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Extended Abstract

1. Introduction

he most important goal of any organization 
is to achieve optimal productivity. Human T

capital is the most critical strategic element and the most 
fundamental way to improve the performance and effi-
ciency of an organization. Nurses are the largest part of 
the medical team and have the closest and most contact 
with patients. Therefore, the quality of nursing work can 
affect the overall picture of the hospital and even indirect-
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Aims The present research was conducted in 2017-2018 with an aim to determin the relationship of par-
ticipatory management style with Organizational Citizenship Behavior and organizational commitment 
of nurses in hospitals affiliated with Mashhad University of Medical Sciences.
Methods & Materials The present research was a descriptive-correlational applied study. The statistical 
population of the study included all nurses working in hospitals affiliated with Mashhad University of 
Medical Sciences and it was comprised of 3538 members. A one-step cluster sampling was used in the 
present research. Using Cochran formula, 347 members of this community were selected as samples. In 
order to collect data, standard participatory management (Choopani), Organizational Citizenship Behav-
ior (Organ and Konovsky), and organizational commitment (Allen and Meyer) questionnaires were used. 
Cronbach’s Alpha showed that the values for reliability of the three questionnaire were 0.902, 0.7140 
and 0.795, respectively. The validities of the three questionnaires were confirmed by content validity and 
construct validity. SPSS18 and LISREL software were used to analyze the data.
Findings The findings of the research showed that the relationship between participatory management 
style and organizational citizenship behavior was positive and significant (P=0.62), and the relationship 
between participatory management style and organizational commitment was also positive and signifi-
cant (P=0.48). Considering the value of path coefficient, it was concluded that politeness dimension and 
respect dimension of organizational citizenship behavior (P=0.65) and emotional commitment dimension 
(P=0.53) have the most intense relationships with participatory management style. 
Conclusion The final results of the research suggested that participatory management was in a significant 
positive relationship with all dimensions of citizenship behavior an also, with the three dimensions of or-
ganizational commitment. therefore, it is recommended that the managers of treatment and healthcare 
centers adopt participatory management style. 
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ly its performance. Committed nurses are less likely to be 
absent from work and have a higher degree of creative 
production, faster problem solving, more participation in 
decision making, job empowerment and improved job 
satisfaction [1-4].

The recent decade is a period of mass cleanup and in-
creased job complexity, meaning that there is still a lot 
of works to be done in the workplace but there are few 
people to do them. Perhaps this is why it has increased the 
extreme interest of industrial / organizational psycholo-
gists in Organizational Citizenship Behavior (OCB). This 
issue includes employees who are interested in exceed-
ing the official duties and formal requirements of the job 
and volunteer to do extra work to help other workers and 
demonstrate some form of extraordinary commitment to 
an organization [7].

2. Methods 

The first definition for OCB was provided by Bateman 
and Organ in 1980: a set of behaviors that bring benefits 
to the organization despite that there is no compulsion to 
do them [8]. Devece et al. [9] in a study showed that the 
dimensions of organizational commitment affect OCB.

Participatory management is a process in which em-
ployees are empowered to participate in organizational 
decision making, and through the wise use of participa-
tory management, managers make decisions based on the 
collective expertise, experience and wisdom of their em-
ployees [11]. Karamian and Rouhani [12] showed par-
ticipatory management is significantly associated with all 
dimensions of OCB except for the forgiveness dimension.

Aim

The present study seeks to answer the question whether 
participatory management has a significant relationship 
with OCB and organizational commitment of nurses.

Study design, population, and samples

The present study was an applied and descriptive-corre-
lational research. Study population consists of all nurses 
working in the hospitals affiliated to Mashhad Univer-
sity of Medical Sciences in 2018 (n=3538). Of these, 
347 nurses were selected as study samples based on Co-
chran’s table.

Data collection tools

The tools used for collecting data were: 1. Participatory 
Management Questionnaire developed by Choopani to 
measure participatory management in the four areas of 
targeting, decision making, problem solving, and mak-
ing changes using 16 closed answer Questions rated on 
a 5-point Likert scale; 2. OCB questionnaire designed by 
Oregon and Kanovsky to assess OCB of participants. It 
was translated to Persian by Eslami which have 15 closed 
answer questions rated on a 5-point Likert scale; 3. Orga-
nizational commitment questionnaire developed by Allen 
and Meyer. It has 15 closed answer questions rated on a 
5-point Likert scale.

Data analysis

First, the Kolmogorov-Smirnov test was used to test 
the normality of data distribution in SPSS software. 
Data analysis was conducted in LISREL application by 
using Structural Equation Modeling (SEM) technique 
(Figure 1 & 2).

3. Results

Results reported that most (76.9%) of participants 
were female and 91.9% had bachelor degree. The rela-
tionship between participatory management and OCB 
(P=0.62) and between participatory management and 
organizational commitment was significant (P=0.48). 
Regarding the values of path coefficients, the OCB 
dimension of courtesy (P=0.65) and affective com-
mitment dimension of organizational commitment 
(P=0.53) had the most relationship with the participa-
tory management (Table 1, 2, 3 & 4).

The results showed that there was a significant rela-
tionship between participatory management and OCB 
in nurses. This is consistent with the results of Devece 
et al. [9], Karamian and Rouhani [12], Abualrub and 
Alghamdi [13], Molavi and Alizadeh [14], Elele and 
Fields [15], Dashaune and Vance [16], Shetach and 
Marcus [17], Devece et al. [18], Ghafarian et al. [19], 
and Etebariyan and Tayebi [20]. Regarding the asso-
ciation of participatory management with the dimen-
sions of organizational commitment, our results are in 
agreement with the results of Abualrub and Alghamdi 
[13], Elele and Fields [15], Rashid Abadi et al. [21], 
Alidadiyani [22], Fakharyan et al. [23], Hamdi and 
Moradi Dolama [24] and Kaveh et al. [25].

It is recommended that hospital managers understand 
the concept of OCB and attempt to identify, recruit, and 
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Table 1. Confirmatory factor analysis results

Variable Dimensions Factor Loading T

Participatory management

Targeting 0.49 13.32

Decision making 0.82 19.97

Problem solving 0.67 17.77

Making changes 0.45 13.87

OCB

Altruism 0.49 3.87

Conscientiousness 0.43 2.72

Sportsmanship 0.41 2.39

Civic virtue 0.43 4.03

Courtesy 0.71 4.29

Organizational commitment

Affective commitment 0.45 3.32

Continuance commitment 0.84 4.19

Normative commitment 0.41 6.09

Targeting 

Atruism

Conscien-
tiousness

Continuance 
Commitment

Affective 
Commitment

Normative 
Com-mitment

Sportsmanship

Civic virtue

Courtesy

Decision-
making

Problem-
solving

Making 
changes

Participatory 
management

Figure 1. SEM model including factor loads and path coefficients
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Table 2. Fit indices

CFI IFI AGFI GFI NFI RMSEA χ2/ df

0.98 0.94 0.95 0.92 0.96 0.064 2.42

Targeting 

Decision-
making

Problem-
solving

Making 
changes

Participatory 
management

Atruism

Conscien-
tiousness

Continuance 
Commitment

Affective 
Com-mitment

Normative 
Com-mitment

Sportsmanship

Civic virtue

Courtesy

Figure 2. SEM Model including T-statistic values
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keep those employees who, along with these behaviors, 
bring productivity and performance to the organization.

4. Conclusion

Managers who value and treat employees with a more 
participative management style are able to form inte-
grated working groups. The results showed that all three 
dimensions of organizational commitment had a positive 
and significant relationship with participatory manage-
ment. By aligning the personal values of employees with 
the values of the organization, participatory management 
ensures that the individual is identified through the orga-
nization resulting in the creation of affective commitment 
within the employees.

This study is performed on nurses working in the hos-
pitals and generalization of results to other organizations 
should be done with caution.
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Table 3. Results of testing the hypotheses

Assumptions Association Path Coefficient t Result

1 Participatory management/altruism 0.25 4.10 sig.

2 Participatory management/conscientiousness 0.23 3.58 sig.

3 Participatory management/sportsmanship 0.21 2.38 sig.

4 Participatory management/civic virtue 0.52 7.14 sig.

5 Participatory management/courtesy 0.65 8.55 sig.

6 Participatory management/continuance commitment 0.24 3.76 sig.

7 Participatory management/affective commitment 0.53 8.20 sig.

8 Participatory management/normative commitment 0.29 4.18 sig.

Table 4. Kolmogorov-Smirnov test results

 Variable Dimension Z Sig. Result

 Participatory management

 Targeting 1.73 0.74 Normal

Decision making 1.82 0.91 Normal

Problem solving 1.55 0.82 Normal

Making changes 1.99 0.66 Normal

OCB

Altruism 2.45 0.65 Normal

Conscientiousness 2.30 0.63 Normal

Sportsmanship 1.86 0.65 Normal

Civic virtue 1.94 0.78 Normal

Courtesy 1.79 0.91 Normal

Organizational commitment

Affective commitment 1.58 0.64 Normal

Continuance commitment 1.51 0.87 Normal

Normative commitment 1.86 0.61 Normal
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اهداف این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک مدیریت مشارکتی با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در 
بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ انجام شد. 

مواد و روش ها روش تحقیق کاربردی ازحیث رویکرد توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش همه پرستاران شاغل در بیمارستان های 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد )تعداد آن ها در زمان انجام تحقیق ۳5۳8نفر( بود. روش نمونه گیری دراین تحقیق خوشه ای یک مرحله ای 
بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه ۳4۷ نفر به دست آمد. برای جمع آوری اطالعات از پرسش نامه های استاندارد مدیریت 
مشارکتی )چوپانی(، رفتار شهروندی سازمانی )ارگان وکانوسکی( و تعهد سازمانی )آلن و مایر( استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از 

نسخه ۱8 نرم افزار SPSS و لیزرل استفاده شد.

یافته ها یافته های تحقیق نشان می دهد ۷۶/۹ درصد پاسخ دهندگان زن و ۹۱/۹ درصد سطح تحصیالت کارشناسی داشتند. 
رابطه بین سبک مدیریت مشارکتی با رفتار شهروندی سازمانی معنادار و مثبت )P=0/۶2( و رابطه بین سبک مدیریت مشارکتی 
و تعهد سازمانی نیز معنادار و مثبت بود )P=0/48(. با توجه به مقادیر ضریب مسیر، بعد ادب و تواضع در رفتارشهروندی سازمانی 

)P=0/۶5( و بعد تعهد عاطفی )P=0/5۳( بیشترین رابطه را با سبک مدیریت مشارکتی دارد.

نتیجه گیری نتایج کلی این مطالعه نشان داد مدیریت مشارکتی با تمامی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد سازمانی رابطه 
مثبت و معناداری دارد، بنابراین پیشنهاد می شود مدیران مراکز بهداشتی و درمانی سبک مدیریت مشارکتی را به کار بگیرند.

کلیدواژه ها: 
سبک مدیریت 

مشارکتی، رفتار 
شهروندی سازمانی، 
تعهد سازمانی، تعهد 

عاطفی،پرستاران، 
دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ دریافت: 28 مرداد 1397
تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1398

تاریخ انتشار: 10 تیر 1398

مقدمه

مهم ترین هدف هر سازمان، دستیابی به بهترین سطح بهره وری 
ممکن یا بهینه است. سرمایه انسانی، حیاتی ترین عنصر راهبردی 
و اساسی ترین راه برای ارتقای عملکرد و کارایی سازمان است. 
با توجه به اهمیت منابع انسانی، بدیهی است که برای دستیابی 
بر مهارت و  باید عالوه  انسانی  نیروی  به اهداف نظام سالمت، 
تخصص، تعلق و تعهد سازمانی مطلوبی داشته باشد ]۱[. کارکنان 
متعهد و وفادار به اهداف و ارزش های سازمان نه تنها عامل برتری 
سازمان نسبت به سازمان های دیگر به شمار می روند، بلکه در 
بسیاری از سازمان ها، مزیتی برای رقابت پایدار تلقی می شوند 
]2[. بیشترین اعضا را در تیم پزشکی پرستاران تشکیل می دهند و 
نزدیک ترین و بیشترین تماس را با بیماران دارند. بنابراین کیفیت 
کار پرستاری بر تصویر کلی بیمارستان تأثیر می گذارد و حتی 
غیرمستقیم می تواند بر عملکرد بیمارستان هم تأثیر بگذارد. در 

سال های اخیر در پاسخ به رشد جمعیت سال خوردگان و تغییر در 
سبک زندگی و شیوه پی گیری های درمان، تقاضا برای پرستاری 
باعث  بالینی  این حال کمبود پرستاران  با  یافته است.  افزایش 
به  افزایش ساعت کاری آن ها شده است،  افزایش حجم کار و 
همین دلیل اغلب پرستاران روحیه کاری پایینی دارند که باعث 
بروز خستگی و افزایش ترک خدمت در آنان می شود و این بر 
تأثیر  بیمارستان ها  در  پزشکی  و کیفیت خدمات  کلی  کارایی 
در  مهمی  موضوع  پرستاران  سازمانی  تعهد  بنابراین  می گذارد. 
ادبیات پرستاری است ]۳[. پرستاران متعهد برخورد کمتری به 
دلیل غیبت از کار، درجه باالتری از تولید خالقانه و حل سریع 
مشکالت، مشارکت بیشتری در تصمیم گیری ها، توانمندی در کار 
و رضایت شغلی بهبودیافته دارند ]4[. ضمن اینکه تعهد سازمانی 
رابطه فرد با سازمان را مشخص می کند و تصمیم به ماندن در 

سازمان یا ترک آن را به طور مخفی در خود دارد.

و  سازمان  به  کارکنان  وفاداری  از  تعبیری  سازمانی،  تعهد 

۱- گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران.

رابطه مدیریت مشارکتی با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان های 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

، نازیا سادات ناصری1 ، *الهام فریبرزی1  مهنوش مطلبی1 
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فرآیندی مستمر است که با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، 
توجه افراد به سازمان و موفقیت سازمان همراه است ]5[. مشارکت 
کم پرستاران در تصمیم گیری ها سبب می شود کار معنای خود 
را از دست بدهد و تعهد آن ها به سازمان کاهش یابد. در چنین 
شرایطی همکاری و حمایت کاهش می یابد. این امر سبب کاهش 

اثربخشی و درنهایت فشار شغلی خواهد شد ]۶[.

پیچیدگی  دوره  و  جمعی  پاک سازی های  دوره  اخیر  دوره 
فزاینده ی شغلی است، به این معنا که هنوز کارهای فراوانی در 
محیط کار وجود دارد که باید انجام شود و افرادی که باید این 
کارها را انجام دهند، تعدادشان کم است. شاید همین مسئله 
است که عالقه فوق العاده روان شناسان صنعتی یا سازمانی را به 
رفتار شهروندی سازمانی افزایش داده است. این مقوله کارکنانی 
را شامل می شود که عالقه مند هستند از حد وظایف رسمی و 
نیازهای رسمی شغل فراتر روند و داوطلب فعالیت های اضافی 
شوند و بخواهند به سایر کارگران کمک کرده و نوعی تعهد شدید 

و غیرعادی به سازمان از خود نشان دهند ]۷[.

در تعریف اولیه رفتار شهروندی سازمانی که باتمان و ارگان۱ در 
دهه ۱۹80 مطرح کرده اند، به طور کلی به آن دسته از رفتارهایی 
توجه می شود که علی رغم اینکه اجباری از سوی سازمان برای 
انجام آن ها وجود ندارد، در سایه انجام آن ها از جانب کارکنان، 
برای سازمان منفعت هایی ایجاد می شود ]8[. دیویس2، پاالسیوس 
مارکوس۳، آلگوسیل4 در پژوهشی نشان داد که ابعاد تعهد سازمانی 

بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارد ]۹[.

که  اسـت  این  مؤید  مدیریت  علم  به  مرتبط  تحقیقات  نتایج 

1. Batman & Organ
2. Devece 
3. Palacios-Marqués
4. Alguacil 

سرمایه های اصلی سازمان را منابع انسـانی تشـکیل مـی دهند 
کـه اسـتفاده مـؤثر و بهینـه از ایـن نیروهـای بـالقوه و انسانی، 
موفقیت و اثربخشی سازمان را تضمین مـیکنـد و الزمه تحقق 
این هدف، اتخاذ سبک مدیریتی مناسب است. مـدیریت مبتنی 
عمومیت  نو  کالسیك  مـدیریت  دوران  آغـاز  بـا  مشـارکت،  بـر 
یافـت و بـه دنبـال ایجـاد هماهنگی در میان کارکنان در راستای 
دستیابی بـه اهـداف سـازمانی، از راه فـراهم آوردن زمینـه هـای 

مشـارکت در تصمیم گیری، به ایـن نگـرش توجه شد ]۱0[. 

مدیریت مشارکتی فرایندی است که در آن زیردستان به میزان 
درخور توجهی با مدیران خود در تصمیم گیری شریك می شوند. با 
استفاده عاقالنه از مدیریت مشارکتی، مدیران با تکیـه بر تخصص 
جمعی و تجربـه و عقـل کارکنـان خـود تصـمیم می گیرند ]۱۱[. 
کرمیان و روحانی در پژوهش خود نشان دادند مدیریت مشارکتی 
با تمام ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، به جز بعد گذشت، ارتباط 
معنادار دارد ]۱2[. مطالعه لین و چانگ نشان دادکه تعهد سازمانی 
اثر مثبت و معنی داری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد و رضایت 
شغلی نیز به منزله عامل واسطه در ارتباط بین این دو متغیر نقش 

ایفا می کند ]۱۳[ .

از آنجا که بیمارستان ها همچنان با چالش های بی شماری در 
هزینه های عملیاتی و از دست دادن کارکنان مواجه هستند، رفتار 
شهروندی سازمانی به منظور پرورش و حفظ استعداد و ایجاد 
روحیه تعهد سازمانی به طور فزاینده ای برای سازمان های مراقبت 
بهداشتی اهمیت دارد. عالوه بر این با توجه به استرس کار و 
نیز هماهنگ نبودن عرضه و تقاضای نیروهای پرستاری حرفه ای 
و بااستعداد، پرستاران با درجات فوق العاده ای از خستگی مواجه 
می شوند. در چنین اوضاعی مهم است که مدیران بیمارستان، 
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را بدانند و برای شناسایی، جذب 
برای  رفتارهایی  چنین  کنند.  تالش  کارکنان  آن  نگهداری  و 

سازمان بهره وری و عملکرد بهتر را به همراه خواهد آورد ]۱4[.

مهنوش مطلبی و همکاران. رابطه مدیریت مشارکتی با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تصویر ۱. مدل مفهومی تحقیق برگرفته از سؤاالت و فرضیات تحقیق

مشارکت در هدف گذاری

مشارکت در تصمیم گذاری

مشارکت در حل مشکالت
سبک مدیریت مشارکتی

رفتار شهروندی سازمانی

تعهد سازمانی

نوع دوستی

وظیفه شناسی

جوانمردی

نگرش منفی

ادب و مالحظه

تعهد مداوم

تعهد عاطفی

تعهد هنجاری

مشارکت در تغییر و تحول
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کارکنان در جهت  مدیران در هدایت صحیح  رهبری  سبک 
اهداف سازمانی و افزایش اثربخشی و کارایی بیمارستان مؤثراست. 
تحقیق در این زمینه به ویژه در سازمان های بهداشتی و درمانی 
کشور برای توسعه بهداشت و درمان ضروری است. از سوی دیگر 
درباره تأثیر این سبک از مدیریت، بر تقویت رفتارهای شهروندی 
سازمانی و تعهد سازمانی در سازمان های بهداشتی و درمانی مطالعه 
کافی انجام نشده است. نتایج این پژوهش می تواند به آگاهی بیشتر 
در زمینه رابطه بین سبک مدیریت مشارکتی با رفتار شهروندی 

سازمانی و تعهد سازمانی در بیمارستان ها منجر شود.

سازمانی  شهروندی  رفتار  با  مشارکتی  مدیریت  با  رابطه  در 
و تعهد سازمانی پرستاران، محقق در پژوهش حاضر به دنبال 
پاسخ گویی به این سؤال است که آیا مدیریت مشارکتی با رفتار 
شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی پرستاران رابطه معناداری 
دارد؟ با توجه به مبانی نظری مطرح شده، مدل مفهومی پژوهش 

در تصویر شماره ۱ طراحی شد.

مواد و روش ها

رویکرد،  حیث  از  و  کاربردی  تحقیقات  جزء  حاضر  تحقیق 
شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه  است.  توصیفی همبستگی 
آموزشی پژوهشی،  بیمارستان های  در  شاغل  پرستاران  تمامی 
خصوصی و خیریه زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 
سال۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ )تعداد ۳5۳8 نفر( است که از این تعداد 
آزمون  از  ابتدا  شدند.  انتخاب  کوکران  جدول  طبق  نفر   ۳4۷
کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی عادی بودن داده ها با استفاده 
از نسخه ۱8 نرم افزار آماری SPSS استفاده شد و تحلیل داده ها 
به روش معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل5 انجام 
شد. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده، ابزار تجزیه و تحلیل 
نرم افزارهای بیان شده بودند و روش مطالعه به روش همبستگی 
از طریق معادالت ساختاری بود. پرسش نامه های استفاده شده در 

این پژوهش به شرح ذیل است.

پرسش نامه مدیریت مشارکتی )چوپانی(

 این پرسش نامه را چوپانی با توجه به چهار بعد هدف گذاری، 
تصمیم گیری، حل مشکالت و تغییر و تحول سازمانی ساخته شده 
است. پرسش نامه مذکور ۱۶ پرسش بسته پاسخ دارد که براساس 
طیف پنج درجه ای لیکرت )خیلی کم: 5، کم: 4، تاحدودی: ۳، 

5. LISREL 

زیاد:2، خیلی زیاد:۱( تنظیم شده است. تحلیل پرسش نامه به 
شیوه زیر است:

حد کم نمرات=۱۶ 

حد متوسط نمرات=48

حد زیاد نمرات=80

اگر نمرات پرسش نامه بین ۱۶ تا ۳2 باشد، میزان مدیریت 
مشارکتی در این جامعه کم و ضعیف است. در صورتی که نمرات 
پرسش نامه بین ۳2 تا 48 باشد، میزان مدیریت مشارکتی در 
سطح متوسط است. در صورتی که نمرات بیشتر از 48 باشد، 
میزان مدیریت مشارکتی زیاد و بسیار خوب است )جدول شماره 

.)۱

پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی6

ابعاد  ارزیابی  با هدف  و کانوسکی  اورگان  را  این پرسش نامه 
رفتار شهروندی تنظیم و در سال ۱۳8۶ حسن اسالمی آن را 
ترجمه و در ایران استفاده کرده است که ۱5 سؤال بسته پاسخ 
لیکرت )خیلی کم: 5، کم:  براساس طیف پنج درجه ای  و  دارد 
4، تاحدودی: ۳، زیاد:2، خیلی زیاد:۱( تنظیم شده است. شیوه 
نمره گذاری در سؤاالت ۱2 ،۹ ،8 ،۷معکوس شده و به صورت زیر 

درخواهد آمد:

رفتار  میزان  باشد،   2۳ تا   ۱5 بین  پرسش نامه  نمرات  اگر 
شهروندی در این جامعه کم و ضعیف است. در صورتی که نمرات 
پرسش نامه بین۳0 تا ۳۷ باشد، میزان رفتار شهروندی در سطح 
متوسط است. در صورتی که نمرات بیشتر از 45 باشد، میزان 

رفتار شهروندی زیاد و بسیار خوب است.

پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و مایر

برای سنجش تعهد سازمانی از پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و 
مایر استفاده شد که ۱5 سؤال بسته پاسخ دارد و بر اساس طیف 
پنج درجه ای لیکرت )خیلی کم: 5، کم: 4، تاحدودی: ۳، زیاد:2، 
خیلی زیاد:۱( تنظیم شده است. تحلیل پرسش نامه به روش زیر 

است:

اگر نمرات پرسش نامه بین ۱5تا 25باشد، میزان تعهد سازمانی 

6. OCB 

جدول1. امتیاز گزینه هایپرسش نامه مدیریت مشارکتی )چوپانی(

خیلی زیادزیادتاحدودیکمخیلی کمگزینه

54321امتیاز

مهنوش مطلبی و همکاران. رابطه مدیریت مشارکتی با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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در حد کم و ضعیف است. اگر نمرات پرسش نامه بین 2۶ تا52 
نمرات  اگر  است.  متوسط  حد  در  سازمانی  تعهد  میزان  باشد، 
پرسش نامه بیشتر از52 باشد، میزان تعهد سازمانی در حد بسیار 

خوب و زیاد است. 

یافته ها

با توجه به جدول شماره 2 مقدار آماره تی در تمام سؤاالت 
مربوط به متغیرهای پژوهش از ۱/۹۶ بزرگ تر و مقادیر بارهای 
عاملی تمام سؤاالت، بیشتر از 0/4 است. بنابراین می توان نتیجه 
گرفت سؤاالت انتخاب شده در مدل تحقیق، ساختارهای عاملی 
مناسبی برای اندازه گیری متغیرها و ابعاد مطالعه فراهم می کنند. 
همچنین شاخص های برازش مدل نیز در جدول شماره ۳ نشان 
 0/0۶4 RMSEA مقدار  جدول،  این  به  توجه  با  شده اند.  داده 
می دهد  نشان  است،  از 0/08  کمتر  اینکه  به  توجه  با  و  است 
میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است و مدل پذیرفتنی 
است. همچنین مقدار خی دو۷ به درجه آزادی )52/]۱25/۹۹[( 
 NFI، GFI، برابر با 2/42 و بین ۱ و ۳ است و میزان شاخص های
بنابراین در مجموع  از 0/۹ بیشتر است.  نیز   CFI و AGFI، IFI

7.X2

می توان گفت مقدار شاخص ها با مالک تفسیری آن ها مطابقت 
دارند و تحلیل عاملی تأییدی، ساختار شش عامل بررسی شده در 

پرسش نامه را تائید می کند. 

برای تعیین پایایی پرسش نامه ها، ۳0 پرسش نامه بین جامعه 
آماری توزیع شد و برای پرسش نامه، مقدار آلفای کرونباخ با استفاده 
از نسخه ۱8 نرم افزار SPSS محاسبه شد. میزان ضرایب آلفای 
کرونباخ به دست آمده برای متغیرهای حاصل از پرسش نامه ها، به 
طور کلی بیشتر از 0/۷ بود، بنابراین می توان پایایی پرسش نامه ها 
را تأیید کرد. برای به دست آوردن پایایی سؤاالت پرسش نامه از 

روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

با توجه به تصویر شماره ۱ و 2، خالصه نتایج به دست آمده 
از برازش مدل در جدول شماره 4 نشان داده شده است که با 
استفاده از نتایج این جدول، به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته 
می شود. همان طور که گفته شد، مسیرهایی که مقدار آماره تی 

آن ها بیشتر از ۱/۹۶ و یا کمتر از ۱/۹۶- باشد، معنادار هستند.

با توجه به جدول شماره 5، سطح معناداری آزمون در تمام 
متغیرهای  نرمال بودن  ادعای  و  است  از 0/05  بیشتر  متغیرها 
در  درست نمایی  روش  از  می توان  و  شده  پذیرفته  پژوهش 

مدل سازی معادالت ساختاری استفاده کرد. 

جدول 2. نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرها 

آماره تیبار عاملیابعادمتغیر

مدیریت مشارکتی

0/4913/32مشارکت کارکنان در هدف گذاری
0/8219/97مشارکت در تصمیم گیری
0/6717/77مشارکت در حل مشکالت
0/4513/87مشارکت در تغییر و تحول

رفتار سازمانی شهروندی

0/493/87نوع دوستی
0/432/72وجدان

0/412/39جوان مردی

0/434/03رفتار مدنی
0/714/29ادب و مالحظه

تعهد سازمانی

0/453/32تعهد عاطفی

0/844/19تعهد مستمر

0/416/09تعهد هنجاری

جدول 3. شاخص های برازش

CFIIFIAGFIGFINFIRMSEAχ2/df
0/980/940/950/920/960/0642/42
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بحث 

نتایج این تحقیق نشان داد که بین مدیریت مشارکتی و رفتار 
شهروندی سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد رابطه معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج 
ابولعرب والقامدی8 ، مولوی و علیزاده، کرمیان و روحانی، الی و 
فیلد۹ ، داشمن و وانس۱0، شتاچ و مارکوس۱۱، دیویس، غفاریان و 

همکاران، اعتباریان و طیبی همسو است]۱5-2۱ ،۱2 ،۹[ .

بین مدیریت مشارکتی و رفتار نوع دوستی شهروندی سازمانی 
اعمال مدیریت مشارکتی  ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. 
موجب همکاری و همدلی بیشتر بین مدیریت و کارکنان می شود 
و روابط بین کارکنان با یکدیگر و با مدیریت به نوعی هم زیستی 
کارمندان  سازمان،  اهداف  به  نیل  مسیر  در  و  می شود  تبدیل 
با  همکاری  به  بیشتری  انعطاف پذیری  با  تغییرات،  هنگام  در 

8. Abualrub & Alghamdi
9. Elele & Fields
10. Dashaune & Vance
11. Shetach & Marcus 

سایر اعضای سازمان می پردازند. بین مدیریت مشارکتی و بعد 
وظیفه شناسی شهروندی سازمانی ارتباط معنادار و مثبتی وجود 
دارد. یکی از پیامدهای فرهنگی مدیریت مشارکتی تغییر نگرش 
کارکنان به کار است؛ اینکه کار خود را به منزله ارزش تلقی کنند و 
به همین قیاس در انجام وظایفی که برعهده دارند، بیشتر بکوشند. 
آنان سعی می کنند بر دانش و بینش خود بیفزایند تا بتوانند 
در اجرای وظایف خود دقیق تر باشند و در برنامه های مدیریت 

مشارکت داشته باشند. 

شهروندی  جوان مردی  رفتار  بعد  و  مشارکتی  مدیریت  بین 
سازمانی ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. با کمک مدیریت 
مشارکتی همدلی کارکنان افزایش می یابد. کارمندی که می تواند 
با  مقابله  در  دهد،  قرار  دیگران  کامل جای  به طور  را  خودش 
مزاحمت ها و درگیری های کاری روزمره شکیباست و به دلیل 
آنکه اهداف سازمان برای او در اولویت قرار دارد، از بزرگ نمایی 
مشکالت پرهیز می کند. این بعد از رفتار شهروندی سازمانی پس 
از بعد ادب و مالحظه و تعهد عاطفی، بیشترین رابطه را با سبک 

مدیریت مشارکتی دارد.

مهنوش مطلبی و همکاران. رابطه مدیریت مشارکتی با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تصویر 2. ضرایب عاملی و ضریب مسیر مدل فرضیه های پژوهش

http://hms.gmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1


210

تابستان 1398. دوره 25. شماره 3

برای درگیرکردن کارکنان  رویکردی  مدیریت مشارکتی که 
است،  سازمان  اهداف  با  آنان  همسوکردن  و  تصمیم گیری  در 
فرایندهای  در  تا  کند  ترغیب  و  تشویق  را  کارکنان  می تواند 
اساسی سازمان شرکت فعاالنه داشته باشند و به ابراز عقاید و 
وقت های شخصی  در  کاری  مسائل  به  پرداختن  و  پیشنهادها 
بپردازند. بین مدیریت مشارکتی و بعد رفتاری ادب و مالحظه 

شهروندی سازمانی، ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین 
این بعد از رفتار شهروندی سازمانی بیشترین رابطه را با مدیریت 
مشارکتی دارد. از آنجا که وضعیت روحی افراد تحت تأثیر موقعیت 
آن هاست، مدیرانی که با به کارگیری سبک مدیریت مشارکتی 
ارزش بیشتری برای کارکنان قائل هستند و با آن ها رفتار منصفانه 
دارند، قادر به شکل دادن گروه های کاری ثابت و منسجم هستند 
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و احتمااًل بیشتر کارکنان وضعیت روحی خوب و مطلوبی خواهند 
داشت. اعمال مدیریت مشارکتی در زمینه های مختلف در اداره 
سازمان سبب می شود از تنش های درون سازمان کاسته شود و 
کارکنان همگی خود را در انجام کارها شریک و سهیم بدانند و 
تحمل آنان در مقابل اظهارنظر همکاران بیشتر شود و پیوندهای 

صلح و آشتی بین آنان و همکاران افزایش یابد.

و  مشارکتی  مدیریت  میان  می رفت،  انتظار  که  همان طور 
رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

این رابطه بر اساس تئوری مبادله اجتماعی منطقی است، زیرا 
این تئوری شرایطی را شرح می دهد که افراد دارای این رابطه، 
در مقابل کسانی که به آن ها سود رسانده اند و آن ها را در کارهای 
خود شریک دانسته اند، احساس دین می کنند و درصدد عمل 
متقابل برمی آیند. براساس این تئوری، پرستاران ممکن است رفتار 
انگیزه دریافت پاداش و مشارکت در  به  شهروندی سازمانی را 
تصمیمات با سرپرستان خود انجام دهند تا تعادل یا برابری تبادل 
اجتماعی را با سرپرست خود حفظ کند. کیفیت روابط تبادلی، 
جبران  به  تمایل  تعلق،  احساس  افزایش  طریق  از  را  کارکنان 

جدول 4. نتایج آزمون فرضیه های فرعی

نتیجهآماره تیضریب مسیر1رابطه آزموده شدهفرضیه فرعی

معنادار0/254/10مدیریت مشارکتی ← رفتار نوع دوستیاول

معنادار0/233/58مدیریت مشارکتی ← رفتار وظیفه شناسیدوم

معنادار0/212/38مدیریت مشارکتی ← رفتار جوان مردیسوم

معنادار0/527/14مدیریت مشارکتی ← رفتار نگرش مدنیچهارم

معنادار0/658/55مدیریت مشارکتی ← رفتار ادب و مالحظهپنجم

معنادار0/243/76مدیریت مشارکتی ← تعهد مداومششم

معنادار0/538/20مدیریت مشارکتی ← تعهد عاطفیهفتم

معنادار0/294/18مدیریت مشارکتی ← تعهد هنجاریهشتم

جدول 5. نتایج آزمون کولموگوروف اسمیرنوف

نتیجه سطح معناداریآماره Zابعادمتغیر

مدیریت مشارکتی

عادی1/730/74مشارکت کارکنان در هدف گذاری

عادی1/820/91مشارکت در تصمیم گیری

عادی1/550/82مشارکت در حل مشکالت

عادی1/990/66مشارکت در تغییر و تحول

رفتار سازمانی شهروندی

عادی2/450/65نوع دوستی

عادی2/300/63وجدان

عادی1/860/65جوان مردی

عادی1/940/78رفتار مدنی

عادی1/790/91ادب و مالحظه

تعهد سازمانی

عادی1/580/64تعهد عاطفی

عادی1/510/87تعهد مستمر

عادی1/860/61تعهد هنجاری
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متقابل و اعتماد، به انجام رفتار شهروندی ترغیب می کند.

الزم به ذکر است میزان رفتار شهروندی سازمانی پذیرفته شده 
برای سازمان درحال رشد می تواند بیش از میزان حاضر باشد و 
شایسته است برای افزایش آن، از سوی مسئوالن امر اقدامات 
مقتضی صورت گیرد؛ به ویژه برای بهبود رفاه و آسایش زندگی 
پرستاران قراردادی و پیمانی که اکثریت آنان را تشکیل می دهند 

و به لحاظ نوع استخدامی شان مزایای شغلی کمتری دارند. 

با توجه به نتایج حاصل، با اطمینان ۹5 درصد می توان گفت 
بین مدیریت مشارکتی و بعد تعهد مداوم از ابعاد تعهد سازمانی، 
تعهد  راهکارها  از  برخی  دارد.  وجود  مثبتی  و  معنادار  ارتباط 
سازمانی افراد را تحت تأثیر قرار می دهند که از جمله آن ها می توان 
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و استقالل نسبی برای انجام 
وظایف و همچنین محول کردن سطح بیشتری از مسئولیت به 
افراد اشاره کرد. بستر مناسب برای راهکارهای ذکر شده رابطه بعد 

تعهد مستمر را با مدیریت مشارکتی قوی تر می نماید.

تعهد  ابعاد  از  عاطفی  تعهد  بعد  و  مشارکتی  مدیریت  بین 
سازمانی ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. مدیریت مشارکتی 
با همسوکردن ارزش های فردی کارکنان با ارزش های سازمان، 
تعیین هویت شدن فرد از طریق سازمان را تأمین می کند که 
نتیجه آن ایجاد تعهد عاطفی در کارکنان است. نتایج حاصل از 
تحقیق حاضر نیز مؤید این است که بین مدیریت مشارکتی و 
تعهد عاطفی بیشترین رابطه نسبت به سایر ابعاد تعهد سازمانی 

وجود دارد. 

تعهد  ابعاد  از  هنجاری  تعهد  بعد  و  مشارکتی  مدیریت  بین 
سازمانی، ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. در مقایسه با تعهد 
عاطفی و مستمر، عوامل بسیار کمی به منزله متغیرهای تأثیر گذار 
بر تعهد هنجاری شناسایی شده اند. نتایج آزمون این فرضیه نشان 
می دهد که ارتباط بین مدیریت مشارکتی با این بعد از تعهد 
مثبت است. یافته های حاصل از تحقیقات ابولعرب و القامدی، الی، 
رشیدآبادی و دهنوی، علیدادیانی، فخاریان و همکاران، حمدی و 

مرادی، کاوه و همکاران هم راستاست ]22-2۶ ،۱۷ ،۱5[.

در تبیین این نتیجه می توان گفت مشارکت و هم فکری و 
نظرخواهی از کارکنان موجب تجمیع افکار و توانایی ها و انجام 
تمامی کارها به بهترین وجه خواهد شد. وقتی روش مشارکت 
در سازمانی پیاده می شود، تمام کارکنان وجود خود را محترم، 
و  سرنوشت  در  را  خود  و  می یابند  مؤثر  و  کارساز  باارزش، 
موفقیت سازمان سهیم و شریک می دانند. همین امر موجب 
وضعیت  این  در  شد.  خواهد  کارکنان  سازمانی  تعهد  افزایش 
آن ها بحق احساس می کنند که در شکست و زیان دهی یا در 
موفقیت و سودآوری سازمان نقش مهم و مؤثری دارند. چنین 
فردی از نظر روانی نیز از سالمت کاملی برخوردار است. طبیعتًا 
کسب  که  ارزشی  و  احترام  از  نمی خواهد  عاقلی  انسان  هیچ 

کرده، دور بیفتد یا شکست و زیانی از وجود او ناشی شود، به 
همین دلیل تعهدش به سازمان بیشتر می شود و تمام سعی 
و تالش خود را به کار می گیرد تا با نهایت دقت و دل سوزی 
و با تمام قدرت جسمی و فکری خود، در پیشرفت اموری که 
ایفا  سازنده  و  مفید  به راستی  نقشی  دارد،  مشارکت  آن ها  در 
کند. پس مشارکت کارکنان در سازمان باعث بیشترشدن تعهد 

سازمانی و سالمت روان کارکنان می شود.

اگر مدیران به کارکنان خود اعتماد و اطمینان داشته باشند 
ایجاد  باعث  این مشارکت  بگیرند،  با مشارکت آن ها تصمیم  و 
حس مسئولیت و وظیفه شناسی و تعلق به محیط کار خواهد 
شد. مشارکت و دخیل شدن در تصمیمات نوعی اکسیر قدرتمند 
ارائه  و  عملکرد  بهبود  توانایی  و  است  افراد  بیشتر  دلخواه  و 
راه حل های بهتری برای مشکالت را به کارکنان می دهد. استفاده 
صحیح از افکار کارکنان و نظرات آن ها در تصمیم گیری ها، موجب 
فراهم شدن شرایط مساعد کاری و رضایتمندی کارکنان می شود 
و آنان با رغبت فراوان برای پیشرفت سازمان تالش می کنند که 

همین موضوع موجب افزایش کارایی سازمان می شود.

وقتی کارکنان در فرایند تصمیم گیری نقش داشته باشند، از 
تصمیمات اتخاذشده حمایت می کنند و رضایت آن ها افزون و تعهد 
کاری شان تقویت می شود. پس شکی نیست که مشارکت دادن 
کارکنان در تصمیم گیری های سازمان کاری بس مؤثر و مفید در 
راستای تعهد سازمانی کارکنان و رسیدن هرچه بیشتر سازمان به 

هدف هایش است.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان داد که بیشتر پاسخ دهندگان 
را زنان تشکیل دادند و در تحصیالت، افراد بیشتر با تحصیالت 
کارشناسی بودند. همچنین بیشتر افراد پاسخ دهنده بین ۳۱ تا ۳5 
سال وسابقه خدمت 5 سال یا کمتر داشتند. نتایج نشان می دهد 
بین مدیریت مشارکتی با تمامی ابعاد پنج گانه رفتار شهروندی 
سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. ضمنًا بعد رفتاری ادب 

و مالحظه بیشترین رابطه را با مدیریت مشارکتی نشان داد.

 نتایج نشان دادکه هر سه بعد تعهد سازمانی رابطه مثبت و 
معناداری با سبک مدیریت مشارکتی دارد که بیشترین رابطه در 
بعد تعهد عاطفی به دست آمد. مدیریت مشارکتی با همسوکردن 
تعیین هویت  ارزش های سازمان،  با  کارکنان  فردی  ارزش های 
شدن فرد از طریق سازمان را تأمین می کند که نتیجه آن، ایجاد 

تعهد عاطفی در کارکنان است.

در  جدی  چالش های  با  همچنان  بیمارستان ها  که  آنجا  از 
هزینه های عملیاتی و از دست دادن کارکنان مواجه هستند، در 
سازمان های مراقبت بهداشتی، برای پرورش و حفظ استعداد و 
ایجاد روحیه تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی به طور 
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فزاینده ای اهمیت دارد. عالوه بر این، با توجه به استرس کار، 
هماهنگ نبودن عرضه و تقاضا در نیروهای پرستاری حرفه ای و 
بااستعداد، پرستاران با درجات زیادی از خستگی مواجه می شوند. 
در چنین شرایطی مهم است که مدیران بیمارستان، مفهوم رفتار 
شهروندی سازمانی را بدانند و برای شناسایی و جذب و نگهداری 
آن کارکنان تالش کنند. مدیران با چنین رفتارهایی برای سازمان 

بهره وری و عملکرد بیشتر را به همراه می آورند.

مالحظات اخالقي

پیروی از اصول اخالق پژوهش

دانشگاه  پژوهش  در  اخالق  کمیته  در  پژوهــش  ایــن 
علوم پزشکی مشهد مطرح و تأییدیه کمیته مذکور به شناسه 

IR.MUMS.REC.1397.048 را دریافت کرده است.

حامی مالي

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مهنوش مطلبی، 
گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد مشهد است. ضمنًا هزینه های این مطالعه به صورت شخصی 

تأمین شده است.

مشارکت نویسندگان

پژوهشگری اصلی، تحلیل آماری، نمونه گیری و نگارش نسخه 
اول: مهنوش مطلبی )۷5%(؛ روش شناسی: مهنوش مطلبی، الهام 
فریبرزی )۱5%(؛ ویرایش نسخه اول: الهام فریبرزی، نازیا سادات 

ناصری )%۱0(. 

تعارض منافع

نویسندگان این مقاله اعالم می کنند هیچ گونه تضاد منافعی در 
این نوشتار وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان این پژوهش بر خود الزم می دانند کــه از مسئوالن 
محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاونت محترم پژوهشی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد و سرکار خانم دکتر زهرا دلیرمربی دانشکده 
پرستاری و مامایی مشهد، همچنیــن پرستاران گــروه نمونه، بــه 
خاطر همکاری صمیمانه در اجرای این پژوهش، کمال قدردانی و 

سپاسگزاری را داشته باشند.
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