
41 41

چکیده
مقدمه: سازمان های پویای امروزی ازکارکنان خود انتظار بروز رفتارهایی داوطلبانه دارند که 
به موجب آن،کارکنان عملکرد خود را ارتقای دهند. رفتار شــهروندی سازمانی در پرستاران 

درکیفیت مراقبت ارائه شده از سوی آنان تأثیرگذار است. لذا؛ شناسایی متغیرهای مؤثر بربروز 

این رفتار از جمله؛ ســبک زندگی و تعهد سازمانی می تواند گامی در جهت افزایش کیفیت 

مراقبت باشد. 

هدف: هدف این تحقیق ، شناســایی رابطه ســبک زندگی بر بروز رفتارشهروندی  سازمانی 
پرستاران از طریق متغیر تعهدسازمانی است.

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه پیمایشی- تحلیلی از نوع مقطعی است که درسال 
1392 دربیمارســتان های دولتی اســتان خراسان شــمالی انجام پذیرفت. در این مطالعه 

نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب صورت گرفت و )420 ( نفر از پرستاران به صورت 

تصادفی انتخاب شــدند و به پرسشنامه های اســتاندارد تعهد سازمانی آلن ومی یر)1990(، 

ســبک زندگی کاتلر )2000( و رفتارشهروندی سازمانی توسط اورگان)2000( پاسخ دادند. 

بــرای تعیین پایایی ابزار نیز از آلفای کرونباخ اســتفاده گردید که ضریب پایایی به ترتیب 

)82/6% ، 85/8% و 87/4% ( به دست آمد. درنهایت داده ها با آزمون پیرسون و تحلیل مسیری 

از طریق نرم افزار spss 18 و لیزرل) 8/72  ( مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. 

 یافته هــا: میان  عوامل ســبک زندگی: فعالیــت )β =%28(، عالیــق )β =%40(، عقیده 
)β =%36( ویژگی جمعیتــی)β =%49(،  هم چنیــن   عوامل تعهد ســازمانی: تعهد  هنجاری 

)β =%44(، تعهد عاطفی )β =%47( و تعهد مســتمر )β =%28( با رفتارشهروندی سازمانی 

ارتباط معناداری وجود داشــت )p>%5(. همچنین یافته ها نشان دادند که رفتارشهروندی 

ســازمانی پرستاران درگرو سبک زندگی آنان است. همچنین تأثیر مستقیم سبک زندگی 

بررفتارشــهروندی سازمانی بیشتر از تأثیر غیر مستقیم ســبک زندگی بررفتارشهروندی 

.)P>0/000 (سازمانی با واسطه تعهدسازمانی است

نتیجه گیری: باتوجه به یافته های پیشنهاد می گردد مدیران پرستاری بیمارستانی برای بهبود 
رفتار شهروندی  سازمانی پرستاران به برنامه ریزی در راستای تغییر مؤلفه های مؤثر از جمله 

سبک زندگی و تعهد سازمانی آنان همت گمارند.

کلمات کلیدی: پرستار، سبک زندگی، رفتارشهروندی سازمانی، تعهدسازمانی 
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 مقدمه

فعالیت  پرســتاران در بیمارســتان بــا بیماران در ارتباط اســت. 

بیمارســتان ها و مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی از نظر کیفیت 

خدمات بسیار حائز اهمیت هستند. از مهم ترین عواملی که می تواند 

رفتارهــا، نگرش ها و تعامالت پرســتاران را در جهت ارائه هر چه 

بهترکیفیت خدمات به کار گیرد، رفتارشــهروندی سازمانی است 

)1(. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی  و عوامل مرتبط با آن با وجود 

اهمیت زیاد در رشته پرستاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

رفتارشهروندی سازمانی به وسیله اورگان وهمکاران )2000(مطرح 

شدکه در مورد تمایل به همکاری و رفتارهای خودجوش و نوآورانه 

بحث می کند و از آنجا که رفتار شهروندی سازمانی، جزء نقش رسمی 

افراد نیست، در نتیجه به عنوان شاخص رفتاری برای پاسخ به روابط 

همکاران به شمار می رود. از نظراورگان رفتار شهروندی سازمانی را 

می توان رفتارهایی دانست که جزء وظایف رسمی سازمانی نیستند، 

امابر عملکرد سازمان تأثیر دارند. این نوع رفتار، نوعی رفتار فرانقشی 

اســت که در مقابل رفتارهای درون نقشــی قرار می گیرد. در واقع 

رفتارهای فرانقشــی، به رفتارهای شغلی فراتر از نقش های رسمی 

کارکنــان برمی گردد. این رفتارها، اختیاری هســتند و معمواًل در 

سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمی شوند، در نتیجه 

رفتارهایی فراتر ازوظایف معمول شغل آنها هستند)2(. معتبرترین 

تقسیم بندی ارائه شده درباره مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی 

توســط اورگان مطرح گردیده و شامل پنج بعدآداب اجتماعی.نوع 

دوســتی، وجدان کاری،جوانمردی و نزاکت است)3(.  ازطرفی یکی 

از عوامل مؤثر بررفتارشــهروندی سازمانی پرستاران، سبک زندگی 

آنهاست.مفهوم سبك زندگی توسط آدلرروان شناس اجتماعی، مطرح 

شد. در فرهنگ لغات سبک زندگی را به عنوان روش نوعِی زندگی 

فرد، گروه یا فرهنگ وهم چنین روشــی خاصی از  شیوه زندگی یا 

سبک زیستن که منعکس کننده گرایش ها وارزش های یک فرد با 

گروه اســت، تعریف می کنند)4(.گیدنز سبك زندگی را مجموعه ای 

نسبتًا منسجم از همه رفتارها و فعالیت های یك فرد معین در جریان 

زندگی روزمره خود می داند که مســتلزم مجموعه ای از عادت ها و 

جهت گیری هاســت و بر همین اســاس از نوعی وحدت برخوردار 

است)5(. بوردیو سبك زندگی را نوع زندگی یا معیشت ترجمه کرده 

که منظور چگونگی جریان حیات و شیوه زندگی انسان ها به صورت 

فردی و گروهی اســت که نحوه استفاده از درآمد، طول زمان کار، 

شیوه لباس پوشیدن، تغذیه، نحوه آرایش، محل سکونت، رفتارهای 

دینی و فرهنگی و... را شامل می شود)6(. تقسیم بندی های متعددی  

از سبک زندگی توسط دانشمندان صورت گرفته است،از نظر فرن 

ســبک زندگی به سه دسته شامل: فعالیت ها )مانند کار، سرگرمی 

و تفریحات(، عالقه مندی ها )مانند خانواده و رسانه( و عقاید )مانند 

موضوعات اجتماعی، سیاســی و اقتصادی( تقسیم می شود)7(. از 

دیگاه کاتلر مؤلفه های ســبک زندگی به چهارمؤلفه الف( فعالیت: 

شامل کار، ســرگرمی، تفریح و... ب( عالیق: شامل خانواده، رسانه 

 و... ج( عقاید: شــامل  موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و... 

د( ویژگی جمعیتی:شامل سن، تحصیالت، وضعیت تاهل و... تقسیم 

می شود)8(. بررسی ها نشــان می دهد یکی از مسائل عمده ای که 

سازمان های بهداشتی- درمانی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای 

خدماتی کشــور با آن رو به رو هستند این است که به رغم صرف 

هزینه های زیاد و سرمایه های فراوان جهت بکارگیری نیروی انسان 

در این سازمان ها، پس از مدتی کارکنان مذکور انگیزه خودرا جهت 

خدمت در این بخش از جمله بیمارســتان ها از دست داده و حتی 

از آن خارج می شــوند. در این میان تعهد سازمانی به عنوان عامل 

مؤثر دیگری بر رفتار شهروندی سازمانی پرستاران تلقی می گردد 

که تسهیل کننده روابط میان سبک زندگی و رفتار شهروندی آنها 

اســت و کمبود آن در زمره مسائل و مشکالت سازمان های مذکور 

محســوب می شود)9(. مفهوم تعهد سازمانی توسط وایت در مقاله 

انسان ســازمانی مطرح شد)10(.تعهد ســازمانی به عنوان قدرت 

مبتنی بر هویت فردی و مشــارکت دریک سازمان در نظر گرفته 

می شود . مدیران منابع انسانی می توانند با آگاهی از تعهد سازمانی، 

اهداف سازمانی را بهبود بخشیده و راهکارهایی برای توسعه سازمانی 

تبیین کنند. تعهد سازمانی، درحقیقت نوعی نگرش نسبت به کار 

اســت که به طور مشخص با مشارکت کارکنان و تمایل آن ها برای 

باقی ماندن در ســازمان مرتبط بوده و در عملکرد شغلی کارکنان 

مؤثر است، تعهد ســازمانی می تواند منجر به نتایج مفیدی مانند 

اثربخشی ، بهبود عملکرد و کاهش غیبت کارکنان شود)11(. از نظر 

آلن و می یرتعهد سازمانی از ســه جزء "تعهد عاطفی"، "مستمر" 

و "تکلیفی" تشــکیل شده است. بر اساس نظر آن ها تعهدعاطفی، 

دلبســتگی هیجانی کارمند نسبت به سازمان، تعهد مستمر، تعهد 

فرد براساس تشخیص او از هزینه های مرتبط با ترك سازمان تعریف 

می شود هم چنین تعهد تکلیفی، احساس اجبار اخالقی برای ماندن 

در سازمان به شــمار می رود)1(.در مطالعه ای که توسط مودای و 

همکارانش )2002 ( انجام شــد آن ها مشخص کردند:1-ویژگی های 
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 شخصی) ســن، جنس، وضــع تاهل، تحصیالت، ســابقه کار و...(،

2-  ویژگی های مبتنی بر نقش)رضایت شغلی، امنیت شغلی، چالشی 

بودن کار و...(،3- ویژگی های ســاختاری)حمایت سازمان، عدالت 

ســازمانی و...(،4- تجربیات کاری، پیش  شــرط های تعهد سازمانی 

اســت)12(. رابینز وهمکارانش در سال 1992 در مطالعه ای اظهار 

داشتندکه تعهد، تابعی از ویژگی های شخصی)نظیر سن، سابقه کار، 

جنس و سطح تحصیالت( و عوامل موقعیتی مرتبط با محیط کار 

است)13(. اگرچه متغیرهای متعددی بر رفتار شهروندی سازمانی 

مؤثر هســتند ولی در این بین، متغیرهای عدالت رویه ای، عدالت 

مراوده ای و عدالت توزیعی، اعتماد، تعهدسازمانی و رضایت شغلی، 

بیشترین فراوانی را دارند)14(.المبرت )2000( عالئم مشخص رفتار 

شــهروندی سازمانی را دررابطه با تعهد سازمانی در سه طبقه قرار 

می دهد: طبقه1: فرمانبرداری، طبقه2: وفاداری، طبقه3:مشارکت 

ومســؤولیت پذیری)15(. ســازمان مینتل )1998(در تحقیقی با 

عنوان ســبک زندگــی در بریتانیا به جنبه هــای گوناگون زندگی 

جوانان، زنان و اطالعاتی درباره نقش تصمیم گیرندگی زنان به ویژه 

درامر گذراندن اوقات فراغت پرداخت، نتیجه تحقیق نشــان دهنده 

رابطه باال بین جنســیت جوانان )زنان نسبت به مردان( و توجه  به 

ظاهر شــخصی و  خانواده بود)16(. درمطالعه ای که توسط ویل در 

سال2001  انجام شــد عمده ترین اختالف ها در رفتارهای گذران 

اوقات فراغت، سن ،جنس و طبقه اجتماعی مشخص شد)17(. در 

مطالعه ای که توسط نعامی و شکرشکن  در سال 1385انجام گردید 

مشخص شد هر سه نوع عدالت سازمانی )توزیعی، رویه ای و تعاملی( 

با رفتار شهروندی سازمانی همبستگی معناداری دارند)18(. مودای 

وهمکارانش در ســال 2006درمطالعه خود نشان دادند که سن و 

سابقه خدمت با تعهد رابطه مستقیم دارند)12(. هکت و همکاران 

)2001( در مطالعه خود نشان دادند تعهد سازمانی به عنوان متغیر 

واســط پیامدهای رفتاری محیط کاری از جمله رفتار شــهروندی 

سازمانی اســت )19(. از آنجا که نیروی انسانی یکی از بزرگ ترین 

منابع و سرمایه های هر سازمانی محسوب می شود بنابراین هر گونه 

برنامه ریزی و حتی سرمایه گذاری در این بخش می تواند در نهایت 

منجر به افزایش کارایی شــده و با بازگشــت سرمایه همراه باشد. 

 ازآنجا که پرستاران به عنوان خط مقدم دربخش خدماتی و سالمت 

عهده دار مسؤولیت می باشند و هریک دارای سبک زندگی متفاوتی 

می باشــند و به نوعی ســبک زندگی از عوامل مؤثر بر میزان تعهد 

این قشر ازجامعه می باشد و از سوی دیگر بیماران نیز از پرستاران 

تقاضــای  بروز رفتارهایی فراتر از نقــش و وظیفه آن ها را مطالبه 

می کنند لذا، نتایج این تحقیــق می تواند منجر به درک بهتری از 

روابط پیچیده میان افــراد در تصمیمات کاری آنان گردد روابطی 

که هنوز چندان درک نشده اند، بنابراین علی رغم مطالعات بسیاری 

که در زمینه رفتار شهروندی ســازمانی وجود دارد اما  از آنجا که 

به اهمیت تأثیر سبک زندگی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان 

به ویژه در مراکز درمانی و قشــر پرســتار توجه کمتری شده، این 

تحقیق دارای اهمیت اســت. از سویی با توجه به این که مطالعات 

پیشین تأثیر تعهد سازمانی بررفتارشــهروندی سازمانی را مطرح 

کرده انــد، هم چنین محققان نیز بر این موضوع تأکید داشــته اند 

که عدم توجه به تعهد ســازمانی منجر به کاهش رفتار شهروندی 

ســازمانی می گردد و از آنجا که یکی از متغیرهای ســبک زندگی 

عالیق و عقاید افراد اســت، منطقی به نظر می رســد که ســبک 

زندگی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر گذار باشد از این رو هدف 

تحقیق، بررسی تأثیر ســبک زندگی بر رفتار شهروندی سازمانی 

پرســتاران شاغل در بیمارستان های دولتی استان خراسان شمالی 

با وجود متغیر واســط تعهد سازمانی اســت تا بتواند پیشنهاداتی 

را ارائــه نماید. با توجه به نقش ســبک زندگــی در درک افراد در 

بروز رفتارشهروندی ســازمانی و تأثیر تعهد سازمانی بر رفتارهای 

فرانقشی افراد، پژوهشگر در صدصد است به این سؤال پاسخ دهد 

که آیا بین سبک زندگی)فعالیت، عالیق، عقاید، ویژگی شخصیتی(، 

با رفتار شهروندی سازمانی )نوع دوستی، وجدان، احترام، فضیلت 

شکل1. مدل مفهومی تحقیق

رفتارشهرونديسبک زندگی

سازمانی

تعهدسازمانی
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شهروندی، جوانمردی( در پرستاران رابطه وجود دارد؟برای رسیدن 

به این هدف اصلی، اهداف فرعی زیر مورد بررســی قرار گرفت: آیا 

بین سبک زندگی )فعالیت، عالیق، عقاید، ویژگی شخصیتی( و تعهد 

سازمانی پرستاران )عاطفی، مستمر، هنجاری(رابطه وجود دارد؟آیا 

بین تعهد  سازمانی  )مســتمر ، عاطفی ، هنجاری (  و رفتار شهروندی 

 سازمانی پرستاران)نوع دوستی، وجدان، احترام، فضیلت شهروندی، 

جوانمردی( رابطه وجود دارد؟آیا تأثیر غیرمســتقیم سبک زندگی 

از طریق تعهد ســازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی بیشتر از اثر 

مســتقیم آن بر رفتار شهروندی ســازمانی است؟براساس سؤاالت 

مذکور مدل مفهومی ترسیم شده در شکل )1( آزمون می شود.

 موادوروشها

ایــن مطالعه به لحاظ هدف در قالب تحقیقات کاربردی اســت و از 

آنجــا که نتایج حاصل از تحقیق می تواند به مدیران در جهت بهبود 

عملکرد و تعهد سازمانی و بروز رفتارشهروندی سازمانی پرستاران یاری 

رساند لذا به لحاظ شیوه اجرای تحقیق در زمره تحقیقات پیمایشی- 

تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را پرستاران مردوزن شاغل 

در بیمارستان های دولتی استان خراسان شمالی تشکیل می دهد. از 

آنجا که نیروی انسانی متعهد، وفادار و سازگار با ارزش های سازمانی 

که فراتر از وظایف و مســؤولیت های شغلی فعالیت نمایند می تواند 

عامل مهمی درکارایی ســازمان باشد، لذا این جامعه آماری انتخاب 

گردید. با نمونه گیری اولیه به تعداد 30 نفر از میان پرستاران، انحراف 

معیار S=25%بدست آمد، لذا با قرار دادن در فرمول کوکران با سطح 

اطمینان 95 درصد، 420 نفر به عنوان حداقل نمونه مورد نیاز بدست 

آمد. تعداد افراد نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی خوشــه ای تک 

مرحله ای انتخاب گردیده به طوریکه در هر بیمارســتان متناسب با 

تعداد پرستاران شــاغل در آن، نمونه انتخاب شد،پس از توضیح در 

مورد اهداف پژوهش و جلب مشارکت و همکاری آزمودنی ها از آن ها 

خواسته شد تا به سؤاالت پرسشنامه های سبک زندگی، تعهد سازمانی 

و رفتارشهروندی سازمانی پاســخ دهند. به منظور محاسبه قابلیت 

پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم افزار spss محاسبه 

شــد. برای بدست آوردن پایایی تحقیق در ابتدا نمونه ای 30 تایی از 

جامعه مورد نظر انتخاب و پس از جمع آوری پرسشــنامه ها ضریب 

آلفای کرونباخ محاسبه گردید.

پرسشنامهتعهدسازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی توســط آلن ومی یر)1990( ساخته شد. 

پرسشنامه مذکورشامل 12سؤال بوده که شامل 3 زیرمقیاس تعهد 

عاطفی ، تعهد هنجاری  و تعهد مستمراســت که برای هر زیرمقیاس 

4ســؤال بسته طراحی گردیده و پاسخ دهندگان باید به هرسؤال که 

دریک طیف 5 گزینه ای ازبسیار کم )1(تا بسیار زیاد)5( نظر خود را 

ابراز نمایند. اعتباردرونی هرپرسشنامه و زیر مقیاس آن با محاسبه آلفا 

کرونباخ مورد بررسی  قرارگرفت  و نتایج  بدین گونه  بدست  آمد: تعهد 

ســازمانی: )82/6%(، تعهد عاطفی: )79/3%(، تعهد مستمر: )%81( 

وتعهد هنجاری:%80

پرسشنامهرفتارشهروندیسازمانی:

پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی توسط اورگان)2000( ساخته شد. 

پرسشنامه مذکور شامل 20سؤال بسته و دارای 5 زیر مقیاس شامل: 

نوع دوســتی، وجدان کاری، احترام، فضیلت  شهروندی  و جوانمردی 

است. برای هر زیر مقیاس 4سؤال بسته درطیف لیکرت از بسیارکم)1(

تا بســیار زیاد)5( مطرح گردیده و نمونه مورد نظر به هر سؤال پاسخ 

می دهد. اعتبار درونی پرسشــنامه و زیر مقیاس هــای آن  از  طریق 

 آلقای کرونباخ  بررسی  و نتایج  زیر  بدست  آمد، رفتار شهروندی سازمانی: 

)89/9%(، فضیلت  شهروندی: )76/4%(، نوع  دوستی: )80%(، تکریم 

و احترام: )74/5%(، جوانمردی:)80/1%( و وظیفه  شناسی: )74/5(.

پرسشنامهسبکزندگی

پرسشــنامه ســبک زندگی با صحبت هایی که با اســاتید و افراد 

صاحب نظر صورت پذیرفت با اســتفاده از متغیرهای ارائه شده از 

ســوی کاتلر )2000(تهیه گردید، علت انتخاب متغیرهای کاتلر، 

جدیــد و کامل بودن مؤلفه هایی اســت که بر ســبک زندگی فرد 

تأثیرگذار می باشد از نظر کاتلر  سبک زندگی دارای 4 زیر شاخص، 

فعالیت، عالیق، عقیده  و نظر  و ویژگی جمعیتی اســت. پرسشنامه 

مذکور در 20 ســؤال بوده که برای هر زیر شاخص 5 سؤال بسته 

در مقیاس لیکرت از  بسیار کم)1(تا بسیار  زیاد)5( طراحی گردید.

نتایج آلفای کرونباخ بدست آمده از پرسشنامه مذکور به شرح  زیر 

 است.  سبک  زندگی: )85/5%(، فعالیت: )72/8%(، عالیق: )%79/6(، 

عقیده و نظر: )74/3%(، ویژگی جمعیتی: )%73/2(.

در بحث روایی صــوری و بومی کردن پرسشــنامه های مذکور از 

نظرات اســاتید مدیریت و مدیران دانشگاه علوم پزشکی استفاده 

گردید،عالوه براین در بررسی روایی عاملی، از تحلیل عاملی تأییدی 

استفاده شد. با توجه به اینکه برای پژوهش های علوم انسانی ضریب 

آلفای کرونباخ باالتر از )0/60( قابل قبول است، نتایج بدست آمده 

از نمونه مورد نظر بیانگراین اســت که پرسشــنامه های مذکور از 

پایایی مناســبی برخوردارند. هم چنین در این پژوهش از مدل یابی 



پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی پرستاران

45فصلنامه مدیریت پرستاري  سال سوم، دوره سوم، شماره دوم، تابستان1393

معادالت ســاختاری به روش تحلیل مســیر پیشنهاد شده توسط 

 spss 18 هالند )1999( و با اســتفاده از نرم افزار لیزرل )8/72( و

انجام شد)20(. قبل از انجام مطالعه با کسب اجازه از مسؤولین امر 

دانشــگاه و تصویب طرح پژوهشی در شورای اخالق و ارائه معرفی 

نامه رسمی به مسؤولین افراد مورد مطالعه، توضیحات مناسبی  در 

خصوص تحقیق به مطالعه شــوندگان ارائه گردید تا حدی که به 

نتیجه مطالعه لطمه ای وارد نگردیده و باتأکید بر عدم قید نام و نام 

خانوادگی در پرسشنامه، اطمینان الزم به افراد مورد مطالعه  داده 

شدکه کلیه اطالعات بدست آمده محرمانه خواهد بود، آنگاه داده ها 

به کمك نرم افزارهای مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها

در مطالعه حاضر اکثر افراد مورد مطالعه )46/4%( در گروه ســنی 

)41-31( ســال قرار گرفتندکه )19/8%( مجرد و )80/2%( متاهل 

بودند. همچنین)9/52%( دارای مدرک کاردانی، )78/09%( دارای 

مدرک کارشناســی و)12/4%( افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد 

بودند )جــدول 1(. برای این که مدل ســاختاری یا همان نمودار 

مسیر تأیید شود، نخست باید مقادیر تی و ضرایب استاندارد معنادار 

باشند. مقادیر تی اگر از 2بزرگتر ویا از2- کوچک تر باشند، در سطح 

اطمینان)95%( معنادار خواهند بود. بر این اساس مقادیر برآورد روابط 

مســتقیم میان متغیرهای مدل مورد تحلیل قرار گرفت)نمودار1(. 

نتایج نشــان می دهد بین سبک زندگی و رفتار شهروندی سازمانی 

رابطه معناداری وجود دارد )p>%5(. همچنین نتایج بیانگر این است 

که بین ســبک زندگی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد 

)p>%0/05(. عالوه براین نتایج نشــان داد که بین تعهد سازمانی و 

  .)p>%0/05( رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود  دارد

جدول 2 نشان دهنده بارعاملی هریک از مؤلفه های مدل می باشد. 

در ادامه، مدل یابی معادالت ســاختاری و برازش مدل مورد بررسی 

قرار گرفت. از ســویی نتایج آزمون پیرســون نشان داد که سبک 

زندگی)re=0/83( نســبت به تعهد ســازمانی)re=0/72( در سطح 

اطمینان 0/99 با رفتار شــهروندی ســازمانی رابطه بیشتری دارد. 

بنابراین می توان گفت ســبک زندگی بر رفتار شهروندی سازمانی 

پرستاران بیشتر اثرگذار می باشد. آزمون برازش مدل تعیین می کند 

که آیا مدل پیشنهادی باید پذیرفته شود یا خیر. در نمودار 1، مدل 

ساختاری)مدل استاندار (حاصل از تجزیه وتحلیل داده های آماری 

 ،)p=0/000(ارائه شده است براساس این نمودار و با توجه به مقدار

می توان گفت متغیرهای آشکار به خوبی برروی متغیرهای مکنون 

بار شده اند به بیان دیگر می توان گفت که پرسشنامه های پژوهش 

می توانند به طور مناسبی توصیف کننده سه متغیر، سبک زندگی، 

رفتارشــهروندی سازمانی و تعهد ســازمانی باشند. در نمودار2 نیز 

بحث معنی داری مدل مورد بررســی قرارگرفته اســت. در نهایت 

نشانگرهای مربوط به برازش مدل نهایی نشان داده است که برازش 

مطلوب مدل است)جدول 3(.

جدول 4 نتایج حاصل از بررسی سؤاالت تحقیق را در قالب ضرایب 

مســیر همراه با ســطح معنی داری و در ارتباط با سؤاالت تحقیق 

نشان می دهد. توسط مقادیرP-Value )مقدار احتمال( معنی داری 

ضرایب مسیر بررسی می شود. اگر مقدار مورد نظر از )0/05%( کمتر 

جدول1. توزیع فراوانی سن،تاهل وسطح تحصیالت نمونه های مورد پژوهش 

درصدفراوانیمتغیر

گروه سنی
20-3010525
31-4119546/4

12028/6بیش از 41 سال

وضعیت تاهل
8319/8مجرد
33780/2متاهل

سطح تحصیالت
409/52کاردانی

32878/09کارشناسی
5212/4کارشناسی ارشد

420100جمع
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باشد، ضریب مسیر مورد نظر معنی دار بوده و رابطه مورد نظر تأیید 

می گــردد، در غیر این صورت آن ضریب مســیر معنی دار نبوده و 

رابطه مربوطه رد می شود.

بررسیتأثیرغیرمستقیمسبکزندگیبررفتارشهروندی

سازمانی

 نتایج حاصل از محاسبات ریاضی مربوط به بررسی مقایسه ای اثرات 

مستقیم و غیر مستقیم )با ایفای نقش تعهد سازمانی(سبک زندگی 

بر رفتار شــهروندی سازمانی، نشــان می دهد که اثر غیر مستقیم  

سبک  زندگی بر رفتار شهروندی - سازمانی )0/655 =0/79×0/83( 

کمتر از اثر مســتقیم آن )0/76( است. از آن جایی که این امر در 

ســؤال چهارم پیش بینی شده است، این ســؤال مورد تأیید قرار 

نمی گیرد. نمودار 3 بیانگر این مطلب است.

بحث  

این پژوهش بر ایده ارتقای رفتار شــهروندی سازمانی پرستاران از 

طریق ســبک زندگی و تعهد سازمانی استوار بود. رفتار شهروندی 

سازمانی از مباحثی است که مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است، 

چرا که افراد دارای چنین رفتاری اقدامات داوطلبانه بیشتری انجام 

می دهند. از سویی، پرستاران نماد انجام کارهای داوطلبانه و فراتر 

ازشــرح وظایف خود قلمداد می شــوند، لذا حائز اهمیت بودن این 

موضوع و شناسایی عوامل مؤثر بر بروز چنین رفتاری انگیزه انجام 

این پژوهش را فراهم ســاخت تا با انجام تحقیقی به  بررسی تأثیر 

سبک زندگی بر رفتار شهروندی سازمانی پرستاران با وجود متغیر 

تعهد سازمانی بپردازیم. نتایج این پژوهش نشان داد سبک زندگی 

اثرات متعددی بر رفتار شــهروندی سازمانی پرســتاران با وجود 

متغیر تعهد سازمانی ایجاد می نماید به طوری که عدم انطباق بین 

ســبک زندگی افراد با عالیق و فعالیت آنان زمینه بروز رفتارهای 

ضدشهروندی ســازمانی را به دنبال خواهد. سبک زندگی یکی از 

دغدغه های افراد در سازمان هاست پرستاران  نیز به عنوان عضوی 

از ســازمان از این امر مستثنی نیستند، به طور خالصه باتوجه به 

مطالب ارائه شــده درباره رفتارشهروندی سازمانی، تعهد سازمانی 

و ســبک زندگی می توان اســتنباط کرد که بین سبک زندگی و 

رفتار شهروندی ســازمانی رابطه معناداری وجود دارد. در مطالعه 

مذکور اکثریت نمونه های پژوهش، جوان، زن، متاهل و دارای سطح 

تحصیالت کارشناســی بودند. همانطور که مالحظه گردید نتایج 

تحلیل آماری انجام شــده نشان داد سبک زندگی تأثیر معناداری 

بر رفتارشــهروندی سازمانی پرســتاران دارد، هم چنین مشخص 

گردید اثر مســتقیم سبک زندگی بر رفتار شــهروندی پرستاران 

بیشتر از اثر غیر مستقیم آن است که این یافته ها با مطالعات بارن 

وگرینبرگ)21( همخوانی دارد و این نکته را به ذهن متبادرمی کندکه 

سبک زندگی بررفتارشهروندی سازمانی پرستاران تأثیر می گذارد. 

زمانی که پرســتاران بدین نتیجه برسند که بیمارستان به تعهدات 

خود عمل می کند بروز رفتارهای شهروندی سازمانی بیشتر خواهد 

گردید)22(.همچنین مشخص شد، تأثیر معنادار تعهدسازمانی بر 

رفتارشهروندی سازمانی مورد تأیید قرارگرفت، که منطبق با یافته 

جدول2. یافته های بار عاملی

سطح معنی داریمقدارTبار عاملیمتغیر
0/299/21P<0/05فعالیت

0/3910/98P<0/05عالیق

0/3513/03P<0/05عقیده ونظر

0/5018/13P<0/05ویژگی جمعیتی

0/4514/98P<0/05تکریم و احترام

0/4513/50P<0/05جوانمردی

0/5014/94P<0/05وجدان کاری

0/3311/52P<0/05فضیلت شهروندی

0/4310/22P<0/05تعهد هنجاری

0/2910/84P<0/05تعهد مستمر
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نمودار 1. مدل ساختاری پژوهش

نمودار 2. مدل معنی داری پژوهش
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محققانی همچون گراهام )25( نیز می باشــد واین بدان معناست، 

زمانی که پرســتاران به تحقق تعهدسازمانی توسط بیمارستان باور 

داشته باشــند در آن صورت اعتماد آنان به بیمارستانشان افزایش 

می یابدو رفتارشهروندی بیشتری را از خود نشان می دهند.  جعفری 

و صادقی )1390(  در مطالعه ای مشخص کردند بین ابعاد رادمردی 

و فضیلــت مدنی با تعهد ســازمانی رابطه معنــادار مثبت وجود 

دارد)24(. پودساکف در مطالعه ای یاد آور می شود بین ابعاد فرهنگ 

سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط وجود دارد. در یافته های 

پژوهشــی انصاری و میراحمدی مشخص گردید رضایت شغلی به 

طور معناداری بر رفتار شــهروندی سازمانی و تعهد سازمانی مؤثر 

است)25(. از نظرماتیو و زاجاک )2000( تعهد سازمانی با سن افراد 

دارای همبستگی مثبت و با تحصیالت، همبستگی ضعیف و منفی 

دارد)26(. در مطالعه حاضر از میان عوامل ســبک زندگی و تعهد 

ســازمانی، ویژگی های جمعیتی و تعهد عاطفی بیشترین تأثیر را 

در رفتارشهروندی سازمانی پرستاران دارا می باشند. البته مطالعات 

انجام گرفته در خارج از کشــور نیــز ابتدا تعهدعاطفی و بعد از آن 

تعهد هنجاری را دارای بیشترین ارتباط با رفتار شهروندی سازمانی 

می دانند)27(. یافته های پژوهش حاضر در برنامه ریزی برای افزایش 

تعهدسازمانی پرستاران و بروز رفتارهای داوطلبانه یا فرانقشی مؤثر 

باشــد. پیشــنهادکاربردی که می توان بر پایه نتایج حاصل از این 

جدول3. نشانگرهای برازش مدل نهایی تحقیق

نتیجهمقدار آستانه پذیرششاخص
تایید مدل0/98>0/90تعدیل شده نیکویی برازش

تایید مدل1/00>0/90نرم شده برازندگی

تایید مدل1/00>0/90نرم نشده برازندگی

تایید مدل1/67>3نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

جدول4. ضرایب مسیر،معنی داری متغیرها 

نتیجهPضریب رگرسیونیشاخص
تایید0/760/000رفتار شهروندی سازمانیسبک زندگیسوال اصلی

تایید0/830/000تعهد سازمانیسبک زندگیسوال فرعی

تایید0/790/000رفتار شهروندی سازمانیتعهد سازمانیسوال فرعی

.

0.79ضریب مسیر:0.83ضریب مسیر:
000/0معنی داري:000/0معنی داري:

0.76ضریب مسیر:
000/0معنی داري: سبک زندگی

تعهدسازمانی

رفتارشهروندي

نمودار 3. تاثیر مستقیم سبک زندگی بیش از تاثیر غیرمستقیم آن بر رفتارشهروندی سازمانی است

P-value:0/0000      RMSEA=0.063
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مطالعه مطرح کرد این اســت که مدیران و سرپرستاران از طریق  

سیاســت های  تشویق رفتار شــهروندی به عنوان الگوهای نقش، 

اعتقاد به ارزش در کمک بــه هم نوع، می توانند برای بروز هر چه 

بیشتر رفتارشهروندی پرستاران  نقش حیاتی را در زمینه یادگیری 

در محل کار باز کننــد، هم چنین  می توانند در مرحله گزینش و 

استخدام از طریق مصاحبه های دقیق تر پرستارانی را استخدام کرد 

که بیشــتر به دنبال رفتارهای همکارانه و گروهی هستند چرا که 

این تمایالت، زمینه ساز بروز رفتار شهروندی خواهد بود، عالوه بر 

این آموزش و توسعه، روش های ارزیابی عملکرد و جبران خدمات 

و سیستم های غیر رسمی هم چون فرهنگ مشارکتی در سازمان 

می تواند عاملی جهت بروز رفتارشهروندی در جامعه مورد نظر باشد. 

در پایان الزم است در تعبیر و تفسیر نتایج به محدودیت های پژوهش 

نیز اشاره شود، یافته های مطالعه حاضر بر روی پرستاران شاغل در 

بیمارستان های دولتی استان خراسان شمالی انجام گرفته است و 

لذا نتایج حاصل را نمی توان به کلیه پرستاران تعمیم داد. پیشنهاد 

می شود در تحقیقات آینده مطالعه مشابهی پیرامون سبک زندگی 

و رفتار شهروندی ســازمانی پرستاران بیمارستان های خصوصی و 

دولتی ســایر شهرها صورت پذیرد و نتایج حاصل با تحقیق حاضر 

مقایسه گردد. ازسوی دیگر می توان به عدم تمایل پرستاران شاغل، 

در تکمیل پرسشــنامه ها و ابراز بیزاری خود از این گونه پژوهش ها 

اشــاره نمود، در این مورد پرستاران به مواردی چون عدم پیگیری 

محققان و به فراموش سپرده شدن نتایج تحقیقات اشاره داشتند و 

این که با وجود تحقیقات عدیده، نتایج هیچ یك از آن ها آثار مثبتی 

در تغییر وضعیت یا حل چالش های موجود برای آنان نداشته است، 

لذاپژوهش گر امیدوار اســت نتایج حاصل از این پژوهش با عنایت 

و بهره گیری مســؤولین محترم و دست اندرکارپرســتاری، بتواند 

نقشــی هر چند کوچك در بهسازی محیط ســازمانی و احترام به 

شــأن و منزلت این قشر نماید. از ســوی دیگر از آنجا که در این 

تحقیق متغیرهای سبک زندگی و تعهدسازمانی بر رفتارشهروندی 

بررسی شده است، لذا پیشــنهاد می شود متغیرهای دیگری نظیر 

وجدان کاری،جو ســازمانی، تعارض کار- خانواده، حمایت مدیران 

و همکاران که می توانند رابطه زیادی با تمایل پرستاران برای ارائه 

رفتارشهروندی سازمانی داشته باشند مورد بررسی قرار گیرد. 

 نتیجهگیری

در مجموع می توان گفت،ســبک زندگی و تعهدسازمانی در بروز 

رفتارشهروندی سازمانی پرستاران نقش مهمی دارند. از یافته های 

مهم تحقیق که در مطالعات پیشــین بدان پرداخته نشــده است، 

نقش ســبک زندگــی و مؤلفه های آن، هم چــون فعالیت عقیده، 

عالیق  و ویژگی های جمعیتی در ایجاد رفتارشــهروندی سازمانی 

اســت. نتایج این مطالعه بیان می کند اثر مستقیم سبک زندگی بر 

رفتار شهروندی پرستاران بیشتر از اثر غیر مستقیم به واسطه تعهد 

سازمانی است، لذا با شناسایی سبک زندگی پرستاران می توان آنان 

را به شهروندان سازمانی تبدیل نمود.

تشکروقدرانی

با تشــکر از معاونت آموزشــی و پژوهشی دانشــگاه علوم پزشکی 

خراسان شمالی و پرستاران شاغل در بیمارستان های استان که ما 

را در انجام این پژوهش یاری رساندند.
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Evaluation of predictive conceptual model 
 organizational citizenship behavior in nurses based on 

their lifestyle and organizational commitment

Introduction: Dynamic organizations expect their employees to  
behave beyond their defined roles; behaviors that employees  
promote their performance. Since organizational citizenship  
behavior nurses effect on quality of nursing care; so, assessing  
factors that influence their organizational citizenship behavior would 
be increased quality of nursing care.
Aim: This main purpose of this study was to assessing the  
relationship between lifestyle and organizational citizenship  
behavior the clinical nurses with emphasis on intermediate role of 
organizational commitment.
Method: This study was a descriptive-survey that was done in 
North Khorasan public hospitals in 2013. In this study, cluster  
sampling was used with proportional allocation and finally, 420  
nurses were selected randomly. They answered to standardized  
questionnaires with Likert scale; Organization commitment; Allen& 
Myer (1990), Lifestyle; Katler (2000), and citizenship organizational 
behavior; Oregan (2000). The Cronbach’s alpha was used to determine  
reliability that was obtained as follows: 82.6%,.85.8% and 87.4%. 
Finally, data was analyzed by use Spearman and Path Analyze tests 
through SPSS18 and Lisrel 8.72 soft wares.
Results: There are a significant correlation between the lifestyle  
factors; activity (β=28%) interests (β=40%), opinion (β=36%),  
property population (β=49%), and  organizational  commitment   
factors;  affective commitment (β=47%), continuous commitment 
(β=28%), normative commitment (β=44%) with citizenship  
organizational behavior of the nurses. The direct effect nurses’ life 
style on their citizenship organizational behavior is more than its  
effect with organizational commitment as a mediator (p<0.000). 
Conclusion: In order to findings suggested that nurse managers 
planning for changing factors that effect on nurses’ life style and 
their organizational commitment for improving nurses’ citizenship 
behavior. 
Key words: lifestyle, nurse .organizational citizenship behavior,  
organizational commitment
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