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Abstract
Background and Objectives: The relationship between organizational culture (OC) and
organizational citizenship behavior (OCB) is one of the main issues in management literature
and has been considered theoretically and empirically in recent years. The purpose of this study
was to investigate the relationship between organizational citizenship behavior and
organizational culture in Tabriz University of Medical Sciences and Health Services.
Material and Methods: This was a Cross-sectional study conducted in 2018. The study
population consisted of all the university staff (900 people), of whom 367 were selected
according to the Cochran formula using simple random sampling method. Data collection was
done through standard organizational culture and organizational citizenship behavior
questionnaire. Their reliability was confirmed by the Cronbach alpha coefficient. .Data were
analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (single
sample t-test, pearsone correlation coefficient) using SPSS software.
Results: The findings showed that there was a positive and significant relationship between
organizational culture and organizational citizenship behavior as well as each of its four
components.
Conclusion: According to the findings, there was a positive and significant relationship
between organizational culture and organizational citizenship behavior, Therefore, it is
recommended to promote organizational culture in order to increase organizational citizenship
behavior. Because Employees with a high organizational citizenship behavior can help
improve the general public's richness and have a positive impact on the whole organization.
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چکیده

زمینه و اهداف :فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دو موضوع مهم رفتاری هستند ،که امروزه در حوزە تئوریهای مـدیریت رفتـار
سـازمانی از جایگـاه ویژهای برخوردار بوده و بخش مهمی از مطالعات نظری و تجربی را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است .هدف
کلی مطالعه حاضر ،بررسی ارتباط بین مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و
درمانی تبریز میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه یک مطالعه توصیفی-تحلیلی بود ،که در سال  1397انجام گرفت .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی و پیمانی
دانشگاه (  900نفر) بود که از بین آنها تعداد  367نفر براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه انتخاب
شدند .گردآوری دادهها ازطریق پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفت .پایایی آنها ازطریق ضریب آلفای
کرونباخ تایید شد .دادههای پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحرافمعیار) و آمار استنباطی (آزمون تی و ضریب همبستگی)
ازطریق نرمافزار  SPSS 24تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد ،بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و نیز هریک از چهار مؤلفه آن ،ارتباط مثبت و معناداری برقرار
بود.
نتیجهگیری :نتایج بیانگر تأثیرپذیری مثبت رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از فرهنگ سازمانی بود .لذا،
پیشنهاد میشود ارتقای فرهنگ سازمانی بهمنظور افزایش رفتار شهروندی سازمانی مدنظر قرار گیرد .زیرا کارکنانی که رفتار شهروندی سازمانی
باالیی دارند ،به بهتر شدن و غنای عمومی کار کمک کرده و بر کل سازمان تأثیر مثبتی دارند.
کلیدواژهها :فرهنگ سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی ،رفتار اجتماعی
نحوه استناد به اين مقاله :اسکندری م ،پایدارفرد د ،مهدوینیک م .بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز .تصویر سالمت
1397؛ .298-292 :)4(9

 .1گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،واحد تبریز  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران )(Email: Maryam.eskandarii95@gmail.com
 .2گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،واحد تبریز  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
 .3گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران ،ایران

حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کرییتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

در دنیای پررقابت کنونی ،سازمانها پیوسـته در جسـتوجـوی
شیوههای جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تالش کارکنانشان
هستند .شرایط کامال متحول و حاکم بر سازمانها ،افزایش رقابـت و
لزوم اثربخشی آنها در چنین شرایطی ،نیاز آنها را به نسل ارزشمندی
از کارکنان آشکار میکند؛ نسلی که از آنها بهعنوان سربازان سـازمانی
یاد میشود ( ،)1بدون شک این کارکنان ،وجه ممیـزه سـازمانهـای
اثربخش از غیراثربخش هستند ( .)2کارکنان ،مزیـت واقعـی رقابـت
محسوب میشوند و بهعنوان سرمایههای انسانی سـازمان ،مهمتـرین
ابزار مدیران در تحقق اهداف سازمان مـیباشـند .در مکاتـب اولیـه
مدیریت ،افراد با رفتارهایی ارزیابی میشدند ،که در شـر شـلل و
شرایط احراز شلل از شاغل انتظار میرفت ،اما بـرخـالف گذشـته،
امروزه از کارکنان انتظار میرود در رفتارهای فراتر از نقش موردانتظار
عمل کنند ( .)3تحقیقات کنونی این رفتارهـا را تحـتعنـوان رفتـار
شهروندی سازمانی ،مدنظر قـرار داده و غفلـت از آنهـا در ارزیـابی
عملکرد کارکنان را نمیپذیرند و در آن به مشارکت بلندمدت فرد در
موفقیت سازمان تأکید میورزند ( .)4هرچند واژه رفتـار شـهروندی
سازمانی ،اولینبار بهوسیله بتمن ( )Batemanو ارگان (،)5( )Organ
مطر گردید ،اما این مفهوم از نوشتارهای بارنارد ( )6( )Barnardدر
مورد تمایل به همکاری و مطالعات کتز ( )Katzو کـان ()7( )Kahn
در مورد عملکرد و رفتارهای خودجوش و فراتر از انتظارات نقـش،
ناشی شده است ( .)8در رفتار شهروندی سـازمانی ،بـهطـورکلی آن
دسته از رفتارهایی موردتوجه قرار میگیرد که علیرغم اینکه اجباری
ازسوی سازمان برای انجام آنها وجود ندارد ،در سایه انجـام آنهـا از
جانب کارکنان ،برای سازمان منفعتهایی ایجاد میشود ( .)9ارگـان
( )Organو پاین ( ،)Paineرفتـار شـهروندی سـازمانی را بـهعنـوان
رفتارهای تحتاختیار فرد و داوطلبانه تعریف کرده و بیان مـیکننـد،
این دسته از رفتارها بهطور صریح و مستقیم بـهوسـیله سیسـتمهـای
رسمی پاداش موردتوجه قرار نمیگیرند ،اما باعث ارتقاء اثربخشی و
کارایی عملکرد سازمان میگردند ( .)10بنابراین نتیجه می گیریم که،
مدیریت در سازمانها باید بهدنبال راههایی برای ایجاد و گسترش این
فرارفتارها در سازمان باشد ( .)11یکی از راههای ممکن برای کمـک
به این مسئله ،فرهنگ سازمانی است .زیرا تأثیر فرهنگ سـازمانی بـر
اعضای سازمان بهحدی است ،که میتـوان بـا بررسـی زوایـای آن،
نسبت به چگونگی رفتار ،احساسات ،دیدگاههـا و نگـرش اعضـای
سازمان پی برد و واکنش احتمالی آنان را درقبال تحوالت موردنظـر
ارزیابی ،پیشبینی و هدایت کرد ( .)12با اهرم فرهنگ سازمانی ،بـه-
سادگی میتوان انجام تلییرات را تسهیل کرد و جهـت گیـریهـای
جدید را در سازمان پایدار کرد ( .)13محققان بیان داشتند ،که افزایش
فرهنگ شهروندی باعـث افـزایش بهـرهوری ( )14و کـارایی ()15
سازمان شده و به موفقیت سازمان کمک میکند ،که بـه تبـ باعـث
استفاده هرچه کارآتر از مناب میگردد و به مدیران اجازه میدهـد تـا
بیشتر وقت خود را صرف فعالیتهای بهرهوری نماینـد و همچنـین
توانایی کارکنان را برای انجام وظایفشان بهبود میبخشد (.)16
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نتایج تحقیقـات پادسـاکف ( )Podsakoffدرخصـوص ادبیـات
رفتار شهروندی سازمانی نشان داد ،که بین ابعاد فرهنگ سازمانی بـا
رفتار شهروندی سازمانی ،ارتباط وجود دارد ( .)17زارع و همکـاران
در مقالهای به بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی پرداختند و ارتباط مثبت و معناداری را بین آنها تایید کردند
( .)18یارخیاوی و همکاران به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و
رفتار شهروندی سازمانی در وزارت ورزش و جوانـان پرداختنـد و
رابطه بین آنها را تایید کردند ( .)2حقـوقی و حسـینیگـلافشـان در
پژوهشی به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتـار شـهروندی
سازمانی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران پرداختند کـه
نتایج مطالعه نشان داد ،ارتباط مثبت و معناداری بین آنها وجـود دارد
( .)19سهرابی زاده و همکاران به بررسی عوامل تأثیرگذار بـر رفتـار
شهروندی سازمانی در کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشـکی
شیراز در سال  1388پرداختند ،که فرهنگ سازمانی یکـی از عوامـل
مؤثر بر آن بود ( .)20نعیمی و همکاران در پژوهشی بر تحلیل اثرات
فرهنگ سازمانی و ابعاد آن بر رفتار شـهروندی سـازمانی در وزارت
جهاد کشاورزی پرداختند و به این نتیجه رسیدند ،که رابطه مثبـت و
معناداری بین آنها وجود داشـت ( .)21اسـماعیلی در پژوهشـی بـه
بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر رفتارهای شهروندی سـازمانی
در معاونت طر و برنامه و بودجه ناجـا پرداخـت ،کـه نتـایج ایـن
مظالعه تاییدکننده وجود رابطه بین آنها بود ( .)22ازآنجاییکه دانشگاه
علوم پزشکی تبریز یک سازمان انسان محور است ،رفتار شـهروندی
سازمانی نقش بهسزایی در میزان موفقیت این سازمان خواهد داشت
و علیرغم اینکه این موضوع در ارتقای اثربخشی این سازمان مـی-
تواند بسیار ارزشمند باشد ،تاکنون پژوهشی در زمینه رفتار شهروندی
سازمانی و گسترش آن در ایـن سـازمان ،انجـام نشـده اسـت و از-
آنجاییکه فرهنگ سازمانی بهدلیل ماهیت فراگیر و اهمیـت آن مـی-
تواند بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل بـر جـاری شـدن رفتـار
شهروندی سازمانی باشد ،لذا مسئله یا چـالش اصـلی فـراروی ایـن
مطالعه ،بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر رفتارهـای شـهروندی
سازمانی در دانشگاه علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی و درمـانی
تبریز بود ،تا راهنمای عمل مدیران در موفقیت سازمانها باشد.

مواد و روشها

این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظـر روش ،توصـیفی-
تحلیلی میباشد .جامعه آماری شـامل کلیـه کارشناسـان و کارکنـان
ستادی (رسـمی ،پیمـانی و کـار معـین) دانشـگاه علـوم پزشـکی و
خدمات بهداشتی و درمانی تبریز ( )900نفر بودنـد .بـرآورد حجـم
نمونه براساس فرمول کوکران انجام یافت ،که در سطح اطمینـان 95
درصد (خطای 5درصد) 367 ،نفر برآورد شد .پرسـشنامـه در بـین
 380نفر (بهصورت نمونهگیری دردسترس) توزی شد ،کـه پـا از
بررسی و حذف پرسشنامههای ناقص ،تجزیه و تحلیل یافتههـا بـر
روی  367نفر انجام گرفـت .ابـزار ایـن پـژوهش ،دو پرسـشنامـه
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اســتاندارد رفتــار شــهروندی ســازمانی (

Oregon & Kanovsky

 )Organizational Citizenship Behavior Inventoryاورگـــان
( )Oregonو کانوسکی ( )Kanovskyو پرسشنامه فرهنگ سـازمانی
دنیسون ) (Denison's Organizational Culture Questionnaireبود.
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی ) ،(OCBدر
سال  1996توسط کانوسکی و اورگان ساخته شد و مشـتمل بـر 15
سؤال است .این پرسشنامه ،در یک طیـف لیکـرت پـنج درجـهای
نمرهگذاری میشود و شامل پنج بعـد اسـت ،کـه عبارتنـد از :نـوع-
دوستی ،وجدان ،جـوانمردی ،رفتـار مـدنی ،ادب و مالحظـه (.)23
دنیسون ( )Denisonپرسشنامه فرهنگ سازمانی را در سـال 2000
طراحی کرد .این پرسشنامه حاوی 20سؤال است که شـامل چهـار
بعد فرهنگ مشارکتی ،فرهنـگ ثبـات ،فرهنـگ رسـالتی و فرهنـگ
سازگاری میباشد .ایـن پرسـشنامـه در یـک طیـف لیکـرت پـنج
درجهای از کامال موافقم تا کامال مخالفم ،نمرهگذاری میشود (.)24
روایی پرسشنامهها در مطالعات قبلی به تایید رسیده بـود (.)20،19
تعیین پایایی پرسشنامهها ،براساس آلفای کرونباخ در مطالعه پایلوت
با مشارکت  40نفر محاسبه شد ،که برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی
91درصد و برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 79درصد به-
دست آمد ،که نشان از باال بودن پایایی آنها دارد .در تجزیه و تحلیـل
اطالعات بهدستآمده ،از روشهای آمار توصـیفی بـرای بـهدسـت
جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان
جنسیت
مرد
زن
جم
سابقه خدمت
 5سال و کمتر
 6-10سال
 11-15سال
 16-20سال
بیشتر از  20سال
جم
سن
 20-25سال
 26-30سال
 31-35سال
بیشتر از  20سال
جم
سطح تحصیالت
دیپلم و زیر دیپلم
فو دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر
جم

آوردن فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحرافمعیار و در تحلیـل
استنباطی ،از آزمون تی تک نمونهای و نیز ضریب همبستگی پیرسون
برای بررسی رابطه بین متلییرها اسـتفاده شـد .در آزمـون تـی تـک
نمونهای ،چون تعداد گزینهها  5بود ،میانگین نظری  3در نظر گرفتـه
شد که با میانگین تجربی که از پرسشنامه استخراجشده مقایسه شد
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 24انجام گرفـت.
این پژوهش پا از کسب مجوز کمیتـه اخـال از دانشـگاه علـوم
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز ،انجام شد.

یافتهها

از بین  367نفر از پاسخدهندگان 239 ،نفر مـرد و  128نفـر زن
بودند .بیشترین سابقه خدمت مربوط به گروه  16تا  20سال بـا 202
نفر (55درصد) و بیشترین فراوانی در گروه سنی  31الی  35بـا 220
نفر ( 57درصد) بود و بیشترین سطح تحصیالت مربـوط بـه مقطـ
کارشناســی بــود ،کــه  250نفــر از پاســخدهنــدگان دارای مــدر
کارشناسی بودند.
اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان در جـدول شـماره ،1
ارایه شده است.

فراوانی
239
128
367
فراوانی
20
40
85
202
20
367
فراوانی
5
15
210
137
367
فراوانی
8
22
250
87
367

درصد فراوانی
65
35
100
درصد فراوانی
5
11
24
55
5
100
درصد فراوانی
1
4
57
38
100
درصد فراوانی
2
6
68/3
23/7
100
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همپنین نتایج نشان داد زیرمؤلفـه فرهنـگ رسـالتی ،بـاالترین
میانگین ( )1/07± 3/78را از دیدگاه کارکنان دانشگاه کسب کـرد.

جدول شماره  ،2شاخصهای توصیفی (میانگین ،انحرافمعیـار و
غیره) فرهنگ سازمانی و نیز زیر مؤلفههای آن را ارایه میدهد.

جدول  .2شاخصهای توصیفی فرهنگ سازمانی و زیر مؤلفههای آن
انحراف استاندارد
تعداد پاسخدهندگان
متغییر
1/03
367
مؤلفه فرهنگ سازمانی
1/09
367
فرهنگ مشارکتی
1/12
367
فرهنگ سازگاری
1/11
367
فرهنگ ثبات
1/07
367
فرهنگ رسالتی

برای تعیین اینکه از کدام آزمونهای آماری برای تحلیـل داده-
ها استفاده شود ،از آزمون نرمال بودن دادهها اسـتفاده شـد .نتـایج
آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان داد ،توزی دادهها نرمال بـود.
لذا برای تحلیل دادهها از آزمونهای پارامتریک استفاده شد.

میانگین
3/65
3/51
3/65
3/66
3/78

بین میانگین تجربی و میانگین نظری فرهنگ سازمانی ،تفاوت
معنادار مشاهده شد (جدول  .)3باتوجه بهاینکـه میـانگین تجربـی
بیشتر از میانگین نظری بود ،میتوان گفت کـه وضـعیت فرهنـگ
سازمانی با اطمینان 95درصد باالتر از متوسط بود.

جدول  .3نتایج آزمون تی تک گروهی درخصوص وضعیت فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مقدار تی
تعداد میانگین تجربی انحراف استاندارد میانگین نظری
متغیر
61/55
2/5
./5981
3/65
فرهنگ سازمانی 367

همچنــین بــین میــانگین تجربــی و میــانگین نظــری رفتــار
شهروندی سـازمانی کارکنـان ،تفـاوت معنـاداری وجـود داشـت
(جدول  .)4باتوجه بـهاینکـه میـانگین تجربـی بیشـتر از میـانگین

میانه
4
4
4
4
4

مد
4
4
4
5
5

درجه آزادی
366

سطح معناداری
./000

نظری بود ،میتوان گفت که رفتار شهروندی سازمانی بـا اطمینـان
95درصد باالتر از متوسط بود.

جدول  .4نتایج آزمون تی تک گروهی درخصوص وضعیت رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
متغیر

تعداد

میانگین تجربی

انحراف استاندارد

میانگین نظری

مقدار تی

درجه آزادی

سطح معناداری

رفتار شهروندی سازمانی

367

3/87

./4614

2/5

73/404

366

./000

نتایج ضریب همبستگی پیرسـون نشـان داد ،کـه مقـدار  Rدر
سطح  α=0/05در فرهنگ سازمانی و زیر مؤلفـههـای آن معنـادار
است و این بیانگر آن است ،که بین رفتـار شـهروندی سـازمانی و
جدول  .5ماتریا همبستگی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی
فرهنگ مشارکتی
فرهنگ سازمانی
ماتريس همبستگی
./703
*./634
R
رفتار شهروندی
./001
./000
Sig.
سازمانی
367
367
N

فرهنگ سازمانی و زیر مؤلفـههـای آن رابطـه مثبـت و معنـاداری
وجود دارد (جدول .)5

فرهنگ سازگاری
./675
./000
367

فرهنگ ثبات
./595
./000
367

فرهنگ رسالتی
./564
./000
367

* ضریب همبستگی در سطح  0/05معنادار است.

بحث

هــدف اصــلی ایــن پــژوهش ،بررســی ارتبــاط بــین فرهنــگ
سازمانی و رفتار شهروندی سـازمانی در دانشـگاه علـوم پزشـکی
تبریز طی سال  ،1397بود .یافتـههـا نشـان داد ،کـه هـر دو متلیـر
فرهنگ سازمانی و رفتار شـهروندی سـازمانی در دانشـگاه علـوم
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پزشکی تبریز باالتر از میانگین بود .همچنین ،نتایج آزمون ضـریب
همبستگی پیرسون بیانگر همبستگی باالی فرهنگ سازمانی و نیـز
مؤلفههای آن بـا رفتـار شـهروندی سـازمانی بـود .از بـین چهـار
زیرمؤلفه فرهنگ سازمانی ،همبسـتگی بـین فرهنـگ سـازگاری و
فرهنگ مشارکتی بیشتر از سایر مؤلفهها بود .ایـن نتیجـه ،بـه ایـن

اسکندری و همکاران

دلیل میتواند باشد ،که اگر کارکنـان در تصـمیمگیـریهـا و حـل
مسایل سازمان مشارکت داشته باشند و توسـط دسـتورالعملهـای
سازمانی محدود نشوند ،بـا انگیـزه بـاالتری کـار کـرده ،از خـود
خالقیــت نشــان داده و باعــث بهــرهوری بیشــتر ســازمان شــده و
نیازهای روانی کارکنان مانند احترام ،عزت نفا و حا ارزشـمند
بودن نیز در بین آنان برآورده میشود ،که این امر میتوانـد تمایـل
کارکنان به بروز رفتار شهروندی سازمانی را توجیه کند .نتایج بـه-
دستآمده از این پژوهش ،بـا مبـانی نظـری و پیشـینه تحقیقـاتی
همچــــون مطالعــــات چانــــگ ( )25( )Chungو پادســــاکف
( )Podsakoffمطابقت دارد ( .)17دراینراستا ،حقوقی و حسـینی-
گلافشان به این نتیجه رسیدند ،که فرهنگ سازمانی و تمامی ابعـاد
آن بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت کشتیرانـی جمهـوری
اسالمی ایران ،مؤثر بوده و رابطه بـین آنهـا مثبـت و معنـادار بـود
( .)19یارخیاوی و همکاران نیز به نتایج مشـابهی دسـت یافتنـد و
در مطالعه آنهـا ،فرهنـگ مشـارکتی و انعطـافپـذیری مهمتـرین
عوامل پیشبینیکننده رفتار شهروندی سـازمانی در وزارت ورزش
و جوانان بود ( .)17نعیمی و همکاران در پـژوهش خـود کـه بـه
تحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بـر رفتـار شـهروندی سـازمانی در
وزارت جهاد کشاورزی پرداخته بودند ،به رابطه مثبت و معناداری
بین آنها دست یافتند و همچنین ابعاد فرهنـگ سـازمانی بـر روی
هم رفته 44درصد از تلییرات رفتار شهروندی سـازمانی را پـیش-
بینی میکنند ( .)21مطالعه اسماعیلی نشان داد ،که رابطـه مثبـت و
معناداری بین فرهنگ سـازمانی و رفتـار شـهروندی سـازمانی در
معاونت طر و برنامه ناجا وجود داشت و در میان ابعـاد فرهنـگ
سازمانی ،فرهنگ ثبات بیشترین پیشبینیکننـده رفتـار شـهروندی
سازمانی بود ( .)22اگرچه بین ایـن پـژوهشهـا از حیـث جامعـه
پژوهش تفاوتهایی وجود دارد ،اما نتیجه بهدسـتآمـده در آنهـا
یکسان میباشد .ازطرفـی پاشـیب و همکـاران ( ،)26بـه وجـود
رابطه ضیعفی بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در
دانشگاه علوم پزشکی تربـت حیدریـه رسـیدند ،کـه بـا پـژوهش
حاضر که رابطه قوی بین آنها وجود داشت ،ملایرت دارد .همـان-
طور که خود نویسندُگان اشاره کرده بودند ،این مطالعه نیازمند بـه
بررسی بیشتر بود که پژوهش حاضـر در دانشـگاه علـوم پزشـکی
تبریز انجام گرفت و نتـایج آن نشـان داد ،کـه بـرخالف پـژوهش
پاشیب و همکاران ،رابطه قوی بین آنهـا وجـود داشـت .البتـه در
مطالعه آنها ،فرهنگ سازمانی پیشبینـیکننـده نسـبتا خـوبی بـرای
رفتار شهروندی سازمانی نتیجهگیری شده بود.
باتوجـه بـهاینکـه مؤلفـههـای فرهنـگ مشـارکتی و فرهنـگ
ســازگاری بیشــترین رابطــه را بــا رفتــار شــهروندی ســازمانی در
دانشگاه علوم پزشکی تبریز داشتند ،به مدیران پیشنهاد میشود بـه

تمام مؤلفههای فرهنگ سازمانی بـهویـژه مشـارکتی و سـازگاری،
توجه ویـژه و خاصـی داشـته باشـند .اگـر در سـازمانی فرهنـگ
سازمانی قوی و مستحکمی برقرار باشد ،کارکنان رفتار شـهروندی
سازمانی بیشتری را از خود نشـان مـیدهنـد و بیشـتر از وظـایف
سازمانی خود کار میکننـد ،کـه ایـن عامـل قطعـا بـه موفقیـت و
پیشرفت سازمان کمک میکند.

نتیجه گیری

طبق یافتهها ،رابطه مثبت و معناداری بین فرهنـگ سـازمانی و
رفتار شهروندی سازمانی وجود داشت .بنابراین ،پیشنهاد مـیشـود
ارتقــای فرهنــگ ســازمانی بـهمنظــور افــزایش رفتــار شــهروندی
سازمانی مدنظر قرار گیـرد .زیـرا کارکنـانی کـه رفتـار شـهروندی
سازمانی باالیی دارند ،به مسئولیت رسمی بسنده نمیکنند و وقـت
و انرژی خود را بدون محـدودیت وقـف شـلل و سـازمان خـود
میکنند .چنین رفتارهای نـوعدوسـتانهای کـه نـه تجـویزی و نـه
دستوری است ،موجب تسری فعالیـتهـای سـازمانی مـیشـود.
همچنین کارکنانی که فراتر از وظایف شللیشان عمل مـیکننـد و
از سیاستهای پذیرفتهشده سازمانی پیروی کرده ،بـه بهتـر شـدن
جو عمومی سازمان کمک میکنند ،بر کل سازمان تأثیر مثبت مـی-
گذارند.

مالحظات اخالقي

در این مطالعه ،کلیه مالحضات اخالقی مرسـوم در مطالعـات
رعایت شده و مطالعه با اخذ موافقت از کارمندان انجام شده و در
ذکر نتایج ،از ذکر اسامی افـراد و جزییـات آن خـودداری شـده و
حاصل بررسیها نیز ،بهصورت کلی بیان شده است.

تضاد منافع

این پژوهش برگرفته از پایاننامـه کارشناسـی ارشـد (بـا کـد
 )10221210962016بوده ،که هیچگونه تضاد منافعی با سازمان و
اشخاص دیگری ندارد.

تقدیر و تشکر

جامعه آماری مـا در ایـن پـژوهش ،کارکنـان دانشـگاه علـوم
پزشکی تبریـز بودنـد کـه مراتـب سپاسـگزاری خـود را از کلیـه
مسئولین و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در رسـیدن بـه
اهداف این پژوهش مار را یاری نمودند ،اعالم میداریم.
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