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مقدمه

 عنوانبهبهداشتی و درمانی، کارکنان بالینی  یهادر سازمان

. بطوریکه [1]کنند یاصلی خدمات سالمت، خدمت م دهندگانارائه

خدمات پزشکی و بیماران شامل برخوردهای  دهندگانارائهرابطه بین 

بر  توجهیقابل طوربهزیاد فردی است که این برخوردها و تعامالت 

. [0, 4]ست از بیمارستان اثرگذار ا هاآنارزیابی بیماران و رضایت 

هبود ب منظوربه، حفظ کارکنان عالی پرستاری هایمارستانبرای ب روازاین

، حالبااین. [2]است  بااهمیترضایت بیمار و عملکرد بیمارستان، بسیار 

دی به افرا هایمارستاننگهداشت پرستاران، ب هایینهکاهش هز منظوربه

. [1]گذارند ینیازمندند که پا را فراتر از تکالیف معین شغلی خود م

بر  توجهیقابل یرویژه از رفتارهای کارکنان تأث یا، مجموعهدرواقع

رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که کارکنان  ویژهبهموفقیت سازمان دارد؛ 

 ی. این رفتارها، رفتار شهروندی سازماندهندیبرای سازمان انجام م

(Organizational Citizenship Behavior )که  شودینامیده م

 مستقیم و آشکار توسط طوربههستند که  یارفتارهای کاری داوطلبانه

 درمجموعاند و شرح شغل و سیستم رسمی پاداش سازماندهی نشده

پژوهشگران، چنین رفتارهایی  .[0]دهند یعملکرد سازمان را بهبود م

 چکیده

 تیریمد یبرا تواندیم شوند،یم یسازمان یشهروند یو بروز رفتارها یشغل تیکه منجر به رضا یسازمان یهاتیدرک حما :مقدمه

 تیحما ریتأث یبررس یمطالعه حاضر با هدف بررس نرو،یمثمر ثمر باشد. از ا هامارستانیب جهیپرستاران و بهبود عملکرد آنها و در نت

 حضرت قائم )عج( شهر مارستانیدر ب یشغل تیرضا یانجیبر نقش م دیبا تاک یسازمان یشهروند یادراک شده بر رفتارها یسازمان

 مشهد انجام شده است.

حضرت قائم )عج( شهرستان  مارستانیب وی یس یآ یهانفر از پرستاران بخش 120 یحاضر بر رو یعل -یشیمایمطالعه پ :کار روش

 یسازمان یشهروند یسنجش رفتارها ی( برا1333ها از پرسشنامه ارگان )داده یانجام شده است. جهت گردآور 1031مشهد در سال 

 نیکه متناسب با حوزه خدمات سالمت تدو یشغل تیادراک شده و رضا یسازمان تی( به منظور سنجش حما4312و پرسشنامه چانگ )

به  زین ییایپا یکرونباخ برا یآلفا بی( و ضر10/3و  12/3، 12/3) بیآنها به ترت یهمگرا برا یی. آزمون روادیشده است، استفاده گرد

 نی( و همچنSPSS)نرم افزار  یفیتوص یهااز آزمون تفادهحاصل از پرسشنامه با اس یها( بوده است. داده84/3و  84/3، 28/3) بیترت

 قرار گرفتند. لی( مورد تحلSmart PLS)نرم افزار  انسیبر وار یمبتن یمعادالت ساختار یمدل ساز

اثر معنادار  یشغل تی( و رضاT، 00/3 = β=  81/2) یشغل تیبر رضا یدار یمعن ریادراک شده تأث یسازمان تینشان داد که حما جینتا ها:یافته

 یاثر یسازمان یشهروند یادراک شده بر رفتارها یسازمان تیحما نی(. همچنT، 00/3 = β=  40/4دارد ) یسازمان یشهروند یبر رفتارها

 (.T،11/3 = β=  10/4دارد ) میمستق

آنها  یبرا تیحما نیکه ا یاپرستاران، به گونه یحام یبستر جادیالزم است با ا یپرستار رانیکه مد دهدینشان م جینتا: گیري نتیجه

که  یسازمان یشهروند یبروز رفتارها قیطر نیآنها را فراهم آورند و از ا یشغل تیرضا نهیملموس و قابل درک باشد، زم یبه خوب

 دارند را شاهد باشند. قشداوطلبانه و فران ،یاریاخت یتیماه

 پرستاران ،یسازمان یشهروند یرفتارها ،یشغل تیادراک شده، رضا یسازمان تیحما کلیدي: واژگان
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و نشان  دهندیقرار م موردبحثرا از منظر قراردادهای روانشناختی 

های شهروندی سازمانی شامل تمامی رفتارهایی است راند که رفتاداده

است  هشدثبترفرما که فراتر از قراردادهای روانشناختی بین کارمند و کا

 اهمیت از مراقبت بهداشتی صنعت برای . این دسته از رفتارها[8]

 بسیار خود انسانی منابع به این صنعت چراکه است برخوردار زیادی

دارند  سازمان بقا و رشد بر بسیاری یرتأث هاآن و کارکنان است وابسته

بزرگترین گروه از متخصصان  عنوانبه، پرستاران گریدانیببه. [2]

بهداشتی، توجه مستقیمی به بیمار داشته و کیفیت مراقبت  یهامراقبت

و رفتارهای  [3]از بیماران ارتباط شدیدی با معیارهای عملکرد آنان دارد 

شهروندی سازمانی و قصد ترک خدمت توسط آنان، نگرش خدمت را 

و نقشی حیاتی در فرایند خلق ارزش خدمت  [13]قرار داده  یرتحت تأث

 رفتار شهروندیی نهیدرزم تحقیقات اکثر. [11]کند یمشتری ایفا م

 اند. دربوده متمرکز رفتار این ایجادکننده عوامل بینیپیش بر سازمانی

 عنوانبهرضایت شغلی و تعهد سازمانی  چون زمینه متغیرهایی این

 .[14] اندشدهمطرحاین رفتارها  ایجادکنندهعوامل 

میزانی که کارکنان به شغل خود  عنوانبه توانیرضایت شغلی را م

ت ، مثبکنندهارزیابیو یا قضاوتی  [10]برند یعالقه دارند یا از آن لذت م

، تعریف کرد. [12]رسد ییا منفی که در مورد شغل یک فرد به انجام م

یابی دست منظوربهزمانی که کارکنان از شغلشان احساس رضایت کنند، 

، کنندیداوطلبانه با سازمان همکاری م طورهببه اهداف سازمانی 

، وظایفشان دهندیوفاداری خود نسبت به مدیران سازمانی را افزایش م

، تمایل دارند اوقات سخت را با دهندیبیشتری انجام م بانظمرا 

 ،کنندیسازمانشان بگذرانند، با احتمال کمتری شغل خود را ترک م

 خودجوش یها، تالشدهندیبه کارشان را نشان م مندیعالقهافزایش 

و تبدیل به اعضای افتخاری سازمانشان  دهندیرا در شغلشان قرار م

 غلیرضایت ش ایجادکننده و ساززمینه عوامل . همچنین،[11]شوند یم

 شامل درونی یهابه جنبه را هاآن توانیم که متعددند و متنوع

و  هیجانی یهاحالت و عاطفی شخصیتی، احساسات هاییژگیو

 اجتماعی و سازمانی، هاییژگیو و شرایط شامل بیرونی یهاجنبه

سازمانی،  هاییژگیکه یکی از این و [10]کرد  بندیدستهفرهنگی 

 Perceived Organizational) شدهادراکحمایت سازمانی 

pportSu)  ینترمبادله اجتماعی یکی از مهم یهنظر .[18]است 

که مفهوم حمایت  [18]کارکنان است  یهادرک نگرش هاییمپارادا

. [12]بر اساس این نظریه مطرح گردیده است  شدهادراکسازمانی 

، احساس افراد نسبت به سازمان است، اینکه شدهادراکمایت سازمانی ح

سازمان نسبت به همکاری کارکنانش ارزش قائل است، افراد برای 

. زمانی که سازمان [12]است  هاآنو سازمان نگران  اندباارزشسازمان 

برای همکاری کارکنان ارزش قائل شود و به رفاه آنان اهمیت دهد، 

و تعهد بیشتری نسبت به سازمان  کنندیکارکنان احساس حمایت م

خواهند داشت و عالوه بر آنکه تمام تالششان را برای ایفای مسئولیتی 

، در راستای اهداف سازمان، فراتر از دگیرنیکه دارند به کار م

. حمایت سازمانی [13]کنند یو وظایفشان رفتار م هایتمسئول

، احساس واقعی افراد درباره اهمیت و مراقبت سازمان است. شدهادراک

، در رویدادهایی که نیاز به کمک شوندینی که بسیار حمایت مکارکنا

احترام زیادی قائل  هاآنسازمان برای  کنندیسازمان دارند، احساس م

به کارکنان پیام  شدهادراک. همچنین حمایت سازمانی [13]است 

ه ب اندیلسازمان و سرپرستان به توانایی آنان اعتماد دارند و ما دهدیم

 تواندیدرک حمایت سازمانی م ازآنجاکه. [43]تالششان پاداش دهند 

 پاداش -احساسی را برآورده کرده، انتظارات عملکرد -نیازهای اجتماعی

برای کمک به سازمان زمانی که  هایییگنالرا افزایش داده و دریافت س

به کارکنان نیاز است را تسهیل کند، رضایت شغلی کارکنان را افزایش 

متغیر  عنوانبهاهمیت نقش رضایت شغلی  رغمعلی .[2]دهد یم

و رفتارهای شهروندی سازمانی  شدهادراکمیانجی بین حمایت سازمانی 

حاکی از فقدان توجه  شدهانجام یهادر میان پرستاران، بررسی پژوهش

ی دستیاب منظوربه، در پژوهش حاضر روازاینکافی به این مقوله است. 

کاربردی، این موضوع در میان پرستاران  عملیاتی و کارهایراهبه 

آی سی یو بیمارستان حضرت قائم )عج( شهرستان مشهد  یهابخش

بر مبنای نتایج حاصل از پژوهش،  درنهایتو  قرارگرفته موردبررسی

 پیشنهادات کاربردی ارائه گردیده است.

 روش کار

پژوهش حاضر به دنبال توسعه کاربرد عملی متغیرهای روابط انسانی 

کاربردی قرار  یهاهدف در حوزه پژوهش ازلحاظاست؛ بنابراین 

 یهاداده گردآوری نحوه حیث از را پژوهش . همچنین اینگیردیم

 حساببه پیمایشی پژوهش یک توانیم انجام تحلیل جهت موردنظر

 که است علی یهاپژوهش نوع از پژوهش، این ، ماهیتعالوهبه آورد.

 مقتضی علی روابط بیان به اقدام نظری، مبانی به با توجه محقق آن در

. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی نمایدیمتغیرها م میان

آی سی یو بیمارستان حضرت قائم )عج(  یهاپرستاران شاغل در بخش

از مسئوالن امر، تعداد  آمدهدستبهشهرستان مشهد است. طبق آمار 

 گیرینمونهنفر بودند که از طریق فرمول  120اعضای جامعه آماری 

ابزار گردآوری اطالعات  شد. نیینفر تع 130کوکران حجم نمونه آماری 

سؤال  00با  یاشامل پرسشنامه موردنظرسنجش متغیرهای  منظوربه

متعدد است که  یهااز پرسشنامه یابرآمده از مجموعه درواقعاست که 

 رمنظوبه کهطوریبهاست.  شدهاستفاده هاآنپیشین از  یهادر پژوهش

 ی)سه سؤال(، جوانمرد شناسیوظیفه)سه سؤال(،  دوستینوعسنجش 

)دو سؤال(  ی)سه سؤال( و تواضع و فروتن ی)چهار سؤال(، فضیلت مدن

ش ( و برای سنجOrganاز پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان )

)پنج سؤال( و رضایت از  ی)پنج سؤال(، رضایت بین فرد یرضایت کار

سنجش حمایت  منظوربهجبران خدمات )پنج سؤال( و همچنین 

)سه سؤال( از پرسشنامه  یمارستانسرپرست )سه سؤال( و حمایت ب

( استفاده شد که در آن سؤاالت متناسب با صنعت Changچانگ )

 ایهینسشنامه بر روی طیف پنج گزاست. سؤاالت پر شدهطرح موردنظر

 یگذارنمره)از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم( قرار گرفت و  یکرتل

سؤاالت آزمون برای برخی از سؤاالت با محتوای معکوس که تنها 

 ظورمنبهاست که  ذکرانیشاتحلیلگر آماری از آن مطلع بود، انجام شد. 

اطمینان داده شد که  دهندگانپاسخرعایت مالحظات اخالقی، به 

 انجام فعالیت منظوربهصرفاً  هاآناطالعات پرسشنامه محرمانه بوده و از 

 پژوهشی استفاده خواهد شد.

 تعیین در رگرسیون تحلیل و همبستگی آماری یهاروش اینکه به نظر

 ، پژوهشگران[41]باشد یم محدودیت دارای متغیرها، بین یعل روابط

 معادالت تحلیل و مسیر تحلیل مانند علی یهاروش استفاده از بر

 یهاباهدف الگوها از گوناگونی . انواع[44]اند یدهورز تأکید ساختاری

 مدل در شدهمشاهده یرهایمتغ میان روابط یبندصورت برای مشابه
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 ، آزمونی کمی راصورتنیبد. روندیم کار به ساختاری معادالت یابی

. مدل معادالت [40]آورد یم فراهم شده مفروض مدل نظری یک برای

 یهااز سازه یابین مجموعه شدهمشخص یعلساختاری، یک ساختار 

از نشانگرها  یا)مکنون( است که هر یک توسط مجموعه یرمشاهده ناپذ

 ازلحاظآن را  توانیو م شودیم یریگاندازهیا همان متغیرهای شاخص، 

ها با برازش در یک جامعه مشخص نمود. بدین منظور تحلیل داده

با توجه به  است. شدهانجام Smart PLSو  SPSS یافزارهانرم

روش  از هاداده تحلیل و بررسی جهت پژوهش، این توضیحات فوق، در

 استفاده مربعات جزئی حداقل رویکرد با ساختاری معادالت یازسمدل

 عملیاتی Smart PLS افزارنرم از استفاده با که رویکرد این در شد.

 یریگاندازه مدل دو برازش ها بایدداده تحلیل و بررسی جهت ،شودیم

 مدل برازش از اطمینان جهت .داد قرار یموردبررس را ساختاری و

 ابزار روایی( و )پایایی درونی باید وضعیت سازگاری یریگاندازه

 جهت بررسی منظور، این برای داد. قرار موردبررسی را هاگردآوری داده

 و کرونباخ ضریب آلفای از ها،داده گردآوری ابزار درونی سازگاری

 هنگامی گویه ها سازگاری درونی شد. استفاده مرکب پایایی ضریب

 به ترتیب، مرکب، پایایی و آلفای کرونباخ ضرایب که است موردقبول

 وضعیت بررسی جهت این، بر . افزون[42]باشند  2/3 و 8/3 از بیشتر

که  شد استفاده همگرا روایی آزمون از نیز هاداده ابزار گردآوری روایی

 نظر است. طبق شدهاستخراج واریانس میانگین آن، شاخص مهمترین

 همگرا، یروای وجود از اطمینان برای حد مطلوب ،[41]همکاران  و هیر

 ساختاری مدل برازش بررسی منظوربه است. 1/3 میزان حداقل

 نظر طبق گردید. استفاده تبیین شده شاخص واریانس از نیز پژوهش

 کهیدرصورت شده تبیین واریانس شاخص میزان [42] همکارانش و هیر

 دهندهنشان ترتیب به باشد، داشته 81/3 و 13/3 ،41/3از  بیش میزانی

در تبیین تغییرات  مستقل متغیرهای توجهقابل و متوسط توانایی اندک،

ابزارهای  پایایی و روایی محاسبه از حاصل نتایج است. وابسته متغیر

و  یریگاندازه یهامدل برازش یهاشاخص وضعیت یا مطالعه این

 .است شدهداده نشان تفکیک به 1 جدولدر  ساختاری

 مدل، برازش یهاشاخص است، مشخص باال جدول در که همانگونه

 اطمینان با توانیم ؛ بنابراین،دهندیم نشان را مطلوبی وضعیت همگی

 کرد. اقدام هاداده تحلیل به نسبت

 هایافته

 پژوهش، در این کنندهشرکت پرستاران جمعیت شناختی وضعیت بررسی

 ازنظر مرد بودند. همچنین، درصد 42 و زن درصد 80 که دهدیم نشان

 رده در درصد 24 سال، 03 تا 43 رده سنی در هاآن از درصد 42 سنی،

 بر افزون دارند. قرار باالتر سنی یهارده در مابقی سال و 23 تا 01 سنی

 بین سابقه خدمت دارای پرستاران از درصد 41 خدمت، سابقه ازنظر این،

 و سال ده تا شش خدمت بین سابقه دارای درصد 00 سال، پنج تا یک

 وضعیت همچنین بررسی .بودند سال از ده بیش خدمتی سابقه دارای مابقی

است  این از حاکی نیز موردنظر در بیمارستان موردپژوهش متغیرهای فعلی

که رفتارهای شهروندی سازمانی دارای بیشترین میانگین نسبت به سایر 

 4جدول که در  گونههمان. عالوه بر این، باشدیم موردبررسیمتغیرهای 

است، تمامی متغیرها باالتر از میانگین هستند که حاکی از  مشاهدهقابل

؛ بطوریکه رفتارهای باشدیم موردمطالعهدر جامعه  هاآنمطلوبیت نسبی 

دارای بیشترین میانگین است و رضایت شغلی  03/0شهروندی سازمانی با 

در  81/4و  32/0نیز به ترتیب با میانگین  شدهادراکحمایت سازمانی و 

 بعدی هستند. یهارتبه

پژوهش حاکی از آن است که حمایت  هاییافته، 0جدول ، طبق عالوهبه

مثبت  صورتبهرضایت شغلی را  00/3به میزان  شدهادراکسازمانی 

 یریتأث شدهادراک. همچنین، حمایت سازمانی دهدیقرار م یرتحت تأث

بر رفتارهای شهروندی سازمانی دارد و رضایت  11/3مثبت به میزان 

رفتارهای شهروندی  شیبرافزا( 00/3) توجهیقابلشغلی نیز به میزان 

گفت که با یک واحد افزایش  توانی، مگریدانیببهسازمانی مؤثر است. 

 00/3در رضایت شغلی، رفتارهای شهروندی سازمانی نیز به میزان 

تمامی متغیرهای  یداریمعنعدد  ازآنجاکه، عالوهبه. یابدیافزایش م

را  هاآندرصد  31با اطمینان  توانیاست، م 30/1پژوهش بیشتر از 

 تلقی کرد. داریمعن

 

 و ساختاری یریگاندازه یهابرازش مدل یهاشاخص :1جدول 

 برازش مدل ساختاري )پایایی و روایی( يریگاندازه يهابرازش مدل متغیرها

 واریانس تبیین شده میانگین واریانس مستخرج پایایی مرکب آلفاي کرونباخ 

 - 12 24 84 شدهادراکحمایت سازمانی 

 03 10 21 84 رضایت شغلی

 03 12 33 28 رفتارهاي شهروندي سازمانی

 .اعداد به درصد هستند *

 

 توصیفی متغیرهای پژوهش یهاشاخص :2جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه متغیرها

 11/3 81/4 1 1 شدهادراکحمایت سازمانی 

 13/3 32/0 1 1 رضایت شغلی

 42/3 03/0 1 1 رفتارهاي شهروندي سازمانی
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 موردمطالعهتوصیفی متغیرهای  یهاشاخص :3جدول 

 نتیجه (t) يداریمعنعدد  (β) یونضریب رگرس متغیرها

    وابسته  مستقل

 ییدتأ 81/2 00/3 رضایت شغلی  شدهادراکحمایت سازمانی 

 ییدتأ 10/4 11/3 رفتارهاي شهروندي سازمانی  شدهادراکحمایت سازمانی 

 ییدتأ 40/4 00/3 رفتارهاي شهروندي سازمانی  رضایت شغلی

 بحث

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حمایت سازمانی 

و رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی  شدهادراک

مشخص شد، حمایت  هایافتهکه در  گونههمانرضایت شغلی بود. 

با رضایت شغلی دارای رابطه معنادار و مثبتی  شدهادراکسازمانی 

است؛ همچنین بین رضایت شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نقش میانجی رضایت شغلی 

و رفتارهای شهروندی  شدهادراکدر رابطه بین حمایت سازمانی 

یشین نیز بر که مطالعات پ طورهمان، درواقع شد. ییدسازمانی تأ

 مثبت و معنادار یراند، در این پژوهش نیز تأثاین امر صحه گذاشته

ت قرار گرف ییدبر رضایت شغلی مورد تأ شدهادراکحمایت سازمانی 

 ،شدهادراکحمایت سازمانی  باوجود، گریدانیببه. [40-03, 18, 2]

احترام زیادی قائل بوده،  هاآنسازمان برای  کنندیافراد احساس م

اهمیت داده و مراقبشان است. همچنین حمایت سازمانی  هاآنبه 

حاوی این پیام برای کارکنان است که سازمان و  شدهادراک

 کنندیکمک م هاآناعتماد داشته و به  هایشانییستان به تواناسرپر

تا استعدادهای بالقوه خود را شکوفا کنند؛ همه این موارد سبب 

 تا رضایت شغلی کارکنان افزایش یابد. شودیم
، در [01, 41, 11, 14, 1] یشینبا مطالعات پ راستاهمعالوه بر این، 

رضایت شغلی بر رفتارهای شهروندی  داریمعناین پژوهش نیز اثر 

که  ورطهمان یراست؛ بطوریکه این تأث قرارگرفته ییدد تأسازمانی مور

ن بیانگر ای اییافتهاست. چنین  توجهقابل، شودیمشاهده م 0در جدول 

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 

، چنین فردی، رفتارهای گریدانیببهشغلی وی نیستند، نشان دهد. 

ابالً تقاند، مشهروندی سازمانی را نسبت به آنانی که به او سود رسانده

افزون بر این، در بررسی رابطه بین حمایت سازمانی  .دهدیانجام م

و رفتارهای شهروندی سازمانی مشخص شد که حمایت  شدهادراک

اثری مثبت و معنادار بر روی رفتارهای شهروندی  شدهادراکسازمانی 

سازمانی دارد که این امر در بررسی مطالعات پیشین نیز مشهود است 

 سازمانی که دهدیم شرح را ؛ اثبات وجود این رابطه شرایطی[04-01]

 به کارکنان را احساس این دارد، انسانی یارابطه خود کارکنان با که

 سازمانی مقابل در هاآن ،کندیم حمایت هاآن از سازمان که کندیم القا

 عمل درصدد و کنندیم دین است، احساس قائل ارزش هاآن برای که

شهروندی  رفتار کارکنان است ممکن رو همین از .ندیآیبرم متقابل

 انجام خود سرپرستان از حمایت و پاداش دریافت به دلیل را سازمانی

کنند.  حفظ خود با سازمان را اجتماعی تبادل برابری یا تعادل تا دهند

 طوربه یراست این تأث مشاهدهقابل 0که در جدول  طورهمانالبته 

با اثر غیرمستقیم دارد. بطوریکه وقتی  یریگچشممستقیم تفاوت 

، از این گرددیمنجر به رضایت شغلی م شدهادراکحمایت سازمانی 

اثر بیشتری بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی بگذارد.  تواندیطریق م

، احتمال بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از بستر حمایت درواقع

فرد از شغلش رضایت داشته باشد بیشتر  کهیهنگام شدهادراکسازمانی 

 از زمانی است که عامل رضایت در نظر گرفته نشود.

 گیرینتیجه

اضر در حوزه علوم انسانی قرار دارد و از با عنایت به اینکه پژوهش ح

 است، شدهاستفادهپرسشنامه خودگزارش دهی برای سنجش متغیرها 

 در هازآنجاک. همچنین باشدیها خالی از سوگیری نمبنابراین پرسشنامه

 از یکی کرد، استفاده متغیرهای زیادی از توانینم علی یهامدل

 مورداستفاده ک متغیرهایاند تعداد پژوهش این اصلی یهاتیمحدود

 آینده از یهاپژوهشدر  که شودیم پیشنهاد راستا همین در است،

نتایج مطالعه حاضر مشخص نمود  دیگری نیز بهره برده شود. متغیرهای

و رضایت شغلی و همچنین رضایت  شدهادراککه بین حمایت سازمانی 

شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد. 

بر  شدهادراکهمچنین نتایج حاکی از آن است که حمایت سازمانی 

، مدیریت بیمارستان روازاینرفتارهای شهروندی سازمانی اثرگذار است. 

احساس کنند با فراهم نمودن بستری که پرستاران در آن  تواندیم

اهمیت داده و حامیشان است،  هاآناحترام گذاشته، به  هاآنسازمان به 

موجبات رضایت شغلی پرستاران را فراهم آورد، بلکه زمینه بروز  تنهانه

رفتارهای داوطلبانه، اختیاری و فرانقش که همان رفتارهای شهروندی 

 را فراهم آورد. شودیسازمانی اطالق م

 سپاسگزاری

 صدرسعه با که بافضیلتی و نمونه پرستاران یهاز کل لهیوسنیبد

 بهتر هرچه انجام در هاآن یاری گر و بوده محققین پاسخگوی سؤاالت

آیدیم عمل به سپاسگزاری و تشکر کار بودند،
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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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