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 چکیده

 در مهمی نقش متغیر دو هر كه است آن بیانگر شغلی رضایت و سازمانی شهروندی رفتار با ارتباط در پژوهش ادبیات بررسی :مقدمه

 سازمانی روندیشه رفتار و شغلی رضایت رابطه سنجش هدف با حاضر پژوهش ارتباط، این در. دارند سازمان یک اهداف تحقق و موفقیت

 .شد انجام رضوی خراسان استان سالمت بیمه كل اداره كاركنان

 پژوهش این. باشد می همبستگی -تحلیلی هاداده گردآوری شیوه نظر از و بوده كاربردی هدف لحاظ به حاضر پژوهش ها:مواد و روش

. بودند مشهد شهر در رضوی خراسان استان سالمت هبیم در شاغل ستادی كاركنان كلیه پژوهش آماری جامعه. شد انجام 1398 سال در

 سوتا مینه شغلی رضایت و پژوهشگرساخته سازمانی شهروندی رفتار دموگرافیک، عوامل پرسشنامه سه از ها داده آوری جمع منظور به

 تحلیل و تجزیه ایبر خطی رگرسیون و Pearson همبستگی ضریب: شامل استنباطی و توصیفی آمار از مطالعه این در. شد استفاده

 .گرفت صورت SPSS 16 افزار نرم از استفاده با مذكور هایتحلیل و تجزیه تمامی. شد گرفته بهره اطالعات

 استان سالمت بیمه ستادی كاركنان بین در شغلی رضایت میانگین همچنین و آن ابعاد و سازمانی شهروندی رفتار میانگین :ها یافته

 رضایتمندی بین ضعیفی رابطه كه دادند نشان Pearson همبستگی ضریب نتایج. بود متوسط حد در مشهد شهر در رضوی خراسان

 (.=016/0P=، 285r) دارد وجود سازمانی شهروندی رفتار و شغلی

 در( عالی) مطلوب فرایند یک ایجاد و كاركنان شغلی رضایت امر در نوآوری برای متنوع هایروش و هاشیوه ایجاد توانایی :یریگجهینت

 رفتار ارتقای منظور به. است برخوردار باالیی اهمیت از انسانی نیروی بارز و برجسته نقش لحاظ به كنونی دنیای در سازمان در زمینه این

 شغلی رضایت مناسب، هایشیوه طرح و رهبری نوع طریق از رهبران است الزم سالمت بیمه كل اداره كاركنان در سازمانی شهروندی

 .بخشند بهبود را كاركنان سازمانی شهروندی رفتار مستقیم، دخالت شكل به و دهند افزایش را كاركنان

 

 رضوی خراسان سالمت، بیمه شغلی، رضایت سازمانی، شهروندی رفتار :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 توسط بار نخستین سازمانی شهروندی رفتار مفهوم

 ینهزم در كه ایاولیه مطالعات. (1) گردید مطرح ارگان

 منظور به بیشتر شد، انجام سازمانی شهروندی رفتار

 سازمان در كاركنان كه رفتارهایی و هامسئولیت شناسایی

 صورت شدند،می گرفته نادیده هاآن اغلب اما داشتند؛

 سنتی هایارزیابی در اینكه وجود با رفتارها این. گرفت

 یحت یا و شدندمی گیریاندازه ناقص طور به شغلی عملكرد

 بهبود در گرفتند،می قرار غفلت مورد مواقع از برخی در

 یاـهنمازسا وزهمرا. (2) بودند مؤثر سازمانی اثربخشی

 سمیر یمسئولیتها هـب هـك دـندار انیـكنركا قـموف

 یتودمحد ونبد را دخو ژیرـنا و قتو و كنند نمی هبسند

 یهارفتار چنین. نمایند می خویش نمازسا و شغل قفو

 ،ستیاخودر نه و ستا یویزـتج نه كه ای انهستدو عنو

 رفتار. (3) دمیشو مانیزسا یاـه تـفعالی ریعـتس موجب

 به رسانیخدمت در مهمی نقش سازمانی شهروندی

 ارگان. (3) دارد سازمان از خارج و داخل مشتریان

 ،ستیدوعنو را سازمانی شهروندی رفتار ابعاد ترین معروف

 برای. (4) داند می عفت و ضعاتو دی،نمراجو ،ظیفهشناسیو

 یابند دست سازمانی اهداف به بتوانند مدیران اینكه

 خود مشتریان انتظارات و هاخواسته اهداف، از بایست می

 ایرـب آن ورتضر لیلد به شغلی ضایتر. (5) باشند آگاه

 تگیـبسوا ش،زـنگیا قبیل از شغل با مرتبط یمتغیرها

 ضایتر ،مانیزاـس دـتعه ،مانیزاـس یندوهرـش رفتار ،شغلی

 ربسیا هغیر و غلیـش درـعملك ،یـهنذ المتـس ،ندگیز از

 انزــمی ناختــش دیگر، سوی از. (5) دارد تـهمیا

 در مستقیمی نقش نداتومی ناــكنركا غلیــش ایتــضر

 ها آن همرروز ظایفو و تمد بلند افدـها ،اـهناـمآر تحقق

 نكناركا غلیــش تایــضر از لــحاص مزایای .باشد شتهدا

 هداخو كشور یک انندوشهر و جامعه ادفرا تمام به نمازسا

 به نمازسا از را ترـمس و دیاـش ،ضیرا گرركا و سیدر

 .(6) ساخت خواهد منتقل جامعه و خانه

 رضایت میان ارتباط بررسی زمینه در كه مطالعاتی

 است، گرفته صورت سازمانی شهروندی رفتار با شغلی

 شهروندی رفتار بر شغلی رضایت رابطه و یرتأث از حكایت

 خود مطالعات در ناـگار و پین راستا، این در. دارد سازمانی

 راـفتر و ادرـفا شغلی ضایتر نمیا كه نمودند بیان

. (7) دارد دجوو اداریمعن و مثبت هبطرا ها آن در یندوهرـش

 و مثبت هبطرا خود هشوپژ در نیز همكاران و جهانگیر

 مانیزسا یندوشهر رفتار و شغلی ضایتر بین را اداریمعن

 همكاران و Sharma دیگر، سوی از .(8) نمودند گزارش

 مستقیم طور به شغلی رضایت كاهش یا افزایش كه دریافتند

 قرار سازمانی شهروندی رفتار كاهش یا افزایش تأثیر تحت

 رضایت كه نمودند بیان بهوتو و محبوب همچنین. (9) دارد

 شهروندی رفتار مورد در ضعیف كنندهبینیپیش یک شغلی

 ابعاد تعیین بر نسبی تأثیر یک تنها و بوده سازمانی

 .(10) دارد سازمانی شهروندی رفتار تواضع و دوستی نوع

 رفتار بر مؤثر عوامل با ارتباط در پژوهش ادبیات بررسی

 مطالعات تاكنون كه است آن بیانگر سازمانی شهروندی

 در اما است؛ صورت عوامل این از یبرخ مورد در بسیاری

 رفتار و شغلی رضایت میان ارتباط بررسی به پژوهشی  هیچ

 در. است نشده پرداخته كشور داخل در سازمانی شهروندی

 رضایت رابطه سنجش هدف با حاضر پژوهش ارتباط، این

 بیمه كل اداره كاركنان سازمانی شهروندی رفتار و شغلی

 متولیان از یكی عنوان به رضوی خراسان استان سالمت

 رویكرد با متفاوت رویكردی با كشور سالمت نظام مهم

  .شد انجام پیشین مطالعات

 

 ها مواد و روش

 نظر از و بوده كاربردی هدف لحاظ به حاضر پژوهش

 جامعه. باشد می همبستگی -تحلیلی هاداده گردآوری شیوه
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 متسال بیمه در شاغل ستادی كاركنان كلیه پژوهش آماری

 بودند 1398 سال در مشهد شهر در رضوی خراسان استان

 تمامی بین شده توزیع  پرسشنامه 105 میان از(. نفر 105)

 نرخ) شد بازگردانده و تكمیل پرسشنامه 73 كاركنان،

 (.  درصد 70 برگشت

 شرح به پرسشنامه سه از اطالعات آوریجمع منظور به

 :شد استفاده زیر

 سن، جنسیت،: شامل یفرد اطالعات پرسشنامه *

 سابقه و استخدام نوع تحصیلی، رشته تحصیلی، مدرك

 هاآزمودنی خدمت

 :(MINESOTAسوتا ) مینه یشغل یتپرسشنامه رضا *

 طراحی شغلی رضایت بررسی برای كه استاندارد ابزار این

 و استاندارد نوع. باشد می سؤال 100 دارای است، شده

 لیكرت نوع از سؤال 20 دارای پرسشنامه این شده كوتاه

 نظری ناراضی، ناراضی، بسیار": های گزینه شامل كه است

 این نمرات  محدوده. باشد می "راضی بسیار و راضی ندارم،

 تقسیم زیر سطح پنج به و بوده 100 تا 20 بین ابزار

 53-68 ناراضی، 37-52 ناراضی، بسیار 20-36: شود می

 روایی .راضی بسیار 85-100 و راضی 69-84 ندارم، نظری

 توسط بار نخستین ایران در پرسشنامه این پایایی و

 رضایت بر مؤثر عوامل بررسی منظور به( 1387) زاده خلیل

. (12) گردید بررسی ارومیه شهر در معلمان دانشجو شغلی

 آلفای ضریب از استفاده با ابزار این پایایی حاضر مطالعه در

  .گردید تعیین 80/0 معادل كرونباخ

: پژوهشگرساخته سازمانی شهروندی رفتار رسشنامهپ* 

 شهروندی رفتار پرسشنامه از برگرفته كه پرسشنامه این

 و شده تشكیل گویه 21 از باشد، پادساكف می سازمانی

 زیرگروه هر های گویه تعداد. (13) است زیرگروه پنج دارای

 پنج= وجدان گویه، چهار= دوستی نوع: از هستند عبارت

 آداب و گویه چهار= جوانمردی گویه، چهار= نزاكت گویه،

 طیف مبنای بر پرسشنامه این. گویه چهار= اجتماعی

 به كه صورت بدین. شود می امتیازدهی ای گزینه پنج لیكرت

 "موافقم كامالً" گزینه به و امتیاز 1 "مخالفم كامالً" گزینه

 به 2،4،5،15،20 سؤاالت دهی نمره. گیرد می تعلق امتیاز 5

 سؤاالت مطالعه این در. شود می انجام معكوس صورت

 ،(20 تا 4 نمره بازه) دوستی نوع بعد به مربوط 9،13،18،21

 5 نمره بازه) وجدان بعد به مربوط 1،4،10،14،19 سؤاالت

 بازه) جوانمردی بعد به مربوط 2،5،15،20 سؤاالت ،(25 تا

 نزاكت بعد به مربوط 3،8،12،17 سؤاالت ،(20 تا 4 نمره

 بعد به مربوط 6،7،11،16 سؤاالت و( 20 تا 4 نمره هباز)

 این كل نمره. باشد می( 20 تا 4 نمره بازه) اجتماعی آداب

 دهنده نشان بیشتر نمره كه است 105 تا 21 بین پرسشنامه

 تر پایین نمره و بوده باالتر سازمانی  شهروندی رفتار

 برای. باشد می كمتر سازمانی شهروندی رفتار دهنده نشان

 سازمانی شهروندی رفتار پرسشنامه روایی تعیین

 به. شد استفاده محتوایی و صوری روایی از پژوهشگرساخته

 در علمی مطالعات جدیدترین مطالعه از پس كه ترتیب این

 نظر تحت مربوطه های پرسشنامه پژوهش، موضوع زمینه

 در تصحیح و بررسی برای و شد تهیه مشاور و راهنما اساتید

 -پرستاری دانشكده علمی هیأت اعضای از نفر 10 اختیار

 نظرات الزم، های بررسی از پس و گرفت قرار مشهد مامایی

 رفتار كلی نمره پایایی .گردید منظور ها آن اصالحی

 جوانمردی، وجدان، دوستی، نوع ابعاد و سازمانی شهروندی

 آلفای ضریب از استفاده با ترتیب به اجتماعی آداب و نزاكت

 96/0 و 92/0 ،84/0 ،87/0 ،97/0 ،0/ 98 معادل كرونباخ

  .گردید تعیین

 از كه هاداده بودن نرمال به توجه با مطالعه این در

 از گردید، بررسی Smirnov–Kolmogorov آزمون طریق

 و Pearson همبستگی: شامل استنباطی و توصیفی آمار

 استفاده اطالعات تحلیل و تجزیه برای خطی رگرسیون

 از استفاده با مذكور هایتحلیل و تجزیه مامیت. گردید

 .شد انجام SPSS 16 افزار نرم
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 در كنندگانشركت تمامی از كه است ذكر شایان

 نام بدون هاپرسشنامه و شد اخذ شفاهی رضایت پژوهش

 اصل رعایت با نیز هاداده تحلیل. گردیدند تكمیل

 .شد انجام محرمانگی

 

 نتایج

 مورد افراد از درصد 97 كه ندبود آن از حاكی ها یافته

 افراد سنی میانگین. بودند مرد ها آن بیشتر و متأهل بررسی

 بیشتر و بود سال 50 تا 40 بین مطالعه در كننده شركت

 تر كامل های داده. داشتند سال 20 تا 10 كاری سابقه ها آن

 .است شده ارائه 1 جدول در رابطه این در

 رفتار با رابطه در هشد كسب نمرات میانگین 2 جدول در

 مورد های حیطه براساس شغلی رضایت و سازمانی شهروندی

 .است شده داده نشان كلی صورت به و بررسی

 

 پژوهش در كننده شركت افراد دموگرافیک های ویژگی: 1 جدول

  کیدموگراف یها یژگیو یفراوان درصد

 مجرد 2 9/2
 تأهل تیوضع

 هلأمت 66 1/97

 دارم تیریسابقه مد 13 3/43
 تیریمد سابقه

 ندارم تیریسابقه مد 17 7/56

 مرد 45 6/61
 تیجنس

 زن 28 4/38

4/5 4 30-20 

 سن
8/37 28 40-30 

6/48 36 50-40 

 50باالتر از 6 1/8

 کار سابقه سال 10 كمتر از 5 8/6

 

 سالمت بیمه كاركنان بین در شغلی رضایت و سازمانی شهروندی رفتار مختلف هایحیطه نمرات میانگین :2 جدول

 یبررس مورد یهامؤلفه حداکثر حداقل نیانگیم

 یشهروند رفتار

 یدوستنوع    00/5 17/2 93/3

 یوجدان كار    40/4 40/1 41/3

 یجوانمرد    80/3 67/1 58/2

 یرفتار مدن    75/4 50/1 27/3

 ادب و مالحظه    00/5 00/2 14/4

 یع رفتار شهروندمجمو    27/4 25/2 47/3

  یشغل تیرضا

 یتمندیبعد اول رضا    84/4 47/1 57/3

 تیمطلوب    00/5 50/1 93/3

 طیبهبود شرا    00/5 47/2 32/4

 یكل یتمندیرضا    00/5 00/1 33/3

 یتمندیمجموع رضا    94/4 81/2 79/3
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 شغلی رضایت و سازمانی شهروندی رفتار ابعاد بین همبستگی ماتریس: 3 جدول

مجموع 

 یتمندیرضا

 یتمندیرضا

 یکل

بهبود 

 طیشرا
 تیمطلوب

بعد اول 

 یتمندیرضا

مجموع رفتار 

 یشهروند

 و ادب

 مالحظه

 رفتار

 یمدن
 یجوانمرد

 وجدان

 یکار

نوع

 یدوست

 

261/0 *
 158/0  251/0 *

 159/0  126/0  829/0 **
 506/0 **

 543/0 **
 - 192/0  683/0 **

یهمبستگ بیضر 1   
نوع   یدوست

028/0  205/0  035/0  184/0  295/0  000/0  000/0  000/0  109/0  000/0  
 

یمعنادار سطح  

185/0  045/0  334/0 **
 203/0  - 051/0  697/0 **

 333/0 **
 332/0 **

 - 175/0  1 
 

یهمبستگ بیضر  
یکار وجدان  

127/0  722/0  005/0  095/0  679/0  000/0  005/0  005/0  150/0  
  

یمعنادار سطح  

- 140/0  - 210/0  - 100/0  143/0  - 099/0  146/0  - 219/0  241/0 *
 1 

  
یهمبستگ بیضر  

یجوانمرد  
245/0  090/0  406/0  235/0  413/0  225/0  067/0  044/0  

   
یمعنادار سطح  

099/0  127/0  - 045/0  042/0  097/0  749/0 **
 220/0  1 

   
یهمبستگ بیضر  

یمدن رفتار  
415/0  315/0  714/0  728/0  424/0  000/0  067/0  

    
یمعنادار سطح  

406/0 **
 200/0  290/0 *

 278/0 *
 275/0 *

 663/0 **
 1 

    
یهمبستگ بیضر و  ادب 

000/0 مالحظه   107/0  014/0  019/0  020/0  000/0  
     

یمعنادار سطح  

285/0 *
 128/0  224/0  266/0 *

 144/0  1 
     

یهمبستگ بیضر مجموع رفتار  

یشهروند  016/0  306/0  060/0  025/0  231/0  
      

یمعنادار سطح  

692/0 **
 531/0 **

 091/0  048/0  1 
      

یهمبستگ بیضر بعد اول  

یتمندیرضا  000/0  000/0  441/0  683/0  
       

یمعنادار سطح  

469/0 **
 - 158/0  538/0 **

 1 
       

یهمبستگ بیضر  
تیمطلوب  

000/0  195/0  000/0  
        

یمعنادار سطح  

534/0 **
 002/0  1 

        
یهمبستگ بیضر  

طیابهبود شر  
000/0  988/0  

         
یمعنادار سطح  

713/0 **
 1 

         
یهمبستگ بیضر  یتمندیرضا 

یکل  000/0  
          

یمعنادار سطح  

1 
 

 
        

یهمبستگ بیضر مجموع  

یتمندیرضا  
  

 
        

یمعنادار سطح  

 

 رفتار میانگین كه گفت توان می 2 جدول براساس

 رضایت میانگین همچنین و آن ابعاد و سازمانی شهروندی

 خراسان استان سالمت بیمه ستادی كاركنان بین در شغلی

 .است بوده متوسط حد در مشهد شهر در رضوی

 رفتار ابعاد میان از كه بودند آن از حاكی نتایج

 میانگین باالترین دارای مالحظه و ادب سازمانی، شهروندی

 را میانگین باالترین كار شرایط بهبود همچنین. است بوده

 كمترین. نمود كسب شغلی مندیرضایت ابعاد بین در

 به مربوط نیز سازمانی شهروندی رفتار ابعاد میانگین

 .بود دوستی نوع

 رفتار و شغلی رضایتمندی بین ،3 جدول مبنای بر

 ،=016/0P) دارد وجود ضعیفی رابطه سازمانی شهروندی

285/0r=.) 

 شهروندی رفتار ادابع بین كه بودند آن از حاكی نتایج

 وجود معناداری رابطه جنسیت با شغلی رضایت و سازمانی

 وضعیت با رضایتمندی و مالحظه ادب، ابعاد بین اما ندارد؛

 از باالتر مجرد افراد در و آمد دست به معناداری رابطه تأهل

 و مدیریت سابقه بین كه است ذكر شایان. بود متأهل افراد

 معناداری رابطه شغلی رضایت با سازمانی شهروندی رفتار

 .نداشت وجود
 

 بحث

 مدیریت جدید مفاهیم از یكی سازمانی شهروندی رفتار

 و كاركنان فرانقشی رفتارهای بر كه است سازمانی رفتار

 فرایند در ای كننده تعیین نقش و كند می تأكید مدیران

 كارآمد و پویا محیطی به سنتی محیط تبدیل و سازمانی
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 رفتار ارتقای در را بسیاری عوامل تاریرف علوم. دارد

 ها آن ترینمهم از كه دانندمی دخیل سازمانی شهروندی

 پژوهش ارتباط، این در. (11) است كاركنان شغلی رضایت

 رفتار و شغلی رضایت رابطه بررسی هدف با حاضر

 استان سالمت بیمه كل اداره در سازمانی شهروندی

 رضایت بین كه دادند نشان نتایج. شد انجام رضوی خراسان

. دارد وجود ضعیفی رابطه سازمانی شهروندی رفتار و شغلی

 و Purvanova و نگونی مطالعات هاییافته با مهم این

 پژوهش نتایج با اما ؛(12،14،15) دارد مغایرت همكاران

 .(10،16) باشد می همسو بهوتو و محبوب و كیم

 Purvanova مطالعات هاییافته با پژوهش این نتایج

. دارد مغایرت( 18) همكاران و Lin و (17) نگونی ،(15)

 رفتار كه دریافتند خود مطالعات در مذكور پژوهشگران

. دارد مستقیمی رابطه شغلی رضایت با سازمانی شهروندی

 را سازمانی شهروندی رفتار پژوهشگران از برخی مقابل، در

 بیستوك مثال عنوان به دانند؛ نمی شغلی رضایت از ناشی

 شهروندی رفتار و شغلی رضایت كه است باور این بر

 بهوتو و محبوب. (19) ندارند یكدیگر بر تأثیری سازمانی

 كنندهبینیپیش عوامل" عنوان با خود پژوهش در نیز

 رضایت كه رسیدند نتیجه این به سازمانی شهروندی رفتار

 شهروندی رفتار برای ضعیف كنندهبینیپیش یک شغلی

 حاضر پژوهش نتایج با مهم این كه باشدمی نیسازما

 .(10) دارد همخوانی

 چنین خود مطالعه در همكاران و درگاهی براین،عالوه

 مطلوبی وضعیت شغلی رضایت اگر كه نمودند گیرینتیجه

 تأثیر سازمانی شهروندی رفتار بر تواندنمی باشد نداشته

 و لیشغ رضایت بین رابطه دیگر، سوی از. (20) بگذارد

 محیط در كه متقابلی اقدامات به سازمانی شهروندی رفتار

 ممكن كاركنان. شودمی داده نسبت دهند،می رخ سازمان

 و همكاران برخورد نحوه به را خود شغلی رضایت است

 فراهم افراد برای سازمان در ها آن سوی از كه هایی فرصت

 (.21) دهند نسبت سازمان خود به یا و شودمی

 شهروندی رفتار كه نمود اذعان باید كلی طور به

 است بینی پیش متغیرهای از دسته آن نیازمند سازمانی

 از یكی. آورندمی فراهم رفتار بروز برای را زمینه كه

 وجود شک بی. است شغلی رضایت متغیرها، این ترین عمده

 خواهد دنبال به را پیامدهایی سازمان در رفتارها این

 افزایش: از هستند عبارت هانآ ترین مهم كه داشت

 میان مثبت روابط ارتقای اثربخشی، عملكرد، وری، بهره

 كاهش منابع، تخصیص در بیشتر كارایی كاركنان،

 ابداع برای الزم انعطاف كردن فراهم نگهداری، های هزینه

 استفاده و مشتری به رسانی خدمت بهبود نوآوری، و

 (.17) كمیاب منابع از اثربخش

 حاضر مطالعه های محدودیت با رابطه در ،انتها در

 ممكن اساس این بر. كرد اشاره آن بودن مقطعی به توان می

 از. نباشند تكرار قابل زمانی مقاطع دیگر در آن نتایج است

 كاركنان مورد در تنها مطالعه این كه گفت باید دیگر سوی

 رضوی خراسان استان سالمت بیمه كل اداره در شاغل

 نتایج كه دارد وجود احتمال این رو، این از ست؛ا شده انجام

 تعمیم قابل كشور نقاط سایر سالمت بیمه كل ادارات به آن

  .نباشند
 

 یریگ جهینت

 نوآوری برای متنوع های روش و هاشیوه ایجاد توانایی

 مطلوب فرایند یک ایجاد و كاركنان شغلی رضایت امر در

 لحاظ به كنونی یدنیا در سازمان در زمینه این در( عالی)

 باالیی اهمیت از انسانی نیروی بارز نقش برجسته و

 رضایت كه گفت توانمی نتایج مبنای بر است برخوردار

 كنندمی تقویت را یكدیگر سازمانی شهروندی رفتار و شغلی

 برخوردار شغلی رضایت از باالیی سطح از كه كاركنانی و

 روندیشه رفتارهای نمایش به بیشتری گرایش هستند،

 سطح افزایش با توانندمی مدیران رو این از دارند؛ سازمانی
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 سازمانی شهروندی رفتار بروز باعث كاركنان شغلی رضایت

 شرایط با متناسب كارهای راه ایجاد بنابراین، شوند؛ ها آن در

 رضوی خراسان استان سالمت بیمه كل اداره موقعیت و

 ایجاد در تواندمی و شده سازمانی سالمت افزایش به منجر

. نماید كمک ابعاد تمامی در سازمانی شهروندی رفتار

 با و رهبری نوع طریق از رهبران است الزم منظور بدین

 و كاركنان در شغلی رضایت ایجاد مناسب هایشیوه طرح

 شهروندی رفتار امور، این در خود مستقیم درگیری

 .بخشند بهبود را كاركنان سازمانی

 

 حمایت مالی

 سالمت بیمه كل اداره مالی حمایت با طالعهم این

 .است شده انجام رضوی خراسان استان

 

 مالحظات اخالقی

 شفاهی رضایت كنندگان شركت تمامی از مطالعه این در

 صورت محرمانگی اصل حفظ با ها داده تحلیل و شد اخذ

 .گرفت
 

 تضاد منافع

 گونههیچ كه نمایند می اعالم نویسندگان وسیله بدین

 .ندارد وجود حاضر پژوهش در منافعی ضتعار
 

 تشکر و قدردانی

 استان سالمت بیمه كل اداره از نویسندگان وسیله بدین

 آوری جمع راستای در همكاری دلیل به رضوی خراسان

 .نمایند می قدردانی و تشكر ها داده
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Abstract 

Introduction: A review of the research literature on organizational citizenship behavior(OCB) and 

job satisfaction indicates that both of these variables play a peculiar role in the success of an 

organization in achieving its objectives. With this background in mind, the current study was 

investigated to assess the relationship between job satisfaction and OCB of employees working in the 

Health Insurance Department of Khorasan Razavi. 

Materials and Methods: This analytical-correlational research was conducted on all the staff 

employed in the Health Insurance Department of Khorasan Razavi Khorasan Razavi in 2019 using a 

practical design. The data collection tools included demographic form, a researcher-made 

organizational citizenship behavior questionnaire, and  Minnesota Job Satisfaction Questionnaire 

(MSQ). The obtained data were analyzed in SPSS software (version 16) using descriptive and 

inferential statistics, including Pearson correlation and linear regression. 

Results: As evidenced by the obtained results, mean OCB and its dimensions, as job satisfaction 

among employees working in the Health Insurance Department of Khorasan Razavi Khorasan 

Razavi. Pearson correlation coefficient showed a weak relationship between job satisfaction and 

OCB (r = 0.285; P= 0.016). 

Conclusion: In today's world, the ability to develop various methods to bring innovation to 

employee job satisfaction and create an excellent process in organizations is of utmost importance 

due to the major role of human resources. To promote OCB among employees working in Health 

Insurance Department, the leaders should increase employee job satisfaction, which in turn, results in 

improved OCB through direct involvement. 

 

Keywords: Organizational citizenship behavior, Job satisfaction, Khorasan Razavi- health insurance 

department 
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