
  
  

  1395 تيرخرداد و_  مديريت ورزشي 
  313 -299: ص ، 2 شمارة، 8دورة 

  93 / 09/ 05  : تاريخ دريافت 

  93 / 12/ 06  : پذيرشتاريخ 

 
 

بررسي رابطة بين فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني در وزارت ورزش و 

 اننجوا

   3مجيد جاللي فراهاني  – 2براهيم علي دوست قهفرخيا  – 1  سعيد ياري خياوي
ارشد مديريت ورزشي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران     كارشناس. 1

دانشيار، . 3استاديار، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران    . 2
  هران، ايراندانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، ت

 
  

  چكيده 
 .هدف از اين پژوهش، بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني در وزارت ورزش و جوانان بود

جامعة آماري . آمد صورت ميداني به اجرا در تحقيق حاضر، از نوع توصيفي است كه با روش تحقيق همبستگي و به
جامعة آماري از روش  با توجه به محدود بودن. بودند) نفر N≈300(جوانان پژوهش، كلية كارشناسان وزارت ورزش و 

قابل استفاده ) درصد 66/83(پرسشنامه  251شده،  يعتوزپرسشنامة  300از مجموع . شمار استفاده شد گيري كل نمونه
، )2000(يسون هاي اطالعات فردي، پرسشنامة فرهنگ سازماني دن آوري اطالعات از پرسشنامه منظور جمع به. بود

)959/0=α ( و پرسشنامة رفتار شهروندي سازماني اُرگان وكانوسكي)714/0) (1996=α (منظور  به. استفاده شد
هاي همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چندمتغيره،  ها از روش آمار توصيفي و استنباطي شامل آزمون وتحليل داده تجزيه

نتايج نشان داد كه بين فرهنگ سازماني و . الت ساختاري استفاده شدة مدل از روش مدل معادارائتحليل مسير و براي 
نتايج رگرسيون خطي چندمتغيره نيز نشان داد ). ≥01/0P(رفتار شهروندي سازماني رابطة مثبت و معناداري وجود دارد 

كنندة  بيني امل پيشترين عو مهم) β=- 31/0(پذيري  و انعطاف) β=41/0(ترتيب مشاركتي  از بين ابعاد فرهنگ سازماني به
توانند با ايجاد تأثيرات مطلوب در فرهنگ  اين مديران وزارت ورزش و جوانان ميرببنا). ≥01/0P(اند  سازماني  شهروندي

  .سازماني موجب افزايش بروز رفتارهاي شهروندي سازماني از سوي كاركنان اين سازمان شوند

 
  هاي كليدي  واژه

  .پذيري، فرهنگ سازماني، فرهنگ مشاركتي، وزارت ورزش و جوانان انعطافرفتار شهروندي سازماني، فرهنگ 
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   مقدمه
هاي  اند كه برخي كاركنان با انجام مسئوليتدر نظام كنوني پژوهشگران سازماني به اين نتيجه رسيده

كنند؛ به اين معنا كه آنها شده در شغلشان به كارايي سازمان خود كمك مي يينتعفراتر از وظايف 
عبارت ديگر،  به). 21(شود  بيني مي دهند كه نه الزم است و نه پيش هاي اضافي انجام مي مكاريه

اي است؛ در افزايش عملكرد  دهند كه اختياري و فراوظيفه كاركنان سازمان رفتارهايي از خود بروز مي
ي سازمان وسيلة سيستم پاداش رسم مستقيم به طور مستقيم يا غير اثربخش سازمان مؤثر است و به

ها، رفتار شهروندي  ترين اصطالح مورد استفاده براي اين پديده در سازمان رايج. شود ي نميده سازمان
هاي مديران است،  بخشي همواره يكي از مسائل و دغدغه با توجه به اينكه افزايش اثر. است 1سازماني

  ).18(شمار آيد  در اين مسير بهتواند گام مؤثر و مفيدي  شناخت اين رفتارها و عوامل مؤثر بر آن مي
عنوان رفتارهاي اختياري فردي  به) OCB(و همكاران با تعريف رفتارهاي شهروندي سازماني  2ارگان

صورت رسمي توسط سيستم رسمي شناخته نشده ولي در مجموع عملكرد مؤثر  طور مستقيم و به كه به
  ).19(اند  مان در نظر گرفتهبخشند، مفهومي جديد جهت اثربخشي ساز سازمان را ارتقا مي

ترين  شايد بتوان گفت معتبر. دربارة ابعاد رفتار شهروندي سازماني اتفاق نظر  ندارند محققان
ارائه شده ) 1988(هاي رفتار شهروندي سازماني توسط ارگان  دربارة ابعاد و مؤلفه شده ارائهبندي  تقسيم

  :اند از ابعاد عبارتاين . شود هاي مختلف استفاده مي است كه در تحقيق
منظور كمك به همكاران در زمينة وظايف و  اي كه به دهنده رفتارهاي ياري: 3دوستي نوع .1

  .گيرند مسائل سازماني توسط يك عضو سازمان انجام مي
رفتارهايي كه فرد را در انجام دادن وظايف خود، باالتر از : 4شناسي وجدان كاري يا وظيفه .2

  .شناسي در انجام وظايف كنند؛ مانند وقت سطح مورد انتظار، هدايت مي
هاي مثبت  جاي شكوه و شكايت از سازمان بر جنبه رفتارهايي كه در آنها به: 5جوانمردي .3

  .اهميت سازمان نكردن در مورد موضوعات جزيي و بي لندشود؛ مانند غر و  سازمان تأكيد مي
شكل در محل كار جلوگيري ي كه از ايجاد مسئله و ما مؤدبانهرفتارهاي : 6ادب يا نزاكت .4

                                                           
1. Organizational Citizenship Behavior 
2. Organ 
3. Altruism 
4. Consceintiousness 
5. Sportmanship 
6. Courtesy 
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 .كنند؛ مانند كمك به ديگران براي جلوگيري از بروز مشكل يا اقدام براي كاهش مشكالت ديگران مي

هاي  ة مشاركت فرد در فعاليتدهند نشانرفتارهايي كه : 1آداب اجتماعي يا فضيلت مدني .5
ما وجهة سازمان را بهبود مربوط به سازمان هستند؛ مانند انجام كاري كه در حيطة كاري فرد نيست ا

  ).19(بخشد  مي
يرگذار و پيامد اين رفتار تمركز تأثهاي اخير تحقيقات زيادي به بررسي مفاهيم، عوامل  در سال

يرگذار بر رفتار شهروندي سازماني كه در تحقيقات تأثكننده يا  بيني بسياري از عوامل پيش. اند كرده
اي مانند ساختار سازماني، هنجارهاي گروهي، و عدالت  همختلف مورد توجه قرار گرفته، عوامل زمين

يرگذار تأثاي  ترين متغيرهاي زمينه عنوان يكي از مهم نيز به 2فرهنگ سازماني). 20(سازماني بوده است 
. طور كلي رفتارهاي كاركنان، در تحقيقات زيادي بررسي شده است بر رضايت شغلي، تعهد كاركنان و به

ير بگذارد و آنان را تشويق كند كه هنگام نياز، به تأثاند بر نگرش و رفتار كاركنان تو فرهنگ سازماني مي
  .يكديگر كمك كنند، بنابراين رفتارهاي خارج از نقش را به نمايش گذارند

هاي اساسي، باورها و مفروضاتي كه در سازمان وجود دارد،  فرهنگ سازماني را ارزش 3دنيسون
هايي كه مبين پيوند بين  شود و نماد هاي مشترك ناشي مي ن ارزشالگوهاي رفتاري كه از بين اي

با توجه به تعريف دنيسون، فرهنگ ). 10(داند  اند، مي ها و رفتار اعضاي سازمان مفروضات و ارزش
هاي مشترك، كه بر رفتار و انديشة اعضاي سازمان اثر  اي از باورها و ارزش سازماني در قالب مجموعه

اين ). 12(شمار آيد  اي براي حراست و پويايي يا مانعي در راه پيشرفت به ند سرچشمهتوا گذارد، مي مي
يراتي كه بر رفتار تأثشود كه فرهنگ سازماني بر رفتار كاركنان دارد و با  يري ناشي ميتأثتوان بالقوه از 

فرهنگ سازماني  ينبنابرا. افراد دارد، براي سازمان سودمند و باارزش يا غيرسودمند و مخرب خواهد بود
هاي مفهومي متنوع  در بين چارچوب). 14(كند  شيوة انجام امور را براي كاركنان سازمان مشخص مي

شده از فرهنگ سازماني، دنسيون و همكاران چهار بعد كاركردي فرهنگ سازماني را، شامل  ارائه
  ):11(اند  ريابي كرده، يكپارچگي، مشاركتي و مأموريتي، شناسايي و اعتبا)انطباق(يري پذ انعطاف

پذير  پذير دارند، از مجراي انعطاف  هايي كه فرهنگ انعطاف سازمان): انطباق( 4يريپذ انعطاففرهنگ 
  .ين شودتأمكنند تا نيازهاي مشتريان  و از نظر راهبردي به محيط خارجي توجه كرده و تالش مي

                                                           
1. Civic Virtue 
2. Organizational Culture 
3 . Denison 
4. Adaptability Culture 
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بر آنها حاكم باشد بر امور درون هايي كه چنين فرهنگي  سازمان): بوروكراتيك( 1فرهنگ يكپارچگي
كوشند خود را در محيطي ثابت بپندارند و از نظر رفتار نوعي تداوم رويه در  كنند و مي سازمان تأكيد مي

  . پيش گيرند
هايي با فرهنگ مشاركتي، درگيري و مشاركت  در سازمان): درگير شدن در كار( 2فرهنگ مشاركتي

  .شود ها تشويق مي كاركنان در فعاليت
مدت  يطوالنهاي  هايي با چنين فرهنگي، براي خود جهت سازمان): رسالتي( 3يتيمأمورفرهنگ 

  ).3(كنند  تعريف و تعيين مي
هاي مختلف، از آن  دليل مطابقت باالي مدل مذكور با فرهنگ محققان بسياري از كشورها نيز به

  ).2(كنند  شان استفاده مي هاي تحت بررسي عنوان مالكي براي سنجش فرهنگ سازماني سازمان به
در داخل و خارج از كشور تحقيقات كمي به بررسي رابطة بين دو متغير فرهنگ سازماني و رفتار 

منظور بررسي فرهنگ سازماني و رفتار  اند و نيز از الگوهاي مختلفي به شهروندي سازماني پرداخته
  .شود اين تحقيقات اشاره ميدر ادامه به چند مورد از . شهروندي سازماني استفاده شده است

در خصوص ادبيات رفتار شهروندي سازماني نشان داد كه بين ) 2000( 4نتايج تحقيقات پادساكف
به بررسي ) 2006(مقيمي ). 22(ابعاد فرهنگ سازماني با رفتار شهروندي سازماني ارتباط وجود دارد 

هاي دولتي پرداخت و گزارش  در سازمانارتباط رفتار شهروندي سازماني و فرهنگ سازماني كارآفرينانه 
  ). 17(كرد كه خالقيت و نوآوري از ابعاد فرهنگ سازماني ارتباط نزديكي با رفتار شهروندي سازماني دارد 

بيان كرد كه مدارك و شواهد گوياي اين حقيقت است كه فرهنگ سازماني ) 2008(عليزاده 
كاركنان زماني از . دي سازماني استشرطي بنيادي براي تقويت و پرورش رفتار شهرون يشپ

گذارند كه از شغل خود راضي و خرسند باشند و سرپرستان را  هاي شغلي پا را فراتر مي مسئوليت
در پژوهشي گزارش كردند از ) 1389(زارعي و همكاران ). 8(كننده و بامالحظه تشخيص دهند  يتحما

گرايي، كارمندمداري، سيستم باز و  فرايند )مدل فرهنگ سازماني هافستد(بين ابعاد فرهنگ سازماني 
  ). 4(گذارند  ير ميتأثكنترل سخت بر توسعة رفتار شهروندي سازماني 

                                                           
1. Consistency Culture 
2. Involvement Culture 
3. Mission Culture 
4. Podsakoff 
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به بررسي اثر فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي و تمايل به ترك ) 2010( 1تاش و دوهرسي مكين
د فرهنگ سازماني بر نتايج پژوهش آنها حاكي از آن بود كه ابعا. شغل و وفاداري سازماني پرداختند
، در )2011(پور و همكاران  ابراهيم). 15(داري دارد  معناير مثبت و تأثرضايت شغلي و وفاداري سازماني 

، به اين نتيجه »بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني«پژوهشي با عنوان 
شهروندي سازماني ارتباط مثبت و و رفتار ) رفتاري، ساختاري(رسيدند كه بين فرهنگ سازماني 

  ). 13(معناداري وجود دارد 
يري رفتار گ شكلدر پژوهشي در زمينة نقش فرهنگ سازماني در ) 1391(عسكريان و طاهري 

يري وفاداري سازماني گ شكلير را بر تأثشهروندي سازماني، گزارش كردند كه فرهنگ سازماني بيشترين 
ي، وجدان كاري، مشاركت سازمان، نزاكت و نوعدوستيري گ شكلني بر بر اين، فرهنگ سازما افزون. دارد

نيز در پژوهشي در يك شركت مهندسي گزارش ) 1392(فاروقي ). 5(ير مثبت دارد تأثاطاعت سازماني 
با ) 2006مدل فرهنگ سازماني كامرون و كوئين، (اي و فرهنگ ادهوكراسي  كرد بين ابعاد فرهنگ قبيله

مراتبي با  دار، و بين ابعاد فرهنگ بازار و فرهنگ سلسله اني رابطة مثبت و معنارفتار شهروندي سازم
  ). 7(دار وجود دارد  شهروندي سازماني رابطة منفي و معنا

بررسي رابطة ميان فرسودگي شغلي، رفتار «نيز در پژوهشي با عنوان ) 1392(آقايي و همكاران 
بر تأييد رابطة مثبت بين فرهنگ سازماني و  ، عالوه»شهروندي سازماني، جو سازماني و فرهنگ سازماني

يرگذارترين متغير پژوهش بر رفتار شهروندي تأثشهروندي سازماني، گزارش كردند كه فرهنگ سازماني 
  ). 1(سازماني بود 

ير شخصيت و فرهنگ سازماني بر عملكرد كاركنان تأث«در پژوهشي با عنوان ) 2013( 2ماده دارسانا
ير تأثبه اين نتيجه رسيد كه شخصيت كاركنان و فرهنگ سازماني » شهروندي سازماني از طريق رفتار

) 2013( 3چمدان پورناما). 16(يرمستقيمي بر عملكرد كاركنان از طريق رفتار شهروندي سازماني دارد غ
در پژوهشي به بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني، تعهد سازماني، رضايت شغلي و رفتار شهروندي 

زماني پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه فرهنگ سازماني، رضايت شغلي و تعهد سازماني با رفتار سا
همچنين نتايج نشان داد كه تعهد سازماني و رفتار . داري دارد شهروندي سازماني ارتباط مثبت و معنا
  ). 9(گذارد  ير ميتأثشهروندي سازماني بر عملكرد سازماني 

                                                           
1. Macintosh & Doherty 
2. Made Darsana 
3. ChandanPurnama 
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تواند موجب بروز رفتارهاي  فرهنگ سازماني مناسب در سازمان مي وجود ذكرشدهمطابق مطالب 
اي كه در  مسئله. آن بهبود عملكرد فردي و سازماني شود تبع بهشهروندي سازماني از سوي كاركنان، و 

ينجا محققان را به سمت فرايند پژوهش سوق داده، بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و رفتار ا
كه سازمان اصلي متولي ورزش كشور  ينهاد است؛ كشورزارت ورزش و جوانان شهروندي سازماني در و

اي  همگاني گرفته تا قهرماني و حرفه و تربيتي از ورزشي ابعاد ةكليعملكرد آن در  و شود يممحسوب 
گونه رفتارها در اين  ينامنظور افزايش  يرگذار است؛ تا در صورت وجود رابطه بتوان راهكارهايي را بهتأث
 .زمان ارائه دادسا

  

  ي پژوهششناس روش
 .آمد صورت ميداني به اجرا در تحقيق حاضر، از نوع توصيفي بود كه با روش تحقيق همبستگي و به

كاركناني كه حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي داشتند يا در (جامعة آماري پژوهش كلية كارشناسان 
با توجه به محدود بودن . ان تشكيل دادندوزارت ورزش و جوان) پست كارشناسي مشغول به كار بودند

گيري  عنوان نمونه استفاده شود و ابزار اندازه سعي شد تا از كل جامعة آماري به) ≈300N(جامعة آماري 
شده،  پرسشنامة توزيع 300متغيرهاي پژوهش در اختيار كل جامعة آماري قرار گيرد، ليكن از مجموع 

عنوان نمونة تحقيق در نظر گرفته  فاده بود، كه همين تعداد بهقابل است) درصد 66/83(پرسشنامه  251
  :براي گردآوري اطالعات مورد نياز از سه پرسشنامه استفاده شد. شد

شامل مشخصات فردي كه براساس نياز پژوهش به اطالعات مربوط : پرسشنامة مشخصات فردي. 1
  ها توسط محقق تهيه شد؛ هاي فردي آزمودني به ويژگي

اين پرسشنامه ابعاد چهارگانة فرهنگ سازماني ): 2000(دنيسون  1امة فرهنگ سازمانيپرسشن. 2
ها براساس  گويه. كند يري ميگ اندازهرا ) يتيمأمورو ) انطباق(يري پذ انعطافمشاركتي، يكپارچگي، (

كامالً  ،)2(، مخالفم )3(، نظري ندارم )4(، موافقم )5(صورت كامالً موافقم  ارزشي ليكرت به مقياس پنج
  . شود گذاري مي ارزش) 1(مخالفم 

ة رفتار گان پنجاين پرسشنامه ابعاد ): 1996(اورگانوكانوسكي  2پرسشنامة رفتار شهروندي سازماني. 3
را ) شناسي، ادب و مهرباني، جوانمردي و فضيلت مدني ي، وظيفهدوست نوع(شهروندي سازماني 

                                                           
1. Organizational Culture Questionnaire (OCQ) 
2. Organizational Citizenship Behavior Scale 
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، )4(، موافقم )5(صورت كامالً موافقم  ارزشي ليكرت به جها براساس مقياس پن پاسخ. كند گيري مي اندازه
  .شود گذاري مي ارزش) 1(و كامالً مخالفم ) 2(، مخالفم )3(نظري ندارم 

ييد شده است؛ با تأاين دو پرسشنامه در كشور در چندين پژوهش استفاده شده و روايي و پايايي آن 
در  نظر صاحبهاي ده نفر از استادان  رها و راهنماييها، از نظ اين حال براي اطمينان از روايي پرسشنامه

همچنين . علم مديريت و مديريت ورزشي استفاده شده و نظرهاي آنها در پرسشنامة نهايي لحاظ شد
استفاده شد و  1ها پس از لحاظ كردن نظرها، از روش آلفا كرونباخ براي اطمينان از پايايي پرسشنامه
و پرسشنامة رفتار شهروندي سازماني  α=959/0مة فرهنگ سازماني ضريب آلفا كرونباخ براي پرسشنا

714/0=α دست آمد به.  
هاي  هاي خام و توصيف اندازه منظور سامان دادن و خالصه كردن نمره در اين پژوهش به

ميانگين، درصد، فراواني، انحراف معيار و انواع (هاي آمار توصيفي  ها از شاخص از نمونه آمده دست به
منظور تعيين رابطة  ها و به براي تعيين نوع توزيع داده K-Sهمچنين از آزمون . شد استفاده) اه جدول

. ي اسپيرمن، رگرسيون چندمتغيره و تحليل مسير استفاده شدهمبستگهاي  بين متغيرها از آزمون
 .انجام گرفت LISREL 8.8و  18نسخة   SPSS افزار نرميلة وس بهعمليات آماري 

  

 ي پژوهشها هافتنتايج و ي

 47(نفر  118مرد و ) درصد 53(نفر  133فرد مورد مطالعه  251هاي پژوهش نشان داد از كل يافته
درصد افراد مورد مطالعه  1/82همچنين، . بود 01/38±27/1زن بودند و ميانگين سن آنها ) درصد

درصد آنها در  61و  درصد افراد در رشتة تربيت بدني 39. درصد مجرد بودند 9/17و ) نفر 206(متأهل 
  . بودند  ها تحصيل كرده ساير رشته

مطابق . شناختي پژوهش ارائه شده است هاي جمعيت ، توزيع فراواني برخي ويژگي1در جدول 
درصد آنها  10سال بودند و تنها  35تا  31درصد افراد مورد مطالعه داراي دامنة سني  9/27جدول 

سال سابقة  5درصد آنها كمتر از  6/7سال و تنها  15تا  11اد  درصد افر 5/31. سال داشتند 30كمتر از 
درصد افراد داراي مدرك  5/21درصد افراد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي،  5/76. خدمت داشتند

درصد افراد  51همچنين . درصد افراد داراي مدرك تحصيلي دكتري بودند 2ارشد و  تحصيلي كارشناسي

                                                           
1. Cronbach`s Alpha 
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صورت پيماني در استخدام وزارت  درصد به 2/7صورت قراردادي و تنها  درصد به 8/41صورت رسمي،  به
 .ورزش و جوانان بودند

  )N=251(هاي دموگرافيكي كارشناسان وزارت ورزش و جوانان  توزيع فراواني برخي ويژگي .1 جدول
وضعيت 
 استخدامي

وضعيت 
 تحصيلي

  سن سابقة خدمت

مي
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20
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 درصد 

 
 

نتايج نشان داد . استفاده شد 1اسميرنوف –ها، از آزمون كولموگروف  براي بررسي طبيعي بودن داده
و ) انطباق(يري پذ انعطافمشاركتي، يكپارچگي، (براي فرهنگ سازماني و ابعاد آن  Pكه مقدار 

متغير فرهنگ سازماني از توزيع طبيعي برخوردار  ينبنابرا، )P≤05/0(است  05/0از  تر بزرگ) يتيمأمور
توان  ، كه مي)P≥05/0(است  05/0از  تر كوچك Pاما در مورد ابعاد رفتار شهروندي سازماني مقدار . است

هاي آماري  به همين دليل، از روش. نتيجه گرفت، متغير رفتار شهروندي سازماني توزيع غيرطبيعي دارد
 .دپارامتريك بهره گرفته ش نا

براي بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و ابعاد آن با رفتار شهروندي سازماني از روش همبستگي 
دهد كه بين ابعاد فرهنگ سازماني با رفتار شهروندي  نشان مي 3نتايج جدول . اسپيرمن استفاده شد

 .سازماني ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد

                                                           
1. Kolmogorov – Smirnov  
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 اسميرنوف متغيرهاي پژوهش –لموگروف وهاي آماري و آزمون ك مشخصه .2جدول 
  Pمقدار   Zآمارة   انحراف معيار  ميانگين  متغير

91/273/0124/1 فرهنگ مشاركتي  160/0  
88/264/0063/1 فرهنگ يكپارچگي  209/0  

يريپذ انعطاففرهنگ   85/264/0798/0  547/0  
يتيمأمورفرهنگ   05/373/0966/0  309/0  

92/265/0756/0 فرهنگ سازماني  617/0  
دوستي نوع  07/454/0112/3  001/0  

27/464/0714/2وجدان  001/0  
34/354/0572/1 جوانمردي  014/0  
46/364/0339/2 رفتار مدني  001/0  

72/298/0166/2 ادب و مالحظه  001/0  
61/334/0565/0 رفتار شهروندي سازماني  907/0  

  )N=251(اني با رفتار شهروندي سازماني ماتريس همبستگي فرهنگ سازم .3جدول 

ها متغير ثبات و  مشاركتي 
يريپذ انعطاف يكپارچگي يتيمأمور  فرهنگ  

 سازماني
دوستي نوع  017/0  036/0  036/0  002/0 -  024/0  

079/0 وجدان  067/0  031/0  088/0  067/0  

205/0**  جوانمردي   **182/0   **21/0   *113/0   **186/0  

336/0**  رفتار مدني   **254/0   **238/0   **332/0   **296/0  

409/0**  ادب و مالحظه   **379/0   **35/0   **328/0   **379/0  

321/0**  شهروندي سازماني   **285/0   **225/0   **301/0   **29/0  

 .معنادار است ≥01/0Pدر سطح **  . معنادار است ≥05/0Pدر سطح *

 
بين فرهنگ سازماني و ) ≥r ،01/0P=29/0(داري  عناهاي پژوهش، رابطة مثبت و م براساس يافته

هاي مورد مطالعه  ين كساني كه فرهنگ سازماني بااليي در مؤلفهبنابرا. شهروندي سازماني وجود دارد
مالحظه  3كه در جدول طور همان. اند اند، رفتارهاي شهروندي سازماني بيشتري از خود نشان داده داشته

 .داري دارند معناسازماني با ابعاد رفتار شهروندي سازماني رابطة مثبت و شود، بيشتر ابعاد فرهنگ  مي
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) ≥r  ،01/0P=37/0(داري  نتايج ضريب همبستگي چندگانه نيز نشان داد كه رابطة مستقيم و معنا
اين . وجود دارد) ابعاد فرهنگ سازماني(بين  و متغيرهاي پيش) شهروندي سازماني(بين متغير مالك 

درصد به ساير  87درصد تغييرات شهروندي سازماني به عوامل مذكور و  13آن است كه مطلب بيانگر 
  ).4جدول (شود  عوامل خارج از مدل مربوط مي

 
  بين ابعاد فرهنگ سازماني و شهروندي سازماني چندگانهنتايج همبستگي  .4جدول 

 N R R2 P مدل رگرسيون
----251371/0138/001/0  

 

چندمتغيره نشان داد كه از بين ابعاد فرهنگ سازماني، مشاركتي و  نتايج رگرسيون خطي
توان معادلة  براساس نتايج مي). 5جدول (ند ا بيني شهروندي سازماني پذيري واجد شرايط پيش انعطاف

  :صورت زير نوشت بين مربوط به رگرسيون شهروندي سازماني را از روي متغيرهاي پيش
 پذيري فرهنگ انعطاف (-17/0) فرهنگ مشاركتي (21/0) + 09/3 = شهروندي سازماني

  بيني شهروندي سازماني از روي ابعاد فرهنگ سازماني رگرسيوني پيش ةمعادل .5جدول 
  B  S.E  Beta  t  P  گام به گامرگرسيون 

)a (000/0 97/29  103/0 098/3  عرض از مبدأ 

 007/0 708/2 418/0 077/0 21/0  مشاركتي

 028/0 - 208/2 - 312/0 08/0 - 178/0  يريپذ انعطاف

 
منظور  هاي پژوهش، از مدل معادالت ساختاري به پس از اطمينان از وجود همبستگي ميان متغير

نتايج تحليل مسير نشان . تعيين ميزان تأثير فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازماني استفاده شد
  .كه تأثير شايان توجهي است است 58/0 شهروندي سازماني داد، مقدار تأثير فرهنگ سازماني بر رفتار
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 ها با الگوي مفروض بر حسب ضرايب استاندارد مدل معادلة ساختاري پس از برازش داده. 1شكل 

 
، χ2 ،46=df ،129/0=RMSEA1 ،03/0=RMR2 ،93/0=CFI3 ،92/0=NFI4=48/133در اين مدل 

91/0=GFI5 89/0و=AGFI6 ش مناسبي برخوردار استدهد مدل از براز ، كه نشان مياست.  
  

  گيري بحث و نتيجه
هدف اين پژوهش تعيين اثر فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازماني كارشناسان وزارت ورزش و 

داري بين فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي  نتايج نشان داد كه ارتباط مثبت و معنا. جوانان بود
تحليل مسير نيز نشان داد كه فرهنگ سازماني تأثير  نتايج). ˂r ،01/0P=29/0(سازماني وجود دارد 

اين نتيجه احتماالً به اين دليل ). γ ،01/0˂P=58/0(داري بر رفتار شهروندي سازماني دارد  مثبت و معنا
است كه اگر در سازمان فرهنگ سازنده حاكم باشد، در آن كاركنان به كار كردن با ديگران، انجام 

شوند كه به ارضاي نيازهاي كاركنان و در نتيجه رشد و پيشرفت آنها  يهايي تشويق م وظايف و طرح
دوستي و  اين نوع فرهنگ، باورهاي هنجاري يا مرسوم مرتبط با پيشرفت، خوديابي، نوع. شود منجر مي

، )2000(، پادساكف )1995(اين نتيجه با نتايج تحقيقات مورمن و بليكي ). 7(كند  ييد ميتأوابستگي را 
                                                           

1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
2. Root Mean Square Residual (RMR) 
3. Comparative Fit Index (CFI) 
4. Normed Fit Index (NFI) 
5. Goodness of Fit Index (GFI) 
6. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

95/0  

92/0  

96/0  

65/0  

58/0  
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، عسكريان )2011(پور و همكاران  ، ابراهيم)1389(، زارعي و همكاران )2008(، عليزاده )2006(مقيمي 
و چمدان پورناما ) 2013(، ماده دارسانا )1392(، آقايي و همكاران )1392(، فاروقي )1391(و طاهري 

 ). 9، 16، 7، 5، 13، 4، 8، 17، 22(همخواني دارد ) 2013(

هاي فرهنگ سازماني، دو مؤلفة  نشان داد كه از بين مؤلفه گام هب گامنتايج حاصل از رگرسيون 
احتماالً اين نتيجه به اين . ير را در رفتار شهروندي سازماني دارندتأثپذيري بيشترين  مشاركتي و انعطاف

ها و حل مسائل سازمان مشاركت داشته باشند و كمتر  گيري يمتصمدليل است كه اگر كاركنان در 
ي هرچه ور بهرهشوند و خالقانه در راستاي  هاي سازماني محدود شوند، انگيخته مي لتوسط دستورالعم

در حقيقت فرهنگ مشاركتي و . كنند هاي مشتريان سازمان اقدام مي بيشتر سازمان و ارضاي نياز
پذيري نيازهاي عاطفي و رواني كاركنان مانند احترام، عزت نفس، ارزشمند بودن در  فرهنگ انعطاف

تواند تمايل كاركنان به بروز رفتارهاي  كنند، كه اين امر مي و رشد و شكوفايي را برآورده ميسازمان 
ينكه در تحقيقات مشابه، از الگوهاي فرهنگ سازماني ابا توجه به . شهروندي سازماني را توجيه كند

هاي  ايسة مؤلفهمتفاوتي براي بررسي ارتباط آن با رفتار شهروندي سازماني استفاده شده است، امكان مق
  .بين اين پژوهش با تحقيقات مشابه وجود ندارد پيش

تواند موجب  هاي فرهنگ سازماني مي شود كه توجه به مؤلفه گيري كلي چنين استنباط مي در نتيجه
نيز نشان داد كه  گام به گامرگرسيون چندمتغيره به روش . افزايش رفتارهاي شهروندي سازماني شود

. كنندة رفتار شهروندي سازماني باشند بيني توانند پيش پذيري مي هنگ انعطاففرهنگ مشاركتي و فر
يژه و بههاي فرهنگ سازماني  شود به تمام مؤلفه رو به مديران وزارت ورزش و جوانان پيشنهاد مي ينازا

در واقع از آنجا كه فرهنگ سازماني . پذيري توجه ويژه و خاصي داشته باشند مشاركتي و انعطاف
در . رود شمار مي ترين زيربناهاي رفتار سازماني به كنندة شيوة زندگي در سازمان است، از عمدهيجادا

گيري  ريزي، گزينش، اجتماعي كردن و بهره يد، احتمال آن وجود دارد كه از راه برنامهنوپدهاي  سازمان
خاصي بخشيد و از شده دقيق بتوان فرهنگ را شكل  يزير برنامهپيوسته از نمادها و شعارهاي از پيش 

هايي با سابقة طوالني  اين راه رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان را جهت بخشيد، اما در سازمان
همچون وزارت ورزش و جوانان بسيار دشوار است كه بر فرهنگ سازماني موجود در سازمان اثر گذاشت، 

هاي اجراي كار، در  معمول و شيوههاي  ها و رويه توان با تغيير در فعاليت هايي مي در چنين سازمان
گيري رفتار شهروندي سازماني  راستاي تغيير فرهنگ سازماني و در پي آن ايجاد زمينة الزم براي شكل

  :شود در اين زمينه موارد زير به مديران وزارت ورزش و جوانان توصيه مي. هايي برداشت گام
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هر شغل با توجه به شرح وظيفة آن تا  تعيين شرح وظايف هر شغل و نيز تعيين اهداف فردي براي
شيوة . بر احساس رضايت، با ساير همكاران دست به رقابت بزند در صورت دستيابي به آنها شخص افزون

ينكه ابر  باشد تا افزون فرد منحصربهتواند خالقانه و  دستيابي به اهداف در چارچوب قوانين سازماني مي
ب ايجاد خالقيت و نوآوري در كاركنان شود، زيرا افراد نسبت حس استقالل را در پي داشته باشد، موج

  ).7(يابد  ، وجدان كاري هم در آنان بيشتر نمود ميتبع بهدهند، احساس تعلق دارند و  به كاري كه انجام مي
آفرين همواره نگران نوسازي  از آنجا كه رهبران تحول. ينآفر تحولدر پيش گرفتن سبك رهبري 

دنبال پرورش فرهنگ سازماني خواهند بود كه در رابطه با خالقيت، حل مسئله،  سازمان هستند، به
   ).7( استگرايي مساعد و مطلوب  يري و تجربهخطرپذ

هاي  اين دوره. منظور تغيير و پرورش باورها و الگوهاي رفتاري كاركنان هاي آموزشي به برگزاري دوره
   ).5(بايد مورد توجه قرار گيرد  بر كاركنان، براي آموزش مديران نيز آموزشي عالوه

سازماني، توسعة يادگيري  انداز چشممدت، ترسيم  يطوالنو  مدت كوتاهمشخص كردن اهداف 
گرايي و  هاي مختلف سازمان، افزايش توانمندي، تيم سازماني، افزايش هماهنگي و انسجام در بخش

قيت و نوآوري سازماني، تغيير درجة هاي جديد به سازمان و تشويق خال ها، تزريق ايده توسعة قابليت
ير مطلوب در فرهنگ سازماني و تأثگرايي و تمركز سازماني نيز از راهكارهاي مناسب براي ايجاد  رسميت
  ).5(شود  سازي براي بروز رفتار شهروندي سازماني محسوب مي زمينه
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