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مطالعة رابطة فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
با بهکارگیری مدل دنیسون در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بهزاد چشمهنوشی ،1فرخ قوچانی

2

 .1کارشناسارشد ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت4931/50/50 :؛ تاریخ پذیرش)4930/55/50 :

چکيده
با توجه به گسترة ابعاد نفوذ فرهنگ بر رفتارهای اجتماعی ،تمرکز این پژوهش بر ارتباط فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی ساازمانی باا
بهره گیری از مدل دنیسون است .این پژوهش از نظر روش تحقیق توصیفی -همبستگی و از نظر هدف ،کااربردی اسات .جامعا آمااری
شامل مدیران و کارکنان وزارت صنعت ،معدن و تجارت است که از میان  4509نفر ،با روش نمونهگیری تصادفی سااده  35نفار انتااا
شد .دادههایمورد نیاز از طریق پرسشنام استاندارد دنیسون برای فرهنگ و پرسشنام استاندارد ارگان برای رفتاار شاهروندی ساازمانی
جمع آوری شده و از طریق آزمون های اسپیرمن و رگرسیون چندگانه و آمزون کندال تجزیه وتحلیل شد .با توجه به یافته ها ،مشاص شاد
هنگامی که رابط بین متغیرهای مستقل و وابسته بهطور مجزا بررسی میشود ،هر چهار متغیر مدل فرهنک سازمانی با رفتاار شاهروندی
سازمانی ارتباط معنادار دارند ،اما هنگامی که تأثیر همزمان آنها بررسی می شاود ،فقاع عامال مشاارکت باعا بهباود رفتاار شاهروندی
میشود .این حقیقت نشان دهندة این است که سازمان برای بهبود رفتارهای شهروندی باید در جهت بهباود و تقویات
سازمانی کارکنان  
قابلیتهایکارکنان بکوشد.

ؤلفههایمشارکت یعنی توانمندسازی ،تیمسازی و توسع
م 

کليدواژگان
الگوی دنیسون ،رفتار شهروندی سازمانی ،فرهنگ سازمانی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهBehzadch1@gmail.com :
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مقدمه
در گذشته محققان در مطالعات خود برای بررسی رابطة میان رفتارهای شغلی و اثربخشی سازمانی،
اکثراً به عملکرد دروننقشی کارکنان توجه میکردند ( .)Organ, 1988, p.83عملکررد فرانقشری بره
رفتارهای شغلی فراتر از نقشهای رسمی کارکنان برمیگردد کره ایرر رفتارهرا اختیراری هسرتند و
معموالً در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمیشوند ) .(Morrison, 1996, p.22محققان
اهمیت زیادی برای تأثیر عملکرد فرانقشی بر اثربخشی سرازمانی االر انرد .یکری از مترداولترریر
مفهومسازیها و عملیاتیسازیهای انجام گرفته دربارة رفتارهرای فرانقشری ،رفتارهرای شرهروندی
سازمانی )(OCB

است

(.)Bateman, 1983, p.8

به دنبال نظریه ها و تحقیقات جدید در مدیریت ،فرهنگ سرازمانی اهمیرت روزافزونری یافتره و
یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکی داده است .تحقیقات متعردد در زمینرة فرهنرگ
سازمانی و رابطه اش با عوام دیگر مانند رضایت شغلی ،عملکرد ،بهرهوری و کرارایی ایرر امرر را
تأیید میکند .بنابرایر ،تحقیق حاضر بر آن است تا با بهکارگیری مردل نسربتاً جدیرد «دنیسرون» ،از
یك سو مفهوم فرهنگ سازمانی را بهعنوان عام ایجادکنندة رفتار شهروندی سازمانی بررسری کنرد
و از سوی دیگر ،با بهکارگیری زیرمؤلفههای ایر مدل راههای تقویت رفتار شرهروندی سرازمانی را
بیابد .با یافتر پاسخ ایر مسال میتوان سازمانها را در فراهمکردن شررای برروز و ارتقرای رفترار
شهروندی سازمانی کارکنانشان یاری کرد.
بيان مسئله
شرای متحول حاکم بر سازمانها ،افزایش راابت و لزوم اثربخشی آنهرا در ننریر شررایطی ،نیراز
آنها را به نس ارزشمندی از کارکنان ،بیش ازپیش آشکار کرده است ،نسلی که از آنهرا برهعنروان
«سربازان سازمانی» یاد میشرود .ایرر کارکنران بری تردیرد ،وجره ممیرز سرازمانهرای اثرربخش از
1. Extra-role Performance
2. Organizational Citizenship Behavior
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غیراثربخش هستند ،زیرا سرازمان را مرو ر خرود مریداننرد و بررای تحقرق اهردا ،آن ،بریهری
نشمداشتی افزون بر نقش رسمی خود عم کرده و از هی تالشی دریغ نمیکنند .امرروزه از ایرر
تالش های فراتر از انتظار ،داو لبانه و مفید ،برا عنروان «رفتارهرای فراترر از نقرش» یرا «رفتارهرای
شهروندی سازمانی» یاد میشود (.)Podsakoff et al., 2000, p.12
امروزه سازمانها به کارکنان حرفه ای برای دستیابی به اهدا ،نیاز دارنرد و عوامر مختلفری در
خلق ننیر رفتاری تأثیر میگذارند .با توجره بره گسرترة ابعراد نفروف فرهنرگ برر حیرات آدمری و
رفتارهای اجتماعی تمرکز ایر پژوهش بر ارتباط فرهنگ سازمانی با رفتار شرهروندی سرازمانی برا
بهرهگیری از مدل دنیسون است.
مباني نظری و پيشينة تحقيق
در نند دهة گذشته تحقیقات زیادی دربارة  OCBدر حوزة مدیریت انجام گرفته است کره بره سره
گروه تقسیم میشوند .شماری از تحقیقات که بر عوام ایجادکنندة  OCBمتمرکز برودهانرد ،ماننرد
رضایت شغلی ،عدالت سازمانی ،اعتماد ،انواع رهبری ،رابطة رهبرر-پیررو و جرز آن ،گرروه دیگرر
تحقیقات بر پیامدهای  OCBمتمرکز بروده اسرت ،ماننرد عملکررد سرازمانی ،اثربخشری سرازمانی،
رضایت مشتری ،وفاداری مشتری و جز آن ).(Bolino et al., 2002, p.33
در نهایت ،تعدادی از تحقیقات منحصراً بر مفهوم  OCBمتمرکز بوده و سعی کردهانرد تعریفری
جدید از  OCBبیان کرده ،ابعاد آن را مشخص کنند یا مقیاسهای استانداردی بررای سرنجش ایرر
مفهوم ایجاد کنند (.)Podsakoff et al., 2000, p.13
برخی تحقیقات داخلی و خارجی مهم در زمینة موضوع تحقیق بیان میشود:
الف) تحقيقات خارجي

پژوهشی توس جگناس موهانت و بهابانی.پی .راس در سال  1با عنوان «آیا فرهنرگ سرازمانی
میتواند پیشبینیکنندة رفتار شهروندی سازمانی باشد؟» انجرام گرفتره اسرت .ایرر تحقیرق در سره
بخش مختلف تولیردی ،بانکرداری و فنراوری ا العرات انجرام گرفرت و فرضریههرای اصرلی آن
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عبارتاند از . :فرهنگ سازمانی به ور معناداری بر رفتار شرهروندی سرازمانی اثرر مریگرذارد ،و
 .فرهنگ سازمانی به ور معنادار رفتار شهروندی سازمانی را پیشبینی میکند.
در نهایت ،مشخص شد همة ابعاد فرهنگ سازمانی اادر به پیش بینری و تأثیرگرذاری برر رفترار
شهروندی سازمانیاند و نتیجهگیری شد که تقویت ریشههای فرهنگ سازمانی مریتوانرد بره برروز
رفتار شهروندی سازمانی در سه بخش تولیدی ،بانکداری و فناوری ا العات منجر شود.
در تحقیق پیر و اورگان ( ،) 111تأثیر فرهنگ بر بروز رفتارهای شهروندی سرازمانی بررسری
شد .در ایر بررسی دو جنبة اساسی فرهنگ ،جمعگراییر فردگرایی و فاصلة ادرت ،بررسری شرد.
براساس مطالعات پیر و اورگان ،جمع گرایی یا فردگرایی یرك فرهنرگ از دو جنبره مریتوانرد برر
رفتارهای شهروندی سازمانی تأثیر بگذارد .اول ،از دیدگاه انگیزة انجرامدادن رفتارهرای شرهروندی
سازمانی؛ دوم ،تأثیرگذاری فرد یا جمع گرایی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از ریرق ترأثیر
بر تعهد سازمانی.
ب) تحقيقات داخلي

ابراهیمپور و همکاران ( ) 931در پژوهشی با عنوان «مطالعة رابطة بیر فرهنرگ سرازمانی و رفترار
شهروندی سازمانی» دو فرضیه را بررسی و آزمون کرده اند ،عوام رفتاری فرهنگ به ور معناداری
با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارند ،و عوام ساختاری فرهنرگ بره رور معنراداری برا رفترار
شهروندی سازمانی ارتباط دارند .با ایر نتیجره کره هرر دو عوامر رفتراری و سراختاری برا رفترار
شهروندی سازمانی ارتباط معناداری دارند ،به راحی یك مدل مفهومی تحقیق دربارة ارتبراط بریر
فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی منجر شد.
پژوهش باستانی و همکاران ( ) 911با عنوان «بررسی عوامر تأثیرگرذار برر رفترار شرهروندی
سازمانی در کارکنان حوزة ستادی دانشگاه علروم پزشرکی شریراز» ،حراکی از آن اسرت کره رفترار
1. Paine
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شهروندی سازمانی با فرهنگ سازمانی ،شخصیت و کنترل درونی ،رابطة آماری مثبرت و معنرادار و
با استرس شغلی ،رابطة آماری معکوس و معنادار دارد.
بنابرایر ،فرضیة اصلی تحقیق عبارت است از فرهنرگ سرازمانی و رفترار شرهروندی سرازمانی
رابطة معناداری دارد و فرضیههای فرعی بق مدل دنیسون عبارتاند از:
 .مؤلفة مشارکت و رفتار شهروندی سازمانی رابطة معناداری دارد.
 .مؤلفة سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطة معناداری دارد.
 .9مؤلفة انطباقپذیری و رفتار شهروندی سازمانی رابطة معناداری دارد.
 .4مؤلفة رسالت و رفتار شهروندی سازمانی رابطة معناداری دارد.
و مدل مفهومی تحقیق به شرح شک

راحی میشود.

فرهنگ سازمانی
مشارکت
سازگاری
رفتار شهروندی سازمانی
انطباقپذیری
رسالت

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روش تحقيق
پژوهش حاضر بر حسب هد ،از نوع کاربردی است ،زیرا هد ،آن کاربرد نتایج در جامعة آماری
است و براساس نحوة گردآوری دادههای مورد نیاز توصیفی (غیرآزمایشی) برا رویکررد همبسرتگی
است.
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ابزار و روش گردآوری اطالعات
ابزار گردآوری ا العات در ایر تحقیق پرسشرنامه اسرت .نروع پرسشرنامة مرورد اسرتفاده در ایرر
تحقیق ،بستهپاسخ بوده است .شایان فکر است برای سنجش دیدگاهها و نگررشهرای افرراد یرف
لیکرت بهکار گرفته شد .روشهای گردآوری دادهها عبارتاند از:
 .مطالعات کتابخانهای :در ایر تحقیق دادههای ثانویه (دادههایی که ابالً تولیدشرده و در منرابع
موجود ااب دسترسی است) از ریق مطالعات کتابخانهای و منابع اینترنتی جمعآوری شرد
و برای تدویر مبانی نظری تحقیق بهکار گرفته شد.
 .روش میدانی :در ایر تحقیق دادهها برای ارزیابی فرضیههای تحقیق و روابر میران متغیرهرا
با روش میدانی جمعآوری شد.
متغيرهای مورد مطالعه
متغیرهای ایر تحقیق به شرح زیرند.
متغیر مستقل :فرهنگ سازمانی ،بق مدل دنیسون ابعاد آن شام :
 .تعهد به مشارکت (درگیرشدن در کار) :سازمانهای اثربخش ،افرادشان را توانمند مری کننرد،
سازمان را بر محور گروههای کاری تشکی میدهند و اابلیتهای منابع انسرانی را در همرة
سطوح توسعه میدهند .ایر ویژگی با سه شاخص بررسی شد ،توانمندسازی ،تریمسرازی و
توسعة اابلیتها.
 .سازگاری (ثبات و یکپارنگی) :تحقیقات نشان داد سازمانهایی که اغلرب اثرربخش هسرتند
باثبات و یکپارنه بوده و رفتارهای کارکنان از ارزشهای بنیادیر نشرأت گرفتره اسرت کره
شام سه شاخص ارزشهای بنیادیر ،توافق و هماهنگی و پیوستگی.
 .9انطباقپذیری :سازمانهایی که بهخوبی یکپارنره انرد ،برهسرختی تغییرر مریکننرد .بنرابرایر،
یکپارنگی درونی و انطباقپذیری بیرونی را میتوان مزیت و برتری سازمان بهحساب آورد
که شام سه شاخص ایجاد تغییر ،مشتریگرایی و یادگیری سازمانی میشود.
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 .4مأموریت (رسالت) :شاید بتوان گفت مهمتریر ویژگی فرهنگ سازمانی ،مأموریت یا رسالت
است .سازمانهایی که نمیدانند کجا هستند و وضرعیت موجودشران نیسرت ،معمروالً بره
بیراهه میروند .سازمانهای موفق درك روشنی از اهدا ،و جهت خود دارند ،به وری کره
اهدا ،استراتژیك را تعریف کرده و نشمانداز سازمان را ترسیم میکنند .ابعاد ایرر متغیرر
عبارتاند از گرایش و جهت استراتژیك ،اهدا ،و مقاصد ،و نشمانداز (

Denison, 2006,

.)pp.2-13
متغیر وابسته :رفتار شهروندی سازمانی ،در رفتار شهروندی سرازمانی بایرد گفرت ابعرادی کره
بیشتریر توجه را میان محققان به خود جلب کردهاند ،عبارتاند از نوعدوسرتی  ،وجردان ،
ادب و مالحظه ،9رادمردی و گذشت ،4رفتار مدنی .
نوع دوستی ،کمك به دیگر اعضای سازمان در مشکالت و وظایف مرتب است .مانند کارکنرانی
که به افراد تازهوارد یا کممهارت کمك میکنند .وجدان به رفتارهای اختیاری گفته میشرود کره از
حداا الزامات نقش فراتر میرود .مث فردی که بیشرتر از حالرت معمرول سرر کرار مریمانرد یرا
کارمندی که وات زیادی را برای استراحت صر ،نمیکند .ادب و مالحظه به تالش کارکنان برای
جلوگیری از تنشها و مشکالت کاری در رابطه با دیگران گفتره مریشرود .منظرور از رادمرردی و
گذشت ،نشاندادن تحم و گذشت در شرای غیر ایدهال سازمان بیشکایت و غرغرکرردن اسرت.
در نهایت ،منظور از رفتار مدنی ،تمای به مشارکت و مسئولیت پذیری در زنردگی سرازمانی و نیرز
ارالة تصویری مناسب از سازمان است (.)Podsakoff et al., 2000, pp.12-14
جامعه و نمونة آماری
در ایر تحقیق جامعة آماری 9

نفرر از کارکنران و مردیران وزارت صرنعت ،معردن و تجرارت
1. Altruism
2. Conscientiousness
3. Courtesy
4. Sportsmanship
5. Civic virtue
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است.حجم نمونة آماری ایر تحقیق ریق فرمول کوکران محاسبه شد که معادل  31نفرر برهدسرت
آمد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.
31

1/

1/

1/

1/

/39

/39

9

/39

1/

1/ + /39

يافتههای تحقيق
در ایر بخش ،ابتدا آمار توصیفی ،سرپ ،،فرضریههرای تحقیرق را برا محاسربة ضرریب همبسرتگی
اسپیرمر و رگرسیون نندگانه و رتبههای دبلیو کندال تجزیهوتحلی شد.
یافتههای ایر پژوهش نشان میدهد
هستند 4/4 .درصد بیر 1تا 91سال،

درصرد از شررکتکننردگان مررد ،و  3/41درصرد زن

/
/

 4درصد بیر  9تا 41سال 9/9 ،درصد  4ترا  1سرال

و  1/3درصد  1سال به باال سر داشتهاند .از لحاظ تحصیالت  9/7درصد مدرك دکتری 91 ،درصد
کارشناسی ارشد 41 ،درصد کارشناسی،
از لحاظ سابقة خدمت
تا

سال،

/

/

/

درصد کاردانی ،و

/

درصد مدرك دیپلم داشتهاند.

درصد ،تا سال 9/9 ،درصد بیر  9تا  1سال،

درصد بیر  9ترا  1سرال و

داشتند .از لحاظ بخش سازمانی،

/

/

درصرد براالتر از

/

درصرد بریر

سرال سرابقة کراری

 4درصد در بخرش مرالی 99/9 ،درصرد در بخرش فنری1/3 ،

درصد در بخش اداری و  /9درصد در بخش پشتیبانی فعالیت میکردند.
در ادامه ،ضرایب همبستگی بیر متغیرهای تحقیق محاسبه شد (جدول ).
جدول  .1ضرایب همبستگی ابعاد فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی

شاخص
فرهنگ سازمانی
مشارکت
سازگاری
انطباقپذیری
رسالت

رفتار شهروندی سازمانی
1/ 43
1/491
1/997
1/44
1/ 1

نوع رابطه
اوی
اوی
متوس
اوی
اوی
1. Kendall’s W Ranks
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همان ور که در جدول مشراهده مری شرود ،میرزان ضرریب همبسرتگی مشرارکت برا رفترار
شهروندی سازمانی برابر با  1/491است و نشان مریدهرد مشرارکت سرازمانی و رفترار شرهروندی
سازمانی رابطة اوی دارند .میزان ضریب همبستگی سرازگاری و رفترار شرهروندی سرازمانی برابرر
 1/997است که نشان میدهد سازگاری و رفتار شهروندی سرازمانی رابطرة متوسر دارنرد .میرزان
ضریب همبستگی انطباقپذیری و رفتار شهروندی سازمانی برابر با  1/44است کره بیران مریکنرد
انطباق پذیری و رفتار شهروندی سرازمانی رابطرة نسربتا اروی برا یکردیگر دارنرد .میرزان ضرریب
همبستگی رسالت و رفتار شهروندی سازمانی برابر با  1/ 1است و بیان میکنرد رسرالت و رفترار
شهروندی سازمانی رابطة اوی با یکردیگر دارنرد .در نهایرت ،میرزان ضرریب همبسرتگی فرهنرگ
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی برابر  1/ 43است و نشان میدهرد فرهنرگ سرازمانی و رفترار
شهروندی سازمانی رابطة اوی دارند.
در ادامه ،نتایج اجرای رگرسیون نندگانه بیان شده است.
جدول.2آزمون رگرسیون متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته

مدل

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

خطای استاندارد برآورد

1/ 3

1/9 4

1/9 4

1/9 947

ضریب همبستگی نندگانه میزان همبستگی نندگانه بیر مجموعه متغیرهای مسرتق و وابسرته
را نشان میدهد(حبیبپور و صفری ، 911 ،ص .)417مقدار  1/ 3نشان میدهد همبستگی نسربتاً
اوی بیر متغیرهای مستق و متغیر وابسرته وجرود دارد .ضرریب تعیریر میرزان تبیریر واریران ،و
تغییرات متغیر وابسته توس مجموعة متغیرهای مستق را نشان میدهد و ضریب تعییر تعدی شده
مقدار تعییر را بهمنظور برازش بیشتر مدل تصحیح میکند (حبیبپور و صرفری ، 911 ،ص.)411
در جدول  ،مقدار ضریب تعییر تعدی شده برابر با  1/9 4اسرت کره نشران مریدهرد متغیرهرای
مستق توانستهاند  9 /4درصد از تغییرات متغیر وابستة رفتار شرهروندی سرازمانی را تبیریر کننرد.
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بنابرایر ،مابقی ایر تغییرات ( 97/9درصد) که به مجذور کمیت خطرا (  )eمعررو ،بروده و تحرت
تأثیر متغیرهای خارج از مدل است .نتایج حاوی تحلی واریران ،رگرسریون ،بره منظرور بررسری
اطعیت وجود رابطة خطی بیر متغیرها است .بهدلی اینکه سرطح معنراداری کمترر از  1/1اسرت،
فرض خطیبودن مدل تأیید میشود ،بهعبارتی ،مدل رگرسریون تحقیرق مردل خروبی بررای تبیریر
تغییرات متغیر وابسته براساس متغیرهای مستق است.
جدول .3نتایج آزمون رگرسیون چندگانه

متغیر مستقل

ضرایب رگرسیون استانداردنشده

ضریب

B

انحراف استاندارد

استانداردشده

آمارة آزمون

سطح معناداری

مقدار ثابت

1/ 4

1/171

1/947

3

/1

1/111

مشارکت

1/ 3

1/ 3

1/ 7

/119

1/11

سازگاری

-1/119

1/ 9

-1/117

-1/1 9

انطباقپذیری

1/ 94

1/ 14

1/ 7

71

رسالت

1/ 4

1/171

1/947

3

1/ 1

/

1/3 9

/1

1/ 1

مقدار ثابت  /19عرض از مبدأ و میزان متغیر وابسته بدون دخالت متغیرهای مستق را نشران
میدهد (ساروخانی ، 91 ،ص .) 19ضرایب رگرسیونی استانداردشده 9به ما کمك میکنرد سرهم
نسبی هر متغیر مستق در تبییر تغییرات متغیر وابسرته را مشرخص کنریم (حبیربپرور و صرفری،
 ، 911ص  .)43پ ،با توجه به اعداد جدول  9میتوان گفت عامر مشرارکت در سرطح خطرای
کونکتر از  1/1معنادار است .یعنی با افزایش یك انحرا ،اسرتاندارد در متغیرر مشرارکت ،میرزان
رفتار شهروندی سازمانی به مقدار  1/947انحرا ،استاندارد افزایش مییابد.
آمارة آزمون اهمیت نسبی حضور هر متغیر مستق در مدل را نشان میدهد .هر گاه مقدار آماره
بزرگتر از  /99بوده و سطح خطای آن نیز کونکتر از  1/1یا  1/1باشد ،متغیر مرورد نظرر ترأثیر
1. ANOVA
2. Constant
3. β
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آماری معناداری در تبییر متغیر وابسته داشته است .پ ،با توجه به اعداد جدول  9فقر مریتروان
گفت عام مشارکت با ادر مطلق آمرارة بزرگترر از  /99و سرطح معنراداری کرونکتر از  1/1برا
احتمال  33درصد معنادار است.
سپ ،،آزمون رتبههای دبلیو کندال انجام گرفت .فرضهای آماری ایرر آزمرون بره شررح زیرر
است:
فرض صفر :اهمیت عوام مشارکت ،سازگاری ،انطباقپذیری و رسالت یکسان است.
فرض یک :دستکم دو عام اهمیت متفاوتی دارند.
نتایج ایر آزمون در جدولهای  4و خالصه شده است.
جدول  .4نتایج آزمون دبلیو کندال

تعداد نمونه

31

رتبة دبلیو کندال

1/ 71

کای دو

47/341

دامنه

9

سطح معناداری

1/111

جدول  .5رتبههاي دبلیو کندال

مؤلفه

میانگین رتبه

مشارکت

1

سازگاری

9/91

/

انطباقپذیری

1

/

رسالت

9

/

با استناد به نتایج جدول  ،4مقدار آزمون  47/341است که در سرطح خطرای کرونکتر از 1/1
معنادار است ،میتوان گفت با ا مینان  33درصرد ارزیرابی کارکنران از ترأثیر حروزههرای مختلرف
فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی متفاوت است .ایر نتیجه داللت بر رد فررض صرفر و
تأیید فرض یك مبنی بر تفاوت ارزیابی کارکنان از اهمیرت عوامر فرهنرگ سرازمانی دارد.آزمرون
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دبلیو کندال ،عالوه بر معنا داری تفراوت یرا عردم تفراوت میرانگیر رتبرة ارزیرابی کارمنردان ،ایرر
ارزیابیها را نیز اولویتبندی میکند .بهعبارتی ،ایر آزمون نشان میدهد ارزیابی کارمندان ،از کردام
حوزههای فرهنگ سازمانی مثبتتر و در کدام حوزهها منفیتر است .برای رسیدن بره ایرر منظرور،
میتوانیم نتایج جدول رابهکار گیریم.میانگیر رتبرة ارزیرابی کارکنران و مردیران وزارت صرنعت،
معدن و تجارت از فرهنگ سازمانی در حوزة سرازگاری ،بیشرتریر ( )9/91و در حروزة مشرارکت،
کمتریر (1

/

) است .به عبارتی ،از نظر مدیران و کارمندان ،وزارت صرنعت ،معردن و تجرارت در

حوزة سازگاری بیش از سایر حوزهها موفق بوده است.
نتيجه و پيشنهادها
پ ،از تجزیهوتحلی دادهها ،نتیجه گرفته شد که مانند تحقیقات داخلری و خرارجی کره در زمینرة
ارتباط فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفته است ،در تحقیرق حاضرر نیرز کره
مدل نسبتاً جدید دنیسون به کار گرفته شد ،به ایر نتیجه کلی رسیدیم که فرهنگ و رفتار شهروندی
سازمانی رابطهای معنادار دارند .با توجه به یافتهها ،مشخص شد ،هنگامی که رابطة بریر متغیرهرای
مستق و وابسته بهصورت تكتك و بدون تعام و ارتباط عوام با یکدیگر بررسی می شوند ،هرر
نهار متغیر مشارکت ،سازگاری ،انطباق پرذیری و رسرالت ارتبراط معنراداری برا رفترار شرهروندی
سازمانی دارند ،اما هنگامی که تعام و ارتباط عوام با یکدیگر ،و تأثیر توأمان متغیرهای مستق بر
متغیر وابسته بررسی میشود ،تنها عام مشارکت باعث بهبود رفترار شرهروندی سرازمانی کارکنران
است .ایر حقیقت نشان میدهد سازمان برای بهبود رفتارهای شرهروندی بایرد در جهرت بهبرود و
تقویت مؤلفههای مشارکت یعنی توانمندسازی ،تیمسازی و توسعة اابلیرتهرای کارکنران بکوشرد.
برای ایر منظور ،سازمان باید مواردی را سرلوحة اهدا ،خود ارار دهد:
تعهد و حمایت همهجانبة مدیریت از فعالیتهای مربروط بره توانمندسرازی کارکنران؛ تشرکی
سازمان بر محور گروههای کاری ،توسعة اابلیتهای منابع انسانی در همة سرطوح؛ تعهرد اعضرای
سازمان به کرار ،و خرود را پراره ای از پیکررة سرازمان احسراس کننرد؛ افرراد در همرة سرطوح در
تصمیمگیری نقش داشته باشند؛ افراد احساس کنند کار آنها مستقیماً با اهدا ،سازمان پیونرد دارد؛
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درگیرشدن فهنی کام کارکنان ب ا کرار و واگرذاری اختیرار ،ابتکرار و توانرایی بررای ادارة کرار بره
کارکنان؛ ایجاد ح ،مالکیت و مسئولیت در سازمان؛ ارزش دادن به کار گروهی در جهرت اهردا،
مشترك؛ تکیه به گروهها برای انجامدادن کار سازمانی؛ توسرعة مهرارتهرای کارکنران بره صرورت
مستمر به منظور تأمیر نیازها.
همچنیر ،به سایر محققان توصیه میشود مدل مورد استفاده در ایر تحقیق را برای شرکتهرای
خدماتی و تولیدی بهکار گیرند و نتایج را با نتایج ایر تحقیق مقایسه کنند .امروزه مدلهای مختلف
و متنوعی برای بررسی رابطة عام فرهنگ سازمانی و فناوری ا العات در شرکتها و سرازمانهرا
راحی شده است .توصیه میشود که محققان آتری مردلهرای دیگرری را برهکارگیرنرد و حاصر
تحقیقات خود را با نتایج ایر تحقیق مقایسه کرده و مدلی بهینره معرفری و انتخراب کننرد .توصریه
میشود محققان آتی که محدودیت زمانی برای تحقیقات خود ندارنرد ،تحقیرق حاضرر را بره رور
تجربی و موردی اجرا کنند.
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