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 چکيده
اهمیت مقوله رفتار شهروندی امروزه امری روشن است. سازمانها برای طی کردن مسیر توسعه باید 

؛ چراکه در اهتمام بیشتر داشته باشنددر منابع انسانی  پدیدهبسترهای الزم را برای گسترش این 

توسعه مسائل اقتصادی و اجتماعی سازمان از ارزانترین ابزارها با بهترین نتیجه و بیشترین کارایی  

هستند و فرهنگ سازمانی برای رشد این بعد از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی پژوهش 

برات استان حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در شرکت مخا

همبستگی است.  -گلستان می باشد. تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی و نوع روش کار، توصیفی

نفری از آن با روش نمونه گیری تصادفی ساده  200نفر بوده که نمونه  400جامعه آماری پژوهش 

کویین و  پرسشنامه استاندارد) فرهنگ سازمانی کامرون و دواستخراج شد. ابزار گردآوری داده ها 

 0.876پایایی آنها با آلفای کرونباخ  که روایی آنها با روش محتوایی و  بوده؛ رفتار شهروندی، اورگان(

 -مورد تائید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل آماری نیز از آزمونهای کلموگروف 0،84و   0.903و 

که  است بیانگر این یجاسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون ویلکاکسون استفاده شد. نتا

 رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.با  فرهنگ سازمانی بین مولفه های

 ، شرکت مخابرات ، رفتار شهروندی سازمانیفرهنگ سازمانی :يديکل واژگان
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 مقدمه
 

سرعت نوآوری به قدری افزایش یافته .  [1] به یک پدیده اجتناب ناپذیر ناشی از پویایی های محیطی تبدیل شده است تغییرامروزه 

ی گیرند، که به تغییرات و ابتکارات  نمی توان نگاه ثابتی داشت، و آنچه سازمانها به عنوان مزیت رقابتی در مقابل سایر رقبا برای خود در نظر م

 ن تقلید شده و از اهمیت آن کاسته می شود.به سرعت توسط دیگرا

های نکته قابل تامل اینکه در این تغییر روزافزون، سازمانها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده از فرصتهای احتمالی، ناچارند ظرفیت

در این میان تجربه فضاهای پیشرفته صنعتی نشان میدهد  .[2]و توانمندیهای درونی خود را بشناسند تا یتوانند به حیات خود تداوم بخشند 

عامل عمده ای که باعث حرکت و سرعت بخشیدن به افزایش توان رقابتی، تولیدی و اقتصادی می گردد، عنصر منابع انسانی است. نیروی 

در یک جامعه دارد و چنانچه یک جامعه انسانی متخصص و خالق و متعهد به سازمان نقش تعیین کننده ای در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی 

در واقع سازمانهای هوشمند برای رشد  .[3] از این افراد بی بهره باشد، به همان نسبت ضریب رشد اقتصادی جامعه نیز تقلیل خواهد یافت

و برتری نسبت به رقبا باید به  مولفه هایی مانند اثربخشی، سرمایه های انسانی و رفتارهای شهروندی سازمانی و اجرای طرح های کارآفرینانه

ه دنبال ایجاد شرایطی باشند که یتوانند افراد خالق و کارآفرین و متعهد را هرچه بیشتر  جذب، مدیریت و نگهداری کنند تا از مزایای پدید

 .[9] رفتار شهروندی سازمانی و کارآفرینی سازمانی هرچه بیشتر بهره مند شوند :های مانند

برای فائق آمدن بر چالشها و تهدیدات پیشروی تنها یک راه حل کارساز دارند، آن هم ایجاد بستر فرهنگی مناسب برای  سازمانهای هوشمند

 توسعه رفتار شهروندی و کارآفرینی در سازمان است. فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل زیربنایی و مبنایی و شالوده ی سایر بسترهای الزمه

بالندگی سازمان به عنوان یک فرآیند تحوالت عمیق در شناخت و باورها، ارزشها و آداب و رسوم یک ملت است.  و برای کارآفرینی، مستلزم 

 کند، می تضمین را ها سازمان موفقیت که مهمی عوامل از یکی اساس، این بر .برنامه ریزی شده با دگرگونی فرهنگ سازمانی برابر است

 اجتماعی های تاکتیک والمان، است. ویلسون گرفته قرار و اندیشمندان نظران صاحب توجه مورد اخیر های سال در که است سازمانی فرهنگ

 کارمندان تطبیق تغییر در از توجهی قابل مقدار مسئول را تاکتیک این و پارسون، و کابل دانسته مهم سازمان فرهنگی های ارزش انتقال در را

  .[4] دانند می سازمان با

 وظایف اثربخش انجام منظور به مؤسسات داشتند که بیان« ها سازمان اجتماعی روانشناسی»عنوان  با خود کتاب در کان و کتز

 هر داخل که در دارند اشاره آنان کنند. عمل سازمان در خود اصلی های نقش نیازمندیهای و ماورای الزامات که هستند کارکنانی نیازمند خود

 رسید. آنان نخواهند خود هدف به ها موجودیت این تمامی ها، آن تحقق کامل بدون که دارند وجود شماری بی مشارکتی فعالیتهای سیستمی،

 جزء ها آن از زیادی تعداد اند؛ اما گرفته شده نظر در کارکنان های شغل شرح داخل در ها فعالیت این از محدودی که تعداد دارند اشاره

اثربخشی  به رسیدن برای که باشند نیستند( می موجود مکتوب و رسمی به صورت شغل شرح در که نقش )رفتارهایی از خارج رفتارهای

 ارتقای در سزایی به نقش رفتارها این از نوعی عنوان سازمانی به شهروندی رفتار زمینه این در رسد. می نظر به ضروری آنها به توجه سازمانی،

مجموعه ای از رفتارهای »این اعمال و رفتارها که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می کنند:  .[5] سازمانی دارد و فردی عملکرد

داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان 

  .[6] «می شوند

توضیحات فوق به دلیل کمبود منابع مالی و عدم وجود وقت کافی در فضای رقابتی موجود و انتظارات متفاوت  بنابرین با توجه به

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، سازمانهای خصوصی از جمله شرکت مخابرات ایران که اخیرا به بخش خصوصی واگذار شده است مجبورند به 

 ار شهروندی سازمانی در سازمان حرکت کنند.و تقویت رفت مدیریت منابع انسانیسمت ایجاد 

 فرهنگ سازمانی عامل پيش بينی کننده رفتار شهروندي 
با توجه به اهمیتی که برای رفتارهای شهروندی سازمانی در تاثیر بر عملکرد سازمان، کیفیت خدمات و به طور کلی بهره وری 

کننده یا تاثیرگذار بر این دو مفهوم سازمانی نیز از اهمیت باالیی برخوردار سازمانی در تحقیقات مختلف ذکر شده، درک عوامل پیش بینی 

سازمانی انجام شده، عواملی شامل: نگرشهای شغلی، اعتماد بین بر روی موضوع رفتارهای شهروندی  است. در تحقیقاتی که در سالهای اخیر

موقعیت و فضای موجود برای گسترش نوآوری، خالقیت پروری و  شخصی، وفاداری به رهبری، ویژگی های شغلی، تاثیرات ذاتی و تاثیرات

ویژگی -2ویژگی های کارکنان؛  -1بیان شده است که به طور کلی می توان آنها را در چهار طبقه دسته بندی کرد: . [7]  حمایت های مدیران

 ویژگی های رهبر.   -4ویژگی های شغل؛  -3های سازمان؛ 

توان در نظر داشت که به نوعی در برگیرنده و اساس ارزش آفرینی این ویژگی ها است، و به زعم با این توصیف متغیری را می 

محقق این متغیر چیزی جزء فرهنگ سازمانی نیست که شکل دهنده: نگرش و خرده ارزش ها، ارزشها و ویژگی ها افراد و سازمان است. بدین 
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گ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی است. در راستای تحقق هدف فوق، یک رو هدف تحقیق حاضر بررسی و تبیین رابطه ای بین فرهن

 فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی زیر تدوین گردیده است.

 معنی داری وجود دارد. رابطهابعاد فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی  بینفرضیه اصلی: 

 معنی داری وجود دارد. رابطهزمانی ویژگی های غالب با رفتار شهروندی سا بین: 1فرضیه فرعی 

 معنی داری وجود دارد. رابطهرهبری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی  بین: 2فرضیه فرعی 

 معنی داری وجود دارد. رابطهمدیریت کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی  بین: 3فرضیه فرعی 

 معنی داری وجود دارد. رابطهنی انسجام سازمان با رفتار شهروندی سازما بین: 4فرضیه فرعی 

 معنی داری وجود دارد. رابطهتأکیدهای استراتژیک با رفتار شهروندی سازمانی  بین: 5فرضیه فرعی 

 معنی داری وجود دارد. رابطهمعیارهای موفقیت با رفتار شهروندی سازمانی  بین: 6فرضیه فرعی 

 روش تحقيق  

نفر از  400تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه 

نفری با توجه به جدول کرجسی و مورگان استخراج گردید و برای انتخاب  200کارکنان شرکت مخابرات استان گلستان بوده که حجم نمونه 

ی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی مک کوئین و آنها از روش نمونه گیری تصادف

 4سوال مربوط به مولفه رهبری سازمانی،  4سوال مربوط به ویژگیهای فرهنگ غالب،  4گویه که ابتدا  24با   [8] (2006کامرون در سال )

سوال  4سوال مربوط به مولفه تأکیدهای استراتژیک و  4ال مربوط به مولفه انسجام سازمان، سو 4سوال مربوط به مولفه مدیریت کارکنان، 

سوال بوده  15( با 1995در سال ) 1آخر مربوط به مولفه معیارهای موفقیت و پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی

آنها با روش ضریب آلفای کرونباخ تعیین شده که برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی با ضریب است. روایی ابزار با روش روایی محتوایی و پایایی 

 -بدست آمده است. به منظور آزمون فرضیه ها، ابتدا از آزمون کولموگروف 0.903و برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ضریب  0.876

بدست آوردن پس از روشهای آماری نظیر روش ضریب همبستگی اسپیرمن )برای اسمیرنوف که نرمال بودن داده ها را رد کرد استفاده شد و س

 ( و آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. میزان این رابطه یا وابستگی

 یافته هاي پژوهش
 . شامل اطالعات دموگرافیک کارکنان و مدیران سازمان مخابرات استان گلستان می باشد .1جدول شماره 

 وگرافیک کارکنان و مدیران سازمان. اطالعات دم1جدول 
 

 

 است. فرهنگ سازمانی، رفتار شهروندی  . شامل اطالعاتی درباره میانگین و انحراف معیار و آلفای کرونباخ متغیرهای2جدول شماره 

                                                           
1 - Organ and Konovsky 

 درصد فراوانی حجم نمونه متغير ها

 جنسيت
 88.5 177 مرد

 11.5 23 زن
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25-30 23 11.5 

30-40 82 41 

40-50 79 39.5 

 8 16 به باال 50

ار
ه ک

ابق
س

 

 7.5 15 10کمتر از 

10-15 32 16 

15-20 61 30.5 

20-30 92 46 
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 38.5 77 فوق دیپلم دیپلم و

 50.5 101 کارشناسی

 10.5 21 کارشناسی ارشد

 0.5 1 دکتری
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متغییرها. میانگین، انحراف معیار و ضریب آلفای کرونباخ  2جدول   

 گویه الفاي کرونباخ انحراف استاندارد ميانگين متغيرها

 4 0.82 3.663 24.275 ویژگی هاي غالب

 4 0.87 2.265 16.964 رهبري سازمانی

 4 0.86 2.753 15.377 مدیریت کارکنان

 4 0.90 2.657 20.918 انسجام سازمانی

 4 0.89 2.424 10.602 تاکيدات استراتژیک

 4 0.83 3.021 14.729 موفقيتمعيارهاي 

 24 0.87 10.854 10.286 فرهنگ سازمانی

 15 0.90 35.295 3.359 رفتار شهروندي سازمانی

 

. مشاهده می شود با توجه به ماهیت پژوهش، در تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از آزمون کالموگراف 3همچنان که در جدول 

قابل مشاهده و بیانگر این است  2(  که نتایج آن در جدول شماره P> 0/05توزیع طبیعی داده ها )اسمیرنوف برای دستیابی به اطمینان از 

نمونه "کمتر است، نشان از رد فرض صفر دارد، یعنی این فرضیه که  0.05که از  Asymp. Sig. (2-tailed)که با توجه به نتایج و مقدار 

ود. و جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و رد می ش "مورد نظر از توزیع نرمال بدست آمده است

( برای تعیین متغیر پیش بین و آزمون معنادار بودن ضرایب، تحلیل واریانس و رگرسیون خطی ساده استفاده P<0/05ویلکاکسون در سطح )

 گردیده است.

 اسمیرنوف -. نتایج آزمون کالموگروف3جدول
 توزیع نرمال پیروی می کند. توزیع مشاهدات از

 توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی نمی کند.

: (=0)0H 
: (=1)1H 

 نتيجه آزمون Sigمقدار  آماره آزمون تعداد نمونه متغير

 عدم توزیع نرمال 0.001 0.69 200 ویژگی هاي غالب

 عدم توزیع نرمال 0.021 1.35 200 رهبري سازمانی

 عدم توزیع نرمال 0.003 1.43 200 مدیریت کارکنان

 عدم توزیع نرمال 0.011 1.55 200 انسجام سازمانی

 عدم توزیع نرمال 0.004 1.37 200 تاکيدات استراتژیک

 عدم توزیع نرمال 0.002 0.81 200 معيارهاي موفقيت

 عدم توزیع نرمال 0.008 1.08 200 فرهنگ سازمانی

 عدم توزیع نرمال 0.022 1.006 200 رفتار شهروندي سازمانی

 

نشان می دهد که با توجه به  4جدول شماره  تجزیه و تحلیل داده ها جهت بررسی فرضیات تحقیق، نتایج بدست آمدههمچنین 

، رابطه مثبت و "رفتار شهروندی سازمانی"وابسته  و متغیر "فرهنگ سازمانی"ر مستقل تمام مولفه های متغی بین ANOVA (Sig)مقدار 

 r = 0/386 , P)  با ضریب همبستگی« هروندی سازمانیرهبری سازمانی با رفتار ش» های موجود بین. و از بین مولفهمعنا داری وجود دارد

تار شهروندی سازمانی با ضریب همبستگی تاکیدات استراتژیک با رف» های د دارد و کمترین رابطه بین مولفهبیشترین رابطه وجو  (0/05 ≤

 (r = 0/194 , P ≥ 0/05)  وجود دارد. همچنین آزمون ویلکاکسون نشان دهنده این است که نتایج حاصله از درصد فراوانی داده ها حاکایت

شده فرضیات تحقیق مورد از آن دارد که در همه شاخص ها درصد نظرات مثبت به درصد نظرات منفی باالتر است و با سطح معناداری ذکر 

 تأیید واقع شد.
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 . ضریب آزمون های همبستگی اسپیرمن و ویلکاکسون بین متغیرهای فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث و نتيجه گيري  

شهروندی سازمانی بوده است. فرهنگ سازمانی با رفتار بین  غایی مقاله حاضر بررسی رابطههدف تر مطرح شد، همانطور پیش

 وجود دارد. و معنی داری  مستقیمارتباط مالک فرهنگ سازمانی با متغیر بین های ناشی از آزمون فرضیه ها نشان داد که یافته

رفتار شهروندی سازمانی را مورد توجه  محققاهای رفتار سازمانی و پدیدهامروزه مدیران برای ارتقاء عملکرد و اثربخشی سازمانها، 

، تعهد کارکنان و به طور کلی بر شغلیمینه ای تأثیرگذار بر رضایت قرار داده اند. فرهنگ سازمانی هم به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای ز

ه سعی رفتار کارکنان مورد عنایت خاص محققان قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این مفهوم در تأثیر آن بر رفتار و نگرش افراد، در این مقال

 رفتار و سازمانی فرهنگ ارتباط صخصو در زیادی شواهد و شده است تا رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی تبیین و بررسی شود. مدارک

 و رفتارهای مثبتپرورش  و تقویت برای بنیادی شرط پیش یک فرهنگ سازمانی نتایج تحقیق حاضر، اساس بر .دارد وجود شهروندی

کرداند  کامرون و کویین مطرح که ای ششگانه های ویژگی با سازمانی فرهنگ که ترتیب این به شود. می محسوب سازمان رفتارشهروندی

بروز  تواند باعث )شامل: ویژگیهای غالب، رهبری سازمان، مدیریت کارکنان، انسجام سازمان، تأکیدات استراتژیک و معیارهای موفقیت( می

 شود. کارکنان در متغیرهای مالک

رهبری سازمان، سازمانی شامل: )ویژگیهای غالب،  ابعاد فرهنگ اندازه هر دهد می نشان حاضر همچنین تحقیق از حاصل نتایج

 شهروندی رفتار همان اندازه به مدیریت کارکنان، انسجام سازمان، تأکیدات استراتژیک و معیارهای موفقیت( در سطح مطلوبی گزارش شوند،

ه هنگام فرهنگ سازمانی می تواند بر نگرش و رفتارهای کارکنان تأثیر گذاشته و آنان را تشویق کند ک .یابد می بروز بیشتری امکان سازمانی

ته، نیاز، بر یکدیگر همپوشانی داشته باشند و بنابراین رفتارهای خارج از نقش را به نمایش می گذارند. ارزش هایی که در فرهنگ سازمانی نهف

 و شهروندی سازمانی کارکنان شود. لذا می توان نتیجه گرفت که فرهنگپدید آمدن رفتارهای مثبت گرا ممکن است باعث ارتقاء یا مانع 

ن سازمانی می تواند بستر مناسبی برای ارتقاء این دو پدیده سازمانی فراهم سازد؛ فرهنگی که در آن ارزش ها و نگرش های مشترکی را در میا

کارکنان در خصوص کمک به هم نوع، پیروی داوطلبانه از قوانین و مقررات، وفاداری و به طور کلی مولفه هایی که رفتار شهروندی سازمانی 

 شکیل می دهد، مورد تأکید قرار می دهد.را ت

که به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینی  [10]( 1391یافته های تحقیق با نتایج تحقیق منوریان و احمدی )

رگیر شدن در سازمانی در بانک کارآفرین پرداخته بودند و به این نتیجه دست یافتند که فرهنگ حاکم در بانک کارآفرین با شاخص های د

کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت با کارآفرینی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری دارد، مطابقت می کند. همچنین یافته های تحقیق 

آنجلن و  ]12[( 1389و قهرمانی و همکاران ) ]2[ (1384و تبریزی و همکاران ) ]11[ 2(2004) زاهرا و همکارانبا نتایج دیگر مجققان مانند 

 همسانی دارد.  [14]( 2015و هایگی و انوکرت ) [13]( 2014و همکاران )

                                                           
2 Zahra, S. A., Hayton, J. C., & Salvato, C.    

 سازمانی رفتار شهروندي

 ضریب همبستگی اسپيرمن ضریب آزمون ویلکاکسون متغيرها

ANOVA (Sig) Wilcoxon ANOVA (Sig) Correlation 

0.000 5.854-  ویژگی هاي غالب 0.214 0.003 

0.005 2.777-  رهبري سازمانی 0.386 0.007 

0.008 2.371-  مدیریت کارکنان 0.271 0.004 

0.000 4.780-  انسجام سازمانی 0.288 0.000 

0.006 4.453-  تاکيدات استراتژیک 0.194 0.009 

0.002 7.588- موفقيتمعيارهاي  0.334 0.000   

0.004 5.274-  فرهنگ سازمانی 0.281 0.003 
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