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 هاي فوريت پزشکي رابطه رفتار شهروندي سازماني تکنسين
  با اقدامات حياتي پايه تروما در شهر مشهد 

  
  دکتر امير اشکان نصيري پور

 ،دانشيار گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانشگاه آزاد اسالمي
 nasiripour@srbiau.ac.ir  )مسئول مکاتبات(واحد علوم و تحقيقات  

 دکتر محمدحسين مهرالحسني
مربي گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده مديريت و اطالع 

 رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان
 مهرداد اکبرزاده

دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني 
 واحد علوم و تحقيقات  دانشگاه آزاد اسالمي،

 
  چكيده
هاي سيستم  انجام سريع، دقيق و صحيح اقدامات درماني جزء اهداف مهم و از اولويت :مقدمه

که در  است رفتار شهروندي سازماني کارکنان از عواملي؛ و باشد مي اورژانس پيش بيمارستاني
بررسي رابطه رفتار شهروندي  هدف اين مطالعه،. تواند موثر باشد تر اين اقدامات مي انجام صحيح

   .با اقدامات حياتي پايه تروما در شهر مشهد است هاي فوريت پزشکي سازماني تکنسين
اين پژوهش از نوع همبستگي است که براي سنجش رفتار شهروندي سازماني  :روش پژوهش

ت هاي فوري جامعه مورد بررسي در اين پژوهش تکنسين. از پرسشنامه  نت مير استفاده شد
نفر از آنان به  ۵۳بود که تعداد ) نفر۱۴۰(دانشگاه علوم پزشکي مشهد  ۱۱۵پزشکي اورژانس 

  .عنوان نمونه انتخاب شدند
هاي رفتار شهروندي سازماني و اقدامات حياتي پايه؛ متغيرهاي نوع دوستي  بين متغير :ها يافته

غيرهاي وجدان کاري و اقدامات و اقدمات حياتي پايه تروما، ارتباط معناداري يافت شد؛ و نيز مت
حياتي ارتباط معناداري وجود داشت؛ اما بين رفتارمدني و جوانمردي نيز به عنوان متغيرهاي 

  . مستقل با اقدامات حياتي پايه تروما نيز رابطه معناداري يافت نشد
ن براي انجام اقدامات حياتي پايه تروما وجود رفتار شهروندي سازماني در بي :نتيجه گيري

هاي اورژانس ضروري است و اين امر باعث کاهش مرگ و مير و معلوليت در مصدومين  تکنسين
  .شود مي ترومايي

  
  رفتار شهروندي سازماني، اقدامات حياتي پايه تروما، اورژانس، تکنسين: واژگان کليدي

                                                      
  10/3/1390 :تاريخ پذيرش مقاله                                  10/8/1389: فت مقالهتاريخ دريا

 
  فصلنامه مطالعات مديريت شهري

 1390 بهار/پنجمشماره / ومسسال 
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
 ١٣٩٠ بهار

  مقدمه
ي و زارع سليمي(. رود مي تروما شايعترين علت فوت در سه دهه اول زندگي به شمار

هاي  انجام سريع، دقيق و صحيح اقدامات درماني جزء اهداف مهم و از اولويت) ٢، ١٣٧٨
باشد که امروز نقش آنها در تعيين نتيجه  مي سيستم اورژانس پيش بيمارستاني

حال حاضر  در) ٣، ١٣٨٧و ديگران  احمدي آملي( .باشد مي ها بر همگان مشخص آسيب
شود با استانداردهاي جهاني  مي ن ترومايي انجام اين اقدامات درماني که براي مصدومي

اين تفاوت پيامدهاي جبران ناپذيري از جمله مرگ و مير، معلوليت و  .فاصله دارد
ها در برداشته که بسياري از  خانواده عوارض اقتصادي، اجتماعي و رواني براي جامعه و

مقايسه اين  )۵، ۱۳۸۴ر  زارع و کارگ  ؛۳، ۱۳۸۶ بيداري(. باشند مي آنها قابل پيشگيري
و راهکارهاي تقويت و تصحيح آن از اهميت خاصي  جهانيهاي  اقدامات با استاندارد

هاي  يکي از عوامل تاثير گذار بر شاخص ١رفتار شهروندي سازماني. برخوردار است
از اين رفتار به اقدامات ) ۳۴، ۲۰۰۶پيرسي و ديگران ( .تواند باشد عملکردي مي
درک رفتار و . است اوطلبانه و تمايالت به از خود گذشتگي تعبير شدهايثارگرانه، د

هاي فوريت پزشکي در حين انجام فرآيند ارايه  آن در تکنسين شناسايي داليل بروز
اثر بخش  تر نقش و وظايف آنها در ارايه خدمات مطلوب وخدمت، باعث ايفاي صحيح

با توجه به مطالب فوق، . هد شدشده و در نهايت بهبود عملکرد سازمان را باعث خوا
ضرورت تدوين پژوهش براي بررسي ارتباط رفتار شهروندي سازماني به عنوان يک 
پديده جديد مديريت رفتار سازماني در حوزه بهداشت و درمان به منظور بهبود 

  .شود هاي عملکردي در سيستم اورژانس بيمارستاني احساس مي شاخص
و  ٢ تار سازماني اهميت رفتارهاي مشارکتيسال قبل، محققان رف ۶۰بيش از 

کتز و کاهن ( .سازماني يادآور شدند يرا در ارتقاء و اثر بخش ٣اي هاي غير وظيفه رفتار
و همکارانش، هنگامي که  ٤رفتار شهروند سازماني براي اولين بار بوسيله اورگان )،۱۹۹۶

بکار گرفته شد  ۱۹۸۳کردند در سال  مي رابطه بين رضايت شغلي و عملکرد را بررسي
، با بيان مفهوم اشتياق به همکاران و ٥ولي قبل از وي بارنارد) ۱۳، ۲۰۰۸حسام (

با بيان رفتارهاي خود جوش، همکارانه و حمايتي اين موضوع را مورد توجه  ٦کاتزوکان
البته بعد از ابداع اين مفهوم توسط  )۱۷، ۱۹۹۶تورنيس پيد و مورکيسن (قرار دادند 
رفتار «مکارانش، صاحبنظران مختلف با بکار بردن مفاهيمي همچون اورگان و ه

عملکرد «و  ٩»خود جوشي سازماني«، ٨»رفتار سازماني مددکارانه«  ٧»فرانقشي
  )۲۶، ۲۰۰۰پودساکُف (. در طول دو دهه به تبيين اين موضوع پرداخته اند ١٠»اي زمينه
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
  ١٣٩٠ بهار

خورد نيرو يا ضربه پديد تروما عبارتست از يک آسيب فيزيکي يا زخمي که در پي بر
عروقي، سکته مغزي و  ـهاي قلبي  هم اکنون تروما پس از بيماري. خارجي ناشي شود

سال  ۴۴سرطان، علت چهارم مرگ در اياالت متحده و عامل اصلي مرگ افراد کمتر از 
 .گيرد مي هاي ارزشمند مولد را از قربانيانش بدين ترتيب تروما سال. رود مي به شمار

  )١٣٨٥ سو برايانبولد (
:  باشد مي اقدماتي که بايد انجام شود به ترتيب زير، در بررسي مصدومان ترومايي 

محدود  و بي حرکتي آسيب ديده ،کنترل خونريزي ،اکسيژن دادن ،باز کردن راه هوايي
  .حمايت روحي و رواني هاي گردني و سازي ستون فقرات، لگن و مهره

هـاي فوريـت    رفتار شـهروندي سـازماني تکنسـين   اين پژوهش قصد دارد رابطه بين 
  .پزشکي را با اقدامات حياتي پايه تروما در شهر مشهد مورد مطالعه قرار دهد

 
  روش پژوهش

جامعه مورد . باشد مي اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش همبستگي
 هاي فوريت پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد بررسي در اين پژوهش تکنسين

استفاده  از روش تصادفي ساده نمونه گيريبراي در اين پژوهش ). نفر ۱۴۰( باشند مي
براي برآورد حجم نمونه ابتدا تعدادي پرسشنامه توزيع شد و بر اساس .  استگرديده 

بصورت زير  بر اساس فرمول کوکران، مده تعداد نمونهآميزان انحراف معيار بدست 
  :ديورد گردآبر

 
  

 =140     =0.06   = 0.03       45 
  

براي ورد گرديد که آنفر بر ۴۵با توجه به فرمول باال ميزان نمونه بزرگتر مساوي 
مورد  ۵۳عدد پرسشنامه توزيع شد که از اين ميزان تعداد  ۶۵تعداد اطمينان  بيشتر 

اقدامات حياتي پايه  ۴مچنين براي هر تکنسين ه. تکميل و مورد بررسي قرار گرفت
چک ليست مورد بررسي قرار گرفتند  ۲۲۰که در نهايت . تروما مورد مطالعه قرار گرفت
ها نيز به عنوان نمره متغير وابسته يعني اقدامات حياتي پايه  و ميانگين نمره چک ليست

  .تروما محاسبه گرديد
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
 ١٣٩٠ بهار

براي سنجش رفتار شهروندي . ه استشددر اين پژوهش از دو نوع ابزار استفاده 
شده استفاده ) ۱۹۹۷( ١١از پرسشنامه نتمير ۱۱۵هاي اورژانس  سازماني در تکنسين

نتمير (. است اي ليکرت امتياز بندي شده اين پرسشنامه بوسيله مقياس پنج گزينهاست 
از فوريت پزشکي هاي  تکنسين ١٢تروما براي سنجش اقدامات حياتي پايه) ۶۱، ۱۹۹۷
و  اين چک ليست براساس مطالعه منابع. شده استليست محقق ساخته استفاده  چک

متون معتبر تروما و مشورت با صاحب نظران و متخصصين طب اورژانس تهيه شده 
  .است

مورد استفاده قرار گرفته  ها پژوهشپرسشنامه نت مير به دليل اينکه در بسياري از 
د محقق براي بومي سازي دقيق آن از روايي که با اين وجوباشد  مي داراي اعتباراست 

براي اعتبار چک ليست همانطور که . نيز استفاده نموده است) متخصصيننظر (صوري 
  .اشاره گرديد از تکنيک شبه دلفي استفاده شد

  
  ها يافته

دهد که  مي هاي فوريت پزشکي نشان بررسي وضعيت سن و سابقه کار در تکنسين
  .باشد مي سال ۷/۴ميانگين سابقه کار  سال و ۲۸ميانگين سن آنها 

 ۲۶از آنها متاهل بوده و  درصد ۷۴دهد که  مي ها نشان وضعيت تاهل تکنسين
 ۶۸دهد که  مي ها نيز نشان همچنين واحد خدمتي تکنسين. باشند مي غير متاهل درصد
 در بخش دولتي فعاليت درصد ۳۲کنند و  مي آنها در بخش خصوصي فعاليت درصد
 .کنند مي

درصد از آنها به تفکيک رسمي و  ۹/۱نکته قابل توجه  اينکه از لحاظ نوع استخدام، 
درصد از آنها  ۵/۵۸درصد از آنها به تفکيک به پيماني و قراردادي و ۹/۱۸پيماني، 
  .باشند مي شرکتي
 پرسشنامه دوم بخش از اورژانسهاي  نيتکنسي شهروندي سازمان رفتاري بررسي برا
 از بخش نيا در. ديگرد استفاده بود کرتيلي ريگ اندازه اسيمق اب سوال ۱۲ شامل که

 ۵ در سوال ۱۲ از کي هر مورد در را خود نظر ديبا اورژانسهاي  نيتکنس پرسشنامه؛
 از کي هر ازيامت. کردند مي مشخص اديزي ليخ و اديز متوسط، کم، کم،ي ليخ حالت
آمار توصيفي رفتار   ۱شمارهجدول . بود ۵ و ۴ ،۳ ،،۲ ،۱ برابر بيترت بهها  پاسخ

  .دهد مي هاي آن را نشان شهروندي سازماني و آيتم
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
  ١٣٩٠ بهار

  هاي فوريت پزشکي اطالعات توصيفي رفتار شهروندي سازماني  در تکنسين :۱جدول 

  متغير
  اطالعات توصيفي

  انحراف معيار  بيشترين  کمترين  ميانگين  تعداد

  ۰.۷۷  ۵  ۲  ۳.۵۶  ۵۳  جوانمردي

  ۰.۸۱  ۴.۶۷  ۱.۶۷  ۳.۱۴  ۵۳  رفتار مدني

  ۰.۸۳  ۵  ۱  ۳.۷۷  ۵۳  وجدان کاري

  ۰.۸۳  ۵  ۱.۳۳  ۳.۵۷  ۵۳  نوع دوستي

  ۰.۵۵  ۴.۴۵  ۱.۵  ۳.۲۷  ۵۳  رفتار شهروندي سازماني

   
نمـره   بـا  هـاي اورژانـس   تکنسـين و سـابقه کـار   در ادامه به بررسي ارتباط بين سن 

و رفتـار   دوسـتي عنـو ،، جوانمردي؛ رفتارمدني، وجـدان کـاري   اقدامات حياتي پايه تروما
براي بررسي اين امر از آزمـون آمـاري همبسـتگي    . شود مي پرداخته شهروندي سازماني

  .شده استاستفاده  ١٣نوپيرس
  

 ارتباط سن و سابقه کار با متغيرهاي اصلي پژوهش ‐۲جدول شماره 

  متغير
اقدامات حياتي
  پايه تروما

جوانمردي
رفتار 
  مدني

 وجدان
نوع 
  دوستي

رفتار شهروندي
  سازماني

 سن
  ۰.۰۳۵  ۰.۲۱۲  ۰.۳۳  ‐۰.۲۶۸  ۰.۵۰۸  ۰.۲۷۵  همبستگي

P-value  ۰.۳۲  ۰.۰۵۳  ۰.۳۳۴  ۰.۲۲۹ ۰.۴۴۷  ۰.۸۰  

سابقه
 کار

  ۰.۱۲  ۰.۰۸۴‐۰.۰۴۶  ‐۰.۱۹۷  ۰.۷۶  ۰.۲۸  همبستگي

P-value ۰.۴۳  ۰.۰۱  ۰.۵۸۵  ۰.۸۹  ۰.۸۱  ۰.۴۴  

  
اقدمات حياتي  هها و نمر با توجه به نتايج حاصل؛ هيچ ارتباطي بين سن تکنسين

و رفتار شهروندي پايه تروما؛ جوانمردي، رفتارمدني، وجدان کاري و نوع دوستي 
. ها هستند به عبارت ديگر اين عوامل مستقل از سن تکنسين. وجود نداردسازماني 

  )۲جدول شماره ( .باشد مي همچنين سابقه کار فقط با نمره جوانمردي داراي ارتباط
رفتار  را با متغيرهاي اقدامات حياتي پايه تروماهمبستگي متغير در نهايت 

وجدان کاري ، نوع دوستي، رفتار مدني و جوانمردي را در غالب  شهروندي سازماني،
  .گردد مي يك ماتريس همبستگي بيان
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
 ١٣٩٠ بهار

  پژوهشي اصلي رهايمتغ نيب ارتباط :۳ جدول
رفتار شهروندي
  سازماني

نوع دوستي
 وجدان
 کاري

مدنيرفتار   جوانمردي

 اقدامات حياتي پايه تروما نمره ٣٣٢/٠ ٣٥١/٠ ٥٦/٠ ٦٦/٠  ٣٥٣/٠
٢٢٦/٠ ١٩/٠ ٠٢٨/٠ ٠٠٧/٠  ١ p-value 

  
 کاري و نوع دوستي با مشخص است متغير وجدان ۳شماره  همانطور كه از جدول

همبسته هستند، يعني افرادي كه از  روحيه جوانمردي  اقدامات حياتي پايه ترومانمره 
اقدامات نمره (كنند  مي ري برخوردار هستند در كار خود بهتر عملو نوع دوستي باالت
  .)باالتري دارند حياتي پايه تروما

اقدامات حياتي پايه تروما همبستگي به بين نمرات رفتار شهروندي سازماني و 
  .وجود دارد درصد ۳۰ميزان 

هاي  به منظور بررسي وضعيت متغيرهاي رفتار شهروندي سازماني در تکنسين
  .ها انجام گرديد ريت پزشکي آزمون مناسب بودن هر يک از متغيرفو

ها به جز متغير  گردد در همه متغير مالحظه مي ۴همانگونه که در جدول شماره 
کمتر است اين بدان معنا است  ۰۵/۰سوم يعني رفتارمدني درجه معناداري آزمون از 

و اين نيز . سه برخوردار است که فقط متغير سوم يعني رفتار مدني از ميانگيني برابر با
  .باشد نشان دهنده وضعيت متوسط اين متغير در جامعه مورد نظر مي

چنين  p-valueدر مورد متغير رفتار شهروندي سازماني با توجه به مقدار  
شود که اين متغير داراي ميانگيني برابر با سه نيست اما چون مقدار  گيري مي نتيجه

است بنابراين رفتار شهروندي سازماني داراي ميانگيني  اختالف ميانگين عددي مثبت
اين نيز بدان معنا است که در جامعه مورد نظر رفتار شهروندي . باالتر از سه است

  . سازماني از وضعيت مطلوبي برخوردار است
  

  هاي فوريت پزشکي بررسي وضعيت متغيرهاي رفتار شهروندي در تکنسين:۴جدول 
  اختالف ميانگين p-value  رجه آزاديد  )t(آماره آزمون  متغير

  ۲۷/۰  ۰۰۱/۰  ۵۲  ۵۶/۳ رفتار شهروندي سازماني
  ‐ ۵۳/۰  >۰۰۱/۰  ۵۲  ‐ ۲۵/۵  جوانمردي
  ۱۷/۰  ۱۱۷/۰  ۵۲  ۵۹/۱  رفتار مدني
  ۷۶/۰  >۰۰۱/۰  ۵۲  ۷۵/۶  وجدان کاري
  ۶۸/۰  >۰۰۱/۰  ۵۲  ۸۳/۵  نوع دوستي
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روندي سازماني وجدان کاري و نوع دوستي نيز از وضعيتي مشابه با رفتار شه
برخوردار هستند بنابراين در جامعه مورد نظر هم وجدان کاري و هم نوع دوستي از 

  .وضعيت مطلوبي برخوردار است
 همانگونه که مالحظه. در مورد متغير جوانمردي وضعيت به گونه ديگري است 
که اين توان نتيجه گرفت  مي ۰۵/۰و مقايسه آن با  p-valueبا توجه به مقدار . گردد مي

نيست اما چون داراي اختالف ميانگيني منفي است  ۳متغير داراي ميانگيني برابر با 
توان نتيجه گرفت که اين متغير از وضعيت مطلوبي در جامعه مورد نظر  مي بنابراين

  . برخوردار نيست
توان تصوير رفتار شهروندي سازماني را در مجموع  مي در يک جمع بندي کلي

هاي جوانمردي و رفتار وضعيت  هاي ان متغير د اما از زير مجموعهمثبت ارزيابي کر
  . مساعدي ندارند

هاي رفتار شهروندي سازماني  به منظور برآورد ميزان تاثير گذاري هر يک از مولفه
بر خط رگرسيوني با متغيرهاي مستقل نوع دوستي، جوانمردي، رفتارمدني و وجدان 

 ۵جدول شماره . اتي پايه تروما برازش شده استکاري  و متغير مستقل اقدامات حي
  . کند مي هاي مدل را به طور خالصه بيان ويژگي
  

  برآورد ضرايب متغيرهاي پيش بين :۵جدول 
 Beta  p-value  متغيرها

  ٠٠٠/٠  ۵۰/۰  جوانمردي
  ٦٠/٠  ٠٧/٠  رفتار مدني
  ٨١/٠  ٠٣٦/٠  وجدان کاري
  ٦٦/٠  ٠٦٨/٠  نوع دوستي

  
و نوع   ۰۳۶/۰، وجدان  ۰۷/۰ ، رفتار ۵/۰ جوانمرديهاي  ريمتغي برا بتا بيضر

 ريز شرح بهي ونيرگرس فرمول آمده بدست بيضرا به توجه با. باشدي م۰۶/۰دوستي 
نشان دهنده وجدان  X3نشان دهنده رفتار،  X2جوانمردي ، X1 در فرمول زير  باشد مي
  .باشند مي اتي پايه تروماباشد متغيروابسته نيز اقدمات حي مي بيانگر نوع دوستي  X4و 

  
Y=α+۵۰/۰X1+۰۷/۰X2+۰۳۶/۰ X3 +۰۶۸/۰ X4 
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 نگه ثابت صورت در که دهد مي نشانها  ريمتغي برا شده نييتع بيضرا از کي هر
  . بود خواهد چقدر وابسته ريمتغ بر ريمتغ آن ريتاثها  ريمتغ ريسا داشتن
  X1فقط ضريب   دهش برازشي ونيرگرس مدل در آزموني معنادار درجه به توجه با
  . باشد مي دار معنا

برازش خط رگرسيون براي متغير مستقل رفتار شهروندي سازماني و متغير وابسته 
دهد که ضريب بتا استاندارد شده براي متغير رفتار  مي اقدامات حياتي پايه تروما نشان

معنا دار  باشد و با توجه به مقدار درجه معناداري اين عدد مي ۳۵/۰شهروندي سازماني 
توان ادعا کرد که هر واحد تغيير در رفتار شهروندي سازماني به ميزان  مي بنابراين. است
دهد که اين عدد  مي متغير وابسته يعني اقدامات حياتي پايه تروما را افزايش ۳۵/۰

 .معنادار و قابل توجه است
  

  بحث و نتيجه گيري
هاي فوريت  سازماني تکنسين هاي اين پژوهش بين رفتار شهروندي بر اساس يافته

با توجه به اينکه . پزشکي با اقدامات حياتي پايه تروما رابطه معني داري وجود داشت
هاي مهم عملکردي در اورژانس پيش بيمارستاني  اقدمات حياتي پايه تروما جز آيتم

هاي نقشي  توان ادعا کرد بين رفتار شهروندي سازماني و رفتار مي شوند لذا مي محسوب
بنابراين افزايش رفتار شهروندي سازماني احتمال خطا و کم کاري  نيز ارتباط وجود دارد

بخشد که با توجه به حياتي بودن اين  مي را در اقدامات حياتي پايه تا حد زيادي بهبود
 اقدمات و تاثير بسيار زيادي که در سالمت و حفظ جان مصدومين و بيماران دارد، الزم 

هاي ساير محققان  اين نتيجه با يافته. به اين امر توجه کنند ۱۱۵س مديريت اورژاناست 
) ۱۹۸۹(و کارام بايا ) ۱۳۸۷( ابيلي و همکاران) ۲۰۰۴( کاسترو و همکاران: از جمله

  .همخواني دارد
نمايد که رفتار شهروندي  مي در نتايج خود اشاره) ۱۳۸۷( از طرفي محقر و همکاران

عملکرد تاثير نداشته بلکه تاثير ان بصورت غير سازماني بصورت مستقيم بر روي 
  .مستقيم است

و ارتباط آنها با اقدامات حياتي پايه تروما در اين  وجدان کارينوع دوستي و 
به طور ذاتي در وجود همه انسانها نهاده شده   وجدان کاري. پژوهش به اثبات رسيد
که  اين خصلت انساني از آورند   مي هاي کاري شرايطي را فراهم است اما گاها محيط

مشهد چنين  ۱۱۵به مديران اورژانسحداقل  توان  مي رود با توجه به اين نتيجه مي بين
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و حفظ شرايط مطلوب  يهاي مختلف انگيزش پيشنهاد داد که با استفاده از مکانيزم
هاي  محيط. گي فراهم آورندژکاري بستر مناسبي براي ارتقا هر چه بيشتر اين وي

هايي هستند که نيازمند برقراري روابط مناسب انساني  ش بيمارستاني محيطاورژانس پي
تواند  مي وجدان کاري و نوع دوستي. باشد مي هاي آنان و خانواده مصدومينبا بيماران، 

به عنوان يکي از نيز نوع دوستي  .تا حد زيادي چنين خواسته و نيازي را پاسخ دهد
صورت ذاتي به عنوان يک خصلت نيک انساني  هاي رفتار شهروندي سازماني به مولفه

فوريت  هاي  که خداوند آنرا در وجود انسانها نهاده است در حد قابل توجهي در تکنسين
نوع دوستي نيز مانند وجدان کاري چيزي نيست که . گردد مي مشهد مشاهدهپزشکي 

د تربيت کسب اين ويژگي نيازمن .وردآ بتوان آنرا در يک فرايند کوچک و ساده بدست
هاي شناختي و  درست خانوادگي، رشد فضائل اخالقي فرد، و رشد دادن ويژگي

ها وجود دارد که  حال اين ويژگي به صورت ذاتي در تکنسين. باشد مي شخصيتي فرد
هاي  و خانوادهرفع نياز بيماران، مصدومين حداکثر بهره برداري را از آن در راستاي  دباي

 به شمار سيستم درمانيعاطفي امروزه بحث مهمي در بحث نيروي کار . آنان نمود
وجود نوع دوستي باال با آموزش صحيح در راستاي تربيت نيروي کار عاطفي . رود  مي
و مجموعه افراد شاغل در بيمارستانها را  ۱۱۵پرسنل اورژانس تواند سطح رفتاري  مي

عاطفي يک پرستار  نبايد فراموش کرد لبخند و همراهي روحي و رواني و . افزايش دهد
در تواند  که تا حد زيادي ريشه در نوع دوستي افراد دارد مي اورژانس و يا يک تکنسين

 الزم به ذکر است بناپارت .بهبود وضعيت بيماران و مصدومين تاثير بسزايي داشته باشد
در تائيد اهميت نوع دوستي چنين نتيجه گرفت که اين متغير از طريق تعهد ) ۲۰۰۸(

  .تاثير بسيار زيادي روي عملکرد دارد سازماني
در اين پژوهش رابطه معناداري بين جوانمردي و اقدامات حياتي پايه تروما مشاهده 

گردد و  مي با توجه به اين که ماهيت اين متغير به نحوه تعامل سازمان با فرد بر .نشد
د دارد لذا نيز با توجه به شرايط نامساعد شغلي که در اکثر مشاغل در کشور ما وجو

هاي نوع دوستي   افراد اگر چه داراي ويژگي. کسب چنين نتيجه اي دور از ذهن نيست
باشند که به طور مشخص با بيمار در ارتباط است  اما بدليل  مي و وجدان کاري

هاي  هاي سازمان با آنها در شرايط مختلف و نيز ريسک بااليي که در محيط برخورد
لي پائيني که در مشاغلي از اين دست وجود دارد حاضر کاري وجود دارد و امنيت شغ

نيستند در مواقع بحراني مشکالت سازمان را تحمل کنند آنها در قبال زحماتي که براي 
کنند انتظار دارند سازمان به گونه اي مناسب و از همان منظر با آنها  مي بيماران تقبل
آورد  که  مي ن اين انتظار را فراهمرفتار شهروندي سازماني در قبال بيمارا. برخورد کند
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ارائه . سازمان نيز در قبال کارمندان خود فراتر از نقش آنان با آنها برخورد کند
ها و  هاي اطمينان بخش از بعد امنيت شغلي، افزايش تعهد افراد، ارائه فرايند سميمکان

ازماني هايي که افراد شاغل در اين بخش زندگي شخصي خود را با زندگي س مکانيزم
زارعي متين و  .توانند اين نقيصه را بر طرف کنند مي گره بزنند مواردي هستند که

سازمانهاي موفق و ناموفق را از ابعاد رفتار  ۱۳۸۵همکاران درپژوهشي در سال 
هاي آنان  جوانمردي مولفه اي  طبق يافته. شهروندي سازماني با يکديگر مقايسه نمودند

 ن برخوردارند اما سازمانهاي ناموفق فاقد اين ويژگياست که سازماني موفق از آ
  . باشند مي

اين . بين رفتار مدني و اقدامات حياتي پايه تروما  رابطه معناداي مشاهده نشد
کند که  مي زارعي چنين بيان. همخواني دارد) ۱۳۸۵( نتيجه با نتايج زارعي و متين

وفق و ناموفق به يک اندازه رفتار مدني يک ويژگي رفتاري است که در سازمانهاي م
  .به عبارتي اين متغير تاثير زيادي در موفقيت سازمان ندارد. وجود دارد

هاي اين پژوهش اين بود رفتار شهروندي سازماني از وضعيت مطلوبي  از ديگر يافته
وضعيت رفتار مدني متوسط است، جوانمردي از وضعيت نامطلوبي . برخوردار است

. کاري و نوع دوستي از وضعيت مطلوبي برخوردار هستند برخوردار است و وجدان
کند رفتار شهورندي سازماني از  مي هاي مقيمي که بيان هاي اين پژوهش با يافته يافته

در مورد متغيرهاي نوع  )۱۳۸۴(مقيمي . وضعيت مطلوبي برخوردار نيست مغايرت دارد
فقط در بعد جوانمردي  دوستي، وجدان کاري و جوانمردي نيز چنين نظري را دارد که

  . با نتايج مطالعه حاضر هخواني دارد
عدم وجود رابطه معنادار بين سن و ابعاد رفتار  پژوهش همچنين بيانگراين 

تواند توجيه گر اين  مي اين نتيجه. باشد مي شهروندي سازماني و نيز اقدامات حياتي پايه
و گذر زمان نمي تواند  امر باشد که رفتار شهروندي سازماني مستقل از سن بوده

هاي مقيمي  اين نتيجه با يافته .هاي رفتاري فرا نقشي را به افراد تحميل کند ويژگي
سابقه کار و ارتباط آن با . همخواني دارد) ۱۳۸۳( و قلي پور و کاخکي) ۱۳۸۴(

اين نتيجه  جوانمردي نتيجه اي است که وجود ان در اين پژوهش به اثبات رسيده است
   .اي مقيمي و قلي پور و حسني کاخکي مغايرت دارده با يافته
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  منابع و ماخذ 
 .ده سرخي، حاتم فرجي. يوزباشي، عليرضا. شاکري، کريم. ابيلي، خدايار )١

ويژگي ها، ابعاد،متغيرهاي پيش شرط و : رفتار شهروندي سازماني .١٣٨٧
کده ، اولين کنفرانس ملي مديريت رفتار شهروندي سازماني ، دانشپيامدها 

  .مديريت دانشگاه تهران
بررسي کفايت اقدامات اورژانس پيش . ١٣٨٧ ]ديگران... [و احمدي آملي، هادي )٢

مجله پژوهشي دانشگاه علوم  ،بيمارستاني ترومايي ارجاعي به بيمارستان سينا
  .٣پزشکي شهيد بهشتي شماره 

ه ترجم )مياني(پيش بيمارستاني  يهاي طب اورژانس .۱۳۸۵ .بولد سو برايان )٣
  .انتشارات سيمين دخت :تهران. اول جلد .]ديگران... [و  مهدي ابوذري

ارزيابي عملكرد اورژانس پيش بيمارستاني در . ١٣٨٦ ]ديگران... [و بيداري، علي )٤
مجله پزشكي  .)ص(بيماران انتقال داده شده به بيمارستان حضرت رسول اكرم 

  .٣دانشگاه علوم پزشكي تبريز، شماره 
گامي : فتار شهروندي سازمانير. ١٣٨٦ .قلي پور. آرينو  مداح، حسني کاخکي )٥

فصلنامه پژوهشنامه . ديگر در جهت بهبود عملكرد سازماني در قبال مشتري
   ٤٥.بازرگاني، شماره 

هاي انجام شده قبل از  بررسي اثر مراقبت .١٣٨٤ .سعيد كارگر و  زارع، محمد )٦
بيمارستانهاي شهيد رهنمون و بيمارستان در بيماران ترامايي مراجعه كننده به 
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