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 دهيچک

وری و کارایی تواند در بهرهها است که میجمله رفتارهای سازمانی کارکنان بیمارستان رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی از :مقدمه

های آموزشی درمانی دانشگاه علوم اعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بیمارستانها تأثیرگذار باشد. مطالعه حاضر رابطه بین سرمایه اجتمبیمارستان
 .دهدپزشکی هرمزگان را مورد بررسی قرار می

 ها پرسشنامه رفتار شهروندیآوری دادهانجام شد. ابزار جمع 2931صورت مقطعی در سال  این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است که به :کاروش ر

(Podsakoff) (و سرمایه اجتماعیNahapietبود که پایایی آن ) همچنین  .به دست آمد /47و  /21ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب
شده به آوریهای جمعای انجام شد. تحلیل دادهگیری به روش تصادفی طبقهنظران تائید شد. نمونهنظر اساتید و صاحب ها با استفاده ازروایی پرسشنامه

ها با آزمون پیرسون و آنالیز تحلیل شد و سپس رابطه بین متغیر و و با استفاده از آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار( تجزیه SPSS 19افزار کمک نرم
 .مشخص شد (ANOVA)واریانس 

بود، همچنین. رفتار شهروندی سازمانی با سرمایه  4/1±32/0 و میانگین سرمایه اجتماعی 2/9±39/0 میانگین رفتار شهروندی سازمانی :هایافته

کاری، جنسیت در میزان سرمایه اجتماعی و دار و مستقیمی داشت. متغیرهای دموگرافیک میزان تحصیالت، پست سازمانی، نوبتیاجتماعی رابطه معن
  (.>02/0P) رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار بود

دار آن با سرمایه اجتماعی، مدیران مراکز یها و رابطه مستقیم و معنوری سازمانشهروندی سازمانی در ارتقا بهره با توجه به اهمیت رفتار :گيریتيجهن

 ها و راهکارهای مناسبی جهت ارتقا این دو مقوله اتخاذ نمایند.ها باید سیاستمراقبت بهداشتی و درمانی و بیمارستان

  .رفتار شهروندی سازمانی ،جتماعیسرمایه ا ،بیمارستان ،کارکنان :هاکليدواژه

 

 39/91/13پذیرش مقاله:     7/1/13اصالح نهایی:      5/7/13دریافت مقاله: 

 

 مقدمه: 

علم مدیریت به دو حوزه اصلی اصول مدیریت و رفتارر اارزمر ی   

هری رفتارر شاورو دی اارزمر ی و اارمریه     که مقوله [1] شودتقسیم می

. رفتارر  گرد اد م مدیریت محسوب مای اجتمرعی جزء حوزه رفترری عل

هار و تاارم     شود که رفتررهار   رار   شورو دی ارزمر ی برعث می

کررکنرن مراقبت بوداشتی در جوت ارائه هرچه بوتر کیفیت خادمر  باه   

منظور کمک به همکرران یر ارزمرن بدون  این رفترر به  [2]کرر گرفته شود

توا د به ارزمرن در جوت لذا می .[3] گیرددر  ظر گرفتن پردا  ا جرم می
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هری موفق . ارزمرن[4] هری رقربتی و عملکردی کمک  مریدکسب مزیت

به کررکنر ی  یرزمند هستند که بیشتر از حد وظریف شغلی مامول )رفتارر  

. در پژوهشی مشاص   [5] وظیفه  مریند شورو دی ارزمر ی برال(  ا جرم

ی ارزمر ی بیشاتری دار اد و   شد که مردان  سبت به ز رن رفترر شورو د

میزان رفترر شورو دی ارزمر ی هام    کندهرچه ان افراد افزایش پیدا می

 . [6] کندافزایش پیدا می

بررای میزان رفترر شورو دی ارزمر ی در یک بیمرراترن  مشص  

 کرد که رفترر شورو دی ارزمر ی بر عدالت ارزمر ی رابطاه مساتقیم دارد  

هری اطح ه دیرری مشص  شد که بین ویژگیو همچنین در مطرلا [7]

حقوق و دااتمزد بار    اطح  پراترران  تاداد جمای کرراییگروهی مثل 

رفترر شورو دی . [8] رفترر شورو دی ارزمر ی رابطه مستقیمی وجود دارد

وری مادیریتی  کارهش  یارز باه     ارزمر ی برعث افزایش همکرری و بوره

هر در بین اعضری تیمی ری فارلیت ظرر  و کنترل بر اجرا  تسویل همرهن

هری کرری  خوشاریند کاردن محایا کارری  افازایش عملکارد       و گروه

ارزمر ی  کرهش تغیرپاذیری در عملکارد واحادهری کارری و افازایش      

و دااتیربی باه    [9] گاردد توا ریی ارزمرن در تطبیق بر تغیر محیطای مای  

ارزمر ی دارای  . رفترر شورو دی[11]  مریداهداف ارزمر ی را تسویل می

دهناده  باد اات. اولاین بااد فضایلت شاورو دی ااات کاه  شارن        5

هری هری خررج ارزمر ی مثل مطرلاه کردن و یر شرکت در کررگرهفارلیت

هاری مصتلاف ااات و    آموزشی و کمک به برگزاری جلسر  و مراام

. دومین باد رفترر [2] توا د در توااه ارزمرن  قش مومی داشته برشدمی

 کاه  دوااتی( هساتند  ای ) وعدهندهیرری  دی ارزمر ی رفتررهریشورو

 وظریف بر ارتبرط در مشص  کمک به کررکنرن منظور به فرد یک تواا

باد  .[4] شودماین تواا یک عضو ارزمرن ا جرم می ارزمر ی و مسرئل

ترین این باد که موم .شنرای ااتوظیفه  دیرر رفترر شورو دی ارزمر ی

 ا جرم در فرد را که هستند رفتررهریی  رو دی ارزمر ی ااتباد رفترر شو

 .[3] کنناد می هدایت ا تظرر مورد از اطوح برالتر حدی در خود وظریف

 در مشاکل  و مسالله  ایجرد از که ای هستندمؤدبر ه رفتررهریباد احترام 

کنند و این باد شرمل رفتارر فارد بار ارپرااترن      می جلوگیری محل کرر

شاود  تریرن ارزمرن اات. افزایش ایان رفتارر برعاث مای    همکرران و مش

آخرین باد رفترر شورو دی  .تاررضر  ارزمر ی تر حد زیردی کرهش یربد

شود کررکنرن در برابر کمبودهر و ارزمر ی باد مردا ری اات که برعث می

  امار مادیران بریاد    [7] هر گ یه و شکریت کمتری داشاته برشاند  کراتی

منرابی برای ارائاه ا تقاردا  و شاکریر  کررکنارن باه      هری ارتبرطی کر رل

وجود آور د تر ع وه بر حل مشک   برعث جلوگیری از تاررضر  و 

  ررضریتی کررکنرن گردد.

 ظران ماتقد هستند که ع وه بر رفترر شاورو دی اارزمر ی   صرحب

وری اارزمرن  قاش دار اد. در اارل     عوامل دیرری  یز در افزایش بوره

هادف برراای تار یر اارمریه اجتمارعی بار        ای تحلیلی برهمطرلا 2119

این پژوهش  هریرفتهکره جنوبی ا جرم شد. عملکرد ارزمر ی بیمرراترن در 

و عملکرد بیمررااترن   ارمریه اجتمرعی بینرابطه مثبتی  مشص  کرد که

هری ارزمرن از قبیل . ارمریه اجتمرعی آن داته از ویژگی[11] وجود دارد

هری اجتمرعی و اعتمرد متقربل اات که مشررکت افاراد را  کههنجررهر  شب

. اارمریه اجتمارعی   [12] کناد برای داتیربی به منرفع مشترک تسویل می

 توا ریی ایجرد روابا مبتنی بر اعتمرد و همکرری بین کررکنرن ارزمرن اات

ارمریه اجتمرعی ارزمرن چرو ری روابا ا سار ی داخال اارزمر ی     .[4]

از روابا ا سر ی کیفیت همکرری  اعتمرد متقربل و تاواد   اات که منظور

ای  ارخترری ارمریه اجتمرعی دارای اه باد رابطه .[13] ارزمر ی اات

کننده  اوعی رواباا شصصای    ای توصیفو شنرختی اات. عنصر رابطه

 .کنناد اات که افراد بر یکدیرر به خرطر ااربقه تارم تشارن برقارار مای    

برعث افزایش اعتمرد  ایجرد هویت  رعریت هنجررهر ای افزایش باد رابطه

اشارره  باد ارخترری در ارمریه اجتمرعی  .[12] گرددو ا جرم تکرلیف می

یانی افراد یک ارزمرن باه چاه    .هری بین افراد داردبه الروی کلی تمرس

مربوط باه مناربای   باد شنرختی  و [14] کسر ی و چرو ه داترای دار د

هاری ماار ی   ده مظرهر  تابیرهر  تفسایرهر و دااترره  کننشود که فراهممی

ارمریه اجتمرعی در ارزمرن برعاث   .[13] هر ااتمشترک در میرن گروه

شود که بر اارس آن همکارری و اقادامر    گیری روابا کرری میشکل

 .[14] یربدکننده در ارزمرن افزایش میتسویل

زمر ی  ارمریه بر توجه به اهمیت این دو مقوله )رفترر شورو دی ار

هر هری مراقبت بوداشتی درمر ی و تر یر آناجتمرعی( در مدیریت ارزمرن

پژوهشرران درصدد برآمد د تر   هروری این ارزمرندر کررایی و بوره

میزان و رابطه رفترر شورو دی ارزمر ی و ارمریه اجتمرعی را در بین 

زشکی هرمزگرن هری آموزشی درمر ی دا شرره علوم پکررکنرن بیمرراترن

 .را مورد بررای قرار دهند

 

 روش کار:

به  1392این تحقیق از  وع توصیفی تحلیلی اات که در ارل 

هری آموزشی درمر ی شوید محمدی  صور  مقطای در بیمرراترن

مطرلاه  شریاتی و کودکرن  شور بندرعبرس ا جرم شد. جمایت مورد
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ران  کررکنرن پرراکلینیکرل و هر شرمل پزشکرن  پراترکررکنرن این بیمرراترن

گیری به رو  تصردفی کررکنرن واحدهری اداری و پشتیبر ی بود د.  مو ه

 SSCافزار ای ا جرم گرفت و برای تایین حجم  مو ه از  رمطبقه

(Maximum Error = 0.05 SD= 0.063) ااتفرده شد. 

ه عنوان  مو   فر به 411   فر جرماه پژوهش 1213که از  طوریبه

پژوهش ا تصرب شد و به  سبت تاداد کررکنرن هر بیمرراترن پراشنرمه 

آوری داده آوری داده پراش و ابزار جمعتوزیع شد. رو  جمع

پراشنرمه بود. پراشنرمه اول مربوط به ارمریه اجتمرعی بود که بر اارس 

 رمه بر ااتفرده از آزمون طراحی شد. پریریی این پراش Nahapiet ظریه 

به دات آمد. پراشنرمه  /74تریی  25کرو برخ در یک  مو ه آزمو ه  آلفری

دوم مربوط به رفترر شورو دی ارزمر ی اات که بر اارس مطرلار  و 

شده و پریریی آن بر ااتفرده از آزمون طراحی Podsakoffهری پژوهش

به دات آمد. روایی این  /82تریی  25آلفری کرو برخ در یک  مو ه آزمو ه 

بررای قرار گرفت و بر  ای موردهر بر اارس مطرلار  کتربصر همهپراشنر

ید واقع شد  همچنین برای ری ظران مورد ت ظر اارتید و صرحب ااتفرده از

بر مطرلار  مشربه ایرا ی تطربق داده   هری فوقافزایش روایی پراشنرمه

 27شده بود که  اؤال تشکیل 36ای ارمریه اجتمرعی از شد. پراشنرمه

اؤال  3اؤال مربوط به باد ارخترری و  6ای  اؤال مربوط به باد رابطه

مربوط به باد شنرختی بود. پراشنرمه دوم مربوط به رفترر شورو دی 

اؤال(   4اؤال(  احترام ) 5شنرای )ارزمر ی  در پنج باد وظیفه

 3اؤال( و فضیلت شورو دی ) 5اؤال(  مردا ری ) 5دواتی ) وع

اطحی  5دهی به اؤاال  از مایرر برای پراخ اؤال( طراحی شد.

لیکر  )کرم ً موافق  موافق   سبت موافق  مصرلف و کرم ً مصرلف( 

هر ااتفرده شد. برای امتیرزدهی به پراخ 5تر  1ااتفرده شد و از اعداد 

هری تحت هری مصتلف بیمرراترنهر در اختیرر کررکنرن بصشپراشنرمه

هری اپس داده .ور  خودایفر تکمیل شدص مطرلاه قرار گرفت و به

 وریت متنراب بر  وارد شد. در SPSS 19افزار شده و در  رم آوریجمع

آمده از آمرر توصیفی )فراوا ی  داتهر برای  شرن دادن  تریج بهیرفته

درصد فراوا ی  میر رین  ا حراف مایرر و واریر س( ااتفرده شد. برای 

ی ارزمر ی و ارمریه اجتمرعی  بر توجه به مقریسه میزان رفترر شورو د

( 3-2( )متواا 1-2بندی لیکر  ])ضایف امتیرزبندی پراشنرمه از طبقه

همچنین برای تایین رابطه بین   ([ ااتفرده شد5-4( )عرلی 4-3)خوب 

هری محورهری مصتلف ارمریه اجتمرعی  رفترر شورو دی ارزمر ی و داده

اتنبرطی )آ رلیز واریر س و پیراون( دموگرافیک بر یکدیرر از آمرر ا

ااتفرده شد. در این پژوهش تمرمی موارد اخ قی از جمله محرمر ری 

 اط عر  رعریت گردید.

 

 :هایافته

 فر بود  افرادی که تمریل به  411در این مطرلاه حجم  مو ه برابر بر 

  صور   رق  کرمل کرده بود د هر را بههمکرری  داشتند و یر پراشنرمه

از مطرلاه خررج و به رو  تصردفی افراد جدید وارد مطرلاه شد د. تاداد 

درصد مرد( بود که  5/18درصد زن و  5/81 فر ) 411دهندگرن کل پراخ

 فار مجارد بود اد. میار رین اانی       89 فار مترهال و    321هر از بین آن

درصد افراد تحت مطرلااه در   3/68ارل بود.  7/32±7/7دهندگرن پراخ

هری گردشی مشغول به کارر بود اد  همچناین بیشاترین مادرک      شیفت

درصد( مربوط به درجه کررشنرای و کمتارین مادرک    4/52تحصیلی )

 طاور  شو دگرن بهدرصد( بود. پراش9/3تحصیلی مربوط به زیر دیپلم )

درصد(  اداری و پشاتیبر ی   7/61کلی به چورر پست ارزمر ی پراترری )

درصد( تقسیم  3/18درصد( و پزشکی ) 3/18درصد(  پرراکلینیکی ) 8/9)

درصد کررکنرن دارای وضایت ااتصدامی رامی یر پیمار ی   4/63. شد د

بود د و اریر کررکنرن تحت مطرلاه دارای وضایت ااتصدامی قراردادی  

ارل بود.  7/8±9/6طرح و یر شرکتی بود د. میر رین اربقه کرری کررکنرن 

ترر شورو دی ارزمر ی مرباوط باه بااد    بیشترین میر رین در بین ابارد رف

و کمترین میر رین مربوط به باد احترام بار   3/3±/75مردا ری بر میر رین 

 بود. 7/2±/75میر رین 

برالترین میر رین در بین اباارد اارمریه اجتمارعی مرباوط باه بااد       

و کمترین میر رین مربوط به باد ارخترری  1/3±75/1 شنرختی بر میر رین

( در 7/2±58/1کلی میر رین ارمریه اجتمارعی )  طور . بهبود 73/1±6/2

( در باین  1/3±53/1حد متواا و میر رین رفترر شاورو دی اارزمر ی )  

هری آموزشی درمر ی دا شرره علوم پزشکی هرمزگارن  کررکنرن بیمرراترن

 (.1 شمرره در حد خوب بود )جدول

ترتیاب  میر رین رفترر شورو دی ارزمر ی در بین ز رن و ماردان باه   

هاری  و میزان رفتارر شاورو دی اارزمر ی در باین گاروه      19/3و  12/3

و  21/3  18/3  19/3پراترری  اداری  پیراپزشکی و پزشکی باه ترتیاب   

( مربوط باه  13/3بود. همچنین کمترین رفترر شورو دی ارزمر ی ) 78/2

ارل اربقه کرر داشتند. بصش اداری و پشاتیبر ی   5افرادی بود که کمتر از 

که ارمریه  حرلی در .( مقدار ارمریه اجتمرعی بود د11/3ارای بیشترین )د

( اارمریه  71/2باود. کمتارین میازان )    35/2اجتمرعی در باین پزشاکرن   

 ارل اربقه کرر وجود داشت. 5اجتمرعی در افرادی بر کمتر از 
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داری بین تمرم ابارد رفترر شورو دی ارزمر ی یکلی رابطه مان طور به

ارمریه اجتمرعی وجود داشات و تنوار باین بااد احتارام و بااد       بر ابارد 

هاری پاژوهش   داری وجود  داشت. همچنین یرفتهیارخترری رابطه مان

مشص  کرد که بین رفترر شورو دی ارزمر ی بر ارمریه اجتمرعی در بین 

دار و مساتقیمی وجاود   یهری تحت مطرلاه رابطه مانکررکنرن بیمرراترن

 (.2 شمرره ل)جدو (>11/1Pدارد )

بر ااتفرده از آزمون آمرری مشص  شد که میر رین ابارد مصتلف 

هری ارزمر ی )پزشکی  پراترری  پرراکلینیکرل رفترر شورو دی در پست

پشتیبر ی( بیشترین اخت ف را دارد و متغیر ان کمترین تر یر را  - و اداری

مشص   بر روی ابارد رفترر شورو دی ارزمر ی دارد. در این مطرلاه

هری ارزمر ی مصتلف )پراترر  گردید که میزان ارمریه اجتمرعی در پست

داری دارد )جدول یپزشک  پررکلینیکرل و اداری پشتیبر ی( اخت ف مان

 (.3شمرره 

 

 علوم پزشکی هرمزگان میانگین و انحراف معیار ابعاد سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه -1جدول
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 1/3 3/3 7/2 1/3 2/3 9/2 7/2 1/3 6/2 8/2 میانگین

 53/1 75/1 49/1 67/1 73/1 71/1 58/1 75/1 73/1 59/1 انحراف معیار

 

 رابطه بین ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی با ابعاد سرمایه اجتماعی در افراد تحت مطالعه -2ل شماره جدو

 رفتار شهروندی سازمانی مردانگی احترام وظیفه شناسی دوستینوع فضیلت شهروندی ابعاد

 ایرابطه
543/1 697/1 616/1 298/1 684/1 765/1 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 ساختاری
433/1 513/1 412/1 117/1 471/1 524/1 

11/1 11/1 11/1 131/1 11/1 11/1 

 شناختی
436/1 554/1 543/1 234/1 561/1 632/1 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 سرمایه اجتماعی
549/1 693/1 612/1 247/1 677/1 758/1 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 

 ثیر متغیرهای دموگرافیک بر ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی أت -3جدول شماره 

 سن سابقه نوع استخدام جنسیت نوبت کاری پست سازمانی بیمارستان میزان تحصیالت ابعاد

 × × × ×     ایرابطه

 ×   ×  × ×  ساختاری

 ×  ×   × ×  شناختی

 ×  ×   ×   سرمایه اجتماعی

 ×    × ×  × فضیلت شهروندی

 ×    × × ×  نوع دوستی

 ×       × وظیفه شناسی

 × × × × ×  × × احترام

 × × × ×    × مردانگی

 ×  ×   ×   رفتار شهروندی سازمانی
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 گیری:بحث و نتیجه
ین افراد بر ب  تریج این مطرلاه  شرن داد میزان ارمریه اجتمرعی در

جره داری دارد  رفاتیهری مصتلف )پست ارزمر ی( تفرو  مانشغل

ارمریه اجتمرعی برعث " مرید که: اظورر می  ید براین  کتهریع وه بر ت

گردد و مدیران زن  سبت به اریر شرغلین زن دارای ارتقرء شغلی ز رن می

 . مشرغل مصتلف دارای[15] "ارمریه اجتمرعی بیشتری هستند

توا د در میزان ارمریه هر میهری خرص هستند که این ویژگیویژگی

هری مصتلف بر توجه به  وع کرر همچنین شغل .اجتمرعی تر یرگذار برشد

و شرایا کرر  یرز به میزان مصتلفی از ارمریه اجتمرعی دار د  بنربراین 

  مدیران برید هنررم ااتصدام کررکنرن به این  کته توجه  مریند که شص

مورد ظر  ارمریه اجتمرعی مورد یرز برای احراز آن شغل را دارا برشد. 

راد وجود ارمریه اجتمرعی در ارتقر شغلی هم مؤ ر همچنین به  ظر می

کرری   وع هری مصتلف  وبتاات. میزان ارمریه اجتمرعی در گروه

هری افزایش داری داشت  یکی از راهیااتصدام و اربقه کرر اخت ف مان

گروهی اات. مریه اجتمرعی  افزایش همبستری و پیو دهری درونار

بیشترین میزان ارمریه   ارل اربقه کرری داشتند 21افرادی که بیش از 

 .اجتمرعی را داشتند  این  تیجه بر  تریج تحقیق کسوا ی در تضرد اات

ارمریه اجتمرعی   رودپژوهش وی  شرن داد که هرچه ان افراد برال می

.  وع بیمرراترن  ترهل  جنسیت و ان رابطه [16]ربد یکرهش می

داری بر میزان ارمریه اجتمرعی  داشت  کرمران و ارشردی در تحقیق یمان

خود به این  تیجه راید که افراد مترهل دارای ارمریه اجتمرعی بیشتری 

هری شصصی )ان  جنس  هم ماتقد اات ویژگی Hiuz. [17] هستند

وادگی )وضایت ترهل  تاداد فرز دان( از هری خر ا مت( و ویژگی

در تحقیق دیرری  .[18] عوامل تر یرگذار بر روی ارمریه اجتمرعی اات

 یز مشص  شد که مردان  سبت به ز رن از ارمریه اجتمرعی بیشتری 

مطرلاه حرضر مغریر   هری این مطرلار  بر. یرفته[19] برخوردار هستند

 ی حرکم در بیمرراترن هر اات  علت این مغریر  فرهنگ ارزمر .دارد

که تمرمی کررکنرن زن و مرد در هر انی برای ا جرم کررهری  طوری به

خود  یرز به روابا خوب و کررآ بر اریر کررکنرن دار د بنربراین ارمریه 

هری تحت مطرلاه برابر اجتمرعی در ز رن و مردان شرغل در بیمرراترن

دارای ان برالتری هستند به دلیل راد افرادی که بود؛ امر به  ظر می

 دارای ارمریه اجتمرعی بیشتری هستند.  هری ارتبرطی بیشترداشتن مورر 

اربقه کرری و  وع ااتصدام در میزان رفترر شورو دی ارزمر ی تر یر 

داشت  در همین رااتر ملکی  یز ماتقد اات که رفترر شورو دی ارزمر ی 

. کررکنرن بصش [21]  وردینه شود توا دهری شغلی میتحت تر یر ویژگی

ا مت به دلیل مرهیت کرری و مواجه بر بیمرران و از طرف دیرر مراقبت 

 کنند و درحد وظریف خود عمل می از طور طبیای بیش از بیمرران به

 تیجه دارای رفترر شورو دی ارزمر ی بیشتری هستند. افرادی که امنیت 

کنند و این بیشتر ت   می شغلی کمتری دار د برای حفظ شغل خود

توا د علت ایجرد اخت ف رفترر شورو دی ارزمر ی در بین  وع رفترر می

راد افرادی که افراد بر  وع ااتصدام مصتلف برشد. همچنین به  ظر می

به دلیل وابستری بیشتر به ارزمرن ت     اربقه کرری بیشتری دار د

دهند که  شر رر میزان برالی بیشتری برای حفظ و ارتقر ارزمرن ا جرم می

رفترر شورو دی ارزمر ی در این افراد اات.  تریج این پژوهش  شرن داد 

داری بر رفترر شورو دی ارزمر ی یکه ان  ترهل و جنسیت رابطه مان

امر در پژوهشی دیرر مشص  شد که بین ان و رفترر شورو دی  . دار د

رار ماتقد اات مشصصر  . طب[6] داری وجود داردیارزمر ی رابطه مان

  البته [21] داری دار دیدموگرافیک بر رفترر شورو دی ارزمر ی ارتبرط مان

( و ز رن 19/3در تحقیق حرضر هم رفترر شورو دی ارزمر ی در مردان )

ید  شد ریهری آمرری تامر این تفرو  تواا آزمون .( متفرو  بود12/3)

( هم 15/3و افراد مجرد ) (13/3که این موضوع در مورد افراد مترهل )

مصداق داشت. میزان رفترر شورو دی ارزمر ی در بین کسر ی که دارای 

داری یکرری مصتلف بود د  اخت ف مانپست ارزمر ی و یر  وبت

داشت. بر توجه به اینکه شرایا شغلی بر یکدیرر متفرو  هستند و هر 

که  توان  تیجه گرفتهری خرص خود اات  میشغل دارای ویژگی

هری مصتلف یک ارزمرن میزان رفترر شورو دی ارزمر ی در شغل

متفرو  اات و از طرف دیرر به دلیل میزان حجم کرری که در 

شرایا کرر در   هری کرری مصتلف وجود دارد و از طرف دیرر وبت

هری کرری هری مصتلف  تفرو  رفترر شورو دی ارزمر ی در  وبت وبت

حصی   بر میزان رفترر شورو دی ارزمر ی مصتلف منطقی اات. میزان ت

. به [6]خوا ی دارد تر یرگذار بود که این  تیجه بر  تریج تحقیق یاقوبی هم

راد داشتن تحصی   برالتر منجر به کرهش رفترر شورو دی  ظر می

تر برای حفظ جریرره که افراد بر تحصی   پریین گردد چراارزمر ی می

شغلی برید میزان رفترر شورو دی ارزمر ی  شغلی خود و یر حتی ارتقر

بیشتری داشته برشند. در این تحقیق افراد دارای مدرک دیپلم دارای 

 بیشترین میزان رفترر شورو دی ارزمر ی بود د.

ای و باد فضیلت شورو دی رابطه مستقیم و بین باد رابطه

اات که  هری جبلیرااتر بر یرفتههر همداری وجود داشت. این یرفتهیمان

هدف مشص  کردن رابطه رفترر شورو دی  پژوهشی بر 1391در ارل 

 ارزمر ی و ارمریه اجتمرعی در بین کررکنرن مراکز بیمه ا جرم داده اات
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داری وجود یای   یز رابطه ماندواتی و باد رابطه. بین باد  وع[22]

نکه آیر یانی ای .ای به مرهیت همبستری افراد بستری داردداشت. باد رابطه

افراد داخل یک گروه همدیرر را دوات دار د؟ افزایش این باد از 

تر بر محیا پذیری و تطبیق راحتارمریه اجتمرعی برعث ا اطرف

ای دارای یک دواتی و باد رابطهگردد. بر توجه به اینکه در عمل  وعمی

اد لذا این  تیجه منطقی اات. همچنین بین باد احترام و ب  برشندمانی می

دار به دات آمد و مشص  شد یای مانمردا ری بر باد ارخترری رابطه

دار وجود دارد که این یبین باد فضیلت شورو دی و شنرختی رابطه مان

. میزان باد ارخترری و [23] خوا ی دارد تریج بر  تریج مطرلاه پررار هم

بطه دواتی و مردا ری راشنرای و  وعباد شنرختی بر میزان باد وظیفه

داری داشت  زارعی  یز این موضوع را در تحقیق خود بیرن کرده و یمان

 مرید که ارمریه اجتمرعی و عدالت ارزمر ی  دو عرمل موم و اذعرن می

. بین باد [24] «کلیدی در بروز رفتررهری شورو دی ارزمر ی اات

دار وجود داشت  باد شنرختی به یمردا ری و باد شنرختی رابطه مان

  فوم و دیدگره مشترکی که کررکنرن یک ارزمرن از یکدیرر دار د میزان

ارزد تر شود. این باد ارمریه اجتمرعی کررکنرن را قردر میاط ق می

حوادث و مشک   دیرران را به شیوه یکسرن درک و تفسیر  مریند که 

پور ماتقد گردد. قلیبرعث ارتقر باد مردا ری رفترر ارزمر ی شورو دی می

 گرددکه رفترر شورو دی ارزمر ی برعث ارتقر ارمریه اجتمرعی میاات 

.  تریج این تحقیق  شرن داد که تمرم ابارد رفترر شورو دی ارزمر ی بر [25]

داری دار د. پژوهشی که ا صرری بر یارمریه اجتمرعی رابطه مستقیم مان

  ا جرم داده اات 1388روی کررکنرن ترمین اجتمرعی شور شیراز در ارل 

. رفترر شورو دی ارزمر ی بر [26] کندید میری تریج این پژوهش را ت

داری بود و فرضیه این یارمریه اجتمرعی دارای رابطه مستقیم و مان

دار بین ارمریه اجتمرعی و رفترر یتحقیق یانی وجود رابطه مان

و همکرر  یز در همین  Smith مرید.  تریج تحقیق ید میریشورو دی را ت

دهد رفترر شورو دی ارزمر ی به  تریج این تحقیق  شرن می .ااترااتر 

 مرید اظورر می William. [27] کندتوااه ارمریه اجتمرعی کمک می

گردد و ارمریه که ارمریه اجتمرعی برعث ارتقر عملکرد ارزمرن می

اجتمرعی  تیجه رفترر شورو دی اات و  ه علت آن در این مطرلاه 

فترر شورو دی ارزمر ی  قش مومی در همچنین مشص  شد که ر

ای  ارخترری و توااه ارمریه اجتمرعی دارد و برعث خلق بادهری رابطه

که هر دو رفترر مورد بررای قرار گرفته  آ جر . از[28] گرددشنرختی می

هر منطقی اات. ارمریه رابطه بین آن  برشندجزء رفتررهری فرا  قشی می

هری ارتبرطی در د روابا و کررآمدی کر رلاجتمرعی در ارزمرن برعث بوبو

هر برعث افزایش اطمینرن بین کررکنرن و همرهنری گردد که اینارزمرن می

توان  تیجه گرفت که ارمریه اجتمرعی برعث لذا می .شودبیشتر می

شود افراد رفترر شورو دی ارزمر ی بیشتری داشته برشند و کررهری می

. رفتررهری داوطلبر ه بیشتر و کمک به داوطلبر ه بیشتری ا جرم دهند

برعث   شو دهمکرران که  وعی رفترر شورو دی ارزمر ی محسوب می

گردد که این اطمینرن برعث بوبود روابا و ایجرد اطمینرن در کررکنرن می

توان  تیجه بنربراین می .گرددهمدلی )ارمریه اجتمرعی( در ارزمرن می

فترر شورو دی ارزمر ی رابطه مستقیم گرفت که بین ارمریه اجتمرعی و ر

هری این پژوهش  یز این فرضیه را  ربت داری وجود دارد که یرفتهیمان

 کند.می

 تریج این تحقیق مشص  کرد که بین رفترر شورو دی ارزمر ی و 

هری تحت مطرلاه رابطه ارمریه اجتمرعی در بین کررکنرن بیمرراترن

ااه و ارتقر یکی از این رفتررهری فرا داری وجود دارد. تویمستقیم و مان

لذا مدیران  . قشی برعث ارتقر و توااه رفترر دیرر خواهد شد

هری الزم را برای افزایش ریزیگذاری و بر رمههر برید ایراتبیمرراترن

هری افزایش ارمریه ترین راهاین دو مقوله ا جرم دهند. یکی از موم

 از .هر ااتردمی در بیمرراترناجتمرعی افزایش  وردهر و تشکی   م

برگزاری   ا دجمله موارد دیرر که بسیرری از مطرلار  بر آن ترکید کرده

توااه آموز    خصوص مراام مذهبی اات. از اوی دیرر مراام به

هری کررکنرن و رفترر شورو دی ارزمر ی آ رن برعث بوبود و ارتقر مورر 

مشصصر    ژوهش  شرن دادهری این پطور که یرفته گردد. همرنمی

توا د بر میزان رفترر شورو دی ارزمر ی و ارمریه دموگرافیک افراد می

هر قبل از هر چیز بنربراین مدیران بیمرراترن .اجتمرعی افراد تر یرگذار برشد

همچنین برید  .آور دبرید در ااتصدام و گزینش افراد دقت الزم را به عمل

  منفی باضی از این مشصصر  در  ظر ی را برای کرهش ا رایراهکررهر

 هر را اجرا  مریند.بریر د و آن

 

 :تشکر و قدردانی

اات که بر  /م/ 288به شمرره  این مقرله حرصل طرح تحقیقرتی

حمریت مارو ت تحقیقر  و فنروری دا شرره علوم پزشکی هرمزگرن 

وایله از کلیه همکرران گرامی در مارو ت شده اات. بدین ا جرم

هری دا شرره علوم قر  و فنروری و تمرمی کررکنرن بیمرراترنتحقی

   مرییم.پزشکی هرمزگرن تشکر می
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ABSTRACT 
 

Introduction: Organizational citizenship behavior (OCB) and social capital constitute 

Organizational behavior, which have immense effect on performance and productivity. This 

study was conducted to analyze the relationship between social capital and (OCB) among 

employees at teaching hospitals in Hormozgan University of Medical Scinces. 

Methods: This cross-sectional study was performed in 2011. Standardized questionnaires of 

Podsakoff and Nahapeit were used to gather data on OCB and social capital, respectively. The 

validity of questionnaires was approved and its reliability was measured by calculating 

Cronbach's alpha which was shown to be 0.72, 0.84, respectively. Sampling was done through 

classified random sampling method. Data analysis was performed using SPSS 19 software 

and to analyze the relationship between above mentioned variables ANOVA and Pearson tests 

were used.  

Results: The mean value of organizational citizenship behavior and social capital were found 

to be 3.1±0.53 and 2.7±0.58, respectively. A statistically significant relationship between OCB 

and social capital was observed. In addition, There was significant relationship between 

demographic variables such as education, organizational position, shift work and gender with 

social capital and OCB (P<0.01). 

Conclusion: Considering the importance of organizational citizenship behavior for 

Institutions, to improve efficiency it is suggested that administrators of hospitals and health 

care institutes adopt policies to enhance these two issues among staff. 

 

Key words: Personnel, Hospitals, Social Capital,  Organizational Citizenship Behavior. 
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