سازمانی
ادراکشده و رفتارهای شهروندی سازمانی مشخص شد که حمایت
سازمانی ادراکشده اثری مثبت و معنادار بر روی رفتارهای شهروندی
سازمانی دارد که این امر در بررسی مطالعات پیشین نیز مشهود است
[]01-04؛ اثبات وجود این رابطه شرایطی را شرح میدهد که سازمانی
که با کارکنان خود رابطهای انسانی دارد ،این احساس را به کارکنان
القا میکند که سازمان از آنها حمایت میکند ،آنها در مقابل سازمانی
که برای آنها ارزش قائل است ،احساس دین میکنند و درصدد عمل

نتیجهگیری
با عنایت به اینکه پژوهش حاضر در حوزه علوم انسانی قرار دارد و از
پرسشنامه خودگزارش دهی برای سنجش متغیرها استفادهشده است،
بنابراین پرسشنامهها خالی از سوگیری نمیباشد .همچنین ازآنجاکه در
مدلهای علی نمیتوان از متغیرهای زیادی استفاده کرد ،یکی از
محدودیتهای اصلی این پژوهش تعداد اندک متغیرهای مورداستفاده
است ،در همین راستا پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آینده از
متغیرهای دیگری نیز بهره برده شود .نتایج مطالعه حاضر مشخص نمود
که بین حمایت سازمانی ادراکشده و رضایت شغلی و همچنین رضایت
شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد.
همچنین نتایج حاکی از آن است که حمایت سازمانی ادراکشده بر
رفتارهای شهروندی سازمانی اثرگذار است .ازاینرو ،مدیریت بیمارستان
میتواند با فراهم نمودن بستری که پرستاران در آن احساس کنند
سازمان به آنها احترام گذاشته ،به آنها اهمیت داده و حامیشان است،
نهتنها موجبات رضایت شغلی پرستاران را فراهم آورد ،بلکه زمینه بروز
رفتارهای داوطلبانه ،اختیاری و فرانقش که همان رفتارهای شهروندی
سازمانی اطالق میشود را فراهم آورد.

سپاسگزاری
بدینوسیله از کلیه پرستاران نمونه و بافضیلتی که با سعهصدر
پاسخگوی سؤاالت محققین بوده و یاری گر آنها در انجام هرچه بهتر
کار بودند ،تشکر و سپاسگزاری به عمل میآید
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Abstract
Introduction: Perceived organizational support, leads to job satisfaction and organizational
citizenship behaviors, thus can be used to manage nurses and improve their performance, and thus
is useful for hospitals. Therefore, this study aimed at investigating the effect of perceived
organizational support on organizational citizenship behaviors with emphasis on the mediating role
of job satisfaction at Hazrat Mahdi hospital of Mashhad.
Methods: This study was performed on 146 nurses in the ICU of Hazrat Mahdi hospital in Mashhad
city during year 2016. To gather the data, the Organ questionnaire (1990) for measuring
organizational citizenship behavior and Chang questionnaire (2014) for measuring perceived
organizational support and job satisfaction were used. Convergent validity of these tools was,
respectively, 0.54, 0.54 and 0.53, and Cronbach's alpha coefficient of reliability, was, respectively,
0.87, 0.72 and 0.72). Data from the questionnaires using descriptive analysis (SPSS software), as
well as variance-based structural equation modeling (Smart PLS software) were analyzed.
Results: The results showed that perceived organizational support had a significant effect on job
satisfaction (β = 0.63 and T = 4.75) and job satisfaction had a significant effect on organizational
citizenship behavior (β = 0.66, T = 2.23). Also perceived organizational support had a direct effect
on organizational citizenship behavior (β = 0.15 and T = 2.56).
Conclusions: Results show that nursing managers need to make an infrastructure that is supportive
of nurses so that this support could lead to job satisfaction and in this way organizational citizenship
behaviors, which are optional, voluntary and meta functions can be achieved.
Keywords: Perceived organizational support, Job satisfaction, Organizational citizenship
behaviors, Nurses
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