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 چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در 

مجلس شوراي اسالمي ايران به انجام رسيده است. جامعه آماري تحقيق حاضر را كليه 

كاركنان شاغل اين نهاد در شهر تهران تشکيل مي دادند كه بر مبناي آمار مأخوذه، تعداد 

نفر از جدول مورگان و به روش نمونه گيري  960ميان،  نفر بود. از اين 099اين افراد

تصادفي ساده به عنوان اعضاي نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده در اين 

پرسش بود كه از پرسشنامه استاندارد فرهنگ  66تحقيق، پرسشنامه اي مشتمل بر 

هروندي سازماني اورگان و ( و پرسشنامه استاندارد رفتار ش9992سازماني )رابينز و جاج 

نقطه اي ليکرت تنظيم  5(  استفاده و در آن پاسخ ها بر اساس طيف 6006كانوسکي )

شده بودند. گفتني است كه آناليز داده در بخش استنباطي نيز، بر اساس روش تحليل 

مسير صورت پذيرفت. در پايان، نتايج تحقيق نشان داد كه فرهنگ سازماني و كليه ابعاد 

ه استثناي نوآوري ؛ توجه به ره آورد و پايداري  بر رفتار شهروندي سازماني در آن ب

مجلس شوراي اسالمي تأثير مثبت و معنادار دارند. ، گفتني است كه اين پژوهش از 

 -لحاظ هدف استفاده كاربردي و از نوع مطالعات علت و معلولي با رويکرد توصيفي 

  پيمايشي مي باشد. 

فرهنگ سازماني ، رفتار شهروندي سازماني ، مجلس شوراي  :يديکل واژگان

 .اسالمي ايران
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 صيفورييد حم

 كارشناس ارشد رشته مديريت دولتي.

 

 نام نویسنده مسئول:
 يد صيفوريحم

 يسازمانبر رفتار شهروندي سازماني  تاثير  فرهنگ بررسي

 کارکنان مجلس شوراي اسالمي
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 مقدمه
هاي خويش، امروزه سازمان ها در محيط متالطم و طوفاني تغيير به حيات سازماني خود ادامه داده و براي تحقق بخشيدن به رسالت

باشند و براي تنظيم مؤثر و آگاهانه فرايند تغيير، قبل از هر سازي ساختار و فرايندهاي خود با نيازهاي محيطي ميناچار به تحول و همگون

اكم )فرهنگ( حها و تحول در سطوح فردي، گروهي و سازماني و همچنين به تغيير در شيوهء زندگي ه تغيير بنيادي در بينشچيز ناچار ب

  (.8، ص9992ينکينز، )بر يندنما سيو برر ييفرهنگ سازمان خود را شناسا يدتحولي باپردازند و قبل از هر ميبر سازمان 

ک است كه اعضا نسبت به يک سازمان دارند و همچنين ويژگي اي است كه موجب فرهنگ سازماني، سيستمي از استنباط مشتر

يس آرجريس، فرهنگ سازماني را نظامي زنده مي خواند و آن را در قالب رفتاري كه مردم در . كرتفکيک دو سازمان از يکديگر مي شود

حساس مي كنند و شيوه اي كه بطور واقعي با هم رفتار مي عمل از خود آشکار مي سازند، راهي كه بر آن پايه بطور قطعي مي انديشند و ا

استانلي ديوسي، فرهنگ سازماني را الگويي از روش ها و باورهاي مشترک دانسته است كه به اعضاء يک نهاد معني و  .كنند تعريف مي كند

 .(6، ص6082يويس، )دمفهوم مي بخشد و براي رفتار آنان در سازمان دستورهايي فراهم مي كند 

شهروند خوب سازماني يک تفکر و ايده است و آن مشتمل بر رفتارهاي متنوع كاركنان نظير، پذيرش و بعهده گرفتن از سوي ديگر 

هاي اضافي، پيروي از مقررات و رويه هاي سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت، شکيبايي و تحمل نارضايتي و مشکالت مسئوليت وظايف و

ند، كها و نظريه هاي سازماني مسلماً رفتار شهروندي سازماني به رقابت و عملکرد سازمان كمک ميپايه و اساس تئوريباشد. بر در سركار مي

علت رقابت هاي روز افزون جهاني، اهميت نوآوري، انعطاف پذيري، بهره وري و پاسخگويي به ه عالوه رغبت و تمايل به رفتار شهروندي به ب

روحيه »ا ازهترين استدالل براي موفقيت شركتكند كه برجستهدر واقع هرب كلهر استدالل مي ؛ل افزايش استشرايط بيروني پيوسته در حا

ي را توانند منابع فيزيکآنها مي خواهند تقليد كنندگردد، كه ميگيرد. اكثر مشکالت اين گونه مباحث به رقباء بر ميت ميأنش« جمعي

 (.9996،6خريداري كنند)زارعي ،د تعهد، وفاداري و اعتماد را توانند موضوعاتي ماننولي نمي ،بخرند

دهد كارمنداني كه فراتر از شغل و وظيفه خود عمل كرده و رفتار شهروندي سازماني از خود بروز نتايج تحقيقات اخير نشان مي

كارگراني كه از  دهند تافيت عالي انجام ميهم كاري با كي كه هم بهره وري بااليي دارند و دهند به گروه كاري و سازماني تعلق دارندمي

 (.    6002)پودساكف ، سازماني در سطوح پايين برخوردارند رفتار شهروندي

با توجه به اهميت و جايگاه فرهنگ سازماني در سازمان ها و به ويژه در سازمانهاي مردم نهادي نظير مجلس شوراي اسالمي كه فارغ 

ش ؛ از طريق ساختار تشکيالتي اداري خود وظيفه ساماندهي امور مربوط به تنظيم ارتباطات برون سازماني از وظيفه قانون گذاري ذاتي خوي

نمايندگان و مردم را عهده دار بوده و از سوي ديگر نيز با توجه پاسخگويي مراجعان مردمي و ارائه مشاوره هاي تخصصي در جهت رفع 

مايد ؛ تعميق فرهنگ سازماني و ترويج و توسعه رفتار شهروندي سازماني در راستاي ايفاي مشکالت مطروحه با منتخبان ملت را دنبال مي ن

نقش سازماني اين نهاد مردمي به عنوان يک ستاد فني و حقوقي كارآمد براي ارائه خدمات بهينه در كليه مراحل مرتبط با فرآيندهاي تدوين 

کار ناپذير محسوب و براي مديران به عنوان اهرمي كارا و اثر بخش در جهت تحقق و تصويب و تفسير و ارزيابي اثربخشي قوانين ضرورتي ان

هاي اخير توسط محققان علوم مديريت در خصوص نقش رفتار اهداف بشمار خواهد آمد . فلذا با توجه به تحقيقات انجام شده در سال

سازمان ها ضرورت ايجاب مي نمود كه بررسي شود آيا نقش  شهروندي سازماني به عنوان يکي از عوامل مهم اثربخشي و بهره وري عملکرد

و جايگاه فرهنگ مطلوب سازماني و استفاده از رويکردهاي توانمندساز آن در هدايت ، تقويت و نهادينه سازي رفتار شهروندي سازماني 

اجتماعي كشور موثر است و به عبارت ديگر،  كاركنان مجلس شوراي اسالمي به عنوان يکي از مهمترين نهادهاي تاثير گذار داخلي بر ساختار

اين پژوهش به دنبال پاسخ دادن به اين سؤال است كه آيا فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان مجلس شوراي اسالمي 

 تاثير گذار است ؟

 

 تحقيق ادبيات-1
 فرهنگ سازماني  -1-1

يکي از اهداف اصلي هر سازماني، دستيابي به موفقيت و تحقق اهداف و فلسفه وجودي خويش است. براي رسيدن به اين اهداف، 

هاي يتموفقاي نشان دهند. يستهباهمچنان حفظ و بقاي معنادارشان در محيط پويا و متغير امروزي ناچارند از خود عملکرد شايسته و 

هاي مادي از سوي ديگر بيانگر نقش ييتوانابا بهترين  هايسازمانسو و شکست امکانات از يک حداقلبا  هايسازمانچشمگير دهه اخير 

تلقي  هاسازماندر عملکرد  مؤثرعامل  عنوانبهي سازمانفرهنگبوده است كه در اين ميان  هاآنيرمادي در موفقيت غعوامل  توجهقابل

 (.6688گردد )نصيرپور و همکاران، يم
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و عقايد كه در تعامل متقابل با نيروي انساني، ساختار سازماني، جوسازماني، رفتار  هاارزشسيستمي است متشکل از  6يسازمانفرهنگ

ي به سازمان سازمانفرهنگ؛ ازآنجاكه. دهدمييجه هنجارهاي رفتاري را در سازمان شکل درنتشهروندي سازماني و سيستم كنترل بوده و 

ي سازمانفرهنگ(. با توسعه 9969، 6و دورتي شاكند )مکنتميبه هماهنگي رفتار اعضاء كمک  و (9966، 9ر و همکارانزهيدهد )ميهويت 

  (.9966و همکاران،  2آورند )جاكوبس به دستتوانند عملکردي مؤثري يم هاسازمانقوي و مؤثر، 

ادراكي  يسازمانفرهنگ شود كهيمي گفته طوركلبه(، 9996، 5ريهنگذارد )مي تأثيري بر عملکرد افراد سازمانفرهنگبا توجه به اينکه 

كه در يک سازمان است هاي خاصي است كه افراد از سازمان خوددارند و چيزي است كه نه در سازمان وجود دارد و نه در فرد و ويژگي

بستري  يسازمانفرهنگ(. 6689كند )مشبکي، ها را از يکديگر متمايز ميوجود دارد نمايانگر خصوصيات معمول و ثابتي است كه سازمان

 ذهن جمعي ريزيبرنامه را يسازمان(، فرهنگ6006، 6هافستد(. )6000كوئين، ) چسبانديبه هم م را سازمان اجزا كه يوستهپهمبه است

 بدين دارند تاريخي شالوده سازماني يها(. فرهنگ6620هاي ديگر متمايز كند )مرتضوي، اد يک سازمان را از سازمانافر كه كندمي بيان

 تريس)آيد نميبه وجود  اتفاقي و ناگهانيطور به يسازمانفرهنگ و كرد جدا هم از را تاريخ و يسازمانفرهنگ بين رابطه تواننمي كه معني

، سيستمي از استنباط مشترک است كه اعضاء نسبت به يک يسازماناند كه فرهنگنظران بر اين عقيدهصاحب از بسياري(. 6006، 2بئر و

يک ضرورت  عنوانبهي سازمانفرهنگ(. شناخت 6008شود )رابينز، سازمان دارند و همين ويژگي موجب تفکيک دو سازمان از يکديگر مي

هاي آن، مديران يژگيوي و آشنايي با زمانسافرهنگبا شناخت دقيق و درست  چراكهقرار دارد،  هاسازمانهاي مديران يتفعالمهم در اولويت 

ي براي مديران و سازمانفرهنگرو شناخت ينازا(. 6609سامان دهد )فياض،  خود را بلندمدتمدت و يانم، مدتكوتاهي هابرنامهتوانند يم

م بر سازمان مبين بقا و رشد سازمان ها و هدايت نيروي انساني و تحقق اهداف سازماني، اهميت حياتي دارد، زيرا فرهنگ حاكرهبران سازمان

. كندميهدايت  شماراگردد كه بدانيد اگر فرهنگ را هدايت نکنيد، فرهنگ سازمان يمي زماني ملموس سازمانفرهنگاست. شناخت 

ه فرايند پيچيدباشد. ارتباط مديران و كاركنان در يمديگر موفقيت سازمان، در ارتباط مستقيم با كاركنان و مديران سازمان يانببه

بايد فرهنگي را حاكم كنند كه در آن، افراد انگيزه و توانايي الزم براي فعاليت را داشته  هاسازمان. لذا دهدميي را تشکيل سازمانفرهنگ

تعلق نسبت به سازمان خود بتوانند موجبات اثربخشي سازمان را فراهم آورند و ضامن سالمت و بقاء سازمان باشند.  بااحساسباشند و 

، براي انطباق با محيط و دستيابي به وحدت و انسجام مسائلي مجموعه از فرضيات اساسي است كه افراد سازمان در مواجهه با سازمانفرهنگ

روش صحيح ادراک، تفکر و احساس به اعضاي جديد  عنوانبهيجه درنتاست و  باارزشكه سودمند و  شدهبتثايجاد كرده و اداخلي، كشف و 

 (.9969، 8)شاين يابديمانتقال 

ها، ييژگواي تمام نمايي ينهآي سازمانفرهنگي مطلوب است. سازمانفرهنگيکي از راهبردهاي نيل به تعالي و تفوق، از طريق ايجاد 

، هاارزشپايبندي كاركنان به  ازنظر آن راي درون و برون اچهرهتواند يم ؛ وشوديمي هر سازماني محسوب هاضعفو  اهقوت، هاخصلت

عنصر اصلي شخصيت يک سازمان همان فرهنگ يک سازمان است. )هيل و  ؛ وو ساير اعتقادات مرتبط نشان دهد هانگرشاصول، باورها و 

ود خو در محيط پيچيده و رقابتي بقاي  كوشند، اثربخش، كارا و پاسخگوي نيازهاي محيط خود باشنديمكه  هايسازمان(. 9999، 0چارلز

، محيطي را ايجاد كنند كه نيروي انساني به انجام رفتار شهروندي سازماني تشويق سازمانيتضمين كنند؛ بايد از طريق ايجاد فرهنگ  را

 شوند. 

 

 رفتار شهروندي سازماني  -1-2
ي كار و سازمان اثربخشروندي سازماني، مجموعه رفتارهاي است كه جزء الزامات رسمي سازمان و انجام شغل نيستند اما به رفتار شه

ي غلفرا ششود. پژوهش در مورد رفتارهاي يميک امر اختياري نگريسته  عنوانبهاز سوي كاركنان اين مجموعه رفتارها  غالباًكنند. يمكمک 

شود. يمشناخته  69ي اخير به خود جلب كرده است كه تحت عنوان رفتار شهروندي سازمانيهاسالوجه را در در محيط كار بيشترين ت

                                                           
1 - organizational culture  
2 .  Zahir 
3 .  Macintosh & Doherty 
4 .  Jacobs 
5 .  Henri 
6 . Hofsttede 
7 . Tres & Bir 

8 . Schein 
9 . Charliz & Hill 
10 . organizational citizenship behavior 
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ي و همبستگي و انسجام محيط وربهرهاقدامات مثبت بخشي از كاركنان براي بهبود  عنوانبه(، رفتار شهروندي كاركنان را 6088) 66اورگان

ت. وي معتقد است رفتار شهروندي سازماني، رفتاري فردي و داوطلبانه است كه مستقيماً مشمول داند كه وراي الزامات سازماني اسيمكاري 

، 69شود )دنيکليس برگر و همکارانيمشود، اما باعث ارتقاي اثربخشي و كارايي عملکرد سازمان ينمهاي رسمي پاداش در سازمان يستمس

طور مستقيم يا صريح توسط سيستم رسمي پاداش سازمان (. رفتار شهروندي سازماني رفتاري خودجوش و آگاهانه است كه به9995

دهد. منظور از خودجوش و آگاهانه اين است كه اين رفتار ضرورت عملکرد مؤثر سازمان را ارتقا مي درمجموعنشده است. ولي بينييشپ

آليسيا، )يست. اين رفتار بيشتر يک انتخاب شخصي است و در صورت انجام ندادن آن تنبيهي به دنبال ندارد اجباري نقش يا شرح شغل ن

اند ولي در كل از سازمان شود كه از فرد خواسته نشدههايي اطالق مي(، رفتار شهروندي سازماني به فعاليت9998(. اريک و همکاران )9998

كه كارمند  گيرديرا در برم اييررسميغ يهاكمک يسازمان يشهروند رفتار( 9992) 66د. ويگودارساننكنند و به آن سود ميحمايت مي

 62ي. ويگودارسم يهاها و پاداشميكند، بدون توجه به تحر يداراز انجامشان خود ايها را انجام دهد و آزادانه آنتواند يفرد، م کيعنوان به

ها را انجام دهد آزادانه آنتواند يفرد، م کيعنوان كه كارمند به گيرديرا در برم اييررسميغ يهاكمک يسازمان يشهروند رفتار( 9992)

ي است كه اختياري، داوطلبانه و اگونهبهي. ماهيت اين رفتار رسم يهاها و پاداشميكند، بدون توجه به تحر يداراز انجامشان خود ايو 

(. عليرغم آنکه وجود اين رفتارها در 9996و همکاران،  65ندارند )اورگان هاآنزيادي بر  تأثيرني و نظام پاداش و تنبيه سازما اندخودخواسته

يژه وبهمختلف و جوامع مختلف  هايسازماني و پژوهش آن در سازمفهومكاركنان هر سازماني ارزشمند است، اما شواهد موجود در خصوص 

فرهنگي و آموزشي  هايسازمانكه اهميت آن در نيروي انساني  است يحالين در (. ا9992، 66خدماتي ناچيز است )ارتورک هايسازمان

 (.9969آبادي و همکاران، ينزبسيار زياد است )

 هايپژوهشميالدي به دنياي علم ارائه شد.  6089در اويل دهه  62مفهوم رفتار شهروندي سازماني اولين بار توسط باتمان و ارگان

ها و يا رفتارهايي بود كه كاركنان در سازمان يتمسئولينۀ رفتار شهروندي سازماني انجام گرفت بيشتر براي شناسايي درزماي كه يهاول

يا حتي  يري وگاندازهناقص  طوربههاي سنتي عملکرد شغلي يابيارزاين رفتارها در  باوجودآنکهشدند. يمداشتند ولي اغلب ناديده گرفته 

كه عوامل ساختاري،  دهدميمختلف نشان  هايپژوهشگرفتند، در بهبود اثربخشي سازماني مؤثر بودند. يمار گاهي اوقات مورد غفلت قر

رفتار شهروندي سازماني تأثير دارند. در خصوص نقش عوامل  بر توسعهعواملي هستند كه  ازجملهرهبري، شخصيتي، فرهنگي و ارزشي 

ي هافستد، نقش مهمي بر بروز رفتارهاي شهروندي سازماني دارد سازمانفرهنگ گانهششگر اين واقعيت است كه طيف يانبفرهنگي، نتايج 

سرمايه اجتماعي و عدالت سازماني، دو عامل مهم و كليدي در بروز  دهدميدر مورد عوامل ارزشي نيز نشان  شدهانجام هايپژوهشهمچنان 

(، اين اعمال و رفتارها در محل كار اتفاق 6682تبصري و همکاران، (. )مس6688رفتار شهروند سازماني است )زارعي متين و احمدي، 

وجود توسط وي انجام و باعث ينبااي از رفتارهاي داوطلبانه و اختياري كه بخشي از وظايف رسمي فرد نيستند، اما امجموعهافتند را؛ يم

 .(6682مکاران، كنند )مستبصري و هيم، تعريف «شونديمي سازمان انقشهبهبود مؤثر وظايف و 

دارند كه رفتار شهروندي يماظهار  هاپژوهشاما در خصوص تعيين ابعاد رفتار شهروندي سازماني اجماع نظر وجود ندارد و بيشتر 

(، براي تعريف 6685(. جوادين و جاويدان نژاد )6688نوابخش و همکاران، )ي شامل دو تا هفت بعد است چندبعديري متغسازماني يک 

و همکاران استفاده كردند كه در آن چهار مؤلفه: گذشت و فداكاري، داشتن  (6002) 68ي سازماني از رويکرد نت مايررفتار شهروندابعاد 

ي رفتار امؤلفهابعاد و  درباره شدهارائهبندي يمتقسين معتبرتري وجود دارد. شايد بتوان گفت كه دوستنوعنيت پاک و خوب، وجدان كاري، 

هاي مختلف و از جمله مدل مفهومي اين تحقيق ) اصطالحات آن است كه در پژوهش شدهارائه( 6088ي توسط ارگان )شهروندي سازمان

، 99، وجدان كاري60يدوستنوعاز:  اندعبارتگيرد. اين ابعاد يمقرار  مورداستفادهنيز در بخش پاياني اين پيشنهاد تحقيق توصيف گرديد( 

                                                           
11 . Organ 
12 . Denicolis & Bragger 
13 . Wegoda 
14 . Wegoda 
15 . Organ 
16 . Arttork 
17 . Batman & Organ 
18 . Nit mayer 
19 . altruism 
20 . conscientionus 
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(، ابعاد رفتار شهروندي را در 9999) 92(. پودساكف9995)نيکليس برگر و همکاران،  96اجتماعي، آداب 99، ادب يا نزاكت96جوانمردي

ي ياري گرايانه، جوان مردي، نوآوري فردي، فضيلت مدني، تعهد سازماني، رفتارهااز:  اندعبارتبندي نموده است كه يمتقسقالب هفت بعد 

و اجتناب از رفتارهاي كه  دي سازماني را به دو نوع: ياري و كمک مثبت و فعال، رفتار شهرون95مندي و رشد فردي. مار كوزيخود رضايت

رفتار شهروندي سازماني را به شرح  عمده( نه بعد 9992) 96نمايد. فار و همکارانكند، تقسيم ميبه همکاران و سازمان فرد لطمه وارد مي

عي، اي، مشاركت دفايفهوظادب و مهرباني، فضيلت مدني، مشاركت  شناسي، روحيه جوانمردي،يفهوظي، دوستنوعي كردند: بندطبقهذيل 

هاي بندينظران علم مديريت تقسيمدهد كه ابعاد رفتار شهروندي سازماني از جانب صاحبي و نظر. اين نشان ميرأوفاداري سازماني، 

ک سازماني يفرهنگ كهتواند بيان كرد كلي ميي بندجمعمتفاوت صورت گرفته است كه ديدگاه واحدي در اين زمينۀ وجود ندارد. دريک 

 نگردانندگااز جانب مديران و  اكثراًرود و اين عامل مهم ها بشمار ميكننده در موفقيت يا عدم موفقيت سازمانعامل استراتژيک و تعيين

ي زندگي يک سازمان اثرگذار و هاجنبهسازماني در تمام كه فرهنگيدرحالاست،  شدهسپردهفراموشي  به دستها گونه سازمانينا

در اين  انسجام، هنجارها و مفروضات مشترک در سازمان، هاارزشايجاد باورها،  كهچونقرار گيرد  موردتوجهكننده است كه بايد تعيين

 اهد بود.كه خود متضمن بقا و سالمت سازمان خو تواند موجب انسجام و اثربخشي و كارايي در سازمان گردديم هاارزشباورها و 

 بعد ( پنج6085) مولفه فرعي آن استفاده شده است  ارگان 5در مدل مفهومي اين تحقيق از مدل رفتار شهروندي سازماني اورگان با 

  :كرد بيان سازماني شهروندي رفتار ابعاد عنوان به را زير

 : وجدان کاري و وظيفه شناسي
 االترب حدي در دهد مي اجازه فرد به كه است رفتارهايي شامل و شناسي گويند وظيفه سازمان، رسمي الزامات از فراتر تالش و كار به 

 دهد نمي طول را خويش خوردن ناهار فرد مثال عنوان به .شود مي كاركنان بين در اعتماد افزايش باعش و دهد انجام را وظايفش از انتظار

 است كه معتقد(  6088)  ارگان. .  كند و نمي تعطيل را كارش ضروري موارد در جز و شود مي حاضر كارش در محيط وقت سر اينکه يا

 االيب شناسي از وظيفه نشان اين كه دهند مي ادامه خويش كار به هم شرايط بدترين در بااليي هستند شهروندي رفتار داراي كه افرادي

ي وظيفه سطح حداقل از فراتر و دهند مي انجام خاصي هاي رفتار اعضاي سازمان آن در كه است حالتي شناسي وظيفه بعد. است آنان

 (.  52، 6686 سيار، و اسالمي) نمايند مي فعاليت كار آن انجام براي موردنياز

 : دوستي نوع

 ودبخشيس و مفيد رفتارهاي به و گويند دوستي نوع همکاران، به منظور كمک به و داوطلبانه كامالً بصورت افراد دهندهء ياري رفتار به

 ارايد كه كاركناني به غيرمستقيم يا و شکل مستقيم به خواه كه دارد اشاره همکاران ميان دلسوزي و همدلي صميميت، قبيل ايجاد از

 در را ناسيش وظيفه و نوع دوستي ابعاد پودساكف، مثل شهروندي رفتار صاحبنظران از برخي البته. كنند كمک مي هستند كاري مشکالت

 (. 52، 6686 سيار، و اسالمي) كنند مي ياد « كمکي رفتارهاي» عنوان به آنها از و دهند مي قرار طبقه يک

 :شهروندي فضيلت
 و ازمانس حيات به نسبت باال حساسيت كلي بطور و وظيفه، انجام در حين افراد مسئوالنه و فعال مشاركت از حاكي كه رفتارهايي 

 كارآيي اش تواند مي سازمان چگونه اينکه مورد پيشنهاد در شامل تواند مي رفتارها اين .شود مي سازمان وجهه افزايش موجب كارهايي كه

 انسازم مورد در اطالعات افزايش و در سازمان تغييرات و توسعه طرحهاي از حمايت و برنامه فوق فعاليتهاي در اينکه حضور يا دهد ارتقاء را

 نسازما روز مباحث از بايد تنها نه خوب سازماني يک شهروند اساس اين باشد. بر مي دست، اين از ديگران وكارهايي به دادن آگاهي براي

 .باشد داشته فعاالنه مشاركت نيز آنها حل در و كند نظر اظهار آن بايد درباره بلکه باشد آگاه

 : جوانمردي 
 با اركنانك و دارد اشاره مندي گله و نارضايتي اعتراض، بدون و مساعد، مطلوب موقعيتهاي برابر در شکيبايي و صبر به كه رفتارهايي

 انيسازم فعاليتهاي صرف را خود وقت بيشتر و دهند كاهش مي سازمان در را گيري ايراد و جويي عيب ها، كردن شکايت از رفتار جوانمردي

 مرز و شود مي نمايانگر كاري اخالق در سايه كه انسان وجدان هاي حوزه از يکي كاري، (. وجدان 695، 6688 و نادري، هويدا) كنند مي

                                                           
21 . sportsmanship 
22 . Courtesy 
23 . Civic virtues 
24 . Podsakuff 
25 . Markoczy 
26 . Far & et el 

http://www.joas.ir/


 1 -13، ص  1931 ، تابستان14پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 از تغيب حد پايين ترين و شناسي وقت سازماني، مقررات و قوانين از اطاعت به كلي بطور و مي كند مشخص را ناصحيح و صحيح بين

  .دهند انجام دقيق بطور نحو، بهترين به را محوله كارهاي دارند سعي مشاغل خود در سازمان افراد كه وضعيتي و دارد داللت سازمان

 تکریم) ادب و مالحظه ( و احترام 
 م هايگا كنند مي تالش كاركنان حالت اين در است سازمان و مخاطبان سرپرستان همکاران، با افراد رفتار نحوه دهنده نشان بعد اين

 كاركنان و مديران مابين مشاوره جلسات و سازماني بردارند واحد در خود همکاران كاري مشکالت وقوع از پيشگيري منظور به ضروري را

 شورتم يا و كار محيط در مسأله و مشکل ايجاد از مانع اي كه مؤدبانه كنند. رفتارهاي برگزار كاري وقوع مشکالت از پيشگيري منظور به

اكف هستند )پودس مترقي شهروندي رفتار كنند داراي مي رفتار ديگران با تکريم و احترام با سازمان در كه افرادي و شود اقدام مي از پيش

،9999. ) 

 

 مدل مفهومي تحقيق  -1-3

مدل مفهومي تحقيق از مقاله ارتباط بين فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني انتشار يافته انستيتو تکنولوژي مديريت در سال 

و شامل  اقتباس شده )پيوست ( GLOBAL JORNAL OF BUSINESS RESEARCHتوسط مجله علمي و معتبر  9969

( مي 6006( و متغير وابسته رفتار شهروندي سازماني اورگان و كانوسکي )9992متغير مستقل فرهنگ سازماني استيفن رابينز و ابعاد آن )

 باشد.

 
 مدل تحقيق 1-1شکل 

 سواالت یا فرضيه هاي تحقيق: -1-4

 شوراي اسالمي تاثير دارد.فرضيه اصلي : فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان مجلس 

 

 فرضيات فرعي تحقيق

 بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان مجلس شوراي اسالمي تاثير دارد. )پرخاشگري( بعد جاه طلبي

 بعد نوآوري و پذيرش ريسک بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان مجلس شوراي اسالمي تاثير دارد.

 بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان مجلس شوراي اسالمي تاثير دارد. توجه به جزئيات بعد

 ي )ره آورد(  بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان مجلس شوراي اسالمي تاثير دارد.جه گرايينتبعد 

 بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان مجلس شوراي اسالمي تاثير دارد. يي(گرا)مردم كاركنانتوجه به  بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                

       

                 

      

        

       

         

            

            

          

      

        

         

             

              

        

           

          

 (   1اورگان و کانوسکي) (   2 )استيف  رابين  و جا 
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 بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان مجلس شوراي اسالمي تاثير دارد. ي )همکاري(يم گرايتبعد 

 بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان مجلس شوراي اسالمي تاثير دارد. ثباتبعد پايداري و 
 

 پژوهش شناسي روش  -2
 از و( رمتغي دو تغييرات ميزان همبستگي تعيين هدف) همبستگي -توصيفي نوع، نظر از و است كاربردي هدف، نظر از حاضر پژوهش

 ها از نوع تحقيقات توصيفي پيمايشي است.پيمايشي و از نظر نحوه گردآوري داده -ميداني روش، نظر

پرسشنامه توزيع و جمع آوري گرديد. بعد از اين مرحله، داده ها از پرسشنامه ها استخراج  960بر اساس جامعه هدف شناسايي شده، 

شدند. ابتدا سعي شد با استفاده از آمار توصيفي، وضعيت نمونه تحقيق از نظر شاخصهاي  Smart PLSو   SPSSنرم افزار هاي   و وارد

 دموگرافيک مورد بررسي و توصيف قرار گيرد و آنگاه با استفاده از آمار استنباطي، به بررسي فرضيات تحقيق پرداخته شود. 

هاي آمار توصيفي )فراواني، درصد، نمودار، هاي اين پژوهش هم از شاخصمتغيرها، در تجزيه و تحليل دادهبا توجه به نوع تحقيق و نوع 

بررسي ارتباط بين متغيرهاي جمعيت شناسي)سن، جنس، و ...(  هاي آمار استباطي و جهت ميانگين و انحراف استاندارد( و هم از شاخص

 . تحليل واريانس يکطرفه استفاده گرديدهاي تحقيق از  نمونه هاي مستقل و با مؤلفه

 

 تج یه و تحليل داده ها 
 وبخش امار استنباطي از ازمون معادالت ساختاري  و همچنين  براي SPSSجهت تجزيه وتحليل توصيفي داده ها، از نرم افزار آماري  

. در تحقيق حاضر، بمنظور استفاده شده است گيري اندازه مقياس هاي ترين از رايج يکي اي ليکرت گزينه 5 طيف از بخش اين طراحي

استفاده شد. پس از جمع آوري پرسشنامه ها و انجام  "روش تركيبي"و  "آلفاي كرونباخ"بررسي اعتبار )پايايي( پرسشنامه ها، از دو روش 

مي باشد، و لذا پايايي  2/9محاسبات الزم جهت اجراي هر دو روش فوق الذكر، مشخص شد كه پايايي مربوط به همه متغيرها بيش از 

هاي اين پژوهش هم از پرسشنامه از اين منظر مورد تأييد قرار گرفت با توجه به نوع تحقيق و نوع متغيرها، در تجزيه و تحليل داده

ي)سن، شناس بررسي ارتباط بين متغيرهاي جمعيت هاي آمار توصيفي )فراواني، درصد، نمودار، ميانگين و انحراف استاندارد( و و جهت شاخص

هاي آماراستباطي از ازمون . جهت شاخصهاي تحقيق از  نمونه هاي مستقل و تحليل واريانس يکطرفه استفاده گرديدجنس، و ...( با مؤلفه

استفاده  گيري اندازه مقياس هاي ترين از رايج يکي اي ليکرت گزينه 5 طيف از بخش اين طراحي معادالت ساختاري  و همچنين  براي

د. پس استفاده ش "روش تركيبي"و  "آلفاي كرونباخ". در تحقيق حاضر، بمنظور بررسي اعتبار )پايايي( پرسشنامه ها، از دو روش ستشده ا

از جمع آوري پرسشنامه ها و انجام محاسبات الزم جهت اجراي هر دو روش فوق الذكر، مشخص شد كه پايايي مربوط به همه متغيرها بيش 

ان به پاسخ دهندگ بيشتر پژوهش يفيتوص جيبراساس نتاا پايايي پرسشنامه از اين منظر مورد تأييد قرار گرفت. مي باشد، و لذ 2/9از 

بوده و اكثر درصد(  5/52) يفراوان نيشتريب يسال دارا 26بيش از  يداده، گروه سن ليتشکدرصد(  26)پژوهش را مردان  يپرسشنامه ها

در مجموع  وبوده اند.  درصد( 66/68) سال 96بيش از با سابقه كار  و درصد( 22/68) سانسيل اي يكارشناس التيتحص يپاسخ دهندگان دارا

 "بيروش تركي"و  "آلفاي كرونباخ"از بررسي اعتبار )پايايي( پرسشنامه ها، از دو روش حاصل  يها افتهيشد كه  يپرسشنامه جمع آور 960

 بوده و از اين منظر مورد تأييد قرار گرفت.. 2/9همه متغيرها بيش از  با انجام محاسبات الزم نشان داد كه پايايي مربوط به

 

 . یافته هاي پژوهش3
مجلس شوراي اسالمي بود .در ابتدا برازش مدل در  هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازماني

اعتبار و پايايي تركيبي و اشتراكي مولفه هاي اصلي مدل مورد آزمون قرار  اندازه گيري تحقيق مورد آزمون قرار گرفت و روايي محتواي و

/. بوده كليه گويه هاي پس از آزمون مجدد 2گرفت كه نتيجه آزمون در جدول ذيل خالصه شده است .مقادير آالفاي كرونباخ باالتر از عدد 

 روايي مدل مورد تاييد قرار گرفتند.
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 ونباخ هر یک از متغير ها( ضریب آلفاي کر1-4جدول 
 

 آلفاي كرونباخ متغيرهاي مدل

 0.920211 فرهنگ سازماني

 0.923374 جاه طلبي

 0.756160 توجه به جزييات

 0.889470 نوآوري

 0.706649 پايداري و ثبات

 0.720968 رفتار شهروندي سازماني

 0.850797 توجه به ره آورد

 0.716406 توجه به كاركنان )مردم گرايي (

 0.849291 همکاري تيمي

 

 " GOFمعيار  -برازش کلي مدل   -3-1
توسط اين معيار محقق مي تواند پس از بررسي برازش بخش اندازه گيري و بخش ساختاري مدل كلي پژوهش، برازش بخش كلي را 

  ( ابداع گرديد و طبق فرمول زير قابل محاسبه است.9992و همکاران) 92توسط تننهاوس GOFنيز كنترل نمايد. معيار 

 

  

 

را به عنوان مقادير ضعيف، متوسط و قوي براي برازش كلي مدل)معيار  9066و  9095،  9096( سه مقدار 9990و همکاران ) 98وتزلس 

GOF.معرفي كرده اند ) 
GOF=0/663 

كه به عنوان  9066و  9095،  9096كه با توجه به سه مقدار  666/9پس از انجام محاسبات الزم مقدار برازش مدل معادل شد با عدد 

برازش مدل كلي را به  666/9(  ؛ حصول مقدار 9990معرفي شده است)وتزلس و همکاران، GOFمقادير ضعيف، متوسط و قوي براي 

 صورت قوي تاييد مي نمايد .
 

 GOF( معيار 1-4جدول 
 

 نتيجه آزمون فرض GOF معيار برازش كلي مدل نام متغير

 قوي GOF=0/663 666/9 مدل تاثير فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازماني

 برازش مدل كلي را به صورت قوي تاييد ميشود 666/9حصول مقدار 

 

 آزمودن فرضيه ها  -3-2
 ( مربوط به هر يک از فرضيه هاt-values)مقادير   tضرايب معناداري

 ( مربوط  فرض اصلي پژوهش : t-values)مقادير   tضرايب معناداري

بين فرهنگ سازماني و رفتارشهروندي سازماني رابطه معنادار وجود ندارد 


0
H

 

بين فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني رابطه معنادار وجود دارد 
1

H 

 

                                                           
27 .Tenenhaus 

28 .Wetzels 
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بيشتر شود، نشان از صحت رابطه ي بين سازه ها و در نتيجه تاييد فرضيه هاي پژوهش در  6006در صورتي كه مقدار اين اعداد از 

  مي باشد(. 6092و  9058به ترتيب  %0000و  %00است.) اعداد معناداري در سطوح اطمينان  %05سطح اطمينان 

رابطه علت و مربوط به هر يک از متغيرهاي مرتبط با فرضيه اصلي را نشان مي دهد.   t( ضريب معناداري 9-2( و )6-2شکلهاي )

سنجيده شده  Smart PLS 2 افزار در قالب بخش مدل ساختاري و توسط نرم رفتار شهروندي سازماني و فرهنگ سازمانيمعلولي بين 

دار و مستقيم است؛ بدين ترتيب  نمايان است، رابطه بين دو سازه اصلي پژوهش معني( 9-2( و )6-2هاي ) همانطور كه در شکل .است

 .داري دارد تأثير مثبت و معنيرفتار شهروندي سازماني بر  فرهنگ سازماني
 

 ( نتيجه آزمون فرض اصلي پژوهش2-4جدول 

 

دارد. اين بدين معني است درنتيجه بين تعميق و گسترش فرهنگ سازماني و ايجاد رفتار شهروندي سازماني رابطه معناداري وجود 

كه با  گسترش و تعميق فرهنگ سازماني در مجلس شوراي اسالمي بر ميزان ايجاد و ارتقاء رفتار شهروندي سازماني اهميت بسزايي دارد و 

 يابد.به تناسب ميزان افزايش اين مولفه در بين كاركنان بانک ؛ رفتار شهروندي سازماني آنان نيز ارتقاء مي

 

 ضرایب استاندارد شده مسيرهاي مربوط به فرضيه ها -3-2-1
ضرايب استاندارد شده بين متغير مستقل و وابسته نشان مي دهد كه متغير مستقل اين ميزان درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين 

 ( ضريب استاندارد شده مسير مربوط به فرضيه اصلي را  نشان مي دهد.9-2( و )6-2مي كند. شکل هاي )

 

 
 فرضيه اصلي  t( ضریب معناداري1-4شکل 

 نتيجه آزمون فرض ضريب مسير رفتار شهروندي سازماني نام متغير

 تاييد فرضH1 0/864 41.389941 فرهنگ سازماني

 بزرگتر است فرض اصلي تاييد مي گردد. 6006با توجه به اينکه ضريب معناداري بدست آمده از عدد 
تاييد رابطه و اثر گذاري 

 مستقيم
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توان در ميفرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني مجلس شوراي اسالمي در شهر تهران  مثبت بين تاثيربا توجه به وجود ضريب 

را در پي خواهد داشت. كه فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان اثر مستقيم و مطلوبي انتظار داشت  %05سطح اطمينان 

دهد كه متغير مستقل چند درصد از شده است. ضريب تعيين نشان مياز نرم افزار بدست آمده و تعيين  862/9اين رابطه  مسيرضريب 

فرهنگ متغير  Smart PLSافزار  ب استاندارد خروجي نرميطبق ضراو كند. بر اين اساس تغييرات متغير وابسته را توضيح و تبيين مي

ضرايب علي مسيرهاي بين دو سازة اصلي پژوهش  بيني كند.را پيش رفتار شهروندي سازمانياز تغييرات  %2/86توانسته است  ازمانيس

 (902. )شکل دارددر مجلس شوراي اسالمي را  رفتار شهروندي سازمانيبر  فرهنگ سازماني تأثير رابطه بين دو متغير و نشان از 

 

 
 فرضيه اصليمربوط به استاندارد شده مسير  ( ضریب 2-4شکل 

 

 ( مربوط  به فرضيات تحقيق  t-values)مقادیر   tنتایج آزمون فرضيات فرعي و ضرایب معناداري -3-2-2

و ضريب مسير بدست آمده حاصل از خروجي نرم افزار نشان مي دهد  t( ضريب معناداري 9-2( و )6-2همانگونه كه در شکلهاي )

باالتر بوده و مورد تاييد قرار گرفته اند و اين بدين معني است  06/6كليه فرضيات تحقيق به استثناء فرضيات سوم و پنجم تحقيق از عدد 

به ره آورد بر اساس نتايج مندرج در جداول ذيل بر ميزان رفتار كه كليه ابعاد و مولفه هاي فرهنگ سازماني به استثناء ابعاد نوآوري  و توجه 

 تاثير گذار بوده و در اين پژوهش مورد تاييد قرار گرفتند. مجلس شوراي اسالمي  شهروندي سازماني كاركنان

 جداول ذيل نتايج جمع بندي شده هر يک از آزمونهاي فرضيات را به تفکيک نشان مي دهد.
 

 آزمون فرضيات پژوهش  ( نتایج کلي3-4جدول 
 

 رفتار شهروندي سازماني فرهنگ سازماني نام متغير

 41.389941  فرهنگ سازماني

 2.811725 7.974866 جاه طلبي

 2.235468 6.267412 توجه به جزييات

 0.460049 10.428280 نوآوري

 2.845982 16.861307 پايداري و ثبات

 0.588012 10.790560 توجه به ره آورد
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 4.613953 11.596933 توجه به كاركنان )مردم گرايي (

 2.078309 8.205805 همکاري تيمي
 

 ( نتایج آزمون مي ان تاثير گذاري ابعاد متغير اصلي بر رفتار شهروندي سازماني4-4جدول 
 

روابط معناداري بين ابعاد فرعي با 

 متغير اصلي و بين فرض اصلي پژوهش

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

 41.389941 0.020864 0.020864 0.867811 0.863548 رفتار شهروندي <- فرهنگ سازماني

 7.974866 0.015768 0.015768 0.129974 0.125747 فرهنگ سازماني < جاه طلبي

 6.267412 0.021442 0.021442 0.134178 0.134384 فرهنگ سازماني <توجه به جزييات 

 10.428280 0.017575 0.017575 0.181625 0.183273 فرهنگ سازماني < نوآوري

 16.861307 0.011729 0.011729 0.194010 0.197765 فرهنگ سازماني <پايداري 

 10.790560 0.013804 0.013804 0.149185 0.148958 فرهنگ سازماني <ره آورد

 11.596933 0.015839 0.015839 0.181267 0.183685 فرهنگ سازماني <توجه به كاركنان

 8.205805 0.017040 0.017040 0.142082 0.139831 فرهنگ سازماني <همکاري تيمي

 هاي تحقيق بر اساس تحليل مسير( نتيجه آزمون فرضيه5-4جدول 
 

تاثير ابعاد فرهنگ سازماني 

 بر رفتار شهروندي سازماني
Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

رفتار <- جاه طلبي

 شهروندي سازماني
0.367961 0.377066 0.130866 0.130866 2.811725 

رفتار  <- توجه به جزييات 

 شهروندي سازماني
-0.295923 -0.306095 0.132376 0.132376 2.235468 

رفتار شهروندي  <- نوآوري 

 سازماني
-0.046822 -0.050672 0.101777 0.101777 0.460049 

رفتار  <- پايداري و ثبات

 شهروندي سازماني
0.214948 0.218321 0.116441 0.116441 2.845982 

رفتار  <- توجه به ره اورد

 شهروندي سازماني
0.080235 0.095969 0.136451 0.136451 0.588012 

رفتار  <- توجه به كاركنان 

 شهروندي سازماني
0.401979 0.396694 0.087123 0.087123 4.613953 

رفتار  <- همکاري تيمي

 شهروندي سازماني
0.195103 0.184730 0.093876 0.093876 2.078309 

 

دهد كه براساس آن به تأييد يا رد فرضيه اقدام شده براساس فرضيات تحقيق را ارايه ميجدول زير رابطه ميان متغيرهاي تحقيق 

 است.
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 هاي تحقيق بر اساس تحليل مسير( نتيجه آزمون فرضيه -4جدول 
 

 نوع فرضيه
شماره

 
 سواالت و يا فرضيات

ضرايب 

 (tمعناداري )

ضرايب 

 مسير

نتيجه آزمون 

 فرضيه

سوال يا فرض اصلي 

 تحقيق

آيا فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان 

 مجلس شوراي اسالمي تاثير دارد؟
 تاييد شد 0/864 41/38

 

 

سوالت و يا 

فرضيات فرعي 

 تحقيق

6 
آيا جاه طلبي بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان مجلس 

 شوراي اسالمي تاثير دارد؟
 تاييد شد 0/195 2.811725

9 
بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان  جزئياتتوجه به آيا 

 كاركنان مجلس شوراي اسالمي تاثير دارد؟
 تاييد شد 0296 2.235468

6 
آيا نوآوري و پذيرش ريسک بر رفتار شهروندي سازماني 

 كاركنان مجلس شوراي اسالمي اثير دارد؟
 رد شد 0/047- 0.460049

2 
سازماني كاركنان پايداري و ثبات بر رفتار شهروندي `آيا 

 مجلس شوراي اسالمي تاثير دارد؟
 تاييد شد 0/215 2.845982

5 
ي )ره آورد(  بر رفتار شهروندي سازماني جه گرايينتآيا 

 كاركنان مجلس شوراي اسالمي تاثير دارد؟
 رد شد 0/080 0.588012

6 
بر رفتار شهروندي  يي(گرا)مردم كاركنانتوجه به آيا 

 مجلس شوراي اسالمي تاثير دارد؟سازماني كاركنان 
 تاييد شد 0/402 4.613953

2 
بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان  ي )همکاري(يم گرايتآيا 

 مجلس شوراي اسالمي تاثير دارد؟
 تاييد شد 0/368 2.078309

 

  گيري نتيجه
فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني مجلس  مثبت بين تاثيربا توجه به وجود ضريب بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش و 

رفتار از تغييرات  %2/86توانسته است  فرهنگ سازمانيدهد متغير مستقل نشان ميكه  862/9اين رابطه  مسيرضريب شوراي اسالمي با 

 عناداري تعيين  ضريب تاثير منمايد و با توجه نتايج حاصل از تحليل مسير بين دو سازه اصلي تحقيق و بيني را پيش شهروندي سازماني

رفتار بر  درصد  متغير فرهنگ سازماني05ميتوان نتيجه گرفت كه در فاصله اطمينان  26068با عدد  مسيرهاي بين دو سازة اصلي پژوهش

هاي تهيافا . كه اين يافته پژوهش ضمن تاييد فرض اصلي بدارددر مجلس شوراي اسالمي تاثير مستقيم و معناداري را  شهروندي سازماني

، هرانتعلمي دانشگاه يئتهي اعضاي فرا نقشسازماني و رضايت شغلي و رفتارهاي (كه پژوهشي در خصوص ارتباط فرهنگ6689ترابي كيا )

سازمان -فردسازماني با يگانگي در پژوهش خود رابطه بين فرهنگكه  ،(6682اردالن و همکارانش )هاي و با يافته راستاهمانجام داده است، 

( در پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه بين هوش هيجاني، 9962همکاران )زيبايي و هاي ، و همچنين با يافتهقراردادند يبررس را مورد

ي سازمانفرهنگي و رفتار شهروندي سازماني در بين كارمندان دانشگاه تربيت مدرس كه  به اين نتيجه دست يافت كه؛ بين سازمانفرهنگ

.از سوي ديگر بر اساس يافته هاي كلي و نتايج  باشد.يم راستاهم. همخواني و ار شهروندي سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود داردو رفت

حاصل از اين پژوهش چنين استباط مي گردد كه با يافته هاي پژوهشهاي سايرين در حوزه بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر رفتار مدني و 

ي ي تعهد سازمانگرواسطهي و اعتماد سازماني با نقش سازمانفرهنگ تأثير( در پژوهشي كه تحت عنوان بررسي 9969سوفيا )شهروندي نظير 

( در 9966) درسانا اديله موسبهنتايج حاصل از پژوهشي كه  آموزش عالي خصوصي در مالزيا و با مؤسساتبر رفتار شهروندي سازماني در 

ان ي سازماني انجام شد، كه  نتايج آن نشرفتار شهروندي بر عملکرد كاركنان از طريق سازمانفرهنگشخصيت و  تأثيراندونيزيا تحت عنوان 

 مثبت و معناداري بر رفتار شهروندي كاركنان دارد.  تأثيري سازمانفرهنگشخصيت و  كهداد 

سازماني و عوامل -رسي ارتباط بين رفتار مدني( با عنوان بر9969احمدي )همچنين با نتايج و يافته هاي پژوهش انجام گرفته توسط 

-سازماني بر ارتقاي رفتار مدني و عدالتيرگذار بر آن، كه نشان داد عوامل خارجي مثل؛ فرهنگ و جو حاكم بر سازمان تأثداخلي و خارجي 

،، پورصادق و دهقاني (6682اردالن و همکارانش ) (،6686) زادهحسنسازماني مؤثرند و هم چنين با تحقيقات و يافته هاي ديگران نظير 
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؛ 6086اسميت و همکاران، )( 6005)69(، ارگان و ون داين 9992، 90(، سيلورتورنه، كولين6606همکاران )(، احمدي زاده و 6606)

؛ 9992ن و كول، ؛ كوه9996؛ بينستوک و همکاران، 9992( )اپل بام و همکاران، 6089) 66( و وينر 6006) 69(، شال 6005، 66آكوينو

(  6002نت مير )( 6006اورگان و كانوسکي ) 9996و همکاران،  65؛ چيون لو6088؛ ارگان، 9995، 62؛ گنزالز9999كروپانزانو و بيرن، 

 9دارد  ( هم راستا و هم خواني9992)68دانلوپ و لي (9996) 62( پورانو و همکاران6008و همکاران ) 66(، چن9995آلپرآرتورک )

، رهبري سازماني، خصوصيات حاكم بر سازمانسازماني)اين هم خواني و همراستايي بدان معناست كه ابعاد فرهنگنتايج بررسي  

شوراي  مجلسرفتار شهروندي سازماني كاركنان  بروز مديريت كاركنان، انسجام سازماني، تمركز استراتژيک و معيارهاي موفقيت( با ميزان

 رابطه مثبت و معناداري دارد. اسالمي 

ها و اهداف سازمان هايي كه فرهنگ آن قوي است، اعضاي سازمان از رسالتتوان بيان نمود كه، در سازماندر توجيه اين نکته مي

عالوه ميان اهداف كاركنان سازمان و مديريت، همسويي الزم مشاهده مي گردد. در اين آگاهي كامل داشته و نسبت به آن تعهد دارند به

را درگرو حداكثر شدن منافع سازماني دانسته اين امر، عاملي مثبت در جهت عملکرد سازماني و  ر شدن منافع خودصورت كاركنان حداكث

 اثربخشي بهتر آن خواهد بود.

عالوه بروز پيامدهاي رفتار مثبت از سوي كاركنان، ازجمله؛ رفتار شهروندي سازماني نيز از نتايج مهم و شايان توجه چنين به 

فرهنگ يک سازمان، سطح بااليي از ثبات رفتاري در اعضا را از طريق وفاداري، تعهد شخصي، كه ي قوي خواهد بود.  وقتيسازمانفرهنگ

 يري، پويايي و خالقيتخطرپذكه در سازمان، سطح باالي يوقتيري گسترده و جامع، كار تيمي، خود مديريتي و نفوذ اجتماعي ، پذجامعه

ود فرهنگ قوي در در سازمان اين است كه جابجايي كاركنان به شدت كاهش مي يابد و اعضاي سازمان در شود. نتيجه وجيم كاربردهبه

 باره جايگاه و محل آن، اتفاق نظر كامل دارند. چنين اتفاق نظر كاملي باعث انسجام، وفاداري و بروز رفتار شهروندي سازماني مي شود.

يري و پذانعطافكنند و يمدهند؛ بلکه تغيير را ايجاد يمييرات محيطي واكنش نشان با سرعت به تغ تنهانهدر چنين سازماني اعضا 

ير مثبت بر روي رفتار شهروندي سازماني تأثتوان انتظار داشت  كه اين عوامل كنند.  در چنين شرايطي مييمآزادي را در سازمان تشويق 

كه  توان انتظار داشتوقتي چنين فرهنگي بر بانک مذكور حاكم گردد، مي ديگريعبارت بهخواهد گذاشت. كاركنان مجلس شوراي اسالمي 

 دهند. اين سازمان است، را انجام مي انتظار كلي مورد هاييازمندين حداقل ماورا كه يفرا نقش رفتاركاركنان تابعه 

يا  و شخصي وظيفه بهبود نوآورانه براي هاييطراحو  داوطلبانه و  خالقانه هاييتفعالمجلس شوراي اسالمي در اين حالت كاركنان 

 زندگي در پذيرييتمسئول همکار، پيروي از قوانين و مقررات، رعايت حقوق ديگران وو مشاركت به تمايلسازماني سازمان متبوع   عملکرد

 .دارند.  سازمان نآ از مناسب تصويري ارائه نيز و سازماني

خدمت و بهسازي جامعه از جايگاه ممتازي در  خود در راستاي  ويژه كاركردهايدليل نقش و كاركنان مجلس شوراي اسالمي به 

به اجتماع و محيط  مؤثرترخود زمينه خدمت بهتر و  سطح جامعه هستند. لذا هرگونه تالش آنان براي بهسازي و ارتقاي جامعه برخوردار

سيستمي از معاني و مفاهيم مشترک در ميان اعضاي سازمان است. ي وجود سازمانفرهنگاصلي در زمينه  .سازدميپيرامون خود را فراهم 

اند. اين الگوها باعث آمده وجوده ب مرورزمانبهوجود دارد كه  ورسوم آدابو  هاداستانها، ها، ارزشها، سمبلاز باور در هر سازماني الگويي

 آيد و همه به وجودرا ابراز كنند، درک مشترک و يکساني  شوند كه در خصوص اينکه سازمان چيست و چگونه اعضاء بايد رفتار خودمي

 است. قائلو ارزش  گذاردمياعضا به آن احترام 

 ي مشترکهاارزشهاي مشترک، فرضيات و يشهاندسازماني همان گيريم كه فرهنگيمچنين نتيجه  شدهارائهبا توجه به مفروضات 

 كنند.و اينکه كارها چگونه انجام شود، استفاده مي شتركشانمافراد است كه از آن براي پيشبرد اهداف و مقاصد 

بت و مث و ابعاد آن به استثناء بعد نوآوري و توجه به ره آورد تاثيرسازماني نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه، متغير فرهنگ

ق د تا از طرينبکوشالزم است كه  مديران اين سازمانبر اين اساس . و مجلس شوراي اسالميمعناداري بر بروز رفتار شهروندي سازماني در 

 طلوبم اهدافتحقق  جهت نقش شايسته و بايسته خود را در اي آماده كنند كه كاركنان تابعهگونهزمينه را به ،قوي سازمانيفرهنگ ايجاد
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رده تا درنهايت به بهبود و عملکرد كاري و گروهي سازمان ايفا كرده و از اين طريق زمينه را براي بهبود رفتار شهروندي مورد انتظار آماده ك

ازماني رفتار شهروندي سمنظور تضمين بهمديران استراتژيک در اين سازمان قانون گذار توان گفت مي ديگرعبارتبه. اين سازمان منجر گردد

 بپردازند. سازمانيفرهنگناچارند به توسعه و ارتقاي سطح و بهبود محيط سازمان متبوع خود 

آورد كه افراد را به رفتار شهروندي سازماني يم به وجودجوسازماني را سازماني قوي ؛ فرهنگپژوهش، اين نتايج حاصل از  اساس بر

سازماني قوي است كه باعث بروز رفتار شهروندي سازماني دربين اعضاي اين توان گفت كه در يک فرهنگيمكند. يا يمتشويق و ترغيب 

صورت  سازمانيفرهنگ  و همچنين تالش در جهت تقويت سازمانيفرهنگحفظ تالش جدي براي همين دليل بايد  به شود.يمسازمان 

 گيرد.

، فرهنگ سازماني مناسبي حاكم باشد، تعارض در سطح پاييني قرار دارد؛ اشتياق، كههمچنان نتايج پژوهش نشان داد كه ، وقتي

مان رسند كه سازكنند.  و كاركنان به اين باور ميخورد، افراد مشتاقانه و فعاالنه عمل ميميهيجان و شادي در بين كارمندان زياد به چشم 

وقت است كه، دهد، رفتارهاي مدير عادالنه است، و در سازمان جوسازماني سالم حاكم است. آنهاي آنان اهميت ميبه نيازها و خواسته

نقشي يا رفتار شهروندي سازماني اعضاي سازمان افزايش  رود و درنتيجه رفتارهاي فراميزان رضايت و تعهد آنان نسبت به سازمان باال مي

اي از وضع موجود سازمان رضايت نداشته گونهيابد. زيرا  كاهش و يا نقصان در رفتار شهروندي سازماني زماني موضوعيت دارد كه افراد بهمي

 د باشند.هاي خوباشند و خواهان تغيير وضع موجود در جهت خواسته

سازماني يکي از تأثيرگذارترين عوامل بر هاي مربوط به اين مورد، حاكي از آن است كه  فرهنگوتحليل داده نتايج حاصل از تجزيه

ايجاد جوهمکاري و عملکرد گروهي در سازماني مناسب و به تعقيب آن بروز رفتار مناسب شهروندي سازماني است. يعني هرچه جو همکاري 

وجود خواهد آمد و برعکس آن، به دنبال آن زمينه بروز رفتار  سازماني قوي بهازماني مناسب در سازمان حاكم باشد فرهنگگروهي و س

 شود. شهروندي مناسب در سازمان ايجاد مي

ي شهروند به چه ميزان است؟ نشان داد كه رفتارمجلس شوراي اسالمي آمده در اين مورد كه رفتار شهروندي كاركنان دستنتايج به

نين توان چسازماني كاركنان مذكور بر اساس نتايج و يافته هاي حاصل شده  در حد متوسط است. از داليل رسيدن به چنين نتيجه را مي

سازماني قوي، اشتياق شغلي و رضايت شغلي و همچنان هويت شغلي را بيان كرد كه، فضاي و جوسازماني سالم و رقابتي، حاكميت فرهنگ

في را براي دهند كه انرژي كايل رسيدن به چنين نتيجه دانست. ديگر اينکه، اكثريت كاركنان را افراد جوان و باانگيزه تشکيل ميازجمله دال

 توان ازجمله داليلهاي ارتقاء و كسب مهارت، دانش و تخصص و فضاي رقابتي را نيز ميهاي فراتر از نقش را دارا هستند و انگيزهفعاليت

 اي دانست.ن نتيجهرسيدن به چني

همچنين با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش بايد اذعان نمود كه ابعاد نوآوري و ريسک پذيري ؛ و همچنين بعد توجه به ره اورد 

تاثير گذار نبوده است. و بر اساس ضرايب عدد معناداري بدست آمده ناشي از مجلس شوراي اسالمي بر ميزان رفتار شهروندي كاركنان 

تجزيه تحليل ميزان تاثير گذاري ابعاد فرهنگ سازماني بر متغير رفتار شهروندي سازماني و مقايسه بين آنها مشخص شد كه بعد توجه به 

بيشتري برخوردار بوده و پس از آن نيز توجه به جزييات  از اهميت رفتار كاركنان در بين ساير مولفه هاي فرهنگ سازماني از تاثير گذاري 

 ت .برخوردار اسمجلس شوراي اسالمي و اولويت بيشتري در تاثير گذاري بر ميزان مطلوبيت رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان 
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 منابع و مراجع
وقت تمام علمييئتدر برابر تغيير در بين اعضاي ه (. بررسي رابطه جوسازماني و مقاومت6620آذري، محمود ) [6]

كارشناسي ارشد مديريت آموزشي،  نامهيانآزاد اسالمي و دولتي شهر تهران. پا يهافني دانشگاه يهادانشکده

 دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.

 و منابع يورها. موسسه مطالعات بهرهدر سازمان بانيان ايجاد تغيير و تحولين: آفر(. رهبران تحول6682) آغاز، عسل [9]

 .995، 996، 992انساني. شماره 

تهران: انتشارات (. 6689) يتئوري و طراحي سازمان؛ ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعراب. آل. دفت، ريچارد [6]

 .6. ، چ9هاي فرهنگي، ج دفتر پژوهش

(. رفتار شهروندي سازماني: 6682) فرجي ده سرخي، حاتم و ابيلي، خدايار؛ شاطري، كريم؛ يوزباشي، عليرضا [2]

ه سازماني، دانشکد مجموعه مقاالت اولين كنفرانس رفتار شهروندي. و پيامدها شرطيشپ يرهايمتغ ابعاد، ،هايژگيو

 مديريت، دانشگاه تهران.

و عملکرد سازماني در بين معلمان ابتدايي شهر تهران،  شدهيع(. رابطه بين رهبري توز6609احمدي، حسن ) [5]

 كارشناسي ارشد دانشگاه تهران. نامهيانپا

سازماني دانشگاه (. ارتباط ادراكات دانشجو از فرهنگ6680ليث صفار، زهرا ) و رضا؛ سعادتمند، زهرهاحمدي، غالم [6]

ه رهبري و مديريت آموزشي دانشگاه آزاد تحصيلي آنان در دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان. فصلنام يشرفتبا پ

 .99-0. صص 6680، 9اسالمي واحد گرمسار، سال چهارم، شماره 

[2] 6688. 

 تهران: نشر ني. .مديريت عمومي .(6686الواني، سيد مهدي ) [8]

 انتشارات مؤلف.يز: تبر ،چاپ اول سازمان مديريت فرهنگ(. 6622) زاده، سليمان يرانا [0]

يک پروژه تربيتي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان در تحول  يراتمدرسه و بررسي تأثجو (. 6622) زهرا ،بازرگان [69]

 .09. مدرسه. تهران، ص رواني –جو اجتماعي 

رابطه جوسازماني و وجدان كاري با عملکرد (. 6680) نوري، ابوالقاسم و ، هاجر؛ عريضي، حميدرضايبراتي احمدآباد [66]

 .66ه كاربردي، شمار يشناسفصلنامه روان .شغلي

 آموزشي تحولي رهبري رابطه محور بر آموزش مديريت (. توسعه6609) موحد زاده، ايوب و بهرنگي، محمدرضا [69]

 .2-90: 696شماره  تربيت و تعليم دبيران، فصلنامه سازماني شهروندي و رفتار مديران

مديريت  يهادانشکدهسازماني بررسي فرهنگ. (6688شاكري نوائي، غالمرضا ) و ني، محمدحسيپور كاظم [66]

 .62-69: 66مديريت(، شماره  نامهژهيمجله علوم انساني )و .هادانشکده يورتهران و نقش در بهره يهادانشگاه

( تاثير فرهنگ سازماني با نقش ميانجي رهبري تحول آفرين بر رفتار 6606پورصادق ، ناصر ، دهقاني ، حميدرضا ) [62]

ع نفت و انرژي. مقاله كنفرانسي دانشگاه ازاد اسالمي رودهن . دوره دكتري شهروندي سازماني در شركت توسعه صناي

 6606تابستان 

انواع قدرت توسط مدير و جوسازماني انواع مدارس متوسطه  يريكارگ(. بررسي رابطه به6689، حسن )آبادييحاج [65]

 .لوم تربيتي دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و عيكارشناسي ارشد مديريت آموزش نامهيانشهرستان مشهد. پا

تاري علوم رف يهاسازماني و تمايل به ارزيابي كيفيت در دانشکدهبررسي رابطه بين فرهنگ. (6609حسنلو، حسين ) [66]

 و علوم تربيتي. يشناسدانشگاه تهران، دانشکده روان .و اجتماعي

مشهد.  9هاي دخترانه ناحيه يرستاندبمديران در  نفسعزت(. بررسي رابطه جوسازماني و ميزان 6689خزايي، زهرا ) [62]

 دانشگاه تهران. نشدهچاپنامه كارشناسي ارشد، يانپا

، جلد دوم، تهران، 2/658(. تئوري و طراحي سازمان، اعرابي و پارساييان، فرهنگ و مديريت،6686آل ) دفت ريچارد. [68]

 .666ص ي فرهنگي، چاپ چهارم، هاپژوهشانتشارات دفتر 

 يهاپژوهش دفتر :تهران٬محمد اعرابي و پارسائيان علي ترجمه٬(. مديريت رفتار سازماني6686)استيفن ٬رابينز [60]

 .فرهنگي
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 علمييئتهاعضاي  ازنظرسازماني بر اساس مدل دنيسون (. بررسي ابعاد فرهنگ6688محمد )و عليزاده،  ف رحيم نيا، [99]

 .629-622ص ، 65وسي، شماره دانشگاه فردوسي مشهد. مجله مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فرد

سازماني بر استقرار فرايندهاي مديريت دانش (. تأثير عوامل فرهنگ6609رحيميان، حميد و شامي زنجاني، هانيه ) [96]

 پردازش و مديريت اطالعات. نامهپژوهشيزي سازمان امور مالياتي كشور. ربرنامهدر معاونت فناوري و 

سازماني و بررسي شناخت عوامل رفتار شهروندي . (6685توره، ناصر ) و رضازارعي متين، حسن؛ جندقي، غالم [99]

 .66-66صص سال چهارم، شماره دوازدهم،  .ارتباط آن با عملکرد سازماني، فرهنگ مديريت

شهروندي سازماني  (. رفتار6682)اهلل يرضا؛ بهرنگي، محمدرضا؛ نوه ابراهيم، عبدالرحيم و فرزاد، ول ، حسنآباديينز [96]

پژوهش، پيشايندها و پسايندها. نوآوري آموزشي. سال هفتم، شماره  يشناسمعلمان: تحليلي بر ماهيت اهميت، روش

 .669-25، ص 98

انتشارات مركز  . تهران:روانشناسي كاربردي براي مديران در خانه و مدرسه و سازمان. (6620) ساعتچي، محمود [92]

 .مديريت دولتي

(. تحليل رابطه با جوسازماني با 6606) گيوي، محمدرضا يليآرمان و اسماعسبزي پور، مجيد؛ احمدي زاده،  [95]

 يهاو كتابخانه يرسانعمومي. تحقيقات اطالع يهانگرشي و رفتار فرا نقش در نيروي انساني كتابخانه يرهايمتغ

 .699-586(، 2)62عمومي، 

هاي شخصيتي يژگيوبا  جوسازماني(. بررسي رابطه 6689ي؛ بختيار حسنعلي و سليمي، قربانعلي )عل يدسسيادت،  [96]

. مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز. دوره سوم. شهر اصفهانمديران مدارس متوسطه 

 شماره چهارم.

كارشناسي ارشد  نامهيانپا .انشگاه تهرانارزيابي رفتار شهروندي سازماني كارشناسان د. (6688) شاطري، كريم [92]

 دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.

 ، تهران: انتشارات خرد.يمترجمه: محجوب، محمدابراه .فرهنگ سازمان. (6686شاين، ادگار ) [98]

، پايان نامه (  تاثير فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي با متغير ميانجي جو سازماني 6606شاه بينا ، احمد ) [90]

 كارشناسي ارشد 

(. بررسي رابطه جوسازماني مدرسه با روحيه كار آفريني در دانش آموزان. پايان نامه كارشناسي 6685شيرزادي، هما ) [69]

 ارشد چاپ شده دانشگاه تهران.

ارشناسي نامه كيانپايه كارآفريني در دانش آموزان. باروح(. بررسي رابطه جوسازماني مدرسه 6685شيرزادي، هما ) [66]

 ارشد دانشگاه تهران.

(. رابطه جوسازماني نوآورانه و اشتياق شغلي با رفتار مدني سازماني در كاكنان زن. 6606همکاران )و  سحر صفرزاده، [69]

 .89-60ص  6606چهاردهم. زمستان: شماره فصلنامه علمي پژوهشي زن و فرهنگ؛ سال چهارم.

بين ابعاد جوسازماني و خالقيت در معلمان شهرستان سمنان.  رابطه(. بررسي 6682صمدي، پروين و شيرزادي، هما ) [66]

 نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران.يانپا

 ( بررسي تاثير فرهنگ و مديريت جهادي با نقش متغير ميانجي كارآفريني سازماني6606طباطبايي فر ،سيد محمد ) [62]

، هشتمين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت  بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان بانک توسعه صادرات ايران

 تهران 6606؛ پاييز 

 .(. مديريت رفتار سازماني. تهران: انتشارات اميركبير6688) يعل ٬عالقه بند [65]

ها، دانش مديريت، سال دوازدهم، رهبري و مديريت در دانشگاه (.6628) حيدر يدحسيني، س اكبر ويعل فرهنگي، [66]

 .6628، زمستان 22شماره 

شناسي آموزش يبآسسازماني و تأثير آن بر آموزش سازماني. نخستين همايش (. فرهنگ6609فياض، ايراندخت ) [62]

 سازماني.

 درباره مباني رفتار سازماني و انگيزشي. تهران: مركز مديريت دولتي. ييها(. مقاله6629) گروهي از نويسندگان [68]

نامه كارشناسي يانپاسازماني و ارتباط آن با عملکرد مديران، (. بررسي ابعاد تعهد 6628ي زاده، تهمينه )محمدعل [60]

 ارشد. دانشگاه تهران.
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 (. رابطه6609) حميدي، مهرزاد؛ سجادي، سيد نصراهلل؛ جعفري، اكرم و مرادي چالشتري، جواد ؛مرادي، محمدرضا [29]

 .ايران اسالمي جمهوري بدنييتسازمان ترب در سازماني شهروندي رفتار و تبادلي - ينآفرتحول رهبري يهاسبک

 .695 -659: 8ورزشي، شماره  مديريت

سازماني و مديريت مشاركتي در واحدهاي ستادي بانک (، بررسي رابطه بين فرهنگ6682) مطلبي اصل، محمد [26]

 نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران، دانشکده مديريت.پايان .سپه

هاي تحقيقاتي. فته، مديريت منابع انساني در سازمانياپرورشي هاهوش(. مديريت بر 6609مظاهري، عباس ) [29]

 موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي. -پژوهي علوم فناوري دفاعييندهآانتشارات مركز 

 : ترمه.انتشارات (. سازمان و مديريت، رويکردي پژوهشي. تهران،6622) مقيمي، سيد محمد [26]

جلد  رفتار سازماني )سطح سازماني(. پژوهشنامه مديريت؛(. مديريت 6609) مقيمي، سيد محمد و مجيد، رمضان [22]

 .تهران: راه دان ،سوم

)موردمطالعه: سازمان  سازماني بر اساس مدل دنيسون(. شناخت فرهنگ6686) منوريان، عباس و بختايي، امير [25]

 .6-65مديريت، تهران صص  الملليينچهارمين كنفرانس ب .مديريت صنعتي(

بر رفتار شهروندي سازماني نيروهاي دانش گر  ينآفر(. بررسي تأثير رهبري تحول6606) و همکاران يكمال يرم [26]

 .655-668، صفحه 6606، بهار 6، شماره 9دوره  .شركت ملي نفت ايران

 يسطرون.انتشارات  (. روابط انساني در آموزشگاه. تهران:6688، سيد محمد )يكمال يرم [22]

سازماني و بهره وري كاركنان در (. رابطه بين فرهنگ6688مهدي ) نصير پور، اشکان؛ رئيسي، پوران؛ هدايتي،سيد [28]

، 69پژوهشي مديريت سالمت، دوره  -هاي عمومي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي ايران، فصل نامه علميبيمارستآن

 .62-92، صفحات 65شماره 

وزارت علوم و  :. تهرانآبادييمحسين ابراه :ها. ترجمهها و ارزش(. دانشگاه رسالت6689) وبر، لوک اي و همکاران [20]

 تحقيقات و فناوري.

 شناسي آموزش سازماني.يبآسسازماني و تأثير آن بر آموزش. نخستين همايش (. فرهنگ6609) عبد الهوثوقي،  [59]

عباس زاده  يدمحمد س ير. ترجمه ميتئوري، تحقيق و عمل در مديريت آموزش. ميسکل سيسيل ج، ؛وين ک، هوي [56]

 (. اروميه: انتشارات دانشگاه اروميه.6626)
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