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چکیده

مقدمه: رضایت شغلی پرستاران همواره بدلیل حساسیت های شغلی مساله مهمی بوده است. 

لذا، بررسی ارتباط آن با سایر متغیر های مهم در رفتار سازمانی می تواند برای مدیران پرستاری 

مهم باشد.

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررســی میزان و رابطه ســرمایه اجتماعی، رفتار شهروندی 

سازمانی و رضایت شغلی در بین پرستاران زن بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 

هرمزگان می باشد. 

مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی است که در سال 92-1391انجام 

شــد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشــنامه های رفتار شهروندی پودوســکو )1998(، سرمایه 

اجتماعی ناهاپیت  )2000(  و رضایت شــغلی  JDI  )Job Descriptive Index( بود. روایی 

 آنها با استفاده از روایی صوری محتوی و پایایی آنها با محاسبه آزمون آلفا کرونباخ به ترتیب

)82%،74% و 85%( به دست آمد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ایی انجام و با استفاده 

از نرم افزار SSC حجم نمونه 382 پرستار زن  تعیین شد. داده ها در نرم افزار SPSS16 وارد 

و با آزمون های پیرسون، t- student و  آنالیز واریانس )ANOVA( تجزیه و تحلیل شدند. 

یافته ها: میانگین رفتار شهروندی ســازمانی، سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی پرستاران 

به ترتیب )3/20، 2/95 و2/20( از )5 نمره( بود. میزان تحصیالت و محل کار پرســتاران 

 بر میزان رفتار شــهروندی سازمانی، ســرمایه اجتماعی و رضایت شغلی آنها تأثیرداشت 

)P>0/05(. بین رفتار شهروندی سازمانی، سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی رابطه معنا دار 

.)P>0/01( و مستقیمی وجود داشت

نتیجه گیری: به علت وجود ارتباط مســتقیم و معنادار بین این سه مقوله، مدیران پرستاری 

می توانند با ارتقای یکی از این رفتار ها باعث بهبود رفتار دیگر در پرســتاران شــوند. ایجاد 

تیم های کاری، تصمیم گیری های گروهی، نظر سنجی های مستمر و رعایت عدالت سازمانی 

می توانند همزمان باعث رشد این سه عامل گردند.

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، پرستاران
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محمد دهقانی و همکاران
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 مقدمه

رفتار سازمانی شــاخه ای از علم مدیریت است که رفتار کارکنان در 

سازمان و عوامل موثر بر آن را بررسی می کند. این علم از ترکیب علوم 

مختلفی مثل جامعه شناسی، روانشناسی و سیاست با علم مدیریت 

ایجاد شــده است )1(.  با توسعه این علم عناوین و واژه های جدیدی 

به علم مدیریت اضافه شده است، یکی از این مقوالت رفتار شهروندی 

سازمانی است. در واقع رفتار شهروندی سازمانی نوعی رفتار فرانقشی 

است، یعنی این رفتارها اختیاری هستند و معموال در سیستم پاداش 

رسمی سازمان در نظر گرفته نمی شوند )2(. اهمیت رفتار شهروندی 

ســازمانی در بیمارستان، افزایش روابط مثبت بین کارکنان و درگیر 

کردن آن ها در فعالیت های سازمانی است. رفتار شهروندی سازمانی 

دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می نماید و عملکرد سازمان را 

ارتقا می دهد )3(. عالوه بر ایــن  باعث افزایش همکاری و بهره وری 

مدیریتی، کاهش نیاز به نظارت و کنترل براجرا، تســهیل هماهنگی 

فعالیت ها در بین اعضای تیمی و گروه های کاری، خوشــایند کردن 

محیط کاری، افزایش عملکرد ســازمانی، کاهــش تغییرپذیری در 

عملکرد واحدهای کاری و افزایش توانایی سازمان در تطبیق با تغییر 

محیطی می گردد )4(. 

صاحب نظران معتقد هســتند که عالوه بر رفتار شهروندی سازمانی 

عوامل دیگری نیز در افزایش بهره وری ســازمان نقش دارند. درسال 

2009 مطالعــه ای تحلیلی در کره جنوبی انجام شــد،  یافته ها این 

پژوهش نشان داد که افزایش سرمایه اجتماعی باعث افزایش عملکرد 

ســازمانی پرســتاران می گردد )5(. ســرمایه اجتماعی آن دسته از 

ویژگی های سازمان از قبیل هنجارها، شبکه های اجتماعی و اعتماد 

متقابل است که مشــارکت افراد را برای دستیابی به منافع مشترک 

تسهیل می کند )6(. این رفتار سازمانی باعث ایجاد روابط مبتنی بر 

اعتماد و همکاری بین کارکنان سازمان می گردد )7(. صاحب نظران 

از ســرمایه اجتماعی به عنوان چسبی که افراد را به هم پیوسته نگه 

می دارد یاد می کنند واظهار می کنند این رفتار کنترل غیر رســمی 

موثر تری را به وجود می آورد و باعث کاهش کارهای خالف می گردد، 

همچنین ســرمایه اجتماعی در ســازمان باعث شکل  گیری روابط 

کاری می شود که براساس آن همکاری و اقدامات تسهیل کننده در 

ســازمان را افزایش می دهد )6(. بنابر این سرمایه اجتماعی سازمان 

چگونگی روابط انســانی داخل سازمانی می باشد که منظور از روابط 

انسانی کیفیت همکاری، اعتماد متقابل و تعهد سازمانی است )8(. این 

رفتار در سازمان باعث شکل گیری روابط کاری می شود که براساس 

آن همکاری و اقدامات تســهیل کننده را در سازمان افزایش می دهد 

همچنین ســازمان هایی که دارای سطوح باالیی از سرمایه اجتماعی 

هستند موفق تراز سایر رقبایی هستند که سطوح پایین تری از سرمایه 

اجتماعی درآن سازمان ها جاری است )9(.

از دیگر تالش های مدیران برای رقابت بهتر با ســایر سازمان ها ایجاد 

رضایت شغلی در کارکنان و جلوگیری از عدم رضایت آنهاست )10(. 

هر ســازمانی که در صدد باال بردن بهره وری و کارایی خود می باشد، 

اهمیــت ویژه ای برای رضایت شــغلی کارکنان خود قائل می شــود 

چرا که رضایت شــغلی در باالبردن کارایی سازمان نقش مهمی ایفا 

می نماید )11(. رضایت شغلی عبارت است از نوع نگرش فرد نسبت 

به شــغل خویش )12( و به مجموع تمایالت یا احساســات مثبت 

که افراد نســبت به شــغل خود دارند اطالق می گردد. رابینز به نقل 

 از هرزبرگ می نویســند: رضایت شغلی دارای دو بعد عامل بهداشتی

)Hygiene factor( که شامل ویژگی های محیطی شغل و جنبه های 

بیرونی مثل حقوق، سرپرستی، روابط بین فردی، شرایط و موقعیت های 

کاری و عوامل انگیزشــی است است که وابسته به وظایف و محتوای 

شغلی نظیراهمیت دادن به پیشرفت، مسئولیت و رشد می باشد )13(. 

از ســوی دیگر اسپکتور شش جنبه مهم رضایت شغلی را، رضایت از 

سازمان، کار، سرپرستی، همکاران، حقوق و مزایا و رضایت از ترفیع و 

ارتقا می داند )14(. رضایت شغلی، زاییده عواملی نظیر شرایط محیط 

کار، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط کار، عوامل اجتماعی 

و تأثیر عوامل فرهنگی است )15(. 

پژوهشــگران تحقیقاتی متعددی را پیرامون رابطه این ســه مقوله 

)رضایت شــغلی، رفتار شهروندی سازمانی و ســرمایه اجتماعی( با 

یکدیگر انجام داده اند. تزینر و شرگی در تحقیقی متوجه شدند  که بین 

رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنا داری 

وجود دارد )16( عالوه بر این تحقیق  بولینو و همکارانش مشــخص 

کرد که که بین رفتار شــهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی رابطه 

معنا داری وجود دارد. وی اظهار نمود که رفتار شــهروندی سازمانی 

باعث کاهش استرس شغلی ودر نتیجه باعث افزایش رضایت شغلی 

می گــردد )17(. احمدی و همکاران در ســال 2010 مطالعه ای را با 

هدف پاسخ دهی به این سؤال که آیا تغییر سرمایه اجتماعی بر رفتار 

شهروندی سازمانی تأثیر گذار است انجام دادند و فرضیه این پژوهش 

یعنی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی مورد 

تاییــد قرار گرفت )18(. اومن و همکاران در مطالعه ای که در ســال 

2009 انجام داد، رابطه بین  رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی را در 
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سرمایه اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی 
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بین  پرسنل بهداشتی درمانی آلمان مورد بررسی قرار دادند و مشخص 

شد بین این دو عامل رابطه معنا داری وجود دارد )19(. در بین پرسنل 

بهداشتی،  پرستاران  یکی از مهمترین ارکان بیمارستان های محسوب 

می شوند. پرستاران سرپنجه های تیم مراقبت بهداشتی درمانی بوده 

و می توانند باعث ارتقا کیفیت مراقبت بهداشتی و درمانی گردند. هر 

گونه عاملی که بر روند کاری آنها تأثیرگذار باشــد می تواند تأثیرات 

زیــادی بر کارآیی و کیفیت عملکرد بیمارســتان بگذارد. با توجه به 

اهمیت رفتار شهروندی سازمانی، سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی 

در بین پرســتاران و تأثیر این مقوله ها در افزایش کارایی و بهره وری 

سازمانی، پژوهشگران در این مطالعه به بررسی وضعیت این سه مقوله 

دربین پرستاران زن شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم 

پزشــکی هرمزگان پرداخته اند. بویژه که در بررسی های انجام شده، 

مطالعه ا ی  از این نوع یافت نشد.امید است که یافته های این پژوهش 

بتواند راهنمایی برای ارتقاء  کارایی بیمارســتان ها و افزایش این سه 

مقوله در مدیریت پرستاری داشته باشد. 

 مواد و روش ها

پژوهش حاضــر از نظر اهداف کاربردی، از نطر داده ها کمی و از نظر 

ماهیت و نوع مطالعه همبســتگی است. جامعه آماری مورد پژوهش 

شامل همه پرستاران زن شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه 

علوم پزشــکی هرمزگان  در سال 1392  بوده است. نمونه گیری  به 

روش طبقه ای تصادفی انجام شد و حجم نمونه با استفاده از نرم افزار 

POWER SSC محاســبه شــد به طوری که از 980 نفر پرستار  با 

دقت 0/05 و ســطح اطمینان 0/95 و P = 0/35 تعداد 382 نفر به 

عنوان نمونــه انتخاب گردید. روش جمع آوری داده پرســش و ابزار 

جمع آوری داده پرسشــنامه بود. پرسشــنامه اول مربوط به سرمایه 

اجتماعی بر اســاس نظریــه نهاپیت- 1998 )9(، پرسشــنامه دوم 

مربوط به رفتار شهروندی سازمانی  بر اساس مطالعات و پژوهش های 

 پودوسکوف -2000 )4(  و پرسشنامه سوم مربوط به رضایت شغلی

 JDI )اJob Descriptive Index( بود. برای بررسی وضعیت رضایت 

شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی از معیار لیکرت 

])خیلی ضعیف 1/8-1( )ضعیف 2/6-1/8( )متوسط 3/4-2/6( )خوب 

4/2-3/4( )عالی 5-4/2([ استفاده گردید. پیوستار هر سه پرسشنامه 

5 گزینه ای بود، که 1 نشان دهنده حداقل و 5 نشان دهنده حداکثر 

مقبولیت بود. روایی این پرسشنامه ها پس از ترجمه به زبان فارسی با 

اســتفاده از نظر اساتید و صاحب نظران مورد )روایی صوری( بررسی 

قرار گرفت و پایایی آنها با اســتفاده از آزمون آلفا کرونباخ به ترتیب 

82% و74% و 85% درصد به دست آمده است. پرسشنامه ای سرمایه  

اجتماعی شــامل36 ســؤال )بعد رابطه ای 27 سؤال، بعد ساختاری 

6 ســؤال، بعد شناختی 3 ســؤال( بود که به طور نمونه می توان به 

ســؤاالتی مانند "در این بیمارستان همدلی در بین افراد وجود دارد؟ 

و کارکنــان در این بیمارســتان به حفظ آبروی بیمارســتان توجه 

دارند؟ اشــاره کرد." اغلب کارکنان این بیمارستان زود سرکار آمده 

و کار را شــروع می کنند؟ و کارکنان این بیمارستان تالش می کنند 

مشکالت کاری بوجود آمده را از بین ببرند؟ از جمله سؤاالت مطرح 

شده در قســمت رفتار شهروندی ســازمانی. همچنین پرسشنامه 

رضایــت شــغلی از ابعاد ماهیت کار )ســؤاالت 1-10(،سرپرســت 

 )ســؤاالت 11-18(،همکاران )ســؤاالت 19-28( ارتقاء )ســؤاالت

29-33( و حقوق وپاداش )سؤاالت 34- 39(  تشکیل شده بود، نمونه 

سؤاالت مطرح شده در این قسمت شامل "کار من مفید و ارزشمند 

است، رفتار همکارانم با یکدیگر دوستانه می باشد و من از حقوق خود 

راضی هستم، بود." برای امتیاز دهی به سوالت هر پرسشنامه از معیار 

5 سطحی لیکرت )کامال موافق، موافق، نسبتًا موافق، مخالف و کامال 

مخالف( اســتفاده شد. پرسشنامه ها در پاکت های در بسته دراختیار 

پرستاران زن در بخشهای مختلف بیمارستان های تحت مطالعه قرار 

گرفت و به صورت خود ایفا تکمیل شد. داده های جمع آوری شده در 

نرم افزار SPSS16 وارد وســپس متناسب با یافته ها و نتایج به دست 

آمده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف 

معیار و واریانس استفاده شد. برای تعیین رابطه بین محورهای مختلف 

سرمایه اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و داده های 

دموگرافیک با یکدیگر از آمار اســتنباطی )آنالیز واریانس، آزمون هم 

بستگی پیرسون و فیشــرو t-student( استفاده شد. موارد اخالقی از 

جمله؛ بیان اهداف مطالعه برای نمونه ها و حفظ محرمانگی اطالعات 

جمع آوری شده رعایت گردید.

 یافته ها

از مجموع 382 پرسشنامه 14 پرسشنامه )3/6%( به دلیل کامل نبودن 

از مطالعه حذف گردید. 81/3% از افراد تحت مطالعه متاهل و %18/7 

مجرد بودند. میانگین سنی پاسخ دهندگان 32/2 سال با انحراف معیار 

7/2 بود. با توجه به وسعت بیمارستان ها  ججم نمونه در بیمارستان 

)الف(201 نفر )52/4%(، بیمارستان )ب( 72 نفر )19%(، بیمارستان 

)ج( 80 نفر )20/9%( و در بیمارستان )د(29 نفر )7/6%( بود. بیشتر 

پرســتاران تحت مطالعه )78/8%( دارای شــیفتهای گردشی بودند. 

76/9% کارکنان دارای وضعیت استخدامی رسمی  یا پیمانی بودند و 
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بقیه کارکنان تحت مطالعه دارای وضعیت استخدامی قراردادی، طرح 

و غیره بودند. سابقه کاری پرسنل 9/2 سال با انحراف معیار 6/9 بود. 

 میانگین  سرمایه اجتماعی از 5؛  2/9و  0/5، رفتار شهروندی سازمانی 

3/2 و 0/4و رضایت شــغلی 2/2  و0/8 به دست آمد. بر اساس معیار 

لیکرت طراحی شده در روش پژوهش و براساس امتیاز کسب شده، 

سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی جایگاه متوسط و رضایت شغلی 

جایگاه ضعیفی کسب نمودند )جدول 1(.

بخش اتاق عمل وارتوپدی بیشترین)3/1( سرمایه اجتماعی و بخش 

آنژیوگرافی، دیالیز و سوختگی کمترین)2/6( سرمایه اجتماعی را کسب 

کردند. پرستاران شیفت صبح دارای رفتار شهروندی سازمانی بیشتری 

)3/4( بودند، در حالی که پرستاران شیفت شب کمترین )3/1( امتیاز 

رفتار شــهروندی سازمانی را کســب کردند. بخش اعصاب و روان با 

کسب امتیاز 2/9 کمترین امتیاز رفتار شهروندی سازمانی را به خود 

اختصاص داد. رضایت شغلی در بیمارستان )د( )2/4(، نیروهای رسمی 

)2/4(، شیفت صبح )2/5( و بخش زنان و زایمان )3/0( بیشترین بود، 

همچنین رضایت شغلی در بین نیروهای قراردادی )2/1(، شیفت شب 

)2/1(، و بخش داخلی )1/9( کمترین بود.

میانگین رضایت شــغلی در بین پرســتاران تحت مطالعه 2/2  بود. 

میــزان حقوق و پاداش کمترین امتیاز )1/9( را در بین ابعاد رضایت 

شغلی به خود اختصاص داده بود، درحالی میزان رضایت از سرپرست 

بیشترین امتیاز را در بین ابعاد رضایت شغلی به خود اختصاص داده 

بود. یافته های این مطالعه نشان داد که میزان رفتار شهروندی سازمانی 

)3/2( از رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی امتیاز بیشتری کسب کرده 

اســت. بعد نوع دوســتی کمترین و بعد احترام وفضیلت شهروندی 

بیشترین امتیاز را در بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کسب نمودند. 

با توجه به طیف لیکرت مطرح شده در روش بررسی رفتار شهروندی 

سازمانی و سرمایه اجتماعی در حد متوسط و رضایت شغلی در حد 

ضعیف ارزیابی گردید.

جدول1. میانگین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی بر حسب تحصیالت پرستاران  زن

انحراف معیارمیانگین کلارشدکارشناسیکاردانی
1/482/171/462/200/87رضایت شغلی
2/061/912/661/900/88حقوق و پاداش

2/962/582/202/570/97ارتقا
3/203/372/283/350/67همکاران

3/463/582/483/510/78سرپرست

3/203/403/503/320/75ماهیت کار

3/103/222/563/200/49رفتار شهروندی سازمانی

2/973/042/253/010/71مردانگی

3/283/462/803/450/75احترام

3/403/212/323/210/70وظیفه شناسی

2/862/842/792/840/53نوع دوستی

2/973/482/583/440/74فضیلت شهروندی

3/002/972/172/950/55سرمایه اجتماعی

2/992/962/263/140/68شناختی

2/912/842/002/820/78ساختاری

3/123/181/922/950/58رابطه ای
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با استفاده از آزمون آنالیز واریانس،  پیرسون و t- student رابطه بین 

متغیرهای دموگرافیک و رفتار شهروندی سازمانی، سرمایه اجتماعی و 

رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت. متغیر سن رابطه معنا داری با 

هیچکدام از متغیرهای دموگرافیک نداشت ولی سابقه کاری کارکنان 

 )P>0/05( و رفتار شهروندی سازمانی )P> 0/05( با  سرمایه اجتماعی

رابطه معنا داری داشــت. میانگین رضایت شغلی )P>0/01(، رفتار 

شهروندی سازمانی )P>0/05( و سرمایه اجتماعی )P>0/05( در بین 

گروه های تحصیلی مختلف تفاوت معنا داری داشت. میانگین این سه 

مقوله نیز در بخش های مختلف متفاوت بود )P>0/05( )جدول 2(.

   بحث

یافته هــای پژوهش نشــان داد که بین تمام ابعاد رفتار شــهروندی 

سازمانی و ســرمایه اجتماعی رابطه معنادارو مستقیمی وجود دارد 

عالوه بر این آزمونهای آماری مشــخص می کند که به طور کلی بین 

رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی رابطه معنا داری وجود 

دارد. ایــن یافته ها با نتایج مطالعه یانگ و همکاران در یک راســتا 

می باشد )20(. ســرمایه اجتماعی دارای ابعاد رابطه ای، ساختاری و 

شناختی می باشد. عنصر رابطه ای توصیف کننده نوعی روابط شخصی 

اســت که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعامالتشان برقرار می کنند 

)9(. این بعد ســرمایه اجتماعی  در سازمان های مراقبت سالمت به 

خصوص بیمارســتان ها به دالیلی مثل تخصصی بودن کارها و جدا 

بودن محل کار و نوبت های کاری دچار تنزل می گردد. بعد ساختاری 

در سرمایه اجتماعی به الگوی کلی تماس های بین افراد بستگی دارد 

یعنی افراد یک سازمان به چه کسانی و چگونه دسترسی دارند اشاره 

می کند )21(.  سومین بعد سرمایه اجتماعی بعد شناختی می باشد که 

مربوط به منابعی می شود که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها 

و سیستم های معانی مشترک در میان گروه ها است )22(.

یافته ای این پژوهش با مطالعه ای که در سال2007 انجام شد در یک 

راستا می باشد )23(. در تحقیقی که بر روی پرستاران بیمارستان های 

کره جنوبی انجام شــد رابطه معنا دار بین رفتار شهروندی سازمانی 

و ســرمایه اجتماعی نیز آشکار شد )24(. احمدی و زارعی هم اذعان 

می کنند که: "ســرمایه اجتماعی و عدالت ســازمانی، دو عامل مهم 

و کلیدی در بروز رفتارهای شــهروندی سازمانی است" )25(. نتایج 

تحقیق اسمیت و همکاران نیز در همین راستا است نتایج این تحقیق 

نشان می دهد رفتار شهروندی سازمانی به توسعه سرمایه اجتماعی 

کمک می کند )26(. مارک وهمکاران در تحقیق خود به این نتیجه 

رسید که ســرمایه اجتماعی باعث ارتقا عملکرد سازمان می گردد و 

ســرمایه اجتماعی نتیجه رفتار شهروندی است و نه علت آن، در این 

مطالعه همچنین مشخص شــد که رفتار شهروندی سازمانی نقش 

مهمی در توسعه سرمایه اجتماعی دارد و باعث خلق بعد های رابطه ای، 

ساختاری و شناختی می گردد )27(.

یافته های این مطالعه مشخص کرد که ابعاد رضایت شغلی با سرمایه 

اجتماعی دارای رابطه معنا دار و مســتقیمی هســتند؛ به طور کلی 

ســرمایه اجتماعی با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنا داری دارد. 

در تحقیقی که در سال2011 بر روی کارکنان بیمارستان انجام شد  

نمودار 1. میزان رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی افراد تحت مطالعه بر اساس شیفت کاری
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مشخص شد که سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی رابطه معنا داری 

دارد و می تواند در کیفیت ارائه خدمات تأثیرگذار باشد )28(. همچنین 

مطالعه اومن در سال  2009 اثر گذاری  سرمایه اجتماعی و رضایت 

شغلی را بر روی یکدیگر آشکار کرد )19(. شکرکن هم در مطالعه خود 

به این نتیجه رسید که افزایش سرمایه اجتماعی باعث بهبود رضایت 

شغلی می گردد )29(، همچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشی 

که بر روی معلمان انجام شد در یک راستا می باشد )30(.

رضایت شــغلی دارای ابعاد مختلفی از جمله ماهیت کار، همکاران، 

سرپرست، ارتقا و پاداش می باشد. سرمایه اجتماعی کارکنان را قادر 

می سازد تا حوادث و مشکالت دیگران را به شیوه یکسان درک و تفسیر 

نمایند که باعث می شود  کارکنان  در مواردی که برای همکارانشان 

مشکلی پیش می آید وظایف آنها را انجام داده و آنها را درک نمایند در 

نتیجه رضایت شغلی کارکنان در بعد همکاران افزایش می یابد.  عالوه 

بر این سرمایه اجتماعی به عنوان چسب سازمانی شناخته شده است 

و باعــث بهبود و ارتقا روابط بین کارکنان ســازمان می گردد که این 

موضوع به نوبه خود باعث می گردد کارمندان روابط خوبی با مدیران 

و مسؤوالن خود داشته باشند که باعث افزایش رضایت شغلی در بعد 

مدیر و سرپرست  می گردد. سرمایه اجتماعی باعث ارتقا روابط و اعتماد 

بین کارکنان با همکارانشان و مسئولین سازمان می گردد و در نتیجه 

شفافیت سازمانی بهبود می یابد در چنین محیطی کارمندان نسبت به 

وضعیت ارتقا شغلی و پاداش و حقوق احساس بهتری خواهند داشت.

مدیران باید توجه داشته باشند که به دلیل متفاوت بودن ساختارها، 

اهداف و فرهنگ های سازمانی مختلف سرمایه اجتماعی در سازمان های 

مختلف متفاوت می باشــد ولی علی رغم ایــن تفاوت ها می توان با 

راهکارهای متفاوتی سرمایه اجتماعی را ارتقا داد تا به نوبه خود باعث 

افزایش رضایت شــغلی و در نتیجه افزایش بهره وری سازمانی گردد. 

نبود سرمایه اجتماعی عالوه بر کاهش رضایت شغلی باعث می گردد 

سازمان ها  نتوانند از سرمایه های مالی و فیزیکی خود استفاده نمایند  

لذا مدیران باید راهکارها و سیاست های مستمری برای ارتقا این مقوله 

طراحی و اجرا نمایند.

رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی دارای روابط معنا دارمثبتی 

بودنــد. در مطالعه لیانگ و همکاران مشــخص شــد که بین رفتار 

شهروندی سازمانی و نحوه رهبری و مدیریت عالی رابطه معنا داری 

وجود دارد )31(. یکی از ابعاد رضایت شغلی بعد سرپرست می باشد 

یافته های این مطالعه نشان می دهد که بین رفتار شهروندی سازمانی 

با رضایت شغلی رابطه معنا داری دارد و نحوه مدیریت و سبک رهبری 

می تواند در میزان رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار باشد. پارک هم 

در پژوهش خود که بر روی شاغلین حرفه پرستاری انجام داد پی برد 

که رضایت شــغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و معنا 

داری با یکدیگر دارند )32( که این نتیجه در تحقیقات گوناگون نیز به 

دست آمده است )36-33(. 

رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان ها به دلیل نوع فرهنگ سازمانی 

و وجــود بیماران و از طرف دیگر به دلیــل اخالق حرفه ای و رعایت 

اخالق انســانی نسبت به سایر سازمان ها در حد بیشتری می باشد و 

کاهش رضایت شغلی نسبت به سایر سازمان ها تأثیر کمتری بر رفتار 

شهروندی ســازمانی کارکنان دارد چرا که ماهیت کار و اهمیت کار 

در ســازمان های مراقبت بهداشــتی و اخالق انسانی از کاهش رفتار 

شهروندی ســازمانی جلوگیری می نماید. اما مدیران باید حمایتها و 

تشویق های سازمانی را برای ارتقا این رفتار توسعه دهند و از افرادی 

که دارای این رفتار هستند حمایت های الزم انجام شود. چرا که رفتار 

شهروندی سازمانی باعث ارتقا ســطح مهارت و دانش منابع انسانی 

می گردد، همچنین این رفتار صمیمانه باعث می شود که کارکنان در 

صورت بروز مشــکل برای همکارانشان به آنها کمک و وظایف آنها را 

انجام دهند. بطور کلی می توان گفت که تأثیر رفتار شهروندی سازمانی 

جدول2. رابطه بین رضایت شغلی، سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی با متغیرهای دموگرافیک

میزان ابعاد
محل کار بیمارستانتحصیالت

نوع نوبت کاری)بخش(
وضعیتسنسابقهاستخدام

تاهل
ANOVApearsont-studentنوع آزمون

0/000/0140/0000/0560/0040/0950/0820/122رضایت شغلی

0/0380/2560/0070/3180/4510/0310/0690/044سرمایه اجتماعی
0/0490/0030/0050/0130/0610/0260/0560/188رفتار شهروندی سازمانی
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و رضایت شغلی یک رابطه دو طرفه است یعنی افزایش و یا کاهش هر 

کدام بر روی یکدیگر تأثیرمستقیم می گذارد.

میانگین ســرمایه اجتماعی در بین پرستاران تحت مطالعه با میزان 

تحصیالت مختلف دارای اختالف معنا داری بود. نیازهای و انگیزه های 

افراد در مقاطع تحصیلی مختلف متفاوت است. به نظر می رسد یکی از 

موانع اصلی شکل گیری سرمایه اجتماعی در بیمارستان ها تفاوت بیش 

از حد حقوق و پاداش در بین شاغلین بخش سالمت می باشد. سرمایه 

اجتماعی در بین افرادی که در بخش های مختلف شاغل بودند، تفاوت 

معناداری داشت. مشاغل مختلف دارای ویژگی های خاص ازجمله نحوه 

ارتباط با دیگران هستند، بنابراین مدیران باید هنگام استخدام کارکنان 

به این نکته توجه نمایند که شخص مورد نظر، سرمایه اجتماعی مورد 

نیاز برای احتساب آن شغل را داشته باشد. نتایج به دست آمده نشان 

داد که میزان سابقه کارو تجربه بر میزان سرمایه اجتماعی تأثیرگذار 

است که با نتایج اومن در یک راستا می باشد )19(. افرادی که دارای 

سابقه کار بیشتری هستند به دلیل تجربه بیشتر مهارت های بیشتری 

در ایجاد ارتباط و همچنین سابقه بیشتری در شناخت همکاران دارند 

و در نتیجه سرمایه اجتماعی بیشتری نسبت به افراد کم سابقه دارند.

نتایج این تحقیق نشــان داد که افراد با میزان تحصیالت مختلف از 

سطوح مختلف رفتار شهروندی سازمانی برخوردار هستند. بورنر هم 

در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که میزان تحصیالت بر میزان 

رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار است )37(. به نظر می رسد داشتن 

تحصیالت باالتر منجر به کاهش رفتار شهروندی سازمانی می گردد 

چراکه افراد با تحصیالت پایین تر برای حفظ جایگاه شغلی خود و یا 

حتی ارتقاء شغلی باید میزان رفتار شهروندی سازمانی بیشتری داشته 

باشند. میزان رفتار شهروندی سازمانی در بین کسانی که دارای بخش 

کاری  و یا نوبت کاری مختلف بودند اختالف معنا داری داشت. بولون 

هم در تحقیقی که بر روی کارکنان بیمارستان انجام داد پی برد که 

رفتار شــهروندی سازمانی در بین افراد در بخش های  مختلف دارای 

اختالف معنا داری است )36(. با توجه به اینکه شرایط شغلی با یکدیگر 

متفاوت هستند و هر شــغل دارای وپژگی های خاص خود می باشد 

بنابراین میزان رفتار شــهروندی سازمانی در شغل های مختلف یک 

سازمان متفاوت می باشد. از طرف دیگر به دلیل میزان حجم کاری که 

درنوبت های کاری مختلف وجود دارد و از طرف دیگر شرایط کار در 

شیفت های مختلف به نظر می رسد تفاوت رفتار شهروندی سازمانی در 

بخش های مختلف معنادار می باشد. کارکنان بخش سالمت به دلیل 

ماهیت کاری و مواجه با بیماران و از طرف دیگر مراقبت از بیماران  به 

طور طبیعی بیش از حد وظایف خود عمل می کنند و در نتیجه دارای 

رفتار شهروندی سازمانی بیشتری هســتند. یافته های پژوهش رن 

نشان داد که افراد درسنین مختلف میزان متفاوتی از رفتار شهروندی 

سازمانی دارند )33(، این یافته بر خالف نتایج پژوهش حاضر می باشد. 

تمامی افراد در سنین مختلف تمایل دارند که رفتارهای فرا نقش انجام 

دهند و میزان رفتار شهروندی سازمانی به سن افراد بستگی ندارد بلکه 

به ویژگی های فردی و ساختار و ماهیت سازمانی که فرد در آنجا کار 

می کند بستگی دارد.

 نتایج تحقیق کوکردر کشور نیجریه مشخص کرد که رضایت شغلی 

در بین بخشهای مختلف بیمارستان یکسان می باشد )38( که نتایج 

تحقیق وی بر خالف نتایج مطالعه اومن می باشد که در کشور آلمان 

انجام شده است )19(. یافته های پژوهش حاضر نیزنشان می دهد که 

میزان رضایت شــغلی در بخش های مختلف متفاوت است. ماهیت 

شغلی و حقوق پاداش در شغل های مختلف متفاوت است. لذا می توان 

نتیجه گرفت که نوع شــغل بر میزان رضایت شغلی تأثیرگذار است. 

در تحقیقی که در کشــور چین انجام شد مشخص شد که بین نوع 

استخدام و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد که با نتایج تحقیق 

حاضر در یک راســتا می باشد. میزان حقوق و پاداش، امنیت شغلی، 

حجم کار و عدالت ســازمانی در انواع استخدام متفاوت است که این 

عوامل در میزان رضایت شغلی تأثیر می گذارند. نتایج تحقیق حاضر 

نشــان می دهد که رضایت شغلی با سن رابطه ای معنا داری ندارد،اما 

تحقیقات متفاوتی این موضوع را رد می نمایند )33(. همچنین اومن 

اظهار می کند که با افزایش سن رضایت شغلی افزایش می یابد )19(. 

افراد در سنین متفاوت شــرایط و نیازهای متفاوتی دارند در نتیجه 

می توان گفت که ســن با میزان رضایت شغلی رابطه معنا داری دارد 

البته یافته های این پژوهش نتوانست این موضوع را تأیید نماید.

  نتیجه گیری

نتایج این تحقیق مشخص کرد که بین امتیاز رفتار شهروندی سازمانی، 

ســرمایه اجتماعی و رضایت شغلی در بین پرستاران رابطه مستقیم 

و معنــا داری وجود دارد. یکی از مهمترین راه های افزایش ســرمایه 

اجتماعی افزایش نهاد ها و تشکیالت مردمی در سازمان ها می باشد. از 

جمله موارد دیگر که بسیاری از مطالعات بر آن تاکید کرده اند برگزاری 

مراسم های مختلف در بیمارستان ها می باشد. همچنین باید مدیریت 

به صورت مشارکتی انجام گردد و مدیران با افزایش اعتماد به کارکنان 

باعث افزایش کارهای گروهی در ســازمان گردند تا رفتار شهروندی 

ســازمانی توسعه یابد. همچنین عوامل مختلفی می تواند در افزایش 
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Relationships between social capital organizational 
citizenship behavior and job satisfaction among nursing staff

Introduction: Usually, due to some job sensitivities; staff nurses’ job 
satisfaction is an important issue. So, assessment of its relationships 
with other organizational variables would be important for nursing 
managers.
Aim: The main purpose of this study was assessment of rate and  
relationships between social capitals, organizational citizenship  
behavior and job satisfaction among female nurses in teaching  
hospitals of University of Medical Sciences Hormozgan.
Method: This is a descriptive- analytical study that performed 
in 2013 by using Podsakoff’s (1998) citizenship behavior  
questionnaire, Nahapiet’s (2000) social capital questionnaire and Job 
Descriptive Index (JDI). Their face validity assessed and 
 reliabilities of them according to Alpha Chronbach test were in order 
(0.82, 0.74 and 0.85). Sampling was done stratified randomly and by 
using SSC software sample size was identified (382) that female nurses  
selected only. Data in SPSS 16.0 and by using statistical tests; ANOVA, 
t-student and Pearson analyzed.
Results: The mean of organizational citizenship behavior, social 
capital and job satisfaction among female nurses were 3.20, 2.95 
and 2.20 accordingly. Nurses’ units and their educational levels had  
important impact on social capitals, organizational citizenship  
behavior and job satisfaction (P<0.05). Between social capitals,  
organizational citizenship behavior and job satisfaction was a direct 
and significant relationship (P<0.01).
Conclusion: Due to significant correlation between these three  
issues, nurse managers could be improving one of them that resulted 
to promotion organizational nurses’ behaviors. Building team works, 
group decision makings, continuous surveys in staff views’ and  
notice to organizational justice would be growth of these three  
issues.
Key words: nurse, social capital, organizational citizenship 
behavior, job satisfaction
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